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ຄາ ນ າ
ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍຄນເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ມີໜູ້ອຍຄນທີື່ເຂື້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ພວກເຂາຕູ້ອງປະຕິບັດເພື່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ນີື້ກໍ
ຍູ້ອນວ່າ ເຖິງພວກເຂາຈະລື້ງເຄີຍກັບຄາວ່າ “ພຣະເຈື້າ” ແລະ ວະລີ ເຊັັ່ນ: “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ”
ພວກເຂາກໍບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ດັັ່ງນັື້ນ ບໍໍ່ແປກ
ໃຈເລີຍທີື່ທຸກຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າພາກັນສັບສນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນບໍໍ່ຈິງຈັງກັບຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ທັງໝດນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ
ເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ຄຸູ້ນເຄີຍເກີນໄປ ແລະ ແປກປະຫຼາດເກີນໄປສາລັບພວກເຂາ. ໃນລັກສະນະນີື້ ພວກເຂາ
ຈື່ງຂາດຄຸນສມບັດທີື່ພຣະເຈື້າຕູ້ອງການ. ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ຖູ້າຜູ້ຄນບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ຈັກ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລູ້ວພວກເຂາກໍບໍໍ່ເໝາະສມທີື່ຈະໃຫູ້ພຣະເຈື້າໃຊູ້ ແລະ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາ
ຈະສາມາດບັນລຸຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະອງໄດູ້. “ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ” ໝາຍເຖິງການເຊື່ອວ່າ
ມີພຣະເຈື້າ; ນີື້ແມ່ນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການເຊື່ອພຣະເຈື້າແບບທາມະດາທີື່ສຸດ. ອີກຢ່າງ ການເຊື່ອວ່າ
ມີພຣະເຈື້າບໍໍ່ຄກັບການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ; ກງກັນຂູ້າມ ມັນເປັນຄວາມເຊື່ອແບບທາມະດາ
ທີື່ເໜັື້ນໜັກໃສ່ທາງດູ້ານສາສະໜາ. ຄວາມເຊື່ອທີແ
ື່ ທູ້ຈິງໃນພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງສິື່ງດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: ບນ
ພື້ນຖານຂອງຄວາມເຊື່ອທີື່ວ່າພຣະເຈື້າປົກຄອງສັບພະສິື່ງທັງປວງ, ຄນໃດໜື່ງຕູ້ອງຜະເຊີນກັບພຣະ
ທາຂອງພຣະອງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ລບລູ້າງອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງຕນເອງ, ປະຕິບັດ
ຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມາຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ການເດີນທາງແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງ
ຈະສາມາດເອີື້ນໄດູ້ວ່າ “ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ”. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ຜູ້ຄນມັກຈະເຫັນຄວາມ
ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າເປັນເລື່ອງທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ສາຄັນ. ຜູ້ຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໃນລັກສະນະນີື້ແມ່ນໄດູ້
ສນເສຍຄວາມໝາຍຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂາອາດສບຕໍໍ່ເຊື່ອຈນເຖິງທີື່
ສຸດ, ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພຣະເຈື້າ, ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ ພວກເຂາຍ່າງໃນເສັື້ນທາງທີື່
ຜິດ. ປັດຈຸບັນນີ,ື້ ຍັງມີຜູ້ຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຕາມຕວໜັງສ ແລະ ໃນທິດສະດີທີື່ວ່າງເປົົ່າ. ພວກ
ເຂາບໍໍ່ຮູ້ວ່າ ພວກເຂາຂາດແກ່ນແທູ້ແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນດີຈາກພຣະເຈື້າ. ແຕ່ພວກເຂາກໍຍັງອະທິຖານຂໍພອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ກະລຸນາຢ່າງພຽງພໍຈາກພຣະເຈື້າ. ໃຫູ້ພວກເຮາຢຸດ, ເຮັດໃຫູ້ຫວໃຈຂອງພວກເຮາສະຫງ ບ ແລະ
ຖາມຕນເອງວ່າ: ມັນເປັນໄປໄດູ້ບໍວ່າ ການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າເປັນເລື່ອງທີື່ງ່າຍທີື່ສຸດແທູ້ໃນໂລກນີື້?
ມັນເປັນໄປໄດູ້ບໍວ່າ ການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງນອກຈາກເປັນການຮັບເອາຄວາມ
ກະລຸນາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພຣະເຈື້າ? ຜູ້ຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແຕ່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອງ ຫຼ ເຊື່ອໃນພຣະອງ
ແຕ່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ ຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແທູ້ບໍ?
ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເວື້າເຖິງໃນຮບແບບເທັ່າທຽມກັນໄດູ້. ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ
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ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງໄດູ້ທີື່ສຸດ ແລະ ຍາກທີື່ມະນຸດຈະເຂື້າໃຈ. ຖູ້າພຣະເຈື້າ
ບໍປ
ໍ່ ະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ກ່າວພຣະທາໃນໂລກມະນຸດນີື້ດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ, ແລູ້ວ
ມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ສາມາດເຂາື້ ໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ສະນັື້ນ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີື່ອຸທິດຊີວິດທັງໝດ
ຂອງພວກເຂາໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກພຣະອງໄດູ້. ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່
ເລີື່ມປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງໜັກ, ແລູ້ວບໍໍ່ວ່າມະນຸດຈະເຮັດດີປານໃດກໍຕາມ ມັນກໍຈະບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍ
ຫຍັງ ເພາະວ່າ ແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈື້າຈະສງສັ່ງກວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດສະເໝີ ແລະ
ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າເປັນສິື່ງທີື່ຢ່ນອກເໜອຄວາມເຂື້າໃຈຂອງມະນຸດ. ດັັ່ງນັື້ນ ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າຜູ້
ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ອູ້າງວ່າ “ເຂື້າໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມ” ໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງເປັນກຸ່ມຄນ
ທີື່ເຊີື້ຊູ້າ; ພວກເຂາທຸກຄນອວດດີ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຍັງ. ມະນຸດບໍໍ່ຄວນຕີຄວາມໝາຍພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນ
ສາຍຕາຂອງພຣະເຈື້າ ມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍສໍ່າກັບໂຕມດ, ສະນັື້ນ ມະນຸດຈະສາມາດເຂື້າໃຈ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ຜູ້ທີື່ມັກເວື້າວ່າ: “ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດແບບນີື້ ຫຼ ແບບນັື້ນ” ຫຼ
“ພຣະເຈື້າເປັນແບບນີື້ ຫຼ ແບບນັື້ນ” ພວກເຂາເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ເວື້າຢ່າງໂອຫັງບໍ? ພວກເຮາທຸກຄນຄວນຮູ້ວ່າ
ມະນຸດທີື່ມາຈາກເນື້ອໜັງແມ່ນລູ້ວນແຕ່ຖກເສື່ອມຊາມໂດຍຊາຕານ. ທາມະຊາດແທູ້ຂອງ
ມະນຸດຊາດແມ່ນການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ມະນຸດຊາດບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ໃນລະດັບເທັ່າທຽມກັບພຣະເຈື້າ, ແຮງໄກ
ທີື່ມະນຸດຊາດຈະຫວັງສາມາດແນະນາພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ແຕ່ສາລັບວິທີທີື່ພຣະເຈື້ານາພາ
ມະນຸດ, ນີື້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ມັນເປັນເລື່ອງເໝາະສມທີື່ມະນຸດຄວນຍອມຮັບ ໂດຍບໍໍ່
ອູ້າງມຸມມອງນີື້ ຫຼ ນັື້ນ, ເພາະວ່າ ມະນຸດເປັນພຽງຂີື້ຝຸ່ນ. ໃນເມື່ອມັນຄເຈດຕະນາຂອງພວກເຮາທີຈ
ື່ ະ
ສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າ ພວກເຮາບໍໍ່ຄວນນາເອາແນວຄິດຂອງພວກເຮາທີື່ມຕ
ີ ໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງມາ
ໃຫູ້ພຣະເຈື້າພິຈາລະນາ, ແຮງໄກທີື່ພວກເຮາຄວນນາໃຊູ້ອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມທີື່ສຸດຂອງພວກເຮາ
ເພື່ອຈງໃຈຄັດຄູ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນເປັນການເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາເປັນຜູ້
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດບໍ? ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ໃນເມື່ອພວກເຮາເຊື່ອວ່າ
ມີພຣະເຈື້າ ແລະ ໃນເມອ
ື່ ພວກເຮາຕູ້ອງການເຮັດໃຫູ້ພຣະອງພໍໃຈ ແລະ ຕູ້ອງການເຫັນພຣະອງ,
ພວກເຮາຄວນສະແຫວງຫາເສັື້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ຄວນຊອກຫາວິທີທີື່ຈະເຂື້າກັບພຣະເຈື້າ
ໄດູ້. ພວກເຮາບໍໍ່ຄວນຢືນຄໍແຂງກະດູ້າງໃນການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ແລູ້ວການເຮັດແບບນັື້ນຈະໄດູ້ຮັບ
ຜນປະໂຫຍດຫຍັງ?
ປັດຈຸບັນນີ,ື້ ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່. ເຈື້າອາດຈະບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບເອາພຣະທາເຫຼັ່າ
ນີື້ ແລະ ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ອາດເບິື່ງຄແປກປະຫຼາດສາລັບເຈື້າ, ແຕ່ເຮາຂໍແນະນາເຈື້າບໍໍ່ໃຫູ້ເປີດເຜີຍຄວາມ
ເປັນທາມະຊາດຂອງເຈື້າ ເພາະວ່າ ມີພຽງຜູ້ຄນທີື່ຫິວ ແລະ ກະຫາຍຄວາມຊອບທາຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ
ຢ່າງແທູ້ຈງິ ເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ມີພຽງຜູ້ທີື່ອຸທິດຕນຢ່າງແທູ້ຈິງເທັ່ານັື້ນຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບ
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ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການຊີື້ນາໂດຍພຣະເຈື້າ. ຜນໄດູ້ຮັບແມ່ນໄດູ້ມາຈາກການສະແຫວງຫາຄວາມ
ຈິງດູ້ວຍຄວາມສັນຕິ, ບໍແ
ໍ່ ມ່ນດູ້ວຍການຂັດແຍູ້ງ ແລະ ການໂຕູ້ຖຽງກັນ. ເມື່ອເຮາເວື້າວ່າ: “ມື້ນີື້
ພຣະເຈື້າມີພາລະກິດໃໝ່”, ເຮາໝາຍເຖິງເລື່ອງທີື່ພຣະເຈື້າສະເດັດກັບມາສ່ເນື້ອໜັງ. ບາງເທື່ອ ເຈື້າບໍໍ່
ສນໃຈພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ບາງເທື່ອເຈື້າກຽດຊັງພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ຫຼ ບາງເທື່ອ ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ເປັນສິື່ງທີື່ໜູ້າ
ສນໃຈຫຼາຍສາລັບເຈື້າ. ບໍໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ເຮາຫວັງວ່າ ທຸກຄນທີື່ປາຖະໜາການປາກດຕວ
ຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ຈະສາມາດຜະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງນີື້ ແລະ ຮັບເອາຄວາມຈິງນີື້ໄປ
ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແທນທີື່ຈະດ່ວນສະຫຼຼຸບກ່ຽວກັບມັນ; ນັື້ນແມ່ນສິື່ງທີື່ຄນມີສະຕິປັນຍາ
ຄວນປະຕິບັດ.
ມັນບໍໍ່ຍາກທີື່ຈະສອບຖາມໃນສິື່ງດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ມນ
ັ ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພວກເຮາແຕ່ລະຄນຮູ້ຈັກຄວາມ
ຈິງນີື້: ພຣະອງ ຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະອງ ຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຈະມີຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະເຈື້າ. ຍູ້ອນພຣະເຈື້າກາຍເປັນເນື້ອໜັງ, ພຣະອງຈະເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດ
ທີື່ພຣະອງມີເຈດຕະນາປະຕິບັດນັື້ນສາເລັດ ແລະ ຍູ້ອນວ່າພຣະເຈື້າກາຍເປັນເນື້ອໜັງ, ພຣະອງຈະ
ສະແດງເຖິງສິື່ງທີພ
ື່ ຣະອງເປັນ ແລະ ຈະສາມາດນາເອາຄວາມຈິງມາສ່ມະນຸດ, ປະທານຊີວິດໃຫູ້ແກ່
ເຂາ ແລະ ຊີື້ເສັື້ນທາງໃຫູ້ກັບເຂາ. ເນື້ອໜັງທີື່ບໍໍ່ມແ
ີ ກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນ; ເລື່ອງນີື້ແມ່ນບໍໍ່ຕູ້ອງສງໄສເລີຍ. ຖູ້າມະນຸດເຈດຕະນາທີື່ຈະສອບຖາມວ່າ
ນັື້ນແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ແລູ້ວເຂາກໍຕອ
ູ້ ງຫາຫຼກ
ັ ຖານມາຢືນຢັນ
ຈາກອຸປະນິໄສທີື່ພຣະອງສະແດງອອກ ແລະ ພຣະທາທີື່ພຣະອງກ່າວ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ, ເພື່ອຫາ
ຫຼັກຖານມາຢືນຢັນວ່ານັນ
ື້ ແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ມັນແມ່ນ
ເສັື້ນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍນ
ໍ່ ັື້ນ, ຜູ້ຄນຕູ້ອງແຍກແຍະບນພື້ນຖານແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ດັັ່ງນັື້ນ, ໃນ
ການຕັດສິນວ່າ ນັື້ນເປັນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຫຼ ບໍໍ່, ຈຸດສາຄັນແມ່ນນອນຢ່
ໃນແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ (ພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະທາຂອງພຣະອງ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ
ແລະ ລັກສະນະອື່ນໆ), ແທນທີື່ຈະເປັນລັກສະນະພາຍນອກ. ຖູ້າມະນຸດພິຈາລະນາແຕ່ພຽງລັກສະນະ
ພາຍນອກຂອງພຣະອງ, ຜນໄດູ້ຮັບກໍຄ ການເບິື່ງຂູ້າມແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ແລູ້ວນີື້ກໍສະແດງວ່າ
ມະນຸດໂງ່ຈູ້າ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້. ລັກສະນະພາຍນອກບໍໍ່ໄດູ້ບັ່ງບອກເຖິງແກ່ນແທູ້, ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີທາງສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໄດູ້. ລັກສະນະພາຍນອກ
ຂອງພຣະເຢຊູບໍໍ່ໄດູ້ກງກັນຂູ້າມກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດບໍ? ໃບໜູ້າ ແລະ ການນຸ່ງຫັ່ມຂອງພຣະອງບໍໍ່
ສາມາດບັ່ງບອກເຖິງຕວຕນແທູ້ຈິງຂອງພຣະອງບໍ? ພວກຟາຣີຊາຍໃນຊ່ວງທາອິດທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຢຊູ
ບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນພວກເຂາພຽງແຕ່ເບິື່ງຮບລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ໃສ່ໃຈພຣະທາທີື່ຢ່
ໃນປາກຂອງພຣະອງບໍ? ເຮາຫວັງວ່າ ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງທຸກຄນທີື່ສະແຫວງຫາລັກສະນະຂອງພຣະເຈື້າ
ຈະບໍໍ່ເຮັດຊໍ້າຮອຍຕາມປະຫວັດສາດອັນໂສກເສື້ານັື້ນອີກ. ພວກເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ກາຍເປັນພວກຟາຣີຊາຍ
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ແຫ່ງຍຸກສະໄໝໃໝ່ ແລະ ຄງພຣະເຈື້າໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນອີກຄັື້ງ. ພວກເຈື້າຄວນພິຈາລະນາຢ່າງຮອບ
ຄອບກ່ຽວກັບວິທີຕູ້ອນຮັບການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກເຈື້າຄວນມີແນວຄິດຢ່າງ
ຈະແຈູ້ງກ່ຽວກັບວິທີທີື່ຈະເປັນຄນຍອມຮັບຕໍໍ່ຄວາມຈິງ. ນີື້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄນທີກ
ື່ າ
ລັງລໍຖູ້າໃຫູ້ພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາເທິງກູ້ອນເມກ. ພວກເຮາຄວນສີຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງເຮາເພື່ອ
ເຮັດໃຫູ້ມັນເຫັນແຈູ້ງ ແລະ ບໍໍ່ຈມຢ່ກັບຖູ້ອຍຄາແຫ່ງການເພີື້ຝັນທີື່ເກີນຈິງ. ພວກເຮາຄວນຄິດກ່ຽວ
ກັບພາລະກິດຕວຈິງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເບິື່ງໃນດູ້ານທີື່ເປັນຈິງຂອງພຣະເຈື້າ. ຈັ່ງຢ່າໄດູ້ຫຼງໄຫຼ ຫຼ ສນ
ເສຍຕນເອງໃນຄວາມຝັນກາງເວັນ, ໃຫູ້ປາຖະໜາຫາມື້ທີື່ພຣະເຢຊູເຈື້າຈະລງມາທ່າມກາງພວກເຈື້າ
ຢ່າງກະທັນຫັນ ໂດຍຂີື່ເທິງກູ້ອນເມກ ແລະ ຮັບເອາພວກເຈື້າ ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກ ຫຼ ເຫັນພຣະອງ ແລະ
ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກວິທີປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ. ທາງທີື່ດີຄວນຄິດໃສ່ໃນສິື່ງທີື່ມີຄວາມເປັນ
ຈິງຫຼາຍຂື້ນ!
ເຈື້າອາດໄດູ້ເປີດປືື້ມເຫຼັື້ມນີື້ເພື່ອຈຸດປະສງໃນການຄື້ນຄວູ້າ ຫຼ ດູ້ວຍເຈດຕະນາທີື່ຈະຍອມຮັບ; ບໍໍ່
ວ່າທ່າທີຂອງເຈາື້ ຈະແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ, ເຮາຫວັງວ່າ ເຈື້າຈະອ່ານໃຫູ້ຈບ ແລະ ຈະບໍໍ່ປະວາງມັນຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ. ບາງເທື່ອ ຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ອ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ແລູ້ວ ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຈື້າຈະປ່ຽນແປງ, ແຕ່
ນັື້ນແມ່ນຂື້ນຢ່ກັບແຮງຈງໃຈຂອງເຈື້າ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂື້າໃຈຂອງເຈື້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມີສງິື່
ໜື່ງທີື່ເຈື້າຄວນຮູ້: ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດກ່າວໄດູ້ວ່າ ເປັນຄາເວື້າຂອງມະນຸດ ແລະ ແຮງໄກ
ທີື່ຄນໃດໜື່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ຄາເວື້າຂອງມະນຸດເປັນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ມະນຸດຄນໃດກໍຕາມ
ທີື່ຖກໃຊູ້ໂດຍພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ກໍບໍໍ່ແມ່ນມະນຸດທີື່ຖກໃຊູ້ໂດຍພຣະເຈື້າ. ໃນສິື່ງນີື້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີື່ສາຄັນ. ບາງເທື່ອ ຫຼັງ
ຈາກອ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ແລູ້ວ ເຈື້າບໍໍ່ຍອມຮັບວ່າສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຄພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ເປັນພຽງແສງ
ສະຫວ່າງທີື່ມະນຸດໄດູ້ຮັບ. ໃນກໍລະນີນີື້ ເຈື້າກໍຕາບອດດູ້ວຍຄວາມບໍໍ່ຮູ້. ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຈະຄ
ກັນກັບແສງສະຫວ່າງທີມ
ື່ ະນຸດໄດູ້ຮັບແນວໃດ? ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດູ້ລິເລີື່ມ
ຍຸກໃໝ່, ຊີື້ນາມວນມະນຸດຊາດ, ເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ມະນຸດເຫັນທິດທາງທີື່
ເຂາຕູ້ອງຮັບເອາໃນຍຸກໃໝ່. ແສງສະຫວ່າງທີື່ໄດູ້ຮັບໂດຍມະນຸດແມ່ນເປັນພຽງຄາແນະນາສາລັບການ
ປະຕິບັດ ຫຼ ຄວາມຮູ້ທີື່ທາມະດາ. ມັນບໍໍ່ສາມາດນາພາມວນມະນຸດຊາດໄປສ່ຍຸກໃໝ່ໄດູ້ ຫຼ ເປີດເຜີຍ
ຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈື້າເອງໄດູ້. ເມື່ອທຸກຢ່າງຈບສິື້ນລງ, ພຣະເຈື້າກໍຄພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດກໍຄ
ມະນຸດ. ພຣະເຈື້າມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດກໍມີແກ່ນແທູ້ຂອງມະນຸດ. ຖູ້າມະນຸດ
ເຫັນພຣະທາທີື່ກ່າວໂດຍພຣະເຈື້າເປັນພຽງຄວາມສະຫວ່າງທາມະດາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ
ຖເອາຖູ້ອຍຄາຂອງພວກອັກຄະສາວກ ແລະ ຜູ້ປະກາດພຣະທາເປັນພຣະທາທີື່ກ່າວໂດຍພຣະເຈື້າເອງ,
ນັື້ນຈະເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈື້າບໍໍ່ຄວນປະສມຄວາມຖກຕູ້ອງ ແລະ
ຄວາມຜິດ ຫຼ ເຮັດໃຫູ້ສງກາຍເປັນຕໍ່າ ຫຼ ເຂື້າໃຈຜິດວ່າສິື່ງທີື່ເລິກເຊິື່ງເປັນສິື່ງທີື່ຕື້ນ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
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ຕາມ, ເຈື້າບໍໍ່ຄວນຈງໃຈໂຕູ້ແຍູ້ງສິື່ງທີື່ເຈື້າຮູ້ໃຫູ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ທຸກຄນທີື່ເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈື້າກໍ
ຄວນຄື້ນຫາບັນຫາຈາກມຸມມອງທີື່ຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄວນຮັບເອາພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ພຣະທາໃໝ່ຂອງພຣະອງຈາກທັດສະນະຂອງສິງື່ ທີຖ
ື່ ກສູ້າງໂດຍພຣະອງ; ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນພວກເຂາກໍຈະຖກ
ກາຈັດໂດຍພຣະເຈື້າ.
ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງທ່າມກາງມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ດາເນີນການຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແຕ່ຖກສູ້າງ
ຂື້ນບນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ມັນຄພາລະກິດສາລັບຍຸກໃໝ່ທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດ ຫຼັງຈາກ
ທີື່ພຣະອງໄດູ້ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ເຊັັ່ນດຽວກັນ ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາສິື້ນສຸດ
ລງ, ພຣະເຈື້າກໍສບຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາລັບຍຸກຕໍໍ່ໄປ ຍູ້ອນວ່າການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດ
ຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນກູ້າວໄປທາງໜູ້າຢ່ເລື້ອຍໆ. ເມື່ອຍຸກເກັ່າຜ່ານໄປ ມັນກໍຈະຖກແທນທີື່ໂດຍຍຸກໃ
ໝ່ ແລະ ຫຼັງຈາກທີື່ພາລະກິດເກັ່າໄດູ້ສາເລັດລງ ກໍຈະມີພາລະກິດໃໝ່ເພື່ອສບຕໍໍ່ການຄຸູ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັື້ງນີື້ແມ່ນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າ
ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ. ແນ່ນອນ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັື້ງນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ເກີດຂື້ນດູ້ວຍຕນ
ເອງ; ມັນເປັນຂັື້ນຕອນທີສາມຂອງພາລະກິດຫຼັງຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ແຕ່ລະຄັື້ງທີື່ພຣະເຈື້າເລີື່ມຕື້ນຂັື້ນຕອນໃໝ່ຂອງພາລະກິດ, ມັນກໍຕູ້ອງມີການເລີື່ມຕື້ນໃໝ່ ແລະ ມັນ
ຕູ້ອງນາຍຸກໃໝ່ມາຢ່ສະເໝີ. ພູ້ອມນີື້ ກໍຈະມີການປ່ຽນແປງທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ,
ປ່ຽນແປງ ລັກສະນະແຫ່ງການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ສະຖານທີື່ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ແລະ ນາມຂອງພຣະອງ. ດັັ່ງນັື້ນ ບໍໍ່ແປກໃຈເລີຍ ທີື່ມັນຫຍຸູ້ງຍາກສາລັບມະນຸດທີື່ຈະຍອມຮັບເອາ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກໃໝ່. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອງຈະຖກມະນຸດຕໍໍ່ຕູ້ານແນວໃດກໍຕາມ,
ພຣະເຈື້າກໍປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງຢ່ສະເໝີ ແລະ ນາພາມວນມະນຸດຊາດກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າສະເ
ໝີ. ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາສ່ໂລກມະນຸດ, ພຣະອງໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສິື້ນສຸດຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍນັື້ນ ພຣະເຈື້າໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງອີກເທອ
ື່ ໜື່ງ ແລະ
ດູ້ວຍການບັງເກີດເປັນມະນຸດນີື້ ພຣະເຈື້າຈື່ງໄດູ້ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງ
ອານາຈັກ. ທຸກຄນທີື່ສາມາດຮັບເອາການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະຖກນາພາ
ໄປສ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຈະສາມາດຮັບເອາການຊີື້ນາເປັນການສ່ວນຕວ
ຈາກພຣະເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອງ
ພຽງສາເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ; ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກາຈັດອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມທັງໝດຂອງເຂາອອກຈາກມະນຸດ.
ການຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນຢ່າງສມບນຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານບໍໍ່ແມ່ນພຽງຕູ້ອງການໃຫູ້ພຣະເຢຊູ
ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ,
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ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນເພື່ອກາຈັດອຸປະນິໄສເສື່ອມຊາມ
ຂອງຊາຕານຂອງເຂາໃຫູ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັັ່ງນັື້ນ ບັດນີື້ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂາ, ພຣະເຈື້າຈື່ງໄດູ້ກັບຄນສ່ເນື້ອໜັງ ເພື່ອນາພາມະນຸດໄປສ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນ
ພາລະກິດຂອງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີື້ໄດູ້ນາພາມະນຸດໄປສ່ອານາຈັກທີື່ສງສງັ່
ຍິື່ງຂື້ນ. ທຸກຄນທີື່ຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະອງຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງທີື່ສງສງັ່ ຂື້ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບ
ພອນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນ. ພວກເຂາຈະດາລງຊີວິດຢ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບ
ເອາຄວາມຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດ.
ຖູ້າຜູ້ຄນຍັງຢ່ໃນຍຸກພຣະຄຸນ ພວກເຂາຈະບໍໍ່ຫຼຼຸດພື້ນຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາ
ໄດູ້ຈັກເທື່ອ, ແຮງໄກທີຈ
ື່ ະຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສໂດຍກາເນີດຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າຜູ້ຄນດາລງຊີວິດໃນ
ທ່າມກາງຄວາມອຸດມສມບນຂອງຄວາມກະລຸນາຢ່ສະເໝີ ແຕ່ບໍໍ່ມີວິທີຊີວິດທີື່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ຫຼ ເປັນທີື່ພໍໃຈຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບພຣະອງໃນຄວາມເຊື່ອຂອງ
ພວກເຂາທີື່ມີຕພ
ໍໍ່ ຣະອງຈັກເທື່ອ. ຄວາມເຊື່ອປະເພດນີື້ເປັນຕາສມເພດແທູ້ໆ. ເມື່ອເຈື້າໄດູ້ອ່ານປືື້ມ
ເຫຼັື້ມນີື້ສາເລັດແລູ້ວ, ເມອ
ື່ ເຈື້າໄດູ້ຜະເຊີນກັບແຕ່ລະບາດກູ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກນີື້ແລູ້ວ, ເຈື້າຈະຮູ້ສກວ່າ ຄວາມປາຖະໜາທີື່ເຈື້າມີເປັນເວລາຫຼາຍປີ
ນັື້ນຈະກາຍເປັນຈິງໃນທີື່ສຸດ. ເຈື້າຈະຮູ້ສກວ່າ ມີແຕ່ຕອນນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ເຈື້າຈະໄດູ້ເຫັນພຣະເຈື້າເຊິື່ງໜູ້
າ; ມີແຕ່ຕອນນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ເຈື້າຈະໄດູ້ແນມເບິື່ງໃບໜູ້າພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ຍິນພຣະຄາສ່ວນຕວຂອງພຣະອງ,
ເຫັນຄຸນຄ່າສະຕິປັນຍາໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ຮູ້ສກຢ່າງແທູ້ຈງິ ວ່າ ພຣະອງເປັນ
ຈິງ ແລະ ມີລິດທານຸພາບສງສຸດພຽງໃດ. ເຈື້າຈະຮສ
ູ້ ກວ່າ ເຈື້າໄດູ້ຮັບຫຼາຍສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນໃນອະດີດຜ່ານ
ມາບໍໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫຼ ເຄີຍມີ. ໃນເວລານີື້ ເຈື້າຈະຮູ້ຢ່າງແທູ້ຈິງວ່າ ການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແມ່ນຫຍັງ ແລະ
ການປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຫຍັງ. ແນ່ນອນ ຖູ້າເຈື້າຍດຕິດກັບມຸມມອງໃນ
ອະດີດ ແລະ ບໍໍ່ຍອມຮັບ ຫຼ ປະຕິເສດຄວາມຈິງຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າ,
ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະຍັງເຫຼອແຕ່ມເປົົ່າ, ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຫຍັງເລີຍ ແລະ ໃນທີື່ສຸດ ເຈື້າກໍຈະຖກພິພາກສາວ່າຜິດໃນ
ກໍລະນີຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ຜູ້ທີື່ສາມາດເຊື່ອຟັງຄວາມຈິງ ແລະ ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະໄດູ້
ຮັບການຢືນຢັນພາຍໃຕູ້ນາມຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງ ນັື້ນກໍຄ ອງຊງລິດທານຸ
ພາບສງສຸດ. ພວກເຂາຈະສາມາດຮັບເອາການຊີື້ນາສ່ວນຕວຈາກພຣະເຈື້າ, ຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງຫຼາຍ
ຂື້ນ ແລະ ສງສງັ່ ຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ພູ້ອມທັງຊີວິດທີື່ແທູ້ຈິງ. ພວກເຂາຈະເຫັນນິມິດທີື່ຜູ້ຄນໃນອະດີດບໍໍ່ເຄີຍ
ເຫັນມາກ່ອນ: “ແລະ ຂູ້າພະເຈື້າຫັນໄປຍັງສຽງທີື່ເວື້າກັບຂູ້າພະເຈື້າ. ເມື່ອຂູ້າພະເຈື້າຫັນໄປກໍເຫັນຄັນ
ທຽນຄາເຈັດອັນ; ໃນທ່າມກາງຄັນທຽນເຈັດຄັນເຫຼັ່ານັື້ນ ມີຜູ້ໜື່ງເໝອນບຸດມະນຸດ, ນຸ່ງເສື້ອລ່າມລງ
ເຖິງຕີນ ແລະ ຄຽນເອິກດູ້ວຍຜູ້າບ່ຽງຄາ. ຫວ ແລະ ຜມຂອງພຣະອງເປັນສີຂາວເໝອນຂນແກະ,
ຂາວເໝອນດັັ່ງຫິມະ ແລະ ຕາຂອງພຣະອງເປັນເໝອນດັັ່ງແປວໄຟ; ຕີນຂອງພຣະອງເໝອນດັັ່ງທອງ
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ຍອດດີ ທີື່ເບິື່ງຄກັບວ່າ ຖກຫຼອມໃນເຕາໄຟ ແລະ ສຽງຂອງພຣະອງດັງກູ້ອງເໝອນດັັ່ງສຽງນໍ້າໄຫລ.
ພຣະອງຖດາວເຈັດດວງໃນມເບື້ອງຂວາຂອງພຣະອງ ແລະ ໃນປາກຂອງພຣະອງມີດາບສອງຄມເດ່
ອອກມາ ແລະ ໃບໜູ້າຂອງພຣະອງເປັນເໝອນດັັ່ງຕາເວັນທີື່ສ່ອງແສງຢ່ໃນລັດສະໝີຂອງພຣະອງ”
(ພຣະນິມິດ 1:12-16). ນິມິດດັັ່ງກ່າວນີື້ແມ່ນເປັນການສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ການສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະອງກໍຍັງເປັນການສະແດງເຖິງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະອງ. ຢ່ໃນສະພາວະທີື່ຫຼັັ່ງໄຫຼແຫ່ງການ
ຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ, ບຸດມະນຸດສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະອງ
ຜ່ານວິທີການແຫ່ງພຣະຄາ ເຊິື່ງເຮັດໃຫູ້ທຸກຄນທີື່ຍອມຮັບການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ
ຂອງພຣະອງໄດູ້ເຫັນໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງບຸດມະນຸດ ທີື່ເປັນການພັນລະນາຢ່າງຊື່ສັດເຖິງໃບໜູ້າຂອງ
ບຸດມະນຸດທີື່ໂຢຮັນເຄີຍໄດູ້ເຫັນ. (ແນ່ນອນ ທຸກສິື່ງນີື້ຈະບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ໂດຍຜູ້ຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມຮັບ
ເອາພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ). ໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍ
ໄດູ້ຢ່າງສມບນໂດຍໃຊູ້ພາສາຂອງມະນຸດ ແລະ ດັງັ່ ນັື້ນ ພຣະເຈື້າຈື່ງໃຊູ້ວິທີການທີື່ພຣະອງສະແດງ
ອອກໃນອຸປະນິໄສໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະອງເພື່ອສະແດງໃບໜູ້າທີແ
ື່ ທູ້ຈິງຂອງພຣະອງໃຫູ້ມະນຸດ
ເຫັນ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກຄນທີື່ໄດູ້ເຫັນຄຸນຄ່າອຸປະນິໄສໂດຍທາມະຊາດຂອງບຸດມະນຸດກໍຈະໄດູ້
ເຫັນໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງບຸດມະນຸດ ເພາະວ່າພຣະເຈື້າແມ່ນຍິື່ງໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດ
ອະທິບາຍໄດູ້ຢ່າງສມບນໂດຍໃຊູ້ພາສາຂອງມະນຸດໄດູ້. ຫຼັງຈາກທີື່ມະນຸດໄດູ້ຜະເຊີນກັບທຸກຂັື້ນຕອນ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ພວກເຂາກໍຈະຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງຂອງຄາ
ເວື້າຂອງໂຢຮັນ ທີື່ເພິື່ນເວື້າເຖິງບຸດມະນຸດຢ່ໃນທ່າມກາງຄັນໂຄມໄຟວ່າ: “ຫວ ແລະ ຜມຂອງພຣະອງ
ເປັນສີຂາວເໝອນຂນແກະ, ຂາວເໝອນດັັ່ງຫິມະ ແລະ ຕາຂອງພຣະອງເປັນເໝອນດັັ່ງແປວໄຟ; ຕີນ
ຂອງພຣະອງເໝອນດັັ່ງທອງຍອດດີ ທີື່ເບິື່ງຄກັບວ່າ ຖກຫຼອມໃນເຕາໄຟ ແລະ ສຽງຂອງພຣະອງດັງ
ກູ້ອງເໝອນດັັ່ງສຽງນໍ້າໄຫລ. ພຣະອງຖດາວເຈັດດວງໃນມເບື້ອງຂວາຂອງພຣະອງ ແລະ ໃນປາກ
ຂອງພຣະອງມີດາບສອງຄມເດ່ອອກມາ ແລະ ໃບໜູ້າຂອງພຣະອງເປັນເໝອນດັັ່ງຕາເວັນທີື່ສ່ອງແສງ
ຢ່ໃນລັດສະໝີຂອງພຣະອງ”. ໃນເວລານັື້ນ, ເຈື້າຈະຮູ້ຢ່າງບໍໍ່ຕູ້ອງສງໄສວ່າ ເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດານີື້ທີື່
ໄດູ້ກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງໂດຍປະຕິເສດບໍໍ່ໄດູ້. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ
ເຈື້າຈະຮູ້ສກຢ່າງແທູ້ຈິງວ່າ ເຈື້າຊ່າງໂຊກດີ ແລະ ຮູ້ສກວ່າຕນເອງເປັນຄນທີື່ໂຊກດີທີື່ສຸດ. ເຈື້າຈະບໍໍ່
ເຕັມໃຈຮັບເອາພອນນີື້ບໍ?
(ຄັດຈາກ ໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ກາ ນປາ ກ ດຕ ວຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ ໄດູ້ນ າ ພ າ ໄປສ ່ຍ ຸກ ໃໝ ່
ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີຂອງພຣະເຈື້າກາລັງມາເຖິງຈຸດສຸດທູ້າຍ ແລະ ປະຕແຫ່ງອານາຈັກກໍ
ໄດູ້ເປີດອອກໃຫູ້ກັບທຸກຄນທີື່ສະແຫວງຫາການປາກດຕວຂອງພຣະອງແລູ້ວ. ຮຽນອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງ
ຂອງເຮາ, ພວກເຈື້າກາລັງລໍຖູ້າຫຍັງ? ແມ່ນຫຍັງທີື່ພວກເຈື້າກາລັງສະແຫວງຫາ? ພວກເຈື້າກາລັງ
ລໍຖູ້າໃຫູ້ພຣະເຈື້າປາກດຕວບໍ? ພວກເຈື້າກາລັງຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງບໍ? ຊ່າງຢາກ
ເຫັນການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ! ແລູ້ວມັນຊ່າງຍາກແທູ້ທີື່ຈະຄື້ນພບຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າ!
ໃນຍຸກນີື້, ໃນໂລກແບບນີື້, ພວກເຮາຈະຕູ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງມື້ທີື່ພຣະເຈື້າປາກດ
ຕວ? ພວກເຮາຕູ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອຍ່າງໄປພູ້ອມກັນກັບບາດກູ້າວຂອງພຣະເຈື້າ? ທຸກຄນທີື່ກາລັງ
ລໍຖູ້າໃຫູ້ພຣະເຈື້າປາກດແມ່ນພບກັບຄາຖາມປະເພດນີື້. ພວກເຈື້າທັງໝດໄດູ້ພິຈາລະນາເຖິງສິື່ງເຫຼັ່ານີື້
ຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ຜນໄດູ້ຮັບຄຫຍັງແດ່? ພຣະເຈື້າປາກດຕວຢ່ໃສ? ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າຢ່ທີື່
ໃດ? ພວກເຈື້າໄດູ້ຮັບຄາຕອບແລູ້ວບໍ? ຫຼາຍຄນຈະຕອບໃນລັກສະນະນີ:ື້ “ພຣະເຈື້າປາກດຕວ
ທ່າມກາງທຸກຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງ ແລະ ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງກໍຢທ
່ ່າມກາງພວກເຮາ; ມັນ
ງ່າຍແບບນັື້ນເລີຍ!” ໃຜກໍຕາມສາມາດຈັດຫາຄາຕອບທີື່ເປັນຫຼັກສດໄດູ້, ແຕ່ພວກເຈື້າເຂື້າໃຈບໍໍ່ວ່າ
ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງແມ່ນຫຍັງ ? ການປາກດຕວ
ຂອງພຣະເຈື້າ ໝາຍເຖິງການທີື່ພຣະອງມາເຖິງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງດູ້ວຍ
ຕວເອງ. ດູ້ວຍຕວຕນ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງເອງ ແລະ ໃນຮບລັກສະນະທີື່ພຣະອງເປັນໂດຍ
ກາເນີດ, ພຣະອງລງມາຢ່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃດໜື່ງ
ແລະ ສິື້ນສຸດຍຸກໃດໜື່ງ. ການປາກດຕວແບບນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຮບແບບຂອງພິທີກາ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນໝາຍ
ສາຄັນ, ຮບພາບ, ການອັດສະຈັນ ຫຼ ນິມິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ບາງຢ່າງ ແລະ ຍິື່ງເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ມັນຈະເປັນ
ຂະບວນການທາງສາສະໜາປະເພດໃດໜື່ງ. ມັນເປັນຄວາມຈິງທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ຕາມຄວາມເປັນຈິງທີື່
ທຸກຄນສາມາດສາຜັດ ແລະ ເບິື່ງເຫັນໄດູ້. ການປາກດຕວແບບນີື້ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດພໍເປັນພິທີ ຫຼ
ສາລັບການດາເນີນການໄລຍະສັື້ນ; ກງກັນຂູ້າມແມ່ນສາລັບຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃນແຜນການຄຸູ້ມ
ຄອງຂອງພຣະອງ. ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າມີຄວາມໝາຍສະເໝີ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງບາງ
ຢ່າງກັບແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງຢຕ
່ ະຫຼອດເວລາ. ສິື່ງທີື່ຖກເອີື້ນວ່າ ການປາກດຕວ ໃນທີື່ນີື້
ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກ “ການປາກດຕວ” ທີື່ພຣະເຈື້າຊີື້ນາ, ນາພາ ແລະ ສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫູ້ກັບ
ມະນຸດຢ່າງສິື້ນເຊີງ . ແຕ່ລະຄັື້ງທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດຂັື້ນຕອນໃນພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອງ,
ພຣະອງເປີດເຜີຍຕວພຣະອງເອງ. ພາລະກິດນີື້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດໃນຍຸກອື່ນໆ. ມະນຸດບໍໍ່
ສາມາດຈິນຕະນາການໄດູ້ ແລະ ມະນຸດກໍບໍໍ່ເຄີຍພບພໍໍ້ມາກ່ອນ. ມັນເປັນພາລະກິດທີື່ເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃ
ໝ່ ແລະ ສິື້ນສຸດຍຸກເກັ່າລງ ແລະ ມັນເປັນຮບແບບຂອງພາລະກິດທີື່ໃໝ່ ແລະ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ
ເພື່ອຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຊາດ; ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ມັນເປັນພາລະກິດທີື່ນາພາມະນຸດຊາດໄປສ່
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ຍຸກໃໝ່. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງ.
ເມື່ອພວກເຈື້າເຂື້າໃຈແລູ້ວວ່າ ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງຫຍັງ, ແລູ້ວພວກເຈື້າ
ຄວນສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ຄາຖາມນີື້ແມ່ນອະທິບາຍໄດູ້ບໍໍ່ຍາກເລີຍ
ຄາຕອບກໍຄ: ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າຈະປາກດຕວຢ່ໃສກໍໍ່ຕາມ, ພວກເຈື້າກໍຈະພບບາດກູ້າວຂອງພຣະອງເຊັັ່ນ
ກັນ. ຄາອະທິບາຍດັັ່ງກ່າວເບິື່ງຄກງໄປກງມາ, ແຕ່ມັນບໍໍ່ໄດູ້ງ່າຍທີື່ຈະປະຕິບັດຕາມ, ຍູ້ອນຫຼາຍຄນບໍໍ່
ຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈື້າປາກດຕວຢ່ທີື່ໃດ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ຈະຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະອງປະສງ ຫຼ ພຣະອງຄວນ
ປາກດຕວພຣະອງເອງຢໃ່ ສ. ບາງຄນເຊື່ອຢ່າງບໍໍ່ຄິດວ່າ ບ່ອນໃດກໍຕາມທີພ
ື່ ຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ປະຕິບັດພາລະກິດ, ພຣະເຈື້າກໍຈະປາກດຕວຢ່ບ່ອນນັື້ນ. ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ພວກເຂາກໍຈະເຊື່ອວ່າບ່ອນໃດກໍ
ຕາມທີື່ມີຄນທີື່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍ, ພຣະເຈື້າກໍຈະປາກດຕວຢ່ທີື່ນັື້ນ. ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ພວກເຂາກໍຈະເຊື່ອວ່າ ບ່ອນ
ໃດກໍຕາມທີື່ມີຜູ້ຄນທີື່ມຊ
ີ ື່ສຽງ, ພຣະເຈື້າກໍຈະປາກດຕວຢ່ທີື່ນັື້ນ. ໃນຊ່ວງເວລານີື້ ໃຫູ້ພວກເຮາປະໄວູ້
ຄາຖາມທີື່ວ່າ ຄວາມເຊື່ອດັັ່ງກ່າວຖກ ຫຼ ຜິດ. ເພື່ອອະທິບາຍຄາຖາມດັັ່ງກ່າວ ກ່ອນອື່ນ ພວກເຮາ
ຕູ້ອງມີຈຸດປະສງທີື່ຊັດເຈນ ນັື້ນກໍຄ: ພວກເຮາກາລັງຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຮາ
ບໍໍ່ໄດູ້ສະແຫວງຫາບຸກຄນຝ່າຍວິນຍານ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພວກເຮາຈະສະແຫວງຫາບຸກຄນທີື່ມີຊື່ສຽງ;
ພວກເຮາກາລັງສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າ. ດູ້ວຍເຫດຜນນີື້ ຍູ້ອນພວກເຮາກາລັງ
ຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າ, ມັນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຈາເປັນທີື່ຈະຊອກຫາຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ຫາພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ , ຫາຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະອງ, ຍູ້ອນວ່າ ບ່ອນໃດກໍຕາມ
ທີື່ພຣະເຈື້າກ່ າວພຣະທາໃໝ່, ສຽງຂອງພຣະເຈື້າກໍຢ່ທີື່ນັື້ນ ແລະ ບ່ອນໃດກໍຕາມທີື່ມີບາດກູ້າວ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ການກະທາຂອງພຣະເຈື້າກໍຢ່ທີື່ນນ
ັື້ . ບ່ອນໃດກໍຕາມທີື່ມກ
ີ ານສາແດງຂອງພຣະເຈາື້ ,
ພຣະເຈື້າກໍຈະປາກດຕວໃນທີື່ນັື້ນ ແລະ ບ່ອນໃດກໍຕາມທີື່ພຣະເຈື້າປາກດຕວ, ຄວາມຈິງ, ຫນທາງ
ແລະ ຊີວິດກໍຈະມີຢ່ໃນທີື່ນັື້ນ. ໃນການສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຈື້າໄດູ້ເບິື່ງ
ຂູ້າມພຣະທາທີື່ວ່າ “ພຣະເຈື້າເປັນຄວາມຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດ”. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຖິງແມ່ນພວກ
ເຂາໄດູ້ຮັບເອາຄວາມຈິງ ຫຼາຍຄນກໍບໍໍ່ເຊື່ອວ່າ ພວກເຂາໄດູ້ຄື້ນພບຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າ ແລູ້ວ
ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະຮັບຮູ້ເຖິງການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ມັນຊ່າງເປັນຄວາມຜິດພາດທີື່ຮູ້າຍ
ແຮງຫຼາຍ! ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດກງກັນກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດໄດູ້ ແລູ້ວແຮງໄກ
ທີື່ພຣະເຈື້າຈະປາກດຕວຕາມຄາສັັ່ງຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈື້າດາເນີນການຕາມທາງເລອກຂອງພຣະອງ
ແລະ ຕາມແຜນການຂອງພຣະອງເອງ ເວລາທີື່ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ; ຍິື່ງໄປກວ່າ
ນັື້ນ ພຣະອງກໍມີຈຸດປະສງຂອງພຣະອງເອງ ແລະ ວິທີການຂອງພຣະອງເອງ. ພາລະກິດຫຍັງກໍຕາມ
ທີື່ພຣະອງປະຕິບັດ, ພຣະອງບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງສນທະນາກັບມະນຸດ ຫຼ ສະແຫວງຫາຄາປຶກສາຂອງເຂາ
ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ຈະແຈູ້ງໃຫູ້ແຕ່ລະຄນຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິ ດຂອງພຣະອງ. ນີື້ແມ່ນອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງທຸກຄວນຮັບຮູ້. ຖູ້າພວກເຈື້າປາຖະໜາທີື່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການປາກດຕວ
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ຂອງພຣະເຈື້າ, ເພື່ອຕິດຕາມບາດກູ້າວຂອງພຣະເຈື້າ, ກ່ອນອື່ນ ພວກເຈາື້ ກໍຕູ້ອງປະຖິື້ມແນວຄິດຂອງ
ພວກເຈື້ານັື້ນກ່ອນ. ພວກເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຈື້າເຮັດນັື້ນເຮັດນີື້ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນພວກເຈື້າບໍໍ່
ຄວນວາງພຣະອງໃຫູ້ຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງພວກເຈື້າ ແລະ ຈາກັດພຣະອງໃນແນວຄິດຂອງພວກ
ເຈື້າເອງ. ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຈື້າຄວນຮຽກຮູ້ອງຕນເອງວ່າ ພວກເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາຮອຍພຣະ
ບາດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ, ພວກເຈື້າຄວນຍອມຮັບການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ
ແລະ ພວກເຈື້າຄວນຍອມຕາມພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ: ນີື້ຄສິື່ງທີື່ມະນຸດຄວນກະທາ.
ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ປະກອບດູ້ວຍຄວາມຈິງ, ເຂາຄວນສະແຫວງຫາ, ຍອມຮັບ
ແລະ ເຊື່ອຟັງ.
ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະເປັນຊາວອາເມຣິກາ, ຊາວອັງກິດ ແລະ ຊນຊາດອື່ນໆ, ເຈື້າຄວນກູ້າວອອກຈາກ
ຂອບເຂດແຫ່ງຊນຊາດຂອງເຈື້າເອງ, ຢ່ເໜອຕວເຈື້າເອງ ແລະ ເບິື່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຈາກຕາແ
ໜ່ງຂອງສິື່ງມີຊີວິດທີື່ຖກສູ້າງ. ໃນລັກສະນະນີື້, ເຈື້າຈະບໍໍ່ວາງຂໍໍ້ຈາກັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຮອຍພຣະບາດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີື້ ຫຼາຍຄນໄດູ້ຄິດວ່າ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພຣະເຈື້າຈະປາກດ
ຕວໃນຊນຊາດສະເພາະໃດໜື່ງ ຫຼ ທ່າມກາງຜູ້ຄນໃດໜື່ງ. ຄວາມໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈາື້
ຊ່າງເລິກເຊິື່ງ ແລະ ການປາກດຕວຂອງພຣະອງຊ່າງສາຄັນ! ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຈະ
ສາມາດໃຊູ້ມາດຕະການໄດູ້ແນວໃດ? ເຮາຂໍເວື້າວ່າ ເຈື້າຄວນເອາຊະນະແນວຄິດກ່ຽວກັບຊນຊາດ
ແລະ ເຊື້ອຊາດຂອງເຈື້າໃຫູ້ໄດູ້ເພື່ອສະແຫວງຫາການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ດູ້ວຍວິທີນີື້
ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະບໍໍ່ຖກຈາກັດດູ້ວຍແນວຄິດຂອງເຈື້າເອງ; ມີພຽງແຕ່ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະ
ມີຄຸນສມບັດເພື່ອຍິນດີຮັບເອາການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ເຈື້າກໍຈະຄງຢ່ໃນຄວາມມດ
ຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ.
ພຣະເຈື້າເປັນພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດຊາດທັງໝດ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນວ່າ ພຣະອງເອງເປັນຊັບສິນ
ສ່ວນຕວຂອງຊນຊາດ ຫຼ ຜູ້ຄນໃດໜື່ງ, ແຕ່ເລີມ
ື່ ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມຂອງພຣະອງທີພ
ື່ ຣະອງໄດູ້
ວາງແຜນໄວູ້, ບໍໍ່ຖກຈາກັດໃນຮບການ, ຊນຊາດ ຫຼ ຜູ້ຄນໃດໜື່ງ. ບາງເທື່ອ ເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍ
ຈິນຕະນາການເຖິງຮບແບບນີື້ ຫຼ ບາງເທື່ອ ທ່າທີຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບຮບແບບນີື້ແມ່ນການປະຕິເສດ ຫຼ
ບາງເທື່ອ ຊນຊາດທີື່ພຣະເຈື້າເປີດເຜີຍຕວພຣະອງເອງ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ພຣະອງເປີດເຜີຍຕວພຣະອງເອງ
ໃຫູ້ເຫັນນັື້ນ ອາດຖກທຸກຄນແບ່ງແຍກ ແລະ ອາດເປັນຄນທີື່ຫຼູ້າຫຼັງທີື່ສຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈື້າມີສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງ. ດູ້ວຍລິດອານາດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອງ ແລະ
ດູ້ວຍວິທີແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພຣະອງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ, ພຣະອງໄດູ້ຮັບເອາກຸ່ມຄນທີື່ຢໃ່ ນ
ຄວາມຄິດດຽວກັບພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ກຸ່ມຄນທີື່ພຣະອງປາຖະໜາທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ນັື້ນກໍ
ຄ ກຸ່ມທີື່ຖກພຣະອງເອາຊະນະ ແລະ ໄດູ້ອດທນຕໍໍ່ການທດລອງ ແລະ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກລາບາກທຸກ
ປະການ ແລະ ການຂັ່ມເຫັງທຸກປະເພດ ຈະສາມາດຕິດຕາມພຣະອງໄປຈນເຖິງທີື່ສຸດໄດູ້. ຈຸດປະສງ
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ຂອງການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງບໍໍ່ຖກຈາກັດໃນຮບການໃດໜື່ງ ຫຼ ຊນຊາດໃດໜື່ງ ກໍໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອໃຫູ້ພຣະອງເຮັດສາເລັດພາລະກິດຕາມທີື່ພຣະອງໄດູ້ວາງແຜນໄວູ້ . ສິື່ງນີື້ເໝອນກັບຕອນ
ທີື່ພຣະເຈື້າ ກາຍເປັນມະນຸດໃນແຂວງຢດາຍ: ຈຸດປະສງຂອງພຣະອງແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດແຫ່ງ
ການຖກຄງທີື່ໄມູ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດຊາດທັງໝດສາເລັດລງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຊາວຢິວເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ສາລັບພຣະເຈື້າທີື່ຈະກະທາສິື່ງນີື້ ແລະ ພວກເຂາຄິດວ່າ ມັນເປັນໄປ
ບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພຣະເຈື້າຈະສາມາດກາຍມາເປັນມະນຸດ ແລະ ປາກດໃນຮບຮ່າງຂອງພຣະເຢຊູເຈື້າ. “ຄວາມ
ເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້” ຂອງພວກເຂາໄດູ້ກາຍມາເປັນພື້ນຖານທີື່ພວກເຂາຕັດສິນລງໂທດ ແລະ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ນາໄປສ່ການທາລາຍອິດສະຣາເອນໃນທີື່ສຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍຄນໄດູ້ກະທາ
ຄວາມຜິດພາດແບບດຽວກັນ. ພວກເຂາປະກາດດູ້ວຍກາລັງທັງໝດຂອງພວກເຂາເຖິງການປາກດ
ຕວຂອງພຣະເຈື້າທີື່ກາລັງຈະເກີດຂື້ນ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍຕັດສິນລງໂທດການປາກດຕວ
ຂອງພຣະອງ; “ຄວາມເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້” ຂອງພວກເຂາໄດູ້ຈາກັດການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າອີກຄັື້ງ ໃຫູ້
ຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂາ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຈື່ງເຫັນຫຼາຍຄນຮູ້ອງໂຮ
ຫວຂວັນຢ່າງຄກຄື້ນ ແລະ ຟົດຟືື້ນຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ຮຽນຮູ້ເຖິງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ສຽງຫວຂວັນນີື້
ໄດູ້ແຕກຕ່າງຈາກການຕັດສິນລງໂທດ ແລະ ການໝິື່ນປະໝາດຂອງຊາວຢິວບໍ? ພວກເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມ
ເຄາລບນັບຖໃນການສະຖິດແຫ່ງຄວາມຈິງ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພວກເຈື້າຈະມີທ່າທີໃນການສະແຫວາງ
ຫາ. ສິື່ງດຽວທີື່ພວກເຈື້າເຮັດກໍຄການສກສາຢ່າງບໍໍ່ຈາແນກ ແລະ ລໍຖູ້າຢ່າງບໍໍ່ຫ່ວງໃຍຫຍັງເລີຍ.
ພວກເຈື້າຈະສາມາດໄດູ້ຮັບຫຍັງແດ່ຈາກການສກສາ ແລະ ລໍຖູ້າແບບນີ?
ື້ ພວກເຈື້າຄິດວ່າພວກເຈື້າ
ຈະໄດູ້ຮັບການຊີື້ນາເປັນການສ່ວນຕວຈາກພຣະເຈື້າບໍ? ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສັງເກດຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າ
ຈະມີຄຸນສມບັດຫຍັງທີື່ຈະເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ ? ບ່ອນໃດກໍຕາມ
ທີື່ພຣະເຈື້າ ປາກດຕວ, ຄວາມຈິງກໍຈະສາແດງອອກໃນບ່ອນນັື້ນ ແລະ ສຽງຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະຢ່ບ່ອນ
ນັື້ນ. ມີພຽງແຕ່ຄນທີື່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງທີື່ສາມາດໄດູ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ມີພຽງ
ແຕ່ຄນແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງມີຄຸນສມບັດເປັນພະຍານໃນການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ຈັ່ງປະຖິື້ມ
ແນວຄິດຂອງເຈື້າ! ຈັ່ງສະຫງ ບຕນເອງລງ ແລະ ອ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຖູ້າເຈື້າປາຖະ
ໜາຫາຄວາມຈິງ, ພຣະເຈື້າຈະສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫູ້ກັບເຈື້າ ແລະ ເຈື້າຈະເຂື້າໃຈຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງ. ຈັ່ງປ່ອຍຖິື້ມຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຈື້າກ່ຽວກັບ “ຄວາມ
ເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້!” ຍິື່ງຜູ້ຄນເຊື່ອວ່າ ບາງສິື່ງເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ສິື່ງນັື້ນກໍຍິື່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທີື່
ຈະເກີດຂື້ນຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ, ຍູ້ອນສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າບິນສງກວ່າສະຫວັນ, ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈື້າ
ກໍສງສັ່ງກວ່າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຢ່ເໜອຂອບເຂດຄວາມຄິດ ແລະ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດ. ຍິື່ງບາງສິື່ງເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ມັນກໍຍິື່ງມີຄວາມຈິງທີື່ສາມາດ
ສະແຫວງຫາໄດູ້ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ; ຍິື່ງບາງສິື່ງຢ່ເໜອແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດຫຼາຍສໍ່າ
ໃດ, ມັນກໍໍ່ມີຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ . ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະເປີດເຜີຍ
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ຕວພຣະອງເອງຢ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈື້າກໍຍັງຄງເປັນພຣະເຈື້າ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງບໍໍ່
ປ່ຽນແປງໄປຕາມສະຖານທີື່ ຫຼ ຮບລັກສະນະຂອງການປາກດຕວຂອງພຣະອງ. ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າ ຈະຍັງຄງເໝອນເດີມ ບໍໍ່ວ່າຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງຈະຢ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ ແລະ ບໍໍ່ວ່າ
ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າຈະຢ່ທີື່ໃດ, ພຣະອງກໍເປັນພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ, ເໝອນ
ດັັ່ງພຣະເຢຊູເຈື້າ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເປັນພຽງພຣະເຈື້າຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ, ແຕ່ຍັງເປັນພຣະເຈື້າຂອງ
ທຸກຄນໃນອາຊີ, ເອີຣບ ແລະ ອາເມຣິກາອີກດູ້ວຍ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າອງ
ດຽວເທັ່ານັື້ນໃນຈັກກະວານທັງປວງ. ສະນັື້ນ ໃຫູ້ພວກເຮາສະແຫວງຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ຄື້ນພບການປາກດຕວຂອງພຣະອງໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ກູ້າວເດີນໄປພູ້ອມກັນກັບ
ບາດກູ້າວຂອງພຣະອງ! ພຣະເຈື້າເປັນຄວາມຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດ. ພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ
ການປາກດຕວຂອງພຣະອງເກີດຂື້ນພູ້ອມກັນ; ອຸປະນິໄສ ແລະ ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງເປີດເຜີຍ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດໄດູ້ທຸກເວລາ. ດັັ່ງນັື້ນ, ເຖິງອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງເຮາ, ເຮາຫວັງວ່າ ພວກເຈື້າຈະ
ສາມາດເຫັນການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໃນພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ເລີື່ມຕື້ນຕິດຕາມຮອຍບາດກູ້າວ
ຂອງພຣະອງ ໃນຂະນະທີື່ພວກເຈື້າກາລັງກູ້າວຂູ້າມໄປສ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເຂື້າສ່ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ
ໂລກໃໝ່ທີື່ສວຍງາມ ເຊິື່ງພຣະເຈື້າໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ໃຫູ້ກັບພວກເຈື້າ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ລໍຖູ້າການປາກດ
ຂອງພຣະອງ!
(ຄັດຈາກ ໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເບິື່ງ ກາ ນປາ ກ ດຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ ໃນກາ ນພ ິພ າ ກສາ
ແ ລະ ກາ ນຕີສ ອນຂອງພ ຣະ ອ ງ
ຄກັບຄນຫຼາຍລູ້ານຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈື້າ, ພວກເຮາປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ ແລະ
ຂໍໍ້ຄາສັັ່ງຂອງພຣະຄາພີ, ຮັບພຣະຄຸນທີື່ອຸດມສມບນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈື້າ ແລະ ເຕື້າໂຮມກັນ,
ອະທິຖານ, ສັນລະເສີນ ແລະ ຮັບໃຊູ້ໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈື້າ. ພວກເຮາເຮັດທຸກສິື່ງນີື້ພາຍໃຕູ້ການ
ດແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ. ພວກເຮາອ່ອນແອຕະຫຼອດ ແລະ ພວກເຮາກໍ
ເຂັື້ມແຂງຕະຫຼອດເຊັັ່ນກັນ. ພວກເຮາເຊື່ອວ່າການກະທາຂອງພວກເຮາທຸກຢ່າງແມ່ນອີງຕາມຄາ
ສັັ່ງສອນຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ. ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີຢ່ແລູ້ວ ທີື່ພວກເຮາເຊື່ອວ່າຕນເອງໄດູ້ຢ່ໃນເສັື້ນທາງ
ແຫ່ງການປະຕິບັດຄວາມປະສງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ. ພວກເຮາປາຖະໜາເຖິງການກັບມາຂອງ
ອງພຣະເຢຊູເຈື້າ, ເຖິງການລງມາຢ່າງສະຫງ່າງາມຂອງພຣະອງ, ເຖິງການສິື້ນສຸດຂອງຊີວິດເຮາເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ເຖິງການປາກດຂອງອານາຈັກ ແລະ ເຖິງທຸກໆສິື່ງທີື່ທານາຍໄວູ້ໃນພຣະຄາພີພຣະ
ນິມິດ: ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າມາເຖິງ, ພຣະອງນາໄພພິບັດ, ພຣະອງໃຫູ້ລາງວັນຄນທີື່ກະທາດີ ແລະ ລງໂທດ
ຄນທີື່ກະທາຊັ່ວ; ພຣະອງຮັບເອາທຸກຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງ ແລະ ຕູ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະອງ
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ເພື່ອໄປພບກັບພຣະອງໃນທູ້ອງຟ້າ. ເມອ
ື່ ໃດກໍຕາມທີື່ພວກເຮາຄິດເຖິງສິື່ງນີື້ ພວກເຮາບໍໍ່ສາມາດເຮັດ
ຫຍັງນອກຈາກເຕັມລື້ນໄປດູ້ວຍຄວາມຮູ້ສກ, ປິຕິຍິນດີທີື່ພວກເຮາໄດູ້ເກີດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ
ໂຊກດີທີື່ໄດູ້ເປັນພະຍານການມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮາໄດູ້ທນທຸກຕໍໍ່ການຂັ່ມ
ເຫັງ ພວກເຮາກໍໄດູ້ “ທີື່ຫຼໍໍ່ຫຼອມໃຫູ້ພວກເຮາໄດູ້ຮັບລັດສະໝີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເກີນຄາບັນຍາຍ ແລະ
ເປັນນິດນິລັນ”. ເປັນການຕອບແທນ. ຊ່າງເປັນພອນປະເສີດແທູ້ໆ! ຄວາມປາຖະໜາທັງໝດນີື້ ແລະ
ພຣະຄຸນທີື່ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າປະທານໃຫູ້ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຮູ້ອງໄຫູ້ຢ່ກັບການອະທິຖານຢ່ຕະຫຼອດ
ເວລາ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາດຸໝັັ່ນຍິື່ງຂື້ນໃນການເຕື້າໂຮມກັນ. ບາງເທື່ອປີໜູ້າ ບາງເທື່ອມື້ອື່ນ
ແລະ ອີກຄັື້ງ ບາງເທື່ອຢໃ່ ນໄລຍະເວລາທີື່ສັື້ນເກີນກວ່າທີື່ມະນຸດສາມາດຄິດຂື້ນໄດູ້, ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ
ຈະລງມາຢ່າງກະທັນຫັນ, ປາກດຕວທ່າມກາງກຸມ
່ ຄນທີື່ກາລັງລໍຖູ້າພຣະອງດູ້ວຍຄວາມ
ກະວນກະວາຍໃຈຢ່າງຮູ້ອນຮນ. ພວກເຮາຟ້າວແຊງໜູ້າກັນເອງຂື້ນໄປ, ບໍໍ່ມີໃຜປະສງທີື່ຈະຕກໄປຢ່
ຂູ້າງຫຼັງ, ເຮັດທຸກສິື່ງກໍເພື່ອໄດູ້ຢ່ໃນກຸ່ມທາອິດທີຈ
ື່ ະເຫັນການປາກດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ, ຢ່ທ່າມກາງ
ຄນທີື່ຈະໄດູ້ຮັບການຍກຂື້ນສະຫວັນ. ພວກເຮາໄດູ້ມອບທຸກສິື່ງ, ໂດຍບໍໍ່ໃສ່ໃຈໃນສິື່ງທີື່ຕູ້ອງເສຍໄປ,
ເພື່ອການມາເຖິງຂອງມນ
ື້ ີື້, ບາງຄນປະຖິື້ມວຽກງານຂອງພວກເຂາ, ບາງຄນປະຖິື້ມຄອບຄວຂອງ
ພວກເຂາ, ບາງຄນປະຖິື້ມການແຕ່ງດອງ ແລະ ບາງຄນເຖິງກັບບໍລິຈາກເງິນສະສມຂອງພວກເຂາທັງ
ໝດ. ຊ່າງເປັນການກະທາແຫ່ງການອຸທິດແບບບໍໍ່ຄິດເຖິງຕນເອງແທູ້ໆ! ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມ
ຊື່ສັດດັັ່ງກ່າວຢ່ເໜອແມ່ນແຕ່ໄພ່ພນທີື່ຢ່ໃນຍຸກອະດີດອີກ! ຍູ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າປະທານພຣະຄຸນມາ
ຍັງໃຜກໍຕາມທີື່ພຣະອງພໍໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມເມດຕາມາຍັງໃຜກໍຕາມທີື່ພຣະອງພໍໃຈ, ຍູ້ອນຕາ
ຂອງພຣະອງໄດູ້ເບິື່ງເຫັນການກະທາແຫ່ງການອຸທດ
ິ ແລະ ແຫ່ງການເສຍສະຫຼະຂອງພວກເຮາທີື່ພວກ
ເຮາເຊື່ອຕັື້ງແຕ່ດນນານມາແລູ້ວ. ເຊັັ່ນດຽວກັນນັື້ນ ຄາອະທິຖານຢ່າງຈິງໃຈຂອງພວກເຮາກໍໄດູ້ໄປ
ເຖິງຫຂອງພຣະອງ ແລະ ພວກເຮາເຊື່ອວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຈະຕອບແທນສາລັບການອຸທິດຕນຂອງ
ພວກເຮາ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະເຈື້າໄດູ້ເມດຕາກັບພວກເຮາກ່ອນທີື່ພຣະອງສູ້າງໂລກອີກ ແລະ ບໍໍ່ມີ
ໃຜສາມາດນາພອນປະເສີດ ແລະ ພຣະສັນຍາທີື່ພຣະອງມອບໃຫູ້ກັບພວກເຮາອອກໄປຈາກພວກເຮາ
ໄດູ້. ພວກເຮາທັງໝດວາງແຜນສາລັບອະນາຄດ ແລະ ຍູ້ອນມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ການ
ອຸທິດ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຂອງພວກເຮາກາຍເປັນເບູ້ຍ ຫຼ ຕື້ນທນເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຖກຍກ
ຂື້ນເມອເພື່ອພບກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າໃນທູ້ອງຟ້າ. ນອກຈາກນັື້ນ ພວກເຮາໄດູ້ວາງຕນເອງເທິງບັນລັງ
ແຫ່ງອະນາຄດ ໂດຍບໍໍ່ລັງເລແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ ເພື່ອປົກຄອງເໜອຊນຊາດທັງໝດ ແລະ ປະຊາຊນ
ທັງໝດ ຫຼ ເພື່ອຄອງລາດດັັ່ງກະສັດ. ພວກເຮາຮັບທຸກສິື່ງຕາມທີື່ຖກມອບໃຫູ້ ແລະ ເປັນສິື່ງທີື່ຄາດ
ຫວັງໄວູ້.
ພວກເຮາລັງກຽດທຸກຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານອງພຣະເຢຊູເຈື້າ; ຈຸດຈບຂອງພວກເຂາທຸກຄນຈະແມ່ນ
ຄວາມພິນາດ. ແມ່ນໃຜທີື່ບອກພວກເຂາບໍໍ່ໃຫູ້ເຊື່ອວ່າ ພຣະເຢຊູເຈື້າເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່? ແນ່ນອນ ມີ
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ຫຼາຍຄັື້ງທີື່ພວກເຮາລອກແບບພຣະເຢຊູເຈື້າໃນການສະແດງຄວາມອີດຕນຕໍໍ່ປະຊາຊນໃນໂລກນີື້,
ຍູ້ອນພວກເຂາບໍໍ່ເຂື້າໃຈ ແລະ ມັນເປັນເລື່ອງຖກຕູ້ອງທີື່ພວກເຮາອດກັື້ນ ແລະ ໃຫູ້ອະໄພພວກເຂາ.
ທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຮາເຮັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບພຣະທາແຫ່ງພຣະຄາພີ, ຍູ້ອນທຸກສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບພຣະຄາພີແມ່ນສິື່ງທີນ
ື່ ອກສາສະໜາ ແລະ ເປັນຄວາມເຫັນທີື່ນອກຮີດ. ຄວາມເຊື່ອປະເພດນີື້ຖກ
ຝັງເລິກຢ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮາທຸກຄນ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຂອງພວກເຮາຢ່ໃນພຣະຄາພີ ແລະ ຖູ້າ
ພວກເຮາບໍໍ່ອອກຈາກພຣະຄາພີ ພວກເຮາກໍຈະບໍໍ່ອອກຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ; ຖູ້າພວກເຮາປະຕິບັດ
ຕາມຫຼັກການນີື້, ພວກເຮາຈະໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ. ພວກເຮາໃຫູ້ກາລັງໃຈກັນແລະກັນ, ສັ່ງເສີມ
ເຊິື່ງກັນແລະກັນ ແລະ ທຸກໆຄັື້ງທີື່ພວກເຮາເຕື້າໂຮມກັນ, ພວກເຮາກໍໍ່ຫວັງວ່າທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຮາໄດູ້
ກ່າວ ແລະ ເຮັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ ແລະ ຈະຖກຍອມຮັບໂດຍພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນສະພາບແວດລູ້ອມຈະເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຕໍໍ່ຕູ້ານຢ່າງຮຸນແຮງ, ຫວໃຈຂອງ
ພວກເຮາກໍເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຊື່ນຊມຍິນດີ. ເມື່ອພວກເຮາຄິດວ່າການໄດູ້ຮັບພອນແມ່ນຢ່ພຽງປາຍ
ນີື້ວມເທັ່ານັື້ນ, ມີສິື່ງໃດແດ່ທີື່ພວກເຮາບໍໍ່ສາມາດຢຸດໄວູ້ກ່ອນໄດູ້? ມີສງິື່ ໃດແດ່ທີື່ພວກເຮາລັງເລໃຈ
ໜີປະ? ທຸກຢ່າງແມ່ນຊັດເຈນຢ່ແລູ້ວ ແລະ ທຸກຢ່າງຢ່ພາຍໃຕູ້ສາຍຕາຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຮາ ເຊິື່ງ
ເປັນຄນຂັດສນຈານວນເລັກນູ້ອຍທີື່ຖກຍກຂື້ນຈາກກອງຂີສ
ື້ ັດ ບໍໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຜູ້ຕິດຕາມທາມະດາ
ທັງໝດຂອງພຣະເຢຊູເຈື້າ ທີື່ມີຄວາມຝັນຈະໄດູ້ຮັບການຍກຂື້ນສ່ທູ້ອງຟ້າ, ໄດູ້ຮັບການອວຍພອນ
ແລະ ປົກຄອງປະຊາຊາດທັງໝດ. ຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮາຖກເປີດເຜີຍໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງພວກເຮາຖກຕັດສິນລງໂທດໃນສາຍຕາ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທຸກສິື່ງນີື້ເກີດຂື້ນເປັນປົກກະຕິຫຼາຍ ແລະ ມີເຫດຜນຫຼາຍຈນບໍໍ່ມີ
ໃຜໃນບັນດາພວກເຮາທີື່ສງໄສວ່າຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຮາຖກຕູ້ອງ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ຢ່າວ່າແຕ່ຄນໜື່ງ
ຄນໃດໃນພວກເຮາທີື່ຈະສງໄສເຖິງຄວາມຖກຕູ້ອງໃນທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຮາຍດໝັື້ນເລີຍ. ແມ່ນໃຜທີື່
ສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ? ແນ່ນອນ, ສາລັບເສັື້ນທາງປະເພດໃດທີື່ມະນຸດຍ່າງຕາມ,
ພວກເຮາບໍໍ່ຮູ້ທີື່ຈະສະແຫວງຫາ ຫຼ ຄື້ນຫາ; ແຮງໄກທີື່ພວກເຮາຈະສນໃຈສອບຖາມ. ຍູ້ອນພວກເຮາ
ພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈວ່າ ພວກເຮາສາມາດຖກຍກຂື້ນເທິງຟ້າ ຫຼ ບໍ, ພວກເຮາສາມາດຮັບການອວຍພອນ
ຫຼ ບໍ, ມີບ່ອນຢ່ສາລັບພວກເຮາໃນອານາຈັກສະຫວັນ ຫຼ ບໍ; ແລະ ພວກເຮາຈະມີສ່ວນໄດູ້ຮັບການ
ແບ່ງປັນນໍ້າແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ຜນຂອງຕື້ນໄມູ້ແຫ່ງຊີວິດ ຫຼ ບໍ. ບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນຜນປະໂຫຍດໃນການຮັບ
ສິື່ງຕ່າງໆເຫຼັ່ານີື້ບໍ ທີື່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາເຊື່ອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ ແລະ ກາຍມາເປັນຜູ້ຕິດຕາມ
ຂອງພຣະອງ? ຄວາມບາບຂອງພວກເຮາໄດູ້ຮັບການອະໄພໂທດ, ພວກເຮາໄດູ້ສານກຜິດ, ພວກເຮາ
ໄດູ້ດື່ມຈອກເຫຼື້າທີື່ຂມຂນ
ື່ ແລະ ພວກເຮາໄດູ້ນາໄມູ້ກາງແຂນມາແບກໄວູ້ຢ່ເທິງຫຼັງຂອງພວກເຮາ. ຜູ້
ໃດສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຈະບໍໍ່ຍອມຮັບລາຄາທີື່ພວກເຮາໄດູ້ຈ່າຍ? ແມ່ນໃຜສາມາດເວື້າ
ໄດູ້ວ່າ ພວກເຮາຍັງກຽມພູ້ອມນໍ້າມັນບໍໍ່ພຽງພໍ? ພວກເຮາບໍໍ່ປາຖະໜາທີື່ຈະເປັນຍິງບໍລິສຸດທີື່ໂງ່ຈູ້າ
ເຫຼັ່ານັື້ນ ຫຼ ເປັນໜື່ງໃນບັນດາຜູ້ຄນທີື່ຖກປະຖິື້ມ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພວກເຮາອະທິຖານຢ່າງສະໝໍ່າສະເ
15

ໝີ, ຂໍໃຫູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຮັກສາພວກເຮາຈາກການຖກພຣະຄຣິດທຽມຫຼອກລວງ, ຍູ້ອນມີຄາກ່າວ
ໄວູ້ໃນພຣະຄາພີວ່າ: “ແລູ້ວຖູ້າມີມະນຸດຄນໃດເວື້າກັບເຈື້າວ່າ ເບິື່ງແມະ, ພຣະຄຣິດຢ່ນີື້ ຫຼ ຢ່ນັື້ນ; ຈັ່ງ
ຢ່າເຊື່ອ. ຍູ້ອນຈະເກີດມີພຣະຄຣິດປອມ ແລະ ຜູ້ປະກາດພຣະທາປອມ ແລະ ພວກເຂາຈະສະແດງໝ
າຍສາຄັນ ແລະ ການອັດສະຈັນຫຼາຍຢ່າງ; ເພອ
ື່ ວ່າຖູ້າເປັນໄປໄດູ້ ພວກເຂາຈະຫຼອກລວງແມ່ນແຕ່ຄນ
ທີື່ຖກເລອກໄວູ້ແລູ້ວ” (ມັດທາຍ 24:23-24). ພວກເຮາທຸກຄນໄດູ້ຈດຈາຂໍໍ້ພຣະຄາພີເຫຼັ່ານີື້, ພວກ
ເຮາຮູ້ຈັກຂໍໍ້ພຣະຄາພີເຫຼັ່ານີື້ດູ້ວຍໃຈ ແລະ ພວກເຮາເຫັນຂໍໍ້ພຣະຄາພີເຫຼັ່ານີື້ເປັນຊັບສມບັດທີື່ລໍ້າຄ່າ,
ເປັນຊີວິດ ແລະ ເປັນໜັງສແຫ່ງຄວາມເຊື່ອທີື່ຕັດສິນວ່າ ພວກເຮາສາມາດໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ ຫຼ
ການຍກຂື້ນສ່ສະຫວັນບໍ...
ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ ຄນທີື່ມີຊີວິດຢ່ກໍຕາຍໄປ, ນາຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມ
ຝັນຂອງພວກເຂາໄປນາພວກເຂາ, ແຕ່ໃນເລື່ອງທີື່ວ່າ ພວກເຂາໄປອານາຈັກສະຫວັນ ຫຼ ບໍນັື້ນ ບໍໍ່ມີ
ໃຜຮູ້ຢ່າງແທູ້ຈິງ. ຄນທີຕ
ື່ າຍໄປກໍກັບມາ, ລມເລອ
ື່ ງລາວທຸກຢ່າງທີື່ເຄີຍເກີດຂື້ນ ແລະ ພວກເຂາກໍຍັງ
ປະຕິບັດຕາມຄາສັັ່ງສອນ ແລະ ເສັື້ນທາງຂອງບັນພະບຸລຸດຄເກັ່າ. ໃນທານອງນີື້ ເວລາຫຼາຍປີຜ່ານໄປ
ແລະ ວັນເວລາກໍຜ່ານໄປ, ບໍໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຢຊູເຈື້າຂອງພວກເຮາ ເຊິື່ງເປັນພຣະເຈື້າຂອງພວກ
ເຮາ ຍອມຮັບທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຮາເຮັດຢ່າງແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍ. ທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຮາສາມາດເຮັດໄດູ້ກໍຄຕັື້ງ
ຕາລໍຄອຍສິື່ງທີຕ
ື່ າມມາ ແລະ ຄາດການກ່ຽວກັບທຸກສິື່ງທີື່ຈະເກີດຂື້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈື້າໄດູ້
ຮັກສາຄວາມມິດງຽບຂອງພຣະອງຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍບໍໍ່ປາກດຕໍໍ່ພວກເຮາ ແລະ ບໍກ
ໍ່ ່າວກັບພວກເຮາ
ຈັກເທື່ອ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ການປະຕິບັດຕາມພຣະຄາພີ ແລະ ອີງຕາມໝາຍສາຄັນ, ພວກເຮາຈື່ງເຕັມ
ໃຈພິພາກສາກ່ຽວກັບຄວາມປະສງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຮາໄດູ້ລື້ງເຄີຍກັບຄວາມມິດ
ງຽບຂອງພຣະເຈື້າ; ພວກເຮາໄດູ້ລື້ງເຄີຍກັບການວັດແທກສິື່ງທີື່ຖກ ແລະ ຜິດຂອງການປະພດຕວ
ຂອງພວກເຮາໂດຍວິທີການຄິດຂອງພວກເຮາເອງ; ພວກເຮາລື້ງເຄີຍກັບການເພິື່ງພາຄວາມຮູ້, ແນວ
ຄິດ ແລະ ຈັນຍາບັນທາງສິນທາຂອງພວກເຮາແທນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າຕູ້ອງການຈາກພວກເຮາ; ພວກເຮາ
ໄດູ້ລື້ງເຄີຍກັບການຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈື້າ; ພວກເຮາໄດູ້ລື້ງເຄີຍກັບການໃຫູ້ພຣະເຈື້າຈັດຕຽມ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອໃນເວລາທີື່ພວກເຮາຕູ້ອງການ; ພວກເຮາໄດູ້ລື້ງເຄີຍກັບການແບມຂໍພຣະເຈື້າສາລັບ
ທຸກໆສິື່ງ ແລະ ສັັ່ງພຣະເຈື້າໃຫູ້ເຮັດນັື້ນເຮັດນີື້; ພວກເຮາຍັງໄດູ້ລື້ງເຄີຍກັບການປະຕິບັດຕາມກດ
ລະບຽບ ບໍໍ່ສນໃຈວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນາພາພວກເຮາແນວໃດ; ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພວກເຮາ
ໄດູ້ລື້ງເຄີຍກັບມື້ທີື່ພວກເຮາເປັນເຈື້ານາຍຂອງຕນເອງ. ພວກເຮາເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າອງນີື້ ຜູ້ເຊິື່ງພວກ
ເຮາບໍໍ່ເຄີຍພບຊ່ອງໜູ້າ. ຄາຖາມແບບວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງເປັນແບບໃດ, ພຣະອງມີ ແລະ ເປັນ,
ພາບຫຼັກຂອງພຣະອງເປັນແນວໃດ, ພວກເຮາຈະຮູ້ຈັກພຣະອງ ຫຼ ບໍໍ່ ໃນເວລາທີື່ພຣະອງມາ, ແລະ
ອື່ນໆອີກ, ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດໃນບັນດາສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ທີື່ສາຄັນ. ສິື່ງທີື່ສາຄັນກໍຄພຣະອງຢ່ໃນຫວໃຈຂອງພວກເຮາ
ແລະ ພວກເຮາທັງໝດລໍຖູ້າພຣະອງ ແລະ ມັນພຽງພໍແລູ້ວທີື່ພວກເຮາສາມາດຈິນຕະນາການວ່າ ພຣະອງ
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ເປັນແບບນີື້ ຫຼ ເປັນແບບນັື້ນ. ພວກເຮາຍກຍູ້ອງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮາ ແລະ ຖສິື່ງທີື່ເປັນຝ່າຍວິນ
ຍານວ່າເປັນສິື່ງທີື່ມີຄ່າ. ພວກເຮາເບິື່ງທຸກສິື່ງເປັນຄກັບຂີື້ ແລະ ຢຽບທຸກໆສິື່ງໃຫູ້ຢ່ໃຕູ້ຕີນເຮາ. ເພາະ
ພວກເຮາເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າທີື່ມີສະຫງ່າລາສີ, ບໍໍ່ວ່າການເດີນທາງຈະດນ ຫຼ ລາບາກພຽງ
ໃດ, ບໍໍ່ວ່າຄວາມທຸກຍາກລາບາກ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຫຍັງຈະເກີດຂນ
ື້ ກັບພວກເຮາກໍຕາມ, ບໍໍ່ມີ
ສິື່ງໃດທີື່ສາມາດຢຸດບາດກູ້າວຂອງພວກເຮາໄດູ້ເມື່ອພວກເຮາຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ. “ມີສາຍນໍ້າ
ແຫ່ງຊີວິດທີື່ບໍລິສຸດ, ໃສສະອາດເໝອນດັັ່ງແກູ້ວຜະລິກາໄຫລອອກມາຈາກພຣະບັນລັງຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ຂອງພຣະເມສານູ້ອຍ. ຢ່ທັງສອງຟາກຂອງແມ່ນໍ້າ ໄດູ້ມີຕື້ນໄມູ້ແຫ່ງຊີວິດ ເຊິື່ງເກີດໝາກຜນສິບ
ສອງປະເພດ ແລະ ອອກໝາກທຸກເດອນ ແລະ ໃບຂອງຕື້ນໄມູ້ນັື້ນມີໄວູ້ເພື່ອການປີີ່ນປົວປະຊາຊາດ,
ຈະບໍໍ່ມີຄາສາບແຊ່ງອີກຕໍໄໍ່ ປ ມີແຕ່ບັນລັງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຂອງພຣະເມສານູ້ອຍຢ່ໃນທີື່ນັື້ນ. ຄນ
ຮັບໃຊູ້ຂອງພຣະອງຈະຮັບໃຊູ້ພຣະອງ, ພວກເຂາຈະເຫັນໜູ້າຂອງພຣະອງ ແລະ ຊື່ຂອງພຣະອງກໍຈະຢ່
ໃນໜູ້າຜາກຂອງພວກເຂາ. ໃນທີື່ນັື້ນຈະບໍໍ່ມີກາງຄນ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ຕູ້ອງການທຽນໄຂ ຫຼ ແສງ
ສະຫວ່າງຈາກດວງຕາເວັນ ຍູ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າໄດູ້ມອບແສງສະຫວ່າງໃຫູ້ກັບພວກເຂາ ແລະ ພວກ
ເຂາຈະປົກຄອງສບໄປເປັນນິດ” (ພະນິມິດ 22:1-5). ທຸກຄັື້ງທີື່ພວກເຮາຮູ້ອງພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ຫວໃຈ
ຂອງພວກເຮາເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຊື່ມຊນຍິນດີ ແລະ ຄວາມພໍໃຈ ແລະ ນໍ້າຕາກໍໄຫຼຈາກຕາຂອງ
ພວກເຮາ. ຂອບຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າທີື່ເລອກພວກເຮາ, ຂອບຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າສາລັບພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະອງ. ໃນຊີວິດນີື້ ພຣະອງໄດູ້ມອບໃຫູ້ເຮາເປັນຮູ້ອຍເທັ່າ ແລະ ໄດູ້ມອບຊີວິດອັນຕະລອດໄປ
ເປັນນິດໃຫູ້ແກ່ພວກເຮາໃນໂລກທີື່ຈະມາເຖິງ. ຖູ້າພຣະອງຂໍໃຫູ້ພວກເຮາຕາຍໃນຕອນນີື້, ພວກເຮາ
ຈະປະຕິບັດຕາມໂດຍບໍໍ່ມີການຈັ່ມຕໍໍ່ວ່າແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ! ຂໍໃຫູ້ພຣະອງ
ກະລຸນາມາໄວໆເທີື້ນ! ຂໍໃຫູ້ພຣະອງພິຈາລະນາວ່າ ພວກເຮາສະແຫວງຫາພຣະອງດູ້ວຍຄວາມໝດ
ຫວັງຫຼາຍພຽງໃດ ແລະ ປະຖິື້ມທຸກໆຢ່າງເພື່ອພຣະອງ, ຂໍໃຫູ້ພຣະອງບໍໍ່ຊັກຊູ້າແມ່ນແຕ່ນາທີດຽວ ຫຼ
ວິນາທີດຽວອີກຕໍໍ່ໄປ.
ພຣະເຈື້າມິດງຽບ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍປາກດຕໍໍ່ພວກເຮາຈັກເທື່ອ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍຢຸດ.
ພຣະອງສາຫຼວດແຜ່ນດິນໂລກທັງໝດ, ສັັ່ງທຸກສິື່ງ, ເບິື່ງຄາເວື້າທຸກຄາ ແລະ ການກະທາທຸກຢ່າງຂອງ
ມະນຸດ. ພຣະອງດາເນີນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງດູ້ວຍຂັື້ນຕອນທີື່ມີໄຕ່ຕອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ແຜນການຂອງພຣະອງຢ່າງງຽບໆ ແລະ ບໍໍ່ມີຜນສະທູ້ອນທີື່ເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ແຕ່ບາດກູ້າວ
ຂອງພຣະອງກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າເທື່ອລະກູ້າວ, ເຂື້າໃກູ້ມະນຸດຊາດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອານາດແຫ່ງການ
ພິພາກສາຂອງພຣະອງກໍແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທັ່ວຈັກກະວານດູ້ວຍຄວາມໄວຂອງສາຍຟ້າແມບ ຕິດຕາມ
ດູ້ວຍບັນລັງຂອງພຣະອງລງມາສ່ທ່າມກາງພວກເຮາຢ່າງກະທັນຫັນ. ຊ່າງເປັນພາບທີື່ສະຫງ່າງາມ
ແທູ້ໆ ຊ່າງເປັນສາກທີື່ມີຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍແທູ້ໆ! ພຣະວິນຍານມາທ່າມກາງພວກເຮາຄກັບນກ
ເຂາ ແລະ ຄກັບສິງໂຕແຜດສຽງດັງກກກູ້ອງ. ພຣະອງຄສະຕິປັນຍາ, ພຣະອງຄຄວາມຊອບທາ,
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ຄວາມສະຫງ່າງາມ ແລະ ພຣະອງມາທ່າມກາງພວກເຮາຢ່າງລັບໆ ໂດຍຖສິດອານາດ ແລະ ເຕັມໄປ
ດູ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາ. ບໍໍ່ມີໃຜທີຮ
ື່ ູ້ຕວໃນການມາເຖິງຂອງພຣະອງ, ບໍໍ່ມີໃຜຕູ້ອນຮັບ
ການມາເຖິງຂອງພຣະອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ບໍໍ່ມີໃຜຮູ້ກ່ຽວກັບທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອງຈະກະທາ. ຊີວິດ
ຂອງມະນຸດກໍດາເນີນຕໍໍ່ໄປຄກັບແຕ່ກ່ອນ, ຫວໃຈຂອງເຂາບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ມື້ກໍຜ່ານໄປຕາມ
ປົກກະຕິ. ພຣະເຈື້າມີຊີວິດຢ່ທ່າມກາງພວກເຮາ, ເປັນມະນຸດຄກັບມະນຸດຄນອື່ນໆ, ຄກັບຜູ້ຕິດຕາມ
ທັ່ວໄປທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມສາຄັນຫຍັງໝດ ແລະ ເປັນຜູ້ເຊື່ອທີື່ທາມະດາ. ພຣະອງມີການສະແຫວງຫາ
ຂອງພຣະອງເອງ, ເປົື້າໝາຍຂອງພຣະອງເອງ; ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງມີຄວາມເປັນພຣະເຈື້າທີື່
ມະນຸດທາມະດາບໍໍ່ມີ. ບໍໍ່ມີໃຜສັງເກດເຫັນການເປັນຢ່ຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງມະນຸດ. ພວກເຮາ
ມີຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບພຣະອງ, ບໍໍ່ໄດູ້ຖກບີບບັງຄັບ ແລະ ຢ້ານກວ, ຍູ້ອນໃນສາຍຕາຂອງພວກເຮາ ພຣະອງ
ເປັນຜູ້ເຊື່ອທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ. ພຣະອງເບິື່ງທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮາ, ເບິື່ງຄວາມຄິດ
ແລະ ແນວຄວາມຄິດທັງໝດຂອງພວກເຮາທີື່ເປີດເຜີຍຕໍໍ່ໜູ້າພຣະອງ. ບໍໍ່ມີໃຜສນໃຈໃນການເປັນຢ່
ຂອງພຣະອງ, ບໍໍ່ມີໃຜຈິນຕະນາການຫຍັງກ່ຽວກັບໜູ້າທີື່ຂອງພຣະອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ບໍໍ່ມີໃຜ
ສງໄສກ່ຽວກັບຕວຕນຂອງພຣະອງແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ. ທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຮາເຮັດກໍຄສບຕໍໍ່ໃນການ
ສະແຫວງຫາຂອງພວກເຮາ, ຄກັບວ່າພຣະອງບໍໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂູ້ອງກັບພວກເຮາເລີຍ...
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສາແດງຂໍໍ້ພຣະທາ “ຜ່ານ” ພຣະອງໂດຍບັງເອີນ ແລະ ເຖິງແມ່ນຮູ້ສກວ່າ
ມັນເປັນເລື່ອງທີື່ບໍໍ່ຄາດຝັນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮາກໍຮັບຮູ້ວ່າມັນເປັນຖູ້ອຍຄາທີື່ມາ
ຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ພູ້ອມທີື່ຈະຮັບມັນຈາກພຣະເຈື້າ. ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ ບໍໍ່ວ່າແມ່ນໃຜກໍຕາມທີື່
ສະແດງພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ຖູ້າແມ່ນວ່າພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ມາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ພວກເຮາຄວນ
ຍອມຮັບ ແລະ ບໍໍ່ປະຕິເສດພຣະທາດັັ່ງກ່າວ. ຖູ້ອຍຄາຕໍໍ່ໄປອາດມາຜ່ານເຮາກໍໄດູ້ ຫຼ ຜ່ານເຈື້າ ຫຼ
ຜ່ານຄນອື່ນອີກ. ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນໃຜກໍຕາມ ທຸກຢ່າງແມ່ນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈື້າ. ແຕ່ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນໃຜກໍ
ຕາມ ພວກເຮາຈະບໍໍ່ນະມັດສະການບຸກຄນນີື້, ບໍໍ່ວ່າຫຍັງກໍຕາມ ບຸກຄນນີບ
ື້ ໍໍ່ສາມາດເປັນພຣະເຈື້າຂອງ
ພວກເຮາໄດູ້ຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼ ພວກເຮາຈະບໍໍ່ເລອກບຸກຄນທາມະດານີື້ເປັນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຮາ ບໍໍ່
ວ່າດູ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ. ພຣະເຈື້າຂອງພວກເຮາຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ສງສັ່ງ; ບຸກຄນທີື່ບໍໍ່ສາຄັນດັັ່ງກ່າວຈະ
ສາມາດຢືນຢ່ໃນແທນທີື່ຂອງພຣະອງໄດູ້ແນວໃດ? ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພວກເຮາກາລັງລໍຖູ້າໃຫູ້ພຣະເຈື້າ
ມາ ແລະ ນາພວກເຮາກັບໄປສ່ອານາຈັກສະຫວັນ, ສະນັື້ນຄນທີື່ບໍໍ່ສາຄັນນີື້ຈະສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີື່ສາຄັນ ແລະ ລາບາກເຊັັ່ນນີື້ໄດູ້ແນວໃດ? ຖູ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າມາອີກຄັື້ງ, ມັນຕູ້ອງເກີດຂນ
ື້
ເທິງເມກສີຂາວ ເພອ
ື່ ວ່າຝງຊນທັງໝດອາດເຫັນໄດູ້. ຊ່າງເປັນພາບທີື່ຈະເກີດຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມແທູ້
ເດ! ແລູ້ວເປັນໄປໄດູ້ແນວໃດທີື່ພຣະອງສາມາດລີຢ
ື້ ່ທ່າມກາງຄນທາມະດາສາມັນຢ່າງລັບໆໄດູ້?
ແຕ່ແມ່ນບຸກຄນທາມະດານີື້ແຫຼະ ທີື່ລີື້ຢ່ທ່າມກາງປະຊາຊນ ແລະ ເປັນຜູ້ທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດໃ
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ໝ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼອພວກເຮາ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ອະທິບາຍ ຫຼ ບອກໃຫູ້ພວກເຮາຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະອງ
ຈື່ງມາ, ມີພຽງແຕ່ປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດທີື່ພຣະອງມຸງ່ ໝາຍຈະປະຕິບັດດູ້ວຍຂັື້ນຕອນວັດແທກ ແລະ
ສອດຄ່ອງຕາມແຜນການຂອງພຣະອງ. ພຣະທາ ແລະ ຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະອງກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ເກີດ
ຂື້ນເລື້ອຍໆ. ຈາກການປອບໃຈ, ແນະນາ, ບອກ ແລະ ຕັກເຕອນ, ຈນເຖິງການຕານິຕິເຕອນ ແລະ
ຕີສອນໃຫູ້ມີວິໄນ; ຈາກນໍ້າສຽງທີື່ອ່ອນໂຍນ ແລະ ອ່ອນຫວານ ຈນເຖິງຄາເວື້າທີື່ຮຸນແຮງ ແລະ
ສະຫງ່າງາມ, ທຸກຢ່າງໄດູ້ມອບຄວາມເມດຕາໃຫູ້ກັບມະນຸດ ແລະ ປກຝັງຄວາມຢ້ານກວໃນຕວເຂາ.
ທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອງກ່າວແທງທະລຸຄວາມລັບທີື່ເຊື່ອງເລິກຢ່ພາຍໃນຕວພວກເຮາ; ພຣະທາຂອງພຣະອງ
ປັກລງທີື່ຫວໃຈຂອງພວກເຮາ, ປັກລງທີື່ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮາ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ພວກເຮາເຕັມໄປ
ດູ້ວຍຄວາມອັບອາຍທີື່ບໍໍ່ສາມາດທນໄດູ້ ໂດຍບໍໍ່ຄ່ອຍຈະຮູ້ວ່າ ຈະເຊື່ອງຕນເອງໄດູ້ຢ່ໃສ. ພວກເຮາ
ເລີື່ມສງໄສວ່າພຣະເຈື້າທີຢ
ື່ ່ໃນຫວໃຈຂອງບຸກຄນນີື້ຮັກພວກເຮາຢ່າງແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ພຣະອງ
ຕູ້ອງການຫຍັງແທູ້. ບາງເທື່ອ ພວກເຮາສາມາດໄດູ້ຮັບການຍກຂື້ນສ່ສະຫວັນຫຼັງຈາກທີື່ອດທນຕໍໍ່
ການທນທຸກເຫຼັ່ານີື້? ໃນຫວຂອງພວກເຮາ ພວກເຮາກາລັງຄານວນ... ກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່
ຈະມາເຖິງ ແລະ ກ່ຽວກັບຊະຕາກາໃນອະນາຄດຂອງພວກເຮາ. ແຕ່ເໝອນດັັ່ງທີື່ຜ່ານມາ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດ
ໃນບັນດາພວກເຮາທີື່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈື້າໄດູ້ສະຖິດໃນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງພວກເຮາ
ແລູ້ວ. ເຖິງແມ່ນພຣະອງໄດູ້ຕິດຕາມພວກເຮາເປັນເວລາດນນານມາແລູ້ວ, ເຖິງແມ່ນພຣະອງໄດູ້
ກ່າວພຣະທາຫຼາຍຂໍໍ້ຢ່ຊ່ອງໜູ້າພວກເຮາແລູ້ວ, ພວກເຮາກໍຍັງບໍໍ່ເຕັມໃຈຍອມຮັບມະນຸດທາມະດາ
ດັັ່ງກ່າວນີື້ເປັນພຣະເຈື້າແຫ່ງອະນາຄດຂອງພວກເຮາ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພວກເຮາຈະເຕັມໃຈຝາກຝັງ
ອະນາຄດຂອງພວກເຮາ ແລະ ຊະຕາກາຂອງພວກເຮາໄວູ້ກັບບຸກຄນທີື່ບໍໍ່ສາຄັນນີື້ຄວບຄຸມ.
ດູ້ວຍພຣະອງ ພວກເຮາຈື່ງໄດູ້ຮັບແຫຼ່ງນໍ້າແຫ່ງຊີວິດທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກໝດ ແລະ ຜ່ານພຣະອງ ພວກເຮາຈື່ງມີ
ຊີວິດຢ່ຊູ້ອງໜູ້າພຣະເຈື້າ. ແຕ່ພວກເຮາພຽງແຕ່ຮູ້ສກຂອບຄຸນກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູເຈື້າໃນ
ສະຫວັນ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍສນໃຈກັບຄວາມຮູ້ສກຂອງບຸກຄນທີື່ທາມະດາຄນນີື້ ຜູ້ເຊິື່ງມີຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ.
ເໝອນດັັ່ງທີື່ຜ່ານມາ ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໂດຍລີື້ລັບໃນເນື້ອໜັງຢ່າງຖ່ອມຕວ,
ສາແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຫວໃຈສ່ວນເລິກຂອງພຣະອງ, ຄກັບວ່າບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ສກທີື່ມະນຸດຊາດ
ປະຕິເສດພຣະອງເລີຍ, ຄກັບວ່າພຣະອງໃຫູ້ອະໄພຄວາມເປັນເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຄວາມເມີນເສີຍຂອງ
ມະນຸດຕະຫຼອດໄປ ແລະ ອດທນຕໍໍ່ທ່າທາງບໍໍ່ເຄາລບຂອງມະນຸດທີື່ມຕ
ີ ໍໍ່ພຣະອງຕະຫຼອດໄປ.
ພວກເຮາບໍໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍວ່າ ມະນຸດທີື່ບໍໍ່ສາຄັນຄນນີື້ໄດູ້ນາພາພວກເຮາໜື່ງກູ້າວເຂື້າສ່ອີກພາລະກິດ
ໜື່ງຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຮາໄດູ້ຜ່ານການທດລອງຫຼາຍຄັື້ງ, ແບກຮັບການຕີສອນຈນນັບບໍໍ່ຖູ້ວນ
ແລະ ຖກທດສອບດູ້ວຍຄວາມຕາຍ. ພວກເຮາຮຽນຮູ້ເຖິງອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາ ແລະ ສະຫງ່າງາມ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວຍັງໄດູ້ຮັບຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອງ, ໄດູ້ຊື່ນຊມລິດອານາດ ແລະ
ສະຕິປັນຍາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ເປັນພະຍານຕໍໍ່ຄວາມເປັນຕາຮັກຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເບິື່ງ
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ຄວາມກະຕລລື້ນຂອງພຣະອງທີື່ປາຖະໜາຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ. ໃນພຣະທາຂອງບຸກຄນທາມະ
ດາຄນນີື້ ພວກເຮາມາຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ, ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ,
ຮູ້ຈັກເຖິງທາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ເຫັນຫນທາງສ່ຄວາມລອດພື້ນ ແລະ ຄວາມ
ສມບນ. ພຣະທາຂອງພຣະອງເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາ “ຕາຍ” ແລະ ພວກມັນເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາ “ເກີດໃ
ໝ່”; ພຣະທາຂອງພຣະອງນາຄວາມສຸກສະບາຍມາໃຫູ້ພວກເຮາ, ແຕ່ກໍຍັງປ່ອຍໃຫູ້ພວກເຮາຖກ
ທໍລະກາຢ່ກັບຄວາມຮູ້ສກຜິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກເປັນໜີື້ບຸນຄຸນ; ພຣະທາຂອງພຣະອງນາຄວາມຍິນດີ
ແລະ ສັນຕິສຸກມາສ່ພວກເຮາ ແຕ່ຍັງນາຄວາມເຈັບປວດທີື່ບໍໍ່ມີບ່ອນສິື້ນສຸດມາເຊັັ່ນກັນ. ບາງຄັື້ງ
ພວກເຮາເປັນຄກັບລກແກະທີື່ຈະຖກຂູ້າດູ້ວຍກາມຂອງພຣະອງ; ບາງຄັື້ງ ພວກເຮາເປັນຄກັບແກູ້ວຕາ
ດວງໃຈຂອງພຣະອງ ແລະ ຮັບຄວາມຮັກທີື່ອ່ອນຫວານຂອງພຣະອງ; ບາງຄັື້ງ ພວກເຮາເປັນຄກັບ
ສັດຕຂອງພຣະອງ ແລະ ພາຍໃຕູ້ສາຍຕາຂອງພຣະອງ ພວກເຮາຖກເຮັດໃຫູ້ກາຍເປັນຂີື້ເທັ່າດູ້ວຍ
ຄວາມໂກດຮູ້າຍຂອງພຣະອງ. ພວກເຮາເປັນມະນຸດຊາດທີື່ພຣະອງຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ, ພວກເຮາເປັນ
ໜອນທີື່ຢ່ໃນຕາຂອງພຣະອງ ແລະ ພວກເຮາເປັນແກະທີື່ຫຼງທາງທີພ
ື່ ຣະອງມຸ່ງໝັື້ນຊອກຫາທັງ
ກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ. ພຣະອງເມດຕາຕໍໍ່ພວກເຮາ, ພຣະອງກຽດຊັງພວກເຮາ, ພຣະອງຍກພວກ
ເຮາຂື້ນ, ພຣະອງປອບໂຍນ ແລະ ແນະນາພວກເຮາ, ພຣະອງນາພາພວກເຮາ, ພຣະອງສ່ອງແສງ
ສະຫວ່າງໃຫູ້ກັບພວກເຮາ, ພຣະອງຕີສອນ ແລະ ຝຶກວິໄນພວກເຮາ ແລະ ພຣະອງຍັງສາບແຊ່ງພວກ
ເຮາອີກ. ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍຢຸດເປັນຫ່ວງກັງວນກ່ຽວກັບພວກເຮາບໍໍ່ວ່າກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ ແລະ ປົກ
ປ້ອງ ດແລພວກເຮາທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ, ບໍໍ່ເຄີຍໜີຫ່າງຈາກຂູ້າງພວກເຮາຈັກເທື່ອ, ພຣະອງ
ສະຫຼະເລອດໃນຫວໃຈຂອງພຣະອງເພື່ອເຫັນແກ່ພວກເຮາ ແລະ ຈ່າຍທຸກລາຄາໃຫູ້ກັບພວກເຮາ.
ຈາກຖູ້ອຍຄາຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດທີື່ນູ້ອຍ ແລະ ທາມະດານີື້, ພວກເຮາໄດູ້ຊື່ນຊມຄວາມສມບນ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຫັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ພຣະເຈື້າປະທານໃຫູ້ກັບພວກເຮາ. ເຖິງຈະເປັນແບບນີື້
ກໍຕາມ ຄວາມທະນງຕວກໍຍັງສູ້າງບັນຫາໃນຫວໃຈຂອງພວກເຮາ ແລະ ພວກເຮາຍັງບໍໍ່ເຕັມໃຈຢ່າງ
ຫູ້າວຫັນທີື່ຈະຍອມຮັບບຸກຄນເຊັັ່ນນີື້ໃຫູ້ເປັນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຮາໄດູ້. ເຖິງແມ່ນພຣະອງໄດູ້ມອບ
ອາຫານມານາໃຫູ້ກັບພວກເຮາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຫຼາຍເກີນທີື່ຈະຊື່ນຊມ, ຈນບໍໍ່ມີຫຍັງສາມາດແທນ
ທີື່ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງພວກເຮາໄດູ້. ແຕ່ພວກເຮາກໍຍັງລັງເລໃຈທີື່ຈະໃຫູ້ກຽດຄວາມເປັນ
ຕວຕນ ແລະ ສະຖານະທີື່ເປັນພິເສດຂອງບຸກຄນນີື້. ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ເປີດປາກຂອງພຣະອງເພອ
ື່ ຂໍຮູ້ອງ
ໃຫູ້ພວກເຮາຍອມຮັບວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າ, ພວກເຮາກໍຈະບໍໍ່ມີທາງຍອມຮັບພຣະອງດູ້ວຍຕວ
ເອງວ່າເປັນພຣະເຈື້າ ຜູ້ທີື່ຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີື້ ແລະ ຜູ້ທີື່ໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງພວກເຮາເປັນ
ເວລາດນນານມາແລູ້ວ.
ພຣະເຈື້າສບຕໍໍ່ກັບຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະອງ, ນາໃຊູ້ຫຼາກຫຼາຍວິທີ ແລະ ທັດສະນະເພື່ອຕັກເຕອນ
ກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ພວກເຮາຄວນເຮັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໍ່ມອບສຽງໃຫູ້ແກ່ຫວໃຈຂອງພຣະອງ. ພຣະທາ
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ຂອງພຣະອງແບກພະລັງແຫ່ງຊີວິດ, ຊີື້ນາຫນທາງທີື່ພວກເຮາຄວນຍ່າງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາ
ເຂື້າໃຈວ່າ ຄວາມຈິງແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮາເລີື່ມຮັບການຊັກຈງໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ, ພວກເຮາ
ເລີື່ມຕື້ນໃສ່ໃຈກັບນໍ້າສຽງ ແລະ ທ່າທາງໃນການເວື້າຂອງພຣະອງ ແລະ ໂດຍຈິດໃຕູ້ສານກ ພວກເຮາ
ເລີື່ມສນໃຈໃນຄວາມຮູ້ສກສ່ວນເລິກສຸດຂອງບຸກຄນທີື່ບໍໍ່ໂດດເດັັ່ນຄນນີື້. ພຣະອງຫຼັັ່ງເລອດຈາກ
ຫວໃຈຂອງພຣະອງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດແທນພວກເຮາ, ເສຍການນອນ ແລະ ຄວາມຫິວແທນ
ພວກເຮາ, ຮູ້ອງໄຫູ້ເພື່ອພວກເຮາ, ຖອນໃຈເພື່ອພວກເຮາ, ຄາງຍູ້ອນຄວາມເຈັບປ່ວຍແທນພວກ
ເຮາ, ທນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍໜູ້າເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຄວາມລອດພື້ນ
ຂອງພວກເຮາ; ແລະ ຄວາມດື້ດູ້ານ ແລະ ຄວາມກະບດຂອງພວກເຮາທີື່ດງນໍ້າຕາ ແລະ ເລອດຈາກ
ຫວໃຈຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ມີມະນຸດທາມະດາຄນໃດທີື່ມີວິທີທາງຄວາມເປັນຢ່ ແລະ ມີແບບນີື້ ຫຼ ບໍໍ່ມີ
ມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມຄນໃດສາມາດມີ ຫຼ ບັນລຸສິື່ງນີື້ໄດູ້. ພຣະອງສາແດງຄວາມອດທນ ແລະ ຄວາມ
ອດກັື້ນທີື່ບໍໍ່ມີມະນຸດທາມະດາຄນໃດເຮັດໄດູ້ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອງກໍບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດຄນ
ໃດໃຫູ້ໄດູ້. ບໍໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອງທີື່ສາມາດຮທ
ູ້ ຸກຄວາມຄິດຂອງພວກເຮາ ຫຼ ມີຄວາມເຂື້າໃຈທີື່
ຊັດເຈນ ແລະ ສມບນກ່ຽວກັບທາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງພວກເຮາ ຫຼ ພິພາກສາຄວາມກະບດ
ແລະ ຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ ຫຼ ເວື້າກັບພວກເຮາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃນພວກເຮາ
ແບບນີື້ແທນພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນໄດູ້. ບໍໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອງທີື່ມສ
ີ ິດອານາດ, ສະຕິປັນຍາ
ແລະ ສັກສີຂອງພຣະເຈື້າ; ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າມີ ແລະ ເປັນທັງໝດແມ່ນ
ເກີດມາຈາກພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອງທີື່ສາມາດສາແດງໃຫູ້ພວກເຮາເຫັນເຖິງຫນທາງ
ແລະ ນາແສງສະຫວ່າງມາສ່ພວກເຮາ. ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດນອກຈາກພຣະອງທີສ
ື່ າມາດເປີດເຜີຍສິື່ງລກລັບ
ທີື່ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເປີດເຜີຍນັບຕັື້ງແຕ່ການເນລະມິດສູ້າງຈນເຖິງປັດຈຸບັນ. ບໍໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອງທີື່
ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮາພື້ນຈາກການເປັນທາດຂອງຊາຕານ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກ
ເຮາເອງ. ພຣະອງເປັນຕວແທນຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະອງສາແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຫວໃຈໃນສ່ວນເລິກສຸດ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ການຕັກເຕອນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະທາແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າທີື່ມີຕໍໍ່
ມະນຸດຊາດທັງໝດ. ພຣະອງໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃໝ່, ສະໄໝໃໝ່ ແລະ ນາພາໄປສ່ສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດໃໝ່; ແລະ ພຣະອງນາຄວາມຫວັງມາສພ
່ ວກເຮາ, ສິື້ນສຸດຊີວິດທີື່
ພວກເຮາດາເນີນຢ່ໃນຄວາມມດມວ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການເປັນຢ່ຂອງພວກເຮາທັງໝດເຫັນເຖິງ
ເສັື້ນທາງສ່ຄວາມລອດພນ
ື້ ຢ່າງຊັດເຈນທີື່ສຸດ. ພຣະອງໄດູ້ເອາຊະນະການເປັນຢ່ທັງໝດຂອງພວກເຮາ
ແລະ ໄດູ້ຮັບຫວໃຈຂອງພວກເຮາ. ຈາກຊ່ວງເວລານັື້ນເປັນຕື້ນໄປ, ຈິດໃຈຂອງພວກເຮາເລີື່ມມີສະຕິ
ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮາເລີື່ມຟືື້ນຟຂື້ນ: ບຸກຄນທີື່ທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ສາຄັນຄນນີື້ ຜູ້ເຊິື່ງມີຊີວິດ
ຢ່ທ່າມກາງພວກເຮາ ແລະ ຖກພວກເຮາປະຕິເສດ, ບຸກຄນນີື້ບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຢຊູເຈື້າບໍ ຜູ້ທີື່ຢ່ໃນຄວາມ
ຄິດ ໃນເວລາຕື່ນນອນ ຫຼ ໃນຄວາມຝັນຂອງພວກເຮາສະເໝີມາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີື່ພວກເຮາປາຖະໜາ
ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ? ນັື້ນຄພຣະອງ! ຄພຣະອງແທູ້ໆ! ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຮາ!
21

ພຣະອງເປັນຄວາມຈິງ, ເປັນຫນທາງ ແລະ ເປັນຊີວິດ! ພຣະອງເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາສາມາດມີຊີວິດຢ່ໄດູ້
ອີກຄັື້ງ ແລະ ໄດູ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຢຸດຫວໃຈຂອງພວກເຮາຈາກການຫຼງທາງ. ພວກເຮາໄດູ້
ກັບມາສ່ເຮອນຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຮາໄດູ້ກັບມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງຂອງພຣະອງ, ພວກເຮາໄດູ້ຢ່ຊູ້ອງໜູ້
າພຣະອງ, ພວກເຮາໄດູ້ປະຈັກໃບໜູ້າຂອງພຣະອງ ແລະ ພວກເຮາໄດູ້ເຫັນຫນທາງທີື່ຢ່ເບື້ອງໜູ້າ.
ໃນເວລານີື້ ພຣະອງໄດູ້ເອາຊະນະຫວໃຈຂອງພວກເຮາຢ່າງສມບນແລູ້ວ; ພວກເຮາບໍໍ່ສງໄສອີກຕໍໍ່ໄປ
ວ່າ ພຣະອງແມ່ນຫຍັງ, ບໍໍ່ຕໍໍ່ຕູ້ານພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ
ພວກເຮາກື້ມລງຂາບຕໍໜ
ໍ່ ູ້າພຣະອງ. ພວກເຮາບໍໍ່ປາຖະໜາໄປຫຼາຍກວ່າການຕິດຕາມຮອຍບາດກູ້າວ
ຂອງພຣະເຈື້າຕະຫຼອດຊວ
ັ່ ຊີວິດຂອງພວກເຮາ ແລະ ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນໂດຍພຣະອງ ແລະ ຕອບ
ແທນພຣະຄຸນຂອງພຣະອງ ແລະ ຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອງທີື່ມີໃຫູ້ກັບພວກເຮາ; ແລະ ເຊື່ອ
ຟັງການຈັດແຈງ ແລະ ການປັື້ນແຕ່ງຂອງພຣະອງ, ຮ່ວມມກັບພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ເຮັດທຸກ
ຢ່າງທີື່ພວກເຮາສາມາດເຮັດໄດູ້ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ສິື່ງທີື່ພຣະອງມອບໝາຍໃຫູ້ກບ
ັ ພວກເຮານັື້ນສາເລັດລງ.
ການທີື່ຖກເອາຊະນະໂດຍພຣະເຈື້າຄກັບການແຂ່ງຂັນສິລະປະການຕໍໍ່ສູ້.
ພຣະທາແຕ່ລະຂໍໍ້ໂຈມຕີຈຸດຕາຍຈຸດໃດຈຸດໜື່ງຂອງພວກເຮາ, ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາບາດເຈັບ ແລະ
ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຢ້ານກວ. ພຣະອງເປີດເຜີຍຄວາມຄິດຂອງພວກເຮາ, ຈິນຕະນາການຂອງພວກ
ເຮາ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮາ. ຈາກທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຮາເວື້າ ແລະ ເຮັດ ຈນເຖິງ
ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດທຸກຢ່າງຂອງພວກເຮາ, ທາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງພວກເຮາຖກ
ເປີດເຜີຍໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ, ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຢ່ໃນສະພາວະຢ້ານກວ ແລະ ສັັ່ນເຊັນໂດຍບໍໍ່ມີ
ບ່ອນໃຫູ້ເຊື່ອງຄວາມອັບອາຍຂອງພວກເຮາ. ພຣະອງບອກເຮາແຕ່ລະຢ່າງກ່ຽວກັບທຸກການກະທາ
ຂອງພວກເຮາ, ຈຸດປະສງ ແລະ ເຈດຕະນາຂອງພວກເຮາ, ແມ່ນແຕ່ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມທີື່ພວກ
ເຮາບໍໍ່ເຄີຍຄື້ນພບດູ້ວຍຕວເອງຈັກເທື່ອ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຮູ້ສກວ່າພວກເຮາເປີດເຜີຍຄວາມບໍໍ່ສມບນ
ແບບທີື່ເປັນຕາສມເພດຂອງຕນເອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງໄດູ້ເອາຊະນະພວກເຮາຢ່າງສມບນ.
ພຣະອງພິພາກສາພວກເຮາທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ, ຕີສອນພວກເຮາທີື່ໝິື່ນປະໝາດ ແລະ ກ່າວໂທດພຣະອງ
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຮູ້ສກວ່າ ໃນສາຍຕາຂອງພຣະອງ ພວກເຮາບໍໍ່ມີຈຸດເດັັ່ນແຫ່ງການໄຖ່ບາບ
ແມ່ນແຕ່ຢ່າງດຽວ, ຮູ້ສກວ່າ ພວກເຮາແມ່ນຊາຕານທີື່ມີຊີວິດຢ່. ຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮາຖກ
ທາລາຍລງ; ພວກເຮາບໍໍ່ກູ້າຮຽກຮູ້ອງຈາກພຣະອງໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜນ ຫຼ ມີແນວຄິດວາດຝັນກ່ຽວ
ກັບພຣະອງອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄວາມຝັນຂອງພວກເຮາກໍຫາຍໄປຂູ້າມຄນ. ນີື້ຄຄວາມຈິງທີື່ບໍໍ່ມີ
ໃຜໃນພວກເຮາສາມາດຈິນຕະນາການໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຮາທີື່ສາມາດຍອມຮັບໄດູ້.
ພາຍໃນໄລຍະຊ່ວງເວລາດຽວ, ພວກເຮາສນເສຍຄວາມສມດຸນພາຍໃນຕວພວກເຮາ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ຈັກ
ວ່າ ຈະສບຕໍໍ່ໃນຫນທາງທີື່ຢ່ເບື້ອງໜູ້າໄດູ້ແນວໃດ ຫຼ ຈະສບຕໍໍ່ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮາໄດູ້
ແນວໃດ. ມັນເບິື່ງຄກັບວ່າ ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮາໄດູ້ກັບຄນໄປຢ່ທີື່ຈຸດເລີື່ມຕື້ນ ແລະ ຄກັບວ່າ
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ພວກເຮາບໍໍ່ເຄີຍພບກັບພຣະເຢຊູເຈື້າຈັກເທື່ອ ຫຼ ໄດູ້ຮູ້ຈັກພຣະອງເລີຍ. ທຸກສິື່ງທີື່ຢຕ
່ ໍໍ່ຕາຂອງພວກ
ເຮາຈະເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມມນງ ງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາລັງເລໄປມາໂດຍບໍໍ່
ເດັດຂາດ. ພວກເຮາຕກຕະລງ, ພວກເຮາຜິດຫວັງ ແລະ ສ່ວນເລິກໃນຫວໃຈຂອງພວກເຮາກໍມີ
ຄວາມໂມໂຫ ແລະ ຄວາມອັບປະຍດທີື່ອດກັື້ນບໍໍ່ໄດູ້. ພວກເຮາພະຍາຍາມລະບາຍ, ຫາທາງອອກ
ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຄ ສບຕໍໍ່ລໍຖູ້າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ພື້ນພຣະເຢຊູເຈື້າຂອງພວກເຮາ, ເພື່ອພວກເຮາ
ອາດຖອກເທຫວໃຈຂອງພວກເຮາຮັບເອາພຣະອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຫຼາຍຄັື້ງທີື່ພວກເຮາເບິື່ງພາຍນອກ
ຄກັບວ່າທຸ່ນທ່ຽງ, ບໍໍ່ອວດດີ ຫຼ ຖ່ອມຕວ, ແຕ່ໃນຫວໃຈຂອງພວກເຮາ, ພວກເຮາເປັນທຸກໃຈກັບ
ຄວາມຮູ້ສກແຫ່ງການສນເສຍທີື່ພວກເຮາບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ສກມາກ່ອນເລີຍ. ເຖິງວ່າບາງຄັື້ງ ພວກເຮາອາດ
ໃຈເຢັນແບບຜິດປົກກະຕິຢ່ພາຍນອກ, ຈິດໃຈຂອງພວກເຮາກໍຟົດຍູ້ອນຄວາມທໍລະມານຄກັບທະເລ
ທີື່ມີພາຍຸຮູ້າຍແຮງ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອງໄດູ້ລບລູ້າງຄວາມຫວັງ ແລະ
ຄວາມຝັນທັງໝດຂອງພວກເຮາ, ນາຈຸດສິື້ນສຸດມາສ່ຄວາມປາຖະໜາທີື່ສິື້ນເປືອງຂອງພວກເຮາ
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາບໍໍ່ເຕັມໃຈທີື່ຈະເຊື່ອວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ພື້ນຂອງພວກເຮາ ແລະ
ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮາໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອງໄດູ້ເປີດອ່າວ
ທະເລເລິກລະຫວ່າງພວກເຮາ ແລະ ພຣະອງ ເຊິື່ງເປັນອ່າວທະເລເລິກທີື່ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດເຕັມໃຈທີື່ຈະຂູ້າມ
ໄປ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອງແມ່ນຄັື້ງທາອິດທີື່ພວກເຮາໄດູ້ທນທຸກກັບຄວາມ
ຍາກລາບາກຢ່າງໃຫຍ່ຫວ
ຼ ງ ເຊິື່ງເປັນຄວາມອັບອາຍຂາຍໜູ້າທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮາ. ການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຍກຍູ້ອງກຽດຂອງພຣະອງ ແລະ
ຄວາມບໍໍ່ທນຕໍໍ່ການກະທາຜິດຂອງມະນຸດຢ່າງແທູ້ຈິງ, ດູ້ວຍວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມຕໍ່າຊູ້າ ແລະ
ຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດຂອງພວກເຮາແລູ້ວແມ່ນຍິື່ງໃຫຍ່ເຫຼອເກີນ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ
ຂອງພຣະອງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຮັບຮູ້ເປັນຄັື້ງທາອິດວ່າ ພວກເຮາອວດດີ ແລະ ໂອູ້ອວດຫຼາຍພຽງ
ໃດ, ແລະ ຮູ້ວ່າມະນຸດຈະບໍໍ່ມີທາງເທັ່າທຽມກັບພຣະເຈື້າ ຫຼ ເທັ່າກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ. ການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາປາຖະໜາທີື່ຈະບໍໍ່ມີຊີວິດຢ່ໃນອຸປະນິໄສ
ທີື່ເສື່ອມຊາມດັັ່ງກ່າວ, ເພື່ອກາຈັດທາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທູ້ນີື້ຈາກພວກເຮາເອງໃຫູ້ໄວເທັ່າທີື່ຈະໄວ
ໄດູ້ ແລະ ເພື່ອຢຸດຄວາມຊັ່ວຊູ້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ເປັນຕາຊັງຕໍໍ່ພຣະອງ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ
ຂອງພຣະອງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຍິນດີທີື່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະທາຂອງພຣະອງ, ບໍໍ່ກະບດຕໍໍ່ການຈັດແຈງ
ແລະ ການປັື້ນແຕ່ງຂອງພຣະອງອີກຕໍໍ່ໄປ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອງມອບຄວາມ
ປາຖະໜາເພື່ອການຢ່ລອດໃຫູ້ກັບພວກເຮາອີກຄັື້ງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຍິນດີທີື່ຈະຍອມຮັບພຣະອງ
ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ພື້ນ... ພວກເຮາໄດູ້ອອກຈາກພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ, ອອກຈາກນະຮກ,
ອອກຈາກເຫວແຫ່ງຄວາມມດຂອງຄວາມຕາຍ... ພຣະເຈື້າອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດໄດູ້ຮັບເອາ
ພວກເຮາ, ເຊິື່ງເປັນຄນກຸ່ມນີື້! ພຣະອງມີໄຊຊະນະເໜອຊາຕານ ແລະ ໄດູ້ເອາຊະນະສັດຕຈານວນ
ຫຼວງຫຼາຍຂອງພຣະອງແລູ້ວ!
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ພວກເຮາເປັນພຽງກຸ່ມຄນທາມະດາ, ມີອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອຊາມຂອງຊາຕານ, ເປັນຄນທີື່ພຣະເຈື້າ
ໄດູ້ການດຊະຕາກາໄວູ້ລ່ວງໜູ້າກ່ອນຍຸກຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຄນຂັດສນທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ຍກຂື້ນຈາກກອງ
ຂີື້ສັດ. ພວກເຮາເຄີຍຖກພຣະເຈື້າປະຕິເສດ ແລະ ກ່າວໂທດ, ແຕ່ຕອນນີື້ ພວກເຮາຖກພຣະອງເອາ
ຊະນະແລູ້ວ. ຈາກພຣະເຈື້າ ພວກເຮາໄດູ້ຮັບຊີວິດ ແລະ ຫນທາງແຫ່ງຊີວິດຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. ບໍໍ່
ວ່າພວກເຮາຈະຢ່ໃສໃນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ບໍໍ່ວ່າພວກເຮາຈະອດກັື້ນຕໍໍ່ການຂັ່ມເຫັງ ແລະ ຄວາມ
ລາບາກຍາກແຄູ້ນຫຍັງກໍຕາມ, ພວກເຮາບໍໍ່ສາມາດອອກຫ່າງຈາກຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າອງຊງ
ລິດທານຸພາບສງສຸດໄດູ້. ຍູ້ອນພຣະອງເປັນພຣະຜູ້ສູ້າງຂອງພວກເຮາ ແລະ ເປັນເສັື້ນທາງໄຖ່ບາບແຫ່ງ
ດຽວຂອງພວກເຮາ!
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າຂະຫຍາຍໄປຂູ້າງໜູ້າຄກັບນໍ້າທີື່ຢ່ໃນນໍ້າພຸ ແລະ ມັນຖກມອບໃຫູ້ກັບ
ເຈື້າ, ໃຫູ້ກັບເຮາ, ແລະ ໃຫູ້ກັບຄນອື່ນ, ໃຫູ້ກັບທຸກຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ລໍຖູ້າການ
ປາກດຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ.
ຄກັບດວງຕາເວັນ ແລະ ດວງເດອນທີື່ປ່ຽນກັນຂື້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍບໍໍ່ຢຸດເຊາເຊັັ່ນ
ດຽວກັນ ແລະ ຈະປະຕິບັດໃນຕວເຈື້າ, ໃນຕວເຮາ, ໃນຄນອື່ນ ແລະ ໃນທຸກຄນທີື່ຕິດຕາມຮອຍ
ບາດກູ້າວຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍອມຮັບການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອງ.
ວັນທີ 23 ມີນາ 2010
(ຄັດຈາກ ໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ບ ດທ ີ 1 ພ ຣະ ເຈ ື້າ ອ ງຊ ງລິດ ທ າ ນ ຸພ າ ບສ ງສຸດ ແ ມ່ນ ພ ຣະ ເຈ ື້າ
ທ ີື່ແ ທ ູ້ຈ ິງ ອ ງດຽວທ ີື່ເ ນລະ ມິດ ທ ຸກ ສິື່ງ
1. ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ ອ ງ ຊ ງ ລິດ ທ າ ນ ຸພ າ ບສ ງ ສຸດ ແ ມ່ນ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ ທ ີື່ແ ທ ູ້ຈ ິງ ອ ງ ດ ຽວ ທ ີື່
ປົກ ຄອງຢ ່ເ ໜ ອສິື່ງ ທ ັງ ປວງ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ທຸກສິື່ງຢ່າງໃນໂລກນີື້ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໄປກັບແນວຄິດ ແລະ ພາຍໃຕູ້ສາຍຕາຂອງອງຊງລິດ
ທານຸພາບສງສຸດ. ຫຼາຍສິງື່ ທີື່ມະນຸດຊາດບໍໍ່ເຄີຍໄດູ້ຍິນ ທັນທີໃດ ກໍປາກດຂື້ນ ແລະ ຫຼາຍສິື່ງທີື່
ມະນຸດຊາດໄດູ້ຄອບຄອງມາເປັນເວລາດນນານກໍສນຫາຍໄປໂດຍບໍໍ່ຮູ້ສກຕວ. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດເຂື້າໃຈ
ຢ່າງເລິກເຊິື່ງວ່າ ອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດຢ່ທີື່ໃດ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ຜູ້ຄນຈະສາມາດຮູ້ສກເຖິງຄວາມ
ປະເສີດ ແລະ ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ແຫ່ງພະລັງຊີວິດຂອງອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດໄດູ້. ພຣະອງເຂື້າໃຈໃນ
ສິື່ງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຂາື້ ໃຈໄດູ້. ພຣະອງເປັນຜູ້ປະເສີດແທູ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອງຈະຖກມະນຸດປະ
ຖິື້ມ, ແຕ່ພຣະອງກໍຍັງຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ. ພຣະອງຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ ແລະ ຄວາມ
ຕາຍ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງຮູ້ຈັກກດເກນຂອງການເປັນຢ່ທີື່ມະນຸດຊາດທີື່ຖູ້າສູ້າງຄວນ
ປະຕິບັດຕາມ. ພຣະອງຄພື້ນຖານແຫ່ງການດາລງຢ່ຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ພຣະອງແມ່ນພຣະຜູ້ໄຖ່
ບາບທີື່ຟືື້ນຟຊີວິດມະນຸດຊາດອີກຄັື້ງ. ພຣະອງຂມ
ັ່ ຫວໃຈທີື່ເປັນສຸກດູ້ວຍຄວາມທຸກ ແລະ ຍໍຫວໃຈທີື່
ເປັນທຸກດູ້ວຍຄວາມສຸກ, ທັງໝດນີື້ກໍເພື່ອພາລະກິດ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຄໍ່າຄວນຂອງອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຈັກກະວານອັນກວູ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະ ທູ້ອງຟ້າ, ສິື່ງມີຊີວິດຈານວນຫຼວງຫຼາຍຈນນັບບໍໍ່
ຖູ້ວນໄດູ້ດາລງຊີວິດ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ, ປະຕິບັດຕາມກດເກນແຫ່ງຊີວິດທີື່ໝນວຽນໄປມາ ແລະ
ຍດໝັື້ນກັບກດລະບຽບໜື່ງຢ່າງທີື່ບໍໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ. ຜູ້ທີື່ຕາຍກໍຕາຍໄປພູ້ອມເລື່ອງລາວຂອງການ
ດາລງຊີວິດ ແລະ ຜູ້ທີື່ຍັງດາລງຊີວິດເຮັດຊໍ້າຮອຍປະຫວັດສາດທີື່ເປັນຕາສະລດໃຈແບບດຽວກັນກັບ
ຄນທີື່ຈິບຫາຍ. ແລູ້ວດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມະນຸດຊາດຈື່ງບໍໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດູ້ ນອກຈາກຖາມຕນເອງ
ວ່າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮາຈື່ງມີຊີວິດ? ແລູ້ວເປັນຫຍັງພວກເຮາຕູ້ອງຕາຍ? ແມ່ນໃຜບັນຊາການໂລກ
ນີ?
ື້ ແມ່ນໃຜສູ້າງມະນຸດຊາດນີື້? ມະນຸດຊາດຖກສູ້າງຂື້ນໂດຍແມ່ນທາມະຊາດແທູ້ໆບໍ? ມະນຸດຊາດ
ຄວບຄຸມຊະຕາກາຂອງເຂາເອງແທູ້ໆບໍ? ... ມະນຸດຊາດບໍໍ່ຮູ້ຈັກແທູ້ໆວ່າໃຜເປັນຜູ້ປົກຄອງ
ຈັກກະວານ ແລະ ສິື່ງທັງປວງ, ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະຮູ້ຈັກການເລີື່ມຕື້ນ ແລະ ອະນາຄດຂອງ
ມະນຸດຊາດ. ມະນຸດພຽງແຕ່ໃຊູ້ຊີວິດ, ດູ້ວຍຄວາມຈາເປັນໃນທ່າມກາງກດເກນນີື້. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດ
ຫຼບໜີກດເກນນີື້ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງມັນໄດູ້ ເພາະວ່າໃນທ່າມກາງສິື່ງທັງປວງ ແລະ ໃນ
ສະຫວັນ ແມ່ນມີພຣະເຈາື້ ອງດຽວຈາກນິດນິລັນສ່ນິລັນດອນ ຜູ້ທີື່ມີອານາດອະທິປະໄຕເໜອທຸກສິື່ງ.
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ພຣະອງເປັນຜູ້ທີື່ມະນຸດບໍໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ, ເປັນຜູ້ທີື່ມະນຸດບໍໍ່ເຄີຍເຊື່ອໃນການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ,
ພຣະອງກໍເປັນຜູ້ທີື່ສບລມຫາຍໃຈເຂື້າສ່ບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ມອບຊີວິດໃຫູ້ແກ່
ມະນຸດຊາດ. ພຣະອງຄຜູ້ທີື່ສະໜອງ ແລະ ລໍໍ່ລູ້ຽງມະນຸດຊາດ ປ່ອຍໃຫູ້ເຂາມີຊີວິດຢ່; ແລະ ພຣະອງ
ເປັນຜູ້ທີື່ຊີື້ນາມະນຸດຊາດຈນມາເຖິງທຸກວັນນີື້. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ພຣະອງ ແລະ ພຣະອງຜູ້ດຽວຄຜູ້ທີື່
ມະນຸດຊາດເພິື່ງພາອາໄສເພື່ອຄວາມຢ່ລອດ. ພຣະອງຖອານາດອະທິປະໄຕເໜອສິື່ງທັງປວງ ແລະ
ປົກຄອງທຸກສິື່ງທີມ
ື່ ີຊີວິດຢ່ໃນຈັກກະວານ. ພຣະອງບັນຊາລະດການທັງສີື່ ແລະ ພຣະອງເປັນຜູ້ທີື່ເອີື້ນ
ລມ, ນໍ້າກູ້າມ, ຫິມະ ແລະ ຝົນ. ພຣະອງນາແສງຕາເວັນມາໃຫູ້ແກ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ນາໄປສ່
ກາງຄນ. ພຣະອງເປັນຜູ້ທີື່ປັື້ນແຕ່ງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ໂດຍມອບພເຂາ, ທະເລສາບ ແລະ
ແມ່ນໍ້າລາທານ ແລະ ສິງື່ ທັງປວງທີື່ຢ່ພາຍໃນພວກມັນໃຫູ້ແກ່ມະນຸດ. ການກະທາຂອງພຣະອງຢ່ທວ
ັ່
ທຸກຫນແຫ່ງ, ລິດອານາດຂອງພຣະອງຢ່ທັ່ວທຸກຫນແຫ່ງ, ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງຢ່ທັ່ວທຸກຫນ
ແຫ່ງ ແລະ ສິດອານາດຂອງພຣະອງຢ່ທກ
ຸ ຫນແຫ່ງ. ແຕ່ລະກດເກນ ແລະ ກດລະບຽບເຫຼັ່ານີື້ຄຈຸດ
ສນລວມຂອງການກະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ແຕ່ລະຢ່າງເປີດເຜີຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ສິດອານາດ
ຂອງພຣະອງ. ມີໃຜແດ່ທີື່ສາມາດຍກເວັື້ນຕນເອງອອກຈາກອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອງໄດູ້?
ແລູ້ວໃຜສາມາດຍກເວັື້ນຕນເອງອອກຈາກການອອກແບບຂອງພຣະອງ? ທຸກສິື່ງມີຊີວິດແມ່ນຢ່ພາຍ
ໃຕູ້ການເບິື່ງແຍງຂອງພຣະອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ສິື່ງທັງປວງແມ່ນຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດອະທິປະໄຕ
ຂອງພຣະອງ. ການກະທາ ແລະ ລິດອານາດຂອງພຣະອງປ່ອຍໃຫູ້ມະນຸດບໍໍ່ມີທາງເລອກນອກຈາກຮັບ
ຮູ້ຂໍໍ້ແທູ້ຈິງທີື່ວ່າ ພຣະອງດາລງຢ່ແທູ້ໆ ແລະ ມີສດ
ິ ອານາດອະທິປະໄຕສິື່ງທັງປວງ. ນອກຈາກພຣະອງ
ແລູ້ວ ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດສາມາດບັນຊາຈັກກະວານໄດູ້, ແຮງໄກທີື່ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນຈະສາມາດສະໜອງໃຫູ້ແກ່
ມະນຸດຊາດໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະສາມາດຮັບຮູ້ການກະທາຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະເຊື່ອໃນ
ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ສງໄສເລີຍທີື່ໂຊກຊະຕາຂອງເຈື້າຖກການດໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ
ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ສງໄສເລີຍທີື່ພຣະເຈື້າມີສິດອານາດອະທິປະໄຕເໜອທຸກສິື່ງຢ່ສະເໝີ. ການເປັນຢ່ ແລະ ສິດອາ
ນາດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຖກສະແດງບນຂໍໍ້ແທູ້ຈງິ ທີວ
ື່ ່າ ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນຈະຖກຮັບຮູ້ ແລະ ເຂື້າໃຈໂດຍມະນຸດ
ຫຼ ບໍ.ໍ່ ພຣະອງເທັ່ານັື້ນທີື່ຮູ້ຈັກອະດີດ, ປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄດຂອງມະນຸດ ແລະ ມີແຕ່ພຣະອງເທັ່າ
ນັື້ນທີື່ສາມາດການດຊະຕາກາຂອງມະນຸດຊາດ. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະສາມາດຍອມຮັບເອາຄວາມຈິງນີື້ ຫຼ ບໍໍ່ກໍ
ຕາມ, ມັນຈະໃຊູ້ເວລາອີກບໍໍ່ດນ ກ່ອນທີື່ມະນຸດຊາດຈະໄດູ້ເຫັນທຸກສິື່ງນີື້ດູ້ວຍຕາຂອງເຂາເອງ ແລະ
ນີື້ຄຂໍໍ້ແທູ້ຈິງທີື່ພຣະເຈື້າຈະນາມາໃຫູ້ເກີດຂື້ນໃນໄວໆນີື້. ມະນຸດຊາດມີຊີວິດ ແລະ ຕາຍຢ່ພາຍໃຕູ້
ສາຍຕາຂອງພຣະເຈື້າ. ມະນຸດມີຊີວິດຢ່ເພື່ອການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເມື່ອຕາຂອງເຂາຫຼັບລງ
ເປັນຄັື້ງສຸດທູ້າຍ, ນັື້ນກໍແມ່ນຍູ້ອນການຄຸູ້ມຄອງນີື້ເຊັັ່ນດຽວກັນທີື່ເຮັດໃຫູ້ພວກມັນຫຼັບລງ. ມະນຸດ
ມາ ແລະ ໄປຊໍ້າແລູ້ວຊໍ້າອີກ, ຄັື້ງແລູ້ວຄັື້ງເລັ່າ. ໂດຍທີື່ບໍໍ່ມີການຍກເວັື້ນ, ມັນເປັນສ່ວນທັງໝດຂອງ
ອານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ການອອກແບບຂອງພຣະເຈື້າ. ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ເຄີຍສິື້ນ
ສຸດ; ມັນກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າຊັ່ວນິດນິລັນ. ພຣະອງຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຊາດຮັບຮູ້ເຖິງການມີຢ່ຂອງພຣະອງ,
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ໄວູ້ວາງໃຈໃນອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອງ, ເບິື່ງເຫັນການກະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ກັບຄນສ່
ອານາຈັກຂອງພຣະອງ. ນີື້ຄແຜນການຂອງພຣະອງ ແລະ ເປັນພາລະກິດທີື່ພຣະອງໄດູ້ຄຸູ້ມຄອງມາເປັນ
ເວລາຫຼາຍພັນປີ.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນທ່າມກາງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຫນທາງແຫ່ງຊີວິດບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ຄນໃດກໍສາມາດມີໄດູ້ ຫຼ ມັນບໍໍ່ແມ່ນສິງື່ ທີື່ຄນໃດກໍສາມາດໄດູ້
ຮັບຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າຊີວິດແມ່ນສາມາດມາຈາກພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ມີພຽງ
ພຣະເຈື້າເອງທີື່ມີແກ່ນແທູ້ຂອງຊີວິດ ແລະ ມີພຽງພຣະເຈື້າເອງທີື່ມີຫນທາງແຫ່ງຊີວິດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ມີພຽງພຣະເຈື້າທີື່ເປັນບໍໍ່ເກີດແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເປັນບໍໍ່ນໍ້າທີື່ມີນໍ້າແຫ່ງຊີວິດຫຼັັ່ງໄຫຼຢ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນັບ
ຕັື້ງແຕ່ພຣະອງສູ້າງແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບພະລັງແຫ່ງ
ຊີວິດ, ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງທີື່ນາຊີວິດມາສ່ມະນຸດ ແລະ ເສຍສະລະຫຼາຍເພື່ອມະນຸດອາດຈະໄດູ້
ຮັບຊີວິດ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າພຣະເຈື້າເອງເປັນຊີວິດຊັ່ວນິດນິລັນ ແລະ ພຣະເຈື້າເອງເປັນຫນທາງແຫ່ງການ
ຟືື້ນຟຊີວິດຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍຂາດໄປຈາກຫວໃຈຂອງມະນຸດຈັກເທື່ອ ແລະ ພຣະອງອາໄສຢ່
ທ່າມກາງມະນຸດຕະຫຼອດເວລາ. ພຣະອງໄດູ້ເປັນກາລັງຜັກດັນໃນການດາລງຊີວິດຂອງມະນຸດ, ເປັນ
ຮາກຖານໃຫູ້ກັບການມີຊີວິດຢ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທີື່ອຸດມສມບນສາລັບການມີຊີວິດຢ່ຂອງ
ມະນຸດຫຼັງຈາກການກາເນີດ. ພຣະອງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເກີດຂື້ນໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສາມາດດາລງ
ໃນທຸກບດບາດຂອງຊີວິດຂອງເຂາຢ່າງໜຽວແໜູ້ນ. ຍູ້ອນອານາດຂອງພຣະອງ ແລະ ພະລັງຊີວິດທີື່ບໍໍ່
ສາມາດດັບສນໄດູ້ຂອງພຣະອງ, ມະນຸດຈື່ງສາມາດດາລງຊີວິດສບຕໍໍ່ຈາກຮຸ່ນສ່ຮຸ່ນ ເຊິື່ງພະລັງແຫ່ງຊີວິດ
ຂອງພຣະເຈື້າເປັນຮາກຖານໃນການມີຊີວິດຢ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າໄດູ້ເສຍສະລະໃນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ມີ
ມະນຸດທາມະດາຄນໃດເຄີຍເສຍສະລະມາກ່ອນ. ພະລັງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າສາມາດເອາຊະນະເໜອ
ລິດອານາດທັງປວງ; ນອກຈາກນັື້ນ ມັນຍັງຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າລິດອານາດໃດໆທັງປວງ. ຊີວິດຂອງພຣະອງ
ເປັນຢ່ຊັ່ວນິດນິລັນ, ລິດອານາດຂອງພຣະອງເໜອທາມະຊາດ ແລະ ພະລັງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະອງບໍໍ່
ສາມາດຖກເອາຊະນະໄດູ້ໂດຍສິື່ງທີື່ຖກສູ້າງ ຫຼ ກາລັງໃດໆຂອງສັດຕ. ພະລັງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າມີ
ຢ່ ແລະ ສ່ອງແສງເປັົ່ງປະກາຍໄປທັ່ວ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາ ຫຼ ສະຖານທີື່ໃດກໍຕາມ. ສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກອາດໄດູ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ແຕ່ຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າຢ່ຄເກັ່າຕະຫຼອດໄປ.
ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງຈາກໄປ ແຕ່ຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າຍັງຄງຢ່ ຍູ້ອນພຣະເຈື້າເປັນບໍໍ່ເກີດແຫ່ງການມີຊີວິດຢ່
ຂອງທຸກຢ່າງ ແລະ ຮາກຖານຂອງການມີຊີວິດຢ່ຂອງພວກມັນ. ຊີວິດຂອງມະນຸດເກີດມາຈາກ
ພຣະເຈື້າ, ການມີຢ່ຂອງສະຫວັນກໍຍູ້ອນພຣະເຈື້າ ແລະ ການມີຢ່ຂອງແຜ່ນດິນໂລກເກີດມາຈາກລິດ
ອານາດແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດທີື່ມີພະລັງທີື່ສາມາດຢ່ເໜອອານາດການປົກຄອງຂອງ
ພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດທີື່ແຂງແກ່ນສາມາດລອດພື້ນຈາກຂອບເຂດອານາດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້.
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ດູ້ວຍເຫດນີື້ ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະເປັນໃຜ, ທຸກຄນຕູ້ອງຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ການປົກຄອງຂອງພຣະເຈື້າ, ທຸກຄນ
ຕູ້ອງດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ຂໍໍ້ຄາສັັ່ງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດຫຼີກໜີໄປຈາກມຂອງພຣະອງໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດມອບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດຊັ່ວນິດນິລັນ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດໄດູ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ກ່ອນມະນຸດຊາດນີື້ເກີດມີຊີວິດ, ຈັກກະວານພູ້ອມທັງດາວເຄາະທຸກດວງ ແລະ ດວງດາວທຸກ
ດວງໃນສະຫວັນໄດູ້ມີຢແ
່ ລູ້ວ. ໃນລະດັບມະຫາພາກ, ອງປະກອບສະຫວັນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ໂຄຈອນຢ່ເປັນ
ປະຈາ ພາຍໃຕູ້ການຄວບຄຸມຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອການມີຢ່ທັງໝດຂອງພວກມັນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ
ແລູ້ວ. ດາວເຄາະດວງໃດໄປໃສໃນສະເພາະເວລາໃດໜື່ງ; ດາວເຄາະດວງໃດເຮັດໜູ້າທີື່ອັນໃດ ແລະ
ເມື່ອໃດ; ສິື່ງທີື່ດາວເຄາະໝຸນຮອບຕາມວງໂຄຈອນ ແລະ ເມື່ອມັນຫາຍໄປ ຫຼ ຖກແທນທີື່, ທຸກສິງື່
ເຫຼັ່ານີື້ດາເນີນການໂດຍບໍໍ່ມີຂໍໍ້ຜິດພາດແມ່ນແຕ່ນອ
ູ້ ຍດຽວ. ຕາແໜ່ງຂອງດາວເຄາະຕ່າງໆ ແລະ ໄລຍະ
ຫ່າງລະຫວ່າງພວກມັນທຸກດວງ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແບບແຜນຢ່າງເຂັື້ມງວດ ເຊິື່ງທັງໝດນີື້ສາມາດ
ອະທິບາຍໄດູ້ດູ້ວຍຂໍໍ້ມນທີື່ແນ່ນອນ; ເສັື້ນທາງທີພ
ື່ ວກມັນເດີນທາງ, ຄວາມໄວ ແລະ ແບບແຜນຂອງ
ວງໂຄຈອນຂອງພວກມັນ, ເວລາທີື່ພວກມັນຢ່ໃນຕາແໜ່ງຕ່າງໆທັງໝດນີື້ສາມາດປະເມີນໄດູ້ຢ່າງ
ຖກຕູ້ອງ ແລະ ອະທິບາຍໂດຍກດໝາຍພິເສດ. ດາວເຄາະຕ່າງໆໄດູ້ປະຕິບັດຕາມກດໝາຍເຫຼັ່ານີື້ມາ
ເປັນເວລາດນນານແລູ້ວ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍອອກນອກທິດທາງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍ. ບໍໍ່ມີອານາດໃດສາມາດ
ປ່ຽນແປງ ຫຼ ລບກວນວງໂຄຈອນຂອງພວກມັນ ຫຼ ແບບແຜນທີື່ພວກມັນປະຕິບັດຕາມໄດູ້. ຍູ້ອນ
ກດໝາຍພິເສດເຫຼັ່ານີື້ທີື່ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກມັນ ແລະ ຂໍມ
ໍ້ ນແນ່ນອນຂອງພວກມັນ
ແມ່ນໄດູ້ຖກການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າແລູ້ວໂດຍສິດອານາດຂອງພຣະຜູ້ຊງສູ້າງ, ພວກມັນປະຕິບັດຕາມກດ
ໝາຍເຫຼັ່ານີື້ດູ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງຂອງພວກມັນເອງ ພາຍໃຕູ້ອານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ຂອງພຣະຜູ້ຊງສູ້າງ. ໃນລະດັບມະຫາພາກ, ມັນບໍໍ່ຍາກສາລັບມະນຸດທີື່ຈະຄື້ນພບບາງແບບແຜນ, ບາງ
ຂໍໍ້ມນ ແລະ ບາງກດໝາຍ ຫຼ ປະກດການທີື່ແປກປະຫຼາດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ມະນຸດຊາດບໍໍ່ຍອມຮັບວ່າພຣະເຈື້າມີຢ່ຈິງ, ບໍໍ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງທີື່ວ່າພຣະຜູ້ຊງສູ້າງໄດູ້ສູ້າງ ແລະ ມີ
ອານາດເໜອທຸກສິື່ງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນຄບໍໍ່ຍອມຮັບຮູ້ການມີຢ່ແຫ່ງສິດອານາດຂອງພຣະຜູ້ຊງສູ້າງ,
ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ນັກມະນຸດວິທະຍາ, ນັກດາລາສາດ, ນັກຟິຊິກຍັງຄນ
ື້ ພບເລື້ອຍໆວ່າ ການມີຢ່
ຂອງທຸກສິື່ງໃນຈັກກະວານ ພູ້ອມຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນທີື່ການດການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກມັນ
ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຖກປົກຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍພະລັງມດທີື່ກວູ້າງໃຫຍ່ ແລະ ເບິື່ງບໍໍ່ເຫັນ. ຄວາມຈິງ
ນີື້ບີບບັງຄັບໃຫູ້ມະນຸດຜະເຊີນໜູ້າ ແລະ ຍອມຮັບຮູ້ວ່າມີຜູ້ຍິື່ງໃຫຍ່ຄນໜື່ງທ່າມກາງແບບແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວເຫຼັ່ານີື້ເປັນຜູ້ປັື້ນແຕ່ງທຸກສິື່ງຢ່າງ. ພະລັງຂອງພຣະອງນັື້ນມະຫັດສະຈັນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ນັື້ນກໍຕາມ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດເຫັນໜູ້າອັນແທູ້ຈິງຂອງພຣະອງໄດູ້, ພຣະອງປົກຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມທຸກ
ສິື່ງຢ່າງຢ່ທຸກເວລາ. ບໍໍ່ມມ
ີ ະນຸດຄນໃດ ຫຼ ພະລັງໃດສາມາດເຂື້າເຖິງອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອງ
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ໄດູ້. ໃນການຜະເຊີນໜູ້າກັບຄວາມຈິງນີື້, ມະນຸດຕູ້ອງຍອມຮັບຮູ້ວ່າກດໝາຍທີື່ປົກຄອງການດາລງຢ່
ຂອງທຸກສິື່ງຢ່າງບໍໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດູ້ໂດຍມະນຸດ, ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້; ພູ້ອມກັນນັື້ນ
ມະນຸດຕູ້ອງຍອມຮັບວ່າມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈກດນີື້ໄດູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ພວກມັນບໍໍ່ໄດູ້ເກີດຂື້ນ
ດູ້ວຍທາມະຊາດ ແຕ່ຖກການດໂດຍຜູ້ມີອານາດອະທິປະໄຕ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນ
ການສະແດງອອກເຖິງສິດອານາດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ມະນຸດຊາດສາມາດຮັບຮູ້ໄດູ້ໃນລະດັບມະຫາພາກ.
ໃນລະດັບຈຸລະພາກ, ພເຂາທຸກໜ່ວຍ, ແມ່ນໍ້າ, ທະເລສາບ, ທະເລ ແລະ ດິນແດນທີື່ມະນຸດເບິື່ງ
ເຫັນຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ທຸກລະດການທີື່ເຂາປະສບ, ທຸກສິື່ງທີອ
ື່ າໄສຢ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ລວມທັງ
ພດ, ສັດ, ຈຸລິນຊີ ແລະ ມະນຸດລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະເຈື້າ, ຖກຄວບ
ຄຸມໂດຍພຣະເຈື້າ. ພາຍໃຕູ້ອານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ການຄວບຄຸມຂອງພຣະເຈື້າ ທຸກສິື່ງເກີດມີຊີວິດ
ຫຼ ຫາຍໄປຕາມຄວາມຄິດຂອງພຣະອງ, ກດໝາຍເກີດຂື້ນເພື່ອປົກຄອງການເປັນຢ່ຂອງພວກມັນ,
ພວກມັນເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນ ແລະ ເພີື່ມທະວີຈານວນຂື້ນເລື້ອຍໆເພື່ອຮັບຮອງພວກມັນ. ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນ
ໃດ ຫຼ ສິື່ງໃດຢ່ເໜອກດໝາຍເຫຼັ່ານີື້.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າເອງ, ທີື່ເປັນເອກະລັກ III” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເມື່ອພຣະເຈື້າສູ້າງທຸກສິງື່ , ພຣະອງຂີດເຂດແດນສາລັບພ, ທັ່ງພຽງ, ທະເລຊາຍ, ເນີນພ, ຫູ້ວຍ
ນໍ້າ ແລະ ທະເລສາບ. ເທິງແຜ່ນດິນໂລກມີພ, ທງັ່ ພຽງ, ທະເລຊາຍ, ເນີນພ ພູ້ອມທັງແຫຼງ່ ນໍ້າຕ່າງໆ.
ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ສູ້າງພມສັນຖານທີື່ແຕກຕ່າງກັນບໍໍ່ແມ່ນບໍ? ພຣະເຈື້າໄດູ້ຂີດເສັື້ນເຂດແດນຕ່າງໆເພື່ອແບ່ງ
ແຍກພວກມັນ. ເມື່ອພວກເຮາເວື້າເຖິງການຂີດເສັື້ນເຂດແດນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ພເຂາມີເຂດແດນ
ຂອງມັນ, ທັ່ງພຽງມີເຂດແດນຂອງມັນ, ທະເລຊາຍມີຂອບເຂດທີແ
ື່ ນ່ນອນ ແລະ ເນີນພມີພື້ນທີື່ທີື່
ແນ່ນອນ. ນອກຈາກນີື້ຍງັ ມີປະລິມານຂອງແຫຼງ່ ນໍ້າທີື່ແນ່ນອນ ເຊັັ່ນ: ແມ່ນໍ້າ ແລະ ທະເລສາບ. ນັື້ນກໍ
ຄ ເມື່ອພຣະເຈື້າສູ້າງທຸກສິື່ງ ພຣະອງແຍກທຸກສິື່ງອອກຢ່າງຈະແຈູ້ງທີສ
ື່ ຸດ... ໃນພມສັນຖານ ແລະ
ສະພາບແວດລູ້ອມທາງພມີສາດທັງໝດນີື້ແມ່ນຖກສູ້າງຂື້ນໂດຍພຣະເຈື້າ, ພຣະອງຈັດການທຸກສິື່ງ
ຕາມແຜນ ແລະ ຢ່າງເປັນລະບບ. ດັັ່ງນັື້ນ, ສະພາບແວດລູ້ອມທາງພມີສາດທັງໝດນີື້ຍັງຄງມີຢ່ ແລະ
ຍັງຄງປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງມັນເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ ແລະ ຫຼາຍສິບພັນປີຫຼັງຈາກທີື່ພວກມັນໄດູ້ຖກ
ສູ້າງຂື້ນໂດຍພຣະເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີບາງຊ່ວງເວລາທີື່ພເຂາໄຟແຕກ ແລະ ບາງຊ່ວງເວລາເມື່ອ
ແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂື້ນ ແລະ ມີແຜ່ນດິນເຄື່ອນໄຫວຄັື້ງໃຫຍ່, ແນ່ນອນ ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫູ້
ພມສັນຖານຕ່າງໆສນເສຍໜູ້າທີື່ເດີມຂອງມັນ. ຍູ້ອນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ, ການປົກຄອງ
ແລະ ການຄວບຄຸມຂອງພຣະອງເໜອກດເກນເຫຼາັ່ ນີື້ທີື່ເຮັດໃຫູ້ສິື່ງຕ່າງໆທັງໝດນີື້ ທີື່ມະນຸດໄດູ້ເຫັນ
ແລະ ໄດູ້ຊື່ນຊມ ສາມາດຢ່ລອດເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີື້ໄດູ້ຢ່າງສະບາຍ...
............
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... ນອກຈາກການສູ້າງເຂດແດນສາລັບສະພາບແວດລູ້ອມທາງພມີສາດຕ່າງໆແລູ້ວ, ພຣະເຈື້າ
ຍັງໄດູ້ຂີດເຂດແດນ ແລະ ສູ້າງຕັື້ງກດເກນສາລັບນກ, ສັດ, ປາ, ແມງໄມູ້ ແລະ ພດພັນທັງໝດອີກ
ດູ້ວຍ. ຍູ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະພາບແວດລູ້ອມທາງພມີສາດ ແລະ ຍູ້ອນການມີຢ່ຂອງ
ສະພາບແວດລູ້ອມທາງພມີສາດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ນກ, ສັດ, ປາ, ແມງໄມູ້ ແລະ ພດພັນຊະນິດຕ່າງໆ
ຈື່ງມີສະພາບແວດລູ້ອມທີື່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຄວາມຢ່ລອດ. ນກ, ສັດ ແລະ ແມງໄມູ້ອາໄສຢ່ທ່າມກາງ
ພດຕ່າງໆ, ສ່ວນປາແມ່ນອາໄສຢ່ໃນນໍ້າ, ແລະ ພດພັນຕ່າງໆແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນຢ່ເທິງແຜ່ນດິນ...
ທຸກສິື່ງໄດູ້ຖກສູ້າງຂື້ນໂດຍພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ວ່າພວກມັນຈະຖກການດໃຫູ້ຢ່ບ່ອນໃດໜື່ງ ຫຼ ບໍໍ່ວ່າພວກ
ມັນຈະສາມາດຫາຍໃຈຜ່ານທາງຮດັງຂອງພວກມັນ ຫຼ ບໍ;ໍ່ ພວກມັນກໍມີກດເກນເພື່ອຄວາມຢ່ລອດ
ຂອງພວກມັນເອງ. ກ່ອນທີື່ພຣະເຈື້າຈະສູ້າງສິື່ງມີຊີວິດເຫຼັ່ານີື້, ພຣະອງໄດູ້ກະກຽມບ່ອນຢ່ອາໄສຂອງ
ພວກມັນ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມເພື່ອຄວາມຢລ
່ ອດໃຫູ້ພວກມັນແຕ່ດນແລູ້ວ. ສິື່ງມີຊີວິດເຫຼັ່ານີື້ມີ
ສະພາບແວດລູ້ອມທີື່ຕາຍໂຕເພື່ອຄວາມຢ່ລອດຂອງພວກມັນ, ມີອາຫານຂອງຕວເອງ ແລະ ມີ
ບ່ອນຢ່ອາໄສທີື່ແນ່ນອນຂອງຕວເອງ ແລະ ພວກມັນມີສະຖານທີື່ທີື່ໝັື້ນຄງສາລັບຕວເອງເຊິື່ງແທດເ
ໝາະສາລັບການເອາຊີວິດລອດຂອງພວກມັນ, ເປັນສະຖານທີື່ທີື່ມີອຸນຫະພມເໝາະສມເພື່ອຄວາມຢ່
ລອດ. ເພາະສະນັື້ນ, ພວກມັນຈະບໍໍ່ລູ້ອນເລູ້ອອກນອກທິດທາງ ຫຼ ທາລາຍການຢ່ລອດຂອງມະນຸດ
ຫຼ ມີຜນກະທບຕໍໍ່ຊີວິດຂອງຜູ້ຄນ. ນີື້ແມ່ນວິທີການທີື່ພຣະເຈື້າຄຸູ້ມຄອງທຸກສິື່ງ, ເປັນວິທີສະໜອງ
ສະພາບແວດລູ້ອມທີື່ດີທສ
ີື່ ຸດເພື່ອຄວາມຢ່ລອດຂອງມະນຸດຊາດ. ສິື່ງມີຊີວິດໃນທ່າມກາງທຸກສິື່ງລູ້ວນ
ແລູ້ວແຕ່ມີອາຫານເພື່ອບາລຸງລູ້ຽງຊີວິດຂອງພວກມັນໃນສະພາບແວດລູ້ອມເພື່ອຄວາມຢ່ລອດຂອງ
ພວກມັນເອງ. ດູ້ວຍອາຫານເຫຼັ່ານັື້ນ, ພວກມັນຈື່ງໄດູ້ເກາະຕິດກັບສະພາບແວດລູ້ອມດັັ່ງເດີມເພື່ອ
ການຢ່ລອດຂອງພວກມັນ. ໃນສະພາບແວດລູ້ອມດັັ່ງກ່າວນັື້ນ, ພວກມັນສບຕໍໍ່ມີຊີວິດຢ່ລອດ, ອອກ
ແມ່ແຜ່ລກ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບກດເກນທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ສູ້າງຂື້ນເພື່ອພວກມັນ. ຍູ້ອນ
ກດເກນປະເພດເຫຼັ່ານີື້, ຍູ້ອນການການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າ ທຸກສິງື່ ຈິື່ງອາໄສຢຢ
່ ່າງສັນຕິກບ
ັ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ມະນຸດກໍດາລງຢ່ຮ່ວມກັບທຸກສິື່ງໂດຍເພິື່ງພາອາໄສເຊິື່ງກັນແລະກັນ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າເອງ, ທີື່ເປັນເອກະລັກ IX” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເລີື່ມຕັື້ງແຕ່ຕອນທີື່ເຈື້າຮູ້ອງໄຫູ້ເຂື້າມາສ່ໂລກນີື້, ເຈື້າກໍເລີື່ມຕື້ນປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າ. ຍູ້ອນ
ແຜນການຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍູ້ອນການການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າຂອງພຣະອງ, ເຈື້າປະຕິບັດບດບາດຂອງ
ເຈື້າ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນການເດີນທາງໃນຊີວິດຂອງເຈື້າ. ເບື້ອງຫຼັງຂອງເຈື້າຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ແລະ
ການເດີນທາງຂູ້າງໜູ້າຂອງເຈື້າຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດໜີພື້ນຈາກການປັື້ນແຕ່ງ
ແລະ ການຈັດແຈງຈາກສະຫວັນ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜຄວບຄຸມຊະຕາກາຂອງພວກເຂາເອງໄດູ້, ຍູ້ອນວ່າ ມີ
ພຽງແຕ່ພຣະອງທີື່ປົກຄອງເໜອທຸກສິື່ງເທັ່ານັື້ນຈື່ງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດດັັ່ງກ່າວນີື້ໄດູ້. ນັບຕັື້ງແຕ່
ມື້ທີື່ມະນຸດເກີດຂື້ນມາ ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງດູ້ວຍວິທີນີື້, ຄຸູ້ມຄອງຈັກກະວານ,
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ຊີື້ນາກດລະບຽບຂອງການປ່ຽນແປງສາລັບສິື່ງທັງປວງ ແລະ ເສັື້ນໂຄຈອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນ. ເຊັັ່ນດຽວກັບສັບພະສິື່ງທັງປວງ ມະນຸດໄດູ້ຮັບການບາລຸງຢ່າງງ່ຽບໆ ແລະ ໂດຍບໍໍ່ຮູ້ຕວ
ຈາກຄວາມຫວານ ແລະ ນໍ້າຝົນ ແລະ ນໍ້າຄູ້າງຈາກພຣະເຈື້າ; ເຊັັ່ນດຽວກັບສັບພະສິື່ງທັງປວງ ມະນຸດ
ມີຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ການປັື້ນແຕ່ງດູ້ວຍມຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງບໍໍ່ຮູ້ຕວ. ຫວໃຈ ແລະ ວິນຍານຂອງມະນຸດ
ແມ່ນຢ່ໃນມຂອງພຣະເຈື້າ, ທຸກສິື່ງໃນຊີວິດຂອງເຂາແມ່ນຢ່ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈື້າ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະ
ເຊື່ອສິື່ງນີື້ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ສິື່ງໃດກໍຕາມ ແລະ ທຸກສິື່ງ ບໍໍ່ວາ່ ຈະມີຊີວິດ ຫຼ ບໍໍ່ມີຊີວິດກໍຕາມ, ຈະຜັນປ່ຽນ,
ປ່ຽນແປງ, ເກີດໃໝ່ ແລະ ຫາຍໄປໂດຍອີງຕາມຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈື້າ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນວິທີ
ທີື່ພຣະເຈື້າປົກຄອງເໜອທຸກສິື່ງທັງໝດ.
ໃນຂະນະທີື່ກາງຄນໃກູ້ເຂື້າມາຢ່າງງຽບສະງັດ ໂດຍມະນຸດບໍໍ່ຮູ້ສກຕວ, ຍູ້ອນຫວໃຈຂອງມະນຸດ
ບໍໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດູ້ວ່າ ກາງຄນນັື້ນໃກູ້ເຂື້າມາແນວໃດ ຫຼ ມັນມາຈາກໃສ. ເມື່ອກາງຄນຜ່ານໄປຢ່າງ
ມິດງຽບ ມະນຸດກໍຕູ້ອນຮັບແສງສະຫວ່າງຂອງກາງເວັນ ແຕ່ສາລັບເລື່ອງທີື່ວ່າ ແສງສະຫວ່າງມາຈາກ
ໃສ ແລະ ມັນຂັບໄລ່ຄວາມມດຂອງກາງຄນອອກໄປດູ້ວຍວິທີໃດນັື້ນ ມະນຸດແມ່ນແຮງຮູ້ໜູ້ອຍ ແລະ
ເຖິງກັບບໍໍ່ຮູ້ເລີຍ. ການຜັດປ່ຽນຂອງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ ນາພາມະນຸດຈາກໄລຍະໜື່ງໄປສ່ອີກ
ໄລຍະໜື່ງ, ຈາກບໍລິບດປະຫວັດສາດໜື່ງໄປສ່ບໍລິບດປະຫວັດສາດຂອງຕອນຕໍໍ່ໄປ, ໃນຂະນະທີື່ຍັງ
ຮັບຮອງວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນທຸກໄລຍະ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອງສາລັບແຕ່ລະຍຸກຈະ
ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າເປັນແຫຼ່ງກາເນີດແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຕັື້ງແຕ່ການເນລະມິດສູ້າງແຜ່ນດິນໂລກ, ເຮາກໍເລີື່ມການດໂຊກຊະຕາ ແລະ ຄັດເລອກຄນກຸ່ມນີື້
ກ່າວຄ ພວກເຈື້າໃນປັດຈຸບັນ. ອາລມ, ຄວາມສາມາດ, ຮບຮ່າງ ແລະ ວຸດທິພາວະ, ຄອບຄວທີື່ພວກ
ເຈື້າເກີດ, ອາຊີບຂອງເຈາື້ ແລະ ການແຕ່ງດອງຂອງເຈື້າ, ທັງໝດຂອງເຈາື້ , ແມ່ນແຕ່ສີຜມຂອງເຈື້າ
ແລະ ຜິວຂອງເຈື້າ ແລະ ເວລາທີື່ເຈື້າເກີດລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຖກຈັດແຈງໂດຍມຂອງເຮາ. ແມ່ນແຕ່ສງິື່ ທີື່
ເຈື້າເຮັດ ແລະ ຄນທີື່ເຈື້າພບໃນແຕ່ລະມື້ກໍຖກຈັດກຽມໂດຍມຂອງເຮາ, ບໍຕ
ໍ່ ູ້ອງເອີຍເຖິງຄວາມຈິງທີື່
ວ່າ ການນາເຈື້າເຂື້າມາຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້າເຮາໃນປັດຈຸບັນກໍແມ່ນການຈັດແຈງຂອງເຮາແທູ້ໆ. ຢ່າໂຍນຕນເອງ
ເຂື້າສ່ຄວາມວຸູ້ນວາຍເລີຍ; ເຈື້າຄວນດາເນີນຕໍໍ່ໄປແບບໃຈເຢັນ.
(ຄັດຈາກ “ບດທີ 74” ຂອງພາກພຣະຄາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕື້ນເດີມໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໂຊກຊະຕາຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຂອງຈັກກະວານນັື້ນຕິດພັນກັບອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະຜູ້
ຊງສູ້າງຢ່າງໃກູ້ຊິດ, ຜກຕິດຢ່ກັບການປັື້ນແຕ່ງຂອງພຣະຜູ້ຊງສູ້າງຢ່າງບໍໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກັນໄດູ້;
ທູ້າຍທີື່ສຸດ ພວກມັນບໍໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກສິດອານາດຂອງພຣະຜູ້ຊງສູ້າງໄດູ້. ໃນກດເກນຂອງ
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ທຸກສິື່ງ, ມະນຸດໄດູ້ປະສບກັບການປັື້ນແຕ່ງຂອງພຣະຜູ້ຊງສູ້າງ ແລະ ອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອງ;
ໃນກດແຫ່ງການຢລ
່ ອດຂອງທຸກສິື່ງ ມະນຸດໄດູ້ເຂື້າໃຈການປົກຄອງຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງ; ໃນໂຊກຊະຕາ
ຂອງທຸກສິື່ງ ມະນຸດໄດູ້ເຂື້າໃຈວິທີທີື່ພຣະຜູ້ສູ້າງໄດູ້ໃຊູ້ອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອງ ແລະ ຄວບຄຸມ
ຢ່ເໜອພວກເຂາ; ແລະ ໃນວງຈອນຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ທຸກສິື່ງ ມະນຸດໄດູ້ປະສບກັບການປັື້ນ
ແຕ່ງ ແລະ ການຈັດແຈງຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງໃນທຸກສິງື່ ແລະ ສິື່ງມີຊີວິດຢ່າງແທູ້ຈິງ ເພື່ອເປັນພະຍານວ່າ
ການປັື້ນແຕ່ງ ແລະ ການຈັດແຈງເຫຼັ່ານັື້ນແມ່ນເໜອກດເກນ, ກດລະບຽບ, ສະຖາບັນ, ເໜອທຸກ
ພະລັງ ແລະ ອານາດທາງໂລກທັງໝດ. ດັັ່ງນັື້ນ, ມະນຸດຊາດຈື່ງຖກບັງຄັບໃຫູ້ຍອມຮັບວ່າອານາດ
ອະທິປະໄຕຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງບໍໍ່ສາມາດຖກລະເມີດໄດູ້ໂດຍສິື່ງທີື່ຖກສູ້າງໃດໆ, ບໍໍ່ມີອານາດໃດສາມາດ
ຍາດຊິງ ຫຼ ປ່ຽນແປງເຫດການ ແລະ ສິື່ງຕ່າງໆທີໄື່ ດູ້ຖກການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າໂດຍພຣະຜູ້ສູ້າງໄດູ້. ພາຍ
ໃຕູ້ກດເກນ ແລະ ກດລະບຽບສັກສິດເຫຼັ່ານີື້ທີື່ມະນຸດ ແລະ ທຸກສິື່ງມີຊີວິດຢ່ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍພັນ.
ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຕວຕນແທູ້ຈິງແຫ່ງສິດອານາດຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງບໍ?
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າເອງ, ທີື່ເປັນເອກະລັກ III” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພ ຣະ ເຈ ື້າ ຊ ງຄຸູ້ມ ຄອງຢ ່ເ ໜ ອຊະ ຕາ ກ າ ຂອງມະ ນ ຸດ ຊາ ດທ ັງ ມວນ
ໃນຖານະທີື່ເປັນສະມາຊິກຂອງຊນຊາດມະນຸດ ແລະ ຄຣິດສະຕຽນທີື່ເຫຼື້ອມໃສສັດທາ, ມັນຄ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພັນທະຂອງພວກເຮາທຸກຄນທີື່ຈະຖວາຍຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງພວກ
ເຮາເພື່ອບັນລຸຕາມການມອບໝາຍຂອງພຣະເຈື້າ, ຍູ້ອນການເປັນຢ່ທັງໝດຂອງພວກເຮາແມ່ນມາ
ຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນດາລງຢ່ໄດູ້ຍູ້ອນອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ
ຂອງພວກເຮາບໍໍ່ແມ່ນເພອ
ື່ ການມອບໝາຍຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສງທີື່ຊອບທາຂອງ
ມະນຸດຊາດ ແລູ້ວຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮາກໍຈະຮູ້ສກບໍໍ່ສມຄວນແກ່ຜູ້ຄນທີື່ຍອມເສຍສະຫຼະຊີວິດ
ເພື່ອການມອບໝາຍຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍບໍໍ່ສມຄວນແກ່ພຣະເຈື້າ ຜູ້ເຊິື່ງຈັດກຽມທຸກ
ສິື່ງທຸກຢ່າງໃຫູ້ກັບພວກເຮາ.
ພຣະເຈື້າໄດູ້ສູ້າງໂລກນີື້, ພຣະອງໄດູ້ສູ້າງມະນຸດຊາດນີື້ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງເປັນຜູ້ສູ້າງ
ວັດທະນະທາຂອງຊາວເກຣັກບຮານ ແລະ ອາລິຍະທາຂອງມະນຸດ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ປອບ
ໂຍນມະນຸດຊາດນີື້ ແລະ ມີພຽງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ດແລມະນຸດຊາດທັງກາງຄນ ແລະ ກາງເວັນ. ການ
ພັດທະນາ ແລະ ຄວາມກູ້າວໜູ້າຂອງມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກອານາດອະທິປະໄຕ
ຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ປະຫວັດສາດ ແລະ ອະນາຄດຂອງມະນຸດຊາດບໍໍ່ສາມາດໜີລອດຈາກ
ແບບແຜນຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ຖູ້າເຈື້າເປັນຄຣິດສະຕຽນທີື່ແທູ້ຈິງ ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນວ່າ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮອງ ແລະ ຄວາມຫຼື້ມຈມຂອງປະເທດ ຫຼ ຊນຊາດໃດກໍຕາມແມ່ນເກີດຂື້ນຕາມ
ແບບແຜນຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ຮູ້ຈັກຊະຕາກາຂອງປະເທດຊາດ ຫຼ ຊນຊາດໄດູ້ ແລະ
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ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ຄວບຄຸມວິທີທາງຂອງມະນຸດຊາດນີື້ໄດູ້. ຖູ້າມະນຸດຊາດປາຖະໜາທີື່ຈະມີຊະຕາກາ
ທີື່ດີ, ຖູ້າປະເທດໃດໜື່ງປາຖະໜາທີື່ຈະມີຊະຕາກາທີື່ດີ ແລູ້ວມະນຸດຕູ້ອງກື້ມລງນະມັດສະການພຣະເຈື້າ,
ສານກຜິດ ແລະ ສາລະພາບບາບຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ຊະຕາກາ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ
ມະນຸດຈະເປັນຄວາມຫາຍຍະນະທີື່ບໍໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດູ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ໃຫູ້ຫວນກັບໄປເບິື່ງໃນຊ່ວງເວລາເມື່ອໂນອາສູ້າງເຮອສາເພາ: ມະນຸດຊາດເສື່ອມຊາມຫຼາຍ, ຜູ້
ຄນໄດູ້ຫັນໜີຈາກການອວຍພອນຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ດແລພວກເຂາອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ ພວກ
ເຂາໄດູ້ສນເສຍພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາອາໄສຢ່ໃນຄວາມມດ ໂດຍປາສະຈາກແສງ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງປາສະຈາກສິນລະທາໂດຍທາມະຊາດ ແລະ ປະຖິື້ມຕວ
ພວກເຂາເອງໃຫູ້ກັບຄວາມຊັ່ວຊູ້າຢ່າງເສື່ອມເສຍ. ຄນປະເພດນີື້ບໍໍ່ສາມາດຮັບພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈື້າ
ອີກຕໍໍ່ໄປ; ພວກເຂາບໍໍ່ສມຄວນເປັນພະຍານເຖິງໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ໄດູ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈື້າ,
ຍູ້ອນພວກເຂາໄດູ້ປະຖິື້ມພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ປະຖິື້ມທຸກຢ່າງທີື່ພຣະອງປະທານໃຫູ້ກັບພວກເຂາ ແລະ ໄດູ້
ລມຄາສັັ່ງສອນຂອງພຣະເຈື້າ. ຫວໃຈຂອງພວກເຂາໄດູ້ຫັນໜີຈາກພຣະເຈື້າໄກອອກໄປເລື້ອຍໆ ແລະ
ເມື່ອເປັນດັັ່ງນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງໄດູ້ກາຍມາເປັນຄນທີື່ຊັ່ວຊູ້າເກີນເຫດຜນທັງໝດ ແລະ ຄວາມເປັນ
ມະນຸດ ແລະ ຍິື່ງຊັ່ວຮູ້າຍເພີື່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ. ແລູ້ວພວກເຂາກໍໍ່ໄດູ້ຍ່າງເຂື້າໃກູ້ຄວາມຕາຍຫຼາຍຂື້ນ ແລະ
ຕກຢ່ພາຍໃຕູ້ຄວາມໂກດຮູ້າຍ ແລະ ການລງໂທດຂອງພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ໂນອາທີື່
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ແລະ ຫຼບຫຼີກສິງື່ ຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເພິື່ນຈື່ງສາມາດໄດູ້ຍິນສຽງ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ຍິນຄາສັັ່ງສອນຂອງພຣະອງ. ເພິື່ນໄດູ້ສູ້າງເຮອສາເພາຕາມຄາສັັ່ງແຫ່ງພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຮວບຮວມສິື່ງທີື່ມີຊີວິດທຸກປະເພດ. ດູ້ວຍເຫດນີື້ ເມື່ອທຸກສິງື່ ຖກຕຽມການໄວູ້
ແລູ້ວ, ພຣະເຈື້າກໍປ່ອຍການທາລາຍລູ້າງຂອງພຣະອງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ມີພຽງແຕ່ໂນອາ ແລະ
ສະມາຊິກຄນອື່ນອີກເຈັດຄນເທັ່ານັື້ນທີື່ລອດຈາກການທາລາຍລູ້າງນັື້ນ ຍູ້ອນໂນອາ
ນະມັດສະການພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຫຼບຫຼີກສິື່ງຊວ
ັ່ ຮູ້າຍ.
ຕອນນີື້ໃຫູ້ມາເບິື່ງໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ນັື້ນກໍຄ: ມະນຸດທີື່ມີຄວາມຊອບທາຄກັນກັບໂນອາ ຜູ້ເຊິື່ງ
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ແລະ ຫຼບຫຼີກສິງື່ ຊັ່ວຮູ້າຍນັື້ນ ແມ່ນໄດູ້ສນຫາຍໄປໝດແລູ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ພຣະເຈື້າຍັງຄງມີຄວາມເມດຕາຕໍມ
ໍ່ ະນຸດຊາດນີື້ ແລະ ຍັງຄງໃຫູ້ອະໄພແກ່ພວກເຂາໃນລະຫວ່າງ
ຍຸກສຸດທູ້າຍນີື້ສະເໝີ. ພຣະເຈື້າສະແຫວງຫາຄນທີື່ປາຖະໜາຢາກໃຫູ້ພຣະອງປາກດຕວ. ພຣະອງ
ສະແຫວງຫາຄນທີື່ສາມາດໄດູ້ຍິນພຣະທາຂອງພຣະອງ, ຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ລມການມອບໝາຍຂອງພຣະອງ
ແລະ ຖວາຍຫວໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂາໃຫູ້ກັບພຣະອງ. ພຣະອງສະແຫວງຫາຄນທີື່ເຊື່ອຟັງ
ຄກັນກັບເດັກນູ້ອຍທີື່ຢ່ຕໜ
ໍໍ່ ູ້າພຣະອງ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ບໍໍ່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ. ຖູ້າຫາກເຈື້າອຸທິດຕນໃຫູ້
ກັບພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ໄດູ້ຖກຂັດຂວາງໂດຍອານາດ ຫຼ ກອງກາລັງໃດໜື່ງ ແລູ້ວພຣະເຈື້າກໍຈະເບິື່ງເຈື້າດູ້ວຍ
ຄວາມຊມຊອບ ແລະ ຈະປະທານພອນຂອງພຣະອງມາຍັງເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າມີຖານະທີື່ສງສັ່ງ, ມີຊື່ສຽງອັນ
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ຊງກຽດ, ປະກອບດູ້ວຍຄວາມຮູ້ທີື່ເຫຼອລື້ນ, ເປັນເຈື້າຂອງຊັບສິນທີື່ອຸດມສມບນ ແລະ ມີໜູ້າມີຕາ
ໃນສັງຄມ, ແຕ່ສິື່ງເຫຼັ່ານີບ
ື້ ໍໍ່ໄດູ້ຂັດຂວາງເຈື້າຈາກການມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າເພື່ອຮັບເອາການຮຽກເອີື້ນ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງພຣະອງແລະ ເພື່ອເຮັດໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການ
ຈາກເຈື້າ, ແລູ້ວທຸກສິື່ງທີເື່ ຈື້າເຮັດກໍຈະເປັນສິື່ງທີື່ມີຄວາມໝາຍທີື່ສຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ເປັນ
ກິດຈະການທີື່ຊອບທາທີື່ສຸດຂອງມະນຸດຊາດ. ຖູ້າເຈື້າປະຕິເສດການເອີື້ນຂອງພຣະເຈື້າ ຍູ້ອນເຫັນແກ່
ຖານະ ແລະ ເປົື້າໝາຍຂອງເຈື້າເອງ, ທຸກສິື່ງທີື່ເຈາື້ ເຮັດກໍຈະຖກສາບແຊ່ງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ແມ່ນ
ຈະຖກພຣະເຈື້າກຽດຊັງ. ບາງເທື່ອ ເຈື້າເປັນປະທານປະເທດ, ນັກວິທະຍາສາດ, ສິດຍາພິບານ ຫຼ
ເຖື້າແກ່, ແຕ່ບໍໍ່ວ່າຕາແໜ່ງຂອງເຈື້າຈະສງສັ່ງສໍ່າໃດກໍຕາມ, ຖູ້າເຈື້າເພິື່ງພາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງເຈື້າໃນພາລະໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າ, ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະເປັນຄນລື້ມເຫຼວຢ່ສະເໝີ ແລະ ຈະສນເສຍ
ການອວຍພອນຂອງພຣະເຈື້າຕະຫຼອດເວລາ, ເພາະພຣະເຈື້າບໍໍ່ຍອມຮັບຫຍັງເລີຍທີື່ເຈື້າເຮັດ ແລະ
ພຣະອງຈະບໍໍ່ຍອມຮັບວ່າ ອາຊີບຂອງເຈື້າເປັນອາຊີບທີື່ຊອບທາ ຫຼ ຍອມຮັບວ່າ ເຈື້າກາລັງເຮັດວຽກ
ເພື່ອຜນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດຊາດ. ພຣະອງຈະເວື້າວ່າ ທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າເຮັດແມ່ນການນາໃຊູ້ຄວາມຮູ້
ແລະ ອານາດຂອງມະນຸດເພື່ອຜັກການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈື້າອອກຫ່າງຈາກມະນຸດ ແລະ ກໍໍ່ເປັນເຊັັ່ນ
ນັື້ນເພື່ອປະຕິເສດການອວຍພອນຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະອງຈະກ່າວວ່າ ເຈື້າກາລັງນາພາມະນຸດຊາດໄປສ່
ຄວາມມດ, ສ່ຄວາມຕາຍ ແລະ ສ່ການເລີື່ມຕື້ນຂອງການເປັນຢ່ທີື່ປາສະຈາກຂໍໍ້ຈາກັດ ເຊິື່ງມະນຸດໄດູ້
ສນເສຍພຣະເຈື້າ ແລະ ການອວຍພອນຂອງພຣະອງ.
ນັບຕັື້ງແຕ່ການກາເນີດວິທະຍາສາດສັງຄມຂອງມວນມະນຸດ, ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດກໍວຸູ້ນຢ່ນາ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້. ແລູ້ວວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ກໍກາຍມາເປັນເຄື່ອງມສາລັບການ
ປົກຄອງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ມີພື້ນທີື່ພຽງພໍອີກຕໍໍ່ໄປສາລັບໃຫູ້ມະນຸດນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່
ມີເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈະນະມັດສະການພຣະເຈື້າດູ້ວຍຄວາມຊື່ນຊມຍິນດີອີກຕໍໍ່ໄປ. ຕາແໜ່ງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້
ຫຼຼຸດຕໍ່າລງຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນໃນຫວໃຈຂອງມະນຸດ. ຖູ້າປາສະຈາກພຣະເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງເຂາ, ໂລກພາຍ
ໃນໃນຂອງມະນຸດກໍໍ່ມດມນ, ສິື້ນຫວັງ ແລະ ວ່າງເປົົ່າ. ຕໍໍ່ມາຈື່ງໄດູ້ເກີດມີນັກວິທະຍາສາດສັງຄມ
ຫຼາຍຄນ, ນັກປະຫວັດສາດ ແລະ ນັກການເມອງເກີດຂື້ນເພື່ອອະທິບາຍທິດສະດີແຫ່ງວິທະຍາສາດ
ສັງຄມ, ທິດສະດີແຫ່ງການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ ແລະ ທິດສະດີອນ
ື່ ໆທີື່ຂັດແຍ່ງກັບຄວາມຈິງ
ທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ສູ້າງມະນຸດ, ເພື່ອເຕີມເຕັມຫວໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ແລູ້ວໃນລັກສະນະນີື້,
ຄນທີື່ເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈື້າໄດູ້ສູ້າງທຸກສິື່ງ ກໍຍິື່ງໜູ້ອຍລງ ແລະ ຄນທີື່ເຊື່ອໃນທິດສະດີແຫ່ງວິວັດທະນາ
ການກໍຍິື່ງມີຈານວນຫຼາຍຂື້ນ. ນອກຈາກນັື້ນ ກໍມີຄນຈານວນຫຼາຍຄນທີື່ເຫັນການບັນທກແຫ່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມນັື້ນ ເປັນເໝ
ອນກັບເລື່ອງເລັ່າລ ແລະ ຕານານ. ໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ, ຜູ້ຄນເລີື່ມບໍສ
ໍ່ ນໃຈຕໍໍ່ກຽດສັກສີ ແລະ
ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ສນໃຈຕໍໍ່ຂໍໍ້ຄິດເຫັນທີື່ວ່າ ພຣະເຈື້າມີຢ່ ແລະ ມີອານາດເໜອທຸກສິງື່ .
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ຄວາມຢ່ລອດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຊະຕາກາຂອງປະເທດ ແລະ ຊນຊາດບໍໍ່ສາຄັນກັບພວກເຂາອີກຕໍໍ່
ໄປແລູ້ວ ແລະ ມະນຸດດາລງຊີວິດຢ່ໃນໂລກທີື່ວ່າງເປົົ່າ ເຊິື່ງສນໃຈແຕ່ການກິນ, ດື່ມ ແລະ
ສະແຫວງຫາຄວາມພໍໃຈເທັ່ານັື້ນ... ມີຄນສ່ວນໜູ້ອຍທີື່ຈະສະແຫວງຫາດູ້ວຍຕນເອງວ່າ ພຣະເຈື້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນປັດຈຸບັນຢ່ບ່ອນໃດ ຫຼ ຄື້ນຫາວິທີທີື່ພຣະອງປົກຄອງ ແລະ ປັື້ນ
ແຕ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດ. ດູ້ວຍວິທີນີື້, ໂດຍມະນຸດບໍໍ່ຮູ້ຕວ, ອາລິຍະທາຂອງມະນຸດກໍຍິື່ງມີ
ຄວາມສາມາດໜູ້ອຍລງທີື່ຈະຂັດກັບຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດ ແລະ ຍັງມີຄນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີື່
ຮູ້ສກວ່າ ການດາລງຊີວິດແບບນີື້ໃນໂລກ ພວກເຂາແມ່ນມີຄວາມສຸກໜູ້ອຍກວ່າຄນທີື່ໄດູ້ຕາຍໄປ
ແລູ້ວ. ແມ່ນແຕ່ຄນໃນປະເທດທີື່ເຄີຍມີຄວາມສີວິໄລສງກໍຈັ່ມກັບຄວາມທຸກດັັ່ງກ່າວ. ຍູ້ອນວ່າຫາກ
ປາສະຈາກການນາພາຂອງພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ວ່າຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກສັງຄມສາດໃດໆ ຈະພະຍາຍາມຄື້ນ
ຄິດຢ່າງໜັກເພື່ອຮັກສາອາລິຍະທາຂອງມະນຸດຫຼາຍສໍ່າໃດ, ມັນກໍບໍໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດ
ຕື່ມເຕັມຄວາມວ່າງເປົົ່າໃນຫວໃຈຂອງມະນຸດໄດູ້, ຍູ້ອນບໍໍ່ມີໃຜສາມາດເປັນຊີວິດຂອງມະນຸດໄດູ້
ແລະ ບໍໍ່ມີທິດສະດີທາງສັງຄມໃດທີື່ສາມາດປ່ອຍມະນຸດໃຫູ້ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຄວາມວ່າງເປົົ່າທີື່ເຂາ
ທນທຸກຢ່. ວິທະຍາສາດ, ຄວາມຮູ້, ອິດສະຫຼະພາບ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເວລາຫວ່າງ, ຄວາມສະດວກ
ສະບາຍ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນການປອບໃຈມະນຸດພຽງຊັ່ວຄາວເທັ່ານັື້ນ. ເຖິງວ່າຈະມີສິື່ງເຫຼັ່ານີື້, ມະນຸດກໍ
ຍັງເຮັດບາບໂດຍຫຼີກເວັື້ນບໍໍ່ໄດູ້ ແລະ ສະແດງຄວາມໂສກເສື້າກັບຄວາມບໍຍ
ໍ່ ຸຕິທາຂອງສັງຄມ. ສິື່ງເຫຼັ່າ
ນີື້ບໍໍ່ສາມາດຢັບຢັື້ງຄວາມຢາກໄດູ້ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດໃນການຄື້ນຫາ. ນີື້ກໍໍ່ຍູ້ອນວ່າ
ມະນຸດຖກສູ້າງໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ການເສຍສະຫຼະ ແລະ ການຄື້ນຫາທີື່ປາສະຈາກຄວາມຄິດຂອງ
ມະນຸດຈື່ງພຽງແຕ່ສາມາດນາພາໄປສ່ຄວາມທຸກທໍລະມານຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດດາ
ລງຢ່ໃນສະພາວະແຫ່ງຄວາມຢ້ານກວຢ່ຕະຫຼອດເວລາ, ບໍໍ່ຮູ້ຈັກວິທີຜະເຊີນກັບອະນາຄດຂອງ
ມະນຸດຊາດ ຫຼ ວິທີຜະເຊີນກັບເສັື້ນທາງທີື່ຢ່ຂູ້າງໜູ້າ. ມະນຸດຍິື່ງຈະຢ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້
ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຢ້ານຄວາມຮູ້ສກວ່າງເປົົ່າ. ໃນໂລກນີື້ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະດາລງຊີວິດຢ່ໃນປະເທດເສລີ
ຫຼ ປະເທດທີື່ປາສະຈາກສິດທິມະນຸດ, ເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດຫຼບໜີຈາກຊະຕາກາຂອງມະນຸດໄດູ້ຢ່າງແທູ້
ຈິງ. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຫຼ ຄນທີື່ຖກປົກຄອງ, ເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດຫຼບໜີຈາກຄວາມປາຖະໜາ
ທີື່ຈະຄື້ນຫາຊະຕາກາ, ຄວາມລກລັບ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດໄດູ້ຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລູ້ວ
ແຮງໄກທີື່ເຈື້າຈະສາມາດຫຼບໜີຈາກຄວາມຮູ້ສກສັບສນກັບຄວາມວ່າງເປົົ່າ. ປະກດການດັັ່ງກ່າວ ເຊິື່ງ
ເປັນປົກກະຕິກັບມະນຸດຊາດທັງໝດ ແມ່ນຖກເອີື້ນໂດຍນັກສັງຄມສາດວ່າເປັນ ປະກດການທາງ
ສັງຄມ, ແຕ່ບໍໍ່ມີບຸກຄນຍິື່ງໃຫຍ່ຄນໃດສາມາດອອກມາແກູ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກ່າວນີື້ໄດູ້. ໃນທີື່ສຸດ ມະນຸດ
ກໍຍັງເປັນມະນຸດ. ຕາແໜ່ງ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຖກແທນທີື່ໂດຍມະນຸດຄນໃດໄດູ້.
ມະນຸດຊາດບໍໍ່ພຽງແຕ່ຕູ້ອງການສັງຄມທີື່ຍຸຕິທາ ເຊິື່ງທຸກຄນໄດູ້ຮັບການລູ້ຽງດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສະເ
ໝີພາບກັນ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະ, ແຕ່ສິື່ງທີື່ມະນຸດຕູ້ອງການແມ່ນຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ການຈັດກຽມຊີວິດທີື່ພຣະອງມີໃຫູ້ກັບພວກເຂາ. ມີພຽງແຕ່ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ຮັບການຈັດກຽມຊີວິດ
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ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນ ຄວາມຕູ້ອງການ, ຄວາມປາຖະໜາເພື່ອຄື້ນ
ຫາ ແລະ ຄວາມວ່າງເປົົ່າຝ່າຍວິນຍານຂອງມະນຸດຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ. ຖູ້າປະຊາຊນຂອງ
ປະເທດ ຫຼ ຊນຊາດໃດໜື່ງບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນ ແລະ ການເບິື່ງແຍງຈາກພຣະເຈື້າ,
ແລູ້ວປະເທດ ຫຼ ຊນຊາດດັັ່ງກ່າວກໍຈະເດີນຢ່ບນເສັື້ນທາງຄວາມຊຼຸດໂຊມ, ເສັື້ນທາງສ່ຄວາມມດ
ແລະ ຈະຖກທາລາຍລູ້າງໂດຍພຣະເຈື້າ.
ບາງເທື່ອປະເທດຂອງເຈື້າກາລັງຈະເລີນຮຸ່ງເຮອງໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ຖູ້າເຈື້າປ່ອຍໃຫູ້ຄນຂອງເຈື້າ
ຫັນໜີຈາກພຣະເຈື້າ ແລູ້ວປະເທດຂອງເຈື້າກໍຈະພບກັບການສນເສຍການອວຍພອນຂອງພຣະເຈື້າ
ຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ. ອາລິຍະທາຂອງປະເທດຂອງເຈາື້ ອາດຈະຖກຢຽບຢ່າຢ່ໃຕູ້ຕີນເທື່ອລະໜູ້ອຍ ແລະ
ອີກບໍໍ່ດນ ຜູ້ຄນກໍຈະລຸກຮຂື້ນຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ສາບແຊ່ງສະຫວັນ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຊະຕາກາຂອງ
ປະເທດໃດໜື່ງອາດຈະຖກທາລາຍໂດຍບໍໍ່ຮູ້ຕວ. ພຣະເຈື້າຈະສູ້າງປະເທດມະຫາອານາດຂື້ນເພື່ອ
ຈັດການກັບປະເທດເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຖກພຣະເຈື້າສາບແຊ່ງ ແລະ ອາດຈະກວດລູ້າງພວກເຂາອອກຈາກໜູ້າ
ແຜ່ນດິນໂລກ. ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮອງ ແລະ ຄວາມລື້ມຈມຂອງປະເທດ ຫຼ ຊນຊາດໃດໜື່ງແມ່ນໄດູ້
ຖກທານາຍໄວູ້ແລູ້ວ ແລະ ຂື້ນຢ່ກັບວ່າ ຜູ້ປົກຄອງຂອງປະເທດ ຫຼ ຊນຊາດນັື້ນຈະ
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍ ແລະ ພວກເຂາຈະນາພາປະຊາຊນຂອງພວກເຂາໃກູ້ຊິດກັບພຣະອງ
ຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ຫຼ ບໍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍນີື້ ຍູ້ອນຄນທີື່ສະແຫວງຫາ ແລະ
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ ມີໜອ
ູ້ ຍ, ພຣະເຈື້າຈື່ງປະທານຄວາມຊມຊອບພິເສດກັບປະເທດທີື່
ມີສາສະໜາຄຣິດເປັນສາສະໜາແຫ່ງຊາດ. ພຣະອງຮວບຮວມປະເທດເຫຼັ່ານີື້ເຂື້າກັນເພື່ອສູ້າງຄູ້າຍທີື່
ຂູ້ອນຂູ້າງຊອບທາຂອງໂລກ ໃນຂະນະທີື່ປະເທດເຊິື່ງບໍໍ່ມີພຣະເຈື້າ ແລະ ປະເທດທີື່ບໍໍ່
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້ຈິງກໍກາຍມາເປັນປໍລະປັກຂອງຄູ້າຍທີື່ຊອບທາ. ໃນລັກສະນະນີື້, ພຣະເຈື້າ
ບໍພ
ໍ່ ຽງແຕ່ມີພື້ນທີື່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແຕ່ຍັງໄດູ້ຮັບເອາປະເທດ
ທີື່ສາມາດປະຕິບັດສິດອານາດທີື່ຊອບທາ ເພື່ອການດການລງໂທດ ແລະ ຂໍໍ້ຈາກັດໃນປະເທດເຫຼັ່ານັື້ນ
ທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ຍັງມີໜອ
ູ້ ຍຄນທີື່ອອກມາເພອ
ື່ ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ເພາະ
ມະນຸດໄດູ້ຫ່າງເຫີນຈາກພຣະອງຫຼາຍແລູ້ວ ແລະ ມະນຸດກໍ ລມໄລພຣະເຈື້າເປັນເວລາດນນານມາ
ແລູ້ວ. ຍັງມີພຽງແຕ່ບາງປະເທດທີື່ປະຕິບັດຄວາມຊອບທາ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານຄວາມບໍໍ່ຊອບທາເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ. ແຕ່ສງິື່ ນີື້ແມ່ນໄກຈາກຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍ ຍູ້ອນບໍໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ປະເທດໃດທີື່ຈະອະນຸຍາດໃຫູ້ພຣະເຈື້າປົກຄອງຢເ່ ໜອຜູ້ຄນຂອງພວກເຂາ ແລະ ບໍໍ່ມີພັກການເມອງ
ໃດທີື່ຈະເຕື້າໂຮມປະຊາຊນຂອງຕນເອງເພອ
ື່ ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ; ພຣະເຈື້າໄດູ້ສນເສຍພື້ນທີື່ເໝ
າະສມຢ່ໃນຫວໃຈຂອງທຸກໆປະເທດ, ຊນຊາດ, ພັກປົກຄອງ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຢ່ໃນຫວໃຈຂອງ
ແຕ່ລະຄນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ກາລັງທີື່ຊອບທາມີຢ່ໃນໂລກນີື້, ແຕ່ອານາດການປົກຄອງທີື່ພຣະເຈື້າມີຢ່ໃນ
ຫວໃຈຂອງມະນຸດນັື້ນແມ່ນອ່ອນແອຫຼາຍ. ຫາກປະສາຈາກການອວຍພອນຂອງພຣະເຈື້າ, ເວທີທາງ
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ການເມອງກໍຈະຕກຢ່ໃນຄວາມສັບສນບໍໍ່ເປັນລະບຽບ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຕູ້ານທານການໂຈມຕີພຽງຄັື້ງ
ດຽວໄດູ້. ສາລັບມະນຸດຊາດ, ການປາສະຈາກການອວຍພອນຂອງພຣະເຈື້າກໍເປັນເໝອນກັບການບໍໍ່
ມີດວງຕາເວັນ. ບໍໍ່ວ່າຜູ້ປົກຄອງຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງພາກພຽນໃຫູ້ກັບປະຊາຊນຂອງພວກເຂາສໍ່າໃດ,
ບໍໍ່ວ່າ ມະນຸດຊາດຈະຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຼຸມອັນຊອບທາຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດເລີຍຈະ
ປ່ຽນແປງ ຫຼ ເຮັດໃຫູ້ຊະຕາກາຂອງມະນຸດຊາດດີຂື້ນ. ມະນຸດເຊື່ອວ່າ ປະເທດທີື່ຜູ້ຄນໄດູ້ຮັບການ
ລູ້ຽງດ, ນຸ່ງຫັ່ມກິນດີ ແລະ ດາລງຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິສຸກ ແມ່ນປະເທດທີື່ດີ ແລະ ເປັນປະເທດ
ທີື່ມີການນາພາທີື່ດີ. ແຕ່ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຄິດແບບນັື້ນ. ພຣະອງເຊື່ອວ່າ ປະເທດໃດໜື່ງທີື່ບໍໍ່ມີໃຜ
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າແມ່ນປະເທດທີື່ພຣະອງຈະທາລາຍລູ້າງ. ວິທີການຄິດຂອງມະນຸດບໍໍ່ຖກກັບ
ວິທີການຄິດຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຖູ້າຫວໜູ້າປະເທດໃດໜື່ງບໍໍ່ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ
ແລູ້ວຊະຕາກາຂອງປະເທດນີື້ກໍຈະເປັນປະເທດທີື່ໜູ້າເສື້າ ແລະ ປະເທດນັື້ນຈະບໍໍ່ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຫຍັງເລີຍ.
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເມອງຂອງມະນຸດ ແຕ່ຊະຕາກາຂອງປະເທດ ຫຼ ຊນຊາດໃດໜື່ງ
ແມ່ນຖກຄວບຄຸມໂດຍພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າຄວບຄຸມໂລກນີື້ ແລະ ຈັກກະວານນີື້ທັງປວງ. ຊະຕາກາ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນກ່ຽວພັນກັນຢ່າງໃກູ້ຊິດ ແລະ ບໍໍ່ມີມະນຸດ, ປະເທດ
ຫຼ ຊນຊາດໃດທີື່ຖກລະເວັື້ນຈາກອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າມະນຸດປາຖະໜາທີື່ຈະຮູ້ຈັກ
ຊະຕາກາຂອງເຂາ, ເຂາກໍຕູ້ອງມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າຈະເຮັດໃຫູ້ຄນທີື່ຕິດຕາມ ແລະ
ນະມັດສະການພຣະອງນັື້ນຈະເລີນຮຸ່ງເຮອງ ແລະ ຈະນາຄວາມເສື່ອມເສຍ ແລະ ການດັບສນມາຍັງ
ຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ປະຕິເສດພຣະອງ.
ໃຫູ້ທບທວນເຫດການໃນພຣະຄາພີໃນຫວຂໍໍ້ທີື່ວ່າ ພຣະເຈື້າທາລາຍເມອງໂຊໂດມ ແລະ ພູ້ອມນີື້
ກໍຂໍໃຫູ້ຄິດເບິື່ງວ່າ ເມຍຂອງໂລດກາຍມາເປັນເສາເກອໄດູ້ແນວໃດ. ໃຫູ້ຫວນກັບໄປແລູ້ວຄິດເບິື່ງວ່າ
ປະຊາຊນເມອງນີເນເວສານກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາໂດຍປົກຄຸມດູ້ວຍຜູ້າກະສອບ ແລະ ຂີື້ເທັ່າ
ແນວໃດ; ໃຫູ້ທບທວນເບິື່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງເກີດຂນ
ື້ ຫຼັງຈາກທີື່ຊາວຢິວໄດູ້ຄງພຣະເຢຊູໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ
2.000 ປີກ່ອນ. ຊາວຢິວຖກໄລ່ອອກຈາກອິດສະຣາເອນ ແລະ ໜີໄປຢ່ປະເທດອື່ນໆທັ່ວແຜ່ນດິນ
ໂລກ. ຫຼາຍຄນຖກຂູ້າ ແລະ ຊນຊາດຢິວທັງໝດກໍປະສບກັບຄວາມເຈັບປວດທີື່ບໍໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ
ຈາກການທີື່ປະເທດຂອງຕນຖກທາລາຍ. ພວກເຂາໄດູ້ຄງພຣະເຈື້າໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ ນັື້ນກໍຄການສູ້າງ
ບາບກາທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ທູ້າທາຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາຖກບັງຄັບໃຫູ້ຊດໃຊູ້ໃນສິື່ງທີື່
ພວກເຂາໄດູ້ກະທາ ແລະ ຖກບັງຄັບໃຫູ້ແບກຮັບເອາຜນຂອງການກະທາຂອງພວກເຂາທັງໝດ.
ພວກເຂາກ່າວໂທດພຣະເຈື້າ, ປະຕິເສດພຣະເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງໄດູ້ຮັບຊະຕາກາ
ນັື້ນກໍຄ: ການຖກພຣະເຈື້າລງໂທດ. ນີື້ແມ່ນຜນຕາມມາ ແລະ ໄພພິບັດອັນຂມຂື່ນ ທີື່ຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ພວກເຂາໄດູ້ນາມາສ່ປະເທດ ແລະ ຊນຊາດຂອງພວກເຂາເອງ.
40

ໃນປັດຈຸບັນນີື້ ພຣະເຈື້າໄດູ້ກັບຄນມາສ່ແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ຈຸດ
ໝາຍທາອິດຂອງພຣະອງກໍຄຮບແບບການປົກຄອງພະເດັດການ ນັື້ນກໍຄ: ປະເທດຈີນ ເຊິື່ງເປັນປ້ອມ
ປາການທີື່ເດັດດ່ຽວຂອງລັດທິບໍໍ່ເຊື່ອພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າໄດູ້ຮັບກຸ່ມຄນໂດຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ລິດ
ອານາດຂອງພຣະອງ. ໃນຊ່ວງເວລານີື້, ພຣະອງຖກຕາມລ່າໂດຍພັກປົກຄອງຂອງຈີນໃນທຸກວິທີທາງ
ແລະ ປະສບກັບການທນທຸກທໍລະມານທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ໂດຍບໍໍ່ມີບ່ອນວາງສີສະຂອງພຣະອງ, ບໍໍ່ສາມາດ
ຊອກຫາບ່ອນທີື່ຈະຫຼບຊູ້ອນໄດູ້. ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ພຣະເຈື້າກໍຍັງຄງສບຕໍໍ່ພາລະກິດທີື່ພຣະອງ
ຕັື້ງໃຈທີື່ຈະປະຕິບັດ ນັື້ນກໍຄ: ພຣະອງກ່າວຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ບໍໍ່ມີໃຜ
ສາມາດຢັງົ່ ເຖິງຄວາມລິດທານຸພາບສງສຸດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ໃນປະເທດຈີນ ເຊິື່ງເປັນປະເທດທີື່
ນັບພຣະເຈື້າເປັນສັດຕ, ພຣະເຈື້າກໍບໍໍ່ເຄີຍຢຸດເຊາພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ກງກັນຂູ້າມ, ຫຼາຍຄນໄດູ້
ຍອມຮັບເອາພາລະກິດ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງ, ຍູ້ອນພຣະເຈື້າຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດຊາດແຕ່ລະຄນ
ລອດພື້ນໃຫູ້ຫຼາຍທີສ
ື່ ຸດເທັ່າທີື່ຈະເຮັດໄດູ້. ພວກເຮາເຊື່ອວ່າ ບໍໍ່ມີປະເທດ ຫຼ ລິດອານາດໃດທີື່ສາມາດ
ຢືນຂວາງສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າປາຖະໜາທີື່ຈະບັນລຸໄດູ້. ຄນທີື່ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ລບກວນ ແລະ ທາລາຍແຜນການຂອງພຣະເຈື້າຈະຖກລງໂທດໂດຍພຣະເຈື້າໃນ
ທີື່ສຸດ. ຄນທີື່ທູ້າທາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະຖກສັ່ງລງນະຮກ; ປະເທດໃດກໍຕາມທີື່ທູ້າທາຍ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຈະຖກທາລາຍ; ຊນຊາດໃດກໍຕາມທີື່ລກ
ຸ ຮື້ຂື້ນເພອ
ື່ ຕໍຕ
ໍ່ ູ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ຈະຖກກວາດລູ້າງອອກຈາກແຜ່ນດິນໂລກນີື້ ແລະ ຈະບໍໍ່ມີຜູ້ຄນແບບນັື້ນໃນໂລກນີື້ອີກຕໍໍ່ໄປ. ເຮາ
ແນະນາໃຫູ້ປະຊາຊນຂອງທຸກຊນຊາດ, ປະເທດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ອຸດສາຫະກາທັງໝດໃຫູ້ຟັງສຽງ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ເພື່ອເບິື່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເພື່ອສນໃຈກັບຊະຕາກາຂອງມະນຸດຊາດເພື່ອ
ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດທີື່ສຸດ, ເປັນຕານັບຖທີື່ສຸດ, ສງສງັ່ ທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນພຽງຈຸດມຸ່ງໝາຍ
ດຽວຂອງການນະມັດສະການທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຊາດທັງໝດດາລງຊີວິດຢ່
ພາຍໃຕູ້ການອວຍພອນຂອງພຣະເຈື້າ ເໝອນກັບທີື່ເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ຜູ້ເຊິື່ງດາລງຊີວິດຢ່
ໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ເໝອນກັບອາດາມ ແລະ ເອວາ ຜເູ້ ຊິື່ງ ພຣະເຈື້າໄດູ້ສູ້າງກ່ອນ
ຜູ້ເຊິື່ງດາລງຊີວິດຢ່ໃນສວນເອເດນ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຊັດສາດໄປຂູ້າງໜູ້າເໝອນກັບຄື້ນທະເລກູ້ອນໃຫຍ່. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດກັກ
ຂັງພຣະອງໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມໃີ ຜສາມາດຢັບຢັງື້ ບາດຍ່າງຂອງພຣະອງໄດູ້. ມີພຽງແຕ່ຄນທີື່ຟັງພຣະທາ
ຂອງພຣະອງຢ່າງໃກູ້ຊິດ ແລະ ຜູ້ທີື່ສະແຫວງຫາ ແລະ ກະຫາຍຫາພຣະອງເທັ່ານັື້ນ ທີື່ສາມາດຕິດຕາມ
ບາດກູ້າວຂອງພຣະອງ ແລະ ຮັບເອາພຣະສັນຍາຂອງພຣະອງ. ຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມພຣະອງ ກໍ
ຈະປະສບກັບໄພພິບັດທີື່ບໍໍ່ອາດຕູ້ານທານໄດູ້ ແລະ ຈະໄດູ້ຮັບການລງໂທດທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດ.
(ຄັດຈາກໜັງສ ພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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2. ພ ຣະ ເຈ ື້າ ອ ງຊ ງລິດ ທ າ ນ ຸພ າ ບສ ງສຸດ ແ ມ່ນ ພ ຣະ ເຢຊູເ ຈ ື້າ ທ ີື່ກ ັບ ຄ ນມາ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງທ່າມກາງມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ດາເນີນການຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແຕ່ຖກສູ້າງ
ຂື້ນບນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ມັນຄພາລະກິດສາລັບຍຸກໃໝ່ທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດ ຫຼັງຈາກ
ທີື່ພຣະອງໄດູ້ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ເຊັັ່ນດຽວກັນ ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາສິື້ນສຸດ
ລງ, ພຣະເຈື້າກໍສບຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາລັບຍຸກຕໍໍ່ໄປ ຍູ້ອນວ່າການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ
ແມ່ນກູ້າວໄປທາງໜູ້າຢ່ເລື້ອຍໆ. ເມື່ອຍຸກເກັ່າຜ່ານໄປ ມັນກໍຈະຖກແທນທີື່ໂດຍຍຸກໃໝ່ ແລະ ຫຼັງ
ຈາກທີື່ພາລະກິດເກັ່າໄດູ້ສາເລັດລງ ກໍຈະມີພາລະກິດໃໝ່ເພື່ອສບຕໍໍ່ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ. ການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັື້ງນີື້ແມ່ນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼັງຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ. ແນ່ນອນ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັື້ງນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ເກີດຂື້ນດູ້ວຍຕນເອງ; ມັນເປັນຂັື້ນ
ຕອນທີສາມຂອງພາລະກິດຫຼັງຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແຕ່ລະຄັື້ງທີື່ພຣະເຈື້າ
ເລີື່ມຕື້ນຂັື້ນຕອນໃໝ່ຂອງພາລະກິດ, ມັນກໍຕູ້ອງມີການເລີື່ມຕື້ນໃໝ່ ແລະ ມັນຕູ້ອງນາຍຸກໃໝ່ມາຢ່
ສະເໝີ. ພູ້ອມນີື້ ກໍຈະມີການປ່ຽນແປງທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ, ປ່ຽນແປງ ລັກສະນະ
ແຫ່ງການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ສະຖານທີື່ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ນາມ
ຂອງພຣະອງ. ດັັ່ງນັື້ນ ບໍໍ່ແປກໃຈເລີຍ ທີື່ມັນຫຍຸງູ້ ຍາກສາລັບມະນຸດທີື່ຈະຍອມຮັບເອາພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກໃໝ່. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອງຈະຖກມະນຸດຕໍໍ່ຕູ້ານແນວໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈື້າກໍ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງຢ່ສະເໝີ ແລະ ນາພາມວນມະນຸດຊາດກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າສະເໝີ.
ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາສ່ໂລກມະນຸດ, ພຣະອງໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສິື້ນສຸດຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍນັື້ນ ພຣະເຈື້າໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງອີກເທອ
ື່ ໜື່ງ ແລະ
ດູ້ວຍການບັງເກີດເປັນມະນຸດນີື້ ພຣະເຈື້າຈື່ງໄດູ້ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງ
ອານາຈັກ. ທຸກຄນທີື່ສາມາດຮັບເອາການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະຖກນາພາ
ໄປສ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຈະສາມາດຮັບເອາການຊີື້ນາເປັນການສ່ວນຕວ
ຈາກພຣະເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອງ
ພຽງສາເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ; ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກາຈັດອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມທັງໝດຂອງເຂາອອກຈາກມະນຸດ.
ການຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນຢ່າງສມບນຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານບໍໍ່ແມ່ນພຽງຕູ້ອງການໃຫູ້ພຣະເຢຊູ
ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ,
ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນເພື່ອກາຈັດອຸປະນິໄສເສື່ອມຊາມ
ຂອງຊາຕານຂອງເຂາໃຫູ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັັ່ງນັື້ນ ບັດນີື້ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຄວາມຜິດ
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ບາບຂອງເຂາ, ພຣະເຈື້າຈື່ງໄດູ້ກັບຄນສ່ເນື້ອໜັງ ເພື່ອນາພາມະນຸດໄປສ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນ
ພາລະກິດຂອງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີື້ໄດູ້ນາພາມະນຸດໄປສ່ອານາຈັກທີື່ສງສງັ່
ຍິື່ງຂື້ນ. ທຸກຄນທີື່ຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະອງຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງທີື່ສງສງັ່ ຂື້ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບ
ພອນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນ. ພວກເຂາຈະດາລງຊີວິດຢ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບ
ເອາຄວາມຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດ.
(ຄັດຈາກບດນາຂອງໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນເວລາທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິດບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງນັື້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອງ
ຍັງມດມວຢ່ ແລະ ບໍໍ່ທັນແຈ່ມແຈູ້ງເທື່ອ. ມະນຸດເຊື່ອສະເໝີວ່າ ພຣະອງເປັນບຸດຊາຍຂອງເດວິດ ແລະ
ປະກາດພຣະອງໃຫູ້ເປັນສາສະດາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າທີື່ມີຄວາມເມດຕາກະລຸນາທີື່ໄຖ່ບາບ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດ. ຍູ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ ບາງຄນກໍໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວພຽງແຕ່ໄດູ້ຈັບບາຍ
ຂອບເສື້ອຜູ້າຂອງພຣະອງ; ຄນຕາບອດກໍສາມາດເຫັນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄນຕາຍຍັງສາມາດຟືື້ນຄນໄດູ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຄື້ນພບອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍອັນເສື່ອມຊາມທີື່ຝັງເລິກຢ່ພາຍໃນຕວ
ພວກເຂາ ຫຼ ພວກເຂາບໍຮ
ໍ່ ູ້ວິທີທາງກາຈັດອຸປະນິໄສນັື້ນອອກໄປ. ມະນຸດໄດູ້ຮັບພຣະກະລຸນາຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊັັ່ນ: ຄວາມສະຫງ ບສຸກ, ຄວາມສຸກຂອງຮ່າງກາຍ, ຄວາມສັດທາພຽງຄນດຽວກໍນາ
ການອວຍພອນມາເຖິງຄອບຄວທັງໝດ, ການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນທີື່ເຫຼອ
ແມ່ນເປັນການກະທາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ການມີສິນທາ. ຖູ້າມະນຸດສາມາດດາລງຊີວິດບນພື້ນຖານ
ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ພວກເຂາຖວ່າເປັນຜູ້ເຊື່ອທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດ. ມີພຽງຜູ້ເຊື່ອແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນເມື່ອຕາຍໄປຈະ
ໄດູ້ໄປສ່ສະຫວັນ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂາໄດູ້ຖກຊ່ວຍໃຫູ້ພື້ນແລູ້ວ. ແຕ່ວ່າ ໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຂາ ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ເຄີຍເຂື້າໃຈຫນທາງແຫ່ງຊີວິດເລີຍ. ພວກເຂາສູ້າງແຕ່ຄວາມບາບ ສູ້າງບາບແລູ້ວກໍ
ສະຫຼະພາບບາບ. ເຮັດແບບນັື້ນຊໍ້າແລູ້ວຊໍ້າອີກໂດຍບໍໍ່ມີການຄື້ນຄິດຫາເສັື້ນທາງເພື່ອປ່ຽນແປງອຸປະ
ນິໄສຂອງພວກເຂາເລີຍ. ນັື້ນຄສະພາບຂອງມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແລູ້ວມະນຸດໄດູ້ຮັບຄວາມ
ລອດພື້ນຢ່າງສມບນບໍ? ບໍ!ໍ່ ສະນັື້ນ ຫລັງຈາກພາລະກິດຍຸກນັື້ນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ກໍຍັງມີພາລະກິດຂອງ
ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ. ພາລະກິດຍຸກນີື້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍລິສຸດໂດຍວິທີທາງ
ແຫ່ງພຣະທາ ແລະ ເປັນການມອບຫນທາງໃຫູ້ມະນຸດປະຕິບັດຕາມ. ຍຸກນີື້ຈະບໍໍ່ມີຜນປະໂຫຍດ ຫຼ ມີ
ຄວາມໝາຍ ຖູ້າຍັງມີການສບຕໍໍ່ກາຈັດມານຮູ້າຍ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫູ້ການລບລູ້າງທາມະຊາດ
ແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດລື້ມເຫຼວ ແລະ ມະນຸດກໍຈະຢຸດຢ່ໃນການໃຫູ້ອະໄພບາບຂອງພວກ
ເຂາ. ໂດຍຜ່ານການຖວາຍບາບ ມະນຸດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາ
ນັື້ນກໍຄຍູ້ອນພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບດູ້ວຍການຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ແລະ
ຍູ້ອນພຣະເຈື້າໄດູ້ເອາຊະນະຊາຕານ ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບ. ແຕ່ອຸປະນິໄສ
ທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຍັງຄງເສື່ອມຊາມຢ່ ມະນຸດຍັງສາມາດສູ້າງບາບ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ
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ແລະ ພຣະເຈື້າຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຖກຮັບເອາໂດຍມະນຸດ . ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ໃນຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດ
ພຣະເຈື້າຈື່ງໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອຊາມຂອງມະນຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາ
ປະຕິບັດຕາມເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ. ຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ່າຂັື້ນຕອນທີື່ຜ່ານມາ ພູ້ອມ
ທັງມີຜນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າເປັນຍຸກແຫ່ງພຣະທາທີື່ສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍກງ
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງໝດ; ເປັນຂັື້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດທີື່ລະອຽດຂື້ນຫຼາຍ. ສະນັື້ນ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ສາເລັດຄວາມໝ
າຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາເລັດແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງ
ສມບນເພື່ອຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດ .
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຄັື້ງໜື່ງ ເຮາເຄີຍຖກຮັບຮູ້ວ່າເປັນພຣະເຢໂຮວາ. ຜູ້ຄນຍັງເອີື້ນເຮາວ່າພຣະເມຊີອາ ແລະ ຜູ້ຄນ
ເຄີຍເອີື້ນເຮາວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໃນຄັື້ງໜື່ງ ເຊິື່ງເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ການ
ເຄາລບບຊາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມື້ນີື້ ເຮາບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ ຫຼ ພຣະເຢຊູທີື່ຜູ້ຄນເຄີຍຮູ້ຈັກໃນ
ອະດີດຜ່ານມາອີກຕໍໍ່ໄປ; ເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ກັບຄນມາໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ, ພຣະເຈື້າທີື່ຈະນາເອາຍຸກໄປ
ສ່ຈຸດສິື້ນສຸດ. ເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ລຸກຂື້ນຈາກສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ ເຊິື່ງເຕັມໄປດູ້ວຍອຸປະນິໄສທັງ
ໝດຂອງເຮາ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍສິດອານາດ, ກຽດຕິຍດ ແລະ ສະຫງ່າລາສີ. ຜູ້ຄນບໍໍ່ເຄີຍໄດູ້ພວພັນ
ກັບເຮາ, ບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກເຮາ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງເຮາ. ນັບຕັື້ງແຕ່ການສູ້າງໂລກຈນມາຮອດ
ມື້ນີື້, ບໍໍ່ທັນມີຜູ້ໃດເຄີຍເຫັນເຮາ. ນີື້ແມ່ນພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ປາກດຕໍໍ່ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ແຕ່ລລ
ີື້ ັບ
ທ່າມກາງມະນຸດ. ພຣະອງອາໄສຢ່ທ່າມກາງມະນຸດຢ່າງແທູ້ຈງິ ແລະ ເປັນຈິງຄກັບດວງອາທິດທີື່ເຜາໄ
ໝູ້ ແລະ ເຕັມປ່ຽມໄປດູ້ວຍສິດອານາດ. ບໍໍ່ມີບຸກຄນ ຫຼ ສິື່ງໃດທີື່ຈະບໍໍ່ຖກພິພາກສາໂດຍພຣະທາຂອງ
ເຮາ ແລະ ບໍໍ່ມີບຸກຄນ ຫຼ ສິື່ງໃດຈະບໍໍ່ຖກຊາລະລູ້າງໃຫູ້ບໍລິສຸດຜ່ານແປວໄຟທີື່ເຜາໄໝູ້. ໃນທີື່ສຸດ
ແລູ້ວ ທຸກຊນຊາດຈະໄດູ້ຮັບພອນເນື່ອງຈາກພຣະທາຂອງເຮາ ແລະ ຍັງຈະຖກທາລາຍໃຫູ້ແຫຼກ
ລະອຽດດູ້ວຍພຣະທາຂອງເຮາ. ດູ້ວຍວິທີນີື້, ທຸກຄນໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍຈະເຫັນວ່າເຮາ
ແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນທີື່ກັບຄນມາ ແລະ ເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດທີື່ເອາ
ຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ. ແລູ້ວທຸກຄນຈະໄດູ້ເຫັນວ່າ ໃນຄັື້ງໜື່ງ ເຮາເຄີຍເປັນເຄື່ອງບຊາແທນ
ຄວາມຜິດບາບສາລັບມະນຸດ, ແຕ່ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ເຮາຍັງຈະກາຍເປັນແປວໄຟຈາກດວງອາທິດທີື່
ແຜດເຜາທຸກສິື່ງຢ່າງ ພູ້ອມທັງເປັນດວງອາທິດແຫ່ງຄວາມຊອບທາທີື່ເປີດເຜີຍທຸກສິື່ງຢ່າງ. ນີື້ແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງເຮາໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ເຮາໃຊູ້ນາມນີື້ ແລະ ມີອຸປະນິໄສນີື້ ເພື່ອໃຫູ້ທຸກຄນສາມາດເຫັນ
ວ່າເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ຊອບທາ, ເປັນດວງອາທິດທີື່ແຜດເຜາ, ເປັນແປວໄຟທີື່ເຜາໄໝູ້ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້
ທຸກຄນນະມັດສະການເຮາ ຜູ້ທີື່ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້ຈິງອງດຽວ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຂາເຫັນໃບໜູ້າ
ແທູ້ຈິງຂອງເຮາ: ເຮາບໍໍ່ໄດູ້ເປັນພຽງພຣະເຈື້າຂອງຄນອິດສະຣາເອນ ແລະ ເຮາບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຜູ້ໄຖ່
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ບາບເທັ່ານັື້ນ; ເຮາເປັນພຣະເຈື້າຂອງສັບພະສິື່ງທັງປວງໃນສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທະເລ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ກັບຄນມາເທິງ ‘ກູ້ອນເມກສີຂາວ’”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າສບຕໍໍ່ກັບຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະອງ, ນາໃຊູ້ຫຼາກຫຼາຍວິທີ ແລະ ທັດສະນະເພື່ອຕັກເຕອນ
ກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ພວກເຮາຄວນເຮັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໍ່ມອບສຽງໃຫູ້ແກ່ຫວໃຈຂອງພຣະອງ. ພຣະທາ
ຂອງພຣະອງແບກພະລັງແຫ່ງຊີວິດ, ຊີື້ນາຫນທາງທີື່ພວກເຮາຄວນຍ່າງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາ
ເຂື້າໃຈວ່າ ຄວາມຈິງແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮາເລີື່ມຮັບການຊັກຈງໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ, ພວກເຮາ
ເລີື່ມຕື້ນໃສ່ໃຈກັບນໍ້າສຽງ ແລະ ທ່າທາງໃນການເວື້າຂອງພຣະອງ ແລະ ໂດຍຈິດໃຕູ້ສານກ ພວກເຮາ
ເລີື່ມສນໃຈໃນຄວາມຮູ້ສກສ່ວນເລິກສຸດຂອງບຸກຄນທີື່ບໍໍ່ໂດດເດັັ່ນຄນນີື້. ພຣະອງຫຼັັ່ງເລອດຈາກ
ຫວໃຈຂອງພຣະອງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດແທນພວກເຮາ, ເສຍການນອນ ແລະ ຄວາມຫິວແທນ
ພວກເຮາ, ຮູ້ອງໄຫູ້ເພື່ອພວກເຮາ, ຖອນໃຈເພື່ອພວກເຮາ, ຄາງຍູ້ອນຄວາມເຈັບປ່ວຍແທນພວກ
ເຮາ, ທນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍໜູ້າເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຄວາມລອດພື້ນ
ຂອງພວກເຮາ; ແລະ ຄວາມດື້ດູ້ານ ແລະ ຄວາມກະບດຂອງພວກເຮາທີື່ດງນໍ້າຕາ ແລະ ເລອດຈາກ
ຫວໃຈຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ມີມະນຸດທາມະດາຄນໃດທີື່ມີວິທີທາງຄວາມເປັນຢ່ ແລະ ມີແບບນີື້ ຫຼ ບໍໍ່ມີ
ມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມຄນໃດສາມາດມີ ຫຼ ບັນລຸສິື່ງນີື້ໄດູ້. ພຣະອງສາແດງຄວາມອດທນ ແລະ ຄວາມ
ອດກັື້ນທີື່ບໍໍ່ມີມະນຸດທາມະດາຄນໃດເຮັດໄດູ້ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອງກໍບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດຄນ
ໃດໃຫູ້ໄດູ້. ບໍໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອງທີື່ສາມາດຮທ
ູ້ ຸກຄວາມຄິດຂອງພວກເຮາ ຫຼ ມີຄວາມເຂື້າໃຈທີື່
ຊັດເຈນ ແລະ ສມບນກ່ຽວກັບທາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງພວກເຮາ ຫຼ ພິພາກສາຄວາມກະບດ
ແລະ ຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ ຫຼ ເວື້າກັບພວກເຮາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃນພວກເຮາ
ແບບນີື້ແທນພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນໄດູ້. ບໍໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອງທີື່ມສ
ີ ິດອານາດ, ສະຕິປັນຍາ
ແລະ ສັກສີຂອງພຣະເຈື້າ; ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າມີ ແລະ ເປັນທັງໝດແມ່ນ
ເກີດມາຈາກພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອງທີື່ສາມາດສາແດງໃຫູ້ພວກເຮາເຫັນເຖິງຫນທາງ
ແລະ ນາແສງສະຫວ່າງມາສ່ພວກເຮາ. ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດນອກຈາກພຣະອງທີສ
ື່ າມາດເປີດເຜີຍສິື່ງລກລັບ
ທີື່ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເປີດເຜີຍນັບຕັື້ງແຕ່ການເນລະມິດສູ້າງຈນເຖິງປັດຈຸບັນ. ບໍໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອງທີື່
ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮາພື້ນຈາກການເປັນທາດຂອງຊາຕານ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກ
ເຮາເອງ. ພຣະອງເປັນຕວແທນຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະອງສາແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຫວໃຈໃນສ່ວນເລິກສຸດ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ການຕັກເຕອນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະທາແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າທີື່ມີຕໍໍ່
ມະນຸດຊາດທັງໝດ. ພຣະອງໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃໝ່, ສະໄໝໃໝ່ ແລະ ນາພາໄປສ່ສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດໃໝ່; ແລະ ພຣະອງນາຄວາມຫວັງມາສພ
່ ວກເຮາ, ສິື້ນສຸດຊີວິດທີື່
ພວກເຮາດາເນີນຢ່ໃນຄວາມມດມວ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການເປັນຢ່ຂອງພວກເຮາທັງໝດເຫັນເຖິງ
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ເສັື້ນທາງສ່ຄວາມລອດພນ
ື້ ຢ່າງຊັດເຈນທີື່ສຸດ. ພຣະອງໄດູ້ເອາຊະນະການເປັນຢ່ທັງໝດຂອງພວກເຮາ
ແລະ ໄດູ້ຮັບຫວໃຈຂອງພວກເຮາ. ຈາກຊ່ວງເວລານັື້ນເປັນຕື້ນໄປ, ຈິດໃຈຂອງພວກເຮາເລີື່ມມີສະຕິ
ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮາເລີື່ມຟືື້ນຟຂື້ນ: ບຸກຄນທີື່ທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ສາຄັນຄນນີື້ ຜູ້ເຊິື່ງມີຊີວິດ
ຢ່ທ່າມກາງພວກເຮາ ແລະ ຖກພວກເຮາປະຕິເສດ, ບຸກຄນນີື້ບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຢຊູເຈື້າບໍ ຜູ້ທີື່ຢ່ໃນຄວາມ
ຄິດ ໃນເວລາຕື່ນນອນ ຫຼ ໃນຄວາມຝັນຂອງພວກເຮາສະເໝີມາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີື່ພວກເຮາປາຖະໜາ
ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ? ນັື້ນຄພຣະອງ! ຄພຣະອງແທູ້ໆ! ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຮາ!
ພຣະອງເປັນຄວາມຈິງ, ເປັນຫນທາງ ແລະ ເປັນຊີວິດ!
(ຄັດຈາກບດ “ພາກພະໜວກ: ເບິື່ງການປາກດຂອງພຣະເຈື້າໃນການພິພາກສາ ແລະ
ການຕີສອນຂອງພຣະອງ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນໄດູ້ຊຼຸກຍູ້ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ນັື້ນກໍຄພາລະກິດພາຍໃຕູ້
ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີທັງໝດໄດູ້ສບຕໍໍ່ກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດູ້ສິື້ນ
ສຸດລງ ມັນກໍມີຄວາມຄບໜູ້າຕໍໍ່ໄປໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງເວື້າແລູ້ວເວື້າອີກວ່າ
ພາລະກິດຍຸກນີື້ສູ້າງຂື້ນບນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ? ຍູ້ອນພາລະກິດທຸກມື້ນີື້
ແມ່ນການສບຕໍໍ່ຈາກພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ສາມຍຸກ
ແມ່ນເຊື່ອມຕໍໍ່ກັນຢ່າງແໜູ້ນແຟ້ນ ໂດຍທີື່ແຕ່ລະຂໍໍ້ຕໍໍ່ໃນໂສູ້ເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງໃກູ້ຊິດ. ເປັນຫຍັງເຮາ
ຈື່ງເວື້າອີກວ່າ ພາລະກິດຍຸກນີື້ສູ້າງຂື້ນດູ້ວຍການກະທາຂອງພຣະເຢຊູ? ສມມຸດວ່າພາລະກິດຍຸກນີບ
ື້ ໍໍ່
ໄດູ້ສູ້າງຂື້ນດູ້ວຍການກະທາຂອງພຣະເຢຊູ ການໄຖ່ບາບດູ້ວຍການຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນກໍຈະເກີດຂື້ນ
ອີກໃນຍຸກນີື້ ແລະ ພາລະກິດການໄຖ່ບາບຈາກຍຸກຜ່ານມາກໍຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຮັດຄນໃໝ່ໝດ. ນີື້ຈະບໍໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍຫຍັງໝດ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າພາລະກິດບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດສາເລັດທັງໝດ ແຕ່ຍຸກນີື້ພັດກູ້າວໄປ
ຂູ້າງໜູ້າ ເຮັດໃຫູ້ລະດັບຂອງພາລະກິດຍກສງຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກັ່າ. ມັນສາມາດເວື້າໄດູ້ອີກວ່າ ພາລະກິດ
ຍຸກນີື້ແມ່ນສູ້າງຂື້ນບນຮາກຖານຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເທິງກູ້ອນຫີນແຫ່ງພາລະກິດການ
ໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຖກສູ້າງຂື້ນເທື່ອລະຍຸກ ແລະ ຍຸກນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຍຸກເລີມ
ື່
ຕື້ນ. ການປະສມປະສານກັນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຍຸກເທັ່ານັື້ນຈື່ງສາມາດຖວ່າເປັນແຜນການຄຸູ້ມ
ຄອງຫກພັນປີ. ພາລະກິດໃນຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນປະຕິບັດບນພື້ນຖານຂອງພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ຖູ້າສອງຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັນ ແລູ້ວເຫດໃດການຖກຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນຈງື່
ບໍໍ່ເກີດຂື້ນອີກໃນຍຸກນີື້? ເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງບໍໍ່ແບກຮັບເອາບາບຂອງມະນຸດ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ເຮາໄດູ້
ມາເພື່ອພິພາກສາ ແລະ ຂູ້ຽນຕີມະນຸດໂດຍກງ? ຖູ້າພາລະກິດຂອງເຮາໃນການພິພາກສາ ແລະ ຂູ້ຽນ
ຕີມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ຕິດຕາມການຖກຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນ, ໂດຍທີື່ການມາເຖິງຂອງເຮາໃນຕອນນີື້ບໍໍ່ໄດູ້
ເກີດຂື້ນຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແລູ້ວເຮາກໍຈະບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດໃຫູ້ພິພາກສາ ແລະ ຂູ້ຽນຕີມະນຸດ.
ມັນເປັນຍູ້ອນເຮາເປັນໜື່ງດຽວກັບພຣະເຢຊູແທູ້ໆ ເຮາຈື່ງມາເພື່ອຂູ້ຽນຕີ ແລະ ພິພາກສາມະນຸດໂດຍ
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ກງ. ພາລະກິດໃນຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນສູ້າງຂື້ນທັງໝດອີງຕາມພາລະກິດໃນຂັນ
ື້ ຕອນຜ່ານມາ.
ເພາະສະນັື້ນ ມີພຽງພາລະກິດປະເພດນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດນາພາມະນຸດເຂື້າສ່ຄວາມລອດພື້ນໄດູ້ ໂດຍ
ເທື່ອລະກູ້າວ. ພຣະເຢຊູ ແລະ ເຮາມາຈາກພຣະວິນຍານອງດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮາບໍໍ່ໄດູ້
ກ່ຽວຂູ້ອງກັນໃນເນື້ອໜັງພວກເຮາ, ແຕ່ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພວກເຮາແມ່ນອງດຽວກັນ; ເຖິງແມ່ນ
ວ່າເນື້ອຫາຂອງສິື່ງທີື່ພວກເຮາກະທາ ແລະ ພາລະກິດທີື່ພວກເຮາດາເນີນຈະບໍໍ່ຄກັນ, ແຕ່ພວກເຮາ
ແມ່ນຄກັນໃນດູ້ານແກ່ນແທູ້; ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຮາແມ່ນຢ່ໃນຮບແບບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ນແ
ີື້ ມ່ນ
ຍູ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຮາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ;
ພັນທະກິດຂອງພວກເຮາບໍໍ່ຄກັນ ດັັ່ງນັື້ນພາລະກິດທີື່ພວກເຮານາມາ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ພວກເຮາ
ເປີດເຜີຍຕໍໍ່ມະນຸດແມ່ນແຕກຕ່າງເຊັັ່ນກັນ. ນັື້ນຄເຫດຜນທີື່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ເຂື້າໃຈວ່າ ມື້ນີື້ແມ່ນບໍໍ່
ຄສິື່ງທີື່ຜ່ານມາ, ນີື້ເປັນຍູ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກ. ເຖິງວ່າພຣະອງທັງສອງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງ
ເພດ ແລະ ຮບຮ່າງດູ້ານເນື້ອໜັງພຣະອງທັງສອງ ເຊິື່ງພຣະອງທັງສອງບໍໍ່ໄດູ້ບັງເກີດຈາກຄອບຄວດຽວ
ກັນ, ແຮງໄກທີື່ຢ່ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນອີກ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງທັງ
ສອງແມ່ນເປັນອງດຽວກັນ. ເຖິງວ່າເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງທັງສອງບໍໍ່ໄດູ້ມີເລອດ ຫຼ ຄວາມສາພັນທາງ
ຮ່າງກາຍຊະນິດໃດໜື່ງ, ແຕ່ມັນກໍບໍໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດູ້ວ່າ ພຣະອງທັງສອງຄເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າໃນສອງຊ່ວງເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ການທີື່ພຣະອງທັງສອງບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງ
ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້ານັື້ນ ເປັນຄວາມຈິງທີື່ໂຕູ້ແຍູ້ງບໍໍ່ໄດູ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ພຣະອງທັງ
ສອງບໍໍ່ແມ່ນສາຍເລອດດຽວກັນ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເວື້າພາສາດຽວກັນ (ຜູ້ໜື່ງເປັນເພດຊາຍທີື່ເວື້າພາສາຢີວ
ແລະ ອີກຄນໜື່ງເປັນເພດຍິງທີື່ເວື້າແຕ່ພາສາຈີນເທັ່ານັື້ນ). ຍູ້ອນສາເຫດເຫຼັ່ານີື້ ທີື່ພຣະອງທັງສອງຈື່ງ
ໄດູ້ດາລງຊີວິດຢ່ໃນປະເທດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນເຊັັ່ນກັນ ເພື່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີື່ເຮັດໃຫູ້ແຕ່ລະອງໄດູ້ປະຕິບັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອງທັງສອງຈະເປັນພຣະວິນຍານອງດຽວ
ກັນກໍຕາມ, ມີແກ່ນແທູ້ຄກັນ, ແຕ່ຮບຮ່າງພາຍນອກຂອງພຣະອງທັງສອງແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມຄູ້າຍຄກັນ
ຈັກໜູ້ອຍເລີຍ. ສິງື່ ທີື່ພຣະອງທັງສອງມີຄວາມຄູ້າຍຄກັນກໍມີພຽງຄວາມເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ເທັ່າ
ທີື່ກ່ຽວກັບລັກສະນະພາຍນອກຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງທັງສອງ ແລະ ສະພາບການກາເນີດ
ຂອງພຣະອງທັງສອງ, ພຣະອງທັງສອງແມ່ນບໍໍ່ຄກັນ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ໄດູ້ມີຜນກະທບຕໍໍ່ພາລະກິດໃຜລາວ
ຂອງພຣະອງທັງສອງ ຫຼ ຕໍໍ່ຄວາມຮູ້ທີື່ມະນຸດມີກ່ຽວກັບພຣະອງທັງສອງ, ຍູ້ອນວ່າ ໃນການວິເຄາະຂັື້ນ
ສຸດທູ້າຍກໍຈະເຫັນວ່າ ພຣະອງທັງສອງແມ່ນເປັນພຣະວິນຍານອງດຽວກັນ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດ
ແຍກພຣະອງທັງສອງອອກຈາກກັນໄດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອງທັງສອງຈະບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັນທາງ
ສາຍເລອດ, ແຕ່ຊີວິດທັງໝດຂອງພຣະອງທັງສອງແມ່ນຄວບຄຸມພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງທັງສອງ
ເຊິື່ງມອບໝາຍພາລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນໃຫູ້ພຣະອງທັງສອງນາໄປປະຕິບັດຢ່ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງທັງສອງກໍໍ່ມາຈາກສາຍເລອດທີື່ຕ່າງກັນ . ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາກໍບໍໍ່ແມ່ນພໍໍ່ຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູກໍບໍໍ່
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ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາ: ພຣະອງທັງສອງຄໜື່ງດຽວ ແລະ ເປັນພຣະວິນຍານ
ອງດຽວກັນ. ໃນທານອງດຽວກັນ ພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ພຣະເຢຊູບໍໍ່ໄດູ້
ກ່ຽວຂູ້ອງກັນທາງສາຍເລອດ, ແຕ່ພຣະອງທັງສອງຄອງດຽວກັນ ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະອງທັງສອງແມ່ນອັນດຽວກັນ. ພຣະເຈື້າສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມເມດຕາ ແລະ
ຄວາມຮັກກະລຸນາ ພູ້ອມດູ້ວຍການພິພາກສາທີື່ທຽ່ ງທາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີມະນຸດ ແລະ ການສາບ
ແຊ່ງມະນຸດ; ແລະໃນທີສ
ື່ ຸດ ພຣະອງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການທາລາຍໂລກ ແລະ ລງໂທດ
ຄນຊັ່ວ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກະທາທັງໝດນີື້ດູ້ວຍຕນເອງບໍ? ແລູ້ວນີື້ບໍໍ່ແມ່ນອານາດອັນໄພສານຂອງ
ພຣະເຈື້າບໍ?
(ຄັດຈາກບດ “ການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄັື້ງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຄວາມສາຄັນຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ສາເລັດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ສາລັບຜູ້ຄນແລູ້ວ ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງເບິື່ງບໍໍ່ຄກັບການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັື້ງທາອິດ ຫຼາຍເຖິງຂັື້ນທັງສອງເບິື່ງຄວ່າບໍໍ່ມີຫຍັງຄູ້າຍຄກັນເລີຍ ແລະ ບໍໍ່ມີ
ຫຍັງໃນພາລະກິດຄັື້ງທາອິດສາມາດເຫັນໃນຄັື້ງນີໄື້ ດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງຜູ້ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງແຕກຕ່າງຈາກຄັື້ງທາອິດ, ເຊິື່ງນັື້ນບໍໍ່ໄດູ້ພິສດວ່າ ແຫຼ່ງກາເນີດຂອງພຣະອງທັງ
ສອງບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງອັນໜງື່ ອັນດຽວກັນ. ບໍໍ່ວ່າແຫຼ່ງກາເນີດຂອງພຣະອງທັງສອງຈະຄກັນ ຫຼ ບໍໍ່ແມ່ນອີງ
ຕາມທາມະຊາດຂອງພາລະກິດທີື່ເຮັດສາເລັດໂດຍເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຕາມເປືອກນອກຂອງພຣະອງ
ທັງສອງ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະອງ ພຣະເຈື້າບັງເກີດເປັນມະນຸດສອງຄັື້ງ
ແລະ ທັງສອງຄັື້ງ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເລີື່ມເປີດຍຸກໃໝ່, ນາພາພາລະກິດໃ
ໝ່; ການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄວບຄ່ເສີມເຊິື່ງກັນແລະກັນ. ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຕາຂອງມະນຸດ
ຈະເບິື່ງອອກວ່າ ເນື້ອໜັງທັງສອງມາຈາກແຫຼ່ງກາເນີດດຽວກັນແທູ້ໆ. ແນ່ນອນ ສິື່ງນີື້ແມ່ນຢ່ເໜອ
ຄວາມສາມາດຂອງສາຍຕາຂອງມະນຸດ ຫຼ ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ແຕ່ໃນແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ
ພຣະອງເປັນອັນໜື່ງອັນດຽວກັນ, ຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະອງເລີມ
ື່ ຕື້ນຈາກພຣະວິນຍານດຽວກັນ. ບໍໍ່
ວ່າເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຈະເກີດຈາກແຫຼ່ງກາເນີດດຽວກັນ ຫຼ ບໍໍ່ກໍຕາມ ແມ່ນບໍໍ່
ສາມາດຕັດສິນໄດູ້ຈາກຍຸກ ແລະ ບ່ອນທີື່ພຣະອງກາເນີດ ຫຼ ປັດໃຈອື່ນໆ, ແຕ່ໂດຍພາລະກິດອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະອງ. ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດນັື້ນເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃດເລີຍ
ທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ, ຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຍດໝັື້ນກັບທານຽມ, ແຕ່ເປີດເສັື້ນທາງໃໝ່
ໃນແຕ່ລະຄັື້ງ. ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງບໍໍ່ໄດູ້ແນໃສ່ການລງເລິກ ຫຼ ການເຮັດເກີດ
ຄວາມປະທັບໃຈຂອງເນື້ອໜັງຄັື້ງທາອິດໃນຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄນ, ແຕ່ເພອ
ື່ ປະກອບເສີມ ແລະ ເຮັດ
ໃຫູ້ມັນສມບນຂື້ນ, ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າເລິກເຊິື່ງຂື້ນ, ເພື່ອທາລາຍ
ກດລະບຽບທຸກຂໍໍ້ທີື່ມີຢ່ໃນຫວໃຈຂອງຜູ້ຄນ ແລະ ເພື່ອກາຈັດພາບທີື່ຜິດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າໃນຫວໃຈ
48

