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ບົດ ຄັດ ເລືອ ກຂອງພ ຣະ ທ ໍາ ເດີມ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ
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ກາ ນເຊືຶ່ອ ໃນ ພ ຣະ ເຈົົ້າ ຢ່າ ງແ ທ ້ຈ ິງ ໝ າ ຍຄວາ ມວ່າ ແ ນວໃດ
ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫາຍຄົນເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ມີໜ້ອຍຄົນທີຶ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດເພືຶ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ກ
ຍ້ອນວ່າ ເຖິງພວກເຂົາຈະລົ້ງເຄີຍກັບຄໍາວ່າ “ພຣະເຈົົ້າ” ແລະ ວະລີ ເຊັົ່ນ: “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ”
ພວກເຂົາກບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ ບໍ່ແປກ
ໃຈເລີຍທີຶ່ທຸກຄົນເຫົ່ົານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ພຣະເຈົົ້າພາກັນສັບສົນໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນບໍ່ຈິງຈັງກັບຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ທັງໝົດນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ການເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ບຄ
ໍ່ ຸ້ນເຄີຍເກີນໄປ ແລະ ແປກປະຫາດເກີນໄປສໍາລັບພວກເຂົາ. ໃນລັກສະນະນີົ້
ພວກເຂົາຈຶ່ງຂາດຄຸນສົມບັດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລ້ວພວກເຂົາກບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ ແລະ ແຮງໄກ
ທີຶ່ພວກເຂົາຈະສາມາດບັນລຸຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງໄດ້. “ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ” ໝາຍເຖິງ
ການເຊືຶ່ອວ່າມີພຣະເຈົົ້າ; ນີົ້ແມ່ນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການເຊືຶ່ອພຣະເຈົົ້າແບບທໍາມະດາທີຶ່ສຸດ. ອີກຢ່າງ
ການເຊືຶ່ອວ່າມີພຣະເຈົົ້າບໍ່ຄືກັບການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈງິ ; ກົງກັນຂ້າມ ມັນເປນຄວາມເຊືຶ່ອ
ແບບທໍາມະດາທີຶ່ເໜັົ້ນໜັກໃສ່ທາງດ້ານສາສະໜາ. ຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ແທ້ຈງິ ໃນພຣະເຈົົ້າໝາຍເຖິງສິຶ່ງດັົ່ງ
ຕໍ່ໄປນີ:ົ້ ບົນພືົ້ນຖານຂອງຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ວ່າພຣະເຈົົ້າປົກຄອງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ, ຄົນໃດໜຶ່ງຕ້ອງ
ຜະເຊີນກັບພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ລົບລ້າງອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ຕົນເອງ, ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ການເດີນທາງ
ແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດເອີົ້ນໄດ້ວ່າ “ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ”. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ຜູ້ຄົນ
ມັກຈະເຫັນຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າເປນເລືຶ່ອງທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ສໍາຄັນ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າໃນ
ລັກສະນະນີົ້ແມ່ນໄດ້ສູນເສຍຄວາມໝາຍຂອງການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາ
ອາດສືບຕໍ່ເຊືຶ່ອຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດ, ພວກເຂົາກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພຣະເຈົົ້າ, ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ພວກ
ເຂົາຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງທີຶ່ຜິດ. ປດຈຸບັນນີ,ົ້ ຍັງມີຜູ້ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຕາມຕົວໜັງສື ແລະ ໃນທິດສະ
ດີທີຶ່ວ່າງເປົົ່າ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຂາດແກ່ນແທ້ແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່
ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ພວກເຂົາກຍັງອະທິຖານຂພອນເພືຶ່ອຄວາມປອດໄພ
ແລະ ຄວາມກະລຸນາຢ່າງພຽງພຈາກພຣະເຈົົ້າ. ໃຫ້ພວກເຮົາຢຸດ, ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ
ສະຫງົບ ແລະ ຖາມຕົນເອງວ່າ: ມັນເປນໄປໄດ້ບວ່າ ການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າເປນເລືຶ່ອງທີຶ່ງ່າຍທີຶ່ສຸດແທ້
ໃນໂລກນີົ້? ມັນເປນໄປໄດ້ບວ່າ ການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງນອກຈາກເປນການຮັບ
ເອົາຄວາມກະລຸນາຢ່າງໃຫຍ່ຫວງຈາກພຣະເຈົົ້າ? ຜູ້ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ຫື
ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ ແຕ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ ຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແທ້ບ?
ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດເວົົ້າເຖິງໃນຮູບແບບເທົົ່າທຽມກັນໄດ້. ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ
6

ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້ທີຶ່ສຸດ ແລະ ຍາກທີຶ່ມະນຸດຈະເຂົົ້າໃຈ.
ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາໃນໂລກມະນຸດນີົ້ດ້ວຍຕົວພຣະອົງ
ເອງ, ແລ້ວມະນຸດກຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ສະນັົ້ນ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີຶ່ອຸທິດ
ຊີວິດທັງໝົດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກພຣະອົງໄດ້.
ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ເລີຶ່ມປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງໜັກ, ແລ້ວບໍ່ວ່າມະນຸດຈະເຮັດດີປານໃດກຕາມ ມັນກຈະບໍ່
ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ເພາະວ່າ ແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະສູງສົົ່ງກວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ
ສະເໝີ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ຢນ
ູ່ ອກເໜືອຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດ. ດັົ່ງນັົ້ນ ເຮົາ
ຈຶ່ງເວົົ້າວ່າຜູ້ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ອ້າງວ່າ “ເຂົົ້າໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມ” ໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ເປນກຸ່ມຄົນທີຶ່ເຊີົ້ຊ້າ; ພວກເຂົາທຸກຄົນອວດດີ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຍັງ. ມະນຸດບໍ່ຄວນຕີຄວາມໝາຍ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີຄວາມໝາຍສໍໍ່າກັບໂຕມົດ, ສະນັົ້ນ ມະນຸດຈະສາມາດ
ເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້ທີຶ່ມັກເວົົ້າວ່າ: “ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບນີົ້ ຫື ແບບ
ນັົ້ນ” ຫື “ພຣະເຈົົ້າເປນແບບນີົ້ ຫື ແບບນັົ້ນ” ພວກເຂົາເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ເວົົ້າຢ່າງໂອຫັງບ? ພວກເຮົາທຸກຄົນ
ຄວນຮູ້ວ່າ ມະນຸດທີຶ່ມາຈາກເນືົ້ອໜັງແມ່ນລ້ວນແຕ່ຖືກເສືຶ່ອມຊາມໂດຍຊາຕານ. ທໍາມະຊາດແທ້ຂອງ
ມະນຸດຊາດແມ່ນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດຊາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບເທົົ່າທຽມກັບພຣະເຈົົ້າ, ແຮງໄກ
ທີຶ່ມະນຸດຊາດຈະຫວັງສາມາດແນະນໍາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ແຕ່ສໍາລັບວິທີທພ
ີຶ່ ຣະເຈົົ້ານໍາພາ
ມະນຸດ, ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ມັນເປນເລືຶ່ອງເໝາະສົມທີຶ່ມະນຸດຄວນຍອມຮັບ ໂດຍບໍ່
ອ້າງມຸມມອງນີົ້ ຫື ນັົ້ນ, ເພາະວ່າ ມະນຸດເປນພຽງຂີົ້ຝຸ່ນ. ໃນເມືຶ່ອມັນຄືເຈດຕະນາຂອງພວກເຮົາທີຈ
ຶ່ ະ
ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນນໍາເອົາແນວຄິດຂອງພວກເຮົາທີຶ່ມຕ
ີ ໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງມາ
ໃຫ້ພຣະເຈົົ້າພິຈາລະນາ, ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຮົາຄວນນໍາໃຊ້ອຸປະນິໄສອັນເສືຶ່ອມຊາມທີຶ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ
ເພືຶ່ອຈົງໃຈຄັດຄ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນັົ້ນບໍ່ແມ່ນເປນການເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປນຜູ້
ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດບ? ຜູ້ຄົນເຫົ່ົານັົ້ນຈະເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ໃນເມືຶ່ອພວກເຮົາເຊືຶ່ອວ່າ
ມີພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃນເມືຶ່ອພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໃຈ ແລະ ຕ້ອງການເຫັນພຣະອົງ,
ພວກເຮົາຄວນສະແຫວງຫາເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ຄວນຊອກຫາວິທີທີຶ່ຈະເຂົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຢືນຄແຂງກະດ້າງໃນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ແລ້ວການເຮັດແບບນັົ້ນຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ?
ປດຈຸບັນນີ,ົ້ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່. ເຈົົ້າອາດຈະບໍ່ສາມາດຍອມຮັບເອົາພຣະທໍາເຫົົ່າ
ນີົ້ ແລະ ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ອາດເບິຶ່ງຄືແປກປະຫາດສໍາລັບເຈົົ້າ, ແຕ່ເຮົາຂແນະນໍາເຈົົ້າບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຄວາມ
ເປນທໍາມະຊາດຂອງເຈົົ້າ ເພາະວ່າ ມີພຽງຜູ້ຄົນທີຶ່ຫິວ ແລະ ກະຫາຍຄວາມຊອບທໍາຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ
ຢ່າງແທ້ຈງິ ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ມີພຽງຜູ້ທີຶ່ອຸທິດຕົນຢ່າງແທ້ຈິງເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບ
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ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການຊີົ້ນໍາໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສະແຫວງຫາຄວາມ
ຈິງດ້ວຍຄວາມສັນຕິ, ບແ
ໍ່ ມ່ນດ້ວຍການຂັດແຍ້ງ ແລະ ການໂຕ້ຖຽງກັນ. ເມືຶ່ອເຮົາເວົົ້າວ່າ: “ມືົ້ນີົ້
ພຣະເຈົົ້າມີພາລະກິດໃໝ່”, ເຮົາໝາຍເຖິງເລືຶ່ອງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະເດັດກັບມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ. ບາງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າບໍ່
ສົນໃຈພຣະທໍາເຫົົ່ານີ,ົ້ ບາງເທືຶ່ອເຈົົ້າກຽດຊັງພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ ຫື ບາງເທືຶ່ອ ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ໜ້າ
ສົນໃຈຫາຍສໍາລັບເຈົົ້າ. ບໍ່ວ່າໃນກລະນີໃດກຕາມ, ເຮົາຫວັງວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ປາຖະໜາການປາກົດຕົວ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ຈະສາມາດຜະເຊີນກັບຄວາມເປນຈິງນີົ້ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຈິງນີົ້ໄປ
ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແທນທີຶ່ຈະດ່ວນສະຫຼຸບກ່ຽວກັບມັນ; ນັົ້ນແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນມີສະຕິປນຍາ
ຄວນປະຕິບັດ.
ມັນບໍ່ຍາກທີຶ່ຈະສອບຖາມໃນສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວ, ແຕ່ມນ
ັ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຮູ້ຈັກຄວາມ
ຈິງນີົ້: ພຣະອົງ ຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຈະມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະອົງ ຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຈະມີຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງມີເຈດຕະນາປະຕິບັດນັົ້ນສໍາເລັດ ແລະ ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງຈະ
ສະແດງເຖິງສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງເປນ ແລະ ຈະສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງມາສູ່ມະນຸດ, ປະທານຊີວິດໃຫ້ແກ່
ເຂົາ ແລະ ຊີົ້ເສັົ້ນທາງໃຫ້ກັບເຂົາ. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ມແ
ີ ກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນ; ເລືຶ່ອງນີົ້ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ. ຖ້າມະນຸດເຈດຕະນາທີຶ່ຈະສອບຖາມວ່າ
ນັົ້ນແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ,ໍ່ ແລ້ວເຂົາກຕ້ອງຫາຫກ
ັ ຖານມາຢືນຢນ
ຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ພຣະອົງສະແດງອອກ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງກ່າວ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ, ເພືຶ່ອຫາ
ຫັກຖານມາຢືນຢນວ່ານັນ
ົ້ ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ແລະ ມັນແມ່ນ
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ຫື ບນ
ໍ່ ັົ້ນ, ຜູ້ຄົນຕ້ອງແຍກແຍະບົນພືົ້ນຖານແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ໃນ
ການຕັດສິນວ່າ ນັົ້ນເປນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ຫື ບໍ່, ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນນອນຢູ່
ໃນແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ (ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ
ແລະ ລັກສະນະອືຶ່ນໆ), ແທນທີຶ່ຈະເປນລັກສະນະພາຍນອກ. ຖ້າມະນຸດພິຈາລະນາແຕ່ພຽງລັກສະນະ
ພາຍນອກຂອງພຣະອົງ, ຜົນໄດ້ຮັບກຄື ການເບິຶ່ງຂ້າມແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ແລ້ວນີົ້ກສະແດງວ່າ
ມະນຸດໂງ່ຈ້າ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້. ລັກສະນະພາຍນອກບໍ່ໄດ້ບົົ່ງບອກເຖິງແກ່ນແທ້, ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີທາງສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໄດ້. ລັກສະນະພາຍນອກ
ຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ກົງກັນຂ້າມກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດບ? ໃບໜ້າ ແລະ ການນຸ່ງຫົົ່ມຂອງພຣະອົງບໍ່
ສາມາດບົົ່ງບອກເຖິງຕົວຕົນແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງບ? ພວກຟາຣີຊາຍໃນຊ່ວງທໍາອິດທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ
ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາພຽງແຕ່ເບິຶ່ງຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈພຣະທໍາທີຶ່ຢູ່
ໃນປາກຂອງພຣະອົງບ? ເຮົາຫວັງວ່າ ອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງທຸກຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຈະບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າຮອຍຕາມປະຫວັດສາດອັນໂສກເສົົ້ານັົ້ນອີກ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່ກາຍເປນພວກຟາຣີຊາຍ
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ແຫ່ງຍຸກສະໄໝໃໝ່ ແລະ ຄງພຣະເຈົົ້າໃສ່ໄມ້ກາງແຂນອີກຄັົ້ງ. ພວກເຈົົ້າຄວນພິຈາລະນາຢ່າງຮອບ
ຄອບກ່ຽວກັບວິທີຕ້ອນຮັບການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພວກເຈົົ້າຄວນມີແນວຄິດຢ່າງ
ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີທີຶ່ຈະເປນຄົນຍອມຮັບຕໍ່ຄວາມຈິງ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນທີກ
ຶ່ ໍາ
ລັງລຖ້າໃຫ້ພຣະເຢຊູສະເດັດກັບມາເທິງກ້ອນເມກ. ພວກເຮົາຄວນສີຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງເຮົາເພືຶ່ອ
ເຮັດໃຫ້ມັນເຫັນແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ຈົມຢູ່ກັບຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງການເພີົ້ຝນທີຶ່ເກີນຈິງ. ພວກເຮົາຄວນຄິດກ່ຽວ
ກັບພາລະກິດຕົວຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເບິຶ່ງໃນດ້ານທີຶ່ເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຈົົ່ງຢ່າໄດ້ຫົງໄຫ ຫື ສູນ
ເສຍຕົນເອງໃນຄວາມຝນກາງເວັນ, ໃຫ້ປາຖະໜາຫາມືົ້ທີຶ່ພຣະເຢຊູເຈົົ້າຈະລົງມາທ່າມກາງພວກເຈົາົ້
ຢ່າງກະທັນຫັນ ໂດຍຂີຶ່ເທິງກ້ອນເມກ ແລະ ຮັບເອົາພວກເຈົົ້າ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກ ຫື ເຫັນພຣະອົງ ແລະ
ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ. ທາງທີຶ່ດີຄວນຄິດໃສ່ໃນສິຶ່ງທີຶ່ມີຄວາມເປນ
ຈິງຫາຍຂົ້ນ!
ເຈົົ້າອາດໄດ້ເປີດປືັ້ມເຫັົ້ມນີົ້ເພືຶ່ອຈຸດປະສົງໃນການຄົົ້ນຄວ້າ ຫື ດ້ວຍເຈດຕະນາທີຶ່ຈະຍອມຮັບ; ບໍ່
ວ່າທ່າທີຂອງເຈົາົ້ ຈະແມ່ນຫຍັງກຕາມ, ເຮົາຫວັງວ່າ ເຈົົ້າຈະອ່ານໃຫ້ຈົບ ແລະ ຈະບໍ່ປະວາງມັນຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ. ບາງເທືຶ່ອ ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ອ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ແລ້ວ ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຈົົ້າຈະປ່ຽນແປງ, ແຕ່
ນັົ້ນແມ່ນຂົ້ນຢູ່ກັບແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົົ້າ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມີສງິຶ່
ໜຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນຮູ້: ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ເປນຄໍາເວົົ້າຂອງມະນຸດ ແລະ ແຮງໄກ
ທີຶ່ຄົນໃດໜຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຄໍາເວົົ້າຂອງມະນຸດເປນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດຄົນໃດກຕາມ
ທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ
ກບໍ່ແມ່ນມະນຸດທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ໃນສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່ສໍາຄັນ. ບາງເທືຶ່ອ ຫັງ
ຈາກອ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ແລ້ວ ເຈົົ້າບໍ່ຍອມຮັບວ່າສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຄືພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ເປນພຽງແສງ
ສະຫວ່າງທີຶ່ມະນຸດໄດ້ຮັບ. ໃນກລະນີນີົ້ ເຈົົ້າກຕາບອດດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຄື
ກັນກັບແສງສະຫວ່າງທີມ
ຶ່ ະນຸດໄດ້ຮັບແນວໃດ? ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ລິເລີຶ່ມ
ຍຸກໃໝ່, ຊີົ້ນໍາມວນມະນຸດຊາດ, ເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບ ແລະ ສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນທິດທາງທີຶ່
ເຂົາຕ້ອງຮັບເອົາໃນຍຸກໃໝ່. ແສງສະຫວ່າງທີຶ່ໄດ້ຮັບໂດຍມະນຸດແມ່ນເປນພຽງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການ
ປະຕິບັດ ຫື ຄວາມຮູ້ທີຶ່ທໍາມະດາ. ມັນບໍ່ສາມາດນໍາພາມວນມະນຸດຊາດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ໄດ້ ຫື ເປີດເຜີຍ
ຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈົົ້າເອງໄດ້. ເມືຶ່ອທຸກຢ່າງຈົບສິົ້ນລົງ, ພຣະເຈົົ້າກຄືພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດກຄື
ມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດກມີແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ. ຖ້າມະນຸດ
ເຫັນພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າເປນພຽງຄວາມສະຫວ່າງທໍາມະດາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ
ຖືເອົາຖ້ອຍຄໍາຂອງພວກອັກຄະສາວົກ ແລະ ຜູ້ປະກາດພຣະທໍາເປນພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ,
ນັົ້ນຈະເປນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ເຈົົ້າບໍ່ຄວນປະສົມຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ
ຄວາມຜິດ ຫື ເຮັດໃຫ້ສງູ ກາຍເປນຕໍໍ່າ ຫື ເຂົົ້າໃຈຜິດວ່າສິຶ່ງທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ຕືົ້ນ; ເຖິງຢ່າງໃດກ
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ຕາມ, ເຈົົ້າບໍ່ຄວນຈົງໃຈໂຕ້ແຍ້ງສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຮູ້ໃຫ້ກາຍເປນຄວາມຈິງ. ທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອວ່າມີພຣະເຈົົ້າກ
ຄວນຄົົ້ນຫາບັນຫາຈາກມຸມມອງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວນຮັບເອົາພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ພຣະທໍາໃໝ່ຂອງພຣະອົງຈາກທັດສະນະຂອງສິງຶ່ ທີຖ
ຶ່ ືກສ້າງໂດຍພຣະອົງ; ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນພວກເຂົາກຈະຖືກ
ກໍາຈັດໂດຍພຣະເຈົົ້າ.
ຫັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແຕ່ຖືກສ້າງ
ຂົ້ນບົນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ມັນຄືພາລະກິດສໍາລັບຍຸກໃໝ່ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ຫັງຈາກ
ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ ຫັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາສິົ້ນສຸດ
ລົງ, ພຣະເຈົົ້າກສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສໍາລັບຍຸກຕໍ່ໄປ ຍ້ອນວ່າການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນກ້າວໄປທາງໜ້າຢູ່ເລືົ້ອຍໆ. ເມືຶ່ອຍຸກເກົົ່າຜ່ານໄປ ມັນກຈະຖືກແທນທີຶ່ໂດຍຍຸກໃ
ໝ່ ແລະ ຫັງຈາກທີຶ່ພາລະກິດເກົົ່າໄດ້ສໍາເລັດລົງ ກຈະມີພາລະກິດໃໝ່ເພືຶ່ອສືບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຫັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ. ແນ່ນອນ ການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຄັົ້ງນີົ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂົ້ນດ້ວຍຕົນ
ເອງ; ມັນເປນຂັົ້ນຕອນທີສາມຂອງພາລະກິດຫັງຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ແຕ່ລະຄັົ້ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເລີຶ່ມຕົົ້ນຂັົ້ນຕອນໃໝ່ຂອງພາລະກິດ, ມັນກຕ້ອງມີການເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່ ແລະ ມັນ
ຕ້ອງນໍາຍຸກໃໝ່ມາຢູ່ສະເໝີ. ພ້ອມນີົ້ ກຈະມີການປ່ຽນແປງທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ປ່ຽນແປງ ລັກສະນະແຫ່ງການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ສະຖານທີຶ່ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ແລະ ນາມຂອງພຣະອົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ ບໍ່ແປກໃຈເລີຍ ທີຶ່ມັນຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ຈະຍອມຮັບເອົາ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກໃໝ່. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະຖືກມະນຸດຕໍ່ຕ້ານແນວໃດກຕາມ,
ພຣະເຈົົ້າກປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢູ່ສະເໝີ ແລະ ນໍາພາມວນມະນຸດຊາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າສະເ
ໝີ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາສູ່ໂລກມະນຸດ, ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສິົ້ນສຸດຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງອີກເທືອ
ຶ່ ໜຶ່ງ ແລະ
ດ້ວຍການບັງເກີດເປນມະນຸດນີົ້ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງ
ອານາຈັກ. ທຸກຄົນທີຶ່ສາມາດຮັບເອົາການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະຖືກນໍາພາ
ໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຈະສາມາດຮັບເອົາການຊີົ້ນໍາເປນການສ່ວນຕົວ
ຈາກພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງ
ພຽງສໍາເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ; ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດຂອງເຂົາອອກຈາກມະນຸດ.
ການຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານບໍ່ແມ່ນພຽງຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູ
ກາຍເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ,
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ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນເພືຶ່ອກໍາຈັດອຸປະນິໄສເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງຊາຕານຂອງເຂົາໃຫ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັົ່ງນັົ້ນ ບັດນີົ້ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂົາ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນືົ້ອໜັງ ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີົ້ໄດ້ນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີຶ່ສູງສົງົ່
ຍິຶ່ງຂົ້ນ. ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທີຶ່ສູງສົງົ່ ຂົ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ພອນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນ. ພວກເຂົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ເອົາຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດ.
ຖ້າຜູ້ຄົນຍັງຢູ່ໃນຍຸກພຣະຄຸນ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຫຼຸດພົົ້ນຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ, ແຮງໄກທີຈ
ຶ່ ະຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສໂດຍກໍາເນີດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າຜູ້ຄົນດໍາລົງຊີວິດໃນ
ທ່າມກາງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄວາມກະລຸນາຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ບໍ່ມີວິທີຊີວິດທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ຫື ເປນທີຶ່ພໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວພວກເຂົາກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະອົງໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງ
ພວກເຂົາທີຶ່ມີຕພ
ໍ່ ຣະອົງຈັກເທືຶ່ອ. ຄວາມເຊືຶ່ອປະເພດນີົ້ເປນຕາສົມເພດແທ້ໆ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າໄດ້ອ່ານປືັ້ມ
ເຫັົ້ມນີົ້ສໍາເລັດແລ້ວ, ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າໄດ້ຜະເຊີນກັບແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກນີົ້ແລ້ວ, ເຈົົ້າຈະຮູ້ສກວ່າ ຄວາມປາຖະໜາທີຶ່ເຈົົ້າມີເປນເວລາຫາຍປີ
ນັົ້ນຈະກາຍເປນຈິງໃນທີຶ່ສຸດ. ເຈົົ້າຈະຮູ້ສກວ່າ ມີແຕ່ຕອນນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຈົົ້າຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົົ້າເຊິຶ່ງໜ້
າ; ມີແຕ່ຕອນນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຈົົ້າຈະໄດ້ແນມເບິຶ່ງໃບໜ້າພຣະເຈົົ້າ, ໄດ້ຍິນພຣະຄໍາສ່ວນຕົວຂອງພຣະອົງ,
ເຫັນຄຸນຄ່າສະຕິປນຍາໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ສກຢ່າງແທ້ຈງິ ວ່າ ພຣະອົງເປນ
ຈິງ ແລະ ມີລິດທານຸພາບສູງສຸດພຽງໃດ. ເຈົົ້າຈະຮູສ
້ ກວ່າ ເຈົົ້າໄດ້ຮັບຫາຍສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນໃນອະດີດຜ່ານ
ມາບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫື ເຄີຍມີ. ໃນເວລານີົ້ ເຈົົ້າຈະຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ ແລະ
ການປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ. ແນ່ນອນ ຖ້າເຈົົ້າຍດຕິດກັບມຸມມອງໃນ
ອະດີດ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບ ຫື ປະຕິເສດຄວາມຈິງຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ແລ້ວເຈົົ້າກຈະຍັງເຫືອແຕ່ມືເປົົ່າ, ບໄໍ່ ດ້ຮັບຫຍັງເລີຍ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດ ເຈົົ້າກຈະຖືກພິພາກສາວ່າຜິດໃນ
ກລະນີຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ທີຶ່ສາມາດເຊືຶ່ອຟງຄວາມຈິງ ແລະ ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະໄດ້
ຮັບການຢືນຢນພາຍໃຕ້ນາມຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ ນັົ້ນກຄື ອົງຊົງລິດທານຸ
ພາບສູງສຸດ. ພວກເຂົາຈະສາມາດຮັບເອົາການຊີົ້ນໍາສ່ວນຕົວຈາກພຣະເຈົົ້າ, ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຫາຍ
ຂົ້ນ ແລະ ສູງສົງົ່ ຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ພ້ອມທັງຊີວິດທີຶ່ແທ້ຈິງ. ພວກເຂົາຈະເຫັນນິມິດທີຶ່ຜູ້ຄົນໃນອະດີດບໍ່ເຄີຍ
ເຫັນມາກ່ອນ: “ແລະ ຂ້າພະເຈົົ້າຫັນໄປຍັງສຽງທີຶ່ເວົົ້າກັບຂ້າພະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອຂ້າພະເຈົົ້າຫັນໄປກເຫັນຄັນ
ທຽນຄໍາເຈັດອັນ; ໃນທ່າມກາງຄັນທຽນເຈັດຄັນເຫົົ່ານັົ້ນ ມີຜູ້ໜຶ່ງເໝືອນບຸດມະນຸດ, ນຸ່ງເສືົ້ອລ່າມລົງ
ເຖິງຕີນ ແລະ ຄຽນເອິກດ້ວຍຜ້າບ່ຽງຄໍາ. ຫົວ ແລະ ຜົມຂອງພຣະອົງເປນສີຂາວເໝືອນຂົນແກະ,
ຂາວເໝືອນດັົ່ງຫິມະ ແລະ ຕາຂອງພຣະອົງເປນເໝືອນດັົ່ງແປວໄຟ; ຕີນຂອງພຣະອົງເໝືອນດັົ່ງທອງ
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ຍອດດີ ທີຶ່ເບິຶ່ງຄືກັບວ່າ ຖືກຫອມໃນເຕົາໄຟ ແລະ ສຽງຂອງພຣະອົງດັງກ້ອງເໝືອນດັົ່ງສຽງນໍໍ້າໄຫລ.
ພຣະອົງຖືດາວເຈັດດວງໃນມືເບືົ້ອງຂວາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນປາກຂອງພຣະອົງມີດາບສອງຄົມເດ່
ອອກມາ ແລະ ໃບໜ້າຂອງພຣະອົງເປນເໝືອນດັົ່ງຕາເວັນທີຶ່ສ່ອງແສງຢູ່ໃນລັດສະໝີຂອງພຣະອົງ”
(ພຣະນິມິດ 1:12-16). ນິມິດດັົ່ງກ່າວນີົ້ແມ່ນເປນການສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ການສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງກຍັງເປນການສະແດງເຖິງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະອົງ. ຢູ່ໃນສະພາວະທີຶ່ຫັົ່ງໄຫແຫ່ງການ
ຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ, ບຸດມະນຸດສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງຜ່ານ
ວິທີການແຫ່ງພຣະຄໍາ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຮັບການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງໄດ້
ເຫັນໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງບຸດມະນຸດ ທີຶ່ເປນການພັນລະນາຢ່າງຊືຶ່ສັດເຖິງໃບໜ້າຂອງບຸດມະນຸດທີຶ່ໂຢ
ຮັນເຄີຍໄດ້ເຫັນ. (ແນ່ນອນ ທຸກສິຶ່ງນີົ້ຈະບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ). ໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນໂດຍໃຊ້ພາສາຂອງມະນຸດ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໃຊ້ວິທີການທີຶ່ພຣະອົງສະແດງອອກໃນ
ອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ສະແດງໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງໃຫ້ມະນຸດເຫັນ. ນັົ້ນ
ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງບຸດມະນຸດກຈະໄດ້ເຫັນໃບ
ໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງບຸດມະນຸດ ເພາະວ່າພຣະເຈົົ້າແມ່ນຍິຶ່ງໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້
ຢ່າງສົມບູນໂດຍໃຊ້ພາສາຂອງມະນຸດໄດ້. ຫັງຈາກທີຶ່ມະນຸດໄດ້ຜະເຊີນກັບທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ພວກເຂົາກຈະຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງຄໍາເວົາົ້
ຂອງໂຢຮັນ ທີຶ່ເພິຶ່ນເວົົ້າເຖິງບຸດມະນຸດຢູ່ໃນທ່າມກາງຄັນໂຄມໄຟວ່າ: “ຫົວ ແລະ ຜົມຂອງພຣະອົງ
ເປນສີຂາວເໝືອນຂົນແກະ, ຂາວເໝືອນດັົ່ງຫິມະ ແລະ ຕາຂອງພຣະອົງເປນເໝືອນດັົ່ງແປວໄຟ; ຕີນ
ຂອງພຣະອົງເໝືອນດັົ່ງທອງຍອດດີ ທີຶ່ເບິຶ່ງຄືກັບວ່າ ຖືກຫອມໃນເຕົາໄຟ ແລະ ສຽງຂອງພຣະອົງດັງ
ກ້ອງເໝືອນດັົ່ງສຽງນໍໍ້າໄຫລ. ພຣະອົງຖືດາວເຈັດດວງໃນມືເບືົ້ອງຂວາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນປາກ
ຂອງພຣະອົງມີດາບສອງຄົມເດ່ອອກມາ ແລະ ໃບໜ້າຂອງພຣະອົງເປນເໝືອນດັົ່ງຕາເວັນທີຶ່ສ່ອງແສງ
ຢູ່ໃນລັດສະໝີຂອງພຣະອົງ”. ໃນເວລານັົ້ນ, ເຈົົ້າຈະຮູ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດານີົ້ທີຶ່
ໄດ້ກ່າວຢ່າງຫວງຫາຍຄືພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງໂດຍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ເຈົົ້າຈະຮູ້ສກຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ເຈົົ້າຊ່າງໂຊກດີ ແລະ ຮູ້ສກວ່າຕົນເອງເປນຄົນທີຶ່ໂຊກດີທີຶ່ສຸດ. ເຈົົ້າຈະບໍ່
ເຕັມໃຈຮັບເອົາພອນນີົ້ບ?
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ກາ ນປາ ກົດ ຕົວ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ ໄດ້ນ ໍາ ພ າ ໄປສູ່ຍ ຸກ ໃໝ ່
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະເຈົົ້າກໍາລັງມາເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍ ແລະ ປະຕູແຫ່ງອານາຈັກກ
ໄດ້ເປີດອອກໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງແລ້ວ. ຮຽນອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງ
ຂອງເຮົາ, ພວກເຈົົ້າກໍາລັງລຖ້າຫຍັງ? ແມ່ນຫຍັງທີຶ່ພວກເຈົົ້າກໍາລັງສະແຫວງຫາ? ພວກເຈົົ້າກໍາລັງ
ລຖ້າໃຫ້ພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວບ? ພວກເຈົົ້າກໍາລັງຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງບ? ຊ່າງຢາກ
ເຫັນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ! ແລ້ວມັນຊ່າງຍາກແທ້ທີຶ່ຈະຄົົ້ນພົບຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າ!
ໃນຍຸກນີົ້, ໃນໂລກແບບນີົ້, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພືຶ່ອເປນພະຍານເຖິງມືົ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປາກົດ
ຕົວ? ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພືຶ່ອຍ່າງໄປພ້ອມກັນກັບບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າ? ທຸກຄົນທີຶ່ກໍາລັງ
ລຖ້າໃຫ້ພຣະເຈົົ້າປາກົດແມ່ນພົບກັບຄໍາຖາມປະເພດນີົ້. ພວກເຈົົ້າທັງໝົດໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້
ຫາຍເທືຶ່ອ ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຄືຫຍັງແດ່? ພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວຢູ່ໃສ? ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ທີຶ່
ໃດ? ພວກເຈົົ້າໄດ້ຮັບຄໍາຕອບແລ້ວບ? ຫາຍຄົນຈະຕອບໃນລັກສະນະນີົ້: “ພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວ
ທ່າມກາງທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງ ແລະ ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງກຢູທ
່ ່າມກາງພວກເຮົາ; ມັນ
ງ່າຍແບບນັົ້ນເລີຍ!” ໃຜກຕາມສາມາດຈັດຫາຄໍາຕອບທີຶ່ເປນຫັກສູດໄດ້, ແຕ່ພວກເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈບໍ່ວ່າ
ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງແມ່ນຫຍັງ? ການປາກົດຕົວ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໝາຍເຖິງການທີຶ່ພຣະອົງມາເຖິງແຜ່ນດິນໂລກເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍ
ຕົວເອງ. ດ້ວຍຕົວຕົນ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ໃນຮູບລັກສະນະທີຶ່ພຣະອົງເປນໂດຍ
ກໍາເນີດ, ພຣະອົງລົງມາຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃດໜຶ່ງ
ແລະ ສິົ້ນສຸດຍຸກໃດໜຶ່ງ. ການປາກົດຕົວແບບນີົ້ບໍ່ແມ່ນຮູບແບບຂອງພິທີກາໍ . ມັນບໍ່ແມ່ນໝາຍ
ສໍາຄັນ, ຮູບພາບ, ການອັດສະຈັນ ຫື ນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ບາງຢ່າງ ແລະ ຍິຶ່ງເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ມັນຈະເປນ
ຂະບວນການທາງສາສະໜາປະເພດໃດໜຶ່ງ. ມັນເປນຄວາມຈິງທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຕາມຄວາມເປນຈິງທີຶ່
ທຸກຄົນສາມາດສໍາຜັດ ແລະ ເບິຶ່ງເຫັນໄດ້. ການປາກົດຕົວແບບນີົ້ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດພເປນພິທີ ຫື
ສໍາລັບການດໍາເນີນການໄລຍະສັົ້ນ; ກົງກັນຂ້າມແມ່ນສໍາລັບຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃນແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງພຣະອົງ. ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າມີຄວາມໝາຍສະເໝີ ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງ
ຢ່າງກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງຢູຕ
່ ະຫອດເວລາ. ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກເອີົ້ນວ່າ ການປາກົດຕົວ ໃນທີຶ່ນີົ້
ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກ “ການປາກົດຕົວ” ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊີົ້ນໍາ, ນໍາພາ ແລະ ສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ກັບ
ມະນຸດຢ່າງສິົ້ນເຊີງ . ແຕ່ລະຄັົ້ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນໃນພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,
ພຣະອົງເປີດເຜີຍຕົວພຣະອົງເອງ. ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດໃນຍຸກອືຶ່ນ ໆ. ມະນຸດ
ບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ ແລະ ມະນຸດກບໍ່ເຄີຍພົບພໍ້ມາກ່ອນ. ມັນເປນພາລະກິດທີຶ່ເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ຍຸກໃໝ່ ແລະ ສິົ້ນສຸດຍຸກເກົົ່າລົງ ແລະ ມັນເປນຮູບແບບຂອງພາລະກິດທີຶ່ໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ປບປຸງເພືຶ່ອຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ມັນເປນພາລະກິດທີຶ່ນໍາພາ
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ມະນຸດຊາດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່. ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າໝາຍເຖິງ.
ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າໝາຍເຖິງຫຍັງ, ແລ້ວພວກເຈົົ້າ
ຄວນສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຄໍາຖາມນີົ້ແມ່ນອະທິບາຍໄດ້ບໍ່ຍາກເລີຍ
ຄໍາຕອບກຄື: ບໍ່ວ່າພຣະເຈົົ້າຈະປາກົດຕົວຢູ່ໃສກໍ່ຕາມ, ພວກເຈົົ້າກຈະພົບບາດກ້າວຂອງພຣະອົງເຊັົ່ນ
ກັນ. ຄໍາອະທິບາຍດັົ່ງກ່າວເບິຶ່ງຄືກົງໄປກົງມາ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ງ່າຍທີຶ່ຈະປະຕິບັດຕາມ, ຍ້ອນຫາຍຄົນບໍ່
ຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວຢູ່ທີຶ່ໃດ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະອົງປະສົງ ຫື ພຣະອົງຄວນ
ປາກົດຕົວພຣະອົງເອງຢູໃ່ ສ. ບາງຄົນເຊືຶ່ອຢ່າງບໍ່ຄິດວ່າ ບ່ອນໃດກຕາມທີພ
ຶ່ ຣະວິນຍານບລິສຸດ
ປະຕິບັດພາລະກິດ, ພຣະເຈົົ້າກຈະປາກົດຕົວຢູ່ບ່ອນນັົ້ນ. ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາກຈະເຊືຶ່ອວ່າບ່ອນໃດກ
ຕາມທີຶ່ມີຄົນທີຶ່ມີຊືຶ່ສຽງຫາຍ, ພຣະເຈົົ້າກຈະປາກົດຕົວຢູ່ທີຶ່ນັົ້ນ. ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາກຈະເຊືຶ່ອວ່າ ບ່ອນ
ໃດກຕາມທີຶ່ມີຜູ້ຄົນທີຶ່ມຊ
ີ ືຶ່ສຽງ, ພຣະເຈົົ້າກຈະປາກົດຕົວຢູ່ທີຶ່ນັົ້ນ. ໃນຊ່ວງເວລານີົ້ ໃຫ້ພວກເຮົາປະໄວ້
ຄໍາຖາມທີຶ່ວ່າ ຄວາມເຊືຶ່ອດັົ່ງກ່າວຖືກ ຫື ຜິດ. ເພືຶ່ອອະທິບາຍຄໍາຖາມດັົ່ງກ່າວ ກ່ອນອືຶ່ນ ພວກເຮົາ
ຕ້ອງມີຈຸດປະສົງທີຶ່ຊັດເຈນ ນັົ້ນກຄື: ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາບຸກຄົນຝ່າຍວິນຍານ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພວກເຮົາຈະສະແຫວງຫາບຸກຄົນທີຶ່ມີຊືຶ່ສຽງ;
ພວກເຮົາກໍາລັງສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີົ້ ຍ້ອນພວກເຮົາກໍາລັງ
ຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຈໍາເປນທີຶ່ຈະຊອກຫາຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຫາຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ, ຍ້ອນວ່າ ບ່ອນໃດກຕາມ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວພຣະທໍາໃໝ່, ສຽງຂອງພຣະເຈົົ້າກຢູ່ທີຶ່ນັົ້ນ ແລະ ບ່ອນໃດກຕາມທີຶ່ມີບາດກ້າວ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າກຢູ່ທີຶ່ນນ
ັົ້ . ບ່ອນໃດກຕາມທີຶ່ມກ
ີ ານສໍາແດງຂອງພຣະເຈົາົ້ ,
ພຣະເຈົົ້າກຈະປາກົດຕົວໃນທີຶ່ນັົ້ນ ແລະ ບ່ອນໃດກຕາມທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວ, ຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ
ແລະ ຊີວິດກຈະມີຢູ່ໃນທີຶ່ນັົ້ນ. ໃນການສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຈົົ້າໄດ້ເບິຶ່ງ
ຂ້າມພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າເປນຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດ”. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຖິງແມ່ນພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຈິງ ຫາຍຄົນກບໍ່ເຊືຶ່ອວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຄົົ້ນພົບຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວ
ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະຮັບຮູ້ເຖິງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມັນຊ່າງເປນຄວາມຜິດພາດທີຶ່ຮ້າຍ
ແຮງຫາຍ! ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດກົງກັນກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດໄດ້ ແລ້ວແຮງໄກ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະປາກົດຕົວຕາມຄໍາສັົ່ງຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າດໍາເນີນການຕາມທາງເລືອກຂອງພຣະອົງ
ແລະ ຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງເອງ ເວລາທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ; ຍິຶ່ງໄປກວ່າ
ນັົ້ນ ພຣະອົງກມີຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ວິທີການຂອງພຣະອົງເອງ. ພາລະກິດຫຍັງກຕາມ
ທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ, ພຣະອົງບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງສົນທະນາກັບມະນຸດ ຫື ສະແຫວງຫາຄໍາປຶກສາຂອງເຂົາ
ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງທຸກຄວນຮັບຮູ້. ຖ້າພວກເຈົົ້າປາຖະໜາທີຶ່ຈະເປນພະຍານເຖິງການປາກົດຕົວ
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ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພືຶ່ອຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າ, ກ່ອນອືຶ່ນ ພວກເຈົາົ້ ກຕ້ອງປະຖິົ້ມແນວຄິດຂອງ
ພວກເຈົົ້ານັົ້ນກ່ອນ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົົ້າເຮັດນັົ້ນເຮັດນີົ້ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນພວກເຈົົ້າບໍ່
ຄວນວາງພຣະອົງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຈໍາກັດພຣະອົງໃນແນວຄິດຂອງພວກ
ເຈົົ້າເອງ. ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຈົົ້າຄວນຮຽກຮ້ອງຕົນເອງວ່າ ພວກເຈົົ້າຄວນສະແຫວງຫາຮອຍພຣະ
ບາດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ, ພວກເຈົົ້າຄວນຍອມຮັບການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ
ແລະ ພວກເຈົົ້າຄວນຍອມຕາມພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ: ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄວນກະທໍາ.
ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງ, ເຂົາຄວນສະແຫວງຫາ, ຍອມຮັບ
ແລະ ເຊືຶ່ອຟງ.
ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເປນຊາວອາເມຣິກາ, ຊາວອັງກິດ ແລະ ຊົນຊາດອືຶ່ນໆ, ເຈົົ້າຄວນກ້າວອອກຈາກ
ຂອບເຂດແຫ່ງຊົນຊາດຂອງເຈົົ້າເອງ, ຢູ່ເໜືອຕົວເຈົົ້າເອງ ແລະ ເບິຶ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກຕໍາແ
ໜ່ງຂອງສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງ. ໃນລັກສະນະນີົ້, ເຈົົ້າຈະບໍ່ວາງຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຮອຍພຣະບາດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ໃນປດຈຸບັນນີົ້ ຫາຍຄົນໄດ້ຄິດວ່າ ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະປາກົດ
ຕົວໃນຊົນຊາດສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຫື ທ່າມກາງຜູ້ຄົນໃດໜຶ່ງ. ຄວາມໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້
ຊ່າງເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງຊ່າງສໍາຄັນ! ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຈະ
ສາມາດໃຊ້ມາດຕະການໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາຂເວົົ້າວ່າ ເຈົົ້າຄວນເອົາຊະນະແນວຄິດກ່ຽວກັບຊົນຊາດ
ແລະ ເຊືົ້ອຊາດຂອງເຈົົ້າໃຫ້ໄດ້ເພືຶ່ອສະແຫວງຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້
ເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະບໍ່ຖືກຈໍາກັດດ້ວຍແນວຄິດຂອງເຈົົ້າເອງ; ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະ
ມີຄຸນສົມບັດເພືຶ່ອຍິນດີຮັບເອົາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ເຈົົ້າກຈະຄົງຢູ່ໃນຄວາມມືດ
ຕະຫອດໄປເປນນິດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ.
ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງເອງເປນຊັບສິນ
ສ່ວນຕົວຂອງຊົນຊາດ ຫື ຜູ້ຄົນໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ເລີມ
ຶ່ ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມຂອງພຣະອົງທີພ
ຶ່ ຣະອົງໄດ້
ວາງແຜນໄວ້, ບໍ່ຖືກຈໍາກັດໃນຮູບການ, ຊົນຊາດ ຫື ຜູ້ຄົນໃດໜຶ່ງ. ບາງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍ
ຈິນຕະນາການເຖິງຮູບແບບນີົ້ ຫື ບາງເທືຶ່ອ ທ່າທີຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບຮູບແບບນີົ້ແມ່ນການປະຕິເສດ ຫື
ບາງເທືຶ່ອ ຊົນຊາດທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າເປີດເຜີຍຕົວພຣະອົງເອງ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະອົງເປີດເຜີຍຕົວພຣະອົງເອງ
ໃຫ້ເຫັນນັົ້ນ ອາດຖືກທຸກຄົນແບ່ງແຍກ ແລະ ອາດເປນຄົນທີຶ່ຫ້າຫັງທີຶ່ສຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ ພຣະເຈົົ້າມີສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍລິດອໍານາດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ
ດ້ວຍວິທີແຫ່ງຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງໄດ້ຮັບເອົາກຸ່ມຄົນທີຶ່ຢໃູ່ ນ
ຄວາມຄິດດຽວກັບພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີພ
ຶ່ ຣະອົງປາຖະໜາທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ນັົ້ນກ
ຄື ກຸ່ມທີຶ່ຖືກພຣະອົງເອົາຊະນະ ແລະ ໄດ້ອົດທົນຕໍ່ການທົດລອງ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກທຸກ
ປະການ ແລະ ການຂົົ່ມເຫັງທຸກປະເພດ ຈະສາມາດຕິດຕາມພຣະອົງໄປຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດໄດ້. ຈຸດປະສົງ
15

ຂອງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງບໍ່ຖືກຈໍາກັດໃນຮູບການໃດໜຶ່ງ ຫື ຊົນຊາດໃດໜຶ່ງ ກໍ່ແມ່ນ
ເພືຶ່ອໃຫ້ພຣະອົງເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດຕາມທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ວາງແຜນໄວ້ . ສິຶ່ງນີົ້ເໝືອນກັບຕອນ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນມະນຸດໃນແຂວງຢູດາຍ: ຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງ
ການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດສໍາເລັດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ຊາວຢິວເຊືຶ່ອວ່າ ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະກະທໍາສິຶ່ງນີົ້ ແລະ ພວກເຂົາຄິດວ່າ ມັນເປນໄປ
ບໍ່ໄດ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະສາມາດກາຍມາເປນມະນຸດ ແລະ ປາກົດໃນຮູບຮ່າງຂອງພຣະເຢຊູເຈົົ້າ. “ຄວາມ
ເປນໄປບໍ່ໄດ້” ຂອງພວກເຂົາໄດ້ກາຍມາເປນພືົ້ນຖານທີຶ່ພວກເຂົາຕັດສິນລົງໂທດ ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍອິດສະຣາເອນໃນທີຶ່ສຸດ. ໃນປດຈຸບັນ, ຫາຍຄົນໄດ້ກະທໍາ
ຄວາມຜິດພາດແບບດຽວກັນ. ພວກເຂົາປະກາດດ້ວຍກໍາລັງທັງໝົດຂອງພວກເຂົາເຖິງການປາກົດ
ຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກໍາລັງຈະເກີດຂົ້ນ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກຕັດສິນລົງໂທດການປາກົດຕົວ
ຂອງພຣະອົງ; “ຄວາມເປນໄປບໍ່ໄດ້” ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຈໍາກັດການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າອີກຄັົ້ງ ໃຫ້
ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເຫັນຫາຍຄົນຮ້ອງໂຮ
ຫົວຂວັນຢ່າງຄກຄືົ້ນ ແລະ ຟົດຟືັ້ນຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສຽງຫົວຂວັນນີົ້
ໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກການຕັດສິນລົງໂທດ ແລະ ການໝິຶ່ນປະໝາດຂອງຊາວຢິວບ? ພວກເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມ
ເຄົາລົບນັບຖືໃນການສະຖິດແຫ່ງຄວາມຈິງ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈະມີທ່າທີໃນການສະແຫວາງ
ຫາ. ສິຶ່ງດຽວທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຮັດກຄືການສກສາຢ່າງບໍ່ຈໍາແນກ ແລະ ລຖ້າຢ່າງບໍ່ຫ່ວງໃຍຫຍັງເລີຍ.
ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່ຈາກການສກສາ ແລະ ລຖ້າແບບນີ?
ົ້ ພວກເຈົົ້າຄິດວ່າພວກເຈົົ້າ
ຈະໄດ້ຮັບການຊີົ້ນໍາເປນການສ່ວນຕົວຈາກພຣະເຈົົ້າບ? ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສັງເກດຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າ
ຈະມີຄຸນສົມບັດຫຍັງທີຶ່ຈະເປນພະຍານໃຫ້ກັບການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ? ບ່ອນໃດກຕາມ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວ, ຄວາມຈິງກຈະສໍາແດງອອກໃນບ່ອນນັົ້ນ ແລະ ສຽງຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະຢູ່ບ່ອນ
ນັົ້ນ. ມີພຽງແຕ່ຄົນທີຶ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງທີຶ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ມີພຽງ
ແຕ່ຄົນແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດເປນພະຍານໃນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຈົົ່ງປະຖິົ້ມ
ແນວຄິດຂອງເຈົົ້າ! ຈົົ່ງສະຫງົບຕົນເອງລົງ ແລະ ອ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຖ້າເຈົົ້າປາຖະ
ໜາຫາຄວາມຈິງ, ພຣະເຈົົ້າຈະສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ກັບເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຈົົ່ງປ່ອຍຖິົ້ມຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບ “ຄວາມ
ເປນໄປບໍ່ໄດ້!” ຍິຶ່ງຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ບາງສິຶ່ງເປນໄປບໍ່ໄດ້ຫາຍສໍໍ່າໃດ, ສິຶ່ງນັົ້ນກຍິຶ່ງມີຄວາມເປນໄປໄດ້ທີຶ່
ຈະເກີດຂົ້ນຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າບິນສູງກວ່າສະຫວັນ, ຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ກສູງສົົ່ງກວ່າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກຢູ່ເໜືອຂອບເຂດຄວາມຄິດ ແລະ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດ. ຍິຶ່ງບາງສິຶ່ງເປນໄປບໍ່ໄດ້ຫາຍສໍໍ່າໃດ, ມັນກຍິຶ່ງມີຄວາມຈິງທີຶ່ສາມາດ
ສະແຫວງຫາໄດ້ຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ; ຍິຶ່ງບາງສິຶ່ງຢູ່ເໜືອແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດຫາຍສໍໍ່າ
ໃດ, ມັນກໍ່ມີຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍ
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ຕົວພຣະອົງເອງຢູ່ບ່ອນໃດກຕາມ, ພຣະເຈົົ້າກຍັງຄົງເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງບໍ່
ປ່ຽນແປງໄປຕາມສະຖານທີຶ່ ຫື ຮູບລັກສະນະຂອງການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງ. ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຍັງຄົງເໝືອນເດີມ ບໍ່ວ່າຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ບ່ອນໃດກຕາມ ແລະ ບໍ່ວ່າ
ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຢູ່ທີຶ່ໃດ, ພຣະອົງກເປນພຣະເຈົົ້າຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ, ເໝືອນ
ດັົ່ງພຣະເຢຊູເຈົົ້າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປນພຽງພຣະເຈົົ້າຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ, ແຕ່ຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງ
ທຸກຄົນໃນອາຊີ, ເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາອີກດ້ວຍ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າອົງ
ດຽວເທົົ່ານັົ້ນໃນຈັກກະວານທັງປວງ. ສະນັົ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຄົົ້ນພົບການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ກ້າວເດີນໄປພ້ອມກັນກັບ
ບາດກ້າວຂອງພຣະອົງ! ພຣະເຈົົ້າເປນຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດ. ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ
ການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງເກີດຂົ້ນພ້ອມກັນ; ອຸປະນິໄສ ແລະ ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງເປີດເຜີຍ
ໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດໄດ້ທຸກເວລາ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ເຖິງອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງຂອງເຮົາ, ເຮົາຫວັງວ່າ ພວກເຈົົ້າຈະ
ສາມາດເຫັນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າໃນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ເລີຶ່ມຕົົ້ນຕິດຕາມຮອຍບາດກ້າວ
ຂອງພຣະອົງ ໃນຂະນະທີຶ່ພວກເຈົົ້າກໍາລັງກ້າວຂ້າມໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເຂົົ້າສູ່ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ
ໂລກໃໝ່ທີຶ່ສວຍງາມ ເຊິຶ່ງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ລຖ້າການປາກົດ
ຂອງພຣະອົງ!

ເບິຶ່ງ ກາ ນປາ ກົດ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ ໃນກາ ນພ ິພ າ ກສາ
ແ ລະ ກາ ນຕີສ ອນຂອງ ພ ຣະ ອົງ
ຄືກັບຄົນຫາຍລ້ານຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົົ້າ, ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ ແລະ
ຂໍ້ຄໍາສັົ່ງຂອງພຣະຄໍາພີ, ຮັບພຣະຄຸນທີຶ່ອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົົ້າ ແລະ ເຕົົ້າໂຮມກັນ,
ອະທິຖານ, ສັນລະເສີນ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົົ້າ. ພວກເຮົາເຮັດທຸກສິຶ່ງນີົ້ພາຍໃຕ້ການ
ດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ. ພວກເຮົາອ່ອນແອຕະຫອດ ແລະ ພວກເຮົາກ
ເຂັົ້ມແຂງຕະຫອດເຊັົ່ນກັນ. ພວກເຮົາເຊືຶ່ອວ່າການກະທໍາຂອງພວກເຮົາທຸກຢ່າງແມ່ນອີງຕາມຄໍາ
ສັົ່ງສອນຂອງ ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ. ເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກກັນດີຢູ່ແລ້ວ ທີຶ່ພວກເຮົາເຊືຶ່ອວ່າຕົນເອງໄດ້ຢູ່ໃນເສັົ້ນທາງ
ແຫ່ງການປະຕິບັດຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ. ພວກເຮົາປາຖະໜາເຖິງການກັບມາຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູເຈົົ້າ, ເຖິງການລົງມາຢ່າງສະຫງ່າງາມຂອງພຣະອົງ, ເຖິງການສິົ້ນສຸດຂອງຊີວິດເຮົາເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ເຖິງການປາກົດຂອງອານາຈັກ ແລະ ເຖິງທຸກໆສິຶ່ງທີຶ່ທໍານາຍໄວ້ໃນພຣະຄໍາພີພຣະ
ນິມິດ: ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າມາເຖິງ, ພຣະອົງນໍາໄພພິບັດ, ພຣະອົງໃຫ້ລາງວັນຄົນທີຶ່ກະທໍາດີ ແລະ ລົງໂທດ
ຄົນທີຶ່ກະທໍາຊົົ່ວ; ພຣະອົງຮັບເອົາທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງ ແລະ ຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະອົງ
ເພືຶ່ອໄປພົບກັບພຣະອົງໃນທ້ອງຟ້າ. ເມືອ
ຶ່ ໃດກຕາມທີຶ່ພວກເຮົາຄິດເຖິງສິຶ່ງນີົ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດ
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ຫຍັງນອກຈາກເຕັມລົົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສກ, ປິຕິຍິນດີທີຶ່ພວກເຮົາໄດ້ເກີດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ
ໂຊກດີທີຶ່ໄດ້ເປນພະຍານການມາຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ທົນທຸກຕໍ່ການຂົົ່ມ
ເຫັງ ພວກເຮົາກໄດ້ “ທີຶ່ຫໍ່ຫອມໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລັດສະໝີຢ່າງຫວງຫາຍເກີນຄໍາບັນຍາຍ ແລະ
ເປນນິດນິລັນ”. ເປນການຕອບແທນ. ຊ່າງເປນພອນປະເສີດແທ້ໆ! ຄວາມປາຖະໜາທັງໝົດນີົ້ ແລະ
ພຣະຄຸນທີພ
ຶ່ ຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າປະທານໃຫ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ກັບການອະທິຖານຢູ່ຕະຫອດ
ເວລາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດຸໝັົ່ນຍິຶ່ງຂົ້ນໃນການເຕົົ້າໂຮມກັນ. ບາງເທືຶ່ອປີໜ້າ ບາງເທືຶ່ອມືົ້ອືຶ່ນ
ແລະ ອີກຄັົ້ງ ບາງເທືຶ່ອຢູໃ່ ນໄລຍະເວລາທີຶ່ສັົ້ນເກີນກວ່າທີຶ່ມະນຸດສາມາດຄິດຂົ້ນໄດ້, ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ
ຈະລົງມາຢ່າງກະທັນຫັນ, ປາກົດຕົວທ່າມກາງກຸມ
່ ຄົນທີຶ່ກໍາລັງລຖ້າພຣະອົງດ້ວຍຄວາມ
ກະວົນກະວາຍໃຈຢ່າງຮ້ອນຮົນ. ພວກເຮົາຟ້າວແຊງໜ້າກັນເອງຂົ້ນໄປ, ບໍ່ມີໃຜປະສົງທີຶ່ຈະຕົກໄປຢູ່
ຂ້າງຫັງ, ເຮັດທຸກສິຶ່ງກເພືຶ່ອໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມທໍາອິດທີຈ
ຶ່ ະເຫັນການປາກົດຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ, ຢູ່ທ່າມກາງ
ຄົນທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບການຍົກຂົ້ນສະຫວັນ. ພວກເຮົາໄດ້ມອບທຸກສິຶ່ງ, ໂດຍບໍ່ໃສ່ໃຈໃນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງເສຍໄປ,
ເພືຶ່ອການມາເຖິງຂອງມືນ
ົ້ ີົ້, ບາງຄົນປະຖິົ້ມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ, ບາງຄົນປະຖິົ້ມຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ, ບາງຄົນປະຖິົ້ມການແຕ່ງດອງ ແລະ ບາງຄົນເຖິງກັບບລິຈາກເງິນສະສົມຂອງພວກເຂົາທັງ
ໝົດ. ຊ່າງເປນການກະທໍາແຫ່ງການອຸທິດແບບບໍ່ຄິດເຖິງຕົນເອງແທ້ໆ! ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມ
ຊືຶ່ສັດດັົ່ງກ່າວຢູ່ເໜືອແມ່ນແຕ່ໄພ່ພົນທີຶ່ຢູ່ໃນຍຸກອະດີດອີກ! ຍ້ອນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າປະທານພຣະຄຸນມາ
ຍັງໃຜກຕາມທີຶ່ພຣະອົງພໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມເມດຕາມາຍັງໃຜກຕາມທີຶ່ພຣະອົງພໃຈ, ຍ້ອນຕາ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ເບິຶ່ງເຫັນການກະທໍາແຫ່ງການອຸທດ
ິ ແລະ ແຫ່ງການເສຍສະຫະຂອງພວກເຮົາທີຶ່ພວກ
ເຮົາເຊືຶ່ອຕັົ້ງແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ. ເຊັົ່ນດຽວກັນນັົ້ນ ຄໍາອະທິຖານຢ່າງຈິງໃຈຂອງພວກເຮົາກໄດ້ໄປ
ເຖິງຫູຂອງພຣະອົງ ແລະ ພວກເຮົາເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຈະຕອບແທນສໍາລັບການອຸທິດຕົນຂອງ
ພວກເຮົາ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເມດຕາກັບພວກເຮົາກ່ອນທີຶ່ພຣະອົງສ້າງໂລກອີກ ແລະ ບໍ່ມີ
ໃຜສາມາດນໍາພອນປະເສີດ ແລະ ພຣະສັນຍາທີຶ່ພຣະອົງມອບໃຫ້ກັບພວກເຮົາອອກໄປຈາກພວກເຮົາ
ໄດ້. ພວກເຮົາທັງໝົດວາງແຜນສໍາລັບອະນາຄົດ ແລະ ຍ້ອນມັນເປນເລືຶ່ອງປົກກະຕິທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ການ
ອຸທິດ ແລະ ການເສຍສະຫະຂອງພວກເຮົາກາຍເປນເບ້ຍ ຫື ຕົົ້ນທນເພືຶ່ອແລກປ່ຽນກັບການຖືກຍົກ
ຂົ້ນເມືອເພືຶ່ອພົບກັບພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າໃນທ້ອງຟ້າ. ນອກຈາກນັົ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ວາງຕົນເອງເທິງບັນລັງ
ແຫ່ງອະນາຄົດ ໂດຍບໍ່ລັງເລແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ເພືຶ່ອປົກຄອງເໜືອຊົນຊາດທັງໝົດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທັງໝົດ ຫື ເພືຶ່ອຄອງລາດດັົ່ງກະສັດ. ພວກເຮົາຮັບທຸກສິຶ່ງຕາມທີຶ່ຖືກມອບໃຫ້ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຄາດ
ຫວັງໄວ້.
ພວກເຮົາລັງກຽດທຸກຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານອົງພຣະເຢຊູເຈົົ້າ; ຈຸດຈົບຂອງພວກເຂົາທຸກຄົນຈະແມ່ນ
ຄວາມພິນາດ. ແມ່ນໃຜທີຶ່ບອກພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຢຊູເຈົົ້າເປນພຣະຜູ້ໄຖ່? ແນ່ນອນ ມີ
ຫາຍຄັົ້ງທີຶ່ພວກເຮົາລອກແບບພຣະເຢຊູເຈົົ້າໃນການສະແດງຄວາມອີດູຕົນຕໍ່ປະຊາຊົນໃນໂລກນີົ້,
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ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈ ແລະ ມັນເປນເລືຶ່ອງຖືກຕ້ອງທີຶ່ພວກເຮົາອົດກັົ້ນ ແລະ ໃຫ້ອະໄພພວກເຂົາ.
ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາເຮັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບພຣະທໍາແຫ່ງພຣະຄໍາພີ, ຍ້ອນທຸກສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບພຣະຄໍາພີແມ່ນສິຶ່ງທີນ
ຶ່ ອກສາສະໜາ ແລະ ເປນຄວາມເຫັນທີຶ່ນອກຮີດ. ຄວາມເຊືຶ່ອປະເພດນີົ້ຖືກ
ຝງເລິກຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ. ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ຖ້າ
ພວກເຮົາບໍ່ອອກຈາກພຣະຄໍາພີ ພວກເຮົາກຈະບໍ່ອອກຈາກພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ; ຖ້າພວກເຮົາປະຕິບັດ
ຕາມຫັກການນີົ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ. ພວກເຮົາໃຫ້ກໍາລັງໃຈກັນແລະກັນ, ສົົ່ງເສີມ
ເຊິຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ທຸກໆຄັົ້ງທີຶ່ພວກເຮົາເຕົົ້າໂຮມກັນ, ພວກເຮົາກໍ່ຫວັງວ່າທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາໄດ້
ກ່າວ ແລະ ເຮັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ແລະ ຈະຖືກຍອມຮັບໂດຍພຣະ
ຜູ້ເປນເຈົົ້າ. ເຖິງແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຮຸນແຮງ, ຫົວໃຈຂອງ
ພວກເຮົາກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊືຶ່ນຊົມຍິນດີ. ເມືຶ່ອພວກເຮົາຄິດວ່າການໄດ້ຮັບພອນແມ່ນຢູ່ພຽງປາຍ
ນີົ້ວມືເທົົ່ານັົ້ນ, ມີສິຶ່ງໃດແດ່ທີຶ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢຸດໄວ້ກ່ອນໄດ້? ມີສງິຶ່ ໃດແດ່ທີຶ່ພວກເຮົາລັງເລໃຈ
ໜີປະ? ທຸກຢ່າງແມ່ນຊັດເຈນຢູ່ແລ້ວ ແລະ ທຸກຢ່າງຢູ່ພາຍໃຕ້ສາຍຕາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຮົາ ເຊິຶ່ງ
ເປນຄົນຂັດສົນຈໍານວນເລັກນ້ອຍທີຶ່ຖືກຍົກຂົ້ນຈາກກອງຂີສ
ົ້ ັດ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຜູ້ຕິດຕາມທໍາມະດາ
ທັງໝົດຂອງພຣະເຢຊູເຈົົ້າ ທີຶ່ມີຄວາມຝນຈະໄດ້ຮັບການຍົກຂົ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ, ໄດ້ຮັບການອວຍພອນ
ແລະ ປົກຄອງປະຊາຊາດທັງໝົດ . ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາຖືກເປີດເຜີຍໃນສາຍຕາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງພວກເຮົາຖືກຕັດສິນລົງໂທດ
ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທຸກສິຶ່ງນີົ້ເກີດຂົ້ນເປນປົກກະຕິຫາຍ ແລະ ມີເຫດຜົນ
ຫາຍຈົນບໍ່ມີໃຜໃນບັນດາພວກເຮົາທີຶ່ສົງໄສວ່າຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຮົາຖືກຕ້ອງ ຫື ບ,ໍ່ ຢ່າວ່າ
ແຕ່ຄົນໜຶ່ງຄົນໃດໃນພວກເຮົາທີຶ່ຈະສົງໄສເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນທຸກສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຮົາຍດໝັົ້ນເລີຍ.
ແມ່ນໃຜທີຶ່ສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ? ແນ່ນອນ, ສໍາລັບເສັນ
ົ້ ທາງປະເພດໃດທີຶ່ມະນຸດ
ຍ່າງຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາ ຫື ຄົົ້ນຫາ; ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຮົາຈະສົນໃຈສອບຖາມ.
ຍ້ອນພວກເຮົາພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຖືກຍົກຂົ້ນເທິງຟ້າ ຫື ບ, ພວກເຮົາສາມາດຮັບ
ການອວຍພອນ ຫື ບ, ມີບ່ອນຢູ່ສໍາລັບພວກເຮົາໃນອານາຈັກສະຫວັນ ຫື ບ; ແລະ ພວກເຮົາຈະມີ
ສ່ວນໄດ້ຮັບການແບ່ງປນນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ຜົນຂອງຕົົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ ຫື ບ. ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຜົນ
ປະໂຫຍດໃນການຮັບສິຶ່ງຕ່າງໆເຫົົ່ານີົ້ບ ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຊືຶ່ອໃນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ແລະ ກາຍມາ
ເປນຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງ? ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອະໄພໂທດ, ພວກເຮົາໄດ້ສໍານກ
ຜິດ, ພວກເຮົາໄດ້ດືຶ່ມຈອກເຫົົ້າທີຶ່ຂມ
ົ ຂືຶ່ນ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໄມ້ກາງແຂນມາແບກໄວ້ຢູ່ເທິງຫັງ
ຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ໃດສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຈະບໍ່ຍອມຮັບລາຄາທີຶ່ພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍ?
ແມ່ນໃຜສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຍັງກຽມພ້ອມນໍໍ້າມັນບໍ່ພຽງພ? ພວກເຮົາບໍ່ປາຖະໜາທີຶ່ຈະເປນ
ຍິງບລິສຸດທີຶ່ໂງ່ຈ້າເຫົົ່ານັນ
ົ້ ຫື ເປນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກປະຖິົ້ມ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຮົາ
ອະທິຖານຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝີ, ຂໃຫ້ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຮັກສາພວກເຮົາຈາກການຖືກພຣະຄຣິດທຽມ
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ຫອກລວງ, ຍ້ອນມີຄໍາກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄໍາພີວ່າ: “ແລ້ວຖ້າມີມະນຸດຄົນໃດເວົົ້າກັບເຈົົ້າວ່າ ເບິຶ່ງແມະ,
ພຣະຄຣິດຢູ່ນີົ້ ຫື ຢູ່ນັົ້ນ; ຈົົ່ງຢ່າເຊືຶ່ອ. ຍ້ອນຈະເກີດມີພຣະຄຣິດປອມ ແລະ ຜູ້ປະກາດພຣະທໍາປອມ
ແລະ ພວກເຂົາຈະສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ການອັດສະຈັນຫາຍຢ່າງ; ເພືອ
ຶ່ ວ່າຖ້າເປນໄປໄດ້ ພວກ
ເຂົາຈະຫອກລວງແມ່ນແຕ່ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກໄວ້ແລ້ວ” (ມັດທາຍ 24:23-24). ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້
ຈົດຈໍາຂໍ້ພຣະຄໍາພີເຫົົ່ານີ,ົ້ ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຂໍ້ພຣະຄໍາພີເຫົົ່ານີົ້ດ້ວຍໃຈ ແລະ ພວກເຮົາເຫັນຂໍ້ພຣະຄໍາພີ
ເຫົົ່ານີົ້ເປນຊັບສົມບັດທີຶ່ລໍໍ້າຄ່າ, ເປນຊີວິດ ແລະ ເປນໜັງສືແຫ່ງຄວາມເຊືອ
ຶ່ ທີຶ່ຕັດສິນວ່າ ພວກເຮົາ
ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ ຫື ການຍົກຂົ້ນສູສ
່ ະຫວັນບ...
ເປນເວລາຫາຍພັນປີ ຄົນທີຶ່ມີຊີວິດຢູ່ກຕາຍໄປ, ນໍາຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມ
ຝນຂອງພວກເຂົາໄປນໍາພວກເຂົາ, ແຕ່ໃນເລືຶ່ອງທີຶ່ວ່າ ພວກເຂົາໄປອານາຈັກສະຫວັນ ຫື ບນັົ້ນ ບໍ່ມີ
ໃຜຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄົນທີຕ
ຶ່ າຍໄປກກັບມາ, ລືມເລືອ
ຶ່ ງລາວທຸກຢ່າງທີຶ່ເຄີຍເກີດຂົ້ນ ແລະ ພວກເຂົາກຍັງ
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັົ່ງສອນ ແລະ ເສັົ້ນທາງຂອງບັນພະບຸລຸດຄືເກົົ່າ. ໃນທໍານອງນີົ້ ເວລາຫາຍປີຜ່ານໄປ
ແລະ ວັນເວລາກຜ່ານໄປ, ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຢຊູເຈົົ້າຂອງພວກເຮົາ ເຊິຶ່ງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກ
ເຮົາ ຍອມຮັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາເຮັດຢ່າງແທ້ຈິງ ຫື ບ. ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ກຄືຕັົ້ງ
ຕາລຄອຍສິຶ່ງທີຕ
ຶ່ າມມາ ແລະ ຄາດການກ່ຽວກັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຈະເກີດຂົ້ນ. ຢ່າງໃດກຕາມ ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ຮັກສາຄວາມມິດງຽບຂອງພຣະອົງຕະຫອດເວລາ ໂດຍບໍ່ປາກົດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ບໍ່ກ່າວກັບພວກເຮົາ
ຈັກເທືຶ່ອ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ການປະຕິບັດຕາມພຣະຄໍາພີ ແລະ ອີງຕາມໝາຍສໍາຄັນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງເຕັມ
ໃຈພິພາກສາກ່ຽວກັບຄວາມປະສົງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ລົ້ງເຄີຍກັບຄວາມມິດ
ງຽບຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພວກເຮົາໄດ້ລົ້ງເຄີຍກັບການວັດແທກສິຶ່ງທີຶ່ຖືກ ແລະ ຜິດຂອງການປະພດຕົວ
ຂອງພວກເຮົາໂດຍວິທີການຄິດຂອງພວກເຮົາເອງ; ພວກເຮົາລົ້ງເຄີຍກັບການເພິຶ່ງພາຄວາມຮູ້, ແນວ
ຄິດ ແລະ ຈັນຍາບັນທາງສິນທໍາຂອງພວກເຮົາແທນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການຈາກພວກເຮົາ; ພວກເຮົາ
ໄດ້ລົ້ງເຄີຍກັບການຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພວກເຮົາໄດ້ລົ້ງເຄີຍກັບການໃຫ້ພຣະເຈົົ້າຈັດຕຽມ
ຄວາມຊ່ວຍເຫືອໃນເວລາທີຶ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ; ພວກເຮົາໄດ້ລົ້ງເຄີຍກັບການແບມືຂພຣະເຈົົ້າສໍາລັບ
ທຸກໆສິຶ່ງ ແລະ ສັົ່ງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ເຮັດນັົ້ນເຮັດນີົ້; ພວກເຮົາຍັງໄດ້ລົ້ງເຄີຍກັບການປະຕິບັດຕາມກົດ
ລະບຽບ ບໍ່ສົນໃຈວ່າ ພຣະວິນຍານບລິສຸດນໍາພາພວກເຮົາແນວໃດ; ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຮົາ
ໄດ້ລົ້ງເຄີຍກັບມືົ້ທີຶ່ພວກເຮົາເປນເຈົົ້ານາຍຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າອົງນີົ້ ຜູ້ເຊິຶ່ງພວກ
ເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບຊ່ອງໜ້າ. ຄໍາຖາມແບບວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງເປນແບບໃດ, ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນ,
ພາບຫັກຂອງພຣະອົງເປນແນວໃດ, ພວກເຮົາຈະຮູ້ຈັກພຣະອົງ ຫື ບໍ່ ໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງມາ, ແລະ
ອືຶ່ນໆອີກ, ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດໃນບັນດາສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ສໍາຄັນ. ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນກຄືພຣະອົງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ພວກເຮົາທັງໝົດລຖ້າພຣະອົງ ແລະ ມັນພຽງພແລ້ວທີຶ່ພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການວ່າ
ພຣະອົງເປນແບບນີົ້ ຫື ເປນແບບນັົ້ນ. ພວກເຮົາຍົກຍ້ອງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຖືສິຶ່ງທີຶ່ເປນ
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ຝ່າຍວິນຍານວ່າເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຄ່າ. ພວກເຮົາເບິຶ່ງທຸກສິຶ່ງເປນຄືກັບຂີົ້ ແລະ ຢຽບທຸກໆສິຶ່ງໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຕນ
ີ
ເຮົາ. ເພາະພວກເຮົາເປນຜູ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ມີສະຫງ່າລາສີ, ບໍ່ວ່າການເດີນທາງຈະດົນ ຫື
ລໍາບາກພຽງໃດ, ບໍ່ວ່າຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຫຍັງຈະເກີດຂົ້ນກັບພວກເຮົາ
ກຕາມ, ບໍ່ມສ
ີ ິຶ່ງໃດທີຶ່ສາມາດຢຸດບາດກ້າວຂອງພວກເຮົາໄດ້ເມືຶ່ອພວກເຮົາຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ.
“ມີສາຍນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ບລິສຸດ, ໃສສະອາດເໝືອນດັົ່ງແກ້ວຜະລິກາໄຫລອອກມາຈາກພຣະບັນລັງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຂອງພຣະເມສານ້ອຍ. ຢູ່ທັງສອງຟາກຂອງແມ່ນໍໍ້າ ໄດ້ມີຕົົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ ເຊິຶ່ງ
ເກີດໝາກຜົນສິບສອງປະເພດ ແລະ ອອກໝາກທຸກເດືອນ ແລະ ໃບຂອງຕົົ້ນໄມ້ນັົ້ນມີໄວ້ເພືຶ່ອການ
ປີີ່ນປົວປະຊາຊາດ, ຈະບໍ່ມີຄໍາສາບແຊ່ງອີກຕໍ່ໄປ ມີແຕ່ບັນລັງຂອງພຣະເຈົາົ້ ແລະ ຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍຢູ່ໃນທີຶ່ນັົ້ນ. ຄົນຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ, ພວກເຂົາຈະເຫັນໜ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ
ຊືຶ່ຂອງພຣະອົງກຈະຢູ່ໃນໜ້າຜາກຂອງພວກເຂົາ. ໃນທີຶ່ນັົ້ນຈະບໍ່ມີກາງຄືນ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການ
ທຽນໄຂ ຫື ແສງສະຫວ່າງຈາກດວງຕາເວັນ ຍ້ອນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າໄດ້ມອບແສງສະຫວ່າງໃຫ້ກັບພວກ
ເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາຈະປົກຄອງສືບໄປເປນນິດ ” (ພະນິມິດ 22:1-5). ທຸກຄັົ້ງທີຶ່ພວກເຮົາ
ຮ້ອງພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊືຶ່ມຊົນຍິນດີ ແລະ ຄວາມພໃຈ ແລະ
ນໍໍ້າຕາກໄຫຈາກຕາຂອງພວກເຮົາ. ຂອບຄຸນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ເລືອກພວກເຮົາ, ຂອບຄຸນພຣະຜູ້ເປນ
ເຈົົ້າສໍາລັບພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. ໃນຊີວິດນີົ້ ພຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້ເຮົາເປນຮ້ອຍເທົົ່າ ແລະ ໄດ້ມອບ
ຊີວິດອັນຕະລອດໄປເປນນິດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນໂລກທີຶ່ຈະມາເຖິງ. ຖ້າພຣະອົງຂໃຫ້ພວກເຮົາຕາຍ
ໃນຕອນນີ,ົ້ ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມໂດຍບໍ່ມີການຈົົ່ມຕໍ່ວ່າແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍດຽວ. ໂອ ພຣະຜູ້ເປນ
ເຈົົ້າ! ຂໃຫ້ພຣະອົງກະລຸນາມາໄວໆເທີົ້ນ! ຂໃຫ້ພຣະອົງພິຈາລະນາວ່າ ພວກເຮົາສະແຫວງຫາພຣະອົງ
ດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງຫາຍພຽງໃດ ແລະ ປະຖິົ້ມທຸກໆຢ່າງເພືຶ່ອພຣະອົງ, ຂໃຫ້ພຣະອົງບໍ່ຊັກຊ້າແມ່ນ
ແຕ່ນາທີດຽວ ຫື ວິນາທີດຽວອີກຕໍ່ໄປ.
ພຣະເຈົົ້າມິດງຽບ ແລະ ບໍ່ເຄີຍປາກົດຕໍ່ພວກເຮົາຈັກເທືຶ່ອ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຢຸດ.
ພຣະອົງສໍາຫວດແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ, ສັົ່ງທຸກສິຶ່ງ, ເບິຶ່ງຄໍາເວົົ້າທຸກຄໍາ ແລະ ການກະທໍາທຸກຢ່າງຂອງ
ມະນຸດ. ພຣະອົງດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງດ້ວຍຂັົ້ນຕອນທີຶ່ມີໄຕ່ຕອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ແຜນການຂອງພຣະອົງຢ່າງງຽບໆ ແລະ ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທີຶ່ເກີນຄວາມເປນຈິງ, ແຕ່ບາດກ້າວ
ຂອງພຣະອົງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເທືຶ່ອລະກ້າວ, ເຂົົ້າໃກ້ມະນຸດຊາດຫາຍຂົ້ນ ແລະ ອໍານາດແຫ່ງການ
ພິພາກສາຂອງພຣະອົງກແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົົ່ວຈັກກະວານດ້ວຍຄວາມໄວຂອງສາຍຟ້າແມບ ຕິດຕາມ
ດ້ວຍບັນລັງຂອງພຣະອົງລົງມາສູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາຢ່າງກະທັນຫັນ. ຊ່າງເປນພາບທີຶ່ສະຫງ່າງາມ
ແທ້ໆ ຊ່າງເປນສາກທີຶ່ມີຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍແທ້ໆ! ພຣະວິນຍານມາທ່າມກາງພວກເຮົາຄືກັບນົກ
ເຂົາ ແລະ ຄືກັບສິງໂຕແຜດສຽງດັງກກກ້ອງ. ພຣະອົງຄືສະຕິປນຍາ, ພຣະອົງຄືຄວາມຊອບທໍາ,
ຄວາມສະຫງ່າງາມ ແລະ ພຣະອົງມາທ່າມກາງພວກເຮົາຢ່າງລັບໆ ໂດຍຖືສິດອໍານາດ ແລະ ເຕັມໄປ
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ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາ. ບໍ່ມີໃຜທີຮ
ຶ່ ູ້ຕົວໃນການມາເຖິງຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ມີໃຜຕ້ອນຮັບ
ການມາເຖິງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ກ່ຽວກັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງຈະກະທໍາ. ຊີວິດ
ຂອງມະນຸດກດໍາເນີນຕໍ່ໄປຄືກັບແຕ່ກ່ອນ, ຫົວໃຈຂອງເຂົາບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ມືົ້ກຜ່ານໄປຕາມ
ປົກກະຕິ. ພຣະເຈົົ້າມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາ, ເປນມະນຸດຄືກັບມະນຸດຄົນອືຶ່ນໆ, ຄືກັບຜູ້ຕິດຕາມ
ທົົ່ວໄປທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຍັງໝົດ ແລະ ເປນຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ທໍາມະດາ. ພຣະອົງມີການສະແຫວງຫາ
ຂອງພຣະອົງເອງ, ເປົັ້າໝາຍຂອງພຣະອົງເອງ; ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງມີຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ມະນຸດທໍາມະດາບໍ່ມີ. ບໍ່ມີໃຜສັງເກດເຫັນການເປນຢູ່ຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ. ພວກເຮົາ
ມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງ, ບໍ່ໄດ້ຖືກບີບບັງຄັບ ແລະ ຢ້ານກົວ, ຍ້ອນໃນສາຍຕາຂອງພວກເຮົາ
ພຣະອົງເປນຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ. ພຣະອົງເບິຶ່ງທຸກໆການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ, ເບິຶ່ງ
ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທັງໝົດຂອງພວກເຮົາທີຶ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ. ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈໃນ
ການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ມີໃຜຈິນຕະນາການຫຍັງກ່ຽວກັບໜ້າທີຶ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່າ
ນັົ້ນ ບໍ່ມີໃຜສົງໄສກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງພຣະອົງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາເຮັດກຄື
ສືບຕໍ່ໃນການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຮົາ, ຄືກັບວ່າພຣະອົງບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຮົາເລີຍ...
ພຣະວິນຍານບລິສຸດສໍາແດງຂໍ້ພຣະທໍາ “ຜ່ານ” ພຣະອົງໂດຍບັງເອີນ ແລະ ເຖິງແມ່ນຮູ້ສກວ່າ
ມັນເປນເລືຶ່ອງທີຶ່ບໍ່ຄາດຝນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ພວກເຮົາກຮັບຮູ້ວ່າມັນເປນຖ້ອຍຄໍາທີຶ່ມາ
ຈາກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພ້ອມທີຶ່ຈະຮັບມັນຈາກພຣະເຈົົ້າ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ບໍ່ວ່າແມ່ນໃຜກຕາມທີຶ່
ສະແດງພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ ຖ້າແມ່ນວ່າພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ມາຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ ພວກເຮົາຄວນ
ຍອມຮັບ ແລະ ບໍ່ປະຕິເສດພຣະທໍາດັົ່ງກ່າວ. ຖ້ອຍຄໍາຕໍ່ໄປອາດມາຜ່ານເຮົາກໄດ້ ຫື ຜ່ານເຈົົ້າ ຫື
ຜ່ານຄົນອືຶ່ນອີກ. ບໍ່ວ່າຈະເປນໃຜກຕາມ ທຸກຢ່າງແມ່ນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປນໃຜກ
ຕາມ ພວກເຮົາຈະບໍ່ນະມັດສະການບຸກຄົນນີົ້, ບໍ່ວ່າຫຍັງກຕາມ ບຸກຄົນນີບ
ົ້ ໍ່ສາມາດເປນພຣະເຈົົ້າຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ຫື ພວກເຮົາຈະບໍ່ເລືອກບຸກຄົນທໍາມະດານີົ້ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຮົາ ບໍ່
ວ່າດ້ວຍວິທີໃດກຕາມ. ພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຮົາຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສູງສົົ່ງ; ບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນດັົ່ງກ່າວຈະ
ສາມາດຢືນຢູ່ໃນແທນທີຶ່ຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຮົາກໍາລັງລຖ້າໃຫ້ພຣະເຈົົ້າ
ມາ ແລະ ນໍາພວກເຮົາກັບໄປສູ່ອານາຈັກສະຫວັນ, ສະນັົ້ນຄົນທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນນີົ້ຈະສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີຶ່ສໍາຄັນ ແລະ ລໍາບາກເຊັົ່ນນີົ້ໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າມາອີກຄັົ້ງ, ມັນຕ້ອງເກີດຂນ
ົ້
ເທິງເມກສີຂາວ ເພືອ
ຶ່ ວ່າຝູງຊົນທັງໝົດອາດເຫັນໄດ້. ຊ່າງເປນພາບທີຶ່ຈະເກີດຂົ້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມແທ້
ເດ! ແລ້ວເປນໄປໄດ້ແນວໃດທີຶ່ພຣະອົງສາມາດລີຢ
ົ້ ູ່ທ່າມກາງຄົນທໍາມະດາສາມັນຢ່າງລັບໆໄດ້?
ແຕ່ແມ່ນບຸກຄົນທໍາມະດານີົ້ແຫະ ທີຶ່ລີົ້ຢູ່ທ່າມກາງປະຊາຊົນ ແລະ ເປນຜູ້ທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃ
ໝ່ໃນການຊ່ວຍເຫືອພວກເຮົາ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ ຫື ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງ
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ຈຶ່ງມາ, ມີພຽງແຕ່ປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງມຸງ່ ໝາຍຈະປະຕິບັດດ້ວຍຂັົ້ນຕອນວັດແທກ ແລະ
ສອດຄ່ອງຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ. ພຣະທໍາ ແລະ ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ເກີດ
ຂົ້ນເລືົ້ອຍໆ. ຈາກການປອບໃຈ, ແນະນໍາ, ບອກ ແລະ ຕັກເຕືອນ, ຈົນເຖິງການຕໍານິຕິເຕືອນ ແລະ
ຕີສອນໃຫ້ມີວິໄນ; ຈາກນໍໍ້າສຽງທີຶ່ອ່ອນໂຍນ ແລະ ອ່ອນຫວານ ຈົນເຖິງຄໍາເວົົ້າທີຶ່ຮຸນແຮງ ແລະ
ສະຫງ່າງາມ, ທຸກຢ່າງໄດ້ມອບຄວາມເມດຕາໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ປູກຝງຄວາມຢ້ານກົວໃນຕົວເຂົາ.
ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງກ່າວແທງທະລຸຄວາມລັບທີຶ່ເຊືຶ່ອງເລິກຢູພ
່ າຍໃນຕົວພວກເຮົາ; ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ປກລົງທີຶ່ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ, ປກລົງທີຶ່ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມອັບອາຍທີຶ່ບໍ່ສາມາດທົນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຄ່ອຍຈະຮູ້ວ່າ ຈະເຊືຶ່ອງຕົນເອງໄດ້ຢູ່ໃສ. ພວກເຮົາ
ເລີຶ່ມສົງໄສວ່າພຣະເຈົົ້າທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນຫົວໃຈຂອງບຸກຄົນນີົ້ຮັກພວກເຮົາຢ່າງແທ້ຈງິ ຫື ບໍ່ ແລະ ພຣະອົງ
ຕ້ອງການຫຍັງແທ້. ບາງເທືຶ່ອ ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການຍົກຂົ້ນສູ່ສະຫວັນຫັງຈາກທີຶ່ອົດທົນຕໍ່
ການທົນທຸກເຫົົ່ານີົ້? ໃນຫົວຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍາລັງຄໍານວນ... ກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍປາຍທາງທີຶ່
ຈະມາເຖິງ ແລະ ກ່ຽວກັບຊະຕາກໍາໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ເໝືອນດັົ່ງທີຶ່ຜ່ານມາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ໃນບັນດາພວກເຮົາທີຶ່ເຊືຶ່ອວ່າພຣະເຈົົ້າໄດ້ສະຖິດໃນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງພວກເຮົາ
ແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ຕິດຕາມພວກເຮົາເປນເວລາດົນນານມາແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້
ກ່າວພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ຢູ່ຊ່ອງໜ້າພວກເຮົາແລ້ວ, ພວກເຮົາກຍັງບໍ່ເຕັມໃຈຍອມຮັບມະນຸດທໍາມະດາ
ດັົ່ງກ່າວນີົ້ເປນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພວກເຮົາຈະເຕັມໃຈຝາກຝງ
ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊະຕາກໍາຂອງພວກເຮົາໄວ້ກັບບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນນີົ້ຄວບຄຸມ.
ດ້ວຍພຣະອົງ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບແຫ່ງນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໝົດ ແລະ ຜ່ານພຣະອົງ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີ
ຊີວິດຢູ່ຊ້ອງໜ້າພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຮູ້ສກຂອບຄຸນກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູເຈົົ້າໃນ
ສະຫວັ ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍສົ ນໃຈກັ ບຄວາມຮູ້ສກຂອງບຸກຄົນທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້ ຜູ້ເຊິຶ່ງມີ ຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າ. ເໝືອນດັົ່ງທີຶ່ຜ່ານມາ ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໂດຍລີົ້ລັບໃນເນືົ້ອໜັງ
ຢ່າງຖ່ອມຕົວ, ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຫົວໃຈສ່ວນເລິກຂອງພຣະອົງ, ຄືກັບວ່າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສກທີຶ່
ມະນຸດຊາດປະຕິເສດພຣະອົງເລີຍ, ຄືກັບວ່າພຣະອົງໃຫ້ອະໄພຄວາມເປນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມ
ເມີນເສີຍຂອງມະນຸດຕະຫອດໄປ ແລະ ອົດທົນຕທ
ໍ່ ່າທາງບໍ່ເຄົາລົບຂອງມະນຸດທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ
ຕະຫອດໄປ.
ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍວ່າ ມະນຸດທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນຄົນນີົ້ໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາໜຶ່ງກ້າວເຂົົ້າສູ່ອີກພາລະກິດ
ໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານການທົດລອງຫາຍຄັົ້ງ, ແບກຮັບການຕີສອນຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ
ແລະ ຖືກທົດສອບດ້ວຍຄວາມຕາຍ. ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເຖິງອຸປະນິໄສທີຶ່ຊອບທໍາ ແລະ ສະຫງ່າງາມ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວຍັງໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ຊືຶ່ນຊົມລິດອໍານາດ ແລະ
ສະຕິປນຍາທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໄດ້ເປນພະຍານຕໍ່ຄວາມເປນຕາຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເບິຶ່ງ
23

ຄວາມກະຕືລືລົົ້ນຂອງພຣະອົງທີຶ່ປາຖະໜາຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ໃນພຣະທໍາຂອງບຸກຄົນທໍາມະ
ດາຄົນນີົ້ ພວກເຮົາມາຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຮູ້ຈັກເຖິງທໍາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ເຫັນຫົນທາງສູ່ຄວາມລອດ
ພົົ້ນ ແລະ ຄວາມສົມບູນ. ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ “ຕາຍ” ແລະ ພວກມັນເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາ “ເກີດໃໝ່”; ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງນໍາຄວາມສຸກສະບາຍມາໃຫ້ພວກເຮົາ, ແຕ່ກຍັງປ່ອຍໃຫ້
ພວກເຮົ າ ຖື ກ ທ ລະກໍ າ ຢູ່ ກັ ບຄວາມຮູ້ ສ ກຜິ ດ ແລະ ຄວາມຮູ້ ສ ກເປ ນໜີົ້ ບຸນຄຸ ນ ; ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງນໍາຄວາມຍິນດີ ແລະ ສັນຕິສຸກມາສູພ
່ ວກເຮົາ ແຕ່ຍັງນໍາຄວາມເຈັບປວດທີຶ່ບໍ່ມີບ່ອນສິົ້ນ
ສຸດມາເຊັົ່ນກັນ. ບາງຄັົ້ງ ພວກເຮົາເປນຄືກັບລູກແກະທີຶ່ຈະຖືກຂ້າດ້ວຍກໍາມືຂອງພຣະອົງ; ບາງຄັົ້ງ
ພວກເຮົາເປນຄືກັບແກ້ວຕາດວງໃຈຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮັບຄວາມຮັກທີຶ່ອ່ອນຫວານຂອງພຣະອົງ;
ບາງຄັົ້ງ ພວກເຮົາເປນຄືກັບສັດຕູຂອງພຣະອົງ ແລະ ພາຍໃຕ້ສາຍຕາຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາຖືກເຮັດ
ໃຫ້ກາຍເປນຂີົ້ເທົົ່າດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາເປນມະນຸດຊາດທີຶ່ພຣະອົງຊ່ວຍໃຫ້
ລອດພົົ້ນ, ພວກເຮົາເປນໜອນທີຶ່ຢູ່ໃນຕາຂອງພຣະອົງ ແລະ ພວກເຮົາເປນແກະທີຶ່ຫົງທາງທີພ
ຶ່ ຣະອົງ
ມຸ່ງໝັົ້ນຊອກຫາທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ. ພຣະອົງເມດຕາຕພ
ໍ່ ວກເຮົາ, ພຣະອົງກຽດຊັງພວກເຮົາ,
ພຣະອົງຍົກພວກເຮົາຂົ້ນ , ພຣະອົງປອບໂຍນ ແລະ ແນະນໍາພວກເຮົາ, ພຣະອົງນໍາພາພວກເຮົາ,
ພຣະອົງສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ກັບພວກເຮົາ, ພຣະອົງຕີສອນ ແລະ ຝຶກວິໄນພວກເຮົາ ແລະ ພຣະອົງ
ຍັງສາບແຊ່ງພວກເຮົາອີກ. ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຢຸດເປນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບພວກເຮົາບໍ່ວ່າກາງເວັນ ແລະ
ກາງຄືນ ແລະ ປົກປ້ອງ ດູແລພວກເຮົາທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ບໍ່ເຄີຍໜີຫ່າງຈາກຂ້າງພວກເຮົາ
ຈັກເທືຶ່ອ, ພຣະອົງສະຫະເລືອດໃນຫົວໃຈຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອເຫັນແກ່ພວກເຮົາ ແລະ ຈ່າຍທຸກລາຄາໃຫ້
ກັບພວກເຮົາ. ຈາກຖ້ອຍຄໍາຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດທີຶ່ນ້ອຍ ແລະ ທໍາມະດານີ,ົ້ ພວກເຮົາໄດ້ຊືຶ່ນຊົມ
ຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຫັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະທານໃຫ້ກັບພວກເຮົາ. ເຖິງ
ຈະເປນແບບນີົ້ກຕາມ ຄວາມທະນົງຕົວກຍັງສ້າງບັນຫາໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຍັງບໍ່
ເຕັມໃຈຢ່າງຫ້າວຫັນທີຶ່ຈະຍອມຮັບບຸກຄົນເຊັົ່ນນີົ້ໃຫ້ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້. ເຖິງ
ແມ່ນພຣະອົງໄດ້ມອບອາຫານມານາໃຫ້ກັບພວກເຮົາຢ່າງຫວງຫາຍ, ຫາຍເກີນທີຶ່ຈະຊືຶ່ນຊົມ, ຈົນບໍ່ມີ
ຫຍັງສາມາດແທນທີຶ່ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້. ແຕ່ພວກເຮົາກຍັງລັງເລໃຈທີຶ່ຈະໃຫ້
ກຽດຄວາມເປນຕົວຕົນ ແລະ ສະຖານະທີຶ່ເປນພິເສດຂອງບຸກຄົນນີົ້. ຖ້າພຣະອົງບໍ່ເປີດປາກ
ຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ຂຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຮົາກຈະບໍ່ມີທາງ
ຍອມຮັບພຣະອົງດ້ວຍຕົວເອງວ່າເປນພຣະເຈົົ້າ ຜູ້ທີຶ່ຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີົ້ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດທ່າມກາງພວກເຮົາເປນເວລາດົນນານມາແລ້ວ.
ພຣະເຈົົ້າສືບຕໍ່ກັບຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ, ນໍາໃຊ້ຫາກຫາຍວິທີ ແລະ ທັດສະນະເພືຶ່ອຕັກເຕືອນ
ກ່ຽວກັບສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດ , ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ມອບສຽງໃຫ້ແກ່ຫົວໃຈຂອງພຣະອົງ.
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ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງແບກພະລັງແຫ່ງຊີວິດ, ຊີົ້ນໍາຫົນທາງທີຶ່ພວກເຮົາຄວນຍ່າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຂົົ້າໃຈວ່າ ຄວາມຈິງແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮົາເລີຶ່ມຮັບການຊັກຈູງໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ພວກ
ເຮົາເລີຶ່ມຕົົ້ນໃສ່ໃຈກັບນໍໍ້າສຽງ ແລະ ທ່າທາງໃນການເວົົ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ ໂດຍຈິດໃຕ້ສໍານກ ພວກ
ເຮົາເລີຶ່ມສົນໃຈໃນຄວາມຮູ້ສກສ່ວນເລິກສຸດຂອງບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ໂດດເດັົ່ນຄົນນີົ້. ພຣະອົງຫັົ່ງເລືອດຈາກ
ຫົວໃຈຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດແທນພວກເຮົາ, ເສຍການນອນ ແລະ ຄວາມຫິວແທນ
ພວກເຮົາ, ຮ້ອງໄຫ້ເພືຶ່ອພວກເຮົາ, ຖອນໃຈເພືຶ່ອພວກເຮົາ, ຄາງຍ້ອນຄວາມເຈັບປ່ວຍແທນພວກ
ເຮົາ, ທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນ
ຂອງພວກເຮົາ; ແລະ ຄວາມດືົ້ດ້ານ ແລະ ຄວາມກະບົດຂອງພວກເຮົາທີຶ່ດງນໍໍ້າຕາ ແລະ ເລືອດຈາກ
ຫົວໃຈຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ມີມະນຸດທໍາມະດາຄົນໃດທີຶ່ມີວິທີທາງຄວາມເປນຢູ່ ແລະ ມີແບບນີົ້ ຫື ບໍ່ມີ
ມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຄົນໃດສາມາດມີ ຫື ບັນລຸສິຶ່ງນີົ້ໄດ້. ພຣະອົງສໍາແດງຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມ
ອົດກັົ້ນທີຶ່ບໍ່ມີມະນຸດທໍາມະດາຄົນໃດເຮັດໄດ້ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄົນ
ໃດໃຫ້ໄດ້. ບໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່ສາມາດຮູທ
້ ຸກຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ ຫື ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່
ຊັດເຈນ ແລະ ສົມບູນກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພວກເຮົາ ຫື ພິພາກສາຄວາມກະບົດ
ແລະ ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ ຫື ເວົົ້າກັບພວກເຮົາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃນພວກເຮົາ
ແບບນີົ້ແທນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນໄດ້. ບໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່ມສ
ີ ິດອໍານາດ, ສະຕິປນຍາ
ແລະ ສັກສີຂອງພຣະເຈົົ້າ; ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມີ ແລະ ເປນທັງໝົດແມ່ນ
ເກີດມາຈາກພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່ສາມາດສໍາແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງຫົນທາງ
ແລະ ນໍາແສງສະຫວ່າງມາສູ່ພວກເຮົາ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດນອກຈາກພຣະອົງທີສ
ຶ່ າມາດເປີດເຜີຍສິຶ່ງລກລັບ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍນັບຕັົ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງຈົນເຖິງປດຈຸບັນ. ບໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່
ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາພົົ້ນຈາກການເປນທາດຂອງຊາຕານ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກ
ເຮົາເອງ. ພຣະອົງເປນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງສໍາແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຫົວໃຈໃນສ່ວນເລິກສຸດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ການຕັກເຕືອນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະທໍາແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຕໍ່
ມະນຸດຊາດທັງໝົດ. ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່, ສະໄໝໃໝ່ ແລະ ນໍາພາໄປສູ່ສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດໃໝ່; ແລະ ພຣະອົງນໍາຄວາມຫວັງມາສູພ
່ ວກເຮົາ, ສິົ້ນສຸດຊີວິດທີຶ່
ພວກເຮົາດໍາເນີນຢູ່ໃນຄວາມມືດມົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເປນຢູ່ຂອງພວກເຮົາທັງໝົດເຫັນເຖິງ
ເສັົ້ນທາງສູ່ຄວາມລອດພົນ
ົ້ ຢ່າງຊັດເຈນທີຶ່ສຸດ. ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະການເປນຢູ່ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ໄດ້ຮັບຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ. ຈາກຊ່ວງເວລານັົ້ນເປນຕົົ້ນໄປ, ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເລີຶ່ມມີສະຕິ
ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາເລີຶ່ມຟືັ້ນຟູຂົ້ນ: ບຸກຄົນທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ສໍາຄັນຄົນນີົ້ ຜູ້ເຊິຶ່ງມີຊີວິດ
ຢູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາ ແລະ ຖືກພວກເຮົາປະຕິເສດ, ບຸກຄົນນີົ້ບໍ່ແມ່ນພຣະເຢຊູເຈົົ້າບ ຜູ້ທີຶ່ຢູ່ໃນຄວາມ
ຄິດ ໃນເວລາຕືຶ່ນນອນ ຫື ໃນຄວາມຝນຂອງພວກເຮົາສະເໝີມາ ແລະ ເປນຜູ້ທີຶ່ພວກເຮົາປາຖະໜາ
ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ? ນັົ້ນຄືພຣະອົງ! ຄືພຣະອົງແທ້ໆ! ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຮົາ!
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ພຣະອົງເປນຄວາມຈິງ, ເປນຫົນທາງ ແລະ ເປນຊີວິດ! ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້
ອີກຄັົ້ງ ແລະ ໄດ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຢຸດຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຈາກການຫົງທາງ. ພວກເຮົາໄດ້
ກັບມາສູ່ເຮືອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ກັບມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ຊ້ອງໜ້
າພຣະອົງ, ພວກເຮົາໄດ້ປະຈັກໃບໜ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫົນທາງທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງໜ້າ.
ໃນເວລານີົ້ ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນແລ້ວ; ພວກເຮົາບໍ່ສົງໄສອີກຕໍ່ໄປ
ວ່າ ພຣະອົງແມ່ນຫຍັງ, ບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງອີກຕໍ່ໄປ ແລະ
ພວກເຮົາກົົ້ມລົງຂາບຕໜ
ໍ່ ້າພຣະອົງ. ພວກເຮົາບໍ່ປາຖະໜາໄປຫາຍກວ່າການຕິດຕາມຮອຍບາດກ້າວ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດຊົວ
ົ່ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະອົງ ແລະ ຕອບ
ແທນພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ແລະ ຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີຶ່ມີໃຫ້ກັບພວກເຮົາ; ແລະ ເຊືຶ່ອ
ຟງການຈັດແຈງ ແລະ ການປັ້ນແຕ່ງຂອງພຣະອົງ, ຮ່ວມມືກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຮັດທຸກ
ຢ່າງທີຶ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງມອບໝາຍໃຫ້ກບ
ັ ພວກເຮົານັົ້ນສໍາເລັດລົງ.
ການທີຶ່ຖືກເອົາຊະນະໂດຍພຣະເຈົົ້າຄືກັບການແຂ່ງຂັນສິລະປະການຕໍ່ສູ້.
ພຣະທໍາແຕ່ລະຂໍ້ໂຈມຕີຈຸດຕາຍຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບາດເຈັບ ແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ. ພຣະອົງເປີດເຜີຍຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ, ຈິນຕະນາການຂອງພວກ
ເຮົາ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາ. ຈາກທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາເວົົ້າ ແລະ ເຮັດ ຈົນເຖິງ
ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດທຸກຢ່າງຂອງພວກເຮົາ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພວກເຮົາຖືກ
ເປີດເຜີຍໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາວະຢ້ານກົວ ແລະ ສັົ່ນເຊັນໂດຍບໍ່ມີ
ບ່ອນໃຫ້ເຊືຶ່ອງຄວາມອັບອາຍຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງບອກເຮົາແຕ່ລະຢ່າງກ່ຽວກັບທຸກການກະທໍາ
ຂອງພວກເຮົາ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເຈດຕະນາຂອງພວກເຮົາ, ແມ່ນແຕ່ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທີຶ່ພວກ
ເຮົາບໍ່ເຄີຍຄົົ້ນພົບດ້ວຍຕົວເອງຈັກເທືຶ່ອ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສກວ່າພວກເຮົາເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ສົມບູນ
ແບບທີຶ່ເປນຕາສົມເພດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ.
ພຣະອົງພິພາກສາພວກເຮົາທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ, ຕີສອນພວກເຮົາທີຶ່ໝິຶ່ນປະໝາດ ແລະ ກ່າວ
ໂທດພຣະອົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສກວ່າ ໃນສາຍຕາຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາບໍ່ມີຈຸດເດັົ່ນແຫ່ງ
ການໄຖ່ບາບແມ່ນແຕ່ຢ່າງດຽວ, ຮູ້ສກວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນຊາຕານທີຶ່ມີຊີວິດຢູ່. ຄວາມຫວັງຂອງພວກ
ເຮົາຖືກທໍາລາຍລົງ; ພວກເຮົາບໍ່ກ້າຮຽກຮ້ອງຈາກພຣະອົງໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຫື ມີແນວຄິດວາດຝນ
ກ່ຽວກັບພຣະອົງອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄວາມຝນຂອງພວກເຮົາກຫາຍໄປຂ້າມຄືນ. ນີົ້ຄືຄວາມຈິງ
ທີຶ່ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຮົາທີຶ່ສາມາດ
ຍອມຮັບໄດ້. ພາຍໃນໄລຍະຊ່ວງເວລາດຽວ, ພວກເຮົາສູນເສຍຄວາມສົມດຸນພາຍໃນຕົວພວກເຮົາ
ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໃນຫົນທາງທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງໜ້າໄດ້ແນວໃດ ຫື ຈະສືບຕໍ່ໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ແນວໃດ. ມັນເບິຶ່ງຄືກັບວ່າ ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນໄປຢູ່ທີຶ່ຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ຄື
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ກັບວ່າພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບກັບພຣະເຢຊູເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ ຫື ໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງເລີຍ. ທຸກສິຶ່ງທີຢ
ຶ່ ູ່ຕໍ່ຕາຂອງ
ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມນງົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາລັງເລໄປມາໂດຍບໍ່
ເດັດຂາດ. ພວກເຮົາຕົກຕະລງ, ພວກເຮົາຜິດຫວັງ ແລະ ສ່ວນເລິກໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາກມີ
ຄວາມໂມໂຫ ແລະ ຄວາມອັບປະຍົດທີຶ່ອົດກັົ້ນບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາພະຍາຍາມລະບາຍ, ຫາທາງອອກ
ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຄື ສືບຕໍ່ລຖ້າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົົ້ນພຣະເຢຊູເຈົົ້າຂອງພວກເຮົາ, ເພືຶ່ອພວກເຮົາ
ອາດຖອກເທຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຮັບເອົາພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຫາຍຄັົ້ງທີຶ່ພວກເຮົາເບິຶ່ງພາຍນອກ
ຄືກັບວ່າທຸ່ນທ່ຽງ, ບໍ່ອວດດີ ຫື ຖ່ອມຕົວ, ແຕ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເປນທຸກໃຈກັບ
ຄວາມຮູ້ສກແຫ່ງການສູນເສຍທີຶ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ສກມາກ່ອນເລີຍ. ເຖິງວ່າບາງຄັົ້ງ ພວກເຮົາອາດ
ໃຈເຢນແບບຜິດປົກກະຕິຢູ່ພາຍນອກ, ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາກຟົດຍ້ອນຄວາມທລະມານຄືກັບທະເລ
ທີຶ່ມີພາຍຸຮ້າຍແຮງ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງໄດ້ລົບລ້າງຄວາມຫວັງ ແລະ
ຄວາມຝນທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ, ນໍາຈຸດສິົ້ນສຸດມາສູ່ຄວາມປາຖະໜາທີຶ່ສິົ້ນເປືອງຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົົ້ນຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງໄດ້ເປີດອ່າວ
ທະເລເລິກລະຫວ່າງພວກເຮົາ ແລະ ພຣະອົງ ເຊິຶ່ງເປນອ່າວທະເລເລິກທີຶ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຕັມໃຈທີຶ່ຈະຂ້າມ
ໄປ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງແມ່ນຄັົ້ງທໍາອິດທີຶ່ພວກເຮົາໄດ້ທົນທຸກກັບຄວາມ
ຍາກລໍາບາກຢ່າງໃຫຍ່ຫວງ ເຊິຶ່ງເປນຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຍົກຍ້ອງກຽດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ຄວາມບໍ່ທົນຕໍ່ການກະທໍາຜິດຂອງມະນຸດຢ່າງແທ້ຈິງ, ດ້ວຍວ່າເມືຶ່ອປຽບທຽບກັບຄວາມຕໍໍ່າຊ້າ ແລະ
ຄວາມບໍ່ບລິສຸດຂອງພວກເຮົາແລ້ວແມ່ນຍິຶ່ງໃຫຍ່ເຫືອເກີນ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເປນຄັົ້ງທໍາອິດວ່າ ພວກເຮົາອວດດີ ແລະ ໂອ້ອວດຫາຍພຽງ
ໃດ, ແລະ ຮູ້ວ່າມະນຸດຈະບໍ່ມີທາງເທົົ່າທຽມກັບພຣະເຈົົ້າ ຫື ເທົົ່າກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ. ການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປາຖະໜາທີຶ່ຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນອຸປະນິໄສ
ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມດັົ່ງກ່າວ, ເພືຶ່ອກໍາຈັດທໍາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ນີົ້ຈາກພວກເຮົາເອງໃຫ້ໄວເທົົ່າທີຶ່ຈະໄວ
ໄດ້ ແລະ ເພືຶ່ອຢຸດຄວາມຊົົ່ວຊ້າ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນຕາຊັງຕໍ່ພຣະອົງ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຍິນດີທີຶ່ຈະເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ກະບົດຕໍ່ການຈັດແຈງ
ແລະ ການປັ້ນແຕ່ງຂອງພຣະອົງອີກຕໍ່ໄປ. ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງມອບຄວາມ
ປາຖະໜາເພືຶ່ອການຢູ່ລອດໃຫ້ກັບພວກເຮົາອີກຄັົ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຍິນດີທີຶ່ຈະ
ຍອມຮັບພຣະອົງເປນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົົ້ນ... ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະ,
ອອກຈາກນະຮົກ, ອອກຈາກເຫວແຫ່ງຄວາມມືດຂອງຄວາມຕາຍ... ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງ
ສຸດໄດ້ຮັບເອົາພວກເຮົາ, ເຊິຶ່ງເປນຄົນກຸ່ມນີົ້! ພຣະອົງມີໄຊຊະນະເໜືອຊາຕານ ແລະ ໄດ້ເອົາຊະນະ
ສັດຕູຈໍານວນຫວງຫາຍຂອງພຣະອົງແລ້ວ!
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ພວກເຮົາເປນພຽງກຸ່ມຄົນທໍາມະດາ, ມີອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອຊາມຂອງຊາຕານ, ເປນຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ກໍານົດຊະຕາກໍາໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນຍຸກຕ່າງໆ ແລະ ເປນຄົນຂັດສົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຍົກຂົ້ນຈາກກອງ
ຂີົ້ສັດ. ພວກເຮົາເຄີຍຖືກພຣະເຈົົ້າປະຕິເສດ ແລະ ກ່າວໂທດ, ແຕ່ຕອນນີົ້ ພວກເຮົາຖືກພຣະອົງເອົາ
ຊະນະແລ້ວ. ຈາກພຣະເຈົົ້າ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດ ແລະ ຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຕະຫອດໄປເປນນິດ. ບໍ່
ວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ໃສໃນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະອົດກັົ້ນຕໍ່ການຂົົ່ມເຫັງ ແລະ ຄວາມ
ລໍາບາກຍາກແຄ້ນຫຍັງກຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອອກຫ່າງຈາກຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າອົງຊົງ
ລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້. ຍ້ອນພຣະອົງເປນພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປນເສັົ້ນທາງໄຖ່ບາບແຫ່ງ
ດຽວຂອງພວກເຮົາ!
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າຂະຫຍາຍໄປຂ້າງໜ້າຄືກັບນໍໍ້າທີຶ່ຢູ່ໃນນໍໍ້າພຸ ແລະ ມັນຖືກມອບໃຫ້ກັບ
ເຈົົ້າ, ໃຫ້ກັບເຮົາ, ແລະ ໃຫ້ກັບຄົນອືຶ່ນ, ໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ລຖ້າການ
ປາກົດຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຄືກັບດວງຕາເວັນ ແລະ ດວງເດືອນທີຶ່ປ່ຽນກັນຂົ້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກບໍ່ຢຸດເຊົາເຊັົ່ນ
ດຽວກັນ ແລະ ຈະປະຕິບັດໃນຕົວເຈົົ້າ, ໃນຕົວເຮົາ, ໃນຄົນອືຶ່ນ ແລະ ໃນທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມຮອຍ
ບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍອມຮັບການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງ.
ວັນທີ 23 ມີນາ 2010

ພ ຣະ ເຈົົ້າ ຊົງ ຄຸ້ມ ຄອງຢູ່ເ ໜ ືອ ຊະ ຕາ ກໍາ ຂອງມະ ນ ຸດ ຊາ ດທ ັງ ມວນ
ໃນຖານະທີຶ່ເປນສະມາຊິກຂອງຊົນຊາດມະນຸດ ແລະ ຄຣິດສະຕຽນທີຶ່ເຫືົ້ອມໃສສັດທາ, ມັນຄື
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພັນທະຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນທີຶ່ຈະຖວາຍຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງພວກ
ເຮົາເພືຶ່ອບັນລຸຕາມການມອບໝາຍຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຍ້ອນການເປນຢູ່ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມາ
ຈາກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມັນດໍາລົງຢູ່ໄດ້ຍ້ອນອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ
ຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນເພືອ
ຶ່ ການມອບໝາຍຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອຈຸດປະສົງທີຶ່ຊອບທໍາຂອງ
ມະນຸດຊາດ ແລ້ວຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາກຈະຮູ້ສກບໍ່ສົມຄວນແກ່ຜູ້ຄນ
ົ ທີຶ່ຍອມເສຍສະຫະຊີວິດ
ເພືຶ່ອການມອບໝາຍຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກບໍ່ສົມຄວນແກ່ພຣະເຈົົ້າ ຜູ້ເຊິຶ່ງຈັດກຽມທຸກ
ສິຶ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ກັບພວກເຮົາ.
ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສ້າງໂລກນີົ້, ພຣະອົງໄດ້ສ້າງມະນຸດຊາດນີົ້ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງເປນຜູ້ສ້າງ
ວັດທະນະທໍາຂອງຊາວເກຣັກບູຮານ ແລະ ອາລິຍະທໍາຂອງມະນຸດ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ປອບ
ໂຍນມະນຸດຊາດນີົ້ ແລະ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ດູແລມະນຸດຊາດທັງກາງຄືນ ແລະ ກາງເວັນ. ການ
ພັດທະນາ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກອໍານາດອະທິປະໄຕ
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ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ປະຫວັດສາດ ແລະ ອະນາຄົດຂອງມະນຸດຊາດບໍ່ສາມາດໜີລອດຈາກ
ແບບແຜນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຖ້າເຈົົ້າເປນຄຣິດສະຕຽນທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລ້ວເຈົົ້າກຈະເຊືຶ່ອຢ່າງແນ່ນອນວ່າ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຄວາມຫົົ້ມຈົມຂອງປະເທດ ຫື ຊົນຊາດໃດກຕາມແມ່ນເກີດຂົ້ນຕາມ
ແບບແຜນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຮູ້ຈັກຊະຕາກໍາຂອງປະເທດຊາດ ຫື ຊົນຊາດໄດ້ ແລະ
ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຄວບຄຸມວິທີທາງຂອງມະນຸດຊາດນີົ້ໄດ້. ຖ້າມະນຸດຊາດປາຖະໜາທີຶ່ຈະມີຊະຕາກໍາ
ທີຶ່ດີ, ຖ້າປະເທດໃດໜຶ່ງປາຖະໜາທີຶ່ຈະມີຊະຕາກໍາທີຶ່ດີ ແລ້ວມະນຸດຕ້ອງກົົ້ມລົງ
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ, ສໍານກຜິດ ແລະ ສາລະພາບບາບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ຊະຕາກໍາ ແລະ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຈະເປນຄວາມຫາຍຍະນະທີຶ່ບໍ່ສາມາດຫີກລ່ຽງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ໃຫ້ຫວນກັບໄປເບິຶ່ງໃນຊ່ວງເວລາເມືຶ່ອໂນອາສ້າງເຮືອສໍາເພົາ: ມະນຸດຊາດເສືຶ່ອມຊາມຫາຍ, ຜູ້
ຄົນໄດ້ຫັນໜີຈາກການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ດູແລພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ພວກ
ເຂົາໄດ້ສູນເສຍພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົາົ້ . ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນຄວາມມືດ ໂດຍປາສະຈາກແສງ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງປາສະຈາກສິນລະທໍາໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຖິົ້ມຕົວ
ພວກເຂົາເອງໃຫ້ກັບຄວາມຊົົ່ວຊ້າຢ່າງເສືຶ່ອມເສຍ. ຄົນປະເພດນີົ້ບໍ່ສາມາດຮັບ ພຣະສັນຍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າອີກຕໍ່ໄປ; ພວກເຂົາບໍ່ສົມຄວນເປນພະຍານເຖິງໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ໄດ້ຍິນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຍ້ອນພວກເຂົາໄດ້ປະຖິົ້ມພຣະເຈົົ້າ, ໄດ້ປະຖິົ້ມທຸກຢ່າງທີຶ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ກັບພວກ
ເຂົາ ແລະ ໄດ້ລືມຄໍາສັົ່ງສອນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫັນໜີຈາກພຣະເຈົົ້າໄກອອກໄປ
ເລືົ້ອຍໆ ແລະ ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປນຄົນທີຶ່ຊົົ່ວຊ້າເກີນເຫດຜົນທັງໝົດ ແລະ
ຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງຊົົ່ວຮ້າຍເພີຶ່ມຂົ້ນເລືົ້ອຍໆ. ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຍ່າງເຂົົ້າໃກ້ຄວາມຕາຍ
ຫາຍຂົ້ນ ແລະ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມໂກດຮ້າຍ ແລະ ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ໂນອາທີຶ່
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫົບຫີກສິງຶ່ ຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເພິຶ່ນຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຍິນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໄດ້ຍິນຄໍາສັົ່ງສອນຂອງພຣະອົງ. ເພິຶ່ນໄດ້ສ້າງເຮືອສໍາເພົາຕາມຄໍາສັົ່ງແຫ່ງພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຮວບຮວມສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດທຸກປະເພດ. ດ້ວຍເຫດນີົ້ ເມືຶ່ອທຸກສິງຶ່ ຖືກຕຽມການໄວ້
ແລ້ວ, ພຣະເຈົົ້າກປ່ອຍການທໍາລາຍລ້າງຂອງພຣະອົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ມີພຽງແຕ່ໂນອາ ແລະ
ສະມາຊິກຄົນອືຶ່ນອີກເຈັດຄົນເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ລອດຈາກການທໍາລາຍລ້າງນັົ້ນ ຍ້ອນໂນອາ
ນະມັດສະການພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຫົບຫີກສິຶ່ງຊົວ
ົ່ ຮ້າຍ.
ຕອນນີົ້ໃຫ້ມາເບິຶ່ງໃນຍຸກປດຈຸບັນ ນັົ້ນກຄື: ມະນຸດທີຶ່ມີຄວາມຊອບທໍາຄືກນ
ັ ກັບໂນອາ ຜູ້ເຊິຶ່ງ
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫົບຫີກສິງຶ່ ຊົົ່ວຮ້າຍນັົ້ນ ແມ່ນໄດ້ສູນຫາຍໄປໝົດແລ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ
ຕາມ ພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງມີຄວາມເມດຕາຕມ
ໍ່ ະນຸດຊາດນີົ້ ແລະ ຍັງຄົງໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງ
ຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ສະເໝີ. ພຣະເຈົົ້າສະແຫວງຫາຄົນທີຶ່ປາຖະໜາຢາກໃຫ້ພຣະອົງປາກົດຕົວ. ພຣະອົງ
ສະແຫວງຫາຄົນທີຶ່ສາມາດໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ລືມການມອບໝາຍຂອງພຣະອົງ
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ແລະ ຖວາຍຫົວໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງສະແຫວງຫາຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອຟງ
ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍທີຶ່ຢູ່ຕໜ
ໍ່ ້າພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ. ຖ້າຫາກເຈົົ້າອຸທິດຕົນໃຫ້
ກັບພຣະເຈົົ້າ, ບໄໍ່ ດ້ຖືກຂັດຂວາງໂດຍອໍານາດ ຫື ກອງກໍາລັງໃດໜຶ່ງ ແລ້ວພຣະເຈົົ້າກຈະເບິຶ່ງເຈົົ້າດ້ວຍ
ຄວາມຊົມຊອບ ແລະ ຈະປະທານພອນຂອງພຣະອົງມາຍັງເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າມີຖານະທີຶ່ສູງສົົ່ງ, ມີຊືຶ່ສຽງອັນ
ຊົງກຽດ, ປະກອບດ້ວຍຄວາມຮູ້ທີຶ່ເຫືອລົົ້ນ, ເປນເຈົົ້າຂອງຊັບສິນທີຶ່ອຸດມ
ົ ສົມບູນ ແລະ ມີໜ້າມີຕາ
ໃນສັງຄົມ, ແຕ່ສິຶ່ງເຫົົ່ານີບ
ົ້ ໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງເຈົົ້າຈາກການມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອຮັບເອົາການຮຽກເອີົ້ນ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງພຣະອົງແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຈາກເຈົົ້າ, ແລ້ວທຸກສິຶ່ງທີເຶ່ ຈົົ້າເຮັດກຈະເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຄວາມໝາຍທີຶ່ສຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ເປນ
ກິດຈະການທີຶ່ຊອບທໍາທີຶ່ສຸດຂອງມະນຸດຊາດ. ຖ້າເຈົົ້າປະຕິເສດການເອີົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນເຫັນແກ່
ຖານະ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງເຈົົ້າເອງ, ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົາົ້ ເຮັດກຈະຖືກສາບແຊ່ງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ແມ່ນ
ຈະຖືກພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງ. ບາງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າເປນປະທານປະເທດ, ນັກວິທະຍາສາດ, ສິດຍາພິບານ ຫື
ເຖົົ້າແກ່, ແຕ່ບໍ່ວ່າຕໍາແໜ່ງຂອງເຈົົ້າຈະສູງສົົ່ງສໍໍ່າໃດກຕາມ, ຖ້າເຈົົ້າເພິຶ່ງພາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງເຈົົ້າໃນພາລະໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າ, ແລ້ວເຈົົ້າກຈະເປນຄົນລົົ້ມເຫວຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຈະສູນເສຍ
ການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດເວລາ, ເພາະພຣະເຈົົ້າບໍ່ຍອມຮັບຫຍັງເລີຍທີຶ່ເຈົົ້າເຮັດ ແລະ
ພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມຮັບວ່າ ອາຊີບຂອງເຈົົ້າເປນອາຊີບທີຶ່ຊອບທໍາ ຫື ຍອມຮັບວ່າ ເຈົົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກ
ເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດຊາດ. ພຣະອົງຈະເວົົ້າວ່າ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຮັດແມ່ນການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້
ແລະ ອໍານາດຂອງມະນຸດເພືຶ່ອຜັກການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈົົ້າອອກຫ່າງຈາກມະນຸດ ແລະ ກໍ່ເປນເຊັົ່ນ
ນັົ້ນເພືຶ່ອປະຕິເສດການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງຈະກ່າວວ່າ ເຈົົ້າກໍາລັງນໍາພາມະນຸດຊາດໄປສູ່
ຄວາມມືດ, ສູ່ຄວາມຕາຍ ແລະ ສູ່ການເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງການເປນຢູ່ທີຶ່ປາສະຈາກຂໍ້ຈໍາກັດ ເຊິຶ່ງມະນຸດໄດ້
ສູນເສຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການອວຍພອນຂອງພຣະອົງ.
ນັບຕັົ້ງແຕ່ການກໍາເນີດວິທະຍາສາດສັງຄົມຂອງມວນມະນຸດ, ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດກວຸ້ນຢູ່ນໍາ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້. ແລ້ວວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ກກາຍມາເປນເຄືຶ່ອງມືສໍາລັບການ
ປົກຄອງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ມີພືົ້ນທີຶ່ພຽງພອີກຕໍ່ໄປສໍາລັບໃຫ້ມະນຸດນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່
ມີເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ຈະນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຄວາມຊືຶ່ນຊົມຍິນດີອີກຕໍ່ໄປ. ຕໍາແໜ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້
ຫຼຸດຕໍໍ່າລົງຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ຖ້າປາສະຈາກພຣະເຈົົ້າໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາ, ໂລກພາຍ
ໃນໃນຂອງມະນຸດກໍ່ມືດມົນ, ສິົ້ນຫວັງ ແລະ ວ່າງເປົົ່າ. ຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ເກີດມີນັກວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫາຍຄົນ, ນັກປະຫວັດສາດ ແລະ ນັກການເມືອງເກີດຂົ້ນເພືຶ່ອອະທິບາຍທິດສະດີແຫ່ງວິທະຍາສາດ
ສັງຄົມ, ທິດສະດີແຫ່ງການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ ແລະ ທິດສະດີອນ
ືຶ່ ໆທີຶ່ຂັດແຍ່ງກັບຄວາມຈິງ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດ, ເພືຶ່ອເຕີມເຕັມຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ແລ້ວໃນລັກສະນະນີົ້,
ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສ້າງທຸກສິຶ່ງ ກຍິຶ່ງໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນທິດສະດີແຫ່ງວິວັດທະນາ
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ການກຍິຶ່ງມີຈໍານວນຫາຍຂົ້ນ. ນອກຈາກນັົ້ນ ກມີຄົນຈໍານວນຫາຍຄົນທີຶ່ເຫັນການບັນທກແຫ່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມນັົ້ນ ເປນເໝື
ອນກັບເລືຶ່ອງເລົົ່າລື ແລະ ຕໍານານ. ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ຄົນເລີຶ່ມບສ
ໍ່ ົນໃຈຕໍ່ກຽດສັກສີ ແລະ
ຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຂໍ້ຄິດເຫັນທີຶ່ວ່າ ພຣະເຈົົ້າມີຢູ່ ແລະ ມີອໍານາດເໜືອທຸກສິງຶ່ .
ຄວາມຢູ່ລອດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຊະຕາກໍາຂອງປະເທດ ແລະ ຊົນຊາດບໍ່ສໍາຄັນກັບພວກເຂົາອີກຕໍ່
ໄປແລ້ວ ແລະ ມະນຸດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີຶ່ວ່າງເປົົ່າ ເຊິຶ່ງສົນໃຈແຕ່ການກິນ, ດືຶ່ມ ແລະ
ສະແຫວງຫາຄວາມພໃຈເທົົ່ານັົ້ນ... ມີຄົນສ່ວນໜ້ອຍທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາດ້ວຍຕົນເອງວ່າ ພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນປດຈຸບັນຢູ່ບ່ອນໃດ ຫື ຄົົ້ນຫາວິທີທີຶ່ພຣະອົງປົກຄອງ ແລະ ປັ້ນ
ແຕ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ໂດຍມະນຸດບໍ່ຮູ້ຕົວ, ອາລິຍະທໍາຂອງມະນຸດກຍິຶ່ງມີ
ຄວາມສາມາດໜ້ອຍລົງທີຶ່ຈະຂັດກັບຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດ ແລະ ຍັງມີຄົນຢ່າງຫວງຫາຍທີຶ່
ຮູ້ສກວ່າ ການດໍາລົງຊີວິດແບບນີົ້ໃນໂລກ ພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມສຸກໜ້ອຍກວ່າຄົນທີຶ່ໄດ້ຕາຍໄປ
ແລ້ວ. ແມ່ນແຕ່ຄົນໃນປະເທດທີຶ່ເຄີຍມີຄວາມສີວິໄລສູງກຈົົ່ມກັບຄວາມທຸກດັົ່ງກ່າວ. ຍ້ອນວ່າຫາກ
ປາສະຈາກການນໍາພາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ວ່າຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກສັງຄົມສາດໃດໆ ຈະພະຍາຍາມຄົົ້ນ
ຄິດຢ່າງໜັກເພືຶ່ອຮັກສາອາລິຍະທໍາຂອງມະນຸດຫາຍສໍໍ່າໃດ, ມັນກບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດ
ຕືຶ່ມເຕັມຄວາມວ່າງເປົົ່າໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດໄດ້, ຍ້ອນບໍ່ມີໃຜສາມາດເປນຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້
ແລະ ບໍ່ມີທິດສະດີທາງສັງຄົມໃດທີຶ່ສາມາດປ່ອຍມະນຸດໃຫ້ເປນອິດສະຫະຈາກຄວາມວ່າງເປົົ່າທີຶ່ເຂົາ
ທົນທຸກຢູ່. ວິທະຍາສາດ, ຄວາມຮູ້, ອິດສະຫະພາບ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເວລາຫວ່າງ, ຄວາມສະດວກ
ສະບາຍ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນການປອບໃຈມະນຸດພຽງຊົົ່ວຄາວເທົົ່ານັົ້ນ. ເຖິງວ່າຈະມີສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້, ມະນຸດກ
ຍັງເຮັດບາບໂດຍຫີກເວັົ້ນບໍ່ໄດ້ ແລະ ສະແດງຄວາມໂສກເສົົ້າກັບຄວາມບຍ
ໍ່ ຸຕິທໍາຂອງສັງຄົມ. ສິຶ່ງເຫົົ່າ
ນີົ້ບໍ່ສາມາດຢບຢັ້ງຄວາມຢາກໄດ້ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດໃນການຄົົ້ນຫາ. ນີົ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ
ມະນຸດຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການເສຍສະຫະ ແລະ ການຄົົ້ນຫາທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມຄິດຂອງ
ມະນຸດຈຶ່ງພຽງແຕ່ສາມາດນໍາພາໄປສູ່ຄວາມທຸກທລະມານຫາຍຂົ້ນ ແລະ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດດໍາ
ລົງຢູ່ໃນສະພາວະແຫ່ງຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ຕະຫອດເວລາ, ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີຜະເຊີນກັບອະນາຄົດຂອງ
ມະນຸດຊາດ ຫື ວິທີຜະເຊີນກັບເສັົ້ນທາງທີຶ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ. ມະນຸດຍິຶ່ງຈະຢ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້
ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຢ້ານຄວາມຮູ້ສກວ່າງເປົົ່າ. ໃນໂລກນີົ້ ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດເສລີ
ຫື ປະເທດທີຶ່ປາສະຈາກສິດທິມະນຸດ, ເຈົົ້າກບໍ່ສາມາດຫົບໜີຈາກຊະຕາກໍາຂອງມະນຸດໄດ້ຢ່າງແທ້
ຈິງ. ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເປນຜູ້ປົກຄອງ ຫື ຄົນທີຶ່ຖືກປົກຄອງ, ເຈົົ້າກບໍ່ສາມາດຫບ
ົ ໜີຈາກຄວາມປາຖະໜາ
ທີຶ່ຈະຄົົ້ນຫາຊະຕາກໍາ, ຄວາມລກລັບ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລ້ວ
ແຮງໄກທີຶ່ເຈົົ້າຈະສາມາດຫົບໜີຈາກຄວາມຮູ້ສກສັບສົນກັບຄວາມວ່າງເປົົ່າ. ປະກົດການດັົ່ງກ່າວ ເຊິຶ່ງ
ເປນປົກກະຕິກັບມະນຸດຊາດທັງໝົດ ແມ່ນຖືກເອີົ້ນໂດຍນັກສັງຄົມສາດວ່າເປນ ປະກົດການທາງ
ສັງຄົມ, ແຕ່ບໍ່ມີບຸກຄົນຍິຶ່ງໃຫຍ່ຄົນໃດສາມາດອອກມາແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວນີົ້ໄດ້. ໃນທີຶ່ສຸດ ມະນຸດ
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ກຍັງເປນມະນຸດ. ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຖືກແທນທີຶ່ໂດຍມະນຸດຄົນໃດໄດ້.
ມະນຸດຊາດບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການສັງຄົມທີຶ່ຍຸຕິທໍາ ເຊິຶ່ງທຸກຄົນໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູເປນຢ່າງດີ ແລະ ສະເ
ໝີພາບກັນ ແລະ ເປນອິດສະຫະ, ແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຕ້ອງການແມ່ນຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ການຈັດກຽມຊີວິດທີຶ່ພຣະອົງມີໃຫ້ກັບພວກເຂົາ. ມີພຽງແຕ່ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ຮັບການຈັດກຽມຊີວິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມປາຖະໜາເພືຶ່ອຄົົ້ນ
ຫາ ແລະ ຄວາມວ່າງເປົົ່າຝ່າຍວິນຍານຂອງມະນຸດຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຖ້າປະຊາຊົນຂອງ
ປະເທດ ຫື ຊົນຊາດໃດໜຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ການເບິຶ່ງແຍງຈາກພຣະເຈົົ້າ,
ແລ້ວປະເທດ ຫື ຊົນຊາດດັົ່ງກ່າວກຈະເດີນຢູ່ບົນເສັົ້ນທາງຄວາມຊຼຸດໂຊມ, ເສັົ້ນທາງສູ່ຄວາມມືດ
ແລະ ຈະຖືກທໍາລາຍລ້າງໂດຍພຣະເຈົົ້າ.
ບາງເທືຶ່ອປະເທດຂອງເຈົົ້າກໍາລັງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນປດຈຸບັນ ແຕ່ຖ້າເຈົົ້າປ່ອຍໃຫ້ຄົນຂອງເຈົົ້າ
ຫັນໜີຈາກພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວປະເທດຂອງເຈົົ້າກຈະພົບກັບການສູນເສຍການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຫາຍຂົ້ນເລືົ້ອຍໆ. ອາລິຍະທໍາຂອງປະເທດຂອງເຈົາົ້ ອາດຈະຖືກຢຽບຢ່າຢູ່ໃຕ້ຕີນເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ
ອີກບໍ່ດົນ ຜູ້ຄົນກຈະລຸກຮືຂົ້ນຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສາບແຊ່ງສະຫວັນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຊະຕາກໍາຂອງ
ປະເທດໃດໜຶ່ງອາດຈະຖືກທໍາລາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ພຣະເຈົົ້າຈະສ້າງປະເທດມະຫາອໍານາດຂົ້ນເພືຶ່ອ
ຈັດການກັບປະເທດເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກພຣະເຈົົ້າສາບແຊ່ງ ແລະ ອາດຈະກວດລ້າງພວກເຂົາອອກຈາກໜ້າ
ແຜ່ນດິນໂລກ. ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຄວາມລົົ້ມຈົມຂອງປະເທດ ຫື ຊົນຊາດໃດໜຶ່ງແມ່ນໄດ້
ຖືກທໍານາຍໄວ້ແລ້ວ ແລະ ຂົ້ນຢູ່ກັບວ່າ ຜູ້ປົກຄອງຂອງປະເທດ ຫື ຊົນຊາດນັົ້ນຈະ
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ ແລະ ພວກເຂົາຈະນໍາພາປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ
ຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ຫື ບ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ ຍ້ອນຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາ ແລະ
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈງິ ມີໜອ
້ ຍ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງປະທານຄວາມຊົມຊອບພິເສດກັບປະເທດທີຶ່
ມີສາສະໜາຄຣິດເປນສາສະໜາແຫ່ງຊາດ. ພຣະອົງຮວບຮວມປະເທດເຫົົ່ານີົ້ເຂົົ້າກັນເພືຶ່ອສ້າງຄ້າຍທີຶ່
ຂ້ອນຂ້າງຊອບທໍາຂອງໂລກ ໃນຂະນະທີຶ່ປະເທດເຊິຶ່ງບໍ່ມີພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປະເທດທີຶ່ບໍ່
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງກກາຍມາເປນປລະປກຂອງຄ້າຍທີຶ່ຊອບທໍາ . ໃນລັກສະນະນີົ້,
ພຣະເຈົົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ມີພືົ້ນທີຶ່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບເອົາ
ປະເທດທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດສິດອໍານາດທີຶ່ຊອບທໍາ ເພືຶ່ອກໍານົດການລົງໂທດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະເທດ
ເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ຍັງມີໜ້ອຍຄົນທີຶ່ອອກມາເພືຶ່ອນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ
ເພາະມະນຸດໄດ້ຫ່າງເຫີນຈາກພຣະອົງຫາຍແລ້ວ ແລະ ມະນຸດກ ລືມໄລພຣະເຈົົ້າເປນເວລາດົນນານ
ມາແລ້ວ. ຍັງມີພຽງແຕ່ບາງປະເທດທີຶ່ປະຕິບັດຄວາມຊອບທໍາ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານຄວາມບໍ່ຊອບທໍາເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ. ແຕ່ສງິຶ່ ນີົ້ແມ່ນໄກຈາກຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍ ຍ້ອນບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ປະເທດໃດທີຶ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າປົກຄອງຢູເ່ ໜືອຜູ້ຄົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ມີພັກການເມືອງ
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ໃດທີຶ່ຈະເຕົົ້າໂຮມປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງເພືອ
ຶ່ ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ; ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສູນເສຍພືົ້ນທີຶ່ເໝ
າະສົມຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທຸກໆປະເທດ, ຊົນຊາດ, ພັກປົກຄອງ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງ
ແຕ່ລະຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ກໍາລັງທີຶ່ຊອບທໍາມີຢູ່ໃນໂລກນີົ້, ແຕ່ອໍານາດການປົກຄອງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມີຢູ່ໃນ
ຫົວໃຈຂອງມະນຸດນັົ້ນແມ່ນອ່ອນແອຫາຍ. ຫາກປະສາຈາກການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເວທີທາງ
ການເມືອງກຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມສັບສົນບໍ່ເປນລະບຽບ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕ້ານທານການໂຈມຕີພຽງຄັົ້ງ
ດຽວໄດ້. ສໍາລັບມະນຸດຊາດ, ການປາສະຈາກການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົົ້າກເປນເໝືອນກັບການບໍ່
ມີດວງຕາເວັນ. ບໍ່ວ່າຜູ້ປົກຄອງຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງພາກພຽນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາສໍໍ່າໃດ,
ບໍ່ວ່າ ມະນຸດຊາດຈະຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຼຸມອັນຊອບທໍາຫາຍສໍໍ່າໃດກຕາມ, ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດເລີຍຈະ
ປ່ຽນແປງ ຫື ເຮັດໃຫ້ຊະຕາກໍາຂອງມະນຸດຊາດດີຂົ້ນ. ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ປະເທດທີຶ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການ
ລ້ຽງດູ, ນຸ່ງຫົົ່ມກິນດີ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິສຸກ ແມ່ນປະເທດທີຶ່ດີ ແລະ ເປນປະເທດ
ທີຶ່ມີການນໍາພາທີຶ່ດີ. ແຕ່ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຄິດແບບນັົ້ນ. ພຣະອົງເຊືຶ່ອວ່າ ປະເທດໃດໜຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີໃຜ
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າແມ່ນປະເທດທີຶ່ພຣະອົງຈະທໍາລາຍລ້າງ. ວິທີການຄິດຂອງມະນຸດບໍ່ຖືກກັບ
ວິທີການຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຖ້າຫົວໜ້າປະເທດໃດໜຶ່ງບໍ່ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ
ແລ້ວຊະຕາກໍາຂອງປະເທດນີົ້ກຈະເປນປະເທດທີຶ່ໜ້າເສົົ້າ ແລະ ປະເທດນັົ້ນຈະບໍ່ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຫຍັງເລີຍ.
ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເມືອງຂອງມະນຸດ ແຕ່ຊະຕາກໍາຂອງປະເທດ ຫື ຊົນຊາດໃດໜຶ່ງ
ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າຄວບຄຸມໂລກນີົ້ ແລະ ຈັກກະວານນີົ້ທັງປວງ. ຊະຕາກໍາ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນກ່ຽວພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ບໍ່ມີມະນຸດ, ປະເທດ
ຫື ຊົນຊາດໃດທີຶ່ຖືກລະເວັົ້ນຈາກອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າມະນຸດປາຖະໜາທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກ
ຊະຕາກໍາຂອງເຂົາ, ເຂົາກຕ້ອງມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມ ແລະ
ນະມັດສະການພຣະອົງນັົ້ນຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຈະນໍາຄວາມເສືຶ່ອມເສຍ ແລະ ການດັບສູນມາຍັງ
ຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປະຕິເສດພຣະອົງ.
ໃຫ້ທົບທວນເຫດການໃນພຣະຄໍາພີໃນຫົວຂໍ້ທີຶ່ວ່າ ພຣະເຈົົ້າທໍາລາຍເມືອງໂຊໂດມ ແລະ ພ້ອມນີົ້
ກຂໃຫ້ຄິດເບິຶ່ງວ່າ ເມຍຂອງໂລດກາຍມາເປນເສົາເກືອໄດ້ແນວໃດ. ໃຫ້ຫວນກັບໄປແລ້ວຄິດເບິຶ່ງວ່າ
ປະຊາຊົນເມືອງນີເນເວສໍານກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາໂດຍປົກຄຸມດ້ວຍຜ້າກະສອບ ແລະ ຂີົ້ເທົົ່າ
ແນວໃດ; ໃຫ້ທົບທວນເບິຶ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງເກີດຂນ
ົ້ ຫັງຈາກທີຶ່ຊາວຢິວໄດ້ຄງພຣະເຢຊູໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ
2.000 ປີກ່ອນ. ຊາວຢິວຖືກໄລ່ອອກຈາກອິດສະຣາເອນ ແລະ ໜີໄປຢູ່ປະເທດອືຶ່ນໆທົົ່ວແຜ່ນດິນ
ໂລກ. ຫາຍຄົນຖືກຂ້າ ແລະ ຊົນຊາດຢິວທັງໝົດກປະສົບກັບຄວາມເຈັບປວດທີຶ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ
ຈາກການທີຶ່ປະເທດຂອງຕົນຖືກທໍາລາຍ. ພວກເຂົາໄດ້ຄງພຣະເຈົົ້າໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ນັົ້ນກຄືການສ້າງ
ບາບກໍາທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ທ້າທາຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ຊົດໃຊ້ໃນສິຶ່ງທີຶ່
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ພວກເຂົາໄດ້ກະທໍາ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ແບກຮັບເອົາຜົນຂອງການກະທໍາຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ.
ພວກເຂົາກ່າວໂທດພຣະເຈົົ້າ, ປະຕິເສດພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບຊະຕາກໍາ
ນັົ້ນກຄື: ການຖືກພຣະເຈົົ້າລົງໂທດ. ນີົ້ແມ່ນຜົນຕາມມາ ແລະ ໄພພິບັດອັນຂົມຂືຶ່ນ ທີຶ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ນໍາມາສູ່ປະເທດ ແລະ ຊົນຊາດຂອງພວກເຂົາເອງ.
ໃນປດຈຸບັນນີົ້ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກັບຄືນມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ຈຸດ
ໝາຍທໍາອິດຂອງພຣະອົງກຄືຮູບແບບການປົກຄອງພະເດັດການ ນັົ້ນກຄື: ປະເທດຈີນ ເຊິຶ່ງເປນປ້ອມ
ປາການທີຶ່ເດັດດ່ຽວຂອງລັດທິບໍ່ເຊືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຮັບກຸ່ມຄົນໂດຍສະຕິປນຍາ ແລະ ລິດ
ອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ໃນຊ່ວງເວລານີົ້, ພຣະອົງຖືກຕາມລ່າໂດຍພັກປົກຄອງຂອງຈີນໃນທຸກວິທີທາງ
ແລະ ປະສົບກັບການທົນທຸກທລະມານທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ໂດຍບໍ່ມີບ່ອນວາງສີສະຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ສາມາດ
ຊອກຫາບ່ອນທີຶ່ຈະຫົບຊ້ອນໄດ້. ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ພຣະເຈົົ້າກຍັງຄົງສືບຕໍ່ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງ
ຕັົ້ງໃຈທີຶ່ຈະປະຕິບັດ ນັົ້ນກຄື: ພຣະອົງກ່າວຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ບໍ່ມີໃຜ
ສາມາດຢງົ່ ເຖິງຄວາມລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ໃນປະເທດຈີນ ເຊິຶ່ງເປນປະເທດທີຶ່
ນັບພຣະເຈົົ້າເປນສັດຕູ, ພຣະເຈົົ້າກບໍ່ເຄີຍຢຸດເຊົາພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ກົງກັນຂ້າມ, ຫາຍຄົນໄດ້
ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດຊາດແຕ່ລະຄົນ
ລອດພົົ້ນໃຫ້ຫາຍທີສ
ຶ່ ຸດເທົົ່າທີຶ່ຈະເຮັດໄດ້. ພວກເຮົາເຊືຶ່ອວ່າ ບໍ່ມີປະເທດ ຫື ລິດອໍານາດໃດທີຶ່ສາມາດ
ຢືນຂວາງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປາຖະໜາທີຶ່ຈະບັນລຸໄດ້ . ຄົນທີຶ່ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ຕໍ່ຕ້ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ລົບກວນ ແລະ ທໍາລາຍແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຖືກລົງໂທດ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າໃນທີຶ່ສຸດ. ຄົນທີຶ່ທ້າທາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະຖືກສົງົ່ ລົງນະຮົກ; ປະເທດໃດກ
ຕາມທີຶ່ທ້າທາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຖືກທໍາລາຍ; ຊົນຊາດໃດກຕາມທີຶ່ລຸກຮືົ້ຂົ້ນເພືຶ່ອຕຕ
ໍ່ ້ານ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຖືກກວາດລ້າງອອກຈາກແຜ່ນດິນໂລກນີົ້ ແລະ ຈະບໍ່ມີຜູ້ຄົນແບບນັົ້ນໃນ
ໂລກນີົ້ອີກຕໍ່ໄປ. ເຮົາແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງທຸກຊົນຊາດ, ປະເທດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ອຸດສາຫະກໍາທັງ
ໝົດໃຫ້ຟງສຽງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພືຶ່ອເບິຶ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເພືຶ່ອສົນໃຈກັບຊະຕາກໍາຂອງ
ມະນຸດຊາດເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າເປນຜູ້ບລິສຸດທີຶ່ສຸດ, ເປນຕານັບຖືທີຶ່ສຸດ, ສູງສົົ່ງທີສ
ຶ່ ຸດ ແລະ ເປນ
ພຽງຈຸດມຸ່ງໝາຍດຽວຂອງການນະມັດສະການທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງໝົ
ດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ ເໝືອນກັບທີຶ່ເຊືົ້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ຜູ້ເຊິຶ່ງ
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ເໝືອນກັບອາດາມ ແລະ ເອວາ ຜູ້ເຊິຶ່ງ ພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ສ້າງກ່ອນ ຜູ້ເຊິຶ່ງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສວນເອເດນ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຊັດສາດໄປຂ້າງໜ້າເໝືອນກັບຄືົ້ນທະເລກ້ອນໃຫຍ່. ບໍ່ມີໃຜສາມາດກັກ
ຂັງພຣະອົງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມໃີ ຜສາມາດຢບຢງັ້ ບາດຍ່າງຂອງພຣະອົງໄດ້. ມີພຽງແຕ່ຄົນທີຶ່ຟງພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ກະຫາຍຫາພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ສາມາດຕິດຕາມ
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ບາດກ້າວຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮັບເອົາພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມພຣະອົງ ກ
ຈະປະສົບກັບໄພພິບັດທີຶ່ບໍ່ອາດຕ້ານທານໄດ້ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີຶ່ເໝາະສົມທີຶ່ສຸດ.