ຂອງພວກເຂາ. ເຊິື່ງມັນສາມາດເວື້າໄດູ້ວາ່ ບໍໍ່ມີຂນ
ັື້ ຕອນໃດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງສາມາດ
ມອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອງໃຫູ້ແກ່ມະນຸດໄດູ້ຢາ່ ງສມບນ; ເຊິື່ງແຕ່ລະຂັນ
ື້ ຕອນແມ່ນໃຫູ້ຄວາມຮູ້
ພຽງແຕ່ສ່ວນໜື່ງ, ບໍໍ່ແມ່ນທັງໝດ. ເຖິງແມ່ນພຣະເຈື້າສະແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງຢ່າງຄບຖູ້ວນ,
ແຕ່ຍູ້ອນຄວາມສາມາດໃນການເຂື້າໃຈຂອງມະນຸດມີຄວາມຈາກັດ, ຄວາມຮູ້ຂອງເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ
ຍັງຄງບໍໍ່ສມບນ. ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະໃຊູ້ພາສາມະນຸດເພື່ອສື່ສານອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ;
ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຂັື້ນຕອນໜື່ງໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະສະແດງເຖິງພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງສມບນໄດູ້
ແນວໃດ? ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງພາຍໃຕູ້ການປົກຄຸມຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທາມະ
ດາຂອງພຣະອງ ແລະ ຄນໆໜື່ງນັື້ນພຽງແຕ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະອງໄດູ້ຜ່ານການສະແດງອອກຂອງ
ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ, ບໍໍ່ແມ່ນຜ່ານເປືອກຮ່າງກາຍຂອງພຣະອງ. ພຣະເຈື້າມາສ່ເນື້ອໜັງ
ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະອງຜ່ານຫຼາກຫຼາຍວິທີທາງຂອງພາລະກິດ ແລະ ບໍໍ່ມີຈັກເທື່ອທີື່
ສອງຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະຄກັນ. ມີພຽງແຕ່ວິທີນີື້ທີື່ມະນຸດສາມາດມີຄວາມຮູ້ຢ່າງ
ຄບຖູ້ວນກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງ, ບໍໍ່ຈາກັດພຽງດູ້ານໃດໜື່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງທີື່ເກີດເປັນມະນຸດສອງຄັື້ງແຕກຕ່າງກັນ, ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງ ແລະ ແຫຼ່ງ
ກາເນີດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນຄກັນ; ມີແຕ່ວ່າ ພຣະອງທັງສອງດາລງຢຕ
່ ໍໍ່ເພື່ອປະຕິບັດສອງ
ຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເກີດຂື້ນໃນສອງຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງກໍ
ຕາມ, ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າມີແກ່ນແທູ້ທີື່ຄກັນ ແລະ ຕື້ນກາເນີດທີື່ຄກັນ, ນີື້ຄ
ຄວາມຈິງທີື່ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດປະຕິເສດໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່ພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ຄວາ ມລອດພ ື້ນ ສາ ມາ ດບັນ ລຸໄດູ້ຜ ່າ ນທ າ ງຄວາ ມເຊ ື່ອ ໃນພ ຣະ ເຈ ື້າ ອ ງຊ ງ
ລິດ ທ າ ນ ຸພ າ ບສຸງ ສຸດ ເທ ັ່າ ນ ັື້ນ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາສ່ໂລກມະນຸດ, ພຣະອງໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສິື້ນສຸດຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍນັື້ນ ພຣະເຈື້າໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງອີກເທອ
ື່ ໜື່ງ ແລະ
ດູ້ວຍການບັງເກີດເປັນມະນຸດນີື້ ພຣະເຈື້າຈື່ງໄດູ້ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງ
ອານາຈັກ. ທຸກຄນທີື່ສາມາດຮັບເອາການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະຖກນາພາ
ໄປສ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຈະສາມາດຮັບເອາການຊີື້ນາເປັນການສ່ວນຕວ
ຈາກພຣະເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອງ
ພຽງສາເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ; ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກາຈັດອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມທັງໝດຂອງເຂາອອກຈາກມະນຸດ.
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ການຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນຢ່າງສມບນຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານບໍໍ່ແມ່ນພຽງຕູ້ອງການໃຫູ້ພຣະເຢຊູ
ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ,
ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນເພື່ອກາຈັດອຸປະນິໄສເສື່ອມຊາມ
ຂອງຊາຕານຂອງເຂາໃຫູ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັັ່ງນັື້ນ ບັດນີື້ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂາ, ພຣະເຈື້າຈື່ງໄດູ້ກັບຄນສ່ເນື້ອໜັງ ເພື່ອນາພາມະນຸດໄປສ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນ
ພາລະກິດຂອງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີື້ໄດູ້ນາພາມະນຸດໄປສ່ອານາຈັກທີື່ສງສງັ່
ຍິື່ງຂື້ນ. ທຸກຄນທີື່ຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະອງຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງທີື່ສງສງັ່ ຂື້ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບ
ພອນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນ. ພວກເຂາຈະດາລງຊີວິດຢ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບ
ເອາຄວາມຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດ.
(ຄັດຈາກບດນາຂອງໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ການບັງເກີດຄັື້ງທີໜື່ງແມ່ນເພື່ອໄຖ່ມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ, ເພື່ອໄຖ່ບາບເຂາ
ໂດຍຜ່ານຮ່າງກາຍທີື່ເປັນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູ ນັນ
ື້ ກໍຄ ພຣະອງຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກໄມູ້
ກາງແຂນ, ແຕ່ອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍທີື່ເສື່ອມຊາມຍັງຄງຢ່ພາຍໃນມະນຸດ. ການບັງເກີດຄັື້ງທີສອງບໍໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນເຄື່ອງບຊາໄຖ່ບາບອີກຕໍໍ່ໄປ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ມັນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍຄນທີື່ຖກໄຖ່
ຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສມບນ. ເຮັດແບບນີື້ກໍເພື່ອວ່າຄນທີື່ໄດູ້ຮັບອະໄພໂທດຈະລອດພື້ນຈາກ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາອາດຈະຖກເຮັດໃຫູ້ບໍລິສຸດຢ່າງສມບນ
ແລະ ເພື່ອພວກເຂາອາດຈະໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງທາງດູ້ານອຸປະນິໄສ, ກາຍເປັນຄນທີື່ລອດພື້ນຈາກ
ອິດທິພນແຫ່ງຄວາມມດຂອງຊາຕານ ແລະ ກັບຄນມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈື້າ. ມີແຕ່ໃນວິທີນີື້
ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຈະໄດູ້ພື້ນຈາກບາບຢ່າງສມບນ. ຫຼັງຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດູ້ມາເຖິງຈຸດສິື້ນ
ສຸດ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຈື້າກໍເລີື່ມຕື້ນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ ເຊິື່ງສບຕໍຈ
ໍ່ ນ
ເຖິງຍຸກສຸດທູ້າຍທີື່ພຣະອງຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຊາດບໍລິສຸດຢ່າງສມບນຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການ
ຂູ້ຽນຕີມະນຸດຊາດຍູ້ອນຄວາມກະບດຂອງພວກເຂາ. ພຽງແຕ່ເມື່ອນັື້ນ ພຣະເຈື້າຈື່ງຈະສິື້ນສຸດ
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະອງ ແລະ ເຂື້າສ່ການພັກຜ່ອນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍແມ່ນເພື່ອກ່າວພຣະທາ. ການປ່ຽນແປງຄັື້ງຍິື່ງໃຫຍ່ຈະເກີດຜນໃນ
ມະນຸດໂດຍຜ່ານວິທີທາງແຫ່ງພຣະທາ. ການປ່ຽນແປງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຜນຕໍໍ່ຜູ້ຄນທີື່ຍອມຮັບ
ເອາພຣະທາຫຼາຍກວ່າຕໍໍ່ຜູ້ຄນທີື່ຍອມຮັບເອາໝາຍສາຄັນ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັື້ນ ພວກມານຮູ້າຍແມ່ນຖກຂັບໄລ່ອອກຈາກມະນຸດໂດຍການ
ເອາມວາງໃສ່ມະນຸດ ແລູ້ວອະທິຖານ ແຕ່ການຂັບໄລ່ມານຮູ້າຍແບບນັື້ນບໍໍ່ໄດູ້ລບລູ້າງຄວາມເສື່ອມ
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ຊາມອອກຈາກຈິດໃຈຂອງມະນຸດເລີຍ ມະນຸດໄດູ້ຮັບການຮັກສາຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງເຂາ ແລະ
ຮັບການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງເຂາ ແຕ່ສາລັບວິທີການລບລູ້າງອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມແບບ
ຊາຕານໃນມະນຸດນັື້ນ, ພາລະກິດນີື້ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດເທື່ອ. ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດູ້ຮັບຄວາມພື້ນ ແລະ ຮັບ
ການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຂາຍູ້ອນຄວາມເຊື່ອເທັ່ານັື້ນ ແຕ່ທາມະຊາດຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ຖກທາລາຍ ແລະ ຍັງຝັງຢ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂາ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດູ້
ຮັບການອະໄພຜ່ານກິດຈະການຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແຕ່ນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມບາບໃນພວກເຂາອີກຕໍໍ່ໄປ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການອະໄພຜ່ານເຄື່ອງ
ບຊາໄຖ່ບາບ ແຕ່ສາລັບວິທີທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມຜິດບາບອີກຕໍໄໍ່ ປ ແລະ ວິທທ
ີ ຈ
ື່ີ ະທາລາຍ
ລູ້າງ ແລະ ປ່ຽນແປງທາມະຊາດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາຢ່າງສິື້ນເຊີງນັື້ນ ມະນຸດບໍໍ່ມີວິທີແກູ້ໄຂ
ບັນຫານີື້ເລີຍ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການອະໄພ ແລະ ນີື້ກໍຍູ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການຖກ
ຄງທີື່ໄມູ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ມະນຸດຍັງສບຕໍໍ່ດາລງຊີວິດຢ່ກັບອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມແບບ
ຊາຕານຄເກັ່າ. ເມື່ອເປັນເຊັັ່ນນີື້ ມະນຸດຕູ້ອງໄດູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນຢ່າງສມບນຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມ
ຊາມແບບຊາຕານຂອງພວກເຂາ ເພື່ອທາມະຊາດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາຈະໄດູ້ຖກ
ທາລາຍລູ້າງຢ່າງສມບນ ແລະ ຈະບໍໍ່ມີຄວາມເສື່ອມຊາມເກີດຂື້ນອີກຕໍໍ່ໄປ, ດູ້ວຍວິທີນີື້ຈະເຮັດໃຫູ້
ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່. ແຕ່ມະນຸດຕູ້ອງເຂື້າໃຈຫນທາງແຫ່ງການເຕີບໂຕ
ຂອງຊີວິດ, ຕູ້ອງເຂື້າໃຈຫນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເຂື້າໃຈຫນທາງໃນການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງ
ພວກເຂາ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມະນຸດຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດຕາມເສັື້ນທາງດັັ່ງກ່າວນີື້ ເພື່ອອຸປະນິໄສຂອງພວກ
ເຂາຈະໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງເທື່ອລະໜູ້ອຍ ແລະ ໃຊູ້ຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ແສງສະຫວ່າງ ເພື່ອທຸກສິື່ງທີື່
ພວກເຂາປະຕິບັດຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ເພື່ອພວກເຂາຈະປະຖິື້ມອຸປະນິໄສຊັ່ວ
ຮູ້າຍທີື່ເສື່ອມໂຊມ, ເພື່ອພວກເຂາຈະໄດູ້ເປັນອິດສະຫຼະຈາກອິດທິພນແຫ່ງຄວາມມດຂອງຊາຕານ
ແລະ ຫຼຼຸດພື້ນອອກຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສມບນ. ເມື່ອນັື້ນມະນຸດຈະໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນຢ່າງຄບ
ຖູ້ວນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນເວລາທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິດບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງນັື້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອງ
ຍັງມດມວຢ່ ແລະ ບໍໍ່ທັນແຈ່ມແຈູ້ງເທື່ອ. ມະນຸດເຊື່ອສະເໝີວ່າ ພຣະອງເປັນບຸດຊາຍຂອງເດວິດ ແລະ
ປະກາດພຣະອງໃຫູ້ເປັນສາສະດາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າທີື່ມີຄວາມເມດຕາກະລຸນາທີື່ໄຖ່ບາບ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດ. ຍູ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ ບາງຄນກໍໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວພຽງແຕ່ໄດູ້ຈັບບາຍ
ຂອບເສື້ອຜູ້າຂອງພຣະອງ; ຄນຕາບອດກໍສາມາດເຫັນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄນຕາຍຍັງສາມາດຟືື້ນຄນໄດູ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຄື້ນພບອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍອັນເສື່ອມຊາມທີື່ຝັງເລິກຢ່ພາຍໃນຕວ
ພວກເຂາ ຫຼ ພວກເຂາບໍຮ
ໍ່ ູ້ວິທີທາງກາຈັດອຸປະນິໄສນັື້ນອອກໄປ. ມະນຸດໄດູ້ຮັບພຣະກະລຸນາຢ່າງ
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ໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊັັ່ນ: ຄວາມສະຫງ ບສຸກ, ຄວາມສຸກຂອງຮ່າງກາຍ, ຄວາມສັດທາພຽງຄນດຽວກໍນາ
ການອວຍພອນມາເຖິງຄອບຄວທັງໝດ, ການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນທີື່ເຫຼອ
ແມ່ນເປັນການກະທາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ການມີສິນທາ. ຖູ້າມະນຸດສາມາດດາລງຊີວິດບນພື້ນຖານ
ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ພວກເຂາຖວ່າເປັນຜູ້ເຊື່ອທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດ. ມີພຽງຜູ້ເຊອ
ື່ ແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນເມື່ອຕາຍໄປຈະ
ໄດູ້ໄປສ່ສະຫວັນ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂາໄດູ້ຖກຊ່ວຍໃຫູ້ພື້ນແລູ້ວ. ແຕ່ວ່າ ໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຂາ ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ເຄີຍເຂື້າໃຈຫນທາງແຫ່ງຊີວິດເລີຍ. ພວກເຂາສູ້າງແຕ່ຄວາມບາບ ສູ້າງບາບແລູ້ວກໍ
ສະຫຼະພາບບາບ. ເຮັດແບບນັື້ນຊໍ້າແລູ້ວຊໍ້າອີກໂດຍບໍໍ່ມີການຄື້ນຄິດຫາເສັື້ນທາງເພື່ອປ່ຽນແປງອຸປະ
ນິໄສຂອງພວກເຂາເລີຍ. ນັື້ນຄສະພາບຂອງມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແລູ້ວມະນຸດໄດູ້ຮັບຄວາມ
ລອດພື້ນຢ່າງສມບນບໍ? ບໍ!ໍ່ ສະນັື້ນ ຫລັງຈາກພາລະກິດຍຸກນັື້ນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ກໍຍັງມີພາລະກິດຂອງ
ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ. ພາລະກິດຍຸກນີື້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍລິສຸດໂດຍວິທີທາງ
ແຫ່ງພຣະທາ ແລະ ເປັນການມອບຫນທາງໃຫູ້ມະນຸດປະຕິບັດຕາມ. ຍຸກນີື້ຈະບໍໍ່ມີຜນປະໂຫຍດ ຫຼ ມີ
ຄວາມໝາຍ ຖູ້າຍັງມີການສບຕໍໍ່ກາຈັດມານຮູ້າຍ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫູ້ການລບລູ້າງທາມະຊາດ
ແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດລື້ມເຫຼວ ແລະ ມະນຸດກໍຈະຢຸດຢ່ໃນການໃຫູ້ອະໄພບາບຂອງພວກ
ເຂາ. ໂດຍຜ່ານການຖວາຍບາບ ມະນຸດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາ ນັື້ນ
ກໍຄຍູ້ອນພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບດູ້ວຍການຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ແລະ ຍູ້ອນພຣະເຈື້າ
ໄດູ້ເອາຊະນະຊາຕານ ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບ. ແຕ່ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມ
ຂອງມະນຸດຍັງຄງເສື່ອມຊາມຢ່ ມະນຸດຍັງສາມາດສູ້າງບາບ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າຍັງບໍໍ່
ໄດູ້ຖກຮັບເອາໂດຍມະນຸດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ໃນຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈື້າຈື່ງໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອ
ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອຊາມຂອງມະນຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາປະຕິບັດຕາມເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ.
ຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ່າຂັື້ນຕອນທີຜ
ື່ ່ານມາ ພູ້ອມທັງມີຜນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າ
ເປັນຍຸກແຫ່ງພຣະທາທີື່ສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍກງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ອປ
ຸ ະນິໄສຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງໝດ; ເປັນຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີື່ລະອຽດຂື້ນຫຼາຍ. ສະນັື້ນ ການບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ສາເລັດຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ສາເລັດແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນເພື່ອຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຈື້າພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຈະລງມາໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ແຕ່ພຣະອງຈະລງມາແນວໃດ
ແທູ້? ຄນບາບແບບພວກເຈື້າ ຜູ້ທີື່ຫາກໍຖກໄຖ່ບາບ ແລະ ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງ ຫຼ ຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້
ສມບນ, ເຈື້າຈະເປັນທີື່ພໍໃຈພຣະເຈື້າໄດູ້ບໍ? ສາລັບເຈື້າທີື່ຍັງມີຕວຕນເກັ່າຂອງເຈື້າ, ມັນຄຄວາມຈິງ
ທີື່ເຈື້າຖກພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ຖກນັບວ່າເປັນຄນບາບ ຍູ້ອນຄວາມລອດພື້ນ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ສິື່ງນີບ
ື້ ໍໍ່ໄດູ້ພິສດວ່າເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມບາບ ແລະ ບໍລິສຸດແລູ້ວ. ເຈື້າຈະບໍລິສຸດໄດູ້
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ແນວໃດ ຖູ້າເຈື້າຍັງບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງ? ຢ່ພາຍໃນຕວເຈື້າ, ເຈື້າຖກອູ້ອມລູ້ອມໄປດູ້ວຍຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດ,
ຄວາມເຫັນແກ່ຕວ ແລະ ຄວາມໂຫດຮູ້າຍ, ແຕ່ເຈື້າກໍຍັງປາຖະໜາທີື່ຈະລງມາພູ້ອມກັບພຣະເຢຊູ,
ເຈື້າຄຈະບໍໍ່ໂຊກດີຫຼາຍປານນັື້ນ! ເຈື້າພາດຂັື້ນຕອນໜື່ງໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າໃນພຣະເຈື້າ: ເຈື້າພຽງ
ແຕ່ຖກໄຖ່ບາບ, ແຕ່ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຖກປ່ຽນແປງ. ເພື່ອຈະໃຫູ້ເຈື້າເປັນທີື່ພໍໃຈພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າຕູ້ອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຊາລະເຈື້າດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ; ຖູ້າເຈື້າພຽງແຕ່ຖກ
ໄຖ່ບາບ, ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມຊອບທາໄດູ້. ໃນວິທີນີື້ ເຈື້າຈະບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດທີື່ຈະໄດູ້ຮັບ
ສ່ວນແບ່ງໃນພອນທີື່ປະເສີດຂອງພຣະເຈື້າ, ຍູ້ອນເຈື້າໄດູ້ພາດຂັື້ນຕອນໜື່ງໃນພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້
ຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງເປັນຂັື້ນຕອນສາຄັນໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນ.
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນເຈື້າເຊິື່ງເປັນຄນບາບທີື່ຫາກໍຖກໄຖ່ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາມໍລະດກຂອງພຣະເຈື້າ
ໂດຍກງ.
(ຄັດຈາກບດ “ວ່າດູ້ວຍເລື່ອງຕາແໜ່ງ ແລະ ຕວຕນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ພຣະທາແມ່ນຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າການສະແດງໝາຍສາຄັນ ແລະ
ຄວາມອັດສະຈັນ ແລະ ສິດອານາດຂອງພຣະທາກໍຢ່ເໜອໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນທັງປວງ.
ພຣະທາເປີດໂປງອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມທັງໝດທີື່ຖກຝັງເລິກຢ່ໃນຫວໃຈຂອງມະນຸດ. ເຈື້າບໍໍ່ມີທາງ
ຮູ້ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນດູ້ວຍຕວເຈື້າເອງໄດູ້. ເມື່ອສິງື່ ເຫຼັ່ານັນ
ື້ ຖກເປີດເຜີຍອອກຕໍໍ່ໜູ້າເຈື້າຜ່ານພຣະທາ, ເຈື້າກໍ
ຈະຄື້ນພບສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນໂດຍທາມະຊາດ; ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິເສດສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນໄດູ້ ແລະ ເຈື້າກໍຈະເຊື່ອ
ຢ່າງແທູ້ຈງິ . ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນສິດອານາດຂອງພຣະທາບໍ? ນີື້ແມ່ນຜນທີື່ພາລະກິດແຫ່ງພຣະທາໄດູ້ບັນລຸໃນ
ປັດຈຸບັນ. ສະນັື້ນ ມັນບໍໍ່ແມ່ນຜ່ານການຮັກສາຄນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ ມະນຸດຈື່ງຈະ
ຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂາຢ່າງສມບນ ຫຼ ມັນບໍໍ່ແມ່ນຜ່ານການສະແດງໝາຍ
ສາຄັນ ແລະ ການເຮັດໃນສິື່ງອັດສະຈັນທີື່ພວກເຂາສາມາດຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນຢ່າງແທູ້ຈິງໄດູ້. ລິດ
ອານາດໃນການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍນັື້ນເປັນພຽງການໃຫູ້ຄວາມເມດຕາ
ກະລຸນາຕໍໍ່ມະນຸດເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດຍັງເປັນຂອງຊາຕານ ແລະ ອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍທີື່
ເສື່ອມຊາມກໍຍງັ ຄງຢ່ພາຍໃນມະນຸດ. ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ສິື່ງທີື່ຍັງບໍໍ່ຖກເຮັດໃຫູ້ສະອາດກໍຍັງເປັນ
ສ່ວນໜື່ງຂອງຄວາມຜິດບາບ ແລະ ຄວາມສກກະປົກຢ່. ມີພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີື່ເຂາຖກເຮັດໃຫູ້ບໍລິສຸດ
ຜ່ານການປະຕິບັດຂອງພຣະທາ ເຂາຈື່ງຈະສາມາດຖກຮັບເອາໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ກາຍມາເປັນມະນຸດ
ທີື່ສັກສິດ. ເມອ
ື່ ມານຮູ້າຍຖກຂັບໄລ່ອອກຈາກມະນຸດ ແລະ ພວກເຂາຖກໄຖ່ບາບ, ສິື່ງນີື້ພຽງແຕ່ໝ
າຍຄວາມວ່າ ພວກເຂາໄດູ້ລອດພື້ນຈາກມຂອງຊາຕານ ແລະ ກັບຄນສ່ພຣະເຈື້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຫາກປາສະຈາກການຖກເຮັດໃຫູ້ບໍລິສຸດ ຫຼ ຖກປ່ຽນແປງໂດຍພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາກໍຍັງຈະເປັນ
ມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມ. ພາຍໃນມະນຸດກໍຍັງຈະມີຄວາມສກກະປົກ, ມີການຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ກະບດ;
ມະນຸດພຽງແຕ່ກັບຄນຫາພຣະເຈື້າຜ່ານການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ເຂາບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ແມ່ນ
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ແຕ່ໜູ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຍັງສາມາດຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ກະບດຕໍໍ່ພຣະອງ. ກ່ອນທີື່ມະນຸດຈະ
ຖກໄຖ່ບາບ, ພິດຫຼາຍຢ່າງຂອງຊາຕານຖກຝັງເລິກພາຍໃນໃຈຂອງເຂາແລູ້ວ ແລະ ຫຼັງຈາກເວລາ
ຫຼາຍພັນປີທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ, ສິື່ງນັື້ນກາຍເປັນທາມະຊາດຢ່າງໝັື້ນຄງຂອງມະນຸດໃນ
ການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ ເມື່ອມະນຸດຖກໄຖ່ບາບ, ມັນກໍບໍໍ່ຕ່າງຫຍັງຈາກການໄຖ່ບາບທີື່ມະນຸດ
ໄດູ້ຊື້ມາດູ້ວຍລາຄາສງ, ແຕ່ທາມະຊາດທີື່ເປັນພິດຢ່ພາຍໃນເຂາແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຖກກາຈັດ. ມະນຸດທີື່
ສກກະປົກຫຼາຍຕູ້ອງໄດູ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງກ່ອນພວກເຂາຈະເໝາະສມໃນການຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າ.
ດູ້ວຍວິທີຂອງພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີນີື້, ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກແກ່ນແທູ້ທີື່
ສກກະປົກ ແລະ ເສື່ອມຊາມທີື່ຢ່ພາຍໃນຕວເຂາເອງຢ່າງສມບນ ແລະ ເຂາຈະສາມາດປ່ຽນແປງຢ່າງ
ຄບຖູ້ວນ ແລະ ບໍລິສຸດຂື້ນ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງເໝາະສມທີື່ຈະກັບຄນມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດທັງໝດທີື່ປະຕິບັດໃນມື້ນີື້ແມ່ນເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດຖກເຮັດໃຫູ້ບໍລິສຸດ ແລະ
ເພື່ອຮັບການປ່ຽນແປງ; ຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີຈາກພຣະທາ ພູ້ອມກັບຜ່ານການຫຼໍໍ່
ຫຼອມ ມະນຸດສາມາດລບລູ້າງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງເຂາ ແລະ ຖກເຮັດໃຫູ້ເປັນຄນບໍລິສຸດ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດຈະຖວ່າເປັນການຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ, ແຕ່ມັນອາດຈະເໝາະສມ
ກວ່າ ທີື່ຈະເວື້າວ່າ ເປັນພາລະກິດແຫ່ງການຊາລະລູ້າງໃຫູ້ບໍລິສຸດ. ໃນຄວາມຈິງແລູ້ວ, ຂັື້ນຕອນນີື້
ແມ່ນຂັື້ນຕອນຂອງການເອາຊະນະ ເຊັັ່ນກັນກັບຂັື້ນຕອນທີສອງໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເພື່ອສະແດງອອກເຖິງອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ບນພື້ນຖານນີື້, ພຣະອງ
ໄດູ້ນາຄວາມຈິງມາສ່ມະນຸດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ໄດູ້ຊີື້ໃຫູ້ພວກເຂາເຫັນເຖິງຫຼາຍວິທີທາງຂອງການ
ປະຕິບັດ, ນີື້ກໍເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສງຂອງພຣະອງໃນການເອາຊະນະມະນຸດ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດ
ພື້ນຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງເຂາເອງ. ນີື້ຄສິື່ງທີື່ນອນຢ່ເບື້ອງຫຼັງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນ
ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ.
(ຄັດຈາກບດນາຂອງໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຜູ້ທີື່ສາມາດຍດໝັື້ນໃນໄລຍະການປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີຂອງພຣະອງ
ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ ເຊິື່ງນັື້ນກໍຄ ໃນໄລຍະພາລະກິດຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງການຊາລະລູ້າງບາບ
ຈະເປັນຜູ້ໄດູ້ເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາກັບພຣະເຈື້າ; ສະນັື້ນ, ທຸກຄນທີື່ເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາລູ້ວນແລູ້ວແຕ່
ເປັນຄນທີື່ຫຼຼຸດພື້ນຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານ ແລະ ໄດູ້ຖກຮັບເອາໂດຍພຣະເຈື້າ ຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ຜ່ານ
ພາລະກິດຊາລະລູ້າງໃຫູ້ບໍລິສຸດບາບຂອງພຣະອງ. ໃນທີື່ສຸດ ມະນຸດເຫຼັ່ານີື້ທີື່ຖກຮັບເອາໂດຍພຣະເຈື້າ
ຈະໄດູ້ເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາຢ່າງຖາວອນ. ຈຸດປະສງສາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການ
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ພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອຊາລະລູ້າງບາບໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດ ເພື່ອການພັກເຊາຄັື້ງສຸດທູ້າຍ;
ຖູ້າບໍໍ່ມີການຊາລະລູ້າງບາບ ມະນຸດຊາດກໍໍ່ຈະບໍໍ່ສາມາດຖກຈັດຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາໄດູ້ ຫຼ ເຂາື້
ສ່ບ່ອນພັກເຊາໄດູ້. ພາລະກິດນີື້ຄເສັື້ນທາງດຽວຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາໄດູ້. ມີ
ພຽງພາລະກິດແຫ່ງການຊາລະລູ້າງບາບຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະຊາລະລູ້າງມະນຸດອອກຈາກຄວາມ
ບໍໍ່ຊອບທາຂອງພວກເຂາໄດູ້ ແລະ ມີພຽງພາລະກິດຂອງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະອງ
ເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະນາເອາແສງສະຫວ່າງມາສ່ອງປະກອບທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດຊາດ ເພື່ອແຍກຜູ້ທີື່ຈະ
ສາມາດໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນອອກຈາກຜທ
ູ້ ີື່ຈະບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ
ແຍກຜູ້ທີື່ຈະຍັງຢ່ອອກຈາກຜູ້ທີື່ຈະບໍໍ່ຍັງຢ່. ເມື່ອພາລະກິດນີື້ຂອງພຣະອງສິນ
ື້ ສຸດລງ, ຜູ້ທີື່ອະນຸຍາດໃຫູ້
ມີຊີວິດຢ່ຈະຖກຊາລະລູ້າງ ແລະ ເຂື້າສສ
່ ະພາບທີື່ສງຂື້ນຂອງມະນຸດ ເຊິື່ງພວກເຂາຈະມີຄວາມສຸກກັບ
ຊີວິດມະນຸດອັນງ ດງາມອີກຄັື້ງໃໝ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ; ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ພວກເຂາຈະເລີື່ມວັນແຫ່ງ
ການພັກເຊາຂອງມະນຸດ ແລະ ໃຊູ້ຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບພຣະເຈື້າ. ຫຼັງຈາກຜູ້ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ມີ
ຊີວິດຢ່ໄດູ້ຖກຂູ້ຽນຕີ ແລະ ຖກພິພາກສາ, ທາດແທູ້ຂອງພວກເຂາກໍຈະຖກເປີດເຜີຍທັງໝດ ເຊິື່ງຫຼັງ
ຈາກນັື້ນ ພວກເຂາທຸກຄນກໍຈະຖກທາລາຍ ແລະ ພວກເຂາຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ມີຊີວິດຢ່ໃນ
ແຜ່ນດິນໂລກນີື້ອີກຕໍໍ່ໄປຄດັັ່ງຊາຕານ. ມະນຸດໃນອະນາຄດຈະບໍໍ່ມີຜູ້ຄນປະເພດນີື້ອີກ; ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວ
ບໍໍ່ເໝາະທີື່ຈະເຂື້າສ່ດິນແດນແຫ່ງຄວາມສະຫງ ບສຸດທູ້າຍ ຫຼ ພວກເຂາບໍໍ່ເໝາະທີື່ຈະເຂື້າຮ່ວມວັນແຫ່ງ
ຄວາມສະຫງ ບທີື່ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດຈະແບ່ງປັນກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂາຄເປົື້າໝາຍໃນການ
ລງໂທດ ແລະ ເປັນຄນຊັ່ວຊູ້າ ແລະ ຄນໄຮູ້ສິນທາ... ຈຸດປະສງທັງໝດທີື່ຢເ່ ບື້ອງຫຼັງພາລະກິດແທູ້ຈງິ
ຂອງພຣະເຈື້າໃນການລງໂທດຄນຊັ່ວ ແລະ ການມອບລາງວັນໃຫູ້ແກ່ຄນດີນັື້ນ ແມ່ນເພື່ອຊາລະລູ້າງ
ມະນຸດທັງປວງໃຫູ້ບໍລິສດ
ຸ ເພື່ອວ່າພຣະອງຈະສາມາດນາເອາມວນມະນຸດຜູ້ທີື່ບໍລິສຸດເຂື້າສ່ບ່ອນພັກ
ເຊາຢ່າງນິລັນດອນ. ຂັື້ນຕອນພາລະກິດນີື້ຂອງພຣະອງແມ່ນສາຄັນທີື່ສຸດ; ມັນແມ່ນຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍ
ຂອງພາລະກິດຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດຈະເຂື້າບ່ອນພັກເຊາພູ້ອມກັນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍນາພາຊີວິດ ແລະ ນາພາຫນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີື່ຍນນານ ແລະ ບໍໍ່
ສິື້ນສຸດ. ຄວາມຈິງນີື້ແມ່ນເສັື້ນທາງທີື່ມະນຸດຈະໄດູ້ຮັບຊີວິດ ແລະ ມັນເປັນເສັື້ນທາງດຽວທີື່ມະນຸດຈະ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ເສັື້ນທາງທີື່ພຣະເຈື້າເຫັນດີນາ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສະແຫວງຫາຫນທາງແຫ່ງຊີວິດ
ທີື່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍມອບໃຫູ້ ແລູ້ວເຈື້າຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການເຫັນດີຂອງພຣະເຢຊູຈັກເທື່ອ ແລະ
ບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດໃນການເຂື້າປະຕຂອງອານາຈັກສະຫວັນຈັກເທື່ອ ຍູ້ອນເຈື້າເປັນທັງຫຸ່ນ ແລະ
ນັກໂທດຂອງປະຫວັດສາດ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຖກຄວບຄຸມໂດຍຂໍໍ້ບັງຄັບ, ໂດຍຕວໜັງສ ແລະ ຖກ
ປະຫວັດສາດໃສ່ໂສູ້ ຈະບໍໍ່ສາມາດຮັບຊີວິດຈັກເທື່ອ ແລະ ຈະບໍໍ່ຮັບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດຕະຫຼອດໄປ. ນີື້
ກໍຍູ້ອນວ່າ ທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຂາມີແມ່ນນໍ້າສກກະປົກທີື່ຂັງຢ່ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ ແທນທີື່ຈະເປັນນໍ້າ
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ແຫ່ງຊີວິດທີື່ຫຼັງໄຫລມາຈາກບັນລັງ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບນໍ້າແຫ່ງຊີວິດຈະຍັງຄງເປັນສາກສບ
ຕະຫຼອດໄປ, ເປັນຂອງຫຼນ
ິື້ ໃຫູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ເປັນບຸດຊາຍແຫ່ງນະຮກ. ແລູ້ວ ພວກເຂາຈະ
ສາມາດເຫັນພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ຖູ້າເຈື້າພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຍດຕິດກັບອະດີດ, ພຽງແຕ່ຮັກສາສິງື່
ຕ່າງໆຄູ້າຍຄກັບວ່າພວກມັນຍັງບໍໍ່ເໜັງຕີງເລີຍ ແລະ ບໍໍ່ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງສະຖານະພາບໃນ
ປັດຈຸບັນ ແລະ ປະຖິື້ມປະຫວັດສາດ, ແລູ້ວເຈື້າຈະບໍໍ່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຢ່ຕະຫຼອດເວລາບໍ? ຂັື້ນຕອນໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກວູ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຍິື່ງໃຫຍ່ ຄກັບຄື້ນທະເລທີື່ຍື່ງຂື້ນ ແລະ ສຽງຟ້າຮູ້ອງທີື່ດງັ
ສະນັື້ນ, ແຕ່ເຈື້ານັັ່ງ ແລະ ລໍຖູ້າຄວາມພິນາດໂດຍບໍໍ່ດີື້ນຮນ, ຍດໝັື້ນໃນຄວາມໂງ່ຂອງເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່
ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ ເຈື້າຈະສາມາດຖກພິຈາລະນາໃຫູ້ເປັນຄນທີື່ຕິດຕາມບາດຍ່າງຂອງພຣະ
ເມສານູ້ອຍໄດູ້ແນວໃດ? ເຈື້າຈະສາມາດພິສດຄວາມຖກຕູ້ອງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເຈື້າຍດໝັື້ນວ່າ
ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ໃໝ່ຢ່ສະເໝີ ແລະ ບໍໍ່ເກັ່າເລີຍໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະທາຂອງໜັງສຫວສີເຫຼອງຂອງເຈາື້
ຈະນາພາເຈື້າເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່ໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນຈະນາພາເຈື້າໃຫູ້ສະແຫວງຫາຂັື້ນຕອນໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະທານັື້ນຈະນາເຈື້າຂື້ນສ່ແຜ່ນດິນສະຫວັນໄດູ້ແນວໃດ? ສິງື່
ທີື່ເຈື້າມີຢ່ໃນມຂອງເຈື້າແມ່ນຕວໜັງສທີື່ສາມາດສະໜອງພຽງແຕ່ເຄື່ອງປອບໃຈຊັ່ວຄາວ, ບໍໍ່ແມ່ນ
ຄວາມຈິງທີື່ສາມາດໃຫູ້ຊີວິດໄດູ້. ຂໍໍ້ພຣະທາທີື່ເຈື້າອ່ານສາມາດພຽງແຕ່ໃຫູ້ເຈື້າເພີື່ມພນລີື້ນຂອງເຈື້າ
ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພຣະທາແຫ່ງປັດສະຍາທີື່ສາມາດຊ່ວຍໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ຈັກຊີວິດຂອງມະນຸດ, ຢ່າວ່າແຕ່ຫນທາງ
ທີື່ສາມາດນາພາເຈື້າໄປສ່ຄວາມສມບນເລີຍ. ຄວາມບໍໍ່ກງກັນນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າໄຕ່ຕອງແດ່ບ?
ໍ ມັນ
ບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ຈັກເຖິງສິື່ງລກລັບທີຢ
ື່ ່ພາຍໃນບໍ? ເຈື້າສາມາດນາພາຕນເອງໄປສະຫວັນເພື່ອພບ
ກັບພຣະເຈື້າດູ້ວຍຕນເອງບໍ? ຖູ້າປາສະຈາກການມາຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຈະສາມາດນາຕວເອງເຂື້າສ່
ສະຫວັນເພື່ອມີຄວາມສຸກແບບຄອບຄວດຽວກັນກັບພຣະເຈື້າບໍ? ໃນຕອນນີື້ ເຈື້າຍັງກາລັງຝັນຢ່ບໍ?
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຂໍແນະນາໃຫູ້ເຈື້າຢຸດຝັນ ແລະ ເບິື່ງວ່າ ແມ່ນໃຜທີື່ກາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນ
ຕອນນີື້, ເບິື່ງວ່າໃຜທີື່ກາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນການຊ່ວຍມະນຸດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ຢຸດ,
ເຈື້າຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງຈັກເທື່ອ ແລະ ຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຊີວິດອີກຕໍໍ່ໄປ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດມອບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດຊັ່ວນິດນິລັນ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດໄດູ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຜູ້ຄນທີື່ຕູ້ອງການໄດູ້ຮັບຊີວິດໂດຍບໍໍ່ເພິື່ງພາຄວາມຈິງທີື່ພຣະຄຣິດກ່າວໄວູ້ ແມ່ນຄນທີື່ເປັນຕາໜ່
າຍທີື່ສຸດໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມຮັບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດທີື່ພຣະຄຣິດນາມາໃຫູ້ ແມ່ນຄນ
ທີື່ຫຼງໃນຄວາມເພີື້ຝັນ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າ ຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມຮັບພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍຈະ
ຖກພຣະເຈື້າກຽດຊັງຕະຫຼອດໄປ. ພຣະຄຣິດເປັນປະຕໃຫູ້ມະນຸດເຂື້າສ່ອານາຈັກໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ
ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ສາມາດອູ້ອມຜ່ານພຣະອງໄປໄດູ້. ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ສາມາດຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນ
ນອກຈາກຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ. ເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນີື້ ເຈື້າຕູ້ອງຍອມຮັບພຣະທາ
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ຂອງພຣະອງ ແລະ ເຊື່ອຟັງຫນທາງຂອງພຣະອງ. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຄິດເຖິງພຽງແຕ່ການຮັບພອນ ໃນ
ຂະນະທີື່ບໍໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບການສະໜອງຊີວດ
ິ . ພຣະຄຣິດມາໃນຊ່ວງ
ຍຸກສຸດທູ້າຍ ເພື່ອວ່າທຸກຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈິງຈະໄດູ້ຮັບການສະໜອງຊີວິດ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງແມ່ນເພື່ອຜນປະໂຫຍດຂອງການສິື້ນສຸດຍຸກເກັ່າ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງເປັນເສັື້ນທາງທີື່ທຸກຄນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບເອາເພື່ອເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ພຣະອງ
ແລະ ກງກັນຂູ້າມ ເຈື້າກ່າວໂທດ, ກ່າວໝິື່ນປະໝາດ ຫຼ ເຖິງກັບຂັ່ມເຫັງພຣະອງ, ເຈື້າກໍຈະຖກເຜາໄ
ໝູ້ຕະຫຼອດໄປຊັ່ວນິດນິລັນ ແລະ ຈະບໍໍ່ໄດູ້ເຂື້າອານາຈັກຂອງພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ. ຍູ້ອນພຣະຄຣິດອງນີື້
ເອງເປັນການສະແດງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ການສະແດງຂອງພຣະເຈື້າ, ຂອງຜູ້ທພ
ີື່ ຣະເຈື້າໄວູ້ໃຈ
ໃຫູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່
ສາມາດຍອມຮັບທຸກສິື່ງທີື່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ກະທາ, ເຈື້າກໍກ່າວໝິື່ນປະໝາດພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ. ຜນກາທີື່ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ກ່າວໝິື່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະໄດູ້ຮັບແມ່ນເຮັດໃຫູ້ທຸກ
ຄນເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນໂດຍຕວມັນເອງຢແ
່ ລູ້ວ. ພູ້ອມນີື້ ເຮາຂໍບອກເຈື້າວ່າ ຖູ້າເຈື້າຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ
ແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ຖູ້າເຈື້າປະຕິເສດພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ຈະບໍໍ່ມີໃຜທີື່ສາມາດແບກຮັບຜນ
ຕາມມາແທນເຈື້າໄດູ້. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ນັບຕັື້ງແຕ່ມື້ນີື້ເປັນຕື້ນໄປ ເຈື້າຈະບໍໍ່ມີໂອກາດໃນການໄດູ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນໃຈຂອງພຣະເຈື້າອີກແລູ້ວ; ເຖິງແມ່ນວ່າເຈື້າຈະພະຍາຍາມໄຖ່ຕນເອງ, ເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນ
ໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າອີກຕໍໍ່ໄປ. ຍູ້ອນສິື່ງທີື່ເຈື້າຕໍໍ່ຕາູ້ ນບໍໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ສິື່ງທີື່ເຈື້າປະຕິເສດບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງມີ
ຊີວິດທີື່ອ່ອນແອ ແຕ່ເປັນພຣະຄຣິດ. ເຈື້າຮູ້ບໍວ່າຜນຕາມມາຈະແມ່ນຫຍັງ? ເຈື້າຈະບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດຄວາມ
ຜິດພາດນູ້ອຍໆ ແຕ່ເປັນການກະທາຄວາມຜິດທາງອາຍາທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍຫຼາຍ. ດູ້ວຍເຫດນີື້ ເຮາຈື່ງຂໍ
ແນະນາໃຫູ້ທຸກຄນຍິື່ງແຂູ້ວຂອງເຈື້າຕໍໍ່ໜູ້າຄວາມຈິງ ຫຼ ວິຈານຢ່າງບໍໍ່ລະມັດລະວັງ ຍູ້ອນມີພຽງແຕ່
ຄວາມຈິງເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດນາຊີວິດມາໃຫູ້ເຈື້າໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີຫຍັງ ນອກຈາກຄວາມຈິງທີື່ສາມາດ
ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າເກີດໃໝ່ ແລະ ເຫັນໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດມອບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດຊັ່ວນິດນິລັນ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດໄດູ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ບ ດທ ີ 2 ຄວາ ມຈິງ ກ່ຽວກັບ ຊ ື່ຂ ອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
1. ເປັນ ຫ ຍັງ ພ ຣະ ເຈ ື້າ ຈ ື່ງ ມີຊ ື່ ແ ລະ ຊ ື່ດ ຽວສາ ມາ ດສະ ແ ດງເຖິງ ພ ຣະ ເຈ ື້າ ທ ັງ
ໝ ດໄດູ້ບ ໍ?
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູທີື່ໝາຍຄວາມວ່າ “ພຣະເຈື້າຢ່ກັບພວກເຮາ” ຈະສາມາດເປັນຕວແທນ
ໃຫູ້ກັບອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ບໍ? ມັນສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງສມບນ
ບໍ? ຖູ້າມະນຸດເວື້າວ່າ ພຣະເຈື້າສາມາດຖກເອີື້ນໄດູ້ແຕ່ຊື່ ພຣະເຢຊູ ແລະ ບໍໍ່ມີຊື່ອື່ນເລີຍ ເພາະວ່າ
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງໄດູ້, ຄາເວື້າເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນເປັນການໝິື່ນປະໝາດ
ຢ່າງແນ່ນອນ! ເຈື້າເຊື່ອວ່າ ມີພຽງແຕ່ພຣະນາມພຣະເຢຊູເທັ່ານັື້ນບໍ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງພຣະເຈື້າຢ່ກັບພວກ
ເຮາ ທີື່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ທັງໝດ? ພຣະເຈື້າອາດຈະຖກເອີື້ນໂດຍຫຼາຍພຣະ
ນາມ, ແຕ່ທ່າມກາງພຣະນາມເຫຼັ່ານີື້, ບໍໍ່ມີພຣະນາມໃດເລີຍທີື່ສາມາດສະຫຼບ
ຼຸ ຄວາມໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ
ໄດູ້ທັງໝດ, ບໍໍ່ມີພຣະນາມໃດເລີຍທີື່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ດູ້ວຍເຫດ
ນັື້ນ ພຣະເຈື້າຈື່ງມີຫຼາຍພຣະນາມ, ແຕ່ພຣະນາມເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້
ຢ່າງສມບນ ຍູ້ອນອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າອຸດມສມບນຫຼາຍ ເຊິື່ງມັນຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດຂອງ
ມະນຸດທີື່ຈະຮູ້ຈັກພຣະອງໄດູ້ຢ່າງແທູ້ຈິງ. ບໍໍ່ມີທາງທີື່ມະນຸດຈະໃຊູ້ພາສາຂອງມະນຸດເພື່ອສະຫຼຼຸບ
ຄວາມພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ມະນຸດຊາດມີຄາສັບທີື່ຈາກັດ ເຊິື່ງໃຊູ້ເພື່ອສະຫຼຼຸບຄວາມໃນສິື່ງທີື່
ພວກເຂາຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ເຊັັ່ນ: ຍິື່ງໃຫຍ່, ເປັນຕານັບຖ, ອັດສະຈັນ, ບໍໍ່ສາມາດ
ຢັົ່ງເຖິງໄດູ້, ສງສຸດ, ສັກສິດ, ຊອບທາ, ມີສະຕິປນ
ັ ຍາ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ມີຫຼາຍຄາເວື້າ! ຄາສັບທີື່
ຈາກັດນີື້ບໍໍ່ສາມາດບັນລະຍາຍໄດູ້ແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບເລື່ອງມະນຸດເປັນພະຍານເຖິງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ມີຄາເວື້າຫຼາຍຄາເພີື່ມຂື້ນທີື່ພວກເຂາຄິດວ່າສາມາດບັນລະຍາຍ
ເຖິງຄວາມຈິງໃຈໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາໄດູ້ດີກວ່າ ເຊັັ່ນ: ພຣະເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ! ພຣະເຈື້າສັກສິດ
ຫຼາຍ! ພຣະເຈື້າເປັນທີື່ຮັກຫຼາຍ! ໃນປັດຈຸບັນ, ຄາເວື້າແບບນີື້ຂອງມະນຸດແມ່ນຮູ້າຍແຮງຈນເຖິງຈຸດ
ສງສຸດແລູ້ວ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມະນຸດກໍຍັງບໍໍ່ສາມາດສະແດງຕວເອງອອກມາຢ່າງຊັດເຈນ. ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ ສາລັບມະນຸດແລູ້ວ ພຣະເຈື້າມີຫຼາຍພຣະນາມ ແຕ່ພຣະອງບໍໍ່ມີຊື່ຜໃູ້ ດ ແລະ ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ
ການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງອຸດມສມບນຫຼາຍ ແລະ ພາສາຂອງມະນຸດແມ່ນຕາໍ່ ຫຼາຍ. ຄາເວື້າ ຫຼ ພຣະ
ນາມສະເພາະໃດໜື່ງແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທີື່ຈະເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າທັງໝດໄດູ້, ແລູ້ວ
ເຈື້າຄິດວ່າ ພຣະອງຈະມີພຽງແຕ່ພຣະນາມດຽວໄດູ້ບໍ? ພຣະເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ ສັກສິດຫຼາຍ ແຕ່
ເຈື້າຈະບໍໍ່ຍອມໃຫູ້ພຣະອງປ່ຽນແປງພຣະນາມຂອງພຣະອງໃນແຕ່ລະຍຸກໃໝ່ບໍ? ສະນັື້ນ, ໃນແຕ່ລະ
ຍຸກທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ, ພຣະອງໃຊູ້ພຣະນາມທີື່ເໝາະສມກັບຍຸກນັື້ນ
ເພື່ອສະຫຼຼຸບພາລະກິດທີື່ພຣະອງຕັື້ງໃຈທີື່ຈະປະຕິບັດ. ພຣະອງນາໃຊູ້ພຣະນາມສະເພາະໃດໜື່ງ, ພຣະ
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ນາມທີື່ມີຄວາມໝາຍຊັ່ວຄາວ ເພື່ອເປັນຕວແທນອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງໃນຍຸກນັື້ນໆ. ນີື້
ແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ ໃຊູ້ພາສາຂອງມະນຸດຊາດເພື່ອສະແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງອອກມາ. ເຖິງຢ່າງນັນ
ື້
ກໍຕາມ ຫຼາຍຄນທີື່ມີປະສບການຝ່າຍວິນຍານ ແລະ ຜູ້ທີື່ໄດູ້ເຫັນພຣະເຈື້າດູ້ວຍຕນເອງຮູ້ສກວ່າ
ສະເພາະ ພຣະນາມດຽວແມ່ນບໍໍ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າທັງໝດໄດູ້, ໜູ້າເສື້າໃຈແທູ້ໆ
ນີື້ບໍໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດູ້ເລີຍ, ສະນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງບໍໍ່ເອີື້ນພຣະເຈື້າໂດຍພຣະນາມອື່ນອີກຕໍໍ່ໄປ, ແຕ່
ເອີື້ນພຣະອງວ່າ “ພຣະເຈື້າ”. ຄກັບວ່າຫວໃຈຂອງມະນຸດແມ່ນເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຮັກ ແຕ່ທັງນັື້ນກໍ
ເຊື່ອງຊູ້ອນໄປດູ້ວຍຂໍໍ້ຂັດແຍູ້ງ , ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ຮູ້ຈັກວິທີການອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ . ສິື່ງ
ທີື່ພຣະອງເປັນແມ່ນອຸດມສມບນຫຼາຍ, ບໍໍ່ມີວິທໃີ ດໜື່ງສາມາດບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບສິື່ງນັື້ນໄດູ້ແທູ້ໆ.
ບໍໍ່ມີພຣະນາມໃດທີື່ສາມາດສະຫຼຼຸບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີພຣະນາມໃດທີື່ສາມາດບັນລະ
ຍາຍທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າມີ ແລະ ເປັນ. ຖູ້າຄນຖາມເຮາວ່າ “ພຣະອງໃຊູ້ພຣະນາມໃດກັນແທູ້?” ເຮາຈະ
ບອກກັບພວກເຂາວ່າ “ພຣະເຈື້າເປັນພຣະເຈື້າ!” ນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນພຣະນາມທີື່ດີທີື່ສຸດສາລັບພຣະເຈື້າບໍ?
ນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນການສະຫຼຼຸບຄວາມກ່ຽວກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າທີື່ດີທີື່ສຸດບໍ? ເມື່ອເປັນແບບນີື້, ເປັນ
ຫຍັງພວກເຈື້າຈື່ງໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງມາກມາຍເພື່ອຊອກຫາພຣະນາມຂອງພຣະເຈື້າ? ເປັນ
ຫຍັງພວກເຈື້າຈື່ງຕີສະໝອງຕນເອງດູ້ວຍໄມູ້ຄູ້ອນ ບໍໍ່ຍອມກິນເຂື້າກິນນໍ້າ ແລະ ອດຫຼັບອດນອນ
ເພື່ອເຫັນແກ່ຊື່ໃດໜື່ງ? ມື້ນັື້ນຈະມາເຖິງ ເມື່ອພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ຫຼ
ພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ພຣະອງຈະເປັນພຽງພຣະຜູ້ສູ້າງ. ໃນເວລານັື້ນ, ຊື່ຕ່າງໆທີື່ພຣະອງມີເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກກໍຈະຈບສິື້ນລງ, ຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະສິື້ນສຸດລງ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ພຣະນາມຂອງພຣະອງກໍຈະບໍໍ່ມີອີກຕໍໍ່ໄປ. ເມື່ອທຸກສິື່ງມາຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງ, ພຣະອງ
ຈະຈາເປັນຫຍັງກັບພຣະນາມທີື່ເໝາະສມຢ່າງສງສັ່ງແຕ່ບໍໍ່ສມບນນັື້ນ? ເຈື້າຈະຍັງສະແຫວງຫາພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຈື້າອີກຢບ
່ ໍ? ເຈື້າກູ້າເວື້າບໍວ່າ ພຣະເຈື້າພຽງແຕ່ສາມາດຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາ?
ເຈື້າກູ້າເວື້າບໍວ່າ ພຣະເຈື້າພຽງແຕ່ສາມາດຖກເອີນ
ື້ ວ່າ ພຣະເຢຊູ? ເຈື້າກູ້າແບກຮັບຄວາມຜິດບາບ
ແຫ່ງການໝິື່ນປະໝາດພຣະເຈື້າບໍ? ເຈື້າຄວນຮູ້ວ່າ ໃນເບື້ອງຕື້ນນັື້ນພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ມີຊື່. ພຣະອງໃຊູ້
ໜື່ງ ຫຼ ສອງ ຫຼ ຫຼາຍຊື່ ກໍເພາະວ່າ ພຣະອງມີພາລະກິດທີື່ຕູ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ຕູ້ອງຄຸູ້ມຄອງ
ມະນຸດຊາດ. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະຖກເອີື້ນຊື່ໃດກໍຕາມ, ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເລອກຊື່ດັັ່ງກ່າວນັື້ນຢ່າງອິດສະຫຼະ
ດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງບໍ? ພຣະອງຕູ້ອງການໃຫູ້ເຈື້າ ຜູ້ທີື່ເປັນໜື່ງໃນການເນລະມິດສູ້າງຂອງພຣະອງ
ມາຕັດສິນໃຈແທນພຣະອງບໍ? ພຣະນາມທີື່ພຣະເຈື້າຖກເອີື້ນແມ່ນພຣະນາມທີື່ສອດຄ່ອງກັບສິື່ງທີື່
ມະນຸດສາມາດເຂື້າໃຈໄດູ້ໂດຍພາສາຂອງມະນຸດ, ແຕ່ພຣະນາມນີື້ບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດສາມາດມີສວ
່ ນ
ຮ່ວມໄດູ້. ເຈື້າສາມາດເວື້າໄດູ້ແຕ່ວ່າ ມີພຣະເຈື້າຢ່ໃນສະຫວັນ , ພຣະອງຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຈື້າ,
ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າເອງເຊິື່ງມີລິດອານາດຍິື່ງໃຫຍ່ ຜູ້ເຊິື່ງມີສະຕິປັນຍາຫຼາຍ, ສງສັ່ງຫຼາຍ, ອັດສະຈັນ
ຫຼາຍ, ລກລັບຫຼາຍ ແລະ ມີລິດທານຸພາບສງສຸດຫຼາຍ ແລະ ນອກຈາກສິື່ງນີແ
ື້ ລູ້ວ ເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດເວາື້
ຫຍັງໄດູ້ອີກ; ນີື້ແມ່ນສິື່ງເລັກນູ້ອຍທີື່ເຈື້າສາມາດຮໄູ້ ດູ້. ເມື່ອເປັນແບບນີື້, ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
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ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າເອງໄດູ້ບໍ? ເມື່ອຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ມາເຖິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງ
ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະນາມຂອງພຣະອງຕູ້ອງປ່ຽນແປງ ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ
ມັນເປັນຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດນັື້ນ, ພຣະນາມຂອງເຮາບໍໍ່ໄດູ້ໄຮູ້ເຫດຜນ ແຕ່ມີ
ຄວາມໝາຍໃນການເປັນຕວແທນ: ພຣະນາມແຕ່ລະນາມເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຍຸກໜື່ງ. “ພຣະເຢໂຮວາ”
ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເປັນນາມມະຍດທີື່ຄນໃນອິດສະຣາເອນເອີື້ນຫາ
ພຣະເຈື້າທີື່ພວກເຂານະມັດສະການ. “ພຣະເຢຊູ” ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ
ເປັນພຣະນາມຂອງພຣະເຈື້າຂອງທຸກຄນທີື່ໄດູ້ຮັບການໄຖ່ບາບໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ຖູ້າມະນຸດຍັງ
ປາຖະໜາການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ຍັງຄາດຫວັງ
ໃຫູ້ພຣະອງກັບມາໃນລັກສະນະທີື່ພຣະອງບັງເກີດໃນແຂວງຢດາຍ, ແລູ້ວແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີ
ທັງໝດຈະຢຸດຢ່ໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດສບຕໍໍ່ກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າໄດູ້. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ,
ຍຸກສຸດທູ້າຍຈະບໍໍ່ມີວັນມາເຖິງ ແລະ ຍຸກດັັ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ມີສິື້ນສຸດລງຈັກເທື່ອ. ນີື້ເປັນເພາະວ່າພຣະເຢຊູ
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນແມ່ນສາລັບການໄຖ່ບາບ ແລະ ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ. ເຮາໃຊູ້
ຊື່ພຣະເຢຊູເພື່ອເຫັນແກ່ຄນບາບທຸກຄນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ມັນບໍໍ່ແມ່ນນາມທີື່ເຮາຈະ
ນາເອາມະນຸດຊາດທັງປວງໄປສ່ຈຸດສິື້ນສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະເມຊີອາ
ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ພຣະວິນຍານຂອງເຮາ, ນາມເຫຼັ່ານີື້ພຽງແຕ່ສະແດງເຖິງຍຸກທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນໃນແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຮາ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ເຮາຢ່າງສມບນ. ນາມທີື່ຜູ້ຄນ
ເທິງໂລກຮຽກເອີື້ນເຮາກໍໍ່ບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງເຮາ ແລະ ທຸກສິື່ງທີື່ເຮາເປັນ.
ພວກມັນພຽງແຕ່ເປັນນາມທີື່ແຕກຕ່າງກັນທີື່ມະນຸດເອີື້ນເຮາໃນຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນເທັ່ານັື້ນ. ສະນັື້ນ
ເມື່ອຍຸກສຸດທູ້າຍ ນັື້ນກໍຄ
ໍ່ ຍຸກແຫ່ງມື້ສຸດທູ້າຍມາເຖິງ ນາມຂອງເຮາຈະປ່ຽນອີກຄັື້ງ. ເຮາຈະບໍໍ່ຖກເອີື້ນ
ວ່າພຣະເຢໂຮວາ ຫຼ ພຣະເຢຊູ, ແຮງໄກທີື່ຈະເປັນພຣະເມຊີອາ, ເຮາຈະຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຈື້າອງຊງລິດ
ທານຸພາບສງສຸດທີື່ມີລິດອານາດ ແລະ ພາຍໃຕູ້ນາມໃໝ່ນີື້ ເຮາຈະນາເອາທຸກຍຸກໄປສ່ຈຸດສິື້ນສຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ກັບຄນມາເທິງ ‘ກູ້ອນເມກສີຂາວ’”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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2. ເປັນ ຫ ຍັງ ພ ຣະ ເຈ ື້າ ຈ ື່ງ ຖ ກເອີື້ນ ດູ້ວ ຍຊ ື່ທ ີື່ແ ຕກຕ່າ ງກັນ ໃນຍຸກ ຕ່າ ງໆ?
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ໃນແຕ່ລະຍຸກ, ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ຖກເອີື້ນໂດຍພຣະນາມໃໝ່; ພຣະອງ
ຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດເກັ່າໆໃນຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະອງຈະຍດຕິດກັບສິື່ງເກັ່າ
ໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຖກໃຊູ້ ໂດຍເຫັນແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ,
ສະນັື້ນ ພຣະອງຍັງຈະຖກເອີື້ນໂດຍພຣະນາມເດີມເມື່ອພຣະອງກັບຄນມາໃນຍຸກສຸດທູ້າຍນີື້ບໍ? ພຣະອງ
ຍັງຈະປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບອີກບໍ? ເປັນຫຍັງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູທີື່ເປັນໜື່ງ
ດຽວກັນ, ແຕ່ພຣະອງທັງສອງພັດຖກເອີື້ນຊື່ຕ່າງກັນໃນຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ? ບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນຍຸກແຫ່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງທັງສອງແຕກຕ່າງກັນບໍ? ພຣະນາມດຽວຈະສາມາດເປັນຕວແທນທັງໝດໃຫູ້
ກັບພຣະອງໄດູ້ແນວໃດ? ຖູ້າເປັນແບບນັື້ນ, ພຣະເຈື້າກໍຕູ້ອງຖກເອີື້ນຫຼາຍຊື່ທີື່ແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່
ລະຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງ ແລະ ພຣະອງຕູ້ອງໃຊູ້ພຣະນາມເພື່ອປ່ຽນແປງຍຸກ ແລະ ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບຍຸກ
ດັັ່ງກ່າວ. ຍູ້ອນບໍໍ່ມີພຣະນາມໃດໜື່ງສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າເອງຢ່າງສມບນໄດູ້ ແລະ
ພຣະນາມແຕ່ລະຢ່າງກໍພຽງແຕ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບລັກສະນະຊັ່ວຄາວຂອງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກທີື່ຖກການດໄວູ້ເທັ່ານັື້ນ; ທຸກສິື່ງທີື່ຕອ
ູ້ ງເຮັດກໍຄການເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ສະນັື້ນ, ພຣະເຈື້າສາມາດເລອກພຣະນາມໃດກໍຕາມທີື່ເໝາະສມກັບອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອງເພອ
ື່ ແທນໃຫູ້ກັບຍຸກທັງໝດ.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

“ພຣະເຢໂຮວາ” ແມ່ນພຣະນາມທີື່ເຮາໃຊູ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງເຮາໃນອິດສະຣາເອນ ແລະ
ມັນໝາຍເຖິງພຣະເຈື້າຂອງຄນອິດສະຣາເອນ (ຄນທີື່ຖກເລອກຂອງພຣະເຈື້າ) ຜູ້ທີື່ສາມາດມີຄວາມ
ສງສານຕໍໍ່ມະນຸດ, ສາບແຊ່ງມະນຸດ ແລະ ນາທາງຊີວິດຂອງມະນຸດໄດູ້; ພຣະເຈື້າທີື່ມີລິດອານາດຍິື່ງ
ໃຫຍ່ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍສະຕິປັນຍາ. “ພຣະເຢຊູ” ຄເອມະນເອນ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງເຄື່ອງຖວາຍແທນ
ຄວາມຜິດບາບທີື່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຮັກ, ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ໄຖ່ບາບໃຫູ້ມະນຸດ.
ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພຣະອງເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ
ແລະ ພຽງແຕ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ສ່ວນໜື່ງໃນພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸູ້ມຄອງ. ນັື້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຢໂຮວາເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນພຣະເຈື້າຂອງຄນທີື່ຖກເລອກຂອງອິດສະຣາເອນ,
ພຣະເຈື້າຂອງອັບຣາຮາມ, ພຣະເຈື້າຂອງອິຊາກ, ພຣະເຈື້າຂອງຢາໂຄບ, ພຣະເຈື້າຂອງໂມເຊ ແລະ
ພຣະເຈື້າຂອງຄນອິດສະຣາເອນທັງໝດ. ສະນັື້ນ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ຄນອິດສະຣາເອນທຸກຄນ
ນອກຈາກຄນຢິວແລູ້ວ ກໍໍ່ນະມັດສະການພຣະເຢໂຮວາ. ພວກເຂາຖວາຍບຊາແກ່ພຣະອງເທິງແທ່ນ
ບຊາ ແລະ ຮັບໃຊູ້ພຣະອງໃນພຣະວິຫານໂດຍໃສ່ເສື້ອຄຸມຂອງປະໂລຫິດ. ສິື່ງທີື່ພວກເຂາຄາດຫວັງ
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ແມ່ນການປາກດຕວອີກຄັື້ງຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນຜູ້ໄຖ່ບາບຂອງ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ພຣະອງຄເຄື່ອງຖວາຍແທນຄວາມຜິດບາບທີື່ໄຖ່ມະນຸດຊາດຈາກຄວາມຜິດບາບ.
ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນມາຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກ
ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເກີດຂື້ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນ
ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດູ້ເກີດໃໝ່ ແລະ ໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ ແລະ ເປັນພຣະນາມໂດຍສະເພາະ
ສາລັບການໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ. ສະນັື້ນ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຈື່ງເປັນຕວແທນໃຫູ້
ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ສະແດງເຖິງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ແມ່ນພຣະນາມສະເພາະສາລັບຄນອິດສະຣາເອນຜູ້ທີື່ດາເນີນຊີວິດພາຍໃຕູ້ພຣະບັນຍັດ. ໃນແຕ່ລະຍຸກ
ແລະ ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດນັື້ນ, ພຣະນາມຂອງເຮາບໍໍ່ໄດູ້ໄຮູ້ເຫດຜນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍໃນ
ການເປັນຕວແທນ: ພຣະນາມແຕ່ລະນາມເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຍຸກໜງື່ . “ພຣະເຢໂຮວາ” ເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເປັນນາມມະຍດທີື່ຄນໃນອິດສະຣາເອນເອີື້ນຫາພຣະເຈື້າທີື່
ພວກເຂານະມັດສະການ. “ພຣະເຢຊູ” ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເປັນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຈື້າຂອງທຸກຄນທີື່ໄດູ້ຮັບການໄຖ່ບາບໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ຖູ້າມະນຸດຍັງປາຖະໜາການ
ມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ຍັງຄາດຫວັງໃຫູ້ພຣະອງກັບ
ມາໃນລັກສະນະທີື່ພຣະອງບັງເກີດໃນແຂວງຢດາຍ, ແລູ້ວແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີທັງໝດຈະຢຸດ
ຢ່ໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດສບຕໍກ
ໍ່ ູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າໄດູ້. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຍຸກສຸດທູ້າຍ
ຈະບໍໍ່ມີວັນມາເຖິງ ແລະ ຍຸກດັັ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ມີສິື້ນສຸດລງຈັກເທື່ອ. ນີື້ເປັນເພາະວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫູ້ລອດພື້ນແມ່ນສາລັບການໄຖ່ບາບ ແລະ ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ. ເຮາໃຊູ້ຊື່ພຣະເຢຊູ
ເພື່ອເຫັນແກ່ຄນບາບທຸກຄນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ມັນບໍໍ່ແມ່ນນາມທີື່ເຮາຈະນາເອາ
ມະນຸດຊາດທັງປວງໄປສ່ຈຸດສິື້ນສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະເມຊີອາລູ້ວນ
ແລູ້ວແຕ່ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ພຣະວິນຍານຂອງເຮາ, ນາມເຫຼັ່ານີື້ພຽງແຕ່ສະແດງເຖິງຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນໃນແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຮາ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ເຮາຢ່າງສມບນ. ນາມທີື່ຜູ້ຄນເທິງ
ໂລກຮຽກເອີື້ນເຮາກໍໍ່ບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງເຮາ ແລະ ທຸກສິື່ງທີື່ເຮາເປັນ.
ພວກມັນພຽງແຕ່ເປັນນາມທີື່ແຕກຕ່າງກັນທີື່ມະນຸດເອີື້ນເຮາໃນຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນເທັ່ານັື້ນ. ສະນັື້ນ
ເມື່ອຍຸກສຸດທູ້າຍ ນັື້ນກໍຄ
ໍ່ ຍຸກແຫ່ງມື້ສຸດທູ້າຍມາເຖິງ ນາມຂອງເຮາຈະປ່ຽນອີກຄັື້ງ. ເຮາຈະບໍໍ່ຖກເອີື້ນ
ວ່າພຣະເຢໂຮວາ ຫຼ ພຣະເຢຊູ, ແຮງໄກທີື່ຈະເປັນພຣະເມຊີອາ, ເຮາຈະຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຈື້າອງຊງລິດ
ທານຸພາບສງສຸດທີື່ມີລິດອານາດ ແລະ ພາຍໃຕູ້ນາມໃໝ່ນີື້ ເຮາຈະນາເອາທຸກຍຸກໄປສ່ຈຸດສິື້ນສຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ກັບຄນມາເທິງ ‘ກູ້ອນເມກສີຂາວ’”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

62

ຄັື້ງໜື່ງ ເຮາເຄີຍຖກຮັບຮູ້ວ່າເປັນພຣະເຢໂຮວາ. ຜູ້ຄນຍັງເອີື້ນເຮາວ່າພຣະເມຊີອາ ແລະ ຜູ້ຄນ
ເຄີຍເອີື້ນເຮາວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໃນຄັື້ງໜື່ງ ເຊິື່ງເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ການ
ເຄາລບບຊາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມື້ນີື້ ເຮາບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ ຫຼ ພຣະເຢຊູທີື່ຜູ້ຄນເຄີຍຮູ້ຈັກໃນ
ອະດີດຜ່ານມາອີກຕໍໍ່ໄປ; ເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ກັບຄນມາໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ, ພຣະເຈື້າທີື່ຈະນາເອາຍຸກໄປ
ສ່ຈຸດສິື້ນສຸດ. ເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ລຸກຂື້ນຈາກສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ ເຊິື່ງເຕັມໄປດູ້ວຍອຸປະນິໄສທັງ
ໝດຂອງເຮາ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍສິດອານາດ, ກຽດຕິຍດ ແລະ ສະຫງ່າລາສີ. ຜູ້ຄນບໍໍ່ເຄີຍໄດູ້ພວພັນ
ກັບເຮາ, ບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກເຮາ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງເຮາ. ນັບຕັື້ງແຕ່ການສູ້າງໂລກຈນມາຮອດ
ມື້ນີື້, ບໍໍ່ທັນມີຜູ້ໃດເຄີຍເຫັນເຮາ. ນີື້ແມ່ນພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ປາກດຕໍໍ່ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ແຕ່ລລ
ີື້ ັບ
ທ່າມກາງມະນຸດ. ພຣະອງອາໄສຢ່ທ່າມກາງມະນຸດຢ່າງແທູ້ຈງິ ແລະ ເປັນຈິງຄກັບດວງອາທິດທີື່ເຜາໄ
ໝູ້ ແລະ ເຕັມປ່ຽມໄປດູ້ວຍສິດອານາດ. ບໍໍ່ມີບຸກຄນ ຫຼ ສິື່ງໃດທີື່ຈະບໍໍ່ຖກພິພາກສາໂດຍພຣະທາຂອງ
ເຮາ ແລະ ບໍໍ່ມີບຸກຄນ ຫຼ ສິື່ງໃດຈະບໍໍ່ຖກຊາລະລູ້າງໃຫູ້ບໍລິສຸດຜ່ານແປວໄຟທີື່ເຜາໄໝູ້. ໃນທີື່ສຸດ
ແລູ້ວ ທຸກຊນຊາດຈະໄດູ້ຮັບພອນເນື່ອງຈາກພຣະທາຂອງເຮາ ແລະ ຍັງຈະຖກທາລາຍໃຫູ້ແຫຼກ
ລະອຽດດູ້ວຍພຣະທາຂອງເຮາ. ດູ້ວຍວິທີນີື້, ທຸກຄນໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍຈະເຫັນວ່າເຮາ
ແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນທີື່ກັບຄນມາ ແລະ ເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດທີື່ເອາ
ຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ. ແລູ້ວທຸກຄນຈະໄດູ້ເຫັນວ່າ ໃນຄັື້ງໜື່ງ ເຮາເຄີຍເປັນເຄື່ອງບຊາແທນ
ຄວາມຜິດບາບສາລັບມະນຸດ, ແຕ່ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ເຮາຍັງຈະກາຍເປັນແປວໄຟຈາກດວງອາທິດທີື່
ແຜດເຜາທຸກສິື່ງຢ່າງ ພູ້ອມທັງເປັນດວງອາທິດແຫ່ງຄວາມຊອບທາທີື່ເປີດເຜີຍທຸກສິື່ງຢ່າງ. ນີື້ແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງເຮາໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ເຮາໃຊູ້ນາມນີື້ ແລະ ມີອຸປະນິໄສນີື້ ເພື່ອໃຫູ້ທຸກຄນສາມາດເຫັນ
ວ່າເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ຊອບທາ, ເປັນດວງອາທິດທີື່ແຜດເຜາ, ເປັນແປວໄຟທີື່ເຜາໄໝູ້ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້
ທຸກຄນນະມັດສະການເຮາ ຜູ້ທີື່ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້ຈິງອງດຽວ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຂາເຫັນໃບໜູ້າ
ແທູ້ຈິງຂອງເຮາ: ເຮາບໍໍ່ໄດູ້ເປັນພຽງພຣະເຈື້າຂອງຄນອິດສະຣາເອນ ແລະ ເຮາບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຜູ້ໄຖ່
ບາບເທັ່ານັື້ນ; ເຮາເປັນພຣະເຈື້າຂອງສັບພະສິື່ງທັງປວງໃນສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທະເລ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ກັບຄນມາເທິງ ‘ກູ້ອນເມກສີຂາວ’”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບາງຄນເວື້າວ່າ ນາມຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ປ່ຽນແປງ. ແລູ້ວເປັນຫຍັງຊື່ ເຢໂຮວາ ຈື່ງກາຍມາເປັນເຢ
ຊູ? ມີການທານາຍວ່າພຣະເມຊີອາຈະມາ, ແລູ້ວເປັນຫຍັງຈື່ງມີມະນຸດທີື່ມຊ
ີ ື່ວ່າ ເຢຊູ ມາແທນ? ເປັນ
ຫຍັງຊື່ຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງປ່ຽນແປງ? ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ໄດູ້ຖກປະຕິບັດແຕ່ດນນານມາແລູ້ວບໍ? ໃນ
ມື້ນີື້ ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ດາເນີນພາລະກິດໃໝ່ບໍ? ພາລະກິດຂອງມື້ວານສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູສາມາດສບຕໍໍ່ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດູ້. ແລູ້ວພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ
ບໍໍ່ສາມາດຖກສບຕໍໍ່ໂດຍພາລະກິດອື່ນບໍ? ຖູ້າຊື່ພຣະເຢໂຮວາສາມາດປ່ຽນເປັນ ພຣະເຢຊູ, ແລູ້ວ
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ຊື່ພຣະເຢຊູບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງບໍ? ບໍໍ່ມີຫຍັງໃນສິງື່ ນີື້ທີື່ຜິດປົກກະຕິ; ມັນເປັນພຽງຍູ້ອນຜູ້ຄນມັກງ່າຍ
ເກີນໄປ. ພຣະເຈື້າຈະເປັນພຣະເຈື້າຢ່ສະເໝີ. ບໍໍ່ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍໍ່ວ່າຊື່
ຂອງພຣະອງອາດປ່ຽນແປງ, ອຸປະນິໄສ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທື່ອ. ຖູ້າເຈື້າ
ເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈື້າສາມາດພຽງແຕ່ຖກເອີື້ນໃນນາມ ເຢຊູ, ແລູ້ວຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າກໍມີໜູ້ອຍເກີນໄປ.
ເຈື້າກູ້າຢືນຢັນບໍວ່າ ເຢຊູຈະເປັນຊື່ຂອງພຣະເຈື້າຕະຫຼອດໄປ, ພຣະເຈື້າຈະໃຊູ້ຊື່ເຢຊູ ຕະຫຼອດໄປ ແລະ
ຢ່ສະເໝີ ແລະ ຊື່ນີື້ຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ? ເຈື້າກູ້າຢືນຢັນຢ່າງໝັື້ນໃຈບໍວ່າ ມັນແມ່ນຊື່ເຢຊູ ທີື່ສິື້ນສຸດຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍັງຈະສິື້ນສຸດຍຸກສຸດທູ້າຍເຊັັ່ນດຽວກັນ? ໃຜສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະເຢຊູສາມາດນາຍຸກດັັ່ງກ່າວມາເຖິງຈຸດສິນ
ື້ ສຸດ?
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດທີື່ຈາກັດພຣະເຈື້າໃນແນວຄິດຂອງເຂາຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອງໄດູ້
ແນວໃດ?” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ສມມຸດວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນແຕ່ລະຍຸກແມ່ນຄກັນ ແລະ ພຣະອງກໍຖກເອີື້ນໂດຍພຣະ
ນາມເດີມຢ່ຕະຫຼອດ, ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກພຣະອງໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະເຈື້າຕູ້ອງຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາ
ແລະ ນອກຈາກພຣະເຈື້າທີື່ຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາແລູ້ວ, ຜູ້ໃດກໍຕາມທີຖ
ື່ ກເອີື້ນໂດຍຊື່ອື່ນໆບໍໍ່
ແມ່ນພຣະເຈື້າ . ຫຼບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ພຣະເຈື້າກໍເປັນໄດູ້ພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູ ແລະ ນອກຈາກພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູແລູ້ວ ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດຖກເອີື້ນໂດຍພຣະນາມອື່ນໆໄດູ້; ນອກຈາກພຣະເຢຊູແລູ້ວ,
ພຣະເຢໂຮວາບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດກໍບແ
ໍໍ່ ມ່ນພຣະເຈື້າເຊັັ່ນກັນ.
ມະນຸດເຊື່ອວ່າ ເປັນຄວາມຈິງທີື່ພຣະເຈື້າຊງມີລິດທານຸພາບສງສຸດ, ແຕ່ພຣະເຈື້າກໍເປັນພຽງພຣະເຈື້າ
ທີື່ຢ່ກັບມະນຸດ ແລະ ພຣະອງຕູ້ອງຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ, ຍູ້ອນພຣະເຈື້າຢ່ກັບມະນຸດ. ການເຮັດແບບ
ນີື້ກໍຄກັບການປະຕິບັດຕາມຄາສັັ່ງສອນ ແລະ ການຈາກັດພຣະເຈື້າໃຫູ້ຢ່ໃນຂອບເຂດໃດໜື່ງ. ສະນັື້ນ
ໃນແຕ່ລະຍຸກ, ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ, ພຣະນາມທີື່ພຣະອງຖກເອີື້ນ ແລະ ພາບລັກສະນະ
ທີື່ພຣະອງນາໃຊູ້ ເຊິື່ງເປັນພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຈນມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ສິື່ງ
ເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດຕາມກດລະບຽບແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ຂື້ນກັບຂໍໍ້ຈາກັດໃດໜື່ງເລີຍ.
ພຣະອງເປັນພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະອງຍັງເປັນພຣະເຢຊູອີກດູ້ວຍ ພູ້ອມທັງເປັນພຣະເມຊີອາ ແລະ
ພຣະເຈື້າອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາມາດຜ່ານການປ່ຽນແປງເທື່ອລະໜູ້ອຍ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງໃນພຣະນາມຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ມພ
ີ ຣະນາມໃດໜື່ງທີື່ສາມາດເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້ກັບພຣະອງໄດູ້ຢ່າງສມບນ, ແຕ່ພຣະນາມທຸກຢ່າງທີພ
ື່ ຣະອງຖກເອີື້ນແມ່ນສາມາດເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້ກັບພຣະອງ ແລະ ພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຍຸກກໍເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ພາລະກິດທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ມັນເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ; ສາລັບພາລະກິດທີື່ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດນັື້ນ ແມ່ນເປັນຕວແທນໃຫູ້
ກັບພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ມັນເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອງທັງ
ສອງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອງດຽວໃນສອງຍຸກທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນ... ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອງ
ທັງສອງຖກເອີື້ນໂດຍສອງພຣະນາມທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນກໍເປັນພຣະວິນຍານອງດຽວກັນທີື່ສາເລັດ
ພາລະກິດທັງສອງຂັື້ນຕອນ ແລະ ພາລະກິດກໍຖກປະຕິບັດສບຕໍໍ່ກັນຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ. ຍູ້ອນວ່າ ພຣະນາມ
ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພາລະກິດກໍແຕກຕ່າງກັນ, ຍຸກຈື່ງແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອພຣະເຢໂຮວາ
ສະເດັດມາ, ນັື້ນແມ່ນຍຸກຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາ, ນັື້ນກໍແມ່ນຍຸກ
ຂອງພຣະເຢຊູ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ໃນການມາແຕ່ລະຄັື້ງ, ພຣະເຈື້າຈື່ງຖກເອີື້ນເປັນຊື່ດຽວ, ພຣະອງເປັນ
ຕວແທນໃຫູ້ກັບຍຸກດຽວ ແລະ ພຣະອງລິເລີື່ມເສັື້ນທາງໃໝ່; ແລູ້ວໃນເສັື້ນທາງໃໝ່ແຕ່ລະຢ່າງນັນ
ື້
ພຣະອງນາໃຊູ້ຊື່ໃໝ່ ເຊິື່ງສະແດງວ່າ ພຣະເຈື້າໃໝ່ຢ່ສະເໝີ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍເກັ່າຈັກເທື່ອ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍຢຸດກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າຈັກເທື່ອ. ປະຫວັດສາດກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າຢ່ສະເໝີ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າຢ່ສະເໝີ. ເພື່ອໃຫູ້ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີຂອງພຣະອງ
ຈບສິື້ນລງ, ມັນຕູ້ອງສບຕໍໍ່ກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າ. ໃນແຕ່ລະມື້ ພຣະອງຕູ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່, ແຕ່ລະ
ປີ ພຣະອງຕູ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່; ພຣະອງຕູ້ອງລິເລີມ
ື່ ເສັື້ນທາງໃໝ່, ລິເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃໝ່, ເລີມ
ື່
ຕື້ນພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າເດີມ ແລະ ພູ້ອມດູ້ວຍສິງື່ ເຫຼັ່ານີື້ກໍຄການນາມາຂອງຊື່ໃໝ່ ແລະ
ພາລະກິດໃໝ່.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ບ ດທ ີ 3 ຄວາ ມຈິງ ກ່ຽວກັບ ສາ ມຂັື້ນ ຕອນຂອງພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
1. ແ ມ່ນ ຫ ຍັງ ຄ ພ າ ລະ ກິດ ແ ຫ ່ງ ກາ ນຄຸູ້ມ ຄອງມະ ນ ຸດ ຊາ ດ ?
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດແມ່ນຖກຈັດແບ່ງອອກເປັນສາມຂັື້ນຕອນເຊິື່ງກໍໝາຍຄວາມ
ວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດຖກແບ່ງອອກເປັນສາມຂັື້ນຕອນ. ສາມຂັື້ນຕອນນີື້ບໍໍ່ລວມເຖິງ
ພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງໂລກ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພວກມັນແມ່ນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງໂລກແມ່ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດບັນດາມວນມະນຸດຊາດ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍໍ່ມີສ່ວນພວພັນກັບພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດ ຍູ້ອນໃນຕອນທີື່ໂລກຖກ
ສູ້າງຂື້ນນັື້ນ ມະນຸດຊາດຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຈື່ງບໍໍ່ຕູ້ອງມີ
ການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດ. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດພຽງແຕ່ເລີື່ມຕນ
ື້
ຂື້ນເມື່ອມະນຸດຊາດໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມ
ຄອງມະນຸດຊາດກໍພຽງແຕ່ເກີດຂື້ນເມື່ອມະນຸດຊາດຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມແລູ້ວເຊັັ່ນກັນ. ສາມາດ
ເວື້າໄດູ້ອີກວ່າ ການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າເລີື່ມຕື້ນຈາກຜນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເກີດມາຈາກພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງໂລກ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີື່ມະນຸດໄດູ້ຮັບ
ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມເທັ່ານັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງກໍຈື່ງໄດູ້ເກີດຂື້ນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດຈື່ງປະກອບມີສາມສ່ວນ ແທນທີຈ
ື່ ະເປັນສີື່ສ່ວນ ຫຼ ສີື່ຍຸກ. ນີື້
ແມ່ນວິທີການກ່າວເຖິງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຖກຕູ້ອງວິທດ
ີ ຽວເທັ່ານັື້ນ. ເມື່ອຍຸກສຸດ
ທູ້າຍເຂື້າໃກູ້ຈຸດສິື້ນສຸດ, ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດກໍຈະເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດຢ່າງບໍລິບນ. ການ
ສິື້ນສຸດຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດຈະ
ສາເລັດລງຢ່າງສມບນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ໄລຍະນີື້ກໍໍ່ຈະສິື້ນສຸດລງສາລັບມະນຸດຊາດ. ຖູ້າປາສະຈາກ
ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບັນດາມວນມະນຸດຊາດ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້ ຄອງມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ເກີດຂື້ນ
ຫຼ ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນກໍຈະບໍໍ່ມີຢ່ເຊັັ່ນດຽວກັນ. ແນ່ນອນຢ່ແລູ້ວທີມ
ື່ ນ
ັ ເປັນຍູ້ອນຄວາມຊັ່ວຊູ້າ
ຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຍູ້ອນມະນຸດຊາດຕູ້ອງການຄວາມລອດພື້ນຢ່າງຮີບດ່ວນ ຈື່ງເຮັດໃຫູ້
ພຣະເຢໂຮວາສິື້ນສຸດການສູ້າງໂລກ ແລະ ເລີື່ມຕນ
ື້ ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພາລະກິດ
ແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດເລີື່ມຕື້ນຂື້ນຫຼັງຈາກຕອນນັື້ນ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ມະນຸດໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຂື້ນຕັງື້ ແຕ່ຕອນນັື້ນ. “ການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດ” ບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍເຖິງການນາພາຊີວິດ
ຂອງມະນຸດຊາດທີື່ຫາກໍຖກສູ້າງຂື້ນໃໝ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ (ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ມະນຸດຊາດທີື່ຍັງບໍໍ່ໄດູ້
ເສື່ອມຊາມເທື່ອ). ກງກັນຂູ້າມ, ມັນເປັນຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຊາດທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້
ເສື່ອມຊາມ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ມັນເປັນການປ່ຽນແປງມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມ. ນີື້ຄຄວາມໝາຍຂອງ
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“ການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດ”. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດບໍໍ່ລວມເຖິງພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງ
ໂລກ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້ ຄອງມະນຸດຊາດຍັງບໍໍ່ໄດູ້ລວມເຖິງພາລະກິດແຫ່ງ
ການສູ້າງໂລກ ແຕ່ລວມເຖິງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນທີື່ແຕກຕ່າງຈາກການສູ້າງໂລກເທັ່ານັື້ນ . ເພື່ອ
ທີື່ຈະເຂື້າໃຈພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດ, ມັນຈາເປັນທີື່ຈະຕູ້ອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ
ປະຫວັດສາດຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ ເຊິື່ງນີື້ກໍຄສິື່ງທີື່ທຸກຄນຕູ້ອງຮັບຮູ້ເພື່ອຈະໄດູ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼອໃຫູ້ລອດພື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເສັື້ນທາງໄປສ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງເກີດຂື້ນຍູ້ອນມະນຸດຊາດເທັ່ານັື້ນ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມັນເກີດຂື້ນຍູ້ອນ
ການມີຢ່ຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ. ບໍໍ່ມີການຄຸູ້ມຄອງກ່ອນໜູ້າມະນຸດຊາດ ຫຼ ໃນຕອນເລີື່ມຕື້ນ ເມື່ອ
ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສິື່ງທັງປວງຖກສູ້າງຂື້ນ. ໃນພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ, ຖູ້າ
ບໍໍ່ມີການປະຕິບັດທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ມະນຸດ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີເງ ື່ອນໄຂທີື່ເໝາະສມ
ສາລັບມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມ (ໃນພາລະກິດທີພ
ື່ ຣະເຈື້າປະຕິບັດ ຖູ້າບໍໍ່ມີເສັື້ນທາງເໝາະສມສາລັບ
ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ), ແລູ້ວພາລະກິດນີື້ກໍຈະບໍໍ່ສາມາດເອີື້ນໄດູ້ວ່າ ເປັນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ.
ຖູ້າພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າພຽງແຕ່ກ່ຽວພັນກັບການບອກມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມເຖິງວິທີ
ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂາ ແລະ ພຣະເຈື້າບໍໍ່ປະຕິບັດກິດຈະການຂອງພຣະອງເລີຍ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້
ສະແດງອານາດອັນຍິື່ງໃຫຍ່ ຫຼ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ, ແລູ້ວບໍໍ່ວ່າເງ ື່ອນໄຂ
ທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດຈະສງສໍ່າໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າຈະດາລງຊີວິດທ່າມກາງມະນຸດ
ດນສໍ່າໃດກໍຕາມ, ມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ; ຖູ້າສິື່ງນັື້ນເປັນຄວາມ
ຈິງ, ແລູ້ວພາລະກິດປະເພດນີື້ກໍຍິື່ງບໍໍ່ສມຄວນເອີນ
ື້ ວ່າເປັນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ. ເວື້າຢ່າງງ່າຍໆ
ກໍຄ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເປັນພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ ແລະ ເປັນພາລະກິດ
ທັງໝດທີື່ຜູ້ຄນທີື່ຖກພຣະເຈື້າຮັບເອາ ປະຕິບັດພາຍໃຕູ້ການນາພາຂອງພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວ
ສາມາດສະຫຼຼຸບໄດູ້ວ່າເປັນການຄຸູ້ມຄອງ. ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທ່າມກາງ
ມະນຸດ ພູ້ອມທັງການຮ່ວມມຂອງພຣະອງກັບຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງ ທັງໝດນີື້ເອີື້ນໄດູ້ວ່າ ເປັນການ
ຄຸູ້ມຄອງ. ໃນນີື້, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເອີື້ນວ່ານິມິດ ແລະ ການຮ່ວມມຂອງມະນຸດແມ່ນເອີື້ນ
ວ່າການປະຕິບັດ. ຍິື່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າສງສງັ່ ຫຼາຍສໍ່າໃດ (ນັື້ນກໍຄ ຍິື່ງນິມິດສງສງັ່ ຫຼາຍສໍ່າໃດ),
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າກໍຍິື່ງຖກເຮັດໃຫູ້ແຈ່ມແຈູ້ງຕໍໍ່ມະນຸດຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ ມັນຍິື່ງຂັດກັບແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ ການປະຕິບັດ ແລະ ການຮ່ວມມຂອງມະນຸດກໍຍິື່ງສງສງັ່ ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ.
ຍິື່ງເງ ື່ອນໄຂຂອງມະນຸດສງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຂັດກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດຫຼາຍສໍ່າ
ນັນ
ື້ , ຜນຕາມມາກໍຄ ການທດລອງຂອງມະນຸດ ແລະ ມາດຕະຖານທີື່ເຂາຕູ້ອງບັນລຸກໍສງຂື້ນເຊັັ່ນກັນ.
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ຜນສະຫຼຼຸບຂອງພາລະກິດນີື້ກໍຄ ທຸກນິມິດຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ແລະ ສິື່ງທີື່ມະນຸດຈາເປັນຕູ້ອງນາ
ເຂື້າສ່ການປະຕິບັດກໍຈະໄປເຖິງຈຸດສງສຸດຂອງຄວາມສມບນ. ນີື້ຍັງເປັນເວລາທີື່ແຕ່ລະຄນຖກຈັດ
ແບ່ງອອກຕາມປະເພດຂອງໃຜລາວ ຍູ້ອນສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດຈາເປັນຕູ້ອງຮູ້ກໍຈະຖກສະແດງໃຫູ້ກັບມະນຸດ.
ສະນັື້ນ ເມື່ອນິມິດຕ່າງໆໄປເຖິງຈຸດສງສຸດ, ພາລະກິດກໍຈະເຂື້າສ່ຈຸດສິື້ນສຸດຕາມນັື້ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຂອງມະນຸດກໍຈະໄປເຖິງຈຸດສງສຸດເຊັັ່ນກັນ. ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດແມ່ນອີງຕາມພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້ານັື້ນແມ່ນຖກສະແດງອອກຢ່າງສມບນຍູ້ອນການ
ປະຕິບັດຂອງມະນຸດ ແລະ ການຮ່ວມມຂອງມະນຸດ. ມະນຸດແມ່ນຊັື້ນຍອດໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ເປັນເປົື້າໝາຍຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດ ແລະ ຍັງເປັນຜນຜະລິດ
ຂອງການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າອີກດູ້ວຍ. ຖູ້າພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດພຽງຜູ້ດຽວ ໂດຍບໍໍ່
ມີການຮ່ວມມຂອງມະນຸດ, ແລູ້ວກໍຈະບໍໍ່ມີຫຍັງທີສ
ື່ າມາດເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນແກູ້ວຜະລກຂອງພາລະກິດ
ທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ໃນທີື່ສຸດ ກໍຈະບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວໃນການຄຸູ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ນອກຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແລູ້ວ, ມີພຽງການເລອກເອາເປົື້າໝາຍຢ່າງເໝາະ
ສມເທັ່ານັື້ນເພື່ອສາແດງເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ພິສດອານາດອັນຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ສະຕິປັນຍາ
ພຣະເຈື້າຈື່ງສາມາດບັນລຸຈຸດປະສງແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບັນລຸຈຸດປະສງແຫ່ງ
ການນາໃຊູ້ພາລະກິດນີື້ທັງໝດເພື່ອເອາຊະນະຊາຕານໂດຍສິື້ນເຊີງ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງເປັນ
ສ່ວນໜື່ງທີື່ຂາດບໍໍ່ໄດູ້ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດກໍເປັນພຽງຜູ້ດຽວທີື່
ສາມາດເຮັດໃຫູ້ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເກີດໝາກຜນ ແລະ ບັນລຸຈຸດປະສງສຸດທູ້າຍຂອງ
ພາລະກິດ; ນອກຈາກມະນຸດແລູ້ວ ບໍໍ່ມີສິື່ງມີຊີວດ
ິ ອື່ນໃດທີື່ສາມາດຮັບບດບາດດັັ່ງກ່າວນີື້ໄດູ້. ຖູ້າ
ມະນຸດຕູ້ອງກາຍເປັນແກູ້ວຜະລກທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້ ຄອງ, ແລູ້ວຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ
ຂອງມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມຕູ້ອງຖກກາຈັດທັງໝດ. ສິື່ງນີື້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມະນຸດປະຕິບັດຢ່າງເໝາະ
ສມໃນເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໃຫູ້ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ສອດຄ່ອງກັນທ່າມກາງມະນຸດ.
ໃນວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງຈະຮັບເອາກຸ່ມຄນທີື່ເປັນແກູ້ວຜະລກຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງໄດູ້ໃນທີື່
ສຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທ່າມກາງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າເອງພຽງຜ່ານທາງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ; ເພື່ອບັນລຸຜນໃນສິື່ງນີື້, ການເປັນພະຍານດັັ່ງກ່າວຈາເປັນຕູ້ອງມີ
ມະນຸດທີື່ມີຊີວິດຢ່ທີື່ເໝາະສມສາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ພຣະເຈື້າຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃນຄນ
ເຫຼັ່ານີື້ກ່ອນ ເຊິື່ງພາລະກິດຂອງພຣະອງຈງື່ ຈະໄດູ້ສະແດງອອກຜ່ານທາງພວກເຂາ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ການເປັນພະຍານດັັ່ງກ່າວຂອງພຣະອງກໍຈະເກີດຂື້ນທ່າມກາງສິື່ງຖກສູ້າງທັງປວງ. ດູ້ວຍວິທີນີື້, ພຣະເຈື້າ
ກໍຈະບັນລຸຈຸດປະສງໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດຜູ້ດຽວເພື່ອເອາຊະນະ
ຊາຕານ ຍູ້ອນພຣະອງບໍໍ່ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະອງເອງທ່າມກາງສິື່ງຖກສູ້າງທັງປວງໂດຍກງ
ໄດູ້. ຖູ້າພຣະອງເຮັດແບບນັື້ນ, ມັນກໍເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຊື່ອ, ສະນັື້ນ ພຣະເຈື້າຈື່ງຕູ້ອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນມະນຸດເພື່ອເອາຊະນະພວກເຂາ ແລະ ມີແຕ່ເມອ
ື່ ນັື້ນ ພຣະອງຈື່ງຈະສາມາດໄດູ້
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ຮັບການເປັນພະຍານທ່າມກາງສິງື່ ຖກສູ້າງທັງປວງ. ຖູ້າພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ
ບໍໍ່ມີການຮ່ວມມຈາກມະນຸດ ຫຼ ຖູ້າມະນຸດບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງຮ່ວມມ, ແລູ້ວມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຈັກເທື່ອ ແລະ ຈະບໍໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຕະຫຼອດໄປ; ແລູ້ວ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດເອີື້ນໄດູ້ວ່າເປັນພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້ ຄອງຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າ
ມະນຸດພຽງແຕ່ພະຍາຍາມ ແລະ ສະແຫວງຫາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງໜັກໂດຍບໍໍ່ມີການເຂື້າໃຈ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວມະນຸດຈະຫຼິື້ນຕະຫຼກ. ຫາກປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ, ສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດເຮັດກໍມາຈາກຊາຕານ, ເຂາເປັນຄນກະບດ ແລະ ເປັນຄນຊັ່ວ; ຊາຕານຖກ
ສະແດງອອກໃນທຸກສິື່ງທີື່ປະຕິບັດໂດຍມະນຸດຊາດອັນທີື່ເສື່ອມຊາມ ແລະ ບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ສອດຄ່ອງ
ກັບພຣະເຈື້າເລີຍ ແລະ ທຸກສິື່ງລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນການສະແດງອອກຂອງຊາຕານ. ທຸກສິື່ງທີື່ກ່າວເຖິງ
ບໍໍ່ແມ່ນນິມິດ ແລະ ການປະຕິບັດ. ບນພື້ນຖານຂອງນິມິດ, ມະນຸດຄື້ນພບການປະຕິບັດ ແລະ
ເສັື້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຟັງ, ເພອ
ື່ ວ່າເຂາຈະໄດູ້ປະຖິື້ມແນວຄິດຂອງເຂາ ແລະ ຮັບເອາສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນທີື່
ເຂາບໍໍ່ໄດູ້ມີມາກ່ອນ. ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມະນຸດຮ່ວມມກັບພຣະອງ, ໃຫູ້ມະນຸດຍອມຮັບເອາ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງພຣະອງຢ່າງສມບນ ແລະ ມະນຸດຮຽກຮູ້ອງເພື່ອປະຈັກພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າເອງ
ປະຕິບັດ, ເພື່ອຜະເຊີນກັບອານາດອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເພື່ອຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ສະຫຼຼຸບກໍຄ ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນການຄຸມ
ູ້ ຄອງຂອງພຣະເຈື້າ. ການຢ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ
ພຣະເຈື້າ ກັບມະນຸດແມ່ນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສດ
ຸ .
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ: ເພອ
ື່ ມອບມະນຸດຊາດໃຫູ້ກບ
ັ ຊາຕານ, ມະນຸດຊາດ
ທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈື້າແມ່ນຫຍັງ, ພຣະຜູ້ສູ້າງແມ່ນຫຍັງ, ວິທີການນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ຫຼ ເປັນ
ຫຍັງມັນຈື່ງຈາເປັນທີື່ຕູ້ອງອ່ອນນູ້ອມຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເຂາເສື່ອມຊາມ. ຫຼງັ
ຈາກນັື້ນ ພຣະເຈື້າກໍກອບກູ້ເອາມະນຸດຈາກມຂອງຊາຕານເທື່ອລະກູ້າວ ຈນມະນຸດ
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ ແລະ ປະຕິເສດຊາຕານ. ນີື້ຄການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ. ນີື້ອາດ
ຟັງຄນິທານເທບນິຍາຍ ແລະ ມັນອາດເບິື່ງຄສັບສນ. ຜູ້ຄນຮູ້ສກວ່າ ນີື້ແມ່ນນິທານເທບນິຍາຍ ຍູ້ອນ
ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍວ່າ ມີຈັກຢ່າງແນ່ທີື່ເກີດຂນ
ື້ ກັບມະນຸດຕະຫຼອດເວລາຫຼາຍສອງສາມພັນປີທີື່
ຜ່ານມາ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຮູ້ວ່າ ມີຈັກເລື່ອງທີື່ເກີດຂື້ນໃນຈັກກະວານ ແລະ ທູ້ອງຟ້າ. ແລູ້ວຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັື້ນ, ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດຊື່ນຊມໂລກທີື່ອັດສະຈັນຫຼາຍກວ່າ, ເປັນຕາຢ້ານກວຫຼາຍ
ກວ່ານີື້ ເຊິື່ງມີຢ່ນອກເໜອໂລກແຫ່ງວັດຖຼຸ ແຕ່ເປັນໂລກທີື່ຕາມະນຸດຂອງພວກເຂາປິດບັງບໍໍ່ໃຫູ້ພວກ
ເຂາເບິື່ງເຫັນ. ມັນຮູ້ສກວ່າເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈໄດູ້ສາລັບມະນຸດ ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມ
ເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສາຄັນແຫ່ງຄວາມລອດພນ
ື້ ຂອງພຣະເຈື້າສາລັບມະນຸດ ຫຼ ຄວາມສາຄັນຂອງ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ເຂື້າໃຈໃນວິທີການທີື່ພຣະເຈື້າປາຖະໜາໃຫູ້
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ມະນຸດຊາດເປັນໃນທີື່ສຸດ. ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມທັງໝດ ຄກັບອາດາມ ແລະ ເອ
ວາບໍ? ບໍໍ່! ເປົື້າໝາຍແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອຮັບເອາກຸ່ມຄນ ທີື່
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ແລະ ຍອມອ່ອນນູ້ອມຕໍພ
ໍ່ ຣະອງ. ເຖິງແມ່ນຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້
ເສື່ອມຊາມ, ພວກເຂາກໍບໍໍ່ເຫັນຊາຕານເປັນພໍໍ່ຂອງພວກເຂາອີກຕໍໍ່ໄປ; ພວກເຂາຮັບຮູ້ເຖິງໃບໜູ້າທີື່
ເປັນຕາລັງກຽດຂອງຊາຕານ ແລະ ປະຕິເສດມັນ ແລະ ພວກເຂາໄດູ້ມາຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າເພື່ອຍອມຮັບ
ເອາການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີຂອງພຣະເຈາື້ . ພວກເຂາມາຮູ້ຈັກສິື່ງທີື່ຂີື້ຮູ້າຍ ແລະ ມັນແຕກ
ຕ່າງຈາກສິື່ງທີື່ບໍລສ
ິ ຸດແນວໃດ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຊັ່ວຮູ້າຍ
ຂອງຊາຕານ. ມະນຸດຊາດແບບນີື້ຈະບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດສາລັບຊາຕານ ຫຼ ນະມັດສະການຊາຕານ ຫຼ
ບຊາຊາຕານ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ພວກເຂາເປັນກຸ່ມຄນທີື່ຖກຮັບເອາໂດຍພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ. ນີື້ຄຄວາມ
ສາຄັນຂອງພາລະກິດໃນການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດຂອງພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນທ່າມກາງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ຈຸດ ປະ ສ ງຂອງສາ ມຂັື້ນ ຕອນຂອງພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງຫມດຂອງເຮາ, ແຜນການທີື່ກວມເອາຫກພັນປີ, ປະກອບດູ້ວຍສາມ
ໄລຍະ ຫຼ ສາມຍຸກ: ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໃນເບື້ອງຕື້ນ (ເຊິື່ງເປັນຍຸກທາອິດ), ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ (ເຊິື່ງ
ແມ່ນຍຸກຂອງການໄຖ່ບາບ) ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ການເຮັດພາລະກິດຂອງເຮາ
ໃນສາມຍຸກນີື້ ແຕກຕ່າງກັນໃນເນື້ອຫາຕາມທາມະຊາດຂອງແຕ່ລະຍຸກ, ແຕ່ໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງມະນຸດ ຫຼ ເວື້າຢ່າງຊັດເຈນກໍຄ ມັນຖກສູ້າງຂື້ນເພື່ອໃຫູ້ທຽບທັນ
ກັບກນລະຍຸດທີື່ຊາຕານໃຊູ້ໃນສງຄາມທີື່ເຮາຕໍໍ່ສູ້ກັບມັນ. ຈຸດປະສງຂອງພາລະກິດຂອງເຮາແມ່ນເພື່ອ
ເອາຊະນະຊາຕານ, ເພື່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງ ສະຕິປັນຍາ ແລະ ອານາດອັນຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງເຮາ, ເພອ
ື່
ເປີດເຜີຍກນລະຍຸດທຸກຢ່າງຂອງຊາຕານ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍເຊື້ອຊາດມະນຸດທັງໝດໃຫູ້ລອດພື້ນ ເຊິື່ງ
ດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ການຄວບຄຸມຂອງມັນ. ມັນເປັນການສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງສະຕິປັນຍາ ແລະ
ອານາດອັນຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງເຮາ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເປີດເຜີຍໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫນູ້າກຽດຊັງທີື່ບໍໍ່
ສາມາດທນຕໍໍ່ໄປໄດູ້ຂອງຊາຕານ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມັນເປັນການສິດສອນຕໍໍ່ສິື່ງທີື່ເຮາສູ້າງຂື້ນມາເພອ
ື່
ໃຫູ້ຮູ້ຈັກໃຈູ້ແຍກລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊັ່ວ, ເພື່ອໃຫູ້ຮູ້ວ່າເຮາເປັນຜູ້ປົກຄອງທຸກສິື່ງ, ເພອ
ື່
ໃຫູ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈູ້ງວ່າຊາຕານແມ່ນສັດຕຂອງມະນຸດ, ເປັນສິື່ງທີື່ຕໍ່າສຸດຂອງຄວາມຕໍ່າ, ສິື່ງຊັ່ວ
ຮູ້າຍ ແລະ ເພື່ອບອກເຖິງຄວາມແນ່ນອນແທູ້ຈິງ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊັ່ວ
ຮູ້າຍ, ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ຖກຕູ້ອງ, ຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມເປິເປືື້ອນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງເປັນ
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ສິື່ງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ແມ່ນຫຍັງເປັນສິື່ງທີື່ໄຮູ້ກຽດສັກສີ. ດູ້ວຍວິທີນີື້, ມວນມະນຸດຊາດທີື່ຂາດສະຕິ
ປັນຍາຈະສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ເຮາວ່າມັນບໍໍ່ແມ່ນເຮາເປັນຜູ້ເຮັດໃຫູ້ມວນມະນຸດເສື່ອມໂຊມ ແລະ
ມີພຽງແຕ່ເຮາ ນັື້ນກໍຄ ພຣະຜູ້ສູ້າງໂລກສາມາດຊ່ວຍມວນມະນຸດຊາດໃຫູ້ພື້ນໄດູ້, ສາມາດສະໜອງ
ສັບພະສິື່ງໃຫູ້ມວນມະນຸດ ເພື່ອໃຫູ້ເກີດຄວາມສຸກແກ່ພວກເຂາ; ແລະ ພວກເຂາຈະຮັບຮູ້ວ່າ ເຮາເປັນ
ຜູ້ປົກຄອງທຸກສິື່ງ ແລະ ຊາຕານເປັນພຽງແຕ່ຫນື່ງໃນຊີວິດທີື່ເຮາສູ້າງຂື້ນ ເຊິື່ງຕໍໍ່ມາມັນຫັນມາຕໍໍ່ຕູ້ານ
ເຮາ. ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີຂອງເຮາຖກແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະ ເພື່ອບັນລຸຜນຮັບ ດັັ່ງຕໍໍ່ໄປ
ນີ:ື້ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ການສູ້າງຂອງເຮາກາຍເປັນພະຍານຝ່າຍເຮາ, ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຂາເຂື້າໃຈຄວາມປະສງ
ຂອງເຮາ ແລະ ຮູ້ວ່າເຮາຄຄວາມຈິງ.
(ຄັດຈາກບດ “ເລື່ອງຈິງທີື່ຢ່ເບື້ອງຫຼັງພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຈື້າຕູ້ອງຮູ້ວ່າ ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າຈະປະຕິບັດພາລະກິດຫຍັງກໍຕາມ, ເຈດຕະນາຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ, ຫວໃຈຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງທີມ
ື່ ີຕມ
ໍໍ່ ະນຸດກໍຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ. ບໍໍ່ວ່າພຣະທາຂອງພຣະອງຈະຮຸນແຮງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ບໍໍ່ວ່າ
ສະພາບແວດລູ້ອມຈະເປັນໄພຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຫຼັກການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ
ຄວາມປະສງໃນການໄຖ່ມະນຸດຂອງພຣະອງກໍຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ. ໂດຍມີເງ ື່ອນໄຂວ່າ ມັນບໍໍ່ແມ່ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການເປີດເຜີຍເຖິງການສິື້ນສຸດຂອງມະນຸດ ຫຼ ປາຍທາງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງໄລຍະສຸດທູ້າຍ ຫຼ ພາລະກິດຂອງການນາແຜນທັງໝດໃນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ
ມາເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ ແລະ ໂດຍມີເງ ື່ອນໄຂວ່າ ມັນຢ່ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນ
ມະນຸດ ແລູ້ວຫວໃຈຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ. ມັນຈະເປັນຄວາມລອດພື້ນຂອງ
ມະນຸດຊາດຢ່ສະເໝີ. ນີື້ຄວນເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຈື້າ. ຈຸດປະສງຂອງ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແມ່ນຄວາມລອດພື້ນຂອງບັນດາມວນມະນຸດ ເຊິື່ງນີື້ໝາຍເຖິງການໄຖ່ບາບທີື່
ສມບນຂອງມະນຸດຈາກອານາດຂອງຊາຕານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນ
ຕອນແມ່ນມີຈຸດປະສງ ແລະ ຄວາມສາຄັນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະຂັື້ນຕອນກໍເປັນສ່ວນໜື່ງ
ຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດ ແລະ ແຕ່ລະຂັນ
ື້ ຕອນກໍໍ່ແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດ
ພື້ນທີື່ຖກນາໄປປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງມະນຸດຊາດ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເສັື້ນທາງໄປສ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ມື້ນີື້ ພວກເຮາຈະສະຫຼຼຸບຄວາມຄິດ, ແນວຄິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວນັບ
ຕັື້ງແຕ່ທພ
ີື່ ຣະອງໄດູ້ເນລະມິດສູ້າງມະນຸດຊາດ. ພວກເຮາຈະເບິື່ງວ່າແມ່ນຫຍັງຄພາລະກິດທີື່ພຣະອງ
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ປະຕິບັດ ນັບຕັື້ງແຕ່ການເນລະມິດສູ້າງໂລກຈນເຖິງການເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນຢ່າງເປັນທາງການ.
ແລູ້ວພວກເຮາກໍຈະສາມາດຄື້ນພບວ່າ ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດອັນໃດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ມະນຸດບໍໍ່
ຮູ້ຈັກ ແລະ ຈາກນັື້ນ ພວກເຮາກໍຈະສາມາດເຫັນແຈູ້ງເຖິງຄາສັັ່ງແຫ່ງແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ເຂື້າໃຈເຖິງບໍລິບດທີື່ພຣະເຈື້າສູ້າງພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ, ແຫຼງ່ ກາເນີດ ແລະ
ຂະບວນການພັດທະນາຂອງພາລະກິດນັື້ນຢ່າງທວ
ັ່ ເຖິງ ແລະ ຍັງຈະເຂື້າໃຈຢ່າງທັ່ວເຖິງວ່າພຣະອງ
ຕູ້ອງການຜນຫຍັງຈາກພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ ນັື້ນກໍຄ ແກ່ນຫຼັກ ແລະ ເປົື້າໝາຍຂອງ
ພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ. ເພອ
ື່ ເຂື້າໃຈສິື່ງຕ່າງໆເຫຼັ່ານີື້ ພວກເຮາຈາເປັນຕູ້ອງກັບໄປຍັງ
ເວລາທີື່ຫ່າງໄກ, ສະຫງ ບ ແລະ ມິດງຽບ ຕອນທີື່ຍັງບໍໍ່ທັນມີມະນຸດເທື່ອ...
ເມື່ອພຣະເຈື້າລຸກຂື້ນຈາກຕຽງນອນຂອງພຣະອງ, ຄວາມຄິດທາອິດທີື່ພຣະອງມີກໍຄສິງື່ ນີື້: ການ
ສູ້າງຄນທີື່ມີຊີວິດ, ມະນຸດທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ມີຊີວິດ, ຜູ້ທີື່ຈະດາລງຊີວິດຢກ
່ ັບພຣະອງ ແລະ ເປັນເພື່ອນ
ທີື່ຊື່ສັດຂອງພຣະອງ; ບຸກຄນນີື້ຈະສາມາດຟັງພຣະອງ ແລະ ພຣະອງກໍສາມາດໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ລມ
ກັບເຂາໄດູ້. ແລູ້ວເປັນຄັື້ງທາອິດທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ຕັກເອາຂີື້ດິນກາໜື່ງ ແລະ ໃຊູ້ມັນເພື່ອເນລະມິດສູ້າງ
ຄນທີື່ມີຊີວິດຄນທາອິດ ຕາມລັກສະນະທີື່ພຣະອງໄດູ້ຈິນຕະນາການໃນຄວາມຄິດຂອງພຣະອງ ແລະ
ຫຼັງຈາກນັື້ນ ພຣະອງກໍໃຫູ້ຊື່ແກ່ສິື່ງທີມ
ື່ ີຊີວິດນີື້ວ່າ ອາດາມ. ຫຼງັ ຈາກທີື່ພຣະເຈື້າມີຄນທີື່ມີຊີວິດ ແລະ
ມີລມຫາຍໃຈນີື້ແລູ້ວ, ພຣະອງຮູ້ສກແນວໃດ? ເປັນຄັື້ງທາອິດທີື່ພຣະອງຮູ້ສກເຖິງຄວາມປິຕິຍິນດີທີື່
ມີຄນອັນເປັນທີື່ຮັກ ແລະ ເປັນເພື່ອນ. ພຣະອງຍັງຮູ້ສກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເປັນບິດາຄັື້ງ
ທາອິດ ແລະ ຄວາມກັງວນໃຈທີື່ມາພູ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບນັື້ນ. ຄນທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ມີລມ
ຫາຍໃຈນີື້ໄດູ້ນາຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມປິຕິຍິນດີມາສ່ພຣະເຈື້າ; ພຣະອງຮູ້ສກສະບາຍໃຈເປັນຄັື້ງທາ
ອິດ. ນີື້ແມ່ນສິງື່ ທາອິດທີພ
ື່ ຣະເຈື້າໄດູ້ເຮັດທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດດູ້ວຍຄວາມຄິດ ຫຼ ແມ່ນ
ແຕ່ພຣະທາຂອງພຣະອງ, ແຕ່ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດດູ້ວຍມຂອງພຣະອງເອງ. ເມື່ອສິື່ງມີຊີວິດປະເພດນີື້
ນັນ
ື້ ກໍຄ ຄນທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ມີລມຫາຍໃຈໄດູ້ຢືນຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ, ຖກສູ້າງຈາກເນື້ອໜັງ ແລະ
ເລອດ, ມີຮ່າງກາຍ ແລະ ຮບຮ່າງ ແລະ ສາມາດເວື້າກັບພຣະເຈື້າໄດູ້, ພຣະອງກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີ
ທີື່ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ສກມາກ່ອນ. ພຣະເຈື້າຮູ້ສກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ
ສິື່ງມີຊີວິດນີື້ບໍໍ່ພຽງແຕ່ດງດດຫວໃຈຂອງພຣະອງ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫູ້ອບອຸ່ນ ແລະ ດນບັນດານຫວໃຈ
ຂອງພຣະອງດູ້ວຍທຸກການເຄື່ອນໄຫວເລັກນູ້ອຍທີື່ເຂາເຮັດ. ເມື່ອສິື່ງມີຊີວິດນີື້ຢືນຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ,
ມັນກໍເປັນຄັື້ງທາອິດທີື່ພຣະອງມີຄວາມຄິດຈະຮັບເອາຜູ້ຄນແບບນີື້ເພີື່ມຂື້ນອີກ. ນີື້ແມ່ນເຫດການ
ຕາມລາດັບທີື່ເລີື່ມຕື້ນດູ້ວຍຄວາມຄິດທາອິດຂອງພຣະເຈື້າ. ສາລັບພຣະເຈື້າແລູ້ວ ທຸກເຫດການເຫຼັ່າ
ນີື້ແມ່ນເກີດຂື້ນເປັນຄັື້ງທາອິດ, ແຕ່ໃນເຫດການຄັື້ງທາອິດເຫຼັ່ານີື້, ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະຮູ້ສກຫຍັງກໍຕາມ
ໃນເວລານັື້ນ ເຊັັ່ນ: ຄວາມປິຕິຍິນດີ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມກັງວນໃຈ, ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດໃຫູ້
ພຣະອງແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສກເຫຼັ່ານີື້ນາ. ນັບຕັື້ງແຕ່ຈາກຊ່ວງເວລານັື້ນເປັນຕື້ນມາ, ພຣະເຈື້າກໍຮູ້ສກ
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ເຖິງຄວາມໂດດດ່ຽວ ແລະ ຄວາມໂສກເສື້າທີື່ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍຜະເຊີນມາກ່ອນ. ພຣະອງຮູ້ສກວ່າ
ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາ ຫຼ ຢັົ່ງເຖິງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມກັງວນໃຈ ຫຼ ເຈດຕະນາຂອງພຣະອງທີມ
ື່ ີ
ຕໍໍ່ມະນຸດ, ສະນັື້ນ ພຣະອງຈື່ງຍັງຮູ້ສກໂສກເສື້າ ແລະ ເຈັບປວດໃນຫວໃຈຂອງພຣະອງ. ເຖິງ
ແມ່ນພຣະອງໄດູ້ເຮັດສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ເພື່ອມະນຸດ, ມະນຸດກໍບໍໍ່ໄດູ້ຮູ້ຈັກ ແລະ ບໍໍ່ເຂື້າໃຈສິື່ງນັື້ນເລີຍ.
ນອກຈາກຄວາມສຸກ, ຄວາມປິຕິຍິນດີ ແລະ ຄວາມສະບາຍໃຈທີື່ມະນຸດນາມາໃຫູ້ກັບພຣະອງແລູ້ວ
ເຂາຍັງໄດູ້ນາເອາຄວາມໂສກເສື້າ ແລະ ຄວາມໂດດດ່ຽວມາສ່ພຣະອງເປັນຄັື້ງທາອິດຢ່າງໄວວາອີກ
ດູ້ວຍ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຄຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກຂອງພຣະເຈື້າໃນເວລານັື້ນ. ໃນຂະນະທີື່ພຣະເຈື້າ
ກາລັງເຮັດທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້, ໃນຫວໃຈຂອງພຣະອງກໍປ່ຽນຈາກຄວາມປິຕິຍິນດີກາຍເປັນຄວາມ
ໂສກເສື້າ ແລະ ຈາກຄວາມໂສກເສື້າກາຍເປັນຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກເຫຼັ່ານີື້ກໍປະກອບໄປ
ດູ້ວຍຄວາມກະວນກະວາຍໃຈ. ສິື່ງທີື່ພຣະອງຕູ້ອງການເຮັດແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ບຸກຄນນີື້, ມະນຸດຊາດ
ຄນນີື້ຮູ້ຈັກເຖິງສິື່ງທີື່ຢ່ໃນຫວໃຈຂອງພຣະອງ ແລະ ເຂື້າໃຈເຖິງເຈດຕະນາຂອງພຣະອງໂດຍໄວເທັ່າ
ນັື້ນ. ເພື່ອວ່າພວກເຂາຈະສາມາດກາຍມາເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອງ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງ
ພຣະອງ ແລະ ເຫັນພູ້ອມກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາຈະບໍໍ່ພຽງແຕ່ຟັງພຣະເຈື້າກ່າວ ແລະ
ນິື້ງເສີຍອີກຕໍໍ່ໄປ; ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮູ້ຈັກເຖິງວິທີການເຂື້າຮ່ວມກັບພຣະເຈື້າໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ;
ເໜອສິື່ງອື່ນໃດ, ພວກເຂາຈະບໍໍ່ເປັນຜູ້ຄນທີື່ເມີນເສີຍຕໍໍ່ການຮຽກຮູ້ອງຂອງພຣະເຈື້າອີກຕໍໍ່ໄປ. ສິື່ງທາ
ອິດເຫຼັ່ານີື້ທີື່ພຣະເຈື້າເຮັດແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສາລັບແຜນການຄຸມ
ູ້
ຄອງຂອງພຣະອງ ແລະ ສາລັບມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ.
ຫຼັງຈາກການເນລະມິດສູ້າງສັບພະທຸກສິື່ງ ແລະ ມະນຸດຊາດ, ພຣະເຈື້າກໍບໍໍ່ໄດູ້ພັກຜ່ອນ. ພຣະອງ
ກະວນກະວາຍໃຈ ແລະ ຮູ້ອນຮນທີື່ຈະປະຕິບັດການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ ແລະ ຮັບເອາຜູ້ຄນທີື່
ພຣະອງຮັກຫຼາຍໃນທ່າມກາງມະນຸດຊາດ.
............
ພຣະເຈື້າພິຈາລະນາກໍລະນີນີື້ໃນການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດຂອງພຣະອງ ແລະ ໃນຄວາມລອດພື້ນ
ຂອງມະນຸດຊາດຂອງພຣະອງ ເປັນສິື່ງທີື່ສາຄັນເໜອກວ່າສິື່ງອື່ນໃດ. ພຣະອງເຮັດສິື່ງຕ່າງໆເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່
ພຽງແຕ່ດູ້ວຍຄວາມຄິດຂອງພຣະອງ, ບໍໍ່ພຽງແຕ່ດູ້ວຍພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນດູ້ວຍ
ລັກສະນະທີື່ບັງເອີນຢ່າງແນ່ນອນ, ພຣະອງເຮັດທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ດູ້ວຍແຜນການ, ດູ້ວຍເປົື້າໝາຍ, ດູ້ວຍ
ມາດຕະຖານ ແລະ ດູ້ວຍຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ. ມັນຊັດເຈນແລູ້ວວ່າ ພາລະກິດນີື້ເພື່ອຊ່ວຍ
ມະນຸດຊາດໃຫູ້ລອດພື້ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສາລັບທັງພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດ. ບໍໍ່ວ່າ
ພາລະກິດຈະຍາກສໍ່າໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ວ່າອຸປະສັກຈະໃຫຍ່ສໍ່າໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ວ່າມະນຸດຈະອ່ອນແອສໍ່າໃດກໍ
ຕາມ ຫຼ ຄວາມກະບດຂອງມະນຸດຊາດຈະຮູ້າຍແຮງສໍ່າໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ມຫ
ີ ຍັງໃນສິື່ງນີື້ທີື່ຍາກ
ສາລັບພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ຕນເອງບໍໍ່ຫວ່າງ, ເສຍສະຫຼະຄວາມພະຍາຍາມອັນເຈັບປວດ
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ຂອງພຣະອງ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງພາລະກິດທີື່ພຣະອງເອງຕູ້ອງການປະຕິບັດສະເໝີ. ພຣະອງຍັງຈັດກຽມ
ທຸກສິື່ງ ແລະ ໃຊູ້ອານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອງເໜອທຸກຄນທີື່ພຣະອງຈະປະຕິບັດພາລະກິດນາ
ແລະ ທຸກພາລະກິດທີື່ພຣະອງຕູ້ອງການເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ, ບໍໍ່ມີຫຍັງໃນສິື່ງນີທ
ື້ ີື່ເຄີຍຖກເຮັດມາກ່ອນ. ນີື້
ເປັນຄັື້ງທາອິດທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ໃຊູ້ວິທີການເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ຈ່າຍລາຄາອັນຍິື່ງໃຫຍ່ແບບນີື້ ສາລັບໂຄງການ
ອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດຊາດໃຫູ້ລອດພື້ນນີື້. ໃນຂະນະທີື່ພຣະເຈື້າ
ກາລັງປະຕິບັດພາລະກິດນີື້, ພຣະອງສາແດງ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມພະຍາຍາມອັນເຈັບປວດຂອງ
ພຣະອງ ສິື່ງທີື່ພຣະອງມີ ແລະ ເປັນ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ລິດທານຸພາບສງສຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ທຸກ
ດູ້ານໃນອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ ໃຫູ້ແກ່ມະນຸດຊາດເທື່ອລະໜູ້ອຍໂດຍບໍໍ່ມີການສະຫງວນໃດໆ. ພຣະອງ
ເປີດເຜີຍ ແລະ ສະແດງສິງື່ ເຫຼັ່ານີື້ດັັ່ງທີື່ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ. ສະນັື້ນ ໃນຈັກກະວານທັງປວງ
ນອກຈາກຜູ້ຄນທີື່ພຣະເຈື້າຕັື້ງໃຈຈະຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນແລູ້ວ ກໍບໍໍ່ມີສິື່ງມີຊີວິດໃດທີື່ໄດູ້
ໃກູ້ຊິດກັບພຣະເຈື້າແບບນີື້, ທີື່ມີຄວາມສາພັນຢ່າງສະໜິດສະໜມກັບພຣະອງແບບນີື້. ໃນຫວໃຈ
ຂອງພຣະອງ, ມະນຸດຊາດທີື່ພຣະອງຕູ້ອງການຄຸມ
ູ້ ຄອງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ ແມ່ນສາຄັນທີື່ສດ
ຸ ;
ພຣະອງເຊີດຊູມະນຸດຊາດນີື້ເໜອສິື່ງອື່ນໃດ; ເຖິງແມ່ນພຣະອງໄດູ້ຈ່າຍລາຄາອັນຍິື່ງໃຫຍ່ສາລັບພວກ
ເຂາ ແລະ ເຖິງແມ່ນພຣະອງຖກພວກເຂາທາຮູ້າຍ ແລະ ບໍເໍ່ ຊື່ອຟັງຢ່າງຕໍໍ່ເນອ
ື່ ງ, ພຣະອງກໍບໍໍ່ເຄີຍປະ
ຖິື້ມພວກເຂາ ແລະ ສບຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງຢ່າງບໍໍ່ອິດເມອ
ື່ ຍ, ໂດຍບໍໍ່ມີຄາຕໍໍ່ວ່າ ຫຼ ຄວາມເສຍ
ໃຈ. ນີື້ກໍຍູ້ອນພຣະອງຮູ້ວ່າ ໃນອີກບໍໍ່ດນ ຜູ້ຄນກໍຈະຕື່ນຕວຕໍໍ່ການຮຽກເອີື້ນຂອງພຣະອງ ແລະ ຖກ
ດນບັນດານດູ້ວຍພຣະທາຂອງພຣະອງ, ຮັບຮູ້ວ່າພຣະອງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າແຫ່ງການເນລະມິດສູ້າງ
ແລະ ກັບຄນສ່ຂູ້າງຂອງພຣະອງ...
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າເອງ III”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າຈະເຮັດຫຍັງ ຫຼ ພຣະອງຈະເຮັດມັນດູ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ວ່າລາຄາຈະເທັ່າໃດກໍ
ຕາມ, ບໍໍ່ວ່າຈຸດປະສງຂອງພຣະອງຈະແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ, ເປົື້າໝາຍແຫ່ງການກະທາຂອງພຣະອງແມ່ນ
ບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງ. ເປົື້າໝາຍຂອງພຣະອງແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃສ່ໃນມະນຸດ, ພູ້ອມ
ທັງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າສາລັບມະນຸດ; ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ມັນແມ່ນເພື່ອປັື້ນ
ມະນຸດໃນທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າເຊື່ອວ່າເປັນບວກຕາມບາດກູ້າວຂອງພຣະອງ, ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສາມາດ
ເຂື້າໃຈຫວໃຈຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຢັົ່ງເຖິງແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຊື່ອຟັງ
ອານາດການປົກຄອງສງສຸດ ແລະ ການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວກໍເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບັນລຸຄວາມຢາ
ເກງພຣະເຈື້າ ແລະ ການຫຼີກເວັື້ນສິື່ງຊັ່ວຮູ້າຍ, ທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນດູ້ານໜື່ງຂອງເປົື້າໝາຍຂອງພຣະເຈື້າ
ໃນທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອງໄດູ້ກະທາ. ອີກດູ້ານໜື່ງກໍຄ ຍູ້ອນຊາຕານເປັນຜູ້ສູ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເປົື້າ
ໝາຍການຮັບໃຊູ້ໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ມະນຸດຈື່ງຖກມອບໃຫູ້ແກ່ຊາຕານຢ່ເລື້ອຍໆ; ນີື້ຄວິທີ
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ທີື່ພຣະເຈື້າໃຊູ້ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນເຫັນໃນການລໍໍ້ລວງຂອງຊາຕານ ແລະ ໂຈມຕີຄວາມຊັ່ວຮູ້າຍ,
ຄວາມຂີື້ຮູ້າຍ ແລະ ຄວາມເປັນຕາລັງກຽດຂອງຊາຕານ, ໃນທີື່ສຸດກໍເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນກຽດຊັງຊາຕານ
ແລະ ສາມາດຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂື້າໃຈເຖິງສິື່ງທີື່ຢ່ໃນດູ້ານລບ. ຂະບວນການນີື້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາຖກປົດ
ປ່ອຍຕນເອງເທື່ອລະໜູ້ອຍຈາກການຄວບຄຸມ ແລະ ການກ່າວຫາ, ການແຊກແຊງ ແລະ ການໂຈມຕີ
ຂອງຊາຕານ, ຈນກວ່າ ຍູ້ອນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຟັງ
ພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຢາເກງພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາຈື່ງໄດູ້ເອາຊະນະເໜອ
ການໂຈມຕີ ແລະ ການກ່າວຫາຂອງຊາຕານ; ມີພຽງເມື່ອນັື້ນ ພວກເຂາຈງື່ ຈະຖກໄຖ່ຈາກອິດທິພນ
ຂອງຊາຕານຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ການລອດພື້ນຂອງຜູ້ຄນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຊາຕານໄດູ້ຖກເອາຊະນະ, ມັນ
ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂາບໍໍ່ແມ່ນອາຫານໃນປາກຂອງຊາຕານອີກຕໍໍ່ໄປ, ແທນທີື່ຈະກນກິນພວກເຂາ,
ຊາຕານໄດູ້ສະຫຼະຖິື້ມພວກເຂາ. ນີື້ກໍຍູ້ອນຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວຊື່ສັດ, ຍູ້ອນພວກເຂາມີຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມ
ເຊື່ອຟັງ ແລະ ຄວາມຢາເກງຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ຍູ້ອນພວກເຂາແຕກຫັກຈາກຊາຕານຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ພວກ
ເຂານາຄວາມອັບອາຍມາສ່ຊາຕານ, ພວກເຂາເຮັດໃຫູ້ຊາຕານເປັນຄນຂີື້ຢ້ານ ແລະ ພວກເຂາເອາ
ຊະນະຊາຕານຢ່າງເດັດຂາດ. ຄວາມເຊື່ອໝັື້ນຂອງພວກເຂາໃນການຕິດຕາມພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມ
ເຊື່ອຟັງ ແລະ ຄວາມຢາເກງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ເອາຊະນະຊາຕານ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຊາຕານຍອມປ່ອຍພວກ
ເຂາຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ມີແຕ່ຜຄ
ູ້ ນແບບນີື້ຈື່ງຈະຖກຮັບເອາໂດຍພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ມັນແມ່ນສິື່ງນີື້ທີື່
ເປັນຈຸດປະສງສຸດທູ້າຍຂອງພຣະເຈື້າໃນການຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າເອງ II”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ: ເພອ
ື່ ມອບມະນຸດຊາດໃຫູ້ກບ
ັ ຊາຕານ, ມະນຸດຊາດ
ທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈື້າແມ່ນຫຍັງ, ພຣະຜູ້ສູ້າງແມ່ນຫຍັງ, ວິທີການນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ຫຼ ເປັນ
ຫຍັງມັນຈື່ງຈາເປັນທີື່ຕູ້ອງອ່ອນນູ້ອມຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເຂາເສື່ອມຊາມ. ຫຼັງ
ຈາກນັື້ນ ພຣະເຈື້າກໍກອບກູ້ເອາມະນຸດຈາກມຂອງຊາຕານເທື່ອລະກູ້າວ ຈນມະນຸດນະມັດສະການ
ພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ ແລະ ປະຕິເສດຊາຕານ. ນີື້ຄການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ. ນີື້ອາດຟັງຄນິທານ
ເທບນິຍາຍ ແລະ ມັນອາດເບິື່ງຄສັບສນ. ຜູ້ຄນຮູ້ສກວ່າ ນີື້ແມ່ນນິທານເທບນິຍາຍ ຍູ້ອນພວກເຂາບໍໍ່
ຮູ້ຫຍັງເລີຍວ່າ ມີຈັກຢ່າງແນ່ທີື່ເກີດຂື້ນກັບມະນຸດຕະຫຼອດເວລາຫຼາຍສອງສາມພັນປີທີື່ຜ່ານມາ ແຮງ
ໄກທີື່ພວກເຂາຮູ້ວ່າ ມີຈັກເລື່ອງທີື່ເກີດຂື້ນໃນຈັກກະວານ ແລະ ທູ້ອງຟ້າ. ແລູ້ວຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ນັື້ນ
ກໍຍູ້ອນວ່າພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດຊື່ນຊມໂລກທີື່ອັດສະຈັນຫຼາຍກວ່າ, ເປັນຕາຢ້ານກວຫຼາຍກວ່ານີື້ ເຊິື່ງມີ
ຢ່ນອກເໜອໂລກແຫ່ງວັດຖຼຸ ແຕ່ເປັນໂລກທີື່ຕາມະນຸດຂອງພວກເຂາປິດບັງບໍໍ່ໃຫູ້ພວກເຂາເບິື່ງເຫັນ.
ມັນຮູ້ສກວ່າເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈໄດູ້ສາລັບມະນຸດ ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບ
ຄວາມສາຄັນແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າສາລັບມະນຸດ ຫຼ ຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
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ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ເຂື້າໃຈໃນວິທີການທີື່ພຣະເຈື້າປາຖະໜາໃຫູ້ມະນຸດຊາດເປັນໃນທີື່
ສຸດ. ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມທັງໝດ ຄກັບອາດາມ ແລະ ເອວາບໍ? ບໍ!ໍ່ ເປົື້າໝາຍ
ແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອຮັບເອາກຸ່ມຄນ ທີື່ນະມັດສະການ
ພຣະເຈື້າ ແລະ ຍອມອ່ອນນູ້ອມຕໍໍ່ພຣະອງ. ເຖິງແມ່ນຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ,
ພວກເຂາກໍບໍໍ່ເຫັນຊາຕານເປັນພໍໍ່ຂອງພວກເຂາອີກຕໍໍ່ໄປ; ພວກເຂາຮັບຮູ້ເຖິງໃບໜູ້າທີື່ເປັນຕາລັງກຽດ
ຂອງຊາຕານ ແລະ ປະຕິເສດມັນ ແລະ ພວກເຂາໄດູ້ມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າເພື່ອຍອມຮັບເອາການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາມາຮູ້ຈັກສິື່ງທີຂ
ື່ ີື້ຮູ້າຍ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກ
ສິື່ງທີື່ບໍລິສຸດແນວໃດ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຊັ່ວຮູ້າຍຂອງຊາຕານ.
ມະນຸດຊາດແບບນີື້ຈະບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດສາລັບຊາຕານ ຫຼ ນະມັດສະການຊາຕານ ຫຼ ບຊາຊາຕານ.
ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ພວກເຂາເປັນກຸ່ມຄນທີື່ຖກຮັບເອາໂດຍພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ. ນີື້ຄຄວາມສາຄັນຂອງ
ພາລະກິດໃນການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດຂອງພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນທ່າມກາງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າສູ້າງມະນຸດ ແລະ ວາງພວກເຂາໄວູ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະອງໄດູ້ນາພາພວກເຂາ
ຈນມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ຫຼັງຈາກນັື້ນ ພຣະອງຊ່ວຍພວກເຂາໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນຜູ້ຖວາຍ
ບາບເພື່ອມະນຸດຊາດ. ສຸດທູ້າຍ ພຣະອງຍັງຕູ້ອງໄດູ້ເອາຊະນະມະນຸດຊາດ, ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດທັງ
ໝດ ແລະ ຟືື້ນຟພວກເຂາໃຫູ້ກັບຄນສ່ລັກສະນະດັັ່ງເດີມຂອງພວກເຂາ. ນີື້ແມ່ນພາລະກິດທີື່ພຣະອງ
ໄດູ້ປະຕິບັດຕັື້ງແຕ່ຕື້ນ ເຊິື່ງນັື້ນກໍຄການຟືື້ນຟມະນຸດຊາດໃຫູ້ກັບຄນສ່ພາບດັັ່ງເດີມ ແລະ ລັກສະນະດັັ່ງ
ເດີມຂອງພວກເຂາ. ພຣະອງຈະສູ້າງຕັື້ງອານາຈັກຂອງພຣະອງ ແລະ ຟືື້ນຟລັກສະນະດັັ່ງເດີມຂອງ
ມະນຸດ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈື້າຈະຟືື້ນຟສິດອານາດຂອງພຣະອງຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ
ທ່າມກາງການສູ້າງທັງປວງ. ຫຼັງຈາກຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ, ມະນຸດຊາດກໍສນເສຍຫວໃຈ
ທີື່ຢາເກງພຣະະເຈື້າ ພູ້ອມທັງໜູ້າທີື່ທີື່ສງິື່ ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າຄວນມີ, ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຈື່ງກາຍເປັນ
ສັດຕທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ. ຕໍໍ່ມາ ມະນຸດຊາດດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ການຄວບຄຸມຂອງຊາຕານ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມຄາສັັ່ງຂອງຊາຕານ; ສະນັື້ນ ພຣະເຈື້າຈື່ງບໍໍ່ມີຫນທາງທີື່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃນ
ທ່າມກາງສິງື່ ມີຊີວິດຂອງພຣະອງ ແລະ ຍິື່ງບໍໍ່ສາມາດເອາຊະນະຄວາມເຄາລບຢາເກງຂອງພວກເຂາ
ໄດູ້. ມະນຸດຖກສູ້າງໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວນນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ແຕ່ຄວາມຈິງແລູ້ວ ພວກເຂາ
ຫັນຫຼັງໃສ່ພຣະອງ ແລະ ບຊາຊາຕານແທນ. ຊາຕານກາຍເປັນມິື່ງຂວັນໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ.
ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພຣະເຈື້າຈື່ງສນເສຍຕາແໜ່ງຂອງພຣະອງໃນຫວໃຈຂອງມະນຸດ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ພຣະອງ
ເສຍຄວາມໝາຍຢ່ເບື້ອງຫຼັງໃນການສູ້າງມະນຸດຊາດຂອງພຣະອງ. ສະນັື້ນ ເພື່ອຟືື້ນຟຄວາມໝາຍຢ່
ເບື້ອງຫຼັງໃນການສູ້າງມະນຸດຊາດຂອງພຣະອງ, ພຣະອງຕູ້ອງຟືື້ນຟລັກສະນະດັັ່ງເດີມຂອງພວກເຂາ
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ແລະ ກາຈັດມະນຸດຊາດອອກຈາກອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາ. ເພື່ອເອາມະນຸດຄນມາ
ຈາກຊາຕານ, ພຣະອງຕູ້ອງຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ. ມີພຽງວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ
ພຣະເຈື້າຈື່ງສາມາດຄ່ອຍໆຟືື້ນຟລັກສະນະ ແລະ ໜູ້າທີື່ດັັ່ງເດີມຂອງມະນຸດ ແລະ ສຸດທູ້າຍ ກໍຟືື້ນຟ
ອານາຈັກຂອງພຣະອງ. ການທາລາຍບຸດຊາຍທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງເຫຼັ່ານັື້ນເປັນຄັື້ງສຸດທູ້າຍກໍຍັງຈະຖກດາເນີນ
ຕໍໍ່ໄປເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດນະມັດສະການພຣະເຈື້າດີຂື້ນ ແລະ ມີຊີວິດຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກດີຂື້ນ.
ຍູ້ອນພຣະເຈື້າສູ້າງມະນຸດ, ພຣະອງກໍຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດນະມັດສະການພຣະອງ; ຍູ້ອນພຣະອງປາຖະ
ໜາຟືື້ນຟໜູ້າທີື່ດັັ່ງເດີມຂອງມະນຸດຊາດ, ພຣະອງຈະຕູ້ອງຟືື້ນຟສິື່ງນັື້ນທັງໝດ ແລະ ປາສະຈາກການ
ເຈອປົນໃດໆ. ການຟືື້ນຟສິດອານາດຂອງພຣະອງໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫູ້ມະນຸດນະມັດສະການພຣະອງ
ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະອງ; ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອງຈະຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດດາລງຊີວິດຍູ້ອນພຣະອງ ແລະ
ເຮັດໃຫູ້ສັດຕຂອງພຣະອງດັບສນຍູ້ອນສິດອານາດຂອງພຣະອງ; ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອງຈະເຮັດໃຫູ້
ທຸກສິື່ງກ່ຽວກັບພຣະອງໝັື້ນຄງໃນທ່າມກາງມະນຸດຊາດ ໂດຍປາສະຈາກການຕໍໍ່ຕູ້ານຈາກບຸກຄນ
ໃດໆ. ອານາຈັກທີື່ພຣະອງປາດຖະໜາທີື່ຈະສູ້າງຕັື້ງຄອານາຈັກຂອງພຣະອງເອງ. ມະນຸດຊາດທີື່ພຣະອງ
ປາດຖະໜາແມ່ນຜູ້ທີື່ຈະນະມັດສະການພຣະອງ, ຜູ້ທີື່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະອງທັງໝດ ແລະ ສະແດງເຖິງ
ຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອງ. ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ຊ່ວຍມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມໃຫູ້ລອດພື້ນ, ແລູ້ວຄວາມໝ
າຍທີື່ຢ່ເບື້ອງຫຼັງໃນການສູ້າງມະນຸດຊາດຂອງພຣະອງກໍຈະສນຫາຍໄປ; ພຣະອງຈະບໍໍ່ມີສິດອານາດໃນ
ທ່າມກາງມະນຸດອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ ອານາຈັກຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ສາມາດມີຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກຕໍໍ່ໄປ.
ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ທາລາຍສັດຕຜູ້ທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອງເຫຼັ່ານັື້ນ, ເຊິື່ງພຣະອງກໍຈະບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາຄວາມ
ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອງທັງໝດ ຫຼ ພຣະອງຈະບໍໍ່ສາມາດສູ້າງຕັື້ງອານາຈັກຂອງພຣະອງຢ່ເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກໄດູ້. ສິື່ງເຫຼາັ່ ນີື້ຈະເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມສາເລັດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ
ຜນສາເລັດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອງ: ເພອ
ື່ ທາລາຍໃຫູ້ໝດສາລັບຜູ້ທີື່ຢ່ໃນທ່າມກາງມະນຸດທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອ
ຟັງພຣະອງ ແລະ ເພື່ອນາເອາຜູ້ທີື່ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາ. ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ຖກຟືື້ນຟສ່
ລັກສະນະດັັ່ງເດີມ ແລະ ເມື່ອພວກເຂາສາມາດບັນລຸຜນຕາມໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາເອງ, ສາມາດຮັກສາ
ຕາແໜ່ງຂອງພວກເຂາເອງຢ່າງເໝາະສມ ແລະ ເຊື່ອຟັງການຈັດແຈງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າ
ຈະຮັບເອາກຸ່ມຄນທີື່ນະມັດສະການພຣະອງຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະອງຍັງຈະໄດູ້ສູ້າງຕັື້ງ
ອານາຈັກເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີື່ນະມັດສະການພຣະອງ. ພຣະອງຈະຮັບໄຊຊະນະຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ໂດຍນິລັນດອນ ແລະ ຜູ້ທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງຈະຖກທາລາຍລງຢ່າງນິລັນດອນ. ນີື້ຈະເປັນການຟືື້ນຟ
ເຈດຕະນາດັັ່ງເດີມຂອງພຣະອງໃນການສູ້າງມະນຸດຊາດ; ມັນຈະເປັນການຟືື້ນຟເຈດຕະນາໃນການ
ສູ້າງສັບພະສິື່ງທັງປວງ ແລະ ມັນຍັງຈະຟືື້ນຟສິດອານາດຂອງພຣະອງຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ນັື້ນກໍຄ
ທ່າມກາງສັບພະທຸກສິື່ງ ແລະ ທ່າມກາງສັດຕຂອງພຣະອງ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຈະເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງໄຊຊະນະ
ທັງໝດຂອງພຣະອງ. ຕໍຈ
ໍ່ າກນີື້ໄປ ມະນຸດຊາດຈະເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຊີວິດບນ
ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ. ພຣະເຈື້າຈະເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາຢ່າງນິລັນດອນກັບມະນຸດຊາດເຊັັ່ນກັນ ແລະ
77

ເລີື່ມຕື້ນຊີວິດຢ່າງນິດນິລັນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ພຣະອງເອງ ແລະ ມະນຸດ. ຄນສກກະປົກ ແລະ ຄນບໍໍ່
ເຊື່ອຟັງເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະສນຫາຍໄປ ແລະ ຜູ້ທີື່ຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈຈະຖກດັບສນ ແລະ ທຸກສິື່ງໃນ
ໂລກນີື້ທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ມີຢ່ອີກຕໍໍ່ໄປ. ມີແຕ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ພຣະອງຊ່ວຍໃຫູ້ລອດເທັ່າ
ນັື້ນທີື່ຈະຍັງຢ່; ມີແຕ່ການຊງສູ້າງຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະຍັງຢ່.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດຈະເຂື້າບ່ອນພັກເຊາພູ້ອມກັນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເມື່ອເວລາສາມຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດສິື້ນສຸດລງກໍຈະມີກຸ່ມຜູ້ທີື່ເປັນພະຍານຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ
ກຸ່ມຜູ້ທີື່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ທັງໝດຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ຈະສາມາດນາເອາຄວາມຈິງເຂາື້ ສ່
ການປະຕິບັດຕວຈິງໄດູ້. ພວກເຂາຈະມີຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສກ ແລະ ທຸກຄນຈະ
ຮູ້ຈັກສາມຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ. ນີື້ແມ່ນພາລະກິດທີື່ຈະໄດູ້ຮັບ
ຜນສາເລັດໃນຕອນສຸດທູ້າຍ ແລະ ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນແກູ້ວພະລກແຫ່ງພາລະກິດ 6.000 ປີ ໃນການ
ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເປັນພະຍານທີື່ຊງພະລັງທີື່ສຸດໃນການເອາຊະນະຊາຕານ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເສັື້ນທາງໄປສ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຫຼັງຈາກທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດຫກພັນປີຂອງພຣະອງຈນມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ພຣະເຈື້າໄດູ້ເປີດເຜີຍ
ການກະທາຫຼາຍຢ່າງຂອງພຣະອງ ໂດຍທີື່ເປົື້າໝາຍຫຼັກໆແມ່ນເພື່ອເອາຊະນະຊາຕານ ແລະ ນາເອາ
ຄວາມລອດພື້ນມາສ່ມະນຸດຊາດທັງໝດ. ພຣະອງໃຊູ້ໂອກາດນີື້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫູ້ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງຢ່
ໃນສະຫວັນ, ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງຢ່ໃນທະເລ ແລະ ທຸກສັບພະສິື່ງແຫ່ງ
ການສູ້າງຂອງພຣະເຈື້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດູ້ເຫັນລິດທານຸພາບສງສຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຈັກທຸກ
ການກະທາຂອງພຣະອງ. ພຣະອງຍາດເອາໂອກາດໃນການເອາຊະນະຊາຕານເພື່ອເປີດເຜີຍທຸກການ
ກະທາຂອງພຣະອງຕໍໍ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫູ້ຜູ້ຄນສາມາດສັນລະເສີນພຣະອງ ແລະ ຍກຍູ້ອງ
ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງໃນການເອາຊະນະຊາຕານ. ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ໃນສະຫວັນ
ແລະ ໃນທະເລໄດູ້ນາເອາສະຫງ່າລາສີມາສ່ພຣະອງ, ສັນລະເສີນລິດທານຸພາບສງສຸດຂອງພຣະອງ,
ສັນລະເສີນທຸກການກະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ຮູ້ອງຫານາມອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະອງ. ນີື້ແມ່ນຂໍໍ້ພສ
ິ ດ
ການເອາຊະນະຂອງພຣະອງເໜອຊາຕານ; ເປັນຫຼັກຖານຊີື້ບອກເຖິງການທາລາຍລູ້າງຊາຕານ. ສາຄັນ
ໄປກວ່ານັື້ນກໍຄ ມັນເປັນຫຼັກຖານແຫ່ງການຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຂອງພຣະອງ. ການຊງສູ້າງທັງ
ໝດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ນາເອາສະຫງ່າລາສີມາສພ
່ ຣະອງ, ສັນລະເສີນພຣະອງສາລັບການເອາຊະນະສັດຕ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ການກັບຄນມາດູ້ວຍໄຊຊະນະ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະອງໃນນາມເປັນກະສັດແຫ່ງ
ໄຊຊະນະອັນຍິື່ງໃຫຍ່. ຈຸດປະສງຂອງພຣະອງບໍໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອເອາຊະນະຊາຕານ ເຊິື່ງດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງຈງື່ ສບຕໍໍ່ເປັນເວລາຫກພັນປີ. ພຣະອງໃຊູ້ການເສຍໄຊຂອງຊາຕານເພື່ອຊ່ວຍ
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ມະນຸດຊາດໃຫູ້ລອດພື້ນ; ພຣະອງໃຊູ້ການປະລາໄຊຂອງຊາຕານເພື່ອເປີດເຜີຍການກະທາຂອງພຣະອງ
ທັງໝດ ແລະ ເປີດເຜີຍທຸກສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອງ. ພຣະອງຈະໄດູ້ຮັບສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຝງທດ
ສະຫວັນທັງໝດຈະເຫັນທຸກສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອງ. ບັນດາຜູ້ສັ່ງຂ່າວໃນສະຫວັນ, ມະນຸດເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສິື່ງຊງສູ້າງທັງໝດເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະເຫັນສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງ. ນີື້
ແມ່ນພາລະກິດທີື່ພຣະອງກະທາ. ສິື່ງຊງສູ້າງຂອງພຣະອງໃນສະຫວັນ ແລະ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະເຫັນ
ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະອງຈະກັບຄນມາຢ່າງມີໄຊຊະນະຫຼັງຈາກໄດູ້ເອາຊະນະຊາຕານ
ຢ່າງສມບນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສັນລະເສີນພຣະອງ, ດູ້ວຍວິທີນີື້ ພຣະອງຈະປະສບຜນສາເລັດທັງ
ສອງດູ້ານໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ໃນທີື່ສຸດ ມະນຸດຊາດທັງໝດຈະຖກປົກຄອງໂດຍພຣະອງ ແລະ
ພຣະອງຈະກວາດລູ້າງທຸກຄນທີື່ຂັດຂນ ຫຼ ຕໍໍ່ຕູ້ານ: ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງຄ ພຣະອງຈະກາຈັດທຸກຄນທີື່
ເປັນຄນຂອງຊາຕານ.
(ຄັດຈາກບດ “ເຈື້າຄວນຮູ້ວ່າ ມະນຸດຊາດທັງໝດໄດູ້ພັດທະນາມາຮອດມື້ນີື້ໄດູ້ແນວໃດ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ມະນຸດທຸກຄນຈາເປັນຕູ້ອງເຂື້າໃຈຈຸດປະສງຂອງພາລະກິດຂອງເຮາຢ່ໃນໂລກນີື້, ນັື້ນແມ່ນ
ພາລະກິດທີື່ເຮາປາຖະໜາທີື່ຈະໄດູ້ຮັບສງສຸດ ແລະ ລະດັບໃດທີື່ເຮາຕູ້ອງບັນລຸໄດູ້ໃນພາລະກິດນີື້ກ່ອນ
ທີື່ພາລະກິດຈະສາເລັດໄດູ້ ຫຼັງຈາກໄດູ້ກູ້າວມາກັບເຮາຈນມາຮອດມື້ນີື້. ຖູ້າມະນຸດຍັງບໍໍ່ເຂື້າໃຈວ່າ
ພາລະກິດຂອງເຮາແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ, ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂາແມ່ນໄດູ້ຕິດຕາມເຮາໂດຍໄຮູ້
ປະໂຫຍດເລີຍບໍ? ຖູ້າຜູ້ຄນຕິດຕາມເຮາ, ພວກເຂາຄວນຮູ້ຈຸດປະສງຂອງເຮາ. ເຮາໄດູ້ດາເນີນ
ພາລະກິດໃນໂລກມະນຸດເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີມາແລູ້ວ ແລະ ມາຮອດມື້ນີື້ ເຮາຍັງດາເນີນພາລະກິດ
ຂອງເຮາຢ່. ເຖິງແມ່ນວ່າພາລະກິດຂອງເຮາຈະມີຫຼາຍໂຄງການກໍໍ່ຕາມ, ແຕ່ຈຸດປະສງຂອງພາລະກິດນີື້
ຍັງຄງບໍໍ່ປ່ຽນແປງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຮາຈະມາພູ້ອມກັບການພິພາກສາ ແລະ ການລງໂທດຕໍໍ່ກັບມະນຸດກໍໍ່
ຕາມ, ຍກຕວຢ່າງ, ສິື່ງທີື່ເຮາເຮັດແມ່ນເພື່ອປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນ ແລະ ເພື່ອ
ປະໂຫຍດໃນການເຜີຍແຜ່ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮາໃຫູ້ດີຂື້ນກວ່າເກັ່າ ແລະ ການເພີື່ມຂະຫຍາຍ
ພາລະກິດຂອງເຮາໃນບັນດາຊາດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຊາວຢິວຫລັງຈາກມະນຸດໄດູ້ຮັບການສູ້າງໃຫູ້ສມບນແລູ້ວ.
ສະນັື້ນໃນມື້ນີື້, ໃນເວລາທີື່ຫຼາຍໆຄນຈມເລິກໄປກັບຄວາມສິື້ນຫວັງ, ເຮາຍັງສບຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງ
ເຮາ, ເຮາສບຕໍໍ່ວຽກທີື່ເຮາຕູ້ອງເຮັດເພື່ອພິພາກສາ ແລະ ລງໂທດມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຕາມຄວາມຈິງ
ແລູ້ວມະນຸດແມ່ນເບື່ອໜ່າຍໃນສິື່ງທີື່ເຮາກ່າວ ແລະ ມະນຸດກໍບໍໍ່ມີຄວາມຕູ້ອງການທີື່ຈະສນໃຈໃນ
ພາລະກິດຂອງເຮາ, ເຮາກໍຍັງສບຕໍໍ່ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຮາຕໍໍ່ໄປ ເພາະວ່າຈຸດປະສງໃນພາລະກິດຂອງ
ເຮາຍັງຄງບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ແຜນການເບື້ອງຕື້ນຂອງເຮາຈະບໍໍ່ຖກທາລາຍ. ພາລະກິດໃນການ
ພິພາກສາຂອງເຮາແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຊື່ອຟັງເຮາ ແລະ ໃນການລງໂທດຂອງເຮາແມ່ນເພອ
ື່
ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດປ່ຽນແປງຢ່າງມີປະສິດທິຜນຫຼາຍກວ່າເກັ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າສິງື່ ທີື່ເຮາເຮັດແມ່ນເພື່ອ
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ປະໂຫຍດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຮາ, ເຮາບໍໍ່ເຄີຍເຮັດສິື່ງໃດທີື່ບໍໍ່ມີຜນປະໂຫຍດຕໍໍ່ມະນຸດເລີຍ
ເພາະວ່າເຮາຕູ້ອງການເຮັດໃຫູ້ທຸກຊາດຢ່ນອກດິນແດນອິດສະຣາເອນເຊື່ອຟັງຄກັນກັບຊາວຢິວ ແລະ
ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາກາຍເປັນມະນຸດທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້ເຮາມີຖານທີື່ໝັື້ນຢ່ໃນດິນແດນນອກ
ອິດສະຣາເອນ. ນີື້ແມ່ນການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຮາ. ມັນແມ່ນພາລະກິດທີື່ເຮາກາລັງພະຍາຍາມບັນລຸຜນຢ່
ໃນບັນດາຊາດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ. ແມ່ນແຕ່ໃນຕອນນີ,ື້ ຫຼາຍໆຄນຍັງບໍໍ່ເຂື້າໃຈການຄຸູ້ມຄອງຂອງ
ເຮາ, ເພາະວ່າພວກເຂາບໍໍ່ສນໃຈໃນສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ສນໃຈແຕ່ອະນາຄດ ແລະ ເປົື້າໝາຍຂອງເຂາເຈື້າ
ເອງ. ບໍໍ່ວ່າເຮາຈະເວື້າຫຍັງ, ພວກເຂາກໍຍັງບໍໍ່ເອາໃຈໃສ່ຕໍໍ່ກັບພາລະກິດທີື່ເຮາເຮັດ, ແຕ່ສຸມໃສ່ແຕ່ເປົື້າ
ໝາຍຂອງເຂາເຈື້າໃນມອ
ື້ ື່ນ. ຖູ້າສິື່ງຕ່າງໆຍັງດາເນີນໄປໃນແບບນີື້, ພາລະກິດຂອງເຮາຈະຂະຫຍາຍ
ອອກໄປໄດູ້ແນວໃດ? ຄາສອນຂອງເຮາຈະເຜີຍແຜ່ໄປທັ່ວໂລກໄດູ້ແນວໃດ? ພວກເຈື້າຄວນຮູ້ວ່າ,
ເມື່ອພາລະກິດຂອງເຮາໄດູ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປແລູ້ວ, ເຮາຈະເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າແຕກກະຈັດກະຈາຍ
ແລະ ເຮາຈະລງໂທດພວກເຈື້າ ເໝອນດັັ່ງທີື່ພຣະເຢໂຮວາລງໂທດແຕ່ລະຊນເຜັ່າໃນດິນແດນອິດ
ສະຣາເອນ. ທັງໝດນີື້ຈະຖກເຮັດເພື່ອແຜ່ກະຈາຍຄາສອນຂອງເຮາໄປທັ່ວໂລກ ເພື່ອວ່າມັນຈະໄປເຖິງ
ຊາດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ, ເພື່ອໃຫູ້ຊື່ສຽງຂອງເຮາໄດູ້ຮັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຜ່ານທັງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ
ເດັກນູ້ອຍ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້ຊື່ສຽງອັນບໍລິສຸດຂອງເຮາໄດູ້ຮັບການຍູ້ອງຍໍສັນລະເສີນຈາກປາກຜູ້ຄນໃນ
ທຸກຊນຊາດຊນເຜັ່າ. ເພື່ອວ່າໃນຍຸກສຸດທູ້າຍນີື້, ຊື່ສຽງຂອງເຮາຈະໄດູ້ຮັບການຂະຫຍາຍໃນບັນດາ
ຊາດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ, ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຊາວຢິວເບິື່ງເຫັນການກະທາຂອງເຮາ, ເພື່ອໃຫູ້ພວກເຂາ
ເອີື້ນເຮາວ່າ ອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດ ອີງຕາມການກະທາຂອງເຮາ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຄາເວື້າຂອງເຮາ
ເກີດຂື້ນເປັນຈິງໃນບໍໍ່ຊູ້າ. ເຮາຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດທຸກຄນຮູ້ວ່າເຮາບໍໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນພຣະເຈື້າຂອງຊາວ
ອິດສະຣາເອນເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນພຣະເຈື້າຂອງທຸກຊາດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຊາວຢິວຮວມທັງຜູ້ທີື່ເຮາໄດູ້ສາບ
ແຊ່ງມາແລູ້ວ. ເຮາຈະໃຫູ້ທຸກຄນເຫັນວ່າ ເຮາແມ່ນພຣະເຈື້າແຫ່ງການນິລະມິດສູ້າງທັງໝດ. ນີແ
ື້ ມ່ນ
ພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສດ
ຸ ຂອງເຮາ ແລະ ເປັນຈຸດປະສງຂອງແຜນພາລະກິດຂອງເຮາສາລັບຍຸກສຸດ
ທູ້າຍ ແລະ ແມ່ນພາລະກິດໜື່ງດຽວທີື່ຕູ້ອງບັນລຸໄດູ້ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍນີື້.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດເຜີຍແຜ່ຄາສອນຂອງພຣະເຈື້າເປັນພາລະກິດຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ເ ປົື້າ ໝ າ ຍ ແ ລະ ຄວາ ມສ າ ຄັນ ຂອງ ແ ຕ່ຂ ັື້ນ ຕອນ ໃນ ສາ ມຂັື້ນ ຕອນ ຂອງ
ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເ ຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພາລະກິດທີື່ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ເຮັດຕໍໍ່ຊນຊາດອິດສະຣາເອນນັື້ນ ໄດູ້ສູ້າງສະຖານທີື່ໆເປັນຕື້ນ
ກາເນີດຂອງພຣະເຈື້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກເຊິື່ງພູ້ອມນີື້ ຍັງເປັນສະຖານທີື່ທີື່ສັກສິດທີື່ພຣະອງໄດູ້ປະທັບຢ່.
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ພຣະອງໄດູ້ຈາກັດພາລະກິດຂອງພຣະອງສະເພາະຊນຊາດອິດສະຣາເອນເທັ່ານັື້ນ. ທາອິດພຣະອງບໍໍ່
ໄດູ້ດາເນີນພາລະກິດນອກດິນແດນອິດສະຣາເອນ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງເລອກຊນຊາດທີື່ພຣະອງ
ເຫັນວ່າ ເໝາະສມໃນການຈາກັດຂອບເຂດພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ອິດສະຣາເອນເປັນ
ສະຖານທີື່ພຣະເຈື້າສູ້າງອາດາມ ແລະ ເອວາ. ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ສູ້າງມະນຸດຈາກລະອອງຝຸ່ນຂອງ
ສະຖານທີື່ນັື້ນ ແລະ ດັັ່ງນັື້ນ ສະຖານທີື່ດັັ່ງກ່າວຈື່ງກາຍເປັນຖານພາລະກິດ ຂອງພຣະອງໃນແຜ່ນດິນ
ໂລກ. ຊນຊາດອິດສະຣາເອນ ທີື່ເປັນລກຫຼານຂອງໂນອາ ແລະ ທັງເປັນລກຫຼານຂອງອາດາມ, ພວກ
ເຂາຄມະນຸດທີື່ເປັນພື້ນຖານພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
ໃນເວລານັື້ນ ຄວາມສາຄັນ, ຈຸດປະສງ ແລະ ບາດກູ້າວພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ໃນ
ດິນແດນອິດສະຣາເອນແມ່ນເປັນການລິເລີື່ມພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນທັ່ວແຜ່ນດິນໂລກເຊິື່ງພຣະອງ
ໄດູ້ຖເອາດິນແດນອິດສະຣາເອນເປັນຈຸດສນກາງ, ແລູ້ວຫລັງຈາກນັື້ນຈື່ງໄດູ້ຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍອອກໄປ
ສ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ. ນີື້ຄຫຼັກການ ການດາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນທັ່ວຈັກກະວານເພື່ອສູ້າງ
ຮບແບບ ພູ້ອມຂະຫຍາຍກວູ້າງອອກໄປຈນກວ່າຜູ້ຄນໃນທັ່ວຈັກກະວານຈະໄດູ້ຮັບຂ່າວປະເສີດ
ຂອງພຣະອງ. ຄນອິດສະຣາເອນຄນທາອິດແມ່ນລກຫຼານຂອງໂນອາ. ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ຮັບພຽງລມ
ຫາຍໃຈຈາກພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ມີຄວາມເຂື້າໃຈພຽງພໍທີື່ຈະດແລຄວາມຈາເປັນຂັື້ນພື້ນຖານຂອງ
ຊີວິດເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຢໂຮວາເປັນພຣະເຈື້າແບບໃດ ຫຼ ຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ
ທີື່ມີຕໍໍ່ມະນຸດແນວໃດ. ໃນເມື່ອເປັນດັັ່ງນັື້ນ ຈະໃຫູ້ພວກເຂາເຄາລບບຊາຕໍໍ່ພຣະເຈື້າຜູ້ສູ້າງສັບພະທຸກ
ສິື່ງໄດູ້ແນວໃດ. ສ່ວນທີື່ວ່າມີກດເກນ ຫຼ ມີຂໍໍ້ບັນຍັດຫຍັງແດ່ທີື່ຕອ
ູ້ ງເຊື່ອຟັງ ຫຼ ບໍ[ກ]
ໍ່ ຫຼ ມີໜູ້າທີຫ
ື່ ຍັງ
ແດ່ທີື່ຜູ້ຖກສູ້າງຄວນປະຕິບັດເພື່ອພຣະຜູ້ສູ້າງ, ລກຫຼານຂອງອາດາມແມ່ນບໍໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບສິື່ງ
ເຫຼັ່ານີື້. ສິື່ງທີື່ພວກເຂາຮຄ
ູ້ ຜວຄວນສະຫຼະເຫື່ອແຮງເຮັດວຽກເພື່ອລູ້ຽງດຄອບຄວ ແລະ ຜູ້ເປັນເມຍ
ຄວນຖວາຍຕນໃຫູ້ກັບຜວຂອງລາວເພອ
ື່ ສບຕໍໍ່ ຂະຫຍາຍຊາດຕິພັນມະນຸດທີື່ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ສູ້າງ
ຂື້ນ. ເວື້າຢ່າງໜື່ງກໍຄ ຜຄ
ູ້ ນດັັ່ງກ່າວທີື່ໄດູ້ຮັບແຕ່ລມຫາຍໃຈ ແລະ ຊີວິດຈາກພຣະເຢໂຮວາ ແມ່ນບໍໍ່ຮູ້
ໃນເລື່ອງປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ຮູ້ຈັກວິທີເຮັດໃຫູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຂອງສັບພະທຸກ
ສິື່ງເພິື່ງພໍໃຈ. ພວກເຂາເຂື້າໃຈນູ້ອຍທີື່ສຸດ. ສະນັນ
ື້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນໃຈພວກເຂາຈະບໍໍ່ຄດໂກງ, ຫຼອກ
ລວງ, ອິດສາບັງບຽດ ແລະ ຊີງດີຊີງເດັັ່ນ ແຕ່ພວກເຂາກໍຍັງບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼ ເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບ
ພຣະເຢໂຮວາ ນັື້ນກໍຄພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຂອງສັບພະທຸກສິື່ງ. ບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດເຫຼັ່ານີື້ພຽງຮູ້ຈັກ
ແຕ່ກິນ ແລະ ຊື່ນຊມໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຢໂຮວາມອບໃຫູ້ ແຕ່ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກເຄາລບບຊາພຣະເຢໂຮວາ;
ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຢໂຮວາຄ ພຣະເຈື້າທີື່ພວກເຂາຄວນຄຸເຂັ່າກື້ມຫວລງບຊາ. ສະນັື້ນຈະເອີື້ນພວກ
ເຂາເປັນຄນຂອງພຣະອງໄດູ້ແນວໃດ? ເມື່ອເປັນດັັ່ງນັື້ນແລູ້ວ, ຄາທີື່ວ່າ “ພຣະເຢໂຮວາແມ່ນພຣະຜູ້
ໝາຍເຫດ:
ກ. ຂໍໍ້ຄວາມຕື້ນສະບັບບໍໍ່ມີວະລີ “ທີື່ຕູ້ອງເຊື່ອຟັງ”.
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ເປັນເຈື້າແຫ່ງສິື່ງຊງສູ້າງທັງປວງ” ແລະ “ພຣະອງສູ້າງມະນຸດເພື່ອວ່າມະນຸດຈະໄດູ້ປະຈັກ, ສັນລະເສີນ
ແລະ ເປັນຕວແທນຂອງພຣະອງ” ນັື້ນຈະບໍໍ່ເປັນຄາເວື້າທີື່ໄຮູ້ປະໂຫຍດບໍ? ຜູ້ຄນທີື່ບໍໍ່ເຄາລບບຊາ
ຕໍໍ່ພຣະເຢໂຮວາຈະສາມາດກາຍມາເປັນປະຈັກພະຍານໃຫູ້ກັບສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອງໄດູ້ແນວໃດ?
ຈະໃຫູ້ພວກເຂາມາເປັນການສະແດງເຖິງກຽດຕິຍດຂອງ ພຣະອງໄດູ້ແນວໃດ? ແລູ້ວຄາກ່າວຂອງ
ພຣະເຢໂຮວາທີື່ວ່າ “ເຮາສູ້າງມະນຸດໃນຮບພາບຂອງເຮາ” ແລູ້ວກາຍມາເປັນອາວຸດໃນກາມຂອງຊາຕານ
ຜູ້ຊັ່ວຮູ້າຍບໍ? ຄາກ່າວເຫຼັ່ານີື້ຈະບໍໍ່ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຢໂຮວາ ຜູ້ສູ້າງມະນຸດນັື້ນອັບອາຍຂາຍໜູ້າບໍ? ເພື່ອສາ
ເລັດຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດ, ຫຼັງຈາກໄດູ້ສູ້າງມະນຸດເລີື່ມແຕ່ອາດາມຈນເຖິງໂນອາ ພຣະເຢໂຮວາບໍໍ່ໄດູ້
ແນະນາ ຫຼ ຊີື້ນາພວກເຂາ. ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ຈນກວ່າຫລັງຈາກນໍ້າຖູ້ວມໂລກ ພຣະອງຈື່ງໄດູ້ເລີື່ມຊີນ
ື້ າ
ຊນຊາດອິດສະຣາເອນຜູ້ທີື່ເປັນລກຫຼານຂອງໂນອາ ແລະ ອາດາມ. ພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະ
ທາທີື່ພຣະອງກ່າວໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນໄດູ້ຊີື້ນາຜູ້ຄນ ໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນທັງໝດ ໃນ
ຂະນະທີື່ພວກເຂາດາລງຊີວິດຂອງພວກເຂາໃນທວ
ັ່ ດິນແດນອິດສະຣາເອນ ແລະ ດູ້ວຍວິທີນີື້ກໍໍ່ສະແດງ
ໃຫູ້ມະນຸດເຫັນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາບໍໍ່ໄດູ້ເປັນພຽງຜູ້ໃຫູ້ລມຫາຍໃຈແກ່ມະນຸດເທັ່ານັື້ນ, ເພື່ອວ່າເຂາມີ
ຊີວິດມາຈາກພຣະອງເປັນຊີວິດທີື່ເກີດຈາກລະອອງຝຸ່ນເຊິື່ງຖກສູ້າງໃຫູ້ກາຍເປັນມະນຸດ, ແຕ່ພຣະອງ
ຍັງສາມາດທາລາຍ ແລະ ສາບແຊ່ງມະນຸດ ແລະ ສາມາດນາໃຊູ້ໄມູ້ຄູ້ອນຂອງພຣະອງເພື່ອປົກຄອງ
ມະນຸດຊາດ. ພູ້ອມນັື້ນ ຍັງໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ມະນຸດເຫັນວ່າພຣະເຢໂຮວາ ສາມາດນາພາຊີວິດຂອງ
ມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ກ່າວພຣະຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕໍໍ່ມະນຸດທັງຫຼາຍອີງຕາມເວລາຂອງ
ກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ. ພາລະກິດທີື່ພຣະອງແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອໃຫູ້ສິື່ງທີື່ພຣະອງສູ້າງໄດູ້ຮູ້ວ່າ ມະນຸດ
ມາຈາກຂີື້ຝຸ່ນທີື່ພຣະອງເກັບຂື້ນມາ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມະນຸດແມ່ນຖກສູ້າງຂື້ນໂດຍພຣະອງເອງ.
ບໍໍ່ພຽງເທັ່ານີື້ ແຕ່ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດໃນອິດສະຣາເອນກ່ອນເພື່ອໃຫູ້ຜູ້ຄນ ແລະ ຊາດຕ່າງໆ
(ຕາມຄວາມຈິງແລູ້ວ ຊາດຕ່າງໆທີື່ວ່ານີື້ບໍໍ່ແມ່ນຕ່າງຊາດຈາກອິດສະຣາເອນ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມພວກເຂາ
ແມ່ນແຍກອອກມາຈາກຊນຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ ຍັງເປັນລກຫຼານຂອງອາດາມ ແລະ ເອວາ
ຄເກັ່າ) ໄດູ້ຮັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢໂຮວາຈາກດິນແດນອິດສະຣາເອນ ເພື່ອມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງຂື້ນ
ທັງໝດໃນຈັກກະວານຈະໄດູ້ເຄາລບບຊາພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຍກພຣະອງຂື້ນເປັນອງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່.
ຖູ້າພຣະເຢໂຮວາບໍໍ່ໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ
ຫລັງຈາກສູ້າງມະນຸດແລູ້ວ ປ່ອຍໃຫູ້ພວກເຂາໃຊູ້ຊີວິດຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຖູ້າເປັນ
ດັັ່ງນັື້ນ, ດູ້ວຍວ່າ ທາມະຊາດຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ (ທາມະຊາດໝາຍເຖິງວ່າ ມະນຸດຈະບໍໍ່ສາມາດ
ຮູ້ຈັກສິື່ງທີື່ຕນເອງບໍໍ່ສາມາດເຫັນ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ອີກວ່າ ຕນເອງຈະບໍໍ່ຮູ້ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາຄຜູ້ສູ້າງມະນຸດ
ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອງສູ້າງເພື່ອຫຍັງ) ມະນຸດຈະບໍໍ່ມີທາງຮູ້ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາເປັນຜູ້ສູ້າງມະນຸດ ຫຼ ພຣະອງ
ຄພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຂອງສັບພະສິື່ງທັງປວງ. ຖູ້າພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ສູ້າງມະນຸດ ແລູ້ວປ່ອຍປະພວກເຂາໄວູ້
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຽງແຕ່ປັດມ ແລະ ຈາກໄປ, ແທນທີື່ພຣະອງຈະຢ່ກັບມະນຸດ ເພື່ອຊີື້ນາ
ພວກເຂາໃນໄລຍະເວລາໜື່ງ; ແລູ້ວມະນຸດຊາດທັງປວງກໍຈະກັບໄປສ່ຄວາມວ່າງເປົົ່າເໝອນເດີມ;
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ແມ່ນແຕ່ ສະຫວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສັບພະສິື່ງທັງປວງທີື່ພຣະອງສູ້າງ ແລະ ມວນມະນຸດຊາດ ກໍ
ຈະກັບຄນໄປສ່ຄວາມວ່າງເປົົ່າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຈະຖກຢຽບຢ່າທາລາຍໂດຍຊາຕານ. ໃນວິທີນີື້
ພຣະເຢໂຮວາຫວັງວ່າ: “ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ນັື້ນກໍຄ ໃນທ່າມກາງຂອງການເນລະມິດສູ້າງຂອງ
ພຣະອງ ພຣະອງຄວນຈະມີບ່ອນຢືນທີື່ເປັນສະຖານທີື່ສັກສິດ” ກໍຈະຖກທາລາຍໝດສິື້ນ. ສະນັື້ນ,
ຫລັງຈາກການເນລະມິດສູ້າງມະນຸດແລູ້ວ ພຣະອງໄດູ້ຢ່ໃນທ່າມ ກາງມະນຸດເພື່ອຊີື້ນາພວກເຂາໃນ
ການດາລງຊີວິດ ແລະ ກ່າວຕໍໍ່ມະນຸດໃນທ່າມກາງພວກເຂາ, ທັງໝດນີື້ແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອງ. ພາລະກິດທີື່ພຣະອງໄດູ້ກະທາໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນ
ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດແຜນການທີື່ພຣະອງໄດູ້ວາງໄວູ້ກ່ອນການເນລະມິດສູ້າງສັບພະທຸກສິື່ງທັງປວງ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ດັັ່ງນັນ
ື້ ການປະຕິບັດພາລະກິດທາອິດໃນທ່າມກາງຊນຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ
ການເນລະມິດສູ້າງສັບພະສິື່ງທັງປວງຂອງພຣະອງແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຂັດແຍູ້ງກັນ ແຕ່ທັງສອງຢ່າງແມ່ນຖກ
ປະຕິບັດເພື່ອການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ, ເພອ
ື່ ພາລະກິດ, ຄວາມສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຖກປະຕິບັດເພື່ອ
ການສູ້າງມະນຸດຂອງພຣະອງໃຫູ້ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິື່ງ. ຫລັງຈາກໂນອາ ພຣະອງໄດູ້ນາພາຊີວິດ
ຂອງມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກເປັນເວລາສອງພັນປີ ເຊິື່ງໃນໄລຍະນັື້ນພຣະອງໄດູ້ສິດສອນມະນຸດໃຫູ້
ເຂື້າໃຈເຖິງວິທີເຄາລບບຊາພຣະເຢໂຮວາ ທີື່ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຂອງສັບພະສິື່ງທັງປວງ, ສິດສອນວິທີ
ປະຕິບັດຕໍໍ່ຊີວິດຂອງຕນ, ວິທດ
ີ າເນີນຊີວດ
ິ ແລະ ສາຄັນທີື່ສຸດ ວິທີປະຕິບັດໃນການເປັນພະຍານ
ຕໍໍ່ພຣະເຢໂຮວາ; ວິທີການຖວາຍຄວາມເຊື່ອຟັງໃຫູ້ກັບພຣະອງ, ມອບຄວາມເຄາລບບຊາໃຫູ້ແດ່ພຣະອງ
ແລະ ພູ້ອມທັງການສັນລະເສີນພຣະອງດູ້ວຍດນຕີເໝອນດັັ່ງເດວິດ ແລະ ກຸ່ມມະຫາປະໂລຫິດຂອງ
ລາວໄດູ້ກະທາ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຢໂຮວາສູ້າງມະນຸດຊາດ ເວື້າໄດູ້ວ່າ ພຣະອງສູ້າງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດຊາດ, ອາດາມ
ແລະ ເອວາ, ແຕ່ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະທານຄວາມສະຫຼາດ ຫຼ ສະຕິປັນຍາເພີື່ມເຕີມໃຫູ້ກັບພວກເຂາ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພວກເຂາໄດູ້ດາລງຊີວິດຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກແລູ້ວ, ພວກເຂາກໍເກອບຈະບໍໍ່ເຂື້າໃຈຫຍັງເລີຍ.
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນການສູ້າງມະນຸດກໍສາເລັດແຕ່ພຽງເຄິື່ງດຽວ ແລະ ແຮງ
ໄກຈາກຄວາມສມບນ. ພຣະອງພຽງແຕ່ສູ້າງແບບຢ່າງຂອງມະນຸດຈາກດິນໜຽວ ແລະ ມອບລມ
ຫາຍໃຈຂອງພຣະອງໃຫູ້ກັບມັນ, ແຕ່ບໍໍ່ໄດູ້ປະທານຄວາມເຕັມໃຈຢ່າງພຽງພໍໃຫູ້ກັບມະນຸດເພື່ອໃຫູ້
ພວກເຂາໄດູ້ເຄາລບບຊາພຣະອງ. ໃນຕອນເລີື່ມຕື້ນນັື້ນ ມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມຄິດທີື່ຈະເຄາລບນັບຖພຣະອງ
ຫຼ ຢາເກງພຣະອງ. ມະນຸດພຽງແຕ່ຮູ້ວິທີການຟັງພຣະທາຂອງພຣະອງ ແຕ່ບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວ
ກັບຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ກ່ຽວກັບກດລະບຽບທາມະດາຂອງຊີວິດມະນຸດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ສູ້າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແລະ ສາເລັດແຜນການພາຍໃນເຈັດມື້, ນັື້ນກໍບໍໍ່
ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອງໄດູ້ສາເລັດໃນການສູ້າງມະນຸດ ຍູ້ອນວ່າ ມະນຸດຍັງເປັນແກບເຂື້າ ແລະ
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ຂາດຄວາມເປັນຈິງຂອງການເປັນມະນຸດຢ່. ມະນຸດຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາສູ້າງມະນຸດຊາດ, ແຕ່
ເຂາບໍໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມພຣະທາ ຫຼ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ດັງັ່ ນັື້ນ
ຫລັງຈາກມະນຸດຊາດເກີດມາ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາຍັງຫ່າງໄກຈາກຄວາມສາເລັດ. ພຣະອງ
ຍັງຕູ້ອງໄດູ້ນາມະນຸດໃຫູ້ມາຫາພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈງິ ເພື່ອພວກເຂາຈະສາມາດດາລງຊີວິດຮ່ວມກັນເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ເຄາລບບຊາພຣະອງ ແລະ ດູ້ວຍການຊີື້ນາຂອງພຣະອງ ພວກເຂາຈະໄດູ້ເຂື້າສ່
ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງແຫ່ງການດາລງຊີວິດແບບມະນຸດປົກກະຕິເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ພຽງແຕ່ເມອ
ື່ ນັື້ນ
ພາລະກິດທີື່ດາເນີນພາຍໃຕູ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາຈື່ງຈະສາເລັດຜນຢ່າງສມບນ, ນັື້ນກໍຄ ພຽງ
ແຕ່ເມື່ອນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງໂລກຂອງພຣະເຢໂຮວາຈື່ງຈະສິື້ນສຸດລງຢ່າງສມບນ. ສະນັື້ນ
ຫລັງຈາກສູ້າງມະນຸດ ພຣະອງຕູ້ອງໄດູ້ນາພາຊີວິດມະນຸດຊາດເທິງແຜ່ນດິນໂລກເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ
ເພື່ອມະນຸດຊາດຈະໄດູ້ປະຕິບັດຕາມພຣະດາລັດ ແລະ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອງ ແລະ ເຂື້າຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງຊີວິດໃນແບບມະນຸດປົກກະຕິເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ພຽງແຕ່ເມື່ອນັື້ນ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາຈື່ງຈະສາເລັດຜນຢ່າງສມບນ. ພຣະອງຮັບພາລະກິດນີື້ຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ສູ້າງ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ສບຕໍໍ່ຈນເຖິງສະໄໝຂອງຢາໂຄບ ເຊິື່ງເປັນເວລາທີື່ພຣະອງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ບຸດຊາຍສິບ
ສອງຄນຂອງຢາໂຄບກາຍເປັນສິບສອງຊນເຜັ່າຂອງອິດສະຣາເອນ. ຈາກເວລານັື້ນເປັນຕື້ນໄປ,
ປະຊາຊນອິດສະຣາເອນທັງໝດໄດູ້ກາຍເປັນມະນຸດຊາດທີື່ພຣະອງນາພາຢ່າງເປັນທາງການເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ອິດສະຣາເອນກໍກາຍມາເປັນສະຖານທີື່ພິເສດຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີື່ພຣະອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ສູ້າງກຸ່ມຄນເຫຼັ່ານີື້ໃຫູ້ເປັນກຸ່ມຄນທາອິດທີື່ພຣະອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ພຣະອງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ດິນແດນອິດສະຣາເອນທັງ
ໝດເປັນຈຸດກາເນີດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ໂດຍໃຊູ້ພວກເຂາໃຫູ້ເປັນຈຸດເລີື່ມຕື້ນຂອງພາລະກິດທີື່
ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າເດີມ ເພື່ອວ່າ ທຸກຄນທີື່ເກີດຈາກພຣະອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະຮູ້ຈັກວິທີການ
ເຄາລບພຣະອງ ແລະ ວິທີການດາລງຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ການກະທາຂອງຊາວ
ອິດສະຣາເອນກໍໄດູ້ກາຍມາເປັນຕວຢ່າງທີື່ປະຊາຊນຂອງຕ່າງຊາດປະຕິບັດຕາມ ແລະ ສິງື່ ທີື່ກ່າວ
ທ່າມກາງປະຊາຊນອິດສະຣາເອນກໍກາຍມາເປັນພຣະທາທີື່ຊາວຕ່າງຊາດຟັງ. ຍູ້ອນພວກເຂາເປັນຄນ
ທາອິດທີື່ໄດູ້ຮັບກດເກນ ແລະ ພຣະບັນຍັດຕ່າງໆຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງ
ເປັນຄນທາອິດທີື່ຮູ້ຈັກວິທີການເຄາລບຕໍໍ່ແນວທາງຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ພວກເຂາເປັນບັນພະບຸລຸດ
ຂອງມະນຸດຊາດຜູ້ເຊິື່ງຮູ້ຈັກແນວທາງຂອງພຣະເຢໂຮວາ ພູ້ອມທັງເປັນຕວແທນຂອງມະນຸດຊາດ
ທີື່ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ເລອກໄວູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນໄລຍະຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ວາງຂໍໍ້ບັນຍັດຫຼາຍຂໍໍ້ໃຫູ້ກັບໂມເຊ ເພື່ອນາໄປ
ໃຊູ້ກັບຊນຊາດອິດສະຣາເອນຜູ້ທີື່ຕິດຕາມລາວອອກຈາກອິຢິບ. ພຣະບັນຍັດເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ
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ໄດູ້ມອບໃຫູ້ຊນຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ ບໍໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງໃດໆກັບຊນຊາດອິຢິບ; ພຣະບັນຍັດ
ແມ່ນຖກວາງອອກເພື່ອຄວບຄຸມຊນຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ ພຣະເຈື້າໄດູ້ນາໃຊູ້ພຣະບັນຍັດເພື່ອ
ຮຽກຮູ້ອງຈາກພວກເຂາ. ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະນັບຖວັນຊະບາໂຕ ຫຼ ພວກເຂາຈະບຊາພະທຽມ ແລະ
ອື່ນໆອີກ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຫຼັກການຂອງການຕັດສິນຄວາມບາບ ຫຼ ຄວາມຊອບທາຂອງພວກເຂາ.
ໃນບັນດາພວກເຂາ ຈະມີຜູ້ຄນທີື່ຖກເຜາໄໝູ້ ດູ້ວຍໄຟຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ບາງຄນຖກລງໂທດດູ້ວຍ
ການແກວ່ງໝາກຫີນໃສ່ຈນຕາຍ ແລະ ບາງຄນໄດູ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຢໂຮວາ. ສິື່ງນີື້ຖກການດຂື້ນ
ອີງຕາມວ່າພວກເຂາເຊື່ອຟັງ ກດພຣະບັນຍັດເຫຼັ່ານີື້ຫຼບໍໍ່. ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ນັບຖວັນຊະບາໂຕແມ່ນຖກລງໂທດ
ດູ້ວຍການແກວ່ງໝາກຫີນໃສ່ຈນຕາຍ. ປະໂລຫິດທີື່ບໍໍ່ນັບຖວັນຊະບາໂຕແມ່ນຖກເຜາໄໝູ້ດູ້ວຍໄຟ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ສະແດງຄວາມເຄາລບຕໍໍ່ພໍໍ່ແມ່ແມ່ນຖກລງໂທດດູ້ວຍການແກວ່ງໝາກຫີນ
ໃສ່ຈນຕາຍເຊັັ່ນດຽວກັນ. ທັງໝດນີື້ຖກຍກຍູ້ອງໂດຍພຣະເຢໂຮວາ. ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ສູ້າງຕັື້ງກດ
ບັນຍັດ ແລະ ກດໝາຍຂອງພຣະອງ ກໍຍອ
ູ້ ນວ່າ ໃນຂະນະທີື່ພຣະອງນາພາຊີວິດຂອງພວກເຂານັື້ນ
ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບຟັງ ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ຈະບໍໍ່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ. ພຣະອງໃຊູ້ກດ
ບັນຍັດເຫຼັ່ານີື້ເພື່ອຄວບຄຸມເຊື້ອຊາດມະນຸດທີື່ກາລັງເກີດໃໝ່ ແລະ ເພື່ອປພື້ນຖານສາລັບການດາເນີນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນອະນາຄດ. ສະນັື້ນ ພາລະກິດທີື່ພຣະເຢໂຮວາກະທາໃນຍຸກທາອິດຈື່ງເອີື້ນວ່າ
ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ສູ້າງພຣະທາຫຼາຍຂໍໍ້ ແລະ ໄດູ້ກະທາພາລະກິດ
ຫຼາຍຢ່າງ ພຣະອງພຽງຊີື້ນາຜູ້ຄນໄປໃນທາງບວກ, ສິດສອນຜູ້ຄນທີື່ໄຮູ້ດຽງສາເຫຼັ່ານີື້ໃຫູ້ຮຽນຮູ້ເຖິງ
ວິທີການເປັນມະນຸດ, ວິທີການດາລງຊີວິດ ແລະ ການເຂື້າໃຈວິທີທາງຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ສ່ວນໃຫຍ່
ພາລະກິດທີື່ພຣະອງກະທາແມ່ນ ເພື່ອໃຫູ້ຜູ້ຄນນັບຖວິທີທາງຂອງພຣະອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກດ
ບັນຍັດຂອງພຣະອງ. ພາລະກິດໄດູ້ປະຕິບັດກັບຜູ້ຄນທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍພຽງເລັກນູ້ອຍ ເຊິື່ງບໍໍ່ໄດູ້ຂະຫຍາຍໄປ
ເຖິງການປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ຫຼ ຄວາມກູ້າວໜູ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຂາ. ພຣະອງເນັື້ນໃນເລື່ອງໃຊູ້ພຣະ
ບັນຍັດເພື່ອກີດກັື້ນ ແລະ ຄວບຄຸມຜູ້ຄນ. ສາລັບຊນຊາດອິດສະຣາເອນໃນເວລານັື້ນ ພຣະເຢໂຮວາ
ແມ່ນເປັນພຽງພຣະເຈື້າໃນພຣະວິຫານ ແລະ ພຣະເຈື້າໃນສະຫວັນເທັ່ານັື້ນ. ພຣະອງເປັນເສາເມກ
ແລະ ເສາໄຟ. ສິື່ງທີພ
ື່ ຣະເຢໂຮວາຕູ້ອງການຈາກພວກເຂາກໍຄການເຊື່ອຟັງໃນສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນໃນມື້ນີື້ຮູ້ຈັກ
ດີ ນັື້ນກໍຄ ກດໝາຍ ແລະ ພຣະບັນຍັດ ເຊິື່ງອາດເວື້າໄດູ້ອີກວ່າເປັນກດເກນ. ເນື່ອງຈາກວ່າສິື່ງທີື່
ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ກະທານັື້ນ ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອປ່ຽນແປງພວກເຂາ ແຕ່ເພອ
ື່ ບັນດານພວກເຂາໃຫູ້ມີສງິື່ ທີື່
ມະນຸດຄວນມີ ແລະ ເພື່ອສັັ່ງສອນພວກເຂາຈາກປາກຂອງພຣະອງ ເພາະວ່າຫລັງຈາກຖກສູ້າງແລູ້ວ
ມະນຸດບໍໍ່ມີສິື່ງທີື່ເຂາຄວນມີ. ສະນັື້ນ ພຣະເຢໂຮວາຈື່ງບັນດານຜູ້ຄນໃຫູ້ມີສິື່ງທີື່ພວກເຂາຄວນມີເພື່ອ
ປະກອບເຂື້າ ໃນການດາລງຊີວິດຂອງພວກເຂາໃນແຜ່ນດິນໂລກນີື້, ເຮັດໃຫູ້ ຜູ້ຄນທີື່ພຣະອງນາພາມີ
ຖານະດີກວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂາ ນັື້ນກໍຄ ອາດາມ ແລະ ເອວາ, ຍູ້ອນວ່າສິື່ງພຣະເຢໂຮວາໄດູ້
ມອບໃຫູ້ພວກເຂາແມ່ນດີກວ່າ ສິື່ງທີື່ພຣະອງໄດູ້ມອບໃຫູ້ອາດາມ ແລະ ເອວາໃນເບື້ອງຕື້ນ. ແນວໃດ
ກໍຕາມ ພາລະກິດທີພ
ື່ ຣະເຢໂຮວາກະທາໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນ ແມ່ນເປັນພຽງການຊີື້ນາ
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ມະນຸດຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຮັບຮູ້ພຣະຜູ້ສູ້າງຂອງພວກເຂາ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເອາຊະນະ ຫຼ
ປ່ຽນແປງພວກເຂາ ແຕ່ພຽງຊີື້ນາພວກເຂາ. ນີື້ຄ ຜນລວມຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ມັນເປັນເບື້ອງຫລັງ, ເປັນເລື່ອງຈິງ, ເປັນໃຈຄວາມຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນ
ທັ່ວແຜ່ນດິນຂອງອິດສະຣາເອນ ແລະ ເປັນການເລີື່ມຕື້ນພາລະກິດຫກພັນປີຂອງພຣະອງ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫູ້ມະນຸດຢ່ພາຍໃຕູ້ການຄວບຄຸມຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ຜນຈາກພາລະກິດດັັ່ງກ່າວເຮັດໃຫູ້ເກີດມີ
ພາລະກິດ ເພິື່ມຂື້ນໃນແຜນ ການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີຂອງພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດທີື່ພຣະເຢຊູໄດູ້ກະທາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງມວນມະນຸດຊາດໃນ
ສະໄຫມນັື້ນ. ໜູ້າທີື່ຂອງພຣະອງແມ່ນເພື່ອໄຖ່ບາບມະນຸດ, ໃຫູ້ອະໄພບາບພວກເຂາ ແລະ ດັັ່ງນັື້ນ
ບຸກຄະລິກຂອງພຣະອງທັງໝດກໍຄຄວາມຖ່ອມຕນ, ຄວາມອດທນ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມສັດຊື່,
ຄວາມອດທນ, ຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາ. ພຣະອງໄດູ້ປະທານພອນໃຫູ້ແກ່ມະນຸດຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ນາຄວາມກະລຸນາມາສ່ພວກເຂາຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ແລະ ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງທີື່ຈະ
ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາມີຄວາມສຸກໄດູ້ ພຣະອງແມ່ນໄດູ້ມອບໃຫູ້ພວກເຂາເພື່ອຄວາມສຸກຂອງພວກເຂາ,
ນັື້ນກໍຄ ຄວາມສັນຕິສຸກ, ຄວາມສຸກ, ຄວາມອດທນ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ
ກະລຸນາຂອງພຣະອງ. ໃນເວລານັື້ນ, ທຸກຢ່າງທີື່ມະນຸດປະສບພບພໍໍ້ ລູ້ວນແຕ່ແມ່ນຄວາມ
ອຸດມສມບນທີື່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມສຸກໄດູ້: ຫວໃຈຂອງພວກເຂາຢ່ໃນຄວາມສະຫງ ບ ແລະ ໄວູ້
ວາງໃຈ, ຈິດໃຈຂອງພວກເຂາໄດູ້ຮັບການປອບໂຍນ ແລະ ພວກເຂາໄດູ້ຮັບການອຸູ້ມຊູຈາກພຣະຜູ້
ຊ່ອຍໃຫູ້ລອດ ນັື້ນກໍຄພຣະເຢຊູ. ພວກເຂາສາມາດໄດູ້ຮັບສິື່ງເຫລັ່ານີື້ເປັນຜນມາຈາກພາລະກິດຂອງ
ຍຸກທີື່ພວກເຂາມີຊີວິດຢ.່ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ມວນມະນຸດໄດູ້ຮັບຄວາມເສື່ອມໂຊມຈາກຊາຕານ
ມາແລູ້ວ ແລະ ດັັ່ງນັື້ນ, ພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບມວນມະນຸດຊາດຈື່ງຕູ້ອງການຄວາມກະລຸນາຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງ, ຄວາມອດກັນ
ື້ ແລະ ອດທນຢ່າງໜັກ ແລະ ນອກຈາກນັື້ນ ເພື່ອປະສບຄວາມສາເລັດ
ຂອງຍຸກ ຈື່ງມີການຖວາຍຢ່າງພຽງພໍເພອ
ື່ ຊດໃຊູ້ບາບຂອງມະນຸດ. ສິື່ງທີມ
ື່ ວນມະນຸດໄດູ້ເຫັນໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນການຊດເຊີຍບາບຂອງມວນມະນຸດຂອງເຮາ, ນັື້ນຄ ພຣະເຢຊູ. ທັງຫມດທີື່ພວກ
ເຂາຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ຄຄວາມເມດຕາ ແລະ ອດທດ; ແລະ ທັງຫມດທີພ
ື່ ວກເຂາເຫັນຄຄວາມເມດ
ຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາຂອງພຣະເຢຊູ. ທັງໝດນີື້ເປັນເພາະວ່າພວກເຂາເກີດຢ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ດັັ່ງນັື້ນ ກ່ອນທີື່ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບການໄຖ່ບາບ ພວກເຂາຕູ້ອງຜະເຊີນກັບຄວາມກະລຸນາຫຼາຍຮບ
ແບບ ທີື່ພຣະເຢຊູໄດູ້ມອບໃຫູ້ແກ່ພວກເຂາ ເຊິື່ງມັນມີປະໂຫຍດຕໍໍ່ພວກເຂາຫຼາຍ. ດູ້ວຍວິທີນີື້, ພວກ
ເຂາສາມາດໄດູ້ຮັບການອະໄພບາບທີື່ພວກເຂາກະທາໂດຍຜ່ານການເສບສຸກໃນຍຸກພຣະຄຸນ ແລະ ຍັງ
ສາມາດໄດູ້ຮັບການໄຖ່ບາບໂດຍຜ່ານຄວາມອດທນ ອດກັື້ນຂອງພຣະເຢຊູອີກ. ມີພຽງການອດທນ
ອດກັື້ນຂອງພຣະເຢຊູເທັ່ານັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງມີສິດທີື່ຈະໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພ ແລະ ເສບສຸກຄວາມ
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ອຸດມສມບນຂອງຄວາມກະລຸນາທີື່ໄດູ້ຮັບຈາກພຣະເຢຊູ, ດັັ່ງທີື່ພຣະອງໄດູ້ກ່າວວ່າ: ເຮາບໍໍ່ໄດູ້ມາໄຖ່
ບາບໃຫູ້ຄນຊອບທາ ແຕ່ມາເພື່ອໄຖ່ບາບໃຫູ້ຄນຜິດບາບ, ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄນບາບໄດູ້ຮັບການອະໄພ
ບາບ. ຖູ້າຫາກວ່າພຣະເຢຊູບັງເກີດເປັນມະນຸດກັບການພິພາກສາລງໂທດ, ການສາບແຊ່ງ ແລະ
ຄວາມບໍອດທນຕໍໍ່ຄວາມຜິດຂອງມວນມະນຸດຊາດ, ມະນຸດຈະບໍໍ່ມີໂອກາດທີື່ຈະໄຖ່ບາບ ແລະ ຄງຈະ
ເປັນບາບຕະຫຼອດໄປ. ຖູ້າເປັນດັັ່ງນັື້ນ, ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີຄງຈະສິື້ນສຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ກໍໍ່ຈະແກ່ຍາວຕະຫຼອດຫກພັນປີ. ບາບຂອງມະນຸດຈະເພີື່ມຫຼາຍ
ຂື້ນ ແລະ ໂສກເສື້າຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ການສູ້າງມະນຸດຈະບໍໍ່ມີຜນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ. ມະມຸດກໍໍ່ຈະ
ສາມາດພຽງແຕ່ຮັບໃຊູ້ພຣະເຢໂຮວາພາຍໃຕູ້ພຣະບັນຍັດເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ບາບຂອງພວກເຂາຈະຫຼາຍ
ເກີນກວ່າ ບາບຂອງມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງຂື້ນມາໃນຄັື້ງທາອິດ. ຍິື່ງພຣະເຢຊູຮັກມະນຸດຊາດເທັ່າໃດ, ໃຫູ້
ອະໄພບາບເຂາເຈື້າຫຼາຍເທັ່າໃດ ແລະ ມອບຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາໃຫູ້ພວກເຂາຢ່າງ
ພຽງພໍເທັ່າໃດ, ມວນມະນຸດກໍໍ່ຍິື່ງຈະໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນຫຼາຍເທາັ່ ນັື້ນ ແລະ ຖກເອີື້ນວ່າລກ
ແກະທີື່ສນຫາຍ ທີື່ພຣະເຢຊູໄດູ້ຊື້ຄນໃນລາຄາທີື່ແພງທີື່ສຸດ. ຊາຕານບໍໍ່ສາມາດເຂື້າຮ່ວມໃນພາລະກິດ
ນີື້ໄດູ້ ເພາະວ່າພຣະເຢຊູປະຕິບັດຕໍໍ່ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອງຄຜູ້ເປັນແມ່ທີື່ຮັກລກປະຕິບັດຕໍໍ່ລກໃນອູ້ອມ
ກອດອັນອບອຸ່ນຂອງນາງ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ໂກດເຄອງພວກເຂາ ຫລ ດຫມິນ
ື່ ພວກເຂາ ແຕ່ເຕັມໄປດູ້ວຍ
ຄວາມປອບໂຍນ; ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍໂກດແຄູ້ນໃນທ່າມກາງພວກເຂາ ແຕ່ໄດູ້ອດທນກັບບາບຂອງພວກ
ເຂາ ແລະ ເບິື່ງຂູ້າມຄວາມໂງ່ຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມໄຮູ້ດຽງສາຂອງພວກເຂາໄປເຖິງຂັື້ນກ່າວວ່າ:
“ໃຫູ້ອະໄພຜູ້ອື່ນເຈັດສິບເທື່ອຄນເຈັດເທື່ອ”. ດັັ່ງນັື້ນຫວໃຈຂອງພຣະອງຫັນປ່ຽນຫວໃຈຂອງຄນອື່ນ.
ແລູ້ວມັນແມ່ນວິທີນີື້ເອງທີື່ຜູ້ຄນໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພບາບໂດຍຜ່ານການອດທນຂອງພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ເລື່ອງຈິງທີື່ຢ່ເບື້ອງຫຼັງພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູທີື່ຢ່ໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງຈະປາສະຈາກຄວາມຮູ້ສກ
ໃດໆ, ພຣະອງຍັງປອບໃຈພວກສາວກຂອງພຣະອງ, ສະໜອງໃຫູ້ພວກເຂາ, ຊ່ວຍເຫຼອພວກເຂາ
ແລະ ສະໜັບສະໜນພວກເຂາຢ່ສະເໝີ. ເຖິງວ່າພຣະອງໄດູ້ເຮັດເພື່ອສາວກຂອງພຣະອງຫຼາຍເທັ່າໃດ
ຫຼ ໄດູ້ທນທຸກທໍລະມານຫຼາຍເທັ່າໃດ, ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍຮຽກຮູ້ອງຈາກຄນຂອງພຣະອງເກີນສິື່ງທີື່ຈາເປັນ
ເລີຍ, ແຕ່ຊໍ້າພັດອດທນ ແລະ ຮັບບາບແທນພວກເຂາ ຈນເຮັດໃຫູ້ຄນທີື່ຢ່ໃນ ຍຸກແຫ່ງຄວາມ
ກະລຸນາ ເອີື້ນພຣະອງວ່າ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດທີື່ໜູ້າຮັກ ພຣະເຢຊູເຈື້າ”. ສາລັບຜູ້ຄນໃນເວລານັື້ນ
ແລະ ສາລັບທຸກຄນ, ສິື່ງທີື່ພຣະເຢຊູມີ ແລະ ເປັນ ແມ່ນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາ.
ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍຈດຈາການລ່ວງລະເມີດຂອງຜູ້ຄນ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງພຣະອງຕໍໍ່ພວກເຂາເຈື້າບໍໍ່
ໄດູ້ຂື້ນຢ່ກັບການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂາ. ເນອ
ື່ ງຈາກວ່າການປະຕິບັດແບບນັື້ນແມ່ນຢ່ຍຸກອື່ນ,
ພຣະອງມັກຈະມອບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີອ
ື່ ດ
ຸ ມສມບນແກ່ຜູ້ຄນເພື່ອໃຫູ້ພວກເຂາໄດູ້ຮັບປະທານ
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ຢ່າງອີມ
ື່ ໜາສາລານສະເໝີ. ພຣະອງໄດູ້ປະຕິບັດຕໍໍ່ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອງທັງຫມດດູ້ວຍຄວາມກະລຸນາ,
ປິີ່ນປົວຄນເຈັບປ່ວຍ, ຂັບໄລ່ພວກຜີປີສາດ, ຟືື້ນຜູ້ຕາຍໃຫູ້ຄນມາ. ເພື່ອວ່າຜູ້ຄນຈະໄດູ້ເຊື່ອໃນພຣະອງ
ແລະ ເຫັນວ່າທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອງໄດູ້ກະທາລງໄປນັື້ນແມ່ນມີຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຈິງໃຈ, ພຣະອງໄດູ້
ສະແດງເຖິງຂະໜາດວ່າຟືື້ນຄນຊີວິດຂອງສບທີື່ເໜັ່າເປືີ່ອຍ, ສະແດງໃຫູ້ພວກເຂາເຫັນວ່າ ຍູ້ອນກາມ
ຂອງພຣະອງ ແມ່ນແຕ່ຄນຕາຍແລູ້ວຍັງກັບຄນມາມີຊີວິດອີກ. ຍູ້ອນວິທກ
ີ ານແບບນີື້ພຣະອງໄດູ້ຮັບ
ເອາຄວາມເຈັບປວດຢ່າງງຽບໆ ແລະ ໄດູ້ເຮັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອງທ່າມກາງພວກ
ເຂາ. ກ່ອນທີື່ພຣະອງຈະຖກຕອກຕະປໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ, ພຣະເຢຊູໄດູ້ຮັບເອາບາບຂອງມວນ
ມະນຸດຊາດມາແລູ້ວ ແລະ ກາຍ ເປັນເຄື່ອງບຊາໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ. ກ່ອນທີື່ຈະຖກຄງໃສ່
ໄມູ້ກາງແຂນ, ພຣະອງໄດູ້ເປີດທາງໄປສ່ໄມູ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ເອາມວນມະນຸດຊາດ. ໃນທີື່ສຸດພຣະອງ
ໄດູ້ຖກຕອກຕະປຕິດໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ, ເສຍສະຫຼະຕນເອງເພື່ອກາງແຂນ ແລະ ພຣະອງໄດູ້ມອບ
ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມຮັກກະລຸນາ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດທັງຫມດໃຫູ້ແກ່ມວນມະນຸດຊາດ.
(ຄັດຈາກບດ “ເລື່ອງຈິງທີື່ຢ່ເບື້ອງຫຼັງພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຖູ້າປາສະຈາກການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູ, ມະນຸດຄງຈະມີຊີວິດຢ່ກັບຄວາມບາບຕະຫຼອດໄປ
ແລະ ກາຍເປັນລກຫຼານຂອງຄວາມບາບ, ລກຫຼານຂອງພວກມານຮູ້າຍ. ຖູ້າເປັນໄປຕາມນີື້ ໃນໂລກ
ນີື້ກໍໍ່ຈະກາຍເປັນສະຖານທີື່ພັກເຊາຂອງຊາຕານ, ບ່ອນທີື່ຢ່ອາໄສຂອງພວກມັນ. ແຕ່ພາລະກິດແຫ່ງ
ການໄຖ່ບາບຕູ້ອງການ ການສະແດງອອກເຊິື່ງຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາຕໍໍ່ມວນມະນຸດ;
ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພບາບ ແລະ ສຸດທູ້າຍໄດູ້ຮັບສິດທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້
ສມບນ ແລະ ໄດູ້ຮັບພອນຢ່າງເຕັມທີື່. ຖູ້າປາສະຈາກພາລະກິດໃນຍຸກນີື້, ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນ
ປີຈະບໍໍ່ສາມາດດາເນີນຕໍໍ່ໄປໄດູ້. ຖູ້າຫາກວ່າພຣະເຢຊູບໍໍ່ໄດູ້ຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ, ຖູ້າຫາກພຣະອງ
ພຽງແຕ່ໄດູ້ປິີ່ນປົວຜູ້ຄນ ແລະ ຂັບໄລ່ພວກມານຮູ້າຍ, ຜູ້ຄນກໍຈະບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພບາບ
ຂອງພວກເຂາຢ່າງສມບນ. ໃນໄລຍະສາມປີເຄິື່ງທີື່ພຣະເຢຊູໃຊູ້ເວລາກະທາພາລະກິດຂອງພຣະອງເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອງໄດູ້ສາເລັດພຽງແຕ່ເຄິື່ງຫນື່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອງເທັ່າ
ນັື້ນ; ຈນກວ່າວ່າພຣະອງໄດູ້ຖກຄງໃສ່ເທິງໄມູ້ກາງແຂນ ແລະ ກາຍເປັນເໝອນເນື້ອໜັງທີື່ເປັນບາບທີື່
ມອບຄນໃຫູ້ແກ່ຄນຊັ່ວ, ພຣະອງຈື່ງໄດູ້ສາເລັດພາລະກິດຂອງການຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ ແລະ
ເຂື້າໃຈແຈ່ມແຈູ້ງເຖິງຊະຕາກາຂອງມະນຸດ. ຫລັງຈາກທີື່ຮ່າງກາຍຂອງພຣະອງຖກມອບໃຫູ້ຊາຕານ,
ພຣະອງກໍໄດູ້ໄຖ່ບາບໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ເປັນເວລາສາມສິບສາມປີເຄິື່ງ, ພຣະອງໄດູ້ທນ
ທຸກທໍລະມານຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີື້, ຖກເຍາະເຍີື້ຍໃສ່ຮູ້າຍ, ຖກດຖູກ ແລະ ຖກປະຖິື້ມ, ຈນເຖິງ
ຂັື້ນທີື່ພຣະອງບໍໍ່ມີບ່ອນຊຼຸກຫວນອນ, ບໍໍ່ມີບ່ອນໃຫູ້ພັກເຊາ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນ ພຣະອງກໍຖກຄງໃສ່ໄມູ້
ກາງແຂນ, ທັງຫມດຕວຕນຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງເປັນຮ່າງກາຍທີື່ບໍລິສຸດ ແລະ ໄຮູ້ດຽງສາຖກຕອກຕະປ
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ຄງໄວູ້ເທິງໄມູ້ກາງແຂນ. ພຣະອງອດທນຕໍໍ່ຄວາມທຸກທໍລະມານທຸກດູ້ານ. ຜູ້ທີື່ມີອານາດໄດູ້ເຍາະເຍີື້ຍ
ແລະ ຂູ້ຽນຕີພຣະອງ ແລະ ພວກທະຫານເຮັດເຖິງກັບຖັ່ມນໍ້າລາຍໃສ່ໃບໜູ້າຂອງພຣະອງ; ແຕ່ພຣະອງ
ຍັງຄງງຽບສະຫງ ບ ແລະ ທນທຸກທໍລະມານຈນເຖິງທີື່ສຸດ, ຖວາຍຕນຢ່າງບໍມີເງ ື່ອນໄຂຈນເຖິງຈຸດ
ຈບຂອງຊີວິດ, ດັັ່ງນັື້ນແລູ້ວ ພຣະອງຈື່ງໄດູ້ໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງຫມດ. ເມື່ອນັື້ນພຣະອງກໍໄດູ້ຖກ
ໂຜດໃຫູ້ພັກຜ່ອນ. ພາລະກິດທີື່ພຣະເຢຊູໄດູ້ກະທາເປັນພຽງແຕ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ; ມັນບໍໍ່ໄດູ້ລວມເຖິງ
ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ມັນບໍໍ່ແມ່ນການທດແທນພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ນີື້ແມ່ນ
ຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ຍຸກທີສອງທີື່ມະນຸດໄດູ້ຜ່ານພື້ນ ນັື້ນ
ກໍຄຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ.
(ຄັດຈາກບດ “ເລື່ອງຈິງທີື່ຢ່ເບື້ອງຫຼັງພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນເວລານັື້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນພາລະກິດເພື່ອໄຖ່ບາບໃຫູ້ກັບມວນມະນຸດຊາດ.
ຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະອງແມ່ນໄດູ້ຮັບການອະໄພ; ຕາບໃດທີື່ເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະອງ,
ພຣະອງກໍຈະໄຖ່ບາບໃຫູ້ກັບເຈື້າ; ຖູ້າເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະອງ ເຈື້າກໍບໍໍ່ມີບາບອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ ເຈື້າກໍໄດູ້ພື້ນ
ຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຈື້າແລູ້ວ. ນີື້ຄຄວາມໝາຍທີື່ວ່າ ໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ ແລະ ເປັນຄນ
ຊອບທາດູ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ໃນບັນດາຄນທີື່ເຊື່ອກໍຍັງມີສິື່ງທີື່ກະບດ ແລະ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງຈາເປັນຕູ້ອງຄ່ອຍໆຖກກາຈັດອອກໄປ. ຄວາມລອດພື້ນບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ມະນຸດໄດູ້ຖກພຣະເຢຊູຮັບເອາຢ່າງສມບນ ແຕ່ໝາຍເຖິງ ມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມບາບອີກຕໍໍ່ໄປ, ມະນຸດໄດູ້
ຮັບການອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງເຂາແລູ້ວ. ໂດຍມີເງ ື່ອນໄຂຄເຈື້າເຊື່ອ, ເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ມີບາບອີກຕໍໍ່ໄປ.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (2)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາສ່ໂລກມະນຸດ, ພຣະອງໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສິື້ນສຸດຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍນັື້ນ ພຣະເຈື້າໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງອີກເທອ
ື່ ໜື່ງ ແລະ
ດູ້ວຍການບັງເກີດເປັນມະນຸດນີື້ ພຣະເຈາື້ ຈື່ງໄດູ້ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງ
ອານາຈັກ. ທຸກຄນທີື່ສາມາດຮັບເອາການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະຖກນາພາ
ໄປສ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຈະສາມາດຮັບເອາການຊີື້ນາເປັນການສ່ວນຕວ
ຈາກພຣະເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອງ
ພຽງສາເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ; ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກາຈັດອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມທັງໝດຂອງເຂາອອກຈາກມະນຸດ.
ການຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນຢ່າງສມບນຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານບໍໍ່ແມ່ນພຽງຕູ້ອງການໃຫູ້ພຣະເຢຊູ
ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ,
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ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນເພື່ອກາຈັດອຸປະນິໄສເສື່ອມຊາມ
ຂອງຊາຕານຂອງເຂາໃຫູ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັັ່ງນັື້ນ ບັດນີື້ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂາ, ພຣະເຈື້າຈື່ງໄດູ້ກັບຄນສ່ເນື້ອໜັງ ເພື່ອນາພາມະນຸດໄປສ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນ
ພາລະກິດຂອງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີື້ໄດູ້ນາພາມະນຸດໄປສ່ອານາຈັກທີື່ສງສງັ່
ຍິື່ງຂື້ນ. ທຸກຄນທີື່ຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະອງຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງທີື່ສງສງັ່ ຂື້ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບ
ພອນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນ. ພວກເຂາຈະດາລງຊີວິດຢ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບ
ເອາຄວາມຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດ.
(ຄັດຈາກບດນາຂອງໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເພື່ອສະແດງອອກເຖິງອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ບນພື້ນຖານນີື້, ພຣະອງ
ໄດູ້ນາຄວາມຈິງມາສ່ມະນຸດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ໄດູ້ຊີື້ໃຫູ້ພວກເຂາເຫັນເຖິງຫຼາຍວິທີທາງຂອງການ
ປະຕິບັດ, ນີື້ກໍເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສງຂອງພຣະອງໃນການເອາຊະນະມະນຸດ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດ
ພື້ນຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງເຂາເອງ. ນີື້ຄສິື່ງທີື່ນອນຢ່ເບື້ອງຫຼັງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນ
ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ.
(ຄັດຈາກບດນາຂອງໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍແມ່ນເພື່ອກ່າວພຣະທາ. ການປ່ຽນແປງຄັື້ງຍິື່ງໃຫຍ່ຈະເກີດຜນໃນ
ມະນຸດໂດຍຜ່ານວິທີທາງແຫ່ງພຣະທາ. ການປ່ຽນແປງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຜນຕໍໍ່ຜູ້ຄນທີື່ຍອມຮັບ
ເອາພຣະທາຫຼາຍກວ່າຕໍໍ່ຜູ້ຄນທີື່ຍອມຮັບເອາໝາຍສາຄັນ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັື້ນ ພວກມານຮູ້າຍແມ່ນຖກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ມະນຸດໂດຍການເອາມວາງໃສ່ມະນຸດ ແລູ້ວອະທິຖານ ແຕ່ການຂັບໄລ່ມານຮູ້າຍແບບນັື້ນບໍໍ່ໄດູ້ລບລູ້າງ
ຄວາມເສື່ອມຊາມອອກຈາກຈິດໃຈຂອງມະນຸດເລີຍ ມະນຸດໄດູ້ຮັບການຮັກສາຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ
ຂອງເຂາ ແລະ ຮັບການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງເຂາ ແຕ່ສາລັບວິທີການລບລູ້າງອຸປະນິໄສອັນ
ເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານໃນມະນຸດນັື້ນ, ພາລະກິດນີື້ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດເທື່ອ. ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດູ້ຮັບ
ຄວາມພື້ນ ແລະ ຮັບການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຂາຍູ້ອນຄວາມເຊື່ອເທັ່ານັື້ນ ແຕ່ທາມະ
ຊາດຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ຖກທາລາຍ ແລະ ຍັງຝັງຢ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂາ. ຄວາມຜິດ
ບາບຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການອະໄພຜ່ານກິດຈະການຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແຕ່ນີື້ບໍໍ່ໄດູ້
ໝາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມບາບໃນພວກເຂາອີກຕໍໍ່ໄປ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການ
ອະໄພຜ່ານເຄື່ອງບຊາໄຖ່ບາບ ແຕ່ສາລັບວິທີທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມຜິດບາບອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ
ວິທທ
ີ ຈ
ື່ີ ະທາລາຍລູ້າງ ແລະ ປ່ຽນແປງທາມະຊາດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາຢ່າງສິື້ນເຊີງນັື້ນ
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ມະນຸດບໍໍ່ມີວິທີແກູ້ໄຂບັນຫານີື້ເລີຍ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການອະໄພ ແລະ ນີື້ກໍຍູ້ອນ
ພາລະກິດແຫ່ງການຖກຄງທີື່ໄມູ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ມະນຸດຍັງສບຕໍໍ່ດາລງຊີວິດຢ່ກັບອຸປະ
ນິໄສອັນເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານຄເກັ່າ. ເມື່ອເປັນເຊັັ່ນນີື້ ມະນຸດຕູ້ອງໄດູ້ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນຢ່າງ
ສມບນຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານຂອງພວກເຂາ ເພື່ອທາມະຊາດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ
ຂອງພວກເຂາຈະໄດູ້ຖກທາລາຍລູ້າງຢ່າງສມບນ ແລະ ຈະບໍໍ່ມີຄວາມເສື່ອມຊາມເກີດຂື້ນອີກຕໍໍ່ໄປ,
ດູ້ວຍວິທີນີື້ຈະເຮັດໃຫູ້ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່. ແຕ່ມະນຸດຕູ້ອງເຂື້າໃຈ
ຫນທາງແຫ່ງການເຕີບໂຕຂອງຊີວິດ, ຕູ້ອງເຂື້າໃຈຫນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເຂື້າໃຈຫນທາງໃນການ
ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂາ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມະນຸດຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດຕາມເສັື້ນທາງດັັ່ງກ່າວນີື້
ເພື່ອອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງເທື່ອລະໜູ້ອຍ ແລະ ໃຊູ້ຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ແສງ
ສະຫວ່າງ ເພື່ອທຸກສິື່ງທີພ
ື່ ວກເຂາປະຕິບັດຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ເພື່ອພວກເຂາ
ຈະປະຖິື້ມອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍທີື່ເສື່ອມໂຊມ, ເພອ
ື່ ພວກເຂາຈະໄດູ້ເປັນອິດສະຫຼະຈາກອິດທິພນແຫ່ງ
ຄວາມມດຂອງຊາຕານ ແລະ ຫຼຼຸດພື້ນອອກຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສມບນ. ເມື່ອນັື້ນມະນຸດຈະໄດູ້
ຮັບຄວາມລອດພື້ນຢ່າງຄບຖູ້ວນ. ໃນເວລາທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິດບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງນັື້ນ ຄວາມຮູ້
ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອງຍັງມດມວຢ່ ແລະ ບໍໍ່ທັນແຈ່ມແຈູ້ງເທື່ອ. ມະນຸດເຊື່ອສະເໝີວ່າ ພຣະອງ
ເປັນບຸດຊາຍຂອງເດວິດ ແລະ ປະກາດພຣະອງໃຫູ້ເປັນສາສະດາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າທີື່ມີ
ຄວາມເມດຕາກະລຸນາທີໄື່ ຖ່ບາບໃຫູ້ກັບມະນຸດ. ຍູ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ ບາງຄນກໍໄດູ້ຮັບ
ການປິີ່ນປົວພຽງແຕ່ໄດູ້ຈັບບາຍຂອບເສື້ອຜູ້າຂອງພຣະອງ; ຄນຕາບອດກໍສາມາດເຫັນ ແລະ ແມ່ນ
ແຕ່ຄນຕາຍຍັງສາມາດຟືນ
ື້ ຄນໄດູ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຄນ
ື້ ພບອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍອັນ
ເສື່ອມຊາມທີື່ຝັງເລິກຢ່ພາຍໃນຕວພວກເຂາ ຫຼ ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ວິທີທາງກາຈັດອຸປະນິໄສນັື້ນອອກໄປ.
ມະນຸດໄດູ້ຮັບພຣະກະລຸນາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊັັ່ນ: ຄວາມສະຫງ ບສຸກ, ຄວາມສຸກຂອງຮ່າງກາຍ,
ຄວາມສັດທາພຽງຄນດຽວກໍນາການອວຍພອນມາເຖິງຄອບຄວທັງໝດ, ການຮັກສາຄວາມເຈັບ
ປ່ວຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນທີື່ເຫຼອແມ່ນເປັນການກະທາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ການມີສິນທາ. ຖູ້າມະນຸດ
ສາມາດດາລງຊີວິດບນພນ
ື້ ຖານສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ພວກເຂາຖວ່າເປັນຜູ້ເຊື່ອທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດ. ມີພຽງຜູ້ເຊື່ອ
ແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນເມື່ອຕາຍໄປຈະໄດູ້ໄປສ່ສະຫວັນ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂາໄດູ້ຖກຊ່ວຍໃຫູ້ພື້ນ
ແລູ້ວ. ແຕ່ວ່າ ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂາ ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີບ
ື້ ໍໍ່ເຄີຍເຂື້າໃຈຫນທາງແຫ່ງຊີວິດເລີຍ. ພວກເຂາ
ສູ້າງແຕ່ຄວາມບາບ ສູ້າງບາບແລູ້ວກໍສະຫຼະພາບບາບ. ເຮັດແບບນັື້ນຊໍ້າແລູ້ວຊໍ້າອີກໂດຍບໍໍ່ມີການຄື້ນ
ຄິດຫາເສັື້ນທາງເພື່ອປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂາເລີຍ. ນັື້ນຄສະພາບຂອງມະນຸດໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແລູ້ວມະນຸດໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພນ
ື້ ຢ່າງສມບນບໍ? ບໍ!ໍ່ ສະນັື້ນ ຫລັງຈາກພາລະກິດຍຸກ
ນັື້ນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ກໍຍັງມີພາລະກິດຂອງການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ. ພາລະກິດຍຸກນີື້ແມ່ນເພອ
ື່
ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍລິສຸດໂດຍວິທີທາງແຫ່ງພຣະທາ ແລະ ເປັນການມອບຫນທາງໃຫູ້ມະນຸດປະຕິບັດ
ຕາມ. ຍຸກນີື້ຈະບໍໍ່ມີຜນປະໂຫຍດ ຫຼ ມີຄວາມໝາຍ ຖູ້າຍັງມີການສບຕໍໍ່ກາຈັດມານຮູ້າຍ ເພາະວ່າມັນ
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ຈະເຮັດໃຫູ້ການລບລູ້າງທາມະຊາດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດລື້ມເຫຼວ ແລະ ມະນຸດກໍຈະຢຸດຢ່
ໃນການໃຫູ້ອະໄພບາບຂອງພວກເຂາ. ໂດຍຜ່ານການຖວາຍບາບ ມະນຸດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຈາກ
ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາ ນັື້ນກໍຄຍູ້ອນພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບດູ້ວຍການຄງເທິງໄມູ້ກາງ
ແຂນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ແລະ ຍູ້ອນພຣະເຈື້າໄດູ້ເອາຊະນະຊາຕານ ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຄວາມ
ຜິດບາບ. ແຕ່ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຍັງຄງເສື່ອມຊາມຢ່ ມະນຸດຍັງສາມາດສູ້າງບາບ
ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຖກຮັບເອາໂດຍມະນຸດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ໃນຂັື້ນຕອນນີື້
ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈື້າຈື່ງໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອຊາມຂອງມະນຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້
ພວກເຂາປະຕິບັດຕາມເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ. ຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ່າຂັື້ນຕອນທີື່ຜ່ານມາ
ພູ້ອມທັງມີຜນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າເປັນຍຸກແຫ່ງພຣະທາທີື່ສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍກງ
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງໝດ; ເປັນຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີື່
ລະອຽດຂື້ນຫຼາຍ. ສະນັນ
ື້ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ສາເລັດຄວາມໝາຍຂອງການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາເລັດແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນເພື່ອ
ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ, ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດກ່າວພຣະທາເພື່ອເອາຊະນະທຸກຄນ
ທີື່ເຊື່ອໃນພຣະອງ. ນີື້ຄ “ການທີື່ພຣະທາປາກດໃນເນື້ອໜັງ”; ພຣະເຈື້າໄດູ້ມາໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດ
ທູ້າຍເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອງໄດູ້ມາເພື່ອສາເລັດຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງ
ຂອງການທີື່ພຣະທາປາກດໃນເນື້ອໜັງ. ພຣະອງພຽງແຕ່ກ່າວພຣະທາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ເກອບບໍໍ່ມີ
ການສະແດງຂໍແ
ໍ້ ທູ້ຈິງເລີຍ. ນີື້ຄແກ່ນແທູ້ທີື່ແທູ້ຈງິ ຂອງການທີື່ພຣະທາປາກດໃນເນື້ອໜັງ ແລະ
ເມື່ອພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດກ່າວພຣະທາຂອງພຣະອງ ນີື້ຄການປາກດຕວຂອງພຣະທາໃນເນື້ອ
ໜັງ ແລະ ເປັນການທີື່ພຣະທາເຂື້າມາໃນເນື້ອໜັງ. “ໃນຕື້ນເດີມນັື້ນຊງເປັນພຣະທາຢ່ແລູ້ວ ແລະ
ພຣະທາຊງຢ່ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະທາຊງເປັນພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະທາຊງບັງເກີດເປັນມະນຸດ”. ນີື້
(ພາລະກິດແຫ່ງການປາກດຕວຂອງພຣະທາໃນເນື້ອໜັງ) ຄແມ່ນພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າຈະສາເລັດໃນ
ຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ເປັນບດສຸດທູ້າຍຂອງແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະອງ ແລູ້ວດູ້ວຍເຫດ
ນັື້ນພຣະເຈື້າຕູ້ອງໄດູ້ມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສາແດງພຣະທາຂອງພຣະອງໃນເນື້ອໜັງ. ນັື້ນຄສິື່ງ
ທີື່ໄດູ້ສາເລັດໃນມື້ນີື້, ສິື່ງທີື່ຈະສາເລັດໃນອະນາຄດ, ສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າຈະເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ, ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງສຸດທູ້າຍຂອງມະນຸດ, ຄນທີື່ຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ, ຄນທີື່ຈະຖກທາລາຍ ແລະ ອື່ນໆອີກ,
ພາລະກິດທັງໝດນີື້ທີື່ຄວນບັນລຸໃນທີື່ສຸດກໍໍ່ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຖກລະບຸໄວູ້ຢາ່ ງຊັດເຈນແລູ້ວ ແລະ ທັງໝ
ດນັື້ນແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງຂອງການທີື່ພຣະທາປາກດໃນເນື້ອໜັງ. ບດບັນຍັດ
ບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະທາມະນນທີື່ໄດູ້ອອກກ່ອນໜູ້ານີື້, ບັນດາຜູ້ທີື່ຈະຖກທາລາຍ, ບັນດາຜູ້ທີື່ຈະເຂື້າ
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ໄປສ່ການພັກຜ່ອນ ພຣະທາທັງໝດເຫຼັ່ານີື້ຕູ້ອງບັນລຸຜນ. ນີື້ແມ່ນພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດໄດູ້ສາເລັດເປັນຫຼັກໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ. ພຣະອງເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນເຂື້າໃຈວ່າ ບັນດາຜູ້
ທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້ານັື້ນຢ່ໃສ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີື່ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້ານັື້ນຢ່ໃສ,
ວິທທ
ີ ຜ
ື່ີ ຄ
ູ້ ນ ແລະ ລກຊາຍຂອງພຣະອງຈະຖກຈັດປະເພດ, ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂື້ນກັບອິດສະຣາເອນ,
ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂື້ນກັບເອຢິບ, ໃນອະນາຄດ, ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ທຸກຂໍໍ້ຈະບັນລຸຜນ. ຄວາມໄວຂອງ
ພາລະກິດພຣະເຈື້າກາລັງເພີື່ມຂື້ນ. ພຣະເຈື້າໃຊູ້ພຣະທາເປັນວິທີການເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ວ່າມີ
ຫຍັງແດ່ທີື່ຕອ
ູ້ ງສາເລັດໃນແຕ່ລະຍຸກ, ມີຫຍັງແດ່ທີື່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້
ສາເລັດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ພັນທະກິດທີື່ພຣະອງຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດ ແລະ ພຣະທາທັງໝດ
ເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງຂອງການທີື່ພຣະທາປາກດໃນເນື້ອໜັງ.
(ຄັດຈາກບດ “ທຸກສິື່ງຖກບັນລຸໂດຍພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ພຣະເຈື້າໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອນາໄປສ່ຍຸກໃໝ່, ປ່ຽນແປງວິທີປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝດ. ນີື້ແມ່ນຫຼັກການທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທາ. ພຣະອງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອກ່າວຈາກມຸມມອງທີື່ແຕກຕ່າງກັນ
ເພື່ອວ່າມະນຸດຈະສາມາດເຫັນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ ເຊິື່ງເປັນພຣະທາທີື່ປາກດໃນເນື້ອໜັງ ແລະ
ສາມາດເບິື່ງເຫັນສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະອງ. ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຖກ
ປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸເປົື້າໝາຍຂອງການເອາຊະນະມະນຸດໄດູ້ດີຂື້ນ, ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບ ແລະ
ກາຈັດມະນຸດ ເຊິື່ງເປັນຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງຂອງການໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອດາເນີນພາລະກິດໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະທາ. ຜ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ຜູ້ຄນມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ,
ທາດແທູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ສິື່ງທີື່ມະນຸດຄວນເຂື້າເຮັດ. ຜ່ານພຣະທາ, ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າຕູ້ອງການ
ເຮັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທາຈະເກີດຜນຢ່າງສມບນ. ຜ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ຜູ້ຄນຈະຖກເປີດເຜີຍ, ກາຈັດ
ແລະ ທດລອງ. ຜູ້ຄນໄດູ້ເຫັນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ຍິນພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າການມີຢ່ຈິງ
ຂອງພຣະທາເຫຼັ່ານີື້. ຜນຕາມມາກໍໍ່ຄ ພວກເຂາໄດູ້ມາເຊື່ອໃນການມີຢ່ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ, ໃນລິດອາ
ນາດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າ ພູ້ອມທັງໃນຄວາມຮັກທີື່ພຣະອງມີຕໍໍ່ມະນຸດ ແລະ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະອງເພື່ອຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນ. ຄາວ່າ “ພຣະທາ” ອາດເປັນສິື່ງທີື່
ງ່າຍດາຍ ແລະ ທາມະດາ, ແຕ່ພຣະທາທີື່ອອກຈາກປາກຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດູ້ສັັ່ນ
ສະເທອນຈັກກະວານ, ພວກມັນປ່ຽນຫວໃຈຂອງຜູ້ຄນ, ປ່ຽນແປງແນວຄິດ ແລະ ອຸປະນິໄສເດີມ
ຂອງພວກເຂາ ແລະ ປ່ຽນແປງລັກສະນະທີື່ໂລກທັງປວງເຄີຍເປັນ. ຕະຫຼອດຍຸກຕ່າງໆ, ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນີື້ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະອງທີື່ກ່າວແບບນີື້
ແລະ ມາຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນແບບນີື້. ນັບຕັື້ງແຕ່ນີື້ຕໍໍ່ໄປ ມະນຸດຈະດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ການ
ຊີື້ນາຈາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ຮັບການລູ້ຽງດ ແລະ ການສະໜອງໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ. ຜູ້
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ຄນດາລງຊີວິດຢ່ໃນໂລກແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ທ່າມກາງຄາສາບແຊ່ງ ແລະ ພອນຈາກພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຖິງກັບມີອີກຫຼາຍຄນທີື່ມາດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີ
ສອນຈາກພຣະທາຂອງພຣະອງ. ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ພາລະກິດນີື້ແມ່ນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເຫັນແກ່ຄວາມ
ລອດພື້ນຂອງມະນຸດ, ເຫັນແກ່ການສາເລັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຫັນແກ່ການ
ປ່ຽນແປງພາບລັກເດີມຂອງໂລກແຫ່ງການສູ້າງ. ພຣະເຈື້າເນລະມິດສູ້າງໂລກໂດຍໃຊູ້ພຣະທາ,
ພຣະອງນາພາມະນຸດທັ່ວຈັກກະວານໂດຍໃຊູ້ພຣະທາ ແລະ ພຣະອງເອາຊະນະ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂາ
ໃຫູ້ລອດພື້ນໂດຍໃຊູ້ພຣະທາ. ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ, ພຣະອງກໍໍ່ຈະໃຊູ້ພຣະທານາໂລກເດີມທັງປວງໄປສ່ຈຸດ
ສິື້ນສຸດ, ແລູ້ວສາເລັດແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະອງ. ຕະຫຼອດຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ
ພຣະເຈື້າໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ບັນລຸຜນໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ.
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດສິື່ງອັດຈະຈັນ ຫຼ ສະແດງປະຕິຫານ, ພຽງແຕ່ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອງຜ່ານພຣະ
ທາເທັ່ານັື້ນ. ຍູ້ອນພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຮັບການລໍໍ່ລູ້ຽງ ແລະ ການສະໜອງ ແລະ ຮັບຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ປະສບການທີື່ແທູ້ຈິງ.
(ຄັດຈາກບດ “ຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະທາ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນພາລະກິດສຸດທູ້າຍຂອງການສິື້ນສຸດຍຸກຂອງພຣະອງ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງແມ່ນການຂູ້ຽນ
ຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເຊິື່ງພຣະອງເປີດເຜີຍທຸກສິື່ງທີື່ບໍໍ່ຊອບທາ ເພື່ອພິພາກສາທຸກຄນຢ່າງເປີດເຜີຍ
ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄນທີື່ຮັກພຣະອງດູ້ວຍຈິງໃຈສມບນແບບ. ພຽງການກະທາແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່
ສາມາດນາການສິື້ນສຸດມາສ່ຍຸກໄດູ້. ຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ມາເຖິງແລູ້ວ. ສັບພະທຸກສິື່ງໃນການຊງສູ້າງຈະ
ຖກແບ່ງແຍກອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາ ແລະ ແບ່ງແຕ່ລະປະເພດອອກອີງຕາມທາມະຊາດຂອງ
ພວກເຂາ. ນີື້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີື່ພຣະເຈື້າເປີດເຜີຍຜນສະຫຼຼຸບທີື່ມະນຸດຈະໄດູ້ຮັບ ແລະ ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງຂອງພວກເຂາ. ຖູ້າຜູ້ຄນບໍໍ່ໄດູ້ຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ແລູ້ວກໍຈະບໍໍ່ມີທາງ
ເປີດເຜີຍຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງພວກເຂາໄດູ້. ພຽງແຕ່ຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ
ການພິພາກສາເທັ່ານັື້ນຈື່ງຈະສາມາດເປີດເຜີຍຜນຕາມມາຂອງການສູ້າງສັບພະສິື່ງ. ມະນຸດພຽງແຕ່
ສະແດງທາດແທູ້ຂອງເຂາເມື່ອເຂາຖກຂູ້ຽນຕີ ແລະ ຖກພິພາກສາ. ຄນຊັ່ວຮູ້າຍຈະຖກຈັດໄວູ້ຢ່ນາຄນ
ຊັ່ວຮູ້າຍ, ຄນດີໄວູ້ກັບຄນດີ ແລະ ມະນຸດທຸກຄນຈະຖກແບ່ງແຍກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາ. ຜນ
ຕາມມາຂອງການຊງສູ້າງຈະຖກເປີດເຜີຍຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເພື່ອຄນຊັ່ວຮູ້າຍຈະ
ຖກລງໂທດ ແລະ ຄນດີຈະໄດູ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ທຸກຄນຈະໄດູ້ຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະເຈື້າ.
ພາລະກິດທັງໝດນີື້ຕູ້ອງຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ພິພາກສາຢ່າງຊອບທາ. ເນື່ອງ
ຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດໄດູ້ເຖິງຂັື້ນຮູ້າຍແຮງທີື່ສຸດ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂາ
ນັື້ນຮູ້າຍແຮງຢ່າງລື້ນເຫຼອ, ມີພຽງແຕ່ອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງທີື່
ປະກອບດູ້ວຍການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທີື່ຖກເປີດເຜີຍໃນຍຸກສຸດທູ້າຍຈື່ງ
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ສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບຢ່າງແທູ້ຈິງໄດູ້. ມີພຽງອຸປະນິໄສນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່
ສາມາດເປີດເຜີຍຄນຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ລງໂທດຄນທີື່ບໍໍ່ຊອບທາທຸກຄນຢ່າງຮຸນແຮງໄດູ້. ສະນັື້ນ, ອຸປະ
ນິໄສດັັ່ງກ່າວແມ່ນເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມໝາຍຂອງຍຸກດັັ່ງກ່າວ ແລະ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການສະແດງ
ເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງກໍຖກເຮັດໃຫູ້ແຈ່ມແຈູ້ງເພື່ອພາລະກິດຂອງແຕ່ລະຍຸກ. ບໍໍ່ແມ່ນວ່າ ພຣະເຈື້າ
ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງຕາມອາເພີໃຈ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມໝາຍ. ລອງສມມຸດວ່າ ໃນ
ການເປີດເຜີຍຜນໄດູ້ຮັບຂອງມະນຸດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ພຣະເຈື້າຍັງຄງປະທານຄວາມເມດຕາ
ແລະ ຄວາມຮັກຢ່າງບໍໍ່ໝດສິື້ນ ແລະ ສບຕໍໍ່ຮັກເຂາ, ບໍໍ່ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດປະສບກັບການພິພາກສາທີື່ຊອບ
ທາ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງສະແດງໃຫູ້ມະນຸດເຫັນເຖິງຄວາມອດກັື້ນ, ອດທນ ແລະ ການ
ອະໄພໂທດ ແລະ ການຍກໂທດໃຫູ້ກັບມະນຸດ ບໍໍ່ວ່າຄວາມຜິດບາບຂອງເຂາຈະຮູ້າຍແຮງສໍ່າໃດກໍ
ຕາມ, ບໍໍ່ມແ
ີ ມ່ນແຕ່ເສດສ່ວນຂອງການພິພາກສາທີື່ຊອບທາ: ແລູ້ວເມື່ອໃດການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດ
ຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງຈະນາມາສ່ການສິື້ນສຸດ? ເມອ
ື່ ໃດອຸປະນິໄສແບບນີື້ຈື່ງຈະສາມາດນາຜູ້ຄນໄປສ່ຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງທີື່ເໝາະສມຂອງມະນຸດຊາດ? ລອງຍກຕວຢ່າງ ຜູ້ພພ
ິ າກສາທີື່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຮັກ
ຢ່ສະເໝີ, ຜູ້ພິພາກສາທີມ
ື່ ີໃບໜູ້າເມດຕາ ແລະ ຫວໃຈອ່ອນໂຍນ. ຜູ້ພິພາກສາທີື່ຮັກຜູ້ຄນ ໂດຍບໍໍ່
ສນໃຈວ່າ ພວກເຂາໄດູ້ກໍໍ່ອາຊະຍາກາຫຍັງກໍຕາມ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາທີື່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ
ປ້ອງກັນຄນກະທາຜິດໂດຍບໍໍ່ສນວ່າພວກເຂາເປັນໃຜ. ໃນກໍລະນີນ,ີື້ ເມື່ອໃດຜູ້ພິພາກສາດັງັ່ ກ່າວຈະ
ສາມາດໃຫູ້ຄາຕັດສິນຢ່າງຍຸຕິທາໄດູ້. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ ມີພຽງການພິພາກສາທີື່ຊອບທາເທັ່າ
ນັື້ນສາມາດແບ່ງແຍກມະນຸດຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາ ແລະ ນາເອາມະນຸດເຂື້າສ່ໂລກໃໝ່. ດູ້ວຍ
ວິທີນີື້ ຍຸກທັງໝດຈະຖກນາມາສ່ການສິື້ນສຸດ ຜ່ານອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ
ການຂູ້ຽນຕີຂອງພຣະເຈາື້ .
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ຄວາ ມສ າ ພ ັນ ລະ ຫ ວ່າ ງແ ຕ່ລ ະ ຂັື້ນ ຕອນ ໃນ ສາ ມຂັື້ນ ຕອນ ຂອງພ າ ລະ ກິດ
ຂອງພ ຣະ ເ ຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາຈນເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ຈາກພາລະກິດພຣະເຢຊູ
ຈນເຖິງຂັື້ນຕອນປັດຈຸບັນ, ສາມຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ສບຕໍໍ່ປົກຄຸມທຸກຂອບເຂດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ແລະ ພວກມັນທັງໝດເປັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອງດຽວ. ນັບ
ຕັື້ງແຕ່ການສູ້າງໂລກ, ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດຢ່ຕະຫຼອດເວລາ. ພຣະອງ
ເປັນການເລີື່ມຕື້ນ ແລະ ການສິື້ນສຸດ. ພຣະອງເປັນຜູ້ທາອິດ ແລະ ຜູ້ສຸດທູ້າຍ. ພຣະອງເປັນຜູ້ທີື່ເລີື່ມ
ຕື້ນຍຸກ ແລະ ເປັນຜູ້ທີື່ນາຍຸກມາສ່ການສິື້ນສຸດ. ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນໃນຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
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ໃນສະຖານທີື່ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອງດຽວຢ່າງແນ່ນອນ. ທຸກຄນທີື່ແບ່ງ
ແຍກສາມຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຢືນຢ່ກງກັນຂູ້າມກັບພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍບໍໍ່ສາມາດແທນ ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດູ້ ຫຼ
ແທນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດູ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສາມຂັື້ນຕອນເຊື່ອມໂຍງກັນເປັນອັນໜື່ງອັນດຽວ ແລະ
ຂັື້ນຕອນທັງໝດແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າອງດຽວ. ຕາມທາມະຊາດແລູ້ວ ການປະຕິບັດພາລະກິດນີື້
ຖກແບ່ງອອກເປັນຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ພາລະກິດທີື່ສາເລັດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍເປັນພາລະກິດທີື່ນາທຸກສິື່ງ
ໄປສ່ການສິື້ນສຸດ; ພາລະກິດທີື່ສາເລັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການເລີື່ມຕື້ນ ແລະ
ພາລະກິດທີື່ສາເລັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ. ສາລັບນິມິດຂອງພາລະກິດ
ທີື່ຢ່ໃນແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີນີື້, ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຮັບເອາຄວາມຮູ້ ຫຼ ຄວາມເຂື້າໃຈ ແລະ ນິມິດ
ເຫຼັ່ານີື້ກໍຍັງເປັນປິດສະໜາຢ່. ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ມີພຽງພາລະກິດຂອງພຣະທາເທັ່ານັື້ນທີື່ຖກປະຕິບັດ
ເພື່ອນາໄປສ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ແຕ່ຍຸກສຸດທູ້າຍບໍໍ່ແມ່ນຕວແທນຂອງຍຸກທັງໝດ. ຍຸກສຸດທູ້າຍກໍເປັນ
ຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກກໍຄຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ເຊິື່ງບໍໍ່ແມ່ນຕວແທນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ
ຫຼ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ນັື້ນຄຄວາມຈິງ, ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ ພາລະກິດທັງໝດໃນແຜນການ
ຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີແມ່ນຖກເປີດເຜີຍໃຫູ້ພວກເຈື້າເຫັນ. ນີື້ແມ່ນການເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມລກລັບ...
ພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍເປັນຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງສາມຂັື້ນຕອນ. ມັນເປັນພາລະກິດຂອງອີກ
ຍຸກໃໝ່ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຕວແທນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດ. ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນ
ປີຖກແບ່ງອອກເປັນສາມຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດ. ບໍໍ່ມີຂັື້ນຕອນໃດສາມາດເປັນຕວແທນພາລະກິດ
ທັງສາມຍຸກໄດູ້, ແຕ່ເປັນພຽງພາກສ່ວນໜື່ງຂອງພາລະກິດທັງໝດ. ຊື່ຂອງພຣະເຢໂຮວາບໍໍ່ສາມາດ
ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດໄດູ້. ຄວາມຈິງທີື່ວ່າ ພຣະອງໄດູ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດບໍໍ່ໄດູ້ພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈື້າເປັນພຽງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່
ພາຍໃຕູ້ພຣະບັນຍັດເທັ່ານັື້ນ. ພຣະເຢໂຮວາສູ້າງຕັື້ງພຣະບັນຍັດເພື່ອມະນຸດ ແລະ ວາງຂໍໍ້ພຣະບັນຍັດ
ເຫຼັ່ານັື້ນໃຫູ້ກັບພວກເຂາ, ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມະນຸດສູ້າງພຣະວິຫານ ແລະ ແທ່ນບຊາ; ພາລະກິດທີື່ພຣະອງ
ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດເທັ່ານັື້ນ. ພາລະກິດນີື້ທີື່ພຣະອງປະຕິບັດບໍໍ່
ໄດູ້ພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າ ພຣະອງເປັນພຽງພຣະເຈື້າທີື່ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມະນຸດຮັກສາພຣະບັນຍັດ ຫຼ ພຣະອງ
ເປັນພຣະເຈື້າພຽງໃນພຣະວິຫານ ຫຼ ພຣະອງເປັນພຽງພຣະເຈື້າຕໍໍ່ໜູ້າແທ່ນບຊາເທັ່ານັື້ນ. ການເວື້າ
ແບບນັື້ນຈະບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ພາລະກິດທີື່ສາເລັດພາຍໃຕູ້ພຣະບັນຍັດກໍເປັນຕວແທນໃຫູ້ພຽງແຕ່
ຍຸກໃດໜື່ງ. ດັັ່ງນັື້ນ ຖູ້າພຣະເຈື້າພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດກໍ
ຈະການດພຣະເຈື້າໃນຄວາມໝາຍດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້ ໂດຍເວື້າວ່າ “ພຣະເຈື້າເປັນພຣະເຈື້າໃນພຣະວິຫານ
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ແລະ ເພື່ອຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າ ພວກເຮາຕູ້ອງນຸ່ງເສື້ອຄຸມປະໂລຫິດ ແລະ ເຂື້າໄປໃນພຣະວິຫານ”. ຖູ້າ
ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນບໍໍ່ໄດູ້ເກີດຂື້ນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດູ້ສບຕໍໍ່ມາຈນເຖິງທຸກມນ
ື້ ີື້
ມະນຸດຈະບໍໍ່ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈື້າຍັງມີຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ. ຖູ້າພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດໃຫູ້ສາເລັດ ແລະ ກງກັນຂູ້າມ ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເທັ່ານັື້ນ
ແລູ້ວມວນມະນຸດກໍຈະຮູ້ແຕ່ວ່າພຣະເຈື້າພຽງແຕ່ສາມາດໄຖ່ບາບໃຫູ້ກັບມະນຸດ ແລະ ອະໄພຄວາມຜິດ
ບາບໃຫູ້ມະນຸດເທັ່ານັື້ນ. ມະນຸດຈະຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າພຣະອງເປັນອງບໍລິສຸດ ແລະ ອງໄຮູ້ດຽງສາ ແລະ
ຍູ້ອນເຫັນແກ່ມະນຸດ ພຣະອງຈື່ງສາມາດສະຫຼະພຣະອງເອງ ແລະ ຍອມຖກຄງໃສ່ເທິງໄມູ້ກາງແຂນ.
ມະນຸດຈະຮູ້ແຕ່ພຽງສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ແຕ່ຈະບໍໍ່ເຂື້າໃຈໃນສິື່ງອື່ນໃດເລີຍ. ສະນັື້ນແຕ່ລະຍຸກສະແດງໃຫູ້ເຫັນ
ສ່ວນໜື່ງຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ. ແຕ່ສາລັບສ່ວນໃດຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າຄຕວແທນໃນ
ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ສ່ວນໃດຄຕວແທນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສ່ວນໃດຄຕວແທນໃນຍຸກ
ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຂື້ນຢ່ກັບທັງສາມຍຸກ. ເມື່ອສາມຍຸກໄດູ້ລວມເຂື້າກັນເປັນອັນໜື່ງອັນດຽວກັນແລູ້ວ
ທັງສາມຍຸກຈະສາມາດເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ທັງໝດ. ພຽງແຕ່ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ມາຮູ້ຈັກ
ທັງສາມຂັື້ນຕອນນີື້ທັງໝດ ພວກເຂາຈື່ງຈະສາມາດເຂື້າໃຈຢ່າງແທູ້ຈິງ. ບໍໍ່ມີຂັື້ນຕອນໃດໃນສາມຂັື້ນ
ຕອນທີື່ສາມາດຕັດອອກໄດູ້. ຫລັງຈາກໄດູ້ຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ແລູ້ວ ເຈື້າຈະເຫັນອຸປະ
ນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ. ຄວາມຈິງທີື່ພຣະເຈື້າສາເລັດພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດບໍໍ່ໄດູ້ພິສດ
ວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າພາຍໃຕູ້ພຣະບັນຍັດ ແລະ ຄວາມຈິງທີື່ວ່າ ພຣະອງສາເລັດພາລະກິດແຫ່ງ
ການໄຖ່ບາບບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈື້າຈະໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດຕະຫຼອດໄປ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນເປັນ
ການສະຫຼຼຸບໂດຍມະນຸດເອງ. ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເວື້າວ່າ ພຣະເຈື້າເປັນ
ພຽງໄມູ້ກາງແຂນເທັ່ານັື້ນ ແລະ ໄມູ້ກາງແຂນເທາັ່ ນັື້ນທີື່ເປັນຕວແທນຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈາື້ .
ການເວື້າແບບນັື້ນກໍຈະເປັນການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ໃນຂັື້ນຕອນປັດຈຸບັນ ພຣະເຈື້າພຽງປະຕິບັດ
ພາລະກິດກ່ຽວກັບພຣະທາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເວື້າວ່າພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍມີຄວາມເມດຕາຕໍໍ່
ມະນຸດຈັກເທື່ອ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະອງນາມາມີພຽງການຕີສອນ ແລະ ການພິພາກສາເທັ່ານັື້ນ. ພາລະກິດ
ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍເປີດເຜີຍພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ແລະ ຄວາມລກລັບທັງໝດທີື່ມະນຸດ
ບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈມັນໄດູ້, ພູ້ອມທັງເປີດເຜີຍຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຈຸດຈບຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ສິື້ນ
ສຸດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນທັງໝດທ່າມກາງມະນຸດຊາດ. ຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃນຍຸກສຸດ
ທູ້າຍນີື້ຈະນາພາທຸກສິື່ງໄປສ່ການສິື້ນສຸດ. ຄວາມລກລັບທັງໝດທີື່ມະນຸດບໍໍ່ເຂື້າໃຈຈະໄດູ້ຖກເປີດເຜີຍ
ເພື່ອວ່າມະນຸດຈະໄດູ້ຢັົ່ງເຖິງຄວາມລກລັບດັັ່ງກ່າວຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ແລະ ມີຄວາມເຂື້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈູ້ງ.
ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຊາດຈື່ງຈະສາມາດຖກຈັດແບ່ງອອກຕາມປະເພດຂອງໃຜມັນ . ມີພຽງ
ແຕ່ຫລັງຈາກແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີໄດູ້ສາເລັດລງ ມະນຸດຈື່ງຈະສາມາດເຂື້າໃຈເຖິງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດ ເພາະວ່າໃນຕອນນັື້ນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງກໍຈະສິື້ນສຸດລງເຊັັ່ນກັນ .
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນໄດູ້ຊຼຸກຍູ້ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ນັື້ນກໍຄພາລະກິດພາຍໃຕູ້
ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີທັງໝດໄດູ້ສບຕໍໍ່ກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດູ້ສິື້ນ
ສຸດລງ ມັນກໍມີຄວາມຄບໜູ້າຕໍໍ່ໄປໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງເວື້າແລູ້ວເວື້າອີກວ່າ
ພາລະກິດຍຸກນີື້ສູ້າງຂື້ນບນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ? ຍູ້ອນພາລະກິດທຸກມື້ນີື້
ແມ່ນການສບຕໍໍ່ຈາກພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ສາມຍຸກ
ແມ່ນເຊື່ອມຕໍໍ່ກັນຢ່າງແໜູ້ນແຟ້ນ ໂດຍທີື່ແຕ່ລະຂໍໍ້ຕໍໍ່ໃນໂສູ້ເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງໃກູ້ຊິດ. ເປັນຫຍັງເຮາ
ຈື່ງເວື້າອີກວ່າ ພາລະກິດຍຸກນີື້ສູ້າງຂື້ນດູ້ວຍການກະທາຂອງພຣະເຢຊູ? ສມມຸດວ່າພາລະກິດຍຸກນີບ
ື້ ໍໍ່
ໄດູ້ສູ້າງຂື້ນດູ້ວຍການກະທາຂອງພຣະເຢຊູ ການໄຖ່ບາບດູ້ວຍການຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນກໍຈະເກີດຂື້ນ
ອີກໃນຍຸກນີື້ ແລະ ພາລະກິດການໄຖ່ບາບຈາກຍຸກຜ່ານມາກໍຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຮັດຄນໃໝ່ໝດ. ນີື້ຈະບໍໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍຫຍັງໝດ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າພາລະກິດບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດສາເລັດທັງໝດ ແຕ່ຍຸກນີື້ພັດກູ້າວໄປ
ຂູ້າງໜູ້າ ເຮັດໃຫູ້ລະດັບຂອງພາລະກິດຍກສງຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກັ່າ. ມັນສາມາດເວື້າໄດູ້ອີກວ່າ ພາລະກິດ
ຍຸກນີື້ແມ່ນສູ້າງຂື້ນບນຮາກຖານຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເທິງກູ້ອນຫີນແຫ່ງພາລະກິດການ
ໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຖກສູ້າງຂື້ນເທື່ອລະຍຸກ ແລະ ຍຸກນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຍຸກເລີມ
ື່
ຕື້ນ. ການປະສມປະສານກັນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຍຸກເທັ່ານັື້ນຈື່ງສາມາດຖວ່າເປັນແຜນການຄຸູ້ມ
ຄອງຫກພັນປີ.
(ຄັດຈາກບດ “ການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄັື້ງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຄວາມສາຄັນຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ສາເລັດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດບໍໍ່ໄດູ້ຢືນຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແຕ່ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພາລະກິດທັງໝ
ດທີື່ກໍໍ່ຕັື້ງຂື້ນໂດຍການໂຮມກັບສອງຂັື້ນຕອນທີຜ
ື່ ່ານມາ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນສາເລັດລງ ໂດຍການປະຕິບັດພຽງແຕ່ໜື່ງໃນສາມຂັື້ນຂອງພາລະກິດ
ນັື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດແມ່ນສາມາດຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດຢ່າງສມບນ, ນີື້ບໍໍ່
ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈາເປັນທີື່ຈະຕູ້ອງປະຕິບັດຂັື້ນຕອນດຽວນີື້ດູ້ວຍຕນມັນເອງເທັ່ານັື້ນ ແລະ
ສອງຂັື້ນຕອນທີື່ຜ່ານມາຂອງພາລະກິດບໍໍ່ຈາເປັນໃນການຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດໃຫູ້ອອກຈາກອິດທິພນ
ຂອງຊາຕານ. ບໍໍ່ມີຂັື້ນຕອນໃດໃນທັງສາມຂັື້ນຕອນທີື່ຖວ່າ ເປັນນິມິດດຽວທີື່ບັນດາມວນມະນຸດຊາດ
ຕູ້ອງຮູ້ຈັກ ຍູ້ອນຄວາມສມບນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນແມ່ນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ
ໂດຍທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຂັື້ນຕອນດຽວເທັ່ານັື້ນ. ຕາບໃດທີື່ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຍັງບໍໍ່ທັນສາເລັດ,
ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດສິື້ນສຸດໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງຖກສາແດງອອກໃນຄວາມສມບນຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພື້ນ; ພວກມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖກເປີດເຜີຍໃຫູ້ມະນຸດຄນໃດຕັື້ງແຕ່ຕອນເລີື່ມຕື້ນແລູ້ວ ແຕ່ຖກ
ສາແດງອອກເທື່ອລະໜູ້ອຍໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ. ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
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ຄວາມລອດພື້ນສາແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງສ່ວນໜື່ງຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສ່ວນໜື່ງຂອງການ
ເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ; ບໍໍ່ແມ່ນທຸກຂັື້ນຕອນໃດໃນພາລະກິດສາມາດສາແດງເຖິງຄວາມສມບນຂອງ
ການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງໂດຍກງ ແລະ ຢ່າງຄບຖູ້ວນ. ເມື່ອເປັນດັັ່ງນັື້ນ, ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດ
ພື້ນຈື່ງພຽງແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສິື້ນສຸດລງເມື່ອທັງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນສາເລັດລງແລູ້ວ ແລະ ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດທີື່ກ່ຽວກັບຄວາມສມບນຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງບໍສ
ໍ່ າມາດແຍກອອກຈາກ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດໄດູ້ຮັບຈາກໜື່ງຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດເປັນ
ພຽງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຖກສາແດງອອກມາຜ່ານສ່ວນໜື່ງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ມັນບໍໍ່
ສາມາດແທນອຸປະນິໄສ ແລະ ການເປັນຢ່ ເຊິື່ງສາແດງອອກໃນຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ ຫຼ ຕໍໍ່ມາໄດູ້. ນັນ
ື້ ກໍ
ຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສາເລັດລງທັນທີໃນລະຫວ່າງຊ່ວງ
ໄລຍະໃດໜື່ງ ຫຼ ໃນສະຖານທີື່ແຫ່ງໜື່ງ ແຕ່ມັນຈະເລິກເຊິື່ງລງເທື່ອລະໜູ້ອຍໂດຍອີງຕາມລະດັບ
ການພັດທະນາຂອງມະນຸດໃນແຕ່ລະເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່. ມັນແມ່ນພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໃນຂັື້ນ
ຕອນທັງໝດ ແລະ ມັນບໍໍ່ສາເລັດໄດູ້ໃນພຽງຂັື້ນຕອນດຽວ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ສະຕິປັນຍາທັງໝດ
ຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງຖກຫຼໍໍ່ເປັນແກູ້ວພະລກໃນທັງສາມຂັື້ນຕອນ ແທນທີື່ຈະຢ່ໃນຂັື້ນຕອນໃດໜື່ງ. ການ
ເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ ແລະ ສະຕິປັນຍາທັງໝດຂອງພຣະອງຖກວາງລງໃນທັງສາມຂັື້ນຕອນນີື້ ແລະ
ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນກໍປະກອບດູ້ວຍການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ ແລະ ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນເປັນການບັນທກຂອງ
ສະຕິປັນຍາຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ມະນຸດຄວນຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງ
ສາແດງອອກຜ່ານທັງສາມຂັື້ນຕອນນີື້. ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດແມ່ນສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດໃຫູ້
ກັບບັນດາມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ຖູ້າມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ນີື້ ເມື່ອພວກເຂານະມັດສະການພຣະເຈື້າ,
ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ແຕກຕ່າງຈາກຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ນະມັ ດສະການພຣະພຸດທະເຈື້າ . ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າທ່າມກາງມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຖກເຊື່ອງຈາກມະນຸດ ແລະ ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທຸກຄນທີື່
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າຄວນຮູ້. ເມື່ອພຣະເຈື້າປະຕິບັດທັງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແຫ່ງຄວາມລອດ
ພື້ນທ່າມກາງມະນຸດ, ມະນຸດຄວນຮູ້ຈັກການສາແດງເຖິງສິື່ງທີື່ພຣະອງມີ ແລະ ເປັນຢ່ໃນລະຫວ່າງ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ. ສິື່ງທີພ
ື່ ຣະເຈື້າເຊື່ອງຈາກມະນຸດ
ແມ່ນສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບ ແລະ ສິື່ງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ຄວນຮູ້ ໃນຂະນະສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າສາແດງໃຫູ້
ມະນຸດເຫັນແມ່ນສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດຄວນຮູ້ ແລະ ສິື່ງທີື່ມະນຸດຄວນມີ. ແຕ່ລະຂັນ
ື້ ຕອນໃນທັງພາລະກິດ
ສາມຂັື້ນຕອນແມ່ນປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານຂອງຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ; ມັນບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດຢ່າງ
ອິດສະຫຼະ ແລະ ແຍກຈາກພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ
ໃນຍຸກ ແລະ ພາລະກິດທີື່ຕູ້ອງປະຕິບັດ, ແຕ່ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດກໍຍັງເປັນຫວໃຈສາຄັນຂອງ
ມັນ ແລະ ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນແມ່ນເລິກເຊິື່ງກວ່າຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເສັື້ນທາງໄປສ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າແບ່ງອອກເປັນສາມຍຸກ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ເໝາະສມໃນແຕ່
ລະຍຸກ ແມ່ນປະກອບດູ້ວຍມະນຸດ. ນອກນັື້ນເມື່ອຍຸກຕ່າງໆຜ່ານໄປ ແລະ ພັດທະນາຂື້ນ, ເງ ື່ອນໄຂ
ທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຕໍໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍສງຂື້ນເລື້ອຍໆ. ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພາລະກິດຂອງການຄຸູ້ມ
ຄອງຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ລະຍຸກຈື່ງປະຕິບັດເຖິງຂັື້ນສງສຸດ ເທື່ອລະບາດກູ້າວ ຈນກວ່າມະນຸດຈະເຫັນ
ຄວາມຈິງຂອງ “ການປາກດແຫ່ງພຣະທາໃນເນື້ອຫນັງ” ແລະ ໃນວິທີນີື້ ເງ ື່ອນໄຂຂອງມະນຸດກໍຈະຍິື່ງ
ເພິື່ມທະວີຂື້ນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງມະນຸດໃນການເປັນປະຈັກພະຍານກໍຈະສງຂື້ນເຊັັ່ນກັນ. ຍິື່ງມະນຸດ
ສາມາດຮ່ວມມກັບພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພຣະເຈື້າກໍໍ່ຍິື່ງໄດູ້ຮັບສະຫງ່າລາສີຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ.
ການຮ່ວມມຂອງມະນຸດຄການເປັນພະຍານທີື່ເຂາຈາເປັນຕູ້ອງມີ ແລະ ການເປັນພະຍານທີື່ເຂາມີກໍຄ
ການປະຕິບດ
ັ ຂອງມະນຸດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ບໍໍ່ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຈະມີຜນທັນທີ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ບໍໍ່
ວ່າຈະສາມາດມີຄາພະຍານທີື່ແທູ້ຈິງໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່ ແມ່ນກ່ຽວໂຍງກັບການຮ່ວມມ ແລະ ການເປັນພະຍານ
ຂອງມະນຸດໂດຍຕັດຂາດຈາກກັນບໍໍ່ໄດູ້. ເມື່ອພາລະກິດຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອ
ການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດແລູ້ວ, ມະນຸດຈາເປັນຕູ້ອງເປັນພະຍານໃຫູ້ສງຂື້ນ
ແລະ ເມື່ອພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການເຂື້າສ່ຂອງມະນຸດຈະເຖິງ
ຈຸດສງສຸດ. ຜ່ານມາ ເງ ອ
ື່ ນໄຂຂອງມະນຸດແມ່ນຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມກດໝາຍ ແລະ ພຣະບັນຍັດ ແລະ
ຕູ້ອງເປັນຄນອດທນ ແລະ ອ່ອນນູ້ອມຖ່ອມຕນ. ໃນປັດຈຸບັນ ມະນຸດຕູ້ອງເຊື່ອຟັງ ການຈັດແຈງ
ຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດ ແລະ ຕູ້ອງມີຄວາມຮັກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ໃນທີື່ສຸດ ບໍໍ່ວ່າຈະຢ່ໃນ
ສະພາບທຸກຍາກລາບາກພຽງໃດກໍຕາມ ເຂາກໍຕູ້ອງຍັງຮັກພຣະເຈື້າສະເໝີ. ທັງສາມຍຸກເຫຼັ່ານີແ
ື້ ມ່ນ
ເງ ື່ອນໄຂທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດ, ເທື່ອລະບາດກູ້າວ ຕະຫຼອດການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດ
ຂອງພຣະອງ. ພາລະກິດແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນດາເນີນໜັກຂື້ນກວ່າເກັ່າ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງມະນຸດໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນກໍເລິກເຊິື່ງຂື້ນກວ່າເກັ່າ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ ການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງ
ພຣະເຈື້າຈື່ງຄ່ອຍໆເປັນຮບຮ່າງຂື້ນ. ມັນແມ່ນຍູ້ອນເງ ື່ອນໄຂຂອງມະນຸດສງຂື້ນທີື່ເຮັດໃຫູ້ອຸປະນິໄສ
ຂອງມະນຸດໃກູ້ຄຽງກັບມາດຕະຖານທີື່ພຣະເຈື້າການດໄວູ້ ແລະ ຍູ້ອນສາເຫດດັັ່ງກ່າວນີື້ມະນຸດຊາດທັງ
ໝດຈື່ງເລີື່ມຄ່ອຍໆຫຼຼຸດພື້ນອອກຈາກອິທິພນຂອງຊາຕານ, ຈນກວ່າເມື່ອພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້ານັື້ນຈະ
ສິື້ນສຸດລງຢ່າງສມບນ, ມວນມະນຸດຊາດຈື່ງຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກອິທິພນຂອງຊາຕານໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າເອງ.
ຂັື້ນຕອນທາອິດ ເຊິື່ງເປັນພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດຫຼັງຈາກການສູ້າງໂລກ ຖກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ຖູ້າບໍໍ່ເປັນດັັ່ງນັື້ນ ກໍບໍໍ່ມີໃຜສາມາດສູ້າງມະນຸດຊາດໄດູ້; ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນ
ການໄຖ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ມັນກໍຖກປະຕິບັດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ; ຂັື້ນຕອນທີສາມເປັນທີື່
ແນ່ຊັດແລູ້ວວ່າ ມີຄວາມຕູ້ອງການທີື່ຫຼາຍຂື້ນສາລັບເວລາສຸດທູ້າຍຂອງທຸກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່
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ຖກປະຕິບັດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່, ການເອາຊະນະ, ການຮັບ ແລະ ການເຮັດ
ໃຫູ້ບັນດາມວນມະນຸດຊາດສມບນແມ່ນຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າເອງ. ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດນີື້ດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ ແລູ້ວມະນຸດກໍບໍໍ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບຕວຕນຂອງພຣະອງ
ໄດູ້ ຫຼ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້. ເພື່ອທີື່ຈະເອາຊະນະຊາຕານ, ເພື່ອທີື່ຈະ
ຮັບມະນຸດຊາດ ແລະ ເພື່ອທີື່ຈະມອບຊີວິດປົກກະຕິໃຫູ້ກັບມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອງ
ແມ່ນນາພາມະນຸດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດດູ້ວຍຕວພຣະອງ
ເອງ; ເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະອງ ແລະ ເພື່ອພາລະກິດທັງໝດ
ຂອງພຣະອງ, ພຣະອງຈງື່ ຕູ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຟືື້ນຟຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນາພາເຂາໄປສ່ປາຍທາງທີື່ມະຫັດສະຈັນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ເປັນ ຫ ຍັງ ຈ ື່ງ ເວ ື້າ ວ່າ ກາ ນຮ ູ້ຈ ັກ ສາ ມຂັື້ນ ຕອນຂອງພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
ຈ ື່ງ ເປັນ ເສັື້ນ ທ າ ງສ ່ກ າ ນຮ ູ້ຈ ັກ ພ ຣະ ເຈ ື້າ ?
ກາ ນຮ ູ້ຈ ັກ ພ າ ລະ ກິດ ສາ ມຂັື້ນ ຕອນຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
ແ ມ່ນ ເສັື້ນ ທ າ ງໄປສ ່ກ າ ນຮ ູ້ຈ ັກ ພ ຣະ ເຈ ື້າ
ພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດແມ່ນຖກຈັດແບ່ງອອກເປັນສາມຂັື້ນຕອນເຊິື່ງກໍໝາຍຄວາມ
ວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດຖກແບ່ງອອກເປັນສາມຂັື້ນຕອນ. ສາມຂັື້ນຕອນນີື້ບໍໍ່ລວມເຖິງ
ພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງໂລກ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພວກມັນແມ່ນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງໂລກແມ່ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດບັນດາມວນມະນຸດຊາດ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍໍ່ມີສ່ວນພວພັນກັບພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດ ຍູ້ອນໃນຕອນທີື່ໂລກຖກ
ສູ້າງຂື້ນນັື້ນ ມະນຸດຊາດຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຈື່ງບໍໍ່ຕູ້ອງມີ
ການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດ. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດພຽງແຕ່ເລີື່ມຕນ
ື້
ຂື້ນເມື່ອມະນຸດຊາດໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມ
ຄອງມະນຸດຊາດກໍພຽງແຕ່ເກີດຂື້ນເມື່ອມະນຸດຊາດຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມແລູ້ວເຊັັ່ນກັນ. ສາມາດ
ເວື້າໄດູ້ອີກວ່າ ການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າເລີື່ມຕື້ນຈາກຜນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເກີດມາຈາກພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງໂລກ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີື່ມະນຸດໄດູ້ຮັບ
ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມເທັ່ານັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງກໍຈື່ງໄດູ້ເກີດຂື້ນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດຈື່ງປະກອບມີສາມສ່ວນ ແທນທີຈ
ື່ ະເປັນສີື່ສ່ວນ ຫຼ ສີື່ຍຸກ. ນີື້
ແມ່ນວິທີການກ່າວເຖິງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຖກຕູ້ອງວິທດ
ີ ຽວເທັ່ານັື້ນ. ເມື່ອຍຸກສຸດ
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ທູ້າຍເຂື້າໃກູ້ຈຸດສິື້ນສຸດ, ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດກໍຈະເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດຢ່າງບໍລິບນ. ການ
ສິື້ນສຸດຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດຈະ
ສາເລັດລງຢ່າງສມບນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ໄລຍະນີື້ກໍໍ່ຈະສິື້ນສຸດລງສາລັບມະນຸດຊາດ. ຖູ້າປາສະຈາກ
ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບັນດາມວນມະນຸດຊາດ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ເກີດຂື້ນ ຫຼ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນກໍຈະບໍໍ່ມີຢ່ເຊັັ່ນດຽວກັນ. ແນ່ນອນຢ່ແລູ້ວທີື່ມັນເປັນຍູ້ອນຄວາມຊັ່ວຊູ້າຂອງ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ຍູ້ອນມະນຸດຊາດຕູ້ອງການຄວາມລອດພື້ນຢ່າງຮີບດ່ວນ ຈື່ງເຮັດໃຫູ້ພຣະເຢໂຮວາ
ສິື້ນສຸດການສູ້າງໂລກ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມ
ຄອງມະນຸດເລີື່ມຕື້ນຂື້ນຫຼັງຈາກຕອນນັື້ນ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດໄດູ້ເລີື່ມ
ຕື້ນຂື້ນຕັື້ງແຕ່ຕອນນັື້ນ. “ການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດ” ບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍເຖິງການນາພາຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດ
ທີື່ຫາກໍຖກສູ້າງຂື້ນໃໝ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ (ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ມະນຸດຊາດທີື່ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ເສື່ອມຊາມເທື່ອ).
ກງກັນຂູ້າມ, ມັນເປັນຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຊາດທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້
ວ່າ ມັນເປັນການປ່ຽນແປງມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມ. ນີື້ຄຄວາມໝາຍຂອງ “ການຄຸູ້ມຄອງ
ມະນຸດຊາດ”. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດບໍໍ່ລວມເຖິງພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງໂລກ ແລະ
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດຍັງບໍໍ່ໄດູ້ລວມເຖິງພາລະກິດແຫ່ງການສູ້າງ
ໂລກ ແຕ່ລວມເຖິງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນທີື່ແຕກຕ່າງຈາກການສູ້າງໂລກເທັ່ານັື້ນ. ເພື່ອທີື່ຈະເຂື້າໃຈ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດ, ມັນຈາເປັນທີື່ຈະຕູ້ອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ ເຊິື່ງນີື້ກໍຄສິື່ງທີື່ທຸກຄນຕູ້ອງຮັບຮູ້ເພື່ອຈະໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອໃຫູ້ລອດພນ
ື້ .
ໃນຖານະທີື່ເປັນສິື່ງທີື່ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຈື້າຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ມະນຸດຖກສູ້າງໂດຍພຣະເຈື້າ
ແລະ ພວກເຈື້າຄວນຮັບຮູ້ເຖິງແຫຼ່ງກາເນີດຂອງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ
ຂະບວນການແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດ. ຖູ້າພວກເຈື້າພຽງແຕ່ຮູ້ວິທກ
ີ ານປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມ
ຫຼັກການ ເພື່ອພະຍາຍາມຮັບຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວວ່າ ພຣະເຈື້າ
ຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດຊາດແນວໃດ ຫຼ ແຫຼ່ງກາເນີດຂອງຄວາມເສອ
ື່ ມຊາມຂອງມະນຸດ ແລູ້ວນີື້ກໍຄສິງື່ ທີື່
ພວກເຈື້າຂາດໃນຖານະທີື່ເປັນສິື່ງທີື່ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າ. ເຈື້າບໍໍ່ຄວນພໍໃຈກັບພຽງແຕ່ການເຂື້າໃຈ
ຄວາມຈິງເຫຼັ່ານັື້ນ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງທີື່ເຈື້າສາມາດນາເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຕວຈິງໄດູ້ ໃນຂະນະທີື່ເມີນເສີຍຕໍໍ່
ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ກວູ້າງຂື້ນ ເຊິື່ງຖູ້າມັນເປັນແນວນີື້ ເຈື້າກໍຈະຄິດ
ວ່າຕນເອງຖກຕະຫຼອດເວລາ. ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແມ່ນເບື້ອງໃນຂອງການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ການກາເນີດພຣະກິດຕິຄຸນທັ່ວໂລກທັງປວງ, ຄວາມລກລັບທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ໃນບັນດາມວນ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ພວກມັນຍັງເປັນພື້ນຖານຂອງການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ຖູ້າເຈື້າພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈກັບ
ຄວາມເຂື້າໃຈຄວາມຈິງເລັກນູ້ອຍທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບຊີວິດຂອງເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບສິື່ງນີື້, ບັນດາ
ຄວາມລກລັບ ແລະ ນິມດ
ິ ທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ແລູ້ວຊີວິດຂອງເຈື້າຈະບໍໍ່ຄກັບຜນຜະລິດທີື່ບໍໍ່ສມບນບໍ
ເຊິື່ງບໍໍ່ມີຫຍັງດີເລີຍ ນອກຈາກໄດູ້ແຕ່ເບິື່ງ?
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ຖູ້າມະນຸດພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈກັບການປະຕິບັດຕວຈິງ ແລະ ເຫັນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່
ມະນຸດຄວນຮູ້ເປັນເລື່ອງທີື່ຮອງລງມາ, ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການທີື່ລະມັດລະວັງ ແລະ ປະຢັດໃນສິື່ງເລັກນູ້ອຍ
ແຕ່ບໍໍ່ຮອບຄອບ ແລະ ຟຸມ
້ ເຟືອຍໃນສິື່ງທີື່ໃຫຍ່ບ?
ໍ ສິື່ງທີື່ເຈື້າຕູ້ອງຮູ້, ເຈື້າກໍຕູ້ອງຮູ້; ສິງື່ ທີື່ເຈື້າຕູ້ອງນາ
ເຂື້າໃນການປະຕິບັດຕວຈິງ, ເຈື້າກໍຕູ້ອງນາເຂື້າໃນການປະຕິບັດຕວຈິງ. ມີພຽງແຕ່ຕອນນັື້ນ ທີື່ເຈື້າຈະ
ເປັນຄນທີື່ຮູ້ຈັກວິທີການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ. ເມື່ອຮອດເວລາທີື່ເຈື້າຕູ້ອງເຜີຍແຜ່ພຣະກິດຕິຄຸນ,
ຖູ້າເຈື້າພຽງແຕ່ສາມາດເວື້າວ່າ ພຣະເຈື້າເປັນພຣະເຈື້າທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ທ່ຽງທາ, ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າ
ທີື່ສງສຸດ, ພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ມມ
ີ ະນຸດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຄນໃດສາມາດທຽບໄດູ້ ແລະ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ມີ
ໃຜຈະຢ່ເໜອ..., ຖູ້າເຈື້າພຽງແຕ່ສາມາດກ່າວຄາເວື້າທີື່ບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັນ ໃນຂະນະທີື່ບໍໍ່ສາມາດກ່າວຄາ
ເວື້າທີື່ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍແທູ້ໆ ແລະ ມີແກ່ນແທູ້, ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ມີຫຍັງເວື້າກ່ຽວກັບການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ
ຫຼ ພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມຈິງ ຫຼ ຈັດກຽມສິື່ງທີື່
ມະນຸດຂາດໄປ, ແລູ້ວຄນແບບເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາໄດູ້ເປັນຢ່າງດີ. ການ
ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ພຣະກິດຕິຄຸນແຫ່ງອານາຈັກບໍໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີງື່ ່າຍ.
ກ່ອນອື່ນ ເຈື້າຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍຄວາມຈິງ ແລະ ນິມິດທີື່ຕູ້ອງເປັນທີື່ເຂື້າໃຈໄດູ້. ເມື່ອເຈື້າມີຄວາມ
ຊັດເຈນກ່ຽວກັບນິມິດ ແລະ ຄວາມຈິງໃນລັກສະນະທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ,
ແລະ ໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າ ເຈື້າກໍຈະມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະດາເນີນ
ຫຍັງກໍຕາມ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການພິພາກສາທີື່ທ່ຽງທາ ຫຼ ການກັັ່ນຕອງມະນຸດ, ເຈື້າຈະມີນິມິດທີື່ຍິື່ງ
ໃຫຍ່ເປັນພື້ນຖານຂອງເຈື້າ ແລະ ເຈື້າມີຄວາມຈິງທີື່ຖກຕູ້ອງທີສ
ື່ າມາດນາເຂື້າໃນການປະຕິບັດຕວຈິງ
ແລູ້ວເຈື້າຈະສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈື້າຈນຮອດມສ
ື້ ຸດທູ້າຍ. ເຈື້າຕູ້ອງຮູ້ວ່າ ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າຈະປະຕິບັດ
ພາລະກິດຫຍັງກໍຕາມ, ເຈດຕະນາຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ, ຫວໃຈຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມປະສງຂອງພຣະອງທີື່ມຕ
ີ ໍໍ່ມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ. ບໍໍ່ວ່າ
ພຣະທາຂອງພຣະອງຈະຮຸນແຮງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ບໍໍ່ວ່າສະພາບແວດລູ້ອມຈະເປັນໄພຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຫຼັກການ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມປະສງໃນການໄຖ່ມະນຸດຂອງພຣະອງກໍຈະບໍໍ່
ປ່ຽນແປງ. ໂດຍມີເງ ື່ອນໄຂວ່າ ມັນບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການເປີດເຜີຍເຖິງການສິື້ນສຸດຂອງມະນຸດ
ຫຼ ປາຍທາງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງໄລຍະສຸດທູ້າຍ ຫຼ ພາລະກິດຂອງການນາແຜນ
ທັງໝດໃນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າມາເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ ແລະ ໂດຍມີເງ ື່ອນໄຂວ່າ ມັນຢ່ໃນຊ່ວງ
ເວລາທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນມະນຸດ ແລູ້ວຫວໃຈຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ.
ມັນຈະເປັນຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຊາດຢ່ສະເໝີ. ນີື້ຄວນເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ
ຂອງພວກເຈື້າ. ຈຸດປະສງຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແມ່ນຄວາມລອດພນ
ື້ ຂອງບັນດາມວນມະນຸດ
ເຊິື່ງນີື້ໝາຍເຖິງການໄຖ່ບາບທີື່ສມບນຂອງມະນຸດຈາກອານາດຂອງຊາຕານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຕ່ລະຂັື້ນ
ຕອນຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແມ່ນມີຈຸດປະສງ ແລະ ຄວາມສາຄັນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະ
ຂັື້ນຕອນກໍເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດ ແລະ ແຕ່ລະຂັນ
ື້ ຕອນກໍໍ່ແຕກຕ່າງຈາກ
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ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນທີື່ຖກນາໄປປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງມະນຸດຊາດ.
ເມື່ອເຈື້າຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສງຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ ເຈື້າກໍຈະມີສະຕິເພື່ອເຂື້າໃຈເຖິງ
ຄວາມສາຄັນຂອງແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດ ແລະ ຈະຮັບຮູ້ວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອເປັນທີື່ພໍໃຈ
ຂອງຄວາມຕູ້ອງການຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດມາຮອດຈຸດນີື້ໄດູ້, ສິື່ງນີື້ ເຊິື່ງຄນິມິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່
ສຸດກໍຈະກາຍເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າທີື່ມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ເຈື້າບໍໍ່ຄວນພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາ
ວິທີການປະຕິບັດທີື່ງ່າຍ ຫຼ ຄວາມຈິງທີື່ເລິກເຊິື່ງ ແຕ່ຄວນປະສມນິມິດກັບການປະຕິບັດຕວຈິງ ເພື່ອ
ຈະມີທັງຄວາມຈິງທີສ
ື່ າມາດນາເຂື້າໃນການປະຕິບັດຕວຈິງ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່ອີງຕາມນິມິດ. ມີພຽງ
ແຕ່ຕອນນັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະກາຍມາເປັນຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງທັງໝດ.
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແມ່ນຫວໃຈຂອງການຄຸມ
ູ້ ຄອງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກມັນ
ສາແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະອງເປັນ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດ
ສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຈື້າສາແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງແນວໃດ
ຫຼ ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ເຖິງສະຕິປັນຍາແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາກໍໍ່ຍງັ ເມີນເສີຍຕໍໍ່ຫຼາຍໆວິທີ
ທີື່ພຣະອງຊ່ວຍຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຄວາມປະສງຂອງພຣະອງສາລັບບັນດາມວນມະນຸດຊາດ.
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແມ່ນການສາແດງທີື່ສມບນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດ. ຄນ
ເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຈະເມີນເສີຍຕໍໍ່ວິທີການ ແລະ ຫຼັກການຫຼາຍຢ່າງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ພຽງແຕ່ຍດຕິດຢ່າງໜຽວແໜູ້ນກັບຫຼັກການ
ທີື່ຫຼງເຫຼອຈາກຂັື້ນຕອນໃດໜື່ງຂອງພາລະກິດແມ່ນຄນທີື່ຈາກັດພຣະເຈື້າໃຫູ້ຢ່ໃນຫຼັກການ ແລະ
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຂາກໍເລື່ອນລອຍ ແລະ ບໍໍ່ແນ່ນອນ. ຄນດັັ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຄວາມ
ລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າທີື່ສາມາດສາແດງ
ຄວາມສມບນຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າແທູ້ໆ ແລະ ສາແດງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໃນການໄຖ່
ບັນດາມວນມະນຸດຊາດຢ່າງສມບນ ແລະ ຂະບວນການທັງໝດຂອງຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດ. ນີື້
ຄຫຼັກຖານທີື່ພິສດວ່າ ພຣະອງໄດູ້ເອາຊະນະຊາຕານ ແລະ ໄດູ້ຮັບເອາມະນຸດຊາດ; ມັນແມ່ນຫຼັກຖານ
ແຫ່ງໄຊຊະນະຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ແມ່ນການສາແດງເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນ
ທີື່ເຂື້າໃຈພຽງແຕ່ໜື່ງຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ສ່ວນໜງື່ ຂອງ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ. ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ມັນງ່າຍທີື່ຈະໃຫູ້ຂັື້ນຕອນອັນດຽວ
ຂອງພາລະກິດນີື້ກາຍມາເປັນຫຼັກການ ແລະ ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ວ່າ ມະນຸດຈະສູ້າງຕັື້ງກດລະບຽບ
ທີື່ຕາຍຕວກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ນາໃຊູ້ອຸປະນິໄສພຽງສ່ວນໜື່ງຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອໃຫູ້ເປັນຕວແທນ
ອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຈິນຕະນາການສ່ວນຫຼາຍຂອງມະນຸດກໍປະສມຢໃ່ ນ
ນັື້ນ ໂດຍທີື່ມະນຸດຈາກັດອຸປະນິໄສ, ຄວາມເປັນຢ່ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າ ພູ້ອມທັງຫຼັກການ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃຫູ້ຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີຈ
ື່ າກັດ ໂດຍເຊື່ອວ່າ ຖູ້າພຣະເຈື້າເຄີຍເປັນແບບນີື້
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ແລູ້ວພຣະອງກໍຈະຄງເປັນຢ່ຄເກັ່າຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທື່ອ. ມີພຽງແຕ່ຄນເຫຼັ່ານັື້ນ
ທີື່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຈື່ງສາມາດເຂື້າໃຈພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ ແລະ
ຖກຕູ້ອງ. ຢ່າງໜູ້ອຍທີສ
ື່ ດ
ຸ , ພວກເຂາຈະບໍໍ່ນິຍາມພຣະເຈື້າໃຫູ້ເປັນພຣະເຈື້າຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ
ຫຼ ຊາວຢິວ ແລະ ບໍໍ່ເຫັນພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າທີື່ຖກຄງດູ້ວຍຕະປທີື່ໄມູ້ກາງແຂນໂດຍເຫັນແກ່ຜນ
ປະໂຫຍດຂອງມະນຸດຢສ
່ ະເໝີ. ຖູ້າຄນໆໜື່ງພຽງແຕ່ມາຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຈາກໜື່ງຂັື້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ສະນັື້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂາກໍໍ່ມີໜອ
ູ້ ຍຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ປະລິມານກໍໍ່ບໍໍ່
ສາມາດທຽບໄດູ້ກັບນໍ້າຢອດໜື່ງໃນມະຫາສະໝຸດ. ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນ ແລູ້ວເປັນຫຍັງທະຫານຍາມເກັ່າແກ່
ທີື່ເຄັັ່ງສາສະໜາຫຼາຍຄນຈື່ງຄງພຣະເຈື້າດູ້ວຍຕະປເທິງໄມູ້ກາງແຂນໂດຍທີື່ຍັງມີຊີວິດຢ່? ມັນບໍໍ່ແມ່ນ
ຍູ້ອນມະນຸດກັກຂັງພຣະເຈື້າພາຍໃນຂອບເຂດທີື່ແນ່ນອນບໍ? ຫຼາຍຄນບໍໍ່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ຄັດ
ຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຍູ້ອນພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກ
ຕ່າງຂອງພຣະເຈື້າບໍ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຍູ້ອນພວກເຂາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຫຼັກການໜູ້ອຍດຽວ ເຊິື່ງ
ໃຊູ້ເພື່ອປະເມີນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນບໍ? ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະສບການຂອງຄນ
ດັັ່ງກ່າວມີຢ່ເລັກນູ້ອຍ, ພວກເຂາກໍອວດດີ ແລະ ປ່ອຍຕວໃນທາມະຊາດ ແລະ ພວກເຂາເບິື່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດດູ້ວຍການດຖູກ, ເມີນເສີຍຕໍໍ່ລະບຽບວິໄນຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພວກເຂາໄດູ້ນາໃຊູ້ການໂຕູ້ຖຽງແບບເກັ່າໆໃນເລື່ອງທີື່ບໍໍ່ສາຄັນເພື່ອ
“ຢືນຢັນ” ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ພວກເຂາຍັງສະແດງລະຄອນ ແລະ ໝັື້ນໃຈໃນການ
ຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ຢ່າງກວູ້າງຂວາງຂອງຕນເອງທັງໝດ ແລະ ເຊື່ອໝັື້ນວ່າພວກເຂາສາມາດທ່ອງ
ທ່ຽວທັ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. ຄນດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ແມ່ນຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຖກກຽດຊັງ ແລະ ປະຕິເສດໂດຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດບໍ ແລະ ພວກເຂາຈະບໍໍ່ຖກຍຸກໃໝ່ທາລາຍບໍ? ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງຢ່າງເປີດເຜີຍເປັນຜູ້ຮູ້າຍທີື່ໂງ່ຈູ້າ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້ບໍ ເຊິື່ງເປັນຄນທີື່ພຽງແຕ່
ພະຍາຍາມສະແດງວ່າ ພວກເຂາສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມພຽງໃດ? ພວກເຂາເຮັດຄຄນໂງ່ໃນໂລກແຫ່ງ
“ການສກສາ” ດູ້ວຍພຽງແຕ່ຫຼັກການທີື່ບໍໍ່ສາຄັນໃນການສັັ່ງສອນຄນ ດູ້ວຍຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄາພີພຽງ
ເລັກນູ້ອຍ, ພວກເຂາພະຍາຍາມກັບຫວກັບຫາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫູ້ມັນໝນຮອບຂະບວນການຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາເອງ. ຍູ້ອນຄວາມບໍໍ່ຄິດທາງໄກທີື່ເປັນຢ່
ພວກເຂາກໍໄດູ້ພະຍາຍາມເບິື່ງພາລະກິດ 6.000 ປີຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍສາຍຕາພຽງແວບດຽວ. ຄນ
ເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ມີເຫດຜນທີື່ສມຄວນເວື້າເຖິງ! ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ, ເມື່ອຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດ ພວກເຂາກໍຕັດສິນພາລະກິດຂອງພຣະອງຢ່າງຊັກຊູ້າຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັື້ນ, ພວກເຂາພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນພຽງເລັກ
ນູ້ອຍ ແຕ່ພວກເຂາບໍໍ່ດ່ວນໃນການຕັດສິນ. ເມື່ອມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໜູ້ອຍສໍ່າໃດ ພວກເຂາກໍຈະ
ເປັນຄນອວດດີ ແລະ ໝັື້ນໃຈໃນຕວຫຼາຍເກີນໄປຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ ພວກເຂາກໍຈະປະກາດຄວາມ
ເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າແບບບໍໍ່ມີເຫດຜນຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ ແຕ່ພວກເຂາພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງທິດສະດີ ແລະ ບໍໍ່ມີ
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ຫຼັກຖານທີື່ແທູ້ຈິງ. ຄນດັງັ່ ກ່າວບໍໍ່ມີຄຸນຄ່າເລີຍ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ເຫັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດເປັນເກມແມ່ນຄນທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍ! ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ລະມັດລະວັງ ເມື່ອພວກເຂາປະເຊີນກັບ
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ເຊິື່ງເປັນຄນທີື່ໃຊູ້ປາກເວື້າຫຼາຍ ແມ່ນຄນທີື່ຕັດສິນຢ່າງ
ໄວວາ ເຊິື່ງເປັນຄນທີື່ຢາກປະຕິເສດຄວາມຖກຕູ້ອງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງມີ
ອິດສະຫຼະຕາມອາລມຂອງພວກເຂາ ແລະ ເປັນຄນທີື່ຍັງດຖູກ ແລະ ໝິື່ນປະໝາດ, ຄນທີື່ຂາດຄວາມ
ເຄາລບນັບຖດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ເມີນເສີຍຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ? ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ພວກເຂາບໍໍ່
ແມ່ນຄນທີື່ອວດດີຫຼາຍ, ຄນທີື່ຍິື່ງຍະໂສໂດຍທາມະຊາດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປົກຄອງໄດູ້ບໍ? ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ມື້ທີື່ຄນເຫຼັ່ານັື້ນຈະຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມາເຖິງ, ພຣະເຈື້າກໍຍັງຈະ
ບໍໍ່ອດທນຕໍໍ່ພວກເຂາ. ພວກເຂາບໍໍ່ພຽງແຕ່ດຖູກຄນທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດສາລັບພຣະເຈື້າ ແຕ່ພວກເຂາ
ຍັງໝິື່ນປະໝາດພຣະເຈື້າພຣະອງເອງ. ຄນທີື່ສິື້ນຫວັງເຊັັ່ນນັື້ນຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການອະໄພ ບໍໍ່ວ່າຈະໃນຍຸກ
ນີື້ ຫຼ ຍຸກທີື່ຈະມາຮອດ ແລະ ພວກເຂາຈະພິນາດໃນນະຮກ! ຄນທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມເຄາລບ ແລະ ປ່ອຍຕວ
ເອງໄປຕາມທາມະຊາດເຫຼັ່ານັື້ນກາລັງທາທ່າວ່າ ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ເມື່ອຜູ້ຄນເປັນແບບນັື້ນຫຼາຍ
ສໍ່າໃດ, ພວກເຂາກໍມ
ໍ່ ີແນວໂນູ້ມທີື່ຈະລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຄນທີື່ອວດດີ
ເຫຼັ່ານັື້ນທັງໝດທີື່ບໍໍ່ຢັບຢັື້ງຕວເອງຕັື້ງແຕ່ເກີດ ແລະ ຄນບໍໍ່ເຄີຍເຊື່ອຟັງໃຜເລີຍ ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ແມ່ນ
ທຸກຄນທີື່ຍ່າງເທິງເສັື້ນທາງນີື້ບໍ? ພວກເຂາບໍໍ່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າໃນທຸກໆມື້ບໍ, ພຣະເຈື້າທີື່ທີື່ໃໝ່ຢ່ສະເໝີ
ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍເກັ່າເລີຍ? ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຈື້າຄວນເຂື້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຈື້າຕູ້ອງຮູ້ຄວາມ
ສາຄັນຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະທາທີື່ເຮາໄດູ້ກ່າວກໍເພື່ອຜນປະໂຫຍດຂອງ
ພວກເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນການເວື້າທີື່ເປົົ່າວ່າງ. ຖູ້າພວກເຈື້າພຽງແຕ່ອ່ານມັນຄກັບການຊມດອກໄມູ້ໃນ
ຂະນະທີື່ກາລັງຂີື່ຜ່ານເທິງຫຼັງມູ້າ, ພາລະກິດທີື່ເຮາໄດູ້ປະຕິບັດຢ່າງໜັກໜ່ວງຈະບໍໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ
ແມ່ນບໍ? ພວກເຈື້າແຕ່ລະຄນຄວນຮູ້ຈັກທາມະຊາດຂອງພວກເຈື້າເອງ. ພວກເຈື້າສ່ວນຫຼາຍມີທັກສະ
ໃນການໂຕູ້ຖຽງ; ຄາຕອບຕໍໍ່ຄາຖາມທີື່ເປັນທິດສະດີໂດຍການເວື້າຢ່າງງ່າຍດາຍ ແຕ່ພວກເຈື້າບໍໍ່ມີຫຍັງ
ທີື່ຈະກ່າວເຖິງຕໍໍ່ຄາຖາມທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບແກ່ນແທູ້. ເຖິງແມ່ນໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຈື້າຍັງປ່ອຍໃຫູ້ຕວ
ເອງຢ່ໃນການສນທະນາທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍ, ບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສທີື່ເກັ່າແກ່ ແລະ ພວກເຈາື້
ສ່ວນຫຼາຍບໍໍ່ມີເຈດຕະນາໃນການປ່ຽນແປງວິທີການສະແຫວງຫາ ເພອ
ື່ ໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງທີື່ສງສັ່ງຂື້ນ,
ພຽງແຕ່ດາເນີນຊີວິດຢ່າງບໍໍ່ເຕັມໃຈແທນ. ຄນເຊັັ່ນນີື້ຈະສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈື້າຈນຮອດມື້ສຸດທູ້າຍ
ໄດູ້ແນວໃດ? ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຈື້າຈະຢ່ຮອດຈຸດສິື້ນສຸດຂອງເສັື້ນທາງ, ມັນຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງ
ໃຫູ້ກັບພວກເຈື້າ? ມັນດີກວ່າທີື່ຈະປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງພວກເຈື້າກ່ອນທີື່ມັນຈະຊູ້າເກີນໄປ ໂດຍ
ການສະແຫວງຫາຢ່າງແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍໍ່ສະນັື້ນ ກໍຖອນຕວກ່ອນການດ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ພວກເຈື້າກໍ
ຈະກາຍເປັນເຊື້ອກາຝາກທີື່ເອາປຽບຄນອື່ນ, ພວກເຈື້າເຕັມໃຈທີື່ຈະຮັບບດບາດທີື່ຕໍ່າ ແລະ ເປັນຕາ
ໜູ້າອາຍນັື້ນບໍ?
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ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນເປັນການບັນທກຂອງພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ; ພວກມັນແມ່ນ
ການບັນທກຂອງການໄຖ່ບາບໃຫູ້ແກ່ມະນຸດຊາດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກມັນບໍໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີຈ
ື່ ະ
ຈິນຕະນາການໄດູ້. ຖູ້າພວກເຈື້າຕູ້ອງການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ຂອງອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ
ຢ່າງແທູ້ຈງິ , ພວກເຈື້າກໍຕູ້ອງຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ
ພວກເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ລມຂັື້ນຕອນໃດໜື່ງ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງເລັກນູ້ອຍທີື່ສຸດ ທີື່ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ສະແຫວງຫາເພອ
ື່
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮັບ. ມະນຸດເອງບໍໍ່ສາມາດປັື້ນແຕ່ງຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ. ນີື້ບໍໍ່
ແມ່ນບາງຢ່າງທີມ
ື່ ະນຸດສາມາດຈິນຕະນາການໄດູ້ ຫຼ ມັນບໍໍ່ແມ່ນຜນຕາມມາຂອງຄວາມກະລຸນາ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີື່ມີໃຫູ້ກັບຄນໃດໜື່ງ. ກງກັນຂູ້າມ, ມັນແມ່ນຄວາມຮູ້ທີື່ເກີດຫຼັງຈາກທີື່
ມະນຸດໄດູ້ປະສບກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນແມ່ນຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ພຽງແຕ່ເກີດຂນ
ື້
ຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ປະສບກັບຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ຄວາມຮດ
ູ້ ັັ່ງກ່າວບໍໍ່ພູ້ອມທີື່ຈະສາມາດ
ຮັບໄດູ້ ຫຼ ມັນບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ສາມາດສອນໄດູ້. ມັນກ່ຽວຂູ້ອງກັບປະສບການສ່ວນຕວທັງໝດ. ການ
ໄຖ່ບາບໃຫູ້ມະນຸດຊາດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນໃຈຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ ແຕ່
ປະກອບມີວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ຫຼາຍວິທີທາງທີື່ສາແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າພາຍ
ໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ຍາກທີື່ສຸດທີື່ມະນຸດຕູ້ອງຈາແນກ ແລະ ມັນເປັນສິື່ງນີື້
ທີື່ຍາກທີື່ມະນຸດຕູ້ອງເຂື້າໃຈ. ການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຍຸກ, ການປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ,
ການປ່ຽນແປງໃນສະຖານທີື່ຂອງພາລະກິດ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄນທີື່ຮັບພາລະກິດນີື້ ແລະ ສິື່ງອນ
ື່ ໆ,
ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຖກລວມໄວູ້ໃນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ. ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວິທີການ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ລວມທັງການດັດແປງຂອງອຸປະນິໄສ, ພາບລັກ, ຊື່, ຕວ
ຕນຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ການປ່ຽນແປງອື່ນໆ ທັງໝດແມ່ນສ່ວນຕ່າງໆໃນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ. ຂັນ
ື້
ຕອນໜື່ງຂອງພາລະກິດສາມາດພຽງແຕ່ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບໜື່ງສ່ວນ ແລະ ມີຄວາມຈາກັດພາຍໃນ
ເຂດທີື່ແນ່ນອນ. ມັນບໍໍ່ໄດູ້ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການແບ່ງແຍກຂອງຍຸກ ຫຼ ການປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ຢ່າວ່າແຕ່ລັກສະນະອື່ນໆເລີຍ. ນີື້ແມ່ນຄວາມຈິງທີື່ເຫັນໄດູ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ສາມຂັື້ນ
ຕອນແມ່ນຄວາມສມບນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນການໄຖ່ມະນຸດຊາດ. ມະນຸດຕູ້ອງຮູ້ຈັກ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ; ຖູ້າ
ປາສະຈາກຄວາມຈິງນີື້ ຄວາມຮູ້ທີື່ເຈື້າມີກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າກໍໍ່ເປັນພຽງຄາເວື້າທີື່ເປົົ່າວ່າງ, ບໍໍ່ມີຫຍັງ
ນອກຈາກດີແຕ່ປາກ. ຄວາມຮູ້ດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ສາມາດຊັກຊວນ ຫຼ ເອາຊະນະມະນຸດໄດູ້; ຄວາມຮູ້ດັັ່ງກ່າວ
ບໍໍ່ໄດູ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມັນບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງເລີຍ. ມັນອາດຈະອຸດມສມບນ ແລະ
ຟັງສະບາຍຫ ແຕ່ຖູ້າມັນຄັດກັບອຸປະນິໄສໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ລະເວັື້ນເຈື້າ.
ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພຣະອງຈະບໍໍ່ຍກຍູ້ອງຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າ ແຕ່ພຣະອງຍັງຈະນາການແກູ້ແຄູ້ນມາເຖິງເຈື້າ
ຍູ້ອນເຈື້າເປັນຄນບາບທີື່ໄດູ້ໝິື່ນປະໝາດພຣະອງ. ພຣະທາຂອງການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນເວື້າໄດູ້
ຢ່າງງ່າຍໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈື້າຈະເວື້າຢ່າງຄ່ອງແຄູ້ວແຕ່ບໍໍ່ຈິງໃຈ ແລະ ເວື້າຊັກຈງເກັັ່ງ ແລະ ເຖິງແມ່ນ
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ວ່າ ຄາເວື້າຂອງເຈື້າສະຫຼາດຫຼາຍຈນເຈື້າສາມາດຖຽງໃຫູ້ສີດາກາຍເປັນສີຂາວ ແລະ ໃຫູ້ສຂ
ີ າວກາຍ
ມາເປັນສີດາ, ແຕ່ເຈື້າຍັງບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ ເມື່ອເວື້າກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນຄນທີື່
ເຈື້າສາມາດຕັດສິນຢ່າງບໍຮ
ໍ່ ອບຄອບ ຫຼ ສັນລະເສີນແບບເສີຍໆ ຫຼ ດຖູກຢ່າງເສີຍເມີຍ. ເຈື້າ
ສັນລະເສີນຄນໃດໜື່ງ ແລະ ທຸກຄນ ແຕ່ເຈື້າດີື້ນລນເພື່ອຊອກຫາຄາເວື້າທີື່ຖກຕູ້ອງເພື່ອບັນລະຍາຍ
ເຖິງຄວາມກະລຸນາສງສຸດຂອງພຣະເຈື້າ, ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ຜູ້ຈານນທຸກຄນໄດູ້ມາເຂື້າໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີ
ຜູ້ຊານານທາງດູ້ານພາສາຫຼາຍຄນທີື່ສາມາດບັນລະຍາຍເຖິງພຣະເຈື້າ, ຄວາມຖກຕູ້ອງຂອງສິື່ງທີື່ພວກ
ເຂາບັນລະຍາຍແມ່ນພຽງແຕ່ໜື່ງສ່ວນຮູ້ອຍຂອງຄວາມຈິງທີື່ເວື້າໂດຍຄນທີື່ເປັນຂອງພຣະເຈື້າ, ຄນທີື່
ມີພຽງແຕ່ຄາສັບທີື່ຈາກັດ, ແມ່ນມີປະສບການທີອ
ື່ ຸດມສມບນໃຫູ້. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ສາມາດເຫັນໄດູ້
ວ່າ ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈື້າຕັື້ງຢ່ໃນຄວາມຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ, ບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ໃນການນາໃຊູ້ຄາເວື້າ
ທີື່ສະຫຼາດ ຫຼ ຄາສັບທີື່ອດ
ຸ ມສມບນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່
ກ່ຽວຂູ້ອງກັນເລີຍ. ບດຮຽນຂອງການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າສງສັ່ງກວ່າວິທະຍາສາດທາມະຊາດໃດໜື່ງຂອງ
ມະນຸດຊາດ. ມັນແມ່ນບດຮຽນທີື່ມີແຕ່ຄນຈານວນໜູ້ອຍດຽວຈະສາມາດໄດູ້ຮັບ ເຊິື່ງເປັນຄນທີື່
ສະແຫວງຫາເພື່ອຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຄນທີື່ມີຄວາມສາມາດໃດໜື່ງຈະບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບ. ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ, ພວກເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ເບິື່ງການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເປັນຄກັບວ່າ
ພວກມັນເປັນສິື່ງທີື່ເດັກນູ້ອຍທາມະດາກໍໍ່ສາມາດບັນລຸໄດູ້. ບາງເທື່ອ ເຈື້າອາດປະສບຜນສາເລັດຢ່າງ
ສມບນໃນຊີວິດຄອບຄວຂອງເຈື້າ ຫຼ ອາຊີບຂອງເຈື້າ ຫຼ ໃນການແຕ່ງງານຂອງເຈື້າ ແຕ່ເມື່ອມັນ
ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ ແລະ ບດຮຽນຂອງການຮູ້ ຈັກກັບພຣະເຈື້າ, ເຈື້າບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ຈະສະແດງຕວເອງ
ເລີຍ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ສາເລັດຫຍັງເລີຍ. ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ການນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຕວຈິງ
ແມ່ນສິື່ງທີຫ
ື່ ຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍທີື່ສຸດສາລັບພວກເຈື້າ ແລະ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າກໍເປັນບັນຫາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່
ກວ່າ. ນີື້ຄຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຂອງພວກເຈື້າ ແລະ ນີຍ
ື້ ັງແມ່ນຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກທີື່ບັນດາມວນມະນຸດຊາດ
ໄດູ້ປະເຊີນ. ທ່າມກາງຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບັນລຸຄວາມສາເລັດດູ້ວຍເຫດຜນການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ມີໃຜ
ເລີຍທີື່ຢ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານ. ມະນຸດບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງຫຍັງ ຫຼ ເປັນຫຍັງ
ຈື່ງຕູ້ອງຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ຫຼ ຄນໆໜື່ງຕູ້ອງໄປເຖິງລະດັບໃດເພື່ອຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ. ນີື້ເປັນສິື່ງທີື່ສັບສນໃຫູ້
ກັບມະນຸດຊາດ ແລະ ມັນເປັນປິດສະໜາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດທີື່ມະນຸດຊາດປະເຊີນຢ່ພໍສມຄວນ ແລະ ບໍໍ່
ມີໃຜສາມາດຕອບຄາຖາມນີື້ໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່ມີໃຜເຕັມໃຈຕອບຄາຖາມນີື້ ຍູ້ອນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ບໍໍ່ມີໃຜ
ທ່າມກາງມະນຸດທີື່ປະສບຜນສາເລັດໃນການສກສາພາລະກິດນີື້ໄດູ້. ບາງເທື່ອ ເມື່ອປິດສະໜາຂອງ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຖກເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຮັບຮູ້ ມັນກໍໍ່ຈະປະກດມີກຸ່ມຄນທີື່ມີພອນສະຫວັນທີື່
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຕາມມາ. ແນ່ນອນ ເຮາຫວັງວ່າ ມັນຈະເປັນແບບນັື້ນ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ເຮາຢ່ໃນ
ຂະບວນການປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ ແລະ ຫວັງທີື່ຈະໄດູ້ເຫັນການປາກດຕວຂອງຄນທີື່ມີພອນສະຫວັນ
ດັັ່ງກ່າວໃນອະນາຄດທີື່ໃກູ້ໆນີື້. ພວກເຂາຈະກາຍມາເປັນຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບຄວາມຈິງ
ກ່ຽວກັບພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ແນ່ນອນ ພວກເຂາຈະເປັນຄນທາອິດທີື່ເປັນພະຍານໃຫູ້
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ກັບພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້. ແຕ່ບໍໍ່ມຫ
ີ ຍັງທີື່ຈະເປັນທຸກໃຈ ແລະ ເປັນຕາເສຍດາຍຫຼາຍກວ່າ
ຄນທີື່ມີພອນສະຫວັນດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ໄດູ້ປາກດຂື້ນໃນມື້ທີື່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃກູ້ຈະສິື້ນສຸດລງ ຫຼ ຖູ້າ
ມີພຽງແຕ່ໜງື່ ຫຼ ສອງຄນ, ຄນດັັ່ງກ່າວໄດູ້ຍອມຮັບດູ້ວຍຕວເອງ ເພື່ອໃຫູ້ພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ມາບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ນີເື້ ປັນພຽງກໍລະນີທີື່ຮູ້າຍແຮງທີື່ສຸດ. ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນ
ກໍລະນີໃດກໍໍ່ຕາມ, ເຮາຍັງຫວັງວ່າ ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ສະແຫວງຫາຢ່າງແທູ້ຈິງຈະໄດູ້ຮັບພຣະພອນນີື້.
ຕັື້ງແຕ່ການເລີມ
ື່ ຕື້ນຂອງເວລາ, ຍັງບໍໍ່ມີພາລະກິດທີື່ເປັນແບບນີື້ມາກ່ອນ, ພາລະໜູ້າທີື່ດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ເຄີຍ
ປະກດມີໃນປະຫວັດສາດຂອງການພັດທະນາມະນຸດຈັກເທື່ອ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດກາຍມາເປັນໜື່ງໃນ
ກຸ່ມຄນທາອິດທີື່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ສິື່ງນີື້ຈະບໍໍ່ເປັນກຽດຕິຍດອັນສງສຸດຂອງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດທັງໝດບໍ?
ພຣະເຈື້າຈະຍກຍູ້ອງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດອື່ນໆທີື່ຢ່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດຫຼາຍກວ່າບໍ? ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວບໍໍ່
ງ່າຍທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ແຕ່ໃນທີື່ສຸດກໍຍັງຈະໄດູ້ຮັບຜນຕອບແທນ. ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນເພດໃດ ຫຼ
ສັນຊາດໃດກໍຕາມ, ທຸກຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດໄດູ້ຮັບຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈື້າຈະໄດູ້ຮັບກຽດຕິຍດທີື່ຍິື່ງ
ໃຫຍ່ທີື່ສຸດຂອງພຣະເຈື້າໃນທີື່ສຸດ ແລະ ຈະເປັນພຽງຄນດຽວທີື່ມີສິດອານາດຂອງພຣະອງ. ນີື້ຄ
ພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ມັນເປັນພາລະກິດສາລັບອະນາຄດເຊັັ່ນກັນ; ມັນເປັນພາລະກິດສຸດທູ້າຍ
ແລະ ສງສງັ່ ທີື່ສຸດທີື່ຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໃນຊ່ວງເວລາ 6.000 ປີແຫ່ງພາລະກິດ ແລະ ມັນເປັນວິທີ
ການປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ເປີດເຜີຍມະນຸດແຕ່ລະປະເພດ. ຜ່ານພາລະກິດທີື່ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດມາ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ລະດັບຊັື້ນທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມະນຸດແມ່ນຖກເປີດເຜີຍອອກ: ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າແມ່ນຄຸນສມບັດໃນການໄດູ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ຮັບສັນຍາຂອງພຣະອງ
ໃນຂະນະທີື່ຄນເຫຼັ່ານັື້ນເຊິື່ງບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດໃນການຮັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ຮັບສັນຍາຂອງພຣະອງ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າແມ່ນຜູ້ໃກູ້ຊິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່
ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເອີື້ນໄດູ້ວ່າເປັນຜູ້ໃກູ້ຊິດຂອງພຣະເຈື້າ; ຜູ້ໃກູ້ຊິດຂອງພຣະເຈື້າສາມາດ
ຮັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຜູ້ໃກູ້ຊິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ສມຄວນໄດູ້ຮັບ
ພາລະກິດໃດໆຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການແກູ້ແຄູ້ນ, ການກັັ່ນຕອງ ຫຼ ການພິພາກສາ, ທຸກສິື່ງ
ເຫຼັ່ານີື້ກໍໍ່ມີເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້ຮັບເອາຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈື້າໃນທີື່ສຸດ ແລະ ເພື່ອມະນຸດຈະຍອມຢ່ພາຍ
ໃຕູ້ພຣະເຈື້າ, ນີື້ເປັນພຽງຜນສະທູ້ອນທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໃນທີື່ສຸດ. ບໍໍ່ມຂ
ີ ັື້ນຕອນໃດໃນພາລະກິດ
ສາມຂັື້ນຕອນເປັນສິື່ງທີື່ລີື້ລັບ ແລະ ນີື້ເປັນຜນປະໂຫຍດຕໍໍ່ຄວາມຮູ້ທີື່ມະນຸດມີກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີື່ສມບນ ແລະ ຮອບຄອບຂື້ນກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດທັງໝດນີື້
ແມ່ນເພື່ອຜນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງແມ່ນນິມິດທີື່ມະນຸດຕູ້ອງຮູ້ ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຮັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າໃຫູ້ສາເລັດໄດູ້ ແລະ ມະນຸດກໍຄອບຄອງບໍໍ່ໄດູ້. ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແມ່ນຄວາມ
ສມບນຂອງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ມີນິມິດໃດທີື່ຈະຍິື່ງໃຫຍ່ເກີນກວ່ານີື້ທີື່ມະນຸດຄວນ
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ຮູ້ຈັກ. ຖູ້າມະນຸດບໍໍ່ຮູ້ນິມິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ນີື້, ມັນກໍບໍໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີື່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ມັນບໍໍ່ແມ່ນ
ເລື່ອງງ່າຍທີື່ຈະເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ເສັື້ນທາງທີື່ມະນຸດເດີນຕາມກໍໍ່
ຈະຍາກເລີື່ມລາບາກຂື້ນເລື້ອຍໆ. ຖູ້າປາສະຈາກນິມິດ, ມະນຸດຈະບໍໍ່ສາມາດມາໄກໄດູ້ສໍ່ານີື້. ມັນແມ່ນ
ນິມິດນີື້ເອງທີື່ຄຸູ້ມກັນມະນຸດຈນຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ເປັນສິື່ງທີື່ຈັດຕຽມການປົກປ້ອງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດ. ໃນອະນາຄດ, ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຈື້າຕູ້ອງເລິກເຊິື່ງລງ ແລະ ພວກເຈື້າຕູ້ອງມາຮູ້ຈັກ
ຄວາມສມບນຂອງຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດທີື່ເຕັມໄປດູ້ວຍສະຕິ
ປັນຍາຂອງພຣະອງພາຍໃນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ. ນີື້ຄຄວາມສາມາດທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພວກເຈື້າ. ຂັື້ນ
ຕອນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດບໍໍ່ໄດູ້ຢືນຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແຕ່ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພາລະກິດທັງໝດທີື່ກໍໍ່ຕັື້ງ
ຂື້ນໂດຍການໂຮມກັບສອງຂັື້ນຕອນທີື່ຜ່ານມາ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນສາເລັດລງ ໂດຍການປະຕິບັດພຽງແຕ່ໜື່ງໃນສາມຂັື້ນຂອງພາລະກິດ
ນັື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດແມ່ນສາມາດຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດຢ່າງສມບນ, ນີື້ບໍໍ່
ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈາເປັນທີື່ຈະຕູ້ອງປະຕິບັດຂັື້ນຕອນດຽວນີື້ດູ້ວຍຕນມັນເອງເທັ່ານັື້ນ ແລະ
ສອງຂັື້ນຕອນທີື່ຜ່ານມາຂອງພາລະກິດບໍໍ່ຈາເປັນໃນການຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດໃຫູ້ອອກຈາກອິດທິພນ
ຂອງຊາຕານ. ບໍໍ່ມີຂັື້ນຕອນໃດໃນທັງສາມຂັື້ນຕອນທີື່ຖວ່າ ເປັນນິມິດດຽວທີື່ບັນດາມວນມະນຸດຊາດ
ຕູ້ອງຮູ້ຈັກ ຍູ້ອນຄວາມສມບນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນແມ່ນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ
ໂດຍທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຂັື້ນຕອນດຽວເທັ່ານັື້ນ. ຕາບໃດທີື່ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຍັງບໍໍ່ທັນສາເລັດ,
ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດສິື້ນສຸດໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງຖກສາແດງອອກໃນຄວາມສມບນຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພື້ນ; ພວກມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖກເປີດເຜີຍໃຫູ້ມະນຸດຄນໃດຕັື້ງແຕ່ຕອນເລີື່ມຕື້ນແລູ້ວ ແຕ່ຖກ
ສາແດງອອກເທື່ອລະໜູ້ອຍໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ. ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພື້ນສາແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງສ່ວນໜື່ງຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສ່ວນໜື່ງຂອງການ
ເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ; ບໍໍ່ແມ່ນທຸກຂັື້ນຕອນໃດໃນພາລະກິດສາມາດສາແດງເຖິງຄວາມສມບນຂອງ
ການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງໂດຍກງ ແລະ ຢ່າງຄບຖູ້ວນ. ເມື່ອເປັນດັັ່ງນັື້ນ, ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດ
ພື້ນຈື່ງພຽງແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສິື້ນສຸດລງເມອ
ື່ ທັງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນສາເລັດລງແລູ້ວ ແລະ ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດທີື່ກ່ຽວກັບຄວາມສມບນຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງບໍສ
ໍ່ າມາດແຍກອອກຈາກ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດໄດູ້ຮັບຈາກໜື່ງຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດເປັນ
ພຽງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຖກສາແດງອອກມາຜ່ານສ່ວນໜື່ງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ມັນບໍໍ່
ສາມາດແທນອຸປະນິໄສ ແລະ ການເປັນຢ່ ເຊິື່ງສາແດງອອກໃນຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ ຫຼ ຕໍໍ່ມາໄດູ້. ນັນ
ື້ ກໍ
ຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສາເລັດລງທັນທີໃນລະຫວ່າງຊ່ວງ
ໄລຍະໃດໜື່ງ ຫຼ ໃນສະຖານທີື່ແຫ່ງໜື່ງ ແຕ່ມັນຈະເລິກເຊິື່ງລງເທື່ອລະໜູ້ອຍໂດຍອີງຕາມລະດັບ
ການພັດທະນາຂອງມະນຸດໃນແຕ່ລະເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່. ມັນແມ່ນພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໃນຂັື້ນ
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ຕອນທັງໝດ ແລະ ມັນບໍໍ່ສາເລັດໄດູ້ໃນພຽງຂັື້ນຕອນດຽວ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ສະຕິປັນຍາທັງໝດ
ຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງຖກຫຼໍໍ່ເປັນແກູ້ວພະລກໃນທັງສາມຂັື້ນຕອນ ແທນທີື່ຈະຢ່ໃນຂັື້ນຕອນໃດໜື່ງ. ການ
ເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ ແລະ ສະຕິປັນຍາທັງໝດຂອງພຣະອງຖກວາງລງໃນທັງສາມຂັື້ນຕອນນີື້ ແລະ
ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນກໍປະກອບດູ້ວຍການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ ແລະ ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນເປັນການບັນທກຂອງ
ສະຕິປັນຍາຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ມະນຸດຄວນຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງ
ສາແດງອອກຜ່ານທັງສາມຂັື້ນຕອນນີື້. ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດແມ່ນສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດໃຫູ້
ກັບບັນດາມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ຖູ້າມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ນີື້ ເມື່ອພວກເຂານະມັດສະການພຣະເຈື້າ,
ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ແຕກຕ່າງຈາກຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ນະມັດສະການພຣະພຸດທະເຈື້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ທ່າມກາງມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຖກເຊື່ອງຈາກມະນຸດ ແລະ ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທຸກຄນທີື່ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ
ຄວນຮູ້. ເມື່ອພຣະເຈື້າປະຕິບັດທັງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນທ່າມກາງມະນຸດ,
ມະນຸດຄວນຮູ້ຈັກການສາແດງເຖິງສິື່ງທີື່ພຣະອງມີ ແລະ ເປັນຢ່ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ.
ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ. ສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າເຊື່ອງຈາກມະນຸດແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດ
ໄດູ້ຮັບ ແລະ ສິື່ງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ຄວນຮູ້ ໃນຂະນະສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າສາແດງໃຫູ້ມະນຸດເຫັນແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດ
ຄວນຮູ້ ແລະ ສິື່ງທີື່ມະນຸດຄວນມີ. ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນໃນທັງພາລະກິດສາມຂັນ
ື້ ຕອນແມ່ນປະຕິບັດໂດຍ
ອີງຕາມພື້ນຖານຂອງຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ; ມັນບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດຢ່າງອິດສະຫຼະ ແລະ ແຍກຈາກພາລະກິດ
ແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍໃນຍຸກ ແລະ ພາລະກິດທີື່ຕູ້ອງ
ປະຕິບັດ, ແຕ່ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດກໍຍັງເປັນຫວໃຈສາຄັນຂອງມັນ ແລະ ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນແມ່ນເລິກເຊິື່ງກວ່າຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ. ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດ
ສບຕໍໍ່ຈາກພື້ນຖານໃນຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ ເຊິື່ງບໍໍ່ສາມາດປະຖິື້ມໄດູ້. ດູ້ວຍວິທີນີື້ເອງ, ໃນພາລະກິດທີື່ໃ
ໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍເກັ່າຂອງພຣະອງ, ພຣະເຈື້າຍັງຄງສາແດງລັກສະນະຕ່າງໆຂອງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອງຢ່ສະເໝີ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ເຄີຍສາແດງໃຫູ້ມະນຸດມາກ່ອນ ແລະ ເປີດເຜີຍພາລະກິດໃໝ່
ຂອງພຣະອງ ແລະ ການເປັນຢ່ແບບໃໝ່ຂອງພຣະອງໃຫູ້ມະນຸດຢສ
່ ະເໝີ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທະຫານ
ຍາມເກັ່າແກ່ທີື່ເຄັັ່ງສາສະໜາໄດູ້ເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອຂັດຂນສິື່ງນີື້ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານຢ່າງເປີດເຜີຍ, ພຣະເຈື້າ
ຍັງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ທີື່ພຣະອງເຈດຈະນາທີື່ຈະເຮັດຢ່ສະເໝີ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າປ່ຽນແປງຢ່
ສະເໝີ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນີື້ ມັນກໍປະເຊີນກັບການຕໍໍ່ຕູ້ານຂອງມະນຸດຢ່ສະເໝີ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອງຈື່ງປ່ຽນແປງຢ່ສະເໝີພູ້ອມກັບຍຸກ ແລະ ຜູ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະອງເຊັັ່ນກັນ. ຍິື່ງ
ໄປກວ່ານັື້ນ, ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ມີປະຕິບັດມາກ່ອນຢ່າງສະເໝີ ແມ່ນແຕ່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີື່ປະກດໃຫູ້ມະນຸດເຫັນເປັນການຂັດແຍູ້ງກັບພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດກ່ອນໜູ້ານີື້ ເພື່ອໃຫູ້
ມະນຸດໄດູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານ. ມະນຸດສາມາດຍອມຮັບພຽງແຕ່ພາລະກິດໜື່ງປະເພດ ຫຼ ວິທີການປະຕິບັດໜື່ງ
ຢ່າງເທັ່ານັື້ນ ແລະ ມັນຍາກສາລັບມະນຸດທີື່ຈະຍອມຮັບພາລະກິດ ຫຼ ວິທກ
ີ ານປະຕິບັດທີື່ບໍໍ່ຖກກັນ ຫຼ
ສງກວ່າ. ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ຢ່ສະເໝີ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຈື່ງປະກດມີ
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ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງສາສະໜາຫຼາຍກຸ່ມທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າ. ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ກາຍມາ
ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ວ່າ ພຣະເຈື້າໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍເກັ່າເລີຍ
ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ແມ່ນບໍໍ່ມີ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼາຍວິທີທີື່ພຣະເຈື້າຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດ. ເມື່ອເປັນດັັ່ງນັື້ນ, ມະນຸດກໍບໍໍ່ສາມາດເວື້າໄດູ້
ທັງໝດວ່າ ມັນເປັນພາລະກິດທີື່ມາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ມັນເປັນພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈື້າພຣະອງເອງບໍ. ຫຼາຍຄນທີື່ຍດຕິດກັບທ່າທີທີື່ວ່າ ຖູ້າບາງສິື່ງສອດຄ່ອງກັບພຣະທາທີື່ມາກ່ອນ
ໜູ້າ, ພວກເຂາກໍຈະຍອມຮັບມັນ ແລະ ຖູ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບພາລະກິດທີື່ມາກ່ອນໜູ້າ, ພວກເຂາ
ກໍຈະຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ປະຕິເສດມັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຈື້າທັງໝດບໍໍ່ໄດູ້ດາລງຊີວິດໂດຍໃຊູ້ຫຼັກການ
ດັັ່ງກ່າວບໍ? ທັງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນບໍໍ່ມີຜນສະທູ້ອນຫຍັງຕໍໍ່ພວກເຈື້າ ແລະ
ມີຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ເຊື່ອວ່າ ສອງຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າຂອງພາລະກິດນັື້ນເປັນພາລະທີື່ພວກເຂາບໍໍ່ຈາເປັນ
ຕູ້ອງຮູ້ແທູ້ໆ. ພວກເຂາຄິດວ່າ ຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ຄວນປະກາດໃຫູ້ກັບມວນຊນ ແລະ ຄວນຖອນຄນ
ໃຫູ້ໄວເທັ່າທີຈະໄວໄດູ້ ເພື່ອຜູ້ຄນຈະບໍໍ່ຮູ້ສກໜັກໃຈ ຍູ້ອນສອງຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າທັງໃນພາລະກິດ
ສາມຂັື້ນຕອນ. ຫຼາຍຄນເຊື່ອວ່າ ການເຮັດໃຫູ້ທັງສອງຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າຂອງພາລະກິດເປັນທີື່ຮູ້ຈັກ
ແມ່ນບາດກູ້າວທີື່ໄກເກີນໄປ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ຊ່ວຍຫຍັງໃນການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ນີື້ຄສິື່ງທີື່ພວກເຈື້າຄິດ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຈື້າທຸກຄນເຊື່ອວ່າ ມັນຖກຕູ້ອງທີື່ຈະປະຕິບັດແບບນີື້ ແຕ່ມື້ໜື່ງ ພວກເຈື້າຈະ
ເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງເຮາ: ຈັ່ງຮູ້ໄວູ້ວ່າ ເຮາບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມ
ສາຄັນ. ເມື່ອເຮາປະກາດທັງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນໃຫເຈື້າ, ພວກມັນຕູ້ອງເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ກັບ
ພວກເຈື້າ; ເມື່ອທັງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນເປັນຫວໃຈຂອງການຄຸມ
ູ້ ຄອງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ,
ພວກມັນຕູ້ອງກາຍມາເປັນຈຸດສນໃຈຂອງທຸກໆຄນທັ່ວທັງຈັກກະວານ. ມໜ
ື້ ື່ງ ພວກເຈື້າຈະຮັບຮູ້
ຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດນີື້. ຈັ່ງຮູ້ໄວູ້ວ່າ ພວກເຈື້າຕໍໍ່ຕູ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ໃຊູ້ແນວຄິດ
ຂອງພວກເຈື້າເອງເພື່ອປະເມີນພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ຍູ້ອນພວກເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກຫຼັກການການປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍູ້ອນການທີື່ພວກເຈື້າປະຕິບັດຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງ
ພໍແລູ້ວມແລູ້ວຕີນ. ການທີື່ພວກເຈື້າຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດແມ່ນມາຈາກແນວຄິດຂອງພວກເຈື້າ ແລະ ຄວາມອວດດີໂດຍທາມະຊາດ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຜິດພາດ ແຕ່ຍູ້ອນພວກເຈາື້ ເປັນຄນທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງໂດຍທາມະຊາດ. ຫຼັງຈາກທີື່
ພບຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຂາ, ບາງຄນບໍໍ່ສາມາດເວື້າຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ມະນຸດມາຈາກໃສ
ແຕ່ພວກເຂາຍັງກູ້າກ່າວຄາປາໄສໃນທີື່ສາທາລະນະທີື່ປະເມີນຄວາມຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ພວກເຂາເຖິງກັບສັັ່ງສອນອັກຄະສາວກຜູ້ທີື່ມີພາລະກິດໃໝ່
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ໂດຍສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເວື້າສິື່ງທີື່ບໍໍ່ຄວນເວື້າອອກມາ; ຄວາມ
ເປັນມະນຸດຂອງພວກເຂາຕໍ່າຫຼາຍ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມສານກໃນຕວພວກເຂາແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ມທ
ື້ ີື່
ຄນປະເພດນີື້ຈະຖກປະຕິເສດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຖກເຜາໄໝູ້ດູ້ວຍໄຟ
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ແຫ່ງນະຮກຈະບໍໍ່ມາຮອດບໍ ? ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ວິຈານພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງແທນ ແລະ ຍັງພະຍາຍາມແນະນາພຣະເຈື້າກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດ. ຄນທີື່ບໍໍ່
ມີເຫດຜນແບບນີື້ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໃນໄລຍະຂະບວນການ
ສະແຫວງຫາ ແລະ ປະສບກັບພຣະອງ; ມັນບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນການວິຈານຕາມຄວາມອາເພີໃຈທີື່ເຮັດໃຫູ້
ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຜ່ານການເຮັດໃຫູ້ສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເມື່ອຄນມີຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າຢ່າງຖກຕູ້ອງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພວກເຂາກໍຈະຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງໜູ້ອຍສໍ່ານັື້ນ. ໃນທາງ
ກງກັນຂູ້າມ, ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໜູ້ອຍສໍ່າໃດ, ມັນກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທີື່ພວກເຂາຈະ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງຫຼາຍສໍ່ານັນ
ື້ . ແນວຄິດຂອງເຈື້າ, ທາມະຊາດເກັ່າແກ່ຂອງເຈື້າ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດ,
ບຸກຄະລິກ ແລະ ທັດສະນະທາງສິນທາຂອງເຈື້າແມ່ນ “ຕື້ນທນ” ທີື່ເຮັດໃຫູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງ
ສິນທາຂອງເຈື້າເສອ
ື່ ມຊາມເທັ່ານັື້ນ, ຄຸນສມບັດຂອງເຈື້າເປັນຕາລັງກຽດສາໍ່ ໃດ ແລະ ຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງເຈື້າຕູ້ອຍຕໍ່າສໍ່າໃດ, ເຈື້າກໍຈະກາຍເປັນສັດຕຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່
ປະກອບມີແນວຄິດທີື່ຝັງແໜູ້ນ ແລະ ຄນທີື່ມີອຸປະນິໄສທີື່ເຊື່ອວ່າຕນເອງດີແຮງເປັນສັດຕກັບພຣະເຈື້າ
ຜູ້ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ຄນປະເພດນີື້ກໍເປັນຜູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ. ຖູ້າແນວຄິດຂອງເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການ
ແກູ້ໄຂ, ມັນຈະຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຢ່ສະເໝີ; ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດເຂື້າກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ຈັກເທື່ອ ແລະ ຈະຫ່າງ
ໄກຈາກພຣະອງຕະຫຼອດເວລາ.
ມີພຽງແຕ່ການປະຖິື້ມແນວຄິດເກັ່າແກ່ຂອງເຈື້າເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່, ແຕ່
ຄວາມຮູ້ເກັ່າກໍບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງແມ່ນທຽບເທັ່າກັບແນວຄິດເກັ່າ. “ແນວຄິດ” ໝາຍເຖິງສິື່ງທີື່ມະນຸດ
ຈິນຕະນາການທີື່ບໍໍ່ຖກກັບຄວາມເປັນຈິງ. ຖູ້າຄວາມຮູ້ເກັ່າເປັນສິື່ງທີື່ຫຼູ້າສະໄໝໃນຍຸກເກັ່າແລູ້ວ ແລະ
ຢຸດມະນຸດຈາການເຂື້າສພ
່ າລະກິດໃໝ່, ຄວາມຮູ້ດັັ່ງກ່າວກໍຈະເປັນແນວຄິດເຊັັ່ນກັນ. ຖູ້າມະນຸດມີວິທີ
ທີື່ຖກຕູ້ອງໃນການເຂື້າເຖິງຄວາມຮູ້ດັັ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈື້າຈາກລັກສະນະທີື່
ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍປະສມສິື່ງທີື່ເກັ່າແກ່ ແລະ ໃໝ່, ແລູ້ວຄວາມຮູ້ເກັ່າແກ່ກໍຈະກາຍເປັນສິື່ງ
ທີື່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດໄດູ້ ແລະ ໄດູ້ກາຍມາເປັນພື້ນຖານທີື່ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່.
ບດຮຽນຂອງການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຕູ້ອງການໃຫູ້ເຈາື້ ເຂື້າໃຈຫຼັກການຫຼາຍຢ່າງດູ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານ:
ວິທີການເຂື້າເຖິງເສັື້ນທາງສ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ຄວາມຈິງທີື່ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈເພື່ອຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ
ວິທີການປະຖິື້ມແນວຄິດ ແລະ ອຸປະນິໄສເດີມຂອງເຈື້າ ເພື່ອເຈື້າຈະຍອມຢພ
່ າຍໃຕູ້ການຈັດການຂອງ
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້ານາໃຊູ້ຫຼັກການເຫຼັ່ານີື້ເປັນພື້ນຖານຂອງການເຂື້າສ່ບດຮຽນແຫ່ງ
ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລູ້ວຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າຈະເລິກເຊິື່ງຂື້ນເຕີື່ມອີກເລອ
ື້ ຍໆ. ຖູ້າເຈື້າມີຄວາມຮູ້ທີື່ຊັດ
ເຈນກ່ຽວກັບພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ເປັນຂອງແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຖູ້າຫາກເຈື້າສາມາດທຽບສາພັນສອງຂັື້ນຕອນທີື່ກ່ອນໜູ້າຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າກັບຂັື້ນຕອນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເຫັນໄດູ້ວ່າ ມັນຄພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າອງດຽວປະຕິບັດ
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ໃຫູ້ສາເລັດ, ເຈື້າກໍຈະບໍມ
ໍ່ ີພື້ນຖານທີື່ໜັກແໜູ້ນທີື່ຫາປຽບບໍໍ່ໄດູ້ແລູ້ວ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າອງດຽວທີື່
ປະຕິບັດພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ; ນີື້ຄນິມິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ແລະ ນີື້ເປັນເສັື້ນທາງສ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ.
ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າພຣະອງເອງເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນສາເລັດໄດູ້ ແລະ
ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດດັັ່ງກ່າວແທນພຣະອງໄດູ້, ນີື້ກໍໍ່ເພື່ອເວື້າວ່າມີພຽງພຣະເຈື້າພຣະອງ
ເອງທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງເອງຕັື້ງແຕ່ຕື້ນຈນຮອດປັດຈຸບັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າຖກນາໄປປະຕິບັດໃນຍຸກ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດຂອງແຕ່ລະຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ, ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າອງດຽວເທັ່ານັື້ນທີື່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດທັງໝດ. ຈາກນິມິດທັງໝດ, ນີື້ຄນິມິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດທີື່ມະນຸດຄວນຮູ້ ແລະ ຖູ້າມະນຸດ
ສາມາດຮັບຮູ້ຢ່າງສມບນ ເຂາກໍຈະສາມາດຢືນໄດູ້ຢ່າງໜັກແໜູ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນ ບັນຫາທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ
ທີື່ຫຼາກຫຼາຍສາສະໜາ ແລະ ນິກາຍກາລັງປະເຊີນຢ່ແມ່ນ ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ
ພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພວກເຂາຈື່ງບໍໍ່ສາມາດບອກໄດູ້ວ່າຂັື້ນ
ຕອນໃນປັດຈຸບັນຂອງພາລະກິດນີື້ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າພຣະເຢໂຮວາ ຄກັບສອງຂັື້ນຕອນກ່ອນ
ໜູ້າຂອງພາລະກິດ ຫຼ ບໍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຄນຕິດຕາມພຣະເຈື້າ, ຫຼາຍຄນກໍຍັງບໍໍ່ສາມາດບອກໄດູ້ວາ່
ມັນເປັນຫນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ ຫຼ ບໍໍ່. ມະນຸດກັງວນວ່າ ຫນທາງນີື້ແມ່ນຫນທາງທີື່ນາໂດຍພຣະເຈື້າພຣະອງ
ເອງເປັນການສ່ວນຕວ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ການມາບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າເປັນຄວາມຈິງ ຫຼ ບໍໍ່
ແລະ ຫຼາຍຄນຍັງບໍໍ່ຮູ້ເລີຍກ່ຽວກັບວິທີການແຍກແຍະສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຈື້າບໍໍ່
ສາມາດການດຫນທາງ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຂໍໍ້ຄວາມທີື່ໄດູ້ກ່າວອອກມາກໍມີພຽງແຕ່ຜນສະທູ້ອນບາງ
ສ່ວນທ່າມກາງຄນເຫຼັ່ານີເື້ ທັ່ານັື້ນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເຕັມປະສິດຕິພາບຢ່າງສມບນໄດູ້ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນີື້
ສິື່ງນີື້ກໍມີຜນກະທບຕໍໍ່ການດາລງຊີວິດຂອງຜູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນ; ຖູ້າຫາກມະນຸດສາມາດເຫັນພາລະກິດສາມ
ຂັື້ນຕອນທີື່ພຣະເຈື້າພຣະອງເອງປະຕິບັດໃນເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນສະຖານທີື່ໆແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ໃນຜູ້ຄນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ຖູ້າມະນຸດສາມາດເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນພາລະກິດຈະແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມັນກໍ
ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າອງດຽວທັງໝດ ແລະ ເມື່ອພາລະກິດຖກປະຕິບດ
ັ ໂດຍພຣະເຈື້າອງດຽວ,
ແລູ້ວມັນກໍໍ່ຕອ
ູ້ ງຖກຕູ້ອງ ແລະ ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ຜິດພາດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນບໍໍ່ຖກກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ
ແຕ່ກໍບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດູ້ວ່າ ມັນບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າອງດຽວ, ຖູ້າມະນຸດສາມາດ
ເວື້າໄດູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ມັນເປັນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າອງດຽວ ແລູ້ວແນວຄິດຂອງມະນຸດກໍໍ່ຈະຖກ
ຫຼຼຸດໃຫູ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີບ
ື່ ໍໍ່ສາຄັນ, ບໍໍ່ມີຄ່າໃຫູ້ກ່າວເຖິງ. ຍູ້ອນນິມິດຂອງມະນຸດບໍໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ເພາະ
ມະນຸດພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກພຣະເຢໂຮວາເປັນພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ ແລະ ສອງຈິດ
ສອງໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າທີື່ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍຄນຍັງຊື່ສັດກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ ແລະ ອູ້ອມລູ້ອມໄປດູ້ວຍແນວຄິດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ໃນປັດຈຸບັນ, ຄນສ່ວນຫຼາຍຍັງສງໄສຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ບໍໍ່ຈິງຈັງກັບພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ. ມະນຸດ
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ບໍໍ່ມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພາລະກິດສອງຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ ເຊິື່ງບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້. ນັື້ນກໍຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່
ເຂື້າໃຈຄວາມເປັນຈິງຂອງພາລະກິດສອງຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ພບພໍໍ້ມັນດູ້ວຍຕນເອງ. ມັນກໍ
ຍູ້ອນບໍໍ່ມີໃຜສາມາດເຫັນທັງສາມຂັື້ນຕອນໃນພາລະກິດໄດູ້ ຈື່ງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຈິນຕະນາການຕາມໃຈ
ມັກ; ບໍໍ່ວ່າເຂາຈະສະເໜີຫຍັງກໍຕາມ, ກໍໍ່ຈະບໍໍ່ມີຂອ
ໍໍ້ ູ້າງອີງມາພິສດຈິນຕະນາການດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍໍ່ມໃີ ຜ
ແກູ້ໄຂພວກມັນໃຫູ້ຖກຕູ້ອງ. ມະນຸດຢາກເຮັດກໍໄດູ້ຢ່າງມີອິດສະຫຼະຕາມອາລມຂອງເຂາ, ເຮັດໂດຍ
ບໍໍ່ກັງວນເຖິງຜນຕາມມາ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ຈິນຕະນາການຂອງເຂາເປັນອິດສະຫຼະ; ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ອູ້າງອີງມາພິສດ
ຈິນຕະນາການຂອງເຂາ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດກໍກາຍມາເປັນ “ຄວາມຈິງ”
ໂດຍບໍໍ່ສນວ່າ ຈະມີຫຼັກຖານມາພິສດ ຫຼ ບໍ. ສະນັື້ນ, ມະນຸດເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່ເຂາຈິນຕະນາການຂື້ນ
ມາໃນຄວາມຄິດຂອງຕນເອງ ແລະ ບໍໍ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ. ຖູ້າຄນໜື່ງຄນໃດມີ
ຄວາມເຊື່ອແບບດຽວ ແລູ້ວທ່າມກາງຄນຮູ້ອຍຄນກໍຈະມີຮູ້ອຍຄວາມເຊື່ອ. ມະນຸດຖກຄອບງາໂດຍ
ຄວາມເຊື່ອດັັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າ ເຂາບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນຄວາມເປັນຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ເພາະເຂາພຽງ
ແຕ່ໄດູ້ຍິນມັນດູ້ວຍຫຂອງເຂາເອງ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນມັນດູ້ວຍຕາຂອງເຂາ. ມະນຸດໄດູ້ຍິນກ່ຽວກັບຕາ
ນານ ແລະ ເລື່ອງລາວ, ແຕ່ເຂາບໍໍ່ຄ່ອຍໄດູ້ຍິນເຖິງຄວາມຮູ້ຂອງຄວາມຈິງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ.
ສະນັື້ນ, ມັນຄຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຫາກໍມາເປັນຜູ້ເຊື່ອໄດູ້ພຽງໜື່ງປີທີື່ມາເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ຜ່ານແນວ
ຄິດຂອງພວກເຂາເອງ. ເລື່ອງດັັ່ງກ່າວກໍໍ່ຍງັ ເປັນຄວາມຈິງສາລັບຄນເຫຼັ່ານັນ
ື້ ທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ
ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂາ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນຄວາມຈິງຈະບໍສ
ໍ່ າມາດໜີຈາກຄວາມເຊື່ອ
ທີື່ພວກເຂາມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ຈັກເທື່ອ. ມະນຸດເຊື່ອວ່າ ເຂາໄດູ້ປົດປ່ອຍໃຫູ້ຕນເອງເປັນ
ອິດສະຫຼະຈາກການຜກມັດຂອງແນວຄິດເກັ່າແກ່ຂອງເຂາ ແລະ ໄດູ້ເຂື້າສ່ແຜ່ນດິນໃໝ່ແລູ້ວ. ມະນຸດ
ບໍໍ່ຮູ້ບໍວ່າ ຄວາມຮູ້ຂອງຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີຫຍັງເລີຍ
ນອກຈາກແນວຄິດ ແລະ ເລື່ອງທີື່ໄດູ້ຍິນມາ? ມະນຸດຄິດວ່າ ແນວຄິດຂອງເຂາຖກຕູ້ອງ ແລະ ບໍໍ່ມີຂໍໍ້
ຜິດພາດ ແລະ ເຂາຄິດວ່າ ແນວຄິດເຫຼັ່ານີື້ມາຈາກພຣະເຈື້າ. ໃນປັດຈຸບັນ ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ພບພໍໍ້
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ເຂາກໍຈະມາຍແນວຄິດທີກ
ື່ ໍໍ່ຕວຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາຫຼາຍປີ. ຈິນຕະນາການ ແລະ
ຄວາມຄິດໃນອະດີດໄດູ້ກາຍມາເປັນອຸປະສັກໃຫູ້ກັບພາລະກິດໃນຂັື້ນຕອນນີື້ ແລະ ກາຍມາ
ເປັນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດປະຖິື້ມແນວຄິດດັັ່ງກ່າວ ແລະ ໂຕູ້ແຍູ້ງຄວາມຄິດດັັ່ງກ່າວ. ແນວ
ຄິດກ່ຽວກັບພາລະກິດທີື່ເປັນໄປຕາມແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງຫຼາຍຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຈື້າຈນ
ຮອດປັດຈຸບັນໄດູ້ກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ຮູ້າຍແຮງຂື້ນ ແລະ ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ສູ້າງຄວາມເປັນສັດຕທີື່ດື້ດງເທື່ອ
ລະໜູ້ອຍກັບພຣະເຈື້າທີື່ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ແຫຼ່ງກາເນີດຂອງຄວາມກຽດຊັງນີື້ແມ່ນແນວຄິດ
ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ. ແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດໄດູ້ກາຍມາເປັນສັດຕ
ຂອງພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ, ພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ. ສິື່ງເກີດຂື້ນກໍໍ່ເພາະ
ຄວາມຈິງບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ມະນຸດຈິນຕະນາການຢ່າງມີອິດສະຫຼະ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມະນຸດບໍໍ່
ສາມາດປະຕິເສດໄດູ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດບໍໍ່ຍອມທນຕໍໍ່ການ
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ມີຢ່ຂອງຄວາມຈິງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ມອບຄວາມຄິດໃຫູ້ກັບຄວາມຖກຕູ້ອງ ແລະ
ຄວາມແທູ້ຈິງຂອງຄວາມຈິງ ແລະ ພຽງແຕ່ມາຍແນວຄິດຂອງເຂາຢ່າງໃຈດຽວເທັ່ານັື້ນ ແລະ ນາໃຊູ້
ຈິນຕະນາການຂອງເຂາເອງ. ສິື່ງນີສ
ື້ າມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງແນວຄິດຂອງມະນຸດ
ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈາື້ . ມະນຸດອາດ
ຈິນຕະນາການຕາມທີື່ເຂາຕູ້ອງການ ແຕ່ເຂາອາດຈະບໍໍ່ໂຕູ້ຖຽງຂັື້ນຕອນໃດໜື່ງຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງຢ່າງມີອິດສະຫຼະ; ຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນບໍໍ່
ສາມາດລະເມີດໂດຍມະນຸດໄດູ້. ເຈື້າອາດມີອິດສະຫຼະໃນຈິນຕະນາການຂອງເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ
ອາດຮວບຮວມເລື່ອງລາວທີື່ດີງາມກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຈື້າອາດ
ບໍໍ່ປະຕິເສດຄວາມຈິງຂອງແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ; ນີື້ຄ
ຫຼັກການ ແລະ ມັນຍັງເປັນພຣະບັນຍັດສາລັບຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ພວກເຈື້າຄວນເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມສາຄັນ
ຂອງບັນຫາເຫຼັ່ານີື້. ມະນຸດເຊື່ອວ່າ ຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດບໍໍ່ເຂື້າກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ນີື້ບໍໍ່
ແມ່ນບັນຫາສາລັບພາລະກິດສອງຂັື້ນຕອນທີື່ຜ່ານມາ. ໃນຈິນຕະນາການຂອງເຂາ, ມະນຸດເຊື່ອວ່າ
ພາລະກິດຂອງສອງຂັື້ນຕອນທີື່ຜ່ານມາບໍໍ່ຄກັບພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ເຈື້າເຄີຍ
ພິຈາລະນາບໍວ່າ ຫຼັກການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຄກັນທັງໝດ, ພາລະກິດຂອງພຣະອງເປັນຈິງຢ່
ສະເໝີ ແລະ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນຍຸກໃດກໍຈະມີຄນຈານວນຫຼວງຫຼາຍທີື່ຂັດຂນ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານຄວາມຈິງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ? ໃນປັດຈຸບັນ ທຸກຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຂັດຂນ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງ
ພາລະກິດຍັງໄດູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າໃນເວລາອະດີດຢ່າງບໍໍ່ຕູ້ອງສງໄສ ຍູ້ອນຄນປະເພດນີື້ຈະເປັນສັດຕ
ຂອງພຣະເຈື້າຢ່ສະເໝີ. ຄນທີື່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຈະເຫັນພາລະກິດສາມຂັນ
ື້
ຕອນເປັນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າອງດຽວ ແລະ ຈະປະຖິື້ມແນວຄິດຂອງພວກເຂາ. ຄນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນ
ຄນທີື່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ຄນປະເພດນີື້ກໍແມ່ນຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ. ເມື່ອການ
ຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດໃກູ້ເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ, ພຣະເຈື້າຈະຈັດແບ່ງສິື່ງທັງໝດຕາມແຕ່ລະ
ປະເພດ. ມະນຸດຖກສູ້າງໂດຍມຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງ ແລະ ໃນທີື່ສຸດ ພຣະອງຕູ້ອງນາມະນຸດກັບມາຄນສ່
ອານາດຂອງພຣະອງຢ່າງສມບນ; ນີື້ຄການສິື້ນສຸດຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ. ຂັື້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ສອງຂັື້ນຕອນກ່ອນໜູ້າໃນປະເທດອິດສະຣາເອນ ແລະ ຢເດຍແມ່ນ
ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າໃນຈັກກະວານທັງໝດ. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດສິື່ງນີື້ໄດູ້ ແລະ ມັນ
ເປັນຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດຍັງບໍໍ່ໄດູ້ປະເຊີນ ຫຼ ພບພໍໍ້ຫຼາຍສິື່ງ
ຫຼາຍຢ່າງຂອງພາລະກິດນີື້, ຄວາມຈິງກໍຍັງເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ມະນຸດຄນໃດບໍໍ່ສາມາດປະຕິເສດສິງື່ ນີື້
ໄດູ້. ຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໃນທຸກດິນແດນແຫ່ງຈັກກະວານຈະຍອມຮັບພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນທັງ
ໝດ. ຖູ້າເຈື້າພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກຂັື້ນຕອນໃດໜື່ງຂອງພາລະກິດ ແລະ ບໍໍ່ເຂື້າໃຈອີກສອງຂັື້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດ, ບໍໍ່ເຂື້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນອະດີດ ເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ສາມາດກ່າວຄວາມຈິງທັງໝດຂອງ
ແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່ເຈື້າມີກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າກໍມີແຕ່ດູ້ານ
116

ດຽວ ຍູ້ອນໃນຄວາມເຊື່ອທີື່ເຈື້າມີໃນພຣະເຈື້ານັື້ນ ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຮູ້ຈັກ ຫຼ ບໍໍ່ເຂື້າໃຈພຣະອງ ແລະ ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ ເຈື້າບໍໍ່ເໝາະສມທີື່ຈະເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ວ່າຄວາມຮູ້ໃນປັດຈຸບັນຂອງເຈື້າກ່ຽວ
ກັບສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຈະເລິກເຊິື່ງ ຫຼ ບໍໍ່ສາຄັນ, ໃນທີື່ສຸດ ພວກເຈື້າຕູ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຕູ້ອງໝັື້ນໃຈຢ່າງ
ຮອບຄອບ ແລະ ທຸກຄນຈະເຫັນຄວາມສມບນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈາື້ ແລະ ຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້
ອານາດຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດນີື້, ທຸກສາສະໜາຈະກາຍເປັນໜື່ງດຽວ, ທຸກ
ສິື່ງທີື່ຖກສູ້າງຈະກັບຄນສ່ອານາດຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງ, ທຸກສິື່ງທີື່ຖກສູ້າງຈະນະມັດສະການພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້
ຈິງພຽງອງດຽວ ແລະ ສາສະໜາທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍທັງໝດຈະຫາຍໄປ ໂດຍທີື່ຈະບໍໍ່ປະກດຂື້ນອີກຈັກເທື່ອ.
ເປັນຫຍັງຕູ້ອງອູ້າງເຖິງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ? ການຜ່ານໄປຂອງຍຸກ, ການ
ພັດທະນາຂອງສັງຄມ ແລະ ເບື້ອງໜູ້າທັງໝດທີື່ປ່ຽນໄປຂອງທາມະຊາດລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ສບເນື່ອງຈາກ
ການປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນ. ມະນຸດຊາດປ່ຽນແປງໄປພູ້ອມກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ບໍໍ່ພັດທະນາດູ້ວຍຕວມັນເອງ. ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຖກກ່າວເຖິງເພື່ອນາ
ສິື່ງທີື່ມີຊີວິດທຸກຢ່າງ ແລະ ທຸກຄນໃນທຸກສາສະໜາ ແລະ ນິກາຍໃຫູ້ມາຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະເຈື້າ
ອງດຽວ. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະນັບຖສາດສະໜາໃດກໍຕາມໃນທີື່ສຸດ, ພວກເຈື້າທັງໝດກໍຈະຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້
ອານາດຂອງພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າພຣະອງເອງທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ໄດູ້; ຫວໜູ້າທາງ
ສາສະໜາໃດໜື່ງບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້. ມີຫຼາຍສາສະໜາຫຼັກໆໃນໂລກ ແລະ ແຕ່ລະສາສະໜາກໍມີ
ຫວໜູ້າ ຫຼ ຜູ້ນາ ແລະ ຜຕ
ູ້ ິດຕາມແຜ່ກະຈາຍໄປທັ່ວທຸກປະເທດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອານາເຂດທັ່ວ
ແຜ່ນດິນໂລກ; ເກອບທຸກປະເທດ ບໍໍ່ວ່າຈະໃຫຍ່ ຫຼ ນູ້ອຍ ແມ່ນມີສາສະໜາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ວ່າຈະມີສາສະໜາຫຼາຍສໍ່າໃດທັ່ວເທິງໂລກນີື້, ໃນທີື່ສຸດ ທຸກຄນທີື່ຢ່ໃນຈັກກະວານ
ກໍຢ່ພາຍໃຕູ້ການນາພາຂອງພຣະເຈື້າອງດຽວ ແລະ ການເປັນຢ່ຂອງພວກເຂາກໍບໍໍ່ໄດູ້ຖກນາພາໂດຍ
ຫວໜູ້າ ຫຼ ຜູ້ນາທາງສາສະໜາ. ນີື້ເວື້າໄດູ້ວ່າ ມະນຸດຊາດບໍໍ່ໄດູ້ຖກນາພາໂດຍຫວໜູ້າ ຫຼ ຜູ້ນາທາງ
ສາສະໜາໃດໜື່ງ; ກງກັນຂູ້າມ, ບັນດາມວນມະນຸດຊາດຖກນາພາໂດຍພຣະຜູ້ສູ້າງ ເຊິື່ງເປັນຜູ້ສູ້າງ
ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງ ແລະ ຍັງສູ້າງມະນຸດຊາດ, ນີື້ກໍໍ່ຄຄວາມຈິງ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ໂລກມີຫຼາຍສາສະໜາໃຫຍ່ໆທີື່ຫຼາກຫຼາຍກັນ ບໍໍ່ວ່າພວກມັນຈະຍິື່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດ ແຕ່ພວກ
ມັນທັງໝດກໍຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ມີໃຜເລີຍທີື່ສາມາດຢ່ເໜອຂອບ
ເຂດອານາດນີື້ໄດູ້. ການພັດທະນາຂອງມະນຸດຊາດ, ຄວາມກູ້າວໜູ້າຢ່າງເໜອຊັື້ນຂອງສັງຄມ, ການ
ພັດທະນາຂອງວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ແຕ່ລະຢ່າງບໍໍ່ສາມາດແຍກໄດູ້ຈາກການຈັດກຽມຂອງພຣະຜູ້
ສູ້າງ ແລະ ພາລະກິດນີື້ບແ
ໍໍ່ ມ່ນສິື່ງທີຫ
ື່ ວໜູ້າທາງສາສະໜາໃດໜື່ງທີື່ຖກແຕ່ງຕັື້ງຈະສາມາດປະຕິບັດ
ໄດູ້. ຫວໜູ້າທາງສາສະໜາເປັນພຽງຜູ້ນາໃນສາສະໜາໃດໜື່ງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້
ກັບພຣະເຈື້າ ຫຼ ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ຜູ້ທີື່ສູ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກ
ສິື່ງທຸກຢ່າງ. ຫວໜູ້າທາງສາສະໜາສາມາດນາຄນເຫຼັ່ານັື້ນທັງໝດທີື່ຢ່ພາຍໃນສາສະໜາທັງໝດ ແຕ່
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ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດສັັ່ງສິງື່ ທີື່ມີຊີວິດທັງໝດທີື່ຢ່ພາຍໃຕູ້ສະຫວັນ, ນີື້ຄຄວາມຈິງທີື່ເປັນທີື່
ຍອມຮັບທັ່ວໆໄປ. ຫວໜູ້າທາງສາສະໜາເປັນພຽງຜູ້ນາ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຢືນໄດູ້ຢ່າງເທັ່າທຽມ
ກັບພຣະເຈື້າ (ພຣະຜູ້ສູ້າງ). ສິື່ງທັງໝດຢ່ໃນມຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງ ແລະ ໃນທີື່ສຸດ ພວກເຂາທັງໝດຈະ
ກັບຄນສ່ມຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງ. ມະນຸດຊາດຖກສູ້າງໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນສາສະໜາໃດກໍ
ຕາມ, ທຸກໆຄນຈະກັບຄນໄປຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະເຈື້າ, ນີື້ຄສິື່ງທີື່ຫກ
ຼີ ຫຼ່ຽງບໍໍ່ໄດູ້. ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ສງສຸດທ່າມກາງທຸກສິື່ງຢ່າງ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງທີື່ສງສຸດທ່າມກາງ
ສິື່ງທີື່ມີຊີວິດຍັງຕູ້ອງໄດູ້ກັບຄນໄປສ່ອານາດຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ວ່າມະນຸດຢ່ໃນສະຖານະສງສໍ່າໃດ,
ມະນຸດຄນນັື້ນບໍໍ່ສາມາດນາມະນຸດຊາດໃຫູ້ໄປສ່ຈຸດໝາຍທີື່ເໝາະສມໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດຈັດ
ແບ່ງສິື່ງທັງໝດອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດໄດູ້. ພຣະເຢໂຮວາ ພຣະອງເອງໄດູ້ສູ້າງມະນຸດຊາດ ແລະ ຈັດ
ແບ່ງແຕ່ລະຢ່າງອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ເມື່ອເວລາສຸດທູ້າຍມາເຖິງ ພຣະອງຍັງຈະປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງເອງດູ້ວຍຕນເອງ ຄການຈັດແບ່ງສິື່ງທັງໝດອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດ, ບໍໍ່ມີໃຜ
ສາມາດປະຕິບັດສິື່ງນີື້ໄດູ້ຍກເວັື້ນພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕູ້ອນທີື່ປະຕິບັດຕັື້ງແຕ່ເລີື່ມຕື້ນຈນ
ຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າພຣະອງເອງ ແລະ ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າອງດຽວ.
ຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນຄວາມຈິງຂອງຄວາມເປັນຜູ້ນາບັນດາມວນມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງເປັນຄວາມຈິງທີື່ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດູ້. ໃນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດສາມ
ຂັື້ນຕອນ, ທຸກສິື່ງຢ່າງຈະຖກຈັດແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ກັບຄນສ່ອານາດຂອງພຣະເຈື້າ
ຍູ້ອນວ່າ ທັ່ວທັງຈັກກະວານທັງໝດ ມີພຽງພຣະເຈື້າອງນີື້ອງດຽວ ແລະ ບໍມ
ໍ່ ີສາສະໜາອື່ນໆອີກເລີຍ.
ຄນນັື້ນທີື່ບໍໍ່ສາມາດສູ້າງແຜ່ນດິນໂລກຈະບໍໍ່ສາມາດນາຈຸດສິື້ນສຸດມາເຖິງມັນໄດູ້ ໃນຂະນະທີື່ພຣະອງຜູ້
ສູ້າງແຜ່ນດິນໂລກຈະສາມາດນາຈຸດສິື້ນສຸດມາເຖິງຢ່າງແນ່ນອນ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຖູ້າຄນໃດໜື່ງບໍໍ່
ສາມາດນາຈຸດສິື້ນສຸດມາເຖິງຍຸກ ແລະ ພຽງແຕ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ຝຶກຝົນຄວາມຄິດຂອງເຂາ
ແລູ້ວເຂາກໍບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະບໍໍ່ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຂອງມະນຸດຊາດຢ່າງ
ແນ່ນອນ. ຄນນັື້ນຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ດັັ່ງກ່າວໄດູ້; ມີພຽງຄນດຽວທີື່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດດັັ່ງກ່າວ ແລະ ທຸກຄນທີື່ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ໄດູ້ກໍເປັນສັດຕຢ່າງແນ່ນອນ
ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າ. ສາສະໜາທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍທັງໝດບໍໍ່ເຂື້າກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ເມື່ອພວກມັນບໍໍ່ເຂາື້
ກັບພຣະເຈື້າ ພວກມັນກໍຈະກາຍເປັນສັດຕຂອງພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້ຈິງພຣະອງດຽວທີື່
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທັງໝດໄດູ້ ແລະ ຈັກກະວານທັງໝດແມ່ນຖກບັນຊາໂດຍພຣະເຈື້າພຣະອງ
ດຽວນີ.ື້ ບໍໍ່ວ່າມັນຈະເປັນການທີື່ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດໃນປະເທດອິດສະຣາເອນ ຫຼ ໃນປະເທດ
ຈີນ, ບໍໍ່ວ່າ ພາລະກິດຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານ ຫຼ ໂດຍເນື້ອໜັງ, ພຣະເຈື້າກໍປະຕິບັດພາລະກິດ
ທັງໝດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດໄດູ້. ແນ່ນອນຢ່ແລູ້ວທີມ
ື່ ັນເປັນຍູ້ອນວ່າ
ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າຂອງບັນດາມວນມະນຸດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງມີອິດສະຫຼະ ໂດຍບໍໍ່ມີ
ສະພາບໃດໆມາບັງຄັບ, ນີື້ເປັນສິື່ງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດຂອງນິມິດທັງໝດ. ໃນຖານະທີື່ເປັນສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ
118

ຂອງພຣະເຈື້າ, ຖູ້າເຈື້າຕູ້ອງການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງສິື່ງທີມ
ື່ ີຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຂື້າໃຈຄວາມ
ປະສງຂອງພຣະເຈື້າ , ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ , ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະເຈື້າ ສາລັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດທັງໝດ, ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ ແລະ ເຈື້າ
ຕູ້ອງເຂື້າໃຈຄວາມສາຄັນທັງໝດຂອງພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ເຂື້າໃຈສິື່ງນີື້ບໍໍ່ມີ
ຄຸນສມບັດໃນການເປັນສິື່ງຖກສູ້າງຂອງພຣະເຈື້າ! ໃນຖານະທີື່ເປັນສິື່ງທີື່ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າ, ຖູ້າ
ເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈວ່າ ເຈື້າມາຈາກໃສ, ບໍໍ່ເຂື້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ພາລະກິດທັງໝດ
ທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ບໍໍ່ເຂື້າໃຈວ່າ ມະນຸດຊາດພັດທະນາມາຮອດປັດຈຸບັນໄດູ້
ແນວໃດ ແລະ ບໍໍ່ເຂື້າໃຈວ່າ ໃຜສັັ່ງມະນຸດຊາດທັງໝດ, ເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າ
ໄດູ້. ພຣະເຈື້ານາມະນຸດຊາດມາຈນຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ຕັື້ງແຕ່ທພ
ີື່ ຣະອງສູ້າງມະນຸດຢ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ ພຣະອງກໍບໍໍ່ເຄີຍປະຖິື້ມເຂາຈັກເທື່ອ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍໍ່ເຄີຍຢຸດປະຕິບັດພາລະກິດຈັກເທື່ອ,
ບໍໍ່ເຄີຍຢຸດໃນການນາພາມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍປະຖິື້ມມະນຸດຊາດ. ແຕ່ມະນຸດຊາດບໍໍ່ສານກວ່າ
ມີພຣະເຈື້າ, ແຮງໄກທີື່ເຂາຈະຮູ້ຈັກພຣະອງ. ມີຫຍັງອີກທີື່ເປັນຕາອັບອາຍກວ່າສິື່ງນີື້ສາລັບສິື່ງທີມ
ື່ ີ
ຊີວິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ? ພຣະເຈື້ານາພາມະນຸດເປັນການສ່ວນຕວ ແຕ່ມະນຸດບໍໍ່ເຂື້າໃຈພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ເຈື້າເປັນສິື່ງທີື່ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງເຈື້າເອງ ແລະ
ບໍໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ ໃຜນາພາເຈື້າໃນການເດີນທາງຂອງເຈື້າ, ເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ ແລະ ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າຍັງບໍໍ່ຮູ້ຈັກໃນຕອນນີື້ ແລູ້ວເຈື້າຈະບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດໃນ
ການເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ. ໃນປັດຈຸບັນ ພຣະຜູ້ສູ້າງແມ່ນນາພາມະນຸດທຸກຄນເປັນ
ການສ່ວນຕວອີກຄັື້ງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດທຸກຄນເຫັນສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່, ຄວາມລອດພນ
ື້
ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະອງ. ແຕ່ເຈື້າຍັງບໍສ
ໍ່ ານກ ຫຼ ເຂື້າໃຈ ແລະ ສະນັື້ນ ເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນຄນທີື່
ຈະຮັບຄວາມລອດພື້ນບໍ? ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ເປັນຂອງຊາຕານບໍໍ່ເຂື້າໃຈພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ໃນຂະນະທີື່
ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ເປັນຂອງພຣະເຈື້າສາມາດໄດູ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈື້າ. ທຸກຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ສານກ ແລະ
ເຂື້າໃຈພຣະທາທີື່ເຮາກ່າວແມ່ນຄນທີື່ຈະໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ ແລະ ຄນທີື່ຈະເປັນພະຍານໃຫູ້
ກັບພຣະເຈື້າ; ທຸກຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ເຂື້າໃຈພຣະທາທີື່ເຮາກ່າວບໍໍ່ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ພຣະເຈື້າ ແລະ
ເປັນຄນທີື່ຕູ້ອງຖກທາລາຍ. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ສານກ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄນປະເພດດັັ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ສາມາດ
ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າຕູ້ອງການເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລູ້ວເຈື້າກໍໍ່ຕູ້ອງ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ; ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນໂດຍຜ່ານທາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ.
ໂດຍລວມແລູ້ວ, ຖູ້າເຈື້າຕູ້ອງການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ເຈື້າກໍຕູ້ອງຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ: ການ
ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນສິື່ງທີສ
ື່ າຄັນທີື່ສດ
ຸ . ເມື່ອເວລາສາມຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດສິື້ນສຸດ
ລງກໍຈະມີກມ
ຸ່ ຜູ້ທີື່ເປັນພະຍານຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີື່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ທັງໝດຈະ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ຈະສາມາດນາເອາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຕວຈິງໄດູ້. ພວກເຂາຈະມີຄວາມ
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ເປັນມະນຸດ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສກ ແລະ ທຸກຄນຈະຮູ້ຈັກສາມຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງຄວາມລອດ
ພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ. ນີື້ແມ່ນພາລະກິດທີື່ຈະໄດູ້ຮັບຜນສາເລັດໃນຕອນສຸດທູ້າຍ ແລະ ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນ
ແກູ້ວພະລກແຫ່ງພາລະກິດ 6.000 ປີ ໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເປັນພະຍານທີື່ຊງພະລັງທີື່ສຸດໃນການ
ເອາຊະນະຊາຕານ. ບັນດາຜູ້ທີື່ສາມາດເປັນພະຍານຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ຈະສາມາດຮັບຄາສັນຍາ ແລະ ພຣະ
ພອນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຈະເປັນກຸ່ມທີື່ຄງຢ່ຕະຫຼອດຈນເຖິງຕອນສຸດທູ້າຍ, ເປັນກຸ່ມທີື່ມີສິດອານາດ
ຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະເຈື້າ. ບາງເທື່ອພວກເຈື້າອາດຈະກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມນີື້ ຫຼ ບາງເທື່ອອາດມີພຽງແຕ່ເຄິື່ງໜງື່ ຫຼ ພຽງແຕ່ບາງຄນເທັ່ານັື້ນ, ມັນກໍໍ່ຂື້ນກັບເຈດຕະນາຂອງ
ພວກເຈື້າ ແລະ ຂື້ນກັບການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຈື້າ.
(ຄັດຈາກໜັງສ ພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ບ ດທ ີ 4 ຄວາ ມຈິງ ກ່ຽວກັບ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ ໃນຍຸກ ສຸດ ທ ູ້າ ຍ
1. ຄວາ ມໝ າ ຍຂອງພ າ ລະ ກິດ ແ ຫ ່ງ ພ ຣະ ທ າ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ພຣະເຈື້າໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອນາໄປສ່ຍຸກໃໝ່, ປ່ຽນແປງວິທີປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝດ. ນີື້ແມ່ນຫຼັກການທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທາ. ພຣະອງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອກ່າວຈາກມຸມມອງທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນ
ເພື່ອວ່າມະນຸດຈະສາມາດເຫັນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ ເຊິື່ງເປັນພຣະທາທີື່ປາກດໃນເນື້ອໜັງ ແລະ
ສາມາດເບິື່ງເຫັນສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະອງ. ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຖກ
ປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸເປົື້າໝາຍຂອງການເອາຊະນະມະນຸດໄດູ້ດີຂື້ນ, ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບ ແລະ
ກາຈັດມະນຸດ ເຊິື່ງເປັນຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງຂອງການໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອດາເນີນພາລະກິດໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະທາ. ຜ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ຜູ້ຄນມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ,
ທາດແທູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ສິື່ງທີື່ມະນຸດຄວນເຂື້າເຮັດ. ຜ່ານພຣະທາ, ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າຕູ້ອງການ
ເຮັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທາຈະເກີດຜນຢ່າງສມບນ. ຜ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ຜູ້ຄນຈະຖກເປີດເຜີຍ, ກາຈັດ
ແລະ ທດລອງ. ຜູ້ຄນໄດູ້ເຫັນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ຍິນພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າການມີຢ່ຈິງ
ຂອງພຣະທາເຫຼັ່ານີື້. ຜນຕາມມາກໍໍ່ຄ ພວກເຂາໄດູ້ມາເຊື່ອໃນການມີຢ່ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ, ໃນລິດອາ
ນາດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າ ພູ້ອມທັງໃນຄວາມຮັກທີື່ພຣະອງມີຕໍໍ່ມະນຸດ ແລະ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະອງເພື່ອຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນ. ຄາວ່າ “ພຣະທາ” ອາດເປັນສິື່ງທີື່
ງ່າຍດາຍ ແລະ ທາມະດາ, ແຕ່ພຣະທາທີື່ອອກຈາກປາກຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດູ້ສັັ່ນ
ສະເທອນຈັກກະວານ, ພວກມັນປ່ຽນຫວໃຈຂອງຜູ້ຄນ, ປ່ຽນແປງແນວຄິດ ແລະ ອຸປະນິໄສເດີມ
ຂອງພວກເຂາ ແລະ ປ່ຽນແປງລັກສະນະທີື່ໂລກທັງປວງເຄີຍເປັນ. ຕະຫຼອດຍຸກຕ່າງໆ, ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນີື້ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະອງທີື່ກ່າວແບບນີື້
ແລະ ມາຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນແບບນີື້. ນັບຕັື້ງແຕ່ນີື້ຕໍໍ່ໄປ ມະນຸດຈະດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ການ
ຊີື້ນາຈາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ຮັບການລູ້ຽງດ ແລະ ການສະໜອງໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ. ຜູ້
ຄນດາລງຊີວິດຢ່ໃນໂລກແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ທ່າມກາງຄາສາບແຊ່ງ ແລະ ພອນຈາກພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຖິງກັບມີອີກຫຼາຍຄນທີື່ມາດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີ
ສອນຈາກພຣະທາຂອງພຣະອງ. ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ພາລະກິດນີື້ແມ່ນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເຫັນແກ່ຄວາມ
ລອດພື້ນຂອງມະນຸດ, ເຫັນແກ່ການສາເລັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຫັນແກ່ການ
ປ່ຽນແປງພາບລັກເດີມຂອງໂລກແຫ່ງການສູ້າງ. ພຣະເຈື້າເນລະມິດສູ້າງໂລກໂດຍໃຊູ້ພຣະທາ,
ພຣະອງນາພາມະນຸດທັ່ວຈັກກະວານໂດຍໃຊູ້ພຣະທາ ແລະ ພຣະອງເອາຊະນະ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂາ
ໃຫູ້ລອດພື້ນໂດຍໃຊູ້ພຣະທາ. ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ, ພຣະອງກໍໍ່ຈະໃຊູ້ພຣະທານາໂລກເດີມທັງປວງໄປສ່ຈຸດ
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ສິື້ນສຸດ, ແລູ້ວສາເລັດແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະອງ. ຕະຫຼອດຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ
ພຣະເຈື້າໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ບັນລຸຜນໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ.
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດສິື່ງອັດຈະຈັນ ຫຼ ສະແດງປະຕິຫານ, ພຽງແຕ່ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອງຜ່ານພຣະ
ທາເທັ່ານັື້ນ. ຍູ້ອນພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຮັບການລໍໍ່ລູ້ຽງ ແລະ ການສະໜອງ ແລະ ຮັບຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ປະສບການທີື່ແທູ້ຈິງ. ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທາ, ມະນຸດໄດູ້ຮັບພອນເປັນພິເສດ. ເຂາບໍໍ່ໄດູ້ທນ
ທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ພຽງແຕ່ມີຄວາມສຸກກັບການສະໜອງຢ່າງອຸດມສມບນ
ຈາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ; ໂດຍບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງສະແຫວງຫາຢ່າງຕາບອດ ຫຼ ອອກເດີນທາງຄື້ນຫາ
ຢ່າງຕາບອດ ເຂາສາມາດເຫັນການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ຍິນຂອງພຣະອງກ່າວດູ້ວຍປາກ
ຂອງພຣະອງເອງ, ໄດູ້ຮັບເອາສິື່ງທີື່ພຣະອງປະທານໃຫູ້ ແລະ ເຝົື້າເບິື່ງພຣະອງທີື່ກາລັງເຮັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງດູ້ວຍພຣະອງເອງທ່າມກາງຄວາມສຸກສະບາຍຂອງເຂາ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຄສິື່ງທີື່ມະນຸດໃນຍຸກທີື່
ຜ່ານມາບໍໍ່ສາມາດຊື່ນຊມໄດູ້ ແລະ ພວກມັນເປັນພອນທີື່ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບຈັກເທື່ອ.
(ຄັດຈາກບດ “ຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະທາ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນເວລານັື້ນ ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງ ເຊິື່ງສາວກຂອງພຣະອງບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈໄດູ້
ແລະ ກ່າວຫຼາຍຢ່າງທີື່ຜຄ
ູ້ ນບໍໍ່ເຂື້າໃຈ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ໃນເວລານັື້ນ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ຄາອະທິບາຍຫຍັງ.
ສະນັື້ນ ຫຼາຍປີຫຼັງຈາກທີື່ພຣະອງຈາກໄປ, ມັດທາຍກໍໄດູ້ສູ້າງລາດັບເຊື້ອວງຂອງພຣະເຢຊູຂື້ນ ແລະ
ຄນອື່ນໆກໍປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງທີມ
ື່ າຈາກຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດ. ພຣະເຢຊູບໍໍ່ໄດູ້ສະເດັດ
ມາເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນ ແລະ ຮັບເອາພວກເຂາ, ແຕ່ມາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂັື້ນຕອນດຽວ
ນັື້ນກໍຄ ການປະກາດຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກສະຫວັນ ແລະ ການເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດແຫ່ງການຖກ
ຄງທີື່ໄມູ້ກາງແຂນສາເລັດລງ. ສະນັື້ນ ເມື່ອພຣະເຢຊູຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ກໍສິື້ນສຸດລງຢ່າງສມບນ. ແຕ່ໃນຂັື້ນຕອນປັດຈຸບັນ ນັື້ນກໍຄ ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ, ຈາເປັນ
ຕູ້ອງໄດູ້ມີການກ່າວພຣະທາຫຼາຍຂື້ນ, ຕູ້ອງມີການປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຕູ້ອງມີຂະບວນ
ການຫຼາຍຢ່າງ. ພູ້ອມນັນ
ື້ ຄວາມລກລັບແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະເຢໂຮວາກໍຕູ້ອງຖກ
ເປີດເຜີຍເຊັັ່ນກັນ ເພື່ອທຸກຄນອາດມີຄວາມເຂື້າໃຈ ແລະ ຊັດເຈນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ,
ຍູ້ອນນີື້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ຍຸກສຸດທູ້າຍກໍແມ່ນເວລາສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງເປັນເວລາແຫ່ງການສິື້ນສຸດລງຂອງພາລະກິດນີື້. ພາລະກິດຂັື້ນຕອນນີື້ຈະຊີື້
ແຈງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູໃຫູ້ກັບເຈື້າ ແລະ ຫຼັກໆກໍເພອ
ື່
ວ່າເຈື້າຈະໄດູ້ເຂື້າໃຈພາລະກິດທັງໝດຂອງແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຂື້າໃຈ
ເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ແກ່ນແທູ້ທັງໝດຂອງແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີນີື້ ແລະ ເຂື້າໃຈເຖິງເປົື້າໝ
າຍຂອງພາລະກິດທຸກຢ່າງທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ ແລະ ພຣະທາທຸກຂໍໍ້ທີື່ພຣະອງກ່າວ ແລະ ແມ່ນແຕ່
ຄວາມເຊື່ອຖງ ມງວາຍ ແລະ ການບຊາພຣະຄາພີຂອງເຈື້າ. ທຸກສິື່ງນີື້ຈະເຮັດໃຫູ້ເຈື້າເຂື້າໃຈຢ່າງ
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ລະອຽດ. ເຈື້າຈະໄດູ້ເຂື້າໃຈທັງພາລະກິດທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນ
ປັດຈຸບັນ; ເຈື້າຈະເຂື້າໃຈ ແລະ ເບິື່ງເຫັນຄວາມຈິງ, ຊີວິດ ແລະ ຫນທາງທັງໝດ. ໃນຂັື້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດນັື້ນ ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈື່ງຈາກໄປໂດຍບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ສິື້ນສຸດ? ເພາະວ່າຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂັື້ນສຸດທູ້າຍ. ເມື່ອພຣະເຢຊູ
ຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ, ພຣະທາຂອງພຣະອງກໍສນ
ິື້ ສຸດລງເຊັັ່ນກັນ; ຫຼັງຈາກພຣະອງຖກຄງໃສ່ໄມູ້
ກາງແຂນ ພາລະກິດຂອງພຣະອງກໍສາເລັດລງຢ່າງສມບນ. ຂັື້ນຕອນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ນັື້ນກໍຄ ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີື່ພຣະທາຖກກ່າວຈນເຖິງເວລາສຸດທູ້າຍ ແລະ ພາລະກິດທັງໝດຂອງ
ພຣະເຈື້າສິື້ນສຸດລງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອງຈື່ງຈະສາເລັດ. ໃນລະຫວ່າງຂັນ
ື້ ຕອນຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ ມີພຣະທາຫຼາຍຂໍໍ້ທີື່ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ກ່າວເຖິງ ຫຼ ບໍໍ່ໄດູ້ອະທິບາຍຢ່າງຄບຖູ້ວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັື້ນ
ພຣະເຢຊູກໍບໍໍ່ສນໃຈວ່າພຣະອງກ່າວຫຍັງ ຫຼ ບໍໍ່ໄດູ້ກ່າວຫຍັງ, ຍູ້ອນພັນທະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນ
ພັນທະກິດແຫ່ງພຣະທາ ແລະ ສະນັື້ນ ຫຼັງຈາກທີພ
ື່ ຣະອງຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ ພຣະອງກໍຈາກໄປ.
ພາລະກິດຂັື້ນຕອນນັື້ນຫຼກ
ັ ໆແລູ້ວແມ່ນເພອ
ື່ ການຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ ແລະ ບໍໍ່ຄກັບຂັື້ນຕອນໃນ
ປັດຈຸບັນ. ພາລະກິດຂັື້ນຕອນນີື້ຫຼັກໆແມ່ນເພອ
ື່ ການເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ, ການເຮັດໃຫູ້ທຸກສິື່ງຊັດເຈນ
ຂື້ນ ແລະ ການເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດທັງໝດສິື້ນສຸດລງ. ຖູ້າພຣະທາບໍໍ່ໄດູ້ຖກກ່າວອອກຈນເຖິງທີື່ສຸດ ກໍ
ຈະບໍໍ່ມີທາງທີື່ຈະຈບພາລະກິດນີື້ລງໄດູ້, ຍູ້ອນໃນພາລະກິດຂັື້ນຕອນນີື້ ທຸກພາລະກິດແມ່ນຖກນາ
ມາສ່ຈຸດສິື້ນສຸດ ແລະ ສາເລັດລງໂດຍໃຊູ້ພຣະທາ. ໃນເວລານັື້ນ ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍ
ຢ່າງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈໄດູ້. ພຣະອງຈາກໄປຢ່າງງຽບໆ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີື້ກໍຍັງມີຫຼາຍຄນທີື່
ບໍໍ່ເຂື້າໃຈພຣະທາຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງພາກັນເຂື້າໃຈແບບຜິດໆ ແຕ່ກໍຍັງເຊື່ອວ່າຖກຕູ້ອງ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ວ່າ
ພວກເຂານັື້ນຜິດ. ຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍໃນປັດຈຸບັນນີື້ຈະເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າສິື້ນສຸດລງຢ່າງ
ສມບນ ແລະ ຈະໃຫູ້ຜນສະຫຼຼຸບຂອງມັນ. ທຸກຄນຈະໄດູ້ເຂື້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກແຜນການຄຸູ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ແນວຄິດທີື່ຢ່ພາຍໃນມະນຸດ, ເຈດຕະນາຂອງເຂາ, ຄວາມເຂື້າໃຈທີື່ຜິດ ແລະ ບໍໍ່ສມ
ເຫດສມຜນຂອງເຂາ, ແນວຄິດຂອງເຂາກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ,
ທັດສະນະຂອງເຂາກ່ຽວກັບຄນຕ່າງຊາດ ແລະ ການອອກນອກທິດນອກທາງ ແລະ ຄວາມ
ຜິດພາດອື່ນໆຂອງເຂາຈະໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂໃຫູ້ຖກຕູ້ອງ. ແລູ້ວມະນຸດຈະເຂື້າໃຈເສັື້ນທາງແຫ່ງຊີວິດ
ທີື່ຖກຕູ້ອງທັງໝດ ແລະ ພາລະກິດທັງໝດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຈິງທັງໝດ. ເມອ
ື່ ສິື່ງນັນ
ື້
ເກີດຂື້ນ, ພາລະກິດຂັື້ນຕອນນີື້ກໍຈະມາເຖິງຈຸດສິນ
ື້ ສຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (2)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດ, ຜນແມ່ນຖກບັນລຸຜ່ານພຣະທາ. ຜ່ານທາງພຣະທາ,
ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ເຂື້າໃຈຄວາມເລິກລັບຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດຜ່ານຄນຮຸ່ນ
ອະດີດ; ຜ່ານທາງພຣະທາ, ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ; ຜ່ານພຣະທາ,
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ມະນຸດຈື່ງເຂື້າໃຈຄວາມເລິກລັບຕ່າງໆທີື່ຄນຮຸ່ນຜ່ານມາບໍໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍໄດູ້ຈັກເທື່ອ ພູ້ອມທັງ
ພາລະກິດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທາ ແລະ ອັກຄະສາວກໃນອະດີດ ແລະ ຫຼັກການທີື່ພວກເຂາປະຕິບັດ
ພາລະກິດກໍລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຜ່ານທາງພຣະທາ; ຜ່ານທາງພຣະທາ ມະນຸດຈື່ງເຂື້າໃຈເຖິງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າ ພູ້ອມທັງເຂື້າໃຈຄວາມກະບດ ແລະ ການຕໍໍ່ຕູ້ານຂອງມະນຸດ ແລະ ເຂາມາຮູ້ຈັກທາດ
ແທູ້ຂອງຕນເອງ. ຜ່ານທາງຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ຂອງພາລະກິດ ແລະ ຜ່ານທາງພຣະທາທັງໝດທີື່ໄດູ້ກ່າວ
ອອກມາ, ມະນຸດຈື່ງມາເຂື້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ, ເຂື້າໃຈພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຄ ເຂື້າໃຈອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະອງ.
ຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້ ຄອງຂອງພຣະເຈື້າໃນຫກພັນປີຍັງຖກໄດູ້ຮັບຜ່ານ
ທາງພຣະທາ. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄິດຜ່ານມາຂອງເຈື້າ ແລະ ຄວາມສາເລັດໃນການປະຖິື້ມແນວ
ຄິດດັັ່ງກ່າວນັື້ນກໍບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນພຣະທາບໍ? ໃນຂັື້ນຕອນທີື່ຜ່ານມາ, ພຣະເຢຊູສູ້າງໝາຍສາຄັນ ແລະ
ສິື່ງອັດສະຈັນ, ແຕ່ໃນຂັນ
ື້ ຕອນນີື້ແມ່ນບໍໍ່ມີໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນໃດໆ. ຄວາມເຂື້າໃຈຂອງ
ເຈື້າທີື່ວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະອງຈື່ງບໍໍ່ເປີດເຜີຍໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນ ແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຖກບັນລຸຜ່ານ
ທາງພຣະທາເຊັັ່ນກັນບໍ? ສະນັື້ນ ພຣະທາທີື່ກ່າວໃນຂັື້ນຕອນນີື້ຈື່ງຢ່ເໜອພາລະກິດທີື່ອັກຄະສາວກ
ແລະ ຜູ້ປະກາດພຣະທາໃນຍຸກອະດີດປະຕິບັດກັນ. ແມ່ນແຕ່ການທານາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທາທີື່
ໄດູ້ທານາຍໄວູ້ກໍບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຜນນີື້ໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ ພຣະເຈື້າໄດູ້ລງມາເພື່ອກ່າວພຣະທາຂອງພຣະອງໂດຍສະເພາະ. ພຣະອງ
ກ່າວພຣະທາຈາກມຸມມອງຂອງພຣະວິນຍານ, ຈາກມຸມມອງຂອງມະນຸດ ແລະ ຈາກມຸມມອງຂອງ
ບຸກຄນທີສາມ; ພຣະອງກ່າວໂດຍໃຊູ້ຫຼາຍວິທີ, ນາໃຊູ້ໜື່ງວິທີສາລັບຊ່ວງໄລຍະເວລາໜື່ງ ແລະ
ພຣະອງນາໃຊູ້ວິທີຂອງການກ່າວເພື່ອປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ກາຈັດພາບລັກ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍໃຫູ້ອອກຈາກຫວໃຈຂອງມະນຸດ. ນີື້ຄພາລະກິດຫຼັກທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້
ປະຕິບັດ. ຍູ້ອນມະນຸດເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈື້າໄດູ້ລງມາເພື່ອຮັກສາຄນປ່ວຍ, ເພື່ອຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ, ເພື່ອເຮັດ
ການອັດສະຈັນ ແລະ ເພອ
ື່ ໃຫູ້ພອນທາງວັດຖຼຸແກ່ມະນຸດ. ພຣະເຈື້າປະຕິບັດຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງ
ພາລະກິດ, ນັື້ນກໍຄ ພາລະກິດແຫ່ງການລງໂທດ ແລະ ການພິພາກສາ ເພອ
ື່ ກາຈັດສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນອອກ
ຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ເພື່ອມະນຸດຈະຮູ້ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມທາມະດາຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ເພື່ອວ່າພາບລັກຂອງພຣະເຢຊູຈະຖກລບອອກຈາກຫວໃຈຂອງເຂາ ແລະ ຖກແທນທີື່ໂດຍພາບ
ລັກໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າ. ທັນທີທີື່ພາບລັກຂອງພຣະເຈື້າພາຍໃນໃຈມະນຸດເລີື່ມເກັ່າລງ ມັນກໍຈະ
ກາຍເປັນຮບບຊາ. ເມື່ອພຣະເຢຊູມາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂັື້ນຕອນນັື້ນ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້ກັບຄວາມບໍລິບນຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະອງເຮັດໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນບາງຢ່າງ,
ກ່າວພຣະທາບາງຂໍໍ້ ແລະ ໃນທີື່ສຸດກໍຖກຄງໄວູ້ທີື່ໄມູ້ກາງແຂນ ແລະ ພຣະອງກໍເປັນຕວແທນສ່ວນໜື່
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ງຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບທຸກສິື່ງທີື່ເປັນພຣະເຈື້າ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ
ພຣະອງເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໃນການປະຕິບັດພາລະກິດສ່ວນໜື່ງຂອງພຣະເຈື້າ. ນັື້ນກໍຍູ້ອນ
ວ່າ ພຣະເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ ອັດສະຈັນຫຼາຍ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຢັງົ່ ເຖິງໄດູ້ ແລະ ຍູ້ອນພຣະເຈື້າພຽງ
ແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງພຽງໜື່ງສ່ວນໃນແຕ່ລະຍຸກ. ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດໃນ
ລະຫວ່າງຍຸກນີື້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງກໍແມ່ນການສະໜອງພຣະທາສາລັບຊີວິດຂອງມະນຸດ, ການເປີດ
ໂປງທາມະຊາດ, ແກ່ນແທູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງເຂາ ແລະ ການທາລາຍ
ແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ, ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສັກດີນາ ແລະ ຄວາມຄິດທີື່ຫຼູ້າສະໄໝ; ຄວາມຮູ້
ແລະ ວັດທະນະທາຂອງມະນຸດຕູ້ອງຖກຊາລະລູ້າງຜ່ານການຖກເປີດໂປງໂດຍພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ.
ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ພຣະເຈື້ານາໃຊູ້ພຣະທາ, ບໍໍ່ແມ່ນໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້
ມະນຸດສມບນ. ພຣະອງນາໃຊູ້ພຣະທາຂອງພຣະອງເພື່ອເປີດເຜີຍມະນຸດ, ເພື່ອພິພາກສາມະນຸດ, ເພື່ອ
ລງໂທດມະນຸດ ແລະ ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນ, ເພື່ອວ່າໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ມະນຸດຈະໄດູ້
ເຫັນສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມງ ດງາມຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຂື້າໃຈອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ, ເພື່ອວ່າ
ດູ້ວຍພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ມະນຸດຈະເຫັນການກະທາຂອງພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ, ພຣະເຈື້າໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບເປັນຫຼັກ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້
ໃຊູ້ໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນເພື່ອກດຂີື່ມະນຸດ ຫຼ ຊັກຈງມະນຸດ; ສິງື່ ນີື້ບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ລິດ
ອານາດຂອງພຣະເຈື້າຊັດແຈູ້ງຂື້ນໄດູ້. ຖູ້າພຣະເຈື້າພຽງແຕ່ສະແດງໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນ
ເທັ່ານັື້ນ, ແລູ້ວມັນກໍໍ່ເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະເຈື້າຊັດເຈນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດ
ນັື້ນ ມັນກໍໍ່ເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບ
ໂດຍໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນ, ແຕ່ໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອຫດນໍ້າ ແລະ ລູ້ຽງດມະນຸດ ເຊິື່ງ ຫຼັງຈາກ
ນັື້ນ ມະນຸດກໍໍ່ຈະໄດູ້ບັນລຸຄວາມເຊື່ອຟັງຢ່າງສມບນ ແລະ ມະນຸດກໍໍ່ຈະມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ.
ນີື້ຄເປົື້າໝາຍໃນພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດ ແລະ ພຣະທາທີື່ພຣະອງກ່າວ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ໃຊູ້ວິທີ
ການສະແດງໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນ, ພຣະອງໃຊູ້ພຣະທາ ແລະ
ໃຊູ້ວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນ. ບໍໍ່ວ່າມັນຈະເປັນຫຼໍໍ່ຫຼອມ,
ການຈັດການ, ການລິຮານ ຫຼ ການສະໜອງຈາກພຣະທາ, ພຣະເຈື້າກ່າວຈາກຫຼາຍມຸມມອງທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ທຸກສິື່ງຖກບັນລຸໂດຍພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ເມື່ອພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ພຣະອງໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອເຮັດໃຫູ້
ທຸກສິື່ງສາເລັດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ທຸກສິື່ງແຈ່ມແຈູ້ງຂນ
ື້ ເປັນຫຼັກ. ມີພຽງແຕ່ໃນພຣະທາຂອງພຣະອງເທັ່າ
ນັື້ນ ເຈື້າຈິື່ງຈະສາມາດເຫັນໄດູ້ໃນສິື່ງທີື່ພຣະອງເປັນ; ມີພຽງແຕ່ໃນພຣະທາຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າ
ຈິື່ງຈະສາມາດເຫັນໄດູ້ວ່າພຣະອງເອງເປັນພຣະເຈື້າ. ເມື່ອພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດລງມາເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດອື່ນ ນອກຈາກກ່າວພຣະທາ, ດັັ່ງນັື້ນ ບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງມີ
ຂໍໍ້ແທູ້ຈິງ; ພຣະທາເທັ່ານັື້ນກໍໍ່ພຽງພໍແລູ້ວ. ນັື້ນກໍຍອ
ູ້ ນວ່າ ພຣະອງໄດູ້ມາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ເປັນ
ຫຼັກ, ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເບິື່ງເຫັນລິດອານາດ ແລະ ອານາດສງສຸດຂອງພຣະອງໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ,
ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຫັນໃນພຣະທາຂອງພຣະອງວ່າ ພຣະອງປົກປິດຕນເອງຢ່າງຖ່ອມຕວແນວໃດ
ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມສມບນຂອງພຣະອງໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ. ທຸກສິື່ງ
ທີື່ພຣະອງມີ ແລະ ທຸກສິງື່ ທີື່ພຣະອງເປັນແມ່ນຢ່ໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ. ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມ
ອັດສະຈັນຂອງພຣະອງແມ່ນຢ່ໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ. ສິື່ງນີື້ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າເຫັນຫຼາຍວິທີການ
ທີື່ພຣະເຈື້າກ່າວພຣະທາຂອງພຣະອງ. ພາລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າໃນລະຫວ່າງເວລານີື້ຄການ
ສະໜອງ, ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການພວພັນກັບມະນຸດ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ສາບແຊ່ງຄນແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍ
ດຽວ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອງສາບແຊ່ງ, ພຣະອງກໍໍ່ສາບແຊ່ງຜ່ານຜ່ານພຣະທາ. ແລູ້ວດູ້ວຍເຫດ
ນັື້ນ, ໃນຍຸກນີື້ທີື່ພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ຢ່າພະຍາຍາມເບິື່ງພຣະເຈື້າຮັກສາຄນເຈັບປ່ວຍ ແລະ
ຂັບໄລ່ມານຮູ້າຍອີກ ແລະ ໃຫູ້ເຊາຊອກຫາໝາຍສາຄັນຢ່ເລື້ອຍໆ. ບໍໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ! ໝາຍ
ສາຄັນເຫຼັ່ານັື້ນບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບບແບບໄດູ້! ເວື້າຢ່າງຈະແຈູ້ງກໍຄ
ໍ່ : ມື້ນ,ີື້ ພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້
ຈິງໃນເນື້ອໜັງບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດຫຍັງ; ພຣະອງພຽງແຕ່ເວື້າ. ນີື້ແມ່ນຄວາມຈິງ! ພຣະອງໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອເຮັດ
ໃຫູ້ເຈື້າສມບນແບບ ແລະ ໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອລູ້ຽງດ ແລະ ຫດນໍ້າເຈື້າ. ພຣະອງຍັງໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ພຣະອງໃຊູ້ພຣະທາແທນຂໍໍ້ແທູ້ຈິງເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງພຣະອງ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດຮັບຮູ້ພາລະກິດລັກສະນະນີື້ຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວມັນກໍໍ່ຍາກທີື່ຈະຄິດລບ.
ແທນທີື່ຈະສນໃຈກັບສິື່ງທີື່ບໍໍ່ດີ, ເຈື້າຄວນສນໃຈກັບສິື່ງທີື່ດີ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ບໍໍ່ວ່າພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າຈະບັນລຸຜນ ຫຼ ບໍໍ່ກໍໍ່ຕາມ ຫຼ ບໍໍ່ວ່າຈະເກີດມີຂໍໍ້ແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍໍ່ກຕ
ໍໍ່ າມ, ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້
ມະນຸດຮັບເອາຊີວິດຈາກພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ນີື້ຄໝາຍສາຄັນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດໃນບັນດາໝາຍ
ສາຄັນທັງປວງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມັນຄຂໍໍ້ແທູ້ຈິງທີື່ບໍໍ່ສາມາດໂຕູ້ຖຽງໄດູ້. ນີື້ແມ່ນຫຼັກຖານທີື່ດທ
ີ ີື່
ສຸດທີື່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນຍິື່ງເປັນໝາຍສາຄັນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າໝາຍສາຄັນໃດໆ. ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ທຸກສິື່ງຖກບັນລຸໂດຍພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະທາຂອງເຮາອາດຈະເຂັື້ມງວດ, ພຣະທາທັງໝດເຫຼັ່ານັື້ນແມ່ນຖກກ່າວເພື່ອ
ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດ, ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ ເຮາພຽງກ່າວພຣະທາ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ລງໂທດເນື້ອໜັງຂອງ
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ມະນຸດ. ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດດາລງຊີວິດຢ່ໃນແສງສະຫວ່າງ, ເພື່ອຮູ້ວ່າແສງສະຫວ່າງມີຢ່ຈິງ,
ເພື່ອຮູ້ວ່າແສງສະຫວ່າງນັື້ນປະເສີດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ກໍເພື່ອຮູ້ວ່າພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ມີປະໂຫຍດຕໍໍ່
ມະນຸດ ແລະ ພູ້ອມນັື້ນ ກໍເພື່ອຮູ້ວ່າ ພຣະເຈື້າຄຄວາມລອດພື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮາໄດູ້ກ່າວພຣະທາ
ຫຼາຍປະການກ່ຽວກັບການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ, ແຕ່ພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ປາກດໃນຕວ
ພວກເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ. ເຮາໄດູ້ມາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຮາ, ເພື່ອກ່າວພຣະທາຂອງເຮາ ແລະ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະທາຂອງເຮາອາດຈະເຂັື້ມງວດ, ພວກມັນກໍຖກກ່າວເພອ
ື່ ພິພາກສາຄວາມເສື່ອມ
ຊາມ ແລະ ການກະບດຂອງພວກເຈື້າ. ວັດຖຼຸປະສງຂອງເຮາໃນການເຮັດສິື່ງນີື້ຄການຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້
ພື້ນຈາກການຄວບຄຸມຂອງຊາຕານ; ເຮາກາລັງໃຊູ້ພຣະທາຂອງເຮາຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ; ວັດຖຼຸ
ປະສງຂອງເຮາບໍໍ່ແມ່ນເພອ
ື່ ທາຮູ້າຍມະນຸດດູ້ວຍພຣະທາຂອງເຮາ. ພຣະທາຂອງເຮາເຂັື້ມງວດກໍໍ່ເພື່ອ
ບັນລຸຜນໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຮາ. ມີພຽງຜ່ານການປະຕິບັດພາລະກິດໃນທາງນີື້ເທັ່ານັື້ນ
ມະນຸດຈິື່ງຈະສາມາດຮູ້ຈກ
ັ ຕວຕນຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ໜີອອກຈາກນິໄສກະບດຂອງພວກເຂາ
ໄດູ້. ຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິື່ງທີື່ສຸດຂອງພາລະກິດແຫ່ງພຣະທາແມ່ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫູ້ຄນນາເອາ
ຄວາມຈິງໄປສ່ການປະຕິບັດຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ເຂື້າໃຈຄວາມຈິງ, ເພື່ອບັນລຸໃນການປ່ຽນແປງນິໄສຂອງ
ພວກເຂາ ແລະ ເພື່ອບັນລຸຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕວພວກເຂາເອງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ມີພຽງ
ການປະຕິບັດພາລະກິດຜ່ານການກ່າວພຣະທາເທັ່ານັື້ນຈື່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ການສື່ສານ
ລະຫວ່າງພຣະເຈື້າກັບມະນຸດເປັນໄປໄດູ້ ແລະ ມີພຽງພຣະທາເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມຈິງ
ໄດູ້. ການປະຕິບັດພາລະກິດໃນວິທີນີື້ຄຫນທາງທີື່ດີທີື່ສຸດສາລັບການເອາຊະນະມະນຸດ; ນອກຈາກ
ການກ່າວພຣະທາຕ່າງໆແລູ້ວ ກໍໍ່ບໍໍ່ມີວິທີອື່ນໃດອີກທີື່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຂື້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ດັັ່ງນັື້ນ ໃນຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອງ,
ພຣະເຈື້າກ່າວຕໍໍ່ມະນຸດເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມເລິກລັບທັງໝດທີື່ພວກເຂາຍັງບໍໍ່ເຂື້າໃຈ
ເທື່ອ, ອະນຸຍາດໃຫູ້ພວກເຂາໄດູ້ຮັບເສັື້ນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ຊີວິດຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ພວກເຈື້າຄວນວາງພອນທາງດູ້ານສະຖານະໄວູ້ທາງຂູ້າງ ແລະ ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ
ເພື່ອນາຄວາມລອດພື້ນມາສ່ມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຍຸກນີື້ ແລະ ໃນບັນດາພວກເຈື້າ, ພຣະເຈື້າຈະສາເລັດຕາມຂໍໍ້ແທູ້ຈິງດັງັ່ ຕໍໍ່ໄປນີື້: ທຸກຄນຕູ້ອງ
ໃຊູ້ຊີວິດຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ຕູ້ອງສາມາດນາເອາຄວາມຈິງມາປະຕິບັດ ແລະ ຮັກພຣະເຈື້າ
ຢ່າງຈິງໃຈ; ການທີື່ທຸກຄນຈະໃຊູ້ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ແລະ ເປັນຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງພວກເຂາ ແລະ ມີຫວໃຈທີື່ເຄາລບບຊາພຣະເຈື້າ; ແລະ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຕາມພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ ມະນຸດຈະໄດູ້ຮັບລິດອານາດຂອງກະສັດຮ່ວມກັບພຣະເຈື້າ. ນີແ
ື້ ມ່ນພາລະກິດທີື່
ພຣະເຈື້າຈະບັນລຸຜນ. ເຈື້າສາມາດດາເນີນຊີວິດຕໍໍ່ໄປໂດຍບໍໍ່ຕູ້ອງອ່ານພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ມນ
ື້ີ ີື້
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ມີຫຼາຍຄນທີື່ຮູ້ສກວ່າ ພວກເຂາຈະບໍໍ່ສາມາດດາເນີນຊີວິດຕໍໍ່ໄປໄດູ້ແມ່ນແຕ່ໜື່ງມື້ ຫຼ ສອງມື້ ຖູ້າບໍໍ່ໄດູ້
ອ່ານພຣະທາຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາຕູ້ອງອ່ານພຣະທາຂອງພຣະອງທຸກມື້ ແລະ ຖູ້າເວລາບໍໍ່ເອື້ອ
ອານວຍ, ການຟັງພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນກໍໍ່ພຽງພໍແລູ້ວ. ນີື້ແມ່ນຄວາມຮູ້ສກທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມອບໃຫູ້
ຜູ້ຄນ ແລະ ມັນເປັນວິທີທີື່ພຣະອງເລີື່ມຕື້ນດນບັນດານພວກເຂາ. ນັື້ນກໍໍ່ຄ ພຣະອງປົກຄອງຜູ້ຄນ
ຜ່ານພຣະທາ ເພື່ອວ່າມະນຸດຈະສາມາດເຂື້າສ່ຄວາມເປັນຈິງໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ຫຼັງຈາກພຽງ
ແຕ່ມື້ດຽວທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ຖູ້າເຈື້າຮູ້ສກມດມວ ແລະ ຫິວກະຫາຍ ແລະ
ບໍໍ່ສາມາດທນໄດູ້, ນີື້ກໍໍ່ສະແດງວ່າເຈື້າຖກດນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຫັນໜີ
ຈາກເຈື້າເລີຍ. ສະນັື້ນ ເຈື້າຄຄນໜື່ງທີື່ຢ່ໃນກະແສນີື້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງໜື່ງ ຫຼ ສອງມື້ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້
ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ສກຫຍັງເລີຍ ແລະ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຫິວກະຫາຍ ແລະ ບໍໍ່
ຖກດນບັນດານຫຍັງເລີຍ, ສິື່ງນີື້ກໍໍ່ສະແດງວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດູ້ຫັນໜີຈາກເຈື້າແລູ້ວ. ແລູ້ວນີື້ກໍໍ່
ໝາຍຄວາມວ່າ ມີບາງສິື່ງທີື່ບໍໍ່ຖກຕູ້ອງກັບສະພາວະພາຍໃນຂອງເຈື້າ; ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຂື້າສ່ຍຸກແຫ່ງພຣະທາ
ແລະ ເຈື້າເປັນໜື່ງໃນຄນທີື່ຖກປະໄວູ້ຂູ້າງຫຼັງ. ພຣະເຈື້າໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອປົກຄອງຜູ້ຄນ; ເຈື້າຮູ້ສກດີ
ຖູ້າເຈື້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ເຮັດແບບນັື້ນ ເຈື້າກໍໍ່ຈະບໍໍ່ມີເສັື້ນທາງທີື່ຈະ
ເດີນຕາມ. ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ກາຍມາເປັນອາຫານຂອງຜູ້ຄນ ແລະ ພະລັງທີື່ຂັບເຄື່ອນພວກ
ເຂາ. ພຣະຄາພີໄດູ້ກ່າວໄວູ້ວ່າ “ມະນຸດຈະບໍໍ່ລູ້ຽງຊີວິດດູ້ວຍອາຫານຢ່າງດຽວ ແຕ່ດູ້ວຍພຣະທາທຸກຂໍໍ້
ທີື່ອອກມາຈາກປາກຂອງພຣະເຈື້າ”. ມື້ນ,ີື້ ພຣະເຈື້າຈະເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດນີື້ສາເລັດ ແລະ ພຣະອງຈະ
ສາເລັດຕາມຂໍໍ້ແທູ້ຈິງໃນພວກເຈື້າ. ມັນເປັນໄປໄດູ້ແນວໃດທີື່ໃນອະດີດ ຜູ້ຄນສາມາດດາເນີນຊີວິດ
ໄປຫຼາຍມື້ໂດຍບໍໍ່ໄດູ້ອ່ານພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ສາມາດກິນ ແລະ ເຮັດວຽກງານໄດູ້ເປັນປົກກະຕິ,
ແຕ່ສິື່ງນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງໃນມື້ນີື້? ໃນຍຸກນີ,ື້ ພຣະເຈື້າໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອປົກຄອງທຸກສິງື່ ເປັນຫຼັກ.
ມະນຸດຖກພິພາກສາ ແລະ ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນໂດຍຜ່ານພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວໃນທີື່ສຸດກໍໍ່
ຖກນາເຂື້າສ່ອານາຈັກ. ມີພຽງແຕ່ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດສະໜອງໃຫູ້ແກ່ຊີວິດຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດມອບແສງສະຫວ່າງໃຫູ້ແກ່ມະນຸດ
ແລະ ເສັື້ນທາງໃຫູ້ປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ. ຕາບໃດທີື່ເຈື້າຫັນເຫຈາກ
ຄວາມເປັນຈິງໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະອງໃນແຕ່ລະມື້, ພຣະເຈື້າກໍໍ່
ຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສມບນໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະທາ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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2. ຄວາ ມໝ າ ຍຂອງພ າ ລະ ກິດ ແ ຫ ່ງ ກາ ນເອ າ ຊະ ນະ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ເມື່ອຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຢ່າງຮຸນແຮງ, ມະນຸດຊາດກໍບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າມີພຣະເຈື້າ ແລະ ຢຸດ
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ. ໃນຕອນເລີື່ມຕື້ນ, ເມື່ອອາດາມ ແລະ ເອວາຖກສູ້າງ, ສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຄາ
ພະຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາກໍປາກດຢ່ສະເໝີ. ແຕ່ຫຼັງຈາກທີື່ຖກເຮັດໃຫູ້ເສອ
ື່ ມຊາມ, ມະນຸດກໍສນ
ເສຍສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຄາພະຍານ ຍູ້ອນທຸກຄນກະບດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ເຊາເຄາລບນັບຖພຣະອງທັງ
ສິື້ນ. ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເພື່ອຟືື້ນຟຄາພະຍານທັງໝດ ແລະ ສະຫງ່າລາສີ
ທັງໝດ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດທຸກຄນນະມັດສະການພຣະເຈື້າ, ເພື່ອວ່າຈະມີຄາພະຍານຢ່
ທ່າມກາງສິງື່ ທີື່ຖກສູ້າງ; ນີື້ແມ່ນພາລະກິດທີື່ຈະຖກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນນີື້. ມະນຸດຊາດຈະ
ຖກເອາຊະນະແນວໃດກັນແທູ້? ໂດຍໃຊູ້ພາລະກິດແຫ່ງພຣະທາໃນຂັື້ນຕອນນີື້ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດ
ເຊື່ອຢ່າງສມບນ; ໂດຍໃຊູ້ການເປີດເຜີຍ, ການພິພາກສາ, ການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການສາບແຊ່ງຢ່າງໄຮູ້
ປານີເພື່ອຊັກຈງເຂາຢ່າງທີື່ສຸດ; ໂດຍເປີດໂປງຄວາມກະບດຂອງມະນຸດ ແລະ ພິພາກສາການຕໍໍ່ຕູ້ານ
ຂອງເຂາ ເພອ
ື່ ວ່າເຂາອາດຮູ້ຈັກຄວາມບໍໍ່ຊອບທາ ແລະ ຄວາມສກກະປົກຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນຈື່ງໃຊູ້ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ເພື່ອເປັນສິື່ງສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງອຸປະນິໄສອັນຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າແຈູ້ງຂນ
ື້ .
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງແມ່ນຜ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ມະນຸດຈື່ງຖກເອາຊະນະ ແລະ ຖກເຮັດໃຫູ້ເຊື່ອຢ່າງ
ສມບນ. ພຣະທາແມ່ນວິທີໃນການເອາຊະນະຂັື້ນສຸດທູ້າຍຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ທຸກຄນທີື່ຍອມຮັບ
ການເອາຊະນະຂອງພຣະເຈື້າກໍຕູ້ອງຍອມຮັບເອາການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາແຫ່ງພຣະທາ
ຂອງພຣະອງ. ຂະບວນການແຫ່ງການເອາຊະນະໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຂະບວນການແຫ່ງການກ່າວພຣະທາ
ຢ່າງແນ່ນອນ. ແລູ້ວຜູ້ຄນຄວນຮ່ວມມແນວໃດ? ໂດຍຮູ້ຈັກວິທີການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາເຫຼັ່ານີື້
ແລະ ການບັນລຸຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະທາເຫຼັ່ານີື້. ແຕ່ສາລັບວິທີທີື່ຜູ້ຄນຈະຖກເອາຊະນະນັື້ນ, ນີື້
ບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ພວກເຂາສາມາດເຮັດດູ້ວຍຕນເອງໄດູ້. ສິື່ງທີື່ເຈື້າສາມາດເຮັດໄດູ້ກໍມີພຽງແຕ່ການມາ
ຮູ້ຈັກຄວາມເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມສກກະປົກຂອງເຈື້າ, ຄວາມກະບດຂອງເຈື້າ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ຊອບ
ທາຂອງເຈື້າ ຜ່ານການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ລື້ມລງຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ. ຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້
ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ຖູ້າເຈື້າສາມາດນາຄວາມປະສງນັື້ນເຂື້າສ່ການປະຕິບັດ ແລະ ຖູ້າ
ເຈື້າມີນິມິດ ແລະ ສາມາດຍອມຕໍໍ່ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ຢາ່ ງສມບນ ແລະ ບໍໍ່ຕັດສິນໃຈເລອກດູ້ວຍຕນເອງ,
ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະຖກເອາຊະນະ ແລະ ມັນກໍເປັນຍູ້ອນຜນຂອງພຣະທາເຫຼັ່ານີື້. ເປັນຫຍັງມະນຸດຊາດຈື່ງ
ສນເສຍຄາພະຍານ? ເພາະບໍໍ່ມີໃຜມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ເພາະພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີພື້ນທີື່ໃນຫວໃຈຂອງ
ຜູ້ຄນ. ການເອາຊະນະມະນຸດຊາດແມ່ນການຟືື້ນຟຄວາມເຊື່ອຂອງມະນຸດຊາດ. ຜູ້ຄນມັກຈະແລ່ນ
ໂດຍບໍໍ່ຄິດສ່ໂລກທີື່ທາມະດາຢ່ສະເໝີ, ພວກເຂາບັ່ມຊູ້ອນຄວາມຫວັງໄວູ້ຫຼາຍເກີນໄປ, ຕູ້ອງການ
ສາລັບອະນາຄດຂອງພວກເຂາຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ມີຄວາມຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການທີື່ຟຸມເຟືອຍຫຼາຍເກີນ
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ໄປ. ພວກເຂາຄິດເຖິງເນື້ອໜັງຢສ
່ ະເໝີ, ວາງແຜນສາລັບເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່ສນໃຈໃນການ
ສະແຫວງຫາຫນທາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າເລີຍ. ຫວໃຈຂອງພວກເຂາຖກຊາຕານຍາດເອາ
ໄປ, ພວກເຂາສນເສຍຄວາມເຄາລບນັບຖຂອງພວກເຂາສາລັບພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກເຂາຕັື້ງຈິດຕັື້ງໃຈ
ໃສ່ຊາຕານ. ແຕ່ມະນຸດຖກພຣະເຈື້າສູ້າງຂື້ນມາ. ສະນັື້ນ ມະນຸດກໍໄດູ້ສນເສຍຄາພະຍານ ໝາຍຄວາມ
ວ່າເຂາໄດູ້ສນເສຍສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈື້າ. ເປົື້າໝາຍແຫ່ງການເອາຊະນະມະນຸດຊາດແມ່ນເພື່ອ
ຮຽກຄນສະຫງ່າລາສີແຫ່ງຄວາມເຄາລບນັບຖທີື່ມະນຸດມີສາລັບພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ເບື້ອງຫຼັງແທູ້ຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ (1)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີເຈດຕະນາເຮັດໃຫູ້ຈຸດຈບຂອງມະນຸດຈບລງ
ດູ້ວຍວິທີໃດ. ເປັນຫຍັງມັນຈື່ງເວື້າວ່າການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການ
ພິພາກສາຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງສີຂາວທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງຍຸກສຸດທູ້າຍ? ເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈໃນສິື່ງນີື້ບໍ? ເປັນຫຍັງ
ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະຈື່ງເປັນຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍ? ມັນບໍໍ່ແມ່ນເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ປາກດແຈູ້ງຂື້ນວ່າ
ມະນຸດແຕ່ລະຊນຊັື້ນຈະພບກັບຈຸດຈບແບບໃດບໍ? ໃນຊ່ວງເວລາຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ
ໂດຍການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ, ມັນບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ທຸກຄນສະແດງທາດແທູ້ຂອງພວກ
ເຂາ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນຕໍມ
ໍ່ າກໍຖກຈັດແບ່ງຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາບໍ? ແທນທີື່ຈະເວື້າວ່ານີື້ແມ່ນ
ການເອາຊະນະມະນຸດຊາດ, ມັນອາດດີກວ່າທີື່ຈະເວື້າວ່າ ສິື່ງນີື້ແມ່ນສະແດງເຖິງວິທີຈບສິື້ນຂອງແຕ່
ລະຊັື້ນຄນ. ນີື້ແມ່ນກ່ຽວກັບການພິພາກສາຄວາມບາບຂອງຜູ້ຄນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນກໍເປີດເຜີຍຊນ
ຊັື້ນຕ່າງໆຂອງຄນ, ແລູ້ວສຸດທູ້າຍກໍຕັດສິນວ່າພວກເຂາຊັ່ວຮູ້າຍ ຫຼ ຊອບທາ. ຫຼັງຈາກພາລະກິດແຫ່ງ
ການເອາຊະນະ, ກໍມີພາລະກິດແຫ່ງການໃຫູ້ລາງວັນຄນດີ ແລະ ລງໂທດຄນຊັ່ວຮູ້າຍ. ຜູ້ຄນທີື່ເຊື່ອຟັງ
ຢ່າງສມບນ ໝາຍເຖິງຄນທີື່ຖກເອາຊະນະແທູ້ໆ ແມ່ນຈະຖກວາງໄວູ້ໃນບາດກູ້າວຕໍໍ່ໄປຂອງການ
ເຜີຍແຜ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຕໍໍ່ຈັກກະວານທັງປວງ; ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖກເອາຊະນະກໍຈະຖກວາງໄວູ້ໃນ
ຄວາມມດມິດ ແລະ ຈະພບກັບໄພພິບັດ. ສະນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຈະຖກຈັດແບ່ງອອກຕາມປະເພດຂອງ
ເຂາ, ພວກທີື່ເຮັດຊັ່ວກໍຈະຖກຮວມຢ່ກັບກຸ່ມຄນຊັ່ວຮູ້າຍ ເຊິື່ງຈະບໍໍ່ມີແສງຕາເວັນອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ
ພວກທີື່ມີຄວາມຊອບທາກໍຈະຖກຮວມຢ່ກັບກຸ່ມຄນດີ ເພື່ອຮັບເອາແສງສະຫວ່າງ ແລະ ດາລງຊີວດ
ິ ຢ່
ໃນແສງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ. ຈຸດຈບສາລັບທຸກສິື່ງແມ່ນໃກູ້ເຂື້າມາແລູ້ວ; ຈຸດຈບຂອງມະນຸດແມ່ນ
ຖກສະແດງຢ່າງຊັດເຈນຕໍໍ່ໜູ້າຂອງເຂາ ແລະ ທຸກສິື່ງຈະຖກຈັດແບ່ງຕາມປະເພດຂອງເຂາ. ແລູ້ວຜູ້
ຄນຈະສາມາດຫຼບໜີຈາກຄວາມເຈັບປວດໃນການຈັດແບ່ງແຕ່ລະຄນຕາມປະເພດໄດູ້ແນວໃດ? ຈຸດ
ຈບຂອງບຸກຄນທຸກປະເພດຈະຖກເປີດເຜີຍ ເມື່ອຈຸດຈບຂອງທຸກສິື່ງໃກູ້ມາເຖິງ ແລະ ສິື່ງນີື້ແມ່ນຖກ
ປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະຈັກກະວານທັງປວງ (ລວມເຖິງພາລະກິດແຫ່ງ
ການເອາຊະນະທັງໝດ, ເລີື່ມຕື້ນດູ້ວຍພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ). ການເປີດເຜີຍຈຸດຈບຂອງມະນຸດຊາດ
ທັງປວງແມ່ນຖກປະຕິບັດຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງແຫ່ງການພິພາກສາ, ໃນລະຫວ່າງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ໃນ
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ລະຫວ່າງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ... ຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງການເອາຊະນະໝ
າຍເຖິງການຊ່ວຍຜູ້ຄນໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ຍັງເປັນການເປີດເຜີຍຈຸດຈບຂອງພວກເຂາ. ມັນແມ່ນ
ການເປີດໂປງຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງຜູ້ຄນຜ່ານການພິພາກສາ, ແລູ້ວກໍເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາກັບໃຈ,
ລຸກຂື້ນ ແລະ ສະແຫວງຫາຊີວິດ ແລະ ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງຂອງຊີວິດມະນຸດ. ມັນແມ່ນການປຸກ
ຫວໃຈຂອງຄນທີື່ດູ້ານຊາ ແລະ ໂງ່ຈູ້າ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມກະບດພາຍໃນພວກເຂາຜ່ານທາງ
ການພິພາກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖູ້າຜູ້ຄນຍັງບໍໍ່ສາມາດກັບໃຈໄດູ້, ຍັງບໍໍ່ສາມາດສະແຫວງຫາ
ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງຂອງຊີວິດມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປະຖິື້ມຄວາມເສື່ອມຊາມເຫຼັ່ານີື້, ແລູ້ວພວກເຂາ
ກໍຢ່ໄກຈາກຄວາມລອດພື້ນ ແລະ ຈະຖກກນກິນໂດຍຊາຕານ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງ
ການເອາຊະນະຂອງພຣະເຈື້າ: ການຊ່ວຍຜູ້ຄນໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ຍັງເປັນການສະແດງເຖິງຈຸດຈບ
ຂອງພວກເຂາ. ຈຸດຈບທີື່ດີ, ຈຸດຈບທີື່ບໍໍ່ດີ, ພວກມັນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຖກເປີດເຜີຍໂດຍພາລະກິດແຫ່ງ
ການເອາຊະນະ. ບໍໍ່ວ່າຜູ້ຄນຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ ຫຼ ຖກສາບແຊ່ງກໍລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຖກເປີດເຜີຍ
ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ.
ຍຸກສຸດທູ້າຍແມ່ນເວລາທີື່ທຸກສິື່ງຈະຖກຈັດແບ່ງຕາມປະເພດໂດຍຜ່ານການເອາຊະນະ. ການເອາ
ຊະນະແມ່ນພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທູ້າຍ; ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ການຕັດສິນຄວາມບາບຂອງແຕ່ລະຄນ
ແມ່ນພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທູ້າຍ. ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ຜູ້ຄນຈະຖກຈັດແບ່ງໄດູ້ແນວໃດ? ພາລະກິດແຫ່ງການ
ຈັດແບ່ງປະເພດທີື່ຖກປະຕິບັດໃນທ່າມກາງພວກເຈື້າແມ່ນຈຸດເລີື່ມຕື້ນຂອງພາລະກິດດັັ່ງກ່າວໃນ
ຈັກກະວານທັງປວງ. ຫຼັງຈາກນີື້, ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນຈາກດິນແດນທັງປວງ ແລະ ທຸກຄນກໍຍັງຈະຢ່ພາຍໃຕູ້
ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະອີກດູ້ວຍ. ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄນທີື່ຢ່ໃນການເນລະມິດສູ້າງຈະຖກ
ຈັດແບ່ງອອກຕາມປະເພດຂອງເຂາ ໂດຍຍອມຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້າບັນລັງແຫ່ງການພິພາກສາເພື່ອຮັບເອາການ
ພິພາກສາ. ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດ ແລະ ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດສາມາດຫຼບໜີການທນທຸກຈາກການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການ
ພິພາກສານີື້ໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່ມີຜໃູ້ ດ ຫຼ ສິື່ງໃດທີື່ຈະບໍໍ່ຖກຈັດແບ່ງຕາມປະເພດ; ທຸກຄນຈະຖກຈັດແບ່ງ ຍູ້ອນ
ຈຸດຈບຂອງທຸກສິື່ງໃກູ້ເຂື້າມາແລູ້ວ ແລະ ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກທັງປວງໄດູ້ໄປເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ
ຂອງມັນແລູ້ວ. ມະນຸດຈະສາມາດຫຼບໜີຍຸກສຸດທູ້າຍຂອງການເປັນຢ່ຂອງມະນຸດໄດູ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບດ “ເບື້ອງຫຼັງແທູ້ຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ (1)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຜນທີື່ຕັື້ງໃຈເອາໄວູ້ຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ ນອກເໜອສິື່ງອື່ນໃດ ແມ່ນເພື່ອບໍໍ່ໃຫູ້
ເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດກະບດອີກຕໍໍ່ໄປ; ນັື້ນກໍຄ ເພື່ອໃຫູ້ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບເອາຄວາມຮູ້ໃໝ່
ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ, ເພື່ອໃຫູ້ຫວໃຈຂອງມະນຸດເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າໂດຍສິື້ນເຊີງ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດ
ປາຖະໜາທີື່ຈະເປັນເພື່ອພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນບໍໍ່ຖວ່າໄດູ້ຖກເອາຊະນະ ເມື່ອນິໄສ ຫຼ ເນື້ອໜັງຂອງພວກ
ເຂາປ່ຽນແປງ; ເມື່ອຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ສະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກຂອງມະນຸດ
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ປ່ຽນແປງ, ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ເມື່ອທ່າທີທາງຈິດໃຈທັງໝດຂອງເຈື້າປ່ຽນແປງ, ນັື້ນຈະເປັນເວລາທີື່ເຈື້າ
ໄດູ້ຖກເອາຊະນະໂດຍພຣະເຈື້າ. ເມື່ອເຈື້າໄດູ້ຕັື້ງໃຈທີື່ຈະເຊື່ອຟັງ ແລະ ນາໃຊູ້ຄວາມຄິດແບບໃໝ່,
ເມື່ອເຈື້າບໍໍ່ນາເອາແນວຄິດ ຫຼ ເຈດຕະນາໃດໆຂອງເຈື້າເອງເຂື້າສ່ພຣະທາ ແລະ ພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈື້າອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ ເມື່ອສະໝອງຂອງເຈື້າສາມາດຄິດຢ່າງປົກກະຕິ, ນັນ
ື້ ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອເຈື້າ
ສາມາດທຸູ້ມເທຕວເຈື້າເອງໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າດູ້ວຍຫວໃຈທັງໝດຂອງເຈື້າ, ແລູ້ວເຈື້າກໍເປັນຄນປະເພດ
ທີື່ຖກເອາຊະນະຢ່າງສມບນ. ໃນສາສະໜາ, ຫຼາຍຄນໄດູ້ທນທຸກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ
ພວກເຂາ: ພວກເຂາເອາຊະນະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂາ ແລະ ແບກໄມູ້ກາງແຂນຂອງພວກເຂາ ແລະ
ພວກເຂາເຖິງກັບສບຕໍໍ່ທນທຸກ ແລະ ອດກັື້ນໃນເວລາທີື່ໃກູ້ຈະຕາຍ! ບາງຄນຍັງອດອາຫານໃນຕອນ
ເຊື້າກ່ອນພວກເຂາຈະຕາຍ. ຕະຫຼອດທັງຊີວິດຂອງພວກເຂາ, ພວກເຂາປະຕິເສດອາຫານ ແລະ
ເຄື່ອງນຸ່ງຫັ່ມທີື່ດສ
ີ າລັບຕວພວກເຂາເອງ, ພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈກັບການທນທຸກຢ່າງດຽວ. ພວກເຂາ
ສາມາດເອາຊະນະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂາ ແລະ ປະຖິື້ມເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາ. ວິນຍານແຫ່ງການ
ອດກັື້ນຕໍໍ່ການທນທຸກຂອງພວກເຂາເປັນຕາຍູ້ອງຍໍສັນລະເສີນ. ແຕ່ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາ, ແນວ
ຄິດຂອງພວກເຂາ, ທ່າທີທາງຈິດໃຈຂອງພວກເຂາ ແລະ ແນ່ນອນ ທາມະຊາດເດີມຂອງພວກເຂາບໍໍ່
ໄດູ້ຖກຈັດການແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ພວກເຂາຂາດຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບຕນເອງ. ພາບໃນ
ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າແມ່ນພາບດັື້ງເດີມຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ. ຄວາມ
ຕັື້ງໃຈຂອງພວກເຂາທີື່ຈະທນທຸກເພື່ອພຣະເຈື້າມາຈາກຄວາມກະຕລລື້ນຂອງພວກເຂາ ແລະ
ລັກສະນະຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ດີຂອງພວກເຂາ. ເຖິງແມ່ນພວກເຂາເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາ
ກໍບໍໍ່ເຂື້າໃຈພຣະອງ ຫຼ ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາພຽງແຕ່ເຮັດວຽກ ແລະ ທນ
ທຸກເພື່ອພຣະເຈື້າແບບຕາບອດ. ພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ຄຸນຄ່າຫຍັງກໍໍ່ຕາມໃນການແຍກແຍະ, ສນໃຈແຕ່
ໜູ້ອຍດຽວກັບວິທີທີື່ຈະຮັບປະກັນວ່າການບໍລິການຂອງພວກເຂາບັນລຸຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ
ຢ່າງແທູ້ຈງິ ແລະ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະຮູ້ຈັກເຖິງວິທີທີື່ຈະບັນລຸຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າ
ທີື່ພວກເຂາຮັບໃຊູ້ບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າໃນລັກສະນະທາມະຊາດຂອງພຣະອງ, ແຕ່ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ພວກ
ເຂາຈິນຕະນາການ, ພຣະເຈື້າທີື່ພວກເຂາພຽງແຕ່ໄດູ້ຍິນ ຫຼ ພວກເຂາພຽງແຕ່ໄດູ້ອ່ານເລື່ອງເລັ່າລທີຢ
ື່ ່
ໃນບດຂຽນ. ແລູ້ວພວກເຂາກໍໃຊູ້ຈິນຕະນາການທີື່ອຸດມສມບນ ແລະ ຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃນສາສະໜາ
ຂອງພວກເຂາເພື່ອທນທຸກເພື່ອພຣະເຈື້າ ແລະ ຮັບເອາພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ການຮັບໃຊູ້ຂອງ
ພວກເຂາແມ່ນບໍໍ່ແນ່ນອນຫຼາຍ ຈນເຖິງກັບວ່າໃນພາກປະຕິບັດຕວຈິງແລູ້ວ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກ
ເຂາທີື່ຈະສາມາດຮັບໃຊູ້ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງແທູ້ຈິງ. ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະທນທຸກດູ້ວຍ
ຄວາມຍິນດີແບບໃດກໍຕາມ, ທັດສະນະເດີມຂອງພວກເຂາກ່ຽວກັບການຮັບໃຊູ້ ແລະ ພາບໃນຄວາມ
ຄິດຂອງພວກເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າກໍຍັງບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງ, ເພາະພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ຜະເຊີນກັບການ
ພິພາກສາ, ການຂູ້ຽນຕີ, ການຫຼໍໍ່ຫຼອມ ແລະ ການເຮັດໃຫູ້ສມບນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດນາພາ
ພວກເຂາໂດຍໃຊູ້ຄວາມຈິງ. ເຖິງແມ່ນພວກເຂາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ໄຖ່, ແຕ່ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາ
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ພວກເຂາເຄີຍເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່. ພວກເຂາພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພຣະອງຜ່ານທາງເລື່ອງເລັ່າລ ແລະ ຄາ
ບອກເລັ່າ. ຜນຕາມມາກໍຄ ການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາກໍພຽງແຕ່ເທັ່າກັບການຮັບໃຊູ້ຕາມເວນຕາມກາ
ໂດຍລັບຕາເທັ່ານັື້ນ, ຄກັບຄນຕາບອດຮັບໃຊູ້ພໍໍ່ຂອງເຂາເອງ. ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ແມ່ນຫຍັງຈະສາມາດ
ຖກບັນລຸໄດູ້ໂດຍການຮັບໃຊູ້ດັັ່ງກ່າວ? ແລູ້ວຜູ້ໃດຈະເຫັນດີໃນການຮັບໃຊູ້ນັື້ນ? ຕັື້ງແຕ່ຕື້ນຈນຈບ,
ການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາຍັງເໝອນເດີມໂດຍຕະຫຼອດ; ພວກເຂາພຽງແຕ່ຮັບເອາບດຮຽນທີື່ມະນຸດ
ສູ້າງຂື້ນ ແລະ ອີງການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາໃສ່ທາມະຊາດຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມມັກຂອງພວກ
ເຂາເອງເທັ່ານັື້ນ. ສິື່ງນີື້ຈະສາມາດໃຫູ້ລາງວັນຫຍັງໄດູ້? ແມ່ນແຕ່ເປໂຕ ຜູ້ທີື່ໄດູ້ເຫັນພຣະເຢຊູກໍບໍໍ່
ຮູ້ຈັກວິທີຮັບໃຊູ້ຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ; ເພິື່ນພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກສິື່ງນີື້ໃນເວລາສຸດທູ້າຍ, ໃນເວລາ
ທີື່ເພິື່ນເຖື້າແລູ້ວ. ສິື່ງນີື້ບອກຫຍັງກ່ຽວກັບຄນຕາບອດເຫຼັ່ານັື້ນ ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຜະເຊີນກັບການຖກຈັດການ
ຫຼ ການຖກຮານແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ ແລະ ຄນທີື່ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດນາພາພວກເຂາ? ການຮັບໃຊູ້ຂອງຫຼາຍ
ຄນທ່າມກາງພວກເຈື້າໃນປັດຈຸບັນບໍໍ່ໄດູ້ເປັນດັັ່ງການຮັບໃຊູ້ຂອງຄນຕາບອດເຫຼັ່ານີື້ບໍ? ທຸກຄນທີື່ບໍໍ່
ໄດູ້ຮັບເອາການພິພາກສາ, ບໍໄໍ່ ດູ້ຮັບເອາການລິຮານ ແລະ ການຈັດການ ແລະ ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງ,
ພວກເຂາບໍໍ່ແມ່ນລູ້ວນແຕ່ຖກເອາຊະນະຢ່າງບໍໍ່ຄບຖູ້ວນບໍ? ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນມີປະໂຫຍດຫຍັງ? ຖູ້າ
ຄວາມຄິດຂອງເຈື້າ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຈື້າ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້
ສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ເຈາື້ ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບເອາຫຍັງຢ່າງແທູ້ຈິງ, ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ບັນລຸຫຍັງ
ເປັນພິເສດໃນການຮັບໃຊູ້ຂອງເຈື້າຈັກເທື່ອ! ຫາກປາສະຈາກນິມິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າກໍບໍໍ່ໄດູ້ຖກເອາຊະນະ. ແລູ້ວວິທີການຕິດຕາມພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າກໍຈະເປັນ
ຄກັບຄນທີື່ທນທຸກ ແລະ ອດອາຫານ: ມີຄຸນຄ່າໜູ້ອຍດຽວ! ມັນເປັນຍູ້ອນວ່າມີຄາພະຍານເລັກນູ້ອຍ
ໃນສິື່ງທີື່ພວກເຂາເຮັດແທູ້ໆ, ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາບໍໍ່ມປ
ີ ະໂຫຍດ! ຕະຫຼອດຊີວິດ
ຂອງພວກເຂາ, ຜູ້ຄນເຫຼາັ່ ນັື້ນທນທຸກ ແລະ ໃຊູ້ເວລາໃນຄຸກ; ພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍອດທນ, ຮັກ ແລະ
ພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍແບກໄມູ້ກາງແຂນ, ພວກເຂາຖກໂລກເຍາະເຍີື້ຍ ແລະ ປະຕິເສດ, ພວກເຂາຜະເຊີນ
ກັບຄວາມລາບາກທຸກຢ່າງ ແລະ ເຖິງແມ່ນ ພວກເຂາເຊື່ອຟັງຈນເຖິງທີື່ສຸດ, ພວກເຂາກໍຍັງບໍໍ່ຖກເອາ
ຊະນະ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເປັນພະຍານເຖິງການຖກເອາຊະນະ. ພວກເຂາໄດູ້ທນທຸກຢ່າງໜັກ, ແຕ່ຂາູ້ ງ
ໃນແລູ້ວ ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າເລີຍ. ຄວາມຄິດເດີມຂອງພວກເຂາ, ແນວຄິດເດີມ, ການ
ປະຕິບັດທາງສາສະໜາ, ຄວາມຮູ້ທີື່ມະນຸດສູ້າງຂນ
ື້ ແລະ ແນວຄິດຂອງມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຖກຈັດການ.
ບໍໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຄວາມຮູ້ໃໝ່ເລັກນູ້ອຍໃນພວກເຂາ. ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ຈິງ
ຫຼ ຖກຕູ້ອງແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ. ພວກເຂາເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຜິດ. ສິື່ງນີື້ແມ່ນການ
ຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າບໍ? ບໍໍ່ວ່າຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າເປັນແນວໃດກໍຕາມໃນອະດີດ, ຖູ້າມັນ
ຍັງເໝອນເດີມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເຈື້າສບຕໍໍ່ອີງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າຕາມແນວຄິດ ແລະ
ຄວາມຄິດຂອງເຈື້າເອງ ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າເຮັດຫຍັງກໍຕາມ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ທີື່ໃໝ່
ແລະ ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຖູ້າເຈື້າລື້ມເຫຼວທີື່ຈະຮູ້ຈັກລັກສະນະ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ແທູ້ຈິງ
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ຂອງພຣະເຈື້າ, ຖູ້າຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າຍັງຖກນາພາໂດຍຄວາມຄິດທີື່ເປັນສັກດີນາ
ແລະ ງ ມງວາຍ ແລະ ຍັງເກີດຈາກຈິນຕະນາການ ແລະ ແນວຄິດຂອງມະນຸດ, ແລູ້ວເຈື້າກໍບໍໍ່ໄດູ້ຖກ
ເອາຊະນະ. ພຣະທາທັງໝດທີື່ເຮາກ່າວແກ່ເຈື້າໃນຕອນນີື້ກໍໍ່ເພື່ອໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ຈັກ, ເພື່ອໃຫູ້ຄວາມຮູ້ນນ
ີື້ າ
ພາເຈື້າໄປສ່ຄວາມຮູ້ທີື່ໃໝ່ກວ່າ ແລະ ຖກຕູ້ອງ; ພວກມັນຍັງມີເຈດຕະນາເພື່ອກາຈັດແນວຄິດເດີມ
ແລະ ຄວາມຮູ້ເດີມໆໃນເຈື້າ, ເພື່ອວ່າເຈື້າອາດມີຄວາມຮູ້ໃໝ່. ຖູ້າເຈື້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງເຮາ
ຢ່າງແທູ້ຈິງ, ແລູ້ວຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າກໍຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕາບໃດທີື່ເຈື້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍຫວໃຈແຫ່ງການເຊື່ອຟັງ, ແລູ້ວທັດສະນະຂອງເຈື້າກໍຈະກງກັນຂູ້າມ. ຕາບໃດທີື່
ເຈື້າສາມາດຍອມຮັບເອາການຂູ້ຽນຕີຕະຫຼອດ, ຄວາມຄິດເດີມຂອງເຈື້າກໍຈະປ່ຽນແປງເທື່ອລະໜູ້ອຍ.
ຕາບໃດທີື່ຄວາມຄິດເດີມຂອງເຈື້າຖກແທນດູ້ວຍຄວາມຄິດໃໝ່ທັງໝດ, ການປະຕິບັດຂອງເຈື້າກໍຈະ
ປ່ຽນແປງຕາມເຊັັ່ນກັນ. ໃນລັກສະນະນີື້, ການຮັບໃຊູ້ຂອງເຈື້າຈະຍິື່ງຖກເປົື້າໄດູ້ຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ,
ສາມາດບັນລຸຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງ
ເຈື້າ, ຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບຊີວິດມະນຸດ ແລະ ແນວຄິດຫຼາຍຢ່າງຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ,
ແລູ້ວທາມະຊາດຂອງເຈື້າກໍຈະຫາຍໄປເທື່ອລະໜູ້ອຍ. ສິື່ງນີື້ ແລະ ປະມານສິື່ງນີື້ຄຜນສະທູ້ອນ
ເມື່ອພຣະເຈື້າເອາຊະນະຜູ້ຄນ, ມັນຄການປ່ຽນແປງທີື່ເກີດຂື້ນໃນຜູ້ຄນ.
(ຄັດຈາກບດ “ເບື້ອງຫຼັງແທູ້ຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາແມ່ນການສູ້າງແຜ່ນດິນໂລກ, ມັນຄຈຸດເລີື່ມຕນ
ື້ ; ພາລະກິດຂັື້ນ
ຕອນນີື້ແມ່ນຈຸດສິື້ນສຸດຂອງພາລະກິດ ແລະ ມັນແມ່ນບດສະຫຼຼຸບ. ໃນຕອນເລີື່ມຕື້ນ, ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າຖກປະຕິບັດທ່າມກາງປະຊາຊນທີື່ຖກເລອກແຫ່ງອິດສະຣາເອນ ແລະ ມັນແມ່ນຈຸດເລີື່ມ
ຕື້ນຂອງຍຸກໃໝ່ໃນສະຖານທີື່ສັກສິດທີື່ສຸດ. ພາລະກິດຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍແມ່ນຖກປະຕິບັດໃນບັນດາ
ປະເທດທີື່ບໍໍ່ບໍລິສຸດທີື່ສຸດ, ເພື່ອພິພາກສາໂລກ ແລະ ນາຍຸກດັັ່ງກ່າວມາເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ. ໃນຂັື້ນຕອນ
ທາອິດ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຖກປະຕິບັດໃນສະຖານທີື່ໆສະຫວ່າງທີື່ສຸດ ແລະ ຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍ
ແມ່ນຖກປະຕິບັດໃນສະຖານທີື່ໆມດມນທີື່ສຸດ ແລະ ຄວາມມດກໍຈະຖກຂັບໄລ່ອອກໄປ, ແສງ
ສະຫວ່າງກໍໍ່ສອ
່ ງເຂື້າມາ ແລະ ທຸກຄນກໍຈະຖກເອາຊະນະ. ເມື່ອຜູ້ຄນໃນສະຖານທີື່ໆບໍໍ່ບໍລິສຸດ ແລະ
ມດມນທີື່ສຸດໄດູ້ຖກເອາຊະນະ ແລະ ປະຊາກອນທັງໝດຮັບຮູ້ວ່າ ມີພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງເປັນພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້
ຈິງ ແລະ ທຸກຄນໄດູ້ເຊື່ອທັງໝດ, ແລູ້ວຄວາມຈິງນີື້ກໍຈະຖກໃຊູ້ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອາ
ຊະນະທັ່ວຈັກກະວານທັງປວງ. ພາລະກິດຂັື້ນຕອນນີື້ເປັນສັນຍາລັກ ນັື້ນກໍຄ ເມື່ອພາລະກິດແຫ່ງຍຸກ
ນີື້ສາເລັດລງ, ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງ 6.000 ປີກໍຈະມາເຖິງຈຸດສິນ
ື້ ສຸດຢ່າງສມບນ. ເມື່ອທຸກ
ຄນທີື່ຢ່ໃນສະຖານທີື່ມດມນທີື່ສຸດໄດູ້ຖກເອາຊະນະ, ແນ່ນອນ ມັນກໍຈະເປັນແບບນັື້ນໃນບ່ອນອື່ນໆ
ເຊັັ່ນດຽວກັນ. ເມື່ອເປັນແນວນັື້ນ ມີພຽງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະໃນປະເທດຈີນເທັ່ານັື້ນທີື່ມີ
ຄວາມໝາຍທາງສັນຍາລັກ. ປະເທດຈີນຄຕວຢ່າງຂອງອານາດແຫ່ງຄວາມມດທັງປວງ ແລະ
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ປະຊາຊນຈີນກໍເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບທຸກຄນທີື່ເປັນເນື້ອໜັງ, ເປັນຊາຕານ, ເປັນເນື້ອໜັງ ແລະ
ເລອດ. ແມ່ນຄນຈີນນີື້ເອງທີື່ຖກມັງກອນແດງໃຫຍ່ເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຫຼາຍທີສຸດ, ຜູ້ເຊິື່ງຕໍໍ່ຕູ້ານ
ພຣະເຈື້າຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ຜູ້ເຊິື່ງມີຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ຕໍ່າຕູ້ອຍ ແລະ ບໍໍ່ບໍລິສຸດ ແລະ ສະນັື້ນ ພວກເຂາ
ຈື່ງເປັນແມ່ພິມຂອງບັນດາມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມ. ນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ເວື້າວ່າ ປະເທດອື່ນບໍໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ;
ແນວຄິດຂອງມະນຸດກໍຄກັນໝດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະຊາຊນໃນປະເທດເຫຼັ່ານີື້ອາດມີຄວາມສາມາດ
ສງ, ຖູ້າພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂາຕໍຕ
ໍ່ ູ້ານພຣະເຈື້າ. ເປັນຫຍັງ
ຊາວຢິວຈື່ງຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ທູ້າທາຍພຣະເຈື້າເຊັັ່ນກັນ? ເປັນຫຍັງພວກຟາຣີຊາຍຈື່ງຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງເຊັັ່ນ
ກັນ? ເປັນຫຍັງຢດາຈື່ງທໍລະຍດພຣະເຢຊູ? ໃນເວລານັື້ນ, ສາວກຫຼາຍຄນບໍໍ່ໄດູ້ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ. ເປັນ
ຫຍັງຫຼັງຈາກທີື່ພຣະເຢຊູຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ ແລະ ຟືື້ນຄນມາອີກ ຜູ້ຄນກໍຍັງບໍໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອງ?
ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດບໍໍ່ຄກັນໝດເລີຍບໍ? ພຽງແຕ່ວ່າ ປະຊາຊນຈີນຖກລງໂທດໃຫູ້ເປັນ
ແບບຢ່າງ ແລະ ເມອ
ື່ ພວກເຂາຖກເອາຊະນະ ພວກເຂາກໍຈະກາຍເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຕວຢ່າງ ແລະ
ຈະເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນບ່ອນອູ້າງອີງໃຫູ້ກັບຄນອື່ນໆ. ເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງເວື້າຢ່ສະເໝີວ່າ ພວກເຈື້າເປັນສ່ວນ
ປະກອບໃຫູ້ກັບແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຮາບໍ? ມັນແມ່ນຢ່ໃນປະຊາຊນຈີນນີື້ເອງທີື່ການເສື່ອມຊາມ,
ຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດ, ຄວາມບໍໍ່ຊອບທາ, ການຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ຄວາມກະບດຖກສະແດງອອກຢ່າງຄບຖູ້ວນ
ແລະ ຖກເປີດເຜີຍໃນຮບແບບຕ່າງໆນາໆ. ໃນດູ້ານໜື່ງ ພວກເຂາມີຄວາມສາມາດໜູ້ອຍ ແລະ ໃນ
ອີກດູ້ານໜື່ງ, ຊີວິດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາກໍຫຼູ້າຫຼງັ ແລະ ນິໄສ, ສະພາບແວດລູ້ອມ
ທາງສັງຄມ ແລະ ຄອບຄວທີື່ໃຫູ້ກາເນີດພວກເຂາ, ທຸກສິື່ງນັື້ນແມ່ນບໍໍ່ດີ ແລະ ຫຼູ້າຫຼັງທີື່ສຸດ.
ສະຖານະຂອງພວກເຂາກໍຕໍ່າຕູ້ອຍເຊັັ່ນດຽວກັນ. ພາລະກິດໃນສະຖານທີື່ແຫ່ງນີື້ເປັນສັນຍາລັກ ແລະ
ຫຼັງຈາກທີື່ພາລະກິດທດສອບນີື້ຖກປະຕິບັດຢ່າງຄບຖູ້ວນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອງທີື່ເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງ
ກໍຈະງ່າຍກວ່າ. ຖູ້າບາດກູ້າວນີື້ຂອງພາລະກິດສາມາດເຮັດສາເລັດໄດູ້ ແລູ້ວພາລະກິດຕໍໍ່ມາກໍຈະ
ດາເນີນໄປຢ່າງແນ່ນອນ. ເມື່ອບາດກູ້າວນີື້ຂອງພາລະກິດຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດລງ, ຄວາມສາເລັດທີື່ຍງິື່
ໃຫຍ່ກໍຈະຖກບັນລຸຢ່າງສມບນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະທັ່ວຈັກກະວານທັງປວງກໍຈະສິື້ນ
ສຸດລງຢ່າງສມບນ. ຄວາມຈິງແລູ້ວ ເມື່ອພາລະກິດທ່າມກາງພວກເຈື້າປະສບຜນສາເລັດ, ສິື່ງນີື້ກໍເທັ່າ
ກັບຄວາມສາເລັດທັ່ວຈັກກະວານແລູ້ວ. ນີື້ຄຄວາມໝາຍທີື່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງໃຫູ້ພວກເຈື້າເຮັດໜູ້າ
ທີື່ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຕວຢ່າງ. ຄວາມກະບດ, ການຕໍໍ່ຕູ້ານ, ຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດ, ຄວາມບໍໍ່ຊອບທາ,
ທຸກສິື່ງແມ່ນພບເຫັນໄດູ້ໃນຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ຄວາມກະບດທັງໝດຂອງມະນຸດຊາດກໍຖກສະແດງ
ອອກໃນຕວຂອງພວກເຂາ. ພວກເຂາຊ່າງໜູ້າປະທັບໃຈແທູ້ໆ. ສະນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງຖກຍກຂື້ນໃຫູ້
ເປັນຕວຢ່າງທີື່ດີທີື່ສຸດຂອງການເອາຊະນະ ແລະ ເມື່ອພວກເຂາຖກເອາຊະນະ ພວກເຂາກໍຈະກາຍມາ
ເປັນຕວຢ່າງ ແລະ ແບບຢ່າງໃຫູ້ກັບຄນອື່ນໆໂດຍທາມະຊາດ.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (2)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ມະນຸດບໍໍ່ສນໃຈໃນສິື່ງໃດນອກຈາກຈຸດຈບໃນອະນາຄດ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທູ້າຍ ແລະ ບໍໍ່
ວ່າຈະມີສິື່ງດີໆໃຫູ້ຄາດຫວັງ ຫຼ ບໍ.ໍ່ ຖູ້າມະນຸດໄດູ້ຮັບຄວາມຫວັງທີື່ສວຍງາມໃນລະຫວ່າງພາລະກິດ
ແຫ່ງການເອາຊະນະ ແລະ ຖູ້າກ່ອນໜູ້າການເອາຊະນະມະນຸດ, ເຂາໄດູ້ຮັບຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ເໝາະ
ສມໃຫູ້ສະແຫວງຫາ ແລູ້ວການເອາຊະນະມະນຸດຈະບໍໍ່ແມ່ນແຕ່ບັນລຸຜນຂອງມັນເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ຜນໄດູ້
ຮັບຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະກໍຍັງຈະໄດູ້ຮັບອິດທິພນອີກດູ້ວຍ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ
ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະບັນລຸຜນຂອງມັນໂດຍການເອາໂຊກຊະຕາອອກໄປ ແລະ ຄວາມຄາດ
ຫວັງຂອງມະນຸດ ແລະ ການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີອຸປະນິໄສທີື່ກະບດຂອງມະນຸດ. ມັນບໍໍ່ໄດູ້
ບັນລຸໂດຍການເຮັດຂໍໍ້ສັນຍາກັບມະນຸດ ນັື້ນກໍຄ ໂດຍການມອບພອນ ແລະ ພຣະຄຸນໃຫູ້ກັບມະນຸດ
ແຕ່ກງກັນຂູ້າມແມ່ນໂດຍການເປີດເຜີຍຄວາມຊື່ສັດຂອງມະນຸດຜ່ານການຍດເອາ “ອິດສະຫຼະພາບ”
ຂອງເຂາ ແລະ ທາລາຍລູ້າງຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂາ. ນີື້ຄແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາ
ຊະນະ. ຖູ້າມະນຸດໄດູ້ຮັບຄວາມຫວັງທີື່ສວຍງາມໃນຕອນເລີື່ມຕື້ນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການຂູ້ຽນຕີ
ແລະ ການພິພາກສາຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໃນພາຍຫຼັງ ແລູ້ວມະນຸດກໍຈະຍອມຮັບການຂູ້ຽນຕີ ແລະ
ການພິພາກສານີື້ບນພື້ນຖານທີື່ເຂາຄາດຫວັງ ແລະ ໃນທີື່ສຸດ ຄວາມເຊື່ອຟັງທີື່ບໍໍ່ມີເງ ື່ອນໄຂ ແລະ
ການນະມັດສະການພຣະຜູ້ສູ້າງໂດຍສິື່ງຖກສູ້າງທັງປວງຂອງພຣະອງກໍຈະບໍໍ່ຖກບັນລຸ; ຈະມີພຽງແຕ່
ການເຊື່ອຟັງທີື່ລັບຫລັບຕາ ແລະ ຂາດຄວາມເຂື້າໃຈ ຫຼ ຖູ້າບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ມະນຸດກໍຈະຮຽກຮູ້ອງຈາກ
ພຣະເຈື້າຢ່າງຕາບອດ ແລະ ມັນກໍເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະເອາຊະນະຫວໃຈຂອງມະນຸດຢ່າງສມບນ. ດັັ່ງນັື້ນ
ມັນຈື່ງເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະດັັ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາມະນຸດໄດູ້ ຫຼ ຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັື້ນກໍເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້. ສິື່ງຖກສູ້າງດັັ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກ
ເຂາ ແລະ ຈະພຽງແຕ່ຕລ
ໍໍ່ ອງກັບພຣະເຈື້າ; ສິື່ງນີື້ຈະບໍໍ່ແມ່ນການເອາຊະນະ ແຕ່ເປັນຄວາມເມດຕາ
ແລະ ພອນ. ບັນຫາໃຫຍ່ທີື່ສຸດກັບມະນຸດຄ ເຂາບໍໍ່ຄິດເຖິງສິື່ງອື່ນນອກຈາກໂຊກຊະຕາ ແລະ ຄວາມ
ຄາດຫວັງຂອງເຂາ ແລະ ບຊາສິື່ງເຫຼັ່ານີື້. ມະນຸດສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງໂຊກຊະ
ຕາ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂາ; ເຂາບໍໍ່ໄດູ້ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ ຍູ້ອນຄວາມຮັກຂອງເຂາ
ສາລັບພຣະອງ. ແລູ້ວດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ໃນການເອາຊະນະມະນຸດ, ຄວາມເຫັນແກ່ຕວຂອງມະນຸດ,
ຄວາມໂລບມາກ ແລະ ທຸກສິື່ງທີື່ເປັນອຸປະສັກຕໍກ
ໍ່ ານທີື່ເຂານະມັດສະການພຣະເຈື້າແມ່ນຕູ້ອງຖກ
ຈັດການ ແລະ ກາຈັດທັງໝດ. ດູ້ວຍການເຮັດແບບນັື້ນ ຜນແຫ່ງການເອາຊະນະຂອງມະນຸດຈື່ງຈະ
ຖກບັນລຸ. ຜນຕາມມາກໍຄ ໃນຂັື້ນຕອນທາອິດຂອງການເອາຊະນະມະນຸດ ມັນຈື່ງຈາເປັນຕູ້ອງລບ
ລູ້າງຄວາມທະເຍີທະຍານທີື່ບູ້າປ່ວງ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອທີື່ຮູ້າຍແຮງສຸດຂອງມະນຸດ ແລະ ຜ່ານສິື່ງນີື້
ຈື່ງຈະເປີດເຜີຍຄວາມຮັກພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດ ແລະ ປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ຂອງເຂາທີື່ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງ
ມະນຸດ, ມຸມມອງຂອງເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການມີຊີວິດຢ່ຂອງເຂາ. ດູ້ວຍ
ວິທີນີື້ ຄວາມຮັກພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດຈື່ງຖກຊາລະລູ້າງ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຫວໃຈຂອງມະນຸດຖກ
ເອາຊະນະ. ແຕ່ໃນທ່າທີຂອງພຣະເຈື້າທີື່ມີຕສ
ໍໍ່ ິື່ງຖກສູ້າງທັງໝດແລູ້ວ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເອາຊະນະພຽງແຕ່
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ຍູ້ອນຜນປະໂຫຍດແຫ່ງການເອາຊະນະ; ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງເອາຊະນະເພື່ອຮັບເອາມະນຸດ, ເພື່ອຜນ
ປະໂຫຍດແຫ່ງສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອງເອງ ແລະ ເພື່ອຟືື້ນຟລັກສະນະດັັ່ງເດີມໃນຊ່ວງທາອິດຂອງ
ມະນຸດ. ຖູ້າພຣະອງຕູ້ອງເອາຊະນະພຽງແຕ່ເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງການເອາຊະນະເທັ່ານັື້ນ ແລູ້ວຄວາມ
ໝາຍຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະກໍຈະສນເສຍໄປ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຖູ້າຫຼັງຈາກເອາຊະນະ
ມະນຸດແລູ້ວ ພຣະເຈື້າລູ້າງມຂອງພຣະອງຈາກມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ສນໃຈຕໍໍ່ຊີວິດ ຫຼ ຄວາມຕາຍຂອງ
ມະນຸດ ແລູ້ວສິື່ງນີື້ກໍບໍໍ່ແມ່ນການຄຸູ້ມຄອງມະນຸດຊາດ ຫຼ ການເອາຊະນະມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອຜນ
ປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ. ມີພຽງແຕ່ການຮັບເອາມະນຸດຫຼັງຈາກທີື່ເອາຊະນະເຂາ ແລະ ການທີື່
ເຂາມາເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ມະຫັດສະຈັນໃນທີື່ສຸດເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງຢ່ໃນຫວໃຈຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພື້ນທັງໝດ ແລະ ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງຈະສາມາດບັນລຸຕາມເປົື້າໝາຍແຫ່ງຄວາມລອດ
ພື້ນຂອງມະນຸດໄດູ້. ເວື້າອີກຢ່າງໜງື່ ກໍຄ ມີພຽງແຕ່ການມາເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ສວຍງາມຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ການທີື່ເຂາເຂື້າສ່ການພັກຜ່ອນເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນຄວາມຄາດຫວັງທີື່ສິື່ງຖກສູ້າງທັງໝດ
ຄວນມີ ແລະ ເປັນພາລະກິດທີື່ພຣະຜູ້ສູ້າງຄວນເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຟືື້ນຟຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນາພາເຂາໄປສ່ປາຍທາງທີື່ມະຫັດສະຈັນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນໄລຍະຍຸກສຸດທູ້າຍ ເຊິື່ງມະນຸດຈະຖກເອາຊະນະ ແມ່ນຍຸກສຸດທູ້າຍຂອງການຕໍໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ
ແລະ ມັນກໍຍັງເປັນພາລະກິດຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນອອກຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານ. ຄວາມໝາຍ
ແທູ້ຈິງຂອງການເອາຊະນະມະນຸດແມ່ນການສັ່ງມະນຸດໃນຮບຮ່າງຊາຕານຄນ, ນັື້ນກໍຄ ມະນຸດທີື່ຖກ
ຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມແມ່ນໄດູ້ຖກສັ່ງຄນໃຫູ້ກັບພຣະຜູ້ສູ້າງ ຫຼັງຈາກທີື່ມະນຸດຖກເອາຊະນະ
ໂດຍຜ່ານການປະຖິື້ມຊາຕານ ແລູ້ວກັບຄນສ່ພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ ມະນຸດຈະຖກຊ່ວຍ
ໃຫູ້ລອດພື້ນຢ່າງສມບນ. ດັັ່ງນັື້ນ, ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະແມ່ນພາລະກິດສຸດທູ້າຍໃນການຕໍໍ່ສູ້
ກັບຊາຕານ ແລະ ເປັນຍຸກສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອເອາຊະນະຊາຕານ. ຖູ້າບໍໍ່
ມີພາລະກິດນີື້, ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຢ່າງຄບຖູ້ວນຈະບໍໍ່ມີທາງເປັນໄປໄດູ້, ການເອາຊະນະ
ຊາຕານຢ່າງສມບນກໍຈະເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ ແລະ ມະນຸດຊາດຈະບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໄປສ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນ
ມະຫັດສະຈັນນັື້ນໄດູ້ ຫຼ ຫຼຼຸດພື້ນຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານໄດູ້. ດັັ່ງນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດ
ພື້ນຂອງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດສິື້ນສຸດໄດູ້ກ່ອນສງຄາມກັບຊາຕານຈະສິື້ນສຸດລງ ຍູ້ອນຫວໃຈຫຼັກຂອງ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງ
ມະນຸດຊາດ. ມະນຸດຊາດໃນຊ່ວງທາອິດແມ່ນຢ່ໃນມຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ຍູ້ອນການລໍໍ້ລວງ ແລະ ຄວາມ
ເສື່ອມຊາມຂອງຊາຕານ ມະນຸດຈື່ງຖກຜກມັດໂດຍຊາຕານ ແລະ ຕກໄປຢ່ໃນມຂອງສິງື່ ທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍ.
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຊາຕານຈື່ງກາຍເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີື່ພ່າຍແພູ້ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງ
ພຣະເຈື້າ. ຍູ້ອນຊາຕານຄອບຄອງມະນຸດ ແລະ ຍູ້ອນມະນຸດເປັນຕື້ນຕໍຂອງການຄຸູ້ມຄອງຂອງ
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ພຣະເຈື້າທັງໝດ, ຖູ້າມະນຸດຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ ແລູ້ວເຂາກໍຕູ້ອງຖກຍາດຄນຈາກມຂອງ
ຊາຕານ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ຕູ້ອງມີການພາມະນຸດກັບຄນຫຼັງຈາກທີື່ຖກຊາຕານຈັບເປັນຊະເລີຍ. ດັັ່ງນັື້ນ
ຊາຕານຕູ້ອງຖກເອາຊະນະໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສທີື່ເກັ່າແກ່ຂອງມະນຸດ ນັື້ນກໍຄການ
ປ່ຽນແປງທີື່ຟືື້ນຟສະຕິເດີມຂອງມະນຸດ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ ມະນຸດຜູ້ເຊິື່ງຖກຈັບເປັນຊະເລີຍກໍສາມາດຖກ
ຍາດຄນຈາກມຂອງຊາຕານ. ຖູ້າມະນຸດເປັນອິດສະຫຼະຈາກອິດທິພນ ແລະ ການເປັນທາດຂອງ
ຊາຕານ, ຊາຕານຈະອັບອາຍ, ມະນຸດຈະຖກພາກັບຄນໃນທີື່ສຸດ ແລະ ຊາຕານຈະພ່າຍແພູ້. ຍູ້ອນ
ມະນຸດໄດູ້ເປັນອິດສະຫຼະຈາກອິດທິພນດູ້ານມດຂອງຊາຕານ ມະນຸດຈື່ງກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ຍາດເອາມາ
ຈາກສງຄາມທັງໝດນີື້ ແລະ ຊາຕານກໍຈະກາຍມາເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີື່ຈະຖກລງໂທດຫຼັງຈາກທີື່
ສງຄາມນີື້ສິື້ນສຸດລງ ເຊິື່ງເປັນເວລາຫຼັງຈາກທີື່ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຊາດທັງໝດ
ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຟືື້ນຟຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນາພາເຂາໄປສ່ປາຍທາງທີື່ມະຫັດສະຈັນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະທີື່ຖກເຮັດໃນຕວພວກເຈື້າທຸກຄນແມ່ນສິງື່ ທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດ ໃນ
ດູ້ານໜື່ງ, ຈຸດປະສງຂອງພາລະກິດນີື້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ກຸ່ມຄນມີຄວາມສມບນ ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ
ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສມບນ, ເພື່ອວ່າພວກເຂາອາດກາຍມາເປັນກຸ່ມຂອງຜູ້ຖກເອາຊະນະ, ເປັນກຸ່ມ
ຄນທາອິດທີື່ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງເປັນໝາກຜນທາອິດ. ສ່ວນອີກດູ້ານໜື່ງ, ມັນແມ່ນ
ເພື່ອໃຫູ້ສິື່ງຖກສູ້າງມີຄວາມສຸກກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າ, ໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນຢ່າງສມບນ ແລະ
ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດຂອງພຣະເຈື້າ, ໃຫູ້ມະນຸດບໍໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມສຸກກັບຄວາມກະລຸນາ ແລະ ຄວາມຮັກ
ເມດຕາເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ທີື່ສາຄັນກວ່ານັື້ນແມ່ນການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ຈາກການຊງສູ້າງໂລກ
ຈນຮອດປັດຈຸບັນ, ທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ກະທາໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນຄວາມຮັກ ໂດຍບໍໍ່ມີ
ຄວາມກຽດຊັງແກ່ມະນຸດ. ແມ່ນແຕ່ການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາທີື່ເຈື້າໄດູ້ເຫັນກໍຍັງແມ່ນຄວາມ
ຮັກ, ຄວາມຮັກທີື່ເປັນຈິງຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ແທູ້ຈງິ ຍິື່ງຂື້ນ, ຄວາມຮັກທີື່ນາພາຜູ້ຄນໄປສ່ເສັື້ນທາງທີື່
ຖກຕູ້ອງໃນຊີວິດມະນຸດ. ໃນອີກດູ້ານໜື່ງ, ມັນແມ່ນເພື່ອເປັນພະຍານຕໍໍ່ໜູ້າຊາຕານ. ແລູ້ວໃນອີກ
ດູ້ານໜື່ງອີກ, ມັນແມ່ນເພື່ອວາງຮາກຖານສາລັບການເຜີຍແຜ່ພາລະກິດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດໃນ
ອະນາຄດ. ພາລະກິດທັງໝດທີື່ພຣະອງໄດູ້ກະທາແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສງຂອງການນາພາຜູ້ຄນໄປສ່
ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງແຫ່ງຊີວິດມະນຸດ ເພື່ອວ່າພວກເຂາອາດຈະມີຊີວິດດັັ່ງມະນຸດທີື່ປົກກະຕິ, ຍູ້ອນຜູ້
ຄນບໍໍ່ເຂື້າໃຈວິທີການດາລງຊີວິດ ແລະ ຫາກປາສະຈາກການນາພານີື້, ເຈື້າຈະສາມາດດາລງຊີວິດຢ່າງ
ວ່າງເປົົ່າເທັ່ານັື້ນ; ຊີວິດຂອງເຈື້າປາສະຈາກຄຸນຄ່າ ຫຼ ຄວາມໝາຍ ແລະ ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດເປັນຄນທາ
ມະດາຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ນີື້ແມ່ນຄວາມສາຄັນທີື່ເລິກເຊິື່ງທີື່ສຸດຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ເບື້ອງຫຼັງແທູ້ຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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3. ຄວາ ມໝ າ ຍຂອ ງພ າ ລະ ກິດ ແ ຫ ່ງ ກາ ນ ພ ິພ າ ກສາ ແ ລະ ກາ ນ ຕີສ ອນ
ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທູ້າຍແມ່ນເພື່ອຈັດແບ່ງທຸກສິື່ງອອກຕາມປະເພດໃຜປະເພດມັນ ແລະ
ເພື່ອສິື້ນສຸດແຜນການຄຸມ
ູ້ ຄອງຂອງພຣະເຈື້າ, ເພາະວ່າ ເວລາໃກູ້ມາເຖິງແລູ້ວ ແລະ ມື້ຂອງພຣະເຈາື້
ມາຮອດແລູ້ວ. ພຣະເຈື້ານາເອາທຸກຄນທີື່ໄດູ້ເຂື້າສ່ອານາຈັກຂອງພຣະອງ, ນັື້ນກໍຄ ຜູ້ຄນທັງໝດທີື່
ຊື່ສັດຕໍໍ່ພຣະອງຈນເຖິງທີື່ສຸດ ເຂື້າສ່ຍຸກຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ແຕ່ວ່າ, ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າຕູ້ອງປະຕິບັດ
ກ່ອນທີື່ຍຸກຂອງພຣະເຈື້າເອງຈະມາເຖິງນັື້ນ ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອສັງເກດການປະພດຂອງມະນຸດ ຫຼ ຂຸດຄື້ນຫາ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ, ແຕ່ເພອ
ື່ ພິພາກສາຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂາ ເພາະວ່າພຣະເຈື້າຈະຕູ້ອງຊາລະ
ລູ້າງຜູ້ຄນທັງໝດທີື່ມາຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້າບັນລັງຂອງພຣະອງໃຫູ້ບໍລິສຸດ. ຜູ້ຄນທັງໝດທີື່ໄດູ້ເດີນຕາມບາດກູ້າວ
ຂອງພຣະເຈື້າຈນເຖິງທຸກວັນນີື້ ແມ່ນຜູ້ທີື່ໄດູ້ມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນີື້ ທຸກ
ຄນທີື່ຮັບເອາພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຄຄນທີື່ພຣະເຈື້າຊາລະລູ້າງໃຫູ້ບໍລິສຸດ. ເວື້າ
ໄດູ້ອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ທຸກຄນທີື່ຮັບເອາພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍນີື້ ຄຄນທີື່ໄດູ້ຮັບ
ເອາການພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດູ້ວຍຄວາມຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍໃຊູ້ຄວາມຈິງຫຼາກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອສັັ່ງສອນມະນຸດ, ເພື່ອເປີດໂປງທາດ
ແທູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ວິເຄາະຄາເວື້າ ແລະ ການກະທາຂອງມະນຸດ. ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ປະກອບດູ້ວຍ
ຄວາມຈິງຫຼາຍປະການ, ເຊັັ່ນ: ໜູ້າທີື່ຂອງມະນຸດ, ວິທີມະນຸດຄວນເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ, ວິທີມະນຸດຄວນ
ຈງຮັກພັກດີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ, ວິທທ
ີ ມ
ື່ີ ະນຸດຄວນສະແດງຄວາມປະພດຕນແບບມະນຸດປົກກະຕິທວ
ັ່ ໄປ
ພູ້ອມດູ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ອື່ນໆ. ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນເນັື້ນໃສ່ທາດ
ແທູ້ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດໂດຍກງ. ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ພຣະທາທີື່ເປີດໂປງວິທີ
ມະນຸດທີື່ປະຕິເສດພຣະເຈື້າໃນເລື່ອງທີື່ກ່ຽວກັບວິທີທີື່ມະນຸດເປັນຮບຮ່າງປາກດຂອງຊາຕານ ແລະ
ເປັນກາລັງສັດຕທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະອງບໍໍ່ພຽງ
ແຕ່ເຮັດໃຫູ້ທາມະຊາດຂອງມະນຸດຊັດເຈນດູ້ວຍພຣະທາສອງສາມຂໍໍ້ເທັ່ານັື້ນ; ແຕ່ພຣະອງເປີດໂປງ,
ຈັດການ ແລະ ລິຮານມັນໃນໄລຍະຍາວ. ທັງໝດຂອງວິທີການເປີດໂປງ, ຈັດການ ແລະ ລິຮານທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ສາມາດທດແທນດູ້ວຍຄາກ່າວທາມະດາ ແຕ່ທດແທນດູ້ວຍຄວາມຈິງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ມີ
ແທູ້ໆ. ມີພຽງວິທີການແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງຖກເອີື້ນວ່າເປັນການພິພາກສາ; ຜ່ານການພິພາກສາແບບນີື້
ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງສາມາດຖກເອາຊະນະ ແລະ ເຊື່ອໝັື້ນຢ່າງແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປ
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ກວ່ານັື້ນກໍຮັບເອາຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະອງ. ສິື່ງທີື່ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສານາມາ ກໍຄ
ຄວາມເຂື້າໃຈຂອງມະນຸດຕໍໍ່ໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການກະບດຂອງເຂາ
ເອງ. ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຂື້າໃຈຈຸດປະສງຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍຂື້ນ, ເຂື້າໃຈ
ຈຸດປະສງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມລກລັບທີື່ເຂາບໍໍ່ອາດສາມາດເຂື້າໃຈໄດູ້.
ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວຍັງສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຮັບຮູ້ ແລະ ຮູ້ຈັກແກ່ນແທູ້ທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງເຂາ ແລະ
ຕື້ນຕໍຂອງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງຕນ ພູ້ອມທັງຄື້ນພບຄວາມໜູ້າລັງກຽດຂອງມະນຸດອີກດູ້ວຍ. ຜນ
ກະທບເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນເກີດຂື້ນໂດຍພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທັງໝດ ເພາະວ່າແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດ
ນີື້ຄພາລະກິດແຫ່ງການເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຈື້າ ໃຫູ້ກັບຜູ້ທີື່ມີ
ຄວາມສັດທາໃນພຣະອງແທູ້ໆ. ພາລະກິດນີື້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດູ້ວຍຄວາມຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຈຸດປະສງສາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອຊາ
ລະລູ້າງບາບໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດ ເພື່ອການພັກເຊາຄັື້ງສຸດທູ້າຍ; ຖູ້າບໍໍ່ມີການຊາລະລູ້າງບາບ
ມະນຸດຊາດກໍໍ່ຈະບໍໍ່ສາມາດຖກຈັດຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາໄດູ້ ຫຼ ເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາໄດູ້.
ພາລະກິດນີື້ຄເສັື້ນທາງດຽວຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາໄດູ້. ມີພຽງພາລະກິດແຫ່ງ
ການຊາລະລູ້າງບາບຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະຊາລະລູ້າງມະນຸດອອກຈາກຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງ
ພວກເຂາໄດູ້ ແລະ ມີພຽງພາລະກິດຂອງການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະ
ນາເອາແສງສະຫວ່າງມາສ່ອງປະກອບທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດຊາດ ເພື່ອແຍກຜູ້ທີື່ຈະສາມາດໄດູ້ຮັບ
ການຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນອອກຈາກຜູ້ທີື່ຈະບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ແຍກຜູ້ທີື່ຈະ
ຍັງຢ່ອອກຈາກຜູ້ທີື່ຈະບໍໍ່ຍັງຢ່. ເມອ
ື່ ພາລະກິດນີື້ຂອງພຣະອງສິື້ນສຸດລງ, ຜທ
ູ້ ີື່ອະນຸຍາດໃຫູ້ມີຊີວິດຢຈ
່ ະ
ຖກຊາລະລູ້າງ ແລະ ເຂື້າສ່ສະພາບທີື່ສງຂື້ນຂອງມະນຸດ ເຊິື່ງພວກເຂາຈະມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດມະນຸດ
ອັນງ ດງາມອີກຄັື້ງໃໝ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ; ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ພວກເຂາຈະເລີື່ມວັນແຫ່ງການພັກ
ເຊາຂອງມະນຸດ ແລະ ໃຊູ້ຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບພຣະເຈື້າ. ຫຼັງຈາກຜູ້ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ມີຊີວິດຢ່ໄດູ້
ຖກຂູ້ຽນຕີ ແລະ ຖກພິພາກສາ, ທາດແທູ້ຂອງພວກເຂາກໍຈະຖກເປີດເຜີຍທັງໝດ ເຊິື່ງຫຼັງຈາກນັື້ນ
ພວກເຂາທຸກຄນກໍຈະຖກທາລາຍ ແລະ ພວກເຂາຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ມີຊີວິດຢ່ໃນແຜ່ນດິນ
ໂລກນີື້ອີກຕໍໍ່ໄປຄດັັ່ງຊາຕານ. ມະນຸດໃນອະນາຄດຈະບໍໍ່ມີຜູ້ຄນປະເພດນີື້ອີກ; ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ເໝາະທີື່
ຈະເຂື້າສ່ດິນແດນແຫ່ງຄວາມສະຫງ ບສຸດທູ້າຍ ຫຼ ພວກເຂາບໍໍ່ເໝາະທີື່ຈະເຂື້າຮ່ວມວັນແຫ່ງຄວາມ
ສະຫງ ບທີື່ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດຈະແບ່ງປັນກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂາຄເປົື້າໝາຍໃນການລງໂທດ
ແລະ ເປັນຄນຊັ່ວຊູ້າ ແລະ ຄນໄຮູ້ສິນທາ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດຈະເຂື້າບ່ອນພັກເຊາພູ້ອມກັນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ໃນພາລະກິດສຸດທູ້າຍຂອງການສິື້ນສຸດຍຸກຂອງພຣະອງ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງແມ່ນການຂູ້ຽນ
ຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເຊິື່ງພຣະອງເປີດເຜີຍທຸກສິື່ງທີື່ບໍໍ່ຊອບທາ ເພື່ອພິພາກສາທຸກຄນຢ່າງເປີດເຜີຍ
ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄນທີື່ຮັກພຣະອງດູ້ວຍຈິງໃຈສມບນແບບ. ພຽງການກະທາແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່
ສາມາດນາການສິື້ນສຸດມາສ່ຍຸກໄດູ້. ຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ມາເຖິງແລູ້ວ. ສັບພະທຸກສິື່ງໃນການຊງສູ້າງຈະ
ຖກແບ່ງແຍກອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາ ແລະ ແບ່ງແຕ່ລະປະເພດອອກອີງຕາມທາມະຊາດຂອງ
ພວກເຂາ. ນີື້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີື່ພຣະເຈື້າເປີດເຜີຍຜນສະຫຼຼຸບທີື່ມະນຸດຈະໄດູ້ຮັບ ແລະ ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງຂອງພວກເຂາ. ຖູ້າຜູ້ຄນບໍໍ່ໄດູ້ຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ແລູ້ວກໍຈະບໍໍ່ມີທາງ
ເປີດເຜີຍຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງພວກເຂາໄດູ້. ພຽງແຕ່ຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ
ການພິພາກສາເທັ່ານັື້ນຈື່ງຈະສາມາດເປີດເຜີຍຜນຕາມມາຂອງການສູ້າງສັບພະສິື່ງ. ມະນຸດພຽງແຕ່
ສະແດງທາດແທູ້ຂອງເຂາເມື່ອເຂາຖກຂູ້ຽນຕີ ແລະ ຖກພິພາກສາ. ຄນຊັ່ວຮູ້າຍຈະຖກຈັດໄວູ້ຢ່ນາຄນ
ຊັ່ວຮູ້າຍ, ຄນດີໄວູ້ກັບຄນດີ ແລະ ມະນຸດທຸກຄນຈະຖກແບ່ງແຍກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາ. ຜນ
ຕາມມາຂອງການຊງສູ້າງຈະຖກເປີດເຜີຍຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເພື່ອຄນຊັ່ວຮູ້າຍຈະ
ຖກລງໂທດ ແລະ ຄນດີຈະໄດູ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ທຸກຄນຈະໄດູ້ຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະເຈື້າ.
ພາລະກິດທັງໝດນີື້ຕູ້ອງຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດຜ່ານການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ພິພາກສາຢ່າງຊອບທາ. ເນື່ອງ
ຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດໄດູ້ເຖິງຂັື້ນຮູ້າຍແຮງທີື່ສຸດ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂາ
ນັື້ນຮູ້າຍແຮງຢ່າງລື້ນເຫຼອ, ມີພຽງແຕ່ອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງທີື່
ປະກອບດູ້ວຍການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທີື່ຖກເປີດເຜີຍໃນຍຸກສຸດທູ້າຍຈື່ງ
ສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບຢ່າງແທູ້ຈິງໄດູ້. ມີພຽງອຸປະນິໄສນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່
ສາມາດເປີດເຜີຍຄນຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ລງໂທດຄນທີື່ບໍໍ່ຊອບທາທຸກຄນຢ່າງຮຸນແຮງໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ມື້ນີື້ພຣະເຈື້າຕັດສິນພວກເຈື້າ, ຂູ້ຽນຕີພວກເຈື້າ ແລະ ກ່າວໂທດພວກເຈື້າ, ແຕ່ພວກເຈື້າຕູ້ອງຮູ້
ຈຸດປະສງໃນການກ່າວໂທດຂອງພວກເຈື້າ ນັື້ນກໍໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າຮູ້ຈັກຕວພວກເຈື້າເອງ. ພຣະອງ
ກ່າວໂທດ, ສາບແຊ່ງ, ຕັດສິນ ແລະ ຂູ້ຽນຕີເພື່ອວ່າເຈື້າຈະໄດູ້ຮູ້ຈັກຕວເອງ, ເພື່ອວ່າອຸປະນິໄສຂອງ
ເຈື້າອາດຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ກໍໍ່ເພື່ອວ່າ ເຈື້າອາດຈະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຕວເຈື້າເອງ ແລະ
ເຫັນວ່າການກະທາຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດນັື້ນຊອບທາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ
ແລະ ອີງຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ວ່າພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຕາມ
ແຜນການໄຖ່ບາບມະນຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າຜູ້ທ່ຽງທາຜູ້ທີື່ຮັກມະນຸດ, ຊ່ວຍ
ມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ, ຕັດສິນ ແລະ ຂູ້ຽນຕີມະນຸດ. ຖູ້າເຈື້າຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າເຈື້າເປັນຄນມີສະຖານະຕໍ່າ
ຕູ້ອຍ, ວ່າເຈື້າເປັນຄນເສື່ອມຊາມ ແລະ ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ, ແຕ່ກັບບໍໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຈື້າປາດຖະໜາປະຕິບັດ
ພາລະກິດການໄຖ່ບາບມະນຸດຂອງພຣະອງແບບລຽບງ່າຍຜ່ານທາງການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີ
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ທີື່ພຣະອງປະຕິບັດໃນຕວເຈື້າໃນປັດຈຸບັນນີື້, ເຈື້າກໍໍ່ຈະບໍໍ່ມີທາງໄດູ້ຮັບປະສບການ, ແຮງໄກທີື່ເຈື້າຈະ
ສາມາດດາເນີນຕໍໍ່ໄປຂູ້າງໜູ້າໄດູ້. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ມາເພື່ອຂູ້າ ຫຼ ທາລາຍ, ແຕ່ມາເພື່ອຕັດສິນ, ສາບ
ແຊ່ງ, ຂູ້ຽນຕີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ. ຈນກວ່າແຜນການຄຸູ້ມຄອງ 6.000 ປີຂອງພຣະອງຈະຈບ
ສິື້ນລງ ກ່ອນທີື່ພຣະອງຈະເປີດເຜີດຜນສະຫຼຼຸບແຕ່ລະປະເພດຂອງມະນຸດ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນເພື່ອຄວາມລອດພື້ນ; ຈຸດປະສງຂອງມັນກໍໍ່ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ທີື່ຮັກພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈິງ
ສມບນທັງໝດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ການປົກຄອງຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າຈະ
ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນດູ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ, ທັງໝດແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາຫຼຼຸດພື້ນອອກຈາກ
ທາມະຊາດທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍດັັ່ງເດີມຂອງພວກເຂາ; ນັື້ນກໍໍ່ຄ ພຣະອງຊ່ວຍພວກເຂາໃຫູ້ລອດພື້ນໂດຍເຮັດ
ໃຫູ້ພວກເຂາສະແຫວງຫາຊີວິດ. ຖູ້າພວກເຂາບໍໍ່ສະແຫວງຫາຊີວິດດັັ່ງກ່າວ ພວກເຂາກໍໍ່ຈະບໍໍ່ມີທາງທີື່
ຈະຮັບເອາການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ການໄຖ່ບາບແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ການ
ສະແຫວງຫາຊີວິດຄສິື່ງທີື່ມະນຸດຕູ້ອງປະຕິບັດເພື່ອຮັບເອາການໄຖ່ບາບນັື້ນ. ໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດ,
ການໄຖ່ບາບຄຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເປັນການຂູ້ຽນຕີ,
ການຕັດສິນ, ແລະ ການສາບແຊ່ງໄດູ້; ການໄຖ່ບາບຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ
ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຕູ້ອງມີຄາເວື້າປອບໃຈ ແລະ ພອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີປ
ື່ ະທານໂດຍພຣະເຈື້າ. ຄນ
ເຊື່ອວ່າ ເມື່ອພຣະເຈື້າຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ, ພຣະອງປະຕິບັດເຊັັ່ນນັື້ນໂດຍສາຜັດພວກເຂາດູ້ວຍ
ພອນ ແລະ ພຣະຄຸນຂອງພຣະອງ ເພື່ອວ່າ ພວກເຂາຈະໄດູ້ມອບຫວໃຈຂອງພວກເຂາໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ.
ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ, ການສາຜັດມະນຸດຂອງພຣະອງກໍໍ່ຄການຊ່ວຍພວກເຂາໃຫູ້ລອດພື້ນ. ການລອດ
ພື້ນແບບນີື້ແມ່ນຖກປະຕິບັດໂດຍການບັນລຸຕາມຂໍໍ້ຕກລງ. ມີພຽງເມອ
ື່ ພຣະເຈື້າປະທານໃຫູ້ພວກເຂາ
ເປັນຮູ້ອຍເທັ່າເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈິື່ງຈະຍອມຮັບນາມຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດດີເພື່ອພຣະອງ
ແລະ ນາສະຫງ່າລາສີມາໃຫູ້ພຣະອງ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າສາລັບມະນຸດ. ພຣະເຈື້າລງ
ມາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກກໍໍ່ເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມໃຫູ້ລອດພື້ນ; ສິື່ງນີື້ຄ
ຄວາມເປັນຈິງ. ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ, ແນ່ນອນວ່າ ພຣະອງຈະບໍໍ່ມາປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ດູ້ວຍພຣະອງເອງ. ໃນອະດີດ, ຫນທາງແຫ່ງການລອດພື້ນຂອງພຣະອງປະກອບດູ້ວຍການສະແດງ
ເຖິງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊັັ່ນ: ພຣະອງມອບທຸກສິື່ງໃຫູ້ກັບຊາຕານເພື່ອ
ແລກປ່ຽນກັບມະນຸດຊາດທັງໝດ. ປັດຈຸບັນແມ່ນບໍໍ່ຄອະດີດ: ຄວາມລອດພື້ນທີື່ໄດູ້ປະທານໃຫູ້ກັບ
ພວກເຈື້າໃນປັດຈຸບັນເກີດຂື້ນໃນເວລາຍຸກສຸດທູ້າຍ ໃນລະຫວ່າງການຈັດແບ່ງຜູ້ຄນຕາມປະເພດ
ຂອງພວກເຂາ; ວິທີທາງແຫ່ງການລອດພື້ນຂອງພວກເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກ ຫຼ ຄວາມເມດຕາ, ແຕ່
ແມ່ນການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເພື່ອວ່າມະນຸດອາດຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ຢ່າງສມບນ.
ດັັ່ງນັື້ນ, ສິື່ງດຽວທີື່ພວກເຈື້າຈະໄດູ້ຮັບກໍຄການຕີສອນ, ການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີຢ່າງໄຮູ້
ຄວາມປານີ, ແຕ່ຮູ້ໄວູ້ວ່າ ໃນການຂູ້ຽນຕີຢ່າງໄຮູ້ຄວາມປານີນີື້ ບໍແ
ໍ່ ມ່ນການລງໂທດແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍ
ດຽວເລີຍ. ບໍໍ່ວ່າພຣະທາຂອງເຮາຈະຮຸນແຮງພຽງໃດກໍຕາມ ຫຼ ພຣະທາເລັກນູ້ອຍທີື່ພວກເຈື້າໄດູ້ຮັບ
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ປາກດວ່າຈະໄຮູ້ຄວາມເມດຕາທີື່ສຸດສາລັບພວກເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ວ່າເຮາຈະໂກດຮູ້າຍພຽງໃດກໍຕາມ, ສິື່ງ
ທີື່ເກີດຂື້ນກັບພວກເຈື້າກໍໍ່ຄພຣະທາແຫ່ງການສິດສອນ ແລະ ເຮາບໍໍ່ໄດູ້ຕັື້ງໃຈທີື່ຈະທາຮູ້າຍພວກເຈື້າ
ຫຼ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຂໍໍ້ເທັດຈິງທັງໝດບໍ? ຮູ້ໄວູ້ວ່າ ທຸກມື້ນີື້, ບໍໍ່ວ່າຈະ
ເປັນການພິພາກສາຢ່າງຊອບທາ ຫຼ ການຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີຢ່າງໄຮູ້ຄວາມປານີ, ທັງໝດນີື້
ແມ່ນເພື່ອຄວາມລອດພນ
ື້ ຂອງມວນມະນຸດ. ບໍໍ່ວາ່ ໃນປັດຈຸບັນນີື້ຈະມີການຈັດແບ່ງຄນຕາມປະເພດ
ຂອງພວກເຂາແບບໃດ ຫຼ ປະເພດຂອງມະນຸດຈະຖກຈັດວາງອອກແບບໃດກໍຕາມ, ຈຸດປະສງ
ຂອງພຣະທາ ແລະ ພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍບັນດາຜູ້ທີື່ຮັກພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈິງ
ໃຫູ້ລອດພື້ນ. ການພິພາກສາຢ່າງຊອບທາກໍໍ່ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍລິສຸດ, ການຫຼໍໍ່ຫຼອມຢ່າງໄຮູ້ຄວາມ
ເມດຕາກໍໍ່ເພື່ອຊາລະລູ້າງພວກເຂາ, ພຣະທາ ຫຼ ການຂູ້ຽນຕີຢ່າງຮຸນແຮງກໍໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ບໍລິສຸດ ແລະ
ເພື່ອຄວາມລອດພື້ນ. ສະນັື້ນ ວິທີການໄຖ່ບາບໃນປັດຈຸບັນນີື້ຈະບໍໍ່ຄກັນກັບໃນອະດີດ. ປັດຈຸບັນ,
ພວກເຈື້າຖກນາໄປສ່ຄວາມລອດພື້ນຜ່ານການພິພາກສາຢ່າງຊອບທາ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມທີື່ດີສາລັບ
ຈັດແບ່ງພວກເຈື້າແຕ່ລະຄນອອກຕາມປະເພດຂອງຕນ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ການຂູ້ຽນຕີຢ່າງໂຫດຮູ້າຍຄ
ຫນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຢ່າງແທູ້ຈງິ ຂອງພວກເຈື້າ ແລູ້ວພວກເຈື້າຈະມີຫຍັງເວື້າອີກໃນການ
ຜະເຊີນກັບການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາດັງັ່ ກ່າວນີື້? ພວກເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ມີຄວາມສຸກກັບຄວາມລອດ
ພື້ນຕັື້ງແຕ່ຕື້ນຈນຈບບໍ? ພວກເຈື້າໄດູ້ເຫັນພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ຮູ້ຈັກລິດທານຸພາບ
ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງ; ນອກຈາກນັື້ນ, ພວກເຈື້າຍັງໄດູ້ປະສບກັບການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການລງ
ວິໄນຂອງພຣະອງຊໍ້າແລູ້ວຊໍ້າອີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຈື້າກໍໍ່ຍັງໄດູ້ຮັບພຣະຄຸນຢ່າງສງ ບໍໍ່ແມ່ນ
ບໍ? ພອນຂອງພວກເຈື້າບໍໍ່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າພອນຂອງຄນອື່ນບໍ? ພຣະຄຸນຂອງພວກເຈື້ານັື້ນຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຄວາມຮັັ່ງມີທີື່ຊາໂລມອນໄດູ້ຮັບອີກ! ໃຫູ້ຄິດເບິື່ງ: ຖູ້າເຈດຕະນາໃນການມາຂອງ
ເຮາແມ່ນເພື່ອກ່າວໂທດ ແລະ ລງໂທດພວກເຈື້າ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນເພອ
ື່ ຊ່ວຍພວກເຈື້າໃຫູ້ລອດພື້ນ, ແລູ້ວ
ວັນຂອງພວກເຈື້າຈະລອດມາຮອດທຸກມື້ນີື້ບໍ? ພວກເຈື້າ ເປັນຄນຜິດບາບທີື່ມີເລອດ ແລະ ເນື້ອຈະ
ສາມາດມີຊີວິດລອດມາຮອດທຸກມື້ນີື້ບໍ? ຖູ້າເປົື້າໝາຍຂອງເຮາແມ່ນພຽງການລງໂທດພວກເຈື້າເທັ່າ
ນັື້ນ, ແລູ້ວເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງຕູ້ອງບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງ ແລະ ເລີື່ມດາເນີນກິດຈະການທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່
ດັັ່ງກ່າວນັື້ນ? ເຮາພຽງໃຊູ້ພຣະທາຂໍໍ້ດຽວກໍສາມາດລງໂທດພວກເຈື້າໄດູ້ແລູ້ວ ບໍໍ່ແມ່ນບໍ? ເຮາຍັງຈະ
ຕູ້ອງການທາລາຍພວກເຈື້າຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ກ່າວໂທດພວກເຈື້າອີກບໍ? ພວກເຈື້າຍັງບໍໍ່ເຊື່ອພຣະທາເຫຼັ່ານີື້
ຂອງເຮາອີກບໍ? ເຮາສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນພຽງຜ່ານຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາເທັ່າ
ນັື້ນບໍ?
ໍ່ ຫຼ ເຮາສາມາດພຽງໃຊູ້ແຕ່ການຄງກາງແຂນເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນເທັ່ານັື້ນບໍ? ອຸປະ
ນິໄສອັນຊອບທາຂອງເຮາບໍໍ່ເອື້ອອານວຍໃນການເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຊື່ອຟັງຢ່າງສມບນຫຼາຍຂື້ນບໍ? ມັນ
ບໍໍ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ຢ່າງສມບນຫຼາຍຂື້ນແທູ້ບໍ?
(ຄັດຈາກບດ “ພວກເຈື້າຄວນວາງພອນທາງດູ້ານສະຖານະໄວູ້ທາງຂູ້າງ ແລະ ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ
ເພື່ອນາຄວາມລອດພື້ນມາສ່ມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ໃນຄວາມຈິງ ພາລະກິດທີື່ກາລັງປະຕິບັດຢ່ໃນຕອນີື້ແມ່ນເພື່ອໃຫູ້ຜູ້ຄນປະຖິື້ມຊາຕານ,
ບັນພະບຸລຸດເດີມຂອງພວກເຂາ. ການພິພາກສາທຸກຢ່າງດູ້ວຍພຣະທາແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອເປີດໂປງອຸປະ
ນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນເຂື້າໃຈແກ່ນແທູ້ແຫ່ງຊີວິດ. ການ
ພິພາກສາຊໍ້າໆເຫຼັ່ານີື້ສຽບໄດູ້ແທງໃສ່ຫວໃຈຂອງຜູ້ຄນ. ການພິພາກສາແຕ່ລະຄັື້ງກ່ຽວພັນກັບຊະຕາ
ກາຂອງພວກເຂາໂດຍກງ ແລະ ມຸ່ງໝາຍທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ຫວໃຈຂອງພວກເຂາໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ ເພື່ອວ່າ
ພວກເຂາຈະສາມາດປະຖິື້ມທຸກສິື່ງ ແລະ ມາຮູ້ຈກ
ັ ຊີວິດ; ຮູ້ຈັກໂລກທີື່ສກກະປົກນີື້, ຮູ້ຈັກສະຕິປັນຍາ
ແລະ ລິດທານຸພາບສງສຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍັງຮູ້ຈັກມະນຸດຊາດທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ.
ຍິື່ງມະນຸດໄດູ້ຮັບການຕີສອນ ແລະ ການພິພາກສາແບບນີື້ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຫວໃຈຂອງມະນຸດກໍໍ່ຍິື່ງ
ສາມາດຖກເຮັດໃຫູ້ບາດເຈັບໄດູ້ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງເຂາກໍຍ
ໍ່ ິື່ງສາມາດຖກປຸກໃຫູ້ຕນ
ື່
ຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ການປຸກຈິດວິນຍານຂອງຄນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ເສື່ອມຊາມທີສ
ື່ ຸດ ແລະ ຄນ ຖກຫຼອກລວງຢ່າງ
ຮູ້າຍແຮງທີື່ສຸດຄເປົື້າໝາຍຂອງການພິພາກສາປະເພດນີື້. ມະນຸດບໍໍ່ມີຈິດວິນຍານ ນັື້ນກໍໍ່ຄ ຈິດວິນ
ຍານຂອງເຂາໄດູ້ຕາຍໄປດນນານແລູ້ວ ແລະ ເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າມີສະຫວັນ, ບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າມີພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດຮູ້ໄດູ້ວ່າເຂາກາລັງດີື້ນຮນໃນເຫວເລິກແຫ່ງຄວາມຕາຍ; ເຂາຈະສາມາດຮູ້ຈັກໄດູ້ແນວໃດວ່າ
ເຂາກາລັງດາລງຊີວິດໃນນະຮກນີື້ທີື່ຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ? ເຂາຈະສາມາດຮູ້ຈັກໄດູ້ແນວໃດວ່າ ຊາກ
ສບຂອງເຂາທີື່ເນັ່າເປືີ່ອຍນີື້ໄດູ້ຕກລງໄປຢ່ໃນແດນມໍລະນາແຫ່ງຄວາມຕາຍຜ່ານການທີື່ຊາຕານເຮັດ
ໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ? ເຂາຈະສາມາດຮູ້ຈັກໄດູ້ແນວໃດວ່າ ທຸກສິື່ງເທິງແຜ່ນດິນໂລກຖກທາລາຍເປັນ
ເວລາດນນານຈນເກີນກວ່າທີື່ມະນຸດຈະສາມາດແກູ້ໄຂໄດູ້? ແລູ້ວເຂາຈະສາມາດຮູ້ຈັກໄດູ້ແນວໃດວ່າ
ພຣະຜູ້ສູ້າງໄດູ້ລງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນມື້ນີື້ ແລະ ກາລັງຊອກຫາກຸມ
່ ຄນເສື່ອມຊາມທີື່ພຣະອງສາ
ມາດຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້? ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫຼັງຈາກທີື່ມະນຸດໄດູ້ຜະເຊີນກັບການຫຼໍໍ່ຫຼອມ ແລະ ການ
ພິພາກສາທຸກຢ່າງທີື່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດູ້, ຈິດສານກທີື່ແຂງກະດູ້າງຂອງເຂາກໍໍ່ຍັງບໍໍ່ຕື່ນຂື້ນແມ່ນພຽງ
ໜູ້ອຍດຽວ ແລະ ບໍໍ່ມີການຕອບໂຕູ້ຫຍັງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວແທູ້ໆ. ມະນຸດຊາດຊ່າງເສື່ອມໂຊມ!
ແລູ້ວເຖິງແມ່ນວ່າ ການພິພາກສາປະເພດນີື້ເປັນຄກັບໝາກເຫັບຮູ້າຍກາດທີື່ຕກລງມາຈາກທູ້ອງຟ້າ,
ມັນກໍໍ່ເພື່ອຜນປະໂຫຍດສາລັບມະນຸດຫຼາຍທີື່ສຸດ. ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນການພິພາກສາຄນແບບນີື້ ມັນກໍໍ່ຈະ
ບໍໍ່ມີຜນຫຍັງຕາມມາ ແລະ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ແທູ້ໆທີື່ຈະຊ່ວຍຜູ້ຄນໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກເຫວເລິກແຫ່ງ
ຄວາມທຸກລາບາກໄດູ້. ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນພາລະກິດນີື້ ມັນກໍໍ່ຈະເປັນການຍາກຫຼາຍທີື່ຜູ້ຄນຈະຫຼຼຸດພນ
ື້
ຈາກແດນມໍລະນາ, ເພາະຫວໃຈຂອງພວກເຂາໄດູ້ຕາຍໄປດນແລູ້ວ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂາ
ກໍໍ່ຖກຊາຕານຢຽບຢ່າແຕ່ດນແລູ້ວ. ການຊ່ວຍພວກເຈື້າທີື່ຈມຢ່ກັບຄວາມເສື່ອມໂຊມຢ່າງໜັກທີສ
ື່ ດ
ຸ
ໃຫູ້ລອດພື້ນແມ່ນຈາເປັນຕູ້ອງມີການເອີື້ນເອາພວກເຈື້າຢ່າງແຮງ, ພິພາກສາພວກເຈື້າຢ່າງໜັກ; ແລູ້ວ
ໃນເມື່ອນັື້ນເອງ ມັນຈື່ງຈະເປັນໄປໄດູ້ທີື່ຈະປຸກຫວໃຈທີື່ເຢືອກເຢັນຂອງພວກເຈື້າໃຫູ້ຕື່ນຂື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ຄນທີື່ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນແລູ້ວເທັ່ານັື້ນຈື່ງສາມາດດາລງຊີວິດທີື່ມີຄວາມໝາຍໄດູ້”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ພວກເຈື້າທຸກຄນດາລງຊີວິດຢ່ໃນດິນແດນແຫ່ງຄວາມບາບ ແລະ ຄວາມຜິດສິນທາ ແລະ ພວກ
ເຈື້າທຸກຄນແມ່ນຄນທີື່ຜິດສິນທາ ແລະ ເປັນຄນບາບ. ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຈື້າບໍໍ່ພຽງແຕ່ຈະໄດູ້ເຝົື້າ
ເບິື່ງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ສາຄັນໄປກວ່ານັື້ນ ພວກເຈື້າໄດູ້ຮັບການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ, ພວກເຈາື້ ໄດູ້
ຮັບຄວາມລອດພື້ນຢ່າງເລິກເຊິື່ງແທູ້ໆ ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຈື້າໄດູ້ຮັບຄວາມຮັກທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່
ຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນທຸກສິງື່ ທີື່ພຣະເຈື້າເຮັດ, ພຣະເຈື້າຮັກພວກເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ມີເຈດຕະ
ນາຮູ້າຍ. ມັນເປັນຍູ້ອນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຈື້າ, ພຣະອງພິພາກສາພວກເຈື້າ ເພື່ອວ່າພວກເຈາື້
ຈະກວດສອບຕນເອງ ແລະ ຮັບຄວາມລອດພື້ນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ນີື້. ທັງໝດນີື້ກໍເພື່ອຈຸດປະສງໃນການເຮັດ
ມະນຸດໃຫູ້ສມບນ. ຕັື້ງແຕ່ຕື້ນຈນຈບ, ພຣະເຈື້າໄດູ້ກະທາຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດຂອງພຣະອງ ເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມປາຖະໜາທີື່ຈະທາລາຍມະນຸດທີື່ພຣະອງສູ້າງຂື້ນມາດູ້ວຍມ
ຂອງພຣະອງຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ຕອນນີື້ ພຣະອງໄດູ້ມາຢ່ທ່າມກາງພວກເຈື້າເພອ
ື່ ປະຕິບັດພາລະກິດ; ນີື້ຍິື່ງບໍໍ່
ແມ່ນຄວາມລອດພື້ນບໍ? ຖູ້າພຣະອງກຽດຊັງພວກເຈື້າ, ພຣະອງຍັງຈະປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ສາຄັນ
ດັັ່ງນັື້ນເພື່ອນາພາພວກເຈື້າດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງບໍ? ເປັນຫຍັງພຣະອງຈື່ງຕູ້ອງທນທຸກແບບນັື້ນ?
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ກຽດຊັງພວກເຈື້າ ຫຼ ມີເຈດຕະນາຮູ້າຍຕໍໍ່ພວກເຈື້າ. ພວກເຈື້າຄວນຮູ້ວ່າ ຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແມ່ນຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງທີສ
ື່ ຸດ. ມັນເປັນຍູ້ອນຜູ້ຄນບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ ພຣະອງຈື່ງຕູ້ອງໄດູ້ຊ່ວຍ
ພວກເຂາໃຫູ້ລອດພື້ນຜ່ານການພິພາກສາ; ຖູ້າບໍໍ່ສະນັື້ນ, ການຊ່ວຍພວກເຂາໃຫູ້ລອດພື້ນກໍເປັນໄປບໍໍ່
ໄດູ້. ຍູ້ອນພວກເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກວິທີດາລງຊີວດ
ິ ແລະ ເຖິງກັບບໍໍ່ຮູ້ວິທີການດາລງຊີວິດ ແລະ ຍູ້ອນພວກ
ເຈື້າດາລງຊີວິດຢ່ໃນດິນແດນທີື່ຜິດສິນທາ ແລະ ຜິດບາບນີື້ ແລະ ພວກເຈື້າເອງເປັນຜີຮູ້າຍທີື່ຜິດສິນ
ທາ ແລະ ສກກະປົກ, ພຣະອງຈື່ງບໍໍ່ສາມາດທນປ່ອຍໃຫູ້ພວກເຈື້າຊັ່ວຊູ້າລງກວ່າເກັ່າ, ພຣະອງບໍໍ່
ສາມາດທນເຫັນພວກເຈາື້ ດາລງຊີວິດໃນດິນແດນທີື່ສກກະປົກນີື້ດັັ່ງທີື່ພວກເຈື້າເຮັດໃນຕອນນີື້, ຖກ
ຊາຕານຢຽບຢ່າຢ່າງຕາມໃຈ ແລະ ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດທນປ່ອຍໃຫູ້ພວກເຈື້າຕກລງສ່ດິນແດນມໍລະນາ.
ພຣະອງພຽງແຕ່ຕອ
ູ້ ງການຮັບເອາຄນກຸ່ມນີື້ເທັ່ານັື້ນ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຈື້າໃຫູ້ພື້ນຢ່າງສມບນ. ນີແ
ື້ ມ່ນ
ຈຸດປະສງຫຼັກຂອງການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະໃນຕວພວກເຈື້າ, ມັນພຽງແຕ່ເພອ
ື່
ຄວາມລອດພື້ນ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຫັນວ່າ ທຸກສິງື່ ທີື່ປະຕິບັດໃນຕວເຈື້າແມ່ນຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມ
ລອດພື້ນ, ຖູ້າເຈື້າຄິດວ່າ ມັນເປັນພຽງວິທີການ, ວິທີທໍລະມານມະນຸດ ແລະ ເປັນບາງສິື່ງທີື່ເຊື່ອຖບໍໍ່
ໄດູ້, ແລູ້ວເຈື້າກໍອາດຕູ້ອງກັບໄປທີື່ໂລກຂອງເຈື້າເພື່ອທນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມລາ
ບາກ! ຖູ້າເຈື້າເຕັມໃຈທີື່ຈະຢ່ໃນກະແສນີື້ ແລະ ເພີດເພີນກັບການພິພາກສານີື້ ແລະ ຄວາມລອດພື້ນທີື່
ຍິື່ງໃຫຍ່ນີື້, ເພີດເພີນກັບພອນທັງໝດເຫຼັ່ານີື້, ພອນທີື່ບໍໍ່ສາມາດພບເຫັນໄດູ້ບ່ອນໃດບ່ອນໜື່ງຢ່ໃນ
ໂລກມະນຸດ ແລະ ເພີດເພີນກັບຄວາມຮັກນີື້, ແລູ້ວໃຫູ້ເຮັດດີໆ: ຢ່ໃນກະແສນີື້ເພື່ອຍອມຮັບ
ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ ເພື່ອວ່າເຈື້າຈະສາມາດຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ໃນມື້ນີື້ ເຈື້າອາດທນທຸກ
ກັບຄວາມເຈັບປວດເລັກນູ້ອຍ ແລະ ການຫຼໍໍ່ຫຼອມ ຍູ້ອນການພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ມີຄຸນຄ່າ
ແລະ ຄວາມໝາຍໃນການທນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດນີື້. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຄນຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມ ແລະ ຖກ
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ເປີດໂປງໂດຍການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງໄຮູ້ປານີ, ເປົື້າໝາຍກໍແມ່ນເພື່ອ
ລງໂທດພວກເຂາສາລັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາ, ລງໂທດເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາ, ບໍໍ່ມີຫຍັງໃນ
ພາລະກິດນີື້ທີື່ມີເຈດຕະນາປະນາມເນື້ອໜັງໃຫູ້ພັງທະລາຍ. ການເປີດເຜີຍຢ່າງໂຫດຮູ້າຍຂອງພຣະທາ
ແມ່ນພຽງເພື່ອຈຸດປະສງໃນການນາພາເຈື້າເຂື້າສ່ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ. ພວກເຈື້າໄດູ້ປະສບກັບ
ພາລະກິດນີື້ດູ້ວຍຕວເອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນວ່າ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ນາພາພວກເຈື້າເຂື້າສ່
ເສັື້ນທາງທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍ! ທັງໝດນີື້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສາມາດດາລງຢ່ດູ້ວຍຄວາມເປັນມະນຸດທີື່
ປົກກະຕິ ແລະ ທັງໝດນີື້ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດູ້ໂດຍຄວາມເປັນມະນຸດປົກກະຕິຂອງເຈື້າ. ທຸກຂັື້ນ
ຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນອີງຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງເຈື້າ, ຕາມຄວາມອ່ອນແອຂອງ
ເຈື້າ ແລະ ຕາມວຸດທິພາວະແທູ້ຈິງຂອງເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ມີພາລະທີື່ບໍໍ່ສາມາດທນໄດູ້ຖກວາງໃສ່ພວກເຈື້າ.
ສິື່ງນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ຊັດເຈນຕໍໍ່ເຈື້າໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເຈື້າຮູ້ສກຄກັບວ່າ ເຮາເຂັື້ມງວດກັບເຈື້າ ແລະ ແນ່ນອນ
ເຈື້າເຊື່ອຢ່ສະເໝີວ່າ ເຫດຜນທີື່ເຮາຂູ້ຽນຕີ, ພິພາກສາ ແລະ ຕານິຕິເຕອນເຈື້າທຸກມື້ແມ່ນຍູ້ອນເຮາ
ກຽດຊັງເຈື້າ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ສິື່ງທີື່ເຈື້າໄດູ້ທນທຸກແມ່ນການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ, ແຕ່ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ ສິື່ງນີື້ແມ່ນຄວາມຮັກສາລັບເຈື້າ ແລະ ມັນຄການປົກປ້ອງອັນຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ເບື້ອງຫຼັງແທູ້ຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງໃນສະຖານທີື່ໆຫຼູ້າຫຼັງ ແລະ ສກກະປົກທີື່ສດ
ຸ ໃນບັນດາສະຖານທີື່
ທັງປວງ ແລະ ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ພຣະເຈື້າຈື່ງສາມາດສະແດງຢ່າງຊັດເຈນເຖິງອຸປະນິໄສອັນບໍລິສຸດ
ແລະ ຊອບທາທັງໝດຂອງພຣະອງ. ແລູ້ວອຸປະນິໄສອັນຊອບທາຂອງພຣະອງຖກສະແດງອອກຜ່ານ
ຫຍັງ? ມັນຖກສະແດງອອກ ເມື່ອພຣະອງພິພາກສາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ, ເມື່ອພຣະອງ
ພິພາກສາຊາຕານ, ເມອ
ື່ ພຣະອງກຽດຊັງຄວາມຜິດບາບ ແລະ ເມື່ອພຣະອງລັງກຽດສັດຕທີຕ
ື່ ໍໍ່ຕູ້ານ
ແລະ ກະບດຕໍໍ່ພຣະອງ. ພຣະທາທີື່ເຮາກ່າວໃນມື້ນີື້ແມ່ນເພື່ອພິພາກສາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ,
ເພື່ອພິພາກສາຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງມະນຸດ, ເພື່ອສາບແຊ່ງຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດ. ຄວາມບໍໍ່
ຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມທໍລະຍດຂອງມະນຸດ, ຄາເວື້າ ແລະ ການກະທາຂອງມະນຸດ, ທຸກສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຕູ້ອງຕກຢ່ພາຍໃຕູ້ການພິພາກສາ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງທັງໝດຂອງ
ມະນຸດແມ່ນໄດູ້ຖກປະນາມວ່າເປັນຄວາມຜິດບາບ. ພຣະທາຂອງພຣະອງກ່ຽວພັນກັບຫຼັກການແຫ່ງ
ການພິພາກສາ; ພຣະອງໃຊູ້ການພິພາກສາແຫ່ງຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງມະນຸດ, ຄາສາບແຊ່ງແຫ່ງ
ຄວາມກະບດຂອງມະນຸດ ແລະ ການເປີດໂປງໃບໜູ້າທີື່ຂີື້ຮູ້າຍຂອງມະນຸດເພື່ອສະແດງອອກເຖິງອຸປະ
ນິໄສອັນຊອບທາຂອງພຣະອງ. ຄວາມບໍລິສຸດເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ອຸປະນິໄສອັນຊອບທາຂອງພຣະອງ
ແລະ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ ຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈື້າຄອຸປະນິໄສອັນຊອບທາແທູ້ຈິງຂອງພຣະອງ.
ອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຈື້າແມ່ນບໍລບ
ິ ດແຫ່ງພຣະທາໃນປັດຈຸບັນ, ເຮາໃຊູ້ພວກມັນເພື່ອ
ກ່າວ ແລະ ພິພາກສາ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ. ສິື່ງນີື້ເທັ່ານັື້ນຄພາລະກິດ
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ທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ສິື່ງນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ເຮັດໃຫູ້ຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈື້າແຈູ້ງສະຫວ່າງຢ່າງສມບນ. ຖູ້າບໍໍ່ມີ
ຮ່ອງຮອຍຂອງອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມໃນຕວເຈາື້ , ແລູ້ວພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ພິພາກສາເຈື້າ ຫຼ ພຣະອງຈະ
ບໍໍ່ສະແດງອຸປະນິໄສອັນຊອບທາຂອງພຣະອງຕໍໍ່ເຈື້າ. ຍູ້ອນເຈື້າມີອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມ, ພຣະເຈື້າ
ຈະບໍໍ່ປ່ອຍເຈື້າໄປ ແລະ ມັນແມ່ນຜ່ານສິື່ງນີື້ ຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະອງຈື່ງຖກສະແດງອອກ. ຖູ້າພຣະເຈື້າ
ເຫັນວ່າ ຄວາມສກກະປົກ ແລະ ຄວາມກະບດຂອງມະນຸດມີຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກ່າວ ຫຼ
ພິພາກສາເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່ໄດູ້ຂຽູ້ ນຕີເຈື້າ ຍູ້ອນຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງເຈື້າ, ແລູ້ວສິື່ງນີື້ກໍຈະພິສດວ່າພຣະອງບໍໍ່
ແມ່ນພຣະເຈື້າ, ຍູ້ອນວ່າພຣະອງຈະບໍໍ່ມີຄວາມກຽດຊັງຄວາມຜິດບາບ; ພຣະອງຈະສກກະປົກຄກັບ
ມະນຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນເປັນຍູ້ອນຄວາມສກກະປົກຂອງເຈື້າ ເຮາຈື່ງພິພາກສາເຈື້າ ແລະ ມັນເປັນ
ຍູ້ອນຄວາມເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມກະບດຂອງເຈື້າ ເຮາຈື່ງຂູ້ຽນຕີເຈື້າ. ເຮາບໍໍ່ໄດູ້ໂອູ້ອວດລິດ
ອານາດຂອງເຮາຕໍໍ່ພວກເຈື້າ ຫຼ ຕັື້ງໃຈກດຂີພ
ື່ ວກເຈື້າ; ເຮາເຮັດສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ກໍຍູ້ອນພວກເຈື້າຜູ້ທີື່ເກີດ
ໃນດິນແດນອັນສກກະປົກນີື້ ຖກເຮັດໃຫູ້ເປິເປືື້ອນດູ້ວຍຄວາມສກກະປົກຢ່າງຮຸນແຮງ. ພວກເຈື້າໄດູ້
ສນເສຍຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພວກເຈື້າໄປແລູ້ວ ແລະ ພວກເຈື້າໄດູ້ກາຍມາເປັນ
ໝທີື່ເກີດໃນມຸມທີື່ສກກະປົກທີື່ສຸດຂອງໂລກ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມັນເປັນຍູ້ອນສິື່ງນີື້ ພວກເຈື້າຈື່ງ
ຖກພິພາກສາ ແລະ ເຮາຈື່ງປ່ອຍຄວາມໂກດຮູ້າຍຂອງເຮາມາເຖິງພວກເຈາື້ . ມັນເປັນຍູ້ອນການ
ພິພາກສານີື້ແທູ້ໆ ພວກເຈື້າຈື່ງສາມາດເຫັນວ່າພຣະເຈື້າເປັນພຣະເຈື້າທີື່ຊອບທາ ແລະ ພຣະເຈື້າ
ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ບໍລິສຸດ; ມັນເປັນຍູ້ອນຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ຄວາມຊອບທາຂອງພຣະອງ
ແທູ້ໆ, ພຣະອງຈື່ງພິພາກສາພວກເຈື້າ ແລະ ປ່ອຍຄວາມໂກດຮູ້າຍຂອງພຣະອງໃສ່ພວກເຈື້າ.
ຍູ້ອນພຣະອງສາມາດເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສອັນຊອບທາຂອງພຣະອງ ເມື່ອພຣະອງເຫັນຄວາມກະບດ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ຍູ້ອນພຣະອງສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະອງ ເມື່ອພຣະອງເຫັນຄວາມ
ສກກະປົກຂອງມະນຸດ, ສິື່ງນີື້ກໍພຽງພໍທີື່ຈະສະແດງວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າເອງ ຜູ້ທີື່ບໍລິສຸດ ແລະ
ສມບນ ແລະ ຍັງດາລງຊີວິດຢ່ໃນດິນແດນທີື່ສກກະປົກ.
(ຄັດຈາກບດ “ວິທີທີື່ຜນຂອງບາດກູ້າວທີສອງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະຖກບັນລຸ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າຊງກະທາພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການລງໂທດ ເພື່ອວ່າມະນຸດຈະສາມາດ
ໄດູ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອງ ແລະ ເພື່ອເປັນປະຈັກພະຍານໃຫູ້ພຣະອງ. ຖູ້າບໍໍ່ມີການພິພາກສາ
ຂອງພຣະອງ ຕໍໍ່ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ, ມະນຸດຈະບໍໍ່ສາມາດຮູ້ອຸປະນິໄສທີື່ທ່ຽງທາ
ຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງຈະບໍໍ່ຍອມຮັບເອາຄວາມຜິດ ແລະ ເຂາຈະບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ເດີມກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າໄປເປັນຄວາມຮູ້ ໃໝ່ໄດູ້. ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງການເປັນປະຈັກພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະອງ
ແລະ ເພື່ອການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ, ພຣະອງຊງເປີດເຜີຍຄວາມເປັນພຣະອງທັງໝດສ່ສາທາລະນະ
ຊນ, ສະນັື້ນ ການປາກດຕວຂອງພຣະອງໃນສາທາລະນະຊນ ຈິື່ງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ,
147