ພ ຣະ ເຈົົ້າ ເປ ນແ ຫ ່ງ ກໍາ ເນ ີດ ແ ຫ ່ງ ຊີວ ິດ ຂອງມະ ນ ຸດ
ເລີຶ່ມຕັົ້ງແຕ່ຕອນທີຶ່ເຈົົ້າຮ້ອງໄຫ້ເຂົົ້າມາສູ່ໂລກນີົ້, ເຈົົ້າກເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າ. ຍ້ອນ
ແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍ້ອນການກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າຂອງພຣະອົງ, ເຈົົ້າປະຕິບັດບົດບາດຂອງ
ເຈົົ້າ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນການເດີນທາງໃນຊີວິດຂອງເຈົົ້າ. ເບືົ້ອງຫັງຂອງເຈົົ້າຈະເປນແນວໃດກຕາມ ແລະ
ການເດີນທາງຂ້າງໜ້າຂອງເຈົົ້າຈະເປນແນວໃດກຕາມ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດໜີພົົ້ນຈາກການປັ້ນແຕ່ງ
ແລະ ການຈັດແຈງຈາກສະຫວັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄວບຄຸມຊະຕາກໍາຂອງພວກເຂົາເອງໄດ້, ຍ້ອນວ່າ ມີ
ພຽງແຕ່ພຣະອົງທີຶ່ປົກຄອງເໜືອທຸກສິຶ່ງເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນີົ້ໄດ້. ນັບຕັົ້ງແຕ່
ມືົ້ທີຶ່ມະນຸດເກີດຂົ້ນມາ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີນ,ີົ້ ຄຸ້ມຄອງຈັກກະວານ,
ຊີົ້ນໍາກົດລະບຽບຂອງການປ່ຽນແປງສໍາລັບສິຶ່ງທັງປວງ ແລະ ເສັົ້ນໂຄຈອນຂອງການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງ
ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ. ເຊັົ່ນດຽວກັບສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ ມະນຸດໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຢ່າງງ່ຽບໆ ແລະ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ
ຈາກຄວາມຫວານ ແລະ ນໍໍ້າຝົນ ແລະ ນໍໍ້າຄ້າງຈາກພຣະເຈົົ້າ; ເຊັົ່ນດຽວກັບສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ ມະນຸດ
ມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການປັ້ນແຕ່ງດ້ວຍມືຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງບໍ່ຮູ້ຕົວ. ຫົວໃຈ ແລະ ວິນຍານຂອງມະນຸດ
ແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງພຣະເຈົົ້າ, ທຸກສິຶ່ງໃນຊີວິດຂອງເຂົາແມ່ນຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຈົົ້າ ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະ
ເຊືຶ່ອສິຶ່ງນີົ້ ຫື ບ,ໍ່ ສິຶ່ງໃດກຕາມ ແລະ ທຸກສິຶ່ງ ບໍ່ວາ່ ຈະມີຊີວິດ ຫື ບໍ່ມີຊີວິດກຕາມ, ຈະຜັນປ່ຽນ,
ປ່ຽນແປງ, ເກີດໃໝ່ ແລະ ຫາຍໄປໂດຍອີງຕາມຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວແມ່ນວິທີ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປົກຄອງເໜືອທຸກສິຶ່ງທັງໝົດ.
ໃນຂະນະທີຶ່ກາງຄືນໃກ້ເຂົົ້າມາຢ່າງງຽບສະງັດ ໂດຍມະນຸດບໍ່ຮູ້ສກຕົວ, ຍ້ອນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ
ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າ ກາງຄືນນັົ້ນໃກ້ເຂົົ້າມາແນວໃດ ຫື ມັນມາຈາກໃສ. ເມືຶ່ອກາງຄືນຜ່ານໄປຢ່າງ
ມິດງຽບ ມະນຸດກຕ້ອນຮັບແສງສະຫວ່າງຂອງກາງເວັນ ແຕ່ສໍາລັບເລືຶ່ອງທີຶ່ວ່າ ແສງສະຫວ່າງມາຈາກ
ໃສ ແລະ ມັນຂັບໄລ່ຄວາມມືດຂອງກາງຄືນອອກໄປດ້ວຍວິທີໃດນັົ້ນ ມະນຸດແມ່ນແຮງຮູ້ໜ້ອຍ ແລະ
ເຖິງກັບບໍ່ຮູ້ເລີຍ. ການຜັດປ່ຽນຂອງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ນໍາພາມະນຸດຈາກໄລຍະໜຶ່ງໄປສູ່ອີກ
ໄລຍະໜຶ່ງ, ຈາກບລິບົດປະຫວັດສາດໜຶ່ງໄປສູ່ບລິບົດປະຫວັດສາດຂອງຕອນຕໍ່ໄປ, ໃນຂະນະທີຶ່ຍັງ
ຮັບຮອງວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນທຸກໄລຍະ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງສໍາລັບແຕ່ລະຍຸກຈະ
ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ມະນຸດໄດ້ຍ່າງຜ່ານໄລຍະເວລາເຫົົ່ານີົ້ໄປພ້ອມກັນກັບພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ
ພຣະເຈົົ້າປົກຄອງຊະຕາກໍາຂອງສັບພະທຸກສິຶ່ງ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດ ຫື ບຮ
ໍ່ ູ້ວ່າພຣະເຈົົ້າປັ້ນແຕ່ງ ແລະ
ຄວບຄຸມສັບພະສິຶ່ງທັງປວງແນວໃດ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຫບ
ົ ຫີກມະນຸດຕັົ້ງແຕ່ຍກ
ຸ ບູຮານຈົນຮອດປດຈຸບັນ.
ສໍາລັບເຫດຜົນນັົ້ນ, ມັນບໍ່ແມ່ນເປນຍ້ອນວ່າການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າລີົ້ລບ
ັ ເກີນໄປ ຫື ຍ້ອນ
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ແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ກາຍເປນຈິງເທືຶ່ອ, ແຕ່ຍອ
້ ນຫົວໃຈ ແລະ ວິນຍານຂອງມະນຸດຫ່າງ
ເຫີນຈາກພຣະເຈົົ້າຫາຍເກີນໄປ ຈົນຮອດຈຸດທີຶ່ວ່າ ມະນຸດຍັງຢູ່ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງຊາຕານ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າເຂົາກໍາລັງຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ຕົວເລີຍ. ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສະແຫວງຫາບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜເຕັມໃຈດໍາລົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລ ແລະ
ການຮັກສາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາປາຖະໜາທີຶ່ຈະເພິຶ່ງພາການກັດເຊາະຂອງຊາຕານ
ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍ ເພືຶ່ອປບໃຫ້ເຂົົ້າກັບໂລກໜ່ວຍນີົ້ ແລະ ກົດລະບຽບແຫ່ງການມີຊີວິດຢູ່ທີຶ່
ມະນຸດຊາດທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍປະຕິບັດຕາມ. ໃນເວລານີົ້ ຫົວໃຈ ແລະ ວິນຍານຂອງມະນຸດໄດ້ກາຍມາເປນ
ບັນນາການໃຫ້ກັບຊາຕານ ແລະ ກາຍເປນອາຫານຂອງຊາຕານ. ຍິງຶ່ ໄປກວ່ານັົ້ນ ຫົວໃຈ ແລະ ວິນ
ຍານຂອງມະນຸດໄດ້ກາຍເປນບ່ອນທີຶ່ຊາຕານສາມາດອາໄສຢູ່ ແລະ ເປນສະໜາມຫິົ້ນທີຶ່ເໝາະສົມຂອງ
ມັນ. ດ້ວຍເຫດນີົ້ ມະນຸດຈຶ່ງສູນເສຍຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນຫັກການຂອງການເປນມະນຸດຂອງເຂົາ ແລະ
ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການມີຊີວິດຢູຂ
່ ອງມະນຸດຢ່າງບໍ່ຮູ້ຕົວ. ກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ພັນທະສັນຍາລະຫວ່າງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດຈາງຫາຍໄປຈາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ
ເຂົາກຢຸດທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາ ຫື ສົນໃຈຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອເວລາຜ່ານໄປ ມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈອີກຕໍ່ໄປວ່າ
ເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງສ້າງເຂົາ ຫື ເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະທໍາທີຶ່ມາຈາກປາກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່
ມາຈາກພຣະເຈົົ້າ. ແລ້ວມະນຸດກເລີຶ່ມຕໍ່ຕ້ານກົດເກນ ແລະ ບົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫົວໃຈ
ແລະ ວິນຍານຂອງເຂົາກຕາຍໄປ... ພຣະເຈົົ້າສູນເສຍມະນຸດທີຶ່ພຣະອົງສ້າງດັົ່ງເດີມ ແລະ ມະນຸດກສູນ
ເສຍຮາກເຫງົົ້າທີຶ່ເຂົາມີໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ: ນີົ້ຄືຄວາມໂສກເສົົ້າຂອງມະນຸດຊາດນີົ້. ໃນຄວາມເປນຈິງແລ້ວ
ນັບຕັົ້ງແຕ່ການເລີຶ່ມຕົົ້ນທໍາອິດຈົນເຖິງປດຈຸບັນ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຈັດສະແດງໂສກອະນາດຕະກໍາໃຫ້ກັບ
ມະນຸດຊາດ ເຊິຶ່ງມະນຸດເປນທັງຕົວລະຄອນເອກ ແລະ ຜູ້ຮັບເຄາະ; ແລ້ວບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຕອບໄດ້ວ່າ
ໃຜກໍາກັບໂສກອະນາດຕະກໍານີົ້.
ໃນໂລກທີຶ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, ມະຫາສະໝຸດຖືກຖົມດ້ວຍຂີົ້ຕົມກາຍເປນທົົ່ງຫຍ້າ, ທົົ່ງຫຍ້າ
ຖືກນໍໍ້າຖ້ວມກາຍເປນມະຫາສະໝຸດຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກ. ນອກຈາກພຣະອົງຜູທ
້ ີຶ່ປົກຄອງເໜືອທຸກສິງຶ່ ໃນ
ບັນດາສິຶ່ງທັງປວງ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດນໍາພາ ແລະ ຊີນ
ົ້ ໍາມະນຸດຊາດນີົ້ໄດ້. ບໍ່ມີຄົນຍິຶ່ງໃຫຍ່ຄົນໃດທີຶ່
ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານ ຫື ຈັດແຈງໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດນີົ້ ແຮງໄກທີຶ່ຈະມີໃຜສາມາດນໍາມະນຸດຊາດ
ນີົ້ໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງແຫ່ງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາແຫ່ງ
ແຜ່ນດິນໂລກນີົ້ໄດ້. ພຣະເຈົົ້າຄໍໍ່າຄວນເຖິງອານາຄົດຂອງມະນຸດຊາດ, ພຣະອົງໂສກເສົົ້າເສຍໃຈກັບ
ການພິນາດຂອງມະນຸດ ແລະ ເຈັບປວດທີຶ່ມະນຸດຊາດກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ຄວາມເນົົ່າເປືີ່ອຍເທືຶ່ອລະຂັົ້ນ
ແລະ ເຂົົ້າສູ່ເສັົ້ນທາງທີຫ
ຶ່ ວນກັບຄືນບໍ່ໄດ້. ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຄີຍຄິດວ່າມະນຸດຊາດດັົ່ງກ່າວທີຶ່ໄດ້ທໍາລາຍ
ຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປະຖິົ້ມພຣະອົງເພືຶ່ອສະແຫວງຫາສິຶ່ງທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍອາດມຸ່ງໜ້າໄປໃນທິດທາງ
ໃດ. ມັນເປນຍ້ອນເຫດຜົນນີົ້ຢ່າງແນ່ນອນທີຶ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ສກເຖິງຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະເຈົົ້າ, ທີຶ່ວາ່
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ເປນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜສະແຫວງຫາຫົນທາງທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ ພຣະເຈົົ້າພໃຈ ຫື ພະຍາຍາມທີຶ່ຈະເຂົົ້າ
ໃກ້ພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ທີຶ່ວ່າເປນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີໃຜສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າໃຈເຖິງ
ຄວາມໂສກເສົົ້າ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດຂອງພຣະເຈົົ້າເລີຍ. ແມ່ນແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຍິນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດກຍັງສືບຕໍ່ໃນເສັົ້ນທາງຂອງຕົນເອງ, ຢືນຢນທີຶ່ຈະອອກຫ່າງຈາກພຣະເຈົົ້າ, ຫົບ
ຫີກພຣະຄຸນ ແລະ ການດູແລຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫີກເວັົ້ນຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ, ເລືອກທີຶ່ຈະຂາຍ
ຕົນເອງໃຫ້ກັບຊາຕານ ເຊິຶ່ງເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ໃດເຄີຍຄໍານງບໍ່ວ່າ ຖ້າມະນຸດຢືນຢນໃນ
ຄວາມດືົ້ດ້ານຂອງເຂົາ ແລ້ວພຣະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດຕໍ່ມະນຸດຊາດນີົ້ທີຶ່ປ່ອຍຖິົ້ມພຣະອົງໄປໂດຍບໍ່ຫຽວ
ຫັງແນວໃດ? ບໍ່ມີໃຜຮູວ
້ ່າ ເຫດຜົນສໍາລັບການເຕືອນໃຈ ແລະ ການຕັກເຕືອນຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກ
ຈາກພຣະເຈົົ້າແມ່ນຍ້ອນພຣະອົງໄດ້ກຽມໄພພິບັດທີຶ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໄວ້ໃນມືຂອງພຣະອົງແລ້ວ ເຊິຶ່ງ
ຈະເປນໄພພິບັດທີຶ່ເນືົ້ອໜັງ ແລະ ວິນຍານຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດທົນໄດ້. ໄພພິບັດນີົ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ເປນການລົງໂທດເນືົ້ອໜັງ ແຕ່ເປນການລົງໂທດວິນຍານອີກດ້ວຍ. ເຈົົ້າຈໍາເປນຕ້ອງຮູ້ສິຶ່ງນີົ້: ເມືຶ່ອ
ແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສໍາເລັດ ແລະ ເມືຶ່ອສິຶ່ງເຕືອນໃຈ ແລະ ການຕັກເຕືອນຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການຕອບສະໜອງ, ພຣະອົງຈະປ່ອຍຄວາມໂກດຮ້າຍແບບໃດ? ມັນຈະເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີສິຶ່ງຖືກສ້າງ
ໃດໆເຄີຍປະສົບ ຫື ໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. ດັົ່ງນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ໄພພິບັດນີົ້ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ
ຈະບໍ່ຖືກເຮັດຊໍໍ້າອີກຈັກເທືຶ່ອ. ເພາະວ່າ ແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອສ້າງມະນຸດຊາດພຽງຄັົ້ງ
ດຽວເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນພຽງຄັົ້ງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ. ນີົ້ຄືຄັົ້ງທໍາອິດ ແລະ ມັນຍັງ
ເປນຄັົ້ງສຸດທ້າຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຂົົ້າໃຈເຈດຕະນາຢ່າງພາກພຽນ ແລະ ການຄາດ
ຫວັງຢ່າງໃຫຍ່ຫວງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຫວັງຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນໃນຄັົ້ງນີົ້.
ພຣະເຈົົ້າສ້າງໂລກໜ່ວຍນີົ້ ແລະ ນໍາມະນຸດມາສູ່ໂລກນີົ້ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ພຣະອົງມອບຊີວິດ
ໃຫ້. ຕໍ່ມາ ມະນຸດມີພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດພີຶ່ນ້ອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວອີກຕໍ່ໄປ. ຕັົ້ງແຕ່ມະນຸດມືນຕາ
ເບິຶ່ງໂລກແຫ່ງວັດຖຼຸນີົ້ເປນຄັົ້ງທໍາອິດ ເຂົາກຖືກກໍານົດຊີວິດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນການປັ້ນແຕ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ມັນຄືລົມຫາຍໃຈແຫ່ງຊີວິດຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສົົ່ງເສີມສັບພະທຸກສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ີຊີວິດຕະຫອດການເຕີບໂຕຈົນ
ກາຍເປນຜູ້ໃຫຍ່. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີົ້ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ສກວ່າມະນຸດກໍາລັງເຕີບໂຕພາຍໃຕ້ການດູ
ແລຂອງພຣະເຈົົ້າ; ແຕ່ກງົ ກັນຂ້າມ ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ມະນຸດກໍາລັງເຕີບໂຕພາຍໃຕ້ການດູແລອັນເປນ
ທີຶ່ຮັກຂອງພແ
ໍ່ ມ່ຂອງເຂົາ ແລະ ຍ້ອນມັນຄືສັນຊາດຕະຍານແຫ່ງຊີວິດຂອງເຂົາເອງທີຶ່ຊີົ້ນໍາການເຕີບ
ໃຫຍ່ຂອງເຂົາ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ໃຜປະທານຊີວິດ ຫື ຊີວິດມາຈາກໃສ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະ
ຮູ້ວິທີທາງທີຶ່ສັນຊາດຕະຍານແຫ່ງຊີວິດສ້າງສິງຶ່ ອັດສະຈັນ. ເຂົາພຽງແຕ່ຮຈ
ູ້ ັກວ່າ ອາຫານຄືພືົ້ນຖານທີຶ່
ຊີວິດຂອງເຂົາຕ້ອງສືບຕໄໍ່ ປ, ຄວາມມານະອົດທົນຄືແຫ່ງກໍາເນີດຂອງການມີຊີວິດຂອງເຂົາ ແລະ
ຄວາມເຊືຶ່ອໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາແມ່ນຕົົ້ນທນທີຶ່ເປນບ່ອນເພິຶ່ງພາໃນການເອົາຕົວລອດຂອງເຂົາ.
ສໍາລັບພຣະຄຸນ ແລະ ການສະໜອງຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ໄດ້ຄໍານງເຖິງເລີຍ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້
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ເຂົາຈຶ່ງໃຊ້ຊີວິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະທານໃຫ້ພວກເຂົາຢ່າງໄຮ້ຈຸດປະສົງ... ບໍ່ມແ
ີ ມ່ນແຕ່ມະນຸດຄົນດຽວ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າດູແລທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນຕັົ້ງໃຈນະມັດສະການພຣະອົງ. ພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ສືບຕໍ່
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນມະນຸດ ຍ້ອນພຣະອົງບໍ່ຄາດຫວັງຫຍັງ ຕາມທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ພຣະອົງ
ເຮັດແບບນັົ້ນກຍ້ອນຫວັງວ່າ ມືົ້ໜຶ່ງມະນຸດຈະຕືຶ່ນຂົ້ນຈາກຄວາມຝນຂອງເຂົາ ແລະ ທັນທີໃດເຂົົ້າໃຈ
ເຖິງຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ, ລາຄາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຈ່າຍສໍາລັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງມອບໃຫ້
ກັບເຂົາ ແລະ ຄວາມເປນຫ່ວງຢ່າງໜັກທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າລຖ້າໃຫ້ມະນຸດຫັນກັບມາຫາພຣະອົງ. ບໍ່ມີໃຜເຄີຍ
ສໍາຫວດຄວາມລັບທີຶ່ປົກຄອງຕົົ້ນກໍາເນີດ ແລະ ການສືບຕໍ່ມີຊີວິດຂອງມະນຸດເລີຍ. ມີພຽງພຣະເຈົົ້າ
ຜູ້ເຊິຶ່ງເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງນີົ້ທັງໝົດ ທີຶ່ອົດທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ການໂຈມຕີຢ່າງງຽບໆຈາກມະນຸດ ຜູ້
ເຊິຶ່ງໄດ້ຮັບທຸກຢ່າງຈາກພຣະເຈົົ້າແຕ່ບໍ່ຮູ້ສໍານກບຸນຄຸນ ແລະ ບໍ່ ມອບສິຶ່ງໃດໃຫ້ກັບພຣະອົງເລີຍ.
ມະນຸດມີຄວາມສຸກກັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຊີວິດໄດ້ນໍາມາໂດຍປົກກະຕິ ແລະ ໃນທໍານອງດຽວກັນ ມັນແມ່ນ
“ເລືຶ່ອງແທ້ແນ່ນອນ” ທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າຖືກທລະຍົດໂດຍມະນຸດ, ຖືກລືມໂດຍມະນຸດ ແລະ ຖືກບີບບັງຄັບ
ໂດຍມະນຸດ. ເປນໄປໄດ້ບ ທີຶ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າຈະສໍາຄັນຂະໜາດນັົ້ນແທ້? ເປນໄປໄດ້ບໍ່ທີຶ່
ມະນຸດ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດທີຶ່ມາຈາກມືຂອງພຣະເຈົົ້າ ຈະສໍາຄັນຂະໜາດນັົ້ນແທ້? ແຜນການ
ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນສໍາຄັນຢ່າງແທ້ແນ່ນອນ; ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນໂດຍກໍາມື
ຂອງພຣະເຈົົ້າມີຊີວິດຢູ່ກເພືຶ່ອແຜນການຂອງພຣະອົງ. ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດສູນເສຍແຜນການ
ຂອງພຣະອົງຍ້ອນຄວາມກຽດຊັງທີຶ່ມີຕໍ່ມະນຸດຊາດນີົ້. ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ແຜນການຂອງພຣະອົງ ແລະ
ເພືຶ່ອລົມຫາຍໃຈຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງອົດທົນຕໍ່ຄວາມທຸກທລະມານທຸກຢ່າງ, ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອເນືົ້ອ
ໜັງຂອງມະນຸດ ແຕ່ເພືອ
ຶ່ ຊີວິດຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງເຮັດແບບນັົ້ນບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອນໍາເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ
ກັບຄືນມາ ແຕ່ເພືຶ່ອນໍາເອົາຊີວິດທີຶ່ເກີດຈາກລົມຫາຍໃຈຂອງພຣະອົງນັົ້ນຄືນມາ. ນີົ້ຄືແຜນການ
ຂອງພຣະອົງ.
ທຸກຄົນທີຶ່ເຂົົ້າມາໃນໂລກນີົ້ຕ້ອງຜ່ານຊີວິດ ແລະ ຄວາມຕາຍ ແລະ ພວກເຂົາສ່ວນຫາຍໄດ້ຜ່ານ
ວົງຈອນແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແລະ ການເກີດໃໝ່ທັງນັົ້ນ. ຄົນທີຶ່ມີຊີວິດຢູ່ກຈະຕາຍໃນອີກບໍ່ດົນ ແລະ
ຄົນທີຶ່ຕາຍກຈະກັບມາໃນອີກບໍ່ດົນ . ທຸກສິຶ່ງຢ່າງແມ່ນເສັົ້ນທາງແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ໄດ້ຖືກຈັດແຈງ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າໃຫ້ກັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ເສັົ້ນທາງນີົ້ ແລະ ວົງຈອນນີົ້ແມ່ນຄວາມ
ຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປາຖະໜາຢາກໃຫ້ມະນຸດເຫັນຢ່າງແນ່ນອນ: ຊີວິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະທານໃຫ້ກັບມະນຸດ
ແມ່ນບໍ່ມີຈໍາກັດ, ເປນອິດສະຫະຈາກດ້ານຮ່າງກາຍ, ເວລາ ຫື ອາກາດ. ສິງຶ່ ດັົ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມລກ
ລັບຂອງຊີວິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະທານໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ເປນເຄືຶ່ອງພິສູດວ່າ ຊີວິດມາຈາກພຣະອົງ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ຫາຍຄົນອາດບເໍ່ ຊືຶ່ອວ່າຊີວິດມາຈາກພຣະເຈົົ້າ, ມະນຸດກມີຄວາມສຸກກັບທຸກສິຶ່ງທີມ
ຶ່ າ
ຈາກພຣະເຈົົ້າຢ່າງຫີກເວັນ
ົ້ ບໍ່ໄດ້, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເຊືຶ່ອ ຫື ປະຕິເສດການມີຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າກຕາມ.
ຖ້າມືົ້ໜຶ່ງພຣະເຈົົ້າປ່ຽນໃຈກະທັນຫັນ ແລະ ປາຖະໜາທີຶ່ຈະຮຽກຮ້ອງເອົາທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເກີດຂົ້ນໃນໂລກນີົ້
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ກັບຄືນ ແລະ ເອົາຊີວິດທີພ
ຶ່ ຣະອົງມອບໃຫ້ຄືນມາ ແລ້ວທຸກສິຶ່ງກຈະບໍ່ມີຢອ
ູ່ ີກຕໍ່ໄປ. ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ຊີວິດ
ຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ສະໜອງທຸກສິຶ່ງ ທັງສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ, ນໍາທຸກຢ່າງມາສູ່ຄວາມເປນ
ລະບຽບທີຶ່ດີໂດຍວິທີທາງແຫ່ງລິດທານຸພາບ ແລະ ສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ຄືຄວາມຈິງທີຶ່ບໍ່ມີໃຜ
ສາມາດຄົົ້ນຄິດຂົ້ນໄດ້ ຫື ເຂົົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ຄວາມຈິງທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນການສະແດງ
ອອກ ແລະ ການປະຈັກພະຍານເຖິງພະລັງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບັດນີົ້ ເຮົາຈະບອກຄວາມລັບໃຫ້ກບ
ັ
ເຈົົ້າ: ຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ລິດອໍານາດແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍ່ສາມາດ
ຢົ່ງເຖິງໄດ້ໂດຍສິຶ່ງຖືກສ້າງໃດໆ. ມັນເປນແບບນີົ້ໃນປດຈຸບັນ, ດັົ່ງທີຶ່ມັນເປນໃນອະດີດ ແລະ ມັນກ
ຈະເປນແບບນີົ້ໃນອະນາຄົດ. ຄວາມລັບທີສອງທີເຶ່ ຮົາຈະບອກໃຫ້ຮູ້ຄື: ແຫ່ງກໍາເນີດຊີວິດສໍາລັບທຸກ
ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົົ້າ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະມີລັກສະນະຊີວິດ ຫື ໂຄງສ້າງທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນກ
ຕາມ; ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເປນສິຶ່ງມີຊີວິດປະເພດໃດກຕາມ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຝືນເສັົ້ນທາງໂຄຈອນແຫ່ງຊີວິດ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກໍານົດໄວ້. ຢ່າງໃດກຕາມ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາປາຖະໜາກຄືໃຫ້ມະນຸດເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງນີົ້: ຫາກ
ປາສະຈາກການດູແລ, ການຮັກສາ ແລະ ການຈັດກຽມຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມະນຸດບໍ່ສາມາດຮັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່
ເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ, ບໍ່ວ່າເຂົາຈະພະຍາຍາມຢ່າງພາກພຽນພຽງໃດກຕາມ ຫື ບໍ່ວ່າເຂົາຈະດີົ້ນລົນ
ຢ່າງລໍາບາກພຽງໃດກຕາມ. ຖ້າປາສະຈາກການສະໜອງຊີວິດຈາກພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດກຈະສູນເສຍ
ຄວາມຮູ້ສກແຫ່ງຄຸນຄ່າຂອງການມີຊີວິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກຂອງຄວາມໝາຍໃນຊີວິດ. ພຣະເຈົົ້າຈະ
ປ່ອຍໃຫ້ມະນຸດ ຜູ້ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າເສຍຄຸນຄ່າຢ່າງໄຮ້ເຫດຜົນ ລອຍນວນຢູ່ໄດ້
ແນວໃດ? ດັົ່ງທີຶ່ເຮົາໄດ້ກ່າວໄປກ່ອນໜ້ານີົ້: ຢ່າລືມວ່າພຣະເຈົົ້າແມ່ນແຫງ່ ກໍາເນີດຂອງຊີວິດຂອງເຈົົ້າ.
ຖ້າມະນຸດລົົ້ມເຫວທີຶ່ຈະຖະໜອມທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມອບໃຫ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າຈະເອົາສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງ
ມອບໃຫ້ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນນັົ້ນກັບຄືນ ແຕ່ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈ່າຍຄືນພຣະອົງສອງເທົົ່າຂອງລາຄາ
ທັງໝົດທີພ
ຶ່ ຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້.
ວັນທີ 26 ພດສະພາ 2003

ມະ ນ ຸດ ພ ຽງແ ຕ່ສ າ ມາ ດໄດ້ຮ ັບ ຄວາ ມລອດພ ົົ້ນ ທ ່າ ມກາ ງກາ ນຄຸ້ມ
ຄ ອ ງ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ ເທ ົົ່າ ນ ັົ້ນ
ໃນສາຍຕາຂອງທຸກຄົນ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຫາຍ ຍ້ອນຜູ້ຄົນຄິດ
ວ່າການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກກໍາຈັດອອກຈາກພວກເຂົາຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ຜູ້ຄົນຄິດວ່າການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເປນພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເປນທຸລະຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ
ຈຶ່ງກາຍເປນຄວາມບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ຄວາມບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ຕອນນີົ້ບໍ່ມີຫຍັງນອກຈາກວາທະສາດທີຶ່
ວ່າງເປົົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ເຂົົ້າສູ່ຈຸດໝາຍ
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ປາຍທາງທີຶ່ອັດສະຈັນ, ເຂົາບໍ່ໄດ້ກັງວົນກ່ຽວກັບວິທີທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.
ມະນຸດບໍ່ສົນໃຈໃນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ວາງແຜນ ຫື ໃນພາກສ່ວນທີຶ່ເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດເພືຶ່ອຈະໄດ້ລອດ
ພົົ້ນ. ສິຶ່ງນີົ້ຈັົ່ງແມ່ນໜ້າເສົົ້າໃຈແທ້ເດ! ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດຖືກແຍກອອກຈາກການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ສາມາກຖືກແຍກອອກຈາກແຜນການຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກ
ຕາມ, ມະນຸດບໍ່ຄິດຫຍັງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ຫ່າງເຫີນຈາກພຣະອົງຫາຍຂົ້ນ. ສິຶ່ງນີົ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຈໍານວນເພີຶ່ມຂົ້ນ ທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງຈັກຢ່າງກ່ຽວກັບ
ບັນຫານີົ້ ເຊິຶ່ງເຊືຶ່ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄໍາຖາມແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ ເຊັົ່ນ: ການສ້າງແມ່ນຫຍັງ,
ການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ, ວິທີນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ, ເພືຶ່ອກາຍເປນສ່ວນໜຶ່
ງຂອງຜູຕ
້ ິດຕາມຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ນີົ້ຕໍ່ໄປ, ໃນຕອນນີົ້ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ເພືຶ່ອວ່າຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງແຕ່ລະຄົນຈະເຂົົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຄວາມໝາຍ
ອັນສໍາຄັນຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ການເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ. ການເຮັດແບບນີົ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ
ເລືອກເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຂົາຄວນເດີນຢ່າງຖືກຕ້ອງຫາຍຂົ້ນ, ແທນທີຶ່ຈະຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອຮັບ
ພອນເທົົ່ານັົ້ນ ຫື ຫີກລ່ຽງໄພພິບັດ ຫື ຢູ່ຢືນຢ່າງໂດດເດັົ່ນທ່າມກາງຄົນອືຶ່ນໆ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າເລິກເຊິຶ່ງ, ມັນກບໍ່ໄດ້ເກີນຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດ. ນີົ້
ກຍ້ອນວ່າພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າເຊືຶ່ອມໂຍງກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກະທໍາໃນທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ຕໍ່ມະນຸດ
ແມ່ນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມີຄວາມເປນຈິງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຫາຍ. ມະນຸດສາມາດເບິຶ່ງເຫັນ ແລະ
ຜະເຊີນກັບພາລະກິດນັົ້ນໄດ້ ແລະ ມັນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສິຶ່ງທີຶ່ເປນທິດສະດີ. ຖ້າມະນຸດບໍ່ສາມາດຮັບເອົາ
ທຸກພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກະທໍາ ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ? ແລ້ວ
ການຄຸ້ມຄອງດັົ່ງກ່າວຈະສາມາດນໍາພາໄປສູ່ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດໄດ້ແນວໃດ? ຫາຍຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າພຽງສົນໃຈໃນວິທີການຮັບພອນ ຫື ກໍາຈັດໄພພິບັດ. ທັນທີທີຶ່ກ່າວເຖິງພາລະກິດ
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາພາກັນມິດງຽບ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈຫຍັງທັງໝົດ. ພວກເຂົາ
ຄິດວ່າ ການເຂົົ້າໃຈບັນຫາທີຶ່ໜ້າເບືຶ່ອດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈະເລີນເຕີບໂຕຂົ້ນ ຫື
ມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາກສົນໃຈມັນພຽງໜ້ອຍດຽວ. ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນວ່າມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຄຸນຄ່າທີຶ່
ຈະຮັບເອົາ ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະຮັບເອົາມັນໃຫ້ກາຍເປນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຄົນ
ດັົ່ງກ່າວມີພຽງຈຸດປະສົງໜຶ່ງດຽວໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈຸດປະສົງນັົ້ນກຄືການຮັບພອນ. ຜູ້
ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດໃສ່ໃຈກັບສິຶ່ງອືຶ່ນໃດທີຶ່ບໍ່ພົວພັນກັບຈຸດປະສົງນີົ້ໂດຍກົງ. ສໍາລັບພວກເຂົາແລ້ວ,
ບໍ່ມີເປົັ້າໝາຍໃດທີຶ່ຖືກຕ້ອງເກີນກວ່າການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອການຮັບພອນ, ມັນເປນຄຸນຄ່າທີຶ່ແທ້
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ຈິງແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າມີສງິຶ່ ໃດໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນເປົັ້າໝາຍນີົ້, ພວກເຂົາກຈະ
ບໍ່ໄດ້ຮັບການດົນບັນດານຈາກມັນທັງສິົ້ນ. ນີົ້ຄືກລະນີຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າໃນ
ປດຈຸບັນ. ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາເບິຶ່ງຄືວ່າຖືກຕ້ອງ ຍ້ອນວ່າໃນຂະນະທີຶ່ພວກເຂົາ
ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ພວກເຂົາຍັງເສຍສະຫະເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ, ອຸທິດຕົນຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່
ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຍອມສະລະຄວາມໜຸມ
່ ຂອງພວກເຂົາ, ປະຖິົ້ມຄອບຄົວ ແລະ ອາຊີບ ແລະ
ເຖິງກັບໃຊ້ເວລາຫາຍປີອອກຈາກເຮືອນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຫຍຸ້ງ. ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ເປົັ້າໝາຍອັນສູງສຸດ
ຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາປ່ຽນຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາເອງ, ມຸມມອງກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ເຖິງກັບປ່ຽນທິດທາງທີຶ່ພວກເຂົາສະແຫວງຫາ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ພວກເຂົາກບໍ່
ສາມາດປ່ຽນແປງຈຸດປະສົງແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາໃນພຣະເຈົົ້າໄດ້. ພວກເຂົາວຸ້ນວາຍຫາການ
ຄຸ້ມຄອງອຸດມ
ົ ຄະຕິຂອງພວກເຂົາເອງ; ບໍ່ວ່າຫົນທາງຈະຍາວໄກພຽງໃດ ແລະ ບໍ່ວ່າລະຫວ່າງທາງຈະມີ
ຄວາມລໍາບາກ ແລະ ອຸປະສັກຫາຍພຽງໃດກຕາມ ພວກເຂົາກບໍ່ຍອມຖອຍ ແລະ ບໍ່ຢ້ານຄວາມຕາຍ.
ອໍານາດຫຍັງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ອຸທິດຕົນໃນລັກສະນະນີົ້? ມັນແມ່ນຄວາມສໍານກຂອງພວກ
ເຂົາບ? ມັນແມ່ນລັກສະນະທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສູງສົງົ່ ຂອງພວກເຂົາບ? ມັນແມ່ນຄວາມຕັົ້ງໃຈເພືອ
ຶ່ ຕສ
ໍ່ ູ້
ກັບກອງກໍາລັງຊົົ່ວຮ້າຍຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດບ? ມັນແມ່ນຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາທີຶ່ຈະເປນພະຍານໃຫ້
ກັບພຣະເຈົົ້າໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນບ? ມັນແມ່ນຄວາມຊືຶ່ສັດຂອງພວກເຂົາທີຶ່ຈະເຕັມໃຈສະຫະ
ທຸກສິຶ່ງເພືຶ່ອບັນລຸຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ຫື ມັນແມ່ນຈິດວິນຍານແຫ່ງການອຸທິດຕົນ ທີຶ່ຍອມ
ປະຖິົ້ມຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວທີຶ່ເກີນຂອບເຂດບ? ສໍາລັບຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຄີຍເຂົົ້າໃຈພາລະກິດແຫ່ງການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມອບຢ່າງຫວງຫາຍຂະໜາດນັົ້ນ ກຖືວ່າເປນສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນ ໄດ້ຂ້ອນຂ້າງ
ງ່າຍ! ສໍາລັບຊ່ວງເວລານີ,ົ້ ໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບວິທີທີຶ່ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ໄດ້ມອບ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ພດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາແມ່ນສົມຄວນເປນຢ່າງສູງແກ່ການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກຜົນປະໂຫຍດທີຶ່ກ່ຽວພັນກັບພວກເຂົາຢ່າງໃກ້ຊິດແລ້ວ, ຍັງຈະມີເຫດຜົນໃດອີກທີຶ່ຜູ້ຄົນທີຶ່
ບໍ່ເຄີຍເຂົົ້າໃຈພຣະເຈົົ້າ ຈະມອບໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຫາຍຂະໜາດນັົ້ນ? ໃນນີົ້ ພວກເຮົາກຄົົ້ນພົບບັນຫາທີຶ່
ບໍ່ໄດ້ລະບຸມາກ່ອນ: ຄວາມສໍາພັນຂອງມະນຸດກັບພຣະເຈົົ້າເປນພຽງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວທົົ່ວໆໄປ
ເທົົ່ານັົ້ນ. ມັນເປນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ພອນ. ເວົົ້າງ່າຍໆກຄື ມັນຄ້າຍຄືຄວາມ
ສໍາພັນລະຫວ່າງພະນັກງານ ແລະ ນາຍຈ້າງ. ພະນັກງານເຮັດວຽກເພືຶ່ອໄດ້ຮັບລາງວັນທີຶ່ນາຍຈ້າງ
ປະທານໃຫ້. ບໍ່ມີຄວາມຮັກໄຄ່ໃນຄວາມສໍາພັນດັົ່ງກ່າວ, ມີພຽງແຕ່ການຕິດຕໍ່ທາງທຸລະກິດ . ບໍ່ມີ
ການຮັກ ຫື ການບໍ່ຖືກຮັກ, ມີພຽງການກຸສົນ ແລະ ຄວາມເມດຕາ. ບໍ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈ, ມີແຕ່
ຄວາມໂກດແຄ້ນທີຶ່ຖືກປາບປາມ ແລະ ການຫອກລວງເທົົ່ານັົ້ນ. ບໍ່ມີຄວາມສະໜິດສະໜົມ, ມີແຕ່
ອ່າວທະເລທີຶ່ບໍ່ສາມາດຂ້າມຜ່ານໄດ້ . ບັດນີົ້ເມືຶ່ອສິຶ່ງຕ່າງໆໄດ້ມາເຖິງຈຸດນີົ້ແລ້ວ, ຜູ້ໃດຈະສາມາດ
ປີັ້ນກັບເສັົ້ນທາງດັົ່ງກ່າວໄດ້ ? ແລ້ວມີຈັກຄົນທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈວ່າ ຄວາມສໍາພັນແບບນີົ້ໄດ້ຊົົ່ວຮ້າຍ
ຫາຍສໍໍ່າໃດ? ເຮົາເຊືຶ່ອວ່າເມືຶ່ອຜູ້ຄົນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຈົມປກຢູ່ກັບຄວາມສຸກໃນການຮັບພອນ, ບໍ່ມີ
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ໃຜສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ວ່າ ຄວາມສໍາພັນດັົ່ງກ່າວກັບພຣະເຈົົ້າເປນຕາອັບອາຍ ແລະ ເປນຕາລັງ
ກຽດພຽງໃດ.
ສິຶ່ງທີຶ່ໜ້າເສົົ້າໃຈທີຶ່ສຸດກ່ຽວກັບຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າກຄື ມະນຸດດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາ
ເອງໃນທ່າມກາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບສ
ໍ່ ົນໃຈກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມລົມ
ົ້
ເຫວຢ່າງໃຫຍ່ຫວງຂອງມະນຸດແມ່ນນອນຢູ່ກັບວິທີທີຶ່ມະນຸດສ້າງຈຸດໝາຍປາຍທາງຕາມອຸດົມຄະຕິຂອງ
ເຂົາເອງ ແລະ ວາງແຜນຫາວິທີທີຶ່ຈະຮັບພອນອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີຶ່ດີທີຶ່ສຸດ ໃນ
ເວລາດຽວກັນກັບທີຶ່ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອຍອມອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ນະມັດສະການພຣະອົງ. ເຖິງ
ແມ່ນຄົນໆໜຶ່ງຈະເຂົົ້າໃຈວ່າ ພວກເຂົາເປນຕາສັງເວດ, ໜ້າລັງກຽດ ແລະ ໜ້າເວດທະນາພຽງໃດ, ມີ
ຈັກຄົນພ້ອມທີຶ່ຈະສາມາດປະຖິົ້ມອຸດົມຄະຕິ ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງຂອງພວກເຂົາ? ແລ້ວຜູ້ໃດ
ສາມາດຢຸດບາດກ້າວຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ຢຸດຄິດພຽງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ? ພຣະເຈົົ້າ
ຕ້ອງການຜູ້ຄົນທີຶ່ຈະຮ່ວມມືກັບພຣະອົງຢ່າງໃກ້ຊິດເພືຶ່ອສໍາເລັດການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງ
ຕ້ອງການຄົນທີຶ່ຈະຍອມຕໍ່ພຣະອົງໂດຍການອຸທິດຄວາມຄິດ ແລະ ຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການຜູ້ຄົນທີຶ່ແບມືຂທານຈາກພຣະອົງ
ທຸກວັນ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະຕ້ອງການຄົນທີຶ່ໃຫ້ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກລຖ້າຮັບເອົາລາງວັນ .
ພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງຄົນທີຶ່ປະກອບສ່ວນພຽງໜ້ອຍດຽວ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກນອນຢູ່ກັບກຽດຕິຍົດຂອງ
ພວກເຂົາ . ພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງຜູ້ຄົນເລືອດເຢນເຫົ່ົານີົ້ທີຶ່ບໍ່ພໃຈກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ມີແຕ່ຢາກເວົົ້າກ່ຽວກັບການໄປສະຫວັນ ແລະ ການຮັບພອນ. ພຣະອົງມີຄວາມ
ກຽດຊັງທີຶ່ຫາຍຂົ້ນສໍາລັບຄົນທີຶ່ສວຍໂອກາດທີຶ່ຖືກນໍາສະເໜີໂດຍພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດເພືຶ່ອ
ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ເຄີຍສົນໃຈໃນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປາຖະໜາ
ຈະບັນລຸ ແລະ ໄດ້ຮັບຜ່ານພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
້ ຄອງຂອງພຣະອົງ. ພວກເຂົາພຽງເປນຫ່ວງກັບວິທີ
ທີຶ່ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ໂອກາດທີຶ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອການຮັບພອນ. ພວກ
ເຂົາບໍ່ສົນໃຈຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໝົກມຸ້ນຢູ່ກັບເລືຶ່ອງອະນາຄົດ ແລະ ຊະຕາກໍາຂອງພວກເຂົາເອງ
ທັງສິົ້ນ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ພໃຈກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ເຄີຍສົນໃຈແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍ
ດຽວໃນວິທີທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແມ່ນລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ເຮັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເອງພໃຈ ໃນລັກສະນະທີຶ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດແຫ່ງການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາບໄໍ່ ດ້ຖືກຈົດຈໍາ ຫື ເຫັນດີເຫັນພ້ອມໂດຍພຣະເຈົົ້າ,
ແຮງໄກທີຶ່ພຣະອົງຈະເບິຶ່ງພດຕິກໍານັົ້ນຢ່າງເພິຶ່ງພໃຈ.
ໃນຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະ ທ້ອງຟ້າ, ສິຶ່ງມີຊີວິດຈໍານວນຫວງຫາຍຈົນນັບບໍ່
ຖ້ວນໄດ້ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ, ປະຕິບັດຕາມກົດເກນແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ໝູນວຽນໄປມາ ແລະ
ຍດໝັົ້ນກັບກົດລະບຽບໜຶ່ງຢ່າງທີຶ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ. ຜູ້ທີຶ່ຕາຍກຕາຍໄປພ້ອມເລືຶ່ອງລາວຂອງການ
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ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຍັງດໍາລົງຊີວິດເຮັດຊໍໍ້າຮອຍປະຫວັດສາດທີຶ່ເປນຕາສະລົດໃຈແບບດຽວກັນ
ກັບຄົນທີຶ່ຈິບຫາຍ. ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມະນຸດຊາດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ນອກຈາກຖາມຕົນ
ເອງວ່າ: ເປນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງມີຊີວິດ? ແລ້ວເປນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງຕາຍ? ແມ່ນໃຜບັນຊາການ
ໂລກນີົ້? ແມ່ນໃຜສ້າງມະນຸດຊາດນີົ້? ມະນຸດຊາດຖືກສ້າງຂົ້ນໂດຍແມ່ນທໍາມະຊາດແທ້ ໆບ?
ມະນຸດຊາດຄວບຄຸມຊະຕາກໍາຂອງເຂົາເອງແທ້ ໆບ? ... ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄໍາຖາມທີຶ່ມະນຸດຊາດໄດ້
ຖາມໂດຍບໍ່ສົ້ິນສຸດເປນເວລາຫາຍພັນປີ . ໜ້າເສຍດາຍ ຍິຶ່ງມະນຸດໝົກມຸ້ນກັບຄໍາຖາມເຫົົ່ານີົ້ຫາຍ
ເທົົ່າໃດ, ເຂົາຍິຶ່ງເລີຶ່ມມີຄວາມກະຫາຍຫາວິທະຍາສາດຫາຍເທົົ່ານັົ້ນ . ວິທະຍາສາດສະໜອງຄວາມ
ພໃຈສັົ້ນໆ ແລະ ຄວາມສຸກໃຈຂອງຮ່າງກາຍພຽງຊົົ່ວຄາວ, ແຕ່ບໍ່ພຽງພທີຶ່ຈະປົດປ່ອຍມະນຸດຈາກ
ຄວາມເປົົ່າປ່ຽວ, ຄວາມໂດດດ່ຽວ, ຄວາມຢ້ານກົວທີຶ່ຍາກຈະປົກປິດ ແລະ ຄວາມໝົດຫວັງທີຶ່ຝງ
ເລິກຢູ່ພາຍໃນວິນຍານຂອງເຂົາ . ມະນຸດຊາດພຽງໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີຶ່ເຂົາສາມາດ
ເບິຶ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົົ່າຂອງເຂົາ ແລະ ເຂົົ້າໃຈດ້ວຍມັນສະໝອງຂອງເຂົາເພືຶ່ອປອບໃຈຂອງເຂົາ . ແຕ່
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດດັົ່ງກ່າວບໍ່ພຽງພທີຶ່ຈະຢຸດມະນຸດຈາກການຄົົ້ນຄວ້າຄວາມລກລັບໄດ້ .
ມະນຸດຊາດບໍ່ຮູ້ຈັກແທ້ໆວ່າໃຜເປນຜູ້ປົກຄອງຈັກກະວານ ແລະ ສິຶ່ງທັງປວງ, ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາ
ຈະຮູ້ຈັກການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງມະນຸດຊາດ. ມະນຸດພຽງແຕ່ໃຊ້ຊີວິດ, ດ້ວຍຄວາມຈໍາ
ເປນໃນທ່າມກາງກົດເກນນີົ້ . ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫົບໜີກົດເກນນີົ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງມັນ
ໄດ້ ເພາະວ່າໃນທ່າມກາງສິຶ່ງທັງປວງ ແລະ ໃນສະຫວັນ ແມ່ນມີພຣະເຈົົ້າອົງດຽວຈາກນິດນິລັນສູ່
ນິລັນດອນ ຜູ້ທຶ່ີມີອໍານາດອະທິປະໄຕເໜືອທຸກສິຶ່ງ . ພຣະອົງເປນຜູ້ທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທືຶ່ອ ,
ເປນຜູ້ທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຊືຶ່ອໃນການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກເປນຜູ້ທີຶ່ສູບລົມຫາຍໃຈເຂົົ້າສູ່
ບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດ. ພຣະອົງຄືຜູ້ທີຶ່ສະໜອງ ແລະ ລໍ່
ລ້ຽງມະນຸດຊາດ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດຢູ່; ແລະ ພຣະອົງເປນຜູ້ທີຶ່ຊີົ້ນໍາມະນຸດຊາດຈົນມາເຖິງທຸກວັນ
ນີົ້. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງຜູ້ດຽວຄືຜູ້ທີຶ່ມະນຸດຊາດເພິຶ່ງພາອາໄສເພືຶ່ອຄວາມຢູ່
ລອດ. ພຣະອົງຖືອໍານາດອະທິປະໄຕເໜືອສິຶ່ງທັງປວງ ແລະ ປົກຄອງທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນ
ຈັກກະວານ. ພຣະອົງບັນຊາລະດູການທັງສີຶ່ ແລະ ພຣະອົງເປນຜູ້ທີຶ່ເອີົ້ນລົມ, ນໍໍ້າກ້າມ, ຫິມະ ແລະ
ຝົນ. ພຣະອົງນໍາແສງຕາເວັນມາໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ນໍາໄປສູ່ກາງຄືນ. ພຣະອົງເປນຜູ້ທຶ່ີປັ້ນ
ແຕ່ງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ໂດຍມອບພູເຂົາ, ທະເລສາບ ແລະ ແມ່ນໍໍ້າລໍາທານ ແລະ ສິຶ່ງ
ທັງປວງທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນພວກມັນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ . ການກະທໍາຂອງພຣະອົງຢູ່ທົົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ, ລິດ
ອໍານາດຂອງພຣະອົງຢູ່ທົ່ວ
ົ ທຸກຫົນແຫ່ງ, ສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງຢູ່ທົ່ົວທຸກຫົນແຫ່ງ ແລະ ສິດອໍາ
ນາດຂອງພຣະອົງຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ. ແຕ່ລະກົດເກນ ແລະ ກົດລະບຽບເຫົົ່ານີົ້ຄືຈຸດສູນລວມຂອງການ
ກະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ແຕ່ລະຢ່າງເປີດເຜີຍສະຕິປນຍາ ແລະ ສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ມີໃຜແດ່
ທີຶ່ສາມາດຍົກເວັົ້ນຕົນເອງອອກຈາກອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອົງໄດ້? ແລ້ວໃຜສາມາດຍົກເວັົ້ນ
ຕົນເອງອອກຈາກການອອກແບບຂອງພຣະອົງ? ທຸກສິຶ່ງມີຊີວິດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິຶ່ງແຍງ
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ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ສິຶ່ງທັງປວງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອົງ. ການ
ກະທໍາ ແລະ ລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງປ່ອຍໃຫ້ມະນຸດບໍ່ມີທາງເລືອກນອກຈາກຮັບຮູ້ຂໍ້ແທ້ຈິງທີຶ່ວ່າ
ພຣະອົງດໍາລົງຢູແ
່ ທ້ໆ ແລະ ມີສິດອໍານາດອະທິປະໄຕສິຶ່ງທັງປວງ. ນອກຈາກພຣະອົງແລ້ວ ບໍ່ມສ
ີ ິຶ່ງໃດ
ສາມາດບັນຊາຈັກກະວານໄດ້, ແຮງໄກທີຶ່ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນຈະສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດໄດ້. ບໍ່ວ່າ
ເຈົົ້າຈະສາມາດຮັບຮູ້ການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເຊືຶ່ອໃນການເປນຢູ່ຂອງ
ພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ,ໍ່ ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສເລີຍທີຶ່ໂຊກຊະຕາຂອງເຈົົ້າຖືກກໍານົດໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ
ເລີຍທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມີສິດອໍານາດອະທິປະໄຕເໜືອທຸກສິຶ່ງຢູສ
່ ະເໝີ. ການເປນຢູ່ ແລະ ສິດອໍານາດ
ຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກສະແດງບົນຂໍ້ແທ້ຈິງທີຶ່ວ່າ ສິງຶ່ ເຫົົ່ານັົ້ນຈະຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈໂດຍມະນຸດ ຫື
ບ.ໍ່ ພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຮູ້ຈັກອະດີດ, ປດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງມະນຸດ ແລະ ມີແຕ່ພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ສາມາດກໍານົດຊະຕາກໍາຂອງມະນຸດຊາດ. ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະສາມາດຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງນີົ້ ຫື ບໍ່ກ
ຕາມ, ມັນຈະໃຊ້ເວລາອີກບໍ່ດົນ ກ່ອນທີຶ່ມະນຸດຊາດຈະໄດ້ເຫັນທຸກສິຶ່ງນີົ້ດ້ວຍຕາຂອງເຂົາເອງ ແລະ
ນີົ້ຄືຂໍ້ແທ້ຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະນໍາມາໃຫ້ເກີດຂົ້ນໃນໄວໆນີ.ົ້ ມະນຸດຊາດມີຊີວິດ ແລະ ຕາຍຢູ່ພາຍໃຕ້
ສາຍຕາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດມີຊີວິດຢູ່ເພືຶ່ອການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເມືຶ່ອຕາຂອງເຂົາຫັບລົງ
ເປນຄັົ້ງສຸດທ້າຍ, ນັົ້ນກແມ່ນຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງນີົ້ເຊັົ່ນດຽວກັນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຫັບລົງ. ມະນຸດ
ມາ ແລະ ໄປຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກ, ຄັົ້ງແລ້ວຄັົ້ງເລົົ່າ. ໂດຍທີຶ່ບໍ່ມີການຍົກເວັົ້ນ, ມັນເປນສ່ວນທັງໝົດຂອງ
ອໍານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ການອອກແບບຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນບໍ່ເຄີຍສິົ້ນ
ສຸດ; ມັນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຊົົ່ວນິດນິລັນ. ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດຮັບຮູ້ເຖິງການມີຢູ່ຂອງ
ພຣະອົງ, ໄວ້ວາງໃຈໃນອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງພຣະອົງ, ເບິຶ່ງເຫັນການກະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ກັບ
ຄືນສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ຄືແຜນການຂອງພຣະອົງ ແລະ ເປນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ຄຸ້ມຄອງ
ມາເປນເວລາຫາຍພັນປີ.
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າເລີຶ່ມຕົນ
ົ້ ຈາກການສ້າງໂລກ ແລະ ມະນຸດກຄືຈຸດສູນ
ກາງຂອງພາລະກິດນີົ້. ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສ້າງສັບພະທຸກສິຶ່ງນັົ້ນແມ່ນເພືຶ່ອມະນຸດ.
ຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງກວມເວລາຫາຍພັນປີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ
ໃນພຽງສ້ຽວນາທີ ຫື ວິນາທີ ຫື ພຽງພັບຕາ ຫື ພາຍໃນປີ ຫື ສອງປີເທົົ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງຈໍາເປນຕ້ອງ
ໄດ້ສ້າງສິຶ່ງຕ່າງໆຫາຍຂົ້ນທີຶ່ຈໍາເປນສໍາລັບຄວາມຢູ່ລອດຂອງມະນຸດ, ເຊັົ່ນ: ດວງຕາເວັນ, ດວງເດືອນ,
ທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງທີຶ່ມີຊີວິດ, ອາຫານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີຶ່ເປນມິດ. ນີົ້ຄືການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແຫ່ງການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ຫັງຈາກນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມອບມະນຸດຊາດໃຫ້ກັບຊາຕານ, ມະນຸດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດ
ຂອງຊາຕານ ເຊິຶ່ງພາໄປສູ່ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກທໍາອິດຂອງພຣະເຈົົ້າເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ: ເລືຶ່ອງລາວຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ... ເປນເວລາຫາຍກວ່າສອງສາມພັນປີໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດນັົ້ນ,
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ມະນຸດຊາດລົ້ງເຄີຍກັບການນໍາພາຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຖືເບົາ. ມະນຸດໄດ້ອອກຈາກການ
ເບິຶ່ງແຍງດູແລຂອງພຣະເຈົົ້າເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ. ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ໃນຂະນະທີຶ່ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ
ພວກເຂົາຍັງນະມັດສະການຮູບປັ້ນບູຊາ ແລະ ປະຕິບັດການກະທໍາທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍ. ພວກເຂົາປາສະຈາກ
ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຕໜ
ໍ່ ້າແທ່ນບູຊາໃນພຣະວິຫານ
ເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນໄດ້ອອກຈາກພວກເຂົາແຕ່ດົນນານແລ້ວ
ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວອິດສະຣາເອນຍັງຕິດຢູ່ກັບພຣະບັນຍັດ ແລະ ກ່າວເຖິງນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ແລະ ເຖິງກັບເຊືຶ່ອຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງວ່າ ມີແຕ່ພວກເຂົາເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ
ເປນຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ປະຖິົ້ມພວກເຂົາໄປ
ແບບງຽບໆແລ້ວ...
ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າກະທໍາພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງອອກຈາກບ່ອນໜຶ່ງຢ່າງງຽບໆ ແລະ
ຄ່ອຍດໍາເນີນພາລະກິດໃໝ່ທີຶ່ ພຣະອົງເລີຶ່ມຕົົ້ນຢູ່ບ່ອນອືຶ່ນ. ນີົ້ເບິຶ່ງຄືວ່າ ເປນຕາເຫືອເຊືຶ່ອສໍາລັບຜູ້ຄົນ
ທີຶ່ຂາດຄວາມຮູ້ສກ. ຜູ້ຄົນມັກຈະເຊີດຊູສິຶ່ງເກົົ່າ ແລະ ຖືວ່າສິຶ່ງໃໝ່, ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍນັົ້ນເປນສັດຕູ ຫື
ເຫັນສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນເປນສິຶ່ງທີຶ່ລໍາຄານ. ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ບໍ່ວ່າພຣະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່
ຫຍັງກຕາມ ຈາກຕົົ້ນຈົນຈົບແລ້ວ ມະນຸດຈະເປນຄົນສຸດທ້າຍທີຶ່ຢູ່ທ່າມກາງສິຶ່ງທັງປວງ ທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກ
ເຖິງສິຶ່ງນັົ້ນ.
ດັົ່ງທີຶ່ເຄີຍເປນມາ, ຫັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ພຣະເຈົົ້າກ
ເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດໃໝ່ຂອງຂັົ້ນຕອນທີສອງຂອງພຣະອົງ: ການສະຖິດໃນເນືົ້ອໜັງ ນັົ້ນກຄື ການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດເປນຜູ້ຊາຍເປນເວລາສິບ ຊາວປີ ແລະ ການກ່າວ ແລະ ການປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໃນທ່າມກາງຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອ. ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັົ້ນ, ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ແລະ ມີພຽງຄົນຈໍານວນໜ້ອຍທີຶ່
ຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະເຢຊູເຈົາົ້ ໄດ້ຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ
ແລະ ຟືັ້ນຄືນຊີບ. ບັນຫາກຄື ປາກົດມີຄົນໜຶ່ງຊືຶ່ ໂປໂລ ທີຶ່ຕັົ້ງຕົນເອງເປນສັດຕູທາງເນືົ້ອໜັງ
ກັບພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫັງຈາກລາວຖືກຕີໃຫ້ລົົ້ມລົງ ແລະ ກາຍມາເປນອັກຄະສາວົກ, ໂປໂລກ
ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນທໍາມະຊາດເດີມຂອງລາວ ແລະ ລາວໄດ້ສືບຕໍ່ຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງແຫ່ງການຕຕ
ໍ່ ້ານພຣະເຈົົ້າ.
ໃນລະຫວ່າງເວລາທີຶ່ລາວປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ນັົ້ນ, ໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຫາຍສະບັບ; ໜ້າ
ເສຍດາຍ, ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ມາເພີດເພີນກັບຈົດໝາຍຂອງລາວຄືດັົ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພວກມັນ
ຖືກລວມເຂົົ້າໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ ແລະ ສັບສົນກັບພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວ. ນີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ອັບອາຍທີຶ່
ສຸດນັບຕັົ້ງແຕ່ການກໍາເນີດຂອງພຣະຄໍາພີ! ແລ້ວຄວາມຜິດພາດນີົ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂົ້ນຍ້ອນຄວາມໂງ່ທີຶ່ສຸດ
ຂອງມະນຸດບ? ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຊໍໍ້າວ່າ ໃນການບັນທກກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນນັົ້ນ, ຈົດໝາຍ ຫື ບົດຂຽນຝ່າຍວິນຍານຂອງມະນຸດບໍ່ຄວນຢູ່ທີຶ່ນັົ້ນແທ້ໆເພືຶ່ອແອບອ້າງ
ເປນພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ນກ
ີົ້ ຢູ່ນອກປະເດັນ, ສະນັົ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນສູ່
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ຫົວຂໍ້ເດີມຂອງພວກເຮົາ. ທັນທີທີຶ່ຂັົ້ນຕອນທີສອງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດລົງ
ຫັງຈາກການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການກອບກູ້ມະນຸດຈາກຄວາມຜິດ
ບາບ (ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການກອບກູ້ມະນຸດຈາກມືຂອງຊາຕານ) ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດລົງແລ້ວ. ແລ້ວ
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ນັບແຕ່ຊ່ວງເວລານັົ້ນເປນຕົົ້ນມາ, ມະນຸດຊາດກຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູເຈົົ້າ
ເປນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ ແລະ ຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາກຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ. ເວົົ້າໂດຍທົົ່ວໄປ
ແລ້ວ, ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດກແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປນອຸປະສັກໃນການທີຶ່ເຂົາບັນລຸຄວາມລອດພົົ້ນຂອງ
ເຂົາ ແລະ ການມາຢູຕ
່ ໍ່ໜາ້ ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ອ້າງທີຶ່ຊາຕານໃຊ້ເພືຶ່ອກ່າວໂທດມະນຸດອີກຕໍ່ໄປ.
ນັົ້ນກຍ້ອນພຣະເຈົົ້າເອງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງ, ໄດ້ກາຍມາເປນລັກສະນະ ແລະ ການຊີມລົດ
ຊາດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຜິດບາບ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງກເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍແທນຄວາມຜິດບາບ. ໃນ
ລັກສະນະນີົ້, ມະນຸດໄດ້ລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ຖືກໄຖ່ ແລະ ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຜ່ານທາງ
ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງກຄື ລັກສະນະເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຜິດບາບນີົ້. ແລ້ວສະນັົ້ນ, ຫັງຈາກຖືກຊາຕານ
ຈັບກຸມ, ມະນຸດຈຶ່ງເລີຶ່ມເຂົົ້າໃກ້ການຍອມຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ.
ແນ່ນອນ ຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ມີການພັດທະນາຫາຍກວ່າການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ.
ສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ: ເພືອ
ຶ່ ມອບມະນຸດຊາດໃຫ້ກບ
ັ ຊາຕານ, ມະນຸດຊາດ
ທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ, ພຣະຜູ້ສ້າງແມ່ນຫຍັງ, ວິທີການນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ ຫື ເປນ
ຫຍັງມັນຈຶ່ງຈໍາເປນທີຶ່ຕ້ອງອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຊາຕານເຮັດໃຫ້ເຂົາເສືຶ່ອມຊາມ. ຫງັ
ຈາກນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າກກອບກູ້ເອົາມະນຸດຈາກມືຂອງຊາຕານເທືຶ່ອລະກ້າວ ຈົນມະນຸດ
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ ແລະ ປະຕິເສດຊາຕານ. ນີົ້ຄືການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ອາດ
ຟງຄືນິທານເທບນິຍາຍ ແລະ ມັນອາດເບິຶ່ງຄືສັບສົນ. ຜູ້ຄົນຮູ້ສກວ່າ ນີົ້ແມ່ນນິທານເທບນິຍາຍ
ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍວ່າ ມີຈັກຢ່າງແນ່ທີຶ່ເກີດຂົ້ນກັບມະນຸດຕະຫອດເວລາຫາຍສອງສາມ
ພັນປີທີຶ່ຜ່ານມາ ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ມີຈັກເລືຶ່ອງທີຶ່ເກີດຂົ້ນໃນຈັກກະວານ ແລະ ທ້ອງຟ້າ.
ແລ້ວຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຊືຶ່ນຊົມໂລກທີຶ່ອັດສະຈັນຫາຍກວ່າ ,
ເປນຕາຢ້ານກົວຫາຍກວ່ານີົ້ ເຊິຶ່ງມີຢູ່ນອກເໜືອໂລກແຫ່ງວັດຖຼຸ ແຕ່ເປນໂລກທີຶ່ຕາມະນຸດຂອງ
ພວກເຂົາປິດບັງບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເບິຶ່ງເຫັນ . ມັນຮູ້ສກວ່າເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ສໍາລັບມະນຸດ
ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າສໍາລັບ
ມະນຸດ ຫື ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ເຂົົ້າໃຈໃນວິທີການ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປາຖະໜາໃຫ້ມະນຸດຊາດເປນໃນທີຶ່ສຸດ . ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົ
ດ ຄືກັບອາດາມ ແລະ ເອວາບ? ບໍ່! ເປົັ້າໝາຍແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອຮັບເອົາ
ກຸ່ມຄົນ ທີຶ່ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍອມອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນຜູ້ຄົນເຫົ່ົານີົ້ຖືກ
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ຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ພວກເຂົາກບໍ່ເຫັນຊາຕານເປນພໍ່ຂອງພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ; ພວກເຂົາ
ຮັບຮູ້ເຖິງໃບໜ້າທີຶ່ເປນຕາລັງກຽດຂອງຊາຕານ ແລະ ປະຕິເສດມັນ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້
າພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອຍອມຮັບເອົາການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາມາຮູ້ຈັກສິຶ່ງ
ທີຶ່ຂີົ້ຮ້າຍ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກສິຶ່ງທີຶ່ບລິສຸດແນວໃດ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍຂອງຊາຕານ. ມະນຸດຊາດແບບນີົ້ຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດສໍາລັບຊາຕານ ຫື
ນະມັດສະການຊາຕານ ຫື ບູຊາຊາຕານ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເປນກຸ່ມຄົນທີຶ່ຖືກຮັບເອົາ ໂດຍ
ພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີົ້ຄຄ
ື ວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດໃນການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນ
ລະຫວ່າງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເວລານີົ້, ມະນຸດຊາດຄືເປນທັງເປົັ້າໝາຍ
ຂອງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງຊາຕານ ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດຄືຜົນທີຶ່
ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຊາຕານຕໍ່ສູ້ກັນ. ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກ
ກອບກູ້ເອົາມະນຸດຈາກມືຂອງຊາຕານເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງເຂົົ້າມາໃກ້
ກັບພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ...
ແລ້ວຫັງຈາກນັົ້ນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກມາເຖິງ ເຊິຶ່ງເປນຂັົ້ນຕອນທີຶ່ເປນຈິງຫາຍຂົ້ນຂອງ
ພາລະກິດ ແລະ ເປນຂັົ້ນຕອນທີຶ່ມະນຸດຍອມຮັບໄດ້ຍາກທີຶ່ສຸດ. ນັົ້ນກຍ້ອນຈາກວ່າ ຍິຶ່ງມະນຸດຄົນນັົ້ນ
ມາຢູ່ໃກ້ພຣະເຈົົ້າຫາຍເທົາົ່ ໃດ ໄມ້ຄ້ອນຂອງພຣະເຈົົ້າກຍິຶ່ງເຂົົ້າໃກ້ມະນຸດຫາຍເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ໃບຕາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າກຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງຊັດເຈນຕໍ່ມະນຸດຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ພາຍຫັງຈາກການໄຖ່ບາບຂອງ
ມະນຸດຊາດ, ມະນຸດໄດ້ກັບຄືນມາຫາຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງເປນທາງການ. ມະນຸດຄິດວ່າຕອນນີົ້
ຄືເວລາສໍາລັບຄວາມເພີດເພີນ ແຕ່ເຂົາກຕ້ອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີໃນແນວໜ້າຢ່າງສາຫັດ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນການໂຈມຕີທີຶ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ: ແຕ່ມັນກາຍເປນວ່າ ນີົ້ຄືການ
ຮັບບັບຕິດສະມາທີຶ່ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົົ້າຕ້ອງໄດ້ “ເພີດເພີນ”. ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດດັົ່ງກ່າວ, ຜູ້ຄົນ
ບໍ່ມີທາງເລືອກ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຢຸດ ແລະ ຄິດກັບຕົນເອງວ່າ: “ຂ້ານ້ອຍເປນລູກແກະທີຶ່ຫົງທາງເປນເວລາ
ຫາຍປີ ເຊິຶ່ງພຣະເຈົົ້າໄດ້ເສຍສະຫະຫາຍຢ່າງເພືຶ່ອຊືົ້ກັບຄືນ, ແລ້ວເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງປະຕິບັດຕໍ່
ຂ້ານ້ອຍແບບນີົ້? ມັນເປນວິທີທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຫົວຂວັນຂ້ານ້ອຍ ແລະ ເປີດໂປງຂ້ານ້ອຍບ? ...” ຫງັ ຈາກ
ຫາຍປີຜ່ານໄປ, ມະນຸດໄດ້ກາຍເປນຄົນທີຶ່ຜ່ານຮ້ອນຜ່ານໜາວ, ໄດ້ຜະເຊີນກັບຄວາມລໍາບາກຂອງ
ການຫໍ່ຫອມ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ. ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດໄດ້ສູນເສຍ “ສະຫງ່າລາສີ” ແລະ “ຄວາມຮັກ”
ໃນເວລາທີຶ່ຜ່ານໄປ, ເຂົາກໄດ້ມາເຂົົ້າໃຈຫັກການແຫ່ງຄວາມປະພດຂອງມະນຸດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ
ໄດ້ມາຊືຶ່ນຊົມປີແຫ່ງການອຸທິດຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ມະນຸດເລີຶ່ມກຽດຊັງ
ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງເຂົາເອງຢ່າງຊ້າໆ. ເຂົາເລີມ
ຶ່ ຊັງຄວາມໂຫດຮ້າຍທີຶ່ເຂົາເປນ, ຄວາມເຂົົ້າໃຈຜິດ
ທັງໝົດທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທີຶ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທີຶ່ເຂົາມີຕໍ່ພຣະອົງ. ໂມງບໍ່ສາມາດ
ຫວນຄືນໄດ້. ເຫດການໃນອະດີດກາຍເປນຄວາມຊົງຈໍາທີຶ່ໜ້າເສຍດາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະທໍາ
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ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າກາຍເປນພະລັງຂັບເຄືຶ່ອນໃນການມີຊີວິດໃໝ່ຂອງມະນຸດ. ບາດແຜ
ຂອງມະນຸດຮັກສາໃຫ້ດີຂົ້ນໃນແຕ່ລະມືົ້, ພາລະກໍາລັງຂອງເຂົາໄດ້ກັບຄືນມາ ແລະ ເຂົາລຸກຢືນຂນ
ົ້
ແລະ ເງີຍໜ້າເບິຶ່ງໃບໜ້າຂອງອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ... ພຽງແຕ່ໄດ້ຄົົ້ນພົບວ່າຮອຍຍິົ້ມ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃບໜ້າທີຶ່ສວຍງາມຂອງພຣະອົງຍັງມີຊີວິດຊີວາ. ຫົວໃຈຂອງພຣະອົງຍັງເປນຫ່ວງ
ມະນຸດຊາດທີຶ່ພຣະອົງສ້າງ ແລະ ມືຂອງພຣະອົງຍັງອົບອຸ່ນ ແລະ ມີພະລັງຄືທີຶ່ເປນໃນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ.
ມັນເປນຄືດັົ່ງວ່າມະນຸດໄດ້ກັບຄືນສູ່ສວນເອເດັນອີກຄັົ້ງ ແຕ່ເທືອ
ຶ່ ນີົ້ມະນຸດບໍ່ໄດ້ເຊືຶ່ອຟງການລໍ້ລວງ
ຂອງງູອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຫັນໜີຈາກໃບໜ້າຂອງພຣະເຢໂຮວາອີກຕໍ່ໄປ. ມະນຸດຄຸເຂົົ່າລົງຕໍ່ໜ້
າພຣະເຈົົ້າ, ເງີຍໜ້າເບິຶ່ງໃບໜ້າອັນຍິົ້ມແຍ້ມຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖວາຍການເສຍສະຫະທີຶ່ມີຄຸນຄ່າທີຶ່
ສຸດຂອງເຂົາ, ໂອ! ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ ພຣະເຈົົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ!
ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສົງສານຂອງພຣະເຈົົ້າຊືມຜ່ານທຸກລາຍລະອຽດໃນພາລະກິດແຫ່ງການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ວ່າຜູ້ຄົນຈະສາມາດເຂົົ້າໃຈເຈດຕະນາທີຶ່ດີຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ,ໍ່ ພຣະອົງ
ຍັງປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕັົ້ງໃຈກະທໍາໃຫ້ສາໍ ເລັດຢ່າງບໍ່ອິດເມືອ
ຶ່ ຍ. ບໍ່ວ່າຜູ້ຄົນຈະເຂົົ້າໃຈກ່ຽວ
ກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່າໃດກຕາມ, ຄວາມຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີຶ່ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ນໍາມາສູມ
່ ະນຸດ ແມ່ນສາມາດຊືຶ່ນຊົມໂດຍທຸກຄົນ. ບາງຄັົ້ງ, ໃນມືົ້ນີົ້ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ສກ
ກັບຄວາມຮັກ ຫື ຊີວິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະໜອງໃຫ້, ແຕ່ຕາບໃດທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ປະຖິົ້ມພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ຍອມແພ້
ຕໍ່ຄວາມຕັົ້ງໃຈຂອງເຈົົ້າທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ມັນກຈະມີມືົ້ທີຶ່ຮອຍຍິົ້ມຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຖືກ
ເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ. ຍ້ອນວ່າຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອກອບກູ້ຜູ້
ຄົນທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງຊາຕານ, ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອປະຖິົ້ມຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ.
ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2005
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ສຽງຟ ້າ ຮ້ອ ງທ ັງ ເຈັດ ກໍາ ລັງ ທ ໍາ ນາ ຍວ່າ
ຂ່າ ວປະ ເສີດ ແ ຫ ່ງ ອາ ນາ ຈັກ ຈະ ແ ຜ ່ຂະ ຫ ຍາ ຍໄປທ ົົ່ວ ຈັກ ກະ ວາ ນ
ເຮົາກໍາລັງເຜີຍແຜ່ພາລະກິດຂອງເຮົາທ່າມກາງຊາວຕ່າງຊາດ. ສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາແມບເຫອ
ືົ້ ມ
ທົົ່ວຈັກກະວານ; ຄົນທຸກປະເພດມີຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຢູ່ພາຍໃນພວກເຂົາ ແລະ ທຸກຄົນຖືກຊີົ້ນໍາ
ໂດຍມືຂອງເຮົາ ແລະ ເລີມ
ຶ່ ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີຶ່ທີຶ່ເຮົາມອບໝາຍໃຫ້. ເລີຶ່ມແຕ່ຈຸດນີົ້ໄປ ເຮົາໄດ້ເຂົົ້າສູ່
ຍຸກໃໝ່ ແລະ ນໍາເອົາມວນມະນຸດໄປສູ່ໂລກອືຶ່ນ. ເມືຶ່ອເຮົາໄດ້ກັບມາສູ່ “ແຜ່ນດິນເກີດ” ຂອງເຮົາ ເຮົາ
ກໄດ້ເລີຶ່ມປະຕິບັດອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດໃນແຜນການເດີມຂອງເຮົາ ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ
ເຮົາເລິກເຊິຶ່ງຍິຶ່ງຂົ້ນ. ເຮົາເບິຶ່ງຈັກກະວານທັງໝົດ ແລະ ເຫັນວ່າ[ກ] ນີົ້ຄືໂອກາດສໍາລັບພາລະກິດຂອງ
ເຮົາ, ສະນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຟ້າວໄປຟ້າວມາ ເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດໃໝ່ຂອງເຮົາໃນມະນຸດ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ນີົ້
ແມ່ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ເຮົາໄດ້ນໍາເອົາພາລະກິດໃໝ່ມາ ເພືຶ່ອຮັບເອົາຄົນໃໝ່ເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ເພິຶ່ມຂົ້ນ ແລະ
ປະຖິົ້ມຜູ້ທີຶ່ເຮົາຈະກໍາຈັດໃຫ້ຫາຍຂົ້ນ. ໃນຊົນຊາດຂອງມັງກອນແດງທີຶ່ຍງິຶ່ ໃຫຍ່ ເຮົາໄດ້ດໍາເນີນຂັົ້ນ
ຕອນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ອາດສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄກວໄປມາຕາມລົມ
ເຊິຶ່ງຫັງຈາກນັົ້ນ ຫາຍຄົນກຖືກພັດໄປກັບສາຍລົມຢ່າງງຽບໆ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ນີົ້ແມ່ນ “ພືົ້ນລານ
ຟາດເຂົົ້າ” ທີຶ່ເຮົາກໍາລັງຈະປດກວດ; ມັນແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ພ້ອມນີົ້ ມັນຄືແຜນການຂອງ
ເຮົາ. ເພາະວ່າ ຄົນຊົົ່ວຮ້າຍທັງຫາຍໄດ້ພາກັນຢ່ອງເຂົົ້າມາ ໃນຂະນະທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ນັົ້ນ,
ແຕ່ເຮົາບໍ່ຟ້າວຟົ່ງທີຶ່ຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາໜີ. ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາຈະທໍາລາຍພວກເຂົາໃຫ້ແຕກກະຈາຍ
ເມືຶ່ອເຖິງເວລາອັນສົມຄວນ. ແລ້ວຫັງຈາກນັົ້ນ ເຮົາຈະໄດ້ເປນນໍໍ້າພຸແຫ່ງຊີວິດ ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີຶ່ຮັກເຮົາ
ຢ່າງແທ້ຈງິ ໄດ້ຮັບໝາກໄມ້ຂອງຕົົ້ນເດືຶ່ອ ແລະ ກິນ
ຶ່ ຫອມຂອງດອກລິນລີຈ
ຶ່ າກເຮົາ. ໃນດິນແດນທີຶ່ມີ
ຊາຕານພັກເຊົາ, ດິນແດນແຫ່ງຝຸ່ນລະອອງ, ໃນນັົ້ນຍັງບໍ່ມີຄໍາບລິສຸດ, ມີແຕ່ດິນຊາຍ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ
ເຮົາຈຶ່ງພົບກັບສະພາບແວດລ້ອມເຫົົ່ານີົ້. ເຈົົ້າຄວນຮູ້ວ່າສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາຮັບເອົາ ຄືກ້ອນຄໍາທີຶ່ບລິສຸດ, ຄໍາທີຶ່
ຖືກຫໍ່ຫອມໃຫ້ສະອາດ, ບໍ່ແມ່ນດິນຊາຍ. ແລ້ວຄົນຊົົ່ວຮ້າຍຈະຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ?
ເຮົາຈະສາມາດປ່ອຍໃຫ້ໝາຈອກເປນໜອນໃນດິນແດນສະຫວັນຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາໃຊ້ທຸກ
ວິທີການທີຶ່ພຈະຄິດໄດ້ເພືຶ່ອຂັບໄລ່ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ໜ.ີ ກ່ອນຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຈະຖືກເປີດເຜີຍ ບໍ່ມີໃຜຮູ້
ໃນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາກໍາລັງຈະເຮັດ. ເຮົາຖືເອົາໂອກາດນີົ້ ຂັບໄລ່ຄົນຊົົ່ວຮ້າຍເຫົົ່ານັົ້ນໜີ ແລະ ພວກເຂົາຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ໜີພົົ້ນຈາກໜ້າເຮົາ. ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເຮັດຕໍ່ຄົນຊົົ່ວຮ້າຍ ແຕ່ວ່າຍັງຈະມີມືົ້ໜຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາ
ຈະໃຫ້ບລິການເຮົາ. ຄວາມປາຖະໜາຢາກໄດ້ພອນຂອງມະນຸດຍັງສູງຫາຍເກີນໄປ; ສະນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງ
ຫັນກັບໄປ ແລະ ສະແດງໃບໜ້າອັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຕໍ່ຊາວຕ່າງຊາດ ເພືຶ່ອມະນຸດຈະໄດ້ດໍາລົງ

ໝາຍເຫດ:
ກ. ຂໍ້ຄວາມຕົົ້ນສະບັບບໍ່ມີວະລີ “ເຫັນວ່າ”.
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ຊີວິດໃນໂລກຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕັດສິນຕົວເອງ, ໃນຂະນະທີຶ່ ເຮົາສືບຕໍ່ກ່າວພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາຄວນ
ກ່າວ ແລະ ສະໜອງສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ເມືອ
ຶ່ ມະນຸດຮູ້ສກຕົວ ເຮົາກຈະໄດ້
ເຜີຍແຜ່ພຣະທໍາຂອງເຮົາໄປດົນນານແລ້ວ. ເມືຶ່ອນັົ້ນ, ເຮົາຈະສະແດງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຕມ
ໍ່ ະນຸດ
ແລະ ເລີຶ່ມປະຕິບັດສ່ວນທີສອງພາລະກິດຂອງເຮົາໃນມະນຸດ, ເຮັດໃຫ້ມວນມະນຸດຕິດຕາມເຮົາຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ເພືຶ່ອປະສານງານກັບພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ໃຫ້ມະນຸດເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມສາມາດ
ຂອງພວກເຂົາເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດກັບເຮົາ ທີຶ່ເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດ.
ບໍ່ມີໃຜເຊືຶ່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະເຫັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ບັງຄັບພວກເຂົາ, ແຕ່
ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາຈະເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາອອກຈາກທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ນໍາໄປໄວ້ທີຶ່
ໂລກອືຶ່ນ. ເມືຶ່ອມະນຸດສໍານກຜິດອີກຄັົ້ງ, ເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນເຮົາຈະນໍາເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ ແລະ
ສະແດງມັນຕໍ່ຜູ້ທມ
ີຶ່ ີຄວາມເຊືຶ່ອເຫົົ່ານັົ້ນ. ນີົ້ແມ່ນຫັກການ ທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດພາລະກິດ. ຍ້ອນມີເວລາທີຶ່
ຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາອອກຈາກການາອານ ແລະ ຍັງມີເວລາທີຶ່ສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຈະອອກ
ຈາກຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມີເວລາທີຶ່ສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາອອກຈາກແຜ່ນດິນໂລກ
ໂດຍເຮັດໃຫ້ໂລກນີົ້ມືດລົງ ແລະ ຈົມຢູ່ກັບຄວາມມືດ. ແມ່ນແຕ່ດິນແດນຂອງການາອານກຈະບເໍ່ ຫັນ
ແສງຕາເວັນ; ມະນຸດທຸກຄົນຈະສູນເສຍຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ບໍ່ມຜ
ີ ູ້ໃດຈະສາມາດໜີຈາກ
ກິຶ່ນຫອມອາຍດິນແດນການາອານໄດ້. ມີແຕ່ເມືອ
ຶ່ ເຮົາໄດ້ຜ່ານເຂົົ້າສູ່ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ
ແຫ່ງໃໝ່ ເຮົາຈະເອົາອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາມາເປີດເຜີຍເປນຄັົ້ງທໍາອິດໃນດິນແດນ
ການາອານ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີແສງສະຫວ່າງອ່ອນໆສ່ອງໄປທົົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ ທີຶ່ຈົມຢູ່ໃນຄວາມມືດສະ
ນິດແຫ່ງຍາມຄໍໍ່າຄືນ ເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດມາສູ່ຄວາມສະຫວ່າງ; ໃຫ້ມະນຸດທົົ່ວ
ແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ດງດູດເອົາກໍາລັງຈາກພະລັງແຫ່ງແສງສະຫວ່າງ, ເຮັດໃຫ້ສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາເພີມ
ຶ່
ຂົ້ນ ແລະ ປາກົດຂົ້ນໃໝ່ຕໍ່ທຸກຊົນຊາດ; ແລ້ວເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງປວງຮັບຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ມາສູ່ໂລກ
ມະນຸດນີົ້ແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຈາກອິດສະຣາເອນໄປສູ່
ທິດຕາເວັນອອກຕັົ້ງແຕ່ດົນນານແລ້ວ; ຍ້ອນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາໄດ້ສ່ອງແສງຈາກທິດຕາເວັນອອກ
ແລະ ມັນເປນບ່ອນທີຶ່ມັນຖືກນໍາມາຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນຈົນເຖິງທຸກວັນນີົ້. ແຕ່ມັນຄືອິດສະຣາເອນ
ທີຶ່ເຮົາຈາກມາ ແລະ ຈາກທີຶ່ນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມາເຖິງທິດຕາເວັນອອກ. ເມືຶ່ອແສງສະຫວ່າງແຫ່ງ
ທິດຕາເວັນອອກຄ່ອຍໆກາຍເປນສີຂາວ ເມືຶ່ອນັົ້ນຄວາມມືດທົົ່ວແຜ່ນດິນໂລກກຈະເລີຶ່ມຫັນສູ່ແສງ
ສະຫວ່າງ ແລະ ມີແຕ່ເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ ມະນຸດກຈະຄົົ້ນພົບວ່າເຮົາໄດ້ໄປຈາກອິດສະຣາເອນແຕ່ດົນນານແລ້ວ
ແລະ ປາກົດຕົວໃໝ່ອີກຄັົ້ງໃນທິດຕາເວັນອອກ. ເມືຶ່ອເຄີຍລົງມາສູ່ດິນແດນອິດສະຣາເອນຄັົ້ງໜຶ່ງ
ແລ້ວ, ເຮົາບໍ່ສາມາດບັງເກີດໃນອິດສະຣາເອນອີກຄັົ້ງ, ເພາະວ່າພາລະກິດຂອງເຮົາຈະນໍາພາ
ຈັກກະວານທັງໝົດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຟ້າແມບເຫືົ້ອມສ່ອງແສງຈາກທິດຕາເວັນອອກສູ່
ທິດຕາເວັນຕົກໂດຍກົງ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ເຮົາໄດ້ລົງມາໃນທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ນໍາເອົາການາອານ
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ມາສູ່ຜູ້ຄົນໃນທິດຕາເວັນອອກ. ເຮົາຈະນໍາເອົາຜູ້ຄົນຈາກທົົ່ວແຜ່ນດິນໂລກໄປສູ່ດິນແດນຂອງການາ
ອານ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ ເຮົາຈະສືບຕໍ່ກ່າວພຣະຄໍາໃນດິນແດນຂອງການາອານເພືຶ່ອຄວບຄຸມຈັກກະວານທັງ
ໝົດ. ໃນເວລານີົ້ ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງໃນທົົ່ວໂລກ ຍົກເວັົ້ນຈາກການາອານ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນແມ່ນ
ສ່ຽງຕໍ່ຄວາມອດຫິວ ແລະ ຄວາມໜາວ. ເຮົາໄດ້ມອບຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ອິດສະຣາ
ເອນ ແລະ ຕໍ່ມາກໄດ້ນໍາເອົາມັນອອກໄປ, ແລ້ວກໍ່ໄດ້ນໍາເອົາຊາວອິດສະຣາເອນໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກ
ແລະ ມະນຸດຊາດທັງປວງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກ. ເຮົາໄດ້ນໍາເອົາພວກເຂົາທັງໝົດມາສູ່ຄວາມ
ສະຫວ່າງ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ກັບໄປຢູ່ຮ່ວມກັນໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມສໍາພັນກັບມັນ ແລະ
ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງຊອກຫາຄວາມສະຫວ່າງນັົ້ນອີກຕໍ່ໄປ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາໄດ້ເຫັນ
ແສງສະຫວ່າງອີກຄັົ້ງ ແລະ ເຫັນຄວາມສະຫງ່າລາສີທີຶ່ເຮົາເຄີຍມີໃນອິດສະຣາເອນ; ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ເຮົາໄດ້ລົງມາເທິງກ້ອນເມກສີຂາວສູ່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດແຕ່ດົນນານແລ້ວ, ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນກ້ອນເມກສີຂາວຈໍານວນນັບບໍ່ຖ້ວນ ແລະ ເຫັນພົົ້ວໝາກໄມ້ທີຶ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ
ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ກໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນພຣະເຈົົ້າພຣະເຢໂຮວາແຫ່ງອິດສະຣາເອນ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຫັນເຈົົ້ານາຍຂອງຄົນຢິວ, ພຣະເມຊີອາທີຶ່ປາຖະໜາມາເປນເວລາດົນ ແລະ ການປາກົດຕົວທັງໝົ
ດຂອງເຮົາ ເຊິຶ່ງເປນຜູ້ທີຶ່ຖືກຂົົ່ມເຫັງໂດຍກະສັດທັງຫາຍຕະຫອດຫາຍຍຸກຫາຍສະໄໝ. ເຮົາຈະ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຈັກກະວານທັງໝົດ ແລະ ເຮົາຈະປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່, ເປີດເຜີຍຄວາມ
ສະຫງ່າລາສີທງັ ໝົດຂອງເຮົາ ແລະ ການກະທໍາທັງໝົດຂອງເຮົາຕໍ່ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ເຮົາຈະ
ສະແດງໃບໜ້າທີຶ່ມີສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາທັງໝົດຕໍ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ໄດ້ລຄອຍເຮົາເປນເວລາຫາຍປີ, ຕໍ່ຜູ້ຄົນທີຶ່
ໄດ້ປາຖະໜາໃຫ້ເຮົາມາເທິງກ້ອນເມກສີຂາວ, ຕອ
ໍ່ ິດສະຣາເອນທີຶ່ໄດ້ປາຖະໜາໃຫ້ເຮົາປາກົດຕົວອີກ
ຄັົ້ງ ແລະ ຕໍ່ມະນຸດຊາດທີຶ່ໄດ້ຂົົ່ມເຫັງເຮົາ ເພືຶ່ອວ່າທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີອອກ
ຈາກພວກເຂົາແຕ່ດົນແລ້ວ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີນັົ້ນກັບມາສູທ
່ ິດຕາເວັນອອກ ແລະ
ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ຢູດາຍອີກຕໍ່ໄປ. ຍ້ອນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ!
ໃນທົົ່ວຈັກກະວານເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ໃນທິດຕາເວັນອອກ, ສຽງຟ້າຮ້ອງ
ດັງໄດ້ປາກົດຂົ້ນຢ່າງບໍ່ສນ
ິົ້ ສຸດ, ສັົ່ນສະເທືອນທຸກຊົນຊາດ ແລະ ທຸກນິກາຍ. ມັນແມ່ນສຽງຂອງເຮົາ
ທີຶ່ໄດ້ນໍາພາທຸກຄົນໃນປດຈຸບັນ. ເຮົາເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຖືກເອົາຊະນະດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ຕົກລົງສູ່
ກະແສນີົ້ ແລະ ຍອມຈໍານົນຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ທວງສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຈາກທົົ່ວໂລກ ແລະ
ໄດ້ສ້າງມັນຂົ້ນໃໝ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ. ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ລຖ້າ
ດ້ວຍໃຈຕືຶ່ນເຕັົ້ນໃນການກັບມາຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາຢາກເຫັນການປາກົດຕົວຂອງເຮົາ?
ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດທີຶ່ຈະບໍ່ຢາກມາສູ່ແສງສະຫວ່າງ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່
ຢາກເບິຶ່ງ ບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມຮັົ່ງມີຂອງການາອານ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່?
ຜູ້ໃດຈະບໍ່ນັບຖືພຣະອົງຜູ້ທີຶ່ມີລິດອໍານາດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່? ສຽງຂອງເຮົາຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົົ່ວແຜ່ນດິນ
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ໂລກ; ເຮົາຈະພົບກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງເຮົາ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາຕໍ່ພວກເຂົາຫາຍຂົ້ນ. ເໝືອນດັົ່ງ
ສຽງຟ້າຮ້ອງທີຶ່ດັງສະນັົ່ນສັົ່ນສະເທືອນພູເຂົາ ແລະ ແມ່ນໍໍ້າລໍາທານ, ເຮົາກ່າວພຣະຄໍາຂອງເຮົາຕໍ່
ຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ມະນຸດຊາດ. ດັົ່ງນັົ້ນພຣະທໍາທີຶ່ຢູ່ໃນປາກຂອງເຮົາໄດ້ກາຍເປນສົມບັດຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຖະໜອມພຣະຄໍາຂອງເຮົາ. ສາຍຟ້າແມບຈາກຕາເວັນອອກໄປ
ເຖິງຕາເວັນຕົກ. ພຣະຄໍາຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ມະນຸດລັງເລທີຶ່ຈະຍອມສະຫະພວກມັນ ແລະ ໃນເວລາ
ດຽວກັນກພົບວ່າພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງ, ແຕ່ຊືຶ່ນຊົມຍິນດີໃນທຸກສິຶ່ງຫາຍຂົ້ນ
ກວ່າເດີມ. ມະນຸດທຸກຄົນຍິນດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ, ສະເຫີມສະຫອງການມາຂອງເຮົາ ເປນຄືກັບວ່າ
ເດັກນ້ອຍຫາກໍ່ເກີດ. ດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະນໍາເອົາມະນຸດທັງປວງມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງເຮົາ. ຈາກນັົ້ນ
ເຮົາຈະເຂົົ້າສູ່ເຊືົ້ອຊາດມະນຸດຢ່າງເປນທາງການ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາໄດ້ມານະມັດສະການເຮົາ. ດ້ວຍ
ສະຫງ່າລາສີທີຶ່ເຮົາສ່ອງແສງອອກມາ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ຢູ່ໃນປາກຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມາ
ກົົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແລະ ເຫັນແສງຟ້າແມບສົົ່ງແສງສະຫວ່າງມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ນັົ້ນໝ
າຍຄວາມວ່າເຮົາໄດ້ລົງມາຍັງ “ພູເຂົາໝາກກອກ” ແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ. ພວກເຂົາຈະເຫັນວ່າເຮົາໄດ້
ຢູ່ໂລກນີົ້ມາດົນນານແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງຊາວຢິວອີກຕໍ່ໄປແຕ່ເປນແສງຟ້າແມບແຫ່ງ
ທິດຕາເວັນອອກ. ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຟືັ້ນຄືນຊີບມາດົນນານແລ້ວ ແລະ ໄດ້ພັດພາກຈາກທ່າມກາງ
ມະນຸດ ແລ້ວໄດ້ກັບມາປາກົດຕົວໃໝ່ດ້ວຍສະຫງ່າລາສີໃນທ່າມກາງມະນຸດ. ເຮົາເປນຜູ້ທີຶ່ຖືກເຄົາລົບ
ບູຊາມາຫາຍຍຸກຫາຍສະໄໝກ່ອນໜ້ານີົ້ ແລະ ເຮົາຍັງເປນເດັກນ້ອຍທີຶ່ຖືກຊາວອິດສະຣາເອນປະຖິົ້ມ
ມາຫາຍຍຸກຫາຍສະໄໝກ່ອນໜ້ານີົ້. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຮົາເປນພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີຶ່ມີ
ສະຫງ່າລາສີຢ່າງສົມບູນໃນຍຸກປດຈຸບັນ! ໃຫ້ທຸກຄົນມາຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນລັງຂອງເຮົາ ແລະ ເບິຶ່ງໃບໜ້າ
ອັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ, ຟງສຽງຂອງເຮົາ ແລະ ຫຽວເບິຶ່ງການກະທໍາຂອງເຮົາ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມປະສົງ
ທັງໝົດຂອງເຮົາ; ມັນແມ່ນຈຸດສິົ້ນສຸດ ແລະ ຈຸດສູງສຸດຂອງແຜນການຂອງເຮົາ, ພ້ອມທັງເປນ
ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາເພືຶ່ອໃຫ້ທຸກຊົນຊາດນະມັດສະການເຮົາ, ໃຫ້ທຸກພາສາຮັບຮູ້
ເຮົາ, ໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນຍດໝັົ້ນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຂົາໃນຕົວເຮົາ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນຂົ້ນຢູ່ກັບເຮົາ!

ພ ຣະ ຜ ູ້ຊ ່ວ ຍໃຫ ້ລ ອດພ ົົ້ນ ໄດ້ກ ັບ ຄືນ ມາ ເທ ິງ “ກ້ອ ນເມກສີຂາ ວ”
ເປນເວລາຫາຍພັນປີມາແລ້ວ ມະນຸດໄດ້ປາດຖະໜາຢາກເຫັນການມາເຖິງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດພົົ້ນ. ມະນຸດປາດຖະໜາຢາກເຫັນພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຂີຶ່ກ້ອນເມກສີຂາວ
ເມືຶ່ອພຣະອົງລົງມາດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ທ່າມກາງຜູ້ທີຶ່ລຄອຍ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເຫັນພຣະອົງເປນເວລາ
ຫາຍພັນປີມາແລ້ວ. ມະນຸດຍັງປາດຖະໜາໃຫ້ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນກັບຄືນມາ ແລະ ມາຢູ່ຮ່ວມ
ກັບພວກເຂົາ; ນັົ້ນກໍ່ຄືໃຫ້ພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຜູ້ທີຶ່ໄດ້ແຍກຈາກຜູ້ຄົນເປນເວລາຫາຍ
ພັນປີກັບຄືນມາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບທີຶ່ພຣະອົງເຄີຍເຮັດໃນທ່າມກາງຄົນຢິວ
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ອີກຄັົ້ງ, ໃຫ້ພຣະອົງຈະມີຄວາມສົງສານ ແລະ ມີຄວາມຮັກຕໍ່ມະນຸດ, ໃຫ້ອະໄພບາບແກ່ມະນຸດ ແລະ
ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ ແລະ ເຖິງກັບແບກຮັບເອົາການກະທໍາຜິດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ແລະ ນໍາມະນຸດອອກຈາກຄວາມຜິດບາບ. ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາປາດຖະໜາກໍ່ຄືໃຫ້ພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດພົົ້ນເປນຄືແຕ່ກອ
່ ນ ນັົ້ນກໍ່ຄືເປນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ, ມີເມດຕາ
ແລະ ໜ້າເຄົາລົບນັບຖື, ເປນຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍໂກດຮ້າຍຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍຕໍານິມະນຸດ, ແຕ່ເປນຜູ້ທີຶ່
ໃຫ້ອະໄພ ແລະ ແບກຮັບເອົາບາບທັງໝົດຂອງມະນຸດ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ເຖິງກັບຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອ
ມະນຸດຄືກັບຄັົ້ງກ່ອນ. ຕັງົ້ ແຕ່ທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຈາກໄປ, ສາວົກຜູ້ທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງ ພ້ອມທັງໄພ່ພົນ
ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍ່ໄດ້ພາກັນສະແຫວງຫາ ແລະ
ລຄອຍພຣະອົງຢ່າງສິົ້ນຫວັງ. ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະກະລຸນາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນກໍ່ປາດຖະໜາຫາມືົ້ແຫ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເມືຶ່ອພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຈະລົງມາເທິງກ້ອນເມກສີຂາວ ເພືຶ່ອປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າທຸກຄົນ. ແນ່ນອນ ສິຶ່ງນີົ້ຍັງ
ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາລວມກັນຂອງທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຮັບພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດພົົ້ນໃນມືົ້ນີົ້. ທຸກຄົນໃນຈັກກະວານທີຶ່ຮູ້ຈັກຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນໄດ້ລຄອຍຢ່າງສິົ້ນຫວັງໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດມາເຖິງຢ່າງກະທັນຫັນ ເພືຶ່ອເຮັດສໍາເລັດສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂະນະທີຶ່ຢູ່ເທິງໂລກ: “ເຮົາຈະມາຄືກັນກັບຕອນທີຶ່ເຮົາຈາກໄປ”. ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ຫັງ
ຈາກການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ການຄືນຊີບ ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ສະຫວັນເທິງກ້ອນ
ເມກສີຂາວ ເພືອ
ຶ່ ຮັບຕໍາແໜ່ງຂອງພຣະອົງໃນມືເບືົ້ອງຂວາຂອງອົງຊົງສູງສຸດ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ,
ພຣະເຢຊູຈະລົງມາເທິງກ້ອນເມກສີຂາວອີກຄັົ້ງ (ກ້ອນເມກນີົ້ໝາຍເຖິງກ້ອນເມກທີຶ່ພຣະເຢຊູຂີຶ່ໃນ
ເວລາທີຶ່ພຣະອົງກັບຄືນໄປສະຫວັນ) ທ່າມກາງຄົນທີຶ່ຄອງຄອຍພຣະອົງຢ່າງສິົ້ນຫວັງເປນເວລາຫາຍ
ພັນປີ ແລະ ພຣະອົງຈະມີພາບລັກ ແລະ ໃສ່ເຄືຶ່ອງນຸ່ງຂອງຄົນຢິວ. ຫັງຈາກທີຶ່ປາກົດຕໍ່ມະນຸດແລ້ວ,
ພຣະອົງຈະປະທານອາຫານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດໄຫອອກມາສໍາລັບພວກເຂົາ
ແລະ ຈະໃຊ້ຊີວິດໃນທ່າມກາງມະນຸດຢ່າງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະລຸນາ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ,
ຊີວິດຊີວາ ແລະ ຄວາມຈິງ. ແນວຄິດທັງໝົດນັົ້ນແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອ. ແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບນີົ້; ພຣະອົງເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຂົົ້າໃຈ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາຢູ່ທ່າມກາງຜູ້
ຄົນທີຶ່ຄອງຄອຍການກັບມາຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປາກົດຕໍ່ທຸກຄົນໃນຂະນະທີຶ່ກໍາລັງຂີຶ່ກ້ອນ
ເມກສີຂາວ. ພຣະອົງໄດ້ລົງມາແລ້ວ ແຕ່ມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຍັງບໍ່ຮ.ູ້ ມະນຸດພຽງແຕ່ລຖ້າພຣະອົງ
ຢ່າງບໍ່ມີຈຸດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ລົງມາເທິງ “ກ້ອນເມກສີຂາວ” ແລ້ວ (ກ້ອນເມກທີຶ່
ເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະ ທຸກ
ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ) ແລະ ໃນຕອນນີົ້ ພຣະອົງຢູ່ທ່າມກາງກຸມ
່ ຜູ້ຊະນະທີຶ່ພຣະອົງຈະສ້າງຂົ້ນໃນລະຫວ່າງ
ຍຸກສຸດທ້າຍ. ມະນຸດບໍ່ຮູ້ສິຶ່ງນີົ້: ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນທີຶ່ບລິສຸດຈະມີຄວາມ
ເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຕໍ່ມະນຸດກໍ່ຕາມ, ພຣະອົງຈະສາມາດດໍາເນີນພາລະກິດໃນ “ພຣະວິຫານ”
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ເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍວິນຍານທີຶ່ສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ບລິສຸດໄດ້ແນວໃດ? ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດໄດ້
ລຖ້າການລົງມາຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະສາມາດປາກົດຕໍ່ຄົນທີຶ່ກິນເນືົ້ອໜັງຂອງສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຊອບທໍາ,
ດືຶ່ມເລືອດຂອງສິງຶ່ ທີຶ່ບໍ່ຊອບທໍາ ແລະ ນຸ່ງເສືົ້ອຜ້າຂອງຄົນທີຶ່ບໍ່ຊອບທໍາ, ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່
ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຂົົ່ມເຫັງພຣະອົງຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດຮູ້ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ເຕັມລົົ້ນດ້ວຍຄວາມສົງສານ ແລະ ພຣະອົງເປນ
ເຄືຶ່ອງບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍການໄຖ່ບາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມະນຸດບໍ່ຮູ້
ວ່າພຣະອົງເອງເປນພຣະເຈົົ້າ ຜູ້ທີຶ່ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມຊອບທໍາ, ຄວາມສະຫງ່າຜາເຜີຍ, ຄວາມ
ໂກດຮ້າຍ ແລະ ການພິພາກສາ, ມີລິດອໍານາດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍກຽດສັກສີ. ສະນັົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ມະນຸດຈະປາດຖະໜາ ແລະ ລຄອຍການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ບາບຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາ
ອະທິຖານຂອງພວກເຂົາຈະສັົ່ນສະເທືອນເຖິງ “ສະຫວັນ”, ພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນກໍ່ຈະບໍ່
ປາກົດຕົວຕໍ່ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ.
“ພຣະເຢໂຮວາ” ແມ່ນພຣະນາມທີຶ່ເຮົາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງເຮົາໃນອິດສະຣາເອນ ແລະ
ມັນໝາຍເຖິງພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອິດສະຣາເອນ (ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົົ້າ) ຜູ້ທີຶ່ສາມາດມີຄວາມ
ສົງສານຕໍ່ມະນຸດ, ສາບແຊ່ງມະນຸດ ແລະ ນໍາທາງຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້; ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີລິດອໍານາດຍິຶ່ງ
ໃຫຍ່ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປນຍາ. “ພຣະເຢຊູ” ຄືເອມະນູເອນ ເຊິຶ່ງໝາຍເຖິງເຄືຶ່ອງຖວາຍແທນ
ຄວາມຜິດບາບທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ໄຖ່ບາບໃຫ້ມະນຸດ.
ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ
ແລະ ພຽງແຕ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ສ່ວນໜຶ່ງໃນພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸ້ມຄອງ. ນັົ້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຢໂຮວາເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງອິດສະຣາເອນ,
ພຣະເຈົົ້າຂອງອັບຣາຮາມ, ພຣະເຈົົ້າຂອງອິຊາກ, ພຣະເຈົົ້າຂອງຢາໂຄບ, ພຣະເຈົົ້າຂອງໂມເຊ ແລະ
ພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອິດສະຣາເອນທັງໝົດ. ສະນັົ້ນ ໃນຍຸກປດຈຸບັນ ຄົນອິດສະຣາເອນທຸກຄົນ
ນອກຈາກຄົນຢິວແລ້ວ ກໍ່ນະມັດສະການພຣະເຢໂຮວາ. ພວກເຂົາຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະອົງເທິງແທ່ນ
ບູຊາ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນພຣະວິຫານໂດຍໃສ່ເສືົ້ອຄຸມຂອງປະໂລຫິດ. ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຄາດຫວັງ
ແມ່ນການປາກົດຕົວອີກຄັົ້ງຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນຜູ້ໄຖ່ບາບຂອງ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ພຣະອົງຄືເຄືຶ່ອງຖວາຍແທນຄວາມຜິດບາບທີຶ່ໄຖ່ມະນຸດຊາດຈາກຄວາມຜິດບາບ.
ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນມາຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເກີດຂົ້ນເນືຶ່ອງຈາກ
ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເກີດຂົ້ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້ເກີດໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ເປນພຣະນາມໂດຍສະເພາະ
ສໍາລັບການໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ. ສະນັົ້ນ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປນຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ສະແດງເຖິງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ
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ແມ່ນພຣະນາມສະເພາະສໍາລັບຄົນອິດສະຣາເອນຜູ້ທີຶ່ດໍາເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດ. ໃນແຕ່ລະຍຸກ
ແລະ ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດນັົ້ນ, ພຣະນາມຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ໄຮ້ເຫດຜົນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍໃນ
ການເປນຕົວແທນ: ພຣະນາມແຕ່ລະນາມເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຍຸກໜງຶ່ . “ພຣະເຢໂຮວາ” ເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເປນນາມມະຍົດທີຶ່ຄົນໃນອິດສະຣາເອນເອີົ້ນຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ພວກເຂົານະມັດສະການ. “ພຣະເຢຊູ” ເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເປນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຂອງທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ຖ້າມະນຸດຍັງປາຖະໜາການ
ມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຍັງຄາດຫວັງໃຫ້ພຣະອົງກັບ
ມາໃນລັກສະນະທີຶ່ພຣະອົງບັງເກີດໃນແຂວງຢູດາຍ, ແລ້ວແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີທັງໝົດຈະຢຸດ
ຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ບໍ່ສາມາດສືບຕກ
ໍ່ ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຍຸກສຸດທ້າຍ
ຈະບໍ່ມີວັນມາເຖິງ ແລະ ຍຸກດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີສິົ້ນສຸດລົງຈັກເທືຶ່ອ. ນີົ້ເປນເພາະວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດພົົ້ນແມ່ນສໍາລັບການໄຖ່ບາບ ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ເຮົາໃຊ້ຊືຶ່ພຣະເຢຊູ
ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ຄົນບາບທຸກຄົນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນນາມທີຶ່ເຮົາຈະນໍາເອົາ
ມະນຸດຊາດທັງປວງໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະເມຊີອາລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພຣະວິນຍານຂອງເຮົາ, ນາມເຫົົ່ານີົ້ພຽງແຕ່ສະແດງເຖິງຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງ
ກັນໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເຮົາຢ່າງສົມບູນ. ນາມທີຶ່ຜູ້ຄົນເທິງ
ໂລກຮຽກເອີົ້ນເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງເຮົາ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເປນ.
ພວກມັນພຽງແຕ່ເປນນາມທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນທີຶ່ມະນຸດເອີົ້ນເຮົາໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເທົົ່ານັົ້ນ. ສະນັົ້ນ
ເມືຶ່ອຍຸກສຸດທ້າຍ ນັົ້ນກຄ
ໍ່ ືຍຸກແຫ່ງມືົ້ສຸດທ້າຍມາເຖິງ ນາມຂອງເຮົາຈະປ່ຽນອີກຄັົ້ງ. ເຮົາຈະບໍ່ຖືກເອີົ້ນ
ວ່າພຣະເຢໂຮວາ ຫື ພຣະເຢຊູ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນພຣະເມຊີອາ, ເຮົາຈະຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດ
ທານຸພາບສູງສຸດທີຶ່ມີລິດອໍານາດ ແລະ ພາຍໃຕ້ນາມໃໝ່ນີົ້ ເຮົາຈະນໍາເອົາທຸກຍຸກໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ. ຄັົ້ງ
ໜຶ່ງ ເຮົາເຄີຍຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປນພຣະເຢໂຮວາ. ຜູ້ຄົນຍັງເອີົ້ນເຮົາວ່າພຣະເມຊີອາ ແລະ ຜູ້ຄົນເຄີຍເອີົ້ນ
ເຮົາວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໃນຄັົ້ງໜຶ່ງ ເຊິຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ການເຄົາລົບ
ບູຊາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມືົ້ນີົ້ ເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ ຫື ພຣະເຢຊູທີຶ່ຜູ້ຄົນເຄີຍຮູ້ຈັກໃນອະດີດ
ຜ່ານມາອີກຕໍ່ໄປ; ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກັບຄືນມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະນໍາເອົາຍຸກໄປສູ່ຈຸດ
ສິົ້ນສຸດ. ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ລຸກຂົ້ນຈາກສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ ເຊິຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະນິໄສທັງໝົດ
ຂອງເຮົາ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສິດອໍານາດ, ກຽດຕິຍົດ ແລະ ສະຫງ່າລາສີ. ຜູ້ຄົນບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົວພັນກັບ
ເຮົາ, ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງເຮົາ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກຈົນມາຮອດ
ມືົ້ນີົ້, ບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດເຄີຍເຫັນເຮົາ. ນີົ້ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ປາກົດຕໍ່ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແຕ່ລລ
ີົ້ ັບ
ທ່າມກາງມະນຸດ. ພຣະອົງອາໄສຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດຢ່າງແທ້ຈງິ ແລະ ເປນຈິງຄືກັບດວງອາທິດທີຶ່ເຜົາໄ
ໝ້ ແລະ ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍສິດອໍານາດ. ບໍ່ມີບຸກຄົນ ຫື ສິຶ່ງໃດທີຶ່ຈະບໍ່ຖືກພິພາກສາໂດຍພຣະທໍາຂອງ
ເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີບຸກຄົນ ຫື ສິຶ່ງໃດຈະບໍ່ຖືກຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດຜ່ານແປວໄຟທີຶ່ເຜົາໄໝ້. ໃນທີຶ່ສຸດ
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ແລ້ວ ທຸກຊົນຊາດຈະໄດ້ຮັບພອນເນືຶ່ອງຈາກພຣະທໍາຂອງເຮົາ ແລະ ຍັງຈະຖືກທໍາລາຍໃຫ້ແຫກ
ລະອຽດດ້ວຍພຣະທໍາຂອງເຮົາ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ທຸກຄົນໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍຈະເຫັນວ່າເຮົາ
ແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນທີຶ່ກັບຄືນມາ ແລະ ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີຶ່ເອົາ
ຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ. ແລ້ວທຸກຄົນຈະໄດ້ເຫັນວ່າ ໃນຄັົ້ງໜຶ່ງ ເຮົາເຄີຍເປນເຄືຶ່ອງບູຊາແທນ
ຄວາມຜິດບາບສໍາລັບມະນຸດ, ແຕ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເຮົາຍັງຈະກາຍເປນແປວໄຟຈາກດວງອາທິດທີຶ່
ແຜດເຜົາທຸກສິຶ່ງຢ່າງ ພ້ອມທັງເປນດວງອາທິດແຫ່ງຄວາມຊອບທໍາທີຶ່ເປີດເຜີຍທຸກສິຶ່ງຢ່າງ. ນີົ້ແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງເຮົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ເຮົາໃຊ້ນາມນີົ້ ແລະ ມີອຸປະນິໄສນີົ້ ເພືຶ່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຫັນ
ວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊອບທໍາ, ເປນດວງອາທິດທີຶ່ແຜດເຜົາ, ເປນແປວໄຟທີຶ່ເຜົາໄໝ້ ແລະ ເພືຶ່ອໃຫ້
ທຸກຄົນນະມັດສະການເຮົາ ຜູ້ທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງອົງດຽວ ແລະ ເພືຶ່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນໃບໜ້າ
ແທ້ຈິງຂອງເຮົາ: ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປນພຽງພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອິດສະຣາເອນ ແລະ ເຮົາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຜູ້ໄຖ່
ບາບເທົົ່ານັົ້ນ; ເຮົາເປນພຣະເຈົົ້າຂອງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງໃນສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທະເລ.
ຖ້າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນມາເຖິງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຍັງຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເຢຊູ ແລະ ບັງເກີດ
ຢູ່ແຂວງຢູດາຍອີກຄັົ້ງ ແລະ ດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນທີຶ່ນັົ້ນ, ແລ້ວສິຶ່ງນີົ້ກໍ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ
ເຮົາພຽງແຕ່ສ້າງຄົນອິດສະຣາເອນ ແລະ ພຽງແຕ່ໄຖ່ບາບຄົນອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເຮົາບໍ່ມີ
ຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຕ່າງຊາດ. ນີົ້ຈະບໍ່ຂັດກັບພຣະທໍາຂອງເຮົາທີຶ່ບອກວ່າ “ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ
ທີຶ່ສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ” ບ? ເຮົາໄດ້ອອກຈາກແຂວງຢູດາຍ
ແລະ ເຮັດພາລະກິດຂອງເຮົາທ່າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອິດ
ສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງທຸກສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ເຮົາປາກົດຢູ່ທ່າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ
ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ ເຊິຶ່ງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອິດສະຣາ
ເອນ, ແຕ່ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເພາະເຮົາເປນພຣະຜູ້ສ້າງຂອງທຸກຄົນທີຶ່ເຮົາເລືອກໃນບັນດາຄົນຕ່າງຊາດ.
ເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງອິດສະຣາເອນ, ອີຢິບ ແລະ ເລບານອນເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງຊາດອືຶ່ນທັງໝົດທີຶ່ບໍ່
ແມ່ນຊາວຢິວທີຶ່ຢູ່ນອກອິດສະຣາເອນອີກດ້ວຍ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ເຮົາຈິຶ່ງແມ່ນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງສັບພະ
ສິຶ່ງທັງປວງ. ເຮົາພຽງແຕ່ໃຊ້ອິດສະຣາເອນເປນຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນສໍາລັບພາລະກິດຂອງເຮົາເທົົ່ານັົ້ນ, ໃຊ້
ແຂວງຢູດາຍ ແລະ ກາລີລີເປນຖານທີຶ່ໝັົ້ນທີຶ່ເຮົາຈະນໍາເອົາຍຸກທັງໝົດນີົ້ໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ. ເຮົາໄດ້
ດໍາເນີນພາລະກິດສອງຂັນ
ົ້ ຕອນໃນອິດສະຣາເອນ (ພາລະກິດສອງຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ) ແລະ ເຮົາໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດອີກຂັົ້ນຕອນ (ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ
ຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ) ທົົ່ວດິນແດນນອກອິດສະຣາເອນ. ໃນບັນດາຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ, ເຮົາ
ຈະດໍາເນີນພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນກໍ່ສິົ້ນສຸດຍຸກ. ຖ້າມະນຸດຍັງເອີົ້ນເຮົາ
ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ເລີຶ່ມຍຸກໃໝ່ແລ້ວໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ ແລະ ໄດ້ເລີຶ່ມ
ພາລະກິດໃໝ່ແລ້ວ ແລະ ຖ້າມະນຸດຍັງສືບຕໍ່ລຄອຍການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
56

ໂດຍບໍ່ຮູ້ສກ, ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະຖືວ່າຄົນແບບນີົ້ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອໃນຕົວເຮົາ; ພວກເຂົາແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ເຮົາ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາໃນຕົວເຮົາກເໍ່ ປນຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ແທ້ຈິງ. ຄົນດັົ່ງກ່າວຈະສາມາດ
ເຫັນການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກສະຫວັນບ? ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາລຄອຍບໍ່
ແມ່ນການມາເຖິງຂອງເຮົາ ແຕ່ການມາເຖິງຂອງກະສັດຂອງຄົນຢິວ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປາດຖະໜາໃຫ້
ເຮົາທໍາລາຍລ້າງໂລກເກົົ່າທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດນີົ້ຂອງເຮົາ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາປາດຖະໜາການກັບມາຄັົ້ງ
ທີສອງຂອງພຣະເຢຊູ ເຊິຶ່ງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບ. ພວກເຂົາລຄອຍໃຫ້ພຣະເຢຊູກັບມາໄຖ່
ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງອີກຄັົ້ງຈາກດິນແດນທີຶ່ສກ
ົ ກະປົກ ແລະ ບໍ່ຊອບທໍານີ.ົ້ ຄົນດັົ່ງກ່າວຈະສາມາດ
ກາຍເປນຄົນທີຶ່ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງເຮົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ແນວໃດ? ຄວາມປາດຖະໜາຂອງ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຮົາ ຫື ສໍາເລັດຕາມພາລະກິດຂອງເຮົາ ຍ້ອນມະນຸດ
ພຽງແຕ່ຊືຶ່ນຊົມ ຫື ສັນລະເສີນພາລະກິດທີຶ່ເຮົາໄດ້ກະທໍາໃນເມືຶ່ອກ່ອນເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາ
ແມ່ນພຣະເຈົົ້າອົງໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ. ມະນຸດພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ
ແລະ ພຣະເຢຊູ ແລະ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ຜູ້ທີຶ່ຈະນໍາມະນຸດຊາດໄປສູ່ຈຸດ
ສິົ້ນສຸດ. ທັງໝົດທີຶ່ມະນຸດປາດຖະໜາ ແລະ ຮູ້ຈັກແມ່ນມາຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເອງ
ແລະ ເປນພຽງແຕ່ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງເທົົ່ານັົ້ນ. ມັນບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບພາລະກິດທີຶ່ເຮົາກະທໍາ, ແຕ່ຂັດແຍ້ງກັບພາລະກິດນັົ້ນ. ຖ້າພາລະກິດຂອງເຮົາຖືກດໍາເນີນອີງຕາມ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດ, ແລ້ວມັນຈະສິົ້ນສຸດເມືຶ່ອໃດ? ມະນຸດຈະໄປສູ່ບ່ອນພັກເຊົາໄດ້ເມືຶ່ອໃດ? ແລ້ວ
ເຮົາຈະສາມາດເຂົົ້າສູ່ມືົ້ທເີ ຈັດ ເຊິຶ່ງເປນວັນພັກໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາດໍາເນີນພາລະກິດຕາມແຜນການ
ຂອງເຮົາ ແລະ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນຕາມເຈດຕະນາຂອງມະນຸດ.

ນ ິມ ິດ ແ ຫ ່ງ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ (3)
ຄັົ້ງທໍາອິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນມະນຸດແມ່ນຜ່ານການປະຕິສົນທິໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ແລະ ສິຶ່ງນີົ້ກ່ຽວພັນກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕັົ້ງໃຈຈະເຮັດ. ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເລີຶ່ມຕົົ້ນດ້ວຍພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະວິນຍານບລິສຸດກເລີຶ່ມ
ຕົົ້ນເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາແມ່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວ
ເຖິງອີກຕໍ່ໄປ; ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ຮັບພາລະກິດໃໝ່ພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ເປນຫັກ. ຄໍາພະຍານຂອງຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງແມ່ນສໍາລັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພວກ
ເຂົາກະທໍາກແມ່ນເພືອ
ຶ່ ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ການສິົ້ນສຸດຂອງພຣະສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໝ
າຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາເປນຫັກນັົ້ນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ
ແລ້ວ. ຕັົ້ງແຕ່ນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາອີກຕໍ່ໄປ; ກົງກັນຂ້າມ
ພຣະອົງຈະຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ ແລະ ຈາກນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ ພຣະວິນຍານບລິສຸດກເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດ
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ພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເປນຫັກ. ສະນັົ້ນ ຫາຍຄົນທີຶ່ຍັງກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ແລະ ຍັງຄົງປະຕິບັດທຸກສິຶ່ງຕາມພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຫັບຫູຫັບຕາປະຕິບັດ
ຕາມກົດລະບຽບບ? ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຍດຕິດຢູ່ໃນອະດີດບ? ບັດນີົ້ ພວກເຈົົ້າຮູ້ວ່າ ຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຖິງ
ແລ້ວ. ເປນໄປໄດ້ບໍ່ວ່າ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູກັບມາ, ພຣະອົງຍັງຈະຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ? ພຣະເຢໂຮວາ
ບອກກັບປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນວ່າ ພຣະເມຊີອາຈະກັບມາ ແລະ ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ເມືຶ່ອພຣະອົງ
ກັບມາ ພຣະອົງກຈະບໍ່ຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເມຊີອາ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພຣະອົງຈະກັບ
ມາອີກຄັົ້ງ ແລະ ພຣະອົງຈະມາເໝືອນກັບທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ຈາກໄປ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ,
ແຕ່ເຈົົ້າໄດ້ເຫັນເຖິງວິທີທີຶ່ພຣະເຢຊູຈາກໄປບ? ພຣະເຢຊູຈາກໄປໂດຍຂີຶ່ເມກສີຂາວ, ແຕ່ເປນໄປໄດ້ບ
ວ່າ ພຣະອົງຈະກັບຄືນມາທ່າມກາງມະນຸດເທິງເມກສີຂາວ? ຖ້າເປນແບບນັົ້ນ, ພຣະອົງກຈະບໍ່ຖືກ
ເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູອີກຢູ່ບ? ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູກັບມາອີກຄັົ້ງ, ຍຸກກຈະຖືກປ່ຽນແປງແລ້ວ, ສະນັົ້ນ ພຣະອົງ
ຍັງຈະຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ? ເປນຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ໃນນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເທົົ່ານັົ້ນບ? ພຣະອົງບໍ່ສາມາດຖືກເອີົ້ນໂດຍພຣະນາມອືຶ່ນໃນຍຸກໃໝ່ບ? ລັກສະນະ
ຂອງບຸກຄົນໜຶ່ງ ແລະ ຊືຶ່ຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດເປນຕົວແທນທັງໝົດໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ບ? ໃນ
ແຕ່ລະຍຸກ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ຖືກເອີົ້ນໂດຍພຣະນາມໃໝ່; ພຣະອົງຈະ
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດເກົົ່າໆໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ແນວໃດ? ພຣະອົງຈະຍດຕິດກັບສິຶ່ງເກົົ່າໄດ້
ແນວໃດ? ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຖືກໃຊ້ ໂດຍເຫັນແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ, ສະນັົ້ນ
ພຣະອົງຍັງຈະຖືກເອີົ້ນໂດຍພຣະນາມເດີມເມືຶ່ອພຣະອົງກັບຄືນມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ບ? ພຣະອົງຍັງຈະ
ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບອີກບ? ເປນຫຍັງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູທີຶ່ເປນໜຶ່ງດຽວ
ກັນ, ແຕ່ພຣະອົງທັງສອງພັດຖືກເອີົ້ນຊືຶ່ຕ່າງກັນໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ? ບແ
ໍ່ ມ່ນຍ້ອນຍຸກແຫ່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທັງສອງແຕກຕ່າງກັນບ? ພຣະນາມດຽວຈະສາມາດເປນຕົວແທນທັງໝົດໃຫ້
ກັບພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເປນແບບນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າກຕ້ອງຖືກເອີົ້ນຫາຍຊືຶ່ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່
ລະຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ພຣະອົງຕ້ອງໃຊ້ພຣະນາມເພືຶ່ອປ່ຽນແປງຍຸກ ແລະ ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກ
ດັົ່ງກ່າວ. ຍ້ອນບໍ່ມີພຣະນາມໃດໜຶ່ງສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງຢ່າງສົມບູນໄດ້ ແລະ
ພຣະນາມແຕ່ລະຢ່າງກພຽງແຕ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບລັກສະນະຊົົ່ວຄາວຂອງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກທີຶ່ຖືກກໍານົດໄວ້ເທົົ່ານັົ້ນ; ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຕອ
້ ງເຮັດກຄືການເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ສະນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າສາມາດເລືອກພຣະນາມໃດກຕາມທີຶ່ເໝາະສົມກັບອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ແທນໃຫ້ກັບຍຸກທັງໝົດ. ບໍ່ວ່າມັນຈະເປນຍຸກຂອງພຣະເຢໂຮວາ ຫື ຍຸກ
ຂອງພຣະເຢຊູ, ແຕ່ລະຍຸກກມີພຣະນາມໃດໜຶ່ງເປນຕົວແທນຂອງຍຸກ. ໃນເວລາສຸດທ້າຍຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ, ເຊິຶ່ງເປນການເລີຶ່ມເປີດຍຸກສຸດທ້າຍຂົ້ນ. ຕອນນັົ້ນພຣະເຢຊູແມ່ນໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ.
ແລ້ວພຣະອົງຍັງຈະຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ? ພຣະອົງຍັງຈະປາກົດຕົວໃນຮູບຮ່າງ
ຂອງພຣະເຢຊູທ່າມກາງມະນຸດໄດ້ແນວໃດ? ເຈົົ້າລືມໄປແລ້ວບວ່າ ພຣະເຢຊູເປນພຽງປະຊາຊົນຂອງ
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ເມືອງນາຊາເຣັດ? ເຈົົ້າລືມໄປແລ້ວບວ່າ ພຣະເຢຊູເປນພຽງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງມະນຸດຊາດເທົົ່ານັົ້ນ? ພຣະອົງ
ຈະສາມາດຮັບພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້
ແນວໃດ? ພຣະເຢຊູຈາກໄປເທິງເມກສີຂາວແລ້ວ, ນີົ້ແມ່ນຄວາມຈິງ, ດັງົ່ ນັົ້ນ ພຣະອົງຈະກັບຄືນມາ
ເທິງເມກສີຂາວທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ຍັງຖືກເອີນ
ົ້ ວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າພຣະອົງກັບມາເທິງ
ກ້ອນເມກແທ້ໆ, ເຫດໃດມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ຈືຶ່ພຣະອົງເລີຍ? ຜູ້ຄົນທົົ່ວໂລກຈະບໍ່ຈືຶ່ພຣະອົງບ? ໃນກລະນີ
ນັົ້ນ, ພຣະເຢຊູຈະບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າພຽງອົງດຽວບ? ໃນກລະນີນັົ້ນ, ລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະເປນ
ຮູບຮ່າງຂອງຊາວຢິວ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງກຈະເປນແບບເກົົ່າຕະຫອດໄປ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ
ພຣະອົງຈະກັບມາເໝືອນກັບທີຶ່ພຣະອົງຈາກໄປ, ແຕ່ເຈົົ້າຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງບ? ເປນໄປໄດ້ບ ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ ບອກກຸ່ມຂອງພວກເຈົົ້າ? ສິງຶ່ ດຽວທີຶ່ເຈົົ້າຮູ້ກໍ່ຄື ພຣະອົງ
ຈະກັບມາເໝືອນກັບທີຶ່ພຣະອົງຈາກໄປ ໂດຍຂີຶ່ເທິງເມກສີຂາວ, ແຕ່ເຈົົ້າບຮ
ໍ່ ູ້ວິທີທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ. ຖ້າເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າໃຈທຸກສິຶ່ງຢ່າງແທ້ຈິງ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະ
ອະທິບາຍພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢຊູກ່າວໄວ້ນັົ້ນແນວໃດ? ພຣະອົງກ່າວວ່າ: ເມືອ
ຶ່ ບຸດມະນຸດກັບມາໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ, ພຣະອົງເອງກຈະບໍ່ຮູ້, ທູດສະຫວັນກຈະບໍ່ຮູ້, ຜູ້ສົົ່ງຂ່າວໃນສະຫວັນກຈະບໍ່ຮູ້ ແລະ ມະນຸດ
ທັງປວງກຈະບໍ່ຮູ້. ມີພຽງແຕ່ພຣະບິດາເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະຮູ້ ນັນ
ົ້ ກຄື ມີພຽງແຕ່ພຣະວິນຍານເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະຮູ້.
ແມ່ນແຕ່ບຸດມະນຸດເອງກຍັງບໍ່ຮູ້, ແຕ່ເຈົົ້າສາມາດເຫັນ ແລະ ຮູ້ໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າສາມາດຮູ້ ແລະ
ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງເຈົົ້າເອງ, ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ຖືກກ່າວໄວ້ກຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງບ? ແລ້ວພຣະເຢຊູ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ແນວໃດໃນເວລານັົ້ນ? “ແຕ່ສໍາລັບເລືຶ່ອງຂອງວັນ ແລະ ເວລານັົ້ນ ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດຮູ້,
ແມ່ນແຕ່ທູດສະຫວັນທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນສະຫວັນ ຫື ພຣະບຸດກບໍ່ຮູ້ ມີແຕ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ດຽວ. ແຕ່ໃນຍຸກ
ຂອງໂນອາເປນແບບໃດນັົ້ນ ການມາຂອງບຸດມະນຸດກຈະເປນແບບນັົ້ນເຊັົ່ນກັນ... ສະນັົ້ນ ພວກເຈົົ້າ
ຈົົ່ງກຽມພ້ອມສະເໝີ ຍ້ອນບຸດມະນຸດຈະມາໃນເວລາທີຶ່ທ່ານຄິດບໍ່ເຖິງ”. ເມືຶ່ອເວລານັົ້ນມາເຖິງ, ບຸດ
ມະນຸດເອງກຈະບໍ່ຮູ້ເຊັົ່ນກັນ. ບຸດມະນຸດໝາຍເຖິງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊົງບັງເກີດເປນມະນຸດ,
ເປນບຸກຄົນທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ສາມັນ. ແມ່ນແຕ່ບຸດມະນຸດຍັງບໍ່ຮູ້, ແລ້ວເຈົາົ້ ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ? ພຣະເຢຊູ
ກ່າວວ່າ ພຣະອົງຈະສະເດັດມາເໝືອນກັບທີຶ່ພຣະອົງຈາກໄປ. ເມືຶ່ອພຣະອົງກັບມາ, ແມ່ນແຕ່ພຣະອົງ
ເອງກຍັງບໍ່ຮູ້, ແລ້ວພຣະອົງຈະແຈ້ງໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ລ່ວງໜ້າໄດ້ແນວໃດ? ເຈົົ້າສາມາດເຫັນການມາເຖິງ
ຂອງພຣະອົງບ? ແລ້ວນັນ
ົ້ ບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງຕະຫົກບ? ແຕ່ລະຄັົ້ງທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າສະເດັດມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ,
ພຣະອົງປ່ຽນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ເພດຂອງພຣະອົງ, ລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່
ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ. ເມືຶ່ອພຣະອົງມາກ່ອນໜ້ານີ,ົ້ ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ; ແລ້ວພຣະອົງຈະຍັງ
ສາມາດຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ ໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງໃນຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ບ? ເມືຶ່ອພຣະອົງມາກ່ອນ
ໜ້ານີົ້, ພຣະອົງເປນຜູ້ຊາຍ; ແລ້ວພຣະອົງຈະສາມາດເປນຜູ້ຊາຍໃນເທືຶ່ອນີົ້ໄດ້ອີກບ? ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໃນເວລາທີພ
ຶ່ ຣະອົງສະເດັດມາໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັົ້ນ ແມ່ນການຖືກຄງເທິງ
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ໄມ້ກາງແຂນ; ເມືຶ່ອພຣະອົງສະເດັດມາອີກຄັົ້ງ, ພຣະອົງຈະຍັງໄຖ່ມະນຸດຊາດອອກຈາກຄວາມຜິດບາບ
ບ? ພຣະອົງຈະຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນອີກຄັົ້ງບ? ແລ້ວນັົ້ນຈະບໍ່ເປນການເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ບ? ເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ບວ່າ ພຣະເຈົົ້າໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ? ມີຄນ
ົ ເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດ
ປ່ຽນແປງໄດ້. ສິຶ່ງນັົ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ມັນໝາຍເຖິງການບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົາົ້
ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ການປ່ຽນແປງຊືຶ່ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນໄປ; ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ພຣະເຈົົ້າກຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ສິຶ່ງ
ນີົ້ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລ້ວພຣະອົງຈະ
ສາມາດສໍາເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງໄດ້ບ? ເຈົົ້າຮູ້ແຕ່ວ່າພຣະເຈົົ້າບໍ່ປຽນແປງ
ຕະຫອດໄປ, ແຕ່ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ພຣະເຈົົ້າໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ ? ຖ້າພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລ້ວພຣະອົງຈະນໍາພາມະນຸດຊາດທັງໝົດມາເຖິງປດຈຸບັນໄດ້ແນວໃດ?
ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລ້ວເປນຫຍັງພຣະອົງຈງຶ່ ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງສອງຍຸກໄດ້? ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຢຸດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ກັບ
ມະນຸດເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກເປີດເຜີຍແມ່ນອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງ. ໃນຕອນ
ເລີຶ່ມຕົົ້ນ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຖືກເຊືຶ່ອງຊ້ອນຈາກມະນຸດ, ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ມະນຸດເຫັນຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອົງເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້
ພຣະອົງຈຶ່ງໃຊ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບມະນຸດເທືຶ່ອລະໜ້
ອຍ, ແຕ່ການປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນີົ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າຈະປ່ຽນ
ໄປໃນແຕ່ລະຍຸກ. ມັນບໍ່ແມ່ນກລະນີທີຶ່ວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫອດ ຍ້ອນວ່າ
ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປນຍ້ອນວ່າ ຍຸກແຫ່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງກັນ, ພຣະເຈົົ້ານໍາອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງທັງໝົດ ແລະ
ເປີດເຜີຍສິຶ່ງນັົ້ນໃຫ້ມະນຸດເຫັນເທືຶ່ອລະຂັົ້ນຕອນ, ເພືຶ່ອມະນຸດຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ. ແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ກບໍ່ໄດ້ໝ
າຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ມີອຸປະນິໄສໂດຍສະເພາະ ມາແຕ່ດັົ່ງເດີມ ຫືວາ່ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໄດ້
ປ່ຽນໄປຕາມຍຸກສະໄໝ, ການເຂົົ້າໃຈແບບນັົ້ນແມ່ນເປນການເຂົົ້າໃຈຜິດ. ພຣະເຈົົ້າ ເປີດເຜີຍອຸປະ
ນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ສະເພາະຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບມະນຸດ ນັົ້ນກຄື ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງ ເປນຕາມຍຸກ
ຕ່າງໆທີຶ່ຜ່ານໄປ; ພາລະກິດຂອງແຕ່ລະຍຸກ ບໍ່ສາມາດສໍາແດງເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ” ກໝາຍເຖິງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ” ໝາຍເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມີ ແລະ ເປນໂດຍ
ທໍາມະຊາດ. ຢ່າງໃດກຕາມ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຫົກພັນປີຂົ້ນຢູ່ກັບຈຸດໜຶ່ງດຽວ ຫື
ຈໍາກັດມັນດ້ວຍຄໍາເວົົ້າທີຶ່ຕາຍແລ້ວ. ສິງຶ່ ດັົ່ງກ່າວເປນຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ງ່າຍຕາມ
ທີຶ່ມະນຸດຈິນຕະນາການ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກບໍ່ໄດ້ຄ້າງຢູ່ໃນຍຸກໃດໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ ພຣະເຢໂຮວາ
ບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດໄປ; ພຣະເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດ
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ພາລະກິດຂອງພຣະອົງພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເຊັົ່ນດຽວກັນ. ສິຶ່ງນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກ້າວໜ້າໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ຫສະເໝີ.
ພຣະເຈົົ້າກເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່ກາຍມາເປນຊາຕານຈັກເທືຶ່ອ; ຊາຕານກ
ເປນຊາຕານຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມັນຈະບໍ່ກາຍມາເປນພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ. ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ. ທາດແທ້ຂອງພຣະອົງ, ສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ.
ແຕ່ວ່າ ສໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງແລ້ວ ແມ່ນພັດທະນາໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ລົງເລິກເຂົົ້າໄປ
ເລືົ້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ. ໃນແຕ່ລະຍຸກພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ພຣະ
ນາມໃໝ່, ໃນແຕ່ລະຍຸກພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ໃນແຕ່ລະຍຸກພຣະອົງຍອມໃຫ້ສິຶ່ງ
ເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງເຫັນເຖິງຄວາມປະສົງໃໝ່ ແລະ ອຸປະນິໄສໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. ໃນຍຸກໃໝ່
ນັົ້ນ ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດເຫັນເຖິງການສໍາແດງອອກແຫ່ງອຸປະນິໄສໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາຈະບໍ່
ຄງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນຕະຫອດໄປບ? ແລ້ວການເຮັດແບບນັົ້ນ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ຄັດຄ້ານພຣະເຈົົ້າ
ບ? ຖ້າພຣະເຈົົ້າ ສະເດັດມາເປນມະນຸດໃນເພດຊາຍເທົົ່ານັົ້ນ, ຜູ້ຄົນກຈະຈໍາກັດພຣະອົງເປນຜູ້ຊາຍ,
ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຈະບໍ່ເຊືຶ່ອວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຜູ້ຍິງ. ແລ້ວຜູ້ຊາຍກຈະຖືວ່າ
ພຣະເຈົົ້າມີເພດດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ, ພຣະເຈົົ້າເປນຫົວໜ້າຂອງຜູ້ຊາຍ, ແລ້ວຜູ້ຍິງເດ? ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ຍຸຕທ
ິ ໍາ
ເລີຍ; ມັນບໍ່ແມ່ນເປນການປະຕິບັດແບບລໍາອຽງບ? ຖ້າເປນແບບນັົ້ນ, ແລ້ວທຸກຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດພົົ້ນກຈະເປນຜູ້ຊາຍຄືກັນກັບພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ຍິງແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້
ລອດພົົ້ນ. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າ ສ້າງມະນຸດຊາດ, ພຣະອົງສ້າງອາດາມ ແລະ ພຣະອົງສ້າງເອວາ. ພຣະອົງບໍ່
ພຽງແຕ່ສ້າງອາດາມ, ແຕ່ສ້າງທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູຍ
້ ິງ ໃນພາບຫັກຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເປນພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈົົ້າຂອງຜູ້ຊາຍ, ພຣະອົງຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຜູ້ຍິງ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າສູ່ຂັົ້ນຕອນໃໝ່ຂອງ
ພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ມັນຈະບໍ່
ແມ່ນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກແບບໃນຍຸກຂອງພຣະເຢຊູ. ໃນປດຈຸບັນ ຍ້ອນພຣະອົງມີ
ພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດໃໝ່ນີົ້ຈະມາພ້ອມກັບອຸປະນິໄສໃໝ່. ສະນັົ້ນ, ຖ້າພາລະກິດນີົ້ຖືກ
ກະທໍາໂດຍພຣະວິນຍານ ນັົ້ນກຄື ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ມາເປນມະນຸດ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ພຣະວິນຍານ
ກ່າວໂດຍກົງຜ່ານທາງສຽງຟ້າຮ້ອງ ຈົນມະນຸດບໍ່ມີຫົນທາງທີຶ່ຈະພົບພໍ້ກັບພຣະອົງ, ມະນຸດຈະສາມາດ
ຮູ້ຈັກເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໄດ້ບ? ຖ້າເປນພຽງພຣະວິນຍານເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ, ແລ້ວ
ມະນຸດກຈະບໍ່ມີຫົນທາງທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຜູ້ຄົນພຽງແຕ່ສາມາດເຫັນອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງເມືຶ່ອພຣະອົງກາຍມາເປນມະນຸດ, ເມືຶ່ອພຣະທໍາປາກົດໃນ
ເນືົ້ອໜັງ ແລະ ພຣະອົງ ສໍາແດງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງເນືົ້ອໜັງ. ພຣະເຈົົ້າດໍາລົງ
ຊີວິດທ່າມກາງມະນຸດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເປນຈິງ. ພຣະອົງສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້; ມະນຸດສາມາດສໍາຜັດ
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ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ສໍາຜັດກັບສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນ; ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ
ມະນຸດຈຶ່ງຈະຮຽນຮູ້ຈັກພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນເວລານັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ ສໍາເລັດພາລະກິດ ທີຶ່ “ພຣະເຈົົ້າ
ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຜູ້ຍິງ” ແລະ ສໍາເລັດພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ
ທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ. ພຣະອົງບໍ່ ປະຕິບັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ໃນຍຸກໃດກຕາມ. ຍ້ອນຍຸກສຸດທ້າຍ
ໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ, ພຣະອົງຈະປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຈະກະທໍາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ເປີດເຜີຍ
ອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ເວົົ້າເຖິງຍຸກສຸດທ້າຍ, ນັົ້ນໝາຍເຖິງຍຸກອືຶ່ນ ເຊິຶ່ງເປນ
ຍຸກທີຶ່ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພວກເຈົົ້າຈະປະສົບກັບໄພພິບັດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ປະສົບກັບແຜ່ນດິນໄຫວ,
ຄວາມອດຫີວ ແລະ ໂລກລະບາດຕ່າງໆ ເຊິຶ່ງຄໍາກ່າວນັົ້ນແມ່ນສະແດງເຖິງຍຸກໃໝ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນທີຶ່ເປນຍຸກເກົົ່າອີກຕໍ່ໄປ. ລອງສົມມຸດວ່າ ຕາມທີຶ່ຜູ້ຄົນເວົົ້າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງຕະຫອດ
ໄປ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງແມ່ນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຢູ່ສະເໝີ, ພຣະອົງ ຮັກມະນຸດເໝື
ອນກັບພຣະອົງເອງ ແລະ ພຣະອົງ ມອບຄວາມລອດພົົ້ນໃຫ້ກັບມະນຸດທຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍກຽດຊັງ
ມະນຸດເລີຍ, ແລ້ວພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດໄດ້ແນວໃດ? ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູ ສະເດັດ
ມາ ແລະ ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ສະຫະຕົວພຣະອົງເອງໃຫ້ກັບຄົນບາບທັງປວງ ແລະ ຖວາຍພຣະອົງ
ເອງເທິງແທ່ນບູຊາ, ພຣະອົງແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບມະນຸດແລ້ວ ແລະ ໄດ້ນໍາຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ. ສະນັົ້ນ ແມ່ນຫຍັງຈະເປນເປົັ້າໝາຍຂອງການເຮັດພາລະກິດຂອງ
ຍຸກນັົ້ນຊໍໍ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ? ການເຮັດສິຶ່ງດຽວກັນຈະບໍ່ແມ່ນການປະຕິເສດພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ
ບ? ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ກ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະອົງສະເດັດມາ
ໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ ແລ້ວຍັງຄົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາ, ແລ້ວພຣະອົງຈະສາມາດນໍາ
ຍຸກນັົ້ນມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດໄດ້ແນວໃດ? ໃນພາລະກິດສຸດທ້າຍຂອງການສິນ
ົ້ ສຸດຍຸກຂອງພຣະອົງ,
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງແມ່ນການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເຊິຶ່ງພຣະອົງເປີດເຜີຍທຸກສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່
ຊອບທໍາ ເພືຶ່ອພິພາກສາທຸກຄົນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທີຶ່ຮັກພຣະອົງດ້ວຍຈິງໃຈສົມບູນ
ແບບ. ພຽງການກະທໍາແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດນໍາການສິົ້ນສຸດມາສູ່ຍຸກໄດ້. ຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຖິງ
ແລ້ວ. ສັບພະທຸກສິງຶ່ ໃນການຊົງສ້າງຈະຖືກແບ່ງແຍກອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ແບ່ງແຕ່
ລະປະເພດອອກອີງຕາມທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເປີດເຜີຍຜົນສະຫຼຸບ
ທີຶ່ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຂ້ຽນຕີ ແລະ
ການພິພາກສາ ແລ້ວກຈະບໍ່ມີທາງເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງ ແລະ ຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້. ພຽງແຕ່ຜ່ານການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງຈະສາມາດເປີດເຜີຍຜົນຕາມມາຂອງ
ການສ້າງສັບພະສິຶ່ງ. ມະນຸດພຽງແຕ່ສະແດງທາດແທ້ຂອງເຂົາເມືຶ່ອເຂົາຖືກຂ້ຽນຕີ ແລະ ຖືກ
ພິພາກສາ. ຄົນຊົົ່ວຮ້າຍຈະຖືກຈັດໄວ້ຢູ່ນໍາຄົນຊົົ່ວຮ້າຍ, ຄົນດີໄວ້ກັບຄົນດີ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນຈະ
ຖືກແບ່ງແຍກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ. ຜົນຕາມມາຂອງການຊົງສ້າງຈະຖືກເປີດເຜີຍຜ່ານການ
ຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເພືຶ່ອຄົນຊົົ່ວຮ້າຍຈະຖືກລົງໂທດ ແລະ ຄົນດີຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ທຸກ
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ຄົນຈະໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດທັງໝົດນີົ້ຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຜ່ານການ
ຂ້ຽນຕີ ແລະ ພິພາກສາຢ່າງຊອບທໍາ. ເນືຶ່ອງຈາກຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດໄດ້ເຖິງຂັົ້ນຮ້າຍແຮງທີຶ່
ສຸດ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງພວກເຂົານັົ້ນຮ້າຍແຮງຢ່າງລົົ້ນເຫອ
ື , ມີພຽງແຕ່ອຸປະນິໄສທີຶ່ຊອບທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ປະກອບດ້ວຍການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາເປນສ່ວນໃຫຍ່
ທີຶ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນຍຸກສຸດທ້າຍຈຶ່ງສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບຢ່າງແທ້ຈງິ ໄດ້.
ມີພຽງອຸປະນິໄສນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເປີດເຜີຍຄົນຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ລົງໂທດຄົນທີຶ່ບໍ່ຊອບທໍາທຸກຄົນຢ່າງ
ຮຸນແຮງໄດ້. ສະນັົ້ນ, ອຸປະນິໄສດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຂອງຍຸກດັົ່ງກ່າວ ແລະ ການ
ເປີດເຜີຍ ແລະ ການສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງກຖືກເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງເພືອ
ຶ່ ພາລະກິດຂອງ
ແຕ່ລະຍຸກ. ບໍ່ແມ່ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຕາມອໍາເພີໃຈ ແລະ ປາສະຈາກ
ຄວາມໝາຍ. ລອງສົມມຸດວ່າ ໃນການເປີດເຜີຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງມະນຸດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ,
ພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງປະທານຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຢ່າງບໍ່ໝົດສິົ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ຮັກເຂົາ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້
ມະນຸດປະສົບກັບການພິພາກສາທີຶ່ຊອບທໍາ ແຕ່ກງົ ກັນຂ້າມ ພຣະອົງສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນເຖິງ
ຄວາມອົດກັົ້ນ, ອົດທົນ ແລະ ການອະໄພໂທດ ແລະ ການຍົກໂທດໃຫ້ກັບມະນຸດ ບໍ່ວ່າຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂົາຈະຮ້າຍແຮງສໍໍ່າໃດກຕາມ, ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ເສດສ່ວນຂອງການພິພາກສາທີຶ່ຊອບທໍາ: ແລ້ວ
ເມືຶ່ອໃດການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຈະນໍາມາສູ່ການສິົ້ນສຸດ? ເມືຶ່ອໃດອຸປະນິໄສແບບນີົ້ຈຶ່ງ
ຈະສາມາດນໍາຜູ້ຄົນໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີຶ່ເໝາະສົມຂອງມະນຸດຊາດ? ລອງຍົກຕົວຢ່າງ ຜູ້
ພິພາກສາທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຢູ່ສະເໝີ, ຜູ້ພິພາກສາທີຶ່ມີໃບໜ້າເມດຕາ ແລະ ຫົວໃຈ
ອ່ອນໂຍນ. ຜູ້ພິພາກສາທີຶ່ຮັກຜູ້ຄົນ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາຫຍັງກຕາມ ແລະ ຜູ້
ພິພາກສາທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ປ້ອງກັນຄົນກະທໍາຜິດໂດຍບໍ່ສົນວ່າພວກເຂົາເປນໃຜ. ໃນ
ກລະນີນີົ້, ເມືຶ່ອໃດຜູ້ພິພາກສາດັົ່ງກ່າວຈະສາມາດໃຫ້ຄໍາຕັດສິນຢ່າງຍຸຕິທໍາໄດ້. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດ
ທ້າຍ ມີພຽງການພິພາກສາທີຶ່ຊອບທໍາເທົົ່ານັົ້ນສາມາດແບ່ງແຍກມະນຸດຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ
ແລະ ນໍາເອົາມະນຸດເຂົົ້າສູໂ່ ລກໃໝ່. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ຍຸກທັງໝົດຈະຖືກນໍາມາສູ່ການສິົ້ນສຸດ ຜ່ານອຸປະ
ນິໄສທີຶ່ຊອບທໍາແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງແມ່ນຊັດເຈນຢ່າງສົມບູນ
ນັົ້ນກຄື: ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກສຸດທ້າຍກແມ່ນຍຸກສຸດທ້າຍ. ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງແຕ່ລະຍຸກ, ຍ້ອນໃນແຕ່ລະຍຸກນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດເປນ
ຕົວແທນຂອງຍຸກນັົ້ນໆ. ເພືຶ່ອໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍນັົ້ນສໍາເລັດລົງ, ຈໍາເປນຕ້ອງມີການເຜົາໄ
ໝ້, ການພິພາກພາກ, ການຂ້ຽນຕີ, ຄວາມໂກດຮ້າຍ ແລະ ການທໍາລາຍລ້າງເພືຶ່ອນໍາຍຸກໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນ
ສຸດ, ຍຸກສຸດທ້າຍໝາຍເຖິງຊ່ວງເວລາສຸດທ້າຍ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ນໍາຍຸກນັົ້ນ
ໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດບ? ເພືຶ່ອສິົ້ນສຸດຍຸກ, ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງນໍາການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາມາພ້ອມ
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ກັບພຣະອົງ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງຈະສາມາດນໍາຍຸກດັົ່ງກ່າວໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດໄດ້. ເປົັ້າໝາຍ
ຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດສືບຕໍ່ເອົາຕົວລອດ, ດໍາລົງຊີວິດຕໍ່ໄປ ແລະ ເພືຶ່ອເຂົາອາດຈະມີ
ຊີວິດຢູ່ໃນລັກສະນະທີຶ່ດີກວ່າເກົົ່າ. ພຣະອົງຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ ເພືຶ່ອເຂົາຈະ
ບໍ່ເປນຄົນຊົົ່ວຊ້າ ແລະ ບໍ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນແດນມລະນາ ແລະ ນາລົກອີກຕໄໍ່ ປ ແລະ ໂດຍການຊ່ວຍ
ມະນຸດໃຫ້ພົົ້ນຈາກແດນມລະນາ ແລະ ນາລົກ, ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ມະນຸດສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດຕໍ່ໄປ. ບັດ
ນີ,ົ້ ຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ. ພຣະເຈົົ້າຈະທໍາລາຍລ້າງມະນຸດ ແລະ ທໍາລາຍມະນຸດຊາດຢ່າງ
ບລິບູນ ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງຈະປ່ຽນແປງແນວຄິດກະບົດຂອງມະນຸດຊາດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີົ້, ມັນຈຶ່ງເປນ
ໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈົົ້າສິົ້ນສຸດຍຸກນັົ້ນ ຫື ສໍາເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງໂດຍ
ອຸປະນິໄສທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກໃນອະດີດ. ແຕ່ລະຍຸກເປນຈຸດເດັົ່ນພິເສດໃນ
ການເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແຕ່ລະຍຸກກມີພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຄວນ
ກະທໍາ. ສະນັົ້ນ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກະທໍາດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງໃນແຕ່ລະຍຸກຈຶ່ງມີການສະແດງອອກ
ເຖິງອຸປະນິໄສທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ ແລະ ທັງພຣະນາມ ແລະ ພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າ ກະທໍາກ
ປ່ຽນແປງໄປຕາມຍຸກ, ທຸກສິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ໃໝ່ທັງໝົດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ພາລະກິດ
ແຫ່ງການນໍາພາມະນຸດແມ່ນຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນ
ນັົ້ນ ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນທໍາອິດກຖືກລິເລີຶ່ມຂົ້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ໃນຂັນ
ົ້ ຕອນນີົ້, ພາລະກິດໄດ້
ປະກອບດ້ວຍການສ້າງພຣະວິຫານ ແລະ ແທ່ນບູຊາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍເພືຶ່ອນໍາພາປະຊາຊົນ
ອິດສະຣາເອນ ແລະ ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງພວກເຂົາ. ການນໍາພາປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນ,
ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນສ້າງພືົ້ນຖານສໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຈາກພືົ້ນຖານນີົ້,
ພຣະອົງຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງນອກເໜືອອິດສະຣາເອນ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຈາກອິດ
ສະຣາເອນ ພຣະອົງຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງອອກໄປທາງນອກ ເພືຶ່ອຄົນຮຸ່ນຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ຄ່ອຍໆ
ຮຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຢໂຮວາຄືຜູ້ທີຶ່ສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະ ທຸກສິຶ່ງທັງປວງ ແລະ ພຣະເຢໂຮວາເອງເປນຜູ້ສ້າງສິຶ່ງຊົງສ້າງທັງປວງ. ພຣະອົງຂະຫຍາຍ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງອອກໄປທາງນອກຜ່ານທາງປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນ. ດິນແດນອິດສະຣາເອນ
ແມ່ນສະຖານທີຶ່ສັກສິດແຫ່ງທໍາອິດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຢູ່ໃນ
ດິນແດນອິດສະຣາເອນນີົ້ເອງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະເດັດໄປປະຕິບັດພາລະກິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ນັົ້ນແມ່ນ
ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກພຣະຄຸນແລ້ວ, ພຣະເຢຊູ ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊ່ວຍ
ມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນ ແມ່ນຄວາມກະລຸນາ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ,
ຄວາມອົດກັົ້ນ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຖ່ອມຕົນ, ຄວາມເປນຫ່ວງ ແລະ ການໂຍະຍານ ແລະ
ພາລະກິດຫາຍຢ່າງທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດ. ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ ແລະ ຍ້ອນພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ
ແລະ ຄວາມຮັກ, ພຣະອົງຈຶ່ງຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອມະນຸດ ເພືຶ່ອສະແດງວ່າ ພຣະເຈົົ້າຮັກ
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ມະນຸດເໝືອນກັບພຣະອົງເອງ ຮັກຫາຍຈົນພຣະອົງຍອມຖວາຍຕົວພຣະອົງເອງທັງໝົດ. ໃນລະຫວ່າງ
ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນພຣະເຢຊູ, ເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊ່ວຍ
ມະນຸດ ແລະ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ. ພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບ
ມະນຸດ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງຕິດຕາມມະນຸດທຸກຄົນ. ມີພຽງ
ແຕ່ການຍອມຮັບພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງ
ສາມາດຮັບເອົາສັນຕິສຸກ ແລະ ຄວາມປິຕິຍິນດີໄດ້, ຮັບເອົາການອວຍພອນຂອງພຣະອົງ, ຮັບ
ເອົາພຣະຄຸນທີຶ່ຫວງຫາຍ ແລະ ນັບບໍ່ຖ້ວນຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງ. ຜ່ານ
ການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ, ທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ
ຖືກອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຢຊູເປນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເວົົ້າໄດ້ອກ
ີ ວ່າ ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເປນຫັກ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຈົົ້າຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງໄດ້
ຮັບຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃໝ່ທີຶ່ຢູ່ນອກເໜືອພຣະສັນຍາເດີມ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກສິົ້ນສຸດ
ພ້ອມກັບການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ. ສະນັົ້ນ, ໃນລະຫວ່າງ
ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ພຣະເຢໂຮວາແມ່ນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ຜູໃ້ ຊ້ລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ
ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດ, ເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ຮັບເອົາມະນຸດ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດກຄື ນໍາເອົາຍຸກໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນ
ສຸດຂອງມັນ. ໃນແຕ່ລະຍຸກ, ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
ໃນຕົົ້ນເດີມນັົ້ນ ການນໍາພາມະນຸດໃນລະຫວ່າງຍຸກພຣະບັນຍັດແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມແມ່ນຄືກັບ
ການນໍາພາຊີວິດເດັກນ້ອຍ. ມະນຸດໃນຕອນແລກເລີຶ່ມນັົ້ນ ເປນເດັກເກີດໃໝ່ຂອງພຣະເຢໂຮວາ;
ພວກເຂົາແມ່ນຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ. ພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈວ່າ ຈະເຄົາລົບບູຊາພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີົ້ດ້ວຍວິທີໃດ. ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຢໂຮວາສ້າງມະນຸດ ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງສ້າງ
ອາດາມ ແລະ ເອວາ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມອບຄວາມສາມາດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົົ້າໃຈວິທີທີຶ່ຈະ
ເຄົາລົບພຣະເຢໂຮວາແນວໃດ ຫື ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ແນວໃດ. ຫາກປາສະຈາກການຊີົ້ນໍາໂດຍກົງຈາກພຣະເຢໂຮວາແລ້ວ ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຮູ້ສິຶ່ງນີົ້ໂດຍ
ກົງ, ເພາະວ່າໃນຕົົ້ນເດີມນັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມສາມາດແບບນັົ້ນ. ມະນຸດພຽງຮູແ
້ ຕ່ວ່າພຣະເຢໂຮວາ
ເປນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ສໍາລັບວິທີເຄົາລົບພຣະອົງ, ການປະພດແບບໃດທີຶ່ເອີົ້ນວ່າເປນການເຄົາລົບພຣະອົງ,
ດ້ວຍຄວາມຄິດແບບໃດທີຶ່ຕົນຈະເຄົາລົບພຣະອົງ ຫື ມີສິຶ່ງໃດແດ່ທີຶ່ຈະຖວາຍໃນການເຄົາລົບພຣະອົງ
ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຄິດໃນດ້ານນີົ້ເລີຍ. ມະນຸດພຽງຮູ້ຈັກຊືຶ່ນຊົມໃນສິຶ່ງທີຶ່ສາມາດຊືຶ່ນຊົມໄດ້ໃນບັນດາ
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ສັບພະທຸກສິຶ່ງທີຶ່ສ້າງຂົ້ນໂດຍພຣະເຢໂຮວາ ແຕ່ສໍາລັບວິທີການໃຊ້ຊີວິດແບບໃດໃນແຜ່ນດິນໂລກຈຶ່ງ
ຈະຄູ່ຄວນເປນບຸກຄົນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມະນຸດແມ່ນບໍ່ຮູ້ຫຍັງຈັກຢ່າງເລີຍ. ຫາກປາສະຈາກຄົນແນະນໍາ
ພວກເຂົາ, ຫາກປາສະຈາກຄົນຊີົ້ນໍາພວກເຂົາເປນການສ່ວນຕົວ ມະນຸດຊາດຈະບໍ່ມີຊີວິດທີຶ່ເໝາະສົມ
ກັບການເປນມະນຸດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຈະເປນພຽງຄົນທີຶ່ຖືກຊາຕານຄວບຄຸມຢ່າງລັບໆ. ພຣະເຢໂຮວາ
ສ້າງມະນຸດຊາດ ເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະອົງສ້າງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດຊາດ, ອາດາມ ແລະ ເອວາ, ແຕ່ພຣະອົງ
ບໄໍ່ ດ້ປະທານຄວາມສະຫາດ ຫື ສະຕິປນຍາເພີຶ່ມເຕີມໃຫ້ກັບພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກແລ້ວ, ພວກເຂົາກເກືອບຈະບໍ່ເຂົົ້າໃຈຫຍັງເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນການສ້າງມະນຸດກສໍາເລັດແຕ່ພຽງເຄິຶ່ງດຽວ ແລະ ແຮງໄກຈາກຄວາມ
ສົມບູນ. ພຣະອົງພຽງແຕ່ສ້າງແບບຢ່າງຂອງມະນຸດຈາກດິນໜຽວ ແລະ ມອບລົມຫາຍໃຈຂອງພຣະອົງ
ໃຫ້ກັບມັນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະທານຄວາມເຕັມໃຈຢ່າງພຽງພໃຫ້ກັບມະນຸດເພືຶ່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຄົາລົບ
ບູຊາພຣະອົງ. ໃນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນນັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຄິດທີຶ່ຈະເຄົາລົບນັບຖືພຣະອົງ ຫື ຢາເກງພຣະອົງ.
ມະນຸດພຽງແຕ່ຮູ້ວິທີການຟງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານກ່ຽວກັບຊີວິດເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບທໍາມະດາຂອງຊີວິດມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສ້າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແລະ ສໍາເລັດແຜນການພາຍໃນເຈັດມືົ້, ນັົ້ນກບໍ່ໄດ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດໃນການສ້າງມະນຸດ ຍ້ອນວ່າ ມະນຸດຍັງເປນແກບເຂົົ້າ ແລະ ຂາດຄວາມ
ເປນຈິງຂອງການເປນມະນຸດຢູ່. ມະນຸດຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາສ້າງມະນຸດຊາດ, ແຕ່ເຂົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງ
ເລີຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາ ຫື ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ດັົ່ງນັົ້ນ ຫລັງຈາກ
ມະນຸດຊາດເກີດມາ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາຍັງຫ່າງໄກຈາກຄວາມສໍາເລັດ. ພຣະອົງຍັງຕ້ອງ
ໄດ້ນໍາມະນຸດໃຫ້ມາຫາພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈງິ ເພືຶ່ອພວກເຂົາຈະສາມາດດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັນເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ເຄົາລົບບູຊາພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍການຊີົ້ນໍາຂອງພຣະອົງ ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົົ້າສູ່
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງແຫ່ງການດໍາລົງຊີວິດແບບມະນຸດປົກກະຕິເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ພຽງແຕ່ເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ
ພາລະກິດທີຶ່ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງຈະສໍາເລັດຜົນຢ່າງສົມບູນ, ນັົ້ນກຄື ພຽງ
ແຕ່ເມືຶ່ອນັົ້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງໂລກຂອງພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງຈະສິົ້ນສຸດລົງຢ່າງສົມບູນ. ສະນັົ້ນ
ຫລັງຈາກສ້າງມະນຸດ ພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ນໍາພາຊີວິດມະນຸດຊາດເທິງແຜ່ນດິນໂລກເປນເວລາຫາຍພັນປີ
ເພືຶ່ອມະນຸດຊາດຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະດໍາລັດ ແລະ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຊີວິດໃນແບບມະນຸດປົກກະຕິເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ພຽງແຕ່ເມືຶ່ອນັົ້ນ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງຈະສໍາເລັດຜົນຢ່າງສົມບູນ. ພຣະອົງຮັບພາລະກິດນີົ້ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ສ້າງ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ສືບຕໍ່ຈົນເຖິງສະໄໝຂອງຢາໂຄບ ເຊິຶ່ງເປນເວລາທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບຸດຊາຍສິບ
ສອງຄົນຂອງຢາໂຄບກາຍເປນສິບສອງຊົນເຜົົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ. ຈາກເວລານັົ້ນເປນຕົົ້ນໄປ,
ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນທັງໝົດໄດ້ກາຍເປນມະນຸດຊາດທີຶ່ພຣະອົງນໍາພາຢ່າງເປນທາງການເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ອິດສະຣາເອນກກາຍມາເປນສະຖານທີຶ່ພິເສດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີຶ່ພຣະອົງ
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ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສ້າງກຸ່ມຄົນເຫົົ່ານີົ້ໃຫ້ເປນກຸ່ມຄົນທໍາອິດທີຶ່ພຣະອົງ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງເປນທາງການ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ດິນແດນອິດສະຣາເອນທັງ
ໝົດເປນຈຸດກໍາເນີດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ໂດຍໃຊ້ພວກເຂົາໃຫ້ເປນຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງພາລະກິດທີຶ່
ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າເດີມ ເພືຶ່ອວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ເກີດຈາກພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະຮູ້ຈັກວິທີການ
ເຄົາລົບພຣະອົງ ແລະ ວິທີການດໍາລົງຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ການກະທໍາຂອງຊາວ
ອິດສະຣາເອນກໄດ້ກາຍມາເປນຕົວຢ່າງທີຶ່ປະຊາຊົນຂອງຕ່າງຊາດປະຕິບັດຕາມ ແລະ ສິງຶ່ ທີຶ່ກ່າວ
ທ່າມກາງປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນກກາຍມາເປນພຣະທໍາທີຶ່ຊາວຕ່າງຊາດຟງ. ຍ້ອນພວກເຂົາເປນຄົນ
ທໍາອິດທີຶ່ໄດ້ຮັບກົດເກນ ແລະ ພຣະບັນຍັດຕ່າງໆຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ເປນຄົນທໍາອິດທີຶ່ຮູ້ຈັກວິທີການເຄົາລົບຕໍ່ແນວທາງຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ພວກເຂົາເປນບັນພະບຸລຸດ
ຂອງມະນຸດຊາດຜູ້ເຊິຶ່ງຮູ້ຈັກແນວທາງຂອງພຣະເຢໂຮວາ ພ້ອມທັງເປນຕົວແທນຂອງມະນຸດຊາດ
ທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ເລືອກໄວ້. ເມືຶ່ອຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນມາເຖິງ, ພຣະເຢໂຮວາກບໍ່ໄດ້ນໍາພາມະນຸດໃນ
ແນວທາງນີົ້ອີກຕໍ່ໄປ. ມະນຸດໄດ້ເຮັດບາບ ແລະ ປະຖິົ້ມຕົນເອງໃຫ້ກັບຄວາມຜິດບາບ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ພຣະອົງກເລີຶ່ມຕົົ້ນຊ່ວຍເຫືອມະນຸດຈາກຄວາມຜິດບາບ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ພຣະອົງ ຕິເຕືອນ
ມະນຸດຈົນມະນຸດຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ມະນຸດໄດ້
ຈົມລົງໃນຄວາມຊົົ່ວຊ້າ ຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ວ່າ ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນີົ້ສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຜ່ານການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີເທົົ່ານັົ້ນ. ພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ພາລະກິດຈຶ່ງຈະສໍາເລັດໄດ້. ສິຶ່ງນີົ້
ໄດ້ກາຍເປນພາລະກິດຂອງຫາຍໆຍຸກ. ເວົົ້າອີກຢ່າງກຄື ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພາບລັກສະນະທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອຈັດແບ່ງແຕ່ລະຍຸກອອກ
ຈາກກັນ ແລະ ເພືຶ່ອສ້າງການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງຍຸກເຫົົ່ານັົ້ນ; ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງຈງຶ່ ໄດ້ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກຂອງພຣະອົງ ແລະ ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະຍຸກ. ສົມມຸດວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນແຕ່ລະຍຸກແມ່ນຄືກັນ ແລະ ພຣະອົງກ
ຖືກເອີົ້ນໂດຍພຣະນາມເດີມຢູ່ຕະຫອດ, ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງຖືກເອີນ
ົ້
ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ນອກຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາແລ້ວ, ຜູ້ໃດກຕາມທີຶ່ຖືກເອີົ້ນ
ໂດຍຊືຶ່ອືຶ່ນໆບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ. ຫືບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າກເປນໄດ້ພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູ ແລະ ນອກຈາກພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດຖືກເອີນ
ົ້ ໂດຍພຣະນາມອືຶ່ນໆໄດ້; ນອກຈາກພຣະເຢຊູ
ແລ້ວ, ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າເຊັົ່ນ
ກັນ. ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ເປນຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊົງມີລິດທານຸພາບສູງສຸດ , ແຕ່ພຣະເຈົົ້າກເປນ
ພຽງພຣະເຈົົ້າທີຢ
ຶ່ ູ່ກັບມະນຸດ ແລະ ພຣະອົງຕ້ອງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບມະນຸດ.
ການເຮັດແບບນີົ້ກຄືກັບການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັົ່ງສອນ ແລະ ການຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດ
ໃດໜຶ່ງ. ສະນັົ້ນ ໃນແຕ່ລະຍຸກ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ, ພຣະນາມທີຶ່ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນ ແລະ
ພາບລັກສະນະທີຶ່ພຣະອົງນໍາໃຊ້ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຈົນມາເຖິງ
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ປດຈຸບັນ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍດຽວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຂົ້ນກັບຂໍ້ຈໍາກັດ
ໃດໜຶ່ງເລີຍ. ພຣະອົງເປນພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະອົງຍັງເປນພຣະເຢຊູອີກດ້ວຍ ພ້ອມທັງເປນພຣະ
ເມຊີອາ ແລະ ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສາມາດຜ່ານການປ່ຽນແປງ
ເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ມີພຣະນາມໃດໜຶ່ງທີຶ່
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ພຣະນາມທຸກຢ່າງທີຶ່ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນແມ່ນ
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະອົງ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຍຸກກເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ. ລອງສົມມຸດວ່າ ເມືຶ່ອຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຖິງ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນຍັງ
ເປນພຣະເຢຊູ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງກໍາລັງຂີຶ່ເທິງເມກສີຂາວ ແລະ ພຣະອົງຍັງມີຮູບຮ່າງ
ຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງກ່າວກຍັງເປນພຣະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ ນັົ້ນຄື “ພວກເຈົົ້າຄວນ
ຮັກເພືຶ່ອນບ້ານຂອງພວກເຈົົ້າເໝືອນກັບຕົວພວກເຈົົ້າເອງ, ພວກເຈົົ້າຄວນອົດອາຫານ ແລະ
ອະທິຖານ, ຮັກສັດຕູຂອງພວກເຈົົ້າເໝືອນດັົ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຮັກຊີວິດຂອງຕົນເອງ, ອົດກັົ້ນກັບຄົນອືນ
ຶ່
ແລະ ອົດທົນ ແລະ ຖ່ອມຕົນ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງເຮັດທຸກສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ກ່ອນທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດກາຍມາ
ເປນສາວົກຂອງເຮົາ. ແລ້ວໂດຍການເຮັດສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້, ພວກເຈົົ້າຈະໄດ້ເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງເຮົາ”. ສິງຶ່ ນີົ້
ບໍ່ແມ່ນເປນຂອງພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນບ? ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງກ່າວບໍ່ແມ່ນແນວທາງໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນບ? ພວກເຈົົ້າຈະຮູ້ສກແນວໃດ ຖ້າພວກເຈົົ້າຕ້ອງໄດ້ຍິນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້? ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່
ຮູ້ສກວ່າ ນີົ້ຍັງເປນພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູບ? ສິຶ່ງນີົ້ຈະບໍ່ແມ່ນການເຮັດພາລະກິດຄືນໃໝ່ອີກຄັົ້ງບ?
ມະນຸດຈະສາມາດຄົົ້ນພົບຄວາມສຸກໃນສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ບ? ພວກເຈົົ້າຈະພຽງຮູ້ສກວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຍັງຄືເກົົ່າບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບໃນຕອນນີົ້ ແລະ ບໍ່ກ້າວໜ້າໄປໃສເລີຍ. ພຣະອົງພຽງແຕ່ມີລິດອໍານາດ
ຢ່າງມາກມາຍ ແລະ ບມ
ໍ່ ພ
ີ າລະກິດໃໝ່ໃຫ້ປະຕິບັດອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ
ຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດແລ້ວ. ສອງພັນປີກ່ອນແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສອງພັນປີຕໍ່ມາ ພຣະອົງຍັງຄົງເທດສະ
ໜາກ່ຽວກັບແນວທາງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນກັບໃຈຄືນໃໝ່ຢູ່. ຜູ້ຄົນກຈະເວົົ້າ
ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງພຽງແຕ່ມີລິດອໍານາດອັນຍິງຶ່ ໃຫຍ່. ຂ້ານ້ອຍເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະອົງມີສະຕິປນຍາ ແຕ່
ວ່າ ພຣະອົງຮູ້ພຽງແຕ່ການອົດກັົ້ນ ແລະ ເປນຫ່ວງແຕ່ກັບການອົດທົນ, ພຣະອົງຮູ້ພຽງແຕ່ຮັກສັດຕູ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ມີສງິຶ່ ອືຶ່ນອີກເລີຍ”. ໃນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ພຣະເຈົົ້າກຈະເປນຄືກັບຕອນ
ທີຶ່ພຣະອົງຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນຕະຫອດໄປ ແລະ ມະນຸດຈະເຊືຶ່ອຢູ່ສະເໝີວ່າ ພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາ. ເຈົົ້າຄິດວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຍ່າງເທິງພືົ້ນດິນຄືເກົົ່າຢູ່ສະເໝີ
ບ? ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະອົງຈະບໍ່ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນໃນພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ
ທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຫັນ ແລະ ສໍາຜັດກຈະບໍ່ຄືກັບສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈິນຕະນາການ ຫື ໄດ້ຍິນມາ
ກ່ອນ. ໃນປດຈຸບັນ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກຟາຣີຊາຍ ຫື ພຣະອົງບໍ່ຍອມໃຫ້ໂລກຮູ້ ແລະ
ຄົນທີຶ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງກມີແຕ່ພຽງພວກເຈົົ້າ ຜູ້ເຊິຶ່ງຕິດຕາມພຣະອົງ ຍ້ອນພຣະອົງຈະບໍ່ຖືກຄງເທິງໄມ້
ກາງແຂນອີກຄັົ້ງ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຢຊູເທດສະໜາຢ່າງເປີດເຜີຍທົົ່ວດິນແດນ
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ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ພາລະກິດແຫ່ງຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກຟາຣີຊາຍ ຍ້ອນ
ເຫັນແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ; ຖ້າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກຟາຣີ
ຊາຍ ແລະ ຄົນທີຶ່ມີອໍານາດກບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພຣະອົງຈັກເທືຶ່ອ, ພຣະອົງຈະຖືກກ່າວໂທດ, ຖືກ
ຫັກຫັງ ແລະ ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນໄດ້ແນວໃດ? ສະນັົ້ນ ພຣະອົງມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກຟາຣີຊາຍ
ກເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ໃນປດຈຸບັນ, ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ຢ່າງລັບໆເພືຶ່ອຫີກເວັົ້ນການທົດລອງ. ໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດສອງຄັົ້ງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພາລະກິດ
ແລະ ຄວາມໝາຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມກແຕກຕ່າງກັນ, ແລ້ວພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດຈະເປນເໝືອນກັນທັງໝົດໄດ້ແນວໃດ?
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ໝາຍຄວາມວ່າ “ພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບພວກເຮົາ” ຈະສາມາດເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ບ? ມັນສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ
ບ? ຖ້າມະນຸດເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດຖືກເອີົ້ນໄດ້ແຕ່ຊືຶ່ ພຣະເຢຊູ ແລະ ບໍ່ມຊ
ີ ືຶ່ອືຶ່ນເລີຍ ເພາະວ່າ ພຣະເຈົົ້າ
ບສ
ໍ່ າມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໄດ້, ຄໍາເວົົ້າເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເປນການໝິຶ່ນປະໝາດຢ່າງ
ແນ່ນອນ! ເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າ ມີພຽງແຕ່ພຣະນາມພຣະເຢຊູເທົົ່ານັົ້ນບ ເຊິຶ່ງໝາຍເຖິງພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບພວກເຮົາ
ທີຶ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ທັງໝົດ? ພຣະເຈົົ້າອາດຈະຖືກເອີົ້ນໂດຍຫາຍພຣະນາມ,
ແຕ່ທ່າມກາງພຣະນາມເຫົົ່ານີ,ົ້ ບໍ່ມີພຣະນາມໃດເລີຍທີຶ່ສາມາດສະຫຼຸບຄວາມໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ທັງ
ໝົດ, ບໍ່ມີພຣະນາມໃດເລີຍທີຶ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ດ້ວຍເຫດນັນ
ົ້
ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງມີຫາຍພຣະນາມ, ແຕ່ພຣະນາມເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນ ຍ້ອນອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າອຸດົມສົມບູນຫາຍ ເຊິຶ່ງມັນຫາຍກວ່າຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ
ທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະອົງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ບໍ່ມີທາງທີຶ່ມະນຸດຈະໃຊ້ພາສາຂອງມະນຸດເພືຶ່ອສະຫຼຸບຄວາມພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ມະນຸດຊາດມີຄໍາສັບທີຶ່ຈໍາກັດ ເຊິຶ່ງໃຊ້ເພືຶ່ອສະຫຼຸບຄວາມໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊັົ່ນ: ຍິຶ່ງໃຫຍ່, ເປນຕານັບຖື, ອັດສະຈັນ, ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້, ສູງສຸດ,
ສັກສິດ, ຊອບທໍາ, ມີສະຕິປນຍາ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ. ມີຫາຍຄໍາເວົົ້າ! ຄໍາສັບທີຶ່ຈໍາກັດນີົ້ບໍ່ສາມາດບັນລະ
ຍາຍໄດ້ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງມະນຸດເປນພະຍານເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອ
ເວລາຜ່ານໄປ, ມີຄໍາເວົົ້າຫາຍຄໍາເພີຶ່ມຂົ້ນທີຶ່ພວກເຂົາຄິດວ່າສາມາດບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມຈິງໃຈໃນ
ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີກວ່າ ເຊັົ່ນ: ພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງໃຫຍ່ຫາຍ! ພຣະເຈົົ້າສັກສິດຫາຍ! ພຣະເຈົົ້າເປນທີຶ່
ຮັກຫາຍ! ໃນປດຈຸບັນ, ຄໍາເວົົ້າແບບນີົ້ຂອງມະນຸດແມ່ນຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງຈຸດສູງສຸດແລ້ວ, ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ ມະນຸດກຍັງບໍ່ສາມາດສະແດງຕົວເອງອອກມາຢ່າງຊັດເຈນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ສໍາລັບ
ມະນຸດແລ້ວ ພຣະເຈົົ້າມີຫາຍພຣະນາມ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ມີຊືຶ່ຜູ້ໃດ ແລະ ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ການເປນຢູ່
ຂອງພຣະອົງອຸດົມສົມບູນຫາຍ ແລະ ພາສາຂອງມະນຸດແມ່ນຕໍໍ່າຫາຍ. ຄໍາເວົົ້າ ຫື ພຣະນາມສະເພາະ
ໃດໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີຶ່ຈະເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າທັງໝົດໄດ້, ແລ້ວເຈົົ້າຄິດວ່າ ພຣະອົງ
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ຈະມີພຽງແຕ່ພຣະນາມດຽວໄດ້ບ? ພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງໃຫຍ່ຫາຍ ແລະ ສັກສິດຫາຍ ແຕ່ເຈົົ້າຈະບໍ່ຍອມ
ໃຫ້ພຣະອົງປ່ຽນແປງພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະຍຸກໃໝ່ບ? ສະນັົ້ນ, ໃນແຕ່ລະຍຸກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ, ພຣະອົງໃຊ້ພຣະນາມທີຶ່ເໝາະສົມກັບຍຸກນັົ້ນເພືຶ່ອສະຫຼຸບ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕັົ້ງໃຈທີຶ່ຈະປະຕິບັດ. ພຣະອົງນໍາໃຊ້ພຣະນາມສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ພຣະນາມທີຶ່ມີ
ຄວາມໝາຍຊົົ່ວຄາວ ເພືຶ່ອເປນຕົວແທນອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໃນຍຸກນັົ້ນໆ. ນີົ້ແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃຊ້
ພາສາຂອງມະນຸດຊາດເພືຶ່ອສະແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງອອກມາ. ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ຫາຍຄົນທີມ
ຶ່ ີ
ປະສົບການຝ່າຍວິນຍານ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕົນເອງຮູ້ສກວ່າ ສະເພາະ ພຣະນາມດຽວ
ແມ່ນບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າທັງໝົດໄດ້, ໜ້າເສົົ້າໃຈແທ້ໆ ນີົ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້
ເລີຍ, ສະນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າໂດຍພຣະນາມອືຶ່ນອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ເອີົ້ນພຣະອົງວ່າ “ພຣະເຈົົ້າ”.
ຄືກັບວ່າຫົວໃຈຂອງມະນຸດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແຕ່ທັງນັົ້ນກເຊືຶ່ອງຊ້ອນໄປດ້ວຍຂໍ້ຂັດແຍ້ງ,
ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີການອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນແມ່ນອຸດົມສົມບູນຫາຍ,
ບໍ່ມີວິທີໃດໜຶ່ງສາມາດບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບສິຶ່ງນັົ້ນໄດ້ແທ້ໆ. ບໍ່ມີພຣະນາມໃດທີຶ່ສາມາດສະຫຼຸບອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີພຣະນາມໃດທີຶ່ສາມາດບັນລະຍາຍທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມີ ແລະ ເປນ.
ຖ້າຄົນຖາມເຮົາວ່າ “ພຣະອົງໃຊ້ພຣະນາມໃດກັນແທ້?” ເຮົາຈະບອກກັບພວກເຂົາວ່າ “ພຣະເຈົົ້າ
ເປນພຣະເຈົົ້າ!” ນັົ້ນບໍ່ແມ່ນພຣະນາມທີຶ່ດີທີຶ່ສຸດສໍາລັບພຣະເຈົົ້າບ? ນັົ້ນບໍ່ແມ່ນການສະຫຼຸບຄວາມກ່ຽວ
ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ດີທີຶ່ສຸດບ? ເມືຶ່ອເປນແບບນີົ້, ເປນຫຍັງພວກເຈົົ້າຈຶ່ງໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມຢ່າງມາກມາຍເພືຶ່ອຊອກຫາພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ? ເປນຫຍັງພວກເຈົົ້າຈຶ່ງຕີສະໝອງຕົນ
ເອງດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນ ບໍ່ຍອມກິນເຂົົ້າກິນນໍໍ້າ ແລະ ອດຫັບອດນອນ ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ຊືຶ່ໃດໜຶ່ງ? ມືົ້ນັົ້ນຈະ
ມາເຖິງ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ຫື ພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ພຣະອົງຈະເປນ
ພຽງພຣະຜູ້ສ້າງ. ໃນເວລານັົ້ນ, ຊືຶ່ຕ່າງໆທີຶ່ພຣະອົງມີເທິງແຜ່ນດິນໂລກກຈະຈົບສິົ້ນລົງ, ຍ້ອນວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະສິົ້ນສຸດລົງ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງກຈະບໍ່ມີ
ອີກຕໍ່ໄປ. ເມືຶ່ອທຸກສິຶ່ງມາຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ, ພຣະອົງຈະຈໍາເປນຫຍັງກັບພຣະນາມທີຶ່ເ
ໝາະສົມຢ່າງສູງສົົ່ງແຕ່ບໍ່ສົມບູນນັົ້ນ? ເຈົົ້າຈະຍັງສະແຫວງຫາພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າອີກຢູ່ບ? ເຈົາົ້
ກ້າເວົົ້າບວ່າ ພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ສາມາດຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາ? ເຈົົ້າກ້າເວົົ້າບວ່າ ພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່
ສາມາດຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ? ເຈົົ້າກ້າແບກຮັບຄວາມຜິດບາບແຫ່ງການໝິຶ່ນປະໝາດພຣະເຈົົ້າບ?
ເຈົົ້າຄວນຮູ້ວ່າ ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນນັົ້ນພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ມີຊືຶ່. ພຣະອົງໃຊ້ໜຶ່ງ ຫື ສອງ ຫື ຫາຍຊືຶ່ ກເພາະວ່າ
ພຣະອົງມີພາລະກິດທີຶ່ຕອ
້ ງປະຕິບັດ ແລະ ຕ້ອງຄຸມ
້ ຄອງມະນຸດຊາດ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະຖືກເອີົ້ນຊືຶ່ໃດກ
ຕາມ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເລືອກຊືຶ່ດັົ່ງກ່າວນັົ້ນຢ່າງອິດສະຫະດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງບ? ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້
ເຈົົ້າ ຜູ້ທີຶ່ເປນໜຶ່ງໃນການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງ ມາຕັດສິນໃຈແທນພຣະອົງບ? ພຣະນາມ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຖືກເອີົ້ນແມ່ນພຣະນາມທີຶ່ສອດຄ່ອງກັບສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຂົາົ້ ໃຈໄດ້ໂດຍພາສາຂອງ
ມະນຸດ, ແຕ່ພຣະນາມນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້. ເຈົົ້າສາມາດເວົົ້າໄດ້ແຕ່ວ່າ
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ມີພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນສະຫວັນ, ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເອງເຊິຶ່ງມີລິດອໍານາດ
ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ຜູ້ເຊິຶ່ງມີສະຕິປນຍາຫາຍ, ສູງສົົ່ງຫາຍ, ອັດສະຈັນຫາຍ, ລກລັບຫາຍ ແລະ ມີລິດທານຸພາບ
ສູງສຸດຫາຍ ແລະ ນອກຈາກສິຶ່ງນີົ້ແລ້ວ ເຈົົ້າກບສ
ໍ່ າມາດເວົົ້າຫຍັງໄດ້ອີກ; ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງເລັກນ້ອຍທີຶ່ເຈົົ້າ
ສາມາດຮູ້ໄດ້. ເມືຶ່ອເປນແບບນີົ້, ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງ
ໄດ້ບ? ເມືຶ່ອຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຖິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ,
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຕ້ອງປ່ຽນແປງ ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ມັນເປນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າເປນຜູ້ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທົົ່ວທັງຈັກກະວານ ແລະ ໃນອານາຈັກເບືົ້ອງເທິງ, ແລ້ວພຣະອົງ
ຈະອະທິບາຍທັງໝົດກ່ຽວກັບພຣະອົງເອງໂດຍໃຊ້ພາບຫັກຂອງເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນບ? ພຣະເຈົົ້າເຂົົ້າ
ສວມໃສ່ເນືົ້ອໜັງນີົ້ເພືອ
ຶ່ ປະຕິບັດພາລະກິດຂັົ້ນຕອນໜຶ່ງຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ. ບໍ່ມີຄວາມໝາຍໃດໆທີຶ່
ສະເພາະຕໍ່ພາບຫັກຂອງເນືົ້ອໜັງນີົ້, ມັນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸກທີຶ່ຜ່ານມາ ຫື ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວພັນ
ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເປນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງບໍ່ຍອມໃຫ້ພາບຫກ
ັ ຂອງພຣະອົງຍັງຄົງຢູ່? ເປນ
ຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ມະນຸດແຕ້ມຮູບພາບຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອສິຶ່ງນັົ້ນຈະຖ່າຍທອດໄປສູ່ລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ?
ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ຍອມໃຫ້ຜູ້ຄົນຮັບຮູ້ວ່າ ພາບຫັກຂອງພຣະອົງເປນພາບຫັກຂອງພຣະເຈົົ້າ? ເຖິງ
ແມ່ນລັກສະນະຂອງມະນຸດຖືກສ້າງໃນພາບຫັກຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມັນເປນໄປໄດ້ບທີຶ່ຈະໃຫ້ຮູບຮ່າງຂອງ
ມະນຸດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາບຫັກອັນສູງສົົ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ? ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນມະນຸດ,
ພຣະອົງສະເດັດລົງຈາກສະຫວັນມາສູ່ເນືົ້ອໜັງສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົົ່ານັົ້ນ. ເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ
ທີຶ່ລົງມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ ເຊິຶ່ງວິທີທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ເປນພຣະວິນຍານທີຶ່
ປາກົດຕົວໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເປນພຣະວິນຍານທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງ.
ພາລະກິດທີຶ່ກະທໍາໃນເນືົ້ອໜັງເປນຕົວແທນຢ່າງສົມບູນໃຫ້ກັບພຣະວິນຍານ ແລະ ເນືົ້ອໜັງແມ່ນ
ເພືຶ່ອພາລະກິດ, ແຕ່ນັົ້ນກບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພາບລັກສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາບ
ຫັກອັນແທ້ຈງິ ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້; ນີົ້ບໍ່ແມ່ນເປົັ້າໝາຍ ຫື ຄວາມສໍາຄັນຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກາຍມາເປນ
ມະນຸດ. ພຣະອົງກາຍມາເປນມະນຸດເພືຶ່ອວ່າພຣະວິນຍານຈະພົບສະຖານທີຶ່ເພືຶ່ອອາໄສຢູ່ເຊິຶ່ງສອດຄ່ອງ
ກັບການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກໍ່ເພືຶ່ອບັນລຸພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງ,
ເພືຶ່ອວ່າຜູ້ຄົນຈະສາມາດເຫັນການກະທໍາຂອງພຣະອົງ, ເຂົົ້າໃຈອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ຍິນພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຕົວຕົນຂອງພຣະອົງ,
ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍເວົົ້າຈັກເທືຶ່ອວ່າ ຮູບຮ່າງຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາບຫກ
ັ
ຂອງພຣະອົງ; ນັົ້ນເປນພຽງຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ລັກສະນະທີຶ່ສໍາຄັນຂອງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ເພດຂອງພຣະອົງ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີແ
ົ້ ມ່ນນໍາໃຊ້ເພືຶ່ອເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບການຄຸ້ມຄອງ
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ຂອງພຣະອົງໃນຍຸກນີົ້. ການປາກົດຕົວໃນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງພຣະອົງ, ເປນພຽງແຕ່ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນເວລານັົ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າຜູ້ຊົງບັງເກີດເປນມະນຸດທີຶ່ຈະບໍ່ມີຮູບຮ່າງໂດຍສະເພາະ, ດ້ວຍເຫດ
ນັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງເລືອກເອົາຄອບຄົວທີຶ່ເໝາະສົມເພືຶ່ອກໍານົດເປນຮູບຮ່າງຂອງພຣະອົງ. ຖ້າຮູບຮ່າງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເປນຕົວແທນຂອງພຣະອົງ, ແລ້ວທຸກຄົນທີຶ່ມີພາບລັກສະນະໃບ
ໜ້າທີຶ່ຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງແມ່ນເປນຕົວແທນໃຫ້ກບ
ັ ພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ. ສິຶ່ງນັົ້ນຈະບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຜິດພາດທີຶ່
ຮ້າຍແຮງທີຶ່ສຸດບ? ຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຖືກແຕ້ມໂດຍມະນຸດເພືຶ່ອວ່າ ມະນຸດຈະໄດ້
ນະມັດສະການພຣະອົງ. ໃນເວລານັົ້ນ, ພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັົ່ງທີຶ່ພິເສດໃດໆ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສືບຕໍ່ໃຊ້ພາບວາດທີຶ່ຈິນຕະນາການຂົ້ນມານັົ້ນຈົນເຖິງປດຈຸບັນ. ໃນຄວາມຈິງ
ແລ້ວ, ອີງຕາມຄວາມຕັົ້ງໃຈດັົ່ງເດີມຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມະນຸດບໍ່ຄວນເຮັດແບບນີົ້. ມັນເປນພຽງຄວາມ
ກະຕືລືລົົ້ນຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພາບວາດຂອງພຣະເຢຊູຍັງຄົງຢູ່ຈນ
ົ ເຖິງປດຈຸບັນ. ພຣະເຈົົ້າ
ເປນພຣະວິນຍານ ແລະ ມະນຸດຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈວ່າ ພາບລັກສະນະຂອງພຣະອົງເປນແບບໃດ.
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເປນຕົວແທນພາບລັກສະນະຂອງພຣະອົງໄດ້. ສໍາລັບຮູບຮ່າງ
ດັງຂອງພຣະອົງ, ປາກຂອງພຣະອົງ, ຕາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຜົມຂອງພຣະອົງແລ້ວ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຢູ່
ນອກເໜືອຄວາມສາມາດເຂົົ້າໃຈຂອງເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອການເປີດເຜີຍມາເຖິງໂຢຮັນ, ລາວໄດ້ເຫັນພາບ
ລັກສະນະຂອງບຸດມະນຸດ ນັົ້ນກຄື: ມີດາບສອງຄົມອອກຈາກປາກຂອງພຣະອົງ, ຕາຂອງພຣະອົງ
ເປນເໝືອນກັບແປວໄຟ, ຫົວ ແລະ ຜົມຂອງພຣະອົງເປນສີຂາວເໝືອນກັບຂົນແກະ, ຕີນຂອງພຣະອົງເ
ໝືອນກັບທອງແດງທີຶ່ຖກ
ື ຫອມ ແລະ ມີຜ້າບ່ຽງຄໍາອ້ອມເອິກຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນຄໍາເວົົ້າຂອງ
ລາວຈະແຈ່ມແຈ້ງທີຶ່ສຸດ, ພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ລາວບັນລະຍາຍບໍ່ແມ່ນພາບລັກສະນະຂອງ
ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ. ສິຶ່ງທີຶ່ລາວເຫັນເປນພຽງນິມິດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາບລັກສະນະຂອງບຸກຄົນຈາກໂລກນີົ້
ເລີຍ. ໂຢຮັນໄດ້ເຫັນນິມິດ, ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ເຫັນຮູບຮ່າງທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາບລັກສະນະຂອງ
ເນືົ້ອໜັງໃນການເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນພາບລັກສະນະຂອງສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດໄດ້. ເມືຶ່ອພຣະເຢໂຮວາສ້າງມະນຸດຊາດ, ພຣະອົງ
ກ່າວວ່າ ພຣະອົງສ້າງໃນລັກສະນະຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ສ້າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ. ໃນເວລານັົ້ນ, ພຣະອົງ
ກ່າວວ່າ ພຣະອົງສ້າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງໃນລັກສະນະຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນລັກສະນະຂອງມະນຸດ
ຄ້າຍຄືກັບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງນີົ້ກບໍ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າ ຮູບຮ່າງຂອງມະນຸດແມ່ນ
ລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ພາສາຂອງມະນຸດຊາດເພືຶ່ອສະຫບ
ຼຸ ລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າສູງສົົ່ງຫາຍ, ຍິງຶ່ ໃຫຍ່ຫາຍ, ອັດສະຈັນຫາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢງົ່ ເຖິງໄດ້!
ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ມັນກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊົງນໍາ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ພຣະອົງກະທໍາດັົ່ງທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອີງຕາມພຣະ
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ສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ຫື ຕາມພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ເຖິງແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູ
ມາເພືຶ່ອປະຕິບັດນັົ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງພຣະເຢໂຮວາ ຫື ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາ,
ແຫ່ງກໍາເນີດຂອງພຣະອົງທັງສອງແມ່ນສິຶ່ງດຽວກັນ ແລະ ເໝືອນກັນ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ມັນເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ; ສໍາລັບ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດນັົ້ນ ແມ່ນເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ມັນເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທັງສອງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ອົງດຽວໃນສອງຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພຽງແຕ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້
ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດກພຽງແຕ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້
ກັບພຣະສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພຣະເຢໂຮວານໍາພາປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນ ແລະ ອີຢິບ
ເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ທຸກຊົນຊາດທີຶ່ຢູ່ນອກອິດສະຣາເອນ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ໃນ
ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັົ້ນ ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເພືຶ່ອນໍາພາຍຸກ
ນັົ້ນ. ຖ້າເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນອີງຕາມພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້
ລິເລີຶ່ມພາລະກິດໃໝ່ໃດເລີຍ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງກະທໍາແມ່ນຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຢໂຮວາ,
ຕາມພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ການທໍານາຍຂອງເອຊາຢາ, ຖ້າເປນແບບນັົ້ນແລ້ວ ພຣະເຢໂຮວາ
ກຈະບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກາຍມາເປນມະນຸດ. ຖ້າພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນລັກສະນະ
ນີ,ົ້ ພຣະອົງກຈະໄດ້ເປນອັກຄະສາວົກ ຫື ເປນພຽງຄົນງານໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ຖ້າມັນເປນຄື
ກັບເຈົົ້າເວົົ້າ, ແລ້ວພຣະເຢຊູກຈະບໍ່ສາມາດລິເລີຶ່ມຍຸກໃໝ່ໄດ້ ຫື ພຣະອົງຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃດໆໄດ້ເລີຍ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ພຣະວິນຍານບລິສຸດກຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ຜ່ານທາງພຣະເຢໂຮວາເປນຫັກ ແລະ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານທາງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດກຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ໄດ້ເລີຍ. ມະນຸດເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນ
ລັກສະນະນີົ້ແມ່ນເປນການເຂົົ້າໃຈຜິດ. ຖ້າມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູແມ່ນຖືກປະຕິບັດ
ໂດຍອີງຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ອີງຕາມການທໍານາຍຂອງເອຊາຢາ, ແລ້ວພຣະເຢຊູ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ຫື ພຣະອົງເປນພຽງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ? ອີງຕາມມຸມມອງນີົ້, ຈະ
ບໍ່ມີຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພຣະເຢຊູກຈະບໍ່ແມ່ນການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຍ້ອນ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້ ແລະ ພຽງແຕ່
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ສາມາດມີຍຸກໃໝ່ໄດ້ກຕໍ່
ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່, ເພືຶ່ອເລີຶ່ມຕົົ້ນຂັົ້ນຕອນໃໝ່, ເພືຶ່ອທໍາລາຍ
ພາລະກິດທີຶ່ໄດ້ກະທໍາໃນອິດສະຣາເອນກ່ອນໜ້ານີົ້ ແລະ ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໂດຍບໍ່
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ກະທໍາໃນອິດສະຣາເອນ ຫື ກັບກົດລະບຽບເກົົ່າໆ
ຂອງພຣະອົງ ຫື ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຕ່າງໆ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່
ທີຶ່ພຣະອົງຄວນກະທໍາ. ພຣະເຈົົ້າເອງສະເດັດມາເພືຶ່ອລິເລີຶ່ມຍຸກໃໝ່ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງສະເດັດມາ
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ເພືຶ່ອນໍາຍຸກດັົ່ງກ່າວໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ. ມະນຸດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງການເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃດໜຶ່ງ
ແລະ ສິົ້ນສຸດຍຸກດັົ່ງກ່າວໄດ້. ຖ້າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ນໍາພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາມາສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດຫງັ
ຈາກທີຶ່ພຣະອົງສະເດັດມາ, ແລ້ວສິຶ່ງນັົ້ນກຈະພິສດ
ູ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງເປນພຽງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ
ບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້. ແນ່ນອນ ຍ້ອນວ່າ ພຣະເຢຊູສະເດັດມາ ແລະ ໄດ້ສິົ້ນສຸດ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ກໄດ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເອງ ນັົ້ນກຄື ພາລະກິດໃໝ່ ຈຶ່ງພິສູດໄດ້ວ່ານີົ້ແມ່ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ພຣະເຢຊູກ
ຄືພຣະເຈົົ້າເອງ. ພຣະອົງທັງສອງປະຕິບັດສອງຂັົ້ນຕອນພາລະກິດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດ
ແມ່ນຖືກປະຕິບັດໃນພຣະວິຫານ ແລະ ອີກຂັົ້ນຕອນແມ່ນຖືກປະຕິບັດນອກພຣະວິຫານ. ຂັົ້ນຕອນ
ໜຶ່ງແມ່ນການຊີົ້ນໍາຊີວິດຂອງມະນຸດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ອີກຂັົ້ນຕອນແມ່ນການຖວາຍເຄືຶ່ອງບູຊາ
ແທນຄວາມຜິດບາບ. ພາລະກິດສອງຂັົ້ນຕອນເຫາົົ່ ນີົ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິົ້ນເຊີງ; ມັນເປນການ
ແບ່ງຍຸກໃໝ່ອອກຈາກຍຸກເກົົ່າ ແລະ ມັນຖືກຕ້ອງທີຶ່ສຸດທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ພວກມັນແມ່ນສອງຍຸກທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ. ສະຖານທີຶ່ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທັງສອງກແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເນືົ້ອຫາຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງທັງສອງກແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທັງສອງກແຕກຕ່າງ
ກັນ. ເມືຶ່ອເປນແບບນັົ້ນ ຈຶ່ງສາມາດແບ່ງອອກເປນສອງຍຸກ ນັົ້ນກຄື: ພຣະສັນຍາເດີມ ແລະ ໃໝ່
ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເກົົ່າ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າໄປໃນພຣະ
ວິຫານ ເຊິຶ່ງພິສູດໄດ້ວ່າ ຍຸກຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້ຈົບສິົ້ນລົງແລ້ວ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າໄປໃນພຣະ
ວິຫານ ກຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາທີຶ່ຢູ່ໃນພຣະວິຫານແມ່ນສໍາເລັດລົງແລ້ວ ແລະ ບໍ່
ຈໍາເປນຕ້ອງປະຕິບັດຄືນໃໝ່ອີກ ແລະ ຖ້າປະຕິບັດຄືນໃໝ່ ກຖືວ່າເປນການເຮັດພາລະກິດນັົ້ນຊໍໍ້າຄືນ
ອີກຄັົ້ງ. ການອອກຈາກພຣະວິຫານ, ການເລີຶ່ມຕົນ
ົ້ ພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ການລິເລີຶ່ມເສັົ້ນທາງໃໝ່ທີຶ່ຢູ່
ນອກພຣະວິຫານເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດນໍາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄປສູ່ຈຸດສູງສຸດ. ຖ້າພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ອອກຈາກພຣະວິຫານເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະຢຸດຢູ່ເທິງ
ພືົ້ນຂອງພຣະວິຫານ ແລະ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃດໆ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາ ພຣະອົງ
ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ພຣະວິຫານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນພຣະວິຫານ. ພຣະອົງປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢູນ
່ ອກພຣະວິຫານ, ນໍາພາສາວົກຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງຢ່າງເປີດເຜີຍ. ການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າອອກຈາກພຣະວິຫານເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົົ້າມີແຜນການໃໝ່. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຢູ່ນອກພຣະ
ວິຫານ ແລະ ມັນກເປນພາລະກິດໃໝ່ທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງ
ພາລະກິດນັົ້ນ. ທັນທີທພ
ີຶ່ ຣະເຢຊູສະເດັດມາເຖິງ, ພຣະອົງໄດ້ນໍາພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ເຊິຶ່ງຢູ່
ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມນັົ້ນໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງທັງສອງຖືກເອີົ້ນ
ໂດຍສອງພຣະນາມທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນກເປນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນທີຶ່ສໍາເລັດພາລະກິດທັງສອງ
ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ພາລະກິດກຖືກປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ. ຍ້ອນວ່າ ພຣະນາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
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ເນືົ້ອຫາຂອງພາລະກິດກແຕກຕ່າງກັນ, ຍຸກຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນ. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຢໂຮວາສະເດັດມາ, ນັົ້ນ
ແມ່ນຍຸກຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາ, ນັົ້ນກແມ່ນຍຸກຂອງພຣະເຢຊູ. ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ໃນການມາແຕ່ລະຄັົ້ງ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນເປນຊືຶ່ດຽວ, ພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກ
ດຽວ ແລະ ພຣະອົງລິເລີຶ່ມເສັົ້ນທາງໃໝ່; ແລ້ວໃນເສັົ້ນທາງໃໝ່ແຕ່ລະຢ່າງນັົ້ນ ພຣະອົງນໍາໃຊ້ຊືຶ່ໃໝ່
ເຊິຶ່ງສະແດງວ່າ ພຣະເຈົົ້າໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍ
ຢຸດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຈັກເທືຶ່ອ. ປະຫວັດສາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້ ກ
ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ສະເໝີ. ເພືຶ່ອໃຫ້ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງຈົບສິົ້ນລົງ, ມັນຕ້ອງ
ສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. ໃນແຕ່ລະມືົ້ ພຣະອົງຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່, ແຕ່ລະປີ ພຣະອົງຕ້ອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່; ພຣະອົງຕ້ອງລິເລີມ
ຶ່ ເສັົ້ນທາງໃໝ່, ລິເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່, ເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດໃ
ໝ່ ແລະ ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າເດີມ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ກຄືການນໍາມາຂອງຊືຶ່ໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດໃໝ່.
ຕະຫອດເວລາ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່, ບໍ່ເຄີຍຍດຕິດກັບວິທີທາງ
ແລະ ກົດລະບຽບເດີມໆ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຢຸດ ແຕ່ປະຕິບັດຢູ່ທກ
ຸ ຊ່ວງເວລາ. ຖ້າເຈົົ້າເວົົ້າ
ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ແລ້ວເປນຫຍັງພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກປະໂລຫິດຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນພຣະວິຫານ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ
ເລີຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເມືຶ່ອພຣະອົງສະເດັດມາ, ຜູ້ຄນ
ົ ຍັງໄດ້ເວົົ້າວ່າ ພຣະອົງເປນປະໂລຫິດຊັົ້ນສູງ ແລະ
ພຣະອົງມາຈາກຄົວເຮືອນຂອງເດວິດ ແລະ ຍັງເປນປະໂລຫິດຊັົ້ນສູງ ແລະ ເປນກະສັດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່?
ແລ້ວເປນຫຍັງພຣະອົງຈງຶ່ ບໍ່ຖວາຍເຄືຶ່ອງບູຊາ? ການເຂົົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ ຫື ການບໍ່ເຂົົ້າໄປໃນພຣະ
ວິຫານ, ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງບ? ຕາມທີຶ່ມະນຸດຈິນຕະນາການ ຖ້າພຣະເຢຊູກັບ
ມາອີກຄັົ້ງ ແລະ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະອົງຈະຍັງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ ແລະ ຍັງມາເທິງເມກສີຂາວ,
ລົງມາທ່າມກາງມະນຸດໃນພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູ: ແລ້ວນັົ້ນຈະບໍ່ແມ່ນການເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງບ? ພຣະວິນຍານບລິສຸດສາມາຍດຕິດກັບອະດີດບ? ທຸກສິງຶ່ ທີຶ່ມະນຸດເຊືຶ່ອແມ່ນແນວຄິດ
ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດເຂົົ້າໃຈແມ່ນຕາມຄວາມໝາຍຂອງຄໍາເວົົ້າໂດຍກົງ ແລະ ຕາມຈິນຕະນາການ
ຂອງເຂົາເຊັົ່ນກັນ; ພວກມັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫກ
ັ ການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເຈດຕະນາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນັົ້ນ; ພຣະເຈົົ້າ
ບໍ່ໄດ້ບ້າ ແລະ ໂງ່ຈ້າແບບນັົ້ນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກບໍ່ໄດ້ງ່າຍດາຍຄືກັບທີຶ່ເຈົົ້າຈິນຕະນາການ.
ອີງຕາມທຸກສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດຈິນຕະນາການ, ພຣະເຢຊູຈະມາໂດຍຂີຶ່ກ້ອນເມກ ແລະ ສະເດັດມາທ່າມກາງ
ພວກເຈົົ້າ. ພວກເຈົົ້າຈະເຫັນພຣະອົງ ຜູ້ທີຶ່ຈະບອກພວກເຈົົ້າວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ ໂດຍຂີຶ່ເທິງ
ກ້ອນເມກ. ພວກເຈົົ້າຈະໄດ້ເຫັນຮອຍຕະປູໃນມືຂອງພຣະອົງເຊັົ່ນກັນ ແລະ ຈະຮູ້ວ່າພຣະອົງ
ເປນພຣະເຢຊູ. ແລ້ວພຣະອົງຈະຊ່ວຍພວກເຈົົ້າໃຫ້ລອດພົົ້ນອີກຄັົ້ງ ແລະ ຈະເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່
ຂອງພວກເຈົົ້າ. ພຣະອົງຈະຊ່ວຍພວກເຈົົ້າໃຫ້ລອດພົົ້ນ, ປະທານຊືຶ່ໃໝ່ໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ມອບ
ກ້ອນຫີນສີຂາວໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າແຕ່ລະຄົນ ຫັງຈາກທີຶ່ພວກເຈົົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກ
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ສະຫວັນ ແລະ ຖືກຮັບເຂົົ້າສູ່ສະຫວັນວິມານ. ຄວາມເຊືຶ່ອດັົ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນແນວຄິດຂອງມະນຸດບ?
ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຕາມແນວຄິດຂອງມະນຸດ ຫື ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດກົງກັນຂ້າມກັບ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດກັນແທ້? ແນວຄິດທັງໝົດຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ມາຈາກຊາຕານບ? ມະນຸດທຸກຄົນ
ບໍ່ໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມບ? ຖ້າພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕາມແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດ, ແລ້ວພຣະອົງຈະບໍ່ກາຍມາເປນຊາຕານບ? ພຣະອົງຈະບໍ່ເປນປະເພດດຽວກັນກັບການ
ເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງບ? ຍ້ອນວ່າ ປດຈຸບັນນີົ້ ການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງຖືກຊາຕານເຮັດ
ໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມຫາຍ ມະນຸດຈຶ່ງກາຍມາເປນຮູບລັກຂອງຊາຕານ, ຖ້າພຣະເຈົົ້າຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດ
ຕາມສິຶ່ງຕ່າງໆຂອງຊາຕານ, ແລ້ວພຣະອົງຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມລີກດຽວກັນກັບຊາຕານບ? ມະນຸດຈະສາມາດ
ຢົ່ງເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດຈັກເທືຶ່ອ, ພຣະອົງຈະບໍ່ປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດໃນລັກສະນະທີຶ່ເຈົົ້າຈິນຕະນາການ. ມີຄົນທີຶ່ເວົົ້າ
ວ່າ ພຣະເຈົົ້າເອງກ່າວວ່າ ພຣະອົງຈະມາເຖິງເທິງກ້ອນເມກ. ເປນຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວ
ດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ, ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ບວ່າ ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດທີຶ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງສິຶ່ງລກລັບຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້? ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດທີຶ່ສາມາດອະທິບາຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້? ເຈົົ້າໝັົ້ນໃຈໂດຍບໍ່
ມີຄວາມສົງໄສແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວບວ່າ ເຈົົ້າໄດ້ຮັບການສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການເຍືອງທາງ
ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ແນ່ໃຈບໍ່ວ່າ ພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຈົົ້າເຫັນໃນສິຶ່ງນັົ້ນໂດຍ
ກົງ? ແມ່ນພຣະວິນຍານບລິສຸດບທີຶ່ແນະນໍາເຈົົ້າ ຫື ແນວຄິດຂອງເຈົົ້າເອງທີຶ່ນໍາພາເຈົົ້າໃຫ້ຄິດແບບ
ນັົ້ນ? ເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ “ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນຖືກກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ”. ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ແນວຄິດ ແລະ
ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເອງເພືຶ່ອວັດແທກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສໍາລັບຄໍາເວົົ້າທີຶ່ເອຊາຢາເວົົ້າອອກມາ
ນັົ້ນ, ເຈົົ້າສາມາດອະທິບາຍຄໍາເວົົ້າຂອງລາວຢ່າງໝັົ້ນໃຈທີຶ່ສຸດບ? ເຈົົ້າກ້າທີຶ່ຈະອະທິບາຍຄໍາເວົົ້າຂອງ
ລາວບ? ໃນເມືຶ່ອເຈົົ້າບໍ່ກ້າອະທິບາຍຄໍາເວົົ້າຂອງເອຊາຢາ, ແລ້ວເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງກ້າອະທິບາຍພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຢຊູ? ແມ່ນໃຜສູງສົົ່ງກວ່າກັນ ພຣະເຢຊູ ຫື ເອຊາຢາ? ເມືຶ່ອຄໍາຕອບແມ່ນພຣະເຢຊູ, ເປນ
ຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງອະທິບາຍພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢຊູກ່າວໄວ້? ພຣະເຈົົ້າໄດ້ບອກເຈົົ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໄວ້ລ່ວງໜ້າບ? ບໍ່ມີສິຶ່ງຊົງສ້າງແມ່ນແຕ່ສິຶ່ງດຽວທີຶ່ສາມາດຮູ້ໄດ້, ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຜູ້ສົົ່ງຂ່າວ
ໃນສະຫວັນ ຫື ບຸດມະນຸດ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫາຍ. ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນ
ສໍາລັບພວກເຈົົ້າໃນຕອນນີົ້ກຄື ການຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ. ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ຈົນເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ຈາກພາລະກິດພຣະເຢຊູຈົນເຖິງຂັົ້ນຕອນປດຈຸບັນ, ສາມຂັົ້ນ
ຕອນເຫົົ່ານີົ້ສືບຕໍ່ປົກຄຸມທຸກຂອບເຂດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງຕໍ່ເນຶ່ອງ ແລະ ພວກມັນ
ທັງໝົດເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອົງດຽວ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດຢູ່ຕະຫອດເວລາ. ພຣະອົງເປນການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ການສິົ້ນສຸດ. ພຣະອົງ
ເປນຜູ້ທໍາອິດ ແລະ ຜູ້ສຸດທ້າຍ. ພຣະອົງເປນຜູ້ທີຶ່ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກ ແລະ ເປນຜູ້ທີຶ່ນໍາຍຸກມາສູ່ການສິົ້ນສຸດ.
ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໃນສະຖານທີຶ່ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນພາລະກິດ
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ຂອງພຣະວິນຍານອົງດຽວຢ່າງແນ່ນອນ. ທຸກຄົນທີຶ່ແບ່ງແຍກສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຢືນຢູ່
ກົງກັນຂ້າມກັບພຣະເຈົົ້າ. ບັດນີົ້, ມັນຈໍາປນສໍາລັບເຈົົ້າທີຶ່ຕ້ອງເຂົົ້າໃຈວ່າພາລະກິດທັງໝົດຕັົ້ງແຕ່ຂນ
ັົ້
ຕອນທໍາອິດຈົນເຖິງປດຈຸບັນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ, ເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ອົງດຽວ. ເລືຶ່ອງນີົ້ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງສົງໄສ.