ເຮັດໃຫູ້ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພື່ອການເປັນປະຈັກພະຍານໃຫູ້ແກ່
ພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ. ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ ແມ່ນເຮັດໄດູ້ຜ່ານພາລະກິດຫຼາຍປະເພດ
ຂອງພຣະເຈື້າ; ຖູ້າບໍໍ່ມີການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວຕໍໍ່ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ, ມະນຸດຈະບໍໍ່ສາມາດເປັນປະຈັກ
ພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະເຈື້າໄດູ້ ຫຼ ສະແຫວງຫາຫວໃຈຂອງພຣະເຈື້າ. ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງ
ມະນຸດບັ່ງບອກວ່າ ມະນຸດໄດູ້ຫຼຼຸດພື້ນອອກຈາກການເປັນທາດຂອງຊາຕານ ແລະ ອອກຈາກອິດທິພນ
ຂອງຄວາມມດ ແລະ ໄດູ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຕວຢ່າງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ເປັນພະຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນຜູ້ຄນທີື່ສະແຫວງຫາຫວໃຈຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນທຸກມື້ນ,ີື້ ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດ ໄດູ້ຊງສະເດັດມາເພື່ອກະທາພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະອງຊງກາ
ນດໃຫູ້ມະນຸດມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອງ, ເຊື່ອຟັງພຣະອງ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະອງ ໂດຍທີື່
ຮູ້ຈັກພາລະກິດແທູ້ ແລະ ພາລະກິດປົກກະຕິຂອງພຣະອງ, ເຊື່ອຟັງທຸກພຣະທາ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງບໍໍ່ໄດູ້ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ເປັນປະຈັກພະຍານຕໍໍ່ພາລະກິດທັງໝ
ດທີື່ພຣະອງຊງກະທາເພື່ອຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພນ
ື້ ພູ້ອມດູ້ວຍການກະທາທັງໝດທີື່ພຣະອງຊງກະທາ
ສາເລັດໃນການປົກຄອງມະນຸດ. ຜູ້ຄນທີື່ເປັນປະຈັກພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະເຈື້າຕູ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າ; ມີພຽງການເປັນປະຈັກພະຍານແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ຖກຕູ້ອງ ແລະ ເປັນຈິງ ແລະ ມີພຽງ
ການເປັນປະຈັກພະຍານແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຊາຕານອັບອາຍໄດູ້. ພຣະເຈື້າຊງນາໃຊູ້ຜູ້
ຄນທີື່ມາຮູ້ຈັກພຣະອງຜ່ານປະສບການພິພາກສາຂອງພຣະອງ ແລະ ຜ່ານການລງໂທດ, ການຈັດການ
ແລະ ການຕັດຈານວນ ເພື່ອເປັນປະຈັກພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະອງ. ພຣະອງຊງນາໃຊູ້ຜູ້ຄນທີື່ຊາຕານເຮັດ
ໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ເພອ
ື່ ໃຫູ້ເປັນປະຈັກພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະອງ ແລະ ພູ້ອມນັນ
ື້ ພຣະອງຍັງຊງນາໃຊູ້ຜູ້ທີື່
ໄດູ້ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສ ແລະ ຜູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບພອນຈາກພຣະອງ ເພື່ອເປັນປະຈັກພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະອງ.
ພຣະອງບໍໍ່ຕູ້ອງການໃຫູ້ມະນຸດມາສັນລະເສີນພຣະອງດູ້ວຍປາກຂອງເຂາ ແລະ ພຣະອງຊງບໍໍ່
ຕູ້ອງການຄາສັນລະເສີນ ແລະ ການເປັນພະຍານແບບຂອງຊາຕານ ເຊິື່ງເປັນຜູ້ທີື່ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້
ຊ່ວຍເຫຼອ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງຄນທີື່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ຄວາ ມໝ າ ຍຂອ ງພ າ ລະ ກິດ ແ ຫ ່ງ ກາ ນ ທ ດລອງ ແ ລະ ກາ ນ ຫ ຼໍໍ່ຫ ຼອ ມ
ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ແມ່ນຫຍັງຄສະພາວະພາຍໃນຜູ້ຄນ ທີື່ການທດລອງແນໃສ່? ພວກມັນແນໃສ່ອຸປະນິໄສທີື່ເປັນປໍ
ລະປັກໃນຜູ້ຄນ ເຊິື່ງບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈໄດູ້. ມີຫຼາຍສິື່ງທີື່ບໍໍ່ບໍລສ
ິ ຸດພາຍໃນຜູ້ຄນ ແລະ ມີ
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ຫຼາຍສິື່ງທີື່ບໍໍ່ຈິງໃຈ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພຣະອງຈື່ງເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນໄດູ້ຮັບການທດລອງເພື່ອເຮັດໃຫູ້
ພວກເຂາບໍລິສຸດ...
ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະພ່າຍແພູ້ໃນລະຫວ່າງການທດລອງຢ່າງ
ຫຼີກເວັື້ນບໍໍ່ໄດູ້, ຍູ້ອນເຈື້າບໍໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນສມບນແບບໄດູ້ແນວໃດ, ພຣະອງເຮັດໃຫູ້
ພວກເຂາສມບນແບບດູ້ວຍວິທີໃດ ແລະ ເມື່ອການທດລອງຂອງພຣະເຈື້າມາເຖິງເຈື້າ ແລະ ການທດ
ລອງເຫຼັ່ານັື້ນບໍໍ່ເຂື້າກັນກັບຄວາມຄິດຂອງເຈື້າ, ເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ສາມາດຍດໝັື້ນໄດູ້. ຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງ
ຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະອງ ແລະ ເມື່ອອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະອງຖກ
ສາແດງໃຫູ້ກັບຜູ້ຄນ, ມັນຈະເກີດຫຍັງຂື້ນກັບເນື້ອໜັງຂອງເຈື້າ? ເມອ
ື່ ອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງ
ພຣະອງຖກສາແດງໃຫູ້ກບ
ັ ຜູ້ຄນ, ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາກໍຈະທນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດຢ່າງໃຫຍ່
ຫຼວງໂດຍຫຼີກເວັື້ນບໍໍ່ໄດູ້. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ທນທຸກຕໍໍ່ຄວາມເຈັບປວດນີື້ ແລູ້ວເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດຖກພຣະເຈື້າ
ເຮັດໃຫູ້ສມບນໄດູ້ ຫຼ ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດອຸທິດຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້. ຖູ້າພຣະເຈື້າ
ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສມບນແບບ ພຣະອງກໍຈະສາແດງອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະອງໃຫູ້ກັບເຈື້າຢ່າງ
ແນ່ນອນ. ຕັື້ງແຕ່ເວລາແຫ່ງການຊງສູ້າງຈນເຖິງປັດຈຸບັນ, ພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍສາແດງອຸປະນິໄສທັງໝດ
ຂອງພຣະອງຕໍໍ່ມະນຸດຈັກເທື່ອ, ແຕ່ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍນີື້ ພຣະອງໄດູ້ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສນັື້ນໃຫູ້
ກັບກຸ່ມຄນທີື່ພຣະອງໄດູ້ລິຂິດ ແລະ ໄດູ້ເລອກໄວູ້ແລູ້ວ ແລະ ໂດຍການເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນສມບນ,
ພຣະອງເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ, ຜ່ານທາງທີື່ພຣະອງເຮັດໃຫູ້ກຸ່ມຄນສມບນ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວ
ແມ່ນຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈງິ ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ມີໃຫູ້ກັບຜູ້ຄນ. ການຜະເຊີນຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງຂອງ
ພຣະເຈື້ານັື້ນ ແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ຜູ້ຄນທນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຈ່າຍລາຄາທີື່
ສງ. ມີແຕ່ຫງຼັ ຈາກສິງື່ ນີື້ເທັ່ານັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງຈະຖກຮັບໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ຈະສາມາດມອບຄວາມ
ຮັກທີື່ແທູ້ຈິງຄນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ມີພຽງແຕ່ເມື່ອນັື້ນ ພຣະເຈື້າຈື່ງຈະພໍໃຈ. ຖູ້າຜູ້ຄນປາຖະໜ
າທີື່ຈະຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບ ແລະ ຖູ້າພວກເຂາປາຖະໜາທີື່ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ມອບຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພວກເຂາໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າຢ່າງເຕັມທີື່, ພວກເຂາກໍ
ຕູ້ອງຜະເຊີນກັບການທນທຸກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ການທໍລະມານຫຼາຍຢ່າງຈາກສະພາບການຕ່າງໆ
ຂອງພວກເຂາ, ເພື່ອທນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດທີື່ຮູ້າຍແຮງກວ່າຄວາມຕາຍ. ໃນທີື່ສຸດ ພວກເຂາກໍ
ຈະຖກບັງຄັບໃຫູ້ມອບຫວໃຈທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພວກເຂາຄນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງຈະ
ຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ມັນໄດູ້ຖກເປີດເຜີຍຢ່ໃນລະຫວ່າງຄວາມຍາກລາບາກ ແລະ ການຫຼໍໍ່
ຫຼອມ. ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ຄວາມຮັກຂອງຜູ້ຄນບໍລສ
ິ ຸດ ແລະ ສິື່ງນີື້ບັນລຸຜນຈາກທ່າມກາງຄວາມຍາກ
ລາບາກ ແລະ ການຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມເທັ່ານັື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ການຮັກພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ເມື່ອພບກັບສະພາວະຂອງມະນຸດ ແລະ ທ່າທີທີື່ມະນຸດມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃໝ່ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດມີທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍໍ່ພຣະອງ ແລະ ທັງຄວາມຮັກ ແລະ
ຄາພະຍານ. ສະນັື້ນ ມະນຸດຕູ້ອງປະສບກັບການຫຼໍໍ່ຫຼອມທີື່ພຣະເຈື້າມີໃຫູ້ກັບພວກເຂາ ພູ້ອມດູ້ວຍ
ການພິພາກສາຂອງພຣະອງ, ການຈັດການ ແລະ ການລິຮານພວກເຂາ ເຊິື່ງຖູ້າຫາກປາສະຈາກສິື່ງນັື້ນ
ມະນຸດຈະບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ ແລະ ຈະບໍໍ່ສາມາດຮັກ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະອງຢ່າງແທູ້
ຈິງຈັກເທື່ອ. ການຫຼຫ
ໍໍ່ ຼອມທີື່ພຣະເຈື້າມີໃຫູ້ກັບມະນຸດ ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພອ
ື່ ຜນສະທູ້ອນດູ້ານດຽວ,
ແຕ່ເພື່ອຜນສະທູ້ອນຫຼາຍດູ້ານ. ມີພຽງແຕ່ໃນວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ພຣະເຈື້າຈະປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ຫຼໍໍ່ຫຼອມໃນຜູ້ຄນທີື່ເຕັມໃຈສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ເພື່ອວ່າ ຄວາມຕັື້ງໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພວກ
ເຂາຈະຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ສາລັບຄນທີເື່ ຕັມໃຈສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ຄນທີື່ປາຖະ
ໜາຫາພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດທີື່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່ານີື້ ຫຼ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມ
ແບບນີື້. ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກ ຫຼ ເຂື້າໃຈໂດຍມະນຸດຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເພາະໃນທີື່
ສຸດ ພຣະເຈື້າກໍເປັນພຣະເຈື້າ. ໃນທີື່ສຸດ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພຣະເຈື້າຈະມີອຸປະນິໄສຄກັບມະນຸດ ແລະ
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມັນບໍໍ່ງ່າຍສາລັບມະນຸດທີື່ຈະຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ. ມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ມີຄວາມຈິງ
ໂດຍທາມະຊາດ ແລະ ຄນທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຈະບໍໍ່ເຂື້າໃຈສິງື່ ນີື້ຢ່າງງ່າຍດາຍ; ມະນຸດ
ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແລະ ຂາດຄວາມເດັດດ່ຽວທີື່ຈະນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການປະຕິບັດ ແລະ ຖູ້າ
ເຂາບໍໍ່ທນທຸກ ແລະ ບໍໍ່ຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມ ຫຼ ຖກພິພາກສາ, ແລູ້ວຄວາມຕັື້ງໃຈຂອງເຂາຈະບໍໍ່ຖກເຮັດໃຫູ້
ສມບນຈັກເທື່ອ. ສາລັບທຸກຄນ, ການຫຼໍ່ໍຫຼອມແມ່ນເຈັບປວດຫຼາຍ ແລະ ຍາກທີື່ຈະຮັບໄດູ້, ແຕ່
ໃນລະຫວ່າງການຫຼໍໍ່ຫຼອມນີື້ ທີື່ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງພຣະອງຊັດເຈນຕໍໍ່ມະນຸດ
ແລະ ເປີດເຜີຍສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍຂື້ນ ແລະ
ດາເນີນການລິຮານ ແລະ ການຈັດການຢ່າງແທູ້ຈິງຫຼາຍຂື້ນ; ຜ່ານການປຽບທຽບລະຫວ່າງຂໍໍ້ມນ
ແລະ ຄວາມຈິງ, ພຣະອງມອບຄວາມເຂື້າໃຈຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບມະນຸດເອງ ແລະ ຄວາມຈິງໃຫູ້ກັບ
ພວກເຂາ ແລະ ມອບຄວາມເຂື້າໃຈຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ , ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ຈື່ງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດມີຄວາມຮັກທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ບໍລິສຸດຫຼາຍຂື້ນສາລັບພຣະເຈື້າ . ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນ
ເປົື້າໝາຍຂອງພຣະເຈື້າໃນການດາເນີນການຫຼໍໍ່ຫຼອມ. ພາລະກິດທຸກຢ່າງທີື່ພຣະເຈື້າກະທາໃນ
ມະນຸດ ແມ່ນມີເປົື້າໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງມັນເອງ; ພຣະເຈື້າບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍ ຫຼ ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ກັບມະນຸດ . ການຫຼໍໍ່ຫຼອມບໍໍ່ໄດູ້
ໝາຍເຖິງການກາຈັດຜູ້ຄນອອກຈາກການຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ຫຼ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍເຖິງການທາລາຍ
ພວກເຂາໃນນະຮກ. ກງກັນຂູ້າມ ມັນໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໃນລະຫວ່າງ
ການຫຼໍໍ່ຫຼອມ, ປ່ຽນແປງເຈດຕະນາຂອງເຂາ, ທັດສະນະດັັ່ງເດີມຂອງເຂາ, ປ່ຽນແປງຄວາມຮັກທີື່ເຂາ
ມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ປ່ຽນແປງຊີວິດທັງໝດຂອງເຂາ. ການຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມແມ່ນການທດສອບທີື່ແທູ້ຈິງຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ເປັນແບບຟອມຂອງການຝຶກຝົນທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການຫຼໍໍ່ຫຼອມເທັ່ານັື້ນ
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ຄວາມຮັກຂອງເຂາຈງື່ ສາມາດປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຕາມທາມະຊາດຂອງມັນ.
(ຄັດຈາກບດ “ເມື່ອປະສບກັບການຫຼໍໍ່ຫຼອມເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງສາມາດມີຄວາມຮັກຢ່າງແທູ້ຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຍິື່ງການຫຼໍໍ່ຫຼອມຂອງພຣະເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຫວໃຈຂອງຜູ້ຄນກໍສາມາດຮັກພຣະເຈື້າຫຼາຍ
ສໍ່ານັື້ນ. ຄວາມທໍລະມານທີື່ຢ່ໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂາ, ພວກ
ເຂາສາມາດສະຫງ ບສຸກຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າໄດູ້ຫຼາຍຂື້ນ, ຄວາມສາພັນຂອງພວກເຂາກັບພຣະເຈື້າກໍ
ໃກູ້ຊິດຂື້ນ ແລະ ພວກເຂາສາມາດເຫັນເຖິງຄວາມຮັກສງສຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມລອດພື້ນສງ
ສຸດຂອງພຣະອງໄດູ້ດີຂື້ນ. ເປໂຕປະສບກັບການຫຼໍໍ່ຫຼອມຫຼາຍຮູ້ອຍຄັື້ງ ແລະ ໂຢບປະສບກັບການທດ
ລອງຫຼາຍຄັື້ງ. ຖູ້າພວກເຈື້າປາຖະໜາທີື່ຈະຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນ, ພວກເຈື້າຕູ້ອງປະສບກັບ
ການຫຼໍໍ່ຫຼອມຫຼາຍຮູ້ອຍຄັງື້ ເຊັັ່ນດຽວກັນ; ມີພຽງແຕ່ພວກເຈື້າຜ່ານຂະບວນການນີື້ ແລະ ເພິື່ງພາ
ບາດກູ້າວນີື້ເທັ່ານັື້ນ, ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ຖກພຣະເຈື້າ
ເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ການຫຼໍໍ່ຫຼອມແມ່ນຫນທາງທີື່ດທ
ີ ີື່ສຸດທີື່ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນສມບນ; ການຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມ
ແລະ ການທດລອງຢ່າງໜັກເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງຈະສາມາດນາຄວາມຮັກໃນຫວໃຈຂອງຜູ້ຄນທີື່ມີຕພ
ໍໍ່ ຣະເຈື້າ
ອອກມາໄດູ້. ຫາກປາສະຈາກຄວາມລາບາກ, ຜູ້ຄນກໍຂາດຄວາມຮັກທີື່ມີຕພ
ໍໍ່ ຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ; ຖູ້າ
ພວກເຂາບໍໍ່ຖກທດສອບຢ່ພາຍໃນ, ຖູ້າພວກເຂາບໍໍ່ຖກປ່ອຍໃຫູ້ຕກຢ່ໃນການຫຼໍໍ່ຫຼອມຢ່າງແທູ້ຈິງ,
ແລູ້ວຫວໃຈຂອງພວກເຂາກໍຈະເລື່ອນລອຍຢ່ຂູ້າງນອກຕະຫຼອດເວລາ. ເມື່ອຖກຫຼຫ
ໍໍ່ ຼອມຈນຮອດຈຸດ
ໃດໜື່ງ, ເຈື້າຈະເຫັນຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຂອງເຈື້າເອງ, ເຈື້າຈະເຫັນວ່າ ເຈື້າກາລັງ
ຂາດເຂີນຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດເອາຊະນະບັນຫາຕ່າງໆທີື່ເຈື້າຜະເຊີນຢ່ ແລະ ເຈື້າຈະເຫັນ
ວ່າຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງເຈື້ານັື້ນຍິື່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດ. ຢໃ່ ນລະຫວ່າງການທດລອງເທັ່ານັື້ນ ຜູ້ຄນຈື່ງຈະ
ສາມາດຮູ້ສະພາວະທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພວກເຂາແທູ້; ການທດລອງເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນສມບນຍິື່ງຂື້ນ.
ໃນລະຫວ່າງເວລາຊັ່ວຊີວິດຂອງເພິື່ນ, ເປໂຕປະສບກັບການຫຼໍໍ່ຫຼອມຫຼາຍຮູ້ອຍຄັື້ງ ແລະ ຜ່ານ
ປະສບການຢ່າງທາລຸນຫຼາຍຄັື້ງ. ການຫຼໍໍ່ຫຼອມນີື້ກາຍເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັກສງສຸດທີື່ເພິື່ນມີໃຫູ້
ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນປະສບການທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດຕະຫຼອດທັງຊີວິດຂອງເພິື່ນ. ເຫດຜນໜື່ງທີື່ເພິື່ນ
ສາມາດມີຄວາມຮັກສງສຸດໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າກໍຍູ້ອນຄວາມຕັື້ງໃຈຂອງເພິື່ນທີື່ຈະຮັກພຣະເຈື້າ; ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສາຄັນໄປກວ່ານັື້ນ ມັນແມ່ນຍູ້ອນການຫຼໍໍ່ຫຼອມ ແລະ ການທນທຸກທີື່ເພິື່ນໄດູ້ປະສບ.
ການທນທຸກນີື້ໄດູ້ກາຍເປັນເຄື່ອງນາທາງໃນເສັື້ນທາງແຫ່ງການຮັກພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນສິື່ງທີື່ໜູ້າ
ຈດຈາທີື່ສຸດສາລັບເພິື່ນ. ຖູ້າຜູ້ຄນບໍໍ່ໄດູ້ປະສບກັບຄວາມເຈັບປວດໃນການຫຼໍໍ່ຫຼອມ ໃນເວລາທີື່
ຮັກພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວຄວາມຮັກຂອງພວກເຂາກໍຈະເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມບໍໍ່ບໍລິສຸດ ແລະ ອີງຕາມຄວາມ
ມັກຂອງພວກເຂາເອງ; ຄວາມຮັກແບບນີື້ແມ່ນເຕັມໄປດູ້ວຍແນວຄິດຂອງຊາຕານ ແລະ ໂດຍ
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ພື້ນຖານແລູ້ວ ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າເລີຍ. ການມີຄວາມຕັື້ງໃຈຮັກ
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ຄກັບການຮັກພຣະເຈື້າແທູ້ຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຂາຄິດໃນຫວໃຈຂອງພວກ
ເຂາແມ່ນເພື່ອເຫັນແກ່ການຮັກພຣະເຈື້າ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມຄິດ
ຂອງພວກເຂາ ຄກັບວ່າ ອຸທິດໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າທັງໝດ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມຄິດຕ່າງໆຂອງມະນຸດ,
ແຕ່ເມື່ອຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາຖກນາມາຢ່ຕໍໍ່ໜາູ້ ພຣະເຈື້າ, ພຣະອງກໍບໍໍ່ໄດູ້ຍກຍູ້ອງ ຫຼ ໃຫູ້ພອນ
ຄວາມຄິດດັັ່ງກ່າວນັື້ນ. ແມ່ນແຕ່ເມື່ອຜູ້ຄນໄດູ້ເຂາື້ ໃຈຄວາມຈິງທັງໝດ, ເມື່ອພວກເຂາໄດູ້ຮຽນຮູ້ຈັກ
ຄວາມຈິງທັງໝດ ນີື້ກໍບໍໍ່ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ມັນເປັນເຄື່ອງໝາຍສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງການຮັກພຣະເຈື້າ,
ມັນບໍໍ່ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ຄນເຫຼັ່ານີື້ຮັກພຣະເຈື້າແທູ້ຈິງ. ເຖິງແມ່ນຜູ້ຄນຈະເຂື້າໃຈຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງ
ໂດຍບໍໍ່ໄດູ້ຜ່ານປະສບການຫຼໍໍ່ຫຼອມກໍຕາມ, ພວກເຂາກໍບໍໍ່ສາມາດນາຄວາມຈິງເຫຼັ່ານັື້ນເຂື້າສ່ການ
ປະຕິບັດໄດູ້; ມີພຽງໃນລະຫວ່າງການຫຼໍໍ່ຫຼອມເທັ່ານັື້ນ ຜູ້ຄນຈື່ງສາມາດເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້
ຈິງຂອງຄວາມຈິງເຫຼັ່ານີ,ື້ ມີພຽງເມື່ອນັື້ນ ຜູ້ຄນຈື່ງສາມາດເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມໝາຍພາຍໃນຂອງພວກ
ເຂາຢ່າງແທູ້ຈິງ. ໃນເວລານັື້ນ, ເມື່ອພວກເຂາພະຍາຍາມອີກຄັື້ງ, ພວກເຂາກໍຈະສາມາດນາຄວາມຈິງ
ເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຢ່າງຖກຕູ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ; ໃນເວລານັື້ນ, ແນວ
ຄິດມະນຸດຂອງພວກເຂາກໍຈະມີໜູ້ອຍລງ, ຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຂອງພວກເຂາໄດູ້ຫຼຼຸດລງ
ແລະ ຄວາມຮູ້ສກແບບມະນຸດຂອງພວກເຂາກໍຫຼຼຸດລງ; ມີແຕ່ໃນເວລານັນ
ື້ ການປະຕິບັດຂອງພວກ
ເຂາຈື່ງຈະເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກທີມ
ື່ ີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ.
(ຄັດຈາກບດ “ເມື່ອປະສບກັບການຫຼໍໍ່ຫຼອມເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງສາມາດມີຄວາມຮັກຢ່າງແທູ້ຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເມື່ອພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມມະນຸດ, ມະນຸດກໍຈະທນທຸກ. ຍິື່ງການຫຼໍໍ່ຫຼອມຂອງ
ບຸກຄນໃດໜື່ງຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຄວາມຮັກທີື່ພວກເຂາມີຕພ
ໍໍ່ ຣະເຈື້າກໍຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ
ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າກໍຖກເປີດເຜີຍໃນຕວພວກເຂາຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ໃນທາງກງກັນຂູ້າມ ຍິື່ງ
ບຸກຄນໃດໜື່ງໄດູ້ຮັບການຫຼໍໍ່ຫຼອມໜູ້ອຍສໍ່າໃດ, ຄວາມຮັກທີື່ເຂາມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າກໍມີໜູ້ອຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ
ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າກໍຖກເປີດເຜີຍໃນຕວເຂາໜູ້ອຍສໍ່ານັື້ນ. ຍິື່ງການຫຼໍໍ່ຫຼອມ ແລະ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງບຸກຄນໃດໜື່ງຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ ຍິື່ງຄວາມທໍລະມານທີື່ພວກເຂາ
ຜະເຊີນມີຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຄວາມຮັກຂອງພວກເຂາຕໍພ
ໍ່ ຣະເຈື້າຈະຍິື່ງເຕີບໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ, ຄວາມເຊື່ອ
ຂອງເຂາທີມ
ື່ ີໃນພຣະເຈື້າກໍແທູ້ຈິງຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າກໍຍິື່ງເລິກເຊິື່ງ
ຫຼາຍຂື້ນ. ໃນປະສບການຂອງເຈື້າ, ເຈື້າຈະເຫັນວ່າ ຄນທີື່ທນທຸກຢ່າງຫຼາຍໃນຂະນະທີື່ພວກເຂາຖກ
ຫຼໍໍ່ຫຼອມ, ຄນທີື່ຖກຈັດການ ແລະ ຖກລງວິໄນຢ່າງຫຼາຍ ແລະ ເຈື້າຈະເຫັນວ່າ ມັນແມ່ນຄນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ມີ
ຄວາມຮັກຢ່າງເລິກເຊິື່ງສາລັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ແຫຼມຄມກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ
ຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຜະເຊີນກັບການຖກຈັດການ ກໍມີພຽງຄວາມຮູ້ຕນ
ື້ ໆ ແລະ ພວກເຂາພຽງແຕ່
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ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ “ພຣະເຈື້າແສນດີ, ພຣະອງປະທານຄວາມເມດຕາໃຫູ້ກບ
ັ ຜູ້ຄນ ເພື່ອພວກເຂາ
ສາມາດມີຄວາມສຸກກັບພຣະອງໄດູ້”. ຖູ້າຜູ້ຄນໄດູ້ຜະເຊີນກັບການຖກຈັດການ ແລະ ການຖກລງ
ວິໄນ, ແລູ້ວພວກເຂາສາມາດເວື້າດູ້ວຍຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ ຍິື່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນມະນຸດມະຫັດສະຈັນຫຼາຍສາໍ່ ໃດ, ພາລະກິດນັື້ນກໍຍິື່ງມີຄ່າ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ
ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຍິື່ງພາລະກິດນັື້ນເປັນສິື່ງທີື່ເຂື້າໃຈຍາກສາລັບເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ ຍິື່ງມັນບໍໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບແນວຄິດຂອງເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຍິື່ງສາມາດເອາຊະນະເຈື້າ, ຮັບເອາເຈື້າ
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສມບນຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຄວາມໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຊ່າງຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ!
ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ຫຼໍໍ່ຫຼອມມະນຸດໃນລັກສະນະນີື້, ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດດູ້ວຍວິທີນີື້, ແລູ້ວ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍເລີຍ. ມັນຖກເວື້າໃນອະດີດວ່າ
ພຣະເຈື້າຈະຄັດເລອກ ແລະ ຮັບເອາກຸ່ມນີື້ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສມບນໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ; ໃນນີື້, ມີ
ຄວາມໝາຍທີື່ພິເສດ. ຍິື່ງພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາຍໃນພວກເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຄວາມ
ຮັກຂອງພວກເຈື້າທີມ
ື່ ີຕພ
ໍໍ່ ຣະເຈື້າກໍເລິກເຊິື່ງ ແລະ ບໍລິສຸດຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຍິື່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຍິື່ງ
ໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ມະນຸດກໍຍິື່ງສາມາດເຂື້າໃຈເຖິງບາງສິື່ງກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງຫຼາຍສາໍ່
ນັື້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອງກໍຍິື່ງເລິກເຊິື່ງຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄນທີື່ຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນຕູ້ອງຜ່ານການຫຼໍໍ່ຫຼອມ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນໄດູ້ທັງດູ້ານບວກ ແລະ ດູ້ານລບ. ມັນຂື້ນຢ່ກັບວ່າເຈື້າ
ສາມາດປະສບໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ຂື້ນຢ່ກັບວ່າເຈື້າສະແຫວງຫາທີຈ
ື່ ະຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນ ຫຼ ບໍ.ໍ່
ຖູ້າເຈື້າສະແຫວງຫາທີື່ຈະຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນຢ່າງແທູ້ຈິງ, ແລູ້ວສິື່ງທີື່ເປັນລບກໍບໍໍ່ສາມາດເຮັດ
ໃຫູ້ເຈື້າໄດູ້ຮັບຄວາມສນເສຍໄດູ້, ແຕ່ຈະສາມາດນາເອາສິື່ງທີື່ເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າມາໃຫູ້ເຈື້າ ແລະ
ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ໄດູ້ຫຼາຍຂື້ນວ່າມີສິື່ງໃດທີື່ຍງັ ຂາດເຂີນໃນຕວເຈື້າ, ສາມາດເຂື້າໃຈສະຖານະ
ພາບທີື່ແທູ້ຈິງຂອງເຈື້າຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເຫັນວ່າມະນຸດບໍໍ່ມີຫຍັງ ແລະ ກໍບໍໍ່ແມ່ນຫຍັງ; ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ປະສບ
ກັບການທດລອງ, ເຈື້າກໍບໍໍ່ຮູ້ ແລະ ຈະຮູ້ສກວ່າເຈື້າຢ່ເໜອຄນອື່ນ ແລະ ດີກວ່າຄນອື່ນຢ່ສະເໝີ. ຜ່ານ
ສິື່ງທັງໝດນີື້ ເຈື້າຈະເຫັນວ່າທຸກສິື່ງທີື່ມາກ່ອນໜູ້ານີື້ໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດລງໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ
ຖກປົກປ້ອງໂດຍພຣະເຈື້າ. ການເຂື້າສ່ການທດລອງເຮັດໃຫູ້ເຈື້າປາສະຈາກຄວາມຮັກ ຫຼ ຄວາມ
ເຊື່ອ, ເຈື້າຂາດການອະທິຖານ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຮູ້ອງເພງນະມັດສະການ ແລະ ໂດຍບໍໍ່ຮູ້ຕວ, ໃນ
ທ່າມກາງສິງື່ ນີື້ ເຈື້າກໍໄດູ້ມາຮູ້ຈັກຕວຕນຂອງເຈື້າເອງ. ພຣະເຈື້າມີຫຼາຍວິທີທາງໃນການເຮັດໃຫູ້
ມະນຸດສມບນ. ພຣະອງໃຊູ້ສະພາບແວດລູ້ອມທຸກຮບແບບເພື່ອຈັດການກັບອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ໃຊູ້ຫຼາກຫຼາຍສິື່ງເພອ
ື່ ເປີດເຜີຍມະນຸດ; ໃນດູ້ານໜື່ງ ພຣະອງຈັດການກັບມະນຸດ,
ອີກດູ້ານໜື່ງພຣະອງເປີດໂປງມະນຸດ ແລະ ໃນອີກດູ້ານໜື່ງພຣະອງເປີດເຜີຍມະນຸດ, ຂຸດອອກ ແລະ
ເປີດເຜີຍ “ຄວາມເລິກລັບຕ່າງໆ” ໃນສ່ວນເລິກຂອງຫວໃຈມະນຸດ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ມະນຸດເຫັນທາ
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ມະຊາດຂອງເຂາໂດຍການເປີດເຜີຍສະຖານະພາບຕ່າງໆຂອງເຂາ. ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນ
ຜ່ານຫຼາກຫຼາຍວິທີການ, ຜ່ານການເປີດເຜີຍ, ຜ່ານການຈັດການກັບມະນຸດ, ຜ່ານການຫຼໍໍ່ຫຼອມ
ມະນຸດ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີເພື່ອວ່າມະນຸດຈະໄດູ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈື້າຄຄວາມເປັນຈິງ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງບັນດາຜູ້ທີື່ໃສ່ໃຈການປະຕິບັດເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຄວາມເຊື່ອທີື່ພວກເຂາມີໃນພຣະເຈື້າ, ສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນສະແຫວງຫາກໍຄການໄດູ້ຮັບເອາພອນ
ສາລັບອະນາຄດ; ນີື້ແມ່ນເປົື້າໝາຍໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ. ທຸກຄນມີເຈດຕະນາ ແລະ ຄວາມ
ຫວັງນີື້, ແຕ່ທາມະຊາດຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາຕູ້ອງຖກແກູ້ໄຂຕະຫຼອດການທດລອງ. ໃນ
ດູ້ານໃດກໍຕາມທີື່ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຖກຊາລະລູ້າງ, ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນຄດູ້ານທີື່ເຈື້າຕູ້ອງຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມ, ນີື້ຄການຈັດແຈງ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມໃຫູ້ກັບເຈື້າ, ບັງຄັບໃຫູ້ເຈື້າຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມໃນສະພາບ
ແວດລູ້ອມນັື້ນ ເພື່ອວ່າ ເຈື້າຈະສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງເຈື້າເອງ. ໃນທີື່ສຸດ, ເຈື້າຈະໄປ
ເຖິງຈຸດທີື່ເຈື້າຍອມຕາຍດີກວ່າ ແລະ ປະຖິື້ມກນອຸບາຍ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງເຈື້າ ແລະ ຍອມຕໍໍ່
ການປົກຄອງ ແລະ ການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ ຖູ້າຜູ້ຄນບໍໍ່ມີການຫຼໍໍ່ຫຼອມເປັນເວລາຫຼາຍປີ,
ຖູ້າພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ອດທນກັບຄວາມທນທຸກໃນລະດັບໃດໜື່ງ, ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຕນ
ເອງລອດພື້ນອອກຈາກພັນທະນາການແຫ່ງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງເນື້ອໜັງທີື່ຢ່ໃນຄວາມຄິດຂອງ
ພວກເຂາ ແລະ ໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ. ໃນດູ້ານໃດກໍຕາມ, ເຈື້າກໍຍັງຈະຕກເປັນທາດຂອງຊາຕານ
ແລະ ໃນດູ້ານໃດກໍຕາມ ເຈື້າຍັງຈະມີຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງເຈື້າເອງ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້
ຄດູ້ານທີື່ເຈື້າຄວນທນທຸກ. ພຽງຜ່ານການທນທຸກນີື້ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດຮຽນຮູ້ບດຮຽນ ເຊິື່ງ
ໝາຍ ເຖິງການສາມາດຮັບເອາຄວາມຈິງ ແລະ ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນຄວາມເປັນ
ຈິງ, ຄວາມຈິງຕ່າງໆແມ່ນຖກເຂື້າໃຈໂດຍການຜະເຊີນກັບການທດລອງຢ່າງເຈັບປວດ. ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດ
ສາມາດເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ຮູ້ຈັກຄວາມເດຊານຸພາບ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງ
ພຣະເຈື້າ ຫຼ ເຂື້າໃຈເຖິງອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າ ເມື່ອຢ່ໃນສະພາບແວດລູ້ອມທີສ
ື່ ະດວກ
ສະບາຍ ຫຼ ເມື່ອສະຖານະການເອື້ອອານວຍ. ນັື້ນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້!
(ຄັດຈາກບດ “ວິທີທີື່ຄນໃດໜື່ງຄວນປະຕິບັດຕາມໃຈພຣະເຈື້າໃນທ່າມກາງການທດລອງ”
ໃນໜັງສບດບັນທກການສນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ)
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5. ເຈ ື້າ ຕູ້ອ ງເຊ ື່ອ ແ ນວໃດໃນພ ຣະ ເຈ ື້າ ເພ ື່ອ ທ ີື່ຈ ະ ຖ ກຊ່ວ ຍໃຫ ູ້ລ ອດພ ື້ນ ແ ລະ
ຖ ກເຮັດ ໃຫ ູ້ສ ມບ ນ ?
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ໂດຍລວມແລູ້ວ, ການທີຄ
ື່ ນໜື່ງຍ່າງໃນເສັື້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງເປໂຕໝາຍເຖິງການຍ່າງ
ໃນເສັື້ນທາງແຫ່ງການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ເຊິື່ງຍັງເປັນເສັື້ນທາງແຫ່ງການຮູ້ຈັກຕນເອງຢ່າງແທູ້
ຈິງ ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງຄນໆນັື້ນ. ມີພຽງແຕ່ການຍ່າງໃນເສັື້ນຂອງເປໂຕເທັ່ານັື້ນ, ຜູ້
ຄນຈື່ງຈະຢ່ໃນເສັື້ນທາງແຫ່ງການຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນໂດຍພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນຕູ້ອງຊັດເຈນກ່ຽວກັບວິທີ
ການຍ່າງໃນເສັື້ນທາງຂອງເປໂຕແທູ້ຈິງ, ພູ້ອມທັງວິທີການນາສິື່ງນັື້ນເຂື້າສ່ການປະຕິບັດ. ກ່ອນອື່ນ,
ຜູ້ຄນຕູ້ອງປ່ອຍວາງເຈດຕະນາຂອງຕນເອງ, ປະວາງການສະແຫວງຫາທີື່ບໍໍ່ເໝາະສມ ແລະ ແມ່ນແຕ່
ຄອບຄວ ແລະ ທຸກສິື່ງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງຂອງຕນເອງ. ມະນຸດຕູ້ອງອຸທິດໝດຫວໃຈ; ນັື້ນກໍຄ ຜູ້ຄນ
ຕູ້ອງອຸທິດຕນເອງຕໍໍ່ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ, ຕັື້ງໃຈໃສ່ໃນການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ເອາໃຈໃສ່ໃນການຊອກຫາຄວາມຈິງ ແລະ ການຊອກຫາເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈື້າ
ໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ພະຍາຍາມເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໃນທຸກສິື່ງ. ນີື້ແມ່ນວິທີ
ການປະຕິບັດທີື່ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ຈາເປັນທີື່ສຸດ. ນີື້ຄສິື່ງທີື່ເປໂຕເຮັດຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ເຫັນພຣະເຢຊູ
ແລະ ມີພຽງການປະຕິບັດໃນວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ຜູ້ຄນຈື່ງຈະສາມາດບັນລຸຜນທີື່ດີທີື່ສຸດໄດູ້. ການອຸທດ
ິ
ຢ່າງເຕັມໃຈຕໍພ
ໍ່ ຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼັກໆແລູ້ວແມ່ນກ່ຽວພັນກັບການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ການ
ສະແຫວງຫາເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ພາຍໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ, ການຕັື້ງໃຈໃສ່ໃນການ
ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການເຂື້າໃຈ ແລະ ການໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງຫຼາຍຂື້ນຈາກ
ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນເວລາອ່ານພຣະທາຂອງພຣະອງ, ເປໂຕບໍໍ່ໄດູ້ຕັື້ງໃຈໃສ່ໃນການເຂື້າໃຈຄາ
ສັັ່ງສອນ, ແຮງໄກທີື່ເພິື່ນຈະເອາໃຈໃສ່ໃນການຮັບເອາຄວາມຮູ້ທາງທິດສະດີ; ກງກັນຂູ້າມ, ເພິື່ນ
ຕັື້ງໃຈໃສ່ໃນການເຂື້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ການເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ພູ້ອມທັງການບັນລຸ
ຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງພຣະອງ. ເປໂຕຍັງໄດູ້
ພະຍາຍາມເຂື້າໃຈສະພາວະທີື່ເສື່ອມຊາມຕ່າງໆຂອງມະນຸດຈາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ພູ້ອມທັງທາ
ມະຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມ ແລະ ຂໍໍ້ບກຜ່ອງຕວຈິງຂອງມະນຸດ, ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເພິື່ນຈື່ງບັນລຸຕາມເງ ື່ອນໄຂ
ທຸກດູ້ານທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະອງພໍໃຈ. ເປໂຕມີການປະຕິບັດທີື່ຖກຕູ້ອງ
ຫຼາຍຢ່າງທີື່ເພິື່ນປະຕິບັດຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ; ສິື່ງນີື້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າທີື່
ສຸດ ແລະ ມັນເປັນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດສາລັບບຸກຄນໃດໜື່ງສາມາດປະຕິບັດ ໃນຂະນະທີື່ກາລັງຜະເຊີນກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ເມື່ອຜະເຊີນກັບການທດລອງຮູ້ອຍປະການຈາກພຣະເຈື້າ, ເປໂຕກໍກວດ
ສອບຕນເອງໃສ່ພຣະທາທຸກຂໍໍ້ທີື່ພຣະເຈື້າໃຊູ້ເພື່ອພິພາກສາມະນຸດ, ພຣະທາທຸກຂໍໍ້ທີື່ພຣະເຈື້າໃຊູ້ເພື່ອ
ເປີດເຜີຍມະນຸດ ແລະ ພຣະທາທຸກຂໍໍ້ທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດ ແລະ ພະຍາຍາມຢັົ່ງເຖິງຄວາມ
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ໝາຍຂອງພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນ. ເພິື່ນພະຍາຍາມຢ່າງຕັງື້ ໃຈເພື່ອໄຕ່ຕອງ ແລະ ທ່ອງຈາພຣະທາທຸກຂໍໍ້
ທີື່ພຣະເຢຊູໄດູ້ເວື້າຕໍໍ່ເພິື່ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບຜນເປັນຢ່າງດີ. ຜ່ານການປະຕິບັດແບບນີື້, ເພິື່ນຈື່ງສາມາດ
ບັນລຸຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບຕນເອງຈາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເພິື່ນບໍໍ່ພຽງແຕ່ໄດູ້ເຂື້າໃຈ
ສະພາວະອັນເສື່ອມຊາມຕ່າງໆຂອງມະນຸດ, ແຕ່ຍງັ ໄດູ້ເຂື້າໃຈແກ່ນແທູ້, ທາມະຊາດ ແລະ ຂໍໍ້ບກຜ່ອງ
ຕ່າງໆຂອງມະນຸດອີກດູ້ວຍ. ນີື້ແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງການເຂື້າໃຈຕນເອງຢ່າງແທູ້ຈງິ . ຈາກພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ເປໂຕບໍໍ່ພຽງແຕ່ບັນລຸຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບຕນເອງຢ່າງແທູ້ຈິງ, ແຕ່ຈາກສິື່ງຕ່າງໆທີື່
ສະແດງອອກໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າ, ສິື່ງທີື່ພຣະອງມີ ແລະ
ເປັນ, ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າສາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ສິື່ງທີື່ພຣະອງຮຽກຮູ້ອງຈາກ
ມະນຸດຊາດ, ຈາກພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ເພິື່ນມາຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ. ເພິນ
ື່ ມາຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ; ເພິື່ນມາຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂື້າໃຈສິງື່ ທີື່ພຣະເຈື້າມີ ແລະ ເປັນ,
ພູ້ອມທັງຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສິງື່ ທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນ
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເວື້າໃນຕອນນັື້ນຫຼາຍສໍ່າທີື່ພຣະອງເວື້າໃນມື້ນີື້, ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ຜນຮັບໃນສິື່ງເຫຼັ່ານີື້
ກໍຖກບັນລຸໃນເປໂຕ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີຫ
ື່ າໄດູ້ຍາກ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທີື່ສຸດ. ເປໂຕໄດູ້ຜ່ານການທດລອງ
ຮູ້ອຍປະການ, ແຕ່ບໍໍ່ໄດູ້ທນທຸກຢ່າງສນເປົົ່າ. ເພິນ
ື່ ບໍໍ່ພຽງແຕ່ເຂື້າໃຈຕນເອງຈາກພຣະທາ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ເພິື່ນຍັງໄດູ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ. ອີກຢ່າງ, ເພິື່ນໄດູ້ຕັື້ງໃຈໃສ່ໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າ
ຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດຊາດພາຍໃນພຣະທາຂອງພຣະອງໂດຍສະເພາະ. ໃນລັກສະນະໃດກໍຕາມທີື່
ມະນຸດຄວນເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈເພື່ອສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ເປໂຕກໍສາມາດໃຊູ້
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼາຍໃນລັກສະນະເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ໄດູ້ຮັບຄວາມຊັດເຈນຢ່າງສມບນ; ນີື້ເປັນ
ປະໂຫຍດຕໍໍ່ທາງເຂື້າຂອງເພິື່ນເອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າໄດູ້ເວື້າຫຍັງກໍຕາມ, ຕາບໃດທີື່
ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ສາມາດກາຍມາເປັນຊີວິດ ແລະ ເປັນຄວາມຈິງ, ເປໂຕກໍສາມາດສະລັກພຣະທາເຫຼັ່ານີື້
ໃສ່ໃນຫວໃຈຂອງເພິື່ນເພື່ອໄຕ່ຕອງ ແລະ ເຂື້າໃຈຢ່ເລື້ອຍໆ. ຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ຍິນພຣະທາຂອງພຣະເຢຊູ,
ເພິື່ນກໍສາມາດນາພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ເຂື້າສ່ຫວໃຈ ເຊິື່ງສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ເພິື່ນຕັື້ງໃຈໃສ່ໃນພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າເປັນພິເສດ ແລະ ໃນທີື່ສຸດເພິື່ນກໍບັນລຸຜນຢ່າງແທູ້ຈິງ. ນັື້ນກໍຄ ເພິື່ນສາມາດນາພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມໃຈ, ປະຕິບັດຄວາມຈິງຢ່າງຖກຕູ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ປະຕິບັດໂດຍສອດຄ່ອງກັບເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງສິື້ນເຊີງ ແລະ ປະ
ຖິື້ມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຈິນຕະນາການສ່ວນຕວຂອງເພິື່ນເອງ. ໃນລັກສະນະນີື້, ເປໂຕເຂື້າສ່ຄວາມ
ເປັນຈິງແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ການຮັບໃຊູ້ຂອງເປໂຕທີື່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ
ຕື້ນຕໍແລູ້ວ ກໍແມ່ນຍູ້ອນເພິື່ນໄດູ້ປະຕິບັດໃນສິື່ງນີື້.
(ຄັດຈາກບດ “ວິທີຍ່າງໃນເສັື້ນທາງຂອງເປໂຕ”
ໃນໜັງສບດບັນທກການສນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ)
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ເພື່ອສະແຫວງຫາໃຫູ້ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນ, ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈກ່ອນວ່າ ການຖກພຣະອງເຮັດ
ໃຫູ້ສມບນໝາຍເຖິງຫຍັງ ພູ້ອມທັງເງ ື່ອນໄຂຫຍັງແດ່ທີື່ເຈື້າຕູ້ອງປະກອບມີເພື່ອທີື່ຈະຖກເຮັດໃຫູ້
ສມບນ. ເມື່ອເຈື້າໄດູ້ເຂື້າໃຈເລື່ອງດັັ່ງກ່າວ, ແລູ້ວເຈື້າກໍຕູ້ອງຄື້ນຫາເສັື້ນທາງໃນການປະຕິບັດ. ເຈື້າ
ຕູ້ອງປະກອບມີຄວາມສາມາດໃດໜື່ງເພື່ອຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ຫຼາຍຄນບໍໍ່ມີຄຸນນະພາບສງຢ່າງພຽງພໍ
ມາແຕ່ກາເນີດ, ເຊິື່ງໃນກໍລະນີນີື້ເຈື້າຕູ້ອງຈ່າຍລາຄາ ແລະ ໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນຕວຂອງເຈື້າໜັ
ກຂື້ນ. ຍິື່ງຄຸນນະພາບຂອງເຈື້າຕໍ່າສໍ່າໃດ, ເຈື້າຍິື່ງຕູ້ອງໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນຕວຫຼາຍຂື້ນ. ຍິື່ງ
ຄວາມເຂື້າໃຈຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ ຍິື່ງເຈື້ານາໃຊູ້ພຣະທາ
ເຫຼັ່ານັື້ນເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈື້າກໍຍິື່ງສາມາດເຂື້າສ່ເສັື້ນທາງສກ
່ ານຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້
ສມບນໄດູ້ໄວຍິື່ງຂື້ນສໍ່ານັື້ນ. ຜ່ານການອະທິຖານ, ເຈື້າສາມາດຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນໃນຂອບເຂດການ
ອະທິຖານ; ເຈື້າຍັງສາມາດຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນຜ່ານການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ຜ່ານ
ການເຂື້າໃຈແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະທາ ແລະ ການດາລງຊີວິດຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະທາ. ຜ່ານການ
ຜະເຊີນກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃນປະຈາວັນ, ເຈື້າຄວນມາຮູ້ຈັກສິື່ງທີື່ຂາດເຂີນໃນຕວເຈື້າເອງ; ຍິື່ງ
ໄປກວ່ານັື້ນ ເຈື້າຄວນຮູ້ຈັກຂໍໍ້ບກຜ່ອງທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງເຈື້າ ແລະ ອະທິຖານ
ແລະ ອູ້ອນວອນເຖິງພຣະເຈື້າ. ການເຮັດແບບນີື້ ເຈື້າຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນເທື່ອລະໜູ້ອຍ. ເສັື້ນທາງ
ສ່ການຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນຄ: ການອະທິຖານ, ການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ການ
ເຂື້າໃຈເຖິງແກ່ນແທູ້ແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ການເຂື້າສ່ປະສບການຂອງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ,
ການຮຽນຮູ້ຈັກສິື່ງທີື່ຂາດເຂີນໃນຕວເຈື້າ, ການເຊື່ອຟັງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ການໃສ່ໃຈໃນພາລະ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຖິື້ມເນື້ອໜັງຜ່ານຄວາມຮັກທີື່ເຈື້າມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ການເຂື້າຮ່ວມສນທະນາ
ເລື້ອຍໆກັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງເຈື້າ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫູ້ປະສບການຂອງເຈື້າເພີື່ມພນຂື້ນ. ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນ
ຊີວິດສ່ວນລວມ ຫຼ ຊີວິດສ່ວນຕວຂອງເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການຊຼຸມນຸມທີື່ໃຫຍ່ ຫຼ ການຊຼຸມນຸມ
ທີື່ນູ້ອຍ, ທຸກສິື່ງສາມາດເຮັດໃຫູ້ເຈື້າໄດູ້ຮັບປະສບການ ແລະ ໄດູ້ຮັບການຝຶກຝົນ ເພື່ອວ່າຫວໃຈຂອງ
ເຈື້າຈະສາມາດສະຫງ ບຕໍໜ
ໍ່ ູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ ກັບຄນຫາພຣະເຈື້າ. ທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຂະບວນການ
ຂອງການຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ການມີປະສບການກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າທີື່ກ່າວເຖິງ ແມ່ນໝາຍ
ເຖິງການທີື່ສາມາດຊີມລດຊາດແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າເອງດາລງ
ຊີວິດຕາມພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນ ເພື່ອເຈື້າຈະມີຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມຮັກທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນສາລັບພຣະເຈື້າ.
ໃນວິທີນີື້, ເຈື້າຈະປົດອຸປະນິໄສອັນຊັ່ວຊູ້າ ແລະ ເສື່ອມຊາມຂອງເຈື້າອອກເທື່ອລະໜູ້ອຍ; ເຈື້າຈະ
ຖອນແຮງຈງໃຈທີື່ບໍໍ່ເໝາະສມອອກຈາກຕນເອງເທື່ອລະໜູ້ອຍ ແລະ ດາລງຊີວິດຕາມລັກສະນະຂອງ
ຄນປົກກະຕິ. ຍິື່ງຄວາມຮັກສາລັບພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ຂາູ້ ງໃນເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ຍິື່ງເຈື້າ
ຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈື້າຍິື່ງຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມໜູ້ອຍລງສໍ່ານັື້ນ.
ຜ່ານປະສບການຕວຈິງຂອງເຈື້າ, ເຈື້າຈະເຂື້າສ່ເສັນ
ື້ ທາງແຫ່ງການຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນເທື່ອລະໜູ້ອຍ.
ສະນັື້ນ, ຖູ້າເຈື້າປາຖະໜາທີື່ຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ, ການໃສ່ໃຈໃນຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
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ການມີປະສບການກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນສາຄັນເປັນພິເສດ.
(ຄັດຈາກບດ “ໃຫູ້ໃສ່ໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອບັນລຸຄວາມສມບນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຖູ້າເຈື້າເຊື່ອໃນລິດທານຸພາບສງສຸດຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າກໍຕູ້ອງເຊື່ອເຫດການທີື່ເກີດຂື້ນໃນແຕ່ລະ
ມື້ ບໍໍ່ວ່າຈະດີ ຫຼ ຮູ້າຍ, ບໍໍ່ໄດູ້ເກີດຂື້ນໂດຍບັງເອີນ. ບໍໍ່ແມ່ນວ່າມີຄນເຈດຕະນາເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຍາກ
ລາບາກ ຫຼ ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຕກເປັນເປົື້າ; ນີື້ແມ່ນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຖກຈັດແຈງໂດຍພຣະເຈື້າ. ເປັນ
ຫຍັງພຣະເຈື້າຈິື່ງປັື້ນແຕ່ງສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ໄວູ້? ມັນບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ວ່າເຈື້າແມ່ນໃຜ ຫຼ ເປີດ
ໂປງເຈື້າ; ການເປີດໂປງເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນເປົື້າໝາຍສຸດທູ້າຍ. ເປົື້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສມບນ ແລະ
ຊ່ວຍເຈື້າໃຫູ້ລອດພື້ນ. ພຣະເຈື້າເຮັດແບບນັື້ນໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະອງເລີມ
ື່ ດູ້ວຍການເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ຈັກ
ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງເຈື້າເອງ, ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ຈັກທາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງເຈື້າ, ເຮັດໃຫູ້
ຮູ້ຈັກຂໍໍ້ບກຜ່ອງຂອງເຈື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ເຈື້າຂາດ. ມີພຽງຜ່ານການຮູ້ຈັກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ການມີຄວາມ
ເຂື້າໃຈທີື່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ປະຖິື້ມ
ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງເຈື້າເທື່ອລະໜູ້ອຍ. ນີື້ແມ່ນພຣະເຈື້າສູ້າງໂອກາດໃຫູ້ກັບເຈື້າ. ນີື້ຄຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະເຈື້າ. ເຈື້າຕູ້ອງຮູ້ຈັກສວຍໃຊູ້ໂອກາດນີື້. ເຈື້າບໍໍ່ຄວນໂຕູ້ຖຽງແບບຫວຊນຝາກັບພຣະເຈື້າ
ຫຼ ເຂື້າໃຈພຣະອງຜິດ. ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ເມື່ອພບກັບຄນ, ເລື່ອງຕ່າງໆ ແລະ ສິື່ງຕ່າງໆທີພ
ື່ ຣະເຈື້າ
ໄດູ້ຈັດແຈງໄວູ້ອູ້ອມຂູ້າງເຈື້າ, ຢ່າຮູ້ສກຢຕ
່ ະຫຼອດວ່າສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ເປັນໄປຕາມທີື່ເຈື້າຕູ້ອງການໃຫູ້ເປັນ
ຢ່າປາຖະໜາທີື່ຈະຫຼບຫຼີກພວກມັນຢຕ
່ ະຫຼອດ ຫຼ ກ່າວໂທດ ແລະ ເຂື້າໃຈພຣະເຈື້າຜິດຢ່ສະເໝີ. ຖູ້າ
ເຈື້າກາລັງເຮັດສິື່ງເຫຼັ່ານີຢ
ື້ ່ຕະຫຼອດ, ເຈື້າກໍໍ່ບໍໍ່ໄດູ້ກາລັງປະສບກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນຈະ
ເຮັດໃຫູ້ຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍສາລັບເຈື້າໃນການເຂື້າສ່ຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຄວາມຈິງ. ສິື່ງໃດກໍຕາມທີື່ເຈື້າ
ຜະເຊີນເຊິື່ງເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈຢ່າງສມບນ, ເມອ
ື່ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກເກີດຂື້ນ, ເຈື້າຕູ້ອງຮຽນຮູ້ທີື່ຈະ
ຍອມຮັບ. ເຈື້າຄວນເລີື່ມດູ້ວຍການມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ ອະທິຖານໃຫູ້ຫຼາຍຂື້ນ. ດູ້ວຍວິທີນີື້,
ກ່ອນເຈື້າຈະຮູ້ຕວ ຈະເກີດມີການປ່ຽນແປງໃນສະພາວະພາຍໃນຂອງເຈື້າ ແລະ ເຈື້າກໍຈະສາມາດ
ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເພື່ອແກູ້ໄຂບັນຫາຂອງເຈື້າ . ນັື້ນກໍຄ ເຈື້າຈະສາມາດປະສບກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ເມື່ອສິື່ງນີື້ເກີດຂື້ນ, ຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຄວາມຈິງຈະຖກສູ້າງຂື້ນພາຍໃນເຈື້າ ແລະ
ນີື້ແມ່ນວິທີທື່ີເຈື້າຈະກູ້າວໜູ້າ ແລະ ຜ່ານການປ່ຽນແປງໃນສະພາວະຂອງຊີວິດຂອງເຈື້າ . ເມື່ອເຈື້າ
ໄດູ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງນີື້ ແລະ ມີຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຄວາມຈິງນີື້ , ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະມີວຸດທິພາວະອີກ
ດູ້ວຍ ແລະ ເມື່ອມີວຸດທິພາວະກໍມີຊີວິດ. ຖູ້າມີບາງຄນດາລງຊີວິດໂດຍອີງຕາມອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍຢ່
ສະເໝີ, ແລູ້ວບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະມີຄວາມກະຕລລື້ນ ຫຼ ກາລັງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພວກເຂາກໍຍັງບໍໍ່ສາມາດ
ຖໄດູ້ວ່າມີວຸດທິພາວະ ຫຼ ຊີວິດ. ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນທຸກຄນ ແລະ ບໍໍ່ວ່າວິທີການ
ຂອງພຣະອງຈະເປັນຄແນວໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະໃຊູ້ຄນ, ເລື່ອງ ແລະ ສິື່ງຂອງໃດກໍຕາມ
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ເພື່ອຮັບໃຊູ້ພຣະອງ ຫຼ ພຣະທາຂອງພຣະອງມີນາໍ້ ສຽງແບບໃດກໍຕາມ, ພຣະອງມີພຽງເປົື້າໝາຍດຽວ
ນັື້ນກໍຄ: ຊ່ວຍເຈື້າໃຫູ້ລອດພື້ນ. ແລູ້ວພຣະອງຈະຊ່ວຍເຈື້າໃຫູ້ລອດພື້ນແນວໃດ? ພຣະອງປ່ຽນແປງ
ເຈື້າ. ສະນັື້ນເຈື້າຈະບໍໍ່ທນທຸກເລັກນູ້ອຍໄດູ້ແນວໃດ? ເຈື້າຈາເປັນຕູ້ອງທນທຸກ. ການທນທຸກນີື້
ສາມາດກ່ຽວພັນກັບຫຼາຍໆສິື່ງ. ບາງຄັື້ງ ພຣະເຈື້າສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທີື່ຢ່ອູ້ອມຮອບເຈື້າເພື່ອ
ເປີດເຜີຍເຈື້າ ເພື່ອວ່າເຈື້າຈະສາມາດມາຮູ້ຈັກຕນເອງ ຫຼ ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ເຈື້າອາດຈະຖກຈັດການ, ລີຮານ
ແລະ ເປີດໂປງໂດຍກງ. ຄກັບຄນທີື່ຢ່ເທິງໂຕະຜ່າຕັດ, ໂດຍການຜ່ານຄວາມເຈັບປວດ ແລະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານບາງຢ່າງເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງສາມາດບັນລຸຜນຕາມມາທີື່ດີ. ຖູ້າທຸກຄັື້ງທີື່ເຈື້າຖກລິຮານ
ແລະ ຈັດການ ແລະ ທຸກຄັື້ງທີື່ເຈື້າຖກເປີດເຜີຍໂດຍສະພາບເເວດລູ້ອມ, ມັນກະຕຸູ້ນຄວາມຮູ້ສກຂອງ
ເຈື້າ ແລະ ສັ່ງເສີມເຈື້າ, ແລູ້ວຜ່ານຂະບວນການນີື້ ເຈື້າຈະມີວຸດທິພາວະ ແລະ ເຂື້າສ່ຄວາມເປັນຈິງ
ແຫ່ງຄວາມຈິງ.
(ຄັດຈາກບດ “ເພື່ອບັນລຸຄວາມຈິງ, ເຈື້າຕູ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ຄນ, ເລື່ອງຕ່າງໆ ແລະ ສິື່ງທີື່ຢ່ອູ້ອມຂູ້າງເຈື້າ”
ໃນໜັງສບດບັນທກການສນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ)

ໃນຄວາມເຊື່ອທີື່ລາວມີໃນພຣະເຈື້າ, ເປໂຕສະແຫວງຫາເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈໃນທຸກສິື່ງ
ແລະ ສະແຫວງຫາເພື່ອເຊື່ອຟັງທຸກສິື່ງທີມ
ື່ າຈາກພຣະເຈື້າ. ລາວສາມາດຮັບເອາການຕີສອນ ແລະ
ການພິພາກສາໂດຍບໍໍ່ຕໍໍ່ວາ່ ແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ ພູ້ອມທັງການຫຼຫ
ໍໍ່ ຼອມ, ຄວາມລາບາກຍາກແຄູ້ນ
ແລະ ການຂາດເຂີນໃນຊີວິດຂອງລາວອີກດູ້ວຍ ເຊິື່ງບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຮັກທີື່ລາວມີ
ໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງສງສຸດບໍ? ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມໜູ້າທີື່
ຂອງສິງື່ ທີື່ຖກສູ້າງຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການຕີສອນ, ການພິພາກສາ ຫຼ ຄວາມລາບາກ
ຍາກແຄູ້ນ, ເຈື້າສາມາດບັນລຸຄວາມເຊື່ອຟັງຈນຕາຍສະເໝີ ແລະ ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ສິື່ງຖກສູ້າງຂອງ
ພຣະເຈື້າຄວນບັນລຸໃຫູ້ໄດູ້, ນີື້ຄຄວາມບໍລິສຸດແຫ່ງຄວາມຮັກສາລັບພຣະເຈື້າ. ຖູ້າມະນຸດສາມາດ
ບັນລຸຫຼາຍສໍ່ານີື້, ເຂາກໍຈະເປັນສິື່ງຖກສູ້າງທີື່ມີຄຸນສມບັດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ປະຕິບັດ
ຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງໄດູ້ດີກວ່ານີື້.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມສາເລັດ ຫຼ ຄວາມລື້ມເຫຼວແມ່ນຂື້ນກັບເສັື້ນທາງມະນຸດຍ່າງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຖູ້າຜູ້ຄນປາຖະໜາທີື່ຈະເປັນສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ຮັບການ
ເຫັນດີເຫັນພູ້ອມຈາກພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວພວກເຂາກໍໍ່ຕູ້ອງຍອມຮັບຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ; ພວກ
ເຂາຕູ້ອງເຕັມໃຈຍອມຕໍກ
ໍ່ ານພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີຂອງພຣະອງ ແລະ ຕູ້ອງເຕັມໃຈຮັບເອາ
ການລິຮານຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຖກຈັດການໂດຍພຣະອງ. ມີແຕ່ເມື່ອນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງຈະສາມາດ
ປະຕິບັດຄວາມຈິງທັງໝດທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງໄວູ້ ແລະ ມີແຕ່ເມື່ອນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບຄວາມ
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ລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ທີື່ມີຊີວິດຢ່າງແທູ້ຈງິ .
(ຄັດຈາກບດ “ເຈື້າຄບຸກຄນທີື່ໄດູ້ກັບມາມີຊີວິດແລູ້ວບໍ?” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ, ຜູ້ທີື່ຮັບຮູ້ພຽງແຕ່ຊື່ຂອງພຣະອງ ແລະ ຜູ້ທີື່
ມີຄວາມຮູ້ສກບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມກະລຸນາ ແລະ ຄວາມເປັນຕາຮັກຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ບໍໍ່ເດີນຕາມ
ບາດກູ້າວຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພາລະກິດປັດຈຸບັນ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ, ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວແມ່ນດາລງຊີວິດຢ່ທ່າມກາງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກເຂາຈະບໍໍ່
ໄດູ້ຖກຮັບ ຫຼ ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນໂດຍພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນສມບນແບບຜ່ານການເຊື່ອ
ຟັງຂອງພວກເຂາ, ຜ່ານການກິນຂອງພວກເຂາ, ການດື່ມ ແລະ ຜ່ານການຊື່ນຊມກັບພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຜ່ານຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະ ການຫຼໍໍ່ຫຼອມໃນຊີວິດຂອງພວກເຂາ. ຜ່ານ
ຄວາມເຊື່ອແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນ ອຸປະນິໄສຂອງຜູ້ຄນຈື່ງຈະສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້ ແລະ ມີແຕ່ເມື່ອນັື້ນ
ພວກເຂາຈະສາມາດມີເອາຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ການບໍໍ່ພໍໃຈກັບການມີຊີວິດທ່າມກາງ
ຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະເຈື້າ, ການປາຖະໜາຢ່າງຫູ້າວຫັນ ແລະ ການຄື້ນຫາຄວາມຈິງ ແລະ ການ
ສະແຫວງຫາເພື່ອຖກຮັບເອາໂດຍພຣະເຈື້າ, ນີື້ຄຄວາມໝາຍໃນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າຢ່າງມີສະຕິ
ແລະ ນີື້ແມ່ນປະເພດຂອງຄວາມເຊື່ອທີື່ພຣະອງຕູ້ອງການແທູ້ໆ.
(ຄັດຈາກບດ “ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າທີື່ມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ເຈື້າຄວນເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

160

ບ ດທ ີ 5 ຄວາ ມຈິງ ກ່ຽວກັບ ກາ ນບັງ ເກີດ ເປັນ ມະ ນ ຸດ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
1. ແ ມ່ນ ຫ ຍັງ ຄ ກາ ນບັງ ເກີດ ເປັນ ມະ ນ ຸດ ? ແ ມ່ນ ຫ ຍັງ ຄ ທ າ ດແ ທ ູ້ຂອງກາ ນ
ບັງ ເກີດ ເປັນ ມະ ນ ຸດ ?
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
“ການບັງເກີດເປັນມະນຸດ” ແມ່ນ ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງ; ພຣະອງປະຕິບັດ
ພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດຊາດໃນລັກສະນະຂອງເນື້ອໜັງ. ສະນັື້ນ ສາລັບພຣະເຈື້າທີື່ຕູ້ອງບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດ ພຣະອງຕູ້ອງເປັນເນື້ອໜັງກ່ອນ, ເນື້ອໜັງທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ; ນີື້ແມ່ນຂໍໍ້
ການດເບື້ອງຕື້ນໂດຍພື້ນຖານທີື່ສຸດ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນ ພຣະເຈື້າມີຊີວິດ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງ, ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນແກ່ນແທູ້
ຂອງພຣະອງໄດູ້ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ກາຍມາເປັນມະນຸດ. ຊີວິດທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງຂັື້ນຕອນ. ຂັື້ນຕອນທີໜື່ງແມ່ນຊີວິດທີື່ພຣະອງມີ
ກ່ອນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງ. ພຣະອງມີຊີວິດໃນຄອບຄວມະນຸດທີື່ທາມະດາ, ຢ່ໃນ
ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາຢ່າງສິື້ນເຊີງ, ເຊື່ອຟັງສິນທາທີື່ປົກກະຕິ ແລະ ກດເກນແຫ່ງຊີວິດ
ມະນຸດ, ມີຄວາມຕູ້ອງການແບບມະນຸດປົກກະຕິ (ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ການຫຼັບນອນ, ທີື່ພັກອາໄສ),
ມີຄວາມອ່ອນແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສກແບບມະນຸດປົກກະຕິ. ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ
ໃນລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນທາອິດນັື້ນ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ດາລງຊີວິດຢ່ໃນຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າ,
ທາມະດາຢ່າງສິື້ນເຊີງ, ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກກິດຈະກາທີື່ປົກກະຕິຂອງມະນຸດ. ຂັື້ນຕອນທີສອງ
ແມ່ນຊີວິດທີື່ພຣະອງມີຫງຼັ ຈາກເລີື່ມຕື້ນປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງ. ພຣະອງຍັງດາລງຢ່ໃນ
ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ ໂດຍມີເປືອກນອກຂອງມະນຸດທາມະດາ, ບໍໍ່ໄດູ້ສະແດງເຖິງໝາຍ
ສາຄັນພາຍນອກທີື່ເໜອທາມະຊາດ. ແຕ່ພຣະອງມີຊີວິດເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງພັນທະກິດຂອງພຣະອງ
ແທູ້ໆ ແລະ ໃນໄລຍະເວລານັື້ນ ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະອງມີຢ່ເພອ
ື່ ສະໜັບສະໜນ
ພາລະກິດທີື່ທາມະດາແຫ່ງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງຢ່າງສິື້ນເຊີງ, ຍູ້ອນເວລານັື້ນ ຄວາມເປັນ
ມະນຸດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະອງໄດູ້ເຕີບໃຫຍ່ຈນເຖິງຈຸດທີື່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງ
ໄດູ້. ສະນັື້ນ ຂັື້ນຕອນທີສອງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະອງແມ່ນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງໃນ
ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະອງ, ເມອ
ື່ ມັນເປັນຊີວິດທີື່ມີທັງຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ
ແລະ ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າທີື່ສມບນ. ໃນລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນທາອິດຂອງຊີວດ
ິ ຂອງພຣະອງ ເຫດຜນທີື່
ເຮັດພຣະອງມີຊີວິດຢ່ໃນຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາຢ່າງສິື້ນເຊີງກໍຍູ້ອນຄວາມເປັນມະນຸດ
ຂອງພຣະອງຍັງບໍສ
ໍ່ າມາດຮັກສາພາລະກິດທີື່ສັກສິດທັງໝດເທື່ອ, ຍັງບໍໍ່ເຕີບໃຫຍ່ເທື່ອ; ພຽງແຕ່ຫຼັງ
ຈາກທີື່ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງເຕີບໃຫຍ່ເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງສາມາດຮັບແບກພັນທະກິດຂອງພຣະອງ,
ພຣະອງຈື່ງສາມາດເລີື່ມຕື້ນປະຕິບັດພັນທະກິດທີື່ພຣະອງຄວນປະຕິບັດໄດູ້. ຍູ້ອນພຣະອງເປັນເນື້ອໜັງ
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ພຣະອງຈື່ງຕູ້ອງເຕີບໂຕ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ຂັື້ນຕອນທາອິດຂອງຊີວິດຂອງພຣະອງແມ່ນຢ່ໃນຄວາມ
ເປັນມະນຸດທາມະດາ, ໃນຂະນະທີື່ຂັື້ນຕອນທີສອງນັື້ນ ຍູ້ອນຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ໄດູ້ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້ແລູ້ວ, ຊີວິດທີື່ພຣະເຈື້າທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດດາລງຢ່ມີໃນລະຫວ່າງພັນທະກິດນີື້ ຈື່ງຢ່ໃນທັງຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ຄວາມ
ເປັນພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ. ນັບຕັື້ງແຕ່ຊ່ວງເວລາທີພ
ື່ ຣະອງກາເນີດ ຖູ້າພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ເລີື່ມຕື້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອງຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍປະຕິບັດໝາຍສາຄັນທີື່ເໜອທາມະຊາດ ແລະ ການ
ອັດສະຈັນຕ່າງໆ ແລູ້ວພຣະອງກໍຈະບໍໍ່ມີແກ່ນແທູ້ທາງຮ່າງກາຍ. ສະນັື້ນ ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງ
ພຣະເຈື້າມີຢ່ກໍເພື່ອເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດຂອງທາດແທູ້ຝ່າຍຮ່າງກາຍຂອງພຣະອງ; ບໍໍ່ມີເນື້ອໜັງໃດທີື່
ປາສະຈາກຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ຄນທີື່ປາສະຈາກຄວາມເປັນມະນຸດກໍບໍໍ່ແມ່ນມະນຸດ. ເມອ
ື່ ເປັນ
ແນວນີື້ຄວາມເປັນມະນຸດແຫ່ງເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງເປັນຄຸນສມບັດທາງທາມະຊາດຂອງເນື້ອໜັງ
ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ. ການເວື້າວ່າ “ເມື່ອພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ ພຣະອງເປັນ
ສິື່ງສັກສິດຢ່າງສິື້ນເຊີງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນມະນຸດເລີຍ” ແມ່ນການໝິື່ນປະໝາດ ຍູ້ອນວ່າປະໂຫຍກນີື້ແມ່ນ
ບໍໍ່ເປັນຈິງ ແລະ ລະເມີດຫຼັກການແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ແມ່ນແຕ່ຫຼັງຈາກທີື່ພຣະເຈື້າເລີື່ມຕື້ນ
ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະອງຍັງດາລງຢ່ດູ້ວຍຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງໃນເປືອກ
ນອກຂອງມະນຸດ ໃນເວລາພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ; ພຽງແຕ່ວ່າ ໃນເວລານັື້ນຄວາມ
ເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າຮັບໃຊູ້ຈຸດປະສງຢ່າງດຽວໃນການເຮັດໃຫູ້ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງທາມະດາ. ສະນັື້ນ ຕວແທນຂອງພາລະກິດກໍຄຄວາມເປັນພຣະເຈື້າທີື່
ສະຖິດຢ່ໃນຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ. ມັນແມ່ນຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ ບໍໍ່ແມ່ນ
ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດ ແຕ່ຜູ້ປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນເນື້ອໜັງຂອງ
ພຣະອງ. ໂດຍແກ່ນແທູ້ແລູ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນຖກກະທາໂດຍຄວາມເປັນພຣະເຈື້າທີື່
ສມບນຂອງພຣະອງ ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ. ແຕ່ຜູ້ທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນເນື້ອໜັງ
ຂອງພຣະອງ. ຄນໆໜື່ງສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ພຣະອງເປັນມະນຸດ ແລະ ຍັງເປັນພຣະເຈື້າ, ຍູ້ອນພຣະເຈື້າ
ກາຍມາເປັນພຣະເຈື້າທີື່ມີຊີວິດໃນເນື້ອໜັງ, ມີເປືອກນອກຂອງມະນຸດ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງມະນຸດ
ແຕ່ພູ້ອມນັື້ນ ກໍຍັງມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າອີກດູ້ວຍ. ຍູ້ອນພຣະອງເປັນມະນຸດທີື່ມີແກ່ນແທູ້
ຂອງພຣະເຈື້າ ພຣະອງຈງື່ ຢ່ເໜອມະນຸດທຸກຄນທີື່ຖກສູ້າງຂື້ນ, ຢ່ເໜອມະນຸດທຸກຄນທີື່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ທ່າມກາງທຸກຄນທີື່ມີຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຄກັບ
ພຣະອງ, ທ່າມກາງທຸກຄນທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດ, ມີພຽງແຕ່ພຣະອງເອງທີເື່ ປັນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດ, ສ່ວນຄນອື່ນໆແມ່ນເປັນມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງຂື້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂາທັງໝດໄດູ້ມີ
ຄວາມເປັນມະນຸດແລູ້ວ, ມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງຂື້ນບໍໍ່ມີສິື່ງໃດນອກຈາກຄວາມເປັນມະນຸດ, ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດນັື້ນແມ່ນແຕກຕ່າງ: ໃນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ ພຣະອງບໍໍ່ພຽງ
ແຕ່ມີຄວາມເປັນມະນຸດ ແຕ່ທີື່ສາຄັນກວ່ານັື້ນກໍຄມີຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ. ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງ
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ພຣະອງສາມາດເຫັນໄດູ້ຈາກການປາກດຕວພາຍນອກຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ ແລະ ໃນຊີວິດ
ປະຈາວັນຂອງພຣະອງ, ແຕ່ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງແມ່ນຍາກທີຈ
ື່ ະເຫັນໄດູ້. ຍູ້ອນຄວາມ
ເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງສະແດງອອກພຽງແຕ່ໃນເວລາທີື່ພຣະອງມີຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເ
ໜອທາມະຊາດແບບທີື່ມະນຸດໄດູ້ຈິນຕະນາການໃຫູ້ເປັນ, ໃຫູ້ມັນເປັນເລື່ອງທີື່ຍາກທີື່ສຸດສາລັບ
ມະນຸດຈະເຫັນໄດູ້. ເຖິງແມ່ນໃນປັດຈຸບັນ ຜູ້ຄນແມ່ນຍາກຫຼາຍທີື່ຈະຢັງົ່ ເຖິງແກ່ນແທູ້ອັນແທູ້ຈິງ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ແມ່ນແຕ່ຫງຼັ ຈາກທີື່ເຮາໄດູ້ກ່າວຢ່າງຍດຍາວແບບນີື້ ເຮາຄາດວ່າ
ມັນຍັງເປັນສິື່ງທີື່ລກລັບຕໍໍ່ພວກເຈື້າຫຼາຍຄນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ ບັນຫານີື້ງ່າຍຫຼາຍ: ຕັື້ງແຕ່ພຣະເຈື້າ
ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງແມ່ນການປະສມປະສານລະຫວ່າງຄວາມເປັນມະນຸດ
ແລະ ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ. ການປະສມປະສານນີື້ຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຈື້າເອງ, ພຣະເຈື້າເອງເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່ພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຊີວິດທີື່ພຣະເຢຊູດາລງຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນຊີວິດທາມະດາຂອງເນື້ອໜັງ. ພຣະອງດາລງ
ຊີວິດໃນຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ປົກກະຕິຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ. ສິດອານາດຂອງພຣະອງ ນັື້ນກໍຄ
ການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ກ່າວພຣະທາຂອງພຣະອງ ຫຼ ເພື່ອຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ
ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ, ເພື່ອກະທາສິື່ງທີື່ພິເສດຕ່າງໆບໍໍ່ໄດູ້ເປີດເຜີຍຕວມັນເອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈນກະທັງ
ພຣະອງເລີື່ມຕື້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອງ. ຊີວິດຂອງພຣະອງກ່ອນອາຍຸຊາວເກື້າປີ, ກ່ອນພຣະອງ
ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງ ຄຫຼັກຖານພິສດໃຫູ້ເຫັນຢ່າງພຽງພໍແລູ້ວວ່າ ພຣະອງເປັນພຽງ
ຮ່າງກາຍທີື່ເປັນເນື້ອໜັງທາມະດາ. ຍູ້ອນສິື່ງນີື້ ແລະ ຍູ້ອນພຣະອງຍັງບໍໍ່ໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນປະຕິບັດພັນທະກິດ
ຂອງພຣະອງ, ຜູ້ຄນບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນສິື່ງສັກສິດໃນຕວພຣະອງ, ບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນຫຍັງ ນອກຈາກສິື່ງທີື່ເກີນມະນຸດ
ປົກກະຕິ, ນັື້ນກໍຄ ມະນຸດທາມະດາສາມັນ, ດັັ່ງໃນເວລານັື້ນ ມີບາງຄນເຊື່ອວ່າພຣະອງເປັນລກຊາຍ
ຂອງໂຢເຊບ. ຜູ້ຄນຄິດວ່າ ພຣະອງເປັນລກຊາຍຂອງມະນຸດທາມະດາ ພວກເຂາບໍໍ່ມີທາງບອກໄດູ້ເລີຍ
ວ່າ ພຣະອງເປັນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ; ແມ່ນແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາການປະຕິບັດ
ພັນທະກິດຂອງພຣະອງ ພຣະອງປະຕິບັດສິື່ງອັດສະຈັນຫຼາຍຢ່າງ, ຄນສ່ວນໃຫຍ່ກໍຍັງເວື້າວ່າ ພຣະອງ
ເປັນລກຊາຍຂອງໂຢເຊບ ຍູ້ອນພຣະອງເປັນພຣະຄຣິດທີື່ມີເປືອກນອກຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທາມະ
ດາ. ຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາຂອງພຣະອງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງ ທັງສອງສິື່ງນີື້ເກີດຂື້ນເພອ
ື່
ບັນລຸຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທາອິດ ເຊິື່ງພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈື້າໄດູ້ສະຖິດ
ເຂື້າສ່ເນື້ອໜັງມະນຸດຢ່າງສມບນ ແລະ ກາຍມາເປັນມະນຸດທາມະດາຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ຄວາມເປັນມະນຸດ
ທາມະດາຂອງພຣະອງກ່ອນທີື່ພຣະອງເລີື່ມຕື້ນປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງນັື້ນ ເປັນຫຼັກຖານພິສດ
ໃຫູ້ເຫັນວ່າ ພຣະອງເປັນເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາ; ແລະ ຫຼັງຈາກພຣະອງໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດກໍຍັງພິສດ
ໃຫູ້ເຫັນວ່າພຣະອງຍັງເປັນມະນຸດທາມະດາ, ຍູ້ອນວ່າພຣະອງປະຕິບັດໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງ
163

ອັດສະຈັນ, ຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍຜ່ານເນື້ອໜັງທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ.
ເຫດຜນທີື່ພຣະອງສາມາດປະຕິບັດສິື່ງອັດສະຈັນກໍຍູ້ອນວ່າ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງເກີດຈາກສິດ
ອານາດຂອງພຣະເຈື້າ, ເປັນເນື້ອໜັງທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່. ພຣະອງໄດູ້ມີສິດອານາດ
ນີື້ກໍຍູ້ອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເປັນເນື້ອໜັງ. ການ
ຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍແມ່ນພາລະກິດທີື່ພຣະອງຕູ້ອງປະຕິບັດໃນພັນທະກິດ
ຂອງພຣະອງ, ມັນເປັນການສະແດງອອກຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງທີື່ເຊື່ອງຊູ້ອນຢ່ໃນ
ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະສະແດງໝາຍສາຄັນໃດກໍຕາມ ຫຼ ພຣະອງ
ສະແດງສິດອານາດຂອງພຣະອງແນວໃດກໍຕາມ ພຣະອງກໍຍັງຢ່ໃນຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ ແລະ
ຍັງເປັນເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາ. ຈນເຖິງຈຸດທີື່ພຣະອງຟືື້ນຄນຊີບຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ຕາຍເທິງໄມູ້ກາງແຂນ,
ພຣະອງກໍໄດູ້ດາລງຊີວິດຢ່ກັບເນື້ອໜັງທາມະດາ. ການປະທານພຣະຄຸນ, ການຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ
ການຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍທັງໝດແມ່ນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນສ່ວນຂອງພັນທະກິດຂອງພຣະອງ, ພວກມັນກໍ
ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງທາມະດາຂອງພຣະອງ. ກ່ອນທີື່ພຣະອງຈະ
ໄປທີື່ໄມູ້ກາງແຂນ ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍອອກຈາກເນື້ອໜັງມະນຸດທາມະ
ດາຂອງພຣະອງເລີຍ. ພຣະອງເອງເປັນພຣະເຈື້າ, ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແຕ່ຍູ້ອນ
ພຣະອງເປັນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້ານັື້ນ, ພຣະອງກິນອາຫານ ແລະ ນຸ່ງເສື້ອຜູ້າ,
ມີຄວາມຕູ້ອງການແບບມະນຸດປົກກະຕິ, ມີເຫດຜນແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລະ ມີຈິດໃຈແບບມະນຸດ
ປົກກະຕິ. ທັງໝດນີື້ເປັນຫຼັກຖານພິສດໃຫູ້ເຫັນແລູ້ວວ່າ ພຣະອງເປັນມະນຸດທາມະດາ ເຊິື່ງພິສດວ່າ
ເນື້ອໜັງບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນ
ເນື້ອໜັງທີື່ເໜອທາມະຊາດ. ໜູ້າທີື່ຂອງພຣະອງກໍຄການເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຄັື້ງທາອິດຂອງພຣະເຈື້າສາເລັດລງ, ເພື່ອສາເລັດພັນທະກິດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັື້ງ
ທາອິດທີື່ຄວນປະຕິບັດ. ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດກໍຄມະນຸດທາມະດາສາມັນ,
ປົກກະຕິປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ; ນັື້ນກໍຄ ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະອງໃນຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ເອາຊະນະຊາຕານ. ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໝາຍຄວາມວ່າ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ນັື້ນກໍຄ ພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ; ພາລະກິດ
ທີື່ເນື້ອໜັງປະຕິບັດແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງພຣະວິນຍານ ເຊິື່ງກາຍມາເປັນຈິງໃນເນື້ອໜັງ, ສາແດງອອກ
ຜ່ານເນື້ອໜັງ. ບໍໍ່ມີໃຜ ນອກຈາກເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈື້າຜູ້
ບັງເກີດເປັນມະນຸດສາເລັດລງໄດູ້; ຄວ່າ ມີພຽງແຕ່ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດຈາກພຣະເຈື້າ, ຄວາມເປັນ
ມະນຸດທາມະດານີື້ ແລະ ບໍໍ່ມີສິື່ງອື່ນໃດທີື່ສາມາດສະແດງພາລະກິດອັນສັກສິດໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່ພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດດາລງຢ່ ເພື່ອຮັກສາພາລະກິດສັກສິດທີື່ທາ
ມະດາຜ່ານເນື້ອໜັງ; ແນວຄິດແບບມະນຸດທາມະດາຂອງພຣະອງສະໜັບສະໜນຄວາມເປັນມະນຸດ
ທາມະດາຂອງພຣະອງ ແລະ ທຸກກິດຈະກາທີື່ທາມະດາທາງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອງ. ຄນໆໜື່ງສາມາດ
ເວື້າໄດູ້ວ່າ ແນວຄິດແບບມະນຸດຂອງພຣະອງມີຢ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜນພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ
ຜ່ານເນື້ອໜັງ. ຖູ້າເນື້ອໜັງນີື້ບໍໍ່ມີແນວຄິດແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລູ້ວພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດຜ່ານເນື້ອໜັງໄດູ້ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະອງຕູ້ອງເຮັດຜ່ານເນື້ອໜັງກໍບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໄດູ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດມີຄວາມຄິດແບບມະນຸດປົກກະຕິ ພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ກໍບໍໍ່ໄດູ້ຖກເຈອປົນໂດຍຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ; ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຄວາມເປັນມະນຸດໂດຍ
ໃຊູ້ຄວາມຄິດທາມະດາພາຍໃຕູ້ເງ ື່ອນໄຂບັງຄັບທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດດູ້ວຍຄວາມຄິດ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນ
ໂດຍການປະຕິບັດຂອງຄວາມຄິດແບບມະນຸດທີື່ທາມະດາ. ບໍໍ່ວ່າແນວຄິດຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ
ຈະສງສັ່ງໜູ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດ ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ມີມນທິນໂດຍເຫດຜນ ຫຼ ການ
ຄິດ. ເວື້າອີກຢ່າງໜງື່ ກໍຄ ພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຄື້ນຄິດຂື້ນຈາກແນວຄິດຂອງເນື້ອໜັງຂອງ
ພຣະອງ ແຕ່ເປັນການສະແດງອອກໂດຍກງເຖິງພາລະກິດທີື່ສັກສິດຜ່ານຄວາມເປັນມະນຸດຂອງ
ພຣະເຈື້າ. ທຸກພາລະກິດແມ່ນພັນທະກິດທີື່ພຣະອງຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ, ບໍໍ່ມີສ່ວນໃດເລີຍທີື່ຄື້ນຄິດ
ຂື້ນໂດຍສະໝອງຂອງພຣະອງ. ຕວຢ່າງເຊັັ່ນ ການຮັກສາຄນປ່ວຍ, ການຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ ແລະ ການ
ຖກຄງທີື່ໄມູ້ກາງແຂນບໍໍ່ແມ່ນຜນຈາກແນວຄິດແບບມະນຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເຮັດສາເລັດ
ໄດູ້ໂດຍມະນຸດຄນໃດທີື່ມີແນວຄິດແບບມະນຸດ. ໃນຮບແບບດຽວກັນ ພາລະກິດການເອາຊະນະໃນ
ປັດຈຸບັນ ແມ່ນພັນທະກິດທີື່ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຕູ້ອງປະຕິບັດ, ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມປະສງຂອງມະນຸດ, ເປັນພາລະກິດທີື່ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງຄວນປະຕິບັດ ເຊິື່ງເປັນ
ພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ມີມະນຸດທີເື່ ປັນເນື້ອໜັງສາມາດເຮັດໄດູ້. ສະນັື້ນ ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຕູ້ອງມີ
ແນວຄິດແບບມະນຸດທາມະດາ, ຕູ້ອງມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ, ເພາະພຣະອງຕູ້ອງປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ມີແນວຄິດທາມະດາ. ນີື້ຄແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ນັື້ນກໍຄ ແກ່ນແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່ພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ກ່ອນທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດ ພຣະອງມີພຽງແຕ່ອາໄສຢ່ໃນຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ
ຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດບອກໄດູ້ວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ມີໃຜຄື້ນພບວ່າ ພຣະອງເປັນ
ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ; ຜູ້ຄນພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກພຣະອງໃນຖານະທີື່ເປັນມະນຸດທາມະດາໂດຍ
ສມບນແບບຄນໜື່ງ. ຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາທີື່ບໍໍ່ມີຫຍັງພິເສດຢ່າງສິນ
ື້ ເຊີງຂອງພຣະອງເປັນ
ເຄື່ອງພິສດວ່າ ພຣະເຈື້າບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນຍຸກແຫ່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ບໍໍ່ໄດູ້ແມ່ນຍຸກແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ເຊິື່ງມັນເປັນ
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ເຄື່ອງພິສດວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າຖກເຮັດໃຫູ້ເປັນຈິງໃນເນື້ອໜັງມະນຸດຢ່າງສມບນ, ໃນຍຸກ
ແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງຈະປະຕິບັດພາລະກິດທັງໝດ
ຂອງພຣະວິນຍານ. ພຣະຄຣິດທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ພຣະວິນຍານເຮັດໃຫູ້
ເກີດເປັນຈິງ, ເຊິື່ງມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ, ຄວາມຮູ້ສກທີື່ທາມະດາ ແລະ ຄວາມຄິດແບບ
ມະນຸດ. “ການເຮັດໃຫູ້ເກີດເປັນຈິງ” ໝາຍເຖິງພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນມະນຸດ ພຣະວິນຍານກາຍມາ
ເປັນເນື້ອໜັງ; ເວື້າງ່າຍໆກໍຄ ເມື່ອພຣະເຈື້າເອງສະຖິດໃນເນື້ອໜັງໂດຍມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ
ແລະ ສະແດງພາລະກິດທີື່ສັກສິດຂອງພຣະອງຜ່ານສິື່ງນັື້ນ, ນີື້ຄຄວາມໝາຍຂອງການເຮັດໃຫູ້ເກີດ
ເປັນຈິງ ຫຼ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່ພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ພຣະເຢຊູເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດ, ຜູ້ຄນສາມາດເຫັນວ່າພຣະເຈື້າມີການສະແດງ
ອອກແບບມະນຸດຫຼາຍຢ່າງ. ຕວຢ່າງເຊັັ່ນ: ພຣະອງສາມາດເຕັື້ນລາ, ພຣະອງສາມາດເຂື້າຮ່ວມງານ
ດອງ, ພຣະອງສາມາດລມກັບຜູ້ຄນ, ເວື້າກັບພວກເຂາ ແລະ ສນທະນາກ່ຽວກັບສິື່ງຕ່າງໆກັບພວກ
ເຂາ. ນອກຈາກນັື້ນ, ພຣະເຢຊູເຈື້າຍັງສາເລັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງທີື່ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຄວາມ
ເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ ແລະ ແນ່ນອນ ພາລະກິດທັງໝດນີື້ແມ່ນການສະແດງອອກ ແລະ ການ
ເປີດເຜີຍເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນໄລຍະນີື້, ເມື່ອຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະເຈື້າຖກເຮັດ
ໃຫູ້ເປັນຈິງໃນເນື້ອໜັງທາມະດາທີື່ຜູ້ຄນສາມາດເຫັນ ແລະ ສາຜັດໄດູ້, ພວກເຂາຈື່ງບໍໍ່ຮູ້ສກວ່າ ພຣະອງ
ເລື່ອນລອຍຢ່ໃນຄວາມຄິດອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ສກວ່າພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃກູ້ພຣະອງ. ໃນທາງ
ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຂາສາມາດທີື່ຈະພະຍາຍາມເຂາື້ ໃຈເຖິງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ເຂື້າໃຈເຖິງ
ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງຜ່ານທຸກການເຄື່ອນໄຫວ, ຜ່ານທາງພຣະທາ ແລະ ຜ່ານທາງ
ພາລະກິດຂອງບຸດມະນຸດ. ບຸດມະນຸດທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດູ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ
ຜ່ານຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໃຫູ້ແກ່ມະນຸດຊາດ.
ຜ່ານການສະແດງອອກຂອງພຣະອງກ່ຽວກັບຄວາມປະສງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະອງຍັງ
ໄດູ້ເປີດເຜີຍໃຫູ້ຜູ້ຄນເຫັນເຖິງພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນ ຫຼ ສາຜັດໄດູ້ ຜູ້ເຊິື່ງອາໄສຢ່ໃນໂລກຝ່າຍວິນ
ຍານ. ສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນເຫັນແມ່ນພຣະເຈື້າເອງໃນຮບຮ່າງທີື່ຈັບຕູ້ອງໄດູ້, ເກີດຈາກເນື້ອໜັງ ແລະ ເລອດ.
ສະນັື້ນ ບຸດມະນຸດທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈື່ງເຮັດສິື່ງຕ່າງໆເປັນຮບປະທາ ແລະ ມີຄວາມເປັນມະນຸດ
ເຊັັ່ນ: ຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າເອງ, ສະຖານະ, ລັກສະນະ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະອງມີ
ແລະ ເປັນ. ເຖິງແມ່ນລັກສະນະພາຍນອກຂອງບຸດມະນຸດມີຂໍໍ້ຈາກັດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບພາບລັກສະນະ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ ແລະ ສິື່ງທີພ
ື່ ຣະອງມີ ແລະ ເປັນ ແມ່ນສາມາດເປັນຕວແທນ
ໃຫູ້ແກ່ຕວຕນ ແລະ ສະຖານະຂອງພຣະເຈື້າເອງໄດູ້ຢ່າງຄບຖູ້ວນ, ມີພຽງຄວາມແຕກຕ່າງບາງຢ່າງໃນ
ລັກສະນະຂອງການສະແດງອອກເທັ່ານັື້ນ. ພວກເຮາບໍໍ່ສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບຸດມະນຸດເປັນຕວແທນ
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ໃຫູ້ແກ່ຕວຕນ ແລະ ສະຖານະຂອງພຣະເຈື້າເອງ, ທັງໃນລັກສະນະຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ
ແລະ ໃນຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະຫວ່າງເວລານີື້ ພຣະເຈື້າໄດູ້
ປະຕິບັດພາລະກິດຜ່ານທາງເນື້ອໜັງ, ກ່າວຈາກທັດສະນະຂອງເນື້ອໜັງ ແລະ ຢືນຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າມະນຸດຊາດ
ດູ້ວຍຕວຕນ ແລະ ສະຖານະຂອງບຸດມະນຸດ ແລະ ສິື່ງນີື້ໄດູ້ໃຫູ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຄນໄດູ້ຜະເຊີນ ແລະ ພບ
ກັບພຣະທາ ແລະ ພາລະກິດທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈາື້ ໃນທ່າມກາງມະນຸດຊາດ. ມັນຍັງເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນມີ
ຄວາມເຂື້າໃຈໃນຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ ແລະ ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອງທີື່ຢ່ທ່າມກາງ
ຄວາມຖ່ອມຕນ ພູ້ອມທັງຮັບເອາຄວາມເຂື້າໃຈ ແລະ ນິຍາມເບື້ອງຕື້ນກ່ຽວກັບຄວາມແທູ້ຈິງ ແລະ
ຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິຖກເຮັດສາເລັດໂດຍພຣະເຢຊູເຈື້າ, ວິທີການ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ທັດສະນະທີື່ພຣະອງກ່າວນັື້ນແຕກຕ່າງຈາກຕວຕນທີື່ແທູ້ຈງິ
ຂອງພຣະເຈື້າໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ, ທຸກສິື່ງທີື່ກ່ຽວກັບພຣະອງກໍເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ພຣະເຈື້າເອງ
ຢ່າງແທູ້ຈງິ ຜູ້ທີື່ມະນຸດຊາດບໍໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ, ສິື່ງນີື້ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຖກປະຕິເສດໄດູ້! ນັື້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າ ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າຈະປາກດໃນຮບຮ່າງຫຍັງກໍຕາມ, ພຣະອງຈະກ່າວຈາກທັດສະນະໃດກໍຕາມ
ຫຼ ພຣະອງຈະຜະເຊີນກັບມະນຸດໃນລັກສະນະໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈື້າກໍບໍໍ່ໄດູ້ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ສງິື່ ໃດ
ນອກຈາກພຣະອງ. ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ມະນຸດຄນໃດໜື່ງ ຫຼ ມະນຸດຊາດຄນໃດ
ທີື່ເສື່ອມຊາມ. ພຣະເຈື້າເປັນພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ສິື່ງນີື້ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຖກປະຕິເສດໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າເອງ III”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຖິງແມ່ນລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເປັນຄກັບມະນຸດແທູ້ໆ ແລະ
ເຖິງແມ່ນພຣະອງຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ເວື້າພາສາມະນຸດ ແລະ ບາງເທື່ອ ພຣະອງເຖິງກັບ
ສະແດງແນວຄິດຂອງພຣະອງຜ່ານທາງວິທີການ ຫຼ ຮບແບບການເວື້າຂອງມະນຸດຊາດເອງ, ເຖິງຢ່າງ
ນັື້ນກໍຕາມ ວິທທ
ີ ພ
ື່ີ ຣະອງເຫັນມະນຸດ ແລະ ເຫັນແກ່ນແທູ້ຂອງສິງື່ ຕ່າງໆບໍໍ່ແມ່ນວິທີດຽວກັນກັບຜູ້ຄນ
ເສື່ອມຊາມໄດູ້ເຫັນມະນຸດຊາດ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງສິື່ງຕ່າງໆຢ່າງແນ່ນອນ. ທັດສະນະຂອງພຣະອງ
ແລະ ຄວາມສງສັ່ງທີື່ພຣະອງຢືນຢແ
່ ມ່ນສິື່ງທີື່ຄນເສື່ອມຊາມບໍໍ່ສາມາດບັນລຸໄດູ້. ນີື້ກໍຍູ້ອນພຣະເຈື້າ
ເປັນຄວາມຈິງ, ຍູ້ອນເນື້ອໜັງທີື່ພຣະອງສວມໃສ່ກໍມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຄິດ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ສິື່ງທີຄ
ື່ ວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງສະແດງອອກກໍປັນຄວາມຈິງ. ສາລັບຄນ
ເສື່ອມຊາມ, ສິື່ງທີື່ພຣະອງສະແດງອອກໃນເນື້ອໜັງແມ່ນການສະໜອງຄວາມຈິງ ແລະ ຊີວິດ. ການ
ສະໜອງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ແມ່ນພຽງສາລັບບຸກຄນໜື່ງ, ແຕ່ສາລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ໃນຫວໃຈຂອງຄນທີື່
ເສື່ອມຊາມ ມີພຽງຄນຈານວນໜູ້ອຍເທັ່ານັື້ນທີື່ຄບຄູ້າສະມາຄມກັບພວກເຂາ. ພວກເຂາຫ່ວງໃຍ
ແລະ ກັງວນໃຈພຽງແຕ່ຄນຈານວນສໍ່າກາມນີ.ື້ ເມື່ອໄພພິບັດຈະເກີດຂື້ນໃນບໍໍ່ຊູ້າ, ພວກເຂາກໍຄິດ
ເຖິງລກຫຼານ, ຜວເມຍ ຫຼ ພໍໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂາເອງກ່ອນ. ຢ່າງຫຼາຍສຸດ, ບຸກຄນທີື່ມີຄວາມເຫັນອກ
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ເຫັນໃຈຫຼາຍກວ່າ ກໍຈະຄິດເພື່ອຍາດຕິພີື່ນູ້ອງບາງຄນ ຫຼ ເພື່ອນທີື່ດີ, ແຕ່ແມ່ນແຕ່ຄວາມຄິດຂອງຄນ
ທີື່ມີຄວາມເຫັນອກເຫັນໃຈດັັ່ງກ່າວຈະໄປໄກຫຼາຍກວ່ານັື້ນບໍ? ບໍ,ໍ່ ບໍໍ່ມີທາງ! ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ຍູ້ອນ
ມະນຸດກໍເປັນມະນຸດ ແລະ ພວກເຂາພຽງແຕ່ສາມາດເບິື່ງທຸກສິື່ງຈາກຈຸດຢືນ ແລະ ທັດສະນະຂອງ
ມະນຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມ
ທັງສິື້ນ. ບໍໍ່ວ່າເນື້ອໜັງທີບ
ື່ ັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າຈະທາມະດາສໍ່າໃດ, ປົກກະຕິສໍ່າໃດ, ຕໍ່າ
ຕູ້ອຍສໍ່າໃດກໍຕາມ ຫຼ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ຄນຈະຫຼຽວເບິື່ງພຣະອງດູ້ວຍການດຖູກແບບໃດກໍຕາມ, ຄວາມຄິດ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ທ່າທີຂອງພຣະອງຕໍໍ່ມະນຸດຊາດແມ່ນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ມມ
ີ ະນຸດຄນໃດສາມາດເຮັດໄດູ້, ບໍໍ່ມີ
ມະນຸດຄນໃດສາມາດລອກແບບໄດູ້. ພຣະອງຈະສັງເກດເບິື່ງມະນຸດຊາດຈາກທັດສະນະຂອງຄວາມ
ເປັນພຣະເຈື້າຢ່ສະເໝີ ແລະ ຈາກຕາແໜ່ງທີສ
ື່ ງສງັ່ ຂອງພຣະອງດັັ່ງພຣະຜູ້ສູ້າງ. ພຣະອງຈະເບິື່ງ
ມະນຸດຊາດຜ່ານແກ່ນແທູ້ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈື້າຢ່ສະເໝີ. ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດເບິື່ງມະນຸດ
ຈາກຈຸດຕໍ່າຕູ້ອຍຂອງຄນທາມະດາຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼ ຈາກທັດສະນະຂອງຄນທີື່ເສື່ອມຊາມ. ເມອ
ື່ ຜູ້ຄນ
ເບິື່ງມະນຸດຊາດ, ພວກເຂາກໍເບິື່ງດູ້ວຍສາຍຕາຂອງມະນຸດ ແລະ ພວກເຂາໃຊູ້ສິື່ງຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ຄວາມ
ຮູ້ຂອງມະນຸດ, ກດລະບຽບ ແລະ ທິດສະດີຂອງມະນຸດເປັນເຄື່ອງວັດແທກຂອງພວກເຂາ. ສິງື່ ນີື້ແມ່ນ
ຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນສາມາດເຫັນດູ້ວຍຕາຂອງພວກເຂາ ແລະ ຂອບເຂດທີື່ສາມາດ
ບັນລຸໄດູ້ໂດຍຜູ້ຄນທີື່ເສື່ອມຊາມ. ເມອ
ື່ ພຣະເຈື້າເບິື່ງມະນຸດຊາດ, ພຣະອງເບິື່ງດູ້ວຍສາຍຕາອັນສັກສິດ
ແລະ ພຣະອງໃຊູ້ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະອງມີ ແລະ ເປັນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງວັດແທກ.
ຂອບເຂດນີື້ລວມເຖິງສິງື່ ຕ່າງໆທີື່ຜູ້ຄນບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ ແລະ ນີື້ຄຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພຣະເຈື້າ
ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ມະນຸດເສື່ອມຊາມທັງໝດ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີື້ແມ່ນຖກການດໂດຍແກ່ນ
ແທູ້ທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າ, ມັນແມ່ນແກ່ນແທູ້ທີື່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ການດຕວ
ຕນ ແລະ ຕາແໜ່ງຂອງພວກເຂາ ພູ້ອມທັງທັດສະນະ ແລະ ຈຸດຢືນທີື່ພວກເຂາເບິື່ງສິື່ງຕ່າງໆ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າເອງ III”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເນື້ອໜັງທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່ແມ່ນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າສງສຸດ; ພຣະອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດ, ບໍລິສຸດ ແລະ ຊອບທາ. ໃນທານອງດຽວກັນ
ນັື້ນ, ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງກໍສງສຸດ, ຊງລິດທານຸພາບສງສຸດ, ບໍລິສຸດ ແລະ ຊອບທາເຊັັ່ນກັນ. ເນື້ອ
ໜັງດັັ່ງກ່າວແມ່ນພຽງແຕ່ສາມາດເຮັດໃນສິື່ງທີື່ຊອບທາ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ມະນຸດຊາດ, ເຮັດ
ໃນສິື່ງທີື່ບໍລິສຸດ, ມີສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຍິື່ງໃຫຍ່; ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດເຮັດສິື່ງທີື່ລະເມີດຄວາມຈິງ,
ລະເມີດສິນທາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທາ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພຣະອງຈະສາມາດເຮັດສິື່ງທີື່ທໍລະຍດພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າບໍລິສດ
ຸ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງຈື່ງບໍໍ່
ສາມາດຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ; ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງມີແກ່ນແທູ້ທີື່ແຕກຕ່າງຈາກເນື້ອໜັງ
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ຂອງມະນຸດ. ຍູ້ອນເປັນມະນຸດ ບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າ ທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ; ຊາຕານບໍໍ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫູ້ເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າເສື່ອມຊາມໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ບັນຫາທີື່ຮູ້າຍແຮງ: ການທໍລະຍດ (2)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພຣະຄຣິດທີື່ສາມາດ
ມອບຄວາມຈິງໃຫູ້ກັບຜູ້ຄນຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ຫຼາຍເກີນໄປກວ່າສິື່ງນີື້ ຍູ້ອນພຣະອງມີ
ທາດແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ, ສະຕິປັນຍາໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງ
ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງໄດູ້. ຜູ້ຄນທີື່ເອີື້ນຕນເອງວ່າ ພຣະຄຣິດ ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແມ່ນນັກຫຼອກລວງ. ພຣະຄຣິດບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເທັ່ານັື້ນ ແຕ່ພຣະອງຍັງເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນເນື້ອໜັງພິເສດ ໃນຂະນະທີື່ພຣະອງປະຕິບັດ
ແລະ ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໃຫູ້ສາເລັດທ່າມກາງມະນຸດ. ເນື້ອໜັງນີບ
ື້ ໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດຄນໃດ
ສາມາດທດແທນໄດູ້ ແຕ່ແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ສາມາດແບກຫາບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກໄດູ້ຢ່າງເຕັມທີື່ ແລະ ສາແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນຕວແທນຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງ
ຖກຕູ້ອງ ແລະ ສະໜອງຊີວິດໃຫູ້ກັບມະນຸດ. ບໍໍ່ໄວກໍຊູ້າ ຜູ້ທີື່ປອມເປັນພຣະຄຣິດເຫຼັ່ານັື້ນຈະລື້ມ
ລະລາຍໄປໝດ, ເຖິງພວກເຂາຈະອູ້າງວ່າເປັນພຣະຄຣິດ ພວກເຂາກໍບໍໍ່ມີທາດແທູ້ຂອງພຣະຄຣິດເລີຍ.
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມແທູ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດໄດູ້, ມີແຕ່ພຣະເຈື້າ
ເອງທີື່ສາມາດຕອບຄາຖາມ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດມອບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດຊັ່ວນິດນິລັນ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດໄດູ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ແ ກ່ນ ແ ທ ູ້ຂ ອງພ ຣະ ຄຣິດ ຄ ກາ ນເຊ ື່ອ ຟ ັງ ຄວາ ມ
ປະ ສ ງຂອງພ ຣະ ບິດ າ ໃນສະ ຫ ວັນ
ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ ແລະ ພຣະຄຣິດເປັນມະນຸດທີື່ຖກ
ສະຖິດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ. ມະນຸດທີກ
ື່ ່າວເຖິງບໍໍ່ຄກັບມະນຸດທັ່ວໄປທີື່ເກີດຈາກເນື້ອໜັງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງກໍຍູ້ອນພຣະຄຣິດບໍໍ່ໄດູ້ເກີດຈາກເນື້ອໜັງ ແລະ ເລອດເນອ
ື້ ; ພຣະອງເປັນການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານ. ພຣະອງມີທັງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ ແລະ ຄວາມ
ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ສມບນ. ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຖກຄອບງາໂດຍມະນຸດຄນໃດ. ຄວາມ
ເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະອງປະຄັບປະຄອງກິດຈະກາທີື່ທາມະດາທັງໝດຂອງພຣະອງທີື່ເກີດ
ຂື້ນທາງເນື້ອໜັງ ໃນຂະນະທີື່ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ບໍວ
ໍ່ ່າຄວາມເປັນມະນຸດ ຫຼ ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ ທັງສອງກໍຍອມ

169

ອ່ອນນູ້ອມຕໍໍ່ຄວາມປະສງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ. ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນພຣະວິນຍານ
ນັື້ນກໍຄ ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງແມ່ນເກີດຈາກຕວພຣະອງເອງ;
ແກ່ນແທູ້ນີື້ຈະບໍໍ່ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະອງເອງ ແລະ ເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພຣະອງຈະສາມາດເຮັດໃນ
ສິື່ງໃດກໍຕາມທີື່ທາລາຍພາລະກິດຂອງພຣະອງເອງ ຫຼ ພຣະອງເຄີຍກ່າວພຣະທາໃດໆທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານຄວາມ
ປະສງຂອງພຣະອງເອງ. ເພາະສະນັື້ນ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃດກໍຕາມ
ທີື່ຂັດຂວາງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງເອງຢ່າງແນ່ນອນ. ນີື້ຄສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນຄວນເຂື້າໃຈ. ແກ່ນແທູ້ຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍຄການຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງ
ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ໃນທານອງດຽວກັນ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດກໍຄການຊ່ວຍມະນຸດ
ໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ເພື່ອຜນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າອີກດູ້ວຍ. ດູ້ວຍວ່າ ພຣະເຈື້າມາ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ພຣະອງເຂື້າໃຈເຖິງແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ພາຍໃຕູ້ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ ຈນ
ເຖິງຂັື້ນທີື່ວ່າເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງພຽງພໍທີື່ຈະຮັບພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດ
ທັງໝດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງຖກແທນໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດໃນລະຫວ່າງເວລາ
ແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຈຸດໃຈກາງທີື່ສາຄັນຂອງພາລະກິດ
ທັງໝດໃນຕະຫຼອດເວລາແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດບໍໍ່ສາມາດປະສມ
ກັນກັບພາລະກິດຈາກຍຸກອື່ນໆ. ຍູ້ອນພຣະເຈື້າມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ ພຣະອງຈື່ງປະຕິບັດພາລະກິດ
ໃນຕວຕນທີື່ເປັນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ; ຍູ້ອນພຣະອງມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລູ້ວພຣະອງກໍສາເລັດ
ພາລະກິດທີື່ພຣະອງຄວນປະຕິບັດໂດຍຜ່ານເນື້ອໜັງ. ບໍໍ່ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ພຣະຄຣິດ
ທັງສອງກໍເປັນພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ພຣະອງກະທາພາລະກິດທີື່ພຣະອງຄວນກະທາ ແລະ ປະຕິບັດ
ພັນທະກິດທີື່ພຣະອງຄວນປະຕິບັດ.
ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນມີສິດອານາດ ແຕ່ພຣະອງສາມາດຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ສິດອານາດທີື່ມາ
ຈາກພຣະອງຈນເຖິງທີື່ສດ
ຸ . ບໍໍ່ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ຫຼ ພາລະກິດແຫ່ງເນື້ອໜັງ ທັງສອງບໍໍ່
ໄດູ້ຂັດແຍູ້ງຕໍໍ່ກັນແລະກັນ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າມີສິດອານາດເໜອການຊງສູ້າງທັງໝດ. ເນື້ອ
ໜັງທີື່ເປັນແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າກໍປະກອບດູ້ວຍສິດອານາດເຊັັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງ
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທັງໝດທີື່ເຊື່ອຟັງຄວາມປະສງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ. ບໍໍ່ມີຄນໃດ
ສາມາດບັນລຸ ຫຼ ຄາດຄິດເຖິງສິື່ງນີື້ໄດູ້. ພຣະເຈື້າເອງມີສິດອານາດ ສ່ວນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງແມ່ນຢ່
ພາຍໃຕູ້ສິດອານາດຂອງພຣະອງ. ນີື້ຄຄວາມໝາຍເມື່ອມັນຖກກ່າວວ່າ “ພຣະຄຣິດເຊື່ອຟັງຄວາມ
ປະສງຂອງພຣະເຈື້າພຣະບິດາ”. ພຣະເຈື້າເປັນພຣະວິນຍານ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພື້ນໄດູ້ ຍູ້ອນພຣະເຈື້າມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງເອງດູ້ວຍພຣະອງເອງ; ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຂັດຂວາງ ຫຼ ແຊກແຊງ ແຮງໄກທີື່ພຣະອງຈະ
ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ຂັດແຍູ້ງກັບຕວມັນເອງ ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ ແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດ
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ໂດຍພຣະວິນຍານ ແລະ ເນື້ອໜັງນັື້ນແມ່ນແບບດຽວກັນ. ບໍໍ່ວ່າພຣະວິນຍານ ຫຼ ເນື້ອໜັງ ທັງສອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອບັນລຸຕາມຄວາມປະສງດຽວກັນ ແລະ ເພື່ອຄຸູ້ມຄອງພາລະກິດດຽວກັນ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພຣະວິນຍານ ແລະ ເນື້ອໜັງມີຄຸນສມບັດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ແກ່ນແທູ້ຂອງພວກເພິື່ນແມ່ນ
ຄກັນ; ທັງສອງມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ພຣະເຈື້າເອງບໍໍ່ມີອງ
ປະກອບແຫ່ງຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ; ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງແມ່ນດີ. ພຣະອງແມ່ນການສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຄວາມດີທຸກຢ່າງ ພູ້ອມທັງຄວາມຮັກທັງໝດ. ແມ່ນແຕ່ໃນເນື້ອໜັງ ພຣະເຈື້າ
ກໍບໍໍ່ເຮັດສິື່ງໃດທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າພຣະບິດາ. ເຖິງແມ່ນຕູ້ອງເສຍສະລະຊີວິດຂອງພຣະອງ ພຣະອງກໍ
ເຕັມໃຈທີື່ຈະເຮັດເຊັັ່ນນັື້ນ ແລະ ພຣະອງຈະບໍໍ່ຕັດສິນໃຈແບບອື່ນ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີອງປະກອບແຫ່ງ
ຄວາມຄິດວ່າຕນເອງຖກຕູ້ອງ ຫຼ ການເຫັນວ່າຕນເອງສາຄັນ ຫຼ ການຫຼອກລວງ ແລະ ຄວາມ
ອວດດີ; ພຣະອງບໍໍ່ມີອງປະກອບແຫ່ງຄວາມບໍໍ່ຊື່ສັດ. ທຸກສິື່ງທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າມາຈາກຊາຕານ;
ຊາຕານເປັນຕື້ນເຫດແຫ່ງຄວາມໜູ້າລັງກຽດ ແລະ ຄວາມຊັ່ວຮູ້າຍທັງໝດ. ເຫດຜນທີື່ມະນຸດມີ
ຄຸນສມບັດຄູ້າຍຄກັບຂອງຊາຕານກໍຍູ້ອນມະນຸດໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ຈັດການໂດຍ
ຊາຕານ. ພຣະຄຣິດບໍໍ່ໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພຣະອງຈື່ງມີພຽງແຕ່ລັກສະນະ
ຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ ແລະ ບໍໍ່ມີລັກສະນະຂອງຊາຕານ. ບໍໍ່ວ່າພາລະກິດຈະຍາກພຽງໃດ ຫຼ ເນື້ອໜັງ
ຈະອ່ອນແອພຽງໃດ, ໃນຂະນະທີື່ພຣະອງດາລງຊີວິດໂດຍເນື້ອໜັງ ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ເຮັດສິື່ງໃດທີື່
ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແຮງໄກທີື່ຈະປະຖິື້ມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າພຣະບິດາດູ້ວຍ
ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງເລີຍ. ພຣະອງນັື້ນຍອມທນທຸກຕໍຄ
ໍ່ ວາມເຈັບປວດທາງເນື້ອໜັງດີກວ່າທໍລະຍດຄວາມ
ປະສງຂອງພຣະເຈື້າພຣະບິດາ; ຄກັບພຣະເຢຊູໄດູ້ກ່າວໄວູ້ໃນຄາອະທິຖານວ່າ “ໂອບິດາເອີຍ, ຖູ້າເປັນ
ໄດູ້ຂໍໃຫູ້ຈອກນີື້ເລື່ອນພນ
ື້ ໄປຈາກລກທູ້ອນ ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ ຂໍຢ່າໃຫູ້ເປັນໄປຕາມທີື່ລກປະສງ, ແຕ່
ຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ”. ຜູ້ຄນສູ້າງທາງເລອກຂອງຕນເອງ ແຕ່ພຣະຄຣິດບໍໍ່ແມ່ນແບບນັື້ນ.
ເຖິງພຣະອງມີຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າເອງ ພຣະອງຍັງສະແຫວງຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າພຣະບິດາ
ແລະ ໄດູ້ປະຕິບັດຕາມສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າພຣະບິດາມອບໝາຍໃຫູ້ກັບພຣະອງຈາກມຸມມອງຂອງມະນຸດ.
ນີື້ຄສິື່ງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້. ສິື່ງທີື່ມາຈາກຊາຕານບໍໍ່ສາມາດມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ມັນ
ສາມາດມີໄດູ້ພຽງແຕ່ສິື່ງທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ສິື່ງນັື້ນບໍໍ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າຢ່າງເຕັມ
ປ່ຽມ ແຮງໄກທີື່ຈະເຕັມໃຈເຊື່ອງຟັງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງເຕັມໃຈ. ມະນຸດທຸກຄນ
ນອກຈາກພຣະຄຣິດອາດເຮັດສິື່ງທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນໃດສາມາດຮັບພາລະກິດ
ທີື່ພຣະເຈື້າມອບໝາຍໃຫູ້ໂດຍກງໄດູ້; ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດເຫັນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າວ່າເປັນໜູ້າທີື່
ຂອງພວກເຂາເອງທີື່ຕອ
ູ້ ງປະຕິບັດ. ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນການຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະເຈື້າພຣະບິດາ; ການບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າແມ່ນລັກສະນະຂອງຊາຕານ. ຄຸນສມບັດສອງຢ່າງນີື້
ບໍໍ່ສາມາດເຂື້າກັນໄດູ້ ແລະ ຄນໃດທີື່ມີຄຸນສມບັດຂອງຊາຕານບໍໍ່ສາມາດຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ.
ເຫດຜນທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແທນພຣະອງໄດູ້ກໍຍູ້ອນວ່າ ມະນຸດບໍໍ່ມີ
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ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າເລີຍ. ມະນຸດປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອພຣະເຈື້າໂດຍເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດສ່ວນ
ຕວຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຫວັງໃນອະນາຄດ ແຕ່ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອເຮັດຕາມຄວາມ
ປະສງຂອງພຣະເຈື້າພຣະບິດາ.
ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຖກຄວບຄຸມໂດຍຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ. ເຖິງ
ແມ່ນພຣະອງຢ່ໃນເນື້ອໜັງ ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງກໍບໍໍ່ຄກັນກັບມະນຸດທີື່ເກີດຈາກເນື້ອໜັງ
ໂດຍສິື້ນເຊີງ. ພຣະອງມີລັກສະນະພິເສດຂອງພຣະອງເອງ ແລະ ລັກສະນະນີື້ກໍຖກຄວບຄຸມໂດຍ
ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງເຊັັ່ນດຽວກັນ. ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງບໍໍ່ມີຈຸດອ່ອນ; ຈຸດ
ອ່ອນຂອງພຣະຄຣິດໝາຍເຖິງສິື່ງທີື່ເກີດຈາກຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ. ຈຸດອ່ອນນີື້ຈາກັດ
ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງໃນລະດັບໃດໜື່ງ ແຕ່ຂໍໍ້ຈາກັດດັງັ່ ກ່າວແມ່ນຢ່ພາຍໃຕູ້ຂອບເຂດ
ແລະ ເວລາ ແລະ ຢ່ໃນຂອບເຂດ. ເມື່ອເຖິງເວລາປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ
ຂອງພຣະອງ ພຣະອງກໍປະຕິບັດໂດຍບໍໍ່ໃສ່ໃຈຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ. ຄວາມເປັນມະນຸດ
ຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຖກຄວບຄຸມໂດຍຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ນອກຈາກຊີວິດ
ທີື່ທາມະດາຂອງຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ ທຸກການກະທາອື່ນໆຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ
ຂອງພຣະອງແມ່ນໄດູ້ຮັບອິດທິພນ, ໄດູ້ຮັບຜນກະທບ ແລະ ໄດູ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຄວາມ
ເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ. ເຖິງແມ່ນພຣະຄຣິດມີຄວາມເປັນມະນຸດ ສິື່ງນັື້ນກໍບໍໍ່ໄດູ້ສູ້າງຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກໃຫູ້ກັບພາລະກິດຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງເລີຍ ແລະ ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງພຣະຄຣິດຖກຊີື້ນາໂດຍຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງຢ່າງແນ່ນອນ; ເຖິງແມ່ນຄວາມ
ເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ບັນລຸວຸດທິພາວະໃນການທີື່ມັນປະພດຕນກັບຄນອື່ນ ສິື່ງນັື້ນກໍບໍໍ່ໄດູ້
ກະທບພາລະກິດທາມະດາຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ. ເມື່ອເຮາກ່າວວ່າ ຄວາມເປັນມະນຸດ
ຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ເຮາໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະຄຣິດ
ສາມາດຖກສັັ່ງໂດຍຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງໂດຍກງ ແລະ ພຣະອງມີຄວາມສານກທີສ
ື່ ງກວ່າ
ມະນຸດທາມະດາ. ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງເໝາະສມທີື່ສຸດທີື່ຈະຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຄວາມ
ເປັນພຣະເຈື້າໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ; ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງແມ່ນມີຄວາມສາມາດທີື່ສດ
ຸ
ໃນການສະແດງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສຸດທີື່ຈະຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້
ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວ. ເມອ
ື່ ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງ ພຣະອງບໍໍ່ເບິື່ງຂູ້າມໜູ້າທີື່ທີື່ມະນຸດໃນ
ເນື້ອໜັງຄວນປະຕິບັດຕາມ; ພຣະອງສາມາດນະມັດສະການພຣະເຈື້າໃນສະຫວັນດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ແທູ້
ຈິງ. ພຣະອງມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຕວຕນຂອງພຣະອງກໍມາຈາກພຣະເຈື້າເອງ. ພຽງ
ແຕ່ພຣະອງລງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ກາຍມາເປັນສິື່ງມີຊີວິດທີື່ຖກສູ້າງ ໂດຍຢ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງ
ສິື່ງມີຊີວິດທີື່ຖກສູ້າງ ແລະ ປະກອບມີຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ; ພຣະອງຈງື່
ສາມາດນະມັດສະການພຣະເຈື້າໃນສະຫວັນໄດູ້; ນີື້ຄການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່
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ສາມາດຮຽນແບບໄດູ້. ຕວຕນຂອງພຣະອງແມ່ນພຣະເຈື້າເອງ. ພຣະອງນະມັດສະການພຣະເຈື້າຈາກ
ມຸມມອງຂອງມະນຸດ; ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພຣະທາທີື່ວ່າ “ພຣະຄຣິດນະມັດສະການພຣະເຈື້າໃນສະຫວັນ”
ກໍບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ຜິດເລີຍ. ສິື່ງທີື່ພຣະອງຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດກໍຄການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງນັື້ນເອງ; ພຣະອງ
ໄດູ້ຮັບທຸກຢ່າງທີື່ພຣະອງຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດແລູ້ວ ກ່ອນໜູ້າທີື່ພຣະອງຈະຮຽກຮູ້ອງຈາກພວກເຂາ
ດູ້ວຍຊໍ້າ. ພຣະອງຈະບໍໍ່ຮຽກຮູ້ອງຈາກຄນອື່ນ ໃນຂະນະທີື່ພຣະອງເອງຫຼຼຸດພື້ນຈາກພວກເຂາ ຍູ້ອນສິື່ງ
ທັງໝດນີື້ປະກອບເປັນການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງແນວໃດ
ພຣະອງຈະບໍໍ່ກະທາໃນທ່າທາງທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຮຽກຮູ້ອງຫຍັງຈາກມະນຸດ ບໍໍ່ມີການ
ຮຽກຮູ້ອງໃດທີື່ເໜອໄປກວ່າສິື່ງທີື່ມະນຸດເຮັດໄດູ້. ທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອງກະທາແມ່ນການປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເພື່ອເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ. ຄວາມ
ເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຢ່ເໜອມະນຸດທຸກຄນ ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພຣະອງຈື່ງມີສິດອານາດສງ
ສຸດເໜອສິື່ງມີຊີວິດທີື່ຖກສູ້າງທັງໝດ. ສິດອານາດນີື້ແມ່ນຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ ນັື້ນກໍຄ
ອຸປະນິໄສ ແລະ ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າເອງ ເຊິື່ງການດຕວຕນຂອງພຣະອງ. ດູ້ວຍເຫດນີື້ ບໍໍ່
ວ່າຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງຈະທາມະດາພຽງໃດ ກໍບໍໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດູ້ວ່າ ພຣະອງມີຕວຕນ
ຂອງພຣະເຈື້າເອງ; ບໍໍ່ວ່າພຣະອງກ່າວຈາກຈຸດຢືນໃດກໍຕາມ ແລະ ພຣະອງເຊື່ອຟັງຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະເຈື້າແນວໃດກໍຕາມ ບໍໍ່ສາມາດເວື້າໄດູ້ວາ່ ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າ. ມະນຸດທີື່ໂງ່ຈູ້າ ແລະ ບໍໍ່
ມີຄວາມຮູ້ມັກເຫັນຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະຄຣິດເປັນຂໍໍ້ບກຜ່ອງ. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງສະແດງ
ແລະ ເປີດເຜີຍການເປັນຢ່ຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງແນວໃດກໍຕາມ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດ
ຍອມຮັບວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະຄຣິດ. ຍິື່ງພຣະຄຣິດສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອຟັງ ແລະ ຄວາມຖ່ອມຕວ
ຂອງພຣະອງຫຼາຍພຽງໃດ, ມະນຸດທີື່ໂງ່ຈູ້າກໍເຫັນພຣະຄຣິດແບບບໍໍ່ຈິງຈັງຫຼາຍພຽງນັື້ນ. ຍັງມີຄນເຖິງ
ກັບມີທັດສະນະຄະຕິກີດກັື້ນ ແລະ ດຖູກພຣະອງ ແຕ່ຈັດວາງ “ມະນຸດຍິື່ງໃຫຍ່” ທີື່ມີຮບລັກສະນະ
ເປັນຕານັບຖໄວູ້ເທິງໂຕະເພື່ອບຊາ. ການຕໍໍ່ຕູ້ານຂອງມະນຸດ ແລະ ການບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພຣະເຈື້າມາ
ຈາກຄວາມຈິງທີື່ວ່າ ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະເຈື້າ ພູ້ອມທັງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະຄຣິດ; ເລື່ອງນີື້ຄຕື້ນເຫດໃນການ
ຕໍໍ່ຕູ້ານຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າພຣະຄຣິດບໍໍ່ມີຮບລັກສະນະໃນຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງພຣະອງ ຫຼ ສະແຫວງຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າພຣະບິດາຈາກມຸມມອງຂອງສິື່ງມີ
ຊີວິດທີື່ຖກສູ້າງ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງປະກອບມີຄວາມເໜອມະນຸດ, ແລູ້ວອາດຈະບໍໍ່ມີຄວາມບໍໍ່
ເຊື່ອຟັງໃນມະນຸດ. ເຫດຜນທີື່ມະນຸດເຕັມໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ຢ່ສະເໝີເຊິື່ງຢ່ໃນ
ສະຫວັນກໍຍູ້ອນພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນບໍໍ່ມີຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ພຣະອງບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດແມ່ນແຕ່
ຢ່າງດຽວຂອງສິື່ງມີຊີວິດທີື່ຖກສູ້າງ. ເພາະສະນັື້ນ ມະນຸດເຄາລບພຣະອງດູ້ວຍຄວາມນັບຖຢ່າງຍິື່ງ ແຕ່
ມີທັດສະນະຄະຕິດຖູກຕໍໍ່ພຣະຄຣິດ.
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ເຖິງແມ່ນພຣະຄຣິດທີື່ຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແທນພຣະເຈື້າເອງໄດູ້
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ມາດູ້ວຍເຈດຕະນາສະແດງພາບລັກຂອງພຣະອງຜ່ານເນື້ອໜັງໃຫູ້ມະນຸດທຸກຄນເຫັນ.
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ມາເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດທຸກຄນເຫັນພຣະອງ; ພຣະອງມາເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຖກນາພາໂດຍມ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່. ໜູ້າທີື່ຂອງພຣະຄຣິດໃນເນື້ອໜັງກໍເພື່ອພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າເອງ ນັື້ນກໍຄເພື່ອພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເປັນມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດ
ເຂື້າໃຈແກ່ນແທູ້ແຫ່ງເນອ
ື້ ໜັງຂອງພຣະອງຢ່າງສິນ
ື້ ເຊີງ. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດແນວໃດ ບໍໍ່ມີ
ຫຍັງທີື່ພຣະອງເຮັດນອກເໜອໄປກວ່າສິື່ງທີື່ມະນຸດສາມາດຮັບໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດ
ແນວໃດ ພຣະອງກໍປະຕິບັດຜ່ານເນື້ອໜັງພູ້ອມກັບຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ເປີດເຜີຍ
ໃຫູ້ມະນຸດເຫັນທັງໝດເຖິງໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່
ເຄີຍຢ່ເໜອທາມະຊາດ ຫຼ ລໍ້າຄ່າເກີນກວ່າທີື່ມະນຸດຈະຄາດຄິດໄດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະຄຣິດເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າເອງຜ່ານເນື້ອໜັງ ແລະ ດາເນີນພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າເອງຄວນເຮັດດູ້ວຍຕວ
ເອງ, ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິເສດການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນ ຫຼ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະກາດເຖິງການ
ກະທາຂອງພຣະອງເອງຢ່າງຕື່ນເຕັື້ນ. ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງຍັງຄງລີື້ລັບພາຍໃຕູ້ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ
ຢ່າງຖ່ອມຕວ. ນອກຈາກພຣະຄຣິດແລູ້ວ ຄນທີື່ອູ້າງວ່າຕນເອງເປັນພຣະຄຣິດແບບຜິດໆ ແມ່ນບໍໍ່ມີ
ຄຸນສມບັດຂອງພຣະອງ. ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບນິໄສທີື່ອວດດີ ແລະ ຍກຍູ້ອງຕນເອງຂອງພຣະຄຣິດທີື່
ຈອມປອມເຫຼັ່ານັື້ນ ກໍເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນວ່າ ເນື້ອໜັງປະເພດໃດທີື່ແມ່ນພຣະຄຣິດຢ່າງແທູ້ຈິງ. ຍິື່ງພວກ
ເຂາຈອມປອມຫຼາຍພຽງໃດ ພຣະຄຣິດທີື່ຈອມປອມດັັ່ງກ່າວກໍຍງິື່ ອວດອູ້າງຕວຕນຂອງພວກເຂາ
ອອກມາຫຼາຍພຽງນັື້ນ ແລະ ພວກເຂາກໍຍິື່ງສາມາດເຮັດໝາຍສາຄັນ ແລະ ການອັດສະຈັນເພື່ອຫຼອກ
ລວງມະນຸດຫຼາຍພຽງນັື້ນ. ພຣະຄຣິດຈອມປອມບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດຂອງພຣະເຈື້າ; ພຣະຄຣິດບໍໍ່ມີມນທິນ
ຈາກອງປະກອບຕ່າງໆທີເື່ ປັນຂອງພຣະຄຣິດຈອມປອມ. ພຣະເຈື້າກາຍເປັນມະນຸດພຽງເຮັດສາເລັດ
ພາລະກິດແຫ່ງເນື້ອໜັງ ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຫັນພຣະອງ. ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງປ່ອຍ
ໃຫູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງຢືນຢັນຕວຕນຂອງພຣະອງ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ສິື່ງທີພ
ື່ ຣະອງເປີດເຜີຍ ພິສດເຖິງ
ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງໂດຍບໍໍ່ແມ່ນບໍໍ່ມີຫຼັກຖານ; ຕວຕນຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້
ຖກຄວບຄຸມດູ້ວຍມຂອງພຣະອງ; ຕວຕນຂອງພຣະອງຖກການດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ
ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ເຖິງແມ່ນພຣະອງມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະອງຍັງເປັນເນື້ອໜັງ ເຊິື່ງບໍໍ່ຄ
ກັບພຣະວິນຍານ. ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ມີຄນ
ຸ ສມບັດຂອງພຣະວິນຍານ; ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າທີື່
ມີເປືອກນອກເປັນມະນຸດ. ສະນັື້ນ ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະທາມະດາ ແລະ ອ່ອນແອຫຼາຍພຽງໃດ ແລະ ພຣະອງ
ສະແຫວງຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າພຣະບິດາແນວໃດກໍຕາມ, ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງກໍ
ບໍໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດູ້. ພາຍໃນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ມີພຽງແຕ່ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາ
ມະດາ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງມະນຸດ; ຍັງມີຄວາມອັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງຂອງຄວາມ
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ເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງໄດູ້ອີກດູ້ວຍ ພູ້ອມກັບການກະທາທັງໝດຜ່ານເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງອີກ.
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ທັງຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າແມ່ນມີຢ່ໃນພຣະຄຣິດທັງໃນຄວາມ
ເປັນຈິງ ແລະ ພາກປະຕິບັດ. ສິື່ງນີື້ບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ວາ່ ງເວື້າ ຫຼ ເໜອທາມະຊາດແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍເລີຍ.
ພຣະອງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກພູ້ອມກັບຈຸດປະສງຫຼັກໃນການປະຕິບັດພາລະກິດ; ມັນເປັນສິື່ງຈາເປັນ
ທີື່ຕູ້ອງມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ; ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ບໍໍ່ວ່າລິດ
ອານາດຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງຈະຍິື່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ ໜູ້າທີື່ດັື້ງເດີມຂອງສິດອານາດນັນ
ື້ ກໍ
ບໍໍ່ສາມາດນາໄປປະຕິບັດໃຫູ້ເກີດຜນດີໄດູ້. ເຖິງແມ່ນຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງສາຄັນຢ່າງຍິື່ງ
ມັນກໍບໍໍ່ແມ່ນແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງແມ່ນຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ; ສະນັື້ນ ຊ່ວງ
ເວລາທີື່ພຣະອງເລີື່ມຕື້ນປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນຊ່ວງເວລາທີື່ພຣະອງ
ເລີື່ມຕື້ນສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຢ່ຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ. ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ
ດາລງຢ່ພຽງແຕ່ປະຄັບປະຄອງຊີວິດທາມະດາຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ ເພື່ອວ່າຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ
ຂອງພຣະອງຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໄດູ້ເປັນປົກກະຕິຜ່ານເນື້ອໜັງ; ແມ່ນຄວາມເປັນພຣະເຈື້າທີື່
ຊີື້ນາພາລະກິດທັງໝດ. ເມື່ອພຣະອງເຮັດສາເລັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ພຣະອງກໍໄດູ້ບັນລຸພັນທະ
ກິດຂອງພຣະອງ. ສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດຄວນຮູ້ກໍຄພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະອງ ແລະ ຍູ້ອນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງທີື່ພຣະອງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະອງ. ໃນໄລຍະເວລາການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ພຣະອງສະແດງເຖິງການເປັນຢ່ຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງຫຼາຍພໍສມຄວນ ເຊິື່ງບໍໍ່ແມ່ນ
ອຸປະນິໄສທີື່ມີມນທິນຈາກຄວາມເປັນມະນຸດ ຫຼ ມີມນທິນຈາກຄວາມຄິດ ແລະ ການປະພດຂອງ
ມະນຸດ. ເມື່ອມາເຖິງເວລາທີື່ພັນທະກິດທັງໝດຂອງພຣະອງມາເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດລງ, ພຣະອງກໍໄດູ້
ສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສທີື່ພຣະອງຄວນສາແດງຢ່າງສມບນ ແລະ ຄບຖູ້ວນແລູ້ວ. ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນໃດ
ແນະນາພາລະກິດຂອງພຣະອງ; ການສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງເປັນອິດສະຫຼະພໍສມຄວນ
ແລະ ບໍໍ່ຖກຄວບຄຸມໂດຍຈິດໃຈ ຫຼ ດາເນີນການໂດຍຄວາມຄິດ ແຕ່ຖກເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາມະ
ຊາດ. ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນໃດສາມາດເຮັດສິື່ງນີື້ໄດູ້. ເຖິງແມ່ນສະພາບແວດລູ້ອມລາບາກພຽງໃດ ຫຼ
ເງ ື່ອນໄຂບໍໍ່ເອື້ອອານວຍ ພຣະອງກໍສາມາດສະແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງໄດູ້ໃນເວລາທີື່ເໝາະສມ.
ຄນທີື່ເປັນພຣະຄຣິດສະແດງເຖິງການເປັນຢ່ຂອງພຣະຄຣິດ ໃນຂະນະທີື່ຄນບໍໍ່ໄດູ້ເປັນພຣະຄຣິດ ບໍໍ່ມີ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະຄຣິດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຖິງທຸກຄນຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ ຫຼ ມີຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບພຣະອງ
ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງມະນຸດໄດູ້ວ່າ ອຸປະນິໄສ
ທີື່ພຣະຄຣິດສະແດງອອກແມ່ນມາຈາກພຣະເຈື້າ. ທຸກຄນທີື່ສະແຫວງຫາພຣະຄຣິດດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ແທູ້
ຈິງ ຫຼ ສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າດູ້ວຍຄວາມຕັື້ງໃຈຈະຍອມຮັບວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະຄຣິດໂດຍອີງຕາມ
ການສະແດງອອກຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາຈະບໍໍ່ປະຕິເສດພຣະຄຣິດ ໂດຍອີງ
ຕາມພື້ນຖານແຫ່ງລັກສະນະໃດໜື່ງຂອງພຣະອງທີື່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊື່ອຂອງມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນ
ມະນຸດໂງ່ຈູ້າຫຼາຍ ທຸກຄນຮູ້ຈັກຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດ ແລະ ແມ່ນ
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ຫຍັງທີື່ເກີດມາຈາກພຣະເຈື້າ. ພຽງແຕ່ຫຼາຍຄນຈງໃຈຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດອັນເປັນຜນຈາກຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງພວກເຂາເອງເທັ່ານັື້ນ. ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນສິື່ງນີື້ ແລູ້ວບໍໍ່ມີມະນຸດແມ່ນແຕ່ຄນດຽວທີື່ຈະມີເຫດຜນ
ປະຕິເສດການດາລງຢ່ຂອງພຣະຄຣິດ ຍູ້ອນວ່າ ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າທີື່ສະແດງອອກໂດຍພຣະຄຣິດແມ່ນ
ມີຢ່ຈິງຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງກໍສາມາດເບິື່ງເຫັນໄດູ້ດູ້ວຍຕາເປົົ່າຂອງທຸກຄນ.
ພາລະກິດ ແລະ ການສະແດງຂອງພຣະຄຣິດການດແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ພຣະອງສາມາດເຮັດ
ໃຫູ້ສາເລັດດູ້ວຍຫວໃຈຢ່າງແທູ້ຈງິ ທີື່ຖກມອບໝາຍໃຫູ້ກັບພຣະອງ. ພຣະອງສາມາດ
ນະມັດສະການພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ສະຫວັນດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະເຈື້າ ພຣະບິດາດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ແທູ້ຈິງ. ທຸກສິື່ງນີື້ແມ່ນຖກການດໂດຍແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ.
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ການເປີດເຜີຍຢ່າງທາມະຊາດຂອງພຣະອງກໍຖກການດໂດຍແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ;
ເຫດຜນທີື່ເຮາເອີື້ນສິື່ງນີື້ວ່າເປັນ “ການເປີດເຜີຍຢ່າງທາມະຊາດ” ຂອງພຣະອງ ກໍຍູ້ອນວ່າ
ການສະແດງຂອງພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນການຮຽນແບບ ຫຼ ຜນຈາກການສກສາຂອງມະນຸດ ຫຼ ຜນຈາກ
ການປກຝັງເປັນເວລາຫຼາຍປີຂອງມະນຸດ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຮຽນຮູ້ ຫຼ ປະດັບປະດາພຣະອງເອງດູ້ວຍສິື່ງ
ນັື້ນ; ກງກັນຂູ້າມ ມັນເປັນທາມະຊາດຂອງພຣະອງ. ມະນຸດອາດປະຕິເສດພາລະກິດຂອງພຣະອງ,
ການສະແດງຂອງພຣະອງ, ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ຕະຫຼອດທັງຊີວິດແຫ່ງຄວາມເປັນ
ມະນຸດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະອງ ແຕ່ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດູ້ວ່າ ພຣະອງນະມັດສະການພຣະເຈື້າ
ທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ແທູ້ຈິງ; ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດູ້ວ່າ ພຣະອງໄດູ້ມາເພື່ອປະຕິບັດ
ຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະບິດາທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດຄວາມຈິງໃຈທີື່
ວ່າພຣະອງສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າພຣະບິດາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາບລັກຂອງພຣະອງບໍໍ່ເປັນທີື່ພໍໃຈຕໍໍ່ຄວາມ
ຮູ້ສກ, ການສນທະນາຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະກອບດູ້ວຍບັນຍາກາດທີື່ພິເສດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ສະທູ້ານໂລກ ຫຼ ສັັ່ນສະເທອນສະຫວັນຕາມທີື່ມະນຸດຈິນຕະນາການ, ຄວາມຈິງກໍຄ
ພຣະອງເປັນພຣະຄຣິດ ຜູ້ເຊິື່ງປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະບິດາທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນດູ້ວຍຫວໃຈ
ທີື່ແທູ້ຈິງ, ຍອມຢພ
່ າຍໃຕູ້ພຣະບິດາທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນຢ່າງສມບນ ແລະ ເຊື່ອຟັງຈນຕາຍ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ
ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງແມ່ນແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະຄຣິດ. ຄວາມຈິງນີື້ຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດເຊື່ອ ແຕ່ມນ
ັ ກໍ
ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງ. ເມອ
ື່ ພັນທະກິດຂອງພຣະຄຣິດຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໂດຍສມບນແລູ້ວ ມະນຸດຈະ
ສາມາດເຫັນຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້ວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ ແລະ ການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ
ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງອຸປະນິໄສ ແລະ ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນ. ໃນເວລານັື້ນ ບດ
ສະຫຼຼຸບຂອງພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະອງສາມາດຢືນຢັນໄດູ້ວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະທາທີື່ກາຍເປັນ
ມະນຸດຢ່າງແທູ້ຈງິ ແລະ ບໍໍ່ຄກັນກັບເນື້ອໜັງ ແລະ ເລອດເນື້ອຂອງມະນຸດ. ທຸກບາດກູ້າວຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດທີື່ຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນມີຄວາມສາຄັນໃນຕວຂອງມັນເອງ ແຕ່ມະນຸດທີື່
ຜະເຊີນກັບພາລະກິດທີື່ແທູ້ຈິງຂອງແຕ່ລະບາດກູ້າວນັື້ນ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດເຂາື້ ໃຈຄວາມສາຄັນຂອງ
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ພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້; ເປັນຕື້ນໂດຍສະເພາະສາລັບສອງສາມບາດກູ້າວຂອງພາລະກິດທີື່ດາເນີນ
ໂດຍພຣະເຈື້າໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີື່ສອງຂອງພຣະອງ. ຄນສ່ວນຫຼາຍທີື່ພຽງແຕ່ໄດູ້ຍິນ ຫຼ
ເຫັນພຣະທາຂອງພຣະຄຣິດ ແຕ່ບໍໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະອງບໍໍ່ມີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງ; ຄນທີື່ເຫັນພຣະຄຣິດ ແລະ ໄດູ້ຍິນພຣະທາຂອງພຣະອງ ພູ້ອມທັງຜະເຊີນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງ ເຫັນມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີື່ຈະຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນເປັນຍູ້ອນການ
ປາກດຕວ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາຂອງພຣະຄຣິດບໍໍ່ແມ່ນລດນິຍມຂອງມະນຸດບໍ? ຄນທີື່
ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະອງຫຼັງຈາກທີື່ພຣະຄຣິດໄດູ້ຈາກໄປຈະບໍໍ່ພບກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດັັ່ງກ່າວ
ຍູ້ອນພວກເຂາພຽງແຕ່ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ສາຜັດກັບຄວາມເປັນ
ມະນຸດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະຄຣິດ. ມະນຸດແທນທີື່ຈະປ່ອຍວາງແນວຄິດຕ່າງໆນາໆຂອງເຂາກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າ ແຕ່ຊໍ້າພັດພາກັນສາຫຼວດພຣະອງຢ່າງຮຸນແຮງ; ນີື້ເປັນເພາະຄວາມຈິງທີື່ວ່າມະນຸດໃສ່ໃຈ
ພຽງແຕ່ການປາກດຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງໂດຍອີງຕາມ
ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງນັື້ນ. ຖູ້າມະນຸດຫຼັບຕາຕໍໍ່ການປາກດຂອງພຣະຄຣິດ ຫຼ ຫຼີກເວັື້ນ
ການສນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ
ຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນ ເຊິື່ງມີພາລະກິດ ແລະ ພຣະທາທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຮັບໄດູ້ ແລູ້ວແນວຄິດຕ່າງໆ
ນາໆຂອງມະນຸດກໍຈະຫຼດ
ຼຸ ລງເຄິື່ງໜື່ງ ຈນເຖິງຂັນ
ື້ ທີື່ວ່າ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດຈະໄດູ້
ຮັບການແກູ້ໄຂ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດທນ
ພຣະອງໄດູ້ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍແນວຄິດຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບພຣະອງ ແລະ ເຫດການທີື່ພວກເຂາ
ຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງກໍພບເຫັນໄດູ້ທັ່ວໄປ. ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດທນຕໍໍ່ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່
ສາມາດສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍໍ່ຄວາມຖ່ອມຕວ ແລະ ການລີື້ລັບຂອງພຣະຄຣິດ ຫຼ ຍກໂທດ
ໃຫູ້ພຣະຄຣິດທີື່ມີແກ່ນແທູ້ເຊື່ອຟັງພຣະບິດາທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດຢ່
ຮ່ວມກັບມະນຸດຊັ່ວນິດນິລັນ, ຫຼັງຈາກທີື່ພຣະອງສາເລັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະອງກໍຈະຈາກ
ໄປ ຍູ້ອນວ່າມະນຸດບໍໍ່ເຕັມໃຈທີື່ຈະໃຫູ້ພຣະອງຢຄ
່ ຽງຂູ້າງພວກເຂາ. ຖູ້າມະນຸດບໍໍ່ສາມາດສະແດງ
ຄວາມເມດຕາຕໍໍ່ພຣະອງໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດພາລະກິດ ແລູ້ວພວກເຂາຈະ
ສາມາດທນຕໍໍ່ພຣະອງທີຢ
ື່ ່ຄຽງຂູ້າງພວກເຂາຫຼັງຈາກທີື່ພຣະອງສາເລັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງ
ເມື່ອພຣະອງເບິື່ງພວກເຂາຄ່ອຍໆສາຜັດກັບພຣະທາຂອງພຣະອງໄດູ້ແນວໃດ? ແລູ້ວຫຼາຍຄນຈະບໍໍ່ລື້ມ
ລງຍູ້ອນພຣະອງບໍ? ມະນຸດພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ; ສິື່ງນີື້
ຄຄວາມກະລຸນາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ສຸດຂອງມະນຸດ. ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະອງ ມະນຸດຄງຈະຂັບ
ໄລ່ພຣະອງອອກຈາກໂລກຕັື້ງແຕ່ດນແລູ້ວ, ເພາະສະນັື້ນ ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອງສາເລັດລງ
ແລູ້ວ ພວກເຂາຈະສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍພ
ໍ່ ຣະອງຫຼາຍໜູ້ອຍສໍ່າໃດ? ແລູ້ວມະນຸດຈະບໍໍ່ຂູ້າພຣະອງ
ແລະ ທໍລະມານພຣະອງຈນຕາຍບໍ? ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຖກເອີື້ນວ່າພຣະຄຣິດ, ກໍເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພຣະອງ
ຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດຊາດໄດູ້; ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດດູ້ວຍຕວ
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ຕນຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດເປັນພຽງມະນຸດທາມະດາແທນ ແລູ້ວມະນຸດຈະບໍໍ່ທນ
ແມ່ນພຣະຄາຂອງພຣະອງແມ່ນແຕ່ປະໂຫຍກດຽວ ແຮງໄກທີື່ຈະທນຕໍໍ່ສ່ວນເລັກນູ້ອຍສຸດໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງເລີຍ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພຣະອງພຽງແຕ່ສາມາດໃຊູ້ຕວຕນນີື້ຂອງພຣະອງໃນການ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ ພາລະກິດຂອງພຣະອງຈື່ງມີອານາດຫຼາຍກວ່າ
ເວລາທີື່ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດແບບນັື້ນ ຍູ້ອນມະນຸດທຸກຄນເຕັມໃຈທີື່ຈະເຊື່ອຟັງຖານະ ແລະ
ຕວຕນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່. ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ໃຊູ້ຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າເອງ ໃນຂະນະທີື່ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດ
ຫຼ ປາກດຕວເປັນພຣະເຈື້າເອງ ແລູ້ວພຣະອງຈະບໍໍ່ມີໂອກາດທີື່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດເລີຍ. ເຖິງແມ່ນ
ເປັນຄວາມຈິງທີື່ວ່າພຣະອງມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການເປັນຢ່ຂອງພຣະຄຣິດ ມະນຸດກໍຈະບໍໍ່
ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫູ້ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງງ່າຍດາຍທ່າມກາງມະນຸດຊາດ. ພຣະອງ
ໃຊູ້ຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າເອງໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ; ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວຈະມີອານາດ
ຫຼາຍກວ່າພາລະກິດທີື່ປາສະຈາກພາບລັກສະນະດັັ່ງກ່າວຕໍໍ່ຫຼາຍສິບເທັ່າ, ມະນຸດຍັງບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອງ
ຢ່າງເຕັມປ່ຽມ ຍູ້ອນມະນຸດພຽງແຕ່ຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ຖານະຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນແກ່ນແທູ້
ຂອງພຣະອງ. ຖູ້າເປັນດັັ່ງນັື້ນ ບາງເທື່ອ ມື້ໜື່ງຖູ້າພຣະຄຣິດລງມາຈາກຕາແໜ່ງຂອງພຣະອງ ມະນຸດ
ຈະສາມາດອະນຸຍາດໃຫູ້ພຣະອງຍັງຄງມີຊີວິດຢ່ແມ່ນແຕ່ມື້ດຽວບໍ? ພຣະເຈື້າເຕັມໃຈອາໄສຢ່ເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກກັບມະນຸດ ເພື່ອພຣະອງອາດເຫັນຜນພາລະກິດທີປະຕິບັດດູ້ວຍມຂອງພຣະອງຈະນາ
ມາສ່ຄວາມສາເລັດສບຕໍໄໍ່ ປເປັນນິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດທນການຊງຢ່ຂອງພຣະອງ
ໄດູ້ແມ່ນແຕ່ມື້ດຽວ ສະນັື້ນ ພຣະອງເຮັດໄດູ້ແຕ່ຍອມຈານນ. ຖວ່າເປັນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມ
ກະລຸນາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ສຸດແລູ້ວທີື່ມະນຸດອະນຸຍາດໃຫູ້ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະອງຄວນປະຕິບັດ
ທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພັນທະກິດຂອງພຣະອງສາເລັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄນທີື່ຖກເອາຊະນະ
ໂດຍພຣະເຈື້າເປັນການສ່ວນຕວໄດູ້ສະແດງຄວາມກະລຸນາດັັ່ງກ່າວຕໍໍ່ກັບພຣະອງ ພວກເຂາກໍພຽງແຕ່
ອະນຸຍາດໃຫູ້ພຣະອງຢ່ຕໄໍໍ່ ດູ້ຈນກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອງສາເລັດລງ ແລະ ຫລັງຈາກນັື້ນກໍບໍໍ່
ອະນຸຍາດໃຫູ້ພຣະອງຢ່ຕໄໍໍ່ ປແມ່ນແຕ່ນາທີດຽວ. ຖູ້າເປັນດັັ່ງນັື້ນ ຄນທີື່ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເອາຊະນະເດ?
ເຫດຜນທີື່ມະນຸດປະຕິບັດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດດູ້ວຍວິທີນີື້ ບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນພຣະອງ
ເປັນພຣະຄຣິດທີື່ມີເປືອກນອກຂອງມະນຸດທາມະດາບໍ? ຖູ້າພຣະອງມີພຽງແຕ່ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ
ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ ແລູ້ວຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຕ່າງໆຂອງມະນຸດຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ
ງ່າຍເກີນໄປບໍ? ມະນຸດຮັບຮູ້ຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງດູ້ວຍຄວາມບໍໍ່ພໍໃຈ ແລະ ບໍໍ່ສນໃຈຕໍໍ່
ເປືອກນອກຂອງມະນຸດທາມະດາຂອງພຣະອງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງກໍມາຈາກພຣະຄຣິດຜູ້
ເຊິື່ງຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ຄວາມປະສງຂອງພຣະບິດາທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນຢ່າງຊັດເຈນ. ຖູ້າເປັນດັັ່ງນັື້ນ ພຣະອງພຽງ
ແຕ່ສາມາດຍກເລີກພາລະກິດຂອງພຣະອງທີື່ຢ່ທ່າມກາງມະນຸດເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມທຸກ
ກັບພວກເຂາ ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ສາມາດທນຕໍໍ່ການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງໄດູ້ອີກຕໍໍ່ໄປ.
(ຄັດຈາກ ໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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2. ຄວາ ມສ າ ຄັນ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ ທ ີື່ກ າ ຍມາ ເປັນ ເນ ື້ອ ໜ ັງ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ເນື້ອໜັງນີື້ສາຄັນຫຼາຍຕໍມ
ໍ່ ະນຸດຊາດ ເພາະວ່າພຣະອງເປັນມະນຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງ
ເປັນພຣະເຈື້າ, ເພາະພຣະອງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ມະນຸດປົກກະຕິທີື່ເກີດຈາກເນື້ອໜັງບໍໍ່
ສາມາດເຮັດໄດູ້ ແລະ ເພາະວ່າພຣະອງສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ພື້ນຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມ, ມະນຸດຜູ້
ທີື່ດາລງຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບພຣະອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ເຖິງແມ່ນພຣະອງຄູ້າຍຄກັບມະນຸດ, ພຣະເຈື້າທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດກໍສາຄັນຕໍໍ່ມະນຸດຫຼາຍກວ່າຄນອື່ນໆທີື່ມີຄຸນຄ່າສງສັ່ງ, ຍູ້ອນວ່າພຣະອງສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້, ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້
ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ຫຼາຍກວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາມາດຮັບເອາມະນຸດຊາດໄດູ້ຢ່າງສມບນ
ກວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ. ຜນຕາມມາກໍຄ ເຖິງແມ່ນເນື້ອໜັງນີື້ທາມະດາ ແລະ ປົກກະຕິ,
ການທີື່ພຣະອງປະກອບສ່ວນຕໍໍ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງພຣະອງຕໍໍ່ການຢ່ລອດຂອງ
ມະນຸດຊາດເຮັດໃຫູ້ພຣະອງມີຄ່າຢ່າງສງ ແລະ ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງຂອງເນື້ອໜັງນີື້
ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດວັດແທກໄດູ້ໂດຍມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນເນື້ອໜັງນີື້ບໍໍ່ສາມາດທາລາຍຊາຕານໂດຍກງ,
ພຣະອງກໍສາມາດໃຊູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງເພື່ອເອາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລະ ເອາຊະນະຊາຕານ ແລະ
ເຮັດໃຫູ້ຊາຕານຕກຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະອງຢ່າງສມບນ. ມັນເປັນຍູ້ອນພຣະເຈື້າບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດ ພຣະອງຈື່ງສາມາດເອາຊະນະຊາຕານໄດູ້ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດຊາດໃຫູ້ລອດພື້ນ.
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ທາລາຍຊາຕານໂດຍກງ, ແຕ່ກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃນການເອາຊະນະ
ມະນຸດຊາດແທນ ຜູ້ເຊິື່ງໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ. ດູ້ວຍເຫດນີ,ື້ ພຣະອງຈື່ງສາມາດເປັນ
ພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະອງເອງໄດູ້ດີກວ່າສິື່ງຖກສູ້າງຂື້ນຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະອງສາມາດຊ່ວຍມະນຸດ
ໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມໄດູ້ດີກວ່າ. ການເອາຊະນະຊາຕານຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດເປັນພະຍານທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ດນບັນດານໃຈກວ່າການທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ
ທາລາຍຊາຕານໂດຍກງ. ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງສາມາດຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ສູ້າງໄດູ້ດີກວ່າ
ແລະ ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າເອງໃນທ່າມກາງສິງື່ ຖກສູ້າງຂອງພຣະອງໄດູ້ດີກວ່າ.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມຕູ້ອງການຄວາມລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຫຼາຍຍິື່ງ
ຂື້ນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ສິື່ງດີທີື່ສຸດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງກໍຄການທີື່ພຣະອງສາມາດປະພຣະທາ
ແລະ ການຕັກເຕອນທີື່ຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄວາມປະສງທີື່ສະເພາະເຈາະຈງຂອງພຣະອງໄວູ້ໃຫູ້ກັບ
ມະນຸດຊາດຜູ້ທີື່ຕິດຕາມພຣະອງ, ເພື່ອວ່າຫຼງັ ຈາກນັື້ນ ຜູ້ທີື່ຕິດຕາມພຣະອງຈະສາມາດສັ່ງຕໍໍ່ພາລະກິດ
ທຸກຢ່າງຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ໃ່ ນເນື້ອໜັງ ແລະ ຄວາມປະສງຂອງພຣະອງໃຫູ້ກັບມວນມະນຸດຊາດຜູ້ທີື່
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ຍອມຮັບຫນທາງນີື້ຢ່າງຖກຕູ້ອງ ແລະ ເປັນຮບປະທາຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງທ່າມກາງມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ເຮັດໃຫູ້ຄວາມຈິງແຫ່ງການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ການດາລງຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບມະນຸດສາເລັດຢ່າງແທູ້ຈິງ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດນີື້ເທັ່ານັື້ນ ທີື່ປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດໃນການເບິື່ງໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າ, ເປັນພະຍານເຖິງພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ຍິນພຣະທາສ່ວນຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດນາຈຸດສິື້ນສຸດ
ມາສ່ຍຸກທີື່ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດູ້ເຫັນດູ້ານຫຼັງຂອງພຣະເຢໂຮວາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ພຣະອງຍັງສິື້ນສຸດຍຸກທີື່
ມະນຸດຊາດເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ. ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຄັື້ງສຸດທູ້າຍໄດູ້ນາມະນຸດຊາດທັງປວງເຂື້າສ່ຍຸກທີື່ເປັນຈິງຫຼາຍຂື້ນ, ແທູ້ຈິງຫຼາຍຂື້ນ ແລະ
ສວຍງາມຫຼາຍຂື້ນ. ພຣະອງບໍໍ່ພຽງແຕ່ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ລັດທິ, ແຕ່ສິື່ງທີື່ສາຄັນໄປ
ກວ່ານັື້ນ ພຣະອງເປີດເຜີຍພຣະເຈື້າທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ທາມະດາຕໍໍ່ມະນຸດຊາດ ຜູ້ທີື່ຊອບທາ ແລະ
ບໍລິສຸດ, ຜູ້ທີື່ໄຂພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ທີື່ສະແດງຄວາມເລິກລັບ ແລະ ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດ, ຜູ້ທີື່ສູ້າງມະນຸດຊາດ ແລະ ນາການສິື້ນສຸດມາສ່ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້
ຄອງ ແລະ ຜູ້ທີື່ຍັງລີື້ລັບຢ່ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ. ພຣະອງນາຍຸກແຫ່ງຄວາມເລື່ອນລອຍມາສ່ການສິື້ນ
ສຸດຢ່າງບໍລິບນ, ພຣະອງໄດູ້ສາເລັດຍຸກທີື່ມະນຸດຊາດທັງປວງປາຖະໜາທີື່ຈະສະແຫວງຫາໃບໜູ້າ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້, ພຣະອງສິື້ນສຸດຍຸກທີື່ມະນຸດຊາດທັງປວງໄດູ້ຮັບໃຊູ້ຊາຕານ
ແລະ ພຣະອງນາພາມະນຸດຊາດທັງປວງເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່ຢ່າງສມບນ. ນີື້ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ແມ່ນຜນຕາມມາ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງໂດຍແທນທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ. ເມື່ອພຣະເຈື້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ, ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງກໍໍ່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ງ ມຫາສິື່ງ
ຕ່າງໆທີື່ເບິື່ງຄມີຢ່ຈິງ ແລະ ບໍມ
ໍ່ ີຢ່ຈິງ ແລະ ພວກເຂາເຊາທາຍຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າທີື່
ເລື່ອນລອຍ. ເມອ
ື່ ພຣະເຈື້າຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນເນື້ອໜັງ, ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງກໍຈະ
ສັ່ງຕໍໍ່ພາລະກິດທີພ
ື່ ຣະອງປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງໄປສ່ທຸກສາສະໜາ ແລະ ນິກາຍ ແລະ ພວກເຂາຈະ
ສື່ສານພຣະທາທຸກຂໍໍ້ຂອງພຣະອງສ່ຫຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ. ທຸກສິື່ງທີຜ
ື່ ູ້ຮັບຂ່າວປະເສີດຂອງ
ພຣະອງໄດູ້ຍິນຈະເປັນຄວາມຈິງທີື່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ໄດູ້ຍິນດູ້ວຍຕນເອງ ແລະ ຈະເປັນຄວາມຈິງ
ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມເລັ່າລ. ຄວາມຈິງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຫຼັກຖານທີື່ພຣະອງເຜີຍແຜ່ພາລະກິດ ແລະ ພວກ
ເຂາຍັງເປັນເຄື່ອງມທີື່ພຣະອງນາໃຊູ້ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ຫາກປາສະຈາກການມີຢຂ
່ ອງ
ຄວາມຈິງ, ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ເຜີຍແຜ່ທັ່ວບັນດາປະເທດ ແລະ ໄປທຸກແຫ່ງ; ຫາກ
ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແຕ່ມີພຽງຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ, ພຣະອງຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ແຫ່ງການເອາຊະນະຈັກກະວານທັງປວງໄດູ້ຈັກເທື່ອ. ພຣະວິນຍານແມ່ນຍາກທີື່ຈະເຂື້າໃຈສາລັບ
ມະນຸດ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານກໍບໍໍ່ສາມາດປະຖິື້ມຫຼັກຖານ
ຫຼ ຄວາມຈິງເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄວູ້ໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້. ມະນຸດຈະບໍໍ່ເຫັນໃບໜູ້າ
ທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ ແລະ ຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍທີື່ບໍໍ່ມີຈິງຢ່ສະເໝີ. ມະນຸດຈະ
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ບໍໍ່ເຫັນໜູ້າຕາຂອງພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ ຫຼ ມະນຸດຈະບໍໍ່ໄດູ້ຍິນພຣະທາທີື່ພຣະເຈື້າກ່າວດູ້ວຍຕນເອງ. ໃນ
ທີື່ສຸດແລູ້ວ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດກໍຄວ່າງເປົົ່າ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດແທນໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ
ໄດູ້; ອຸປະນິໄສໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງກໍບໍໍ່ສາມາດຮຽນແບບ
ໄດູ້ໂດຍມະນຸດ. ພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ທີື່ຢໃ່ ນສະຫວັນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາ
ມາດນາມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນ ຜູ້ເຊິື່ງປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງທ່າມກາງມະນຸດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ນີື້ແມ່ນວິທີທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດທີື່ພຣະເຈື້າຈະປາກດ
ຕໍໍ່ມະນຸດ ເຊິື່ງມະນຸດເຫັນພຣະເຈື້າ ແລະ ມາຮູ້ຈັກໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ໄດູ້
ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ສາມາດບັນລຸສິື່ງນີື້ໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມຕູ້ອງການຄວາມລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຫຼາຍຍິື່ງ
ຂື້ນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຄັື້ງນີ,ື້ ພຣະເຈື້າໄດູ້ມາເພື່ອດາເນີນພາລະກິດ ບໍໍ່ແມ່ນໃນຮ່າງກາຍຝ່າຍພຣະວິນຍານ ແຕ່ໃນ
ຮ່າງກາຍທີື່ທາມະດາຫຼາຍ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ມັນບໍໍ່ແມ່ນເປັນພຽງຮ່າງກາຍຂອງການບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ, ມັນຍັງເປັນຮ່າງກາຍທີື່ພຣະອງກັບຄນມາສ່ເນື້ອໜັງ. ມັນ
ເປັນຮ່າງກາຍທີື່ທາມະດາຫຼາຍ. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຫັນແມ່ນຫຍັງກໍໍ່ຕາມທີື່ເຮັດໃຫູ້ພຣະອງໂດດເດັັ່ນຈາກ
ຄນອື່ນ, ແຕ່ເຈື້າສາມາດຮັບເອາຄວາມຈິງທີື່ບໍໍ່ເຄີຍໄດູ້ຍິນມາກ່ອນຈາກພຣະອງ. ເນື້ອໜັງທີື່ບໍໍ່ສາຄັນນີື້
ເປັນສິື່ງທີື່ຮ່າງກາຍຂອງພຣະທາແຫ່ງຄວາມຈິງທັງໝດຈາກພຣະເຈື້າ, ດາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ສະແດງອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້ເຂື້າໃຈ. ເຈື້າບໍໍ່ປາຖະ
ໜາຢ່າງຍິື່ງທີື່ຈະເຫັນພຣະເຈື້າໃນສະຫວັນບໍ? ເຈື້າບໍໍ່ປາຖະໜາຢ່າງຍິື່ງທີື່ຈະເຂື້າໃຈພຣະເຈື້າໃນ
ສະຫວັນບໍ? ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ປາຖະໜາຢ່າງຍິື່ງທີື່ຈະເຫັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດບໍ? ພຣະອງຈະ
ບອກຄວາມລັບທັງໝດນີື້ໃຫູ້ແກ່ເຈື້າ ເຊິື່ງເປັນຄວາມລັບທີື່ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນໃດສາມາດບອກເຈື້າ ແລະ
ພຣະອງຍັງຈະບອກເຈື້າກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີື່ເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈ. ພຣະອງຄປະຕຂອງເຈື້າສອ
່ ານາຈັກ ແລະ
ຜູ້ນາທາງຂອງເຈື້າສ່ຍຸກໃໝ່. ເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາດັັ່ງກ່າວມີຄວາມເລິກລັບຫຼາຍຢ່າງທີື່ບໍໍ່ສາມາດ
ຢັົ່ງເຖິງໄດູ້. ເຈື້າອາດບໍໍ່ຢງັົ່ ເຖິງການກະທາຂອງພຣະອງໄດູ້, ແຕ່ເປົື້າໝາຍທັງໝດໃນພາລະກິດທີື່
ພຣະອງເຮັດກໍໍ່ພຽງພໍທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ເຈື້າເຫັນວ່າພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເປັນເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາດັັ່ງທີື່ຜູ້ຄນເຊື່ອ.
ຍູ້ອນພຣະອງເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການດແລທີື່ພຣະເຈື້າສະແດງ
ອອກຕໍມ
ໍ່ ະນຸດຊາດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຍິນ, ພຣະທາຂອງພຣະອງກໍໍ່ເບິື່ງຄ
ກັບວ່າກາລັງສັັ່ນສະເທອນສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຫັນສາຍຕາ
ຂອງພຣະອງເປັນແຟວໄຟ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາການລງວິໄນຈາກທ່ອນເລັກ
ຂອງພຣະອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈື້າສາມາດໄດູ້ຍິນຈາກພຣະທາຂອງພຣະອງວ່າພຣະເຈື້າໂກດຮູ້າຍ ແລະ ຮູ້
ວ່າພຣະເຈື້າກາລັງສະແດງຄວາມສງໄສສາລັບມະນຸດຊາດ; ເຈື້າສາມາດເຫັນອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາ
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ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ເຈື້າຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຫ່ວງໃຍ
ຂອງພຣະເຈື້າສາລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກສຸດທູ້າຍແມ່ນການອະນຸຍາດ
ໃຫູ້ມະນຸດເຫັນພຣະເຈື້າໃນສະຫວັນທີື່ດາລງຊີວິດຢ່ທ່າມກາງມະນຸດເທິງໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດ
ສາມາດຮູ້ຈັກ, ເຊື່ອຟັງ, ຢາເກງ ແລະ ຮັກພຣະເຈື້າ. ນີື້ຄເຫດຜນທີື່ພຣະອງໄດູ້ກັບຄນມາເປັນເນື້ອໜັ
ງເປັນຄັື້ງທີສອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າສິື່ງທີື່ມະນຸດເຫັນໃນມື້ນີື້ຄພຣະເຈື້າທີື່ເປັນຄກັນກັບມະນຸດ, ພຣະຈື້າທີື່
ມີດັງ ແລະ ຕາສອງເບື້ອງ ແລະ ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ໂດດເດັັ່ນ, ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ພຣະເຈື້າກໍໍ່ຈະສະແດງ
ໃຫູ້ພວກເຈື້າເຫັນວ່າ ຖູ້າມະນຸດຄນນີື້ບໍໍ່ມີຊີວິດຢ່, ສະຫວັນ ແລະ ໂລກກໍໍ່ຈະຜ່ານການປ່ຽນແປງຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງ; ຖູ້າມະນຸດຄນນີື້ບໍໍ່ມີຊີວິດຢ່, ສະຫວັນກໍໍ່ຈະມວລງ, ໂລກກໍໍ່ຈະຈມລງສ່ຄວາມວຸູ້ນວາຍ
ແລະ ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍໍ່ຈະດາລງຊີວິດທ່າມກາງໄພອດຢາກ ແລະ ໂຣກລະບາດ. ພຣະອງກໍໍ່ຈະ
ສະແດງໃຫູ້ພວກເຈື້າເຫັນວ່າ ຖູ້າພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດບໍໍ່ມາເພື່ອຊ່ວຍພວກເຈື້າໃຫູ້ລອດພື້ນ
ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ, ແລູ້ວພວກເຈື້າກໍໍ່ຈະເປັນຄນບາບໜາຕະຫຼອດໄປ ແລະ ພວກເຈື້າຈະເປັນຊາກສບ
ຕະຫຼອດໄປ. ພວກເຈື້າຄວນຮູ້ໄວູ້ວ່າ ຖູ້າເນື້ອໜັງນີື້ບໍໍ່ມີຊີວິດຢ່, ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍໍ່ຈະປະສບກັບ
ຄວາມຫາຍະນະທີື່ບໍໍ່ສາມາດຫຼບຫຼີກໄດູ້ ແລະ ພບວ່າມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະຫຼບໜີການລງໂທດທີື່ຮູ້າຍ
ແຮງຍິື່ງຂື້ນທີື່ພຣະເຈື້າຕັດສິນໃຫູ້ເກີດຂື້ນຕໍໍ່ມະນຸດຊາດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ຖູ້າເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດານີື້ບໍໍ່
ໄດູ້ກາເນີດ, ພວກເຈື້າທຸກຄນກໍໍ່ຈະຢ່ໃນສະພາວະທີື່ພວກເຈື້າຂໍຊີວິດ ໂດຍທີື່ບໍໍ່ສາມາດດາລງຊີວິດ
ແລະ ອະທິຖານຫາຄວາມຕາຍໂດຍທີື່ບໍໍ່ສາມາດຕາຍ; ຖູ້າເນື້ອໜັງນີື້ບໍໍ່ມີຊີວິດຢ່, ແລູ້ວພວກເຈື້າກໍໍ່ຈະ
ບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາຄວາມຈິງ ແລະ ມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈື້າໃນມື້ນີື້ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຈາື້
ຈະຖກພຣະເຈື້າລງໂທດ ຍູ້ອນຄວາມຜິດບາບທີື່ຮູ້າຍແຮງຂອງພວກເຈື້າ. ພວກເຈື້າຮູ້ບໍວ່າ ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນ
ຍູ້ອນການທີື່ພຣະເຈື້າກັບຄນມາສ່ເນື້ອໜັງ, ບໍໍ່ມີຜໃູ້ ດຈະມີໂອກາດໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ; ແລະ ຖູ້າບໍໍ່
ແມ່ນຍູ້ອນການມາເຖິງຂອງເນື້ອໜັງນີື້, ພຣະເຈື້າກໍໍ່ຈະນາການສິື້ນສຸດມາສຍ
່ ຸກເດີມຕັື້ງແຕ່ດນແລູ້ວ?
ເມື່ອເປັນແບບນີື້, ພວກເຈື້າຍັງສາມາດປະຕິບັດການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະເຈື້າບໍ?
ຍູ້ອນພວກເຈື້າສາມາດໄດູ້ຮັບຜນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຈາກມະນຸດທີື່ທາມະດາຄນນີື້, ເປັນຫຍັງພວກ
ເຈື້າຈື່ງບໍໍ່ຍອມຮັບພຣະອງຢ່າງຍິນດີ?
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເປັນສິື່ງທີື່ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຂາື້ ໃຈໄດູ້. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈຢ່າງສມບນ
ວ່າທາງເລອກຂອງເຈື້າຖກຕູ້ອງ ຫຼ ບໍໍ່ ຫຼ ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຮູ້ໄດູ້ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າສາມາດສາ
ເລັດໄດູ້ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ແລູ້ວເປັນຫຍັງເຈື້າຈິື່ງບໍໍ່ລອງສ່ຽງເບິື່ງ ແລະ ເບິື່ງວ່າມະນຸດທີື່ທາມະດາຄນນີື້ຈະເປັນ
ປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍໍ່ຕວເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ພຣະເຈື້າໄດູ້ທາການອັນຍິື່ງໃຫຍ່ແທູ້ໆ ຫຼ ບໍ?
ໍ່ ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່
ຕາມ, ເຮາຕູ້ອງບອກເຈື້າວ່າ ໃນເວລາຂອງໂນອາ, ມະນຸດກິນ ແລະ ດື່ມ, ແຕ່ງດອງ ແລະ ຍິນຍອມ
ແຕ່ງດອງຈນເຖິງຂັື້ນທີື່ພຣະເຈື້າທນເບິື່ງບໍໍ່ໄດູ້, ສະນັື້ນ ພຣະອງຈິື່ງສັ່ງນໍ້າຖູ້ວມຄັື້ງໃຫຍ່ມາເພອ
ື່ ທາລາຍ
ມະນຸດຊາດ, ເວັື້ນໄວູ້ແຕ່ຄອບຄວຂອງໂນອາທີື່ມແ
ີ ປດຄນ ແລະ ສັດປີກ ແລະ ສັດປ່າທຸກຊະນິດ.
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ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ, ຄນທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ເວັື້ນໄວູ້ນັື້ນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນຄນທີື່ຈງຮັກ
ພັກດີຕໍໍ່ພຣະອງຈນເຖິງທີສ
ື່ ຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງຍຸກຈະເປັນເວລາທີື່ມີຄວາມເສື່ອມຊາມຫຼາຍ
ຈນພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດທນເບິື່ງໄດູ້ ແລະ ມະນຸດຊາດໃນທັງສອງຍຸກກໍໍ່ເສອ
ື່ ມຊາມຫຼາຍ ແລະ ປະຕິເສດ
ວ່າພຣະເຈື້າເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າຂອງພວກເຂາ, ພຣະເຈື້າໄດູ້ທາລາຍພຽງແຕ່ຄນໃນເວລາຂອງໂນອາ.
ມະນຸດຊາດໃນທັງສອງຍຸກໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າເສຍໃຈຫຼາຍ ແຕ່ພຣະເຈື້າກໍໍ່ຍັງອດທນກັບມະນຸດໃນ
ຍຸກສຸດທູ້າຍຈນຮອດຕອນນີື້. ເປັນຫຍັງຈິື່ງເປັນແນວນີື້? ພວກເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍສງໄສບໍວ່າເປັນຫຍັງ? ຖູ້າ
ພວກເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ແທູ້ໆ ແລູ້ວເຮາຈະບອກພວກເຈື້າ. ເຫດຜນທີື່ພຣະເຈື້າສະແດງຄວາມກະລຸນາຕໍໍ່ມະນຸດ
ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍບໍໍ່ແມ່ນເພາະພວກເຂາເສື່ອມຊາມໜູ້ອຍກວ່າຄນໃນເວລາຂອງໂນອາ ຫຼ ພວກເຂາກັບ
ໃຈມາຫາພຣະເຈື້າ, ແຮງໄກທີື່ຈະເປັນຍູ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຊີໃນຍຸກສຸດທູ້າຍກູ້າວໜູ້າຫຼາຍຈນພຣະເຈື້າ
ບໍໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈທາລາຍພວກເຂາໄດູ້. ກງກັນຂູ້າມ, ມັນເປັນຍູ້ອນວ່າພຣະເຈື້າມີພາລະກິດທີື່ຕູ້ອງ
ເຮັດໃນຄນກຸ່ມໜື່ງໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ພຣະເຈື້າຈະເຮັດພາລະກິດນີື້ດູ້ວຍພຣະອງເອງໃນການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ພຣະເຈື້າຈະເລອກເອາສ່ວນໜື່ງຂອງຄນກຸ່ມນີື້ໃຫູ້
ເປັນເປົື້າໝາຍໃນຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະອງ ແລະ ໝາກຜນໃນແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ
ແລະ ນາຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄປສ່ຍຸກໃໝ່. ດັັ່ງນັື້ນ ບໍໍ່ວ່າຫຍັງກໍໍ່ຕາມ, ລາຄານີື້ທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ຈາ່ ຍກໍໍ່ເປັນການ
ກະກຽມສາລັບພາລະກິດທີື່ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງຈະເຮັດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍທັງສິື້ນ.
ຂໍໍ້ແທູ້ຈິງທີພ
ື່ ວກເຈື້າໄດູ້ມາເຖິງມື້ນີື້ກໍໍ່ເນື່ອງຈາກເນື້ອໜັງນີື້. ມັນເປັນເພາະພຣະເຈື້າດາລງຊີວິດໃນເນື້ອ
ໜັງ ພວກເຈື້າຈື່ງມີໂອກາດລອດຊີວິດ. ຄວາມໂຊກດີທັງໝດນີື້ແມ່ນໄດູ້ຮັບຍູ້ອນມະນຸດທີື່ທາມະດາ
ຄນນີ.ື້ ບໍໍ່ແມ່ນພຽງເທັ່ານີື້, ແຕ່ໃນທີື່ສຸດ ທຸກຊນຊາດຈະນະມັດສະການມະນຸດທີື່ທາມະດາຄນນີື້
ພູ້ອມທັງຂອບໃຈ ແລະ ເຊື່ອຟັງມະນຸດທີື່ບໍໍ່ສາຄັນຄນນີື້, ເພາະມັນຄຄວາມຈິງ, ຊີວິດ ແລະ ຫນທາງ
ທີື່ພຣະອງໄດູ້ນາມາ ເຊິື່ງຊ່ວຍມະນຸດຊາດທັງປວງ, ບັນເທາຂໍໍ້ຂັດແຍູ້ງລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າ,
ເຮັດໃຫູ້ໄລຍະທາງລະຫວ່າງພວກເຂາສັື້ນລງ ແລະ ເປີດຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມຄິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດ. ມັນເປັນພຣະອງທີື່ໄດູ້ຮັບສະຫງ່າລາສີຫຼາຍຂນ
ື້ ສາລັບພຣະເຈື້າ. ມະນຸດທີື່
ທາມະດາຄນນີື້ບໍໍ່ສມຄວນແກ່ຄວາມໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ການເຄາລບບຊາຂອງເຈື້າບໍ? ເນື້ອໜັງທີື່ທາມະ
ດາດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ເໝາະສມທີື່ຈະຖກເອີື້ນວ່າພຣະຄຣິດບໍ? ມະນຸດຄນດັັ່ງກ່າວທີື່ໄດູ້ເວັື້ນຊີວິດມະນຸດຊາດ
ຈາກໄພພິບັດບໍໍ່ສມຄວນໄດູ້ຮັບຄວາມຮັກຂອງພວກເຈື້າ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂາທີຈ
ື່ ະ
ຍດຖພຣະອງບໍ? ຖູ້າພວກເຈື້າປະຕິເສດຄວາມຈິງທີື່ກ່າວອອກຈາກປາກຂອງພຣະອງ ແລະ ລັງກຽດ
ການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງທ່າມກາງພວກເຈື້າ, ແລູ້ວແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂື້ນກັບພວກເຈື້າໃນທີື່ສຸດ?
ພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກສຸດທູ້າຍເກີດຂື້ນຜ່ານມະນຸດທາມະດາຄນນີື້. ພຣະອງຈະ
ປະທານທຸກສິື່ງໃຫູ້ແກ່ເຈາື້ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງຈະສາມາດຕັດສິນທຸກສິື່ງທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ
ເຈື້າ. ມະນຸດແບບນີື້ຈະສາມາດເປັນດັັ່ງທີື່ພວກເຈື້າເຊື່ອວ່າພຣະອງເປັນບໍ: ເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ
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ຫຼາຍທີື່ບໍໍ່ສມຄວນຖກກ່າວເຖິງ? ຄວາມຈິງຂອງພຣະອງບໍໍ່ພຽງພໍທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າເຊື່ອໝັື້ນບໍ?
ການເປັນພະຍານເຖິງການກະທາຂອງພຣະອງບໍໍ່ພຽງພໍທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າເຊື່ອໝັື້ນບໍ? ຫຼ
ເສັື້ນທາງທີື່ພຣະອງນາມາບໍໍ່ສມຄວນໃຫູ້ພວກເຈື້າໄດູ້ຍ່າງບໍ? ເມື່ອໄດູ້ເວື້າ ແລະ ເຮັດທຸກສິື່ງແລູ້ວ,
ແມ່ນຫຍັງທີື່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າກຽດຊັງພຣະອງ ແລະ ໂຍນພຣະອງອອກໄປ ແລະ ມອບບ່ອນນອນທີື່
ກວູ້າງໃຫູ້ພຣະອງ? ນັື້ນຄມະນຸດຄນນີື້ທີື່ສະແດງຄວາມຈິງ, ນັື້ນຄມະນຸດຄນທີື່ໃຫູ້ຄວາມຈິງ ແລະ
ນັື້ນຄມະນຸດຄນນີື້ທີື່ມອບເສັື້ນທາງໃຫູ້ພວກເຈື້າໄດູ້ຕິດຕາມ. ມັນເປັນໄປໄດູ້ບໍວ່າພວກເຈື້າຍັງບໍໍ່
ສາມາດຄື້ນພບຮ່ອງຮອຍໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າພາຍໃນຄວາມຈິງເຫຼັ່ານີື້? ຖູ້າບໍໍ່ມີພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ, ມະນຸດຊາດຈະບໍໍ່ສາມາດລງມາຈາກໄມູ້ກາງແຂນ, ແຕ່ຖູ້າບໍໍ່ມີການບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ໃນມື້ນີື້ ຄນທີື່ລງມາຈາກໄມູ້ກາງແຂນຈະບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກພຣະເຈື້າ ຫຼ ເຂື້າສ່ຍຸກໃ
ໝ່ຈັກເທື່ອ. ຖູ້າບໍໍ່ມີການມາເຖິງຂອງມະນຸດທີື່ທາມະດາຄນນີື້, ພວກເຈື້າຈະບໍໍ່ມີໂອກາດໄດູ້ເຫັນໃບ
ໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ພວກເຈື້າຈະບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດທີື່ຈະໄດູ້ເຫັນ, ຍູ້ອນພວກເຈື້າທຸກຄນເປັນ
ສິື່ງຂອງທີື່ຄວນຖກທາລາຍຕັື້ງແຕ່ດນແລູ້ວ. ຍູ້ອນການເຖິງມາຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າໄດູ້ໃຫູ້ອະໄພພວກເຈື້າ ແລະ ສະແດງຄວາມເມດຕາໃຫູ້ແກ່ພວກເຈື້າ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ພຣະທາທີື່ເຮາຕູ້ອງປະໄວູ້ໃຫູ້ແກ່ພວກເຈື້າໃນຕອນສຸດທູ້າຍກໍໍ່ຍັງເປັນສິື່ງເຫຼັ່ານີື້:
ມະນຸດທີື່ທາມະດາຄນນີື້ ເຊິື່ງເປັນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຢ່າງຍິື່ງຕໍພ
ໍ່ ວກ
ເຈື້າ. ນີື້ຄສິື່ງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທພ
ີື່ ຣະເຈື້າໄດູ້ເຮັດທ່າມກາງມະນຸດແລູ້ວ.
(ຄັດຈາກບດ “ເຈື້າຮູ້ບ?
ໍ ພຣະເຈື້າໄດູ້ກະທາການອັນຍິື່ງໃຫຍ່ທ່າມກາງມະນຸດ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຜູ້ຄນທີື່ຕູ້ອງການໄດູ້ຮັບຊີວິດໂດຍບໍໍ່ເພິື່ງພາຄວາມຈິງທີື່ພຣະຄຣິດກ່າວໄວູ້ ແມ່ນຄນທີື່ເປັນຕາໜ່
າຍທີື່ສຸດໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມຮັບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດທີື່ພຣະຄຣິດນາມາໃຫູ້ ແມ່ນຄນ
ທີື່ຫຼງໃນຄວາມເພີື້ຝັນ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າ ຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມຮັບພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍຈະ
ຖກພຣະເຈື້າກຽດຊັງຕະຫຼອດໄປ. ພຣະຄຣິດເປັນປະຕໃຫູ້ມະນຸດເຂື້າສ່ອານາຈັກໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ
ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ສາມາດອູ້ອມຜ່ານພຣະອງໄປໄດູ້. ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ສາມາດຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນ
ນອກຈາກຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ. ເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນີື້ ເຈື້າຕູ້ອງຍອມຮັບພຣະທາ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ເຊື່ອຟັງຫນທາງຂອງພຣະອງ. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຄິດເຖິງພຽງແຕ່ການຮັບພອນ ໃນ
ຂະນະທີື່ບໍໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບການສະໜອງຊີວດ
ິ . ພຣະຄຣິດມາໃນຊ່ວງ
ຍຸກສຸດທູ້າຍ ເພື່ອວ່າທຸກຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈິງຈະໄດູ້ຮັບການສະໜອງຊີວິດ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງແມ່ນເພື່ອຜນປະໂຫຍດຂອງການສິື້ນສຸດຍຸກເກັ່າ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງເປັນເສັື້ນທາງທີື່ທຸກຄນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບເອາເພື່ອເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ພຣະອງ
ແລະ ກງກັນຂູ້າມ ເຈື້າກ່າວໂທດ, ກ່າວໝິື່ນປະໝາດ ຫຼ ເຖິງກັບຂັ່ມເຫັງພຣະອງ, ເຈື້າກໍຈະຖກເຜາໄ
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ໝູ້ຕະຫຼອດໄປຊັ່ວນິດນິລັນ ແລະ ຈະບໍໍ່ໄດູ້ເຂື້າອານາຈັກຂອງພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ. ຍູ້ອນພຣະຄຣິດອງນີື້
ເອງເປັນການສະແດງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ການສະແດງຂອງພຣະເຈື້າ, ຂອງຜູ້ທພ
ີື່ ຣະເຈື້າໄວູ້ໃຈ
ໃຫູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່
ສາມາດຍອມຮັບທຸກສິື່ງທີື່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ກະທາ, ເຈື້າກໍກ່າວໝິື່ນປະໝາດພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ. ຜນກາທີື່ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ກ່າວໝິື່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະໄດູ້ຮັບແມ່ນເຮັດໃຫູ້ທຸກ
ຄນເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນໂດຍຕວມັນເອງຢແ
່ ລູ້ວ. ພູ້ອມນີື້ ເຮາຂໍບອກເຈື້າວ່າ ຖູ້າເຈື້າຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ
ແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ຖູ້າເຈື້າປະຕິເສດພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ຈະບໍໍ່ມີໃຜທີື່ສາມາດແບກຮັບຜນ
ຕາມມາແທນເຈື້າໄດູ້. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ນັບຕັື້ງແຕ່ມື້ນີື້ເປັນຕື້ນໄປ ເຈື້າຈະບໍໍ່ມີໂອກາດໃນການໄດູ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນໃຈຂອງພຣະເຈື້າອີກແລູ້ວ; ເຖິງແມ່ນວ່າເຈື້າຈະພະຍາຍາມໄຖ່ຕນເອງ, ເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນ
ໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າອີກຕໍໍ່ໄປ. ຍູ້ອນສິື່ງທີື່ເຈື້າຕໍໍ່ຕາູ້ ນບໍໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ສິື່ງທີື່ເຈື້າປະຕິເສດບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງມີ
ຊີວິດທີື່ອ່ອນແອ ແຕ່ເປັນພຣະຄຣິດ. ເຈື້າຮູ້ບໍວ່າຜນຕາມມາຈະແມ່ນຫຍັງ? ເຈື້າຈະບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດຄວາມ
ຜິດພາດນູ້ອຍໆ ແຕ່ເປັນການກະທາຄວາມຜິດທາງອາຍາທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍຫຼາຍ. ດູ້ວຍເຫດນີື້ ເຮາຈື່ງຂໍ
ແນະນາໃຫູ້ທຸກຄນຍິື່ງແຂູ້ວຂອງເຈື້າຕໍໍ່ໜູ້າຄວາມຈິງ ຫຼ ວິຈານຢ່າງບໍໍ່ລະມັດລະວັງ ຍູ້ອນມີພຽງແຕ່
ຄວາມຈິງເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດນາຊີວິດມາໃຫູ້ເຈື້າໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີຫຍັງ ນອກຈາກຄວາມຈິງທີື່ສາມາດ
ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າເກີດໃໝ່ ແລະ ເຫັນໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດມອບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດຊັ່ວນິດນິລັນ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດໄດູ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງລະ ຫ ວ່າ ງພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ ທ ີື່ບ ັງ ເກີດ ເປັນ ມະ ນ ຸດ
ແ ລະ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ວິນ ຍາ ນ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ການຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດໂດຍໃຊູ້ວິທີການຂອງພຣະວິນຍານ
ແລະ ຕວຕນຂອງພຣະວິນຍານໂດຍກງ, ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ສາມາດສາຜັດ ຫຼ ເຫັນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອງໄດູ້ ຫຼ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຫຍັບເຂື້າໃກູ້ໄດູ້. ຖູ້າພຣະອງພະຍາຍາມຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດ
ພື້ນໃນລັກສະນະຂອງພຣະວິນຍານ, ມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະອງໄດູ້.
ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ສວມໃສ່ຮບຮ່າງພາຍນອກຂອງມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງ, ມັນກໍຈະບໍໍ່ມີທາງທີື່ມະນຸດຈະຮັບ
ເອາຄວາມລອດພື້ນນີື້ໄດູ້. ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ມີຫນທາງໃນການເຂື້າຫາພຣະອງ, ເຊັັ່ນດຽວກັນ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດ
ສາມາດເຂື້າໃກູ້ກອ
ູ້ ນເມກຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດູ້. ມີພຽງການກາຍມາເປັນມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງເທັ່ານັື້ນ,
ນັື້ນກໍຄ ມີພຽງແຕ່ການເອາພຣະທາຂອງພຣະອງສະຖິດເຂື້າໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດທີື່ພຣະອງບັງເກີດ
ເຂື້າສ່ເທັ່ານັື້ນ ພຣະອງຈື່ງຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດພຣະທາໃນທຸກຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງໄດູ້ເປັນ
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ການສ່ວນຕວ. ແລູ້ວເມອ
ື່ ນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຈະສາມາດເຫັນ ແລະ ໄດູ້ຍິນພຣະທາຂອງພຣະອງດູ້ວຍຕວ
ເຂາເອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຈະໄດູ້ເຂື້າສ່ການຄອບຄອງຂອງພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ດູ້ວຍວິທີ
ນີື້ຈື່ງຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນຢ່າງສມບນ. ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນໃດ
ທີື່ມາຈາກເນື້ອໜັງ ແລະ ເລອດເນື້ອສາມາດຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນອັນຍິື່ງໃຫຍ່ດັັ່ງກ່າວນີື້ໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່ມີ
ມະນຸດແມ່ນແຕ່ຄນດຽວທີື່ຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້. ຖູ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດໂດຍກງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍຈະຖກໂຈມຕີໃຫູ້ລື້ມລງ ຫຼ ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ
ພວກເຂາກໍບໍໍ່ມີທາງຈະໄດູ້ສາຜັດກັບພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາຈະຖກຊາຕານຈັບເປັນຊະເລີຍຢ່າງສມບນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າໄດູ້ເຂື້າສ່ຂັື້ນຕອນໃໝ່ຂອງພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ພຣະອງຈະເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອງຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ມັນຈະບໍໍ່ແມ່ນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກແບບໃນຍຸກຂອງ
ພຣະເຢຊູ. ໃນປັດຈຸບັນ ຍູ້ອນພຣະອງມີພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດໃໝ່ນີື້ຈະມາພູ້ອມກັບອຸປະ
ນິໄສໃໝ່. ສະນັື້ນ, ຖູ້າພາລະກິດນີື້ຖກກະທາໂດຍພຣະວິນຍານ ນັື້ນກໍຄ ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ມາເປັນ
ມະນຸດ ແລະ ກງກັນຂູ້າມ ພຣະວິນຍານກ່າວໂດຍກງຜ່ານທາງສຽງຟ້າຮູ້ອງ ຈນມະນຸດບໍໍ່ມີຫນທາງທີື່
ຈະພບພໍໍ້ກັບພຣະອງ, ມະນຸດຈະສາມາດຮູ້ຈັກເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງໄດູ້ບໍ? ຖູ້າເປັນພຽງ
ພຣະວິນຍານເທັ່ານັື້ນທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດ , ແລູ້ວມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ມີຫນທາງທີື່ຈະຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ຜູ້ຄນພຽງແຕ່ສາມາດເຫັນອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍຕາຂອງພວກເຂາເອງ
ເມື່ອພຣະອງກາຍມາເປັນມະນຸດ , ເມື່ອພຣະທາປາກດໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ພຣະອງ ສາແດງອຸປະນິໄສ
ທັງໝດຂອງພຣະອງຜ່ານທາງເນື້ອໜັງ . ພຣະເຈື້າດາລງຊີວິດທ່າມກາງມະນຸດຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ
ເປັນຈິງ. ພຣະອງສາມາດຈັບຕູ້ອງໄດູ້; ມະນຸດສາມາດສາຜັດກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງໄດູ້ຢ່າງແທູ້
ຈິງ, ສາຜັດກັບສິື່ງທີື່ພຣະອງມີ ແລະ ເປັນ; ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຈະຮຽນຮູ້ຈັກພຣະອງ
ຢ່າງແທູ້ຈິງ.
(ຄັດຈາກບດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງຈາເປັນຕູ້ອງມີຄວາມລາບາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເນື້ອໜັງແມ່ນບໍໍ່
ສາມາດມີຕວຕນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ແບບດຽວກັບພຣະວິນຍານ, ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດສິື່ງທີື່ເໜອທາມະ
ຊາດແບບດຽວກັບພຣະວິນຍານ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພຣະອງຈະມີສິດອານາດຄກັບພຣະວິນຍານ. ແຕ່
ແກ່ນແທູ້ແຫ່ງພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໂດຍເນື້ອໜັງທາມະດານີື້ ແມ່ນຢ່ເໜອທາດແທູ້ຂອງພາລະກິດ
ທີື່ພຣະວິນຍານປະຕິບັດໂດຍກງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເນື້ອໜັງນີື້ເອງທີື່ເປັນຄາຕອບໃຫູ້ກັບຄວາມ
ຕູ້ອງການທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ. ເພື່ອໃຫູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ, ຄຸນຄ່າການນາໃຊູ້
ຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນຕໍ່າກວ່າຝ່າຍເນື້ອໜັງຫຼາຍ: ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານສາມາດຄວບຄຸມທັ່ວ
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ຈັກກະວານ, ທັ່ວພເຂາ, ແມ່ນໍ້າ, ທະເລສາບ ແລະ ທັ່ວມະຫາສະມຸດ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງ
ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນກັບທຸກຄນທີື່ພຣະອງໄດູ້ພວພັນນາ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ,
ຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຈື້າທີສ
ື່ າມາດຈັບຕູ້ອງໄດູ້ ແມ່ນເປັນຮ່າງກາຍທີື່ສາມາດເຂື້າໃຈໄດູ້ ແລະ ໄວູ້
ວາງໃຈໄດູ້ໂດຍມະນຸດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າເລິກເຊິື່ງຫຼາຍຂື້ນ
ແລະ ສາມາດສູ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງກ່ຽວກັບການກະທາຕວຈິງຂອງພຣະເຈື້າຕໍໍ່ມະນຸດ.
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານຖກປົກຄຸມດູ້ວຍຄວາມເລິກລັບ; ມັນຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດຢັົ່ງເຖິງ ແລະ
ຍິື່ງຍາກຫຼາຍທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດເຫັນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງສາມາດພຽງແຕ່ເພິື່ງພາ
ຈິນຕະນາການທີື່ວ່າງເປົົ່າເທັ່ານັື້ນ. ແຕ່, ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງແມ່ນທາມະດາ ແລະ ອີງຕາມຄວາມ
ເປັນຈິງ ແລະ ມີສະຕິປັນຍາເປັນເລີດ ແລະ ເປັນຄວາມຈິງທີື່ສາມາດເບິື່ງເຫັນດູ້ວຍຕາຂອງມະນຸດ;
ມະນຸດສາມາດຜະເຊີນກັບສະຕິປັນຍາແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍຕວຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ
ບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ຈິນຕະນາການຢ່າງເລິກເຊິື່ງຂອງພວກເຂາ. ນີື້ແມ່ນຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຄຸນຄ່າ
ທີື່ແທູ້ຈິງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ສະຖິດຢໃ່ ນເນື້ອໜັງ. ພຣະວິນຍານສາມາດເຮັດພຽງແຕ່ສງິື່ ທີື່
ມະນຸດເບິື່ງບໍໍ່ເຫັນ ແລະ ຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ພວກເຂາຈິນຕະນາການ, ຕວຢ່າງເຊັັ່ນ: ແສງສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະວິນຍານ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ການນາພາຂອງພຣະວິນຍານ, ແຕ່
ສາລັບມະນຸດທີື່ມີຄວາມຄິດ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ໄດູ້ສະໜອງຄວາມໝາຍຢ່າງຊັດເຈນເລີຍ. ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນພຽງ
ແຕ່ສະໜອງຄວາມໝາຍແບບເລື່ອນລອຍ ຫຼ ບໍໍ່ຈະແຈູ້ງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດໃຫູ້ການແນະນາດູ້ວຍຄາເວື້າ
ໄດູ້. ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ສະຖິດຢ່ໃນເນື້ອໜັງແມ່ນແຕກຕ່າງຫຼາຍ: ມັນກ່ຽວພັນມີການນາ
ພາຂອງພຣະທາຢ່າງຖກຕູ້ອງ, ມັນມີຄວາມປະສງທີື່ຊັດເຈນ ແລະ ມີເປົື້າໝາຍຢ່າງຈະແຈູ້ງ. ດັັ່ງນັນ
ື້
ມະນຸດຈື່ງບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງງ ມຫາ ຫຼ ໃຊູ້ຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂາ ແລະ ກໍບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງຄາດເດາ
ເລີຍ. ນີື້ແມ່ນຄວາມຊັດເຈນຂອງພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດຂອງ
ພຣະວິນຍານຫຼາຍ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານພຽງແຕ່ເໝາະສມສາລັບຂອບເຂດທີື່ຈາກັດ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດແທນພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງໄດູ້. ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດມີເປົື້າໝາຍທີື່
ແນ່ນອນ ແລະ ມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ເປັນຈິງຫຼາຍທີື່ສຸດ, ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ພາລະກິດທີື່ມີຄຸນຄ່າສງສຸດຕໍມ
ໍ່ ະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມແມ່ນພາລະກິດທີສ
ື່ ະ
ໜອງພຣະທາທີື່ຖກຕູ້ອງ, ມີເປົື້າໝາຍທີື່ຊັດເຈນໃນການສະແຫວງຫາ ແລະ ສາມາດເຫັນ ແລະ
ສາຜັດໄດູ້. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ການນາພາທີື່ຖກກັບສະພາບການເທັ່ານັື້ນຈື່ງເໝາະ
ສມກັບລດນິຍມຂອງມະນຸດ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດທີື່ເປັນຈິງເທັ່ານັື້ນຈື່ງສາມາດຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດ
ໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມ ແລະ ຊັ່ວຊູ້ານັື້ນໄດູ້. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດບັນລຸສິື່ງນີື້ໄດູ້; ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດ
ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກອຸປະນິໄສເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມຊັ່ວຊູ້າທີື່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂາ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພຣະວິນຍານມີແກ່ນແທູ້ໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະເຈື້າ, ມີພຽງແຕ່ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງເທັ່າ
187