ເວລາ ທ ີຶ່ເ ຈົົ້າ ເຫ ັນ ຮ່າ ງກາ ຍຝ ່າ ຍວິນ ຍາ ນຂອງ ພ ຣະ ເຢຊູ,
ພ ຣະ ເຈົົ້າ ແ ມ່ນ ໄດ້ສ ້າ ງສະ ຫ ວັນ ແ ລະ ແ ຜ ່ນ ດິນ ໂລກຂ ົ້ນ ໃໝ ່ແ ລ້ວ
ເຈົົ້າຕ້ອງການເຫັນພຣະເຢຊູບ?
ໍ່ ເຈົົ້າຕ້ອງການດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູບ?
ໍ່ ເຈົົ້າຕ້ອງການ
ໄດ້ຍິນພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢຊູກ່າວບໍ່? ຖ້າຕ້ອງການ ແລ້ວເຈົົ້າຈະຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້
ແນວໃດ? ເຈົົ້າກຽມພ້ອມຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວບໍ່? ເຈົົ້າຈະຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູໃນ
ລັກສະນະໃດ? ເຮົາຄິດວ່າ ອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງທຸກຄົນທີຶ່ເດີນຕາມພຣະເຢຊູຈະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບພຣະອົງ
ຢ່າງດີ. ແຕ່ພວກເຈົົ້າເຄີຍພິຈາລະນາເລືຶ່ອງນີົ້ບໍ່: ເມືອ
ຶ່ ພຣະອົງກັບມາ ພວກເຈົົ້າຈະຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູຢ່າງ
ແທ້ຈິງບໍ່? ພວກເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງກ່າວຢ່າງແທ້ຈິງບ?
ໍ່ ເຈົົ້າຈະຍອມຮັບພາລະກິດທັງໝົ
ດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໂດຍບໍ່ມີເງືຶ່ອນໄຂຢ່າງແທ້ຈິງບໍ່? ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ອ່ານພຣະຄໍາພີຮູ້ຈັກ
ເຖິງການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທຸກຄົນທີຶ່ອ່ານພຣະຄໍາພີຢ່າງຕັົ້ງອົກຕັົ້ງໃຈກລຖ້າ
ການມາຂອງພຣະອົງ. ພວກເຈົົ້າຕັົ້ງໃຈໃສ່ໃນການມາເຖິງຂອງຊ່ວງເວລານັົ້ນ ແລະ ຄວາມສັດຊືຶ່ຂອງ
ພວກເຈົົ້າເປນຕາສັນລະເສີນ, ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຈົົ້າເປນຕາອິດສາແທ້ໆ, ແຕ່ເຈົົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ພວກເຈົົ້າ
ໄດ້ເຮັດຜິດພາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ? ພຣະເຢຊູຈະກັບມາໃນລັກສະນະໃດ? ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຢຊູຈະ
ກັບມາເທິງເມກສີຂາວ ແຕ່ເຮົາຖາມເຈົົ້າວ່າ: ເມກສີຂາວນີົ້ໝາຍເຖິງຫຍັງ? ມີຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ
ຫາຍຄົນທີຶ່ກໍາລັງລຖ້າການກັບມາຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະລົງມາທ່າມກາງຄົນກຸ່ມໃດ? ຖ້າພວກເຈົາົ້
ແມ່ນກຸ່ມທໍາອິດທີຶ່ພຣະເຢຊູຈະລົງມາຫາ ຄົນອືຶ່ນຈະບໍ່ເບິຶ່ງສິຶ່ງນີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາຢ່າງແຮງບໍ່? ເຮົາຮູ້
ວ່າ ພວກເຈົົ້າມີຄວາມຈິ ງໃຈ ແລະ ຄວາມສັ ດຊືຶ່ ທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັ ບ ພຣະເຢຊູ ແຕ່ພວກເຈົົ້ າເຄີຍ
ພົບພຣະເຢຊູບໍ່? ພວກເຈົົ້າຮູ້ຈັກຈິດໃຈຂອງພຣະອົງບ?
ໍ່ ພວກເຈົົ້າເຄີຍດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບພຣະອົງ
ບ?
ໍ່ ພວກເຈົົ້າຮູ້ຈັກພຣະອົງແທ້ໆຫາຍສໍໍ່າໃດ? ບາງຄົນຈະເວົົ້າວ່າ ຄໍາເວົົ້າເຫົົ່ານີົ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກ
ຢູ່ໃນສະຖານະການລໍາບາກທີຶ່ຕອບຍາກ. ພວກເຂົາຈະເວົົ້າວ່າ “ຂ້ານ້ອຍໄດ້ອ່ານພຣະຄໍາພີຕັົ້ງແຕ່ຕົົ້ນ
ຈົນຈົບເປນເວລາຫາຍຄັົ້ງ. ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ? ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈິດໃຈ
ຂອງພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກແມ່ນແຕ່ສີຂອງເສືອ
ົ້ ຜ້າທີຶ່ພຣະອົງມັກນຸ່ງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ດູຖູກຂ້ານ້ອຍບ
ເມືຶ່ອພຣະອົງເວົົ້າວ່າຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະອົງ?” ເຮົາແນະນໍາໃຫ້ເຈົົ້າບໍ່ໂຕ້ຖຽງບັນຫາເຫົົ່ານີົ້; ໃຈເຢນ
ໄວ້ກ່ອນຈະດີກວ່າ ແລະ ຈົົ່ງມາສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບຄໍາຖາມດັົ່ງຕໍ່ໄປນີົ້: ໜຶ່ງ, ເຈົົ້າຮູ້ຈັກບໍ່ວ່າ ແມ່ນ
ຫຍັງຄືຄວາມເປນຈິງ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄືທິດສະດີ? ສອງ, ເຈົົ້າຮູ້ຈັກບໍ່ວ່າ ແນວຄິດແມ່ນຫຍັງ ແລະ
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ຄວາມຈິງແມ່ນຫຍັງ? ສາມ, ເຈົົ້າຮູ້ຈັກບໍ່ວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສິຶ່ງທີຶ່ຈິນຕະນາການ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄືສິຶ່ງ
ທີຶ່ເປນຈິງ?
ບາງຄົນປະຕິເສດຄວາມຈິງທີຶ່ບອກວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະເຢຊູ. ແຕ່ເຮົາເວົົ້າວ່າ ພວກເຈົົ້າບໍ່
ເຂົົ້າໃຈພຣະອົງແມ່ນແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ເລັກນ້ອຍທີຶ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຂໍ້ພຣະທໍາແມ່ນແຕ່ຂໍ້ດຽວຂອງພຣະເຢຊູ.
ນີົ້ເປນຍ້ອນວ່າ ພວກເຈົົ້າແຕ່ລະຄົນຕິດຕາມພຣະອົງ ຍ້ອນພຣະຄໍາພີ ແລະ ຍ້ອນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນອືຶ່ນເວົົ້າ.
ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູ ຢ່າວ່າແຕ່ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບພຣະອົງເລີຍ ແລະ ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍແມ່ນ
ແຕ່ຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງໃນເວລາໄລຍະສັົ້ນ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ
ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ເປນພຽງທິດສະດີບໍ່ແມ່ນບ? ບໍ່ແມ່ນມັນປາສະຈາກຄວາມເປນຈິງບ? ບາງເທືຶ່ອ
ບາງຄົນເຄີຍເຫັນພາບວາດຂອງພຣະເຢຊູ ຫື ບາງຄົນເຄີຍຢ້ຽມຢາມເຮືອນຂອງພຣະເຢຊູເປນການ
ສ່ວນຕົວ. ບາງເທືຶ່ອ ບາງຄົນໄດ້ຈັບຕ້ອງເສືົ້ອຜ້າຂອງພຣະເຢຊູ, ແຕ່ ເຖິງວ່າເຈົົ້າຈະໄດ້ຊີມອາຫານ
ທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບປະທານເປນການສ່ວນຕົວກຕາມ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະອົງກຍັງເປນພຽງ
ທິດສະດີ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປນຈິງ. ບໍ່ວ່າຈະເປນກລະນີໃດກຕາມ ເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະ
ຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງຢູ່ໃນຮ່າງຂອງມະນຸດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູກຈະເປນທິດສະດີວ່າງເປົົ່າສະເໝີ ເຊິຶ່ງປາສະຈາກຄວາມເປນຈິງ. ບາງເທືຶ່ອ ຄໍາເວົົ້າ
ຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົນໃຈພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ເຮົາຖາມເຈົົ້າສິຶ່ງນີົ້: ເຖິງເຈົົ້າອາດໄດ້ອ່ານໜັງສື
ຫາຍເຫັົ້ມທີຶ່ຂຽນໂດຍນັກປະພັນທີຶ່ເຈົົ້າເຄົາລົບທີຶ່ສຸດ ເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າໃຈລາວຢ່າງເຕັມທີຶ່ ໂດຍບຕ
ໍ່ ້ອງ
ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບລາວບໍ່? ເຈົົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ບຸກຄະລິກຂອງລາວເປນແນວໃດ? ເຈົົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ລາວມີຊີວິດແບບ
ໃດ? ເຈົົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພາວະທາງອາລົມຂອງລາວບໍ່? ເຈົົ້າຍັງບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈມະນຸດທີຶ່ເຈົົ້ານັບຖືຢ່າງ
ແທ້ຈິງ ແລ້ວເຈົົ້າຈະສາມາດເຂົົ້າໃຈພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ແນວໃດ? ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ
ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຈິນຕະນາການ ແລະ ແນວຄິດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຫື ຄວາມເປນຈິງເລີຍ. ມັນມີ
ກິຶ່ນເໝັນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍເນືົ້ອໜັງ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈດັົ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າຕ້ອນຮັບການກັບມາ
ຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ? ພຣະເຢຊູຈະບໍ່ຮັບຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເພີົ້ຝນ ແລະ ແນວ
ຄິດແຫ່ງເນືົ້ອໜັງ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູຈະເໝາະແກ່ການເປນຜູ້ເຊືຶ່ອຂອງພຣະອົງໄດ້
ແນວໃດ?
ພວກເຈົົ້າຕ້ອງການຮູ້ເຖິງຕົົ້ນຕຂອງເຫດຜົນທີຶ່ພວກຟາຣີຊາຍຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູບ? ພວກເຈົົ້າ
ຕ້ອງການຮູ້ແກ່ນແທ້ຂອງພວກຟາຣີຊາຍບໍ່? ພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເພີົ້ຝນກ່ຽວກັບພຣະເມຊີ
ອາ. ນອກເໜືອໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເມຊີອາຈະລົງມາ ແຕ່ບໍ່ສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງແຫ່ງຊີວິດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາຍັງຄົງລຖ້າພຣະເມຊີອາໃນປດຈຸບັນ ເພາະພວກເຂົາບໍ່
ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງຄືຫຍັງ. ພວກເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ
ຄົນທີຶ່ໂງ່ຈ້າ, ດືົ້ດ້ານ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້ແບບນີົ້ຈະຮັບພອນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາຈະ
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ເຫັນພຣະເມຊີອາໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ ກຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ທິດທາງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງ
ແລະ ນອກເໜືອໄປກວ່ານັົ້ນ ກຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ. ແລ້ວຍ້ອນວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເມຊີອາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະເມຊີອາ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຜິດພາດໃນການຍດ
ຕິດກັບນາມມະຍົດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະເມຊີອາ ໃນຂະນະທີຶ່ກໍາລັງຕໍ່ຕ້ານແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເມຊີອາ
ດ້ວຍທຸກວິທີທາງທີຶ່ເປນໄປໄດ້. ແກ່ນແທ້ຂອງພວກຟາຣີຊາຍແມ່ນຄວາມດືົ້ດ້ານ, ຄວາມອວດດີ
ແລະ ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຄວາມຈິງ. ຫັກການແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາແມ່ນ: ເຖິງວ່າເຈົົ້າຈະ
ມີການເທດສະໜາທີຶ່ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິຶ່ງ, ເຖິງເຈົົ້າຈະມີອໍານາດທີຶ່ສູງສົງົ່ ເຈົົ້າກບໍ່ແມ່ນພຣະຄຣິດ
ນອກຈາກເຈົົ້າຈະຖືກເອີນ
ົ້ ວ່າ ພຣະເມຊີອາ. ຄວາມເຊືຶ່ອນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຂັດກັບເຫດຜົນ ແລະ ເປນຕາ
ເບືຶ່ອໜ່າຍບ? ເຮົາຂຖາມພວກເຈົົ້າອີກວ່າ: ມັນບໍ່ງ່າຍສໍາລັບພວກເຈົົ້າຫາຍໄປບທີຶ່ຈະເຮັດຜິດພາດຄື
ກັບພວກຟາຣີຊາຍກ່ອນໜ້ານີົ້ ໂດຍທີຶ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍ
ດຽວ? ເຈົົ້າສາມາດເບິຶ່ງຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງອອກບໍ່? ເຈົົ້າສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ບໍ່ວ່າ ເຈົົ້າຈະບໍ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ? ເຈົົ້າສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ບໍ່? ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ
ເຈົົ້າຈະຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ ຫື ບ,ໍ່ ແລ້ວເຮົາເວົົ້າວ່າ ເຈົົ້າດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂອບເຂດໃກ້ຄວາມຕາຍແລ້ວ.
ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເມຊີອາສາມາດຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ, ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ ແລະ ກ່າວຮ້າຍພຣະອົງ
ໄດ້ທັງໝົດ. ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະເຢຊູສາມາດປະຕິເສດພຣະອົງ ແລະ ດ່າພຣະອົງ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ພວກເຂົາສາມາດເຫັນການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູເປນການຫອກລວງຂອງຊາຕານ ແລະ ມີຄົນ
ຈໍານວນຫາຍຂົ້ນຈະກ່າວໂທດພຣະເຢຊູທີຶ່ກັບມາເປນມະນຸດ. ສິຶ່ງທັງໝົດນີົ້ບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າຢ້ານ
ບ? ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຜະເຊີນຈະເປນການໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ການຫົົ້ມຈົມຂອງພຣະທໍາ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ມີຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ການປະຕິເສດແບບດູຖູກໃນທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້
ສໍາແດງອອກ. ພວກເຈົົ້າສາມາດຮັບຫຍັງຈາກພຣະເຢຊູຖ້າພວກເຈົົ້າສັບສົນມືນເມົາເຊັົ່ນນີົ້? ຖ້າພວກ
ເຈົົ້າປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຈົົ້າຢ່າງດືົ້ດ້ານ, ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດເຂົົ້າໃຈ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູເມືຶ່ອພຣະອົງກັບມາເປນມະນຸດເທິງເມກສີຂາວໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາບອກພວກ
ເຈົົ້າສິຶ່ງນີົ້: ຄົນທີຶ່ບໍ່ຮັບຄວາມຈິງ ແຕ່ລຖ້າການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູເທິງເມກສີຂາວຢ່າງຕາບອດຈະ
ໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ພວກເຂົາເປນກຸ່ມຄົນທີຶ່ສົມຄວນຖືກທໍາລາຍ.
ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ຕອ
້ ງການພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຽງແຕ່ຕ້ອງການຮັບອານາຈັກສະຫວັນທີຶ່ມີ
ແຕ່ຄວາມສຸກ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢຊູກ່າວ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຮັບເອົາຄວາມຈິງ
ທີຶ່ພຣະເຢຊູສໍາແດງອອກໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງກັບມາເປນມະນຸດ. ພວກເຈົົ້າຈະຍດຖືສິຶ່ງໃດເພືຶ່ອ
ແລກປ່ຽນກັບຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຢຊູກັບມາເທິງເມກສີຂາວ? ຍດຖືຄວາມຈິງໃຈທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຮັດບາບ
ຢູ່ຕະຫອດ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກໍ່ກ່າວຄໍາສາລະພາບຂອງເຈົົ້າຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກນັົ້ນບ? ພວກເຈົົ້າຈະຖວາຍ
ເຄືຶ່ອງບູຊາຫຍັງໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີຶ່ຈະກັບມາເທິງເມກສີຂາວ? ມັນເປນປີແຫ່ງພາລະກິດທີຶ່ພວກ
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ເຈົົ້າສັນລະເສີນຕົນເອງບໍ່? ພວກເຈົົ້າຈະຍດຖືສິຶ່ງໃດເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີຶ່ຈະກັບມາ ເຊືຶ່ອໃນຕົວ
ເຈົົ້າ? ຍດຖືເອົາທໍາມະຊາດແຫ່ງການອວດດີຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມບເໍ່ ຊືຶ່ອຖືຄວາມຈິງນັົ້ນບ?
ຄວາມຊືຶ່ສັດຂອງພວກເຈົົ້າເປນພຽງແຕ່ຄໍາເວົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຈົົ້າກເປນພຽງປນຍາ
ແລະ ຄວາມຄິດ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການໄດ້ຮັບພອນແຫ່ງ
ສະຫວັນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຈົົ້າຕ້ອງເປນໄປແບບໃດ? ແມ່ນແຕ່ໃນປດຈຸບັນ
ພວກເຈົົ້າຍັງເຮັດຫູໜວກໃສ່ທຸກພຣະທໍາແຫ່ງຄວາມຈິງ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈກ
ັ ວ່າ ພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ,
ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະຄຣິດແມ່ນຫຍັງ, ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ຈະເຄົາລົບພຣະເຢໂຮວາໄດ້ແນວໃດ,
ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ຈະເຂົົ້າສູ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ແນວໃດ ແລະ ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ
ວ່າ ຈະຈໍາແນກລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກົນອຸບາຍຂອງມະນຸດໄດ້ແນວໃດ. ເຈົົ້າຮູ້ຈັກ
ພຽງແຕ່ກ່າວຕໍານິພຣະທໍາແຫ່ງຄວາມຈິງໃດໜຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວ ເຊິຶ່ງບໍ່ເປນໄປຕາມຄວາມຄິດຂອງ
ເຈົົ້າເອງ. ຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງເຈົົ້າຢູ່ໃສ? ຄວາມເຊືຶ່ອຟງຂອງເຈົົ້າຢູ່ໃສ? ຄວາມສັດຊືຶ່ຂອງເຈົົ້າຢູ່ໃສ?
ຄວາມຕ້ອງການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຂອງເຈົົ້າຢູໃ່ ສ? ຄວາມເຄົາລົບຂອງເຈົົ້າສໍາລັບພຣະເຈົົ້າແມ່ນ
ຢູ່ໃສ? ເຮົາບອກພວກເຈົົ້າວ່າ ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຍ້ອນໝາຍສໍາຄັນກໍ່ເປນປະເພດຄົນທີຶ່ຈະ
ຖືກທໍາລາຍ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຮັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ກັບມາເປນມະນຸດກໍ່ເປນລູກ
ຫານຂອງນະຮົກ, ຜູ້ສືບເຊືົ້ອສາຍຂອງອັກຄະເທວະດາ ເຊິຶ່ງເປນກຸ່ມຄົນທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມພິນາດ
ຕະຫອດໄປເປນນິດ. ຫາຍຄົນອາດບໍ່ສົນໃຈໃນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາບອກກ່າວ ແຕ່ເຮົາຍັງຢາກບອກໄພ່ພົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູທຸກຄົນວ່າ ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າເຫັນພຣະເຢຊູລົງມາຈາກແຜ່ນດິນສະຫວັນເທິງເມກ
ສີຂາວດ້ວຍຕາຂອງພວກເຈົົ້າເອງ ນີົ້ຈະເປນການປາກົດຕົວຢ່າງເປີດເຜີຍຂອງພຣະອາທິດແຫ່ງຄວາມ
ທ່ຽງທໍາ. ບາງເທືຶ່ອ ນັົ້ນຈະເປນເວລາແຫ່ງຄວາມຕືຶ່ນເຕັົ້ນຢ່າງໃຫຍ່ສໍາລັບເຈົົ້າ ແຕ່ເຈົົ້າຄວນຮູ້ວ່າ
ເວລາທີຶ່ເຈົົ້າເປນພະຍານການລົງມາຂອງພຣະເຢຊູຈາກແຜ່ນດິນສະຫວັນຍັງເປນເວລາທີຶ່ເຈົົ້າຈະລົງນະ
ຮົກເພືຶ່ອຮັບການລົງໂທດອີກດ້ວຍ. ນັົ້ນຈະເປນເວລາແຫ່ງການສິົ້ນສຸດຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມັນເປນເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຫ້ລາງວັນຄົນດີ ແລະ ລົງໂທດຄົນຊົົ່ວ. ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ
ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າຈະສິົ້ນສຸດລົງກ່ອນທີມ
ຶ່ ະນຸດຈະໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ໃນເວລາມີ
ການສະແດງຄວາມຈິງເທົົ່ານັົ້ນ. ສະນັົ້ນ ມີພຽງຜູ້ທີຶ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ສະແຫວງຫາໝາຍ
ສໍາຄັນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດ ເຊິຶ່ງຜູຄ
້ ົນເຫົົ່ານີົ້ຈະກັບມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມໃນອ້ອມກອດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ. ຜູຄ
້ ົນທີຶ່ຍດຖືໃນຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ວ່າ “ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ໄດ້
ຂີຶ່ເມກສີຂາວ ແມ່ນພຣະເຢຊູຕົວປອມ” ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດຕະຫອດໄປເປນນິດ ຍ້ອນພວກເຂົາ
ເຊືຶ່ອພຽງພຣະເຢຊູທີຶ່ກະທໍາໝາຍສໍາຄັນ ແຕ່ບໍ່ຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູທີຶ່ປະກາດການພິພາກສາທີຶ່ຮ້າຍແຮງ
ແລະ ເປີດເຜີຍຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຊີວິດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູກັບມາເທິງເມກສີຂາວ
ຢ່າງເປີດເຜີຍ ພຣະອົງອາດຈັດການກັບພວກເຂົາ ເພາະພວກເຂົາດືົ້ດ້ານເກີນໄປ, ໝັົ້ນໃຈໃນຕົວເອງ
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ເກີນໄປ ແລະ ອວດດີຫາຍເກີນໄປ. ຄົນເສືຶ່ອມຊາມແບບນີົ້ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກພຣະເຈົົ້າໄດ້
ແນວໃດ? ການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຄວາມລອດພົົ້ນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບຜູ້ທີຶ່ສາມາດຍອມຮັບເອົາ
ຄວາມຈິງ ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທບ
ີຶ່ ໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງແມ່ນຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ. ພວກເຈົົ້າຄວນ
ເລືອກເສັົ້ນທາງຂອງພວກເຈົົ້າເອງ ແລະ ບໍ່ຄວນໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ປະຕິເສດ
ຄວາມຈິງ . ພວກເຈົົ້າບໍ່ຄວນເປນຄົນທີຶ່ໂ ງ່ຈ້າ ແລະ ອວດດີ ແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອຟງການນໍາ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ ແລະ ຈົົ່ງປາດຖະໜາ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ; ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ພວກເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ເຮົາແນະນໍາພວກເຈົົ້າໃຫ້ຍ່າງຕາມເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າຢ່າງຈິງຈັງ. ຢ່າຟ້າວດ່ວນສະຫຼຸບ; ນອກເໜືອໄປກວ່ານັົ້ນ ຢ່າເຮັດເປນທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່
ໃສ່ໃຈກັບຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຈົົ້າ. ພວກເຈົົ້າຄວນຮູ້ຈັກວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍທີສ
ຶ່ ຸດ ຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າຄວນຖ່ອມຕົວ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື. ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ຍິນຄວາມຈິງ ແຕ່ບໍ່ເຫັນດີນາໍ
ພ້ອມທັງດູຖູກ ແມ່ນຄົນທີຶ່ໂງ່ຈ້າ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້. ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ຍິນຄວາມຈິງ ແຕ່ດ່ວນສະຫຼຸບຢ່າງບໍ່ມີ
ເຫດຜົນ ຫື ຕໍານິມັນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອວດດີ. ທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຢຊູບໍ່ຄວນສາບແຊ່ງ
ຫື ກ່າວຕໍານິຄົນອືຶ່ນ. ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຄວນເປນຄົນທີຶ່ມີຈິດສໍານກ ແລະ ເປນຄົນຍອມຮັບຄວາມ
ຈິງ. ບາງເທືຶ່ອ ເມືຶ່ອໄດ້ຍນ
ິ ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ເມືຶ່ອໄດ້ອ່ານພຣະທໍາແຫ່ງຊີວິດ, ເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າ
ມີພຽງໜຶ່ງໃນ 10.000 ຄາເຫົົ່ານີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊືຶ່ອໝັົ້ນຂອງເຈົົ້າ ແລະ ສອດຄ່ອງ
ກັບຂໍ້ຄວາມໃນພຣະຄໍາພີ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ເຈົົ້າຄວນສືບຕໍ່ສະແຫວງຫາທັງໝົດຂອງ 10.000
ຄໍາເຫົົ່ານີົ້. ເຮົາຍັງແນະນໍາໃຫ້ເຈົົ້າຖ່ອມຕົວ ບໍ່ໝັົ້ນໃຈໃນຕົນເອງຫາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ສັນລະເສີນຕົນ
ເອງສູງສົງົ່ ເກີນໄປ. ດ້ວຍຫົວໃຈແຫ່ງການເຄົາລົບພຣະເຈົົ້າໜ້ອຍດຽວຂອງເຈົົ້າ ເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບແສງ
ສະຫວ່າງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າ. ຖ້າເຈົົ້າພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຕກຕອງພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຊໍໍ້າໄປຊໍໍ້າ
ມາ ເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈວ່າ ພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນແມ່ນຄວາມຈິງຫືບໍ່ ແລະ ແມ່ນຊີວິດຫືບໍ່. ບາງເທືຶ່ອ ການໄດ້
ອ່ານສອງສາມປະໂຫຍກ ບາງຄົນຈະກ່າວຕໍານິພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຢ່າງຕາບອດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງ
ທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່າການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ” ຫື “ນີົ້ແມ່ນພຣະຄຣິດ
ຕົວປອມທີຶ່ມາເພືອ
ຶ່ ຫອກລວງຜູ້ຄົນ”. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເວົົ້າສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຖືກເຮັດໃຫ້ຕາບອດດ້ວຍ
ຄວາມໂງ່ຈ້າ! ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈພາລະກິດ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ເຮົາແນະ
ນໍາໃຫ້ເຈົົ້າເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່ອີກຄັົ້ງ! ພວກເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່ຫບ
ັ ຫູຫັບຕາກ່າວຕໍານິພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວ ຍ້ອນ
ການປາກົດຂອງພຣະຄຣິດຕົວປອມໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ພວກເຈົົ້າຕ້ອງບເໍ່ ປນຄົນທີຶ່ໝິຶ່ນປະໝ
າດພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຍ້ອນພວກເຈົົ້າຢ້ານກົນອຸບາຍ. ມັນຈະບໍ່ເປນເລືຶ່ອງທີຶ່ເປນຕາເສຍດາຍຢ່າງຍິຶ່ງ
ບ?
ໍ່ ຫັງຈາກການພິຈາລະນາ ຖ້າເຈົົ້າຍັງເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ, ບໍ່ມີທາງນັົ້ນ ແລະ
ບໍ່ແມ່ນການກ່າວຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວເຈົົ້າຈະຖືກລົງໂທດໃນທີຶ່ສຸດ ແລະ ເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພອນ. ຖ້າ
ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມຈິງດັົ່ງກ່າວທີຶ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ແລ້ວເຈົົ້າເໝາະສົມ
ກັບຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າບ?
ໍ່ ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຮັບພອນຢ່າງພຽງພເພືຶ່ອກັບມາຢູ່ຕໍ່ໜາ້
81

ບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ຈົົ່ງຄິດທົບທວນເບິຶ່ງ! ຢ່າຟ້າວໃຈຮ້ອນ, ຈົົ່ງໄຕ່ຕອງໃຫ້ດີໆ ແລະ ຢ່າປະຕິບັດ
ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຄືກັບເກມ. ຈົົ່ງຄິດເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຈົົ້າ,
ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຈົົ້າ, ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊີວິດຂອງເຈົົ້າ ແລະ
ຢ່າຫິົ້ນຕົນເອງ. ເຈົົ້າສາມາດຍອມຮັບພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ບ?
ໍ່

ຜ ູ້ທ ີຶ່ບ ໍ່ສ າ ມາ ດເຂົົ້າ ກັບ ພ ຣະ ຄຣິດ ເປ ນປ ລະ ປ ກກັບ
ພ ຣະ ເຈົົ້າ ຢ່າ ງແ ນ ່ນ ອນ
ມະນຸດທຸກຄົນປາຖະໜາຢາກເຫັນໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈງິ ຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ທຸກຄົນປາຖະໜາຢາກຢູ່
ກັບພຣະອົງ. ເຮົາບໍ່ຄິດວ່າອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງຄົນໃດໜຶ່ງຈະເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ປາຖະໜາຢາກເຫັນ ຫື ຢູ່
ກັບພຣະເຢຊູ. ກ່ອນທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ ນັົ້ນກໍ່ຄື ກ່ອນທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດນັົ້ນ, ພວກເຈົົ້າອາດມີແນວຄິດຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບພຣະອົງ ຕົວຢ່າງ: ກ່ຽວກັບຮູບ
ລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູ, ວິທີການເວົົ້າຂອງພຣະອົງ, ວິຖີຊີວິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ແຕ່ຫງັ ຈາກ
ທີຶ່ພວກເຈົົ້າໄດ້ເຫັນພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ, ແນວຄິດຂອງພວກເຈົົ້າກໍ່ຈະປ່ຽນໄປຢ່າງໄວວາ. ເປນ
ຫຍັງຈິຶ່ງເປນແນວນີົ້? ພວກເຈົົ້າຢາກຮູ້ບ? ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດແມ່ນບສ
ໍ່ າມາດເບິຶ່ງຂ້າມໄດ້ ເຊິຶ່ງ
ເປນຄວາມຈິງ, ແຕ່ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ຍອມໃຫ້ມະນຸດມາປ່ຽນແປງໄດ້. ພວກ
ເຈົົ້າຄິດວ່າພຣະຄຣິດເປນອໍາມະຕະ ຫື ນັກປາດ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜພິຈາລະນາວ່າພຣະອົງເປນມະນຸດທໍາມະ
ດາທີຶ່ມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ, ຫາຍຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາໝົດມືົ້ໝົດຄືນເພືຶ່ອຈະໄດ້
ເຫັນພຣະເຈົົ້ານັົ້ນກໍ່ເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າແທ້ໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະອົງໄດ້. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ຜິດພາດໃນສ່ວນຂອງມະນຸດບ? ແມ່ນແຕ່ໃນເວລານີົ້ ພວກເຈົົ້າກໍ່ຍັງຄິດວ່າ ຄວາມເຊືຶ່ອ ແລະ ຄວາມ
ຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຈົົ້າແມ່ນພຽງພທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າໄດ້ເຫັນໃບໜ້າຂອງພຣະຄຣິດ, ແຕ່ເຮົາ
ຂແນະນໍາໃຫ້ພວກເຈົົ້າປະກອບຕົນເອງອີກຫາຍຢ່າງທີຶ່ເປນຈິງກວ່ານີົ້! ສໍາລັບໃນອະດີດ, ປດຈຸບັນ
ແລະ ໃນອະນາຄົດ, ຫາຍຄົນຜູ້ທີຶ່ໄດ້ເຂົົ້າມາພົວພັນກັບພຣະຄຣິດໄດ້ລົົ້ມເຫວ ແລະ ຈະລົົ້ມເຫວ;
ພວກເຂົາທຸກຄົນເຮັດບົດບາດເປນພວກຟາຣິຊາຍ. ເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມລົົ້ມເຫວຂອງພວກເຈົົ້າ
ແມ່ນຫຍັງ? ມັນເປນຍ້ອນວ່າມີພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສູງສົງົ່ ແລະ ສົມຄວນໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນແທ້ໆໃນ
ແນວຄິດຂອງພວກເຈົົ້າ. ແຕ່ຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້ເປນດັົ່ງທີຶ່ມະນຸດຄາດຫວັງໄວ້ເລີຍ. ພຣະຄຣິດບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່
ໄດ້ສູງສົົ່ງເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງຕ້ອຍຕໍໍ່າເປນພິເສດ; ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ,
ແຕ່ພຣະອົງຍັງເປນມະນຸດທໍາມະດາ; ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຂົ້ນສູ່ສະຫວັນໄດ້, ແຕ່ພຣະອົງເຖິງ
ກັບບໍ່ສາມາດເຄືຶ່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ຢ່າງເສລີເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ແລ້ວເມືຶ່ອເປນແບບນັົ້ນ, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງ
ປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງຄືກັບທີຶ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຕໍ່ມະນຸດທໍາມະດາຄົນໜຶ່ງ; ເມືຶ່ອພວກເຂົາຢູ່ກັບພຣະອົງ
ພວກເຂົາກໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງໂດຍເປນກັນເອງ ແລະ ເວົົ້າກັບພຣະອົງໂດຍບໍ່ສົນໃຈຫຍັງ, ໃນຂະນະ
82

ດຽວກັນກໍ່ຍັງລຖ້າການມາຂອງ “ພຣະຄຣິດທີຶ່ແທ້ຈິງ” ຢູ່ຕະຫອດເວລາ. ພວກເຈົົ້າຖືພຣະຄຣິດທີຶ່
ສະເດັດມາແລ້ວຄືກັບມະນຸດທໍາມະດາຄົນໜຶ່ງ ແລະ ຖືພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຄືກັບຄໍາເວົົ້າຂອງມະນຸດ
ທໍາມະດາຄົນໜຶ່ງ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ພວກເຈົົ້າຈິຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງຈາກພຣະຄຣິດ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ຍັງໄດ້
ສະແດງຄວາມໜ້າລັງກຽດທັງໝົດຂອງພວກເຈົົ້າອອກມາໃຫ້ເຫັນອີກດ້ວຍ.
ກ່ອນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພຣະຄຣິດ, ເຈົົ້າອາດຈະເຊືຶ່ອວ່າອຸປະນິໄສຂອງເຈົົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງໄປໝົ
ດແລ້ວ, ເຈົົ້າຄືຜູ້ຕິດຕາມທີຶ່ຈົງຮັກພັກດີຂອງພຣະຄຣິດ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີຶ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບພອນ
ຈາກພຣະຄຣິດໄປຫາຍກວ່າເຈົົ້າແລ້ວ ແລະ ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ເດີນທາງຫາຍເສັົ້ນທາງ, ໄດ້ສໍາເລັດວຽກ
ງານຫາຍຢ່າງ ແລະ ເກີດໝາກຜົນຢ່າງຫວງຫາຍ, ເຈົົ້າຈະເປນຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບມົງກຸດ
ໃນທີຶ່ສຸດຢ່າງແນ່ນອນ. ແຕ່ມີຄວາມຈິງໜຶ່ງຢ່າງທີຶ່ເຈົົ້າອາດຈະບໍ່ຮູ້: ອຸປະນິໄສເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ
ແລະ ຄວາມກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານຂອງເຂົາໄດ້ຖືກເປີດໂປງອອກມາ ເມືຶ່ອເຂົາພົບກັບພຣະຄຣິດ
ແລະ ຄວາມກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານທີຶ່ຖືກເປີດໂປງໃນປດຈຸບັນແມ່ນຖືກເປີດໂປງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ
ສົມບູນກວ່າເວລາຊ່ວງອືນ
ຶ່ . ມັນເປນຍ້ອນວ່າ ພຣະຄຣິດຄືບຸດມະນຸດ ນັົ້ນກໍ່ຄື ບຸດມະນຸດທີຶ່ມີຄວາມ
ເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ກຽດ ຫື ເຄົາລົບພຣະອົງ. ມັນເປນຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່
ໃນເນືົ້ອໜັງ, ຄວາມກະບົດຂອງມະນຸດຈິຶ່ງເປີດເຜີຍອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຢ່າງລາຍລະອຽດທີຶ່ສດ
ຸ .
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ການມາຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມກະບົດທັງໝົດຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນແປງທາດແທ້ຂອງມະນຸດຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນວ່າ “ການລໍ້ເສືອລົງ
ຈາກພູເຂົາ” ແລະ “ການລໍ້ໝາປ່າອອກຈາກຖໍໍ້າຂອງມັນ”. ເຈົົ້າກ້າເວົົ້າວ່າ ເຈົົ້າຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ
ບ? ເຈົົ້າກ້າເວົົ້າວ່າ ເຈົົ້າສະແດງຄວາມເຊືຶ່ອຟງຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ພຣະເຈົົ້າບ? ເຈົາົ້ ກ້າເວົົ້າວ່າ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້
ກະບົດບໍ່? ບາງຄົນຈະບອກວ່າ “ເມືອ
ຶ່ ໃດກໍ່ຕາມທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າຈັດສາກໃຫ້ຂາ້ ນ້ອຍຢູ່ໃນກັບສະພາບແວດ
ລ້ອມໃໝ່, ຂ້ານ້ອຍກໍ່ຈະຍອມຮັບໂດຍບໍ່ຈົົ່ມຕໍ່ວ່າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ສະແດງແນວ
ຄິດຫຍັງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ”. ບາງຄົນຈະເວົົ້າວ່າ “ບໍ່ວ່າພຣະເຈົົ້າຈະມອບວຽກອັນໃດໃຫ້ກັບຂ້ານ້ອຍ,
ຂ້ານ້ອຍກໍ່ຈະເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ ບໍ່ປະໝາດຈັກເທືຶ່ອ”. ໃນກລະນີນັົ້ນ, ເຮົາຂ
ຖາມພວກເຈົົ້າແດ່ວ່າ: ໃນເວລາທີຶ່ພວກເຈົົ້າດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ ພວກເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າ
ກັບພຣະອົງໄດ້ບ? ແລ້ວພວກເຈົົ້າຈະສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະອົງໄດ້ດົນປານໃດ? ໜຶ່ງມື?
ົ້ ສອງມື?
ົ້ ໜຶ່ງ
ຊົົ່ວໂມງ? ສອງຊົົ່ວໂມງ? ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຈົົ້າອາດຈະເປນຕາສັນລະເສີນ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ມີ
ຄວາມໝັົ້ນຄົງຫຍັງເລີຍ. ຫັງຈາກທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ກັບພຣະຄຣິດຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ, ການຖືວ່າ
ຕົນເອງຊອບທໍາ ແລະ ການຖືວ່າຕົນເອງສໍາຄັນກໍ່ຈະຖືກເປີດໂປງຜ່ານຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງ
ເຈົົ້າເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີຶ່ໂອຫັງ, ຊຼຸດຄວາມຄິດທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໃຈ
ຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃຫ້ເຫັນໂດຍທໍາມະຊາດເຊັົ່ນກັນ. ສຸດທ້າຍ, ຄວາມ
ອວດດີຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະຮ້າຍແຮງຂົ້ນ, ຈົນເຈົົ້າຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດຫາຍຂົ້ນປຽບຄືນໍໍ້າກັບໄຟ ແລະ ແລ້ວທໍາ
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ມະຊາດຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກມາຢ່າງສົມບູນ. ໃນເວລານັົ້ນ, ຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າຈະບໍ່
ສາມາດປົກປິດໄດ້ອີກຕໄໍ່ ປ, ການຈົົ່ມຕວ່າກໍ່ຈະປາກົດຂົ້ນໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່
ເສືຶ່ອມເສຍຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະຖືກເປີດໂປງອອກມາຢ່າງສົມບູນເຊັົ່ນກັນ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນແຕ່
ໃນເມືຶ່ອນັົ້ນ ເຈົົ້າກໍ່ຍັງປະຕິເສດທີຶ່ຈະຮັບຮູ້ຄວາມກະບົດຂອງເຈົົ້າເອງ ໂດຍເຊືຶ່ອວ່າພຣະຄຣິດໃນຮູບ
ລັກສະນະນີົ້ແມ່ນຍາກທີຶ່ມະນຸດຈະຍອມຮັບເອົາ, ພຣະອົງເຂັົ້ມງວດກັບມະນຸດເກີນໄປ ແລະ ຖ້າພຣະອົງ
ເປນພຣະຄຣິດທີຶ່ມີຄວາມເມດຕາກວ່ານີົ້ ເຈົົ້າຈະຍອມຮັບເອົາທັງໝົດ. ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າ ຄວາມ
ກະບົດຂອງພວກເຈົົ້າແມ່ນມີເຫດຜົນ, ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ກະບົດຕໍ່ພຣະອົງ ເມືຶ່ອພຣະອົງໄດ້ບີບບັງຄັບ
ພວກເຈົົ້າເກີນໄປ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍພິຈາລະນາວ່າພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເບິຶ່ງວ່າພຣະຄຣິດເປນພຣະເຈົົ້າ, ພວກ
ເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍມີເຈດຕະນາທີຶ່ຈະເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງແມ່ນແຕ່ຄັົ້ງດຽວ. ກົງກັນຂ້າມ, ເຈົົ້າຢືນຢນຢ່າງຫົວດືົ້
ວ່າພຣະຄຣິດດໍາເນີນພາລະກິດໂດຍອີງຕາມຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຈົົ້າເອງ ແລະ ທັນທີທີຶ່ພຣະອົງ
ເຮັດສິຶ່ງໃດໜຶ່ງທີຶ່ຂັດແຍ່ງກັບຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າເອງ, ເຈົົ້າກໍ່ເຊືຶ່ອວ່າພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ເປນ
ມະນຸດ. ບໍ່ໄດ້ມີຫາຍຄົນໃນບັນດາພວກເຈົົ້າທີຶ່ໂຕ້ຖຽງກັບພຣະອົງໃນລັກສະນະນີົ້ບ? ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ
ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃຜ? ແລ້ວພວກເຈົົ້າສະແຫວງຫາໃນລັກສະນະໃດ?
ພວກເຈົົ້າປາດຖະໜາຢາກເຫັນພຣະຄຣິດຢູ່ຕະຫອດ, ແຕ່ເຮົາວິງວອນໃຫ້ພວກເຈົົ້າບໍ່ຄວນໃຫ້
ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕົນເອງສູງແບບນັົ້ນ; ຄົນໃດໜຶ່ງອາດຈະເຫັນພຣະຄຣິດ, ແຕ່ເຮົາບອກວ່າບໍ່ມີໃຜ
ສົມຄວນໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ. ເພາະວ່າທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດແມ່ນເຕັມລົນ
ົ້ ໄປດ້ວຍຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍ,
ຄວາມອວດດີ ແລະ ຄວາມກະບົດ, ໃນຊ່ວງເວລາທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນພຣະຄຣິດ, ທໍາມະຊາດຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະ
ທໍາລາຍເຈົົ້າ ແລະ ລົງໂທດເຈົົ້າຈົນຕາຍ. ການພົວພັນຂອງເຈົົ້າກັບອ້າຍນ້ອງ (ຫື ເອືອ
ົ້ ຍນ້ອງ) ອາດຈະ
ບໍ່ສະແດງຫາຍຢ່າງກ່ຽວກັບເຈົົ້າ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງງ່າຍເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າພົວພັນກັບພຣະຄຣິດ. ໃນເວລາ
ໃດໜຶ່ງ, ຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າອາດຢງຮາກ, ຄວາມອວດດີຂອງເຈົົ້າຈະເລີມ
ຶ່ ງອກເງີຍ ແລະ ຄວາມ
ກະບົດຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະເກີດໝາກ. ເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດດັົ່ງກ່າວຈະເໝາະສົມທີຶ່ຈະພົວພັນ
ກັບພຣະຄຣິດໄດ້ແນວໃດ? ເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງເໝືອນດັົ່ງພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າໃນທຸກ
ຊ່ວງເວລາຂອງທຸກໆມືຢ
ົ້ າ່ ງແທ້ຈິງໄດ້ບ? ເຈົົ້າມີຄວາມເປນຈິງໃນການຍອມຕາມພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ
ບ? ພວກເຈົົ້ານະມັດສະການພຣະເຈົົ້າອົງສູງສົົ່ງທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຈົົ້າວ່າເປນພຣະເຢໂຮວາ,
ໃນຂະນະທີຶ່ຖືພຣະຄຣິດທີຶ່ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າເປນພຽງມະນຸດຄົນໜຶ່ງ. ຄວາມຮູ້ສກຂອງພວກເຈົົ້າ
ຕໍໍ່າເກີນໄປ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພວກເຈົົ້າເສືຶ່ອມເສຍເກີນໄປ! ພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດນັບຖື
ວ່າພຣະຄຣິດເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ; ພຽງແຕ່ບາງກາລະໂອກາດເທົົ່ານັົ້ນ, ເມືຶ່ອມັນເປນໄປຕາມ
ຈິນຕະນາການຂອງພວກເຈົົ້າ, ເຈົົ້າກໍ່ຮັບເອົາພຣະອົງ ແລະ ນະມັດສະການພຣະອົງໃຫ້ເປນພຣະເຈົົ້າ.
ນີົ້ແມ່ນເຫດຜົ ນທີຶ່ເຮົ າເວົົ້າວ່ າພວກເຈົົ້າ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ແມ່ນກຸ່ມຜູ້ສົມຮູ້ ຮ່ວມຄິດ
ທີຶ່ຕໍ່ສູ້ພຣະຄຣິດ. ແມ່ນແຕ່ມະນຸດຜູ້ທີຶ່ສ ະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ກັ ບຜູ້ອືຶ່ນກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບການຕອບ
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ແທນ, ແຕ່ພ ຣະຄຣິດຜູ້ ທີຶ່ໄດ້ກ ະທໍ າພາລະກິດດັົ່ ງກ່າວໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າ ພັດບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ
ຈາກມະນຸດ ຫື ການຕອບແທນ ແລະ ການຍອມອ່ອນນ້ອມຈາກມະນຸດເລີຍ . ນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງ ທີຶ່ໜ້
າເສົົ້າສະລົດ ໃຈບ ?
ມັນອາດຈະເປນຍ້ອນວ່າໃນຕະຫອດເວລາຫາຍປີທີຶ່ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍສາບແຊ່ງຜູ້
ໃດ ຫື ກະທໍາການທີຶ່ບໍ່ດີໃດໆ, ແຕ່ໃນການພົວພັນຂອງເຈົົ້າກັບພຣະຄຣິດ, ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເວົົ້າຄວາມ
ຈິງ, ປະຕິບັດຢ່າງຊືຶ່ສັດ ຫື ເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາຂອງພຣະຄຣິດ; ໃນກລະນີນັົ້ນ, ເຮົາບອກໄດ້ເລີຍວ່າເຈົົ້າ
ເປນບຸກຄົນທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຊົົ່ວຊ້າທີຶ່ສຸດໃນໂລກ. ເຈົົ້າອາດຈະເປນມິດເປນພິເສດ ແລະ ອຸທິດຕົນຕໍ່
ຍາດພີຶ່ນ້ອງ, ໝູ່ເພືຶ່ອນ, ເມຍ (ຫື ຜົວ), ລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ເຄີຍ
ເອົາປຽບຄົນອືຶ່ນເລີຍ, ແຕ່ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດໄດ້, ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດມີປະຕິສໍາພັນຢ່າງ
ສະໝານສັນກັບພຣະອົງໄດ້, ແລ້ວເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າຈະເສຍສະຫະທຸກສິຶ່ງຂອງເຈົົ້າເພືຶ່ອຊ່ວຍເຫອ
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ເພືຶ່ອນບ້ານຂອງເຈົົ້າ ຫື ເອົາໃຈໃສ່ດູແລເບິຶ່ງແຍງພໍ່, ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຈົົ້າ
ຢ່າງຮອບດ້ານ, ເຮົາຂບອກເຈົົ້າເລີຍວ່າ ເຈົົ້າຍັງຊົົ່ວຮ້າຍຢູ່ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກໍ່ຍັງເປນຄົນທີຶ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍການຫອກລວງ. ຢ່າຄິດວ່າຕົນເອງສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າເຈົົ້າເຂົົ້າກັບຄົນ
ອືຶ່ນໄດ້ດີ ຫື ເຮັດການກະທໍາທີຶ່ດີພຽງສອງສາມຢ່າງເທົົ່ານັົ້ນ. ເຈົົ້າຄິດວ່າເຈດຕະນາທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ກຸສົນຂອງເຈົົ້າຈະສາມາດຫອກລວງພອນຈາກສະຫວັນບ? ເຈົົ້າຄິດວ່າການເຮັດດີສອງສາມຢ່າງຈະ
ທົດແທນຄວາມເຊືຶ່ອຟງຂອງເຈົົ້າໄດ້ບ? ບໍ່ມີໃຜໃນບັນດາພວກເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດຍອມຮັບເອົາການຖືກ
ຈັດການ ແລະ ລິຮານ ແລະ ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນກໍ່ເຫັນວ່າມັນຫຍຸ້ງຍາກທີຶ່ຈະຮັບເອົາຄວາມເປນມະນຸດ
ປົກກະຕິຂອງພຣະຄຣິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າກໍາລັງປ່າວປະກາດການເຊືຶ່ອຟງຂອງເຈົົ້າຕໍ່ພຣະເຈົົ້າຢູ່ກໍ່
ຕາມ. ຄວາມເຊືຶ່ອດັົ່ງກ່າວຂອງພວກເຈົົ້າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກໍາສະໜອງທີຶ່ເໝາະສົມ. ຢຸດມົວເມົາກັບ
ພາບລວງຕາທີຶ່ເພີົ້ຝນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຢາກເຫັນພຣະຄຣິດໄດ້ແລ້ວ, ຍ້ອນພວກເຈົົ້າມີວຸດ
ທິພາວະທີຶ່ຕໍໍ່າເກີນໄປ, ຫາຍຈົນວ່າພວກເຈົົ້າເຖິງກັບບໍ່ສົມຄວນທີຶ່ຈະເຫັນພຣະອົງ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າກໍາຈັດ
ຄວາມກະບົດຂອງເຈົົ້າໃຫ້ໝົດສິົ້ນ ແລະ ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດໄດ້ຢ່າງສະໝານສັນ, ໃນຊ່ວງ
ເວລານັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈະປາກົດໃຫ້ເຈົົ້າເຫັນໂດຍທໍາມະຊາດ. ຖ້າເຈົົ້າໄປພົບພຣະເຈົົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານ
ການລິຮານ ຫື ການພິພາກສາ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະກາຍເປນປລະປກຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖືກລົງໂທດໃຫ້
ພິນາດຢ່າງແນ່ນອນ. ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດຄືການເປນປລະປກຕໍ່ພຣະເຈົົ້າໂດຍກໍາເນີດ ເພາະມະນຸດ
ທຸກຄົນໄດ້ຖືກຄອບງໍາໂດຍຄວາມເສືຶ່ອມຊາມທີສ
ຶ່ ຸດຂອງຊາຕານ. ຖ້າມະນຸດພະຍາຍາມພົວພັນ
ກັບພຣະເຈົົ້າຈາກທ່າມກາງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາເອງ, ແນ່ນອນວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຍັງດີເກີດຂົ້ນຈາກ
ສິຶ່ງນີົ້ໄດ້; ການກະທໍາ ແລະ ຄໍາເວົົ້າຂອງເຂົາຈະເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາໃນທຸກດ້ານ
ແລະ ໃນການພົວພັນກັບພຣະເຈົົ້າ ຄວາມກະບົດຂອງມະນຸດກໍ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃນທຸກໆ
ດ້ານ. ມະນຸດມາຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ, ຫອກລວງພຣະຄຣິດ ແລະ ປະຖິົ້ມພຣະຄຣິດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ; ເມືຶ່ອ
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ສິຶ່ງນີົ້ເກີດຂົ້ນ, ມະນຸດຍິຶ່ງຈະຢູ່ໃນສະພາບທີຶ່ອັນຕະລາຍທີຶ່ສຸດ ແລະ ຖ້າສິຶ່ງນີຍ
ົ້ ັງສືບຕໍ່, ເຂົາຈະກາຍມາ
ເປນເປົັ້າໝາຍທີຶ່ຈະຖືກລົງໂທດ.
ບາງຄົນອາດຈະເຊືຶ່ອວ່າ ຖ້າການພົວພັນກັບພຣະເຈົົ້າອັນຕະລາຍຫາຍ ແລ້ວມັນກໍ່ອາດຈະເປນ
ການສະຫາດກວ່າທີຶ່ຈະຢູຫ
່ ່າງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນແບບນີົ້ຈະສາມາດໄດ້ຮັບຫຍັງໄດ້ແດ່? ພວກເຂົາສາມາດ
ຊືຶ່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ບ? ແນ່ນອນວ່າ ການພົວພັນກັບພຣະເຈົົ້າເປນເລືຶ່ອງຫຍຸ້ງຍາກຫາຍ ແຕ່ທງັ ໝົດ
ນັົ້ນກໍ່ເປນຍ້ອນມະນຸດເສືຶ່ອມຊາມ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດພົວພັນກັບເຂົາໄດ້. ມັນຈະເປນ
ການດີທີຶ່ສຸດສໍາລັບພວກເຈົົ້າທີຶ່ຈະອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມຫາຍກວ່ານີົ້ຕໍ່ກັບຄວາມຈິງໃນການຮູ້ຈັກ
ຕົນເອງ. ເປນຫຍັງພວກເຈົົ້າຈິຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກໄຄ່ຈາກພຣະເຈົົ້າ? ເປນຫຍັງອຸປະນິໄສຂອງພວກ
ເຈົົ້າຈິຶ່ງເປນຕາລັງກຽດຕໍ່ພຣະອົງ? ເປນຫຍັງຄໍາເວົົ້າຂອງພວກເຈົົ້າຈິງຶ່ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງກຽດຊັງ?
ທັນທີທີຶ່ພວກເຈົົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີອອກໜ້ອຍໜຶ່ງ, ພວກເຈົົ້າກໍ່ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນຕົນ
ເອງ ແລະ ພວກເຈົົ້າຮຽກຮ້ອງຂລາງວັນຈາກການປະກອບສ່ວນພຽງເລັກນ້ອຍ; ພວກເຈົົ້າດູຖູກຄົນ
ອືຶ່ນໃນເວລາທີຶ່ພວກເຈົົ້າສະແດງຄວາມເຊືຶ່ອຟງພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ ເລີຶ່ມດູໝິຶ່ນພຣະເຈົົ້າຫັງຈາກໄດ້
ສໍາເລັດໜ້າທີຶ່ບາງຢ່າງພຽງເລັກນ້ອຍ. ເພືຶ່ອຮັບເອົາພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຮ້ອງຂເອົາເງິນ, ຂອງຂວັນ ແລະ ຄໍາ
ຍ້ອງຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າໜັກໃຈໃນການໃຫ້ໜຶ່ງ ຫື ສອງຫຽນ; ໃນເວລາທີຶ່ເຈົົ້າໃຫ້ສິບຫຽນ, ເຈົົ້າ
ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ພອນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດນໍາຢ່າງພິເສດ. ຄວາມເປນມະນຸດແບບນີົ້ຂອງ
ພວກເຈົົ້າແມ່ນເປນໜ້າລັງກຽດທີຶ່ສຸດທີຶ່ຈະເວົົ້າເຖິງ ຫື ຮັບຟງ. ມີອັນໃດທີຶ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການ
ສັນລະເສີນໃນຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງພວກເຈົົ້າແດ່? ຜູ້ທີຶ່ເຮັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜູທ
້ ີຶ່ບໍ່
ເຮັດ; ຜູ້ທີຶ່ນໍາພາ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ປະຕິບັດຕາມ; ຜູ້ທີຶ່ຮັບເອົາພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບ; ຜູ້ທີຶ່ບລິຈາກ
ແລະ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ໄດ້ບລິຈາກ; ຜູ້ທີຶ່ເທດສະໜາ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຮັບເອົາພຣະທໍາ ແລະ ອືຶ່ນໆ: ມະນຸດທຸກຄົນທີຶ່
ເປນແບບນີົ້ໄດ້ສັນລະເສີນຕົນເອງ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຫັນວ່າສິຶ່ງນີົ້ເປນຕາຢາກຫົວບ? ໂດຍຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວວ່າ
ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຢ່າງໃດກຕ
ໍ່ າມ ພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້. ໂດຍຮູ້ດີຢູ່
ແລ້ວວ່າ ພວກເຈົົ້າແມ່ນບໍ່ມີຄວາມດີຄວາມງາມຫຍັງເລີຍ ແຕ່ພວກເຈົົ້າກໍ່ຍັງຢາກໂອ້ອວດຄືເກົົ່າ.
ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ສກເລີຍບວ່າ ຄວາມສໍານກຂອງພວກເຈົົ້ານັົ້ນເສືຶ່ອມໂຊມເຖິງຈຸດທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຄວບ
ຄຸມຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ? ດ້ວຍຄວາມສໍານກແບບນີົ້, ພວກເຈົົ້າຈະເໝາະສົມທີຶ່ຈະພົວພັນກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້
ແນວໃດ? ພວກເຈົົ້າບໍ່ຢາ້ ນຕົນເອງໃນຊ່ວງຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ນີົ້ບ? ອຸປະນິໄສຂອງພວກເຈົົ້າໄດ້ເສືອ
ຶ່ ມ
ໂຊມເຖິງຈຸດທີຶ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ແລ້ວ. ຖ້າເປນເຊັົ່ນນັົ້ນ, ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກ
ເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ເປນຕາຫົວບ? ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຜິດປົກກະຕິບ? ແລ້ວພວກເຈົົ້າຈະຈັດການກັບ
ອະນາຄົດຂອງພວກເຈົົ້າແນວໃດ? ພວກເຈົົ້າຈະເລືອກເສັົ້ນທາງໃຫ້ກ້າວຍ່າງແນວໃດ?
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ຫ າ ຍຄົນ ຖືກ ເອີົ້ນ , ແ ຕ່ໜ ້ອ ຍຄົນ ທ ີຶ່ຖ ືກ ເລືອ ກ
ເຮົາໄດ້ຊອກຫາຫາຍຄົນໃນໂລກທີຶ່ຈະເປນຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຮົາ. ໃນບັນດາຜູ້ຕິດຕາມທຸກຄົນນີົ້,
ມີຄົນທີຶ່ຮັບໃຊ້ເປນນັກບວດ, ຄົນທີຶ່ນໍາພາ, ຄົນທີຶ່ເປນບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄົນທີຶ່ເປນຄົນຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຄົນທີຶ່ເຮັດວຽກງານຮັບໃຊ້. ເຮົາໄດ້ຈັດແບ່ງພວກເຂົາອອກເປນກຸ່ມໂດຍອີງຕາມຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີທີຶ່ພວກເຂົາສະແດງຕໍ່ເຮົາ. ເມືຶ່ອທຸກຄົນໄດ້ຖືກຈໍາແນກອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ ນັົ້ນກຄ
ໍ່ ື
ເມືຶ່ອທໍາມະຊາດຂອງຄົນແຕ່ລະປະເພດໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ເຮົາຈະຖືເອົາພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນຢູ່ທ່າມກາງ
ປະເພດທີຶ່ຊອບທໍາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຈັດວາງແຕ່ລະປະເພດເຂົົ້າໃສ່ບ່ອນທີຶ່ເໝາະສົມຂອງພວກເຂົາ
ເພືຶ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງເຮົາຕໍ່ມະນຸດຊາດ. ໃນກຸ່ມຕ່າງໆ, ເຮົາເອີົ້ນເອົາຄົນທີຶ່
ເຮົາປາຖະໜາຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້າສູ່ເຮືອນຂອງເຮົາ, ແລ້ວຫັງຈາກນັົ້ນ ເຮົາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທຸກຄົນ
ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຂອງເຮົາ. ໃນເວລາດຽວກັນນັົ້ນ, ເຮົາຈໍາແນກພວກເຂົາຕາມ
ປະເພດ, ແລ້ວໃຫ້ລາງວັນ ຫື ລົງໂທດແຕ່ລະຄົນບົນພືົ້ນຖານການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້ຄືຂັົ້ນຕອນ
ທີຶ່ປະກອບເປນພາລະກິດຂອງເຮົາ.
ມືົ້ນ,ີົ້ ເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກ ແລະ ເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດ. ຜູ້ຄົນໄດ້ປະສົບກັບ
ພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ເຝົັ້າເບິຶ່ງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ແລະ ພ້ອມກັນນີົ້ ເຮົາກໍ່ປະທານຄວາມຈິງທັງໝົດ
ໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຮົາແຕ່ລະຄົນ ເພືຶ່ອທີຶ່ພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບຊີວິດຈາກເຮົາ ແລະ ຮັບເອົາ
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຂົາກ້າວເດີນ. ຍ້ອນເຮົາຄືພຣະເຈົົ້າ, ຜູ້ໃຫ້ຊີວິດ. ໃນລະຫວ່າງເວລາຫາຍປີໃນ
ພາລະກິດຂອງເຮົາ, ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຫາຍຢ່າງ ແລະ ປະຖິົ້ມຫາຍຢ່າງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນ ເຮົາກໍ່ຍັງເວົົ້າໄດ້
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຊືຶ່ອໃນເຮົາຢ່າງແທ້ຈງິ . ຍ້ອນຜູ້ຄົນພຽງແຕ່ຍອມຮັບດ້ວຍປາກຂອງພວກເຂົາວ່າເຮົາ
ເປນພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບຄວາມຈິງທີຶ່ເຮົາເວົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາບໍ່
ປະຕິບັດຄວາມຈິງທີຶ່ເຮົາຮ້ອງຂຈາກພວກເຂົາ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຄົນຮັບຮູ້ພຽງແຕ່ການເປນຢູ່
ຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບດ້ວຍຄວາມຈິງ; ຜູ້ຄົນຍອມຮັບພຽງແຕ່ການເປນຢູ່
ຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບຊີວິດ; ຜູ້ຄົນຍອມຮັບພຽງແຕ່ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ບໍ່
ຍອມຮັບແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ເຮົາລັງກຽດພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມກະຕືລລ
ື ົົ້ນຂອງພວກເຂົາ, ຍ້ອນ
ພວກເຂົາພຽງແຕ່ໃຊ້ຄໍາເວົົ້າທີຶ່ມ່ວນຫູເພືຶ່ອຫອກລວງເຮົາ; ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຂົາທີຶ່
ນະມັດສະການເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄໍາເວົົ້າຂອງພວກເຈົົ້າປະກອບມີການລໍ້ລວງຂອງງູພິດ; ຍິຶ່ງໄປກວ່າ
ນັົ້ນ, ພວກມັນຈອງຫອງຢ່າງສຸດຂີດ, ເປນຄໍາປະກາດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງອັກຄະທູດສະຫວັນ. ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ, ການກະທໍາຂອງພວກເຈົົ້າຈີກຂາດ ແລະ ແຕກຫັກຈົນເປນຕາອັບອາຍ; ຄວາມປາດຖະໜາ
ທີຶ່ເກີນຂອບເຂດ ແລະ ເຈດຕະນາທີຶ່ໂລບມາກຂອງພວກເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ເປນຕາຟງ. ພວກເຈົົ້າທຸກ
ຄົນໄດ້ກາຍເປນມອດໃນເຮືອນຂອງເຮົາ, ເປນສິຶ່ງຂອງທີຶ່ຈະຖືກກໍາຈັດຖິົ້ມພ້ອມກັບຄວາມກຽດຊັງ.
ຍ້ອນບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຈົົ້າທີຶ່ຮັກຄວາມຈິງ; ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຈົົ້າປາດຖະໜາເພືຶ່ອຮັບພອນ,
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ເພືຶ່ອຂົ້ນສູ່ສະຫວັນ, ເພືຶ່ອເບິຶ່ງນິມິດທີຶ່ສະຫງ່າຜ່າເຜີຍຂອງພຣະຄຣິດທີຶ່ມີລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ. ແຕ່ພວກເຈົົ້າເຄີຍຄິດບວ່າຄົນແບບພວກເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍວ່າພຣະເຈົົ້າຄືຫຍັງ, ສົມຄວນທີຶ່ຈະຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ພວກ
ເຈົົ້າຈະສາມາດຂົ້ນສູ່ສະຫວັນໄດ້ຢ່າງໃດ? ເຈົົ້າສົມຄວນທີຶ່ຈະເບິຶ່ງສາກອັນສະຫງ່າຜາເຜີຍແບບນັົ້ນ
ເຊິຶ່ງເປນສາກງົດງາມທີຶ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໄດ້ແນວໃດ? ປາກຂອງພວກເຈົົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄໍາເວົົ້າທີຶ່
ຫອກລວງ ແລະ ສົກກະປົກ, ການທລະຍົດ ແລະ ຄວາມຍິຶ່ງຍະໂສ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍເວົົ້າຖ້ອຍຄໍາທີຶ່ຈິງ
ໃຈຕໍ່ເຮົາ, ບໍ່ມີຖ້ອຍຄໍາໃດທີຶ່ບລິສຸດ, ບໍ່ມີຖ້ອຍຄໍາໃດທີຶ່ສະແດງເຖິງການຍອມອ່ອນນ້ອມເຮົາເມືຶ່ອ
ຜະເຊີນພຣະທໍາຂອງເຮົາ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ, ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຈົົ້າເປນແນວໃດແທ້? ຫົວໃຈຂອງ
ພວກເຈົົ້າມີພຽງແຕ່ຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ເງິນ, ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າມີພຽງແຕ່ວັດຖຼຸສງິຶ່ ຂອງ.
ແຕ່ລະມືົ້, ພວກເຈົົ້າຄິດໄລ່ເບິຶ່ງວ່າຈະຮັບສິຶ່ງຕ່າງໆຈາກເຮົາໄດ້ແນວໃດ. ແຕ່ລະມືົ້, ພວກເຈົົ້ານັບເບິຶ່ງ
ວ່າໄດ້ຮັບຄວາມຮັົ່ງມີ ແລະ ວັດຖຼຸສິຶ່ງຂອງຈາກເຮົາຫາຍປານໃດ. ແຕ່ລະມື,ົ້ ເຈົົ້າລຄອຍໃຫ້ພອນ
ຖອກເທລົງໃສ່ພວກເຈົົ້າ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຈົົ້າອາດມີຄວາມສຸກກັບສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ
ໃນປະລິມານທີຶ່ຫາຍຂົ້ນ ແລະ ມາດຕະຖານທີຶ່ສູງຂົ້ນ. ສິຶ່ງທີຶ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າໃນທຸກຊ່ວງ
ເວລານັົ້ນບໍ່ແມ່ນເຮົາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງທີຶ່ມາຈາກເຮົາ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມເປນສາມີ ຫື ພັນລະຍາ
ຂອງພວກເຈົົ້າ, ລູກຊາຍ, ລູກສາວ ຫື ສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ພວກເຈົົ້າກິນ ແລະ ສວມໃສ່. ພວກເຈົົ້າຄິດວ່າເຈົົ້າ
ຈະສາມາດຮັບເອົາຄວາມສຸກທີຶ່ຫາຍຂົ້ນ ແລະ ສູງສົົ່ງຂົ້ນໄດ້ແນວໃດ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າຍັດ
ອາຫານໃສ່ທ້ອງຈົນແໜ້ນ, ພວກເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປນພຽງຊາກສົບບ? ເຖິງແມ່ນເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າຕົບແຕ່ງ
ຕົນເອງດ້ວຍເຄືຶ່ອງອາພອນທີຶ່ສວຍງາມໃນພາຍນອກ, ພວກເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປນພຽງຊາກສົບທີຶ່ຍ່າງໄດ້ແຕ່
ບໍ່ມີຊີວິດບ? ພວກເຈົົ້າເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພືຶ່ອທ້ອງຂອງຕົນຈົນຜົມຂອງພວກເຈົົ້າຫງອກ, ເຖິງປານ
ນັົ້ນກໍ່ບໍ່ມີພວກເຈົົ້າຄົນໃດທີຶ່ຍອມສະຫະແມ່ນແຕ່ຜົມເສັົ້ນດຽວເພືຶ່ອພາລະກິດຂອງເຮົາ. ພວກເຈົົ້າ
ຫຍຸ້ງວຸ້ນວາຍຢູ່ຕະຫອດ, ໃຊ້ຮ່າງກາຍຢ່າງໜັກ ແລະ ທລະມານສະໝອງຕົນເອງເພືຶ່ອເຫັນແກ່ເນືົ້ອໜັ
ງຂອງເຈົົ້າເອງ ແລະ ເພືຶ່ອລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວຂອງພວກເຈົົ້າ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກໍ່ບໍ່ມີພວກເຈົົ້າຄົນ
ໃດທີຶ່ກັງວົນ ຫື ເປນຫ່ວງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ເປນຫຍັງພວກເຈົົ້າຈຶ່ງຍັງຫວັງຈະໄດ້ຮັບສິຶ່ງຕ່າງໆ
ຈາກເຮົາ?
ເມືຶ່ອເຮົາເຮັດພາລະກິດ, ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮີບຮ້ອນ. ບໍ່ວ່າຜູ້ຄົນຈະຕິດຕາມເຮົາແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຮົາ
ເຮັດພາລະກິດຂອງເຮົາຕາມຂັົ້ນຕອນແຕ່ລະຂັົ້ນ, ຕາມແຜນການຂອງເຮົາ. ສະນັົ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຈະກະບົດຕໍ່ເຮົາ, ເຮົາກໍ່ຍັງເຮັດພາລະກິດໂດຍບໍ່ຢຸດເຊົາ ແລະ ເຮົາຍັງຄົງສືບຕໍ່
ກ່າວພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາຕ້ອງກ່າວ. ເຮົາເອີົ້ນເອົາຜູ້ຄົນທີຶ່ເຮົາໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າມາສູ່ເຮືອນຂອງເຮົາ
ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາອາດກາຍເປນຜູ້ຮັບຟງພຣະທໍາຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະນໍາເອົາທຸກຄົນທີຶ່ຍອມອ່ອນນ້ອມ
ຕໍ່ພຣະທໍາຂອງເຮົາ, ຄົນທີຶ່ປາຖະໜາຫາພຣະທໍາຂອງເຮົາມາຢູຕ
່ ໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງເຮົາ; ທຸກຄົນທີຶ່ຫນ
ັ ຫັງ
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ໃສ່ພຣະທໍາຂອງເຮົາ, ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງເຮົາ ແລະ ຄົນທີຶ່ທ້າທາຍເຮົາຢ່າງເປີດເຜີຍ, ເຮົາຈະໂຍນລົງໄປ
ອີກຂ້າງໜງຶ່ ເພືຶ່ອລຖ້າຮັບການລົງໂທດຄັົ້ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ. ທຸກຄົນອາໄສຢູ່ທ່າມກາງຄວາມ
ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ມືຂອງສິຶ່ງຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ບໍ່ມີຫາຍຄົນໃນບັນດາຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມເຮົາຈະປາດຖະໜາຫາຄວາມຈິງ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ນະມັດສະການເຮົາ
ຢ່າງແທ້ຈງິ ; ພວກເຂົາບໄໍ່ ດ້ນະມັດສະການເຮົາດ້ວຍຄວາມຈິງ, ແຕ່ພະຍາຍາມຮັບເອົາຄວາມໄວ້ໃຈ
ຂອງເຮົາຜ່ານຄວາມເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມກະບົດ, ດ້ວຍວິທີການທີຶ່ຫອກລວງ. ມັນເປນຍ້ອນ
ເຫດຜົນນີົ້ເອງ, ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ: ຫາຍຄົນຖືກເອີົ້ນມາ, ແຕ່ໜ້ອຍຄົນທີຶ່ຈະຖືກເລືອກ. ຄົນທີຶ່ຖືກເອີນ
ົ້
ມາແມ່ນເສືອ
ຶ່ ມຊາມຢ່າງສຸດໆ ແລະ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ໃນຍຸກສະໄໝດຽວກັນ, ແຕ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກ
ເປນພຽງສ່ວນໜຶ່ງໃນພວກເຂົາ, ພວກເຂົາແມ່ນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອ ແລະ ຮັບຮູ້ໃນຄວາມຈິງ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່
ປະຕິບັດຄວາມຈິງ. ຄົນເຫົົ່ານີົ້ເປນພຽງຄົນສ່ວນໜ້ອຍຈາກກຸ່ມຄົນທັງໝົດ ແລະ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບ
ສະຫງ່າລາສີຫາຍຂົ້ນຈາກພວກເຂົາ. ໂດຍວັດແທກຈາກຄໍາເວົົ້າເຫົົ່ານີົ້, ພວກເຈົົ້າຮູ້ບວ່າພວກເຈົົ້າເປນ
ຄົນທີຶ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ຫື ບ?
ໍ່ ຈຸດຈົບຂອງພວກເຈົົ້າຈະເປນແນວໃດ?
ດັົ່ງທີຶ່ເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວວ່າ ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມເຮົາກໍ່ມຫ
ີ າຍ ແຕ່ຄົນທີຶ່ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງກມ
ໍ່ ີໜ້ອຍ.
ບາງເທືຶ່ອ ບາງຄົນອາດເວົົ້າວ່າ: “ຂ້ານ້ອຍຈໍາເປນຕ້ອງຈ່າຍລາຄາທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ບ ຖ້າຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮັກພຣະອົງ?
ຂ້ານ້ອຍຈະຕິດຕາມມາຮອດຈຸດນີົ້ບ ຖ້າຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮັກພຣະອົງ?” ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ, ພວກເຈົົ້າມີ
ເຫດຜົນຫາຍຢ່າງ ແລະ ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ຄວາມຮັກຂອງພວກເຈົົ້າເປນສິງຶ່ ທີຶ່ດີຫາຍ, ແຕ່ແມ່ນຫຍັງຄື
ແກ່ນແທ້ແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພວກເຈົົ້າທີມ
ຶ່ ີຕໍ່ເຮົາ? ສິຶ່ງທີຶ່ເອີົ້ນວ່າ “ຄວາມຮັກ” ແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມ
ຮູ້ສກທີຶ່ບລິສຸດ ແລະ ບມ
ໍ່ ີຂໍ້ຕໍານິ, ເຊິຶ່ງພວກເຈົົ້າໃຊ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຈົົ້າເພືຶ່ອຮັກ, ເພືຶ່ອຮູ້ສກ ແລະ
ເພືຶ່ອຄຸ່ນຄິດ. ໃນຄວາມຮັກແມ່ນບໍ່ມີເງືຶ່ອນໄຂ, ບໍ່ມີອຸປະສັກ ແລະ ບໍ່ມີໄລຍະທາງ. ໃນຄວາມຮັກ
ແມ່ນບໍ່ມີຂສ
ໍ້ ົງໄສ, ບໍ່ມີການຫອກລວງ ແລະ ບໍ່ມີເລ່ລ່ຽມ. ໃນຄວາມຮັກແມ່ນບໍ່ມີການຄ້າຂາຍ ແລະ
ບໍ່ມີສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດ. ຖ້າເຈົົ້າຮັກ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ຫອກລວງ, ຈົມ
ົ່ ຕໍ່ວ່າ, ທລະຍົດ, ກະບົດ, ບີບບັງຄັບ
ຫື ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອຮັບເອົາບາງສິຶ່ງບາງຢ່າງ ຫື ເພືຶ່ອຮັບເອົາໃນຈໍານວນໃດໜຶ່ງ. ຖ້າເຈົົ້າຮັກ, ແລ້ວ
ເຈົົ້າກໍ່ຈະອຸທິດຕົນເອງຢ່າງຍິນດີ, ທົນທຸກກັບຄວາມຍາກລໍາບາກຢ່າງຍິນດີ, ເຈົົ້າຈະສາມາດເຂົົ້າກັບ
ເຮົາໄດ້, ເຈົົ້າຈະປະຖິົ້ມທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າມີສໍາລັບເຮົາ, ເຈົົ້າຈະປະຖິົ້ມຄອບຄົວຂອງເຈົົ້າ, ອະນາຄົດຂອງ
ເຈົົ້າ, ໄວໜຸ່ມຂອງເຈົົ້າ ແລະ ການແຕ່ງດອງຂອງເຈົົ້າ. ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ, ຄວາມຮັກຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມຮັກເລີຍ, ແຕ່ເປນການຫອກລວງ ແລະ ການທລະຍົດ! ຄວາມຮັກຂອງເຈົົ້ານັົ້ນເປນຄວາມຮັກ
ແບບໃດ? ມັນເປນຄວາມຮັກທີຶ່ແທ້ຈິງບ? ຫື ບໍ່ເປນຈິງ? ເຈົົ້າໄດ້ປະຖິົ້ມຫາຍສໍໍ່າໃດແລ້ວ? ເຈົົ້າໄດ້
ຖວາຍຫາຍສໍໍ່າໃດແລ້ວ? ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່າໃດແລ້ວ? ເຈົົ້າຮູ້ບ? ຫົວໃຈຂອງ
ພວກເຈົົ້າເຕັມໄປດ້ວຍສິຶ່ງຊົົ່ວຮ້າຍ, ຄວາມທລະຍົດ ແລະ ການຫອກລວງ ແລະ ເມືຶ່ອເປນແນວນັົ້ນ,
ມີຄວາມຮັກຂອງພວກເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່າໃດທີຶ່ບໍ່ບລິສດ
ຸ ? ພວກເຈົົ້າຄິດວ່າ ພວກເຈົົ້າໄດ້ຍອມສະຫະຢ່າງ
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ພຽງພໃຫ້ກັບເຮົາແລ້ວ; ພວກເຈົົ້າຄິດວ່າ ຄວາມຮັກຂອງພວກເຈົົ້າສໍາລັບເຮົາກໍ່ພຽງພແລ້ວ. ແຕ່ເປນ
ຫຍັງຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງພວກເຈົົ້າຈງຶ່ ມີການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ການຫອກລວງຢູ່ສະເໝີ? ພວກ
ເຈົົ້າຕິດຕາມເຮົາ ແຕ່ບໍ່ຮັບຮູ້ພຣະທໍາຂອງເຮົາ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນວ່າຄວາມຮັກບ? ພວກເຈົົ້າຕິດຕາມ
ເຮົາ ແລ້ວກໍ່ປະຖິົ້ມເຮົາ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນວ່າຄວາມຮັກບ? ພວກເຈົົ້າຕິດຕາມເຮົາ, ແຕ່ບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ
ເຮົາ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນວ່າຄວາມຮັກບ? ພວກເຈົົ້າຕິດຕາມເຮົາ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຍອມຮັບການ
ເປນຢູ່ຂອງເຮົາ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນວ່າຄວາມຮັກບ? ພວກເຈົົ້າຕິດຕາມເຮົາ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ຢ່າງເໝາະສົມກັບຜູ້ທີຶ່ເຮົາເປນເຮົາ ແລະ ພວກເຈົົ້າສ້າງຄວາມລໍາບາກໃຫ້ເຮົາທຸກຄັົ້ງ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເອີນ
ົ້
ວ່າຄວາມຮັກບ? ພວກເຈົົ້າຕິດຕາມເຮົາ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າພະຍາຍາມຕົວະ ແລະ ຫອກລວງເຮົາໃນທຸກໆ
ເລືຶ່ອງ. ສິງຶ່ ນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນວ່າຄວາມຮັກບ? ພວກເຈົົ້າຮັບໃຊ້ເຮົາ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ຢາເກງເຮົາ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນ
ເອີົ້ນວ່າຄວາມຮັກບ? ພວກເຈົົ້າຕໍ່ຕ້ານເຮົາໃນທຸກໆເລືຶ່ອງ ແລະ ທຸກໆສິງຶ່ . ທັງໝົດນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນ
ວ່າຄວາມຮັກບ? ພວກເຈົົ້າໄດ້ອຸທິດຫາຍຢ່າງ, ມັນເປນຄວາມຈິງ ແຕ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດສິຶ່ງທີຶ່
ເຮົາຕ້ອງການຈາກພວກເຈົົ້າເລີຍ. ສິຶ່ງນີົ້ຈະສາມາດເອີົ້ນວ່າຄວາມຮັກໄດ້ບ? ເມືຶ່ອພິຈາລະນາຢ່າງຖີຶ່
ຖ້ວນແລ້ວ, ມັນກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມຮັກແມ່ນແຕ່ເສດສ່ວນດຽວສໍາລັບເຮົາພາຍໃນຕົວ
ພວກເຈົົ້າ. ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ເຮັດພາລະກິດມາເປນເວລາຫາຍປີ ແລະ ພຣະທໍາທັງໝົດທີຶ່ເຮົາໄດ້ສະໜອງ
ໃຫ້, ພວກເຈົົ້າໄດ້ຮັບຫາຍສໍໍ່າໃດແທ້ໆ? ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ຄມ
ຸ້ ຄ່າໃຫ້ພວກເຈົົ້າກັບໄປທົບທວນເບິຶ່ງບ? ເຮົາຂ
ເຕືອນພວກເຈົົ້າວ່າ: ຄົນທີຶ່ເຮົາເອີົ້ນມາຫາເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ເຄີຍເສືຶ່ອມຊາມ; ໃນທາງກັບກັນ, ຄົນທີຶ່
ເຮົາເລືອກແມ່ນຜູ້ທີຶ່ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ສະນັົ້ນ, ພວກເຈົົ້າຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການກະ
ທໍາຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ໃຫ້ກວດສອບເບິຶ່ງເຈດຈໍານົງ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າເພືຶ່ອວ່າພວກມັນ
ຈະບໍ່ລໍໍ້າເສັົ້ນ. ໃນເວລາຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ມອບຄວາມຮັກຂອງພວກເຈົົ້າຕໍ່ໜ້າເຮົາໃຫ້ຫາຍທີຶ່ສດ
ຸ ,
ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາຈະບໍ່ອອກໄປຈາກພວກເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ!

ເຈົົ້າ ຄວນສະ ແ ຫ ວງຫ າ ຫ ົນ ທ າ ງທ ີຶ່ຈ ະ ເຂົົ້າ ກັບ ພ ຣະ ຄຣິດ
ເຮົາໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງທ່າມກາງມະນຸດ ເຊິຶ່ງໃນລະຫວ່າງນັົ້ນ ເຮົາໄດ້ກ່າວພຣະທໍາ
ຫາຍຂໍ້. ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເຫັນແກ່ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ ແລະ ຖືກກ່າວອອກເພືອ
ຶ່ ໃຫ້ມະນຸດ
ເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຮົາໄດ້ຮັບພຽງສອງສາມຄົນຢູ່ເທິງໂລກ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ສາມາດ
ເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ມະນຸດບໍ່ເຊີດຊູພຣະທໍາຂອງເຮົາ, ມັນເປນຍ້ອນ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້. ໃນລັກສະນະນີົ້ ພາລະກິດທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພືອ
ຶ່ ໃຫ້
ມະນຸດສາມາດນະມັດສະການເຮົາ; ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັົ້ນກໍ່ຄືເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້.
ມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມໂຊມ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນກັບດັກຂອງຊາຕານ. ທຸກຄົນດໍາລົງຊີວິດໃນ
ເນືົ້ອໜັງ, ດໍາລົງຊີວິດໃນຄວາມປາຖະໜາທີຶ່ເຫັນແກ່ຕົວ ແລະ ບໍ່ມແ
ີ ມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າ
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ກັບເຮົາໄດ້. ມີຄົນທີຶ່ເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ ແຕ່ທຸກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນນະມັດສະການພະ
ທຽມທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່ານາມຂອງເຮົາບລິສຸດ, ພວກເຂົາກໍ່ຍັງຍ່າງຕາມ
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບເຮົາ ແລະ ຄໍາເວົົ້າຂອງພວກເຂົາກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອວດດີ ແລະ
ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນຕົນເອງ. ນີົ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ໃນສ່ວນເລິກແລ້ວ ພວກເຂົາທຸກຄົນຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ແລະ ບໍ່
ສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້. ໃນແຕ່ລະມືົ້ ພວກເຂົາສະແຫວງຫາຮ່ອງຮອຍຂອງເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ
ສຸ່ມຊອກຫາຂໍ້ຄວາມທີຶ່ “ເໝາະສົມ” ເຊິຶ່ງພວກເຂົາກັນອ່ານ ແລະ ທ່ອງຂໍ້ຄວາມພຣະຄໍາເຫົົ່ານັົ້ນໂດຍ
ບໍ່ຢຸດເຊົາ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍວ່າຈະສາມາດເຂົາົ້ ກັບເຮົາໄດ້ແນວໃດ ຫື ການຕໍ່ຕ້ານເຮົາໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ອ່ານຂໍ້ພຣະຄໍາຢ່າງຫັບຫູຫັບຕາ. ພາຍໃນພຣະຄໍາພີ, ພວກເຂົາ
ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ເອົາອອກ
ມາເບິຶ່ງໄດ້ໃນເວລາຫວ່າງ. ພວກເຂົາເຊືຶ່ອໃນການເປນຢູ່ຂອງເຮາພຽງແຕ່ພາຍໃນຂອບເຂດພຣະຄໍາພີ
ເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ພວກເຂົາທຽບເຮົາໂດຍເທົົ່າກັບພຣະຄໍາພີ; ຖ້າປາສະຈາກພຣະຄໍາພີ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ມີເຮົາ
ແລະ ຖ້າປາສະຈາກເຮົາກໍ່ບໍ່ມີພຣະຄໍາພີ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈກັບການເປນຢູ່ ຫື ການກະທໍາຂອງເຮົາ,
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາອຸທິດຕົນ ແລະ ໃສ່ໃຈເປນພິເສດຫາຍກັບທຸກຂຄ
ໍ້ ວາມໃນພຣະຄໍາພີ. ພວກ
ເຂົາທຸກຄົນເຖິງກັບເຊືຶ່ອວ່າ ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາປາດຖະໜາຢາກເຮັດ ນອກຈາກມັນຈະຖືກ
ທໍານາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນຂໍ້ພຣະຄໍາພ. ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຂໍ້ຄວາມພຣະຄໍາຫາຍເກີນໄປ.
ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາເຫັນພຣະທໍາ ແລະ ການສະແດງອອກເປນສິຶ່ງສໍາຄັນເກີນໄປ ຈົນເຖິງ
ຂອບເຂດທີຶ່ພວກເຂົາໃຊ້ຂໍ້ພຣະຄໍາເພືຶ່ອວັດແທກພຣະທໍາທຸກຂໍ້ທີຶ່ເຮົາເວົົ້າ ແລະ ຕໍານິເຮົາ. ສິຶ່ງທີຶ່ພວກ
ເຂົາສະແຫວງຫາບໍ່ແມ່ນຫົນທາງທີຶ່ຈະເຂົົ້າກັບເຮົາ ຫື ຫົນທາງທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າກັບຄວາມຈິງໄດ້, ແຕ່
ເປນຫົນທາງທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະທໍາໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ສິຶ່ງໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ບໍ່
ສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍາພີກໍ່ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງເຮົາ, ບໍ່ຍົກເວັົ້ນແມ່ນແຕ່ພາລະກິດຂອງເຮົາ. ຄົນເຫົົ່າ
ນີົ້ບໍ່ແມ່ນເຊືົ້ອສາຍທີຶ່ເຮັດຕາມພວກຟາຣີຊາຍບ? ພວກຟາຣີຊາຍທີຶ່ເປນຊາວຢິວໃຊ້ກົດບັນຍັດຂອງ
ໂມເຊເພືຶ່ອກ່າວໂທດພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາບໍ່ສະແຫວງຫາຫົນທາງທີຶ່ຈະເຂົົ້າກັບພຣະເຢຊູໃນເວລານັົ້ນ,
ແຕ່ພາກັນປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດ, ປະຕິບັດຕາມຕົວອັກສອນຢ່າງເຂັົ້ມງວດ ຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ກ່າວຫາ
ວ່າພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດໃນພັນທະສັນຍາເດີມ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີອາ ແລ້ວໃນທີຶ່ສຸດ
ພວກເຂົາກໍ່ຄງພຣະເຢຊູທີຶ່ໄຮ້ດຽງສາເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ທາດແທ້ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຫຍັງ? ມັນບໍ່
ແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາຫົນທາງເພືຶ່ອເຂົົ້າກັບຄວາມຈິງບ? ພວກເຂົາຫົງໄຫກັບພຣະທໍາ
ທຸກຂໍ້ໃນພຣະຄໍາພີ ໃນຂະນະທີຶ່ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ຫື ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການໃນ
ພາລະກິດຂອງເຮົາ. ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ຍດຕິດກັບພຣະທໍາ
ຢ່າງເຂັົ້ມງວດ; ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະຄໍາພີ. ໂດຍແທ້ຈິງ
ແລ້ວ, ພວກເຂົາເປນໝາເຝົັ້າພຣະຄໍາພີ. ເພືຶ່ອຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດຂອງພຣະຄໍາພີ, ເພືຶ່ອເຊີດຊູສັກສີ
ຂອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ເພືອ
ຶ່ ປົກປ້ອງຊືຶ່ສຽງຂອງພຣະຄໍາພີ, ພວກເຂົາເຮັດຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ຄງພຣະເຢຊູຜູ້
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ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພວກເຂົາເຮັດສິຶ່ງນີົ້ພຽງແຕ່ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການປົກ
ປ້ອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການຮັກສາສະຖານະຂອງພຣະທໍາທຸກຂໃໍ້ ນພຣະຄໍາພີໄວ້ໃນຫົວໃຈ
ຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງເລືອກທີຶ່ຈະປະຖິົ້ມອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຄືຶ່ອງບູຊາ
ແທນຄວາມຜິດບາບເພືຶ່ອກ່າວລົງໂທດພຣະເຢຊູຜູ້ທີຶ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫັກຄໍາສອນໃນພຣະຄໍາພີຈົນ
ຕາຍ. ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນລູກນ້ອງຂອງພຣະທໍາທຸກໆຂໍ້ໃນພຣະຄໍາພີບ?
ແລ້ວຄົນໃນປດຈຸບັນນີົ້ເດ? ພຣະຄຣິດໄດ້ລົງມາເພືຶ່ອເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ, ແຕ່ພວກເຂົາເລືອກທີຶ່
ຈະຂັບໄລ່ພຣະອົງໃຫ້ອອກຈາກໂລກນີົ້ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາອາດໄດ້ຮັບສິດເຂົົ້າສູ່ສະຫວັນ ແລະ ເພືຶ່ອ
ຮັບພຣະຄຸນ. ພວກເຂົາເລືອກທີຶ່ຈະປະຕິເສດການມາເຖິງຂອງຄວາມຈິງຢ່າງສົມບູນເພືຶ່ອຮັກສາຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ພວກເຂົາເລືອກທີຈ
ຶ່ ະຄງພຣະຄຣິດຜູ້ທີຶ່ກັບມາເປນເນືົ້ອໜັງເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນອີກຄັົ້ງ ເພືອ
ຶ່ ຮັບຮອງການເປນຢູ່ຊົົ່ວນິດນິລັນຂອງພຣະຄໍາພີ. ມະນຸດຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມ
ລອດພົົ້ນຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ ເມືຶ່ອຫົວໃຈຂອງເຂົາຊົົ່ວຮ້າຍແບບນີົ້ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງເຂົາຕຕ
ໍ່ ້ານ
ເຮົາເຊັົ່ນນີົ້? ເຮົາອາໄສຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດ, ແຕ່ມະນຸດບໍ່ຮູ້ເຖິງການເປນຢູ່ຂອງເຮົາ. ເມືຶ່ອເຮົາສ່ອງແສງ
ສະຫວ່າງມາໃສ່ມະນຸດ, ເຂົາກໍ່ຍັງຄົງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການເປນຢູ່ຂອງເຮົາ. ເມືອ
ຶ່ ເຮົາປ່ອຍຄວາມໂກດຮ້າຍ
ຂອງເຮົາໃສ່ມະນຸດ, ເຂົາກໍ່ປະຕິເສດການເປນຢູ່ຂອງເຮົາດ້ວຍກໍາລັງທີຶ່ຫາຍກວ່າເດີມອີກ. ມະນຸດຄົົ້ນ
ຫາເພືຶ່ອທີຶ່ຈະສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະທໍາ ແລະ ເຂົົ້າກັບພຣະຄໍາພີ, ແຕ່ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ
ເພືຶ່ອສະແຫວງຫາຄວາມສາມາດໃນການເຂົົ້າກັບຄວາມຈິງ. ມະນຸດຫຽວເບິຶ່ງເຮົາທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ
ແລະ ມີຄວາມກັງວົນເປນພິເສດຕໍ່ການເປນຢູ່ຂອງເຮົາໃນສະຫວັນ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສົນໃຈເຮົາ ຜູ້ທີຶ່ຢູ່ໃນ
ເນືົ້ອໜັງ ຍ້ອນວ່າເຮົາຜູ້ທີຶ່ອາໄສຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນເກີນໄປ. ຄົນທີຶ່ພຽງແຕ່
ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າກັບພຣະທໍາໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ຄົນທີຶ່ພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍກໍ່ເປນພາບທີຶ່ໜ້າສົມເພດຕໍ່ເຮົາ. ນັນ
ົ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົານະມັດສະການ
ແມ່ນພຣະທໍາທີຶ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ເປນພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດມອບຊັບສົມບັດທີຶ່ນັບບໍ່ຖ້ວນໃຫ້ກັບ
ພວກເຂົາເທົົ່ານັົ້ນ; ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົານະມັດສະການແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ວາງຕົນເອງຢູ່ໃນຄວາມເມດຕາຂອງ
ມະນຸດ ເຊິຶ່ງເປນພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີຕົວຕົນຢູ່ຈິງ. ແລ້ວມະນຸດແບບນັົ້ນຈະສາມາດຮັບຫຍັງໄດ້ແດ່ຈາກເຮົາ?
ມະນຸດຕ້ອຍຕໍໍ່າເກີນໄປສໍາລັບພຣະທໍາ. ຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ, ຄົນທີຶ່ມີແຕ່ຮຽກຮ້ອງຢ່າງບໍ່ມຂ
ີ ີດຈໍາກັດ,
ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກສໍາລັບຄວາມຈິງ, ຄົນທີຶ່ກະບົດຕໍ່ເຮົາ, ພວກເຂົາຈະສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້
ແນວໃດ?
ຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັນກັບເຮົາໄດ້. ຄົນທີຶ່ບໍ່ຮັກຄວາມຈິງກໍ່ເປນເຊັົ່ນດຽວ
ກັນ. ຄົນທີຶ່ກະບົດຕໍ່ເຮົາແຮງຕໍ່ຕ້ານເຮົາຫາຍຂົ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້. ເຮົາສົົ່ງມອບທຸກຄົນ
ທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ສງິຶ່ ຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງຄົນຊົົ່ວຮ້າຍ, ມອບອິດສະຫະໃຫ້ພວກເຂົາເພືຶ່ອເປີດເຜີຍຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃນ
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ທີຶ່ສຸດກໍ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ສິຶ່ງຊົວ
ົ່ ຮ້າຍທັງຫາຍນັົ້ນກືນກິນພວກເຂົາ. ເຮົາບໍ່ສົນໃຈວ່າມີເທົົ່າໃດຄົນທີຶ່
ນະມັດສະການເຮົາ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ສົນໃຈວ່າມີເທົົ່າໃດຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນຕົວເຮົາ. ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາສົນໃຈກໍ່
ຄືມີເທົົ່າໃດຄົນທີຶ່ຈະສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້. ນັົ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ແມ່ນ
ຄົນຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ຫັກຫັງເຮົາ; ພວກເຂົາຄືສັດຕູຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ “ຕັົ້ງສານບູຊາ” ໃຫ້ກັບສັດຕູ
ຂອງເຮົາໃນເຮືອນຂອງເຮົາ. ຄົນທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ຈະຮັບໃຊ້ເຮົາໃນເຮືອນຂອງເຮົາຕະຫອດໄປ
ແລະ ຄົນທີຶ່ວາງຕົນເປນສັດຕູກັບເຮົາຈະຮັບການລົງໂທດຈາກເຮົາຕະຫອດໄປ. ຄົນທີຶ່ພຽງແຕ່
ສົນໃຈພຣະທໍາໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈກັບຄວາມຈິງ ຫື ສະແຫວງຫາບາດກ້າວຂອງເຮົາ, ພວກ
ເຂົາຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ຍ້ອນພວກເຂົາຈໍາກັດເຮົາຕາມພຣະຄໍາພີ ແລະ ຈໍາກັດເຮົາໃຫ້ຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີເທົົ່ານັົ້ນ
ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພວກເຂົາຈຶ່ງໝິຶ່ນປະໝາດເຮົາຢ່າງສຸດຂີດ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນຈະສາມາດມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ
ໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ການກະທໍາຂອງເຮົາ ຫື ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ຫື ຄວາມຈິງ, ແຕ່
ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາຫງົ ໄຫໃນພຣະທໍາ, ເຊິຶ່ງເປນພຣະຄໍາທີຶ່ຈະຂ້າ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນຈະສາມາດເຂົົ້າກັບ
ເຮົາໄດ້ແນວໃດ?
ເຮົາໄດ້ກ່າວພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ ແລະ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມປະສົງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງເຮົາ, ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງນັົ້ນ ຄົນກຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະ ເຊືຶ່ອໃນເຮົາ ຫື ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາຍັງບໍ່
ສາມາດເຊືຶ່ອຟງເຮົາໄດ້. ຄົນທີຶ່ອາໄສໃນພຣະຄໍາພີ, ຄົນທີຶ່ອາໄສພາຍໃນພຣະບັນຍັດ, ຄົນທີຶ່ອາໄສຢູ່
ເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ຄົນທີຶ່ອາໄສຕາມຫັກຄໍາສອນ, ຄົນທີຶ່ອາໄສທ່າມກາງພາລະກິດທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດໃນ
ປດຈຸບັນ ນົ້ັນກໍ່ຄື ຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຂົາເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້? ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ຄິດ
ເຖິງການຮັບພອນ ແລະ ລາງວັນ, ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຫາວິທີທີຶ່ຈະສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ແທ້ໆ ຫື ວິທທ
ີ ຶ່ີ
ປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ຕາ້ ນເຮົາ. ເຮົາຜິດຫວັງຫາຍໃນຕົວພວກເຈົົ້າ ຍ້ອນເຮົາໄດ້ມອບຫາຍສິຶ່ງຫາຍ
ຢ່າງໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຮັບໜ້ອຍດຽວຈາກພວກເຈົົ້າ. ການຫອກລວງຂອງພວກເຈົົ້າ,
ຄວາມອວດດີຂອງພວກເຈົົ້າ, ຄວາມເຫັນແກ່ໄດ້ຂອງພວກເຈົົ້າ, ຄວາມຕ້ອງການທີຶ່ເກີນຂອບເຂດ
ຂອງພວກເຈົົ້າ, ການທລະຍົດຂອງພວກເຈົົ້າ, ຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງພວກເຈົົ້າ, ສິຶ່ງໃດໃນບັນດາສິຶ່ງ
ເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ສາມາດຫົບໜີຈາກສາຍຕາຂອງເຮົາໄດ້? ພວກເຈົົ້າປະໝາດກັບເຮົາ, ພວກເຈົົ້າຫອກລວງ
ເຮົາ, ພວກເຈົົ້າດູຖູກເຮົາ, ພວກເຈົົ້າໂນ້ມນ້າວເຮົາ, ພວກເຈົົ້າບີບບັງຄັບເຮົາ ແລະ ຂູ່ເຂັນເຮົາໃຫ້
ເສຍສະຫະ, ຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍດັົ່ງກ່າວຈະສາມາດໜີພົົ້ນຈາກການລົງໂທດຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ການ
ກະທໍາຢ່າງຊົົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຈົົ້າເປນຫັກຖານພິສູດວ່າພວກເຈົົ້າຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ແລະ ເປນຫັກຖານພິສູດ
ວ່າພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົາົ້ ກັບເຮົາໄດ້. ພວກເຈົົ້າແຕ່ລະຄົນເຊືຶ່ອວ່າຕົນເອງສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້, ຖ້າ
ເປນແບບນັົ້ນ ແລ້ວຫັກຖານທີຶ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ນີົ້ໝາຍເຖິງໃຜ? ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າຕົນເອງມີ
ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົາຫາຍທີຶ່ສຸດ. ພວກເຈົົ້າຄິດວ່າ ພວກເຈົົ້າໃຈດີຫາຍ, ມີ
ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຫາຍ ແລະ ໄດ້ອຸທິດຫາຍສິຶ່ງຫາຍຢ່າງໃຫ້ກັບເຮົາ. ພວກເຈົົ້າຄິດວ່າພວກເຈົົ້າ
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ໄດ້ເຮັດຫາຍກວ່າທີຶ່ຈໍາເປນສໍາລັບເຮົາ. ແຕ່ພວກເຈົົ້າເຄີຍປຽບທຽບສິຶ່ງນີົ້ກັບການປະພດຂອງພວກ
ເຈົົ້າເອງບ? ເຮົາຂບອກວ່າພວກເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່ອວດດີຫາຍ, ເຫັນແກ່ໄດ້ຫາຍ ແລະ ເຮັດພເປນພິທີ
ຫາຍ; ກົນອຸບາຍທີຶ່ພວກເຈົົ້າໃຊ້ເພືຶ່ອຫອກລວງເຮົາແມ່ນສະຫາດຫາຍ ແລະ ພວກເຈົົ້າມີເຈດຕະນາ
ທີຶ່ຕໍໍ່າຊ້າ ແລະ ວິທີການທີຶ່ເປນຕາດູຖູກຫາຍ. ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຈົົ້າກໍ່ມີໜ້ອຍ, ຄວາມຈິງ
ຈັງຂອງພວກເຈົົ້າກໍ່ມີເລັກໆນ້ອຍໆ ແລະ ຈິດສໍານກຂອງພວກເຈົົ້າກໍ່ຍງິຶ່ ຂາດເຂີນ. ໃນຫົວໃຈຂອງ
ພວກເຈົົ້າແມ່ນມີແຕ່ຄວາມຄິດຊົົ່ວ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບການລະເວັົ້ນຈາກຄວາມຊົົ່ວຂອງເຈົົ້າ,
ແມ່ນແຕ່ເຮົາກໍ່ບໍ່ລະເວັົ້ນ. ພວກເຈົົ້າຕັດເຮົາອອກຍ້ອນເຫັນແກ່ລູກຂອງພວກເຈົົ້າ ຫື ສາມີຂອງພວກ
ເຈົົ້າ ຫື ການຮັກສາຕົວພວກເຈົົ້າເອງ. ແທນທີຶ່ຈະສົນໃຈກ່ຽວກັບເຮົາ, ພວກເຈົົ້າສົນໃຈຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຈົົ້າ, ລູກຂອງພວກເຈົົ້າ, ສະຖານະຂອງພວກເຈົົ້າ, ອະນາຄົດຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມພໃຈ
ໃນຕົວພວກເຈົົ້າເອງ. ມີຕອນໃດແດ່ທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຄີຍຄິດເຖິງເຮົາເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າກ່າວ ຫື ກະທໍາ? ໃນ
ມືົ້ທີຶ່ອາກາດເຢນ, ພວກເຈົົ້າກໍ່ຄິດຫາລູກຂອງພວກເຈົົ້າ, ສາມີຂອງພວກເຈົົ້າ, ພັນລະຍາຂອງພວກ
ເຈົົ້າ ຫື ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຈົົ້າ. ໃນມືົ້ທີຶ່ອາກາດຮ້ອນ, ເຮົາບໍ່ມີພືົ້ນທີຶ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າເລີຍ.
ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າ, ພວກເຈົາົ້ ກໍ່ຄິດເຖິງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ເຖິງຄວາມ
ປອດໄພຂອງຕົນເອງ, ຄິດເຖິງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຈົົ້າເອງ. ເຈົົ້າເຄີຍເຮັດຫຍັງແດ່ເພືຶ່ອເຮົາ?
ເຈົົ້າຄິດຫາເຮົາໃນເມືຶ່ອໃດແດ່? ມີຕອນໃດແດ່ທເີຶ່ ຈົົ້າອຸທິດທຸກຢ່າງຂອງຕົນເອງໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ໃຫ້
ກັບພາລະກິດຂອງເຮົາ? ຫັກຖານທີຶ່ພວກເຈົົ້າວ່າສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ນັົ້ນຢູ່ໃສ? ຄວາມເປນຈິງ
ຂອງຄວາມຈົງຮັກພັກດີທີຶ່ເຈົົ້າມີຕໍ່ເຮົາຢູ່ໃສ? ຄວາມເປນຈິງໃນຄວາມເຊືຶ່ອຟງທີຶ່ເຈົົ້າມີຕໍ່ເຮົາແມ່ນຢູ່
ໃສ? ມີເມືອ
ຶ່ ໃດແດ່ທີຶ່ເຈດຕະນາຂອງເຈົົ້າບໍ່ຫວັງທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບພອນຈາກເຮົາ? ພວກເຈົົ້າຫອກລວງ
ແລະ ຕົວະເຮົາ, ພວກເຈົົ້າຫິົ້ນກັບຄວາມຈິງ, ພວກເຈົົ້າປິດບັງການເປນຢູ່ຂອງຄວາມຈິງ ແລະ ທລະ
ຍົດແກ່ນແທ້ຂອງຄວາມຈິງ. ແມ່ນຫຍັງຈະລຖ້າພວກເຈົົ້າໃນອະນາຄົດໂດຍການຕໍ່ຕ້ານເຮົາໃນ
ລັກສະນະນີົ້? ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາເພືອ
ຶ່ ເຂົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ພຽງແຕ່
ສະແຫວງຫາຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ແຕ່ພວກເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດເລີຍ.
ຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກໍາແບບດຽວກັນກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ຊົົ່ວຊ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບບ?
ໃນເວລານັົ້ນ, ພວກເຈົົ້າຈະສໍານກໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດຈະສາມາດຫົບໜີມືົ້ແຫ່ງຄວາມ
ໂກດຮ້າຍໄດ້ ແລະ ພວກເຈົົ້າຈະຄົົ້ນພົບວ່າຜົນກໍາແບບໃດທີຶ່ຈະຖືກນໍາມາສູ່ຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ.
ເມືຶ່ອມືົ້ນັົ້ນມາເຖິງ, ຄວາມຝນຂອງພວກເຈົົ້າທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບພອນສໍາລັບຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ເຈົົ້າມີໃນພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຈະໄດ້ຮັບສິດເຂົົ້າສູ່ສະຫວັນນັົ້ນຈະຖືກພັງທະລາຍລົງທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສໍາລັບຄົນທີຶ່
ສາມາດເຂົາກັບພຣະຄຣິດໄດ້, ມັນຈະບໍ່ແມ່ນແບບນັົ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາສູນເສຍຫາຍສິງຶ່ ຫາຍ
ຢ່າງ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາທົນທຸກກັບຄວາມຍາກລໍາບາກຫາຍຢ່າງ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບມລະດົກ
ທັງໝົດທີຶ່ເຮົາມອບໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດ. ໃນທີຶ່ສຸດ, ພວກເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈວ່າ ມີພຽງເຮົາທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ຊອບທໍາ ແລະ ມີພຽງເຮົາທີຶ່ສາມາດນໍາມະນຸດໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີຶ່ສວຍງາມຂອງເຂົາໄດ້.
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ເຈົົ້າ ແ ມ່ນ ຜ ູ້ເ ຊືຶ່ອ ທ ີຶ່ແ ທ ້ຈ ິງ ໃນ ພ ຣະ ເຈົົ້າ ບ ?
ເຈົົ້າອາດໄດ້ຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ຫາຍກວ່າໜຶ່ງ ຫື ສອງປີ ແລະ
ບາງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າໄດ້ທົນທຸກກັບຄວາມລໍາບາກຫາຍຢ່າງໃນຊີວິດຂອງເຈົົ້າໃນໄລຍະເວລາຫາຍປີນີົ້; ຫື
ບາງເທືຶ່ອເຈົົ້າອາດບໍ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບຄວາມຍາກລໍາບາກຫາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຢ່າງຫວງຫາຍ
ແທນ. ມັນອາດເປນໄປໄດ້ວ່າເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຍາກລໍາບາກ ຫື ຄວາມກະລຸນາ, ແຕ່
ກົງກັນຂ້າມແມ່ນໄດ້ດໍາລົງຊີວິດທີຶ່ທໍາມະດາ. ແນວໃດກຕາມ ເຈົົ້າຍັງຄົງເປນຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ດັົ່ງນັົ້ນຂໃຫ້ພວກເຮົາມາຮ່ວມສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມພຣະອົງ. ເຖິງແນວໃດກຕາມ ເຮົາ
ຕ້ອງເຕືອນທຸກຄົນທີຶ່ອ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນແນໃສ່ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຮັບຮູ້
ແລະ ຕິດຕາມພຣະອົງ, ບໍ່ແມ່ນໃສ່ທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຮັບຮູ້ພຣະອົງ ຫື ບ.ໍ່ ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າພຣະເຈົົ້າ
ກໍາລັງກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນ, ຕທ
ໍ່ ຸກຄົນໃນໂລກ, ແລ້ວພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີຜົນຫຍັງຕໍ່ເຈົົ້າ. ສະນັນ
ົ້ ,
ເຈົົ້າຄວນຈືຶ່ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ທັງໝົດໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ເອົາຕົນເອງອອກຈາກພຣະທໍາ
ດັົ່ງກ່າວ. ໃນກລະນີໃດກຕາມ, ໃຫ້ພວກເຮົາເວົົ້າເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ກໍາລັງເກີດຂົ້ນຢູໃ່ ນເຮືອນຂອງພວກເຮົາ.
ຕອນນີົ້ ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຄວນເຂົົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມ
ໝາຍຂອງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຮົາໄດ້ກ່າວເຖິງກ່ອນໜ້ານີົ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງເຂົົ້າດ້ານ
ບວກຂອງພວກເຈົົ້າ. ມືົ້ນີົ້ແມ່ນແຕກຕ່າງ: ມືົ້ນີົ້ ເຮົາຈະວິເຄາະເຖິງແກ່ນແທ້ແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ຂອງພວກເຈົົ້າ. ແນ່ນອນວ່າ ນີົ້ແມ່ນການຊີົ້ນໍາພວກເຈົົ້າຈາກດ້ານລົບ; ຖ້າເຮົາບໍ່ເຮັດດັົ່ງນີົ້, ພວກເຈົົ້າ
ກໍ່ຈະບໍ່ຮູ້ຈັກໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຈະອວດອ້າງຄວາມສັດທາ ແລະ ຄວາມຊືຶ່ສັດຂອງ
ພວກເຈົົ້າຕະຫອດໄປ. ມັນຖືກຕ້ອງທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ຖ້າເຮົາບໍ່ເປີດໂປງຄວາມຂີົ້ຮ້າຍ ໃນສ່ວນເລິກຂອງ
ຫົວໃຈຂອງພວກເຈົົ້າ, ແລ້ວພວກເຈົົ້າແຕ່ລະຄົນກຈ
ໍ່ ະວາງມົງກຸດໄວ້ເທິງຫົວຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມສະຫງ່າລາສີທັງໝົດແກ່ພວກເຈົົ້າເອງ. ທໍາມະຊາດຄວາມອວດດີ ແລະ ຄວາມຈອງຫອງຂອງ
ພວກເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າທລະຍົດຄວາມສໍານກຂອງພວກເຈົົ້າເອງ, ກະບົດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ
ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມຂີົ້ຮ້າຍຂອງພວກເຈົົ້າ, ດັົ່ງນັົ້ນຈຶ່ງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຈດຕະນາ, ຄວາມຄິດ,
ຄວາມປາຖະໜາເກີນຄວນ ແລະ ຕາທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງພວກເຈົົ້າສູ່
ສາທາລະນະ. ແລ້ວເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ພວກເຈົົ້າຍັງສືບຕໍ່ເວົົ້າແບບໂງ່ໆກ່ຽວກັບຄວາມຫົງໄຫ
ຕະຫອດຊີວິດຂອງພວກເຈົົ້າສໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ເວົົ້າແລ້ວເວົົ້າອີກເຖິງຄວາມຈິງ
ທີຶ່ພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ. ນີົ້ແມ່ນ “ຄວາມເຊືຶ່ອ” ຂອງພວກເຈົົ້າ, “ຄວາມເຊືຶ່ອທີບ
ຶ່ ໍ່
ບລິສຸດ” ຂອງພວກເຈົົ້າ. ຕະຫອດຜ່ານມາ ເຮົາໄດ້ຍດຕິດມະນຸດກັບມາດຕະຖານທີຶ່ເຂັົ້ມງວດຫາຍ.
ຖ້າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຈົົ້າມາພ້ອມກັບເຈດຕະນາ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂ, ແລ້ວເຮົາກຈະບໍ່ຂມີສິຶ່ງທີເຶ່ ອີົ້ນ
ວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ເພາະວ່າເຮົາກຽດຊັງຄົນທີຶ່ຫອກລວງເຮົາຜ່ານເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ຂູດຮີດເຮົາດ້ວຍເງືຶ່ອນໄຂຕ່າງໆ. ເຮົາພຽງປາຖະໜາໃຫ້ມະນຸດຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົາຢ່າງທີຶ່ສຸດ ແລະ
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ເຮັດທຸກສິຶ່ງເພືຶ່ອເຫັນແກ່ ແລະ ເພືຶ່ອພິສູດໜຶ່ງຄໍາຄື: ຄວາມເຊືຶ່ອ. ເຮົາກຽດຊັງການໃຊ້ຄໍາເວົົ້າທີຶ່ອ່ອນ
ຫວານຂອງພວກເຈົົ້າເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຍິນດີ, ເພາະວ່າເຮົາປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຈົົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຢູ່ສະເ
ໝີ ແລະ ສະນັົ້ນ ເຮົາປາຖະໜາຢາກໃຫ້ພວກເຈົົ້າປະຕິບັດຕໍ່ເຮົາດ້ວຍຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ແທ້ຈິງເຊັົ່ນກັນ.
ເມືຶ່ອເວົົ້າເຖິງຄວາມເຊືຶ່ອ, ຫາຍຄົນອາດຄິດວ່າພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມ
ເຊືຶ່ອ ແລະ ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນກຈະບທົນຕໍ່ຄວາມທຸກທລະມານດັົ່ງກ່າວ. ແລ້ວເຮົາຂຖາມເຈົົ້າດັົ່ງນີົ້: ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອ
ໃນການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຄີຍເຄົາລົບນັບຖືພຣະອົງ? ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນການເປນ
ຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຢາເກງຕໍ່ພຣະອົງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າ?
ເຈົົ້າຍອມຮັບວ່າພຣະຄຣິດແມ່ນການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງດູ
ຖູກພຣະອົງ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງຢ່າງບໍ່ເຄົາລົບ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງຕັດສິນພຣະອົງຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງເບິຶ່ງການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງພຣະອົງຢູ່ສະເໝີ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ຍອມຮັບ
ເອົາການຈັດແຈງຂອງພຣະອົງ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າ
ຈຶ່ງຂູດຮີດ ແລະ ປຸ້ນພຣະອົງຈາກເຄືຶ່ອງບູຊາຂອງພຣະອົງ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງເວົົ້າຈາກສະຖານະ
ຂອງພຣະຄຣິດ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງຕັດສິນວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງນັົ້ນ
ຖືກຕ້ອງ ຫື ບ?
ໍ່ ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງກ້າໝິຶ່ນປະໝາດລັບຫັງພຣະອົງ? ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ອືຶ່ນໆ ບໍ່ໄດ້
ປະກອບເປນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຈົົ້າບ?
ໃນຄໍາເວົົ້າ ແລະ ພດຕິກໍາຂອງພວກເຈົົ້າແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບຂອງການບໍ່ເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະຄຣິດ. ຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອແຜ່ກະຈາຍໄປທົົ່ວແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າ
ເຮັດ; ເຖິງແມ່ນລັກສະນະສາຍຕາຂອງພວກເຈົົ້າມີຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະຄຣິດ. ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວາ່
ທຸກນາທີ ພວກເຈົົ້າແຕ່ລະຄົນມີອົງປະກອບຂອງຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຢູ່. ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ, ທຸກໆຊ່ວງເວລາ
ພວກເຈົົ້າແມ່ນຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທີຶ່ຈະທລະຍົດພຣະຄຣິດ, ເພາະເລືອດທີຶ່ໄຫຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກ
ເຈົົ້ານັົ້ນຖືກສີດໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ສະນັົ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າຮອຍ
ຕີນທີຶ່ພວກເຈົົ້າປະໄວ້ບົນເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້ານັົ້ນບໍ່ເປນຈິງເລີຍ; ໃນຂະນະທີຶ່ພວກ
ເຈົົ້າຍ່າງຕາມເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ວາງຕີນຂອງພວກເຈົົ້າລົງພືົ້ນດິນ
ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ພວກເຈົົ້າພຽງກໍາລັງທໍາທ່າເຮັດ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍເຊືຶ່ອພຣະທໍາຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງ
ສົມບູນ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາເອົາພຣະທໍາໄປປະຕິບັດໂດຍທັນທີທັນໃດ. ນີົ້ແມ່ນເຫດຜົນທີຶ່ພວກເຈົາົ້ ບໍ່
ມີຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະຄຣິດ. ການມີແນວຄິດຕ່າງໆກ່ຽວກັບພຣະອົງຢູ່ສະເໝີຄືອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີຶ່
ພວກເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ. ການມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດຢູ່
ຕະຫອດໄປ, ການປ່ອຍໃຫ້ພຣະທໍາຂອງພຣະຄຣິດຕົກລົງສູຫ
່ ູທີຶ່ໜວກ, ການມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວ
ກັບພາລະກິດກຕາມທີພ
ຶ່ ຣະຄຣິດປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈພາລະກິດນີົ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການ
ດີົ້ນລົນເພືຶ່ອປະວາງແນວຄິດຂອງພວກເຈົົ້າ ບໍ່ວ່າພວກເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບການອະທິບາຍແນວໃດກຕາມ
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ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ, ທັງໝົດນີົ້ແມ່ນອົງປະກອບຂອງຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອທີຶ່ປະປົນຢູ່ພາຍໃນຫົວໃຈຂອງພວກ
ເຈົົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຈົົ້າຕິດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຢູ່ຕາມຫັງ, ມີຄວາມ
ກະບົດຫາຍເກີນໄປທີຶ່ປະປົນຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຈົາົ້ . ຄວາມກະບົດນີົ້ ຄືຄວາມບໍ່ບລິສຸດໃນຄວາມ
ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຈົົ້າ. ບາງເທືຶ່ອ ພວກເຈົົ້າບໍ່ຄິດວ່າສິຶ່ງນີົ້ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບ
ຮູ້ເຈດຕະນາຂອງເຈົົ້າຈາກສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ , ແລ້ວເຈົົ້າກຖືກຜູກມັດໃຫ້ຢູ່ທ່າມກາງຄົນທີຶ່ຈະພິນາດ,
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ຜທ
ູ້ ີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງເທົົ່ານັົ້ນສົມບູນ, ບໍ່ແມ່ນບັນດາຜູ້ທີຶ່ສົງໄສ
ໃນພຣະອົງ ແລະ ແຮງໜ້ອຍທີຶ່ສຸດທີຶ່ຈະເປນຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງຢ່າງບໍ່ເຕັມໃຈ ເຖິງແມ່ນບໍ່ເຄີຍ
ເຊືຶ່ອວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າກຕາມ.
ບາງຄົນບໍ່ຊືຶ່ນຊົມຍິນດີໃນຄວາມຈິງ, ແຮງໄກທີຈ
ຶ່ ະຊືຶ່ນຊົມກັບການພິພາກສາ. ກົງກັນຂ້າມ,
ພວກເຂົາຊືຶ່ນຊົມຍິນດີໃນອໍານາດ ແລະ ຄວາມຮັົ່ງມີ; ຄົນເຊັົ່ນນີົ້ຖືວ່າເປນຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາອໍານາດ.
ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຄົົ້ນຫານິກາຍເຫົົ່ານັົ້ນໃນໂລກທີຶ່ມີອິດທິພົນ ແລະ ພວກເຂົາຄົົ້ນຫາພຽງແຕ່ສິດຍາ
ພິບານ ແລະ ຄູອາຈານທີຶ່ມາຈາກໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍອມຮັບ
ເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາກພຽງແຕ່ສອງຈິດສອງໃຈ; ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດມອບຫົວໃຈ
ແລະ ຈິດໃຈທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ, ປາກຂອງພວກເຂົາເວົົ້າເຖິງການເສຍສະຫະຕົນເອງເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ,
ແຕ່ສາຍຕາຂອງພວກເຂົາເລັງໃສ່ສິດຍາພິບານ ແລະ ອາຈານຜູ້ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຫຽວ
ເບິຶ່ງພຣະຄຣິດອີກຄັົ້ງ. ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາເຕັມເລັງໄປທີຶ່ຊືຶ່ສຽງ, ໂຊກລາບ ແລະ ສະຫງ່າລາສີ.
ພວກເຂົາບໍ່ເຊືຶ່ອເລີຍວ່າຜູ້ຊາຍທີຶ່ຈ່ອຍບາງຄົນນີົ້ຈະສາມາດເອົາຊະນະຄົນຫວງຫາຍໄດ້, ຄົນທີຶ່ແສນທໍາ
ມະດາຄົນໜຶ່ງທີຶ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນແບບໄດ້. ພວກເຂົາບໍ່ເຊືຶ່ອເລີຍວ່າ ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
ເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ຢູ່ໃນທ່າມກາງຂີຝ
ຶ່ ູ່ນ ແລະ ກອງຂີົ້ເຫຍືອ
ຶ່ ແມ່ນຜູ້ທີຶ່ຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ
ຖ້າຄົນເຊັົ່ນນັົ້ນແມ່ນວັດຖຼຸປະສົງແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າແລ້ວ, ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ
ໂລກກໍ່ຄົງຈະກັບກັນ ແລະ ທຸກຄົນຈະຫົວຂວັນຈົນຢ່າງບ້າປ່ວງ. ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າຖ້າພຣະເຈົົ້າເລືອກ
ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເຊັົ່ນນັົ້ນເພືຶ່ອຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ແລ້ວຜູ້ຍຶ່ິງໃຫຍ່ເຫົ່ົານັົ້ນກຈະ
ກາຍເປນພຣະເຈົົ້າເອງ. ທັດສະນະຂອງພວກເຂົາແມ່ນຖືກເປິເປືັ້ອນດ້ວຍຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອ; ນອກຈາກຈະ
ບໍ່ເຊືຶ່ອແລ້ວ, ພວກເຂົາເປນພຽງສັດຮ້າຍທີຶ່ຜິດປົກກະຕິ. ເພາະພວກເຂົາໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ສະຖານະ, ສັກສີ
ແລະ ອໍານາດ ແລະ ພວກເຂົາເຄົາລົບພຽງແຕ່ຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ນິກາຍຕ່າງໆ. ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມ
ນັບຖືແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວຕໍ່ຜູ້ທີຶ່ຖືກນໍາພາໂດຍພຣະຄຣິດ; ພວກເຂົາເປນພຽງຄົນທລະຍົດທີຶ່ຫັນຫັງ
ໃຫ້ກັບພຣະຄຣິດ, ໃຫ້ຄວາມຈິງ ແລະ ໃຫ້ຊີວິດ.
ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຊີດຊູນັົ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຖ່ອມຕົນຂອງພຣະຄຣິດ, ແຕ່ແມ່ນຜູ້ລ້ຽງແກະຈອມປອມທີມ
ຶ່ ີ
ສະຖານະໂດດເດັົ່ນ. ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ບູຊາຄວາມໜ້າຮັກ ຫື ສະຕິປນຍາຂອງພຣະຄຣິດ, ແຕ່ບູຊາພວກຄົນ
ໄຮ້ສິນທໍາເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ກິົ້ງເກືອກໃນຄວາມສົກກະປົກຂອງໂລກ. ເຈົົ້າຫົວຂວັນຄວາມເຈັບປວດ
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ຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ທີຶ່ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ບ່ອນຈະວາງຫົວຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ເຈົົ້າເຊີດຊູຊາກສົບເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ລ່າ
ເອົາເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບການມືນເມົາ. ເຈົົ້າບໍ່ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະທົນທຸກຄຽງຂ້າງ
ກັບພຣະຄຣິດ, ແຕ່ເຈົົ້າຍິນດີເຂົົ້າໄປໃນອ້ອມແຂນຂອງພວກຜູຕ
້ ໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດທີຶ່ບໍ່ຮອບຄອບ
ເຫົົ່ານັົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາພຽງແຕ່ສະໜອງໃຫ້ເຈົົ້າດ້ວຍເນືົ້ອໜັງ, ຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການຄວບຄຸມ.
ແມ່ນແຕ່ດຽວນີົ້ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າກຍັງຫັນໄປຫາພວກເຂົາຢູ່, ໄປຫາຊືຶ່ສຽງຂອງພວກເຂົາ, ໄປຫາ
ສະຖານະຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄປຫາອິດທິພົນພວກເຂົາ. ແລ້ວເຈົົ້າສືບຕໍ່ມທ
ີ ່າທີຶ່ເຈົົ້າພົບວ່າພາລະກິດ
ຂອງພຣະຄຣິດຍາກທີຶ່ຈະກືນ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະຍອມຮັບມັນ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ເຮົາບອກເຈົົ້າວ່າ
ເຈົົ້າຂາດຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຈະຍອມຮັບພຣະຄຣິດ. ເຫດຜົນທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງຈົນຮອດທຸກວັນນີົ້ກ
ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າເຈົົ້າບໍ່ມທ
ີ າງເລືອກອືຶ່ນ. ກຸມ
່ ບຸກຄົນທີຶ່ສູງສົົ່ງຢືນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າຕະຫອດໄປ;
ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຫົງລືມທຸກໆຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ ຫື ຄໍາເວົົ້າ ແລະ ມືົ້ທີຶ່ມີອິດທິພນ
ົ
ຂອງພວກເຂົາ. ຢູພ
່ າຍໃນຫົວໃຈພວກເຈົົ້າ, ພວກເຂົາສູງສຸດ ແລະ ເປນວິລະບຸລຸດຕະຫອດການ. ແຕ່
ບໍ່ເປນເຊັົ່ນນັົ້ນສໍາລັບພຣະຄຣິດໃນທຸກວັນນີົ້. ພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າຕະຫອດ
ໄປ ແລະ ບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕະຫອດໄປ. ເພາະວ່າພຣະອົງທໍາມະດາເກີນໄປ, ມີ
ອິດທິພົນໜ້ອຍເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສູງສົົ່ງຫຍັງທັງສິົ້ນ.
ໃນກລະນີໃດກຕາມ, ເຮົາຂບອກວ່າທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ຊືຶ່ນຊົມຄວາມຈິງແມ່ນຜູ້ທບ
ີຶ່ ໍ່ເຊືຶ່ອ ແລະ ເປນຜູ້
ທລະຍົດຕໍ່ຄວາມຈິງ. ຄົນເຊັົ່ນນັົ້ນຈະບໍ່ມີວັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກພຣະຄຣິດ. ຕອນນີົ້ເຈົົ້າໄດ້ຮູ້
ແລ້ວບວ່າຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຢູ່ພາຍໃນຕົວເຈົົ້ານັົ້ນມີຫາຍສໍໍ່າໃດ ແລະ ມີເຈົົ້າມີຄວາມທລະຍົດຕໍ່ພຣະຄຣິດ
ຫາຍສໍໍ່າໃດ? ເຮົາຂເຕືອນເຈົົ້າດັົ່ງນີົ້: ຍ້ອນເຈົົ້າໄດ້ເລືອກເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ, ເຈົົ້າກໍ່ຄວນ
ອຸທິດຕົນເອງ ຢ່າງສຸດໃຈ; ຢ່າສອງຈິດສອງໃຈ ແລະ ລັງເລໃຈ. ເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້
ເປນຂອງໂລກ ຫື ຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ເປນຂອງທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ, ເປນຂອງ
ທຸກຄົນທີຶ່ນະມັດສະການພຣະອົງ ແລະ ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ອຸທິດຕົນ ແລະ ຊືຶ່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ.
ໃນປດຈຸບັນນີ,ົ້ ຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຍັງມີຫາຍຢູ່ໃນຕົວພວກເຈົົ້າ. ໃຫ້ເບິຶ່ງຫາຍຂນ
ົ້ ພາຍໃນຕົວພວກ
ເຈົົ້າ ແລະ ພວກເຈົົ້າຈະພົບຄໍາຕອບຂອງພວກເຈົົ້າຢ່າງແນ່ນອນ. ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າພົບຄໍາຕອບທີຶ່ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈາກນັົ້ນເຈົົ້າຈະຍອມຮັບວ່າເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່ຫອກ
ລວງ, ດູໝິຶ່ນ ແລະ ທລະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງ. ແລ້ວເຈົົ້າຈະຮັບຮູ້
ວ່າພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ແຕ່ເປນພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອວັນນັົ້ນມາເຖິງ, ເຈົົ້າຈະສັນລະເສີນ, ຢາເກງ
ແລະ ຮັກພຣະຄຣິດຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນປດຈຸບັນນີ,ົ້ ມີພຽງແຕ່ສາມສິບເປີເຊັນຂອງຫົວໃຈຂອງພວກເຈົົ້າ
ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊືຶ່ອ, ສ່ວນອີກເຈັດສິບເປີເຊັນນັົ້ນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົງໄສ.
ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະຄຣິດເຮັດ ແລະ ເວົົ້າ ແມ່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າມີແນວຄິດ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວ
ກັບພຣະອົງ, ເຊິຶ່ງເປນແນວຄິດ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນທີຶ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອແທ້ໆຂອງພວກເຈົົ້າ
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ໃນພຣະອົງ. ພວກເຈົົ້າເຊີດຊູ ແລະ ຢາເກງສະເພາະແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນທີຶ່ແນມບໍ່ເຫັນເທົົ່າ
ນັົ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພຣະຄຣິດທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອ
ຂອງພວກເຈົົ້າເຊັົ່ນກັນບ? ພວກເຈົົ້າພຽງສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃນອະດີດ ແຕ່
ບໍ່ເງີຍໜ້າຂົ້ນຫາພຣະຄຣິດໃນປດຈຸບັນເລີຍ. ນີົ້ເປນພຽງ “ຄວາມເຊືຶ່ອ” ທີປ
ຶ່ ະປົນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງ
ພວກເຈົົ້າຢູ່ຕະຫອດໄປ, ຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ໄດ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະຄຣິດໃນປດຈຸບັນ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ປະເມີນພວກ
ເຈົົ້າຕໍໍ່າ, ເພາະວ່າພວກເຈົົ້າມີຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອໃນຕົວຂອງພວກເຈົົ້າຫາຍເກີນໄປ, ຫາຍຢ່າງເກີນໄປໃນ
ພວກເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດ ແລະ ຕ້ອງຖືກກວດສອບ. ຄວາມບໍ່ບລິສຸດເຫົົ່ານີົ້ເປນສັນຍານບົົ່ງບອກວ່າພວກ
ເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອເລີຍ; ພວກມັນເປນເຄືຶ່ອງໝາຍແຫ່ງການປະຖິົ້ມພຣະຄຣິດຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ
ພວກມັນໝາຍພວກເຈົົ້າໄວ້ເປນຜູ້ທລະຍົດຕໍ່ພຣະຄຣິດ. ພວກມັນແມ່ນຜ້າຄຸມໜາທີຶ່ປົກຄຸມຄວາມຮູ້
ຂອງພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ, ເປນອຸປະສັກຕໍ່ການຖືກຮັບໂດຍພຣະຄຣິດ, ເປນອຸປະສັກທີຶ່
ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຂົົ້າກັນໄດ້ກັບພຣະຄຣິດ ແລະ ຍັງເປນຂໍ້ພິສູດວ່າພຣະຄຣິດບໍ່ເຫັນດີໃນຕົວ
ພວກເຈົົ້າ. ຕອນນີົ້ ເຖິງເວລາທີຶ່ຕ້ອງກວດສອບທຸກພາກສ່ວນໃນຊີວິດພວກເຈົົ້າ! ການເຮັດເຊັົ່ນນີົ້
ຈະເປນປະໂຫຍດແກ່ພວກເຈົົ້າໃນທຸກດ້ານທີຶ່ບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້!

ພ ຣະ ຄຣິດ ປະ ຕິບ ັດ ພ າ ລະ ກິດ ແ ຫ ່ງ ກາ ນພ ິພ າ ກສາ ດ້ວ ຍຄວາ ມຈິງ
ພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນເພືຶ່ອຈັດແບ່ງທຸກສິຶ່ງອອກຕາມປະເພດໃຜປະເພດມັນ ແລະ
ເພືຶ່ອສິົ້ນສຸດແຜນການຄຸມ
້ ຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພາະວ່າ ເວລາໃກ້ມາເຖິງແລ້ວ ແລະ ມືົ້ຂອງພຣະເຈົາົ້
ມາຮອດແລ້ວ. ພຣະເຈົົ້ານໍາເອົາທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ, ນັົ້ນກຄື ຜູ້ຄົນທັງໝົດທີຶ່
ຊືຶ່ສັດຕໍ່ພຣະອົງຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດ ເຂົົ້າສູ່ຍຸກຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ແຕ່ວ່າ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງປະຕິບັດ
ກ່ອນທີຶ່ຍຸກຂອງພຣະເຈົົ້າເອງຈະມາເຖິງນັົ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອສັງເກດການປະພດຂອງມະນຸດ ຫື ຂຸດຄົົ້ນຫາ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ, ແຕ່ເພືອ
ຶ່ ພິພາກສາຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງພວກເຂົາ ເພາະວ່າພຣະເຈົົ້າຈະຕ້ອງຊໍາລະ
ລ້າງຜູ້ຄົນທັງໝົດທີຶ່ມາຢູຕ
່ ໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງໃຫ້ບລິສຸດ. ຜູ້ຄົນທັງໝົດທີຶ່ໄດ້ເດີນຕາມບາດກ້າວ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຈົນເຖິງທຸກວັນນີົ້ ແມ່ນຜູ້ທີຶ່ໄດ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ທຸກ
ຄົນທີຶ່ຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຄືຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດ. ເວົົ້າ
ໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ທຸກຄົນທີຶ່ຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍນີົ້ ຄືຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບ
ເອົາການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ໃນການພິພາກສາທີຶ່ເລີຶ່ມຕົົ້ນຈາກຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ, “ການພິພາກສາ” ໃນພຣະທໍາເຫົົ່າ
ນີົ້ໝາຍເຖິງ ການພິພາກສາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະດໍາເນີນໃນມືົ້ນີົ້ກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງໃນ
ຍຸກແຫ່ງສຸດທ້າຍ. ບາງທີອາດຍັງມີຜູ້ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນຈິນຕະນາການເໜືອທໍາມະຊາດທີຶ່ວ່າ: ເມືຶ່ອຍຸກສຸດ
ທ້າຍມາເຖິງ, ພຣະເຈົົ້າຈະຕັົ້ງໂຕະໃຫຍ່ໃນສະຫວັນ, ປູໂຕະນັົ້ນດ້ວຍຜ້າສີຂາວ ແລະ ຫລັງຈາກນັົ້ນ
99

ພຣະອົງຈະນັົ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ໂດຍທີຶ່ມະນຸດທຸກຄົນຈະພາກັນຄຸເຂົົ່າຂາບລົງດິນ, ແລ້ວພຣະອົງ
ຈະເປີດເຜີຍຄວາມບາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຫລັງຈາກນັົ້ນກໍານົດເບິຶ່ງວ່າຜູ້ໃດຈະຖືກສົົ່ງຂົ້ນໄປ
ສະຫວັນ ຫື ຜູ້ໃດຈະຖືກສົົ່ງລົງທະເລສາບແຫ່ງໄຟ ແລະ ມາດ. ບໍ່ວ່າມະນຸດຈະຈິນຕະນາການໄປໃນ
ຮູບແບບໃດກຕາມ, ມັນບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ການວາດພາບ
ຕ່າງໆນາໆຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງ. ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດເປນພຽງການສ້າງຂົ້ນຈາກແນວ
ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ; ພວກມັນມາຈາກສະໝອງຂອງມະນຸດທີຶ່ສະສົມ ແລະ ຮວບຮວມເອົາເລືຶ່ອງ
ຕ່າງໆນາໆທີຶ່ຕົນໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນ. ສະນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ບໍ່ວ່າພາບທີຶ່ປະດິດຄິດແຕ່ງຂົ້ນເອງນັົ້ນ
ຈະດີເລີດພຽງໃດ ພວກມັນກໍ່ເປນພຽງພາບແຕ້ມກາຕູນ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນແຜນການໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ມະນຸດຖືກເສືຶ່ອມໂຊມໂດຍຊາຕານ ສະນັົ້ນພວກເຂົາຈະ
ເຂົົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດຄິດໄປເອງວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຕ້ອງເປນສິງຶ່ ທີຶ່ວິເສດ. ເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ໃນເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາດ້ວຍ
ຕົນເອງ, ສະນັົ້ນ ມັນຕ້ອງຍິຶ່ງໃຫຍ່ອາລັງການ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ມັນ
ຕ້ອງດັງໄປທົົ່ວສະຫວັນ ແລະ ສັົ່ນສະເທືອນໄປທົົ່ວໂລກ, ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ມັນຈະເປນພາລະກິດພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ໃນເມືຶ່ອນີົ້ຄືພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ສະນັົ້ນໃນຂະນະ
ທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດພຣະອົງຕ້ອງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະ ເດຊານຸພາບເປນພິເສດ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຖືກ
ພິພາກສາຕ້ອງຮ້ອງໂຮ່ດວ
້ ຍນໍໍ້າຕາ ແລະ ຄຸເຂົົ່າຂາບລົງຮ້ອງຂຄວາມເມດຕາ. ສາກດັົ່ງກ່າວຈະເປນທີຶ່
ປະທັບໃຈຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຕືຶ່ນເຕັົ້ນຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ... ທຸກຄົນຈິນຕະນາການວ່າພາລະກິດແຫ່ງການ
ພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະຫັດສະຈັນ. ແຕ່ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ໃນເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດຕັົ້ງແຕ່ດົນນານແລ້ວນັົ້ນ, ເຈົົ້າຍັງນອນຫັບ
ຢ່າງບໍ່ມີເຫືຶ່ອບໍ່ມີແຮງບ? ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ໃນເວລາທີຶ່ເຈົົ້າຄິດວ່າພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນເປນທາງການ, ພຣະເຈົົ້າກໄດ້ສ້າງສະຫວັນ ແລະ ໂລກໃໝ່ແລ້ວ? ໃນເວລານັົ້ນ, ບາງທີ
ເຈົົ້າຈະພຽງເຂົົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ພາລະກິດແຫ່ງການລົງໂທດທີຶ່ບໍ່ມີການເມດຕາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຈະນໍາເອົາເຈົົ້າໄປສູ່ນະຮົກ ໂດຍທີຶ່ເຈົົ້າຍັງນອນຫັບສະນິດ. ມີແຕ່ເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະຮັບ
ຮູ້ທັນທີວ່າພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ພວກເຮົາຢ່າໄດ້ເສຍເວລາທີຶ່ມີຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເວົົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ທໜ
ີຶ່ ້າກຽດຊັງ ແລະ ໜ້າ
ລັງກຽດນີົ້ອີກເລີຍ. ພວກເຮົາມາເວົົ້າເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ລວມກັນເປນການພິພາກສາແທນ. ເມືຶ່ອເວົົ້າເຖິງຄໍາ
“ພິພາກສາ”, ເຈົົ້າມັກຈະຄິດເຖິງພຣະທໍາທີພ
ຶ່ ຣະເຢໂຮວາໄດ້ກ່າວເພືຶ່ອສັົ່ງສອນຜູ້ຄົນໃນທຸກຂົງເຂດ
ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢຊູເວົົ້າເພືຶ່ອຕໍານິຕິຕຽນພວກຟາຣິຊາຍ. ເຖິງແມ່ນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຮຸນແຮງ,
ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ກບໍ່ແມ່ນຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົາົ້ ຕໍ່ມະນຸດ, ເປນພຽງພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າຢູ່
ໃນສະຖານະການທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັົ້ນກຄື ບລິບົດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ຄພ
ື ຣະທໍາທີຶ່ໄດ້
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ກ່າວໂດຍພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ດັົ່ງທີຶ່ພຣະອົງພິພາກສາມະນຸດ. ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໃຊ້
ຄວາມຈິງຫາກຫາຍຢ່າງເພືຶ່ອສັົ່ງສອນມະນຸດ, ເພືອ
ຶ່ ເປີດໂປງທາດແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ວິເຄາະຄໍາເວົົ້າ
ແລະ ການກະທໍາຂອງມະນຸດ. ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງຫາຍປະການ, ເຊັົ່ນ: ໜ້າທີຶ່ຂອງ
ມະນຸດ, ວິທີມະນຸດຄວນເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າ, ວິທີມະນຸດຄວນຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ, ວິທທ
ີ ມ
ຶ່ີ ະນຸດ
ຄວນສະແດງຄວາມປະພດຕົນແບບມະນຸດປົກກະຕິທົົ່ວໄປ ພ້ອມດ້ວຍສະຕິປນຍາ ແລະ ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເນັົ້ນໃສ່ທາດແທ້ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ມະນຸດໂດຍກົງ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພຣະທໍາທີຶ່ເປີດໂປງວິທີມະນຸດທີຶ່ປະຕິເສດພຣະເຈົົ້າໃນເລືຶ່ອງທີຶ່
ກ່ຽວກັບວິທທ
ີ ມ
ຶ່ີ ະນຸດເປນຮູບຮ່າງປາກົດຂອງຊາຕານ ແລະ ເປນກໍາລັງສັດຕູທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ໃນ
ການປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດຊັດ
ເຈນດ້ວຍພຣະທໍາສອງສາມຂໍ້ເທົົ່ານັົ້ນ; ແຕ່ພຣະອົງເປີດໂປງ, ຈັດການ ແລະ ລິຮານມັນໃນໄລຍະ
ຍາວ. ທັງໝົດຂອງວິທີການເປີດໂປງ, ຈັດການ ແລະ ລິຮານທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສາມາດທົດ
ແທນດ້ວຍຄໍາກ່າວທໍາມະດາ ແຕ່ທົດແທນດ້ວຍຄວາມຈິງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ມີແທ້ໆ. ມີພຽງວິທີການແບບນີົ້
ເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າເປນການພິພາກສາ; ຜ່ານການພິພາກສາແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດຖືກ
ເອົາຊະນະ ແລະ ເຊືອ
ຶ່ ໝັົ້ນຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຮັບເອົາຄວາມຮູ້ທີຶ່ແທ້
ຈິງກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ສິຶ່ງທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສານໍາມາ ກຄືຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດຕໍ່ໃບໜ້
າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການກະບົດຂອງເຂົາເອງ. ພາລະກິດແຫ່ງການ
ພິພາກສາເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ, ເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມລກລັບທີຶ່ເຂົາບໍ່ອາດສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້. ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວຍັງ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮັບຮູ້ ແລະ ຮູ້ຈັກແກ່ນແທ້ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາ ແລະ ຕົົ້ນຕຂອງຄວາມ
ເສືຶ່ອມຊາມຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຄົົ້ນພົບຄວາມໜ້າລັງກຽດຂອງມະນຸດອີກດ້ວຍ. ຜົນກະທົບເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ
ເກີດຂົ້ນໂດຍພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທັງໝົດ ເພາະວ່າແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດນີົ້ຄືພາລະກິດ
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍຄວາມເປນຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີຶ່ມີຄວາມສັດທາ
ໃນພຣະອົງແທ້ໆ. ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຖື
ຄວາມຈິງເຫົົ່ານີົ້ວ່າເປນສິຶ່ງສໍາຄັນ, ຖ້າເຈົົ້າຄິດແຕ່ຈະຫີກລ້ຽງຈາກຄວາມຈິງນັົ້ນຕະຫອດ ຫື ຄິດຈະ
ຊອກຫາຫົນທາງໃໝ່ທີຶ່ບໍ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຈິງນັົ້ນ, ແລ້ວເຮົາຂເວົົ້າວ່າ ເຈົົ້າເປນຄົນບາບໜັກໜາທີຶ່
ສຸດ. ຖ້າເຈົົ້າມີຄວາມສັດທາໃນພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ຫື ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຫື ເຈົົ້າບໍ່ຮັກຫົນທາງທີຶ່ຈະນໍາພາເຈົົ້າເຂົົ້າໃກ້ພຣະເຈົົ້າແລ້ວ, ເຮົາຂບອກເຈົົ້າວ່າ ເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່
ພະຍາຍາມຫົບໜີຄໍາພິພາກສາ ແລະ ເຈົົ້າຄືຫຸ່ນຕຸກກະຕາ ແລະ ເປນຄົນທລະຍົດທີຶ່ຫົບໜີຈາກບັນລັງ
ຂາວທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ຍົກເວັົ້ນຄົນກະບົດຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີຶ່ຫົບໜີຈາກສາຍຕາຂອງພຣະອົງ.
ມະນຸດດັົ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດຢ່າງຮຸນແຮງຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ. ຜູ້ທມ
ີຶ່ າຢູຕ
່ ໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອຮັບເອົາ
ການລົງໂທດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຄືເພືຶ່ອໄດ້ຖືກຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດ, ຈະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນ
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ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດໄປ. ແນ່ນອນ, ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຢູ່ໃນອະນາຄົດ.
ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ, ສະນັົ້ນ ແນ່ນອນມັນຄວນຖືກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ, ມະນຸດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດແທນພຣະເຈົົ້າໄດ້. ເພາະວ່າ ການພິພາກສາ
ແມ່ນການໃຊ້ຄວາມຈິງເພືຶ່ອເອົາຊະນະ, ແນ່ນອນວ່າພຣະເຈົົ້າຈະຍັງປາກົດຢູ່ໃນລັກສະນະທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນີົ້ໃນທ່າມກາງມະນຸດ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະຄຣິດແຫ່ງ
ຍຸກສຸດທ້າຍຈະໃຊ້ຄວາມຈິງເພືຶ່ອສອນມະນຸດໃນທົົ່ວໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຄວາມຈິງທັງໝົ
ດ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີຫາຍຄົນຮູ້ສກບໍ່ດີກ່ຽວກັບການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ເພາະວ່າມະນຸດເຫັນວ່າມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ເຊືຶ່ອໄດ້ຍາກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະ
ກາຍເປນມະນຸດເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ເຮົາຕ້ອງບອກເຈົົ້າ
ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ເໜືອຄວາມຄາດຫວັງຂອງມະນຸດຫາຍ ແລະ ຍາກທີຶ່ຄວາມຄິດຂອງ
ມະນຸດຈະຍອມຮັບໄດ້. ຍ້ອນວ່າຜູ້ຄົນເປນພຽງໂຕໜອນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ເປນຜູ້ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ຄອບຄອງຈັກກະວານ; ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດເປນຄືກັບບວກນໍໍ້າເນົົ່າເໝັນທີຶ່ເປນ
ພຽງບໍ່ເກີດຂອງໜອນເທົົ່ານັົ້ນ, ໃນຂະນະທີຶ່ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ຖືກນໍາພາໂດຍຄວາມຄິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຄືໝາກຜົນແຫ່ງສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນພະຍາຍາມທີຶ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບພຣະເຈົາົ້ ຢູ່
ຕະຫອດ ເຊິຶ່ງເຮົາບອກວ່າມັນເຫັນຊັດໃນຕົວມັນເອງວ່າ ຜູ້ໃດຈະທົນທຸກກັບຄວາມສູນເສຍໃນທີຶ່
ສຸດ. ເຮົາຂແນະນໍາພວກເຈົົ້າທຸກຄົນ ບໍ່ຄວນຄິດວ່າຕົນເອງມີຄ່າຫາຍໄປກວ່າທອງຄໍາ. ຖ້າຄົນອືຶ່ນ
ສາມາດຮັບເອົາຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄໍາພິພາກສາ
ຂອງພຣະອົງ? ເຈົົ້າຢືນສູງກວ່າຄົນອືຶ່ນຫາຍປານໃດ? ຖ້າຄົນອືຶ່ນສາມາດກົມ
ົ້ ຫົວລົງຕໍ່ໜ້າຄວາມເປນ
ຈິງ ແລ້ວເປນຫຍັງເຈົົ້າຈງຶ່ ບໍ່ສາມາດເຮັດຄືຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວນັົ້ນໄດ້? ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າມີແຮງຜັກ
ດັນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຢຸດຢງັ້ ໄດ້. ພຣະອົງຈະບໍ່ປະຕິບັດຊໍໍ້າພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາເພືຶ່ອເຫັນແກ່
“ຄວາມດີ” ທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ສ້າງ ແລະ ເຈົົ້າກຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈທີຶ່ປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດດີດັົ່ງກ່າວນັນ
ົ້
ຫຼຸດໄປ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຊືຶ່ອພຣະທໍາຂອງເຮົາ ແລ້ວຈົົ່ງລຖ້າໃຫ້ບັນລັງຂາວທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນທ້ອງຟ້າຕັດສິນ
ລົງໂທດເຈົົ້າ! ເຈົົ້າຕ້ອງຮູໄ້ ວ້ວ່າ ຊາວອິດສະຣາເອນທຸກຄົນໄດ້ກຽດຊັງ ແລະ ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ, ແຕ່
ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ຄວາມຈິງຂອງການທີຶ່ພຣະເຢຊູໄຖ່ບາບມະນຸດຍັງຂະຫຍາຍໄປທົົ່ວຈັກກະວານ ແລະ
ໄປຈົນສຸດແຜ່ນດິນໂລກ. ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປນຈິງທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ສ້າງມາແຕ່ດົນນານບ? ຖ້າເຈົົ້າຍັງ
ລຖ້າພຣະເຢຊູຮັບເອົາເຈົົ້າໄປສູ່ສະຫວັນ, ເຮົາຂເວົົ້າວ່າເຈົົ້າຄືທ່ອນໄມ້ຕາຍທີຶ່ແຂງກະດ້າງທ່ອນໜຶ່ງ[ກ].
ພຣະເຢຊູຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຜູ້ເຊືຶ່ອຈອມປອມຄືກັບເຈົົ້າ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ຊືຶ່ສັດຕໍ່ຄວາມຈິງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ສະແຫວງຫາພຽງ

ໝາຍເຫດ:
ກ. ທ່ອນໄມ້ຕາຍ: ສໍານວນພາສາຈີນທີຶ່ໝາຍເຖິງ “ເກີນຄວາມຊ່ວຍເຫືອ”.
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ແຕ່ພອນເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງຈະບໍ່ສະແດງຄວາມເມດຕາໃນການໂຍນເຈົົ້າລົງໄປ
ໃນບງໄຟເພືຶ່ອຖືກເຜົາໄໝ້ເປນເວລາຫາຍສິບພັນປີ.
ຕອນນີົ້ ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈແລ້ວບ ວ່າສິຶ່ງໃດຄືການພິພາກສາ ແລະ ສິຶ່ງໃດຄືຄວາມຈິງ? ຖ້າເຈົົ້າໄດ້
ເຂົົ້າໃຈແລ້ວ, ແລ້ວເຮົາຂແນະນໍາເຈົົ້າໃຫ້ຍອມເຊືຶ່ອຟງຮັບເອົາການຖືກພິພາກສາ, ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ເຈົົ້າຈະບໍ່
ໄດ້ມີໂອກາດທີຶ່ຈະຖືກຍົກຍ້ອງໂດຍພຣະເຈົົ້າ ຫື ຖືກພຣະອົງນໍາພາໄປສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ຜູທ
້ ີຶ່
ພຽງຍອມຮັບເອົາຄໍາພິພາກສາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖືກຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດຈັກເທືຶ່ອ, ນັົ້ນກຄື ຜູ້ທີຶ່ຫົບໜີ
ໄປໃນທ່າມກາງພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ຈະຖືກລັງກຽດ ແລະ ປະຕິເສດໂດຍພຣະເຈົົ້າຕະຫອດ
ໄປ. ຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຈະມີຢ່າງຫວງຫາຍກວ່າ ແລະ ຮ້າຍແຮງກວ່າຄວາມບາບພວກຟາຣິ
ຊາຍ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ທລະຍົດພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ມີ
ສົມຄວນແມ່ນແຕ່ຈະເຮັດບລິການ ກຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີຶ່ຮ້າຍແຮງຂົ້ນກວ່າເກົົ່າ, ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ກເປນການລົງໂທດຊົົ່ວນິລັນດອນ. ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ຍົກເວັົ້ນຄົນທລະຍົດ ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຊືຶ່
ດ້ວຍຄໍາເວົົ້າ ແຕ່ຕໍ່ມາແມ່ນທລະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ. ຄົນປະເພດນີົ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາຜ່ານການລົງໂທດຕໍ່ວິນ
ຍານ, ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ. ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນການເປີດເຜີຍແທ້ຈິງເຖິງອຸປະນິໄສທີຶ່ຊອບທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການຕັດສິນລົງໂທດ ແລະ ເປີດເຜີຍເຂົາບ?
ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມອບໝາຍທຸກຄົນທີຶ່ປະຕິບັດຄວາມປະພດຊົົ່ວຊ້າທຸກປະເພດໃນລະຫວ່າງເວລາແຫ່ງການ
ພິພາກສາໄປສະຖານທີຶ່ໆເຕັມໄປດ້ວຍວິນຍານຊົົ່ວ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ວິນຍານຊົົ່ວເຫົົ່ານີົ້ທໍາລາຍຮ່າງກາຍ
ຝ່າຍເນືົ້ອໜັງຂອງພວກເຂົາຕາມໃຈມັກ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ກສົົ່ງກິຶ່ນເໝັນເນົົ່າຂອງຊາກ
ສົບ. ສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜົນກໍາທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບພວກເຂົາ. ພຣະເຈົົ້າຈົດບັນທກຄວາມບາບທຸກຢ່າງ
ຂອງຜູ້ເຊືຶ່ອຈອມປອມທີບ
ຶ່ ໍ່ຊືຶ່ສັດ, ອັກຄະສາວົກປອມ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຈອມປອມ; ຫລັງ
ຈາກນັົ້ນ ເມືຶ່ອເຖິງເວລາທີຶ່ເໝາະສົມ ພຣະອົງຈະໂຍນພວກເຂົາໄປຢູ່ທ່າມກາງວິນຍານທີຶ່ສົກກະປົກ,
ປ່ອຍໃຫ້ວິນຍານທີຶ່ສົກກະປົກເຫົົ່ານີົ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາທັງໝົດເປິເປືັ້ອນຢ່າງຕາມໃຈມັກ
ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເກີດໃໝ່ອີກຄັົ້ງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງອີກຈັກເທືຶ່ອ. ຜູ້ໜ້າຊືຶ່ໃຈຄົດ
ເຫົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ໄດ້ເຮັດບລິການໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຈົງຮັກພັກດີເຖິງທີຶ່ສຸດແມ່ນ
ຖືກພຣະເຈົົ້ານັບໃຫ້ຢູ່ກຸ່ມຄົນຊົົ່ວຊ້າ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາຈະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຄົນຊົົ່ວຊ້າ ແລະ
ກາຍເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຄົນທີຶ່ຂາດລະບຽບວິໄນ; ໃນທີຶ່ສຸດ ພຣະເຈົົ້າຈະທໍາລາຍລ້າງພວກເຂົາ.
ພຣະເຈົົ້າປະຖິົ້ມ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈກັບຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຊືຶ່ສັດຕໍ່ພຣະຄຣິດ ຫື ບໍ່ປະກອບສ່ວນຫຍັງ
ດ້ວຍກໍາລັງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເມືຶ່ອຍຸກໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ພຣະອົງຈະທໍາລາຍລ້າງພວກເຂົາທັງໝົດ.
ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກຕໍ່ໄປ, ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເສັົ້ນທາງເຂົົ້າສູ່
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍຈິງໃຈຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຖືກບັງຄັບໂດຍສະຖານະການໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕໍ່ພຣະອົງພເປນພິທີ ແມ່ນຈະຖືກນັບໄວ້ກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ເຮັດບລິການສໍາລັບຄົນຂອງພຣະອົງ. ໃນບັນດາ
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ມະນຸດເຫົົ່ານັົ້ນ ມີພຽງຈໍານວນນ້ອຍຄົນທີຶ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ ໃນຂະນະທີຶ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຈິບຫາຍ
ໄປພ້ອມກັບຜູ້ທີຶ່ໃຫ້ບລິການທີຶ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ, ພຣະເຈົົ້າຈະນໍາເອົາທຸກຄົນຜູ້ທີຶ່ມີ
ຄວາມຄິດອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັບພຣະເຈົົ້າເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ເຊັົ່ນ: ຜູ້ຄົນ ແລະ ລູກຊາຍ
ຂອງພຣະເຈົາົ້ ແລະ ຄົນທີຶ່ຖືກກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍພຣະເຈົົ້າໃຫ້ເປນປະໂລຫິດ. ພວກເຂົາຈະເປນ
ໝາກຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ກໍານົດໄວ້, ພວກເຂົາຈະຖືກນັບໃຫ້ຢູ່ທ່າມກາງຜູບ
້ ໍ່ເຊືຶ່ອ ແລະ ແນ່ນອນ ພວກເຈົົ້າສາມາດ
ຈິນຕະນາການໄດ້ເລີຍວ່າ ຜົນຮັບຂອງພວກເຂົາຈະອອກມາແບບໃດ. ເຮົາໄດ້ເວົົ້າທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາຄວນ
ເວົົ້າກັບພວກເຈົົ້າໄປແລ້ວ; ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຈົົ້າເລືອກແມ່ນທາງເລືອກຂອງພວກເຈົົ້າເອງ. ສິຶ່ງທີຶ່
ພວກເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈກຄື: ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍລຖ້າສໍາລັບຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດກ້າວທັນພຣະອົງ
ໄດ້ ແລະ ອຸປະນິໄສຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ມະນຸດຄົນໃດ.

ເຈົົ້າ ຮູ້ບ ? ພ ຣະ ເຈົົ້າ ໄດ້ກ ະ ທ ໍາ ກາ ນອັນ ຍິຶ່ງ ໃຫ ຍ່ທ ່າ ມກາ ງມະ ນ ຸດ
ຍຸກເກົົ່າໄດ້ຜ່ານໄປ ແລະ ຍຸກໃໝ່ໄດ້ມາເຖິງ. ປີແລ້ວປີເລົົ່າ ແລະ ມືົ້ແລ້ວມືເົ້ ລົົ່າ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ເຮັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງ. ພຣະອົງໄດ້ເຂົົ້າມາໃນໂລກ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກໍ່ຈາກໄປ. ວົງຈອນນີົ້ເກີດ
ຂົ້ນຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກຕະຫອດຫາຍຮຸ່ນຄົນ. ມືົ້ນີົ້ ພຣະເຈົົ້າສືບຕໍ່ເຮັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງເຮັດຄືແຕ່
ກ່ອນ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ຍ້ອນຈົນມາຮອດທຸກມືົ້ນີົ້ ພຣະອົງຍັງບໍ່ໄດ້ຢຸດ
ພັກ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ການຊົງສ້າງຈົນຮອດມືົ້ນີົ້, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດພາລະກິດຢ່າງຫວງຫາຍ. ແຕ່ເຈົົ້າຮູ້ບ
ວ່າພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນເຮັດພາລະກິດຫາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແລະ ຂອບເຂດພາລະກິດຂອງພຣະອົງກຍ
ໍ່ ິຶ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່າແຕ່ກອ
່ ນ? ນີົ້ຄືເຫດຜົນນີົ້ທີຶ່ເຮົາເວົົ້າວ່າພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດການອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ທ່າມກາງມະນຸດ.
ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປນການກະທໍາຕໍ່ມະນຸດ ຫື ຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ
ເອງກຕາມ ຍ້ອນທຸກລາຍການໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນກ່ຽວພັນກັບມະນຸດ.
ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນ ຫື ສໍາຜັດໄດ້, ແຮງໄກທີຶ່ໂລກຈະເບິຶ່ງ
ເຫັນໄດ້, ແລ້ວມັນສາມາດເປນສິຶ່ງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໄດ້ແນວໃດ? ສິຶ່ງໃດແທ້ໆຈຶ່ງຈະຖືວ່າຍິຶ່ງໃຫຍ່?
ແນ່ນອນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ໃນພາລະກິດໃຫຍັງກໍ່ຕາມທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດ, ມັນສາມາດຖື
ວ່າຍິຶ່ງໃຫຍ່ໄດ້, ແຕ່ເປນຫຍັງເຮົາຈິຶ່ງເວົົ້າແບບນີົ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃນມືົ້ນີົ້? ເມືຶ່ອເຮົາ
ເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກະທໍາການອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່, ບໍ່ຕອ
້ ງສົງໄສເລີຍວ່າ ສິງຶ່ ນີົ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ
ເລິກລັບຫາຍຢ່າງທີມ
ຶ່ ະນຸດຍັງບໍ່ທັນເຂົົ້າໃຈ. ໃຫ້ພວກເຮົາເວົົ້າເຖິງພວກມັນໃນຕອນນີົ້.
ພຣະເຢຊູກໍາເນີດໃນຮາງຫຍ້າໃນຍຸກທີຶ່ບໍ່ສາມາດທົນຮັບການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ ໂລກບໍ່ສາມາດຂວາງທາງພຣະອົງໄດ້ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ອາໄສຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດເປນເວລາ
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ສາມສິບສາມປີພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນຕະຫອດເວລາຫາຍປີເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ມີຊີວິດ, ພຣະອົງ
ໄດ້ຜະເຊີນກັບຄວາມຂົມຂືຶ່ນໃນໂລກ ແລະ ຊີມລົດຍາກກັບຊີວິດທີຶ່ທຸກໃຈເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ພຣະອົງ
ໄດ້ແບກຫາບເອົາພາລະໜັກໃນການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພຣະອົງ
ໄດ້ໄຖ່ບາບໃຫ້ຄົນບາບທັງໝົດທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງຊາຕານ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດ ຮ່າງກາຍທີຶ່ຟືັ້ນຄືນ
ຊີບຂອງພຣະອົງກໍ່ກັບຄືນສະຖານທີຶ່ພັກຜ່ອນຂອງພຣະອົງ. ຕອນນີົ້ ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະອົງໄດ້
ເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນແລ້ວ ແລະ ມັນຍັງເປນການເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງຍຸກໃໝ່. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ນໍາເອົາຜູ້ທີຶ່ໄດ້ຮັບການໄຖ່
ບາບເຂົົ້າໄປສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ. ໃນຄັົ້ງນີົ້ ພາລະກິດ
ແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຈະລະອຽດຖີຶ່ຖ້ວນກວ່າໃນອະດີດ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ກໍາລັງ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນມະນຸດ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາປ່ຽນແປງດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນຮ່າງກາຍ
ຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ປາກົດຕົວທ່າມກາງມະນຸດເພືຶ່ອເຮັດພາລະກິດນີົ້ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍທີຶ່ສຸດ ພາລະກິດນີົ້ກໍ່
ໄດ້ເກີດຂົ້ນຜ່ານວິທີການອືຶ່ນ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນຄືການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເຮັດ
ພາລະກິດ ແລະ ກໍາລັງຊີນ
ົ້ ໍາມັນດ້ວຍພຣະອົງເອງ. ພຣະອົງເຮັດມັນໃນລັກສະນະນີົ້ ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດ
ເຂົົ້າສູ່ພາລະກິດໃໝ່. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ບ? ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະກິດນີົ້ຜ່ານສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຄວາມເປນມະນຸດ ຫື ໂດຍວິທີການທໍານາຍ; ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະເຈົົ້າເຮັດພາລະກິດດ້ວຍພຣະອົງເອງ.
ບາງຄົນອາດເວົົ້າວ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດນໍາຄວາມປິຕິຍິນດີມາສູ່ມະນຸດ. ແຕ່
ເຮົາຈະເວົົ້າກັບເຈົົ້າວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່ານີົ້
ຫາຍເທົົ່າ.
ໃນຄັົ້ງນີ,ົ້ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດ ບໍ່ແມ່ນໃນຮ່າງກາຍຝ່າຍພຣະວິນຍານ ແຕ່ໃນ
ຮ່າງກາຍທີຶ່ທໍາມະດາຫາຍ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ມັນບໍ່ແມ່ນເປນພຽງຮ່າງກາຍຂອງການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ, ມັນຍັງເປນຮ່າງກາຍທີຶ່ພຣະອົງກັບຄືນມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ. ມັນ
ເປນຮ່າງກາຍທີຶ່ທໍາມະດາຫາຍ. ເຈົາົ້ ບໍ່ສາມາດເຫັນແມ່ນຫຍັງກໍ່ຕາມທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງໂດດເດັົ່ນຈາກ
ຄົນອືຶ່ນ, ແຕ່ເຈົົ້າສາມາດຮັບເອົາຄວາມຈິງທີຶ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນຈາກພຣະອົງ. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນນີົ້
ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຮ່າງກາຍຂອງພຣະທໍາແຫ່ງຄວາມຈິງທັງໝົດຈາກພຣະເຈົົ້າ, ດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ສະແດງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຂົົ້າໃຈ. ເຈົົ້າບໍ່ປາຖະ
ໜາຢ່າງຍິຶ່ງທີຶ່ຈະເຫັນພຣະເຈົົ້າໃນສະຫວັນບ? ເຈົົ້າບໍ່ປາຖະໜາຢ່າງຍິຶ່ງທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈພຣະເຈົົ້າໃນ
ສະຫວັນບ? ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປາຖະໜາຢ່າງຍິຶ່ງທີຶ່ຈະເຫັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດບ? ພຣະອົງຈະ
ບອກຄວາມລັບທັງໝົດນີົ້ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນຄວາມລັບທີຶ່ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດບອກເຈົົ້າ ແລະ
ພຣະອົງຍັງຈະບອກເຈົົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈ. ພຣະອົງຄືປະຕູຂອງເຈົົ້າສູອ
່ ານາຈັກ ແລະ
ຜູ້ນໍາທາງຂອງເຈົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາດັົ່ງກ່າວມີຄວາມເລິກລັບຫາຍຢ່າງທີຶ່ບໍ່ສາມາດ
ຢົ່ງເຖິງໄດ້. ເຈົົ້າອາດບໍ່ຢົ່ງເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້, ແຕ່ເປົັ້າໝາຍທັງໝົດໃນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງ
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ເຮັດກໍ່ພຽງພທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເຫັນວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາດັົ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອ.
ຍ້ອນພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການດູແລທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະແດງ
ອອກຕມ
ໍ່ ະນຸດຊາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງກໍ່ເບິຶ່ງຄື
ກັບວ່າກໍາລັງສັົ່ນສະເທືອນສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນສາຍຕາ
ຂອງພຣະອົງເປນແຟວໄຟ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບເອົາການລົງວິໄນຈາກທ່ອນເລັກ
ຂອງພຣະອົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າສາມາດໄດ້ຍິນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງວ່າພຣະເຈົົ້າໂກດຮ້າຍ ແລະ ຮູ້
ວ່າພຣະເຈົົ້າກໍາລັງສະແດງຄວາມສົງໄສສໍາລັບມະນຸດຊາດ; ເຈົົ້າສາມາດເຫັນອຸປະນິໄສທີຶ່ຊອບທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຫ່ວງໃຍ
ຂອງພຣະເຈົົ້າສໍາລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມະນຸດເຫັນພຣະເຈົົ້າໃນສະຫວັນທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດເທິງໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດ
ສາມາດຮູ້ຈັກ, ເຊືຶ່ອຟງ, ຢາເກງ ແລະ ຮັກພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນມາເປນເນືົ້ອໜັ
ງເປນຄັົ້ງທີສອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫັນໃນມືົ້ນີົ້ຄືພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຄືກັນກັບມະນຸດ, ພຣະຈົົ້າທີຶ່
ມີດັງ ແລະ ຕາສອງເບືົ້ອງ ແລະ ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ໄດ້ໂດດເດັົ່ນ, ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະສະແດງ
ໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຫັນວ່າ ຖ້າມະນຸດຄົນນີົ້ບໍ່ມີຊີວິດຢູ່, ສະຫວັນ ແລະ ໂລກກໍ່ຈະຜ່ານການປ່ຽນແປງຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງ; ຖ້າມະນຸດຄົນນີົ້ບໍ່ມີຊີວິດຢູ່, ສະຫວັນກໍ່ຈະມົວລົງ, ໂລກກໍ່ຈະຈົມລົງສູ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ
ແລະ ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍ່ຈະດໍາລົງຊີວິດທ່າມກາງໄພອດຢາກ ແລະ ໂຣກລະບາດ. ພຣະອົງກໍ່ຈະ
ສະແດງໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຫັນວ່າ ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ມາເພືຶ່ອຊ່ວຍພວກເຈົົ້າໃຫ້ລອດພົົ້ນ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ແລ້ວພວກເຈົົ້າກໍ່ຈະເປນຄົນບາບໜາຕະຫອດໄປ ແລະ ພວກເຈົົ້າຈະເປນຊາກສົບ
ຕະຫອດໄປ. ພວກເຈົົ້າຄວນຮູ້ໄວ້ວ່າ ຖ້າເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ມີຊີວິດຢູ່, ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍ່ຈະປະສົບກັບ
ຄວາມຫາຍະນະທີຶ່ບໍ່ສາມາດຫົບຫີກໄດ້ ແລະ ພົບວ່າມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະຫົບໜີການລົງໂທດທີຶ່ຮ້າຍ
ແຮງຍິຶ່ງຂົ້ນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕັດສິນໃຫ້ເກີດຂົ້ນຕໍ່ມະນຸດຊາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຖ້າເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດານີົ້ບໍ່
ໄດ້ກໍາເນີດ, ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນກໍ່ຈະຢູ່ໃນສະພາວະທີຶ່ພວກເຈົົ້າຂຊີວິດ ໂດຍທີຶ່ບໍ່ສາມາດດໍາລົງຊີວິດ
ແລະ ອະທິຖານຫາຄວາມຕາຍໂດຍທີຶ່ບໍ່ສາມາດຕາຍ; ຖ້າເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ມີຊີວິດຢູ່, ແລ້ວພວກເຈົົ້າກໍ່ຈະ
ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄວາມຈິງ ແລະ ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນມືົ້ນີົ້ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຈົາົ້
ຈະຖືກພຣະເຈົົ້າລົງໂທດ ຍ້ອນຄວາມຜິດບາບທີຶ່ຮ້າຍແຮງຂອງພວກເຈົົ້າ. ພວກເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ຖ້າບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນການທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າກັບຄືນມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ, ບໍ່ມີຜໃູ້ ດຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ; ແລະ ຖ້າບໍ່
ແມ່ນຍ້ອນການມາເຖິງຂອງເນືົ້ອໜັງນີົ້, ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະນໍາການສິົ້ນສຸດມາສູຍ
່ ຸກເດີມຕັົ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ?
ເມືຶ່ອເປນແບບນີົ້, ພວກເຈົົ້າຍັງສາມາດປະຕິບັດການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າບ?
ຍ້ອນພວກເຈົົ້າສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫາຍຢ່າງຈາກມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້, ເປນຫຍັງພວກ
ເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ຍອມຮັບພຣະອົງຢ່າງຍິນດີ?
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ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົາົ້ ໃຈໄດ້. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນ
ວ່າທາງເລືອກຂອງເຈົົ້າຖືກຕ້ອງ ຫື ບໍ່ ຫື ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດສໍາ
ເລັດໄດ້ ຫື ບ,ໍ່ ແລ້ວເປນຫຍັງເຈົົ້າຈິຶ່ງບໍ່ລອງສ່ຽງເບິຶ່ງ ແລະ ເບິຶ່ງວ່າມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້ຈະເປນ
ປະໂຫຍດຫາຍຕໍ່ຕົວເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ແລະ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ທໍາການອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ ຫື ບ?
ໍ່ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ເຮົາຕ້ອງບອກເຈົົ້າວ່າ ໃນເວລາຂອງໂນອາ, ມະນຸດກິນ ແລະ ດືຶ່ມ, ແຕ່ງດອງ ແລະ ຍິນຍອມ
ແຕ່ງດອງຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທົນເບິຶ່ງບໍ່ໄດ້, ສະນັົ້ນ ພຣະອົງຈິຶ່ງສົົ່ງນໍໍ້າຖ້ວມຄັົ້ງໃຫຍ່ມາເພືອ
ຶ່ ທໍາລາຍ
ມະນຸດຊາດ, ເວັົ້ນໄວ້ແຕ່ຄອບຄົວຂອງໂນອາທີຶ່ມແ
ີ ປດຄົນ ແລະ ສັດປີກ ແລະ ສັດປ່າທຸກຊະນິດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ຄົນທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ເວັົ້ນໄວ້ນັົ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ຈົງຮັກ
ພັກດີຕໍ່ພຣະອົງຈົນເຖິງທີສ
ຶ່ ຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງຍຸກຈະເປນເວລາທີຶ່ມີຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຫາຍ
ຈົນພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດທົນເບິຶ່ງໄດ້ ແລະ ມະນຸດຊາດໃນທັງສອງຍຸກກໍ່ເສືອ
ຶ່ ມຊາມຫາຍ ແລະ ປະຕິເສດ
ວ່າພຣະເຈົົ້າເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ທໍາລາຍພຽງແຕ່ຄົນໃນເວລາຂອງໂນອາ.
ມະນຸດຊາດໃນທັງສອງຍຸກໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າເສຍໃຈຫາຍ ແຕ່ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຍັງອົດທົນກັບມະນຸດໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍຈົນຮອດຕອນນີົ້. ເປນຫຍັງຈິຶ່ງເປນແນວນີົ້? ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍສົງໄສບວ່າເປນຫຍັງ? ຖ້າ
ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ແທ້ໆ ແລ້ວເຮົາຈະບອກພວກເຈົົ້າ. ເຫດຜົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະແດງຄວາມກະລຸນາຕໍ່ມະນຸດ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍບໍ່ແມ່ນເພາະພວກເຂົາເສືຶ່ອມຊາມໜ້ອຍກວ່າຄົນໃນເວລາຂອງໂນອາ ຫື ພວກເຂົາກັບ
ໃຈມາຫາພຣະເຈົົ້າ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຊີໃນຍຸກສຸດທ້າຍກ້າວໜ້າຫາຍຈົນພຣະເຈົົ້າ
ບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈທໍາລາຍພວກເຂົາໄດ້. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປນຍ້ອນວ່າພຣະເຈົົ້າມີພາລະກິດທີຶ່ຕ້ອງ
ເຮັດໃນຄົນກຸ່ມໜຶ່ງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະເຮັດພາລະກິດນີົ້ດ້ວຍພຣະອົງເອງໃນການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າຈະເລືອກເອົາສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄົນກຸ່ມນີົ້ໃຫ້
ເປນເປົັ້າໝາຍໃນຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງ ແລະ ໝາກຜົນໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ
ແລະ ນໍາຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ໄປສູ່ຍຸກໃໝ່. ດັົ່ງນັົ້ນ ບໍ່ວ່າຫຍັງກໍ່ຕາມ, ລາຄານີົ້ທພ
ີຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ຈ່າຍກໍ່ເປນການ
ກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດທີຶ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງຈະເຮັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍທັງສິົ້ນ.
ຂໍ້ແທ້ຈິງທີພ
ຶ່ ວກເຈົົ້າໄດ້ມາເຖິງມືົ້ນີົ້ກໍ່ເນືຶ່ອງຈາກເນືົ້ອໜັງນີົ້. ມັນເປນເພາະພຣະເຈົົ້າດໍາລົງຊີວິດໃນເນືົ້ອ
ໜັງ ພວກເຈົົ້າຈຶ່ງມີໂອກາດລອດຊີວິດ. ຄວາມໂຊກດີທັງໝົດນີົ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຍ້ອນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ
ຄົນນີ.ົ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງເທົົ່ານີົ້, ແຕ່ໃນທີຶ່ສຸດ ທຸກຊົນຊາດຈະນະມັດສະການມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້
ພ້ອມທັງຂອບໃຈ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງມະນຸດທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນຄົນນີົ້, ເພາະມັນຄືຄວາມຈິງ, ຊີວິດ ແລະ ຫົນທາງ
ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ນໍາມາ ເຊິຶ່ງຊ່ວຍມະນຸດຊາດທັງປວງ, ບັນເທົາຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າ,
ເຮັດໃຫ້ໄລຍະທາງລະຫວ່າງພວກເຂົາສັົ້ນລົງ ແລະ ເປີດຄວາມເຊືຶ່ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມຄິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດ. ມັນເປນພຣະອົງທີຶ່ໄດ້ຮັບສະຫງ່າລາສີຫາຍຂນ
ົ້ ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດທີຶ່
ທໍາມະດາຄົນນີົ້ບໍ່ສົມຄວນແກ່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ການເຄົາລົບບູຊາຂອງເຈົົ້າບ? ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທາໍ ມະ
ດາດັົ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່ຈະຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະຄຣິດບ? ມະນຸດຄົນດັົ່ງກ່າວທີຶ່ໄດ້ເວັົ້ນຊີວິດມະນຸດຊາດ
107

ຈາກໄພພິບັດບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂົາທີຈ
ຶ່ ະ
ຍດຖືພຣະອົງບ? ຖ້າພວກເຈົົ້າປະຕິເສດຄວາມຈິງທີຶ່ກ່າວອອກຈາກປາກຂອງພຣະອົງ ແລະ ລັງກຽດ
ການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງທ່າມກາງພວກເຈົົ້າ, ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂົ້ນກັບພວກເຈົົ້າໃນທີຶ່ສຸດ?
ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍເກີດຂົ້ນຜ່ານມະນຸດທໍາມະດາຄົນນີົ້. ພຣະອົງຈະ
ປະທານທຸກສິຶ່ງໃຫ້ແກ່ເຈົາົ້ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈະສາມາດຕັດສິນທຸກສິຶ່ງທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ເຈົົ້າ. ມະນຸດແບບນີົ້ຈະສາມາດເປນດັົ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າພຣະອົງເປນບ: ເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ
ຫາຍທີຶ່ບໍ່ສົມຄວນຖືກກ່າວເຖິງ? ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງພທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໝັົ້ນບ?
ການເປນພະຍານເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງພທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໝັົ້ນບ? ຫື
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະອົງນໍາມາບໍ່ສົມຄວນໃຫ້ພວກເຈົົ້າໄດ້ຍ່າງບ? ເມືຶ່ອໄດ້ເວົົ້າ ແລະ ເຮັດທຸກສິຶ່ງແລ້ວ,
ແມ່ນຫຍັງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າກຽດຊັງພຣະອົງ ແລະ ໂຍນພຣະອົງອອກໄປ ແລະ ມອບບ່ອນນອນທີຶ່
ກວ້າງໃຫ້ພຣະອົງ? ນັົ້ນຄືມະນຸດຄົນນີົ້ທີຶ່ສະແດງຄວາມຈິງ, ນັົ້ນຄືມະນຸດຄົນທີຶ່ໃຫ້ຄວາມຈິງ ແລະ
ນັົ້ນຄືມະນຸດຄົນນີົ້ທີຶ່ມອບເສັົ້ນທາງໃຫ້ພວກເຈົົ້າໄດ້ຕິດຕາມ. ມັນເປນໄປໄດ້ບວ່າພວກເຈົົ້າຍັງບໍ່
ສາມາດຄົົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າພາຍໃນຄວາມຈິງເຫົົ່ານີົ້? ຖ້າບໍ່ມີພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ, ມະນຸດຊາດຈະບໍ່ສາມາດລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນ, ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີການບັງເກີດເປນມະນຸດ
ໃນມືົ້ນີົ້ ຄົນທີຶ່ລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກພຣະເຈົົ້າ ຫື ເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃ
ໝ່ຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າບໍ່ມີການມາເຖິງຂອງມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້, ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນໃບ
ໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະໄດ້ເຫັນ, ຍ້ອນພວກເຈົົ້າທຸກຄົນເປນ
ສິຶ່ງຂອງທີຶ່ຄວນຖືກທໍາລາຍຕັົ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ. ຍ້ອນການເຖິງມາຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ໃຫ້ອະໄພພວກເຈົົ້າ ແລະ ສະແດງຄວາມເມດຕາໃຫ້ແກ່ພວກເຈົົ້າ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາຕ້ອງປະໄວ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຈົົ້າໃນຕອນສຸດທ້າຍກໍ່ຍັງເປນສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້:
ມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້ ເຊິຶ່ງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິຶ່ງຕພ
ໍ່ ວກ
ເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທພ
ີຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດທ່າມກາງມະນຸດແລ້ວ.

ມີພ ຽງແ ຕ່ພ ຣະ ຄຣິດ ແ ຫ ່ງ ຍຸກ ສຸດ ທ ້າ ຍເທ ົົ່າ ນ ັົ້ນ ທ ີຶ່ສ າ ມາ ດມອບ
ຫ ົ ນ ທ າ ງ ແ ຫ ່ງ ຊີວ ິດ ຊົົ່ວ ນ ິດ ນ ິລ ັນ ໃຫ ້ກ ັບ ມະ ນ ຸດ ໄດ້
ຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນໃດກສາມາດມີໄດ້ ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນສິງຶ່ ທີຶ່ຄົນໃດກສາມາດໄດ້
ຮັບຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າຊີວິດແມ່ນສາມາດມາຈາກພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມີ
ພຽງພຣະເຈົົ້າເອງທີຶ່ມີແກ່ນແທ້ຂອງຊີວິດ ແລະ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າເອງທີຶ່ມີຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ. ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນບໍ່ເກີດແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເປນບໍ່ນໍໍ້າທີຶ່ມີນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດຫັົ່ງໄຫຢູຕ
່ ະຫອດ
ເວລາ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ພຣະອົງສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
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ພະລັງແຫ່ງຊີວິດ, ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງທີຶ່ນໍາຊີວິດມາສູ່ມະນຸດ ແລະ ເສຍສະລະຫາຍເພືຶ່ອ
ມະນຸດອາດຈະໄດ້ຮັບຊີວິດ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າພຣະເຈົົ້າເອງເປນຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງເປນ
ຫົນທາງແຫ່ງການຟືັ້ນຟູຊີວິດຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍຂາດໄປຈາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດຈັກເທືອ
ຶ່
ແລະ ພຣະອົງອາໄສຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດຕະຫອດເວລາ. ພຣະອົງໄດ້ເປນກໍາລັງຜັກດັນໃນການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ, ເປນຮາກຖານໃຫ້ກັບການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ເປນແຫ່ງທີຶ່ອຸດົມສົມບູນສໍາ
ລັບການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດຫັງຈາກການກໍາເນີດ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມະນຸດເກີດຂົ້ນໃໝ່ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດສາມາດດໍາລົງໃນທຸກບົດບາດຂອງຊີວິດຂອງເຂົາຢ່າງໜຽວແໜ້ນ. ຍ້ອນອໍານາດຂອງພຣະອົງ
ແລະ ພະລັງຊີວິດທີຶ່ບໍ່ສາມາດດັບສູນໄດ້ຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດດໍາລົງຊີວິດສືບຕໍ່ຈາກຮຸ່ນສູ່
ຮຸ່ນ ເຊິຶ່ງພະລັງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນຮາກຖານໃນການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ເສຍສະລະໃນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີມະນຸດທໍາມະດາຄົນໃດເຄີຍເສຍສະລະມາກ່ອນ. ພະລັງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ສາມາດເອົາຊະນະເໜືອລິດອໍານາດທັງປວງ; ນອກຈາກນັົ້ນ ມັນຍັງຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າລິດອໍານາດໃດໆທັງ
ປວງ. ຊີວິດຂອງພຣະອົງເປນຢູ່ຊົົ່ວນິດນິລັນ, ລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງເໜືອທໍາມະຊາດ ແລະ ພະລັງ
ແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະອົງບສ
ໍ່ າມາດຖືກເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ ຫື ກໍາລັງໃດໆຂອງສັດຕູ. ພະລັງ
ແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າມີຢູ່ ແລະ ສ່ອງແສງເປົ່ງປະກາຍໄປທົົ່ວ ບໍ່ວ່າຈະເປນເວລາ ຫື ສະຖານທີຶ່ໃດກ
ຕາມ. ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກອາດໄດ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫວງ, ແຕ່ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່
ຄືເກົົ່າຕະຫອດໄປ. ທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງຈາກໄປ ແຕ່ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງຢູ່ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າເປນບໍ່ເກີດ
ແຫ່ງການມີຊີວິດຢູ່ຂອງທຸກຢ່າງ ແລະ ຮາກຖານຂອງການມີຊີວິດຢູຂ
່ ອງພວກມັນ. ຊີວິດຂອງມະນຸດ
ເກີດມາຈາກພຣະເຈົົ້າ, ການມີຢູ່ຂອງສະຫວັນກຍ້ອນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການມີຢູ່ຂອງແຜ່ນດິນໂລກເກີດ
ມາຈາກລິດອໍານາດແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດທີຶ່ມີພະລັງທີຶ່ສາມາດຢູ່ເໜືອອໍານາດການ
ປົກຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດທີຶ່ແຂງແກ່ນສາມາດລອດພົົ້ນຈາກຂອບເຂດອໍານາດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີົ້ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເປນໃຜ, ທຸກຄົນຕ້ອງຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ທຸກຄົນຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຄໍາສັົ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫີກໜີ
ໄປຈາກມືຂອງພຣະອົງໄດ້.
ບາງເທືຶ່ອ ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງການໃນປດຈຸບັນແມ່ນການຮັບຊີວິດ ຫື ບາງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າກຕ້ອງການຮັບ
ຄວາມຈິງ. ບໍ່ວ່າຈະເປນກລະນີໃດກຕາມ, ເຈົົ້າຕ້ອງການຊອກຫາພຣະເຈົາົ້ , ຊອກຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າ
ສາມາດເພິຶ່ງພາໄດ້ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ສາມາດມອບຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນໃຫ້ກັບເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າຕ້ອງການຮັບຊີວິດ
ຊົົ່ວນິດນິລັນ, ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈບໍ່ເກີດແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນກ່ອນ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃສ
ກ່ອນ. ເຮົາໄດ້ເວົົ້າແລ້ວວ່າ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຊີວິດທີຶ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ສາມາດມີຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດໄດ້. ເມືຶ່ອພຣະອົງບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ສະນັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງເປນຊີວິດ
ນິດນິລັນ; ຍ້ອນມີພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ, ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າເອງຄືຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ.
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ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ, ເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃສ ແລະ ຈະຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວ
ນິດນິລັນນີົ້ໄດ້ແນວໃດ. ໃຫ້ພວກເຮົາມາສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາສອງຢ່າງນີົ້ໂດຍແຍກກັນ.
ຖ້າເຈົົ້າຕ້ອງການຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນຢ່າງແທ້ຈງິ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າກະຕືລືລົົ້ນໃນການ
ຊອກຫາມັນ ແລ້ວຈົງົ່ ຕອບຄໍາຖາມນີົ້ກ່ອນ: ໃນປດຈຸບັນນີົ້ ພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃສ? ບາງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າຈະຕອບ
ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າອາໄສຢູ່ໃນສະຫວັນ, ແນ່ນອນ ພຣະອົງຈະບໍ່ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈົົ້າ, ແມ່ນບ?”
ບາງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າອາດເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າອາໄສຢູ່ທ່າມກາງທຸກສິຶ່ງຢ່າງແນ່ນອນ. ຫືເຈົົ້າອາດເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າ
ອາໄສຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ ຫື ພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ. ເຮົາບໍ່ປະຕິເສດໃນສິຶ່ງນີົ້ເລີຍ
ແຕ່ເຮົາຕ້ອງອະທິບາຍບັນຫາໃຫ້ຈະແຈ້ງ. ມັນບໍ່ຖືກທັງໝົດທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າອາໄສຢູ່ໃນຫົວໃຈ
ຂອງມະນຸດ ແຕ່ມັນກບຜ
ໍ່ ິດທັງໝົດເຊັົ່ນກັນ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ທ່າມກາງຄົນທີຶ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົາົ້
ມີຜູ້ຄົນທີຶ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງ ແລະ ມີຜູ້ຄົນທີຶ່ມຄ
ີ ວາມເຊືຶ່ອຜິດ, ມີຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຫັນດີ ແລະ ຜູ້
ຄົນທີຶ່ພຣະອົງບໍ່ເຫັນດີ, ມີຜູ້ຄົນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໃຈ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະອົງກຽດຊັງ ແລະ ມີຜູ້ຄນ
ົ
ທີຶ່ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະອົງຈະທໍາລາຍ. ສະນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າອາໄສ
ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຄົນ ແຕ່ເປນຄົນຈໍານວນໜ້ອຍ ແລະ ຄົນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້
ຈິງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ, ຄົນທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າເຫັນດີ, ຄົນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໃຈ ແລະ ຄົນທີຶ່ພຣະອົງຈະເຮັດ
ໃຫ້ສົມບູນ. ພວກເຂົາແມ່ນຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້ານໍາພາ. ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົົ້ານໍາພາພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈງຶ່
ເປນຄົນທີຶ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ເຫັນຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຜິດ, ຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຫັນດີ, ຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງ, ຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກພຣະເຈົົ້າ
ທໍາລາຍ, ພວກເຂົາຈະຖືກພຣະເຈົົ້າປະຕິເສດ, ຖືກເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໂດຍປາສະຈາກຫົນທາງແຫ່ງ
ຊີວິດ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ເປນຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃສ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຜູ້ຄົນທີຶ່ມີພຣະເຈົົ້າອາໄສ
ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຢູ່ໃສ. ພວກເຂົາແມ່ນຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະທານຫົນທາງແຫ່ງ
ຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນໃຫ້ ແລະ ພວກເຂົາເປນຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າ. ໃນປດຈຸບັນນີົ້ ເຈົົ້າຮູ້ຈັກບວ່າ
ພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃສ? ພຣະເຈົົ້າທັງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງມະນຸດ. ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ຢໃູ່ ນ
ໂລກຝ່າຍວິນຍານ ແລະ ຢູ່ເໜືອສິຶ່ງທັງໝົດ ແຕ່ຢເູ່ ທິງແຜ່ນດິນໂລກຫາຍກວ່າ ເຊິຶ່ງເປນບ່ອນທີຶ່
ມະນຸດອາໄສຢູ່. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ການມາເຖິງຂອງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນໄດ້ຮັບເອົາບາດກ້າວຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເຂົົ້າສູ່ດິນແດນໃໝ່. ພຣະເຈົົ້າມີອໍານາດປົກຄອງເໜືອທຸກສິຶ່ງ ແລະ ພຣະອົງ
ເປນເສົາຫັກຂອງມະນຸດທີຶ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງ
ມະນຸດ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດນໍາຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດມາສູ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ນໍາ
ມະນຸດເຂົົ້າສູ່ຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ. ພຣະອົງໄດ້ລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ອາໄສທ່າມກາງມະນຸດ
ເພືຶ່ອມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເພືຶ່ອມະນຸດຈະມີຊີວິດຢູ່. ໃນເວລາດຽວກັນ ພຣະເຈົົ້າ
ຍັງສັົ່ງທຸກສິງຶ່ ໃນທັງໝົດທັງມວນເພືຶ່ອອໍານວຍການຮ່ວມມືກັບການຄຸ້ມຄອງທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ
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ທ່າມກາງມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ຖ້າເຈົົ້າພຽງຮັບຮູ້ທິດສະດີທີຶ່ວ່າ ພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນແຜ່ນດິນສະຫວັນ
ແລະ ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງແຫ່ງການມີຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າທ່າມກາງມະນຸດ
ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຊີວິດຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງຈັກເທືຶ່ອ.
ພຣະເຈົົ້າເອງເປນຊີວິດ ແລະ ເປນຄວາມຈິງ ແລະ ຊີວິດ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງດໍາລົງຢູ່
ຮ່ວມກັນ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຈິງໄດ້ຈະບໍ່ສາມາດຮັບຊີວິດໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າປາສະຈາກ
ການນໍາ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການສະໜອງຄວາມຈິງ, ເຈົົ້າຈະຮັບພຽງຕົວໜັງສື, ທິດສະດີ
ແລະ ເໜືອສິຶ່ງອືຶ່ນໃດກຄື ຄວາມຕາຍ. ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າມີຢູ່ຕະຫອດໄປ ແລະ ຄວາມຈິງ ແລະ
ຊີວິດຂອງພຣະອົງດໍາລົງຢູ່ຮ່ວມກັນ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຄົົ້ນພົບບໍ່ເກີດແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໄໍ່ ດ້
ຮັບການບໍາລຸງແຫ່ງຊີວິດ; ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບການສະໜອງຂອງຊີວິດ ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມຈິງ
ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ນອກຈາກຈິນຕະນາການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດແລ້ວ ຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງເຈົົ້າ
ຈະບໍ່ມີຫຍັງເລິຍ ນອກຈາກເນືົ້ອໜັງຂອງເຈົົ້າ, ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເນົົ່າເໝັນຂອງເຈົົ້າ. ຈົົ່ງຮູ້ວ່າ ຄໍາເວົົ້າໃນໜັງ
ສືບໍ່ນັບເປນຊີວິດ, ການບັນທກປະຫວັດສາດບໍ່ສາມາດນໍາມານະມັດສະການວ່າເປນຄວາມຈິງ ແລະ
ລະບຽບການຈາກອະດີດບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວໃນປດຈຸບັນໄດ້. ມີພຽງແຕ່
ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສໍາແດງໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ອາໄສທ່າມກາງມະນຸດ ທີຶ່
ເປນຄວາມຈິງ, ເປນຊີວິດ, ເປນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫົນທາງແຫ່ງການປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະອົງ. ຖ້າເຈົົ້ານໍາການບັນທກຂອງພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ
ຊ່ວງຍຸກອະດີດຈົນຮອດປດຈຸບັນໄປໃຊ້, ນັົ້ນກເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເປນນັກບູຮານຄະດີ ແລະ ທາງດຽວທີຶ່ຈະ
ໃຫ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເຈົົ້າກຄື ເຈົົ້າບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບພວກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບມລະດົກທາງ
ປະຫວັດສາດ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ເຈົົ້າເຊືຶ່ອສະເໝີໃນຮ່ອງຮອຍຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດໃນ
ອະດີດທີຶ່ຜ່ານມາ, ພຽງແຕ່ເຊືຶ່ອໃນເງົາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ ໃນ
ເວລາທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ. ເຈົົ້າບໍ່ເຊືຶ່ອໃນທິດທາງຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ, ບໍ່ເຊືຶ່ອໃນຮູບລັກສະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແລະ
ບໍ່ເຊືຶ່ອໃນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີຶ່ ພຣະເຈົົ້າສໍາແດງໃນປດຈຸບັນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຈົົ້າກເປນຄົນທີຶ່
ຝນກາງເວັນໂດຍບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປນຈິງເລີຍ . ຖ້າໃນ
ປດຈຸບັນ ເຈົົ້າຍັງຍດຕິດກັບຄໍາເວົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດນໍາຊີວິດມາໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້ , ເຈົົ້າກເປນທ່ອນໄມ້
ຕາຍທີຶ່ໝົດຫວັງທ່ອນໜຶ່ງ [ກ], ຍ້ອນວ່າເຈົົ້າຫົວບູຮານເກີນໄປ, ຫົວແຂງເກີນໄປ, ບໍ່ຍອມຮັບ
ເຫດຜົນຫຍັງເລີຍ!

ໝາຍເຫດ:
ກ. ທ່ອນໄມ້ຕາຍ: ສໍານວນພາສາຈີນທີຶ່ໝາຍເຖິງ “ເກີນຄວາມຊ່ວຍເຫືອ”.
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ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະຄຣິດທີຶ່ສາມາດ
ມອບຄວາມຈິງໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ຫາຍເກີນໄປກວ່າສິຶ່ງນີົ້ ຍ້ອນພຣະອົງມີ
ທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສະຕິປນຍາໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້. ຜູ້ຄົນທີຶ່ເອີົ້ນຕົນເອງວ່າ ພຣະຄຣິດ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແມ່ນນັກຫອກລວງ. ພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ພຣະອົງຍັງເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງພິເສດ ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ
ແລະ ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເລັດທ່າມກາງມະນຸດ. ເນືົ້ອໜັງນີບ
ົ້ ໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄົນໃດ
ສາມາດທົດແທນໄດ້ ແຕ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ສາມາດແບກຫາບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີຶ່ ແລະ ສໍາແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະໜອງຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດ. ບໍ່ໄວກຊ້າ ຜູ້ທີຶ່ປອມເປນພຣະຄຣິດເຫົົ່ານັົ້ນຈະລົົ້ມ
ລະລາຍໄປໝົດ, ເຖິງພວກເຂົາຈະອ້າງວ່າເປນພຣະຄຣິດ ພວກເຂົາກບໍ່ມີທາດແທ້ຂອງພຣະຄຣິດເລີຍ.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ມະນຸດບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດໄດ້, ມີແຕ່ພຣະເຈົົ້າ
ເອງທີຶ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີົ້ ຖ້າເຈົົ້າຕ້ອງການສະແຫວງຫາຫົນທາງ
ແຫ່ງຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງ, ກ່ອນອືຶ່ນເຈົົ້າຕ້ອງຮັບຮູ້ມັນໂດຍການເຂົົ້າມາຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນການປະທານຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ເຈົົ້າຕ້ອງຮັບຮູ້ມັນວ່າ ມັນ
ແມ່ນຍຸກສຸດທ້າຍທີຶ່ພຣະອົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກເພືຶ່ອປະທານຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດ. ສິຶ່ງ
ນີົ້ບໍ່ແມ່ນອະດີດ; ມັນກໍາລັງເກີດຂົ້ນໃນປດຈຸບັນ.
ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍນໍາພາຊີວິດ ແລະ ນໍາພາຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີຶ່ຍືນນານ ແລະ ບໍ່
ສິົ້ນສຸດ. ຄວາມຈິງນີົ້ແມ່ນເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຊີວິດ ແລະ ມັນເປນເສັົ້ນທາງດຽວທີຶ່ມະນຸດຈະ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຫັນດີນໍາ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ
ທີຶ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍມອບໃຫ້ ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຂອງພຣະເຢຊູຈັກເທືຶ່ອ ແລະ
ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການເຂົົ້າປະຕູຂອງອານາຈັກສະຫວັນຈັກເທືຶ່ອ ຍ້ອນເຈົົ້າເປນທັງຫຸ່ນ ແລະ
ນັກໂທດຂອງປະຫວັດສາດ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ບັງຄັບ, ໂດຍຕົວໜັງສື ແລະ ຖືກ
ປະຫວັດສາດໃສ່ໂສ້ ຈະບໍ່ສາມາດຮັບຊີວິດຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະບໍ່ຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຕະຫອດໄປ. ນີົ້
ກຍ້ອນວ່າ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາມີແມ່ນນໍໍ້າສົກກະປົກທີຶ່ຂັງຢູ່ເປນເວລາຫາຍພັນປີ ແທນທີຶ່ຈະເປນນໍໍ້າ
ແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ຫັງໄຫລມາຈາກບັນລັງ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຮັບນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດຈະຍັງຄົງເປນສາກສົບ
ຕະຫອດໄປ, ເປນຂອງຫນ
ິົ້ ໃຫ້ກັບຊາຕານ ແລະ ເປນບຸດຊາຍແຫ່ງນະຮົກ. ແລ້ວ ພວກເຂົາຈະ
ສາມາດເຫັນພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຍດຕິດກັບອະດີດ, ພຽງແຕ່ຮັກສາສິງຶ່
ຕ່າງໆຄ້າຍຄືກັບວ່າພວກມັນຍັງບໍ່ເໜັງຕີງເລີຍ ແລະ ບໍ່ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງສະຖານະພາບໃນ
ປດຈຸບັນ ແລະ ປະຖິົ້ມປະຫວັດສາດ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຢູ່ຕະຫອດເວລາບ? ຂັົ້ນຕອນໃນ
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ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ຄືກັບຄືົ້ນທະເລທີຶ່ຍືຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ສຽງຟ້າຮ້ອງທີຶ່ດງັ
ສະນັົ້ນ, ແຕ່ເຈົົ້ານັົ່ງ ແລະ ລຖ້າຄວາມພິນາດໂດຍບໍ່ດີົ້ນຮົນ, ຍດໝັົ້ນໃນຄວາມໂງ່ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່
ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ເຈົົ້າຈະສາມາດຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປນຄົນທີຶ່ຕິດຕາມບາດຍ່າງຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍໄດ້ແນວໃດ? ເຈົົ້າຈະສາມາດພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າຍດໝັົ້ນວ່າ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເກົົ່າເລີຍໄດ້ແນວໃດ? ພຣະທໍາຂອງໜັງສືຫົວສີເຫືອງຂອງເຈົາົ້
ຈະນໍາພາເຈົົ້າເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ? ພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນຈະນໍາພາເຈົົ້າໃຫ້ສະແຫວງຫາຂັົ້ນຕອນໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ພຣະທໍານັົ້ນຈະນໍາເຈົົ້າຂົ້ນສູ່ແຜ່ນດິນສະຫວັນໄດ້ແນວໃດ? ສິງຶ່
ທີຶ່ເຈົົ້າມີຢູ່ໃນມືຂອງເຈົົ້າແມ່ນຕົວໜັງສືທີຶ່ສາມາດສະໜອງພຽງແຕ່ເຄືຶ່ອງປອບໃຈຊົົ່ວຄາວ, ບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມຈິງທີຶ່ສາມາດໃຫ້ຊີວິດໄດ້. ຂໍ້ພຣະທໍາທີຶ່ເຈົົ້າອ່ານສາມາດພຽງແຕ່ໃຫ້ເຈົົ້າເພີຶ່ມພູນລີົ້ນຂອງເຈົົ້າ
ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຣະທໍາແຫ່ງປດສະຍາທີຶ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ຈັກຊີວິດຂອງມະນຸດ, ຢ່າວ່າແຕ່ຫົນທາງ
ທີຶ່ສາມາດນໍາພາເຈົົ້າໄປສູ່ຄວາມສົມບູນເລີຍ. ຄວາມບໍ່ກົງກັນນີົ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າໄຕ່ຕອງແດ່ບ? ມັນ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ຈັກເຖິງສິຶ່ງລກລັບທີຢ
ຶ່ ູ່ພາຍໃນບ? ເຈົົ້າສາມາດນໍາພາຕົນເອງໄປສະຫວັນເພືຶ່ອພົບ
ກັບພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕົນເອງບ? ຖ້າປາສະຈາກການມາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈະສາມາດນໍາຕົວເອງເຂົົ້າສູ່
ສະຫວັນເພືຶ່ອມີຄວາມສຸກແບບຄອບຄົວດຽວກັນກັບພຣະເຈົົ້າບ? ໃນຕອນນີົ້ ເຈົົ້າຍັງກໍາລັງຝນຢູ່ບ?
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຂແນະນໍາໃຫ້ເຈົົ້າຢຸດຝນ ແລະ ເບິຶ່ງວ່າ ແມ່ນໃຜທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນ
ຕອນນີົ້, ເບິຶ່ງວ່າໃຜທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນການຊ່ວຍມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຢຸດ,
ເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຊີວິດອີກຕໍ່ໄປ.
ຜູ້ຄົນທີຶ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຊີວິດໂດຍບໍ່ເພິຶ່ງພາຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະຄຣິດກ່າວໄວ້ ແມ່ນຄົນທີຶ່ເປນຕາໜ່
າຍທີຶ່ສຸດໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ພຣະຄຣິດນໍາມາໃຫ້ ແມ່ນຄົນ
ທີຶ່ຫົງໃນຄວາມເພີົ້ຝນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຈະ
ຖືກພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງຕະຫອດໄປ. ພຣະຄຣິດເປນປະຕູໃຫ້ມະນຸດເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສາມາດອ້ອມຜ່ານພຣະອົງໄປໄດ້. ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສາມາດຖືກພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ
ນອກຈາກຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ. ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ເຈົົ້າຕ້ອງຍອມຮັບພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງຫົນທາງຂອງພຣະອົງ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຄິດເຖິງພຽງແຕ່ການຮັບພອນ ໃນ
ຂະນະທີຶ່ບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບການສະໜອງຊີວດ
ິ . ພຣະຄຣິດມາໃນຊ່ວງ
ຍຸກສຸດທ້າຍ ເພືຶ່ອວ່າທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງຊີວິດ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການສິົ້ນສຸດຍຸກເກົົ່າ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເປນເສັົ້ນທາງທີຶ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ພຣະອົງ
ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ເຈົົ້າກ່າວໂທດ, ກ່າວໝິຶ່ນປະໝາດ ຫື ເຖິງກັບຂົົ່ມເຫັງພຣະອົງ, ເຈົົ້າກຈະຖືກເຜົາໄ
ໝ້ຕະຫອດໄປຊົົ່ວນິດນິລັນ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າອານາຈັກຂອງພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ. ຍ້ອນພຣະຄຣິດອົງນີົ້
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ເອງເປນການສະແດງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ການສະແດງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຂອງຜູ້ທພ
ີຶ່ ຣະເຈົົ້າໄວ້ໃຈ
ໃຫ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່
ສາມາດຍອມຮັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ກະທໍາ, ເຈົົ້າກກ່າວໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ. ຜົນກໍາທີຶ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ກ່າວໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະໄດ້ຮັບແມ່ນເຮັດໃຫ້ທຸກ
ຄົນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍຕົວມັນເອງຢູແ
່ ລ້ວ. ພ້ອມນີົ້ ເຮົາຂບອກເຈົົ້າວ່າ ຖ້າເຈົົ້າຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ
ແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ຖ້າເຈົົ້າປະຕິເສດພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ຈະບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສາມາດແບກຮັບຜົນ
ຕາມມາແທນເຈົົ້າໄດ້. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ນັບຕັົ້ງແຕ່ມືົ້ນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ ເຈົົ້າຈະບໍ່ມີໂອກາດໃນການໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າອີກແລ້ວ; ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມໄຖ່ຕົນເອງ, ເຈົົ້າກຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນ
ໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົົ້າອີກຕໍ່ໄປ. ຍ້ອນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຕໍ່ຕາ້ ນບໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າປະຕິເສດບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງມີ
ຊີວິດທີຶ່ອ່ອນແອ ແຕ່ເປນພຣະຄຣິດ. ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າຜົນຕາມມາຈະແມ່ນຫຍັງ? ເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມ
ຜິດພາດນ້ອຍໆ ແຕ່ເປນການກະທໍາຄວາມຜິດທາງອາຍາທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍຫາຍ. ດ້ວຍເຫດນີົ້ ເຮົາຈຶ່ງຂ
ແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນຍິຶ່ງແຂ້ວຂອງເຈົົ້າຕໍ່ໜ້າຄວາມຈິງ ຫື ວິຈານຢ່າງບໍ່ລະມັດລະວັງ ຍ້ອນມີພຽງແຕ່
ຄວາມຈິງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດນໍາຊີວິດມາໃຫ້ເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງ ນອກຈາກຄວາມຈິງທີຶ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເກີດໃໝ່ ແລະ ເຫັນໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້.

ກະ ກຽມຄວາ ມດີໃຫ ້ພ ຽງພ ສໍາ ລັບ ຈຸດ ໝ າ ຍປາ ຍທ າ ງຂອງເຈົົ້າ
ເຮົາໄດ້ເຮັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງທ່າມກາງພວກເຈົົ້າ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ເຮົາໄດ້ກ່າວຖ້ອຍຄໍາຈໍານວນ
ໜຶ່ງເຊັົ່ນກັນ. ແຕ່ເຮົາກສ
ໍ່ າມາດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮູ້ຮູ້ສກວ່າ ພຣະທໍາຂອງເຮົາ ແລະ ພາລະກິດຂອງເຮົາຍັງບທ
ໍ່ ັນ
ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດຂອງເຮົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍຢ່າງສົມບູນ. ເນືອ
ຶ່ ງຈາກວ່າໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້
ພາລະກິດຂອງເຮົາບແ
ໍ່ ມ່ນເພືຶ່ອເຫັນແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜງຶ່ ຫື ຜູ້ຄົນໃດໜງຶ່ ແຕ່ແມ່ນເພືຶ່ອສະແດງອຸປະນິໄສໂດຍ
ທໍາມະຊາດຂອງເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ຍ້ອນຫາຍສາເຫດ ບາງເທືອ
ຶ່ ກອ
ໍ່ າດເປນຍ້ອນບໍ່ມີເວລາ ຫື ຫຍຸ້ງ
ຢູ່ກັບວຽກ, ຜູ້ຄົນຈງຶ່ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃດໆກ່ຽວກັບເຮົາຈາກອຸປະນິໄສຂອງເຮົາເລີຍ. ເພາະສະນັົ້ນ ເຮົາ
ຈຶ່ງກ້າວເຂົົ້າສູ່ແຜນການໃໝ່ຂອງເຮົາ, ພາລະກິດຂັນ
ົ້ ສຸດທ້າຍຂອງເຮົາ ແລະ ເປີດໜ້າໃໝ່ໃນພາລະກິດ
ຂອງເຮົາ ເພືອ
ຶ່ ໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນທີຶ່ເຫັນເຮົາຈະທຸບຕີເອິກຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ຄໍໍ່າຄວນຢູ່ບໍ່ເຊົາຍ້ອນການ
ມີຢຂ
ູ່ ອງເຮົາ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ເຮົາຈະນໍາຈຸດຈົບຂອງມະນຸດມາສູ່ໂລກ ແລະ ນັບຈາກຈຸດນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ ເຮົາ
ຈະເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງເຮົາຕໍ່ໜາ້ ມະນຸດຊາດ ເພືຶ່ອໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນທີຶ່ຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະ ທຸກຄົນທີບ
ຶ່ ໍ່
ຮູ້ຈັກເຮົາໄດ້ເຫັນເຕັມຕາ ແລະ ຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ມາເຖິງໂລກມະນຸດແທ້ໆ, ໄດ້ມາຍັງແຜ່ນດິນໂລກບ່ອນທີຶ່
ທຸກສິງຶ່ ຢ່າງແຜ່ຂະຫຍາຍ. ນີົ້ແມ່ນແຜນການຂອງເຮົາ ແລະ “ການສາລະພາບ” ດຽວຂອງເຮົາຕັງົ້ ແຕ່ທີຶ່ເຮົາ
ໄດ້ສ້າງມະນຸດຊາດ. ຂໃຫ້ພວກເຈົົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ເຝົັ້າຕິດຕາມທຸກການເຄືອ
ຶ່ ນໄຫວຂອງເຮົາຢ່າງຕັົ້ງໃຈ,
ເພາະໄມ້ຄ້ອນຂອງເຮົາຍັບເຂົົ້າໃກ້ມະນຸດຊາດ, ເຂົາົ້ ໃກ້ບັນດາຜູ້ທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ.
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ເຮົາລິເລີຶ່ມພາລະກິດທີຶ່ເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຮ່ວມກັບສະຫວັນ. ແລ້ວເຮົາຍ່າງໄປມາທ່າມກາງກະແສ
ຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ຍັບໄປມາລະຫວ່າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດສັງເກດເຫັນ
ການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງເຮົາ ຫື ສັງເກດເຫັນພຣະທໍາຂອງເຮົາ. ສະນັົ້ນ, ແຜນການຂອງເຮົາຈຶ່ງສືບຕມ
ໍ່ ີ
ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງລ່ຽນໄຫ. ມັນເປນຍ້ອນວ່າຄວາມຮູ້ສກທັງໝົດຂອງພວກເຈົົ້າມນຊາ ພວກເຈົົ້າຈິຶ່ງ
ບໍ່ຮູ້ຂັົ້ນຕອນພາລະກິດຂອງເຮົາ. ແຕ່ຈະມີມືົ້ໜຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈະຮັບຮູ້ເຈດຕະນາຂອງເຮົາ. ໃນ
ປດຈຸບັນ, ເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ນໍາພວກເຈົົ້າ ແລະ ທົນທຸກຮ່ວມກັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ເຮົາໄດ້ເລີຶ່ມເຂົົ້າໃຈ
ທ່າທີຶ່ໆມະນຸດຊາດມີຕໍ່ເຮົາມາດົນນານແລ້ວ. ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການເວົົ້າເພີຶ່ມເຕີມ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ເຮົາຈະ
ຕ້ອງການນໍາເອົາຄວາມອັບອາຍມາສູ່ພວກເຈົົ້າໂດຍຍົກຕົວຢ່າງເພີຶ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີຶ່ເຈັບປວດນີົ້
ຂົ້ນມາເວົົ້າ. ເຮົາຫວັງພຽງແຕ່ໃຫ້ພວກເຈົົ້າຈືຶ່ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າໄດ້ກະທໍາໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກເຈົົ້າ
ເພືຶ່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຈົດຈໍາເລືຶ່ອງລາວຂອງພວກເຮົາໃນວັນທີຶ່ພວກເຮົາພົບກັນອີກຄັົ້ງ. ເຮົາບໍ່ຢາກກ່າວ
ຫາຜູ້ໃດໃນພວກເຈົົ້າຢ່າງຜິດໆ ເພາະວ່າເຮົາປະຕິບັດຢ່າງທ່ຽງທໍາ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີສັກສີ. ແນ່ນອນ
ເຮົາຍັງຫວັງວ່າພວກເຈົົ້າຈະສາມາດຊືຶ່ສັດ ແລະ ບເໍ່ ຮັດສິຶ່ງໃດທີຶ່ຂັດຕໍ່ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ຫື
ສໍານກຂອງເຈົົ້າເອງ. ນີົ້ເປນສິຶ່ງດຽວທີຶ່ເຮົາຂຈາກພວກເຈົົ້າ. ຫາຍຄົນຮູ້ສກກະວົນກະວາຍ ແລະ ບໍ່
ສະບາຍ ຍ້ອນພວກເຂົາໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດອັນຊົົ່ວຊ້າ ແລະ ຫາຍຄົນຮູ້ສກອັບອາຍກັບຕົວເອງ
ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຮັດຄວາມດີເລີຍແມ່ນແຕ່ຢ່າງດຽວ. ແຕ່ນອກຈາກຈະບໍ່ຮູ້ສກອັບອາຍຍ້ອນ
ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາແລ້ວ, ຍັງມີຫາຍຄົນທີຶ່ແຮງຊົົ່ວລົງອີກ, ພາກັນຖອດໜ້າກາກທີຶ່ປົກປິດ
ພາບລັກທີຶ່ໜ້າລັງກຽດຂອງພວກເຂົາ ເຊິຶ່ງຍັງບໍ່ທນ
ັ ຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງສົມບູນ ເພືຶ່ອທົດສອບອຸປະນິໄສ
ຂອງເຮົາ. ເຮົາບໍ່ສົນໃຈ ຫື ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການກະທໍາຂອງຄົນໃດໜຶ່ງ. ກົງກັນຂ້າມ, ເຮົາເຮັດພາລະກິດ
ທີຶ່ເຮົາຄວນເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຫື ການທ່ອງທ່ຽວໄປມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຫື ເຮັດ
ສິຶ່ງໃດໜຶ່ງພາຍໃນຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາ. ໃນເວລາທີຶ່ສໍາຄັນ, ເຮົາຈະສືບຕໍ່ກັບພາລະກິດຂອງເຮົາ
ທ່າມກາງມະນຸດດັົ່ງທີຶ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແຕ່ຕົົ້ນ ເຊິຶ່ງຈະບໍ່ໄວ ຫື ບໍ່ຊ້າແມ່ນແຕ່ວິນາທີດຽວ ແລະ ຈະກະ
ທໍາຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ໃນທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາ, ບາງ
ຄົນຈະຖືກຄັດອອກ ເພາະວ່າເຮົາລັງກຽດລັກສະນະການປະຈົບປະແຈງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມ
ເຊືຶ່ອຟງອັນຈອມປອມຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາຜູ້ທີຶ່ໜ້າລັງກຽດສໍາລັບເຮົາຈະຖືກປະຖິົ້ມຢ່າງແນ່ນອນ
ບໍ່ວ່າຈະໂດຍເຈດຕະນາ ຫື ບໍ່ເຈດຕະນາກຕາມ. ສະຫຼຸບຫຍໍ້ໆກຄື ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີຶ່ເຮົາລັງ
ກຽດຢູ່ຫ່າງຈາກເຮົາ. ແນ່ນອນວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍຄົນບາບທີຶ່ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຮົາ. ຍ້ອນມືົ້ລງົ ໂທດ
ມະນຸດຍັບໃກ້ເຂົົ້າມາແລ້ວ, ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຮີບຮ້ອນທີຶ່ຈະຂັບໄລ່ບັນດາວິນຍານທີຶ່ໜ້າລັງກຽດອອກໄປຈາກ
ເຮືອນຂອງເຮົາ ເພາະວ່າເຮົາມີແຜນການຂອງເຮົາຕ່າງຫາກ.
ຕອນນີົ້ເປນເວລາທີຶ່ເຮົາຈະກໍານົດຈຸດຈົບຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນ, ບໍ່ແມ່ນຂັນ
ົ້ ຕອນທີຶ່ເຮົາເລີຶ່ມປັ້ນ
ມະນຸດ. ເຮົາບັນທກທຸກຖ້ອຍຄໍາ ແລະ ການກະທໍາຂອງແຕ່ລະຄົນ, ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຂົາຕິດຕາມ
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ເຮົາ, ຄຸນລັກສະນະໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ວິທທ
ີ ພ
ຶ່ີ ວກເຂົາປະພດຕົນໃນທີສ
ຶ່ ດ
ຸ ໄວ້ໃນປຶມ
ັ້
ບັນທກຂອງເຮົາ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເປນຄົນແບບໃດກຕາມ, ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດລອດພົົ້ນຈາກ
ມືຂອງເຮົາໄດ້ ແລະ ທຸກຄົນຈະຢູ່ກັບກຸ່ມຂອງພວກເຂົາເອງທີຶ່ເຮົາກໍານົດໄວ້. ເຮົາຕັດສິນຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງຂອງແຕ່ລະຄົນໂດຍບໍ່ໄດ້ອີງຕາມອາຍຸ, ຄວາມອາວຸໂສ, ຈໍານວນການທົນທຸກ ແລະ ໜ້ອຍ
ທີຶ່ສຸດແມ່ນລະດັບທີຶ່ພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງຄວາມໜ້າສົງສານ ແຕ່ຕັດສິນຕາມວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຈິງ
ຫື ບ.ໍ່ ບໍ່ມີທາງເລືອກອືຶ່ນ ນອກຈາກທາງເລືອກນີທ
ົ້ າງດຽວ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້ວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຍັງຈະຖືກລົງໂທດ. ນີົ້ເປນຄວາມຈິງທີຶ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
ເພາະສະນັົ້ນ, ທຸກຄົນທີຶ່ຖືກລົງໂທດກຈະຖືກລົງໂທດຕາມຄວາມຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນ
ຜົນກໍາຈາກການກະທໍາທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍຫາຍຄັົ້ງຂອງພວກເຂົາ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງແຜນການຂອງເຮົາຈັກ
ໜ້ອຍນັບຕັົ້ງແຕ່ເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນມາ. ແຕ່ສໍາລັບມະນຸດແລ້ວ, ມັນເປນພຽງແຕ່ເບິຶ່ງຄືວ່າຈໍານວນຜູ້ທີຶ່ເຮົາຊີົ້ນໍາ
ດ້ວຍພຣະທໍາຂອງເຮົາພ້ອມທັງຜູ້ທີຶ່ເຮົາຮອງຮັບຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ
ຕາມ, ເຮົາຢືນຢນວ່າແຜນການຂອງເຮົາບໍ່ເຄີຍປ່ຽນ; ກົງກັນຂ້າມ, ມັນແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອ ແລະ ຄວາມ
ຮັກຂອງມະນຸດນັົ້ນທີຶ່ປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫອດເວລາ, ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ເຖິງຂັົ້ນກັບວ່າແຕ່ລະຄົນປ່ຽນຈາກ
ປະຈົບປະແຈງເຮົາເປນເຮັດເຢນຊາໃສ່ເຮົາ ແລະ ເຖິງກັບຂັບໄລ່ເຮົາອອກ. ທ່າທີຶ່ຂອງເຮົາຕໍ່ພວກເຈົາົ້
ຈະບໍ່ຮ້ອນບໍ່ເຢນຈົນເຮົາຮູ້ສກລັງກຽດ ແລະ ກຽດຊັງ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດກຕັດສິນດ້ວຍການລົງໂທດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ໃນມືົ້ທີຶ່ພວກເຈົົ້າຖືກພິພາກສາ, ເຮົາຍັງຈະເຫັນພວກເຈົົ້າ ແຕ່ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່
ສາມາດເຫັນເຮົາອີກຕໍ່ໄປ. ໃນເມືຶ່ອຊີວິດຂອງພວກເຈົົ້າເປນຕາໜ້າເບືຶ່ອໜ່າຍ ແລະ ມົວໝອງຕໍ່ເຮົາ
ແລ້ວ, ແນ່ນອນວ່າເຮົາໄດ້ເລືອກສະພາບແວດລ້ອມທີຶ່ແຕກຕ່າງເພືຶ່ອທີຈ
ຶ່ ະອາໄສຢູ່ ເພືຶ່ອຫົບຫກ
ີ
ຄວາມເຈັບປວດຈາກຄໍາເວົົ້າອັນຊົົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຫົບຫີກພດຕິກໍາທີຶ່ຊົົ່ວຊ້າເກີນຮັບໄດ້
ຂອງພວກເຈົົ້າ ເພືອ
ຶ່ ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຫອກລວງເຮົາອີກຕໍ່ໄປ ຫື ປະຕິບັດຕໍ່ເຮົາແບບພເປນພິທີ.
ກ່ອນເຮົາຈະຈາກພວກເຈົົ້າໄປ, ເຮົາຍັງຕ້ອງຂໃຫ້ພວກເຈົົ້າຫີກເວັົ້ນຈາກການກະທໍາທີຶ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຈິງ. ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຈົົ້າຄວນເຮັດແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກໃຈທຸກຄົນ, ສິຶ່ງທີຶ່ເປນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸກຄົນ
ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນປະໂຫຍດຕໍ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຈົົ້າເອງ, ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ຜູ້ທີຶ່ທົນທຸກໃນ
ທ່າມກາງໄພພິບັດກໍ່ຈະບແ
ໍ່ ມ່ນຜູ້ໃດນອກຈາກໂຕເຈົົ້າເອງ.
ຄວາມເມດຕາຂອງເຮົາແມ່ນສະແດງຕໍ່ບັນດາຜູ້ທຮ
ີຶ່ ັກເຮົາ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ປະຕິເສດຕົວເອງ. ການ
ລົງໂທດແມ່ນມາຫາຄົນຊົົ່ວໃນຂະນະທີຶ່ເປນຫັກຖານເຖິງອຸປະນິໄສທີຶ່ຊອບທໍາຂອງເຮົາ ແລະ ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ ແມ່ນຍັງເປນພະຍານເຖິງໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາ. ເມືຶ່ອໄພພິບັດມາເຖິງ, ທຸກຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາຈະ
ຮ້ອງໄຫ້ໃນຂະນະທີຶ່ພວກເຂົາຕົກເປນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມອດຫິວ ແລະ ໂລກລະບາດ. ບັນດາຜູ້ທີຶ່
ເຮັດຊົົ່ວທຸກຮູບແບບ ແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມເຮົາເປນເວລາຫາຍປີ ຈະບໍ່ໜີພົົ້ນຈາກຊົດໃຊ້ສໍາລັບຄວາມຜິດ
ບາບຂອງພວກເຂົາ; ພວກເຂົາກຍັງຈະຕົກສູ່ໄພພິບັດເຊັົ່ນກັນ ເຊິຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນຫາຍລ້ານ
116

ປີທີຶ່ຜ່ານມາ ແລະ ພວກເຂົາກຈະໃຊ້ຊີວິດໃນສະພາວະທີຶ່ຕືຶ່ນຕົກໃຈ ແລະ ຢ້ານກົວ. ແລ້ວຜູ້ຕິດຕາມ
ຂອງເຮົາທີຶ່ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົາກໍ່ຈະປິຕິຍິນດີ ແລະ ສັນລະເສີນຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ.
ພວກເຂົາຈະປະສົບກັບຄວາມເພິຶ່ງພໃຈເໜືອທີຶ່ຈະພັນລະນາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດທ່າມກາງຄວາມສຸກໃນ
ແບບທີຶ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍປະທານໃຫ້ມະນຸດມາກ່ອນ. ຍ້ອນວ່າເຮົາຮັກການກະທໍາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ກຽດ
ຊັງການກະທໍາທີຶ່ຊົົ່ວຊ້າຂອງພວກເຂົາ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ເຮົາເລີຶ່ມຕົົ້ນນໍາພາມະນຸດຊາດ, ເຮົາຫວັງຢ່າງຍິຶ່ງທີຶ່
ຈະຮັບເອົາກຸ່ມຄົນທີຶ່ມີຈິດໃຈຄືກັນກັບເຮົາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຮົາບໍ່ເຄີຍລືມຜູ້ທີຶ່ບໍ່ມີຈິດໃຈຄືກນ
ັ
ກັບເຮົາ, ເຮົາບໍ່ເຄີຍລືມຈັກເທືຶ່ອ; ເຮົາກຽດຊັງຄົນເຫົົ່ານັົ້ນຕະຫອດເວລາໃນໃຈຂອງເຮົາ, ລຖ້າ
ໂອກາດທີຶ່ຈະລົງໂທດພວກເຂົາ ເຊິຶ່ງເຮົາຈະພໃຈທີຶ່ຈະໄດ້ເຫັນ. ຕອນນີົ້ ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ມືຂ
ົ້ ອງເຮົາໄດ້
ມາຮອດ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ລຖ້າອີກຕໍ່ໄປ!
ພາລະກິດສຸດທ້າຍຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອລົງໂທດມະນຸດພຽງເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ຍັງແມ່ນເພືຶ່ອຈັດແຈງ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ມັນກແມ່ນເພືຶ່ອວ່າ ທຸກຄົນຈະຮັບຮູ້ການກະທໍາ
ແລະ ການດໍາເນີນການຂອງເຮົາ. ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເຫັນວ່າທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາໄດ້ກະທໍາເປນສິຶ່ງທີຶ່
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີເຶ່ ຮົາໄດ້ກະທໍາເປນການສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງເຮົາ. ມັນບໍ່ແມ່ນການກະ
ທໍາຂອງມະນຸດທີຶ່ໄດ້ສ້າງມະນຸດຊາດຂົ້ນມາ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນການກະທໍາຂອງທໍາມະຊາດ, ແຕ່
ແມ່ນເຮົາທີຶ່ເປນຜູ້ບໍາລຸງລ້ຽງສິຶ່ງມີຊີວິດທັງໝົດໃນການຊົງສ້າງ. ຖ້າປາສະຈາກການມີຢຂ
ູ່ ອງເຮົາ,
ມະນຸດຊາດຈະດັບສູນ ແລະ ທົນທຸກກັບການລົງໂທດດ້ວຍໄພພິບັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດ
ຈະເຫັນດວງຕາເວັນ ແລະ ດວງເດືອນທີຶ່ສວຍງາມອີກ ຫື ໂລກສີຂຽວອີກ; ມະນຸດຊາດຈະຜະເຊີນກັບ
ກາງຄືນທີຶ່ໜາວຈັດ ແລະ ເຫວມືດແຫ່ງຄວາມຕາຍທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມປານີ. ເຮົາຄືຄວາມລອດພົົ້ນດຽວ
ຂອງມະນຸດ. ເຮົາຄືຄວາມຫວັງດຽວຂອງມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຮົາຄືພຣະອົງຜູ້ນັົ້ນທີຶ່ການເປນ
ຢູ່ຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດໄດ້ນອນໃສ່. ຖ້າປາສະຈາກເຮົາແລ້ວ, ມະນຸດຊາດຈະຢຸດນິົ້ງທັນທີ. ຖ້າ
ປາສະຈາກເຮົາແລ້ວ, ມະນຸດຊາດຈະທົນທຸກກັບໄພພິບັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຖືກຜີຮ້າຍທຸກຮູບແບບ
ຢຽບຢ່າທໍາລາຍລົງ ເຖິງຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດສົນໃຈເຮົາ. ເຮົາໄດ້ເຮັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຮັດໄດ້ ແລະ ຫວັງ
ຢ່າງດຽວວ່າມະນຸດຈະສາມາດຕອບແທນເຮົາດ້ວຍການກະທໍາບາງຢ່າງທີດ
ຶ່ ີ. ເຖິງວ່າຈະມີໜ້ອຍຄົນທີຶ່
ສາມາດທີຶ່ຕອບແທນເຮົາ, ເຮົາຍັງຈະສິົ້ນສຸດການເດີນທາງຂອງເຮົາໃນໂລກມະນຸດ ແລະ ເລີຶ່ມຂັົ້ນ
ຕອນຕໍ່ໄປຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາທີຶ່ກໍາລັງປາກົດໃຫ້ເຫັນ ເພາະວ່າການຟ້າວໄປມາຂອງເຮົາທ່າມກາງ
ມະນຸດໃນໄລຍະຫາຍປີຜ່ານມາໄດ້ເກີດມີໝາກຜົນ ແລະ ເຮົາກເພິຶ່ງພໃຈຫາຍ. ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາສົນໃຈບໍ່
ແມ່ນຈໍານວນຄົນ ແຕ່ເປນການກະທໍາຄວາມດີຂອງພວກເຂົາແທນ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ເຮົາຫວັງວ່າ
ພວກເຈົົ້າຈະກະກຽມການກະທໍາຄວາມດີທີຶ່ພຽງພເພືຶ່ອຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຈົົ້າ. ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະເພິຶ່ງ
ພໃຈ; ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ, ຈະບໍ່ມີຄົນໃດໃນບັນດາພວກເຈົົ້າທີຶ່ຈະໜີພົົ້ນຈາກໄພພິບັດທີຶ່ຈະມາເຖິງພວກເຈົົ້າ
ນັົ້ນໄດ້. ໄພພິບັດນັົ້ນເກີດມາຈາກເຮົາ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ເຮົາເປນຜູ້ປັ້ນແຕ່ງ. ຖ້າພວກເຈົົ້າບໍ່ປາກົດ
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ວ່າດີພໃນສາຍຕາເຮົາ, ພວກເຈົົ້າກຈະໜີບໍ່ພົົ້ນຈາກການທົນທຸກໃນໄພພິບັດ. ໃນທ່າມກາງຄວາມລໍາ
ບາກ, ການປະພດ ແລະ ການກະທໍາຂອງພວກເຈົາົ້ ຍັງບໍ່ຖືວ່າເໝາະສົມຢ່າງສິົ້ນເຊີງ ຍ້ອນຄວາມເຊືຶ່ອ
ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພວກເຈົົ້າຍັງບໍ່ພຽງພ ແລະ ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ສະແດງວ່າໂຕເອງວ່າຂີົ້ອາຍ ຫື
ເຂັົ້ມແຂງເທົົ່ານັົ້ນ. ກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງນີົ້, ເຮົາຈະຕັດສິນພຽງແຕ່ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວ. ເຮົາສືບຕໍ່
ກັງວົນກັບແນວທາງທີຶ່ພວກເຈົົ້າແຕ່ລະຄົນປະຕິບັດ ແລະ ສະແດງຕົວເອງ ບົນພືົ້ນຖານທີຶ່ເຮົາຈະກໍາ
ນົດຈຸດຈົບຂອງພວກເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນວ່າ: ເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມເມດ
ຕາຕໍ່ບັນດາຜູ້ທີຶ່ບໍ່ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົາໃນຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມລໍາບາກອີກຕໍ່ໄປ,
ເພາະວ່າຄວາມເມດຕາຂອງເຮົາມີຂອບເຂດ. ນອກຈາກນີົ້, ເຮົາບໍ່ມັກຜູ້ທີຶ່ທລະຍົດຕໍ່ເຮົາແມ່ນແຕ່ເທືຶ່ອ
ດຽວ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ເຮົາຈະມັກພົວພັນກັບຄົນຂາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງໝູ່ເພືຶ່ອນຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້
ແມ່ນອຸປະນິໄສຂອງເຮົາ ບໍ່ວ່າຄົນນັົ້ນແມ່ນໃຜກຕາມ. ເຮົາຕ້ອງບອກພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບສິຶ່ງນີົ້ວ່າ: ຜູ້
ໃດທີຶ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດຄັົ້ງທີສອງຈາກເຮົາ ແລະ ຜູ້ໃດທີຶ່ຊືຶ່ສັດຕໍ່ເຮົາກຈະຢູ່ໃນ
ໃຈຂອງເຮົາຕະຫອດໄປ.

ກາ ນຮູ້ຈ ັກ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ ໃນປ ດຈຸບ ັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ການຮູຈ
້ ັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກປດຈຸບັນນີົ້ແມ່ນການຮູ້ຈັກພັນທະ
ກິດທີຶ່ສໍາຄັນຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມາບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ເລືຶ່ອງທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ລົງມາ
ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຢູເ່ ທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ກ່ອນໜ້ານີົ້ ເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະທໍາຂອງເຮົາແລ້ວວ່າ
ພຣະເຈົົ້າໄດ້ລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ (ໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍ) ເພືຶ່ອວາງແບບຢ່າງກ່ອນທີຶ່ຈະຈາກໄປ.
ພຣະເຈົົ້າວາງແບບຢ່າງນີົ້ແນວໃດ? ພຣະອົງກະທໍາດັົ່ງນັົ້ນໂດຍການກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ໂດຍການ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ການກ່າວໄປທົົ່ວແຜ່ນດິນ. ນີົ້ຄືພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍ;
ພຣະອົງພຽງແຕ່ກ່າວ ເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກກາຍມາເປນໂລກແຫ່ງພຣະທໍາ, ເພືຶ່ອວ່າທຸກຄົນຈະ
ໄດ້ຮັບການຈັດຕຽມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ເພືຶ່ອວ່າວິນຍານ
ຂອງມະນຸດຈະໄດ້ຕືຶ່ນຂົ້ນ ແລະ ເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບນິມິດ. ໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍ,
ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ໄດ້ລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາໂດຍສະເພາະ.
ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາ, ພຣະອົງເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກສະຫວັນ ແລະ ພຣະອົງສໍາເລັດ
ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບໂດຍການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະອົງໄດ້ນໍາຈຸດຈົບມາຍັງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ລບລ້າງສິຶ່ງເກົົ່າທັງໝົດ. ການມາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ; ການມາຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
ໄດ້ນໍາຈຸດຈົບມາຍັງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພຣະອົງໄດ້ມາເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໂດຍສະເພາະ,
ເພືຶ່ອໃຊ້ພຣະທໍາໃນການເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ, ເພືຶ່ອເຍືອງທາງ ແລະ ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກັບມະນຸດ
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ແລະ ເພືຶ່ອກໍາຈັດບ່ອນຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍອອກຈາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ນີບ
ົ້ ໍ່ແມ່ນຂັົ້ນຕອນ
ຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດເມືຶ່ອເວລາພຣະອົງມາ. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຢຊູມາ, ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາການ
ອັດສະຈັນຫາຍຢ່າງ, ພຣະອົງຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດ
ແຫ່ງການໄຖ່ບາບໂດຍການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. ຜົນຕາມມາກຄື ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄົນ,
ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຄວນເປນ. ຍ້ອນວ່າ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດແຫ່ງການກໍາຈັດພາບລັກຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍອອກຈາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດ;
ເມືຶ່ອພຣະອົງມາ, ພຣະອົງຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະອົງຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ
ພຣະອົງເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກສະຫວັນ. ສ່ວນເລືຶ່ອງກ່ຽວກັບການລົງມາບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ ແມ່ນເພືຶ່ອກໍາຈັດບ່ອນທີຶ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ເລືຶ່ອນລອຍ ທີຶ່ຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ເພືຶ່ອວ່າຈະບໍ່ມີພາບຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍໃນ
ຫົວໃຈຂອງມະນຸດອີກຕໄໍ່ ປ. ໂດຍຜ່ານພຣະທໍາທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ,
ການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງພຣະອົງທົົ່ວແຜ່ນດິນ, ພາລະກິດທີຶ່ພິເສດ ແລະ ປົກກະຕິຂອງພຣະອົງ ທີພ
ຶ່ ຣະອົງ
ໄດ້ປະຕິບັດທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ກໍາຈັດບ່ອນຂອງພຣະເຈົາົ້ ທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍອອກຈາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ອີກດ້ານໜຶ່ງກຄື ພຣະເຈົົ້າ
ໃຊ້ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກສິຶ່ງສໍາເລັດ
ລົງ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້.
ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້:
1. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເກີນທໍາມະຊາດ ແລະ ພວກເຈົົ້າບໍ່ຄວນເຊືຶ່ອງຊ້ອນແນວ
ຄວາມຄິດຕ່າງໆກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.
2. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຈຸດສໍາຄັນຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ມາບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ລົງມາ
ເພືຶ່ອປະຕິບັດໃນເວລານີ.ົ້
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອຮັກສາຄົນປ່ວຍ ຫື ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ຫື ເພືຶ່ອເຮັດການອັດສະຈັນຕ່າງໆ ແລະ
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງການກັບໃຈ ຫື ເພືຶ່ອມອບຄວາມລອດພົົ້ນໃຫ້ກັບ
ມະນຸດ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດນີົ້ແລ້ວ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ກະທໍາຊໍໍ້າພາລະກິດ
ແບບດຽວກັນ. ໃນປດຈຸບັນ ພຣະເຈົົ້າລົງມາເພືຶ່ອນໍາຈຸດຈົບມາສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍົກເລີກການ
ປະຕິບັດທຸກຢ່າງຂອງຍຸກແຫ່ງ ພຣະຄຸນ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງໄດ້ລົງມາເພືຶ່ອສະແດງວ່າ ພຣະອົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງໂດຍສະເພາະ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາ, ພຣະອົງກ່າວພຣະທໍາພຽງເລັກນ້ອຍ; ສິຶ່ງທີຶ່
ສໍາຄັນກຄື ພຣະອົງສະແດງການອັດສະຈັນ, ເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນຕ່າງໆ ແລະ
ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ຫື ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພຣະອົງກຈະກ່າວຄໍາທໍານາຍເພືຶ່ອຊັກຈູງຜູ້ຄົນ ແລະ
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ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ມີ
ອະຄະຕິ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ, ພຣະອົງສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະເຈົົ້າແຫ່ງ
ຍຸກປດຈຸບັນບໍ່ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນໃດໆ ຫື ພຣະອົງບໍ່ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ
ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນພຽງສະແດງເຖິງສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ປດຈຸບນ
ັ ນີົ້ ພຣະເຈົົ້າແມ່ນມາເພືຶ່ອປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ກໍານົດໄວ້ທັງ
ໝົດ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດແບບດຽວກັນ; ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່
ເຄີຍເກົົ່າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນໃນປດຈຸບັນແມ່ນ ພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ.
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນມາເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໂດຍ
ສະເພາະ, ເພືຶ່ອອະທິບາຍທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນຕໍ່ຊີວິດຂອງມະນຸດ, ເພືຶ່ອຊີົ້ໃຫ້ເຫັນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສົມຄວນ
ເຂົົ້າຫາ, ເພືຶ່ອສະແດງການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ມະນຸດເຫັນ ແລະ ເພືຶ່ອສະແດງສະຕິປນຍາ, ລິດ
ອໍານາດອັນໄພສານ ແລະ ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ກັບມະນຸດ. ໂດຍຜ່ານຫາກຫາຍວິທີ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວ, ມະນຸດຈະໄດ້ເຫັນຄວາມລໍໍ້າເລີດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ນອກເໜືອໄປກວ່ານັົ້ນມະນຸດຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຖ່ອມຕົວ ແລະ ຄວາມລີົ້ລບ
ັ ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດ
ເຫັນວ່າພຣະເຈົົ້າສູງສົົ່ງ, ແຕ່ພຣະອົງຖ່ອມຕົວ ແລະ ຄວາມລີົ້ລັບ ແລະ ສາມາດກາຍເປນຜູ້ຕໍໍ່າຕ້ອຍທີຶ່
ສຸດໄດ້. ພຣະທໍາບາງຂໍ້ຂອງພຣະອົງແມ່ນກ່າວອອກມາຈາກມຸມມອງຂອງພຣະວິນຍານໂດຍກົງ, ບາງ
ຂໍ້ແມ່ນກ່າວອອກມາຈາກມຸມມອງຂອງມະນຸດໂດຍກົງ ແລະ ບາງຂໍ້ແມ່ນກ່າວອອກມາຈາກມຸມມອງ
ຂອງບຸກຄົນທີສາມ. ດ້ວຍສິຶ່ງນີົ້, ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ວິທີການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແຕກຕ່າງ
ກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫວງ ແລະ ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງນັົ້ນໂດຍຜ່ານພຣະທໍາ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນທັງທໍາມະດາ ແລະ ເປນຄວາມຈິງ ແລະ ດ້ວຍເຫດ
ນັົ້ນ ກຸ່ມຄົນໃນຍຸກສຸດທ້າຍຈະໄດ້ຜະເຊີນກັບການທົດລອງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສດ
ຸ . ຍ້ອນຄວາມທໍາມະດາ
ແລະ ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ທຸກຄົນຈຶ່ງໄດ້ເຂົົ້າຢູ່ໃນຊ່ວງການທົດລອງດັົ່ງກ່າວ; ມະນຸດ
ດັົ່ງກ່າວນັົ້ນທີຶ່ຕົກຢູ່ໃນການທົດລອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມເປນຈິງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນຊ່ວງຍຸກຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນບໍ່ມີແນວຄວາມຄິດ ຫື ການທົດລອງ. ຍ້ອນວ່າ
ພາລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ຜູ້ຄົນ
ຕິດຕາມພຣະອົງ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ມີແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ການທົດລອງໃນ
ປດຈຸບັນເປນການທົດລອງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດທີມ
ຶ່ ະນຸດເຄີຍໄດ້ຜະເຊີນ ແລະ ເມືຶ່ອເວລາເວົົ້າເຖິງຜູ້ຄົນທີຶ່
ອອກມາຈາກຄວາມລໍາບາກຍາກແຄ້ນທີຶ່ສຸດ, ນີົ້ຄຄ
ື ວາມລໍາບາກຍາກແຄ້ນທີຶ່ຖືກເວົົ້າເຖິງ. ໃນ
ປດຈຸບັນ ພຣະເຈົົ້າກ່າວເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຊືຶ່ອ, ຄວາມຮັກ, ການຍອມຮັບຄວາມທົນທຸກ ແລະ
ຄວາມເຊືຶ່ອຟງໃນຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້. ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
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ແມ່ນຖືກກ່າວໂດຍອີງຕາມທາດແທ້ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ, ອີງຕາມການປະພດຂອງມະນຸດ
ແລະ ອີງຕາມສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດຄວນເຂົົ້າສູ່ໃນປດຈຸບັນ. ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງທັງເປນຈິງ ແລະ ທໍາມະດາ:
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງອະນາຄົດ ຫື ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຫັນເບິຶ່ງໃນອະດີດ; ພຣະອົງພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງສິຶ່ງທີຶ່
ຄວນເຂົົ້າເຖິງ, ການນໍາໄປປະຕິບັດ ແລະ ການເຂົົ້າໃຈໃນປດຈຸບັນເທົົ່ານັົ້ນ. ຖ້າໃນຊ່ວງຍຸກປດຈຸບັນ
ມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງປາກົດຂົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ສາມາດສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນຕ່າງໆ,
ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ເຮັດການອັດສະຈັນຫາຍຢ່າງ, ຖ້າບຸກຄົນນີົ້ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາ
ແມ່ນພຣະເຢຊູທີຶ່ລົງມາ, ນີົ້ແມ່ນເປນພຽງສິຶ່ງປອມທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນໂດຍວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງ
ເປນການຮຽນແບບພຣະເຢຊູ. ຈົົ່ງຈືຶ່ສິຶ່ງນີົ້ໄວ້! ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດແບບດຽວກັນ. ບາດກ້າວ
ໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແລ້ວ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ປະຕິບັດບາດກ້າວ
ໃນພາລະກິດນັົ້ນອີກຈັກເທືຶ່ອ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັນໄດ້ກັບແນວຄວາມຄິດ
ຂອງມະນຸດ; ຕົວຢ່າງເຊັນ
ົ່ : ພັນທະສັນຍາເດີມໄດ້ທໍານາຍການມາຂອງພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ຜົນຮັບຂອງ
ຄໍາທໍານາຍນີົ້ແມ່ນການມາຂອງພຣະເຢຊູ. ສິຶ່ງນີໄົ້ ດ້ເກີດຂົ້ນແລ້ວ, ສະນັົ້ນ ມັນກຈະຜິດທີຶ່ຈະໃຫ້ພຣະ
ເມຊີອາອີກອົງໜຶ່ງລົງມາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ລົງມາແລ້ວຄັົ້ງໜຶ່ງ ແລະ ມັນກຈະຜິດຖ້າຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູກັບ
ມາອີກໃນຄັົ້ງນີົ້. ມີຊືຶ່ດຽວສໍາລັບແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ແຕ່ລະຊືຶ່ກອະທິບາຍລັກສະນະຂອງຍຸກນັົ້ນໆ. ໃນ
ແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນສະເໝີ, ຕ້ອງ
ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍສະເໝີ ແລະ ຕ້ອງເປນຄືກັບພຣະເຢຊູ. ແຕ່ເວລານີົ້ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້
ເປນແບບນັົ້ນເລີຍ. ໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍ, ຖ້າພຣະເຈົົ້າຍັງສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນ
ແລະ ຍັງຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ຖ້າພຣະອົງເຮັດສິຶ່ງດຽວກັນກັບທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ
ແລ້ວພຣະເຈົົ້າກເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດແບບດຽວກັນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູກຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ
ຫື ຄຸນຄ່າເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງປະຕິບັດໜຶ່ງບາດກ້າວຂອງພາລະກິດໃນແຕ່ລະຍຸກ. ເມືອ
ຶ່
ແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແລ້ວ, ວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍກຈະຮຽນ
ແບບຢ່າງໄວ ແລະ ຫັງຈາກທີຶ່ຊາຕານເລີຶ່ມເຮັດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້ ທັນທີທັນໃດ, ພຣະເຈົົ້າກ
ຈະປ່ຽນເປນວິທີການທີຶ່ແຕກຕ່າງ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ບາດກ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ສໍາເລັດແລ້ວ, ວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍກຈະຮຽນແບບ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຊັດເຈນກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງນີົ້. ເປນຫຍັງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ? ເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າ
ໃນປດຈຸບັນຈຶ່ງບໍ່ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນ, ບໍ່ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ບໍ່ຮັກສາຄົນ
ປ່ວຍ? ຖ້າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນແບບດຽວກັນກັບພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ, ພຣະອົງຈະສາມາດຕາງໜ້າໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດ້ບ? ພຣະອົງຈະ
ສາມາດຕາງໜ້າໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້ບ? ພຣະອົງຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ
ແຫ່ງການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນສໍາເລັດໄດ້ບ? ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ຖ້າພຣະເຢຊູເຂົົ້າໄປໃນ
ວິຫານ ແລະ ຮັກສາວັນສະບາໂຕ, ກຈະບໍ່ມີໃຜຂົົ່ມເຫັງ ພຣະອົງ ແລະ ໝົດທຸກຄົນກຈະຮັບ
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ເອົາພຣະອົງ. ຖ້າເປນດັົ່ງນັົ້ນ, ພຣະອົງຈະສາມາດຖືກຄງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນໄດ້ບ? ພຣະອົງຈະສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບສໍາເລັດໄດ້ບ? ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດສໍາຄັນ ຖ້າພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນຄືກັບພຣະເຢຊູ? ມີພຽງການ
ປະຕິບັດອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້ ໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດຈຶ່ງຈະສາມາດຮັບຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງຍິຶ່ງຂົ້ນກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມີພຽງວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຈະຖືກເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດ.
ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ລົງມາເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໂດຍສະເພາະ. ພຣະອົງ
ກ່າວພຣະທໍາຈາກມຸມມອງຂອງພຣະວິນຍານ, ຈາກມຸມມອງຂອງມະນຸດ ແລະ ຈາກມຸມມອງຂອງ
ບຸກຄົນທີສາມ; ພຣະອົງກ່າວໂດຍໃຊ້ຫາຍວິທີ, ນໍາໃຊ້ໜຶ່ງວິທີສໍາລັບຊ່ວງໄລຍະເວລາໜຶ່ງ ແລະ
ພຣະອົງນາໃຊ້ວິທີຂອງການກ່າວເພືຶ່ອປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ກໍາຈັດພາບລັກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍໃຫ້ອອກຈາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ນີົ້ຄືພາລະກິດຫັກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ປະຕິບັດ. ຍ້ອນມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ລົງມາເພືຶ່ອຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ເພືຶ່ອຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ເພືຶ່ອເຮັດ
ການອັດສະຈັນ ແລະ ເພືອ
ຶ່ ໃຫ້ພອນທາງວັດຖຼຸແກ່ມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງ
ພາລະກິດ, ນັົ້ນກຄື ພາລະກິດແຫ່ງການລົງໂທດ ແລະ ການພິພາກສາ ເພືອ
ຶ່ ກໍາຈັດສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນອອກ
ຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ເພືຶ່ອມະນຸດຈະຮູ້ຄວາມເປນຈິງ ແລະ ຄວາມທໍາມະດາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ເພືຶ່ອວ່າພາບລັກຂອງພຣະເຢຊູຈະຖືກລົບອອກຈາກຫົວໃຈຂອງເຂົາ ແລະ ຖືກແທນທີຶ່ໂດຍພາບ
ລັກໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທັນທີທີຶ່ພາບລັກຂອງພຣະເຈົົ້າພາຍໃນໃຈມະນຸດເລີຶ່ມເກົົ່າລົງ ມັນກຈະ
ກາຍເປນຮູບບູຊາ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນັົ້ນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ກັບຄວາມບລິບູນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນບາງຢ່າງ,
ກ່າວພຣະທໍາບາງຂໍ້ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດກຖືກຄງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ພຣະອົງກເປນຕົວແທນສ່ວນໜຶ່
ງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ
ພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໃນການປະຕິບັດພາລະກິດສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນັົ້ນກຍ້ອນ
ວ່າ ພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງໃຫຍ່ຫາຍ ແລະ ອັດສະຈັນຫາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢງົ່ ເຖິງໄດ້ ແລະ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າພຽງ
ແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງພຽງໜຶ່ງສ່ວນໃນແຕ່ລະຍຸກ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດໃນ
ລະຫວ່າງຍຸກນີົ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິຶ່ງກແມ່ນການສະໜອງພຣະທໍາສໍາລັບຊີວິດຂອງມະນຸດ, ການເປີດ
ໂປງທໍາມະຊາດ, ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາ ແລະ ການທໍາລາຍ
ແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ, ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສັກດີນາ ແລະ ຄວາມຄິດທີຶ່ຫ້າສະໄໝ; ຄວາມຮູ້
ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງມະນຸດຕ້ອງຖືກຊໍາລະລ້າງຜ່ານການຖືກເປີດໂປງໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ພຣະທໍາ, ບໍ່ແມ່ນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້
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ມະນຸດສົມບູນ. ພຣະອົງນໍາໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອເປີດເຜີຍມະນຸດ, ເພືຶ່ອພິພາກສາມະນຸດ, ເພືຶ່ອ
ລົງໂທດມະນຸດ ແລະ ເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ, ເພືຶ່ອວ່າໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດຈະໄດ້
ເຫັນສະຕິປນຍາ ແລະ ຄວາມງົດງາມຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຂົົ້າໃຈອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພືຶ່ອວ່າ
ດ້ວຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດຈະເຫັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ນໍາໂມເຊອອກຈາກປະເທດອີຢິບດ້ວຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາ
ບາງຂໍ້ກັບຊາວອິດສະຣາເອນ; ໃນເວລານັົ້ນ ການກະທໍາບາງສ່ວນຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກເຮັດໃຫ້ເຂົົ້າໃຈໄດ້
ງ່າຍ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດມີຂີດຈໍາກັດ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດທີສ
ຶ່ າມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງ
ເຂົາສົມບູນໄດ້ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງສືບຕໍ່ກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ
ມະນຸດເຫັນການກະທໍາບາງສ່ວນຂອງພຣະເຈົົ້າອີກຄັົ້ງ. ພຣະເຢຊູສາມາດສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ
ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ຖືກຄງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ, ສາມມືົ້ຫັງຈາກ
ນັົ້ນ ພຣະອົງຟືັ້ນຄືນມາ ແລະ ປາກົດຕົວຜ່ານເນືົ້ອໜັງຕໍ່ໜ້າມະນຸດ. ມະນຸດບໍ່ຮູ້ຫຍັງຫາຍໄປກວ່ານີົ້
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດຮູ້ຫາຍເທົົ່າທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນ ແລະ ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ສະແດງໃຫ້
ມະນຸດເຫັນຫາຍກວ່ານີົ້ ແລ້ວສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວກເປນຂອບເຂດທີຶ່ມະນຸດກໍານົດໄວ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອົງ
ຈະເລິກເຊິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ເພືຶ່ອມະນຸດຈະຄ່ອຍໆຮູ້ຈັກທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ. ຈິດໃຈທີຶ່ເສືຶ່ອມໂຊມຂອງເຈົົ້າຖືກ
ເປີດເຜີຍໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາຂອງເຈົົ້າຖືກແທນທີຶ່ໂດຍ
ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ລົງມາ ໂດຍສະເພາະ
ຢ່າງຍິຶ່ງແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວວ່າ “ພຣະທໍາກາຍມາເປນມະນຸດ, ພຣະທໍາເກີດມາເປນ
ມະນຸດ ແລະ ພຣະທໍາປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງມະນຸດ” ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງແທ້ຈງິ ກ່ຽວກັບສິຶ່ງນີົ້
ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດຕັົ້ງໝັົ້ນໃນຕົວເອງໄດ້. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ສ່ວນຫາຍ ພຣະເຈົົ້າປະສົງທີຶ່
ຈະເຮັດສໍາເລັດຂັົ້ນຕອນພາລະກິດຂອງພຣະທໍາທີຶ່ປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງມະນຸດ ແລະ ນີົ້ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຈົົ້າຕ້ອງຊັດເຈນ; ບໍ່ວ່າວິທີການ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະເປນຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດກໍານົດຂອບ
ເຂດພຣະອົງ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລ້ວຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ
ກ່ຽວກັບພຣະອົງກຈະບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ໄດ້. ເຈົົ້າຈະຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ວ່າ ພຣະເຈົົ້າຖືກຄງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ
ແລະ ສາມາດທໍາລາຍເມືອງໂຊໂດມ ແລະ ພຣະເຢຊູສາມາດຟືັ້ນຄືນຊີບໄດ້ ແລະ ປາກົດໃຫ້ເປໂຕ
ເຫັນ, ແຕ່ເຈົົ້າຈະບໍ່ມີທາງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສໍາເລັດໄດ້ ແລະ
ສາມາດເອົາຊະນະມະນຸດໄດ້. ມີພຽງແຕ່ການຜະເຊີນກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງ
ສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າມີຄວາມຮູ້ກ່າວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເມືຶ່ອເຈົົ້າຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຫາຍພຽງໃດ ຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບພຣະອົງກຈະຮອບຄອບຫາຍພຽງນັົ້ນ. ມີພຽງແຕ່ເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ
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ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະຢຸດກໍານົດຂອບເຂດພຣະເຈົົ້າໂດຍໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າເອງ. ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ
ໂດຍການຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ມີວິທີທີຶ່ຖືກຕ້ອງອືຶ່ນໃດອີກໃນການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ.
ໃນປດຈຸບັນ ມີຫາຍຄົນທີຶ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງ ແຕ່ລຖ້າເພືຶ່ອເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ ເວລາ
ແຫ່ງໄພພິບັດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່. ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າບ ຫື ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນໄພພິບັດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່? ເມືອ
ຶ່
ໄພພິບັດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ມາເຖິງ ມັນກຈະຊ້າເກີນໄປ ແລະ ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ສົົ່ງໄພພິບັດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ມາ
ແລ້ວພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າບ? ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນບ ຫື ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ເອງ? ພຣະເຢຊູບໍ່ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ໃນເວລາຄົນຫົວເຍາະເຍີົ້ຍພຣະອົງ;
ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າບ? ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນບ ຫື ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນທາດ
ແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ? ມຸມມອງຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຜິດ! ພຣະເຢໂຮວາ
ກ່າວພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແຕ່ມາຮອດປດຈຸບັນ ບາງສ່ວນກຍັງບໍ່ຖືກເຮັດ
ໃຫ້ສໍາເລັດເທືຶ່ອ. ເຈົົ້າສາມາດເວົົ້າໄດ້ບວ່າ ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ?
ໃນປດຈຸບັນ ພວກເຈົົ້າຄວນຮູ້ຊັດເຈນແລ້ວວ່າ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະເຈົົ້າແມ່ນ
ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ “ພຣະທໍາກາຍມາເປນມະນຸດ” ແລ້ວ. ຜ່ານພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະອົງ, ມີສ່ວນຮ່ວມປະຕິບັດກັບພຣະອົງ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຖິງການກະທໍາທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດ
ເຈນວ່າ ພຣະອົງສາມາດສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ ມີບາງເວລາທີຶ່ພຣະອົງກບໍ່
ສາມາດເຮັດແບບນັົ້ນໄດ້, ນີົ້ກຍ້ອນວ່າການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະຍຸກແມ່ນແຕກ
ຕ່າງກັນ. ຈາກສິງຶ່ ນີົ້ ເຈົົ້າສາມາດເຫັນວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນບໍ່ສາມາດສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງ
ອັດສະຈັນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງປ່ຽນແປງການປະຕິບັດຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍອີງຕາມ
ພາລະກິດ ແລະ ອີງຕາມຍຸກ. ໃນຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃນປດຈຸບັນ ພຣະອົງບໍ່ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ
ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ; ເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນບາງຢ່າງໃນຍຸກ
ຂອງພຣະເຢຊູກຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຍຸກນັົ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນໃນຍຸກປດຈຸບັນ ແລະ ບາງຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດສະແດງໝາຍສໍາຄັນ
ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ຫື ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາກຄິດວ່າ ຖ້າພຣະອົງບໍ່ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງ
ອັດສະຈັນ ແລ້ວພຣະອົງກບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດບ? ພຣະເຈົົ້າສາມາດສະແດງ
ໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແຕ່ພຣະອົງກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ເຮັດໃນສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວ. ຍ້ອນວ່າ ນີົ້ແມ່ນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຍ້ອນວ່າ ນີົ້
ແມ່ນບາດກ້າວພາລະກິດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າເຮັດເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດເຂົົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍນັົ້ນກ
ແຕກຕ່າງເຊັົ່ນດຽວກັນ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກໃໝ່ນີົ້ ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງມະນຸດບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ເຊືຶ່ອໃນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອໃນສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ແຕ່ເປນຄວາມເຊືຶ່ອ
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ໃນພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ. ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຜ່ານວິທີທພ
ີຶ່ ຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ
ແລະ ຄວາມຮູ້ນີົ້ຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ນັົ້ນຄື
ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພາລະກິດ ແລະ ການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນບາດກ້າວນີົ້ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈົົ້າຖື
ເອົາການກ່າວພຣະທໍາເປນຫັກ. ດັົ່ງນັົ້ນ ຢ່າລຖ້າເບິຶ່ງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ; ເຈົົ້າຈະບໍ່ເຫັນ
ສິຶ່ງໃດເລີຍ! ນີົ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເກີດຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ຖ້າເຈົົ້າໄດ້ເກີດຢູ່ໃນຍຸກນັົ້ນ ເຈົົ້າກຈະ
ສາມາດເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແຕ່ເຈົົ້າເກີດຢູ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ເຈົົ້າສາມາດເຫັນ
ພຽງແຕ່ຄວາມເປນຈິງ ແລະ ຄວາມທໍາມະດາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຢ່າຄາດຫວັງທີຶ່ຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູໃນ
ຮູບແບບເໜືອທໍາມະຊາດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ. ເຈົົ້າສາມາດພຽງແຕ່ເຫັນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຜູ້
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງຈາກມະນຸດທໍາມະດາ. ໃນແຕ່ລະຍຸກ ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃນສິຶ່ງທີຶ່
ແຕກຕ່າງໃຫ້ເຂົົ້າໃຈໄດ້ງາ່ ຍ. ໃນແຕ່ລະຍຸກ ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ການກະທໍາຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈ
ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ພາລະກິດຂອງແຕ່ລະຍຸກ ສ່ວນໜງຶ່ ແມ່ນສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອີກ
ສ່ວນໜຶ່ງສະແດງເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການກະທໍາທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍແຕກ
ຕ່າງກັນໄປຕາມຍຸກທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດ ແຕ່ພວກມັນທັງໝົດເຮັດໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມຮູ້ກຽ່ ວ
ກັບພຣະເຈົົ້າຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງຫາຍຂົ້ນ, ມີຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ທໍາມະດາຫາຍຂົ້ນ.
ມະນຸດເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນການກະທໍາທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າອັດສະຈັນຫາຍ,
ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຫາຍ ຍ້ອນພຣະອົງມີລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້. ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ຍ້ອນພຣະອົງສາມາດເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ ສາມາດຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບ
ໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລ້ວມຸມມອງຂອງເຈົົ້າກຜິດ ແລະ ບາງຄົນຈະເວົົ້າກັບເຈົົ້າວ່າ “ວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍບໍ່ສາມາດ
ເຮັດສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວນັົ້ນໄດ້ຄືກັນບ?” ນີົ້ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພາບລັກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາບລັກ
ຂອງຊາຕານສັບສົນກັນບ? ໃນປດຈຸບັນ ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງມະນຸດເກີດຂົ້ນກຍ້ອນວ່າການ
ກະທໍາຫາຍຢ່າງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍ້ອນພາລະກິດຈໍານວນຫວງຫາຍທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ ແລະ ຫາຍ
ວິທີການທີຶ່ພຣະອົງກ່າວ. ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເຂົາສົມບູນ. ມະນຸດເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນການກະທໍາຫາຍຢ່າງຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະອົງສາ
ມາດສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ. ຜູ້ຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໂດຍການເປນພະຍານເຖິງການ
ກະທໍາຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງການຮູ້ຈັກການກະທໍາທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຮູ້ຈັກວິທີທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ
ພາລະກິດ, ວິທີການທີຶ່ເປນເລີດທີຶ່ພຣະອົງນໍາໃຊ້, ວິທທ
ີ ຶ່ີພຣະອົງກ່າວ ແລະ ວິທທ
ີ ຶ່ີພຣະອົງເຮັດໃຫ້
ມະນຸດສົມບູນແບບ, ມີພຽງການຮູ້ຈັກໃນຮູບແບບລັກສະນະເຫົົ່ານີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງສາມາດເຂົົ້າໃຈ
ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້, ເຂົົ້າໃຈອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ, ຮູ້ຈັກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງມັກ, ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງ
ກຽດຊັງ ແລະ ວິທທ
ີ ຶ່ີພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດກັບມະນຸດ. ດ້ວຍການຮູ້ຈັກຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມບໍ່
ມັກຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຈົົ້າຈະສາມາດຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິງຶ່ ທີຶ່ເປນທາງບວກ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່
ເປນທາງລົບ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນຊີວິດ.
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ສະຫຼຸບກຄື ເຈົົ້າຕ້ອງຮັບເອົາຄວາມຮູ້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຈົາົ້ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມມ
ຸ ມອງ
ຂອງເຈົົ້າຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ.

ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ ງ່າ ຍດາ ຍສໍໍ່າ ກັບ ທ ີຶ່ມ ະ ນ ຸດ ຈິນ ຕະ ນາ ກາ ນບ ?
ໃນຖານະເປນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າແຕ່ລະຄົນຄວນຊາບຊຶ່ງວ່າ ເຈົົ້າໄດ້ຮັບການ
ສັນລະເສີນ ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍການໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຂອງພຣະອົງທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນຕົວເຈົົ້າໃນມືົ້ນີົ້. ພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ສ້າງຄົນກຸ່ມນີົ້ໃຫ້ເປນສູນກາງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທົົ່ວທັງຈັກກະວານ. ພຣະອົງໄດ້ເສຍສະຫະ
ເລືອດຫົວໃຈທັງໝົດຂອງພຣະອົງສໍາລັບພວກເຈົົ້າ; ພຣະອົງໄດ້ຮຽກພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະວິນຍານ
ທົົ່ວທັງຈັກກະວານກັບຄືນ ແລະ ມອບໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ພວກເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່ໂຊກ
ດີ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພຣະອົງໄດ້ຍ້າຍລັດສະໝີຂອງພຣະອົງຈາກອິດສະຣາເອນ ເຊິຶ່ງເປນຊົນຊາດທີຶ່ພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງເລືອກ ແລະ ມອບໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປະສົງຂອງແຜນງານ
ຂອງພຣະອົງປາກົດອອກມາຢ່າງສົມບູນຜ່ານຄົນກຸ່ມນີົ້. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ພວກເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່ຈະຮັບ
ມລະດົກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງກວ່ານັົ້ນແມ່ນ ພວກເຈົົ້າເປນຜູ້ສືບທອດລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ບາງເທືຶ່ອ ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຈະຈົດຈໍາພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້: “ສໍາລັບຄວາມຍາກລໍາບາກອັນເລັກນ້ອຍຂອງ
ພວກເຮົານັົ້ນ ເປນພຽງຊົົ່ວຄາວ ທີຶ່ຫໍ່ຫອມໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລັດສະໝີຢ່າງຫວງຫາຍເກີນຄໍາ
ບັນຍາຍ ແລະ ເປນນິດນິລັນ”. ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນໄດ້ຍິນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ກ່ອນໜ້ານີົ້ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜໃນ
ພວກເຈົົ້າທີຶ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພວກມັນ. ໃນມືົ້ນີົ້ພວກເຈົົ້າໄດ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງເຖິງ
ຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຢູ່ໃນພຣະທໍາ. ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຄວນຖືກປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພຣເຈົົ້າໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ ແລະ ພວກມັນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ໄດ້ຖືກບຽດບຽນຂົົ່ມເຫັງຢ່າງໂຫດຮ້າຍ
ຈາກມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນດິນແດນທີຶ່ມັນນອນຂົດຢູ່. ມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົົ່ມເຫັງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພາະສະນັົ້ນ, ໃນດິນແດນແຫ່ງນີົ້ ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າກຈະ
ຖືກເຍາະເຍີົ້ຍ ແລະຖືກກົດຂີຶ່ ແລະ ຜົນທີຶ່ໄດ້ຄພ
ື ຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຈະຖືກຕືຶ່ມເຕັມໃນຄົນກຸມນີົ້ ນັົ້ນກໍ່ຄື
ພວກເຈົົ້າ. ຍ້ອນມັນໄດ້ລົງມືປະຕິບັດໃນດິນແດນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ, ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ກຈະພົບກັບອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫວງ ແລະ ການເຮັດສໍາເລັດພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຫາຍຂໍ້ກຕ້ອງໃຊ້
ເວລາ; ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ຜູ້ຄົນຈຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດ ເຊິຶ່ງເປນໝາກຜົນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງ
ເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມທົນທຸກທລະມານ. ມັນລໍາບາກຫາຍແທ້ໆສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນດິນແດນຂອງມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແຕ່ກຍ້ອນຄວາມລໍາບາກນີົ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຂັົ້ນຕອນໜຶ່ງ ເພືຶ່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຕິປນຍາ ແລະ ຄວາມ
ອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງແລະ ນໍາໃຊ້ໂອກາດນີົ້ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນນີົ້ສົມບູນແບບ. ແມ່ນຜ່ານການທົນ
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ທຸກທລະມານຂອງຜູ້ຄົນ, ຜ່ານຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜ່ານຈິດໃຈທັງໝົດທີຶ່ຄືກັບ
ຊາຕານຂອງຜູ້ຄົນໃນດິນແດນແຫ່ງນີົ້ທີຶ່ສກ
ົ ກະປົກນີົ້, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດການຊໍາລະໃຫ້
ບລິສຸດ ແລະ ການປົກຄອງ ເພືຶ່ອວ່າ ພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບລັດສະໝີຈາກສິຶ່ງນີົ້ ແລະ ເພືຶ່ອວ່າພຣະອົງອາດ
ໄດ້ຮັບເອົາຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຢືນເປນພະຍານແກ່ການກະທໍາຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມໝາຍທັງໝົດ
ຂອງການເສຍສະຫະທັງໝົດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກະທໍາເພືຶ່ອຄົນກຸ່ມນີົ້. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຜ່ານຄົນທີຶ່ເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງໄຊຊະນະ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ອໍານາດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່
ຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງສາມາດເປີດເຜີຍອອກມາໃຫ້ເຫັນ. ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມີພຽງແຕ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນໃນ
ດິນແດນທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດ ທີຶ່ເໝາະສົມແກ່ການສືບທອດລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມີພຽງສິງຶ່ ນີົ້ ທີຶ່
ສາມາດໃຫ້ຈຸດເດັົ່ນແກ່ອາໍ ນາດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນວ່າ ແມ່ນຈາກດິນແດນທີຶ່
ບໍ່ບລິສຸດ ແລະ ຈາກບັນດາຄົນທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດໃນດິນແດນທີຶ່ສົກກະປົກນັົ້ນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບເອົາລັດສະ
ໝີຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ນີົ້ຄືຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູກໍ່ເປນຄື
ກັນ; ພຣະອົງສາມາດຮັບລັດສະໝີຈາກໝູ່ພວກຟາຣີຊາຍທີຶ່ຂົົ່ມເຫັງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ; ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ
ການຂົົ່ມເຫັງຂອງພວກຟາຣີຊາຍ ແລະ ການທລະຍົດຂອງຢູດາ, ພຣະເຢຊູຈະບໍ່ຖືກເຍາະເຍີົ້ຍ ຫື ຖືກ
ກ່າວຮ້າຍ ແຮງໄກທີຶ່ຈະຖືກຄງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນເລີຍ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ກຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບລັດ
ສະໝີ. ບ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ບ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍ
ຜ່ານເນືົ້ອໜັງ ແມ່ນບ່ອນທີຶ່ພຣະອົງຈະຮັບລັດສະໝີ ແລະ ເປນບ່ອນທີຶ່ພຣະອົງຈະຮັບຄົນເຫົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ພຣະອົງປະສົງທີຶ່ຈະຮັບເອົາ. ນີົ້ເປນແຜນງານຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້ ແລະ ນີົ້ເປນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະອົງ.
ໃນແຜນງານຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເວລາຫາຍພັນປີ, ພາລະກິດສອງພາກສ່ວນແມ່ນສໍາເລັດໂດຍຜ່ານ
ເນືົ້ອໜັງ: ສ່ວນທໍາອິດແມ່ນພາລະກິດຂອງການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ ເຊິຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບລັດສະໝີ;
ອີກສ່ວນຄືພາລະກິດແຫ່ງໄຊຊະນະ ແລະ ຄວາມສົມບູນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເຊິຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບລັດສະໝີ.
ນີົ້ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຢ່າຄິດວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ການມອບໝາຍ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າວ່າເປນເລືຶ່ອງງ່າຍດາຍ. ພວກເຈົົ້າເປນຜູ້ສືບທອດມລະດົກແຫ່ງລັດ
ສະໝີຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເໜືອກວ່າສິຶ່ງໃດຫາຍເທົົ່າ ແລະ ເປນນິລັນດອນ ແລະ ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຖືກບັນຊາ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າເປນພິເສດ. ຈາກສອງສ່ວນຂອງລັດສະໝີຂອງພຣະອົງ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຖືກສໍາແດງໃນ
ຕົວພວກເຈົົ້າ; ສ່ວນໜຶ່ງທັງໝົດຂອງລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຖືກປະທານໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າ ເພືຶ່ອວ່າ
ມັນຈະເປນມລະດົກຂອງພວກເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືການສັນລະເສີນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ມັນຍັງເປນ
ແຜນງານທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າດົນນານມາແລ້ວ. ເມືອ
ຶ່ ເຫັນເຖິງຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໄດ້ກະທໍາໃນດິນແດນທີຶ່ມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ອາໄສຢູ່, ຖ້າພາລະກິດນີົ້
ຖືກຍ້າຍໄປບ່ອນອືຶ່ນ ມັນກຈະເກີດຜົນຢ່າງໃຫຍ່ຫວງເປນເວລາດົນແລ້ວ ແລະ ພ້ອມທີຶ່ຈະຖືກ
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ຍອມຮັບໂດຍມະນຸດ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ພາລະກິດນີົ້ກຈະງ່າຍເກີນໄປ ທີຶ່ຈະຍອມຮັບເອົາຜູ້ສອນສາສະ
ໜາໃນພາກຕາເວັນຕົກທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ ທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້
ເຮັດເປນແບບຢ່າງດັົ່ງທີຶ່ເຄີຍມີມາ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດສໍາເລັດຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດ
ໃນການໄດ້ຮັບລັດສະໝີນີົ້ຢູ່ໃນບ່ອນອືຶ່ນ; ເມືຶ່ອພາລະກິດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜຸ້ຄົນ ແລະ
ເປນທີຶ່ຍອມຮັບຂອງບັນດາປະຊາຊາດ, ລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຍດຄອງໄດ້. ນີົ້ຄືຄວາມໝ
າຍພິເສດທີຶ່ແຈ່ງແຈ້ງ ເຊິຶ່ງບາດກ້າວນີົ້ຂອງພາລະກິດມີໃນດິນແດນແຫ່ງນີົ້. ບໍ່ມີມະນຸດຜູ້ໃດໃນບັນດາ
ພວກເຈົົ້າທີຶ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກພຣະບັນຍັດ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຈົົ້າຖືກລົງໂທດ
ໂດຍພຣະບັນຍັດ. ທີຶ່ເປນບັນຫາຫາຍກວ່ານັົ້ນກໍ່ຄື ຜູ້ຄົນບໍ່ເຂົົ້າໃຈພວກເຈົົ້າ: ບໍ່ວ່າຈະເປນພີຶ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຈົົ້າ, ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຈົົ້າ, ໝູ່ເພືຶ່ອນຂອງພວກເຈົົ້າ ຫື ເພືຶ່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຈົົ້າ, ບໍ່ມີໃຜ
ເຂົົ້າໃຈພວກເຈົົ້າເລີຍ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າປະຖິົ້ມພວກເຈົົ້າ, ກ ເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈະສືບຕໍ່ອາໄສຢູ່
ໃນໂລກ, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ຜູ້ຄົນກບໍ່ສາມາດຢູ່ຫ່າງຈາກພຣະເຈົົ້າໄດ້ ເຊິຶ່ງແມ່ນຄວາມໝາຍ
ແຫ່ງໄຊຊະນະຂອງພຣະເຈົົ້າຕໍ່ຜູ້ຄົນ ແລະ ແມ່ນລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິງຶ່ ທີຶ່ພວກເຈົົ້າໄດ້ສືບທອດ
ໃນມືົ້ນີົ້ດີເກີນກວ່າສິຶ່ງທີຶ່ອັກຄະສາວົກ ແລະ ພະສາດສະດາທັງໝົດຕະຫອດຍຸກຕ່າງໆໄດ້ຮັບ ແລະ ຍິຶ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່າສິຶ່ງທີຶ່ໂມເຊ ແລະ ເປໂຕໄດ້ຮັບ. ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາພຣະພອນພາຍໃນໜຶ່ງມືົ້ ຫື ສອງມືົ້;
ສາມາດຮັບເອົາພຣະພອນຜ່ານການເສຍສະຫະອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່. ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຈົົ້າຕ້ອງມີຄວາມ
ຮັກທີຶ່ຜ່ານການເຮັດໃຫ້ບລິສຸດ, ພວກເຈົົ້າຕ້ອງມີຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ພວກເຈົົ້າຕ້ອງມີຄວາມ
ຈິງຫາຍໆຢ່າງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຂໃຫ້ພວກເຈົົ້າຮັບໄວ້; ນອກຈາກນັົ້ນ, ພວກເຈົາົ້ ຕ້ອງຫັນຫາຄວາມຍຸຕທ
ິ ໍາ
ໂດຍບໍ່ຢ້ານກົວ ຫື ຫີກລ້ຽງ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງນັົ້ນຄົງຢູ່ຈົນຕາຍ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງ
ມີຄວາມເດັດດ່ຽວ, ການປ່ຽນແປງຕ້ອງເກີດຂົ້ນໃນອຸປະນິໄສຊີວິດຂອງພວກເຈົົ້າ; ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງພວກເຈົົ້າຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂ, ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຍອມຮັບການຈັດຕຽມທຸກຢ່າງຈາກພຣະເຈົົ້າໂດຍບໍ່
ຈົົ່ມ ແລະ ພວກເຈົົ້າຕ້ອງເຊືຶ່ອຟງຈົນຕາຍ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຄວນໄດ້ຮັບ, ນີົ້ຄືຄວາມປະສົງສຸດທ້າຍ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຮ້ອງຂຈາກຄົນກຸ່ມນີົ້. ເມືຶ່ອພຣະອົງປະທານໃຫ້
ກັບພວກເຈົົ້າ, ພຣະອົງກຈະຂສິຶ່ງຕອບແທນຈາກພວກເຈົົ້າຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າເ
ໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການນັົ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ມີເຫດຜົນໃນທຸກພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດ ເຊິຶ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມີມາດຕະຖານສູງ
ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ເຄັົ່ງຄັດຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກ. ດ້ວຍເຫດນີົ້ພວກເຈົົ້າຈຶ່ງຄວນມີຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ.
ສະຫຼຸບກຄື ພາລະກິດທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຈົົ້າ ເພືອ
ຶ່ ພວກ
ເຈົົ້າອາດຈະເໝາະສົມທີຶ່ຈະຮັບມລະດົກຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດສະໝີ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແຕ່ເພືອ
ຶ່ ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄົນກຸ່ມນີົ້ທີຶ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງໃນດິນແດນທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດມີຄວາມສົມບູນ. ພວກເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ, ເຮົາກຂຕັກເຕືອນຜູ້ຄົນທີຶ່ໂງ່ຈ້າທັງຫາຍທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
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ສໍານກ: ຢ່າທົດສອບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຢ່າຕໍ່ຕ້ານອີກເລີຍ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຜ່ານຄວາມທລະມານທັງໝົດທີຶ່
ມະນຸດບໍ່ເຄີຍທົນທຸກມາກ່ອນ ແລະ ທົນທຸກຕໍ່ການເຍາະເຍີົ້ຍທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າແທນທີຶ່ຂອງມະນຸດດົນ
ນານມາແລ້ວ. ແມ່ນຫຍັງອີກທີຶ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະຖິົ້ມໄດ້? ແມ່ນຫຍັງທີຶ່ສໍາຄັນໄປກວ່າຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ? ແມ່ນຫຍັງທີຶ່ສູງສົົ່ງກວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ? ມັນຍາກພແລ້ວສໍາລັບພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນດິນແດນທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດນີົ້: ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຖ້າມະນຸດລະເມີດ
ໂດຍທີຶ່ຮູ້ ແລະ ຕັົ້ງໃຈ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກຕ້ອງໄດ້ຊັກຊ້າລົງ. ເວົາົ້ ສັົ້ນໆກໍ່ຄື, ນີົ້ບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງທີຶ່
ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ກັບໃຜເລີຍ ແລະ ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບໃຜຄືກັນ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກຜູກມັດກັບ
ເວລາ; ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ລັດສະໝີຂອງພຣະອົງແມ່ນມາກ່ອນ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ບໍ່ວ່າມັນຈະ
ດົນພຽງໃດກຕາມ, ພຣະອົງຈະຈ່າຍລາຄາໃດໆແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ: ພຣະອົງຈະບໍ່ພັກຜ່ອນຈົນກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະສາເລັດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ຈຶ່ງຈະສາມາດສິົ້ນສຸດລົງໄດ້. ເມືຶ່ອພຣະອົງຈະຮັບສ່ວນທີສອງຂອງລັດສະໝີຂອງພຣະອົງ. ໃນທົົ່ວທັງ
ຈັກກະວານ, ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ສໍາເລັດພາລະກິດສ່ວນທີສອງຂອງພຣະອົງໃນການໄດ້ຮັບລັດສະໝີ, ມືົ້
ຂອງພຣະອົງກຈະບໍ່ມາຮອດຈັກເທືຶ່ອ, ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງກຈະບໍ່ອອກມາຈາກຄົນທີຶ່ພຣະອົງຊົງ
ເລືອກຈັກເທືຶ່ອ, ລັດສະໝີຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ລົງມາເຖິງອິດສະຣາເອນ ແລະ ແຜນງານຂອງພຣະອົງຈະ
ບໍ່ສິົ້ນສຸດລົງຈັກເທືຶ່ອ. ພວກເຈົົ້າຄວນຈະສາມາດເຫັນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວນເຫັນວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ງ່າຍດາຍຄືກັບການຊົງສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທຸກ
ຢ່າງ. ນັົ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າພາລະກິດໃນມືົ້ນີົ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ, ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມ
ຮູ້ສກຫາຍທີຶ່ສຸດ ແລະ ມັນແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກສ້າງ ແຕ່ຖກ
ື ຈັດການໂດຍຊາຕານນັົ້ນ
ມີຄວາມບລິສຸດ, ບໍ່ແມ່ນການສ້າງອາດາມ ຫື ເອວາ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນການສ້າງແສງສະຫວ່າງ ຫື
ການສ້າງພືດ ແລະ ສັດທຸກຊະນິດ. ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມກັບມາ
ບລິສຸດອີກຄັົ້ງ ຈາກນັົ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບອີກຄັົ້ງພວກເຂົາກາຍເປນສິຶ່ງທີຶ່ເປນຂອງພຣະອົງ
ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ກາຍມາເປນລັດສະໝີຂອງພຣະອົງ. ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ໄດ້ງ່າຍດາຍຄືກັບທີຶ່ມະນຸດ
ຈິນຕະນາການ, ມັນບໍ່ງ່າຍຄືກັບການຊົງສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກສິຶ່ງໃນພວກມັນ
ຫື ພາລະກິດການສາບແຊ່ງຊາຕານໃຫ້ຕົກລົງໃນເຫວເລິກທີຶ່ບໍ່ມີບ່ອນສິົ້ນສຸດ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,
ມັນແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງມະນຸດ, ປ່ຽນສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ເປນດ້ານລົບບໍ່ແມ່ນຂອງພຣະອົງ
ໃຫ້ກາຍເປນດ້ານບວກ ແລະ ເປນຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີຶ່ຢູ່ເບືອ
ົ້ ງຫັງຂັົ້ນຕອນນີົ້ໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງນີົ້ ແລະ ຫີກລ້ຽງບັນຫາທີຶ່ງ່າຍດາຍເກີນໄປ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ຄືກັບພາລະກິດທໍາມະດາທົົ່ວໄປ. ຄວາມມະຫັດສະຈັນ ແລະ ສະຕິປນຍາ
ຂອງມັນຢູ່ເໜືອຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງທຸກສິຶ່ງໃນໄລຍະບາດກ້າວນີົ້ຂອງພາລະກິດ
ແລະ ພຣະອົງກໍ່ບໍ່ໄດ້ທໍາລາຍພວກມັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງປ່ຽນແປງທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງຊົງ
ສ້າງ ແລະ ຊໍາລະລ້າງທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມບລິສຸດ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຊົງ
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ດໍາເນີນກິດຈະການອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ ເຊິຶ່ງແມ່ນຄວາມໝາຍທັງໝົດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າເຫັນ
ໃນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າງ່າຍດາຍແທ້ໆບ?

ຜ ູ້ທ ີຶ່ຮ ູ້ຈ ັກ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ
ໃນປ ດຈຸບ ັນ ເທ ົົ່າ ນ ັົ້ນ ຈ ຶ່ງ ອາ ດຮັບ ໃຊ້ພ ຣະ ເຈົົ້າ ໄດ້
ໃນການເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມອັບອາຍໃຫ້ກັບມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່
ຄົນໆໜຶ່ງຕ້ອງມີຫັກການ ແລະ ຄົນໆໜຶ່ງຕ້ອງບັນລຸເງືຶ່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ: ຄົນໆໜຶ່ງຕ້ອງຮັກພຣະເຈົົ້າໃນ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຂົົ້າຫາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າສູ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວເຈົົ້າ
ກໍ່ບໍ່ມີທາງທີຶ່ຈະສ້າງຄວາມອັບອາຍໃຫ້ກັບຊາຕານໄດ້. ຕະຫອດການເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຈົົ້າ
ພວກເຈົົ້າປະຖິົ້ມມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ນໍາຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າທີຶ່ສຸດມາສູມ
່ ັນ. ມີພຽງສິງຶ່
ນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ຈິຶ່ງເປນການເຮັດໃຫ້ມັງກອນແດງທີຶ່ຍງິຶ່ ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຢ່າງແທ້ຈິງ. ຍິຶ່ງເຈົົ້າ
ເຕັມໃຈນໍາເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄປປະຕິບັດຫາຍສໍໍ່າໃດ ຍິຶ່ງເປນການພິສູດເຖິງຄວາມຮັກທີຶ່ເຈົົ້າມີ
ຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມກຽດຊັງທີຶ່ເຈົົ້າມີຕໍ່ມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ; ຍິຶ່ງເຈົົ້າເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່າໃດ ກຍິຶ່ງເປນການພິສູດເຖິງຄວາມສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຂອງເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່ານັນ
ົ້ .
ຄົນທີຶ່ບໍ່ສະແຫວງຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຄົນທີຶ່ປາສະຈາກຊີວິດ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນແມ່ນຄົນທີຶ່ຢູ່
ນອກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນຄົນຂອງສາສະໜາ. ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈງິ ມີຄວາມຮູ້
ຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງຫາຍຂົ້ນກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ໂດຍຜ່ານການກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ.
ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວເຈົົ້າກບໍ່ສາມາດກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ຢ່າງແທ້ຈງິ ໄດ້ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວເຈົົ້າກບໍ່ມີວິທີໃດທີຶ່ຈະເປນ
ພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ ຫື ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າເພິຶ່ງພໃຈໄດ້.
ໃນການເຊືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ ຄົນໆໜຶ່ງຄວນຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າແນວໃດ? ຄົນໜຶ່ງຄວນມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ
ໂດຍອີງໃສ່ພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມບ່ຽງເບນ ຫື ມີຄວາມ
ເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກ່ອນອືຶ່ນໝົດ ຄົນໆໜຶ່ງຄວນຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືພືົ້ນຖານຂອງ
ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ. ທຸກຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຫາກຫາຍ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຂາດຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວ
ກັບພຣະທໍາທີຶ່ບລິສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ ເຊິງຶ່ ເປນຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ຜິດ
ພ້ຽນ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທັກສະທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດຂອງບຸກຄົນທາງສາສະໜາຄືການນໍາເອົາພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖືກເຂົົ້າໃຈໃນອະດີດ ແລ້ວວັດແທກຂໍ້ພຣະທໍານັົ້ນໂດຍອີງໃສ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົາົ້
ໃນປດຈຸບັນ. ເມືຶ່ອເວລາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ຖ້າເຈົົ້າຢຶດຕິດກັບສິຶ່ງທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້
ເປີດເຜີຍໂດຍແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງໃນອະດີດ ແລ້ວການຮັບໃຊ້ຂອງເຈົົ້າຈະເກີດມີການ
ຂັດຂວາງ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງເຈົົ້າກຈະຫ້າສະໄໝ ເຊິຶ່ງເປນພຽງພິທີກໍາທາງສາສະໜາ. ຖ້າເຈົົ້າ
130

ເຊືຶ່ອວ່າ ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງຖ່ອມຕົວ ແລະ ອົດທົນຢູ່ພາຍນອກ... ທ່າມກາງ
ຄຸນສົມບັດອືຶ່ນໆ ແລະ ຖ້າເຈົົ້ານໍາຄວາມຮູ້ປະເພດນີົ້ໄປປະຕິບັດໃນປດຈຸບັນ ແລ້ວຄວາມຮູ້ດັົ່ງກ່າວກ
ເປນແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ; ການປະຕິບັດດັົ່ງກ່າວກກາຍມາເປນການປະຕິບັດຂອງຄົນໜ້າຊືຶ່
ໃຈຄົດ. ປະໂຫຍກ “ແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ” ໝາຍເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ຫ້າສະໄໝ ແລະ ເຊົາໃຊ້ກັນແລ້ວ
(ລວມທັງການ ເຂົົ້າໃຈພຣະທາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີົ້ ແລະ ແສງສະຫວ່າງທີຶ່ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍກົງ) ແລະ ຖ້ານໍາເອົາພຣະທໍາດັົ່ງກ່າວໄປປະຕິບັດໃນປດຈຸບັນ, ພຣະທໍານັົ້ນກ
ຈະຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງກັບມະນຸດເລີຍ. ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດລົບ
ລ້າງສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນອອກຈາກຕົວພວກເຂົາ ທີຶ່ເປນແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ ແລ້ວສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ກຈະ
ກາຍມາເປນອຸປະສັກໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາ. ຄົນທີຶ່ມແ
ີ ນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາບໍ່
ມີທາງນໍາທັນບາດກ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້, ພວກເຂົາລ້າຊ້າໃນໜຶ່ງ
ບາດກ້າວ, ຈາກນັົ້ນກໍ່ເປນສອງບາດກ້າວ. ນີົ້ກໍ່ຍອ
້ ນວ່າ ແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາເຫົົ່ານີົ້ເຮັດໃຫ້
ມະນຸດຄິດວ່າ ຕົນເອງທ່ຽງທໍາຢ່າງຍິຶ່ງ ແລະ ອວດດີ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ສກອາໄລອາວອນໃນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງ
ໄດ້ກ່າວ ແລະ ກະທໍາໃນອະດີດ; ຖ້າບາງສິຶ່ງຫ້າສະໄໝແລ້ວ ພຣະອົງກທໍາລາຍມັນຖິົ້ມ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດ
ປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າແທ້ໆບ? ຖ້າເຈົົ້າຢຶດຕິດກັບພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວໃນອະດີດ ສິຶ່ງນີົ້
ຈະພິສູດໄດ້ບວ່າ ເຈົົ້າຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ? ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຍອມຮັບແສງສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນປດຈຸບັນ ແຕ່ຢຶດຕິດກັບແສງສະຫວ່າງໃນອະດີດ ສິຶ່ງນີົ້ສາມາດພິສູດໄດ້
ບວ່າ ເຈົົ້າເດີນຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າ? ເຈົົ້າຍັງບໍ່ສາມາດປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜ
າບ? ຖ້າເປນເຊັົ່ນນັົ້ນ ເຈົົ້າກຈະກາຍເປນຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ.
ຖ້າຜູ້ຄົນສາມາດປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດຂອງຕົນ
ເອງເພືຶ່ອປະເມີນພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແຕ່ຈະເຊືຶ່ອຟງໂດຍກົງ. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນບໍ່ຄືກັບພາລະກິດໃນອະດີດຢ່າງຊັດເຈນ, ແຕ່ເຈົົ້າກໍ່ຍັງສາມາດ
ປະຖິົ້ມຄວາມຄິດເຫັນໃນອະດີດ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນໄດ້ໂດຍກົງ. ຖ້າ
ເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າໃຈວ່າເຈົາົ້ ຕ້ອງມີຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ໂດຍບໍ່
ສົນໃຈວ່າພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນອະດີດແນວໃດ, ເຈົົ້າກເປນຄົນທີຶ່ປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດຂອງ
ຕົນແລ້ວ, ເປນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ສາມາດເຊືຶ່ອຟງພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເດີນຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ເຈົົ້າຈະເປນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າ
ຢ່າງແທ້ຈງິ . ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ວິເຄາະ ຫື ກວດສອບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າໄດ້ລືມ
ພາລະກິດໃນອະດີດຂອງພຣະອົງ ເຈົົ້າກໄດ້ລືມມັນເຊັົ່ນດຽວກັນ. ປດຈຸບັນຄືປດຈຸບັນ ແລະ ອະດີດກ
ຄືອະດີດ ແລະ ນັບແຕ່ມນ
ືົ້ ີົ້ໄປພຣະເຈົົ້າໄດ້ປ່ອຍປະສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາໃນອະດີດແລ້ວ ເຈົົ້າກບໍ່
ຄວນຍດຕິດຢູ່ກັບມັນ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າບໍ່ຍດຕິດກັບມັນມີພຽງແຕ່ຄົນແບບນັົ້ນທີຶ່ເປນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າ
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ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາຂອງຕົນຢ່າງສົມບູນ.
ຍ້ອນວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າມີການພັດທະນາໃໝ່ຢູ່ເປນປະຈໍາ, ຈຶ່ງມີພາລະກິດທີຶ່ຫ້າສະໄໝ
ແລະ ເກົົ່າ ໃນຂະນະທີຶ່ພາລະກິດໃໝ່ເກີດຂົ້ນ. ພາລະກິດປະເພດຕ່າງໆເຫົົ່ານີົ້, ທັງເກົົ່າ ແລະ ໃໝ່ບໍ່ໄດ້
ຂັດແຍ້ງກັນ ແຕ່ເກືົ້ອກູນກັນ; ທຸກບາດກ້າວຂອງພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແມ່ນສືບຕໍ່ຈົນຮອດຍຸກສຸດທ້າຍ.
ຍ້ອນມີພາລະກິດໃໝ່, ສິງຶ່ ເກົົ່າໆ ແນ່ນອນ ກຕ້ອງໄດ້ທໍາລາຍຖິົ້ມ. ຕົວຢ່າງ: ການປະຕິບັດບາງຢ່າງທີຶ່
ຖືກຈັດຕັົ້ງເປນເວລາດົນນານ ແລະ ຖ້ອຍຄໍາທີຶ່ເປນນິໄສຂອງມະນຸດ ປະກອບດ້ວຍປະສົບການ ແລະ
ການສັົ່ງສອນເປນເວລາຫາຍປີຂອງມະນຸດ ໄດ້ສາ້ ງແນວຄວາມຄິດທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຮູບແບບໃນ
ຈິດໃຈຂອງມະນຸດ. ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຈິດໃຈໂດຍທໍາມະ
ຊາດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຫັນຢ່າງສົມບູນ ຄຽງຄູ່ກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງທິດສະດີຕາມປະເພນີຕັົ້ງແຕ່
ສະໄໝບູຮານມາເປນເວລາຫາຍປີນັົ້ນ ແມ່ນເປນປະໂຫຍດຫາຍຕໍ່ການສ້າງແນວຄິດດັົ່ງກ່າວຂອງ
ມະນຸດ. ອາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ຕະຫອດເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງມະນຸດ ໄດ້ມີອິດທິພົນ
ແຫ່ງແນວຄິດທີຶ່ຫາກຫາຍເກີດຂົ້ນ ແລະ ເກີດວິວັດທະນາການແຫ່ງຄວາມເຂົົ້າໃຈຕາມແນວຄິດທຸກ
ປະເພດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໃນຜູ້ຄົນ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທາງສາສະໜາຫາຍຄົນທີຶ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າກາຍ
ມາເປນສັດຕູຂອງພຣະອົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ ຍິຶ່ງແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາຂອງຄົນໜັກແໜ້ນຂົ້ນຫາຍ
ເທົົ່າໃດ ພວກເຂົາກຈະກາຍເປນສັດຕູ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຫາຍເທົົ່ານັົ້ນ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ, ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າ ແລະ ບໍ່ເຄີຍສ້າງທິດສະດີ ກົງກັນຂ້າມ ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນແປງ
ຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ ແລະ ຖືກເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທັງນ້ອຍ ແລະ ກວ້າງກວ່າເກົົ່າ. ການປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນລັກສະນະນີົ້ແມ່ນເປນການສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ເອງ. ມັນຍັງແມ່ນຫັກການໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໜຶ່ງໃນວິທີທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງບັນລຸການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ. ຖ້າພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດ
ດ້ວຍວິທີນີົ້ ມະນຸດຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ຫື ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ຊາຕານກຈະບໍ່ປະລາໄຊ. ດ້ວຍ
ເຫດນີົ້ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງເກີດຂົ້ນຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ ເຊິຶ່ງເບິຶ່ງຄືວ່າບໍ່ເປນປົກກະຕິ
ແຕ່ແທ້ຈງິ ແລ້ວ ແມ່ນເປນປົກກະຕິດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ວິທທ
ີ ມ
ຶ່ີ ະນຸດເຊືອ
ຶ່ ໃນພຣະເຈົົ້າແຕກຕ່າງ
ກັນພສົມຄວນ. ເຂົາຍດຕິດກັບທິດສະດີ ແລະ ລະບົບເກົົ່າແກ່ທີຶ່ຕົນລົ້ງເຄີຍ ແລະ ຍິຶ່ງສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນເກົາົ່
ຫາຍສໍໍ່າໃດ ຍິຶ່ງຖືກໃຈເຂົາຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ຄວາມຄິດທີຶ່ໂງ່ຈ້າຂອງມະນຸດ, ຈິດໃຈເໝືອນດັົ່ງກ້ອນຫີນທີຶ່
ບໍ່ຍອມອ່ອນນ້ອມ ຈະສາມາດຍອມຮັບພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງໄດ້
ແນວໃດ? ມະນຸດມັກຈະກຽດຊັງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃໝ່ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າສະເໝີ; ເຂົາພຽງແຕ່ມກ
ັ ພຣະເຈົົ້າ
ອົງເດີມ, ຜູ້ທມ
ີຶ່ ີແຂ້ວຍາວ, ຜົມສີຂາວ ແລະ ຢູ່ກບ
ັ ທີ.ຶ່ ເພາະສະນັົ້ນ, ຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດມີ
ຄວາມມັກສ່ວນຕົວທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນ, ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຂໍ້ຂັດແຍ້ງຕ່າງໆເຫົົ່າ
ນີົ້ມີມາຕັົ້ງແຕ່ພຣະເຈົົ້າເລີມ
ຶ່ ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະອົງໄດ້ເກືອບຫົກພັນປີ ແລະ ໃນປດຈຸບັນ
132

ນີົ້ຂໍ້ຂັດແຍ້ງດັົ່ງກ່າວກຍັງມີຢູ່. ມະນຸດແມ່ນເກີນທີຈ
ຶ່ ະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ. ບາງເທືຶ່ອ ເປນຍ້ອນ
ຄວາມດືົ້ດ້ານຂອງມະນຸດ ຫື ເປນຍ້ອນຂໍ້ບັນຍັດການຈັດການຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດຝ່າຝືນ
ໄດ້ ທີຶ່ເປນຕົົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ຄູສອນສາດສະໜາ ແລະ ຜູ້ຍິງເຫົົ່ານັົ້ນຍັງຍດຕິດກັບໜັງສື ແລະ ປືັ້ມເກົາົ່
ແກ່ທີຶ່ຂາດຄຸນນະພາບ, ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງທີຶ່ຍງັ ບໍ່
ສໍາເລັດນັົ້ນ ເບິຶ່ງຄືວ່າບໍ່ມີໃຜຢູ່ຄຽງຂ້າງພຣະອົງເລີຍ. ເຖິງແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ້ງເຫົົ່ານີົ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເປນ
ສັດຕູກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ພຣະເຈົົ້າກບໍ່ໃສ່ໃຈ
ໃນສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃດໆທັງສິົ້ນ ບໍ່ວ່າຈະມີ ຫື ບໍ່ມີ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ມະນຸດຍັງຍດຖືໃນຄວາມເຊືຶ່ອ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍປະຖິົ້ມຄວາມເຊືຶ່ອ
ແລະ ແນວຄວາມຄິດນັົ້ນເລີຍ. ແຕ່ມສ
ີ ິຶ່ງໜຶ່ງທີພ
ຶ່ ິສດ
ູ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນກຄື: ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດ
ຈະບໍ່ຜິດພ້ຽນໄປຈາກຈຸດຢືນຂອງຕົນ, ແຕ່ບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເຄືຶ່ອນຍ້າຍເປນປະຈໍາ ແລະ
ພຣະອົງປ່ຽນແປງທ່າທີຂອງພຣະອົງຕາມສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ສະເໝີ. ໃນທີຶ່ສຸດກຈະແມ່ນມະນຸດເອງ
ທີຶ່ໄດ້ຮັບການພ່າຍແພ້ໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ສູ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ ພຣະເຈົົ້າແມ່ນສັດຕູຍິຶ່ງໃຫຍ່ທສ
ີຶ່ ຸດຂອງ
ບັນດາສັດຕູຂອງພຣະອົງທີຶ່ໄດ້ຖືກເອົາຊະນະ ແລະ ພຣະອົງຍັງເປນຜູ້ຊະນະເລີດຂອງມະນຸດຊາດທັງ
ປວງໄດ້ຖືກເອົາຊະນະ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເອົາຊະນະອີກດ້ວຍ. ມີຜູ້ໃດແດ່ທີຶ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ? ແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດອາດເບິຶ່ງຄືວ່າ ມາຈາກພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນວ່າ ພວກ
ເຂົາຫາຍຄົນເກີດຈາກການລຸກຕືຶ່ນຂົ້ນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່
ໄດ້ໃຫ້ອະໄພມະນຸດຍ້ອນສິຶ່ງນີົ້, ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຍັງບໍ່ຍົກຍ້ອງມະນຸດທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ
“ເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ” ໃນການຕືຶ່ນຂົ້ນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເຊິຶ່ງຢູ່ນອກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.
ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງຮູ້ສກລັງກຽດແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ເກົົ່າ ແລະ ບໍ່ມີ
ແມ່ນແຕ່ຄວາມຄິດທີຶ່ຈະຮັບຮູ້ວັນທີທີຶ່ແນວຄິດເຫົົ່ານີົ້ປາກົດຂົ້ນເປນຄັົ້ງທໍາອິດ. ພຣະອົງບໍ່ຍອມຮັບ
ເລີຍວ່າ ແນວຄວາມຄິດເຫົົ່ານີົ້ເກີດມາຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ຍ້ອນແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ
ແຜ່ຂະຫຍາຍໂດຍມະນຸດ; ແຫ່ງກໍາເນີດຂອງພວກມັນແມ່ນມາຈາກຄວາມຄິດ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ
ມະນຸດເອງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມາຈາກພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ມາຈາກຊາຕານ. ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າກຄືການ
ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃໝ່ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ສະເໝີ ບໍ່ແມ່ນແກ່ເຖົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດຊີວາ
ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງໃຫ້ມະນຸດມະນຸດຍດຖືນັົ້ນແປຝນຕາມແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ແຕ່ລະສະໄໝ, ບໍ່ເປນນິດ
ນິລັນ ແລະ ບໍ່ເປນອໍາມະຕະ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ຜູ້ສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຊີວິດ ແລະ ເປນ
ຄົນໃໝ່ ເຊິຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບມານຮ້າຍຜູ້ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕາຍ ແລະ ເປນຄົນເກົົ່າ. ພວກເຈົົ້າຍັງບໍ່
ເຂົົ້າໃຈໃນສິຶ່ງນີົ້ບ? ເຈົົ້າມີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຖິົ້ມຄວາມຄິດດັົ່ງກ່າວ
ນັົ້ນໄດ້ ກຍ້ອນເຈົົ້າມີຄວາມຄິດຄັບແຄບ. ບໍ່ແມ່ນເປນຍ້ອນເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ເລັກນ້ອຍເກີນໄປ ຫື ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ຫື
ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນເປນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນໜ້າທີຶ່ຂອງພຣະອົງ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດ
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ປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າກຍ້ອນວ່າ ເຈົົ້າຂາດຄວາມເຊືຶ່ອຟງຫາຍເກີນໄປ ແລະ ຍ້ອນເຈົົ້າບໍ່ມີ
ລັກສະນະທີຶ່ຄ້າຍຄືກັບສິຶ່ງມີຊີວິດແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ທຸກສິຶ່ງຢ່າງ
ຫຍຸ້ງຍາກໄປໝົດສໍາລັບເຈົົ້າ. ເຈົົ້າເປນສາເຫດຂອງສິຶ່ງທັງໝົດນີົ້ ແລະ ມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງເລີຍ
ກັບພຣະເຈົົ້າ; ຄວາມທົນທຸກທລະມານ ແລະ ຄວາມໂຊກຮ້າຍແມ່ນຖືກສ້າຂົ້ນໂດຍມະນຸດ. ຄວາມ
ຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນດີສະເໝີ: ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຈົົ້າມີແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆ ແຕ່
ຕ້ອງການໃຫ້ເຈົົ້າປ່ຽນແປງ ແລະ ຖືກສ້າງໃໝ່ຕາມຍຸກສະໄໝຂອງທີຶ່ຜ່ານພົົ້ນໄປ. ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າສິຶ່ງ
ໃດດີສໍາລັບເຈົົ້າ ແລະ ມີແຕ່ກວດສອບ ຫື ວິເຄາະຢູ່ເປນປະຈໍາ. ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ທຸກ
ສິຶ່ງຫຍຸ້ງຍາກໄປສໍາລັບເຈົົ້າ ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງເຈົົ້ານັົ້ນ
ຍິຶ່ງໃຫຍ່ເກີນໄປ. ສິຶ່ງທີຶ່ມຊ
ີ ີວິດນ້ອຍໆຄືພວກເຈົົ້າຍັງກ້າຮັບເອົາສິຶ່ງເລັກໆນ້ອຍໆທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມອບໃຫ້
ພວກເຈົົ້າກ່ອນໜ້ານີົ້ ແລ້ວຫັນກັບມາ ແລະ ໃຊ້ມັນໂຈມຕີພຣະເຈົົ້າ, ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງ
ມະນຸດບ? ມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ມະນຸດບໍ່ມີຄຸນສົມບັດແທ້ໆໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງພວກເຂົາຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະມມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະແຫ່ຂະບວນອ້ອມ
ພາສາທີຶ່ໄຮ້ຄ່າ, ມີກິຶ່ນເໝັນ, ເນົົ່າເປືີ່ອຍ, ສວຍງາມຂອງພວກເຂົາ ຕາມທີຶ່ພວກເຂົາປາຖະໜາ, ບໍ່ຕ້ອງ
ເວົົ້າຫຍັງເຖິງເລືຶ່ອງຫຍັງກຕາມທີຶ່ເປນແນວຄິດເປິເປືັ້ອນເຫົົ່ານັົ້ນ. ແລ້ວພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນໄຮ້ຄ່າຫາຍ
ກວ່ານັົ້ນອີກບ?
ບາງຄົນທີຶ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າແທ້ໆແມ່ນຄົນທີຶ່ປະຕິບັດຕາມໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ເໝາະ
ສົມໃຫ້ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ສາມາດປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາໄດ້. ຖ້າເຈົົ້າ
ປາຖະໜາທີຶ່ຈະກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ເຈົົ້າຕ້ອງປະຖິົ້ມແນວຄວາມ
ຄິດທາງສາສະໜາຂອງເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າຖາປະຖໜາທີຶ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ, ກ່ອນອືຶ່ນເຈົົ້າຕ້ອງປະຖິົ້ມແນວ
ຄິດທາງສາສະໜານັົ້ນກ່ອນ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນທຸກໆສິຶ່ງ. ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົົ້າຄວນມີ. ຖ້າເຈົົ້າປາສະຈາກຄວາມຮູ້ນີົ້ແລ້ວ ແລ້ວໃນເວລາເຈົົ້າເລີຶ່ມຕົົ້ນຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ,
ເຈົົ້າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດສິຶ່ງຂັດຂວາງ, ສິຶ່ງລົບກວນ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າຕັົ້ງໝັົ້ນໃນແນວຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າກ
ຈະຖືກພຣະເຈົົ້າລົົ້ມເຈົົ້າລົງຢ່າງບໍ່ສາມາດຫີກເວັົ້ນໄດ້ ແລະ ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດລຸກຂົ້ນໄດ້ອີກ. ຈົົ່ງເອົາ
ປດຈຸບັນເປນຕົວຢ່າງ. ຖ້ອຍຄໍາຫາຍຄໍາ ແລະ ພາລະກິດໃນປດຈຸບັນນີົ້ແມ່ນບໍ່ຖືກກັນກັບພຣະຄໍາພີ
ແລະ ບໍ່ຖືກກັນກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນໜ້ານີົ້ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີຶ່
ຈະເຊືຶ່ອຟງ ແລ້ວເຈົົ້າອາດຈະລົົ້ມລົງໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າເຈົົ້າຕ້ອງການຮັບໃຊ້ຕາມຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຕ້ອງປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜານັົ້ນກ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂທັດສະນະຂອງ
ເຈົົ້າເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ຫາຍສິຶ່ງທີຶ່ຈຸຖືກກ່າວເຖິງ ຈະບໍ່ຄືກັນກັບສິຶ່ງທີຶ່ກ່າວໄວ້ໃນອະດີດ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າ
ປາສະຈາກຄວາມໃຝ່ຫາທີຶ່ຈະເຊືຶ່ ອຟງ ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດຍ່າງຕາມເສັົ້ນທາງທີຶ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າໄດ້ . ຖ້າວິທີ
ການປະຕິບັດພາລະກິດໃດໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຝງເລິກເຂົົ້າໃນເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ຍອມປະຖິົ້ມມັນຈັກ
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ເທືຶ່ອ, ວິທີການດັົ່ງກ່າວກຈະກາຍເປນແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາຂອງເຈົົ້າ . ຖ້າສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ເປນ ໄດ້ຝງເລິກເຂົົ້າໃນຕົວເຈົົ້າ ແລ້ວເຈົົ້າໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ຖ້າພຣະທໍາ ແລະ ຄວາມຈິງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດກາຍເປນຊີວິດຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າກຈະບໍ່ມີແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າອີກຕໍ່ໄປ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບ ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ
ຍດຕິດກັບທິດສະດີ.
ຖາມຄໍາຖາມເຫົົ່ານີົ້ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕືຶ່ນຕົວ:
1. ຄວາມຮູ້ທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນຕົວເຈົົ້າແຊກແຊງການທີເຶ່ ຈົົ້າຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າບ?
2. ມີການປະຕິບັດທາງສາສະໜາຫາຍປານໃດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຈົົ້າ? ຖ້າເຈົົ້າສະແດງ
ຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີ, ແລ້ວນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຊີວິດຂອງເຈົົ້າໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ບັນລຸວຸດທິພາ
ວະແລ້ວບ?
3. ເມືຶ່ອເຈົົ້າກິນ ແລະ ດືມ
ຶ່ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າສາມາດປະຖິົ້ມແນວຄວາມຄິດທາງສາສະ
ໜາຂອງເຈົົ້າໄດ້ບ?
4. ເມືຶ່ອເຈົົ້າອະທິຖານ ເຈົົ້າສາມາດອະທິຖານໂດຍປາສະຈາກພິທີກໍາທາງສາສະໜາໄດ້ບ?
5. ເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່ເໝາະສົມໃຫ້ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ບໍ່?
6. ຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າປະກອບດ້ວຍແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາຫາຍສໍໍ່າໃດ?