ນັື້ນທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດເຊັັ່ນນີື້ໄດູ້. ຖູ້າພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດພຽງຜູ້ດຽວ, ແລູ້ວມັນ
ກໍຈະເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະໃຫູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງມີປະສິດທິພາບ, ນີຄ
ື້ ຄວາມຈິງທີື່ເຫັນໄດູ້ຢ່າງຊັດ
ເຈນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫຼາຍຄນໄດູ້ກາຍເປັນສັດຕຂອງພຣະເຈື້າ ຍູ້ອນເນື້ອໜັງນີື້, ເມື່ອພຣະອງສະຫຼຼຸບ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງຈະບໍໍ່ພຽງແຕ່ເຊາເປັນສັດຕຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ໃນທາງ
ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຂາຈະກາຍເປັນພະຍານຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາຈະກາຍເປັນພະຍານທີື່ຖກພຣະອງ
ເອາຊະນະ, ພະຍານທີື່ສອດຄ່ອງກັບພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກພຣະອງໄດູ້. ພຣະອງຈະ
ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ຈັກຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງທາງຝ່າຍເນື້ອໜັງທີື່ມຕ
ີ ໍໍ່ມະນຸດ ແລະ
ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງເນື້ອໜັງນີທ
ື້ ີື່ມີຕໍໍ່ຄວາມໝາຍຂອງການເປັນຢ່ຂອງມະນຸດ, ຈະ
ຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະອງທີື່ມີຕໍໍ່ການເຕີບໂຕຂອງຊີວິດມະນຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຈະຮູ້ຈັກ
ວ່າ ເນື້ອໜັງນີື້ຈະກາຍເປັນນໍ້າພຸແຫ່ງຊີວິດທີື່ມີຈິດວິນຍານ ເຊິື່ງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດອອກຫ່າງໄດູ້. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ເນື້ອໜັງທີື່ເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າຈະໄກຈາກຄວາມຄູ້າຍຄກັບຕວຕນ ແລະ ຕາແໜ່ງ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາລັບມະນຸດແລູ້ວ ເບິື່ງຄກັບວ່າບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະຕວຈິງຂອງພຣະອງ,
ເນື້ອໜັງນີື້ ເຊິື່ງບໍໍ່ມີພາບລັກສະນະທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ຕວຕນທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ ແມ່ນ
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໂດຍກງໄດູ້. ເຊິື່ງສິື່ງດັັ່ງກ່າວ
ຄຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນຄຄວາມໝ
າຍ ແລະ ຄຸນຄ່ານີື້ທີື່ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໄດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດຊາດ
ເຄາລບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ດຖູກເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະເບິື່ງ ຫຼ ຄິດ
ແນວໃດກໍຕາມ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງເນື້ອໜັງແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າພຣະວິນຍານ.
ແນ່ນອນ, ນີື້ແມ່ນກ່ຽວຂູ້ອງກັບມະນຸດຊາດທີື່ເສອ
ື່ ມຊາມເທັ່ານັື້ນ. ສາລັບທຸກຄນທີື່ສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງ ແລະ ປາຖະໜາຫາການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ, ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານສາມາດສະ
ໜອງພຽງແຕ່ການດນບັນດານໃຈ ຫຼ ແຮງກະຕຸູ້ນເທັ່ານັື້ນ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮູ້ສກເຖິງຄວາມ
ມະຫັດສະຈັນທີື່ບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດູ້; ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມ
ຮູ້ສກວ່າ ມັນຍິື່ງໃຫຍ່, ເປັນເລີດ ແລະ ເປັນຕາຍູ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ນອກນັນ
ື້ ກໍຍັງເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສາມາດ
ບັນລຸໄດູ້ ຫຼ ສິື່ງທີື່ທຸກຄນບໍໍ່ສາມາດຮັບໄດູ້. ມະນຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າສາມາດພຽງແຕ່
ເຝົື້າເບິື່ງກັນ ແລະ ກັນຈາກທາງໄກ ຄກັບວ່າມີໄລຍະທາງທີື່ໄກຫຼາຍລະຫວ່າງພວກເຂາ ແລະ ພວກ
ເຂາຈະບໍໍ່ສາມາດເຂື້າກັນໄດູ້ຈັກເທື່ອ ເໝອນກັບວ່າມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າຖກແຍກອອກຈາກກັນ
ໂດຍເສັື້ນແບ່ງທີື່ເບິື່ງບໍໍ່ເຫັນ . ໃນຄວາມເປັນຈິງກໍຄ ນີື້ແມ່ນພາບລວງຕາທີື່ພຣະວິນຍານມອບໃຫູ້
ກັບມະນຸດ ເຊິື່ງນັື້ນເປັນເພາະວ່າພຣະວິນຍານ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ແມ່ນປະເພດດຽວກັນ ແລະ ຈະບໍໍ່ຢ່
ຮ່ວມໂລກດຽວກັນຈັກເທື່ອ ແລະ ເປັນຍູ້ອນພຣະວິນຍານບໍໍ່ມີສື່ິງໃດເໝອນມະນຸດເລີຍ . ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງມີພຣະວິນຍານ, ຍູ້ອນພຣະວິນຍານບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ທີື່ມະນຸດຕູ້ອງການທີື່ສຸດໂດຍກງໄດູ້ . ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງມອບເປົື້າໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງໃຫູ້ກັບ
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ມະນຸດໃນການສະແຫວງຫາ, ມອບພຣະທາທີື່ຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກວ່າ ພຣະອງເປັນຈິງ ແລະ
ທາມະດາ, ພຣະອງຖ່ອມຕນ ແລະ ປົກກະຕິ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດອາດຈະຢາເກງພຣະອງ, ແຕ່
ສາລັບຫຼາຍຄນ ພຣະອງແມ່ນງ່າຍທີື່ຈະເຂື້າໃຈ ນັື້ນກໍຄ ມະນຸດສາມາດເຫັນໃບໜູ້າຂອງພຣະອງ
ແລະ ໄດູ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອງ ແລະ ເຂາບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງເບິື່ງພຣະອງຈາກໄກໆ. ເນື້ອໜັງນີື້ເຮັດໃຫູ້ມີ
ຄວາມຮູ້ສກວ່າ ມະນຸດເຂື້າເຖິງໄດູ້, ບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ຫ່າງໄກ ຫຼ ເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງໄດູ້ , ແຕ່ເປັນສິື່ງ
ທີື່ສາມາດເຫັນ ແລະ ສາມາດສາຜັດໄດູ້, ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ເນື້ອໜັງດັັ່ງກ່າວແມ່ນຢ່ໃນໂລກດຽວກັນ
ກັບມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມຕູ້ອງການຄວາມລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຫຼາຍຍິື່ງ
ຂື້ນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບັດນີື້ ມະນຸດເຫັນວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນພິເສດແທູ້ໆ ແລະ ມີ
ຫຼາຍສິື່ງໃນພາລະກິດດັັ່ງກ່າວນັື້ນທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດບັນລຸໄດູ້; ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຄວາມເລິກລັບ ແລະ
ການອັດສະຈັນ. ສະນັື້ນ ຫຼາຍຄນຈື່ງຍອມຈານນ. ບາງຄນບໍໍ່ເຄີຍຍອມຕໍໍ່ມະນຸດຄນໃດຈັກເທື່ອຕັື້ງແຕ່
ມື້ເກີດຂອງພວກເຂາ, ແຕ່ເມື່ອພວກເຂາໄດູ້ເຫັນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃນມື້ນີື້ ພວກເຂາກໍຍອມຢ່າງ
ສມບນໂດຍບໍໍ່ຮູ້ສກຕວ ແລະ ບໍໍ່ກູ້າກວດສອບ ຫຼ ເວື້າສິື່ງອື່ນໆອີກ. ມະນຸດຊາດໄດູ້ຕກຢ່ພາຍໃຕູ້
ພຣະທາ ແລະ ນອນກາບລງພາຍໃຕູ້ການພິພາກສາຂອງພຣະທາ. ຖູ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າກ່າວ
ຕໍໍ່ມະນຸດໂດຍກງ, ແລູ້ວມະນຸດທຸກຄນກໍຍິນຍອມຕໍໍ່ສຽງຂອງພຣະອງ ແລະ ກື້ມຫວລມ
ື້ ລງໂດຍບໍໍ່ມີ
ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ພຣະທາໃດໆ ຄູ້າຍຄກັບທີື່ໂປໂລລື້ມລງຂາບພື້ນພາຍໃຕູ້ແສງສະຫວ່າງໃນຫນທາງໄປ
ສ່ເມອງດາມັດກັດ. ຖູ້າພຣະເຈື້າສບຕໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດແບບນີື້, ມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມ
ເສື່ອມຊາມຂອງເຂາເອງຜ່ານທາງການພິພາກສາໂດຍພຣະທາ ແລະ ກໍບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາຄວາມລອດ
ພື້ນໄດູ້. ມີພຽງແຕ່ໂດຍການກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ ພຣະອງຈື່ງສາມາດກ່າວພຣະທາຂອງພຣະອງເຂື້າ
ໃສ່ຫຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄນດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງໄດູ້, ເພື່ອວ່າທຸກຄນທີື່ມຫ
ີ ກໍຈະໄດູ້ຍິນພຣະທາ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ຮັບເອາພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ. ມີພຽງແຕ່ດູ້ວຍ
ວິທີນີື້ຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບຜນຈາກພຣະທາຂອງພຣະອງ, ແທນທີື່ຈະໃຫູ້ພຣະວິນຍານປາກດຕວຂື້ນເພື່ອເຮັດ
ໃຫູ້ມະນຸດຢ້ານຈນຍອມຈານນ. ມີພຽງຜ່ານທາງພາລະກິດຕວຈິງ ແລະ ພິເສດນີື້ເທັ່ານັື້ນ ອຸປະນິໄສ
ເກັ່າຂອງມະນຸດ ທີື່ຝັງເລິກຢ່ພາຍໃນເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຈື່ງຈະສາມາດຖກເປີດເຜີຍຢ່າງສມບນ, ເພອ
ື່
ວ່າມະນຸດຈະຮູ້ຈັກສິື່ງນັື້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງມັນ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນພາລະກິດຕວຈິງຂອງ
ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ເຊິື່ງພຣະອງຈະບັນລຸຜນແຫ່ງການພິພາກສາຕໍໍ່ມະນຸດໂດຍພຣະທາ
ດູ້ວຍການເວື້າ ແລະ ການປະຕິບັດການພິພາກສາໃນລັກສະນະຕວຈິງ. ນີື້ແມ່ນລິດອານາດຂອງ
ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ. ມັນຖກ
ປະຕິບັດເພື່ອເຮັດໃຫູ້ລິດອານາດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເປັນທີື່ຮູ້ຈັກ, ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຜນຮັບ
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ທີື່ມາຈາກພາລະກິດແຫ່ງພຣະທາເປັນທີື່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະວິນຍານໄດູ້ມາຢ່
ໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ສະແດງລິດອານາດຂອງພຣະອງຜ່ານການພິພາກສາມະນຸດໂດຍພຣະທາ. ເຖິງແມ່ນ
ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງເປັນຮບລັກສະນະພາຍນອກຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ປົກກະຕິ ແລະ ທາມະດາ,
ແຕ່ສິື່ງນັື້ນກໍຄຜນຮັບມາຈາກພຣະທາຂອງພຣະອງ ເພື່ອສະແດງໃຫູ້ມະນຸດເຫັນວ່າ ພຣະອງເຕັມໄປ
ດູ້ວຍລິດອານາດ, ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງເປັນການສະແດງອອກ
ຂອງພຣະອງເອງ. ດູ້ວຍສິື່ງນີື້ ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍຈະໄດູ້ເຫັນວ່າພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າ, ພຣະອງ
ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດລ່ວງເກີນພຣະອງໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດ
ຢ່ເໜອການພິພາກສາໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ມີກອງກາລັງແຫ່ງຄວາມມດໃດສາມາດເອາ
ຊະນະລິດອານາດຂອງພຣະອງໄດູ້. ມະນຸດຍອມພຣະອງທັງໝດກໍເພາະວ່າພຣະອງເປັນພຣະທາທີື່ກາຍ
ມາເປັນເນື້ອໜັງ, ຍູ້ອນລິດອານາດຂອງພຣະອງ ແລະ ຍູ້ອນການພິພາກສາໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ.
ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງໄດູ້ນາມາລິດອານາດທີື່ພຣະອງມີ. ເຫດຜນ
ທີື່ວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະອງຈື່ງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງກໍຍູ້ອນເນື້ອໜັງຍັງສາມາດມີສິດອານາດ ແລະ
ພຣະອງກໍສາມາດປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດໃນລັກສະນະຕວຈິງທ່າມກາງມະນຸດຊາດ, ໃນລັກສະນະທີື່ມະນຸດ
ສາມາດເຫັນ ແລະ ຈັບຕູ້ອງໄດູ້. ພາລະກິດນີື້ແມ່ນເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າປະຕິບັດໂດຍກງ ຜູ້ເຊິື່ງມີສິດອານາດທັງໝດ ແລະ ຜນຕາມມາຂອງພາລະກິດນັື້ນກໍ
ເຫັນໄດູ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າສາມາດເວື້າ ແລະ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະຕວຈິງ. ຮບຮ່າງພາຍນອກຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງບໍໍ່ມລ
ີ ິດອານາດ
ແລະ ມະນຸດກໍໍ່ສາມາດເຂື້າເຖິງໄດູ້, ໃນຂະນະທີື່ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງມີລິດອານາດ, ແຕ່ບໍໍ່ມີໃຜ
ສາມາດເຫັນລິດອານາດຂອງພຣະອງໄດູ້. ເມອ
ື່ ພຣະອງກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ, ມະນຸດບໍໍ່
ສາມາດກວດພບລິດອານາດຂອງພຣະອງໄດູ້; ສິງື່ ນີື້ຊ່ວຍໃຫູ້ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງເປັນທາ
ຊາດແທູ້ຈິງ. ແລູ້ວພາລະກິດທີື່ເປັນຈິງທັງໝດນີື້ແມ່ນສາມາດບັນລຸຜນໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ເຖິງແມ່ນບໍໍ່ມີ
ໃຜຮູ້ວ່າພຣະອງມີລິດອານາດ ຫຼ ເຫັນວ່າພຣະອງບໍໍ່ຄວນຖກລ່ວງເກີນ ຫຼ ເຫັນເຖິງຄວາມໂກດຮູ້າຍ
ຂອງພຣະອງ, ພຣະອງກໍບັນລຸຜນຕາມເຈດຕະນາຂອງພຣະທາຂອງພຣະອງຜ່ານລິດອານາດທີື່ລີື້ລັບ
ຂອງພຣະອງ, ຜ່ານຄວາມໂກດຮູ້າຍທີື່ລີື້ລັບຂອງພຣະອງ ແລະ ຜ່ານພຣະທາທີື່ພຣະອງກ່າວຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ. ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ຜ່ານທາງນໍ້າສຽງຂອງພຣະອງ, ຄວາມເດັດຂາດຂອງຖູ້ອຍຄາ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ສະຕິປັນຍາທັງໝດຂອງພຣະທາຂອງພຣະອງ, ມະນຸດຈື່ງພາກັນເຊື່ອຢ່າງສິື້ນເຊີງ.
ໃນລັກສະນະນີື້ ມະນຸດຍອມອ່ອນນູ້ອມຕໍພ
ໍ່ ຣະທາຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຜູ້ທີື່ເບິື່ງຄວ່າ ບໍໍ່
ມີລິດອານາດ, ດູ້ວຍເຫດນັື້ນຈື່ງບັນລຸຕາມເປົື້າໝາຍຂອງພຣະເຈື້າໃນການຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ.
ນີື້ແມ່ນອີກດູ້ານໜື່ງຂອງຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ: ເພື່ອກ່າວຢ່າງເປັນຈິງຫຼາຍຂນ
ື້
ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະອງມີຜນສະທູ້ອນໃນມະນຸດ, ເພື່ອວ່າ ມະນຸດຈະ
ໄດູ້ເປັນພະຍານເຖິງລິດອານາດແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ ພາລະກິດນີື້ ຖູ້າບໍໍ່ຖກປະຕິບັດ
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ຜ່ານການບັງເກີດເປັນມະນຸດ ມັນກໍຈະບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຜນໄດູ້ແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດ
ຊ່ວຍຄນຜິດບາບໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ພຣະອງກໍຈະຍັງ
ຄງເປັນພຣະວິນຍານທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນ ແລະ ຈັບຕູ້ອງໄດູ້. ຍູ້ອນມະນຸດເປັນສິື່ງທີື່ສູ້າງຈາກເນື້ອ
ໜັງ, ເຂາ ແລະ ພຣະເຈື້າຈື່ງຢ່ໃນໂລກສອງໂລກທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີທາມະຊາດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ.
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຂື້າກັນກັບມະນຸດໄດູ້ ຜູ້ທີື່ມີເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່ມີທາງທີຈະສູ້າງ
ຄວາມສາພັນລະຫວ່າງພວກເຂາໄດູ້, ສ່ວນທີື່ວ່າມະນຸດບໍໍ່ສາມາດກາຍເປັນວິນຍານໄດູ້ນັື້ນ ແມ່ນບໍໍ່
ຕູ້ອງເວື້າເຖິງ. ເມື່ອເປັນແບບນີື້ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າກໍຕູ້ອງກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ຖກສູ້າງເພື່ອ
ປະຕິບັດພາລະກິດເດີມຂອງພຣະອງ. ພຣະເຈື້າສາມາດຂື້ນເມອຍັງສະຖານທີື່ໆສງທີື່ສຸດ ແລະ
ຖ່ອມຕວພຣະອງລງມາເພື່ອກາຍເປັນມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງ, ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ
ດາລງຊີວິດຢ່ທ່າມກາງພວກເຂາ, ແຕ່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຂື້ນເມອສະຖານທີື່ໆສງທີື່ສຸດ ແລະ ກາຍມາ
ເປັນວິນຍານ ແລະ ແຮງໄກທີື່ເຂາຈະສາມາດລງໄປສ່ສະຖານທີື່ໆຕໍ່າທີື່ສຸດ. ນີື້ຄເຫດຜນທີື່ວ່າເປັນ
ຫຍັງພຣະເຈື້າຈື່ງຕູ້ອງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ເຊັັ່ນດຽວກັນ ໃນ
ລະຫວ່າງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທາອິດ ມີພຽງແຕ່ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່
ສາມາດໄຖ່ມະນຸດຜ່ານການຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນໄດູ້, ເພາະວ່າ ບໍໍ່ມີທາງທີື່ຈະສາມາດຄງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນເພື່ອເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາບາບໃຫູ້ກັບມະນຸດໄດູ້. ພຣະເຈື້າສາມາດ
ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງໂດຍກງເພື່ອເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນເຄື່ອງຖວາຍບຊາບາບໃຫູ້ກັບມະນຸດ, ແຕ່ມະນຸດບໍໍ່
ສາມາດຂື້ນເມອສະຫວັນໂດຍກງເພື່ອຮັບເອາເຄື່ອງຖວາຍບຊາບາບທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ໃຫູ້
ເຂາ. ເມື່ອເປັນດັັ່ງນີື້ ສິື່ງທີື່ເປັນໄປໄດູ້ກໍຄໃຫູ້ພຣະເຈື້າສະເດັດໄປມາສອງສາມຄັື້ງລະຫວ່າງສະຫວັນ
ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ບໍໍ່ໃຫູ້ມະນຸດຂື້ນເມອສະຫວັນເພື່ອຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນນີື້, ຍູ້ອນມະນຸດໄດູ້
ຫຼື້ມຈມ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຂື້ນເມອສະຫວັນໄດູ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ຈະ
ຮັບເອາເຄື່ອງຖວາຍບຊາບາບ. ສະນັື້ນ ມັນຈື່ງຈາເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຢຊູສະເດັດມາຢ່ທ່າມກາງມະນຸດ
ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໄດູ້. ທຸກຄັື້ງທີພ
ື່ ຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັ
ງແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຈາເປັນ. ຖູ້າຂັື້ນຕອນໃດໜື່ງຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າໂດຍ
ກງ, ພຣະອງກໍຈະບໍໍ່ຍອມຕໍໍ່ຄວາມອັບອາຍໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດເຊັັ່ນນີື້.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເພາະຄນທີື່ຖກພິພາກສາແມ່ນມະນຸດ, ມະນຸດທີື່ເກີດຈາກເນື້ອໜັງ ແລະ ໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມ
ຊາມ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນວິນຍານຂອງຊາຕານທີື່ຖກພິພາກສາໂດຍກງ, ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການ
ພິພາກສາຈື່ງບໍໍ່ຖກປະຕິບັດໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ, ແຕ່ທ່າມກາງມະນຸດ. ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ເໝາະສມ ແລະ ມີ
ຄຸນສມບັດໄປກວ່າພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງສາລັບການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຄວາມ
ເສື່ອມຊາມຂອງເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດ. ຖູ້າການພິພາກສາໄດູ້ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງ
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ພຣະເຈື້າໂດຍກງ, ແລູ້ວມັນກໍຈະບໍໍ່ລວມເຖິງທຸກສິື່ງ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຍາກທີື່
ຈະໃຫູ້ມະນຸດຍອມຮັບເອາ, ຍູ້ອນພຣະວິນຍານບໍໍ່ສາມາດມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າມະນຸດໄດູ້ ແລະ ຍູ້ອນເຫດນີື້ ຜນ
ຈື່ງຈະບໍໍ່ເກີດຂື້ນທັນທີ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ມະນຸດຈະສາມາດເບິື່ງເຫັນອຸປະນິໄສທີື່ບໍໍ່ສາມາດລະເມີດໄດູ້
ຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງຊັດເຈນຍິື່ງຂື້ນ. ຊາຕານສາມາດຖກເອາຊະນະໄດູ້ຢ່າງສມບນ ຖູ້າພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນ
ເນື້ອໜັງພິພາກສາຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ. ການທີື່ເປັນຄມະນຸດເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ມີຄວາມເປັນ
ມະນຸດທາມະດາ, ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງຈື່ງສາມາດພິພາກສາຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງມະນຸດໂດຍກງ
ໄດູ້; ນີື້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມບໍລິສຸດໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະອງ ແລະ ຄວາມພິເສດຂອງ
ພຣະອງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ມີຄຸນສມບັດ ແລະ ຢ່ໃນຕາແໜ່ງທີພ
ື່ ິພາກສາມະນຸດ,
ຍູ້ອນພຣະອງມີຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທາ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພຣະອງຈື່ງສາມາດພິພາກສາ
ມະນຸດ. ຄນທີື່ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທາບໍໍ່ເໝາະສມທີື່ຈະພິພາກສາຄນອື່ນ. ຖູ້າ
ພາລະກິດນີື້ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວມັນກໍໍ່ຈະບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍເຖິງໄຊຊະນະເໜອ
ຊາຕານ. ໂດຍທາມະຊາດແລູ້ວ ພຣະວິນຍານສງສັ່ງກວ່າມະນຸດ ແລະ ໂດຍທາມະຊາດແລູ້ວ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າບໍລິສຸດ ແລະ ມີໄຊຊະນະເໜອເນື້ອໜັງ. ຖູ້າພຣະວິນຍານປະຕິບັດ
ພາລະກິດນີື້ໂດຍກງ, ພຣະອງກໍໍ່ຈະບໍໍ່ສາມາດພິພາກສາຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງທັງໝດຂອງມະນຸດໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມບໍໍ່ຊອບທາທັງໝດຂອງມະນຸດ. ຍູ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຍັງໄດູ້ຖກ
ປະຕິບັດຜ່ານແນວຄິດຂອງມະນຸດທີື່ມີກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ເຄີຍມີແນວຄິດກ່ຽວກັບ
ພຣະວິນຍານ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພຣະວິນຍານຈື່ງບໍໍ່ສາມາດເປີດໂປງຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງມະນຸດໄດູ້
ດີກວ່າ, ແລູ້ວແຮງໄກທີຈ
ື່ ະເປີດໂປງຄວາມບໍໍ່ຊອບທາດັັ່ງກ່າວຢ່າງສມບນ. ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຄສັດຕຂອງທຸກຄນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອງ. ຜ່ານການພິພາກສາແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ການ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ, ພຣະອງເປີດໂປງຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດຊາດ. ຜນຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງກໍຊັດເຈນກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ການ
ພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງຈື່ງບໍໍ່ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກງ, ແຕ່ເປັນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງສາມາດເຫັນໄດູ້ ແລະ ສາຜັດໄດູ້ໂດຍ
ມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງສາມາດເອາຊະນະມະນຸດນັື້ນໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ໃນຄວາມສາພັນ
ທີື່ມະນຸດມີກັບພຣະເຈື້າທີື່ສະຖິດຢ່ໃນເນື້ອໜັງ, ມະນຸດໄດູ້ພັດທະນາຈາກການຮຽນຮູ້ເປັນຄວາມເຊື່ອ
ຟັງ, ຈາກການຂມ
ັ່ ເຫັງເປັນການຍອມຮັບ, ຈາກແນວຄິດເປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຈາກການປະຕິເສດ
ເປັນຄວາມຮັກ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຜນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ມະນຸດໄດູ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼອໃຫູ້ລອດພື້ນຜ່ານການຍອມຮັບການພິພາກສາຂອງພຣະອງເອງເທັ່ານັື້ນ, ມະນຸດພຽງ
ແຕ່ມາຮູ້ຈັກພຣະອງຜ່ານພຣະທາຈາກປາກຂອງພຣະອງເທື່ອລະໜູ້ອຍ, ມະນຸດຖກເອາຊະນະ
ໂດຍພຣະອງໃນລະຫວ່າງທີື່ພວກເຂາຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ ແລະ ເຂາຮັບເອາການຈັດກຽມຊີວິດຈາກ
ພຣະອງໃນລະຫວ່າງການຍອມຮັບເອາການຕີສອນຈາກພຣະອງ. ທຸກພາລະກິດນີື້ແມ່ນພາລະກິດ
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ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນພຣະວິນຍານ. ພາລະກິດທີື່
ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສດ
ຸ ແລະ ເປັນພາລະກິດທີື່
ເລິກເຊິື່ງທີື່ສຸດ ແລະ ສ່ວນສາຄັນໃນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າກໍແມ່ນພາລະກິດສອງຂັນ
ື້
ຕອນແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມຕູ້ອງການຄວາມລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຫຼາຍຍິື່ງ
ຂື້ນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ສິື່ງດີທີື່ສຸດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງກໍຄການທີື່ພຣະອງສາມາດປະພຣະທາ
ແລະ ການຕັກເຕອນທີື່ຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄວາມປະສງທີື່ສະເພາະເຈາະຈງຂອງພຣະອງໄວູ້ໃຫູ້ກັບ
ມະນຸດຊາດຜູ້ທີື່ຕິດຕາມພຣະອງ, ເພື່ອວ່າຫຼງັ ຈາກນັື້ນ ຜູ້ທີື່ຕິດຕາມພຣະອງຈະສາມາດສັ່ງຕໍໍ່ພາລະກິດ
ທຸກຢ່າງຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ໃ່ ນເນື້ອໜັງ ແລະ ຄວາມປະສງຂອງພຣະອງໃຫູ້ກັບມວນມະນຸດຊາດຜູ້ທີື່
ຍອມຮັບຫນທາງນີື້ຢ່າງຖກຕູ້ອງ ແລະ ເປັນຮບປະທາຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງທ່າມກາງມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ເຮັດໃຫູ້ຄວາມຈິງແຫ່ງການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ການດາລງຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບມະນຸດສາເລັດຢ່າງແທູ້ຈິງ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດນີື້ເທັ່ານັື້ນ ທີື່ປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດໃນການເບິື່ງໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າ, ເປັນພະຍານເຖິງພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ຍິນພຣະທາສ່ວນຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດນາຈຸດສິື້ນສຸດ
ມາສ່ຍຸກທີື່ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດູ້ເຫັນດູ້ານຫຼັງຂອງພຣະເຢໂຮວາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ພຣະອງຍັງສິື້ນສຸດຍຸກທີື່
ມະນຸດຊາດເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ. ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຄັື້ງສຸດທູ້າຍໄດູ້ນາມະນຸດຊາດທັງປວງເຂື້າສ່ຍຸກທີື່ເປັນຈິງຫຼາຍຂື້ນ, ແທູ້ຈິງຫຼາຍຂື້ນ ແລະ
ສວຍງາມຫຼາຍຂື້ນ. ພຣະອງບໍໍ່ພຽງແຕ່ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ລັດທິ, ແຕ່ສິື່ງທີື່ສາຄັນໄປ
ກວ່ານັື້ນ ພຣະອງເປີດເຜີຍພຣະເຈື້າທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ທາມະດາຕໍໍ່ມະນຸດຊາດ ຜູ້ທີື່ຊອບທາ ແລະ
ບໍລິສຸດ, ຜູ້ທີື່ໄຂພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ທີື່ສະແດງຄວາມເລິກລັບ ແລະ ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດ, ຜູ້ທີື່ສູ້າງມະນຸດຊາດ ແລະ ນາການສິື້ນສຸດມາສ່ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້
ຄອງ ແລະ ຜູ້ທີື່ຍັງລີື້ລັບຢ່ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ. ພຣະອງນາຍຸກແຫ່ງຄວາມເລື່ອນລອຍມາສ່ການສິື້ນ
ສຸດຢ່າງບໍລິບນ, ພຣະອງໄດູ້ສາເລັດຍຸກທີື່ມະນຸດຊາດທັງປວງປາຖະໜາທີື່ຈະສະແຫວງຫາໃບໜູ້າ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້, ພຣະອງສິື້ນສຸດຍຸກທີື່ມະນຸດຊາດທັງປວງໄດູ້ຮັບໃຊູ້ຊາຕານ
ແລະ ພຣະອງນາພາມະນຸດຊາດທັງປວງເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່ຢ່າງສມບນ. ນີື້ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ແມ່ນຜນຕາມມາ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງໂດຍແທນທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ. ເມື່ອພຣະເຈື້າ
ປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ, ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງກໍໍ່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ງ ມຫາສິື່ງ
ຕ່າງໆທີື່ເບິື່ງຄມີຢ່ຈິງ ແລະ ບໍໍ່ມີຢ່ຈິງ ແລະ ພວກເຂາເຊາທາຍຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າທີື່
ເລື່ອນລອຍ. ເມອ
ື່ ພຣະເຈື້າຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນເນື້ອໜັງ, ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງກໍຈະ
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ສັ່ງຕໍໍ່ພາລະກິດທີພ
ື່ ຣະອງປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງໄປສ່ທຸກສາສະໜາ ແລະ ນິກາຍ ແລະ ພວກເຂາຈະ
ສື່ສານພຣະທາທຸກຂໍໍ້ຂອງພຣະອງສ່ຫຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ. ທຸກສິື່ງທີຜ
ື່ ູ້ຮັບຂ່າວປະເສີດຂອງ
ພຣະອງໄດູ້ຍິນຈະເປັນຄວາມຈິງທີື່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ໄດູ້ຍິນດູ້ວຍຕນເອງ ແລະ ຈະເປັນຄວາມຈິງ
ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມເລັ່າລ. ຄວາມຈິງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຫຼັກຖານທີື່ພຣະອງເຜີຍແຜ່ພາລະກິດ ແລະ ພວກ
ເຂາຍັງເປັນເຄື່ອງມທີື່ພຣະອງນາໃຊູ້ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ຫາກປາສະຈາກການມີຢຂ
່ ອງ
ຄວາມຈິງ, ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ເຜີຍແຜ່ທັ່ວບັນດາປະເທດ ແລະ ໄປທຸກແຫ່ງ; ຫາກ
ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແຕ່ມີພຽງຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ, ພຣະອງຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ແຫ່ງການເອາຊະນະຈັກກະວານທັງປວງໄດູ້ຈັກເທື່ອ. ພຣະວິນຍານແມ່ນຍາກທີື່ຈະເຂື້າໃຈສາລັບ
ມະນຸດ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານກໍບໍໍ່ສາມາດປະຖິື້ມຫຼັກຖານ
ຫຼ ຄວາມຈິງເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄວູ້ໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້. ມະນຸດຈະບໍໍ່ເຫັນໃບໜູ້າ
ທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ ແລະ ຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍທີື່ບໍໍ່ມີຈິງຢ່ສະເໝີ. ມະນຸດຈະ
ບໍໍ່ເຫັນໜູ້າຕາຂອງພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ ຫຼ ມະນຸດຈະບໍໍ່ໄດູ້ຍິນພຣະທາທີື່ພຣະເຈື້າກ່າວດູ້ວຍຕນເອງ. ໃນ
ທີື່ສຸດແລູ້ວ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດກໍຄວ່າງເປົົ່າ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດແທນໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ
ໄດູ້; ອຸປະນິໄສໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງກໍບໍໍ່ສາມາດຮຽນແບບ
ໄດູ້ໂດຍມະນຸດ. ພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ທີື່ຢໃ່ ນສະຫວັນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາ
ມາດນາມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນ ຜູ້ເຊິື່ງປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງທ່າມກາງມະນຸດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ນີື້ແມ່ນວິທີທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດທີື່ພຣະເຈື້າຈະປາກດ
ຕໍໍ່ມະນຸດ ເຊິື່ງມະນຸດເຫັນພຣະເຈື້າ ແລະ ມາຮູ້ຈັກໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ໄດູ້
ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ສາມາດບັນລຸສິື່ງນີື້ໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມຕູ້ອງການຄວາມລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຫຼາຍຍິື່ງ
ຂື້ນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ມະ ນ ຸດ ຊາ ດທ ີື່ເ ສ ື່ອ ມຊາ ມຍິື່ງ ຕູ້ອ ງ ກາ ນ ຄວ າ ມລ ອ ດພ ື້ນ ຂອ ງ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ ທ ີື່
ກາ ຍມາ ເປັນ ເນ ື້ອ ໜ ັງ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ການຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດໂດຍໃຊູ້ວິທີການຂອງພຣະວິນຍານ
ແລະ ຕວຕນຂອງພຣະວິນຍານໂດຍກງ, ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ສາມາດສາຜັດ ຫຼ ເຫັນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອງໄດູ້ ຫຼ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຫຍັບເຂື້າໃກູ້ໄດູ້. ຖູ້າພຣະອງພະຍາຍາມຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດ
ພື້ນໃນລັກສະນະຂອງພຣະວິນຍານ, ມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະອງໄດູ້.
ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ສວມໃສ່ຮບຮ່າງພາຍນອກຂອງມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງ, ມັນກໍຈະບໍໍ່ມີທາງທີື່ມະນຸດຈະຮັບ
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ເອາຄວາມລອດພື້ນນີື້ໄດູ້. ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ມີຫນທາງໃນການເຂື້າຫາພຣະອງ, ເຊັັ່ນດຽວກັນ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດ
ສາມາດເຂື້າໃກູ້ກອ
ູ້ ນເມກຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດູ້. ມີພຽງການກາຍມາເປັນມະນຸດທີື່ຖກສູ້າງເທັ່ານັື້ນ,
ນັື້ນກໍຄ ມີພຽງແຕ່ການເອາພຣະທາຂອງພຣະອງສະຖິດເຂື້າໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດທີື່ພຣະອງບັງເກີດ
ເຂື້າສ່ເທັ່ານັື້ນ ພຣະອງຈື່ງຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດພຣະທາໃນທຸກຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງໄດູ້ເປັນ
ການສ່ວນຕວ. ແລູ້ວເມອ
ື່ ນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຈະສາມາດເຫັນ ແລະ ໄດູ້ຍິນພຣະທາຂອງພຣະອງດູ້ວຍຕວ
ເຂາເອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຈະໄດູ້ເຂື້າສ່ການຄອບຄອງຂອງພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ດູ້ວຍວິທີ
ນີື້ຈື່ງຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນຢ່າງສມບນ. ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນໃດ
ທີື່ມາຈາກເນື້ອໜັງ ແລະ ເລອດເນື້ອສາມາດຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນອັນຍິື່ງໃຫຍ່ດັັ່ງກ່າວນີື້ໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່ມີ
ມະນຸດແມ່ນແຕ່ຄນດຽວທີື່ຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້. ຖູ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດໂດຍກງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍຈະຖກໂຈມຕີໃຫູ້ລື້ມລງ ຫຼ ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ
ພວກເຂາກໍບໍໍ່ມີທາງຈະໄດູ້ສາຜັດກັບພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາຈະຖກຊາຕານຈັບເປັນຊະເລີຍຢ່າງສມບນ.
ການບັງເກີດຄັື້ງທີໜື່ງແມ່ນເພື່ອໄຖ່ມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ, ເພື່ອໄຖ່ບາບເຂາໂດຍ
ຜ່ານຮ່າງກາຍທີື່ເປັນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູ ນັນ
ື້ ກໍຄ ພຣະອງຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກໄມູ້ກາງ
ແຂນ, ແຕ່ອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍທີື່ເສື່ອມຊາມຍັງຄງຢ່ພາຍໃນມະນຸດ. ການບັງເກີດຄັື້ງທີສອງບໍໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນເຄື່ອງບຊາໄຖ່ບາບອີກຕໍໍ່ໄປ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ມັນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍຄນທີື່ຖກໄຖ່
ຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສມບນ. ເຮັດແບບນີື້ກໍເພື່ອວ່າຄນທີື່ໄດູ້ຮັບອະໄພໂທດຈະລອດພື້ນຈາກ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາອາດຈະຖກເຮັດໃຫູ້ບໍລິສຸດຢ່າງສມບນ
ແລະ ເພື່ອພວກເຂາອາດຈະໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງທາງດູ້ານອຸປະນິໄສ, ກາຍເປັນຄນທີື່ລອດພື້ນຈາກ
ອິດທິພນແຫ່ງຄວາມມດຂອງຊາຕານ ແລະ ກັບຄນມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈື້າ. ມີແຕ່ໃນວິທີນີື້
ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຈະໄດູ້ພື້ນຈາກບາບຢ່າງສມບນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ມະ ນ ຸດ ຊາ ດທ ີື່ເ ສ ື່ອ ມຊາ ມຕູ້ອ ງກາ ນຄວາ ມລອດພ ື້ນ ຈາ ກ
ພ ຣະ ເຈ ື້າ ທ ີື່ບ ັງ ເກີດ ເປັນ ມະ ນ ຸດ ຫ ຼາ ຍຍິື່ງ ຂ ື້ນ
ພຣະເຈື້າກາຍເປັນເນອ
ື້ ໜັງກໍຍູ້ອນວ່າ ເປົື້າໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນວິນຍານຂອງ
ຊາຕານ ຫຼ ສິື່ງທີື່ບໍໍ່ມີຮບຮ່າງ, ແຕ່ເປັນມະນຸດ ຜູ້ເຊິື່ງມີເນື້ອໜັງ ແລະ ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມ
ຊາມ. ແນ່ນອນ ຍູ້ອນວ່າເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ, ພຣະເຈື້າຈື່ງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດທີື່
ມີເນື້ອໜັງເປັນເປົື້າໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອງ; ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ເພາະວ່າ ມະນຸດເປັນເປົື້າໝາຍ
ຂອງການເສອ
ື່ ມຊາມ, ພຣະເຈື້າຈື່ງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເປັນເປົື້າໝາຍຢ່າງດຽວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ໃນທຸກຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະອງ. ມະນຸດເປັນສິື່ງມີຊີວິດທີື່ຕູ້ອງຕາຍ,
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ມີເນື້ອໜັງ ແລະ ເລອດ ແລະ ພຣະເຈື້າຄສິື່ງດຽວທີື່ສາມາດຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດລອດພື້ນໄດູ້. ໃນວິທີນີື້,
ພຣະເຈື້າຕູ້ອງກາຍເປັນເນື້ອໜັງທີື່ມີຄຸນລັກສະນະຄກັບມະນຸດເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ,
ເພື່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອງອາດບັນລຸຜນຫຼາຍຂື້ນ. ພຣະເຈື້າຕູ້ອງກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ ມະນຸດມີເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເອາຊະນະຄວາມຜິດບາບ ຫຼ
ຖອນຕວອອກຈາກເນື້ອໜັງໄດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າແກ່ນແທູ້ ແລະ ຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດແຕກຕ່າງຈາກແກ່ນແທູ້ ແລະ ຕວຕນຂອງມະນຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ລັກສະນະພາຍນອກ
ຂອງພຣະອງແມ່ນຄກັນກັບມະນຸດ; ພຣະອງມີລກ
ັ ສະນະພາຍນອກຂອງຄນທາມະດາ ແລະ ດາເນີນ
ຊີວິດແບບຄນທາມະດາ ແລະ ຄນທີື່ເຫັນພຣະອງກໍບໍໍ່ສາມາດແຍກແຍະຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄນທາ
ມະດາໄດູ້. ລັກສະນະພາຍນອກທີື່ທາມະດາ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດານີື້ແມ່ນພຽງພໍ
ສາລັບພຣະອງໃນການປະຕິບັດພາລະກິດອັນສັກສິດຂອງພຣະອງໃນຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ.
ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງເຮັດໃຫູ້ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຢ່ໃນຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫູ້ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ທ່າມກາງຄວາມເປັນມະນຸດ
ທາມະດາຂອງພຣະອງ, ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ກໍຍັງຊ່ວຍໃຫູ້ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ
ໃນທ່າມກາງມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາຂອງພຣະອງໄດູ້ກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດຄວາມ
ສັບສນວຸູ້ນວາຍຫຼາຍປະການໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ຄວາມສັບສນວຸູ້ນວາຍດັັ່ງກ່າວກໍບໍໍ່ມີຜນກະທບ
ໃດໆຕໍໍ່ພາລະກິດທາມະດາຂອງພຣະອງ. ສະຫຼຼຸບກໍຄ ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາຂອງພຣະອງ
ມີຜນປະໂຫຍດຕໍໍ່ມະນຸດຫຼາຍທີື່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນຄນສ່ວນຫຼາຍບໍໍ່ຍອມຮັບຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ
ຂອງພຣະອງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອງກໍໍ່ຍັງສາມາດບັນລຸຜນ ແລະ ຜນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຖກບັນລຸຍູ້ອນ
ຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາຂອງພຣະອງ. ແນ່ນອນ ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ສງໄສໃນສິື່ງນີື້ເລີຍ. ຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງໃນເນື້ອໜັງ, ມະນຸດໄດູ້ຮັບຫຼາຍສິື່ງຫຼາຍຢ່າງເປັນສິບເທັ່າ ຫຼ ເປັນສິບສອງເທັ່າຫຼາຍກວ່າ
ແນວຄິດທີື່ມີຢ່ໃນທ່າມກາງມະນຸດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາຂອງພຣະອງ ແລະ ແນວຄິດ
ດັັ່ງກ່າວຈະຖກພາລະກິດຂອງພຣະອງກນກິນໃນທີື່ສຸດ. ແລູ້ວຜນທີື່ພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້ບັນລຸ
ເຊິື່ງໝາຍເຖິງ ຄວາມຮູ້ທີື່ມະນຸດມີກ່ຽວກັບພຣະອງ ແມ່ນຈະມີຫຼາຍກວ່າແນວຄິດຂອງມະນຸດທີື່ມີ
ກ່ຽວກັບພຣະອງ. ບໍໍ່ມີທາງທີື່ຈະສາມາດຈິນຕະນາການ ຫຼ ຊັັ່ງຊາພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດໃນເນື້ອ
ໜັງໄດູ້, ເພາະວ່າ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງບໍໍ່ຄມະນຸດຄນໃດໜື່ງທີື່ມີເນື້ອໜັງ; ເຖິງແມ່ນຮບລັກສະນະ
ພາຍນອກຈະຄູ້າຍຄກັນ, ແຕ່ແກ່ນແທູ້ແມ່ນບໍໍ່ຄກັນ. ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງເຮັດໃຫູ້ເກີດມີຫຼາຍແນວ
ຄິດທີື່ຢ່ທ່າມກາງມະນຸດເຊິື່ງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງຍັງ
ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້ຮັບເອາຄວາມຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ເຖິງກັບສາມາດເອາຊະນະບຸກຄນໃດໜື່ງທີື່
ມີຮ່າງກາຍພາຍນອກຄູ້າຍຄພຣະອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່
ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ມີຮບຮ່າງພາຍນອກຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ສາມາດຢັງົ່ ເຖິງ ຫຼ ເຂື້າໃຈພຣະອງໄດູ້
ຢ່າງສມບນ. ພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຈັບຕູ້ອງໄດູ້, ໄດູ້ຮັບຄວາມຮັກ ແລະ ຖກ
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ຕູ້ອນຮັບເອາໂດຍທຸກຄນ. ຖູ້າພຣະເຈື້າເປັນພຽງແຕ່ພຣະວິນຍານທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້, ແລູ້ວ
ມັນກໍງ່າຍຫຼາຍທີື່ມະນຸດຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນສາມາດມີອິດສະຫຼະໃນຈິນຕະນາການຂອງພວກ
ເຂາ, ສາມາດເລອກເອາພາບລັກສະນະໃດທີື່ພວກເຂາມັກ ໃຫູ້ເປັນພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອ
ເຮັດໃຫູ້ຕນເອງພໍໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຕນເອງຮູ້ສກມີຄວາມສຸກ. ໃນທານອງນີ,ື້ ຜູ້ຄນອາດເຮັດສິື່ງໃດກໍ
ຕາມທີື່ພຣະເຈື້າຂອງພວກເຂາມັກທີື່ສດ
ຸ ແລະ ປາຖະໜາໃຫູ້ພວກເຂາເຮັດ ໂດຍບໍໍ່ມີຄວາມລັງເລໃຈ
ເລີຍ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຜູ້ຄນເຊື່ອວ່າ ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ຈງຮັກພັກດີ ແລະ ເຫຼື້ອມໃສຕໍໍ່ພຣະເຈື້າຫຼາຍກວ່າພວກ
ເຂາ ແລະ ສາລັບຄນອື່ນໆແມ່ນໝາຕ່າງຊາດ ແລະ ບໍໍ່ຊື່ສັດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ຄນທີື່ມີ
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງບໍໍ່ແຈ່ມແຈູ້ງ ແລະ ອີງຕາມທິດສະດີແມ່ນສະແຫວງຫາສິງື່ ນີື້; ສິື່ງທີື່ພວກ
ເຂາສະແຫວງຫາກໍລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຄກັນ ໂດຍບໍໍ່ມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ພຽງແຕ່ວາ່
ພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂາແຕກຕ່າງກັນເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ຄວາມ
ເປັນຈິງແລູ້ວ ແກ່ນແທູ້ຂອງພວກເຂາແມ່ນຄກັນ.
ມະນຸດບໍໍ່ມີບັນຫາຕໍໍ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແບບອາເພີໃຈຂອງພວກເຂາ ແລະ ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ
ໃນແບບໃດກໍຕາມທີື່ເຂາພໍໃຈ. ນີື້ແມ່ນໜື່ງໃນ “ສິດທິ ແລະ ສິດເສລີພາບຂອງມະນຸດ” ເຊິື່ງບໍໍ່ມີໃຜ
ອາດແຊກແຊງໄດູ້, ຍູ້ອນຜູ້ຄນເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າຂອງຄນອື່ນ;
ມັນຈື່ງເປັນຊັບສິນສ່ວນຕວຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ເກອບທຸກຄນມີຊັບສິນສ່ວນຕວປະເພດນີື້. ຜູ້
ຄນຖວ່າຊັບສິນນີື້ເປັນຊັບສມບັດທີື່ມີຄ່າ, ແຕ່ສາລັບພຣະເຈື້າແລູ້ວ ບໍໍ່ມີຫຍັງຕໍ່າຕູ້ອຍ ຫຼ ໄຮູ້ຄ່າໄປ
ຫຼາຍກວ່ານີື້ອີກແລູ້ວ, ຍູ້ອນວ່າ ຊັບສິນສ່ວນຕວປະເພດນີື້ຂອງມະນຸດແມ່ນບັ່ງບອກຢ່າງຊັດເຈນເຖິງ
ການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ມັນເປັນຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ພຣະເຈື້າຈື່ງ
ກາຍເປັນເນື້ອໜັງທີື່ມີຮບຮ່າງທີື່ສາມາດຈັບຕູ້ອງໄດູ້ ແລະ ສາມາດເຫັນ ແລະ ສາຜັດໂດຍມະນຸດໄດູ້.
ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານທີື່ບໍໍ່ມີຕວຕນ, ແຕ່ເປັນເນື້ອໜັງທີື່ມະນຸດສາມາດເບິື່ງເຫັນ ແລະ
ພວພັນນາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈື້າສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ຜູ້ຄນເຊື່ອ ແມ່ນເທວະດາທີື່ບໍໍ່ມີເນື້ອໜັງ, ບໍໍ່ມີ
ຕວຕນ ແລະ ຍັງເປັນຮບຮ່າງແບບເລື່ອນລອຍອີກດູ້ວຍ. ໃນທານອງນີື້, ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດໄດູ້ກາຍເປັນສັດຕຂອງຄນສ່ວນຫຼາຍທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ໃນທານອງດຽວກັນ, ຄນທີື່ບໍໍ່
ສາມາດຍອມຮັບເອາຄວາມຈິງຂອງການບັງ ເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າກໍກາຍເປັນຄ່ຕໍໍ່ສູ້
ຂອງພຣະເຈື້າ. ມະນຸດມີແນວຄິດ ບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນວິທີການຄິດຂອງພວກເຂາ ຫຼ ຍູ້ອນຄວາມກະບດ
ຂອງພວກເຂາ, ແຕ່ຍູ້ອນຊັບສິນສ່ວນຕວປະເພດນີື້ຂອງມະນຸດ. ມັນເປັນຍູ້ອນຊັບສິນປະເພດນີື້ທີື່
ຫຼາຍຄນເສຍຊີວິດ ແລະ ແທູ້ທີື່ຈິງກໍຄ ມັນເປັນຍູ້ອນພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍນີື້ທີື່ບໍໍ່ສາມາດສາຜັດໄດູ້,
ບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີຕວຕນໃນຄວາມເປັນຈິງທີື່ທາລາຍຊີວິດຂອງມະນຸດ. ຊີວິດຂອງມະນຸດບໍໍ່
ໄດູ້ເສື່ອມເສຍຍູ້ອນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ແຮງໄກທີື່ຈະເສື່ອມເສຍຍູ້ອນພຣະເຈື້າແຫ່ງ
ສະຫວັນ, ແຕ່ຍູ້ອນພຣະເຈື້າໃນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດເອງ. ເຫດຜນດຽວທີື່ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດ
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ເປັນມະນຸດໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງກໍຍູ້ອນຄວາມຕູ້ອງການຂອງມະນຸດທີື່ເສອ
ື່ ມຊາມນີື້. ມັນເປັນຍູ້ອນ
ຄວາມຕູ້ອງການຂອງມະນຸດ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການເສຍສະຫຼະ ແລະ ການທນທຸກໆ
ຢ່າງຂອງພຣະອງກໍເພອ
ື່ ເຫັນແກ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອຜນປະໂຫຍດຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ບໍໍ່ມຂ
ີ ໍໍ້
ດີ ແລະ ຂໍໍ້ເສຍ ຫຼ ລາງວັນສາລັບພຣະເຈື້າ; ພຣະອງຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຜນເກັບກ່ຽວໃດໆໃນອະນາຄດ, ແຕ່
ເປັນສິື່ງທີື່ຕິດໜີື້ພຣະເຈື້າແຕ່ດັັ່ງເດີມ. ທຸກສິື່ງທີພ
ື່ ຣະເຈື້າກະທາ ແລະ ເສຍສະຫຼະສາລັບມະນຸດຊາດບໍໍ່
ແມ່ນເພື່ອໃຫູ້ພຣະອງໄດູ້ຮັບລາງວັນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່, ແຕ່ເພື່ອເຫັນແກ່ມະນຸດທັງໝດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງຈະປະກອບດູ້ວຍຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງທີື່ບໍໍ່ສາມາດ
ຈິນຕະນາການໄດູ້, ແຕ່ຜນໄດູ້ຮັບ ໃນທີື່ສຸດ ແມ່ນເລີດເກີນກວ່າຜນຂອງພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານ
ປະຕິບັດໂດຍກງ. ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງຈາເປັນຕູ້ອງມີຄວາມລາບາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເນື້ອໜັງ
ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດມີຕວຕນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ແບບດຽວກັບພຣະວິນຍານ, ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດສິື່ງທີື່ເໜອ
ທາມະຊາດແບບດຽວກັບພຣະວິນຍານ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພຣະອງຈະມີສິດອານາດຄກັບພຣະວິນຍານ.
ແຕ່ແກ່ນແທູ້ແຫ່ງພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໂດຍເນື້ອໜັງທາມະດານີື້ ແມ່ນຢ່ເໜອທາດແທູ້ຂອງພາລະກິດ
ທີື່ພຣະວິນຍານປະຕິບັດໂດຍກງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເນື້ອໜັງນີື້ເອງທີື່ເປັນຄາຕອບໃຫູ້ກັບຄວາມ
ຕູ້ອງການທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ. ເພື່ອໃຫູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ, ຄຸນຄ່າການນາໃຊູ້
ຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນຕໍ່າກວ່າຝ່າຍເນື້ອໜັງຫຼາຍ: ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານສາມາດຄວບຄຸມທັ່ວ
ຈັກກະວານ, ທັ່ວພເຂາ, ແມ່ນໍ້າ, ທະເລສາບ ແລະ ທັ່ວມະຫາສະມຸດ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງ
ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນກັບທຸກຄນທີື່ພຣະອງໄດູ້ພວພັນນາ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ,
ຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຈື້າທີສ
ື່ າມາດຈັບຕູ້ອງໄດູ້ ແມ່ນເປັນຮ່າງກາຍທີື່ສາມາດເຂື້າໃຈໄດູ້ ແລະ ໄວູ້
ວາງໃຈໄດູ້ໂດຍມະນຸດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າເລິກເຊິື່ງຫຼາຍຂື້ນ
ແລະ ສາມາດສູ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງກ່ຽວກັບການກະທາຕວຈິງຂອງພຣະເຈື້າຕໍໍ່ມະນຸດ.
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານຖກປົກຄຸມດູ້ວຍຄວາມເລິກລັບ; ມັນຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດຢັົ່ງເຖິງ ແລະ
ຍິື່ງຍາກຫຼາຍທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດເຫັນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງສາມາດພຽງແຕ່ເພິື່ງພາ
ຈິນຕະນາການທີື່ວ່າງເປົົ່າເທັ່ານັື້ນ. ແຕ່, ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງແມ່ນທາມະດາ ແລະ ອີງຕາມຄວາມ
ເປັນຈິງ ແລະ ມີສະຕິປັນຍາເປັນເລີດ ແລະ ເປັນຄວາມຈິງທີື່ສາມາດເບິື່ງເຫັນດູ້ວຍຕາຂອງມະນຸດ;
ມະນຸດສາມາດຜະເຊີນກັບສະຕິປັນຍາແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍຕວຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ
ບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ຈິນຕະນາການຢ່າງເລິກເຊິື່ງຂອງພວກເຂາ. ນີື້ແມ່ນຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຄຸນຄ່າ
ທີື່ແທູ້ຈິງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ສະຖິດຢໃ່ ນເນື້ອໜັງ. ພຣະວິນຍານສາມາດເຮັດພຽງແຕ່ສງິື່ ທີື່
ມະນຸດເບິື່ງບໍໍ່ເຫັນ ແລະ ຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ພວກເຂາຈິນຕະນາການ, ຕວຢ່າງເຊັັ່ນ: ແສງສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະວິນຍານ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ການນາພາຂອງພຣະວິນຍານ, ແຕ່
ສາລັບມະນຸດທີື່ມີຄວາມຄິດ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ໄດູ້ສະໜອງຄວາມໝາຍຢ່າງຊັດເຈນເລີຍ. ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນພຽງ
ແຕ່ສະໜອງຄວາມໝາຍແບບເລື່ອນລອຍ ຫຼ ບໍໍ່ຈະແຈູ້ງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດໃຫູ້ການແນະນາດູ້ວຍຄາເວື້າ
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ໄດູ້. ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ສະຖິດຢ່ໃນເນື້ອໜັງແມ່ນແຕກຕ່າງຫຼາຍ: ມັນກ່ຽວພັນມີການນາ
ພາຂອງພຣະທາຢ່າງຖກຕູ້ອງ, ມັນມີຄວາມປະສງທີື່ຊັດເຈນ ແລະ ມີເປົື້າໝາຍຢ່າງຈະແຈູ້ງ. ດັັ່ງນັນ
ື້
ມະນຸດຈື່ງບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງງ ມຫາ ຫຼ ໃຊູ້ຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂາ ແລະ ກໍບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງຄາດເດາ
ເລີຍ. ນີື້ແມ່ນຄວາມຊັດເຈນຂອງພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດຂອງ
ພຣະວິນຍານຫຼາຍ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານພຽງແຕ່ເໝາະສມສາລັບຂອບເຂດທີື່ຈາກັດ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດແທນພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງໄດູ້. ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງເຮັດໃຫູ້ມະນຸດມີເປົື້າໝາຍທີື່
ແນ່ນອນ ແລະ ມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ເປັນຈິງຫຼາຍທີື່ສຸດ, ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ພາລະກິດທີື່ມີຄຸນຄ່າສງສຸດຕໍມ
ໍ່ ະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມແມ່ນພາລະກິດທີສ
ື່ ະ
ໜອງພຣະທາທີື່ຖກຕູ້ອງ, ມີເປົື້າໝາຍທີື່ຊັດເຈນໃນການສະແຫວງຫາ ແລະ ສາມາດເຫັນ ແລະ
ສາຜັດໄດູ້. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ການນາພາທີື່ຖກກັບສະພາບການເທັ່ານັື້ນຈື່ງເໝາະ
ສມກັບລດນິຍມຂອງມະນຸດ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດທີື່ເປັນຈິງເທັ່ານັື້ນຈື່ງສາມາດຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດ
ໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມ ແລະ ຊັ່ວຊູ້ານັື້ນໄດູ້. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດບັນລຸສິື່ງນີື້ໄດູ້; ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດ
ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກອຸປະນິໄສເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມຊັ່ວຊູ້າທີື່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂາ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພຣະວິນຍານມີແກ່ນແທູ້ໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະເຈື້າ, ມີພຽງແຕ່ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງເທັ່າ
ນັື້ນທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດເຊັັ່ນນີື້ໄດູ້. ຖູ້າພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດພຽງຜູ້ດຽວ, ແລູ້ວມັນ
ກໍຈະເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະໃຫູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງມີປະສິດທິພາບ, ນີຄ
ື້ ຄວາມຈິງທີື່ເຫັນໄດູ້ຢ່າງຊັດ
ເຈນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫຼາຍຄນໄດູ້ກາຍເປັນສັດຕຂອງພຣະເຈື້າ ຍູ້ອນເນື້ອໜັງນີື້, ເມື່ອພຣະອງສະຫຼຼຸບ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງຈະບໍໍ່ພຽງແຕ່ເຊາເປັນສັດຕຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ໃນທາງ
ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຂາຈະກາຍເປັນພະຍານຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາຈະກາຍເປັນພະຍານທີື່ຖກພຣະອງ
ເອາຊະນະ, ພະຍານທີື່ສອດຄ່ອງກັບພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກພຣະອງໄດູ້. ພຣະອງຈະ
ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ຈັກຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງທາງຝ່າຍເນື້ອໜັງທີື່ມຕ
ີ ໍໍ່ມະນຸດ ແລະ
ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງເນື້ອໜັງນີທ
ື້ ີື່ມີຕໍໍ່ຄວາມໝາຍຂອງການເປັນຢ່ຂອງມະນຸດ, ຈະ
ຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະອງທີື່ມີຕໍໍ່ການເຕີບໂຕຂອງຊີວິດມະນຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຈະຮູ້ຈັກ
ວ່າ ເນື້ອໜັງນີື້ຈະກາຍເປັນນໍ້າພຸແຫ່ງຊີວິດທີື່ມີຈິດວິນຍານ ເຊິື່ງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດອອກຫ່າງໄດູ້. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ເນື້ອໜັງທີື່ເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າຈະໄກຈາກຄວາມຄູ້າຍຄກັບຕວຕນ ແລະ ຕາແໜ່ງ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາລັບມະນຸດແລູ້ວ ເບິື່ງຄກັບວ່າບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະຕວຈິງຂອງພຣະອງ,
ເນື້ອໜັງນີື້ ເຊິື່ງບໍໍ່ມີພາບລັກສະນະທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ຕວຕນທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ ແມ່ນ
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໂດຍກງໄດູ້. ເຊິື່ງສິື່ງດັັ່ງກ່າວ
ຄຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນຄຄວາມໝ
າຍ ແລະ ຄຸນຄ່ານີື້ທີື່ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໄດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດຊາດ
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ເຄາລບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ດຖູກເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະເບິື່ງ ຫຼ ຄິດ
ແນວໃດກໍຕາມ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງເນື້ອໜັງແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າພຣະວິນຍານ.
ແນ່ນອນ, ນີື້ແມ່ນກ່ຽວຂູ້ອງກັບມະນຸດຊາດທີື່ເສອ
ື່ ມຊາມເທັ່ານັື້ນ. ສາລັບທຸກຄນທີື່ສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງ ແລະ ປາຖະໜາຫາການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ, ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານສາມາດສະ
ໜອງພຽງແຕ່ການດນບັນດານໃຈ ຫຼ ແຮງກະຕຸູ້ນເທັ່ານັື້ນ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮູ້ສກເຖິງຄວາມ
ມະຫັດສະຈັນທີື່ບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດູ້; ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມ
ຮູ້ສກວ່າ ມັນຍິື່ງໃຫຍ່, ເປັນເລີດ ແລະ ເປັນຕາຍູ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ນອກນັນ
ື້ ກໍຍັງເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສາມາດ
ບັນລຸໄດູ້ ຫຼ ສິື່ງທີື່ທຸກຄນບໍໍ່ສາມາດຮັບໄດູ້. ມະນຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າສາມາດພຽງແຕ່
ເຝົື້າເບິື່ງກັນ ແລະ ກັນຈາກທາງໄກ ຄກັບວ່າມີໄລຍະທາງທີື່ໄກຫຼາຍລະຫວ່າງພວກເຂາ ແລະ ພວກ
ເຂາຈະບໍໍ່ສາມາດເຂື້າກັນໄດູ້ຈັກເທື່ອ ເໝອນກັບວ່າມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າຖກແຍກອອກຈາກກັນ
ໂດຍເສັື້ນແບ່ງທີື່ເບິື່ງບໍໍ່ເຫັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງກໍຄ ນີື້ແມ່ນພາບລວງຕາທີື່ພຣະວິນຍານມອບໃຫູ້ກັບ
ມະນຸດ ເຊິື່ງນັື້ນເປັນເພາະວ່າພຣະວິນຍານ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ແມ່ນປະເພດດຽວກັນ ແລະ ຈະບໍໍ່ຢ່ຮ່ວມ
ໂລກດຽວກັນຈັກເທື່ອ ແລະ ເປັນຍູ້ອນພຣະວິນຍານບໍໍ່ມີສິື່ງໃດເໝອນມະນຸດເລີຍ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ມະນຸດຈື່ງບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງມີພຣະວິນຍານ, ຍູ້ອນພຣະວິນຍານບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ມະນຸດ
ຕູ້ອງການທີື່ສຸດໂດຍກງໄດູ້. ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງມອບເປົື້າໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງໃຫູ້ກັບມະນຸດໃນການ
ສະແຫວງຫາ, ມອບພຣະທາທີື່ຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກວ່າ ພຣະອງເປັນຈິງ ແລະ ທາມະດາ,
ພຣະອງຖ່ອມຕນ ແລະ ປົກກະຕິ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດອາດຈະຢາເກງພຣະອງ, ແຕ່ສາລັບຫຼາຍຄນ
ພຣະອງແມ່ນງ່າຍທີື່ຈະເຂື້າໃຈ ນັື້ນກໍຄ ມະນຸດສາມາດເຫັນໃບໜູ້າຂອງພຣະອງ ແລະ ໄດູ້ຍິນສຽງ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ເຂາບໍຈ
ໍ່ າເປັນຕູ້ອງເບິື່ງພຣະອງຈາກໄກໆ. ເນື້ອໜັງນີື້ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຮູ້ສກວ່າ
ມະນຸດເຂື້າເຖິງໄດູ້, ບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ຫ່າງໄກ ຫຼ ເປັນສິື່ງທີື່ບສ
ໍໍ່ າມາດຢັງົ່ ເຖິງໄດູ້, ແຕ່ເປັນສິື່ງທີື່ສາມາດເຫັນ
ແລະ ສາມາດສາຜັດໄດູ້, ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ເນື້ອໜັງດັັ່ງກ່າວແມ່ນຢ່ໃນໂລກດຽວກັນກັບມະນຸດ.
ສາລັບທຸກຄນທີື່ດາລງຊີວິດໃນເນື້ອໜັງ, ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂາຈາເປັນຕູ້ອງມີ
ເປົື້າໝາຍໃຫູ້ສະແຫວງຫາ ແລະ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າກໍຈາເປັນຕູ້ອງມີການເປັນພະຍານເຖິງການກະທາ
ທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ. ທັງສອງຢ່າງນີື້ພຽງແຕ່ສາມາດບັນລຸໄດູ້ໂດຍເນື້ອໜັງ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນ ແລະ ທັງສອງຢ່າງນີື້ກໍພຽງແຕ່ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໂດຍ
ເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາ ແລະ ເປັນຈິງເທັ່ານັື້ນ. ນີື້ຄເຫດຜນທີື່ວ່າ ເປັນຫຍັງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຈື່ງ
ສາຄັນ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈື່ງຈາເປັນຕໍໍ່ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມທັງໝດ. ຍູ້ອນຜູ້ຄນຈາເປັນຕູ້ອງ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ ແລະ ເໜອທາມະຊາດຕູ້ອງຖກກາຈັດ
ອອກຈາກຫວໃຈຂອງພວກເຂາ ແລະ ຍູ້ອນພວກເຂາຈາເປັນຕູ້ອງປະຖິື້ມອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງ
ພວກເຂາ, ພວກເຂາຈງື່ ຈາເປັນຕູ້ອງຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາກ່ອນ. ຖູ້າມະນຸດພຽງ
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ແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດເພອ
ື່ ກາຈັດພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍອອກຈາກຫວໃຈຂອງຜູ້
ຄນ, ແລູ້ວພວກເຂາກໍຈະບໍສາມາດບັນລຸຜນໄດູ້ຢ່າງເໝາະສມ. ພາບລັກຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ
ໃນຫວໃຈຂອງຜູ້ຄນບໍໍ່ສາມາດຖກເປີດໂປງ, ປະຖິື້ມ ຫຼ ກາຈັດອອກຢ່າງສມບນໂດຍພຣະທາແຕ່ຢ່າງ
ດຽວ. ການເຮັດແບບນັື້ນ, ໃນທີື່ສຸດ ມັນກໍຍັງຈະເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະກາຈັດສິື່ງທີື່ຝັງເລິກເຫຼັ່ານີື້ອອກ
ຈາກຜູ້ຄນ. ມີພຽງແຕ່ໂດຍການແທນທີື່ສິື່ງທີື່ເລອ
ື່ ນລອຍ ແລະ ເໜອທາມະຊາດເຫຼັ່ານີື້ກັບພຣະເຈື້າທີື່
ເປັນຈິງ ແລະ ພາບລັກທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນໄດູ້ຮູ້ຈັກພວກມັນເທື່ອລະໜູ້
ອຍ, ມັນຈື່ງຈະສາມາດບັນລຸຜນທີື່ເໝາະສມໄດູ້. ມະນຸດຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈື້າທີື່ພວກເຂາສະແຫວງຫາ
ໃນອະດີດນັື້ນເປັນພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ ແລະ ຢເ່ ໜອທາມະຊາດ. ພວກເຂາຮູ້ວ່າສິື່ງທີື່ສາມາດບັນລຸ
ຜນໄດູ້ ບໍໍ່ແມ່ນການນາພາໂດຍກງຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ແຮງໄກທີື່ຈະເປັນຄາສັັ່ງສອນຂອງບຸກຄນ
ໃດໜື່ງ, ແຕ່ເປັນການນາພາຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ແນວຄິດຂອງມະນຸດຈະຖກເປີດ
ອອກເມອ
ື່ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງຢ່າງເປັນທາງການ, ຍູ້ອນ
ຄວາມທາມະດາ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດນັື້ນ ແມ່ນສິື່ງທີື່ກງກັນຂູ້າມ
ກັບພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ ແລະ ຢ່ເໜອທາມະຊາດທີື່ຢ່ໃນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ. ແນວຄິດ
ດັື້ງເດີມຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດຖກເປີດເຜີຍເມື່ອປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຈື້າທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ຫາກປາສະຈາກການປຽບທຽບກັບພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດກໍໍ່ບໍໍ່ສາມາດຖກເປີດເຜີຍໄດູ້; ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍໍ່ຄ ຫາກປາສະຈາກຄວາມເປັນຈິງເຊິື່ງເປັນ
ສິື່ງປຽບທຽບ ສິື່ງທີື່ບໍໍ່ແຈ່ມແຈູ້ງກໍບສ
ໍໍ່ າມາດຖກເປີດເຜີຍໄດູ້. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດນີື້ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດກ່າວພາລະກິດນີື້ໂດຍໃຊູ້ພຣະທາ. ມີແຕ່ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ແທນພຣະອງໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າ
ພາສາຂອງມະນຸດຈະອຸດມສມບນສໍ່າໃດກໍຕາມ, ພວກເຂາຈະບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນຈິງ
ແລະ ຄວາມທາມະດາຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ມະນຸດຈະສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໄດູ້ດີຂື້ນ ແລະ ສາມາດ
ເຫັນພຣະອງໄດູ້ຢ່າງຊັດເຈນຂື້ນ ຖູ້າພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ
ແລະ ສະແດງພາບລັກສະນະຂອງພຣະອງ ແລະ ການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງອອກມາທັງໝດ. ບໍໍ່ມມ
ີ ະນຸດ
ທີື່ມີເນື້ອໜັງຄນໃດສາມາດບັນລຸຜນນີື້ໄດູ້. ແນ່ນອນ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າກໍຍັງບໍໍ່ສາມາດ
ບັນລຸຜນນີື້ໄດູ້. ພຣະເຈື້າສາມາດຊ່ວຍມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານ,
ແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດນີື້ສາເລັດໄດູ້ໂດຍກງ; ກງກັນຂູ້າມ, ມີພຽງ
ແຕ່ເນື້ອໜັງ ເຊິື່ງເປັນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ, ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ ທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ໄດູ້. ເນື້ອໜັງນີື້ແມ່ນມະນຸດ ແລະ ຍັງແມ່ນ
ພຣະເຈື້າ, ເປັນມະນຸດທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ ແລະ ຍັງເປັນພຣະເຈື້າທີື່ມີຄວາມເປັນພຣະເຈື້າ
ຢ່າງສມບນ. ແລູ້ວດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຖິງແມ່ນເນື້ອໜັງນີື້ບໍໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ແຕກ
ຕ່າງຈາກພຣະວິນຍານຫຼາຍ, ພຣະອງກໍຍັງເປັນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຜູ້ທີື່ເປັນພຣະວິນຍານ
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ແລະ ທັງເປັນເນື້ອໜັງທີື່ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນ. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະຖກເອີື້ນເປັນສິື່ງໃດກໍຕາມ, ໃນທີື່
ສຸດແລູ້ວ ພຣະອງກໍຍັງເປັນພຣະເຈື້າທີື່ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫູ້ລອດພື້ນ. ຍູ້ອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່
ສາມາດແຍກອອກຈາກເນື້ອໜັງໄດູ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງແມ່ນຍັງເປັນພາລະກິດຂອງ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ; ພຽງແຕ່ວ່າພາລະກິດນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ຖກປະຕິບັດໂດຍໃຊູ້ຕວຕນຂອງພຣະວິນຍານ,
ແຕ່ຖກປະຕິບັດໂດຍໃຊູ້ຕວຕນຂອງເນື້ອໜັງ. ພາລະກິດທີື່ຈາເປັນຕູ້ອງຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານ
ໂດຍກງກໍບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງມີການບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດທີື່ເນື້ອໜັງປະຕິບັດກໍບໍໍ່ສາມາດ
ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກງໄດູ້. ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ຈາເປັນສາລັບພາລະກິດນີື້ ແລະ ມັນເປັນສິື່ງທີື່ຈາເປັນຕໍໍ່ມະນຸດຊາດ
ທີື່ເສື່ອມຊາມ. ໃນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າ, ມີພຽງແຕ່ຂັື້ນຕອນດຽວທີື່ຖກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກງ ແລະ ສອງຂັື້ນຕອນທີື່ເຫຼອແມ່ນຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກງ. ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດທີື່ຖກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະວິນຍານບໍໍ່ກ່ຽວພັນກັບການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງໃດເລີຍກັບຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດທີມ
ື່ ີກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພາລະກິດ
ຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກແມ່ນກ່ຽວພັນເຖິງອຸປະ
ນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່ພວກເຂາມີກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນສ່ວນທີື່
ສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ. ສະນັື້ນ, ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມຈື່ງ
ຕູ້ອງການຄວາມລອດພນ
ື້ ຈາກພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ຕູ້ອງການພາລະກິດ
ໂດຍກງຂອງພຣະເຈື້າທີບ
ື່ ັງເກີດເປັນມະນຸດຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ມະນຸດຊາດຕູ້ອງການໃຫູ້ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດລູ້ຽງດພວກເຂາ, ສະໜັບສະໜນພວກເຂາ, ຫດນໍ້າໃຫູ້ພວກເຂາ, ລູ້ຽງເຂື້າພວກເຂາ,
ພິພາກສາ ແລະ ຕີສອນພວກເຂາ; ພວກເຂາຕູ້ອງການຄວາມເມດຕາ ແລະ ການໄຖ່ບາບຫຼາຍຂື້ນ
ຈາກພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດເປັນຄນທີື່
ໄວູ້ວາງໃຈໄດູ້ຂອງມະນຸດ, ເປັນຄນລູ້ຽງແກະຂອງມະນຸດ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອໃນປັດຈຸບັນຂອງມະນຸດ
ແລະ ທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີແ
ື້ ມ່ນຈາເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ມີການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະດີດ
ຜ່ານມາ.
ມະນຸດຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ເປັນສິື່ງສງສັ່ງທີື່ສຸດໃນບັນດາສິື່ງຖກສູ້າງທັງໝດ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ສະນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຕູ້ອງການຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ. ເປົື້າໝາຍຂອງຄວາມລອດ
ພື້ນແມ່ນມະນຸດ, ບໍໍ່ແມ່ນຊາຕານ ແລະ ສິື່ງທີື່ຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ໄດູ້ພື້ນແມ່ນເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດ ແລະ
ວິນຍານຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພວກມານຮູ້າຍ. ຊາຕານແມ່ນເປົື້າໝາຍຂອງການທາລາຍລູ້າງ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ມະນຸດເປັນເປົື້າໝາຍຂອງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດກໍ
ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ, ສະນັື້ນສິື່ງທາອິດທີື່ຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ພື້ນໄດູ້ຈື່ງຕູ້ອງເປັນເນື້ອໜັງຂອງ
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ມະນຸດ. ເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຢ່າງເລິກເຊິື່ງທີສ
ື່ ຸດ ແລະ ມັນໄດູ້ກາຍເປັນສິື່ງທີື່
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ, ຫຼາຍຈນເຖິງຂັື້ນທີື່ມັນຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ປະຕິເສດການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ເນື້ອໜັງນີື້ເປັນສິື່ງທີື່ວ່າດື້ດູ້ານທີື່ສຸດ ແລະ ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດທີື່ຈະຍາກໄປກວ່າການຈັດການ ຫຼ ປ່ຽນແປງ
ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງເນື້ອໜັງ. ຊາຕານກາຍເປັນເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດມາເພື່ອກໍໍ່ກວນຄວາມ
ວຸູ້ນວາຍ ແລະ ມັນໃຊູ້ເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດເພື່ອລບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ທາລາຍ
ແຜນການຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງກາຍເປັນຊາຕານ ແລະ ກາຍມາເປັນສັດຕ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ມະນຸດຈະໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ, ພວກເຂາຕູ້ອງຖກເອາຊະນະກ່ອນ. ມັນເປັນຍູ້ອນ
ສິື່ງນີື້ ພຣະເຈື້າຈື່ງລຸກຂື້ນຮັບເອາການທູ້າທາຍ ແລະ ກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະອງ
ເຈດຕະນາທີື່ຈະປະຕິບັດ ແລະ ເພື່ອສູ້ຮບກັບຊາຕານ. ຈຸດປະສງຂອງພຣະອງແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫູ້
ມະນຸດລອດພື້ນ ຜູ້ທີື່ຖກເສື່ອມຊາມ ແລະ ເພື່ອເອາຊະນະ ແລະ ທາລາຍລູ້າງຊາຕານ ຜູ້ເຊິື່ງກະບດ
ຕໍໍ່ພຣະອງ. ພຣະອງເອາຊະນະຊາຕານຜ່ານພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະມະນຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ ພຣະອງກໍໍ່ຊ່ວຍມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມໃຫູ້ລອດພື້ນ. ສະນັື້ນ ມັນຄພາລະກິດທີື່
ບັນລຸສອງເປົື້າໝາຍໄດູ້ພູ້ອມກັນ. ພຣະອງປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງ, ກ່າວໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ຮັບ
ພາລະກິດທັງໝດທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງເພື່ອເຮັດວຽກກັບມະນຸດ ແລະ ເອາຊະນະມະນຸດໄດູ້ດີຂື້ນ. ນີື້ແມ່ນ
ຄັື້ງສຸດທູ້າຍທີື່ພຣະເຈື້າຈະກາຍເປັນເນື້ອໜັງ, ເຊິື່ງພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຈະ
ສິື້ນສຸດລງໃນເນື້ອໜັງ. ພຣະອງຈະໄດູ້ຈັດແບ່ງມະນຸດທຸກຄນອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາ, ພຣະອງ
ຈະສິື້ນສຸດການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະອງ ແລະ ສິື້ນສຸດພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະອງທີື່ຢ່ໃນເນື້ອ
ໜັງອີກດູ້ວຍ. ຫຼງັ ຈາກພາລະກິດທັງໝດທີື່ຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດູ້ມາເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ, ພຣະອງຈະ
ມີໄຊຊະນະຢ່າງສມບນ. ການປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງ, ພຣະເຈື້າຈະເອາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລະ
ຮັບເອາມະນຸດຊາດໂດຍສມບນ. ນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະອງຈະມາເຖິງ
ຈຸດສິື້ນສຸດບໍ? ເມື່ອພຣະເຈື້າສິື້ນສຸດຕໍໍ່ພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ ຫລັງຈາກທີື່ພຣະອງໄດູ້ເອາ
ຊະນະຊາຕານຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ໄດູ້ຮັບໄຊຊະນະ, ຊາຕານຈະບໍໍ່ມີໂອກາດທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເສື່ອມ
ຊາມອີກຕໍໍ່ໄປ. ເຊິື່ງພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທາອິດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນການໄຖ່ບາບ
ແລະ ການອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ. ບັດນີື້ ມັນຄພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ ແລະ ການ
ຮັບເອາມະນຸດຊາດທັງໝດ ເພື່ອທີື່ວ່າຊາຕານຈະບໍໍ່ມີຫນທາງເຮັດພາລະກິດຂອງມັນອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ
ຈະສນເສຍຢ່າງສມບນ ແລະ ພຣະເຈື້າຈະມີໄຊຊະນະຢ່າງສມບນ. ນີື້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງເນື້ອໜັງ
ແລະ ເປັນພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າເອງປະຕິບັດ. ເບື້ອງຕື້ນຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າຖກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນໂດຍເນື້ອໜັງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາລະກິດສຸດ
ທູ້າຍຂອງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກງ. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງຂັື້ນຕອນທີື່ສອງກໍຍັງຖກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ສະຖິດໃນເນື້ອໜັງ. ທັ່ວພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດ, ພາລະກິດທີື່
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ສາຄັນທີື່ສຸດຄການຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານ. ພາລະກິດສາຄັນແມ່ນການ
ເອາຊະນະມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມຢ່າງສມບນ, ແລູ້ວສຸດທູ້າຍກໍຟືື້ນຟຄວາມເຄາລບບຊາອັນດັັ່ງເດີມ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນໝາກຫວໃຈຂອງມະນຸດທີື່ຖກເອາຊະນະ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເຂາມີຊີວິດທາມະດາ
ເຊິື່ງໝາຍເຖິງ ຊີວິດທາມະດາແຫ່ງສິື່ງຖກສູ້າງຂອງພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດນີສ
ື້ າຄັນຫຼາຍ ແລະ ມັນເປັນ
ແກນສາຄັນຂອງແຜນການຄຸູ້ມຄອງ. ໃນພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ, ພາລະກິດຂັື້ນ
ຕອນທາອິດທີື່ຢ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດແມ່ນໄກຈາກແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງ;
ມັນມີພຽງຮບລັກສະນະເລັກນູ້ອຍຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນເທັ່ານັື້ນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນການເລີື່ມ
ຕື້ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນການຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກອານາດຂອງຊາຕານ.
ພາລະກິດຂັື້ນຕອນທາອິດຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກງ ນັື້ນຍູ້ອນວ່າພາຍໃຕູ້ພຣະບັນຍັດ
ມະນຸດພຽງແຕ່ຮູ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດເທັ່ານັື້ນ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ມີຄວາມຈິງຫຍັງເລີຍ ແລະ ນັື້ນ
ຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດບໍໍ່ໄດູ້ກ່ຽວພັນເຖິງການປ່ຽນແປງຕໍໍ່ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ
ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ມັນຈະກ່ຽວຂູ້ອງກັບພາລະກິດໃນການຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດຈາກອານາດຂອງຊາຕານ.
ສະນັື້ນ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງໄດູ້ບັນລຸຂັື້ນຕອນພາລະກິດທີື່ງ່າຍທີື່ສຸດນີື້ ໂດຍບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ
ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ. ຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດນີື້ໄດູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງພຽງໜູ້ອຍດຽວ
ກ່ຽວກັບແກ່ນແທູ້ຂອງການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ມັນບໍມ
ໍ່ ີຄວາມສາພັນຫຍັງຫຼາຍກັບພາລະກິດທີື່ເປັນທາງ
ການຂອງຄວາມລອດພນ
ື້ ຂອງມະນຸດ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມັນຈື່ງບໍໍ່ຈາເປັນທີື່ຈະໃຫູ້ພຣະເຈື້າ
ກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານ
ປະຕິບັດແມ່ນຊັດແຈູ້ງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງໄດູ້ ແລະ ມັນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເຂື້າເຖິງ
ໄດູ້ໂດຍມະນຸດ; ພຣະວິນຍານບໍໍ່ເໝາະສມແກ່ການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນນັື້ນໂດຍກງ
ແລະ ບໍໍ່ເໝາະສມທີື່ຈະສະໜອງຊີວິດໃຫູ້ກັບມະນຸດໂດຍກງ. ສິື່ງທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດສາລັບມະນຸດກໍຄ
ການປ່ຽນແປງພາລະກິດແຫ່ງພຣະວິນຍານເຂື້າໃນວິທີການທີື່ໃກູ້ຊິດກັບມະນຸດ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ
ສິື່ງທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດສາລັບມະນຸດແມ່ນການໃຫູ້ພຣະເຈື້າກາຍເປັນບຸກຄນທີື່ປົກກະຕິ ແລະ ທາມະດາ
ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ສິງື່ ນີື້ຈື່ງຈາເປັນໃຫູ້ພຣະເຈື້າບັງເກີດເປັນມະນຸດເພື່ອແທນທີື່
ພຣະວິນຍານໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ສາລັບມະນຸດແລູ້ວ ວິທີທາງທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດແມ່ນເໝາະສມທີື່ສຸດ. ທ່າມກາງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້, ສອງຂັື້ນຕອນຖກປະຕິບັດ
ໂດຍເນື້ອໜັງ ແລະ ສອງຂັື້ນຕອນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນໄລຍະທີື່ສາຄັນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງ. ການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄັື້ງແມ່ນເຕີມເຕັມກັນ ແລະ ພວກເຂາສງັ່ ເສີມກັນຢ່າງສມບນ. ຂັື້ນຕອນ
ທາອິດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າວາງພື້ນຖານສາລັບຂັື້ນຕອນທີສອງ ແລະ ສາມາດ
ເວື້າໄດູ້ວ່າ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄັື້ງຂອງພຣະເຈື້າປະກອບເປັນໜື່ງດຽວກັນທີື່ຄບຖູ້ວນ
ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເຂື້າກັນໄດູ້. ພາລະກິດສອງຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າໃນຕວ
ຕນທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ ຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດເຫຼັ່ານັື້ນສາຄັນຫຼາຍຕໍໍ່ແຜນການຄຸູ້ມຄອງທັງ
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ໝດຂອງພຣະອງ. ເກອບເວື້າໄດູ້ວ່າ ຫາກປາສະຈາກພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດສອງຄັື້ງ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດກໍຈະຖກເຊາໃນທີື່ສຸດ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການ
ຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນກໍຈະເປັນພຽງການເວື້າແຕ່ປາກ. ພາລະກິດນີື້ຈະສາຄັນ ຫຼ ບໍໍ່ ແມ່ນຂື້ນ
ກັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງມະນຸດຊາດ, ຂື້ນກັບຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຄວາມຊວ
ັ່ ຊູ້າຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ
ຂື້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຊາຕານ ແລະ ການທີື່ມັນລບກວນພາລະກິດ. ຄນທີື່ເ
ໝາະສມສາລັບໜູ້າທີື່ແມ່ນຖກການດລ່ວງໜູ້າໂດຍທາມະຊາດຂອງພາລະກິດທີື່ຜູ້ເຮັດວຽກປະຕິບັດ
ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດນັື້ນ. ເມື່ອເວື້າເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງພາລະກິດນີື້, ໃນປະເດັນທີື່ວ່າ
ວິທີການໃດຂອງພາລະກິດທີື່ຈະຕູ້ອງນາໃຊູ້: ພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າປະຕິບັດໂດຍກງ
ຫຼ ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດປະຕິບັດ ຫຼ ພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດຜ່ານທາງມະນຸດ,
ພາລະກິດທາອິດທີື່ຈະຖກຕັດອອກແມ່ນພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດຜ່ານທາງມະນຸດ ແລະ ອີງຕາມທາມະ
ຊາດຂອງພາລະກິດ ແລະ ລະຫວ່າງທາມະຊາດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານກັບພາລະກິດຂອງ
ເນື້ອໜັງ, ໃນທີື່ສຸດ ຈິື່ງຖກຕັດສິນວ່າ ພາລະກິດທີື່ເນື້ອໜັງປະຕິບັດມີປະໂຫຍດສາລັບມະນຸດຫຼາຍ
ກວ່າພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານປະຕິບັດໂດຍກງ ແລະ ມັນມີຂໍໍ້ດີຫຼາຍກວ່າ. ນີື້ແມ່ນຄວາມຄິດ
ຂອງພຣະເຈື້າໃນເວລາພຣະອງຕັດສິນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານ ຫຼ
ໂດຍເນື້ອໜັງ. ມັນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ພື້ນຖານສາລັບພາລະກິດແຕ່ລະຂັນ
ື້ ຕອນ. ພາລະກິດເຫຼັ່ານັນ
ື້
ບໍໍ່ແມ່ນຈິນຕະນາການທີື່ບໍໍ່ມີພື້ນຖານ ຫຼ ພາລະກິດເຫຼັ່ານັື້ນບໍໍ່ໄດູ້ຖກປະຕິບັດຕາມອາເພີໃຈ; ມີສະຕິ
ປັນຍາໃນພາລະກິດເຫຼັ່ານັື້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ນັື້ນຄຄວາມຈິງທີື່ຢ່ເບື້ອງຫຼັງທັງໝດໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ແຜນການຂອງພຣະເຈື້າຍິື່ງມີຫຼາຍໃນພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ດັັ່ງກ່າວ
ເມື່ອພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ສະນັນ
ື້
ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມເປັນຢ່ທັງໝດຂອງພຣະອງແມ່ນຖກສະທູ້ອນໃນທຸກການ
ກະທາ, ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງພຣະອງ; ນີື້ແມ່ນຄວາມເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຊັດເຈນ ແລະ
ເປັນລະບບຫຼາຍຂື້ນ. ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດທີື່ຫຼັກແຫຼມເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດ
ຈິນຕະນາການ ແລະ ຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດເຊື່ອ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນແມ່ນຍາກທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດຮູ້.
ພາລະກິດທີື່ມະນຸດປະຕິບັດແມ່ນເກີດຂື້ນໂດຍອີງຕາມຫຼກ
ັ ການທັ່ວໄປ ເຊິື່ງສາລັບມະນຸດແລູ້ວ ມັນ
ເປັນທີື່ພໍໃຈຢ່າງສງ. ແຕ່ເມື່ອປຽບທຽບກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແລູ້ວ ແມ່ນມີຄວາມບໍໍ່ເທັ່າທຽມ
ກັນຫຼາຍເກີນໄປແທູ້ໆ; ເຖິງແມ່ນ ການກະທາຂອງພຣະເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຢ່
ໃນລະດັບທີື່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ເບື້ອງຫຼັງສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນແມ່ນມີຫຼາຍນາທີ ແລະ ແຜນການ ແລະ ການຈັດແຈງ
ຢ່າງຊັດເຈນເຊິື່ງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດູ້. ພາລະກິດແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພຣະອງບໍໍ່ພຽງແຕ່
ຖກປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ຂັື້ນຕອນແຕ່ລະຂັື້ນຍັງມີຫຼາຍສິື່ງທີື່ພາສາມະນຸດບໍໍ່ສາມາດ
ອະທິບາຍໄດູ້ ແລະ ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ເປັນສິື່ງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າມັນເປັນພາລະກິດຂອງ
ພຣະວິນຍານ ຫຼ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ແຕ່ລະພາລະກິດແມ່ນຢ່ໃນແຜນການ
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ພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ພຣະອງຈະບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍບໍໍ່ມີຫຼັກການ ແລະ ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍ. ເມື່ອພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍກງ ພຣະອງກໍມີເປົື້າໝາຍ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ເມື່ອພຣະອງກາຍເປັນມະນຸດ (ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອພຣະອງປ່ຽນແປງເປືອກ
ນອກຂອງພຣະອງ) ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ, ພຣະອງກໍຍິື່ງມີເປົື້າໝາຍຂອງພຣະອງຫຼາຍຂື້ນ. ແລູ້ວມີ
ເຫດຜນຫຍັງອີກພຣະອງຈື່ງພູ້ອມປ່ຽນແປງຕວຕນຂອງພຣະອງ? ມີເຫດຜນຫຍັງອີກພຣະອງຈື່ງ
ພູ້ອມກາຍມາເປັນຄນທີື່ຖວ່າຕໍ່າຕູ້ອຍ ແລະ ຖກຂັ່ມເຫັງ?
ເມື່ອເວື້າເຖິງພາລະກິດ, ພາລະກິດຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງແມ່ນມີຄວາມໝາຍທີື່ສຸດ ແລະ
ຜູ້ທີື່ຈະເຮັດສາເລັດພາລະກິດດັັ່ງກ່າວ ໃນທີື່ສຸດ ກໍແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່
ແມ່ນພຣະວິນຍານ. ບາງຄນເຊື່ອວ່າ ໃນເວລາໃດໜື່ງທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກໄດູ້ ພຣະເຈື້າອາດມາເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ ແລະ ໄດູ້ປາກດຕວຕໍໍ່ມະນຸດ, ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພຣະອງຈະພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງດູ້ວຍ
ຕວພຣະອງເອງ, ທດສອບພວກເຂາເທື່ອລະຄນໂດຍບໍໍ່ປ່ອຍໃຜໄວູ້ຈັກຄນ. ຄນທີື່ຄິດແບບນີື້ບໍໍ່ຮູ້ຈັກ
ຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ພິພາກສາມະນຸດເທື່ອລະຄນ ແລະ
ພຣະອງບໍໍ່ທດສອບມະນຸດເທື່ອລະຄນ; ການເຮັດແບບນັື້ນຈະບໍໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ.
ຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງແມ່ນບໍໍ່ຄກັນບໍ? ແກ່ນແທູ້ຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງບໍໍ່
ແມ່ນຄກັນບໍ? ສິື່ງທີື່ຖກພິພາກສາແມ່ນແກ່ນແທູ້ທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ, ແກ່ນແທູ້ຂອງ
ມະນຸດທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມບາບທັງໝດຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ພິພາກສາ
ຂໍໍ້ຜິດພາດທີື່ເລັກນູ້ອຍ ແລະ ບໍໍ່ສາຄັນສາລັບມະນຸດ. ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາແມ່ນໃນຮບແບບ
ເປັນຕວແທນ ແລະ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖກປະຕິບັດເພື່ອໃຫູ້ຄນໃດຄນໜື່ງໂດຍສະເພາະ. ກງກັນຂູ້າມ, ມັນ
ເປັນພາລະກິດທີື່ພິພາກສາຄນກຸ່ມໜື່ງເພື່ອເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບການພິພາກຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ.
ເຊັັ່ນວ່າ ການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນຄນກຸ່ມໃດໜື່ງດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ, ພຣະເຈື້າທີື່ຢໃ່ ນ
ເນື້ອໜັງໃຊູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງເພື່ອເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພາລະກິດຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລູ້ວ
ຫຼັງຈາກນັື້ນ ພາລະກິດຈງື່ ຖກເຜີຍແຜ່ອອກໄປເທື່ອລະໜູ້ອຍ. ສິງື່ ນີື້ຍັງເປັນລັກສະນະທີື່ພາລະກິດແຫ່ງ
ການພິພາກສາເປັນ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ພິພາກສາຄນບາງປະເພດ ຫຼ ຄນບາງກຸ່ມ, ແຕ່ພິພາກສາຄວາມບໍໍ່ຊອບ
ທາຂອງມະນຸດຊາດທັງໝດແທນ, ຕວຢ່າງເຊັັ່ນ: ການທີື່ມະນຸດຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ຫຼ ການທີື່ມະນຸດບໍໍ່
ເຄາລບບຊາພຣະອງ ຫຼ ການທີື່ມະນຸດລບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສິື່ງທີື່ຖກ
ພິພາກສາແມ່ນແກ່ນແທູ້ຂອງມະນຸດຊາດທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດນີແ
ື້ ມ່ນພາລະກິດແຫ່ງ
ການເອາຊະນະໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດທີື່ມະນຸດ
ເອງໄດູ້ເປັນພະຍານ ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງສີຂາວທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງຍຸກ
ສຸດທູ້າຍ ເຊິື່ງຄິດຂື້ນໂດຍມະນຸດໃນຍຸກຜ່ານມາ. ພາລະກິດທີື່ກາລັງຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການພິພາກສາຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງສີຂາວທີຍ
ື່ ິື່ງໃຫຍ່ຢ່າງແນ່ນອນ.
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ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດແຫ່ງປັດຈຸບັນແມ່ນພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງໃນ
ລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ. ເນື້ອໜັງນີື້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ອຸປະ
ນິໄສທັງໝດຂອງພຣະອງແມ່ນຄວາມບໍລິບນຂອງພຣະອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງຈະມີຈາກັດ ແລະ ບໍໍ່ກ່ຽວພັນເຖິງຈັກກະວານທັງປວງໂດຍກງ, ແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດ
ແຫ່ງການພິພາກສາແມ່ນການພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງໂດຍກງ, ມັນບໍໍ່ແມ່ນສາລັບເຫັນແກ່
ປະຊາຊນຈີນເທັ່ານັື້ນ ຫຼ ສາລັບຄນກຸ່ມນູ້ອຍໆ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງ,
ເຖິງແມ່ນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດນີື້ບໍໍ່ກ່ຽວພັນເຖິງຈັກກະວານທັງປວງ, ແຕ່ມັນກໍເປັນຕວແທນໃຫູ້
ກັບພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ຫຼັງຈາກທີື່ພຣະອງສາເລັດພາລະກິດພາຍໃນຂອບເຂດ
ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ, ພຣະອງເອງຈະຂະຫຍາຍພາລະກິດນີື້ໄປທັ່ວຈັກກະວານທັນທີ,
ໃນລັກສະນະດຽວກັນນັື້ນກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູທີື່ຂະຫຍາຍທັ່ວຈັກກະວານຫຼັງຈາກການຟືນ
ື້
ຄນຊີບ ແລະ ການຂື້ນສ່ສະຫວັນຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ຫຼ
ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງ, ມັນກໍເປັນພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດພາຍໃນຂອບເຂດຈາກັດ, ແຕ່ເປັນຕວແທນ
ໃຫູ້ກັບພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງໂດຍປາກດຕວໃນຕວຕນທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອ
ໜັງກໍເປັນພຣະເຈື້າທີື່ພິພາກສາມະນຸດຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງສີຂາວທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະເປັນພຣະວິນຍານ
ຫຼ ເນື້ອໜັງ, ພຣະອງຜູ້ເຊິື່ງປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາກໍເປັນພຣະເຈື້າທີື່ພິພາກສາ
ມະນຸດຊາດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ. ສິື່ງນີື້ແມ່ນຖກການດໂດຍອີງຕາມພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ
ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖກການດຕາມລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະອງ ຫຼ ປັດໄຈອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ. ເຖິງແມ່ນ
ມະນຸດມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດຄວາມຈິງຂອງການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ການເອາຊະນະມະນຸດທັງປວງ. ບໍໍ່ວ່າມະນຸດຈະຄິດກ່ຽວກັບ
ສິື່ງນັື້ນແນວໃດກໍຕາມ, ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ຄວາມຈິງກໍຄຄວາມຈິງ. ບໍໍ່ມີໃຜທີສ
ື່ າມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ
“ພາລະກິດຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າ, ແຕ່ເນື້ອໜັງບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າ”. ນີື້ແມ່ນເລື່ອງໄຮູ້ສາລະ, ຍູ້ອນບໍໍ່
ມີໃຜສາມາດເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດນີື້ສາເລັດໄດູ້ ນອກຈາກພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງ. ຍູ້ອນພາລະກິດນີື້
ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ, ຫຼັງຈາກພາລະກິດນີື້ ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່
ປາກດຂື້ນເປັນຄັື້ງທີສອງ; ພຣະເຈື້າ ໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະອງ ໄດູ້ສາເລັດ
ພາລະກິດທັງໝດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງທັງປວງແລູ້ວ ແລະ ຈະບໍໍ່ມີພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຂັື້ນຕອນທີສີື່.
ເພາະຄນທີື່ຖກພິພາກສາແມ່ນມະນຸດ, ມະນຸດທີື່ເກີດຈາກເນື້ອໜັງ ແລະ ໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ
ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນວິນຍານຂອງຊາຕານທີື່ຖກພິພາກສາໂດຍກງ, ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການ
ພິພາກສາຈື່ງບໍໍ່ຖກປະຕິບັດໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ, ແຕ່ທ່າມກາງມະນຸດ. ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ເໝາະສມ ແລະ ມີ
ຄຸນສມບັດໄປກວ່າພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງສາລັບການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຄວາມ
ເສື່ອມຊາມຂອງເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດ. ຖູ້າການພິພາກສາໄດູ້ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງ
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ພຣະເຈື້າໂດຍກງ, ແລູ້ວມັນກໍຈະບໍໍ່ລວມເຖິງທຸກສິື່ງ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຍາກທີື່
ຈະໃຫູ້ມະນຸດຍອມຮັບເອາ, ຍູ້ອນພຣະວິນຍານບໍໍ່ສາມາດມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າມະນຸດໄດູ້ ແລະ ຍູ້ອນເຫດນີື້ ຜນ
ຈື່ງຈະບໍໍ່ເກີດຂື້ນທັນທີ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ມະນຸດຈະສາມາດເບິື່ງເຫັນອຸປະນິໄສທີື່ບໍໍ່ສາມາດລະເມີດໄດູ້
ຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງຊັດເຈນຍິື່ງຂື້ນ. ຊາຕານສາມາດຖກເອາຊະນະໄດູ້ຢ່າງສມບນ ຖູ້າພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນ
ເນື້ອໜັງພິພາກສາຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ. ການທີື່ເປັນຄມະນຸດເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ມີຄວາມເປັນ
ມະນຸດທາມະດາ, ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງຈື່ງສາມາດພິພາກສາຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງມະນຸດໂດຍກງ
ໄດູ້; ນີື້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມບໍລິສຸດໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະອງ ແລະ ຄວາມພິເສດຂອງພຣະອງ.
ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ມີຄຸນສມບັດ ແລະ ຢ່ໃນຕາແໜ່ງທີື່ພພ
ິ າກສາມະນຸດ, ຍູ້ອນພຣະອງມີ
ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທາ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພຣະອງຈື່ງສາມາດພິພາກສາມະນຸດ. ຄນທີື່
ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທາບໍໍ່ເໝາະສມທີື່ຈະພິພາກສາຄນອື່ນ. ຖູ້າພາລະກິດນີື້ຖກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວມັນກໍໍ່ຈະບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍເຖິງໄຊຊະນະເໜອຊາຕານ. ໂດຍ
ທາມະຊາດແລູ້ວ ພຣະວິນຍານສງສັ່ງກວ່າມະນຸດ ແລະ ໂດຍທາມະຊາດແລູ້ວ ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈື້າບໍລິສຸດ ແລະ ມີໄຊຊະນະເໜອເນື້ອໜັງ. ຖູ້າພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດນີື້ໂດຍກງ,
ພຣະອງກໍໍ່ຈະບໍໍ່ສາມາດພິພາກສາຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງທັງໝດຂອງມະນຸດໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍ
ຄວາມບໍໍ່ຊອບທາທັງໝດຂອງມະນຸດ. ຍູ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຍັງໄດູ້ຖກປະຕິບັດຜ່ານ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດທີື່ມກ
ີ ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ເຄີຍມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະວິນຍານ ແລະ
ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພຣະວິນຍານຈື່ງບໍໍ່ສາມາດເປີດໂປງຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງມະນຸດໄດູ້ດີກວ່າ, ແລູ້ວແຮງ
ໄກທີື່ຈະເປີດໂປງຄວາມບໍໍ່ຊອບທາດັັ່ງກ່າວຢ່າງສມບນ. ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄສັດຕຂອງ
ທຸກຄນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອງ. ຜ່ານການພິພາກສາແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ,
ພຣະອງເປີດໂປງຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດຊາດ. ຜນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງທີື່ຢ່ໃນ
ເນື້ອໜັງກໍຊັດເຈນກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ການພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງ
ປວງຈື່ງບໍໍ່ຖກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກງ, ແຕ່ເປັນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດ. ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງສາມາດເຫັນໄດູ້ ແລະ ສາຜັດໄດູ້ໂດຍມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນ
ເນື້ອໜັງສາມາດເອາຊະນະມະນຸດນັື້ນໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ໃນຄວາມສາພັນທີື່ມະນຸດມີກັບພຣະເຈື້າທີື່
ສະຖິດຢ່ໃນເນື້ອໜັງ, ມະນຸດໄດູ້ພັດທະນາຈາກການຮຽນຮູ້ເປັນຄວາມເຊື່ອຟັງ, ຈາກການຂັ່ມເຫັງ
ເປັນການຍອມຮັບ, ຈາກແນວຄິດເປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຈາກການປະຕິເສດເປັນຄວາມຮັກ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້
ແມ່ນຜນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ມະນຸດໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອໃຫູ້ລອດ
ພື້ນຜ່ານການຍອມຮັບການພິພາກສາຂອງພຣະອງເອງເທັ່ານັື້ນ, ມະນຸດພຽງແຕ່ມາຮູ້ຈັກພຣະອງ
ຜ່ານພຣະທາຈາກປາກຂອງພຣະອງເທື່ອລະໜູ້ອຍ, ມະນຸດຖກເອາຊະນະໂດຍພຣະອງໃນລະຫວ່າງທີື່
ພວກເຂາຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ ແລະ ເຂາຮັບເອາການຈັດກຽມຊີວິດຈາກພຣະອງໃນລະຫວ່າງການຍອມຮັບ
ເອາການຕີສອນຈາກພຣະອງ. ທຸກພາລະກິດນີື້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່
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ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນພຣະວິນຍານ. ພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດແມ່ນພາລະກິດທີຍ
ື່ ິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນພາລະກິດທີື່ເລິກເຊິື່ງທີື່ສຸດ ແລະ ສ່ວນສາຄັນໃນ
ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າກໍແມ່ນພາລະກິດສອງຂັື້ນຕອນແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ.
ຄວາມເສື່ອມຊາມທີື່ເລິກເຊິື່ງຂອງມະນຸດແມ່ນອຸປະສັກທີື່ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍພ
ໍ່ າລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຜູ້
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ເວື້າໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ພາລະກິດທີື່ຖກປະຕິບັດໃນຜູ້ຄນແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍແມ່ນ
ຍາກຫຼາຍ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມກໍໂຫດຮູ້າຍ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄນແຕ່ລະປະເພດກໍຕໍ່າພໍ
ສມຄວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັນ
ື້ ກໍຕາມ ໃນຕອນຈບຂອງພາລະກິດນີື້, ມັນກໍຍັງຈະບັນລຸຜນຢ່າງຖກຕູ້ອງ
ໂດຍບໍໍ່ມີຂໍໍ້ບກຜ່ອງໃດໆ; ນີື້ແມ່ນຜນຂອງພາລະກິດແຫ່ງເນື້ອໜັງ ແລະ ຜນນີື້ກໍດນໃຈຫຼາຍກວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສິື້ນສຸດລງໃນເນື້ອ
ໜັງ ແລະ ພວກມັນຕູ້ອງຖກເຮັດໃຫູ້ສິື້ນສຸດໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ພາລະກິດທີື່ສາຄັນ
ທີື່ສຸດ ແລະ ຈາເປັນທີື່ສຸດຖກປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຕູ້ອງຖກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດຊາດທັງປວງຮູ້ສກວ່າ ພຣະເຈື້າ
ທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງເບິື່ງຄບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບມະນຸດ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ ເນື້ອໜັງນີື້ແມ່ນກ່ຽວຂູ້ອງກັບ
ຊະຕາກາ ແລະ ການເປັນຢ່ຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ.
ພາລະກິດທຸກຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຖກປະຕິບັດເພື່ອມວນມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ
ແນໃສ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຄພາລະກິດຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງ, ມັນກໍຍັງ
ແນໃສ່ຍັງມະນຸດຊາດທັງປວງ; ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ພຣະອງເປັນ
ພຣະເຈື້າຂອງສັບພະສິື່ງທີື່ຖກສູ້າງ ແລະ ບໍໍ່ຖກສູ້າງທັງປວງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອງທີື່ຢ່
ໃນເນື້ອໜັງນັື້ນແມ່ນໄດູ້ຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດຈາກັດ ແລະ ເປົື້າໝາຍຂອງພາລະກິດນີື້ກໍຍັງມີຄວາມ
ຈາກັດເຊັັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ວ່າໃນແຕ່ລະຄັື້ງທີື່ພຣະອງກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງ ພຣະອງກໍເລອກຕວແທນທີື່ສງສຸດໃຫູ້ເປັນເປົື້າໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ; ພຣະອງບໍໍ່
ເລອກກຸ່ມຄນທີື່ທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ໂດດເດັັ່ນເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງໄດູ້
ເລອກກຸ່ມຄນທີື່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງໃຫູ້ເປັນເປົື້າໝາຍ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ກຸມ
່ ຄນເຫຼັ່ານີື້ຖກກເລອກກໍຍູ້ອນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງນັື້ນມີຈາກັດ ແລະ ຖກຈັດກຽມໄວູ້ໃຫູ້ກັບເນື້ອໜັງທີື່ເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງໂດຍ
ສະເພາະ ແລະ ຖກເລອກສາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອງທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງໂດຍສະເພາະ. ການທີື່ພຣະເຈື້າ
ເລອກເປົື້າໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນບໍໍ່ມີຫຼັກການ, ແຕ່ຖກປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມ
ຫຼັກການດັັ່ງນີື້: ເປົື້າໝາຍຂອງພາລະກິດຕູ້ອງມີປະໂຫຍດຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງ
ແລະ ຕູ້ອງສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງໄດູ້. ຕວຢ່າງເຊັັ່ນ ຊາວຢິວນັື້ນສາມາດ
ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງໃນການຍອມຮັບການໄຖ່ບາບສ່ວນຕວຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ
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ຊາວຈີນກໍສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງໄດູ້ໃນການຍອມຮັບເອາໄຊຊະນະສ່ວນ
ຕວຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ຊາວຢິວທີື່ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງແມ່ນມີ
ພື້ນຖານ ແລະ ຊາວຈີນທີື່ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງກໍໄດູ້ມີພື້ນຖານໃນການຍອມຮັບ
ເອາໄຊຊະນະສ່ວນຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ມີຫຍັງທີເື່ ປີດເຜີຍຄວາມໝາຍຂອງການໄຖ່ບາບໄດູ້ຫຼາຍກວ່າ
ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບທີື່ປະຕິບັດທ່າມກາງຊາວຢິວ ແລະ ບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ເປີດເຜີຍຄວາມລະອຽດ
ແລະ ຄວາມສາເລັດຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະໄດູ້ຫຼາຍກວ່າພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະທີື່
ກາລັງຖກປະຕິບັດທ່າມກາງຊາວຈີນ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ປາກດຂື້ນໂດຍແນໃສ່ຄນກຸ່ມນູ້ອຍເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນ
ທ່າມກາງກຸມ
່ ນູ້ອຍນີື້ແມ່ນພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງກໍແນໃສ່
ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ຫຼັງຈາກພາລະກິດຝ່າຍເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງມາເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ, ຄນທີື່
ຕິດຕາມພຣະອງຈະເລີມ
ື່ ເຜີຍແຜ່ພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດທ່າມກາງພວກເຂາ. ສິື່ງດີທສ
ີື່ ຸດກ່ຽວກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງກໍຄການທີື່ພຣະອງສາມາດປະພຣະທາ ແລະ ການຕັກເຕອນທີື່
ຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄວາມປະສງທີື່ສະເພາະເຈາະຈງຂອງພຣະອງໄວູ້ໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດຜູ້ທີື່ຕິດຕາມພຣະອງ,
ເພື່ອວ່າຫຼັງຈາກນັື້ນ ຜູ້ທຕ
ີື່ ິດຕາມພຣະອງຈະສາມາດສັ່ງຕໍໍ່ພາລະກິດທຸກຢ່າງຂອງພຣະອງທີື່ຢ່ໃນເນື້ອ
ໜັງ ແລະ ຄວາມປະສງຂອງພຣະອງໃຫູ້ກັບມວນມະນຸດຊາດຜູ້ທີື່ຍອມຮັບຫນທາງນີື້ຢ່າງຖກຕູ້ອງ
ແລະ ເປັນຮບປະທາຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງທ່າມກາງມະນຸດ
ເທັ່ານັື້ນທີື່ເຮັດໃຫູ້ຄວາມຈິງແຫ່ງການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການດາລງຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບມະນຸດ
ສາເລັດຢ່າງແທູ້ຈິງ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດນີື້ເທັ່ານັື້ນ ທີື່ປະຕິບັດຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດໃນ
ການເບິື່ງໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າ, ເປັນພະຍານເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ຍິນພຣະທາສ່ວນ
ຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດນາຈຸດສິື້ນສຸດມາສ່ຍຸກທີມ
ື່ ະນຸດພຽງແຕ່ໄດູ້ເຫັນ
ດູ້ານຫຼັງຂອງພຣະເຢໂຮວາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ພຣະອງຍັງສິື້ນສຸດຍຸກທີມ
ື່ ະນຸດຊາດເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່
ເລື່ອນລອຍ. ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງສຸດທູ້າຍໄດູ້ນາ
ມະນຸດຊາດທັງປວງເຂື້າສ່ຍຸກທີື່ເປັນຈິງຫຼາຍຂື້ນ, ແທູ້ຈິງຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສວຍງາມຫຼາຍຂື້ນ. ພຣະອງ
ບໍໍ່ພຽງແຕ່ສິື້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ລັດທິ, ແຕ່ສງິື່ ທີື່ສາຄັນໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງ
ເປີດເຜີຍພຣະເຈື້າທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ທາມະດາຕໍມ
ໍ່ ະນຸດຊາດ ຜູ້ທີື່ຊອບທາ ແລະ ບໍລິສຸດ, ຜູ້ທີື່ໄຂ
ພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ທີື່ສະແດງຄວາມເລິກລັບ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ
ມະນຸດຊາດ, ຜູ້ທີື່ສູ້າງມະນຸດຊາດ ແລະ ນາການສິື້ນສຸດມາສ່ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ທີື່
ຍັງລີື້ລັບຢ່ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ. ພຣະອງນາຍຸກແຫ່ງຄວາມເລອ
ື່ ນລອຍມາສ່ການສິື້ນສຸດຢ່າງບໍລບ
ິ ນ,
ພຣະອງໄດູ້ສາເລັດຍຸກທີມ
ື່ ະນຸດຊາດທັງປວງປາຖະໜາທີື່ຈະສະແຫວງຫາໃບໜູ້າຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ບໍໍ່
ສາມາດເຮັດໄດູ້, ພຣະອງສິື້ນສຸດຍຸກທີື່ມະນຸດຊາດທັງປວງໄດູ້ຮັບໃຊູ້ຊາຕານ ແລະ ພຣະອງນາພາ
ມະນຸດຊາດທັງປວງເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່ຢ່າງສມບນ. ນີລ
ື້ ູ້ວນແລູ້ວແຕ່ແມ່ນຜນຕາມມາຂອງພາລະກິດ
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ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງໂດຍແທນທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ. ເມື່ອພຣະເຈື້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ, ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງກໍໍ່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ງ ມຫາສິື່ງຕ່າງໆທີື່
ເບິື່ງຄມີຢ່ຈິງ ແລະ ບໍໍ່ມີຢຈ
່ ິງ ແລະ ພວກເຂາເຊາທາຍຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ.
ເມື່ອພຣະເຈື້າຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນເນື້ອໜັງ, ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງກໍຈະສັ່ງຕໍໍ່ພາລະກິດ
ທີື່ພຣະອງປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງໄປສ່ທຸກສາສະໜາ ແລະ ນິກາຍ ແລະ ພວກເຂາຈະສື່ສານພຣະທາທຸກ
ຂໍໍ້ຂອງພຣະອງສ່ຫຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ. ທຸກສິື່ງທີື່ຜູ້ຮັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອງໄດູ້ຍິນຈະ
ເປັນຄວາມຈິງທີື່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ໄດູ້ຍິນດູ້ວຍຕນເອງ ແລະ ຈະເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມ
ເລັ່າລ. ຄວາມຈິງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຫຼັກຖານທີື່ພຣະອງເຜີຍແຜ່ພາລະກິດ ແລະ ພວກເຂາຍັງເປັນເຄື່ອງມ
ທີື່ພຣະອງນາໃຊູ້ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ຫາກປາສະຈາກການມີຢ່ຂອງຄວາມຈິງ, ຂ່າວປະເສີດ
ຂອງພຣະອງຈະບໍໍ່ເຜີຍແຜ່ທັ່ວບັນດາປະເທດ ແລະ ໄປທຸກແຫ່ງ; ຫາກປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແຕ່ມພ
ີ ຽງ
ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ, ພຣະອງຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະຈັກກະວານ
ທັງປວງໄດູ້ຈັກເທື່ອ. ພຣະວິນຍານແມ່ນຍາກທີື່ຈະເຂື້າໃຈສາລັບມະນຸດ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນ
ໄດູ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານກໍບໍໍ່ສາມາດປະຖິື້ມຫຼັກຖານ ຫຼ ຄວາມຈິງເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄວູ້ໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້. ມະນຸດຈະບໍໍ່ເຫັນໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ
ແລະ ຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍທີື່ບໍໍ່ມີຈິງຢ່ສະເໝີ. ມະນຸດຈະບໍໍ່ເຫັນໜູ້າຕາຂອງພຣະເຈື້າຈັກ
ເທື່ອ ຫຼ ມະນຸດຈະບໍໍ່ໄດູ້ຍິນພຣະທາທີື່ພຣະເຈື້າກ່າວດູ້ວຍຕນເອງ. ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ຈິນຕະນາການຂອງ
ມະນຸດກໍຄວ່າງເປົົ່າ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດແທນໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້; ອຸປະນິໄສໂດຍທາມະ
ຊາດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງກໍບໍໍ່ສາມາດຮຽນແບບໄດູ້ໂດຍມະນຸດ. ພຣະເຈື້າ
ທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ທີື່ຢໃ່ ນສະຫວັນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາມາດນາມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ໂດຍພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນ ຜູ້ເຊິື່ງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງທ່າມກາງມະນຸດ
ດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ນີແ
ື້ ມ່ນວິທີທີື່ເໝາະສມທີສ
ື່ ຸດທີື່ພຣະເຈື້າຈະປາກດຕໍໍ່ມະນຸດ ເຊິື່ງມະນຸດ
ເຫັນພຣະເຈື້າ ແລະ ມາຮູ້ຈັກໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນ
ບໍໍ່ສາມາດບັນລຸສິື່ງນີື້ໄດູ້. ເມື່ອດາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອງມາເຖິງຂັື້ນຕອນນີື້, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ກໍໍ່ໄດູ້ບັນລຸຜນຢ່າງພໍໃຈທີື່ສຸດແລູ້ວ ແລະ ຖວ່າເປັນຄວາມສາເລັດທີື່ບໍລິບນ. ພາລະກິດສ່ວນຕວ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດເກື້າສິບເປີເຊັນຂອງການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງ
ພຣະອງສາເລັດລງ. ເນື້ອໜັງນີື້ໄດູ້ສະໜອງການເລີື່ມຕື້ນທີື່ດີກວ່າໃຫູ້ກັບພາລະກິດທັງໝດຂອງ
ພຣະອງ, ເປັນບດສະຫຼຼຸບສາລັບພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະອງ, ປະກາດໃຊູ້ພາລະກິດທັງໝດ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ໄດູ້ເສີມເຕີມພາລະກິດທັງໝດນີື້ຢ່າງທັ່ວເຖິງເປັນຄັື້ງສຸດທູ້າຍ. ຕັື້ງແຕ່ນີື້ເປັນຕື້ນ
ໄປ, ຈະບໍໍ່ມີພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດອີກເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂັື້ນຕອນທີສີື່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ຈະບໍໍ່ມີພາລະກິດທີື່ມະຫັດສະຈັນຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສາມຂອງພຣະເຈື້າອີກ.
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ພາລະກິດແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງຕະຫຼອດຍຸກ ແລະ ມັນບໍໍ່ແມ່ນເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບຊ່ວງໄລຍະໃດໜື່ງຄກັບພາລະກິດຂອງ
ມະນຸດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຕອນຈບຂອງພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງສຸດທູ້າຍຂອງພຣະອງ
ກໍບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້ມາເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດຢ່າງບໍລິບນ, ຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງທີຢ
ື່ ່ໃນເນື້ອໜັງແມ່ນເປັນຕວແທນໝດທັງຍຸກ ແລະ ບໍໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບ
ຊ່ວງໄລຍະທີື່ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນເນື້ອໜັງ. ພຽງແຕ່ວ່າ ພຣະອງສາເລັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງໝດທັງຍຸກໃນຊ່ວງເວລາທີື່ພຣະອງຢ່ໃນເນື້ອໜັງເທັ່ານັື້ນ, ຫຼັງຈາກນັື້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງກໍຈະເຜີຍແຜ່ໄປທັ່ວທຸກແຫ່ງຫນ. ຫຼງັ ຈາກທີື່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດູ້
ສາເລັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະອງຈະມອບໝາຍພາລະກິດໃນອະນາຄດຂອງພຣະອງໃຫູ້ກັບຄນ
ທີື່ຕິດຕາມພຣະອງ. ໃນທານອງນີື້, ພາລະກິດຂອງພຣະອງຕະຫຼອດຍຸກຈະຖກປະຕິບັດຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ.
ພາລະກິດໃນຍຸກຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະຖວ່າຄບຖູ້ວນກໍຕໍໍ່ເມື່ອມັນໄດູ້ເຜີຍແຜ່ທັ່ວ
ຈັກກະວານທັງປວງ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ຄນທີື່
ສບຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນຄນພຣະອງໃຊູ້. ພາລະກິດທີື່ມະນຸດປະຕິບັດລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຢພ
່ າຍໃນ
ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ມັນບໍໍ່ສາມາດເຮັດເກີນຂອບເຂດນີື້ໄດູ້. ຖູ້າພຣະເຈື້າທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ມາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ມະນຸດກໍຈ
ໍ່ ະບໍໍ່ສາມາດນາຍຸກເກັ່າໄປ
ສ່ຈຸດສິື້ນສຸດໄດູ້ ແລະ ຈະບໍໍ່ສາມາດເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃໝ່ໄດູ້. ພາລະກິດທີື່ມະນຸດປະຕິບັດພຽງແຕ່ຢ່ພາຍ
ໃນຂອບເຂດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາ ທີື່ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດູ້ ແລະ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະສາມາດມາເຮັດ
ພາລະກິດທີື່ພຣະອງຄວນປະຕິບັດໃຫູ້ສາເລັດ ແລະ ນອກຈາກພຣະອງແລູ້ວ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດນີື້ແທນພຣະອງໄດູ້. ແນ່ນອນ, ສິື່ງທີື່ເຮາເວື້າແມ່ນກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດ. ທາອິດ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດນີື້ດາເນີນຂັື້ນຕອນທີື່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງ
ມະນຸດ ແລູ້ວຫຼັງຈາກນັື້ນ ພຣະອງກໍປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດຫຼາຍ
ຂື້ນ. ຈຸດປະສງຂອງພາລະກິດແມ່ນການເອາຊະນະມະນຸດ. ໃນມຸມມອງໜື່ງ, ການບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ, ບວກກັບພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່
ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມະນຸດຈື່ງມີມມ
ຸ ມອງທີື່
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງຫຼາຍຍິື່ງຂນ
ື້ . ພຣະອງພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະທ່າມກາງຜູ້ຄນທີື່ມີ
ແນວຄິດຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບພຣະອງ. ບໍວ
ໍ່ ່າພວກເຂາຈະປະຕິບັດຕໍໍ່ພຣະອງແນວໃດກໍຕາມ, ທັນທີ
ທີື່ພຣະອງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພັນທະກິດຂອງພຣະອງສາເລັດ, ທຸກຄນຈະຕກຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະອງ.
ຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດນີື້ບໍໍ່ພຽງແຕ່ຖກສະທູ້ອນທ່າມກາງຊາວຈີນເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນຕວແທນ
ເຖິງວິທີການເອາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ. ຜນທີື່ຖກບັນລຸໃນຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ຄຕື້ນທາງໄປສ່ການບັນລຸ
ຜນໃນມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ຜນຂອງພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດໃນອະນາຄດກໍຈະຍິື່ງເຮັດໃຫູ້ຜູ້
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ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ຮັບຜນຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງບໍໍ່ກ່ຽວພັນກັບການ
ປ່າວປະກາດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ຫຼ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖກຫຸູ້ມຫໍໍ່ດວ
ູ້ ຍຄວາມບໍໍ່ຊັດເຈນ. ມັນເປັນຈິງ ແລະ ແທູ້ຈິງ ແລະ
ມັນເປັນພາລະກິດທີື່ໜື່ງບວກໜື່ງເທັ່າກັບສອງ. ມັນບໍໍ່ໄດູ້ລີື້ລັບຈາກຄນໃດຄນໜື່ງ ຫຼ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຫຼອກ
ລວງຄນໜື່ງຄນໃດ. ສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນເຫັນເປັນສິື່ງທີື່ເປັນຈິງ ແລະ ແທູ້ຈິງ ແລະ ສິື່ງທີື່ມະນຸດຮັບເອາແມ່ນ
ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຮທ
ູ້ ີື່ເປັນຈິງ. ເມື່ອພາລະກິດສິື້ນສຸດລງ, ມະນຸດຈະມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວ
ກັບພຣະອງ ແລະ ຄນທີື່ສະແຫວງຢ່າງແທູ້ຈງິ ກໍໍ່ຈະບໍໍ່ມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະອງອີກຕໍໍ່ໄປ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນ
ພຽງຜນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງມີຕໍໍ່ຊາວຈີນ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງໃນການເອາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ, ຍູ້ອນບໍໍ່ມີສິື່ງໃດມີຜນປະໂຫຍດຕໍໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການ
ເອາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງຫຼາຍກວ່າເນື້ອໜັງນີື້ ແລະ ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງນີື້ ແລະ ທຸກສິງື່ ທີື່
ກ່ຽວກັບເນື້ອໜັງນີື້. ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນອະນາຄດ. ເນື້ອໜັງນີື້ຈະໄດູ້ເອາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ
ຈະຮັບເອາມະນຸດຊາດທັງປວງ. ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດດີ ກວ່າການເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຊາດທັງປວງໄດູ້ເຫັນພຣະເຈື້າ
ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດທີື່ມະນຸດປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນຕວແທນຂອບ
ເຂດທີື່ຈາກັດເທັ່ານັື້ນ ແລະ ເມື່ອພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກ່າວຕໍໍ່ສະເພາະ
ບຸກຄນໃດໜື່ງ ແຕ່ກ່າວຕໍໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ທຸກຄນທີື່ຍອມຮັບພຣະທາຂອງພຣະອງ. ຈຸດຈບ
ທີື່ພຣະອງປະກາດແມ່ນຈຸດຈບຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ, ບໍໍ່ແມ່ນພຽງຈຸດຈບຂອງບຸກຄນໃດໜື່ງ.
ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດຢ່າງພິເສດຕໍໍ່ຄນໃດຄນໜື່ງ ຫຼ ພຣະອງບໍໍ່ຫຼອກລວງຄນໃດຄນໜື່ງ, ພຣະອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອທຸກຄນ ແລະ ກ່າວຕໍໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ສະນັື້ນ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດອງນີື້ຈື່ງໄດູ້ຈັດມະນຸດຊາດທັງປວງຕາມປະເພດໄວູ້ແລູ້ວ, ໄດູ້ພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງ
ແລູ້ວ ແລະ ໄດູ້ຈັດກຽມຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ເໝາະສມສາລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພຣະເຈື້າພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນປະເທດຈີນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ ພຣະອງໄດູ້ຕັດສິນ
ໃຈກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງແລູ້ວ. ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດລໍຖູ້າຈນພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງໄດູ້ເຜີຍແຜ່ທ່າມກາງມວນມະນຸດຊາດກ່ອນທີື່ຈະກ່າວຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະອງ ແລະ ຈັດກຽມ
ເທື່ອລະບາດກູ້າວ. ນັື້ນຈະບໍໍ່ຊູ້າເກີນໄປບໍ? ບັດນີື້ ພຣະອງສາມາດເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດໃນອະນາຄດ
ສາເລັດກ່ອນລ່ວງໜູ້າໄດູ້ຢ່າງສມບນ. ຍູ້ອນຜູ້ທີື່ກາລັງປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັ
ງ, ພຣະອງກາລັງປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນຂອບເຂດທີື່ຈາກັດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນ
ພຣະອງຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດປະຕິບັດໜູ້າທີື່ໆມະນຸດຄວນປະຕິບັດ; ນີື້ແມ່ນຫຼັກການແຫ່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງ. ພຣະອງພຽງແຕ່ສາມາດດາລງຊີວິດກັບມະນຸດໃນເວລາໃດໜື່ງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດ
ຕິດຕາມມະນຸດຈນພາລະກິດຂອງຍຸກຈະສິື້ນສຸດລງ. ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າ ພຣະອງຈື່ງ
ທານາຍພາລະກິດໃນອະນາຄດຂອງພຣະອງກ່ອນລ່ວງໜູ້າໄດູ້. ຫຼັງຈາກນັນ
ື້ , ພຣະອງຈະຈັດມະນຸດທັງ
ປວງຕາມປະເພດໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ມະນຸດຊາດຈະເຂື້າສ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງເທື່ອລະ
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ກູ້າວຕາມພຣະທາຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດຫຼບໜີໄດູ້ ແລະ ທຸກຄນຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມສິື່ງນີື້.
ສະນັື້ນ, ໃນອະນາຄດ ຍຸກຈະຖກນາພາໂດຍພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນນາພາໂດຍ
ພຣະວິນຍານ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງຕູ້ອງຖກປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງ. ຖູ້າພາລະກິດນັື້ນຖກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າໂດຍກງ ມັນກໍຈະບໍໍ່ເກີດຜນຫຍັງເລີຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດນັື້ນ, ພາລະກິດກໍຈະບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ເລີຍ ແລະ ໃນທີື່ສຸດກໍ
ຈະບໍໍ່ດນໃຈ. ທຸກສິື່ງທີື່ມຊ
ີ ີວິດຕູ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະຜູ້ສູ້າງມີຄວາມໝາຍ ຫຼ ບໍໍ່
ແລະ ມັນເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບຫຍັງ ແລະ ມັນຖກປະຕິບັດເພື່ອຫຍັງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈາື້
ເຕັມໄປດູ້ວຍສິດອານາດ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ມັນມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍທີື່ສຸດ ຫຼ ບໍ.ໍ່
ພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດແມ່ນຖກປະຕິບັດເພື່ອຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ, ເພື່ອ
ເຫັນແກ່ການເອາຊະນະຊາຕານ ແລະ ເພື່ອການເປັນພະຍານທ່າມກາງທຸກສິງື່ ໃຫູ້ກັບພຣະອງເອງ.
ເມື່ອເປັນດັັ່ງນັື້ນ, ພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດຕູ້ອງມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ. ເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດຖກ
ຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ມັນຖກເຮັດໃຫູ້ຕາບອດສະໜິດ ແລະ ຖກທາລາຍຢ່າງເລິກເຊິື່ງ.
ເຫດຜນທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຈື້າຈື່ງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ
ກໍຍູ້ອນວ່າ ເປົື້າໝາຍທີື່ພຣະອງຈະເຮັດໃຫູ້ລອດພື້ນແມ່ນມະນຸດ ຜູ້ທີື່ເກີດຈາກເນື້ອໜັງ ແລະ ຍູ້ອນ
ຊາຕານຍັງເຊື່ອເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດເພື່ອລບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ການຕໍໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ
ຄວາມຈິງແລູ້ວ ຄພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະມະນຸດ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ມະນຸດກໍຍັງເປັນເປົື້າ
ໝາຍຂອງຄວາມລອດພນ
ື້ ຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນທານອງນີ,ື້ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຈື່ງຈາເປັນຕູ້ອງມີ. ຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດເສື່ອມຊາມ ແລະ ມະນຸດກາຍເປັນຕວ
ຕນຂອງຊາຕານ ແລະ ກາຍເປັນເປົື້າໝາຍທີື່ຈະຖກພຣະເຈື້າເອາຊະນະ. ໃນທານອງນີື້, ພາລະກິດແຫ່ງ
ການຕໍໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດຊາດໃຫູ້ພື້ນຈື່ງເກີດຂື້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ
ພຣະເຈື້າຕູ້ອງກາຍເປັນມະນຸດເພື່ອຕໍໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ. ນີື້ແມ່ນພາລະກິດທີື່ເປັນຈິງທີື່ສຸດ. ເມື່ອພຣະເຈື້າ
ກາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງ, ຕາມຄວາມຈິງແລູ້ວ ພຣະອງກາລັງຕໍໍ່ສູ້ກັບຊາຕານທີື່ຢ່ໃນເນື້ອ
ໜັງ. ເມື່ອພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອໜັງ, ພຣະອງກາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນອານາຈັກຝ່າຍ
ວິນຍານ ແລະ ພຣະອງເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະອງໃນອານາຈັກຝ່າຍວິນຍານນັື້ນເປັນຈິງ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຜູ້ທີື່ຖກເອາຊະນະແມ່ນມະນຸດ, ມະນຸດທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອງ ແລະ ຜູ້ທີື່ຖກເອາ
ຊະນະແມ່ນຕວຕນຂອງຊາຕານ (ແນ່ນອນ, ນີື້ກໍຍັງແມ່ນມະນຸດ), ຜູ້ທີື່ເປັນສັດຕກັບພຣະອງ ແລະ ຜູ້
ທີື່ຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໃນທີື່ສຸດກໍຍັງແມ່ນມະນຸດ. ດູ້ວຍເຫດນີື້, ມັນຍິື່ງຈາເປັນສາລັບພຣະເຈື້າທີື່ຈະ
ກາຍເປັນມະນຸດທີື່ມີຮບຮ່າງພາຍນອກຂອງສິື່ງຖກສູ້າງ ເພື່ອວ່າພຣະອງຈະສາມາດຕໍໍ່ສູ້ກັບຊາຕານຢ່າງ
ແທູ້ຈິງ, ເພອ
ື່ ເອາຊະນະມະນຸດຜູ້ທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອງ ແລະ ມີຮ່າງກາຍທີື່ຄກັບພຣະອງ ແລະ ເພື່ອ
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ຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຜູ້ທີື່ມີຮ່າງກາຍຄກັບພຣະອງ ແລະ ຖກຊາຕານທາລາຍ. ສັດຕຂອງ
ພຣະອງແມ່ນມະນຸດ, ເປົາື້ ໝາຍແຫ່ງການເອາຊະນະຂອງພຣະອງກໍແມ່ນມະນຸດ ແລະ ເປົື້າໝາຍແຫ່ງ
ຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະອງກໍແມ່ນມະນຸດ ຜູ້ທີື່ຖກພຣະອງສູ້າງ. ສະນັື້ນ ພຣະອງຕູ້ອງກາຍເປັນ
ມະນຸດ ແລະ ດູ້ວຍວິທີນີື້ ພາລະກິດຂອງພຣະອງຈງື່ ງ່າຍທີື່ສຸດ. ພຣະອງສາມາດເອາຊະນະຊາຕານ
ແລະ ເອາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງສາມາດຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດຊາດໃຫູ້ພື້ນ. ເຖິງ
ແມ່ນເນື້ອໜັງນີື້ທາມະດາ ແລະ ເປັນຈິງ, ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາ ນັື້ນກໍຄ ພຣະອງບໍໍ່
ແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ເປັນມະນຸດ ແຕ່ເນື້ອໜັງທີື່ເປັນທັງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າ. ນີື້ຄຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງພຣະອງ ແລະ ມະນຸດ ແລະ ມັນເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ເນອ
ື້ ໜັ
ງແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະອງເຈດຕະນາຈະປະຕິບັດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພັນທະ
ກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງສາເລັດໄດູ້ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາເລັດທ່າມກາງ
ມະນຸດ. ຖູ້າບໍໍ່ເປັນແບບນັື້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອງທ່າມກາງມະນຸດກໍຈະວ່າງເປົົ່າ ແລະ ມີຮອຍດ່າງ
ຕະຫຼອດໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຈື້າສາມາດຕໍໍ່ສູ້ກບ
ັ ວິນຍານຂອງຊາຕານ ແລະ ໄດູ້ຮັບໄຊຊະນະ, ທາ
ມະຊາດເດີມຂອງມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມກໍບໍໍ່ໄດູ້ຖກແກູ້ໄຂຈັກເທື່ອ ແລະ ຄນທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ ແລະ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງບໍໍ່ສາມາດຕກຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະອງໄດູ້ຢ່າງແທູ້ຈງິ ຈັກເທື່ອ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມ
ວ່າ ພຣະອງບໍໍ່ສາມາດເອາຊະນະມະນຸດຊາດໄດູ້ຈັກເທື່ອ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາມະນຸດຊາດທັງປວງ
ໄດູ້ຈັກເທື່ອ. ຖູ້າພາລະກິດຂອງພຣະອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໄດູ້, ແລູ້ວການ
ຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງກໍຈະບໍໍ່ສິື້ນສຸດຈັກເທື່ອ ແລະ ມະນຸດຊາດທັງໝດຈະບໍໍ່ສາມາດເຂື້າສ່ການ
ພັກຜ່ອນໄດູ້. ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຂື້າສ່ການພັກຜ່ອນຮ່ວມກັບສິື່ງຖກສູ້າງທັງປວງຂອງພຣະອງ, ກໍ
ຈະບໍໍ່ມີຜນຕາມມາສາລັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້ ຄອງດັັ່ງກ່າວຈັກເທື່ອ ແລະ ສະຫງ່າລາສີຂອງ
ພຣະເຈື້າກໍຈະຫາຍໄປໃນທີື່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງບໍໍ່ມີສິດອານາດ, ພາລະກິດທີື່ພຣະອງ
ປະຕິບັດກໍໄດູ້ບັນລຸຜນຂອງມັນແລູ້ວ. ນີື້ແມ່ນທິດທາງພາລະກິດທີື່ພຣະອງຫຼີກເວັື້ນບໍໍ່ໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າເນື້ອ
ໜັງຂອງພຣະອງຈະມີສດ
ິ ອານາດ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ຕາບໃດທີື່ພຣະອງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ເອງ, ແລູ້ວພຣະອງກໍເປັນພຣະເຈື້າເອງ. ບໍໍ່ວ່າເນື້ອໜັງນີື້ຈະທາມະດາ ແລະ ປົກກະຕິ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ພຣະອງສາ
ມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະອງຄວນເຮັດໄດູ້ ກໍໍ່ຍູ້ອນເນື້ອໜັງນີື້ແມ່ນພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພຽງ
ມະນຸດເທັ່ານັື້ນ. ເຫດຜນທີື່ເນື້ອໜັງນີື້ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ ກໍໍ່ຍູ້ອນ
ແກ່ນແທູ້ຂູ້າງໃນຂອງພຣະອງບໍໍ່ຄກັບມະນຸດຄນໃດ ແລະ ເຫດຜນທີື່ພຣະອງສາມາດຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດ
ໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ແມ່ນຍູ້ອນຕວຕນຂອງພຣະອງແຕກຕ່າງຈາກມະນຸດທັ່ວໄປ. ເນື້ອໜັງນີື້ສາຄັນຫຼາຍຕໍໍ່
ມະນຸດຊາດ ເພາະວ່າພຣະອງເປັນມະນຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າ, ເພາະພຣະອງສາ
ມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ມະນຸດປົກກະຕິທີື່ເກີດຈາກເນື້ອໜັງບໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ ແລະ ເພາະວ່າພຣະອງສາ
ມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ພື້ນຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມ, ມະນຸດຜູ້ທີື່ດາລງຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບພຣະອງເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ. ເຖິງແມ່ນພຣະອງຄູ້າຍຄກັບມະນຸດ, ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດກໍສາຄັນຕໍໍ່ມະນຸດ
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ຫຼາຍກວ່າຄນອື່ນໆທີື່ມີຄຸນຄ່າສງສັ່ງ, ຍູ້ອນວ່າພຣະອງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້, ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ຫຼາຍກວ່າພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາມາດຮັບເອາມະນຸດຊາດໄດູ້ຢ່າງສມບນກວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ. ຜນ
ຕາມມາກໍຄ ເຖິງແມ່ນເນື້ອໜັງນີື້ທາມະດາ ແລະ ປົກກະຕິ, ການທີື່ພຣະອງປະກອບສ່ວນຕໍໍ່
ມະນຸດຊາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງພຣະອງຕໍໍ່ການຢ່ລອດຂອງມະນຸດຊາດເຮັດໃຫູ້ພຣະອງມີຄ່າຢ່າງ
ສງ ແລະ ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງຂອງເນື້ອໜັງນີື້ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດວັດແທກໄດູ້ໂດຍມະນຸດ.
ເຖິງແມ່ນເນື້ອໜັງນີື້ບໍໍ່ສາມາດທາລາຍຊາຕານໂດຍກງ, ພຣະອງກໍສາມາດໃຊູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ເພື່ອເອາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລະ ເອາຊະນະຊາຕານ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຊາຕານຕກຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດ
ຂອງພຣະອງຢ່າງສມບນ. ມັນເປັນຍູ້ອນພຣະເຈື້າບັງເກີດເປັນມະນຸດ ພຣະອງຈື່ງສາມາດເອາຊະນະ
ຊາຕານໄດູ້ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອມະນຸດຊາດໃຫູ້ລອດພື້ນ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ທາລາຍຊາຕານໂດຍກງ,
ແຕ່ກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃນການເອາຊະນະມະນຸດຊາດແທນ ຜູ້ເຊິື່ງໄດູ້ຖກ
ຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ. ດູ້ວຍເຫດນີື້, ພຣະອງຈື່ງສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະອງເອງໄດູ້ດີກ
ວ່າສິື່ງຖກສູ້າງຂື້ນຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະອງສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມ
ໄດູ້ດີກວ່າ. ການເອາຊະນະຊາຕານຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເປັນພະຍານທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ແລະ ດນບັນດານໃຈກວ່າການທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າທາລາຍຊາຕານໂດຍກງ. ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່
ໃນເນື້ອໜັງສາມາດຊ່ວຍໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ສູ້າງໄດູ້ດີກວ່າ ແລະ ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບ
ພຣະເຈື້າເອງໃນທ່າມກາງສິື່ງຖກສູ້າງຂອງພຣະອງໄດູ້ດີກວ່າ.
(ຄັດຈາກ ໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ກາ ນ ບັງ ເ ກີດ ເ ປັນ ມະ ນ ຸດ ສອ ງ ຄັື້ງ ເ ຮັດ ໃຫ ູ້ຄ ວ າ ມໝ າ ຍຂອ ງ ກາ ນ ບັງ ເ ກີດ
ເປັນ ມະ ນ ຸດ ຄ ບຖູ້ວ ນ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ການບັງເກີດຄັື້ງທີໜື່ງແມ່ນເພື່ອໄຖ່ມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ, ເພື່ອໄຖ່ບາບເຂາ
ໂດຍຜ່ານຮ່າງກາຍທີື່ເປັນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູ ນັື້ນກໍຄ ພຣະອງຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກໄມູ້
ກາງແຂນ, ແຕ່ອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍທີື່ເສື່ອມຊາມຍັງຄງຢ່ພາຍໃນມະນຸດ. ການບັງເກີດຄັື້ງທີສອງບໍໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນເຄື່ອງບຊາໄຖ່ບາບອີກຕໍໍ່ໄປ ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ມັນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍຄນທີື່ຖກໄຖ່
ຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສມບນ. ເຮັດແບບນີື້ກໍເພື່ອວ່າຄນທີື່ໄດູ້ຮັບອະໄພໂທດຈະລອດພື້ນຈາກ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາອາດຈະຖກເຮັດໃຫູ້ບໍລິສຸດຢ່າງສມບນ
ແລະ ເພື່ອພວກເຂາອາດຈະໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງທາງດູ້ານອຸປະນິໄສ, ກາຍເປັນຄນທີື່ລອດພື້ນຈາກ
ອິດທິພນແຫ່ງຄວາມມດຂອງຊາຕານ ແລະ ກັບຄນມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈື້າ. ມີແຕ່ໃນວິທີນີື້
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ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງຈະໄດູ້ພື້ນຈາກບາບຢ່າງສມບນ. ຫຼັງຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດູ້ມາເຖິງຈຸດສິື້ນ
ສຸດ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຈື້າກໍເລີື່ມຕື້ນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ ເຊິື່ງສບຕໍຈ
ໍ່ ນ
ເຖິງຍຸກສຸດທູ້າຍທີື່ພຣະອງຈະເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຊາດບໍລິສຸດຢ່າງສມບນຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການ
ຂູ້ຽນຕີມະນຸດຊາດຍູ້ອນຄວາມກະບດຂອງພວກເຂາ. ພຽງແຕ່ເມື່ອນັື້ນ ພຣະເຈື້າຈື່ງຈະສິື້ນສຸດ
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະອງ ແລະ ເຂື້າສ່ການພັກຜ່ອນ. ສະນັື້ນ ໃນທັງສາມຂັື້ນຕອນ
ຂອງພາລະກິດ, ພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງພຽງແຕ່ສອງຄັື້ງເພອ
ື່ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ທ່າມກາງມະນຸດດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ. ນັື້ນກໍເພາະວ່າ ມີພຽງໜື່ງໃນສາມຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດເທັ່າ
ນັື້ນທີື່ເປັນການນາພາມະນຸດໃນການດາລງຊີວິດຂອງພວກເຂາ, ໃນຂະນະທີື່ອີກສອງຂັື້ນຕອນ
ປະກອບດູ້ວຍພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ. ມີພຽງແຕ່ການກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງເທັ່ານັື້ນ ພຣະເຈື້າ
ຈື່ງສາມາດດາລງຊີວິດຢຄ
່ ຽງຂູ້າງກັບມະນຸດ, ຜະເຊີນກັບການທນທຸກໃນໂລກ ແລະ ດາລງຊີວິດໃນ
ຮ່າງກາຍເນື້ອໜັງທາມະດາ. ມີພຽງແຕ່ໃນວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ພຣະອງຈື່ງສາມາດສະໜອງຫນທາງທີື່ເປັນ
ຈິງໃຫູ້ກັບມະນຸດໄດູ້ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງທີື່ພວກເຂາຕູ້ອງການໃນຖານະສິື່ງຖກສູ້າງ. ມັນແມ່ນຜ່ານການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ ແລະ ບໍໍ່
ແມ່ນໄດູ້ຮັບມາຈາກສະຫວັນໂດຍກງຍູ້ອນຄາອະທິຖານຂອງເຂາ. ເພາະວ່າມະນຸດມາຈາກເນື້ອໜັງ
ແລະ ເລອດ, ເຂາຈງື່ ບໍໍ່ມທ
ີ າງເຫັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້, ແຮງໄກທີື່ເຂາຈະເຂື້າເຖິງ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງ. ສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດສາຜັດລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມີພຽງແຕ່ວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ມະນຸດຈື່ງສາມາດເຂື້າໃຈຫນທາງທັງໝດ ແລະ ຄວາມ
ຈິງທັງໝດ ແລະ ຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນຢ່າງສມບນ. ການບັງເກີດຄັື້ງທີສອງແມ່ນພຽງພໍທີື່ຈະກາຈັດ
ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ເຂາບໍລິສຸດຢ່າງສມບນ. ສະນັື້ນ ຍູ້ອນການບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຄັື້ງທີສອງ ພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈາື້ ທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງຈື່ງຈະນາໄປສ່ຈຸດສິື້ນສຸດ ແລະ ສຸດ
ທູ້າຍ ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ. ຫຼງັ ຈາກນັນ
ື້
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນເນື້ອໜັງກໍຈະສິື້ນສຸດລງທັງໝດ. ຫຼງັ ຈາກການເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີ
ສອງ, ພຣະອງຈະບໍໍ່ເກີດເປັນມະນຸດເປັນຄັື້ງທີສາມເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ
ການຄຸູ້ມຄອງທັງໝດຂອງພຣະອງແມ່ນເຖິງຈຸດສິນ
ື້ ສຸດແລູ້ວ. ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຍຸກສຸດ
ທູ້າຍແມ່ນການຮັບເອາຄນທີື່ພຣະອງໄດູ້ເລອກໄວູ້ຢ່າງສມບນ ແລະ ມະນຸດຊາດທັງປວງໃນຍຸກສຸດ
ທູ້າຍແມ່ນຈະຖກແບ່ງອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາ. ພຣະອງຈະບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມ
ລອດພື້ນອີກຕໍໍ່ໄປ ຫຼ ພຣະອງຈະບໍໍ່ກັບຄນສ່ເນື້ອໜັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃດໜື່ງອີກ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນເວລາທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິດບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງນັື້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອງ
ຍັງມດມວຢ່ ແລະ ບໍໍ່ທັນແຈ່ມແຈູ້ງເທື່ອ. ມະນຸດເຊື່ອສະເໝີວ່າ ພຣະອງເປັນບຸດຊາຍຂອງເດວິດ ແລະ
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ປະກາດພຣະອງໃຫູ້ເປັນສາສະດາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າທີື່ມີຄວາມເມດຕາກະລຸນາທີື່ໄຖ່ບາບ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດ. ຍູ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ ບາງຄນກໍໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວພຽງແຕ່ໄດູ້ຈັບບາຍ
ຂອບເສື້ອຜູ້າຂອງພຣະອງ; ຄນຕາບອດກໍສາມາດເຫັນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄນຕາຍຍັງສາມາດຟືື້ນຄນໄດູ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຄື້ນພບອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍອັນເສື່ອມຊາມທີື່ຝັງເລິກຢ່ພາຍໃນຕວ
ພວກເຂາ ຫຼ ພວກເຂາບໍຮ
ໍ່ ູ້ວິທີທາງກາຈັດອຸປະນິໄສນັື້ນອອກໄປ. ມະນຸດໄດູ້ຮັບພຣະກະລຸນາຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊັັ່ນ: ຄວາມສະຫງ ບສຸກ, ຄວາມສຸກຂອງຮ່າງກາຍ, ຄວາມສັດທາພຽງຄນດຽວກໍນາ
ການອວຍພອນມາເຖິງຄອບຄວທັງໝດ, ການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນທີື່ເຫຼອ
ແມ່ນເປັນການກະທາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ການມີສິນທາ. ຖູ້າມະນຸດສາມາດດາລງຊີວິດບນພື້ນຖານ
ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ພວກເຂາຖວ່າເປັນຜູ້ເຊື່ອທີື່ເໝາະສມທີື່ສຸດ. ມີພຽງຜູ້ເຊື່ອແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນເມື່ອຕາຍໄປຈະ
ໄດູ້ໄປສ່ສະຫວັນ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂາໄດູ້ຖກຊ່ວຍໃຫູ້ພື້ນແລູ້ວ. ແຕ່ວ່າ ໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຂາ ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ເຄີຍເຂື້າໃຈຫນທາງແຫ່ງຊີວິດເລີຍ. ພວກເຂາສູ້າງແຕ່ຄວາມບາບ ສູ້າງບາບແລູ້ວກໍ
ສະຫຼະພາບບາບ. ເຮັດແບບນັື້ນຊໍ້າແລູ້ວຊໍ້າອີກໂດຍບໍໍ່ມີການຄື້ນຄິດຫາເສັື້ນທາງເພື່ອປ່ຽນແປງອຸປະ
ນິໄສຂອງພວກເຂາເລີຍ. ນັື້ນຄສະພາບຂອງມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແລູ້ວມະນຸດໄດູ້ຮັບຄວາມ
ລອດພື້ນຢ່າງສມບນບໍ? ບໍ!ໍ່ ສະນັື້ນ ຫລັງຈາກພາລະກິດຍຸກນັື້ນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ກໍຍັງມີພາລະກິດຂອງ
ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ. ພາລະກິດຍຸກນີື້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດບໍລິສຸດໂດຍວິທີທາງ
ແຫ່ງພຣະທາ ແລະ ເປັນການມອບຫນທາງໃຫູ້ມະນຸດປະຕິບັດຕາມ. ຍຸກນີື້ຈະບໍໍ່ມີຜນປະໂຫຍດ ຫຼ ມີ
ຄວາມໝາຍ ຖູ້າຍັງມີການສບຕໍໍ່ກາຈັດມານຮູ້າຍ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫູ້ການລບລູ້າງທາມະຊາດ
ແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດລື້ມເຫຼວ ແລະ ມະນຸດກໍຈະຢຸດຢ່ໃນການໃຫູ້ອະໄພບາບຂອງພວກ
ເຂາ. ໂດຍຜ່ານການຖວາຍບາບ ມະນຸດໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາ ນັື້ນ
ກໍຄຍູ້ອນພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບດູ້ວຍການຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ແລະ ຍູ້ອນພຣະເຈື້າ
ໄດູ້ເອາຊະນະຊາຕານ ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບ. ແຕ່ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມ
ຂອງມະນຸດຍັງຄງເສື່ອມຊາມຢ່ ມະນຸດຍັງສາມາດສູ້າງບາບ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າຍັງບໍໍ່
ໄດູ້ຖກຮັບເອາໂດຍມະນຸດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ໃນຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈື້າຈື່ງໃຊູ້ພຣະທາເພື່ອ
ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອຊາມຂອງມະນຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາປະຕິບັດຕາມເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ.
ຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ່າຂັື້ນຕອນທີຜ
ື່ ່ານມາ ພູ້ອມທັງມີຜນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າ
ເປັນຍຸກແຫ່ງພຣະທາທີື່ສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍກງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ອປ
ຸ ະນິໄສຂອງມະນຸດໄດູ້ຮັບ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງໝດ; ເປັນຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີື່ລະອຽດຂື້ນຫຼາຍ. ສະນັື້ນ ການບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ສາເລັດຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ສາເລັດແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນເພື່ອຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ພຣະເຈື້າ ໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທາອິດຂອງພຣະອງ ບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດແຫ່ງການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດສມບນ; ພຣະອງພຽງແຕ່ເຮັດໃຫູ້ຂັື້ນຕອນທາອິດຂອງພາລະກິດສມບນ ເຊິື່ງມັນ
ຈາເປັນສາລັບພຣະເຈື້າທີື່ຈະປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງ. ສະນັື້ນ ເພື່ອທີື່ຈະສາເລັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ພຣະເຈື້າໄດູ້ກັບຄນໄປສ່ເນື້ອໜັງອີກຄັື້ງ ມີຊີວິດຢ່ໂດຍຄວາມທາມະດາ ແລະ
ຄວາມເປັນຈິງທັງໝດຂອງເນື້ອໜັງ ນັື້ນກໍຄ ການເຮັດໃຫູ້ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າປາກດໃນເນື້ອໜັງທີື່
ທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ມີຫຍັງພິເສດຢ່າງສມບນ ທັງໝດກໍເພື່ອສາເລັດພາລະກິດທີື່ພຣະອງຍັງເຮັດບໍໍ່ແລູ້ວ
ໃນເນື້ອໜັງ. ໃນແກ່ນແທູ້ແລູ້ວ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີື່ສອງແມ່ນຄກັນກັບຄັື້ງທາອິດ ແຕ່ເປັນ
ຈິງຫຼາຍກວ່າເກັ່າ, ເຖິງກັບທາມະດາຫຼາຍກວ່າຄັື້ງທາອິດ. ຜນຕາມມາກໍຄ ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງ
ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຜະເຊີນແມ່ນຍິງື່ ໃຫຍ່ກວ່າຄັື້ງທາອິດ ແຕ່ຄວາມທຸກທໍລະມານນີື້
ເປັນຜນມາຈາກພັນທະກິດຜ່ານເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ, ເຊິື່ງແຕກຕ່າງຈາກການຄວາມທຸກຂອງມະນຸດ
ທີື່ເສື່ອມຊາມ. ມັນຍັງເກີດມາຈາກຄວາມເປັນທາມະດາ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ.
ຍູ້ອນພຣະອງປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງໃນເນື້ອໜັງທາມະດາ ແລະ ເປັນຈິງຢ່າງສິື້ນເຊີງ, ເນື້ອ
ໜັງຕູ້ອງອດທນຕໍໍ່ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່. ຍິງື່ ເນື້ອໜັງນີື້ທາມະດາ ແລະ ເປັນຈິງຫຼາຍພຽງໃດ
ພຣະອງກໍທນທຸກໃນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງຫຼາຍພຽງນັື້ນ. ພາລະກິດຂອງພຣະອງທີຖ
ື່ ກ
ສະແດງອອກໃນເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາຫຼາຍ ເຊິື່ງບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ເໜອທາມະຊາດເລີຍ. ຍູ້ອນເນື້ອໜັງຂອງ
ພຣະອງທາມະດາ ແລະ ຕູ້ອງຮັບແບກພາລະກິດແຫ່ງການຊ່ວຍມະນຸດ, ພຣະອງຍິື່ງທນທຸກຫຼາຍກວ່າ
ເນື້ອໜັງທີື່ເໜອທາມະຊາດ ແລະ ການທນທຸກທັງໝດນີື້ເກີດມາຈາກຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມທາ
ມະດາຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ. ຈາກການທີື່ທນທຸກຂອງເນື້ອໜັງທັງສອງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໄດູ້
ຮັບໃນຂະນະທີື່ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງ ຄນໆໜື່ງສາມາດເຫັນເຖິງແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ຍິື່ງເນື້ອໜັງເປັນທາມະດາພຽງໃດ ພຣະອງຍິື່ງຕູ້ອງອດທນກັບຄວາມລາບາກທີື່
ຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍພຽງນັື້ນໃນເວລາທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດ; ຍິື່ງເມື່ອເນື້ອໜັງທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດເປັນຈິງ
ຫຼາຍພຽງໃດ ຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆທີື່ຜູ້ຄນຈະຮັບກໍຍິື່ງຮຸນແຮງຫຼາຍພຽງນັື້ນ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ
ກໍມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະເກີດຂື້ນກັບພຣະອງຫຼາຍພຽງນັື້ນ. ແລູ້ວຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍິື່ງເນື້ອໜັງເປັນຈິງຫຼາຍ
ພຽງໃດ ແລະ ເນື້ອໜັງຍິງື່ ມີຄວາມຕູ້ອງການເພີື່ມ ແລະ ຄວາມສານກທີື່ສມບນຂອງມະນຸດທີື່ທາມະ
ດາຫຼາຍພຽງໃດ ພຣະອງກໍຍິື່ງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງຫຼາຍພຽງນັື້ນ. ນັື້ນ
ມັນແມ່ນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູທີື່ຖກຄງທີື່ໄມູ້ກາງແຂນ, ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງທີື່ຍອມສະຫຼະເພອ
ື່
ເປັນເຄື່ອງບຊາແທນຄວາມຜິດບາບ; ມັນແມ່ນດູ້ວຍເນື້ອໜັງທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ ທີື່ເຮັດ
ໃຫູ້ພຣະອງເອາຊະນະຊາຕານ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ພື້ນຈາກໄມູ້ກາງແຂນຢ່າງສມບນ. ແລູ້ວມັນ
ແມ່ນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າໃນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງແທູ້ໆທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ເອາຊະນະ ແລະ ເອາຊະນະຊາຕານ. ມີພຽງແຕ່ເນື້ອໜັງທີື່ທາມະດາ ແລະ ເປັນຈິງຢ່າງສມບນເທັ່ານັື້ນ
ທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະທັງໝດ ແລະ ສູ້າງປະຈັກພະຍານທີື່ແຂງກູ້າ. ນັນ
ື້ ໝ
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າຍຄວາມວ່າ ການເອາຊະນະມະນຸດຖກເຮັດໃຫູ້ມີປະສິດຕິພາບຜ່ານຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມທາ
ມະດາຂອງພຣະເຈື້າຜ່ານເນື້ອໜັງ, ບໍໍ່ແມ່ນຜ່ານສິງື່ ອັດສະຈັນ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີື່ເໜອທາມະຊາດ.
ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດນີື້ແມ່ນເພື່ອກ່າວ ແລະ ເພອ
ື່ ເອາຊະນະ ແລະ ເຮັດໃຫູ້
ມະນຸດສມບນ; ເວື້າອີກແບບໜື່ງກໍຄ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານທີື່ເຮັດໃຫູ້ເກີດເປັນຈິງຜ່ານເນື້ອໜັ
ງ ໜູ້າທີື່ຂອງເນື້ອໜັງ ແມ່ນເພື່ອກ່າວພຣະທາ ແລະ ເພື່ອເອາຊະນະ, ເປີດເຜີຍ, ເຮັດໃຫູ້ສມບນ ແລະ
ກາຈັດມະນຸດຢ່າງສມບນ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມັນແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະນີື້ ທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງສາເລັດລງຢ່າງສມບນແບບ. ພາລະກິດການໄຖ່ບາບໃນເບື້ອງຕື້ນ
ເປັນພຽງການເລີື່ມຕື້ນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ; ເນື້ອໜັງຜູ້ທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດ
ແຫ່ງການເອາຊະນະຈະເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງໝດສມບນ. ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງເພດ ຄນໜື່ງເປັນຜູ້ຊາຍ ແລະ ອີກຄນໜື່ງແມ່ນຜູ້ຍິງ; ດູ້ວຍວິທີນີື້ ຄວາມໝາຍຂອງການ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ແລະ ກາຈັດແນວຄິດຂອງມະນຸດກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າ: ພຣະເຈື້າສາມາດເປັນທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແລະ ໃນແກ່ນແທູ້ແລູ້ວ ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດແມ່ນໄຮູ້ເພດ. ພຣະອງສູ້າງທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແລະ ສາລັບພຣະອງແລູ້ວ ບໍໍ່ມີການ
ຈາແນກລະຫວ່າງເພດ. ໃນຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈື້າບໍໍ່ປະຕິບັດໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງ
ອັດສະຈັນ, ເພື່ອວ່າພາລະກິດຈະບັນລຸຜນຂອງມັນດູ້ວຍວິທີແຫ່ງພຣະທາ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ເຫດຜນນີື້
ກໍຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນເວລານີື້ບໍໍ່ແມ່ນການຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ
ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ, ແຕ່ເປັນການເອາຊະນະມະນຸດຜ່ານການກ່າວ ເຊິື່ງຈະເວື້າວ່າ ທັກສະໂດຍທາມະຊາດ
ຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງແມ່ນການກ່າວພຣະທາ ແລະ ເອາຊະນະມະນຸດ, ບໍໍ່ແມ່ນການ
ຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ. ພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາບໍໍ່ແມ່ນ
ການປະຕິບັດສິື່ງອັດສະຈັນ, ເຊິື່ງບໍໍ່ແມ່ນການຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ, ແຕ່ເປັນການ
ກ່າວພຣະທາ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງຈື່ງເບິງື່ ຄວ່າທາມະດາຕໍໍ່ຜູ້ຄນ
ຫຼາຍກວ່າຄັື້ງທາອິດ. ຜູ້ຄນເຫັນວ່າ ການບັງເກີດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນການຕວະ; ແຕ່ວ່າພຣະເຈື້າທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດນີື້ແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຢຊູທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອງທັງ
ສອງແມ່ນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ແຕ່ພຣະອງກໍບໍໍ່ຄກັນຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ພຣະເຢຊູມີຄວາມເປັນ
ມະນຸດທີື່ທາມະດາ, ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ບໍໍ່ມີຫຍັງພິເສດ, ແຕ່ພຣະອງປະກອບມີໝາຍສາຄັນ ແລະ
ສິື່ງອັດສະຈັນຫຼາຍຢ່າງ. ໃນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດນີື້ ຕາຂອງມະນຸດຈະບໍໍ່ເຫັນໝາຍສາຄັນ ຫຼ
ສິື່ງອັດສະຈັນ, ບໍໍ່ມກ
ີ ານຮັກສາຄນປ່ວຍ ຫຼ ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ, ບໍໍ່ມີການຍ່າງເທິງທະເລ ຫຼ ການອດ
ອາຫານເປັນເວລາສີື່ສິບມື້... ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດດຽວກັນກັບທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ, ນັື້ນບໍໍ່
ແມ່ນຍູ້ອນວ່າ ໃນແກ່ນແທູ້ແລູ້ວ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຢຊູ, ແຕ່ຍູ້ອນວ່າ ມັນບໍໍ່
ແມ່ນພັນທະກິດຂອງພຣະອງທີື່ຈະຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ. ພຣະອງບໍໍ່ທາລາຍພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງເອງ, ບໍໍ່ລບກວນພາລະກິດຂອງພຣະອງເອງ. ຍູ້ອນພຣະອງເອາຊະນະມະນຸດຜ່ານພຣະທາ
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ທີື່ເປັນຈິງຂອງພຣະອງ ຈງື່ ບໍໍ່ຈາເປັນທີື່ຈະເອາຊະນະເຂາດູ້ວຍສິື່ງອັດສະຈັນ ແລະ ສະນັື້ນ ຂັື້ນຕອນນີື້
ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດສມບນ.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່ພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງກ່າວວ່າ ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ? ຍູ້ອນວ່າ ພຣະທາບໍໍ່ໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງຢ່າງສິນ
ື້ ເຊີງ. ສິື່ງທີື່ພຣະເຢຊູເຮັດ
ແມ່ນເປັນພຽງສ່ວນໜື່ງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຜ່ານເນື້ອໜັງເທັ່ານັື້ນ; ພຣະອງພຽງແຕ່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດແຫ່ງການຮັບເອາມະນຸດຢ່າງສມບນ. ຍູ້ອນ
ເຫດຜນນີື້ ພຣະເຈື້າຈື່ງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງອີກຄັື້ງໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດຍັງຖກ
ປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງທາມະດາເຊັັ່ນກັນ; ມັນໄດູ້ຖກປະຕິບັດທັງໝດໂດຍມະນຸດທາມະດາ, ເຊິື່ງທີື່ມີ
ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ວິເສດຫຍັງແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ. ເວື້າອີກຢ່າງກໍຄ ພຣະເຈື້າກາຍເປັນມະນຸດ
ໂດຍສມບນ; ພຣະອງເປັນບຸກຄນທີື່ມີຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າ, ເປັນມະນຸດທີື່ສມບນ, ເປັນເນື້ອໜັງທີື່
ສມບນ, ຜູ້ທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດ. ສາຍຕາຂອງມະນຸດເຫັນຮ່າງກາຍທີື່ເປັນເນື້ອໜັງທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມພິເສດ
ຫຍັງທັງໝດ, ເປັນບຸກຄນທາມະດາສາມັນທີື່ສາມາດເວື້າພາສາແຫ່ງສະຫວັນໄດູ້, ຜູ້ເປັນຜູ້ທີື່ບໍໍ່
ສະແດງໝາຍສາຄັນທີື່ມະຫັດສະຈັນໃດໆ, ບໍໍ່ເຮັດສິື່ງອັດສະຈັນ, ແຮງໄກທີື່ຈະເປີດໂປງຄວາມຈິງພາຍ
ໃນທີື່ກ່ຽວກັບສາສະໜານັື້ນໃນຫູ້ອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ເລີຍ. ສາລັບຜູ້ຄນແລູ້ວ ພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງເບິື່ງບໍໍ່ຄກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຄັື້ງທາອິດ ຫຼາຍເຖິງຂັື້ນທັງສອງ
ເບິື່ງຄວ່າບໍໍ່ມີຫຍັງຄູ້າຍຄກັນເລີຍ ແລະ ບໍໍ່ມີຫຍັງໃນພາລະກິດຄັື້ງທາອິດສາມາດເຫັນໃນຄັື້ງນີື້ໄດູ້. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພາລະກິດຂອງເນື້ອໜັງຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງແຕກຕ່າງຈາກຄັື້ງທາອິດ, ເຊິື່ງນັື້ນບໍໍ່
ໄດູ້ພິສດວ່າ ແຫຼ່ງກາເນີດຂອງພຣະອງທັງສອງບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງອັນໜື່ງອັນດຽວກັນ. ບໍໍ່ວ່າແຫຼ່ງກາເນີດ
ຂອງພຣະອງທັງສອງຈະຄກັນ ຫຼ ບໍໍ່ແມ່ນອີງຕາມທາມະຊາດຂອງພາລະກິດທີື່ເຮັດສາເລັດໂດຍເນື້ອໜັງ
ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຕາມເປືອກນອກຂອງພຣະອງທັງສອງ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງ
ພຣະອງ ພຣະເຈື້າບັງເກີດເປັນມະນຸດສອງຄັື້ງ ແລະ ທັງສອງຄັື້ງ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດເລີື່ມເປີດຍຸກໃໝ່, ນາພາພາລະກິດໃໝ່; ການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄວບຄ່ເສີມເຊິື່ງກັນ
ແລະກັນ. ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຕາຂອງມະນຸດຈະເບິື່ງອອກວ່າ ເນື້ອໜັງທັງສອງມາຈາກແຫຼງ່ ກາເນີດ
ດຽວກັນແທູ້ໆ. ແນ່ນອນ ສິື່ງນີື້ແມ່ນຢ່ເໜອຄວາມສາມາດຂອງສາຍຕາຂອງມະນຸດ ຫຼ ຄວາມຄິດ
ຂອງມະນຸດ. ແຕ່ໃນແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ ພຣະອງເປັນອັນໜື່ງອັນດຽວກັນ, ຍູ້ອນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງເລີມ
ື່ ຕື້ນຈາກພຣະວິນຍານດຽວກັນ. ບໍໍ່ວ່າເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຈະເກີດ
ຈາກແຫຼ່ງກາເນີດດຽວກັນ ຫຼ ບໍໍ່ກໍຕາມ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຕັດສິນໄດູ້ຈາກຍຸກ ແລະ ບ່ອນທີື່ພຣະອງ
ກາເນີດ ຫຼ ປັດໃຈອື່ນໆ, ແຕ່ໂດຍພາລະກິດອັນສັກສິດຂອງພຣະອງ. ເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດນັື້ນເປັນ
ມະນຸດຄັື້ງທີສອງບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃດເລີຍທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ, ຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່
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ໄດູ້ຍດໝັື້ນກັບທານຽມ, ແຕ່ເປີດເສັື້ນທາງໃໝ່ໃນແຕ່ລະຄັື້ງ. ເນື້ອໜັງທີບ
ື່ ັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີ
ສອງບໍໍ່ໄດູ້ແນໃສ່ການລງເລິກ ຫຼ ການເຮັດເກີດຄວາມປະທັບໃຈຂອງເນື້ອໜັງຄັື້ງທາອິດໃນຄວາມ
ຄິດຂອງຜູ້ຄນ, ແຕ່ເພອ
ື່ ປະກອບເສີມ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມັນສມບນຂື້ນ, ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ຄວາມຮູ້ຂອງ
ມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າເລິກເຊິື່ງຂື້ນ, ເພື່ອທາລາຍກດລະບຽບທຸກຂໍໍ້ທີື່ມີຢ່ໃນຫວໃຈຂອງຜູ້ຄນ ແລະ
ເພື່ອກາຈັດພາບທີື່ຜິດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ. ເຊິື່ງມັນສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ບໍໍ່ມີຂນ
ັື້
ຕອນໃດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງສາມາດມອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອງໃຫູ້ແກ່ມະນຸດໄດູ້ຢາ່ ງ
ສມບນ; ເຊິື່ງແຕ່ລະຂັື້ນຕອນແມ່ນໃຫູ້ຄວາມຮູ້ພຽງແຕ່ສ່ວນໜື່ງ, ບໍໍ່ແມ່ນທັງໝດ. ເຖິງແມ່ນພຣະເຈື້າ
ສະແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງຢ່າງຄບຖູ້ວນ, ແຕ່ຍູ້ອນຄວາມສາມາດໃນການເຂື້າໃຈຂອງມະນຸດມີ
ຄວາມຈາກັດ, ຄວາມຮຂ
ູ້ ອງເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າຍັງຄງບໍໍ່ສມບນ. ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະໃຊູ້ພາສາ
ມະນຸດເພື່ອສື່ສານອຸປະນິໄສທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ; ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຂັື້ນຕອນໜື່ງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງຈະສະແດງເຖິງພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງສມບນໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນື້ອ
ໜັງພາຍໃຕູ້ການປົກຄຸມຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາຂອງພຣະອງ ແລະ ຄນໆໜື່ງນັື້ນພຽງແຕ່
ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະອງໄດູ້ຜ່ານການສະແດງອອກຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈື້າຂອງພຣະອງ, ບໍໍ່ແມ່ນຜ່ານ
ເປືອກຮ່າງກາຍຂອງພຣະອງ. ພຣະເຈື້າມາສ່ເນື້ອໜັງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫູ້ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະອງຜ່ານຫຼາກ
ຫຼາຍວິທີທາງຂອງພາລະກິດ ແລະ ບໍໍ່ມີຈັກເທື່ອທີສ
ື່ ອງຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງຈະຄກັນ.
ມີພຽງແຕ່ວິທີນີື້ທີື່ມະນຸດສາມາດມີຄວາມຮູ້ຢ່າງຄບຖູ້ວນກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງ,
ບໍໍ່ຈາກັດພຽງດູ້ານໃດໜື່ງ.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່ພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີື່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ສາເລັດຕາມແກ່ນແທູ້ທີື່
ວ່າ “ພຣະທາຢ່ກັບພຣະເຈື້າ”: ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈື້າຢ່ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ
ຢ່ກັບເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຕັດຂາດຈາກເນື້ອໜັງໄດູ້. ນັື້ນກໍຄ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດຢ່ກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງເປັນເຄື່ອງພິສດຢ່າງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແມ່ນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທາອິດຂອງພຣະເຈື້າ. ຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດ
ເຮັດສາເລັດຕາມຄວາມໝາຍແທູ້ຈິງຂອງພຣະທາທີື່ວ່າ “ພຣະທາກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ”, ເພີື່ມເຕີມ
ຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິື່ງຕໍໍ່ພຣະທາທີື່ວ່າ “ພຣະທາຢ່ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະທາເປັນພຣະເຈື້າ” ແລະ
ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າເຊື່ອຢ່າງໜັກແໜູ້ນໃນພຣະທາທີື່ວ່າ “ໃນຕື້ນເດີມນັື້ນຊງມີພຣະທາຢ່ແລູ້ວ”. ນັື້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າ ໃນເວລາແຫ່ງການເນລະມິດສູ້າງ ພຣະເຈື້າມີພຣະທາ, ພຣະທາຂອງພຣະອງຢ່ກັບພຣະອງ
ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຕັດຂາດຈາກພຣະອງໄດູ້ ແລະ ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ, ພຣະອງຍິື່ງເຮັດໃຫູ້ລິດອານາດ ແລະ
ສິດອານາດຂອງພຣະທາຂອງພຣະອງຊັດເຈນຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຫັນເຖິງຫນທາງທັງ
ໝດຂອງພຣະອງ, ໄດູ້ຍນ
ິ ພຣະທາທັງໝດຂອງພຣະອງ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ.
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ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈສິງື່ ເຫຼັ່ານີຢ
ື້ ່າງທັ່ວເຖິງ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນຄາຖາມກ່ຽວກັບການຮູ້ຈັກເນື້ອໜັງ, ແຕ່ກ່ຽວກັບ
ວິທທ
ີ ເື່ີ ຈາື້ ເຂາື້ ໃຈເນອ
ື້ ໜັງ ແລະ ພຣະທາ. ນີື້ແມ່ນຄາພະຍານທີື່ເຈື້າຕູ້ອງເປັນ ເຊິື່ງທຸກຄນຕູ້ອງຮູ້.
ຍູ້ອນນີແ
ື້ ມ່ນພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທີສອງ ແລະ ຄັື້ງສຸດທູ້າຍທີື່ພຣະເຈື້າຈະກາຍ
ມາເປັນເນື້ອໜັງ, ມັນເຮັດໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດສາເລັດຢ່າງສມບນ, ໄດູ້ຖກ
ປະຕິບັດຢ່າງທັ່ວເຖິງ ແລະ ກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ນາຍຸກຂອງ
ການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງມາສ່ຈຸດສຸດທູ້າຍ.
(ຄັດຈາກບດ “ການປະຕິບັດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບໍໍ່ວ່າໃນຂັື້ນຕອນນີື້ ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດກາລັງອດທນຕໍໍ່ຄວາມລາບາກ ຫຼ ປະຕິບັດ
ພັນທະກິດຂອງພຣະອງກໍຕາມ, ພຣະອງເຮັດແບບນັື້ນກໍເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດສມບນ, ຍູ້ອນວ່າ ນີື້ແມ່ນການບັງເກີດຄັື້ງສຸດທູ້າຍຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າພຽງແຕ່
ສາມາດບັງເກີດເປັນມະນຸດສອງຄັື້ງ. ບໍໍ່ສາມາດມີຄັື້ງທີສາມໄດູ້. ການບັງເກີດເປັນມະນຸດຄັື້ງທາອິດ
ເປັນຜູ້ຊາຍ, ຄັື້ງທີສອງເປັນຜູ້ຍິງ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນີື້ ພາບລັກສະນະເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງສມບນ
ໃນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ; ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ການບັງເກີດເປັນມະນຸດທັງສອງຄັື້ງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງສາເລັດແລູ້ວ. ໃນຄັື້ງທາອິດ ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດມີຄວາມເປັນ
ມະນຸດທາມະດາ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດສມບນ. ເວລານີື້ ພຣະອງກໍມີ
ຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາເຊັັ່ນກັນ ແຕ່ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດແຕກຕ່າງກັນ:
ການບັງເກີດເລິກເຊິື່ງກວ່າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງກໍມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິື່ງກວ່າ. ເຫດຜນ
ທີື່ພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງອີກຄັື້ງກໍເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ສມບນ. ເມື່ອພຣະເຈື້າໄດູ້ສິື້ນສຸດຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງຢ່າງສມບນແລູ້ວ, ຄວາມໝ
າຍທັງໝດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ ນັື້ນກໍຄ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນເນື້ອໜັງມະນຸດ ຈະຖກ
ເຮັດໃຫູ້ສມບນ ແລະ ຈະບໍໍ່ມີພາລະກິດໃດອີກທີຈ
ື່ ະເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໂດຍຜ່ານເນື້ອໜັງມະນຸດ. ນັື້ນໝ
າຍຄວາມວ່າ ນັບຕັື້ງແຕ່ປັດຈຸບັນເປັນຕື້ນໄປ ພຣະເຈື້ານັື້ນຈະບໍໍ່ມາສະຖິດເຂື້າສ່ເນື້ອໜັງມະນຸດອີກຄັື້ງ
ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງເນື້ອໜັງທີື່ພຣະເຈື້າສະຖິດຢ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ກາ ນບັງ ເກີດ ເປັນ ມະ ນ ຸດ ທ ັງ ສອງຄັື້ງ ໄດູ້ເ ຮັດ ໃຫ ູ້ຄ ວາ ມ
ສ າ ຄັນ ຂອງກາ ນບັງ ເກີດ ເປັນ ມະ ນ ຸດ ສ າ ເລັດ
ແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈື້າແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຕວຈິງຂອງມັນເອງ.
ໃນເວລານັື້ນ ເມື່ອພຣະເຢຊູມາ ພຣະອງມາໃນຮບຮ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ເມື່ອພຣະເຈື້າມາໃນຄັື້ງນີື້ ຮບຮ່າງ
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ຂອງພຣະອງເປັນແມ່ຍງິ . ຈາກສິື່ງນີື້ ເຈື້າສາມາດເຫັນໄດູ້ວ່າ ການເນລະມິດສູ້າງທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ
ແມ່ຍິງຂອງພຣະເຈື້າສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ສາລັບພຣະອງແລູ້ວ ບໍໍ່ມີ
ຄວາມແບ່ງແຍກທາງດູ້ານເພດ. ເມື່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງມາ ພຣະອງສາມາດສະຖິດເຂື້າໃນ
ເນື້ອໜັງໃດກໍໄດູ້ທີື່ພຣະອງພໍໃຈ ແລະ ເນື້ອໜັງນັື້ນສາມາດເປັນຕວແທນຂອງພຣະອງໄດູ້; ບໍໍ່ວ່າຈະ
ເປັນເພດຊາຍ ຫຼ ຍິງ, ມັນສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ພຣະເຈື້າໄດູ້ ຕາບໃດທີື່ມັນຄເນື້ອໜັງທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ. ຖູ້າພຣະເຢຊູປາກດເປັນເພດຍິງໃນເວລາພຣະອງມາ, ເວື້າອີກຢ່າງໜື່
ງກໍຄ ຖູ້າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບັງເກີດເປັນເດັກຍິງເຍາໄວ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນເດັກຊາຍ ຂັື້ນຕອນພາລະກິດ
ກໍຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດທັງໝດເຊັັ່ນດຽວກັນ. ຖູ້າເປັນເຊັັ່ນນັື້ນ, ຂັື້ນຕອນພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນກໍ
ຈະຕູ້ອງເຮັດໂດຍເພດຊາຍແທນ ແຕ່ພາລະກິດດັງັ່ ກ່າວກໍຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດທັງໝດຄເກັ່າ.
ພາລະກິດທີື່ສາເລັດໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນມີຄວາມສາຄັນຂອງມັນ; ບໍໍ່ມຂ
ີ ັື້ນຕອນໃດຂອງພາລະກິດທີຖ
ື່ ກ
ເຮັດຊໍ້າກັນ ຫຼ ມັນບໍໍ່ຂັດແຍູ້ງກັນເອງ. ໃນເວລານັນ
ື້ ເມື່ອກາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ພຣະເຢຊູໄດູ້ຖກເອີື້ນວ່າພຣະບຸດອງດຽວ ແລະ “ພຣະບຸດ” ໝາຍເຖິງເພດຊາຍ. ແຕ່ເຫດໃດພຣະບຸດ
ອງດຽວຈື່ງບໍໍ່ໄດູ້ກ່າວເຖິງໃນຍຸກນີື້? ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ຄວາມຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການຂອງພາລະກິດໄດູ້ເຮັດ
ໃຫູ້ມີການປ່ຽນແປງເພດທີື່ແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຢຊູ. ສາລັບພຣະເຈື້າແລູ້ວ ບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດູ້ານ
ທາງເພດ. ພຣະອງກະທາພາລະກິດຂອງພຣະອງຕາມທີື່ພຣະອງປາຖະໜາຈະເຮັດ ແລະ ໃນການ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ພາຍໃຕູ້ຂໍໍ້ຈາກັດໃດໆ, ແຕ່ເປັນການປະຕິບັດຢ່າງເສລີ
ເປັນພິເສດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທຸກຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດແມ່ນມີຄວາມສາຄັນທີື່ແທູ້ຈິງຂອງມັນ
ເອງ. ພຣະເຈື້າໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງສອງຄັື້ງ ແລະ ມັນຈະເຫັນໄດູ້ຢ່າງຈະແຈູ້ງເລີຍວ່າ ການບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງໃນຍຸກສຸດທູ້າຍນີື້ແມ່ນເປັນຄັື້ງສຸດທູ້າຍ. ພຣະອງມາເພື່ອເປີດເຜີຍການກະທາ
ທັງໝດຂອງພຣະອງ. ຖູ້າໃນຂັື້ນຕອນນີື້ທີື່ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງເພື່ອກະທາພາລະກິດ
ໂດຍພຣະອງເອງເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້ປະຈັກ ມະນຸດຈະຍດໝັື້ນໃນຄວາມຄິດຕະຫຼອດໄປວ່າ ພຣະເຈື້າ
ເປັນເພດຊາຍເທັ່ານັື້ນ, ບໍໍ່ແມ່ນເພດຍິງ. ກ່ອນໜູ້ານີ,ື້ ມວນມະນຸດຊາດເຊື່ອວ່າ ພຣະເຈື້າສາມາດເປັນ
ເພດຊາຍເທັ່ານັື້ນ ແລະ ເພດຍິງບໍໍ່ສາມາດເອີື້ນເປັນພຣະເຈື້າໄດູ້ ຍູ້ອນວ່າມະນຸດຊາດທັງປວງຖວ່າ ຜູ້
ຊາຍມີສິດອານາດເໜອຜູ້ຍິງ. ພວກເຂາເຊື່ອວ່າບໍໍ່ມີຜູ້ຍິງຄນໃດສາມາດປົກຄອງໄດູ້, ມີແຕ່ຜູ້ຊາຍເທັ່າ
ນັື້ນ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ພວກເຂາຍັງເວື້າວ່າ ຜູ້ຊາຍເປັນຫວໜູ້າຜູ້ຍິງ ເຊິື່ງຜູ້ຍິງຕູ້ອງເຊື່ອຟັງຜູ້ຊາຍ ແລະ
ບໍໍ່ສາມາດຢ່ເໜອຜູ້ຊາຍໄດູ້. ໃນອະດີດ, ການເວື້າວ່າ ຜູ້ຊາຍຄຫວໜູ້າຜູ້ຍິງນັື້ນແມ່ນໝາຍເຖິງອາດາມ
ກັບເອວາ ຜູ້ທີື່ຖກງູລໍໍ້ລວງ, ບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງທີື່ຖກສູ້າງໂດຍພຣະເຢໂຮວາໃນເບື້ອງ
ຕື້ນ. ແນ່ນອນຢ່ແລູ້ວ ຜຍ
ູ້ ິງກໍຕູ້ອງເຊື່ອຟັງ ແລະ ຮັກຜວຂອງນາງ ແລະ ຜເູ້ ປັນຜວກໍຕູ້ອງຮຽນຮູ້ທີື່ຈະ
ລູ້ຽງດ ແລະ ສະໜັບສະໜນຄອບຄວຂອງຕນ. ນີື້ແມ່ນກດເກນ ແລະ ກດບັນຍັດທີື່ວາງອອກ
ໂດຍພຣະເຢໂຮວາ ເຊິື່ງມະນຸດຊາດຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນການໃຊູ້ຊີວິດຂອງພວກເຂາຢ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກນີື້. ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ກ່າວຕໍໍ່ຜູ້ຍິງວ່າ “ຄວາມປາຖະໜາຂອງເຈື້າຈະຕູ້ອງເປັນຜວຂອງເຈື້າ ແລະ
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ລາວຈະປົກຄອງເຈື້າເອງ”. ພຣະອງກ່າວດັັ່ງນັື້ນກໍເພື່ອວ່າມະນຸດ (ນັື້ນກໍຄ ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ) ຈະ
ໄດູ້ໃຊູ້ຊີວິດເປັນປົກກະຕິຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ເພື່ອວ່າຊີວິດຂອງມະນຸດຈະໄດູ້ມີ
ໂຄງສູ້າງ ແລະ ບໍໍ່ອອກຈາກຄວາມເປັນລະບບລະບຽບທີື່ປົກກະຕິ. ດັັ່ງນັື້ນ ພຣະເຢໂຮວາ ຈື່ງສູ້າງ
ກດເກນທີື່ເໝາະສມສາລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງຄວນປະຕິບັດຕນແບບໃດ, ແຕ່ວ່າກດເກນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນ
ການດໃຊູ້ສະເພາະກັບທຸກສິື່ງທີື່ຖກສູ້າງຂື້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂູ້ອງຫຍັງ
ກັບພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ພຣະເຈື້າຈະເປັນເໝອນການສູ້າງຂອງພຣະອງໄດູ້ແນວໃດ?
ພຣະທາຂອງພຣະອງແມ່ນແນໃສ່ມະນຸດຊາດທີື່ພຣະອງສູ້າງຂື້ນເທັ່ານັື້ນ ມັນແມ່ນເພື່ອໃຫູ້
ມະນຸດຊາດໄດູ້ດາລງຊີວິດຢ່ແບບປົກກະຕິທີື່ພຣະອງສູ້າງຂື້ນສາລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ. ໃນຕື້ນເດີມ
ນັື້ນ ເມື່ອພຣະເຢໂຮວາເນລະມິດສູ້າງມະນຸດຊາດ ພຣະອງສູ້າງມະນຸດສອງປະເພດ, ທັງເພດຊາຍ ແລະ
ຍິງ. ສະນັື້ນ ຈື່ງມີການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະ ຍິງໃນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ຂອງພຣະອງ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຕັດສິນໃຈພາລະກິດຂອງພຣະອງໂດຍອີງຕາມພຣະທາທີື່ພຣະອງໄດູ້ກ່າວຕໍໍ່
ອາດາມ ແລະ ເອວາ. ໃນສອງຄັື້ງທີື່ພຣະອງກາຍເປັນເນື້ອໜັງນັື້ນ ແມ່ນໄດູ້ການດທັງໝດອີງຕາມ
ຄວາມຄິດຂອງພຣະອງໃນເວລາທີື່ພຣະອງສູ້າງມະນຸດໃນຄັື້ງທາອິດ, ນັື້ນກໍຄ ພຣະອງສາເລັດ
ພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປັນມະນຸດສອງຄັື້ງຂອງພຣະອງອີງຕາມເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງກ່ອນທີື່
ພວກເຂາໄດູ້ຖກເສື່ອມໂຊມອີກ. ຖູ້າມະນຸດຊາດຮັບເອາພຣະທາທີື່ກ່າວໂດຍພຣະເຢໂຮວາຕໍໍ່ອາດາມ
ແລະ ເອວາຜູ້ທີື່ຖກງູລໍໍ້ລວງ ແລະ ໃຊູ້ພຣະທາດັັ່ງກ່າວນັື້ນເຂື້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວພຣະເຢຊູຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັກພັນລະຍາຂອງພຣະອງ ຕາມທີື່ພຣະອງຄວນເຮັດບໍ?
ດູ້ວຍວິທີນີື້ ພຣະເຈື້າກໍຍັງຈະເປັນພຣະເຈື້າຢ່ບໍ? ຖູ້າເປັນດັັ່ງນັື້ນ ພຣະອງກໍຍັງຈະສາມາດສາເລັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້ຢ່ບໍ? ຖູ້າວ່າ ມັນຜິດສາລັບເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າທີື່
ຈະເປັນເພດຍິງ, ແລູ້ວມັນຈະບໍໍ່ເປັນການຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຊັັ່ນດຽວກັນບໍ ທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ສູ້າງ
ຜູ້ຍິງຂື້ນມາ? ຖູ້າຜູ້ຄນຍັງເຊື່ອວ່າ ມັນຜິດສາລັບພຣະເຈື້າຈະບັງເກີດເປັນຜູ້ຍິງ, ແລູ້ວພຣະເຢຊູ ຈະບໍໍ່
ຜິດເຊັັ່ນດຽວກັນກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນບໍ ທີື່ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ແຕ່ງດອງ ແລະ ດັັ່ງນັື້ນບໍໍ່
ສາມາດຮັກພັນລະຍາຂອງພຣະອງໄດູ້? ໃນເມື່ອເຈື້າເອາຂໍໍ້ພຣະທາທີື່ກ່າວຕໍໍ່ເອວາມາວັດແທກຄວາມ
ຈິງກ່ຽວກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນ, ເຈື້າກໍຕູ້ອງໃຊູ້ຂໍໍ້ພຣະທາທີື່ພຣະເຢໂຮວາ
ກ່າວຕໍໍ່ອາດາມນັື້ນມາຕັດສິນພຣະເຢຊູເຈື້າ ຜູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່
ແມ່ນອັນໜື່ງອັນດຽວກັນແມ່ນບໍ? ໃນເມື່ອເຈື້າຮັບເອາການວັດແທກຂອງພຣະເຢຊູເຈື້າອີງຕາມເພດ
ຊາຍທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖກລໍໍ້ລວງດູ້ວຍງູ, ແລູ້ວເຈື້າກໍບໍໍ່ຕູ້ອງຕັດສິນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດ
ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍອີງຕາມເພດຍິງຜູ້ທີື່ຖກລໍໍ້ລວງດູ້ວຍງູ. ສິື່ງນີື້ບໍໍ່ຍຸຕິທາເລີຍ! ຖູ້າເຈື້າຕັດສິນພຣະເຈື້າ
ແບບນີື້ໄດູ້ພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າເຈື້າຂາດເຫດຜນ. ເມອ
ື່ ພຣະເຢໂຮວາກາຍເປັນເນື້ອໜັງສອງຄັື້ງ, ເພດ
ຂອງເນື້ອໜັງພຣະອງກໍກຽ່ ວຂູ້ອງກັບຊາຍ ແລະ ຍິງຜູ້ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖກລໍໍ້ລວງດູ້ວຍງູ; ມັນກໍສອດຄ່ອງກັບ
ຊາຍ ແລະ ຍິງທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖກລໍໍ້ລວງດູ້ວຍງູ, ພຣະອງຈື່ງກາຍເປັນເນື້ອໜັງມະນຸດສອງຄັື້ງ. ບໍໍ່ຕູ້ອງຄິດວ່າ
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ຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຄກັນກັບອາດາມຜູ້ທີື່ຖກລໍໍ້ລວງດູ້ວຍງູ. ທັງສອງແມ່ນບໍໍ່
ກ່ຽວຂູ້ອງກັນ ແລະ ທັງສອງເປັນຜູ້ຊາຍທີື່ມີທາມະຊາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ແນ່ນອນ ຄວາມ
ເປັນຜູ້ຊາຍຂອງພຣະເຢຊູຈະບໍໍ່ສາມາດພິສດວ່າພຣະອງເທັ່ານັື້ນຄຫວໜູ້າຜູ້ຍິງທັງໝດ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນຫວ
ໜູ້າຜູ້ຊາຍທັງໝດ? ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນກະສັດຂອງຊາວຍິວທັງໝດບໍ (ລວມທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຍິງ)?
ພຣະອງເອງຄພຣະເຈື້າ. ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນຫວໜູ້າຜຍ
ູ້ ິງ ແຕ່ເປັນຫວໜູ້າຜູ້ຊາຍອີກດູ້ວຍ. ພຣະອງຄພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈື້າຂອງທຸກສິື່ງທີມ
ື່ ີຊີວິດ ແລະ ເປັນຫວໜູ້າຂອງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດທັງປວງ. ເຈື້າຈະການດຄວາມ
ເປັນຜູ້ຊາຍຂອງພຣະເຢຊູວ່າເປັນສັນຍາລັກໃນການເປັນຫວໜູ້າຂອງຜູ້ຍິງໄດູ້ແນວໃດ? ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນ
ເປັນການໝິື່ນປະໝາດພຣະອງບໍ? ພຣະເຢຊູເປັນເພດຊາຍທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖກເສື່ອມໂຊມ. ພຣະອງຄພຣະເຈື້າ,
ພຣະອງຄພຣະຄຣິດ, ພຣະອງຄພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ. ແລູ້ວຈະໃຫູ້ພຣະອງເປັນຜູ້ຊາຍທີື່ຄອາດາມ ຜູ້ທີື່ຖກ
ເສື່ອມໂຊມໄດູ້ແນວໃດ? ພຣະເຢຊູຄເນື້ອໜັງທີື່ສະຖິດໂດຍພຣະວິນຍານອັນບໍລິສຸດທີື່ສຸດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ແລູ້ວເຈື້າຈະຫາວ່າພຣະອງມີຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍຄອາດາມໄດູ້ແນວໃດ? ຖູ້າເປັນ
ດັັ່ງນັື້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດຈະບໍໍ່ຜິດບໍ? ພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ລວມຢ່ໃນພຣະເຢຊູ ເຊິື່ງເປັນ
ລັກສະນະຜູ້ຊາຍຂອງອາດາມທີື່ຖກລໍໍ້ລວງໂດຍງູພິດ? ການບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນນີື້ບໍໍ່ແມ່ນ
ພາລະກິດອີກສ່ວນໜື່ງຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຜູ້ທີື່ມີເພດແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຢຊູ ແຕ່ມີ
ທາມະຊາດຄູ້າຍຄພຣະອງບໍ? ເຈື້າຍັງຈະກູ້າເວື້າວ່າພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ຍິງ
ໄດູ້ ຍູ້ອນວ່າຜູ້ຍິງຄຜູ້ທາອິດທີື່ຖກລໍໍ້ລວງດູ້ວຍງູຢບ
່ ໍ? ເຈື້າຍັງຈະກູ້າເວື້າຢ່ບໍໍ່ວ່າ ຍູ້ອນຜູ້ຍິງເປັນເພດທີື່ບໍໍ່
ສະອາດທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງກາເນີດຂອງການເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ສະນັື້ນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພຣະເຈື້າ
ຈະກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງດັັ່ງຜູ້ຍິງ? ເຈື້າກູ້າຍດໜັນ
ື້ ໃນຄາເວື້າບໍວ່າ “ຜູ້ຍິງຈະຕູ້ອງເຊື່ອຟັງຜູ້ຊາຍສະເໝີ
ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປາກດຕວ ຫຼ ເປັນຕວແທນພຣະເຈື້າໄດູ້ໂດຍກງ?” ເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈໃນສິື່ງທີື່ຜ່ານມາ ແຕ່
ເຈື້າພັດດໝິື່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ໂດຍສະເພາະໃນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອງ?
ຖູ້າເຈື້າຍັງບໍໍ່ສາມາດເຫັນສິື່ງນີື້ຢ່າງຈະແຈູ້ງ, ທາງທີດ
ື່ ີໃຫູ້ເຈື້າລະວັງລິື້ນຂອງເຈື້າໃຫູ້ດີ ເພາະຢ້ານ
ວ່າຄວາມໂງ່ຈູ້າ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ຮູ້ຂອງເຈື້າຈະຖກເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມໜູ້າກຽດຊັງຂອງເຂາຈະຖກ
ເປີດໂປງ. ຢ່າຄິດວ່າເຈື້າເຂື້າໃຈທຸກສິື່ງ. ເຮາຂໍບອກເຈື້າວ່າ ທັງໝດທີື່ເຈື້າໄດູ້ເຫັນ ແລະ ຜະເຊີນ
ແມ່ນບໍໍ່ພຽງພໍສາລັບເຈື້າທີື່ຈະເຂື້າໃຈແມ່ນແຕ່ໜງື່ ສ່ວນພັນຂອງແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຮາ. ສະນັື້ນ
ເຫດໃດເຈື້າຈື່ງປະພດຢ່າງທະນງຕວແບບນີື້? ພອນສະຫວັນອັນເລັກນູ້ອຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ອັນເລັກ
ນູ້ອຍຂອງເຈື້າບໍໍ່ພຽງພໍສາລັບພຣະເຢຊູທີື່ຈະນາໃຊູ້ເຂື້າໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນແຕ່ວິນາທີດຽວ.
ແທູ້ຈິງແລູ້ວ ເຈື້າມີປະສບການຫຼາຍປານໃດ? ສິື່ງທີື່ເຈື້າເຫັນ ແລະ ສິື່ງທັງໝດທີື່ເຈື້າໄດູ້ຍິນຕະຫຼອດ
ຊີວິດຂອງເຈື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ເຈື້າໄດູ້ຈິນຕະນາການໄວູ້ ແມ່ນນູ້ອຍກວ່າພາລະກິດທີື່ເຮາເຮັດໃນຊ່ວງ
ເວລາດຽວອີກ! ທາງທີື່ດີ ເຈື້າບໍໍ່ຄວນຫາເລື່ອງ ແລະ ຈັບຜິດ. ເຈື້າສາມາດອວດດີສໍ່າທີື່ເຈື້າຕູ້ອງການ,
ແຕ່ເຈື້າກໍເປັນພຽງສິື່ງທີມ
ື່ ີຊີວິດ ເຊິື່ງບໍໍ່ແມ່ນແຕ່ທຽບເທັ່າກັບໂຕມດ! ທັງໝດທີື່ເຈື້າມີຢ່ໃນທູ້ອງຂອງ
ເຈື້າແມ່ນນູ້ອຍກວ່າສິື່ງທີໂື່ ຕມດມີຢ່ໃນຕວມັນອີກ! ຢ່າຄິດວ່າ ຍູ້ອນເຈື້າໄດູ້ຮັບປະສບການບາງຢ່າງ
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ແລະ ໄດູ້ເປັນຜູ້ອາວຸໂສ ສະນັື້ນເຈື້າຈື່ງມີສິດຊີື້ຕີນຊີື້ມ ແລະ ເວື້າໃຫຍ່ໄດູ້ຢ່າງຕາມໃຈ. ປະສບການ
ຂອງເຈື້າ ແລະ ຄວາມອາວຸໂສຂອງເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນຜນຮັບມາຈາກພຣະທາທີື່ເຮາກ່າວບໍ? ເຈື້າເຊື່ອວ່າເຈື້າ
ຊື້ພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນດູ້ວຍເຫື່ອແຮງ ແລະ ເລອດເນື້ອຂອງເຈື້າເອງບໍ? ປັດຈຸບັນນີື້ ເຈື້າເຫັນວ່າ ເຮາໄດູ້
ກາຍເປັນເນື້ອໜັງ ແລະ ພຽງສິື່ງນີື້ສິື່ງດຽວ ເຈື້າກໍເຕັມໄປດູ້ວຍແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆ ແລະ ໄດູ້
ຮັບແນວຄິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກພວກມັນ. ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນການບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງເຮາ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າເຈື້າຈະມີພອນສະຫວັນພິເສດ ເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ມີແນວຄວາມຄິດຫຼາຍປານນັື້ນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນ
ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍ ທີື່ກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດມີແນວຄິດຕ່າງໆຂອງເຈາື້ ? ຖູ້າພຣະເຢຊູບໍໍ່ໄດູ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງໃນຄັື້ງທາອິດ
ນັື້ນ ເຈື້າຈະເຖິງກັບຮູ້ກ່ຽວກັບການບັງເກີດເປັນມະນຸດຢ່ບໍ? ບໍໍ່ແມ່ນເປັນຍູ້ອນການບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຄັື້ງທາອິດບໍ ທີື່ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າມີຄວາມຮູ້ ເຊິື່ງເຈື້າອວດດີທີື່ຈະພະຍາຍາມຕັດສິນການບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຄັື້ງທີສອງຂອງພຣະອງ? ເປັນຫຍັງ ແທນທີື່ຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມດູ້ວຍຢ່າງເຊື່ອຟັງ ເຈື້າຈື່ງຕູ້ອງ
ຄື້ນຄວູ້າສກສາມັນ? ເມື່ອເຈື້າໄດູ້ເຂື້າສ່ກະແສນີື້ ແລະ ມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ພຣະອງ
ຈະປ່ອຍໃຫູ້ເຈື້າໄດູ້ຄື້ນຄວູ້າກ່ຽວກັບພຣະອງຢ່ບໍ? ເຈື້າສາມາດສກສາປະຫວັດຄອບຄວຂອງເຈື້າ, ແຕ່
ວ່າ ຖູ້າເຈື້າພະຍາຍາມສກສາ “ປະຫວັດຄອບຄວ” ຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນຈະປ່ອຍໃຫູ້
ເຈື້າດາເນີນການສກສາດັັ່ງກ່າວຢ່ບໍ? ເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນຕາບອດບໍ? ເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນນາເອາຄວາມດຖູກມາສຕ
່ ນ
ເອງບໍ?
ຖູ້າພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ສາເລັດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ຖກເສີມຂະຫຍາຍດູ້ວຍພາລະກິດໃນຂັື້ນ
ຕອນນີື້ຂອງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ມະນຸດກໍຈະຍດໝັື້ນໃນແນວຄິດຕະຫຼອດໄປວ່າ ມີພຽງພຣະເຢຊູເທັ່ານັື້ນ
ຄພຣະບຸດຂອງພຣະເຈື້າ, ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈື້າມີພຽງບຸດຊາຍອງດຽວ ແລະ ທຸກຄນທີື່ມາຕາມ
ຫລັງໂດຍໃຊູ້ຊື່ອື່ນຈະບໍໍ່ແມ່ນພຣະບຸດອງດຽວຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ຈະເປັນພຣະເຈື້າເອງໄດູ້.
ມະນຸດມີແນວຄິດວ່າ ທຸກຄນທີື່ຮັບໃຊູ້ເປັນເຄື່ອງບຊາບາບ ຫຼ ຜູ້ທີື່ມີອານາດຕາງໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ
ໄຖ່ບາບໃຫູ້ມວນມະນຸດຊາດແມ່ນພຣະບຸດອງດຽວຂອງພຣະເຈື້າ. ມີບາງຄນເຊື່ອວ່າ ຕາບໃດທີື່ເປັນຜູ້
ທີື່ນັື້ນເປັນເພດຊາຍ ພຣະອງນັື້ນອາດຖວ່າເປັນພຣະບຸດອງດຽວຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນຕວແທນ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ຍັງມີຜູ້ຄນອີກຈານວນໜື່ງທີື່ເວື້າວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຢໂຮວາ,
ເປັນພຣະບຸດອງດຽວຂອງພຣະອງ. ແນວຄິດດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ໂອູ້ອວດເກີນໄປບໍ? ຄວາມເຊື່ອນອກເໜອ
ຄວາມເປັນຈິງຢ່າງຮູ້າຍແຮງບໍ? ຖູ້າຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລູ້ວ
ມະນຸດທຸກຄນກໍຈະມດມວຢ່ພາຍໃຕູ້ເງ າມດກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າຫາກວ່າເປັນເຊັັ່ນນີື້, ຜູ້
ຊາຍຈະຄິດວ່າຕນເອງສງສັ່ງກວ່າຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຍິງກໍຈະບໍໍ່ສາມາດເງີຍຫວຂນ
ື້ ໄດູ້ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ກໍຈະບໍໍ່ມີຜູ້ຍິງຄນໃດຈະສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້. ຜູ້ຄນເຊື່ອວ່າພຣະເຈື້າເປັນຜູ້ຊາຍສະເໝີ
ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງລັງກຽດຜູ້ຍິງ ແລະ ຈະບໍໍ່ປະທານຄວາມລອດພື້ນໃຫູ້ເຂາ. ຖູ້າຫາກວ່ານີື້
ເປັນເຊັັ່ນນີື້ ແລູ້ວມັນຈະບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງບໍ ທີື່ວ່າຜູ້ຍິງທຸກຄນທີື່ຖກສູ້າງໂດຍພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຜູ້ທີື່
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ຖກເສື່ອມໂຊມຈະບໍໍ່ໄດູ້ມີໂອກາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້? ຖູ້າເປັນເຊັັ່ນນັື້ນ ມັນຈະບໍໍ່ມີຄວາມໝ
າຍຫຍັງທີື່ພຣະເຢໂຮວາສູ້າງຜູ້ຍິງ ນັື້ນກໍຄ ສູ້າງເອວາຂື້ນມາ ແມ່ນບໍໍ່? ແລູ້ວຜູ້ຍິງຈະບໍໍ່ຈິບຫາຍຊັ່ວ
ກາລະນານບໍ? ຍູ້ອນສາເຫດນີື້, ຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທູ້າຍຈື່ງໄດູ້ຖກດາເນີນການເພື່ອ
ຊ່ວຍມະນຸດທຸກຄນໃຫູ້ລອດພື້ນ, ບໍໍ່ແມ່ນພຽງຊ່ວຍແຕ່ຜູ້ຍິງເທັ່ານັື້ນ. ຖູ້າທຸກຄນຄິດວ່າພຣະເຈື້າຕູ້ອງ
ບັງເກີດເປັນຜູ້ຍິງ ມັນກໍພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫູ້ຜູ້ຍິງລອດພື້ນເທັ່ານັື້ນ, ແນ່ນອນ ຄນນັື້ນແມ່ນໂງ່ຈູ້າ.
ພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນໄດູ້ຊຼຸກຍູ້ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ນັື້ນກໍຄພາລະກິດພາຍໃຕູ້
ແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີທັງໝດໄດູ້ສບຕໍໍ່ກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດູ້ສິື້ນ
ສຸດລງ ມັນກໍມີຄວາມຄບໜູ້າຕໍໍ່ໄປໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງເວື້າແລູ້ວເວື້າອີກວ່າ
ພາລະກິດຍຸກນີື້ສູ້າງຂື້ນບນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ? ຍູ້ອນພາລະກິດທຸກມື້ນີື້
ແມ່ນການສບຕໍໍ່ຈາກພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ສາມຍຸກ
ແມ່ນເຊື່ອມຕໍໍ່ກັນຢ່າງແໜູ້ນແຟ້ນ ໂດຍທີື່ແຕ່ລະຂໍໍ້ຕໍໍ່ໃນໂສູ້ເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງໃກູ້ຊິດ. ເປັນຫຍັງເຮາ
ຈື່ງເວື້າອີກວ່າ ພາລະກິດຍຸກນີື້ສູ້າງຂື້ນດູ້ວຍການກະທາຂອງພຣະເຢຊູ? ສມມຸດວ່າພາລະກິດຍຸກນີບ
ື້ ໍໍ່
ໄດູ້ສູ້າງຂື້ນດູ້ວຍການກະທາຂອງພຣະເຢຊູ ການໄຖ່ບາບດູ້ວຍການຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນກໍຈະເກີດຂື້ນ
ອີກໃນຍຸກນີື້ ແລະ ພາລະກິດການໄຖ່ບາບຈາກຍຸກຜ່ານມາກໍຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຮັດຄນໃໝ່ໝດ. ນີື້ຈະບໍໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍຫຍັງໝດ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າພາລະກິດບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດສາເລັດທັງໝດ ແຕ່ຍຸກນີື້ພັດກູ້າວໄປ
ຂູ້າງໜູ້າ ເຮັດໃຫູ້ລະດັບຂອງພາລະກິດຍກສງຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກັ່າ. ມັນສາມາດເວື້າໄດູ້ອີກວ່າ ພາລະກິດ
ຍຸກນີື້ແມ່ນສູ້າງຂື້ນບນຮາກຖານຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເທິງກູ້ອນຫີນແຫ່ງພາລະກິດການ
ໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຖກສູ້າງຂື້ນເທື່ອລະຍຸກ ແລະ ຍຸກນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຍຸກເລີມ
ື່
ຕື້ນ. ການປະສມປະສານກັນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຍຸກເທັ່ານັື້ນຈື່ງສາມາດຖວ່າເປັນແຜນການຄຸູ້ມ
ຄອງຫກພັນປີ. ພາລະກິດໃນຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນປະຕິບັດບນພື້ນຖານຂອງພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ຖູ້າສອງຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັນ ແລູ້ວເຫດໃດການຖກຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນຈງື່
ບໍໍ່ເກີດຂື້ນອີກໃນຍຸກນີື້? ເປັນຫຍັງເຮາຈື່ງບໍໍ່ແບກຮັບເອາບາບຂອງມະນຸດ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ເຮາໄດູ້
ມາເພື່ອພິພາກສາ ແລະ ຂູ້ຽນຕີມະນຸດໂດຍກງ? ຖູ້າພາລະກິດຂອງເຮາໃນການພິພາກສາ ແລະ ຂູ້ຽນ
ຕີມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ຕິດຕາມການຖກຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນ, ໂດຍທີື່ການມາເຖິງຂອງເຮາໃນຕອນນີື້ບໍໍ່ໄດູ້
ເກີດຂື້ນຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແລູ້ວເຮາກໍຈະບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດໃຫູ້ພິພາກສາ ແລະ ຂູ້ຽນຕີມະນຸດ.
ມັນເປັນຍູ້ອນເຮາເປັນໜື່ງດຽວກັບພຣະເຢຊູແທູ້ໆ ເຮາຈື່ງມາເພື່ອຂູ້ຽນຕີ ແລະ ພິພາກສາມະນຸດໂດຍ
ກງ. ພາລະກິດໃນຂັື້ນຕອນນີື້ແມ່ນສູ້າງຂື້ນທັງໝດອີງຕາມພາລະກິດໃນຂັນ
ື້ ຕອນຜ່ານມາ.
ເພາະສະນັື້ນ ມີພຽງພາລະກິດປະເພດນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດນາພາມະນຸດເຂື້າສ່ຄວາມລອດພື້ນໄດູ້ ໂດຍ
ເທື່ອລະກູ້າວ. ພຣະເຢຊູ ແລະ ເຮາມາຈາກພຣະວິນຍານອງດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮາບໍໍ່ໄດູ້
ກ່ຽວຂູ້ອງກັນໃນເນື້ອໜັງພວກເຮາ, ແຕ່ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພວກເຮາແມ່ນອງດຽວກັນ; ເຖິງແມ່ນ
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ວ່າເນື້ອຫາຂອງສິື່ງທີື່ພວກເຮາກະທາ ແລະ ພາລະກິດທີື່ພວກເຮາດາເນີນຈະບໍໍ່ຄກັນ, ແຕ່ພວກເຮາ
ແມ່ນຄກັນໃນດູ້ານແກ່ນແທູ້; ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຮາແມ່ນຢ່ໃນຮບແບບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ນແ
ີື້ ມ່ນ
ຍູ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຮາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ;
ພັນທະກິດຂອງພວກເຮາບໍໍ່ຄກັນ ດັັ່ງນັື້ນພາລະກິດທີື່ພວກເຮານາມາ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ພວກເຮາ
ເປີດເຜີຍຕໍໍ່ມະນຸດແມ່ນແຕກຕ່າງເຊັັ່ນກັນ. ນັື້ນຄເຫດຜນທີື່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ເຂື້າໃຈວ່າ ມື້ນີື້ແມ່ນບໍໍ່
ຄສິື່ງທີື່ຜ່ານມາ, ນີື້ເປັນຍູ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກ. ເຖິງວ່າພຣະອງທັງສອງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງ
ເພດ ແລະ ຮບຮ່າງດູ້ານເນື້ອໜັງພຣະອງທັງສອງ ເຊິື່ງພຣະອງທັງສອງບໍໍ່ໄດູ້ບັງເກີດຈາກຄອບຄວດຽວ
ກັນ, ແຮງໄກທີື່ຢ່ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນອີກ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງທັງ
ສອງແມ່ນເປັນອງດຽວກັນ. ເຖິງວ່າເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງທັງສອງບໍໍ່ໄດູ້ມີເລອດ ຫຼ ຄວາມສາພັນທາງ
ຮ່າງກາຍຊະນິດໃດໜື່ງ, ແຕ່ມັນກໍບໍໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດູ້ວ່າ ພຣະອງທັງສອງຄເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າໃນສອງຊ່ວງເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ການທີື່ພຣະອງທັງສອງບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງ
ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້ານັື້ນ ເປັນຄວາມຈິງທີື່ໂຕູ້ແຍູ້ງບໍໍ່ໄດູ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ພຣະອງທັງ
ສອງບໍໍ່ແມ່ນສາຍເລອດດຽວກັນ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເວື້າພາສາດຽວກັນ (ຜູ້ໜື່ງເປັນເພດຊາຍທີື່ເວື້າພາສາຢີວ
ແລະ ອີກຄນໜື່ງເປັນເພດຍິງທີື່ເວື້າແຕ່ພາສາຈີນເທັ່ານັື້ນ). ຍູ້ອນສາເຫດເຫຼັ່ານີື້ ທີື່ພຣະອງທັງສອງຈື່ງ
ໄດູ້ດາລງຊີວິດຢ່ໃນປະເທດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນເຊັັ່ນກັນ ເພື່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີື່ເຮັດໃຫູ້ແຕ່ລະອງໄດູ້ປະຕິບັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອງທັງສອງຈະເປັນພຣະວິນຍານອງດຽວ
ກັນກໍຕາມ, ມີແກ່ນແທູ້ຄກັນ, ແຕ່ຮບຮ່າງພາຍນອກຂອງພຣະອງທັງສອງແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມຄູ້າຍຄກັນ
ຈັກໜູ້ອຍເລີຍ. ສິງື່ ທີື່ພຣະອງທັງສອງມີຄວາມຄູ້າຍຄກັນກໍມີພຽງຄວາມເປັນມະນຸດເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ເທັ່າ
ທີື່ກ່ຽວກັບລັກສະນະພາຍນອກຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງທັງສອງ ແລະ ສະພາບການກາເນີດ
ຂອງພຣະອງທັງສອງ, ພຣະອງທັງສອງແມ່ນບໍໍ່ຄກັນ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ໄດູ້ມີຜນກະທບຕໍໍ່ພາລະກິດໃຜລາວ
ຂອງພຣະອງທັງສອງ ຫຼ ຕໍໍ່ຄວາມຮູ້ທີື່ມະນຸດມີກ່ຽວກັບພຣະອງທັງສອງ, ຍູ້ອນວ່າ ໃນການວິເຄາະຂັື້ນ
ສຸດທູ້າຍກໍຈະເຫັນວ່າ ພຣະອງທັງສອງແມ່ນເປັນພຣະວິນຍານອງດຽວກັນ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດ
ແຍກພຣະອງທັງສອງອອກຈາກກັນໄດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອງທັງສອງຈະບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັນທາງ
ສາຍເລອດ, ແຕ່ຊີວິດທັງໝດຂອງພຣະອງທັງສອງແມ່ນຄວບຄຸມພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງທັງສອງ
ເຊິື່ງມອບໝາຍພາລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນໃຫູ້ພຣະອງທັງສອງນາໄປປະຕິບັດຢ່ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງທັງສອງກໍມ
ໍ່ າຈາກສາຍເລອດທີື່ຕ່າງກັນ. ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຢໂຮວາກໍບໍໍ່ແມ່ນພໍໍ່ຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູກໍບໍໍ່ແມ່ນ
ບຸດຊາຍຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາ: ພຣະອງທັງສອງຄໜງື່ ດຽວ ແລະ ເປັນພຣະວິນຍານອງ
ດຽວກັນ. ໃນທານອງດຽວກັນ ພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ພຣະເຢຊູບໍໍ່ໄດູ້
ກ່ຽວຂູ້ອງກັນທາງສາຍເລອດ, ແຕ່ພຣະອງທັງສອງຄອງດຽວກັນ ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະອງທັງສອງແມ່ນອັນດຽວກັນ. ພຣະເຈື້າສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມເມດຕາ ແລະ
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ຄວາມຮັກກະລຸນາ ພູ້ອມດູ້ວຍການພິພາກສາທີື່ທຽ່ ງທາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີມະນຸດ ແລະ ການສາບ
ແຊ່ງມະນຸດ; ແລະໃນທີສ
ື່ ຸດ ພຣະອງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການທາລາຍໂລກ ແລະ ລງໂທດ
ຄນຊັ່ວ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກະທາທັງໝດນີື້ດູ້ວຍຕນເອງບໍ? ແລູ້ວນີື້ບໍໍ່ແມ່ນອານາດອັນໄພສານຂອງ
ພຣະເຈື້າບໍ? ພຣະອງສາມາດປະກາດໃຊູ້ກດເກນເພື່ອມະນຸດ ແລະ ອອກກດບັນຍັດໃຫູ້ແກ່ພວກເຂາ
ແລະ ພູ້ອມນີື້ ພຣະອງຍັງສາມາດນາພາຊາວອິດສະຣາເອນຊ່ວງທາອິດໃຊູ້ຊີວິດຂອງພວກເຂາເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຊີື້ນາພວກເຂາໃຫູ້ສູ້າງພຣະວິຫານ ແລະ ແທ່ນບຊາ, ຄຸມຊາວອິດສະຣາເອນທຸກ
ຄນໃຫູ້ຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງພຣະອງ. ດູ້ວຍສິດອານາດຂອງພຣະອງ, ພຣະອງດາລງຢ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກນີື້ກັບຊາວອິດສະຣາເອນເປັນເວລາສອງພັນປີ. ຊາວອິດສະຣາເອນບໍໍ່ກູ້າກະບດຕໍໍ່ພຣະອງ; ທຸກຄນ
ເຄາລບບຊາພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກດບັນຍັດຂອງພຣະອງ. ນີແ
ື້ ມ່ນພາລະກິດທີື່ໄດູ້ກະທາ
ອີງຄຸນງາມຄວາມດີແຫ່ງສິດອານາດຂອງພຣະອງ ແລະ ອານາດອັນໄພສານຂອງພຣະອງ. ຫລັງຈາກ
ນັື້ນ ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຢຊູລງມາເພື່ອໄຖ່ບາບໃຫູ້ກັບມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມໂຊມ
(ແລະ ບໍໍ່ມີແຕ່ຊນຊາດອິດສະຣາເອນເທັ່ານັື້ນ). ພຣະອງສະແດງຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ
ກະລຸນາຕໍໍ່ມະນຸດ. ພຣະເຢຊູທີື່ມະນຸດເຫັນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັື້ນ ແມ່ນເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຮັກ
ກະລຸນາ ແລະ ມີຄວາມຮັກໄຄ່ຕໍໍ່ມະນຸດສະເໝີ ດູ້ວຍວ່າພຣະອງໄດູ້ລງມາເພອ
ື່ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ພື້ນ
ບາບ. ພຣະອງສາມາດອະໄພບາບໃຫູ້ແກ່ມະນຸດ ຈນກວ່າການໄຖ່ບາບທີື່ຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ
ຂອງພຣະອງໄດູ້ໄຖ່ມະນຸດຈາກຄວາມບາບຢ່າງສມບນ. ໃນໄລຍະນີື້ ພຣະເຈື້າປາກດຕວຕໍໍ່ໜູ້າມະນຸດ
ດູ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາ ນັື້ນກໍຄ ພຣະອງກາຍເປັນຜູ້ຖວາຍບາບໃຫູ້ແກ່ມະນຸດ
ແລະ ຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ບາບໃຫູ້ແກ່ມະນຸດ ເພື່ອວ່າພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບການໃຫູ້ອະໄພ
ເປັນນິດລັນດອນ. ພຣະອງມີຄວາມເມດຕາ, ຄວາມກະລຸນາ, ຄວາມອດທນ ແລະ ຄວາມຮັກ. ເຊັັ່ນ
ດຽວກັນ ຜູ້ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແມ່ນພາກັນສະແຫວງຫາຄວາມໝັື້ນຄງ
ແລະ ຄວາມຮັກໃນທຸກໆສິື່ງ. ພວກເຂາໄດູ້ທນທຸກທໍມະມານ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍ ຕອບໂຕູ້ຄນເມື່ອຖກຕບ
ຕີ, ຖກປ້ອຍດ່າ ຫຼ ຖກແກວ່ງໝາກຫີນໃສ່. ແຕ່ວ່າ, ໃນລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍນີື້ຈະບໍໍ່ເປັນແບບ
ນັື້ນອີກຕໍໍ່ໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະອງທັງສອງຈະເປັນອງດຽວກັນ, ແຕ່ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະເຢໂຮວາແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຄກັນທັງໝດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາບໍໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອນາເອາຍຸກໄປສ່ການສິື້ນສຸດ ແຕ່ເພອ
ື່ ຊີື້ນາຍຸກ, ເລີື່ມຕື້ນຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະ ພາລະກິດໃນມື້ນີື້ແມ່ນເພື່ອເອາຊະນະຄນທີື່ຢ່ຕ່າງຊາດທີື່ຖກເຮັດເສື່ອມຊາມຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ
ບໍໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອນາພາຜູ້ຄນທີື່ຖກເລອກໃນປະເທດຈີນ ແຕ່ຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ມະນຸດຊາດທັງ
ປວງ. ເຈື້າອາດເຫັນວ່າພາລະກິດນີື້ແມ່ນກາລັງປະຕິບັດຢ່ໃນປະເທດຈີນເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນ
ຈິງແລູ້ວ, ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວນີື້ໄດູ້ເລີື່ມຂະຫຍາຍໄປຍັງຕ່າງປະເທດແລູ້ວ. ເຫດໃດຜູ້ຄນທີື່ຢ່ນອກ
ປະເທດຈີນຈື່ງສະແຫວງຫາຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງນີື້ຄັື້ງແລູ້ວຄັື້ງເລັ່າ? ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ ພຣະວິນຍານໄດູ້ຕຽມ
ພູ້ອມປະຕິບັດພາລະກິດແລູ້ວ ແລະ ພຣະທາທີື່ກາລັງກ່າວໃນປັດຈຸບັນແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ຄນທັ່ວ
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ຈັກກະວານ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ ເຄິື່ງໜື່ງຂອງພາລະກິດແມ່ນກາລັງດາເນີນການ. ເລີື່ມແຕ່ການສູ້າງໂລກຈນ
ເຖິງປັດຈຸບັນ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ດາເນີນພາລະກິດອັນຍິື່ງໃຫຍ່ນີື້ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ
ພຣະອງຍັງໄດູ້ກະທາຕ່າງພາລະກິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນໃນຍຸກທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທ່າມກາງຊາດຕ່າງໆ
ອີກດູ້ວຍ. ຜູ້ຄນໃນແຕ່ລະຍຸກຈະເຫັນອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງທີື່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊິື່ງຖກເປີດເຜີຍຢ່າງ
ທາມະຊາດຜ່ານພາລະກິດແຕກຕ່າງກັນທີື່ພຣະອງກະທາ. ພຣະອງຄພຣະເຈື້າທີື່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມ
ເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາ; ພຣະອງເປັນເຄື່ອງບຊາແທນຄວາມຜິດບາບໃຫູ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ
ເປັນຜູ້ເບິື່ງແຍງດແລມະນຸດ; ແຕ່ພຣະອງຍັງເປັນການພິພາກສາ, ການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການສາບແຊ່ງ
ຂອງມະນຸດອີກດູ້ວຍ. ພຣະອງສາມາດນາພາມະນຸດໃຊູ້ຊີວິດຢ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກເປັນເວລາສອງພັນປີ
ແລະ ພຣະອງຍັງສາມາດໄຖ່ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມໂຊມຈາກຄວາມຜິດບາບ. ປັດຈຸບັນນີື້, ພຣະອງຍັງ
ສາມາດເອາຊະນະມະນຸດຊາດຜູ້ທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອງ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາມາຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດ
ຂອງພຣະອງ ເພອ
ື່ ວ່າທຸກຄນຈະຍອມອ່ອນນູ້ອມຕໍພ
ໍ່ ຣະອງຢ່າງສມບນ. ໃນທີື່ສຸດ ພຣະອງຈະເຜາທາ
ລາຍທຸກສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສະອາດ ແລະ ບໍໍ່ທ່ຽງທາໃນບັນດາມະນຸດທັ່ວຈັກກະວານ ເພື່ອສະແດງໃຫູ້ພວກເຂາ
ເຫັນວ່າ ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ມີຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ, ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ມີສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມມະຫັດສະຈັນ, ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ສັກສິດ, ແຕ່
ວ່າຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງຄພຣະເຈື້າຜູ້ຕັດສິນມະນຸດ. ສາລັບຜູ້ທີື່ຊັ່ວຊູ້າທັງຫຼາຍໃນບັນດາມະນຸດ
ພຣະອງຄການເຜາທາລາຍ, ການພິພາກສາ ແລະ ການລງໂທດ; ສາລັບຜທ
ູ້ ີື່ຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ
ແບບ ພຣະອງຄຄວາມລາບາກຍາກແຄູ້ນ, ການຫຼຫ
ໍໍ່ ຼອມ ແລະ ການທດລອງ ພູ້ອມດູ້ວຍໃຫູ້ຄວາມ
ອບອຸ່ນ, ການສະໜັບສະໜນ, ການສະໜອງແຫ່ງພຣະທາ, ການຈັດການ ແລະ ການລິຮານ; ແລະ
ສາລັບຜູ້ທີື່ຈະຖກກາຈັດ, ພຣະອງຄການລງໂທດ ແລະ ຄວາມລາບາກຍາກແຄູ້ນ. ບອກເຮາມາເບິື່ງ
ວ່າ ພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີລິດທານຸພາບສງສຸດບໍ? ພຣະອງສາມາດກະທາໄດູ້ທຸກສິື່ງຢ່າງ ແລະ ທຸກພາລະກິດ,
ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນທີື່ເຈື້າຈິນຕະນາການເຫັນເທັ່ານັື້ນ. ເຈື້າດຖູກພຣະເຈື້າ
ເກີນໄປ! ເຈື້າເຊື່ອວ່າພຣະອງພຽງສາມາດໄຖ່ບາບໃຫູ້ແກ່ມວນມະນຸດໂດຍຜ່ານການຄງໃສ່ໄມູ້ກາງ
ແຂນ ແລະ ມັນໝດສໍ່ານັື້ນບໍ? ແລູ້ວຫຼັງຈາກນັນ
ື້ , ເຈື້າກໍຈະຕິດຕາມພຣະອງໄປສ່ສະຫວັນເພື່ອກິນໝ
າກໄມູ້ຈາກຕື້ນໄມູ້ແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ດື່ມຈາກແມ່ນໍ້າແຫ່ງຊີວິດບໍ? ... ມັນຈະງ່າຍດາຍປານນັື້ນພຸູ້ນບໍ?
ບອກເຮາມາເບິື່ງ, ມີສິື່ງໃດແດ່ທີື່ເຈື້າບັນລຸຜນສາເລັດ? ເຈື້າມີຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູບໍ? ແນ່ນອນ ເຈື້າ
ຖກໄຖ່ບາບໂດຍພຣະອງ ແຕ່ການຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູເອງ. ເຈື້າໄດູ້
ເຮັດສາເລັດໜູ້າທີື່ຫຍັງແດ່ໃນຖານະທີື່ເປັນມະນຸດ? ເຈື້າພຽງແຕ່ມີຄວາມສັດທາພາຍນອກ ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່
ເຂື້າໃຈຫນທາງຂອງພຣະອງ. ນັື້ນບໍ ຄວິທີທີື່ເຈື້າສະແດງເຖິງພຣະອງ? ຖູ້າເຈື້າຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຮັບຊີວິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ໄດູ້ເຫັນອຸປະນິໄສທີື່ທ່ຽງທາທັງໝດຂອງພຣະອງ ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດອູ້າງວ່າຕນເອງມີ
ຊີວິດ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ເໝາະສມທີື່ຈະຜ່ານປະຕໂຂງຂອງອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນນີື້ໄປ.
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ພຣະເຈື້າບໍໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພຣະວິນຍານເທັ່ານັື້ນ ພຣະອງຍັງສາມາດກາຍເປັນເນື້ອໜັງໄດູ້; ຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັື້ນ, ພຣະອງຄຮ່າງກາຍຂອງຄວາມສະຫງ່າລາສີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູ,
ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍໄດູ້ເປັນທີື່ປະຈັກຕໍໍ່ຊາວອິດສະຣາເອນ ເຊິື່ງກໍຄພວກຢິວໃນເວລານັື້ນ. ທາອິດ ພຣະອງ
ເປັນພຽງຮ່າງກາຍຝ່າຍເນື້ອໜັງ, ແຕ່ຫລັງຈາກພຣະອງຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ ພຣະອງກໍກາຍເປັນ
ຮ່າງກາຍແຫ່ງສະຫງ່າລາສີ. ພຣະອງຄພຣະວິນຍານທີື່ປົກຄຸມທຸກສິື່ງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ໄດູ້ໃນທຸກຫນແຫ່ງ. ພຣະອງສາມາດເປັນພຣະເຢໂຮວາ ຫຼ ເປັນພຣະເຢຊູ ຫຼ ພຣະເມຊີອາ; ໃນທີື່ສຸດ
ພຣະອງຍັງສາມາດເປັນພຣະເຈື້າອງຊງລິດທານຸພາບສງສຸດອີກດູ້ວຍ. ພຣະອງຄຄວາມທ່ຽງທາ, ການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີ; ພຣະອງຄຄວາມສາບແຊ່ງ ແລະ ຄວາມໂກດຮູ້າຍ; ແຕ່ພູ້ອມນີື້ ພຣະອງ
ຍັງເປັນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາອີກດູ້ວຍ. ພາລະກິດທຸກຢ່າງທີື່ພຣະອງກະທາສາມາດ
ເປັນຕວແທນຂອງພຣະອງໄດູ້. ເຈື້າຄິດວ່າພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າໃນລັກສະນະແບບໃດ? ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດ
ອະທິບາຍໄດູ້. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດູ້ຢ່າງແທູ້ຈິງ, ເຈື້າກໍບໍໍ່ຄວນສະຫຼຼຸບກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່
ຕູ້ອງຟ້າວສະຫຼຼຸບວ່າພຣະເຈື້າເປັນພຣະເຈື້າຂອງຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາຢ່ຕະຫຼອດໄປ
ຍູ້ອນພຽງແຕ່ພຣະອງກະທາພາລະກິດການໄຖ່ບາບໃນຂັື້ນຕອນດຽວເທັ່ານັື້ນ. ເຈື້າໝັື້ນໃຈບໍໍ່ວ່າ
ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າທີື່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ? ຖູ້າພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າທີື່
ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ, ແລູ້ວເຫດໃດພຣະອງຈື່ງຈະນາເອາຍຸກໄປສ່ຈຸດຈບໃນ
ຍຸກສຸດທູ້າຍ? ເຫດໃດພຣະອງຈື່ງສັ່ງໄພພິບັດມາຍັງໂລກນີື້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ? ອີງຕາມແນວຄິດ ແລະ
ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄນ, ພຣະອງຄວນມີຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຈນເຖິງທີື່ສຸດ ເພື່ອວ່າສະມາຊິກ
ຄນສຸດທູ້າຍຂອງມະນຸດຊາດຈະສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້. ແຕ່ໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ, ເປັນ
ຫຍັງພຣະອງຈື່ງຈະສງັ່ ໄພພິບັດທີື່ໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊັັ່ນ: ແຜ່ນດິນໄຫວ, ໂລກລະບາດ ແລະ ໄພອດຢາກມາ
ເພື່ອທາລາຍມະນຸດຊາດທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍນີື້ ທີື່ຖວ່າພຣະເຈື້າເປັນສັດຕ? ເປັນຫຍັງພຣະອງຈື່ງຍອມໃຫູ້
ມະນຸດທນທຸກກັບໄພພິບັດເຫຼັ່ານີື້? ສາລັບພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າໃນລັກສະນະແບບໃດນັື້ນ ບໍໍ່ມີໃຜໃນ
ບັນດາພວກເຈື້າກູ້າເວື້າ ແລະ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດອະທິບາຍໄດູ້. ເຈື້າກູ້າເວື້າບໍວ່າພຣະອງຄພຣະວິນວິນຍານຢ່າງ
ແທູ້ຈິງ? ເຈື້າກູ້າເວື້າບໍວ່າ ພຣະອງເປັນພຽງເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູ? ແລູ້ວເຈື້າກູ້າເວື້າບໍໍ່ວ່າ ພຣະອງ
ຄພຣະເຈື້າຜູ້ທີື່ຈະຖກຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນເພື່ອເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດຕະຫຼອດໄປ
ເປັນນິດ?
(ຄັດຈາກ ໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ບ ດທ ີ 6 ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງຫ ຼາ ຍລັກ ສະ ນະ ທ ີື່ເ ຈ ື້າ ຄວນມີ
ໃນຄວາ ມເຊ ື່ອ ຂອງເຈ ື້າ ໃນພ ຣະ ເຈ ື້າ
1. ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງລະ ຫ ວ່າ ງພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ ແ ລະ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງ
ມະ ນ ຸດ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງກ່ຽວຂູ້ອງກັບພາລະກິດຂອງມະນຸດຊາດທັງໝດ ແລະ ມັນຍັງເປັນ
ຕວແທນໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝດອີກດູ້ວຍ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ
ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແນວທາງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ໃນ
ຂະນະທີື່ພາລະກິດຂອງພວກອັກຄະສາວກເກີດຂນ
ື້ ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ຕາມມາ
ພາຍຫຼັງພາລະກິດນັື້ນ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ນາພາຍຸກ ຫຼ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ສະແດງເຖິງແນວທາງພາລະກິດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນຍຸກທັງໝດ. ພວກເຂາພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ມະນຸດຄວນປະຕິບັດ ,
ເຊິື່ງບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງເລີຍ . ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດດູ້ວຍຕນເອງແມ່ນ
ໂຄງການພາຍໃນພາລະກິດການຄຸູ້ມຄອງ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ແມ່ນໜູ້າທີື່ໆຜູ້ຄນທີື່ຖກ
ໃຊູ້ນັື້ນປະຕິບັດ ແລະ ມັນບໍໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບພາລະກິດການຄຸູ້ ມຄອງ. ເຖິງແມ່ນຈະມີຂໍ້ແ
ໍ ທູ້ຈິງທີື່
ທັງສອງຢ່າງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ , ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນຕວຕນ ແລະ
ການເປັນຕວຂອງພາລະກິດນັື້ນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີື່ຊັດເຈນ ແລະ ສາຄັນລະຫວ່າງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ . ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີື່ມີຕວຕນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ . ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້
ແມ່ນຫຼັກການ ແລະ ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ .
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າເອງປະຕິບັດກໍເປັນພາລະກິດທີື່ພຣະອງຕັື້ງໃຈປະຕິບັດໃນແຜນການຄຸູ້ມ
ຄອງຂອງພຣະອງເອງ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບການຄຸູ້ມຄອງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່. ພາລະກິດທີື່ມະນຸດປະຕິບັດ
ປະກອບດູ້ວຍການສະໜອງປະສບການສ່ວນຕວຂອງພວກເຂາເອງ. ມັນປະກອບດູ້ວຍການຊອກຫາ
ເສັື້ນທາງແຫ່ງປະສບການໃໝ່ທີື່ຢ່ເໜອເສັື້ນທາງທີື່ຜູ້ຄນກ່ອນໜູ້ານັື້ນໄດູ້ຍ່າງ ແລະ ປະກອບດູ້ວຍ
ການນາພາອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງພວກເຂາໃນຂະນະທີື່ຢ່ພາຍໃຕູ້ການນາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
ສິື່ງທີື່ມະນຸດເຫຼັ່ານີື້ສະໜອງກໍຄປະສບການສ່ວນຕວຂອງພວກເຂາ ຫຼ ບດຂຽນກ່ຽວກັບຝ່າຍວິນຍານ
ຂອງມະນຸດທີື່ເຄັັ່ງສາສະໜາ. ເຖິງແມ່ນມະນຸດເຫຼັ່ານີື້ຖກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຊູ້, ພາລະກິດທີື່ພວກ
ເຂາປະຕິບັດກໍບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບພາລະກິດອັນຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີ. ພວກເຂາເປັນ
ພຽງແຕ່ມະນຸດທີື່ຖກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍກຂື້ນມາໃນຊ່ວງເວລາໃດໜື່ງເພື່ອນາພາຜູ້ຄນໄປຕາມ
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ກະແສຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຈນວ່າ ໜູ້າທີື່ໆພວກເຂາສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດູ້ສິື້ນສຸດລງ ຫຼ ຈນວ່າ
ຊີວິດຂອງພວກເຂາຈະສິນ
ື້ ສຸດລງ. ພາລະກິດທີພ
ື່ ວກເຂາປະຕິບັດພຽງແຕ່ເພື່ອຈັດກຽມເສັື້ນທາງທີື່ເໝ
າະສມສາລັບພຣະເຈື້າ ຫຼ ສບຕໍໍ່ໃນດູ້ານໃດໜື່ງຂອງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກເທັ່າ
ນັື້ນ. ໃນຕວພວກເຂາເອງ, ມະນຸດເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າໃນການຄຸູ້ມຄອງ
ຂອງພຣະອງ ຫຼ ພວກເຂາຈະບໍໍ່ສາມາດສູ້າງເສັື້ນທາງອອກໃໝ່ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະ
ສາມາດນາພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າຈາກຍຸກຜ່ານມາໄປສ່ຄວາມສາເລັດໄດູ້. ສະນັື້ນ ພາລະກິດ
ທີື່ພວກເຂາປະຕິບັດແມ່ນເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບສິື່ງຖກສູ້າງທີື່ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຂາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າເອງໃນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້. ນີື້ກໍເພາະວ່າ
ພາລະກິດທີື່ພວກເຂາປະຕິບັດບໍໍ່ຄກັບພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດເອງ. ພາລະກິດໃນການລິເລີື່ມ
ຍຸກໃໝ່ບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດສາມາດປະຕິບັດແທນພຣະເຈື້າໄດູ້. ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນັື້ນ
ໄດູ້ ນອກຈາກພຣະເຈື້າເອງ. ພາລະກິດທັງໝດທີື່ມະນຸດປະຕິບັດແມ່ນເປັນພຽງການປະຕິບັດໜູ້າທີື່
ຂອງເຂາໃນຖານະເປັນສິື່ງທີື່ຖກສູ້າງ ແລະ ຖກປະຕິບັດກໍຍູ້ອນໄດູ້ຮັບດນບັນດານ ຫຼ ຖກສ່ອງແສງ
ສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ການນາພາທີື່ມະນຸດເຫຼັ່ານີື້ຈັດກຽມໃຫູ້ແມ່ນປະກອບດູ້ວຍ
ການສະແດງໃຫູ້ມະນຸດເຫັນເຖິງເສັື້ນທາງແຫ່ງການປະຕິບັດໃນຊີວິດປະຈາວັນ ແລະ ວິທທ
ີ ເື່ີ ຂາຄວນ
ປະພດເພື່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ
ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່ໄດູ້ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ຕວຢ່າງກໍຄ
ພາລະກິດຂອງພະຍານລີື່ ແລະ ຜູ້ເຝົື້າເບິື່ງໜີື່ ແມ່ນເພື່ອນາທາງເທັ່ານັື້ນ. ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນຫນທາງໃໝ່ ຫຼ
ເກັ່າ, ພາລະກິດແມ່ນຖກສມມຸດຕິຖານຂື້ນອີງຕາມຫຼັກການທີຢ
ື່ ່ພາຍໃນພຣະຄາພີ. ບໍໍ່ວ່າມັນຈະເປັນ
ການຟືື້ນຟຄຣິສຕະຈັກທູ້ອງຖິື່ນ ຫຼ ສູ້າງຄຣິສຕະຈັກທູ້ອງຖິື່ນ, ພາລະກິດຂອງພວກເຂາແມ່ນ
ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການສູ້າງຕັື້ງຄຣິສຕະຈັກ. ພາລະກິດທີື່ພວກເຂາປະຕິບັດແມ່ນສບຕໍໍ່ພາລະກິດທີື່ພຣະເຢຊູ
ແລະ ສາວກຂອງພຣະອງຍັງບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ຫຼ ບໍໍ່ໄດູ້ພັດທະນາເພີື່ມເຕີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ສິື່ງທີື່ພວກເຂາປະຕິບັດໃນພາລະກິດຂອງພວກເຂາແມ່ນການຟືື້ນຟສິງື່ ທີື່ພຣະເຢຊູຮຽກຮູ້ອງໃນ
ພາລະກິດໃນເວລານັື້ນຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງພຣະອງຮູ້ອງຮຽກໃຫູ້ຄນລຸູ້ນຕ່າງໆປົກຄຸມຫວຂອງພວກເຂາ,
ຮັບບັບຕິດສະມາ, ຫັກເຂື້າຈີື່ ຫຼ ດື່ມເຫຼື້າແວງ. ມັນສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ພາລະກິດຂອງພວກເຂາແມ່ນ
ເພື່ອຮັກສາພຣະຄາພີ ແລະ ເພື່ອສະແຫວງຫາເສັື້ນທາງທີື່ຢ່ພາຍໃນພຣະຄາພີ. ພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ສູ້າງ
ຄວາມກູ້າວໜູ້າຫຍັງໃໝ່ເລີຍ. ສະນັື້ນ ຜູ້ຄນຈື່ງສາມາດຄື້ນພບຫນທາງໃໝ່ແຫ່ງພາລະກິດຂອງພວກ
ເຂາພຽງແຕ່ພາຍໃນພຣະຄາພີ ເທັ່ານັື້ນ ພູ້ອມທັງເຫັນວ່າ ການປະຕິບັດອີງຕາມພຣະຄາພີແມ່ນດີກວ່າ
ແລະ ເປັນຈິງກວ່າ. ໃນພາລະກິດຂອງພວກເຂາ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຄື້ນພບຄວາມປະສງໃນປັດຈຸບັນ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະຄື້ນພບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍວາງ
ແຜນປະຕິບັດ. ນີື້ກໍເພາະວ່າເສັື້ນທາງທີື່ພວກເຂາຍ່າງຍັງເປັນເສັື້ນທາງເກັ່າ; ບໍໍ່ມີການເລີື່ມໃໝ່ ແລະ ບໍໍ່
ມີການກູ້າວໜູ້າ. ພວກເຂາສບຕໍໍ່ຍດຖຄວາມຈິງແຫ່ງການຖກຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ,
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ຮັກສາການປະຕິບັດທີື່ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ຜູ້ຄນກັບໃຈ ແລະ ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາ, ຍດ
ຕິດກັບຄາເວື້າທີື່ວ່າ ຜູ້ໃດທີື່ອດທນຈນເຖິງທີື່ສຸດກໍຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພນ
ື້ ແລະ ຜູ້ຊາຍແມ່ນເປັນ
ຫວໜູ້າຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ແມ່ຍິງຕູ້ອງເຊື່ອຟັງສາມີຂອງເຂາ ແລະ ຍິື່ງຍດຕິດກັບແນວຄິດຕາມປະເພນີ
ທີື່ວ່າ ເອື້ອຍນູ້ອງບໍໍ່ສາມາດເທດສະໜາໄດູ້, ພຽງແຕ່ສາມາດເຊື່ອຟັງເທັ່ານັື້ນ. ຖູ້າການນາພາໃນ
ລັກສະນະດັັ່ງກ່າວຖກຮັກສາຕໍໍ່ໄປ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ຈັກເທື່ອ,
ບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເປັນອິດສະຫຼະຈາກກດລະບຽບ ຫຼ ນາພາພວກເຂາສ່ອານາຈັກແຫ່ງ
ອິດສະຫຼະ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ. ສະນັື້ນ ຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດ ເຊິື່ງເປັນພາລະກິດໃນການ
ປ່ຽນແປງຍຸກ ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຈື້າເອງປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ກ່າວ; ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນ
ໃດສາມາດປະຕິບັດແທນພຣະອງໄດູ້. ຈນເຖິງປັດຈຸບັນນີື້ ພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ທີື່ຢ່ນອກກະແສນີື້ໄດູ້ມາເຖິງຈຸດທີື່ບໍໍ່ໜີງຕີງ ແລະ ຄນທີື່ຖກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຊູ້ກໍໄດູ້ຫຼງຈຸດຢືນ
ຂອງພວກເຂາ. ສະນັື້ນ ຍູ້ອນພາລະກິດຂອງມະນຸດທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຊູ້ບໍ່ໍຄກັບພາລະກິດ
ທີື່ພຣະເຈື້າ ປະຕິບັດເອງ, ຕວຕນຂອງພວກເຂາ ແລະ ສິື່ງທີື່ພວກເຂາປະພດແທນກໍແຕກຕ່າງເຊັັ່ນກັນ.
ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຕັື້ງໃຈປະຕິບັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນີື້
ຄນທີື່ປະຕິບັດພາລະກິດແບບດຽວກັນກໍມີຕວຕນ ແລະ ສະຖານະທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ມະນຸດທີື່
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຊູ້ອາດປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ບາງຢ່າງ ແລະ ອາດກາຈັດພາລະກິດບາງຢ່າງທີື່
ເຮັດສາເລັດໃນຍຸກຜ່ານມາ, ແຕ່ສິື່ງທີື່ພວກເຂາປະຕິບັດແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສ ແລະ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກໃໝ່ . ພວກເຂາພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອລື້ມເລີກພາລະກິດ
ຂອງຍຸກຜ່ານມາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ດູ້ວຍຈຸດປະສງໃນການເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າໂດຍກງ. ສະນັື້ນ ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະລື້ມເລີກການປະຕິບັດທີື່ຫຼູ້າ
ສະໄໝຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ ຫຼ ພວກເຂາແນະນາການປະຕິບັດໃໝ່ຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ, ພວກເຂາກໍ
ຍັງເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບມະນຸດ ແລະ ສິື່ງຖກສູ້າງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເມື່ອພຣະເຈື້າເອງປະຕິບັດ
ພາລະກິດ, ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະກາດລື້ມເລີກການປະຕິບັດຂອງຍຸກເກັ່າຢ່າງເປີດເຜີຍ ຫຼ ປະກາດການ
ເລີື່ມຕື້ນຂອງຍຸກໃໝ່ໂດຍກງ. ພຣະອງກງໄປກງມາ ແລະ ຊື່ສັດໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ພຣະອງ
ກງໄປກງມາໃນການປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະອງເຈດຕະນາໄວູ້ ; ນັື້ນກໍຄ ພຣະອງສະແດງພາລະກິດ
ທີື່ພຣະອງໄດູ້ເລີື່ມຕື້ນຂື້ນໂດຍກງ, ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມທີື່ພຣະອງເຈດຕະນາໄວູ້ໃນເບື້ອງຕື້ນ
ໂດຍກງ, ສະແດງເຖິງການເປັນຢ່ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ. ໃນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ , ອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອງ ແລະ ພູ້ອມດູ້ວຍພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກສິື່ງທີື່ຢ່ໃນຍຸກ
ອະດີດ. ແຕ່ວ່າ ຈາກທັດສະນະຂອງພຣະເຈື້າແລູ້ວ ນີື້ແມ່ນການສບຕໍໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການພັດທະນາ
ເພີື່ມເຕີມໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນ . ເມື່ອພຣະເຈື້າເອງປະຕິບັດ , ພຣະອງສະແດງພຣະທາ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນພາລະກິດໃໝ່ໂດຍກງ. ໃນທາງກງກັນຂູ້າມ, ເມື່ອມະນຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດ, ມັນແມ່ນຜ່ານການຕກຕອງ ແລະ ການສກສາ ຫຼ ມັນເປັນການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ ແລະ
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ການຈັດລະບບຂອງການປະຕິບັດຕາມທານຽມທີື່ຖກຄື້ນພບໃນພາລະກິດຂອງຄນອື່ນ. ນັື້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າ ແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດທີື່ມະນຸດປະຕິບັດແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມລະບຽບທີື່ຖກຈັດຕັື້ງຂື້ນແລູ້ວ
ແລະ ເພື່ອ “ຍ່າງໃນເສັື້ນທາງເກັ່າໂດຍໃຊູ້ເກີບໃໝ່”. ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນແຕ່ເສັື້ນທາງທີື່ມະນຸດຜູ້
ທີື່ຖກໃຊູ້ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍ່າງກໍຍັງເປັນເສັື້ນທາງທີື່ຖກສູ້າງຂື້ນເທິງສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າເປີດເຜີຍ.
ສະນັື້ນ ເມື່ອທຸກສິື່ງຖກກ່າວອອກ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ, ມະນຸດກໍຍັງເປັນມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າກໍ
ຍັງເປັນພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (1)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຢຊູກໍຍັງໄດູ້ກ່າວພຣະທາຫຼາຍຂໍໍ້ ແລະ ກະທາພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງ.
ພຣະອງແຕກຕ່າງຈາກເອຊາຢາແນວໃດ? ພຣະອງແຕກຕ່າງຈາກດານິເອນແນວໃດ? ພຣະອງແມ່ນ
ສາສະດາບໍ? ເປັນຫຍັງຈື່ງເວື້າວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະຄຣິດ? ແມ່ນຫຍັງຄຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ພວກເຂາ? ພວກເຂາທຸກຄນແມ່ນມະນຸດທີື່ກ່າວພຣະທາ ແລະ ບໍໍ່ໜູ້ອຍກໍຫຼາຍ ພຣະທາຂອງພວກ
ເຂາກໍປະກດຄຄາເວື້າຂອງມະນຸດ. ພວກເຂາທຸກຄນກ່າວພຣະທາ ແລະ ກະທາພາລະກິດ. ສາສະດາ
ຫຼາຍຄນໃນພຣະສັນຍາເກັ່າສາມາດທານາຍໄດູ້ ແລະ ພຣະເຢຊູກໍສາມາດທານາຍໄດູ້ເຊັັ່ນກັນ. ເຫດ
ໃດຈື່ງເປັນດັັ່ງນັື້ນ? ຄວາມແຕກຕ່າງໃນນີື້ ແມ່ນອີງຕາມລັກສະນະຂອງພາລະກິດ. ເພື່ອໃຫູ້ເຂື້າໃຈ
ໃນເລື່ອງນີື້, ເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ຖເອາລັກສະນະຂອງເນື້ອໜັງ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ຄວນຖເອາຄວາມເລິກ ຫຼ ຄວາມ
ຕື້ນຂອງຄາເວື້າຂອງພວກເຂາ. ກ່ອນອື່ນໝດ ເຈື້າຕູ້ອງຖເອາພາລະກິດຂອງພວກເຂາ ແລະ ຜນຂອງ
ພາລະກິດທີື່ພວກເຂາບັນລຸໃນມະນຸດ. ຄາທານາຍທີຖ
ື່ ກກ່າວໂດຍສາສະດາໃນເວລານັື້ນບໍໍ່ໄດູ້ສະໜອງ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ແຮງດນໃຈທີື່ໄດູ້ຮັບຈາກຜູ້ຄນຕ່າງໆເຊັັ່ນເອຊາຢາ ແລະ ເດນີເອນກໍເປັນຄາ
ທານາຍ ແລະ ບໍໍ່ແນ່ນອນທາງຂອງຊີວິດ. ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນການເປີດເຜີຍໂດຍກງຂອງພຣະເຢໂຮວາ ກໍ
ຈະບໍໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດກະທາພາລະກິດນັື້ນໄດູ້ ເຊິື່ງເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ສາລັບມະນຸດ. ພຣະເຢຊູກໍໄດູ້ກ່າວພຣະ
ທາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ພຣະທາດັັ່ງກ່າວແມ່ນແນວທາງຂອງຊີວິດ ທີື່ມະນຸດສາມາດຄື້ນ
ຫາຫນທາງນັື້ນເພື່ອນາໃຊູ້ເຂື້າໃນການປະຕິບັດ. ເວື້າໄດູ້ວ່າ ປະການທີໜື່ງຄ ພຣະອງສາມາດສະໜອງ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ ຍູ້ອນວ່າພຣະເຢຊູຄຊີວິດ; ປະການທີສອງຄ ພຣະອງສາມາດປ່ຽນແປງການອອກ
ນອກເສັື້ນທາງຂອງມະນຸດໄດູ້; ປະການທີສາມຄ ພາລະກິດຂອງພຣະອງສາມາດສບແທນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ ເພື່ອສບຕໍໍ່ຍຸກ; ປະການທີສີື່ຄ ພຣະອງສາມາດເຂື້າໃຈຄວາມຕູ້ອງການພາຍໃນ
ມະນຸດ ແລະ ເຂື້າໃຈສິື່ງທີື່ມະນຸດຂາດເຂີນ; ປະການທີຫູ້າຄ ພຣະອງສາມາດນາທາງໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ
ສິື້ນສຸດຍຸກເກັ່າ. ນັື້ນແມ່ນເຫດຜນທີື່ພຣະອງຖກເອີື້ນວ່າພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະຄຣິດ; ພຣະອງບໍໍ່ພຽງແຕ່
ແຕກຕ່າງຈາກເອຊາຢາເທັ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງແຕກຕ່າງຈາກສາສະດາທຸກຄນອີກດູ້ວຍ. ໃຫູ້ຍກເອາເອຊາຢາ
ເປັນການປຽບທຽບສາລັບພາລະກິດຂອງສາສະດາ. ການປຽບທຽບທີໜື່ງຄ ລາວບໍໍ່ສາມາດສະໜອງ
ໃຫູ້ກັບຊີວິດມະນຸດ; ການປຽບທຽບທີສອງຄ ລາວບໍໍ່ສາມາດນາທາງໃນຍຸກໃໝ່. ລາວປະຕິບັດວຽກ
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ງານພາຍໃຕູ້ການນາພາຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນເປັນຜູ້ນາທາງໃນຍຸກໃໝ່. ການປຽບທຽບທີ
ສາມຄ ຄາເວື້າທີື່ລາວກ່າວແມ່ນເໜອກວ່າລາວ. ລາວໄດູ້ຮັບການເປີດເຜີຍໂດຍກງຈາກພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄນອື່ນຈະບໍໍ່ເຂື້າໃຈ ເຖິງວ່າຈະໄດູ້ຍນ
ິ ຄາກ່າວເຫຼັ່ານັື້ນ. ພຽງສອງສາມສິງື່ ເຫຼັ່ານີື້
ເທັ່ານັື້ນກໍພຽງພໍທີື່ຈະພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຄາກ່າວຂອງລາວບໍໍ່ໄດູ້ແຕກຕ່າງຈາກການທານາຍ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້
ຫຼາຍກວ່າພາກສ່ວນໜື່ງຂອງພາລະກິດທີື່ເຮັດແທນພຣະເຢໂຮວາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວບໍໍ່ສາມາດ
ເປັນຕວແທນພຣະເຢໂຮວາໄດູ້ທັງໝດ. ລາວເປັນພຽງຜູ້ຮັບໃຊູ້ພຣະເຢໂຮວາເທັ່ານັື້ນ, ກໍຄ ເປັນ
ເຄື່ອງມຮັບໃຊູ້ໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ລາວພຽງປະຕິບັດພາລະກິດຢ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ
ແລະ ຢ່ໃນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາເທັ່ານັື້ນ; ລາວບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດອອກ
ນອກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນທາງກງກັນຂູ້າມ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນແຕກຕ່າງ. ພຣະອງ
ປະຕິບັດເກີນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ; ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດເປັນພຣະເຈື້າຜູ້
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ໄດູ້ຜ່ານປະສບການຂອງການໄຖ່ບາບໂດຍຖກຄງໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ ເພື່ອໄຖ່
ບາບມວນມະນຸດຊາດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອງດາເນີນພາລະກິດໃໝ່ຢ່ນອກຂອບເຂດພາລະກິດທີື່
ກະທາໂດຍພຣະເຢໂຮວາ. ນີື້ແມ່ນການນາທາງໃນຍຸກໃໝ່. ນອກຈາກນັື້ນ, ພຣະອງສາມາດກ່າວເຖິງ
ສິື່ງທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຜນໄດູ້. ພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນປະຕິບັດຢ່ໃນການຄຸູ້ມຄອງຂອງ
ພຣະເຈື້າ ແລະ ປະກອບດູ້ວຍມວນມະນຸດທັງໝດ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ກະທາພາລະກິດຕໍໍ່ມະນຸດພຽງສອງ
ສາມຄນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ມີໄວູ້ເພື່ອນາພາມະນຸດພຽງຈານວນຈາກັດ. ສາລັບວິທີ
ທີື່ພຣະເຈື້າບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ວິທທ
ີ ພ
ື່ີ ຣະວິນຍານໃຫູ້ການເປີດເຜີຍໃນເວລານັນ
ື້ ແລະ ວິທທ
ີ ື່ີ
ພຣະວິນຍານລງມາສ່ມະນຸດເພື່ອກະທາພາລະກິດ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນເປັນສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນ ຫຼ
ສາຜັດໄດູ້. ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ສຸດທີື່ຈະໃຊູ້ຄວາມຈິງເຫຼັ່ານີື້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານພິສດວ່າ ພຣະອງຄ
ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ຈື່ງສາມາດຈາແນກໄດູ້ໃນທ່າມກາງພຣະທາ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງທີື່ມະນຸດສາມາດຈັບຕູ້ອງໄດູ້ . ພຽງສິື່ງນີື້ເທັ່ານັື້ນຄ
ຄວາມຈິງ. ນີື້ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຫັນເລື່ອງຂອງພຣະວິນຍານໄດູ້ ແລະ ມີພຽງພຣະເຈື້າ
ເທັ່ານັື້ນທີື່ຮັບຮູ້ເລື່ອງດັັ່ງກ່າວຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນເນື້ອໜັງກໍບໍໍ່
ສາມາດຮູ້ທຸກສິື່ງໄດູ້; ເຈື້າພຽງແຕ່ສາມາດຢືນຢັນວ່າ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່ ຈາກພາລະກິດ
ທີື່ພຣະອງໄດູ້ກະທາເທັ່ານັື້ນ. ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ສາມາດເຫັນໄດູ້ວ່າ: ສິື່ງທີໜື່ງຄ ພຣະອງສາ
ມາດເປີດຍຸກໃໝ່; ສິື່ງທີສອງຄ ພຣະອງສາມາດສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ມະນຸດ
ເຫັນເສັື້ນທາງເພື່ອປະຕິບັດຕາມ. ສິື່ງນີື້ແມ່ນພຽງພໍທື່ີຈະພິສດວ່າ ພຣະອງຄພຣະເຈື້າ. ຢ່າງໜູ້ອຍທີື່
ສຸດ ພາລະກິດທີື່ພຣະອງກະທາສາມາດເປັນຕວແທນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດ ແລະ ຈາກ
ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວນັື້ນ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດູ້ວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນສະຖິດຢ່ພາຍ
ໃນພຣະອງ. ຍູ້ອນວ່າ ພາລະກິດທີື່ກະທາໂດຍພຣະເຈື້າຜູ້ບັ ງເກີດເປັນມະນຸດນັື້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວ
ແມ່ນເພື່ອນາທາງໃນຍຸກໃໝ່ , ນາພາພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ເປີດໂລກໃໝ່, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ເທັ່ານັື້ນແມ່ນ
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ພຽງພໍທີື່ຈະພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າ ພຣະອງຄພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ, ສິື່ງນີື້ຈື່ງເຮັດໃຫູ້ພຣະອງແຕກຕ່າງຈາກ
ເອຊາຢາ, ດານິເອນ ແລະ ສາສະດາຜູ້ຍິື່ງໃຫຍ່ອື່ນໆ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພັນທະກິດຂອງພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ໜູ້າທີື່ຂອງ
ມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພວກເຈື້າຕູ້ອງຮູ້ຈັກຈາແນກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຈາກພາລະກິດຂອງມະນຸດ. ເຈື້າສາມາດ
ເຫັນຫຍັງໃນພາລະກິດຂອງມະນຸດ? ມີອງປະກອບຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບປະສບການຂອງມະນຸດໃນ
ພາລະກິດຂອງເຂາ; ສິງື່ ທີື່ມະນຸດສະແດງອອກກໍຄສິື່ງທີື່ເຂາເປັນ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງກໍ
ສະແດງອອກເຖິງສິື່ງທີພ
ື່ ຣະອງເປັນ ແຕ່ສິື່ງທີື່ພຣະອງເປັນແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກສິື່ງທີື່ມະນຸດເປັນ. ສິື່ງທີື່
ມະນຸດເປັນແມ່ນຕວແທນຂອງປະສບການ ແລະ ຊີວິດຂອງມະນຸດ (ສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດຜະເຊີນ ຫຼ ພບພໍໍ້ໃນ
ຊີວິດຂອງເຂາ ຫຼ ປັດຊະຍາສາລັບການດາລງຊີວິດທີື່ເຂາມີ) ແລະ ຄນທີື່ມີຊີວິດໃນສະພາບແວດ
ລູ້ອມທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນກໍສະແດງເຖິງການເປັນຢ່ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າມີປະສບການໃນສັງຄມ ຫຼ
ບໍໍ່ ແລະ ເຈື້າມີຊີວິດຢ່າງແທູ້ຈິງແນວໃດໃນຄອບຄວຂອງເຈື້າ ແລະ ມີປະສບການໃນຄອບຄວຂອງ
ເຈື້າແນວໃດ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດູ້ຈາກສິື່ງທີື່ເຈື້າສະແດງອອກ, ໃນຂະນະທີື່ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເຫັນຈາກ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດວ່າ ພຣະອງຈະມີປະສບການໃນສັງຄມ ຫຼ ບໍ.ໍ່ ພຣະອງ
ຮັບຮູ້ເຖິງທາດແທູ້ຂອງມະນຸດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດເປີດເຜີຍການປະຕິບັດທຸກປະເພດທີື່ເປັນຂອງ
ຄນທຸກປະເພດ. ພຣະອງຍິື່ງດີກວ່າໃນການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມ ແລະ ພດຕິກາທີື່ເປັນ
ກະບດຂອງມະນຸດ. ພຣະອງບໍໍ່ມີຊີວິດຢ່ທ່າມກາງຄນໃນໂລກ, ແຕ່ພຣະອງຮັບຮູ້ເຖິງທາມະຊາດຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ຄວາມເສື່ອມຊາມທັງໝດຂອງຄນໃນໂລກ. ນີື້ຄສິື່ງທີື່ພຣະອງເປັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອງ
ບໍຈ
ໍ່ ັດການກັບໂລກ, ພຣະອງກໍຮູ້ຈັກກດລະບຽບໃນການຈັດການກັບໂລກ ຍູ້ອນພຣະອງເຂື້າໃຈເຖິງ
ທາມະຊາດຂອງມະນຸດຢ່າງສມບນ. ພຣະອງຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານທີື່ຕາຂອງ
ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ ແລະ ຫຂອງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຍິນ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະດີດ.
ນີື້ລວມເຖິງສະຕິປັນຍາທີື່ບໍໍ່ແມ່ນປັດຊະຍາສາລັບການດາລງຊີວິດ ແລະ ສິງື່ ອັດສະຈັນທີື່ໃຫູ້ຜູ້ຄນ
ຢັົ່ງເຖິງໄດູ້ຍາກ. ນີື້ຄສິື່ງທີື່ພຣະອງເປັນ ນັື້ນກໍຄ ເປີດເຜີຍກັບຜູ້ຄນ ແລະ ຍັງລີື້ລັບຈາກຜູ້ຄນ. ສິື່ງ
ທີື່ພຣະອງສະແດງອອກບໍແ
ໍ່ ມ່ນສິື່ງທີື່ຄນພິເສດເປັນ, ແຕ່ເປັນຄຸນລັກສະນະໂດຍທາມະຊາດ ແລະ ການ
ເປັນຢ່ຂອງພຣະວິນຍານ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເດີນທາງອູ້ອມໂລກ ແຕ່ຮູ້ຈັກທຸກສິື່ງກ່ຽວກັບໂລກ. ພຣະອງ
ພບພໍໍ້ “ລີງໂທນ” ຜູ້ເຊິື່ງບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼ ຄວາມເຂື້າໃຈ, ແຕ່ພຣະອງສະແດງພຣະທາທີື່ຢ່ເໜອກວ່າ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ເໜອກວ່າມະນຸດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່. ພຣະອງມີຊີວິດຢ່ທ່າມກາງກຸມ
່ ຄນທີື່ໂງ່ຈູ້າ ແລະ ບໍໍ່ມີ
ຄວາມຮູ້ສກ ຜູ້ເຊິື່ງບໍໍ່ມີຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ຜູ້ເຊິື່ງບໍໍ່ເຂື້າໃຈທານຽມ ແລະ ຊີວິດຂອງມະນຸດ,
ແຕ່ພຣະອງສາມາດຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມະນຸດຊາດໃຊູ້ຊີວິດຕາມຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາໄດູ້, ໃນຂະນະ
ດຽວກັນກໍເປີດເຜີຍພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ຕໍ່າຕູ້ອຍຂອງມະນຸດຊາດ. ທຸກສິື່ງນີື້ແມ່ນສິື່ງ
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ທີື່ພຣະອງເປັນ ເຊິື່ງສງກວ່າຄນທີື່ມີເນື້ອໜັງ ແລະ ເລອດເນື້ອ. ສາລັບພຣະອງ ມັນບໍໍ່ຈາເປັນທີື່ຕູ້ອງ
ຜະເຊີນກັບຊີວິດສັງຄມທີື່ຊັບຊູ້ອນ, ຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ສກກະປົກເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະອງຕູ້ອງ
ປະຕິບັດ ແລະ ເປີດເຜີຍເຖິງທາດແທູ້ຂອງມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມຊາມຢ່າງທວ
ັ່ ເຖິງ. ຊີວິດສັງຄມທີື່
ສກກະປົກບໍໍ່ໄດູ້ສັັ່ງສອນເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງພຽງແຕ່ເປີດເຜີຍ
ການບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ຈັດກຽມມະນຸດດູ້ວຍປະສບການ ແລະ ບດຮຽນໃນການ
ຈັດການກັບໂລກນີື້. ພຣະອງບໍໍ່ຕູ້ອງສບສວນສັງຄມ ຫຼ ຄອບຄວຂອງມະນຸດ ເມື່ອພຣະອງຈັດຕຽມ
ມະນຸດດູ້ວຍຊີວິດ. ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການພິພາກສາມະນຸດບໍໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງປະສບ
ການຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ; ມັນເປັນການເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມບໍໍ່ຊອບທາຂອງມະນຸດຫຼັງຈາກທີື່
ຮູ້ຈັກຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດເປັນເວລາດນນານ ແລະ ກຽດຊັງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງ
ມະນຸດຊາດ. ພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດທັງໝດແມ່ນການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສໃຫູ້ກັບມະນຸດ ແລະ
ສະແດງເຖິງການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີື້, ມັນບໍໍ່ແມ່ນ
ສິື່ງທີື່ຄນມີເນື້ອໜັງ ແລະ ເລອດເນື້ອສາມາດເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດບໍໍ່ໄດູ້ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ປະສບການຂອງເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ;
ພາລະກິດທີື່ມະນຸດປະຕິບັດເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ປະສບການຂອງມະນຸດ. ທຸກຄນເວື້າກ່ຽວກັບປະສບ
ການສ່ວນຕວຂອງພວກເຂາ. ພຣະເຈື້າສາມາດສະແດງຄວາມຈິງໂດຍກງ, ໃນຂະນະທີື່ມະນຸດພຽງແຕ່
ສາມາດສະແດງປະສບການທີື່ສອດຄ່ອງກັບການຜະເຊີນກັບຄວາມຈິງຂອງເຂາເທັ່ານັື້ນ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີກດລະບຽບ ແລະ ບໍໍ່ຢ່ພາຍໃຕູ້ເວລາ ຫຼ ຂໍໍ້ຈາກັດທາງພມສາດ. ພຣະອງສາມາດ
ສະແດງສິື່ງທີພ
ື່ ຣະອງເປັນໃນເວລາໃດກໍໄດູ້, ຢ່ໃສກໍໄດູ້. ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດດັັ່ງທີື່ພຣະອງ
ພໍໃຈ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດມີເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ບໍລບ
ິ ດ; ຫາກປາສະຈາກສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນ ເຂາກໍບໍໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມຮູ້ຂອງເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ ຫຼ ປະສບການຂອງ
ເຂາທີື່ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ. ເພື່ອທີື່ຈະບອກວ່າສິື່ງໃດສິື່ງໜື່ງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ ຫຼ
ພາລະກິດຂອງມະນຸດ, ເຈື້າພຽງແຕ່ຕອ
ູ້ ງປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາລະກິດເຫຼັ່ານັື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງພຽງແຕ່ເພື່ອນາພາຍຸກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວພາລະກິດໃໝ່ເທັ່ານັື້ນ.
ມັນຈາເປັນທີື່ພວກເຈື້າຈະເຂື້າໃຈໃນຈຸດນີື້. ສິື່ງນີື້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກໜູ້າທີື່ຂອງມະນຸດຫຼາຍ ແລະ
ທັງສອງຢ່າງແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຖກກ່າວເຖິງດູ້ວຍລມຫາຍໃຈດຽວກັນ. ມະນຸດຕູ້ອງຖກປກຝັງ ແລະ
ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນເປັນໄລຍະເວລາດນນານກ່ອນທີື່ເຂາຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ປະເພດ
ຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ຈາເປັນແມ່ນມາຈາກລະດັບທີື່ສງສັ່ງເປັນພິເສດ. ບໍໍ່ແມ່ນພຽງມະນຸດຕູ້ອງ
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ສາມາດຮັກສາຄວາມຮູ້ສກຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທາມະດາ, ແຕ່ເຂາຕູ້ອງຍິື່ງເຂື້າໃຈຫຼາຍໆຫຼັກການ
ແລະ ກດລະບຽບທີື່ຄຸູ້ມຄອງການປະພດຂອງເຂາໃນການພວພັນກັບຄນອື່ນ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ເຂາ
ຕູ້ອງອຸທິດຕນທີື່ຈະສກສາຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງຈັນຍາບັນຂອງມະນຸດ.
ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີມ
ື່ ະນຸດຄວນປະກອບມີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ເປັນແບບນີື້ສາລັບພຣະເຈື້າທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງມະນຸດ ຫຼ ບໍໍ່ແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງມະນຸດ; ກງກັນຂູ້າມ ມັນຄການສະແດງອອກໂດຍກງຂອງການເປັນຢ່ຂອງພຣະອງ
ແລະ ການປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ພຣະອງຄວນປະຕິບັດໂດຍກງ. (ໂດຍທາມະຊາດແລູ້ວ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງແມ່ນຖກປະຕິບັດໃນເວລາທີື່ເໝາະສມ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນບາງຄັື້ງບາງຄາວ ຫຼ ຕາມເວລາໃດ
ໜື່ງ ແລະ ພາລະກິດນັື້ນເລີື່ມຕື້ນກໍເມອ
ື່ ມັນເຖິງເວລາຂອງການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງໃຫູ້
ສາເລັດ). ພຣະອງບໍໍ່ມສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໃນຊີວິດຂອງມະນຸດ ຫຼ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ ນັື້ນກໍຄ ຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະກອບດູ້ວຍສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ (ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ໄດູ້ມີຜນກະທບຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງ).
ພຣະອງພຽງແຕ່ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອງໃຫູ້ສາເລັດ ເມື່ອມັນເຖິງເວລາທີື່ພຣະຕູ້ອງປະຕິບັດ;
ບໍໍ່ວ່າສະຖານະຂອງພຣະອງຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ, ພຣະອງກໍຈະເດີນໄປຂູ້າງໜູ້າຢ່າງໄວພູ້ອມກັບ
ພາລະກິດທີື່ພຣະອງຄວນປະຕິບັດ. ບໍໍ່ວ່າມະນຸດຈະຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ວ່າມະນຸດຈະມີ
ແນວຄິດເຫັນຫຍັງກໍຕາມກ່ຽວກັບພຣະອງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຜນກະທບທັງສິື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດຂອງມະນຸດຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດ ແລະ ມີຂໍໍ້ຈາກັດ. ຄນໜື່ງພຽງແຕ່ສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງໄລຍະໃດໜື່ງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝດ, ຖູ້າບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ພວກ
ເຂາຈະນາຜູ້ຄນເຂື້າສ່ກດລະບຽບ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດນາໃຊູ້ໄດູ້ກັບເວລາ ຫຼ
ໄລຍະໃດໜື່ງ. ນີື້ກໍຍູ້ອນປະສບການຂອງມະນຸດມີຂອບເຂດຂອງມັນ. ຄນໃດໜື່ງບໍໍ່ສາມາດ
ປຽບທຽບພາລະກິດຂອງມະນຸດກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ວິທີການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ ແລະ
ຄວາມຮູ້ຂອງເຂາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງແມ່ນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ໃຊູ້ໄດູ້ກັບຂອບເຂດໃດໜື່ງ. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດ
ເວື້າວ່າ ເສັື້ນທາງທີື່ມະນຸດກາລັງຍ່າງແມ່ນຄວາມປະສງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງສມບນ, ຍູ້ອນ
ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດໄດູ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຖກເຕີມເຕັມ
ດູ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງສມບນ. ສິື່ງທີື່ມະນຸດສາມາດຜະເຊີນໄດູ້ແມ່ນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ຢ່ພາຍໃນ
ຂອບເຂດຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເກີນກວ່າຂອບເຂດຂອງຄວາມຄິດໃນ
ຈິດໃຈທີື່ທາມະດາຂອງມະນຸດ. ທຸກຄນທີື່ສາມາດດາລງຢ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງປະສບການຈິງຢໃ່ ນ
ຂອບເຂດນີື້. ເມື່ອພວກເຂາມີປະສບການກັບຄວາມຈິງ ມັນກໍເປັນປະສບການໃນຊີວິດຂອງ
ມະນຸດທາມະດາທີື່ຢ່ໄດູ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່ສະເໝີ; ມັນບໍໍ່ແມ່ນວິທີການມີ
ປະສບການທີື່ຫັນເຫມາຈາກຊີວິດຂອງມະນຸດທາມະດາ. ພວກເຂາຜະເຊີນກັບຄວາມຈິງທີື່ໄດູ້ຮັບແສງ
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ສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທິງພື້ນຖານຂອງການໃຊູ້ຊີວິດຂອງມະນຸດຂອງພວກເຂາ. ຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັື້ນ ຄວາມຈິງນີື້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຈາກບຸກຄນສ່ບຸກຄນ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງຄວາມຈິງນັື້ນກໍ
ຂື້ນກັບສະພາວະຂອງບຸກຄນ. ຄນໃດໜື່ງພຽງແຕ່ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ເສັື້ນທາງທີື່ພວກເຂາຍ່າງແມ່ນ
ຊີວິດທີື່ທາມະດາຂອງມະນຸດທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ມັນອາດຖກເອີື້ນໄດູ້ວ່າ ເສັື້ນທາງທີື່ຄນ
ທາມະດາຍ່າງ ຜູ້ເຊິື່ງໄດູ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເວື້າວ່າ ເສັື້ນທາງທີື່
ພວກເຂາຍ່າງແມ່ນເສັື້ນທາງທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເລອກ. ໃນປະສບການຂອງມະນຸດທີື່ທາມະດາ,
ຍູ້ອນວ່າ ຄນທີື່ສະແຫວງຫາບໍໍ່ຄກັນ, ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈື່ງບໍໍ່ຄກັນ. ນອກຈາກນັື້ນ
ຍູ້ອນສະພາບແວດລູ້ອມທີື່ຜູ້ຄນຜະເຊີນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງປະສບການຂອງພວກເຂາບໍໍ່ຄກັນ ແລະ
ຍູ້ອນການເຈອປົນທາງດູ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາ, ປະສບການຂອງພວກເຂາຈື່ງຖກ
ປະປົນຈນເຖິງລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ລະຄນເຂື້າໃຈຄວາມຈິງຕາມສະພາບການສ່ວນຕວທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນຂອງພວກເຂາ. ຄວາມເຂື້າໃຈຂອງພວກເຂາໃນຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້ຈິງຂອງຄວາມຈິງແມ່ນບໍໍ່
ຄບຖູ້ວນ ແລະ ເປັນພຽງໜື່ງ ຫຼ ສອງສາມລັກສະນະຂອງຄວາມຈິງ. ຂອບເຂດຄວາມຈິງທີື່ມະນຸດ
ຜະເຊີນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບຸກຄນ ຕາມສະພາບການຂອງແຕ່ລະຄນ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ ຄວາມຮູ້
ແຫ່ງຄວາມຈິງອັນດຽວກັນ ເຊິື່ງຖກສະແດງອອກໂດຍຄນທີື່ແຕກຕ່າງກັນຈື່ງບໍໍ່ຄກັນ. ນີື້ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ປະສບການຂອງມະນຸດມີຂໍໍ້ຈາກັດຢສ
່ ະເໝີ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດູ້ຢ່າງຄບຖູ້ວນ ຫຼ ພາລະກິດຂອງມະນຸດກໍບໍໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດູ້ວ່າເປັນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສິື່ງທີື່ມະນຸດສະແດງອອກສອດຄ່ອງຢ່າງໃກູ້ຄຽງຫຼາຍກັບ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະສບການຂອງມະນຸດໃກູ້ຄຽງຫຼາຍກັບພາລະກິດໃນ
ການເຮັດໃຫູ້ສມບນທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດຢ່. ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດເປັນຄນຮັບໃຊູ້
ຂອງພຣະເຈື້າ, ເຮັດພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າຝາກຝັງໃຫູ້ແກ່ພວກເຂາ. ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດສະແດງ
ຄວາມຮູ້ທີື່ຖກສ່ອງແສງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທັ່ານັື້ນ ແລະ ຄວາມຈິງທີື່ໄດູ້ຮັບຈາກປະສບການ
ສ່ວນຕວຂອງເຂາ. ມະນຸດບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ບັນລຸເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈະເປັນທາງອອກໃຫູ້ກັບ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເຂາບໍໍ່ມີສິດທີື່ຈະເວື້າວ່າ ພາລະກິດຂອງເຂາແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ.
ມະນຸດມີຫຼັກການໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງມະນຸດ ແລະ ມະນຸດທຸກຄນມີປະສບການທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ມີສະພາບການທີື່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດປະກອບມີປະສບການ
ທຸກຢ່າງຂອງເຂາພາຍໃຕູ້ແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ປະສບການເຫຼັ່ານີື້ພຽງແຕ່ສາມາດ
ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ການເປັນຢ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່ການເປັນຢ່ຂອງ
ພຣະເຈື້າ ຫຼ ຄວາມປະສງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເສັື້ນທາງທີື່ມະນຸດຍ່າງບໍໍ່ສາມາດ
ເປັນເສັື້ນທາງທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍ່າງ ຍູ້ອນພາລະກິດຂອງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເປັນຕວແທນໃຫູ້ແກ່
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ ແລະ ປະສບການຂອງມະນຸດບໍໍ່ແມ່ນຄວາມ
ປະສງອັນຄບຖູ້ວນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະຕກຢ່ໃນກດ
241