ຮູ້ຈ ັກ ພ າ ລະ ກິດ ໃໝ ່ສ ຸດ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ
ແ ລະ ຕິດ ຕາ ມຮອຍພ ຣະ ບາ ດຂອງພ ຣະ ອົງ
ຕອນນີົ້ ເຈົົ້າຕ້ອງສະແຫວງຫາເພືຶ່ອກາຍມາເປນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວນເລີຶ່ມຕົົ້ນເຂົົ້າ
ສູ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ການກາຍມາເປນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົົ້າໝາຍເຖິງການເຂົົ້າສູ່ຍຸກ
ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ. ມືນ
ົ້ ີົ້ ເຈົົ້າເລີຶ່ມເຂົົ້າສູ່ການຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກຢ່າງເປນທາງການ ແລະ ຊີວິດ
ໃນອະນາຄົດຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ໂລເລ ແລະ ໄຮ້ລະບຽບດັົ່ງທີຶ່ພວກເຂົາເປນກ່ອນໜ້ານີົ້; ເມືຶ່ອດໍາລົງຊີວິດ
ໃນລັກສະນະນັົ້ນ, ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະບັນລຸມາດຕະຖານທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າຕ້ອງການ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ສກເຖິງ
ຄວາມຮີບຮ້ອນໃດໆ ແລ້ວນີົ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມປາດຖະໜາທີຶ່ຈະປບປຸງຕົນເອງ, ການ
ສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າສັບສົນ ແລະ ວຸ້ນວາຍ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ສໍາເລັດໄດ້. ການເຂົົ້າສູ່ການຝຶກອົບຮົມແຫ່ງອານາຈັກໝາຍເຖິງການເລີຶ່ມຕົົ້ນຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າເຕັມໃຈທີຶ່ຈະຍອມຮັບການຝຶກຝົນດັົ່ງກ່າວບ? ເຈົົ້າເຕັມໃຈທີຶ່ຈະຮູ້ສກເຖິງຄວາມ
ຮີບດ່ວນບ? ເຈົົ້າເຕັມໃຈທີຶ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບວິໄນຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ເຈົົ້າເຕັມໃຈທີຶ່ຈະມີ
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ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕີສອນຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ເມືອ
ຶ່ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າມາເຖິງເຈົົ້າ ແລະ ທົດສອບ
ເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈະເຮັດແນວໃດ? ເຈົົ້າຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເມືຶ່ອພົບກັບຂໍ້ແທ້ຈິງທຸກຮູບແບບ? ໃນອະດີດ
ຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົົ້າບແ
ໍ່ ມ່ນກ່ຽວກັບຊີວິດ; ມືົ້ນ,ີົ້ ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ
ສະແຫວງຫາການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ປະຊາຊົນໃນອານາຈັກຕ້ອງເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດ. ທຸກຄົນທີຶ່ເປນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົົ້າຕ້ອງມີຊີວິດ, ພວກເຂົາຕ້ອງຍອມຮັບການຝຶກຝົນ
ແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ສະແຫວງຫາການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ຕ້ອງການຈາກປະຊາຊົນໃນອານາຈັກ.
ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການຈາກປະຊາຊົນໃນອານາຈັກຄືດັົ່ງລຸ່ມນີົ້:
1. ພວກເຂົາຕ້ອງຍອມຮັບການຝາກຝງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງ
ຍອມຮັບພຣະທໍາທຸກຂໍ້ທີຶ່ກ່າວໄວ້ໃນພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົົ້າ.
2. ພວກເຂົາຕ້ອງເຂົົ້າສູກ
່ ານຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກ.
3. ພວກເຂົາຕ້ອງສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າ.
ເມືຶ່ອຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໄດ້ຫັນມາຫາພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເຈົົ້າມີຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີຶ່ທໍາມະດາ
ເຈົົ້າກໍ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນດິນແດນແຫ່ງອິດສະຫະພາບ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົົ້າຈະມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ເມືອ
ຶ່ ເຈົາົ້ ມີຊີວິດພາຍໃຕ້ການດູແລ
ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະເປນຂອງພຣະເຈົົ້າ.
4. ພວກເຂົາຕ້ອງຖືກຮັບໂດຍພຣະເຈົົ້າ.
5. ພວກເຂົາຕ້ອງກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ສໍາແດງເຖິງສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
ຫ້າຫົວຂໍ້ນີົ້ແມ່ນການຝາກຝງຂອງເຮົາສໍາລັບເຈົົ້າ. ພຣະທໍາຂອງເຮົາຖືກກ່າວຕໍ່ປະຊາຊົນ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຕັມໃຈຍອມຮັບເອົາການຝາກຝງເຫົົ່ານີົ້, ເຮົາຈະບໍ່ບັງຄັບເຈົົ້າ ແຕ່ຖ້າ
ເຈົົ້າຍອມຮັບສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນຢ່າງແທ້ຈງິ ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ຈະສາມາດປະຕິບັດຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ໃນ
ປດຈຸບັນ ເຈົົ້າເລີຶ່ມຍອມຮັບການຝາກຝງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອກາຍເປນປະຊາຊົນ
ຂອງອານາຈັກ ແລະ ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານທີຶ່ຈໍາເປນສໍາລັບປະຊາຊົນໃນອານາຈັກ. ນີົ້ຄືບາດກ້າວ
ທໍາອິດຂອງທາງເຂົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າປາດຖະໜາປະຕິບັດຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ ແລ້ວເຈົົ້າ
ຕ້ອງຍອມຮັບການຝາກຝງທັງຫ້າເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າສາມາດເຮັດຫ້າຂໍ້ນນ
ັົ້ ໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ ເຈົົ້າກໍ່ຈະ
ເປນທີຶ່ພໃຈພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະໃຊ້ເຈົົ້າໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງຍິຶ່ງໃຫຍ່ແນ່ນອນ. ສິຶ່ງທີສ
ຶ່ ໍາຄັນ
ໃນປດຈຸບັນຄືການເຂົົ້າສູ່ການຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກ. ການເຂົົ້າສູ່ການຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກກ່ຽວພັນ
ກັບຊີວິດທາງຝ່າຍວິນຍານ. ທີຶ່ຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ແຕ່ໃນ
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ປດຈຸບັນ ເມືຶ່ອເຈົົ້າເລີຶ່ມເຂົົ້າສູ່ການຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກ ເຈົົ້າກໍ່ເຂົົ້າສູ່ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຢ່າງເປນທາງ
ການ.
ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານແມ່ນຊີວິດແບບໃດ? ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານແມ່ນຊີວິດທີຶ່ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໄດ້ຫັນ
ມາຫາພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ ແລະ ສາມາດໃສ່ໃຈກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມັນເປນຊີວິດທີຶ່ເຈົົ້າ
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມສ
ີ ິຶ່ງໃດສາມາດຄອບຄອງຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າ
ສາມາດເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແລະ ຖືກນໍາພາໂດຍແສງສະຫວ່າງ
ແຫ່ງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນປດຈຸບັນເພືຶ່ອເຮັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າໃຫ້ສໍາເລັດ. ຊີວິດດັົ່ງກ່າວລະຫວ່າງ
ມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າແມ່ນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມແສງສະຫວ່າງຂອງ
ປດຈຸບັນ, ແລ້ວຄວາມສໍາພັນຂອງເຈົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະເກີດມີຄວາມຫ່າງເຫີນກັນຂົ້ນ, ມັນອາດເຖິງ
ກັບແຕກຫັກ ແລະ ເຈົົ້າຈະບໍ່ມີຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີຶ່ທໍາມະດາ. ຄວາມສໍາພັນທີຶ່ເປນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົົ້າ
ຖືກສ້າງຂົ້ນບົນພືົ້ນຖານຂອງການຍອມຮັບເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ. ເຈົົ້າມີຊີວິດຝ່າຍ
ວິນຍານທີຶ່ທໍາມະດາບ? ເຈົົ້າມີຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົົ້າຢ່າງເປນປົກກະຕິບ? ເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່ປະຕິບັດ
ຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ຖ້າເຈົົ້າສາມາດຕິດຕາມແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດໃນປດຈຸບັນ ແລະ ສາມາດເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າພາຍໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ແລະ ເຂົົ້າສູ່ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ໄດ້ ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ເປນຄົນທີຶ່ຕິດຕາມກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ຖ້າເຈົົ້າ
ບໍ່ຕິດຕາມກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງໂດຍບໍ່ຕອ
້ ງ
ສົງໄສ. ພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ມີໂອກາດທີຶ່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດພາຍໃນຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມປາດຖະໜາ
ຢາກປບປຸງຕົນເອງ ແລະ ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ຄົນເຫາົົ່ ນັົ້ນບໍ່ສາມາດຮວບຮວມກໍາລັງຂອງພວກເຂົາຈັກ
ເທືຶ່ອ ແລະ ເປນຄົນຂີົ້ຄ້ານຢູ່ສະເໝີ. ໃນປດຈຸບັນ ເຈົົ້າຕິດຕາມກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ?
ເຈົົ້າຢູ່ໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ເຈົົ້າຫຼຸດພົົ້ນຈາກສະພາວະທີຂ
ຶ່ ີົ້ຄ້ານແລ້ວບ? ທຸກຄົນທີຶ່
ເຊືຶ່ອໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄົນທີຶ່ຮັບເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນພືົ້ນຖານ ແລະ ຕິດຕາມແສງ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນປດຈຸບັນ, ພວກເຂົາທຸກຄົນຢູ່ໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ. ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນເປນຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າ
ເຊືຶ່ອພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະກ່າວຫຍັງກໍ່ຕາມ ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ເປນຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາການເຂົົ້າ
ສູ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ ເຈົົ້າຈຶ່ງເຮັດສໍາເລັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ເຈົົ້າຕ້ອງມີຄວາມສໍາພັນທີຶ່ເປນປົກກະຕິກັບພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ເຈົົ້າຕ້ອງກໍາຈັດສະພາວະທີຶ່ບໍ່ດີົ້ນລົນໃຫ້ອອກຈາກຕົວເຈົົ້າກ່ອນ. ບາງຄົນເຮັດຕາມຄົນສ່ວນ
ຫາຍຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາກໍ່ຫ່າງເຫີນຈາກພຣະເຈົົ້າຫາຍເກີນໄປ; ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນບໍ່ມີ
ຄວາມປາດຖະໜາທີຶ່ຈະປບປຸງຕົນເອງ ແລະ ມາດຕະຖານທີຶ່ພວກເຂົາສະແຫວງຫາກໍ່ຕໍໍ່າເກີນໄປ. ມີ
ພຽງແຕ່ການສະແຫວງຫາເພືຶ່ອຮັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເພືຶ່ອໃຫ້ພຣະເຈົົ້າຮັບເອົາຈຶ່ງແມ່ນຄວາມປະສົງ
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ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີຄົນພຽງແຕ່ໃຊ້ຈິດສໍານກຂອງພວກເຂົາເພືຶ່ອຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້; ຍິຶ່ງມາດຕະຖານທີຶ່ເຈົົ້າສະແຫວງຫາສູງ
ພຽງໃດ ມັນກໍ່ຈະຍິຶ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍພຽງນັົ້ນ. ສໍາລັບຄົນທີຶ່ເປນຄົນທໍາ
ມະດາ ແລະ ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ, ການເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກເພືຶ່ອກາຍມາໜຶ່ງໃນ
ເປນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົົ້າຄືອະນາຄົດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົົ້າ ແລະ ເປນຊີວິດທີຶ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝ
າຍທີຶ່ສຸດ; ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ໄດ້ຮັບການອວຍພອນຫາຍໄປກວ່າເຈົົ້າອີກແລ້ວ. ເປນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າແບບນີົ້?
ຍ້ອນວ່າຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອພຣະເຈົົ້າມີຊີວິດເພືຶ່ອເນືົ້ອໜັງ ແລະ ພວກເຂົາມີຊີວິດເພືຶ່ອຊາຕານ, ແຕ່ມືົ້ນີົ້ ເຈົົ້າ
ມີຊີວິດຢູ່ເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ເພືຶ່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່
ເຮົາກ່າວວ່າ ຊີວິດຂອງເຈົົ້າແມ່ນມີຄວາມໝາຍທີສ
ຶ່ ຸດ. ມີພຽງແຕ່ຄົນກຸ່ມນີົ້ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ຖືກຄັດ
ເລືອກໂດຍພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງສາມາດດໍາລົງຊີວິດທີຶ່ມີຄວາມໝາຍທີຶ່ສຸດໄດ້: ບໍ່ມີໃຜເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີຶ່
ສາມາດດໍາລົງຊີວິດທີຶ່ມຄ
ີ ຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍແບບນັົ້ນໄດ້. ຍ້ອນເຈົົ້າຖືກຄັດເລືອກໂດຍພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຖືກພຣະເຈົົ້າຍົກຂົ້ນ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຍ້ອນຄວາມຮັກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມີໃຫ້ກັບເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້
ເຂົົ້າໃຈຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຮູ້ຈັກໃຊ້ຊີວິດທີຶ່ມີຄຸນຄ່າທີຶ່ສຸດ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການສະແຫວງຫາຂອງ
ເຈົົ້ານັົ້ນດີ ແຕ່ຍ້ອນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າເປນຜູ້ທີຶ່ເປີດຕາແຫ່ງຈິດວິນຍານຂອງເຈົົ້າ
ແລະ ນັົ້ນຄືພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສໍາຜັດຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າ ໂດຍມອບໂອກາດທີຶ່ດີໃຫ້ເຈົົ້າໄດ້ມາ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ. ຖ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໃຫ້ສ່ອງແສງໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດ
ເຫັນໃນສິຶ່ງທີຶ່ງ ົດງາມກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຫື ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ເຈົົ້າຈະຮັກພຣະເຈົົ້າ. ທັງໝົດນີົ້ກໍ່
ຍ້ອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ສໍາຜັດຫົວໃຈຂອງຄົນ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາຫັນມາ
ຫາພຣະເຈົົ້າ. ບາງເທືຶ່ອ ເມືຶ່ອເຈົົ້າກໍາລັງຊືຶ່ນຊົມກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ຈິດວິນຍານຂອງເຈົົ້າໄດ້
ສໍາຜັດ ແລະ ເຈົົ້າຮູ້ສກວ່າ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ນອກຈາກຮັກພຣະເຈົົ້າ, ມີກໍາລັງແຮງກ້າທີຶ່ໃຫຍ່
ຫວງພາຍໃນຕົວເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປ່ອຍວາງໄດ້. ຖ້າເຈົົ້າຮູ້ສກແບບນີົ້, ແລ້ວເຈົົ້າ
ແມ່ນໄດ້ຖືກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າສໍາຜັດ ແລະ ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໄດ້ຫນ
ັ ມາຫາພຣະເຈົົ້າຢ່າງ
ສົມບູນ ແລະ ເຈົົ້າຈະອະທິຖານຫາພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກ່າວວ່າ: “ໂອ ພຣະເຈົົ້າ! ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຖືກ
ກໍານົດຊະຕາໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຖືກເລືອກໂດຍພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈງິ . ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອົງມອບ
ຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ສກເປນກຽດທີຶ່ໄດ້ເປນໜຶ່ງໃນປະຊາຊົນຄົນ
ຂອງພຣະອົງ. ຂ້ານ້ອຍຈະສະຫະທຸກສິຶ່ງ ແລະ ມອບທຸກຢ່າງເພືຶ່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ
ແລະ ຈະອຸທິດເວລາໝົດປີຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຕະຫອດຊີວິດໃຫ້ກັບພຣະອົງ”. ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າອະທິຖານ
ແບບນີົ້, ມັນກໍ່ຈະມີຄວາມຮັກທີຶ່ບໍ່ສິົ້ນສຸດ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອຟງທີຶ່ແທ້ຈງິ ຕພ
ໍ່ ຣະເຈົົ້າໃນຫົວໃຈຂອງ
ເຈົົ້າ. ເຈົົ້າເຄີຍມີປະສົບການດັົ່ງກ່າວນີົ້ບ? ຖ້າຄົນມັກໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຢູ່ຕະຫອດ, ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ເຕັມໃຈເປນພິເສດທີຶ່ຈະອຸທິດຕົນເອງຕໍ່ພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຄໍາອະທິຖານຂອງ
ພວກເຂົາ: “ໂອ ພຣະເຈົົ້າ! ຂ້ານ້ອຍປາຖະໜາທີຶ່ຈະເຫັນມືົ້ແຫ່ງຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອົງ ແລະ
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ຂ້ານ້ອຍປາຖະໜາທີຶ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ເພືຶ່ອພຣະອົງ, ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດທີຶ່ມີຄ່າ ຫື ມີຄວາມໝາຍໄປກວ່າການມີ
ຊີວິດຢູ່ເພືຶ່ອພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີຄວາມປາຖະໜາແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍດຽວທີຶ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ເພືຶ່ອ
ຊາຕານ ແລະ ເນືົ້ອໜັງ. ພຣະອົງຍົກຂ້ານ້ອຍຂົ້ນໂດຍເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສາມາດມີຊີວິດຢູ່ເພືຶ່ອພຣະອົງ
ໄດ້ໃນມືົ້ນີົ້”. ເມືຶ່ອເຈົົ້າໄດ້ອະທິຖານໃນລັກສະນະນີົ້ ເຈົົ້າກໍ່ຈະຮູ້ສກວ່າ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້
ນອກຈາກມອບຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຕ້ອງຮັບເອົາພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃນຂະນະທີຶ່ເຈົົ້າມີ
ຊີວິດຢູ່ ເຈົົ້າບໍ່ຢາກຕາຍຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຈົົ້າເທືຶ່ອ. ເມືຶ່ອກ່າວຄໍາອະທິຖານແບບນັົ້ນ ມັນກໍ່ຈະມີກໍາ
ລັງທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໝົດພາຍໃນຕົວເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າຈະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນມາຈາກໃສ; ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າ ມັນຈະມີ
ລິດອໍານາດທີຶ່ບໍ່ມີຂີດຈໍາກັດ ແລະ ເຈົົ້າຈະມີຄວາມຮູ້ສກວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນຕາຮັກຫາຍ ແລະ ພຣະອົງເ
ໝາະສົມກັບຄວາມຮັກ. ນີົ້ແມ່ນເວລາທີຶ່ເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າ. ທຸກຄົນທີຶ່ມີປະສົບ
ການດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າ. ສໍາລັບຄົນທີຶ່ມັກໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າ
ການປ່ຽນແປງກໍ່ຈະເກີດຂົ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາສາມາດຕັງົ້ ໃຈ ແລະ ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະ
ຮັບພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ; ຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາກໍ່ເຂັົ້ມແຂງຂົ້ນ ແລະ
ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາກຫ
ໍ່ ັນມາຫາພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ, ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈຄອບຄົວ, ໂລກ, ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ຫື ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາເຕັມໃຈທີຶ່ຈະອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມຕະຫອດ
ຊີວິດໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ. ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ເປນຄົນທີຶ່
ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ຄົນທີຶ່ມີຄວາມຫວັງທີຶ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົົ້າ.
ເຈົົ້າໄດ້ມອບຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າແລ້ວບ? ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໄດ້ຮັບການສໍາຜັດ
ຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າແລ້ວບ? ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍ
ອະທິຖານແບບນີົ້ຈັກເທືຶ່ອ, ແລ້ວນີົ້ກສ
ໍ່ ະແດງວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີທີຶ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າເລີຍ. ທຸກຄົນທີຶ່
ຮັບການນໍາພາຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນມີພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຝງເລິກຢູ່ພາຍໃນຕົວພວກເຂົາ. ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ: “ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຈິງໃຈໃນຄໍາ
ອະທິຖານຄືກັບທ່ານ ຫື ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າຫາຍ; ແຕ່ບາງເທືຶ່ອ ເມືອ
ຶ່ ຂ້ານ້ອຍ
ຕັົ້ງສະມາທິ ແລະ ອະທິຖານ, ຂ້ານ້ອຍກໍ່ຮູ້ສກວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນຕາຮັກ ແລະ ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍກໍ່
ໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າ”. ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ສໍາຄັນໄປກວ່າຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ເມືຶ່ອຫົວໃຈຂອງ
ເຈົົ້າໄດ້ຫັນມາຫາພຣະເຈົົ້າ, ການເປນຢູ່ທັງໝົດຂອງເຈົົ້າກໍ່ຈະຫັນມາຫາພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃນເວລານັົ້ນ
ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຈົົ້າສ່ວນຫາຍໄດ້ມີ
ປະສົບການດັົ່ງກ່າວ, ມັນເປນພຽງແຕ່ວ່າ ຄວາມເລິກເຊິຶ່ງໃນປະສົບການຂອງພວກເຈົົ້າແມ່ນບໍ່ຄືກັນ.
ບາງຄົນກ່າວວ່າ: “ຂ້ານ້ອຍບໍ່ກ່າວຄໍາອະທິຖານຫາຍ, ຂ້ານ້ອຍພຽງແຕ່ຟງການສົນທະນາຂອງຄົນອືຶ່ນ
ແລະ ກໍາລັງກໍ່ເພີມ
ຶ່ ຂົ້ນໃນຕົວຂ້ານ້ອຍ”. ສິງຶ່ ນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົົ້າໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າ
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ຢູ່ພາຍໃນ. ຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າຢູ່ພາຍໃນໄດ້ຮັບການດົນບັນດານ ເມືຶ່ອພວກເຂົາ
ໄດ້ຍິນການສົນທະນາຂອງຄົນອືຶ່ນ; ຖ້າຫົວໃຈຂອງຄົນໜຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຫຍັງເລີຍເມືອ
ຶ່
ພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະທໍາທີຶ່ກະຕຸ້ນ, ແລ້ວສິຶ່ງນີົ້ພສ
ິ ດ
ູ ວ່າພາລະກິດແຫ່ງພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍ
ໃນຕົວພວກເຂົາ. ບໍ່ມີຄວາມປາດຖະໜາໃນຕົວພວກເຂົາ ເຊິຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມ
ຕັົ້ງໃຈ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັນ
ົ້ ພວກເຂົາກໍ່ປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ຖ້າຄົນໃດໄດ້
ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະມີປະຕິກີລິຍາເມືຶ່ອພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ;
ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ຜູກພັນກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ.
ຄົນທີຶ່ໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີປະຕິກີລິຍາຫຍັງເລີຍແມ່ນຄົນທີຶ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສໍາຜັດ
ຈາກພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາເປນຄົນທີຶ່ປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ທຸກຄົນທີຶ່ສາມາດ
ຍອມຮັບແສງສະຫວ່າງໃໝ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສໍາຜັດ ແລະ ມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ໃຫ້ວັດແທກຕົວເຈົົ້າເອງ:
1. ເຈົົ້າຢູ່ທ່າມກາງພາລະກິດປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ?
2. ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າຫັນມາຫາພຣະເຈົົ້າແລ້ວບ? ເຈົົ້າໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າແລ້ວບ?
3. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຝງເລິກໃນຕົວເຈົົ້າແລ້ວບ?
4. ການປະຕິບັດຂອງເຈົາົ້ ແມ່ນຖືກສ້າງຂົ້ນບົນພືົ້ນຖານແຫ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົົ້າບ?
5. ເຈົົ້າມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງແສງສະຫວ່າງໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ?
6. ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າຖືກປົກຄອງໂດຍແນວຄວາມຄິດເກົົ່າໆ ຫື ມັນຖືກປົກຄອງໂດຍພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ?
ເມືຶ່ອໄດ້ຍິນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ແລ້ວ, ເຈົົ້າມີປະຕິກີລິຍາຫຍັງແດ່ພາຍໃນຕົວຂອງເຈົົ້າ? ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້
ເຊືຶ່ອມາເປນເວລາຫາຍປີ, ເຈົົ້າມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນຊີວິດຂອງເຈົົ້າບ? ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນ
ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມໂຊມກ່ອນໜ້າຂອງເຈົົ້າບ? ອີງຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ, ເຈົົ້າຮູ້ບ
ວ່າການມີຊີວິດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ການບໍ່ມີຊີວິດແມ່ນຫຍັງ? ສິຶ່ງນີົ້ຊັດເຈນກັບເຈົົ້າແລ້ວບ? ຄວາມ
ສໍາຄັນຫັກໃນການຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າກໍ່ຄື ທຸກສິຶ່ງຄວນເປນໄປຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ:
ບໍ່ວ່າເຈົົ້າກໍາລັງສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ຊີວິດ ຫື ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າສໍາເລັດ, ທຸກ
ສິຶ່ງຄວນຕັົ້ງຢູ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ. ຖ້າສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າສົນທະນາ ແລະ ສະແຫວງຫາບໍ່ໄດ້
ຕັົ້ງຢູ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ເປນຄົນແປກໜ້າສໍາລັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຈະຖືກປ່ອຍປະໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການ
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ແມ່ນຄົນທີຶ່ຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈກ່ອນໜ້ານີົ້ຈະອັດສະຈັນ ແລະ
ບລິສຸດພຽງໃດກໍ່ຕາມ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່ຕ້ອງການມັນ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະວາງສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນໄວ້ ແລ້ວ
ພວກມັນກໍ່ຈະເປນອຸປະສັກທີຶ່ໃຫຍ່ຫວງໃນທາງເຂົົ້າຂອງເຈົົ້າໃນອະນາຄົດ. ທຸກຄົນທີຶ່ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມແສງສະຫວ່າງໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດກໍ່ໄດ້ຮັບການອວຍພອນ. ປະຊາຊົນ
ໃນຍຸກຜ່ານມາຍັງຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າອິກດ້ວຍ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຈົນຮອດ
ປດຈຸບັນ; ນີົ້ຄືຮັບພອນສໍາລັບປະຊາຊົນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄົນທີຶ່ສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດໃນ
ປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຄົນທີຶ່ສາມາດຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າຈົນພວກເຂົາ
ຕິດ ຕາມພຣະເຈົົ້າບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະນໍາພາພວກເຂົາໄປໃສກໍ່ຕາມ, ຄົນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບພອນ
ຈາກພຣະເຈົົ້າ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ຕິດຕາມພາລະກິດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າສູ່
ພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະປະຕິບັດພາລະກິດໜັກພຽງໃດກໍ່ຕາມ ຫື
ການທົນທຸກຂອງພວກເຂົາມີຫາຍພຽງໃດກຕ
ໍ່ າມ ຫື ພວກເຂົາດີົ້ນຮົນຫາຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມສ
ີ ງິຶ່
ໃດທີຶ່ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ພຣະເຈົົ້າເລີຍ ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່ຍົກຍ້ອງພວກເຂົາ. ໃນປດຈຸບັນ ທຸກຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ຄົນທີຶ່ເປນຄົນ
ແປກໜ້າໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ນອກຂອງກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ແລະ ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກພຣະເຈົົ້າ. ການຮັບໃຊ້ທີຶ່ແຍກອອກຈາກຖ້ອຍຄໍາໃນ
ປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນການຮັບໃຊ້ທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເກີດຈາກແນວຄວາມ
ຄິດ ແລະ ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຖ້າຄົນມີຊີວິດທ່າມກາງ
ແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ, ແລ້ວພວກເຂົາກບ
ໍ່ ໍ່ສາມາດເຮັດສິຶ່ງໃດໜຶ່ງທີຶ່ເໝາະສົມກັບຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາກໍ່ຮັບໃຊ້ໃນທ່າມກາງ
ຈິນຕະນາການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ຕາມຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດກໍ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າໄດ້.
ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການການຮັບໃຊ້ທີຶ່ເປນໄປຕາມຫົວໃຈຂອງພຣະອົງເອງ; ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການການຮັບ
ໃຊ້ທີຶ່ເກີດຈາກແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເນືົ້ອໜັງ. ຖ້າຄົນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມບາດກ້າວໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ມຊ
ີ ີວິດຢູ່ທ່າມກາງແນວຄິດຕ່າງໆ. ການຮັບໃຊ້ຂອງ
ຄົນດັົ່ງກ່າວຂັດຂວາງ ແລະ ລົບກວນ ແລະ ການຮັບໃຊ້ດັົ່ງກ່າວຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ
ຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົາົ້ ໄດ້; ຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດ
ຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັນກັບພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້. “ການຕິດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ” ໝາຍເຖິງການເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ, ການທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ມີຄວາມສາມາດໃນການເຊືຶ່ອຟງ ແລະ ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແລະ ເຂົົ້າຕາມຖ້ອຍຄໍາໃໝ່ທີຶ່
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ສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ຄົນນັົ້ນຈຶ່ງຕິດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລະ ຢູ່ໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຮັບເອົາການ
ຍົກຍ້ອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການພົບເຫັນພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ຍັງສາມາດຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກ
ພາລະກິດຫ້າສຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສາມາດຮູ້ຈັກແນວຄິດ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງມະນຸດ ແລະ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດຈາກພາລະກິດຫ້າສຸດຂອງພຣະອົງ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາ
ສາມາດບັນລຸການປ່ຽນແປງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍໃນອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງການຮັບໃຊ້ຂອງ
ພວກເຂົາ. ມີພຽງແຕ່ຄົນແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ສາມາດຮັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນທີຶ່ຄົົ້ນພົບ
ຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄົນທີຶ່ຖກ
ື ກໍາຈັດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່
ສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດຫ້າສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ຄົນທີຶ່ກະບົດຕໍ່ພາລະກິດຫ້າສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ເຫດຜົນທີຶ່ຄົນດັົ່ງກ່າວຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍກໍ່ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດໃໝ່ ແລະ
ຍ້ອນພາບລັກຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ຄືກັນກັບສິຶ່ງທີຶ່ຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ເຊິຶ່ງຜົນຕາມມາຂອງ
ສິຶ່ນີົ້ກໍ່ຄື ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຕັດສິນພຣະອົງ ເຊິຶ່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງ
ແລະ ປະຕິເສດພວກເຂົາ. ການມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຫ້າສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງງ່າຍ,
ແຕ່ຖ້າຄົນມີຈິດໃຈທີຶ່ຈະເຊືຶ່ອຟງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ຈະມີໂອກາດທີຶ່ຈະເຫັນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບການນໍາພາໃໝ່ສຸດ
ຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍເຈດຕະນາບໍ່ສາມາດຮັບແສງ
ສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຫື ການນໍາພາຈາກພຣະເຈົົ້າໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີົ້ ບໍ່ວ່າຄົນຈະສາມາດ
ຮັບພາລະກິດຫ້າສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ແມ່ນຂົ້ນຢູ່ກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມັນຂົ້ນຢູ່ກັບການ
ສະແຫວງຫາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມັນຂົ້ນຢູ່ກັບເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາ.
ທຸກຄົນທີຶ່ສາມາດເຊືຶ່ອຟງຖ້ອຍຄໍາໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດກໍ່ໄດ້ຮັບການ
ອວຍພອນ. ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາເຄີຍເປນແນວໃດ ຫື ພຣະວິນຍານບລິສຸດເຄີຍເຮັດພາລະກິດ
ພາຍໃນຕົວພວກເຂົາແນວໃດ, ຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບພາລະກິດຫ້າສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບພອນຫາຍທີຶ່ສຸດ ແລະ ຄົນ
ທີຶ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດຫ້າສຸດໃນປດຈຸບັນແມ່ນຖືກກໍາຈັດ. ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການຄົນທີຶ່ສາມາດ
ຍອມຮັບແສງສະຫວ່າງໃໝ່ ແລະ ພຣະອົງຕ້ອງການຄົນທີຶ່ຍອມຮັບ ແລະ ຮູ້ຈັກພາລະກິດຫ້າສຸດ
ຂອງພຣະອົງ. ເປນຫຍັງຈຶ່ງມີການເວົົ້າວ່າເຈົົ້າຕ້ອງເປນຍິງສາວບລິສຸດທີຶ່ຮັກສາພົມມະຈັນ? ຍິງສາວ
ບລິສຸດທີຶ່ຮັກສາພົມມະຈັນສາມາດສະແຫວງຫາພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ເຂົົ້າໃຈສິງຶ່ ໃ
ໝ່ໆ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນແມ່ນສາມາດປະວາງແນວຄິດເກົົ່າໆອອກໄປ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ. ຄົນກຸ່ມນີົ້ທີຶ່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ສຸດໃນປດຈຸບັນແມ່ນຖືກກໍານົດລ່ວງ
ໜ້າໂດຍພຣະເຈົົ້າກ່ອນຍຸກຕ່າງໆ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບພອນຫາຍທີຶ່ສຸດ. ເຈົົ້າໄດ້ຍິນສຽງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ ແລະ ເບິຶ່ງເຫັນການປາກົດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ທົົ່ວທັງສະຫວັນ
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ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທົົ່ວຍຸກຕ່າງໆ, ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບພອນຫາຍກວ່າເຈົົ້າທີຶ່ເປນຄົນກຸ່ມນີົ້. ທັງໝົດ
ນີົ້ແມ່ນຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຍ້ອນການກໍານົດລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຄັດເລືອກຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຍ້ອນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ເວົົ້າ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ສະພາບການ
ຂອງພວກຈະເປນຄືດັົ່ງທີຶ່ເປນຢູ່ໃນປດຈຸບັນນີົ້ບ? ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຂໃຫ້ສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຄໍາ
ສັນລະເສີນທັງໝົດເປນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພາະທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງເກີດຂົ້ນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າຍົກເຈົົ້າຂົ້ນ. ເມືຶ່ອ
ຄິດຫາສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແລ້ວ, ເຈົົ້າຍັງຈະຂີົ້ຄ້ານຢູ່ອີກບ? ກໍາລັງຂອງເຈົົ້າຍັງຈະບໍ່ສາມາດເພີຶ່ມຂົ້ນບ?
ການທີຶ່ເຈົົ້າສາມາດຍອມຮັບການພິພາກສາ, ການຕີສອນ, ການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການຫໍ່ຫອມ
ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກໍ່ຄືການທີຶ່ເຈົົ້າສາມາດຮັບການຝາກຝງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍພຣະເຈົົ້າກ່ອນທີຶ່ຍຸກຕ່າງໆຈະເລີຶ່ມຂົ້ນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຈົົ້າບໍ່
ຕ້ອງກັງວົນເກີນໄປເມືຶ່ອເຈົົ້າຖືກຕີສອນ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດນໍາພາລະກິດທີຶ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນຕົວ
ເຈົົ້າ ແລະ ພອນທີຶ່ໄດ້ມອບໃຫ້ກັບເຈົົ້າໄປໃສໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດນໍາທຸກສິຶ່ງທີຶ່ໄດ້ມອບໃຫ້ກບ
ັ
ເຈົົ້ານັົ້ນໄປໃສໄດ້. ຄົນທີຶ່ເຄັົ່ງສາສະໜາບໍ່ມີທາງທຽບກັບເຈົົ້າໄດ້. ເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຫາຍ
ໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ບໍ່ປະກອບມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທິດສະດີທາງສາສະໜາ, ແຕ່ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າໄດ້
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບຫາຍກວ່າຄົນອືຶ່ນໆໃນຍຸກທັງໝົດ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ, ນີົ້ຄື
ພອນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດຂອງເຈົົ້າ. ຍ້ອນສິຶ່ງນີົ້, ເຈົົ້າຈງຶ່ ຕ້ອງອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນກວ່າເກົົ່າ
ແລະ ເຖິງກັບຈົງຮັກພັກດີກັບພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ. ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າຍົກເຈົົ້າຂົ້ນ, ເຈົົ້າຈຶ່ງຕ້ອງເພີມ
ຶ່ ຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຕ້ອງກຽມພ້ອມວຸດທິພາວະຂອງເຈົົ້າເພືຶ່ອຍອມຮັບການຝາກຝງຈາກພຣະເຈົົ້າ.
ເຈົົ້າຕ້ອງຍດໝັົ້ນໃນບ່ອນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ກັບເຈົົ້າ, ສະແຫວງຫາເພືອ
ຶ່ ກາຍເປນໜຶ່ງໃນ
ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຍອມຮັບການຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກ, ຖືກພຣະເຈົົ້າຮັບເອົາ ແລະ ກາຍມາ
ເປນພະຍານທີຶ່ມີສະຫງ່າລາສີໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໃນທີຶ່ສຸດ. ເຈົົ້າມີຄວາມຕັງົ້ ໃຈເຫົົ່ານີົ້ບ? ຖ້າເຈົົ້າມີຄວາມ
ຕັົ້ງໃຈເຫົົ່ານັົ້ນ ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ຈະຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າໃນທີຶ່ສຸດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະກາຍມາເປນ
ພະຍານທີຶ່ມີສະຫງ່າລາສີໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈວ່າການຝາກຝງຫັກກໍ່ຄືການຖືກຮັບເອົາ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການເປນພະຍານທີຶ່ມີສະຫງ່າລາສີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນປດຈຸບັນແມ່ນພະລັງໃນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ແລະ ແສງສະຫວ່າງທີຶ່ຕໍ່ເນືຶ່ອງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຕໍ່ມະນຸດໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລານີົ້ແມ່ນແນວ
ໂນ້ມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືແນວໂນ້ມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດໃນປດຈຸບັນ? ມັນຄືການນໍາພາປະຊາຊົນເຂົົ້າສູ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແລະ ເຂົົ້າ
ສູ່ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີຶ່ທໍາມະດາ. ມີຫາຍຂັົ້ນຕອນເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີຶ່ທໍາມະດາ:
1. ຢ່າງທໍາອິດ ເຈົົ້າຕ້ອງເທຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໃສ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່
ສະແຫວງຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນອະດີດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ສກສາພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ ຫື ປຽບທຽບພວກ
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ມັນກັບພຣະທໍາໃນປດຈຸບັນ. ກົງກັນຂ້າມ ເຈົົ້າຕ້ອງເທຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໃສ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນ
ປດຈຸບັນຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ຖ້າມີຄົນທີຶ່ຍັງປາດຖະໜາຈະອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໜັງສືຝ່າຍວິນຍານ
ຫື ບົດເທດສະໜາອືຶ່ນໆຈາກອະດີດ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ຕິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນ
ປດຈຸບັນ, ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ເປນຄົນໂງ່ຈ້າທີຶ່ສຸດ; ພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງຄົນແບບນີົ້. ຖ້າເຈົົ້າເຕັມໃຈທີຶ່ຈະ
ຍອມຮັບແສງສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນປດຈຸບັນ ແລ້ວໃຫ້ເທຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໃສ່ຖອ
້ ຍ
ຄໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທໍາອີດທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ.
2. ເຈົົ້າຕ້ອງອະທິຖານບົນພືົ້ນຖານຂອງພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວໃນປດຈຸບັນ, ເຂົົ້າສູ່ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສົນທະນາກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຕັົ້ງໃຈຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ, ສ້າງມາດຕະຖານທີຶ່ເຈົົ້າປາດ
ຖະໜາຈະສະແຫວງໃຫ້ສໍາເລັດ.
3. ເຈົົ້າຕ້ອງສະແຫວງຫາທາງເຂົົ້າສູ່ຄວາມຈິງບົນພືົ້ນຖານຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດໃນປດຈຸບັນຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ. ຢ່າຍດຕິດກັບຖ້ອຍທີຶ່ຫ້າສະໄໝ ແລະ ທິດສະດີຈາກອະດີດ.
4. ເຈົົ້າຕ້ອງສະແຫວງຫາເພືຶ່ອຮັບເອົາການສໍາຜັດຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ເຂົົ້າສູ່ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ.
5. ເຈົົ້າຕ້ອງສະແຫວງຫາທາງເຂົົ້າສູ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດກ້າວເດີນໃນປດຈຸບັນ.
ແລ້ວເຈົົ້າຈະສະແຫວງຫາການສໍາຜັດຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ແນວໃດ? ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນກໍ່ຄື
ການມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແລະ ອະທິຖານບົນພືົ້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອໄດ້ອະທິຖານໃນລັກສະນະນີົ້, ພຣະວິນຍານບລິສຸດກໍ່ຈະສໍາຜັດເຈົົ້າຢ່າງແນ່ນອນ.
ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາບົນພືົ້ນຖານພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວໃນປດຈຸບັນ, ແລ້ວມັນກໍ່ຈະບໍ່ເກີດໝາກ
ຜົນຫຍັງເລີຍ. ເຈົົ້າຄວນອະທິຖານ ແລະ ເວົົ້າວ່າ: “ໂອ ພຣະເຈົົ້າ! ຂ້ານ້ອຍຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ ແລະ
ຂ້ານ້ອຍເປນໜີົ້ບຸນຄຸນພຣະອົງຢ່າງຫວງຫາຍ; ຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຫາຍ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ພຣະອົງ
ພໃຈ. ໂອ ພຣະເຈົົ້າ, ຂ້ານ້ອຍປາດຖະໜາໃຫ້ພຣະອົງຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ, ຂ້ານ້ອຍປາດຖະໜ
າຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດ, ຂ້ານ້ອຍປາດຖະໜາທີຶ່ຈະຕາຍເພືຶ່ອພຣະອົງ. ພຣະອົງຕັດສິນຂ້ານ້ອຍ
ແລະ ຕີສອນຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີຄໍາຕໍ່ວ່າໃດໆ; ຂ້ານ້ອຍຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍ
ສົມຄວນຕາຍ ເພືຶ່ອວ່າທຸກຄົນອາດເຫັນອຸປະນິໄສອັນທ່ຽງທໍາຂອງພຣະອົງໃນຄວາມຕາຍຂອງ
ຂ້ານ້ອຍ”. ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າອະທິຖານຈາກຫົວໃຈຂອງເຈົາົ້ ໃນລັກສະນະນີົ້, ພຣະເຈົົ້າຈະໄດ້ຍິນເຈົົ້າ ແລະ ຈະ
ນໍາພາເຈົົ້າ; ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ອະທິຖານບົນພືົ້ນຖານພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນປດຈຸບັນ, ມັນກໍ່ເປນ
ໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະສໍາຜັດເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າອະທິຖານຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ
ຕາມສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃນປດຈຸບັນ, ເຈົົ້າຈະເວົົ້າວ່າ: “ໂອ ພຣະເຈົົ້າ! ຂ້ານ້ອຍປາດ
ຖະໜາທີຶ່ຈະຍອມຮັບການຝາກຝງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຊືຶ່ສັດກັບການຝາກຝງຂອງພຣະອົງ ແລະ
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ຂ້ານ້ອຍເຕັມໃຈທີຶ່ຈະອຸທິດຊີວິດທັງໝົດຂອງຂ້ານ້ອຍເພືຶ່ອສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພືຶ່ອວ່າທຸກສິຶ່ງ
ທີຶ່ຂ້ານ້ອຍເຮັດຈະສາມາດບັນລຸຕາມມາດຕະຖານຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຂໃຫ້ຫົວໃຈຂອງ
ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະອົງ. ຂ້ານ້ອຍປາດຖະໜາໃຫ້ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້ສ່ອງ
ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ຕົວຂ້ານ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ສິຶ່ງທີຂ
ຶ່ ້ານ້ອຍເຮັດທັງໝົດນໍາຄວາມອັບອາຍໄປສູ່ຊາຕານ,
ເພືຶ່ອໃນທີຶ່ສຸດ ຂ້ານ້ອຍຈະຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະອົງ”. ຖ້າເຈົົ້າອະທິຖານໃນລັກສະນະນີົ້, ໃນລັກສະນະ
ທີຶ່ເນັົ້ນໃສ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົົ້າຢ່າງ
ແນ່ນອນ. ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າໃນຄໍາອະທິຖານຂອງເຈົົ້າມີຄໍາເວົົ້າຫາຍພຽງໃດ, ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນກໍ່ຄືເຈົົ້າ
ເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ.ໍ່ ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນອາດມີປະສົບການດັົ່ງຕໍ່ໄປນີົ້: ບາງເທືຶ່ອ
ໃນຂະນະທີຶ່ອະທິຖານຢູ່ໃນບ່ອນຊຼຸມນຸມ, ພະລັງໃນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແຂງກ້າເຖິງ
ຈຸດສູງສຸດ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີກໍາລັງລຸກຂົ້ນ. ບາງຄົນຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງຂົມຂືຶ່ນ ແລະ ສະອືົ້ນດ້ວຍນໍໍ້າຕາໃນ
ຂະນະທີຶ່ກໍາລັງອະທິຖານ, ມີຄວາມສໍານກຜິດຕໜ
ໍ່ ້າພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບາງຄົນສະແດງຄວາມຕັົ້ງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ກ່າວຄໍາໝັົ້ນສັນຍາ. ສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ. ໃນມືົ້ນີົ້ ມັນຈໍາເປນທີຶ່ທຸກຄົນຈະເທຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາໃສ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງສິົ້ນ
ເຊີງ. ຢ່າໃສ່ໃຈກັບພຣະທໍາທີຶ່ຖືກກ່າວກ່ອນໜ້ານີົ້; ຖ້າເຈົົ້າຍັງຍດຕິດກັບສິຶ່ງທີຶ່ມາກ່ອນໜ້ານີົ້,
ແລ້ວພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດພາຍໃນຕົວເຈົົ້າ. ເຈົົ້າເຫັນບວ່າ ສິຶ່ງນີົ້ສໍາຄັນພຽງ
ໃດ?
ເຈົົ້າຮູ້ຈັກເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດກ້າວເດີນໃນປດຈຸບັນບ? ຫົວຂໍ້ຫາຍຢ່າງຂ້າງເທິງ
ແມ່ນສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະວິນຍານບລິສຸດຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນປດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ; ຫົວຂໍ້ເຫົົ່ານັົ້ນ
ແມ່ນເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດກ້າວເດີນ ແລະ ທາງເຂົົ້າທີຶ່ມະນຸດຄວນສະແຫວງຫາ. ໃນການ
ເຂົົ້າສູ່ຊີວິດຂອງເຈົົ້າ ຢ່າງໜ້ອຍທີຶ່ສຸດ ເຈົົ້າຕ້ອງເທຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໃສ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ສາມາດຍອມຮັບການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າຕ້ອງ
ປາດຖະໜາຫາພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຕ້ອງສະແຫວງຫາທາງເຂົົ້າສູ່ຄວາມຈິງທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ ງ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າມີກໍາລັງນີົ້ ແລ້ວມັນກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົົ້າໄດ້ຮັບການສໍາຜັດ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າກໍ່ເລີມ
ຶ່ ຫັນມາຫາພຣະເຈົົ້າແລ້ວ.
ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການເຂົົ້າສູ່ຊີວິດຄືການເທຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າໃສ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງ
ສົມບູນ ແລະ ຂັົ້ນຕອນທີສອງຄືການຍອມຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນ
ທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຍອມຮັບການສໍາຜັດຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ມັນຄືຄວາມສາມາດທີຶ່ຈະປາດ
ຖະໜາ, ສະແຫວງຫາ ແລະ ຄົົ້ນຫາຄວາມຈິງທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດທີຶ່ຈະຮ່ວມມື
ກັບພຣະເຈົົ້າໃນລັກສະນະທີຶ່ດີ. ໃນປດຈຸບັນ ເຈົົ້າຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມີຈຸດປະສົງ
ໃນການສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າ, ຄໍາອະທິຖານຂອງເຈົົ້າ ແລະ ການສົນທະນາຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບພຣະທໍາ
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ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມີ
ພຽງແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ຈງຶ່ ເປນການຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ເວົົ້າເຖິງການປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຈົົ້າເຮັດ,
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົງມືປະຕິບັດ ຫື ອະທິຖານ ຫື ສະແຫວງຫາ, ແລ້ວສິຶ່ງນີົ້ຈະສາມາດເປນການຮ່ວມມືບ? ຖ້າ
ເຈົົ້າບໍ່ມີການຮ່ວມມືໃດໆໃນຕົວເຈົົ້າ ແລະ ປາສະຈາກການຝຶກຝົນສໍາລັບທາງເຂົົ້າທີຶ່ມີຈຸດປະສົງ,
ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື. ບາງຄົນກ່າວວ່າ: “ທຸກສິຶ່ງຂົ້ນຢູ່ກັບການກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ນັົ້ນຄືພຣະເຈົົ້າເຮັດທຸກສິຶ່ງດ້ວຍພຣະອົງເອງ; ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຮັດມັນ, ແລ້ວມະນຸດຈະ
ເຮັດໄດ້ແນວໃດ?” ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດແມ່ນແຕ່ໜ້
ອຍດຽວ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຜ່ານການສະແຫວງຫາທີຶ່ກະຕືລືລົົ້ນຂອງເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ, ພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ຈຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດ, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າບໍ່ບັງຄັບມະນຸດ ນັົ້ນກໍ່ຄື ເຈົົ້າຕ້ອງມອບໂອກາດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາ ຫື ເຂົົ້າ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມປາດຖະໜາແມ່ນແຕ່ໜ້
ອຍດຽວໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າ, ແລ້ວພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ມີໂອກາດທີຶ່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດໄດ້. ເຈົົ້າສາມາດ
ສະແຫວງຫາການສໍາຜັດຈາກພຣະເຈົົ້າໂດຍເສັົ້ນທາງໃດ? ຜ່ານຄໍາອະທິຖານ ແລະ ການເຂົົ້າ
ໃກ້ຊິດພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ໃຫ້ຈືຶ່ໄວ້ວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນກໍ່ຄືມັນຕ້ອງຢູ່ບົນພືົ້ນຖານພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວໄວ້
ເທົົ່ານັົ້ນ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າຖືກສໍາຜັດໂດຍພຣະເຈົົ້າຢູ່ຕະຫອດ, ເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ຕົກເປນທາດຂອງເນືົ້ອໜັງ: ສາມີ,
ພັນລະຍາ, ລູກ ແລະ ເງິນ ນັົ້ນກໍ່ຄື ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຈະບໍ່ສາມາດຜູກມັດເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ເຈົົ້າກໍ່ຈະພຽງແຕ່ປາດ
ຖະໜາທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ. ໃນເວລານີົ້, ເຈົົ້າຈະເປນຄົນທີຶ່ມີ
ຊີວິດຢູ່ໃນດິນແດນແຫ່ງອິດສະຫະພາບ.

ພ າ ລະ ກິດ ໃນຍຸກ ແ ຫ ່ງ ພ ຣະ ບັນ ຍັດ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ເຮັດຕໍ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນນັົ້ນ ໄດ້ສ້າງສະຖານທີຶ່ໆເປນຕົົ້ນ
ກໍາເນີດຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກເຊິຶ່ງພ້ອມນີົ້ ຍັງເປນສະຖານທີຶ່ທີຶ່ສັກສິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ປະທັບ
ຢູ່. ພຣະອົງໄດ້ຈໍາກັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງສະເພາະຊົນຊາດອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ. ທໍາອິດພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດນອກດິນແດນອິດສະຣາເອນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງເລືອກຊົນຊາດທີຶ່ພຣະອົງ
ເຫັນວ່າ ເໝາະສົມໃນການຈໍາກັດຂອບເຂດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ອິດສະຣາເອນເປນ
ສະຖານທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສ້າງອາດາມ ແລະ ເອວາ. ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສ້າງມະນຸດຈາກລະອອງຝຸ່ນຂອງ
ສະຖານທີຶ່ນັົ້ນ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ ສະຖານທີຶ່ດັົ່ງກ່າວຈຶ່ງກາຍເປນຖານພາລະກິດ ຂອງພຣະອົງໃນແຜ່ນດິນ
ໂລກ. ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ ທີຶ່ເປນລູກຫານຂອງໂນອາ ແລະ ທັງເປນລູກຫານຂອງອາດາມ, ພວກ
ເຂົາຄືມະນຸດທີຶ່ເປນພືົ້ນຖານພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
ໃນເວລານັົ້ນ ຄວາມສໍາຄັນ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ບາດກ້າວພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ໃນ
ດິນແດນອິດສະຣາເອນແມ່ນເປນການລິເລີຶ່ມພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນທົົ່ວແຜ່ນດິນໂລກເຊິຶ່ງພຣະອົງ
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ໄດ້ຖືເອົາດິນແດນອິດສະຣາເອນເປນຈຸດສູນກາງ, ແລ້ວຫລັງຈາກນັົ້ນຈຶ່ງໄດ້ຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍອອກໄປ
ສູ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ. ນີົ້ຄືຫັກການ ການດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນທົົ່ວຈັກກະວານເພືຶ່ອສ້າງ
ຮູບແບບ ພ້ອມຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປຈົນກວ່າຜູ້ຄົນໃນທົົ່ວຈັກກະວານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດ
ຂອງພຣະອົງ. ຄົນອິດສະຣາເອນຄົນທໍາອິດແມ່ນລູກຫານຂອງໂນອາ. ຜູ້ຄນ
ົ ເຫົົ່ານີົ້ໄດ້ຮັບພຽງລົມ
ຫາຍໃຈຈາກພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈພຽງພທີຶ່ຈະດູແລຄວາມຈໍາເປນຂັົ້ນພືົ້ນຖານຂອງ
ຊີວິດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຢໂຮວາເປນພຣະເຈົົ້າແບບໃດ ຫື ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ
ທີຶ່ມີຕໍ່ມະນຸດແນວໃດ. ໃນເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຄົາລົບບູຊາຕໍ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ສ້າງສັບພະທຸກ
ສິຶ່ງໄດ້ແນວໃດ. ສ່ວນທີຶ່ວ່າມີກົດເກນ ຫື ມີຂໍ້ບັນຍັດຫຍັງແດ່ທີຶ່ຕອ
້ ງເຊືຶ່ອຟງ ຫື ບ[ກ]
ໍ່ ຫື ມີໜ້າທີຫ
ຶ່ ຍັງ
ແດ່ທີຶ່ຜູ້ຖືກສ້າງຄວນປະຕິບັດເພືຶ່ອພຣະຜູ້ສ້າງ, ລູກຫານຂອງອາດາມແມ່ນບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບສິຶ່ງ
ເຫົົ່ານີົ້. ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຮູຄ
້ ື ຜົວຄວນສະຫະເຫືຶ່ອແຮງເຮັດວຽກເພືຶ່ອລ້ຽງດູຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ເປນເມຍ
ຄວນຖວາຍຕົນໃຫ້ກັບຜົວຂອງລາວເພືອ
ຶ່ ສືບຕໍ່ ຂະຫຍາຍຊາດຕິພັນມະນຸດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສ້າງ
ຂົ້ນ. ເວົົ້າຢ່າງໜຶ່ງກຄື ຜູຄ
້ ົນດັົ່ງກ່າວທີຶ່ໄດ້ຮັບແຕ່ລົມຫາຍໃຈ ແລະ ຊີວິດຈາກພຣະເຢໂຮວາ ແມ່ນບໍ່ຮູ້
ໃນເລືຶ່ອງປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ຮູ້ຈັກວິທີເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງສັບພະ
ທຸກສິຶ່ງເພິຶ່ງພໃຈ. ພວກເຂົາເຂົົ້າໃຈນ້ອຍທີຶ່ສຸດ. ສະນັົ້ນເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນໃຈພວກເຂົາຈະບໍ່ຄົດໂກງ,
ຫອກລວງ, ອິດສາບັງບຽດ ແລະ ຊີງດີຊີງເດັົ່ນ ແຕ່ພວກເຂົາກຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫື ເຂົົ້າໃຈກ່ຽວ
ກັບພຣະເຢໂຮວາ ນັົ້ນກຄືພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງສັບພະທຸກສິຶ່ງ. ບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດເຫົົ່ານີົ້ພຽງຮູ້ຈັກ
ແຕ່ກິນ ແລະ ຊືຶ່ນຊົມໃນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາມອບໃຫ້ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກເຄົາລົບບູຊາພຣະເຢໂຮວາ;
ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຢໂຮວາຄື ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພວກເຂົາຄວນຄຸເຂົົ່າກົົ້ມຫົວລົງບູຊາ. ສະນັົ້ນຈະເອີົ້ນພວກ
ເຂົາເປນຄົນຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນແລ້ວ, ຄໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະເຢໂຮວາແມ່ນພຣະຜູ້
ເປນເຈົົ້າແຫ່ງສິຶ່ງຊົງສ້າງທັງປວງ” ແລະ “ພຣະອົງສ້າງມະນຸດເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະໄດ້ປະຈັກ, ສັນລະເສີນ
ແລະ ເປນຕົວແທນຂອງພຣະອົງ” ນັົ້ນຈະບໍ່ເປນຄໍາເວົົ້າທີຶ່ໄຮ້ປະໂຫຍດບ? ຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຄົາລົບບູຊາ
ຕໍ່ພຣະເຢໂຮວາຈະສາມາດກາຍມາເປນປະຈັກພະຍານໃຫ້ກັບສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ?
ຈະໃຫ້ພວກເຂົາມາເປນການສະແດງເຖິງກຽດຕິຍົດຂອງ ພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ແລ້ວຄໍາກ່າວ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາທີຶ່ວ່າ “ເຮົາສ້າງມະນຸດໃນຮູບພາບຂອງເຮົາ ” ແລ້ວກາຍມາເປນອາວຸດໃນກໍາມື
ຂອງຊາຕານຜູ້ຊົົ່ວຮ້າຍບ ? ຄໍາກ່າວເຫົົ່ານີົ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ ພຣະເຢໂຮວາ ຜູ້ສ້າງມະນຸດນັົ້ນອັບອາຍ
ຂາຍໜ້າບ? ເພືຶ່ອສໍາເລັດຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ , ຫັງຈາກໄດ້ສ້າງມະນຸດເລີຶ່ມແຕ່ອາດາມຈົນເຖິງ
ໂນອາ ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ໄດ້ແນະນໍາ ຫື ຊີົ້ນໍາພວກເຂົາ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຈົນກວ່າຫລັງຈາກນໍໍ້າຖ້ວມ
ໂລກ ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ເລີຶ່ມຊີົ້ນໍາຊົນຊາດອິດສະຣາເອນຜູ້ທີຶ່ເປນລູກຫານຂອງໂນອາ ແລະ ອາດາມ.
ໝາຍເຫດ:
ກ. ຂໍ້ຄວາມຕົົ້ນສະບັບບໍ່ມີວະລີ “ທີຶ່ຕ້ອງເຊືຶ່ອຟງ”.
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ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງກ່າວໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນໄດ້ຊີົ້ນໍາຜູ້ຄົນ ໃນ
ດິນແດນອິດສະຣາເອນທັງໝົດ ໃນຂະນະທີຶ່ພວກເຂົາດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນທົົ່ວດິນແດນອິດ
ສະຣາເອນ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ໄດ້ເປນພຽງຜູ້ໃຫ້ລົມ
ຫາຍໃຈແກ່ມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ, ເພືຶ່ອວ່າເຂົາມີຊີວິດມາຈາກພຣະອົງເປນຊີວິດທີຶ່ເກີດຈາກລະອອງຝຸ່ນເຊິຶ່ງ
ຖືກສ້າງໃຫ້ກາຍເປນມະນຸດ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງສາມາດທໍາລາຍ ແລະ ສາບແຊ່ງມະນຸດ ແລະ ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອປົກຄອງມະນຸດຊາດ. ພ້ອມນັົ້ນ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນ
ວ່າພຣະເຢໂຮວາ ສາມາດນໍາພາຊີວິດຂອງມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ກ່າວພຣະຄໍາ ແລະ
ປະຕິບັດຕໍ່ມະນຸດທັງຫາຍອີງຕາມເວລາຂອງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງແມ່ນພຽງ
ແຕ່ເພືຶ່ອໃຫ້ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງສ້າງໄດ້ຮູ້ວ່າ ມະນຸດມາຈາກຂີົ້ຝຸ່ນທີຶ່ພຣະອົງເກັບຂົ້ນມາ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ມະນຸດແມ່ນຖືກສ້າງຂົ້ນໂດຍພຣະອົງເອງ. ບໍ່ພຽງເທົົ່ານີົ້ ແຕ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນອິດສະຣາ
ເອນກ່ອນເພືຶ່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນ ແລະ ຊາດຕ່າງໆ (ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ຊາດຕ່າງໆທີຶ່ວ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນຕ່າງຊາດ
ຈາກອິດສະຣາເອນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມພວກເຂົາແມ່ນແຍກອອກມາຈາກຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ
ຍັງເປນລູກຫານຂອງອາດາມ ແລະ ເອວາຄືເກົົ່າ) ໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢໂຮວາຈາກດິນແດນ
ອິດສະຣາເອນ ເພືຶ່ອມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນທັງໝົດໃນຈັກກະວານຈະໄດ້ເຄົາລົບບູຊາພຣະເຢໂຮວາ ແລະ
ຍົກພຣະອົງຂົ້ນເປນອົງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ຖ້າພຣະເຢໂຮວາບໍ່ໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນດິນແດນ
ອິດສະຣາເອນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຫລັງຈາກສ້າງມະນຸດແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ຊີວິດຢ່າງເປນ
ອິດສະຫະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຖ້າເປນດັົ່ງນັົ້ນ, ດ້ວຍວ່າ ທໍາມະຊາດຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ (ທໍາມະຊາດ
ໝາຍເຖິງວ່າ ມະນຸດຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກສິຶ່ງທີຶ່ຕົນເອງບໍ່ສາມາດເຫັນ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ອີກວ່າ ຕົນເອງຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ
ພຣະເຢໂຮວາຄືຜູ້ສ້າງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງສ້າງເພືຶ່ອຫຍັງ) ມະນຸດຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາ
ເປນຜູ້ສ້າງມະນຸດ ຫື ພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ຖ້າພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສ້າງ
ມະນຸດ ແລ້ວປ່ອຍປະພວກເຂົາໄວ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຽງແຕ່ປດມື ແລະ ຈາກໄປ, ແທນ
ທີຶ່ພຣະອົງຈະຢູ່ກັບມະນຸດ ເພືຶ່ອຊີົ້ນໍາພວກເຂົາໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ; ແລ້ວມະນຸດຊາດທັງປວງກຈະກັບ
ໄປສູ່ຄວາມວ່າງເປົົ່າເໝືອນເດີມ; ແມ່ນແຕ່ ສະຫວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສັບພະສິຶ່ງທັງປວງທີຶ່ພຣະອົງ
ສ້າງ ແລະ ມວນມະນຸດຊາດ ກຈະກັບຄືນໄປສູ່ຄວາມວ່າງເປົົ່າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຈະຖືກຢຽບຢ່າ
ທໍາລາຍໂດຍຊາຕານ. ໃນວິທີນີົ້ ພຣະເຢໂຮວາຫວັງວ່າ: “ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ນັົ້ນກຄື ໃນທ່າມກາງ
ຂອງການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຄວນຈະມີບ່ອນຢືນທີຶ່ເປນສະຖານທີຶ່ສັກສິດ” ກຈະ
ຖືກທໍາລາຍໝົດສິົ້ນ. ສະນັົ້ນ, ຫລັງຈາກການເນລະມິດສ້າງມະນຸດແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຢູ່ໃນທ່າມ ກາງ
ມະນຸດເພືຶ່ອຊີົ້ນໍາພວກເຂົາໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ກ່າວຕໍ່ມະນຸດໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ, ທັງໝົດນີົ້
ແມ່ນເພືຶ່ອບັນລຸຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກະ
ທໍາໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດແຜນການທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ວາງໄວ້ກ່ອນການເນລະມິດ
ສ້າງສັບພະທຸກສິງຶ່ ທັງປວງຂອງພຣະອົງ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ ການປະຕິບັດພາລະກິດທໍາອິດໃນທ່າມກາງຊົນ
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ຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ ການເນລະມິດສ້າງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັນ
ແຕ່ທັງສອງຢ່າງແມ່ນຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ, ເພືອ
ຶ່ ພາລະກິດ, ຄວາມສະຫງ່າລາສີ
ແລະ ຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອການສ້າງມະນຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ. ຫລັງຈາກໂນອາ
ພຣະອົງໄດ້ນໍາພາຊີວິດຂອງມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກເປນເວລາສອງພັນປີ ເຊິຶ່ງໃນໄລຍະນັົ້ນພຣະອົງ
ໄດ້ສິດສອນມະນຸດໃຫ້ເຂົົ້າໃຈເຖິງວິທີເຄົາລົບບູຊາພຣະເຢໂຮວາ ທີຶ່ເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງສັບພະສິຶ່ງ
ທັງປວງ, ສິດສອນວິທີປະຕິບັດຕໍ່ຊີວິດຂອງຕົນ, ວິທດ
ີ າໍ ເນີນຊີວດ
ິ ແລະ ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດ ວິທີປະຕິບັດໃນ
ການເປນພະຍານຕໍ່ພຣະເຢໂຮວາ; ວິທີການຖວາຍຄວາມເຊືຶ່ອຟງໃຫ້ກັບພຣະອົງ, ມອບຄວາມເຄົາລົບ
ບູຊາໃຫ້ແດ່ພຣະອົງ ແລະ ພ້ອມທັງການສັນລະເສີນພຣະອົງດ້ວຍດົນຕີເໝືອນດັົ່ງເດວິດ ແລະ ກຸ່ມ
ມະຫາປະໂລຫິດຂອງລາວໄດ້ກະທໍາ.
ກ່ອນໄລຍະສອງພັນປີ ເຊິຶ່ງເປນໄລຍະທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ກະທໍາພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດ
ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງ ແລະ ມະນຸດຊາດເກືອບທັງໝົດໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍ ຈົນເຖິງກ່ອນການທໍາ
ລາຍໂລກດ້ວຍອຸທົກກະໄພ ພວກເຂົາໄດ້ໄປເຖິງຈຸດໄຮ້ສິນທໍາ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວຊ້າທີຶ່ສຸດ ເຊິຶ່ງໃນ
ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂາດພຣະເຢໂຮວາຢ່າງສິົ້ນເຊີງ ແລະ ແຮງຕ້ອງການວິທີທາງຂອງພຣະອົງ.
ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຂົົ້າໃຈພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາຈະກະທໍາ; ພວກເຂົາຂາດເຫດຜົນ, ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ພວກເຂົາຂາດຄວາມຮູ້ ເໝືອນດັົ່ງເຄືຶ່ອງຈັກທີຶ່ຫາຍໃຈ ແຕ່ໄຮ້ຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງກ່ຽວກັບມະນຸດ,
ພຣະເຈົົ້າ, ໂລກ, ຊີວິດ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ. ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ພວກເຂົາປະພດໃນການຫອກລວງຕ່າງໆ
ນາໆ ຄືກັນກັບງູ ແລະ ເວົົ້າຈາຫາຍສິຶ່ງຢ່າງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ພໃຈ, ແຕ່ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ພວກ
ເຂົາເປນຄົນໄຮ້ດຽງສາ ພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງບໍ່ລົງໂທດ ແລະ ຕີສອນພວກເຂົາ. ຈົນກວ່າຫລັງຈາກອຸທກ
ົ
ກະໄພ, ເມືຶ່ອໂນອາໄດ້ອາຍຸ 601 ປີ ພຣະເຢໂຮວາຈິຶ່ງປາກົດຕໍ່ໂນອາ, ຊີົ້ນໍາລາວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ລາວ; ພຣະອົງນໍາພາຝູງນົກ ແລະ ສັດປ່າ ທີຶ່ລອດພົົ້ນຈາກອຸທົກກະໄພພ້ອມດ້ວຍໂນອາ ແລະ ລູກ
ຫານຂອງລາວຈົນກວ່າການສິົ້ນສຸດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ເຊິຶ່ງກິນເວລາທັງໝົດ 2.500 ປີ.
ພຣະອົງດໍາເນີນພາລະກິດໃນອິດສະຣາເອນ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກຄື ການດໍາເນີນພາລະກິດຢ່າງເປນທາງການ
ໂດຍເປນເວລາທັງໝົດ 2.000 ປີ ແລະ ດາເນີນພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງໃນ ແລະ ນອກອິດສະຣາເອນ
ເປນເວລາ 500 ປີ ເຊິຶ່ງລວມກັນເປນ 2.500 ປີ. ໃນໄລລະນີົ້, ພຣະອົງໄດ້ສັົ່ງຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ
ວ່າ ຖ້າຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາ ພວກເຂົາຄວນສ້າງວິຫານ, ໃສ່ເຄືຶ່ອງນຸ່ງແບບປະໂລຫິດ ແລ້ວຍ່າງຕີນ
ເປົົ່າເຂົົ້າສູ່ວິຫານໃນຍາມຮຸ່ງເຊົົ້າ, ດ້ວຍວ່າພວກເຂົາຢ້ານເກີບຂອງພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ວິຫານເປິເປືັ້ອນ
ແລະ ຢ້ານແປວໄຟຈາກຍອດວິຫານພຸລົງໃສ່ພວກເຂົາ ແລະ ເຜົາໄໝ້ພວກເຂົາຈົນຕາຍ. ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອ່ອນນ້ອມຍອມຮັບເອົາແຜນການຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ພວກ
ເຂົາອະທິຖານເຖິງພຣະເຢໂຮວາໃນວິຫານ ແລະ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ນັົ້ນກຄື ຫັງຈາກພຣະເຢໂຮວາໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຂົາເປນຈໍານວນຫວງຫາຍ ແລະ ສັົ່ງສອນພວກເຂົາໃຫ້
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ພວກເຂົາສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພຣະເຢໂຮວາຜູ້ທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຢໂຮວາໄດ້
ບອກພວກເຂົາວ່າ ພວກເຂົາຄວນສ້າງວິຫານ ແລະ ແທ່ນບູຊາ ແລະ ໃນວັນປດສະຄາ ເຊິຶ່ງໃນເວລາ
ນັົ້ນໄດ້ກໍານົດຂົ້ນໂດຍພຣະເຢໂຮວາ, ພວກເຂົາຄວນຈັດຫາງົວເກີດໃໝ່ ແລະ ແກະ ແລ້ວນໍາເອົາມາ
ວາງໃສ່ເທິງແທ່ນບູຊາເພືຶ່ອຖວາຍແດ່ພຣະເຢໂຮວາ, ນັົ້ນກເພືຶ່ອເປນການບັງຄັບພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພຣະເຢໂຮວາ. ສ່ວນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເຊືຶ່ອຟງກົດບັນຍັດນີົ້
ຫື ບໍ່ ນັົ້ນ ແມ່ນຂົ້ນຢູ່ກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຂົາທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຢໂຮວາ. ພ້ອມນີົ້ ພຣະເຢໂຮວາ
ໄດ້ກໍານົດວັນຊະບາໂຕໃຫ້ພວກເຂົາ ເຊິຶ່ງເປນວັນທີຶ່ເຈັດຂອງການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງ. ຫລັງ
ຈາກວັນຊະບາໂຕ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງວັນທໍາອິດ ເປນວັນສໍາລັບພວກເຂົາສັນລະເສີນພຣະເຢໂຮວາ ເພືຶ່ອ
ຖວາຍບູຊາ ແລະ ເສບດົນຕີແດ່ພຣະອົງຟງ. ໃນວັນນີົ້ ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ຮຽກເຊີນມະຫາປະໂລຫິດທຸກ
ຄົນເຂົົ້າຮ່ວມ ເພືຶ່ອແບ່ງປນສິຶ່ງຂອງທີຶ່ນໍາມາຖວາຍ ຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊານັົ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນກິນ ເພືຶ່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຊືຶ່ນຊົມກັບສິຶ່ງທີຶ່ນໍາມາຖວາຍໃຫ້ແດ່ພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຫລັງຈາກນັົ້ນ ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ກ່າວ
ບອກພວກເຂົາວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບພອນແລ້ວ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງປນຈາກພຣະອົງ ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເປນຄົນທີຶ່ພຣະອົງເລືອກ (ເຊິຶ່ງເປນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງກັບຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ).
ຍ້ອນເຫດນີົ້, ຈົນເຖິງທຸກວັນນີົ້ ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນຍັງເວົົ້າຢູ່ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາຄືພຣະເຈົົ້າຂອງ
ພວກເຂົາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນຕ່າງຊາດ.
ໃນໄລຍະຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ວາງຂໍ້ບັນຍັດຫາຍຂໍ້ໃຫ້ກັບໂມເຊ ເພືຶ່ອນໍາໄປ
ໃຊ້ກັບຊົນຊາດອິດສະຣາເອນຜູ້ທີຶ່ຕິດຕາມລາວອອກຈາກອິຢິບ. ພຣະບັນຍັດເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ
ໄດ້ມອບໃຫ້ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆກັບຊົນຊາດອິຢິບ; ພຣະບັນຍັດ
ແມ່ນຖືກວາງອອກເພືຶ່ອຄວບຄຸມຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ ແລະ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ພຣະບັນຍັດເພືຶ່ອ
ຮຽກຮ້ອງຈາກພວກເຂົາ. ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະນັບຖືວັນຊະບາໂຕ ຫື ພວກເຂົາຈະບູຊາພະທຽມ ແລະ
ອືຶ່ນໆອີກ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຫັກການຂອງການຕັດສິນຄວາມບາບ ຫື ຄວາມຊອບທໍາຂອງພວກເຂົາ.
ໃນບັນດາພວກເຂົາ ຈະມີຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເຜົາໄໝ້ ດ້ວຍໄຟຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ບາງຄົນຖືກລົງໂທດດ້ວຍ
ການແກວ່ງໝາກຫີນໃສ່ຈົນຕາຍ ແລະ ບາງຄົນໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຢໂຮວາ. ສິຶ່ງນີົ້ຖືກກໍານົດຂົ້ນ
ອີງຕາມວ່າພວກເຂົາເຊືຶ່ອຟງ ກົດພຣະບັນຍັດເຫົົ່ານີົ້ຫືບໍ່. ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ນັບຖືວັນຊະບາໂຕແມ່ນຖືກລົງໂທດ
ດ້ວຍການແກວ່ງໝາກຫີນໃສ່ຈົນຕາຍ. ປະໂລຫິດທີຶ່ບໍ່ນັບຖືວັນຊະບາໂຕແມ່ນຖືກເຜົາໄໝ້ດ້ວຍໄຟ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພໍ່ແມ່ແມ່ນຖືກລົງໂທດດ້ວຍການແກວ່ງໝາກຫີນ
ໃສ່ຈົນຕາຍເຊັົ່ນດຽວກັນ. ທັງໝົດນີົ້ຖືກຍົກຍ້ອງໂດຍພຣະເຢໂຮວາ. ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສ້າງຕັົ້ງກົດ
ບັນຍັດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງພຣະອົງ ກຍ້ອນວ່າ ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະອົງນໍາພາຊີວິດຂອງພວກເຂົານັົ້ນ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຟງ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຈະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ. ພຣະອົງໃຊ້ກົດ
ບັນຍັດເຫົົ່ານີົ້ເພືຶ່ອຄວບຄຸມເຊືົ້ອຊາດມະນຸດທີຶ່ກໍາລັງເກີດໃໝ່ ແລະ ເພືຶ່ອປູພືົ້ນຖານສໍາລັບການດໍາເນີນ
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ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນອະນາຄົດ. ສະນັົ້ນ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາກະທໍາໃນຍຸກທໍາອິດຈຶ່ງເອີົ້ນວ່າ
ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສ້າງພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ ແລະ ໄດ້ກະທໍາພາລະກິດ
ຫາຍຢ່າງ ພຣະອົງພຽງຊີົ້ນໍາຜູ້ຄົນໄປໃນທາງບວກ, ສິດສອນຜູ້ຄົນທີຶ່ໄຮ້ດຽງສາເຫົົ່ານີົ້ໃຫ້ຮຽນຮູ້ເຖິງ
ວິທີການເປນມະນຸດ, ວິທີການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການເຂົົ້າໃຈວິທີທາງຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ສ່ວນໃຫຍ່
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາແມ່ນ ເພືຶ່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນນັບຖືວິທີທາງຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດໄດ້ປະຕິບັດກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍພຽງເລັກນ້ອຍ ເຊິຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປ
ເຖິງການປ່ຽນແປງຈິດໃຈ ຫື ຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ພຣະອົງເນັົ້ນໃນເລືຶ່ອງໃຊ້ພຣະ
ບັນຍັດເພືຶ່ອກີດກັົ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມຜູ້ຄົນ. ສໍາລັບຊົນຊາດອິດສະຣາເອນໃນເວລານັົ້ນ ພຣະເຢໂຮວາ
ແມ່ນເປນພຽງພຣະເຈົົ້າໃນພຣະວິຫານ ແລະ ພຣະເຈົົ້າໃນສະຫວັນເທົົ່ານັົ້ນ. ພຣະອົງເປນເສົາເມກ
ແລະ ເສົາໄຟ. ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະເຢໂຮວາຕ້ອງການຈາກພວກເຂົາກຄືການເຊືຶ່ອຟງໃນສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນໃນມືົ້ນີົ້ຮູ້ຈັກ
ດີ ນັົ້ນກຄື ກົດໝາຍ ແລະ ພຣະບັນຍັດ ເຊິຶ່ງອາດເວົົ້າ ໄດ້ອີກວ່າເປນກົດເກນ. ເນືຶ່ອງຈາກວ່າສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ກະທໍານັົ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອປ່ຽນແປງພວກເຂົາ ແຕ່ເພືອ
ຶ່ ບັນດານພວກເຂົາໃຫ້ມີສງິຶ່ ທີຶ່
ມະນຸດຄວນມີ ແລະ ເພືຶ່ອສັົ່ງສອນພວກເຂົາຈາກປາກຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າຫລັງຈາກຖືກສ້າງແລ້ວ
ມະນຸດບໍ່ມີສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາຄວນມີ. ສະນັົ້ນ ພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງບັນດານຜູ້ຄົນໃຫ້ມີສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຄວນມີເພືຶ່ອ
ປະກອບເຂົົ້າ ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນແຜ່ນດິນໂລກນີົ້, ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະອົງນໍາພາມີ
ຖານະດີກວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ ນັົ້ນກຄື ອາດາມ ແລະ ເອວາ, ຍ້ອນວ່າສິຶ່ງພຣະເຢໂຮວາໄດ້
ມອບໃຫ້ພວກເຂົາແມ່ນດີກວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ມອບໃຫ້ອາດາມ ແລະ ເອວາໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ. ແນວໃດ
ກຕາມ ພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະເຢໂຮວາກະທໍາໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນ ແມ່ນເປນພຽງການຊີົ້ນໍາ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮັບຮູ້ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຂົາ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເອົາຊະນະ ຫື
ປ່ຽນແປງພວກເຂົາ ແຕ່ພຽງຊີົ້ນໍາພວກເຂົາ. ນີົ້ຄື ຜົນລວມຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ມັນເປນເບືົ້ອງຫລັງ, ເປນເລືຶ່ອງຈິງ, ເປນໃຈຄວາມຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນ
ທົົ່ວແຜ່ນດິນຂອງອິດສະຣາເອນ ແລະ ເປນການເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ຜົນຈາກພາລະກິດດັົ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ພາລະກິດ ເພິຶ່ມຂົ້ນໃນແຜນ ການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງ.

ເລືຶ່ອ ງຈິງ ທ ີຶ່ຢ ູ່ເ ບືົ້ອ ງຫ ັງ ພ າ ລະ ກິດ ໃນຍຸກ ແ ຫ ່ງ ກາ ນໄຖ່ບ າ ບ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງທັງຫມົດຂອງເຮົາ, ແຜນການທີຶ່ກວມເອົາຫົກພັນປີ, ປະກອບດ້ວຍສາມ
ໄລຍະ ຫື ສາມຍຸກ: ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ (ເຊິຶ່ງເປນຍຸກທໍາອິດ), ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ (ເຊິຶ່ງ
ແມ່ນຍຸກຂອງການໄຖ່ບາບ) ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ການເຮັດພາລະກິດຂອງເຮົາ
ໃນສາມຍຸກນີົ້ ແຕກຕ່າງກັນໃນເນືົ້ອຫາຕາມທໍາມະຊາດຂອງແຕ່ລະຍຸກ, ແຕ່ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນແມ່ນ
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ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ຫື ເວົົ້າຢ່າງຊັດເຈນກຄື ມັນຖືກສ້າງຂົ້ນເພືຶ່ອໃຫ້ທຽບທັນ
ກັບກົນລະຍຸດທີຶ່ຊາຕານໃຊ້ໃນສົງຄາມທີຶ່ເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບມັນ. ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາແມ່ນເພືຶ່ອ
ເອົາຊະນະຊາຕານ, ເພືຶ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສະຕິປນຍາ ແລະ ອໍານາດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ, ເພືອ
ຶ່
ເປີດເຜີຍກົນລະຍຸດທຸກຢ່າງຂອງຊາຕານ ແລະ ເພືຶ່ອຊ່ວຍເຊືົ້ອຊາດມະນຸດທັງໝົດໃຫ້ລອດພົົ້ນ ເຊິຶ່ງ
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງມັນ. ມັນເປນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຕິປນຍາ ແລະ
ອໍານາດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫນ້າກຽດຊັງທີຶ່ບໍ່
ສາມາດທົນຕໍ່ໄປໄດ້ຂອງຊາຕານ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມັນເປນການສິດສອນຕໍ່ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາສ້າງຂົ້ນມາເພືອ
ຶ່
ໃຫ້ຮູ້ຈັກໃຈ້ແຍກລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວ, ເພືຶ່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາເປນຜູ້ປົກຄອງທຸກສິຶ່ງ, ເພືອ
ຶ່
ໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຊາຕານແມ່ນສັດຕູຂອງມະນຸດ, ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຕໍໍ່າສຸດຂອງຄວາມຕໍໍ່າ, ສິຶ່ງຊົົ່ວ
ຮ້າຍ ແລະ ເພືຶ່ອບອກເຖິງຄວາມແນ່ນອນແທ້ຈິງ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວ
ຮ້າຍ, ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມບລິສຸດ ແລະ ຄວາມເປິເປືັ້ອນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງເປນ
ສິຶ່ງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ແມ່ນຫຍັງເປນສິຶ່ງທີຶ່ໄຮ້ກຽດສັກສີ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ມວນມະນຸດຊາດທີຶ່ຂາດສະຕິ
ປນຍາຈະສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ເຮົາວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເຮົາເປນຜູ້ເຮັດໃຫ້ມວນມະນຸດເສືຶ່ອມໂຊມ ແລະ
ມີພຽງແຕ່ເຮົາ ນັົ້ນກຄື ພຣະຜູ້ສ້າງໂລກສາມາດຊ່ວຍມວນມະນຸດຊາດໃຫ້ພົົ້ນໄດ້, ສາມາດສະໜອງ
ສັບພະສິຶ່ງໃຫ້ມວນມະນຸດ ເພືຶ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກແກ່ພວກເຂົາ; ແລະ ພວກເຂົາຈະຮັບຮູ້ວ່າ ເຮົາເປນ
ຜູ້ປົກຄອງທຸກສິຶ່ງ ແລະ ຊາຕານເປນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນຊີວິດທີຶ່ເຮົາສ້າງຂົ້ນ ເຊິຶ່ງຕໍ່ມາມັນຫັນມາຕໍ່ຕ້ານ
ເຮົາ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງເຮົາຖືກແບ່ງອອກເປນສາມໄລຍະ ເພືຶ່ອບັນລຸຜົນຮັບ ດັົ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ:ົ້ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງຂອງເຮົາກາຍເປນພະຍານຝ່າຍເຮົາ, ເພືຶ່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງ
ຂອງເຮົາ ແລະ ຮູ້ວ່າເຮົາຄືຄວາມຈິງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ໃນລະຫວ່າງໄລຍະທໍາອິດຂອງການປະຕິບັດພາລະກິດ
ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງເຮົານັົ້ນ ເຮົາໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດກ່ຽວກັບພຣະບັນຍັດ ເຊິຶ່ງເປນ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວານໍາພາສາວົກຂອງພຣະອົງ. ໄລຍະທີຶ່ສອງເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນພາລະກິດຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນໃນຫມູ່ບ້ານຢູດາຍ. ພຣະເຢຊູເປນຕົວແທນພາລະກິດທັງຫມົດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ;
ພຣະອົງໄດ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ເປີດຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ພຣະອົງໄດ້ຖືກຄງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເພືຶ່ອເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບ, ເພືຶ່ອສິົ້ນສຸດຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນພຣະອົງຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າ “ຜູ້ບັນຊາສູງ
ສຸດ”, “ຜູ້ຮັບບາບ”, “ຜູ້ໄຖ່ບາບ”. ດັົ່ງນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານເນືົ້ອໃນ
ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາລະກິດທັງສອງໃຊ້ຫັກການດຽວກັນ. ພຣະເຢໂຮວາ
ໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ໄດ້ສ້າງພືົ້ນຖານ ເຊິຶ່ງເປນຕົົ້ນກໍາເນີດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ໄດ້ອອກກົດລະບຽບ ແລະ ພຣະບັນຍັດ; ສອງສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ ຜົນສໍາເລັດ
ຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງເປນຕົວແທນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນບໍ່ແມ່ນເພືອ
ຶ່ ອອກຂໍ້ກົດລະບຽບ ແຕ່ເພືຶ່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບນ
ັ ຍັດ, ດັົ່ງນັົ້ນ ພາລະກິດ
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ຂອງພຣະອົງຈງຶ່ ນໍາໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ທີຶ່ໃຊ້ເວລາເຖິງສອງພັນ
ປີ. ພຣະອົງເປນຜູ້ບຸກເບີກ ແລະ ສະເດັດມາເພືຶ່ອເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ແຕ່ພາກສ່ວນຕົົ້ນຕຂອງ
ພາລະກິດພຣະອົງນັົ້ນແມ່ນການໄຖ່ບາບ. ດັົ່ງນັົ້ນ ຜົນສໍາເລັດຂອງພຣະອົງມີສອງຢ່າງຄື: ເປີດຍຸກ
ໃຫມ່ ແລະ ສໍາເລັດພາລະກິດໄຖ່ບາບຜ່ານການຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ. ຫັງຈາກນັົ້ນ,
ພຣະອົງກໍ່ໄດ້ຈາກໄປ. ແລ້ວຕໍ່ຈາກນີົ້ໄປແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ແລະ ຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້ເລີຶ່ມຕົນ
ົ້ ຂົ້ນ.
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມວນມະນຸດຊາດໃນ
ສະໄຫມນັົ້ນ. ໜ້າທີຶ່ຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມະນຸດ, ໃຫ້ອະໄພບາບພວກເຂົາ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ
ບຸກຄະລິກຂອງພຣະອົງທັງໝົດກຄືຄວາມຖ່ອມຕົນ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມສັດຊືຶ່,
ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາ. ພຣະອົງໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ມະນຸດຢ່າງ
ຫວງຫາຍ ແລະ ນໍາຄວາມກະລຸນາມາສູ່ພວກເຂົາຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງທີຶ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກໄດ້ ພຣະອົງແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຂົາເພືຶ່ອຄວາມສຸກຂອງພວກເຂົາ,
ນັົ້ນກຄື ຄວາມສັນຕິສຸກ, ຄວາມສຸກ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ
ກະລຸນາຂອງພຣະອົງ. ໃນເວລານັົ້ນ, ທຸກຢ່າງທີຶ່ມະນຸດປະສົບພົບພໍ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໄດ້: ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໄວ້
ວາງໃຈ, ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປອບໂຍນ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການອຸ້ມຊູຈາກພຣະຜູ້
ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ນັົ້ນກຄືພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບສິຶ່ງເຫລົົ່ານີົ້ເປນຜົນມາຈາກພາລະກິດຂອງ
ຍຸກທີຶ່ພວກເຂົາມີຊີວິດຢູ.່ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ມວນມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມເສືຶ່ອມໂຊມຈາກຊາຕານ
ມາແລ້ວ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ, ພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບມວນມະນຸດຊາດຈຶ່ງຕ້ອງການຄວາມກະລຸນາຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງ, ຄວາມອົດກັນ
ົ້ ແລະ ອົດທົນຢ່າງໜັກ ແລະ ນອກຈາກນັົ້ນ ເພືຶ່ອປະສົບຄວາມສໍາເລັດ
ຂອງຍຸກ ຈຶ່ງມີການຖວາຍຢ່າງພຽງພເພືອ
ຶ່ ຊົດໃຊ້ບາບຂອງມະນຸດ. ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ວນມະນຸດໄດ້ເຫັນໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນການຊົດເຊີຍບາບຂອງມວນມະນຸດຂອງເຮົາ, ນັົ້ນຄື ພຣະເຢຊູ. ທັງຫມົດທີຶ່ພວກ
ເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ຄືຄວາມເມດຕາ ແລະ ອົດທົດ; ແລະ ທັງຫມົດທີພ
ຶ່ ວກເຂົາເຫັນຄືຄວາມເມດ
ຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາຂອງພຣະເຢຊູ. ທັງໝົດນີົ້ເປນເພາະວ່າພວກເຂົາເກີດຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ດັົ່ງນັົ້ນ ກ່ອນທີຶ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບ ພວກເຂົາຕ້ອງຜະເຊີນກັບຄວາມກະລຸນາຫາຍຮູບ
ແບບ ທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ເຊິຶ່ງມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ພວກເຂົາຫາຍ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ພວກ
ເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບການອະໄພບາບທີຶ່ພວກເຂົາກະທໍາໂດຍຜ່ານການເສບສຸກໃນຍຸກພຣະຄຸນ ແລະ ຍັງ
ສາມາດໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບໂດຍຜ່ານຄວາມອົດທົນ ອົດກັົ້ນຂອງພຣະເຢຊູອີກ. ມີພຽງການອົດທົນ
ອົດກັົ້ນຂອງພຣະເຢຊູເທົົ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງມີສິດທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ ແລະ ເສບສຸກຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງຄວາມກະລຸນາທີຶ່ໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຢຊູ, ດັົ່ງທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ: ເຮົາບໍ່ໄດ້ມາໄຖ່
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ບາບໃຫ້ຄົນຊອບທໍາ ແຕ່ມາເພືຶ່ອໄຖ່ບາບໃຫ້ຄົນຜິດບາບ, ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄົນບາບໄດ້ຮັບການອະໄພ
ບາບ. ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຢຊູບັງເກີດເປນມະນຸດກັບການພິພາກສາລົງໂທດ, ການສາບແຊ່ງ ແລະ
ຄວາມບອົດທົນຕໍ່ຄວາມຜິດຂອງມວນມະນຸດຊາດ, ມະນຸດຈະບໍ່ມີໂອກາດທີຶ່ຈະໄຖ່ບາບ ແລະ ຄົງຈະ
ເປນບາບຕະຫອດໄປ. ຖ້າເປນດັົ່ງນັົ້ນ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຄົງຈະສິົ້ນສຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ກໍ່ຈະແກ່ຍາວຕະຫອດຫົກພັນປີ. ບາບຂອງມະນຸດຈະເພີຶ່ມຫາຍ
ຂົ້ນ ແລະ ໂສກເສົົ້າຫາຍຂົ້ນ ແລະ ການສ້າງມະນຸດຈະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ. ມະມຸດກໍ່ຈະ
ສາມາດພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ບາບຂອງພວກເຂົາຈະຫາຍ
ເກີນກວ່າ ບາບຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນມາໃນຄັົ້ງທໍາອິດ. ຍິຶ່ງພຣະເຢຊູຮັກມະນຸດຊາດເທົົ່າໃດ, ໃຫ້
ອະໄພບາບເຂົາເຈົົ້າຫາຍເທົົ່າໃດ ແລະ ມອບຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາໃຫ້ພວກເຂົາຢ່າງ
ພຽງພເທົົ່າໃດ, ມວນມະນຸດກໍ່ຍິຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຫາຍເທົາົ່ ນັົ້ນ ແລະ ຖືກເອີົ້ນວ່າລູກ
ແກະທີຶ່ສູນຫາຍ ທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊືົ້ຄືນໃນລາຄາທີຶ່ແພງທີຶ່ສຸດ. ຊາຕານບໍ່ສາມາດເຂົົ້າຮ່ວມໃນພາລະກິດ
ນີົ້ໄດ້ ເພາະວ່າພຣະເຢຊູປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຄືຜູ້ເປນແມ່ທີຶ່ຮັກລູກປະຕິບັດຕໍ່ລູກໃນອ້ອມ
ກອດອັນອົບອຸ່ນຂອງນາງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໂກດເຄືອງພວກເຂົາ ຫລື ດູຫມິນ
ຶ່ ພວກເຂົາ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມປອບໂຍນ; ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍໂກດແຄ້ນໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ ແຕ່ໄດ້ອົດທົນກັບບາບຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ເບິຶ່ງຂ້າມຄວາມໂງ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມໄຮ້ດຽງສາຂອງພວກເຂົາໄປເຖິງຂັົ້ນກ່າວວ່າ:
“ໃຫ້ອະໄພຜູ້ອືຶ່ນເຈັດສິບເທືຶ່ອຄູນເຈັດເທືຶ່ອ”. ດັົ່ງນັົ້ນຫົວໃຈຂອງພຣະອົງຫັນປ່ຽນຫົວໃຈຂອງຄົນອືຶ່ນ.
ແລ້ວມັນແມ່ນວິທີນີົ້ເອງທີຶ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພບາບໂດຍຜ່ານການອົດທົນຂອງພຣະອົງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູທີຶ່ຢູ່ໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງຈະປາສະຈາກຄວາມຮູ້ສກ
ໃດໆ, ພຣະອົງຍັງປອບໃຈພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, ສະໜອງໃຫ້ພວກເຂົາ, ຊ່ວຍເຫືອພວກເຂົາ
ແລະ ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ. ເຖິງວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພືຶ່ອສາວົກຂອງພຣະອົງຫາຍເທົົ່າໃດ
ຫື ໄດ້ທົນທຸກທລະມານຫາຍເທົົ່າໃດ, ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຮຽກຮ້ອງຈາກຄົນຂອງພຣະອົງເກີນສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນ
ເລີຍ, ແຕ່ຊໍໍ້າພັດອົດທົນ ແລະ ຮັບບາບແທນພວກເຂົາ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນ ຍຸກແຫ່ງຄວາມ
ກະລຸນາ ເອີົ້ນພຣະອົງວ່າ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີຶ່ໜ້າຮັກ ພຣະເຢຊູເຈົົ້າ”. ສໍາລັບຜູ້ຄົນໃນເວລານັົ້ນ
ແລະ ສໍາລັບທຸກຄົນ, ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຢຊູມີ ແລະ ເປນ ແມ່ນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາ.
ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຈົດຈໍາການລ່ວງລະເມີດຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຂົາເຈົົ້າບໍ່
ໄດ້ຂົ້ນຢູ່ກັບການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາ. ເນືອ
ຶ່ ງຈາກວ່າການປະຕິບັດແບບນັົ້ນແມ່ນຢູ່ຍຸກອືຶ່ນ,
ພຣະອົງມັກຈະມອບອາຫານ ແລະ ເຄືຶ່ອງດືຶ່ມທີອ
ຶ່ ດ
ຸ ົມສົມບູນແກ່ຜູ້ຄົນເພືຶ່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບປະທານ
ຢ່າງອີມ
ຶ່ ໜໍາສໍາລານສະເໝີ. ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມກະລຸນາ,
ປິີ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ, ຂັບໄລ່ພວກຜີປີສາດ, ຟືັ້ນຜູ້ຕາຍໃຫ້ຄືນມາ. ເພືຶ່ອວ່າຜູ້ຄົນຈະໄດ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ
ແລະ ເຫັນວ່າທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາລົງໄປນັົ້ນແມ່ນມີຄວາມບລິສຸດ ແລະ ຈິງໃຈ, ພຣະອົງໄດ້
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ສະແດງເຖິງຂະໜາດວ່າຟືັ້ນຄືນຊີວິດຂອງສົບທີຶ່ເໜົົ່າເປືີ່ອຍ, ສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ຍ້ອນກໍາມື
ຂອງພຣະອົງ ແມ່ນແຕ່ຄົນຕາຍແລ້ວຍັງກັບຄືນມາມີຊີວິດອີກ. ຍ້ອນວິທກ
ີ ານແບບນີພ
ົ້ ຣະອົງໄດ້ຮັບ
ເອົາຄວາມເຈັບປວດຢ່າງງຽບໆ ແລະ ໄດ້ເຮັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອົງທ່າມກາງພວກ
ເຂົາ. ກ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະອົງຈະຖືກຕອກຕະປູໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບເອົາບາບຂອງມວນ
ມະນຸດຊາດມາແລ້ວ ແລະ ກາຍ ເປນເຄືຶ່ອງບູຊາໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ. ກ່ອນທີຶ່ຈະຖືກຄງໃສ່
ໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະອົງໄດ້ເປີດທາງໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອໄຖ່ເອົາມວນມະນຸດຊາດ. ໃນທີຶ່ສຸດພຣະອົງ
ໄດ້ຖືກຕອກຕະປູຕິດໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ, ເສຍສະຫະຕົນເອງເພືຶ່ອກາງແຂນ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ມອບ
ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມຮັກກະລຸນາ ແລະ ຄວາມບລິສຸດທັງຫມົດໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດຊາດ. ເພືຶ່ອ
ມະນຸດຊາດ, ພຣະອົງອົດທົນສະເຫມີ, ບໍ່ເຄີຍແກ້ແຄ້ນ, ແຕ່ໃຫ້ອະໄພບາບຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າ, ເຕືອນ
ພວກເຂົາໃຫ້ກັບໃຈ ແລະ ສອນພວກເຂົາໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ, ອົດກັົ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮັກ, ໃຫ້ນໍາ
ຮອຍພຣະອົງ ແລະ ເສຍສະຫະຕົນເອງເພືຶ່ອຄວາມໝາຍຂອງໄມ້ກາງແຂນ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່
ອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງແມ່ນເກີນຄວາມຮັກທີຶ່ມີໃຫ້ນາງມາຣີ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາເປນຫລັກການ
ປິີ່ນປົວຜູ້ຄົນ ແລະ ຂັບໄລ່ພວກຜີມານຮ້າຍ, ທັງຫມົດແມ່ນເພືຶ່ອເປນການໄຖ່ບາບໃຫ້ມວນ
ມະນຸດຊາດ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະໄປໃສ, ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຄວາມ
ກະລຸນາ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກກາຍເປນເສດຖີ, ຜູ້ເປ້ຍລ່ອຍຍ່າງໄດ້, ຄົນຕາບອດກັບມາ
ເຫັນ ແລະ ຄົນຫູຫນວກໄດ້ຍິນ; ພຣະອົງຍັງໄດ້ເຊືົ້ອເຊີນບັນດາຄົນຕໍໍ່າຕ້ອຍ ຜູ້ຍາກໄຮ້, ຄົນບາບ, ນັົ່ງ
ຢູ່ໂຕະດຽວກັນກັບພຣະອົງ, ບໍ່ເຄີຍຫີກເວັົ້ນພວກເຂົາ ແຕ່ມີຄວາມອົດທົນຢູ່ສະເໝີ, ເຖິງຂັົ້ນກ່າວວ່າ:
“ເມືຶ່ອຜູ້ລ້ຽງແກະສູນເສຍແກະໜຶ່ງໂຕຈາກຈານວນຫນຶ່ງຮ້ອຍໂຕ, ລາວຈະຊອກຫາແກະທີຶ່ສູນເສຍນັົ້ນ
ແມ່ນແຕ່ຕ້ອງປ່ອຍປະແກະ 99 ໂຕທີຶ່ເຫືອໄວ້ຂ້າງຫັງກໍ່ຕາມ, ເມືອ
ຶ່ ລາວຫາພົບມັນແລ້ວ ລາວຈະປິຕິ
ຍິນດີຢ່າງໃຫຍ່ຫວງ”. ພຣະອົງຮັກຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງປານກັບແມ່ແກະຮັກລູກຂອງຕົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາໂງ່ຈ້າ ແລະ ບໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເປນຄົນບາບຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນຍັງ
ເປນຄົນອ່ອນໂຍນທີຶ່ສຸດຂອງສັງຄົມ, ພຣະອົງໄດ້ຖືວ່າຄົນບາບເຫົົ່ານີົ້ ຄົນທີຶ່ຄົນອືຶ່ນດູຫມິຶ່ນ ເປນທີຶ່
ໂປດປານໃນສາຍຕາຂອງພຣະອົງ. ຍ້ອນພຣະອົງໄດ້ໂປດປານພວກເຂົາ, ພຣະອົງໄດ້ມອບຊີວິດ
ຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອພວກເຂົາ ດັົ່ງທີຶ່ລູກແກະໄດ້ຖືກຖວາຍເທິງແທ່ນບູຊາ. ພຣະອົງໄດ້ໄປຢູ່ໃນທ່າມກາງ
ພວກເຂົາເຫມືອນກັບວ່າພຣະອົງເປນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ, ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ພຣະອົງ ແລະ
ຂ້າພຣະອົງ, ຍອມຮັ ບໃຊ້ພວກເຂົາ ໂດຍບໍ່ມີເງືຶ່ ອນໄຂ. ຕໍ່ກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ ພຣະອົງ ເປນ
ພຣະເຢຊູ ພຣະຜູຊ
້ ່ວຍໃຫ້ລອດ, ແຕ່ຕໍ່ກັບພວກຟາຣີຊາຍ ຜູ້ສິດສອນຜູ້ຄົນຈາກແທນທີຶ່ສູງ, ພຣະອົງບໍ່
ສະແດງຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາ, ແຕ່ຄວາມກຽດຊັງ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໃຈ. ພຣະອົງບ
ໄດ້ກະທໍາການໃດຢ່າງຫວງຫາຍກັບພວກຟາຣີຊາຍ, ມີແຕ່ສັົ່ງສອນພວກເຂົາ ແລະ ຕໍານິພວກເຂົາບາງ
ຄັົ້ງຄາວ; ພຣະອົງບໄດ້ໄປຢູ່ໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ ດໍາເນີນພາລະກິດໄຖ່ບາບ ຫື ປະຕິບັດການສໍາຄັນ
ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນ. ພຣະອົງໄດ້ມອບຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາຂອງພຣະອົງໃຫ້ຜູ້
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ຕິດຕາມພຣະອົງ, ຮັບເອົາຄວາມທຸກເພືຶ່ອຄົນບາບເຫົົ່ານີົ້ຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດ, ເມືອ
ຶ່ ພຣະອົງຖືກຕອກຕະປູໃສ່
ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ທົນທຸກທລະມານຈົນກວ່າພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ບາບໃຫ້ມະນຸດທັງປວງ, ນີົ້ແມ່ນ
ຜົນລວມຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.
ຖ້າປາສະຈາກການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູ, ມະນຸດຄົງຈະມີຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມບາບຕະຫອດໄປ
ແລະ ກາຍເປນລູກຫານຂອງຄວາມບາບ, ລູກຫານຂອງພວກມານຮ້າຍ. ຖ້າເປນໄປຕາມນີົ້ ໃນໂລກ
ນີົ້ກໍ່ຈະກາຍເປນສະຖານທີຶ່ພັກເຊົາຂອງຊາຕານ, ບ່ອນທີຶ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ. ແຕ່ພາລະກິດແຫ່ງ
ການໄຖ່ບາບຕ້ອງການ ການສະແດງອອກເຊິຶ່ງຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາຕໍ່ມວນມະນຸດ;
ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພບາບ ແລະ ສຸດທ້າຍໄດ້ຮັບສິດທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້
ສົມບູນ ແລະ ໄດ້ຮັບພອນຢ່າງເຕັມທີຶ່. ຖ້າປາສະຈາກພາລະກິດໃນຍຸກນີົ້, ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນ
ປີຈະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ, ຖ້າຫາກພຣະອົງ
ພຽງແຕ່ໄດ້ປິີ່ນປົວຜູ້ຄົນ ແລະ ຂັບໄລ່ພວກມານຮ້າຍ, ຜູ້ຄົນກຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພບາບ
ຂອງພວກເຂົາຢ່າງສົມບູນ. ໃນໄລຍະສາມປີເຄິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ເວລາກະທໍາພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດພຽງແຕ່ເຄິຶ່ງຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອົງເທົົ່າ
ນັົ້ນ; ຈົນກວ່າວ່າພຣະອົງໄດ້ຖືກຄງໃສ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ກາຍເປນເໝືອນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເປນບາບທີຶ່
ມອບຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນຊົົ່ວ, ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງການຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ
ເຂົົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຊະຕາກໍາຂອງມະນຸດ. ຫລັງຈາກທີຶ່ຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງຖືກມອບໃຫ້ຊາຕານ,
ພຣະອົງກໄດ້ໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ເປນເວລາສາມສິບສາມປີເຄິຶ່ງ, ພຣະອົງໄດ້ທົນ
ທຸກທລະມານຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີົ້, ຖືກເຍາະເຍີົ້ຍໃສ່ຮ້າຍ, ຖືກດູຖູກ ແລະ ຖືກປະຖິົ້ມ, ຈົນເຖິງ
ຂັົ້ນທີຶ່ພຣະອົງບໍ່ມີບ່ອນຊຼຸກຫົວນອນ, ບໍ່ມີບ່ອນໃຫ້ພັກເຊົາ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນ ພຣະອົງກຖືກຄງໃສ່ໄມ້
ກາງແຂນ, ທັງຫມົດຕົວຕົນຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງເປນຮ່າງກາຍທີຶ່ບລິສຸດ ແລະ ໄຮ້ດຽງສາຖືກຕອກຕະປູ
ຄງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະອົງອົດທົນຕໍ່ຄວາມທຸກທລະມານທຸກດ້ານ. ຜູ້ທີຶ່ມີອໍານາດໄດ້ເຍາະເຍີົ້ຍ
ແລະ ຂ້ຽນຕີພຣະອົງ ແລະ ພວກທະຫານເຮັດເຖິງກັບຖົົ່ມນໍໍ້າລາຍໃສ່ໃບໜ້າຂອງພຣະອົງ; ແຕ່ພຣະອົງ
ຍັງຄົງງຽບສະຫງົບ ແລະ ທົນທຸກທລະມານຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດ, ຖວາຍຕົນຢ່າງບມີເງືຶ່ອນໄຂຈົນເຖິງຈຸດ
ຈົບຂອງຊີວິດ, ດັົ່ງນັົ້ນແລ້ວ ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງຫມົດ. ເມືຶ່ອນັົ້ນພຣະອົງກໄດ້ຖືກ
ໂຜດໃຫ້ພັກຜ່ອນ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາເປນພຽງແຕ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ; ມັນບໍ່ໄດ້ລວມເຖິງ
ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນການທົດແທນພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ນີົ້ແມ່ນ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ຍຸກທີສອງທີຶ່ມະນຸດໄດ້ຜ່ານພົົ້ນ ນັົ້ນ
ກຄືຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ.
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ຍຸກ ແ ຫ ່ງ ລາ ຊະ ອາ ນາ ຈັກ ແ ມ່ນ ຍຸກ ແ ຫ ່ງ ພ ຣະ ທ ໍາ
ໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອນໍາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່, ປ່ຽນແປງວິທີປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດ. ນີົ້ແມ່ນຫັກການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ. ພຣະອົງກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອກ່າວຈາກມຸມມອງທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນ
ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະສາມາດເຫັນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈງິ ເຊິຶ່ງເປນພຣະທໍາທີຶ່ປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ
ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນສະຕິປນຍາ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຖືກ
ປະຕິບັດເພືຶ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍຂອງການເອົາຊະນະມະນຸດໄດ້ດີຂົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ ແລະ
ກໍາຈັດມະນຸດ ເຊິຶ່ງເປນຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງການໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະທໍາ. ຜ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ຜູ້ຄົນມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ທາດແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄວນເຂົົ້າເຮັດ. ຜ່ານພຣະທໍາ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການ
ເຮັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາຈະເກີດຜົນຢ່າງສົມບູນ. ຜ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ຜູ້ຄົນຈະຖືກເປີດເຜີຍ, ກໍາຈັດ
ແລະ ທົດລອງ. ຜູ້ຄົນໄດ້ເຫັນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໄດ້ຍິນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າການມີຢູ່ຈິງ
ຂອງພຣະທໍາເຫົົ່ານີ.ົ້ ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ພວກເຂົາໄດ້ມາເຊືຶ່ອໃນການມີຢູ່ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໃນລິດອໍາ
ນາດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ພ້ອມທັງໃນຄວາມຮັກທີຶ່ພຣະອົງມີຕໍ່ມະນຸດ ແລະ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນ. ຄໍາວ່າ “ພຣະທໍາ” ອາດເປນສິຶ່ງທີຶ່
ງ່າຍດາຍ ແລະ ທໍາມະດາ, ແຕ່ພຣະທໍາທີຶ່ອອກຈາກປາກຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ສັົ່ນ
ສະເທືອນຈັກກະວານ, ພວກມັນປ່ຽນຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນ, ປ່ຽນແປງແນວຄິດ ແລະ ອຸປະນິໄສເດີມ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປ່ຽນແປງລັກສະນະທີຶ່ໂລກທັງປວງເຄີຍເປນ. ຕະຫອດຍຸກຕ່າງໆ, ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນີົ້ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະອົງທີຶ່ກ່າວແບບນີົ້
ແລະ ມາຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນແບບນີົ້. ນັບຕັົ້ງແຕ່ນີົ້ຕໍ່ໄປ ມະນຸດຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ຊີົ້ນໍາຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູ ແລະ ການສະໜອງໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຜູ້
ຄົນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ທ່າມກາງຄໍາສາບແຊ່ງ ແລະ ພອນຈາກພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງກັບມີອີກຫາຍຄົນທີຶ່ມາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີ
ສອນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຫັນແກ່ຄວາມ
ລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ, ເຫັນແກ່ການສໍາເລັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຫັນແກ່ການ
ປ່ຽນແປງພາບລັກເດີມຂອງໂລກແຫ່ງການສ້າງ. ພຣະເຈົົ້າເນລະມິດສ້າງໂລກໂດຍໃຊ້ພຣະທໍາ, ພຣະອົງນໍາ
ພາມະນຸດທົົ່ວຈັກກະວານໂດຍໃຊ້ພຣະທໍາ ແລະ ພຣະອົງເອົາຊະນະ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດພົົ້ນ
ໂດຍໃຊ້ພຣະທໍາ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ, ພຣະອົງກໍ່ຈະໃຊ້ພຣະທໍານໍາໂລກເດີມທັງປວງໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ,
ແລ້ວສໍາເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ. ຕະຫອດຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ພຣະເຈົົ້າ
ໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ບັນລຸຜົນໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່
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ໄດ້ເຮັດສິຶ່ງອັດຈະຈັນ ຫື ສະແດງປະຕິຫານ, ພຽງແຕ່ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຜ່ານພຣະທໍາເທົົ່ານັົ້ນ.
ຍ້ອນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບການລໍ່ລ້ຽງ ແລະ ການສະໜອງ ແລະ ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ
ປະສົບການທີຶ່ແທ້ຈິງ. ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ, ມະນຸດໄດ້ຮັບພອນເປນພິເສດ. ເຂົາບໍ່ໄດ້ທົນທຸກກັບ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ພຽງແຕ່ມີຄວາມສຸກກັບການສະໜອງຢ່າງອຸດມ
ົ ສົມບູນ
ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ; ໂດຍບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງສະແຫວງຫາຢ່າງຕາບອດ ຫື ອອກເດີນທາງຄົົ້ນຫາ
ຢ່າງຕາບອດ ເຂົາສາມາດເຫັນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໄດ້ຍິນຂອງພຣະອົງກ່າວດ້ວຍປາກ
ຂອງພຣະອົງເອງ, ໄດ້ຮັບເອົາສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງປະທານໃຫ້ ແລະ ເຝົັ້າເບິຶ່ງພຣະອົງທີຶ່ກໍາລັງເຮັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງດ້ວຍພຣະອົງເອງທ່າມກາງຄວາມສຸກສະບາຍຂອງເຂົາ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດໃນຍຸກທີຶ່
ຜ່ານມາບໍ່ສາມາດຊືຶ່ນຊົມໄດ້ ແລະ ພວກມັນເປນພອນທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຈັກເທືຶ່ອ.
ພຣະເຈົົ້າຕັົ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະກ່າວຈາກມຸມມອງໃດກໍ່ຕາມ, ທັງ
ໝົດກໍ່ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນແບບ. ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວຈາກມຸມມອງຂອງພຣະວິນຍານ
ກໍ່ຍາກທີຶ່ຜູ້ຄົນຈະເຂົົ້າໃຈ; ພວກເຂົາບໍ່ມີທາງຄົົ້ນພົບເສັົ້ນທາງໃນການປະຕິບັດ, ຍ້ອນສັກກະຍາພາບ
ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຄວາມເຂົົ້າໃຈແມ່ນມີຄວາມຈໍາກັດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບັນລຸຜົນທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ພຣະອົງມີເປົັ້າໝາຍໃນການປະຕິບັດພາລະກິດແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະອົງ. ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງຈໍາເປນຕ້ອງກ່າວຈາກມຸມມອງທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ຍ້ອນໂດຍການເຮັດແບບນັົ້ນເທົົ່າ
ນັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບໄດ້. ຖ້າພຣະອົງພຽງແຕ່ເປົ່ງສຽງຂອງພຣະອົງກ່າວ
ຈາກມຸມມອງຂອງພຣະວິນຍານເທົົ່ານັົ້ນ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງທີຶ່ຈະສໍາເລັດຂັົ້ນຕອນນີົ້ໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ. ຈາກນໍໍ້າສຽງທີພ
ຶ່ ຣະອົງກ່າວ, ເຈົົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ພຣະອົງຕັົ້ງໃຈທີຶ່ຈະສ້າງໃຫ້ຄົນ
ກຸ່ມນີົ້ສົມບູນແບບ. ສະນັົ້ນ ແມ່ນຫຍັງຄວນເປນບາດກ້າວທໍາອິດສໍາລັບແຕ່ລະຄົນທີຶ່ປາຖະໜາຖືກ
ເຮັດໃຫ້ສົມບູນ? ນອກເໜືອສິຶ່ງອືຶ່ນໃດ, ເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມືົ້ນ,ີົ້ ວິທີການໄດ້
ເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຍຸກສະໄໝໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ, ລັກສະນະທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດກໍ່ປ່ຽນໄປເຊັົ່ນກັນ ແລະ ວິທີການທີຶ່ພຣະອົງກ່າວກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມືົ້ນີົ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າ
ວິທີການໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນແປງໄປເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍຸກກໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງເຊັົ່ນກັນ. ຕອນນີົ້
ແມ່ນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ. ມັນຍັງເປນຍຸກແຫ່ງການຮັກພຣະເຈົົ້າ. ມັນຄືການຊີມລົດຊາດລ່ວງ
ໜ້າຂອງຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີ ເຊິຶ່ງຍັງເປນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາອີກດ້ວຍ ແລະ ເປນຍຸກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຊ້
ຫາຍວິທີໃນການກ່າວເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ ແລະ ກ່າວຈາກມຸມມອງທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເພືຶ່ອສະໜ
ອງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ເມືຶ່ອໄດ້ກ້າວເຂົົ້າຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີ, ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະເລີຶ່ມໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສາມາດເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງໃນຊີວິດ ແລະ ນໍາພາມະນຸດໄປ
ສູ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ. ເມືຶ່ອໄດ້ປະສົບກັບຫາຍຂັນ
ົ້ ຕອນໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດກໍ່ໄດ້ເຫັນ
ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຢຸດສະງັກ, ແຕ່ກໍາລັງວິວັດທະນາການ ແລະ ລົງເລິກຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ. ຫັງ
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ຈາກທີຶ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຜະເຊີນກັບມັນເປນເວລາດົນ, ພາລະກິດກໍ່ໄດ້ໝຸນຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກ, ປ່ຽນແປງຄັົ້ງແລ້ວ
ຄັົ້ງເລົົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະມີການປ່ຽນແປງຫາຍສໍໍ່າໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ເຄີຍບ່ຽງບຽນຈາກຈຸດປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການນໍາຄວາມລອດພົົ້ນມາສູ່ມະນຸດຊາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງສິບພັນ
ຄັົ້ງກໍ່ຕາມ, ມັນກບໍ່ເຄີຍຫັນເຫອອກຈາກຈຸດປະສົງເດີມຂອງມັນ. ບໍ່ວ່າວິທີການໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າອາດປ່ຽນແປງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພາລະກິດນີົ້ກໍ່ບໍ່ເຄີຍອອກຈາກຄວາມຈິງ ຫື ຈາກຊີວດ
ິ
ຈັກເທືຶ່ອ. ການປ່ຽນແປງໃນວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງໃນຮູບ
ແບບຂອງພາລະກິດ ແລະ ມຸມມອງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວເທົົ່ານັົ້ນ; ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຈຸດປະສົງຫັກໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ການປ່ຽນແປງໃນນໍໍ້າສຽງຂອງພຣະອົງ ແລະ ວິທີການໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ເກີດຂົ້ນເພືຶ່ອບັນລຸຜົນ. ການປ່ຽນແປງໃນນໍໍ້າສຽງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມເຖິງການປ່ຽນແປງໃນຈຸດປະສົງ
ຫື ຫັກການທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງຫັງຂອງພາລະກິດ. ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອການສະແຫວງຫາຊີວິດເປນຫັກ;
ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຊີວິດ ຫື ຄົົ້ນຫາຄວາມຈິງ ຫື ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ,
ແລ້ວນີົ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ! ແລ້ວມັນເປນຈິງບທີຶ່ຈະຍັງສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກ
ເພືຶ່ອເປນກະສັດ? ການບັນລຸຄວາມຮັກທີຶ່ແທ້ຈິງສໍາລັບພຣະເຈົົ້າຜ່ານການສະແຫວງຫາຊີວິດ, ມີພຽງ
ແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ຈຶ່ງເປນຄວາມເປນຈິງ; ການສະແຫວງຫາ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມຈິງ, ສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ເປນຄວາມເປນຈິງ. ເມືຶ່ອໄດ້ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຜະເຊີນກັບພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້,
ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະເຂົົ້າໃຈໃນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າທ່າມກາງປະສົບການຕົວຈິງ ແລະ ນີົ້ແມ່ນຄວາມໝາຍ
ຂອງການສະແຫວງຫາຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຕອນນີົ້ແມ່ນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ. ບໍ່ວ່າເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ນີົ້ ຫື ບໍ່ ແມ່ນຂົ້ນຢູ່ກັບວ່າ ເຈົົ້າ
ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ,ໍ່ ຂົ້ນຢູ່ກັບວ່າ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້ກາຍມາ
ເປນຄວາມເປນຈິງໃນຊີວິດຂອງເຈົົ້າ ຫື ບ.ໍ່ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ທຸກຄົນ ເພືຶ່ອວ່າ
ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ທຸກຄົນຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ຈະສ່ອງແສງ ແລະ ເຍືອງທາງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຈາກພາຍໃນ. ໃນລະຫວ່າງເວລານີົ້ ຖ້າເຈົົ້າປະໝາດໃນ
ການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ແລ້ວນີົ້ກໍ່ສະແດງວ່າ
ສະພາວະຂອງເຈົົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າເຈົົ້າບສ
ໍ່ າມາດເຂົາົ້ ສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ, ແລ້ວພຣະວິນຍານບລິສຸດກໍ່
ຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົົ້າ; ຖ້າເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າສູ່ຍຸກນີົ້ແລ້ວ ພຣະອົງກຈ
ໍ່ ະປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ. ເຈົົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເມືຶ່ອຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນ ເພືຶ່ອຮັບເອົາ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ໃນຍຸກນີົ້ ແລະ ໃນບັນດາພວກເຈົົ້າ, ພຣະເຈົົ້າຈະສໍາເລັດຕາມຂໍ້
ແທ້ຈິງດັົ່ງຕໍ່ໄປນີົ້: ທຸກຄົນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຕ້ອງສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງມາ
ປະຕິບັດ ແລະ ຮັກພຣະເຈົົ້າຢ່າງຈິງໃຈ; ການທີຶ່ທກ
ຸ ຄົນຈະໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອເປນພືົ້ນຖານ
ແລະ ເປນຄວາມເປນຈິງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີຫວ
ົ ໃຈທີຶ່ເຄົາລົບບູຊາພຣະເຈົົ້າ; ແລະ ໂດຍຜ່ານການ
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ປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບລິດອໍານາດຂອງກະສັດຮ່ວມກັບພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້
ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົາົ້ ຈະບັນລຸຜົນ. ເຈົົ້າສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ຕ້ອງອ່ານພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ມືົ້ີນີົ້ ມີຫາຍຄົນທີຶ່ຮູ້ສກວ່າ ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນຊີວິດຕໍ່ໄປໄດ້ແມ່ນແຕ່ໜຶ່
ງມືົ້ ຫື ສອງມືົ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ອາ່ ນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ພວກເຂົາຕ້ອງອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງທຸກມືົ້
ແລະ ຖ້າເວລາບໍ່ເອືົ້ອອໍານວຍ, ການຟງພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນກໍ່ພຽງພແລ້ວ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ສກທີຶ່
ພຣະວິນຍານບລິສຸດມອບໃຫ້ຜູ້ຄົນ ແລະ ມັນເປນວິທີທີຶ່ພຣະອົງເລີຶ່ມຕົົ້ນດົນບັນດານພວກເຂົາ. ນັົ້ນ
ກໍ່ຄື ພຣະອົງປົກຄອງຜູ້ຄົນຜ່ານພຣະທໍາ ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະສາມາດເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງໃນພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຫັງຈາກພຽງແຕ່ມືົ້ດຽວທີຶ່ບໍ່ໄດ້ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຖ້າເຈົົ້າຮູ້ສກມືດ
ມົວ ແລະ ຫິວກະຫາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດທົນໄດ້, ນີົ້ກໍ່ສະແດງວ່າເຈົົ້າຖືກດົນໃຈໂດຍພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຫັນໜີຈາກເຈົົ້າເລີຍ. ສະນັົ້ນ ເຈົົ້າຄືຄົນໜຶ່ງທີຶ່ຢູ່ໃນກະແສນີົ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ
ຕາມ, ຫງັ ໜຶ່ງ ຫື ສອງມືທ
ົ້ ີຶ່ບໍ່ໄດ້ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ສກຫຍັງເລີຍ ແລະ
ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຫິວກະຫາຍ ແລະ ບໍ່ຖືກດົນບັນດານຫຍັງເລີຍ, ສິຶ່ງນີົ້ກສ
ໍ່ ະແດງວ່າພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້
ຫັນໜີຈາກເຈົົ້າແລ້ວ. ແລ້ວນີົ້ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ມີບາງສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບສະພາວະພາຍໃນຂອງເຈົົ້າ;
ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ເຈົົ້າເປນໜຶ່ງໃນຄົນທີຶ່ຖືກປະໄວ້ຂ້າງຫັງ. ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາ
ເພືຶ່ອປົກຄອງຜູ້ຄົນ; ເຈົົ້າຮູ້ສກດີ ຖ້າເຈົົ້າກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຮັດແບບ
ນັົ້ນ ເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີເສັົ້ນທາງທີຶ່ຈະເດີນຕາມ. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ກາຍມາເປນອາຫານຂອງຜູ້ຄົນ
ແລະ ພະລັງທີຶ່ຂັບເຄືຶ່ອນພວກເຂົາ. ພຣະຄໍາພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “ມະນຸດຈະບໍ່ລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານຢ່າງ
ດຽວ ແຕ່ດ້ວຍພຣະທໍາທຸກຂໍ້ທີຶ່ອອກມາຈາກປາກຂອງພຣະເຈົົ້າ”. ມືົ້ນ,ີົ້ ພຣະເຈົົ້າຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ
ນີົ້ສໍາເລັດ ແລະ ພຣະອົງຈະສໍາເລັດຕາມຂແ
ໍ້ ທ້ຈິງໃນພວກເຈົົ້າ. ມັນເປນໄປໄດ້ແນວໃດທີຶ່ໃນອະດີດ ຜູ້
ຄົນສາມາດດໍາເນີນຊີວິດໄປຫາຍມືົ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ສາມາດກິນ ແລະ ເຮັດ
ວຽກງານໄດ້ເປນປົກກະຕິ, ແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງໃນມືົ້ນີົ້? ໃນຍຸກນີົ້, ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອ
ປົກຄອງທຸກສິຶ່ງເປນຫັກ . ມະນຸດຖືກພິພາກສາ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍຜ່ານພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວໃນທີຶ່ສຸດກໍ່ຖືກນໍາເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກ. ມີພຽງແຕ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດ
ມອບແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ ເສັົ້ນທາງໃຫ້ປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະ
ອານາຈັກ. ຕາບໃດທີຶ່ເຈົົ້າຫັນເຫຈາກຄວາມເປນຈິງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະມື,ົ້ ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົມບູນໄດ້.
ການສະແຫວງຫາຊີວິດບແ
ໍ່ ມ່ນສິຶ່ງທີສ
ຶ່ າມາດຮີບດ່ວນໄດ້; ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊີວິດບໍ່ໄດ້
ເກີດຂົ້ນໃນມືົ້ໜຶ່ງ ຫື ສອງມືົ້. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນປົກກະຕິ ແລະ ເປນຈິງ ແລະ ມີຂະບວນ
ການທີຶ່ມັນຈໍາເປນຕ້ອງຜ່ານ. ພຣະເຢຊູທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໃຊ້ເວລາເຖິງສາມສິບສາມປີເຄິຶ່ງເພືຶ່ອສໍາ
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ເລັດພາລະກິດແຫ່ງການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ, ແລ້ວພາລະກິດແຫ່ງການຊໍາລະລ້າງ
ແລະ ການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງມະນຸດ, ພາລະກິດທີຶ່ຫຍຸ້ງຍາກທີຶ່ສຸດເດ? ມັນບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງງ່າຍທີຶ່ຈະ
ສ້າງມະນຸດທໍາມະດາຄົນໜຶ່ງສໍາແດງອອກເຖິງພຣະເຈົົ້າ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ຄົນທີຶ່ເກີດຊົນ
ຊາດຂອງມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ມີຄວາມສາມາດຕໍໍ່າ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນສໍາ
ລັບພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນຢ່າໃຈຮ້ອນຢາກເຫັນຜົນ. ເຈົົ້າຕ້ອງຫ້າວຫັນໃນ
ການກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພະຍາຍາມຫາຍຂົ້ນໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອ
ເຈົົ້າອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງແລ້ວ, ເຈົົ້າຕ້ອງສາມາດນໍາພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ,
ເພີຶ່ມທະວີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົົ້າໃຈ, ການເຫັນແຈ້ງ ແລະ ສະຕິປນຍາໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜ່ານ
ສິຶ່ງນີົ້ ເຈົົ້າຈະປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຮູ້ສກຕົວ. ຖ້າເຈົົ້າສາມາດຍດຖືເອົາການກິນ ແລະ ການດືຶ່ມພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ການອ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ, ການຮູ້ຈັກພວກມັນ, ການມີປະສົບການກັບພວກມັນ
ແລະ ການປະຕິບັດພວກມັນເປນຫັກການຂອງເຈົາົ້ , ເຈົົ້າກໍ່ຈະເປນຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ຮູ້ສກຕົວ. ມີຄົນທີຶ່
ເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດນໍາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດໄດ້ ແມ່ນແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່
ອ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ. ເຈົົ້າຈະຟ້າວໄປໃສ? ເມືຶ່ອເຈົົ້າມີວຸດທິພາວະໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ, ເຈົົ້າກໍ່ຈະ
ສາມາດນໍາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດໄດ້. ເດັກນ້ອຍທີຶ່ມີອາຍຸສີຶ່ ຫື ຫ້າປີຈະເວົົ້າວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ຫື ໃຫ້ກຽດພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາບ? ເຈົາົ້ ຄວນຮູ້ສະພາບວ່າວຸດ
ທິພາວະໃນປດຈຸບັນຂອງເຈົົ້າມີຫາຍສໍໍ່າໃດ. ໃຫ້ນໍາສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດໄປປະຕິບັດ ແລະ
ຫີກເວັົ້ນຈາກການເປນຄົນທີຶ່ຂັດຂວາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຽງແຕ່ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຮັບເອົາສິຶ່ງນັົ້ນເປນຫັກການນັບແຕ່ນີົ້ໄປ. ຕອນນີົ້ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົງກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຈົົ້າ
ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົມບູນ ຫື ບ.ໍ່ ບໍ່ຟ້າວລົງເລິກໃນເລືຶ່ອງນັົ້ນ. ພຽງແຕ່ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າດັົ່ງທີຶ່ພວກມັນມາເຖິງເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົມບູນຢ່າງແນ່ນອນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຫັກການທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຢ່າເຮັດຢ່າງຫັບຫູຫັບຕາ.
ໃນດ້ານໜຶ່ງ, ໃນການກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໃຫ້ສະແຫວງຫາພຣະທໍາທີຶ່ເຈົົ້າຄວນ
ຮູ້ຈັກ ນັົ້ນກໍ່ຄື ພຣະທໍາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນິມິດ ແລະ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ໃຫ້ສະແຫວງຫາສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າ
ຄວນນໍາໄປປະຕິບັດຕົວຈິງ ນັົ້ນກໍ່ຄື ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າປະຕິບັດ. ລັກສະນະໜຶ່ງຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ອີກລັກສະນະໜຶ່ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົົ້າປະຕິບັດ. ຫັງຈາກທີຶ່ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈທັງສອງ
ລັກສະນະແລ້ວ, ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈໃນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນຮູ້ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນປະຕິບັດ, ເຈົົ້າກໍ່ຈະຮູ້ວິທີ
ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ໂດຍກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ການເວົົ້າເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຄວນເປນຫັກການທີຶ່ເຈົົ້າເວົົ້າ. ໂດຍ
ປົກກະຕິແລ້ວ ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າມາຢູ່ຮ່ວມກັນ ພວກເຈົົ້າຄວນໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນເນືົ້ອໃນໃຈຄວາມໃນການພົວພັນຂອງພວກເຈົົ້າ, ເວົົ້າກ່ຽວກັບສິຶ່ງທີຶ່
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ພວກເຈົົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ວິທີທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈະນໍາພຣະທໍາໄປປະຕິບັດ ແລະ ວິທທ
ີ ຶ່ີພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດ. ຕາບໃດທີຶ່ເຈົົ້າສົນທະນາກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດຈະເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ. ການສ້າງໂລກແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ສໍາເລັດແມ່ນຕ້ອງໄດ້
ອາໄສການຮ່ວມມືຈາກມະນຸດ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າສູ່ສງິຶ່ ນີົ້, ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງປະຕິບັດພາລະກິດໄດ້;
ຖ້າເຈົົ້າຫຸບປາກຂອງເຈົົ້າໄວ້ ແລະ ບໍ່ເວົົ້າກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງທີຶ່ຈະ
ເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ຄາວຽກ, ໃຫ້ເວົົ້າກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ຢ່າພຽງແຕ່ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງໄຮ້ສາລະ! ໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົົ້າເຕັມໄປດ້ວຍພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມີແຕ່ເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະກາຍເປນຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ເຫືົ້ອມໃສ. ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າການ
ສົນທະນາຂອງເຈົົ້າເປນພຽງເລືຶ່ອງຜິວເຜີນ ຫື ບ.ໍ່ ຖ້າປາສະຈາກຄວາມຕືົ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດມີຄວາມເລິກ.
ມັນຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການ. ຜ່ານການຝຶກຝົນຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າໃຈການເຍືອງທາງຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດຕໍ່ເຈົົ້າ ແລະ ວິທກ
ີ ິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຫັງຈາກຊ່ວງເວລາ
ຂອງການກວດສອບ, ເຈົົ້າຈະເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຽງແຕ່ຖ້າເຈົົ້າຕັົ້ງໃຈ
ຮ່ວມມື, ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ໃນຫັກການກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໜຶ່ງຢ່າງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ ແລະ
ອີກໜຶ່ງຢ່າງແມ່ນກ່ຽວກັບການເຂົົ້າປະຕິບັດ. ເຈົົ້າຄວນຮູ້ພຣະທໍາອັນໃດ? ເຈົົ້າຄວນມາຮູ້ຈັກພຣະທໍາ
ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນິມິດ (ເຊັົ່ນ: ພຣະທໍາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃດໃນ
ຕອນນີົ້, ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການບັນລຸຜົນຫຍັງໃນຕອນນີົ້, ການບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ອືນ
ຶ່ ໆ
ອີກ; ທັງໝົດນີົ້ແມ່ນກ່ຽວກັບນິມິດ). ເສັົ້ນທາງທີມ
ຶ່ ະນຸດຄວນເຂົົ້າໝາຍເຖິງຫຍັງ? ສິຶ່ງນີົ້ໝາຍ
ເຖິງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມະນຸດຄວນປະຕິບັດຕາມ ແລະ ເຂົົ້າປະຕິບັດ. ສິຶ່ງທີຶ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ
ແມ່ນລັກສະນະສອງຢ່າງຂອງການກິນ ແລະ ການດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົາົ້ . ນັບຈາກນີົ້ໄປ, ໃຫ້ກິນ
ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນລັກສະນະນີົ້. ຖ້າເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຊ
ຶ່ ັດເຈນໃນພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກ່ຽວກັບນິມິດ, ແລ້ວມັນກໍ່ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງສືບຕໍ່ອ່ານພວກມັນຕະຫອດເວລາ. ສິຶ່ງທີສ
ຶ່ ໍາ
ຄັນຫັກໆກໍ່ຄືການກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາກ່ຽວກັບການເຂົົ້າປະຕິບັດໃຫ້ຫາຍຂົ້ນ ເຊັົ່ນ: ວິທີການຫັນ
ຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າເຂົົ້າຫາພຣະເຈົົ້າ, ວິທີສະຫງົບຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ ແລະ ວິທີການປະຖິົ້ມ
ເນືົ້ອໜັງ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນນໍາໄປປະຕິບັດ. ຖ້າບໍ່ຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ການສົນທະນາທີຶ່ແທ້ຈິງກໍ່ຈະເປນໄປບໍ່ໄດ້. ຫັງຈາກທີຶ່ເຈົົ້າຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ,
ເມືຶ່ອເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສິຶ່ງສໍາຄັນ, ການສົນທະນາກໍ່ຈະເປີດກວ້າງຂົ້ນ ແລະ ສໍາລັບບັນຫາ
ຫຍັງກໍ່ຕາມທີຶ່ເກີດຂົ້ນ ເຈົົ້າກໍ່ຈະສາມາດສົນທະນາ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຄວາມເປນຈິງ. ເມືຶ່ອກໍາລັງ
ສົນທະນາກກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເປນຈິງ, ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າໃຈວ່າ
ແມ່ນຫຍັງຄືສງິຶ່ ສໍາຄັນ, ເຊິຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບາງ
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ຄົນອາດຮູ້ສກເມືຶ່ອຍເມືຶ່ອກໍາລັງອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງບໍ່ແມ່ນສະພາວະທີຶ່ປົກກະຕິ. ສິຶ່ງທີຶ່
ປົກກະຕິກໍ່ຄືການບໍ່ຮູ້ສກເມືຶ່ອຍໃນການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈັກເທືອ
ຶ່ ແລະ ເຫັນພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ດີຢູ່ສະເໝີ. ນີົ້ແມ່ນວິທີການທີຶ່ຄົນທີຶ່ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ພຣະທໍາໄດ້ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະ
ທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າຮູ້ສກວ່າ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນຈິງຫາຍຂົ້ນ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດ
ຄວນປະຕິບັດແທ້ໆ; ເມືຶ່ອເຈົົ້າຮູ້ສກວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ເປນປະໂຫຍດຕໍ່
ມະນຸດຢ່າງຍິຶ່ງ ແລະ ພວກມັນຄືການສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງມະນຸດ, ນັົ້ນກໍ່ຄືພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ທີຶ່ໄດ້ມອບຄວາມຮູ້ສກນີົ້ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ ແລະ ເປນພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ດົນບັນດານເຈົົ້າ. ສິຶ່ງນີົ້ພິສູດ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະວິນຍານບລິສຸດກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຫັນໜີຈາກ
ເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອເຫັນວ່າພຣະເຈົົ້າມີແຕ່ກ່າວພຣະທໍາຢູ່ສະເໝີ, ບາງຄົນກໍ່ເລີຶ່ມເມືຶ່ອຍກັບພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ແລະ ຄິດວ່າບໍ່ມີຜົນຫຍັງ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະອ່ານພຣະທໍາ ຫື ບ,ໍ່ ເຊິຶ່ງບໍ່ແມ່ນສະພາວະທີຶ່ປົກກະຕິ.
ພວກເຂົາຂາດຫົວໃຈທີຫ
ຶ່ ິວກະຫາຍເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງ ແລະ ຄົນແບບນັົ້ນບໍ່ຫິວກະຫາຍ ຫື ໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ເມືຶ່ອໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນວ່າເຈົົ້າບໍ່ຫິວກະຫາຍຫາພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງນີົ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາວະທີຶ່ປົກກະຕິ . ໃນອະດີດ , ການ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຫັນໜີຈາກເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ແມ່ນສາມາດກໍານົດໄດ້ໂດຍການທີຶ່ເຈົົ້າມີຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ
ຫື ບໍ່ ແລະ ເຈົົ້າມີຄວາມສຸກ ຫື ບ.ໍ່ ຕອນນີົ້, ສິງຶ່ ສໍາຄັນກໍ່ຄື ເຈົົ້າຫິວກະຫາຍຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຫື ບ,ໍ່ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຄືຄວາມເປນຈິງຂອງເຈົົ້າ ຫື ບ,ໍ່ ເຈົົ້າມີຄວາມເຊືຶ່ອ ຫື ບໍ່ ແລະ ເຈົົ້າສາມາດ
ເຮັດທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ.ໍ່ ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄ
ໍ່ ື ມະນຸດຖືກຕັດສິນໂດຍ
ຄວາມເປນຈິງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າຊີົ້ນໍາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຕໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ.
ຖ້າເຈົົ້າເຕັມໃຈອ່ານພຣະທໍາ, ພຣະອົງກໍ່ຈະສ່ອງແສງໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ, ແຕ່ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຕັມໃຈ ພຣະອົງກຈ
ໍ່ ະບໍ່
ສ່ອງແສງໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າສ່ອງແສງສະຫວ່າງແກ່ຄົນທີຶ່ຫິວ ແລະ ກະຫາຍຫາຄວາມຊອບທໍາ
ແລະ ພຣະອົງສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງ. ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້
ສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ເຖິງແມ່ນຫງັ ຈາກທີຶ່ພວກເຂົາອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ເຈົົ້າ
ອ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ໃນລັກສະນະໃດ? ຖ້າເຈົົ້າອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໃນລັກສະນະທີຶ່ມະນຸດທີຶ່ນັົ່ງຢູ່
ເທິງຫັງມ້າແນມເບິຶ່ງດອກໄມ້ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ຄວາມເປນຈິງ, ພຣະເຈົົ້າຈະສ່ອງສະຫວ່າງ
ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊີດຊູພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຖືກພຣະອົງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້
ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຊີດຊູພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມເປນຈິງ.
ຖ້າເຈົົ້າເຊີດຊູພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະສາມາດນໍາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດ ແລະ ມີແຕ່ໃນ
ເມືຶ່ອນັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະມີຄວາມເປນຈິງ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງກິນ ແລະ ດືມ
ຶ່ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່
ຕະຫອດເວລາ ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະຄາວຽກ ຫື ບ,ໍ່ ບໍ່ວ່າສະຖານະການຈະດີ ຫື ບໍ່ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົົ້າກໍາລັງຖືກ
ທົດລອງ ຫື ບ.ໍ່ ສະຫຼຸບກໍ່ຄືພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຄືພືົ້ນຖານຂອງການມີຢຂ
ູ່ ອງມະນຸດ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດ
ຫັນໜີຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້, ແຕ່ຕອ
້ ງກິນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງດັົ່ງທີຶ່ພວກເຂົາກິນເຂົົ້າສາມ
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ຄາບໃນມືົ້. ການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ການຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າເປນເລືຶ່ອງງ່າຍແບບນັົ້ນບ?
ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈໃນປດຈຸບັນ ຫື ບໍ່ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົົ້າມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຫື ບ,ໍ່ ເຈົົ້າກໍ່ຕ້ອງກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ຫາຍເທົົ່າທີຶ່ຈະຫາຍໄດ້. ນີົ້ຄືການເຂົົ້າສູ່
ຫົນທາງທີຶ່ຫ້າວຫັນ. ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໃຫ້ຟ້າວປະຕິບັດສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ປ່ອຍວາງສິຶ່ງເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກ່ອນ. ອາດຈະມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍ
ຂໍ້ທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ໃນຕອນຕົົ້ນ, ແຕ່ຫັງຈາກນັົ້ນສອງ ຫື ສາມເດືອນ, ບາງເທືຶ່ອກໍ່ໜຶ່ງປີ,
ເຈົົ້າກໍ່ຈະເຂົົ້າໃຈ. ມັນເປນແບບນີົ້ໄດ້ແນວໃດ? ມັນເປນເພາະພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດ
ສົມບູນໄດ້ພຽງມືົ້ໜຶ່ງ ຫື ສອງມື.ົ້ ໃນເວລາສ່ວນໃຫຍ່ ເມືຶ່ອເຈົົ້າອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ເຈົົ້າອາດບໍ່
ເຂົົ້າໃຈໃນທັນທີ. ໃນເວລານັົ້ນ ມັນອາດເບິຶ່ງຄືກັບວ່າເປນໜັງສືທໍາມະດາ; ເຈົົ້າຕ້ອງມີປະສົບການ
ກັບພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນໃນໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນທີຶ່ເຈົົ້າຈະສາມາດເຂົົ້າໃຈພວກມັນໄດ້. ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າໄດ້
ກ່າວພຣະທໍາໄວ້ຢ່າງຫວງຫາຍ, ເຈົົ້າຄວນພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດຂອງເຈົົ້າເພືຶ່ອກິນ ແລະ
ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລ້ວຫັງຈາກນັົ້ນ ເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈໂດຍທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດຈະສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໂດຍທີຶ່ເຈົາົ້ ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ເມືຶ່ອເວລາພຣະວິນຍານບລິສຸດສ່ອງ
ສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ, ມັນກໍ່ມັກເກີດຂົ້ນໂດຍທີຶ່ມະນຸດບໍ່ຮູ້ຕົວ. ພຣະອົງສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ແລະ
ຊີົ້ນໍາເຈົົ້າ ເມືຶ່ອເຈົົ້າຫິວກະຫາຍ ແລະ ສະແຫວງຫາ. ຫັກການທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດແມ່ນອີງໃສ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າກິນ ແລະ ດືຶ່ມ. ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ພຣະ
ທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມີທ່າທີຶ່ໆແຕກຕ່າງຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລ້ວເຊືຶ່ອໃນຄວາມຄິດທີຶ່ງ ົມງວາຍ
ຂອງພວກເຂົາວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ຫື ບ,ໍ່ ຄົນເຫາົົ່
ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມເປນຈິງ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຫື ແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງບໍ່
ສາມາດປາກົດເຫັນໃນຄົນດັົ່ງກ່າວ. ຄົນແບບນີົ້ພຽງແຕ່ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງໄຮ້ຄ່າ ແລະ ເປນຄົນທໍາທ່າເຮັດ
ໂດຍທີຶ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຢ່າງແທ້ຈິງຄືກັນກັບ ທ້າວ ນາງກົວໃນຄໍາອຸປະມາ[ກ].
ຖ້າບໍ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນຄວາມເປນຈິງຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ມີວຸດທິພາວະທີຶ່ແທ້ຈິງ. ເມືອ
ຶ່
ຮອດເວລາທີຶ່ຈະຖືກທົດລອງ, ເຈົົ້າກໍ່ຈະລົມ
ົ້ ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ໃນເມືຶ່ອນັົ້ນເອງ ວຸດທິພາວະທີຶ່ແທ້ຈິງ
ຂອງເຈົົ້າຈະຖືກເປີດເຜີຍ. ແຕ່ເມືອ
ຶ່ ຖືກອ້ອມລ້ອມດ້ວຍການທົດລອງ, ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່
ຄວາມເປນຈິງຢ່າງເປນປົກກະຕິກໍ່ຈະເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ທີຶ່ມີຈິດສໍານກ
ແລະ ຄົນທີຶ່ຫິວກະຫາຍຫາພຣະເຈົົ້າຄວນດໍາເນີນການຕົວແທ້ຈິງເພືຶ່ອຕອບແທນພຣະເຈົົ້າສໍາລັບ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມເປນຈິງແມ່ນບໍ່ສາມາດຍດໝັົ້ນເມືຶ່ອຜະເຊີນໜ້າກັບແມ່ນແຕ່

ໝາຍເຫດ:
ກ. ຂໍ້ຄວາມຕົົ້ນສະບັບບໍ່ມີວະລີ “ໃນຄໍາອຸປະມາ”.
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ບັນຫາເລັກນ້ອຍ. ສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນທີຶ່ມີວຸດທິພາວະແທ້ຈິງ ແລະ ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາທັງກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງສາມາດຍດໝັົ້ນ
ເມືຶ່ອຢູ່ທ່າມກາງການທົດລອງ, ໃນຂະນະທີຶ່ຄົນອືຶ່ນແລ່ນໜີໄປ? ຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່ຊັດເຈນກໍ່ຄື ບາງ
ຄົນຂາດວຸດທິພາວະທີຶ່ແທ້ຈິງ; ພວກເຂົາບໍ່ມພ
ີ ຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນຄວາມເປນຈິງ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຝງຮາກພາຍໃນພວກເຂົາ. ທັນທີທີຶ່ພວກເຂົາຖືກທົດ
ລອງ, ພວກເຂົາກໍ່ໄປເຖິງປາຍເສັົ້ນທາງຂອງພວກເຂົາ. ແລ້ວເປນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງສາມາດຍດໝັົ້ນ
ເມືຶ່ອຢູ່ທ່າມກາງການທົດລອງ? ມັນເປນເພາະພວກເຂົາເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ມີນິມິດ ແລະ ພວກ
ເຂົາເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂຂອງພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ສາມາດຍດໝັົ້ນເມືຶ່ອຢູ່ທາ່ ມກາງການທົດລອງ. ນີແ
ົ້ ມ່ນວຸດທິພາວະທີຶ່ແທ້ຈງິ ແລະ ນີົ້ເປນຊີວິດເຊັົ່ນ
ກັນ. ບາງຄົນອາດຍັງໄດ້ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນໍາພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ໄປປະຕິບັດ, ບໍ່ໄດ້ຈິງ
ຈັງກັບພວກມັນ; ຄົນທີບ
ຶ່ ໍ່ຈິງຈັງກັບພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດ. ຄົນທີຶ່ບໍ່
ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນຄວາມເປນຈິງຂອງພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ມີວຸດທິພາວະທີຶ່ແທ້ຈິງ
ແລະ ຄົນດັົ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ສາມາດຍດໝັົ້ນຜ່ານການທົດລອງໄດ້.
ເມືຶ່ອພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າປາກົດຂົ້ນ, ເຈົົ້າກໍ່ຄວນຮັບເອົາພວກມັນໃນທັນທີ ແລ້ວກິນ ແລະ
ດືຶ່ມພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ. ບໍ່ວາ່ ເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນຫາຍສໍໍ່າໃດ, ໜຶ່ງມຸມມອງທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງຍດໝັົ້
ນກໍ່ຄືການກິນ ແລະ ດືຶ່ມ, ການຮູ້ຈັກ ແລະ ການປະຕິບັດພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນສິງຶ່ ທີຶ່ເຈົົ້າ
ຄວນສາມາດເຮັດໄດ້. ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າວຸດທິພາວະຂອງເຈົົ້າອາດມີຫາຍສໍໍ່າໃດ; ພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈກັບ
ການກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄວນໃຫ້ການຮ່ວມມື. ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ
ຂອງເຈົົ້າຄືການພະຍາຍາມເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງໃນການກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນຫັກ
ແລະ ນໍາພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນໄປປະຕິບັດ. ມັນບໍ່ແມ່ນທຸລະຂອງເຈົົ້າທີຶ່ຈະໄປໃສ່ໃຈກັບສິຶ່ງອືຶ່ນ.
ຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກຄວນທີຶ່ຈະສາມາດຊີົ້ນໍາອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາທຸກຄົນ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮູ້ຈັກວິທີກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກ
ແຕ່ລະຄົນ. ບໍ່ວ່າຈະເປນຄົນໜຸ່ມ ຫື ຜູ້ສູງອາຍຸ, ທຸກຄົນຄວນຖືເອົາການກິນ ແລະ ການດືຶ່ມພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ສາໍ ຄັນຫາຍ ແລະ ຄວນຮັກສາພຣະທໍານັົ້ນໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ. ການ
ເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງນີົ້ ໝາຍເຖິງການເຂົົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ. ມືນ
ົ້ ີົ້ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຮູ້ສກວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ສກວ່າພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນສົດໃໝ່ ບໍ່ວ່າຈະເປນເວລາໃດກໍ່ຕາມ. ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງເລີມ
ຶ່ ກ້າວ
ເຂົົ້າສູ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສະໜ
ອງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ເມືຶ່ອທຸກຄົນປາຖະໜາ ແລະ ຫິວກະຫາຍຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມະນຸດຊາດກໍ່
ຈະເຂົົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ.
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ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງຫວງຫາຍ. ເຈົົ້າຮູ້ຫາຍສໍາໍ່ ໃດ? ເຈົົ້າໄດ້ນໍາໄປປະຕິບັດຫາຍສໍໍ່າໃດ? ຖ້າ
ຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຊີົ້ນໍາອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງໃນພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ປະລະໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ລົົ້ມເຫວໃນການປະຕິບັດຕໍ່
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ! ບໍ່ວ່າຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງເຈົົ້າຈະເລິກເຊິຶ່ງ ຫື ມີພຽງແຕ່ຜິວເຜີນ, ບໍ່
ວ່າ ເຈົົ້າຈະມີຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນລະດັບໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້ວິທີກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ,
ເຈົົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຫາຍຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປນໃນ
ການກິນ ແລະ ການດືຶ່ມພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວມາຫາຍແລ້ວ, ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ກິນ ແລະ
ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ຫື ພະຍາຍາມສະແຫວງຫາ ຫື ນໍາເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄປປະຕິບັດ, ນີົ້ກໍ່
ບໍ່ສາມາດເອີົ້ນວ່າເປນການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ຍ້ອນເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ຕ້ອງກິນ ແລະ
ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ຜະເຊີນກັບພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ.
ມີພຽງແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ຈຶ່ງສາມາດເອີົ້ນໄດ້ວ່າເປນການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ! ຖ້າເຈົົ້າເວົົ້າວ່າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ດ້ວຍປາກຂອງເຈົົ້າ ແຕ່ຍງັ ບໍ່ສາມາດນໍາພຣະທໍາຂໃໍ້ ດຂອງພຣະອົງໄປປະຕິບັດ ຫື ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ
ເປນຈິງໃດເລີຍ, ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ເອີົ້ນວ່າເປນການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນຄື “ການຊອກຫາເຂົາົ້ ຈີຶ່
ເພືຶ່ອສະໜອງຄວາມຫິວ”. ການເວົົ້າເຖິງຄໍາພະຍານຕືົ້ນໆ, ສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເລືຶ່ອງຜິວເຜີນເທົົ່າ
ນັົ້ນ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເປນຈິງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ: ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປນຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າໃຈວິທີທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງໃນການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງຕ້ອງກິນ ແລະ
ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົາົ້ ໃຫ້ໄດ້ຫາຍເທົົ່າທີຶ່ເປນໄປໄດ້? ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ແຕ່ ສະແຫວງຫາພຽງແຕ່ເພືຶ່ອຂົ້ນສະຫວັນ, ນັົ້ນແມ່ນການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າບ? ແມ່ນຫຍັງຄືຂັົ້ນ
ຕອນທໍາອິດທີຶ່ຜູ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຄວນເຮັດ? ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນດ້ວຍເສັົ້ນທາງໃດ? ເຈົົ້າ
ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ເຈົົ້າສາມາດຖືວ່າ
ເປນປະຊາຊົນໃນອານາຈັກ ໂດຍບໍ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນຄວາມເປນຈິງຂອງເຈົົ້າ
ບ? ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນໝາຍເຖິງຫຍັງແທ້ໆ? ຢ່າງໜ້ອຍທີສ
ຶ່ ຸດ, ຜູ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຄວນ
ປະພດດີໃນພາຍນອກ; ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດກໍ່ຄື ການມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ວ່າດ້ວຍຫຍັງກໍ່ຕາມ
ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຫັນໜີຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້. ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການສໍາເລັດຕາມ
ເຈດຕະນາຂອງພຣະອົງລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກບັນລຸຜ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ໃນອະນາຄົດ, ທຸກຊາດ,
ທຸກນິກາຍ, ທຸກສາສະໜາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນຈະຖືກເອົາຊະນະຜ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າຈະ
ກ່າວໂດຍກົງ ແລະ ທຸກຄົນຈະຮັບເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນມືຂອງພວກເຂົາ ແລະ ດ້ວຍວິທີນ,ີົ້
ມະນຸດຊາດກໍ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈະເຜີຍແຜ່ໄປທົົ່ວທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ: ມະນຸດຊາດຈະກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍປາກຂອງພວກເຂົາ, ປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຮັກສາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄວ້ພາຍໃນ, ຍັງຄົງແຊ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ມະນຸດຊາດຈຶ່ງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ຄົນທີຶ່ປະຕິບັດຕາມເຈດຕະ
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ນາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ, ຄົນເຫົົ່ານີົ້ຄືຄົນທີຶ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ເປນຄວາມເປນຈິງຂອງພວກເຂົາ.
ການເຂົົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ ນັົ້ນກໍ່ຄື ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກພັນປີ ຄືພາລະກິດທີຶ່ກໍາລັງສໍາເລັດໃນ
ປດຈຸບັນ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ນີົ້ຕໍ່ໄປ, ໃຫ້ປະຕິບັດການສົນທະນາກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່
ດ້ວຍວິທີການກິນ ແລະ ດືຶ່ມ ພ້ອມທັງການຜະເຊີນກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະ
ສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າຕ້ອງກໍ່ໃຫ້ເກີດປະສົບການຕົວຈິງບາງຢ່າງເພືອ
ຶ່ ທີຶ່
ຈະຊັກຈູງຄົນອືຶ່ນ. ຖ້າເຈົົ້າສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕາມຄວາມເປນຈິງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ມີຜໃູ້ ດ
ຈະເຊືຶ່ອ! ທຸກຄົນທີຶ່ຖືກພຣະເຈົົ້າໃຊ້ກໍ່ສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕາມຄວາມເປນຈິງໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປນຈິງນີົ້ໄດ້ ແລະ ເປນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົົ້າ, ນີົ້ກໍ່ສະແດງ
ວ່າ ພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າກບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ນີົ້ຄື
ຄວາມສໍາຄັນໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າມີຫົວໃຈທີຶ່ຫິວກະຫາຍຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ຄົນ
ທີຶ່ຫິວກະຫາຍຫາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ຫິວກະຫາຍຫາຄວາມຈິງ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຄົນແບບນັົ້ນຈຶ່ງ
ຈະໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົົ້າ. ໃນອະນາຄົດ, ມັນຈະມີພຣະທໍາອີກຫາຍຂທ
ໍ້ ີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະກ່າວຕໍ່ທຸກສາ
ສະໜາ ແລະ ທຸກນິກາຍຕ່າງໆ. ພຣະອົງກ່າວກ່ອນ ແລະ ເປົ່ງສຽງຂອງພຣະອົງທ່າມກາງພວກເຈົົ້າ
ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າສົມບູນ ກ່ອນທີຶ່ຈະສືບຕໍ່ກາ່ ວ ແລະ ເປົ່ງສຽງຂອງພຣະອົງທ່າມກາງຄົນຕ່າງ
ຊາດເພືຶ່ອເອົາຊະນະພວກເຂົາ. ຜ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ທຸກຄົນຈະເຊືຶ່ອໝັົ້ນຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຢ່າງ
ສິົ້ນເຊີງ. ຜ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງ, ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ມະນຸດຈະຫາຍໄປ, ເຂົາຈະຮັບເອົາລັກສະນະຂອງມະນຸດ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ກະບົດຂອງເຂົາກໍ່ຈະຫດ
ຼຸ
ລົງ. ພຣະທໍາປະຕິບັດພາລະກິດຕໍ່ມະນຸດດ້ວຍສິດອໍານາດ ແລະ ເອົາຊະນະມະນຸດດ້ວຍແສງສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃນຍຸກປດຈຸບັນ ພ້ອມດ້ວຍຈຸດປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ, ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສາມາດຖືກຄົົ້ນພົບໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ອ່ານພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ, ເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ເຂົົ້າໃຈຫຍັງ. ຜ່ານການກິນ ແລະ ການດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງດ້ວຍຕົວ
ເຈົົ້າເອງ ແລະ ຜ່ານການມີສ່ວນສົນທະນາກັບອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງຂອງເຈົົ້າ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງຂອງ
ເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີຶ່ສົມບູນກ່ຽວກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ, ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະ
ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຕາມຄວາມເປນຈິງຢ່າງແທ້ຈງິ .