ລະບຽບ ແລະ ວິທີການຂອງພາລະກິດຂອງເຂາກໍຈະຖກຈາກັດໃຫູ້ຢ່ໃນຂອບເຂດທີື່ຈາກັດຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດນາຜູ້ຄນເຂື້າສ່ຫນທາງແຫ່ງອິດສະຫຼະໄດູ້. ຜູ້ຕດ
ິ ຕາມສ່ວນໃຫຍ່ມີຊີວິດຢ່
ພາຍໃນຂອບເຂດທີື່ຈາກັດ ແລະ ວິທີການມີປະສບການຂອງພວກເຂາກໍຈະຖກຈາກັດໃນຂອບເຂດ
ນັື້ນເຊັັ່ນກັນ. ປະສບການຂອງມະນຸດຖກຈາກັດຢ່ສະເໝີ; ວິທີການຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂາກໍ
ຖກຈາກັດຢ່ໃນສອງສາມປະເພດເຊັັ່ນກັນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດທຽບກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດໄດູ້ ຫຼ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ນີື້ກໍຍອ
ູ້ ນວ່າ ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ປະສບການຂອງມະນຸດແມ່ນ
ມີຂໍໍ້ຈາກັດ. ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈາື້ ຈະປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງດູ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ, ມັນກໍບໍໍ່ໄດູ້ຖກຜກ
ມັດໂດຍກດລະບຽບ; ບໍໍ່ວ່າ ພາລະກິດນັື້ນຈະສາເລັດລງດູ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ, ບໍໍ່ໄດູ້ຖກຈາກັດດູ້ວຍ
ວິທີທາງໃດໜື່ງ. ບໍໍ່ມີກດລະບຽບໃດໆໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ພາລະກິດທັງໝດຂອງພຣະອງ
ແມ່ນຖກປ່ອຍ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະ. ບໍໍ່ວ່າ ມະນຸດຈະໃຊູ້ເວລາຫຼາຍພຽງໃດໃນການຕິດຕາມພຣະອງ,
ເຂາບໍໍ່ສາມາດກັັ່ນຕອງເອາກດເກນໃດໜື່ງທີື່ປົກຄອງວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ເຖິງ
ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະອງມີຫຼັກການ ມັນກໍຖກປະຕິບັດໃນວິທີທາງໃໝ່ຢ່ສະເໝີ ແລະ ມີການ
ພັດທະນາໃໝ່ຢ່ສະເໝີ ແລະ ມັນຢ່ນອກເໜອການຢັົ່ງເຖິງຂອງມະນຸດ. ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາໜື່ງ
ພຣະເຈື້າອາດມີພາລະກິດຫຼາຍປະເພດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວິທີການນາພາຜູ້ຄນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິື່ງ
ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນມີທາງເຂື້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່ສະເໝີ. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດແຍກແຍະພຣະບັນຍັດຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ຍູ້ອນພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດໃນວິທີໃໝ່ຢ່ສະເໝີ ແລະ ມີພຽງແຕ່ວທ
ິ ີ
ນີື້ເທັ່ານັື້ນ ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ຖກຜກມັດໂດຍກດລະບຽບ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ
ຫຼີກລ່ຽງແນວຄິດຂອງຜຄ
ູ້ ນ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພວກມັນຢ່ສະເໝີ. ມີພຽງຄນທີື່ຕິດຕາມ ແລະ
ສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ແທູ້ຈິງຈື່ງສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂາ ແລະ
ສາມາດມີຊີວິດຢ່າງອິດສະຫຼະໂດຍບໍໍ່ຢ່ພາຍໃຕູ້ກດລະບຽບໃດໜື່ງ ຫຼ ຖກຄວບຄຸມໂດຍແນວຄິດທາງ
ສາສະໜາໃດໜື່ງ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດຮຽກຮູ້ອງຈາກຜູ້ຄນ ໂດຍອີງຕາມປະສບການຂອງເຂາເອງ
ແລະ ສິື່ງທີື່ເຂາເອງສາມາດບັນລຸໄດູ້. ມາດຕະຖານຂອງເງ ື່ອນໄຂເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຖກຈາກັດຢ່ພາຍໃນ
ຂອບເຂດໃດໜື່ງ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດກໍມີຂໍໍ້ຈາກັດຫຼາຍເຊັັ່ນດຽວກັນ. ສະນັື້ນ ຜູ້ຕິດຕາມຈື່ງມີ
ຊີວິດຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີື່ຈາກັດນີື້ຢ່າງບໍໍ່ມີສະຕິ; ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ສິື່ງຕ່າງໆເຫຼັ່ານີື້ກໍກາຍມາເປັນ
ກດລະບຽບ ແລະ ພິທີກາ. ຖູ້າພາລະກິດຂອງໄລຍະໜື່ງຖກນາພາໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຜ່ານການ
ເຮັດໃຫູ້ສມບນໂດຍພຣະເຈື້າເປັນການສ່ວນຕວ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການພິພາກສາ, ຜູ້ຕິດຕາມທັງໝດ
ຂອງເຂາຈະກາຍເປັນນັກສາສະໜາ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຖູ້າຜູ້
ໃດໜື່ງເປັນຜູ້ນາທີື່ມີຄຸນສມບັດ, ຄນນັື້ນຕູ້ອງຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ຍອມຮັບການຖກເຮັດໃຫູ້
ສມບນ. ຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຜ່ານການພິພາກສາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂາອາດມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ, ກໍພຽງແຕ່ສະແດງສິື່ງທີື່ບໍໍ່ແຈ່ມແຈູ້ງ ແລະ ບໍໍ່ເປັນຈິງເທັ່ານັື້ນ. ໃນເວລານັື້ນ ພວກເຂາຈະນາ
ພາຜູ້ຄນເຂື້າສ່ກດລະບຽບທີື່ບໍໍ່ແຈ່ມແຈູ້ງ ແລະ ເໜອທາມະຊາດ, ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດບໍໍ່
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ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດ. ມັນບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແຕ່ຕໍໍ່ຕູ້ານແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດ; ມັນບໍໍ່ໄດູ້ປະປົນກັບທາດແທູ້ທີື່ບໍໍ່ແຈ່ມແຈູ້ງຂອງສາສະໜາ. ຜນຂອງພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດບັນລຸໄດູ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖກພຣະອງເຮັດໃຫູ້ສມບນ; ພວກມັນເປັນສິື່ງທີື່ຢ່
ນອກເໜອການຢັົ່ງຄິດຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ຄວ າ ມແ ຕ ກຕ່າ ງ ລ ະ ຫ ວ່າ ງ ພ າ ລ ະ ກິດ ຂອ ງ ພ ຣະ ວິນ ຍ າ ນ ບໍລ ິສ ຸດ ແ ລ ະ
ພ າ ລ ະ ກິດ ຂອ ງ ພ ຣະ ວິນ ຍາ ນຊ ັ່ວ ຮູ້າ ຍ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຮັດຊໍ້າພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ເປັນຈິງ, ພຣະອງບໍໍ່
ການດເງ ື່ອນໄຂຈານວນຫຼາຍໃຫູ້ກັບມະນຸດ ແລະ ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ເກີນປະສາດສາຜັດ
ຂອງມະນຸດ. ພາລະກິດທັງໝດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດປະສາດສາຜັດປົກກະຕິຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ເຮັດເກີນປະສາດສາຜັດຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ປົກກະຕິ ແລະ ພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງແມ່ນອີງຕາມເງ ອ
ື່ ນໄຂປົກກະຕິຂອງມະນຸດ. ຖູ້າມັນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ, ມະນຸດຈະຍິື່ງກາຍມາເປັນຄນປົກກະຕິຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດຍິື່ງກາຍເປັນສິື່ງທີື່
ປົກກະຕິຫຼາຍຂື້ນ. ມະນຸດມີຄວາມຮູ້ທີື່ເພີື່ມຂື້ນກ່ຽວກັບຈິດໃຈທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງຊາຕານ ແລະ ທາດ
ແທູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ເຂາມີຄວາມປາດຖະໜາຫາຄວາມຈິງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນ. ນັື້ນກໍເພື່ອເວື້າວ່າ ຊີວິດ
ຂອງມະນຸດຈະເຕີບໃຫຍ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຈິດໃຈທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດກໍສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້ຫຼາຍ
ຍິື່ງຂື້ນ ເຊິື່ງທຸກສິື່ງທີື່ເປັນຄວາມໝາຍຂອງພຣະເຈື້າຈະກາຍມາເປັນຊີວິດຂອງມະນຸດ. ຖູ້າຫນທາງບໍໍ່
ສາມາດເປີດເຜີຍສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ເປັນທາດແທູ້ຂອງມະນຸດ, ບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ
ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ບໍໍ່ສາມາດນາເຂາມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ຫຼ ເຮັດໃຫູ້ເຂາເຂື້າໃຈພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ
ຍັງເຮັດໃຫູ້ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຂາຍິື່ງກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ຕູ້ອຍຕໍ່າ ແລະ ປະສາດສາຜັດຂອງເຂາຍິງື່
ກາຍເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ປົກກະຕິ ເຊິື່ງດູ້ວຍເຫດນີື້ ຫນທາງນີື້ຈື່ງບໍໍ່ຄວນເປັນຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ມັນອາດ
ເປັນພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ ຫຼ ວິທີທາງເກັ່າໆ. ຖູ້າຈະເວື້າໃຫູ້ສັື້ນໆກໍຄມັນບໍໍ່ສາມາດເປັນ
ພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງຄນທີື່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ
ໄດູ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈວ່າ ສິື່ງໃດທີື່ມາຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງໃດທີື່ມາຈາກຊາຕານ. ສິື່ງຕ່າງໆທີື່ມາ
ຈາກພຣະເຈື້າຈະເຮັດໃຫູ້ເຈື້າມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກັ່າກ່ຽວກັບນິມິດ ແລະ ພວກມັນຈະ
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ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າເຂື້າໃກູ້ພຣະເຈື້າຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ, ແບ່ງປັນຄວາມຮັກໃຫູ້ກັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງດູ້ວຍຄວາມ
ຈິງໃຈ; ເຈື້າມີຄວາມສາມາດສະແດງຄວາມເຫັນໃຈຕໍໍ່ພາລະຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມີຫວໃຈທີື່ຮັກພຣະເຈື້າ
ຢ່າງບໍໍ່ຈາງຫາຍ; ທາງໜູ້າແມ່ນເສັື້ນທາງໃຫູ້ເຈື້າຍ່າງ. ສິື່ງຕ່າງໆທີື່ມາຈາກຊາຕານຈະເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສນ
ເສຍນິມິດ ແລະ ທຸກຢ່າງທີື່ເຈື້າມີກ່ອນໜູ້ານັື້ນກໍຈະຫາຍໄປ; ເຈື້າກາຍເປັນຄນທີື່ຫ່າງເຫີນຈາກ
ພຣະເຈື້າ, ເຈື້າບໍໍ່ຮັກອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງ ແລະ ເຈື້າມີຫວໃຈທີື່ກຽດຊັງ. ເຈື້າຈະໝດຫວັງ, ເຈື້າບໍໍ່ປາດຖະ
ໜາດາເນີນຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ຫວໃຈທີຮ
ື່ ັກພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ມີອີກຕໍໍ່ໄປ. ນີື້ແມ່ນການ
ກະທາຂອງຊາຕານ ແລະ ຍັງເປັນຜນທີື່ໄດູ້ຮັບມາຈາກການກະທາຂອງວິນຍານທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍອີກດູ້ວຍ.
(ຄັດຈາກ “ບດທີ 22” ຂອງພາກພຣະຄາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕື້ນເດີມໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນຢ່ໃນຮບແບບຂອງການນາພາຢ່າງຫູ້າວຫັນ ແລະ
ຄວາມສະຫວ່າງໃນທາງທີື່ດີ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ຜູ້ຄນຢ່ຊື່ໆ.
ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວນາສິື່ງປອບໃຈມາສ່ພວກເຂາ, ມອບຄວາມເຊື່ອ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃຫູ້ກັບພວກ
ເຂາ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສາມາດສະແຫວງຫາການຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນໂດຍພຣະເຈື້າ. ເມື່ອ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດ, ຜູ້ຄນກໍສາມາດເຂື້າຫາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງ; ພວກເຂາບໍໍ່ຢ່
ຊື່ໆ ຫຼ ຖກບັງຄັບ, ແຕ່ປະພດຕາມການລິເລີື່ມຂອງພວກເຂາເອງ. ເມື່ອພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດ, ຜູ້ຄນກໍຍິນດີ ແລະ ເຕັມໃຈ, ເຕັມໃຈທີື່ຈະເຊື່ອຟັງ ແລະ ຍິນດີຖ່ອມຕວພວກເຂາເອງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂາເຈັບປວດ ແລະ ອ່ອນແອຂູ້າງໃນ, ພວກເຂາມີຄວາມຕັື້ງໃຈທີື່ຈະຮ່ວມມ;
ພວກເຂາອດທນດູ້ວຍຄວາມຍິນດີ, ພວກເຂາສາມາດເຊື່ອຟັງ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ມີມນທິນຈາກຄວາມ
ປະສງຂອງມະນຸດ, ບໍໍ່ມມ
ີ ນທິນຈາກຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ມີມນທິນຈາກຄວາມ
ປາຖະໜາ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຂອງມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນ. ເມື່ອມະນຸດມີປະສບການກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ , ພວກເຂາກໍບໍລິສຸດຢ່ພາຍໃນເປັນພິເສດ. ຄນທີື່ຢ່ມີພາລະກິດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍດາລງຊີວິດດູ້ວຍຄວາມຮັກສາລັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງອູ້າຍເອື້ອຍ
ນູ້ອງຂອງພວກເຂາ; ພວກເຂາຊື່ນຊມໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າຊື່ນຊມ ແລະ ກຽດຊັງສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າກຽດຊັງ.
ຄນທີື່ຖກສາຜັດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມີຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ ແລະ ພວກ
ເຂາສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນມະນຸດ. ເມື່ອພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດພາຍໃນມະນຸດ, ສະພາບການຂອງພວກເຂາກໍເປັນປົກກະຕິຂື້ນຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມ
ເປັນມະນຸດຂອງພວກເຂາກໍຍິື່ງເປັນປົກກະຕິຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ, ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຮ່ວມມບາງ
ຢ່າງຂອງພວກເຂາອາດໂງ່ຈູ້າ, ແຮງບັນດານໃຈຂອງພວກເຂາກໍຖກຕູ້ອງ, ການເຂື້າຫາຂອງພວກເຂາ
ກໍເປັນໄປໃນທາງທີື່ດີ, ພວກເຂາບໍໍ່ພະຍາຍາມຂັດຂວາງ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມຄິດຮູ້າຍພາຍໃນພວກເຂາ.
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນທາມະດາ ແລະ ເປັນຈິງ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນມະນຸດໂດຍອີງຕາມກດລະບຽບຂອງຊີວິດທາມະດາຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະອງປະຕິບັດ
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ການສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການນາພາພາຍໃນຜູ້ຄນໂດຍອີງຕາມການສະແຫວງຫາທີແ
ື່ ທູ້ຈິງຂອງ
ມະນຸດປົກກະຕິ. ເມື່ອພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃນຜູ້ຄນ, ພຣະອງນາພາ ແລະ ໃຫູ້
ຄວາມສະຫວ່າງກັບພວກເຂາໂດຍອີງຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງມະນຸດປົກກະຕິ. ພຣະອງສະໜອງໃຫູ້
ກັບພວກເຂາໂດຍອີງຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງພວກເຂາ ແລະ ພຣະອງນາພາ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມ
ສະຫວ່າງກັບພວກເຂາໄປໃນທາງທີື່ດີ ໂດຍອີງຕາມສິື່ງທີື່ພວກເຂາຂາດ ແລະ ຕາມຄວາມບກຜ່ອງ
ຂອງພວກເຂາ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນເພອ
ື່ ສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ນາພາຜູ້ຄນ
ໃນຊີວິດທີື່ເປັນຈິງ; ມີພຽງແຕ່ຖູ້າພວກເຂາຜະເຊີນກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃນຊີວິດຕວຈິງຂອງ
ພວກເຂາ, ພວກເຂາຈງື່ ສາມາດເຫັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດູ້. ໃນຊີວິດປະຈາວັນຂອງ
ພວກເຂາ ຖູ້າຜູ້ຄນຢ່ໃນສະພາວະທີື່ດີ ແລະ ມີຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີື່ປົກກະຕິ, ແລູ້ວພວກເຂາກໍມີ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ໃນສະພາວະດັັ່ງກ່າວ, ເມື່ອພວກເຂາກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາກໍມີຄວາມເຊື່ອ; ເມອ
ື່ ພວກເຂາອະທິຖານ, ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບການດນ
ບັນດານໃຈ; ເມື່ອບາງສິື່ງເກີດຂື້ນກັບພວກເຂາ ພວກເຂາບໍໍ່ຢ່ຊື່ໆ; ແລະ ໃນຂະນະທີື່ສິື່ງຕ່າງໆເກີດ
ຂື້ນ, ພວກເຂາກໍສາມາດເຫັນບດຮຽນພາຍໃນສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ພຣະເຈື້າຕູ້ອງການໃຫູ້ພວກເຂາຮຽນຮູ້.
ພວກເຂາກໍບໍໍ່ຢ່ຊື່ໆ ຫຼ ອ່ອນແອ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂາມີຄວາມຫຍຸງູ້ ຍາກຢ່າງແທູ້ຈິງ, ພວກ
ເຂາກໍເຕັມໃຈທີື່ຈະເຊື່ອຟັງການຈັດແຈງທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຈື້າ.
ແມ່ນຫຍັງຄຜນທີື່ຖກບັນລຸໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ? ເຈື້າອາດໂງ່ຈູ້າ ແລະ ເຈື້າ
ອາດປາສະຈາກການແຍກແຍະຊັ່ວດີ, ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດພຽງແຕ່ຈາເປັນຕູ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດ
ແລະ ຈະມີຄວາມເຊື່ອໃນເຈື້າ ເພື່ອໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ສກຢ່ສະເໝີວ່າ ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຮັກພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງພຽງພໍ,
ເພື່ອໃຫູ້ເຈື້າເຕັມໃຈທີື່ຈະຮ່ວມມ, ເພື່ອທີື່ຈະເຕັມໃຈຮ່ວມມ ບໍໍ່ວ່າຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຢຂ
່ ູ້າງໜູ້າຈະຍິງື່
ໃຫຍ່ພຽງໃດກໍຕາມ. ສິື່ງຕ່າງໆຈະເກີດຂື້ນກັບເຈື້າ ແລະ ມັນຈະບໍໍ່ຊັດເຈນສາລັບເຈື້າ ບໍໍ່ວ່າພວກມັນ
ມາຈາກພຣະເຈື້າ ຫຼ ຈາກຊາຕານ, ແຕ່ເຈື້າຈະສາມາດລໍຖູ້າ ແລະ ເຈື້າຈະບໍໍ່ກຽດຄູ້ານ ຫຼ ເລິນເລີື້ຕໍໍ່ໜູ້າ
ທີື່. ສິື່ງນີື້ແມ່ນພາລະກິດປົກກະຕິຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເມື່ອພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດພາຍໃນເຈື້າ, ເຈື້າຈະຍັງຜະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທີແ
ື່ ທູ້ຈິງ: ບາງເທື່ອ ເຈື້າຈະຖກເຮັດໃຫູ້
ຮູ້ອງໄຫູ້ ແລະ ບາງເທື່ອ ມີສິື່ງຕ່າງໆທີື່ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເອາຊະນະໄດູ້, ແຕ່ທຸກສິື່ງລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນຂັື້ນ
ຕອນຂອງພາລະກິດທາມະດາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈາື້ ບໍໍ່ເອາຊະນະຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກເຫຼັ່ານັື້ນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນເວລານັື້ນ ເຈື້າອ່ອນແອ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍການຈັ່ມຕໍໍ່ວ່າ,
ຫຼັງຈາກນັື້ນ ເຈື້າຍັງສາມາດຮັກພຣະເຈື້າດູ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທູ້ຈິງໄດູ້. ຄວາມບໍໍ່ດີື້ນລນຂອງເຈື້າບໍໍ່
ສາມາດຫູ້າມເຈື້າຈາກການມີປະສບການທີື່ປົກກະຕິ ແລະ ບໍໍ່ວ່າຄນອື່ນເວື້າແນວໃດກໍຕາມ ແລະ ຄນ
ອື່ນໂຈມຕີແນວໃດກໍຕາມ ເຈື້າຍັງສາມາດຮັກພຣະເຈື້າໄດູ້. ໃນລະຫວ່າງຄາອະທິຖານ, ເຈື້າຮູ້ສກຢ່
ສະເໝີວ່າ ໃນອະດີດ ເຈື້າເປັນໜີື້ບຸນຄຸນພຣະເຈື້າຫຼາຍ ແລະ ເຈື້າຕັື້ງໃຈທີຈ
ື່ ະເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ
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ແລະ ປະຖິື້ມເນື້ອໜັງເມອ
ື່ ໃດກໍຕາມທີື່ເຈື້າຜະເຊີນກັບສິື່ງດັັ່ງກ່າວນັື້ນອີກ. ຄວາມເຂັື້ມແຂງນີື້ສະແດງ
ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່ພາຍໃນຕວເຈື້າ. ສິື່ງນີື້ແມ່ນສະພາວະປົກກະຕິຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
ແມ່ນຫຍັງຄພາລະກິດທີມ
ື່ າຈາກຊາຕານ? ໃນພາລະກິດທີື່ມາຈາກຊາຕານ, ນິມິດທີື່ຢ່ພາຍໃນຜູ້
ຄນບໍໍ່ຊັດເຈນ; ຜູ້ຄນປາສະຈາກຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ, ແຮງຈງໃຈທີື່ຢ່ເບື້ອງຫຼັງການກະທາ
ຂອງພວກເຂາກໍຜິດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂາປາຖະໜາທີື່ຈະຮັກພຣະເຈື້າ ມັນກໍມີຂອ
ໍໍ້ ູ້າງພາຍໃນ
ພວກເຂາຢ່ສະເໝີ ແລະ ຂໍໍ້ອູ້າງ ແລະ ຄວາມຄິດເຫຼັ່ານີື້ແຊກແຊງພາຍໃນພວກເຂາຢ່ສະເໝີ, ໂດຍ
ຈາກັດການເຕີບໂຕຂອງຊີວິດພວກເຂາ ແລະ ຫູ້າມພວກເຂາຈາກການມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າໃນສະພາບ
ການທີື່ປົກກະຕິ. ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າ ທັນທີທີື່ພາລະກິດຂອງຊາຕານຢພ
່ າຍໃນຜູ້ຄນ, ຫວໃຈຂອງພວກ
ເຂາກໍບໍໍ່ສາມາດສະຫງ ບຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າໄດູ້. ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບພວກເຂາ, ເມື່ອ
ພວກເຂາເຫັນການຊຼຸມນຸມຮ່ວມກັນ, ພວກເຂາຕູ້ອງການແລ່ນໜີ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດຫຼັບຕາ
ຂອງພວກເຂາ ໃນເວລາທີື່ຄນອື່ນອະທິຖານ. ພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍທາລາຍຄວາມສາພັນ
ປົກກະຕິລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າ ແລະ ລບກວນນິມິດຜ່ານມາຂອງຜູ້ຄນ ຫຼ ຫນທາງແຫ່ງ
ການເຂື້າສ່ຊີວິດທີື່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂາ; ໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ, ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດຫຍັບເຂື້າ
ໃກູ້ພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ສິື່ງຕ່າງໆເກີດຂື້ນຢ່ສະເໝີ ເຊິື່ງລບກວນພວກເຂາ ແລະ ເປັນຫ່ວງໂສູ້ຜກມັດ
ພວກເຂາ. ຫວໃຈຂອງພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດຄື້ນພບຄວາມສະຫງ ບສຸກໄດູ້ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ມີກາລັງໃຈ
ທີື່ຈະຮັກພຣະເຈື້າ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ວິນຍານຂອງພວກເຂາຈມລງ. ສິື່ງດັງັ່ ກ່າວແມ່ນການສະແດງອອກ
ຂອງພາລະກິດຂອງຊາຕານ. ການສະແດງອອກຂອງພາລະກິດຂອງຊາຕານແມ່ນ: ການບໍໍ່ສາມາດມີ
ຈຸດຢືນຂອງເຈື້າ ແລະ ຢືນເປັນພະຍານ, ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າກາຍເປັນຄນທີື່ບກຜ່ອງຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ
ເປັນຄນທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ເມື່ອຊາຕານແຊກແຊງ, ເຈື້າສນເສຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມ
ຊື່ສັດໃນຕວເຈື້າທີື່ມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ, ຄວາມສາພັນທີື່ທາມະດາລະຫວ່າງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າຖກຮື້ອອກ, ເຈື້າ
ບໍໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ຫຼ ປັບປຸງຕວເອງ; ເຈື້າຖອຍຫຼັງ ແລະ ບໍໍ່ດີື້ນລນ, ເຈື້າເຮັດຕາມໃຈຕນເອງ,
ເຈື້າໃຫູ້ອິດສະຫຼະແກ່ການຂະຫຍາຍຄວາມບາບ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ກຽດຊັງຄວາມຜິດບາບ; ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ
ການແຊກແຊງຂອງຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຂາດສິນທາ; ມັນເຮັດໃຫູ້ການສາຜັດຂອງພຣະເຈື້າຫາຍໄປ
ຈາກເຈື້າ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຈັ່ມຕໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ, ພາໃຫູ້ເຈື້າຕັື້ງຄາຖາມກັບ
ພຣະເຈື້າ; ເຖິງກັບມີຄວາມສ່ຽງທີື່ເຈື້າຈະປະຖິື້ມພຣະເຈື້າ. ທັງໝດນີື້ແມ່ນມາຈາກຊາຕານ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງຊາຕານ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດດູ້ວຍວິທີທີື່ອ່ອນໂຍນ, ລະອຽດອ່ອນ, ດູ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມ
ຫ່ວງໃຍ, ເປັນວິທີທາງທີື່ສາມາດວັດແທກໄດູ້ ແລະ ຖກຕູ້ອງທີື່ສຸດ. ວິທີທາງຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດ
ໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ສກມີປະຕິກິລຍ
ິ າທີື່ຮຸນແຮງ ເຊັັ່ນ: “ພຣະເຈື້າຕູ້ອງປ່ອຍໃຫູ້ຂູ້ານູ້ອຍເຮັດສິື່ງນີື້” ຫຼ “ພຣະເຈື້າ
ຕູ້ອງປ່ອຍໃຫູ້ຂູ້ານູ້ອຍເຮັດສິື່ງນັື້ນ”. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍປະທານຄວາມຄິດ ຫຼ ຄວາມຮູ້ສກຢ່າງຮຸນແຮງທີື່
ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດທນໄດູ້. ນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນບໍ? ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທີື່ເຈື້າຍອມຮັບເອາພຣະທາແຫ່ງ
ການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຮູ້ສກແນວໃດ? ເມື່ອເຈື້າຮູ້ສກເຖິງສິດອານາດ
ແລະ ພະລັງຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຮູ້ສກແນວໃດ? ເຈື້າຮ່ສກວ່າພຣະເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດລ່ວງ
ເກີນໄດູ້ແມ່ນບໍ? ໃນຊ່ວງເວລາເຫຼັ່ານີື້ເຈື້າຮູ້ສກຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈື້າບໍ? ເຈື້າຮູ້ສກຢາເກງພຣະເຈື້າ
ບໍ? ບໍ,ໍ່ ກງກັນຂູ້າມ, ເຈື້າຮູ້ສກຢາເກງຄວາມເຄາລບນັບຖຂອງພຣະເຈື້າ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າບໍທີື່ຜູ້ຄນຮູ້ສກເຖິງສິື່ງທັງໝດເຫຼັ່ານີ?
ື້ ...
... ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດກັບມະນຸດ ແລະ ຖະໜຸຖະໜອມມະນຸດດູ້ວຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະ ຫວໃຈຂອງພຣະອງ. ໃນທາງກງກັນຂູ້າມ, ຊາຕານຖະໜຸຖະໜອມມະນຸດບໍ? ບໍໍ່, ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖະ
ໜຸຖະໜອມມະນຸດ. ກງກັນຂູ້າມ, ມັນໃຊູ້ເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຄິດທາຮູ້າຍມະນຸດ. ນັື້ນບໍໍ່
ຖກຕູ້ອງບໍ? ເມອ
ື່ ມັນຄິດທາຮູ້າຍມະນຸດ, ສະພາບຈິດໃຈຂອງມັນຟ້າວຟັງົ່ ບໍ? (ແມ່ນ). ດັັ່ງນັື້ນ, ເມື່ອ
ເວື້າເຖິງການເຮັດວຽກຂອງຊາຕານກັບມະນຸດ, ເຮາມີສອງປະໂຫຍກທີື່ສາມາດບັນລະຍາຍທາມະຊາດ
ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຊັ່ວຊູ້າຂອງຊາຕານໄດູ້ຢ່າງພຽງພໍ, ເຊິື່ງສາມາດເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າຮູ້ຈັກຄວາມ
ກຽດຊັງຂອງຊາຕານໄດູ້ຢ່າງແທູ້ຈງິ : ໃນວິທີການຂອງຊາຕານຕໍໍ່ມະນຸດ, ມັນຕູ້ອງການທີື່ຈະຄອບຄອງ
ແລະ ຄອບງາມະນຸດທຸກຄນດູ້ວຍການບັງຄັບຢ່ສະເໝີຈນເຖິງຂັື້ນທີື່ມັນສາມາດຄວບຄຸມມະນຸດໄດູ້
ຢ່າງສມບນ ແລະ ທາຮູ້າຍມະນຸດຢ່າງໜູ້າໂສກເສາື້ ເພື່ອວ່າ ມັນຈະສາມາດບັນລຸຈຸດປະສງ ແລະ
ຄວາມໄຝ່ສງຂອງມັນ. “ການຄອບຄອງດູ້ວຍການບັງຄັບ” ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ມັນເປັນສິື່ງທີື່
ເກີດຈາກການຍິນຍອມຂອງເຈື້າ ຫຼ ປາສະຈາກການຍິນຍອມຂອງເຈື້າບໍ? ມັນເກີດຈາກການຮັບຮູ້
ຂອງເຈື້າ ຫຼ ປາສະຈາກການຮັບຮູ້ຂອງເຈື້າບໍ? ຄາຕອບກໍຄ ມັນເກີດຈາກການທີື່ເຈື້າບໍໍ່ຮັບຮູ້ຢ່າງສິື້ນ
ເຊີງ! ມັນເກີດໃນສະຖານະການທີື່ເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ຕວ, ບາງເທື່ອ ໂດຍທີື່ມັນບໍໍ່ໄດູ້ເວື້າຫຍັງ ຫຼ ເຮັດຫຍັງໃຫູ້
ເຈື້າເລີຍ, ບໍໍ່ມີການໃຫູ້ສັນຍາ, ບໍໍ່ມີບໍລິບດ, ແຕ່ມັນກໍຢ່ຫັື້ນ, ຢ່ອູ້ອມຂູ້າງເຈື້າ ແລະ ອູ້ອມຮອບຕວເຈື້າ.
ມັນແນມຫາໂອກາດທີື່ຈະເອາປຽບ ແລະ ຫຼັງ ຈາກນັື້ນ ມັນກໍຈະຄອບຄອງເຈື້າ, ຄອບງາເຈື້າດູ້ວຍການ
ບັງຄັບ ເພື່ອ ບັນລຸຈຸດປະສງຂອງມັນໃນການຄວບຄຸມເຈື້າ ແລະ ທາຮູ້າຍເຈື້າຢ່າງສມບນ. ນີື້ແມ່ນ
ຄວາມຕັື້ງໃຈ ແລະ ພດຕິກາທັ່ວໄປຂອງຊາຕານໃນການຕໍໍ່ສູ້ເພື່ອດງເອາມະນຸດອອກຈາກພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າເອງ, ທີື່ເປັນເອກະລັກ IV” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ບາງຄນເວື້າວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນພວກເຂາຕະຫຼອດເວລາ. ສິງື່ ນີື້
ແມ່ນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້. ຖູ້າພວກເຂາເວື້າວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່ກັບພວກເຂາສະເໝີ, ສິື່ງນັື້ນກໍຈະ
ເປັນຄວາມຈິງ. ຖູ້າພວກເຂາເວື້າວ່າການຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກຂອງພວກເຂາປົກກະຕິຢ່ຕະຫຼອດ
ເວລາ, ສິື່ງນັື້ນກໍຈະເປັນຈິງເຊັັ່ນກັນ ແລະ ສະແດງວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນຢ່ກັບພວກເຂາ. ຖູ້າ
ພວກເຂາເວື້າວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດພາຍໃນພວກເຂາຢ່ສະເໝີ, ພວກເຂາໄດູ້ຮັບ
ແສງສະຫວ່າງຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ຖກສາຜັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນທຸກຊ່ວງເວລາ ແລະ ໄດູ້
ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ຕະຫຼອດເວລາ, ສິື່ງນີື້ແມ່ນເລອ
ື່ ງປົກກະຕິຢ່າງແນ່ນອນ! ມັນເປັນສິື່ງທີື່ເໜອທາມະ
ຊາດທັງໝດ! ຄນປະເພດດັັ່ງກ່າວເປັນວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍໂດຍບໍໍ່ຕູ້ອງສງໄສເລີຍ! ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາ
ທີື່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າມາເປັນເນື້ອໜັງກໍຈະມີເວລາທີື່ພຣະອງຕູ້ອງກິນ ແລະ ຕູ້ອງພັກຜ່ອນ,
ເຊິື່ງສາລັບມະນຸດແລູ້ວແມ່ນບໍໍ່ຕູ້ອງເວື້າເຖິງເລິຍ. ຄນທີື່ຖກຄອບງາໂດຍວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເບິື່ງຄກັບວ່າ
ປາສະຈາກຄວາມອ່ອນແອຂອງເນື້ອໜັງ. ພວກເຂາສາມາດປະຖິື້ມ ແລະ ສະຫຼະທຸກສິື່ງ, ພວກເຂາ
ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຄວາມຮູ້ສກ, ສາມາດອດກັື້ນຕໍໍ່ການທໍລະມານ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ສກເຖິງຄວາມອິດເມອ
ື່ ຍ
ແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ, ຄກັບວ່າ ພວກເຂາໄດູ້ຢ່ເໜອເນື້ອໜັງ. ສິງື່ ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຢ່ເໜອທາມະຊາດທີື່ສຸດ
ບໍ? ພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍແມ່ນຢ່ເໜອທາມະຊາດ, ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນໃດສາມາດບັນລຸສິື່ງ
ດັັ່ງກ່າວໄດູ້! ຄນທີື່ປາສະຈາກການແຍກແຍະແມ່ນອິດສາເມື່ອພວກເຂາເຫັນຄນປະເພດດັັ່ງກ່າວ:
ພວກເຂາເວື້າວ່າພວກເຂາມີພະລັງໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາທີື່ມີຕພ
ໍໍ່ ຣະເຈື້າ, ມີຄວາມເຊື່ອທີື່ຍິື່ງ
ໃຫຍ່ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍສະແດງທ່າທີອ່ອນແອແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ! ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້
ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນການສະແດງອອກຂອງພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ. ຍູ້ອນຜູ້ຄນທາມະດາມີ
ຄວາມອ່ອນແອຂອງມະນຸດຢ່າງຫຼີກເວັື້ນບໍໍ່ໄດູ້; ສິື່ງນີື້ແມ່ນສະພາວະປົກກະຕິຂອງຄນທີື່ມກ
ີ ານສະຖິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ການປະຕິບັດ (4)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບ ດຄັດ ຕອນ ຈາ ກກາ ນ ເ ທ ດສະ ໜ າ ແ ລະ ກາ ນ ສ ນ ທ ະ ນ າ ສ າ ລັບ ອູ້າ ງອີງ :
ພາລະກິດຫຼັກຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍອງທາງ ທີື່ເຮັດໃຫູ້ຜູ້
ຄນເຂື້າໃຈພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຂື້າສ່ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ; ນັື້ນກໍຄ ມັນແມ່ນເພື່ອນາພາຜູ້
ຄນໃນການເຂື້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ການເຂື້າສ່ຄວາມຈິງ, ການໃຫູ້ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ເຍອງທາງໃຫູ້
ກັບຜູ້ຄນທ່າມກາງການທດລອງ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມທຸກປະເພດ, ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາເຂື້າໃຈເຖິງ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ແນ່ນອນ, ຜ່ານທາງຜູ້ຄນ, ສິື່ງຂອງ ແລະ ວັດຖຼຸຕ່າງໆ, ພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດຍັງເປີດໂປງຜູ້ຄນ, ລິຮານພວກເຂາ, ລງວິໄນພວກເຂາ ແລະ ລງໂທດພວກເຂາ, ລູ້ວນ
ແລູ້ວແຕ່ມີເປົື້າໝາຍເພື່ອນາພວກເຂາໄປເຖິງຄວາມລອດພື້ນ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປົກຄອງເໜອທຸກ
ສິື່ງ, ຈັດແຈງສະຖານະການທຸກປະເພດເພື່ອປ່ຽນແປງຜູ້ຄນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສມບນ. ໃນ
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ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ, ເຖິງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມີຫຼາຍ
ດູ້ານ, ມັນກໍປາສະຈາກຄວາມລອດພື້ນບໍໍ່ໄດູ້. ເຖິງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດລີື້ລັບ
ແລະ ທາງດູ້ານຜີວເຜີນ ເບິື່ງຄກັບວ່າ ບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີເື່ ໜອທາມະຊາດເລີຍ, ຄນທີື່ມີປະສບການແມ່ນຈະ
ເຂື້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນ. ໃນທາງກງກັນຂູ້າມ, ພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍແມ່ນກ່ຽວກັບໂລກອື່ນ
ຢ່າງມະຫັດສະຈັນ, ມັນສາມາດເບິື່ງເຫັນໄດູ້, ສາມາດຮູ້ສກໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ປົກກະຕິຫຼາຍ. ຈາກການ
ກະທາຕ່າງໆຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ, ສາມາດເຫັນໄດູ້ວ່າ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍມັກເປີດເຜີຍຕວຕນຂອງ
ພວກມັນເປັນພິເສດ ໂດຍບໍໍ່ມີຮ່ອງຮອຍແຫ່ງຄວາມຈິງແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ. ບໍໍ່ວ່າວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ
ຈະເຮັດພາລະກິດໃນບຸກຄນໃດໜື່ງເປັນເວລາເທັ່າໃດປີກໍຕາມ, ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາ
ກໍບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຂາເປັນປົກກະຕິໜູ້ອຍລງເລອ
ື້ ຍໆ, ເຖິງ
ກັບສນເສຍເຫດຜນຂອງມະນຸດທາມະດາ. ນີື້ແມ່ນຜນຮັບຈາກພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ. ນີື້
ແມ່ນວິທີທີື່ຊາຕານ ແລະ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍທຸກປະເພດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເສື່ອມຊາມ, ຜກມັດຜູ້ຄນ ແລະ
ຫຼອກລວງຜູ້ຄນ. ໃນທີື່ສດ
ຸ , ຜູ້ຄນກໍກາຍເປັນຜີ ແລະ ຄນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ຖກຫຼອກລວງໂດຍວິນຍານຊັ່ວ
ຮູ້າຍກໍຍອມຈານນໃຫູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ຖກກນກິນ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນລູ້ວນ
ແລູ້ວແຕ່ກ່ຽວກັບຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຍິື່ງບຸກຄນໃດໜື່ງມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພວກເຂາກໍຍິື່ງສາມາດເຂື້າໃຈຄວາມຈິງຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ; ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງ
ພວກເຂາຍິື່ງປົກກະຕິຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ພວກເຂາກາຍມາເປັນມະນຸດຫຼາຍຂື້ນ. ໃນທີື່ສຸດ ພວກເຂາກໍຈະ
ໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າ, ກາຍເປັນຄນທີື່ມີຄວາມຈິງ ແລະ ມີຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງ
ສມບນ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ
ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄ: ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນເສື່ອມຊາມ, ຜກມັດຜູ້ຄນ ແລະ ປ່ຽນພວກ
ເຂາໃຫູ້ກາຍເປັນຜີໃນທີື່ສຸດ; ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊາລະຄວາມເສື່ອມຊາມຜ່ານການ
ລອດພື້ນ ໂດຍ ມອບຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງສມບນໃຫູ້ກັບພວກເຂາ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສາມາດເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄນທີື່ຖວ່າຢ່
ທ່າມກາງວິນຍານສກກະປົກກາຍເປັນຄນທີື່ບໍລິສຸດຢ່າງແທູ້ຈງິ ແລະ ສາມາດເວື້າໄດູ້ຢ່າງງ່າຍໆວ່າ
ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວໄດູ້ນາຄນທີື່ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຈນກາຍເປັນຜີຮູ້າຍ ແລະ ປ່ຽນພວກ
ເຂາໃຫູ້ກັບກາຍເປັນຜູ້ຄນ. ນີື້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ແລະ ພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ.
(ຄັດຈາກໜັງສການສນທະນາຈາກເບື້ອງເທິງ)

ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງພາລະກິດຕ່າງໆຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນສະແດງໃຫູ້ເຫັນເປັນພິເສດໃນລັກສະນະດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: ພຣະວິນຍານ
ເລອກຄນຊື່ສັດ ທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ຜູ້ທມ
ີື່ ີຄວາມສານກ ແລະ ມີສະຕິ. ນີື້ແມ່ນປະເພດຂອງຜູ້
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ຄນທີື່ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດນາ. ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເລອກເອາຜູ້ຄນທີື່ມີເລ່ຫຼ່ຽມ ແລະ ໄຮູ້ເຫດຜນ,
ຄນທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມຮັກສາລັບຄວາມຈິງ ແລະ ຄນທີື່ປາສະຈາກຄວາມສານກ ຫຼ ຄວາມຮູ້ສກ. ຄນ
ປະເພດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຄນທີື່ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເຮັດພາລະກິດນາ. ເມື່ອພວກເຮາປຽບທຽບຄນທີື່ຖກ
ເລອກສາລັບພາລະກິດແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຄນທີື່ຖກເລອກສາລັບພາລະກິດຂອງວິນຍານ
ຊັ່ວຮູ້າຍ, ພວກເຮາສາມາດເຫັນໄດູ້ວ່າ ພຣະເຈື້າບໍລິສຸດ ແລະ ຊອບທາ, ຄນທີື່ຖກເລອກໂດຍພຣະເຈື້າ
ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ມີຈິດສານກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກ, ພວກເຮາຊື່ສັດ ແລະ ຮັກສິື່ງທີື່ຍຸຕທ
ິ າ.
ຄນທີື່ຖກເລອກໂດຍວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍແມ່ນມີເລ່ຫຼ່ຽມ, ພວກເຂາເຫັນແກ່ຕວ ແລະ ເປັນຕາລັງກຽດ,
ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມຮັກສາລັບຄວາມຈິງ, ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມສານກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກ ແລະ ບໍໍ່
ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ແມ່ນມະນຸດຊາດທີື່ແທູ້ຈິງ. ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍມີແຕ່ເລອກສິື່ງ
ທີື່ບໍໍ່ດ,ີ ເຊິື່ງຈາກສິື່ງນີື້ ພວກເຮາຈະເຫັນໄດູ້ວ່າ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍຮັກຄວາມຊັ່ວຊູ້າ ແລະ ຄວາມມດ
ມວ, ພວກມັນຫຼີກເວັື້ນຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ໄວທີື່ຈະຄອບຄອງຄນທີື່ຜິດສິນທາ ແລະ
ມີເລ່ຫຼ່ຽມ, ເປັນຄນທີື່ຮັກຄວາມບໍໍ່ຊອບທາ ແລະ ຖກມນສະກດຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄນທີື່ວິນຍານຊັ່ວ
ຮູ້າຍເລອກເຮັດພາລະກິດນາແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ ແລະ ຖກກາຈັດໂດຍພຣະເຈື້າ.
ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເຮັດພາລະກິດໃນເວລາໃດ ແລະ ໃນເບື້ອງຫຼັງແບບໃດ? ພວກມັນເຮັດພາລະກິດ
ເມື່ອຜູ້ຄນໄດູ້ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ກະບດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍສະກດຜູ້
ຄນ. ເມື່ອຜູ້ຄນເຮັດບາບ, ເມື່ອພວກເຂາຢ່ໃນຈຸດທີື່ອ່ອນແອທີສ
ື່ ຸດຂອງພວກເຂາ, ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ
ເມື່ອພວກເຂາມີຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຮຸນແຮງໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ, ເມື່ອພວກເຂາກາລັງຮູ້ສກ
ປັົ່ນປ່ວນ ແລະ ສັບສນ, ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກໍໃຊູ້ໂອກາດນີື້ເພື່ອເຂື້າໄປສະກດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາ
ເສື່ອມຊາມ, ເພອ
ື່ ສູ້າງຄວາມຂັດແຍູ້ງລະຫວ່າງພວກເຂາ ແລະ ພຣະເຈື້າ. ເມື່ອຜູ້ຄນເອີື້ນຫາພຣະເຈື້າ,
ເມື່ອຫວໃຈຂອງພວກເຂາຫັນມາຫາພຣະເຈື້າ, ເມອ
ື່ ພວກເຂາຕູ້ອງການພຣະເຈື້າ, ເມື່ອພວກເຂາກັບ
ໃຈຫາພຣະເຈື້າ ຫຼ ເມື່ອພວກເຂາສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ແລູ້ວພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍເລີື່ມປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນພວກເຂາ. ພາລະກິດທຸກຢ່າງທີພ
ື່ ຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້
ລອດພື້ນ ແລະ ພຣະອງຈະຊອກຫາໂອກາດເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດໃຫູ້ລອດພື້ນສະເໝີ, ໃນຂະນະທີື່ວິນຍານ
ຊັ່ວຮູ້າຍຊອກຫາໂອກາດເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນເສື່ອມຊາມ ແລະ ຫຼອກລວງພວກເຂາ. ພຣະເຈື້າຮັກຜູ້ຄນ
ແລະ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກຽດຊັງຜູ້ຄນ. ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເປັນຕາລັງກຽດ ແລະ ຊັ່ວຊູ້າ, ພວກມັນມີ
ເລ່ຫຼ່ຽມ ແລະ ປະສງຮູ້າຍ. ສິື່ງທີື່ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເຮັດລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເພື່ອກນກິນ, ເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມ
ຊາມ ແລະ ທາຮູ້າຍມະນຸດ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກະທາລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເພື່ອຄວາມຮັກ ແລະ
ຄວາມລອດພື້ນຂອງມະນຸດ. ຜນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນເພື່ອຊາລະລູ້າງຜຄ
ູ້ ນ,
ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂາໃຫູ້ລອດພື້ນຈາກຄວາມເສອ
ື່ ມຊາມຂອງພວກເຂາ, ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາຮູ້ຈກ
ັ
ຕນເອງ ແລະ ຮູ້ຈັກຊາຕານ, ເພື່ອພກວເຂາຈະໄດູ້ກະບດຕໍໍ່ຊາຕານ, ເພື່ອຈະໄດູ້ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ
ແລະ ດາລງຊີວິດຕາມລັກສະນະຂອງມະນຸດໃນທີື່ສຸດ. ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ, ເຮັດໃຫູ້
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ເສື່ອມເສຍ ແລະ ຜກມັດຜູ້ຄນ, ພວກມັນເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນຈມລງເລິກໃນຄວາມບາບ ແລະ ນາ
ຄວາມເຈັບປວດທີື່ຮຸນແຮງມາສ່ຊີວິດຂອງພວກເຂາຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ສະນັື້ນ ເມື່ອວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເຮັດ
ພາລະກິດໃນຜູ້ຄນ, ພວກເຂາກໍຈບສິື້ນ; ໃນທີື່ສດ
ຸ , ພວກເຂາກໍຖກກນກິນໂດຍຊາຕານ ເຊິື່ງເປັນຜນ
ຕາມມາຂອງພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ. ຜນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນເພື່ອ
ຊ່ວຍຜູ້ຄນໃຫູ້ລອດພື້ນໃນທີື່ສຸດ, ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາດາລງຊີວິດທີື່ແທູ້ຈິງໄດູ້, ເປັນອິດສະລະ ແລະ ມີ
ເສລີພາບຢ່າງສມບນ ແລະ ຮັບເອາພອນຂອງພຣະເຈື້າ. ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍນາມະນຸດມາສ່ຄວາມມດ
ມວ, ພວກມັນນາມະນຸດໄປສ່ຂຸມນະຮກ; ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນາມະນຸດອອກຈາກຄວາມມດມວໄປ
ສ່ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສອ
່ ິດສະລະພາບ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຫູ້ແສງສະຫວ່າງ ແລະ
ນາພາຜູ້ຄນ, ພຣະອງມອບໂອກາດໃຫູ້ກັບພວກເຂາ ແລະ ເມື່ອພວກເຂາອ່ອນແອ ແລະ ຝ່າຝືນ,
ພຣະອງກໍປອບໃຈພວກເຂາ. ພຣະອງເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາຮູ້ຈັກຕນເອງ, ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງ ແລະ ພຣະອງບໍໍ່ບັງຄັບໃຫູ້ຜູ້ຄນເຮັດສິື່ງຕ່າງໆ, ແຕ່ຍອມໃຫູ້ພວກເຂາເລອກເສັື້ນທາງຂອງ
ພວກເຂາເອງ ແລະ ນາພວກເຂາໄປສ່ແສງສະຫວ່າງໃນທີື່ສຸດ. ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍບັງຄັບໃຫູ້ຜູ້ຄນເຮັດ
ສິື່ງຕ່າງໆ ແລະ ສັັ່ງການພວກເຂາ. ທຸກສິງື່ ທີື່ພວກມັນເວື້າແມ່ນບໍໍ່ເປັນຈິງ ແລະ ຄອບງາຜູ້ຄນ, ຫຼອກ
ລວງພວກເຂາ ແລະ ຜກມັດພວກເຂາ; ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍບໍໍ່ມອບເສລີພາບໃຫູ້ກັບຜູ້ຄນ, ພວກມັນບໍໍ່
ຍອມໃຫູ້ພວກເຂາເລອກ, ພວກມັນບັງຄັບໃຫູ້ພວກເຂາຢ່ໃນຫນທາງແຫ່ງຄວາມພິນາດ ແລະ ໃນທີື່
ສຸດກໍເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາຈມລງສ່ຄວາມບາບທີື່ເລິກລງເລື້ອຍໆ, ນາພາພວກເຂາໄປສ່ຄວາມຕາຍ.
(ຄັດຈາກໜັງສການເທດສະໜາ ແລະ ການສນທະນາກ່ຽວກັບທາງເຂື້າສ່ຊີວິດ)

ລັກສະນະທີື່ເຫັນໄດູ້ຢ່າງຊັດເຈນທີື່ສຸດຈາກພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍຄ: ມັນຢ່ເໜອທາມະ
ຊາດ, ຄາເວື້າທີື່ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເວາື້ ຫຼ ສິື່ງຕ່າງທີື່ພວກມັນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ຜູ້ຄນເຮັດແມ່ນບໍໍ່ປົກກະຕິ,
ບໍໍ່ມີເຫດຜນ ແລະ ເຖິງກັບທໍລະຍດຕໍໍ່ສິນທາພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນມະນຸດປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມ
ສາພັນຂອງມະນຸດ ແລະ ພວກມັນບໍໍ່ມີເຈດຕະນາທີື່ຈະເຮັດຫຍັງເລີຍ ນອກຈາກຫຼອກລວງຜູ້ຄນ, ລບ
ກວນຜູ້ຄນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນເສື່ອມຊາມ. ເມອ
ື່ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍຄອບຄອງຜູ້ຄນ, ບາງຄນແມ່ນ
ຮູ້ສກຢ້ານກວຫຼາຍ, ບາງຄນຮູ້ສກບໍໍ່ປົກກະຕິ, ໃນຂະນະທີື່ຄນອື່ນໆຕກຢ່ໃນຄວາມສັນສນ ແລະ ຍັງ
ມີບາງຄນພບວ່າຕນເອງຮູ້ອນໃຈຢ່າງໜັກ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດນັັ່ງຢ່ຊື່ໆໄດູ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອວິນຍານ
ຊັ່ວຮູ້າຍຄອບຄອງຜູ້ຄນ, ພວກເຂາກໍປ່ຽນແປງ, ກາຍເປັນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ແມ່ນມະນຸດ ຫຼ ຜີຮູ້າຍ ແລະ ສນ
ເສຍຄວາມເປັນມະນຸດປົກກະຕິຂອງພວກເຂາ. ນີແ
ື້ ມ່ນພຽງພໍທີື່ຈະພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າ ທາດແທູ້ຂອງ
ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍນັື້ນຊັ່ວຊູ້າ ແລະ ຂີື້ຮູ້າຍ, ເຊິື່ງເປັນທາດແທູ້ຂອງຊາຕານຢ່າງແທູ້ຈິງ. ວິນຍານຊັ່ວ
ຮູ້າຍເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນກຽດຊັງ ແລະ ລັງກຽດພວກມັນ ແລະ ບໍໍ່ມີຜນປະໂຫຍດ ຫຼ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອຕໍໍ່ຜູ້
ຄນເລີຍ. ສິື່ງດຽວທີື່ຊາຕານ ແລະ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍທຸກປະເພດສາມາດເຮັດໄດູ້ກໍຄການເຮັດໃຫູ້
ເສື່ອມຊາມ, ການທາຮູ້າຍ ແລະ ການກນກິນຜູ້ຄນ.
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ການສະແດງອອກຂອງຄນທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ (ຄນທີື່ຖກຄອບຄອງໂດຍຜີ
ຮູ້າຍ) ຫຼັກໆຄ:
ປະເພດທາອິດຄ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍມັກບອກຜູ້ຄນໃຫູ້ເຮັດນີື້ ແລະ ເຮັດນັື້ນ ຫຼ ບອກບາງສິື່ງໃຫູ້
ກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງ ຫຼ ບັນຊາໃຫູ້ຜູ້ຄນເວື້າຄາທານວາຍທີື່ຜິດ.
ປະເພດທີສອງຄ ຜູ້ຄນມັກເວື້າສິື່ງທີື່ຖກເອີື້ນວ່າ “ລີື້ນ” ໃນຄາອະທິຖານ ເຊິື່ງບໍໍ່ມີຜູ້ໃດເຂື້າໃຈ
ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄນເວື້າເອງກໍຍັງບໍໍ່ເຂື້າໃຈ. ຜູ້ເວື້າບາງຄນເຖິງກັບສາມາດ “ຕີຄວາມໝາຍຂອງລີື້ນ”
ດູ້ວຍພວກເຂາເອງ.
ປະເພດທີສາມຄ ບຸກຄນມັກໄດູ້ຮັບການເປີດເຜີຍຢ່ເລື້ອຍໆ, ບາງເທື່ອຖກນາພາໂດຍວິນຍານ
ຊັ່ວຮູ້າຍໃນລັກສະນະນີື້, ບາງເທື່ອກໍຖກນາພາໃນລັກສະນະນັື້ນ, ແບບໃນສະພາວະກະວນກະວາຍໃຈ
ຕະຫຼອດເວລາ.
ປະເພດທີສີື່ຄ ຜູ້ຄນທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍຕູ້ອງການເຮັດສິື່ງນີື້ ຫຼ ສິື່ງນັື້ນຢ່າງຮີບ
ດ່ວນ, ໃຈຮູ້ອນເກີນໄປທີື່ຈະລໍຖູ້າ, ພວກເຂາບໍໍ່ພຈ
ິ າລະນາວ່າສະພາບການດັັ່ງກ່າວເອື້ອອານວຍ ຫຼ ບໍ,ໍ່
ພວກເຂາເຖິງກັບແລ່ນອອກໃນຕອນກາງຄນ ແລະ ພດຕິກາຂອງພວກເຂາກໍບໍໍ່ປົກກະຕິໂດຍສະເພາະ.
ປະເພດທີຫູ້າຄ ຜູ້ຄນທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງປ່າເຖື່ອນ, ພວກເຂາ
ຂາດເຫດຜນ ແລະ ຄາເວື້າທຸກຢ່າງຂອງພວກເຂາເໜອກວ່າຄນອື່ນ ແລະ ມາຈາກຕາແໜ່ງທີື່ມອ
ີ າ
ນາດ. ພວກເຂາເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນສັບສນ ແລະ ຄກັບຜີຮູ້າຍ ພວກເຂາບັງຄັບໃຫູ້ຜູ້ຄນເຮັດສິື່ງຕ່າງໆ.
ປະເພດທີຫກຄ ຜູ້ຄນທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍແມ່ນບໍໍ່ສາມາດສນທະນາກ່ຽວກັບ
ຄວາມຈິງ, ແຮງໄກທີື່ຈະໃສ່ໃຈໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກເຂາທູ້າທາຍພຣະເຈື້າ ແລະ
ປະພດຕາມອາເພີໃຈ, ເຮັດທຸກສິື່ງຢ່າງໂຫດຮູ້າຍເພື່ອທາລາຍຄວາມເປັນລະບຽບທັ່ວໄປຂອງຄຣິສຕະ
ຈັກ.
ປະເພດທີເຈັດຄ ບຸກຄນທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກໍປະສບຄວາມສາເລັດໃນການ
ທາທ່າເປັນຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງໂດຍບໍໍ່ມີເຫດຜນ ຫຼ ອູ້າງວ່າເຂາຖກສັ່ງມາໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງ ແລະ ຜູ້ຄນຄວນຟັງ
ເຂາ. ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຮໄູ້ ດູ້ວ່າເຂາມາຈາກໃສ.
ປະເພດທີແປດຄ ໂດຍປົກກະຕິແລູ້ວ ຜູ້ຄນທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ສກ
ທີື່ປົກກະຕິ ຫຼ ພວກເຂາບໍໍ່ເຂື້າໃຈຄວາມຈິງໃດເລີຍ; ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດທີື່ຈະຮັບ ແລະ ຍັງບໍໍ່
ໄດູ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນເຫັນກໍຄ ໃນການຮັບເອາສິື່ງຕ່າງໆ ຜູ້
ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄຮູ້ເຫດຜນເປັນພິເສດ ແລະ ບໍໍ່ຖກຕູ້ອງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ.
ປະເພດທີເກື້າຄ ຜູ້ຄນທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍສນໃຈເປັນພິເສດກັບການສັັ່ງສອນຄນ
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ອື່ນໃນລະຫວ່າງທີື່ເຮັດວຽກ, ພວກເຂາປະພດຢ່າງປ່າເຖື່ອນຢ່ສະເໝີ ແລະ ພວກເຂາສູ້າງຄວາມ
ວຸູ້ນວາຍ ແລະ ລບກວນຢ່ສະເໝີ; ທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຂາເຮັດ ແລະ ເວື້າແມ່ນໂຈມຕີ, ຜກມັດ ແລະ ເຮັດ
ໃຫູ້ຄນອື່ນເສື່ອມຊາມ ແລະ ພວກເຂາເຖິງກັບທາລາຍຄວາມຕັື້ງໃຈຂອງຜຄ
ູ້ ນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກ
ເຂາຄິດລບ ເພື່ອວ່າພວກເຂາຈະບໍໍ່ສາມາດຍກຕນເອງຂື້ນ. ພວກເຂາເປັນຜີຮູ້າຍ, ບໍລິສຸດ ແລະ
ງ່າຍໆ, ຜູ້ທີື່ທາຮູ້າຍຄນອື່ນ, ຫຼິື້ນກັບຄນອື່ນ ແລະ ກນກິນຄນອື່ນ ແລະ ພວກເຂາມີຄວາມສຸກຢ່ໃນ
ໃຈເມື່ອພວກເຂາໄດູ້ໃນສິື່ງທີື່ພວກເຂາຕູ້ອງການ. ນີື້ແມ່ນຈຸດປະສງຫຼັກຂອງພາລະກິດຂອງວິນຍານ
ຊັ່ວຮູ້າຍ.
ປະເພດທີສິບຄ ຜູ້ຄນທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍດາລງຊີວິດທີື່ຜິດປົກກະຕິຢ່າງສິື້ນເຊີງ.
ສາຍຕາຂອງພວກເຂາປະກາຍດູ້ວຍແສງທີື່ໂຫດຮູ້າຍ ແລະ ຄາເວື້າທີື່ພວກເຂາເວື້າກໍເປັນຕາຢ້ານທີື່
ສຸດ, ຄກັບວ່າຜີຮູ້າຍໄດູ້ລງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ບໍໍ່ມີຄວາມເປັນລະບບລະບຽບໃນຊີວິດຂອງຄນ
ປະເພດນີື້, ພວກເຂາບໍໍ່ໝັື້ນຄງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຄາດເດາໄດູ້ຄກັບສັດປ່າທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຖກເຝິກ. ພວກເຂາ
ເປັນຕາລັງກຽດ ແລະ ເປັນຕາກຽດຊັງຕໍໍ່ຄນອື່ນທີື່ສຸດ. ນີື້ແມ່ນລັກສະນະຂອງບຸກຄນທີື່ຖກຜກມັດ
ໂດຍຜີຮູ້າຍແທູ້ຈິງ.
ທັງສິບປະເພດທີື່ຢ່ຂູ້າງເທິງແມ່ນການສະແດງອອກຫຼັກຂອງພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ.
ຄນໃດກໍຕາມທີື່ສາແດງເຖິງໜື່ງໃນການສະແດງອອກເຫຼັ່ານີື້ຈະມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍຢ່າງ
ແນ່ນອນ. ຖູ້າຈະເວື້າໃຫູ້ຖກ, ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະດາເນີດພາລະກິດປະເພດໃດກໍຕາມ, ທຸກຄນທີື່ມີ
ພດຕິກາໃນຂໍໍ້ຕ່າງໆຂອງພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍທີື່ກ່າວມາຂູ້າງເທິງລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ແມ່ນຄນທີື່
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ. ບຸກຄນໃດທີື່ມີພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍມັກຈະກຽດ
ຊັງ ແລະ ຕີຕວອອກຫ່າງຈາກຜູ້ຄນທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດນາ ແລະ ຫຼີກເວັື້ນຜູ້ທີື່
ສາມາດສນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ. ຫຼາຍຄັື້ງ, ຍິງື່ ຜູ້ຄນສະຫຼາດສໍ່າໃດ, ເຂາກໍຈະໂຈມຕີ ແລະ ກ່າວ
ໂທດພວກເຂາຫຼາຍສໍ່ານັນ
ື້ . ຍິື່ງຜູ້ຄນໂງ່ສໍ່າໃດ, ເຂາກໍຍິື່ງພະຍາຍາມປະຈບປະແຈງ ແລະ ຍກຍໍພວກ
ເຂາຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປາຖະໜາທີື່ຈະຕິດຕໍໍ່ພວພັນກັບພວກເຂາ. ເມື່ອວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ
ເຮັດພາລະກິດ, ພວກມັນມັກຈະເຮັດສັບສນລະຫວ່າງຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ຈິງສະເໝີ ໂດຍເວື້າວ່າ
ສິື່ງທີື່ດີແມ່ນສິື່ງທີື່ບໍໍ່ດີ ແລະ ສິື່ງທີື່ດີແມ່ນສິື່ງທີື່ດີ. ນີື້ແມ່ນການກະທາຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍໂດຍແທູ້.
(ຄັດຈາກການຈັດກຽມພາລະກິດ)

ວິນຍານໃດກໍຕາມທີື່ມີພາລະກິດເໜອທາມະຊາດຢ່າງເຫັນໄດູ້ຊັດແມ່ນວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ.
ພາລະກິດ ແລະ ຖູ້ອຍຄາທີື່ເໜອທາມະຊາດຂອງວິນຍານໃດກໍຕາມທີື່ຖກປະຕິບັດໃນຜູ້ຄນກໍເປັນ
ພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ; ວິທີການທຸກຢ່າງທີື່ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນຜິດ
ປົກກະຕິ ແລະ ເໜອທາມະຊາດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວແມ່ນຖກສະແດງອອກໃນຫກວິທີດັັ່ງລຸ່ມນີື້:
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1. ການຄວບຄຸມຄາເວື້າຂອງຜູ້ຄນໂດຍກງ ເຊິື່ງສະແດງໃຫູ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ວິນຍານຊັ່ວ
ຮູ້າຍກາລັງເວື້າ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຜູ້ຄນທີື່ກາລັງເວື້າແບບປົກກະຕິ;
2. ຄວາມຮູ້ສກວ່າ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກາລັງສັັ່ງສອນຜູ້ຄນ ແລະ ສັັ່ງການໃຫູ້ພວກເຂາເຮັດນີື້
ແລະ ເຮັດນັື້ນ;
3. ຜູ້ຄນ ໃນເວລາຢ່ໃນຫູ້ອງ, ພວກເຂາສາມາດບອກໄດູ້ວ່າ ມີບາງຄນກາລັງຈະເຂື້າມາ;
4. ຜູ້ຄນມັກໄດູ້ຍິນສຽງຕ່າງໆທີື່ເວື້າກັບພວກເຂາເຊິື່ງຄນອື່ນບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຍິນ;
5. ຜູ້ຄນທີື່ສາມາດເຫັນ ແລະ ໄດູ້ຍິນສິື່ງຕ່າງໆທີຄ
ື່ ນອື່ນບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຍິນ;
6. ຜູ້ຄນທີື່ກັງວນຢ່ສະເໝີ ແລະ ເວື້າກັບພວກເຂາເອງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດສນທະນາຢ່າງປົກກະຕິ
ຫຼ ມີປະຕິກິລິຍາກັບຄນອື່ນໄດູ້.
ທຸກຄນທີື່ຖກວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເຮັດພາລະກິດແມ່ນມີການສະແດງອອກຫກຢ່າງເຫຼັ່ານີື້ໂດຍ
ຫຼີກເວັື້ນບໍໍ່ໄດູ້. ພວກເຂາບໍໍ່ມີເຫດຜນ, ຢ່ໃນສະພາວະທີື່ບໍໍ່ແນ່ນອນໃຈ, ບໍໍ່ສາມາດມີປະຕິກິລິຍາທີື່ເປັນ
ປົກກະຕິກັບຜູ້ຄນ, ມັນຄກັບວ່າ ພວກເຂາບໍໍ່ຍອມຮັບຟັງເຫດຜນ ແລະ ມີບາງສິື່ງທີື່ຖກແຍກອອກ
ແລະ ກ່ຽວກັບໂລກອື່ນໃນພວກເຂາ. ຄນດັັ່ງກ່າວຖກຄອບຄອງໂດຍວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ ຫຼ ມີວິນຍານ
ຊັ່ວຮູ້າຍປະຕິບັດພາລະກິດໃນພວກເຂາ ແລະ ພາລະກິດທັງໝດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍແມ່ນຈະແຈູ້ງ
ແລະ ເໜອທາມະຊາດ. ນີື້ແມ່ນພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍທີື່ສາມາດສັງເກດໄດູ້. ເມື່ອວິນຍານ
ຊັ່ວຮູ້າຍຄອບຄອງຄນໃດຄນໜື່ງ, ມັນກໍຈະລໍໍ້ຫນ
ຼິື້ ກັບພວກເຂາ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສບສນ. ພວກ
ເຂາບໍໍ່ມີເຫດຜນ, ຄກັບຜີດິບ, ເຊິື່ງພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າ ໃນທາດແທູ້ແລູ້ວ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍແມ່ນວິນ
ຍານຊັ່ວຊູ້າທີື່ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນເສື່ອມຊາມ ແລະ ກນກິນພວກເຂາ. ຖູ້ອຍຄາຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກໍ
ສັງເກດເຫັນໄດູ້ງ່າຍ. ຖູ້ອຍຄາຂອງພວກມັນສະຫຼຼຸບເຖິງທາດແທູ້ທີື່ຊັ່ວຊູ້າຂອງພວກມັນຢ່າງສມບນ,
ພວກມັນເປືື້ອນ, ບໍໍ່ສະອາດ ແລະ ມີກິື່ນເໝັນ, ພວກມັນປ່ອຍກິື່ນເໝັນແຫ່ງຄວາມຕາຍ. ສາລັບຜູ້
ຄນທີື່ມີຄວາມສາມາດສງ, ຄາເວື້າຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍຮູ້ສກຄກັບວ່າ ວ່າງເປົົ່າ ແລະ ບໍໍ່ເປັນຕາ
ສນໃຈ, ບໍໍ່ມີກຽດສັກສີ, ບໍໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ນອກຈາກຄາຂີື້ຕວະ ແລະ ການເວື້າທີື່ວ່າງເປົົ່າ; ພວກມັນ
ສັບສນ, ຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ເປັນເລື່ອງໄຮູ້ສາລະຫຼາຍ. ນີື້ແມ່ນບາງສ່ວນທີື່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດູ້ຢ່າງ
ງ່າຍທີື່ສຸດກ່ຽວກັບເລື່ອງໄຮູ້ສາລະຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ. ເພື່ອຄອບງາຜູ້ຄນ, ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍລະດັບ
ສງບາງໂຕຈະອູ້າງເປັນພຣະເຈື້າ ຫຼ ພຣະຄຣິດ ເມື່ອເວລາພວກມັນເວື້າ, ໃນຂະນະທີື່ໂຕອື່ນໆກໍພາກັນ
ອູ້າງເປັນເທວະດາ ຫຼ ບຸກຄນທີື່ມີຊື່ສຽງ. ໃນເວລາພວກມັນເວື້າ, ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເຫຼັ່ານີື້ເກັັ່ງໃນການ
ລອກແບບພຣະທາ ຫຼ ວະລີຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ນໍ້າສຽງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ບໍໍ່ເຂື້າໃຈຄວາມຈິງ
ແມ່ນຖກຫຼອດລວງໂດຍວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍດັັ່ງກ່າວ. ຄນທີື່ຖກເລອກຂອງພຣະເຈື້າຕູ້ອງຊັດເຈນວ່າ ໃນ
ທາດແທູ້ແລູ້ວ ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍແມ່ນຊັ່ວຊູ້າ ແລະ ບໍໍ່ມີຢາງອາຍ ແລະ ເຖິງແມ່ນພວກມັນຈະເປັນວິນ
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ຍານຊັ່ວຮູ້າຍລະດັບສງ, ພວກມັນປາສະຈາກຄວາມຈິງຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ໃນທີື່ສຸດ, ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກໍ
ເປັນວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ, ທາດແທູ້ຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກໍຄຄວາມຊັ່ວຊູ້າ ແລະ ພວກມັນຄປະເພດດຽວ
ກັບຊາຕານ.
(ຄັດຈາກການຈັດກຽມພາລະກິດ)

3. ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງລະ ຫ ວ່າ ງພ ຣະ ຄຣິດ ທ ີື່ແ ທ ູ້ຈ ິງ ແ ລະ ພ ຣະ ຄຣິດ ປອມ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພຣະຄຣິດທີື່ສາມາດ
ມອບຄວາມຈິງໃຫູ້ກັບຜູ້ຄນຖກເອີື້ນວ່າ ພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ຫຼາຍເກີນໄປກວ່າສິື່ງນີື້ ຍູ້ອນພຣະອງມີ
ທາດແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ, ສະຕິປັນຍາໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ ເຊິື່ງ
ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງໄດູ້. ຜູ້ຄນທີື່ເອີື້ນຕນເອງວ່າ ພຣະຄຣິດ ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແມ່ນນັກຫຼອກລວງ. ພຣະຄຣິດບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເທັ່ານັື້ນ ແຕ່ພຣະອງຍັງເຮັດໜູ້າທີື່ເປັນເນື້ອໜັງພິເສດ ໃນຂະນະທີື່ພຣະອງປະຕິບັດ
ແລະ ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໃຫູ້ສາເລັດທ່າມກາງມະນຸດ. ເນື້ອໜັງນີບ
ື້ ໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ມະນຸດຄນໃດ
ສາມາດທດແທນໄດູ້ ແຕ່ແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ສາມາດແບກຫາບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກໄດູ້ຢ່າງເຕັມທີື່ ແລະ ສາແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນຕວແທນຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຢ່າງ
ຖກຕູ້ອງ ແລະ ສະໜອງຊີວິດໃຫູ້ກັບມະນຸດ. ບໍໍ່ໄວກໍຊູ້າ ຜູ້ທີື່ປອມເປັນພຣະຄຣິດເຫຼັ່ານັື້ນຈະລື້ມ
ລະລາຍໄປໝດ, ເຖິງພວກເຂາຈະອູ້າງວ່າເປັນພຣະຄຣິດ ພວກເຂາກໍບໍໍ່ມີທາດແທູ້ຂອງພຣະຄຣິດເລີຍ.
ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມແທູ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດໄດູ້ , ມີ
ແຕ່ພຣະເຈື້ າເອງທີສ
ື່ າມາດຕອບຄາຖາມ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດມອບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດຊັ່ວນິດນິລັນ
ໃຫູ້ກັບມະນຸດໄດູ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະອງ ຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະມີແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະອງ ຜູ້ທີື່ບັງເກີດເປັນ
ມະນຸດຈະມີຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະເຈື້າ. ຍູ້ອນພຣະເຈື້າກາຍເປັນເນື້ອໜັງ, ພຣະອງຈະເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດ
ທີື່ພຣະອງມີເຈດຕະນາປະຕິບັດນັື້ນສາເລັດ ແລະ ຍູ້ອນວ່າພຣະເຈື້າກາຍເປັນເນື້ອໜັງ, ພຣະອງຈະ
ສະແດງເຖິງສິື່ງທີພ
ື່ ຣະອງເປັນ ແລະ ຈະສາມາດນາເອາຄວາມຈິງມາສ່ມະນຸດ, ປະທານຊີວິດໃຫູ້ແກ່
ເຂາ ແລະ ຊີື້ເສັື້ນທາງໃຫູ້ກັບເຂາ. ເນື້ອໜັງທີື່ບໍໍ່ມແ
ີ ກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນ; ເລື່ອງນີື້ແມ່ນບໍໍ່ຕູ້ອງສງໄສເລີຍ. ຖູ້າມະນຸດເຈດຕະນາທີື່ຈະສອບຖາມວ່າ
ນັື້ນແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ແລູ້ວເຂາກໍຕອ
ູ້ ງຫາຫຼກ
ັ ຖານມາຢືນຢັນ
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ຈາກອຸປະນິໄສທີື່ພຣະອງສະແດງອອກ ແລະ ພຣະທາທີື່ພຣະອງກ່າວ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ, ເພື່ອຫາ
ຫຼັກຖານມາຢືນຢັນວ່ານັນ
ື້ ແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ມັນແມ່ນ
ເສັື້ນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍນ
ໍ່ ັື້ນ, ຜູ້ຄນຕູ້ອງແຍກແຍະບນພື້ນຖານແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ດັັ່ງນັື້ນ, ໃນ
ການຕັດສິນວ່າ ນັື້ນເປັນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຫຼ ບໍໍ່, ຈຸດສາຄັນແມ່ນນອນຢ່
ໃນແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ (ພາລະກິດຂອງພຣະອງ, ພຣະທາຂອງພຣະອງ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ
ແລະ ລັກສະນະອື່ນໆ), ແທນທີື່ຈະເປັນລັກສະນະພາຍນອກ. ຖູ້າມະນຸດພິຈາລະນາແຕ່ພຽງລັກສະນະ
ພາຍນອກຂອງພຣະອງ, ຜນໄດູ້ຮັບກໍຄ ການເບິື່ງຂູ້າມແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ແລູ້ວນີື້ກໍສະແດງວ່າ
ມະນຸດໂງ່ຈູ້າ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້.
(ຄັດຈາກບດນາຂອງໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຖິງແມ່ນພຣະຄຣິດທີື່ຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແທນພຣະເຈື້າເອງໄດູ້
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ມາດູ້ວຍເຈດຕະນາສະແດງພາບລັກຂອງພຣະອງຜ່ານເນື້ອໜັງໃຫູ້ມະນຸດທຸກຄນເຫັນ.
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ມາເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດທຸກຄນເຫັນພຣະອງ; ພຣະອງມາເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຖກນາພາໂດຍມ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ເພື່ອໃຫູ້ມະນຸດເຂື້າສ່ຍຸກໃໝ່. ໜູ້າທີື່ຂອງພຣະຄຣິດໃນເນື້ອໜັງກໍເພື່ອພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າເອງ ນັື້ນກໍຄເພື່ອພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເປັນມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດ
ເຂື້າໃຈແກ່ນແທູ້ແຫ່ງເນອ
ື້ ໜັງຂອງພຣະອງຢ່າງສິນ
ື້ ເຊີງ. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດແນວໃດ ບໍໍ່ມີ
ຫຍັງທີື່ພຣະອງເຮັດນອກເໜອໄປກວ່າສິື່ງທີື່ມະນຸດສາມາດຮັບໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດ
ແນວໃດ ພຣະອງກໍປະຕິບັດຜ່ານເນື້ອໜັງພູ້ອມກັບຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ເປີດເຜີຍ
ໃຫູ້ມະນຸດເຫັນທັງໝດເຖິງໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະອງບໍໍ່
ເຄີຍຢ່ເໜອທາມະຊາດ ຫຼ ລໍ້າຄ່າເກີນກວ່າທີື່ມະນຸດຈະຄາດຄິດໄດູ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະຄຣິດເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າເອງຜ່ານເນື້ອໜັງ ແລະ ດາເນີນພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າເອງຄວນເຮັດດູ້ວຍຕວ
ເອງ, ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິເສດການເປັນຢ່ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນສະຫວັນ ຫຼ ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ປະກາດເຖິງການ
ກະທາຂອງພຣະອງເອງຢ່າງຕື່ນເຕັື້ນ. ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງຍັງຄງລີື້ລັບພາຍໃຕູ້ເນື້ອໜັງຂອງພຣະອງ
ຢ່າງຖ່ອມຕວ. ນອກຈາກພຣະຄຣິດແລູ້ວ ຄນທີື່ອູ້າງວ່າຕນເອງເປັນພຣະຄຣິດແບບຜິດໆ ແມ່ນບໍໍ່ມີ
ຄຸນສມບັດຂອງພຣະອງ. ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບນິໄສທີື່ອວດດີ ແລະ ຍກຍູ້ອງຕນເອງຂອງພຣະຄຣິດທີື່
ຈອມປອມເຫຼັ່ານັື້ນ ກໍເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນວ່າ ເນື້ອໜັງປະເພດໃດທີື່ແມ່ນພຣະຄຣິດຢ່າງແທູ້ຈິງ. ຍິື່ງພວກ
ເຂາຈອມປອມຫຼາຍພຽງໃດ ພຣະຄຣິດທີື່ຈອມປອມດັັ່ງກ່າວກໍຍງິື່ ອວດອູ້າງຕວຕນຂອງພວກເຂາ
ອອກມາຫຼາຍພຽງນັື້ນ ແລະ ພວກເຂາກໍຍິື່ງສາມາດເຮັດໝາຍສາຄັນ ແລະ ການອັດສະຈັນເພື່ອຫຼອກ
ລວງມະນຸດຫຼາຍພຽງນັື້ນ. ພຣະຄຣິດຈອມປອມບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດຂອງພຣະເຈື້າ; ພຣະຄຣິດບໍມ
ໍ່ ີມນທິນ
ຈາກອງປະກອບຕ່າງໆທີເື່ ປັນຂອງພຣະຄຣິດຈອມປອມ. ພຣະເຈື້າກາຍເປັນມະນຸດພຽງເຮັດສາເລັດ
ພາລະກິດແຫ່ງເນື້ອໜັງ ບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຫັນພຣະອງ. ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງປ່ອຍ
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ໃຫູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງຢືນຢັນຕວຕນຂອງພຣະອງ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ສິື່ງທີພ
ື່ ຣະອງເປີດເຜີຍ ພິສດເຖິງ
ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ. ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງໂດຍບໍໍ່ແມ່ນບໍໍ່ມີຫຼັກຖານ; ຕວຕນຂອງພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້
ຖກຄວບຄຸມດູ້ວຍມຂອງພຣະອງ; ຕວຕນຂອງພຣະອງຖກການດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ
ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະຄຣິດຄການເຊື່ອຟັງຄວາມປະສງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຖູ້າໃນຊ່ວງຍຸກປັດຈຸບັນ ມີບຸກຄນໃດໜື່ງປາກດຂື້ນ ເຊິື່ງເປັນຄນທີື່ສາມາດສະແດງໝາຍສາຄັນ
ແລະ ສິື່ງມະຫັດສະຈັນຕ່າງໆ, ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ, ຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ ເຮັດການອັດສະຈັນຫຼາຍຢ່າງ,
ຖູ້າບຸກຄນນີື້ອູ້າງວ່າ ພວກເຂາແມ່ນພຣະເຢຊູທີື່ລງມາ, ນີື້ແມ່ນເປັນພຽງສິື່ງປອມທີື່ຖກສູ້າງຂື້ນໂດຍ
ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍເທັ່ານັື້ນ ເຊິື່ງເປັນການຮຽນແບບພຣະເຢຊູ. ຈັ່ງຈື່ສິື່ງນີື້ໄວູ້! ພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຮັດຊໍ້າ
ພາລະກິດແບບດຽວກັນ. ບາດກູ້າວໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນແລູ້ວ
ແລະ ພຣະເຈື້າຈະບໍປ
ໍ່ ະຕິບັດບາດກູ້າວໃນພາລະກິດນັື້ນອີກຈັກເທື່ອ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນບໍໍ່
ສາມາດເຂື້າກັນໄດູ້ກັບແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ; ຕວຢ່າງເຊັັ່ນ: ພັນທະສັນຍາເດີມໄດູ້ທານາຍການ
ມາຂອງພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ຜນຮັບຂອງຄາທານາຍນີື້ແມ່ນການມາຂອງພຣະເຢຊູ. ສິື່ງນີື້ໄດູ້ເກີດຂື້ນ
ແລູ້ວ, ສະນັື້ນ ມັນກໍຈະຜິດທີື່ຈະໃຫູ້ພຣະເມຊີອາອີກອງໜງື່ ລງມາ. ພຣະເຢຊູໄດູ້ລງມາແລູ້ວຄັື້ງໜງື່
ແລະ ມັນກໍຈະຜິດຖູ້າຕູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຢຊູກັບມາອີກໃນຄັື້ງນີື້. ມີຊື່ດຽວສາລັບແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ແຕ່ລະຊື່
ກໍອະທິບາຍລັກສະນະຂອງຍຸກນັື້ນໆ. ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ພຣະເຈື້າຕູ້ອງສະແດງໝາຍ
ສາຄັນ ແລະ ສິື່ງມະຫັດສະຈັນສະເໝີ, ຕູ້ອງຮັກສາຄນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍສະເໝີ ແລະ ຕູ້ອງ
ເປັນຄກັບພຣະເຢຊູ. ແຕ່ເວລານີື້ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເປັນແບບນັື້ນເລີຍ. ໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ຖູ້າພຣະເຈື້າ
ຍັງສະແດງໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງມະຫັດສະຈັນ ແລະ ຍັງຂັບໄລ່ຜີຮູ້າຍ ແລະ ຮັກສາຄນປ່ວຍ,
ຖູ້າພຣະອງເຮັດສິື່ງດຽວກັນກັບທີື່ພຣະເຢຊູໄດູ້ເຮັດ ແລູ້ວພຣະເຈື້າກໍເຮັດຊໍ້າພາລະກິດແບບດຽວກັນ
ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູກໍຈະບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຫຼ ຄຸນຄ່າເລີຍ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ພຣະເຈື້າຈື່ງ
ປະຕິບັດໜື່ງບາດກູ້າວຂອງພາລະກິດໃນແຕ່ລະຍຸກ. ເມື່ອແຕ່ລະບາດກູ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນແລູ້ວ, ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກໍຈະຮຽນແບບຢ່າງໄວ ແລະ ຫຼັງຈາກທີື່ຊາຕານເລີື່ມເຮັດ
ຕາມພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທັນທີທັນໃດ, ພຣະເຈື້າກໍຈະປ່ຽນເປັນວິທີການທີື່ແຕກຕ່າງ. ເມື່ອ
ພຣະເຈື້າໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ບາດກູ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງສາເລັດແລູ້ວ, ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍກໍຈະຮຽນ
ແບບ. ພວກເຈື້າຕູ້ອງຊັດເຈນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີື້.
(ຄັດຈາກບດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ມີບາງຄນທີື່ຖກຄອບງາໂດຍວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ຮູ້ອງໂວຍວາຍຂື້ນຢ່າງແຮງວ່າ “ເຮາ
ເປັນພຣະເຈື້າ!” ແຕ່ໃນທີື່ສຸດ ພວກເຂາກໍຖກເປີດໂປງ ຍູ້ອນພວກເຂາຜິດໃນສິື່ງທີື່ພວກເຂາເປັນຕວ
ແທນໃຫູ້. ພວກເຂາເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍບໍໍ່ສນໃຈພວກເຂາ. ບໍໍ່
ວ່າເຈື້າຈະຍກຍູ້ອງຕນເອງຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ ຫຼ ເຈື້າຈະຮູ້ອງຂື້ນດັງສໍ່າໃດກໍຕາມ, ເຈື້າກໍຍັງເປັນສິື່ງທີື່
ຖກສູ້າງ ແລະ ເປັນຄນຂອງຊາຕານ. ເຮາບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ອງຂື້ນວ່າ “ເຮາເປັນພຣະເຈື້າ, ເຮາເປັນພຣະບຸດອັນ
ເປັນທີື່ຮັກຂອງພຣະເຈື້າ!” ແຕ່ພາລະກິດທີື່ເຮາປະຕິບັດແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ເຮາຈາເປັນຕູ້ອງ
ຮູ້ອງຂື້ນບໍ? ບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງຍູ້ອງຍໍສັນລະເສີນ. ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງເອງ ແລະ ບໍໍ່
ຕູ້ອງການໃຫູ້ມະນຸດມອບສະຖານະໃຫູ້ກັບພຣະອງ ຫຼ ມອບນາມມະຍດອັນສງສັ່ງໃຫູ້ກັບພຣະອງ:
ພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນພຽງພໍທີື່ຈະເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະອງ ແລະ ສະຖານະຂອງພຣະອງ.
ກ່ອນພຣະອງຈະໄດູ້ຮັບບັບຕິດສະມາ, ພຣະເຢຊູບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າເອງບໍ? ພຣະອງບໍໍ່ແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່
ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ແນ່ນອນ ມັນບໍໍ່ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ຮັບຄາ
ພະຍານ ພຣະອງຈື່ງກາຍເປັນພຣະບຸດອງດຽວຂອງພຣະເຈື້າ? ກ່ອນທີື່ພຣະອງຈະເລີື່ມຕື້ນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງ, ໄດູ້ມີມະນຸດທີື່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູຢ່ແລູ້ວບໍ? ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເລີື່ມຕນ
ື້ ເສັື້ນທາງໃໝ່ ຫຼ ເປັນ
ຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດູ້. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດສະແດງເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ຫຼ
ພຣະທາທີື່ພຣະອງໄດູ້ກ່າວ. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ ແລະ ເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ສະຕິປັນຍາ, ການອັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ສາມາດຢັງົ່ ເຖິງໄດູ້
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ອຸປະນິໄສທັງໝດທີື່ພຣະເຈື້າຂູ້ຽນຕີມະນຸດ: ທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຢ່ເໜອຄວາມ
ສາມາດໃນການສະແດງອອກຂອງເຈື້າ. ສະນັື້ນ ມັນຈະບໍໍ່ເປັນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍທີື່ຈະພະຍາຍາມອູ້າງ
ວ່າເປັນພຣະເຈື້າ; ເຈື້າຈະມີພຽງແຕ່ຊື່ສຽງ ແລະ ບໍໍ່ມີທາດແທູ້. ພຣະເຈື້າເອງໄດູ້ສະເດັດມາ, ແຕ່ບໍໍ່ມີ
ໃຜຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ພຣະອງກໍຍັງສບຕໍໍ່ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ປະຕິບັດ
ເພື່ອເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະວິນຍານ. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະເອີື້ນພຣະອງວ່າມະນຸດ ຫຼ ພຣະເຈື້າ, ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈື້າ ຫຼ ພຣະຄຣິດ ຫຼ ເອີື້ນພຣະອງວ່າເອື້ອຍ, ມັນກໍບໍໍ່ສາຄັນ. ແຕ່ພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ພຣະອງບໍໍ່ສນໃຈ
ໃນຊື່ທີື່ມະນຸດເອີື້ນພຣະອງ. ຊື່ນັື້ນສາມາດການດພາລະກິດຂອງພຣະອງໄດູ້ບໍ? ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະເອີື້ນ
ພຣະອງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອເວື້າເຖິງພຣະເຈື້າ ພຣະອງແມ່ນເນື້ອໜັງທີື່ເປັນມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າ; ພຣະອງເປັນຕວແທນໃຫູ້ກັບພຣະວິນຍານ ແລະ ໄດູ້ຮັບການຮອງຮັບໂດຍພຣະວິນຍານ.
ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຫຼີກທາງໃຫູ້ກັບຍຸກໃໝ່ ຫຼ ນາຍຸກເກັ່າໄປສ່ຈຸດຈບ ຫຼ ເລີື່ມຕື້ນຍຸກໃໝ່ ຫຼ ປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃໝ່, ແລູ້ວເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດຖກເອີື້ນວ່າ ເປັນພຣະເຈື້າໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດ (1)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ບ ດຄັດ ຕອນ ຈາ ກກາ ນ ເ ທ ດສະ ໜ າ ແ ລະ ກາ ນ ສ ນ ທ ະ ນ າ ສ າ ລັບ ອູ້າ ງອີງ :
ຖູ້າມີບາງຄນເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊນທີື່ຖກເລອກຂອງພຣະເຈື້າສັບສນ ແລະ ເວື້າວ່າເຂາ
ເປັນພຣະຄຣິດ, ເປັນເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ແລູ້ວພວກເຮາກໍຈາເປັນຕູ້ອງເບິື່ງ
ທາດແທູ້ ແລະ ການສະແດງອອກຂອງເຂາ, ພາລະກິດ ແລະ ຄາເວື້າຂອງເຂາ ແລະ ການສະແດງອຸປະ
ນິໄສຂອງເຂາ, ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າເຂາເປັນພຣະຄຣິດ ຫຼ ບໍ.ໍ່ ການທີື່ໄດູ້ເຫັນທາດແທູ້ຂອງເຂາ
ຈາກລັກສະນະຫຼັກເຫຼັ່ານີ,ື້ ພວກເຮາສາມາດໝັື້ນໃຈວ່າເຂາເປັນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ຫຼ ບໍ.ໍ່
ຢ່າງທາອິດ ຈາກລັກສະນະຂອງພາລະກິດ ພວກເຮາຄວນເບິື່ງວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອງເປັນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ພຣະອງຈະສາມາດກ່າວພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ກ່າວໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າ
ມີ ແລະ ເປັນ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້ານັື້ນເປັນພາລະກິດຂອງມະນຸດ, ເຂາກໍພຽງ
ແຕ່ສາມາດເວື້າເຖິງທຸກສິື່ງທີື່ມະນຸດມີ ແລະ ເປັນ, ເວື້າກ່ຽວກັບປະສບການ ແລະ ຄວາມເຂື້າໃຈຂອງ
ມະນຸດເທັ່ານັື້ນ. ເຂາບໍໍ່ສາມາດເວື້າເຖິງທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າມີ ແລະ ເປັນ, ເວື້າເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ,
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອຸປະນິໄສ, ແຮງໄກທີື່ຈະເວື້າເຖິງແຜນການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມເລິກ
ລັບຂອງພຣະເຈື້າ. ຢ່າງທີສອງ ຈາກລັກສະນະຂອງຄາເວື້າ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍລະຫວ່າງພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄາເວື້າຂອງມະນຸດ. ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າສະແດງເຖິງທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າມີ ແລະ
ເປັນ ແລະ ຄາເວື້າຂອງມະນຸດກໍສະແດງເຖິງທຸກສິງື່ ທີື່ມະນຸດມີ ແລະ ເປັນ. ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ
ສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ. ຄາເວື້າຂອງມະນຸດສະແດງເຖິງຄວາມເປັນມະນຸດຂອງມະນຸດ.
ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າເປັນຄວາມຈິງ. ຄາເວື້າຂອງມະນຸດບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ໃນຄວາມຈິງ.
ຢ່າງທີສາມ ຈາກລັກສະນະຂອງອຸປະນິໄສ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າສາມາດສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ; ມັນພຽງແຕ່
ສາມາດສະແດງເຖິງບຸກຄະລິກຂອງມະນຸດ. ບຸກຄະລິກຂອງມະນຸດມີຫຍັງແດ່? ມັນມີຄວາມຊອບ
ທາ, ຄວາມສະຫງ່າງາມ, ຄວາມໂກດຮູ້າຍ ຫຼ ຄວາມຈິງບໍ? ບຸກຄະລິກຂອງມະນຸດບໍໍ່ມີຫຍັງ
ທີື່ພຣະເຈື້າມີ ແລະ ເປັນ. ສະນັື້ນ ພາລະກິດຂອງມະນຸດຈື່ງບໍໍ່ກ່ຽວພັນຫຍັງກັບອຸປະນິໄສຂອງ
ພຣະເຈື້າ. ມັນງ່າຍຫຼາຍທີື່ຈະຕັດສິນຈາກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ວ່າມັນແມ່ນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ແມ່ນຄາເວື້າ
ຂອງມະນຸດ, ມັນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ. ຖູ້າມະນຸດບໍໍ່ສາມາດບອກ
ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການກະທາເຫຼັ່ານີື້, ມັນກໍງ່າຍທີື່ເຂາຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສັບສນໂດຍພຣະຄຣິດປອມ
ແລະ ຜູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງຈາກລັກສະນະສາມຢ່າງນີື້, ເຈື້າກໍຈະ
ສາມາດແຍກແຍະວ່າຜູ້ໃດເປັນພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ຜູ້ໃດບໍໍ່ແມ່ນ. ພາລະກິດ, ຄາເວື້າ
ແລະ ອຸປະນິໄສ ເຊິື່ງສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນສິື່ງຖກຕູ້ອງທີຈ
ື່ ະບອກຄວາມແຕກຕ່າງຈາກສາມລັກສະນະນີື້ ແລະ
ບໍໍ່ຕັດສິນໂດຍລັກສະນະພາຍນອກ.
(ຄັດຈາກໜັງສການເທດສະໜາ ແລະ ການສນທະນາກ່ຽວກັບທາງເຂື້າສ່ຊີວິດ)
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4. ຄວ າ ມແ ຕ ກຕ່າ ງ ລ ະ ຫ ວ່າ ງ ຫ ນ ທ າ ງ ທ ີື່ແ ທ ູ້ຈ ິງ ແ ລ ະ ປອ ມ ແ ລ ະ
ລະ ຫ ວ່າ ງຄຣິສ ຕະ ຈັກ ທ ີື່ແ ທ ູ້ຈ ິງ ແ ລະ ປອມ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ແມ່ນຫຍັງຄຫຼກ
ັ ການພື້ນຖານທີື່ສຸດໃນການສະແຫວງຫາຫນທາງທີແ
ື່ ທູ້ຈງິ ? ເຈື້າຕູ້ອງເບິື່ງວ່າ
ມັນມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນລັກສະນະນີື້ ຫຼ ບໍ, ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນການສະແດງເຖິງ
ຄວາມຈິງ ຫຼ ບໍ, ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບໃຜ ແລະ ມັນສາມາດນາຫຍັງມາໃຫູ້ເຈື້າ. ການຈາແນກ
ລະຫວ່າງຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ຫນທາງທີື່ຈອມປອມຕູ້ອງການຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນຫຼາຍໆດູ້ານ
ເຊິື່ງສິື່ງທີື່ເປັນພື້ນຖານທີື່ສຸດຄການສາມາດບອກວ່າ ມັນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຫຼ
ບໍ. ຍູ້ອນແກ່ນແທູ້ຂອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແມ່ນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ແມ່ນແຕ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໃນຮ່າງຂອງມະນຸດກໍເກີດຂື້ນ ຍູ້ອນເນື້ອໜັງນີື້ເປັນຕວຕນຂອງ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມເຊື່ອດັັ່ງກ່າວກໍຍັງແມ່ນຄວາມເຊື່ອໃນ
ພຣະວິນຍານ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພຣະວິນຍານ ແລະ ເນື້ອໜັງ ແຕ່ຍູ້ອນເນື້ອໜັງມາ
ຈາກພຣະວິນຍານ ແລະ ພຣະທາກາຍເປັນເນື້ອໜັງ, ສະນັື້ນ, ສິື່ງທີື່ມະນຸດເຊື່ອຍັງຄງເປັນແກ່ນແທູ້
ໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະເຈື້າ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ໃນການຈາແນກວ່າ ມັນແມ່ນຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ ຫຼ
ບໍ, ກ່ອນອື່ນໝດ ເຈື້າຕູ້ອງເບິື່ງວ່າ ມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຫຼ ບໍ ແລູ້ວຫຼັງຈາກນັື້ນ ເຈື້າ
ຕູ້ອງເບິື່ງວ່າ ມີຄວາມຈິງໃນຫນທາງນີື້ ຫຼ ບໍ. ຄວາມຈິງນີື້ແມ່ນຊີວິດຈິດໃຈຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່
ປົກກະຕິ ເຊິື່ງເວື້າໄດູ້ວ່າ ມັນເປັນສິື່ງທີື່ຕູ້ອງການຈາກມະນຸດ ເມື່ອພຣະເຈື້າຊງສູ້າງເຂາຕັື້ງແຕ່ຕອນ
ເລີື່ມຕື້ນ ໂດຍສະເພາະຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ປົກກະຕິທັງໝດ (ລວມທັງເຫດຄວາມຮູ້ສກຂອງມະນຸດ,
ຄວາມເຂື້າໃຈ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການເປັນມະນຸດ). ນັື້ນກໍຄ ເຈື້າຕູ້ອງເບິື່ງວ່າ
ຫນທາງນີື້ສາມາດນາມະນຸດໄປສ່ຊີວິດແຫ່ງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ປົກກະຕິ ຫຼ ບໍ, ຄວາມຈິງທີື່ກ່າວເຖິງ
ນີື້ແມ່ນຈາເປັນຕາມຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ທາມະດາ ຫຼ ບໍ, ຄວາມຈິງນີື້ມີປະໂຫຍດ
ແລະ ເປັນຈິງ ຫຼ ບໍ ແລະ ມັນຖກເວລາທີື່ສຸດ ຫຼ ບໍ. ຖູ້າມີຄວາມຈິງ ມັນກໍຈະສາມາດນາມະນຸດເຂື້າສ່
ປະສບການທີື່ປົກກະຕິ ແລະ ແທູ້ຈິງ; ນອກຈາກນັື້ນ ມະນຸດຈະກາຍມາເປັນຄນປົກກະຕິຫຼາຍຂື້ນ,
ປະສາດສາຜັດຂອງມະນຸດກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ສມບນຂື້ນຕື່ມ, ຊີວິດມະນຸດທີື່ເປັນເນື້ອໜັງ ແລະ ຊີວິດ
ທາງຈິດວິນຍານກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ເປັນລະບບລະບຽບຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກຂອງມະນຸດກາຍ
ມາເປັນສິື່ງທີື່ປົກກະຕິຫຼາຍຂື້ນ. ນີື້ຄຫຼັກການທີສອງ. ຍັງມີອີກຫຼກ
ັ ການໜື່ງ ເຊິື່ງກໍຄ ມະນຸດໄດູ້ມີ
ຄວາມຮູ້ທີື່ເພີື່ມຂື້ນ ຫຼ ບໍ, ການປະສບກັບພາລະກິດ ແລະ ຄວາມຈິງດັັ່ງກ່າວສາມາດດນບັນດານ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າໃນຕວເຂາ ຫຼ ບໍ ແລະ ໄດູ້ນາເຂາໃຫູ້ເຂື້າໃກູ້ຊິດກັບພຣະເຈື້າຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ.
ດູ້ວຍວິທີນີື້ ມັນຈື່ງສາມາດປະເມີນໄດູ້ວ່າ ມັນແມ່ນຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍ.ໍ່ ສິື່ງທີື່ເປັນພື້ນຖານທີື່ສຸດ
ກໍຄ ຫນທາງນີື້ເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າສິື່ງທີື່ເໜອທາມະຊາດ ຫຼ ບໍ ແລະ ມັນສາມາດສະໜອງຊີວິດຂອງ
260

ມະນຸດ ຫຼ ບໍ. ຖູ້າມັນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການເຫຼັ່ານີື້ ກໍສາມາດສະຫຼຼຸບໄດູ້ວ່າ ຫນທາງນີື້ເປັນຫນທາງ
ທີື່ແທູ້ຈິງ. ເຮາກ່າວພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າຍອມຮັບຫນທາງອື່ນໆໃນປະສບການ
ອະນາຄດຂອງພວກເຈື້າ, ບໍໍ່ແມ່ນເປັນການທານາຍວ່າ ຈະມີພາລະກິດຂອງຍຸກໃໝ່ອີກຢ່າງໃນ
ອະນາຄດ. ເຮາກ່າວພວກມັນ ເພື່ອພວກເຈື້າອາດຈະແນ່ໃຈວ່າ ຫນທາງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຫນທາງ
ທີື່ແທູ້ຈິງ, ເພອ
ື່ ພວກເຈື້າຈະບໍໍ່ໝັື້ນໃຈພຽງເຄິື່ງດຽວໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຈື້າກ່ຽວກັບພາລະກິດ
ຂອງປັດຈຸບັນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິື່ງນັື້ນ. ຍັງມີອີກຫຼາຍຄນ ທີື່ເຖິງວ່າຈະແນ່ໃຈ ແຕ່ກໍຍັງ
ຕິດຕາມດູ້ວຍຄວາມສັບສນ; ຄວາມແນ່ໃຈດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ມີຫຼັກການໃນຕວມັນ ແລະ ພວກມັນຕູ້ອງຖກ
ກາຈັດບໍໍ່ໄວກໍຊູ້າ. ແມ່ນແຕ່ຄນເຫຼັ່ານັື້ນ ທີື່ກະຕລລື້ນຢ່າງພິເສດ ໃນການຕິດຕາມຂອງພວກເຂາ
ແມ່ນປະກອບດູ້ວຍສາມສ່ວນທີື່ແນ່ໃຈ ແລະ ຫູ້າສ່ວນທີື່ບໍໍ່ແນ່ໃຈ ເຊິື່ງສະແດງວ່າ ພວກເຂາບໍໍ່ມີ
ພື້ນຖານ. ຍູ້ອນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຈື້າຕໍ່າເກີນໄປ ແລະ ພື້ນຖານຂອງພວກເຈື້າຕື້ນເກີນໄປ,
ພວກເຈື້າຈື່ງບໍໍ່ມີຄວາມເຂື້າໃຈໃນການຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຮັດຊໍ້າພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງ, ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ເປັນຈິງ, ພຣະອງບໍໍ່ການດເງ ື່ອນໄຂຈານວນຫຼາຍໃຫູ້
ກັບມະນຸດ ແລະ ພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ເກີນປະສາດສາຜັດຂອງມະນຸດ. ພາລະກິດທັງໝດ
ທີື່ພຣະອງປະຕິບັດຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດປະສາດສາຜັດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ເຮັດເກີນປະສາດ
ສາຜັດຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ປົກກະຕິ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນອີງຕາມເງ ອ
ື່ ນໄຂປົກກະຕິ
ຂອງມະນຸດ. ຖູ້າມັນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ມະນຸດຈະຍິື່ງກາຍມາເປັນຄນປົກກະຕິ
ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດຍິື່ງກາຍເປັນສິື່ງທີື່ປົກກະຕິຫຼາຍຂື້ນ. ມະນຸດມີຄວາມຮູ້ທີື່ເພີື່ມຂື້ນ
ກ່ຽວກັບຈິດໃຈທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງຊາຕານ ແລະ ທາດແທູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ເຂາມີຄວາມປາດຖະໜາ
ຫາຄວາມຈິງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂື້ນ. ນັື້ນກໍເພື່ອເວື້າວ່າ ຊີວິດຂອງມະນຸດຈະເຕີບໃຫຍ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຈິດໃຈທີື່
ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດກໍສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້ຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ເຊິື່ງທຸກສິື່ງທີື່ເປັນຄວາມໝາຍຂອງ
ພຣະເຈື້າຈະກາຍມາເປັນຊີວິດຂອງມະນຸດ. ຖູ້າຫນທາງບໍໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ເປັນທາດແທູ້
ຂອງມະນຸດ, ບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ບໍໍ່ສາມາດນາເຂາມາຢຕ
່ ໜ
ໍໍ່ ູ້
າພຣະເຈື້າ ຫຼ ເຮັດໃຫູ້ເຂາເຂື້າໃຈພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫູ້ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຂາຍິງື່
ກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ຕູ້ອຍຕາໍ່ ແລະ ປະສາດສາຜັດຂອງເຂາຍິື່ງກາຍເປັນສິື່ງທີບ
ື່ ໍໍ່ປົກກະຕິ ເຊິື່ງດູ້ວຍເຫດນີື້
ຫນທາງນີື້ຈື່ງບໍໍ່ຄວນເປັນຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ມັນອາດເປັນພາລະກິດຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ ຫຼ
ວິທີທາງເກັ່າໆ. ຖູ້າຈະເວື້າໃຫູ້ສັື້ນໆກໍຄມັນບໍໍ່ສາມາດເປັນພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງຄນທີື່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ
ໄດູ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ຍັງມີເງ ື່ອນໄຂທີື່ສອດຄ່ອງກັນຂອງມະນຸດ. ທຸກ
ຄນທີື່ຢ່ພາຍໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນມີການສະຖິດ ແລະ ວິໄນຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ ແລະ ຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ພາຍໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນຢພ
່ າຍໃຕູ້ການບັນຊາຂອງ
ຊາຕານ ແລະ ປາສະຈາກພາລະກິດໃດໆຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ຄນທີື່ຢ່ໃນກະແສຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນຄນທີື່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນຄນທີື່ຮ່ວມມໃນ
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າຄນທີື່ຢ່ພາຍໃນກະແສນີື້ບໍໍ່ສາມາດຮ່ວມມ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດນາຄວາມ
ຈິງທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງນັື້ນເຂື້າສ່ການປະຕິບັດໃນເວລານີື້ໄດູ້, ແລູ້ວພວກເຂາກໍຈະຖກລງວິໄນ ແລະ
ຮູ້າຍແຮງໄປກວ່ານັື້ນແມ່ນຈະຖກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຖິື້ມ. ຄນທີື່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຈະດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ຈະຮັບເອາ
ຄວາມດແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ຄນທີື່ເຕັມໃຈນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການ
ປະຕິບັດແມ່ນຖກສ່ອງແສງສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຄນທີື່ບໍໍ່ເຕັມໃຈນາຄວາມຈິງເຂື້າ
ສ່ການປະຕິບັດແມ່ນຖກລງວິໄນໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ອາດເຖິງຂັື້ນຖກລງໂທດໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າ
ພວກເຂາຈະເປັນຄນປະເພດໃດກໍຕາມ, ຖູ້າພວກເຂາຢ່ພາຍໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ພຣະເຈື້າກໍຈະຮັບຜິດຊອບທຸກຄນທີື່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະອງເພື່ອເຫັນແກ່ນາມຂອງ
ພຣະອງ. ຜູ້ຄນທີື່ສັນລະເສີນນາມຂອງພຣະອງ ແລະ ເຕັມໃຈນາພຣະທາຂອງພຣະອງເຂື້າສ່ການ
ປະຕິບັດຈະໄດູ້ຮັບພອນຂອງພຣະອງ; ຄນທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອງ ແລະ ບໍໍ່ນາພຣະທາຂອງພຣະອງເຂື້າສ່
ການປະຕິບັດຈະໄດູ້ຮັບການລງໂທດຂອງພຣະອງ. ຄນທີື່ຢ່ໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນ
ຄນທີື່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ຍູ້ອນພວກເຂາຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່, ພວກເຂາຄວນມີການ
ຮ່ວມມທີື່ເໝາະສມກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ຄວນປະພດຄກັບພວກກະບດທີື່ບໍໍ່ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກ
ເຂາ. ນີື້ແມ່ນພຽງເງ ື່ອນໄຂດຽວເທັ່ານັື້ນທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດ. ສາລັບຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມຮັບ
ພາລະກິດໃໝ່ແມ່ນຈະບໍໍ່ເປັນແບບນັື້ນ: ພວກເຂາຢ່ນອກກະແສຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ການ
ລງວິໄນ ແລະ ການຕິເຕອນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນໃຊູ້ບໍໍ່ໄດູ້ກັບພວກເຂາ. ໝດມື້, ຄນເຫຼາັ່ ນີື້
ດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃນເນື້ອໜັງ, ພວກເຂາດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາ ແລະ ທຸກສິື່ງ
ທີື່ພວກເຂາເຮັດກໍແມ່ນຕາມຄາສັັ່ງສອນທີື່ເກີດຈາກການວິເຄາະ ແລະ ການຄື້ນຄວູ້າດູ້ວຍສະໝອງ
ຂອງພວກເຂາເອງ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂຂອງພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແຮງໄກທີື່ມນ
ັ
ຈະເປັນການຮ່ວມມກັບພຣະເຈື້າ. ຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນປາສະຈາກການ
ສະຖິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນກໍຄປາສະຈາກພອນ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈື້າ. ຄາ
ເວື້າ ແລະ ການກະທາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂາແມ່ນຍດຕິດຢ່ກັບເງ ື່ອນໄຂຂອງພາລະກິດໃນອະດີດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ; ພວກມັນເປັນຄາສັັ່ງສອນບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ຄາສັັ່ງສອນ ແລະ ກດລະບຽບ
ດັັ່ງກ່າວແມ່ນພຽງພໍທຈ
ີື່ ະພິສດວ່າ ການຊຼຸມນຸມຂອງຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນບໍໍ່ມຫ
ີ ຍັງນອກຈາກດູ້ານສາສະ
ໜາ; ພວກເຂາບໍໍ່ແມ່ນຄນທີື່ຖກເລອກ ຫຼ ເປັນເປົື້າໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ການຊຼຸມນຸມ
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ຂອງທຸກຄນໃນທ່າມກາງພວກເຂາ ສາມາດເອີື້ນໄດູ້ວ່າ ສະພາໃຫຍ່ແຫ່ງສາສະໜາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດເອີື້ນວ່າຄຣິສຕະຈັກໄດູ້. ນີື້ຄຄວາມຈິງທີື່ບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້. ພວກເຂາບໍໍ່ມີພາລະກິດໃໝ່
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ; ສິື່ງທີື່ພວກເຂາເຮັດເບິື່ງຄກັບວ່າເປັນການລະນກເຖິງສາສະໜາ, ສິື່ງທີື່
ພວກເຂາດາລງຊີວິດຕາມເບິື່ງຄກັບວ່າເຕັມໄປດູ້ວຍສາສະໜາ; ພວກເຂາບໍໍ່ມີການສະຖິດ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະມີສິດຮັບເອາການລງວິໄນ ຫຼ ແສງ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ຄນເຫຼັ່ານີື້ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນຊາກສບທີື່ບໍໍ່ມີຊີວິດ ແລະ ໜອນທີື່
ປາສະຈາກຈິດວິນຍານ. ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ກຽ່ ວກັບການກະບດ ແລະ ການຕໍໍ່ຕູ້ານຂອງມະນຸດ, ບໍໍ່
ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດຊັ່ວທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະຮູ້ຈັກເຖິງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມປະສງໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນຄນທີື່ບໍໍ່ມີ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄນຊັື້ນຕໍ່າ, ພວກເຂາຄຄນຕໍ່າຊູ້າທີື່ບໍໍ່ສມຄວນໄດູ້ຖກເອີື້ນວ່າຜູ້ເຊື່ອ! ບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ພວກ
ເຂາເຮັດມີຄວາມກ່ຽວພັນໃດໆກັບການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ ແຮງໄກທີມ
ື່ ັນຈະສາມາດທາລາຍ
ແຜນການຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ຄາເວື້າ ແລະ ການກະທາຂອງພວກເຂາເປັນຕາລັງກຽດເກີນໄປ, ເປັນຕາ
ເວດທະນາເກີນໄປ ແລະ ບໍໍ່ສມຄວນເອີຍເຖິງເລີຍ. ບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ປະຕິບັດໂດຍຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ໃນກະແສ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ມີສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ດູ້ວຍເຫດ
ນີ,ື້ ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມ, ພວກເຂາກໍປາສະຈາກການລງວິໄນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ແມ່ນປາສະຈາກແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ຍູ້ອນພວກເຂາລູ້ວນ
ແລູ້ວແຕ່ເປັນຄນທີື່ບໍໍ່ຮັກຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນທີື່ກຽດຊັງ ແລະ ຖກປະຕິເສດໂດຍພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ. ພວກເຂາຖກເອີນ
ື້ ວ່າເປັນຄນຊັ່ວຊູ້າ ເພາະພວກເຂາຍ່າງໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ເຮັດຫຍັງກໍຕາມ
ທີື່ພວກເຂາພໍໃຈ ໂດຍພາຍໃຕູ້ປ້າຍໂຄສະນາຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນຂະນະທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດ,
ພວກເຂາກໍຕັື້ງໃຈຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງ ແລະ ແລ່ນໃນທາງກງກັນຂູ້າມກັບພຣະອງ. ຄວາມລື້ມເຫຼວຂອງ
ມະນຸດໃນການຮ່ວມມກັບພຣະເຈື້າຄການກະບດໃນຕວມັນເອງຢ່າງແຮງ, ສະນັື້ນ ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່
ຕັື້ງໃຈຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຜນກາສະໜອງທີື່ພວກເຂາສມຄວນໄດູ້ຮັບບໍ?
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບ ດຄັດ ຕອນ ຈາ ກກາ ນ ເ ທ ດສະ ໜ າ ແ ລະ ກາ ນ ສ ນ ທ ະ ນ າ ສ າ ລັບ ອູ້າ ງອີງ :
ຖູ້າຊຼຸມຊນແຫ່ງສາສະໜາທັງໝດບໍໍ່ໂຫດຮູ້າຍ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານມັນ, ແລູ້ວນີກ
ື້ ໍຈະບໍໍ່ແມ່ນຫນທາງທີື່
ຖກຕູ້ອງ. ໃຫູ້ຈື່ໄວູ້ວ່າ: ຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງຈະຖກຕໍໍ່ຕູ້ານໂດຍຄນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ແມ່ນແຕ່ໂລກ.
ເມື່ອພຣະເຢຊູເຈື້າມາປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ເທດສະໜາເປັນຄັື້ງແລກ, ລັດທິຢດາທັງໝດບໍໍ່ໄດູ້
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງບໍ? ໃນແຕ່ລະຄັື້ງທີື່ພຣະເຈື້າເລີື່ມຕນ
ື້ ພາລະກິດໃໝ່, ມະນຸດຊາດທີື່ເສື່ອມກໍມີຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກທີື່ສຸດໃນການຍອມຮັບພາລະກິດນັື້ນ, ຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຫັກ
ລູ້າງແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄນ; ຜູ້ຄນຂາດຄວາມສາມາດທີື່ຈະເຂື້າໃຈ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເຂື້າສ່ອານາຈັກ
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ຝ່າຍວິນຍານໄດູ້ ແລະ ຖູ້າບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ສາມາດ
ຍອມຮັບເອາຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງໄດູ້. ຖູ້າເຊື່ອວ່າເປັນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ມັນບໍໍ່ໄດູ້ຖກຕໍໍ່ຕູ້ານ
ໂດຍຊຼຸມຊນແຫ່ງສາສະໜາ ແລະ ຂາດການຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຮູ້າຍຂອງໂລກ, ແລູ້ວສິື່ງນີື້ກໍພສ
ິ ດ
ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້ານັື້ນປອມ. ເປັນຫຍັງມະນຸດຊາດຈື່ງບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງໄດູ້?
ຢ່າງທາອິດ, ມະນຸດມາຈາກເນື້ອໜັງ, ເຂາມາຈາກທາດແທູ້ຝ່າຍຮ່າງກາຍ. ສິື່ງຕ່າງໆທີຢ
ື່ ່ຝ່າຍ
ຮ່າງກາຍບໍໍ່ສາມາດເຂື້າສອ
່ ານາຈັກຝ່າຍວິນຍານໄດູ້. ການທີື່ “ບໍໍ່ສາມາດເຂາື້ ສ່ອານາຈັກຝ່າຍວິນຍານ
ໄດູ້” ໝາຍເຖິງຫຍັງ? ມັນໝາຍເຖິງການທີື່ບໍໍ່ສາມາດເຫັນວິນຍານ, ກິດຈະກາຂອງວິນຍານ ແລະ
ອານາຈັກຝ່າຍວິນຍານ, ການທີື່ບໍໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຈື້າກາລັງເຮັດຫຍັງ ແລະ ເວື້າຫຍັງ. ຜູ້ຄນຈະຕາບອດ
ກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ເກີດຂື້ນໃນອານາຈັກຝ່າຍວິນຍານ. ໃນໂລກຝ່າຍຮ່າງກາຍ, ຜູ້ຄນພຽງແຕ່ສາມາດເຫັນ
ສິື່ງຕ່າງໆທີື່ສາມາດຈັບຕູ້ອງໄດູ້. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດວ່າວິນຍານໃດປະຕິບັດພາລະກິດໃດໃນຜູ້ຄນ ຫຼ ເຫັນ
ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈື້າອງໃດໄດູ້ມາເພື່ອປະຕິບັດ ແລະ ເວື້າ. ບາງຄັື້ງ ເຈື້າກໍສາມາດໄດູ້ຍິນສຽງ
ຂອງພຣະອງ, ແຕ່ເຈື້າບໍຮ
ໍ່ ູ້ຈັກວ່າມັນມາຈາກໃສ; ເຈື້າອ່ານພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຈາກໜັງສ, ແຕ່ເຈື້າ
ກໍຍັງບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈື້າກ່າວພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ແນວໃດ ຫຼ ເມື່ອໃດ ຫຼ ບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ. ຜູ້ຄນບໍໍ່ສາມາດເຂື້າສ່ອານາຈັກຝ່າຍວິນຍານ ຫຼ ເຂື້າໃຈແຫຼ່ງທີມ
ື່ າຂອງພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພວກເຂາຈື່ງຈາເປັນຕູ້ອງມີແສງສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍອງທາງ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເພື່ອເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງ
ດັັ່ງກ່າວ. ຢ່າງທີສອງ, ມະນຸດຊາດໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຢ່າງຮຸນແຮງເກີນໄປ ແລະ ຂູ້າງໃນຂອງ
ເຂາກໍເຕັມໄປດູ້ວຍພິດຂອງຊາຕານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ຖູ້າເຂາປະເມີນທຸກ
ສິື່ງໂດຍໃຊູ້ຫຼາກຫຼາຍປັດຊະຍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຊາຕານ, ແລູ້ວເຂາກໍຈະບໍໍ່ສາມາດພິສດວ່າ ຄວາມ
ຈິງແມ່ນຫຍັງ. ຫາກປາສະຈາກແສງສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍອງທາງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ມະນຸດ
ຈະບໍໍ່ສາມາດເຂື້າໃຈຄວາມຈິງໄດູ້. ແລູ້ວຫນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງກໍຂື້ນກັບການຂັ່ມເຫັງ ແລະ ການ
ປະຕິເສດຂອງມະນຸດຢ່າງຫຼີກຫຼ່ຽງບໍໍ່ໄດູ້. ເປັນຫຍັງມັນຈື່ງງ່າຍທີື່ຜູ້ຄນຈະຍອມຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປັດ
ຊະຍາຂອງຊາຕານ? ຢ່າງທາອິດ, ມັນຢ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາ ແລະ ຜນ
ປະໂຫຍດຂອງເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາ ແລະ ມັນເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາ. ພວກເຂາ
ເວື້າຕໍໍ່ຕນເອງວ່າ “ການຍອມຮັບເອາຄວາມຮູ້ດັັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຂູ້ານູ້ອຍ: ມັນຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຂູ້ານູ້ອຍໄດູ້
ເລື່ອນຕາແໜ່ງ, ມັນຈະເຮັດໃຫູ້ຂູ້ານູ້ອຍປະສບຜນສາເລັດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຂູ້ານູ້ອຍບັນລຸສິື່ງຕ່າງໆ. ດູ້ວຍ
ຄວາມຮູ້ເຊັັ່ນນີື້ ຜູ້ຄນຈະນັບຖຂູ້ານູ້ອຍ”. ສິື່ງທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ຜູ້ຄນກໍສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດ
ຂອງພວກເຂາ... ເມື່ອຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຈນເຖິງລະດັບນີື້ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເຂື້າສ່ອານາຈັກຝ່າຍວິນ
ຍານ, ຜູ້ຄນກໍພຽງແຕ່ສາມາດຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍໄດູ້ພບກັບ
ການປະຕິເສດ, ການຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ການກ່າວໂທດຂອງມະນຸດ. ນີື້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ຖູ້າພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ພບກັບການກ່າວໂທດ ແລະ ການຕໍໍ່ຕູ້ານຂອງໂລກ ແລະ ມະນຸດຊາດ, ແລູ້ວສິື່ງນີື້ກໍ
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ຈະພິສດວ່າ ມັນບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ຖູ້າທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າເວື້າສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄນ,
ພວກເຂາຈະກ່າວໂທດມັນບໍ? ພວກເຂາຈະຕໍໍ່ຕູ້ານສິື່ງນັື້ນບໍ? ພວກເຂາຈະບໍໍ່ຕໍໍ່ຕູ້ານຢ່າງແນ່ນອນ.
(ຄັດຈາກໜັງສການສນທະນາຈາກເບື້ອງເທິງ)

ຄຣິສຕະຈັກປະກອບດູ້ວຍຄນທີື່ຖກການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າ ແລະ ຖກເລອກໂດຍພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້
ຈິງ, ມັນປະກອບດູ້ວຍຄນທີື່ຮັກຄວາມຈິງ, ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ປະກອບດູ້ວຍພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ມີແຕ່ເມື່ອຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ລວມຕວກັນເພື່ອກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ມີຊີວິດແຫ່ງຄຣິສຕະຈັກ, ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຕິບັດໜູ້າທີື່
ຂອງພວກເຂາດັັ່ງສິງື່ ຖກສູ້າງຂອງພຣະເຈື້າ, ມັນຈື່ງຈະສາມາດເປັນຄຣິສຕະຈັກໄດູ້. ຖູ້າຝງຊນທີື່
ວຸູ້ນວາຍເວື້າວ່າ ມັນເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ອະທິຖານ ແລະ ອ່ານພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ,
ແຕ່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັກ ຫຼ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ
ປະຕິບັດພິທີກາທາງສາສະໜາ, ແລູ້ວມັນກໍບໍໍ່ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກ. ຖູ້າຈະເວື້າໃຫູ້ຖກຕູ້ອງໄປກວ່ານັື້ນ,
ຄຣິສຕະຈັກທີື່ປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍບໍໍ່ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກ; ພວກມັນເປັນ
ພຽງສະຖານທີື່ທາງສາສະໜາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ປະຕິບັດພິທີກາທາງສາສະໜາ. ພວກເຂາບໍໍ່ແມ່ນ
ຄນທີື່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ ແລະ ຜະເຊີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ...
............
... ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນການຊຼຸມນຸມຂອງຜູ້ຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຢ່າງ
ແທູ້ຈິງ ແລະ ມັນບໍໍ່ໄດູ້ປະກອບມີຄນຊັ່ວຮູ້າຍຢ່າງເດັດຂາດ, ພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຄຣິສຕະ
ຈັກ. ຖູ້າກຸ່ມຄນທີື່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການປະຕິບັດ
ໄດູ້ມາຊຼຸມນຸມກັນ, ມັນກໍຈະບໍໍ່ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກ. ມັນຈະເປັນສະຖານທີື່ທາງສາສະໜາ ຫຼ ຝງຊນທີື່
ວຸູ້ນວາຍ. ຄຣິສຕະຈັກຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍຜູ້ຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຢ່າງແທູ້
ຈິງ, ຜູ້ທີື່ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ນະມັດສະການພຣະເຈື້າ, ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກ
ເຂາ ແລະ ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ຮັບເອາພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ມີ
ແຕ່ສິື່ງນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງເປັນຄຣິສຕະຈັກ. ສະນັື້ນ ເມື່ອເຈື້າປະເມີນວ່າ ມັນແມ່ນຄຣິສຕະຈັກທີື່ແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍ,ໍ່
ເຈື້າຕູ້ອງເບິື່ງກ່ອນວ່າ ມັນມີຄນປະເພດໃດ. ຢ່າງທີສອງ, ເຈື້າຕູ້ອງເບິື່ງວ່າ ພວກເຂາມີພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຫຼ ບໍໍ່; ຖູ້າການຊຼຸມນຸມຂອງພວກເຂາປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ, ມັນກໍບໍໍ່ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ຖູ້າມັນບໍໍ່ແມ່ນການຊຼຸມນຸມຂອງຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ,
ແລູ້ວມັນກໍບໍໍ່ແມ່ນຄຣິສຕະຈັກ. ຖູ້າຄຣິສຕະຈັກບໍໍ່ມີຜູ້ໃດທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ແລູ້ວຄຣິສຕະຈັກນີື້
ກໍປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ; ຖູ້າມີບຸກຄນໃດໜື່ງໃນຄຣິສຕະຈັກທີື່ເຕັມໃຈ
ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ຍັງຄງໃນຢ່ຄຣິສຕະຈັກດັັ່ງກ່າວ, ແລູ້ວບຸກຄນນີື້ກໍບໍໍ່ສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້
ລອດພື້ນໄດູ້. ພວກເຂາຄວນອອກຈາກຝງຊນທີື່ວຸູ້ນວາຍນີື້ ແລະ ຊອກຫາຄຣິສຕະຈັກໃຫູ້ໄວເທັ່າທີື່ຈະ
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ໄວໄດູ້. ພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ, ຖູ້າມີສາມ ຫຼ ຫູ້າຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ 30 ຫຼ 50 ຄນທີື່
ເປັນພຽງຝງຊນທີື່ວຸູ້ນວາຍ, ແລູ້ວສາມ ຫຼ ຫູ້າຄນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ
ຢ່າງແທູ້ຈິງກໍຄວນມາຢ່ຮ່ວມກັນ; ຖູ້າພວກເຂາມາຢ່ຮ່ວມກັນ ການຊຼຸມນຸມຂອງພວກເຂາກໍຍັງ
ເປັນຄຣິສຕະຈັກ, ຄຣິສຕະຈັກທີື່ມີສະມາຊິກໜູ້ອຍທີື່ສຸດ, ແຕ່ກໍຍັງບໍລິສຸດ.
(ຄັດຈາກໜັງສການເທດສະໜາ ແລະ ການສນທະນາກ່ຽວກັບທາງເຂື້າສ່ຊີວິດ)

ຜູ້ນາ ແລະ ອາຈານໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາບໍໍ່ໄດູ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ຖກເຮັດໃຫູ້
ສມບນ ແລະ ຖກສູ້າງຂື້ນໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ໄດູ້ກາຍມາເປັນຜູ້ນາ ແລະ
ອາຈານໃນຊຼຸມຊນແຫ່ງສາສະໜາຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ຈບຈາກການສາມະນາ ແລະ ໄດູ້ຮັບໃບປະກາດ. ພວກ
ເຂາປາສະຈາກພາລະກິດ ແລະ ການຢືນຢັນຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ ແລະ ປາກຂອງພວກເຂາກໍບໍໍ່ສາມາດເວື້າຫຍັງໄດູ້ເລີຍ ນອກຈາກ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທິດສະດີທາງສາສະໜາສາດ. ພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ຜະເຊີນກັບແມ່ນຫຍັງແທູ້ໆ. ຄນດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ມີ
ຄຸນສມບັດທີື່ຖກໃຊູ້ໂດຍພຣະເຈື້າແທູ້ໆ; ພວກເຂາຈະນາພາມະນຸດມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ?
ພວກເຂາຍກໃບປະກາດທີື່ໄດູ້ມາຈາກສາມະນາຂື້ນ ໃຫູ້ເປັນເຄື່ອງພິສດເຖິງສິດທິຂອງພວກເຂາເອງ,
ພວກເຂາເຮັດທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຂາສາມາດເຮັດໄດູ້ເພື່ອອວດອູ້າງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂາທີື່ກ່ຽວກັບພຣະຄາ
ພີ, ພວກເຂາອວດດີຢ່າງເຫຼອອດ ແລະ ຍູ້ອນສິື່ງນີ,ື້ ພວກເຂາຈື່ງຖກກ່າວໂທດໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ຖກ
ກຽດຊັງໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ສນເສຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ກ່ຽວກັບສິື່ງນີື້ນັື້ນແມ່ນບໍໍ່ມີ
ຂໍໍ້ສງໄສເລີຍ. ເປັນຫຍັງຊຼຸມຊນແຫ່ງສາສະໜາຈື່ງກາຍມາເປັນສັດຕທີື່ຮູ້າຍກາດຂອງພຣະຄຣິດ, ນີື້ແມ່ນ
ຄາຖາມທີື່ຊວນໃຫູ້ຄິດຫຼາຍ. ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ລັດທິຢດາຄງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈື້າເທິງໄມູ້ກາງແຂນ,
ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ, ຊຼຸມຊນແຫ່ງສາສະໜາໄດູ້ສາມັກຄີ
ແລະ ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມທັງໝດເຂື້າໃນການຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ຕັດສິນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນຍຸກສຸດ
ທູ້າຍ, ມັນປະຕິເສດ ແລະ ເມີນເສີຍພຣະຄຣິດທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ມັນມີຂ່າວເລັ່າລ
ຫຼາກຫຼາຍທີື່ຖກແຕ່ງຂື້ນ ແລະ ໂຈມຕີ, ປະນາມ ແລະ ໝິື່ນປະໝາດພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ
ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນໄດູ້ຄງພຣະເຢຊູທີື່ກັບຄນມາ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ, ເທິງໄມູ້
ກາງແຂນຕັື້ງແຕ່ດນແລູ້ວ. ສິື່ງນີື້ພິສຸດວ່າ ຊຼຸມຊນແຫ່ງສາສະໜາໄດູ້ເສື່ອມລງກາຍເປັນກອງກາລັງຂອງ
ຊາຕານທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ກະບດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າຕັື້ງແຕ່ດນແລູ້ວ. ຊຼຸມຊນແຫ່ງສາສະໜາບໍໍ່ໄດູ້ຖກປົກຄອງ
ໂດຍພຣະເຈື້າ, ແຮງໄກທີື່ມັນຈະຖກປົກຄອງໂດຍຄວາມຈິງ; ມັນຖກປົກຄອງໂດຍມະນຸດທີື່ເສື່ອມຊາມ
ທັງສິື້ນ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນຄຖກປົກຄອງໂດຍພວກຜູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ.
ເມື່ອຜູ້ຄນເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໃນສະຖານທີື່ສາສະໜາເຊັັ່ນນີື້, ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີື່ເປັນຂອງຊາຕານ
ແລະ ຖກປົກຄອງ ແລະ ຖກຄວບຄຸມໂດຍຜີຮູ້າຍ ແລະ ພວກຜູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ, ພວກເຂາກໍພຽງແຕ່
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ສາມາດເຂື້າໃຈເຖິງຄາສັງັ່ ສອນທາງສາສະໜາເທາັ່ ນັື້ນ, ພວກເຂາສາມາດປະຕິບັດຕາມພິທີກາ ແລະ
ກດລະບຽບທາງສາສະໜາເທັ່ານັື້ນ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ເຂື້າໃຈຄວາມຈິງຈັກເທື່ອ, ບໍໍ່ຜະເຊີນກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ຢາ່ ງສິື້ນເຊີງ. ຍູ້ອນບໍໍ່ມີຫຍັງ
ໃນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີື່ຢ່ໃນສະຖານທີື່ທາງສາສະໜາ ແລະ ພວກມັນແມ່ນ
ສະຖານທີື່ໆສູ້າງຄວາມເບື່ອໜ່າຍໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ, ຖກກຽດຊັງໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ຖກກ່າວໂທດ
ແລະ ຖກສາບແຊ່ງໂດຍພຣະອງ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກສາສະໜາຈັກເທື່ອ, ແຮງໄກທີື່ພຣະອງຈະ
ຍກຍູ້ອງສັນລະເສີນມັນ ແລະ ຕັື້ງແຕ່ເວລາຂອງພຣະເຢຊູເຈື້າ ຊຼຸມຊນແຫ່ງສາສະໜາໄດູ້ຖກກ່າວໂທດ
ໂດຍພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ ເມື່ອເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ເຈື້າຕູ້ອງຊອກຫາສະຖານທີື່ໆປະກອບມີພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ; ມີແຕ່ສະຖານທີື່ເຫຼັ່ານີື້ຈື່ງເປັນຄຣິສຕະຈັກທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ໃນຄຣິສຕະຈັກ
ທີື່ແທູ້ຈິງເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດໄດູ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄື້ນພບຮອຍພຣະບາດແຫ່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນວິທີສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກໜັງສການສນທະນາຈາກເບື້ອງເທິງ)

5. ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງລະ ຫ ວ່າ ງກາ ນຕິດ ຕາ ມພ ຣະ ເຈ ື້າ ແ ລະ ກາ ນຕິດ ຕາ ມຜ ູ້ຄ ນ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ຄວາມສາຄັນຫຼັກໃນການຕິດຕາມພຣະເຈື້າກໍໍ່ຄ ທຸກສິື່ງຄວນເປັນໄປຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ
ໃນປັດຈຸບັນ: ບໍໍ່ວ່າເຈື້າກາລັງສະແຫວງຫາເພື່ອເຂາື້ ສ່ຊີວິດ ຫຼ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ
ສາເລັດ, ທຸກສິື່ງຄວນຕັງື້ ຢ່ໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນ. ຖູ້າສິື່ງທີື່ເຈື້າສນທະນາ ແລະ
ສະແຫວງຫາບໍໍ່ໄດູ້ຕັື້ງຢ່ໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນ ແລູ້ວເຈື້າກໍໍ່ເປັນຄນແປກໜູ້າສາລັບ
ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຈະຖກປ່ອຍປະໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ຄນ
ທີື່ພຣະເຈື້າຕູ້ອງການແມ່ນຄນທີື່ຕິດຕາມບາດກູ້າວຂອງພຣະອງ. ບໍໍ່ວ່າສິື່ງທີື່ເຈື້າເຂື້າໃຈກ່ອນໜູ້ານີື້ຈະ
ອັດສະຈັນ ແລະ ບໍລິສຸດພຽງໃດກໍໍ່ຕາມ, ພຣະເຈາື້ ບໍໍ່ຕູ້ອງການມັນ ແລະ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປະວາງສິື່ງ
ເຫຼັ່ານັື້ນໄວູ້ ແລູ້ວພວກມັນກໍໍ່ຈະເປັນອຸປະສັກທີື່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນທາງເຂື້າຂອງເຈື້າໃນອະນາຄດ. ທຸກຄນ
ທີື່ສາມາດປະຕິບັດຕາມແສງສະຫວ່າງໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍໍ່ໄດູ້ຮັບການອວຍພອນ.
ປະຊາຊນໃນຍຸກຜ່ານມາຍັງຕິດຕາມບາດກູ້າວຂອງພຣະເຈື້າອິກດູ້ວຍ ແຕ່ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດຕິດຕາມ
ຈນຮອດປັດຈຸບັນ; ນີື້ຄຮັບພອນສາລັບປະຊາຊນໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ຄນທີື່ສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດ
ໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຄນທີື່ສາມາດຕິດຕາມບາດກູ້າວຂອງພຣະເຈື້າຈນພວກ
ເຂາຕິດ ຕາມພຣະເຈື້າບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະນາພາພວກເຂາໄປໃສກໍໍ່ຕາມ, ຄນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຄນທີື່ໄດູ້ຮັບ
ພອນຈາກພຣະເຈື້າ. ຄນທີື່ບໍໍ່ຕິດຕາມພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ເຂື້າສ່
ພາລະກິດແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະປະຕິບັດພາລະກິດໜັກພຽງໃດກໍໍ່ຕາມ ຫຼ
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ການທນທຸກຂອງພວກເຂາມີຫຼາຍພຽງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ ຫຼ ພວກເຂາດີື້ນຮນຫຼາຍພຽງໃດກໍໍ່ຕາມ, ບໍໍ່ມສ
ີ ງິື່
ໃດທີື່ມີຄວາມໝາຍຕໍໍ່ພຣະເຈື້າເລີຍ ແລະ ພຣະອງຈະບໍໍ່ຍກຍູ້ອງພວກເຂາ.
(ຄັດຈາກບດ “ຮູ້ຈັກພາລະກິດໃໝ່ສຸດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຕິດຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບາງຄນບໍໍ່ຊື່ນຊມຍິນດີໃນຄວາມຈິງ, ແຮງໄກທີຈ
ື່ ະຊື່ນຊມກັບການພິພາກສາ. ກງກັນຂູ້າມ,
ພວກເຂາຊື່ນຊມຍິນດີໃນອານາດ ແລະ ຄວາມຮັັ່ງມີ; ຄນເຊັັ່ນນີື້ຖວ່າເປັນຄນທີື່ສະແຫວງຫາອານາດ.
ພວກເຂາພຽງແຕ່ຄື້ນຫານິກາຍເຫຼັ່ານັື້ນໃນໂລກທີື່ມີອິດທິພນ ແລະ ພວກເຂາຄື້ນຫາພຽງແຕ່ສິດຍາ
ພິບານ ແລະ ຄອາຈານທີື່ມາຈາກໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂາໄດູ້ຍອມຮັບ
ເສັື້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງແລູ້ວ, ພວກເຂາກໍພຽງແຕ່ສອງຈິດສອງໃຈ; ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດມອບຫວໃຈ
ແລະ ຈິດໃຈທັງໝດຂອງພວກເຂາ, ປາກຂອງພວກເຂາເວື້າເຖິງການເສຍສະຫຼະຕນເອງເພື່ອພຣະເຈື້າ,
ແຕ່ສາຍຕາຂອງພວກເຂາເລັງໃສ່ສິດຍາພິບານ ແລະ ອາຈານຜູ້ຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ຫຼຽວ
ເບິື່ງພຣະຄຣິດອີກຄັື້ງ. ຫວໃຈຂອງພວກເຂາເຕັມເລັງໄປທີື່ຊື່ສຽງ, ໂຊກລາບ ແລະ ສະຫງ່າລາສີ.
ພວກເຂາບໍໍ່ເຊື່ອເລີຍວ່າຜູ້ຊາຍທີື່ຈ່ອຍບາງຄນນີື້ຈະສາມາດເອາຊະນະຄນຫຼວງຫຼາຍໄດູ້, ຄນທີື່ແສນທາ
ມະດາຄນໜື່ງທີື່ຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນສມບນແບບໄດູ້. ພວກເຂາບໍໍ່ເຊື່ອເລີຍວ່າ ຄນທີື່ບໍໍ່ມີຕວຕນ
ເຫຼັ່ານີື້ທີື່ຢ່ໃນທ່າມກາງຂີຝ
ື່ ່ນ ແລະ ກອງຂີື້ເຫຍອ
ື່ ແມ່ນຜູ້ທີື່ຖກເລອກໂດຍພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາເຊື່ອວ່າ
ຖູ້າຄນເຊັັ່ນນັື້ນແມ່ນວັດຖຼຸປະສງແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າແລູ້ວ, ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ
ໂລກກໍໍ່ຄງຈະກັບກັນ ແລະ ທຸກຄນຈະຫວຂວັນຈນຢ່າງບູ້າປ່ວງ. ພວກເຂາເຊື່ອວ່າຖູ້າພຣະເຈື້າເລອກ
ຄນທີື່ບໍໍ່ມີຕວຕນເຊັັ່ນນັື້ນເພື່ອຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບ, ແລູ້ວຜູ້ຍິື່ງໃຫຍ່ເຫຼັ່ານັື້ນກໍຈະກາຍເປັນ
ພຣະເຈື້າເອງ. ທັດສະນະຂອງພວກເຂາແມ່ນຖກເປິເປືື້ອນດູ້ວຍຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອ; ນອກຈາກຈະບໍໍ່ເຊື່ອ
ແລູ້ວ, ພວກເຂາເປັນພຽງສັດຮູ້າຍທີື່ຜິດປົກກະຕິ. ເພາະພວກເຂາໃຫູ້ຄຸນຄ່າແກ່ສະຖານະ, ສັກສີ ແລະ
ອານາດ ແລະ ພວກເຂາເຄາລບພຽງແຕ່ຄນກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ນິກາຍຕ່າງໆ. ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມນັບຖ
ແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວຕໍໍ່ຜທ
ູ້ ີື່ຖກນາພາໂດຍພຣະຄຣິດ; ພວກເຂາເປັນພຽງຄນທໍລະຍດທີື່ຫັນຫຼັງໃຫູ້
ກັບພຣະຄຣິດ, ໃຫູ້ຄວາມຈິງ ແລະ ໃຫູ້ຊີວິດ.
ສິື່ງທີື່ເຈື້າເຊີດຊູນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຖ່ອມຕນຂອງພຣະຄຣິດ, ແຕ່ແມ່ນຜູ້ລູ້ຽງແກະຈອມປອມທີມ
ື່ ີ
ສະຖານະໂດດເດັັ່ນ. ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ບຊາຄວາມໜູ້າຮັກ ຫຼ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະຄຣິດ, ແຕ່ບຊາພວກຄນ
ໄຮູ້ສິນທາເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ກິື້ງເກອກໃນຄວາມສກກະປົກຂອງໂລກ. ເຈື້າຫວຂວັນຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີແມ່ນແຕ່ບ່ອນຈະວາງຫວຂອງພຣະອງ, ແຕ່ເຈື້າເຊີດຊູຊາກສບເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ລ່າ
ເອາເຄື່ອງຖວາຍບຊາ ແລະ ໃຊູ້ຊີວິດຢ່ກັບການມນເມາ. ເຈື້າບໍໍ່ເຕັມໃຈທີື່ຈະທນທຸກຄຽງຂູ້າງ
ກັບພຣະຄຣິດ, ແຕ່ເຈື້າຍິນດີເຂື້າໄປໃນອູ້ອມແຂນຂອງພວກຜຕ
ູ້ ໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດທີື່ບໍໍ່ຮອບຄອບ
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ເຫຼັ່ານັື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂາພຽງແຕ່ສະໜອງໃຫູ້ເຈື້າດູ້ວຍເນື້ອໜັງ, ຄາເວື້າ ແລະ ການຄວບຄຸມ.
ແມ່ນແຕ່ດຽວນີື້ຫວໃຈຂອງເຈື້າກໍຍັງຫັນໄປຫາພວກເຂາຢ່, ໄປຫາຊື່ສຽງຂອງພວກເຂາ, ໄປຫາ
ສະຖານະຂອງພວກເຂາ ແລະ ໄປຫາອິດທິພນພວກເຂາ. ແລູ້ວເຈື້າສບຕໍໍ່ມທ
ີ ່າທີື່ເຈື້າພບວ່າພາລະກິດ
ຂອງພຣະຄຣິດຍາກທີື່ຈະກນ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ເຕັມໃຈທີື່ຈະຍອມຮັບມັນ. ນີື້ຄເຫດຜນທີື່ເຮາບອກເຈື້າວ່າ
ເຈື້າຂາດຄວາມເຊື່ອທີື່ຈະຍອມຮັບພຣະຄຣິດ. ເຫດຜນທີື່ເຈື້າໄດູ້ຕິດຕາມພຣະອງຈນຮອດທຸກວັນນີື້ກໍ
ພຽງແຕ່ຍູ້ອນວ່າເຈື້າບໍໍ່ມທ
ີ າງເລອກອື່ນ. ກຸມ
່ ບຸກຄນທີື່ສງສັ່ງຢືນຢ່ໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າຕະຫຼອດໄປ;
ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຫຼງລມທຸກໆຄາເວື້າ ແລະ ການກະທາຂອງພວກເຂາ ຫຼ ຄາເວື້າ ແລະ ມື້ທີື່ມີອິດທິພນ
ຂອງພວກເຂາ. ຢພ
່ າຍໃນຫວໃຈພວກເຈື້າ, ພວກເຂາສງສຸດ ແລະ ເປັນວິລະບຸລຸດຕະຫຼອດການ. ແຕ່
ບໍໍ່ເປັນເຊັັ່ນນັື້ນສາລັບພຣະຄຣິດໃນທຸກວັນນີື້. ພຣະອງບໍໍ່ມີຄວາມສາຄັນໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າຕະຫຼອດ
ໄປ ແລະ ບໍໍ່ສມຄວນໄດູ້ຮັບຄວາມເຄາລບນັບຖຕະຫຼອດໄປ. ເພາະວ່າພຣະອງທາມະດາເກີນໄປ, ມີ
ອິດທິພນໜູ້ອຍເກີນໄປ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມສງສັ່ງຫຍັງທັງສິື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ເຈື້າແມ່ນຜູ້ເຊື່ອທີື່ແທູ້ຈິງໃນພຣະເຈື້າບໍ?” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບ ດຄັດ ຕອນ ຈາ ກກາ ນ ເ ທ ດສະ ໜ າ ແ ລະ ກາ ນ ສ ນ ທ ະ ນ າ ສ າ ລັບ ອູ້າ ງອີງ :
ການຕິດຕາມພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງການເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າໃນທຸກສິື່ງ, ການຍອມຕໍໍ່ການຈັດແຈງທຸກ
ຢ່າງຂອງພຣະເຈື້າ, ການປະຕິບັດຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການຍອມຮັບທຸກສິື່ງທີື່ມາ
ຈາກພຣະເຈື້າ. ຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຄວນຕິດຕາມພຣະເຈື້າ, ແຕ່ຄນສ່ວນໃຫຍ່ຕິດຕາມຜູ້ຄນໂດຍບໍໍ່
ຮູ້ຕວ. ສິື່ງນີື້ເປັນທັງສິື່ງທີື່ໄຮູ້ສາລະ ແລະ ເປັນຕາເສື້າໃຈ. ເວື້າຢ່າງແທູ້ຈິງແລູ້ວ, ຜູ້ຄນຈະເຊື່ອໃນ
ບຸກຄນທີື່ພວກເຂາຕິດຕາມ. ເຖິງແມ່ນບາງຄນເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໃນນາມ ແຕ່ກໍບໍໍ່ມີພຣະເຈື້າໃນ
ຫວໃຈຂອງພວກເຂາ. ສິງື່ ທີື່ຫວໃຈຂອງພວກເຂານະມັດສະການແມ່ນບຸກຄນທີື່ກາລັງນາພາພວກ
ເຂາ. ເມື່ອຜູ້ຄນພຽງແຕ່ເຊື່ອຟັງຜູ້ນາ ຈນເຖິງກັບປະຕິເສດການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈື້າ, ສິື່ງນີື້ເປັນ
ການສະແດງເຖິງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແຕ່ຕິດຕາມຜູ້ຄນຢ່າງແທູ້ຈງິ . ກ່ອນໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງ, ຜູ້ຄນ
ເຊື່ອໃນວິທີທີື່ໂງ່ຈູ້ານີື້ ແລະ ເຖິງກັບບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າການຕິດຕາມພຣະເຈື້າຄຫຍັງກັນແທູ້. ພວກເຂາບໍໍ່
ຮູ້ຈັກແຍກແຍະລະຫວ່າງແມ່ນຫຍັງຄການຕິດຕາມພຣະເຈື້າ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄການຕິດຕາມບຸກຄນ.
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີື່ເວື້າໄດູ້ດີທີື່ສຸດ, ຜູ້ໃດກໍຕາມທີື່ເວື້າເຖິງສິື່ງທີື່ສງສັ່ງທີື່ສຸດ, ພວກເຂາກໍເອີື້ນຄນເຫຼັ່ານັື້ນ
ວ່າພໍໍ່ ຫຼ ເອີື້ນພວກເຂາວ່າແມ່. ສາລັບພວກເຂາແລູ້ວ, ຜູ້ໃດກໍຕາມທີມ
ື່ ີນມແມ່ນແມ່ຂອງພວກເຂາ ຜູ້
ໃດກໍຕາມທີື່ມລ
ີ ິດອານາດແມ່ນພໍໍ່ຂອງພວກເຂາເອງ. ນີື້ຄລະດັບຄວາມເປັນຕາສມເພດຂອງຜູ້ຄນ.
ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ຄນສ່ວນໃຫຍ່ມີສະພາບແບບນີື້ໃນລະດັບໃດໜື່ງ.
ການຕິດຕາມພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງຫຍັງ? ແລູ້ວເຈື້ານາມັນເຂື້າສ່ການປະຕິບັດແນວໃດ? ການ
ຕິດຕາມພຣະເຈື້າບໍໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວພັນກັບການອະທິຖານຫາພຣະເຈື້າ ແລະ ການຍກຍູ້ອງ
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ສັນລະເສີນພຣະເຈື້າ; ສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດກໍຄການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ດາລງ
ຊີວິດຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ການປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ, ການຄື້ນຫາເສັື້ນທາງແຫ່ງປະສບການ
ຊີວິດໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ການຍອມຮັບເອາການມອບໝາຍຂອງພຣະເຈື້າ, ການປະຕິບັດຕາມ
ໜູ້າທີື່ແຕ່ລະຢ່າງຂອງເຈາື້ ຢ່າງເໝາະສມ ແລະ ການຍ່າງໃນເສັື້ນທີື່ຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າເຈື້າໃນຂະນະທີື່ຖກນາພາ
ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ, ໃນຕອນທີື່ສາຄັນ, ເມື່ອບັນຫາໃຫຍ່ເກີດຂື້ນກັບເຈື້າ
ກໍຍິື່ງມີຄວາມຕູ້ອງການຫຼາຍຂື້ນໃນການສະແຫວງຫາເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈື້າ, ເຝົື້າຄອຍລະວັງທີື່ຈະ
ຖກຫຼອກລວງໂດຍຄາສັງັ່ ສອນຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ຕກຢ່ພາຍໃຕູ້ການຄວບຄຸມຂອງຄນໃດຄນໜື່ງ.
“ສິື່ງທີື່ມາຈາກພຣະເຈື້າ ຂູ້ານູ້ອຍຈະເຊື່ອຟັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ, ແຕ່ຖູ້າມັນມາຈາກຄວາມປະສງຂອງ
ມະນຸດ ຂູ້ານູ້ອຍຈະປະຕິເສດມັນຢ່າງຈິງຈັງ; ເມອ
ື່ ສິື່ງທີື່ຜູ້ນາ ຫຼ ຜູ້ເຮັດພາລະກິດ ພາກັນເທດສະໜາທີື່
ຂັດແຍູ້ງກັບການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວຂູ້ານູ້ອຍກໍຈະຕິດຕາມພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຕິເສດຜູ້ຄນ
ຢ່າງແນ່ນອນ. ຖູ້າມັນສອດຄ່ອງກັບການຈັດແຈງ ແລະ ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ຂູ້ານູ້ອຍກໍ
ສາມາດຟັງມັນໄດູ້”. ຜູ້ຄນທີື່ປະຕິບັດໃນລັກສະນະນີື້ແມ່ນຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຈື້າ.
ແລູ້ວການຕິດຕາມຜູ້ຄນໝາຍເຖິງຫຍັງ? ມັນໝາຍເຖິງບຸກຄນໃດໜື່ງຕິດຕາມບຸກຄນທີື່ເຂາ
ນະມັດສະການ. ໃນຫວໃຈຂອງເຂາ, ພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີສະຖານະຫຍັງຫຼາຍ; ເຂາພຽງແຕ່ສວມໃສ່ສັນຍາ
ແຫ່ງການເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ. ສິື່ງທີື່ເຂາເຮັດກໍພຽງແຕ່ລອກແບບຜູ້ຄນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ຕວຢ່າງຂອງພວກເຂາ. ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງໃຫຍ່ໆ, ເຂາປ່ອຍໃຫູ້ຜູ້ຄນຕັດສິນໃຈ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ຜູ້
ຄນບັ່ງການໂຊກຊະຕາຂອງເຂາ. ເຂາເອງບໍໍ່ໄດູ້ສະແຫວງຫາຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຂາ
ບໍໍ່ນາໃຊູ້ຄວາມສາມາດໃນການແຍກແຍະກັບສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນເວື້າ. ຕາບໃດທີື່ພວກເຂາເບິື່ງຄມີເຫດຜນ, ບໍໍ່
ວ່າສິື່ງທີື່ພວກເຂາເວື້ານັື້ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ເຂາກໍຍອມຮັບມັນໝດ ແລະ ເຊື່ອຟັງມັນ.
ນີື້ແມ່ນພດຕິກາຂອງຜູ້ຕດ
ິ ຕາມມະນຸດ. ຄວາມເຊອ
ື່ ຂອງເຂາທີື່ຢ່ໃນພຣະອງແມ່ນບໍໍ່ມີຫກ
ຼັ ການ ແລະ
ບໍໍ່ມີຄວາມຈິງໃນການຈັດການກັບເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຂາ. ເຂາປະຕິບັດຕາມຜູ້ໃດກໍຕາມທີື່ເວື້າ
ຢ່າງມີເຫດຜນ. ຖູ້າພະທຽມຂອງເຂາຍ່າງໃນເສັື້ນທາງທີື່ຜິດ, ເຂາກໍຈະຕິດຕາມຈນເຖິງຕອນສຸດ
ທູ້າຍ. ຖູ້າພຣະເຈື້າກ່າວໂທດພະທຽມຂອງເຂາ, ເຂາກໍຈະມີແນວຄິດຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ
ແລະ ຍດໝັື້ນຕໍໍ່ພະທຽມຂອງເຂາຢ່າງໜຽວແໜູ້ນ. ເຫດຜນຂອງເຂາກໍຄ ເຂາຄວນເຊື່ອຟັງຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີື່ຄວບຄຸມເຂາ. ພະນັກງານຊັື້ນສງບໍໍ່ທຽບເທັ່າກັບຜູ້ຈັດການທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງໂດຍກງ. ນີື້ແມ່ນ
ເຫດຜນຂອງຄນໂງ່ຈູ້າ. ຄນທີື່ຕິດຕາມມະນຸດກໍຈະສັບສນແບບນີື້. ຜູ້ຄນທີື່ຕິດຕາມມະນຸດບໍໍ່ມຫ
ີ ູ້ອງ
ວ່າງສາລັບພຣະເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມຈິງ ແລະ ພວກເຂາເຄາລບບຊາຮບປັື້ນ,
ຖກນາພາຢ່າງຜິດໆໂດຍຄນອື່ນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ. ມີພຽງແຕ່ຜູ້
ຕິດຕາມພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ.
(ຄັດຈາກໜັງສການສນທະນາຈາກເບື້ອງເທິງ)
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ຫຼາຍຄນເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແຕ່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າການເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງຫຍັງ ແລະ ຄິດວ່າການ
ຟັງຜູ້ນາຂອງພວກເຂາໃນທຸກສິື່ງກໍເທັ່າກັບການເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ. ທັດສະນະດັັ່ງກ່າວແມ່ນໂງ່ຈູ້າຫຼາຍ,
ຍູ້ອນແຫຼ່ງທີມ
ື່ າຂອງຄວາມເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂາຜິດ. ພວກເຂາຖວ່າການຟັງຜູ້ນາຂອງພວກເຂາເປັນ
ການເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ. ການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຕາມມຸມມອງນີື້ແມ່ນການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໃນນາມເທັ່າ
ນັື້ນ; ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄນເຫຼັ່ານີື້ເຊື່ອໃນຜູ້ຄນ...
ເມື່ອພວກເຮາເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າຄວນມີຕາແໜ່ງນາພາໃນຫວໃຈຂອງພວກເຮາ, ພວກ
ເຮາຄວນມອບການຄວບຄຸມທຸກເລື່ອງໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ, ພວກເຮາຄວນສະແຫວງຫາເຈດຕະນາ
ຂອງພຣະເຈື້າໃນທຸກສິື່ງ, ການກະທາຂອງພວກເຮາຄວນສອດຄ່ອງກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບການນາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພວກເຮາຄວນເຊື່ອຟັງທຸກສິື່ງທີມ
ື່ າຈາກ
ພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າເຊື່ອຟັງຜູ້ຄນ, ແລູ້ວສິື່ງນີື້ກໍພສ
ິ ດວ່າ ພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີທີື່ວ່າງໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າ, ມີພຽງ
ແຕ່ຜູ້ຄນທີື່ມີທີື່ວ່າງໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າ; ບໍໍ່ມຫ
ີ ຍັງສາຄັນສາລັບຜູ້ຄນຫຼາຍກວ່າການສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງ ແລະ ການເຂາື້ ໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ຕັື້ງໃຈໃສ່ໃນການສະແຫວງຫາ
ເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວຄວາມເຊື່ອຟັງຂອງເຈື້າກໍ
ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອຟັງທີແ
ື່ ທູ້ຈິງ. ບໍໍ່ວ່າຄາເວື້າຂອງພວກເຂາຈະຟັງເບິື່ງຄຖກຕູ້ອງສໍ່າໃດກໍຕາມ, ຖູ້າເຈື້າ
ຟັງຜູ້ຄນຢ່ສະເໝີ, ໃນທາດແທູ້ແລູ້ວ ເຈື້າແມ່ນກາລັງເຊື່ອຟັງຜູ້ຄນ ເຊິື່ງບໍໍ່ຄກັບການເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ
ເລີຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ, ຖູ້າຄນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າສາມາດເຂາື້ ໃຈເຖິງເຈດຕະນາ
ຂອງພຣະເຈື້າຈາກພຣະທາຂອງພຣະອງໂດຍກງ, ຖູ້າພວກເຂາສາມາດຄື້ນພບເສັື້ນທາງສ່ການປະຕິບັດ
ຂອງພວກເຂາເອງໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ພວກເຂາລມກັນເຖິງຄວາມຈິງ ແລະ ເຂື້າໃຈຄວາມ
ຈິງ, ໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ ຫຼັງຈາກທີພ
ື່ ວກເຂານາພຣະທານັື້ນເຂື້າສ່ການປະຕິບັດ ແລະ ຖູ້າໃນຊ່ວງ
ເວລາທີື່ສາຄັນ ພວກເຂາສາມາດອະທິຖານຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສະແຫວງຫາການນາພາຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ ແລະ ເຊື່ອຟັງເຈດຕະນາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ນີື້ຄການເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ . ຄນ
ທີື່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າສະແຫວງຫາເສັື້ນທາງໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ບັນຫາຂອງພວກເຂາຖກແກູ້ໄຂ
ໃນພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກເຂາປະພດໃນທ່າມກາງການນາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;
ສິື່ງນີື້ເປັນການເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ. ຄນທີື່ຟັງຜູ້ນາຂອງພວກເຂາໃນທຸກສິື່ງກໍຈະອອກຫ່າງ
ຈາກພຣະເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາຢ່າງແນ່ນອນ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມສຸກຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້
າພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາບໍໍ່ແມ່ນຄນທີື່ດາລງຊີວິດຢ່ຕໜ
ໍໍ່ ູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ພວກ
ເຂາບໍໍ່ມີຄວາມສາພັນກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຫຼັກການທີື່ຢ່ເບື້ອງຫຼັງການກະທາຂອງພວກເຂາກໍຄການຟັງຜູ້
ໃດກໍຕາມທີື່ເວື້າສິື່ງທີື່ຖກຕູ້ອງ ແລະ ຕາບໃດທີື່ຜູ້ນາຂອງພວກເຂາເວື້າບາງສິື່ງ, ພວກເຂາກໍຈະເຊື່ອ
ຟັງ. ການປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວແມ່ນໄຮູ້ສາລະຫຼາຍ. ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມຈິງ ຫຼ ຄວາມສາມາດທີື່ຈະແຍກ
ແຍະ ແລະ ພຽງແຕ່ສາມາດເຂື້າໃຈສິື່ງທີື່ຖກຕູ້ອງ ຫຼ ຜິດຕາມແນວຄິດ ຫຼ ສະໝອງຂອງພວກເຂາ,
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ແລູ້ວພວກເຂາຈະຮູ້ຈັກໄດູ້ແນວໃດວ່າ ມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງ ຫຼ ບໍ?
ໍ່ ຖູ້າພວກເຂາເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ
ໂດຍອີງຕາມມຸມມອງດັັ່ງກ່າວ, ແລູ້ວໃນຊີວິດທັງໝດຂອງພວກເຂາ, ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ເຂື້າໃຈຄວາມ
ຈິງ ຫຼ ສາມາດມາຢຕ
່ ໍໍ່ໜາູ້ ພຣະເຈື້າ. ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າຮບແບບຂອງຄວາມເຊື່ອດັັ່ງກ່າວແມ່ນການ
ເຊື່ອໃນສະໝອງຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ການຍ່າງໃນເສັື້ນທາງຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບພຣະເຈື້າທີື່ເປັນຈິງ.
(ຄັດຈາກໜັງສການສນທະນາຈາກເບື້ອງເທິງ)

6. ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງລະ ຫ ວ່າ ງຜ ູ້ນ າ ທ ີື່ແ ທ ູ້ຈ ິງ ແ ລະ ປອມ ແ ລະ ລະ ຫ ວ່າ ງຄ ນ
ລູ້ຽງແ ກະ ທ ີື່ແ ທ ູ້ຈ ິງ ແ ລະ ປອມ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພາລະກິດຂອງຄນປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ມີຄຸນສມບັດສາມາດນາຜູ້ຄນເຂື້າສຫ
່ ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ
ແລະ ມອບທາງເຂື້າທີື່ຍງິື່ ໃຫຍ່ຂື້ນສ່ຄວາມຈິງໃຫູ້ແກ່ພວກເຂາ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າສາມາດນາຜູ້
ຄນມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ. ນອກຈາກນັື້ນ ພາລະກິດທີື່ເຂາປະຕິບັດສາມາດປ່ຽນແປງໄປຈາກບຸກຄນສ່
ບຸກຄນ ແລະ ບໍໍ່ຖກຜກມັດໂດຍກດລະບຽບ, ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນຖກປົດປ່ອຍ ແລະ ຮັບອິດສະຫຼະພາບ
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດເທື່ອລະໜູ້ອຍ ແລະ ການມີທາງເຂື້າທີື່ເລິກເຊິື່ງຫຼາຍ
ຂື້ນໃນຄວາມຈິງເທື່ອລະໜູ້ອຍ. ພາລະກິດຂອງຄນປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດແມ່ນບໍໍ່ເປັນໄປ
ຕາມຄາດຫວັງຫຼາຍ. ພາລະກິດຂອງເຂາໂງ່ຈູ້າ. ເຂາພຽງແຕ່ສາມາດນາຜຄ
ູ້ ນມາສ່ກດລະບຽບເທັ່ານັື້ນ
ແລະ ສິື່ງທີື່ເຂາຮຽກຮູ້ອງຈາກຜູ້ຄນບໍໍ່ປ່ຽນແປງໄປຈາກບຸກຄນສ່ບຸກຄນ; ເຂາບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດ
ຕາມຄວາມຕູ້ອງການທີແ
ື່ ທູ້ຈິງຂອງຜູ້ຄນ. ໃນພາລະກິດປະເພດນີື້ ມີກດລະບຽບຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ
ທິດສະດີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ມັນບໍໍ່ສາມາດນາຜູ້ຄນເຂື້າສ່ຄວາມເປັນຈິງ ຫຼ ສ່ການປະຕິບັດປົກກະຕິ
ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດໄດູ້. ມັນສາມາດພຽງແຕ່ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນຍດຖກດລະບຽບສອງສາມຂໍໍ້ທບ
ີື່ ໍໍ່
ມີຄ່າຫຍັງເລີຍ. ການນາພາແບບນີື້ພຽງແຕ່ສາມາດນາຜູ້ຄນໃຫູ້ຫຼງທາງ. ເຂານາພາເຈື້າໃຫູ້ກາຍເປັນຄ
ກັບເຂາ; ເຂາສາມາດນາເຈື້າເຂື້າສິື່ງທີື່ເຂາມີ ແລະ ເປັນ. ເພື່ອທີື່ຜູ້ຕິດຕາມຈະແຍກແຍະວ່າ ຜູ້ນາມີ
ຄຸນສມບັດ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ສິື່ງສາຄັນແມ່ນຕູ້ອງເບິື່ງທີື່ເສັື້ນທາງທີື່ພວກເຂານາພາ ແລະ ຜນຂອງພາລະກິດຂອງ
ພວກເຂາ ແລະ ເບິື່ງວ່າ ຜູ້ຕິດຕາມໄດູ້ຮັບຫຼັກການຕາມຄວາມຈິງ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ພວກເຂາໄດູ້ຮັບວິທີການ
ປະຕິບັດທີື່ເໝາະສມສາລັບການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂາ ຫຼ ບໍ.ໍ່ ເຈື້າຄວນຈາແນກລະຫວ່າງພາລະກິດທີື່
ແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ຄນປະເພດຕ່າງໆ; ເຈື້າບໍໍ່ຄວນເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີື່ໂງ່ຈູ້າ. ສິື່ງນີື້ມີຜນຕໍໍ່ເລື່ອງທາງເຂື້າສ່
ຂອງເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຈາແນກວ່າ ການເປັນຜູ້ນາຂອງໃຜມີເສັື້ນທາງ ແລະ ຂອງໃຜບໍໍ່ມີ, ເຈື້າກໍຈະ
ຖກຫຼອກລວງໄດູ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ທຸກສິື່ງນີື້ມີຄວາມກ່ຽວຂູ້ອງໂດຍກງກັບຊີວິດຂອງເຈື້າເອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ເຈື້າຕູ້ອງມີຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການຕ່າງໆຂອງຜູ້ຄນທີື່ຈະຜະເຊີນ ເມື່ອພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃນພວກເຂາ. ໂດຍສະເພາະຜູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ປະສານງານເພື່ອຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າ
ຕູ້ອງມີຄວາມເຂື້າໃຈທີື່ດກ
ີ ່ຽວກັບສະພາບການທັງຫຼາຍ ທີື່ມາຈາກພາລະກິດທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ປະຕິບັດໃນຜູ້ຄນ. ຖູ້າເຈື້າພຽງແຕ່ເວື້າກ່ຽວກັບປະສບການ ແລະ ວິທີທາງທັງຫຼາຍໃນການເຂື້າສ່,
ມັນກໍສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ປະສບການຂອງເຈື້າແມ່ນມາຈາກມຸມມອງດູ້ານດຽວ. ຖູ້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກສະພາບ
ການທີື່ແທູ້ຈິງຂອງເຈື້າ ຫຼ ເຂື້າໃຈບັນດາຫຼັກການຂອງຄວາມຈິງ, ມັນກໍເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ຈະເຮັດ
ໃຫູ້ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສນັື້ນສາເລັດ. ຖູ້າບໍໍ່ຮູ້ບັນດາຫຼັກການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ ຫຼ ຖູ້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບໝາກຜນທີື່ເກີດຈາກພາລະກິດນັື້ນ, ມັນກໍຍາກສາລັບເຈື້າທີື່ຈະເບິື່ງ
ເຫັນວຽກງານຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍນັື້ນໄດູ້. ເຈື້າຕູ້ອງເປີດເຜີຍວຽກງານຂອງວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ
ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ເລັັ່ງໃສ່ໃຈກາງຂອງບັນຫາ; ພູ້ອມນີື້ ເຈື້າກໍຕອ
ູ້ ງຊີື້ໃຫູ້ເຫັນຄວາມນອກຮູ້
ນອກທາງຫຼາຍຢ່າງໃນການປະຕິບັດ ຫຼ ບັນຫາຂອງຜູ້ຄນທີື່ພວກເຂາອາດມີ ໃນການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ
ເພື່ອພວກເຂາອາດຈະຮັບຮູ້ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນ. ຢ່າງໜູ້ອຍທີື່ສຸດ, ເຈື້າບໍໍ່ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາຮູ້ສກບໍໍ່ດີ ຫຼ ຢ່
ຊື່ໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈາື້ ຕູ້ອງເຂື້າໃຈຄວາມລາບາກແທູ້ຈິງທີື່ຜູ້ຄນສ່ວນໃຫຍ່ມີ, ເຈື້າບໍໍ່ຕູ້ອງໄຮູ້
ເຫດຜນ ຫຼ “ພະຍາຍາມສອນໝໃຫູ້ຮູ້ອງເພງ”; ນັື້ນແມ່ນການປະພດຂອງຄນທີື່ໂງ່ຈູ້າ. ເພື່ອແກູ້ໄຂ
ບັນຫາທັງຫຼາຍຂອງມະນຸດມີ, ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈເຖິງພະລັງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ເຈື້າຕູ້ອງເຂື້າໃຈວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີື່ມີຕຜ
ໍໍ່ ູ້ຄນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຈື້າ
ຕູ້ອງເຂື້າໃຈຄວາມລາບາກຂອງມະນຸດ, ຂໍໍ້ບກຜ່ອງຂອງມະນຸດ, ເບິື່ງເຫັນປະເດັນສາຄັນຂອງບັນຫາ
ແລະ ເຂື້າເຖິງຕື້ນຕໍຂອງບັນຫາ ໂດຍບໍໍ່ມີຄວາມນອກຮູ້ນອກທາງ ຫຼ ຂໍໍ້ຜດ
ິ ພາດ. ມີແຕ່ຄນປະເພດນີື້
ເທັ່ານັື້ນ ທີື່ມີຄຸນນະສມບັດໃນການປະສານງານເພື່ອຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ສິື່ງທີື່ຜູ້ນາພາທີື່ເໝາະສມຄວນມີ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຄນທີື່ຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າຄວນເປັນມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາຄວນເປັນຄນທີື່ພຣະເຈື້າ
ພໍໃຈ ແລະ ສາມາດຈງຮັກພັກດີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າທີື່ສຸດ. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະເຮັດເປັນການສ່ວນຕວ ຫຼ ຕໍໍ່ໜູ້າ
ສາທາລະນະຊນກໍໍ່ຕາມ, ເຈື້າສາມາດຮັບຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງພຣະເຈື້າຕໍໜ
ໍ່ ູ້າພຣະເຈື້າໄດູ້, ເຈື້າ
ສາມາດຢຶດໝັື້ນຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ວ່າຄນອື່ນຈະປະຕິບັດຕໍໍ່ເຈື້າດູ້ວຍວິທີໃດກໍໍ່ຕາມ ເຈື້າຈະເດີນ
ຕາມເສັື້ນທາງທີື່ເຈື້າຄວນຍ່າງຢ່ສະເໝີ ແລະ ໃສ່ໃຈພາລະຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງຖີື່ຖູ້ວນ. ມີພຽງຄນແບບ
ນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງເປັນມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈື້າ. ການທີື່ມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈື້າສາມາດຮັບໃຊູ້ພຣະອງ
ໂດຍກງກໍໍ່ເປັນເພາະວ່າພວກເຂາໄດູ້ຮັບການຝາກຝັງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະຂອງພຣະເຈື້າ,
ພວກເຂາສາມາດເຮັດໃຫູ້ຫວໃຈຂອງພຣະເຈື້າເປັນຫວໃຈຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ຮັບເອາພາລະ
ຂອງພຣະເຈື້າເປັນພາລະຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ຄານງເຖິງໂອກາດໃນອະນາຄດຂອງ
ພວກເຂາ: ເຖິງແມ່ນເມອ
ື່ ພວກເຂາບໍໍ່ມີໂອກາດ ແລະ ພວກເຂາຢືນຢັດໂດຍບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຫຍັງເລີຍ, ພວກ
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ເຂາກໍໍ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ມີຄວາມຮັກຢ່ສະເໝີ. ເພາະສະນັື້ນ, ຄນປະເພດນີື້ແມ່ນມິດ
ສະຫາຍຂອງພຣະເຈື້າ. ມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈື້າຍັງເປັນຄນສະໜິດພຣະອງ; ມີພຽງຄນສະໜິດ
ຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະສາມາດແບ່ງປັນຄວາມກະວນກະວາຍຂອງພຣະອງ ແລະ ຄວາມຄິດ
ຂອງພຣະອງໄດູ້ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາຈະເຈັບປວດ ແລະ ອ່ອນແອ, ພວກເຂາກໍໍ່
ສາມາດອດທນຕໍໍ່ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ປະຖິື້ມສິື່ງທີື່ພວກເຂາຮັກເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ. ພຣະເຈື້າ
ມອບພາລະໃຫູ້ກັບຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສິງື່ ທີື່ພຣະເຈື້າປາຖະໜາຈະເຮັດແມ່ນປາກດອອກໃນ
ຄາພະຍານຂອງຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວ. ສະນັື້ນ ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ຄຄນທີື່ພຣະເຈື້າພໍໃຈ, ພວກເຂາແມ່ນຄນຮັບ
ໃຊູ້ພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງເປັນທີື່ພໍໃຈພຣະອງເອງ ແລະ ມີພຽງຜູ້ຄນແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງສາມາດປົກຄອງຮ່ວມ
ກັນກັບພຣະເຈື້າໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ວິທີຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ທັດສະນະຂອງພວກເຂາແມ່ນທັດສະນະທີື່ບໍໍ່ດີຕໍໍ່ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າຢ່ສະເໝີ; ພວກເຂາ
ບໍໍ່ເຄີຍມີຄວາມຕັື້ງໃຈແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວໃນການອ່ອນນູ້ອມ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍອ່ອນນູ້ອມ ຫຼ
ຖ່ອມຕນຢ່າງເຕັມໃຈ. ພວກເຂາຍກຍູ້ອງຕວເອງຕໍໍ່ໜູ້າຄນອື່ນ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍອ່ອນນູ້ອມຕໍໍ່ໃຜເລີຍ. ຕໍໍ່
ໜູ້າພຣະເຈື້າ ພວກເຂາຖວ່າຕນເອງເກັັ່ງທີື່ສຸດໃນການເທດສະໜາພຣະທາ ແລະ ມີຄວາມຊານານທີື່
ສຸດໃນການປະຕິບັດວຽກງານກັບຄນອື່ນ. ພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍປະຖິື້ມ “ຊັບສມບັດ” ທີື່ພວກເຂາຄອບ
ຄອງ ແຕ່ພັດຖເອາສິື່ງເຫຼາັ່ ນັື້ນເປັນມໍລະດກຕກທອດຈາກວງຕະກນເພື່ອນະມັດສະການ, ເພື່ອທີື່ຈະ
ເທດສະໜາກ່ຽວກັບຄນອື່ນ ແລະ ໃຊູ້ເຂາເຈື້າເພື່ອສັັ່ງສອນຄນໂງ່ທີື່ຫຼງເຊື່ອພວກເຂາ. ມີຜູ້ຄນແບບນີື້
ຈານວນຫຼາຍຢ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ອາດເວື້າໄດູ້ວ່າ “ວິລະບລຸດທີື່ບໍໍ່ເຄີຍພ່າຍແພູ້” ຮຸູ້ນຕໍໍ່ຮຸູ້ນອາໃສຢ່ໃນ
ເຮອນຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາຖເອາຄາເທດສະໜາ (ຫຼັກຄາສອນ) ເປັນໜູ້າທີື່ສງສຸດຂອງພວກເຂາ.
ທຸກປີ ແລະ ທຸກລຸູ້ນ, ພວກເຂາດາເນີນການຢ່າງຈິງຈັງໃນການບັງຄັບໃຊູ້ໜູ້າທີື່ “ສັກສິດ ແລະ
ຂັດຂນບໍໍ່ໄດູ້” ຂອງພວກເຂາ. ບໍໍ່ມີໃຜກູ້າແຕະຕູ້ອງພວກເຂາ; ບໍໍ່ມແ
ີ ມ່ນແຕ່ຄນດຽວທີື່ກູ້າຕິຕຽນພວກ
ເຂາຢ່າງເປີດເຜີຍ. ພວກເຂາກາຍເປັນ “ກະສັດ” ໃນເຮອນຂອງພຣະເຈື້າ, ອາລະວາດໄປທັ່ວ ໃນ
ຂະນະທີື່ພວກເຂາກດຂີື່ຂມ
ັ່ ເຫັງຄນອື່ນໃນທຸກກຸ່ມອາຍຸ.
(ຄັດຈາກບດ “ຜູ້ທີື່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າດູ້ວຍໃຈຈິງ ຈະຖກພຣະເຈື້າຮັບເອາຢ່າງແນ່ນອນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດແມ່ນບັນລຸຜນໂດຍມະນຸດໄດູ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນໄປ. ຕວຢ່າງ
ສິດຍາພິບານ ແລະ ຜູ້ນາໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາອາໄສພອນສະຫວັນ ແລະ ຕາແໜ່ງຂອງພວກເຂາ
ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພວກເຂາ. ຄນທີື່ຕິດຕາມພວກເຂາເປັນເວລາດນນານຈະຕິດເຊື້ອໄດູ້ຮັບ
ຜນກະທບຈາກພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂາ ແລະ ໄດູ້ຮັບອິດທິພນຈາກສິື່ງທີື່ພວກເຂາເປັນ. ພວກ
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ເຂາແນໃສ່ພອນສະຫວັນ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຄນ ແລະ ພວກເຂາໃສ່ໃຈກັບສິື່ງທີເື່
ໜອທາມະຊາດບາງຢ່າງ ແລະ ທິດສະດີຫຼາຍຢ່າງທີື່ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ບໍໍ່ເປັນຈິງ (ແນ່ນອນ ທິດສະດີທີື່
ເລິກເຊິື່ງເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງໄດູ້). ພວກເຂາບໍແ
ໍ່ ນໃສ່ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງຜູ້ຄນ, ແຕ່
ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຂາແນໃສ່ຝຶກຝົນການເທດສະໜາຂອງຄນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ, ປັບປຸງ
ຄວາມຮູ້ຂອງຄນ ແລະ ທິດສະດີທາງສາສະໜາທີື່ອຸດມສມບນຂອງພວກເຂາ. ພວກເຂາບໍໍ່ສນໃຈວ່າ
ອຸປະນິໄສຂອງຄນປ່ຽນແປງຫຼາຍພຽງໃດ ຫຼ ຜູ້ຄນເຂື້າໃຈຄວາມຈິງຫຼາຍພຽງໃດ. ພວກເຂາບໍໍ່ສນໃຈ
ກັບແກ່ນແທູ້ຂອງຜູ້ຄນ ແລະ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະພະຍາຍາມຮູ້ຈັກສະພາວະທີື່ທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ທາ
ມະດາຂອງຜູ້ຄນເລີຍ. ພວກເຂາບໍໍ່ຕໍໍ່ຕູ້ານແນວຄິດຂອງຜູ້ຄນ ຫຼ ພວກເຂາບໍໍ່ເປີດເຜີຍແນວຄິດຂອງ
ພວກເຂາ, ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະລິຮານຜູ້ຄນສາລັບຄວາມຂາດຕກບກຜ່ອງ ຫຼ ການເສື່ອມຊາມ
ຂອງພວກເຂາເລີຍ. ຄນສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ຕິດຕາມພວກເຂາກໍຮັບໃຊູ້ດູ້ວຍພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂາ
ແລະ ສິື່ງທີື່ພວກເຂາສະແດງອອກມາມີພຽງແນວຄິດທາງສາສະໜາ ແລະ ທິດສະດີໃນສາສະໜາສາດ,
ເຊິື່ງບໍໍ່ໄດູ້ສາຜັດກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດໃຫູ້ມອບຊີວິດໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຄນແທູ້ໆ. ໃນຄວາມຈິງ
ແກ່ນແທູ້ຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂາແມ່ນການບາລຸງລູ້ຽງພອນສະຫວັນ, ລູ້ຽງດບຸກຄນທີື່ບໍໍ່ມີຫຍັງ
ເລີຍໃຫູ້ກາຍເປັນຜູ້ສາເລັດທີື່ມີພອນສະຫວັນຈາກການສາມະນາ ເຊິື່ງຕໍໍ່ມາກໍໄດູ້ເປັນຜູ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດ ແລະ ນາພາ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ການຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ. ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ຍອມຫັນປ່ຽນຈາກນິໄສທຸດຈະລິດ ບໍໍ່ສາມາດຮັບ
ໃຊູ້ພຣະເຈື້າໄດູ້. ຖູ້າຫາກນິໄສຂອງເຈື້າຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຖກຕັດສິນ ແລະ ລງໂທດໂດຍພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ
ແລູ້ວນິໄສຂອງເຈື້າກໍຍັງເປັນຕວແທນຂອງຊາຕານຢ່ ເຊິື່ງພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າການທີື່ເຈື້າຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າ
ນັື້ນແມ່ນອອກມາຈາກຄວາມຕັື້ງໃຈທີື່ດີຂອງຕວເຈື້າເອງ ນັື້ນກໍຄການຮັບໃຊູ້ຂອງເຈື້າແມ່ນອີງຕາມ
ທາດແທູ້ແບບຊາຕານຂອງເຈື້າ. ເຈື້າຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າດູ້ວຍບຸກຄະລິກ ທາມະຊາດຂອງເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍ
ຄວາມມັກສ່ວນຕວຂອງເຈື້າ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ເຈື້າຍັງຄິດສະເໝີວ່າສິື່ງທີື່ເຈື້າເຕັມໃຈເຮັດຄສິື່ງທີື່
ພຣະເຈື້າເພິື່ງພໍໃຈ ແລະ ສິື່ງທີື່ເຈື້າບໍໍ່ປາຖະໜາເຮັດຄສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າກຽດຊັງ; ທັງໝດທີື່ເຈື້າເຮັດແມ່ນ
ອີງຕາມຄວາມມັກຂອງເຈື້າເອງ. ນີື້ຈະເອີື້ນວ່າເປັນການຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າໄດູ້ບໍ? ໃນທີື່ສຸດ, ມັນຈະບໍໍ່ມີ
ການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງເຈື້າແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ, ກງກັນຂູ້າມ, ການຮັບໃຊູ້ຂອງເຈື້າຈະ
ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າດື້ດູ້ານຍິື່ງຂື້ນກວ່າເກັ່າ, ນີື້ຈະຝັງເລິກເຂື້າໃນນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງເຈື້າ ແລະ ດູ້ວຍ
ເຫດນີື້, ເຈື້າຈະສູ້າງກດເກນສ່ວນຕວກ່ຽວກັບການຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າໂດຍອີງໃສ່ບຸກຄະລິກຂອງເຈື້າເອງ
ເປັນຫຼັກ ແລະ ອີງຕາມປະສບການທີື່ໄດູ້ຮັບຈາກການຮັບໃຊູ້ຕາມທັດສະນະຄະຕິຂອງເຈື້າເອງ. ສິງື່
ເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນປະສບການ ແລະ ບດຮຽນຂອງມະນຸດ. ມັນແມ່ນປັດຊະຍາຂອງການດາລງຢ່ໃນແຜ່ນດິນ
ໂລກຂອງມະນຸດ. ຜູ້ຄນແບບນີື້ສາມາດຈັດຢ່ໃນກຸ່ມພວກຟາຣີຊາຍ ແລະ ສາວກຂອງສາສະໜາ. ຖູ້າ
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ຫາກພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍຕື່ນຕວ ແລະ ກັບໃຈ, ໃນທີື່ສຸດ ພວກເຂາກໍຈະຫັນໄປຫາພຣະຄຣິດທຽມ ແລະ
ຜູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຜູ້ທີື່ຫຼອກລວງຄນໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ. ພຣະຄຣິດທຽມ ແລະ ຜູ້
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດທີື່ຖກກ່າວເຖິງຈະປາກດຂື້ນຈາກທ່າມກາງຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວ. ຖູ້າຜູ້ທີື່ຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າ
ເຮັດຕາມນິໄສຂອງພວກເຂາ ແລະ ກະທາຕາມຄວາມປະສງສ່ວນຕວຂອງພວກເຂາແລູ້ວ, ພວກເຂາ
ແມ່ນຕກຢ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະຖກຂັບໄລ່ອອກທຸກເວລາ. ຜູ້ທີື່ໃຊູ້ປະສບການສະສມມາຫຼາຍປີໃນ
ການຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າເພື່ອເອາຊະນະໃຈຄນອື່ນ, ສັັ່ງສອນພວກເຂາ ແລະ ຄວບຄຸມພວກເຂາ; ຢືນຢທ
່ ີື່
ສງສັ່ງ ແລະ ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ເຄີຍກັບໃຈ, ບໍໍ່ເຄີຍສາລະພາບບາບຂອງພວກເຂາ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍປ່ອຍວາງຜນ
ປະໂຫຍດຈາກຕາແໜ່ງ ເຊິື່ງຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ຈະລື້ມລງຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາເປັນບຸກຄນປະເພດດຽວ
ກັບໂປໂລ ທີື່ອວດອູ້າງຄວາມເປັນອາວຸໂສຂອງພວກເຂາ ແລະ ໂອູ້ອວດຄຸນວຸດທິຂອງພວກເຂາ.
ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ນາເອາຄນປະເພດນີື້ໄປສ່ຄວາມສມບນ. ການຮັບໃຊູ້ດັັ່ງກ່າວນີື້ລບກວນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນມັກຍດຕິດກັບສິື່ງເກັ່າສະເໝີ. ພວກເຂາຍດຕິດກັບແນວຄວາມຄິດໃນອະດີດ,
ຍດຕິດກັບທຸກສິື່ງຈາກອະດີດ. ນີແ
ື້ ມ່ນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍໍ່ການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່
ສາມາດປະຖິື້ມພວກມັນ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຈະບີບຮັດເຈື້າຕະຫຼອດຊີວິດ. ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ຍກຍໍເຈື້າແມ່ນແຕ່ໜູ້
ອຍດຽວ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະຫັກຂາແລ່ນ ຫຼ ຫັກຫຼງັ ເຈື້າໂດຍໃຊູ້ແຮງງານໜັກກໍຕາມ, ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະຖກຂູ້າ
ໃນການຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າກໍຕາມ. ກງກັນຂູ້າມ, ພຣະອງຈະບອກວ່າເຈື້າເປັນຄນຊັ່ວຊູ້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ການບໍລິການທາງສາສະໜາຕູ້ອງຖກລບລູ້າງ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຈື້າຄິດວ່າການມີຄວາມຮູ້ຈະທຽບເທັ່າກັບການມີຄວາມຈິງບໍ? ນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນມຸມມອງທີື່ສັບສນ
ບໍ? ເຈື້າສາມາດເວື້າກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຫຼາຍຢ່າງເທັ່າກັບເມັດດິນຊາຍຢ່ຫາດຊາຍ ແຕ່ທຸກສິື່ງໃນນັື້ນ
ແມ່ນບໍໍ່ມີເສັື້ນທາງທີແ
ື່ ທູ້ຈິງ. ການເຮັດແບບນັື້ນ, ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຫຼອກລວງຜູ້ຄນບໍ? ເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນກາລັງເຮັດ
ການສະແດງທີື່ວ່າງເປົົ່າ ໂດຍບໍໍ່ມີເນື້ອຫາຫຍັງມາສະໜັບສະໜນບໍ? ພດຕິກາທັງໝດທີື່ກ່າວມານັນ
ື້
ເປັນໄພຕໍໍ່ຜູ້ຄນ! ຍິື່ງທິດສະດີສງສໍ່າໃດ ແລະ ຍິື່ງມັນປາສະຈາກຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ມັນກໍຍິື່ງບໍໍ່
ສາມາດນາເອາຜູ້ຄນເຂື້າໄປສ່ຄວາມເປັນຈິງໄດູ້ສໍ່ານັື້ນ. ຍິື່ງທິດສະດີສງສັ່ງສໍ່າໃດ, ມັນຍິື່ງເຮັດໃຫູ້ເຈື້າ
ຂັດຂນ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ຢ່າປົກປ້ອງທິດສະດີຝ່າຍວິນຍານຫຼາຍເກີນໄປ, ມັນບໍໍ່ມີປະໂຫຍດ
ຫຍັງ! ບາງຄນກາລັງເວື້າກ່ຽວກັບທິດສະດີຝ່າຍວິນຍານເປັນເວລາຫຼາຍທດສະວັດ ແລະ ພວກເຂາໄດູ້
ກາຍມາເປັນຍັກໃນຄວາມເຊື່ອຜີ, ແຕ່ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ພວກເຂາກໍຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂື້າສ່ຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງຄວາມຈິງ. ເພາະພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດ ຫຼ ມີປະສບການກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາ
ຈື່ງບໍໍ່ມີຫຼັກການ ຫຼ ເສັື້ນທາງໃຫູ້ປະຕິບັດ. ຜູ້ຄນແບບນີື້ຂາດຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມຈິງ, ສະນັື້ນ
ພວກເຂາຈະສາມາດນາຄນອື່ນມາສ່ເສັື້ນທາງຄວາມເຊື່ອທີື່ຖກຕູ້ອງໃນພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ພວກ
ເຂາພຽງແຕ່ສາມາດພາໃຫູ້ຜູ້ຄນຫຼງທາງເທັ່ານັື້ນ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການທາຮູ້າຍຄນອື່ນ ແລະ ຕນເອງບໍ?
ຢ່າງໜູ້ອຍທີສ
ື່ ຸດ, ເຈື້າຕູ້ອງສາມາດແກູ້ໄຂບັນຫາທີື່ແທູ້ຈິງທີື່ຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້າເຈື້າ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຈື້າ
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ຕູ້ອງສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ມີປະສບການກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການ
ປະຕິບັດ. ມີແຕ່ສິື່ງນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງເປັນຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ. ມີແຕ່ເມອ
ື່ ເຈາື້ ໄດູ້ເຂື້າສ່ຊີວິດເທັ່ານັື້ນ,
ເຈື້າຈື່ງມີຄຸນສມບັດທີື່ຈະເຮັດວຽກໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ມີແຕ່ເມື່ອເຈື້າເສຍສະຫຼະໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ
ຢ່າງຈິງໃຈເທັ່ານັື້ນ, ເຈື້າຈື່ງຈະຖກຮອງຮັບໂດຍພຣະເຈື້າ. ຢ່າເວື້າໃຫຍ່ ແລະ ເວື້າເຖິງທິດສະດີທີື່ໂອູ້
ອວດຢ່ສະເໝີ; ນີື້ຄສິື່ງທີບ
ື່ ໍໍ່ມີຈິງ. ການເທດສະໜາກ່ຽວກັບທິດສະດີຝ່າຍວິນຍານເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນ
ເທີດທນເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນການເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ມັນຄການໂອູ້ອວດຕນເອງ.
ມັນບໍໍ່ໄດູ້ເປັນປະໂຫຍດຫຍັງຕໍໍ່ຜູ້ຄນແທູ້ໆ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ອບຮມພວກເຂາ ແລະ ສາມາດພາພວກເຂາໃຫູ້
ນະມັດສະການທິດສະດີຝ່າຍວິນຍານຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍໍ່ເອາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດຄວາມຈິງ,
ແລູ້ວນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການພາໃຫູ້ຜູ້ຄນຫຼງທາງບໍ? ການເຮັດແບບນີື້ຈະກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດທິດສະດີ ແລະ ກດລະບຽບ
ທີື່ວ່າງເປົົ່າຫຼາຍຢ່າງ ເຊິື່ງຈະຈາກັດ ແລະ ສູ້າງກັບດັກໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຄນ; ມັນເປັນຕາອັບອາຍແທູ້ໆ.
(ຄັດຈາກບດ “ຕັື້ງໃຈກັບຄວາມເປັນຈິງໃຫູ້ຫຼາຍຂື້ນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຜູ້ໃດກໍໍ່ຕາມທີື່ບໍໍ່ເຂື້າໃຈຈຸດປະສງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຄນທີື່ຕໍໍ່ຕາູ້ ນພຣະອງ ແລະ ຄນ
ທີື່ໄດູ້ມາເຂື້າໃຈຈຸດປະສງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ສະແຫວງຫາເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ
ຍິື່ງຖວ່າເປັນຄ່ປໍລະປັກຂອງພຣະເຈື້າ. ມີຄນທີື່ອ່ານພຣະຄາພີໃນຄຣິດຕະຈັກຫຼັງໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ທ່ອງ
ຈາພຣະຄາພີໝດມື້ໝດຄນ ແຕ່ບໍໍ່ມີໃຜເລີຍໃນບັນດາພວກເຂາທີື່ເຂື້າໃຈຈຸດປະສງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ມີໃຜເລີຍໃນບັນດາພວກເຂາທີື່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ; ແຮງໄກທີື່ຈະມີຜູ້ໃດໃນ
ບັນດາພວກເຂາເຮັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ເປັນຄນທີື່ໄຮູ້ຄ່າ ແລະ
ຊັ່ວຮູ້າຍ, ແຕ່ລະຄນກໍໍ່ຢືນຂື້ນສງເພື່ອສັງັ່ ສອນພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາຕັື້ງໃຈຕໍຕ
ໍ່ ູ້ານພຣະເຈື້າ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂາແບກທຸງຂອງພຣະອງກ ໂດຍອູ້າງວ່າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາຍັງກິນເນື້ອໜັງ ແລະດື່ມ
ເລອດຂອງມະນຸດ. ຄນດັັ່ງກ່າວຄຜີຮູ້າຍທີື່ກນກິນວິນຍານຂອງມະນຸດ, ເປັນຫວໜູ້າຂອງມານຮູ້າຍທີື່
ຕັື້ງໃຈຂວາງທາງຄນທີື່ພະຍາຍາມຍ່າງເຂື້າສ່ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ ແລະ ເປັນອຸປະສັກທີື່ກີດຂວາງຄນທີື່
ສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາອາດປາກດວ່າມີ “ລັດຖະທາມະນນທີື່ດີ” ແຕ່ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກ
ເຂາຮູ້ໄດູ້ແນວໃດວ່າພວກເຂາເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດທີື່ນາພາຜູ້ຄນໃຫູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ? ຜູ້
ຕິດຕາມຂອງພວກເຂາຈະຮູ້ໄດູ້ແນວໃດວ່າພວກເຂາເປັນມານຮູ້າຍທີື່ມີຊີວິດຢ່ທີື່ອຸທິດຕນໃຫູ້ກັບ
ການກນກິນວິນຍານຂອງມະນຸດ?
(ຄັດຈາກບດ “ທຸກຄນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຄຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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7. ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງລະ ຫ ວ່າ ງກາ ນກະ ທ າ ທ ີື່ດ ີພ າ ຍນອກ ແ ລະ ກາ ນ
ປ່ຽນແ ປງໃນອຸປ ະ ນ ິໄສ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສ ຫຼັກໆແມ່ນໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງທາມະຊາດຂອງບຸກຄນໃດໜື່ງ.
ສິື່ງທີື່ເປັນທາມະຊາດຂອງບຸກຄນໃດໜື່ງບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ຈາກພດຕິກາພາຍນອກ; ພວກມັນ
ກ່ຽວຂູ້ອງກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການເປັນຢ່ຂອງເຂາໂດຍກງ. ນັື້ນກໍຄ ພວກມັນກ່ຽວພັນ
ເຖິງທັດສະນະຂອງບຸກຄນໃດໜື່ງກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງເຂາໂດຍກງ, ກ່ຽວກັບສິື່ງຕ່າງໆ
ທີື່ຢ່ໃນສ່ວນເລິກຈິດວິນຍານຂອງເຂາ ແລະ ກ່ຽວກັບແກ່ນແທູ້ຂອງເຂາ. ຖູ້າບຸກຄນໃດໜື່ງບໍໍ່ສາມາດ
ຍອມຮັບຄວາມຈິງ, ເຂາກໍຈະບໍໍ່ປະສບກັບການປ່ຽນແປງໃນດູ້ານຕ່າງໆເຫຼັ່ານີື້. ມີພຽງໂດຍປະສບ
ການຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ການເຂື້າສ່ຄວາມຈິງຢ່າງສມບນ, ການປ່ຽນແປງຄຸນຄ່າຂອງຄນ
ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງຄນໃດໜື່ງກ່ຽວກັບການເປັນຢ່ ແລະ ຊີວິດ, ການປັບທັດສະນະຂອງຄນໃຫູ້
ເຂື້າກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມສາມາດຍອມອ່ອນນູ້ອມ ແລະ ອຸທິດຕໍໍ່ພຣະອງທັງໝດ
ເທັ່ານັື້ນ, ອຸປະນິໄສຂອງຄນຈື່ງຈະສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງ. ເຈື້າອາດຈະເບິື່ງຄກັບວ່າ
ໄດູ້ໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມບາງຢ່າງ ແລະ ຫດຍດໄດູ້ເມື່ອປະສບກັບຄວາມລາບາກໃນຂະນະທີື່ກາລັງ
ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າ, ເຈື້າອາດຈະອດທນເມື່ອຜະເຊີນກັບຄວາມລາບາກ, ເຈື້າອາດຈະສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດທີື່ຖກຈັດແຈງຈາກເບື້ອງເທິງ ຫຼ ເຈື້າອາດຈະສາມາດໄປໃສກໍໄດູ້ທີື່ເຈື້າຖກສັັ່ງໃຫູ້
ໄປ, ແຕ່ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນເປັນພຽງການປ່ຽນແປງເລັກໆນູ້ອຍໆໃນພດຕິກາຂອງເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ພຽງພໍທີື່ຈະ
ຖວ່າເປັນການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງເຈື້າ. ເຈື້າອາດຈະສາມາດຜ່ານຫຼາຍເສັື້ນທາງ, ທນທຸກກັບ
ຄວາມລາບາກຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ອດກັື້ນກັບຄວາມອັບອາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ເຈື້າອາດຈະຮູ້ສກໃກູ້ຊິດ
ກັບພຣະເຈື້າຫຼາຍ ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດອາດປະຕິບັດພາລະກິດບາງຢ່າງໃນເຈື້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ເມອ
ື່ ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເຈື້າເຮັດບາງສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງເຈື້າ, ເຈື້າອາດຈະ
ຍັງບໍໍ່ຍອມເຮັດຕາມ; ກງກັນຂູ້າມ ເຈື້າອາດຊອກຫາຂໍໍ້ອູ້າງ, ເປັນກະບດ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ, ຈນ
ເຖິງກັບວິຈານພຣະເຈື້າ ແລະ ປະທູ້ວງພຣະອງ. ນີື້ຈະເປັນບັນຫາທີື່ຮູ້າຍແຮງຫຼາຍ! ມັນຈະສະແດງໃຫູ້
ເຫັນວ່າ ເຈື້າຍັງມີທາມະຊາດທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ເຈື້າຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງໃດໆເລີຍ.
(ຄັດຈາກບດ “ສິື່ງທີື່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງຄນໃດໜື່ງ”
ໃນໜັງສບດບັນທກການສນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ)

ຜູ້ຄນສາມາດປະພດຕນດີ, ແຕ່ນັື້ນກໍບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂາປະກອບມີຄວາມຈິງ. ການ
ມີຄວາມກະຕລລື້ນພຽງແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາປະຕິບັດຕາມຫຼັກຄາສອນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ກດເກນເທັ່ານັື້ນ; ບັນດາຜູ້ຄນທີື່ປາສະຈາກຄວາມຈິງແມ່ນບໍໍ່ມີວິທີແກູ້ໄຂບັນຫາທີື່ສາຄັນໄດູ້ ແລະ
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ຫຼັກຄາສອນກໍບໍໍ່ສາມາດແທນທີື່ຄວາມຈິງໄດູ້. ຜຄ
ູ້ ນທີື່ໄດູ້ປະສບກັບການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງ
ພວກເຂາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ; ພວກເຂາເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງ, ພວກເຂາກາລັງແຍກແຍະທຸກບັນຫາ,
ພວກເຂາຮູ້ຈັກວິທີການປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ວິທີການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ
ແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ວິທີການເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ ແລະ ພວກເຂາເຂື້າໃຈທາມະຊາດຂອງຄວາມ
ເສື່ອມຊາມທີື່ພວກເຂາໄດູ້ສະແດງອອກ. ເມອ
ື່ ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງພວກເຂາເອງໄດູ້ຖກ
ເປີດເຜີຍ, ພວກເຂາກໍສາມາດແຍກແຍະ ແລະ ປະຖິື້ມເນື້ອໜັງໄດູ້. ນີື້ແມ່ນວິທີການສະແດງອອກໃນ
ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສ. ສິື່ງສາຄັນກ່ຽວກັບຜູ້ຄນທີື່ໄດູ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສກໍຄ ພວກເຂາ
ໄດູ້ມາເຂື້າໃຈຄວາມຈິງຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເມື່ອດາເນີນການຕ່າງໆ ພວກເຂານາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການ
ປະຕິບັດດູ້ວຍຄວາມຖກຕູ້ອງພໍສມຄວນ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ສະແດງຄວາມເສື່ອມຊາມອອກມາ
ເລື້ອຍໆ. ໂດຍທັ່ວໄປແລູ້ວ, ບັນດາຜູ້ທີື່ຖກປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສ ເບິື່ງຄກັບວ່າມີເຫດຜນ ແລະ
ສາມາດແຍກແຍະໄດູ້ເປັນພິເສດ ແລະ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງຂອງພວກເຂາ, ພວກ
ເຂາບໍໍ່ຄ່ອຍສະແດງອອກວ່າຕນເອງມີສິລະທາ ຫຼ ສະແດງຄວາມອວດດີພປ
ໍ ານໃດ. ພວກເຂາສາມາດ
ເຫັນ ແລະ ແຍກແຍະຄວາມເສື່ອມຊາມຕ່າງໆທີື່ໄດູ້ຖກເປີດເຜີຍອອກມາໃນພວກເຂາ, ສະນັື້ນ ພວກ
ເຂາຈື່ງບໍໍ່ມັກອວດດີ. ພວກເຂາສາມາດເຂື້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າຕາແໜ່ງຂອງມະນຸດຢ່ໃສ, ເຂື້າໃຈວິທີ
ການປະພດຢ່າງມີເຫດຜນ, ເຂື້າໃຈວິທີການເຊື່ອຟັງ, ເຂື້າໃຈສິງື່ ທີື່ຄວນເວື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ບໍໍ່ຄວນເວື້າ
ແລະ ສິື່ງທີື່ຄວນເວື້າ ແລະ ບໍໍ່ຄວນເວື້າຕໍໍ່ຜູ້ຄນປະເພດໃດ. ສະນັື້ນ, ຄນທີື່ໄດູ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງໃນ
ອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂາກໍໍ່ມີເຫດຜນພໍສມຄວນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຄນດັັ່ງກ່າວຈື່ງດາລງຊີວິດຕາມ
ລັກສະນະຂອງມະນຸດຢ່າງແທູ້ຈິງ. ເພາະພວກເຂາມີຄວາມຈິງ, ພວກເຂາສາມາດເວື້າ ແລະ ເຫັນສິື່ງ
ຕ່າງໆທີື່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງຢສ
່ ະເໝີ ແລະ ພວກເຂາມີຫຼັກການໃນທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຂາກະທາ;
ພວກເຂາບໍໍ່ຍອມຕໍອ
ໍ່ ິດທິພນຂອງຜູ້ຄນ, ເຫດການ ຫຼ ສິື່ງໃດໜື່ງ ແລະ ພວກເຂາລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ມມ
ີ ຸມ
ມອງຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ສາມາດຍດໝັື້ນຫຼກ
ັ ການແຫ່ງຄວາມຈິງໄວູ້ໄດູ້. ອຸປະນິໄສຂອງພວກ
ເຂາກໍໝັື້ນຄງພໍສມຄວນ, ພວກເຂາບໍໍ່ໜາວບໍໍ່ຮູ້ອນ ແລະ ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະມີສະຖານະການແບບໃດກໍ
ຕາມ, ພວກເຂາກໍເຂື້າໃຈເຖິງວິທີການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຕ່າງໆຂອງພວກເຂາຢ່າງຖກຕູ້ອງ ແລະ ເຂື້າໃຈ
ວິທີການປະພດຕນຕໍໍ່ຄວາມພໍໃຈຂອງພຣະເຈື້າ. ບັນດາຄນທີື່ມີການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງພວກ
ເຂາແທູ້ໆ ແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ໃສ່ໃຈໃນການເຮັດສິື່ງຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຕນເອງເປັນຄນດີພຽງພາຍນອກ;
ພວກເຂາໄດູ້ຮັບຄວາມຊັດເຈນຢ່ພາຍໃນກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ຈະກະທາເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ. ສະນັື້ນ,
ຈາກພາຍນອກ ພວກເຂາອາດເບິື່ງຄບໍໍ່ກະຕລລື້ນຫຼາຍ ຫຼ ໄດູ້ເຮັດຫຍັງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່, ແຕ່ທຸກສິື່ງທີື່ພວກ
ເຂາເຮັດແມ່ນມີຄວາມໝາຍ, ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ໃຫູ້ຜນໄດູ້ຮັບຢ່າງແທູ້ຈິງ. ແນ່ນອນ ຄນທີື່ມີອຸປະນິໄສ
ປ່ຽນແປງແມ່ນມີຄວາມຈິງຫຼາຍ ແລະ ສິງື່ ນີື້ສາມາດຢືນຢັນໄດູ້ຈາກທັດສະນະຂອງພວກເຂາກ່ຽວກັບ
ສິື່ງຕ່າງໆ ແລະ ການກະທາຢ່າງມີຫຼັກການຂອງພວກເຂາ. ແນ່ນອນ ຄນທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມຈິງແມ່ນບໍໍ່ບັນລຸ
ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສ. ແລູ້ວແມ່ນຫຍັງຄການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສ? ມັນເປັນເວລາທີື່ມີພດ
ິ
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ຫຼາຍຢ່າງຂອງຊາຕານ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມທຸກຮບແບບໃນທາມະຊາດຂອງຜູ້ຄນ, ເພາະ
ພວກເຂາໄດູ້ຍອມຮັບຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສທີື່
ຫຼາກຫຼາຍເຫຼັ່ານີື້ຂອງຊາຕານໄດູ້ຖກຊາລະລູ້າງຢ່າງທີື່ສຸດ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຢັງຮາກພາຍ
ໃນພວກເຂາ ແລະ ໄດູ້ກາຍມາເປັນຊີວິດຂອງພວກເຂາ ແລະ ພື້ນຖານແຫ່ງການເປັນຢ່ຂອງພວກ
ເຂາ. ພວກເຂາດາລງຊີວິດຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ປ່ຽນແປງຢ່າງສມບນ ແລະ ກາຍມາ
ເປັນຄນໃໝ່. ມີແຕ່ເມື່ອນັື້ນ ຊີວິດ-ອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂາຈື່ງປ່ຽນແປງ. ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະ
ນິໄສບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມເຖິງການມີຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ມີປະສບການ ຫຼ ມັນບໍໍ່ໄດູ້
ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະນິໄສພາຍນອກຂອງຜູ້ຄນອ່ອນນູ້ອມກວ່າແຕ່ກອ
່ ນ, ພວກເຂາເຄີຍອວດດີ ແຕ່
ດຽວນີື້ສາມາດສື່ສານຢ່າງມີເຫດຜນ ຫຼ ພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍຟັງໃຜ ແຕ່ດຽວນີື້ຮັບຟັງຄນອື່ນ; ການ
ປ່ຽນແປງພາຍນອກດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າເປັນການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສ. ແນ່ນອນ, ການ
ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສແມ່ນລວມເຖິງການສະແດງອອກເຊັັ່ນນີື້, ແຕ່ສ່ວນປະກອບສາຄັນທີື່ສຸດກໍຄພາຍ
ໃນ ຊີວິດຂອງພວກເຂາແມ່ນໄດູ້ຮັບການປ່ຽນແປງ. ຄວາມຈິງທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ສະແດງອອກກໍກາຍເປັນ
ຊີວິດຂອງພວກເຂາແທູ້ຈິງ, ພິດຂອງຊາຕານທີື່ຢພ
່ າຍໃນຂອງພວກເຂາກໍຖກກາຈັດອອກໄປແລະ
ທັດສະນະຂອງພວກເຂາກໍຖກປ່ຽນແປງໂດຍສິື້ນເຊີງ ແລະ ບໍໍ່ມີທັດສະນະໃດສອດຄ່ອງກັບທາງໂລກ.
ພວກເຂາສາມາດເຫັນເຖິງກນອຸບາຍ ແລະ ພິດຂອງມັງກອນແດງໃຫຍ່ຢ່າງຊັດເຈນສາລັບສິື່ງທີື່ພວກ
ເຂາເປັນ. ພວກເຂາໄດູ້ເຂື້າໃຈເຖິງແກ່ນແທູ້ທແ
ີື່ ທູ້ຈິງຂອງຊີວິດ ແລະ ຄຸນຄ່າໃນຊິວິດຂອງພວກເຂາ
ຈື່ງໄດູ້ປ່ຽນແປງ. ນີື້ແມ່ນຮບແບບການປ່ຽນແປງທີື່ເປັນພື້ນຖານທີື່ສຸດ ພູ້ອມທັງແກ່ນແທູ້ຂອງການ
ປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງພາຍນອກ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສ”
ໃນໜັງສບດບັນທກການສນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ)

ໃນສາສະໜາ, ຫຼາຍຄນໄດູ້ທນທຸກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂາ: ພວກເຂາເອາ
ຊະນະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂາ ແລະ ແບກໄມູ້ກາງແຂນຂອງພວກເຂາ ແລະ ພວກເຂາເຖິງກັບສບຕໍໍ່
ທນທຸກ ແລະ ອດກັື້ນໃນເວລາທີື່ໃກູ້ຈະຕາຍ! ບາງຄນຍັງອດອາຫານໃນຕອນເຊື້າກ່ອນພວກເຂາຈະ
ຕາຍ. ຕະຫຼອດທັງຊີວິດຂອງພວກເຂາ, ພວກເຂາປະຕິເສດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫັ່ມທີື່ດສ
ີ າລັບຕວ
ພວກເຂາເອງ, ພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈກັບການທນທຸກຢ່າງດຽວ. ພວກເຂາສາມາດເອາຊະນະຮ່າງກາຍຂອງ
ພວກເຂາ ແລະ ປະຖິື້ມເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາ. ວິນຍານແຫ່ງການອດກັນ
ື້ ຕໍໍ່ການທນທຸກຂອງພວກ
ເຂາເປັນຕາຍູ້ອງຍໍສັນລະເສີນ. ແຕ່ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາ, ແນວຄິດຂອງພວກເຂາ, ທ່າທີທາງ
ຈິດໃຈຂອງພວກເຂາ ແລະ ແນ່ນອນ ທາມະຊາດເດີມຂອງພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ຖກຈັດການແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍ
ດຽວ. ພວກເຂາຂາດຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບຕນເອງ. ພາບໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າແມ່ນພາບດັື້ງເດີມຂອງພຣະເຈື້າທີື່ເລື່ອນລອຍ. ຄວາມຕັງື້ ໃຈຂອງພວກເຂາທີື່ຈະທນທຸກ
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ເພື່ອພຣະເຈື້າມາຈາກຄວາມກະຕລລື້ນຂອງພວກເຂາ ແລະ ລັກສະນະຂອງຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ດີຂອງ
ພວກເຂາ. ເຖິງແມ່ນພວກເຂາເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາກໍບໍໍ່ເຂື້າໃຈພຣະອງ ຫຼ ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມ
ປະສງຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາພຽງແຕ່ເຮັດວຽກ ແລະ ທນທຸກເພື່ອພຣະເຈື້າແບບຕາບອດ. ພວກເຂາ
ບໍໍ່ໄດູ້ໃຫູ້ຄຸນຄ່າຫຍັງກໍໍ່ຕາມໃນການແຍກແຍະ, ສນໃຈແຕ່ໜູ້ອຍດຽວກັບວິທີທີື່ຈະຮັບປະກັນວ່າການ
ບໍລິການຂອງພວກເຂາບັນລຸຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະ
ຮູ້ຈັກເຖິງວິທີທີື່ຈະບັນລຸຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າທີື່ພວກເຂາຮັບໃຊູ້ບໍໍ່ແມ່ນພຣະເຈື້າໃນ
ລັກສະນະທາມະຊາດຂອງພຣະອງ, ແຕ່ເປັນພຣະເຈື້າທີື່ພວກເຂາຈິນຕະນາການ, ພຣະເຈື້າທີື່ພວກເຂາ
ພຽງແຕ່ໄດູ້ຍິນ ຫຼ ພວກເຂາພຽງແຕ່ໄດູ້ອ່ານເລື່ອງເລັ່າລທີື່ຢ່ໃນບດຂຽນ. ແລູ້ວພວກເຂາກໍໃຊູ້
ຈິນຕະນາການທີື່ອຸດມສມບນ ແລະ ຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃນສາສະໜາຂອງພວກເຂາເພື່ອທນທຸກ
ເພື່ອພຣະເຈື້າ ແລະ ຮັບເອາພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາແມ່ນບໍໍ່ແນ່ນອນຫຼາຍ
ຈນເຖິງກັບວ່າໃນພາກປະຕິບັດຕວຈິງແລູ້ວ ບໍໍ່ມີຜໃູ້ ດໃນບັນດາພວກເຂາທີື່ຈະສາມາດຮັບໃຊູ້ຄວາມ
ປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຢາ່ ງແທູ້ຈິງ. ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາຈະທນທຸກດູ້ວຍຄວາມຍິນດີແບບໃດກໍຕາມ,
ທັດສະນະເດີມຂອງພວກເຂາກ່ຽວກັບການຮັບໃຊູ້ ແລະ ພາບໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າກໍຍັງບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງ, ເພາະພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ຜະເຊີນກັບການພິພາກສາ, ການຂູ້ຽນຕີ, ການ
ຫຼໍໍ່ຫຼອມ ແລະ ການເຮັດໃຫູ້ສມບນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດນາພາພວກເຂາໂດຍໃຊູ້ຄວາມຈິງ.
ເຖິງແມ່ນພວກເຂາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ໄຖ່, ແຕ່ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຂາເຄີຍເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່.
ພວກເຂາພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພຣະອງຜ່ານທາງເລື່ອງເລັ່າລ ແລະ ຄາບອກເລັ່າ. ຜນຕາມມາກໍຄ
ການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາກໍພຽງແຕ່ເທັ່າກັບການຮັບໃຊູ້ຕາມເວນຕາມກາໂດຍລັບຕາເທັ່ານັື້ນ, ຄກັບ
ຄນຕາບອດຮັບໃຊູ້ພໍໍ່ຂອງເຂາເອງ. ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ແມ່ນຫຍັງຈະສາມາດຖກບັນລຸໄດູ້ໂດຍການຮັບ
ໃຊູ້ດັັ່ງກ່າວ? ແລູ້ວຜູ້ໃດຈະເຫັນດີໃນການຮັບໃຊູ້ນັື້ນ? ຕັື້ງແຕ່ຕື້ນຈນຈບ, ການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາ
ຍັງເໝອນເດີມໂດຍຕະຫຼອດ; ພວກເຂາພຽງແຕ່ຮບ
ັ ເອາບດຮຽນທີື່ມະນຸດສູ້າງຂື້ນ ແລະ ອີງການຮັບ
ໃຊູ້ຂອງພວກເຂາໃສ່ທາມະຊາດຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມມັກຂອງພວກເຂາເອງເທັ່ານັື້ນ. ສິື່ງນີື້ຈະ
ສາມາດໃຫູ້ລາງວັນຫຍັງໄດູ້? ແມ່ນແຕ່ເປໂຕ ຜທ
ູ້ ີື່ໄດູ້ເຫັນພຣະເຢຊູກໍບໍໍ່ຮູ້ຈັກວິທີຮັບໃຊູ້ຕາມຄວາມ
ປະສງຂອງພຣະເຈື້າ; ເພິນ
ື່ ພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກສິື່ງນີື້ໃນເວລາສຸດທູ້າຍ, ໃນເວລາທີື່ເພິື່ນເຖື້າແລູ້ວ. ສິື່ງນີື້ບອກ
ຫຍັງກ່ຽວກັບຄນຕາບອດເຫຼັ່ານັື້ນ ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຜະເຊີນກັບການຖກຈັດການ ຫຼ ການຖກຮານແມ່ນແຕ່ໜູ້
ອຍດຽວ ແລະ ຄນທີື່ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດນາພາພວກເຂາ? ການຮັບໃຊູ້ຂອງຫຼາຍຄນທ່າມກາງພວກເຈື້າໃນ
ປັດຈຸບັນບໍໍ່ໄດູ້ເປັນດັັ່ງການຮັບໃຊູ້ຂອງຄນຕາບອດເຫຼັ່ານີື້ບໍ? ທຸກຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບເອາການພິພາກສາ, ບໍໍ່
ໄດູ້ຮັບເອາການລິຮານ ແລະ ການຈັດການ ແລະ ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງ, ພວກເຂາບໍໍ່ແມ່ນລູ້ວນແຕ່ຖກ
ເອາຊະນະຢ່າງບໍໍ່ຄບຖູ້ວນບໍ? ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນມີປະໂຫຍດຫຍັງ? ຖູ້າຄວາມຄິດຂອງເຈື້າ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຊີວິດຂອງເຈື້າ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ
ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຮັບເອາຫຍັງຢ່າງແທູ້ຈິງ, ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ບັນລຸຫຍັງເປັນພິເສດໃນການຮັບໃຊູ້ຂອງເຈື້າຈັກ
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ເທື່ອ! ຫາກປາສະຈາກນິມິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າກໍບໍໍ່ໄດູ້ຖກເອາ
ຊະນະ. ແລູ້ວວິທີການຕິດຕາມພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າກໍຈະເປັນຄກັບຄນທີື່ທນທຸກ ແລະ ອດອາຫານ: ມີ
ຄຸນຄ່າໜູ້ອຍດຽວ! ມັນເປັນຍູ້ອນວ່າມີຄາພະຍານເລັກນູ້ອຍໃນສິື່ງທີື່ພວກເຂາເຮັດແທູ້ໆ, ເຮາຈື່ງເວື້າ
ວ່າການຮັບໃຊູ້ຂອງພວກເຂາບໍໍ່ມີປະໂຫຍດ! ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂາ, ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທນທຸກ
ແລະ ໃຊູ້ເວລາໃນຄຸກ; ພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍອດທນ, ຮັກ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍແບກໄມູ້ກາງແຂນ, ພວກ
ເຂາຖກໂລກເຍາະເຍີື້ຍ ແລະ ປະຕິເສດ, ພວກເຂາຜະເຊີນກັບຄວາມລາບາກທຸກຢ່າງ ແລະ ເຖິງແມ່ນ
ພວກເຂາເຊື່ອຟັງຈນເຖິງທີື່ສຸດ, ພວກເຂາກໍຍງັ ບໍໍ່ຖກເອາຊະນະ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເປັນພະຍານເຖິງການ
ຖກເອາຊະນະ. ພວກເຂາໄດູ້ທນທຸກຢ່າງໜັກ, ແຕ່ຂູ້າງໃນແລູ້ວ ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າເລີຍ.
ຄວາມຄິດເດີມຂອງພວກເຂາ, ແນວຄິດເດີມ, ການປະຕິບັດທາງສາສະໜາ, ຄວາມຮູ້ທີື່ມະນຸດສູ້າງ
ຂື້ນ ແລະ ແນວຄິດຂອງມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຖກຈັດການ. ບໍໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຄວາມຮູ້ໃໝ່ເລັກນູ້ອຍໃນພວກ
ເຂາ. ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ຈິງ ຫຼ ຖກຕູ້ອງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ພວກເຂາ
ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຜິດ. ສິື່ງນີື້ແມ່ນການຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າບໍ? ບໍໍ່ວ່າຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າເປັນແນວໃດກໍຕາມໃນອະດີດ, ຖູ້າມັນຍັງເໝອນເດີມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເຈື້າສບຕໍໍ່
ອີງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າຕາມແນວຄິດ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງເຈື້າເອງ ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າເຮັດ
ຫຍັງກໍຕາມ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ທີື່ໃໝ່ ແລະ ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຖູ້າເຈື້າ
ລື້ມເຫຼວທີື່ຈະຮູ້ຈັກລັກສະນະ ແລະ ອຸປະນິໄສທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະເຈື້າ, ຖູ້າຄວາມຮູ້ຂອງເຈື້າກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າຍັງຖກນາພາໂດຍຄວາມຄິດທີື່ເປັນສັກດີນາ ແລະ ງ ມງວາຍ ແລະ ຍັງເກີດຈາກ
ຈິນຕະນາການ ແລະ ແນວຄິດຂອງມະນຸດ, ແລູ້ວເຈື້າກໍບໍໍ່ໄດູ້ຖກເອາຊະນະ. ພຣະທາທັງໝດທີື່ເຮາ
ກ່າວແກ່ເຈື້າໃນຕອນນີື້ກເໍໍ່ ພື່ອໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ຈັກ, ເພື່ອໃຫູ້ຄວາມຮູ້ນີື້ນາພາເຈື້າໄປສ່ຄວາມຮູ້ທີື່ໃໝ່ກວ່າ
ແລະ ຖກຕູ້ອງ; ພວກມັນຍັງມີເຈດຕະນາເພື່ອກາຈັດແນວຄິດເດີມ ແລະ ຄວາມຮູ້ເດີມໆໃນເຈື້າ,
ເພື່ອວ່າເຈື້າອາດມີຄວາມຮູ້ໃໝ່. ຖູ້າເຈື້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງເຮາຢ່າງແທູ້ຈິງ, ແລູ້ວຄວາມຮູ້
ຂອງເຈື້າກໍຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕາບໃດທີື່ເຈື້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍ
ຫວໃຈແຫ່ງການເຊື່ອຟັງ, ແລູ້ວທັດສະນະຂອງເຈື້າກໍຈະກງກັນຂູ້າມ. ຕາບໃດທີື່ເຈື້າສາມາດຍອມຮັບ
ເອາການຂູ້ຽນຕີຕະຫຼອດ, ຄວາມຄິດເດີມຂອງເຈາື້ ກໍຈະປ່ຽນແປງເທື່ອລະໜູ້ອຍ. ຕາບໃດທີື່ຄວາມ
ຄິດເດີມຂອງເຈື້າຖກແທນດູ້ວຍຄວາມຄິດໃໝ່ທັງໝດ, ການປະຕິບັດຂອງເຈື້າກໍຈະປ່ຽນແປງຕາມ
ເຊັັ່ນກັນ. ໃນລັກສະນະນີື້, ການຮັບໃຊູ້ຂອງເຈື້າຈະຍິື່ງຖກເປົື້າໄດູ້ຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ, ສາມາດບັນລຸ
ຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຈື້າ, ຄວາມຮູ້
ຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບຊີວິດມະນຸດ ແລະ ແນວຄິດຫຼາຍຢ່າງຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວທາມະຊາດ
ຂອງເຈື້າກໍຈະຫາຍໄປເທື່ອລະໜູ້ອຍ. ສິງື່ ນີື້ ແລະ ປະມານສິື່ງນີື້ຄຜນສະທູ້ອນ ເມື່ອພຣະເຈື້າເອາຊະນະ
ຜູ້ຄນ, ມັນຄການປ່ຽນແປງທີື່ເກີດຂື້ນໃນຜູ້ຄນ. ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າໃນພຣະເຈື້າ ຖູ້າທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າ
ຮູ້ຄການເອາຊະນະຮ່າງກາຍຂອງເຈື້າ ແລະ ການອດກັື້ນ ແລະ ການທນທຸກ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ວ່ານັື້ນແມ່ນ
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ສິື່ງທີື່ຖກຕູ້ອງ ຫຼ ຜິດ, ຍິງື່ ໄປກວ່ານັື້ນ ບໍໍ່ຮູ້ວ່າເຮັດເພື່ອຜູ້ໃດ, ແລູ້ວການປະຕິບັດດັັ່ງກ່າວຈະນາໄປສ່
ການປ່ຽນແປງໄດູ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບດ “ເບື້ອງຫຼັງແທູ້ຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະ (3)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີື່ຄນທາງສາສະໜາເຫຼັ່ານັື້ນຊຼຸມນຸມກັນ, ພວກເຂາອາດຖາມວ່າ “ເອື້ອຍ, ເຈື້າ
ເປັນແນວໃດທຸກມື້ນີື້?”, ລາວອາດຈະຕອບວ່າ “ຂູ້ອຍຮູ້ສກວ່າຂູ້ອຍເປັນໜີື້ບຸນຄຸນພຣະເຈື້າ ແລະ
ຂູ້ອຍບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມປະສງຂອງພຣະອງໄດູ້”. ອີກຄນໜື່ງກໍອາດເວື້າວ່າ “ຂູ້ອຍກໍຮູ້ສກເປັນໜີື້
ບຸນຄຸນພຣະເຈື້າຄກັນ ແລະ ຂູ້ອຍບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພຣະອງເພິື່ງພໍໃຈໄດູ້”. ສອງສາມປະໂຫຍກເຫຼັ່ານີື້
ແລະ ຄາເວື້າພຽງຢ່າງດຽວກໍສະແດງໃຫູ້ເຫັນຄວາມຊັ່ວຊູ້າທີື່ຝັງເລິກຢ່ພາຍໃນພວກເຂາແລູ້ວ; ຄາເວື້າ
ດັັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຕາກຽດຊັງທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນຕາລັງກຽດຫຼາຍ. ທາມະຊາດຂອງຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ບັນດາຜູ້ທີື່ເອາໃຈໃສ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແມ່ນຈະສື່ສານແຕ່ສິື່ງທີື່ຢ່ໃນໃຈຂອງພວກ
ເຂາ ແລະ ເປີດອກເປີດໃຈໃນການສນທະນາ. ພວກເຂາບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດຜິດໆແມ່ນ
ແຕ່ຢ່າງດຽວ, ບໍໍ່ສະແດງທັງຄວາມບໍໍ່ສຸພາບ ຫຼ ການສນທະນາທີື່ບໍໍ່ມີປະໂຫຍດ. ພວກເຂາເປັນຄນທີື່
ກງໄປກງມາ ແລະ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມກດລະບຽບໃດໃນໂລກ. ບາງຄນມີຄວາມຫຼງໄຫຼສາລັບ
ການສະແດງຕນສ່ພາຍນອກ ຈນເຖິງຈຸດທີື່ຂາດຄວາມສານກຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ເມື່ອຄນໜື່ງຮູ້ອງເພງ,
ພວກເຂາກໍເລີື່ມຟ້ອນ ໂດຍທີື່ບໍໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ເຂື້າທີື່ຢ່ໃນໝໍ້ຂອງພວກເຂາແມ່ນຖກໄຟໄໝູ້ໝດແລູ້ວ.
ຄນເຊັັ່ນນັື້ນເປັນຄນບໍໍ່ນັບຖພຣະເຈື້າ ຫຼ ມີກຽດຫຍັງ ແລະ ພວກເຂາກໍບໍໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງທັງສິື້ນ. ທັງໝ
ດນີື້ແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງການຂາດຄວາມເປັນຈິງ. ເມື່ອບາງຄນສນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາຊີວິດ
ຝ່າຍວິນຍານ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂາຈະບໍໍ່ໄດູ້ເວື້າເຖິງການເປັນໜີື້ຄຸນພຣະເຈື້າກໍຕາມ, ພວກເຂາກໍ
ເກັບຄວາມຮັກອັນແທູ້ຈິງທີື່ມີຕໍໍ່ພຣະອງໄວູ້ຢ່ໃນສ່ວນເລິກ. ຄວາມຮູ້ສກເປັນໜີື້ບຸນຄຸນພຣະເຈື້າຂອງ
ເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງຫຍັງກັບຄນອື່ນເລີຍ; ເຈື້າເປັນໜີື້ບຸນຄຸນພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ແມ່ນເປັນໜີື້ບຸນຄຸນມະນຸດ.
ມັນຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງທີື່ເຈື້າຕູ້ອງເວື້າເຖິງເລື່ອງນີື້ກັບຄນອື່ນຢ່ສະເໝີ? ເຈື້າຕູ້ອງໃຫູ້ຄວາມສາຄັນໃນ
ການເຂື້າຫາຄວາມເປັນຈິງ, ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມກະຕລລື້ນ ຫຼ ການສະແດງຕນອອກຢ່ພາຍນອກ.
ການກະທາທີື່ດີແຕ່ພຽງຜິວເຜີນຂອງມະນຸດສະແດງເຖິງຫຍັງ? ພວກມັນສະແດງເຖິງເນື້ອໜັງ
ແລະ ແມ່ນແຕ່ການປະຕິບັດພາຍນອກທີື່ດີທີື່ສຸດກໍບໍໍ່ໄດູ້ສະແດງເຖິງຊີວິດ; ພວກມັນພຽງແຕ່ສາມາດ
ສະແດງເຖິງອາລມສ່ວນຕວຂອງເຈື້າເອງເທັ່ານັື້ນ. ການປະຕິບັດພາຍນອກຂອງມະນຸດບໍໍ່ສາມາດບັນລຸ
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ເຈື້າເວື້າເຖິງການເປັນໜີື້ບຸນຄຸນພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າຢ່ເລອ
ື້ ຍໆ, ແຕ່
ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດສະໜອງຊີວິດຂອງຄນອື່ນ ຫຼ ດນບັນດານໃຫູ້ພວກເຂາຮັກພຣະເຈື້າ. ເຈື້າເຊື່ອວ່າການ
ກະທາເຫຼັ່ານັື້ນຂອງເຈື້າຈະເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈບໍ? ເຈື້າຮູ້ສກວ່າການກະທາຂອງເຈື້າສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກມັນຄຈິດວິນຍານ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລູ້ວ ພວກມັນລູ້ວນແລູ້ວແຕ່
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ບໍໍ່ມີເຫດຜນ! ເຈື້າເຊື່ອວ່າສິື່ງທີື່ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າພໍໃຈ ແລະ ສິື່ງທີື່ເຈື້າເຕັມໃຈຈະເຮັດເປັນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າປິຕິ
ຍິນດີແທູ້ໆ. ຄວາມມັກຂອງເຈື້າສາມາດສະແດງເຖິງພຣະເຈື້າໄດູ້ບໍ? ລັກສະນະຂອງບຸກຄນໜື່ງ
ສາມາດສະແດງເຖິງພຣະເຈື້າໄດູ້ບໍ? ສິື່ງທີື່ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າພໍໃຈເປັນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າກຽດຊັງແທູ້ໆ ແລະ
ນິໄສຂອງເຈື້າກໍເປັນນິໄສທີື່ພຣະເຈື້າກຽດຊັງ ແລະ ປະຕິເສດ. ຖູ້າເຈື້າຮູ້ສກເປັນໜີື້ບຸນຄຸນ, ກໍໃຫູ້ໄປ
ອະທິຖານຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ; ບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງເວື້າໃຫູ້ຄນອື່ນຟັງ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ອະທິຖານຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ
ກງກັນຂູ້າມ ແມ່ນໄດູ້ດງດດຄວາມສນໃຈມາໃຫູ້ຕນເອງຢ່ເລື້ອຍໆເມອ
ື່ ຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້າຄນອື່ນ, ສິື່ງນີື້ສາມາດ
ຕອບສະໜອງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ຖູ້າການກະທາຂອງເຈື້າມີຢແ
່ ຕ່ໃນຮບລັກພາຍນອກເທັ່າ
ນັື້ນຢ່ສະເໝີ, ນີື້ກໍໝາຍຄວາມວ່າເຈື້າໄຮູ້ປະໂຫຍດທີື່ສຸດ. ມະນຸດທີື່ປະຕິບັດຄວາມດີທາງຜິວເຜີນເທັ່າ
ນັື້ນ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມເປັນຈິງແມ່ນມະນຸດປະເພດໃດ? ຄນດັັ່ງກ່າວແມ່ນພວກຟາຣີຊາຍ ແລະ
ບຸກຄນທາງສາສະໜາທີື່ໜູ້າຊື່ໃຈຄດເທັ່ານັື້ນ! ຖູ້າພວກເຈື້າບໍໍ່ປະຖິື້ມການປະຕິບັດພາຍນອກຂອງ
ພວກເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງ, ແລູ້ວອງປະກອບຂອງຄວາມໜູ້າຊື່ໃຈຄດໃນພວກເຈື້າກໍຈະ
ໃຫຍ່ຂື້ນກວ່າເກັ່າ. ຍິື່ງອງປະກອບຂອງຄວາມໜູ້າຊື່ໃຈຄດໃຫຍ່ຂື້ນສໍ່າໃດ, ມັນກໍຈະມີການ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ, ຄນດັັ່ງກ່າວກໍຈະຖກກາຈັດຢ່າງແນ່ນອນ.
(ຄັດຈາກບດ “ໃນຄວາມເຊື່ອ, ຄນໆໜື່ງຕູ້ອງໃຫູ້ຄວາມສາຄັນກັບຄວາມເປັນຈິງ ນັື້ນກໍຄ ການເຂື້າຮ່ວມໃນ
ພິທີກາທາງສາສະໜາບໍໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບ ດຄັດ ຕອນ ຈາ ກກາ ນ ເ ທ ດສະ ໜ າ ແ ລະ ກາ ນ ສ ນ ທ ະ ນ າ ສ າ ລັບ ອູ້າ ງອີງ :
ໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາ, ມີຄນເຫຼື້ອມໃສຫຼາຍຄນທີື່ເວື້າວ່າ “ພວກຂູ້ານູ້ອຍໄດູ້ປ່ຽນແປງ ເນື່ອງ
ຈາກຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເຈື້າຂອງພວກຂູ້ານູ້ອຍ. ພວກຂູ້ານູ້ອຍສາມາດສະຫຼະເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈື້າ, ປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ, ອດທນໃນຄຸກເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ປະຕິເສດ
ນາມຂອງພຣະອງ. ພວກຂູ້ານູ້ອຍສາມາດເຮັດຫຼາຍສິື່ງທີື່ມີສິນທາ, ມອບໃຫູ້ແກ່ການກຸສນ, ບໍລິຈາກ
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຄນທຸກຍາກ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່! ສະນັື້ນ ພວກຂູ້ານູ້ອຍຈື່ງມີ
ຄຸນສມບັດທີື່ຈະຖກນາເຂື້າສ່ອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນ”. ເຈື້າຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຄາເວື້າເຫຼັ່ານີ?
ື້ ເຈື້າ
ມີການເຂື້າໃຈຫຍັງບໍເມອ
ື່ ເວື້າເຖິງຄາເວື້າເຫຼັ່ານີື້? ການຖກຊາລະລູ້າງໝາຍເຖິງຫຍັງ? ເຈື້າຄິດວ່າ ຖູ້າ
ພດຕິກາຂອງເຈື້າປ່ຽນ ແລະ ເຈື້າກະທາແຕ່ສິື່ງດີໆ ແລູ້ວເຈື້າຈະໄດູ້ຖກຊາລະລູ້າງບໍ? ບາງຄນເວື້າວ່າ
“ຂູ້ານູ້ອຍໄດູ້ປະຖິື້ມທຸກຢ່າງ. ເຮາໄດູ້ປະຖິື້ມອາຊີບຂອງຂູ້ານູ້ອຍ, ຄອບຄວຂອງຂູ້ານູ້ອຍ ແລະ ຄວາມ
ປາຖະໜາທາງເນື້ອໜັງເພື່ອເສຍສະຫຼະໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ. ສິື່ງນີື້ທຽບເທັ່າກັບການຖກຊາລະລູ້າງບໍ?”
ເຖິງແມ່ນວ່າເຈື້າໄດູ້ເຮັດທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້, ສິງື່ ນີື້ກໍບໍໍ່ແມ່ນເຄື່ອງພິສດແທູ້ຈິງທີພ
ື່ ິສດວ່າເຈື້າໄດູ້ຖກຊາລະ
ລູ້າງແລູ້ວ. ແລູ້ວແມ່ນຫຍັງຄປະເດັນຫຼັກ? ເຈື້າສາມາດຮັບເອາການຊາລະລູ້າງທີື່ສາມາດຖໄດູ້ວ່າເປັນ
ການຊາລະລູ້າງຢ່າງແທູ້ຈງິ ໄດູ້ໃນລັກສະນະໃດ? ການຊາລະລູ້າງອຸປະນິໄສຂອງຊາຕານທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານ
ພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງການຊາລະລູ້າງທີື່ແທູ້ຈິງ. ແມ່ນຫຍັງຄການສະແດງອອກຂອງອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍທີື່
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ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ? ການສະແດງອອກທີື່ເຫັນໄດູ້ຢ່າງຊັດເຈນທີື່ສຸດແມ່ນຄວາມອວດດີ, ຄວາມທະນງ,
ການຖວ່າຕນເອງຊອບທາ ແລະ ຄວາມຫຍິື່ງໃນຕນເອງ ແລະ ຄວາມໂອຫັງຂອງບຸກຄນ, ພູ້ອມທັງ
ຄວາມບໍໍ່ຊື່ສັດ, ການທໍລະຍດ, ການເວື້າເລື່ອງຂີື້ຕວະ, ການຫຼອກລວງ ແລະ ການເຮັດໜູ້າຊື່ໃຈຄດ
ຂອງເຂາ. ເມື່ອອຸປະນິໄສຂອງຊາຕານເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ໄດູ້ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຜູ້ຄນອີກຕໍໍ່ໄປ, ພວກເຂາກໍຈະ
ຖກຊາລະລູ້າງຢ່າງແທູ້ຈງິ . ໄດູ້ກ່າວໄວູ້ວ່າ ມັນມີການສະແດງອອກທີື່ສາຄັນ 12 ຢ່າງໃນອຸປະນິໄສຊັ່ວ
ຮູ້າຍຂອງມະນຸດ ເຊັັ່ນ: ການຖວ່າຕນເອງເປັນຜູ້ມີກຽດທີື່ສຸດ; ການເຮັດໃຫູ້ຄນທີື່ປະຕິບັດຕາມເຮາມີ
ຄວາມກູ້າວໜູ້າ ແລະ ຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານເຮາເອງສນສິື້ນໄປ; ການຄິດວ່າມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ເໜອເຈາື້ ,
ການບໍໍ່ຍອມຕໍໍ່ຜູ້ໃດເລີຍ, ການບໍໍ່ຄານງເຖິງຄນອື່ນເລີຍ; ການສູ້າງອານາຈັກອິດສະຫຼະຫຼັງຈາກທີື່ເຈື້າ
ໄດູ້ມີລິດອານາດ; ການຕູ້ອງການເປັນຜູ້ໃຊູ້ອານາດໜື່ງດຽວ ແລະ ເປັນເຈື້ານາຍຂອງສິື່ງທັງປວງ ແລະ
ຕັດສິນໃຈສິື່ງຕ່າງໆດູ້ວຍຕວເຈື້າເອງ. ທຸກການສະແດງອອກເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນອຸປະນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍ. ອຸປະ
ນິໄສຊັ່ວຮູ້າຍເຫຼັ່ານີື້ຕູ້ອງຖກຊາລະລູ້າງກ່ອນທີື່ຜູ້ຄນຈະຜະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຊີວິດ
ຂອງເຂາໄດູ້. ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຊີວິດຂອງຜູ້ຄນແມ່ນການກາເນີດໃໝ່ ຍູ້ອນແກ່ນແທູ້ຂອງ
ເຂາໄດູ້ປ່ຽນແປງແລູ້ວ. ແຕ່ກ່ອນ, ເມື່ອພວກເຂາໄດູ້ຮັບລິດອານາດ, ພວກເຂາກໍສາມາດສູ້າງ
ອານາຈັກອິດສະຫຼະຂອງຕນເອງ. ບັດນີື້, ເມື່ອພວກເຂາໄດູ້ຮັບລິດອານາດ, ພວກເຂາກໍຮັບໃຊູ້
ພຣະເຈື້າ, ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ກາຍມາເປັນຜູ້ຮັບໃຊູ້ຂອງຜູ້ຄນທີື່ຖກເລອກຂອງ
ພຣະເຈື້າ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີື່ແທູ້ຈິງບໍ? ແຕ່ກ່ອນ, ພວກເຂາໂອູ້ອວດຕນເອງໃນທຸກສະຖານະ
ການ ແລະ ຕູ້ອງການໃຫູ້ຄນອື່ນຄິດກັບພວກເຂາເປັນຢ່າງສງ ແລະ ນະມັດສະການພວກເຂາ. ບັດນີື້,
ພວກເຂາເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໃນທຸກບ່ອນ ແລະ ບໍໍ່ໂອູ້ອວດຕນເອງ. ບໍໍ່ວ່າຜູ້ຄນຈະປະຕິບັດຕໍໍ່
ພວກເຂາແນວໃດກໍຕາມ, ພວກເຂາກໍຮູ້ສກດີ. ບໍວ
ໍ່ ່າຜູ້ຄນຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດກໍຕາມ
ກ່ຽວກັບພວກເຂາ, ພວກເຂາກໍຮູ້ສກດີ. ພວກເຂາບໍໍ່ສນໃຈ. ພວກເຂາພຽງແຕ່ຕັື້ງໃຈໃສ່ໃນການ
ຍກຍູ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈື້າ, ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ, ຊ່ວຍໃຫູ້ຄນອື່ນໄດູ້ຮັບເອາຄວາມເຂື້າໃຈ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫູ້ຄນອື່ນໄດູ້ເຊື່ອຟັງຢ່ຕໜ
ໍໍ່ ູ້າພຣະເຈື້າ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນປະ
ນິໄສຊີວິດບໍ? “ຂູ້ານູ້ອຍຈະປະຕິບັດຕໍໍ່ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງດູ້ວຍຄວາມຮັກ. ຂູ້ານູ້ອຍຈະເຫັນອກເຫັນໃຈ
ຄນອື່ນໃນທຸກສະຖານະການ. ຂູ້ານູ້ອຍຈະບໍໍ່ຄິດເຖິງຕນເອງ ແລະ ຂູ້ານູ້ອຍຈະສະໜອງຜນປະໂຫຍດ
ໃຫູ້ກັບຄນອື່ນ. ຂູ້ານູ້ອຍຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຄນອື່ນກູ້າວໜູ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຂາ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຂູ້ານູ້ອຍເອງ. ຂູ້ານູ້ອຍຈະຊ່ວຍໃຫູ້ຄນອື່ນເຂື້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ໄດູ້ຮັບເອາຄວາມ
ຈິງ”. ນີື້ແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງການຮັກຄນອື່ນຄກັບຮັກຕນເອງ! ເມື່ອເວາື້ ເຖິງຊາຕານ, ເຈື້າກໍ
ສາມາດແຍກແຍະມັນໄດູ້, ມີຫຼັກການ, ຂີດເສັື້ນແບ່ງເຂດກັບມັນ ແລະ ເປີດໂປງຄວາມຊັ່ວຮູ້າຍຂອງ
ຊາຕານຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອວ່າຜູ້ຄນທີື່ຖກເລອກຂອງພຣະເຈື້າຈະຖກລະເວັື້ນຈາກຄວາມຊັ່ວຮູ້າຍຂອງ
ມັນ. ນີື້ຄການປົກປ້ອງຜູ້ຄນທີື່ຖກເລອກຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ສິື່ງນີື້ຍັງເປັນການຮັກຄນ
ອື່ນສໍ່າຕນເອງ. ອີກຢ່າງ, ເຈື້າຄວນຮັກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າຮັກ ແລະ ກຽດຊັງສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າກຽດຊັງ. ສິື່ງ
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ທີື່ພຣະເຈື້າກຽດຊັງແມ່ນຜູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ, ຜູ້ທີື່ເປັນວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ຊັ່ວຊູ້າ. ນັື້ນໝ
າຍຄວາມວ່າ ພວກເຮາຍັງຕູ້ອງໄດູ້ກຽດຊັງພວກຕໍຕ
ໍ່ ູ້ານພຣະຄຣິດ, ວິນຍານຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ຊັ່ວ
ຊູ້າ. ພວກເຮາຕູ້ອງຢືນຢຂ
່ ູ້າງພຣະເຈື້າ. ພວກເຮາບໍໍ່ສາມາດປານີປານອມກັບພວກມັນໄດູ້. ພຣະເຈື້າ
ຮັກຄນທີື່ພຣະອງຕູ້ອງການຊ່ວຍເຫຼອໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ຜູ້ທີື່ພຣະອງຕູ້ອງໃຫູ້ພອນ. ສາລັບຄນເຫຼັ່ານີື້,
ພວກເຮາຕູ້ອງຮັບຜິດຊອບ, ປະຕິບັດຕໍໍ່ພວກເຂາດູ້ວຍຄວາມຮັກ, ຊ່ວຍເຫຼອ, ນາພາ, ສະໜອງ ແລະ
ສະໜັບສະໜນພວກເຂາ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນປະນິໄສຊີວິດຂອງຜູ້ຄນບໍ? ອີກຢ່າງ, ເມື່ອເຈື້າ
ໄດູ້ກະທາການຝ່າຝືນ ຫຼ ຂໍໍ້ຜິດພາດບາງຢ່າງ ຫຼ ເບິື່ງຂູ້າມຫຼັກການໃນການເຮັດສິື່ງຕ່າງໆ, ເຈື້າກໍ
ສາມາດຍອມຮັບເອາຄາຕານິ, ການກ່າວໂທດ, ການຈັດການ ແລະ ການລິຮານຂອງອູ້າຍເອອ
ື້ ຍນູ້ອງ;
ເຈື້າສາມາດປະຕິບັດຕໍໍ່ທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຢ່າງຖກຕູ້ອງ ແລະ ຮັບເອາພວກມັນຈາກພຣະເຈື້າໄດູ້, ບໍໍ່ເຊື່ອງ
ຄວາມກຽດຊັງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເພື່ອແກູ້ໄຂຄວາມເສອ
ື່ ມຊາມຂອງເຈື້າເອງ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນ
ການປ່ຽນແປງໃນປະນິໄສຊີວິດຂອງເຈື້າບໍ? ແມ່ນແລູ້ວ...
ການປ່ຽນແປງໃນພດຕິກາຂອງຄນໃດໜື່ງທີື່ຖກເວື້າເຖິງໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາສາມາດເປັນຕວ
ແທນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນປະນິໄສຊີວິດບໍ? ທຸກຄນເວື້າວ່າ ມັນບໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດູ້. ເປັນຫຍັງ?
ເຫດຜນຫຼັກກໍແມ່ນຍູ້ອນເຂາຍັງຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ມັນເປັນຄກັບພວກຟາຣີຊາຍທີື່ເຫຼື້ອມໃສແຕ່ພາຍ
ນອກ. ພວກເຂາມັກອະທິຖານ, ພວກເຂາອະທິບາຍຂໍໍ້ພຣະທາ ແລະ ພວກເຂາປະຕິບັດຕາມກດ
ລະບຽບໃນກດໝາຍເປັນຢ່າງດີ. ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ຢ່ພາຍນອກ ພວກເຂາຢ່ເໜອການຕານິ. ຜຄ
ູ້ ນບໍໍ່
ສາມາດເຂື້າໃຈຂໍໍ້ບກຜ່ອງໃດໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນຫຍັງພວກເຂາຈງື່ ຍັງສາມາດຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ
ກ່າວໂທດພຣະຄຣິດ? ສິື່ງນີື້ບັ່ງບອກເຖິງຫຍັງ? ບໍໍ່ວ່າຜູ້ຄນຈະດີສໍ່າໃດກໍຕາມ, ຖູ້າພວກເຂາບໍໍ່ມີ
ຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາກໍຍັງຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ດູ້ານພາຍນອກ ພວກເຂາແມ່ນດີ
ຫຼາຍ, ແຕ່ເປັນຫຍັງສິງື່ ນີື້ຈື່ງບໍໍ່ຖວ່າເປັນການປ່ຽນແປງໃນປະນິໄສຊີວິດ? ມັນແມ່ນຍູ້ອນອຸປະນິໄສທີື່
ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ ແລະ ພວກເຂາຍັງອວດດີ, ຈອງຫອງ
ແລະ ຖວ່າຕນເອງຊອບທາເປັນພິເສດ. ພວກເຂາເຊື່ອໃນຄວາມຮູ້, ທິດສະດີຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ
ພວກເຂາເຊື່ອວ່າ ພວກເຂາມີຄວາມເຂື້າໃຈທີື່ດີທສ
ີື່ ຸດກ່ຽວກັບຂໍໍ້ພຣະທາ. ພວກເຂາເຊື່ອວ່າ ພວກເຂາ
ໄດູ້ເຂື້າໃຈທຸກສິື່ງ ແລະ ພວກເຂາດີກວ່າຄນອື່ນ. ນີື້ຄເຫດຜນທີື່ວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຂາຈື່ງຕໍຕ
ໍ່ ູ້ານ
ແລະ ປະນາມພຣະເຢຊູເຈື້າໃນເວລາທີື່ພຣະອງເທດສະໜາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງ. ນັື້ນຄເຫດຜນທີື່ວ່າ ເປັນຫຍັງເມື່ອໂລກແຫ່ງສາສະໜາໄດູ້ຍິນວ່າ ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດ
ທູ້າຍໄດູ້ສະແດງຄວາມຈິງທຸກຢ່າງອອກມາ, ແຕ່ພວກເຂາກໍປະນາມພຣະອງ ເຖິງແມ່ນພວກເຂາຮູ້ວ່າ
ມັນຄຄວາມຈິງ.
(ຄັດຈາກໜັງສການເທດສະໜາ ແລະ ການສນທະນາກ່ຽວກັບທາງເຂື້າສ່ຊີວິດ)
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ບ ດທ ີ 7 ລັກ ສະ ນະ ອ ື່ນ ຂອງຄວາ ມຈິງ ທ ີື່ເ ຈ ື້າ ຄວນເຂ ື້າ ໃຈໃນ
ຄວາ ມເຊ ື່ອ ຂອງເຈ ື້າ ໃນພ ຣະ ເຈ ື້າ
1. ກາ ນຮ ູ້ຈ ັກ ແ ຫ ຼ່ງ ທ ີື່ມ າ ຂອງກາ ນທ ີື່ຜ ູ້ຄ ນຕໍໍ່ຕ ູ້າ ນພ າ ລະ ກິດ ໃໝ ່ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ
ໃນຄວາ ມເຊ ື່ອ ຂອງພ ວກເຂ າ ໃນພ ຣະ ເຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ໃນດູ້ານໜື່ງ, ເຫດຜນທີື່ວ່າເປັນຫຍັງມະນຸດຈື່ງຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າແມ່ນເກີດມາຈາກອຸປະນິໄສທີື່
ເສື່ອມຊາມຂອງເຂາ ແລະ ໃນອີກດູ້ານໜື່ງ ມັນກໍໍ່ມາຈາກການບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ
ການຂາດຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກການທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ກ່ຽວກັບຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງສາລັບມະນຸດ. ທັງສອງລັກສະນະນີື້ເມື່ອນາມາໃສ່ກັນໄດູ້ປະກອບເປັນປະຫວັດສາດທີື່
ມະນຸດຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ເພາະການຕໍໍ່ຕູ້ານດັັ່ງກ່າວນອນຢ່ພາຍໃນທາມະ
ຊາດຂອງພວກເຂາ, ໃນຂະນະທີື່ການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຂອງຄນທີື່ມີຄວາມເຊື່ອຫຼາຍປີແມ່ນມີຜນມາ
ຈາກການບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອງ ນອກຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາ.
(ຄັດຈາກບດ “ທຸກຄນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຄຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າສບຕໍໍ່ກູ້າວໄປຂູ້າງໜູ້າຢ່ສະເໝີ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຸດປະສງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງ, ວິທີການທີື່ພຣະອງໃຊູ້ເພື່ອດາເນີນພາລະກິດແມ່ນປ່ຽນແປງ
ຕະຫຼອດເວລາ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຈື້າກໍປ່ຽນແປງເຊັັ່ນດຽວກັນ. ຍິື່ງພຣະເຈື້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຂື້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າກໍຍິື່ງທັ່ວເຖິງຫຼາຍຂື້ນ. ການ
ປ່ຽນແປງທີື່ສອດຄ່ອງກັນກໍເກີດຂື້ນໃນອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດເຊັັ່ນກັນ ດູ້ວຍການປຸກຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນແມ່ນຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ປ່ຽນແປງຢ່ເປັນປະຈາ, ຜູ້
ຄນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຄນໂງ່ຈູ້າເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຈື່ງກາຍ
ມາເປັນຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ
ມະນຸດ ເພາະພາລະກິດຂອງພຣະອງໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍເກັ່າເລີຍ ແລະ ພຣະອງບໍໍ່ເຄີຍເຮັດຊໍ້າ
ພາລະກິດແບບເກັ່າ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງດາເນີນພາລະກິດແບບໃໝ່ທີື່ບໍໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຢ່າງ
ກູ້າວໜູ້າ. ໃນເມື່ອພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຮັດຊໍ້າພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ມະນຸດຕັດສິນພາລະກິດໃນ
ປັດຈຸບັນຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດໃນອະດີດໂດຍບໍໍ່ປ່ຽນແປງ, ມັນຈື່ງຍາກຫຼາຍ
ທີື່ພຣະເຈື້າຈະດາເນີນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຍຸກໃໝ່. ມະນຸດສູ້າງມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ
ຫຼາຍເກີນໄປ! ເຂາມີການຄິດທີື່ມີຂອບເຂດຫຼາຍເກີນໄປ! ບໍໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່
ທຸກຄນຈາກັດພາລະກິດດັັ່ງກ່າວ. ເມື່ອເຂາອອກຈາກພຣະເຈື້າ ມະນຸດກໍສນເສຍຊີວິດ, ຄວາມຈິງ
ແລະ ພອນຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ມະນຸດກໍບໍໍ່ຍອມຮັບຊີວິດ ຫຼ ຄວາມຈິງເລີຍ, ແຮງໄກທີື່ຈະໄດູ້ຮັບພອນ
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ອັນຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະທານໃຫູ້ແກ່ມະນຸດຊາດ. ມະນຸດທຸກຄນຫວັງຈະໄດູ້ຮັບພຣະເຈື້າ
ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດອດທນຕໍໍ່ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນທີື່ບໍໍ່ຍອມຮັບ
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າ ເຊື່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າຍັງຄງຢຸດຢ່ບ່ອນເກັ່າຕະຫຼອດໄປ. ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ ທຸກສິື່ງທີື່ຈາເປັນເພື່ອ
ຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດຈາກພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມກດເກນ ແລະ
ຕາບໃດທີື່ພວກເຂາກັບໃຈ ແລະ ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂາ ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ
ກໍຈະເປັນທີື່ພໍໃຈຢ່ສະເໝີ. ພວກເຂາມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ພຣະເຈື້າສາມາດເປັນພຽງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ພາຍ
ໃຕູ້ກດບັນຍັດ ແລະ ພຣະເຈື້າທີື່ຖກຄງເທິງໄມູ້ກາງແຂນເພື່ອມະນຸດ; ມັນແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ພວກເຂາເຊັັ່ນທີື່ຄິດວ່າ ພຣະເຈື້າບໍໍ່ຄວນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເໜອກວ່າພຣະຄາພີໄດູ້. ມັນເປັນຍູ້ອນ
ຄວາມຄິດເຫັນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ເປັນໂສູ້ມັດພວກເຂາຢ່າງແໜູ້ນຕິດຢ່ກັບກດບັນຍັດແຫ່ງຍຸກເດີມ ແລະ ຄງ
ພວກເຂາໃສ່ກດລະບຽບທີື່ຕາຍ. ເຖິງກັບມີຄນທີື່ເຊື່ອອີກວ່າ ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າອາດເປັນ
ແນວໃດກໍຕາມ ມັນຕູ້ອງຖກສະໜັບສະໜນໂດຍຄາທານາຍ ແລະ ໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຂອງພາລະກິດ
ດັັ່ງກ່າວ ທຸກຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະອງດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ “ແທູ້ຈິງ” ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການເປີດເຜີຍ; ຖູ້າບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ
ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວກໍບໍໍ່ສາມາດເປັນຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ມັນບໍໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກ
ກັບພຣະເຈື້າ. ນອກຈາກຫວໃຈທີື່ໂງ່ຈູ້າຂອງມະນຸດ ແລະ ທາມະຊາດແຫ່ງການກະບດທີື່ໃຫູ້ຄວາມ
ສາຄັນກັບຕນເອງ ແລະ ຄວາມທະນງຕນ, ມັນຍິື່ງຍາກຫຼາຍຂື້ນສາລັບເຂາທີື່ຈະຍອມຮັບເອາ
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າ. ມະນຸດບໍໍ່ກວດສອບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ຫຼ ບໍໍ່
ຍອມຮັບມັນດູ້ວຍຄວາມອ່ອນນູ້ອມຖ່ອມຕນ; ກງກັນຂູ້າມ ເຂານາໃຊູ້ທ່າທີທີື່ດຖູກ ໃນຂະນະທີື່ເຂາ
ລໍຖູ້າການເປີດເຜີຍ ແລະ ການຊີື້ນາຂອງພຣະເຈື້າ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການປະພດຂອງຄນທີື່ກະບດ ແລະ
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າບໍ? ມະນຸດປະເພດນີື້ຈະສາມາດຮັບການເຫັນພູ້ອມຈາກພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດທີື່ຈາກັດພຣະເຈື້າໃນແນວຄິດຂອງເຂາຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອງໄດູ້
ແນວໃດ?” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຍູ້ອນວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າມີການພັດທະນາໃໝ່ຢ່ເປັນປະຈາ, ຈື່ງມີພາລະກິດທີື່ຫຼູ້າສະໄໝ
ແລະ ເກັ່າ ໃນຂະນະທີື່ພາລະກິດໃໝ່ເກີດຂື້ນ. ພາລະກິດປະເພດຕ່າງໆເຫຼັ່ານີື້, ທັງເກັ່າ ແລະ ໃໝ່ບໍໍ່ໄດູ້
ຂັດແຍູ້ງກັນ ແຕ່ເກື້ອກນກັນ; ທຸກບາດກູ້າວຂອງພາລະກິດດັັ່ງກ່າວແມ່ນສບຕໍໍ່ຈນຮອດຍຸກສຸດທູ້າຍ.
ຍູ້ອນມີພາລະກິດໃໝ່, ສິງື່ ເກັ່າໆ ແນ່ນອນ ກໍຕູ້ອງໄດູ້ທາລາຍຖິື້ມ. ຕວຢ່າງ: ການປະຕິບັດບາງຢ່າງທີື່
ຖກຈັດຕັື້ງເປັນເວລາດນນານ ແລະ ຖູ້ອຍຄາທີື່ເປັນນິໄສຂອງມະນຸດ ປະກອບດູ້ວຍປະສບການ ແລະ
ການສັັ່ງສອນເປັນເວລາຫຼາຍປີຂອງມະນຸດ ໄດູ້ສາູ້ ງແນວຄວາມຄິດທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຮບແບບໃນ
ຈິດໃຈຂອງມະນຸດ. ທີື່ພຣະເຈື້າຍັງບໍໍ່ເປີດເຜີຍໃບໜູ້າທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະອງ ແລະ ຈິດໃຈໂດຍທາມະ
ຊາດໃຫູ້ມະນຸດໄດູ້ເຫັນຢ່າງສມບນ ຄຽງຄ່ກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງທິດສະດີຕາມປະເພນີຕັື້ງແຕ່
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ສະໄໝບຮານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີນັື້ນ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍໍ່ການສູ້າງແນວຄິດດັັ່ງກ່າວຂອງ
ມະນຸດ. ອາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ຕະຫຼອດເສັື້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດ ໄດູ້ມີອິດທິພນ
ແຫ່ງແນວຄິດທີື່ຫຼາກຫຼາຍເກີດຂື້ນ ແລະ ເກີດວິວັດທະນາການແຫ່ງຄວາມເຂື້າໃຈຕາມແນວຄິດທຸກ
ປະເພດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າໃນຜູ້ຄນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນທາງສາສະໜາຫຼາຍຄນທີື່ຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າກາຍ
ມາເປັນສັດຕຂອງພຣະອງ. ດັັ່ງນັື້ນ ຍິື່ງແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາຂອງຄນໜັກແໜູ້ນຂື້ນຫຼາຍ
ເທັ່າໃດ ພວກເຂາກໍຈະກາຍເປັນສັດຕ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຫຼາຍເທັ່ານັື້ນ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ແມ່ນໃໝ່ຢ່ສະເໝີ, ບໍໍ່ເຄີຍເກັ່າ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍສູ້າງທິດສະດີ ກງກັນຂູ້າມ ພາລະກິດດັັ່ງກ່າວໄດູ້ປ່ຽນແປງ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຖກເລີມ
ື່ ຕື້ນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທັງນູ້ອຍ ແລະ ກວູ້າງກວ່າເກັ່າ. ການປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນລັກສະນະນີື້ແມ່ນເປັນການສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສໂດຍທາມະຊາດຂອງພຣະເຈື້າ
ເອງ. ມັນຍັງແມ່ນຫຼັກການໂດຍທາມະຊາດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ໜື່ງໃນວິທີທີື່ພຣະເຈື້າ
ເຮັດໃຫູ້ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງບັນລຸການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ. ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດ
ດູ້ວຍວິທີນີື້ ມະນຸດຈະບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ຫຼ ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ຊາຕານກໍຈະບໍໍ່ປະລາໄຊ. ດູ້ວຍ
ເຫດນີື້ ພາລະກິດຂອງພຣະອງຈື່ງມີການປ່ຽນແປງເກີດຂື້ນຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ເຊິື່ງເບິື່ງຄວ່າບໍໍ່ເປັນປົກກະຕິ
ແຕ່ແທູ້ຈງິ ແລູ້ວ ແມ່ນເປັນປົກກະຕິດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ວິທທ
ີ ມ
ື່ີ ະນຸດເຊອ
ື່ ໃນພຣະເຈາື້ ແຕກຕ່າງ
ກັນພໍສມຄວນ. ເຂາຍດຕິດກັບທິດສະດີ ແລະ ລະບບເກັ່າແກ່ທີື່ຕນລື້ງເຄີຍ ແລະ ຍິື່ງສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນເກາັ່
ຫຼາຍສໍ່າໃດ ຍິື່ງຖກໃຈເຂາຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຄວາມຄິດທີື່ໂງ່ຈູ້າຂອງມະນຸດ, ຈິດໃຈເໝອນດັັ່ງກູ້ອນຫີນທີື່
ບໍໍ່ຍອມອ່ອນນູ້ອມ ຈະສາມາດຍອມຮັບພາລະກິດ ແລະ ພຣະທາໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງເລິກເຊິື່ງໄດູ້
ແນວໃດ? ມະນຸດມັກຈະກຽດຊັງພຣະເຈື້າທີື່ໃໝ່ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍເກັ່າສະເໝີ; ເຂາພຽງແຕ່ມກ
ັ ພຣະເຈື້າ
ອງເດີມ, ຜູ້ທມ
ີື່ ີແຂູ້ວຍາວ, ຜມສີຂາວ ແລະ ຢ່ກບ
ັ ທີ.ື່ ເພາະສະນັື້ນ, ຍູ້ອນວ່າ ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດມີ
ຄວາມມັກສ່ວນຕວທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນ, ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ກາຍເປັນສັດຕຂອງພຣະເຈື້າ. ຂໍໍ້ຂັດແຍູ້ງຕ່າງໆເຫຼັ່າ
ນີື້ມີມາຕັື້ງແຕ່ພຣະເຈື້າເລີມ
ື່ ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະອງໄດູ້ເກອບຫກພັນປີ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ
ນີື້ຂໍໍ້ຂັດແຍູ້ງດັັ່ງກ່າວກໍຍັງມີຢ່. ມະນຸດແມ່ນເກີນທີຈ
ື່ ະໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂແລູ້ວ... ຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະເຈື້າກໍຄການເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດຂອງພຣະອງໃໝ່ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຢ່ສະເໝີ ບໍໍ່ແມ່ນແກ່ເຖື້າ
ແລະ ບໍໍ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະອງໃຫູ້ມະນຸດມະນຸດຍດຖນັື້ນແປຝັນຕາມແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ແຕ່
ລະສະໄໝ, ບໍໍ່ເປັນນິດນິລັນ ແລະ ບໍໍ່ເປັນອາມະຕະ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ພຣະອງແມ່ນພຣະເຈື້າ ຜູ້ສູ້າງມະນຸດ
ໃຫູ້ມີຊີວິດ ແລະ ເປັນຄນໃໝ່ ເຊິື່ງກງກັນຂູ້າມກັບມານຮູ້າຍຜູ້ທີື່ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດຕາຍ ແລະ ເປັນຄນ
ເກັ່າ. ພວກເຈື້າຍັງບໍໍ່ເຂື້າໃຈໃນສິື່ງນີື້ບໍ? ເຈື້າມີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດປະ
ຖິື້ມຄວາມຄິດດັັ່ງກ່າວນັື້ນໄດູ້ ກໍຍູ້ອນເຈື້າມີຄວາມຄິດຄັບແຄບ. ບໍໍ່ແມ່ນເປັນຍູ້ອນເຫດຜນທີື່ວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເລັກນູ້ອຍເກີນໄປ ຫຼ ຍູ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້ານັື້ນແຕກຕ່າງຈາກຄວາມ
ຕູ້ອງການຂອງມະນຸດ ຫຼ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມັນບໍໍ່ແມ່ນເປັນຍູ້ອນພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເອາໃຈໃສ່ໃນໜູ້າທີື່
ຂອງພຣະອງ. ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປະຖິື້ມແນວຄວາມຄິດຂອງເຈື້າກໍຍູ້ອນວ່າ ເຈາື້ ຂາດຄວາມເຊື່ອຟັງຫຼາຍ
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ເກີນໄປ ແລະ ຍູ້ອນເຈື້າບໍໍ່ມີລັກສະນະທີື່ຄູ້າຍຄກັບສິື່ງມີຊີວິດແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນ
ຍູ້ອນພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ທຸກສິື່ງຢ່າງຫຍຸູ້ງຍາກໄປໝດສາລັບເຈື້າ. ເຈື້າເປັນສາເຫດຂອງສິື່ງທັງໝດນີື້
ແລະ ມັນບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງຫຍັງເລີຍກັບພຣະເຈື້າ; ຄວາມທນທຸກທໍລະມານ ແລະ ຄວາມໂຊກຮູ້າຍແມ່ນ
ຖກສູ້າຂື້ນໂດຍມະນຸດ. ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນດີສະເໝີ: ພຣະອງບໍໍ່ຕູ້ອງການໃຫູ້ເຈື້າມີແນວ
ຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆ ແຕ່ຕູ້ອງການໃຫູ້ເຈື້າປ່ຽນແປງ ແລະ ຖກສູ້າງໃໝ່ຕາມຍຸກສະໄໝຂອງທີື່ຜາ່ ນ
ພື້ນໄປ. ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ວ່າສິື່ງໃດດີສາລັບເຈື້າ ແລະ ມີແຕ່ກວດສອບ ຫຼ ວິເຄາະຢ່ເປັນປະຈາ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນ
ວ່າ ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ທຸກສິື່ງຫຍຸູ້ງຍາກໄປສາລັບເຈື້າ ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມເຄາລບຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ
ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງເຈື້ານັື້ນຍິື່ງໃຫຍ່ເກີນໄປ. ສິື່ງທີື່ມີຊີວິດນູ້ອຍໆຄພວກເຈື້າຍັງກູ້າຮັບເອາສິື່ງເລັກໆ
ນູ້ອຍໆທີື່ພຣະເຈື້າມອບໃຫູ້ພວກເຈື້າກ່ອນໜູ້ານີື້ ແລູ້ວຫັນກັບມາ ແລະ ໃຊູ້ມັນໂຈມຕີພຣະເຈື້າ, ນີື້ບໍໍ່
ແມ່ນຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດບໍ? ມັນຖກຕູ້ອງແລູ້ວທີື່ຈະເວື້າວ່າ ມະນຸດບໍໍ່ມີຄຸນສມບັດແທູ້ໆໃນ
ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂາຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະມມີຄຸນສມບັດ
ທີື່ຈະແຫ່ຂະບວນອູ້ອມພາສາທີື່ໄຮູ້ຄ່າ, ມີກິື່ນເໝັນ, ເນັ່າເປືີ່ອຍ, ສວຍງາມຂອງພວກເຂາ ຕາມທີື່
ພວກເຂາປາຖະໜາ, ບໍໍ່ຕູ້ອງເວື້າຫຍັງເຖິງເລື່ອງຫຍັງກໍຕາມທີື່ເປັນແນວຄິດເປິເປືື້ອນເຫຼັ່ານັື້ນ. ແລູ້ວ
ພວກເຂາບໍໍ່ແມ່ນໄຮູ້ຄ່າຫຼາຍກວ່ານັື້ນອີກບໍ?
(ຄັດຈາກບດ “ຜູ້ທີື່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນເທັ່ານັື້ນຈື່ງອາດຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າໄດູ້”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຈັ່ງຮູ້ໄວູ້ວ່າ ພວກເຈື້າຕໍໍ່ຕູ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ໃຊູ້ແນວຄິດຂອງພວກເຈື້າເອງເພື່ອປະ
ເມີນພາລະກິດໃນປັດຈຸບັນ ຍູ້ອນພວກເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກຫຼັກການການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ແລະ ຍູ້ອນການທີື່ພວກເຈື້າປະຕິບັດຕໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງພໍແລູ້ວມແລູ້ວຕີນ.
ການທີື່ພວກເຈື້າຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນມາຈາກ
ແນວຄິດຂອງພວກເຈື້າ ແລະ ຄວາມອວດດີໂດຍທາມະຊາດ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈື້າຜິດພາດ ແຕ່ຍູ້ອນພວກເຈື້າເປັນຄນທີື່ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງໂດຍທາມະຊາດ. ຫຼັງຈາກທີື່ພບຄວາມເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຂາ, ບາງຄນບໍໍ່ສາມາດເວື້າຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ມະນຸດມາຈາກໃສ ແຕ່ພວກເຂາ
ຍັງກູ້າກ່າວຄາປາໄສໃນທີື່ສາທາລະນະທີື່ປະເມີນຄວາມຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ . ພວກເຂາເຖິງກັບສັັ່ງສອນອັກຄະສາວກຜູ້ທີື່ມີພາລະກິດໃໝ່ຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ໂດຍສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເວື້າສິື່ງທີື່ບໍໍ່ຄວນເວື້າອອກມາ; ຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງພວກເຂາຕໍ່າຫຼາຍ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມສານກໃນຕວພວກເຂາແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ມື້ທີື່ຄນ
ປະເພດນີື້ຈະຖກປະຕິເສດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຖກເຜາໄໝູ້ດູ້ວຍໄຟແຫ່ງນະ
ຮກຈະບໍໍ່ມາຮອດບໍ? ພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແຕ່ວິຈານພາລະກິດຂອງພຣະອງແທນ
ແລະ ຍັງພະຍາຍາມແນະນາພຣະເຈື້າກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດ. ຄນທີື່ບໍໍ່ມີເຫດຜນແບບນີື້
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ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໃນໄລຍະຂະບວນການສະແຫວງຫາ ແລະ
ປະສບກັບພຣະອງ; ມັນບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນການວິຈານຕາມຄວາມອາເພີໃຈທີື່ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກ
ພຣະເຈື້າຜ່ານການເຮັດໃຫູ້ສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເມື່ອຄນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ
ຢ່າງຖກຕູ້ອງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພວກເຂາກໍຈະຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງໜູ້ອຍສໍ່ານັື້ນ. ໃນທາງກງກັນຂູ້າມ, ມະນຸດ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າໜູ້ອຍສໍ່າໃດ, ມັນກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທີື່ພວກເຂາຈະຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ.
ແນວຄິດຂອງເຈື້າ, ທາມະຊາດເກັ່າແກ່ຂອງເຈື້າ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດ, ບຸກຄະລິກ ແລະ
ທັດສະນະທາງສິນທາຂອງເຈື້າແມ່ນ “ຕື້ນທນ” ທີື່ເຮັດໃຫູ້ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງສິນທາຂອງເຈື້າ
ເສື່ອມຊາມເທັ່ານັື້ນ, ຄຸນສມບັດຂອງເຈື້າເປັນຕາລັງກຽດສໍ່າໃດ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຈື້າ
ຕູ້ອຍຕໍ່າສໍ່າໃດ, ເຈື້າກໍຈະກາຍເປັນສັດຕຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ . ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ປະກອບມີແນວ
ຄິດທີື່ຝັງແໜູ້ນ ແລະ ຄນທີື່ມີອຸປະນິໄສທີື່ເຊື່ອວ່າຕນເອງດີແຮງເປັນສັດຕກັບພຣະເຈື້າຜູ້ມາບັງເກີດ
ເປັນມະນຸດ, ຄນປະເພດນີື້ກໍເປັນຜູ້ຕໍ່ໍຕູ້ານພຣະຄຣິດ . ຖູ້າແນວຄິດຂອງເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ,
ມັນຈະຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຢ່ສະເໝີ ; ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດເຂື້າກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ຈັກເທື່ອ ແລະ ຈະຫ່າງໄກ
ຈາກພຣະອງຕະຫຼອດເວລາ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັື້ນຕອນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນເສັື້ນທາງໄປສ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພວກເຈື້າຕູ້ອງການຮູ້ເຖິງຕື້ນຕໍຂອງເຫດຜນທີື່ພວກຟາຣີຊາຍຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຢຊູບໍ? ພວກເຈື້າ
ຕູ້ອງການຮູ້ແກ່ນແທູ້ຂອງພວກຟາຣີຊາຍບໍໍ່? ພວກເຂາເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມເພີື້ຝັນກ່ຽວກັບພຣະເມຊີ
ອາ. ນອກເໜອໄປກວ່ານັື້ນ ພວກເຂາພຽງແຕ່ເຊື່ອວ່າ ພຣະເມຊີອາຈະລງມາ ແຕ່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງແຫ່ງຊີວິດ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພວກເຂາຍັງຄງລໍຖູ້າພຣະເມຊີອາໃນປັດຈຸບັນ ເພາະພວກເຂາບໍໍ່
ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ວ່າ ຫນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງຄຫຍັງ. ພວກເຈື້າເວື້າວ່າ
ຄນທີື່ໂງ່ຈູ້າ, ດື້ດູ້ານ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້ແບບນີື້ຈະຮັບພອນຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ພວກເຂາຈະ
ເຫັນພຣະເມຊີອາໄດູ້ແນວໃດ? ພວກເຂາຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຢຊູ ກໍຍູ້ອນພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ທິດທາງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຍູ້ອນພວກເຂາບໍໍ່ຮູ້ຫນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີື່ພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງ
ແລະ ນອກເໜອໄປກວ່ານັື້ນ ກໍຍູ້ອນພວກເຂາບໍໍ່ເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ. ແລູ້ວຍູ້ອນວ່າພວກ
ເຂາບໍໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເມຊີອາ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍຢ່ຮ່ວມກັບພຣະເມຊີອາ, ພວກເຂາຈື່ງຜິດພາດໃນການຍດ
ຕິດກັບນາມມະຍດທີື່ທາມະດາຂອງພຣະເມຊີອາ ໃນຂະນະທີື່ກາລັງຕໍໍ່ຕູ້ານແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະເມຊີອາ
ດູ້ວຍທຸກວິທີທາງທີື່ເປັນໄປໄດູ້. ແກ່ນແທູ້ຂອງພວກຟາຣີຊາຍແມ່ນຄວາມດື້ດູ້ານ, ຄວາມອວດດີ
ແລະ ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງຄວາມຈິງ. ຫຼັກການແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຂາແມ່ນ: ເຖິງວ່າເຈື້າຈະ
ມີການເທດສະໜາທີື່ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິື່ງ, ເຖິງເຈື້າຈະມີອານາດທີື່ສງສງັ່ ເຈື້າກໍບໍໍ່ແມ່ນພຣະຄຣິດ
ນອກຈາກເຈື້າຈະຖກເອີນ
ື້ ວ່າ ພຣະເມຊີອາ. ຄວາມເຊື່ອນີື້ບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ຂັດກັບເຫດຜນ ແລະ ເປັນຕາ
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ເບື່ອໜ່າຍບໍ? ເຮາຂໍຖາມພວກເຈື້າອີກວ່າ: ມັນບໍໍ່ງ່າຍສາລັບພວກເຈື້າຫຼາຍໄປບໍທີື່ຈະເຮັດຜິດພາດຄ
ກັບພວກຟາຣີຊາຍກ່ອນໜູ້ານີື້ ໂດຍທີື່ພວກເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍ
ດຽວ? ເຈື້າສາມາດເບິື່ງຫນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງອອກບໍໍ່? ເຈື້າສາມາດຮັບປະກັນໄດູ້ບໍໍ່ວ່າ ເຈື້າຈະບໍໍ່
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ? ເຈື້າສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດູ້ບໍໍ່? ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ
ເຈື້າຈະຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ແລູ້ວເຮາເວື້າວ່າ ເຈື້າດາລງຊີວິດຢ່ໃນຂອບເຂດໃກູ້ຄວາມຕາຍແລູ້ວ.
ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ບໍໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເມຊີອາສາມາດຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຢຊູ, ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ ແລະ ກ່າວຮູ້າຍ
ພຣະອງໄດູ້ທັງໝດ. ທຸກຄນທີື່ບໍໍ່ເຂື້າໃຈພຣະເຢຊູສາມາດປະຕິເສດພຣະອງ ແລະ ດ່າພຣະອງ. ຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັື້ນ ພວກເຂາສາມາດເຫັນການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູເປັນການຫຼອກລວງຂອງຊາຕານ ແລະ ມີ
ຄນຈານວນຫຼາຍຂື້ນຈະກ່າວໂທດພຣະເຢຊູທີື່ກັບມາເປັນມະນຸດ. ສິື່ງທັງໝດນີື້ບໍໍ່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າ
ຢ້ານບໍ? ສິື່ງທີື່ພວກເຈື້າຜະເຊີນຈະເປັນການໝິື່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ການຫຼມ
ື້ ຈມ
ຂອງພຣະທາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີື່ມີຕໍໍ່ຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ການປະຕິເສດແບບດຖູກໃນທຸກສິື່ງ
ທີື່ພຣະເຢຊູໄດູ້ສາແດງອອກ. ພວກເຈື້າສາມາດຮັບຫຍັງຈາກພຣະເຢຊູຖູ້າພວກເຈື້າສັບສນມນເມາ
ເຊັັ່ນນີື້? ຖູ້າພວກເຈື້າປະຕິເສດບໍໍ່ຍອມຮັບເອາຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຈາື້ ຢ່າງດື້ດູ້ານ, ພວກເຈື້າຈະ
ສາມາດເຂື້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູເມື່ອພຣະອງກັບມາເປັນມະນຸດເທິງເມກສີຂາວໄດູ້ແນວໃດ?
ເຮາບອກພວກເຈື້າສິື່ງນີື້: ຄນທີື່ບໍໍ່ຮັບຄວາມຈິງ ແຕ່ລໍຖູ້າການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູເທິງເມກສີຂາວ
ຢ່າງຕາບອດຈະໝິື່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ພວກເຂາເປັນກຸ່ມຄນທີື່
ສມຄວນຖກທາລາຍ. ພວກເຈື້າພຽງແຕ່ຕອ
ູ້ ງການພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຽງແຕ່ຕອ
ູ້ ງການຮັບ
ອານາຈັກສະຫວັນທີື່ມແ
ີ ຕ່ຄວາມສຸກ, ແຕ່ພວກເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍເຊື່ອຟັງພຣະທາທີື່ພຣະເຢຊູກ່າວ ແລະ ບໍໍ່
ເຄີຍຮັບເອາຄວາມຈິງທີື່ພຣະເຢຊູສາແດງອອກໃນເວລາທີື່ພຣະອງກັບມາເປັນມະນຸດ. ພວກເຈື້າຈະ
ຍດຖສິື່ງໃດເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄວາມຈິງທີື່ພຣະເຢຊູກັບມາເທິງເມກສີຂາວ? ຍດຖຄວາມຈິງໃຈທີື່
ພວກເຈື້າເຮັດບາບຢ່ຕະຫຼອດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນກໍໍ່ກ່າວຄາສາລະພາບຂອງເຈື້າຊໍ້າແລູ້ວຊໍ້າອີກນັື້ນບໍ?
ພວກເຈື້າຈະຖວາຍເຄື່ອງບຊາຫຍັງໃຫູ້ແກ່ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີື່ຈະກັບມາເທິງເມກສີຂາວ? ມັນເປັນປີແຫ່ງ
ພາລະກິດທີື່ພວກເຈື້າສັນລະເສີນຕນເອງບໍໍ່? ພວກເຈື້າຈະຍດຖສິື່ງໃດເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີື່ຈະ
ກັບມາ ເຊື່ອໃນຕວເຈື້າ? ຍດຖເອາທາມະຊາດແຫ່ງການອວດດີຂອງພວກເຈື້າ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຖ
ຄວາມຈິງນັື້ນບໍ?
(ຄັດຈາກບດ “ເວລາທີື່ເຈື້າເຫັນຮ່າງກາຍຝ່າຍວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະເຈື້າແມ່ນໄດູ້ສູ້າງສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກຂື້ນໃໝ່ແລູ້ວ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ແຫຼ່ງທີມ
ື່ າຂອງການຄັດຄູ້ານ ແລະ ການກະບດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດແມ່ນຄວາມເສື່ອມຊາມ
ຂອງເຂາທີື່ເກີດຈາກຊາຕານ. ເພາະວ່າມະນຸດໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ, ສາມັນສານກຂອງ
ມະນຸດຈື່ງໄດູ້ຕາຍດູ້ານ, ເປັນຄນຂາດສິນທາ, ແນວຄິດຂອງເຂາກໍຕໍ່າຊາມ ແລະ ເຂາມີທັດສະນະຄະຕິ
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ທີື່ຫຼູ້າຫຼັງ. ກ່ອນທີື່ເຂາໄດູ້ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ, ໂດຍທາມະຊາດແລູ້ວ ມະນຸດແມ່ນ
ຕິດຕາມພຣະເຈື້າ ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະທາຂອງພຣະອງຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ຮັບຟັງພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນ. ໂດຍທາ
ມະຊາດແລູ້ວ ເຂາມີຄວາມຮູ້ສກນກຄິດ ແລະ ມີສາມັນສານກທີື່ດີ ແລະ ມີຄວາມເປັນມະນຸດທີື່
ປົກກະຕິ. ຫຼັງຈາກຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມ, ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດ, ສາມັນສານກ ແລະ ຄວາມ
ເປັນມະນຸດດັັ່ງເດີມຂອງເຂາກໍຕາຍດູ້ານ ແລະ ຖກຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມເສຍ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ, ເຂາ
ຈື່ງໄດູ້ສນເສຍຄວາມເຊື່ອຟັງ ແລະ ຄວາມຮັກທີື່ມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດໄດູ້ວິ
ປະລິດ, ອຸປະນິໄສຂອງເຂາໄດູ້ກາຍເປັນດັັ່ງນິໄສຂອງສັດ, ການຕໍໍ່ຕູ້ານຂອງເຂາຕໍໍ່ພຣະເຈື້າແມ່ນເກີດ
ຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຮູ້າຍແຮງຂື້ນຫຼາຍກວ່າເກັ່າ. ແຕ່ເຖິງປານນັື້ນ, ມະນຸດຍັງບໍໍ່ຮູ້ຈັກ ຫຼ ຮັບຮູ້ເຖິງສິື່ງນີື້
ແລະ ໄດູ້ແຕ່ຄັດຄູ້ານ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານຢ່າງຕາບອດ. ການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດແມ່ນຖກ
ເປີດເຜີຍຈາກການສະແດງຄວາມຮູ້ສກນກຄິດ, ຄວາມເຂື້າໃຈ ແລະ ສາມັນສານກຂອງເຂາ; ຍູ້ອນ
ວ່າຄວາມຮູ້ສກນກຄິດ ແລະ ຄວາມເຂື້າໃຈຂອງເຂາບໍໍ່ໝັື້ນຄງ ແລະ ສາມັນສານກຂອງເຂາໄດູ້ຕາຍ
ດູ້ານຫຼາຍ, ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ອຸປະນິໄສຂອງເຂາຈື່ງຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ...
ແຫຼ່ງທີມ
ື່ າຂອງການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດບໍໍ່ແມ່ນສິງື່ ໃດ ແຕ່ເປັນ
ສາມັນສານກທີື່ຕາຍດູ້ານ, ທາມະສາດທີື່ໂຫດຮູ້າຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດບໍໍ່ດີຂອງເຂາ; ຖູ້າ
ສາມັນສານກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດສາມາດກັບມາເປັນປົກກະຕິອີກຄັື້ງ, ແລູ້ວເຂາກໍ
ຈະເໝາະສມໃຫູ້ພຣະເຈື້ານາໃຊູ້. ມັນເປັນຍູ້ອນວ່າສາມັນສານກຂອງມະນຸດໄດູ້ຕາຍດູ້ານຢ່ສະເໝີ
ແລະ ຍູ້ອນຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດຕາຍດູ້ານຂື້ນເລື້ອຍໆ ມະນຸດຈື່ງຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຫຼາຍຂື້ນ
ເຊິື່ງພວກເຂາເຖິງກັບຄງພຣະເຢຊູໃສ່ໄມູ້ກາງແຂນ ແລະ ປະຕິເສດພຣະເຈື້າທີື່ບັງເກີດເປັນມະນຸດຂອງ
ຍຸກສຸດທູ້າຍ ບໍໍ່ໃຫູ້ເຂື້າໄປໃນເຮອນຂອງພວກເຂາ, ທັງປະນາມເນື້ອໜັງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຫັນເນື້ອ
ໜັງຂອງພຣະອງເປັນສິື່ງຕໍ່າຊູ້າ. ຖູ້າມະນຸດມີຄວາມເປັນມະນຸດເລັກນູ້ອຍ, ພວກເຂາກໍຄງບໍໍ່ປະຕິບັດ
ຢ່າງຊັ່ວຮູ້າຍຕໍໍ່ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ; ຖູ້າມະນຸດມີຄວາມຮູ້ສກນກຄິດເລັກນູ້ອຍ, ພວກເຂາກໍ
ຄງບໍໍ່ປະຕິບັດຢ່າງໂຫດຮູ້າຍຕໍໍ່ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ; ຖູ້າເຂາມີສາມັນສານກເລັກນູ້ອຍ, ເຂາ
ຄງບໍໍ່ພາກັນ “ຕອບແທນ” ພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດແບບນີື້. ມະນຸດອາໄສຢ່ໃນສະໄໝທີື່ພຣະເຈື້າ
ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັື້ນ ເຂາກໍບໍໍ່ສາມາດຂອບໃຈພຣະເຈື້າສາລັບການມອບໂອກາດພິເສດ
ນີື້ໃຫູ້ກັບເຂາ ແຕ່ໃນທາງກງກັນຂູ້າມ ເຂາສາບແຊ່ງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ເມີນເສີຍຕໍໍ່
ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ເບິື່ງຄກັບວ່າພວກເຂາຈະຕໍໍ່ຕູ້ານ ແລະ ເບື່ອໜ່
າຍພຣະອງດູ້ວຍຊໍ້າ. ບໍໍ່ວ່າມະນຸດຈະປະຕິບັດຕໍໍ່ການສະເດັດມາຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມ,
ສະຫຼຼຸບກໍຄ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດບໍໍ່ໄດູ້ສະແດງການຕູ້ອນຮັບຕໍໍ່ພຣະອງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ ແລະ ຮູ້ອງ
ຂໍຈາກພຣະອງແບບບໍໍ່ມນຫມນຕາກໍຕາມ ພຣະອງຍັງດາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອງຢ່າງອດທນສະເ
ໝີ. ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດແມ່ນໂຫດຮູ້າຍທີື່ສຸດ, ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດແມ່ນຕາຍດູ້ານຢ່າງ
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ໜັກ ແລະ ສາມັນສານກຂອງມະນຸດໄດູ້ຖກສິື່ງຊັ່ວຮູ້າຍຢຽບຢໍ້າຈນສິື້ນຊາກ ແລະ ບໍໍ່ມີສາມັນສານກ
ດັັ່ງເດີມຂອງມະນຸດແຕ່ດນນານມາແລູ້ວ.
(ຄັດຈາກບດ “ການບໍໍ່ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຄການເປັນປໍລະປັກຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ເພ ື່ອ ຄ ື້ນ ຫ າ ຫ ນທ າ ງທ ີື່ແ ທ ູ້ຈ ິງ , ເຈ ື້າ ຕູ້ອ ງປະ ກອບມີເ ຫ ດຜ ນ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເວື້າເຖິງໃນຮບແບບເທັ່າທຽມກັນໄດູ້. ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງ
ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງໄດູ້ທີື່ສຸດ ແລະ ຍາກທີື່ມະນຸດຈະເຂື້າໃຈ. ຖູ້າພຣະເຈື້າ
ບໍປ
ໍ່ ະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ກ່າວພຣະທາໃນໂລກມະນຸດນີື້ດູ້ວຍຕວພຣະອງເອງ, ແລູ້ວ
ມະນຸດກໍຈະບໍໍ່ສາມາດເຂາື້ ໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ສະນັື້ນ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີື່ອຸທິດຊີວິດທັງໝດ
ຂອງພວກເຂາໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກພຣະອງໄດູ້. ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່
ເລີື່ມປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງໜັກ, ແລູ້ວບໍໍ່ວ່າມະນຸດຈະເຮັດດີປານໃດກໍຕາມ ມັນກໍຈະບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍ
ຫຍັງ ເພາະວ່າ ແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈື້າຈະສງສັ່ງກວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດສະເໝີ ແລະ
ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າເປັນສິື່ງທີື່ຢ່ນອກເໜອຄວາມເຂື້າໃຈຂອງມະນຸດ. ດັັ່ງນັື້ນ ເຮາຈື່ງເວື້າວ່າຜູ້
ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ອູ້າງວ່າ “ເຂື້າໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມ” ໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງເປັນກຸ່ມຄນ
ທີື່ເຊີື້ຊູ້າ; ພວກເຂາທຸກຄນອວດດີ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຍັງ. ມະນຸດບໍໍ່ຄວນຕີຄວາມໝາຍພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນ
ສາຍຕາຂອງພຣະເຈື້າ ມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍສໍ່າກັບໂຕມດ, ສະນັື້ນ ມະນຸດຈະສາມາດເຂື້າໃຈ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ຜູ້ທີື່ມັກເວື້າວ່າ: “ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດແບບນີື້ ຫຼ ແບບນັື້ນ” ຫຼ
“ພຣະເຈື້າເປັນແບບນີື້ ຫຼ ແບບນັື້ນ” ພວກເຂາເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ເວື້າຢ່າງໂອຫັງບໍ? ພວກເຮາທຸກຄນຄວນຮູ້ວ່າ
ມະນຸດທີື່ມາຈາກເນື້ອໜັງແມ່ນລູ້ວນແຕ່ຖກເສື່ອມຊາມໂດຍຊາຕານ. ທາມະຊາດແທູ້ຂອງ
ມະນຸດຊາດແມ່ນການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ມະນຸດຊາດບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ໃນລະດັບເທັ່າທຽມກັບພຣະເຈື້າ, ແຮງໄກ
ທີື່ມະນຸດຊາດຈະຫວັງສາມາດແນະນາພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ແຕ່ສາລັບວິທີທີື່ພຣະເຈື້ານາພາ
ມະນຸດ, ນີື້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າເອງ. ມັນເປັນເລື່ອງເໝາະສມທີື່ມະນຸດຄວນຍອມຮັບ ໂດຍບໍໍ່
ອູ້າງມຸມມອງນີື້ ຫຼ ນັື້ນ, ເພາະວ່າ ມະນຸດເປັນພຽງຂີື້ຝຸ່ນ. ໃນເມື່ອມັນຄເຈດຕະນາຂອງພວກເຮາທີຈ
ື່ ະ
ສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າ ພວກເຮາບໍໍ່ຄວນນາເອາແນວຄິດຂອງພວກເຮາທີື່ມຕ
ີ ໍໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງມາ
ໃຫູ້ພຣະເຈື້າພິຈາລະນາ, ແຮງໄກທີື່ພວກເຮາຄວນນາໃຊູ້ອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມທີື່ສຸດຂອງພວກເຮາ
ເພື່ອຈງໃຈຄັດຄູ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນເປັນການເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາເປັນຜູ້
ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະຄຣິດບໍ? ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານັື້ນຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ? ໃນເມື່ອພວກເຮາເຊື່ອວ່າ
294

ມີພຣະເຈື້າ ແລະ ໃນເມື່ອພວກເຮາຕູ້ອງການເຮັດໃຫູ້ພຣະອງພໍໃຈ ແລະ ຕູ້ອງການເຫັນພຣະອງ,
ພວກເຮາຄວນສະແຫວງຫາເສັື້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ຄວນຊອກຫາວິທີທີື່ຈະເຂື້າກັບພຣະເຈື້າ
ໄດູ້. ພວກເຮາບໍໍ່ຄວນຢືນຄໍແຂງກະດູ້າງໃນການຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ. ແລູ້ວການເຮັດແບບນັື້ນຈະໄດູ້ຮັບ
ຜນປະໂຫຍດຫຍັງ?
ປັດຈຸບັນນີ,ື້ ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່. ເຈື້າອາດຈະບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບເອາພຣະທາເຫຼັ່າ
ນີື້ ແລະ ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ອາດເບິື່ງຄແປກປະຫຼາດສາລັບເຈື້າ, ແຕ່ເຮາຂໍແນະນາເຈື້າບໍໍ່ໃຫູ້ເປີດເຜີຍຄວາມ
ເປັນທາມະຊາດຂອງເຈື້າ ເພາະວ່າ ມີພຽງຜູ້ຄນທີື່ຫິວ ແລະ ກະຫາຍຄວາມຊອບທາຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ
ຢ່າງແທູ້ຈງິ ເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະໄດູ້ຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ມີພຽງຜູ້ທີື່ອຸທິດຕນຢ່າງແທູ້ຈິງເທັ່ານັື້ນຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບ
ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການຊີື້ນາໂດຍພຣະເຈື້າ. ຜນໄດູ້ຮັບແມ່ນໄດູ້ມາຈາກການສະແຫວງຫາຄວາມ
ຈິງດູ້ວຍຄວາມສັນຕິ, ບໍແ
ໍ່ ມ່ນດູ້ວຍການຂັດແຍູ້ງ ແລະ ການໂຕູ້ຖຽງກັນ. ເມື່ອເຮາເວື້າວ່າ: “ມື້ນີື້
ພຣະເຈື້າມີພາລະກິດໃໝ່”, ເຮາໝາຍເຖິງເລື່ອງທີື່ພຣະເຈື້າສະເດັດກັບມາສ່ເນື້ອໜັງ. ບາງເທື່ອ ເຈື້າບໍໍ່
ສນໃຈພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ບາງເທື່ອເຈື້າກຽດຊັງພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ ຫຼ ບາງເທື່ອ ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ເປັນສິື່ງທີື່ໜູ້າ
ສນໃຈຫຼາຍສາລັບເຈື້າ. ບໍໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ເຮາຫວັງວ່າ ທຸກຄນທີື່ປາຖະໜາການປາກດຕວ
ຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ຈະສາມາດຜະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງນີື້ ແລະ ຮັບເອາຄວາມຈິງນີື້ໄປ
ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແທນທີື່ຈະດ່ວນສະຫຼຼຸບກ່ຽວກັບມັນ; ນັື້ນແມ່ນສິື່ງທີື່ຄນມີສະຕິປັນຍາ
ຄວນປະຕິບັດ.
(ຄັດຈາກບດນາຂອງໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຄວາມລອດພື້ນທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ສາລັບຜູ້ທີື່ສາມາດຍອມຮັບເອາຄວາມ
ຈິງ ແຕ່ສາລັບຜູ້ທີື່ບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງແມ່ນຈະຖກຕັດສິນລງໂທດ. ພວກເຈື້າຄວນເລອກ
ເສັື້ນທາງຂອງພວກເຈື້າເອງ ແລະ ບໍໍ່ຄວນໝິື່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ປະຕິເສດຄວາມ
ຈິງ. ພວກເຈື້າບໍໍ່ຄວນເປັນຄນທີື່ໂງ່ຈູ້າ ແລະ ອວດດີ ແຕ່ເປັນຄນທີື່ເຊື່ອຟັງການນາຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ ແລະ ຈັ່ງປາດຖະໜາ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ; ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ພວກເຈື້າຈະໄດູ້ຮັບ
ຜນປະໂຫຍດ. ເຮາແນະນາພວກເຈື້າໃຫູ້ຍ່າງຕາມເສັື້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງຈິງຈັງ.
ຢ່າຟ້າວດ່ວນສະຫຼຼຸບ; ນອກເໜອໄປກວ່ານັື້ນ ຢ່າເຮັດເປັນທາມະດາ ແລະ ບໍໍ່ໃສ່ໃຈກັບຄວາມເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້າຂອງພວກເຈື້າ. ພວກເຈື້າຄວນຮູ້ຈັກວ່າ ຢ່າງໜູ້ອຍທີສ
ື່ ຸດ ຜູ້ທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຄວນ
ຖ່ອມຕວ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄາລບນັບຖ. ຜູ້ທີື່ໄດູ້ຍິນຄວາມຈິງ ແຕ່ບໍໍ່ເຫັນດີນາ ພູ້ອມທັງດຖູກ
ແມ່ນຄນທີື່ໂງ່ຈູ້າ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້. ຜູ້ທີື່ໄດູ້ຍິນຄວາມຈິງ ແຕ່ດ່ວນສະຫຼບ
ຼຸ ຢ່າງບໍໍ່ມີເຫດຜນ ຫຼ ຕານິ
ມັນ ແມ່ນເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມອວດດີ. ທຸກຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູບໍໍ່ຄວນສາບແຊ່ງ ຫຼ ກ່າວຕານິຄນ
ອື່ນ. ພວກເຈື້າທຸກຄນຄວນເປັນຄນທີື່ມີຈິດສານກ ແລະ ເປັນຄນຍອມຮັບຄວາມຈິງ. ບາງເທື່ອ ເມື່ອ
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ໄດູ້ຍິນຫນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ເມອ
ື່ ໄດູ້ອ່ານພຣະທາແຫ່ງຊີວິດ, ເຈື້າເຊື່ອວ່າ ມີພຽງໜື່ງໃນ
10.000 ຄາເຫຼັ່ານີື້ເທັ່ານັື້ນ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊື່ອໝັື້ນຂອງເຈື້າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ຄວາມ
ໃນພຣະຄາພີ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັື້ນກໍຕາມ ເຈື້າຄວນສບຕໍໍ່ສະແຫວງຫາທັງໝດຂອງ 10.000 ຄາເຫຼັ່ານີ.ື້
ເຮາຍັງແນະນາໃຫູ້ເຈື້າຖ່ອມຕວ ບໍໍ່ໝັື້ນໃຈໃນຕນເອງຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍໍ່ສັນລະເສີນຕນເອງສງສັ່ງ
ເກີນໄປ. ດູ້ວຍຫວໃຈແຫ່ງການເຄາລບພຣະເຈື້າໜູ້ອຍດຽວຂອງເຈື້າ ເຈື້າຈະໄດູ້ຮັບແສງສະຫວ່າງທີື່
ຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່າ. ຖູ້າເຈື້າພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຕກຕອງພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ ເຈື້າຈະ
ເຂື້າໃຈວ່າ ພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນແມ່ນຄວາມຈິງຫຼບໍໍ່ ແລະ ແມ່ນຊີວິດຫຼບໍໍ່. ບາງເທື່ອ ການໄດູ້ອ່ານສອງ
ສາມປະໂຫຍກ ບາງຄນຈະກ່າວຕານິພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ຢ່າງຕາບອດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ຍິື່ງ
ໃຫຍ່ໄປກວ່າການເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ” ຫຼ “ນີື້ແມ່ນພຣະຄຣິດຕວ
ປອມທີື່ມາເພື່ອຫຼອກລວງຜູ້ຄນ”. ຄນເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ເວື້າສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຖກເຮັດໃຫູ້ຕາບອດດູ້ວຍຄວາມ
ໂງ່ຈູ້າ! ເຈື້າເຂື້າໃຈພາລະກິດ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າພຽງແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ ແລະ ເຮາແນະນາໃຫູ້
ເຈື້າເລີື່ມຕື້ນໃໝ່ອີກຄັື້ງ! ພວກເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ຫຼັບຫຫຼບ
ັ ຕາກ່າວຕານິພຣະທາທີື່ພຣະເຈື້າກ່າວ ຍູ້ອນການ
ປາກດຂອງພຣະຄຣິດຕວປອມໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ ແລະ ພວກເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ເປັນຄນທີື່ໝິື່ນປະໝາດ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຍູ້ອນພວກເຈື້າຢ້ານກນອຸບາຍ. ມັນຈະບໍໍ່ເປັນເລື່ອງທີື່ເປັນຕາເສຍດາຍຢ່າງຍິື່ງ
ບໍ?
ໍ່ ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາ ຖູ້າເຈື້າຍັງເຊື່ອວ່າ ພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ, ບໍໍ່ມີທາງນັື້ນ ແລະ
ບໍໍ່ແມ່ນການກ່າວຂອງພຣະເຈື້າ ແລູ້ວເຈື້າຈະຖກລງໂທດໃນທີື່ສຸດ ແລະ ເຈື້າຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບພອນ. ຖູ້າ
ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງດັັ່ງກ່າວທີື່ໄດູ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈູ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ແລູ້ວເຈື້າເໝາະສມ
ກັບຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່? ເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບພອນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອກັບມາຢ່ຕໍໍ່ໜາູ້
ບັນລັງຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ຈັ່ງຄິດທບທວນເບິື່ງ! ຢ່າຟ້າວໃຈຮູ້ອນ, ຈັ່ງໄຕ່ຕອງໃຫູ້ດີໆ ແລະ ຢ່າປະຕິບັດ
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຄກັບເກມ. ຈັ່ງຄິດເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຈື້າ,
ເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດຂອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຈື້າ, ເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດຂອງຊີວິດຂອງເຈື້າ ແລະ
ຢ່າຫຼິື້ນຕນເອງ. ເຈື້າສາມາດຍອມຮັບພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່?
(ຄັດຈາກບດ “ເວລາທີື່ເຈື້າເຫັນຮ່າງກາຍຝ່າຍວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະເຈື້າແມ່ນໄດູ້ສູ້າງສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກຂື້ນໃໝ່ແລູ້ວ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຍູ້ອນພວກເຮາກາລັງຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າ, ມັນໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຮາຈາເປັນທີື່
ຈະຊອກຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ຫາພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ຫາຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະອງ, ຍູ້ອນວ່າ
ບ່ອນໃດກໍຕາມທີື່ພຣະເຈື້າກ່າວພຣະທາໃໝ່, ສຽງຂອງພຣະເຈື້າກໍຢ່ທີື່ນນ
ັື້ ແລະ ບ່ອນໃດກໍຕາມທີື່ມີ
ບາດກູ້າວຂອງພຣະເຈື້າ, ການກະທາຂອງພຣະເຈື້າກໍຢ່ທີື່ນັື້ນ. ບ່ອນໃດກໍຕາມທີື່ມີການສາແດງ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າກໍຈະປາກດຕວໃນທີື່ນັື້ນ ແລະ ບ່ອນໃດກໍຕາມທີພ
ື່ ຣະເຈື້າປາກດຕວ, ຄວາມ
ຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດກໍຈະມີຢ່ໃນທີື່ນັື້ນ. ໃນການສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າ,
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ພວກເຈື້າໄດູ້ເບິື່ງຂູ້າມພຣະທາທີື່ວ່າ “ພຣະເຈື້າເປັນຄວາມຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດ”. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ
ເຖິງແມ່ນພວກເຂາໄດູ້ຮັບເອາຄວາມຈິງ ຫຼາຍຄນກໍບໍໍ່ເຊື່ອວ່າ ພວກເຂາໄດູ້ຄື້ນພບຮອຍພຣະບາດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະຮັບຮູ້ເຖິງການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ມັນຊ່າງ
ເປັນຄວາມຜິດພາດທີື່ຮູ້າຍແຮງຫຼາຍ! ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດກງກັນກັບແນວຄິດຂອງ
ມະນຸດໄດູ້ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພຣະເຈື້າຈະປາກດຕວຕາມຄາສັັ່ງຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈື້າດາເນີນການຕາມ
ທາງເລອກຂອງພຣະອງ ແລະ ຕາມແຜນການຂອງພຣະອງເອງ ເວລາທີື່ພຣະອງປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອງ; ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງກໍມີຈຸດປະສງຂອງພຣະອງເອງ ແລະ ວິທີການຂອງພຣະອງເອງ.
ພາລະກິດຫຍັງກໍຕາມທີພ
ື່ ຣະອງປະຕິບັດ, ພຣະອງບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງສນທະນາກັບມະນຸດ ຫຼ
ສະແຫວງຫາຄາປຶກສາຂອງເຂາ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ຈະແຈູ້ງໃຫູ້ແຕ່ລະຄນຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງ
ພຣະອງ. ນີື້ແມ່ນອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງທຸກຄວນຮັບຮູ້. ຖູ້າພວກເຈື້າປາຖະໜາທີື່ຈະເປັນ
ພະຍານເຖິງການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ, ເພື່ອຕິດຕາມບາດກູ້າວຂອງພຣະເຈື້າ, ກ່ອນອື່ນ ພວກເຈື້າ
ກໍຕູ້ອງປະຖິື້ມແນວຄິດຂອງພວກເຈື້ານັື້ນກ່ອນ. ພວກເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພຣະເຈື້າເຮັດນັື້ນເຮັດນີື້
ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນພວກເຈື້າບໍໍ່ຄວນວາງພຣະອງໃຫູ້ຢ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງພວກເຈື້າ ແລະ ຈາກັດ
ພຣະອງໃນແນວຄິດຂອງພວກເຈື້າເອງ. ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຈື້າຄວນຮຽກຮູ້ອງຕນເອງວ່າ ພວກເຈື້າ
ຄວນສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ, ພວກເຈື້າຄວນຍອມຮັບການປາກດຕວ
ຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ ແລະ ພວກເຈື້າຄວນຍອມຕາມພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ແນວໃດ: ນີື້
ຄສິື່ງທີື່ມະນຸດຄວນກະທາ. ຍູ້ອນມະນຸດບໍໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ປະກອບດູ້ວຍຄວາມຈິງ, ເຂາ
ຄວນສະແຫວງຫາ, ຍອມຮັບ ແລະ ເຊື່ອຟັງ.
ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະເປັນຊາວອາເມຣິກາ, ຊາວອັງກິດ ແລະ ຊນຊາດອື່ນໆ, ເຈື້າຄວນກູ້າວອອກຈາກ
ຂອບເຂດແຫ່ງຊນຊາດຂອງເຈື້າເອງ, ຢ່ເໜອຕວເຈື້າເອງ ແລະ ເບິື່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຈາກຕາແ
ໜ່ງຂອງສິື່ງມີຊີວິດທີື່ຖກສູ້າງ. ໃນລັກສະນະນີື້, ເຈື້າຈະບໍໍ່ວາງຂໍໍ້ຈາກັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຮອຍພຣະບາດ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີື້ ຫຼາຍຄນໄດູ້ຄິດວ່າ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພຣະເຈື້າຈະປາກດ
ຕວໃນຊນຊາດສະເພາະໃດໜື່ງ ຫຼ ທ່າມກາງຜູ້ຄນໃດໜື່ງ. ຄວາມໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈາື້
ຊ່າງເລິກເຊິື່ງ ແລະ ການປາກດຕວຂອງພຣະອງຊ່າງສາຄັນ! ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຈະ
ສາມາດໃຊູ້ມາດຕະການໄດູ້ແນວໃດ? ເຮາຂໍເວື້າວ່າ ເຈື້າຄວນເອາຊະນະແນວຄິດກ່ຽວກັບຊນຊາດ
ແລະ ເຊື້ອຊາດຂອງເຈື້າໃຫູ້ໄດູ້ເພື່ອສະແຫວງຫາການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ດູ້ວຍວິທີນີື້
ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະບໍໍ່ຖກຈາກັດດູ້ວຍແນວຄິດຂອງເຈື້າເອງ; ມີພຽງແຕ່ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະ
ມີຄຸນສມບັດເພື່ອຍິນດີຮັບເອາການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ເຈື້າກໍຈະຄງຢ່ໃນຄວາມມດ
ຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພຣະເຈື້າຈັກເທື່ອ.
(ຄັດຈາກບດ “ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ນາພາໄປສ່ຍຸກໃໝ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ພຣະເຈື້າເປັນພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດຊາດທັງໝດ. ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນວ່າ ພຣະອງເອງເປັນຊັບສິນ
ສ່ວນຕວຂອງຊນຊາດ ຫຼ ຜູ້ຄນໃດໜື່ງ, ແຕ່ເລີມ
ື່ ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມຂອງພຣະອງທີພ
ື່ ຣະອງໄດູ້
ວາງແຜນໄວູ້, ບໍໍ່ຖກຈາກັດໃນຮບການ, ຊນຊາດ ຫຼ ຜູ້ຄນໃດໜື່ງ. ບາງເທື່ອ ເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍ
ຈິນຕະນາການເຖິງຮບແບບນີື້ ຫຼ ບາງເທື່ອ ທ່າທີຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບຮບແບບນີື້ແມ່ນການປະຕິເສດ ຫຼ
ບາງເທື່ອ ຊນຊາດທີື່ພຣະເຈື້າເປີດເຜີຍຕວພຣະອງເອງ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ພຣະອງເປີດເຜີຍຕວພຣະອງເອງ
ໃຫູ້ເຫັນນັື້ນ ອາດຖກທຸກຄນແບ່ງແຍກ ແລະ ອາດເປັນຄນທີື່ຫຼູ້າຫຼັງທີື່ສຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈື້າມີສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງ. ດູ້ວຍລິດອານາດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອງ ແລະ
ດູ້ວຍວິທີແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພຣະອງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອງ, ພຣະອງໄດູ້ຮັບເອາກຸ່ມຄນທີື່ຢໃ່ ນ
ຄວາມຄິດດຽວກັບພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ກຸ່ມຄນທີື່ພຣະອງປາຖະໜາທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ນັື້ນກໍ
ຄ ກຸ່ມທີື່ຖກພຣະອງເອາຊະນະ ແລະ ໄດູ້ອດທນຕໍໍ່ການທດລອງ ແລະ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກລາບາກທຸກ
ປະການ ແລະ ການຂັ່ມເຫັງທຸກປະເພດ ຈະສາມາດຕິດຕາມພຣະອງໄປຈນເຖິງທີື່ສຸດໄດູ້. ຈຸດປະສງ
ຂອງການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງບໍໍ່ຖກຈາກັດໃນຮບການໃດໜື່ງ ຫຼ ຊນຊາດໃດໜື່ງ ກໍໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອໃຫູ້ພຣະອງເຮັດສາເລັດພາລະກິດຕາມທີພ
ື່ ຣະອງໄດູ້ວາງແຜນໄວູ້. ສິື່ງນີື້ເໝອນກັບຕອນທີື່
ພຣະເຈື້າກາຍເປັນມະນຸດໃນແຂວງຢດາຍ: ຈຸດປະສງຂອງພຣະອງແມ່ນເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ພາລະກິດແຫ່ງ
ການຖກຄງທີື່ໄມູ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດຊາດທັງໝດສາເລັດລງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຊາວຢິວເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ສາລັບພຣະເຈື້າທີື່ຈະກະທາສິື່ງນີື້ ແລະ ພວກເຂາຄິດວ່າ ມັນເປັນໄປ
ບໍໍ່ໄດູ້ທີື່ພຣະເຈື້າຈະສາມາດກາຍມາເປັນມະນຸດ ແລະ ປາກດໃນຮບຮ່າງຂອງພຣະເຢຊູເຈື້າ. “ຄວາມ
ເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້” ຂອງພວກເຂາໄດູ້ກາຍມາເປັນພື້ນຖານທີື່ພວກເຂາຕັດສິນລງໂທດ ແລະ ຕໍໍ່ຕູ້ານ
ພຣະເຈື້າ ແລະ ນາໄປສ່ການທາລາຍອິດສະຣາເອນໃນທີື່ສຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍຄນໄດູ້ກະທາຄວາມ
ຜິດພາດແບບດຽວກັນ. ພວກເຂາປະກາດດູ້ວຍກາລັງທັງໝດຂອງພວກເຂາເຖິງການປາກດຕວ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ກາລັງຈະເກີດຂື້ນ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍຕັດສິນລງໂທດການປາກດຕວຂອງ
ພຣະອງ; “ຄວາມເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້” ຂອງພວກເຂາໄດູ້ຈາກັດການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າອີກຄັື້ງ ໃຫູ້ຢ່
ພາຍໃນຂອບເຂດຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂາ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຮາຈື່ງເຫັນຫຼາຍຄນຮູ້ອງໂຮ
ຫວຂວັນຢ່າງຄກຄື້ນ ແລະ ຟົດຟືື້ນຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ຮຽນຮູ້ເຖິງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ສຽງຫວຂວັນນີື້
ໄດູ້ແຕກຕ່າງຈາກການຕັດສິນລງໂທດ ແລະ ການໝິື່ນປະໝາດຂອງຊາວຢິວບໍ? ພວກເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມ
ເຄາລບນັບຖໃນການສະຖິດແຫ່ງຄວາມຈິງ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ພວກເຈື້າຈະມີທ່າທີໃນການສະແຫວາງ
ຫາ. ສິື່ງດຽວທີື່ພວກເຈື້າເຮັດກໍຄການສກສາຢ່າງບໍໍ່ຈາແນກ ແລະ ລໍຖູ້າຢ່າງບໍໍ່ຫ່ວງໃຍຫຍັງເລີຍ.
ພວກເຈື້າຈະສາມາດໄດູ້ຮັບຫຍັງແດ່ຈາກການສກສາ ແລະ ລໍຖູ້າແບບນີ?
ື້ ພວກເຈື້າຄິດວ່າພວກເຈື້າ
ຈະໄດູ້ຮັບການຊີື້ນາເປັນການສ່ວນຕວຈາກພຣະເຈື້າບໍ? ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສັງເກດຖູ້ອຍຄາຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າ
ຈະມີຄຸນສມບັດຫຍັງທີື່ຈະເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າ? ບ່ອນໃດກໍຕາມທີື່
ພຣະເຈື້າປາກດຕວ, ຄວາມຈິງກໍຈະສາແດງອອກໃນບ່ອນນັື້ນ ແລະ ສຽງຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະຢ່ບ່ອນ
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ນັື້ນ. ມີພຽງແຕ່ຄນທີື່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງທີື່ສາມາດໄດູ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ມີພຽງ
ແຕ່ຄນແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງມີຄຸນສມບັດເປັນພະຍານໃນການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ຈັ່ງປະຖິື້ມ
ແນວຄິດຂອງເຈື້າ! ຈັ່ງສະຫງ ບຕນເອງລງ ແລະ ອ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຖູ້າເຈື້າປາຖະ
ໜາຫາຄວາມຈິງ, ພຣະເຈື້າຈະສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫູ້ກັບເຈື້າ ແລະ ເຈື້າຈະເຂື້າໃຈຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງ ແລະ ພຣະທາຂອງພຣະອງ. ຈັ່ງປ່ອຍຖິື້ມຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຈື້າກ່ຽວກັບ “ຄວາມ
ເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້!” ຍິື່ງຜູ້ຄນເຊື່ອວ່າ ບາງສິື່ງເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ສິື່ງນັື້ນກໍຍິື່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທີື່
ຈະເກີດຂື້ນຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ, ຍູ້ອນສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈື້າບິນສງກວ່າສະຫວັນ, ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈື້າ
ກໍສງສັ່ງກວ່າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຢ່ເໜອຂອບເຂດຄວາມຄິດ ແລະ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດ. ຍິື່ງບາງສິື່ງເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ມັນກໍຍິື່ງມີຄວາມຈິງທີື່ສາມາດ
ສະແຫວງຫາໄດູ້ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ; ຍິື່ງບາງສິື່ງຢ່ເໜອແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດຫຼາຍສໍ່າ
ໃດ, ມັນກໍໍ່ມີຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າ ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະເປີດເຜີຍຕວ
ພຣະອງເອງຢ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ, ພຣະເຈື້າກໍຍັງຄງເປັນພຣະເຈື້າ ແລະ ແກ່ນແທູ້ຂອງພຣະອງບໍໍ່ປ່ຽນແປງ
ໄປຕາມສະຖານທີື່ ຫຼ ຮບລັກສະນະຂອງການປາກດຕວຂອງພຣະອງ. ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈື້າຈະຍັງ
ຄງເໝອນເດີມ ບໍໍ່ວ່າຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງຈະຢ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ ແລະ ບໍໍ່ວ່າຮອຍພຣະບາດ
ຂອງພຣະເຈື້າຈະຢ່ທີື່ໃດ, ພຣະອງກໍເປັນພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ, ເໝອນດັັ່ງພຣະເຢຊູເຈື້າ
ພຣະອງບໍໍ່ໄດູ້ເປັນພຽງພຣະເຈື້າຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ, ແຕ່ຍັງເປັນພຣະເຈື້າຂອງທຸກຄນໃນອາຊີ,
ເອີຣບ ແລະ ອາເມຣິກາອີກດູ້ວຍ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພຣະອງເປັນພຣະເຈື້າອງດຽວເທັ່ານັື້ນໃນ
ຈັກກະວານທັງປວງ. ສະນັື້ນ ໃຫູ້ພວກເຮາສະແຫວງຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄື້ນພບການ
ປາກດຕວຂອງພຣະອງໃນພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ກູ້າວເດີນໄປພູ້ອມກັນກັບບາດກູ້າວຂອງ
ພຣະອງ! ພຣະເຈື້າເປັນຄວາມຈິງ, ຫນທາງ ແລະ ຊີວິດ. ພຣະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ການປາກດຕວ
ຂອງພຣະອງເກີດຂື້ນພູ້ອມກັນ; ອຸປະນິໄສ ແລະ ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອງເປີດເຜີຍໃຫູ້ກັບ
ມະນຸດຊາດໄດູ້ທຸກເວລາ. ດັັ່ງນັື້ນ, ເຖິງອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງເຮາ, ເຮາຫວັງວ່າ ພວກເຈື້າຈະສາມາດ
ເຫັນການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໃນພຣະທາເຫຼັ່ານີື້, ເລີື່ມຕື້ນຕິດຕາມຮອຍບາດກູ້າວຂອງພຣະອງ
ໃນຂະນະທີື່ພວກເຈື້າກາລັງກູ້າວຂູ້າມໄປສ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເຂື້າສ່ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ທີື່
ສວຍງາມ ເຊິື່ງພຣະເຈື້າໄດູ້ຈັດກຽມໄວູ້ໃຫູ້ກັບພວກເຈື້າ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່ລໍຖູ້າການປາກດຂອງພຣະອງ!
(ຄັດຈາກບດ “ການປາກດຕວຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ນາພາໄປສ່ຍຸກໃໝ່” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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3. ໃນ ຄວ າ ມເ ຊ ື່ອ ໃນ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ , ເ ຈ ື້າ ຄວ ນ ສູ້າ ງ ຄວ າ ມສ າ ພ ັນ ປົກ ກ ະ ຕິກ ັບ
ພ ຣະ ເຈ ື້າ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ໃນການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ຢ່າງໜູ້ອຍເຈື້າຕູ້ອງແກູ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການມີຄວາມສາພັນ
ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມສາພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວຄວາມໝາຍໃນການເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້າກໍໍ່ຈະສນຫາຍໄປ. ການສູ້າງຄວາມສາພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້ານັື້ນບັນລຸຜນໄດູ້ຢ່າງສິື້ນ
ເຊີງດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ສະຫງ ບຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ. ການມີຄວາມສາພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າໝາຍເຖິງ
ການສາມາດບໍໍ່ມີຂສ
ໍໍ້ ງໄສ ແລະ ບໍໍ່ປະຕິເສດພາລະກິດໃດໆຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາມາດຍອມຕໍໍ່
ພາລະກິດຂອງພຣະອງ. ມັນໝາຍເຖິງການມີເຈດຕະນາອັນຖກຕູ້ອງຕໍໍ່ໜາູ້ ພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ວາງແຜນ
ສາລັບຕວເຈື້າເອງ ແລະ ການຄານງເຖິງຜນປະໂຫຍດຂອງຄອບຄວຂອງພຣະເຈື້າໃນທຸກສິື່ງກ່ອນ;
ມັນໝາຍເຖິງການຍອມຮັບການກວດສອບວິເຄາະຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການເຊື່ອຟັງການຈັດແຈງ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ເຈື້າຕູ້ອງສາມາດເຮັດໃຫູ້ຫວໃຈຂອງເຈື້າສະຫງ ບຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າໃນທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າ
ເຮັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຕູ້ອງປະຕິບັດໜູ້າທີື່ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງເຈື້າໃຫູ້ດີທີື່ສຸດ. ທັນທີທີື່ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຖກເປີດເຜີຍໃຫູ້ແກ່ເຈື້າ,
ໃຫູ້ປະຕິບັດມັນ ແລະ ມັນຈະບໍໍ່ຊູ້າເກີນໄປ. ເມື່ອຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າກາຍມາເປັນ
ປົກກະຕິ, ເມື່ອນັື້ນເຈື້າກໍໍ່ຈະມີຄວາມສາພັນປົກກະຕິກັບຜູ້ຄນເຊັັ່ນດຽວກັນ. ເພື່ອສູ້າງຄວາມສາພັນທີື່
ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ, ທຸກສິື່ງຕູ້ອງຖກສູ້າງບນພື້ນຖານພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຕູ້ອງສາມາດ
ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ຮູ້ອງຂໍ, ເຈື້າຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້
ມຸມມອງຂອງເຈື້າຊື່ກງ ແລະ ຕູ້ອງສະແຫວງຫາຄວາມຈິງໃນທຸກສິື່ງ. ເຈາື້ ຕູ້ອງປະຕິບັດຄວາມຈິງ
ເມື່ອເຈື້າເຂື້າໃຈມັນ ແລະ ບໍໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງກໍຕາມຈະເກີດຂື້ນກັບເຈື້າ, ເຈື້າຕູ້ອງອະທິຖານຫາພຣະເຈື້າ
ແລະ ສະແຫວງຫາດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ. ເມື່ອປະຕິບັດແບບນັື້ນ, ເຈື້າຈະສາມາດຮັກສາ
ຄວາມສາພັນທີື່ເປັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ. ໃນເວລາດຽວກັນກັບທີື່ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າຢ່າງ
ຖກຕູ້ອງ, ເຈື້າຍັງຕູ້ອງຮັບປະກັນວ່າເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດຫຍັງທີື່ບໍໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ທາງເຂື້າສ່ຊີວິດຂອງຜູ້
ທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ເລອກໄວູ້ ແລະ ບໍໍ່ເວື້າສິື່ງທີື່ບໍໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງ. ຢ່າງໜູ້ອຍທີື່ສຸດ, ເຈື້າ
ຕູ້ອງບໍໍ່ເຮັດສິື່ງທີື່ຂັດກັບຄວາມສານກຂອງເຈື້າ ແລະ ຕູ້ອງບໍໍ່ເຮັດສິື່ງທີື່ເປັນຕາອັບອາຍແທູ້ໆ. ໂດຍ
ສະເພາະແລູ້ວ, ສາລັບສິງື່ ທີື່ກະບດ ຫຼ ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ເຮັດມັນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເຈື້າ
ຕູ້ອງບໍໍ່ເຮັດສິື່ງທີື່ລບກວນວຽກງານ ຫຼ ຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຈັ່ງມີຄວາມຍຸຕິທາ ແລະ ມີກຽດໃນ
ທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າເຮັດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມັນສາມາດນາສະເໜີໄດູ້ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັື້ງ
ເນື້ອໜັງອ່ອນແອ, ເຈື້າຕູ້ອງສາມາດເອາຜນປະໂຫຍດຂອງຄອບຄວຂອງພຣະເຈື້າກ່ອນ, ໂດຍບໍໍ່
ເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດສ່ວນຕວ ໂດຍທີື່ບໍໍ່ເຮັດຫຍັງທີື່ເຫັນແກ່ຕວ ຫຼ ເປັນຕາລັງກຽດ, ມັກໄຕ່ຕອງ
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ກ່ຽວກັບຕນເອງ. ໃນລັກສະນະນີື້, ເຈື້າຈະສາມາດດາລງຊີວິດຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າຢ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຄວາມ
ສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າຈະກາຍມາເປັນສິື່ງທີື່ປົກກະຕິຢ່າງສມບນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າເປັນແນວໃດ?” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າເຮັດ, ເຈື້າຕູ້ອງກວດສອບເບິື່ງວ່າເຈດຕະນາຂອງເຈື້ານັື້ນຖກຕູ້ອງ ຫຼ ບໍ.ໍ່ ຖູ້າເຈື້າ
ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮູ້ອງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້, ແລູ້ວຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າກໍໍ່
ເປັນປົກກະຕິ. ນີື້ແມ່ນມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ. ໃຫູ້ເບິື່ງເຈດຕະນາຂອງເຈື້າ ແລະ ຖູ້າເຈື້າຄື້ນພບວ່າ
ເຈດຕະນາທີື່ຖກຕູ້ອງປາກດຂື້ນ, ບໍໍ່ສາມາດຫັນຫຼງັ ໃສ່ພວກມັນໄດູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ; ສະນັື້ນ ເຈື້າກໍໍ່ຈະກາຍເປັນຄນທີື່ທ່ຽງທາຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງຈະສະແດງໃຫູ້ເຫັນ
ວ່າຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້ານັື້ນປົກກະຕິ ແລະ ສິື່ງທັງໝດທີື່ເຈື້າເຮັດແມ່ນເພື່ອປະໂຫຍດ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອຕວເຈື້າເອງ. ໃນທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າເຮັດ ແລະ ທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າເວື້າ, ສາມາດວາງ
ຫວໃຈໃຫູ້ຖກຕູ້ອງ ແລະ ຊອບທາໃນການກະທາຂອງເຈື້າ ແລະ ຢ່າປ່ອຍໃຫູ້ອາລມຂອງເຈື້າພາເຈື້າ
ໄປ ຫຼ ເຮັດຕາມຄວາມປະສງຂອງຕວເຈື້າເອງ. ສິງື່ ເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຫຼັກການທີື່ຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຕູ້ອງ
ປະຕິບັດກັບຕນເອງ. ສິື່ງເລັກໆນູ້ອຍໆສາມາດເປີດເຜີຍເຈດຕະນາ ແລະ ວຸດທິພາວະຂອງຜູ້ຄນ ແລະ
ສະນັື້ນ ເພື່ອໃຫູ້ຜູ້ຄນເຂື້າສ່ເສັື້ນທາງແຫ່ງການເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບໂດຍພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາຕູ້ອງແກູ້
ໄຂເຈດຕະນາຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄວາມສາພັນຂອງພວກເຂາກັບພຣະເຈື້າກ່ອນ. ມີແຕ່ເມື່ອຄວາມ
ສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າເປັນປົກກະຕິ, ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບໄດູ້;
ມີແຕ່ເມອ
ື່ ນັື້ນ, ການຈັດການ, ການລິຮານ, ການລງວິໄນ ແລະ ການຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມຂອງພຣະເຈື້າຈື່ງຈະ
ບັນລຸຜນທີື່ປາຖະໜາໄວູ້ຂອງພວກມັນໃນຕວເຈື້າ. ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຖູ້າມະນຸດສາມາດຮັກສາ
ພຣະເຈື້າຢ່ໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນສະແຫວງຫາຜນປະໂຫຍດສ່ວນຕວ ຫຼ ບໍໍ່ຄິດກ່ຽວ
ກັບອະນາຄດສ່ວນຕວຂອງພວກເຂາເອງ (ໃນຄວາມຮູ້ສກດູ້ານເນື້ອໜັງ), ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຂາ
ແບກຫາບພາລະຂອງການເຂື້າສ່ຊີວິດ, ເຮັດດີທີື່ສຸດເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ຍອມຕໍໍ່
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ຖູ້າເຈື້າສາມາດເຮັດແບບນີື້ໄດູ້, ແລູ້ວເປົື້າໝາຍທີື່ເຈື້າສະແຫວງຫາກໍຈະ
ຖກຕູ້ອງ ແລະ ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າກໍຈະເປັນປົກກະຕິ. ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ການເຮັດ
ຄວາມສາພັນກັບພຣະເຈື້າຂອງຄນໆໜື່ງກັບພຣະເຈື້າແມ່ນບາດກູ້າວທາອິດໃນການເຂື້າສ່ການ
ເດີນທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊະຕາກາຂອງມະນຸດຢ່ໃນມຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ຖກ
ພຣະເຈື້າການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າແລູ້ວ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້, ບໍໍ່ວ່າເຈື້າສາມາດຖກພຣະເຈື້າ
ເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບ ຫຼ ຖກຮັບເອາໂດຍພຣະອງ ຫຼ ບໍໍ່ນັື້ນ ແມ່ນຂື້ນຢ່ກັບວ່າຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າ
ກັບພຣະເຈື້ານັື້ນປົກກະຕິ ຫຼ ບໍໍ່. ອາດມີພາກສ່ວນໃນຕວເຈື້າທີື່ອ່ອນແອ ຫຼ ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ ແຕ່ວ່າຕາບໃດ
ທີື່ມຸມມອງຂອງເຈື້າ ແລະ ເຈດຕະນາຂອງເຈື້າຖກຕູ້ອງ ແລະ ຕາບໃດທີື່ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າ
ກັບພຣະເຈື້ານັື້ນຖກຕູ້ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ, ເມື່ອນັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະມີຄຸນສມບັດທີື່ຈະຖກພຣະເຈື້າເຮັດ
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ໃຫູ້ສມບນແບບ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມສາພັນທີື່ຖກຕູ້ອງກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຕິບັດເພື່ອຜນປະໂຫຍດ
ຂອງເນື້ອໜັງ ຫຼ ຄອບຄວຂອງເຈື້າ, ແລູ້ວບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະພະຍາຍາມຫຼາຍພຽງໃດກໍໍ່ຕາມ ມັນກໍໍ່ຈະບໍໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ. ຖູ້າຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າປົກກະຕິ, ແລູ້ວສິື່ງອື່ນໆກໍໍ່ຈະລງຕວເອງ.
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ແນມເບິື່ງສິື່ງອນ
ື່ ໃດອີກ, ແຕ່ພຣະອງພຽງແນມເບິື່ງວ່າມຸມມອງຂອງເຈື້າກ່ຽວກັບການເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້ານັື້ນຖກຕູ້ອງ ຫຼ ບໍໍ່: ເຈື້າເຊື່ອໃຜ, ເຈື້າເຊື່ອໃນຜນປະໂຫຍດຂອງໃຜ ແລະ ເປັນຫຍັງເຈື້າ
ຈື່ງເຊື່ອ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດເບິື່ງເຫັນສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ປະຕິບັດໂດຍປະຖິື້ມມຸມມອງຂອງ
ເຈື້າໄດູ້ເປັນຢ່າງດີ, ແລູ້ວເຈື້າກໍໍ່ຈະມີຄວາມກູ້າວໜູ້າໃນຊີວິດຂອງເຈື້າ ແລະ ເຈື້າຈະເຂື້າສ່ເສັື້ນທາງທີື່
ຖກຕູ້ອງໄດູ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ຖູ້າຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າບໍໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ມຸມມອງໃນຄວາມ
ເຊື່ອຂອງເຈື້າພຣະເຈື້າຜິດປົກກະຕິ, ແລູ້ວທຸກສິງື່ ເຫຼັ່ານີື້ກໍຈະເປົົ່າປະໂຫຍດ ແລະ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ, ເຈື້າຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຫຍັງເລີຍ. ມີແຕ່ຫງຼັ ຈາກທີື່ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າ
ກັບພຣະເຈື້າເປັນປົກກະຕິ ເຈື້າຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບຄາຍູ້ອງຍໍຈາກພຣະອງ ເມອ
ື່ ເຈື້າປະຖິື້ມເນື້ອໜັງ,
ອະທິຖານ, ທນທຸກທໍລະມານ, ອດທນ, ຍອມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງເຈື້າ, ເສຍສະຫຼະ
ຕວເຈື້າເອງໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອື່ນໆອີກ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າເປັນແນວໃດ?” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ວິທທ
ີ ຜ
ື່ີ ຄ
ູ້ ນເຊອ
ື່ ພຣະເຈາື້ , ຮັກພຣະເຈື້າ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າເພິື່ງພໍໃຈຄການສາຜັດພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍໃຈ ແລະ ດູ້ວຍວິທີດັັ່ງກ່າວຈິື່ງຈະໄດູ້ຮັບຄວາມເພິື່ງພໍໃຈຈາກພຣະອງ ແລະ ດູ້ວຍ
ການສາຜັດພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍໃຈ ພວກເຂາຈື່ງຈະໄດູ້ຮັບການດນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າປາຖະໜາທີື່ຈະໄດູ້ຮັບຊີວິດທາງຈິດວິນຍານທີື່ປົກກະຕິ ແລະ ສູ້າງຄວາມສາພັນ
ທີື່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ ກ່ອນອື່ນໝດເຈື້າຕູ້ອງມອບໃຈໃຫູ້ກັບພຣະອງກ່ອນ. ມີພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກທີື່
ເຈື້າໄດູ້ສະຫງ ບໃຈຂອງເຈື້າຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະອງ ແລະ ຖອກເທຫວໃຈທັງໝດຂອງເຈື້າໃຫູ້ກັບພຣະອງ
ເຈື້າຈື່ງ ສາມາດພັດທະນາຊີວິດທາງຈິດວິນຍານທີື່ປົກກະຕິໄດູ້ຕາມລາດັບ. ຖູ້າຄນບໍໍ່ມອບຫວໃຈໃຫູ້
ກັບພຣະເຈື້າຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອ ຖູ້າຫວໃຈຂອງພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ຢ່ໃນພຣະອງ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ຖເອາ
ພາລະຂອງພຣະອງມາເປັນພາລະຂອງຕນເອງ ທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຂາກະທາກໍເປັນການຫຼອກລວງພຣະເຈື້າ
ແລະ ສິື່ງນີື້ກໍເປັນພດຕິກາຂອງຄນທີື່ເຊື່ອຖສາສະໜາ ເຊິື່ງສິື່ງນີື້ບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບການຍກຍູ້ອງ
ຈາກພຣະເຈື້າໄດູ້. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຮັບສິື່ງໃດຈາກຄນປະເພດນີື້; ຄນປະເພດນີື້ມີແຕ່ຈະຂັດຂວາງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ປຽບເໝອນເຄື່ອງປະດັບໃນເຮອນຂອງພຣະເຈື້າ ກິນເນື້ອທີື່ ແລະ ບໍໍ່ມີຫຍັງ
ດີ; ພຣະເຈື້າບໍໍ່ນາໃຊູ້ຄນປະເພດນີື້ . ຄນປະເພດນີື້ບໍໍ່ພຽງແຕ່ບໍໍ່ມີໂອກາດສາລັບພາລະກິດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແຕ່ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຄນປະເພດນີື້ບໍໍ່ມີຄຸນຄ່າໃນການເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບເລີຍ.
ຄນປະເພດນີື້ແມ່ນຄນ “ຕາຍທັງເປັນ” ຢ່າງແທູ້ຈງິ . ພວກເຂາບໍໍ່ມສ
ີ ່ວນໃດທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ສາມາດນາໃຊູ້ໄດູ້; ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຂາທັງໝດຖກນາໃຊູ້ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຢ່າງໜັກໂດຍ
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ຊາຕານ. ພຣະເຈື້າຈະກາຈັດຄນເຫຼັ່ານີື້ອອກໃຫູ້ໝດ. ໃນປັດຈຸບັນ ໃນການນາໃຊູ້ຜູ້ຄນ ພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດບໍໍ່ພຽງແຕ່ນາໃຊູ້ພາກສ່ວນທີື່ເປັນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາເພື່ອເຮັດໃຫູ້ສິື່ງນັື້ນສາເລັດເທັ່ານັື້ນ
ແຕ່ພຣະອງຍັງໄດູ້ປ່ຽນແປງພາກສ່ວນທີື່ບໍໍ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາ
ສມບນອີກດູ້ວຍ. ຖູ້າເຈາື້ ສາມາດຖອກເທຫວໃຈໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ສະຫງ ບໃຈຕໍໍ່ໜູ້າພຣະອງ
ເຈື້າກໍຈະມີໂອກາດ ແລະ ມີຄຸນສມບັດພຽງພໍເພື່ອໃຫູ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນາໃຊູ້ ເພື່ອຮັບຄວາມ
ສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍອງທາງຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ເຈື້າກໍຈະມີໂອກາດ
ໃຫູ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແກູ້ໄຂຄວາມບກຜ່ອງຂອງເຈື້າ. ເມື່ອເຈື້າມອບຫວໃຈໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ, ໃນ
ທາງບວກ ເຈື້າສາມາດໄດູ້ຮັບທາງເຂື້າທີື່ດີຂື້ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບຄວາມຢັົ່ງຮູ້ສງຂື້ນ; ໃນດູ້ານລບ ເຈື້າຈະ
ເຂື້າໃຈຄວາມຜິດ ແລະ ຄວາມບກຜ່ອງຂອງຕນຫຼາຍຂື້ນ, ເຈື້າຈະຈດຈໍໍ່ພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເຈື້າຈະບໍໍ່ຂີື້ຄູ້ານ ແຕ່ຈະກູ້າວເຂື້າສ່ຢ່າງຫູ້າວຫັນ. ສິື່ງນີື້ຈະໝ
າຍຄວາມວ່າເຈື້າເປັນຄນຖກຕູ້ອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ມັນສາຄັນທີື່ສຸດທີື່ຈະສູ້າງຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຖູ້າເຈື້າຢາກມີຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ ໃຈຂອງເຈື້າຕູ້ອງຫັນເຂື້າຫາພຣະອງ ແລະ
ໂດຍຖເອາສິື່ງນີື້ເປັນພື້ນຖານ ເຈື້າກໍຈະມີຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບຄນອື່ນ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມສາ
ພັນທີື່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະກະທາສິື່ງໃດເພື່ອຮັກສາຄວາມສາພັນກັບຄນອື່ນ ເຈື້າຈະ
ພະຍາຍາມ ຫຼ ອອກເຫື່ອເທແຮງປານໃດກໍຕາມ ມັນກໍຍັງເປັນພຽງປັດຊະຍາແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ.
ເຈື້າຮັກສາຕາແໜ່ງໜູ້າຕາທ່າມກາງຜູ້ຄນດູ້ວຍທັດສະນະ ແລະ ປັດຊະຍາຂອງມະນຸດ ເພື່ອໃຫູ້ຜູ້ຄນ
ຍກຍໍຊມເຊີຍເຈື້າ, ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ປະຕິບັດຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອສູ້າງຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິ
ກັບຄນອື່ນ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ໃສ່ໃຈຄວາມສາພັນກັບຄນ ແຕ່ຮັກສາຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ ຖູ້າ
ເຈື້າຍິນດີມອບຫວໃຈໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີື່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະອງ ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບ
ທຸກຄນກໍຈະເປັນປົກກະຕິຢ່າງທາມະຊາດ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ ຄວາມສາພັນເຫຼັ່ານີື້ຈິື່ງບໍໍ່ຖກສູ້າງຂື້ນຈາກຝ່າຍ
ເນື້ອໜັງ ແຕ່ຖກສູ້າງຂື້ນບນພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າ. ເກອບບໍໍ່ມີຄວາມສາພັນໃດໆທາງ
ຝ່າຍເນື້ອໜັງ ແຕ່ທາງຈິດວິນຍານມີການສາມັກຄີທາ ພູ້ອມທັງຄວາມຮັກ, ຄວາມປອບໃຈ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼອເຊິື່ງກັນແລະກັນ. ສິື່ງທັງໝດນີື້ເກີດຂື້ນບນພື້ນຖານແຫ່ງຫວໃຈທີື່ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າ
ພໍໃຈ. ຄວາມສາພັນເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ໄດູ້ເກີດຂື້ນໂດຍອາໄສປັດຊະຍາແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແຕ່ເກີດຂື້ນໂດຍ
ຜ່ານການແບກຫາບພາລະຂອງພຣະເຈື້າ. ມັນບໍໍ່ຕອ
ູ້ ງການເຫື່ອແຮງຂອງມະນຸດ. ເຈື້າຕູ້ອງການພຽງ
ແຕ່ປະຕິບັດອີງຕາມຫຼັກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ເຈື້າຍິນດີທີື່ຈະເຊີດຊູຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າບໍ?
ເຈື້າພູ້ອມທີື່ຈະເປັນຄນ “ຂາດເຫດຜນ” ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າບໍ? ເຈື້າຍິນດີທີື່ຈະມອບຫວໃຈທັງໝດໃຫູ້
ກັບພຣະເຈື້າບໍ ແລະ ໂຍນຖິື້ມຕາແໜ່ງໜູ້າຕາໃນໂລກນີື້ບໍ? ໃນບັນດາຄນທັງໝດທີື່ເຈື້າຄບຫາ ເຈື້າ
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ມີຄວາມສາພັນທີື່ດີທສ
ີື່ ຸດກັບຄນໃດບໍ? ເຈື້າມີຄວາມສາພັນທີື່ຕໍ່າທີສ
ື່ ຸດກັບຄນໃດບໍ? ຄວາມສາພັນ
ຂອງເຈື້າກັບຜູ້ຄນເປັນປົກກະຕິບໍ? ເຈື້າປະຕິບັດຕໍໍ່ທຸກຄນເທັ່າທຽມກັນບໍ? ຄວາມສາພັນທີື່ເຈື້າມີຕໍໍ່
ຄນອື່ນເກີດຂື້ນຈາກປັດຊະຍາແຫ່ງຊີວິດ ຫຼ ວ່າເກີດຂື້ນບນພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າ?
ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງບໍໍ່ມອບໃຈໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ຊີວິດທາງຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂາກໍເສື້າໝອງ, ມນຊາ
ແລະ ຂາດສະຕິ. ຄນປະເພດນີື້ຈະບໍໍ່ມີວັນເຂື້າໃຈພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຈະບໍໍ່ມີວັນມີຄວາມສາ
ພັນທີື່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ; ຄນປະເພດນີື້ຈະບໍໍ່ມີວັນປ່ຽນແປງນິໄສ. ການປ່ຽນແປງນິໄສຂອງຄນຜູ້
ໜື່ງເກີດຂື້ນກໍຕໍໍ່ເມອ
ື່ ຄນນັື້ນມອບໃຈທັງໝດໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຮັບເອາຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ
ແສງເຍອງທາງຈາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າສາມາດເປີດໃຫູ້ທຸກຄນເຂື້າຮ່ວມ
ຢ່າງຫູ້າວຫັນ ພູ້ອມທັງຊ່ວຍຜູ້ຄນໃຫູ້ສາມາດປະຖິື້ມສິື່ງບໍໍ່ດີ ພາຍຫຼັງໄດູ້ຮບ
ັ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິື່ງ
ເຫຼັ່ານັື້ນ. ເມື່ອເຈື້າສາມາດມອບໃຈໃຫູ້ພຣະເຈື້າ ເຈື້າຈະສາມາດສັງເກດເຫັນທຸກການປ່ຽນແປງໃນ
ຊີວິດທາງຈິດວິນຍານຂອງເຈື້າ ແລະ ເຈື້າຈະຮູ້ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍອງທາງທຸກຢ່າງ
ຈາກພຣະເຈື້າ. ຍດໝັື້ນໃນສິື່ງນີື້ ແລະ ເຈື້າກໍຈະ ກູ້າວເຂື້າສ່ຫນທາງແຫ່ງຄວາມສມບນຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໂດຍເທື່ອລະກູ້າວ. ຍິື່ງໃຈຂອງເຈື້າສາມາດສະຫງ ບຕໍໜ
ໍ່ ູ້າພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດ
ຈິດວິນຍານຂອງເຈື້າກໍຍິື່ງຈະລະອຽດອ່ອນ ແລະ ອ່ອນໂຍນຂື້ນເທັ່ານັື້ນ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງເຈື້າກໍໍ່
ຈະສາມາດສາຜັດເຖິງວິທີທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຂັບເຄື່ອນມັນຍິື່ງຂື້ນ, ແລູ້ວຄວາມສາພັນຂອງເຈາື້
ຕໍໍ່ພຣະເຈື້າກໍຈະຍິື່ງປົກກະຕິຂື້ນ. ຄວາມສາພັນທີປ
ື່ ົກກະຕິລະຫວ່າງຜູ້ຄນແມ່ນເກີດຈາກບນພື້ນຖານ
ຂອງການມອບຫວໃຈໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງບໍໍ່ໄດູ້ເກີດຂື້ນຍູ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດ. ຖູ້າພວກ
ເຂາບໍໍ່ມີພຣະເຈື້າໃນຈິດໃຈ ຄວາມສາພັນກັບຄນອື່ນກໍເປັນພຽງຄວາມສາພັນຝ່າຍເນື້ອໜັງ. ຄວາມສາ
ພັນເຫຼັ່ານັື້ນບໍໍ່ປົກກະຕິ ແຕ່ເປັນການໝກໝື້ນໃນກິເລດ ເປັນຄວາມສາພັນທີື່ພຣະເຈື້າກຽດຊັງ ແລະ ລັງ
ກຽດທີື່ສຸດ. ຖູ້າເຈື້າເວື້າວ່າຈິດວິນຍານຂອງເຈື້າໄດູ້ຮັບການບັນດານໃຈ ແຕ່ເຈື້າຢາກຄບຫາແຕ່ຜູ້ທີື່ເຈື້າ
ຖກໃຈ ຫຼ ຄນທີື່ເຈື້ານັບຖເທັ່ານັື້ນ ແລະ ເມື່ອມີຜູ້ທີື່ບໍໍ່ຖກໃຈເຈື້າ, ຜູ້ທີື່ເຈື້າລາອຽງໃສ່ ແລູ້ວເຈື້າບໍໍ່ຢາກ
ຄບຫາ ນີື້ເປັນຫຼັກຖານບັ່ງບອກວ່າ ເຈື້າເປັນຄນເອາຄວາມຮູ້ສກເປັນຫຼັກ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ມີຄວາມສາພັນທີື່
ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າເລີຍ. ເຈື້າກາລັງພະຍາຍາມຫຼອກລວງພຣະເຈື້າ ແລະ ປົກປິດຄວາມໜູ້າລັງກຽດ
ຂອງເຈື້າ. ເຖິງວ່າເຈື້າຈະສາມາດແບ່ງປັນຄວາມເຂື້າໃຈ ແຕ່ເຈື້າມີເຈຕະນາທີື່ຜິດ ທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າເຮັດ
ແມ່ນດີສະເພາະມາດຕະຖານຂອງມະນຸດເທັ່ານັື້ນ. ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ຍກຍູ້ອງເຈື້າ ເພາະວ່າເຈື້າປະຕິບັດຕາມ
ທາງເນື້ອໜັງ ບໍໍ່ແມ່ນຕາມທາງພາລະຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດສະຫງ ບໃຈຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ ມີ
ປະຕິກິລິຍາທີື່ປົກກະຕິຕໍໍ່ບັນດາຜູ້ທີື່ຮັກພຣະເຈື້າ ເມື່ອນັື້ນເຈື້າຈິື່ງເໝາະສມໃຫູ້ພຣະເຈື້ານາໃຊູ້. ດູ້ວຍ
ວິທີນີື້ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະຄບຫາກັບຄນອື່ນໃນລັກສະນະໃດກໍຕາມ ກໍຈະບໍໍ່ຖວ່າອີງຕາມປັດຊະຍາຂອງມະນຸດ
ແຕ່ເປັນການດາລງຢ່ຕໍໍ່ໜາູ້ ພຣະເຈື້າ ແລະ ດາລງຢ່ຕາມຫນທາງການເອາໃຈໃສ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ມັນສາຄັນທີື່ສຸດທີື່ຈະສູ້າງຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ໃຫູ້ອ່ານພຣະທາທຸກໆຂໍໍ້ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ນາເອາໄປປະຕິບັດຕາມໃຫູ້ໄວຫຼັງຈາກທີື່ເຈື້າເຂື້າໃຈ
ພວກມັນ. ບາງເທື່ອ, ມີເຫດການເມື່ອເນື້ອໜັງຂອງເຈື້າອ່ອນແອ ຫຼ ເຈື້າກະບດ ຫຼ ເຈື້າຕໍໍ່ຕູ້ານ; ບໍໍ່ວ່າ
ເຈື້າໄດູ້ປະພດແນວໃດກໍຕາມໃນອະດີດ, ມັນມີຜນເລັກນູ້ອຍ ແລະ ມັນບໍໍ່ສາມາດຂັດຂວາງຊີວິດຂອງ
ເຈື້າຈາກການເຕີບໃຫຍ່ໃນມື້ນີື້. ສະນັື້ນ ຕາບໃດທີື່ເຈື້າສາມາດມີຄວາມສາພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ
ໃນມື້ນີື້, ມັນກໍມີຄວາມຫວັງຢ່. ຖູ້າມີການປ່ຽນແປງໃນຕວເຈື້າທຸກເທື່ອທີື່ເຈື້າອ່ານພຣະທາຂອງ
ພຣະເຈື້າ ແລະ ຄນອື່ນສາມາດບອກໄດູ້ວ່າຊີວິດຂອງເຈື້າມີການປ່ຽນແປງດີຂື້ນ, ມັນກໍສະແດງໃຫູ້
ເຫັນວ່າ ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າແມ່ນປົກກະຕິໃນຕອນນີື້, ມັນໄດູ້ຖກຕູ້ອງແລູ້ວ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່
ໄດູ້ປະຕິບັດກັບຜູ້ຄນອີງຕາມການລະເມີດຂອງພວກເຂາ. ຫຼັງຈາກທີື່ເຈື້າເຂື້າໃຈ ແລະ ຕື່ນຕວ,
ຕາບໃດທີື່ເຈື້າສາມາດເຊາກະບດ ຫຼ ຕໍໍ່ຕູ້ານ, ແລູ້ວພຣະເຈື້າກໍໍ່ຈະຍັງມີເມດຕາຕໍໍ່ເຈື້າຢ່. ເມອ
ື່ ໃດທີື່ເຈື້າ
ມີຄວາມເຂື້າໃຈ ແລະ ຄວາມຕັື້ງໃຈທີື່ຈະສະແຫວງຫາການຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບ, ແລູ້ວ
ສະພາວະຂອງເຈື້າຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າກໍໍ່ຈະເປັນປົກກະຕິ. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າເຮັດສິື່ງໃດກໍຕາມ, ໃຫູ້ພຈ
ິ າລະນາສິື່ງດັັ່ງ
ຕໍໍ່ໄປນີື້ເມື່ອເຈື້າກາລັງເຮັດມັນ: ພຣະເຈື້າຈະຄິດແນວໃດຖູ້າຂູ້ານູ້ອຍເຮັດສິື່ງນີື້? ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດ
ໃຫູ້ແກ່ອູ້າຍເອອ
ື້ ຍນູ້ອງຂອງຂູ້ານູ້ອຍບໍໍ່? ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດໃນຄວເຮອນ
ຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ບໍໍ່ວ່າຈະຢ່ໃນຄາອະທິຖານຂອງເຈື້າ, ການໂອູ້ລມ, ຄາປາໄສ, ວຽກງານ ແລະ ການ
ພວພັນກັບຄນອື່ນ, ໃຫູ້ກວດສອບເຈດຕະນາຂອງເຈື້າ ແລະ ກວດສອບເບິື່ງວ່າຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າ
ກັບພຣະເຈື້ານັື້ນປົກກະຕິ ຫຼ ບໍໍ່. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດໄຈູ້ແຍກເຈດຕະນາ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງເຈື້າເອງ,
ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າເຈື້າຂາດການຈາແນກ ເຊິື່ງພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າເຈື້າເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຈິງໜູ້ອຍ
ເກີນໄປ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດເຂື້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າກະທາ ແລະ ສາມາດເຫັນສິງື່
ຕ່າງໆຜ່ານເລນຂອງພຣະທາຂອງພຣະອງ, ຢືນຢຂ
່ າູ້ ງພຣະເຈື້າ, ເມື່ອນັື້ນ ມຸມມອງຂອງເຈື້າກໍຈະ
ຖກຕູ້ອງ. ສະນັື້ນ, ການສູ້າງຄວາມສາພັນທີື່ດີກັບພຣະເຈື້າ ແມ່ນສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດສາລັບຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ; ທຸກຄນຄວນປະຕິບັດຕໍໍ່ມັນຄກັບວ່າເປັນສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນດັັ່ງ
ເຫດການທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສດ
ຸ ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂາ. ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງທີື່ເຈື້າເຮັດຈະຖກຊັັ່ງຊາເບິື່ງວ່າ ເຈື້າ
ມີຄວາມສາພັນປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍ.ໍ່ ຖູ້າຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າປົກກະຕິ ແລະ
ເຈດຕະນາຂອງເຈື້ານັື້ນຖກຕູ້ອງ ແລູ້ວກໍໃຫູ້ປະຕິບັດມັນ. ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາພັນປົກກະຕິກັບ
ພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຕູ້ອງບໍໍ່ຢ້ານທີື່ຈະໄດູ້ຮັບການສນເສຍໃນຜນປະໂຫຍດສ່ວນຕວຂອງເຈື້າ; ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດ
ປ່ອຍໃຫູ້ຊາຕານມີໄຊຊະນະ, ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫູ້ຊາຕານຊື້ເອາເຈື້າ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫູ້
ຊາຕານເຮັດໃຫູ້ເຈື້າກາຍເປັນຕວຕະຫຼກ. ການມີເຈດຕະນາແບບນັື້ນເປັນສັນຍານວ່າຄວາມສາພັນ
ຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້ານັື້ນປົກກະຕິ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນເພອ
ື່ ເນື້ອໜັງ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມ ມັນແມ່ນເພື່ອຄວາມ
ສະຫງ ບສຸກຂອງວິນຍານ, ເພື່ອໄດູ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ເພື່ອເຂື້າໄປສ່ສະພາບທີື່ຖກຕູ້ອງ, ເຈື້າຕູ້ອງສູ້າງຄວາມສາພັນທີື່ດີກັບ
ພຣະເຈື້າ ແລະ ວາງມຸມມອງຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຂອງເຈື້າໃຫູ້ຖກຕູ້ອງ. ນີື້ກໍໍ່ເພື່ອວ່າພຣະເຈື້າ
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ອາດຮັບເອາເຈື້າ ແລະ ເພື່ອວ່າ ພຣະເຈື້າອາດເປີດເຜີຍໝາກຜນແຫ່ງພຣະທາຂອງພຣະອງໃນຕວເຈື້າ
ແລະ ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍອງທາງໃຫູ້ແກ່ເຈື້າຫຼາຍຂື້ນ. ໃນລັກສະນະນີື້ ເຈື້າຈະເຂື້າສ່ວິທີການ
ທີື່ຖກຕູ້ອງ. ໃຫູ້ສບຕໍໍ່ກນ
ິ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃນມື້ນີື້, ເຂື້າສ່ລັກສະນະການເຮັດວຽກໃນ
ປັດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ຮຽກຮູ້ອງຂອງພຣະເຈື້າໃນມື້ນີື້, ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ຮບແບບການປະຕິບັດແບບເກັ່າ, ບໍໍ່ຍດຕິດກັບວິທີເກັ່າໆໃນການເຮັດສິື່ງຕ່າງໆ ແລະ ເຂື້າສ່ລກ
ັ ສະນະ
ພາລະກິດແບບໃນມື້ນີື້ໃຫູ້ໄວເທັ່າທີື່ຈະໄວໄດູ້. ສະນັື້ນ ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າຈະເປັນ
ປົກກະຕິຢ່າງສມບນ ແລະ ເຈື້າຈະເລີື່ມເຂື້າສ່ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມສາພັນຂອງເຈື້າກັບພຣະເຈື້າເປັນແນວໃດ?” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ຄວາ ມເໝ າ ະ ສ ມຂອງໄພ ່ພ ນທ ີື່ຜ ູ້ເ ຊ ື່ອ ຂອ ງພ ຣະ ເຈ ື້າ ຄວນມີ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ຄວາມເປັນມະນຸດປະກອບມີລັກສະນະຫຍັງແດ່? ຄວາມເຂື້າໃຈເລິກເຊີື່ງ, ຄວາມຮູ້ສກ,
ສາມັນສານກ ແລະ ບຸກຄະລິກ. ຖູ້າຫາກເຈື້າສາມາດບັນລຸເຖິງຄວາມເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະດູ້ານເຫຼັ່າ
ນີ,ື້ ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຈື້າກໍຈະມີມາດຕະຖານ. ເຈື້າຄວນຈະມີຄວາມຄູ້າຍຄກັບມະນຸດແບບ
ປົກກະຕິ ແລະ ເຈື້າຄວນຄູ້າຍຄກັບຜູ້ທີື່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ. ເຈື້າບໍໍ່ຕູ້ອງບັນລຸຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກການທດ; ເຈື້າພຽງແຕ່ຕອ
ູ້ ງການເປັນມະນຸດທາມະດາ ທີື່ມີຄວາມຮູ້ສກແບບຄນ
ປົກກະຕິ, ທີື່ສາມາດເບີື່ງສິື່ງຕ່າງໆອອກ ແລະ ຢ່າງໜູ້ອຍກໍເບີື່ງຄູ້າຍຄກັບມະນຸດປົກກະຕິ. ນັື້ນກໍ
ພຽງພໍແລູ້ວ. ທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງທີື່ຮຽກຮູ້ອງຈາກເຈື້າແມ່ນນອນຢ່ໃນຄວາມອາດສາມາດຂອງເຈື້າ; ນີື້ບໍໍ່
ແມ່ນໃນກໍລະນີທີື່ພະຍາຍາມໄລ່ເປັດຂື້ນຢອງງ່າໄມູ້. ຈະບໍໍ່ມີການປະຕິບັດພຣະທາທີື່ບໍໍ່ມີປະໂຫຍດ ຫຼ
ພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ເປັນປະໂຫຍດໃດໆກັບເຈື້າ. ຄວາມຂີື້ຮູ້າຍທັງໝດທີື່ຖກສະແດງອອກ ຫຼ ຖກເປີດເຜີຍ
ຢ່ໃນຊີວິດຂອງເຈື້າຕູ້ອງຖກກາຈັດຖີື້ມ. ພວກເຈາື້ ໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມໂດຍຊາຕານ ແລະ ມີ
ພິດຮູ້າຍຈາກຊາຕານຫຼາຍເກີນໄປ. ສິື່ງດຽວທີື່ຮຽກຮູ້ອງຈາກເຈື້າກໍຄການກາຈັດອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມ
ຊາມແບບຊາຕານອອກໄປ. ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຖກຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ກາຍເປັນຜູ້ມີຍດສງສັ່ງ ຫຼ ເປັນຄນມີຊື່ສຽງ ຫຼ
ເປັນຜູ້ຍິື່ງໃຫຍ່. ສິື່ງນັື້ນບໍໍ່ມີປະໂຫຍດ. ພາລະກິດທີື່ປະຕິບັດກັບພວກເຈື້າ ແມ່ນຄານງເຖິງສິື່ງທີື່ມີໃນ
ຕວພວກເຈື້າ. ສິື່ງທີື່ເຮາຂໍຈາກຜູ້ຄນແມ່ນມີຈາກັດ. ຖູ້າຫາກເຈື້າປະຕິບັດໃນລັກສະນະ ແລະ ໃນນໍ້າ
ສຽງການເວື້າຂອງປັນຍາຊນ, ສິື່ງນີື້ແມ່ນຈະບໍໍ່ພຽງພໍ; ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດເຮັດມັນໄດູ້. ເນື່ອງຈາກຄວາມ
ສາມາດຂອງພວກເຈື້າ, ຢ່າງໜູ້ອຍພວກເຈື້າກໍຄວນສາມາດເວື້າດູ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ໄຫວພິບ ແລະ
ອະທິບາຍສິື່ງຕ່າງໆໃນລັກສະນະທີື່ຊັດເຈນ ແລະ ເຂື້າໃຈໄດູ້. ນັື້ນແມ່ນສິື່ງທີື່ຕູ້ອງມີເພື່ອບັນລຸ
ເງ ື່ອນໄຂ. ຢ່າງໜູ້ອຍສຸດ ຖູ້າເຈື້າໄດູ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີື່ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ມີສາມັນສານກ, ນັື້ນກໍພຽງພໍແລູ້ວ.
ສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດໃນເວລານີື້ແມ່ນການປະຖິື້ມອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານຂອງເຈື້າອອກໃຫູ້
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ໝດ. ເຈື້າຕູ້ອງປະຖິື້ມຄວາມຂີື້ຮູ້າຍ ທີື່ເຈື້າສະແດງອອກໃຫູ້ໝດ. ເຈື້າຈະສາມາດເວື້າກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮູ້ສກສງສຸດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່ເລິກເຊິື່ງທີື່ສຸດໄດູ້ແນວໃດ ຖູ້າຫາກເຈື້າບໍໍ່ປະຖິື້ມສິື່ງເຫຼັ່ານີື້? ເມື່ອໄດູ້
ເຫັນຍຸກສະໄໝປ່ຽນແປງ, ຫຼາຍຄນຈື່ງຂາດຄວາມຖ່ອມຕວ ຫຼ ຄວາມອດທນ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ມີ
ຄວາມຮັກ ຫຼ ຄຸນສມບັດແບບນັກບຸນ. ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ຈັັ່ງແມ່ນໄຮູ້ສາລະ! ພວກເຂາມີຄວາມເປັນມະນຸດ
ປົກກະຕິຮອດໜື່ງຂີດຢບ
່ ໍ? ພວກເຂາມີຄາພະຍານທີື່ຈະເວື້າເຖິງບໍ? ພວກເຂາບໍໍ່ມີຄວາມເຂື້າໃຈທີື່
ເລິກເຊິື່ງ ຫຼ ຄວາມຮູ້ສກໃດໆເລີຍ. ແນ່ນອນວ່າ ດູ້ານການປະຕິບັດບາງຢ່າງຂອງຜູ້ຄນທີື່ບິດເບອນ
ແລະ ຜິດພາດນັື້ນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ; ຍກຕວຢ່າງຄ ຊີວິດທາງຈິດວິນຍານທີື່ແຂງກະດູ້າງໃນ
ເມື່ອກ່ອນຂອງພວກເຂາ ແລະ ຮບຮ່າງພາຍນອກທີື່ກະດູ້າງ ແລະ ບໍໍ່ສະຫຼາດຂອງພວກເຂາ ເຊິື່ງທັງໝ
ດເຫຼັ່ານີື້ຕູ້ອງໄດູ້ປ່ຽນແປງ. ການປ່ຽນແປງບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍເຖິງການປ່ອຍໃຫູ້ເຈື້າເສເພ ຫຼ ເພີດເພີນຢກ
່ ັບ
ເນື້ອໜັງ ໂດຍເວື້າໃນສິື່ງທີື່ເຈື້າຕູ້ອງການເວື້າ. ເຈາື້ ຕູ້ອງບໍໍ່ເວື້າແບບໂລເລ. ການມີຖູ້ອຍຄາ ແລະ ການ
ປະພດຕນແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແມ່ນການເວື້າແບບກງໄປກງມາ ໂດຍເວື້າວ່າ “ແມ່ນ” ເມອ
ື່ ເຈື້າໝາຍ
ຄວາມວ່າ “ແມ່ນ” ແລະ “ບໍ”ໍ່ ເມື່ອເຈື້າໝາຍຄວາມວ່າ “ບໍ”ໍ່ . ໃຫູ້ຍດໝັື້ນໃນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເວື້າ
ຢ່າງເໝາະສມ. ບໍໍ່ໃຫູ້ສໍໍ້ໂກງ, ບໍໍ່ຂີື້ຕວະ. ຕູ້ອງເຂື້າໃຈຂໍໍ້ຈາກັດທີື່ຄນປົກກະຕິສາມາດບັນລຸໄດູ້ໃນການ
ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສ. ຖູ້າບໍໍ່ເຊັັ່ນນັື້ນ, ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດເຂື້າສ່ຄວາມເປັນຈິງໄດູ້.
(ຄັດຈາກບດ “ການເພີື່ມຄວາມສາມາດແມ່ນເພື່ອຮັບເອາຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນອຸປະນິໄສຂອງຄນປົກກະຕິແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມຄດງໍ ຫຼ ຄວາມຫຼອກລວງ, ຜູ້ຄນແມ່ນມີຄວາມ
ສາພັນທີື່ປົກກະຕິຕໍໍ່ກັນ ແລະ ກັນ, ພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ຢືນຢ່ຜູ້ດຽວ ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ທາມະ
ດາ ແລະ ເສື່ອມໂຊມ. ເຊັັ່ນດຽວກັນ ພຣະເຈື້າກໍສັນລະເສີນໃນທ່າມກາງທຸກຄນ; ພຣະທາຂອງ
ພຣະອງແມ່ນແຜ່ຂະຫຍາຍທັ່ວມະນຸດ, ຜູ້ຄນດາລງຊີວິດໃນຄວາມສະຫງ ບນາກັນ ແລະ ພາຍໃຕູ້ການ
ເບິື່ງແຍງ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈື້າ, ແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ, ບໍມ
ໍ່ ີ
ການລບກວນຂອງຊາຕານ ແລະ ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຖເປັນສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດໃນ
ທ່າມກາງມະນຸດ. ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວແມ່ນຄກັນກັບທດສະຫວັນ: ບໍລິສຸດ, ມີຊວ
ີ ິດຊີວາ, ບໍໍ່ເຄີຍຈັ່ມກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມທັງໝດຂອງພວກເຂາ ເພື່ອລັດສະໝີຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກເທັ່ານັື້ນ.
(ຄັດຈາກ “ບດທີ 16” ຂອງພາກການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຕໍໍ່
ຈັກກະວານທັງປວງໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຮາມີຄວາມຫວັງຫຼາຍຢ່າງ. ເຮາປາດຖະໜາໃຫູ້ພວກເຈື້າປະພດຕນໃນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ ແລະ ດີ
ຂື້ນ, ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຈື້າຢ່າງຊື່ສັດ, ມີຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດ, ເປັນຄນທີື່
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ສາມາດມອບທຸກສິື່ງ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຊີວິດຂອງຕນເພື່ອພຣະເຈື້າ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ຄວາມຫວັງທັງໝດ
ນີື້ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຂາດເຂີນ ແລະ ຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຈື້າ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ.
(ຄັດຈາກບດ “ການເຮັດຜິດຈະນາພາມະນຸດໄປສ່ນະຮກ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຄນທີື່ພຣະເຈື້າໃຊູ້ປະໂຫຍດ ພາຍນອກປາກດຄກັບວ່າຂາດເຫດຜນ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມສາພັນທີື່
ປົກກະຕິກັບຄນອື່ນ, ແຕ່ວ່າພວກເຂາເວື້າຈາຈບງາມ ບໍໍ່ເວື້າສຸມສີື່ສມ
ຸ ຫູ້າ ແລະ ສະຫງ ບໃຈຢ່ຕໍໍ່ໜູ້
າພຣະເຈື້າສະເໝີ. ຄນປະເພດນີື້ແຫຼະທີື່ເໝາະສມໃຫູ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນາໃຊູ້. ຄນ “ຂາດເຫດຜນ”
ທີື່ພຣະເຈື້າກ່າວເຖິງນີື້ ເບິື່ງຄວ່າບໍໍ່ມີຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບຄນອື່ນ ແລະ ພວກເຂາບໍໍ່ຮັກສິື່ງຂອງ
ນອກກາຍ ຫຼ ການກະທາທີື່ບໍໍ່ຈິງໃຈ ແຕ່ເມື່ອພວກເຂາສື່ສານເລື່ອງຈິດວິນຍານ ພວກເຂາສາມາດ
ຖອກເທຈິດໃຈ ແລະ ຍອມເສຍສະຫຼະເພອ
ື່ ສະໜອງຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍອງທາງໃຫູ້ຄນອນ
ື່
ເຊິື່ງສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ເປັນສິື່ງທີື່ພວກເຂາໄດູ້ຮັບຈາກປະສບການຕວຈິງຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ. ນີື້ແມ່ນວິທີທີື່ພວກເຂາ
ສະແດງຄວາມຮັກຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຕິບັດໃຫູ້ໄດູ້ຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ. ເມື່ອຄນອື່ນປ້ອຍ
ດ່າ ແລະ ຫວຂວັນພວກເຂາ ພວກເຂາກໍສາມາດອດທນໄດູ້ ບໍໍ່ປ່ອຍໃຫູ້ຄນພາຍນອກ, ເຫດການ
ແລະ ສິື່ງຕ່າງໆຄວບຄຸມພວກເຂາ ແລະ ພວກເຂາສາມາດສະຫງ ບໃຈຕໍໜ
ໍ່ ູ້າພຣະເຈື້າ. ຄນປະເພດນີື້ມີ
ຄວາມເຂື້າໃຈທີື່ພິເສດ. ບໍໍ່ວ່າຄນອື່ນຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ຈິດໃຈຂອງພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍປະຖິື້ມ
ພຣະເຈື້າ. ເມື່ອຄນອື່ນເວື້າສະໜຸກສະໜານ ແລະ ຕະຫຼກເຮຮາ ຈິດໃຈຂອງພວກເຂາກໍຍັງຢ່ຕໍໍ່ໜູ້
າພຣະເຈື້າ ໄຕ່ຕອງພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ອະທິຖານໃນໃຈຫາພຣະເຈື້າ, ສະແຫວງຫາຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາບໍໍ່ເຄີຍໃຫູ້ຄວາມສາຄັນກັບການຮັກສາຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບຄນອື່ນ.
ຄນລັກສະນະນີື້ເບິື່ງຄວ່າບໍໍ່ມີປັດຊະຍາແຫ່ງຊີວິດ. ແຕ່ພາຍນອກຄນປະເພດນີື້ສດໃສ, ເປັນຕາຮັກແພງ
ແລະ ໄຮູ້ດຽງສາ ພູ້ອມທັງມີຄວາມສະຫງ ບ. ນີື້ແມ່ນລັກສະນະຂອງຄນທີພ
ື່ ຣະເຈື້ານາໃຊູ້. ສິື່ງຕ່າງໆ
ເຊັັ່ນ ປັດຊະຍາສາລັບການດາລງຊີວິດ ຫຼ “ເຫດຜນທັ່ວໄປ” ບໍໍ່ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ກັບຄນປະເພດນີື້; ຄນ
ປະເພດນີື້ໄດູ້ອຸຖິດໃຈທັງໝດຂອງພວກເຂາໃຫູ້ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າແລູ້ວ ແລະ ເບິື່ງຄວ່າ ພວກເຂາ
ມີແຕ່ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນຢ່ໃນໃຈຂອງພວກເຂາ. ຄນປະເພດນີື້ເປັນຄນທີື່ພຣະເຈື້າເອີື້ນວ່າ “ຂາດເຫດຜນ”
ແລະ ເປັນຄນທີື່ພຣະເຈື້ານາໃຊູ້. ຄນທີື່ພຣະເຈື້ານາໃຊູ້ມີລັກສະນະຄ: ບໍໍ່ວ່າຢ່ສະຖານທີື່ໃດ ຫຼ ກາລະໃດ
ໃຈຂອງຄນນັື້ນກໍຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າສະເໝີ ແລະ ເຖິງວ່າຄນອື່ນຈະໂລເລປານໃດກໍຕາມ ຈະໝກໝື້ນໃນ
ກິເລດຕັນຫາ ແລະ ຝ່າຍເນື້ອໜັງຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ ແຕ່ຈິດໃຈຂອງຄນນັື້ນກໍບໍໍ່ເຄີຍປະຖິື້ມພຣະເຈື້າ
ແລະ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມຄນອູ້ອມຂູ້າງ. ມີແຕ່ຄນປະເພດນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ເໝາະສມໃຫູ້ພຣະເຈື້ານາໃຊູ້ ແລະ
ເປັນຄນທີື່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດບັນລຸສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ ເຈື້າກໍຈະເປັນຄນທີື່
ບໍເໍ່ ໝາະສມໃຫູ້ພຣະເຈື້ານາໃຊູ້ ແລະ ບໍໍ່ເໝາະສມໃຫູ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃຫູ້ສມບນ.
(ຄັດຈາກບດ “ມັນສາຄັນທີື່ສຸດທີື່ຈະສູ້າງຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບພຣະເຈື້າ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ຄນທີື່ມີຄວາມຈິງແມ່ນຄນທີື່ສາມາດຍດໝັື້ນໃນຄາພະຍານຂອງພວກເຂາໃນປະສບການທີື່ແທູ້
ຈິງຂອງພວກເຂາ, ຍດໝັື້ນໃນຕາແໜ່ງຂອງພວກເຂາ, ຢືນຢຂ
່ ູ້າງພຣະເຈື້າ ໂດຍບໍໍ່ຖອຍຈັກເທື່ອ
ແລະ ຄນທີື່ມີຄວາມສາພັນທີື່ປົກກະຕິກັບຄນທີື່ຮັກພຣະເຈື້າ ເຊິື່ງເປັນຄນທີື່ເວລາມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບ
ພວກເຂາ, ພວກເຂາກໍສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າຈນເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ. ການປະຕິບັດ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຈື້າໃນຊີວິດທີື່ແທູ້ຈິງແມ່ນຄາພະຍານ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ມັນຄການດາລງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ຄາພະຍານຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງນີື້ແມ່ນ
ການຮັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ; ເມອ
ື່ ເຈື້າມີປະສບການຈນຮອດຈຸດນີື້ ຜນຮັບທີື່ເໝາະ
ສມກໍຈະຖກບັນລຸຜນ. ເຈື້າມີການດາລງຊີວິດທີື່ແທູ້ຈິງ ແລະ ຄນອື່ນຈະເຝົື້າເບິື່ງທຸກການກະທາຂອງ
ເຈື້າດູ້ວຍຄວາມຊມຊື່ນຍິນດີ. ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ການນຸ່ງຖຂອງເຈື້າແມ່ນທາມະດາ ແຕ່ເຈື້າ
ດາລງຊີວິດຕາມຊີວິດທີື່ມີຄວາມສັດທາສງທີື່ສຸດ ແລະ ເມື່ອເຈື້າສສ
ື່ ານດູ້ວຍພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ
ເຈື້າກໍຈະຖກພຣະອງນາພາ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ສະຫວ່າງ. ເຈື້າສາມາດກ່າວຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າຜ່ານ
ຄາເວື້າຂອງເຈື້າ, ສື່ສານດູ້ວຍຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເຈື້າເຂື້າໃຈຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການຮັບໃຊູ້ໃນຝ່າຍ
ວິນຍານ. ເຈື້າກງໄປກງມາໃນບດສນທະນາຂອງເຈື້າ, ເຈື້າເປັນຕານັບຖ ແລະ ຊື່ຕງ, ບໍໍ່ປະທະກັນ
ແລະ ມີກາລະເທສະ, ສາມາດເຊື່ອຟັງການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຍດໝັື້ນໃນຄາພະຍານຂອງ
ເຈື້າເມື່ອມີຫຍັງເກີດຂື້ນກັບເຈື້າ ແລະ ເຈື້າໃຈເຢັນ ແລະ ສະຫງ ບບໍໍ່ວ່າເຈື້າກາລັງຮັບມກັບຫຍັງກໍ
ຕາມ. ຄນປະເພດນີື້ໄດູ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ . ບາງຄນຍັງໜຸ່ມຢ່ ແຕ່ພວກເຂາ
ປະພດຕວຄກັບຄນທີື່ຢ່ໃນໄວກາງຄນ; ພວກເຂາເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ມີຄວາມຈິງ ແລະ ຖກຄນອື່ນເຄາລບ
ແລະ ນີື້ແມ່ນຄນທີື່ມີຄາພະຍານ ແລະ ເປັນການສະແດງອອກຂອງພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄນທີື່ຮັກພຣະເຈື້າຈະດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອງຕະຫຼອດໄປ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບ ດຄັດ ຕອນ ຈາ ກກາ ນ ເ ທ ດສະ ໜ າ ແ ລະ ກາ ນ ສ ນ ທ ະ ນ າ ສ າ ລັບ ອູ້າ ງອີງ :
ຢ່າງໜູ້ອຍທີສ
ື່ ຸດ ບຸກຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງຈະປະຕິບັດຫູ້າລັກສະນະຂອງຊີວິດຝ່າຍ
ວິນຍານເຫຼັ່ານີື້ໃນແຕ່ລະມື້: ອ່ານພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ອະທິຖານຫາພຣະເຈື້າ, ສນທະນາໃນຄວາມ
ຈິງ, ຮູ້ອງເພງນະມັດສະການ ແລະ ຍູ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງໃນທຸກສິື່ງ. ຖູ້າ
ເຈື້າມີຊີວິດແຫ່ງການຊຼຸມນຸມອີກດູ້ວຍ, ເຈື້າກໍຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ. ຖູ້າບຸກຄນໃດໜື່ງມີຄວາມ
ສາມາດທັ່ວໄປທີື່ຈະຮັບ, ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂາສາມາດຢັົ່ງເຖິງເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈື້າຫຼັງຈາກທີື່
ໄດູ້ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າດູ້ວຍຕວພວກເຂາເອງ, ພວກເຂາສາມາດເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງ ແລະ ຮູ້ຈັກ
ປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ, ແລູ້ວມັນກໍສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ບຸກຄນດັັ່ງກ່າວຈະສາເລັດໃນຄວາມເຊື່ອຂອງ
ພວກເຂາ. ຖູ້າບຸກຄນໃດໜື່ງບໍໍ່ມີຊີວິດຝ່າຍວິນຍານແບບນີື້ ຫຼ ຖູ້າຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງພວກເຂາບໍໍ່
ຖກຕູ້ອງຢ່າງຍິື່ງ, ພຽງແຕ່ມີຢ່ໃນບາງຄັື້ງບາງຄາວ, ແລູ້ວບຸກຄນນັື້ນກໍເປັນຜູ້ເຊື່ອທີື່ສັບສນ. ຜູ້ເຊື່ອທີື່
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ສັບສນບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຜນທີື່ດີຈາກການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາໄດູ້. ການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໂດຍ
ປາສະຈາກການດາລງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານກໍເປັນພຽງການຮັບໃຊູ້ຄວາມເຊື່ອແຕ່ປາກ; ສາລັບຄນແບບ
ນັື້ນແມ່ນບໍໍ່ມີພຣະເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ, ແຮງໄກທີື່ຈະຢາເກງພຣະເຈື້າ. ບຸກຄນດັັ່ງກ່າວຈະມີ
ລັກສະນະຂອງມະນຸດທີື່ເໝາະສມໄດູ້ແນວໃດ?
............
ມີສິບຂໍໍ້ໃຫູ້ສັງເກດໃນການປະຕິບັດ ແລະ ການເຂື້າສ່ ເມື່ອເວື້າເຖິງລັກສະນະຂອງບຸກຄນທີື່ເໝ
າະສມຄວນມີ:
1. ປະຕິບັດຕາມມາລະຍາດ, ຮູ້ຈັກກດລະບຽບ ແລະ ນັບຖຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ດແລຜູ້ໜຸ່ມນູ້ອຍ.
2. ນາພາວິຖີຊີວິດທີື່ເໝາະສມ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ເຈື້າເອງ ແລະ ຕໍໍ່ຄນອນ
ື່ .
3. ນຸ່ງເຄື່ອງໃນລັກສະນະທີື່ສະຫງ່າງາມ ແລະ ສຸພາບ; ການນຸ່ງເຄື່ອງແບບແປກປະຫຼາດ ຫຼ ຫຼູ
ຫຼາແມ່ນເປັນສິື່ງເກອດຫູ້າມ.
4. ບໍວ່າຍູ້ອນເຫດຜນຫຍັງກໍຕາມ, ຢ່າຢືມເງິນຈາກອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງ ແລະ ຢ່າໃຊູ້ຊັບສິນຂອງ
ຄນອື່ນຢ່າງງ່າຍດາຍ.
5. ການພວພັນກັບເພດກງກັນຂູ້າມຕູ້ອງມີຂອບເຂດ; ການກະທາຕູ້ອງມີກຽດ ແລະ ທ່ຽງທາ.
6. ຢ່າໂຕູ້ຖຽງກັບຜູ້ຄນ; ຈັ່ງຮຽນຮູ້ທີື່ຈະຟັງຄນອື່ນຢ່າງອດທນ.
7. ຮັກສາສຸຂະອະນາໄມທີື່ດີ, ແຕ່ພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການ.
8. ມີປະຕິກິລິຍາ ແລະ ຄວາມສາພັນທີື່ຖກຕູ້ອງກັບຄນອື່ນ, ຮຽນຮູ້ທີື່ຈະເຄາລບ ແລະ ຄານງ
ເຖິງຄນອື່ນ ແລະ ຮັກເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ.
9. ເຮັດໃນສິື່ງທີື່ເຈື້າສາມາດເຮັດໄດູ້ເພື່ອຊ່ວຍຄນທີື່ທຸກຍາກ; ຢ່າຂໍ ຫຼ ຮັບເອາສິື່ງຂອງຈາກຄນ
ອື່ນ.
10. ຢ່າເຮັດໃຫູ້ຄນອື່ນຮັບໃຊູ້ເຈື້າ; ຢ່າໃຫູ້ຄນອື່ນເຮັດວຽກທີື່ເຈື້າຄວນເຮັດດູ້ວຍຕວເຈື້າເອງ.
ສິບກດລະບຽບຂູ້າງເທິງຄວນເປັນສິື່ງທີື່ຢ່າງຕໍ່າສຸດທີື່ຜູ້ເຊື່ອທຸກຄນຄວນປະຕິບັດໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຂາ; ຜູ້ໃດກໍຕາມທີື່ລະເມີດກດລະບຽບເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນມີບຸກຄະລິກຕໍ່າຫຼາຍ. ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ສາມາດເອີື້ນ
ໄດູ້ວ່າ ກດລະບຽບຂອງຄວເຮອນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄນທີື່ລະເມີດກດລະບຽບນີື້ຢ່ເລື້ອຍໆແມ່ນຈະ
ຖກປະຖິື້ມຢ່າງແນ່ນອນ.
ທຸກຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຍັງຈາເປັນຕູ້ອງຈາລອງຕນເອງຕາມສິບລັກສະນະນິໄສຄິດບວກ
ຂອງໄພ່ພນບຮານ. ຄນທີື່ປະຕິບັດ ແລະ ຍດຖສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຢ່າງເປັນປະຈາກໍຈະເກັບກ່ຽວລາງວັນສ່ວນ
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ຕວທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກມັນເປັນປະໂຫຍດສາລັບມະນຸດຊາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສິບຫຼັກການທີື່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເໝາະສມຂອງໄພ່ພນ:
1. ປະຕິບັດການອຸທິດຕນທາງຝ່າຍວິນຍານທຸກໆເຊື້າ ໂດຍອະທິຖານ ແລະ ອ່ານພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າເປັນເວລາປະມານເຄິື່ງຊັ່ວໂມງ.
2. ສະແຫວງຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໃນທຸກສິື່ງໃນແຕ່ລະມື້ ເພອ
ື່ ວ່າເຈື້າຈະນາຄວາມຈິງ
ເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຢ່າງຖກຕູ້ອງຫຼາຍຂື້ນ.
3. ສນທະນາກັບທຸກຄນທີື່ເຈື້າຕິດຕໍໍ່ພວພັນນາ, ຮຽນຮູ້ຈາກຈຸດແຂງຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ
ທດແທນຈຸດອ່ອນຂອງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອວ່າພວກເຈື້າທັງສອງຈະໄດູ້ພດ
ັ ທະນາ.
4. ມີທັດສະນະຄະຕິທີື່ເປັນບວກຕໍໍ່ຊີວິດ, ຮູ້ອງເພງນະມັດສະການ ແລະ ຍູ້ອງຍໍສັນລະເສີນຢ່ສະເ
ໝີ ແລະ ຂອບພຣະຄຸນສາລັບຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະເຈື້າ.
5. ບໍໍ່ຕິດພັນກັບທາງໂລກ; ຍັບເຂື້າໃກູ້ພຣະເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າຢ່ເປັນປະຈາ ແລະ ບໍໍ່ແຊກ
ແຊງໃນເລື່ອງຂອງຄນອນ
ື່ .
6. ມີສະຕິປັນຍາໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າ ແລະ ຢ່ໃຫູ້ຫ່າງຈາກສະຖານທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍ ແລະ ອັນຕະລາຍ.
7. ຢ່າໂຕູ້ຖຽງກັບຜູ້ຄນ, ໃຫູ້ມີການສນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ ແລະ ເຂາື້ ກັບຄນອື່ນໄດູ້ເປັນ
ຢ່າງດີ.
8. ມີຄວາມສຸກກັບທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າສາມາດເຮັດໄດູ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼອຄນອື່ນ, ຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວນ
ຂອງພວກເຂາ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂາແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຂອງພວກເຂາໃນທາງເຂື້າແຫ່ງຄວາມ
ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ.
9. ຮຽນຮູ້ຈັກເຊື່ອຟັງຄນອື່ນ, ຢ່າຄວບຄຸມ ຫຼ ບັງຄັບຜູ້ຄນ; ປ່ອຍໃຫູ້ຄນອື່ນໄດູ້ຮັບຜນ
ປະໂຫຍດບາງຢ່າງໃນທຸກໆເລື່ອງ.
10. ນະມັດສະການພຣະເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າຢເ່ ລື້ອຍໆ; ປ່ອຍໃຫູ້ພຣະອງປົກຄອງໃນທຸກສິື່ງ
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພຣະອງພໍໃຈໃນທຸກຢ່າງ.
ສິບຫຼັກການຂູ້າງເທິງສາລັບຊີວິດ ແລະ ສິບວິທີທີື່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເໝາະສມຂອງໄພ່ພນຄ
ທຸກສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນສາມາດເຮັດໄດູ້. ພວກເຂາສາມາດນໍ້າເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຕາບໃດທີື່ພວກເຂາເຂື້າໃຈ
ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນ ແລະ ການລະເມີດເປັນບາງຄັື້ງບາງຄາວກໍບໍໍ່ຍາກທີື່ຈະແກູ້ໄຂໄດູ້. ແນ່ນອນ, ບຸກຄນໃດໜື່
ງທີື່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ຕໍ່າຫຼາຍແມ່ນຖກລະເວັື້ນ.
(ຄັດຈາກໜັງສການສນທະນາຈາກເບື້ອງເທິງ)
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ຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ເໝາະສມເຖິງການມີຄວາມສານກ, ເຫດຜນ, ລັກສະນະ ແລະ ສັກສີ.
ຄວາມສານກ ແລະ ເຫດຜນພູ້ອມທັງການສະແດງເຖິງຄວາມອດກັື້ນ, ການມີຄວາມອດທນຕໍໍ່ຄນ
ອື່ນ, ການຊື່ສັດ, ການມີສະຕິປັນຍາໃນປະຕິກິລິຍາຂອງເຈື້າ ແລະ ການມີຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງສາລັບ
ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຫູ້າຄຸນລັກສະນະທີື່ຄວນມີຢ່ພາຍໃນຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ເໝາະສມ.
ຄຸນລັກສະນະທາອິດກໍຄການມີຫວໃຈທີື່ອດກັື້ນ. ບໍໍ່ວ່າພວກເຮາຈະເຫັນຂໍໍ້ບກຜ່ອງໃດກໍຕາມໃນ
ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງພວກເຮາ, ພວກເຮາກໍຄວນປະຕິບັດຕໍໍ່ພວກເຂາຢ່າງຖກຕູ້ອງ, ສະແດງຄວາມ
ອດທນ ແລະ ຄວາມເຂື້າໃຈ. ພວກເຮາບໍໍ່ຄວນຕັດພວກເຂາອອກໄປ ຫຼ ໂຈມຕີພວກເຂາຢ່າງແຮງ.
ເມື່ອພວກເຮາເຫັນຂໍໍ້ບກຜ່ອງ ຫຼ ຄວາມເສອ
ື່ ມຊາມທີື່ຖກເປີດເຜີຍໃນຄນອື່ນ, ພວກເຮາຄວນຈື່ໄວູ້
ວ່າ ນີື້ແມ່ນຊ່ວງເວລາຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ, ສະນັື້ນ ມັນຈື່ງປົກກະຕິທີື່
ຄນຖກເລອກຂອງພຣະເຈື້າຈະເປີດເຜີຍຄວາມເສື່ອມຊາມ ແລະ ພວກເຮາກໍຄວນເຂື້າໃຈ. ນອກຈາກ
ນັື້ນ, ພວກເຮາຈາເປັນຕູ້ອງຫຼຽວເບິື່ງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮາເອງ; ພວກເຮາບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງ
ເປີດເຜີຍຄວາມເສື່ອມຊາມໜູ້ອຍກວ່າຄນອື່ນ. ພວກເຮາຄວນປະຕິບັດຕໍໍ່ການທີື່ຄນອື່ນເປີດເຜີຍ
ຄວາມເສື່ອມຊາມໃນລັກສະນະດຽວກັບທີື່ພວກເຮາປະຕິບັດຕໍໍ່ການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຮາເອງ. ນີື້
ແມ່ນວິທີທີື່ພວກເຮາສາມາດມີຄວາມອດທນຕໍໍ່ຄນອື່ນ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດອດທນກັບຄນອື່ນ, ນັື້ນກໍ
ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈື້າມີບັນຫາກັບເຫດຜນຂອງເຈາື້ ; ມັນຍັງສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈຄວາມຈິງ
ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ການບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໝາຍຄວາມວ່າ
ແນວໃດ? ຖູ້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ມາເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດ ແລະ ມະນຸດຍັງກາລັງ
ດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃນຊ່ວງເວລາຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຮາກໍບໍໍ່ໄດູ້
ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ສະນັື້ນ, ທຸກຄນຈະເປັນຕູ້ອງເປີດເຜີຍຄວາມເສື່ອມຊາມ. ບັດນີື້ ທຸກຄນກາລັງ
ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຢ່າງຖກຕູ້ອງ, ເຂື້າໃຈຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ຜະເຊີນ
ກັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ. ທຸກຄນຢ່ໃນຊ່ວງເວລາແຫ່ງການເຂື້າສ່ຄວາມຈິງ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຮັບ
ເອາຄວາມຈິງຢ່າງສມບນເທື່ອ. ມີພຽງແຕ່ເມື່ອຜຄ
ູ້ ນໄດູ້ຮັບເອາຄວາມຈິງ, ອຸປະນິໄສຊີວິດຂອງພວກ
ເຂາຈື່ງຈະເລີື່ມປ່ຽນແປງ. ເມື່ອຜູ້ຄນເຂື້າໃຈຂໍໍ້ນີື້ ພວກເຂາກໍຈະມີເຫດຜນຂອງຄນທີື່ເໝາະສມ ແລະ
ພວກເຂາກໍຍັງຈະປະຕິບັດຕໍໍ່ຄນອື່ນຢ່າງມີເຫດຜນ. ຖູ້າຜູ້ຄນຂາດເຫດຜນ, ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ປະຕິບັດ
ຕໍໍ່ຄນອື່ນຢ່າງມີເຫດຜນ.
ຄຸນລັກສະນະທີສອງຄການປະຕິບັດຄວາມອດທນຕໍໍ່ຄນອື່ນ. ການອດກັື້ນແຕ່ຢ່າງດຽວແມ່ນບໍໍ່
ພຽງພໍ; ເຈື້າຍັງຕູ້ອງອດທນ. ບາງຄັື້ງ ເຈື້າສາມາດອດກັື້ນ ແລະ ເຂື້າໃຈ, ແຕ່ອູ້າຍເອອ
ື້ ຍນູ້ອງບາງຄນ
ຈະເຮັດບາງສິື່ງທີື່ທາຮູ້າຍ ຫຼ ລ່ວງເກີນເຈື້າຢ່າງຫຼກ
ີ ຫຼ່ຽງບໍໍ່ໄດູ້. ພາຍໃຕູ້ສະຖານະການເຫຼັ່ານີື້, ອຸປະ
ນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດແມ່ນມັກຈະຮຸນແຮງຂື້ນ, ຍູ້ອນພວກເຂາທຸກຄນມັກຕໍໍ່ສູ້ ແລະ ປ້ອງ
ກັນສັກສີຂອງພວກເຮາເອງ ແລະ ພວກເຮາທຸກຄນເຫັນແກ່ຕວ ແລະ ທະນງຕວ. ສະນັື້ນ ຖູ້າມີຄນ
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ໃດໜື່ງເວື້າບາງສິື່ງທີື່ທາຮູ້າຍເຈື້າ ຫຼ ເຮັດບາງສິື່ງທີື່ເຈື້າຮູ້ສກວ່າເປັນຕາລັງກຽດ, ເຈື້າກໍຄວນອດທນ.
ຄວາມອດທນກໍຕູ້ອງຢ່ໃນຂອບເຂດຂອງເຫດຜນອີກດູ້ວຍ. ຜູ້ຄນຈະພັດທະນາຄວາມອດທນຖູ້າ
ພວກເຂາມີເຫດຜນເທັ່ານັື້ນ. ແຕ່ພວກເຮາຈະສາມາດອດທນໄດູ້ແນວໃດ? ຖູ້າເຈື້າຕູ້ອງການມີຄວາມ
ອດທນຕໍໍ່ຄນອື່ນ, ເຈື້າຈາເປັນຕູ້ອງບັນລຸຄວາມເຂື້າໃຈກ່ຽວກັບພວກເຂາກ່ອນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍໍ່ວ່າ
ຜູ້ໃດຈະເວື້າບາງສິື່ງທີື່ທາຮູ້າຍເຈື້າ, ເຈື້າກໍຄວນເຂື້າໃຈສິື່ງນີື້ກ່ອນ: “ຄາເວື້າຂອງເຂາໄດູ້ທາຮູ້າຍ
ຂູ້ານູ້ອຍ. ສິື່ງທີື່ເຂາເວື້າເບິື່ງຄກາລັງເປີດໂປງຂໍໍ້ບກຜ່ອງຂອງຂູ້ານູ້ອຍ ແລະ ປະກດວ່າກາລັງເລັງໃສ່
ຂູ້ານູ້ອຍ. ຖູ້າຄາເວື້າຂອງເຂາກາລັງເລັງໃສ່ຂູ້ານູ້ອຍ, ເຂາໝາຍແນວໃດກັບຄາເວື້າເຫຼັ່ານັື້ນ? ເຂາ
ກາລັງພະຍາຍາມທາຮູ້າຍຂູ້ານູ້ອຍບໍ? ເຂາເບິື່ງວ່າຂູ້ານູ້ອຍເປັນສັດຕຂອງເຂາບໍ? ເຂາກຽດຊັງຂູ້ານູ້ອຍ
ບໍ? ເຂາກາລັງຕູ້ອງການແກູ້ແຄູ້ນຂູ້ານູ້ອຍບໍ? ຂູ້ານູ້ອຍບໍໍ່ໄດູ້ລ່ວງເກີນເຂາ, ສະນັື້ນ ຄາຕອບຕໍໍ່ຄາຖາມ
ເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ສາມາດຕອບໄດູ້ວ່າ ແມ່ນແລູ້ວ”. ເມື່ອເປັນເຊັັ່ນນັື້ນ, ບໍໍ່ວ່າອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງເຫຼັ່ານີື້ຈະເວື້າຫຍັງ
ກໍຕາມ, ພວກເຂາບໍໍ່ມີເຈດຕະນາທີື່ຈະທາຮູ້າຍເຈື້າ ແລະ ປະຕິບັດຕໍໍ່ເຈື້າຄກັບສັດຕຂອງພວກເຂາ. ນັນ
ື້
ແມ່ນສິື່ງທີແ
ື່ ນ່ນອນ. ເມອ
ື່ ພວກເຂາເວື້າຖູ້ອຍຄາເຫຼັ່ານີື້ ພວກເຂາພຽງແຕ່ສາແດງເຖິງສິງື່ ທີື່ບຸກຄນທີື່ເ
ໝາະສມຄິດ, ພວກເຂາກາລັງສນທະນາເຖິງຄວາມຈິງ, ສນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ເປີດໂປງຄວາມ
ເສື່ອມຊາມຂອງຜູ້ຄນ ຫຼ ຮັບຮູ້ສະພາວະທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາເອງ; ພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ມີເຈດຕະນາ
ເຈາະຈງໃສ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງໂດຍສະເພາະຢ່າງແນ່ນອນ. ກ່ອນອື່ນ ເຈື້າມີຄວາມເຂື້າໃຈ, ແລູ້ວຄວາມໃຈ
ຮູ້າຍຂອງເຈື້າກໍສາມາດຫາຍໄປ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນ ເຈື້າກໍສາມາດບັນລຸຄວາມອດທນໄດູ້. ບາງຄນຈະ
ຖາມວ່າ: “ຖູ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງໂຈມຕີຂູ້ານູ້ອຍຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ເຈາະຈງໃສ່ຂູ້ານູ້ອຍ ແລະ ຕັື້ງໃຈເວື້າສິື່ງ
ເຫຼັ່ານີື້ເພື່ອບັນລຸເປົື້າໝາຍບາງຢ່າງ, ແລູ້ວຂູ້ານູ້ອຍຈະອດທນໄດູ້ແນວໃດ?” ນີື້ຄວິທີທີື່ເຈື້າຄວນ
ອດທນ: “ເຖິງແມ່ນຈະມີຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງຕັື້ງໃຈໂຈມຕີຂູ້ານູ້ອຍ, ຂູ້ານູ້ອຍກໍຄວນອດທນເຊັັ່ນກັນ. ນີື້ກໍ
ຍູ້ອນພວກເຂາເປັນອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງຂູ້ານູ້ອຍ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນສັດຕຂອງຂູ້ານູ້ອຍ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຜີ
ຮູ້າຍ ຫຼ ຊາຕານຢ່າງແນ່ນອນ. ມັນຫຼີກຫຼ່ຽງບໍໍ່ໄດູ້ ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຕູ້ອງເປີດເຜີຍຄວາມເສື່ອມຊາມ
ບາງຢ່າງ ແລະ ມີເຈດຕະນາບາງຢ່າງໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາຢ່ແລູ້ວ. ນີື້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ຂູ້ານູ້ອຍ
ຄວນເຂື້າໃຈ, ເຫັນອກເຫັນໃຈ ແລະ ອດທນ”. ເຈື້າຄວນຄິດໃນລັກສະນະນີື້, ແລູ້ວໃຫູ້ອະທິຖານ
ຫາພຣະເຈື້າ ແລະ ເວື້າວ່າ: “ພຣະເຈື້າເອີຍ, ມີຄນບາງຄນຫາກໍໍ່ທາຮູ້າຍສັກສີຂອງຂູ້ານູ້ອຍ. ຂູ້ານູ້ອຍບໍໍ່
ຍອມຮັບການເສຍໜູ້າ; ຂູ້ານູ້ອຍຕູ້ອງການປ່ອຍອາລມຂອງຂູ້ານູ້ອຍ ແລະ ໂຈມຕີພວກເຂາຢ່ສະເໝີ.
ນີື້ຄການເປີດເຜີຍຄວາມເສື່ອມຊາມຢ່າງແທູ້ຈງິ . ຂູ້ານູ້ອຍມັກຄິດວ່າຂູ້ານູ້ອຍມີຄວາມຮັກສາລັບຄນ
ອື່ນ, ແຕ່ບັດນີື້ ຄາເວື້າຂອງຄນບາງຄນໄດູ້ແທງຂູ້ານູ້ອຍທີື່ຫວໃຈ ຈນຂູ້ານູ້ອຍບໍໍ່ສາມາດຮັບເອາມັນ
ໄດູ້. ຂູ້ານູ້ອຍຕູ້ອງການໂຈມຕີຄນ. ຂູ້ານູ້ອຍຕູ້ອງການແກູ້ແຄູ້ນ. ຄວາມຮັກຂອງຂູ້ານູ້ອຍຢ່ໃສ? ສິງື່
ທັງໝດນີື້ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ບໍໍ່ເປັນຄວາມກຽດຊັງບໍ? ຂູ້ານູ້ອຍຍັງມີຄວາມກຽດຊັງໃນຫວໃຈຂອງ
ຂູ້ານູ້ອຍ! ພຣະເຈື້າເອີຍ, ວິທທ
ີ ພ
ື່ີ ຣະອງສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍພ
ໍ່ ວກຂູ້ານູ້ອຍ ແລະ ໃຫູ້ອະໄພພວກ
ຂູ້ານູ້ອຍສາລັບການກະທາຜິດຂອງພວກຂູ້ານູ້ອຍແມ່ນວິທີທີື່ພວກຂູ້ານູ້ອຍຄວນມີຄວາມເມດຕາ
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ສາລັບຄນອື່ນ. ພວກຂູ້ານູ້ອຍບໍໍ່ຄວນມີຄວາມຄຸນເຄື່ອງຕໍໍ່ຄນອື່ນ. ພຣະເຈື້າເອີຍ, ກະລຸນາປົກປ້ອງ
ຂູ້ານູ້ອຍ, ຢ່າປ່ອຍໃຫູ້ທາມະຊາດຂອງຂູ້ານູ້ອຍລຸກໄໝູ້ຂື້ນ. ຂູ້ານູ້ອຍປາຖະໜາທີື່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະອງ
ແລະ ດາລງຊີວິດພາຍໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອງ. ທຸກສິື່ງທີື່ພວກຂູ້ານູ້ອຍເຮັດ, ພວກຂູ້ານູ້ອຍເຮັດ
ໂດຍບໍໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ຕໍໍ່ຕາູ້ ນພຣະຄຣິດ ແລະ ພຣະເຈື້າຫຼາຍເກີນໄປ, ແຕ່ພຣະຄຣິດກໍຍັງອດທນກັບ
ພວກຂູ້ານູ້ອຍ. ພຣະເຈື້າກາລັງປະຕິບັດຂັື້ນຕອນນີື້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອງພູ້ອມກັບຄວາມອດທນ
ແລະ ຄວາມຮັກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ພຣະຄຣິດຕູ້ອງອດທນກັບຄວາມເຈັດປວດ, ຄວາມອັບອາຍ ແລະ
ການໃສ່ຮູ້າຍປ້າຍສີຫຼາຍສໍ່າໃດ? ຖູ້າພຣະຄຣິດສາມາດອດທນໄດູ້, ແລູ້ວຄວາມອດທນເລັກນູ້ອຍທີື່
ພວກຂູ້ານູ້ອຍຈາເປັນຕູ້ອງມີແມ່ນບໍໍ່ມີຫຍັງເລີຍ! ແລູ້ວຄວາມອດທນຂອງພວກຂູ້ານູ້ອຍກໍ
ຂາດເຂີນຫາຍ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມອດທນຂອງພຣະຄຣິດ...”. ຫຼັງຈາກທີື່ເຈື້າໄດູ້ອະທິຖານໃນ
ລັກສະນະນີື້ ເຈື້າຈະຮູ້ສກວ່າເຈື້າເສື່ອມຊາມເກີນໄປ, ບໍໍ່ສາຄັນເກີນໄປ, ຂາດວຸດທິພາວະເກີນໄປ ແລະ
ນີື້ກໍຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີື່ຄວາມໂກດຮູ້າຍຂອງເຈາື້ ຖກລະງັບ. ນີື້ແມ່ນວິທີທີື່ເຈື້າສາມາດບັນລຸຄວາມ
ອດທນໄດູ້.
ຄຸນລັກສະນະທີື່ສາມແມ່ນການປະຕິບັດຕໍໍ່ຄນອື່ນດູ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ. ການຊື່ສັດຕໍໍ່ຄນອື່ນໝາຍ
ຄວາມວ່າ ບໍໍ່ວ່າພວກເຮາເຮັດຫຍັງກໍຕາມ, ບໍໍ່ວ່າມັນຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼອຄນອື່ນ ຫຼ ຄອຍຮັບໃຊູ້
ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງພວກເຮາ ຫຼ ການສນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ, ພວກເຮາກໍຕູ້ອງເວື້າອອກຈາກ
ຫວໃຈ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍເຮັດສິື່ງນັື້ນ ກໍຢ່າເທດສະໜາກ່ຽວກັບມັນ. ເມື່ອໃດກໍຕາມທີື່
ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຕູ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອຂອງພວກເຮາ, ພວກເຮາກໍຄວນຊ່ວຍເຫຼອພວກເຂາ. ບໍໍ່ວ່າ
ພວກເຮາຕູ້ອງປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຫຍັງກໍຕາມ, ພວກເຮາກໍຄວນປະຕິບັດ. ໃຫູ້ເຮັດແທູ້, ຢ່າເຮັດແບບ
ຈອມປອມ ຫຼ ທາທ່າເຮັດ... ແນ່ນອນ, ການເປັນບຸກຄນທີື່ຊື່ສັດຈາເປັນຕູ້ອງມີສະຕິປັນຍາເລັກນູ້ອຍ
ເມື່ອຈັດການກັບບຸກຄນໃດໜື່ງ. ຖູ້າເຈື້າເຫັນວ່າ ບຸກຄນນີື້ເພິື່ງພາບໍໍ່ໄດູ້ ຍູ້ອນຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງ
ພວກເຂາຮູ້າຍແຮງເກີນໄປ, ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດເບິື່ງເຫັນພວກເຂາ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂາຈະເຮັດ
ຫຍັງ, ແລູ້ວເຈື້າກໍຕູ້ອງນາໃຊູ້ສະຕິປັນຍາ ແລະ ລະເວັື້ນຈາກການບອກທຸກສິື່ງແກ່ພວກເຂາ. ການ
ເປັນບຸກຄນທີື່ຊື່ສັດຈາເປັນຕູ້ອງມີຫຼັກການ. ຢ່າເວາື້ ກ່ຽວກັບສິື່ງຕ່າງໆທີື່ເຈື້າບໍໍ່ຄວນເວື້າເຖິງແບບ
ລັບຫລັບຕາ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ການເປັນຄນທີື່ຊື່ສັດຈາເປັນຕູ້ອງມີການເວື້າດູ້ວຍເຫດຜນ ແລະ
ຄວາມເໝາະສມ. ບາງຄນຢືນຢັນທີື່ຈະປະຕິບັດຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ເປີດຫວໃຈຂອງພວກເຂາໃຫູ້ແກ່ຜູ້
ໃດຜູ້ໜື່ງ ບໍໍ່ວ່າພວກເຂາອາດຈະຫຍຸູ້ງຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ. ນັື້ນແມ່ນການປະຕິບັດຂອງບຸກຄນທີື່ຊື່ສັດ
ແນວໃດ? ມັນບໍໍ່ແມ່ນສິງື່ ທີື່ໂງ່ຈູ້າບໍ? ການເປັນບຸກຄນຊື່ສັດບໍໍ່ແມ່ນການເປັນຄນໂງ່. ມັນແມ່ນກ່ຽວ
ກັບຄວາມສະຫຼາດ, ລຽບໆ ແລະ ເປີດເຜີຍ ແລະ ບໍໍ່ຫຼອກລວງ. ເຈື້າຕູ້ອງເປັນຄນເໝາະສມ ແລະ
ສະຫຼາດ. ຄວາມຊື່ສັດແມ່ນຖກສູ້າງຂື້ນບນພື້ນຖານຂອງຄວາມຮູ້ສກ. ນີແ
ື້ ມ່ນຄວາມໝາຍຂອງການ
ຊື່ສັດເມື່ອເວລາຈັດການກັບຜູ້ຄນ ແລະ ການເປັນບຸກຄນທີື່ຊື່ສັດ. ແນ່ນອນ ສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດກ່ຽວ
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ກັບການເປັນຄນທີື່ຊື່ສັດແມ່ນການຊື່ສັດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ມັນຈະບໍໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ບໍ ຖູ້າເຈື້າເປັນບຸກຄນ
ທີື່ຊື່ສັດເມື່ອຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າຄນອື່ນເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຊື່ສັດເມື່ອຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ ຫຼອກລວງພຣະອງ?
ຖູ້າເຈື້າສະແຫວງຫາເພອ
ື່ ເປັນຄນຊື່ສັດຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວເຈື້າກໍຈະກາຍເປັນຄນຊື່ສັດຕໍໍ່ໜູ້າຄນ
ອື່ນໂດຍທາມະຊາດ. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດສື່ຊັດຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າໄດູ້, ແລູ້ວເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດສື່ຊັດຕໍໍ່ໜູ້າຄນ
ອື່ນໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າເຈື້າກາລັງເຂື້າສ່ຄວາມຈິງລັກສະນະໃດ ຫຼ ເຂື້າສ່ສິື່ງທີື່ດແ
ີ ບບໃດກໍຕາມ, ເຈື້າຕູ້ອງເຮັດ
ສິື່ງນັື້ນຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າກ່ອນ. ຫຼັງຈາກທີື່ເຈື້າໄດູ້ບັນລຸຜນຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າແລູ້ວ, ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດດາລງ
ຊີວິດແບບນັື້ນຕໍໍ່ໜູ້າຄນອື່ນຢ່າງເປັນທາມະຊາດ. ຢ່າບັງຄັບຕນເອງໃຫູ້ເຮັດນີື້ ຫຼ ເຮັດນັື້ນຕໍໍ່ໜູ້າຄນ
ອື່ນ, ແຕ່ຫງຼັ ຈາກນັື້ນກໍເຮັດໃນສິື່ງທີື່ເຈື້າຕູ້ອງການຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າຢ່າງອາເພີໃຈ. ເຮັດແບບນັື້ນແມ່ນບໍໍ່
ໄດູ້. ສິື່ງສາຄັນທີື່ສຸດກໍຄການເຮັດສິື່ງນັື້ນຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ເພາະວ່າຜຣະອງຄຜູ້ທດສອບມະນຸດຊາດ
ແລະ ຄື້ນຫາຫວໃຈຂອງພວກເຂາ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດຜ່ານການທດສອບນີື້ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ, ເຈື້າກໍມີ
ຄວາມເປັນຈິງຢ່າງແທູ້ຈງິ . ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຜ່ານການທດສອບນີື້ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ, ເຈື້າກໍບໍໍ່ມີຄວາມ
ເປັນຈິງ, ນີື້ແມ່ນຫຼັກການຂອງການປະຕິບັດຄວາມຈິງ.
ຄຸນລັກສະນະທີສີື່ຄ ການມີສະຕິປັນຍາໃນປະຕິກິລິຍາຂອງເຈື້າ. ບາງຄນເວາື້ ວ່າ: “ການເຂື້າກັນ
ໄດູ້ດີກັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຈາເປັນຕູ້ອງມີສະຕິປັນຍາບໍ?” ແມ່ນແລູ້ວ, ມັນຈາເປັນຕູ້ອງມີ, ຍູ້ອນ
ການນາໃຊູ້ສະຕິປັນຍາຍິື່ງເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນສາລັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງເຈື້າ. ບາງຄນຈະຖາມ
ວ່າ: “ການນາໃຊູ້ສະຕິປັນຍາກັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ມີເລ່ຫຼ່ຽມບໍ?” ສະຕິປັນຍາບໍໍ່ແມ່ນ
ເລ່ຫຼ່ຽມ. ກງກັນຂູ້າມ, ມັນເປັນສິື່ງທີື່ຢ່ກງກັນຂູ້າມກັບເລ່ຫຼ່ຽມຄນລະຂວ
ື້ . ການນາໃຊູ້ສະຕິປັນຍາໝ
າຍເຖິງການໃສ່ໃຈກັບວິທີທີື່ເຈື້າເວື້າກັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງ ເມື່ອເວລາວຸດທິພາວະຂອງພວກເຂາຕໍ່າ,
ນັື້ນກໍຄ ໃນກໍລະນີທີື່ພວກເຂາບໍໍ່ສາມາດຍອມຮັບໃນສິື່ງທີື່ເຈື້າເວື້າໄດູ້. ອີກຢ່າງ, ສາລັບຄນທີື່ມີວຸດ
ທິພາວະຕໍ່າ, ໂດຍສະເພາະຄນທີື່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ຄນທີື່ມີອຸປະນິໄສເສື່ອມຊາມ, ຖູ້າເຈື້າງ່າຍ
ເກີນໄປ ແລະ ເປີດເຜີຍ ແລະ ບອກພວກເຂາທຸກສິື່ງ, ມັນອາດງ່າຍທີື່ພວກເຂາຈະສູ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫູ້ກັບເຈື້າ ຫຼ ເອາປຽບເຈື້າ. ມັນບໍໍ່ດີເລີຍ. ສະນັື້ນ ໃນຂະນະທີື່ຜູ້ຄນມີອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມ,
ເຈື້າກໍຕູ້ອງລະມັດລະວັງໃນບາງຢ່າງຫຼາຍຂື້ນ ຫຼ ໜູ້ອຍລງ ແລະ ມີເຕັກນິກໃນການເວື້າ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ, ການລະມັດລະວັງກັບຜູ້ຄນບໍໍ່ໄດູ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍໍ່ຊ່ວຍເຫຼອພວກເຂາ ຫຼ ບໍໍ່ມີຄວາມຮັກ
ສາລັບພວກເຂາ, ມັນພຽງແຕ່ໝາຍເຖິງການບໍໍ່ບອກພວກເຂາບາງເລື່ອງທີື່ສາຄັນກ່ຽວກັບຄວເຮອນ
ຂອງພຣະເຈື້າໂດຍທັນທີ ແລະ ສື່ສານຄວາມຈິງໃຫູ້ກັບພວກເຂາແບບງ່າຍໆ. ຖູ້າພວກເຂາຕູ້ອງການ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອຝ່າຍວິນຍານໃນຊີວິດ, ຖູ້າພວກເຂາຮຽກຮູ້ອງການຫຼໍໍ່ລຽູ້ ງແຫ່ງຄວາມຈິງ, ພວກເຮາ
ກໍຕູ້ອງເຮັດທຸກສິື່ງທີພ
ື່ ວກເຮາສາມາດເຮັດໄດູ້ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາພໍໃຈໃນເລື່ອງນີື້. ແຕ່ຖູ້າພວກ
ເຂາຊັກຖາມເລື່ອງນີື້ ແລະ ເລື່ອງນັື້ນກ່ຽວກັບຄວເຮອນຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ເລື່ອງນີື້ ແລະ ເລື່ອງນັື້ນ
ກ່ຽວກັບຜູ້ນາ ແລະ ຜູ້ເຮັດພາລະກິດ, ກໍບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງບອກພວກເຂາ. ຖູ້າເຈື້າບອກພວກເຂາ, ພວກ
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ເຂາກໍອາດຈະປ່ອຍຂໍໍ້ມນນີື້ ແລະ ສິື່ງນີື້ຈະສັ່ງຜນກະທບຕໍໍ່ພາລະກິດໃນຄວເຮອນຂອງພຣະເຈື້າ. ເວື້າ
ອີກຢ່າງກໍຄ ຖູ້າມັນແມ່ນສິື່ງທີື່ພວກເຂາບໍໍ່ຄວນຮູ້ ຫຼ ບາງສິື່ງທີື່ພວກເຂາບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງຮູ້, ແລູ້ວຢ່າໃຫູ້
ພວກເຂາຮູ້ກ່ຽວກັບສິື່ງນີື້. ຖູ້າມັນແມ່ນສິື່ງທີພ
ື່ ວກເຂາຄວນຮູ້, ແລູ້ວໃຫູ້ເຮັດທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າສາມາດ
ເຮັດໄດູ້ເພື່ອແຈູ້ງໃຫູ້ພວກເຂາຮູ້ຢ່າງຈະແຈູ້ງ ແລະ ໂດຍບໍໍ່ມີການສະຫງວນ. ແລູ້ວແມ່ນຫຍັງຄສິື່ງທີື່
ພວກເຂາຄວນຮູ້? ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງແມ່ນສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນຄວນຮູ້: ພວກເຂາຄວນປະກອບມີ
ຄວາມຈິງແບບໃດ, ພວກເຂາຄວນເຂື້າໃຈຄວາມຈິງລັກສະນະໃດ, ພວກເຂາຄວນປະຕິບັດໜູ້າທີື່ໃດ,
ພວກເຂາເໝາະສມແກ່ການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ໃດ, ພວກເຂາຄວນປະຕິບັດໜູ້າທີື່ເຫຼັ່ານີື້ແນວໃດ, ຄວນ
ດາລງຊີວິດດູ້ວຍຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ເໝາະສມແນວໃດ, ຄວນດາລງຊີວິດແຫ່ງຄຣິສຕະຈັກແນວໃດ,
ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ແມ່ນສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນຄວນຮູ້. ໃນດູ້ານກງກັນຂູ້າມ, ກດລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການໃນ
ຄວເຮອນຂອງພຣະເຈື້າ, ພາລະກິດແຫ່ງຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ສະຖານະການຂອງອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງ
ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດຖກເປີດເຜີຍແກ່ບຸກຄນພາຍນອກ ຫຼ ຜູ້ບໍໍ່ເຊື່ອໃນຄອບຄວຂອງເຈື້າໄດູ້. ນີື້ແມ່ນ
ຫຼັກການທີື່ຕູ້ອງປະຕິບັດ ໃນເວລາທີື່ພວກເຮານາໃຊູ້ສະຕິປັນຍາ. ຕວຢ່າງ ເຊັັ່ນ: ເຈື້າບໍໍ່ຄວນເວື້າເຖິງຊື່
ຂອງຜູ້ນາຂອງເຈື້າ ຫຼ ສະຖານທີື່ພວກເຂາອາໄສຢ່ຈັກເທື່ອ. ຖູ້າເຈື້າເວື້າເຖິງສິື່ງເຫຼັ່ານີື້, ເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ວ່າຂໍໍ້
ມນນີື້ອາດໄປເຖິງຫຂອງຜູ້ບໍໍ່ເຊື່ອ ແລະ ມັນສາມາດກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໄດູ້ ຖູ້າສິື່ງນັື້ນຖກສັ່ງໃຫູ້ນັກ
ສບ ຫຼ ກຸ່ມສາຍລັບທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍ. ສິື່ງນີື້ຈາເປັນຕູ້ອງມີສະຕິປັນຍາ ແລະ ນີື້ກຄ
ໍ ເຫດຜນທີື່ເປັນຫຍັງເຮາ
ຈື່ງເວື້າວ່າ ການມີສະຕິປັນຍານັື້ນສາຄັນ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ເມື່ອເຈື້າລຽບງ່າຍ ແລະ ເປີດເຜີຍ, ມັນມີ
ເລື່ອງສ່ວນຕວບາງຢ່າງທີເື່ ຈື້າບໍໍ່ສາມາດບອກກັບທຸກຄນໄດູ້. ເຈື້າຕູ້ອງຕັດສິນວຸດທິພາວະຂອງອູ້າຍ
ເອື້ອຍນູ້ອງຂອງເຈື້າເພື່ອເບິື່ງວ່າ ຫຼັງຈາກທີື່ເຈື້າບອກພວກເຂາແລູ້ວ ພວກເຂາອາດຈະຂາດສິນທາ
ແລະ ເວື້າຢອກກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ເຈື້າເວື້າ, ສູ້າງບັນຫາໃຫູ້ກັບເຈື້າຫຼັງຈາກທີື່ຄາເວື້ານັື້ນຖກເຜີຍແຜ່ໄປທັ່ວ
ເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບຄວາມຊື່ສັດຂອງເຈື້າ. ນີື້ຄເຫດຜນທີື່ວ່າເປັນຫຍັງການເຮັດຕວລຽບ
ງ່າຍ ແລະ ເປີດເຜີຍຈື່ງຈາເປັນຕູ້ອງມີສະຕິປັນຍາ.
ຄຸນລັກສະນະທີຫູ້າຄການມີຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງສາລັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງ ຜທ
ູ້ ີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງ
ແທູ້ຈິງ. ສິງື່ ນີື້ກ່ຽວພັນເຖິງການເອາໃຈໃສ່ເລັກນູ້ອຍ, ການຊ່ວຍເຫຼອຕວຈິງ ແລະ ວິນຍານແຫ່ງການ
ຮັບໃຊູ້. ພວກເຮາຄວນມີການສນທະນາກັນຕື່ມກັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງເຫຼັ່ານັື້ນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ
ແລະ ສະໜອງການບາລຸງລູ້ຽງໃຫູ້ກັບພວກເຂາເພີື່ມເຕີມ. ມັນບໍໍ່ສາຄັນວ່າພວກເຂາເປັນຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ ຫຼ
ພວກເຂາໄດູ້ເຊື່ອເປັນເວລາຫຼາຍປີແລູ້ວ. ມີຫຼັກການໂດຍສະເພາກ່ຽວກັບຊີວິດແຫ່ງຄຣິສຕະຈັກ: ໃຫູ້
ດແລຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເປັນພິເສດ. ສນທະນາກັບພວກເຂາຫຼາຍຂື້ນ, ມອບການບາລຸງລູ້າງ
ໃຫູ້ກັບພວກເຂາຫຼາຍຂນ
ື້ ແລະ ຫດນໍ້າພວກເຂາຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອວ່າພວກເຂາຈະຖກຊ່ວຍດງຂື້ນໄວ
ເທັ່າທີື່ຈະໄວໄດູ້, ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂາທັນທີທີື່ພວກເຂາສາມາດເຮັດ
ໄດູ້. ສາລັບຄນທີື່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ຖູ້າມັນຊັດເຈນແລູ້ວວ່າພວກເຂາບໍໍ່ຮັກຄວາມຈິງຫຼັງຈາກ
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ຖກຫດນໍ້າໃນຊ່ວງເວລາໃດໜື່ງ, ແລູ້ວກໍບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເກີນໄປ
ກັບພວກເຂາ. ມັນບໍໍ່ຈາເປັນ ຍູ້ອນເຈື້າໄດູ້ເຮັດທຸກສິື່ງທີື່ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດູ້ແລູ້ວ. ມັນພຽງພໍແລູ້ວ
ເມື່ອເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈື້າ... ເຈື້າຈາເປັນຕູ້ອງເບິື່ງວ່າ ເຈື້າຄວນຕັື້ງໃຈໃສ່
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຜູ້ໃດ. ພຣະເຈື້າຈະເຮັດໃຫູ້ຄນທີື່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງສມບນບໍ? ຖູ້າ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະບໍໍ່ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນສມບນ, ແລູ້ວເປັນຫຍັງຜູ້ຄນຈື່ງຍັງດື້ດູ້ານເຮັດໃນສິື່ງນັື້ນຢ່າງ
ລັບຫລັບຕາ? ເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າໃຈໃນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແຕ່ກໍໝັື້ນໃຈໃນຕວເອງຢ່ສະເໝີ,
ນັື້ນບໍໍ່ແມ່ນຄວາມໂງ່ຈູ້າ ແລະ ການບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດບໍ? ສະນັື້ນ ໃຫູ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອ
ສາລັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງທີສ
ື່ ະແຫວງຫາຄວາມຈິງຢ່າງແທູ້ຈິງ, ຍູ້ອນພວກເຂາຄເປົື້າໝາຍແຫ່ງຄວາມ
ລອດພື້ນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນຄນຖກເລອກທີື່ຖກການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າຂອງພຣະອງ. ຖູ້າພວກເຮາ
ມັກສນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງກັບຄນເຫຼັ່ານີື້ດູ້ວຍຫວໃຈໜື່ງດຽວ, ຄວາມຄິດ ແລະ ການສັ່ງເສີມ
ກັນ ແລະ ໃຫູ້ການບາລຸງລູ້ຽງເຊິື່ງກັນແລະກັນ, ແລູ້ວສຸດທູ້າຍ ພວກເຮາກໍຈະໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ.
ເຈື້າກາລັງທໍລະຍດຕໍໍ່ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ເຂື້າຮ່ວມກັບຄນເຫຼັ່ານີື້... ຄນທີື່ຢ່ພາຍ
ໃນຄຣິສຕະຈັກ ຜູ້ມີຄວາມເປັນມະນຸດທີື່ເໝາະສມຄວນວາງຕນເອງໃຫູ້ຢ່ທ່າມກາງຄນທີື່ສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງ, ມີຄວາມສາພັນກັບພວກເຂາຢ່າງສັນຕິ ແລະ ຜ່ານທາງການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງແມ່ນໃຫູ້
ເສຍສະຫຼະຕນເອງເພື່ອພຣະເຈື້າດູ້ວຍຫວໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດໜື່ງດຽວກັນເທື່ອລະໜູ້ອຍ. ໃນລັກສະນະ
ນີ,ື້ ຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ເຈື້າກໍຍັງຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ,
ຍູ້ອນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ...
ການສນທະນາທີື່ພວກເຮາຫາກໍໍ່ກ່າວມານັື້ນ ແມ່ນຫູ້າຄຸນລັກສະນະທີື່ຕູ້ອງມີໃນຄວາມເປັນ
ມະນຸດທີື່ເໝາະສມ. ຖູ້າເຈື້າມີຫູ້າຄຸນລັກສະນະເຫຼາັ່ ນີື້ທັງໝດ, ເຈື້າກໍຈະສາມາດມີຄວາມສາພັນຢ່າງ
ສັນຕິກັບອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງຂອງເຈື້າ, ສາມາດຄື້ນພບຕາແໜ່ງຂອງເຈື້າພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະ
ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າດູ້ວຍສຸດຄວາມສາມາດຂອງເຈື້າ.
(ຄັດຈາກໜັງສການເທດສະໜາ ແລະ ການສນທະນາກ່ຽວກັບທາງເຂື້າສ່ຊີວິດ)