ທ ຸກ ສິຶ່ງ ຖືກ ບັນ ລຸໂດຍພ ຣະ ທ ໍາ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ
ພຣະເຈົົ້າກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕາມຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ
ແລະ ໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພຣະອົງກ່າວພຣະທໍາທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ກົດເກນໃດໆ ຫື ເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດເດີມ ຫື ຮູ້ສກອຸກອັົ່ງກັບສິຶ່ງຕ່າງໆໃນອະດີດ; ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົົ້າ
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ຜູ້ທີຶ່ໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ພຣະອົງກ່າວພຣະທໍາໃໝ່ທຸກມືົ້. ເຈົົ້າຄວນປະຕິບັດ
ຕາມສິຶ່ງທີຶ່ຄວນປະຕິບັດໃນມືົ້ນີົ້; ນີົ້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດ. ມັນສໍາຄັນຢູ່ທີຶ່
ການປະຕິບັດຕ້ອງເນັົ້ນໃສ່ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກປດຈຸບັນ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້
ປະຕິບັດຕາມກົດເກນ ແລະ ສາມາດກ່າວໄດ້ຈາກຫາຍມຸມມອງທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ສະຕິ
ປນຍາ ແລະ ອໍານາດອັນໄພສານຂອງພຣະອົງນັົ້ນຊັດເຈນ. ມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າພຣະອົງຈະກ່າວຈາກມຸມ
ມອງຂອງພຣະວິນຍານ ຫື ຂອງມະນຸດ ຫື ຂອງບຸກຄົນທີສາມ ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ
ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນມຸມມອງຂອງມະນຸດທີຶ່ພຣະອົງກ່າວ. ໃນ
ທ່າມກາງບາງຄົນ ມັນມີແນວຄິດທີຶ່ປາກົດຂົ້ນໂດຍເປນຜົນມາຈາກມຸມມອງແຕກຕ່າງກັນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ກ່າວ. ຄົນແບບນັົ້ນບມ
ໍ່ ີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.
ຖ້າພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວຈາກມຸມມອງດຽວຢູ່ສະເໝີ, ມະນຸດຈະບໍ່ກໍານົດກົດເກນຕ່າງໆກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ
ບ? ພຣະເຈົົ້າຈະປ່ອຍໃຫ້ມະນຸດເຮັດແບບນັົ້ນໄດ້ບ? ບໍ່ວ່າພຣະເຈົົ້າຈະກ່າວຈາກມຸມມອງໃດກຕ
ໍ່ າມ,
ພຣະອົງກໍ່ມີຈຸດປະສົງທີຶ່ເຮັດແບບນັົ້ນ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າກ່າວຈາກມຸມມອງຂອງພຣະວິນຍານຢູ່ສະເໝີ,
ເຈົົ້າຈະສາມາດພົວພັນກັບພຣະອົງບ? ດັົ່ງນັົ້ນ, ບາງຄັົ້ງ ພຣະອົງກ່າວໃນບຸກຄົນທີສາມເພືຶ່ອໃຫ້ພຣະ
ທໍາຂອງພຣະອົງແກ່ເຈົົ້າ ແລະ ນໍາພາເຈົົ້າເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງ. ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດກໍ່ແມ່ນເໝາະ
ສົມແລ້ວ. ສະຫຼຸບກໍ່ຄື ພຣະເຈົົ້າເຮັດທຸກສິຶ່ງ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ຄວນສົງໄສກ່ຽວກັບສິຶ່ງນີົ້. ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະກ່າວຈາກມຸມມອງໃດກໍ່ຕາມ, ພຣະອົງກໍ່ຍັງຄົງເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່
ສະເໝີ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີຶ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະປະຕິບັດພາລະກິດແນວໃດກໍ່
ຕາມ, ພຣະອົງກໍ່ຍງັ ເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງເລີຍ! ເປໂຕຮັກພຣະເຈົົ້າ
ຫາຍ ແລະ ເປນມະນຸດເຊິຶ່ງເປນທີຶ່ພໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າເຂົາເປນພຣະຜູ້ເປນ
ເຈົົ້າ ຫື ພຣະຄຣິດ, ຍ້ອນແກ່ນແທ້ຂອງສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ີຊີວິດກໍ່ຄືສິຶ່ງທີຶ່ມັນເປນ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງ
ໄດ້. ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດເກນໃດໆ ແຕ່ພຣະອົງໃຊ້ວິທີການທີຶ່
ແຕກຕ່າງກັນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັົ້ນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງ
ມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອົງເລິກເຊິຶ່ງຍິຶ່ງຂົ້ນ. ວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງທຸກຢ່າງຊ່ວຍໃຫ້
ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະໃຊ້ວິທີການປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ລະວິທີການແມ່ນເພືຶ່ອສ້າງມະນຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າໜຶ່ງໃນວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງອາດໃຊ້ເວລາດົນຫາຍ, ນີົ້ກໍ່ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້
ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດໃນພຣະອົງເຂັົ້ມແຂງຂົ້ນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ມັນບໍ່ຄວນມີຂໍ້ສົງໄສໃນຫົວໃຈຂອງເຈົາົ້
ອີກຕໍ່ໄປ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນບາດກ້າວໃນພາລະກິດພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພວກເຈົົ້າຕ້ອງເຊືຶ່ອຟງ.
ສິຶ່ງທີຶ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນມືົ້ນີົ້ຄືເສັົ້ນທາງເຂົົ້າສູ່ຄວາມຈິງ, ບໍ່ແມ່ນການຂົ້ນສະຫວັນ ຫື ການປົກຄອງ
ດັົ່ງກະສັດ; ທຸກສິງຶ່ ທີຶ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄືການສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງ. ບໍ່ມີການສະແຫວງຫາ
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ທີຶ່ເປນຈິງໄປຫາຍກວ່ານີົ້ ແລະ ການເວົົ້າເຖິງການປົກຄອງດັົ່ງກະສັດກໍ່ບໍ່ເປນຈິງ. ມະນຸດມີຄວາມຢາກ
ຮູ້ຢາເຫັນຫາຍ ແລະ ເຂົາຍັງວັດແທກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນມືົ້ນີົ້ດ້ວຍແນວຄວາມຄິດທາງສາສະ
ໜາຂອງເຂົາ. ຫັງຈາກທີມ
ຶ່ ີປະສົບການຫາຍຢ່າງກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ມະນຸດກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຍັງສະແຫວງຫາໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ
ຍັງຊອກເບິຶ່ງວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກບັນລຸຜົນແລ້ວ ຫື ບ.ໍ່ ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມໂງ່ຈ້າທີຶ່ຮ້າຍແຮງບ?
ຖ້າປາສະຈາກການບັນລຸຜົນໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຍັງຈະເຊືຶ່ອວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າບ?
ມືົ້ນີົ້, ຫາຍຄົນທີຶ່ເປນແບບນັົ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກກໍາລັງລຖ້າເບິຶ່ງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນຕ່າງໆ.
ພວກເຂົາເວົົ້າວ່າ ຖ້າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຖືກບັນລຸ, ແລ້ວພຣະອົງກໍ່ເປນພຣະເຈົົ້າ; ຖ້າພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກບັນລຸຜົນ, ແລ້ວພຣະອົງກບ
ໍ່ ໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ. ແລ້ວເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຍ້ອນ
ການບັນລຸຜົນໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ຫື ຍ້ອນວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເອງ? ມຸມມອງຂອງມະນຸດ
ກ່ຽວກັບຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ! ເມືຶ່ອເຈົົ້າເຫັນວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້
ຖືກບັນລຸ, ເຈົົ້າກໍ່ແລ່ນໜີ ແລ້ວນີົ້ແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າບ? ເມືຶ່ອເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າ
ຕ້ອງປ່ອຍວາງທຸກສິຶ່ງໄວ້ກັບຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວພຣະທໍາຢ່າງຫວງຫາຍໃນພັນທະສັນຍາເດີມ, ມີພຣະທໍາຂໃໍ້ ດທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນວ່າຖືກບັນລຸ
ຜົນດ້ວຍຕາຂອງເຈົົ້າເອງ? ເຈົົ້າສາມາດເວົົ້າໄດ້ບວ່າພຣະເຢໂຮວາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ ເພາະເຈົົ້າ
ບໍ່ໄດ້ເຫັນສິຶ່ງນັົ້ນ? ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ໄດ້ບັນລຸຜົນແລ້ວ, ມະນຸດກໍ່ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນສິຶ່ງ
ນັົ້ນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ເພາະມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຫຍັງເລີຍ. ບາງຄົນຢາກແລ່ນໜີ
ເມືຶ່ອພວກເຂົາຮູ້ສກວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກບັນລຸຜົນ. ລອງເຮັດເບິຶ່ງ. ເບິຶ່ງວ່າເຈົົ້າສາມາດ
ແລ່ນໜີ ຫື ບ.ໍ່ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ແລ່ນໜີ, ເຈົົ້າກໍ່ຍັງຈະກັບຄືນມາ. ພຣະເຈົົ້າຄວບຄຸມເຈົົ້າດ້ວຍພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງມີ
ຊີວິດຢູ່ໄດ້. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຊືຶ່ອໃນສິຶ່ງນີົ້, ໃຫ້ເຈົົ້າລອງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ, ເຈົົ້າຄິດວ່າເຈົົ້າສາມາດຈາກໄປ
ແທ້ໆບ? ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າຄວບຄຸມເຈົົ້າ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຈາກໄປໄດ້. ນີົ້ແມ່ນບົດບັນຍັດ
ປົກຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ! ຖ້າບາງຄົນຢາກລອງ, ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້! ເຈົົ້າເວົົ້າວ່າບຸກຄົນນີົ້ບໍ່
ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ, ສະນັົ້ນ ລອງເຮັດບາບຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ ເບິຶ່ງວ່າພຣະອົງຈະເຮັດແນວໃດ. ມັນເປນໄປ
ໄດ້ທີຶ່ເນືົ້ອໜັງຂອງເຈົົ້າຍັງບໍ່ຕາຍ ແລະ ເຈົົ້າຈະຍັງສາມາດລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ນຸ່ງຫົົ່ມໃຫ້ຕົນເອງ, ແຕ່
ໃນຈິດໃຈກໍ່ບໍ່ສາມາດທົນໄດ້; ເຈົົ້າຈະຮູ້ສກກົດດັນ ແລະ ທລະມານ; ບໍ່ມຫ
ີ ຍັງຈະເຈັບປວດໄປກວ່ານີົ້
ອີກແລ້ວ. ມະນຸດບໍ່ສາມາດທົນຢູ່ກັບຄວາມທລະມານ ແລະ ການທໍາລາຍລ້າງທາງຈິດໃຈໄດ້, ບາງທີ
ເຈົົ້າສາມາດອົດກັົ້ນກັບຄວາມທົນທຸກຂອງເນືົ້ອໜັງໄດ້, ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດອົດກັົ້ນກັບຄວາມກົດດັນ
ທາງຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມທລະມານທີຶ່ຍາວນານນັົ້ນໄດ້ແທ້ໆ. ມືົ້ນີົ້ ບາງຄົນເລີຶ່ມຄິດລົບ ເພາະພວກເຂົາ
ບໍ່ສາມາດເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນໃດໆ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜກ້າແລ່ນໜີ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຄິດລົບ
ຫາຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າຄວບຄຸມມະນຸດດ້ວຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີ
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ການກໍາເນີດຂອງຄວາມຈິງ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ມີໃຜສາມາດໜີພົົ້ນໄດ້ . ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ມືົ້ນ,ີົ້ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກເພືຶ່ອສະໜອງຊີວິດໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ຕົວະຍົວະເຈົົ້າໂດຍສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາພັນທີຶ່ສະງົບ
ສຸກລະຫວ່າງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດຕາມທີຶ່ຜູ້ຄົນຈິນຕະນາການ. ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວ
ກັບຊີວິດ ແລະ ໃສ່ໃຈໃນການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນແທນກໍ່
ແມ່ນພວກຟາຣີຊາຍ! ແລ້ວມັນກໍ່ແມ່ນພວກຟາຣີຊາຍທີຶ່ໄດ້ຕອກຕະປູຄງພຣະເຢຊູໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ.
ຖ້າເຈົົ້າວັດແທກພຣະເຈົົ້າຕາມມຸມມອງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງເຈົົ້າເອງ, ໂດຍເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ຖ້າພຣະທໍາຂອງພຣະອົງບັນລຸຜົນ ແລະ ສົງໄສ ແລະ ເຖິງກັບໝິຶ່ນປະໝາດພຣະເຈົົ້າຖ້າພຣະທໍາ
ເຫົົ່ານັົ້ນບໍ່ບັນລຸຜົນ, ແລ້ວເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຕອກຕະປູຄງພຣະອົງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນບ? ຄົນເຫົົ່ານີົ້ລະເລີຍຕໍ່ໜ້າ
ທີຶ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມ່ວນຊືຶ່ນກັບຄວາມສຸກສະບາຍຢ່າງໂລບມາກ!
ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ, ບັນຫາທີຶ່ໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດກ່ຽວກັບມະນຸດກໍ່ຄືເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າທີຶ່ຂອງມະນຸດບໍ່ແມ່ນທ່າທີຶ່ຂອງການປະຕິເສດ, ມັນເປນທ່າທີຶ່ຂອງການສົງໄສ.
ມະນຸດບໍ່ປະຕິເສດ, ແຕ່ເຂົາຍັງບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ຢ່າງສົມບູນ. ຖ້າຄົນມີຄວາມຮູ້ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະບໍ່ແລ່ນໜີ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງກໍ່ຄມ
ື ະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມເປນຈິງ.
ມືົ້ນີົ້, ແຕ່ລະຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ; ແນ່ນອນ, ໃນອະນາຄົດ ເຈົົ້າບໍ່ຄວນຄິດ
ທີຶ່ຈະຫຽວເບິຶ່ງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ. ເຮົາຂເຈົົ້າຢ່າງຊັດເຈນວ່າ: ໃນຂັົ້ນຕອນປດຈຸບັນ,
ສິຶ່ງດຽວທີຶ່ເຈົົ້າສາມາດເບິຶ່ງເຫັນຄືພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ແທ້ຈິງໃດໆກໍ່ຕາມ,
ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າຍັງສາມາດເກີດຂົ້ນໃນມະນຸດ. ມັນຄືພາລະກິດນີົ້ທີຶ່ເປນພາລະກິດຫັກໃນອານາຈັກ
ພັນປີ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ພາລະກິດນີົ້ໄດ້, ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ຈະເລີຶ່ມອ່ອນແອ ແລະ ລົມ
ົ້ ລົງ; ເຈົົ້າຈະ
ຕົກຢູ່ໃນທ່າມກາງການທົດລອງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັົ້ນກໍ່ຄື ເຈົົ້າຈະຖືກຊາຕານຈັບເປນ
ຊະເລີຍ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາໃນແຜ່ນດິນໂລກເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເປນຫັກ; ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າ
ພົວພັນນໍາແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ຍິນ
ແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າປະຕິບັດຕາມແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າປະສົບ
ແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຄັົ້ງນີົ້ຂອງພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບເປນຫັກ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ ໂດຍ
ພິເສດແລ້ວ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃນອະດີດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງທັງສອງ
ເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນເນືົ້ອໜັງ, ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງທັງສອງນັົ້ນບໍ່ຄືກັນ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາ,
ພຣະອົງຍັງໄດ້ເຮັດສ່ວນໜຶ່ງໃນພາລະກິດພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາບາງຂໍ້, ແຕ່ແມ່ນຫຍັງຄື
ພາລະກິດຫັກທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ? ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສໍາເລັດຫັກໆຄືພາລະກິດຂອງການຖືກ
ຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະອົງໄດ້ກາຍເປນລັກສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຜິດບາບເພືຶ່ອສໍາເລັດພາລະກິດ
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ແຫ່ງການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ໄຖ່ມະນຸດຊາດທັງປວງຈາກຄວາມຜິດບາບ ແລະ ເພືຶ່ອ
ເຫັນແກ່ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ ພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນເຄືຶ່ອງບູຊາແທນຄວາມ
ຜິດບາບ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຫັກທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມເສັົ້ນທາງ
ແຫ່ງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອຊີົ້ນໍາຄົນທີຶ່ມາຕາມຫັງ. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຢຊູມາ, ມັນແມ່ນເພືຶ່ອສໍາເລັດພາລະກິດ
ແຫ່ງການໄຖ່ບາບເປນຫັກ. ພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດແຫ່ງ
ອານາຈັກສະຫວັນມາສູມ
່ ະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຍັງໄດ້ນໍາເສັົ້ນທາງໄປສູ່ອານາຈັກ
ສະຫວັນອີກດ້ວຍ. ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ທຸກຄົນທີຶ່ມາຕາມຫັງພຣະອົງໄດ້ເວົົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຄວນຍ່າງຕາມ
ເສັົ້ນທາງແຫ່ງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ເສຍສະຫະຕົນເອງເພືຶ່ອ ໄມ້ກາງແຂນ”. ແນ່ນອນ ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ
ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ເຮັດພາລະກິດອີກບາງຢ່າງ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາບາງຂໍ້ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດກັບໃຈ ແລະ
ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ. ແຕ່ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງຍັງເປນການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ແລະ ສາມປີເຄິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງໃຊ້ໃນການເທດສະໜາຄືການກະກຽມສໍາລັບການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ທີຶ່ຕາມມາຫັງຈາກນັົ້ນ. ຫາຍຄັົ້ງທີຶ່ພຣະເຢຊູອະທິຖານແມ່ນເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ. ຊີວິດຂອງມະນຸດທໍາມະດາທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເວລາສາມສິບສາມປີເຄິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ດໍາລົງ
ຊີວິດຢູ່ເທິງແຜນດິນໂລກແມ່ນເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ; ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພຣະອົງມີກໍາລັງທີຶ່ຈະດໍາເນີນພາລະກິດນີົ້ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດແຫ່ງ
ການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຝາກຝງໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. ມືົ້ນີົ້ ແມ່ນຫຍັງຄືພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ? ມືົ້ນ,ີົ້ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອ
ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງ “ພຣະທໍາທີຶ່ປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງ” ເປນຫັກ, ນໍາໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດ
ສົມບູນແບບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຍອມຮັບການຈັດການຈາກພຣະທໍາ ແລະ ການຫໍ່ຫອມຈາກພຣະ
ທໍາ. ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າໄດ້ຮັບການຈັດກຽມ ແລະ ຮັບເອົາຊີວິດ; ໃນພຣະ
ທໍາຂອງພຣະອົງ, ເຈົົ້າຈະເຫັນພາລະກິດ ແລະ ການກະທໍາຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອຕີ
ສອນ ແລະ ຫຫ
ໍ່ ອມເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຖ້າເຈົົ້າທົນທຸກກັບຄວາມຍາກລໍາບາກ ມັນຍັງເປນ
ຍ້ອນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມືົ້ນີົ້ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະກິດດ້ວຍຂໍ້ແທ້ຈິງ, ແຕ່ໃຊ້ພຣະທໍາ. ພຽງ
ແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງເຈົົ້າ, ພຣະວິນຍານບລິສຸດຈິຶ່ງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ພາຍໃນຕົວເຈົົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າອົດທົນກັບຄວາມເຈັບປວດ ຫື ຮູ້ສກເຖິງຄວາມຫວານຊືຶ່ນ. ມີ
ພຽງແຕ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດພາເຈົົ້າໄປສູ່ຄວາມເປນຈິງໄດ້ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະ
ທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົມບູນແບບໄດ້. ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍທີສ
ຶ່ ຸດ
ເຈົົ້າກໍ່ຕ້ອງເຂົົ້າໃຈໃນສິຶ່ງນີົ້: ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຄືການໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສົມບູນ ແລະ ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດເປນຫັກ. ພາລະກິດທັງໝົດທີພ
ຶ່ ຣະອົງກະທໍາ
ແມ່ນຜ່ານທາງພຣະທໍາ; ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ແທ້ຈິງເພືຶ່ອຕີສອນເຈົົ້າ . ມີບາງເວລາທີຶ່ບາງຄົນ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ສກບໍ່ສະບາຍໃຈຫາຍ, ເນືົ້ອໜັງຂອງເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກຕີສອນ
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ຫື ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ທົນທຸກກັບຄວາມຍາກລໍາບາກ, ແຕ່ທັນທີທພ
ີຶ່ ຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າມາເຖິງເຈົົ້າ ແລະ ຫໍ່
ຫອມເຈົົ້າ, ເຈົົ້າກໍ່ບສ
ໍ່ າມາດທົນມັນໄດ້. ມັນບໍ່ໄດ້ເປນແບບນັົ້ນບ? ໃນລະຫວ່າງເວລາຂອງຜູ້ໃຫ້
ບລິການ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວເພືຶ່ອໂຍນມະນຸດລົງສູຂ
່ ຸມເລິກ. ມະນຸດໄດ້ລົງໄປຮອດຂຸມເລິກແທ້ໆບ? ມີ
ພຽງແຕ່ຜ່ານການໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອຫໍ່ຫອມມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ, ມະນຸດຈຶ່ງເຂົົ້າສູຂ
່ ຸມເລິກ. ແລ້ວດ້ວຍເຫດ
ນັົ້ນ, ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ, ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້
ທຸກສິຶ່ງສໍາເລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກສິຶ່ງແຈ່ມແຈ້ງຂນ
ົ້ ເປນຫັກ. ມີພຽງແຕ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເທົົ່າ
ນັົ້ນ ເຈົົ້າຈິຶ່ງຈະສາມາດເຫັນໄດ້ໃນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ; ມີພຽງແຕ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າ
ຈິຶ່ງຈະສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພຣະອົງເອງເປນພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດລົງມາເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດອືຶ່ນ ນອກຈາກກ່າວພຣະທໍາ, ດັົ່ງນັົ້ນ ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງມີ
ຂໍ້ແທ້ຈິງ; ພຣະທໍາເທົົ່ານັົ້ນກໍ່ພຽງພແລ້ວ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ມາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ເປນ
ຫັກ, ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດເບິຶ່ງເຫັນລິດອໍານາດ ແລະ ອໍານາດສູງສຸດຂອງພຣະອົງໃນພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ, ເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຫັນໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງວ່າ ພຣະອົງປົກປິດຕົນເອງຢ່າງ
ຖ່ອມຕົວແນວໃດ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມສົມບູນຂອງພຣະອົງໃນພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ. ທຸກສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງມີ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນແມ່ນຢູ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ສະຕິ
ປນຍາ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງແມ່ນຢູ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເຫັນ
ຫາຍວິທີການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນລະຫວ່າງ
ເວລານີົ້ຄືການສະໜອງ, ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການພົວພັນກັບມະນຸດ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສາບແຊ່ງຄົນ
ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງສາບແຊ່ງ, ພຣະອົງກໍ່ສາບແຊ່ງຜ່ານຜ່ານພຣະທໍາ.
ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ໃນຍຸກນີົ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ຢ່າພະຍາຍາມເບິຶ່ງພຣະເຈົົ້າຮັກສາຄົນ
ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ມານຮ້າຍອີກ ແລະ ໃຫ້ເຊົາຊອກຫາໝາຍສໍາຄັນຢູ່ເລືົ້ອຍໆ. ບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ຫຍັງເລີຍ! ໝາຍສໍາຄັນເຫົົ່ານັົ້ນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູບແບບໄດ້! ເວົົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງກໍ່ຄື: ມືົ້ນ,ີົ້
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງໃນເນືົ້ອໜັງບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ; ພຣະອົງພຽງແຕ່ເວົົ້າ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຈິງ! ພຣະອົງ
ໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົມບູນແບບ ແລະ ໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອລ້ຽງດູ ແລະ ຫົດນໍໍ້າເຈົົ້າ. ພຣະອົງຍັງ
ໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ພຣະອົງໃຊ້ພຣະທໍາແທນຂໍ້ແທ້ຈິງເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ຈັກ
ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະອົງ. ຖ້າເຈົົ້າສາມາດຮັບຮູ້ພາລະກິດລັກສະນະນີົ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວມັນກໍ່
ຍາກທີຶ່ຈະຄິດລົບ. ແທນທີຶ່ຈະສົນໃຈກັບສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ດີ, ເຈົົ້າຄວນສົນໃຈກັບສິຶ່ງທີຶ່ດີ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່
ວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບັນລຸຜົນ ຫື ບໍ່ກໍ່ຕາມ ຫື ບໍ່ວ່າຈະເກີດມີຂໍ້ແທ້ຈິງ ຫື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ພຣະເຈົົ້າ
ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮັບເອົາຊີວິດຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ນີົ້ຄືໝາຍສໍາຄັນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດໃນ
ບັນດາໝາຍສໍາຄັນທັງປວງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມັນຄືຂໍ້ແທ້ຈິງທີຶ່ບໍ່ສາມາດໂຕ້ຖຽງໄດ້. ນີົ້ແມ່ນຫັກ
ຖານທີຶ່ດີທີຶ່ສຸດທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມັນຍິຶ່ງເປນໝາຍສໍາຄັນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າໝາຍສໍາຄັນໃດໆ. ມີ
ພຽງແຕ່ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບໄດ້.
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ທັນທີທີຶ່ຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າກເລີຶ່ມເປີດເຜີຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ.
ໃນອະນາຄົດ, ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຈະບັນລຸຜົນເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ໃນເວລານັົ້ນ, ມະນຸດກໍ່ຈະເຕີບໂຕມີ
ຊີວິດ. ການທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດກໍ່ເປນຈິງຍິຶ່ງຂົ້ນ
ແລະ ຈໍາເປນຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຫຍັງນອກຈາກພຣະທໍາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດສົມບູນແບບ, ຍ້ອນປດຈຸບັນຄືຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ມັນຈໍາເປນ
ຕ້ອງມີຄວາມເຊືຶ່ອ, ຄວາມເດັດດ່ຽວ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນການໃຊ້ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອຮັບໃຊ້ ແລະ ສະໜອງໃຫ້
ແກ່ມະນຸດ. ພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ສໍາເລັດການກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນຈິຶ່ງຈະບັນລຸຜົນ. ໃນລະຫວ່າງເວລາທີຶ່ພຣະອົງກ່າວ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຍັງ
ບໍ່ທັນບັນລຸຜົນ, ເພາະເມືຶ່ອພຣະອົງຢູ່ໃນຂັົ້ນຕອນຂອງເນືົ້ອໜັງ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງບໍ່ສາມາດບັນລຸ
ຜົນ. ນີົ້ກໍ່ເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົົ້າເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານ; ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດ
ອາດໄດ້ເຫັນຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕາຂອງເຂົາເອງ. ໃນມືົ້ທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ສໍາເລັດ, ເມືຶ່ອພຣະທໍາທັງໝົດທີຶ່ພຣະອົງຄວນກ່າວເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ຖືກກ່າວອອກແລ້ວ, ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງກໍ່ຈະເລີຶ່ມບັນລຸຜົນ. ຕອນນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍຸກແຫ່ງການບັນລຸຜົນຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ເພາະພຣະອົງຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດການກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າເຫັນວ່າພຣະອົງຍັງ
ກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ຢ່າລຖ້າການບັນລຸຜົນຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ;
ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າຢຸດກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ເມືຶ່ອພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້
ສໍາເລັດລົງ ນັົ້ນຈະເປນເວລາທີຶ່ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເລີຶ່ມບັນລຸຜົນ. ໃນພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງກ່າວເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ໃນດ້ານໜຶ່ງແມ່ນມີການສະໜອງຊີວິດ ແລະ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນມີຄໍາທໍານາຍ ເຊິຶ່ງ
ເປນຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບສິຶ່ງທີຶ່ຈະເກີດຂົ້ນ, ສິຶ່ງທີຈ
ຶ່ ະສໍາເລັດລົງ ແລະ ສິງຶ່ ທີຶ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດເທືຶ່ອ. ຍັງມີຄໍາທໍານາຍໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ. ໃນດ້ານໜຶ່ງ ພຣະອົງໄດ້ສະໜອງຊີວິດ
ແລະ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຄໍາທໍານາຍ. ມືົ້ນ,ີົ້ ບໍ່ມີການເວົົ້າເຖິງການປະຕິບັດພຣະທໍາ ແລະ
ຂໍ້ແທ້ຈິງ, ເພາະມີຄວາມແຕກຕ່າງຫາຍເກີນໄປລະຫວ່າງສິຶ່ງທີຶ່ຕາຂອງມະນຸດເອງສາມາດເບິຶ່ງເຫັນໄດ້
ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດສໍາເລັດ. ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ທັນທີທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ສໍາເລັດ
ລົງ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງກໍ່ຈະບັນລຸຜົນ ແລະ ຂໍ້ແທ້ຈິງກໍ່ຈະເກີດຂົ້ນຫງັ ຈາກພຣະທໍາ. ໃນລະຫວ່າງ
ຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນນະນຸດຈະປະຕິບັດພັນທະກິດແຫ່ງພຣະທໍາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະ ໃນການປະຕິບັດພັນທະກິດແຫ່ງພຣະທໍາ ພຣະອົງພຽງແຕ່ກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈເລືຶ່ອງ
ອືຶ່ນ. ທັນທີທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າປ່ຽນໄປ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງກໍ່ຈະເລີຶ່ມບັນລຸຜົນ. ມືົ້ນ,ີົ້ ພຣະ
ທໍາແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົມບູນແບບກ່ອນ; ເມືຶ່ອພຣະອົງໄດ້ຮັບສະຫງ່າລາສີທົົ່ວ
ຈັກກະວານທັງປວງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກໍ່ຈະສົມບູນ ນັົ້ນກໍ່ຄື ພຣະທໍາທັງໝົດທີຶ່ຄວນກ່າວກໍ່ຈະ
ໄດ້ຖືກກ່າວ ແລະ ພຣະທໍາທັງໝົດຈະກາຍມາເປນຂໍ້ແທ້ຈິງ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນ
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ລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍເພືອ
ຶ່ ປະຕິບັດພັນທະກິດແຫ່ງພຣະທໍາ ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຊາດອາດຮູ້ຈັກພຣະອົງ
ແລະ ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຊາດອາດເຫັນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ ແລະ ເຫັນເຖິງສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະ
ການກະທໍາອັນອັດສະຈັນທັງໝົດຂອງພຣະອົງຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະ
ອານາຈັກ, ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເອົາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງເປນຫັກ. ໃນອະນາຄົດ, ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງຈະມາເຖິງທຸກສາສະໜາ, ທຸກຂະແໜງການ, ທຸກຊາດ ແລະ ທຸກນິກາຍ. ພຣະເຈົົ້າ
ໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເອົາຊະນະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນເຫັນວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະອົງມີສິດອໍານາດ ແລະ
ຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມືົ້ນີົ້ ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ຜະເຊີນໜ້າກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່າ
ນັົ້ນ.
ພຣະທໍາທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວໃນຍຸກນີົ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກພຣະທໍາທີຶ່ໄດ້ກ່າວໃນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະທໍາດັົ່ງກ່າວກໍ່ແຕກຕ່າງຈາກພຣະທໍາທີຶ່ໄດ້ກ່າວໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ
ເຊັົ່ນກັນ. ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາ, ພຽງແຕ່ບັນລະຍາຍການ
ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພຣະຄໍາພີພຽງແຕ່ອະທິບາຍວ່າເປນ
ຫຍັງພຣະເຢຊູຈິຶ່ງຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ຄວາມທົນທຸກທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ຮັບເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ແລະ ວິທີທຶ່ີມະນຸດຄວນຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອ ພຣະເຈົົ້າ. ໃນຍຸກນັົ້ນ, ພາລະກິດທັງໝົດ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກະທໍາແມ່ນເນັົ້ນໃສ່ການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ,
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດກ່າວພຣະທໍາເພືຶ່ອເອົາຊະນະທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ. ນີົ້ຄື “ການ
ທີຶ່ພຣະທໍາປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງ”; ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ ເຊິຶ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງໄດ້ມາເພືຶ່ອສໍາເລັດຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງການທີຶ່ພຣະທໍາປາກົດໃນເນືົ້ອ
ໜັງ. ພຣະອົງພຽງແຕ່ກ່າວພຣະທໍາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເກືອບບໍ່ມີການສະແດງຂແ
ໍ້ ທ້ຈິງເລີຍ. ນີົ້ຄືແກ່ນແທ້
ທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງການທີຶ່ພຣະທໍາປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດກ່າວພຣະ
ທໍາຂອງພຣະອົງ ນີົ້ຄືການປາກົດຕົວຂອງພຣະທໍາໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເປນການທີພ
ຶ່ ຣະທໍາເຂົົ້າມາໃນ
ເນືົ້ອໜັງ. “ໃນຕົົ້ນເດີມນັນ
ົ້ ຊົງເປນພຣະທໍາຢູ່ແລ້ວ ແລະ ພຣະທໍາຊົງຢູ່ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະທໍາຊົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະທໍາຊົງບັງເກີດເປນມະນຸດ”. ນີົ້ (ພາລະກິດແຫ່ງການປາກົດຕົວຂອງພຣະທໍາ
ໃນເນືົ້ອໜັງ) ຄືແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະສໍາເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ເປນບົດສຸດທ້າຍຂອງ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນພຣະເຈົົ້າຕ້ອງໄດ້ມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະ ສໍາແດງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງ. ນັົ້ນຄືສິຶ່ງທີຶ່ໄດ້ສໍາເລັດໃນມືົ້ນີົ້, ສິຶ່ງທີຶ່ຈະສໍາເລັດໃນ
ອະນາຄົດ, ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງມະນຸດ, ຄົນທີຶ່ຈະຖືກ
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ, ຄົນທີຶ່ຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ, ພາລະກິດທັງໝົດນີົ້ທີຶ່ຄວນບັນລຸໃນທີຶ່ສຸດ
ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວ ແລະ ທັງໝົດນັົ້ນແມ່ນເພືຶ່ອບັນລຸຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງ
ຂອງການທີຶ່ພຣະທໍາປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງ. ບົດບັນຍັດບລິຫານ ແລະ ລັດຖະທໍາມະນູນທີຶ່ໄດ້ອອກກ່ອນ
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ໜ້ານີົ້, ບັນດາຜູ້ທີຶ່ຈະຖືກທໍາລາຍ, ບັນດາຜູ້ທີຶ່ຈະເຂົົ້າໄປສູ່ການພັກຜ່ອນ ພຣະທໍາທັງໝົດເຫົົ່ານີົ້ຕ້ອງ
ບັນລຸຜົນ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ສໍາເລັດເປນຫັກໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດ
ທ້າຍ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົົ້າໃຈວ່າ ບັນດາຜູ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້ານັົ້ນຢູ່ໃສ ແລະ
ບັນດາຜູ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້ານັົ້ນຢູ່ໃສ, ວິທທ
ີ ຜ
ຶ່ີ ຄ
ູ້ ນ
ົ ແລະ ລູກຊາຍຂອງພຣະອົງຈະຖືກ
ຈັດປະເພດ, ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂົ້ນກັບອິດສະຣາເອນ, ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂົ້ນກັບເອຢິບ, ໃນ
ອະນາຄົດ, ພຣະທໍາເຫົ່ົານີົ້ທຸກຂໍ້ຈະບັນລຸຜົນ . ຄວາມໄວຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈົົ້າກໍາລັງເພີຶ່ມຂົ້ນ.
ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເປນວິທີການເພືຶ່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ມະນຸດຮູ້ວ່າມີຫຍັງແດ່ທີຶ່ຕ້ອງສໍາເລັດໃນແຕ່ລະ
ຍຸກ, ມີຫຍັງແດ່ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ
ພັນທະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ພຣະທໍາທັງໝົດເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອບັນລຸຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້
ຈິງຂອງການທີຶ່ພຣະທໍາປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງ.
ເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີົ້ແລ້ວວ່າ “ທຸກຄົນທີຶ່ໃສ່ໃຈກັບການຫຽວເບິຶ່ງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງ
ອັດສະຈັນກໍ່ຈະຖືກປະຖິົ້ມ; ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ”. ເຮົາໄດ້ກ່າວພຣະທໍາຫາຍ
ຂໍ້ໄປແລ້ວ, ແຕ່ມະນຸດຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບພາລະກິດນີົ້ ແລະ ເມືຶ່ອມາເຖິງຈຸດ
ນີົ້ແລ້ວ ມະນຸດຍັງຮ້ອງຂໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນຢູ່. ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງເຈົົ້າເປນ
ພຽງການແຫວງຫາໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ຫື ມັນແມ່ນເພືຶ່ອຮັບເອົາຊີວິດ? ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້
ກ່າວພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ ແລະ ພຣະທໍາບາງຂໍ້ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຜົນ. ເຈົົ້າສາມາດເວົົ້າໄດ້ບວ່າພຣະເຢຊູບໍ່
ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ? ພຣະເຈົົ້າເປນພະຍານວ່າພຣະອົງຄືພຣະຄຣິດ ແລະ ພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າສາມາດປະຕິເສດສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ບ? ໃນປດຈຸບັນ, ພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ກ່າວພຣະທໍາເທົົ່າ
ນັົ້ນ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ຢ່າງລະອຽດ, ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດຕັົ້ງໝັນ
ົ້ ໄດ້. ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ
ຍ້ອນວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ ຫື ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງໂດຍອີງຕາມຂໍ້ແທ້ຈງິ ທີຶ່ວ່າພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ບັນລຸຜົນ ຫື ບ?
ໍ່ ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດະຈັນບ ຫື ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ? ມືົ້ນ,ີົ້
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າແທ້ໆບ? ຖ້າພຣະທໍາ
ທີຶ່ພຣະອົງກ່າວບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ, ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົົ້າແທ້ໆບ? ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກກໍານົດຈາກ
ຂໍ້ແທ້ຈິງທີຶ່ວ່າພຣະທໍາທີພ
ຶ່ ຣະອົງກ່າວໄດ້ສໍາເລັດຜົນ ຫື ບໍ່ບ? ເປນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງລຖ້າໃຫ້ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບັນລຸຜົນກ່ອນທີຶ່ພວກເຂົາຈະເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ? ນີົ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາບໍ່
ຮູ້ຈັກພຣະອົງບ? ທຸກຄົນທີຶ່ມີແນວຄິດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຄົນທີຶ່ປະຕິເສດພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາໃຊ້ແນວຄິດ
ເພືຶ່ອວັດແທກພຣະເຈົົ້າ; ຖ້າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າບັນລຸຜົນ, ພວກເຂົາກໍ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ ແລະ
ຖ້າພຣະທໍາບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ ພວກເຂົາກໍ່ຈະບໍ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ; ແລະ ພວກເຂົາມັກສະແຫວງຫາໝາຍສໍາ
ຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ. ຄົນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນພວກຟາຣີຊາຍໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ບ? ການທີຶ່ເຈົົ້າຈະ
ສາມາດຕັົ້ງໝັົ້ນໄດ້ ຫື ບໍ່ນັົ້ນແມ່ນຂົ້ນກັບວ່າເຈົົ້າຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ ຫື ບ,ໍ່ ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນ! ຍິຶ່ງ
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ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຕົວເຈົົ້າມີຫາຍຂົ້ນເທົົ່າໃດ ຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບຄວາມເປນຈິງ
ໃນພຣະເຈົົ້າກໍ່ຍິງຫາຍຂົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເຈົົ້າກໍ່ຍິຶ່ງສາມາດຕັົ້ງໝັົ້ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການທົດລອງໄດ້ຫາຍ
ຂົ້ນ. ຍິຶ່ງເຈົົ້າໃສ່ໃຈໃນການເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດະຈັນຫາຍສໍໍ່າໃດ, ເຈົົ້າກໍ່ຍິຶ່ງສາມາດຕັົ້ງໝັົ້ນ
ໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຈົົ້າຈະຕົກຢູ່ທ່າມກາງການທົດລອງ. ໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນບໍ່ແມ່ນ
ຮາກຖານ; ມີພຽງແຕ່ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນຊີວິດ. ບາງຄົນບໍ່ຮູ້ຜົນກະທົບທີຶ່ຈະ
ຖືກບັນລຸໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຂົາຢູກ
່ ັບຄວາມງົມງວາຍ, ບໍ່
ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຈຸດປະສົງໃນການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຂົາ
ແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃນເມືຶ່ອນັົ້ນເອງ ພວກເຂົາ
ຈິຶ່ງຈະຈິງຈັງໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາຈະສະແຫວງຫາຊີວິດ ຖ້າພຣະ
ທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າບັນລຸຜົນ, ແຕ່ຖ້າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ, ແລ້ວມັນກໍ່ບໍ່ມີຄວາມເປນໄປ
ໄດ້ທີຶ່ພວກເຂົາຈະສະແຫວງຫາຊີວິດ. ມະນຸດຄິດວ່າຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຄືການສະແຫວງຫາເພືອ
ຶ່
ເບິຶ່ງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ ການສະແຫວງຫາເພືອ
ຶ່ ຂົ້ນສະຫວັນ ແລະ ສະຫວັນຊັົ້ນທີ
ສາມ. ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ເວົົ້າວ່າຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາໃນພຣະເຈົົ້າຄືການສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ຄວາມ
ເປນຈິງ, ການສະແຫວງຫາຊີວິດ ແລະ ການສະແຫວງຫາເພືຶ່ອຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ແມ່ນຫຍັງຄື
ຄຸນຄ່າໃນການສະແຫວງຫາແບບນີົ້ຫ? ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມ
ພໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ; ພວກເຂົາເປນຄົນທີຶ່ໝິຶ່ນປະໝາດພຣະເຈົົ້າ!
ຕອນນີົ້ ພວກເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈບວ່າຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ? ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າໝາຍ
ເຖິງການເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນບ? ມັນໝາຍເຖິງການຂົ້ນສະຫວັນບ? ການເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງງ່າຍແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ການປະຕິບັດທາງສາສະໜາເຫົົ່ານັົ້ນຄວນຖືກລົບ
ລ້າງອອກ; ການສະແຫວງຫາການຮັກສາຄົນເຈັບປ່ວຍ, ການຂັບໄລ່ມານຮ້າຍ, ການໃສ່ໃຈກັບໝາຍ
ສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ການປາດຖະໜາເພືຶ່ອຫວັງຮັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ
ແລະ ຄວາມສຸກໃຈຫາຍຂົ້ນ, ການສະແຫວງຫາຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມສຸກສະບາຍຂອງເນືົ້ອ
ໜັງ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີແ
ົ້ ມ່ນການປະຕິບັດທາງສາສະໜາ ແລະ ການປະຕິບັດທາງສາສະໜາດັົ່ງກ່າວຄືຄວາມ
ເຊືຶ່ອປະເພດທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ. ມືົ້ນີົ້, ຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ແທ້ຈິງໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ? ມັນຄື ການຮັບ
ເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ເປນຄວາມຈິງໃນຊີວິດຂອງເຈົົ້າ ແລະ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຈາກພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ ເພືອ
ຶ່ ບັນລຸຄວາມຮັກທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ. ເພືຶ່ອຈະເວົົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງກໍ່ຄື: ຄວາມເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ເຈົົ້າເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າ, ຮັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ທີຶ່ສິຶ່ງຖືກສ້າງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຄວນປະຕິບັດ. ນີົ້ຄືຈຸດປະສົງຂອງການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າຕ້ອງບັນລຸຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄວາມເປນຕາຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະເຈົົ້າສົມຄວນແກ່ການເຄົາລົບນັບຖືສໍໍ່າໃດ ແລະ ໃນສິຶ່ງຖືກ
ສ້າງຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສົມບູນ
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ແນວໃດ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຄືພືົ້ນຖານທີຶ່ແທ້ຈິງໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າໃນພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຄື
ການປ່ຽນຈາກຊີວິດຂອງເນືົ້ອໜັງໄປສູ່ຊີວິດແຫ່ງການຮັກພຣະເຈົົ້າເປນຫັກ; ຈາກການດໍາລົງຊີວິດ
ພາຍໃນຄວາມເສືຶ່ອມຊາມໄປສູ່ການດໍາລົງຊີວິດພາຍໃນຊີວິດແຫ່ງພຣະທໍາພຣະເຈົົ້າ; ມັນຄືການອອກ
ຈາກການຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງຊາຕານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດພາຍໃຕ້ການດູແລ ແລະ ການປົກ
ປ້ອງຂອງພຣະເຈົົ້າ; ມັນຄືການທີຶ່ສາມາດບັນລຸຄວາມເຊືຶ່ອຟງຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອຟງຕໍ່
ເນືົ້ອໜັງ; ມັນຄືການປ່ອຍໃຫ້ໃຫ້ພຣະເຈົົ້າຮັບເອົາຫົວໃຈທັງໝົດຂອງເຈົົ້າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າ
ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົມບູນແບບ ແລະ ປົດປ່ອຍຕົວເຈົົ້າເອງອອກຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມແບບຊາຕານ.
ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ລິດອໍານາດ ແລະ ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົົ້າຈະໄດ້ສໍາແດງອອກ
ໃນຕົວເຈົົ້າເປນຫັກ, ເພືຶ່ອວ່າເຈົົ້າອາດເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສໍາເລັດແຜນການ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຕໍ່ໜ້າຊາຕານ. ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າບໍ່
ຄວນກ່ຽວກັບຄວາມປາຖະໜາທີຶ່ຈະເບິຶ່ງເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ຫື ມັນບໍ່ຄວນເຫັນແກ່
ເນືົ້ອໜັງສ່ວນຕົວຂອງເຈົາົ້ . ມັນຄວນກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ການທີຶ່ສາມາດເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງຈົນເຖິງຕາຍເຊັົ່ນດຽວກັບເປໂຕ. ສິຶ່ງເຫາົົ່ ນີົ້
ຄືຈຸດປະສົງຫັກຂອງການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ຄົນໜຶ່ງກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໃຈ. ການກິນ ແລະ ການດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້
ເຈົົ້າມີຄວາມຮູ້ຫາຍຂົ້ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ, ພຽງແຕ່ຫັງຈາກນັົ້ນ ເຈົົ້າຈິຶ່ງສາມາດເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າໄດ້.
ດ້ວຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ, ເຈົົ້າຈຶ່ງສາມາດຮັກພຣະອົງໄດ້ ແລະ ນີົ້ຄືເປົັ້າໝາຍທີຶ່ມະນຸດ
ຄວນມີໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຂົາຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າໃນພຣະເຈົົ້າ, ຖ້າເຈົົ້າພະຍາຍາມ
ເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນຢູສ
່ ະເໝີ, ແລ້ວມຸມມອງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແບບນີົ້ກໍ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຄືການຍອມຮັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ເປນຄວາມຈິງແຫ່ງຊີວິດ
ເປນຫັກ. ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນພຽງແຕ່ຖກ
ື ບັນລຸໂດຍການນໍາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກປາກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄປປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດພວກມັນພາຍໃນຕົວເຈົົ້າເອງ. ໃນຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ,
ມະນຸດຄວນດີົ້ນຮົນເພຶ່ືອຖືກພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ສາມາດອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຊືຶ່ອ
ຟງພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ. ຖ້າເຈົົ້າສາມາດເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າໂດຍບໍ່ມີການຈົົ່ມຕໍ່ວ່າໃດໆ, ໃສ່ໃຈຕໍ່ຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ບັນລຸວຸດທິພາວະຂອງເປໂຕ ແລະ ມີແນວທາງແບບເປໂຕທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ກ່າວເຖິງ, ແລ້ວນັົ້ນກໍ່ຈະເປນເວລາທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ບັນລຸຄວາມສໍາເລັດໃນຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມັນ
ຈະເປນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົົ້າຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າແລ້ວ.
ພຣະເຈົົ້າເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງທົົ່ວຈັກກະວານທັງປວງ. ທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງກໍ່ຕ້ອງ
ຍອມຮັບພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ກິນ ແລະ ດືມ
ຶ່ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ; ບໍ່ມີໃຜສາມາດຖືກຮັບເອົາ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າໂດຍການເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງອອກ. ຕະຫອດຍຸກ
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ຕ່າງໆ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນຢູ່ສະເໜີ. ດັົ່ງນັນ
ົ້ ພວກເຈົົ້າບໍ່ຄວນອຸທິດ
ຄວາມສົນໃຈທັງໝົດຂອງເຈົົ້າໃສ່ໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ແຕ່ຄວນດີົ້ນຮົນເພືຶ່ອຖືກພຣະເຈົົ້າ
ເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ໃນພັນທະສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວພຣະທໍາບາງຂໍ້
ແລະ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຢຊູກໍ່ໄດ້ກ່າວພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ເຊັົ່ນກັນ. ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວ
ຂໍ້ພຣະທໍາຫາຍຂໍ້, ພວກອັກຄະສາວົກ ແລະ ສາວົກພາຍຫັງກໍ່ໄດ້ນໍາພາຜູ້ຄນ
ົ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມພຣະ
ບັນຍັດຕ່າງໆທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູໄດ້ກໍານົດອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີປະສົບການຕາມພຣະທໍາ ແລະ
ຫັກການທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ
ແບບເປນຫັກ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນເພືຶ່ອກົດຂີຶ່ມະນຸດ ຫື ຊັກຈູງມະນຸດ;
ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລດ
ິ ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າຊັດແຈ້ງຂົ້ນໄດ້. ຖ້າພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ສະແດງໝາຍສໍາ
ຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນເທົົ່ານັົ້ນ, ແລ້ວມັນກໍ່ເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຊັດເຈນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມັນກໍ່ເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບໂດຍໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ແຕ່ໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອຫົດນໍໍ້າ ແລະ ລ້ຽງ
ດູມະນຸດ ເຊິຶ່ງ ຫັງຈາກນັົ້ນ ມະນຸດກໍ່ຈະໄດ້ບັນລຸຄວາມເຊືຶ່ອຟງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ມະນຸດກໍ່ຈະມີຄວາມ
ຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືເປົັ້າໝາຍໃນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງກ່າວ.
ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີການສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ ,
ພຣະອົງໃຊ້ພຣະທໍາ ແລະ ໃຊ້ວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ.
ບໍ່ວ່າມັນຈະເປນຫໍ່ຫອມ, ການຈັດການ, ການລິຮານ ຫື ການສະໜອງຈາກພຣະທໍາ, ພຣະເຈົົ້າກ່າວ
ຈາກຫາຍມຸມມອງທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ ແລະ ເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມຮູ້
ຫາຍຂົ້ນກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ກ່ຽວກັບສະຕິປນຍາ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ເມືຶ່ອມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໃນເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສິົ້ນສຸດຍຸກດັົ່ງກ່າວຍຸກສຸດທ້າຍ, ແລ້ວເຂົາກຈ
ໍ່ ະມີ
ຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສາມາດເຊືຶ່ອ
ຟງພຣະເຈົົ້າບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະເຮັດສິຶ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີຄວາມຄິດໃດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າອີກຕໍ່ໄປ
ເມືຶ່ອເຈົົ້າເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ. ໃນຊ່ວງເວລານີົ້, ເຈົົ້າເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຊືຶ່ອ
ຟງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ເຈົົ້າຄິດວ່າເຈົົ້າມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ
ໃນສະພາວະນີບ
ົ້ ? ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ນັົ້ນແມ່ນເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ລົງໂທດມະນຸດ ແລະ ຍັງເປນເວລາທີຶ່ຍຸກດັົ່ງກ່າວປ່ຽນໄປ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມັນເປນເວລາທີຶ່ຍຸກ
ດັົ່ງກ່າວສິົ້ນສຸດລົງ. ເມືຶ່ອພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກດໍາເນີນການຢ່າງເປນປົກກະຕິ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້
ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນໃດໆ. ການສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນນັົ້ນເປນ
ສິຶ່ງທີຶ່ງ່າຍຫາຍຈົນເປນຕາຫົວສໍາລັບພຣະອົງ, ແຕ່ນັົ້ນບໍ່ແມ່ນຫັກການໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື
ມັນບໍ່ແມ່ນເປົັ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າມະນຸດໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ
ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ ຖ້າຮ່າງກາຍຝ່າຍວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວຕໍ່ມະນຸດ, ທຸກຄົນຈະບໍ່ເຊືຶ່ອ
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ໃນພຣະເຈົົ້າບ? ເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີົ້ແລ້ວວ່າ ກຸ່ມຂອງຜູ້ຊະນະແມ່ນຖືກຮັບເອົາຈາກ
ທິດຕາເວັນອອກ, ຜູ້ຊະນະທີຶ່ມາຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ຄວາມໝາຍຂອງພຣະທໍາ
ເຫົົ່ານັົ້ນແມ່ນຫຍັງ? ພວກມັນໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ຖືກຮັບເອົາພຽງແຕ່ເຊືຶ່ອຟງຢ່າງແທ້ຈງິ
ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຜ່ານການພິພາກສາ, ການຕີສອນ, ການຈັດການ, ການລິຮານ ແລະ ການຫໍ່ຫອມທຸກ
ຮູບແບບ. ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງຄົນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ໄດ້ເລືຶ່ອນລອຍ ຫື ເປນນາມມະທໍາ, ແຕ່ມັນຄືຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ແທ້
ຈິງ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ຫື ປະຕິຫານໃດໆ; ພວກເຂົາບໍ່ເວົົ້າເຖິງຕົວ
ໜັງສື ແລະ ທິດສະດີທີຶ່ບຈ
ໍ່ ະແຈ້ງ ຫື ຄວາມເຂົົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ; ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາມີຄວາມຈິງ
ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ທີຶ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນກຸ່ມ
ດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າຊັດເຈນຂົ້ນບ? ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນ
ລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍຄືພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ, ແຕ່ເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມະນຸດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະອົງໄດ້ສະແດງປະຕິຫານບາງ
ຢ່າງເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຕິດຕາມພຣະອົງ. ຍ້ອນພຣະອົງໄດ້ມາເພືຶ່ອສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງການຖືກຄງເທິງ
ໄມ້ກາງແຂນເປນຫັກ ແລະ ການສະແດງໝາຍສໍາຄັນບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດໃນພັນທະກິດ
ຂອງພຣະອົງ. ໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນດັົ່ງກ່າວຄືພາລະກິດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງມີປະສິດທິພາບ; ມັນຄືພາລະກິດພິເສດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດ.
ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໃນພັນທະສັນຍາເດີມ, ພຣະເຈົົ້າຍັງໄດ້ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງ
ອັດສະຈັນບາງຢ່າງ, ແຕ່ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດໃນມືົ້ນີົ້ຄືພາລະກິດແທ້ຈິງ ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່
ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນໃດໆໃນຕອນນີົ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ຖ້າພຣະອົງສະແດງໝາຍສໍາຄັນ
ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງກໍ່ຈະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ພຣະອົງກໍ່ຈະບໍ່
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໃດໆອີກຕໍ່ໄປ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າເວົົ້າທີຶ່ຈະໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ
ແບບ, ແຕ່ຍັງສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ແລ້ວມັນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນໄດ້ບວ່າ ມະນຸດ
ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ ຫື ບ?
ໍ່ ດັົ່ງນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວ. ມີສາສະໜາຫາຍເກີນໄປພາຍໃນ
ມະນຸດ; ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍເພືຶ່ອກໍາຈັດແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ ແລະ ສິຶ່ງເໜື
ອທໍາມະຊາດທັງໝົດພາຍໃນມະນຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງໄດ້ມາ
ເພືຶ່ອກໍາຈັດຮູບພາບຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນນາມມະທໍາ ແລະ ເປນພຽງຈິນຕະນາການ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ອີກຢ່າງ
ໜຶ່ງກໍ່ຄື ເປນຮູບພາບຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເລີຍ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຕອນນີົ້ ສິຶ່ງດຽວທີຶ່ມີຄຸນຄ່າກໍ່ຄືໃຫ້ເຈົົ້າ
ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ! ຄວາມຈິງຈະລົບລ້າງທຸກສິຶ່ງ. ມືົ້ນີົ້ ເຈົົ້າມີຄວາມຈິງຫາຍປານໃດ? ທຸກ
ສິຶ່ງທີຶ່ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນແມ່ນພຣະເຈົົ້າບ? ວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍຍັງສາມາດສະແດງໝ
າຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນເຊັົ່ນກັນ; ພວກມັນທັງໝົດແມ່ນພຣະເຈົົ້າບ? ໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຂົາ
ໃນພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄົົ້ນຫາຄືຄວາມຈິງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາສະແຫວງຫາຄືຊີວິດ, ແທນທີຶ່ຈະເປນໝາຍ
ສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ. ສິຶ່ງນີົ້ຄວນເປນເປົັ້າໝາຍຂອງທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ.
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ຄວາ ມເລິກ ລັບ ແ ຫ ່ງ ກາ ນບັງ ເກີດ ເປ ນມະ ນ ຸດ (4)
ພວກເຈົົ້າຄວນຮູ້ຈັກເລືຶ່ອງລາວທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງຫງັ ພຣະຄໍາພີ ແລະ ກ່ຽວກັບການສ້າງພຣະຄໍາພີ.
ຄວາມຮູ້ນີົ້ບໍ່ແມ່ນເປນຂອງຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກ. ຖ້າ
ເຈົົ້າເວົົ້າກ່ຽວກັບແກ່ນແທ້ໃນເລືຶ່ອງນີົ້ຕໍ່ພວກເຂົາຢ່າງຊັດເຈນ, ພວກເຂົາກຈະບໍ່ເຂັົ້ມງວດກ່ຽວ
ກັບພຣະຄໍາພີກັບເຈົົ້າອີກຕໍ່ໄປ. ພວກເຂົາຂຸດຄົົ້ນໃນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກທໍານາຍໄວ້ແລ້ວຢູ່ຕະຫອດເວລາ:
ຂໍ້ຄວາມນີົ້ໄດ້ເກີດຂົ້ນແລ້ວບ? ຂໍ້ຄວາມນັົ້ນໄດ້ເກີດຂົ້ນແລ້ວບ? ການທີພ
ຶ່ ວກເຂົາຍອມຮັບຂ່າວ
ປະເສີດແມ່ນອີງຕາມພຣະຄໍາພີ; ແລະ ພວກເຂົາເທດສະໜາຂ່າວປະເສີດຕາມພຣະຄໍາພີ. ຄວາມເຊືຶ່ອ
ທີຶ່ພວກເຂົາມີໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນນອນຢູ່ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະຄໍາພີ; ຫາກປາສະຈາກພຣະຄໍາພີ, ພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ແມ່ນລັກສະນະທີຶ່ພວກເຂົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່, ວິເຄາະພຣະຄໍາພີແບບບໍ່ມີ
ເຫດຜົນ. ເມືຶ່ອພວກເຂົາມາຂຸດຄົົ້ນເລືຶ່ອງພຣະຄໍາພີອີກຄັົ້ງ ແລະ ຂໃຫ້ເຈົົ້າອະທິບາຍ, ເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ
“ກ່ອນອືຶ່ນ ພວກເຮົາບໍ່ຕອ
້ ງສໍາຫວດຂໍ້ຄວາມແຕ່ລະຂໍ້. ກົງກັນຂ້າມ ຂໃຫ້ພວກເຮົາຫຽວເບິຶ່ງວິທີ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດ. ໃຫ້ພວກເຮົາຮັບເອົາເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຮົາຍ່າງ ແລະ
ປຽບທຽບເສັົ້ນທາງນັົ້ນກັບຄວາມຈິງເພືຶ່ອເບິຶ່ງວ່າເສັົ້ນທາງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ຢ່າງທີຶ່ຈິງ ຫື ບໍ່ ແລະ ໃຊ້ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດເພືຶ່ອກວດເບິຶ່ງວ່າເສັົ້ນທາງດັົ່ງກ່າວ
ຖືກຕ້ອງ ຫື ບ.ໍ່ ແຕ່ສໍາລັບຂໍ້ຄວາມນີົ້ ຫື ຂໍ້ຄວາມນັົ້ນໄດ້ເກີດຂົ້ນຕາມການທໍານາຍ ຫື ບໍ່ນັົ້ນ, ພວກ
ເຮົາຜູ້ເປນມະນຸດບໍ່ຄວນສອດຮູ້ໃນສິຶ່ງນັົ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ ມັນຈະດີກວ່າຖ້າພວກເຮົາພາກັນເວົົ້າເຖິງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ພາລະກິດຫ້າສຸດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກໍາລັງປະຕິບັດ”. ຄໍາທໍານາຍ
ທີຶ່ຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖ່າຍທອດໃນເວລານັົ້ນ ໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ ແລະ
ພຣະທໍາທີຶ່ຖືກຂຽນໂດຍຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຊ້, ຮັບເອົາຄວາມປາຖະໜາ; ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າເອງເທົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ສາມາດອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນໄດ້, ມີພຽງແຕ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຄວາມໝາຍຂອງພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າເອງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດທໍາລາຍ
ຕາປະທັບທັງເຈັດ ແລະ ມາຍໜັງສືມ້ວນໄດ້. ເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ: “ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຮົາກບໍ່ແມ່ນ
ເຊັົ່ນກັນ, ສະນັົ້ນ ຜູ້ໃດກ້າອະທິບາຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແດ່? ເຈົົ້າກ້າ
ອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນບ? ເຖິງແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ ເຢເຣມີຢາ, ໂຢຮັນ ແລະ ເອລີຢາຕ້ອງກັບ
ຄືນມາ, ພວກເຂົາກຈະບກ
ໍ່ ້າທົດລອງ ແລະ ອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນພຣະ
ເມສານ້ອຍ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເມສານ້ອຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດທໍາລາຍຕາປະທັບທັງເຈັດ ແລະ ມາຍໜັງສື
ມ້ວນອອກໄດ້ ແລະ ບໍ່ມຜ
ີ ູ້ໃດສາມາດອະທິບາຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້. ເຮົາບໍ່ກ້າທີຶ່ຈະຍາດແຍ້ງ
ເອົາພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ເຮົາຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຮົາ
ພຽງແຕ່ສາມາດເປນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ. ເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າບ? ບໍ່ມີສິຶ່ງຖືກສ້າງໃດໆ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະກ້າມາຍໜັງສືມ້ວນນັົ້ນອອກໄດ້ ຫື ອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນໄດ້ ແລະ ສະນັົ້ນ
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ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ກ້າອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນເຊັົ່ນກັນ. ເຈົົ້າບໍ່ຄວນພະຍາຍາມອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ.
ທຸກຄົນບໍ່ຄວນພະຍາຍາມອະທິບາຍມັນ. ພວກເຮົາຄວນເວົົ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ; ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດ້ຫາຍທີຶ່ສຸດ. ເຮົາຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ແລະ ພຣະເຢຊູເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ໃນເມືຶ່ອເຮົາບໍ່ມີປະສົບການສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ, ເຮົາ
ພຽງແຕ່ສາມາດເວົົ້າເຖິງພາລະກິດດັົ່ງກ່າວໃນຂອບເຂດຈໍາກັດເທົົ່ານັົ້ນ. ສໍາລັບຄວາມໝາຍຂອງພຣະທໍາ
ທີຶ່ເອຊາຢາ ຫື ພຣະເຢຊູກ່າວໃນເວລາຂອງພວກເຂົາ, ເຮົາຈະບໍ່ຂອະທິບາຍ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ສກສາພຣະຄໍາ
ພີ; ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາຕິດຕາມພາລະກິດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແທ້ຈງິ ແລ້ວ ເຈົົ້າຖືພຣະຄໍາພີເປນ
ພຽງໜັງສືມ້ວນນ້ອຍໆ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມພ
ີ ຽງພຣະເມສານ້ອຍສາມາດເປີດໄດ້ບ?
ນອກຈາກພຣະເມສານ້ອຍແລ້ວ ຜູ້ໃດສາມາດເຮັດໄດ້ແດ່? ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ແຮງ
ໄກທີຶ່ເຮົາຈະກ້າອ້າງວ່າເປນພຣະເຈົົ້າເອງ, ສະນັົ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ວິເຄາະພຣະຄໍາພີ ຫື ວິພາກ
ວິຈານພຣະຄໍາພີຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ. ມັນຈະເປນການດີທີຶ່ສຸດທີຶ່ເຮົາມາສົນທະນາກ່ຽວກັບພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດ ນັົ້ນກຄື ພາລະກິດໃນປດຈຸບັນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເອງປະຕິບັດ. ໃຫ້ພວກເຮົາ
ເບິຶ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືຫັກການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄືແກ່ນແທ້ແຫ່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ໃຊ້ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ເພືຶ່ອພິສູດວ່າ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຮົາຍ່າງໃນປດຈຸບັນນີົ້ຖືກຕ້ອງ ຫື
ບໍ່ ແລະ ໃນລັກສະນະນີົ້ ຈຶ່ງຈະໝັົ້ນໃຈກ່ຽວກັບສິຶ່ງນັົ້ນ”. ຖ້າພວກເຈົົ້າປາຖະໜາທີຶ່ຈະເທດສະໜາ
ຂ່າວປະເສີດ ໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາ, ພວກເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈພຣະຄໍາພີ
ແລະ ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງລາວພາຍໃນ; ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນຈະບໍ່ມີທາງໃຫ້ເຈົົ້າເທດສະ
ໜາຂ່າວປະເສີດໄດ້. ຫັງຈາກທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າໃຈພາບລວມຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງແລ້ວ ແລະ ເຊົາວິພາກວິຈານ
ຂໍ້ພຣະທໍາທີຶ່ຕາຍແລ້ວໃນພຣະຄໍາພີແບບບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ແຕ່ພຽງເວົົ້າເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຄວາມຈິງແຫ່ງຊີວດ
ິ , ເຈົົ້າກຈະສາມາດຮັບເອົາຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາດ້ວຍຫົວໃຈທີຶ່ແທ້ຈິງ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ພຣະບັນຍັດທີພ
ຶ່ ຣະອົງສ້າງຂົ້ນ ແລະ ຫັກການທີຶ່ພຣະອົງຊີົ້ນໍາ
ມະນຸດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ; ເນືົ້ອໃນຂອງພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະອົງປະຕິບັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ, ຄວາມໝາຍທີຶ່ພຣະອົງສ້າງພຣະບັນຍັດ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕໍ່ຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້: ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຄວນ
ເຂົົ້າໃຈ. ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ຂັົ້ນຕອນທີສອງແມ່ນພາລະກິດ
ຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຂັົ້ນຕອນທີຶ່ສາມແມ່ນພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຊັດ
ເຈນກ່ຽວກັບຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດເຫົົ່ານີົ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຕັົ້ງແຕ່ການເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນຈົນເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ,
ທັງໝົດແມ່ນມີສາມຂັົ້ນຕອນ. ແມ່ນຫຍັງຄືແກ່ນແທ້ຂອງແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ? ມີຈກ
ັ ຂັນ
ົ້
ຕອນທີຶ່ຖືກປະຕິບັດໃນພາລະກິດຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີ? ຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ຈະຖືກປະຕິບັດ
ແນວໃດ ແລະ ເປນຫຍັງແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຈຶ່ງຖືກປະຕິບັດໃນລັກສະນະສະເພາະຂອງມັນ? ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້
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ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນຄໍາຖາມທີຶ່ສໍາຄັນ. ພາລະກິດຂອງແຕ່ລະຍຸກມີຄຸນຄ່າໃນການເປນຕົວແທນຂອງ
ຍຸກນັົ້ນໆ. ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດພາລະກິດຫຍັງ? ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດໃນ
ລັກສະນະນັົ້ນ? ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເຢໂຮວາ? ເຊັົ່ນດຽວກັນ ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ
ພາລະກິດຫຍັງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນໃນລັກສະນະໃດ? ມີ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າໃນດ້ານໃດແດ່ທີຶ່ສະແດງອອກໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ ແລະ ໃນແຕ່
ລະຍຸກ? ດ້ານໃດຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງທີຶ່ສະແດງອອກມາໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ? ແລ້ວໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍເດ? ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄໍາຖາມຈໍາເປນທີຶ່ພວກເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ. ອຸປະນິໄສທັງໝົ
ດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍອອກຕະຫອດແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງ. ມັນບໍ່ໄດ້
ຖືກເປີດເຜີຍພຽງແຕ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ຫື ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດເທົົ່ານັົ້ນ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະຖືກ
ເປີດເຜີຍພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນ. ພາລະກິດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ກັບການພິພາກສາ, ຄວາມໂກດຮ້າຍ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ. ພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍບໍ່ສາມາດແທນ ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດ້ ຫື ແທນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ ສາມຂັົ້ນຕອນເຊືຶ່ອມໂຍງກັນເປນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ ແລະ ຂັນ
ົ້ ຕອນທັງໝົດແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ. ຕາມທໍາມະຊາດແລ້ວ ການປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ຖືກແບ່ງອອກເປນ
ຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພາລະກິດທີຶ່ສໍາເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍເປນພາລະກິດທີຶ່ນໍາທຸກສິຶ່ງໄປສູ່ການສິົ້ນສຸດ;
ພາລະກິດທີຶ່ສໍາເລັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ສໍາ
ເລັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ. ສໍາລັບນິມິດຂອງພາລະກິດທີຶ່ຢູ່ໃນ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີນີົ້, ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຮັບເອົາຄວາມຮູ້ ຫື ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ນິມິດເຫາົົ່
ນີົ້ກຍັງເປນປິດສະໜາຢູ່. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ມີພຽງພາລະກິດຂອງພຣະທໍາເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອນໍາ
ໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ແຕ່ຍຸກສຸດທ້າຍບໍ່ແມ່ນຕົວແທນຂອງຍຸກທັງໝົດ. ຍຸກສຸດທ້າຍກເປນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກກຄືຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ເຊິຶ່ງບໍ່ແມ່ນຕົວແທນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ
ຫື ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ນັົ້ນຄືຄວາມຈິງ, ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ພາລະກິດທັງໝົດໃນແຜນການ
ຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຫັນ. ນີົ້ແມ່ນການເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມລກລັບ.
ຄວາມເລິກລັບປະເພດນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມມ
ີ ະນຸດຄົນໃດສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້. ບໍ່ວ່າຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງ
ມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍໍ່າໃດ, ມັນກຍັງເປນພຽງຄໍາເວົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈ
ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄໍາພີ. ໃນການອ່ານພຣະຄໍາພີ, ມະນຸດອາດເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງບາງຢ່າງ,
ອະທິບາຍພຣະທໍາບາງຂໍ້ ຫື ວິເຄາະຂໍ້ຄວາມບາງຂໍ້ ແລະ ບາງບົດທີຶ່ໂດດເດັົ່ນພຽງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ເຂົາ
ຈະບໍ່ສາມາດແກະຄວາມໝາຍທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫັນແມ່ນເປນ
ພຽງພຣະທໍາທີຶ່ຕາຍແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນເຫດການກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຂອງພຣະເຢຊູ
ແລະ ມະນຸດບໍ່ມີທາງໄຂຄວາມເລິກລັບຂອງພາລະກິດນີົ້ໄດ້. ສະນັົ້ນ ຄວາມເລິກລັບຂອງແຜນການ
ຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຈຶ່ງເປນຄວາມເລິກລັບທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ, ເປນຄວາມລີລ
ົ້ ັບທີຶ່ສຸດ ແລະ ມະນຸດບໍ່
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ສາມາດຢງົ່ ເຖິງໄດ້ທັງໝົດ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ,
ນອກຈາກພຣະອົງເອງຈະອະທິບາຍ ແລະ ເປີດເຜີຍສິຶ່ງນັົ້ນໃຫ້ກັບມະນຸດ; ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຈະຍັງ
ເປນປິດສະໜາຕໍ່ມະນຸດຕະຫອດໄປ, ເປນຄວາມເລິກລັບທີຶ່ຖືກປົກປິດໄວ້ຕະຫອດໄປ. ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ
ສໍາລັບຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ; ຖ້າພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ໃນມືົ້ນີົ້, ພວກເຈົົ້າກຈະບໍ່ເຂົົ້າໃຈ
ມັນເຊັົ່ນກັນ. ພາລະກິດຫົກພັນປີນີົ້ຍິຶ່ງເລິກລັບຫາຍກວ່າຄໍາທໍານາຍທັງໝົດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ.
ມັນເປນຄວາມເລິກລັບທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດຕັົ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງຈົນເຖິງປດຈຸບັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜ
ທ່າມກາງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາທົົ່ວຍຸກຕ່າງໆສາມາດຢົ່ງເຖິງຄວາມເລິກລັບນັນ
ົ້ ໄດ້, ຍ້ອນຄວາມເລິກລັບ
ນີົ້ແມ່ນຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກໃນຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຖືກເປີດເຜີຍມາກ່ອນ. ຖ້າພວກ
ເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມເລິກລັບນີົ້ໄດ້ ແລະ ຖ້າພວກເຈົົ້າສາມາດຮັບເອົາຄວາມເລິກລັບນີົ້ໄດ້ທັງໝົ
ດ, ແລ້ວບຸກຄົນໃນສາສະໜາທຸກຄົນກຈະຖືກເອົາຊະນະໂດຍຄວາມເລິກລັບນີົ້. ມີພຽງແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ເທົົ່າ
ນັົ້ນທີຶ່ເປນນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ; ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດປາຖະໜາຢາກເຂົົ້າໃຈຫາຍທີຶ່ສຸດ ແຕ່ມັນກ
ເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບເຂົາຫາຍທີຶ່ສຸດ. ເມືອ
ຶ່ ພວກເຈົົ້າຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈ
ວ່າພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດຫຍັງ ຫື ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດພາລະກິດກ່ຽວກັບຫຍັງ. ຜູ້ຄົນບໍ່
ເຂົົ້າໃຈວ່າເປນຫຍັງພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງກໍານົດກົດບັນຍັດ, ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຂໃຫ້ປວງຊົນຮັກສາກົດ
ບັນຍັດ ຫື ເປນຫຍັງພຣະວິຫານຈຶ່ງຖືກສ້າງຂົ້ນ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ຜູ້ຄົນຈະເຂົົ້າໃຈວ່າ ເປນຫຍັງຊາວ
ອິດສະຣາເອນຈຶ່ງຖືກນໍາພາຈາກອີຢິບໄປສູ່ຖິຶ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກໄປສູ່ການາ
ອານ. ຈົນເຖິງປດຈຸບັນ ບັນຫາເຫົົ່ານີົ້ຈຶ່ງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກ.
ພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍເປນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງສາມຂັົ້ນຕອນ. ມັນເປນພາລະກິດຂອງອີກ
ຍຸກໃໝ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕົວແທນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນ
ປີຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ. ບໍ່ມີຂັົ້ນຕອນໃດສາມາດເປນຕົວແທນພາລະກິດ
ທັງສາມຍຸກໄດ້, ແຕ່ເປນພຽງພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດທັງໝົດ. ຊືຶ່ຂອງພຣະເຢໂຮວາບໍ່ສາມາດ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດໄດ້. ຄວາມຈິງທີຶ່ວ່າ ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດບໍ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່
ພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດເທົົ່ານັົ້ນ. ພຣະເຢໂຮວາສ້າງຕັົ້ງພຣະບັນຍັດເພືຶ່ອມະນຸດ ແລະ ວາງຂໍ້ພຣະບັນຍັດ
ເຫົົ່ານັົ້ນໃຫ້ກັບພວກເຂົາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມະນຸດສ້າງພຣະວິຫານ ແລະ ແທ່ນບູຊາ; ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງ
ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດເທົົ່ານັົ້ນ. ພາລະກິດນີົ້ທພ
ີຶ່ ຣະອົງປະຕິບັດບໍ່
ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງເປນພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມະນຸດຮັກສາພຣະບັນຍັດ ຫື ພຣະອົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າພຽງໃນພຣະວິຫານ ຫື ພຣະອົງເປນພຽງພຣະເຈົົ້າຕໍ່ໜ້າແທ່ນບູຊາເທົົ່ານັົ້ນ. ການເວົົ້າ
ແບບນັົ້ນຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ພາລະກິດທີຶ່ສໍາເລັດພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດກເປນຕົວແທນໃຫ້ພຽງແຕ່
ຍຸກໃດໜຶ່ງ. ດັົ່ງນັົ້ນ ຖ້າພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດກ
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ຈະກໍານົດພຣະເຈົົ້າໃນຄວາມໝາຍດັົ່ງຕໍ່ໄປນີົ້ ໂດຍເວົົ້າວ່າ “ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າໃນພຣະວິຫານ
ແລະ ເພືຶ່ອຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ ພວກເຮົາຕ້ອງນຸ່ງເສືົ້ອຄຸມປະໂລຫິດ ແລະ ເຂົົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ”. ຖ້າ
ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນບໍ່ໄດ້ເກີດຂົ້ນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດ້ສືບຕໍ່ມາຈົນເຖິງທຸກມືນ
ົ້ ີົ້
ມະນຸດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າຍັງມີຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ. ຖ້າພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເທົົ່ານັົ້ນ
ແລ້ວມວນມະນຸດກຈະຮູ້ແຕ່ວ່າພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ສາມາດໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ອະໄພຄວາມຜິດ
ບາບໃຫ້ມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ມະນຸດຈະຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າພຣະອົງເປນອົງບລິສຸດ ແລະ ອົງໄຮ້ດຽງສາ ແລະ
ຍ້ອນເຫັນແກ່ມະນຸດ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດສະຫະພຣະອົງເອງ ແລະ ຍອມຖືກຄງໃສ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
ມະນຸດຈະຮູ້ແຕ່ພຽງສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ ແຕ່ຈະບໍ່ເຂົົ້າໃຈໃນສິຶ່ງອືຶ່ນໃດເລີຍ. ສະນັົ້ນແຕ່ລະຍຸກສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ສໍາລັບສ່ວນໃດຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າຄືຕົວແທນໃນ
ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ສ່ວນໃດຄືຕົວແທນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສ່ວນໃດຄືຕົວແທນໃນຍຸກ
ປດຈຸບັນ ແມ່ນຂົ້ນຢູ່ກັບທັງສາມຍຸກ. ເມືຶ່ອສາມຍຸກໄດ້ລວມເຂົົ້າກັນເປນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນແລ້ວ
ທັງສາມຍຸກຈະສາມາດເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ທັງໝົດ. ພຽງແຕ່ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ມາຮູ້ຈັກ
ທັງສາມຂັົ້ນຕອນນີົ້ທັງໝົດ ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະສາມາດເຂົົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ. ບໍ່ມີຂັົ້ນຕອນໃດໃນສາມຂັົ້ນ
ຕອນທີຶ່ສາມາດຕັດອອກໄດ້. ຫລັງຈາກໄດ້ຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ແລ້ວ ເຈົົ້າຈະເຫັນອຸປະ
ນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສໍາເລັດພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດບໍ່ໄດ້ພິສູດ
ວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດ ແລະ ຄວາມຈິງທີຶ່ວ່າ ພຣະອົງສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງ
ການໄຖ່ບາບບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົົ້າຈະໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດຕະຫອດໄປ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເປນ
ການສະຫຼຸບໂດຍມະນຸດເອງ. ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນ
ພຽງໄມ້ກາງແຂນເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ໄມ້ກາງແຂນເທົາົ່ ນັົ້ນທີຶ່ເປນຕົວແທນຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົາົ້ .
ການເວົົ້າແບບນັົ້ນກຈະເປນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ໃນຂັົ້ນຕອນປດຈຸບັນ ພຣະເຈົົ້າພຽງປະຕິບັດ
ພາລະກິດກ່ຽວກັບພຣະທໍາເປນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເວົົ້າວ່າພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍມີຄວາມເມດຕາຕໍ່
ມະນຸດຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງນໍາມາມີພຽງການຕີສອນ ແລະ ການພິພາກສາເທົົ່ານັົ້ນ. ພາລະກິດ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍເປີດເຜີຍພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ແລະ ຄວາມລກລັບທັງໝົດທີຶ່
ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈມັນໄດ້, ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຈຸດຈົບຂອງມະນຸດຊາດ
ແລະ ສິົ້ນສຸດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນທັງໝົດທ່າມກາງມະນຸດຊາດ. ຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ຈະນໍາພາທຸກສິຶ່ງໄປສູ່ການສິົ້ນສຸດ. ຄວາມລກລັບທັງໝົດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈຈະໄດ້
ຖືກເປີດເຜີຍເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະໄດ້ຢົ່ງເຖິງຄວາມລກລັບດັົ່ງກ່າວຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈ
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຊາດຈຶ່ງຈະສາມາດຖືກຈັດແບ່ງອອກຕາມປະເພດຂອງໃຜ
ມັນ. ມີພຽງແຕ່ຫລັງຈາກແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີໄດ້ສໍາເລັດລົງ ມະນຸດຈຶ່ງຈະສາມາດເຂົົ້າໃຈເຖິງ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ ເພາະວ່າໃນຕອນນັົ້ນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງກຈະສິົ້ນສຸດລົງເຊັົ່ນ
184

ກັນ. ບັດນີົ້ ພວກເຈົົ້າໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ແມ່ນຫຍັງຄືອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ? ເຈົົ້າກ້າເວົົ້າບວ່າພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພຽງແຕ່ກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ບໍ່ເຮັດສິຶ່ງອືຶ່ນ
ອີກ? ເຈົົ້າຈະບໍ່ກ້າສະຫຼຸບແບບນັົ້ນ. ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບ,
ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ທໍາລາຍຕາປະທັບທັງເຈັດ. ແຕ່ບໍ່ມີໃຜກ້າສະຫຼຸບແບບນັົ້ນ.
ຄົນອືຶ່ນອາດເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະມຸດ, ແຕ່ສິຶ່ງນີກ
ົ້ ຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຍັງມີຄນ
ົ
ອືຶ່ນອາດເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດພຽງແຕ່ກ່າວພຣະທໍາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ເຮັດໝາຍສໍາຄັນ
ແລະ ການອັດສະຈັນ, ແຕ່ເຈົົ້າຈະກ້າເວົົ້າໃນລັກສະນະນີົ້ອີກຢູ່ບ, ຍ້ອນພຣະເຢຊູກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ
ແລະ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ການອັດສະຈັນ, ດັົ່ງນັົ້ນ ເຈົົ້າຈະບໍ່ກ້າກໍານົດພຣະເຈົົ້າຢ່າງ
ງ່າຍໆແບບນີົ້ອີກ. ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີແມ່ນຫາກມາ
ເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ. ມີພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ພາລະກິດທັງໝົດຖືກເປີດເຜີຍອອກໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ຖືກ
ປະຕິບັດໃນທ່າມກາງມະນຸດ ມະນຸດຊາດທັງປວງຈຶ່ງຈະຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນ. ເມືຶ່ອພາລະກິດໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງສົມບູນ, ຄວາມເລິກ
ລັບທັງປວງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈກຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກ, ຄວາມຈິງທຸກຢ່າງທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈກ່ອນໜ້ານີົ້ກຈະ
ຖືກເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂົ້ນ ແລະ ມະນຸດຊາດຈະຮັບຮູ້ເຖິງເສັົ້ນທາງ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນ
ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ຈະຖືກປະຕິບັດໃນຂັົ້ນຕອນປດຈຸບັນ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດເດີນໃນປດຈຸບັນເປນເສັົ້ນທາງແຫ່ງໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ເສັົ້ນທາງແຫ່ງ
ຄວາມທຸກທລະມານ ແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດກິນ ດືຶ່ມ ແລະ ຊືຶ່ນຊົມທຸກມືົ້ນີົ້ແມ່ນ
ແຕກຕ່າງຢ່າງສິົ້ນເຊີງຈາກສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດໄດ້ຮັບຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດ ແລະ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ສິງຶ່ ທີຶ່
ມະນຸດຮຽກຮ້ອງໃນປດຈຸບັນບໍ່ຄືກັບສິຶ່ງທີຶ່ຮຽກຮ້ອງໃນອະດີດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກບໍ່ຄືກັບສິຶ່ງທີຶ່ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງຈາກມະນຸດໃນຍຸກພຣະບັນຍັດ. ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືສິຶ່ງທີຶ່ຮຽກຮ້ອງຈາກມະນຸດພາຍໃຕ້
ກົດພຣະບັນຍັດໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນ? ມັນກ
ບໍ່ມີຫຍັງຫາຍໄປກວ່າໃຫ້ມະນຸດຮັກສາວັນຊະບາໂຕ ແລະ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ໃນຍຸກ
ນັົ້ນບໍ່ມີຜູ້ໃດເຮັດວຽກໃນວັນຊະບາໂຕ ແລະ ລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ແຕ່ໃນປດຈຸບັນ
ບໍ່ເປນແບບນັົ້ນ. ໃນວັນຊະບາໂຕ ມະນຸດຈະເຮັດວຽກ, ຊຼຸມນຸມ ແລະ ອະທິຖານເປນປົກກະຕິ ແລະ
ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມໃດໆສໍາລັບພວກເຂົາ. ສ່ວນຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ນັົ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບບັບຕິດສະ
ມາ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົດອາຫານ, ຫັກເຂົົ້າຈີຶ່, ດືມ
ຶ່ ເຫົົ່າ, ຜ້າ
ປົກຄຸມຫົວ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາລ້າງຕີນໃຫ້ຄົນອືຶ່ນ. ໃນປດຈຸບັນ ກົດເກນເຫົົ່ານີົ້ຖືກຍົກເລີກໄປໝົດ
ແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຈາກມະນຸດແມ່ນເພິຶ່ມຫາຍຂົ້ນ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ລົງເລິກເຂົົ້າໄປຢ່າງບໍ່ສິົ້ນສຸດ ແລະ ທາງເຂົົ້າຂອງມະນຸດແມ່ນຍິຶ່ງສູງຂົ້ນ. ໃນອະດີດ
ພຣະເຢຊູວາງມືຂອງພຣະອົງໃສ່ມະນຸດ ແລະ ອະທິຖານ ແຕ່ປດຈຸບັນເມືຶ່ອທຸກສິຶ່ງໄດ້ກ່າວໄປໝົດ
ແລ້ວ ຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງກັບການວາງມືໃສ່ມະນຸດ? ພຽງພຣະທໍາເທົົ່ານັົ້ນກສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້
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ແລ້ວ. ເມືອ
ຶ່ ພຣະອົງວາງມືຂອງພຣະອົງໃສ່ມະນຸດໃນອະດີດ, ມັນແມ່ນການໃຫ້ພອນມະນຸດ ແລະ ຍັງ
ເປນການຮັກສາເຂົາໃຫ້ຫາຍຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ. ນີົ້ແມ່ນວິທີທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນເວລານັົ້ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນແບບນັົ້ນໃນປດຈຸບັນ. ທຸກມືົ້ນີົ້ ພຣະວິນຍານບລິສຸດໃຊ້ພຣະທໍາ
ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ເພືຶ່ອບັນລຸຜົນ. ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຖືກເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນຕໍ່ພວກເຈົົ້າ
ແລະ ພວກເຈົົ້າຄວນນໍາພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນເຂົົ້າສູ່ການປະຕິບັດດັົ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າໄດ້ຖືກມອບໝາຍໄວ້.
ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຄືຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ; ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປາຖະໜາທີຶ່ຈະ
ປະຕິບັດ. ຜ່ານທາງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົົ້າບັນລຸ ແລະ ເຈົົ້າພຽງແຕ່ນໍາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຂົົ້າສູ່ການປະຕິບັດໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່
ຈໍາເປນຕ້ອງວາງມືໃສ່ໃຜ. ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ “ຂໃຫ້ວາງມືຂອງພຣະອົງໃສ່ຂ້ານ້ອຍ! ຂໃຫ້ວາງມື
ຂອງພຣະອົງໃສ່ຂ້ານ້ອຍເພືຶ່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະອົງ ແລະ ເພືຶ່ອຂ້ານ້ອຍຈະເປນສ່ວນໜຶ່
ງຂອງພຣະອົງ”. ທຸກສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນການປະຕິບັດທີຶ່ຫ້າສະໄໝໃນອະດີດ, ປດຈຸບັນນີົ້ໄດ້ເຊົາໃຊ້ແລ້ວ,
ເພາະວ່າຍຸກໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ. ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດຕາມຍຸກ, ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍ
ບັງເອີນ ຫື ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບໃດໜຶ່ງທີຶ່ກໍານົດຂົ້ນ. ຍຸກໄດ້ປ່ຽນໄປ ແລະ ຍຸກໃໝ່
ຈໍາເປນຕ້ອງມີພາລະກິດໃໝ່. ສິຶ່ງນີົ້ເປນຄວາມຈິງຂອງທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ ແລະ ສະນັົ້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈງຶ່ ບໍ່ເຄີຍຖືກເຮັດຊໍໍ້າກັນຈັກເທືຶ່ອ. ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ
ພາລະກິດປະເພດດັົ່ງກ່າວຫາຍພສົມຄວນ ເຊັົ່ນ: ການຮັກສາຄົນເຈັບປ່ວຍ, ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ການ
ວາງມືຂອງພຣະອົງໃສ່ມະນຸດເພືຶ່ອອະທິຖານໃຫ້ກັບເຂົາ ແລະ ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ແຕ່ການ
ປະຕິບັດແບບນັົ້ນອີກຄັົ້ງຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນປດຈຸບັນ. ໃນເວລານັົ້ນ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ມັນເປນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ໃນຍຸກນັົ້ນແມ່ນມີ
ຄວາມເມດຕາກະລຸນາຕມ
ໍ່ ະນຸດຢ່າງຫວງຫາຍ. ບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາຈ່າຍລາຄາ ບໍ່ວ່າໃນຮູບ
ແບບໃດກຕາມ ແລະ ຕາບໃດທີຶ່ເຂົາມີຄວາມເຊືຶ່ອ ເຂົາກຈະໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາ. ທຸກຄົນຖືກ
ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເມດຕາຢ່າງຫວງຫາຍ. ປດຈຸບັນນີົ້ ຍຸກໄດ້ປ່ຽນແປງແລ້ວ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ້າວໜ້າຂົ້ນ. ການຕໍ່ຕ້ານຂອງມະນຸດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ສົກກະປົກພາຍໃນມະນຸດຈະຖືກ
ລົບລ້າງຜ່ານການຕີສອນ ແລະ ການພິພາກສາ. ຂັົ້ນຕອນນັົ້ນເປນຂັົ້ນຕອນແຫ່ງການໄຖ່ບາບ, ພຣະເຈົົ້າ
ຈໍາເປນຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດດ້ວຍວິທີນັົ້ນ ເຊິຶ່ງພຣະອົງໄດ້ສະແດງພຣະຄຸນຢ່າງພຽງພໃຫ້ມະນຸດໄດ້
ຊືຶ່ນຊົມ ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບ ແລະ ດ້ວຍວິທີທາງແຫ່ງພຣະຄຸນ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ການອະໄພຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ຂັົ້ນຕອນປດຈຸບັນນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່
ຊອບທໍາພາຍໃນມະນຸດດ້ວຍວິທີການຕີສອນ, ການພິພາກສາ, ການລົງໂທດດ້ວຍພຣະທໍາ ພ້ອມ
ດ້ວຍວິໄນ ແລະ ການເປີດເຜີຍພຣະທໍາ ເພືຶ່ອມະນຸດຈະໄດ້ລອດພົົ້ນ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງກວ່າ
ການໄຖ່ບາບ. ຄວາມກະລຸນາໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນພຽງພສໍາລັບການຊືຶ່ນຊົມຂອງມະນຸດ; ບັດນີົ້
ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ສໍາຜັດກັບພຣະຄຸນນີົ້ແລ້ວ, ພວກເຂົາບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງຊືຶ່ນຊົມມັນອີກຕໍ່ໄປ. ພາລະກິດນີົ້
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ໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດມັນອີກຕໍ່ໄປ. ບັດນີົ້ ມະນຸດຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຜ່ານການ
ພິພາກສາແຫ່ງພຣະທໍາ. ຫລັງຈາກທີມ
ຶ່ ະນຸດຖືກຕັດສິນ, ຕີສອນ ແລະ ຊໍາລະລ້າງ ຈາກນັົ້ນອຸປະນິໄສ
ຂອງພວກເຂົາກໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ. ທັງໝົດນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາໄດ້ກ່າວບ? ແຕ່ລະຂັນ
ົ້
ຕອນຂອງພາລະກິດແມ່ນຖືກປະຕິບັດອີງຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ອີງຕາມ
ຍຸກສະໄໝນັົ້ນ. ພາລະກິດທັງໝົດມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມ
ລອດພົົ້ນຄັົ້ງສຸດທ້າຍ ເພືອ
ຶ່ ມະນຸດອາດມີຈຸດໝາຍປາຍທາງທີຶ່ດີໃນອະນາຄົດ ແລະ ເພືຶ່ອມະນຸດຊາດຈະ
ໄດ້ຖືກຈັດແບ່ງອອກອີງຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາໃນທີຶ່ສຸດ.
ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາ. ການປ່ຽນແປງຄັົ້ງຍິຶ່ງໃຫຍ່ຈະເກີດຜົນໃນ
ມະນຸດໂດຍຜ່ານວິທີທາງແຫ່ງພຣະທໍາ. ການປ່ຽນແປງໃນປດຈຸບັນແມ່ນມີຜົນຕໍ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ຍອມຮັບ
ເອົາພຣະທໍາຫາຍກວ່າຕໍ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ຍອມຮັບເອົາໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັົ້ນ ພວກມານຮ້າຍແມ່ນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກມະນຸດໂດຍການ
ເອົາມືວາງໃສ່ມະນຸດ ແລ້ວອະທິຖານ ແຕ່ການຂັບໄລ່ມານຮ້າຍແບບນັົ້ນບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງຄວາມເສືຶ່ອມ
ຊາມອອກຈາກຈິດໃຈຂອງມະນຸດເລີຍ ມະນຸດໄດ້ຮັບການຮັກສາຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງເຂົາ ແລະ
ຮັບການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງເຂົາ ແຕ່ສໍາລັບວິທີການລົບລ້າງອຸປະນິໄສອັນເສືຶ່ອມຊາມແບບ
ຊາຕານໃນມະນຸດນັົ້ນ, ພາລະກິດນີົ້ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເທືຶ່ອ. ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົົ້ນ ແລະ ຮັບ
ການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມເຊືຶ່ອເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ທໍາມະຊາດຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ຍັງຝງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດ້
ຮັບການອະໄພຜ່ານກິດຈະການຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແຕ່ນີົ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມບາບໃນພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພຜ່ານເຄືຶ່ອງ
ບູຊາໄຖ່ບາບ ແຕ່ສໍາລັບວິທີທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບອີກຕໄໍ່ ປ ແລະ ວິທທ
ີ ຈ
ຶ່ີ ະທໍາລາຍ
ລ້າງ ແລະ ປ່ຽນແປງທໍາມະຊາດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາຢ່າງສິົ້ນເຊີງນັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂ
ບັນຫານີົ້ເລີຍ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພ ແລະ ນີົ້ກຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການຖືກ
ຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ມະນຸດຍັງສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບອຸປະນິໄສອັນເສືຶ່ອມຊາມແບບ
ຊາຕານຄືເກົົ່າ. ເມືຶ່ອເປນເຊັົ່ນນີົ້ ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມ
ຊາມແບບຊາຕານຂອງພວກເຂົາ ເພືຶ່ອທໍາມະຊາດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກ
ທໍາລາຍລ້າງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄວາມເສືຶ່ອມຊາມເກີດຂົ້ນອີກຕໍ່ໄປ, ດ້ວຍວິທີນີົ້ຈະເຮັດໃຫ້
ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່. ແຕ່ມະນຸດຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຫົນທາງແຫ່ງການເຕີບໂຕ
ຂອງຊີວິດ, ຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຫົນທາງໃນການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງ
ພວກເຂົາ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເສັົ້ນທາງດັົ່ງກ່າວນີົ້ ເພືຶ່ອອຸປະນິໄສຂອງພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງ ເພືຶ່ອທຸກສິຶ່ງທີຶ່
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ພວກເຂົາປະຕິບັດຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພືຶ່ອພວກເຂົາຈະປະຖິົ້ມອຸປະນິໄສຊົົ່ວ
ຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມໂຊມ, ເພືຶ່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເປນອິດສະຫະຈາກອິດທິພົນແຫ່ງຄວາມມືດຂອງຊາຕານ
ແລະ ຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສົມບູນ. ເມືຶ່ອນັົ້ນມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ. ໃນເວລາທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູປະຕິດບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອົງ
ຍັງມືດມົວຢູ່ ແລະ ບໍ່ທັນແຈ່ມແຈ້ງເທືຶ່ອ. ມະນຸດເຊືຶ່ອສະເໝີວ່າ ພຣະອົງເປນບຸດຊາຍຂອງເດວິດ ແລະ
ປະກາດພຣະອົງໃຫ້ເປນສາສະດາທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ມີຄວາມເມດຕາກະລຸນາທີຶ່ໄຖ່ບາບ
ໃຫ້ກັບມະນຸດ. ຍ້ອນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ ບາງຄົນກໄດ້ຮັບການປິີ່ນປົວພຽງແຕ່ໄດ້ຈັບບາຍ
ຂອບເສືົ້ອຜ້າຂອງພຣະອົງ; ຄົນຕາບອດກສາມາດເຫັນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄົນຕາຍຍັງສາມາດຟືັ້ນຄືນໄດ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຄົົ້ນພົບອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍອັນເສືຶ່ອມຊາມທີຶ່ຝງເລິກຢູ່ພາຍໃນຕົວ
ພວກເຂົາ ຫື ພວກເຂົາບຮ
ໍ່ ູ້ວິທີທາງກໍາຈັດອຸປະນິໄສນັົ້ນອອກໄປ. ມະນຸດໄດ້ຮັບພຣະກະລຸນາຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມສຸກຂອງຮ່າງກາຍ, ຄວາມສັດທາພຽງຄົນດຽວກນໍາ
ການອວຍພອນມາເຖິງຄອບຄົວທັງໝົດ, ການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ສ່ວນທີຶ່ເຫືອ
ແມ່ນເປນການກະທໍາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ການມີສິນທໍາ. ຖ້າມະນຸດສາມາດດໍາລົງຊີວິດບົນພືົ້ນຖານ
ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ ພວກເຂົາຖືວ່າເປນຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ເໝາະສົມທີຶ່ສຸດ. ມີພຽງຜູ້ເຊືຶ່ອແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນເມືຶ່ອຕາຍໄປຈະ
ໄດ້ໄປສູ່ສະຫວັນ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົົ້ນແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຂົາ ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ເຄີຍເຂົົ້າໃຈຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດເລີຍ. ພວກເຂົາສ້າງແຕ່ຄວາມບາບ ສ້າງບາບແລ້ວກ
ສະຫະພາບບາບ. ເຮັດແບບນັົ້ນຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກໂດຍບໍ່ມີການຄົົ້ນຄິດຫາເສັົ້ນທາງເພືຶ່ອປ່ຽນແປງອຸປະ
ນິໄສຂອງພວກເຂົາເລີຍ. ນັົ້ນຄືສະພາບຂອງມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແລ້ວມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມ
ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນບ? ບ!ໍ່ ສະນັົ້ນ ຫລັງຈາກພາລະກິດຍຸກນັົ້ນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ກຍັງມີພາລະກິດຂອງ
ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ. ພາລະກິດຍຸກນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດບລິສຸດໂດຍວິທີທາງ
ແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ເປນການມອບຫົນທາງໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດຕາມ. ຍຸກນີົ້ຈະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ຫື ມີ
ຄວາມໝາຍ ຖ້າຍັງມີການສືບຕໍ່ກໍາຈັດມານຮ້າຍ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ການລົບລ້າງທໍາມະຊາດ
ແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດລົົ້ມເຫວ ແລະ ມະນຸດກຈະຢຸດຢູ່ໃນການໃຫ້ອະໄພບາບຂອງພວກ
ເຂົາ. ໂດຍຜ່ານການຖວາຍບາບ ມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ ນັົ້ນ
ກຄືຍ້ອນພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບດ້ວຍການຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ແລະ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ເອົາຊະນະຊາຕານ ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບ. ແຕ່ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງມະນຸດຍັງຄົງເສືຶ່ອມຊາມຢູ່ ມະນຸດຍັງສາມາດສ້າງບາບ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຍັງບໍ່
ໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອ
ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອຊາມຂອງມະນຸດ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ.
ຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ່າຂັົ້ນຕອນທີຜ
ຶ່ ່ານມາ ພ້ອມທັງມີຜົນປະໂຫຍດຫາຍກວ່າ ເພາະວ່າ
ເປນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາທີຶ່ສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍກົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອປ
ຸ ະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບ
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ການປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງໝົດ; ເປນຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ລະອຽດຂົ້ນຫາຍ. ສະນັົ້ນ ການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ສໍາເລັດຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ສໍາເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນເພືຶ່ອຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ.
ການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ວິທີການຂອງພຣະວິນຍານ
ແລະ ຕົວຕົນຂອງພຣະວິນຍານໂດຍກົງ, ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ສາມາດສໍາຜັດ ຫື ເຫັນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ ຫື ມະນຸດບໍ່ສາມາດຫຍັບເຂົົ້າໃກ້ໄດ້. ຖ້າພຣະອົງພະຍາຍາມຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນໃນລັກສະນະຂອງພຣະວິນຍານ, ມະນຸດກຈະບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງໄດ້.
ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ສວມໃສ່ຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງ, ມັນກຈະບໍ່ມີທາງທີຶ່ມະນຸດຈະຮັບ
ເອົາຄວາມລອດພົົ້ນນີົ້ໄດ້. ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ມີຫົນທາງໃນການເຂົົ້າຫາພຣະອົງ, ເຊັົ່ນດຽວກັນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ສາມາດເຂົົ້າໃກ້ກອ
້ ນເມກຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້. ມີພຽງການກາຍມາເປນມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງເທົົ່ານັົ້ນ,
ນັົ້ນກຄື ມີພຽງແຕ່ການເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງສະຖິດເຂົົ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດທີຶ່ພຣະອົງບັງເກີດ
ເຂົົ້າສູ່ເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດພຣະທໍາໃນທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄດ້ເປນ
ການສ່ວນຕົວ. ແລ້ວເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຈະສາມາດເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງດ້ວຍຕົວ
ເຂົາເອງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຈະໄດ້ເຂົົ້າສູ່ການຄອບຄອງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍວິທີ
ນີົ້ຈຶ່ງຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດ
ທີຶ່ມາຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອສາມາດຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ດັົ່ງກ່າວນີົ້ໄດ້ ຫື ບໍ່ມີ
ມະນຸດແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້. ຖ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດໂດຍກົງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ມະນຸດຊາດທັງປວງກຈະຖືກໂຈມຕີໃຫ້ລົົ້ມລົງ ຫື ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ
ພວກເຂົາກບໍ່ມີທາງຈະໄດ້ສໍາຜັດກັບພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາຈະຖືກຊາຕານຈັບເປນຊະເລີຍຢ່າງສົມບູນ.
ການບັງເກີດຄັົ້ງທີໜຶ່ງແມ່ນເພືຶ່ອໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ, ເພືຶ່ອໄຖ່ບາບເຂົາໂດຍ
ຜ່ານຮ່າງກາຍທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູ ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກໄມ້ກາງ
ແຂນ, ແຕ່ອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນມະນຸດ. ການບັງເກີດຄັົ້ງທີສອງບໍ່ແມ່ນ
ເພືຶ່ອເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນເຄືຶ່ອງບູຊາໄຖ່ບາບອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນແມ່ນເພືຶ່ອຊ່ວຍຄົນທີຶ່ຖືກໄຖ່
ຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສົມບູນ. ເຮັດແບບນີົ້ກເພືຶ່ອວ່າຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບອະໄພໂທດຈະລອດພົົ້ນຈາກ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາອາດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດຢ່າງສົມບູນ
ແລະ ເພືຶ່ອພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອຸປະນິໄສ, ກາຍເປນຄົນທີຶ່ລອດພົົ້ນຈາກ
ອິດທິພົນແຫ່ງຄວາມມືດຂອງຊາຕານ ແລະ ກັບຄືນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີແຕ່ໃນວິທີນີົ້
ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຈະໄດ້ພົົ້ນຈາກບາບຢ່າງສົມບູນ. ຫັງຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດ້ມາເຖິງຈຸດສິົ້ນ
ສຸດ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຈົົ້າກເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ ເຊິຶ່ງສືບຕຈ
ໍ່ ົນ
ເຖິງຍຸກສຸດທ້າຍທີຶ່ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດບລິສຸດຢ່າງສົມບູນຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການ
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ຂ້ຽນຕີມະນຸດຊາດຍ້ອນຄວາມກະບົດຂອງພວກເຂົາ. ພຽງແຕ່ເມືຶ່ອນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຈະສິົ້ນສຸດ
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົົ້າສູ່ການພັກຜ່ອນ. ສະນັົ້ນ ໃນທັງສາມຂັົ້ນຕອນ
ຂອງພາລະກິດ, ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງພຽງແຕ່ສອງຄັົ້ງເພືອ
ຶ່ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ທ່າມກາງມະນຸດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ. ນັົ້ນກເພາະວ່າ ມີພຽງໜຶ່ງໃນສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດເທົົ່າ
ນັົ້ນທີຶ່ເປນການນໍາພາມະນຸດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີຶ່ອີກສອງຂັົ້ນຕອນ
ປະກອບດ້ວຍພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ. ມີພຽງແຕ່ການກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າ
ຈຶ່ງສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູຄ
່ ຽງຂ້າງກັບມະນຸດ, ຜະເຊີນກັບການທົນທຸກໃນໂລກ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດໃນ
ຮ່າງກາຍເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາ. ມີພຽງແຕ່ໃນວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດສະໜອງຫົນທາງທີຶ່ເປນ
ຈິງໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນຖານະສິຶ່ງຖືກສ້າງ. ມັນແມ່ນຜ່ານການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ ແລະ ບໍ່
ແມ່ນໄດ້ຮັບມາຈາກສະຫວັນໂດຍກົງຍ້ອນຄໍາອະທິຖານຂອງເຂົາ. ເພາະວ່າມະນຸດມາຈາກເນືົ້ອໜັງ
ແລະ ເລືອດ, ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ມີທາງເຫັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້, ແຮງໄກທີຶ່ເຂົາຈະເຂົົ້າເຖິງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງ. ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດສໍາຜັດລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ມີພຽງແຕ່ວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດເຂົົ້າໃຈຫົນທາງທັງໝົດ ແລະ ຄວາມຈິງທັງໝົດ ແລະ ຮັບ
ເອົາຄວາມລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ. ການບັງເກີດຄັົ້ງທີສອງແມ່ນພຽງພທີຶ່ຈະກໍາຈັດຄວາມຜິດບາບຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາບລິສຸດຢ່າງສົມບູນ. ສະນັົ້ນ ຍ້ອນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ
ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງຈຶ່ງຈະນໍາໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ ແລະ ສຸດທ້າຍ ຄວາມໝາຍ
ຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ . ຫັງຈາກນັົ້ນ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງກຈະສິົ້ນສຸດລົງທັງໝົດ . ຫັງຈາກການເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ,
ພຣະອົງຈະບໍ່ເກີດເປນມະນຸດເປນຄັົ້ງທີສາມເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ການ
ຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງແມ່ນເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດແລ້ວ. ການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
ແມ່ນການຮັບເອົາຄົນທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ມະນຸດຊາດທັງປວງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
ແມ່ນຈະຖືກແບ່ງອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ. ພຣະອົງຈະບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດ
ພົົ້ນອີກຕໍ່ໄປ ຫື ພຣະອົງຈະບໍ່ກັບຄືນສູ່ເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃດໜຶ່ງອີກ. ໃນພາລະກິດຂອງ
ຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະທໍາແມ່ນຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າການສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນ ແລະ ສິດ
ອໍານາດຂອງພຣະທໍາກຢູເ່ ໜືອໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນທັງປວງ. ພຣະທໍາເປີດໂປງອຸປະນິໄສທີຶ່
ເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດທີຶ່ຖກ
ື ຝງເລິກຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ເຈົົ້າບໍ່ມີທາງຮູ້ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນດ້ວຍຕົວເຈົົ້າເອງ
ໄດ້. ເມືຶ່ອສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນຖືກເປີດເຜີຍອອກຕໍ່ໜ້າເຈົົ້າຜ່ານພຣະທໍາ, ເຈົົ້າກຈະຄົົ້ນພົບສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນໂດຍທໍາ
ມະຊາດ; ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດປະຕິເສດສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນໄດ້ ແລະ ເຈົົ້າກຈະເຊືຶ່ອຢ່າງແທ້ຈິງ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິດ
ອໍານາດຂອງພຣະທໍາບ? ນີົ້ແມ່ນຜົນທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາໄດ້ບັນລຸໃນປດຈຸບັນ. ສະນັົ້ນ ມັນບໍ່
ແມ່ນຜ່ານການຮັກສາຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ມະນຸດຈຶ່ງຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກ
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ຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາຢ່າງສົມບູນ ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນຜ່ານການສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ການເຮັດໃນ
ສິຶ່ງອັດສະຈັນທີຶ່ພວກເຂົາສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້. ລິດອໍານາດໃນການຮັກສາ
ຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍນັົ້ນເປນພຽງການໃຫ້ຄວາມເມດຕາກະລຸນາຕໍ່ມະນຸດເທົົ່າ
ນັົ້ນ, ແຕ່ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດຍັງເປນຂອງຊາຕານ ແລະ ອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມກຍັງຄົງຢູ່
ພາຍໃນມະນຸດ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ສິງຶ່ ທີຶ່ຍັງບໍ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສະອາດກຍັງເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຜິດ
ບາບ ແລະ ຄວາມສົກກະປົກຢູ່. ມີພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ເຂົາຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດຜ່ານການປະຕິບັດ
ຂອງພຣະທໍາ ເຂົາຈຶ່ງຈະສາມາດຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກາຍມາເປນມະນຸດທີຶ່ສັກສິດ. ເມືອ
ຶ່
ມານຮ້າຍຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກມະນຸດ ແລະ ພວກເຂົາຖືກໄຖ່ບາບ, ສິຶ່ງນີົ້ພຽງແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ລອດພົົ້ນຈາກມືຂອງຊາຕານ ແລະ ກັບຄືນສູ່ພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຫາກ
ປາສະຈາກການຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດ ຫື ຖືກປ່ຽນແປງໂດຍພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາກຍັງຈະເປນມະນຸດທີຶ່
ເສືຶ່ອມຊາມ. ພາຍໃນມະນຸດກຍັງຈະມີຄວາມສົກກະປົກ, ມີການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ກະບົດ; ມະນຸດພຽງ
ແຕ່ກັບຄືນຫາພຣະເຈົົ້າຜ່ານການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ເຂົາບໍ່ມຄ
ີ ວາມຮູ້ແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍ
ດຽວກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍັງສາມາດຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ກະບົດຕໍ່ພຣະອົງ. ກ່ອນທີຶ່ມະນຸດຈະຖືກໄຖ່
ບາບ, ພິດຫາຍຢ່າງຂອງຊາຕານຖືກຝງເລິກພາຍໃນໃຈຂອງເຂົາແລ້ວ ແລະ ຫັງຈາກເວລາຫາຍພັນປີ
ທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ສິຶ່ງນັົ້ນກາຍເປນທໍາມະຊາດຢ່າງໝັົ້ນຄົງຂອງມະນຸດໃນການ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ ເມືຶ່ອມະນຸດຖືກໄຖ່ບາບ, ມັນກບໍ່ຕ່າງຫຍັງຈາກການໄຖ່ບາບທີຶ່ມະນຸດໄດ້ຊືົ້
ມາດ້ວຍລາຄາສູງ, ແຕ່ທາໍ ມະຊາດທີຶ່ເປນພິດຢູ່ພາຍໃນເຂົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກກໍາຈັດ. ມະນຸດທີຶ່ສົກກະປົກ
ຫາຍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງກ່ອນພວກເຂົາຈະເໝາະສົມໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ. ດ້ວຍວິທີຂອງ
ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີນ,ີົ້ ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກແກ່ນແທ້ທີຶ່ສົກກະປົກ ແລະ
ເສືຶ່ອມຊາມທີຢ
ຶ່ ູ່ພາຍໃນຕົວເຂົາເອງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເຂົາຈະສາມາດປ່ຽນແປງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ
ບລິສຸດຂົ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງເໝາະສົມທີຶ່ຈະກັບຄືນມາຢູ່ຕໜ
ໍ່ ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ປະຕິບັດໃນມືົ້ນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດ ແລະ ເພືຶ່ອຮັບການ
ປ່ຽນແປງ; ຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີຈາກພຣະທໍາ ພ້ອມກັບຜ່ານການຫໍ່ຫອມ ມະນຸດ
ສາມາດລົບລ້າງຄວາມເສືອ
ຶ່ ມຊາມຂອງເຂົາ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ເປນຄົນບລິສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂັົ້ນຕອນ
ນີົ້ຂອງພາລະກິດຈະຖືວ່າເປນການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ, ແຕ່ມັນອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ ທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ
ເປນພາລະກິດແຫ່ງການຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດ. ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ, ຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນຂັົ້ນຕອນຂອງ
ການເອົາຊະນະ ເຊັົ່ນກັນກັບຂັົ້ນຕອນທີສອງໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ. ຜ່ານການພິພາກສາ
ແລະ ການຂ້ຽນຕີໂດຍພຣະທໍາ ມະນຸດຈຶ່ງມາເຖິງຈຸດຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າ; ແລະ ມັນແມ່ນຜ່ານ
ການໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອຫໍ່ຫອມ, ພິພາກສາ ແລະ ເປີດເຜີຍ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ບລິສດ
ຸ , ແນວຄິດ, ແຮງຈູງໃຈ
ແລະ ຄວາມປາຖະໜາພາຍໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດຈຶ່ງຖືກເປີດເຜີຍອອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ສໍາລັບທຸກສິຶ່ງ
ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຖືກໄຖ່ໃຫ້ພົົ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະໄພຄວາມຜິດບາບ, ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າ
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ບໍ່ຈົດຈໍາການລ່ວງລະເມີດຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ມະນຸດຕາມການລ່ວງລະເມີດຂອງເຂົາ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ ເມືຶ່ອມະນຸດທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງເນືົ້ອໜັງບໍ່ໄດ້ເປນອິດສະຫະຈາກຄວາມ
ຜິດບາບ, ເຂົາກຈະສືບຕໍ່ສ້າງບາບ ແລະ ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງບໍ່ມີວັນສິົ້ນສຸດ.
ນີົ້ແມ່ນຊີວິດທີຶ່ມະນຸດໄດ້ດໍາລົງຢູ່, ເປນວົງຈອນຂອງການສ້າງບາບ ແລະ ໄດ້ຮັບອະໄພບາບຢ່າງບໍ່ສິົ້ນ
ສຸດ. ມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່ສາ້ ງບາບໃນຕອນກາງເວັນ ແລ້ວກພາກັນສາລະພາບບາບໃນຕອນແລງ. ດ້ວຍ
ເຫດນີົ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຖວາຍຄວາມຜິດບາບຈະມີຜົນສໍາລັບມະນຸດຕະຫອດໄປກຕາມ, ມັນກຈະ
ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບໄດ້. ມີພຽງແຕ່ເຄິຶ່ງໜຶ່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພົົ້ນຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ, ຍ້ອນມະນຸດຍັງມີອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ. ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ ເມືຶ່ອຜູ້
ຄົນເຂົົ້າໃຈວ່າ ພວກເຂົາສືບເຊືົ້ອສາຍມາຈາກໂມອາບ, ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ຕວ
ໍ່ ່າ, ພາກັນເຊົາ
ສະແຫວງຫາຊີວິດ ແລະ ເປນກຸ່ມຄົນທີຶ່ຄິດລົບທີຶ່ສຸດ. ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບວ່າ ມະນຸດຊາດບໍ່
ສາມາດຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ອາໍ ນາດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມ
ຊາມຂອງພວກເຂົາແທ້ບ? ເມືຶ່ອເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຕົກຢູພ
່ າຍໃຕ້ການຂ້ຽນຕີ, ພາຍໃຕ້ການພິພາກສາ, ເຈົົ້າກ
ຈະຍົກມືຂົ້ນສູງກວ່າຄົນອືຶ່ນ, ຍົກສູງກວ່າພຣະເຢຊູອີກ. ແລ້ວກພາກັນໂຮ່ຮ້ອງອອກມາຢ່າງແຮງວ່າ
“ຈົົ່ງເປນບຸດຊາຍອັນເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ! ຈົົ່ງເປນມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈົົ້າ! ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຂ
ຕາຍດີກວ່າກົົ້ມຫົວລົງໃຫ້ກັບຊາຕານ! ຈົົ່ງກະບົດຕໍ່ຊາຕານເຖົົ້າ! ຈົົ່ງກະບົດຕໍ່ມັງກອນແດງໃຫຍ່! ຂ
ໃຫ້ມັງກອນແດງໃຫຍ່ສນ
ູ ເສຍອໍານາດຢ່າງໜ້າສັງເວດ! ຂໃຫ້ພຣະເຈົົ້າຈົົ່ງເຮັດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍ
ສົມບູນ!” ສຽງຮ້ອງໂຮ່ຂອງເຈົົ້າແມ່ນກ້ອງດັງກວ່າຄົນອືຶ່ນໆ. ແຕ່ເມືຶ່ອເຖິງເວລາແຫ່ງການຂ້ຽນຕີ,
ນິໄສອັນເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດກສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນອີກຄັງົ້ . ສຽງຮ້ອງໂຮ່ຂອງພວກເຂົາກ
ມິດລົງ ແລະ ຄວາມເດັດດ່ຽວຂອງພວກເຂົາກລົົ້ມເຫວ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມເສືອ
ຶ່ ມຊາມຂອງມະນຸດ ທີຝ
ຶ່ ງ
ເລິກກວ່າຄວາມຜິດບາບ, ມັນແມ່ນສິງຶ່ ທີຶ່ຊາຕານໄດ້ປູກຝງໄວ້ ແລະ ໄດ້ຝງເລິກຢູ່ພາຍໃນມະນຸດ.
ມັນບໍ່ງ່າຍທີຶ່ມະນຸດຈະມາຮູ້ຈັກກັບຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ; ເຂົາບໍ່ມີທາງຮູຈ
້ ັກທໍາມະຊາດທີຶ່ຝງແໜ້ນ
ໃນຕົວເຂົາ ແລະ ຕ້ອງເພິງຶ່ ພາການພິພາກສາຂອງພຣະທໍາເພືຶ່ອບັນລຸຜົນນີົ້. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້
ມະນຸດຈຶ່ງຈະຖືກປ່ຽນແປງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍຈາກຈຸດນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ. ໃນອະດີດ ມະນຸດຮ້ອງຂົ້ນແບບນັົ້ນ
ກເພາະວ່າເຂົາບໍ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມໂດຍທໍາມະຊາດຂອງເຂົາ. ສິຶ່ງເຫາົົ່ ນີົ້
ແມ່ນຄວາມບໍ່ບລິສຸດທີມ
ຶ່ ີຢູ່ພາຍໃນມະນຸດ. ທົົ່ວທັງໄລຍະເວລາທີຶ່ຍາວນານແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ
ການຂ້ຽນຕີ, ມະນຸດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນບັນຍາກາດຄວາມຕງຄຽດ. ສິຶ່ງນີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກບັນລຸ
ຜ່ານການປະຕິບັດງານຂອງພຣະທໍາບ? ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮ້ອງອອກເປນສຽງດັງກ່ອນການທົດລອງຂອງຜູ້
ເຮັດບລິການບ? “ຈົົ່ງເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກ! ທຸກຄົນທີຍ
ຶ່ ອມຮັບເອົານາມນີົ້ຈະເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກ! ທຸກຄົນຈະ
ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພຣະເຈົົ້າ!” ເມືຶ່ອການທົດລອງຂອງຜູ້ເຮັດບລິການມາເຖິງ, ເຈົົ້າຈະບໍ່ຮ້ອງອອກສຽງ
ດັງອີກຕໍ່ໄປ. ໃນເບືົ້ອງຕົນ
ົ້ ນັົ້ນ, ທຸກຄົນຮ້ອງອອກມາວ່າ “ໂອພຣະເຈົົ້າ! ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະວາງຂ້ານ້ອຍ
ໄວ້ຢູ່ໃສກຕາມ, ຂ້ານ້ອຍຈະຍອມໃຫ້ພຣະອົງນໍາພາ”. ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ວ່າ
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“ຜູ້ໃດຈະເປນໂປໂລຂອງເຮົາ?” ມະນຸດກເວົົ້າວ່າ “ຂ້ານ້ອຍເຕັມໃຈ!” ແລ້ວເຂົາກເຫັນພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ
“ແລ້ວຄວາມເຊືຶ່ອຂອງໂຢບເດ?” ແລະ ເວົົ້າວ່າ “ຂ້ານ້ອຍເຕັມໃຈທີຶ່ຈະຮັບເອົາຄວາມເຊືຶ່ອຂອງໂຢບ.
ພຣະເຈົົ້າກະລຸນາທົດສອບຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ!” ເມືຶ່ອການທົດລອງຂອງຜູ້ເຮັດບລິການມາເຖິງ, ເຂົາກ
ລົົ້ມລົງທັນທີ ແລະ ເກືອບບໍ່ສາມາດລຸກຂົ້ນອີກຄັງົ້ . ຫັງຈາກນັົ້ນ ຄວາມບບ
ໍ່ ລິສຸດທີຶ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງ
ມະນຸດກຫຼຸດລົງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ. ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ແມ່ນຖືກບັນລຸຜົນຜ່ານທາງພຣະທໍາບ? ດັົ່ງນັົ້ນ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າ
ໄດ້ຜະເຊີນໃນປດຈຸບັນນີົ້ ແມ່ນຜົນສໍາເລັດຜ່ານທາງພຣະທໍາ, ເຊິຶ່ງຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບ
ຜ່ານການສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນຂອງພຣະເຢຊູ. ຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ເຈົົ້າເຫັນ ແລະ ລິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນບໍ່ແມ່ນພຽງເຫັນຈາກວິທີການຄງໃສ່ໄມ້ກາງ
ແຂນ, ຈາກວິທີແຫ່ງການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ແຕ່ໄດ້ເຫັນດ້ວຍວິທີ
ແຫ່ງການພິພາກສາຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ສິຶ່ງນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຈົົ້າເຫັນວ່າ ລິດອໍານາດ ແລະ ລິດ
ທານຸພາບຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະກອບດ້ວຍການສ້າງໝາຍສໍາຄັນ , ການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ
ແລະ ການຂັບໄລ່ມານຮ້າຍ, ແຕ່ປະກອບດ້ວຍການພິພາກສາໂດຍພຣະທໍາເຊິຶ່ງເປນວິທີການທີຶ່
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບລິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ດີກວ່າ.
ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດໄດ້ບັນລຸໃນປດຈຸບັນ, ວຸດທິພາວະ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມຮັກ, ຄວາມຊືຶ່ສັດ, ຄວາມ
ເຊືຶ່ອຟງ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນປດຈຸບັນຂອງເຂົາ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຜົນມາຈາກການພິພາກສາ
ຂອງພຣະທໍາ. ການທີຶ່ເຈົາົ້ ສາມາດມີຄວາມຊືຶ່ສັດ ແລະ ຍັງຄົງຢືນຢູ່ຈົນເຖິງທຸກມືົ້ນີົ້ກແມ່ນມາຈາກ
ການປະຕິບັດຂອງພຣະທໍາ. ບັດນີົ້ ມະນຸດເຫັນວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນ
ພິເສດແທ້ໆ ແລະ ມີຫາຍສິຶ່ງໃນພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້; ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ
ຄວາມເລິກລັບ ແລະ ການອັດສະຈັນ. ສະນັົ້ນ ຫາຍຄົນຈຶ່ງຍອມຈໍານົນ. ບາງຄົນບໍ່ເຄີຍຍອມຕໍ່ມະນຸດ
ຄົນໃດຈັກເທືຶ່ອຕັົ້ງແຕ່ມືົ້ເກີດຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ເມືຶ່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນມືົ້ນີົ້
ພວກເຂົາກຍອມຢ່າງສົມບູນໂດຍບໍ່ຮູ້ສກຕົວ ແລະ ບໍ່ກ້າກວດສອບ ຫື ເວົົ້າສິຶ່ງອືຶ່ນໆອີກ. ມະນຸດຊາດ
ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະທໍາ ແລະ ນອນກາບລົງພາຍໃຕ້ການພິພາກສາຂອງພຣະທໍາ. ຖ້າພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າກ່າວຕໍ່ມະນຸດໂດຍກົງ, ແລ້ວມະນຸດທຸກຄົນກຍິນຍອມຕໍ່ສຽງຂອງພຣະອົງ ແລະ ກົມ
ົ້
ຫົວລົົ້ມລົງໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ພຣະທໍາໃດໆ ຄ້າຍຄືກັບທີຶ່ໂປໂລລົົ້ມລົງຂາບພືົ້ນພາຍໃຕ້ແສງ
ສະຫວ່າງໃນຫົນທາງໄປສູ່ເມືອງດາມັດກັດ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດແບບນີົ້, ມະນຸດກຈະ
ບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມເສືອ
ຶ່ ມຊາມຂອງເຂົາເອງຜ່ານທາງການພິພາກສາໂດຍພຣະທໍາ ແລະ ກບໍ່
ສາມາດຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນໄດ້. ມີພຽງແຕ່ໂດຍການກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດ
ກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຂົົ້າໃສ່ຫູຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງໄດ້, ເພືຶ່ອວ່າທຸກຄົນທີຶ່
ມີຫູກຈະໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮັບເອົາພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາໂດຍພຣະທໍາ
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ຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ແທນທີຶ່ຈະ
ໃຫ້ພຣະວິນຍານປາກົດຕົວຂົ້ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດຢ້ານຈົນຍອມຈໍານົນ. ມີພຽງຜ່ານທາງພາລະກິດ
ຕົວຈິງ ແລະ ພິເສດນີົ້ເທົາົ່ ນັົ້ນ ອຸປະນິໄສເກົົ່າຂອງມະນຸດ ທີຶ່ຝງເລິກຢູ່ພາຍໃນເປນເວລາຫາຍປີ ຈຶ່ງຈະ
ສາມາດຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງສົມບູນ, ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະຮູ້ຈັກສິຶ່ງນັົ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງມັນ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ເປນພາລະກິດຕົວຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ເຊິຶ່ງພຣະອົງຈະບັນລຸຜົນແຫ່ງການ
ພິພາກສາຕມ
ໍ່ ະນຸດໂດຍພຣະທໍາ ດ້ວຍການເວົົ້າ ແລະ ການປະຕິບັດການພິພາກສາໃນລັກສະນະຕົວ
ຈິງ. ນີົ້ແມ່ນລິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມັນຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ລິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ
ເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກ, ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຮັບທີຶ່ມາຈາກພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້
ເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ມາຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ສະແດງລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຜ່ານການ
ພິພາກສາມະນຸດໂດຍພຣະທໍາ. ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງເປນຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງ
ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ປົກກະຕິ ແລະ ທໍາມະດາ, ແຕ່ສິຶ່ງນັົ້ນກຄືຜົນຮັບມາຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ເພືຶ່ອສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນວ່າ ພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍລິດອໍານາດ, ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ
ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເປນການສະແດງອອກຂອງພຣະອົງເອງ. ດ້ວຍສິຶ່ງນີົ້ ມະນຸດຊາດທັງປວງກຈະໄດ້
ເຫັນວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດ
ລ່ວງເກີນພຣະອົງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຢູ່ເໜືອການພິພາກສາໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ມີ
ກອງກໍາລັງແຫ່ງຄວາມມືດໃດສາມາດເອົາຊະນະລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງໄດ້. ມະນຸດຍອມພຣະອົງທັງ
ໝົດກເພາະວ່າພຣະອົງເປນພຣະທໍາທີຶ່ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ຍ້ອນລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ຍ້ອນການພິພາກສາໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງທີບ
ຶ່ ັງເກີດເປນມະນຸດ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ນໍາມາລິດອໍານາດທີຶ່ພຣະອົງມີ. ເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງກາຍມາເປນເນືົ້ອ
ໜັງກຍ້ອນເນືົ້ອໜັງຍັງສາມາດມີສິດອໍານາດ ແລະ ພຣະອົງກສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະ
ຕົວຈິງທ່າມກາງມະນຸດຊາດ, ໃນລັກສະນະທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້. ພາລະກິດນີົ້
ແມ່ນເປນຈິງຫາຍກວ່າພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດໂດຍກົງ ຜູ້ເຊິຶ່ງມີສິດອໍານາດ
ທັງໝົດ ແລະ ຜົນຕາມມາຂອງພາລະກິດນັົ້ນກເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດເວົົ້າ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະຕົວຈິງ. ຮູບຮ່າງພາຍ
ນອກຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງບໍ່ມີລິດອໍານາດ ແລະ ມະນຸດກໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດ້, ໃນຂະນະທີຶ່ແກ່ນ
ແທ້ຂອງພຣະອົງມີລິດອໍານາດ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຫັນລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງໄດ້. ເມືຶ່ອພຣະອົງ
ກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ, ມະນຸດບໍ່ສາມາດກວດພົບລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງໄດ້; ສິຶ່ງນີົ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງເປນທໍາຊາດແທ້ຈິງ. ແລ້ວພາລະກິດທີຶ່ເປນຈິງທັງໝົດນີົ້ແມ່ນ
ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າພຣະອົງມີລິດອໍານາດ ຫື ເຫັນວ່າພຣະອົງບໍ່
ຄວນຖືກລ່ວງເກີນ ຫື ເຫັນເຖິງຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກບັນລຸຜົນຕາມເຈດຕະນາ
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ຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຜ່ານລິດອໍານາດທີຶ່ລີົ້ລັບຂອງພຣະອົງ, ຜ່ານຄວາມໂກດຮ້າຍທີຶ່ລີົ້ລັບ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຜ່ານພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ຜ່ານທາງນໍໍ້າສຽງ
ຂອງພຣະອົງ, ຄວາມເດັດຂາດຂອງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ສະຕິປນຍາທັງໝົດຂອງພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດຈຶ່ງພາກັນເຊືຶ່ອຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ໃນລັກສະນະນີົ້ ມະນຸດຍອມອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ຜູ້ທີຶ່ເບິຶ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີລິດອໍານາດ, ດ້ວຍເຫດນັົ້ນຈຶ່ງບັນລຸຕາມເປົັ້າໝ
າຍຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ນີົ້ແມ່ນອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງຄວາມໝາຍຂອງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດ: ເພືຶ່ອກ່າວຢ່າງເປນຈິງຫາຍຂົ້ນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມເປນຈິງແຫ່ງພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງມີຜົນສະທ້ອນໃນມະນຸດ, ເພືຶ່ອວ່າ ມະນຸດຈະໄດ້ເປນພະຍານເຖິງລິດອໍານາດແຫ່ງພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ ພາລະກິດນີົ້ ຖ້າບໍ່ຖືກປະຕິບັດຜ່ານການບັງເກີດເປນມະນຸດ ມັນກຈະບໍ່
ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນຜິດບາບໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງກຈະຍັງຄົງເປນພຣະວິນຍານທີຶ່ມະນຸດບໍ່
ສາມາດເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້. ຍ້ອນມະນຸດເປນສິຶ່ງທີຶ່ສ້າງຈາກເນືົ້ອໜັງ, ເຂົາ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຢູ່
ໃນໂລກສອງໂລກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີທໍາມະຊາດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່
ສາມາດເຂົົ້າກັນກັບມະນຸດໄດ້ ຜູ້ທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ມີທາງທີຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພວກ
ເຂົາໄດ້, ສ່ວນທີຶ່ວ່າມະນຸດບໍ່ສາມາດກາຍເປນວິນຍານໄດ້ນັົ້ນ ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງເວົົ້າເຖິງ. ເມືຶ່ອເປນແບບນີົ້
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກຕ້ອງກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດເດີມຂອງພຣະອົງ.
ພຣະເຈົົ້າສາມາດຂົ້ນເມືອຍັງສະຖານທີຶ່ໆສູງທີຶ່ສຸດ ແລະ ຖ່ອມຕົວພຣະອົງລົງມາເພືຶ່ອກາຍເປນມະນຸດ
ທີຶ່ຖືກສ້າງ, ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາ, ແຕ່ມະນຸດບໍ່
ສາມາດຂົ້ນເມືອສະຖານທີຶ່ໆສູງທີຶ່ສຸດ ແລະ ກາຍມາເປນວິນຍານ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ເຂົາຈະສາມາດລົງ
ໄປສູ່ສະຖານທີຶ່ໆຕໍໍ່າທີຶ່ສຸດ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຕ້ອງກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ ໃນລະຫວ່າງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດ ມີພຽງ
ແຕ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດໄຖ່ມະນຸດຜ່ານການຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນໄດ້, ເພາະວ່າ
ບໍ່ມີທາງທີຶ່ຈະສາມາດຄງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໃສ່ໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາບາບໃຫ້
ກັບມະນຸດໄດ້. ພຣະເຈົົ້າສາມາດກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງໂດຍກົງເພືຶ່ອເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາບາບ
ໃຫ້ກັບມະນຸດ, ແຕ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດຂົ້ນເມືອສະຫວັນໂດຍກົງເພືຶ່ອຮັບເອົາເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາບາບ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້ເຂົາ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນີົ້ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນໄປໄດ້ກຄືໃຫ້ພຣະເຈົົ້າສະເດັດໄປມາສອງ
ສາມຄັົ້ງລະຫວ່າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ບໍ່ໃຫ້ມະນຸດຂົ້ນເມືອສະຫວັນເພືຶ່ອຮັບເອົາຄວາມລອດ
ພົົ້ນນີ,ົ້ ຍ້ອນມະນຸດໄດ້ຫົົ້ມຈົມ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຂົ້ນເມືອສະຫວັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ
ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະຮັບເອົາເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາບາບ. ສະນັົ້ນ ມັນຈຶ່ງຈໍາເປນຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູສະເດັດມາຢູ່
ທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້. ທຸກຄັົ້ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກາຍ
ມາເປນເນືົ້ອໜັງແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຈໍາເປນ. ຖ້າຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານ
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ຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ, ພຣະອົງກຈະບໍ່ຍອມຕໍ່ຄວາມອັບອາຍໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດເຊັົ່ນນີົ້.
ໃນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດ, ຜົນແມ່ນຖືກບັນລຸຜ່ານພຣະທໍາ. ຜ່ານທາງພຣະທໍາ,
ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ເຂົົ້າໃຈຄວາມເລິກລັບຫາຍຢ່າງ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານຄົນຮຸ່ນ
ອະດີດ; ຜ່ານທາງພຣະທໍາ, ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ຜ່ານພຣະທໍາ,
ມະນຸດຈຶ່ງເຂົົ້າໃຈຄວາມເລິກລັບຕ່າງໆທີຶ່ຄົນຮຸ່ນຜ່ານມາບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ ພ້ອມທັງ
ພາລະກິດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ ແລະ ອັກຄະສາວົກໃນອະດີດ ແລະ ຫັກການທີຶ່ພວກເຂົາປະຕິບັດ
ພາລະກິດກລ້ວນແລ້ວແຕ່ຜ່ານທາງພຣະທໍາ; ຜ່ານທາງພຣະທໍາ ມະນຸດຈຶ່ງເຂົົ້າໃຈເຖິງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ພ້ອມທັງເຂົົ້າໃຈຄວາມກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານຂອງມະນຸດ ແລະ ເຂົາມາຮູ້ຈັກທາດ
ແທ້ຂອງຕົນເອງ. ຜ່ານທາງຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ຂອງພາລະກິດ ແລະ ຜ່ານທາງພຣະທໍາທັງໝົດທີຶ່ໄດ້ກ່າວ
ອອກມາ, ມະນຸດຈຶ່ງມາເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ, ເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຄື ເຂົົ້າໃຈອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງ.
ຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
້ ຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຫົກພັນປີຍັງຖືກໄດ້ຮັບຜ່ານ
ທາງພຣະທໍາ. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄິດຜ່ານມາຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດໃນການປະຖິົ້ມແນວ
ຄິດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນກບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະທໍາບ? ໃນຂັົ້ນຕອນທີຶ່ຜ່ານມາ, ພຣະເຢຊູສ້າງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ
ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ແຕ່ໃນຂັນ
ົ້ ຕອນນີົ້ແມ່ນບໍ່ມີໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນໃດໆ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງ
ເຈົົ້າທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ເປີດເຜີຍໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກບັນລຸຜ່ານ
ທາງພຣະທໍາເຊັົ່ນກັນບ? ສະນັົ້ນ ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຈຶ່ງຢູ່ເໜືອພາລະກິດທີຶ່ອັກຄະສາວົກ
ແລະ ຜູ້ປະກາດພຣະທໍາໃນຍຸກອະດີດປະຕິບັດກັນ. ແມ່ນແຕ່ການທໍານາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາທີຶ່
ໄດ້ທໍານາຍໄວ້ກບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນນີົ້ໄດ້. ຜູ້ປະກາດພຣະທໍາກ່າວພຽງແຕ່ຄໍາທໍານາຍ, ພວກເຂົາກ່າວ
ເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ຈະເກີດຂົ້ນໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປາຖະໜາຈະປະຕິບັດໃນ
ເວລານັົ້ນ ຫື ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກ່າວເພືຶ່ອນໍາພາຊີວິດມະນຸດ ຫື ເພືຶ່ອມອບຄວາມຈິງໃຫ້ກັບມະນຸດ ຫື
ເພືຶ່ອເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບໃຫ້ກັບພວກເຂົາ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະມອບຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດ.
ຈາກບັນດາພຣະທໍາທີຶ່ໄດ້ກ່າວໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້, ມີການທໍານາຍ ແລະ ຄວາມຈິງ, ແຕ່ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້
ແມ່ນເຮັດໜ້າທີຶ່ເພືຶ່ອມອບຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດເປນຫັກ. ພຣະທໍາໃນປດຈຸບັນບໍ່ຄືກັນກັບຄໍາທໍານາຍ
ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ. ນີົ້ແມ່ນຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດສໍາລັບຊີວິດຂອງມະນຸດ, ເພືຶ່ອປ່ຽນແປງອຸປະ
ນິໄສຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອກ່າວຄໍາທໍານາຍ. ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ:
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອຈັດກຽມເສັົ້ນທາງໃຫ້ມະນຸດໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ. ມັນແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນເພືຶ່ອຄົົ້ນຫາແຫ່ງກໍາເນີດຂອງພາລະກິດເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ. ໃນເວລານັົ້ນ ພຣະເຢໂຮວາສັົ່ງສອນຊາວອິດສະຣາເອນໃຫ້ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ, ນັບຖືພໍ່ແມ່
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັນຢ່າງສະຫງົບສຸກ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ມະນຸດໃນເວລານັົ້ນບໍ່
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ເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງທີຶ່ເປນມະນຸດ ຫື ພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈວິທີການດໍາລົງຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ມັນຈໍາເປນ
ສໍາລັບພຣະອົງໃນຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງພາລະກິດທີຶ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາພາມະນຸດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາ. ທຸກສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາກ່າວກັບພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກຕໍ່ມະນຸດຊາດມາກ່ອນ ຫື
ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງພວກເຂົາ. ໃນເວລານັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຍົກຜູ້ປະກາດພຣະທໍາຫາຍຄົນ
ຂົ້ນເພືຶ່ອກ່າວຄໍາທໍານາຍ ແລະ ພວກເຂົາທຸກຄົນກເຮັດພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ນີົ້ແມ່ນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນຂັົ້ນຕອນທໍາອິດ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອ
ໜັງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງສັົ່ງສອນທຸກຊົນເຜົົ່າ ແລະ ທຸກຊາດຜ່ານຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ.
ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດໃນເວລາຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວພຣະທໍາຫາຍຄືກັບໃນຍຸກ
ປດຈຸບັນ. ຂັົ້ນຕອນນີົ້ພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ແມ່ນບໍ່ເຄີຍຖືກປະຕິບັດມາກ່ອນໃນ
ຍຸກຕ່າງໆ ແລະ ດ້ວຍຜູ້ຄົນໃນອະດີດ. ເຖິງແມ່ນເອຊາຢາ, ດານີເອນ ແລະ ໂຢຮັນກ່າວຄໍາທໍານາຍ
ຫາຍຢ່າງ, ຄໍາທໍານາຍຂອງພວກເຂົາແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໃນປດຈຸບັນຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ສິຶ່ງ
ທີຶ່ພວກເຂົາເວົົ້າແມ່ນເປນພຽງຄໍາທໍານາຍ, ແຕ່ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໃນປດຈຸບັນບໍ່ແມ່ນຄໍາທໍານາຍ. ຖ້າເຮົາ
ປ່ຽນທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາກ່າວໃນປດຈຸບັນໃຫ້ກາຍເປນຄໍາທໍານາຍ, ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ບ?
ສົມມຸດວ່າສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາກ່າວເຖິງແມ່ນກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງທີຶ່ເກີດຂົ້ນຫັງຈາກທີຶ່ເຮົາຈາກໄປແລ້ວ, ເຈົົ້າຈະ
ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ແນວໃດ? ພາລະກິດຂອງພຣະທໍາບໍ່ເຄີຍຖືກປະຕິບັດໃນເວລາຂອງພຣະເຢຊູ ຫື
ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ບາງເທືຶ່ອ ບາງຄົນຈະເວົົ້າວ່າ “ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ໄດ້ກ່າວພຣະທໍາໃນ
ເວລາພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເຊັົ່ນກັນບ? ນອກຈາກການຮັກສາຄົນເຈັບປ່ວຍ, ຂັບ
ໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ສ້າງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນແລ້ວ, ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ກ່າວພຣະທໍາໃນເວລາ
ທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເຊັົ່ນກັນບ?” ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ຖືກ
ເວົົ້າອອກມາ. ແມ່ນຫຍັງຄືແກ່ນແທ້ຂອງພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາກ່າວ? ພຣະອົງພຽງແຕ່ນໍາພາມະນຸດ
ໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເຊິຶ່ງບໍ່ໄດ້ສໍາຜັດເຖິງເລືຶ່ອງຝ່າຍວິນຍານໃນຊີວິດເລີຍ.
ເປນຫຍັງຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ເມືຶ່ອພຣະເຢໂຮວາກ່າວ ພຣະອົງກ່າວເພືຶ່ອສັົ່ງສອນປະຊາຊົນຈາກທຸກຫົນແຫ່ງ?
ພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ສັົ່ງສອນ” ໝາຍເຖິງການບອກຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ການບັນຊາໂດຍກົງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້
ສະໜອງຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດ; ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງພຽງແຕ່ຈັບມືມະນຸດ ແລະ ສອນມະນຸດໃຫ້
ເຄົາລົບນັບຖືພຣະອົງ ໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ຄໍາອຸປະມາພສໍໍ່າໃດ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດໃນອິດ
ສະຣາເອນບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອຈັດການ ຫື ລົງວິໄນມະນຸດ ຫື ການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ; ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດ. ພຣະເຢໂຮວາສັົ່ງໃຫ້ໂມເຊບອກກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງໃຫ້
ຊອກຫາອາຫານມານາໃນຖິຶ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ. ທຸກເຊົົ້າກ່ອນຕະເວັນຂົ້ນ ພວກເຂົາຕ້ອງຊອກຫາ
ເກັບມານາໃຫ້ພກິນສໍາລັບພວກເຂົາໃນມືົ້ນັົ້ນ. ມານາບໍ່ສາມາດຖືກເກັບໄວ້ຈົນຮອດມືົ້ຕໍ່ໄປໄດ້ ເພາະ
ມັນຈະຂົ້ນລາ. ພຣະອົງບໄໍ່ ດ້ສັົ່ງສອນມະນຸດ ຫື ເປີດໂປງທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາ ຫື ພຣະອົງບໍ່ໄດ້
ເປີດເຜີຍແນວຄິດ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງມະນຸດ ແຕ່
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ກົງກັນຂ້າມພຣະອົງນໍາພາມະນຸດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ມະນຸດໃນເວລານັົ້ນເປນຄືກັບ
ເດັກນ້ອຍ, ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຫຍັງເລີຍ ແລະ ພຽງແຕ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຄືຶ່ອນໄຫວໄປມາຄ້າຍຄືຈັກ
ກົນ; ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງພຽງແຕ່ບັນຍັດຂໍ້ກົດໝາຍເພືຶ່ອນໍາພາປວງຊົນ.
ເພືຶ່ອເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ, ເພືຶ່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາດ້ວຍຫົວໃຈທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບພາລະກິດທີຶ່ເຮັດໃນມືົ້ນີົ້ ແລະ ເຊືຶ່ອໝັົ້ນຢ່າງທົົ່ວເຖິງ, ເຈົົ້າຕ້ອງມີຄວາມເຂົົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນ
ກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງລາວພາຍໃນ, ແກ່ນແທ້ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງພາລະກິດທີຶ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ
ຕອນ. ການເຮັດແບບນັົ້ນກເພືຶ່ອວ່າ ໃນເວລາຟງການສົນທະນາຂອງເຈົົ້າ ຄົນອືຶ່ນອາດເຂົົ້າໃຈ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ແມ່ນແຕ່ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໃນປດຈຸບັນ ພ້ອມກັບການເຊືຶ່ອມໂຍງ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາມຂັົ້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດ. ການເຮັດແບບນັົ້ນກເພືຶ່ອວ່າ ຫັງຈາກທີຶ່ພວກເຂົາໄດ້ຟງຈົບແລ້ວ ຄົນອືຶ່ນຈະເຫັນວ່າທັງ
ສາມຂັົ້ນຕອນບໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງກັນ ແຕ່ທັງໝົດແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອົງດຽວ. ເຖິງ
ແມ່ນພຣະອົງທັງສາມປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກທີຶ່ຕ່າງກັນ, ເນືົ້ອຫາຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງທັງສາມ
ປະຕິບັດກແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງທັງສາມກ່າວກຍັງແຕກຕ່າງກັນ , ແຕ່ຫັກການ
ທີຶ່ພຣະອົງທັງສາມປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດແມ່ນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສດ
ຸ
ທີຶ່ທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈ.

ກາ ນຮູ້ຈ ັກ ພ າ ລະ ກິດ ສາ ມຂັົ້ນ ຕອນຂອງ ພ ຣະ ເຈົົ້າ
ແ ມ່ນ ເສັົ້ນ ທ າ ງໄປສູ່ກ າ ນຮູ້ຈ ັກ ພ ຣະ ເຈົົ້າ
ພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດແມ່ນຖືກຈັດແບ່ງອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນເຊິຶ່ງກໝາຍຄວາມ
ວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນ. ສາມຂັົ້ນຕອນນີົ້ບໍ່ລວມເຖິງ
ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງໂລກ ແຕ່ກງົ ກັນຂ້າມ ພວກມັນແມ່ນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງໂລກແມ່ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດາມວນມະນຸດຊາດ. ມັນບໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດ ຍ້ອນໃນຕອນທີຶ່ໂລກຖືກ
ສ້າງຂົ້ນນັົ້ນ ມະນຸດຊາດຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງມີ
ການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດ. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດພຽງແຕ່ເລີຶ່ມຕົນ
ົ້
ຂົ້ນເມືຶ່ອມະນຸດຊາດໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມ
ຄອງມະນຸດຊາດກພຽງແຕ່ເກີດຂົ້ນເມືຶ່ອມະນຸດຊາດຖືກເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມແລ້ວເຊັົ່ນກັນ. ສາມາດ
ເວົົ້າໄດ້ອີກວ່າ ການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າເລີຶ່ມຕົົ້ນຈາກຜົນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງໂລກ. ພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ມະນຸດໄດ້ຮັບ
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ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມເທົົ່ານັົ້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງກຈຶ່ງໄດ້ເກີດຂົ້ນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດຈຶ່ງປະກອບມີສາມສ່ວນ ແທນທີຈ
ຶ່ ະເປນສີຶ່ສ່ວນ ຫື ສີຶ່ຍຸກ. ນີົ້
ແມ່ນວິທີການກ່າວເຖິງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖືກຕ້ອງວິທດ
ີ ຽວເທົົ່ານັົ້ນ. ເມືຶ່ອຍຸກສຸດ
ທ້າຍເຂົົ້າໃກ້ຈຸດສິົ້ນສຸດ, ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດກຈະເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດຢ່າງບລິບູນ. ການ
ສິົ້ນສຸດຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດຈະ
ສໍາເລັດລົງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ໄລຍະນີົ້ກໍ່ຈະສິົ້ນສຸດລົງສໍາລັບມະນຸດຊາດ. ຖ້າປາສະຈາກ
ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບັນດາມວນມະນຸດຊາດ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
້ ຄອງມະນຸດກຈະບໍ່ເກີດຂົ້ນ
ຫື ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນກຈະບໍ່ມີຢູ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ . ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວທີຶ່ມັນເປນຍ້ອນຄວາມຊົົ່ວຊ້າ
ຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຍ້ອນມະນຸດຊາດຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຢ່າງຮີບດ່ວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ພຣະເຢໂຮວາສິົ້ນສຸດການສ້າງໂລກ ແລະ ເລີຶ່ມຕົນ
ົ້ ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພາລະກິດ
ແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນຫັງຈາກຕອນນັົ້ນ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ມະນຸດໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນຕັງົ້ ແຕ່ຕອນນັົ້ນ. “ການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດ” ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການນໍາພາຊີວິດ
ຂອງມະນຸດຊາດທີຶ່ຫາກຖືກສ້າງຂົ້ນໃໝ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ (ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມະນຸດຊາດທີຶ່ຍັງບໍ່ໄດ້
ເສືຶ່ອມຊາມເທືຶ່ອ). ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປນຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້
ເສືຶ່ອມຊາມ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມັນເປນການປ່ຽນແປງມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ. ນີົ້ຄືຄວາມໝາຍຂອງ
“ການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດ”. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດບໍ່ລວມເຖິງພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງ
ໂລກ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
້ ຄອງມະນຸດຊາດຍັງບໍ່ໄດ້ລວມເຖິງພາລະກິດແຫ່ງ
ການສ້າງໂລກ ແຕ່ລວມເຖິງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນທີຶ່ແຕກຕ່າງຈາກການສ້າງໂລກເທົົ່ານັົ້ນ. ເພືຶ່ອທີຶ່
ຈະເຂົົ້າໃຈພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດ, ມັນຈໍາເປນທີຶ່ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ
ຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ ເຊິຶ່ງນີົ້ກຄືສິຶ່ງທີຶ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮັບຮູ້ເພືຶ່ອຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນ. ໃນຖານະທີຶ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຈົົ້າຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ມະນຸດຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ພວກເຈົົ້າຄວນຮັບຮູ້ເຖິງແຫ່ງກໍາເນີດຂອງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ຂະບວນການແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ. ຖ້າພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ຮູ້ວິທກ
ີ ານປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມ
ຫັກການ ເພືຶ່ອພະຍາຍາມຮັບຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວວ່າ ພຣະເຈົົ້າ
ຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດຊາດແນວໃດ ຫື ແຫ່ງກໍາເນີດຂອງຄວາມເສືອ
ຶ່ ມຊາມຂອງມະນຸດ ແລ້ວນີົ້ກຄືສງິຶ່ ທີຶ່
ພວກເຈົົ້າຂາດໃນຖານະທີຶ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າບໍ່ຄວນພໃຈກັບພຽງແຕ່ການເຂົົ້າໃຈ
ຄວາມຈິງເຫົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າສາມາດນໍາເຂົົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ ໃນຂະນະທີຶ່ເມີນເສີຍຕໍ່
ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກວ້າງຂົ້ນ ເຊິຶ່ງຖ້າມັນເປນແນວນີົ້ ເຈົົ້າກຈະຄິດ
ວ່າຕົນເອງຖືກຕະຫອດເວລາ. ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແມ່ນເບືົ້ອງໃນຂອງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ການກໍາເນີດພຣະກິດຕິຄຸນທົົ່ວໂລກທັງປວງ, ຄວາມລກລັບທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນບັນດາມວນ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ພວກມັນຍັງເປນພືົ້ນຖານຂອງການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈກັບ
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ຄວາມເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງເລັກນ້ອຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບສິຶ່ງນີົ້, ບັນດາ
ຄວາມລກລັບ ແລະ ນິມດ
ິ ທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ ແລ້ວຊີວິດຂອງເຈົົ້າຈະບໍ່ຄືກັບຜົນຜະລິດທີຶ່ບໍ່ສົມບູນບ
ເຊິຶ່ງບໍ່ມີຫຍັງດີເລີຍ ນອກຈາກໄດ້ແຕ່ເບິຶ່ງ?
ຖ້າມະນຸດພຽງແຕ່ໃສ່ໃຈກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເຫັນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດຄວນຮູ້ເປນເລືຶ່ອງທີຶ່ຮອງລົງມາ, ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການທີຶ່ລະມັດລະວັງ ແລະ ປະຢດໃນສິຶ່ງເລັກນ້ອຍ
ແຕ່ບໍ່ຮອບຄອບ ແລະ ຟຸມ
້ ເຟືອຍໃນສິຶ່ງທີຶ່ໃຫຍ່ບ? ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້, ເຈົົ້າກຕ້ອງຮູ້; ສິງຶ່ ທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງນໍາ
ເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ເຈົົ້າກຕ້ອງນໍາເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ມີພຽງແຕ່ຕອນນັົ້ນ ທີຶ່ເຈົົ້າຈະ
ເປນຄົນທີຶ່ຮູ້ຈັກວິທີການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ. ເມືຶ່ອຮອດເວລາທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງເຜີຍແຜ່ພຣະກິດຕິຄຸນ,
ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ສາມາດເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ທ່ຽງທໍາ, ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ສູງສຸດ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ມມ
ີ ະນຸດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຄົນໃດສາມາດທຽບໄດ້ ແລະ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ມີ
ໃຜຈະຢູ່ເໜືອ..., ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ສາມາດກ່າວຄໍາເວົົ້າທີຶ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໃນຂະນະທີຶ່ບໍ່ສາມາດກ່າວຄໍາ
ເວົົ້າທີຶ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍແທ້ໆ ແລະ ມີແກ່ນແທ້, ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ມີຫຍັງເວົົ້າກ່ຽວກັບການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ
ຫື ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມຈິງ ຫື ຈັດກຽມສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດຂາດໄປ, ແລ້ວຄົນແບບເຈົົ້າກຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປນຢ່າງດີ. ການ
ເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ພຣະກິດຕິຄຸນແຫ່ງອານາຈັກບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງທີງຶ່ ່າຍ.
ກ່ອນອືຶ່ນ ເຈົົ້າຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງ ແລະ ນິມິດທີຶ່ຕ້ອງເປນທີຶ່ເຂົົ້າໃຈໄດ້. ເມືຶ່ອເຈົົ້າມີຄວາມ
ຊັດເຈນກ່ຽວກັບນິມິດ ແລະ ຄວາມຈິງໃນລັກສະນະທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ແລະ ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າ ເຈົົ້າກຈະມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະດໍາເນີນ
ຫຍັງກຕາມ ບໍ່ວ່າຈະເປນການພິພາກສາທີຶ່ທ່ຽງທໍາ ຫື ການກັົ່ນຕອງມະນຸດ, ເຈົົ້າຈະມີນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງ
ໃຫຍ່ເປນພືົ້ນຖານຂອງເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າມີຄວາມຈິງທີຶ່ຖືກຕ້ອງທີສ
ຶ່ າມາດນໍາເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ແລ້ວເຈົົ້າຈະສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າຈົນຮອດມືສ
ົ້ ຸດທ້າຍ. ເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້ວ່າ ບໍ່ວ່າພຣະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດ
ພາລະກິດຫຍັງກຕາມ, ເຈດຕະນາຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ປຽ່ ນແປງ, ຫົວໃຈຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງທີຶ່ມີຕໍ່ມະນຸດກຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ. ບໍ່ວ່າພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງຈະຮຸນແຮງຫາຍສໍໍ່າໃດ, ບໍ່ວ່າສະພາບແວດລ້ອມຈະເປນໄພຫາຍສໍໍ່າໃດ, ຫັກການຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມປະສົງໃນການໄຖ່ມະນຸດຂອງພຣະອົງກຈະບໍ່
ປ່ຽນແປງ. ໂດຍມີເງືຶ່ອນໄຂວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການເປີດເຜີຍເຖິງການສິົ້ນສຸດຂອງມະນຸດ
ຫື ປາຍທາງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງໄລຍະສຸດທ້າຍ ຫື ພາລະກິດຂອງການນໍາແຜນ
ທັງໝົດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ ແລະ ໂດຍມີເງືຶ່ອນໄຂວ່າ ມັນຢູ່ໃນຊ່ວງ
ເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນມະນຸດ ແລ້ວຫົວໃຈຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ.
ມັນຈະເປນຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດຢູ່ສະເໝີ. ນີົ້ຄວນເປນພືົ້ນຖານຂອງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
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ຂອງພວກເຈົົ້າ. ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແມ່ນຄວາມລອດພົນ
ົ້ ຂອງບັນດາມວນມະນຸດ
ເຊິຶ່ງນີົ້ໝາຍເຖິງການໄຖ່ບາບທີຶ່ສົມບູນຂອງມະນຸດຈາກອໍານາດຂອງຊາຕານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຕ່ລະຂັົ້ນ
ຕອນຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະ
ຂັົ້ນຕອນກເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດ ແລະ ແຕ່ລະຂັນ
ົ້ ຕອນກໍ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນທີຶ່ຖືກນໍາໄປປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຊາດ.
ເມືຶ່ອເຈົົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ ເຈົົ້າກຈະມີສະຕິເພືຶ່ອເຂົົ້າໃຈເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ ແລະ ຈະຮັບຮູ້ວິທີການປະຕິບັດ ເພືຶ່ອເປນທີຶ່ພໃຈ
ຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າສາມາດມາຮອດຈຸດນີົ້ໄດ້, ສິຶ່ງນີົ້ ເຊິຶ່ງຄືນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່
ສຸດກຈະກາຍເປນພືົ້ນຖານຂອງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າບໍ່ຄວນພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາ
ວິທີການປະຕິບັດທີຶ່ງ່າຍ ຫື ຄວາມຈິງທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງ ແຕ່ຄວນປະສົມນິມິດກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພືຶ່ອ
ຈະມີທັງຄວາມຈິງທີສ
ຶ່ າມາດນໍາເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີຶ່ອີງຕາມນິມິດ. ມີພຽງ
ແຕ່ຕອນນັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະກາຍມາເປນຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງທັງໝົດ.
ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແມ່ນຫົວໃຈຂອງການຄຸມ
້ ຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພວກມັນ
ສໍາແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດ
ສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າສໍາແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງແນວໃດ
ຫື ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ເຖິງສະຕິປນຍາແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາກໍ່ຍງັ ເມີນເສີຍຕໍ່ຫາຍໆວິທີ
ທີຶ່ພຣະອົງຊ່ວຍຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາລັບບັນດາມວນມະນຸດຊາດ.
ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແມ່ນການສໍາແດງທີຶ່ສມ
ົ ບູນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດ. ຄົນ
ເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຈະເມີນເສີຍຕໍ່ວິທີການ ແລະ ຫັກການຫາຍຢ່າງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ພຽງແຕ່ຍດຕິດຢ່າງໜຽວແໜ້ນກັບຫັກການ
ທີຶ່ຫົງເຫືອຈາກຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຂອງພາລະກິດແມ່ນຄົນທີຶ່ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າໃຫ້ຢູ່ໃນຫັກການ ແລະ
ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາກເລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນ. ຄົນດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດສໍາແດງ
ຄວາມສົມບູນຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າແທ້ໆ ແລະ ສໍາແດງຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການໄຖ່
ບັນດາມວນມະນຸດຊາດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຂະບວນການທັງໝົດຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ. ນີົ້
ຄືຫັກຖານທີຶ່ພິສູດວ່າ ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະຊາຕານ ແລະ ໄດ້ຮັບເອົາມະນຸດຊາດ; ມັນແມ່ນຫັກຖານ
ແຫ່ງໄຊຊະນະຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແມ່ນການສໍາແດງເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ເຂົົ້າໃຈພຽງແຕ່ໜຶ່ງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ສ່ວນໜງຶ່ ຂອງ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ມັນງ່າຍທີຶ່ຈະໃຫ້ຂັົ້ນຕອນອັນດຽວ
ຂອງພາລະກິດນີົ້ກາຍມາເປນຫັກການ ແລະ ມັນມີຄວາມເປນໄປໄດ້ວ່າ ມະນຸດຈະສ້າງຕັົ້ງກົດລະບຽບ
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ທີຶ່ຕາຍຕົວກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະນິໄສພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອໃຫ້ເປນຕົວແທນ
ອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຈິນຕະນາການສ່ວນຫາຍຂອງມະນຸດກປະສົມຢູໃ່ ນ
ນັົ້ນ ໂດຍທີຶ່ມະນຸດຈໍາກັດອຸປະນິໄສ, ຄວາມເປນຢູ່ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ພ້ອມທັງຫັກການ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີຈ
ຶ່ ໍາກັດ ໂດຍເຊືຶ່ອວ່າ ຖ້າພຣະເຈົົ້າເຄີຍເປນແບບນີົ້
ແລ້ວພຣະອົງກຈະຄົງເປນຢູ່ຄືເກົົ່າຕະຫອດເວລາ ແລະ ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ. ມີພຽງແຕ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຈຶ່ງສາມາດເຂົົ້າໃຈພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ ແລະ
ຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໜ້ອຍທີສ
ຶ່ ດ
ຸ , ພວກເຂົາຈະບໍ່ນິຍາມພຣະເຈົົ້າໃຫ້ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ
ຫື ຊາວຢິວ ແລະ ບໍ່ເຫັນພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖືກຄງດ້ວຍຕະປູທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນໂດຍເຫັນແກ່ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງມະນຸດຢູສ
່ ະເໝີ. ຖ້າຄົນໆໜຶ່ງພຽງແຕ່ມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຈາກໜຶ່ງຂັົ້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ສະນັົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາກໍ່ມີໜອ
້ ຍຫາຍເກີນໄປ ແລະ ປະລິມານກໍ່ບໍ່
ສາມາດທຽບໄດ້ກັບນໍໍ້າຢອດໜຶ່ງໃນມະຫາສະໝຸດ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນ ແລ້ວເປນຫຍັງທະຫານຍາມເກົົ່າແກ່
ທີຶ່ເຄັົ່ງສາສະໜາຫາຍຄົນຈຶ່ງຄງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕະປູເທິງໄມ້ກາງແຂນໂດຍທີຶ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່? ມັນບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນມະນຸດກັກຂັງພຣະເຈົົ້າພາຍໃນຂອບເຂດທີຶ່ແນ່ນອນບ? ຫາຍຄົນບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄັດ
ຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດທີຶ່ຫາກຫາຍ ແລະ ແຕກ
ຕ່າງຂອງພຣະເຈົົ້າບ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຍ້ອນພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຫັກການໜ້ອຍດຽວ ເຊິຶ່ງ
ໃຊ້ເພືຶ່ອປະເມີນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນບ? ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະສົບການຂອງຄົນ
ດັົ່ງກ່າວມີຢູ່ເລັກນ້ອຍ, ພວກເຂົາກອວດດີ ແລະ ປ່ອຍຕົວໃນທໍາມະຊາດ ແລະ ພວກເຂົາເບິຶ່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດດ້ວຍການດູຖູກ, ເມີນເສີຍຕໍ່ລະບຽບວິໄນຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ການໂຕ້ຖຽງແບບເກົົ່າໆໃນເລືຶ່ອງທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນເພືຶ່ອ
“ຢືນຢນ” ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ພວກເຂົາຍັງສະແດງລະຄອນ ແລະ ໝັົ້ນໃຈໃນການ
ຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຕົນເອງທັງໝົດ ແລະ ເຊືຶ່ອໝັົ້ນວ່າພວກເຂົາສາມາດທ່ອງ
ທ່ຽວທົົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກກຽດຊັງ ແລະ ປະຕິເສດໂດຍພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດບ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກຍຸກໃໝ່ທໍາລາຍບ? ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ມາຢູ່ຕໜ
ໍ່ ້າພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງຢ່າງເປີດເຜີຍເປນຜູ້ຮ້າຍທີຶ່ໂງ່ຈ້າ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້ບ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ພຽງແຕ່
ພະຍາຍາມສະແດງວ່າ ພວກເຂົາສະຫາດຫັກແຫມພຽງໃດ? ພວກເຂົາເຮັດຄືຄົນໂງ່ໃນໂລກແຫ່ງ
“ການສກສາ” ດ້ວຍພຽງແຕ່ຫັກການທີຶ່ບໍ່ສາຄັນໃນການສັົ່ງສອນຄົນ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄາພີພຽງ
ເລັກນ້ອຍ, ພວກເຂົາພະຍາຍາມກັບຫົວກັບຫາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ພະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫ້ມັນໝູນຮອບຂະບວນການຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເອງ. ຍ້ອນຄວາມບໍ່ຄິດທາງໄກທີຶ່ເປນຢູ່
ພວກເຂົາກໄດ້ພະຍາຍາມເບິຶ່ງພາລະກິດ 6.000 ປີຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍສາຍຕາພຽງແວບດຽວ. ຄົນ
ເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ມີເຫດຜົນທີຶ່ສົມຄວນເວົົ້າເຖິງ! ຕາມຄວາມເປນຈິງແລ້ວ, ເມືຶ່ອຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍໍ່າໃດ ພວກເຂົາກຕັດສິນພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງຊັກຊ້າຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ຍິຶ່ງໄປ
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ກວ່ານັົ້ນ, ພວກເຂົາພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນພຽງເລັກ
ນ້ອຍ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ດ່ວນໃນການຕັດສິນ. ເມືຶ່ອມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໜ້ອຍສໍໍ່າໃດ ພວກເຂົາກຈະ
ເປນຄົນອວດດີ ແລະ ໝັົ້ນໃຈໃນຕົວຫາຍເກີນໄປຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ ແລະ ພວກເຂົາກຈະປະກາດຄວາມ
ເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າແບບບໍ່ມີເຫດຜົນຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງທິດສະດີ ແລະ ບໍ່ມີ
ຫັກຖານທີຶ່ແທ້ຈິງ. ຄົນດັງົ່ ກ່າວບໍ່ມີຄຸນຄ່າເລີຍ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຫັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດເປນເກມແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ! ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ລະມັດລະວັງ ເມືຶ່ອພວກເຂົາປະເຊີນກັບ
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ໃຊ້ປາກເວົົ້າຫາຍ ແມ່ນຄົນທີຶ່ຕັດສິນຢ່າງ
ໄວວາ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ຢາກປະຕິເສດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງມີ
ອິດສະຫະຕາມອາລົມຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ຍັງດູຖູກ ແລະ ໝິຶ່ນປະໝາດ, ຄົນທີຶ່ຂາດຄວາມ
ເຄົາລົບນັບຖືດັົ່ງກ່າວບໍ່ເມີນເສີຍຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ພວກເຂົາບໍ່
ແມ່ນຄົນທີຶ່ອວດດີຫາຍ, ຄົນທີຶ່ຍິຶ່ງຍະໂສໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດປົກຄອງໄດ້ບ? ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ມືົ້ທີຶ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນຈະຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະມາເຖິງ, ພຣະເຈົົ້າກຍັງຈະ
ບໍ່ອົດທົນຕໍ່ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ດູຖູກຄົນທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດສໍາລັບພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ພວກເຂົາ
ຍັງໝິຶ່ນປະໝາດພຣະເຈົົ້າພຣະອົງເອງ. ຄົນທີຶ່ສິົ້ນຫວັງເຊັົ່ນນັົ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອະໄພ ບໍ່ວ່າຈະໃນຍຸກ
ນີົ້ ຫື ຍຸກທີຶ່ຈະມາຮອດ ແລະ ພວກເຂົາຈະພິນາດໃນນະຮົກ! ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ປ່ອຍຕົວ
ເອງໄປຕາມທໍາມະຊາດເຫົົ່ານັົ້ນກໍາລັງທໍາທ່າວ່າ ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນເປນແບບນັົ້ນຫາຍ
ສໍໍ່າໃດ, ພວກເຂົາກມ
ໍ່ ີແນວໂນ້ມທີຶ່ຈະລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ຄົນທີຶ່ອວດດີ
ເຫົົ່ານັົ້ນທັງໝົດທີຶ່ບໍ່ຢບຢັ້ງຕົວເອງຕັົ້ງແຕ່ເກີດ ແລະ ຄົນບໍ່ເຄີຍເຊືຶ່ອຟງໃຜເລີຍ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນ
ທຸກຄົນທີຶ່ຍ່າງເທິງເສັົ້ນທາງນີົ້ບ? ພວກເຂົາບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າໃນທຸກໆມືົ້ບ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ທີຶ່ໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ
ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າເລີຍ? ໃນປດຈຸບັນ, ພວກເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈວ່າ ເປນຫຍັງພວກເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້ຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາໄດ້ກ່າວກເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ພວກເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການເວົົ້າທີຶ່ເປົົ່າວ່າງ. ຖ້າພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ອ່ານມັນຄືກັບການຊົມດອກໄມ້ໃນ
ຂະນະທີຶ່ກໍາລັງຂີຶ່ຜ່ານເທິງຫັງມ້າ, ພາລະກິດທີຶ່ເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງໜັກໜ່ວງຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ
ແມ່ນບ? ພວກເຈົົ້າແຕ່ລະຄົນຄວນຮູ້ຈັກທໍາມະຊາດຂອງພວກເຈົົ້າເອງ. ພວກເຈົົ້າສ່ວນຫາຍມີທັກສະ
ໃນການໂຕ້ຖຽງ; ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທີຶ່ເປນທິດສະດີໂດຍການເວົົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍ ແຕ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ມີຫຍັງ
ທີຶ່ຈະກ່າວເຖິງຕໍ່ຄໍາຖາມທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແກ່ນແທ້. ເຖິງແມ່ນໃນປດຈຸບັນ ພວກເຈົົ້າຍັງປ່ອຍໃຫ້ຕົວ
ເອງຢູ່ໃນການສົນທະນາທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ, ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສທີຶ່ເກົົ່າແກ່ ແລະ ພວກເຈົາົ້
ສ່ວນຫາຍບໍ່ມີເຈດຕະນາໃນການປ່ຽນແປງວິທີການສະແຫວງຫາ ເພືອ
ຶ່ ໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທີຶ່ສູງສົົ່ງຂົ້ນ,
ພຽງແຕ່ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງບໍ່ເຕັມໃຈແທນ. ຄົນເຊັົ່ນນີົ້ຈະສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າຈົນຮອດມືົ້ສຸດທ້າຍ
ໄດ້ແນວໃດ? ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຈົົ້າຈະຢູ່ຮອດຈຸດສິົ້ນສຸດຂອງເສັົ້ນທາງ, ມັນຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງ
ໃຫ້ກັບພວກເຈົົ້າ? ມັນດີກວ່າທີຶ່ຈະປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າກ່ອນທີຶ່ມັນຈະຊ້າເກີນໄປ ໂດຍ
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ການສະແຫວງຫາຢ່າງແທ້ຈິງ ຫື ບໍ່ສະນັົ້ນ ກຖອນຕົວກ່ອນກໍານົດ. ເມືຶ່ອເວລາຜ່ານໄປ ພວກເຈົົ້າກ
ຈະກາຍເປນເຊືົ້ອກາຝາກທີຶ່ເອົາປຽບຄົນອືຶ່ນ, ພວກເຈົົ້າເຕັມໃຈທີຶ່ຈະຮັບບົດບາດທີຶ່ຕໍໍ່າ ແລະ ເປນຕາ
ໜ້າອາຍນັົ້ນບ?
ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນເປນການບັນທກຂອງພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພວກມັນແມ່ນ
ການບັນທກຂອງການໄຖ່ບາບໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພວກມັນບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງທີຈ
ຶ່ ະ
ຈິນຕະນາການໄດ້. ຖ້າພວກເຈົົ້າຕ້ອງການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ຂອງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຢ່າງແທ້ຈງິ , ພວກເຈົົ້າກຕ້ອງຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ພວກເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່ລມ
ື ຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່ງ. ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງເລັກນ້ອຍທີຶ່ສຸດ ທີຶ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສະແຫວງຫາເພືອ
ຶ່
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ. ມະນຸດເອງບໍ່ສາມາດປັ້ນແຕ່ງຄວາມຮູ້ທີຶ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ບໍ່
ແມ່ນບາງຢ່າງທີມ
ຶ່ ະນຸດສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນຜົນຕາມມາຂອງຄວາມກະລຸນາ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ມີໃຫ້ກັບຄົນໃດໜຶ່ງ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນແມ່ນຄວາມຮູ້ທີຶ່ເກີດຫັງຈາກທີຶ່
ມະນຸດໄດ້ປະສົບກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມັນແມ່ນຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພຽງແຕ່ເກີດຂນ
ົ້
ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມຮູດ
້ ັົ່ງກ່າວບໍ່ພ້ອມທີຶ່ຈະສາມາດ
ຮັບໄດ້ ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ສາມາດສອນໄດ້. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສົບການສ່ວນຕົວທັງໝົດ. ການ
ໄຖ່ບາບໃຫ້ມະນຸດຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ ແຕ່
ປະກອບມີວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ຫາຍວິທີທາງທີຶ່ສໍາແດງເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າພາຍ
ໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ. ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຍາກທີຶ່ສຸດທີຶ່ມະນຸດຕ້ອງຈໍາແນກ ແລະ ມັນເປນສິຶ່ງນີົ້
ທີຶ່ຍາກທີຶ່ມະນຸດຕ້ອງເຂົົ້າໃຈ. ການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຍຸກ, ການປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ການປ່ຽນແປງໃນສະຖານທີຶ່ຂອງພາລະກິດ, ການປ່ຽນແປງຂອງຄົນທີຶ່ຮັບພາລະກິດນີົ້ ແລະ ສິຶ່ງອືນ
ຶ່ ໆ,
ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຖືກລວມໄວ້ໃນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວິທີການ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ລວມທັງການດັດແປງຂອງອຸປະນິໄສ, ພາບລັກ, ຊືຶ່, ຕົວ
ຕົນຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ການປ່ຽນແປງອືຶ່ນໆ ທັງໝົດແມ່ນສ່ວນຕ່າງໆໃນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ. ຂັນ
ົ້
ຕອນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດສາມາດພຽງແຕ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບໜຶ່ງສ່ວນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາກັດພາຍໃນ
ເຂດທີຶ່ແນ່ນອນ. ມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແບ່ງແຍກຂອງຍຸກ ຫື ການປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຢ່າວ່າແຕ່ລັກສະນະອືຶ່ນໆເລີຍ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີຶ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ສາມຂັົ້ນ
ຕອນແມ່ນຄວາມສົມບູນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການໄຖ່ມະນຸດຊາດ. ມະນຸດຕ້ອງຮູ້ຈັກ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ; ຖ້າ
ປາສະຈາກຄວາມຈິງນີົ້ ຄວາມຮູ້ທີຶ່ເຈົົ້າມີກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າກໍ່ເປນພຽງຄໍາເວົົ້າທີຶ່ເປົົ່າວ່າງ, ບໍ່ມີຫຍັງ
ນອກຈາກດີແຕ່ປາກ. ຄວາມຮູ້ດັົ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຊັກຊວນ ຫື ເອົາຊະນະມະນຸດໄດ້; ຄວາມຮູ້ດັົ່ງກ່າວ
ບໍ່ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງເລີຍ. ມັນອາດຈະອຸດົມສົມບູນ ແລະ
204

ຟງສະບາຍຫູ ແຕ່ຖ້າມັນຄັດກັບອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ລະເວັົ້ນເຈົົ້າ.
ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພຣະອົງຈະບໍ່ຍົກຍ້ອງຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າ ແຕ່ພຣະອົງຍັງຈະນໍາການແກ້ແຄ້ນມາເຖິງເຈົົ້າ
ຍ້ອນເຈົົ້າເປນຄົນບາບທີຶ່ໄດ້ໝິຶ່ນປະໝາດພຣະອົງ. ພຣະທໍາຂອງການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນເວົົ້າໄດ້
ຢ່າງງ່າຍໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົົ້າຈະເວົົ້າຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວແຕ່ບໍ່ຈິງໃຈ ແລະ ເວົົ້າຊັກຈູງເກັົ່ງ ແລະ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ຄໍາເວົົ້າຂອງເຈົົ້າສະຫາດຫາຍຈົນເຈົົ້າສາມາດຖຽງໃຫ້ສີດໍາກາຍເປນສີຂາວ ແລະ ໃຫ້ສຂ
ີ າວກາຍ
ມາເປນສີດໍາ, ແຕ່ເຈົົ້າຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ເມືຶ່ອເວົົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່
ເຈົົ້າສາມາດຕັດສິນຢ່າງບຮ
ໍ່ ອບຄອບ ຫື ສັນລະເສີນແບບເສີຍໆ ຫື ດູຖູກຢ່າງເສີຍເມີຍ. ເຈົົ້າ
ສັນລະເສີນຄົນໃດໜຶ່ງ ແລະ ທຸກຄົນ ແຕ່ເຈົົ້າດີົ້ນລົນເພືຶ່ອຊອກຫາຄໍາເວົົ້າທີຶ່ຖືກຕ້ອງເພືຶ່ອບັນລະຍາຍ
ເຖິງຄວາມກະລຸນາສູງສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຈໍານົນທຸກຄົນໄດ້ມາເຂົົ້າໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີ
ຜູ້ຊໍານານທາງດ້ານພາສາຫາຍຄົນທີຶ່ສາມາດບັນລະຍາຍເຖິງພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິຶ່ງທີຶ່ພວກ
ເຂົາບັນລະຍາຍແມ່ນພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄວາມຈິງທີຶ່ເວົົ້າໂດຍຄົນທີຶ່ເປນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄົນທີຶ່
ມີພຽງແຕ່ຄໍາສັບທີຶ່ຈໍາກັດ, ແມ່ນມີປະສົບການທີອ
ຶ່ ຸດົມສົມບູນໃຫ້. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ສາມາດເຫັນໄດ້
ວ່າ ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າຕັົ້ງຢູ່ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເປນຈິງ, ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການນໍາໃຊ້ຄໍາເວົົ້າ
ທີຶ່ສະຫາດ ຫື ຄໍາສັບທີຶ່ອດ
ຸ ົມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັນເລີຍ. ບົດຮຽນຂອງການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າສູງສົົ່ງກວ່າວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໃດໜຶ່ງຂອງ
ມະນຸດຊາດ. ມັນແມ່ນບົດຮຽນທີຶ່ມີແຕ່ຄົນຈໍານວນໜ້ອຍດຽວຈະສາມາດໄດ້ຮັບ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່
ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນທີຶ່ມີຄວາມສາມາດໃດໜຶ່ງຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບ. ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ, ພວກເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່ເບິຶ່ງການຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເປນຄືກັບວ່າ
ພວກມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ເດັກນ້ອຍທໍາມະດາກໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ບາງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າອາດປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງ
ສົມບູນໃນຊີວິດຄອບຄົວຂອງເຈົົ້າ ຫື ອາຊີບຂອງເຈົົ້າ ຫື ໃນການແຕ່ງງານຂອງເຈົົ້າ ແຕ່ເມືຶ່ອມັນ
ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ ແລະ ບົດຮຽນຂອງການຮູ້ ຈັກກັບພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ຈະສະແດງຕົວເອງ
ເລີຍ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ສໍາເລັດຫຍັງເລີຍ. ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ການນໍາຄວາມຈິງເຂົົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ແມ່ນສິຶ່ງທີຫ
ຶ່ ຍຸ້ງຍາກຫາຍທີຶ່ສຸດສໍາລັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າກເປນບັນຫາທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່
ກວ່າ. ນີົ້ຄືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ນີຍ
ົ້ ັງແມ່ນຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທີຶ່ບັນດາມວນມະນຸດຊາດ
ໄດ້ປະເຊີນ. ທ່າມກາງຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບັນລຸຄວາມສໍາເລັດດ້ວຍເຫດຜົນການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ມີໃຜ
ເລີຍທີຶ່ຢູ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານ. ມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໝາຍເຖິງຫຍັງ ຫື ເປນຫຍັງ
ຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ຫື ຄົນໆໜຶ່ງຕ້ອງໄປເຖິງລະດັບໃດເພືຶ່ອຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ສັບສົນໃຫ້
ກັບມະນຸດຊາດ ແລະ ມັນເປນປິດສະໜາທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດທີຶ່ມະນຸດຊາດປະເຊີນຢູ່ພສົມຄວນ ແລະ ບໍ່
ມີໃຜສາມາດຕອບຄໍາຖາມນີົ້ໄດ້ ຫື ບໍ່ມີໃຜເຕັມໃຈຕອບຄໍາຖາມນີົ້ ຍ້ອນວ່າ ໃນປດຈຸບັນ ບໍ່ມີໃຜ
ທ່າມກາງມະນຸດທີຶ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການສກສາພາລະກິດນີົ້ໄດ້. ບາງເທືຶ່ອ ເມືຶ່ອປິດສະໜາຂອງ
ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຖືກເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮັບຮູ້ ມັນກໍ່ຈະປະກົດມີກຸ່ມຄົນທີຶ່ມີພອນສະຫວັນທີຶ່
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ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຕາມມາ. ແນ່ນອນ ເຮົາຫວັງວ່າ ມັນຈະເປນແບບນັົ້ນ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຮົາຢູ່ໃນ
ຂະບວນການປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ ແລະ ຫວັງທີຶ່ຈະໄດ້ເຫັນການປາກົດຕົວຂອງຄົນທີຶ່ມີພອນສະຫວັນ
ດັົ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດທີຶ່ໃກ້ໆນີົ້. ພວກເຂົາຈະກາຍມາເປນຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນພະຍານໃຫ້ກັບຄວາມຈິງ
ກ່ຽວກັບພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ແນ່ນອນ ພວກເຂົາຈະເປນຄົນທໍາອິດທີຶ່ເປນພະຍານໃຫ້
ກັບພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້. ແຕ່ບໍ່ມຫ
ີ ຍັງທີຶ່ຈະເປນທຸກໃຈ ແລະ ເປນຕາເສຍດາຍຫາຍກວ່າ
ຄົນທີຶ່ມີພອນສະຫວັນດັົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ປາກົດຂົ້ນໃນມືົ້ທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃກ້ຈະສິົ້ນສຸດລົງ ຫື ຖ້າ
ມີພຽງແຕ່ໜງຶ່ ຫື ສອງຄົນ, ຄົນດັົ່ງກ່າວໄດ້ຍອມຮັບດ້ວຍຕົວເອງ ເພືຶ່ອໃຫ້ພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ມາບັງເກີດ
ເປນມະນຸດເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ນີເົ້ ປນພຽງກລະນີທີຶ່ຮ້າຍແຮງທີຶ່ສຸດ. ບໍ່ວ່າຈະເປນ
ກລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ເຮົາຍັງຫວັງວ່າ ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສະແຫວງຫາຢ່າງແທ້ຈິງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນນີົ້.
ຕັົ້ງແຕ່ການເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນຂອງເວລາ, ຍັງບໍ່ມີພາລະກິດທີຶ່ເປນແບບນີົ້ມາກ່ອນ, ພາລະໜ້າທີຶ່ດັົ່ງກ່າວບໍ່ເຄີຍ
ປະກົດມີໃນປະຫວັດສາດຂອງການພັດທະນາມະນຸດຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າເຈົົ້າສາມາດກາຍມາເປນໜຶ່ງໃນ
ກຸ່ມຄົນທໍາອິດທີຶ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງນີົ້ຈະບໍ່ເປນກຽດຕິຍົດອັນສູງສຸດຂອງສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດທັງໝົດບ?
ພຣະເຈົົ້າຈະຍົກຍ້ອງສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດອືຶ່ນໆທີຶ່ຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດຫາຍກວ່າບ? ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວບໍ່
ງ່າຍທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແຕ່ໃນທີຶ່ສຸດກຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ. ບໍ່ວ່າຈະເປນເພດໃດ ຫື
ສັນຊາດໃດກຕາມ, ທຸກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດທີຶ່ຍິຶ່ງ
ໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນທີຶ່ສຸດ ແລະ ຈະເປນພຽງຄົນດຽວທີຶ່ມີສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ຄື
ພາລະກິດໃນປດຈຸບັນ ແລະ ມັນເປນພາລະກິດສໍາລັບອະນາຄົດເຊັົ່ນກັນ; ມັນເປນພາລະກິດສຸດທ້າຍ
ແລະ ສູງສົງົ່ ທີຶ່ສຸດທີຶ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນຊ່ວງເວລາ 6.000 ປີແຫ່ງພາລະກິດ ແລະ ມັນເປນວິທີ
ການປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ເປີດເຜີຍມະນຸດແຕ່ລະປະເພດ. ຜ່ານພາລະກິດທີຶ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດມາ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ລະດັບຊັົ້ນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມະນຸດແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍອອກ: ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າແມ່ນຄຸນສົມບັດໃນການໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຮັບສັນຍາຂອງພຣະອົງ
ໃນຂະນະທີຶ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນເຊິຶ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການຮັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ຮັບສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າແມ່ນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເອີົ້ນໄດ້ວ່າເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດ
ຮັບພຣະພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະອົງບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບ
ພາລະກິດໃດໆຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າຈະເປນການແກ້ແຄ້ນ, ການກັົ່ນຕອງ ຫື ການພິພາກສາ, ທຸກສິຶ່ງ
ເຫົົ່ານີົ້ກໍ່ມີເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນທີຶ່ສຸດ ແລະ ເພືຶ່ອມະນຸດຈະຍອມຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ພຣະເຈົົ້າ, ນີົ້ເປນພຽງຜົນສະທ້ອນທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນທີຶ່ສຸດ. ບໍ່ມຂ
ີ ັົ້ນຕອນໃດໃນພາລະກິດ
ສາມຂັົ້ນຕອນເປນສິຶ່ງທີຶ່ລີົ້ລັບ ແລະ ນີົ້ເປນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຮູ້ທີຶ່ມະນຸດມີກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີຶ່ສົມບູນ ແລະ ຮອບຄອບຂົ້ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດທັງໝົດນີົ້
ແມ່ນເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ.
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ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງແມ່ນນິມິດທີຶ່ມະນຸດຕ້ອງຮູ້ ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ ແລະ ມະນຸດກຄອບຄອງບໍ່ໄດ້. ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແມ່ນຄວາມ
ສົມບູນຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີນິມິດໃດທີຶ່ຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ເກີນກວ່ານີົ້ທີຶ່ມະນຸດຄວນ
ຮູ້ຈັກ. ຖ້າມະນຸດບໍ່ຮູ້ນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ນີົ້, ມັນກບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງງ່າຍທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ມັນບໍ່ແມ່ນ
ເລືຶ່ອງງ່າຍທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດເດີນຕາມກໍ່
ຈະຍາກເລີຶ່ມລໍາບາກຂົ້ນເລືົ້ອຍໆ. ຖ້າປາສະຈາກນິມິດ, ມະນຸດຈະບໍ່ສາມາດມາໄກໄດ້ສໍໍ່ານີົ້. ມັນແມ່ນ
ນິມິດນີົ້ເອງທີຶ່ຄຸ້ມກັນມະນຸດຈົນຮອດປດຈຸບັນ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຈັດຕຽມການປົກປ້ອງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ
ໃຫ້ກັບມະນຸດ. ໃນອະນາຄົດ, ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຈົົ້າຕ້ອງເລິກເຊິຶ່ງລົງ ແລະ ພວກເຈົົ້າຕ້ອງມາຮູ້ຈັກ
ຄວາມສົມບູນຂອງຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິ
ປນຍາຂອງພຣະອົງພາຍໃນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ. ນີົ້ຄືຄວາມສາມາດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຈົົ້າ. ຂັົ້ນ
ຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດບໍ່ໄດ້ຢືນຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແຕ່ເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ກໍ່ຕັົ້ງ
ຂົ້ນໂດຍການໂຮມກັບສອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ຜ່ານມາ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນສໍາເລັດລົງ ໂດຍການປະຕິບັດພຽງແຕ່ໜຶ່ງໃນສາມຂັົ້ນຂອງພາລະກິດ
ນັົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດແມ່ນສາມາດຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດຢ່າງສົມບູນ, ນີົ້ບໍ່
ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈໍາເປນທີຶ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນດຽວນີົ້ດ້ວຍຕົນມັນເອງເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ
ສອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ຜ່ານມາຂອງພາລະກິດບໍ່ຈໍາເປນໃນການຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດໃຫ້ອອກຈາກອິດທິພົນ
ຂອງຊາຕານ. ບໍ່ມີຂັົ້ນຕອນໃດໃນທັງສາມຂັົ້ນຕອນທີຶ່ຖືວ່າ ເປນນິມິດດຽວທີຶ່ບັນດາມວນມະນຸດຊາດ
ຕ້ອງຮູ້ຈັກ ຍ້ອນຄວາມສົມບູນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນແມ່ນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ
ໂດຍທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຂັົ້ນຕອນດຽວເທົົ່ານັົ້ນ. ຕາບໃດທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ,
ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດສິົ້ນສຸດໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງຖືກສໍາແດງອອກໃນຄວາມສົມບູນຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພົົ້ນ; ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ມະນຸດຄົນໃດຕັົ້ງແຕ່ຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນແລ້ວ ແຕ່ຖືກ
ສໍາແດງອອກເທືຶ່ອລະໜ້ອຍໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ. ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພົົ້ນສໍາແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສ່ວນໜຶ່ງຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ
ເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ; ບໍ່ແມ່ນທຸກຂັົ້ນຕອນໃດໃນພາລະກິດສາມາດສໍາແດງເຖິງຄວາມສົມບູນຂອງ
ການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງໂດຍກົງ ແລະ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ, ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດ
ພົົ້ນຈຶ່ງພຽງແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສິົ້ນສຸດລົງເມືອ
ຶ່ ທັງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນສໍາເລັດລົງແລ້ວ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດທີຶ່ກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງບສ
ໍ່ າມາດແຍກອອກຈາກ
ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດໄດ້ຮັບຈາກໜຶ່ງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດເປນ
ພຽງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົາົ້ ທີຶ່ຖືກສໍາແດງອອກມາຜ່ານສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ມັນບໍ່
ສາມາດແທນອຸປະນິໄສ ແລະ ການເປນຢູ່ ເຊິຶ່ງສໍາແດງອອກໃນຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າ ຫື ຕໍ່ມາໄດ້. ນັນ
ົ້ ກ
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ຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ມະນຸດຊາດບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດລົງທັນທີໃນລະຫວ່າງຊ່ວງ
ໄລຍະໃດໜຶ່ງ ຫື ໃນສະຖານທີຶ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ມັນຈະເລິກເຊິຶ່ງລົງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍໂດຍອີງຕາມລະດັບ
ການພັດທະນາຂອງມະນຸດໃນແຕ່ລະເວລາ ແລະ ສະຖານທີຶ່. ມັນແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໃນຂັົ້ນ
ຕອນທັງໝົດ ແລະ ມັນບໍ່ສໍາເລັດໄດ້ໃນພຽງຂັົ້ນຕອນດຽວ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ສະຕິປນຍາທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຖືກຫໍ່ເປນແກ້ວພະລກໃນທັງສາມຂັົ້ນຕອນ ແທນທີຶ່ຈະຢູ່ໃນຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່ງ. ການ
ເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ ສະຕິປນຍາທັງໝົດຂອງພຣະອົງຖືກວາງລົງໃນທັງສາມຂັົ້ນຕອນນີົ້ ແລະ
ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນກປະກອບດ້ວຍການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນເປນການບັນທກຂອງ
ສະຕິປນຍາຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ມະນຸດຄວນຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງ
ສໍາແດງອອກຜ່ານທັງສາມຂັົ້ນຕອນນີົ້. ການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດໃຫ້
ກັບບັນດາມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ຖ້າມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຮູ້ນີົ້ ເມືຶ່ອພວກເຂົານະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ,
ພວກເຂົາກຈະບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ນະມັດສະການພຣະພຸດທະເຈົົ້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ທ່າມກາງມະນຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເຊືຶ່ອງຈາກມະນຸດ ແລະ ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທຸກຄົນທີຶ່ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າ
ຄວນຮູ້. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດທັງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນທ່າມກາງມະນຸດ,
ມະນຸດຄວນຮູ້ຈັກການສໍາແດງເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນຢູ່ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ.
ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຊືຶ່ອງຈາກມະນຸດແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດ
ໄດ້ຮັບ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ຄວນຮູ້ ໃນຂະນະສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສໍາແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດ
ຄວນຮູ້ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄວນມີ. ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນໃນທັງພາລະກິດສາມຂັນ
ົ້ ຕອນແມ່ນປະຕິບັດໂດຍ
ອີງຕາມພືົ້ນຖານຂອງຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າ; ມັນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງອິດສະຫະ ແລະ ແຍກຈາກພາລະກິດ
ແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຫາຍໃນຍຸກ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ຕ້ອງ
ປະຕິບັດ, ແຕ່ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດກຍັງເປນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງມັນ ແລະ ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນແມ່ນເລິກເຊິຶ່ງກວ່າຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າ. ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ
ສືບຕໍ່ຈາກພືົ້ນຖານໃນຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າ ເຊິຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຖິົ້ມໄດ້. ດ້ວຍວິທີນີົ້ເອງ, ໃນພາລະກິດທີຶ່ໃ
ໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງສໍາແດງລັກສະນະຕ່າງໆຂອງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອົງຢູ່ສະເໝີ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ເຄີຍສໍາແດງໃຫ້ມະນຸດມາກ່ອນ ແລະ ເປີດເຜີຍພາລະກິດໃໝ່
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ການເປນຢູ່ແບບໃໝ່ຂອງພຣະອົງໃຫ້ມະນຸດຢູສ
່ ະເໝີ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທະຫານ
ຍາມເກົົ່າແກ່ທີຶ່ເຄັົ່ງສາສະໜາໄດ້ເຮັດທຸກວິທີທາງເພືຶ່ອຂັດຂືນສິຶ່ງນີົ້ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານຢ່າງເປີດເຜີຍ, ພຣະເຈົົ້າ
ຍັງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ທີຶ່ພຣະອົງເຈດຈະນາທີຶ່ຈະເຮັດຢູ່ສະເໝີ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າປ່ຽນແປງຢູ່
ສະເໝີ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ມັນກປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານຂອງມະນຸດຢູ່ສະເໝີ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອົງຈຶ່ງປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີພ້ອມກັບຍຸກ ແລະ ຜູ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງເຊັົ່ນກັນ. ຍິຶ່ງ
ໄປກວ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີປະຕິບັດມາກ່ອນຢ່າງສະເໝີ ແມ່ນແຕ່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີຶ່ປະກົດໃຫ້ມະນຸດເຫັນເປນການຂັດແຍ້ງກັບພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດກ່ອນໜ້ານີົ້ ເພືຶ່ອໃຫ້
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ມະນຸດໄດ້ຕໍ່ຕ້ານ. ມະນຸດສາມາດຍອມຮັບພຽງແຕ່ພາລະກິດໜຶ່ງປະເພດ ຫື ວິທີການປະຕິບັດໜຶ່ງ
ຢ່າງເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ມັນຍາກສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ຈະຍອມຮັບພາລະກິດ ຫື ວິທກ
ີ ານປະຕິບັດທີຶ່ບໍ່ຖືກກັນ ຫື
ສູງກວ່າ. ແຕ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຈຶ່ງປະກົດມີ
ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງສາສະໜາຫາຍກຸ່ມທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນເຫົົ່ານີົ້ໄດ້ກາຍມາ
ເປນຜູ້ຊ່ຽວຊານຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າເລີຍ
ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫັກການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫາຍວິທີທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊ່ວຍຊີວິດມະນຸດ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ, ມະນຸດກບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້
ທັງໝົດວ່າ ມັນເປນພາລະກິດທີຶ່ມາຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຫື ບໍ່ ແລະ ມັນເປນພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈົົ້າພຣະອົງເອງບ. ຫາຍຄົນທີຶ່ຍດຕິດກັບທ່າທີທີຶ່ວ່າ ຖ້າບາງສິຶ່ງສອດຄ່ອງກັບພຣະທໍາທີຶ່ມາກ່ອນ
ໜ້າ, ພວກເຂົາກຈະຍອມຮັບມັນ ແລະ ຖ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບພາລະກິດທີຶ່ມາກ່ອນໜ້າ, ພວກເຂົາ
ກຈະຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປະຕິເສດມັນ. ໃນປດຈຸບັນ, ພວກເຈົົ້າທັງໝົດບໍ່ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດໂດຍໃຊ້ຫັກການ
ດັົ່ງກ່າວບ? ທັງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງຕໍ່ພວກເຈົົ້າ ແລະ
ມີຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຊືຶ່ອວ່າ ສອງຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າຂອງພາລະກິດນັົ້ນເປນພາລະທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ຈໍາເປນ
ຕ້ອງຮູ້ແທ້ໆ. ພວກເຂົາຄິດວ່າ ຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ຄວນປະກາດໃຫ້ກັບມວນຊົນ ແລະ ຄວນຖອນຄືນ
ໃຫ້ໄວເທົົ່າທີຈະໄວໄດ້ ເພືຶ່ອຜູ້ຄົນຈະບໍ່ຮູ້ສກໜັກໃຈ ຍ້ອນສອງຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າທັງໃນພາລະກິດ
ສາມຂັົ້ນຕອນ. ຫາຍຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ການເຮັດໃຫ້ທັງສອງຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າຂອງພາລະກິດເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກ
ແມ່ນບາດກ້າວທີຶ່ໄກເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງໃນການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຄິດ.
ໃນປດຈຸບັນ, ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ມັນຖືກຕ້ອງທີຶ່ຈະປະຕິບັດແບບນີົ້ ແຕ່ມືົ້ໜຶ່ງ ພວກເຈົົ້າຈະ
ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາ: ຈົົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມ
ສໍາຄັນ. ເມືຶ່ອເຮົາປະກາດທັງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນໃຫເຈົົ້າ, ພວກມັນຕ້ອງເປນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບ
ພວກເຈົົ້າ; ເມືຶ່ອທັງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນເປນຫົວໃຈຂອງການຄຸມ
້ ຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ພວກມັນຕ້ອງກາຍມາເປນຈຸດສົນໃຈຂອງທຸກໆຄົນທົົ່ວທັງຈັກກະວານ. ມືໜ
ົ້ ຶ່ງ ພວກເຈົົ້າຈະຮັບຮູ້
ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດນີົ້. ຈົົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າ ພວກເຈົົ້າຕໍ່ຕ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ໃຊ້ແນວຄິດ
ຂອງພວກເຈົົ້າເອງເພືຶ່ອປະເມີນພາລະກິດໃນປດຈຸບັນ ຍ້ອນພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກຫັກການການປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍ້ອນການທີຶ່ພວກເຈົົ້າປະຕິບັດຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງ
ພແລ້ວມືແລ້ວຕີນ. ການທີຶ່ພວກເຈົົ້າຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດແມ່ນມາຈາກແນວຄິດຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມອວດດີໂດຍທໍາມະຊາດ. ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜິດພາດ ແຕ່ຍ້ອນພວກເຈົາົ້ ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງໂດຍທໍາມະຊາດ. ຫັງຈາກທີຶ່
ພົບຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາ, ບາງຄົນບໍ່ສາມາດເວົົ້າຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ມະນຸດມາຈາກໃສ
ແຕ່ພວກເຂົາຍັງກ້າກ່າວຄໍາປາໄສໃນທີຶ່ສາທາລະນະທີຶ່ປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ພວກເຂົາເຖິງກັບສັົ່ງສອນອັກຄະສາວົກຜູ້ທີຶ່ມີພາລະກິດໃໝ່
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ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ໂດຍສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເວົົ້າສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຄວນເວົົ້າອອກມາ; ຄວາມ
ເປນມະນຸດຂອງພວກເຂົາຕໍໍ່າຫາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສໍານກໃນຕົວພວກເຂົາແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ມືທ
ົ້ ີຶ່
ຄົນປະເພດນີົ້ຈະຖືກປະຕິເສດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຖືກເຜົາໄໝ້ດ້ວຍໄຟ
ແຫ່ງນະຮົກຈະບໍ່ມາຮອດບ? ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ວິຈານພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ແທນ ແລະ ຍັງພະຍາຍາມແນະນໍາພຣະເຈົົ້າກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ
ແບບນີົ້ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໃນໄລຍະຂະບວນການສະແຫວງຫາ
ແລະ ປະສົບກັບພຣະອົງ; ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການວິຈານຕາມຄວາມອໍາເພີໃຈທີຶ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດມາ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຜ່ານການເຮັດໃຫ້ສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເມືຶ່ອຄົນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຫາຍສໍໍ່າໃດ, ພວກເຂົາກຈະຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງໜ້ອຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ, ມະນຸດຮູ້ຈກ
ັ ພຣະເຈົາົ້ ໜ້ອຍສໍາໍ່ ໃດ, ມັນກມີຄວາມເປນໄປໄດ້ທີຶ່ພວກເຂົາຈະຕໍ່ຕາ້ ນພຣະອົງ
ຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ແນວຄິດຂອງເຈົົ້າ, ທໍາມະຊາດເກົົ່າແກ່ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດ, ບຸກຄະລິກ
ແລະ ທັດສະນະທາງສິນທໍາຂອງເຈົົ້າແມ່ນ “ຕົົ້ນທນ” ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງສິນທໍາຂອງ
ເຈົົ້າເສືຶ່ອມຊາມເທົົ່ານັົ້ນ, ຄຸນສົມບັດຂອງເຈົົ້າເປນຕາລັງກຽດສໍໍ່າໃດ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງເຈົົ້າ
ຕ້ອຍຕໍໍ່າສໍໍ່າໃດ, ເຈົົ້າກຈະກາຍເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ປະກອບມີແນວຄິດ
ທີຶ່ຝງແໜ້ນ ແລະ ຄົນທີຶ່ມີອຸປະນິໄສທີຶ່ເຊືຶ່ອວ່າຕົນເອງດີແຮງເປນສັດຕູກັບພຣະເຈົົ້າຜູ້ມາບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ, ຄົນປະເພດນີົ້ກເປນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ. ຖ້າແນວຄິດຂອງເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ມັນຈະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ; ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະຫ່າງໄກຈາກພຣະອົງ
ຕະຫອດເວລາ.
ມີພຽງແຕ່ການປະຖິົ້ມແນວຄິດເກົົ່າແກ່ຂອງເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່, ແຕ່
ຄວາມຮູ້ເກົົ່າກບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງແມ່ນທຽບເທົົ່າກັບແນວຄິດເກົົ່າ. “ແນວຄິດ” ໝາຍເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດ
ຈິນຕະນາການທີຶ່ບໍ່ຖືກກັບຄວາມເປນຈິງ. ຖ້າຄວາມຮູ້ເກົົ່າເປນສິຶ່ງທີຶ່ຫ້າສະໄໝໃນຍຸກເກົົ່າແລ້ວ ແລະ
ຢຸດມະນຸດຈາການເຂົົ້າສູພ
່ າລະກິດໃໝ່, ຄວາມຮູ້ດັົ່ງກ່າວກຈະເປນແນວຄິດເຊັົ່ນກັນ. ຖ້າມະນຸດມີວິທີ
ທີຶ່ຖືກຕ້ອງໃນການເຂົົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ດັົ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົົ້າຈາກລັກສະນະທີຶ່
ແຕກຕ່າງກັນຫາຍຢ່າງ ໂດຍປະສົມສິຶ່ງທີຶ່ເກົົ່າແກ່ ແລະ ໃໝ່, ແລ້ວຄວາມຮູ້ເກົົ່າແກ່ກຈະກາຍເປນສິຶ່ງ
ທີຶ່ສາມາດຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໄດ້ ແລະ ໄດ້ກາຍມາເປນພືົ້ນຖານທີຶ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່.
ບົດຮຽນຂອງການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຈົາົ້ ເຂົົ້າໃຈຫັກການຫາຍຢ່າງດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານ:
ວິທີການເຂົົ້າເຖິງເສັົ້ນທາງສູ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມຈິງທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈເພືຶ່ອຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ວິທີການປະຖິົ້ມແນວຄິດ ແລະ ອຸປະນິໄສເດີມຂອງເຈົົ້າ ເພືຶ່ອເຈົົ້າຈະຍອມຢູພ
່ າຍໃຕ້ການຈັດການຂອງ
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້ານໍາໃຊ້ຫັກການເຫົົ່ານີົ້ເປນພືົ້ນຖານຂອງການເຂົົ້າສູ່ບົດຮຽນແຫ່ງ
ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າຈະເລິກເຊິຶ່ງຂົ້ນເຕີຶ່ມອີກເລືອ
ົ້ ຍໆ. ຖ້າເຈົົ້າມີຄວາມຮູ້ທີຶ່ຊັດ
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ເຈນກ່ຽວກັບພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເປນຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖ້າຫາກເຈົົ້າສາມາດທຽບສາພັນສອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ກ່ອນໜ້າຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າກັບຂັົ້ນຕອນໃນປດຈຸບັນ ແລະ ເຫັນໄດ້ວ່າ ມັນຄືພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າອົງດຽວປະຕິບັດ
ໃຫ້ສໍາເລັດ, ເຈົົ້າກຈະບມ
ໍ່ ີພືົ້ນຖານທີຶ່ໜັກແໜ້ນທີຶ່ຫາປຽບບໍ່ໄດ້ແລ້ວ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າອົງດຽວທີຶ່
ປະຕິບັດພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ; ນີົ້ຄືນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ ແລະ ນີົ້ເປນເສັົ້ນທາງສູ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ.
ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າພຣະອົງເອງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນສໍາເລັດໄດ້ ແລະ
ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແທນພຣະອົງໄດ້, ນີົ້ກໍ່ເພືຶ່ອເວົົ້າວ່າມີພຽງພຣະເຈົົ້າພຣະອົງ
ເອງທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເອງຕັົ້ງແຕ່ຕົົ້ນຈົນຮອດປດຈຸບັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກນໍາໄປປະຕິບັດໃນຍຸກ ແລະ ສະຖານທີຶ່ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດຂອງແຕ່ລະຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ, ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າອົງດຽວເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດທັງໝົດ. ຈາກນິມິດທັງໝົດ, ນີົ້ຄືນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດທີຶ່ມະນຸດຄວນຮູ້ ແລະ ຖ້າມະນຸດ
ສາມາດຮັບຮູ້ຢ່າງສົມບູນ ເຂົາກຈະສາມາດຢືນໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ. ໃນປດຈຸບັນ ບັນຫາທີຶ່ໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ
ທີຶ່ຫາກຫາຍສາສະໜາ ແລະ ນິກາຍກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ແມ່ນ ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ
ພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າຂັົ້ນ
ຕອນໃນປດຈຸບັນຂອງພາລະກິດນີົ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າພຣະເຢໂຮວາ ຄືກັບສອງຂັົ້ນຕອນກ່ອນ
ໜ້າຂອງພາລະກິດ ຫື ບ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຄົນຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າ, ຫາຍຄົນກຍັງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວາ່
ມັນເປນຫົນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ຫື ບໍ່. ມະນຸດກັງວົນວ່າ ຫົນທາງນີົ້ແມ່ນຫົນທາງທີຶ່ນໍາໂດຍພຣະເຈົົ້າພຣະອົງ
ເອງເປນການສ່ວນຕົວ ຫື ບໍ່ ແລະ ການມາບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນຄວາມຈິງ ຫື ບໍ່
ແລະ ຫາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ເລີຍກ່ຽວກັບວິທີການແຍກແຍະສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າບໍ່
ສາມາດກໍານົດຫົນທາງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຂໍ້ຄວາມທີຶ່ໄດ້ກ່າວອອກມາກມີພຽງແຕ່ຜົນສະທ້ອນບາງ
ສ່ວນທ່າມກາງຄົນເຫົົ່ານີເົ້ ທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຕັມປະສິດຕິພາບຢ່າງສົມບູນໄດ້ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້
ສິຶ່ງນີົ້ກມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນ; ຖ້າຫາກມະນຸດສາມາດເຫັນພາລະກິດສາມ
ຂັົ້ນຕອນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າພຣະອົງເອງປະຕິບັດໃນເວລາທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນສະຖານທີຶ່ໆແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ໃນຜູ້ຄົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຖ້າມະນຸດສາມາດເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນພາລະກິດຈະແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມັນກ
ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າອົງດຽວທັງໝົດ ແລະ ເມືຶ່ອພາລະກິດຖືກປະຕິບດ
ັ ໂດຍພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ,
ແລ້ວມັນກໍ່ຕອ
້ ງຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ຖືກກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ
ແຕ່ກບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ, ຖ້າມະນຸດສາມາດ
ເວົົ້າໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ມັນເປນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ ແລ້ວແນວຄິດຂອງມະນຸດກໍ່ຈະຖືກ
ຫຼຸດໃຫ້ກາຍເປນເລືຶ່ອງທີບ
ຶ່ ໍ່ສໍາຄັນ, ບໍ່ມີຄ່າໃຫ້ກ່າວເຖິງ. ຍ້ອນນິມິດຂອງມະນຸດບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ເພາະ
ມະນຸດພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກພຣະເຢໂຮວາເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຢຊູເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ແລະ ສອງຈິດ
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ສອງໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມາບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນ, ຫາຍຄົນຍັງຊືຶ່ສັດກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ ແລະ ອ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍແນວຄິດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໃນປດຈຸບັນ, ຄົນສ່ວນຫາຍຍັງສົງໄສຕະຫອດເວລາ ແລະ ບໍ່ຈິງຈັງກັບພາລະກິດໃນປດຈຸບັນ. ມະນຸດ
ບໍ່ມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພາລະກິດສອງຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າ ເຊິຶ່ງບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້. ນັົ້ນກຍ້ອນມະນຸດບໍ່
ເຂົົ້າໃຈຄວາມເປນຈິງຂອງພາລະກິດສອງຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ພົບພໍ້ມັນດ້ວຍຕົນເອງ. ມັນກ
ຍ້ອນບໍ່ມີໃຜສາມາດເຫັນທັງສາມຂັົ້ນຕອນໃນພາລະກິດໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈິນຕະນາການຕາມໃຈ
ມັກ; ບໍ່ວ່າເຂົາຈະສະເໜີຫຍັງກຕາມ, ກໍ່ຈະບໍ່ມີຂອ
ໍ້ ້າງອີງມາພິສູດຈິນຕະນາການດັົ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ມໃີ ຜ
ແກ້ໄຂພວກມັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ມະນຸດຢາກເຮັດກໄດ້ຢ່າງມີອິດສະຫະຕາມອາລົມຂອງເຂົາ, ເຮັດໂດຍ
ບໍ່ກັງວົນເຖິງຜົນຕາມມາ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຈິນຕະນາການຂອງເຂົາເປນອິດສະຫະ; ບໍ່ມີຂໍ້ອ້າງອີງມາພິສູດ
ຈິນຕະນາການຂອງເຂົາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດກກາຍມາເປນ “ຄວາມຈິງ”
ໂດຍບໍ່ສົນວ່າ ຈະມີຫັກຖານມາພິສູດ ຫື ບ. ສະນັົ້ນ, ມະນຸດເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຂົາຈິນຕະນາການຂົ້ນ
ມາໃນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າແຫ່ງຄວາມເປນຈິງ. ຖ້າຄົນໜຶ່ງຄົນໃດມີ
ຄວາມເຊືຶ່ອແບບດຽວ ແລ້ວທ່າມກາງຄົນຮ້ອຍຄົນກຈະມີຮ້ອຍຄວາມເຊືຶ່ອ. ມະນຸດຖືກຄອບງໍາໂດຍ
ຄວາມເຊືຶ່ອດັົ່ງກ່າວ ເພາະວ່າ ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມເປນຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເພາະເຂົາພຽງ
ແຕ່ໄດ້ຍິນມັນດ້ວຍຫູຂອງເຂົາເອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຫັນມັນດ້ວຍຕາຂອງເຂົາ. ມະນຸດໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບຕໍາ
ນານ ແລະ ເລືຶ່ອງລາວ, ແຕ່ເຂົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຮູ້ຂອງຄວາມຈິງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ສະນັົ້ນ, ມັນຄືຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຫາກມາເປນຜູ້ເຊືຶ່ອໄດ້ພຽງໜຶ່ງປີທີຶ່ມາເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຜ່ານແນວ
ຄິດຂອງພວກເຂົາເອງ. ເລືຶ່ອງດັົ່ງກ່າວກໍ່ຍງັ ເປນຄວາມຈິງສໍາລັບຄົນເຫົົ່ານັນ
ົ້ ທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ຕະຫອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຫັນຄວາມຈິງຈະບສ
ໍ່ າມາດໜີຈາກຄວາມເຊືຶ່ອ
ທີຶ່ພວກເຂົາມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ. ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ເຂົາໄດ້ປົດປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງເປນ
ອິດສະຫະຈາກການຜູກມັດຂອງແນວຄິດເກົົ່າແກ່ຂອງເຂົາ ແລະ ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ແຜ່ນດິນໃໝ່ແລ້ວ. ມະນຸດ
ບໍ່ຮູ້ບວ່າ ຄວາມຮູ້ຂອງຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ
ນອກຈາກແນວຄິດ ແລະ ເລືຶ່ອງທີຶ່ໄດ້ຍິນມາ? ມະນຸດຄິດວ່າ ແນວຄິດຂອງເຂົາຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້
ຜິດພາດ ແລະ ເຂົາຄິດວ່າ ແນວຄິດເຫົົ່ານີົ້ມາຈາກພຣະເຈົົ້າ. ໃນປດຈຸບັນ ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ພົບພໍ້
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຂົາກຈະມາຍແນວຄິດທີກ
ຶ່ ໍ່ຕົວຂົ້ນໃນຊ່ວງເວລາຫາຍປີ. ຈິນຕະນາການ ແລະ
ຄວາມຄິດໃນອະດີດໄດ້ກາຍມາເປນອຸປະສັກໃຫ້ກັບພາລະກິດໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ ແລະ ກາຍມາ
ເປນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດປະຖິົ້ມແນວຄິດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ໂຕ້ແຍ້ງຄວາມຄິດດັົ່ງກ່າວ. ແນວ
ຄິດກ່ຽວກັບພາລະກິດທີຶ່ເປນໄປຕາມແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງຫາຍຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າຈົນ
ຮອດປດຈຸບັນໄດ້ກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ຮ້າຍແຮງຂົ້ນ ແລະ ຄົນເຫົົ່ານີົ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເປນສັດຕູທີຶ່ດືົ້ດງເທືຶ່ອ
ລະໜ້ອຍກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມາບັງເກີດເປນມະນຸດ. ແຫ່ງກໍາເນີດຂອງຄວາມກຽດຊັງນີົ້ແມ່ນແນວຄິດ
ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ. ແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດໄດ້ກາຍມາເປນສັດຕູ
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ຂອງພາລະກິດໃນປດຈຸບັນ, ພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ. ສິຶ່ງເກີດຂົ້ນກໍ່ເພາະ
ຄວາມຈິງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດຈິນຕະນາການຢ່າງມີອິດສະຫະ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມະນຸດບໍ່
ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດບໍ່ຍອມທົນຕໍ່ການ
ມີຢູ່ຂອງຄວາມຈິງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ມອບຄວາມຄິດໃຫ້ກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ
ຄວາມແທ້ຈິງຂອງຄວາມຈິງ ແລະ ພຽງແຕ່ມາຍແນວຄິດຂອງເຂົາຢ່າງໃຈດຽວເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ້
ຈິນຕະນາການຂອງເຂົາເອງ. ສິຶ່ງນີສ
ົ້ າມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເປນຄວາມຜິດພາດຂອງແນວຄິດຂອງມະນຸດ
ແລະ ບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເປນຄວາມຜິດພາດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້ . ມະນຸດອາດ
ຈິນຕະນາການຕາມທີຶ່ເຂົາຕ້ອງການ ແຕ່ເຂົາອາດຈະບໍ່ໂຕ້ຖຽງຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຢ່າງມີອິດສະຫະ; ຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນບໍ່
ສາມາດລະເມີດໂດຍມະນຸດໄດ້. ເຈົົ້າອາດມີອິດສະຫະໃນຈິນຕະນາການຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ອາດຮວບຮວມເລືຶ່ອງລາວທີຶ່ດີງາມກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຈົົ້າອາດ
ບໍ່ປະຕິເສດຄວາມຈິງຂອງແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ; ນີົ້ຄື
ຫັກການ ແລະ ມັນຍັງເປນພຣະບັນຍັດສໍາລັບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພວກເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງບັນຫາເຫົົ່ານີົ້. ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດບໍ່ເຂົົ້າກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ນີົ້ບໍ່
ແມ່ນບັນຫາສໍາລັບພາລະກິດສອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ຜ່ານມາ. ໃນຈິນຕະນາການຂອງເຂົາ, ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ
ພາລະກິດຂອງສອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ຜ່ານມາບໍ່ຄືກັບພາລະກິດໃນປດຈຸບັນຢ່າງແນ່ນອນ, ແຕ່ເຈົົ້າເຄີຍ
ພິຈາລະນາບວ່າ ຫັກການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຄືກັນທັງໝົດ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເປນຈິງຢູ່
ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະເປນຍຸກໃດກຈະມີຄົນຈໍານວນຫວງຫາຍທີຶ່ຂັດຂືນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຈິງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ? ໃນປດຈຸບັນ ທຸກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຂັດຂືນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງ
ພາລະກິດຍັງໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າໃນເວລາອະດີດຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ຍ້ອນຄົນປະເພດນີົ້ຈະເປນສັດຕູ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ. ຄົນທີຶ່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະເຫັນພາລະກິດສາມຂັນ
ົ້
ຕອນເປນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ ແລະ ຈະປະຖິົ້ມແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ. ຄົນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ
ຄົນທີຶ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນປະເພດນີົ້ກແມ່ນຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ເມືຶ່ອການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດໃກ້ເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ, ພຣະເຈົົ້າຈະຈັດແບ່ງສິຶ່ງທັງໝົດຕາມແຕ່ລະ
ປະເພດ. ມະນຸດຖືກສ້າງໂດຍມືຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດ ພຣະອົງຕ້ອງນໍາມະນຸດກັບມາຄືນສູ່
ອໍານາດຂອງພຣະອົງຢ່າງສົມບູນ; ນີົ້ຄືການສິົ້ນສຸດຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ. ຂັົ້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ສອງຂັົ້ນຕອນກ່ອນໜ້າໃນປະເທດອິດສະຣາເອນ ແລະ ຢູເດຍແມ່ນ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຈັກກະວານທັງໝົດ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ ແລະ ມັນ
ເປນຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດຍັງບໍ່ໄດ້ປະເຊີນ ຫື ພົບພໍ້ຫາຍສິຶ່ງ
ຫາຍຢ່າງຂອງພາລະກິດນີົ້, ຄວາມຈິງກຍັງເປນຄວາມຈິງ ແລະ ມະນຸດຄົນໃດບໍ່ສາມາດປະຕິເສດສິງຶ່ ນີົ້
ໄດ້. ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າໃນທຸກດິນແດນແຫ່ງຈັກກະວານຈະຍອມຮັບພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນທັງ
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ໝົດ. ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ເຂົົ້າໃຈອີກສອງຂັົ້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດ, ບໍ່ເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນອະດີດ ເຈົົ້າກຈະບໍ່ສາມາດກ່າວຄວາມຈິງທັງໝົດຂອງ
ແຜນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີຶ່ເຈົົ້າມີກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າກມີແຕ່ດ້ານ
ດຽວ ຍ້ອນໃນຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ເຈົົ້າມີໃນພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ ຫື ບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ເຈົົ້າບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່ຈະເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ວ່າຄວາມຮູ້ໃນປດຈຸບັນຂອງເຈົົ້າກ່ຽວ
ກັບສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຈະເລິກເຊິຶ່ງ ຫື ບໍ່ສໍາຄັນ, ໃນທີຶ່ສຸດ ພວກເຈົົ້າຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຕ້ອງໝັົ້ນໃຈຢ່າງ
ຮອບຄອບ ແລະ ທຸກຄົນຈະເຫັນຄວາມສົມບູນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້ ແລະ ຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້
ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດນີົ້, ທຸກສາສະໜາຈະກາຍເປນໜຶ່ງດຽວ, ທຸກ
ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງຈະກັບຄືນສູ່ອໍານາດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ, ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງຈະນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້
ຈິງພຽງອົງດຽວ ແລະ ສາສະໜາທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍທັງໝົດຈະຫາຍໄປ ໂດຍທີຶ່ຈະບໍ່ປະກົດຂົ້ນອີກຈັກເທືຶ່ອ.
ເປນຫຍັງຕ້ອງອ້າງເຖິງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ? ການຜ່ານໄປຂອງຍຸກ, ການ
ພັດທະນາຂອງສັງຄົມ ແລະ ເບືົ້ອງໜ້າທັງໝົດທີຶ່ປ່ຽນໄປຂອງທໍາມະຊາດລ້ວນແລ້ວແຕ່ສືບເນືຶ່ອງຈາກ
ການປ່ຽນແປງໃນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ. ມະນຸດຊາດປ່ຽນແປງໄປພ້ອມກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ບໍ່ພັດທະນາດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຖືກກ່າວເຖິງເພືຶ່ອນໍາ
ສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດທຸກຢ່າງ ແລະ ທຸກຄົນໃນທຸກສາສະໜາ ແລະ ນິກາຍໃຫ້ມາຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ອົງດຽວ. ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະນັບຖືສາດສະໜາໃດກຕາມໃນທີຶ່ສຸດ, ພວກເຈົົ້າທັງໝົດກຈະຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້
ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າພຣະອົງເອງທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ໄດ້; ຫົວໜ້າທາງ
ສາສະໜາໃດໜຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ມີຫາຍສາສະໜາຫັກໆໃນໂລກ ແລະ ແຕ່ລະສາສະໜາກມີ
ຫົວໜ້າ ຫື ຜູ້ນໍາ ແລະ ຜູຕ
້ ິດຕາມແຜ່ກະຈາຍໄປທົົ່ວທຸກປະເທດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ອານາເຂດທົົ່ວ
ແຜ່ນດິນໂລກ; ເກືອບທຸກປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະໃຫຍ່ ຫື ນ້ອຍ ແມ່ນມີສາສະໜາທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະມີສາສະໜາຫາຍສໍໍ່າໃດທົົ່ວເທິງໂລກນີົ້, ໃນທີຶ່ສຸດ ທຸກຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນຈັກກະວານ
ກຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ ແລະ ການເປນຢູ່ຂອງພວກເຂົາກບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາພາໂດຍ
ຫົວໜ້າ ຫື ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ. ນີົ້ເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມະນຸດຊາດບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາພາໂດຍຫົວໜ້າ ຫື ຜູ້ນໍາທາງ
ສາສະໜາໃດໜຶ່ງ; ກົງກັນຂ້າມ, ບັນດາມວນມະນຸດຊາດຖືກນໍາພາໂດຍພຣະຜູ້ສ້າງ ເຊິຶ່ງເປນຜູ້ສ້າງ
ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງ ແລະ ຍັງສ້າງມະນຸດຊາດ, ນີົ້ກໍ່ຄືຄວາມຈິງ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ໂລກມີຫາຍສາສະໜາໃຫຍ່ໆທີຶ່ຫາກຫາຍກັນ ບໍ່ວ່າພວກມັນຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍໍ່າໃດ ແຕ່ພວກ
ມັນທັງໝົດກຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ມີໃຜເລີຍທີຶ່ສາມາດຢູ່ເໜືອຂອບ
ເຂດອໍານາດນີົ້ໄດ້. ການພັດທະນາຂອງມະນຸດຊາດ, ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງເໜືອຊັົ້ນຂອງສັງຄົມ, ການ
ພັດທະນາຂອງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ແຕ່ລະຢ່າງບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ຈາກການຈັດກຽມຂອງພຣະຜູ້
ສ້າງ ແລະ ພາລະກິດນີົ້ບແ
ໍ່ ມ່ນສິຶ່ງທີຫ
ຶ່ ົວໜ້າທາງສາສະໜາໃດໜຶ່ງທີຶ່ຖືກແຕ່ງຕັົ້ງຈະສາມາດປະຕິບັດ
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ໄດ້. ຫົວໜ້າທາງສາສະໜາເປນພຽງຜູ້ນໍາໃນສາສະໜາໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້
ກັບພຣະເຈົົ້າ ຫື ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ຜູ້ທີຶ່ສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກ
ສິຶ່ງທຸກຢ່າງ. ຫົວໜ້າທາງສາສະໜາສາມາດນໍາຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທັງໝົດທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນສາສະໜາທັງໝົດ ແຕ່
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສັົ່ງສິງຶ່ ທີຶ່ມີຊີວິດທັງໝົດທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຫວັນ, ນີົ້ຄືຄວາມຈິງທີຶ່ເປນທີຶ່
ຍອມຮັບທົົ່ວໆໄປ. ຫົວໜ້າທາງສາສະໜາເປນພຽງຜູ້ນໍາ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢືນໄດ້ຢ່າງເທົົ່າທຽມ
ກັບພຣະເຈົົ້າ (ພຣະຜູ້ສ້າງ). ສິຶ່ງທັງໝົດຢູ່ໃນມືຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດ ພວກເຂົາທັງໝົດຈະ
ກັບຄືນສູ່ມືຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ. ມະນຸດຊາດຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະເປນສາສະໜາໃດກ
ຕາມ, ທຸກໆຄົນຈະກັບຄືນໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຫກ
ີ ຫ່ຽງບໍ່ໄດ້. ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສູງສຸດທ່າມກາງທຸກສິຶ່ງຢ່າງ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງທີຶ່ສູງສຸດທ່າມກາງ
ສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດຍັງຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າມະນຸດຢູ່ໃນສະຖານະສູງສໍໍ່າໃດ,
ມະນຸດຄົນນັົ້ນບໍ່ສາມາດນໍາມະນຸດຊາດໃຫ້ໄປສູ່ຈຸດໝາຍທີຶ່ເໝາະສົມໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຈັດ
ແບ່ງສິຶ່ງທັງໝົດອອກເປນແຕ່ລະປະເພດໄດ້. ພຣະເຢໂຮວາ ພຣະອົງເອງໄດ້ສ້າງມະນຸດຊາດ ແລະ ຈັດ
ແບ່ງແຕ່ລະຢ່າງອອກເປນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ເມືຶ່ອເວລາສຸດທ້າຍມາເຖິງ ພຣະອົງຍັງຈະປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເອງດ້ວຍຕົນເອງ ຄືການຈັດແບ່ງສິຶ່ງທັງໝົດອອກເປນແຕ່ລະປະເພດ, ບໍ່ມີໃຜ
ສາມາດປະຕິບັດສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ຍົກເວັົ້ນພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕ້ອນທີຶ່ປະຕິບັດຕັົ້ງແຕ່ເລີຶ່ມຕົົ້ນຈົນ
ຮອດປດຈຸບັນແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າພຣະອົງເອງ ແລະ ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ.
ຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນຄວາມຈິງຂອງຄວາມເປນຜູ້ນໍາບັນດາມວນມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນຄວາມຈິງທີຶ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດສາມ
ຂັົ້ນຕອນ, ທຸກສິຶ່ງຢ່າງຈະຖືກຈັດແບ່ງອອກເປນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ກັບຄືນສູ່ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຍ້ອນວ່າ ທົົ່ວທັງຈັກກະວານທັງໝົດ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າອົງນີົ້ອົງດຽວ ແລະ ບມ
ໍ່ ີສາສະໜາອືຶ່ນໆອີກເລີຍ.
ຄົນນັົ້ນທີຶ່ບໍ່ສາມາດສ້າງແຜ່ນດິນໂລກຈະບໍ່ສາມາດນໍາຈຸດສິົ້ນສຸດມາເຖິງມັນໄດ້ ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະອົງຜູ້
ສ້າງແຜ່ນດິນໂລກຈະສາມາດນໍາຈຸດສິົ້ນສຸດມາເຖິງຢ່າງແນ່ນອນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຖ້າຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່
ສາມາດນໍາຈຸດສິົ້ນສຸດມາເຖິງຍຸກ ແລະ ພຽງແຕ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ຝຶກຝົນຄວາມຄິດຂອງເຂົາ
ແລ້ວເຂົາກບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະບໍ່ແມ່ນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງມະນຸດຊາດຢ່າງ
ແນ່ນອນ. ຄົນນັົ້ນຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ດັົ່ງກ່າວໄດ້; ມີພຽງຄົນດຽວທີຶ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ໄດ້ກເປນສັດຕູຢ່າງແນ່ນອນ
ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ. ສາສະໜາທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍທັງໝົດບໍ່ເຂົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເມືຶ່ອພວກມັນບໍ່ເຂົາົ້
ກັບພຣະເຈົົ້າ ພວກມັນກຈະກາຍເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງພຣະອົງດຽວທີຶ່
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທັງໝົດໄດ້ ແລະ ຈັກກະວານທັງໝົດແມ່ນຖືກບັນຊາໂດຍພຣະເຈົົ້າພຣະອົງ
ດຽວນີ.ົ້ ບໍ່ວ່າມັນຈະເປນການທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນປະເທດອິດສະຣາເອນ ຫື ໃນປະເທດ
ຈີນ, ບໍ່ວ່າ ພາລະກິດຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານ ຫື ໂດຍເນືົ້ອໜັງ, ພຣະເຈົົ້າກປະຕິບັດພາລະກິດ
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ທັງໝົດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວທີມ
ຶ່ ັນເປນຍ້ອນວ່າ
ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງບັນດາມວນມະນຸດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງມີອິດສະຫະ ໂດຍບໍ່ມີ
ສະພາບໃດໆມາບັງຄັບ, ນີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດຂອງນິມິດທັງໝົດ. ໃນຖານະທີຶ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຖ້າເຈົົ້າຕ້ອງການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ີຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ສໍາລັບສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດທັງໝົດ, ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົາົ້ ໃຈ
ຄວາມສໍາຄັນທັງໝົດຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ
ໃນການເປນສິຶ່ງຖືກສ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າ! ໃນຖານະທີຶ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈ
ວ່າ ເຈົົ້າມາຈາກໃສ, ບໍ່ເຂົົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ບໍ່ເຂົົ້າໃຈວ່າ ມະນຸດຊາດພັດທະນາມາຮອດປດຈຸບັນໄດ້ແນວໃດ ແລະ
ບໍ່ເຂົົ້າໃຈວ່າ ໃຜສັົ່ງມະນຸດຊາດທັງໝົດ, ເຈົົ້າກຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າໄດ້. ພຣະເຈົົ້ານໍາ
ມະນຸດຊາດມາຈົນຮອດປດຈຸບັນ ແລະ ຕັົ້ງແຕ່ທພ
ີຶ່ ຣະອົງສ້າງມະນຸດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງກບໍ່
ເຄີຍປະຖິົ້ມເຂົາຈັກເທືຶ່ອ. ພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ເຄີຍຢຸດປະຕິບັດພາລະກິດຈັກເທືຶ່ອ, ບໍ່ເຄີຍຢຸດໃນ
ການນໍາພາມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍ່ເຄີຍປະຖິົ້ມມະນຸດຊາດ. ແຕ່ມະນຸດຊາດບໍ່ສໍານກວ່າ ມີພຣະເຈົົ້າ, ແຮງ
ໄກທີຶ່ເຂົາຈະຮູ້ຈັກພຣະອົງ. ມີຫຍັງອີກທີຶ່ເປນຕາອັບອາຍກວ່າສິຶ່ງນີົ້ສໍາລັບສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ? ພຣະເຈົົ້ານໍາພາມະນຸດເປນການສ່ວນຕົວ ແຕ່ມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງເຈົາົ້ ເອງ ແລະ ບໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ
ໃຜນໍາພາເຈົົ້າໃນການເດີນທາງຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກໃນຕອນນີົ້ ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການເປນ
ພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ. ໃນປດຈຸບັນ ພຣະຜູ້ສ້າງແມ່ນນໍາພາມະນຸດທຸກຄົນເປນການສ່ວນ
ຕົວອີກຄັົ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນເຫັນສະຕິປນຍາ, ຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່, ຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ
ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ເຈົົ້າຍັງບໍ່ສໍານກ ຫື ເຂົົ້າໃຈ ແລະ ສະນັນ
ົ້ ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່ຈະຮັບ
ຄວາມລອດພົົ້ນບ? ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນຂອງຊາຕານບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ໃນຂະນະທີຶ່ຄົນ
ເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທຸກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສໍານກ ແລະ
ເຂົົ້າໃຈພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາກ່າວແມ່ນຄົນທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ຄົນທີຶ່ຈະເປນພະຍານໃຫ້
ກັບພຣະເຈົົ້າ; ທຸກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາກ່າວບໍ່ສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ເປນຄົນທີຶ່ຕ້ອງຖືກທໍາລາຍ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ສໍານກ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນປະເພດດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດ
ເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າຕ້ອງການເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ຕ້ອງ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ; ຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍຜ່ານທາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຖ້າເຈົົ້າຕ້ອງການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ເຈົົ້າກຕ້ອງຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ: ການ
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ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນສິຶ່ງທີສ
ຶ່ ໍາຄັນທີຶ່ສດ
ຸ . ເມືຶ່ອເວລາສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດສິົ້ນສຸດ
ລົງກຈະມີກມ
ຸ່ ຜູ້ທີຶ່ເປນພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີຶ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ທັງໝົດຈະ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈະສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງເຂົົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້. ພວກເຂົາຈະມີຄວາມ
ເປນມະນຸດ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສກ ແລະ ທຸກຄົນຈະຮູ້ຈັກສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງຄວາມລອດ
ພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນຕອນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ
ແກ້ວພະລກແຫ່ງພາລະກິດ 6.000 ປີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເປນພະຍານທີຶ່ຊົງພະລັງທີຶ່ສຸດໃນການ
ເອົາຊະນະຊາຕານ. ບັນດາຜູ້ທີຶ່ສາມາດເປນພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ຈະສາມາດຮັບຄໍາສັນຍາ ແລະ ພຣະ
ພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈະເປນກຸ່ມທີຶ່ຄົງຢູ່ຕະຫອດຈົນເຖິງຕອນສຸດທ້າຍ, ເປນກຸ່ມທີຶ່ມີສິດອໍານາດ
ຈາກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົົ້າ. ບາງເທືຶ່ອພວກເຈົົ້າອາດຈະກາຍເປນສະມາຊິກຂອງ
ກຸ່ມນີົ້ ຫື ບາງເທືຶ່ອອາດມີພຽງແຕ່ເຄິຶ່ງໜງຶ່ ຫື ພຽງແຕ່ບາງຄົນເທົົ່ານັົ້ນ, ມັນກໍ່ຂົ້ນກັບເຈດຕະນາຂອງ
ພວກເຈົົ້າ ແລະ ຂົ້ນກັບການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຈົົ້າ.

ມີພ ຽງຄົນ ທ ີຶ່ຮ ູ້ຈ ັກ ພ ຣະ ເຈົົ້າ ແ ລະ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ອົງ
ເທ ົົ່າ ນ ັົ້ນ ທ ີຶ່ສ າ ມາ ດເຮັດ ໃຫ ້ພ ຣະ ເຈົົ້າ ພ ໃຈໄດ້
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນ. ຄັົ້ງທໍາອິດ ພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ມາເປນມະນຸດ, ຜູ້ຄົນບໍ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ ຫື ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ຄງພຣະເຢຊູທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. ຄັງົ້ ທີ
ສອງ ຜູ້ຄົນກບໍ່ໄດ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງເຊັົ່ນດຽວກັນ ເຊິຶ່ງຢ່າວ່າແຕ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງເລີຍ ແລະ ຜູ້ຄົນຍັງໄດ້
ຄງພຣະຄຣິດທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນດ້ວຍຕະປູອີກຄັົ້ງ. ມະນຸດບໍ່ແມ່ນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ຖ້າມະນຸດບໍ່
ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລ້ວພວກເຂົາຈະສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ເຂົາຈະສາມາດມີ
ຄຸນສົມບັດໃນການເປນພະຍານໃຫ້ກັບ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ການອ້າງວ່າ ຮັກພຣະເຈົົ້າ, ຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນຄາຫອກຫວງບ? ຖ້າເຈົົ້າອຸທິດຊີວິດຂອງເຈົົ້າໃຫ້ກບ
ັ
ສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ເປນຈິງ ແລະ ບໍ່ມີປະໂຫຍດເຫົົ່ານີົ້, ເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ເປນປະໂຫຍດບ? ເຈົົ້າຈະ
ສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ ເມືຶ່ອເຈົົ້າກຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າແມ່ນໃຜ? ການ
ສະແຫວງຫາດັົ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນການທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນບ? ມັນບໍ່ແມ່ນການຫອກຫວງບ?
ບຸກຄົນໜຶ່ງຈະສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງການເປນຜູ້
ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ? ເຈົົ້າສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ເຈົົ້າ
ສາມາດເຫັນບວ່າ ພຣະວິນຍານຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສູງສົົ່ງພຽງໃດ? ເພືຶ່ອເປນຜູໃ້ ກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ທີຶ່ບໍ່
ສາມາດແນມເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້ ເຊິຶ່ງນັົ້ນບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນບ? ຄວາມ
ໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງການສະແຫວງຫາດັົ່ງກ່າວແມ່ນຫຍັງ? ມັນບໍ່ແມ່ນຄໍາຫອກຫວງທັງໝົດບ? ສິງຶ່
ທີຶ່ເຈົົ້າສະແຫວງຫາກຄືການມາເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ໃນຄວາມເປນຈິງ ເຈົົ້າເປນໝາຮັບໃຊ້
217

ຂອງຊາຕານ ຍ້ອນເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາ “ພຣະເຈົົ້າແຫ່ງທຸກສິຶ່ງທັງປວງ” ທີຶ່ບໍ່ມຢ
ີ ູ່
ຈິງ ເຊິຶ່ງບໍ່ສາມາດແນມເຫັນ, ຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ມາຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າເອງ. ຖ້າຈະເວົົ້າ
ແບບບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງກຄື “ພຣະເຈົົ້າ” ດັົ່ງກ່າວແມ່ນຊາຕານ ແລະ ຖ້າຈະເວົົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງກຄື ມັນເປນຕົວ
ເຈົົ້າເອງ. ເຈົົ້າສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງຕົວເຈົົ້າເອງ ແຕ່ຍງັ ບອກວ່າ ເຈົົ້າສະແຫວງຫາ ເພືຶ່ອ
ເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງນັົ້ນບໍ່ແມ່ນການໝິຶ່ນປະໝາດບ? ແມ່ນຫຍັງຄືຄຸນຄ່າຂອງການ
ສະແຫວງຫາດັົ່ງກ່າວ? ຖ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນມະນຸດ ແລ້ວແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະເຈົົ້າກເປນພຽງພຣະວິນຍານແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີ
ຮູບຊົງ ແລະ ບໍ່ມີຮ່າງທີຶ່ແນ່ນອນ ເຊິຶ່ງເປນປະເພດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນວັດຖຼຸ, ເປນວິນຍານທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດ
ເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົົ້າໃຈໄດ້. ມະນຸດຈະສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະວິນຍານທີຶ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ,
ອັດສະຈັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງເຊັົ່ນນີົ້ໄດ້ແນວໃດ? ມັນບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງຕະຫົກບ? ການໃຫ້ເຫດຜົນ
ທີຶ່ໂງ່ຈ້າແບບນັົ້ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍທໍາມະຊາດ ເຊິຶ່ງດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ທັງສອງຈະສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດກັນໄດ້ແນວໃດ?
ຖ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປນຈິງໃນເນືົ້ອໜັງ, ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນ
ເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຖ່ອມຕົວພຣະອົງເອງດ້ວຍການມາເປນສິຶ່ງຊົງສ້າງ ແລ້ວມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນກຈະບໍ່ມີ
ຄຸນສົມບັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະອົງໄດ້ ແລະ ນອກຈາກຜູ້ເຊືຶ່ອເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ດໍາເນີນ
ຊີວິດຕາມພຣະເຈົົ້າ ຜູ້ທີຶ່ອາດມີໂອກາດກາຍມາເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າຫັງຈາກທີຶ່ວິນຍານຂອງ
ພວກເຂົາເຂົົ້າສູ່ສວງສະຫວັນ, ຜູ້ຄົນສ່ວນຫາຍຈະບໍ່ສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້. ຖ້າມະນຸດຕ້ອງການກາຍມາເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນສວງສະຫວັນ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຮ່າງຂອງມະນຸດ, ແລ້ວເຂົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີຶ່ໂງ່ຈ້າຢ່າງເປນຕາງ ດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດບ?
ມະນຸດພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາ “ຄວາມຊືຶ່ສັດ” ຕພ
ໍ່ ຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈແມ່ນ
ແຕ່ເລັກນ້ອຍຕພ
ໍ່ ຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ຍ້ອນມັນງ່າຍຫາຍທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່
ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ເຊິຶ່ງມະນຸດສາມາດເຮັດຢ່າງໃດກໄດ້ຕາມທີຶ່ເຂົາມັກ. ແຕ່ການ
ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ບໍ່ໄດ້ງ່າຍແບບນັົ້ນ. ມະນຸດທີຶ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່
ແຈ່ມແຈ້ງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ພຣະເຈົົ້າໃນທີຶ່ສຸດ ຍ້ອນສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ແມ່ນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ ແລະ ມະນຸດກບໍ່ສາມາດຮັບໄດ້. ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ລົງມາ
ທ່າມກາງພວກເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຕານັບຖື ແລະ ສູງສົງົ່ ເຊິຶ່ງພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດ້,
ແລ້ວພວກເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ແລ້ວພວກເຈົົ້າຈະຮູ້ ແລະ
ເຂົົ້າໃຈພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າພຣະອົງພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່
ພົວພັນແບບປົກກະຕິກັບມະນຸດ ຫື ມີຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ໄດ້ ແລ້ວເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງຈະປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງເພືອ
ຶ່ ພວກເຈົົ້າ ແຕ່ພວກເຈົົ້າກບໍ່ໄດ້
ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນພຣະອົງ, ແລ້ວພວກເຈົົ້າຈະສາມາດຮູ້ຈັກ
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ກັບພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເນືົ້ອໜັງຂອງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດານີົ້, ມະນຸດ
ຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົົ້າ; ມັນເປນພຽງຍ້ອນການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຮັດໃຫ້
ມະນຸດມີຄຸນສົມບັດໃນການເປນຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງ. ມະນຸດກາຍເປນຜູ້ໃກ້ຊິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນມະນຸດພົວພັນຕິດຕໍ່ກັບພຣະອົງ, ຍ້ອນມະນຸດດໍາລົງຊີວດ
ິ ຢູ່ກັບພຣະອົງ ແລະ ຢູ່
ຮ່ວມກັນກັບພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຈຶ່ງຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ. ຖ້າມັນບໍ່ເປນດັົ່ງນັົ້ນ
ການສະແຫວງຫາຂອງມະນຸດກຈະບໍ່ເປນປະໂຫຍດເລີຍບ? ນັົ້ນກເພືຶ່ອຈະເວົົ້າວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນທຸກສິຶ່ງ
ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເປນຈິງ
ແລະ ຄວາມປົກກະຕິຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຮ່າງຂອງມະນຸດ. ມັນພຽງແຕ່ເປນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນ
ເນືົ້ອໜັງ ມະນຸດຈຶ່ງມີໂອກາດປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາ ແລະ ມີໂອກາດນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້
ຈິງ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ມີປະໂຫຍດທີຶ່ສຸດບ? ບັດນີົ້ ເຈົົ້າຍັງຕ້ອງການເປນຜູ້ໃກ້ຊິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນສວງສະຫວັນບ? ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າຖ່ອມຕົວພຣະອົງລົງມາໃນຈຸດໃດໜຶ່ງເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງ
ເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນ, ມະນຸດຈຶ່ງຈະສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດ ແລະ ຄົນ
ໄວ້ໃຈຂອງພຣະອົງໄດ້. ພຣະເຈົົ້າແມ່ນພຣະວິນຍານ: ມະນຸດມີຄຸນສົມບັດໃນການເປນຜູ້ໃກ້ຊິດ
ຂອງພຣະວິນຍານອົງນີົ້ ຜູ້ທີຶ່ສູງສົົ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້ແນວໃດ? ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າລົງມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ກາຍມາເປນສິຶ່ງຊົງສ້າງທີຶ່ມີລັກສະນະພາຍນອກຄືກັບມະນຸດ
ເທົົ່ານັົ້ນ, ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖືກພຣະອົງຮັບເອົາຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພຣະອົງຊົງກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍຜ່ານເນືົ້ອໜັງ, ແບ່ງປນຄວາມສຸກ, ຄວາມໂສກເສົົ້າ
ແລະ ຄວາມລໍາບາກຍາກແຄ້ນຂອງມະນຸດ, ດໍາລົງຊີວິດໃນແຜ່ນດິນໂລກດຽວກັນກັບມະນຸດ, ປົກ
ປ້ອງມະນຸດ ແລະ ນໍາພາມະນຸດ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ ພຣະອົງຈຶ່ງຊໍາລະລ້າງມະນຸດໃຫ້ບລິສຸດ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະອົງ ແລະ ພຣະພອນຂອງພຣະອົງ. ເມືຶ່ອໄດ້ຮັບສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້
ມະນຸດຈຶ່ງເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ເອງ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດເປນ
ຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຽງແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ທີຶ່ເປນປະໂຫຍດ. ຖ້າມະນຸດບໍ່ສາມາດແນມເຫັນ ແລະ ຈັບ
ຕ້ອງພຣະເຈົົ້າໄດ້, ມະນຸດຈະສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີທວ
ີຶ່ ່າງ
ເປົົ່າບ?
ໃນການໄດ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຈົນຮອດປດຈຸບັນ, ຫາຍຄົນຍັງສະແຫວງຫາສິງຶ່ ທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ
ບໍ່ມີຕົວຕົນ. ພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມເປນຈິງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແລະ ຍັງ
ດໍາລົງຊີວິດທ່າມກາງໜັງສື ແລະ ທິດສະດີ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຫາຍຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງ
ຂອງວະລີໃໝ່ເຊັົ່ນ “ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທີຶ່ຮັກພຣະເຈົົ້າ”, “ຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ”, “ແບບຢ່າງ ແລະ ຕົວຢ່າງ
ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ”, “ລັກສະນະຂອງເປໂຕ”; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສະແຫວງຫາຂອງ
ພວກເຂົາຍັງບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ພວກເຂົາຍັງຊອກຫາທິດສະດີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມ
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ເຂົົ້າໃຈໃນຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້. ເມືອ
ຶ່ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ,
ເຈົົ້າຈະສາມາດເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງໄດ້. ແຕ່ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດ
ກາຍມາເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະອົງ, ຖ້າເຈົົ້າຍັງບໍ່ສາມາດເປນຜູ້ທີຶ່ພຣະອົງໄວ້ໃຈ ແລ້ວເຈົົ້າຈະສາມາດ
ເປນຜູ້ທພ
ີຶ່ ຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໄວ້ໃຈໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າແຫ່ງຍຸກປດຈຸບັນ,
ເຈົົ້າຈະເປນຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທີຶ່ຮັກພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນໜັງສື ແລະ
ທິດສະດີທີຶ່ວ່າງເປົົ່າບ? ເຈົົ້າສາມາດເຫັນພຣະວິນຍານ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງບ? ສິຶ່ງ
ເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນຄໍາເວົົ້າທີຶ່ວ່າງເປົົ່າບ? ມັນບໍ່ພຽງພທີຶ່ຈະໃຫ້ເຈົົ້າກ່າວວະລີ ແລະ ຄໍາສັບເຫົົ່ານີົ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ ຫື ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າພໃຈໂດຍຜ່ານການຕັດສິນໃຈຢ່າງແນວແນ່ເທົົ່ານັົ້ນ. ເຈົົ້າ
ພໃຈກັບການກ່າວຄໍາເວົົ້າເຫົົ່ານີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເຈົົ້າເຮັດແບບນັົ້ນກເພືຶ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຈົົ້າ, ເພືອ
ຶ່ ຕອບສະໜອງອຸດມ
ົ ການທີຶ່ບໍ່ເປນຈິງຂອງເຈົົ້າເອງ ແລະ ເພືອ
ຶ່ ຕອບສະໜອງແນວ
ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງເຈົົ້າເອງ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກປດຈຸບັນ ເຈົົ້າກຈະບໍ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຈິດໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເຮັດຫຍັງກຕາມ. ການເປນ
ຜູ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄວ້ໃຈໝາຍເຖິງຫຍັງ? ເຈົົ້າຍັງບໍ່ເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງນີົ້ບ? ເມືຶ່ອຜູ້ໃກ້ຊດ
ິ ຂອງພຣະເຈົົ້າເປນ
ມະນຸດ, ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າກເປນມະນຸດຄືກັນ, ເຊິຶ່ງກຄື ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ໄດ້ກາຍມາ
ເປນມະນຸດ. ມີແຕ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ມີລັກສະນະແບບດຽວກັນ ທີຶ່ຈະສາມາດເອີົ້ນກັນ ແລະ ກັນວ່າ ເປນ
ຜູ້ທີຶ່ໄວ້ໃຈໄດ້ ເຊິຶ່ງເມືຶ່ອເຖິງເວລານັົ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດພິຈາລະນາພວກເຂົາໃຫ້ເປນຜູ້ໃກ້ຊິດໄດ້.
ຖ້າພຣະເຈົົ້າແມ່ນພຣະວິນຍານ ແລ້ວມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນຈະສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະອົງໄດ້
ແນວໃດ?
ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງເຈົົ້າ, ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຂອງເຈົົ້າ ແລະ ແມ່ນແຕ່ແນວທາງ
ທີຶ່ເຈົົ້າປະພດຕົວແມ່ນຕ້ອງອີງຕາມຄວາມເປນຈິງທັງໝົດ: ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຮັດຕ້ອງເປນຈິງ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່
ຄວນສະແຫວງຫາສິງຶ່ ທີຶ່ເປນພາບລວງຕາ ແລະ ເພີົ້ຝນ. ມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງຈາກການປະພດຕົວແບບ
ນີົ້ ແລະ ນອກຈາກນັົ້ນ ກບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງກັບຊີວິດ. ຍ້ອນການສະແຫວງຫາ ແລະ ການໃຊ້
ຊີວິດຂອງເຈົົ້າໃນສິຶ່ງທີຶ່ຜດ
ິ ແລະ ຫອກຫວງ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາສິງຶ່ ທີຶ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີ
ຄວາມໝາຍ, ສິຶ່ງດຽວທີຶ່ເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບກຄືເຫດຜົນທີຶ່ໂງ່ຈ້າ ແລະ ທິດສະດີທີຶ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມຈິງ.
ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງການມີຕົວຕົນຂອງເຈົົ້າ ແລະ ພຽງແຕ່ຈະ
ສາມາດນໍາເຈົົ້າເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກທີຶ່ເປົົ່າວ່າງ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ຊີວິດທັງໝົດຂອງເຈົົ້າຈະປາສະຈາກຄຸນຄ່າ ຫື
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາຊີວິດທີມ
ຶ່ ີຄວາມໝາຍ ແລ້ວເຈົົ້າຈະສາມາດມີຊີວິດຢູ່ເປນ
ເວລາຮ້ອຍປີ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ເພືຶ່ອຫຍັງເລີຍ. ສິຶ່ງນັົ້ນເອີົ້ນວ່າ ຊີວິດມະນຸດໄດ້ແນວໃດ? ມັນບໍ່ແມ່ນ
ຊີວິດຂອງສັດແທ້ໆບ? ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ຖ້າພວກເຈົົ້າພະຍາຍາມຕິດຕາມເສັົ້ນທາງແຫ່ງຄວາມ
ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ພະຍາຍາມສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ແລະ ໃນທາງ
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ກົງກັນຂ້າມ ໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລ້ວການ
ສະແຫວງຫາດັົ່ງກ່າວແຮງຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຂົ້ນຕືຶ່ມບ? ໃນທີຶ່ສຸດ ການສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າຈະ
ກາຍເປນກອງຊາກຫັກພັງ. ການສະແຫວງຫາດັົ່ງກ່າວຈະນໍາປະໂຫຍດຫຍັງມາສູ່ເຈົົ້າ? ບັນຫາທີຶ່ໃຫຍ່
ທີຶ່ສຸດກັບມະນຸດກຄື ເຂົາພຽງແຕ່ຮັກໃນສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາບໍ່ສາມາດແນມເຫັນ ຫື ຈັບຕ້ອງໄດ້, ສິຶ່ງທີຶ່ລກລັບ
ແລະ ອັດສະຈັນທີຶ່ສຸດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຈິນຕະນາການບໍ່ເຖິງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດທໍາມະດາບໍ່ສາມາດ
ຮັບຮູ້ໄດ້. ເມືຶ່ອສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສົມຈິງຫາຍສໍໍ່າໃດ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ກຈະຖືກວິເຄາະໂດຍມະນຸດຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງ
ເປນຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້ ໂດຍບໍ່ໃສ່ໃຈສິຶ່ງອືຶ່ນໆ ແລະ ຈະພະຍາຍາມຮັບເອົາສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້. ຍິຶ່ງ
ພວກມັນບໍ່ສົມຈິງຫາຍສໍາໍ່ ໃດ, ມະນຸດກຈະພິຈາລະນາຢ່າງຖີຶ່ຖ້ວນ ແລະ ວິເຄາະພວກມັນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ ແລະ ອາດເຮັດຫາຍກວ່ານັົ້ນເຖິງຂັົ້ນສ້າງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນຢ່າງທົົ່ວເຖິງ
ຂົ້ນມາເອງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມືອ
ຶ່ ທຸກສິງຶ່ ເປນຈິງຫາຍສໍໍ່າໃດ, ມະນຸດກຈະບໍ່ສົນໃຈພວກມັນ
ຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ; ເຂົາພຽງແຕ່ດູໝິຶ່ນ ແລະ ຍັງສະແດງຄວາມດູຖູກພວກມັນອີກດ້ວຍ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນທ່າທີຢ່າງ
ແທ້ຈິງຂອງພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດທີຶ່ເປນຄວາມຈິງທີຶ່ເຮົາໄດ້ປະຕິບັດໃນປດຈຸບັນບ? ເມືຶ່ອສິຶ່ງ
ດັົ່ງກ່າວເປນຄວາມຈິງຫາຍສໍໍ່າໃດ ພວກເຈົົ້າກຈະມີອະຄະຕິກັບພວກມັນຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ນໍາ
ໃຊ້ເວລາວ່າງໃນການພິຈາລະນາພວກມັນ ມີພຽງແຕ່ເມີນເສີຍຕໍ່ພວກມັນ; ພວກເຈົົ້າດູຖູກເງືຶ່ອນໄຂ
ທີຶ່ເປນຄວາມຈິງ ແລະ ມາດຕະຖານຕໍໍ່າເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ຍັງເຊືຶ່ອງແນວຄວາມຄິດຫາຍຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ
ອົງນີົ້ທີຶ່ເປນຈິງທີຶ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ຄວາມປົກກະຕິຂອງພຣະອົງຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຊືຶ່ອໃນທ່າມກາງຄວາມບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງບ? ພວກເຈົົ້າມີຄວາມ
ເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ຫວັົ່ນໄຫວໄດ້ໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງແຫ່ງຍຸກອະດີດ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ
ແຫ່ງຍຸກປດຈຸບັນ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງອະດີດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າແຫ່ງປດຈຸບັນມາຈາກສອງຍຸກ
ສະໄໝທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນບ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງອະດີດແມ່ນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງສວງສະຫວັນທີຖ
ຶ່ ືກ
ສັນລະເສີນ ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະເຈົົ້າແຫ່ງປດຈຸບັນເປນພຽງມະນຸດນ້ອຍໆເທິງແຜ່ນດິນໂລກບ?
ນອກຈາກນັົ້ນ, ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມະນຸດນະມັດສະການແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມະນຸດສ້າງຂົ້ນ
ຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາບ ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະເຈົົ້າແຫ່ງປດຈຸບັນແມ່ນເນືົ້ອໜັງຢ່າງແທ້ຈິງທີຶ່ຖືກ
ສ້າງຂົ້ນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ? ເມືອ
ຶ່ ທຸກຢ່າງຖືກກ່າວເຖິງ ແລະ ດໍາເນີນຢ່າງສົມບູນ, ມັນບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງປດຈຸບັນເປນຈິງເກີນໄປ ຈົນມະນຸດບໍ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງບ? ຍ້ອນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ແຫ່ງປດຈຸບັນຂຮ້ອງຈາກມະນຸດແມ່ນສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດບໍ່ເຕັມໃຈປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ຮູ້ສກອັບອາຍ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ສິຶ່ງຕ່າງໆຍາກສໍາລັບມະນຸດບ? ສິຶ່ງນີບ
ົ້ ໍ່ໄດ້ເປີດຮອຍບາດແຜ
ຂອງເຂົາບ? ດ້ວຍວິທີນີົ້, ຫາຍຄົນບໍ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າຕົວຈິງ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາກກາຍມາເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກໍ່ຄື ຜູ້
ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງທີຶ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນບ? ໃນອະດີດ, ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ມາ
ເປນເນືົ້ອໜັງເທືຶ່ອ ເຈົົ້າອາດເປນບຸກຄົນທາງສາສະໜາ ຫື ຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ເຫືົ້ອມໃສ. ຫັງຈາກທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າມາ
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ເປນເນືົ້ອໜັງ, ຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ເຫືົ້ອມໃສເຫົົ່ານັົ້ນຫາຍຄົນໄດ້ກາຍມາເປນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດໂດຍບໍ່ໄດ້
ເຈດຕະນາ. ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ແມ່ນຫຍັງກໍາລັງເກີດຂົ້ນໃນທີຶ່ແຫ່ງນີົ້? ໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ,
ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມເປນຈິງ ຫື ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມພັດຫງົ ໄຫກັບສິຶ່ງທີຶ່
ຜິດ ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນຕົົ້ນຕທີຶ່ຊັດເຈນທີຶ່ສຸດຂອງການເປນສັດຕູກັບພຣະເຈົົ້າໃນຮ່າງຂອງມະນຸດບ?
ພຣະເຈົົ້າໃນຮ່າງຂອງມະນຸດຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ, ສະນັົ້ນ, ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ໃນຮ່າງຂອງມະນຸດກແມ່ນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດແມ່ນບ? ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າເຊືຶ່ອ ແລະ ຮັກ
ຢ່າງແທ້ຈງິ ແມ່ນພຣະເຈົາົ້ ໃນຮ່າງຂອງມະນຸດນີົ້ບ? ພຣະເຈົົ້າອົງທີຶ່ມີຊີວິດ ແລະ ມີລມ
ົ ຫາຍໃຈອົງນີບ
ົ້
ທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ປົກກະຕິແບບພິເສດທີຶ່ສຸດ? ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດປະສົງຂອງການສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າທີຶ່
ແນ່ນອນ? ມັນຢູ່ໃນສວງສະຫວັນ ຫື ເທິງແຜ່ນດິນໂລກບ? ມັນແມ່ນແນວຄວາມຄິດ ຫື ມັນແມ່ນ
ຄວາມຈິງບ? ມັນແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ຫື ມັນແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດບາງຢ່າງ? ຕາມຄວາມ
ຈິງແລ້ວ, ຄວາມຈິງແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ແທ້ຈິງທີສ
ຶ່ ຸດຂອງຄໍາພັງເພີຍແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ສູງສົົ່ງທີຶ່ສຸດຂອງຄໍາ
ພັງເພີຍດັົ່ງກ່າວຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດ. ຍ້ອນມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການໃນມະນຸດ ແລະ ເປນ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດດ້ວຍຕົວເອງ, ສະນັນ
ົ້ , ມັນຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າ ຄໍາພັງເພີຍຂອງຊີວິດ. ມັນບໍ່
ແມ່ນຄໍາພັງເພີຍທີຶ່ສະຫຼຸບມາຈາກບາງສິຶ່ງ ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນຄໍາເວົົ້າທີຶ່ມີຊືຶ່ສຽງຈາກບຸກຄົນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່;
ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປນຖ້ອຍຄໍາເຖິງມະນຸດຈາກຜູ້ເປນເຈົົ້ານາຍຂອງສວງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະ ທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄໍາເວົົ້າທີຶ່ມະນຸດສະຫຼຸບ ແຕ່ເປນຊີວິດໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ມັນຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ສູງສົງົ່ ທີຶ່ສຸດຂອງຄໍາພັງເພີຍຂອງຊີວິດທັງໝົດ. ການ
ສະແຫວງຫາຂອງມະນຸດໃນການນໍາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດແມ່ນການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາ, ເຊິຶ່ງນັົ້ນ
ກຄື ການສະແຫວງຫາເພືຶ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທາດແທ້ຂອງຄວາມ
ຕ້ອງການນີົ້ແມ່ນຄວາມຈິງທັງໝົດທີຶ່ແທ້ຈິງທີຶ່ສດ
ຸ ແທນທີຶ່ຈະເປນທິດສະດີວ່າງເປົົ່າທີຶ່ບໍ່ມີມະນຸດຄົນ
ໃດສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້. ຖ້າການສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເປນຫຍັງເລີຍ ນອກຈາກທິດສະດີ
ແລະ ບໍ່ປະກອບມີຄວາມເປນຈິງເລີຍ, ເຈົົ້າກບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຈິງບ? ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່ໂຈມຕີຄວາມ
ຈິງບ? ຄົນປະເພດນີົ້ຈະສາມາດສະແຫວງຫາເພືອ
ຶ່ ຮັກພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້ຄົນທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມ
ເປນຈິງແມ່ນຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ທລະຍົດຄວາມຈິງ ແລະ ເປນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານໂດຍທໍາມະຊາດທັງໝົດ!
ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະສະແຫວງຫາແນວໃດ, ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນທີສ
ຶ່ ຸດຄື ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ປະຕິບັດໃນປດຈຸບັນ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງພາລະກິດນີົ້. ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະນໍາຫຍັງມາ ເມືຶ່ອພຣະອົງມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ຈິດໃຈແບບໃດທີຶ່ພຣະອົງຈະ
ນໍາມາ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໃນມະນຸດ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ ຫື ເຂົົ້າໃຈພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງ
ມາປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ ແລະ ເຈົົ້າຈະເປນ
ຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ຕາມຄວາມເປນຈິງແລ້ວ, ການເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່
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ແມ່ນເລືຶ່ອງທີຶ່ຊັບຊ້ອນ ແຕ່ມັນກບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງທີຶ່ງ່າຍ. ຖ້າຜູ້ຄົນສາມາດເຂົົ້າໃຈມັນຢ່າງລະອຽດ ແລະ
ນໍາສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວໄປປະຕິບັດ, ມັນກຈະບໍ່ຊັບຊ້ອນ; ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ,
ມັນກແຮງຈະຍາກຂົ້ນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ນອກຈາກນັົ້ນ ມະນຸດກຈະມັກສະແຫວງຫາສິຶ່ງທີຢ
ຶ່ ູ່ທ່າມກາງ
ຄວາມບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ. ຖ້າໃນການສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າ, ມະນຸດບໍ່ມີຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງໃຫ້ຮອງຮັບ
ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງທີເຶ່ ຂົາຕ້ອງຍດໝັົ້ນ, ນັົ້ນກໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາບໍ່ມີພືົ້ນຖານ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້
ມັນຈຶ່ງບໍ່ງ່າຍທີຶ່ເຂົາຈະຍດໝັົ້ນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ. ປດຈຸບັນນີົ້ ມີຫາຍຄົນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງ ເຊິຶ່ງ
ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຈໍາແນກຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວ ຫື ບອກສິຶ່ງທີຶ່ຄວນຮັກ ຫື ຊັງ. ຄົນດັົ່ງກ່າວ
ຍດໝັົ້ນຢ່າງໜຽວແໜ້ນໄດ້ຍາກ. ຄໍາຕອບສູ່ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການນໍາ
ຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດ, ຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຕໍ່
ມະນຸດ ເມືຶ່ອພຣະອົງມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຫັກການທີພ
ຶ່ ຣະອົງຊົງກ່າວອອກມາ; ຢ່າຕິດຕາມຄົນສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແລະ ເຈົົ້າຕ້ອງມີຫກ
ັ ການທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕ້ອງຍດຕິດກັບພວກມັນ. ການຍດຕິດ
ຢ່າງໜຽວແໜ້ນກັບສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ສະຫວ່າງຂົ້ນ ເປນການ
ຊ່ວຍເຫືອໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຮັດ, ປດຈຸບັນ ເຈົົ້າຈະປ່ຽນທິດໄປທາງໜຶ່ງ, ໃນອະນາຄົດ ເຈົົ້າກຈະ
ປ່ຽນໄປອີກທາງໜຶ່ງ ແລະ ເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງເລີຍທີຶ່ເປນຄວາມຈິງ. ການເປນແບບນີົ້ຈະບໍ່ເປນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຊີວິດຂອງເຈົົ້າເອງ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງຈະຕິດຕາມຄົນອືຶ່ນຢູ່ຕະຫອດ
ເວລາ: ຖ້າຜູ້ຄົນກ່າວວ່ານີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລ້ວເຈົົ້າກຈະກ່າວວ່າມັນແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຄືກັນ; ຖ້າຄົນອືຶ່ນກ່າວວ່າ ມັນເປນພາລະກິດຂອງວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍ
ແລ້ວເຈົົ້າກຈະສົງໄສເຊັົ່ນກັນ ຫື ຍັງເວົົ້າວ່າ ມັນແມ່ນພາລະກິດຂອງວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍ. ເຈົົ້າຮຽນແບບ
ຄໍາເວົົ້າຂອງຄົນອືຶ່ນຢູ່ເປນປະຈໍາ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈໍາແນກສິຶ່ງໃດດ້ວຍຕົວເຈົາົ້ ເອງ ແລະ ເຈົົ້າກບໍ່
ສາມາດຄິດເພືຶ່ອຕົວເອງ. ນີົ້ແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຈຸດຢືນ ເຊິຶ່ງບໍ່ສາມາດຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ ເຊິຶ່ງ
ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວເປນຄົນເວດທະນາທີຶ່ບໍ່ມີຄ່າເລີຍ! ເຈົົ້າຕ້ອງເວົົ້າຕາມຄໍາເວົົ້າຂອງຄົນອືຶ່ນຊໍໍ້າໆ: ໃນ
ປດຈຸບັນ ມີຄົນບອກວ່າ ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແຕ່ມຄ
ີ ວາມເປນໄປໄດ້ທີຶ່ມືົ້ໜຶ່ງ
ຈະມີຄົນກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ມັນບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ນອກຈາກ
ການກະທໍາຂອງມະນຸດ ແຕ່ເຈົົ້າກຍັງບໍ່ສາມາດເບິຶ່ງສິຶ່ງນີົ້ອອກ ແລະ ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າໄດ້ເຫັນຄົນອືຶ່ນກ່າວມັນ
ອອກມາ ເຈົົ້າກຈະກ່າວໃນສິຶ່ງດຽວກັນ. ມັນເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງແທ້ຈງິ ແຕ່
ເຈົົ້າຈະກ່າວວ່າ ມັນເປນພາລະກິດຂອງມະນຸດ; ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນໜຶ່ງໃນຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ກ່າວໝິຶ່ນ
ປະໝາດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ໃນສິຶ່ງນີົ້ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນເຈົົ້າບໍ່
ສາມາດຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ບ? ໃຜຈະໄປຮູ້, ບາງເທືຶ່ອ ມືົ້ໜຶ່ງ ຄົນໂງ່ບາງຄົນຈະປະກົດຂົ້ນ
ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ກ່າວວ່າ “ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍ” ແລະ ເມືຶ່ອເຈົົ້າໄດ້ຍິນຄໍາເວົົ້າເຫົົ່ານີົ້
ເຈົົ້າກຈະສູນເສຍຈຸດຢືນ ແລະ ອີກຄັົ້ງ ເຈົົ້າກຈະຖືກຄໍາເວົົ້າຂອງຄົນອືຶ່ນຜູກມັດ. ທຸກຄັົ້ງທີມ
ຶ່ ີບາງຄົນ
ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍຂົ້ນ ເຈົົ້າກຈະບໍ່ສາມາດຢືນໃນຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງ ແລະ ມັນກຈະເປນແບບນີົ້
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ຍ້ອນວ່າເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຈິງ. ການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່
ແມ່ນບັນຫາທີຶ່ບໍ່ງ່າຍດາຍ. ພຽງແຕ່ເຕົົ້າໂຮມກັນ ແລະ ຮັບຟງຄໍາເທດສະໜາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນລຸ
ສິຶ່ງນັົ້ນໄດ້ ແລະ ຄວາມຮັກຢ່າງຫງົ ໄຫຢ່າງດຽວບສ
ໍ່ າມາດເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າສົມບູນໄດ້. ເຈົົ້າຕ້ອງປະສົບກັບ
ແລະ ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຫກ
ັ ການໃນການກະທໍາຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ເມືຶ່ອເຈົົ້າໄດ້ຜ່ານປະສົບການຫາຍຢ່າງ ເຈົົ້າຈະສາມາດຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຫາຍຢ່າງ ເຊິຶ່ງເຈົົ້າຈະ
ສາມາດຈໍາແນກລະຫວ່າງສິຶ່ງທີຶ່ດີ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຊົົ່ວ, ລະຫວ່າງສິຶ່ງທີຶ່ທ່ຽງທໍາ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍ,
ລະຫວ່າງສິຶ່ງທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນຄວາມຈິງ. ເຈົົ້າຄວນສາມາດຈໍາແນກ
ລະຫວ່າງທຸກສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ດ້ວຍການເຮັດແບບນີົ້, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດກຕາມ ເຈົົ້າກຈະ
ບໍ່ສູນເສຍຈຸດຢືນຈັກເທືຶ່ອ. ນີົ້ຈຶ່ງແມ່ນຄວາມສາມາດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົົ້າ.
ການຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີຶ່ງ່າຍ. ເຈົົ້າຄວນມີມາດຕະຖານ ແລະ
ຈຸດປະສົງໃນການສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຄວນຮູ້ຈັກວິທີການສະແຫວງຫາຫົນທາງທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງ ແລະ
ວິທີການປະເມີນວ່າ ມັນເປນຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ຫື ບ ແລະ ມັນເປນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ.
ແມ່ນຫຍັງຄືຫກ
ັ ການພືົ້ນຖານທີຶ່ສຸດໃນການສະແຫວງຫາຫົນທາງທີແ
ຶ່ ທ້ຈງິ ? ເຈົົ້າຕ້ອງເບິຶ່ງວ່າ ມັນມີ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນລັກສະນະນີົ້ ຫື ບ, ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນການສະແດງເຖິງຄວາມ
ຈິງ ຫື ບ, ເປນພະຍານໃຫ້ກັບໃຜ ແລະ ມັນສາມາດນໍາຫຍັງມາໃຫ້ເຈົົ້າ. ການຈໍາແນກລະຫວ່າງ
ຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫົນທາງທີຶ່ຈອມປອມຕ້ອງການຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານໃນຫາຍໆດ້ານ ເຊິຶ່ງສິຶ່ງທີຶ່
ເປນພືົ້ນຖານທີຶ່ສຸດຄືການສາມາດບອກວ່າ ມັນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຫື ບ. ຍ້ອນ
ແກ່ນແທ້ຂອງຄວາມເຊືອ
ຶ່ ໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແມ່ນແຕ່
ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າໃນຮ່າງຂອງມະນຸດກເກີດຂົ້ນ ຍ້ອນເນືົ້ອໜັງນີົ້ເປນຕົວຕົນຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມເຊືຶ່ອດັົ່ງກ່າວກຍັງແມ່ນຄວາມເຊືອ
ຶ່ ໃນພຣະວິນຍານ. ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພຣະວິນຍານ ແລະ ເນືົ້ອໜັງ ແຕ່ຍອ
້ ນເນືົ້ອໜັງມາຈາກພຣະວິນຍານ ແລະ
ພຣະທໍາກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ສະນັົ້ນ, ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຊືຶ່ອຍັງຄົງເປນແກ່ນແທ້ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ໃນການຈໍາແນກວ່າ ມັນແມ່ນຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ຫື ບ, ກ່ອນອືຶ່ນໝົດ ເຈົົ້າຕ້ອງເບິຶ່ງວ່າ
ມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຫື ບ ແລ້ວຫັງຈາກນັົ້ນ ເຈົົ້າຕ້ອງເບິງຶ່ ວ່າ ມີຄວາມຈິງໃນ
ຫົນທາງນີົ້ ຫື ບ. ຄວາມຈິງນີົ້ແມ່ນຊີວິດຈິດໃຈຂອງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ປົກກະຕິ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມັນ
ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງການຈາກມະນຸດ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າຊົງສ້າງເຂົາຕັົ້ງແຕ່ຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ ໂດຍສະເພາະຄວາມ
ເປນມະນຸດທີຶ່ປົກກະຕິທັງໝົດ (ລວມທັງເຫດຄວາມຮູ້ສກຂອງມະນຸດ, ຄວາມເຂົົ້າໃຈ, ສະຕິປນຍາ
ແລະ ຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານຂອງການເປນມະນຸດ). ນັົ້ນກຄື ເຈົົ້າຕ້ອງເບິຶ່ງວ່າ ຫົນທາງນີົ້ສາມາດນໍາມະນຸດ
ໄປສູ່ຊີວິດແຫ່ງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ປົກກະຕິ ຫື ບ, ຄວາມຈິງທີຶ່ກ່າວເຖິງນີົ້ແມ່ນຈໍາເປນຕາມຄວາມ
ເປນຈິງແຫ່ງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ຫື ບ, ຄວາມຈິງນີົ້ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເປນຈິງ ຫື ບ ແລະ
224

ມັນຖືກເວລາທີຶ່ສຸດ ຫື ບ. ຖ້າມີຄວາມຈິງ ມັນກຈະສາມາດນໍາມະນຸດເຂົົ້າສູ່ປະສົບການທີຶ່ປົກກະຕິ
ແລະ ແທ້ຈິງ; ນອກຈາກນັົ້ນ ມະນຸດຈະກາຍມາເປນຄົນປົກກະຕິຫາຍຂົ້ນ, ປະສາດສໍາຜັດຂອງມະນຸດ
ກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ສົມບູນຂົ້ນຕືຶ່ມ, ຊີວິດມະນຸດທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຊີວິດທາງຈິດວິນຍານກາຍມາ
ເປນສິຶ່ງທີຶ່ເປນລະບົບລະບຽບຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກຂອງມະນຸດກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ປົກກະຕິ
ຫາຍຂົ້ນ. ນີົ້ຄືຫັກການທີສອງ. ຍັງມີອີກຫັກການໜຶ່ງ ເຊິຶ່ງກຄື ມະນຸດໄດ້ມີຄວາມຮູ້ທີຶ່ເພີຶ່ມຂົ້ນ ຫື ບ,
ການປະສົບກັບພາລະກິດ ແລະ ຄວາມຈິງດັົ່ງກ່າວສາມາດດົນບັນດານຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຕົວ
ເຂົາ ຫື ບ ແລະ ໄດ້ນໍາເຂົາໃຫ້ເຂົົ້າໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົົ້າຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ມັນຈຶ່ງສາມາດປະ
ເມີນໄດ້ວ່າ ມັນແມ່ນຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ຫື ບ.ໍ່ ສິງຶ່ ທີຶ່ເປນພືົ້ນຖານທີຶ່ສຸດກຄື ຫົນທາງນີົ້ເປນຈິງຫາຍ
ກວ່າສິຶ່ງທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ ຫື ບ ແລະ ມັນສາມາດສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດ ຫື ບ. ຖ້າມັນ
ສອດຄ່ອງກັບຫັກການເຫົົ່ານີົ້ ກສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຫົນທາງນີົ້ເປນຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ. ເຮົາກ່າວພຣະ
ທໍາເຫົົ່ານີົ້ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າຍອມຮັບຫົນທາງອືຶ່ນໆໃນປະສົບການອະນາຄົດຂອງພວກເຈົົ້າ, ບໍ່
ແມ່ນເປນການທໍານາຍວ່າ ຈະມີພາລະກິດຂອງຍຸກໃໝ່ອີກຢ່າງໃນອະນາຄົດ. ເຮົາກ່າວພວກມັນ ເພືຶ່ອ
ພວກເຈົົ້າອາດຈະແນ່ໃຈວ່າ ຫົນທາງໃນປດຈຸບັນແມ່ນຫົນທາງທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງ, ເພືຶ່ອພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ໝັົ້ນໃຈ
ພຽງເຄິຶ່ງດຽວໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງປດຈຸບນ
ັ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້
ກ່ຽວກັບສິຶ່ງນັົ້ນ. ຍັງມີອກ
ີ ຫາຍຄົນ ທີຶ່ເຖິງວ່າຈະແນ່ໃຈ ແຕ່ກຍັງຕິດຕາມດ້ວຍຄວາມສັບສົນ; ຄວາມ
ແນ່ໃຈດັົ່ງກ່າວບໍ່ມີຫັກການໃນຕົວມັນ ແລະ ພວກມັນຕ້ອງຖືກກໍາຈັດບໍ່ໄວກຊ້າ. ແມ່ນແຕ່ຄົນ
ເຫົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ກະຕືລືລົົ້ນຢ່າງພິເສດ ໃນການຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສາມສ່ວນທີແ
ຶ່ ນ່
ໃຈ ແລະ ຫ້າສ່ວນທີຶ່ບໍ່ແນ່ໃຈ ເຊິຶ່ງສະແດງວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ມີພືົ້ນຖານ. ຍ້ອນຄວາມສາມາດຂອງພວກ
ເຈົົ້າຕໍໍ່າເກີນໄປ ແລະ ພືົ້ນຖານຂອງພວກເຈົົ້າຕືົ້ນເກີນໄປ, ພວກເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນການ
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່
ເປນຈິງ, ພຣະອົງບໍ່ກໍານົດເງືຶ່ອນໄຂຈໍານວນຫາຍໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່
ເກີນປະສາດສໍາຜັດຂອງມະນຸດ. ພາລະກິດທັງໝົດທີພ
ຶ່ ຣະອົງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດປະສາດສໍາ
ຜັດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ເຮັດເກີນປະສາດສໍາຜັດຂອງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ປົກກະຕິ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນອີງຕາມເງືຶ່ອນໄຂປົ ກກະຕິຂອງມະນຸດ. ຖ້າມັນແມ່ນພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ , ມະນຸດຈະຍິຶ່ງກາຍມາເປນຄົນປົກກະຕິຫາຍຂົ້ນ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດ
ຍິຶ່ງກາຍເປນສິຶ່ງທີຶ່ປົກກະຕິຫາຍຂົ້ນ. ມະນຸດມີຄວາມຮູ້ທີຶ່ເພີຶ່ມຂົ້ນກ່ຽວກັບຈິດໃຈທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ຊາຕານ ແລະ ທາດແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ເຂົາມີຄວາມປາດຖະໜາຫາຄວາມຈິງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນ. ນັົ້ນກ
ເພືຶ່ອເວົົ້າວ່າ ຊີວິດຂອງມະນຸດຈະເຕີບໃຫຍ່ເລືົ້ອຍໆ ແລະ ຈິດໃຈທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດກສາມາດ
ປ່ຽນແປງໄດ້ຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ເຊິຶ່ງທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເປນຄວາມໝາຍຂອງພຣະເຈົົ້າຈະກາຍມາເປນຊີວິດຂອງ
ມະນຸດ. ຖ້າຫົນທາງບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນທາດແທ້ຂອງມະນຸດ, ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງ
ຈິດໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ບໍ່ສາມາດນໍາເຂົາມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ ຫື ເຮັດໃຫ້ເຂົາ
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ເຂົົ້າໃຈພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເປນມະນຸດຂອງເຂົາຍິງຶ່ ກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອຍຕໍໍ່າ
ແລະ ປະສາດສໍາຜັດຂອງເຂົາຍິຶ່ງກາຍເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ປົກກະຕິ ເຊິຶ່ງດ້ວຍເຫດນີົ້ ຫົນທາງນີົ້ຈຶ່ງບໍ່ຄວນເປນ
ຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ມັນອາດເປນພາລະກິດຂອງວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍ ຫື ວິທີທາງເກົົ່າໆ. ຖ້າຈະເວົົ້າ
ໃຫ້ສັົ້ນໆກຄືມັນບໍ່ສາມາດເປນພາລະກິດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າໃນເວລາຫາຍປີຜ່ານມາ ແຕ່ພວກເຈົາົ້ ບໍ່ມີຄວາມສະດຸດໃຈຕຫ
ໍ່ ັກການໃນການຈໍາແນກ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈງິ ແລະ ຫົນທາງທີຶ່ຜິດ ຫື ການສະແຫວງຫາຫົນທາງທີຶ່ແທ້
ຈິງ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສົນໃຈໃນບັນຫາເຫົົ່ານີົ້ເລີຍ; ພວກເຂົາພຽງແຕ່ໄປຕາມທາງທີຶ່ຄົນສ່ວນຫາຍໄປ
ແລະ ເວົົ້າຕາມສິຶ່ງທີຶ່ຄົນສ່ວນຫາຍເວົົ້າ. ຄົນແບບນີົ້ສະແຫວງຫາຫົນທາງທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງໄດ້ແນວໃດ? ຄົນ
ດັົ່ງກ່າວຈະສາມາດພົບຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈຫັກການທີຶ່ສໍາຄັນເຫົົ່ານີົ້ ເຈົົ້າກ
ຈະບໍ່ຖືກຫອກຫວງ ບໍ່ວາ່ ຈະມີສິຶ່ງໃດເກີດຂົ້ນກຕາມ. ໃນປດຈຸບັນ ມັນສໍາຄັນທີຶ່ມະນຸດຈະສາມາດຈໍາ
ແນກຄວາມແຕກຕ່າງ; ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຄວາມເປນມະນຸດໂດຍປົກກະຕິຄວນມີ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຕ້ອງມີໃນ
ປະສົບການຂອງເຂົາ. ເຖິງວ່າໃນປດຈຸບັນ ຖ້າມະນຸດຍັງບໍ່ສາມາດຈໍາແນກຫຍັງໃນການຕິດຕາມຂອງ
ເຂົາ ແລະ ປະສາດສໍາຜັດຂອງມະນຸດຍັງບໍ່ທັນເຕີບໃຫຍ່, ມະນຸດກຈະໂງ່ຈ້າຫາຍ ແລະ ການ
ສະແຫວງຫາຂອງເຂົາກຈະຜິດພາດ ແລະ ຜິດພ້ຽນ. ການສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ມີ
ການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍດຽວ ແລະ ໃນຂະນະທີຶ່ມັນເປນຈິງຄືກັບທີຶ່ເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ
ເຈົົ້າໄດ້ພົບຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ແຕ່ເຈົົ້າໄດ້ຮັບມັນແລ້ວບ? ເຈົົ້າສາມາດຈໍາແນກສິຶ່ງໃດກໄດ້ບ?
ແມ່ນຫຍັງຄືແກ່ນແທ້ຂອງຫົນທາງທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງ? ໃນຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ເຈົົ້າໄດ້ຮັບເອົາຫົນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ,
ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບສິຶ່ງທີຶ່ເປນຄວາມຈິງ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດຕາມສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການ
ຈາກເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າເຈົົ້າສືບຕໍ່
ສະແຫວງຫາດ້ວຍຫົນທາງນີົ້, ເຈົົ້າຈະຖືກກໍາຈັດໃນທີຶ່ສຸດ. ເມືຶ່ອໄດ້ຕິດຕາມຈົນຮອດປດຈຸບັນ, ເຈົົ້າ
ຄວນແນ່ໃຈວ່າ ຫົນທາງທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ເລືອກເປນຫົນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນສົງໄສອີກ. ຫາຍຄົນ
ມັກບໍ່ແນ່ໃຈຢູ່ຕະຫອດ ແລະ ຈະຢຸດສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ຍ້ອນບັນຫາເລັກນ້ອຍບາງຢ່າງ. ຄົນ
ດັົ່ງກ່າວບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາເປນຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າດ້ວຍ
ຄວາມສັບສົນ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະອົງໄດ້ ຫື
ເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ເຮົາແນະນໍາຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສະແຫວງຫາພຽງແຕ່ພຣະພອນ ແລະ ພຽງແຕ່
ສະແຫວງຫາສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ໃຫ້ພາກັນສະແຫວງຫາຄວາມຈິງໃຫ້ໄວທີຶ່ສຸດເທົົ່າທີຶ່
ຈະໄວໄດ້ ເພືຶ່ອຊີວິດຂອງພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມໝາຍ. ຢ່າຫອກຕົວເອງອີກເລີຍ!
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ມະ ນ ຸດ ທ ີຶ່ຈ ໍາ ກັດ ພ ຣະ ເ ຈົົ້າ ໃນ ແ ນ ວຄິດ ຂອງເ ຂົາ ຈະ ສາ ມາ ດ
ຮັບ ກາ ນ ເ ປີດ ເ ຜ ີຍ ຂອງ ພ ຣະ ອົງ ໄດ້ແ ນ ວໃດ?
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຸດປະສົງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ, ວິທີການທີຶ່ພຣະອົງໃຊ້ເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດແມ່ນປ່ຽນແປງ
ຕະຫອດເວລາ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າກປ່ຽນແປງເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຍິຶ່ງພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຂົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າກຍິຶ່ງທົົ່ວເຖິງຫາຍຂົ້ນ. ການ
ປ່ຽນແປງທີຶ່ສອດຄ່ອງກັນກເກີດຂົ້ນໃນອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດເຊັົ່ນກັນ ດ້ວຍການປຸກຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມັນແມ່ນຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ປ່ຽນແປງຢູ່ເປນປະຈໍາ, ຜູ້
ຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຄົນໂງ່ຈ້າເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຈຶ່ງກາຍ
ມາເປນຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ
ມະນຸດ ເພາະພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າເລີຍ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍເຮັດຊໍໍ້າ
ພາລະກິດແບບເກົົ່າ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງດໍາເນີນພາລະກິດແບບໃໝ່ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຢ່າງ
ກ້າວໜ້າ. ໃນເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດຕັດສິນພາລະກິດໃນ
ປດຈຸບັນຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນອະດີດໂດຍບໍ່ປ່ຽນແປງ, ມັນຈຶ່ງຍາກຫາຍ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະດໍາເນີນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຍຸກໃໝ່. ມະນຸດສ້າງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫາຍເກີນໄປ! ເຂົາມີການຄິດທີຶ່ມີຂອບເຂດຫາຍເກີນໄປ! ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່
ທຸກຄົນຈໍາກັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ. ເມືຶ່ອເຂົາອອກຈາກພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດກສູນເສຍຊີວິດ, ຄວາມຈິງ
ແລະ ພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ມະນຸດກບໍ່ຍອມຮັບຊີວິດ ຫື ຄວາມຈິງເລີຍ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບພອນ
ອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດ. ມະນຸດທຸກຄົນຫວັງຈະໄດ້ຮັບພຣະເຈົົ້າ
ແຕ່ບໍ່ສາມາດອົດທົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບພາລະກິດໃ
ໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊືຶ່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງຢຸດຢູ່
ບ່ອນເກົົ່າຕະຫອດໄປ. ໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນເພືຶ່ອຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນ
ຕະຫອດໄປເປນນິດຈາກພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດຕາມກົດເກນ ແລະ ຕາບໃດທີຶ່ພວກເຂົາກັບໃຈ
ແລະ ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະເປນທີຶ່ພໃຈຢູ່ສະເໝີ.
ພວກເຂົາມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດເປນພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດບັນຍັດ ແລະ
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອມະນຸດ; ມັນແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາເຊັົ່ນທີຶ່ຄິດວ່າ
ພຣະເຈົົ້າບໍ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເໜືອກວ່າພຣະຄໍາພີໄດ້. ມັນເປນຍ້ອນຄວາມຄິດເຫັນເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ເປນ
ໂສ້ມັດພວກເຂົາຢ່າງແໜ້ນຕິດຢູ່ກັບກົດບັນຍັດແຫ່ງຍຸກເດີມ ແລະ ຄງພວກເຂົາໃສ່ກົດລະບຽບທີຶ່
ຕາຍ. ເຖິງກັບມີຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອອີກວ່າ ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າອາດເປນແນວໃດກຕາມ ມັນຕ້ອງຖືກ
ສະໜັບສະໜູນໂດຍຄໍາທໍານາຍ ແລະ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ ທຸກຄົນທີຶ່
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ຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຫົວໃຈທີຶ່ “ແທ້ຈິງ” ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ; ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ
ກບໍ່ສາມາດເປນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ມັນບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງງ່າຍທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົົ້າ.
ນອກຈາກຫົວໃຈທີຶ່ໂງ່ຈາ້ ຂອງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດແຫ່ງການກະບົດທີຶ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຕົນ
ເອງ ແລະ ຄວາມທະນົງຕົນ, ມັນຍິຶ່ງຍາກຫາຍຂນ
ົ້ ສໍາລັບເຂົາທີຶ່ຈະຍອມຮັບເອົາພາລະກິດໃໝ່
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດບໍ່ກວດສອບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ຫື ບໍ່ຍອມຮັບມັນ
ດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ; ກົງກັນຂ້າມ ເຂົານໍາໃຊ້ທ່າທີທີຶ່ດູຖູກ ໃນຂະນະທີຶ່ເຂົາລຖ້າການ
ເປີດເຜີຍ ແລະ ການຊີົ້ນໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການປະພດຂອງຄົນທີຶ່ກະບົດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ
ບ? ມະນຸດປະເພດນີົ້ຈະສາມາດຮັບການເຫັນພ້ອມຈາກພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ?
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້ລ້າຊ້າໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ດັົ່ງທີຶ່ເຮົາເວົົ້າ
ໃນມືົ້ນີົ້ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູລ້າຊ້າເຊັົ່ນກັນ. ຖ້າມີພຽງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ບໍ່ມີຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ, ແລ້ວພຣະເຢຊູກບໍ່ສາມາດຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ບໍ່ສາມາດໄຖ່ມະນຸດຊາດທຸກ
ຄົນໄດ້. ຖ້າມີພຽງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ມະນຸດຈະສາມາດມາຮອດທຸກມືນ
ົ້ ີົ້ບ? ປະຫວັດສາດກ້າວໄປ
ຂ້າງໜ້າ ແລະ ປະຫວັດສາດບໍ່ແມ່ນກົດເກນທໍາມະຊາດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ສະແດງເຖິງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດພາຍໃນຈັກກະວານທັງໝົດຂອງພຣະອົງບ? ປະຫວັດສາດກໍ່ຄືບໜ້າ
ໄປເລືົ້ອຍໆ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກເຊັົ່ນກັນ. ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ປ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ. ພຣະອົງບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນຂັົ້ນຕອນດຽວຂອງພາລະກິດເປນເວລາຫົກພັນປີໄດ້,
ຍ້ອນທຸກຄົນຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະອົງໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າເລີຍ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນ
ພາລະກິດ ເຊັົ່ນ: ຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ, ຖືກຕອກດ້ວຍຕະປູໃສ່ໄມ້ກາງແຂນໜຶ່ງຄັົ້ງ, ສອງຄັົ້ງ ແລະ
ສາມຄັົ້ງ... ມັນເປນຕາຫົວຫາຍທີຶ່ຄິດແບບນັົ້ນ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສືບຕໍ່ເຮັດພາລະກິດເດີມ; ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງປ່ຽນແປງເລືອ
ົ້ ຍໆ ແລະ ໃໝ່ຕະຫອດເວລາ. ຫາຍສໍໍ່າກັບທີຶ່ເຮົາກ່າວພຣະທໍາໃໝ່ກັບ
ພວກເຈົົ້າ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ໃນແຕ່ລະມືົ້. ນີົ້ຄືພາລະກິດທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນ
ກະແຈແມ່ນຄໍາວ່າ “ໃໝ່” ແລະ “ອັດສະຈັນ”. “ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະ
ເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ”: ຖ້ອຍຄໍານີົ້ເປນຄວາມຈິງສະເໝີ; ທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ,
ພຣະເຈົົ້າກເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດກາຍມາເປນຊາຕານໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ, ແຕ່ສງິຶ່ ນີົ້ບໍ່
ໄດ້ພິສູດວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັົ້ນໝັົ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ປຽນແປງຄືກັບທາດແທ້ຂອງພຣະອົງ. ເຈົົ້າ
ປະກາດວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງ, ແຕ່ແລ້ວເຈົົ້າຈະສາມາດອະທິບາຍໄດ້ແນວໃດວ່າ ພຣະເຈົົ້າໃ
ໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າເລີຍ? ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຂະຫຍາຍຢ່າງຕເໍ່ ນືຶ່ອງ ແລະ ປ່ຽນແປງຢູ່ເປນ
ປະຈໍາ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງກຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ. ເມືອ
ຶ່
ມະນຸດມີປະສົບການກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງເຂົາກປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເຊັົ່ນ
ດຽວກັບຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ການປ່ຽນແປງນີົ້ເກີດຂົ້ນຈາກບ່ອນໃດ? ມັນບໍ່ແມ່ນຈາກ
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ພາລະກິດທີຶ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫອດຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ຖ້າອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດສາມາດປ່ຽນແປງ
ໄດ້, ເປນຫຍັງມະນຸດບໍ່ສາມາດຍອມໃຫ້ພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ພຣະທໍາຂອງເຮົາປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່
ເນືຶ່ອງໄດ້ເຊັົ່ນກັນ? ເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມະນຸດບ? ໃນສິຶ່ງນີົ້ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກໍາລັງບັງຄັບໃຊ້
ການໂຕ້ແຍ້ງ ແລະ ເຫດຜົນທີຶ່ອອກນອກຮູ້ນອກທາງບ?
ຫັງຈາກການຟືັ້ນຄືນຂອງພຣະອົງ ພຣະເຢຊູປາກົດຕໍ່ໜ້າສາວົກ ແລະ ກ່າວວ່າ, “ເຮົານໍາເອົາ
ສັນຍາຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາມາສູ່ພວກເຈົົ້າ ແຕ່ພວກເຈົົ້າຈົົ່ງລຖ້າຢູ່ໃນເມືອງເຢລູຊາເລັມ ຈົນກວ່າ
ພວກເຈົົ້າຈະໄດ້ຮັບລິດອໍານາດທີຶ່ມາຈາກເບືົ້ອງເທິງ”. ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ສາມາດອະທິບາຍ
ແນວໃດ? ດຽວນີົ້ ເຈົົ້າເຕັມໄປດ້ວຍລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງບ? ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈບວ່າ “ລິດອໍານາດ” ໝ
າຍເຖິງຫຍັງ? ພຣະເຢຊູປະກາດວ່າ ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງຈະຖືກປະທານໃຫ້ກັບມະນຸດໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ. ໃນຕອນນີົ້ ຍຸກສຸດທ້າຍຢູ່ທີຶ່ນີົ້ແລ້ວ; ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈວິທີທີຶ່ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ
ປະກາດພຣະທໍາບ? ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງປາກົດຂົ້ນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ໃສ? ໃນໜັງສື
ແຫ່ງຄໍາທໍານາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາເອຊາຢາ, ບໍ່ເຄີຍກ່າວເຖິງເດັກນ້ອຍທີຶ່ມີນາມວ່າ ເຢຊູ ຈະ
ກໍາເນີດໃນຍຸກແຫ່ງພັນທະສັນຍາໃໝ່; ມັນພຽງແຕ່ຖືກຂຽນໄວ້ວ່າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີຶ່ຊືຶ່ ເອມານູເອັນ
ຈະເກີດ. ເປນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີກ່າວເຖິງຊືຶ່ “ເຢຊູ”? ບມ
ໍ່ ີຊືຶ່ນີົ້ປາກົດຢູ່ໃນໜັງສືພນ
ັ ທະສັນຍາເດີມເລີຍ,
ສະນັົ້ນ ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງຍັງເຊືຶ່ອໃນພຣະເຢຊູ? ແນ່ນອນ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ພຽງເລີຶ່ມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຢຊູ ຫັງ
ຈາກທີຶ່ເຫັນພຣະອົງດ້ວຍຕາຂອງເຈົົ້າ ແມ່ນບ? ຫື ເຈົົ້າເລີຶ່ມເຊືຶ່ອຫັງຈາກໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍບ?
ພຣະເຈົົ້າຈະສໍາແດງພຣະຄຸນດັົ່ງກ່າວຢ່າງແທ້ຈງິ ບ? ພຣະອົງປະທານພອນອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບເຈົົ້າບ?
ແມ່ນຫຍັງຄືພືົ້ນຖານແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າໃນພຣະເຢຊູ? ເປນຫຍັງເຈົົ້າບໍ່ເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກາຍ
ມາເປນເນືົ້ອໜັງໃນມືົ້ນີົ້? ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ການຂາດຄວາມເປີດເຜີຍຈາກພຣະເຈົົ້າພິສູດໃຫ້
ເຫັນວ່າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ? ພຣະອົງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ແກ່ມະນຸດຮູ້ກ່ອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບ? ພຣະອົງຕ້ອງຮັບການເຫັນດີຈາກພວກເຂົາກ່ອນບ? ເອຊາຢາພຽງແຕ່
ປະກາດວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກໍາເນີດໃນຮາງຫຍ້າ; ເພິຶ່ນບໍ່ເຄີຍທໍານາຍວ່າ ມາຣິອາຈະໃຫ້ກໍາເນີດ
ກັບພຣະເຢຊູ. ເຈົົ້າອີງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າທີຶ່ວ່າພຣະເຢຊູເກີດຈາກມາຣິອານັົ້ນ ໃສ່ຫຍັງແທ້ໆ?
ແນ່ນອນ ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ສັບສົນບ? ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ ນາມຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ. ແລ້ວ
ເປນຫຍັງຊືຶ່ ເຢໂຮວາ ຈຶ່ງກາຍມາເປນເຢຊູ? ມີການທໍານາຍວ່າພຣະເມຊີອາຈະມາ, ແລ້ວເປນຫຍັງ
ຈຶ່ງມີມະນຸດທີຶ່ມີຊືຶ່ວ່າ ເຢຊູ ມາແທນ? ເປນຫຍັງຊືຶ່ຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງປ່ຽນແປງ? ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວບໍ່
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດແຕ່ດົນນານມາແລ້ວບ? ໃນມືົ້ນີົ້ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດໃໝ່ບ? ພາລະກິດ
ຂອງມືົ້ວານສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູສາມາດສືບຕໍ່ຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້. ແລ້ວພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ສາມາດຖືກສືບຕໍ່ໂດຍພາລະກິດອືຶ່ນບ? ຖ້າ
ຊືຶ່ພຣະເຢໂຮວາສາມາດປ່ຽນເປນ ພຣະເຢຊູ, ແລ້ວ ຊືຶ່ພຣະເຢຊູບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງບ? ບໍ່ມີຫຍັງໃນ
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ສິຶ່ງນີົ້ທີຶ່ຜິດປົກກະຕິ; ມັນເປນພຽງຍ້ອນຜູ້ຄົນມັກງ່າຍເກີນໄປ. ພຣະເຈົົ້າຈະເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ. ບໍ່
ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍ່ວ່າຊືຶ່ຂອງພຣະອົງອາດປ່ຽນແປງ, ອຸປະນິໄສ ແລະ
ສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດພຽງແຕ່ຖືກເອີົ້ນໃນ
ນາມ ເຢຊູ, ແລ້ວຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າກມີໜ້ອຍເກີນໄປ. ເຈົົ້າກ້າຢືນຢນບວ່າ ເຢຊູຈະເປນຊືຶ່
ຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດໄປ, ພຣະເຈົົ້າຈະໃຊ້ຊືຶ່ເຢຊູ ຕະຫອດໄປ ແລະ ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຊືຶ່ນີົ້ຈະບໍ່
ປ່ຽນແປງ? ເຈົົ້າກ້າຢືນຢນຢ່າງໝັົ້ນໃຈບວ່າ ມັນແມ່ນຊືຶ່ເຢຊູ ທີຶ່ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍັງ
ຈະສິົ້ນສຸດຍຸກສຸດທ້າຍເຊັົ່ນດຽວກັນ? ໃຜສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູສາມາດນໍາຍຸກ
ດັົ່ງກ່າວມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ? ຖ້າເຈົົ້າຂາດຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມຈິງເຫົົ່ານີົ້, ແລ້ວເຈົົ້າ
ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດປະກາດຂ່າວປະເສີດໄດ້, ແຕ່ເຈົົ້າເອງຈະບໍ່ສາມາດຍດໝັົ້ນໄດ້. ເມືຶ່ອ
ຮອດມືົ້ທີຶ່ເຈົົ້າແກ້ໄຂຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ເຄັົ່ງສາດສະໜາ ແລະ ໂຕ້ແຍ້ງຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດ
ຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ, ນັົ້ນຈະເປນເຄືຶ່ອງພິສູດວ່າ ເຈົົ້າແນ່ໃຈໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ມີ
ຄວາມສົງໄສແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍດຽວເລີຍ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດຂອງພວກເຂົາ,
ແລ້ວພວກເຂົາກຈະໃສ່ຮາ້ ຍປ້າຍສີເຈົົ້າ ແລະ ກ່າວຫາເຈົົ້າ. ນັົ້ນຈະບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງທີຶ່ເປນຕາອັບອາຍບ?
ຊາວຢິວທຸກຄົນອ່ານພັນທະສັນຍາເດີມ ແລະ ຮູ້ຈັກເຖິງການທໍານາຍຂອງເອຊາຢາວ່າ ເດັກນ້ອຍ
ຜູ້ຊາຍຈະກໍາເນີດໃນຮາງຫຍ້າ. ແລ້ວເປນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຂົມ
ົ່ ເຫັງພຣະເຢຊູທັງທີຶ່ພວກເຂົາກຮູ້ເຖິງ
ເລືຶ່ອງນີົ້? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນທໍາມະຊາດທີຶ່ກະບົດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເປນການຂາດຄວາມຮູ້ໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ໃນເວລານັົ້ນ, ພວກຟາຣີຊາຍເຊືຶ່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງ
ຈາກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີຶ່ຖືກທໍານາຍໄວ້ ແລະ ຜູ້ຄົນໃນປດຈຸບັນ
ປະຕິເສດພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍາພີ.
ແກ່ນແທ້ຂອງການກະບົດຂອງພວກເຂົາທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າອົງນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງດຽວກັນບ? ເຈົົ້າສາມາດ
ຍອມຮັບພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຄໍາຖາມບ? ຖ້າມັນແມ່ນພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລ້ວມັນກເປນກະແສທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຈົົ້າຄວນຍອມຮັບມັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ
ສົງໄສໃດໆ; ເຈົົ້າບໍ່ຄວນຊອກຫາ ແລະ ເລືອກສິຶ່ງທີຶ່ຈະຍອມຮັບ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົົ້າໃຈເພີຶ່ມ
ຂົ້ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຫາຍຂົ້ນຕໍ່ພຣະອົງ, ແລ້ວສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ໄດ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ໄດ້
ຖືກຮຽກຮ້ອງບ? ເຈົົ້າບໍ່ຕ້ອງຄົົ້ນຫາເພີຶ່ມເຕີມສໍາລັບການຢືນຢນຈາກພຣະຄໍາພີ; ຖ້າມັນຄືພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແລ້ວເຈົົ້າກຕ້ອງຍອມຮັບມັນ, ຍ້ອນເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອ
ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ຄວນສືບຄົົ້ນພຣະອົງ. ເຈົົ້າບໍ່ຄວນສະແຫວງຫາຫັກຖານເພີຶ່ມເຕີມກ່ຽວ
ກັບເຮົາເພືຶ່ອພິສູດວ່າເຮົາເປນພຣະເຈົົ້າຂອງເຈົົ້າ, ແຕ່ເຈົົ້າຄວນແຍກແຍະວ່າ ເຮົາມີປະໂຫຍດສໍາລັບເຈົົ້າ
ຫື ບ, ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີສ
ຶ່ ໍາຄັນທີຶ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົາົ້ ຄົົ້ນພົບຫັກຖານຫາຍຢ່າງທີຶ່ບໍ່ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໄດ້
ພາຍໃນພຣະຄໍາພີ, ມັນກບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາຢ່າງສົມບູນໄດ້. ເຈົົ້າພຽງແຕ່ອາໄສຢູ່
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ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ໜ້າເຮົາ; ພຣະຄໍາພີບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ຈັກ
ເຮົາ ຫື ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກທີຶ່ເຈົົ້າມີຕໍ່ເຮົາເລິກເຊິຶ່ງຂົ້ນ. ເຖິງພຣະຄໍາພີໄດ້ທໍານາຍໄວ້ວ່າ
ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກໍາເນີດ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດຢງົ່ ເຖິງໄດ້ວ່າ ຄໍາທໍານາຍນັົ້ນໄດ້ກ່າວເຖິງໃຜ, ຍ້ອນ
ມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍລຸກຂົ້ນຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ.
ບາງຄົນຮູ້ວ່າ ພາລະກິດຂອງເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ, ແຕ່ພວກເຂົາສືບຕໍ່ເຊືຶ່ອວ່າ
ພຣະເຢຊູ ແລະ ເຮົາເປນສອງຢ່າງທີຶ່ຕ່າງກັນທັງໝົດ, ເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັນໄດ້. ໃນເວລານັົ້ນ
ພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ກ່າວຄໍາເທດສະໜາເປນຊຼຸດຕໍ່ສາວົກຂອງພຣະອົງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ກ່ຽວກັບ
ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ວິທີການປະຕິບັດ, ວິທີການເຕົົ້າໂຮມກັນ, ວິທີການອ້ອນວອນອະທິຖານ, ວິທີ
ການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນອືຶ່ນ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນເປນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ
ແລະ ພຣະອົງພຽງອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດເຖິງວິທີທີຶ່ສາວົກ ແລະ ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງຄວນ
ປະຕິບັດ. ພຣະອົງປະຕິບັດພຽງພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຍຸກ
ສຸດທ້າຍ. ເມືຶ່ອພຣະເຢໂຮວາບັນທກພຣະບັນຍັດລົງໃນພັນທະສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ
ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ດໍາເນີນພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ? ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊັດ
ເຈນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ? ສິຶ່ງນີົ້ຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດຍອມຮັບພາລະກິດ
ນັົ້ນບ? ພຣະອົງພຽງແຕ່ທໍານາຍວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກໍາເນີດ ແລະ ມີອໍານາດ, ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄວ້ລ່ວງໜ້າເລີຍ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນແຕ່ລະຍຸກມີ
ຂອບເຂດທີຶ່ຊັດເຈນ; ພຣະອົງພຽງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກປດຈຸບັນ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດໃນຂັົ້ນ
ຕອນຖັດໄປຂອງພາລະກິດໃດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ, ພາລະກິດຕົວແທນ
ຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະຍຸກຈຶ່ງຈະຖືກນໍາມາໄວ້ຢູ່ທາງໜ້າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງສັນຍານກ່ຽວກັບຍຸກ
ສຸດທ້າຍ, ເຖິງວິທີການອົດທົນ ແລະ ການຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນ, ການກັບໃຈ ແລະ ສາລະພາບ
ຄວາມຜິດ ແລະ ການແບກໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ອົດທົນຕໍ່ການທົນທຸກທລະມານ; ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍກ່າວ
ເຖິງວິທທ
ີ ມ
ຶ່ີ ະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຄວນເຂົາົ້ ຫາ ຫື ວິທທ
ີ ເຶ່ີ ຂົາຄວນສະແຫວງຫາເພືອ
ຶ່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ ມັນຈະບໍ່ເປນຕາຫົວບທີຶ່ຈະຄົົ້ນຫາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນພຣະຄໍາພີ? ເຈົົ້າສາມາດເບິຶ່ງຫຍັງໄດ້ ໂດຍການຍດຖືພຣະຄໍາພີໄວ້ເທົົ່ານັົ້ນ? ບໍ່ວ່າ
ຈະເປນນັກແປຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີ ຫື ນັກເທດສະໜາ ມີໃຜແດ່ທີຶ່ສາມາດທໍານາຍພາລະກິດຂອງ
ປດຈຸບັນໄດ້ລ່ວງໜ້າ?
“ຄົນໃດມີຫູ ຄົນນັົ້ນຈົົ່ງຟງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະວິນຍານກ່າວຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ”. ບັດນີົ້ ພວກເຈົົ້າໄດ້ຍິນພຣະທໍາ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແລ້ວບ? ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາເຖິງພວກເຈົົ້າແລ້ວ. ພວກເຈົົ້າໄດ້
ຍິນພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນບ? ພຣະເຈົົ້າດໍາເນີນພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ພຣະທໍາ
ດັົ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ເພາະວ່າພຣະເຈົົ້າຄືພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຍັງສາມາດ
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ເປນເນືົ້ອໜັງອີກ; ສະນັົ້ນ ພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນອະດີດຜ່ານມາ ກ
ຄືພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນ . ມີຄົນໂງ່ຈ້າຫາຍຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ຍ້ອນ
ແມ່ນພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ກໍາລັງເວົົ້າ, ສຽງຂອງພຣະອົງຄວນກ່າວມາຈາກສະຫວັນເພືຶ່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້
ຍິນ. ຄົນໃດກຕາມທີຶ່ຄິດແບບນີົ້ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນຄວາມເປນຈິງ ພຣະຄໍາ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດກ່າວແມ່ນຄໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນເນືົ້ອໜັງ. ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດບໍ່ສາມາດກ່າວກັບມະນຸດໂດຍກົງ; ແມ່ນແຕ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ພຣະເຢໂຮວາກບໍ່ກ່າວ
ກັບຜູ້ຄົນໂດຍກົງ. ມັນແຮງຈະບໍ່ໄດ້ເປນໄດ້ໜ້ອຍກວ່າເກົົ່າບທີຶ່ພຣະອົງຈະກ່າວໃນຍຸກປດຈຸບັນບ?
ເພືຶ່ອທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະກ່າວພຣະຄໍາເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດ, ພຣະອົງຕ້ອງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ; ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົັ້າໝາຍໄດ້. ຄົນທີຶ່ປະຕິເສດພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ ແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະວິນຍານ ຫື ຫັກການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ. ຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອວ່າ
ປດຈຸບັນນີົ້ຄືຍຸກແຫ່ງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະອົງ ແມ່ນຄົນທີຶ່
ອາໄສຢູ່ໃນຄວາມເຊືຶ່ອທີເຶ່ ລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ບໍ່ມີຕວ
ົ ຕົນ. ຜູ້ຄົນປະເພດດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ພຽງແຕ່ຫວັງໃຫ້ພຣະວິນຍານບລິສຸດກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບເອົາພຣະທໍາ ຫື ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຈະບໍ່ສາມາດກ້າວເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ ຫື ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນທີຶ່ສົມບູນຈາກພຣະເຈົົ້າໄດ້!

ກາ ນບ ໍ່ປ ່ຽ ນແ ປງອຸປ ະ ນ ິໄສຄືກ າ ນເປ ນປ ລະ ປ ກຕ ໍ່ ພ ຣະ ເຈົົ້າ
ຫັງຈາກຫາຍພັນປີຂອງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມ, ມະນຸດໄດ້ຕາຍດ້ານ ແລະ ໂງ່ຈ້າ; ພວກເຂົາໄດ້
ກາຍເປນຜີສາດທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ວ່າ ການຕໍ່ຕ້ານຂອງມະນຸດທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າຖືກບັນທກໄວ້
ໃນໜັງສືແຫ່ງປະຫວັດສາດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ມະນຸດເອງກບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເຖິງພດຕິກໍາການ
ຕໍ່ຕ້ານຂອງຕົນ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ມະນຸດໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງໜັກ ແລະ ຖືກ
ຊາຕານນໍາພາໄປໃນທາງທີຶ່ຜິດຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຫັນໄປທາງໃດດີ. ແມ່ນແຕ່ທກ
ຸ ມືົ້ນີົ້, ມະນຸດຍັງຄົງທລະ
ຍົດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ: ເມືຶ່ອມະນຸດແນມເຫັນພຣະເຈົົ້າ, ເຂົາກທລະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ ເມືຶ່ອເຂົາບໍ່ສາມາດ
ແນມເຫັນພຣະເຈົົ້າ, ເຂົາກຍັງຄົງທລະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ. ແລ້ວຍັງມີຜູ້ຄົນ ເຖິງວ່າໄດ້ເຫັນເຖິງການສາບ
ແຊ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະອົງ ແຕ່ກຍັງທລະຍົດຕພ
ໍ່ ຣະອົງ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ,
ເຮົາຈຶ່ງກ່າວວ່າ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດແມ່ນໄດ້ສູນເສຍໜ້າທີຶ່ດັົ່ງເດີມຂອງມັນໄປແລ້ວ ແລະ ລວມທັງ
ສາມັນສໍານກຂອງມະນຸດກໄດ້ສູນເສຍໜ້າທີຶ່ດັົ່ງເດີນຂອງມັນເຊັົ່ນກັນ. ມະນຸດທີຶ່ເຮົາແນມເບິຶ່ງແມ່ນ
ສັດເດຍລະສານທີຶ່ແຕ່ງກາຍເປນຄົນ, ເຂົາເປນງູທີຶ່ມີພິດຮ້າຍ ແລະ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະພະຍາຍາມກະທໍາຕົວ
ໃຫ້ໜ້າສົງສານພຽງໃດໃນສາຍຕາຂອງເຮົາກຕາມ, ເຮົາກຈະບໍ່ມີວັນເມດຕາເຂົາ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ
ມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ສີດໍາ ແລະ ສີຂາວ ຫື ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຄວາມ
232

ຈິງ ແລະ ຄວາມເທັດ. ຄວາມຮູ້ສກຂອງມະນຸດແມ່ນດ້ານຊາຫາຍ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນ ເຂົາກຍັງປາດຖະ
ໜາທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບພອນ; ຄວາມເປນມະນຸດຂອງເຂົາຕໍໍ່າຊ້າ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນ ເຂົາກຍັງປາດຖະໜາທີຶ່ຈະ
ໄດ້ຄອບຄອງອໍານາດຂອງກະສັດ. ການມີຄວາມຮູ້ສກແບບນັົ້ນເຂົາຈະເປນກະສັດຂອງໃຜໄດ້? ຜູທ
້ ີຶ່ມີ
ຄວາມເປນມະນຸດແບບນັົ້ນຈະນັົ່ງເທິງບັນລັງໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກອາຍແທ້ໆ! ເຂົາເປນ
ຄົນອວດດີທີຶ່ໜ້າເວດທະນາທີຶ່ສຸດ! ສໍາລັບພວກເຈົົ້າທີຶ່ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບພອນ, ເຮົາຂແນະນໍາວ່າ
ກ່ອນອືຶ່ນໝົດ ໃຫ້ພວກເຈົົ້າຊອກຫາແວ່ນ ແລະ ແຍງເບິຶ່ງຄວາມຂີົ້ຮ້າຍຂອງພວກເຈົົ້າເອງກ່ອນ. ເຈົົ້າ
ມີສິຶ່ງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ເປນກະສັດໄດ້ບ? ເຈົົ້າມີໜ້າຕາຂອງຄົນທີຶ່ສາມາດໄດ້ຮັບພອນບ? ບໍ່ໄດ້ມີການ
ປ່ຽນແປງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວໃນນິໄສຂອງເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ນໍາຄວາມຈິງໃດໆໄປປະຕິບັດ ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງນັົ້ນ ເຈົົ້າກຍັງປາດຖະໜາເຖິງອະນາຄົດທີຶ່ສວຍງາມ. ເຈົົ້າກໍາລັງຫອກລວງຕົນເອງ! ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ
ມະນຸດເກີດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີຶ່ສົກກະປົກ, ເຂົາໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກສັງຄົມຢ່າງແຮງ, ເຂົາໄດ້ຮັບອິດທິ
ພົນຈາກຈະລິຍະທໍາສັກດີນາ ແລະ ເຂົາໄດ້ຖືກສັົ່ງສອນຈາກ “ສະຖາບັນແຫ່ງການສກສາຊັົ້ນສູງ”.
ຄວາມຄິດແບບຫ້າຫັງ, ສິນທໍາທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ, ມຸມມອງຊີວິດທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍ, ປດຊະຍາຊີວິດທີຶ່ໜ້າລັງ
ກຽດ, ການມີຊີວິດຢູ່ທີຶ່ໄຮ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປະເພນີທີຶ່ຕໍໍ່າຊ້າ ສິຶ່ງທັງໝົດເຫົົ່ານີົ້
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ບຸກລຸກເຂົົ້າໄປໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ທັງໄດ້ທໍາລາຍ ແລະ ໂຈມຕີ
ສາມັນສໍານກຂອງເຂົາຢ່າງຮຸນແຮງ. ຜົນຕາມມາກຄື ມະນຸດໄດ້ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງຍິຶ່ງຂົ້ນ. ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດກເສືຶ່ອມຊາມຂົ້ນທຸກມືົ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຈັກຄົນທີຶ່ຍິນດີທີຶ່
ຈະສະຫະທຸກສິຶ່ງເພືຶ່ອພຣະອົງ, ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ຍິນດີຈະເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ ຫື ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ບໍ່
ມີໃຜເລີຍທີຶ່ຍິນດີຈະສະແຫວງຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາຍໃຕ້ອໍາ
ນາດຂອງຊາຕານ, ມະນຸດບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍນອກຈາກສະແຫວງຫາຄວາມສຸກສະບາຍ, ປ່ອຍໃຫ້ຕົນ
ເອງເສືຶ່ອມຊາມກັບເນືົ້ອໜັງໃນດິນແດນແຫ່ງຂີຕ
ົ້ ມ
ົ . ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຈະໄດ້ຍິນຄວາມຈີງ, ຜູ້ທີຶ່ຈົມ
ຢູ່ໃນຄວາມມືດກບໍ່ຄິດທີຈ
ຶ່ ະນໍາເອົາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນການ
ປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ ພວກເຂົາກບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາພຣະອົງ. ມະນຸດຊາດທີຶ່ຕໍໍ່າຊ້າຈະ
ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມໂຊມທີຶ່ສຸດຈະສາມາດດໍາລົງຊີວິດ
ຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງໄດ້ແນວໃດ?
ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນຈາກການຮັບຮູ້ແກ່ນແທ້ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜ່ານ
ການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຄິດ, ທາດແທ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທາງຈິດໃຈ ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງ
ດ້ານພືົ້ນຖານ. ມີພຽງວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະບັນລຸການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດແມ່ນເກີດຈາກການທີຶ່ເຂົາຖືກຊາຕານວາງຢາພິດ ແລະ ຢຽບຢໍ້າ,
ຈາກໄພຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ຊາຕານວາງໃສ່ໃນຄວາມຄິດ, ສິນທໍາ, ການເຂົົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ສກຂອງເຂົາ. ມັນເປນຍ້ອນເພາະວ່າສິຶ່ງພືົ້ນຖານຕ່າງໆຂອງມະນຸດໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມ
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ຊາມ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊົງສ້າງມະນຸດໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ມະນຸດຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດຄວນເລີຶ່ມຕົົ້ນຈາກການ
ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດ, ການເຂົົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກຂອງເຂົາ ເຊິຶ່ງສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຈະປ່ຽນແປງ
ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ເກີດໃນ
ດິນແດນທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທີສ
ຶ່ ຸດແມ່ນຍິຶ່ງບໍ່ຮູ້ເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເປນ ຫື ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມໝາຍໃນການ
ເຊືຶ່ອພຣະເຈົາົ້ . ຍິຶ່ງມະນຸດເສືຶ່ອມຊາມຫາຍເທົົ່າໃດ, ມະນຸດກຍິຶ່ງຮູ້ເຖິງການມີຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າໜ້ອຍ
ເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາກຍິງຶ່ ຕໍໍ່າລົງສໍາໍ່ ນັົ້ນ. ແຫ່ງທີຶ່ມາຂອງການ
ຄັດຄ້ານ ແລະ ການກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າຂອງມະນຸດແມ່ນຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາທີຶ່ເກີດຈາກ
ຊາຕານ. ເພາະວ່າມະນຸດໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ສາມັນສໍານກຂອງມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຕາຍ
ດ້ານ, ເປນຄົນຂາດສິນທໍາ, ແນວຄິດຂອງເຂົາກຕໍໍ່າຊາມ ແລະ ເຂົາມີທັດສະນະຄະຕິທີຶ່ຫ້າຫັງ. ກ່ອນ
ທີຶ່ເຂົາໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ມະນຸດແມ່ນຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຮັບຟງພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ. ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ເຂົາມີຄວາມ
ຮູ້ສກນກຄິດ ແລະ ມີສາມັນສໍານກທີຶ່ດີ ແລະ ມີຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ປົກກະຕິ. ຫັງຈາກຖືກຊາຕານ
ເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດ, ສາມັນສໍານກ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດດັົ່ງເດີມຂອງເຂົາກ
ຕາຍດ້ານ ແລະ ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມເສຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສູນເສຍຄວາມເຊືຶ່ອຟງ
ແລະ ຄວາມຮັກທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດໄດ້ວິປະລິດ, ອຸປະນິໄສຂອງເຂົາໄດ້
ກາຍເປນດັົ່ງນິໄສຂອງສັດ, ການຕໍ່ຕ້ານຂອງເຂົາຕໍ່ພຣະເຈົົ້າແມ່ນເກີດຂົ້ນເລືົ້ອຍໆ ແລະ ຮ້າຍແຮງຂົ້ນ
ຫາຍກວ່າເກົົ່າ. ແຕ່ເຖິງປານນັົ້ນ, ມະນຸດຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ ຫື ຮັບຮູ້ເຖິງສິຶ່ງນີົ້ ແລະ ໄດ້ແຕ່ຄັດຄ້ານ ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຕາບອດ. ການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍຈາກການສະແດງຄວາມ
ຮູ້ສກນກຄິດ, ຄວາມເຂົາົ້ ໃຈ ແລະ ສາມັນສໍານກຂອງເຂົາ; ຍ້ອນວ່າຄວາມຮູ້ສກນກຄິດ ແລະ ຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈຂອງເຂົາບໍ່ໝັົ້ນຄົງ ແລະ ສາມັນສໍານກຂອງເຂົາໄດ້ຕາຍດ້ານຫາຍ, ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ອຸປະນິໄສ
ຂອງເຂົາຈງຶ່ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າຄວາມຮູ້ສກນກຄິດ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດ
ປ່ຽນແປງໄດ້, ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງເຂົາກຍິຶ່ງເປນໄປບໍ່ໄດ້ ທີຶ່ຈະເປນໄປຕາມຈຸດປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດບໍ່ໝັົ້ນຄົງ, ເຂົາກບໍ່ສາມາດຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່ຈະໃຫ້ພຣະອົງໃຊ້. “ຄວາມຮູສ
້ ກນກຄິດທີຶ່ປົກກະຕິ” ໝາຍເຖິງການເຊືຶ່ອຟງ ແລະ
ການສັດຊືຶ່ຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ, ການສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າ, ການມີຄວາມແນ່ນອນຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການມີ
ສາມັນສໍານກຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ມັນໝາຍເຖິງການມີຫົວໃຈ ແລະ ແນວຄິດດຽວຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການບໍ່
ໄດ້ຕັົ້ງໃຈຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ມີຄວາມຮູ້ສກນກຄິດທີຶ່ຜິດປົກກະຕິຈະບໍ່ເປນແນວນີົ້. ເນືຶ່ອງຈາກ
ວ່າມະນຸດຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ເຂົາໄດ້ສ້າງມະໂນພາບກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຂົາບໍ່ມີ
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ຫື ບມ
ໍ່ ີການສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າ, ແຮງໄກທີຶ່ເຂົາຈະມີສາມັນສໍານກຕໍ່ພຣະອົງ.
ມະນຸດແມ່ນຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຕັດສິນພຣະເຈົົ້າໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຍັງກ່າວໝິຶ່ນປະໝາດ
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ຫັບຫັງພຣະອົງ. ມະນຸດຮູ້ດີວ່າພຣະອົງຊົງເປນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ເຖິງປານນັົ້ນກຍັງຕັດສິນພຣະອົງຫັບຫັງ
ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຕັົ້ງໃຈທີຈ
ຶ່ ະເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ ແລະ ພຽງແຕ່ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຮ້ອງຂຈາກພຣະອົງແບບບໍ່
ມືນຫູມືນຕາ. ຄົນດັົ່ງກ່າວ ນັົ້ນກຄື ຄົນທີຶ່ມີຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຜິດປົກກະຕິແມ່ນບໍ່ສາມາດຮູ້ພດຕິກໍາ
ທີຶ່ໜ້າລັງກຽດຂອງຕົນ ຫື ຮູ້ສກເສຍໃຈຕໍ່ການກະບົດຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຜູ້ຄົນສາມາດຮູ້ຈັກຕົນເອງ,
ແລ້ວ ພວກເຂົາກຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງຕົນເລັກນ້ອຍ; ຍິຶ່ງຜູ້ຄນ
ົ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຫາຍ
ເທົົ່າໃດ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕົນເອງ, ພວກເຂົາກຍິຶ່ງມີຄວາມຮູ້ສກນກຄິດນ້ອຍເທົົ່ານັົ້ນ.
ແຫ່ງທີມ
ຶ່ າຂອງການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດບໍ່ແມ່ນສິງຶ່ ໃດ ແຕ່ເປນ
ສາມັນສໍານກທີຶ່ຕາຍດ້ານ, ທໍາມະສາດທີຶ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດບໍ່ດີຂອງເຂົາ; ຖ້າ
ສາມັນສໍານກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດສາມາດກັບມາເປນປົກກະຕິອີກຄັົ້ງ, ແລ້ວເຂົາກ
ຈະເໝາະສົມໃຫ້ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້. ມັນເປນຍ້ອນວ່າສາມັນສໍານກຂອງມະນຸດໄດ້ຕາຍດ້ານຢູ່ສະເໝີ
ແລະ ຍ້ອນຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດຕາຍດ້ານຂົ້ນເລືົ້ອຍໆ ມະນຸດຈຶ່ງຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ
ເຊິຶ່ງພວກເຂົາເຖິງກັບຄງພຣະເຢຊູໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ປະຕິເສດພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງ
ຍຸກສຸດທ້າຍ ບໍ່ໃຫ້ເຂົົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາ, ທັງປະນາມເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຫັນເນືົ້ອ
ໜັງຂອງພຣະອົງເປນສິຶ່ງຕໍໍ່າຊ້າ. ຖ້າມະນຸດມີຄວາມເປນມະນຸດເລັກນ້ອຍ, ພວກເຂົາກຄົງບໍ່ປະຕິບັດ
ຢ່າງຊົົ່ວຮ້າຍຕໍ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ; ຖ້າມະນຸດມີຄວາມຮູ້ສກນກຄິດເລັກນ້ອຍ, ພວກເຂົາກ
ຄົງບໍ່ປະຕິບັດຢ່າງໂຫດຮ້າຍຕໍ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ; ຖ້າເຂົາມີສາມັນສໍານກເລັກນ້ອຍ, ເຂົາ
ຄົງບໍ່ພາກັນ “ຕອບແທນ” ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແບບນີົ້. ມະນຸດອາໄສຢູ່ໃນສະໄໝທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນ ເຂົາກບໍ່ສາມາດຂອບໃຈພຣະເຈົົ້າສໍາລັບການມອບໂອກາດພິເສດ
ນີົ້ໃຫ້ກັບເຂົາ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເຂົາສາບແຊ່ງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ເມີນເສີຍຕໍ່
ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ເບິຶ່ງຄືກັບວ່າພວກເຂົາຈະຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ເບືຶ່ອໜ່
າຍພຣະອົງດ້ວຍຊໍໍ້າ. ບໍ່ວ່າມະນຸດຈະປະຕິບັດຕໍ່ການສະເດັດມາຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍວິທີໃດກຕາມ,
ສະຫຼຸບກຄື ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດບໍ່ໄດ້ສະແດງການຕ້ອນຮັບຕໍ່ພຣະອົງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ຮ້ອງ
ຂຈາກພຣະອົງແບບບໍ່ມນ
ື ຫູມືນຕາກຕາມ ພຣະອົງຍັງດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງອົດທົນສະເ
ໝີ. ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດແມ່ນໂຫດຮ້າຍທີຶ່ສຸດ, ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງມະນຸດແມ່ນຕາຍດ້ານຢ່າງ
ໜັກ ແລະ ສາມັນສໍານກຂອງມະນຸດໄດ້ຖືກສິຶ່ງຊົົ່ວຮ້າຍຢຽບຢໍ້າຈົນສິົ້ນຊາກ ແລະ ບໍ່ມີສາມັນສໍານກ
ດັົ່ງເດີມຂອງມະນຸດແຕ່ດນ
ົ ນານມາແລ້ວ. ມະນຸດບໍ່ພຽງແຕ່ເນລະຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ
ສໍາລັບການປະທານຊີວິດ ແລະ ມອບພຣະຄຸນຢ່າງຫວງຫາຍແກ່ມວນມະນຸດ, ແຕ່ຍັງບໍ່ພໃຈກັບພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ໄດ້ປະທານຄວາມຈິງແກ່ພວກເຂົາອີກດ້ວຍ; ມັນເປນຍ້ອນວ່າມະນຸດບໍ່ໃສ່ໃຈໃນຄວາມຈິງແມ່ນ
ແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເລີຶ່ມບໍ່ພໃຈກັບພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດສະຫະ
ຊີວິດຂອງເຂົາເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ແຕ່ເຂົາຍັງພະຍາຍາມດງເອົາຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ
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ຈາກພຣະອົງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງເອົາຜົນປະໂຫຍດຫາຍກວ່າສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດໄດ້ມອບໃຫ້ພຣະເຈົົ້າຫາຍເທົົ່າ
ຕົວອີກດ້ວຍ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ມສ
ີ າມັນສໍານກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກ ຄິດວ່າສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງໃຫຍ່ ແລະ ຍັງ
ເຊືຶ່ອວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເສຍສະຫະຕົວເອງຫາຍເພືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ໃຫ້ກັບພວກເຂົາໜ້ອຍ
ເກີນໄປ. ມີຜູ້ຄົນທີຶ່ໄດ້ໃຫ້ນໍໍ້າໜຶ່ງຂັນແກ່ເຮົາ ແຕ່ຍືຶ່ນມືຂອງເຂົາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາເອົານົມສອງ
ຂັນໃຫ້ພວກເຂົາ ຫື ໄດ້ໃຫ້ຫ້ອງພັກກັບເຮົາໜຶ່ງຄືນ ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາຈ່າຍຄ່າເຊົົ່າສອງຄືນ. ດ້ວຍ
ຄວາມເປນມະນຸດແບບນີົ້ ແລະ ດ້ວຍສາມັນສໍານກແບບນີົ້, ເຈົົ້າຍັງຫວັງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດຢູ່ບ? ເຈົົ້າ
ຊ່າງແມ່ນຄົນຕໍໍ່າຊ້າທີຶ່ໜ້າເວດທະນາແທ້ໆ! ຍ້ອນຄວາມເປນມະນຸດແບບນີົ້ ແລະ ມີສາມັນສໍານກ
ແບບນີົ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເດີນທາງໄປທົົ່ວດິນແດນ ໂດຍບໍ່ມີທີຶ່ພັກພິງອາໄສ.
ຜູ້ທີຶ່ມີສາມັນສໍານກ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ແທ້ຈິງຄວນນະມັດສະການ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດດ້ວຍໃຈຈິງ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຈໍານວນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາ ແຕ່ຍ້ອນວ່າ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ກະທໍາການໃດເລີຍກຕາມ. ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄວນຖືກກະທໍາໂດຍຜູ້ຄົນທີຶ່ມີຄວາມ
ຮູ້ສກນກຄິດທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມັນເປນໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດ. ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຖິງກັບເວົົ້າເຖິງເງືຶ່ອນໄຂ
ຂອງພວກເຂົາໃນການຮັບໃຊ້ພຣະອົງ: ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນໃຈວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ ຫື ມະນຸດ,
ພວກເຂົາເວົົ້າເຖິງພຽງເງືຶ່ອນໄຂຂອງຕົນເອງ ແລະ ສະແຫວງຫາເຮັດໃຫ້ພໃຈຕາມຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງພວກເຂົາເອງ. ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າຄົວອາຫານໃຫ້ແກ່ເຮົາ ພວກເຈົົ້າກຮຽກຮ້ອງຄ່າບລິການ, ເມືຶ່ອ
ພວກເຈົົ້າແລ່ນເພືຶ່ອເຮົາ ພວກເຈົົ້າກຖາມຫາຄ່າແລ່ນ, ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າເຮັດວຽກເພືຶ່ອເຮົາ ພວກເຈົົ້າກ
ຕ້ອງການຄ່າແຮງງານ, ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າຊັກເຄືຶ່ອງໃຫ້ແກ່ເຮົາ ພວກເຈົົ້າກຕ້ອງການຄ່າຊັກເຄືຶ່ອງ, ເມືອ
ຶ່
ພວກເຈົົ້າສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄຣິສຕະຈັກ ພວກເຈົົ້າກຕ້ອງການຄ່າຕອບແທນ, ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າເວົົ້າ ພວກ
ເຈົົ້າກຕ້ອງການຄ່າເວົົ້າ, ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າມອບປຶັ້ມ ພວກເຈົົ້າກຕ້ອງການຄ່າແຈກຢາຍ ແລະ ເມືຶ່ອພວກ
ເຈົົ້າຂຽນ ພວກເຈົົ້າກຕ້ອງການຄ່າຂຽນ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ເຮົາໄດ້ຈັດການກຍັງຕ້ອງການຄ່າຊົດເຊີຍຈາກເຮົາ,
ໃນຂະນະທີຶ່ຜູ້ທີຶ່ຖືກສົົ່ງກັບບ້ານຕ້ອງການຄ່າຊົດໃຊ້ທີຶ່ພວກເຂົາເສຍຊືຶ່ສຽງ; ຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ
ຕ້ອງການຄ່າສິນສອດ ຫື ຄ່າເຮັດຂວັນສໍາລັບຄວາມໜຸ່ມທີຶ່ສູນເສຍໄປ, ຜູຄ
້ ົນທີຶ່ຂ້າໄກ່ຕ້ອງການຄ່າ
ຂ້າ, ຜູ້ທີຶ່ຈືນອາຫານຕ້ອງການຄ່າຈືນ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ເຮັດແກງ ຕ້ອງການຄ່າເຮັດແກງເຊັົ່ນກັນ... ນີຄ
ົ້ ື
ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພວກເຈົົ້າທີຶ່ທະນົງຕົວ ແລະ ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ນີົ້ຄືການກະທໍາທີຶ່ຖືກບົງການໂດຍ
ສາມັນສໍານກທີຶ່ຮ້ອນຮົນຂອງພວກເຈົົ້າ. ຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງພວກເຈົາົ້ ຢູ່ໃສ? ຄວາມເປນມະນຸດ
ຂອງພວກເຈົົ້າຢູ່ໃສ? ເຮົາຈະບອກພວກເຈົົ້າດັົ່ງນີົ້! ຖ້າພວກເຈົົ້າສືບຕໍ່ເຮັດແບບນີົ້, ເຮົາຈະຢຸດຕິ
ພາລະກິດຂອງເຮົາໃນພວກເຈົົ້າ. ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດພາລະກິດໃນທ່າມກາງຝູງສັດຮ້າຍທີຶ່ຢູ່ໃນຮ່າງຂອງ
ມະນຸດ, ເຮົາຈະບໍ່ທົນທຸກເພືຶ່ອກຸ່ມຄົນທີຶ່ໜ້າຊືຶ່ໃຈຄົດ, ເຮົາຈະບໍ່ອົດກັົ້ນເພືຶ່ອຝູງສັດທີຶ່ບໍ່ມີໂອກາດແມ່ນ
ແຕ່ໜ້ອຍທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ. ມືົ້ທີຶ່ເຮົາຫັນຫັງໃຫ້ແກ່ພວກເຈົົ້າແມ່ນມືົ້ທີຶ່ພວກເຈົົ້າເສຍຊີວິດ,
ມັນແມ່ນມືົ້ທີຶ່ຄວາມມືດເຂົົ້າມາປົກຄຸມພວກເຈົົ້າ ແລະ ເປນມືົ້ທີຶ່ພວກເຈົົ້າຖືກປະຖິົ້ມດ້ວຍແສງ
ສະຫວ່າງ. ເຮົາຈະບອກພວກເຈົົ້າແນວນີົ້! ເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ກມ
ຸ່ ຄົນເຊັົ່ນພວກເຈົົ້າ, ກຸ່ມທີຶ່
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ຕ້ອຍຕໍໍ່າຍິຶ່ງກວ່າສັດ! ພຣະທໍາ ແລະ ການກະທໍາຂອງເຮົາແມ່ນມີຂີດຈໍາກັດ ແລະ ດ້ວຍຄວາມເປນ
ມະນຸດ ແລະ ສາມັນສໍານກທີຶ່ພວກເຈົົ້າມີ, ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດພາລະກິດອີກ ເພາະວ່າພວກເຈົົ້າຂາດ
ສາມັນສໍານກ, ພວກເຈົົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດແສນສາຫັດ ແລະ ພດຕິກໍາທີຶ່ໜ້າລັງກຽດຂອງ
ພວກເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາລັງກຽດຫາຍ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ຂາດຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ສາມັນສໍານກຈະບໍ່ມີວັນໄດ້
ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ; ເຮົາຈະບໍ່ຊ່ວຍຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຫົວໃຈ ແລະ ບໍ່ສໍານກບຸນຄຸນ. ເມືຶ່ອວັນຂອງເຮົາມາ
ເຖິງ, ເຮົາຈະປ່ອຍແປວໄຟທີຶ່ແຜດໄໝ້ຊົົ່ວນິດນິລັນຂອງເຮົາລົງໃສ່ບຸດແຫ່ງຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງທີຶ່ຄັົ້ງໜງຶ່
ໄດ້ທ້າທາຍຄວາມໂກດຮ້າຍຢ່າງແຮງຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະກໍານົດການລົງໂທດອັນເປນນິດນິລັນຂອງເຮົາ
ຕໍ່ຝູງສັດທີຶ່ຄັົ້ງໜຶ່ງໄດ້ປະນາມເຮົາ ແລະ ປະຖິົ້ມເຮົາ, ເຮົາຈະເຜົາບຸດແຫ່ງຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງທີຶ່ຄັົ້ງໜຶ່ງເຄີຍ
ກິນ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັບເຮົາແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຊືຶ່ອໃນເຮົາ, ທັງດູຖູກ ແລະ ຫັກຫັງເຮົາ ດ້ວຍໄຟທີຶ່ບໍ່ມີວັນດັບ
ຈາກຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີຶ່ທ້າທາຍຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບໂທດ,
ເຮົາຈະຖອກເທຄວາມໂກດຮ້າຍທັງໝົດຂອງເຮົາລົງສູ່ສັດຮ້າຍເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຄັົ້ງໜຶ່ງເຄີຍປາຖະໜາທີຶ່ຈະ
ຢືນຄຽງຂ້າງທຽບເທົົ່າກັບເຮົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນະມັດສະການ ຫື ເຊືຶ່ອຟງເຮົາ, ໄມ້ຄ້ອນທີຶ່ເຮົາໃຊ້ຂ້ຽນຕີ
ມະນຸດຈະຕົກໃສ່ສັດເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຄັົ້ງໜຶ່ງ ເຄີຍມີຄວາມສຸກກັບການເບິຶ່ງແຍງຂອງເຮົາ ແລະ ຄວາມເລິກ
ລັບທີຶ່ເຮົາໄດ້ກ່າວ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຄັົ້ງໜຶ່ງເຄີຍພະຍາຍາມເອົາຄວາມສຸກແຫ່ງວັດຖຼຸຈາກເຮົາ. ເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້
ອະໄພໃຜທີຶ່ພະຍາຍາມມາແທນທີຶ່ເຮົາ; ເຮົາຈະບໍ່ລະເວັົ້ນຜູ້ທີຶ່ພະຍາຍາມຈະສວຍໂອກາດເອົາອາຫານ
ແລະ ເຄືຶ່ອງນຸ່ງຫົມ
ົ່ ຈາກເຮົາ. ສໍາລັບຕອນນີົ້, ພວກເຈົົ້າຍັງເປນອິດສະຫະຈາກອັນຕະລາຍ ແລະ ສືບຕໍ່
ຮຽກຮ້ອງຈາກເຮົາຢ່າງທະເຍີທະຍານ. ເມືຶ່ອວັນແຫ່ງຄວາມໂກດຮ້າຍມາເຖິງ ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງຫຍັງຈາກເຮົາອີກ; ໃນເວລານັົ້ນ, ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈົົ້າ “ມ່ວນຊືຶ່ນ” ກັບຕົນເອງຢ່າງຕາມ
ສະບາຍໃຈ, ເຮົາຈະຍູ້ໜ້າພວກເຈົົ້າລົງສູ່ດິນ ແລະ ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດລຸກຂົ້ນໄດ້ອີກ! ບໍ່ໄວກຊ້າ,
ເຮົາຈະ “ຕອບແທນ” ໜີນ
ົ້ ີົ້ຄືນແກ່ພວກເຈົົ້າ ແລະ ເຮົາຫວັງວ່າ ພວກເຈົົ້າຈະອົດທົນລຖ້າການມາເຖິງ
ຂອງວັນນັົ້ນ.
ຖ້າຜູ້ຄົນທີຶ່ໜ້າລັງກຽດເຫົົ່ານີົ້ສາມາດປະຖິົ້ມຄວາມຕ້ອງການທີຶ່ເກີນຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາ
ແລະ ກັບມາຫາພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວພວກເຂົາກຍັງມີໂອກາດທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ; ຖ້າມະນຸດມີ
ຫົວໃຈທີຶ່ໂຫຍຫາພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈງິ , ແລ້ວເຂົາກຈະບໍ່ຖືກພຣະອົງປະຖິົ້ມ. ມະນຸດລົົ້ມເຫວທີຶ່ຈະໄດ້
ຮັບພຣະເຈົົ້າ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສກ ຫື ຍ້ອນພຣະອົງບໍ່ຍອມໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບພຣະອົງ
ແຕ່ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ຕ້ອງການຮັບເອົາພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຍ້ອນມະນຸດບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາພຣະອົງດ້ວຍ
ໃຈທີຶ່ຮ້ອນຮົນ. ບຸກຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າດ້ວຍໃຈຈິງຈະຖືກສາບແຊ່ງໂດຍພຣະອົງໄດ້
ແນວໃດ? ຜູ້ທີຶ່ມີຄວາມຮູ້ສກນກຄິດທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີສາມັນສໍານກທີຶ່ດຈ
ີ ະຖືກພຣະເຈົົ້າສາບແຊ່ງ
ໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້ທີຶ່ນະມັດສະການ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າດ້ວຍໃຈຈິງຈະຖືກໄຟແຫ່ງຄວາມໂກດຮ້າຍ
ຂອງພຣະອົງເຜົາໄໝ້ໄດ້ຢ່າງໃດ? ຜູ້ທີຶ່ເຕັມໃຈເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງຈະຖືກເຕະອອກຈາກເຮືອນຂອງພຣະອົງ
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ໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ສາມາດຢຸດຮັກພຣະອົງຈະຕົກຢູ່ໃນການລົງໂທດຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້ທີຶ່
ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະປະຖິົ້ມທຸກສິຶ່ງເພືຶ່ອພຣະອົງຈະຖືກປ່ອຍປະໃຫ້ສູນເສຍທຸກສິງຶ່ ໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດບໍ່
ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະສະຫະຊັບສິນຂອງຕົນເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ເຕັມໃຈທີຶ່
ຈະອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມຕະຫອດຊີວິດເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມພາກັນເວົົ້າວ່າພຣະອົງກະທໍາ
ເກີນໄປ, ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດເກີນໄປແມ່ນບໍ່ກົງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍຄວາມເປນມະນຸດ
ແບບນີົ້, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຈົົ້າທຸ້ມເທໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຈົົ້າ ພວກເຈົົ້າກຍັງຈະບໍ່
ສາມາດໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກພຣະເຈົົ້າ, ແຮງໄກຖ້າພວກເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້
ບວ່າ ພວກເຈົົ້າເປນຜົນຜະລິດທີຶ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງມະນຸດຊາດ? ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ບວ່າ ບໍ່ມີຄວາມເປນ
ມະນຸດໃດທີຶ່ຕໍໍ່າຊ້າກວ່າຄວາມເປນມະນຸດຂອງພວກເຈົົ້າ? ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ບວ່າແມ່ນຫຍັງທີຶ່ຄົນອືຶ່ນເອີນ
ົ້
ພວກເຈົົ້າ? ຜູ້ຄົນທີຶ່ຮັກພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງເອີົ້ນພວກເຈົົ້າວ່າ ບິດາຂອງໝາປ່າ, ມານດາຂອງໝາປ່າ,
ບຸດຂອງໝາປ່າ ແລະ ລູກຫານຂອງໝາປ່າ; ພວກເຈົົ້າແມ່ນທາຍາດຂອງໝາປ່າ, ຜູ້ຄົນຂອງໝາປ່າ
ແລະ ພວກເຈົົ້າຄວນຮູ້ຈັກຕົວຕົນຂອງພວກເຈົົ້າເອງ ແລະ ຢ່າໄດ້ລມ
ື ມັນ. ຢ່າໄດ້ຄິດວ່າ ພວກເຈົົ້າ
ເປນສິຶ່ງທີຶ່ສູງສົົ່ງ: ພວກເຈົົ້າເປນກຸ່ມທີຶ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ສຸດໃນທ່າມກາງມະນຸດຊາດ. ພວກ
ເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ສິຶ່ງນີົ້ເລີຍບ? ພວກເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ເຮົາຕ້ອງສ່ຽງເທົົ່າໃດໂດຍການເຮັດພາລະກິດທ່າມກາງພວກ
ເຈົົ້າ? ຖ້າຄວາມຮູ້ສກນກຄິດຂອງພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດກັບມາເປນປົກກະຕິອີກຄັົ້ງ ແລະ ສາມັນສໍານກ
ຂອງພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເປນປົກກະຕິ, ແລ້ວພວກເຈົົ້າກຈະບໍ່ມວ
ີ ັນຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສາຍາ
ນາມ “ໝາປ່າ” ໄດ້, ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ມີທາງໜີພົົ້ນວັນແຫ່ງການສາບແຊ່ງໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ມີທາງໜີພນ
ົົ້
ວັນແຫ່ງການລົງໂທດຂອງພວກເຈົົ້າໄດ້. ພວກເຈົົ້າເກີດມາຕໍໍ່າຕ້ອຍ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີຄ່າ. ໂດຍທໍາ
ມະຊາດແລ້ວ ພວກເຈົົ້າຄືຝູງໝາປ່າທີຶ່ຫິວໂຫຍ, ເປນສິຶ່ງເສດເຫືອ ແລະ ກອງຂີົ້ເຫຍືອ
ົ້ ແລະ ບໍ່ຄພ
ື ວກ
ເຈົົ້າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະກິດຕໍ່ພວກເຈົົ້າເພືຶ່ອຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ແຕ່ຍ້ອນມີຄວາມຈໍາເປນຕ້ອງ
ເຮັດພາລະກິດ. ຖ້າພວກເຈົົ້າຍັງສືບຕໍ່ກະບົດແບບນີົ້, ເຮົາຈະຢຸດພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ຈະບໍ່ເຮັດ
ພາລະກິດຕໍ່ພວກເຈົົ້າອີກ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຮົາຈະໂອນພາລະກິດຂອງເຮົາໃຫ້ກັບກຸ່ມອືຶ່ນທີຶ່ເຮັດ
ໃຫ້ເຮົາພໃຈ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ ກຈະປະຖິົ້ມພວກເຈົົ້າຕະຫອດໄປ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ເຕັມໃຈເຝົັ້າເບິຶ່ງຜູ້ຄົນ
ທີຶ່ເປນປລະປກກັບເຮົາ. ສະນັົ້ນ, ພວກເຈົົ້າປາດຖະໜາທີຶ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຮົາ ຫື ເປນປລະປກກັບ
ເຮົາ?