5. ຄວາ ມເຊ ື່ອ ໃນພ ຣະ ເຈ ື້າ ບໍໍ່ຄ ວນມີເ ພ ື່ອ ສະ ແ ຫ ວງຫ າ ສັນ ຕິສ ຸກ ແ ລະ ພ ອນ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ມະນຸດໄດູ້ຮັບຫຍັງ ນັບຕັື້ງແຕ່ທີື່ໄດູ້ເລີື່ມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າເປັນຄັື້ງທາອິດ? ເຈື້າໄດູ້ມາຮູ້ຈັກຫຍັງ
ແດ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ? ເຈື້າໄດູ້ປ່ຽນແປງຫຼາຍປານໃດ ຍູ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າທີື່ມີໃນພຣະເຈື້າ?
ມື້ນີື້ ພວກເຈື້າທັງຫຼາຍລູ້ວນແຕ່ຮູ້ແລູ້ວວ່າ ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຂອງມະນຸດ ບໍໍ່ແມ່ນສະເພາະສາລັບ
ຄວາມລອດພື້ນຂອງຈິດວິນຍານ ແລະ ເພື່ອຄວາມສຸກທາງເນື້ອກາຍເທັ່ານັື້ນ ຫຼ ຄວາມຜາສຸກຂອງ
ເນື້ອໜັງ ຫຼ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຊີວິດຂອງເຂາເພີມ
ື່ ພນຂື້ນ ຜ່ານການຮັກພຣະເຈື້າ ແລະ ອື່ນໆ. ເມື່ອ
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ເປັນແນວນັື້ນ, ຖູ້າເຈື້າຮັກພຣະເຈື້າ ເພື່ອຈຸດປະສງແຫ່ງຄວາມຜາສຸກຂອງເນື້ອໜັງ ຫຼ ຄວາມເພິື່ງ
ພໍໃຈຊັ່ວຂະນະ, ແລູ້ວເຖິງແມ່ນວ່າ ທູ້າຍທີື່ສຸດແລູ້ວ ຄວາມຮັກຂອງເຈື້າທີມ
ື່ ີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ຈະມາຮອດ
ຈຸດສງສຸດ ແລະ ພວກເຈາື້ ກໍບໍໍ່ຂໍຫຍັງອີກເລີຍ, ຄວາມຮັກທີື່ເຈື້າສະແຫວງຫາ ຍັງຄງເປັນຄວາມຮັກ
ທີື່ບໍໍ່ບໍລິສຸດ ແລະ ບໍໍ່ເປັນທີື່ພໍໃຈຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ຜູ້ທີື່ໃຊູ້ຄວາມຮັກທີື່ມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ເພື່ອເພີື່ມພນຊີວິດອັນ
ໜູ້າເບື່ອຂອງພວກເຂາ ແລະ ເຕີມເຕັມຊ່ອງວ່າງໃນໃຈຂອງພວກເຂາ ແມ່ນປະເພດຂອງຜູ້ຄນທີື່
ເຫັນແກ່ຕວສາລັບຊີວິດອັນແສນສະບາຍ, ບໍໍ່ແມ່ນຜູ້ທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ .
ຄວາມຮັກປະເພດນີື້ ແມ່ນການບັງຄັບ, ມັນເປັນການສະແຫວງຫາຄວາມເພິື່ງພໍໃຈທາງອາລມ ແລະ
ພຣະເຈື້າບໍໍ່ຕູ້ອງການມັນ. ແລູ້ວຄວາມຮັກຂອງເຈາື້ ແມ່ນແບບໃດ? ເຈື້າຮັກພຣະເຈື້າເພື່ອຫຍັງ?
ຕອນນີື້, ຄວາມຮັກອັນແທູ້ຈິງ ທີື່ເຈື້າມີໃຫູ້ພຣະເຈື້ານັື້ນຫຼາຍປານໃດ? ຄວາມຮັກທີື່ພວກເຈື້າສ່ວນ
ໃຫຍ່ມີ ແມ່ນດັັ່ງທີື່ໄດູ້ກ່າວໄວູ້ກ່ອນໜູ້ານີື້. ຄວາມຮັກດັັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບ
ໃນປັດຈຸບັນໄວູ້ໄດູ້ເທັ່ານັື້ນ; ມັນບໍໍ່ສາມາດ ເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວາມໝັື້ນຄງຊັ່ວນິລັນດອນໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່
ສາມາດຝັງຮາກລງໃນມະນຸດໄດູ້. ຄວາມຮັກແບບນີື້ ແມ່ນຄດອກໄມູ້ທີື່ເບັັ່ງບານ ແລະ ຫ່ຽວແຫູ້ງລງ
ໂດຍທີື່ບໍໍ່ອອກໝາກ. ເວື້າອີກຢ່າງໜງື່ ວ່າ ພາຍຫຼັງທີື່ເຈື້າໄດູ້ຮັກພຣະເຈື້າຄັື້ງໜື່ງໃນແບບດັັ່ງກ່າວແລູ້ວ
ແລະ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດນາພາເຈື້າໄປຕາມເສັື້ນທາງຂູ້າງໜູ້າ, ເຈື້າກໍຈະລື້ມລງ. ຖູ້າວ່າ ເຈື້າສາມາດຮັກພຣະເຈື້າ
ໄດູ້ ສະເພາະໃນເວລາທີື່ຮັກພຣະເຈື້າ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນ ນິໄສໃນຊີວິດຂອງເຈື້າຍັງບໍໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລູ້ວ
ເຈື້າກໍໍ່ຈະສບຕໍໍ່ບໍໍ່ສາມາດຫຼບໜີຈາກການຫໍໍ່ຫມ
ຸູ້ ຂອງອິດທິພນແຫ່ງຄວາມມດ, ເຈື້າຈະສບຕໍໍ່ບໍໍ່ສາມາດ
ຫຼຼຸດພື້ນຈາກການຜກມັດຂອງຊາຕານ ແລະ ການຫຼອກລວງຂອງມັນ. ບໍໍ່ມບ
ີ ຸກຄນໃດເຊັັ່ນນີື້ສາມາດ
ຖກເລອກໂດຍພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ; ໃນທູ້າຍທີື່ສຸດແລູ້ວ, ວິນຍານ, ຈິດສານກ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງ
ພວກເຂາ ກໍຍັງຈະເປັນຂອງຊາຕານ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວນີື້ບໍໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີື່ຕອ
ູ້ ງສງໄສ. ມະນຸດທັງໝດທີື່ບໍໍ່ໄດູ້
ຖກເລອກໂດຍພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ ກໍຈະກັບຄນໄປສ່ສະຖານທີື່ເດີມຂອງຕນ ຊື່ງນັື້ນກໍແມ່ນການກັບ
ໄປຫາຊາຕານ ແລະ ພວກເຂາກໍຈະລງໄປໃນບງໄຟນະຮກ ແລະ ກາມະຖັນເຜາໄໝູ້ ເພື່ອຮັບເອາການ
ລງໂທດໃນຂັື້ນຕໍໍ່ໄປຈາກພຣະເຈື້າ. ຜູ້ທີື່ຖກພຣະເຈື້າເລອກ ແມ່ນຜູ້ທີື່ປະຖິື້ມຊາຕານ ແລະ ໂຕນໜີ
ອອກຈາກອານາເຂດຂອງຊາຕານ. ພວກເຂາຈະຖກນັບທ່າມກາງປະຊາຊນຂອງອານາຈັກຢ່າງເປັນ
ທາງການ. ນີື້ແມ່ນວິທີການເຂື້າເປັນປະຊາຊນຂອງອານາຈັກ.
(ຄັດຈາກບດ “ຜູ້ເຊື່ອຄວນມີມຸມມອງແບບໃດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ວັນນີື້ ເພື່ອເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້ຈິງ, ເຈື້າຕູ້ອງວາງຕີນບນ ເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ. ຖູ້າເຈື້າ
ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ເຈື້າບໍໍ່ຄວນສະແຫວງຫາພຽງໄດູ້ຮັບພອນເທັ່ານັື້ນ ແຕ່ ສະແຫວງຫາເພື່ອຮັກພຣະເຈື້າ
ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ. ຜ່ານການສ່ອງສະຫວ່າງຂອງພຣະອງ ແລະ ຜ່ານການສະແຫວງຫາຂອງເຈື້າເອງ
ເຈື້າສາມາດກິນ ແລະ ດມ
ື່ ພຣະທາຂອງພຣະອງ, ສູ້າງຄວາມເຂື້າໃຈທີື່ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ
ມີຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າເຊິື່ງມາຈາກຫວໃຈສ່ວນເລິກຂອງເຈື້າ. ເວື້າອີກຢ່າງໜງື່ ກໍຄ
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ເມື່ອຄວາມຮັກຂອງເຈື້າທີື່ໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າແມ່ນແທູ້ຈິງທີື່ສຸດ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດທາລາຍ ຫຼ ຂວາງ
ທາງຄວາມຮັກຂອງເຈື້າທີື່ໃຫູ້ກັບພຣະອງໄດູ້. ເມອ
ື່ ນັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະຢ່ໃນເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງຂອງ
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າໃນພຣະເຈື້າ. ສິື່ງນີື້ພິສດໃຫູ້ເຫັນວ່າ ເຈື້າເປັນຄນຂອງພຣະເຈື້າ ຍູ້ອນຫວໃຈຂອງ
ເຈື້າຢ່ໃນການຄອບຄອງຂອງພຣະເຈື້າແລູ້ວ ແລະ ບໍໍ່ມີສິື່ງອື່ນອີກທີສ
ື່ າມາດຄອບຄອງເຈື້າໄດູ້. ຜ່ານ
ປະສບການຂອງເຈື້າ, ຜ່ານຜນຕາມມາທີື່ເຈື້າໄດູ້ຮັບ ແລະ ຜ່ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຈື່ງ
ສາມາດສູ້າງຄວາມຮັກທີບ
ື່ ໍໍ່ມີເງ ື່ອນໄຂໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ເມື່ອເຈື້າເຮັດໄດູ້ເຊັັ່ນນັື້ນ, ເຈື້າຈະເປັນ
ອິດສະຫຼະຈາກອິດທິພນຂອງຊາຕານ ແລະ ຈະມາດາລງຊີວິດໃນແສງສະຫວ່າງແຫ່ງພຣະທາຂອງ
ພຣະເຈື້າ. ພຽງເມື່ອເຈື້າໄດູ້ຮັບອິດສະຫຼະຈາກອິດທິພນແຫ່ງຄວາມມດເທາັ່ ນັື້ນ ເຈື້າຈື່ງສາມາດເວື້າໄດູ້
ວ່າໄດູ້ຮັບເອາພຣະເຈື້າ. ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າໃນພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຕູ້ອງພະຍາຍາມສະແຫວງຫາເປົື້າໝ
າຍນີື້. ນີແ
ື້ ມ່ນໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຈື້າແຕ່ລະຄນ. ບໍໍ່ມີພວກເຈື້າຄນໃດທີື່ຄວນພໍໃຈກັບສະພາບການ
ປັດຈຸບັນຂອງເລື່ອງຕ່າງໆ. ພວກເຈື້າບໍໍ່ສາມາດສອງຈິດສອງໃຈໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ເຈື້າບໍໍ່
ສາມາດຖເບາໃນສິື່ງນັື້ນ. ພວກເຈື້າຄວນຄິດເຖິງພຣະເຈື້າຢ່ທຸກປະການ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ
ເຮັດທຸກຢ່າງໂດຍເຫັນແກ່ຜນປະໂຫຍດຂອງພຣະອງ. ເມື່ອໃດກໍຕ
ໍ່ າມທີື່ພວກເຈື້າກ່າວ ຫຼ ກະທາ
ພວກເຈື້າຄວນເຫັນແກ່ປະໂຫຍດຂອງຄວເຮອນຂອງພຣະເຈື້າກ່ອນ. ເມື່ອນັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດເປັນ
ທີື່ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ເນື່ອງຈາກເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຄວນດາລງຊີວິດຢ່ເພື່ອຄວາມຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຄນທີື່ຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າບໍໍ່ຄວນແຕ່ຮູ້ຈັກວິທີທນທຸກເພື່ອພຣະອງເທັ່ານັື້ນ; ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ພວກ
ເຂາຄວນເຂື້າໃຈວ່າ ເປົື້າໝາຍຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແມ່ນການສະແຫວງຫາຄວາມຮັກພຣະເຈື້າ.
ພຣະເຈື້າໃຊູ້ເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອຫຼຫ
ໍໍ່ ຼອມເຈື້າ ຫຼ ເຫັນແກ່ການເຮັດໃຫູ້ເຈື້າທນທຸກເທັ່ານັື້ນ, ແຕ່
ກງກັນຂູ້າມ ພຣະອງໃຊູ້ເຈື້າ ເພື່ອວ່າເຈື້າອາດຮູ້ຈັກການກະທາຂອງພຣະອງ, ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍທີື່ແທູ້
ຈິງຂອງຊີວິດມະນຸດ ແລະ ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ເພື່ອວ່າເຈື້າອາດຮູ້ຈັກວ່າ ການຮັບໃຊູ້ພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນ
ວຽກງານທີື່ງ່າຍ. ການມີປະສບການກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການໄດູ້ຮັບຄວາມ
ເມດຕາ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມແມ່ນການທນທຸກຍູ້ອນຄວາມຮັກທີື່ເຈື້າມີຕໍໍ່ພຣະອງ. ຍູ້ອນເຈື້າໄດູ້ຮັບ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຍັງຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການຂູ້ຽນຕີຂອງພຣະອງ; ເຈື້າຕູ້ອງຜະເຊີນກັບທຸກ
ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້. ເຈື້າສາມາດຜະເຊີນກັບແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນຕວເຈື້າ ແລະ ເຈື້າຍັງສາມາດ
ຜະເຊີນກັບວິທີການທີື່ພຣະອງຈັດການກັບເຈື້າ ແລະ ພິພາກສາເຈື້າ. ໃນລັກສະນະນີື້, ປະສບການ
ຂອງເຈື້າຈະຄວບຄຸມ. ພຣະເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີໃນຕວ
ເຈື້າ. ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຈັດການກັບເຈື້າ, ບໍໍ່ພຽງແຕ່ສໍ່ານັື້ນ; ມັນຍັງໄດູ້ໃຫູ້ແສງສະຫວ່າງ ແລະ
ເຍອງທາງໃຫູ້ແກ່ເຈື້າ. ເມື່ອເຈື້າຄິດລບ ແລະ ອ່ອນແອ, ພຣະເຈື້າກັງວນກ່ຽວກັບເຈື້າ. ທັງໝດຂອງ
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ພາລະກິດນີື້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ເຈື້າຮູ້ວ່າ ທຸກສິື່ງກ່ຽວກັບມະນຸດແມ່ນຢ່ພາຍໃຕູ້ການປັື້ນແຕ່ງຂອງ
ພຣະເຈື້າ. ເຈື້າອາດຈະຄິດວ່າ ການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແມ່ນກ່ຽວກັບການທນທຸກ ຫຼ ການເຮັດທຸກສິື່ງ
ສາລັບພຣະອງ; ເຈື້າອາດຄິດວ່າ ເປົື້າໝາຍຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າກໍແມ່ນເພື່ອວ່າເນື້ອໜັງຂອງເຈື້າ
ອາດຈະສະຫງ ບສຸກ ຫຼ ໃຫູ້ທຸກສິື່ງໃນຊີວິດຂອງເຈື້າເປັນໄປດູ້ວຍດີ ຫຼ ເພື່ອວ່າເຈື້າອາດສະດວກ
ສະບາຍ ແລະ ສະບາຍໃຈກັບທຸກສິື່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍໍ່ມີຫຍັງເລີຍໃນສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ທີື່ເປັນເປົື້າໝາຍ
ທີື່ຜູ້ຄນຄວນຍດໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາໃນພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າເຊື່ອຍູ້ອນເປົື້າໝາຍເຫຼັ່ານີື້, ແລູ້ວ
ທັດສະນະຂອງເຈື້າກໍບໍໍ່ຖກຕູ້ອງ ແລະ ມັນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້ແທູ້ໆທີື່ເຈື້າຈະບໍໍ່ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນ. ການ
ກະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າ, ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງ, ພຣະທາຂອງ
ພຣະອງ ແລະ ຄວາມມະຫັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ສາມາດຢັົ່ງເຖິງໄດູ້ຂອງພຣະອງແມ່ນທຸກສິື່ງທີື່ຜຄ
ູ້ ນ
ຄວນເຂື້າໃຈ. ການມີຄວາມເຂື້າໃຈແບບນີ,ື້ ເຈື້າຄວນໃຊູ້ມັນເພື່ອກາຈັດຄວາມຮຽກຮູ້ອງ, ຄວາມ
ຫວັງ ແລະ ແນວຄິດສ່ວນຕວທຸກຢ່າງທີື່ຢ່ໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າອອກໄປ. ໂດຍການກາຈັດສິື່ງເຫຼັ່ານີເື້ ທັ່າ
ນັື້ນ ເຈື້າຈື່ງສາມາດບັນລຸເງ ື່ອນໄຂທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງ ແລະ ໂດຍການເຮັດແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງ
ສາມາດມີຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈໄດູ້. ເປົື້າໝາຍຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອ
ໃຫູ້ພຣະອງພໍໃຈ ແລະ ດາລງຊີວິດຕາມອຸປະນິໄສທີື່ພຣະອງຮຽກຮູ້ອງ, ເພື່ອວ່າການກະທາ ແລະ
ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອງອາດຖກສະແດງອອກຜ່ານກຸ່ມຄນທີື່ບໍໍ່ເໝາະສມນີື້. ນັື້ນຄທັດສະນະທີື່
ຖກຕູ້ອງສາລັບການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ນີື້ຍັງເປັນເປົື້າໝາຍທີື່ເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາ. ເຈື້າຄວນມີ
ມຸມມອງທີື່ຖກຕູ້ອງກ່ຽວກັບການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາເພື່ອຮັບເອາພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ເຈື້າຈາເປັນຕູ້ອງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຈື້າຕູ້ອງສາມາດດາລງ
ຊີວິດຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ໂດຍສະເພາະແລູ້ວ ເຈື້າຕູ້ອງສາມາດເຫັນການກະທາຕວຈິງຂອງພຣະອງ,
ການກະທາທີື່ມະຫັດສະຈັນຂອງພຣະອງທັ່ວຈັກກະວານທັງປວງ ພູ້ອມທັງພາລະກິດຕວຈິງທີພ
ື່ ຣະອງ
ປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງ. ຜ່ານທາງປະສບການຕວຈິງຂອງພວກເຂາ, ຜູ້ຄນສາມາດຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າວ່າ
ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອງໃນພວກເຂາໄດູ້ແນວໃດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະອງທີມ
ື່ ີຕໍໍ່ພວກເຂາ. ເປົື້າໝາຍຂອງທຸກສິງື່ ເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນເພື່ອກາຈັດອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມ
ແບບຊາຕານຂອງຜູ້ຄນ. ການປະຖິື້ມສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສະອາດ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ຊອບທາທັງໝດທີື່ຢ່ໃນຕວເຈື້າ
ແລະ ການປະຖິື້ມເຈດຕະນາທີື່ຜິດຂອງເຈື້າ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມເຊື່ອທີື່ແທູ້ຈິງໃນພຣະເຈື້າ,
ດູ້ວຍຄວາມເຊື່ອທີື່ແທູ້ຈງິ ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງໄດູ້. ເຈື້າສາມາດຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງ
ແທູ້ຈິງບນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຊື່ອທີື່ເຈື້າມີໃນພຣະອງເທັ່ານັື້ນ. ເຈື້າສາມາດບັນລຸການຮັກພຣະເຈື້າ
ໂດຍບໍໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອງໄດູ້ບໍ? ຍູ້ອນເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດສັບສນກ່ຽວກັບສິື່ງນັື້ນ. ບາງ
ຄນເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມຫູ້າວຫັນທັນທີທີື່ພວກເຂາເຫັນວ່າ ຄວາມເຊອ
ື່ ໃນພຣະເຈື້າຈະນາເອາພອນ
ມາສ່ພວກເຂາ, ແຕ່ແລູ້ວກໍສນເສຍກາລັງທັນທີທພ
ີື່ ວກເຂາຕູ້ອງທນທຸກໃນການຫຼໍໍ່ຫຼອມ. ນັື້ນແມ່ນ
ການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າບໍ? ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ, ເຈື້າຕູ້ອງບັນລຸການເຊື່ອຟັງຢ່າງຄບຖູ້ວນ ແລະ ເດັດຂາດຕໍໍ່
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ໜູ້າພຣະເຈື້າໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າ. ເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແຕ່ຕູ້ອງຍັງຮຽກຮູ້ອງຈາກພຣະອງ, ມີ
ແນວຄິດຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບສາສະໜາທີື່ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດປະຖິື້ມໄດູ້ ແລະ ເຈື້າຍັງສະແຫວງຫາພອນທາງ
ເນື້ອໜັງ ແລະ ຕູ້ອງການໃຫູ້ພຣະເຈື້າຊ່ວຍເຫຼອເນື້ອໜັງຂອງເຈື້າ, ຊ່ວຍວິນຍານຂອງເຈື້າໃຫູ້ລອດ
ພື້ນ, ທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນພດຕິກາຂອງຜູ້ຄນທີື່ມີທດ
ັ ສະນະທີື່ຜິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຄນທີື່ມີຄວາມເຊື່ອ
ທາງສາສະໜາ ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາກໍບໍໍ່ໄດູ້ສະແຫວງຫາການປ່ຽນແປງດູ້ານອຸປະນິໄສ
ແລະ ບໍໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ, ແຕ່ກງກັນຂູ້າມຄສະແຫວງຫາ ຜນປະໂຫຍດທາງ
ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາເທັ່ານັື້ນ. ຫຼາຍຄນທີື່ຢ່ທ່າມກາງພວກເຈື້າມີຄວາມເຊື່ອທີື່ຈັດຢ່ໃນປະເພດ
ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ; ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອທີື່ແທູ້ຈິງໃນພຣະເຈື້າ. ເພື່ອທີື່ຈະເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ, ຜູ້
ຄນຕູ້ອງມີຫວໃຈທີື່ກຽມພູ້ອມທນທຸກເພອ
ື່ ພຣະອງ ແລະ ຄວາມຕັື້ງໃຈທີື່ຈະຖວາຍຕນເອງ.
ນອກຈາກຜູ້ຄນຈະບັນລຸເງ ື່ອນໄຂສອງຢ່າງນີື້, ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາໃນພຣະເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ຖກຕູ້ອງ
ແລະ ພວກເຂາຈະບໍໍ່ສາມາດບັນລຸການປ່ຽນແປງດູ້ານອຸປະນິໄສໄດູ້. ມີແຕ່ຄນທີື່ສະແຫວງຫາຄວາມ
ຈິງໂດຍແທູ້, ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຊີວິດເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງເປັນຄນທີື່
ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄນທີື່ຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນຕູ້ອງຜ່ານການຫຼໍໍ່ຫຼອມ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຕອນນີື້ ພວກເຈື້າເຂື້າໃຈບໍວ່າຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແມ່ນຫຍັງ? ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າໝາຍ
ເຖິງການເຫັນໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນບໍ? ມັນໝາຍເຖິງການຂື້ນສະຫວັນບໍ? ການເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ການປະຕິບັດທາງສາສະໜາເຫຼັ່ານັື້ນຄວນຖກລບ
ລູ້າງອອກ; ການສະແຫວງຫາການຮັກສາຄນເຈັບປ່ວຍ, ການຂັບໄລ່ມານຮູ້າຍ, ການໃສ່ໃຈກັບໝາຍ
ສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນ, ການປາດຖະໜາເພື່ອຫວັງຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈື້າ, ຄວາມສະຫງ ບສຸກ
ແລະ ຄວາມສຸກໃຈຫຼາຍຂື້ນ, ການສະແຫວງຫາຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມສຸກສະບາຍຂອງເນື້ອ
ໜັງ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີແ
ື້ ມ່ນການປະຕິບັດທາງສາສະໜາ ແລະ ການປະຕິບັດທາງສາສະໜາດັັ່ງກ່າວຄຄວາມ
ເຊື່ອປະເພດທີື່ເລື່ອນລອຍ. ມື້ນີື້, ຄວາມເຊື່ອທີື່ແທູ້ຈິງໃນພຣະເຈື້າແມ່ນຫຍັງ? ມັນຄ ການຮັບ
ເອາພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃຫູ້ເປັນຄວາມຈິງໃນຊີວິດຂອງເຈື້າ ແລະ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າຈາກພຣະທາ
ຂອງພຣະອງ ເພອ
ື່ ບັນລຸຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງຂອງພຣະອງ. ເພື່ອຈະເວື້າຢ່າງຈະແຈູ້ງກໍໍ່ຄ: ຄວາມເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອໃຫູ້ເຈື້າເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ, ຮັກພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ທີື່ສິື່ງຖກສູ້າງ
ຂອງພຣະເຈື້າຄວນປະຕິບັດ. ນີື້ຄຈຸດປະສງຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ. ເຈື້າຕູ້ອງບັນລຸຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄວາມເປັນຕາຮັກຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າສມຄວນແກ່ການເຄາລບນັບຖສໍ່າໃດ ແລະ ໃນສິື່ງຖກ
ສູ້າງຂອງພຣະອງ ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສມບນ
ແນວໃດ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຄພື້ນຖານທີື່ແທູ້ຈິງໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າໃນພຣະເຈື້າ. ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຄ
ການປ່ຽນຈາກຊີວິດຂອງເນື້ອໜັງໄປສ່ຊີວິດແຫ່ງການຮັກພຣະເຈື້າເປັນຫຼັກ; ຈາກການດາລງຊີວິດ
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ພາຍໃນຄວາມເສື່ອມຊາມໄປສ່ການດາລງຊີວິດພາຍໃນຊີວິດແຫ່ງພຣະທາພຣະເຈື້າ; ມັນຄການອອກ
ຈາກການຢ່ພາຍໃຕູ້ອານາດຂອງຊາຕານ ແລະ ການດາລງຊີວິດພາຍໃຕູ້ການດແລ ແລະ ການປົກ
ປ້ອງຂອງພຣະເຈື້າ; ມັນຄການທີື່ສາມາດບັນລຸຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອຟັງຕໍໍ່
ເນື້ອໜັງ; ມັນຄການປ່ອຍໃຫູ້ໃຫູ້ພຣະເຈື້າຮັບເອາຫວໃຈທັງໝດຂອງເຈື້າ, ອະນຸຍາດໃຫູ້ພຣະເຈື້າ
ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສມບນແບບ ແລະ ປົດປ່ອຍຕວເຈື້າເອງອອກຈາກອຸປະນິໄສທີື່ເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານ.
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແມ່ນເພື່ອໃຫູ້ລິດອານາດ ແລະ ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈື້າຈະໄດູ້ສາແດງອອກ
ໃນຕວເຈື້າເປັນຫຼັກ, ເພື່ອວ່າເຈື້າອາດເຮັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາເລັດແຜນການ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະອງຕໍໍ່ໜູ້າຊາຕານ. ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າບໍໍ່
ຄວນກ່ຽວກັບຄວາມປາຖະໜາທີື່ຈະເບິື່ງເຫັນໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນ ຫຼ ມັນບໍໍ່ຄວນເຫັນແກ່
ເນື້ອໜັງສ່ວນຕວຂອງເຈາື້ . ມັນຄວນກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາຄວາມຮກ
ູ້ ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ ແລະ
ການທີື່ສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ ແລະ ການເຊື່ອຟັງພຣະອງຈນເຖິງຕາຍເຊັັ່ນດຽວກັບເປໂຕ. ສິື່ງເຫຼາັ່ ນີື້
ຄຈຸດປະສງຫຼັກຂອງການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ. ຄນໜື່ງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພຣະອງພໍໃຈ. ການກິນ ແລະ ການດື່ມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້
ເຈື້າມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ, ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັື້ນ ເຈື້າຈິື່ງສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າໄດູ້.
ດູ້ວຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ, ເຈື້າຈື່ງສາມາດຮັກພຣະອງໄດູ້ ແລະ ນີື້ຄເປົື້າໝາຍທີື່ມະນຸດ
ຄວນມີໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຂາຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າໃນພຣະເຈື້າ, ຖູ້າເຈື້າພະຍາຍາມ
ເຫັນໝາຍສາຄັນ ແລະ ສິື່ງອັດສະຈັນຢສ
່ ະເໝີ, ແລູ້ວມຸມມອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າແບບນີື້ກໍໍ່ບໍໍ່
ຖກຕູ້ອງ. ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຄການຍອມຮັບພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າໃຫູ້ເປັນຄວາມຈິງແຫ່ງຊີວິດ
ເປັນຫຼັກ. ຈຸດປະສງຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນພຽງແຕ່ຖກບັນລຸໂດຍການນາພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຈາກປາກ
ຂອງພຣະເຈື້າໄປປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດພວກມັນພາຍໃນຕວເຈື້າເອງ. ໃນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ,
ມະນຸດຄວນດີື້ນຮນເພື່ອຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນ, ສາມາດອ່ອນນູ້ອມຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ເຊື່ອ
ຟັງພຣະເຈື້າຢ່າງສມບນ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າໂດຍບໍໍ່ມີການຈັ່ມຕໍໍ່ວ່າໃດໆ, ໃສ່ໃຈຕໍໍ່ຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງພຣະເຈື້າ, ບັນລຸວຸດທິພາວະຂອງເປໂຕ ແລະ ມີແນວທາງແບບເປໂຕທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້
ກ່າວເຖິງ, ແລູ້ວນັື້ນກໍໍ່ຈະເປັນເວລາທີື່ເຈື້າໄດູ້ບັນລຸຄວາມສາເລັດໃນຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ມັນ
ຈະເປັນການສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າເຈື້າຖກຮັບເອາໂດຍພຣະເຈື້າແລູ້ວ.
(ຄັດຈາກບດ “ທຸກສິື່ງຖກບັນລຸໂດຍພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຈື້າຫວັງວ່າ ຄວາມເຊື່ອທີື່ເຈື້າມີໃນພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ສັ່ງຜນໃຫູ້ມີການທູ້າທາຍ ຫຼ ຄວາມຍາກລາ
ບາກ ຫຼ ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ເຈື້າສະແຫວງຫາສິື່ງທີື່ບໍໍ່ມຄ
ີ ່າຢ່ສະເໝີ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ໃຫູ້
ຄຸນຄ່າກັບຊີວິດ, ກງກັນຂູ້າມ ເຈື້າຖເອາຄວາມຄິດທີື່ເກີນເຫດຜນຂອງເຈາື້ ເອງຫຼາຍກວ່າຄວາມຈິງ.
ເຈື້າຊ່າງໄຮູ້ຄ່າຫຼາຍ! ເຈື້າດາລງຊີວິດຄກັບໝ ແລູ້ວແມ່ນຫຍັງຄຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຈື້າ, ໝ
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ແລະ ໝາ? ທຸກຄນທີື່ບໍໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ກງກັນຂູ້າມຄຮັກເນື້ອໜັງ ບໍໍ່ແມ່ນສັດບໍ? ຄນ
ຕາຍແລູ້ວທີື່ປາສະຈາກວິນຍານບໍໍ່ແມ່ນຊາກສບທີື່ຍ່າງໄດູ້ບໍ? ມີພຣະທາຫຼາຍສໍ່າໃດທີື່ໄດູ້ກ່າວໄວູ້
ທ່າມກາງພວກເຈື້າ? ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດເລັກນູ້ອຍບໍທີື່ຖກປະຕິບັດທ່າມກາງພວກເຈື້າ? ເຮາໄດູ້ຈັດ
ກຽມທ່າມກາງພວກເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດ? ສະນັື້ນ ເປັນຫຍັງເຈື້າຈື່ງຍັງບໍໍ່ຮັບເອາມັນ? ເຈື້າມີຫຍັງທີື່ຕູ້ອງຕໍໍ່
ວ່າບໍ? ເຫດຜນທີື່ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຫຍັງເລີຍ ບໍໍ່ແມ່ນເພາະວ່າ ເຈື້າຮັກເນື້ອໜັງຫຼາຍເກີນໄປບໍ? ແລູ້ວບໍໍ່
ແມ່ນຍູ້ອນຄວາມຄິດຂອງເຈື້າເກີນຂອບເຂດຫຼາຍໄປບໍ? ບໍໍ່ແມ່ນຍູ້ອນເຈື້າໂງ່ເກີນໄປບໍ? ຖູ້າເຈື້າ
ສາມາດໄດູ້ຮັບການອວຍພອນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້, ແລູ້ວເຈາື້ ຈະໂທດພຣະເຈື້າ ຍູ້ອນບໍໍ່ໄດູ້ຊ່ວຍເຈື້າໃຫູ້ລອດພື້ນ
ໄດູ້ບໍ? ສິື່ງທີື່ເຈື້າສະແຫວງຫາແມ່ນເພອ
ື່ ສາມາດຮັບສັນຕິສຸກຫຼັງຈາກທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ຄໃຫູ້ລກ
ຂອງເຈື້າເປັນອິດສະຫຼະຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ໃຫູ້ສາມີຂອງເຈື້າມີອາຊີບທີື່ດີ, ໃຫູ້ລກຊາຍຂອງເຈື້າ
ພບພັນລະຍາທີື່ດີ, ໃຫູ້ລກສາວຂອງເຈື້າພບສາມີທີື່ເໝາະສມ, ໃຫູ້ງ ວ ແລະ ມູ້າຂອງເຈື້າຄາດດິນໄດູ້
ດີ, ໃຫູ້ປີທມ
ີື່ ີສະພາບອາກາດດີສາລັບຜນປກຂອງເຈື້າ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ເຈື້າສະແຫວງຫາ. ການ
ສະແຫວງຫາຂອງເຈື້າແມ່ນພຽງແຕ່ການດາລງຊີວິດຢ່າງສະບາຍ, ເພື່ອບໍໍ່ໃຫູ້ເກີດອຸປະຕິເຫດກັບ
ຄອບຄວຂອງເຈື້າ, ໃຫູ້ລມພັດຜ່ານເຈື້າໄປ, ເພື່ອໃຫູ້ໃບໜູ້າຂອງເຈື້າບໍໍ່ຖກພັດດູ້ວຍເມັດດິນຊາຍ,
ເພື່ອໃຫູ້ຜນປກຂອງຄອບຄວຂອງເຈື້າບໍໍ່ຖກນໍ້າຖູ້ວມ, ເພື່ອໃຫູ້ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຜນກະທບຈາກ
ໄພພິບັດໃດໆ, ເພື່ອດາລງຊີວິດໃນອູ້ອມກອດຂອງພຣະເຈື້າ, ເພື່ອດາລງຊີວິດໃນເຮອນຮັງທີື່ອບອຸ່ນ
ແລະ ສະບາຍ. ຄນຂີື້ຢ້ານແບບເຈື້າ ຜູ້ເຊິື່ງສະແຫວງຫາເນື້ອໜັງຢສ
່ ະເໝີ ເຈື້າມີຫວໃຈບໍ, ເຈື້າມີວນ
ິ
ຍານບໍ? ເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນສັດບໍ? ເຮາມອບຫນທາງທີແ
ື່ ທູ້ຈິງໃຫູ້ກັບເຈື້າໂດຍບໍໍ່ຮຽກຮູ້ອງຫຍັງເປັນການ
ຕອບແທນ, ແຕ່ເຈື້າກໍບໍໍ່ສະແຫວງຫາ. ເຈື້າເປັນໜື່ງໃນຄນທີື່ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າບໍ? ເຮາປະທານຊີວິດ
ມະນຸດທີື່ແທູ້ຈິງໃຫູ້ກັບເຈື້າ, ແຕ່ເຈື້າກໍບໍໍ່ສະແຫວງຫາ. ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ແຕກຕ່າງຫຍັງຈາກໝ ຫຼ ໝາບໍ?
ໝບໍໍ່ສະແຫວງຫາຊີວິດຂອງມະນຸດ, ພວກມັນບໍໍ່ສະແຫວງຫາເພອ
ື່ ຖກຊາລະລູ້າງ ແລະ ພວກມັນບໍໍ່
ເຂື້າໃຈວ່າ ຊີວິດແມ່ນຫຍັງ. ໃນແຕ່ລະມື້ ຫຼງັ ຈາກທີື່ກິນອີື່ມແລູ້ວ, ພວກມັນກໍຈະມີແຕ່ນອນ. ເຮາ
ມອບຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງ, ແຕ່ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຮັບເອາມັນ ນັື້ນຄ: ເຈື້າມີແຕ່ມເປົົ່າ. ເຈື້າເຕັມໃຈທີື່ຈະສບຕໍໍ່ກບ
ັ
ຊີວິດແບບນີື້ບໍ ເຊິື່ງເປັນຊີວິດຂອງໝ? ແມ່ນຫຍັງຄຄວາມໝາຍທີື່ຄນປະເພດນີື້ມີຊີວິດຢ່? ຊີວິດ
ຂອງເຈື້າເປັນຕາລັງກຽດ ແລະ ເປັນຕາໜູ້າອັບອາຍ, ເຈື້າດາລງຊີວິດທ່າມກາງຄວາມສກກະປົກ ແລະ
ມີຕັນຫາຫຼາຍ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ສະແຫວງຫາເປົື້າໝາຍໃດເລີຍ; ຊີວິດຂອງເຈື້າບໍໍ່ແມ່ນຊີວິດທີື່ເປັນຕາໜູ້າ
ອັບອາຍທີື່ສຸດເລີຍບໍ? ເຈື້າກູ້າທີື່ຈະຫຼຽວເບິື່ງພຣະເຈື້າຢ່ບ?
ໍ ຖູ້າເຈື້າສບຕໍໍ່ມີປະສບການໃນລັກສະນະນີື້,
ເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຫຍັງເລີຍ? ຫນທາງທີື່ແທູ້ຈິງຖກມອບໃຫູ້ກັບເຈື້າແລູ້ວ, ແຕ່ໃນທີື່ສຸດ ເຈື້າຈະ
ສາມາດຮັບເອາມັນໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່ ແມ່ນຂື້ນກັບການສະແຫວງຫາສ່ວນຕວຂອງເຈື້າເອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ປະສບການຂອງເປໂຕ: ຄວາມຮູ້ຂອງເພິື່ນກ່ຽວກັບການຕີສອນ ແລະ ການພິພາກສາ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ໃນປັດຈຸບັນນີື້ ເຈື້າຮັກພຣະເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດ? ແລູ້ວ ເຈື້າຮູ້ຈັກທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້ກະທາໃນຕວ
ເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດ? ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ເຈື້າຄວນຮຽນຮູ້. ເມື່ອພຣະເຈື້າມາເຖິງແຜ່ນດິນໂລກ, ທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອງ
ໄດູ້ກະທາໃນມະນຸດ ແລະ ຍອມໃຫູ້ມະນຸດເຫັນແມ່ນເພື່ອວ່າມະນຸດຈະໄດູ້ຮັກພຣະອງ ແລະ
ຮູ້ຈັກພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈງິ . ໃນດູ້ານໜື່ງ ການທີື່ມະນຸດສາມາດທນທຸກເພື່ອພຣະເຈື້າ ແລະ ໄດູ້ມາໄກ
ເຖິງຂະໜາດນີື້ແມ່ນຍູ້ອນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ໃນອີກດູ້ານໜື່ງແມ່ນຍູ້ອນຄວາມລອດພນ
ື້
ຂອງພຣະເຈື້າ; ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ມັນເປັນຍູ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການຂູ້ຽນຕີທີື່ພຣະເຈື້າ
ປະຕິບັດໃນມະນຸດ. ຖູ້າພວກເຈື້າປາສະຈາກການພິພາກສາ, ການຂູ້ຽນຕີ ແລະ ການທດລອງ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າທນທຸກ, ແລູ້ວຄວາມຈິງກໍຄ ພວກເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້
ຮັກພຣະເຈື້າແທູ້ຈິງ. ຍິື່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໃນມະນຸດຍິື່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດ ແລະ ຍິື່ງການທນທຸກຂອງ
ມະນຸດຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ມັນກໍຍິື່ງສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ
ສໍ່ານັື້ນ ແລະ ຫວໃຈຂອງມະນຸດກໍຍິື່ງສາມາດຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງສໍ່ານັື້ນ. ເຈື້າຮຽນຮູ້ວິທີຮັກພຣະເຈື້າ
ໄດູ້ແນວໃດ? ຫາກປາສະຈາກການທໍລະມານ ແລະ ການຫຼໍໍ່ຫຼອມ, ຫາກປາສະຈາກການທດລອງທີື່
ເຈັບປວດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຖູ້າທຸກສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າມອບໃຫູ້ກັບມະນຸດແມ່ນພຣະຄຸນ, ຄວາມຮັກ
ແລະ ຄວາມເມດຕາ, ແລູ້ວເຈື້າຈະສາມາດບັນລຸການຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງໄດູ້ບໍ? ໃນດູ້ານໜື່ງ, ໃນ
ລະຫວ່າງການທດລອງຂອງພຣະເຈື້າ ມະນຸດຮຽນຮູ້ຈັກຂໍໍ້ບກຜ່ອງຂອງເຂາ ແລະ ເຫັນວ່າ ເຂາບໍໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍ, ເປັນຕາດຖູກ ແລະ ຕໍ່າຕູ້ອຍ, ເຂາບໍໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເປັນຫຍັງເລີຍ; ໃນອີກດູ້ານ
ໜື່ງ, ໃນລະຫວ່າງການທດລອງຂອງພຣະອງ ພຣະເຈື້າສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນໃຫູ້ກັບ
ມະນຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສາມາດຜະເຊີນກັບຄວາມເປັນຕາຮັກຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຄວາມເຈັບປວດມີຫຼາຍ ແລະ ບາງເທື່ອກໍບໍໍ່ສາມາດຜ່ານພື້ນໄດູ້ ແລະ ເຖິງຂັື້ນມີຄວາມ
ໂສກເສື້າຢ່າງໜັກ, ເມື່ອໄດູ້ຜະເຊີນກັບມັນ, ມະນຸດກໍເຫັນວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນຕວເຂາ
ນັື້ນເປັນຕາຮັກຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ ບນພື້ນຖານນີື້ເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງເກີດມີຄວາມຮັກແທູ້ຈິງທີື່ມະນຸດມີຕໍໍ່
ພຣະເຈື້າ. ໃນປັດຈຸບັນ ມະນຸດເຫັນວ່າ ດູ້ວຍພຣະຄຸນ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈື້າ
ພຽງຢ່າງດຽວ, ເຂາແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກຕນເອງໄດູ້ຢ່າງແທູ້ຈງິ ແລະ ແຮງໄກທີື່ເຂາຈະສາມາດຮູ້ຈັກ
ແກ່ນແທູ້ຂອງມະນຸດ. ມີພຽງຜ່ານການຫຼໍໍ່ຫຼອມ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າທັງສອງຢ່າງເທັ່າ
ນັື້ນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຫຼໍໍ່ຫຼອມດັັ່ງກ່າວນັື້ນເອງ ມະນຸດຈື່ງສາມາດຮູ້ຈັກຂໍໍ້ບກຜ່ອງຂອງ
ເຂາ ແລະ ຮູ້ວ່າເຂາບໍໍ່ມີຫຍັງເລີຍ. ສະນັື້ນ, ຄວາມຮັກທີື່ມະນຸດມີໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າຈື່ງຖກສູ້າງຂື້ນບນ
ພື້ນຖານຂອງການຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າເຈື້າພຽງແຕ່ມີຄວາມສຸກກັບ
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈື້າ, ມີຊີວິດຄອບຄວທີື່ສະຫງ ບສຸກ ຫຼ ການອວຍພອນທາງວັດຖຼຸ, ແລູ້ວເຈື້າກໍບໍໍ່
ໄດູ້ຮັບເອາພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມເຊື່ອທີື່ເຈື້າມີໃນພຣະເຈື້າກໍບໍໍ່ສາມາດຖໄດູ້ວ່າເປັນຜນສາເລັດ.
ພຣະເຈື້າໄດູ້ດາເນີນຂັື້ນຕອນໜື່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງພຣະຄຸນໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ໄດູ້ປະທານພອນທາງ
ວັດຖຼຸໃຫູ້ກັບມະນຸດແລູ້ວ, ແຕ່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນດູ້ວຍພຣະຄຸນ, ຄວາມຮັກ ແລະ
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ຄວາມເມດຕາພຽງຢ່າງດຽວ. ໃນປະສບການຂອງມະນຸດ ເຂາຜະເຊີນກັບຄວາມຮັກບາງຢ່າງ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຫັນຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈື້າ, ແຕ່ເມື່ອໄດູ້ຜະເຊີນໃນໄລຍະ
ເວລາໜື່ງ, ເຂາເຫັນວ່າ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈື້າ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະອງ ແລະ ຄວາມເມດຕາ ບໍໍ່
ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນ, ບໍໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍສິື່ງທີື່ເສື່ອມຊາມຢ່ພາຍໃນມະນຸດ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດ
ກາຈັດມະນຸດອອກຈາກອຸປະນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງເຂາ ຫຼ ເຮັດໃຫູ້ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ
ຂອງເຂາສມບນ. ພາລະກິດແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນພາລະກິດພຽງໄລຍະໜື່ງ ແລະ ມະນຸດບໍໍ່
ສາມາດອາໄສການໄດູ້ຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈື້າເພື່ອທີື່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ເມື່ອເຈື້າປະສບກັບການທດລອງທີື່ເຈັບປວດເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຕາຮັກ
ຂອງພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຫຼາຍຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຈື້າພຽງສນໃຈໃນວິທີການຮັບພອນ ຫຼ ກາຈັດໄພພິບັດ. ທັນທີທີື່ກ່າວ
ເຖິງພາລະກິດ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາພາກັນມິດງຽບ ແລະ ບໍໍ່ສນໃຈຫຍັງທັງໝ
ດ. ພວກເຂາຄິດວ່າ ການເຂື້າໃຈບັນຫາທີື່ໜູ້າເບື່ອດັັ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ຊ່ວຍໃຫູ້ຊີວິດຂອງພວກເຂາຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຂື້ນ ຫຼ ມີຜນປະໂຫຍດຫຍັງ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂາໄດູ້ຍິນກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມ
ຄອງຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາກໍສນໃຈມັນພຽງໜູ້ອຍດຽວ. ພວກເຂາບໍໍ່ເຫັນວ່າມັນເປັນສິື່ງທີື່ມີ
ຄຸນຄ່າທີື່ຈະຮັບເອາ ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະຮັບເອາມັນໃຫູ້ກາຍເປັນສ່ວນໜື່ງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂາ.
ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວມີພຽງຈຸດປະສງໜື່ງດຽວໃນການຕິດຕາມພຣະເຈື້າ ແລະ ຈຸດປະສງນັື້ນກໍຄການຮັບ
ພອນ. ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ສາມາດໃສ່ໃຈກັບສິື່ງອື່ນໃດທີື່ບໍໍ່ພວພັນກັບຈຸດປະສງນີື້ໂດຍກງ. ສາລັບພວກ
ເຂາແລູ້ວ, ບໍໍ່ມີເປົື້າໝາຍໃດທີື່ຖກຕູ້ອງເກີນກວ່າການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າເພື່ອການຮັບພອນ, ມັນເປັນ
ຄຸນຄ່າທີື່ແທູ້ຈິງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ. ຖູ້າມີສິື່ງໃດໜື່ງບໍໍ່ໄດູ້ປະກອບສ່ວນໃນເປົື້າໝາຍນີື້,
ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການດນບັນດານຈາກມັນທັງສິື້ນ. ນີື້ຄກໍລະນີຂອງຄນສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈື້າໃນປັດຈຸບັນ. ເປົື້າໝາຍ ແລະ ເຈດຕະນາຂອງພວກເຂາເບິື່ງຄວ່າຖກຕູ້ອງ ຍູ້ອນວ່າໃນ
ຂະນະທີື່ພວກເຂາເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ພວກເຂາຍັງເສຍສະຫຼະເພື່ອພຣະເຈື້າ, ອຸທິດຕນຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ
ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາ. ພວກເຂາຍອມສະລະຄວາມໜຸ່ມຂອງພວກເຂາ, ປະຖິື້ມຄອບຄວ ແລະ
ອາຊີບ ແລະ ເຖິງກັບໃຊູ້ເວລາຫຼາຍປີອອກຈາກເຮອນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຕນເອງຫຍຸູ້ງ. ເພື່ອເຫັນແກ່ເປົື້າໝ
າຍອັນສງສຸດຂອງພວກເຂາ, ພວກເຂາປ່ຽນຄວາມສນໃຈຂອງພວກເຂາເອງ, ມຸມມອງກ່ຽວກັບຊີວິດ
ຂອງພວກເຂາ ແລະ ເຖິງກັບປ່ຽນທິດທາງທີື່ພວກເຂາສະແຫວງຫາ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຂາ
ກໍບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຈຸດປະສງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາໃນພຣະເຈື້າໄດູ້. ພວກເຂາວຸູ້ນວາຍຫາ
ການຄຸູ້ມຄອງອຸດມຄະຕິຂອງພວກເຂາເອງ; ບໍໍ່ວ່າຫນທາງຈະຍາວໄກພຽງໃດ ແລະ ບໍໍ່ວ່າລະຫວ່າງທາງ
ຈະມີຄວາມລາບາກ ແລະ ອຸປະສັກຫຼາຍພຽງໃດກໍຕາມ ພວກເຂາກໍບໍໍ່ຍອມຖອຍ ແລະ ບໍໍ່ຢ້ານຄວາມ
ຕາຍ. ອານາດຫຍັງທີື່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສບຕໍອ
ໍ່ ຸທດ
ິ ຕນໃນລັກສະນະນີື້? ມັນແມ່ນຄວາມສານກຂອງ
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ພວກເຂາບໍ? ມັນແມ່ນລັກສະນະທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ສງສັ່ງຂອງພວກເຂາບໍ? ມັນແມ່ນຄວາມຕັງື້ ໃຈ
ເພື່ອຕໍໍ່ສູ້ກັບກອງກາລັງຊັ່ວຮູ້າຍຈນເຖິງທີື່ສຸດບໍ? ມັນແມ່ນຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂາທີື່ຈະເປັນ
ພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໂດຍບໍໍ່ຫວັງຜນຕອບແທນບໍ? ມັນແມ່ນຄວາມຊື່ສດ
ັ ຂອງພວກເຂາທີື່ຈະເຕັມ
ໃຈສະຫຼະທຸກສິື່ງເພື່ອບັນລຸຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ຫຼ ມັນແມ່ນຈິດວິນຍານແຫ່ງການອຸທິດຕນ
ທີື່ຍອມປະຖິື້ມຄວາມຕູ້ອງການສ່ວນຕວທີື່ເກີນຂອບເຂດບໍ? ສາລັບຜູ້ຄນທີື່ບໍໍ່ເຄີຍເຂື້າໃຈພາລະກິດ
ແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າທີື່ມອບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂະໜາດນັື້ນ ກໍຖວ່າເປັນສິື່ງມະຫັດສະຈັນ ໄດູ້
ຂູ້ອນຂູ້າງງ່າຍ! ສາລັບຊ່ວງເວລານີື້, ໃຫູ້ພວກເຮາບໍໍ່ສນທະນາກັນກ່ຽວກັບວິທີທີື່ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ມອບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພດຕິກາຂອງພວກເຂາແມ່ນສມຄວນເປັນຢ່າງສງແກ່ການວິເຄາະຂອງພວກເຮາ.
ນອກຈາກຜນປະໂຫຍດທີື່ກ່ຽວພັນກັບພວກເຂາຢ່າງໃກູ້ຊິດແລູ້ວ, ຍັງຈະມີເຫດຜນໃດອີກທີື່ຜູ້ຄນທີື່
ບໍໍ່ເຄີຍເຂື້າໃຈພຣະເຈື້າ ຈະມອບໃຫູ້ແກ່ພຣະອງຫຼາຍຂະໜາດນັື້ນ? ໃນນີື້ ພວກເຮາກໍຄື້ນພບບັນຫາທີື່
ບໍໍ່ໄດູ້ລະບຸມາກ່ອນ: ຄວາມສາພັນຂອງມະນຸດກັບພຣະເຈື້າເປັນພຽງຜນປະໂຫຍດສ່ວນຕວທັ່ວໆໄປ
ເທັ່ານັື້ນ. ມັນເປັນຄວາມສາພັນລະຫວ່າງຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ໃຫູ້ພອນ. ເວື້າງ່າຍໆກໍຄ ມັນຄູ້າຍຄຄວາມສາ
ພັນລະຫວ່າງພະນັກງານ ແລະ ນາຍຈູ້າງ. ພະນັກງານເຮັດວຽກເພື່ອໄດູ້ຮັບລາງວັນທີື່ນາຍຈູ້າງປະທານ
ໃຫູ້. ບໍໍ່ມີຄວາມຮັກໄຄ່ໃນຄວາມສາພັນດັັ່ງກ່າວ, ມີພຽງແຕ່ການຕິດຕໍໍ່ທາງທຸລະກິດ. ບໍໍ່ມີການຮັກ ຫຼ
ການບໍໍ່ຖກຮັກ, ມີພຽງການກຸສນ ແລະ ຄວາມເມດຕາ. ບໍໍ່ມີຄວາມເຂື້າໃຈ, ມີແຕ່ຄວາມໂກດແຄູ້ນທີື່
ຖກປາບປາມ ແລະ ການຫຼອກລວງເທັ່ານັື້ນ. ບໍໍ່ມຄ
ີ ວາມສະໜິດສະໜມ, ມີແຕ່ອ່າວທະເລທີື່ບໍໍ່
ສາມາດຂູ້າມຜ່ານໄດູ້. ບັດນີື້ເມື່ອສິື່ງຕ່າງໆໄດູ້ມາເຖິງຈຸດນີື້ແລູ້ວ, ຜູ້ໃດຈະສາມາດປີື້ນກັບເສັື້ນທາງ
ດັັ່ງກ່າວໄດູ້? ແລູ້ວມີຈັກຄນທີື່ສາມາດເຂື້າໃຈວ່າ ຄວາມສາພັນແບບນີື້ໄດູ້ຊັ່ວຮູ້າຍຫຼາຍສໍ່າໃດ? ເຮາ
ເຊື່ອວ່າເມື່ອຜູ້ຄນເຮັດໃຫູ້ຕນເອງຈມປັກຢ່ກັບຄວາມສຸກໃນການຮັບພອນ, ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດ
ຈິນຕະນາການໄດູ້ວ່າ ຄວາມສາພັນດັັ່ງກ່າວກັບພຣະເຈື້າເປັນຕາອັບອາຍ ແລະ ເປັນຕາລັງກຽດພຽງໃດ.
ສິື່ງທີື່ໜູ້າເສື້າໃຈທີື່ສຸດກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າກໍຄ ມະນຸດດາເນີນການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຂາ
ເອງໃນທ່າມກາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍສ
ໍ່ ນໃຈກັບການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ. ຄວາມລມ
ື້
ເຫຼວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມະນຸດແມ່ນນອນຢ່ກັບວິທີທີື່ມະນຸດສູ້າງຈຸດໝາຍປາຍທາງຕາມອຸດມຄະຕິ
ຂອງເຂາເອງ ແລະ ວາງແຜນຫາວິທີທີື່ຈະຮັບພອນອັນຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ດີທີື່
ສຸດ ໃນເວລາດຽວກັນກັບທີື່ສະແຫວງຫາເພອ
ື່ ຍອມອ່ອນນູ້ອມຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ນະມັດສະການ
ພຣະອງ. ເຖິງແມ່ນຄນໆໜື່ງຈະເຂື້າໃຈວ່າ ພວກເຂາເປັນຕາສັງເວດ, ໜູ້າລັງກຽດ ແລະ ໜູ້າ
ເວດທະນາພຽງໃດ, ມີຈັກຄນພູ້ອມທີື່ຈະສາມາດປະຖິື້ມອຸດມຄະຕິ ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງຂອງພວກ
ເຂາ? ແລູ້ວຜູ້ໃດສາມາດຢຸດບາດກູ້າວຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ ຢຸດຄິດພຽງແຕ່ຜນປະໂຫຍດຂອງຕນ
ເອງ? ພຣະເຈື້າຕູ້ອງການຜູ້ຄນທີື່ຈະຮ່ວມມກັບພຣະອງຢ່າງໃກູ້ຊິດເພື່ອສາເລັດການຄຸູ້ມຄອງຂອງ
ພຣະອງ. ພຣະອງຕູ້ອງການຄນທີື່ຈະຍອມຕໍໍ່ພຣະອງໂດຍການອຸທິດຄວາມຄິດ ແລະ ຮ່າງກາຍທັງໝດ
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ຂອງພວກເຂາໃຫູ້ກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
ູ້ ຄອງຂອງພຣະອງ. ພຣະອງບໍໍ່ຕູ້ອງການຜູ້ຄນທີື່ແບມ
ຂໍທານຈາກພຣະອງທຸກວັນ, ແຮງໄກທີື່ຈະຕູ້ອງການຄນທີື່ໃຫູ້ໜູ້ອຍດຽວ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນກໍລຖ
ໍ ູ້າ
ຮັບເອາລາງວັນ. ພຣະເຈື້າກຽດຊັງຄນທີື່ປະກອບສ່ວນພຽງໜູ້ອຍດຽວ ແລະ ຫຼັງຈາກນັື້ນກໍນອນຢກ
່ ັບ
ກຽດຕິຍດຂອງພວກເຂາ. ພຣະເຈື້າກຽດຊັງຜູ້ຄນເລອດເຢັນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ບໍໍ່ພໍໃຈກັບພາລະກິດແຫ່ງການ
ຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ ແລະ ມີແຕ່ຢາກເວື້າກ່ຽວກັບການໄປສະຫວັນ ແລະ ການຮັບພອນ. ພຣະອງມີ
ຄວາມກຽດຊັງທີື່ຫຼາຍຂນ
ື້ ສາລັບຄນທີື່ສວຍໂອກາດທີື່ຖກນາສະເໜີໂດຍພາລະກິດທີື່ພຣະອງປະຕິບັດ
ເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫູ້ລອດພື້ນ. ນັື້ນກໍຍູ້ອນວ່າ ຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ບໍໍ່ເຄີຍສນໃຈໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າປາຖະ
ໜາຈະບັນລຸ ແລະ ໄດູ້ຮັບຜ່ານພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະອງ. ພວກເຂາພຽງເປັນຫ່ວງກັບ
ວິທທ
ີ ພ
ື່ີ ວກເຂາສາມາດໃຊູ້ໂອກາດທີສ
ື່ ະໜອງໃຫູ້ໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈາື້ ເພອ
ື່ ການຮັບພອນ.
ພວກເຂາບໍໍ່ສນໃຈຫວໃຈຂອງພຣະເຈື້າ, ໝກມຸນ
ູ້ ຢ່ກັບເລື່ອງອະນາຄດ ແລະ ຊະຕາກາຂອງພວກເຂາ
ເອງທັງສິື້ນ. ຄນທີື່ບໍໍ່ພໍໃຈກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍສນໃຈແມ່ນແຕ່ໜູ້
ອຍດຽວໃນວິທີທີື່ພຣະເຈື້າຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫູ້ລອດພື້ນ ແລະ ຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ ແມ່ນລູ້ວນ
ແລູ້ວແຕ່ເຮັດໃນສິື່ງທີື່ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາເອງພໍໃຈ ໃນລັກສະນະທີື່ບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບພາລະກິດແຫ່ງການ
ຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າ. ພດຕິກາຂອງພວກເຂາບໍໄໍ່ ດູ້ຖກຈດຈາ ຫຼ ເຫັນດີເຫັນພູ້ອມໂດຍພຣະເຈື້າ,
ແຮງໄກທີື່ພຣະອງຈະເບິື່ງພດຕິການັື້ນຢ່າງເພິື່ງພໍໃຈ.
(ຄັດຈາກບດ “ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນທ່າມກາງການຄຸູ້ມຄອງຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຕອນນີື້ ເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາຫຍັງ? ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າຈະສາມາດເປັນພະຍານ ແລະ ການສາແດງອອກຂອງພຣະເຈື້າ ຫຼ ບໍໍ່
ແລະ ບໍໍ່ວ່າເຈື້າເໝາະສມທີື່ຈະຖກພຣະອງໃຊູ້ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນສິງື່ ທີື່ເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາ.
ພຣະເຈື້າໄດູ້ກະທາພາລະກິດຫຼາຍສໍ່າໃດແທູ້ໃນຕວເຈື້າ? ເຈື້າໄດູ້ເຫັນຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈື້າໄດູ້ສາຜັດຫຼາຍ
ສໍ່າໃດ? ເຈື້າໄດູ້ຜະເຊີນ ແລະ ຊີມລດຊາດຫຼາຍສາໍ່ ໃດ? ບໍໍ່ວ່າພຣະເຈື້າໄດູ້ທດສອບເຈື້າ, ຈັດການກັບ
ເຈື້າ ຫຼ ລງວິໄນເຈື້າ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ການກະທາຂອງພຣະອງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອງແມ່ນຖກປະຕິບັດ
ໃນຕວເຈື້າ, ແຕ່ໃນຖານະທີື່ເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນຄນທີື່ເຕັມໃຈສະແຫວງຫາເພື່ອ
ຖກພຣະອງເຮັດໃຫູ້ສມບນ, ເຈື້າສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບນພື້ນຖານ
ປະສບການຕວຈິງຂອງເຈື້າບໍ? ເຈື້າສາມາດດາລງຊີວິດຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຜ່ານປະສບການຕວ
ຈິງຂອງເຈື້າບໍ? ເຈື້າສາມາດສະໜອງໃຫູ້ກັບຄນອນ
ື່ ໆຜ່ານປະສບການຕວຈິງຂອງເຈື້າເອງ ແລະ
ເສຍສະຫຼະຊີວິດທັງໝດຂອງເຈື້າເພື່ອເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ບໍ? ເພື່ອເປັນ
ພະຍານໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຕູ້ອງເພິື່ງພາປະສບການຂອງເຈາື້ , ຄວາມຮູ້ ແລະ ລາຄາທີື່
ເຈື້າໄດູ້ຈ່າຍ. ມີພຽງແຕ່ແບບນີື້ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະອງໄດູ້.
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ເຈື້າເປັນຄນທີື່ເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ເຈື້າມີຄວາມປາຖະໜານີື້ບໍ? ຖູ້າເຈື້າ
ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ນາມຂອງພຣະອງ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຄໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະອງ
ແລະ ຖູ້າເຈື້າສາມາດດາລງຊີວິດຕາມລັກສະນະທີື່ພຣະອງຮຽກຮູ້ອງຈາກຄນຂອງພຣະອງ, ແລູ້ວເຈື້າກໍ
ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ. ເຈື້າເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າແນວໃດແທູ້? ເຈື້າເປັນພະຍານໂດຍ
ການສະແຫວງຫາ ແລະ ການປາຖະໜາທີື່ຈະດາລງຊີວິດຕາມພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ການເປັນ
ພະຍານຜ່ານຄາເວື້າຂອງເຈື້າ, ການເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຄນຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະອງ ແລະ ເຫັນການກະທາ
ຂອງພຣະອງ. ຖູ້າເຈື້າສະແຫວງຫາທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີຢ
ື້ າ່ ງແທູ້ຈິງ, ແລູ້ວພຣະເຈື້າກໍຈະເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສມບນ.
ຖູ້າສິື່ງທີື່ເຈື້າສະແຫວງຫາແມ່ນພຽງການຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນເທັ່ານັື້ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບພອນໃນທີື່
ສຸດ, ແລູ້ວທັດສະນະຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຈື້າໃນພຣະເຈື້າກໍບໍໍ່ບໍລິສຸດ. ເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາວິທທ
ີ ີື່
ຈະເຫັນການກະທາຂອງພຣະເຈື້າໃນຊີວິດທີື່ເປັນຈິງ, ວິທທ
ີ ຈ
ື່ີ ະເຮັດໃຫູ້ພຣະອງພໍໃຈ ເມື່ອພຣະອງ
ເປີດເຜີຍຄວາມປະສງຂອງພຣະອງໃຫູ້ກັບເຈື້າ ແລະ ສະແຫວງຫາວິທີທີື່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມ
ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງ ແລະ ວິທທ
ີ ຈ
ື່ີ ະເປັນພະຍານເຖິງວິທທ
ີ ພ
ື່ີ ຣະອງລງວິໄນ
ແລະ ຈັດການກັບເຈື້າ. ທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ເຈື້າຄວນພະຍາຍາມໄຕ່ຕອງໃນຕອນນີື້. ຖູ້າຄວາມ
ຮັກຂອງເຈື້າທີື່ມຕ
ີ ໍໍ່ພຣະເຈື້າແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອ ເຈາື້ ຈະໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈື້າ
ຫຼັງຈາກທີື່ພຣະອງເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສມບນ, ແລູ້ວມັນກໍຍັງບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຄວາມ
ຕູ້ອງການຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້. ເຈື້າຕູ້ອງສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ປະຕິບັດ
ຕາມຄວາມຮຽກຮູ້ອງຂອງພຣະອງ ແລະ ມີປະສບການກັບພາລະກິດທີື່ພຣະອງໄດູ້ປະຕິບັດໃນຜູ້ຄນ
ດູ້ວຍວິທີທີື່ເປັນຈິງ. ບໍໍ່ວ່າມັນຈະເປັນຄວາມເຈັບປວດ, ນໍ້າຕາ ຫຼ ຄວາມໂສກເສື້າ, ເຈື້າກໍຕູ້ອງຜະເຊີນ
ກັບມັນທັງໝດໃນການປະຕິບັດຂອງເຈື້າ. ພວກມັນແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ເຈາື້ ສມບນດັັ່ງຄນໜື່ງທີື່ເປັນ
ພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະເຈື້າ. ແມ່ນຫຍັງກັນແທູ້ທີື່ບັງຄັບໃຫູ້ເຈື້າທນທຸກ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມ
ສມບນໃນຕອນນີື້? ການທນທຸກໃນປັດຈຸບັນຂອງເຈື້າແມ່ນເຫັນແກ່ການຮັກພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນ
ພະຍານໃຫູ້ແກ່ພຣະອງແທູ້ໆບໍ? ຫຼ ມັນແມ່ນເຫັນແກ່ພອນຂອງເນື້ອໜັງ, ສາລັບຄວາມຄາດຫວັງໃນ
ອະນາຄດ ແລະ ໂຊກຊະຕາຂອງເຈື້າ? ເຈດຕະນາທັງໝດຂອງເຈື້າ, ແຮງຈງໃຈ ແລະ ເປົື້າໝາຍສ່ວນ
ຕວທີື່ເຈື້າສະແຫວງຫາຕູ້ອງຖກແກູ້ໄຂໃຫູ້ຖກຕູ້ອງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຖກນາພາໂດຍຄວາມປະສງຂອງ
ເຈື້າເອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄນທີື່ຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນຕູ້ອງຜ່ານການຫຼໍໍ່ຫຼອມ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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6. ຄວາ ມໝ າ ຍຂອງກາ ນທ ນທ ຸກ ແ ລະ ປະ ເພ ດຂອງກາ ນທ ນທ ຸກ ທ ີື່ຜ ູ້ເ ຊ ື່ອ
ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ ຕູ້ອ ງແ ບກຮັບ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ໃນປັດຈຸບັນນີ,ື້ ຄນສ່ວນໃຫຍ່ບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ແບບນັື້ນ. ພວກເຂາເຊື່ອວ່າ ການທນທຸກແມ່ນບໍໍ່ມີ
ຄຸນຄ່າ, ພວກເຂາຖກໂລກປະຖິື້ມ, ຊີວິດໃນເຮອນຂອງພວກເຂາກໍມີບັນຫາ, ພວກເຂາບໍໍ່ເປັນທີື່ຮັກ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂາກໍວ່າງເປົົ່າ. ການທນທຸກຂອງບາງຄນໄປເຖິງຈຸດ
ສງສຸດ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາກໍຄິດເຖິງແຕ່ຄວາມຕາຍ. ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການຮັກພຣະເຈື້າທີື່ແທູ້ຈິງ;
ຄນປະເພດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຄນຂີື້ຢ້ານ, ພວກເຂາບໍມ
ໍ່ ີຄວາມບາກບັັ່ນ, ພວກເຂາອ່ອນແອ ແລະ ບໍໍ່ມີ
ພະລັງ! ພຣະເຈື້າຮູ້ອນຮນທີື່ຈະໃຫູ້ມະນຸດຮັກພຣະອງ, ແຕ່ວ່າຍິື່ງມະນຸດຮັກພຣະອງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ການ
ທນທຸກຂອງມະນຸດກໍຍິື່ງຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ ຍິື່ງມະນຸດຮັກພຣະອງຫຼາຍສໍ່າໃດ, ການທດລອງຂອງ
ມະນຸດກໍຍິື່ງຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຖູ້າເຈື້າຮັກພຣະອງ, ແລູ້ວການທນທຸກທຸກຮບແບບຈະເກີດຂື້ນກັບເຈື້າ
ແລະ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຮັກພຣະອງ, ແລູ້ວບາງເທື່ອ ທຸກສິື່ງຈະດາເນີນໄປຢ່າງລາບລື້ນສາລັບເຈື້າ ແລະ ທຸກ
ສິື່ງທີື່ຢອ
່ ູ້ອມຂູ້າງເຈື້າກໍຈະສະຫງ ບສຸກ. ເມື່ອເຈື້າຮັກພຣະເຈື້າ, ເຈື້າຈະຮູ້ສກວ່າ ຫຼາຍສິື່ງທີື່ຢອ
່ ູ້ອມຂູ້າງ
ເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ສາມາດຜ່ານພື້ນໄປໄດູ້ ແລະ ຍູ້ອນວ່າວຸດທິພາວະຂອງເຈື້າຕໍ່າເກີນໄປ ເຈື້າຈະຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມ;
ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ເຈື້າຈະບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ ແລະ ເຈື້າຈະຮູ້ສກຢ່ສະເໝີວ່າ ຄວາມປະສງ
ຂອງພຣະເຈື້າສງສັ່ງເກີນໄປ, ມັນຢ່ເໜອທີື່ມະນຸດຈະເອື້ອມເຖິງໄດູ້. ຍູ້ອນທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ເຈື້າຈື່ງຈະ
ຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມ; ຍູ້ອນວ່າມີຄວາມອ່ອນແອຫຼາຍຢ່າງພາຍໃນຕວເຈື້າ ແລະ ມີຫຼາຍສິື່ງທີື່ບໍໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້, ເຈື້າຈື່ງຈະຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມຢຂ
່ ູ້າງໃນ. ແຕ່ພວກເຈື້າຕູ້ອງເຫັນ
ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ການຊາລະລູ້າງໃຫູ້ບໍລິສຸດນັື້ນແມ່ນຖກບັນລຸຜນຜ່ານການຫຼໍໍ່ຫຼອມເທັ່ານັື້ນ. ສະນັນ
ື້
ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍນີື້ ພວກເຈື້າຕູ້ອງເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ. ບໍໍ່ວ່າການທນທຸກຂອງພວກ
ເຈື້າຈະຍິື່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດກໍຕາມ, ພວກເຈື້າຄວນດາເນີນຕໍໍ່ໄປຈນເຖິງເວລາສຸດທູ້າຍແທູ້ໆ ແລະ ແມ່ນແຕ່
ໃນລມຫາຍໃຈສຸດທູ້າຍຂອງເຈື້າເອງ, ເຈື້າຍັງຕູ້ອງຊື່ສັດກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ການປັື້ນ
ແຕ່ງຂອງພຣະເຈື້າ; ມີພຽງສິື່ງນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນການຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ມີພຽງສິື່ງນີື້ເທັ່ານັື້ນ
ທີື່ເປັນຄາພະຍານທີື່ໝັື້ນຄງ ແລະ ກກກູ້ອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ເມື່ອເຈື້າປະສບກັບການທດລອງທີື່ເຈັບປວດເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຕາຮັກ
ຂອງພຣະເຈື້າ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຈັ່ງຢ່າທໍໍ້ແທູ້, ຢ່າອ່ອນແອ ແລະ ເຮາຈະເປີດເຜີຍສິື່ງຕ່າງໃຫູ້ກັບເຈື້າ. ເສັື້ນທາງໄປສ່ອານາຈັກ
ແມ່ນບໍໍ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ບໍໍ່ມີສິື່ງໃດທີື່ຈະງ່າຍປານນັື້ນ! ເຈື້າຕູ້ອງການໃຫູ້ພອນມາຫາເຈື້າແບບງ່າຍໆ
ແມ່ນບໍ? ໃນປັດຈຸບັນ ທຸກຄນຈະຜະເຊີນກັບການທດສອບທີື່ຂມຂື່ນ, ປາສະຈາກການທດສອບ
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ດັັ່ງກ່າວ ຫວໃຈຂອງພວກເຈື້າທີື່ມີຄວາມຮັກຕໍໍ່ເຮາກໍຈະບໍໍ່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ເຈື້າຈະບໍໍ່ມີຄວາມຮັກທີື່ແທູ້
ຈິງຕໍໍ່ເຮາ. ເຖິງແມ່ນການທດສອບເຫຼັ່ານີື້ຈະເປັນພຽງເຫດການເລັກນູ້ອຍ ແຕ່ທຸກຄນກໍຕູ້ອງໄດູ້ຜ່ານ
ພວກມັນ ພຽງແຕ່ວ່າ ຄວາມຍາກຂອງການທດສອບຂອງແຕ່ລະຄນຈະແຕກຕ່າງກັນ. ການທດລອງ
ແມ່ນພອນຈາກເຮາ ແລູ້ວມີຈັກຄນທີື່ມາຄຸເຂັ່າຢຕ
່ ໍໍ່ໜູ້າເຮາເພື່ອຂໍພອນຈາກເຮາ? ເດັກໂງ່ເອີຍ! ເຈື້າ
ຄິດສະເໝີວ່າ ພຣະທາອັນປະເສີດພຽງບາງຂໍໍ້ກໍຖວ່າ ເປັນພອນຂອງເຮາ ແຕ່ບໍໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ ຄວາມຂມຂື່ນ
ກໍແມ່ນໜື່ງໃນບັນດາພອນຂອງເຮາເຊັັ່ນກັນ. ຜູ້ທີື່ແບ່ງປັນຄວາມຂມຂື່ນຂອງເຮາຈະແບ່ງປັນຄວາມ
ຫວານຊື່ນຂອງເຮາຢ່າງແນ່ນອນ. ນັື້ນແມ່ນສັນຍາຂອງເຮາ ແລະ ພອນຂອງເຮາທີື່ມີໃຫູ້ພວກເຈື້າ.
(ຄັດຈາກ “ບດທີ 41” ຂອງພາກພຣະຄາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕື້ນເດີມໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເມື່ອພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອຫຼໍໍ່ຫອ
ຼ ມມະນຸດ, ມະນຸດກໍຈະທນທຸກ. ຍິື່ງການຫຼໍໍ່ຫຼອມຂອງ
ບຸກຄນໃດໜື່ງຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຄວາມຮັກທີື່ພວກເຂາມີຕພ
ໍໍ່ ຣະເຈື້າກໍຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ
ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າກໍຖກເປີດເຜີຍໃນຕວພວກເຂາຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ໃນທາງກງກັນຂູ້າມ ຍິື່ງ
ບຸກຄນໃດໜື່ງໄດູ້ຮັບການຫຼໍໍ່ຫຼອມໜູ້ອຍສໍ່າໃດ, ຄວາມຮັກທີື່ເຂາມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າກໍມີໜູ້ອຍສໍ່ານັື້ນ ແລະ
ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈື້າກໍຖກເປີດເຜີຍໃນຕວເຂາໜູ້ອຍສໍ່ານັື້ນ. ຍິື່ງການຫຼໍໍ່ຫຼອມ ແລະ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງບຸກຄນໃດໜື່ງຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ ຍິື່ງຄວາມທໍລະມານທີື່ພວກເຂາ
ຜະເຊີນມີຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຄວາມຮັກຂອງພວກເຂາຕໍພ
ໍ່ ຣະເຈື້າຈະຍິື່ງເຕີບໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ, ຄວາມເຊື່ອ
ຂອງເຂາທີມ
ື່ ີໃນພຣະເຈື້າກໍແທູ້ຈິງຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງເຂາກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າກໍຍິື່ງເລິກເຊິື່ງ
ຫຼາຍຂື້ນ. ໃນປະສບການຂອງເຈື້າ, ເຈື້າຈະເຫັນວ່າ ຄນທີື່ທນທຸກຢ່າງຫຼາຍໃນຂະນະທີື່ພວກເຂາຖກ
ຫຼໍໍ່ຫຼອມ, ຄນທີື່ຖກຈັດການ ແລະ ຖກລງວິໄນຢ່າງຫຼາຍ ແລະ ເຈື້າຈະເຫັນວ່າ ມັນແມ່ນຄນເຫຼັ່ານີື້ທີື່ມີ
ຄວາມຮັກຢ່າງເລິກເຊິື່ງສາລັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີື່ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ແຫຼມຄມກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ
ຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຜະເຊີນກັບການຖກຈັດການ ກໍມີພຽງຄວາມຮູ້ຕນ
ື້ ໆ ແລະ ພວກເຂາພຽງແຕ່
ສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ “ພຣະເຈື້າແສນດີ, ພຣະອງປະທານຄວາມເມດຕາໃຫູ້ກບ
ັ ຜູ້ຄນ ເພື່ອພວກເຂາ
ສາມາດມີຄວາມສຸກກັບພຣະອງໄດູ້”. ຖູ້າຜູ້ຄນໄດູ້ຜະເຊີນກັບການຖກຈັດການ ແລະ ການຖກລງ
ວິໄນ, ແລູ້ວພວກເຂາສາມາດເວື້າດູ້ວຍຄວາມຮູ້ທີື່ແທູ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ ຍິື່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈື້າທີື່ຢ່ໃນມະນຸດມະຫັດສະຈັນຫຼາຍສາໍ່ ໃດ, ພາລະກິດນັື້ນກໍຍິື່ງມີຄ່າ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ
ຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຍິື່ງພາລະກິດນັື້ນເປັນສິື່ງທີື່ເຂື້າໃຈຍາກສາລັບເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ ຍິື່ງມັນບໍໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບແນວຄິດຂອງເຈື້າຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຍິື່ງສາມາດເອາຊະນະເຈື້າ, ຮັບເອາເຈື້າ
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເຈື້າສມບນຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຄວາມໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຊ່າງຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ!
ຖູ້າພຣະເຈື້າບໍໍ່ຫຼໍໍ່ຫຼອມມະນຸດໃນລັກສະນະນີື້, ຖູ້າພຣະອງບໍໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດດູ້ວຍວິທີນີື້, ແລູ້ວ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະບໍໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍເລີຍ. ມັນຖກເວື້າໃນອະດີດວ່າ
ພຣະເຈື້າຈະຄັດເລອກ ແລະ ຮັບເອາກຸ່ມນີື້ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂາສມບນໃນຍຸກສຸດທູ້າຍ; ໃນນີື້, ມີ
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ຄວາມໝາຍທີື່ພິເສດ. ຍິື່ງພາລະກິດທີື່ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາຍໃນພວກເຈື້າຍິື່ງໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຄວາມ
ຮັກຂອງພວກເຈື້າທີມ
ື່ ີຕພ
ໍໍ່ ຣະເຈື້າກໍເລິກເຊິື່ງ ແລະ ບໍລິສຸດຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ. ຍິື່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າຍິື່ງ
ໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ມະນຸດກໍຍິື່ງສາມາດເຂື້າໃຈເຖິງບາງສິື່ງກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອງຫຼາຍສາໍ່
ນັື້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອງກໍຍິື່ງເລິກເຊິື່ງຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄນທີື່ຈະຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນຕູ້ອງຜ່ານການຫຼໍໍ່ຫຼອມ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຈື້າຕູ້ອງທນທຸກກັບຄວາມຍາກລາຍາກເພື່ອຄວາມຈິງ, ເຈື້າຕູ້ອງອດກັື້ນຕໍຄ
ໍ່ ວາມອັບອາຍຂາຍ
ໜູ້າເພື່ອຄວາມຈິງ ແລະ ເພື່ອທີື່ຈະຮັບເອາຄວາມຈິງຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ ເຈື້າຕູ້ອງຜ່ານການທນທຸກທີື່ຫຼາຍ
ຂື້ນ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ເຈື້າຄວນເຮັດ. ເຈື້າບໍໍ່ຕູ້ອງໂຍນຄວາມຈິງຖິື້ມເພື່ອເຫັນແກ່ຊີວິດຄອບຄວທີື່ສະຫງ ບ
ສຸກ ແລະ ເຈື້າບໍໍ່ຕູ້ອງສນເສຍສັກສີ ແລະ ຄວາມໝັື້ນຄງໃນຊີວິດຂອງເຈື້າເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມສຸກຊັ່ວ
ໄລຍະໜື່ງ. ເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາທຸກສິື່ງທີສ
ື່ ວຍງາມ ແລະ ດີ ແລະ ເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາເສັື້ນທາງ
ໃນຊີວິດທີື່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ຖູ້າເຈື້າມີຊີວິດທີື່ຕໍ່າຊູ້າແບບນີື້ ແລະ ບໍໍ່ສະແຫວງຫາຈຸດປະສງ
ໃດເລີຍ, ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຊີວິດຂອງເຈື້າເສຍຖິື້ມຊື່ໆບໍ? ເຈື້າຈະສາມາດຮັບເອາຫຍັງແດ່ຈາກຊີວິດ
ດັັ່ງກ່າວ? ເຈື້າຄວນປະຖິື້ມຄວາມສຸກທຸກຢ່າງຈາກຝ່າຍເນື້ອໜັງເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ຄວນ
ໂຍນຄວາມຈິງທັງໝດຖິື້ມເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມສຸກເລັກນູ້ອຍ. ຄນແບບນີື້ບໍໍ່ມີຄວາມໝັື້ນຄງ ຫຼ ສັກ
ສີ; ຊ່າງບໍໍ່ມີຄວາມໝາຍໃນການເປັນຢ່ຂອງພວກເຂາເລີຍ!
(ຄັດຈາກບດ “ປະສບການຂອງເປໂຕ: ຄວາມຮູ້ຂອງເພິື່ນກ່ຽວກັບການຕີສອນ ແລະ ການພິພາກສາ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເມື່ອໄດູ້ຮັບການພິພາກສາຈາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຮາຕູ້ອງບໍໍ່ຢ້ານຕໍໍ່ການທນທຸກ ຫຼ
ພວກເຮາບໍໍ່ຄວນຢ້ານຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ແຮງໄກທີື່ພວກເຮາຄວນຈະຢ້ານວ່າພຣະທາຂອງ
ພຣະເຈື້າຈະແທງທະລຸຫວໃຈຂອງພວກເຮາ. ພວກເຮາຄວນອ່ານພຣະທາຂອງພຣະອງກ່ຽວກັບວິທີ
ທີື່ພຣະອງພິພາກສາ ແລະ ຂູ້ຽນຕີພວກເຮາ ແລະ ເປີດໂປງແກ່ນແທູ້ທີື່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮາໃຫູ້
ຫຼາຍຂື້ນ. ພວກເຮາຕູ້ອງອ່ານພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນ ແລະ ຍດໝັື້ນໃນພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ຢ່າ
ປຽບທຽບສິື່ງອື່ນໆກັບພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນ, ພວກເຮາຕູ້ອງປຽບທຽບຕນເອງກັບພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນ. ພວກ
ເຮາບໍໍ່ໄດູ້ຂາດຫຍັງເລີຍໃນສິື່ງເຫຼັ່ານີື້; ພວກເຮາທຸກຄນສາມາດເຂື້າກັບສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້. ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ເຊື່ອ ກໍ
ຈັ່ງໄປຜະເຊີນກັບມັນດູ້ວຍຕວເຈື້າເອງ... ພວກເຮາຕູ້ອງຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮາຕູ້ອງຍອມຮັບພຣະທາທຸກ
ຂໍໍ້ທີື່ພຣະເຈື້າກ່າວ, ບໍໍ່ວ່າພຣະຄາເຫຼັ່ານັື້ນເປັນຕາຟັງ ຫຼ ບໍໍ່ກໍໍ່ຕາມ ຫຼ ບໍໍ່ວ່າພຣະທາເຫຼັ່ານັື້ນເຮັດໃຫູ້
ພວກເຮາຮູ້ສກຂມຂື່ນ ຫຼ ອ່ອນຫວານກໍຕາມ. ນັື້ນແມ່ນທ່າທີທີື່ພວກເຮາຄວນມີຕໍໍ່ພຣະທາຂອງ
ພຣະເຈື້າ. ນີື້ແມ່ນທ່າທີແບບໃດ? ມັນເປັນທ່າທີທີື່ເຫຼື້ອມໄສສັດທາ, ທ່າທີທີື່ອດທນ ຫຼ ທ່າທີແຫ່ງ
ການໂອບກອດການທນທຸກບໍ? ເຮາບອກພວກເຈື້າວ່າມັນບໍໍ່ແມ່ນສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນເລີຍ. ໃນຄວາມເຊື່ອ
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ຂອງພວກເຮາ, ພວກເຮາຕູ້ອງເຊື່ອໝັື້ນຢ່າງໜັກແໜູ້ນວ່າ ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າເປັນຄວາມຈິງ.
ຍູ້ອນສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ຄຄວາມຈິງ, ພວກເຮາຄວນຍອມຮັບເອາພຣະທາເຫຼັ່ານີື້ຢ່າງມີເຫດຜນ. ບໍໍ່ວ່າພວກເຮາ
ຈະສາມາດເຂື້າໃຈ ຫຼ ຍອມຮັບມັນ ຫຼ ບໍ,ໍ່ ທ່າທີທາອິດຂອງພວກເຮາຕໍໍ່ພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຄວນ
ເປັນທ່າທີແຫ່ງການຍອມຮັບຢ່າງເດັດຂາດ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄວາມສາຄັນ ແລະ ເສັື້ນທາງໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ”
ໃນໜັງສບດບັນທກການສນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ)

ການຮັກພຣະເຈື້າຕູ້ອງການໆສະແຫວງຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໃນທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງ ແລະ
ເຈື້າຕູ້ອງສບສວນຢ່າງເລິກເຊິື່ງຢ່ພາຍໃນ ເມື່ອມີສິື່ງໃດກໍຕາມເກີດຂື້ນກັບເຈື້າ, ພະຍາຍາມທີື່ຈະ
ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພະຍາຍາມທີື່ຈະເຫັນວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄຄວາມປະສງຂອງ
ພຣະເຈື້າໃນບັນຫາຕ່າງໆ, ພຣະອງຮຽກຮູ້ອງທີື່ຈະໃຫູ້ເຈື້າບັນລຸຫຍັງ ແລະ ເຈື້າຄວນຕັື້ງໃຈແນວໃດ
ກ່ຽວກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ. ຕວຢ່າງຄ: ບາງສິື່ງບາງຢ່າງເກີດຂື້ນ ໂດຍຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເຈື້າອດ
ກັື້ນຕໍໍ່ຄວາມຍາກລາບາກ ໃນເວລາທີື່ເຈື້າຄວນເຂື້າໃຈວ່າ ຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຫຍັງ ແລະ
ເຈື້າຄວນໃສ່ໃຈແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ. ເຈື້າບໍໍ່ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ຕວເຈື້າເອງພໍໃຈ ນັື້ນ
ກໍຄ ໃຫູ້ປະຖິື້ມຕວເຈື້າເອງໄວູ້. ບໍໍ່ມີຫຍັງທີື່ເປັນຕາສັງເວດຫຼາຍກວ່າເນື້ອໜັງ. ເຈື້າຕູ້ອງສະແຫວງຫາ
ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ ແລະ ຕູ້ອງປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າ. ດູ້ວຍຄວາມຄິດດັັ່ງກ່າວ, ພຣະເຈື້າຈະ
ນາແສງສະຫວ່າງທີື່ພິເສດມາໃຫູ້ເຈື້າໃນບັນຫານີື້ ແລະ ຫວໃຈຂອງເຈື້າກໍຈະຄື້ນພບຄວາມສຸກ
ສະບາຍ. ບໍໍ່ວ່າຈະໃຫຍ່ ຫຼ ນູ້ອຍ, ເມື່ອບາງສິື່ງບາງຢ່າງເກີດຂື້ນກັບເຈື້າ, ເຈື້າຕູ້ອງປະຖິື້ມຕວເຈື້າເອງ
ໄວູ້ ແລະ ເບິື່ງເນື້ອໜັງເປັນສິື່ງທີື່ຕໍ່າຕູ້ອຍທີສ
ື່ ຸດໃນບັນດາທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງ. ຍິື່ງເຈື້າເຮັດໃຫູ້ເນື້ອໜັງ
ພໍໃຈສໍ່າໃດ ມັນກໍຈະມີອດ
ິ ສະຫຼະຫຼາຍສໍ່ານັື້ນ; ຖູ້າເຈື້າເຮັດໃຫູ້ເນື້ອໜັງພໍໃຈໃນເວລານີື້ ຄັື້ງຕໍໍ່ໄປ ມັນ
ກໍຈະຮຽກຮູ້ອງຫຼາຍຂື້ນຕື່ມ ເມື່ອສບຕໍໍ່ເປັນແບບນີື້, ຜູ້ຄນກໍຈະຮັກເນື້ອໜັງຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ. ເນື້ອໜັງມີ
ຄວາມປາຖະໜາຫຼາຍເກີນຂອບເຂດຢ່ສະເໝີ; ມັນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເຈື້າເຮັດໃຫູ້ມັນພໍໃຈຢ່ຕະຫຼອດ
ເວລາ ແລະ ໃຫູ້ເຈື້າສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການໃຫູ້ກັບມັນຢ່ພາຍໃນ, ບໍໍ່ວາ່ ຈະເປັນສິື່ງທີື່ເຈື້າກິນ, ສິື່ງທີື່
ເຈື້ານຸ່ງ ຫຼ ໃນການສນເສຍອາລມຂອງເຈື້າ ຫຼ ຍອມຕາມຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມຂີື້ຄູ້ານຂອງ
ເຈື້າເອງ... ຍິື່ງເຈື້າເຮັດໃຫູ້ເນື້ອໜັງພໍໃຈຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຄວາມປາຖະໜາຂອງມັນກໍຈະຍິື່ງເພິມ
ື່ ຂື້ນຫຼາຍ
ສໍ່ານັື້ນ ແລະ ເນື້ອໜັງກໍຍິື່ງເສື່ອມຊາມຫຼາຍສໍ່ານັນ
ື້ ຈນເຖິງຈຸດທີື່ວ່າ ເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດເຊື່ອງຄວາມ
ຄິດທີື່ເລິກເຊິື່ງຫຼາຍກວ່າເກັ່າ ແລະ ບໍໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າ ແລະ ສັນລະເສີນຕວມັນເອງ ແລະ ສງໄສກ່ຽວ
ກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ... ສະນັື້ນ, ເຈື້າຕູ້ອງຂັດຂນເນື້ອໜັງ ແລະ ບໍໍ່ຍອມຕາມໃຈມັນ ໂດຍເວື້າ
ວ່າ “ສາມີ (ພັນລະຍາ) ຂອງຂູ້ານູ້ອຍ, ລກໆ, ໂອກາດ, ການແຕ່ງງານ, ຄອບຄວຂອງຂູ້ານູ້ອຍ, ບໍໍ່ມີ
ຫຍັງທີື່ສາຄັນເລີຍ! ໃນຫວໃຈຂອງຂູ້ານູ້ອຍ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນ ແລະ ຂູ້ານູ້ອຍຕູ້ອງ
ພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພອ
ື່ ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ ແລະ ບໍໍ່ເຮັດໃຫູ້ເນື້ອໜັງພໍໃຈ”. ເຈື້າ
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ຕູ້ອງມີຄວາມຕັື້ງໃຈແບບນີື້. ຖູ້າເຈື້າມີຄວາມຕັື້ງໃຈແບບນີື້ຢ່ສະເໝີ ແລູ້ວເມື່ອເຈື້ານາຄວາມຈິງເຂື້າສ່
ການປະຕິບັດ ແລະ ປະຖິື້ມຕວເຈື້າເອງ, ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດກະທາສິື່ງດັັ່ງກ່າວພຽງໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມ
ເລັກນູ້ອຍ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ການຮັກພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຈື້າຈະສາມາດມີຊີວິດຕໍໜ
ໍ່ ູ້າພຣະເຈື້າໄດູ້ ຫຼ ບໍໍ່ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຈະເປັນຈຸດຈບຂອງເຈື້າໃນທີື່ສຸດ
ແມ່ນຂື້ນຢ່ກັບວ່າ ເຈື້າຈະຕໍໍ່ຕູ້ານກັບເນື້ອໜັງຂອງເຈື້າແນວໃດ. ພຣະເຈື້າໄດູ້ຊ່ວຍເຈື້າໃຫູ້ລອດພື້ນ
ແລະ ໄດູ້ເລອກ ແລະ ລິຂິດເຈື້າໄວູ້ແລູ້ວ, ແຕ່ຖູ້າໃນປັດຈຸບັນ ເຈື້າບໍໍ່ເຕັມໃຈທີື່ຈະເຮັດໃຫູ້ພຣະອງ
ພໍໃຈ, ເຈື້າກໍບໍໍ່ໄດູ້ເຕັມໃຈທີື່ຈະນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການປະຕິບັດ, ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຕັມໃຈທີື່ຈະກະບດຕໍໍ່ເນື້ອ
ໜັງຂອງເຈື້າເອງ ດູ້ວຍຫວໃຈທີື່ຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ, ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ເຈື້າກໍຈະທາລາຍຕວເຈື້າເອງ
ແລະ ສະນັື້ນກໍຈະໄດູ້ທນຮັບຄວາມເຈັບປວດທີື່ຮຸນແຮງ. ຖູ້າເຈື້າຍອມຕາມເນື້ອໜັງຢສ
່ ະເໝີ,
ຊາຕານກໍຈະກນກິນເຈື້າເທື່ອລະໜູ້ອຍ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ເຈື້າປາສະຈາກຊີວິດ ຫຼ ການສາຜັດຂອງ
ພຣະວິນຍານ ຈນຮອດມື້ທີື່ເຈື້າມດມນຢ່າງສມບນຢ່ຂູ້າງໃນ. ເມື່ອເຈື້າດາລງຊີວິດໃນຄວາມມດ,
ເຈື້າກໍຈະຕກເປັນຊະເລີຍຂອງຊາຕານ, ເຈື້າຈະບໍໍ່ມພ
ີ ຣະເຈື້າໃນຫວໃຈຂອງເຈື້າອີກຕໍໍ່ໄປ ແລະ ໃນ
ເວລານັື້ນ ເຈື້າຈະປະຕິເສດການມີຕວຕນຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ປະຖິື້ມພຣະອງ. ສະນັື້ນ ຖູ້າຜູ້ຄນປາຖະ
ໜາທີື່ຈະຮັກພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາຕູ້ອງຈ່າຍລາຄາແຫ່ງຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ອດກັື້ນກັບຄວາມຍາກ
ລາບາກ. ບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງມີຄວາມກະຕລລື້ນທາງດູ້ານພາຍນອກ ແລະ ທນທຸກກັບຄວາມຍາກ
ລາບາກ, ບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງອ່ານ ແລະ ດິື້ນຮນຫຍັງຫຼາຍ; ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຂາຄວນປະຖິື້ມສິື່ງຕ່າງໆ
ທີື່ຢ່ພາຍໃນຕວພວກເຂາ ນັື້ນກໍຄ: ຄວາມຄິດທີື່ເກີນຂອບເຂດ, ຜນປະໂຫຍດສ່ວນຕວ ແລະ ການ
ໄຕ່ຕອງ, ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຕັື້ງໃຈຂອງພວກເຂາເອງ. ນັື້ນແມ່ນຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ການຮັກພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ຜູ້ຄນນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການປະຕິບັດຫຼັກໆກໍແມ່ນເພື່ອຈັດການກັບສິື່ງ
ຕ່າງໆທີື່ຢ່ພາຍໃນພວກເຂາ, ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາທີື່ບໍໍ່
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສາຜັດຜູ້ຄນໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ,
ໃຫູ້ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ເຍອງທາງໃຫູ້ກັບພວກເຂາ. ສະນັື້ນ ເບື້ອງຫຼັງທຸກສິື່ງຢ່າງທີື່ເກີດຂື້ນແມ່ນມີ
ການຕໍໍ່ສູ້ ນັື້ນກໍຄ: ທຸກຄັື້ງທີື່ຜູ້ຄນນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການປະຕິບັດ ຫຼ ນາຄວາມຮັກທີື່ມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ
ເຂື້າສ່ການປະຕິບັດກໍຈະມີການຕໍໍ່ສຢ
ູ້ ່າງຍິື່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກສິງື່ ທຸກຢ່າງຈະເບິື່ງຄປົກກະຕິ
ກັບເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາ, ໃນຄວາມຈິງແລູ້ວ ການຕໍໍ່ສູ້ເອາເປັນເອາຕາຍໄດູ້ດາເນີນຂື້ນໃນສ່ວນເລິກ
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ຂອງຫວໃຈຂອງພວກເຂາ ແລະ ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການຕໍໍ່ສູ້ທີື່ຮຸນແຮງນີື້, ຫຼງັ ຈາກການໄຕ່ຕອງຢ່າງໜັ
ກຈື່ງຈະສາມາດຕັດສິນໄຊຊະນະ ຫຼ ຄວາມພ່າຍແພູ້ໄດູ້. ຄນໃດໜື່ງບໍໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະຫວ ຫຼ ຈະໄຫູ້ດີ.
ເພາະເຈດຕະນາຫຼາຍຢ່າງທີື່ຢ່ພາຍໃນຜູ້ຄນແມ່ນບໍໍ່ຖກຕູ້ອງ ຫຼ ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນກໍຍອ
ູ້ ນວ່າ ພາລະກິດສ່ວນ
ຫຼາຍຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄິດຂອງພວກເຂາ, ເມອ
ື່ ຜຄ
ູ້ ນນາຄວາມຈິງເຂື້າສ່ການ
ປະຕິບັດ ການຕໍໍ່ສູ້ຢ່າງຍິື່ງໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຂື້ນຢ່ເບອ
ື້ ງຫຼັງ. ເມື່ອເວລານາຄວາມຈິງນີື້ເຂື້າສ່ການປະຕິບັດ
ແລະ ກ່ອນທີື່ຈະຕັດສິນໃຈເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈໃນທີື່ສຸດ ຢ່ເບື້ອງຫຼັງຈະມີຜູ້ຄນລັັ່ງນໍ້າຕາແຫ່ງຄວາມ
ໂສກເສື້າຢ່າງນັບບໍໍ່ຖູ້ວນ. ເປັນຍູ້ອນການຕໍໍ່ສູ້ນີື້, ຜູ້ຄນຈື່ງອດກັື້ນຕໍໍ່ການທນທຸກທໍລະມານ ແລະ ການ
ຫຼໍໍ່ຫຼອມ; ນີື້ແມ່ນການທນທຸກທໍລະມານທີື່ແທູ້ຈິງ. ເມື່ອການຕໍໍ່ສມ
ູ້ າເຖິງເຈາື້ , ຖູ້າເຈື້າສາມາດຢືນຢ່
ຂູ້າງພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ ໄດູ້, ເຈື້າກໍຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈໄດູ້. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ
ຄວາມຈິງ ມັນບໍໍ່ສາມາດຫຼີກເວັື້ນໄດູ້ທີື່ຄນໜື່ງຈະທນທຸກທໍລະມານພາຍໃນ; ເມື່ອພວກເຂານາຄວາມ
ຈິງເຂື້າໃນການປະຕິບັດ ຖູ້າທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງຢ່ພາຍໃນຜູ້ຄນນັື້ນຖກຕູ້ອງ, ພວກເຂາຈະບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງ
ຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບ ແລະ ກໍຈະບໍໍ່ມີການຕໍໍ່ສູ້ ແລະ ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ທນທຸກທໍລະມານ.
ຍູ້ອນວ່າ ມີຫຼາຍສິື່ງທີຢ
ື່ ່ພາຍໃນຜູ້ຄນເຊິື່ງບໍໍ່ເໝາະສມແກ່ການນາໃຊູ້ໂດຍພຣະເຈື້າ ແລະ ຍູ້ອນວ່າມີ
ອຸປະນິໄສຂອງເນື້ອໜັງຫຼາຍຢ່າງທີື່ເປັນປໍລະປັກ, ຜູ້ຄນຈາເປັນຕູ້ອງຮຽນຮູ້ບດຮຽນແຫ່ງການກໍໍ່ການ
ກະບດຕໍໍ່ເນື້ອໜັງໃຫູ້ເລິກເຊິື່ງຫຼາຍຂື້ນ. ນີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າເອີື້ນວ່າ ການທນທຸກທໍລະມານ ທີື່
ພຣະອງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມະນຸດປະສບກັບພຣະອງ.
(ຄັດຈາກບດ “ມີພຽງແຕ່ການຮັກພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ໃນຄວາມເຊື່ອທີື່ພວກເຂາມີໃນພຣະເຈື້າ, ສິື່ງທີື່ຜູ້ຄນສະແຫວງຫາກໍຄການໄດູ້ຮັບເອາພອນ
ສາລັບອະນາຄດ; ນີື້ແມ່ນເປົື້າໝາຍໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາ. ທຸກຄນມີເຈດຕະນາ ແລະ ຄວາມ
ຫວັງນີື້, ແຕ່ທາມະຊາດຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂາຕູ້ອງຖກແກູ້ໄຂຕະຫຼອດການທດລອງ. ໃນ
ດູ້ານໃດກໍຕາມທີື່ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ຖກຊາລະລູ້າງ, ສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນຄດູ້ານທີື່ເຈື້າຕູ້ອງຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມ, ນີື້ຄການຈັດແຈງ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ພຣະເຈື້າສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມໃຫູ້ກັບເຈື້າ, ບັງຄັບໃຫູ້ເຈື້າຖກຫຼໍໍ່ຫຼອມໃນສະພາບ
ແວດລູ້ອມນັື້ນ ເພື່ອວ່າ ເຈື້າຈະສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງເຈື້າເອງ. ໃນທີື່ສຸດ, ເຈື້າຈະໄປ
ເຖິງຈຸດທີື່ເຈື້າຍອມຕາຍດີກວ່າ ແລະ ປະຖິື້ມກນອຸບາຍ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງເຈື້າ ແລະ ຍອມຕໍໍ່
ການປົກຄອງ ແລະ ການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈື້າ. ສະນັື້ນ ຖູ້າຜູ້ຄນບໍໍ່ມີການຫຼໍໍ່ຫຼອມເປັນເວລາຫຼາຍປີ,
ຖູ້າພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ອດທນກັບຄວາມທນທຸກໃນລະດັບໃດໜື່ງ, ພວກເຂາກໍຈະບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຕນ
ເອງລອດພື້ນອອກຈາກພັນທະນາການແຫ່ງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງເນື້ອໜັງທີື່ຢ່ໃນຄວາມຄິດຂອງ
ພວກເຂາ ແລະ ໃນຫວໃຈຂອງພວກເຂາ. ໃນດູ້ານໃດກໍຕາມ, ເຈື້າກໍຍັງຈະຕກເປັນທາດຂອງຊາຕານ
ແລະ ໃນດູ້ານໃດກໍຕາມ ເຈື້າຍັງຈະມີຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງເຈື້າເອງ, ສິື່ງເຫຼັ່ານີື້
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ຄດູ້ານທີື່ເຈື້າຄວນທນທຸກ. ພຽງຜ່ານການທນທຸກນີື້ເທັ່ານັື້ນ ເຈື້າຈື່ງຈະສາມາດຮຽນຮູ້ບດຮຽນ ເຊິື່ງ
ໝາຍ ເຖິງການສາມາດຮັບເອາຄວາມຈິງ ແລະ ເຂື້າໃຈຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ. ໃນຄວາມເປັນ
ຈິງ, ຄວາມຈິງຕ່າງໆແມ່ນຖກເຂື້າໃຈໂດຍການຜະເຊີນກັບການທດລອງຢ່າງເຈັບປວດ. ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດ
ສາມາດເຂື້າໃຈເຖິງຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ, ຮູ້ຈັກຄວາມເດຊານຸພາບ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງ
ພຣະເຈື້າ ຫຼ ເຂື້າໃຈເຖິງອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າ ເມື່ອຢ່ໃນສະພາບແວດລູ້ອມທີສ
ື່ ະດວກ
ສະບາຍ ຫຼ ເມື່ອສະຖານະການເອື້ອອານວຍ. ນັື້ນເປັນໄປບໍໍ່ໄດູ້!
(ຄັດຈາກບດ “ວິທີທີື່ຄນໃດໜື່ງຄວນປະຕິບັດຕາມໃຈພຣະເຈື້າໃນທ່າມກາງການທດລອງ”
ໃນໜັງສບດບັນທກການສນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ)

ພຣະເຈື້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນທຸກຄນ ແລະ ບໍໍ່ວ່າວິທີການຂອງພຣະອງຈະເປັນຄແນວໃດກໍ
ຕາມ, ບໍໍ່ວ່າພຣະອງຈະໃຊູ້ຄນ, ເລື່ອງ ແລະ ສິື່ງຂອງໃດກໍຕາມເພື່ອຮັບໃຊູ້ພຣະອງ ຫຼ ພຣະທາ
ຂອງພຣະອງມີນໍ້າສຽງແບບໃດກໍຕາມ, ພຣະອງມີພຽງເປົື້າໝາຍດຽວ ນັື້ນກໍຄ: ຊ່ວຍເຈື້າໃຫູ້ລອດ
ພື້ນ. ແລູ້ວພຣະອງຈະຊ່ວຍເຈື້າໃຫູ້ລອດພື້ນແນວໃດ? ພຣະອງປ່ຽນແປງເຈື້າ. ສະນັື້ນເຈື້າຈະບໍໍ່ທນ
ທຸກເລັກນູ້ອຍໄດູ້ແນວໃດ? ເຈື້າຈາເປັນຕູ້ອງທນທຸກ. ການທນທຸກນີສ
ື້ າມາດກ່ຽວພັນກັບຫຼາຍໆສິື່ງ.
ບາງຄັື້ງ ພຣະເຈື້າສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທີຢ
ື່ ່ອອ
ູ້ ມຮອບເຈື້າເພື່ອເປີດເຜີຍເຈື້າ ເພື່ອວ່າເຈື້າຈະສາມາດ
ມາຮູ້ຈັກຕນເອງ ຫຼ ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ເຈື້າອາດຈະຖກຈັດການ, ລີຮານ ແລະ ເປີດໂປງໂດຍກງ. ຄກັບຄນທີື່ຢ່
ເທິງໂຕະຜ່າຕັດ, ໂດຍການຜ່ານຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານບາງຢ່າງເທັ່ານັື້ນ ຈື່ງ
ສາມາດບັນລຸຜນຕາມມາທີື່ດີ. ຖູ້າທຸກຄັື້ງທີື່ເຈື້າຖກລິຮານ ແລະ ຈັດການ ແລະ ທຸກຄັື້ງທີື່ເຈື້າຖກ
ເປີດເຜີຍໂດຍສະພາບເເວດລູ້ອມ, ມັນກະຕຸູ້ນຄວາມຮູ້ສກຂອງເຈື້າ ແລະ ສັ່ງເສີມເຈື້າ, ແລູ້ວຜ່ານ
ຂະບວນການນີື້ ເຈື້າຈະມີວຸດທິພາວະ ແລະ ເຂື້າສ່ຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງຄວາມຈິງ. ຖູ້າທຸກຄັື້ງທີື່ເຈື້າຖກ
ລິຮານ ແລະ ຖກຈັດການ ແລະ ທຸກຄັື້ງທີື່ພຣະເຈື້າຍກສະພາບແວດລູ້ອມເພື່ອເປີດເຜີຍເຈື້າ, ເຈື້າບໍໍ່
ຮູ້ສກເຖິງຄວາມເຈັບປວດ ຫຼ ຄວາມບໍໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະ ບໍໍ່ຮູ້ສກຫຍັງເລີຍ ແລະ ຖູ້າເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ມາຢ່ຕໍໍ່
ໜູ້າພຣະເຈື້າເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມປະສງຂອງພຣະອງ, ບໍໍ່ອະທິຖານ ຫຼ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ,
ແລູ້ວເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ມີຄວາມຮູ້ສກຫຍັງເລີຍ! ພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຮັດພາລະກິດໃນເຈື້າ ເມື່ອວິນຍານຂອງເຈື້າບໍໍ່
ຮູ້ສກຫຍັງເລີຍ, ເມອ
ື່ ມັນບໍໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ. ພຣະອງຈະເວື້າວ່າ: “ບຸກຄນນີື້ຂາດສະຕິຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ
ຖກເຮັດໃຫູ້ເສື່ອມຊາມຢ່າງຮຸນແຮງຫຼາຍ. ບໍໍ່ວ່າຂູ້ອຍເຮາຈະລງວິໄນລາວ ຫຼ ພະຍາຍາມກວດກາເບິື່ງ
ລາວແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ແຕ່ເຮາບໍໍ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນຫວໃຈຂອງເຂາ ຫຼ ບໍໍ່ສາມາດປຸກວິນຍານຂອງເຂາ
ໃຫູ້ຕື່ນໄດູ້. ບຸກຄນນີື້ຈະພບກັບບັນຫາ; ເຂາຍາກທີື່ຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ”. ຖູ້າພຣະເຈື້າຈັດແຈງ
ສະພາບແວດລູ້ອມ, ຜູ້ຄນ, ເລື່ອງ ແລະ ສິງື່ ຂອງໃຫູ້ກັບເຈື້າ, ຖູ້າພຣະອງລິຮານ ແລະ ຈັດການເຈື້າ
ແລະ ຖູ້າເຈື້າຮຽນຮູ້ບດຮຽນຈາກສິື່ງນີື້, ຖູ້າເຈື້າຮຽນຮູ້ທີື່ຈະມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ, ຮຽນຮູ້ທີື່ຈະ
ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ໄດູ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍອງທາງໂດຍບໍໍ່ຮູ້ຕວ ແລະ ບັນລຸ
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ຄວາມຈິງ, ຖູ້າເຈື້າໄດູ້ຜະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງໃນສະພາບແວດແລູ້ວເຫຼັ່ານີື້, ໄດູ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ມີ
ຄວາມຄບໜູ້າ, ຖູ້າເຈື້າເລີື່ມມີຄວາມເຂື້າໃຈເລັກນູ້ອຍກ່ຽວກັບຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເຈື້າ
ເຊາຕໍໍ່ວ່າ, ແລູ້ວທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ກໍຈະໝາຍຄວາມວ່າ ເຈື້າໄດູ້ຍດໝັື້ນໃນທ່າມກາງການທດລອງຈາກ
ສະພາບແວດລູ້ອມເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ໄດູ້ອດທນຕໍໍ່ການທດສອບ. ເມື່ອເປັນເຊັັ່ນນັື້ນ, ເຈື້າກໍຈະໄດູ້ຜ່ານ
ຄວາມຍາກລາບາກນີື້.
(ຄັດຈາກບດ “ເພື່ອບັນລຸຄວາມຈິງ, ເຈື້າຕູ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ຄນ, ເລື່ອງຕ່າງໆ ແລະ ສິື່ງທີື່ຢ່ອູ້ອມຂູ້າງເຈື້າ”
ໃນໜັງສບດບັນທກການສນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທູ້າຍ)

7. ຜ ູ້ເ ຊ ື່ອ ໃນພ ຣະ ເຈ ື້າ ຄວນກະ ກຽມສ າ ລັບ ຈຸດ ໝ າ ຍປາ ຍທ າ ງຂອງພ ວກເຂ າ
ດູ້ວ ຍກາ ນກະ ທ າ ດີທ ີື່ພ ຽງພ ໍ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ຄວາມເມດຕາຂອງເຮາແມ່ນສະແດງຕໍໍ່ບັນດາຜູ້ທຮ
ີື່ ັກເຮາ ແລະ ຜູ້ທີື່ປະຕິເສດຕວເອງ. ການ
ລງໂທດແມ່ນມາຫາຄນຊັ່ວໃນຂະນະທີື່ເປັນຫຼັກຖານເຖິງອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງເຮາ ແລະ ຍິື່ງໄປ
ກວ່ານັື້ນ ແມ່ນຍັງເປັນພະຍານເຖິງໂກດຮູ້າຍຂອງເຮາ. ເມື່ອໄພພິບັດມາເຖິງ, ທຸກຄນທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານເຮາຈະ
ຮູ້ອງໄຫູ້ໃນຂະນະທີື່ພວກເຂາຕກເປັນຜູ້ເຄາະຮູ້າຍຈາກຄວາມອດຫິວ ແລະ ໂລກລະບາດ. ບັນດາຜູ້ທີື່
ເຮັດຊັ່ວທຸກຮບແບບ ແຕ່ໄດູ້ຕິດຕາມເຮາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຈະບໍໍ່ໜີພື້ນຈາກຊດໃຊູ້ສາລັບຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພວກເຂາ; ພວກເຂາກໍຍັງຈະຕກສ່ໄພພິບັດເຊັັ່ນກັນ ເຊິື່ງບໍໍ່ຄ່ອຍປາກດໃຫູ້ເຫັນໃນຫຼາຍລູ້ານ
ປີທີື່ຜ່ານມາ ແລະ ພວກເຂາກໍຈະໃຊູ້ຊີວິດໃນສະພາວະທີື່ຕື່ນຕກໃຈ ແລະ ຢ້ານກວ. ແລູ້ວຜູ້ຕິດຕາມ
ຂອງເຮາທີື່ສະແດງຄວາມຈງຮັກພັກດີຕໍໍ່ເຮາກໍໍ່ຈະປິຕິຍິນດີ ແລະ ສັນລະເສີນຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງເຮາ.
ພວກເຂາຈະປະສບກັບຄວາມເພິື່ງພໍໃຈເໜອທີື່ຈະພັນລະນາ ແລະ ດາລງຊີວິດທ່າມກາງຄວາມສຸກໃນ
ແບບທີື່ເຮາບໍໍ່ເຄີຍປະທານໃຫູ້ມະນຸດມາກ່ອນ. ຍູ້ອນວ່າເຮາຮັກການກະທາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ກຽດ
ຊັງການກະທາທີື່ຊັ່ວຊູ້າຂອງພວກເຂາ. ນັບຕັື້ງແຕ່ເຮາເລີື່ມຕື້ນນາພາມະນຸດຊາດ, ເຮາຫວັງຢ່າງຍິື່ງທີື່
ຈະຮັບເອາກຸ່ມຄນທີື່ມີຈິດໃຈຄກັນກັບເຮາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຮາບໍໍ່ເຄີຍລມຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີຈິດໃຈຄກັນ
ກັບເຮາ, ເຮາບໍໍ່ເຄີຍລມຈັກເທື່ອ; ເຮາກຽດຊັງຄນເຫຼັ່ານັື້ນຕະຫຼອດເວລາໃນໃຈຂອງເຮາ, ລໍຖູ້າ
ໂອກາດທີື່ຈະລງໂທດພວກເຂາ ເຊິື່ງເຮາຈະພໍໃຈທີື່ຈະໄດູ້ເຫັນ. ຕອນນີື້ ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ ມຂ
ື້ ອງເຮາໄດູ້
ມາຮອດ ແລະ ເຮາຈະບໍໍ່ລໍຖູ້າອີກຕໍໍ່ໄປ!
ພາລະກິດສຸດທູ້າຍຂອງເຮາບໍໍ່ແມ່ນເພື່ອລງໂທດມະນຸດພຽງເທັ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງແມ່ນເພື່ອຈັດແຈງ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ມັນກໍແມ່ນເພື່ອວ່າ ທຸກຄນຈະຮັບຮູ້ການກະທາ
ແລະ ການດາເນີນການຂອງເຮາ. ເຮາຕູ້ອງການໃຫູ້ແຕ່ລະຄນເຫັນວ່າທຸກສິື່ງທີື່ເຮາໄດູ້ກະທາເປັນສິື່ງທີື່
ຖກຕູ້ອງ ແລະ ທຸກສິື່ງທີເື່ ຮາໄດູ້ກະທາເປັນການສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງເຮາ. ມັນບໍໍ່ແມ່ນການກະ
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ທາຂອງມະນຸດທີື່ໄດູ້ສູ້າງມະນຸດຊາດຂື້ນມາ ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ຈະເປັນການກະທາຂອງທາມະຊາດ, ແຕ່
ແມ່ນເຮາທີື່ເປັນຜູ້ບາລຸງລູ້ຽງສິື່ງມີຊີວິດທັງໝດໃນການຊງສູ້າງ. ຖູ້າປາສະຈາກການມີຢຂ
່ ອງເຮາ,
ມະນຸດຊາດຈະດັບສນ ແລະ ທນທຸກກັບການລງໂທດດູ້ວຍໄພພິບັດຢ່າງຮູ້າຍແຮງ. ບໍໍ່ມີມະນຸດຄນໃດ
ຈະເຫັນດວງຕາເວັນ ແລະ ດວງເດອນທີື່ສວຍງາມອີກ ຫຼ ໂລກສີຂຽວອີກ; ມະນຸດຊາດຈະຜະເຊີນກັບ
ກາງຄນທີື່ໜາວຈັດ ແລະ ເຫວມດແຫ່ງຄວາມຕາຍທີື່ບໍໍ່ມີຄວາມປານີ. ເຮາຄຄວາມລອດພື້ນດຽວ
ຂອງມະນຸດ. ເຮາຄຄວາມຫວັງດຽວຂອງມະນຸດ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ ເຮາຄພຣະອງຜູ້ນັື້ນທີື່ການເປັນ
ຢ່ຂອງມະນຸດຊາດທັງໝດໄດູ້ນອນໃສ່. ຖູ້າປາສະຈາກເຮາແລູ້ວ, ມະນຸດຊາດຈະຢຸດນິື້ງທັນທີ. ຖູ້າ
ປາສະຈາກເຮາແລູ້ວ, ມະນຸດຊາດຈະທນທຸກກັບໄພພິບັດຢ່າງຮູ້າຍແຮງ ແລະ ຖກຜີຮູ້າຍທຸກຮບແບບ
ຢຽບຢ່າທາລາຍລງ ເຖິງຈະບໍໍ່ມີຜູ້ໃດສນໃຈເຮາ. ເຮາໄດູ້ເຮັດພາລະກິດທີື່ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດເຮັດໄດູ້ ແລະ ຫວັງ
ຢ່າງດຽວວ່າມະນຸດຈະສາມາດຕອບແທນເຮາດູ້ວຍການກະທາບາງຢ່າງທີດ
ື່ ີ. ເຖິງວ່າຈະມີໜູ້ອຍຄນທີື່
ສາມາດທີື່ຕອບແທນເຮາ, ເຮາຍັງຈະສິື້ນສຸດການເດີນທາງຂອງເຮາໃນໂລກມະນຸດ ແລະ ເລີື່ມຂັື້ນ
ຕອນຕໍໍ່ໄປຂອງພາລະກິດຂອງເຮາທີື່ກາລັງປາກດໃຫູ້ເຫັນ ເພາະວ່າການຟ້າວໄປມາຂອງເຮາທ່າມກາງ
ມະນຸດໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາໄດູ້ເກີດມີໝາກຜນ ແລະ ເຮາກໍເພິື່ງພໍໃຈຫຼາຍ. ສິື່ງທີື່ເຮາສນໃຈບໍໍ່
ແມ່ນຈານວນຄນ ແຕ່ເປັນການກະທາຄວາມດີຂອງພວກເຂາແທນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຮາຫວັງວ່າ
ພວກເຈື້າຈະກະກຽມການກະທາຄວາມດີທີື່ພຽງພໍເພື່ອຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຈື້າ. ແລູ້ວເຮາກໍໍ່ຈະເພິື່ງ
ພໍໃຈ; ຖູ້າບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ, ຈະບໍໍ່ມີຄນໃດໃນບັນດາພວກເຈື້າທີື່ຈະໜີພື້ນຈາກໄພພິບັດທີື່ຈະມາເຖິງພວກເຈື້າ
ນັື້ນໄດູ້. ໄພພິບັດນັື້ນເກີດມາຈາກເຮາ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ເຮາເປັນຜູ້ປັື້ນແຕ່ງ. ຖູ້າພວກເຈື້າບໍໍ່ປາກດ
ວ່າດີພໍໃນສາຍຕາເຮາ, ພວກເຈື້າກໍຈະໜີບໍໍ່ພື້ນຈາກການທນທຸກໃນໄພພິບັດ. ໃນທ່າມກາງຄວາມລາ
ບາກ, ການປະພດ ແລະ ການກະທາຂອງພວກເຈາື້ ຍັງບໍໍ່ຖວ່າເໝາະສມຢ່າງສິື້ນເຊີງ ຍູ້ອນຄວາມເຊື່ອ
ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພວກເຈື້າຍັງບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ພວກເຈື້າພຽງແຕ່ສະແດງວ່າໂຕເອງວ່າຂີື້ອາຍ ຫຼ
ເຂັື້ມແຂງເທັ່ານັື້ນ. ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີື້, ເຮາຈະຕັດສິນພຽງແຕ່ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊັ່ວ. ເຮາສບຕໍໍ່
ກັງວນກັບແນວທາງທີື່ພວກເຈື້າແຕ່ລະຄນປະຕິບັດ ແລະ ສະແດງຕວເອງ ບນພື້ນຖານທີື່ເຮາຈະກາ
ນດຈຸດຈບຂອງພວກເຈື້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຮາຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ຊັດເຈນວ່າ: ເຮາຈະບໍໍ່ມີຄວາມເມດ
ຕາຕໍໍ່ບັນດາຜູ້ທີື່ບໍໍ່ສະແດງຄວາມຈງຮັກພັກດີຕໍໍ່ເຮາໃນຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມລາບາກອີກຕໍໍ່ໄປ,
ເພາະວ່າຄວາມເມດຕາຂອງເຮາມີຂອບເຂດ. ນອກຈາກນີື້, ເຮາບໍໍ່ມັກຜູ້ທີື່ທໍລະຍດຕໍໍ່ເຮາແມ່ນແຕ່ເທື່ອ
ດຽວ, ແລູ້ວແຮງໄກທີື່ເຮາຈະມັກພວພັນກັບຄນຂາຍຜນປະໂຫຍດຂອງໝ່ເພື່ອນຂອງພວກເຂາ. ນີື້
ແມ່ນອຸປະນິໄສຂອງເຮາ ບໍໍ່ວ່າຄນນັື້ນແມ່ນໃຜກໍຕາມ. ເຮາຕູ້ອງບອກພວກເຈື້າກ່ຽວກັບສິື່ງນີື້ວ່າ: ຜູ້
ໃດທີື່ເຮັດໃຫູ້ເຮາເສຍໃຈຈະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບໂອກາດຄັື້ງທີສອງຈາກເຮາ ແລະ ຜູ້ໃດທີື່ຊື່ສັດຕໍໍ່ເຮາກໍຈະຢ່ໃນ
ໃຈຂອງເຮາຕະຫຼອດໄປ.
(ຄັດຈາກບດ “ກະກຽມຄວາມດີໃຫູ້ພຽງພໍສາລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຈື້າ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ເຮາພຽງແຕ່ຫວັງວ່າ ໃນພາລະກິດຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງເຮານັື້ນ ພວກເຈື້າຈະສາມາດປະຕິບັດ
ໄດູ້ຢ່າງໂດດເດັັ່ນ, ອຸທິດຕນຢ່າງເຕັມທີື່ ແລະ ບໍໍ່ເປັນຄນທີື່ບໍໍ່ຈິງໃຈອີກຕໍໍ່ໄປ. ແນ່ນອນ ເຮາຍັງຫວັງ
ໃຫູ້ພວກເຈື້າທຸກຄນມີຈດ
ຸ ໝາຍປາຍທາງທີື່ດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮາຍັງມີເງ ອ
ື່ ນໄຂຂອງເຮາ ເຊິື່ງນັື້ນກໍ
ຄ ການໃຫູ້ພວກເຈື້າຕັດສິນໃຈຢ່າງດີທີື່ສຸດທີື່ຈະຖວາຍການອຸທິດຕນຄັື້ງດຽວ ແລະ ຄັື້ງສຸດທູ້າຍ. ຖູ້າ
ບາງຄນບໍໍ່ມີການອຸທິດໃນຄັື້ງນີື້, ຄນນັື້ນກໍຈະເປັນຊັບສມບັດຂອງຊາຕານຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເຮາກໍ
ຈະບໍໍ່ສບຕໍໍ່ນາໃຊູ້ເຂາ. ເຮາຈະສັ່ງເຂາກັບເຮອນເພື່ອໃຫູ້ພໍໍ່ແມ່ຂອງເຂາດແລ.
(ຄັດຈາກບດ “ວ່າດູ້ວຍເລື່ອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ພວກເຈື້າຄວນປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຈື້າເອງດູ້ວຍຄວາມສາມາດ ແລະ ດູ້ວຍຫວໃຈທີື່
ເປີດເຜີຍ, ຊື່ສັດ ແລະ ເຕັມໃຈເຮັດທຸກຢ່າງ. ດັງັ່ ທີື່ພວກເຈື້າໄດູ້ເວື້າ ເມື່ອມື້ນັື້ນມາເຖິງ ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່
ລະເລີຍກັບໃຜກໍຕາມທີື່ໄດູ້ທນທຸກ ຫຼ ເສຍສະຫຼະເພື່ອພຣະອງ. ຄວາມເຊອ
ື່ ໝັື້ນແບບນີື້ແມ່ນ
ສມຄວນແກ່ການຍດໝັື້ນ ແລະ ພວກເຈື້າບໍໍ່ຄວນລມມັນຈັກເທື່ອ. ດູ້ວຍວິທີນີື້ເທັ່ານັື້ນ ເຮາຈື່ງຈະ
ສະບາຍໃຈກ່ຽວກັບພວກເຈື້າ. ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ເຮາຈະບໍໍ່ສະບາຍໃຈກ່ຽວກັບພວກເຈື້າ ແລະ ພວກເຈື້າກໍຈະ
ເປັນສິື່ງທີື່ເຮາເບື່ອໜ່າຍຕະຫຼອດໄປ. ຖູ້າພວກເຈື້າທຸກຄນສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມສານກຂອງ
ພວກເຈື້າ ແລະ ມອບທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງທີື່ພວກເຈື້າມີໃຫູ້ກັບເຮາ, ທຸູ້ມເທຄວາມພະຍາຍາມໃຫູ້ກັບ
ພາລະກິດຂອງເຮາ ແລະ ອຸທິດທັງຊີວິດເພື່ອພາລະກິດຂ່າວປະເສີດຂອງເຮາ, ຖູ້າພວກເຈື້າເຮັດໄດູ້
ແບບນັື້ນ ແລູ້ວຫວໃຈຂອງເຮາຈະບໍໍ່ໂດດເຕັື້ນດູ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີໃຫູ້ກັບພວກເຈື້າຢ່ຕະຫຼອດເວລາ
ບໍ? ເຮາຈະບໍໍ່ສາມາດສະບາຍໃຈກັບພວກເຈື້າໄດູ້ແທູ້ບໍ?
(ຄັດຈາກບດ “ວ່າດູ້ວຍເລື່ອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຖູ້າການສະແຫວງຫາຫນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງເຮັດໃຫູ້ເຈື້າມີຄວາມເພິື່ງພໍໃຈ, ແລູ້ວເຈື້າກໍແມ່ນ
ຄນທີື່ອາໄສຢ່ໃນຄວາມສະຫວ່າງຕະຫຼອດເວລາ. ຖູ້າເຈື້າມີຄວາມສຸກໃນການເປັນຜູ້ຮັບໃຊູ້ໃນເຮອນ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ໂດຍເຮັດວຽກຢ່າງດຸໝັັ່ນ ແລະ ເອາໃຈໃສ່ໃນທຸກເລື່ອງ, ເປັນຜູ້ໃຫູ້ຕະຫຼອດ ແລະ ບໍໍ່
ເຄີຍເປັນຜູ້ຮັບ, ເຮາຂໍເວື້າວ່າ ເຈື້າແມ່ນໄພ່ພນທີື່ຈງຮັກພັກດີ ເພາະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ສະແຫວງຫາສິື່ງຕອບ
ແທນ ແລະ ເປັນພຽງຄນທີື່ຊື່ສັດ. ຖູ້າເຈື້າເຕັມໃຈທີື່ຈະເປັນຄນຈິງຈັງ, ຖູ້າເຈື້າເຕັມໃຈທີື່ຈະສະຫຼະ
ຊີວິດ, ຖູ້າເຈື້າສາມາດເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງເຈື້າໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ຍດໝັື້ນເປັນພະຍານ, ຖູ້າເຈື້າ
ຊື່ສັດເຖິງຂັື້ນທີື່ເຈື້າຮູ້ແຕ່ເຮັດໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າເພິື່ງພໍໃຈ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ຄານງເຖິງຕວເອງ ຫຼ ຜນ
ປະໂຫຍດສ່ວນຕວ, ແລູ້ວເຮາຂໍເວື້າວ່າ ຄນເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນຄນທີື່ຖກຫຼໍໍ່ລູ້ຽງຈິດໃຈດູ້ວຍແສງສະຫວ່າງ
ແລະ ເປັນຄນທີື່ຈະມີຊີວິດຢ່ໃນອານາຈັກຢ່າງນິລນ
ັ ດອນ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະໂອວາດສາມຂໍໍ້” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ບ ດຄັດ ຕອນ ຈາ ກກາ ນ ເ ທ ດສະ ໜ າ ແ ລະ ກາ ນ ສ ນ ທ ະ ນ າ ສ າ ລັບ ອູ້າ ງອີງ :
ຄຸນງານຄວາມດີຄຄາພະຍານທີື່ບັ່ງບອກວ່າພວກເຮາໄດູ້ບັນລຸຄວາມລອດພື້ນ ແລະ ພວກມັນ
ເປັນການສະແດງອອກເຖິງການທີື່ພວກເຮາເຂື້າສ່ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງພຣະທາ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ຖູ້າພວກເຮາໄດູ້ກຽມຄຸນງາມຄວາມດີຫຼາຍຢ່າງ, ນັື້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮາໄດູ້
ກາຍເປັນຄນໃໝ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກເຮາມີຄາພະຍານທີື່ແທູ້ຈິງໃນລັກສະນະຂອງການເປັນ
ມະນຸດທີື່ແທູ້ຈິງ. ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພວກເຮາແມ່ນສິື່ງທີສ
ື່ ະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮາໄດູ້ກັບໃຈ
ຢ່າງແທູ້ຈງິ ; ຖູ້າພວກເຮາຈັດກຽມຄຸນງາມຄວາມດີຫຼາຍຢ່າງ, ມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮາມີ
ຄວາມຄູ້າຍຄມະນຸດຢ່າງແທູ້ຈິງ. ຖູ້າເຈື້າເຊື່ອໃນພຣະເຈື້າເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແຕ່ໄດູ້ເຮັດ
ຄຸນງາມຄວາມດີພຽງເລັກນູ້ອຍ, ແລູ້ວເຈື້າຈະມີຄວາມຄູ້າຍຄມະນຸດບໍ? ເຈື້າມີຄວາມສານກ ແລະ
ເຫດຜນບໍ? ເຈື້າເປັນຄນທີື່ຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈື້າບໍ? ຄວາມເຊື່ອທີື່ແທູ້ຈິງຂອງເຈື້າຢ່
ໃສ? ຫວໃຈແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງເຈື້າ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈື້າແມ່ນຢ່ໃສ? ແມ່ນຫຍັງຄຄວາມ
ເປັນຈິງທີື່ເຈື້າໄດູ້ເຂື້າສ່? ເຈື້າບໍໍ່ມີຫຍັງເລີຍໃນບັນດາສິື່ງເຫຼັ່ານີື້. ສະນັື້ນ ບຸກຄນທີື່ບໍໍ່ເຮັດ
ຄຸນງາມຄວາມດີກໍຄຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຫຍັງເລີຍຈາກຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂາໃນພຣະເຈື້າ. ພວກເຂາ
ເປັນຄນທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ບັນລຸຄວາມລອດພື້ນຈາກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈງິ , ເປັນຄນທີື່ມີຄວາມເສື່ອມຊາມຝັງເລິກ
ຫຼາຍຈນພວກເຂາບໍໍ່ໄດູ້ປ່ຽນແປງແມ່ນແຕ່ໜອ
ູ້ ຍດຽວ. ຄຸນງາມຄວາມດີຊີື້ແຈງເຖິງສິື່ງນີື້ຢ່າງແທູ້ຈິງ.
(ຄັດຈາກໜັງສການເທດສະໜາ ແລະ ການສນທະນາກ່ຽວກັບທາງເຂື້າສ່ຊີວິດ)

ຄຸນງາມຄວາມດີທີື່ພຽງພໍແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຮາສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າໜູ້າທີື່ໃດກໍຕາມທີື່ມະນຸດ
ສາມາດ ຫຼ ຄວນເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໃນປະສບການຂອງເຂາກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ສິື່ງ
ໃດກໍຕາມທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງຈາກມະນຸດ, ຖູ້າມະນຸດສາມາດເຮັດສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ ແລະ ພວກເຂາສາມາດ
ເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ, ແລູ້ວທຸກສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ກໍຄຄຸນງາມຄວາມດີ. ຖູ້າເຈື້າສາມາດບັນລຸເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວມັນກໍເປັນຄຸນງາມຄວາມດີ. ຖູ້າເຈື້າມີການອຸທິດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າໃນຂະນະທີື່ປະຕິບັດ
ໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າ, ແລູ້ວມັນກໍເປັນຄຸນງາມຄວາມດີ. ຖູ້າສິື່ງຕ່າງໆທີື່ເຈື້າເຮັດເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ຜູ້ຄນທີື່ຖກ
ເລອກຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ທຸກຄນຄິດວ່າສິື່ງທີື່ເຈື້າກາລັງເຮັດເປັນການດີ, ແລູ້ວມັນກໍເປັນ
ຄຸນງາມຄວາມດີ. ທຸກສິງື່ ທີື່ຄວາມສານກ ແລະ ເຫດຜນຂອງມະນຸດເຊື່ອວ່າສອດຄ່ອງກັບເຈດຕະນາ
ຂອງພຣະເຈື້າແມ່ນຄຸນງາມຄວາມດີ. ສິງື່ ຕ່າງໆທີສ
ື່ າມາດເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ
ຕໍໍ່ຜູ້ຄນທີື່ຖກເລອກຂອງພຣະເຈື້າກໍຍັງເປັນຄຸນງາມຄວາມດີ. ຖູ້າບາງຄນສາມາດໂຍນທຸກສິື່ງເຂື້າໃນ
ການຈັດກຽມຄຸນງາມຄວາມດີເຫຼັ່ານີື້ທີື່ພວກເຮາໄດູ້ສນທະນາຢ່ຂູ້າງເທິງ, ເຂາກໍຈະສາມາດບັນລຸ
ຄຸນງາມຄວາມດີໃນທີື່ສດ
ຸ ແລະ ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຂາໄດູ້ບັນລຸຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງພຽງພໍແລູ້ວ...
ບັດນີື້ ທຸກຄນສະແຫວງຫາເພື່ອປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມລອດພື້ນ, ແຕ່
ມັນບໍໍ່ພຽງພໍທີື່ຈະມີຄວາມເດັດດ່ຽວ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາເທັ່ານັື້ນ. ຄນໜື່ງຕູ້ອງສະແດງພດຕິກາຕວ
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ຈິງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຕວຈິງ. ເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຫຍັງສາລັບທາງເຂື້າສຊ
່ ີວິດຂອງຜູ້ຄນທີື່ຖກ
ເລອກຂອງພຣະເຈື້າ? ເຈື້າໄດູ້ເຮັດຫຍັງ ແລະ ເຈື້າໄດູ້ຈ່າຍລາຄາຫຍັງເພື່ອບັນລຸເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງພຣະເຈື້າ? ເຈື້າໄດູ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອພໍໃຈພຣະເຈື້າ ແລະ ຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອງ? ສິງື່
ເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າຕູ້ອງໄຕ່ຕອງ. ຖູ້າເຈື້າໄດູ້ເຮັດຫຼາຍສິື່ງ ແລະ ຈ່າຍລາຄາທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ເພື່ອບັນລຸ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເພື່ອເຫັນແກ່ທາງເຂື້າຊີວິດ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຜູ້ຄນທີື່ຖກເລອກ
ຂອງພຣະເຈື້າ, ແລູ້ວມັນກໍສາມາດເວື້າໄດູ້ວ່າ ເຈື້າໄດູ້ຈັດກຽມຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງພຽງພໍ.
(ຄັດຈາກໜັງສການເທດສະໜາ ແລະ ການສນທະນາກ່ຽວກັບທາງເຂື້າສ່ຊີວິດ)

ຢ່າງໜູ້ອຍທີສ
ື່ ຸດ, ການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ບາງຢ່າງຈະບໍໍ່ພຽງພໍດູ້ວຍຕວມັນເອງໃນການກະທາ
ຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງພຽງພໍ. ເວື້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍຄ ການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຈື້າພຽງເລັກນູ້ອຍບໍໍ່ມທ
ີ າງ
ຖໄດູ້ວ່າເປັນຄຸນງາມຄວາມດີທີື່ພຽງພໍ. ຄຸນງາມຄວາມດີທີື່ພຽງພໍບໍໍ່ໄດູ້ງ່າຍຄກັບທີື່ຜູ້ຄນ
ຈິນຕະນາການ. ການຈັດກຽມຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງພຽງພໍ ແມ່ນຮຽກຮູ້ອງການເສຍສະຫຼະຕນເອງທັງ
ໝດສາລັບພຣະເຈື້າ. ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ມັນຍັງຮຽກຮູ້ອງການຈ່າຍທຸກລາຄາ ແລະ ການຊື່ສັດຕໍໍ່ການ
ມອບໝາຍຂອງພຣະເຈື້າຕັື້ງແຕ່ຕື້ນຈນຈບຢ່າງບໍລິສຸດໃຈ; ນີື້ແມ່ນຫນທາງດຽວທີື່ຈະບັນລຸ
ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈື້າ.
ໃນການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາ ໄດູ້ມີຜູ້ທີື່ຈາ່ ຍລາຄາຢ່າງແທູ້ຈງິ , ເຮັດສິື່ງຕ່າງໆທີື່ພຣະເຈື້າ
ສັນລະເສີນ, ມີຜູ້ປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາໃນທາງທີື່ດີື່ເດັັ່ນ, ພິເສດ, ເປັນຕາຊື່ນຊມ ແລະ ເປັນຕາ
ອິດສາຈນເຖິງຈຸດທີື່ສາມາດຖວ່າພວກເຂາໄດູ້ປະຕິບັດຄຸນງາມຄວາມດີ. ອູ້າຍເອື້ອຍນູ້ອງບາງຄນໄດູ້
ເຂື້າຄຸກເພື່ອປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຂາ, ຜູ້ທີື່ໄດູ້ທນທຸກກັບຄວາມທໍລະມານຫຼາຍຢ່າງໂດຍບໍໍ່ຍອມ
ຕໍໍ່ຊາຕານ ແລະ ໄດູ້ຢືນເປັນພະຍານ. ນອກນັື້ນ ກໍມີຄນທີື່ກູ້າສ່ຽງໂດຍບໍໍ່ສນໃຈເຖິງຄວາມປອດໄພ ຫຼ
ຜນປະໂຫຍດສ່ວນຕວ, ຜູ້ທີື່ອຸທິດເພື່ອປະຕິບັດໜູ້າທີື່ອັນຕະລາຍໃນຫວໃຈແຫ່ງການເຮັດສິື່ງທີື່ຊອບ
ທາຢ່າງກູ້າຫານ. ແລູ້ວຍັງມີອູ້າຍເອອ
ື້ ຍນູ້ອງເຫຼັ່ານັນ
ື້ ທີື່ສາມາດອຸທິດຕນເອງໃນພາລະກິດແຫ່ງຂ່າວ
ປະເສີດ ແລະ ພວກເຂາກໍສາມາດທນຕໍໍ່ຄວາມອັບອາຍໃນການເທດສະໜາຂ່າວປະເສີດເພື່ອຊ່ວຍຜູ້
ຄນໃຫູ້ລອດພື້ນ. ຍັງມີຄນທີື່ດຸໝັັ່ນໃນພາລະກິດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດ, ອດທນຕໍໍ່ຄວາມລາບາກໂດຍບໍໍ່
ຈັ່ມ, ປະຖິື້ມເລື່ອງສ່ວນຕວ ແລະ ຄອບຄວໃນຂະນະທີື່ແນວຄິດຂອງພວກເຂາເຕັມໄປດູ້ວຍການ
ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດເພື່ອນາເອາຄນມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພຣະເຈື້າຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ບັນລຸຄວາມປະສງຂອງ
ພຣະເຈື້າ. ທຸກຄນທີື່ອຸທິດຕນເອງທັງສິື້ນເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈແມ່ນຄນທີື່ໄດູ້ປະຕິບັດ
ຄຸນງາມຄວາມດີແລູ້ວ. ແຕ່ພວກເຂາຍັງຢ່ໃນໄລຍະຫ່າງໄກຈາກ “ຄຸນງາມຄວາມດີທີື່ພຽງພໍ”
ທີື່ພຣະເຈື້າຮຽກຮູ້ອງ. ຄນສ່ວນໃຫຍ່ພຽງແຕ່ຈັດກຽມຄຸນງາມຄວາມດີບາງຢ່າງ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ບັນລຸ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງພຣະເຈື້າທັງໝດ. ສິື່ງນັື້ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພວກເຮາຂຸດລງເລິກສາລັບຄວາມເປັນໄປໄດູ້
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ຂອງພວກເຮາເພື່ອປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງພວກເຮາ ແລະ ຈິງໃຈໃນການເຂື້າສ່ຄວາມຈິງຢ່າງເລິກເຊິື່ງ
ເພື່ອປະຕິບັດຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງພຽງພໍ. ສິື່ງນີື້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພວກເຮາສະແຫວງຫາເພື່ອບັນລຸຜນທີື່ດີ
ທີື່ສຸດເພື່ອເຮັດໃຫູ້ພຣະເຈື້າພໍໃຈ, ບໍໍ່ວ່າໜູ້າທີື່ໆພວກເຮາກາລັງປະຕິບັດນັື້ນແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ. ໂດຍ
ສະເພາະໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ, ບໍໍ່ວ່າຄວາມອັບອາຍທີື່ພວກເຮາທນທຸກນັື້ນຈະຍິື່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດ
ຫຼ ການທນທຸກທີື່ພວກເຮາຕູ້ອງອດກັື້ນມີຫຼາຍສໍ່າໃດ, ຕາບໃດທີື່ພວກເຮາສາມາດນາຜູ້ຄນມາຮັບ
ເອາຄວາມລອດພື້ນຫຼາຍຂື້ນ, ພວກເຮາຕູ້ອງຖວ່າມັນເປັນໜູ້າທີື່ໂດຍບໍໍ່ຄານງເຖິງຕື້ນທນສ່ວນຕວ. ມີ
ພຽງແຕ່ສິື່ງນີື້ເທັ່ານັື້ນຈື່ງເປັນການປະຕິບັດຄຸນງາມຄວາມດີທີື່ສຸດ. ຖູ້າຜູ້ຄນສາມາດປະຕິບັດ
ຄຸນງາມຄວາມດີແບບນີື້ໄດູ້ຫຼາຍຍິື່ງຂື້ນ, ນັື້ນກໍສາມາດຖໄດູ້ວ່າ ເປັນຄຸນງາມຄວາມດີທີື່ພຽງພໍ. ນີື້
ແມ່ນສິື່ງທີື່ນາຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມປິຕິຍິນດີມາໃຫູ້ພຣະເຈື້າຫຼາຍທີື່ສຸດ ແລະ ຄນປະເພດດັັ່ງກ່າວ
ຈະຮັບເອາການສັນລະເສີນຂອງພຣະເຈື້າຢ່າງແນ່ນອນ. ນອກຈາກນີື້ແລູ້ວ, ໃນການປະຕິບັດໜູ້າທີື່
ຂອງພວກເຮາ, ພວກເຮາຍັງຕູ້ອງເອາໃຈໃສ່ ແລະ ລະມັດລະວັງ, ຈັ່ງເບິື່ງເພື່ອປັບປຸງຕນເອງຢ່ສະເໝີ
ແລະ ບໍໍ່ຍອມເຮັດພໍເປັນພິທີແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ. ເພື່ອການເສຍສະຫຼະຕນເອງສາລັບພຣະເຈື້າ, ພວກ
ເຮາຕູ້ອງມີການອຸທິດທີື່ຊສ
ື່ ັດກ່ອນທີື່ພວກເຮາຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້
ຢ່າງຄບຖູ້ວນ.
(ຄັດຈາກໜັງສການສນທະນາຈາກເບື້ອງເທິງ)
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ບ ດທ ີ 8 ຈຸດ ຈ ບສ າ ລັບ ຄ ນຫ ຼາ ກຫ ຼາ ຍປະ ເພ ດ
ແ ລະ ສັນ ຍາ ຂອງພ ຣະ ເຈ ື້າ ຕໍໍ່ມ ະ ນ ຸດ
ພ ຣະ ທ າ ທ ີື່ກ ່ຽ ວຂູ້ອ ງ ກັບ ພ ຣະ ເ ຈ ື້າ :
ພາລະກິດຂອງເຮາຄງຢ່ເປັນເວລາຫກພັນປີ ແລະ ເຮາສັນຍາວ່າ ການຄວບຄຸມມະນຸດທັງໝດ
ຂອງຜີຮູ້າຍກໍໍ່ຈະບໍໍ່ດນໄປກວ່າຫກພັນປີ. ແລູ້ວດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ເວລາແມ່ນໝດແລູ້ວ. ເຮາຈະບໍໍ່ສບຕໍໍ່
ຫຼ ຊັກຊູ້າອີກຕໍໍ່ໄປ, ລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍ ເຮາຈະຕີພ່າຍແພູ້ຊາຕານ, ເຮາຈະເອາລັດສະໝີທັງໝດ
ຂອງເຮາຄນ ແລະ ເຮາຈະຮຽກວິນຍານທັງໝດທີື່ເປັນຂອງເຮາເທິງແຜ່ນດິນໂລກກັບມາ ເພື່ອວິນ
ຍານທີື່ທນທຸກທໍລະມານເຫຼັ່ານີື້ຈະລອດພື້ນຈາກທະເລແຫ່ງຄວາມທນທຸກທໍລະມານ ແລະ ດູ້ວຍເຫດ
ນັື້ນ ຈະສິື້ນສຸດພາລະກິດທັງໝດຂອງເຮາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ນັບຈາກມື້ນີື້ເປັນຕື້ນໄປ ເຮາຈະບໍໍ່ມາ
ເປັນມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກ ແລະ ພາລະກິດທັງໝດທີື່ຄວບຄຸມໂດຍພຣະວິນຍານຂອງເຮາກໍຈະ
ບໍໍ່ເກີດຂື້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກຕໍໍ່ໄປ. ແຕ່, ເຮາຈະເຮັດອີກສິື່ງໜື່ງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ: ເຮາຈະສູ້າງ
ມະນຸດຊາດຂື້ນມາໃໝ່ ເຊິື່ງເປັນມະນຸດຊາດທີື່ບໍລິສຸດ ແລະ ເປັນເມອງທີື່ສດ
ັ ຊື່ຂອງເຮາເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ. ແຕ່ຈັ່ງຮູ້ໄວູ້ວ່າ ເຮາຈະບໍໍ່ທາລາຍໂລກທັງໝດ ຫຼ ເຮາຈະບໍໍ່ທາລາຍມະນຸດຊາດທັງໝດ. ເຮາຈະ
ຮັກສາໜື່ງສ່ວນສາມທີື່ຍງັ ເຫຼອຢ່, ໜື່ງສ່ວນສາມທີື່ຮັກເຮາ ທີື່ເຮາມີໄຊຊະນະຢ່າງແທູ້ຈິງ ແລະ ເຮາ
ຈະເຮັດໃຫູ້ໜື່ງສ່ວນສາມນີື້ເກີດຜນ ແລະ ຂະຫຍາຍຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຄກັບທີື່ຊາວອິດສະຣາເອນ
ໄດູ້ເຮັດພາຍໃຕູ້ຂໍໍ້ບັນຍັດ, ລູ້ຽງພວກເຂາດູ້ວຍແກະ ແລະ ງ ວຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ພູ້ອມດູ້ວຍຄວາມ
ອຸດມສມບນທັງໝດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ. ມະນຸດຊາດກຸ່ມນີື້ຈະຢ່ກັບເຮາຕະຫຼອດໄປ, ແຕ່ມັນບໍໍ່ແມ່ນ
ມະນຸດຊາດສກກະປົກທີື່ເປັນຕາເວດທະນາໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ແມ່ນມະນຸດຊາດທີື່ເປັນການຮວບຮວມ
ຈາກຄນເຫຼັ່ານັື້ນທຸກຄນທີື່ຖກຮັບໂດຍເຮາ. ມະນຸດຊາດດັັ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ຖກທາລາຍ, ຮຸກຮານ ຫຼ ຄວບ
ຄຸມໂດຍຊາຕານ ແລະ ຈະເປັນມະນຸດຊາດພຽງກຸ່ມດຽວທີື່ດາລງຊີວິດຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຫຼັງຈາກທີື່
ເຮາເອາໄຊຊະນະຊາຕານ. ເປັນມະນຸດຊາດທີື່ເຮາໄດູ້ເອາຊະນະໃນມື້ນີື້ ແລະ ຖກຮັບໂດຍພຣະສັນຍາ
ຂອງເຮາ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ມະນຸດຊາດທີື່ຖກເອາຊະນະໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທູ້າຍກໍແມ່ນມະນຸດຊາດທີື່
ຈະຮັບການຍກເວັື້ນ ແລະ ຈະໄດູ້ຮັບພອນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດຂອງເຮາ. ມັນຈະເປັນພຽງຂໍໍ້ພິສດດຽວ
ແຫ່ງໄຊຊະນະຂອງເຮາເໜອຊາຕານ ແລະ ເປັນພຽງຊະເລີຍເສິກຂອງສງຄາມລະຫວ່າງເຮາກັບ
ຊາຕານ. ເຮາໄດູ້ໄຖ່ຊະເລີຍເສິກສງຄາມເຫຼັ່ານີື້ຈາກອານາດຂອງຊາຕານ ແລະ ເປັນພຽງການຫຼໍໍ່ຫຼອມ
ແກູ້ວຜະລກ ແລະ ໝາກຜນດຽວຂອງແຜນການຄຸູ້ມຄອງຫກພັນປີຂອງເຮາ.
(ຄັດຈາກບດ “ບໍໍ່ມີໃຜທີື່ເກີດຈາກເນື້ອໜັງສາມາດລອດພື້ນຈາກມື້ແຫ່ງຄວາມໂກດຮູ້າຍ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ຄນທີື່ຕິດຕາມພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງແມ່ນສາມາດທນທານຕໍໍ່ການທດສອບໃນພາລະກິດຂອງ
ພວກເຂາ, ໃນຂະນະທີື່ຄນທີື່ບໍໍ່ຕິດຕາມພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງແມ່ນບໍໍ່ສາມາດທນຕໍໍ່ການທດລອງໃດໆ
ຂອງພຣະເຈື້າເລີຍ. ບໍໍ່ຊູ້າກໍໄວ ພວກເຂາຈະຖກຂັບໄລ່ໜີ, ໃນຂະນະທີື່ຜູ້ເອາຊະນະຈະຄງຢ່ໃນ
ອານາຈັກ. ບໍໍ່ວ່າມະນຸດຈະສະແຫວງຫາພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງ ຫຼ ບໍໍ່ ແມ່ນຖກການດໂດຍການທດສອບ
ຂອງພາລະກິດຂອງເຂາ ນັື້ນກໍຄ ການທດລອງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ບໍໍ່ກ່ຽວຫຍັງກັບການຕັດສິນໃຈ
ຂອງມະນຸດເອງ. ພຣະເຈື້າບໍໍ່ປະຕິເສດບຸກຄນໃດໜື່ງຕາມອາເພີໃຈ; ທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອງເຮັດແມ່ນ
ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຊື່ອໄດູ້ຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ພຣະອງບໍໍ່ເຮັດໃນສິື່ງໃດທີື່ມະນຸດບໍໍ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ ຫຼ
ພາລະກິດໃດກໍຕາມທີື່ບສ
ໍໍ່ າມາເຮັດໃຫູ້ມະນຸດເຊື່ອໄດູ້. ບໍໍ່ວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງມະນຸດຈະຖກຕູ້ອງ ຫຼ ບໍໍ່
ແມ່ນຖກພິສດໂດຍຄວາມຈິງ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດຕັດສິນໂດຍມະນຸດ. “ເຂື້າສາລີບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້
ກາຍເປັນເຂື້ານກ ແລະ ເຂື້ານກບໍໍ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ກາຍເປັນເຂື້າສາລີໄດູ້” ກໍເປັນຄາເວື້າທີື່ບໍໍ່ຕູ້ອງສງໄສ
ເລີຍ. ທຸກຄນທີື່ຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງຈະຍັງຄງຢ່ໃນອານາຈັກ ແລະ ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ປະຕິບັດຢ່າງ
ຜິດໆຕໍໍ່ໃຜກໍຕາມທີື່ຮັກພຣະອງຢ່າງແທູ້ຈງິ . ອີງຕາມໜູ້າທີື່ ແລະ ຄາພະຍານທີື່ແຕກຕ່າງຂອງພວກ
ເຂາ, ຜູ້ເອາຊະນະທີື່ຢ່ພາຍໃນອານາຈັກຈະຮັບໃຊູ້ເປັນປະໂລຫິດ ຫຼ ຜູ້ຕິດຕາມ ແລະ ທຸກຄນທີື່ໄດູ້ຮັບ
ໄຊຊະນະທ່າມກາງຄວາມລາບາກຍາກແຄູ້ນກໍຈະກາຍເປັນຄະນະປະໂລຫິດພາຍໃນອານາຈັກ. ຄະນະ
ປະໂລຫິດຈະຖກຈັດຕັື້ງຂື້ນເມື່ອພາລະກິດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດທັ່ວທັງຈັກກະວານໄດູ້ມາເຖິງເວລາສຸດ
ທູ້າຍ. ເມື່ອເວລານັື້ນມາເຖິງ, ສິື່ງທີື່ມະນຸດຄວນເຮັດກໍຈະເປັນການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງເຂາພາຍໃນ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການທີື່ເຂາດາລງຊີວິດຢ່ຮ່ວມກັບພຣະເຈື້າພາຍໃນອານາຈັກ. ໃນຄະນະ
ປະໂລຫິດ ຈະມີປະໂລຫິດຕນໃຫຍ່ ແລະ ປະໂລຫິດ ແລະ ຄນທີື່ເຫຼອຈະເປັນບຸດຊາຍ ແລະ ປະຊາຊນ
ຂອງພຣະເຈື້າ. ສິື່ງນີແ
ື້ ມ່ນໄດູ້ຖກການດໂດຍຄາພະຍານທີື່ພວກເຂາມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າໃນລະຫວ່າງ
ຄວາມລາບາກຍາກແຄູ້ນ; ພວກມັນບໍໍ່ແມ່ນຕາແໜ່ງທີື່ມອບໃຫູ້ຕາມອາເພີໃຈ. ຫຼັງຈາກທີສ
ື່ ະຖານະ
ຂອງມະນຸດຖກແຕ່ງຕັື້ງແລູ້ວ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າກໍຈະສິື້ນສຸດ ຍູ້ອນແຕ່ລະຄນຖກຈັດແບ່ງຕາມ
ປະເພດຂອງໃຜລາວ ແລະ ກັບຄນສ່ທີື່ເດີມຂອງພວກເຂາ ແລະ ນີື້ຄເຄື່ອງໝາຍທີື່ບັ່ງບອກຄວາມ
ສາເລັດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ, ນີື້ແມ່ນຜນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນ
ແກູ້ວຜະລກຂອງນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການຮ່ວມມຂອງມະນຸດ. ໃນທີື່ສຸດ,
ມະນຸດກໍຈະໄດູ້ພບບ່ອນພັກເຊາໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ພຣະເຈື້າກໍຈະກັບຄນສ່ບ່ອນຢ່ອາໄສ
ຂອງພຣະອງເພອ
ື່ ພັກເຊາເຊັັ່ນກັນ. ນີື້ຄຜນສຸດທູ້າຍຂອງການຮ່ວມມເປັນເວລາ 6.000 ປີ
ລະຫວ່າງພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຕອນນີື້ ເຈື້າເຂື້າໃຈແລູ້ວບໍ ວ່າສິື່ງໃດຄການພິພາກສາ ແລະ ສິື່ງໃດຄຄວາມຈິງ? ຖູ້າເຈື້າໄດູ້
ເຂື້າໃຈແລູ້ວ, ແລູ້ວເຮາຂໍແນະນາເຈື້າໃຫູ້ຍອມເຊື່ອຟັງຮັບເອາການຖກພິພາກສາ, ບໍໍ່ດັັ່ງນັື້ນ ເຈື້າຈະບໍໍ່
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ໄດູ້ມີໂອກາດທີື່ຈະຖກຍກຍູ້ອງໂດຍພຣະເຈື້າ ຫຼ ຖກພຣະອງນາພາໄປສ່ອານາຈັກຂອງພຣະອງ. ຜທ
ູ້ ີື່
ພຽງຍອມຮັບເອາຄາພິພາກສາ ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດຖກຊາລະລູ້າງໃຫູ້ບໍລິສຸດຈັກເທື່ອ, ນັື້ນກໍຄ ຜູ້ທີື່ຫຼບໜີ
ໄປໃນທ່າມກາງພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ຈະຖກລັງກຽດ ແລະ ປະຕິເສດໂດຍພຣະເຈື້າຕະຫຼອດ
ໄປ. ຄວາມບາບຂອງພວກເຂາຈະມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຮູ້າຍແຮງກວ່າຄວາມບາບພວກຟາຣິ
ຊາຍ ຍູ້ອນວ່າພວກເຂາໄດູ້ທໍລະຍດພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນກະບດຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ. ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມີ
ສມຄວນແມ່ນແຕ່ຈະເຮັດບໍລິການ ກໍຈະໄດູ້ຮັບການລງໂທດທີື່ຮູ້າຍແຮງຂື້ນກວ່າເກັ່າ, ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນ
ກໍເປັນການລງໂທດຊັ່ວນິລັນດອນ. ພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ຍກເວັື້ນຄນທໍລະຍດ ຜູ້ທີື່ໄດູ້ສະແດງຄວາມສັດຊື່
ດູ້ວຍຄາເວື້າ ແຕ່ຕໍໍ່ມາແມ່ນທໍລະຍດຕໍໍ່ພຣະອງ. ຄນປະເພດນີື້ຈະໄດູ້ຮັບຜນກາຜ່ານການລງໂທດຕໍໍ່ວິນ
ຍານ, ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ. ແລູ້ວນີື້ບໍໍ່ແມ່ນການເປີດເຜີຍແທູ້ຈິງເຖິງອຸປະນິໄສທີື່ຊອບທາຂອງ
ພຣະເຈື້າບໍ? ນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຈຸດປະສງຂອງພຣະເຈື້າໃນການຕັດສິນລງໂທດ ແລະ ເປີດເຜີຍເຂາບໍ?
ພຣະເຈື້າໄດູ້ມອບໝາຍທຸກຄນທີື່ປະຕິບັດຄວາມປະພດຊັ່ວຊູ້າທຸກປະເພດໃນລະຫວ່າງເວລາແຫ່ງການ
ພິພາກສາໄປສະຖານທີື່ໆເຕັມໄປດູ້ວຍວິນຍານຊັ່ວ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ວິນຍານຊັ່ວເຫຼັ່ານີື້ທາລາຍຮ່າງກາຍ
ຝ່າຍເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາຕາມໃຈມັກ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຄນເຫຼັ່ານີື້ກສ
ໍ ັ່ງກິື່ນເໝັນເນັ່າຂອງຊາກ
ສບ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນຜນກາທີື່ເໝາະສມສາລັບພວກເຂາ. ພຣະເຈື້າຈດບັນທກຄວາມບາບທຸກຢ່າງ
ຂອງຜູ້ເຊື່ອຈອມປອມທີບ
ື່ ໍໍ່ຊື່ສັດ, ອັກຄະສາວກປອມ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຈອມປອມ; ຫລັງ
ຈາກນັື້ນ ເມື່ອເຖິງເວລາທີື່ເໝາະສມ ພຣະອງຈະໂຍນພວກເຂາໄປຢ່ທ່າມກາງວິນຍານທີື່ສກກະປົກ,
ປ່ອຍໃຫູ້ວິນຍານທີື່ສກກະປົກເຫຼັ່ານີື້ເຮັດໃຫູ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂາທັງໝດເປິເປືື້ອນຢ່າງຕາມໃຈມັກ
ເພື່ອວ່າພວກເຂາຈະບໍໍ່ໄດູ້ເກີດໃໝ່ອີກຄັື້ງ ແລະ ບໍໍ່ໄດູ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງອີກຈັກເທື່ອ. ຜູ້ໜູ້າຊື່ໃຈຄດ
ເຫຼັ່ານັື້ນ ທີື່ໄດູ້ເຮັດບໍລິການໃນໄລຍະເວລາໃດໜື່ງ ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດສບຕໍໍ່ຈງຮັກພັກດີເຖິງທີື່ສຸດແມ່ນ
ຖກພຣະເຈື້ານັບໃຫູ້ຢ່ກຸ່ມຄນຊັ່ວຊູ້າ ເພື່ອວ່າພວກເຂາຈະສມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຄນຊັ່ວຊູ້າ ແລະ
ກາຍເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງກຸ່ມຄນທີື່ຂາດລະບຽບວິໄນ; ໃນທີື່ສຸດ ພຣະເຈື້າຈະທາລາຍລູ້າງພວກເຂາ.
ພຣະເຈື້າປະຖິື້ມ ແລະ ບໍໍ່ສນໃຈກັບຜູ້ທີື່ບໍໍ່ເຄີຍມີຄວາມຊື່ສັດຕໍໍ່ພຣະຄຣິດ ຫຼ ບໍໍ່ປະກອບສ່ວນຫຍັງ
ດູ້ວຍກາລັງຂອງພວກເຂາ ແລະ ເມື່ອຍຸກໄດູ້ປ່ຽນແປງໄປ ພຣະອງຈະທາລາຍລູ້າງພວກເຂາທັງໝດ.
ພວກເຂາຈະບໍໍ່ມີຊີວິດຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກຕໍໍ່ໄປ, ແຮງໄກທີື່ພວກເຂາຈະໄດູ້ຮັບເສັື້ນທາງເຂື້າສ່
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈື້າ. ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ເຄີຍຈິງໃຈຕໍໍ່ພຣະເຈື້າ ແຕ່ຖກບັງຄັບໂດຍສະຖານະການໃຫູ້ປະຕິບັດ
ຕໍໍ່ພຣະອງພໍເປັນພິທີ ແມ່ນຈະຖກນັບໄວູ້ກັບຜູ້ຄນທີື່ເຮັດບໍລິການສາລັບຄນຂອງພຣະອງ. ໃນບັນດາ
ມະນຸດເຫຼັ່ານັື້ນ ມີພຽງຈານວນນູ້ອຍຄນທີື່ສາມາດຢ່ລອດໄດູ້ ໃນຂະນະທີື່ຄນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຈິບຫາຍ
ໄປພູ້ອມກັບຜູ້ທີື່ໃຫູ້ບໍລິການທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ມາດຕະຖານ. ໃນທີື່ສຸດແລູ້ວ, ພຣະເຈື້າຈະນາເອາທຸກຄນຜູ້ທີື່ມີ
ຄວາມຄິດອັນໜື່ງອັນດຽວກັບພຣະເຈື້າເຂື້າສ່ອານາຈັກຂອງພຣະອງ ເຊັັ່ນ: ຜູ້ຄນ ແລະ ລກຊາຍ
ຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຄນທີື່ຖກການດໄວູ້ລ່ວງໜູ້າໂດຍພຣະເຈື້າໃຫູ້ເປັນປະໂລຫິດ. ພວກເຂາຈະເປັນ
ໝາກຜນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ. ແຕ່ສາລັບຄນທີື່ບໍໍ່ສາມາດຖກຈັດຢ່ໃນປະເພດທີື່ພຣະເຈື້າໄດູ້
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ການດໄວູ້, ພວກເຂາຈະຖກນັບໃຫູ້ຢ່ທ່າມກາງຜບ
ູ້ ໍໍ່ເຊື່ອ ແລະ ແນ່ນອນ ພວກເຈື້າສາມາດ
ຈິນຕະນາການໄດູ້ເລີຍວ່າ ຜນຮັບຂອງພວກເຂາຈະອອກມາແບບໃດ. ເຮາໄດູ້ເວື້າທຸກສິື່ງທີື່ເຮາຄວນ
ເວື້າກັບພວກເຈື້າໄປແລູ້ວ; ເສັື້ນທາງທີື່ພວກເຈື້າເລອກແມ່ນທາງເລອກຂອງພວກເຈື້າເອງ. ສິື່ງທີື່
ພວກເຈື້າຄວນເຂື້າໃຈກໍຄ: ພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍລໍຖູ້າສາລັບຄນທີື່ບໍໍ່ສາມາດກູ້າວທັນພຣະອງ
ໄດູ້ ແລະ ອຸປະນິໄສຊອບທາຂອງພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍໍ່ມະນຸດຄນໃດ.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດູ້ວຍຄວາມຈິງ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ຄນທີື່ຄິດເຖິງພຽງແຕ່ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂາ ແລະ ຄນທີື່ມັກຄວາມສະບາຍ; ຄນທີື່ເບິື່ງຄເຊື່ອ
ແຕ່ບໍໍ່ໄດູ້ເຊື່ອແທູ້ໆ; ຄນທີື່ເຂື້າຮ່ວມໃນການເຮັດຢາ ແລະ ເວດມນທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍ; ຄນທີື່ຜິດສິນທາ, ໃຈ
ແຕກ ແລະ ສກກະປົກ; ຄນທີື່ລັກເຄື່ອງຖວາຍແກ່ພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ສິື່ງຂອງໆພຣະອງ; ຄນທີື່ຮັກ
ການຕິດສິນບນ; ຄນທີື່ຝັນຢ່າງຂີື້ຄູ້ານເຖິງການຂື້ນສ່ສະຫວັນ; ຄນທີື່ອວດດີ ແລະ ທະນງຕວ; ຄນທີື່
ພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຫາຊື່ສຽງ ແລະ ໂຊກລາບສ່ວນຕວ; ຄນທີື່ເຜີຍແຜ່ຄາເວື້າທີື່ບໍໍ່ສຸພາບ; ຄນທີື່ໝິື່ນ
ປະໝາດພຣະເຈື້າເອງ; ຄນທີື່ບໍໍ່ເຮັດຫຍັງ ນອກຈາກຕັດສິນ ແລະ ກ່າວຮູ້າຍພຣະເຈື້າເອງ; ຄນທີື່ກໍໍ່ຕັື້ງ
ກຸ່ມພັກພວກ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມເປັນເອກະລາດ; ຄນທີື່ຍກຍູ້ອງຕນເອງເໜອພຣະເຈື້າ; ຊາຍ
ແລະ ຍິງໜຸ່ມ, ໄວກາງຄນ ແລະ ໄວອາວຸໂສທີື່ໄຮູ້ຄ່າ ຜູ້ເຊິື່ງຕິດກັບດັກໃນກິເລດຕັນຫາ; ຊາຍ ແລະ
ຍິງທີື່ເພີດເພີນກັບຊື່ສຽງສ່ວນຕວ ແລະ ໂຊກລາບ ແລະ ສະແຫວງຫາສະຖານະສ່ວນຕວທ່າມກາງ
ຄນອື່ນໆ; ຄນທີື່ບໍໍ່ສານກຜິດທີື່ຕິດກັບດັກຢ່ໃນຄວາມຜິດບາບ, ພວກເຂາທັງໝດບໍໍ່ໄດູ້ເກີນຄວາມ
ລອດພື້ນບໍ? ຄວາມຜິດສິນທາ, ຄວາມຜິດບາບ, ຢາທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍ, ເວດມນ, ຄາເວື້າທີື່ຫຍາບຄາຍ ແລະ
ຄາເວື້າບໍໍ່ສຸພາບລູ້ວນແລູ້ວແຕ່ກໍໍ່ການຈະລາຈນທ່າມກາງພວກເຈື້າ; ແລະ ຄວາມໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ຄາ
ເວື້າແຫ່ງຊີວິດແມ່ນຖກຢຽບຢ່າໃນບັນດາພວກເຈື້າ ແລະ ພາສາບໍລິສຸດໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ເປິເປືື້ອນໃນ
ບັນດາພວກເຈື້າ. ພວກເຈື້າທີື່ເປັນຊາວຕ່າງຊາດ ທີື່ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມສກກະປົກ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ເຊື່ອ
ຟັງ! ຜນຕາມມາສຸດທູ້າຍຂອງພວກເຈື້າຈະແມ່ນຫຍັງ? ຄນທີື່ຮັກເນື້ອໜັງ, ຜູ້ທີື່ປະຕິບັດເວດມນ
ຂອງເນື້ອໜັງ ແລະ ຜູ້ທຕ
ີື່ ິດກັບດັກໃນຄວາມຜິດບາບຈາກຕັນຫາຈະສາມາດໜູ້າດູ້ານສບຕໍໍ່ດາລງ
ຊີວິດໄດູ້ແນວໃດ! ເຈື້າບໍໍ່ຮູ້ຈັກບໍວ່າຜູ້ຄນແບບພວກເຈື້າແມ່ນໜອນທີື່ເກີນຄວາມລອດພື້ນ? ເຈື້າມີ
ສິດຫຍັງທີື່ຈະຮຽກຮູ້ອງນີື້ ແລະ ນັື້ນ? ຈນເຖິງປັດຈຸບັນ, ບໍໍ່ໄດູ້ມີການປ່ຽນແປງແມ່ນແຕ່ໜູ້ອຍດຽວ
ໃນຄນທີື່ບໍໍ່ຮັກຄວາມຈິງ ແລະ ພຽງແຕ່ຮັກເນື້ອໜັງ, ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວຈະສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ
ໄດູ້ແນວໃດ? ຄນທີື່ບໍໍ່ຮັກຫນທາງແຫ່ງຊີວິດ, ຄນທີື່ບໍໍ່ຍກຍູ້ອງພຣະເຈື້າ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫູ້
ແກ່ພຣະອງ, ຜູ້ທີື່ວາງອຸບາຍເພື່ອເຫັນແກ່ສະຖານະຂອງພວກເຂາເອງ, ຜູ້ທຍ
ີື່ ກຍໍຕນເອງ, ພວກເຂາບໍໍ່
ໄດູ້ເປັນຄເກັ່າບໍ ແມ່ນແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ? ແມ່ນຫຍັງຄຄຸນຄ່າໃນການຊ່ວຍພວກເຂາໃຫູ້ລອດພື້ນ? ບໍໍ່
ວ່າເຈື້າຈະສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນ ຫຼ ບໍໍ່ ແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຂື້ນກັບວ່າຄວາມອາວຸໂສຂອງເຈື້າມີຫຼາຍສໍ່າ
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ໃດ ຫຼ ເຈື້າໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຈັກປີແລູ້ວ ແລະ ແຮງໄກທີື່ມັນຈະຂື້ນກັບວ່າເຈື້າໄດູ້ສູ້າງຄວາມໜູ້າ
ເຊື່ອຖຫຼາຍສໍ່າໃດ. ກງກັນຂູ້າມ ມັນຂື້ນກັບວ່າ ການສະແຫວງຫາຂອງເຈື້າໄດູ້ເກີດຜນ ຫຼ ບໍ.ໍ່ ເຈື້າ
ຄວນຮູ້ຈັກວ່າ ຄນທີື່ຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນແມ່ນ “ຕື້ນໄມູ້” ທີື່ອອກໝາກ, ບໍໍ່ແມ່ນຕື້ນໄມູ້ທີື່ມີໃບ
ຂຽວງາມ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍດອກ ແຕ່ບໍໍ່ໄດູ້ເກີດໝາກຫຍັງເລີຍ. ເຖິງແມ່ນເຈື້າໄດູ້ໃຊູ້ເວລາຫຼາຍປີ
ເພື່ອພະເນຈອນຕາມທູ້ອງຖະໜນ, ມັນສາຄັນຫຍັງ? ຄາພະຍານຂອງເຈື້າຢ່ໃສ? ຄວາມເຄາລບຂອງ
ເຈື້າທີື່ມີຕໍໍ່ພຣະເຈື້າແມ່ນມີໜູ້ອຍກວ່າຄວາມຮັກຂອງເຈື້າທີື່ມຕ
ີ ໍໍ່ຕນເອງ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາທີື່ເຕັມ
ໄປດູ້ວຍຕັນຫາຂອງເຈື້າ, ບຸກຄນປະເພດນີື້ບໍໍ່ແມ່ນຄນທີື່ເສື່ອມຊາມບໍ? ພວກເຂາຈະສາມາດເປັນຕື້ນ
ແບບ ແລະ ແບບຢ່າງສາລັບຄວາມລອດພື້ນໄດູ້ແນວໃດ? ທາມະຊາດຂອງເຈື້າແມ່ນບໍໍ່ສາມາດແກູ້ໄຂ
ໄດູ້, ເຈື້າກະບດເກີນໄປ, ເຈື້າເກີນທີື່ຈະໄດູ້ຮັບຄວາມລອດພື້ນ! ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ແມ່ນຄນທີື່ຈະຖກ
ກາຈັດບໍ? ເວລາທີື່ພາລະກິດຂອງເຮາສາເລັດບໍໍ່ແມ່ນເວລາແຫ່ງການມາເຖິງຂອງວັນສຸດທູ້າຍຂອງເຈື້າ
ບໍ? ເຮາໄດູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ກ່າວພຣະທາຫຼາຍຂໍໍ້ທ່າມກາງພວກເຈື້າ, ມີຈັກຂໍໍ້ທີື່ໄດູ້
ເຂື້າຫຂອງພວກເຈື້າແທູ້ໆ? ມີຈັກຂໍໍ້ທພ
ີື່ ວກເຈື້າໄດູ້ເຊື່ອຟັງ? ເມອ
ື່ ພາລະກິດຂອງເຮາສິື້ນສຸດລງ, ນັື້ນ
ຈະເປັນເວລາທີື່ເຈື້າເຊາຕໍໍ່ຕູ້ານເຮາ, ເວລາທີື່ເຈື້າເຊາຢືນຂັດຂວາງເຮາ. ໃນເວລາທີື່ເຮາປະຕິບັດ
ພາລະກິດ, ພວກເຈື້າກໍປະພດຕໍໍ່ຕູ້ານເຮາຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ; ພວກເຈື້າບໍໍ່ເຄີຍປະຕິບັດຕາມພຣະທາຂອງເຮາ
ຈັກເທື່ອ. ເຮາປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຮາ ແລະ ເຈື້າປະຕິບັດ “ພາລະກິດ” ຂອງເຈື້າເອງ, ສູ້າງ
ອານາຈັກນູ້ອຍໆຂອງເຈາື້ ເອງ. ພວກເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເປັນຫຍັງເລີຍນອກຈາກກຸມ
່ ໝາໄນ ແລະ ໝາ, ເຮັດ
ທຸກສິື່ງເພື່ອຕໍໍ່ຕູ້ານເຮາ! ເຈື້າພະຍາຍາມຢ່ສະເໝີທີື່ຈະນາເອາຄນທີື່ມອບຄວາມຮັກໃຫູ້ເຈື້າທັງໝດເຂື້າ
ສ່ອູ້ອມກອດຂອງເຈື້າ, ຄວາມເຄາລບນັບຖຂອງເຈື້າມີຢ່ໃສ? ທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າເຮັດແມ່ນຫຼອກລວງ! ເຈື້າ
ບໍໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຟັງ ຫຼ ຄວາມເຄາລບນັບຖ ແລະ ທຸກສິື່ງທີື່ເຈື້າເຮັດແມ່ນຫຼອກລວງ ແລະ ໝິື່ນປະໝ
າດ! ຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວຈະສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພນ
ື້ ໄດູ້ບໍ? ຜູ້ຊາຍທີື່ຜິດສິນທາ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍ
ຕັນຫາທາງເພດຕູ້ອງການສະເໝີທີື່ຈະດງດດໂສເພນີທີື່ຍື້ວເຍື້າມາຫາພວກເຂາເພື່ອຄວາມສຸກຂອງ
ພວກເຂາເອງ. ເຮາຈະບໍໍ່ຊ່ວຍມານຮູ້າຍທີື່ຜິດສິນທາທາງເພດແບບນັື້ນໃຫູ້ລອດພື້ນຢ່າງເດັດຂາດ.
ເຮາກຽດຊັງພວກເຈື້າ ມານຮູ້າຍທີື່ສກກະປົກ ແລະ ຄວາມເຕັມໄປດູ້ວຍຕັນຫາ ແລະ ຄວາມຍື້ວຍວນ
ຂອງພວກເຈື້າຈະເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າຈມລງສ່ນະຮກ. ພວກເຈື້າມີຫຍັງໃຫູ້ແກູ້ຕວບໍໍ່? ພວກເຈື້າ ມານ
ຮູ້າຍທີື່ສກກະປົກ ແລະ ວິນຍານທີື່ຊັ່ວຮູ້າຍແມ່ນເປັນຕາລັງກຽດ! ພວກເຈື້າເປັນຕາຂີື້ດຽດ! ຂີື້ເຫຍື້ອ
ແບບນີື້ຈະຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນໄດູ້ແນວໃດ? ພວກເຂາທີື່ຕິດກັບດັກໃນຄວາມຜິດບາບຈະຍັງ
ສາມາດຖກຊ່ວຍໃຫູ້ລອດພື້ນບໍ? ມື້ນີື້ ຄວາມຈິງນີ,ື້ ຫນທາງນີື້ ແລະ ຊີວິດນີື້ບໍໍ່ໄດູ້ດງດດໃຈພວກ
ເຈື້າ; ກງກັນຂູ້າມ ພວກເຈື້າຖກດງດດຫາຄວາມຜິດບາບ; ຫາເງິນ; ຫາຖານະ, ຊື່ສຽງ ແລະ ຜນ
ປະໂຫຍດ; ຫາຄວາມສຸກທາງເນື້ອໜັງ; ຫາຄວາມເຈື້າຊູູ້ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ສະເໜ່ຂອງແມ່ຍິງ. ແມ່ນ
ຫຍັງເຮັດໃຫູ້ພວກເຈື້າມີຄຸນສມບັດທີື່ຈະເຂື້າສ່ອານາຈັກຂອງເຮາ? ພາບລັກຂອງພວກເຈື້າເຖິງກັບຍິື່ງ
ໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈື້າ, ສະຖານະຂອງພວກເຈື້າເຖິງກັບສງສັ່ງກວ່າພຣະເຈື້າ, ດູ້ານກຽດຊື່ສຽງຂອງພວກ
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ເຈື້າໃນທ່າມກາງມະນຸດແມ່ນບໍໍ່ຕູ້ອງເວື້າເຖິງ, ພວກເຈື້າໄດູ້ກາຍມາເປັນຮບປັື້ນທີື່ຜູ້ຄນບຊາ. ເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້
ກາຍມາເປັນອັກຄະເທວະດາບໍ? ເມື່ອຜນຕາມມາຂອງຜູ້ຄນຖກເປີດເຜີຍ ເຊິື່ງຍັງເປັນເວລາທີື່
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນໃກູ້ຈະເຖິງຈຸດສິື້ນສຸດຂອງມັນ, ຫຼາຍຄນໃນບັນດາພວກເຈື້າຈະເປັນ
ຊາກສບທີື່ເກີນຄວາມລອດພື້ນ ແລະ ຕູ້ອງຖກກາຈັດ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນ,
ເຮາກະລຸນາ ແລະ ດີຕໍໍ່ທຸກຄນ. ເມື່ອພາລະກິດສິນ
ື້ ສຸດລງ, ຜນຕາມມາຂອງຜູ້ຄນປະເພດທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນກໍຈະຖກເປີດເຜີຍ ແລະ ໃນເວລານັື້ນ ເຮາຈະບໍໍ່ກະລຸນາ ແລະ ດີອີກຕໍໍ່ໄປ, ຍູ້ອນຜນຕາມມາຂອງ
ຜູ້ຄນຈະໄດູ້ຖກເປີດເຜີຍອອກ ແລະ ແຕ່ລະຄນກໍຈະໄດູ້ຖກຈັດອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາ ແລະ
ຈະບໍໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງໃນການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພື້ນອີກ ຍູ້ອນຍຸກແຫ່ງຄວາມ
ລອດພື້ນຈະຜ່ານໄປ ແລະ ເມື່ອຜ່ານໄປແລູ້ວ ມັນກໍຈະບໍໍ່ກັບຄນມາ.
(ຄັດຈາກບດ “ການປະຕິບັດ (7)” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ແຕ່ຕາບໃດທີື່ໂລກເກັ່າຍັງຢ່, ເຮາຈະໂຍນຄວາມໂກດຮູ້າຍຂອງເຮາລງໃສ່ເຊື້ອຊາດຕ່າງໆ,
ປະກາດພຣະບັນຍັດການປົກຄອງຂອງເຮາໄປທັ່ວຈັກກະວານຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຕິດຕາມການ
ລງໂທດຕໍໍ່ຜູ້ໃດກໍໍ່ຕາມທີລ
ື່ ະເມີດພຣະບັນຍັດດັັ່ງກ່າວນັື້ນ:
ເມື່ອເວລາເຮາຫັນໜູ້າໄປສ່ຈັກກະວານເພື່ອກ່າວ, ມະນຸດທຸກຄນຈະໄດູ້ຍິນສຽງຂອງເຮາ ແລະ
ຈາກນັື້ນຈະເຫັນຜນງານທັງໝດທີື່ເຮາໄດູ້ເຮັດໃນທັ່ວຈັກກະວານ. ຜູ້ໃດທີື່ ຕັື້ງຕນຕໍໍ່ຕູ້ານກັບຄວາມ
ປະສງຂອງເຮາ, ເວື້າໄດູ້ອີກວ່າ ຜູ້ໃດທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານເຮາດູ້ວຍການກະທາຂອງມະນຸດ ຈະຕກຢ່ພາຍໃຕູ້ການ
ລງໂທດຂອງເຮາ. ເຮາຈະເອາດວງດາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະຫວັນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ດວງດາວເຫຼັ່ານັື້ນ
ເປັນດວງດາວໃໝ່ ແລະ ຈັ່ງຂອບໃຈເຮາທີື່ດວງອາທິດ ແລະ ດວງຈັນຈະໄດູ້ຮັບການສູ້າງໃໝ່.
ທູ້ອງຟ້າຈະບໍໍ່ຄເກັ່າອີກຕໍໄໍ່ ປ ແລະ ສັບພະສິື່ງທີື່ມະຫາສານຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດູ້ຮັບການສູ້າງໃໝ່
ອີກຄັື້ງ. ທັງໝດຈະສມບນດູ້ວຍພຣະທາຂອງເຮາ. ນາໆຊາດທີື່ຢ່ໃນຈັກກະວານຈະຖກແບ່ງປັນໃໝ່
ແລະ ຖກແທນທີື່ດູ້ວຍອານາຈັກຂອງເຮາ ເພື່ອໃຫູ້ປະເທດຊາດຕ່າງໆໃນແຜ່ນດິນໂລກຫາຍໄປ
ຕະຫຼອດການ ແລະ ຈະກາຍເປັນອານາຈັກທີື່ບຊາເຮາ, ເຊື້ອຊາດທັງໝດຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະຖກທາ
ລາຍ ແລະ ບໍໍ່ມີອີກຕໍໍ່ໄປ. ໃນບັນດາມະນຸດໃນຈັກກະວານ, ທຸກຄນທີື່ເປັນຄນຂອງຜີສາດຮູ້າຍຈະຖກ
ກາຈັດ, ແລະ ທຸກຄນທີບ
ື່ ຊາຊາຕານຈະຖກວາງລງໄປໃນເຕາໄຟຂອງເຮາ, ນັື້ນກໍໍ່ຄ ຍກເວັື້ນແຕ່ສາ
ລັບຜູ້ທີື່ຢ່ພາຍໃນສາຍນໍ້າ, ທັງໝດຈະຖກປ່ຽນເປັນເທັ່າຖ່ານ. ເມື່ອເຮາລງໂທດຜູ້ຄນຈານວນ
ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງໜັກ, ຜູ້ທຢ
ີື່ ່ໃນໂລກຝ່າຍສາສະໜາ ໃນຫຼາກຫຼາຍຂອບເຂດຈະກັບຄນມາຫາອານາຈັກ
ຂອງເຮາ, ຖກເອາຊະນະດູ້ວຍພາລະກິດຂອງເຮາ, ເພາະວ່າພວກເຂາຈະໄດູ້ເຫັນການມາເຖິງຂອງພຣະ
ຜູ້ບໍລິສຸດໃນເທິງກູ້ອນເມກສີຂາວ. ທຸກຄນຈະຖກແຍກອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂາເອງ ແລະ
ຈະໄດູ້ຮັບການຂູ້ຽນຕີທີື່ເໝາະສມກັບການກະທາຂອງພວກເຂາ. ບັນດາຜູ້ທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານເຮາຈະຖກດັບ
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ສະຫຼາຍໄປ, ສາລັບຜູ້ທີື່ມີການກະທາໃນແຜ່ນດິນໂລກທີື່ບໍໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບເຮາ, ຍູ້ອນພວກເຮາໄດູ້ເຮັດ
ໃຫູ້ຕນເອງພື້ນໂທດແນວໃດ, ພວກເຂາຈະສບຕໍຢ
ໍ່ ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກພາຍໃຕູ້ການປົກຄອງຂອງບຸດ
ເຮາ ແລະ ຜູ້ຄນຂອງເຮາ. ເຮາຈະເປີດເຜີຍຕວຕນຕໍໍ່ບັນດາຜູ້ຄນ ແລະ ເຊື້ອຊາດທີື່ນັບບໍໍ່ຖູ້ວນ ແລະ
ດູ້ວຍສຽງຂອງເຮາ, ເຮາຈະເປັົ່ງສຽງອອກມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອປະກາດຄວາມສາເລັດຂອງ
ພາລະກິດທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງເຮາໃຫູ້ມະນຸດທັງປວງໄດູ້ເຫັນດູ້ວຍຕາຂອງພວກເຂາເອງ.
(ຄັດຈາກ “ບດທີ 26” ຂອງພາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຕໍໍ່ຈັກກະວານທັງປວງໃນໜັງສ
ພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເຮາກາລັງຍ່າງທ່າມກາງປະຊາຊນຂອງເຮາ, ເຮາດາລງຊີວິດຢ່ທ່າມກາງປະຊາຊນຂອງເຮາ. ໃນ
ປັດຈຸບັນ ຄນທີື່ມີຄວາມຮັກທີື່ແທູ້ຈິງຕໍໍ່ເຮາ, ຄນແບບນີື້ກໍເປັນສຸກ; ສັນຕິສຸກມີແກ່ຄນທີື່ຍອມອ່ອນ
ນູ້ອມຕໍໍ່ເຮາ, ພວກເຂາຈະອາໄສຢ່ໃນອານາຈັກຂອງເຮາຢ່າງແນ່ນອນ. ສັນຕິສຸກມີແກ່ຄນທີື່ຮູ້ຈັກເຮາ,
ພວກເຂາຈະມີລິດອານາດໃນອານາຈັກຂອງເຮາຢ່າງແນ່ນອນ. ສັນຕິສຸກມີແກ່ຄນທີື່ສະແຫວງຫາເຮາ,
ພວກເຂາຈະຫຼບໜີຈາກພັນທະນາການຂອງຊາຕານ ແລະ ໄດູ້ຮັບພອນຈາກເຮາຢ່າງແນ່ນອນ. ສັນຕິ
ສຸກມີແກ່ຄນທີື່ສາມາດປະຖິື້ມຕນເອງ, ພວກເຂາຈະເຂື້າສ່ການຄອບຄອງຂອງເຮາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ
ສບທອດຮັບເອາຄວາມກະລຸນາຮັັ່ງມີແຫ່ງອານາຈັກຂອງເຮາ. ເຮາຈະຈື່ຄນທີື່ເຮັດນັື້ນເຮັດນີື້ເພື່ອ
ເຫັນແກ່ເຮາ, ເຮາຈະໂອບກອດຄນທີື່ສະຫຼະເພື່ອເຫັນແກ່ເຮາຢ່າງເບີກບານໃຈ ແລະເຮາຈະມອບ
ຄວາມສຸກໃຫູ້ກັບຄນທີຖ
ື່ ວາຍໃຫູ້ກັບເຮາ. ເຮາຈະອວຍພອນຄນທີື່ຄື້ນພບຄວາມສຸກໃນພຣະທາຂອງ
ເຮາ; ພວກເຂາຈະເປັນເສາທີື່ຄໍ້າຫຼັງຄາເຮອນໃນອານາຈັກຂອງເຮາຢ່າງແນ່ນອນ, ພວກເຂາຈະມີ
ຄວາມຮັັ່ງມີທີື່ບໍໍ່ສາມາດທຽບໄດູ້ໃນເຮອນຂອງເຮາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜສາມາດທຽບກັບພວກ
ເຂາໄດູ້. ພວກເຈື້າເຄີຍຮັບເອາພອນທີື່ໄດູ້ມອບໃຫູ້ກັບພວກເຈື້າບໍ? ພວກເຈື້າເຄີຍສະແຫວງຫາ
ສັນຍາທີື່ສູ້າງຂື້ນສາລັບພວກເຈື້າບໍ? ພາຍໃຕູ້ແສງສະຫວ່າງແຫ່ງການນາທາງຂອງເຮາ ພວກເຈື້າຈະ
ສາມາດຜ່ານພື້ນຈາກກາມຂອງອານາດແຫ່ງຄວາມມດໄປໄດູ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຈື້າຈະບໍໍ່ສນເສຍ
ແສງສະຫວ່າງແຫ່ງການນາທາງໃນທ່າມກາງຄວາມມດຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຈື້າຈະເປັນເຈື້ານາຍຂອງ
ສັບພະສິື່ງທັງປວງຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຈື້າຈະຜູ້ເອາຊະນະຕໍໍ່ໜູ້າຊາຕານຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຈື້າຈະໄດູ້
ຢືນຢ່ທ່າມກາງຝງຄນຈານວນຫຼວງຫລາຍທີື່ເປັນພະຍານເຖິງການເອາຊະນະຂອງເຮາ ຕໍໍ່ກັບການພັງ
ທະລາຍຂອງອານາຈັກມັງກອນແດງທີື່ຍງິື່ ໃຫຍ່ຢ່າງແນ່ນອນ. ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຈື້າຈະຕູ້ອງຍດໝັື້ນ
ແລະ ບໍໍ່ສັັ່ນຄອນໃນແຜ່ນດິນຊິນິມ. ຜ່ານການທນທຸກທີື່ພວກເຈື້າໄດູ້ອດກັື້ນ, ພວກເຈື້າຈະໄດູ້ສບ
ທອດພອນຂອງເຮາ ແລະ ເຈື້າຈະສັ່ງແສງລັດສະໝີຂອງເຮາໄປທັ່ວຈັກກະວານທັງໝດຢ່າງແນ່ນອນ.
(ຄັດຈາກ “ບດທີ 19” ຂອງພາກພຣະທາຂອງພຣະເຈື້າຕໍໍ່ຈັກກະວານທັງປວງໃນໜັງສ
ພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ຈັ່ງລຸກຂື້ນ ແລະ ຮ່ວມມກັບພຣະເຈື້າ! ແນ່ນອນ ເຮາຈະບໍໍ່ປະຕິບັດຢ່າງບໍໍ່ຍຸຕິທາຕໍໍ່ຜູ້ທີື່ເສຍສະຫຼະ
ຕວເອງເພື່ອເຮາຢ່າງຈິງໃຈ. ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີື່ອຸທິດຕວເອງເພື່ອເຮາຢ່າງຈິງຈັງນັື້ນ, ເຮາຈະປະທານ
ພອນທັງໝດຂອງເຮາໃຫູ້ແກ່ເຈື້າ. ຈັ່ງຖວາຍຕນເອງໃຫູ້ກັບເຮາຢ່າງສິື້ນເຊີງ! ສິື່ງທີື່ເຈື້າກິນ, ສິື່ງທີເື່ ຈື້າ
ນຸ່ງຫັ່ມ ແລະ ອະນາຄດຂອງເຈື້າລູ້ວນຢ່ໃນມຂອງເຮາ; ເຮາຈະຈັດແຈງທຸກສິື່ງຢ່າງເໝາະສມ ເພື່ອວ່າ
ເຈື້າຈະສາມາດມີຄວາມສຸກຢ່າງບໍໍ່ສິື້ນສຸດ ເຊິື່ງເຈາື້ ຈະບໍໍ່ມີວັນໃຊູ້ໝດຈັກເທື່ອ. ນີື້ກໍຍູ້ອນເຮາໄດູ້ກ່າວ
ໄວູ້ວ່າ “ສາລັບຄນທີື່ເສຍສະຫຼະເພື່ອເຮາຢ່າງຈິງໃຈ, ເຮາຈະອວຍພອນເຈື້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແນ່ນອນ”.
ພອນທັງໝດຈະມາສ່ທກ
ຸ ຄນທີື່ເສຍສະຫຼະຕວເອງເພື່ອເຮາຢ່າງຈິງໃຈ.
(ຄັດຈາກ “ບດທີ 70” ຂອງພາກພຣະຄາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕື້ນເດີມໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ທັງໝດທີື່ເຮາໄດູ້ຈັດຕຽມໃຫູ້ພວກເຈື້າ ນັື້ນກໍຄຊັບສມບັດທີື່ຫາຍາກ ແລະ ລໍ້າຄ່າຈາກທັ່ວໂລກ
ຈະຖກມອບໃຫູ້ແກ່ພວກເຈື້າ. ຕອນນີື້, ເຈື້າບໍໍ່ສາມາດມະໂນພາບ ແລະ ຈິນຕະນາການສິື່ງເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້
ແລະ ບໍໍ່ມີໃຜໄດູ້ມີຄວາມສຸກກັບສິື່ງເຫຼັ່ານັື້ນມາກ່ອນ. ເມື່ອພອນເຫຼັ່ານີື້ມາຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າພວກເຈື້າ, ພວກ
ເຈື້າຈະຍິນດີຢ່າງບໍໍ່ສິື້ນສຸດ ແຕ່ຢ່າລມວ່າທັງໝດນີື້ເປັນຍູ້ອນອານາດຂອງເຮາ, ການກະທາຂອງເຮາ,
ຄວາມຊອບທາຂອງເຮາ ແລະ ຍິື່ງໄປກວ່ານັື້ນແມ່ນຍູ້ອນເດຊານຸພາບຂອງເຮາ. (ເຮາຈະມີຄວາມ
ກະລຸນາຕໍໍ່ບັນດາຜູ້ທີື່ເຮາເລອກທີື່ຈະມີຄວາມກະລຸນາ ແລະ ເຮາຈະມີຄວາມເມດຕາຕໍໍ່ບັນດາຜູ້ທີື່ເຮາ
ເລອກທີື່ຈະມີຄວາມເມດຕາ). ໃນເວລານັື້ນ ພວກເຈື້າຈະບໍໍ່ມີພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຈະບໍໍ່ມີຄວາມສາພັນທາງ
ສາຍເລອດ. ພວກເຈື້າທັງໝດແມ່ນຄນທີື່ເຮາຮັກ, ບຸດຊາຍອັນເປັນທີື່ຮັກຂອງເຮາ. ນັບແຕ່ເວລານັນ
ື້
ເປັນຕື້ນໄປ ຈະບໍໍ່ມີໃຜກູ້າທີື່ຈະກດຂີື່ພວກເຈື້າອີກ. ມັນຈະເປັນເວລາໃຫູ້ພວກເຈື້າເຕີບໃຫຍ່ເປັນຜູ້
ໃຫຍ່ ແລະ ຍັງແມ່ນເວລາເຊິື່ງພວກເຈື້າປົກຄອງປະເທດຕ່າງໆດູ້ວຍໄມູ້ຄູ້ອນເຫຼັກ! ຜູ້ໃດກູ້າຂັດຂວາງ
ບຸດຊາຍອັນເປັນທີື່ຮັກຂອງເຮາ? ໃຜກູ້າໂຈມຕີພວກເຂາ? ທຸກຄນຈະເຄາລບບຸດຊາຍອັນເປັນທີື່ຮັກ
ຂອງເຮາ ຍູ້ອນວ່າພຣະບິດາໄດູ້ຮັບຄວາມສະຫງ່າລາສີແລູ້ວ. ທຸກສິື່ງທີື່ບໍໍ່ມໃີ ຜເຄີຍຈິນຕະນາການໄດູ້
ຈະປາກດຢ່ຕໍໍ່ໜູ້າຕໍໍ່ຕາພວກເຈື້າ; ພວກມັນຈະບໍໍ່ຈາກັດ, ໝດບໍໍ່ເປັນ ແລະ ບໍໍ່ມີທີື່ສິື້ນສຸດ. ອີກບໍໍ່ດນ
ແນ່ນອນວ່າພວກເຈື້າຈະບໍໍ່ຈາເປັນຕູ້ອງຕາກແດດ ຫຼ ທນກັບຄວາມຮູ້ອນທີື່ທໍລະມານ ແລະ ພວກເຈື້າ
ຈະບໍໍ່ຕູ້ອງທນທຸກກັບຄວາມໜາວເຢັນ ຫຼ ສາຜັດກັບຝົນ, ຫິມະ ແລະ ລມອີກຕໍໍ່ໄປ. ນີື້ກໍຍູ້ອນວ່າເຮາ
ຮັກພວກເຈື້າ ແລະ ມັນຈະເປັນໂລກແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງເຮາທັງໝດ. ເຮາຈະໃຫູ້ທຸກສິື່ງທີື່ພວກເຈາື້
ຕູ້ອງການໃຫູ້ແກ່ພວກເຈື້າ ແລະ ເຮາຈະຈັດຕຽມທຸກສິື່ງທີພ
ື່ ວກເຈື້າຕູ້ອງການໃຫູ້ແກ່ພວກເຈື້າ. ໃຜ
ກູ້າອູ້າງວ່າເຮາບໍໍ່ຊອບທາ? ເຮາຈະຂູ້າເຈື້າທັນທີ ຍູ້ອນວ່າເຮາໄດູ້ກ່າວໄວູ້ກ່ອນໜູ້ານີື້ແລູ້ວວ່າຄວາມ
ໂກດຮູ້າຍຂອງເຮາ (ຕໍໍ່ຄນຊັ່ວຮູ້າຍ) ຈະຄງຢ່ຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ ແລະ ເຮາຈະບໍໍ່ລດລະແມ່ນແຕ່ໜູ້
ອຍເລີຍ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮັກຂອງເຮາ (ສາລັບບຸດຊາຍທີື່ຮັກຂອງເຮາ) ຈະຄງຢ່ຕະຫຼອດໄປ
ເຊັັ່ນກັນ; ເຮາຈະບໍໍ່ເກັບມັນໄວູ້ໃນທີື່ສຸດ.
(ຄັດຈາກ “ບດທີ 84” ຂອງພາກພຣະຄາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕື້ນເດີມໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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ເມື່ອພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ມະນຸດຈະຖກນາໄປສ່ໂລກທີື່ສວຍງາມ.
ແນ່ນອນ ຊີວິດນີື້ກໍຈະຍັງຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແຕ່ມັນຈະບໍໍ່ເປັນຄກັບຊີວິດມະນຸດໃນປັດຈຸບັນຢ່າງສິື້ນ
ເຊີງ. ມັນເປັນຊີວິດທີື່ມະນຸດຊາດຈະມີຫຼັງຈາກທີື່ໄດູ້ເອາຊະນະບັນດາມວນມະນຸດຊາດ, ມັນຈະເປັນ
ການເລີື່ມຕື້ນໃໝ່ສາລັບມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ການທີື່ມະນຸດຊາດມີຊີວິດດັັ່ງກ່າວຈະເປັນ
ເຄື່ອງພິສດວ່າ ມະນຸດຊາດໄດູ້ເຂື້າສ່ອານາຈັກໃໝ່ທີື່ສວຍງາມແລູ້ວ. ມັນຈະເປັນການເລີື່ມຕື້ນຂອງ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈື້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຫຼັງຈາກທີມ
ື່ ະນຸດໄດູ້ຮັບການເຮັດໃຫູ້ບໍລິສຸດ
ແລະ ຖກເອາຊະນະ, ຂໍໍ້ສັນຍາສາລັບຊີວິດທີື່ສວຍງາມດັັ່ງກ່າວກໍຄ ເຂາຈະຕູ້ອງຍອມຢ່ພາຍໃຕູ້ພຣະຜູ້
ສູ້າງ. ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການເອາຊະນະແມ່ນຂັື້ນຕອນສຸດທູ້າຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າ
ກ່ອນທີື່ມະນຸດຊາດຈະເຂື້າສ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີື່ມະຫັດສະຈັນນັື້ນ. ຊີວິດດັັ່ງກ່າວແມ່ນຊີວິດໃນ
ອະນາຄດຂອງມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ມັນເປັນຊີວິດທີື່ສວຍງາມທີື່ສຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ເປັນ
ຊີວິດປະເພດທີື່ມະນຸດປາຖະໜາ ເຊິື່ງເປັນປະເພດທີື່ມະນຸດບໍໍ່ເຄີຍໄດູ້ຮັບໃນປະຫວັດສາດຂອງໂລກ.
ມັນເປັນຜນໄດູ້ຮັບສຸດທູ້າຍຂອງ 6.000 ປີຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸູ້ມຄອງ, ມັນເປັນສິື່ງທີື່
ມະນຸດຊາດປາຖະໜາຫຼາຍທີື່ສຸດ ແລະ ມັນຍັງເປັນຄາສັນຍາທີື່ພຣະເຈື້າມີໃຫູ້ມະນຸດ. ແຕ່ຄາສັນຍານີື້
ບໍໍ່ສາມາດບັງເກີດຂື້ນໃນທັນທີ; ມະນຸດຈະເຂື້າສ່ປາຍທາງໃນອະນາຄດພຽງແຕ່ເມື່ອພາລະກິດແຫ່ງ
ຍຸກສຸດທູ້າຍໄດູ້ຖກເຮັດໃຫູ້ສາເລັດ ແລະ ເຂາຖກເອາຊະນະຢ່າງສມບນ ນັື້ນກໍຄ ເມື່ອຊາຕານໄດູ້ຖກ
ເຮັດໃຫູ້ພ່າຍແພູ້ຢ່າງສິື້ນເຊີງ. ມະນຸດຈະປາສະຈາກທາມະຊາດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຫຼັງຈາກທີື່ເຂາຖກ
ຫຼໍໍ່ຫຼອມ ເພາະພຣະເຈື້າຈະໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຊາຕານພ່າຍແພູ້ ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍໍ່ມີການບຸກລຸກໂດຍ
ກອງກາລັງຮຸນແຮງ ແລະ ບໍໍ່ມີກອງກາລັງຮຸນແຮງໃດທີື່ສາມາດໂຈມຕີເນື້ອໜັງຂອງມະນຸດໄດູ້. ດູ້ວຍ
ເຫດນັື້ນ ມະນຸດຈະເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ບໍລິສຸດ ນັື້ນກໍຄ ເຂາຈະເຂື້າສ່ຄວາມເປັນນິລັນດອນ.
(ຄັດຈາກບດ “ການຟືື້ນຟຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນາພາເຂາໄປສ່ປາຍທາງທີື່ມະຫັດສະຈັນ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ເມື່ອມະນຸດໄດູ້ຖກຟືື້ນຟສ່ລັກສະນະດັັ່ງເດີມ ແລະ ເມື່ອພວກເຂາສາມາດບັນລຸຜນຕາມໜູ້າທີື່
ຂອງພວກເຂາເອງ, ສາມາດຮັກສາຕາແໜ່ງຂອງພວກເຂາເອງຢ່າງເໝາະສມ ແລະ ເຊື່ອຟັງການຈັດ
ແຈງທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ, ພຣະເຈື້າຈະຮັບເອາກຸ່ມຄນທີື່ນະມັດສະການພຣະອງຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະ ພຣະອງຍັງຈະໄດູ້ສາູ້ ງຕັື້ງອານາຈັກເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີື່ນະມັດສະການພຣະອງ. ພຣະອງຈະຮັບ
ໄຊຊະນະຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໂດຍນິລັນດອນ ແລະ ຜູ້ທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະອງຈະຖກທາລາຍລງຢ່າງ
ນິລັນດອນ. ນີື້ຈະເປັນການຟືື້ນຟເຈດຕະນາດັັ່ງເດີມຂອງພຣະອງໃນການສູ້າງມະນຸດຊາດ; ມັນຈະເປັນ
ການຟືື້ນຟເຈດຕະນາໃນການສູ້າງສັບພະສິື່ງທັງປວງ ແລະ ມັນຍັງຈະຟືື້ນຟສິດອານາດຂອງພຣະອງຢ່
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ນັື້ນກໍຄ ທ່າມກາງສັບພະທຸກສິງື່ ແລະ ທ່າມກາງສັດຕຂອງພຣະອງ. ສິງື່ ເຫຼັ່ານີື້ຈະ
ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງໄຊຊະນະທັງໝດຂອງພຣະອງ. ຕໍໍ່ຈາກນີື້ໄປ ມະນຸດຊາດຈະເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາ
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ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຊີວິດບນເສັື້ນທາງທີື່ຖກຕູ້ອງ. ພຣະເຈື້າຈະເຂື້າສ່ບ່ອນພັກເຊາຢ່າງນິລັນດອນກັບ
ມະນຸດຊາດເຊັັ່ນກັນ ແລະ ເລີື່ມຕື້ນຊີວິດຢ່າງນິດນິລັນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ພຣະອງເອງ ແລະ ມະນຸດ.
ຄນສກກະປົກ ແລະ ຄນບໍເໍ່ ຊື່ອຟັງເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະສນຫາຍໄປ ແລະ ຜູ້ທີື່ຮູ້ອງໄຫູ້ເສຍໃຈຈະຖກ
ດັບສນ ແລະ ທຸກສິື່ງໃນໂລກນີື້ທີື່ຕໍໍ່ຕູ້ານພຣະເຈື້າຈະບໍໍ່ມີຢ່ອີກຕໍໍ່ໄປ. ມີແຕ່ພຣະເຈື້າ ແລະ ຜູ້ຄນທີື່
ພຣະອງຊ່ວຍໃຫູ້ລອດເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະຍັງຢ່; ມີແຕ່ການຊງສູ້າງຂອງພຣະອງເທັ່ານັື້ນທີື່ຈະຍັງຢ່.
(ຄັດຈາກບດ “ພຣະເຈື້າ ແລະ ມະນຸດຈະເຂື້າບ່ອນພັກເຊາພູ້ອມກັນ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ມີພຽງຄນທີື່ຮັກພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າ, ມີພຽງພວກເຂາເທັ່າ
ນັື້ນທີື່ເປັນພະຍານຂອງພຣະອງ, ມີພຽງພວກເຂາເທັ່ານັື້ນທີື່ໄດູ້ຮັບການອວຍພອນຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ
ມີພຽງພວກເຂາເທັ່ານັື້ນທີື່ສາມາດຮັບສັນຍາຂອງພຣະເຈື້າ. ຄນທີື່ຮັກພຣະເຈື້າແມ່ນມິດສະຫາຍ
ຂອງພຣະເຈື້າ; ພວກເຂາແມ່ນຄນທີື່ພຣະເຈື້າຮັກ ແລະ ພວກເຂາສາມາດຊື່ນຊມກັບການອວຍພອນ
ຮ່ວມກັນກັບພຣະເຈື້າ. ມີພຽງແຕ່ຄນປະເພດດັັ່ງກ່າວນີື້ຈະດາລງຊີວິດຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ ແລະ ມີ
ພຽງແຕ່ພວກເຂາເທັ່ານັນ
ື້ ທີື່ຈະດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃຕູ້ການດແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈື້າ
ຕະຫຼອດໄປ. ພຣະເຈື້າມີໄວູ້ເພື່ອໃຫູ້ຜູ້ຄນຮັກ ແລະ ພຣະອງສມຄວນແກ່ຄວາມຮັກທັງໝດຂອງທຸກ
ຄນ ແຕ່ບໍໍ່ແມ່ນໝດທຸກຄນທີື່ສາມາດຮັກພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນໝດທຸກຄນທີື່ສາມາດເປັນ
ພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າໄດູ້ ແລະ ຖລິດອານາດກັບພຣະເຈື້າ. ຍູ້ອນພວກເຂາສາມາດເປັນພະຍານໃຫູ້
ກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມທັງໝດເຂື້າໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈື້າໄດູ້ ຄນທີື່ຮັກ
ພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງຈື່ງສາມາດຍ່າງໃນທຸກບ່ອນທີື່ຢ່ລຸ່ມສະຫວັນໂດຍບໍໍ່ມີໃຜກູ້າຕໍໍ່ຕູ້ານພວກເຂາ ແລະ
ພວກເຂາສາມາດໃຊູ້ລິດອານາດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ປົກຄອງທຸກປະຊາຊນຂອງພຣະເຈື້າທຸກຄນ.
ຄນເຫຼັ່ານີື້ໄດູ້ມາຮ່ວມກັນຈາກທັ່ວທັງແຜ່ນດິນໂລກ. ພວກເຂາເວື້າພາສາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີສີ
ຜິວທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ການເປັນຢ່ຂອງພວກເຂາແມ່ນມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ; ພວກເຂາທັງໝດມີ
ຫວໃຈທີື່ຮັກພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາທັງໝດເປັນພະຍານແບບດຽວກັນ ແລະ ມີຄວາມເດັດດ່ຽວທີື່ຄກັນ
ແລະ ມີຄວາມປາຖະໜາທີື່ແບບດຽວກັນ. ຄນທີື່ຮັກພຣະເຈື້າສາມາດເດີນຍ່າງຢ່າງມີອິດສະຫຼະທັ່ວທັງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຄນທີື່ເປັນພະຍານໃຫູ້ກັບພຣະເຈື້າສາມາດເດີນທາງຂູ້າມຜ່ານຈັກກະວານ. ຄນ
ເຫຼັ່ານີື້ເປັນທີື່ຮັກຂອງພຣະເຈື້າ, ພວກເຂາໄດູ້ຮັບການອວຍພອນຈາກພຣະເຈື້າ ແລະ ພວກເຂາຈະ
ດາລງຊີວິດໃນແສງສະຫວ່າງພາຍໃນພຣະອງຕະຫຼອດໄປ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄນທີື່ຮັກພຣະເຈື້າຈະດາລງຊີວິດຢ່ພາຍໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອງຕະຫຼອດໄປ”
ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)

ບັນດາຜູ້ທີື່ພຣະເຈື້າມີເຈດຕະນາເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບແມ່ນບັນດາຜູ້ທີື່ຈະໄດູ້ຮັບພອນ ແລະ
ມໍລະດກຂອງພຣະອງ. ນັນ
ື້ ໝາຍເຖິງ ພວກເຂາຮັບເອາໃນສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າມີ ແລະ ເປັນ ເພື່ອວ່າມັນຈະ
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ກາຍເປັນສິື່ງທີື່ພວກເຂາມີຢ່ພາຍໃນ; ພວກເຂາມີພຣະທາທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າທີື່ນາມາສ່ຕວເຂາ; ບໍໍ່
ວ່າພຣະເຈື້າຈະເປັນຫຍັງ, ພວກເຈື້າສາມາດຮັບເອາທຸກສິື່ງທີື່ເປັນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດນັື້ນ ຈື່ງດາເນີນ
ຊີວິດຕາມຄວາມຈິງ. ນີແ
ື້ ມ່ນປະເພດຄນທີື່ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບ ແລະ ຜູ້ທີື່ຖກຮັບເອາ
ໂດຍພຣະເຈື້າ. ມີພຽງຜູ້ຄນດັັ່ງກ່າວນີື້ເທັ່ານັື້ນທີື່ມີສິດໄດູ້ຮັບພອນທີື່ພຣະເຈື້າປະທານໃຫູ້:
1. ຮັບເອາຄວາມຮັກທັງໝດຂອງພຣະເຈື້າ.
2. ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສງຂອງພຣະເຈື້າໃນທຸກສິື່ງ.
3. ຮັບເອາການນາພາຂອງພຣະເຈື້າ, ດາລງຊີວິດໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈື້າ ແລະ ຮັບເອາ
ແສງສະຫວ່າງຈາກພຣະເຈື້າ.
4. ໃຊູ້ຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກຕາມພາບລັກສະນະທີື່ພຣະເຈື້າຮັກ; ຮັກພຣະເຈື້າຢ່າງແທູ້ຈິງແບບ
ທີື່ເປໂຕຮັກ, ຖກຄງກາງແຂນເພື່ອພຣະເຈື້າ ແລະ ສມຄວນຕາຍເພື່ອຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈື້າ; ໄດູ້ຮັບລັດສະໝີດຽວກັນກັບເປໂຕ.
5. ເປັນທີື່ຮັກ, ນັບຖ ແລະ ໜູ້າຍກຍູ້ອງຂອງຜູ້ຄນທັງໝດທີື່ຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
6. ເອາຊະນະໃນທຸກດູ້ານຂອງການເປັນທາດຂອງຄວາມຕາຍ ແລະ ແດນມໍລະນາ, ບໍໍ່ເປີດ
ໂອກາດໃຫູ້ຊາຕານເຮັດວຽກງານຂອງມັນ, ຖກພຣະເຈື້າຄອບຄອງ, ອາໃສຢ່ໃນວິນຍານທີື່ສດຊື່ນ
ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ບໍໍ່ມີຄວາມອິດເມອ
ື່ ຍ.
7. ມີຄວາມຮູ້ສກທີື່ບໍໍ່ສາມາດບັນລະຍາຍໄດູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປິຕິຍິນດີ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັື້ນ
ຕະຫຼອດເວລາຕະຫຼອດຊີວິດ, ຄກັບວ່າບຸກຄນໃດໜື່ງໄດູ້ເຫັນການມາເຖິງແຫ່ງວັນລັດສະໝີ
ຂອງພຣະເຈື້າ.
8. ໄດູ້ຮັບໄຊຊະນະແຫ່ງລັດສະໝີຮ່ວມກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ມີສີໜູ້າຄູ້າຍຄບັນດາໄພ່ພນຜູ້ເປັນທີື່
ຮັກຂອງພຣະເຈື້າ.
9. ກາຍເປັນຜູ້ທີື່ພຣະເຈື້າຮັກຢ່ເທິງໂລກ, ນັື້ນກໍຄ ເປັນບຸດຊາຍສຸດທີື່ຮັກຂອງພຣະເຈື້າ.
10. ປ່ຽນແປງຮບລັກສະນະ ແລະ ຂື້ນໄປສະຫວັນຊັື້ນສາມຮ່ວມກັບພຣະເຈື້າ ແລະ ເອາຊະນະ
ເນື້ອໜັງ.
ມີພຽງຜູ້ຄນທີື່ສາມາດສບທອດພຣະພອນຂອງພຣະເຈື້າເທັ່ານັື້ນແມ່ນຜູ້ທີື່ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້
ສມບນແບບ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ຮັບ. ປັດຈຸບັນນີື້ເຈື້າໄດູ້ຮັບຫຍັງແດ່ແລູ້ວ? ພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ເຈື້າ
ສມບນແບບໄດູ້ຮອດຈຸດໃດແລູ້ວ? ພຣະເຈື້າບໍໍ່ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບໂດຍບັງເອີນ. ການ
ເຮັດໃຫູ້ມະນຸດສມບນແບບຂອງພຣະອງແມ່ນມີເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມີຜນໄດູ້ຮັບທີື່ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດ
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ເບິື່ງເຫັນໄດູ້. ມັນບໍໍ່ເປັນຢ່າງທີື່ມະນຸດຈິນຕະນາການ, ເມື່ອໃດທີື່ພວກເຂາມີສັດທາໃນພຣະເຈື້າ,
ພວກເຂາສາມາດຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຖກຮັບເອາ ແລະ ສາມາດໄດູ້
ຮັບພຣະພອນ ແລະ ມໍລະດກຂອງພຣະເຈື້າຢ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກນີື້. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ
ຫຼາຍ ແລະ ຍິື່ງຍາກໄປກວ່ານັື້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງຮບລັກສະນະຂອງຜູ້ຄນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ສິື່ງທີື່
ພວກເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາໃນເບື້ອງຕື້ນແມ່ນການຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນໃນທຸກສິື່ງທຸກຢ່າງ
ແລະ ຖກພຣະເຈື້າເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບຜ່ານທຸກຄນ, ທຸກເລື່ອງ ແລະ ທຸກໆສິື່ງທີື່ເຈື້າໄດູ້ຜະເຊີນ,
ດັັ່ງນັື້ນ ສິື່ງທີື່ພຣະເຈື້າເປັນຈະຖກນາມາສ່ໃນຕວພວກເຈື້າຫຼາຍຂື້ນ. ກ່ອນອື່ນໝດ ເຈື້າຕູ້ອງຮັບເອາ
ມໍລະດກຂອງພຣະເຈື້າຢ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີື້ກ່ອນ ແລູ້ວເມື່ອນັື້ນເຈື້າກໍຈະມີສິດສບທອດພຣະພອນ
ອັນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຍິື່ງໃຫຍ່ຈາກພຣະເຈື້າ. ທຸກສິງື່ ເຫຼັ່ານີື້ແມ່ນສິື່ງທີື່ພວກເຈື້າຄວນສະແຫວງຫາ
ແລະ ຄສິື່ງທີື່ພວກເຈື້າຄວນເຂື້າໃຈກ່ອນສິື່ງອື່ນໃດ.
(ຄັດຈາກບດ “ຄາສັນຍາຕໍໍ່ບັນດາຜູ້ທີື່ຖກເຮັດໃຫູ້ສມບນແບບ” ໃນໜັງສພຣະທາປາກດໃນຮ່າງກາຍ)
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