ທ ຸກ ຄົນ ທ ີຶ່ບ ໍ່ຮ ູ້ຈ ັກ ພ ຣະ ເຈົົ້າ ຄືຄ ົນ ທ ີຶ່ຕ ໍ່ຕ ້າ ນ ພ ຣະ ເຈົົ້າ
ເພືຶ່ອເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຜົນກະທົບທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບັນລຸໃນ
ມະນຸດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນຄວາມປະສົງແທ້ໆຂອງພຣະອົງສໍາລັບມະນຸດ: ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ທຸກຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າຄວນບັນລຸ. ໃນທຸກມືົ້ນີົ້ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນພຽງແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່
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ທຸກຄົນກໍາລັງຂາດ. ການກະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດພາລະກິດຕໍ່ຜູ້ຄົນ, ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນຄວາມປະສົງແທ້ໆຂອງພຣະເຈົົ້າສໍາລັບມະນຸດ ນັບຕັົ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງໂລກຈົນ
ເຖິງເວລາໃນປດຈຸບັນ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຄືສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດບໍ່ຮູ້ ຫື ເຂົົ້າໃຈ. ຄວາມຂາດເຂີນນີົ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຫັນໄດ້
ທົົ່ວໂລກສາສະໜາ, ແຕ່ຍັງໃນທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອມືົ້ທີຶ່ເຈົົ້າຫຽວເຫັນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້
ຈິງໄດ້ມາເຖິງ, ເມືຶ່ອເຈົົ້າຊືຶ່ນຊົມສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ, ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າຫຽວເຫັນທຸກການ
ກະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດພາລະກິດ, ເມືຶ່ອເຈົົ້າຮັບຮູ້ເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເປນ ແລະ ມີ, ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າໄດ້ເຫັນ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະອົງ, ສະຕິປນຍາ, ສິງຶ່ ອັດສະຈັນ ແລະ ທຸກສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ພາລະກິດໃນຜູ້ຄົນ, ມັນກໍ່ເປນຕອນນັົ້ນເອງທີຶ່ເຈົົ້າຈະບັນລຸຄວາມສໍາເລັດໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າ
ໃນພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອເວົົ້າວ່າພຣະເຈົົ້າຮອບຮູ້ທຸກດ້ານ ແລະ ອຸດົມສົມບູນທຸກຢ່າງ, ພຣະອົງຮອບຮູທ
້ ກ
ຸ
ດ້ານໃນລັກສະນະໃດແທ້ໆ ແລະ ພຣະອົງອຸດົມສົມບູນທຸກຢ່າງໃນລັກສະນະໃດ? ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງ
ນີ,ົ້ ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຖືວ່າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ເປນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນໂລກສາສະໜາແມ່ນຜູບ
້ ໍ່
ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ເປນຜູ້ເຮັດການຊົົ່ວ, ເປນພັກພວກດຽວກັນກັບມານຮ້າຍ? ເມືຶ່ອເຮົາເວົົ້າວ່າ
ພວກເຂົາເປນຜູ້ເຮັດການຊົົ່ວ, ມັນເປນເພາະພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່
ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່
ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຕາບອດ; ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຫັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປະ
ຖິົ້ມໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພວກເຂົາຂາດການດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ, ແຮງ
ບໍ່ຕ້ອງເວົົ້າເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດເລີຍ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ເປນຄົນເຮັດການຊົົ່ວ ແລະ ຄູ່ປລະປກກັບພຣະເຈົົ້າ. ຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຮົາກ່າວເຖິງ
ແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ຄົນທີຶ່ຮັບຮູ້ພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຮີມສົບຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ, ຄົນ
ທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ ແລະ ຄົນທີຶ່ມ່ວນຊືຶ່ນໃນຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່
ສາມາດຢືນເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ຖ້າບໍ່ມຄ
ີ ວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃນມະນຸດ, ເຂົາກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດ
ຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ເຂົາບໍ່ສາມາດຢືນເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ. ໃນດ້ານໜຶ່ງ,
ເຫດຜົນທີຶ່ວ່າເປນຫຍັງມະນຸດຈຶ່ງຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າແມ່ນເກີດມາຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາ
ແລະ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ມັນກໍ່ມາຈາກການບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການຂາດຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫັກການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ກ່ຽວກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ
ສໍາລັບມະນຸດ. ທັງສອງລັກສະນະນີົ້ເມືຶ່ອນໍາມາໃສ່ກັນໄດ້ປະກອບເປນປະຫວັດສາດທີຶ່ມະນຸດ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ເຊືຶ່ອໃໝ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ເພາະການຕໍ່ຕ້ານດັົ່ງກ່າວນອນຢູ່ພາຍໃນທໍາມະຊາດຂອງ
ພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີຶ່ການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນທີຶ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອຫາຍປີແມ່ນມີຜົນມາຈາກການບໍ່
ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອົງ ນອກຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ. ໃນເວລາກ່ອນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ການວັດແທກວ່າມະນຸດຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ແມ່ນອີງໃສ່ວ່າເຂົາຮັກສາບົດ
239

ບັນຍັດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃນສະຫວັນໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຫື ບໍ່. ຕົວຢ່າງ: ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີຶ່
ບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາກໍ່ຖືວ່າເປນຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ; ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ລັກຈາກ
ເຄືຶ່ອງຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະເຢໂຮວາ ຫື ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານຄົນທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາໂປດປານກໍ່ຖືວ່າເປນ
ຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈະຖືກແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຈົນຕາຍ; ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ບໍ່ເຄົາລົບບິດາ ແລະ
ມານດາຂອງເຂົາ ແລະ ຜູໃ້ ດກໍ່ຕາມທີຶ່ໂຈມຕີ ຫື ສາບແຊ່ງຄົນອືຶ່ນກໍ່ຖືວ່າເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດ. ແລ້ວທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຢໂຮວາກໍ່ຖືວ່າກໍາລັງຢືນຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ. ສິງຶ່ ນີົ້
ບໍ່ໄດ້ເປນແບບນັົ້ນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ເມືຶ່ອຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ຢືນຕຕ
ໍ່ ້ານພຣະເຢຊູຈະຖືວ່າເປນຄົນທີຶ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວອອກກໍ່ຖືວ່າເປນຄົນທີຶ່ຢືນ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ໃນເວລານີົ້, ລັກສະນະທີຶ່ກໍານົດການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າໄດ້ເລີຶ່ມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປນຈິງ
ຍິຶ່ງຂົ້ນ. ໃນເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ , ການວັດແທກທີຶ່ວ່າມະນຸດ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ແມ່ນອີງໃສ່ວ່າມະນຸດນະມັດສະການ ແລະ ເຄົາລົບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດເບິຶ່ງ
ເຫັນໄດ້ໃນສະຫວັນ ຫື ບ.ໍ່ ລັກສະນະທີຶ່ກໍານົດການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າໃນເວລານັົ້ນບໍ່ໄດ້ເປນຈິງເລີຍ,
ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະເຈົົ້າ ຫື ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພາບລັກຂອງພຣະເຈົົ້າເປນແນວໃດ ຫື ພຣະອົງ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ກ່າວແນວໃດ. ມະນຸດບໍ່ມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຂົາເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ໂດຍບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ, ເພາະພຣະເຈົົ້າບໍ່ທັນປາກົດຕົວຕໍ່ມະນຸດ. ສະນັົ້ນ, ບໍ່ວ່າມະນຸດຈະເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ແນວໃດກໍ່ຕາມໃນຈິນຕະນາການຂອງເຂົາ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະນາມມະນຸດ ຫື ຮຽກຮ້ອງຈາກເຂົາຫາຍ
ເກີນໄປ, ເພາະມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະເຈົົ້າແທ້ໆ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ມາ
ເຮັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ, ທຸກຄົນກໍ່ເບິຶ່ງເຫັນພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ
ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນເຖິງການກະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດພາລະກິດພາຍໃນຮ່າງກາຍເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ໃນ
ຊ່ວງເວລານັົ້ນ, ແນວຄິດທັງໝົດຂອງມະນຸດໄດ້ກາຍມາເປນຟອງສະບູ່. ສໍາລັບຄົນທີຶ່ເຫັນພຣະເຈົົ້າ
ປາກົດຕົວໃນເນືົ້ອໜັງ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກປະນາມ ຖ້າພວກເຂົາເຕັມໃຈເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ, ໃນຂະນະທີຶ່
ຄົນທີຶ່ຢືນຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງໂດຍຕັົ້ງໃຈຈະຖືກປະນາມດັົ່ງຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜູ້
ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ, ສັດຕູທີຶ່ຕັົ້ງໃຈຢືນຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ຄົນທີຶ່ມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຍັງ
ກຽມພ້ອມ ແລະ ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະເຊືຶ່ອພຣະອົງກໍ່ຈະບໍ່ຖືກປະນາມ. ພຣະເຈົົ້າປະນາມມະນຸດບົນພືົ້ນຖານ
ເຈດຕະນາ ແລະ ການກະທໍາຂອງມະນຸດ, ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງເຂົາ. ຖ້າພຣະອົງ
ຕ້ອງປະນາມມະນຸດບົນພືົ້ນຖານຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງເຂົາ, ແລ້ວບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ຈະ
ສາມາດໜີລອດຈາກມືທີຶ່ໂຫດຮ້າຍຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນທີຶ່ເຕັມໃຈຢືນຕໍ່ຕາ້ ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດກໍ່ຈະຖືກລົງໂທດສໍາລັບຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງພວກເຂົາ. ກ່ຽວກັບຄົນເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ເຕັມໃຈ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາເກີດມາຈາກຂໍ້ແທ້ຈິງທີຶ່ພວກເຂົາມີແນວຄິດກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີການກະທາທີຶ່ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນເຫົົ່ານີົ້
ຕັົ້ງໃຈຕໍ່ຕ້າ ນ ແລະ ທໍາ ລາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້ າ. ພວກເຂົ າບໍ່ພ ຽງແຕ່ມີແນວຄິດກ່ຽວ
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ກັບພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີຶ່ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ດ້ວຍເຫດຜົນນີົ້ ຄົນປະເພດນີົ້ຈຶ່ງຖືກປະນາມ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ຕັົ້ງໃຈຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະບໍ່
ຖືກປະນາມດັົ່ງຜູ້ເຮັດບາບ, ເພາະພວກເຂົາສາມາດຕັົ້ງໃຈເຊືຶ່ອຟງ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີຶ່
ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງ ແລະ ການລົບກວນ. ຄົນແບບນີົ້ຈະບໍ່ຖືກປະນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
ໍ່ າມ,
ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນໄດ້ປະສົບກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນເວລາຫາຍປີ, ຖ້າພວກເຂົາສືບຕໍ່ມແ
ີ ນວຄິດກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ບໍ່ວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ປະສົບກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງເປນເທົົ່າໃດປີກໍ່ຕາມ ຖ້າພວກເຂົາສືບຕໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍແນວ
ຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດມາຮູ້ຈກ
ັ ພຣະອົງໄດ້, ແລ້ວເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີຶ່ຂັດຂວາງ, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ
ແນວຄິດຫາຍຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າແນວຄິດເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ໄດ້ຊັດແຈ້ງ, ຄົນແບບນີົ້ກໍ່ບໍ່
ມີປະໂຫຍດຫຍັງຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດສໍາລັບພຣະເຈົົ້າ
ຫື ຢືນເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ຄົນແບບນີົ້ບໍ່ມີຫຍັງດີ ແລະ ເປນຄົນໂງ່. ເພາະພວກເຂົາບໍ່
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປະຖິົ້ມແນວຄິດຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບພຣະອົງ
ຢ່າງສິົ້ນເຊີງ, ສະນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກປະນາມ. ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ແບບນີົ້: ມັນເປນເລືຶ່ອງປົກກະຕິທີຶ່
ຜູ້ເຊືຶ່ອໃໝ່ຈະມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບພຣະອົງ, ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າເປນເວລາຫາຍປີ ແລະ ປະສົບກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງຫວງຫາຍ, ມັນບໍ່ແມ່ນ
ເລືຶ່ອງປົກກະຕິທີຶ່ຄົນແບບນັົ້ນຈະສືບຕໍ່ມີແນວຄິດ ແລະ ມັນເຖິງກັບເປນເລືຶ່ອງປົກກະຕິໜ້ອຍລົງທີຄ
ຶ່ ົນ
ແບບນີົ້ຈະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ມັນເປນເພາະນີົ້ບໍ່ແມ່ນສະພາວະປົກກະຕິ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກ
ປະນາມ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ປົກກະຕິເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນຂີົ້ເຫຍືົ້ອ; ພວກເຂົາເປນຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ສຸດ ແລະ ຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງເສຍລ້າ. ທຸກຄົນທີຶ່ເປນແບບນັົ້ນຈະຖືກ
ກໍາຈັດໃນທີຶ່ສຸດ!
ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕາ້ ນພຣະອົງ ແລະ ຄົນ
ທີຶ່ໄດ້ມາເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຍັງບໍ່ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າພໃຈ
ຍິຶ່ງຖືວ່າເປນຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີຄົນທີຶ່ອ່ານພຣະຄໍາພີໃນຄຣິດຕະຈັກຫັງໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ທ່ອງ
ຈໍາພຣະຄໍາພີໝົດມືົ້ໝົດຄືນ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເລີຍໃນບັນດາພວກເຂົາທີຶ່ເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີໃຜເລີຍໃນບັນດາພວກເຂົາທີຶ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ; ແຮງໄກທີຶ່ຈະມີຜູ້ໃດໃນ
ບັນດາພວກເຂົາເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ໄຮ້ຄ່າ ແລະ
ຊົົ່ວຮ້າຍ, ແຕ່ລະຄົນກໍ່ຢືນຂົ້ນສູງເພືຶ່ອສັງົ່ ສອນພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາຕັົ້ງໃຈຕຕ
ໍ່ ້ານພຣະເຈົົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາແບກທຸງຂອງພຣະອົງກ ໂດຍອ້າງວ່າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາຍັງກິນເນືົ້ອໜັງ ແລະດືຶ່ມ
ເລືອດຂອງມະນຸດ. ຄົນດັົ່ງກ່າວຄືຜີຮ້າຍທີຶ່ກືນກິນວິນຍານຂອງມະນຸດ, ເປນຫົວໜ້າຂອງມານຮ້າຍທີຶ່
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ຕັົ້ງໃຈຂວາງທາງຄົນທີຶ່ພະຍາຍາມຍ່າງເຂົົ້າສູ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປນອຸປະສັກທີຶ່ກີດຂວາງຄົນທີຶ່
ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາອາດປາກົດວ່າມີ “ລັດຖະທໍາມະນູນທີຶ່ດີ” ແຕ່ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກ
ເຂົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພວກເຂົາເປນພຽງແຕ່ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດທີຶ່ນໍາພາຜູ້ຄົນໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ? ຜູ້
ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພວກເຂົາເປນມານຮ້າຍທີຶ່ມີຊີວິດຢູ່ທີຶ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບ
ການກືນກິນວິນຍານຂອງມະນຸດ? ຄົນທີຶ່ເທີດທູນຕົນເອງຢູ່ສູງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າແມ່ນມະນຸດທີຶ່ຕໍໍ່າຊ້າທີຶ່
ສຸດ, ໃນຂະນະທີຶ່ຄົນທີຶ່ຖ່ອມຕົນແມ່ນຄົນທີຶ່ມີກຽດທີຶ່ສຸດ. ແລ້ວຄົນທີຶ່ຄິດວ່າພວກເຂົາຮູ້ຈັກພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຄົນທີຶ່ສາມາດປະກາດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ແກ່ຄົນອືຶ່ນດ້ວຍ
ການປ່າວປະກາດໂຄສະນາຢ່າງຍິຶ່ງໃຫຍ່ຄືກັບວ່າພວກເຂົາຫຽວເບິຶ່ງພຣະອົງໂດຍກົງ, ຄົນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ
ມະນຸດທີຶ່ໄຮ້ຄວາມຮູ້ທີຶ່ສຸດ. ຄົນແບບນັົ້ນບໍ່ມີຄໍາພະຍານກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຫອກລວງ. ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໜ້ອຍເກີນໄປ ເຖິງແມ່ນຈະມີປະສົບ
ການຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕົວຈິງກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແມ່ນຄົນທີຶ່ພຣະອົງຮັກຫາຍທີຶ່ສຸດ. ມີແຕ່ຄົນແບບ
ນັົ້ນຈຶ່ງມີຄໍາພະຍານຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສາມາດຖືກພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈ
ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຄືຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຄົນທີຶ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່
ປະຕິບັດຄວາມຈິງແມ່ນຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຄົນທີຶ່ກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຍງັ
ຕໍ່ຕ້ານແກ່ນແທ້ໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແມ່ນຄູປ
່ ລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຄົນທີຶ່ມີແນວຄິດກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຄົນທີຶ່ມີຄວາມຄິດທີຶ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ກະບົດ ແມ່ນຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຄົນທີຶ່ຕັດສິນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ; ແລະ ຜູ້
ໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ບໍ່ສາມາດຮູຈ
້ ັກພຣະເຈົົ້າ ຫື ເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງແມ່ນຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ສະນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຮ້ອງຂເຈົົ້າວ່າ: ຖ້າເຈົົ້າມີຄວາມເຊືຶ່ອແທ້ໆວ່າເຈົົ້າສາມາດຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງນີົ້, ແລ້ວກໍ່
ໃຫ້ຕິດຕາມມັນຕໍ່. ແຕ່ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຫ້າມຕົນເອງຈາກການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວມັນຈະດີທີຶ່ສຸດ
ຖ້າເຈົົ້າຍ່າງອອກໄປກ່ອນທີຶ່ມັນຈະຊ້າເກີນໄປ. ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ, ໂອກາດທີຶ່ສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ໂຫດຮ້າຍສໍາລັບ
ເຈົົ້າກໍ່ຈະມີສູງຫາຍ ເພາະທໍາມະຊາດຂອງເຈົົ້າເສືຶ່ອມຊາມເກີນໄປແທ້ໆ. ເມືຶ່ອເວົົ້າເຖິງຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີ ຫື ຄວາມເຊືຶ່ອຟງ ຫື ຫົວໃຈທີຶ່ຫິວກະຫາຍຫາຄວາມຊອບທໍາ ແລະ ຄວາມຈິງ ຫື ຄວາມຮັກ
ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າບໍ່ມີພວກມັນແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍດຽວເລີຍ. ມັນອາດເວົົ້າໄດ້ວ່າສະຖານະການຂອງ
ເຈົົ້າຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າຄືຄວາມໂກລາຫົນ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດດໍາລົງຕາມສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນດໍາລົງຕາມ ແລະ ບໍ່
ສາມາດເວົົ້າສິຶ່ງທີຶ່ຄວນເວົົ້າ. ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນນໍາໄປປະຕິບັດ, ເຈົົ້າກໍ່ລົົ້ມເຫວທີຶ່ຈະນໍາໄປປະຕິບັດ; ແລະ
ໜ້າທີຶ່ເຈົົ້າຄວນປະຕິບັດ, ເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ຄວາມສໍານກ,
ຄວາມເຊືຶ່ອຟງ ຫື ຄວາມຕັົ້ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນມີ. ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ອົດກັົ້ນກັບການທົນທຸກທີຶ່ເຈົົ້າຈໍາເປນຕ້ອງທົນ
ທຸກ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ເຈົົ້າຄວນມີ. ເວົົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື ເຈົົ້າຂາດຄຸນງາມຄວາມດີແທ້ໆ: ເຈົົ້າບໍ່
ອາຍບທີຶ່ຈະສືບຕໍ່ມີຊີວິດແບບນັົ້ນ? ໃຫ້ເຮົາຊັກຈູງເຈົົ້າເພືຶ່ອວ່າເຈົົ້າຈະຫັບຕາລົງເພືຶ່ອພັກຜ່ອນຕະຫອດ
ການ, ແລ້ວເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າບໍ່ກັງວົນກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງຂອງເຈົົ້າ ແລະ ທົນທຸກເພືຶ່ອເຫັນແກ່ເຈົົ້າ. ເຈົົ້າ
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ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ; ເຈົົ້າກິນ ແລະ ດືຶ່ມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່
ບໍ່ສາມາດຮັກສາສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າຮຽກຮ້ອງຈາກມະນຸດ. ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະ
ເຈົົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່ໂດຍບໍ່ມີເປົັ້າໝາຍໃຫ້ດີົ້ນຮົນ, ບໍ່ມີຄຸນຄ່າໃດໆ, ບໍ່ມີຄວາມໝາຍໃດໆ. ເຈົົ້າມີຊີວິດ
ດັົ່ງມະນຸດ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມສໍານກ, ຄວາມຊືຶ່ສັດ ຫື ຄວາມໜ້າເຊືຶ່ອຖືແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ເຈົົ້າຍັງ
ສາມາດເອີົ້ນຕົນເອງວ່າມະນຸດບ? ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຍັງຫອກລວງພຣະອົງ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ເຈົົ້າເອົາເງິນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກິນເຄືຶ່ອງຖວາຍທີຶ່ຖືກຈັດໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ແລ້ວໃນທີຶ່ສຸດ ເຈົົ້າກໍ່ຍງັ
ລົົ້ມເຫວທີຶ່ຈະສະແດງຄວາມຄໍານງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວຕໍ່ຄວາມຮູ້ສກຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ຄວາມສໍານກ
ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວຕໍ່ພຣະອົງ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດບັນລຸແມ່ນແຕ່ການຮຽກຮ້ອງທີຶ່ເລັກນ້ອຍທີຶ່ສຸດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຈົົ້າຍັງສາມາດເອີົ້ນຕົນເອງວ່າມະນຸດບ? ການກິນອາຫານທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າຈັດກຽມໃຫ້ເຈົົ້າ
ແລະ ການຫາຍໃຈເອົາອົກຊີແຊນທີຶ່ພຣະອົງມອບໃຫ້ເຈົົ້າ, ການເພີດເພີນກັບຄວາມກະລຸນາ
ຂອງພຣະອົງ ແຕ່ໃນທີຶ່ສດ
ຸ ແລ້ວ ເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ, ເຈົົ້າໄດ້ກາຍມາເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຫຍັງດີທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງນັົ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເປນສັດ
ຮ້າຍທີຶ່ເຖິງກັບຕໍໍ່າຕ້ອຍກວ່າໝາບ? ໃນບັນດາສັດຕ່າງໆ, ມີຫຍັງທີຶ່ມຸ່ງຮ້າຍກວ່າເຈົົ້າບ?
ສິດຍາພິບານ ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຢືນຢູ່ເທິງທໍາມາດສູງ ໂດຍສັົ່ງເສີມຄົນອືຶ່ນ ແມ່ນຄູ່ປລະ
ປກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພັນທະມິດຂອງຊາຕານ; ພວກເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຢືນຢູ່ເທິງທໍາມາດສູງແລ້ວສັງົ່ ສອນ
ຄົນອືຶ່ນຍິຶ່ງຈະບໍ່ເປນຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍກວ່ານັົ້ນບ? ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຊາຕານຫາຍກວ່າ
ພວກເຂົາບ? ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີການເຮັດຕາມຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແນ່ນອນ, ມັນບໍ່ສາມາດເປນໄປໄດ້ທີຶ່ຄົນທີຶ່ເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີການເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍ
ຜິດພາດຈັກເທືຶ່ອ; ກົງກັນຂ້າມ ມັນຄືການສະແຫວງຫາຂອງມະນຸດທີມ
ຶ່ ຂ
ີ ໍ້ບົກຜ່ອງ. ຄົນຕໍໍ່າຊາມ
ເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຕັົ້ງໃຈຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຖິງກັບຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ເປນອັນຕະລາຍຫາຍກວ່າສິດຍາພິບານ
ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສເຫົົ່ານັົ້ນບ? ຫາຍຄົນເປນຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ໃນບັນດາພວກເຂົາແມ່ນຍັງມີ
ຫາຍລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນທີຶ່ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ຍ້ອນມີຜູ້ເຊືຶ່ອທຸກຮູບແບບ, ສະນັົ້ນ ມັນກໍ່ມີ
ຜູ້ທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າທຸກຮູບແບບ, ແຕ່ລະແບບກໍ່ບໍ່ຄືກັນ. ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ລົົ້ມເຫວໃນການຮັບ
ຮູ້ຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງຊັດເຈນຈະສາມາດຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້. ບໍ່ວ່າມະນຸດ
ອາດຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າແນວໃດກໍ່ຕາມໃນອະດີດ, ເມືຶ່ອມະນຸດມາເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົ້ົາ ແລະ ອຸທດ
ິ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າພໃຈ, ພຣະເຈົົ້າກໍ່ລົບລ້າງ
ຄວາມຜິດບາບທັງໝົດທີຶ່ຜ່ານມາຂອງເຂົາ. ຕາບໃດທີຶ່ມະນຸດສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ປະຕິບັດ
ຄວາມຈິງ, ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ຈືຶ່ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາໄດ້ເຮັດ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ມັນຢູ່ບົນພືົ້ນຖານການປະຕິບັດຄວາມ
ຈິງຂອງມະນຸດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າພິສູດເຂົາ. ນີົ້ຄືຄວາມຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ກ່ອນທີຶ່ມະນຸດໄດ້
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ເຫັນພຣະເຈົົ້າ ຫື ປະສົບກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ວ່າມະນຸດຈະເຮັດແນວໃດກໍ່ຕາມຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ,
ພຣະອົງກໍ່ບໍ່ຈືຶ່ມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫັງຈາກທີມ
ຶ່ ະນຸດໄດ້ເຫັນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປະສົບກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ, ການກະທໍາ ແລະ ການປະພດທັງໝົດຂອງມະນຸດກໍ່ຖືກພຣະເຈົົ້າບັນທກໄວ້ໃນ “ຈົດໝ
າຍເຫດ”, ຍ້ອນມະນຸດໄດ້ເຫັນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມີຊີວິດທ່າມກາງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.
ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ເຫັນສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າມີ ແລະ ເປນແທ້ໆ, ເມືຶ່ອເຂົາໄດ້ເຫັນເຖິງອໍານາດສູງສຸດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ເມືຶ່ອເຂົາໄດ້ມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເມືຶ່ອ
ອຸປະນິໄສເດີມຂອງມະນຸດມີການປ່ຽນແປງ, ແລ້ວມະນຸດກໍ່ຈະປະຖິົ້ມອຸປະນິໄສກະບົດຂອງເຂົາທີຶ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າອອກຢ່າງສົມບູນ. ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ທຸກຄົນໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າໃນບາງຄັົ້ງ ແລະ
ທຸກຄົນໄດ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າໃນບາງຄັົ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າເຈົົ້າເຕັມໃຈເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ຈາກຈຸດນີົ້ ເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າພໃຈດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຈົົ້າ,
ປະຕິບັດຄວາມຈິງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນປະຕິບັດ, ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າດັົ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຄວນເຮັດ ແລະ ຮັກສາກົດ
ລະບຽບທີຶ່ເຈົົ້າຄວນຮັກສາ, ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ເປນຄົນທີຶ່ເຕັມໃຈປະຖິົ້ມຄວາມກະບົດຂອງເຈົົ້າເພືຶ່ອເຮັດ
ໃຫ້ພຣະເຈົົ້າພໃຈ ແລະ ຄົນທີຶ່ຖືກພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ຖ້າເຈົົ້າປະຕິເສດຢ່າງດືົ້ດ້ານທີຶ່ຈະເຫັນ
ຄວາມຜິດພາດຂອງເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີເຈດຕະນາທີຶ່ຈະກັບໃຈດ້ວຍຕົນເອງ, ຖ້າເຈົົ້າຍັງຢືນຢນໃນຄວາມ
ປະພດທີຶ່ກະບົດຂອງເຈົົ້າໂດຍບໍ່ມີເຈດຕະນາທີຶ່ຈະຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໃຈ
ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ແລ້ວຄົນທີຶ່ດືົ້ດງ ແລະ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແບບເຈົາົ້ ກໍ່ຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງ
ແນ່ນອນ ແລະ ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ຖືກພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນຈັກເທືຶ່ອຢ່າງແນ່ນອນ. ເມືຶ່ອເປນແບບນີົ້,
ເຈົົ້າກໍ່ເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າໃນມືົ້ນີົ້ ແລະ ມືົ້ຕໍ່ໄປ ເຈົົ້າກໍ່ຍັງຈະເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ເຈົົ້າກໍ່ຍັງຈະເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າໃນມືົ້ຕໍ່ໄປອີກ; ເຈົົ້າຈະເປນຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດໄປ. ໃນກລະນີນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າຈະສາມາດປ່ອຍເຈົົ້າໄປໄດ້ແນວໃດ?
ມັນຄືທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ມະນຸດຕ້ອງບໍ່ຕັົ້ງໃຈສະແຫວງຫາ “ຄວາມລັບ”
ໃນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ພຽງແຕ່ເພາະການປ່ຽນແປງທໍາມະຊາດຂອງເຂົາເປນໜ້າວຽກທີຶ່ເອົາຊະນະບໍ່
ໄດ້. ຖ້ານັົ້ນຄືຄວາມຈິງ, ແລ້ວມັນຈະດີກວ່າຖ້າເຈົົ້າຍ່າງຈາກໄປກ່ອນທີຶ່ມັນຈະຊ້າເກີນໄປ, ເພືຶ່ອບໍ່
ໃຫ້ການຂ້ຽນຕີຂອງເຈົົ້າໃນອະນາຄົດຮ້າຍແຮງຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ເພືຶ່ອບໍ່ໃຫ້ທໍາມະຊາດທີຶ່ໂຫດຮ້າຍຂອງ
ເຈົົ້າລະເບີດອອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ , ຈົນຮ່າງກາຍເນືົ້ອໜັງຂອງເຈົົ້າຖືກປະຖິົ້ມ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າໃນທີຶ່ສຸດ. ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອຮັບພອນ; ແຕ່ຖ້າໃນທີຶ່ສຸດ ມີພຽງແຕ່ຄວາມໂຊກ
ຮ້າຍທີຶ່ເກີດຂົ້ນກັບເຈົົ້າ, ນັົ້ນຈະບໍ່ເປນຄວາມອັບອາຍບ? ຂ້ອຍຂຮ້ອງເຈົົ້າໃຫ້ເຈົົ້າວາງແຜນອືຶ່ນທີຶ່ດີກ
ວ່າ. ແມ່ນຫຍັງກໍ່ຕາມທີເຶ່ ຈົົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ດີກວ່າການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ: ແນ່ນອນ ມັນບໍ່ສາມາດ
ເປນໄປໄດ້ທີຶ່ຈະມີແຕ່ເສັົ້ນທາງນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ. ເຈົົ້າຈະບໍ່ມີຊີວິດລອດບ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ?
ເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງຕ້ອງຂັດກັບພຣະເຈົົ້າໃນລັກສະນະນີົ້?
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ມະ ນ ຸດ ຊາ ດທ ີຶ່ເ ສືຶ່ອ ມຊາ ມຕ້ອ ງກາ ນຄວາ ມລອດພ ົົ້ນ ຈາ ກພ ຣະ ເຈົົ້າ
ທ ີຶ່ບ ັງ ເກີດ ເປ ນມະ ນ ຸດ ຫ າ ຍຍິຶ່ງ ຂ ົ້ນ
ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງກຍ້ອນວ່າ ເປົັ້າໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນວິນຍານຂອງ
ຊາຕານ ຫື ສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ, ແຕ່ເປນມະນຸດ ຜູ້ເຊິຶ່ງມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມ
ຊາມ. ແນ່ນອນ ຍ້ອນວ່າເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດທີຶ່
ມີເນືົ້ອໜັງເປນເປົັ້າໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ເພາະວ່າ ມະນຸດເປນເປົັ້າໝາຍ
ຂອງການເສືອ
ຶ່ ມຊາມ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດເປນເປົັ້າໝາຍຢ່າງດຽວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ໃນທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງ. ມະນຸດເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຕ້ອງຕາຍ,
ມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຄືສິຶ່ງດຽວທີຶ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນໄດ້. ໃນວິທີນີົ້,
ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄຸນລັກສະນະຄືກັບມະນຸດເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ,
ເພືຶ່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງອາດບັນລຸຜົນຫາຍຂົ້ນ. ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ມະນຸດມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຜິດບາບ ຫື
ຖອນຕົວອອກຈາກເນືົ້ອໜັງໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າແກ່ນແທ້ ແລະ ຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດແຕກຕ່າງຈາກແກ່ນແທ້ ແລະ ຕົວຕົນຂອງມະນຸດຢ່າງຫວງຫາຍ, ແຕ່ລັກສະນະພາຍນອກ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນຄືກັນກັບມະນຸດ; ພຣະອົງມີລກ
ັ ສະນະພາຍນອກຂອງຄົນທໍາມະດາ ແລະ ດໍາເນີນ
ຊີວິດແບບຄົນທໍາມະດາ ແລະ ຄົນທີຶ່ເຫັນພຣະອົງກບໍ່ສາມາດແຍກແຍະຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄົນທໍາ
ມະດາໄດ້. ລັກສະນະພາຍນອກທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດານີົ້ແມ່ນພຽງພ
ສໍາລັບພຣະອົງໃນການປະຕິບັດພາລະກິດອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ.
ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ທ່າມກາງຄວາມເປນມະນຸດ
ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ, ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ
ໃນທ່າມກາງມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ
ສັບສົນວຸ້ນວາຍຫາຍປະການໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍດັົ່ງກ່າວກບໍ່ມີຜົນກະທົບ
ໃດໆຕໍ່ພາລະກິດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ. ສະຫຼຸບກຄື ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ
ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ມະນຸດຫາຍທີຶ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນຄົນສ່ວນຫາຍບໍ່ຍອມຮັບຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ
ຂອງພຣະອົງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກໍ່ຍັງສາມາດບັນລຸຜົນ ແລະ ຜົນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຖືກບັນລຸຍ້ອນ
ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ. ແນ່ນອນ ບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສໃນສິຶ່ງນີົ້ເລີຍ. ຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງ, ມະນຸດໄດ້ຮັບຫາຍສິຶ່ງຫາຍຢ່າງເປນສິບເທົົ່າ ຫື ເປນສິບສອງເທົົ່າຫາຍກວ່າ
ແນວຄິດທີຶ່ມີຢູ່ໃນທ່າມກາງມະນຸດກ່ຽວກັບຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ ແລະ ແນວຄິດ
ດັົ່ງກ່າວຈະຖືກພາລະກິດຂອງພຣະອົງກືນກິນໃນທີຶ່ສຸດ. ແລ້ວຜົນທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ບັນລຸ
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ເຊິຶ່ງໝາຍເຖິງ ຄວາມຮູ້ທີຶ່ມະນຸດມີກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແມ່ນຈະມີຫາຍກວ່າແນວຄິດຂອງມະນຸດທີຶ່ມີ
ກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ບໍ່ມີທາງທີຶ່ຈະສາມາດຈິນຕະນາການ ຫື ຊັົ່ງຊາພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນເນືົ້ອ
ໜັງໄດ້, ເພາະວ່າ ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງບໍ່ຄືມະນຸດຄົນໃດໜຶ່ງທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງ; ເຖິງແມ່ນຮູບລັກສະນະ
ພາຍນອກຈະຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ແກ່ນແທ້ແມ່ນບໍ່ຄືກນ
ັ . ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຫາຍແນວ
ຄິດທີຶ່ຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດເຊິຶ່ງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງຍັງ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮູ້ຫາຍຢ່າງ ແລະ ເຖິງກັບສາມາດເອົາຊະນະບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີຶ່
ມີຮ່າງກາຍພາຍນອກຄ້າຍຄືພຣະອົງ. ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສາມາດຢງົ່ ເຖິງ ຫື ເຂົົ້າໃຈພຣະອົງໄດ້
ຢ່າງສົມບູນ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້, ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ແລະ ຖືກ
ຕ້ອນຮັບເອົາໂດຍທຸກຄົນ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າເປນພຽງແຕ່ພຣະວິນຍານທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້, ແລ້ວ
ມັນກງ່າຍຫາຍທີຶ່ມະນຸດຈະເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນສາມາດມີອິດສະຫະໃນຈິນຕະນາການຂອງພວກ
ເຂົາ, ສາມາດເລືອກເອົາພາບລັກສະນະໃດທີຶ່ພວກເຂົາມັກ ໃຫ້ເປນພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອ
ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງພໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ສກມີຄວາມສຸກ. ໃນທໍານອງນີ,ົ້ ຜູ້ຄົນອາດເຮັດສິຶ່ງໃດກ
ຕາມທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາມັກທີຶ່ສດ
ຸ ແລະ ປາຖະໜາໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມລັງເລໃຈ
ເລີຍ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ຈົງຮັກພັກດີ ແລະ ເຫືົ້ອມໃສຕໍ່ພຣະເຈົົ້າຫາຍກວ່າພວກ
ເຂົາ ແລະ ສໍາລັບຄົນອືຶ່ນໆແມ່ນໝາຕ່າງຊາດ ແລະ ບໍ່ຊືຶ່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນທີຶ່ມີ
ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຢ່າງບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ອີງຕາມທິດສະດີແມ່ນສະແຫວງຫາສິງຶ່ ນີົ້; ສິຶ່ງທີຶ່ພວກ
ເຂົາສະແຫວງຫາກລ້ວນແລ້ວແຕ່ຄືກັນ ໂດຍບໍ່ມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ພຽງແຕ່ວາ່
ພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂົາແຕກຕ່າງກັນເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຄວາມ
ເປນຈິງແລ້ວ ແກ່ນແທ້ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຄືກັນ.
ມະນຸດບໍ່ມີບັນຫາຕໍ່ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແບບອໍາເພີໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ
ໃນແບບໃດກຕາມທີຶ່ເຂົາພໃຈ. ນີົ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນ “ສິດທິ ແລະ ສິດເສລີພາບຂອງມະນຸດ” ເຊິຶ່ງບໍ່ມີໃຜ
ອາດແຊກແຊງໄດ້, ຍ້ອນຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອືຶ່ນ;
ມັນຈຶ່ງເປນຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ເກືອບທຸກຄົນມີຊັບສິນສ່ວນຕົວປະເພດນີົ້. ຜູ້
ຄົນຖືວ່າຊັບສິນນີົ້ເປນຊັບສົມບັດທີຶ່ມີຄ່າ, ແຕ່ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າແລ້ວ ບໍ່ມີຫຍັງຕໍໍ່າຕ້ອຍ ຫື ໄຮ້ຄ່າໄປ
ຫາຍກວ່ານີົ້ອີກແລ້ວ, ຍ້ອນວ່າ ຊັບສິນສ່ວນຕົວປະເພດນີົ້ຂອງມະນຸດແມ່ນບົົ່ງບອກຢ່າງຊັດເຈນເຖິງ
ການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ມັນເປນຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງ
ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຮູບຮ່າງທີຶ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ສາມາດເຫັນ ແລະ ສໍາຜັດໂດຍມະນຸດໄດ້.
ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານທີຶ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ແຕ່ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມະນຸດສາມາດເບິຶ່ງເຫັນ ແລະ
ພົວພັນນໍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະເຈົົ້າສ່ວນໃຫຍ່ທີຶ່ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອ ແມ່ນເທວະດາທີຶ່ບໍ່ມີເນືົ້ອໜັງ, ບໍ່ມີ
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ຕົວຕົນ ແລະ ຍັງເປນຮູບຮ່າງແບບເລືຶ່ອນລອຍອີກດ້ວຍ. ໃນທໍານອງນີົ້, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດໄດ້ກາຍເປນສັດຕູຂອງຄົນສ່ວນຫາຍທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ຄົນທີຶ່ບໍ່
ສາມາດຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າກກາຍເປນຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ມະນຸດມີແນວຄິດ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວິທີການຄິດຂອງພວກເຂົາ ຫື ຍ້ອນຄວາມກະບົດຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່
ຍ້ອນຊັບສິນສ່ວນຕົວປະເພດນີົ້ຂອງມະນຸດ. ມັນເປນຍ້ອນຊັບສິນປະເພດນີົ້ທີຶ່ຫາຍຄົນເສຍຊີວິດ
ແລະ ແທ້ທີຶ່ຈິງກຄື ມັນເປນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍນີົ້ທີຶ່ບໍ່ສາມາດສໍາຜັດໄດ້, ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້
ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນໃນຄວາມເປນຈິງທີຶ່ທໍາລາຍຊີວິດຂອງມະນຸດ. ຊີວິດຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ເສືຶ່ອມເສຍ
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ຈະເສືຶ່ອມເສຍຍ້ອນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງສະຫວັນ, ແຕ່
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າໃນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດເອງ. ເຫດຜົນດຽວທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້
ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງກຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມນີົ້. ມັນເປນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງມະນຸດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການເສຍສະຫະ ແລະ ການທົນທຸກໆຢ່າງຂອງພຣະອົງກ
ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ບໍ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຫື
ລາງວັນສໍາລັບພຣະເຈົົ້າ; ພຣະອົງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນເກັບກ່ຽວໃດໆໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຕິດໜີົ້
ພຣະເຈົົ້າແຕ່ດັົ່ງເດີມ. ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກະທໍາ ແລະ ເສຍສະຫະສໍາລັບມະນຸດຊາດບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອ
ໃຫ້ພຣະອົງໄດ້ຮັບລາງວັນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ມະນຸດທັງໝົດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງຈະປະກອບດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍຢ່າງທີຶ່ບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການ
ໄດ້, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບ ໃນທີຶ່ສຸດ ແມ່ນເລີດເກີນກວ່າຜົນຂອງພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະວິນຍານປະຕິບັດໂດຍກົງ.
ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງຈໍາເປນຕ້ອງມີຄວາມລໍາບາກຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ເນືົ້ອໜັງແມ່ນບໍ່ສາມາດມີ
ຕົວຕົນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ແບບດຽວກັບພຣະວິນຍານ, ພຣະອົງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສິຶ່ງທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດແບບ
ດຽວກັບພຣະວິນຍານ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພຣະອົງຈະມີສິດອໍານາດຄືກັບພຣະວິນຍານ. ແຕ່ແກ່ນແທ້
ແຫ່ງພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໂດຍເນືົ້ອໜັງທໍາມະດານີົ້ ແມ່ນຢູ່ເໜືອທາດແທ້ຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານ
ປະຕິບັດໂດຍກົງຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ເນືົ້ອໜັງນີົ້ເອງທີຶ່ເປນຄໍາຕອບໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການທຸກຢ່າງ
ຂອງມະນຸດ. ເພືຶ່ອໃຫ້ຄນ
ົ ເຫົົ່ານັົ້ນໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ, ຄຸນຄ່າການນໍາໃຊ້ຂອງພຣະວິນຍານ
ແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າຝ່າຍເນືົ້ອໜັງຫາຍ: ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານສາມາດຄວບຄຸມທົົ່ວຈັກກະວານ, ທົົ່ວ
ພູເຂົາ, ແມ່ນໍໍ້າ, ທະເລສາບ ແລະ ທົົ່ວມະຫາສະມຸດ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງເນືອ
ົ້ ໜັງແມ່ນເຊືຶ່ອມໂຍງຢ່າງ
ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂົ້ນກັບທຸກຄົນທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ພົວພັນນໍາ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ແມ່ນເປນຮ່າງກາຍທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ໂດຍມະນຸດ ແລະ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າເລິກເຊິຶ່ງຫາຍຂົ້ນ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມປະ
ທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງກ່ຽວກັບການກະທໍາຕົວຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າຕໍ່ມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຄວາມເລິກລັບ; ມັນຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຢົ່ງເຖິງ ແລະ ຍິຶ່ງຍາກຫາຍທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດ
ເຫັນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດພຽງແຕ່ເພິຶ່ງພາຈິນຕະນາການທີຶ່ວ່າງເປົົ່າເທົົ່ານັົ້ນ. ແຕ່,
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ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງແມ່ນທໍາມະດາ ແລະ ອີງຕາມຄວາມເປນຈິງ ແລະ ມີສະຕິປນຍາເປນເລີດ
ແລະ ເປນຄວາມຈິງທີຶ່ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນດ້ວຍຕາຂອງມະນຸດ; ມະນຸດສາມາດຜະເຊີນກັບສະຕິປນຍາ
ແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງໃຊ້ຈິນຕະນາການຢ່າງ
ເລິກເຊິຶ່ງຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຄຸນຄ່າທີຶ່ແທ້ຈິງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ສະຖິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ. ພຣະວິນຍານສາມາດເຮັດພຽງແຕ່ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດເບິຶ່ງບໍ່ເຫັນ ແລະ ຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້
ພວກເຂົາຈິນຕະນາການ, ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານ, ການເຄືຶ່ອນໄຫວ
ຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານ, ແຕ່ສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ມີຄວາມຄິດ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່
ໄດ້ສະໜອງຄວາມໝາຍຢ່າງຊັດເຈນເລີຍ. ສິຶ່ງເຫາົົ່ ນັົ້ນພຽງແຕ່ສະໜອງຄວາມໝາຍແບບເລືຶ່ອນລອຍ
ຫື ບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ການແນະນໍາດ້ວຍຄໍາເວົົ້າໄດ້. ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສະຖິດຢູ່
ໃນເນືົ້ອໜັງແມ່ນແຕກຕ່າງຫາຍ: ມັນກ່ຽວພັນມີການນໍາພາຂອງພຣະທໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນມີຄວາມ
ປະສົງທີຶ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີເປົັ້າໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ. ດັົ່ງນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງງົມຫາ ຫື ໃຊ້
ຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງຄາດເດົາເລີຍ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຊັດເຈນຂອງ
ພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານຫາຍ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານພຽງແຕ່ເໝາະສົມສໍາລັບຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດແທນພາລະກິດຂອງ
ເນືົ້ອໜັງໄດ້. ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງເຮັດໃຫ້ມະນຸດມີເປົັ້າໝາຍທີຶ່ແນ່ນອນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປນ
ແລະ ເປນຈິງຫາຍທີຶ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງມີຄຸນຄ່າຫາຍກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ.
ພາລະກິດທີຶ່ມີຄຸນຄ່າສູງສຸດຕໍ່ມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ສະໜອງພຣະທໍາທີຶ່ຖືກຕ້ອງ, ມີ
ເປົັ້າໝາຍທີຶ່ຊັດເຈນໃນການສະແຫວງຫາ ແລະ ສາມາດເຫັນ ແລະ ສໍາຜັດໄດ້. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດທີຶ່
ເປນຈິງ ແລະ ການນໍາພາທີຶ່ຖືກກັບສະພາບການເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງເໝາະສົມກັບລົດນິຍົມຂອງມະນຸດ ແລະ
ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດທີຶ່ເປນຈິງເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່
ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ຊົົ່ວຊ້ານັົ້ນໄດ້. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດບັນລຸສິຶ່ງ
ນີົ້ໄດ້; ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກອຸປະ
ນິໄສເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວຊ້າທີຶ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະວິນຍານມີແກ່ນແທ້
ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມີພຽງແຕ່ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ເຊັົ່ນນີົ້ໄດ້. ຖ້າພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດພຽງຜູ້ດຽວ, ແລ້ວມັນກຈະເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະໃຫ້
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງມີປະສິດທິພາບ, ນີົ້ຄືຄວາມຈິງທີຶ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫາຍຄົນ
ໄດ້ກາຍເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນເນືົ້ອໜັງນີົ້, ເມືຶ່ອພຣະອົງສະຫຼຸບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ຄົນທີຶ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເຊົາເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາຈະ
ກາຍເປນພະຍານຂອງພຣະອົງ. ພວກເຂົາຈະກາຍເປນພະຍານທີຶ່ຖືກພຣະອົງເອົາຊະນະ, ພະຍານທີຶ່
ສອດຄ່ອງກັບພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກພຣະອົງໄດ້. ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທາງຝ່າຍເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຕມ
ໍ່ ະນຸດ ແລະ ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກເຖິງ
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ຄວາມສໍາຄັນຂອງເນືົ້ອໜັງນີົ້ທີຶ່ມີຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດ, ຈະຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າທີຶ່ແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະອົງທີມ
ຶ່ ີຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງຊີວິດມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຈະຮູ້ຈັກວ່າ ເນືົ້ອໜັງນີົ້ຈະ
ກາຍເປນນໍໍ້າພຸແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ມີຈິດວິນຍານ ເຊິຶ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດອອກຫ່າງໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເນືົ້ອໜັງ
ທີຶ່ເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະໄກຈາກຄວາມຄ້າຍຄືກັບຕົວຕົນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ສໍາລັບມະນຸດແລ້ວ ເບິຶ່ງຄືກັບວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະຕົວຈິງຂອງພຣະອົງ, ເນືົ້ອໜັງນີົ້ ເຊິຶ່ງບໍ່ມີ
ພາບລັກສະນະທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ຕົວຕົນທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໂດຍກົງໄດ້. ເຊິຶ່ງສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວຄືຄວາມໝາຍ
ແລະ ຄຸນຄ່າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມັນຄືຄວາມໝາຍ ແລະ
ຄຸນຄ່ານີົ້ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດຊາດ
ເຄົາລົບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດູຖູກເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເບິຶ່ງ ຫື ຄິດ
ແນວໃດກຕາມ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງເນືົ້ອໜັງແມ່ນມີຫາຍກວ່າພຣະວິນຍານ.
ແນ່ນອນ, ນີົ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືອ
ຶ່ ມຊາມເທົົ່ານັົ້ນ. ສໍາລັບທຸກຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງ ແລະ ປາຖະໜາຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານສາມາດສະ
ໜອງພຽງແຕ່ການດົນບັນດານໃຈ ຫື ແຮງກະຕຸ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສກເຖິງຄວາມ
ມະຫັດສະຈັນທີຶ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້; ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ຮູ້ສກວ່າ ມັນຍິຶ່ງໃຫຍ່, ເປນເລີດ ແລະ ເປນຕາຍ້ອງຍສັນລະເສີນ, ນອກນັນ
ົ້ ກຍັງເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ ຫື ສິຶ່ງທີຶ່ທຸກຄົນບໍ່ສາມາດຮັບໄດ້. ມະນຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດພຽງແຕ່
ເຝົັ້າເບິຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຈາກທາງໄກ ຄືກັບວ່າມີໄລຍະທາງທີຶ່ໄກຫາຍລະຫວ່າງພວກເຂົາ ແລະ ພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັນໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ ເໝືອນກັບວ່າມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຖືກແຍກອອກຈາກກັນ
ໂດຍເສັົ້ນແບ່ງທີຶ່ເບິຶ່ງບໍ່ເຫັນ. ໃນຄວາມເປນຈິງກຄື ນີົ້ແມ່ນພາບລວງຕາທີຶ່ພຣະວິນຍານມອບໃຫ້ກັບ
ມະນຸດ ເຊິຶ່ງນັົ້ນເປນເພາະວ່າພຣະວິນຍານ ແລະ ມະນຸດບໍ່ແມ່ນປະເພດດຽວກັນ ແລະ ຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມ
ໂລກດຽວກັນຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ເປນຍ້ອນພຣະວິນຍານບໍ່ມີສິຶ່ງໃດເໝືອນມະນຸດເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງມີພຣະວິນຍານ, ຍ້ອນພຣະວິນຍານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດ
ຕ້ອງການທີຶ່ສຸດໂດຍກົງໄດ້. ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງມອບເປົັ້າໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງໃຫ້ກັບມະນຸດໃນການ
ສະແຫວງຫາ, ມອບພຣະທໍາທີຶ່ຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກວ່າ ພຣະອົງເປນຈິງ ແລະ ທໍາມະດາ, ພຣະອົງ
ຖ່ອມຕົນ ແລະ ປົກກະຕິ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະນຸດອາດຈະຢາເກງພຣະອົງ, ແຕ່ສໍາລັບຫາຍຄົນ ພຣະອົງ
ແມ່ນງ່າຍທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈ ນັົ້ນກຄື ມະນຸດສາມາດເຫັນໃບໜ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງ
ແລະ ເຂົາບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງເບິຶ່ງພຣະອົງຈາກໄກໆ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສກວ່າ ມະນຸດເຂົົ້າເຖິງ
ໄດ້, ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກ ຫື ເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້, ແຕ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ສາມາດເຫັນ ແລະ ສາມາດ
ສໍາຜັດໄດ້, ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ເນືົ້ອໜັງດັົ່ງກ່າວແມ່ນຢູໃ່ ນໂລກດຽວກັນກັບມະນຸດ.
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ສໍາລັບທຸກຄົນທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາຈໍາເປນຕ້ອງມີ
ເປົັ້າໝາຍໃຫ້ສະແຫວງຫາ ແລະ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າກຈໍາເປນຕ້ອງມີການເປນພະຍານເຖິງການກະທໍາ
ທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທັງສອງຢ່າງນີົ້ພຽງແຕ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍເນືົ້ອໜັງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ທັງສອງຢ່າງນີົ້ກພຽງແຕ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍ
ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ເປນຈິງເທົົ່ານັົ້ນ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງການບັງເກີດເປນມະນຸດຈຶ່ງ
ສໍາຄັນ ແລະ ເປນຫຍັງມັນຈຶ່ງຈໍາເປນຕໍ່ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດ. ຍ້ອນຜູ້ຄົນຈໍາເປນຕ້ອງ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ເໜືອທໍາມະຊາດຕ້ອງຖືກກໍາຈັດ
ອອກຈາກຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍ້ອນພວກເຂົາຈໍາເປນຕ້ອງປະຖິົ້ມອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈງຶ່ ຈໍາເປນຕ້ອງຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາກ່ອນ. ຖ້າມະນຸດພຽງ
ແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດເພືອ
ຶ່ ກໍາຈັດພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍອອກຈາກຫົວໃຈຂອງຜູ້
ຄົນ, ແລ້ວພວກເຂົາກຈະບສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ພາບລັກຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ
ໃນຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດຖືກເປີດໂປງ, ປະຖິົ້ມ ຫື ກໍາຈັດອອກຢ່າງສົມບູນໂດຍພຣະທໍາແຕ່ຢ່າງ
ດຽວ. ການເຮັດແບບນັົ້ນ, ໃນທີຶ່ສຸດ ມັນກຍັງຈະເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະກໍາຈັດສິຶ່ງທີຶ່ຝງເລິກເຫົົ່ານີົ້ອອກ
ຈາກຜູ້ຄົນ. ມີພຽງແຕ່ໂດຍການແທນທີຶ່ສິຶ່ງທີຶ່ເລືອ
ຶ່ ນລອຍ ແລະ ເໜືອທໍາມະຊາດເຫົົ່ານີົ້ກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ເປນຈິງ ແລະ ພາບລັກທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກພວກມັນເທືຶ່ອລະໜ້
ອຍ, ມັນຈຶ່ງຈະສາມາດບັນລຸຜົນທີຶ່ເໝາະສົມໄດ້. ມະນຸດຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພວກເຂົາສະແຫວງຫາ
ໃນອະດີດນັົ້ນເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ຢູເ່ ໜືອທໍາມະຊາດ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າສິຶ່ງທີຶ່ສາມາດບັນລຸ
ຜົນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນການນໍາພາໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນຄໍາສັົ່ງສອນຂອງບຸກຄົນ
ໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ເປນການນໍາພາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ແນວຄິດຂອງມະນຸດຈະຖືກເປີດ
ອອກເມືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງເປນທາງການ, ຍ້ອນ
ຄວາມທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດນັົ້ນ ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ກົງກັນຂ້າມ
ກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ຢູ່ເໜືອທໍາມະຊາດທີຶ່ຢູ່ໃນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ. ແນວຄິດ
ດັົ້ງເດີມຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດຖືກເປີດເຜີຍເມືຶ່ອປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ຫາກປາສະຈາກການປຽບທຽບກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດກໍ່ບໍ່ສາມາດຖືກເປີດເຜີຍໄດ້; ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄື ຫາກປາສະຈາກຄວາມເປນຈິງເຊິຶ່ງເປນ
ສິຶ່ງປຽບທຽບ ສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງກບສ
ໍ່ າມາດຖືກເປີດເຜີຍໄດ້. ບໍ່ມີໃຜສາມາດໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດນີົ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດກ່າວພາລະກິດນີົ້ໂດຍໃຊ້ພຣະທໍາ. ມີແຕ່ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ແທນພຣະອົງໄດ້. ບໍ່ວ່າ
ພາສາຂອງມະນຸດຈະອຸດມ
ົ ສົມບູນສໍໍ່າໃດກຕາມ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປນຈິງ
ແລະ ຄວາມທໍາມະດາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ມະນຸດຈະສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໄດ້ດີຂົ້ນ ແລະ ສາມາດ
ເຫັນພຣະອົງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຂົ້ນ ຖ້າພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ
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ແລະ ສະແດງພາບລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ແລະ ການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງອອກມາທັງໝົດ. ບໍ່ມມ
ີ ະນຸດ
ທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງຄົນໃດສາມາດບັນລຸຜົນນີົ້ໄດ້. ແນ່ນອນ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກຍັງບໍ່ສາມາດ
ບັນລຸຜົນນີົ້ໄດ້. ພຣະເຈົົ້າສາມາດຊ່ວຍມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານ,
ແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດນີົ້ສໍາເລັດໄດ້ໂດຍກົງ; ກົງກັນຂ້າມ, ມີພຽງ
ແຕ່ເນືົ້ອໜັງ ເຊິຶ່ງເປນເຄືຶ່ອງນຸ່ງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ໄດ້ . ເນືົ້ອໜັງນີົ້ແມ່ນມະນຸດ ແລະ ຍັງ
ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ, ເປນມະນຸດທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ຍັງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ. ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກພຣະວິນຍານຫາຍ, ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຜູ້ທຶ່ີ
ເປນພຣະວິນຍານ ແລະ ທັງເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ບໍ່ວາ່ ພຣະອົງຈະຖືກເອີົ້ນເປນ
ສິຶ່ງໃດກຕາມ, ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ .
ຍ້ອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກເນືົ້ອໜັງໄດ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງ
ແມ່ນຍັງເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພຽງແຕ່ວ່າພາລະກິດນີົ້ບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍ
ໃຊ້ຕົວຕົນຂອງພຣະວິນຍານ, ແຕ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ຕົວຕົນຂອງເນືົ້ອໜັງ. ພາລະກິດທີຶ່ຈໍາເປນຕ້ອງ
ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງກບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງມີການບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່
ເນືົ້ອໜັງປະຕິບັດກບໍ່ສາມາດຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງໄດ້. ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນສໍາລັບພາລະກິດນີົ້ ແລະ
ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນຕໍ່ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ. ໃນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມີພຽງ
ແຕ່ຂັົ້ນຕອນດຽວທີຶ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ ແລະ ສອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ເຫືອແມ່ນຖືກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ. ພາລະກິດຂອງ
ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດທີຶ່ຖກ
ື ປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານບໍ່ກ່ຽວພັນກັບການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມ
ຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດເລີຍກັບຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດທີຶ່ມີກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ
ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກແມ່ນກ່ຽວພັນເຖິງອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີຶ່ພວກເຂົາມີ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນສ່ວນທີຶ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ.
ສະນັົ້ນ, ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຈຶ່ງຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ
ຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ຕ້ອງການພາລະກິດໂດຍກົງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ.
ມະນຸດຊາດຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດລ້ຽງດູພວກເຂົາ, ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ,
ຫົດນໍໍ້າໃຫ້ພວກເຂົາ, ລ້ຽງເຂົົ້າພວກເຂົາ, ພິພາກສາ ແລະ ຕີສອນພວກເຂົາ; ພວກເຂົາຕ້ອງການ
ຄວາມເມດຕາ ແລະ ການໄຖ່ບາບຫາຍຂົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົາົ້
ທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເປນຄົນທີຶ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຂອງມະນຸດ, ເປນຄົນລ້ຽງແກະຂອງ
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ມະນຸດ, ຄວາມຊ່ວຍເຫືອໃນປດຈຸບັນຂອງມະນຸດ ແລະ ທຸກສິຶ່ງເຫົົ່ານີແ
ົ້ ມ່ນຈໍາເປນຕ້ອງໃຫ້ມີການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດທັງໃນປດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະດີດຜ່ານມາ.
ມະນຸດຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ເປນສິຶ່ງສູງສົົ່ງທີຶ່ສຸດໃນບັນດາສິຶ່ງຖືກສ້າງທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສະນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເປົັ້າໝາຍຂອງຄວາມລອດ
ພົົ້ນແມ່ນມະນຸດ, ບໍ່ແມ່ນຊາຕານ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ພົົ້ນແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ ແລະ
ວິນຍານຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພວກມານຮ້າຍ. ຊາຕານແມ່ນເປົັ້າໝາຍຂອງການທໍາລາຍລ້າງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມະນຸດເປນເປົັ້າໝາຍຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດກ
ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ສະນັົ້ນສິຶ່ງທໍາອິດທີຶ່ຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົົ້ນໄດ້ຈຶ່ງຕ້ອງເປນເນືົ້ອໜັງຂອງ
ມະນຸດ. ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງທີສ
ຶ່ ຸດ ແລະ ມັນໄດ້ກາຍເປນສິຶ່ງທີຶ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ, ຫາຍຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ມັນຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປະຕິເສດການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ເນືົ້ອໜັງນີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ວ່າດືົ້ດ້ານທີຶ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດທີຶ່ຈະຍາກໄປກວ່າການຈັດການ ຫື ປ່ຽນແປງ
ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງເນືົ້ອໜັງ. ຊາຕານກາຍເປນເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດມາເພືຶ່ອກໍ່ກວນຄວາມ
ວຸ້ນວາຍ ແລະ ມັນໃຊ້ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດເພືຶ່ອລົບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ທໍາລາຍ
ແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງກາຍເປນຊາຕານ ແລະ ກາຍມາເປນສັດຕູ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງຖືກເອົາຊະນະກ່ອນ. ມັນເປນຍ້ອນ
ສິຶ່ງນີົ້ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງລຸກຂົ້ນຮັບເອົາການທ້າທາຍ ແລະ ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງເຈດຕະນາທີຶ່ຈະປະຕິບັດ ແລະ ເພືຶ່ອສູ້ຮົບກັບຊາຕານ. ຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນ ຜູ້ທີຶ່ຖືກເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ເພືຶ່ອເອົາຊະນະ ແລະ ທໍາລາຍລ້າງຊາຕານ ຜູ້ເຊິຶ່ງ
ກະບົດຕໍ່ພຣະອົງ. ພຣະອົງເອົາຊະນະຊາຕານຜ່ານພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະມະນຸດຂອງພຣະອົງ
ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພຣະອົງກໍ່ຊ່ວຍມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ສະນັົ້ນ ມັນຄື
ພາລະກິດທີຶ່ບັນລຸສອງເປົາັ້ ໝາຍໄດ້ພ້ອມກັນ. ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ກ່າວໃນເນືົ້ອ
ໜັງ ແລະ ຮັບພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອເຮັດວຽກກັບມະນຸດ ແລະ ເອົາຊະນະມະນຸດໄດ້ດີ
ຂົ້ນ. ນີົ້ແມ່ນຄັົ້ງສຸດທ້າຍທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ເຊິຶ່ງພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນຈະສິົ້ນສຸດລົງໃນເນືອ
ົ້ ໜັງ. ພຣະອົງຈະໄດ້ຈດ
ັ ແບ່ງມະນຸດທຸກຄົນອອກຕາມປະເພດຂອງພວກ
ເຂົາ, ພຣະອົງຈະສິົ້ນສຸດການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິົ້ນສຸດພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ
ທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງອີກດ້ວຍ. ຫັງຈາກພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ,
ພຣະອົງຈະມີໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ. ການປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະເຈົົ້າຈະເອົາຊະນະ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ຮັບເອົາມະນຸດຊາດໂດຍສົມບູນ. ນີົ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ
ຂອງພຣະອົງຈະມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດບ? ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າສິົ້ນສຸດຕໍ່ພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ ຫລັງ
ຈາກທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະຊາຕານຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ຊາຕານຈະບໍ່ມີໂອກາດທີຶ່ຈະ
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ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເສືຶ່ອມຊາມອີກຕໍ່ໄປ. ເຊິຶ່ງພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນການໄຖ່ບາບ ແລະ ການອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ. ບັດນີົ້ ມັນຄືພາລະກິດແຫ່ງການເອົາ
ຊະນະ ແລະ ການຮັບເອົາມະນຸດຊາດທັງໝົດ ເພືຶ່ອທີຶ່ວ່າຊາຕານຈະບໍ່ມີຫົນທາງເຮັດພາລະກິດຂອງ
ມັນອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ຈະສູນເສຍຢ່າງສົມບູນ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະມີໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ. ນີົ້ແມ່ນ
ພາລະກິດແຫ່ງເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເປນພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເອງປະຕິບັດ. ເບືົ້ອງຕົົ້ນຂອງພາລະກິດສາມ
ຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍເນືົ້ອໜັງ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ພາລະກິດສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຖືກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ. ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່
ບາບຂອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ສອງກຍັງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສະຖິດໃນເນືົ້ອໜັງ. ທົົ່ວພາລະກິດແຫ່ງ
ການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ, ພາລະກິດທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດຄືການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງ
ຊາຕານ. ພາລະກິດສໍາຄັນແມ່ນການເອົາຊະນະມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງສົມບູນ, ແລ້ວສຸດທ້າຍກຟືນ
ັ້
ຟູຄວາມເຄົາລົບບູຊາອັນດັົ່ງເດີມຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນໝາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກເອົາຊະນະ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດທໍາມະດາ ເຊິຶ່ງໝາຍເຖິງ ຊີວິດທໍາມະດາແຫ່ງສິຶ່ງຖືກສ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດ
ນີົ້ສໍາຄັນຫາຍ ແລະ ມັນເປນແກນສໍາຄັນຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ. ໃນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນແຫ່ງ
ຄວາມລອດພົົ້ນ, ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນທໍາອິດທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດແມ່ນໄກຈາກແກ່ນແທ້ຂອງ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ; ມັນມີພຽງຮູບລັກສະນະເລັກນ້ອຍຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ
ເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນ
ຈາກອໍານາດຂອງຊາຕານ. ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ ນັົ້ນ
ຍ້ອນວ່າພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດ ມະນຸດພຽງແຕ່ຮູ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ມະນຸດບໍ່ມີ
ຄວາມຈິງຫຍັງເລີຍ ແລະ ນັົ້ນຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດບໍ່ໄດ້ກ່ຽວພັນເຖິງການ
ປ່ຽນແປງຕໍ່ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ ແລ້ວແຮງໄກທີມ
ຶ່ ັນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດໃນການຊ່ວຍເຫືອ
ມະນຸດຈາກອໍານາດຂອງຊາຕານ. ສະນັົ້ນ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ບັນລຸຂັົ້ນຕອນພາລະກິດທີຶ່
ງ່າຍທີຶ່ສຸດນີົ້ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ. ຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດນີົ້ໄດ້ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພຽງໜ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບແກ່ນແທ້ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມັນບໍ່ມີຄວາມສໍາພັນຫຍັງ
ຫາຍກັບພາລະກິດທີຶ່ເປນທາງການຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມັນຈຶ່ງບໍ່
ຈໍາເປນທີຶ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ.
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານປະຕິບັດແມ່ນຊັດແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້ ແລະ ມັນເປນຕາຢ້ານ
ຫາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົາົ້ ເຖິງໄດ້ໂດຍມະນຸດ; ພຣະວິນຍານບໍ່ເໝາະສົມແກ່ການປະຕິບັດພາລະກິດ
ແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນນັົ້ນໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່ຈະສະໜອງຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດໂດຍກົງ. ສິຶ່ງທີຶ່ເ
ໝາະສົມທີຶ່ສຸດສໍາລັບມະນຸດກຄືການປ່ຽນແປງພາລະກິດແຫ່ງພຣະວິນຍານເຂົົ້າໃນວິທີການທີຶ່ໃກ້ຊິດ
ກັບມະນຸດ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ເໝາະສົມທີສ
ຶ່ ຸດສໍາລັບມະນຸດແມ່ນການໃຫ້ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນ
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ບຸກຄົນທີຶ່ປົກກະຕິ ແລະ ທໍາມະດາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ສິງຶ່ ນີົ້ຈຶ່ງຈໍາເປນໃຫ້ພຣະເຈົົ້າ
ບັງເກີດເປນມະນຸດເພືຶ່ອແທນທີຶ່ພຣະວິນຍານໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສໍາລັບມະນຸດແລ້ວ ວິທີ
ທາງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນເໝາະສົມທີຶ່ສຸດ. ທ່າມກາງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້,
ສອງຂັົ້ນຕອນຖືກປະຕິບັດໂດຍເນືົ້ອໜັງ ແລະ ສອງຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີແ
ົ້ ມ່ນໄລຍະທີຶ່ສໍາຄັນຂອງ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ. ການບັງເກີດເປນມະນຸດທັງສອງຄັົ້ງແມ່ນເຕີມເຕັມກັນ ແລະ ພວກເຂົາ
ສົົ່ງເສີມກັນຢ່າງສົມບູນ. ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າວາງພືົ້ນຖານ
ສໍາລັບຂັົ້ນຕອນທີສອງ ແລະ ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ການບັງເກີດເປນມະນຸດທັງສອງຄັົ້ງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ປະກອບເປນໜຶ່ງດຽວກັນທີຶ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັນໄດ້. ພາລະກິດສອງຂັົ້ນຕອນ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າໃນຕົວຕົນທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ຍ້ອນວ່າ
ພາລະກິດເຫົົ່ານັົ້ນສໍາຄັນຫາຍຕໍ່ແຜນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ. ເກືອບເວົົ້າໄດ້ວ່າ ຫາກ
ປາສະຈາກພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດສອງຄັົ້ງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ
ທັງໝົດກຈະຖືກເຊົາໃນທີຶ່ສຸດ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນກຈະເປນພຽງ
ການເວົົ້າແຕ່ປາກ. ພາລະກິດນີົ້ຈະສໍາຄັນ ຫື ບໍ່ ແມ່ນຂົ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຊາດ, ຂົ້ນ
ກັບຄວາມເປນຈິງແຫ່ງຄວາມຊົົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຂົ້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອ
ຟງຂອງຊາຕານ ແລະ ການທີຶ່ມັນລົບກວນພາລະກິດ. ຄົນທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບໜ້າທີຶ່ແມ່ນຖືກກໍານົດ
ລ່ວງໜ້າໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພາລະກິດທີຶ່ຜູ້ເຮັດວຽກປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດນັົ້ນ.
ເມືຶ່ອເວົົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດນີົ້, ໃນປະເດັນທີຶ່ວ່າ ວິທີການໃດຂອງພາລະກິດທີຶ່ຈະຕ້ອງນໍາ
ໃຊ້: ພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດໂດຍກົງ ຫື ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດປະຕິບັດ ຫື ພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດຜ່ານທາງມະນຸດ, ພາລະກິດທໍາອິດທີຶ່ຈະຖືກຕັດອອກແມ່ນ
ພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດຜ່ານທາງມະນຸດ ແລະ ອີງຕາມທໍາມະຊາດຂອງພາລະກິດ ແລະ ລະຫວ່າງທໍາມະ
ຊາດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານກັບພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງ, ໃນທີຶ່ສດ
ຸ ຈິຶ່ງຖືກຕັດສິນວ່າ
ພາລະກິດທີຶ່ເນືົ້ອໜັງປະຕິບັດມີປະໂຫຍດສໍາລັບມະນຸດຫາຍກວ່າພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານປະຕິບັດ
ໂດຍກົງ ແລະ ມັນມີຂໍ້ດຫ
ີ າຍກວ່າ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເວລາພຣະອົງຕັດສິນວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານ ຫື ໂດຍເນືົ້ອໜັງ. ມັນມີຄວາມໝາຍ ແລະ
ພືົ້ນຖານສໍາລັບພາລະກິດແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນ. ພາລະກິດເຫົົ່ານັົ້ນບໍ່ແມ່ນຈິນຕະນາການທີຶ່ບໍ່ມີພືົ້ນຖານ ຫື
ພາລະກິດເຫົົ່ານັົ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມອໍາເພີໃຈ; ມີສະຕິປນຍາໃນພາລະກິດເຫົົ່ານັົ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.
ນັົ້ນຄືຄວາມຈິງທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງຫັງທັງໝົດໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແຜນການ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງມີຫາຍໃນພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ດັົ່ງກ່າວ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ. ສະນັົ້ນ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມເປນຢູ່
ທັງໝົດຂອງພຣະອົງແມ່ນຖືກສະທ້ອນໃນທຸກການກະທໍາ, ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງພຣະອົງ;
ນີົ້ແມ່ນຄວາມເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊັດເຈນ ແລະ ເປນລະບົບຫາຍຂົ້ນ. ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດທີຶ່
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ຫັກແຫມເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຈິນຕະນາການ ແລະ ຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດເຊືຶ່ອ ແລະ ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຮູ້. ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດແມ່ນເກີດຂົ້ນໂດຍອີງຕາມ
ຫັກການທົົ່ວໄປ ເຊິຶ່ງສໍາລັບມະນຸດແລ້ວ ມັນເປນທີຶ່ພໃຈຢ່າງສູງ. ແຕ່ເມືຶ່ອປຽບທຽບກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມບໍ່ເທົົ່າທຽມກັນຫາຍເກີນໄປແທ້ໆ; ເຖິງແມ່ນ ການກະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນລະດັບທີຶ່ໃຫຍ່ຫວງ, ເບືົ້ອງຫັງສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ
ແມ່ນມີຫາຍນາທີ ແລະ ແຜນການ ແລະ ການຈັດແຈງຢ່າງຊັດເຈນເຊິຶ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດ
ຈິນຕະນາການໄດ້. ພາລະກິດແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກປະຕິບັດຕາມຫັກການເທົົ່າ
ນັົ້ນ, ແຕ່ຂັົ້ນຕອນແຕ່ລະຂັົ້ນຍັງມີຫາຍສິງຶ່ ທີຶ່ພາສາມະນຸດບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ແລະ ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ເປນ
ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້. ບໍ່ວ່າມັນເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ຫື ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ແຕ່ລະພາລະກິດແມ່ນຢູ່ໃນແຜນການພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຈະບໍ່
ປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍບໍ່ມີຫັກການ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ.
ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍກົງ ພຣະອົງກມີເປົັ້າໝາຍຂອງພຣະອົງ ແລະ ເມືຶ່ອພຣະອົງ
ກາຍເປນມະນຸດ (ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເມືຶ່ອພຣະອົງປ່ຽນແປງເປືອກນອກຂອງພຣະອົງ) ເພືອ
ຶ່ ປະຕິບັດ
ພາລະກິດ, ພຣະອົງກຍິຶ່ງມີເປົັ້າໝາຍຂອງພຣະອົງຫາຍຂົ້ນ. ແລ້ວມີເຫດຜົນຫຍັງອີກພຣະອົງຈຶ່ງພ້ອມ
ປ່ຽນແປງຕົວຕົນຂອງພຣະອົງ? ມີເຫດຜົນຫຍັງອີກພຣະອົງຈຶ່ງພ້ອມກາຍມາເປນຄົນທີຶ່ຖືວ່າຕໍໍ່າຕ້ອຍ
ແລະ ຖືກຂົົ່ມເຫັງ?
ເມືຶ່ອເວົົ້າເຖິງພາລະກິດ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນເນືົ້ອໜັງແມ່ນມີຄວາມໝາຍທີຶ່ສຸດ ແລະ
ຜູ້ທີຶ່ຈະເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ ໃນທີຶ່ສຸດ ກແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ບໍ່
ແມ່ນພຣະວິນຍານ. ບາງຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ໃນເວລາໃດໜຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໄດ້ ພຣະເຈົົ້າອາດມາເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ ແລະ ໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ມະນຸດ, ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພຣະອົງຈະພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງດ້ວຍ
ຕົວພຣະອົງເອງ, ທົດສອບພວກເຂົາເທືຶ່ອລະຄົນໂດຍບໍ່ປ່ອຍໃຜໄວ້ຈັກຄົນ. ຄົນທີຶ່ຄິດແບບນີົ້ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ພິພາກສາມະນຸດເທືຶ່ອລະຄົນ ແລະ
ພຣະອົງບໍ່ທົດສອບມະນຸດເທືຶ່ອລະຄົນ; ການເຮັດແບບນັົ້ນຈະບໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ.
ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງແມ່ນບໍ່ຄືກັນບ? ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງບໍ່
ແມ່ນຄືກັນບ? ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກພິພາກສາແມ່ນແກ່ນແທ້ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ, ແກ່ນແທ້ຂອງ
ມະນຸດທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມບາບທັງໝົດຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ພິພາກສາ
ຂໍ້ຜິດພາດທີຶ່ເລັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສໍາຄັນສໍາລັບມະນຸດ. ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາແມ່ນໃນຮູບແບບ
ເປນຕົວແທນ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອໃຫ້ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນ
ເປນພາລະກິດທີຶ່ພິພາກສາຄົນກຸ່ມໜຶ່ງເພືຶ່ອເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບການພິພາກຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ.
ເຊັົ່ນວ່າ ການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄົນກຸ່ມໃດໜຶ່ງດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢໃູ່ ນ
255

ເນືົ້ອໜັງໃຊ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລ້ວ
ຫັງຈາກນັົ້ນ ພາລະກິດຈງຶ່ ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ. ສິງຶ່ ນີົ້ຍັງເປນລັກສະນະທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງ
ການພິພາກສາເປນ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ພິພາກສາຄົນບາງປະເພດ ຫື ຄົນບາງກຸ່ມ, ແຕ່ພິພາກສາຄວາມບໍ່ຊອບ
ທໍາຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດແທນ, ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ການທີຶ່ມະນຸດຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ຫື ການທີຶ່ມະນຸດບໍ່
ເຄົາລົບບູຊາພຣະອົງ ຫື ການທີຶ່ມະນຸດລົບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ. ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກ
ພິພາກສາແມ່ນແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດຊາດທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງ
ການເອົາຊະນະໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດທີຶ່ມະນຸດ
ເອງໄດ້ເປນພະຍານ ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຕໍ່ໜ້າບັນລັງສີຂາວທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງຍຸກ
ສຸດທ້າຍ ເຊິຶ່ງຄິດຂົ້ນໂດຍມະນຸດໃນຍຸກຜ່ານມາ. ພາລະກິດທີຶ່ກໍາລັງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນແມ່ນການພິພາກສາຕໍ່ໜ້າບັນລັງສີຂາວທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຢ່າງແນ່ນອນ.
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແຫ່ງປດຈຸບັນແມ່ນພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງໃນ
ລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ອຸປະ
ນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງແມ່ນຄວາມບລິບູນຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງຈະມີຈໍາກັດ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວພັນເຖິງຈັກກະວານທັງປວງໂດຍກົງ, ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດ
ແຫ່ງການພິພາກສາແມ່ນການພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງໂດຍກົງ, ມັນບໍ່ແມ່ນສໍາລັບເຫັນແກ່
ປະຊາຊົນຈີນເທົົ່ານັົ້ນ ຫື ສໍາລັບຄົນກຸ່ມນ້ອຍໆ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ,
ເຖິງແມ່ນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດນີົ້ບໍ່ກ່ຽວພັນເຖິງຈັກກະວານທັງປວງ, ແຕ່ມັນກເປນຕົວແທນໃຫ້
ກັບພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະອົງສໍາເລັດພາລະກິດພາຍໃນຂອບເຂດ
ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງເອງຈະຂະຫຍາຍພາລະກິດນີົ້ໄປທົົ່ວຈັກກະວານທັນທີ,
ໃນລັກສະນະດຽວກັນນັົ້ນກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ຂະຫຍາຍທົົ່ວຈັກກະວານຫັງຈາກການຟືນ
ັ້
ຄືນຊີບ ແລະ ການຂົ້ນສູ່ສະຫວັນຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າຈະເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ຫື
ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງ, ມັນກເປນພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ, ແຕ່ເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໂດຍປາກົດຕົວໃນຕົວຕົນທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອ
ໜັງກເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພິພາກສາມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນລັງສີຂາວທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ . ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະເປນ
ພຣະວິນຍານ ຫື ເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງຜູ້ເຊິຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາກເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ພິພາກສາມະນຸດຊາດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ. ສິງຶ່ ນີົ້ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍອີງຕາມພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ມັນບໄໍ່ ດ້ຖືກກໍານົດຕາມລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະອົງ ຫື ປດໄຈອືຶ່ນໆອີກ
ຫາຍຢ່າງ. ເຖິງແມ່ນມະນຸດມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດຄວາມຈິງ
ຂອງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ການເອົາຊະນະມະນຸດທັງປວງ. ບໍ່ວ່າ
ມະນຸດຈະຄິດກ່ຽວກັບສິຶ່ງນັົ້ນແນວໃດກຕາມ, ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ຄວາມຈິງກຄືຄວາມຈິງ. ບໍ່ມີໃຜທີຶ່
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ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ “ພາລະກິດຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ເນືົ້ອໜັງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ”. ນີົ້ແມ່ນ
ເລືຶ່ອງໄຮ້ສາລະ, ຍ້ອນບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດນີົ້ສໍາເລັດໄດ້ ນອກຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອ
ໜັງ. ຍ້ອນພາລະກິດນີົ້ຖກ
ື ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ, ຫັງຈາກພາລະກິດນີົ້ ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ປາກົດຂົ້ນເປນຄັົ້ງທີສອງ; ພຣະເຈົົ້າ ໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະອົງ ໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດທັງໝົດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງທັງປວງແລ້ວ ແລະ ຈະບໍ່ມີພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຂັົ້ນຕອນທີສີຶ່. ເພາະຄົນທີຶ່ຖືກພິພາກສາແມ່ນມະນຸດ, ມະນຸດທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ
ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວິນຍານຂອງຊາຕານທີຶ່ຖືກພິພາກສາໂດຍກົງ, ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຈຶ່ງບໍ່ຖືກປະຕິບັດໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ, ແຕ່ທ່າມກາງມະນຸດ. ບໍ່ມໃີ ຜ
ທີຶ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດໄປກວ່າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງສໍາລັບການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງ
ການພິພາກສາຄວາມເສືອ
ຶ່ ມຊາມຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ. ຖ້າການພິພາກສາໄດ້ຖືກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ, ແລ້ວມັນກຈະບໍ່ລວມເຖິງທຸກສິງຶ່ . ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ,
ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຍອມຮັບເອົາ, ຍ້ອນພຣະວິນຍານບໍ່ສາມາດມາຢູຕ
່ ໍ່ໜ້າ
ມະນຸດໄດ້ ແລະ ຍ້ອນເຫດນີົ້ ຜົນຈຶ່ງຈະບໍ່ເກີດຂົ້ນທັນທີ, ແລ້ວແຮງໄກທີມ
ຶ່ ະນຸດຈະສາມາດເບິຶ່ງເຫັນ
ອຸປະນິໄສທີຶ່ບໍ່ສາມາດລະເມີດໄດ້ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງຊັດເຈນຍິຶ່ງຂົ້ນ. ຊາຕານສາມາດຖືກເອົາຊະນະໄດ້
ຢ່າງສົມບູນ ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງພິພາກສາຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ. ການທີຶ່ເປນຄື
ມະນຸດເຮັດໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງຈຶ່ງສາມາດພິພາກສາ
ຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງມະນຸດໂດຍກົງໄດ້; ນີົ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມບລິສຸດໂດຍທໍາມະຊາດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມພິເສດຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຢູ່
ໃນຕໍາແໜ່ງທີຶ່ພິພາກສາມະນຸດ, ຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທໍາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດພິພາກສາມະນຸດ. ຄົນທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທໍາບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່
ຈະພິພາກສາຄົນອືຶ່ນ. ຖ້າພາລະກິດນີົ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວມັນກໍ່ຈະບໍ່
ໄດ້ໝາຍເຖິງໄຊຊະນະເໜືອຊາຕານ. ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ພຣະວິນຍານສູງສົົ່ງກວ່າມະນຸດ ແລະ
ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບລິສຸດ ແລະ ມີໄຊຊະນະເໜືອເນືົ້ອໜັງ .
ຖ້າພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ໂດຍກົງ, ພຣະອົງກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດພິພາກສາຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງທັງໝົ
ດຂອງມະນຸດໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ຊອບທໍາທັງໝົດຂອງມະນຸດ. ຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງ
ການພິພາກສາຍັງໄດ້ຖືກປະຕິບັດຜ່ານແນວຄິດຂອງມະນຸດທີຶ່ມີກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດບໍ່ເຄີຍ
ມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະວິນຍານ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພຣະວິນຍານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເປີດໂປງຄວາມບໍ່
ຊອບທໍາຂອງມະນຸດໄດ້ດີກວ່າ, ແລ້ວແຮງໄກທີຈ
ຶ່ ະເປີດໂປງຄວາມບໍ່ຊອບທໍາດັົ່ງກ່າວຢ່າງສົມບູນ.
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຄືສັດຕູຂອງທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ. ຜ່ານການພິພາກສາແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ການຕຕ
ໍ່ ້ານພຣະອົງ, ພຣະອົງເປີດໂປງຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດຊາດ.
ຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງກຊັດເຈນກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ດ້ວຍ
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ເຫດນັົ້ນ, ການພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງຈຶ່ງບໍ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ, ແຕ່ເປນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ສໍາຜັດ
ໄດ້ໂດຍມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງສາມາດເອົາຊະນະມະນຸດນັົ້ນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ໃນ
ຄວາມສໍາພັນທີຶ່ມະນຸດມີກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສະຖິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ, ມະນຸດໄດ້ພັດທະນາຈາກການຮຽນຮູ້
ເປນຄວາມເຊືຶ່ອຟງ, ຈາກການຂົົ່ມເຫັງເປນການຍອມຮັບ, ຈາກແນວຄິດເປນຄວາມຮູ້ ແລະ ຈາກ
ການປະຕິເສດເປນຄວາມຮັກ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີແ
ົ້ ມ່ນຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ.
ມະນຸດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອໃຫ້ລອດພົົ້ນຜ່ານການຍອມຮັບການພິພາກສາຂອງພຣະອົງເອງເທົົ່ານັົ້ນ,
ມະນຸດພຽງແຕ່ມາຮູ້ຈັກພຣະອົງຜ່ານພຣະທໍາຈາກປາກຂອງພຣະອົງເທືອ
ຶ່ ລະໜ້ອຍ, ມະນຸດຖືກເອົາ
ຊະນະໂດຍພຣະອົງໃນລະຫວ່າງທີຶ່ພວກເຂົາຕຕ
ໍ່ ້ານພຣະອົງ ແລະ ເຂົາຮັບເອົາການຈັດກຽມຊີວິດ
ຈາກພຣະອົງໃນລະຫວ່າງການຍອມຮັບເອົາການຕີສອນຈາກພຣະອົງ. ທຸກພາລະກິດນີົ້ແມ່ນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນພຣະວິນຍານ. ພາລະກິດທີຶ່
ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສດ
ຸ ແລະ ເປນພາລະກິດທີຶ່
ເລິກເຊິຶ່ງທີຶ່ສຸດ ແລະ ສ່ວນສໍາຄັນໃນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າກແມ່ນພາລະກິດສອງຂັນ
ົ້
ຕອນແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ. ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງຂອງມະນຸດແມ່ນອຸປະສັກທີຶ່ໃຫຍ່
ຫວງຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ເວົາົ້ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພາລະກິດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດ
ໃນຜູ້ຄົນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນຍາກຫາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມກໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ຂອງຄົນແຕ່ລະປະເພດກຕໍໍ່າພສົມຄວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ໃນຕອນຈົບຂອງພາລະກິດນີົ້, ມັນກ
ຍັງຈະບັນລຸຜົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໃດໆ; ນີົ້ແມ່ນຜົນຂອງພາລະກິດແຫ່ງເນືົ້ອໜັງ ແລະ
ຜົນນີົ້ກດົນໃຈຫາຍກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຖືກ
ເຮັດໃຫ້ສິົ້ນສຸດລົງໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ພວກມັນຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ສິົ້ນສຸດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ. ພາລະກິດທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດ ແລະ ຈໍາເປນທີຶ່ສຸດຖືກປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນ
ຂອງມະນຸດຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ມະນຸດຊາດທັງປວງຮູ້ສກວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງເບິຶ່ງຄືບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມະນຸດ, ໃນຄວາມເປນ
ຈິງແລ້ວ ເນືົ້ອໜັງນີົ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊະຕາກໍາ ແລະ ການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ.
ພາລະກິດທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອມວນມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ
ແນໃສ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຄືພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ, ມັນກຍັງ
ແນໃສ່ຍັງມະນຸດຊາດທັງປວງ; ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ
ຂອງສັບພະສິງຶ່ ທີຶ່ຖືກສ້າງ ແລະ ບໍ່ຖືກສ້າງທັງປວງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນເນືົ້ອ
ໜັງນັົ້ນແມ່ນໄດ້ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງພາລະກິດນີົ້ກຍັງມີຄວາມຈໍາກັດເຊັນ
ົ່
ດຽວກັນ, ແຕ່ວ່າໃນແຕ່ລະຄັົ້ງທີຶ່ພຣະອົງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງກ
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ເລືອກຕົວແທນທີຶ່ສງູ ສຸດໃຫ້ເປນເປົັ້າໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງບໍ່ເລືອກກຸ່ມຄົນທີທ
ຶ່ ໍາ
ມະດາ ແລະ ບໍ່ໂດດເດັົ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງໄດ້ເລືອກກຸ່ມຄົນທີຶ່ສາມາດ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງໃຫ້ເປນເປົັ້າໝາຍຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ. ກຸ່ມຄົນເຫາົົ່ ນີົ້ຖືກກເລືອກກຍ້ອນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ
ນັົ້ນມີຈໍາກັດ ແລະ ຖືກຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້ກັບເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງໂດຍສະເພາະ ແລະ ຖືກ
ເລືອກສໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງໂດຍສະເພາະ. ການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເລືອກເປົັ້າໝາຍ
ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັົ້ນບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີຫັກການ, ແຕ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍອີງຕາມຫັກການດັົ່ງນີົ້: ເປົັ້າ
ໝາຍຂອງພາລະກິດຕ້ອງມີປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຕ້ອງສາມາດ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ ຊາວຢິວນັົ້ນສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບ
ມະນຸດຊາດທັງປວງໃນການຍອມຮັບການໄຖ່ບາບສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ຊາວຈີນກສາມາດ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງໄດ້ໃນການຍອມຮັບເອົາໄຊຊະນະສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້
ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ຊາວຢິວທີຶ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງແມ່ນມີພືົ້ນຖານ ແລະ ຊາວ
ຈີນທີຶ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດທັງປວງກໄດ້ມີພືົ້ນຖານໃນການຍອມຮັບເອົາໄຊຊະນະສ່ວນ
ຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ເປີດເຜີຍຄວາມໝາຍຂອງການໄຖ່ບາບໄດ້ຫາຍກວ່າພາລະກິດແຫ່ງ
ການໄຖ່ບາບທີຶ່ປະຕິບັດທ່າມກາງຊາວຢິວ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ເປີດເຜີຍຄວາມລະອຽດ ແລະ ຄວາມ
ສໍາເລັດຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະໄດ້ຫາຍກວ່າພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະທີຶ່ກໍາລັງຖືກ
ປະຕິບັດທ່າມກາງຊາວຈີນ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດປາກົດຂົ້ນ
ໂດຍແນໃສ່ຄົນກຸ່ມນ້ອຍເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ໃນຄວາມເປນຈິງແລ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນທ່າມກາງກຸ່ມ
ນ້ອຍນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງກແນໃສ່ມະນຸດຊາດທັງ
ປວງ. ຫັງຈາກພາລະກິດຝ່າຍເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ, ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງຈະເລີມ
ຶ່
ເຜີຍແຜ່ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດທ່າມກາງພວກເຂົາ. ສິຶ່ງດີທສ
ີຶ່ ຸດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງກຄືການທີຶ່ພຣະອົງສາມາດປະພຣະທໍາ ແລະ ການຕັກເຕືອນທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມ
ປະສົງທີຶ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງພຣະອົງໄວ້ໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດຜູ້ທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງ, ເພືຶ່ອວ່າຫັງຈາກນັົ້ນ
ຜູ້ທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງຈະສາມາດສົົ່ງຕພ
ໍ່ າລະກິດທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະອົງໃຫ້ກບ
ັ ມວນມະນຸດຊາດຜູ້ທີຶ່ຍອມຮັບຫົນທາງນີົ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປນຮູບປະທໍາ
ຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງທ່າມກາງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຮັດໃຫ້
ຄວາມຈິງແຫ່ງການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບມະນຸດສໍາເລັດຢ່າງແທ້ຈງິ .
ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດໃນການເບິຶ່ງໃບໜ້າ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນພະຍານເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໄດ້ຍິນພຣະທໍາສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດນໍາຈຸດສິົ້ນສຸດມາສູ່ຍຸກທີຶ່ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດ້ເຫັນດ້ານຫັງຂອງ
ພຣະເຢໂຮວາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ພຣະອົງຍັງສິົ້ນສຸດຍຸກທີຶ່ມະນຸດຊາດເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ. ໂດຍ
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ສະເພາະແລ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ນໍາມະນຸດຊາດທັງປວງເຂົົ້າ
ສູ່ຍຸກທີຶ່ເປນຈິງຫາຍຂົ້ນ, ແທ້ຈິງຫາຍຂົ້ນ ແລະ ສວຍງາມຫາຍຂົ້ນ. ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ສິົ້ນສຸດຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ລັດທິ, ແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງເປີດເຜີຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ
ທໍາມະດາຕໍ່ມະນຸດຊາດ ຜູ້ທີຶ່ຊອບທໍາ ແລະ ບລິສຸດ, ຜູ້ທີຶ່ໄຂພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຜູ້ທີຶ່ສະແດງຄວາມເລິກລັບ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດ, ຜູ້ທີຶ່ສ້າງມະນຸດຊາດ ແລະ ນໍາ
ການສິົ້ນສຸດມາສູພ
່ າລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຍັງລີົ້ລັບຢູ່ເປນເວລາຫາຍພັນປີ. ພຣະອົງນໍາ
ຍຸກແຫ່ງຄວາມເລືຶ່ອນລອຍມາສູ່ການສິົ້ນສຸດຢ່າງບລິບູນ, ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດຍຸກທີຶ່ມະນຸດຊາດທັງ
ປວງປາຖະໜາທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ພຣະອົງສິົ້ນສຸດຍຸກທີຶ່
ມະນຸດຊາດທັງປວງໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາຕານ ແລະ ພຣະອົງນໍາພາມະນຸດຊາດທັງປວງເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ຢ່າງ
ສົມບູນ. ນີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຜົນຕາມມາຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງໂດຍແທນ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ, ຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະອົງກໍ່ບສ
ໍ່ ະແຫວງຫາ ແລະ ງົມຫາສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ເບິຶ່ງຄືມີຢູ່ຈິງ ແລະ ບໍ່ມີຢູ່ຈິງ ແລະ ພວກ
ເຂົາເຊົາທາຍຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ໃນເນືົ້ອໜັງ, ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງກຈະສົົ່ງຕໍ່ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງໄປສູ່ທຸກສາສະ
ໜາ ແລະ ນິກາຍ ແລະ ພວກເຂົາຈະສືຶ່ສານພຣະທໍາທຸກຂໍ້ຂອງພຣະອົງສູຫ
່ ູຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ.
ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຮັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງໄດ້ຍິນຈະເປນຄວາມຈິງທີຶ່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນດ້ວຍຕົນ
ເອງ ແລະ ຈະເປນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄວາມເລົົ່າລື. ຄວາມຈິງເຫົົ່ານີແ
ົ້ ມ່ນຫັກຖານທີຶ່ພຣະອົງ
ເຜີຍແຜ່ພາລະກິດ ແລະ ພວກເຂົາຍັງເປນເຄືຶ່ອງມືທີຶ່ພຣະອົງນໍາໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ຫາກ
ປາສະຈາກການມີຢູ່ຂອງຄວາມຈິງ, ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ທົົ່ວບັນດາປະເທດ ແລະ
ໄປທຸກແຫ່ງ; ຫາກປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແຕ່ມີພຽງຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ, ພຣະອົງຈະບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະຈັກກະວານທັງປວງໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ. ພຣະວິນຍານແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະ
ເຂົົ້າໃຈສໍາລັບມະນຸດ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານກບໍ່ສາມາດປະ
ຖິົ້ມຫັກຖານ ຫື ຄວາມຈິງເພີຶ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄວ້ໃຫ້ມະນຸດໄດ້. ມະນຸດຈະບໍ່
ເຫັນໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍທີຶ່ບໍ່ມີຈິງຢູ່ສະເໝີ.
ມະນຸດຈະບໍ່ເຫັນໜ້າຕາຂອງພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ ຫື ມະນຸດຈະບໍ່ໄດ້ຍິນພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວດ້ວຍຕົນ
ເອງ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດກຄືວ່າງເປົົ່າ ແລະ ບໍ່ສາມາດແທນໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້; ອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງກບໍ່
ສາມາດຮຽນແບບໄດ້ໂດຍມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງສາມາດນໍາມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ ຜູ້ເຊິຶ່ງ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ. ນີົ້ແມ່ນວິທີທີຶ່ເໝາະສົມທີຶ່ສຸດ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະປາກົດຕໍ່ມະນຸດ ເຊິຶ່ງມະນຸດເຫັນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມາຮູ້ຈັກໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
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ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ໄດ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸສິຶ່ງນີົ້ໄດ້. ເມືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ມາເຖິງຂັົ້ນຕອນນີົ້, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນຢ່າງພໃຈທີຶ່ສຸດແລ້ວ ແລະ ຖືວ່າເປນຄວາມ
ສໍາເລັດທີຶ່ບລິບູນ. ພາລະກິດສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດເກົົ້າສິບ
ເປີເຊັນຂອງການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງສໍາເລັດລົງ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ໄດ້ສະໜອງການເລີຶ່ມຕົົ້ນທີຶ່ດກ
ີ
ວ່າໃຫ້ກັບພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ, ເປນບົດສະຫຼຸບສໍາລັບພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ,
ປະກາດໃຊ້ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ເສີມເຕີມພາລະກິດທັງໝົດນີົ້ຢ່າງທົົ່ວເຖິງເປນຄັົ້ງ
ສຸດທ້າຍ. ຕັົ້ງແຕ່ນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ, ຈະບໍ່ມີພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດອີກເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂັນ
ົ້
ຕອນທີສີຶ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈະບໍ່ມີພາລະກິດທີມ
ຶ່ ະຫັດສະຈັນຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສາມ
ຂອງພຣະເຈົົ້າອີກ.
ພາລະກິດແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ຕະຫອດຍຸກ ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນເປນຕົວແທນໃຫ້ກບ
ັ ຊ່ວງໄລຍະໃດໜຶ່ງຄືກັບພາລະກິດຂອງມະນຸດ.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຕອນຈົບຂອງພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງສຸດທ້າຍຂອງພຣະອົງກບໍ່ໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດຢ່າງບລິບູນ, ຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນເນືົ້ອໜັງແມ່ນເປນຕົວແທນໝົດທັງຍຸກ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບ
ຊ່ວງໄລຍະທີພ
ຶ່ ຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງ. ພຽງແຕ່ວ່າ ພຣະອົງສໍາເລັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໝົດທັງຍຸກໃນຊ່ວງເວລາທີຶ່ພຣະອົງຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນ, ຫັງຈາກນັົ້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກຈະເຜີຍແຜ່ໄປທົົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນ. ຫງັ ຈາກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້
ສໍາເລັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະມອບໝາຍພາລະກິດໃນອະນາຄົດຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບຄົນ
ທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງ. ໃນທໍານອງນີົ້, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕະຫອດຍຸກຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ.
ພາລະກິດໃນຍຸກຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຈະຖືວ່າຄົບຖ້ວນກຕໍ່ເມືຶ່ອມັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ທົົ່ວ
ຈັກກະວານທັງປວງ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ຄົນທີຶ່
ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຄົນພຣະອົງໃຊ້. ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢພ
ູ່ າຍໃນ
ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດເກີນຂອບເຂດນີົ້ໄດ້. ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດກຈ
ໍ່ ະບໍ່ສາມາດນໍາຍຸກເກົົ່າໄປ
ສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ໄດ້. ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍ
ໃນຂອບເຂດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາ ທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະສາມາດມາເຮັດ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຄວນປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ນອກຈາກພຣະອົງແລ້ວ ບມ
ໍ່ ີໃຜສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດນີົ້ແທນພຣະອົງໄດ້. ແນ່ນອນ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເວົົ້າແມ່ນກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ. ທໍາອິດ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດນີົ້ດໍາເນີນຂັົ້ນຕອນທີຶ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງ
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ມະນຸດ ແລ້ວຫັງຈາກນັົ້ນ ພຣະອົງກປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດຫາຍ
ຂົ້ນ. ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດແມ່ນການເອົາຊະນະມະນຸດ. ໃນມຸມມອງໜຶ່ງ, ການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ, ບວກກັບພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່
ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງມີມມ
ຸ ມອງທີຶ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງຫາຍຍິຶ່ງຂນ
ົ້ . ພຣະອົງພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະທ່າມກາງຜູ້ຄົນທີຶ່ມີ
ແນວຄິດຕ່າງໆນາໆກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງແນວໃດກຕາມ, ທັນທີ
ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງສໍາເລັດ, ທຸກຄົນຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງ.
ຄວາມຈິງຂອງພາລະກິດນີົ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກສະທ້ອນທ່າມກາງຊາວຈີນເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງເປນຕົວແທນ
ເຖິງວິທີການເອົາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ. ຜົນທີຶ່ຖືກບັນລຸໃນຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ຄືຕົົ້ນທາງໄປສູ່ການບັນລຸ
ຜົນໃນມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ຜົນຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນອະນາຄົດກຈະຍິຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້
ຄົນເຫົົ່ານີົ້ໄດ້ຮັບຜົນຫາຍຂົ້ນເລືົ້ອຍໆ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງບໍ່ກ່ຽວພັນກັບການ
ປ່າວປະກາດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ຫື ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ດວ
້ ຍຄວາມບໍ່ຊັດເຈນ. ມັນເປນຈິງ ແລະ ແທ້ຈິງ ແລະ
ມັນເປນພາລະກິດທີຶ່ໜຶ່ງບວກໜຶ່ງເທົົ່າກັບສອງ. ມັນບໍ່ໄດ້ລີົ້ລັບຈາກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ຫື ມັນບໍ່ໄດ້ຫອກ
ລວງຄົນໜຶ່ງຄົນໃດ. ສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນເຫັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ແທ້ຈິງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຮັບເອົາແມ່ນ
ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຮູທ
້ ີຶ່ເປນຈິງ. ເມືຶ່ອພາລະກິດສິົ້ນສຸດລົງ, ມະນຸດຈະມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວ
ກັບພຣະອົງ ແລະ ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຢ່າງແທ້ຈງິ ກໍ່ຈະບໍ່ມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະອົງອີກຕໍ່ໄປ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ພຽງຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງມີຕໍ່ຊາວຈີນ, ແຕ່ມັນຍັງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ໃນການເອົາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ, ຍ້ອນບໍ່ມີສິຶ່ງໃດມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການເອົາ
ຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງຫາຍກວ່າເນືົ້ອໜັງນີົ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງນີົ້ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີກ
ຶ່ ່ຽວ
ກັບເນືົ້ອໜັງນີົ້. ສິຶ່ງເຫົົ່ານັນ
ົ້ ເປນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນປດຈຸບັນ ແລະ ເປນປະໂຫຍດຕໍ່
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນອະນາຄົດ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ຈະໄດ້ເອົາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ຈະຮັບເອົາ
ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດດີ ກວ່າການເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງປວງໄດ້ເຫັນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຊືຶ່ອ
ຟງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປນຕົວແທນຂອບເຂດທີຶ່
ຈໍາກັດເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະເພາະ
ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ແຕ່ກ່າວຕໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຮັບພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຈຸດຈົບ
ທີຶ່ພຣະອົງປະກາດແມ່ນຈຸດຈົບຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ, ບໍ່ແມ່ນພຽງຈຸດຈົບຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ.
ພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດຢ່າງພິເສດຕໍ່ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ຫື ພຣະອົງບໍ່ຫອກລວງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ, ພຣະອົງ
ປະຕິບັດພາລະກິດເພືຶ່ອທຸກຄົນ ແລະ ກ່າວຕໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດອົງນີົ້ຈຶ່ງໄດ້ຈັດມະນຸດຊາດທັງປວງຕາມປະເພດໄວ້ແລ້ວ, ໄດ້ພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງ
ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຈັດກຽມຈຸດໝາຍປາຍທາງທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຈົົ້າ
ພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນປະເທດຈີນ, ໃນຄວາມເປນຈິງ ພຣະອົງໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວ
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ກັບພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງແລ້ວ. ພຣະອົງບໍ່ສາມາດລຖ້າຈົນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້
ເຜີຍແຜ່ທ່າມກາງມວນມະນຸດຊາດກ່ອນທີຶ່ຈະກ່າວຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຈັດກຽມເທືຶ່ອລະບາດ
ກ້າວ. ນັົ້ນຈະບໍ່ຊ້າເກີນໄປບ? ບັດນີົ້ ພຣະອົງສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດໃນອະນາຄົດສໍາເລັດກ່ອນ
ລ່ວງໜ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ຍ້ອນຜູ້ທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງ
ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງຫວງຫາຍພາຍໃນຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນ ພຣະອົງຈະເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ໆມະນຸດຄວນປະຕິບັດ; ນີົ້ແມ່ນຫັກການແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງ
ພຽງແຕ່ສາມາດດໍາລົງຊີວິດກັບມະນຸດໃນເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມມະນຸດຈົນພາລະກິດ
ຂອງຍຸກຈະສິົ້ນສຸດລົງ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ ພຣະອົງຈຶ່ງທໍານາຍພາລະກິດໃນ
ອະນາຄົດຂອງພຣະອົງກ່ອນລ່ວງໜ້າໄດ້. ຫັງຈາກນັົ້ນ, ພຣະອົງຈະຈັດມະນຸດທັງປວງຕາມປະເພດ
ໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດຊາດຈະເຂົົ້າສູ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທືຶ່ອລະກ້າວຕາມພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫົບໜີໄດ້ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສິຶ່ງນີົ້. ສະນັົ້ນ, ໃນອະນາຄົດ
ຍຸກຈະຖືກນໍາພາໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນນໍາພາໂດຍພຣະວິນຍານ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງ. ຖ້າພາລະກິດນັົ້ນຖືກ
ປະຕິ ບັດ ໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ໂດຍກົ ງ ມັນກຈະບໍ່ເກີ ດຜົນຫຍັງເລີ ຍ . ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດນັົ້ນ, ພາລະກິດກຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ເລີຍ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດກ
ຈະບໍ່ດົນໃຈ. ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມຊ
ີ ີວິດຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງມີຄວາມໝາຍ ຫື ບໍ່
ແລະ ມັນເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຫຍັງ ແລະ ມັນຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອຫຍັງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້
ເຕັມໄປດ້ວຍສິດອໍານາດ ແລະ ສະຕິປນຍາ ຫື ບໍ່ ແລະ ມັນມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍທີຶ່ສຸດ ຫື ບ.ໍ່
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ, ເພືຶ່ອ
ເຫັນແກ່ການເອົາຊະນະຊາຕານ ແລະ ເພືຶ່ອການເປນພະຍານທ່າມກາງທຸກສິງຶ່ ໃຫ້ກັບພຣະອົງເອງ.
ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດຕ້ອງມີຄວາມໝາຍຫາຍ. ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດຖືກ
ຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ມັນຖືກເຮັດໃຫ້ຕາບອດສະໜິດ ແລະ ຖືກທໍາລາຍຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ.
ເຫດຜົນທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດວ່າ ເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ
ກຍ້ອນວ່າ ເປົັ້າໝາຍທີພ
ຶ່ ຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ລອດພົົ້ນແມ່ນມະນຸດ ຜູ້ທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຍ້ອນ
ຊາຕານຍັງເຊືຶ່ອເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດເພືຶ່ອລົບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ
ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄືພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ມະນຸດກຍັງເປນເປົັ້າ
ໝາຍຂອງຄວາມລອດພົນ
ົ້ ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນທໍານອງນີ,ົ້ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຈຶ່ງຈໍາເປນຕ້ອງມີ. ຊາຕານເຮັດໃຫ້ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ມະນຸດກາຍເປນຕົວ
ຕົນຂອງຊາຕານ ແລະ ກາຍເປນເປົັ້າໝາຍທີຶ່ຈະຖືກພຣະເຈົົ້າເອົາຊະນະ. ໃນທໍານອງນີົ້, ພາລະກິດແຫ່ງ
ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອມະນຸດຊາດໃຫ້ພົົ້ນຈຶ່ງເກີດຂົ້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ
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ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງກາຍເປນມະນຸດເພືຶ່ອຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ເປນຈິງທີຶ່ສຸດ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ
ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ພຣະອົງກໍາລັງຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອ
ໜັງ. ເມືຶ່ອພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນອານາຈັກຝ່າຍ
ວິນຍານ ແລະ ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງໃນອານາຈັກຝ່າຍວິນຍານນັົ້ນເປນຈິງ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຜູ້ທີຶ່ຖືກເອົາຊະນະແມ່ນມະນຸດ, ມະນຸດທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຖືກເອົາ
ຊະນະແມ່ນຕົວຕົນຂອງຊາຕານ (ແນ່ນອນ, ນີົ້ກຍັງແມ່ນມະນຸດ), ຜູ້ທີຶ່ເປນສັດຕູກັບພຣະອົງ ແລະ ຜູ້
ທີຶ່ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໃນທີຶ່ສຸດກຍັງແມ່ນມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ມັນຍິຶ່ງຈໍາເປນສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະ
ກາຍເປນມະນຸດທີຶ່ມີຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງສິຶ່ງຖືກສ້າງ ເພືຶ່ອວ່າພຣະອົງຈະສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານຢ່າງ
ແທ້ຈິງ, ເພືອ
ຶ່ ເອົາຊະນະມະນຸດຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ ແລະ ມີຮ່າງກາຍທີຶ່ຄືກບ
ັ ພຣະອົງ ແລະ ເພືຶ່ອ
ຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຜູ້ທີຶ່ມີຮ່າງກາຍຄືກັບພຣະອົງ ແລະ ຖືກຊາຕານທໍາລາຍ. ສັດຕູຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນມະນຸດ, ເປົັ້າໝາຍແຫ່ງການເອົາຊະນະຂອງພຣະອົງກແມ່ນມະນຸດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍແຫ່ງຄວາມ
ລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງກແມ່ນມະນຸດ ຜູ້ທີຶ່ຖືກພຣະອົງສ້າງ. ສະນັົ້ນ ພຣະອົງຕ້ອງກາຍເປນມະນຸດ ແລະ
ດ້ວຍວິທີນີົ້ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈຶ່ງງ່າຍທີຶ່ສຸດ. ພຣະອົງສາມາດເອົາຊະນະຊາຕານ ແລະ ເອົາຊະນະ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍເຫືອມະນຸດຊາດໃຫ້ພົົ້ນ. ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງນີົ້
ທໍາມະດາ ແລະ ເປນຈິງ, ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາ ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເປນ
ມະນຸດ ແຕ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເປນທັງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພຣະອົງ ແລະ
ມະນຸດ ແລະ ມັນເປນສັນຍາລັກແຫ່ງຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ເນືອ
ົ້ ໜັງແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງເຈດຕະນາຈະປະຕິບັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນ
ເນືົ້ອໜັງສໍາເລັດໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສໍາເລັດທ່າມກາງມະນຸດ. ຖ້າບໍ່ເປນແບບ
ນັົ້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດກຈະວ່າງເປົົ່າ ແລະ ມີຮອຍດ່າງຕະຫອດໄປ. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດຕໍ່ສກ
ູ້ ັບວິນຍານຂອງຊາຕານ ແລະ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ທໍາມະຊາດເດີມຂອງມະນຸດ
ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມກບໍ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງບໍ່ສາມາດ
ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈງິ ຈັກເທືຶ່ອ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດເອົາ
ຊະນະມະນຸດຊາດໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາມະນຸດຊາດທັງປວງໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້, ແລ້ວການຄຸມ
້ ຄອງຂອງພຣະອົງກຈະບໍ່
ສິົ້ນສຸດຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ມະນຸດຊາດທັງໝົດຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າສູ່ການພັກຜ່ອນໄດ້. ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່
ສາມາດເຂົົ້າສູກ
່ ານພັກຜ່ອນຮ່ວມກັບສິຶ່ງຖືກສ້າງທັງປວງຂອງພຣະອົງ, ກຈະບໍ່ມີຜົນຕາມມາສໍາລັບ
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງດັົ່ງກ່າວຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະຫາຍໄປໃນທີຶ່ສຸດ.
ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງບໍ່ມີສິດອໍານາດ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດກໄດ້ບັນລຸຜົນຂອງມັນ
ແລ້ວ. ນີແ
ົ້ ມ່ນທິດທາງພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຫີກເວັນ
ົ້ ບໍ່ໄດ້. ບໍ່ວ່າເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງຈະມີສິດອໍານາດ
ຫື ບ,ໍ່ ຕາບໃດທີພ
ຶ່ ຣະອົງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ, ແລ້ວພຣະອົງກເປນພຣະເຈົົ້າ
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ເອງ. ບໍ່ວ່າເນືົ້ອໜັງນີົ້ຈະທໍາມະດາ ແລະ ປົກກະຕິ ຫື ບ,ໍ່ ພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງ
ຄວນເຮັດໄດ້ ກໍ່ຍ້ອນເນືົ້ອໜັງນີົ້ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຽງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ເຫດຜົນທີຶ່ເນືົ້ອໜັງ
ນີົ້ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍ່ຍ້ອນແກ່ນແທ້ຂ້າງໃນຂອງພຣະອົງບໍ່ຄືກັບ
ມະນຸດຄົນໃດ ແລະ ເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ແມ່ນຍ້ອນຕົວຕົນ
ຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກມະນຸດທົົ່ວໄປ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ສໍາຄັນຫາຍຕໍ່ມະນຸດຊາດ ເພາະວ່າພຣະອົງເປນ
ມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ, ເພາະພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດ
ປົກກະຕິທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເພາະວ່າພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພົົ້ນຈາກ
ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມ, ມະນຸດຜູ້ທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ເຖິງແມ່ນພຣະອົງ
ຄ້າຍຄືກັບມະນຸດ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດກສໍາຄັນຕໍ່ມະນຸດຫາຍກວ່າຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່ມີຄຸນຄ່າສູງ
ສົົ່ງ, ຍ້ອນວ່າພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້,
ສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ຫາຍກວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສາມາດຮັບເອົາ
ມະນຸດຊາດໄດ້ຢ່າງສົມບູນກວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜົນຕາມມາກຄື ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງນີົ້ທໍາ
ມະດາ ແລະ ປົກກະຕິ, ການທີຶ່ພຣະອົງປະກອບສ່ວນຕໍ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງພຣະອົງຕໍ່
ການຢູ່ລອດຂອງມະນຸດຊາດເຮັດໃຫ້ພຣະອົງມີຄ່າຢ່າງສູງ ແລະ ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງ
ຂອງເນືົ້ອໜັງນີແ
ົ້ ມ່ນບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ສາມາດທໍາລາຍ
ຊາຕານໂດຍກົງ, ພຣະອົງກສາມາດໃຊ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ເອົາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລະ ເອົາ
ຊະນະຊາຕານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາຕານຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງຢ່າງສົມບູນ. ມັນເປນ
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດເອົາຊະນະຊາຕານໄດ້ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫອ
ື
ມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ທໍາລາຍຊາຕານໂດຍກົງ, ແຕ່ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນການເອົາຊະນະມະນຸດຊາດແທນ ຜູ້ເຊິຶ່ງໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້
ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ກັບ ພຣະອົງເອງໄດ້ດີກວ່າສິຶ່ງຖືກສ້າງຂົ້ນຂອງພຣະອົງ ແລະ
ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກຄວາມເສືຶ່ອມຊາມໄດ້ດີກວ່າ. ການເອົາຊະນະຊາຕານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເປນພະຍານທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ດົນບັນດານໃຈກວ່າການ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທໍາລາຍຊາຕານໂດຍກົງ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ສ້າງໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງໃນທ່າມກາງສິງຶ່ ຖືກ
ສ້າງຂອງພຣະອົງໄດ້ດີກວ່າ.
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ແ ກ່ນ ແ ທ ້ຂອງເນ ືົ້ອ ໜ ັງ ທ ີຶ່ພ ຣະ ເຈົົ້າ ສະ ຖິດ ຢູ່
ພຣະເຈົົ້າໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດຂອງພຣະອົງ ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ເປນເວລາສາມສິບສາມປີເຄິຶ່ງ ແລະ ພຣະອົງປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງເປນເວລາພຽງແຕ່ສາມປີ
ເຄິຶ່ງຈາກບັນດາປີເຫົົ່ານັົ້ນ. ທັງໃນໄລຍະເວລາທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ກ່ອນເວລາທີຶ່ພຣະອົງ
ເລີຶ່ມປະຕິບັດພາລະກິດ, ພຣະອົງມີຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ. ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ກັບຄວາມເປນ
ມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງເປນເວລາສາມສິບສາມປີເຄິຶ່ງ. ຕະຫອດໄລຍະເວລາສາມປີເຄິຶ່ງສຸດ
ທ້າຍນັົ້ນ ພຣະອົງເປີດເຜີຍຕົນເອງວ່າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ກ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະອົງເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງປາກົດຕົວດ້ວຍຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ສາມັນ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ສະແດງເຄືຶ່ອງໝາຍເຖິງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຽງແຕ່ຫັງຈາກພຣະອົງເລີຶ່ມ
ຕົົ້ນທີຶ່ປະຕິບດ
ັ ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງເປນທາງການ ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງຈງຶ່ ໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍອອກ. ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນໄລຍະເວລາຊາວເກົົ້າປີທໍາອິດສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ພຣະອົງເປນມະນຸດທີຶ່ແທ້ຈິງ, ເປນບຸດຂອງມະນຸດ ແລະ ເປນຮ່າງກາຍທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງ, ຍ້ອນພັນທະ
ກິດຂອງພຣະອົງພຽງແຕ່ເລີຶ່ມຕົົ້ນຢ່າງຈິງຈັງຫງັ ຈາກອາຍຸໄດ້ຊາວເກົົ້າປີ. “ການບັງເກີດເປນມະນຸດ”
ແມ່ນ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງ; ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດຊາດໃນ
ລັກສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງ. ສະນັົ້ນ ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຕ້ອງບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະອົງຕ້ອງເປນເນືົ້ອໜັງ
ກ່ອນ, ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ; ນີົ້ແມ່ນຂໍ້ກໍານົດເບືົ້ອງຕົົ້ນໂດຍພືົ້ນຖານທີຶ່ສຸດ.
ຕາມຄວາມເປນຈິງ ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນ ພຣະເຈົົ້າມີຊີວິດ
ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ,
ກາຍມາເປນມະນຸດ. ຊີວິດທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສາມາດແບ່ງອອກເປນ
ສອງຂັົ້ນຕອນ. ຂັົ້ນຕອນທີໜຶ່ງແມ່ນຊີວິດທີຶ່ພຣະອົງມີກອ
່ ນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ.
ພຣະອົງມີຊີວິດໃນຄອບຄົວມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ, ຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຢ່າງສິົ້ນເຊີງ, ເຊືຶ່ອ
ຟງສິນທໍາທີຶ່ປົກກະຕິ ແລະ ກົດເກນແຫ່ງຊີວິດມະນຸດ, ມີຄວາມຕ້ອງການແບບມະນຸດປົກກະຕິ
(ອາຫານ, ເຄືຶ່ອງນຸ່ງ, ການຫັບນອນ, ທີຶ່ພັກອາໄສ), ມີຄວາມອ່ອນແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລະ ມີ
ຄວາມຮູ້ສກແບບມະນຸດປົກກະຕິ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ໃນລະຫວ່າງຂັົ້ນຕອນທໍາອິດນັົ້ນ ພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ, ທໍາມະດາຢ່າງສິນ
ົ້ ເຊີງ, ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນທຸກກິດຈະກໍາທີຶ່ປົກກະຕິຂອງມະນຸດ. ຂັົ້ນຕອນທີສອງແມ່ນຊີວິດທີຶ່ພຣະອົງມີຫັງຈາກເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນ
ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຍັງດໍາລົງຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ໂດຍມີເປືອກ
ນອກຂອງມະນຸດທໍາມະດາ, ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງໝາຍສໍາຄັນພາຍນອກທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ. ແຕ່ພຣະອົງ
ມີຊີວິດເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງພັນທະກິດຂອງພຣະອົງແທ້ໆ ແລະ ໃນໄລຍະເວລານັົ້ນ ຄວາມເປນ
ມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງມີຢູ່ເພືຶ່ອສະໜັບສະໜູນພາລະກິດທີຶ່ທໍາມະດາແຫ່ງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ
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ຂອງພຣະອົງຢ່າງສິົ້ນເຊີງ, ຍ້ອນເວລານັົ້ນ ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຈົນ
ເຖິງຈຸດທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້. ສະນັົ້ນ ຂັົ້ນຕອນທີສອງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ, ເມືຶ່ອມັນ
ເປນຊີວິດທີຶ່ມີທັງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສົມບູນ. ໃນລະຫວ່າງຂັນ
ົ້
ຕອນທໍາອິດຂອງຊີວິດຂອງພຣະອົງ ເຫດຜົນທີຶ່ເຮັດພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະ
ດາຢ່າງສິົ້ນເຊີງກຍ້ອນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງຍັງບໍ່ສາມາດຮັກສາພາລະກິດທີຶ່ສັກສິດທັງໝົດ
ເທືຶ່ອ, ຍັງບໍ່ເຕີບໃຫຍ່ເທືຶ່ອ; ພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງເຕີບໃຫຍ່ເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງ
ສາມາດຮັບແບກພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພັນທະກິດທີຶ່ພຣະອົງ
ຄວນປະຕິບັດໄດ້. ຍ້ອນພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງ ພຣະອົງຈຶ່ງຕ້ອງເຕີບໂຕ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ຂັົ້ນຕອນທໍາ
ອິດຂອງຊີວິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ໃນຂະນະທີຶ່ຂັົ້ນຕອນທີສອງນັົ້ນ
ຍ້ອນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະ
ກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ແລ້ວ, ຊີວິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດດໍາລົງຢູ່ມໃີ ນລະຫວ່າງພັນທະກິດນີົ້
ຈຶ່ງຢູ່ໃນທັງຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ຊ່ວງເວລາທີຶ່ພຣະອົງ
ກໍາເນີດ ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍປະຕິບັດໝ
າຍສໍາຄັນທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ ແລະ ການອັດສະຈັນຕ່າງໆ ແລ້ວພຣະອົງກຈະບໍ່ມີແກ່ນແທ້ທາງ
ຮ່າງກາຍ. ສະນັົ້ນ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າມີຢູ່ກເພືອ
ຶ່ ເຫັນແກ່ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງທາດແທ້ຝ່າຍ
ຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ; ບໍ່ມີເນືົ້ອໜັງໃດທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ຄົນທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມ
ເປນມະນຸດກບໍ່ແມ່ນມະນຸດ. ເມືຶ່ອເປນແນວນີົ້ຄວາມເປນມະນຸດແຫ່ງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງເປນ
ຄຸນສົມບັດທາງທໍາມະຊາດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການເວົົ້າວ່າ “ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ
ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ພຣະອົງເປນສິຶ່ງສັກສິດຢ່າງສິົ້ນເຊີງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດເລີຍ” ແມ່ນການໝິຶ່ນ
ປະໝາດ ຍ້ອນວ່າປະໂຫຍກນີົ້ແມ່ນບໍ່ເປນຈິງ ແລະ ລະເມີດຫັກການແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ.
ແມ່ນແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຍັງດໍາລົງຢູ່ດ້ວຍຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງໃນເປືອກນອກຂອງມະນຸດ ໃນເວລາພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ;
ພຽງແຕ່ວ່າ ໃນເວລານັົ້ນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຢ່າງດຽວໃນການເຮັດໃຫ້
ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາ. ສະນັົ້ນ ຕົວແທນຂອງ
ພາລະກິດກຄືຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສະຖິດຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ. ມັນແມ່ນຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ ແຕ່ຜູ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ໂດຍແກ່ນແທ້ແລ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຖືກກະທໍາ
ໂດຍຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສົມບູນຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ຜູ້ທີຶ່
ປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ຄົນໆໜຶ່ງສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະອົງເປນມະນຸດ ແລະ
ຍັງເປນພຣະເຈົົ້າ, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຊີວິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ມີເປືອກນອກຂອງ
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ມະນຸດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ ແຕ່ພ້ອມນັົ້ນ ກຍັງມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າອີກດ້ວຍ. ຍ້ອນພຣະອົງ
ເປນມະນຸດທີຶ່ມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ພຣະອົງຈງຶ່ ຢູ່ເໜືອມະນຸດທຸກຄົນທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ, ຢູ່ເໜືອ
ມະນຸດທຸກຄົນທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ທ່າມກາງທຸກຄົນທີຶ່ມີ
ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຄືກັບພຣະອົງ, ທ່າມກາງທຸກຄົນທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ, ມີພຽງແຕ່ພຣະອົງເອງທີຶ່
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ສ່ວນຄົນອືຶ່ນໆແມ່ນເປນມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ມີຄວາມເປນມະນຸດແລ້ວ, ມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນບໍ່ມສ
ີ ິຶ່ງໃດນອກຈາກຄວາມເປນ
ມະນຸດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດນັົ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງ: ໃນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ
ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ ແຕ່ທີຶ່ສໍາຄັນກວ່ານັົ້ນກຄືມີຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະອົງສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກການປາກົດຕົວພາຍນອກຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ ແລະ
ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະເຫັນໄດ້. ຍ້ອນ
ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງສະແດງອອກພຽງແຕ່ໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງມີຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ເໜືອທໍາມະຊາດແບບທີຶ່ມະນຸດໄດ້ຈິນຕະນາການໃຫ້ເປນ, ໃຫ້ມັນເປນເລືຶ່ອງທີຶ່ຍາກທີຶ່ສຸດສໍາລັບ
ມະນຸດຈະເຫັນໄດ້. ເຖິງແມ່ນໃນປດຈຸບັນ ຜູ້ຄົນແມ່ນຍາກຫາຍທີຶ່ຈະຢງົ່ ເຖິງແກ່ນແທ້ອັນແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ແມ່ນແຕ່ຫງັ ຈາກທີຶ່ເຮົາໄດ້ກ່າວຢ່າງຍືດຍາວແບບນີົ້ ເຮົາຄາດວ່າ
ມັນຍັງເປນສິຶ່ງທີຶ່ລກລັບຕໍ່ພວກເຈົົ້າຫາຍຄົນ. ໃນຄວາມເປນຈິງ ບັນຫານີົ້ງ່າຍຫາຍ: ຕັົ້ງແຕ່ພຣະເຈົົ້າ
ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄວາມເປນມະນຸດ
ແລະ ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ. ການປະສົມປະສານນີົ້ຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າເອງ, ພຣະເຈົົ້າເອງເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
ຊີວິດທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູດໍາລົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກແມ່ນຊີວິດທໍາມະດາຂອງເນືົ້ອໜັງ. ພຣະອົງດໍາລົງ
ຊີວິດໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ປົກກະຕິຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ນັົ້ນກຄື
ການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ຫື ເພືຶ່ອຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ
ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ເພືຶ່ອກະທໍາສິຶ່ງທີຶ່ພິເສດຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວມັນເອງເປນສ່ວນໃຫຍ່ ຈົນກະ
ທັງພຣະອົງເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ຊີວິດຂອງພຣະອົງກ່ອນອາຍຸຊາວເກົົ້າປີ, ກ່ອນພຣະອົງ
ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ຄືຫັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງພຽງພແລ້ວວ່າ ພຣະອົງເປນພຽງ
ຮ່າງກາຍທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາ. ຍ້ອນສິຶ່ງນີົ້ ແລະ ຍ້ອນພຣະອົງຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພັນທະກິດ
ຂອງພຣະອົງ, ຜູ້ຄົນບໍ່ໄດ້ເຫັນສິຶ່ງສັກສິດໃນຕົວພຣະອົງ, ບໍ່ໄດ້ເຫັນຫຍັງ ນອກຈາກສິຶ່ງທີຶ່ເກີນມະນຸດ
ປົກກະຕິ, ນັົ້ນກຄື ມະນຸດທໍາມະດາສາມັນ, ດັົ່ງໃນເວລານັົ້ນ ມີບາງຄົນເຊືຶ່ອວ່າພຣະອົງເປນລູກຊາຍ
ຂອງໂຢເຊບ. ຜູ້ຄົນຄິດວ່າ ພຣະອົງເປນລູກຊາຍຂອງມະນຸດທໍາມະດາ ພວກເຂົາບໍ່ມີທາງບອກໄດ້ເລີຍ
ວ່າ ພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ; ແມ່ນແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາການປະຕິບັດ
ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງປະຕິບັດສິຶ່ງອັດສະຈັນຫາຍຢ່າງ, ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ກຍັງເວົົ້າວ່າ ພຣະອົງ
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ເປນລູກຊາຍຂອງໂຢເຊບ ຍ້ອນພຣະອົງເປນພຣະຄຣິດທີຶ່ມີເປືອກນອກຂອງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະ
ດາ. ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ທັງສອງສິຶ່ງນີົ້ເກີດຂົ້ນເພືອ
ຶ່
ບັນລຸຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດ ເຊິຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສະຖິດ
ເຂົົ້າສູ່ເນືົ້ອໜັງມະນຸດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ກາຍມາເປນມະນຸດທໍາມະດາຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ຄວາມເປນມະນຸດ
ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງກ່ອນທີຶ່ພຣະອົງເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັົ້ນ ເປນຫັກຖານພິສູດ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາ; ແລະ ຫັງຈາກພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດກຍັງພິສດ
ູ
ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຍັງເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ຍ້ອນວ່າພຣະອົງປະຕິບັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງ
ອັດສະຈັນ, ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍຜ່ານເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ.
ເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດສິຶ່ງອັດສະຈັນກຍ້ອນວ່າ ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງເກີດຈາກສິດ
ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ.່ ພຣະອົງໄດ້ມີສິດອໍານາດ
ນີົ້ກຍ້ອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປນເນືົ້ອໜັງ. ການ
ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງປະຕິບັດໃນພັນທະກິດ
ຂອງພຣະອົງ, ມັນເປນການສະແດງອອກຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງທີຶ່ເຊືຶ່ອງຊ້ອນຢູ່ໃນ
ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະສະແດງໝາຍສໍາຄັນໃດກຕາມ ຫື ພຣະອົງ
ສະແດງສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງແນວໃດກຕາມ ພຣະອົງກຍັງຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ
ຍັງເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາ. ຈົນເຖິງຈຸດທີຶ່ພຣະອົງຟືັ້ນຄືນຊີບຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນ,
ພຣະອົງກໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາ. ການປະທານພຣະຄຸນ, ການຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ
ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍທັງໝົດແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນສ່ວນຂອງພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພວກມັນກ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ. ກ່ອນທີຶ່ພຣະອົງຈະ
ໄປທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະເຮັດຫຍັງກຕາມ ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍອອກຈາກເນືົ້ອໜັງມະນຸດທໍາມະ
ດາຂອງພຣະອົງເລີຍ. ພຣະອົງເອງເປນພຣະເຈົົ້າ, ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແຕ່
ຍ້ອນພຣະອົງເປນເນືອ
ົ້ ໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ, ພຣະອົງກິນອາຫານ ແລະ ນຸງ່ ເສືົ້ອ
ຜ້າ, ມີຄວາມຕ້ອງການແບບມະນຸດປົກກະຕິ, ມີເຫດຜົນແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລະ ມີຈິດໃຈແບບ
ມະນຸດປົກກະຕິ. ທັງໝົດນີົ້ເປນຫັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ພຣະອົງເປນມະນຸດທໍາມະດາ ເຊິຶ່ງ
ພິສູດວ່າເນືົ້ອໜັງບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີມ
ຶ່ ີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ
ບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ. ໜ້າທີຶ່ຂອງພຣະອົງກຄືການເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດຂອງພຣະເຈົົ້າສໍາເລັດລົງ, ເພືອ
ຶ່ ສໍາເລັດພັນທະກິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດ
ໃນຄັົ້ງທໍາອິດທີຶ່ຄວນປະຕິບັດ. ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດກຄືມະນຸດທໍາມະດາສາມັນ,
ປົກກະຕິປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ; ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ເອົາຊະນະຊາຕານ. ການບັງເກີດເປນມະນຸດໝາຍຄວາມວ່າ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ; ພາລະກິດ
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ທີຶ່ເນືົ້ອໜັງປະຕິບັດແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງພຣະວິນຍານ ເຊິຶ່ງກາຍມາເປນຈິງໃນເນືົ້ອໜັງ, ສໍາແດງອອກ
ຜ່ານເນືົ້ອໜັງ. ບໍ່ມີໃຜ ນອກຈາກເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້
ບັງເກີດເປນມະນຸດສໍາເລັດລົງໄດ້; ຄືວ່າ ມີພຽງແຕ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດຈາກພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມເປນ
ມະນຸດທໍາມະດານີົ້ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງອືຶ່ນໃດທີຶ່ສາມາດສະແດງພາລະກິດອັນສັກສິດໄດ້. ໃນລະຫວ່າງການ
ມາຄັົ້ງທໍາອິດຂອງພຣະອົງ ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາກ່ອນອາຍຸຊາວເກົົ້າປີ, ຖ້າ
ທັນທີທຶ່ີພຣະອົງກໍາເນີດ ພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດສິຶ່ງອັດສະຈັນໄດ້ , ຖ້າທັນທີທຶ່ີພຣະອົງຮຽນເວົົ້າ
ພຣະອົງສາມາດກ່າວພາສາແຫ່ງສະຫວັນໄດ້, ຖ້າຊ່ວງເວລາທີຶ່ພຣະອົງກ້າວຂາຄັົ້ງທໍາອິດເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ ພຣະອົງສາມາດເຂົາົ້ ໃຈທຸກບັນຫາພາຍໃນໂລກ, ແຍກແຍະຄວາມຄິດ ແລະ ເຈດຕະນາຂອງ
ທຸກຄົນອອກ, ບຸກຄົນດັງົ່ ກ່າວກຈະບໍ່ຖືກເອີົ້ນວ່າມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ເນືົ້ອໜັງດັົ່ງກ່າວກຈະບໍ່ຖືກ
ເອີົ້ນວ່າ ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ. ຖ້າສິຶ່ງນີົ້ເປນຈິງກັບພຣະຄຣິດ ແລ້ວຄວາມໝາຍ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງ
ການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະສູນເສຍໄປ. ການທີຶ່ພຣະອົງມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ
ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດມະນຸດໃນເນືົ້ອໜັງ; ຄວາມເປນຈິງທີຶ່ພຣະອົງຜ່ານ
ຂະບວນການເຕີບໂຕຂອງມະນຸດທີຶ່ເປນປົກກະຕິຍັງສໍາແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງທໍາ
ມະດາ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກເປນຫັກຖານພຽງພວ່າ ພຣະອົງຄືພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ. ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັ
ງກຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ; ເວົົ້າອີກຢ່າງກຄື ຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດຈໍາ
ເປນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຜ່ານເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເຮັດຜ່ານໃນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ. ນີົ້ແມ່ນເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່
ຕ້ອງໃຫ້ມີກ່ອນດໍາເນີນພາລະກິດ ສໍາລັບ “ພຣະທໍາກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ” ແລະ ສໍາລັບ “ການປະກົດ
ຂອງພຣະທໍາໃນເນືົ້ອໜັງ” ແລະ ມັນຄືເລືຶ່ອງລາວທີຶ່ແທ້ຈິງທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງຫັງການບັງເກີດເປນມະນຸດສອງ
ຄັົ້ງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນອາດເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຢຊູເຮັດສິຶ່ງອັດສະຈັນຕະຫອດຊີວິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງ
ບໍ່ສະແດງໝາຍສໍາຄັນຂອງຄວາມເປນມະນຸດຈົນກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກສິົ້ນ
ສຸດລົງ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການແບບມະນຸດປົກກະຕິ ຫື ມີຄວາມອ່ອນແອ ຫື ຄວາມຮູ້ສກ
ແບບມະນຸດ, ບໍ່ຕ້ອງການສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນພືົ້ນຖານຂອງຊີວິດ ຫື ມີຄວາມຄິດແບບມະນຸດທໍາມະດາ.
ພວກເຂົາຈິນຕະນາການວ່າພຣະອົງມີພຽງແຕ່ຈິດໃຈທີຶ່ເໜືອມະນຸດ, ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ເໜືອທໍາມະ
ຊາດ. ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງບໍ່ຄວນມີຄວາມຄິດ ແລະ ມີ
ຊີວິດຄືກັບມະນຸດທໍາມະດາ, ເຊືຶ່ອວ່າມີພຽງບຸກຄົນທໍາມະດາ ທີຶ່ເປນມະນຸດແທ້ຈິງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດມີ
ຄວາມຄິດແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລະ ມີຊີວິດແບບມະນຸດທໍາມະດາ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄວາມຄິດ ແລະ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດທັງໝົດ ແລະ ແນວຄິດເຫົົ່ານີົ້ຂັດກັນກັບເຈດຕະນາເດີມຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການຄິດແບບມະນຸດທໍາມະດາສະໜັບສະໜູນເຫດຜົນແບບມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ
ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ; ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາສະໜັບສະໜູນໜ້າທີຶ່ທໍາມະດາຂອງ
ເນືົ້ອໜັງ; ແລະ ໜ້າທີຶ່ທາໍ ມະດາຂອງເນືົ້ອໜັງກເຮັດໃຫ້ຊີວິດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງເນືົ້ອໜັງຢູ່ໃນຄວາມ
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ສົມບູນຂອງເນືົ້ອໜັງ. ມີພຽງແຕ່ການປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງດັົ່ງກ່າວ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງສາມາດ
ບັນລຸຈຸດປະສົງແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງໄດ້. ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດມາເປນມະນຸດມີ
ພຽງແຕ່ເປືອກນອກຂອງເນືົ້ອໜັງ ແຕ່ບໍ່ຄິດແບບມະນຸດທໍາມະດາ ແລ້ວເນືົ້ອໜັງນີົ້ຈະບໍ່ມີເຫດຜົນ
ຂອງມະນຸດເລີຍ ແຮງໄກທີຶ່ຈະມີຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ແທ້ຈິງ. ເນືົ້ອໜັງແບບນີົ້ ທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມ
ເປນມະນຸດ ຈະສາມາດສໍາເລັດພັນທະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຄວນປະຕິບັດໄດ້ແນວໃດ?
ຄວາມຄິດທໍາມະດາສະໜັບສະໜູນທຸກລັກສະນະຂອງຊີວິດມະນຸດ; ຫາກປາສະຈາກຄວາມຄິດທໍາມະ
ດາ ຄົນໜຶ່ງຈະບໍ່ແມ່ນມະນຸດ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມຄິດທໍາມະດາແມ່ນຄົນທີຶ່ປ່ວຍ
ທາງຈິດ ແລະ ພຣະຄຣິດທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ ມີແຕ່ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້
ວ່າເປນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ແລ້ວເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ
ຈະສາມາດບໍ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາໄດ້ແນວໃດ? ມັນບໍ່ແມ່ນເປນການໝິຶ່ນປະໝາດບທີຶ່ເວົົ້າ
ວ່າ ພຣະຄຣິດບໍ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ? ທຸກກິດຈະກໍາທີຶ່ມະນຸດທໍາມະດາເຂົາົ້ ຮ່ວມແມ່ນອາໄສແນວ
ຄິດທີຶ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງມະນຸດ. ຫາກປາສະຈາກສິຶ່ງນັົ້ນ ມະນຸດຈະປະພດຕົວຢ່າງຜິດປົກກະຕິ;
ພວກເຂົາເຖິງກັບຈະບໍ່ສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສີດໍາ ແລະ ສີຂາວ, ດີ ແລະ ຊົົ່ວ; ແລະ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຫັກສິນທໍາຂອງມະນຸດ. ໃນຮູບແບບດຽວກັນ ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ຄິດຄືກັບມະນຸດທໍາມະດາ ແລ້ວພຣະອົງຈະບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງແທ້ຈງິ ທີຶ່ເປນເນືົ້ອ
ໜັງທໍາມະດາ. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ມີແນວຄິດດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ສັກສິດໄດ້. ພຣະອົງ
ຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາແຮງໄກທີຶ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບມະນຸດ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແກ່ນ
ແທ້ຂອງການມາເປນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຈະສູນເສຍໄປ. ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດດໍາລົງຢູ່ ເພືຶ່ອຮັກສາພາລະກິດສັກສິດທີຶ່ທໍາມະດາຜ່ານເນືົ້ອໜັງ; ແນວຄິດແບບ
ມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງສະໜັບສະໜູນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ ແລະ ທຸກ
ກິດຈະກໍາທີຶ່ທໍາມະດາທາງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ. ຄົນໆໜຶ່ງສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ແນວຄິດແບບມະນຸດ
ຂອງພຣະອົງມີຢູ່ ເພືອ
ຶ່ ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າຜ່ານເນືົ້ອໜັງ. ຖ້າເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ມີ
ແນວຄິດແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລ້ວພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຜ່ານເນືົ້ອໜັງໄດ້ ແລະ
ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງເຮັດຜ່ານເນືົ້ອໜັງກບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດມີຄວາມຄິດແບບມະນຸດປົກກະຕິ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກບໍ່ໄດ້ຖືກເຈືອປົນໂດຍຄວາມ
ຄິດຂອງມະນຸດ; ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຄວາມເປນມະນຸດໂດຍໃຊ້ຄວາມຄິດທໍາມະດາພາຍໃຕ້
ເງືຶ່ອນໄຂບັງຄັບທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດດ້ວຍຄວາມຄິດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໂດຍການປະຕິບັດຂອງຄວາມຄິດ
ແບບມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ. ບໍ່ວ່າແນວຄິດຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງຈະສູງສົງົ່ ໜ້ອຍຫາຍພຽງໃດ ໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກຈະບໍ່ໄດ້ມີມົນທິນໂດຍເຫດຜົນ ຫື ການຄິດ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຄົົ້ນຄິດຂົ້ນຈາກແນວຄິດຂອງເນືອ
ົ້ ໜັງຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເປນການສະແດງອອກໂດຍ
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ກົງເຖິງພາລະກິດທີຶ່ສັກສິດຜ່ານຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທຸກພາລະກິດແມ່ນພັນທະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສາໍ ເລັດ, ບໍ່ມີສ່ວນໃດເລີຍທີຶ່ຄົົ້ນຄິດຂົ້ນໂດຍສະໝອງຂອງພຣະອົງ. ຕົວຢ່າງ
ເຊັົ່ນ ການຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນບໍ່ແມ່ນຜົນຈາກແນວ
ຄິດແບບມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດໄດ້ໂດຍມະນຸດຄົນໃດທີຶ່ມີແນວຄິດແບບ
ມະນຸດ. ໃນຮູບແບບດຽວກັນ ພາລະກິດການເອົາຊະນະໃນປດຈຸບັນ ແມ່ນພັນທະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້
ບັງເກີດເປນມະນຸດຕ້ອງປະຕິບັດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມປະສົງຂອງມະນຸດ, ເປນພາລະກິດ
ທີຶ່ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງຄວນປະຕິບັດ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີມະນຸດທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງ
ສາມາດເຮັດໄດ້. ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຕ້ອງມີແນວຄິດແບບມະນຸດທໍາມະດາ, ຕ້ອງມີ
ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ເພາະພຣະອົງຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເປນມະນຸດ
ທີຶ່ມີແນວຄິດທໍາມະດາ. ນີົ້ຄືແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບງັ ເກີດເປນມະນຸດ, ນັົ້ນກຄື
ແກ່ນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ.
ກ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດ ພຣະອົງມີພຽງແຕ່ອາໄສຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ
ຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ມີໃຜຄົົ້ນພົບວ່າ ພຣະອົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ; ຜູ້ຄົນພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງໃນຖານະທີຶ່ເປນມະນຸດທໍາມະດາໂດຍ
ສົມບູນແບບຄົນໜຶ່ງ. ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາທີຶ່ບໍ່ມີຫຍັງພິເສດຢ່າງສິນ
ົ້ ເຊີງຂອງພຣະອົງເປນ
ເຄືຶ່ອງພິສູດວ່າ ພຣະເຈົົ້າບັງເກີດເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນຍຸກແຫ່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ບໍ່ໄດ້ແມ່ນຍຸກແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ເຊິຶ່ງມັນເປນ
ເຄືຶ່ອງພິສູດວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກເຮັດໃຫ້ເປນຈິງໃນເນືົ້ອໜັງມະນຸດຢ່າງສົມບູນ, ໃນຍຸກ
ແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງຈະປະຕິບັດພາລະກິດທັງໝົດ
ຂອງພຣະວິນຍານ. ພຣະຄຣິດທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະວິນຍານເຮັດໃຫ້
ເກີດເປນຈິງ, ເຊິຶ່ງມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ຄວາມຮູ້ສກທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມຄິດແບບ
ມະນຸດ. “ການເຮັດໃຫ້ເກີດເປນຈິງ” ໝາຍເຖິງພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນມະນຸດ ພຣະວິນຍານກາຍມາ
ເປນເນືົ້ອໜັງ; ເວົົ້າງ່າຍໆກຄື ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າເອງສະຖິດໃນເນືົ້ອໜັງໂດຍມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ
ແລະ ສະແດງພາລະກິດທີຶ່ສັກສິດຂອງພຣະອົງຜ່ານສິຶ່ງນັົ້ນ, ນີົ້ຄືຄວາມໝາຍຂອງການເຮັດໃຫ້ເກີດ
ເປນຈິງ ຫື ການບັງເກີດເປນມະນຸດ. ໃນລະຫວ່າງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດ ມັນຈໍາເປນ
ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນການໄຖ່
ບາບ. ເພືຶ່ອໄຖ່ບາບໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງໝົດ ພຣະອົງຕ້ອງມີຄວາມຮັກກະລຸນາ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພ.
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດກ່ອນທີຶ່ພຣະອົງຈະຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນແມ່ນການຮັກສາຄົນປ່ວຍ
ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ເຊິຶ່ງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຈາກຄວາມບາບ ແລະ ຄວາມ
ສົກກະປົກ. ຍ້ອນວ່າ ມັນເປນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ມັນຈຶ່ງຈໍາເປນທີຶ່ພຣະອົງຈະຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລ້ວ
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ສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ເຊິຶ່ງເປນຕົວແທນຂອງພຣະຄຸນໃນຍຸກນັົ້ນ; ຍ້ອນວ່າຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນແນໃສ່ໃນການປະທານພຣະຄຸນ, ເປນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມ
ຊືຶ່ນຊົມຍິນດີ ແລະ ການໃຫ້ພອນທາງວັດຖຼຸ, ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງຄົນທຸກຮູບແບບໃນພຣະເຢຊູ. ນັົ້ນເວົົ້າ
ໄດ້ວ່າ ການຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ການປະທານພຣະຄຸນແມ່ນຄວາມສາມາດຕາມ
ສັນຊາດຕະຍານຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູ ໃນຍຸກແຫ່ງ ພຣະຄຸນ, ສິຶ່ງ ເຫົົ່ານັົ້ນເປນພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະວິ ນຍານເຮັດໃຫ້ເກີດເປນຈິງຜ່ານເນືົ້ອໜັງ. ແຕ່ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ
ພຣະອົງມີຊີວິດໃນເນືົ້ອໜັງມະນຸດ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຢູ່ເໜືອມະນຸດ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຮັກສາຄົນປ່ວຍ
ດ້ວຍວິທີໃດກຕາມ, ພຣະອົງກຍັງມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ຍັງມີຊີວິດແບບມະນຸດປົກກະຕິ.
ເຫດຜົນທີຶ່ເຮົາກ່າວວ່າ ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເນືົ້ອໜັງປະຕິບັດ
ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະວິນຍານ ກເພາະວ່າ ບໍ່ວ່າພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຫຍັງກຕາມ ພຣະອົງ
ປະຕິບັດຜ່ານເນືົ້ອໜັງ. ແຕ່ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ຜູ້ຄົນໄດ້ບໍ່ຖືວ່າ ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງມີ
ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງມະນຸດຢ່າງສົມບູນ, ຍ້ອນເນືົ້ອໜັງນີົ້ສາມາດປະຕິບັດສິຶ່ງອັດສະຈັນໄດ້ ແລະ
ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງແມ່ນສາມາດເຮັດສິຶ່ງທີຶ່ຢູ່ເໜືອມະນຸດໄດ້. ແນ່ນອນ ທຸກສິຶ່ງຢ່າງທີຶ່ເກີດຂົ້ນທັງ
ໝົດເກີດຂົ້ນຫັງຈາກທີຶ່ພຣະອົງເລີຶ່ມຕົົ້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ເຊັົ່ນ ການທີຶ່ພຣະອົງຖືກທົດລອງ
ເປນເວລາສີຶ່ສິບມືົ້ ຫື ການແປງກາຍຢູ່ເທິງພູເຂົາ. ສະນັົ້ນ ດ້ວຍພຣະເຢຊູ ຄວາມໝາຍຂອງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຍັງບໍ່ສົມບູນ, ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດບາງສ່ວນເທົົ່ານັົ້ນ. ຊີວິດ
ທີຶ່ພຣະອົງດໍາລົງຜ່ານເນືົ້ອໜັງກ່ອນເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັົ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບທໍາມະດາ
ທຸກຢ່າງ. ຫັງຈາກພຣະອົງເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດ ພຣະອົງຮັກສາໄວ້ພຽງແຕ່ເປືອກນອກຂອງເນືົ້ອໜັງ
ຂອງພຣະອົງ. ຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນການສະແດງເຖິງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ, ເຊິຶ່ງ
ມັນຢູ່ເໜືອໜ້າທີຶ່ທໍາມະດາຂອງເນືົ້ອໜັງ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແຕກຕ່າງຈາກມະນຸດທີມ
ຶ່ ີເລືອດ ແລະ ເນືົ້ອ. ແນ່ນອນ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງ
ຕ້ອງການອາຫານ, ເສືົ້ອຜ້າ, ການນອນ ແລະ ທີຶ່ພັກອາໄສຄືກັບຄົນອືຶ່ນໆ, ພຣະອົງຕ້ອງການຄວາມ
ຈໍາເປນທັງໝົດທີຶ່ປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສກເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມຄິດຄືກັບມະນຸດທໍາ
ມະດາ. ຜູ້ຄົນຍັງເຫັນວ່າພຣະອົງເປນມະນຸດທໍາມະດາ ຍົກເວັົ້ນແຕ່ວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາເປນ
ສິຶ່ງທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ. ຕາມຄວາມເປນຈິງແລ້ວ ບໍ່ວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດຫຍັງກຕາມ ພຣະອົງມີຊີວິດໃນ
ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງພິເສດ ແລະ ຕາບເທົົ່າທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດນັົ້ນ,
ຄວາມຮູ້ສກຂອງພຣະອົງກທໍາມະດາໂດຍສະເພາະ, ຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງກຊັດເຈນແຈ້ງເປນພິເສດ,
ຫາຍກວ່າມະນຸດທໍາມະດາຄົນອືຶ່ນໆ. ມັນຈໍາເປນສໍາລັບພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດທີຶ່ຈະມີຄວາມ
ຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສກດັງົ່ ກ່າວ, ຍ້ອນພາລະກິດທີສ
ຶ່ ັກສິດຕ້ອງໄດ້ຖືກສະແດງຜ່ານເນືົ້ອໜັງ ເຊິຶ່ງມີ
ຄວາມຮູ້ສກທີຶ່ທໍາມະດາຫາຍ ແລະ ມີຄວາມຄິດທີຶ່ຊັດເຈນຫາຍ, ພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ເນືົ້ອໜັ
ງຂອງພຣະອົງຈຶ່ງຈະສາມາດສະແດງອອກເຖິງພາລະກິດທີຶ່ສັກສິດໄດ້. ຕະຫອດເວລາສາມສິບສາມປີ
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ເຄິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຢຊູມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເຊິຶ່ງພຣະອົງຮັກສາຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ
ຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ຍອ
້ ນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນລະຫວ່າງພັນທະກິດເວລາສາມປີເຄິຶ່ງນັົ້ນ ຜູ້ຄົນຄິດ
ວ່າ ພຣະອົງຢູ່ເໜືອກວ່າສິຶ່ງອືຶ່ນໃດ, ພຣະອົງຢູ່ເໜືອກວ່າທໍາມະຊາດກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ແຕ່ໃນຄວາມເປນ
ຈິງ ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະເຢຊູຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງກ່ອນ ແລະ ຫັງຈາກທີພ
ຶ່ ຣະອົງເລີຶ່ມ
ຕົົ້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ; ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງກຍັງຄືເກົົ່າຕະຫອດເວລາ ແຕ່ວ່າຍ້ອນ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກ່ອນ ແລະ ຫງັ ຈາກທີພ
ຶ່ ຣະອົງເລີຶ່ມຕົົ້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ມີສອງມຸມ
ມອງທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນເກີດຂົ້ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າຜູ້ຄົນຄິດແນວໃດກຕາມ
ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຮັກສາຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ແຕ່ດັົ່ງເດີມຂອງພຣະອົງ
ຕະຫອດເວລາ, ຍ້ອນວ່າ ນັບຕັົ້ງແຕ່ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ,
ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ຫື ບໍ່ກ
ຕາມ, ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງບໍ່ສາມາດລົບລ້າງອອກໄດ້, ຍ້ອນວ່າຄວາມເປນ
ມະນຸດນັົ້ນກຄືແກ່ນແທ້ພືົ້ນຖານຂອງເນືົ້ອໜັງ. ກ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູຈະປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ,
ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງກຢູໃ່ ນສະພາບປົກກະຕິໂດຍສົມບູນ, ມີກິດຈະກໍາທຸກສ່ວນຄືກັບມະນຸດທໍາມະ
ດາທົົ່ວໄປ; ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປາກົດໃນລັກສະນະທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ບໍ່ໄດ້ສະແດງໝ
າຍສໍາຄັນທີຶ່ເປນໜ້າອັດສະຈັນໃດໆ. ໃນເວລານັົ້ນ ພຣະອົງເປນພຽງມະນຸດທໍາມະດາສາມັນຜູ້ໜຶ່ງທີຶ່
ເຄົາລົບບູຊາພຣະເຈົົ້າ ເຖິງແມ່ນການສະແຫວງຫາຂອງພຣະອົງສັດຊືຶ່ ແລະ ຈິງໃຈຫາຍກວ່າຄົນອືຶ່ນໆ
ເທົົ່ານັົ້ນ. ນີົ້ແມ່ນວິທີການສະແດງອອກຂອງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ. ຍ້ອນພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃດເລີຍກ່ອນທີຶ່ຈະເຂົົ້າຮັບພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ຈງຶ່ ບໍ່ມີໃຜຮັບຮູ້ເຖິງຕົວຕົນ
ຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກຄົນອືຶ່ນ, ຍ້ອນພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດສິຶ່ງອັດສະຈັນແມ່ນແຕ່ຢ່າງດຽວ, ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເອງແມ່ນແຕ່ໜ້
ອຍດຽວ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະອົງເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກ
ຮັກສາເປືອກນອກຂອງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ຍັງມີຊີວິດຢູ່ໂດຍໃຊ້ເຫດຜົນແບບມະນຸດ
ທໍາມະດາ ແຕ່ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ, ໄດ້ເຂົົ້າຮັບພັນທະ
ກິດຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດ ທີຶ່ມີເລືອດເນືົ້ອບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງ
ສັນນິຖານວ່າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາໄດ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາຢ່າງ
ສົມບູນ ແຕ່ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ສົມບູນ. ຍ້ອນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ ຜູ້ຄົນຈຶ່ງກ່າວວ່າ ພຣະອົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ. ສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ຜິດພາດ
ຍ້ອນວ່າ ຜູ້ຄົນບໍ່ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການເຂົົ້າໃຈຜິດ
ນີົ້ເກີດຂົ້ນຈາກຄວາມຈິງທີຶ່ວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະແດງຜ່ານເນືົ້ອໜັງ ຄືແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ສກ
ັ ສິດ,
ສະແດງອອກໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ. ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງ
ອາໄສຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງປິດບັງຄວາມທໍາ
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ມະດາຂອງຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີົ້ ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເປນ
ມະນຸດ ມີພຽງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ.
ພຣະເຈົາົ້ ໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດຂອງພຣະອົງ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດສົມບູນ; ພຣະອົງພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງພາລະກິດສົມບູນ ເຊິຶ່ງມັນ
ຈໍາເປນສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງ. ສະນັົ້ນ ເພືຶ່ອທີຶ່ຈະສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ເນືົ້ອໜັງອີກຄັົ້ງ ມີຊີວິດຢູ່ໂດຍຄວາມທໍາມະດາ ແລະ
ຄວາມເປນຈິງທັງໝົດຂອງເນືົ້ອໜັງ ນັົ້ນກຄື ການເຮັດໃຫ້ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່
ທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງພິເສດຢ່າງສົມບູນ ທັງໝົດກເພືຶ່ອສໍາເລັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຍັງເຮັດບໍ່ແລ້ວ
ໃນເນືົ້ອໜັງ. ໃນແກ່ນແທ້ແລ້ວ ການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີຶ່ສອງແມ່ນຄືກັນກັບຄັົ້ງທໍາອິດ ແຕ່ເປນ
ຈິງຫາຍກວ່າເກົົ່າ, ເຖິງກັບທໍາມະດາຫາຍກວ່າຄັົ້ງທໍາອິດ. ຜົນຕາມມາກຄື ຄວາມທຸກທລະມານຂອງ
ການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຜະເຊີນແມ່ນຍິງຶ່ ໃຫຍ່ກວ່າຄັົ້ງທໍາອິດ ແຕ່ຄວາມທຸກທລະມານນີົ້
ເປນຜົນມາຈາກພັນທະກິດຜ່ານເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ, ເຊິຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກການຄວາມທຸກຂອງມະນຸດ
ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ. ມັນຍັງເກີດມາຈາກຄວາມເປນທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມເປນຈິງຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ.
ຍ້ອນພຣະອົງປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາ ແລະ ເປນຈິງຢ່າງສິົ້ນເຊີງ, ເນືົ້ອ
ໜັງຕ້ອງອົດທົນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ຍິງຶ່ ເນືົ້ອໜັງນີົ້ທໍາມະດາ ແລະ ເປນຈິງຫາຍພຽງໃດ
ພຣະອົງກທົນທຸກໃນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງຫາຍພຽງນັົ້ນ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຖ
ຶ່ ືກ
ສະແດງອອກໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາຫາຍ ເຊິຶ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ເໜືອທໍາມະຊາດເລີຍ. ຍ້ອນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ
ທໍາມະດາ ແລະ ຕ້ອງຮັບແບກພາລະກິດແຫ່ງການຊ່ວຍມະນຸດ, ພຣະອົງຍິຶ່ງທົນທຸກຫາຍກວ່າເນືົ້ອໜັງ
ທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ ແລະ ການທົນທຸກທັງໝົດນີົ້ເກີດມາຈາກຄວາມເປນຈິງ ແລະ ຄວາມທໍາມະດາ
ຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ຈາກການທີຶ່ທົນທຸກຂອງເນືົ້ອໜັງທັງສອງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ຮັບໃນ
ຂະນະທີຶ່ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ຄົນໆໜຶ່ງສາມາດເຫັນເຖິງແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດ. ຍິຶ່ງເນືົ້ອໜັງເປນທໍາມະດາພຽງໃດ ພຣະອົງຍິຶ່ງຕ້ອງອົດທົນກັບຄວາມລໍາບາກທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່
ຫາຍພຽງນັົ້ນໃນເວລາທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ; ຍິຶ່ງເມືຶ່ອເນືົ້ອໜັງທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດເປນຈິງຫາຍພຽງ
ໃດ ຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆທີຶ່ຜູ້ຄົນຈະຮັບກຍິຶ່ງຮຸນແຮງຫາຍພຽງນັົ້ນ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍກມີ
ຄວາມສ່ຽງທີຶ່ຈະເກີດຂົ້ນກັບພຣະອົງຫາຍພຽງນັົ້ນ. ແລ້ວຢ່າງໃດກຕາມ ຍິງຶ່ ເນືົ້ອໜັງເປນຈິງຫາຍພຽງ
ໃດ ແລະ ເນືົ້ອໜັງຍິຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພີມ
ຶ່ ແລະ ຄວາມສໍານກທີຶ່ສົມບູນຂອງມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ
ຫາຍພຽງໃດ ພຣະອົງກຍິຶ່ງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງຫາຍພຽງນັົ້ນ. ນັົ້ນມັນ
ແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ, ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງທີຶ່ຍອມສະຫະເພືຶ່ອເປນ
ເຄືຶ່ອງບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບ; ມັນແມ່ນດ້ວຍເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ທີຶ່ເຮັດ
ໃຫ້ພຣະອົງເອົາຊະນະຊາຕານ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພົົ້ນຈາກໄມ້ກາງແຂນຢ່າງສົມບູນ. ແລ້ວມັນ
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ແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງແທ້ໆທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ເອົາຊະນະ ແລະ ເອົາຊະນະຊາຕານ. ມີພຽງແຕ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ເປນຈິງຢ່າງສົມບູນເທົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະທັງໝົດ ແລະ ສ້າງປະຈັກພະຍານທີຶ່ແຂງກ້າ. ນັນ
ົ້ ໝ
າຍຄວາມວ່າ ການເອົາຊະນະມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບຜ່ານຄວາມເປນຈິງ ແລະ ຄວາມທໍາ
ມະດາຂອງພຣະເຈົົ້າຜ່ານເນືົ້ອໜັງ, ບໍ່ແມ່ນຜ່ານສິງຶ່ ອັດສະຈັນ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ.
ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອກ່າວ ແລະ ເພືອ
ຶ່ ເອົາຊະນະ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ມະນຸດສົມບູນ; ເວົົ້າອີກແບບໜຶ່ງກຄື ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານທີຶ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປນຈິງຜ່ານເນືົ້ອໜັ
ງ ໜ້າທີຶ່ຂອງເນືົ້ອໜັງ ແມ່ນເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ເພືຶ່ອເອົາຊະນະ, ເປີດເຜີຍ, ເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ
ກໍາຈັດມະນຸດຢ່າງສົມບູນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມັນແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະນີົ້ ທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງສໍາເລັດລົງຢ່າງສົມບູນແບບ. ພາລະກິດການໄຖ່ບາບໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ
ເປນພຽງການເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ; ເນືົ້ອໜັງຜູ້ທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ
ແຫ່ງການເອົາຊະນະຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດທັງໝົດສົມບູນ. ກ່ຽວກັບ
ເລືຶ່ອງເພດ ຄົນໜຶ່ງເປນຜູ້ຊາຍ ແລະ ອີກຄົນໜຶ່ງແມ່ນຜູ້ຍິງ; ດ້ວຍວິທີນີົ້ ຄວາມໝາຍຂອງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ກໍາຈັດແນວຄິດຂອງມະນຸດກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າ: ພຣະເຈົາົ້ ສາມາດເປນທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແລະ ໃນແກ່ນແທ້ແລ້ວ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດແມ່ນໄຮ້ເພດ. ພຣະອົງສ້າງທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແລະ ສໍາລັບພຣະອົງແລ້ວ ບໍ່ມີການ
ຈໍາແນກລະຫວ່າງເພດ. ໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ປະຕິບັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງ
ອັດສະຈັນ, ເພືຶ່ອວ່າພາລະກິດຈະບັນລຸຜົນຂອງມັນດ້ວຍວິທີແຫ່ງພຣະທໍາ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຫດຜົນນີົ້
ກຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນເວລານີົ້ບໍ່ແມ່ນການຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ
ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ແຕ່ເປນການເອົາຊະນະມະນຸດຜ່ານການກ່າວ ເຊິຶ່ງຈະເວົົ້າວ່າ ທັກສະໂດຍທໍາມະຊາດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນເນືົ້ອໜັງແມ່ນການກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ເອົາຊະນະມະນຸດ, ບໍ່ແມ່ນການ
ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາບໍ່ແມ່ນ
ການປະຕິບັດສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ເຊິຶ່ງບໍ່ແມ່ນການຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ແຕ່ເປນການ
ກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຈຶ່ງເບິງຶ່ ຄືວ່າທໍາມະດາຕໍ່ຜູ້ຄົນ
ຫາຍກວ່າຄັົ້ງທໍາອິດ. ຜູ້ຄນ
ົ ເຫັນວ່າ ການບັງເກີດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນການຕົວະ; ແຕ່ວ່າພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດນີົ້ແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຢຊູທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງທັງ
ສອງແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ແຕ່ພຣະອົງກບໍ່ຄືກັນຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ພຣະເຢຊູມີຄວາມເປນ
ມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ, ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ບໍ່ມີຫຍັງພິເສດ, ແຕ່ພຣະອົງປະກອບມີໝາຍສໍາຄັນ ແລະ
ສິຶ່ງອັດສະຈັນຫາຍຢ່າງ. ໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດນີົ້ ຕາຂອງມະນຸດຈະບໍ່ເຫັນໝາຍສໍາຄັນ ຫື
ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ບໍ່ມກ
ີ ານຮັກສາຄົນປ່ວຍ ຫື ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ບໍ່ມີການຍ່າງເທິງທະເລ ຫື ການອົດ
ອາຫານເປນເວລາສີຶ່ສິບມືົ້... ພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດດຽວກັນກັບທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ, ນັົ້ນບໍ່
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ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ໃນແກ່ນແທ້ແລ້ວ ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຢຊູ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າ ມັນບໍ່
ແມ່ນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ຈະຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ. ພຣະອົງບໍ່ທໍາລາຍພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເອງ, ບໍ່ລົບກວນພາລະກິດຂອງພຣະອົງເອງ. ຍ້ອນພຣະອົງເອົາຊະນະມະນຸດຜ່ານພຣະທໍາ
ທີຶ່ເປນຈິງຂອງພຣະອົງ ຈງຶ່ ບໍ່ຈໍາເປນທີຶ່ຈະເອົາຊະນະເຂົາດ້ວຍສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ ສະນັົ້ນ ຂັົ້ນຕອນນີົ້
ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດສົມບູນ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນ
ປດຈຸບັນແມ່ນເນືົ້ອໜັງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງປ່ວຍ
ຄືກັບຄົນອືຶ່ນໆ, ຕ້ອງການອາຫານ ແລະ ເສືົ້ອຜ້າຄືກັບຄົນອືຶ່ນໆ; ພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງຢ່າງສົມບູນ.
ຖ້າໃນເວລານີົ້ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດປະຕິບັດໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນທີຶ່ເໜືອທໍາມະ
ຊາດ ຖ້າພຣະອົງຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ຫື ສາມາດຂ້າດ້ວຍພຣະທໍາຂໍ້ດຽວ, ພາລະກິດແຫ່ງ
ການເອົາຊະນະຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ແນວໃດ? ພາລະກິດຈະຂະຫຍາຍທ່າມກາງຊົນຕ່າງຊາດໄດ້
ແນວໃດ? ການຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍແມ່ນພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ມັນແມ່ນ
ຂັົ້ນຕອນແລກໃນພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ບັດນີົ້ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຊ່ວຍມະນຸດຈາກໄມ້ກາງແຂນ
ແລ້ວ ພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດນັົ້ນອີກຕໍ່ໄປ. ຖ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍນັົ້ນ “ພຣະເຈົົ້າ” ທີຶ່ຄ້າຍຄື
ພຣະເຢຊູປາກົດຂົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ,
“ພຣະເຈົົ້າ” ອົງນັົ້ນ ເຖິງແມ່ນຈະຄ້າຍຄືລັກສະນະພຣະເຈົົ້າໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ມະນຸດຮັບເອົາຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ວ່າໃນແກ່ນແທ້ແລ້ວແມ່ນຈະບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ສະຖິດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ແຕ່ໂດຍວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍ. ຍ້ອນມັນເປນຫັກການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າໃນສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດແລ້ວ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດຄັົ້ງທໍາອິດ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະເຈົົ້າຮັບຮູ້ພາລະກິດແຫ່ງ
ການເອົາຊະນະໃນເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ມຫ
ີ ຍັງພິເສດ; ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ຈະບໍ່ຖືກ
ຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອມະນຸດ, ມີພຽງແຕ່ກ່າວພຣະທໍາໃນເນືົ້ອໜັງ, ເອົາຊະນະມະນຸດດ້ວຍເນືົ້ອໜັງ.
ມີພຽງແຕ່ເນືົ້ອໜັງດັົ່ງກ່າວເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດຈາກພຣະເຈົົ້າ; ມີພຽງແຕ່ເນືົ້ອໜັງດັົ່ງກ່າວທີຶ່
ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງສົມບູນໄດ້.
ບໍ່ວ່າໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດກໍາລັງອົດທົນຕໍ່ຄວາມລໍາບາກ ຫື ປະຕິບັດ
ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງກຕາມ, ພຣະອົງເຮັດແບບນັົ້ນກເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດສົມບູນ, ຍ້ອນວ່າ ນີົ້ແມ່ນການບັງເກີດຄັົ້ງສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່
ສາມາດບັງເກີດເປນມະນຸດສອງຄັົ້ງ. ບໍ່ສາມາດມີຄັົ້ງທີສາມໄດ້. ການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດ
ເປນຜູ້ຊາຍ, ຄັົ້ງທີສອງເປນຜູ້ຍິງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພາບລັກສະນະເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງສົມບູນ
ໃນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ການບັງເກີດເປນມະນຸດທັງສອງຄັົ້ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງສໍາເລັດແລ້ວ. ໃນຄັົ້ງທໍາອິດ ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດມີຄວາມເປນ
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ມະນຸດທໍາມະດາ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດສົມບູນ. ເວລານີົ້ ພຣະອົງກມີ
ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາເຊັົ່ນກັນ ແຕ່ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດແຕກຕ່າງກັນ:
ການບັງເກີດເລິກເຊິຶ່ງກວ່າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິຶ່ງກວ່າ. ເຫດຜົນ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງອີກຄັົ້ງກເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດ
ສົມບູນ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າໄດ້ສິົ້ນສຸດຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງສົມບູນແລ້ວ, ຄວາມໝ
າຍທັງໝົດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດ ນັົ້ນກຄື ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງມະນຸດ ຈະຖືກ
ເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຈະບໍ່ມີພາລະກິດໃດອີກທີຈ
ຶ່ ະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍຜ່ານເນືົ້ອໜັງມະນຸດ. ນັົ້ນໝ
າຍຄວາມວ່າ ນັບຕັົ້ງແຕ່ປດຈຸບັນເປນຕົົ້ນໄປ ພຣະເຈົົ້ານັົ້ນຈະບໍ່ມາສະຖິດເຂົົ້າສູ່ເນືົ້ອໜັງມະນຸດອີກຄັົ້ງ
ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດເພືຶ່ອ
ພຽງຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດສົມບູນແບບເທົົ່ານັົ້ນ. ເວົົ້າອີກແບບໜຶ່ງກຄື
ມັນບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງປົກກະຕິສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະເຂົົ້າມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ, ນອກຈາກເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງ
ພາລະກິດ. ໂດຍການມາເຂົົ້າສູ່ເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດ ພຣະອົງສະແດງໃຫ້ຊາຕານເຫັນວ່າ
ພຣະເຈົົ້າເປນເນືົ້ອໜັງ, ເປນບຸກຄົນທໍາມະດາ ແລະ ບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຫຍັງພິເສດ ແລະ ເຖິງຢ່າງໃດກ
ຕາມ ພຣະອົງສາມາດປົກຄອງຢ່າງມີໄຊຊະນະທົົ່ວທັງແຜ່ນດິນໂລກ, ສາມາດເອົາຊະນະຊາຕານ, ໄຖ່
ບາບມະນຸດຊາດ, ເອົາຊະນະມະນຸດຊາດ! ເປົັ້າໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງຊາຕານແມ່ນການເຮັດໃຫ້
ມະນຸດຊາດເສືຶ່ອມຊາມ, ໃນຂະນະທີຶ່ເປົັ້າໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນການຊ່ວຍ
ມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ຊາຕານກັກມະນຸດໄວ້ໃນເຫວເລິກທີຶ່ບໍ່ສິົ້ນສຸດ ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊ່ວຍ
ເຂົາອອກຈາກບ່ອນນັົ້ນ. ຊາຕານເຮັດໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນບູຊາມັນ, ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງ, ຍ້ອນພຣະອົງເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າແຫ່ງການຊົງສ້າງ. ພາລະກິດ
ທຸກຢ່າງນີົ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຜ່ານການບັງເກີດເປນມະນຸດສອງຄັົ້ງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນແກ່ນແທ້ແລ້ວ
ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງແມ່ນການຮ່ວມຕົວກັນລະຫວ່າງການເປນມະນຸດ, ການເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ. ສະນັົ້ນຫາກປາສະຈາກເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ພຣະເຈົົ້າກບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນໃນການຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ ແລະ ຫາກປາສະຈາກຄວາມ
ເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຜ່ານເນືົ້ອໜັງກຍັງບໍ່ສາມາດ
ບັນລຸຜົນໄດ້. ແກ່ນແທ້ຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນພຣະອົງຕ້ອງມີຄວາມເປນ
ມະນຸດທໍາມະດາ; ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ກຈະກົງກັນຂ້າມກັບເຈດຕະນາເດີມຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ.
ເປນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງກ່າວວ່າ ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ? ຍ້ອນວ່າ ພຣະທໍາບໍ່ໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງຢ່າງສິນ
ົ້ ເຊີງ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຢຊູເຮັດ
ແມ່ນເປນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜ່ານເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນ; ພຣະອົງພຽງແຕ່ປະຕິບັດ
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ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການຮັບເອົາມະນຸດຢ່າງສົມບູນ. ຍ້ອນ
ເຫດຜົນນີົ້ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງອີກຄັົ້ງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດຍັງຖືກ
ປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາເຊັົ່ນກັນ; ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດທັງໝົດໂດຍມະນຸດທໍາມະດາ, ເຊິຶ່ງທີຶ່ມີ
ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ບໍ່ໄດ້ວິເສດຫຍັງແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍດຽວ. ເວົົ້າອີກຢ່າງກຄື ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນມະນຸດ
ໂດຍສົມບູນ; ພຣະອົງເປນບຸກຄົນທີຶ່ມີຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນມະນຸດທີຶ່ສົມບູນ, ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່
ສົມບູນ, ຜູ້ທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ. ສາຍຕາຂອງມະນຸດເຫັນຮ່າງກາຍທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມພິເສດ
ຫຍັງທັງໝົດ, ເປນບຸກຄົນທໍາມະດາສາມັນທີຶ່ສາມາດເວົົ້າພາສາແຫ່ງສະຫວັນໄດ້, ຜູ້ເປນຜູ້ທີຶ່ບໍ່
ສະແດງໝາຍສໍາຄັນທີຶ່ມະຫັດສະຈັນໃດໆ, ບໍ່ເຮັດສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະເປີດໂປງຄວາມຈິງພາຍ
ໃນທີຶ່ກ່ຽວກັບສາສະໜານັົ້ນໃນຫ້ອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ເລີຍ. ສໍາລັບຜູ້ຄົນແລ້ວ ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງເບິຶ່ງບໍ່ຄືກັບການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຄັົ້ງທໍາອິດ ຫາຍເຖິງຂັົ້ນທັງສອງ
ເບິຶ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຫຍັງຄ້າຍຄືກັນເລີຍ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງໃນພາລະກິດຄັົ້ງທໍາອິດສາມາດເຫັນໃນຄັົ້ງນີົ້ໄດ້. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງແຕກຕ່າງຈາກຄັົ້ງທໍາອິດ, ເຊິຶ່ງນັົ້ນບໍ່
ໄດ້ພິສູດວ່າ ແຫ່ງກໍາເນີດຂອງພຣະອົງທັງສອງບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ. ບໍ່ວ່າແຫ່ງກໍາເນີດ
ຂອງພຣະອົງທັງສອງຈະຄືກັນ ຫື ບໍ່ແມ່ນອີງຕາມທໍາມະຊາດຂອງພາລະກິດທີຶ່ເຮັດສໍາເລັດໂດຍເນືົ້ອໜັ
ງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕາມເປືອກນອກຂອງພຣະອົງທັງສອງ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນ
ຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົົ້າບັງເກີດເປນມະນຸດສອງຄັົ້ງ ແລະ ທັງສອງຄັົ້ງ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດເລີຶ່ມເປີດຍຸກໃໝ່, ນໍາພາພາລະກິດໃໝ່; ການບັງເກີດເປນມະນຸດທັງສອງຄວບຄູ່
ເສີມເຊິຶ່ງກັນແລະກັນ. ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຕາຂອງມະນຸດຈະເບິຶ່ງອອກວ່າ ເນືົ້ອໜັງທັງສອງມາຈາກ
ແຫ່ງກໍາເນີດດຽວກັນແທ້ໆ. ແນ່ນອນ ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນຢູ່ເໜືອຄວາມສາມາດຂອງສາຍຕາຂອງມະນຸດ ຫື
ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ແຕ່ໃນແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງເປນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ, ຍ້ອນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນຈາກພຣະວິນຍານດຽວກັນ. ບໍ່ວ່າເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດທັງ
ສອງຈະເກີດຈາກແຫ່ງກໍາເນີດດຽວກັນ ຫື ບໍ່ກຕາມ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕັດສິນໄດ້ຈາກຍຸກ ແລະ ບ່ອນ
ທີຶ່ພຣະອົງກໍາເນີດ ຫື ປດໃຈອືຶ່ນໆ, ແຕ່ໂດຍພາລະກິດອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດ
ນັົ້ນເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃດເລີຍທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ, ຍ້ອນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຍດໝັົ້ນກັບທໍານຽມ, ແຕ່ເປີດເສັົ້ນທາງໃໝ່ໃນແຕ່ລະຄັົ້ງ. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຄັົ້ງທີສອງບໍ່ໄດ້ແນໃສ່ການລົງເລິກ ຫື ການເຮັດເກີດຄວາມປະທັບໃຈຂອງເນືົ້ອໜັງຄັົ້ງທໍາອິດ
ໃນຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຄົນ, ແຕ່ເພືຶ່ອປະກອບເສີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນຂົ້ນ, ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້
ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າເລິກເຊິຶ່ງຂົ້ນ, ເພືຶ່ອທໍາລາຍກົດລະບຽບທຸກຂໍ້ທີຶ່ມີຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຜູຄ
້ ົນ
ແລະ ເພືຶ່ອກໍາຈັດພາບທີຜ
ຶ່ ິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ. ເຊິຶ່ງມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ບໍ່
ມີຂັົ້ນຕອນໃດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງສາມາດມອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອົງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ
ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ; ເຊິຶ່ງແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮູ້ພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງ, ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ. ເຖິງ
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ແມ່ນພຣະເຈົົ້າສະແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການເຂົົ້າໃຈ
ຂອງມະນຸດມີຄວາມຈໍາກັດ, ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງບໍ່ສົມບູນ. ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່
ຈະໃຊ້ພາສາມະນຸດເພືຶ່ອສືຶ່ສານອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຂັົ້ນຕອນໜຶ່ງໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະສະແດງເຖິງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນໄດ້ແນວໃດ? ພຣະອົງປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງພາຍໃຕ້ການປົກຄຸມຂອງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄົນໆ
ໜຶ່ງນັົ້ນພຽງແຕ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະອົງໄດ້ຜ່ານການສະແດງອອກຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ, ບໍ່
ແມ່ນຜ່ານເປືອກຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົົ້າມາສູ່ເນືົ້ອໜັງເພືອ
ຶ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະອົງ
ຜ່ານຫາກຫາຍວິທີທາງຂອງພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ມຈ
ີ ັກເທືຶ່ອທີຶ່ສອງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ຈະຄືກັນ. ມີພຽງແຕ່ວິທນ
ີ ີົ້ທີຶ່ມະນຸດສາມາດມີຄວາມຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໃນເນືົ້ອໜັງ, ບໍ່ຈໍາກັດພຽງດ້ານໃດໜຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເກີດເປນມະນຸດສອງ
ຄັົ້ງແຕກຕ່າງກັນ, ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງ ແລະ ແຫ່ງກໍາເນີດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຄືກັນ;
ມີແຕ່ວ່າ ພຣະອົງທັງສອງດໍາລົງຢູຕ
່ ໍ່ເພືຶ່ອປະຕິບັດສອງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ເກີດຂົ້ນໃນສອງຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງກຕາມ, ເນືົ້ອໜັງທີບ
ຶ່ ັງເກີດເປນມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າມີແກ່ນແທ້ທີຶ່ຄືກັນ ແລະ ຕົົ້ນກໍາເນີດທີຶ່ຄືກັນ, ນີົ້ຄືຄວາມຈິງທີຶ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດ
ປະຕິເສດໄດ້.

ກາ ນ ບັງ ເ ກີດ ເ ປ ນມະ ນ ຸດ ທ ັງ ສອງຄັົ້ງ ໄດ້ເ ຮັດ ໃຫ ້ຄ ວາ ມສໍາ ຄັນ
ຂອງກາ ນ ບັງ ເ ກີດ ເ ປ ນ ມະ ນ ຸດ ສໍາ ເ ລັດ
ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕົວຈິງຂອງມັນເອງ.
ໃນເວລານັົ້ນ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາ ພຣະອົງມາໃນຮູບຮ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າມາໃນຄັົ້ງນີົ້ ຮູບຮ່າງ
ຂອງພຣະອົງເປນແມ່ຍງິ . ຈາກສິຶ່ງນີົ້ ເຈົົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ການເນລະມິດສ້າງທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ
ແມ່ຍິງຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດເປນປະໂຫຍດໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສໍາລັບພຣະອົງແລ້ວ ບໍ່ມີ
ຄວາມແບ່ງແຍກທາງດ້ານເພດ. ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງມາ ພຣະອົງສາມາດສະຖິດເຂົົ້າໃນ
ເນືົ້ອໜັງໃດກໄດ້ທີຶ່ພຣະອົງພໃຈ ແລະ ເນືົ້ອໜັງນັົ້ນສາມາດເປນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໄດ້; ບໍ່ວ່າຈະ
ເປນເພດຊາຍ ຫື ຍິງ, ມັນສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຕາບໃດທີຶ່ມັນຄືເນືົ້ອໜັງທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ. ຖ້າພຣະເຢຊູປາກົດເປນເພດຍິງໃນເວລາພຣະອົງມາ, ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່
ງກຄື ຖ້າພຣະວິນຍານບລິສຸດບັງເກີດເປນເດັກຍິງເຍົາໄວ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເດັກຊາຍ ຂັົ້ນຕອນພາລະກິດ
ກຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດທັງໝົດເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຖ້າເປນເຊັົ່ນນັົ້ນ, ຂັົ້ນຕອນພາລະກິດໃນປດຈຸບັນກ
ຈະຕ້ອງເຮັດໂດຍເພດຊາຍແທນ ແຕ່ພາລະກິດດັງົ່ ກ່າວກຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດທັງໝົດຄືເກົົ່າ.
ພາລະກິດທີຶ່ສໍາເລັດໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນມີຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ; ບໍ່ມຂ
ີ ັົ້ນຕອນໃດຂອງພາລະກິດທີຖ
ຶ່ ືກ
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ເຮັດຊໍໍ້າກັນ ຫື ມັນບໍ່ຂັດແຍ້ງກັນເອງ. ໃນເວລານັົ້ນ ເມືຶ່ອກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ພຣະເຢຊູ ໄດ້ຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະບຸດອົງດຽວ ແລະ “ພຣະບຸດ” ໝາຍເຖິງເພດຊາຍ. ແຕ່ເຫດໃດພຣະບຸດ
ອົງດຽວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນຍຸກນີົ້? ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາລະກິດໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເພດທີຶ່ແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຢຊູ. ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າແລ້ວ ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານ
ທາງເພດ. ພຣະອົງກະທໍາພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕາມທີຶ່ພຣະອົງປາຖະໜາຈະເຮັດ ແລະ ໃນການ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆ, ແຕ່ເປນການປະຕິບັດຢ່າງເສລີ
ເປນພິເສດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ
ເອງ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງສອງຄັົ້ງ ແລະ ມັນຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເລີຍວ່າ ການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ແມ່ນເປນຄັົ້ງສຸດທ້າຍ. ພຣະອົງມາເພືຶ່ອເປີດເຜີຍການກະທໍາ
ທັງໝົດຂອງພຣະອົງ. ຖ້າໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ທີຶ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດ
ໂດຍພຣະອົງເອງເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ປະຈັກ ມະນຸດຈະຍດໝັົ້ນໃນຄວາມຄິດຕະຫອດໄປວ່າ ພຣະເຈົົ້າ
ເປນເພດຊາຍເທົົ່ານັົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນເພດຍິງ. ກ່ອນໜ້ານີ,ົ້ ມວນມະນຸດຊາດເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດເປນ
ເພດຊາຍເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເພດຍິງບໍ່ສາມາດເອີົ້ນເປນພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຍ້ອນວ່າມະນຸດຊາດທັງປວງຖືວ່າ ຜູ້
ຊາຍມີສິດອໍານາດເໜືອຜູ້ຍິງ. ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າບໍ່ມີຜູ້ຍິງຄົນໃດສາມາດປົກຄອງໄດ້, ມີແຕ່ຜູ້ຊາຍເທົົ່າ
ນັົ້ນ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ພວກເຂົາຍັງເວົົ້າວ່າ ຜູ້ຊາຍເປນຫົວໜ້າຜູ້ຍິງ ເຊິຶ່ງຜູ້ຍິງຕ້ອງເຊືຶ່ອຟງຜູ້ຊາຍ ແລະ
ບໍ່ສາມາດຢູ່ເໜືອຜູ້ຊາຍໄດ້. ໃນອະດີດ, ການເວົົ້າວ່າ ຜູ້ຊາຍຄືຫົວໜ້າຜູ້ຍິງນັົ້ນແມ່ນໝາຍເຖິງອາດາມ
ກັບເອວາ ຜູ້ທີຶ່ຖືກງູລໍ້ລວງ, ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງທີຶ່ຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຢໂຮວາໃນເບືົ້ອງ
ຕົົ້ນ. ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ຜູຍ
້ ິງກຕ້ອງເຊືຶ່ອຟງ ແລະ ຮັກຜົວຂອງນາງ ແລະ ຜູເ້ ປນຜົວກຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີຶ່ຈະ
ລ້ຽງດູ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວຂອງຕົນ. ນີົ້ແມ່ນກົດເກນ ແລະ ກົດບັນຍັດທີຶ່ວາງອອກ
ໂດຍພຣະເຢໂຮວາ ເຊິຶ່ງມະນຸດຊາດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກນີົ້. ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຍິງວ່າ “ຄວາມປາຖະໜາຂອງເຈົົ້າຈະຕ້ອງເປນຜົວຂອງເຈົົ້າ ແລະ
ລາວຈະປົກຄອງເຈົົ້າເອງ”. ພຣະອົງກ່າວດັົ່ງນັົ້ນກເພືຶ່ອວ່າມະນຸດ (ນັົ້ນກຄື ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ) ຈະ
ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດເປນປົກກະຕິຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ເພືຶ່ອວ່າຊີວິດຂອງມະນຸດຈະໄດ້ມີ
ໂຄງສ້າງ ແລະ ບໍ່ອອກຈາກຄວາມເປນລະບົບລະບຽບທີຶ່ປົກກະຕິ. ດັົ່ງນັົ້ນ ພຣະເຢໂຮວາ ຈຶ່ງສ້າງ
ກົດເກນທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງຄວນປະຕິບັດຕົນແບບໃດ, ແຕ່ວ່າກົດເກນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ
ກໍານົດໃຊ້ສະເພາະກັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງ
ກັບພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າຈະເປນເໝືອນການສ້າງຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ?
ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງແມ່ນແນໃສ່ມະນຸດຊາດທີຶ່ພຣະອົງສ້າງຂົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ມັນແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້
ມະນຸດຊາດໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ແບບປົກກະຕິທີຶ່ພຣະອົງສ້າງຂົ້ນສໍາລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ. ໃນຕົົ້ນເດີມ
ນັົ້ນ ເມືຶ່ອພຣະເຢໂຮວາເນລະມິດສ້າງມະນຸດຊາດ ພຣະອົງສ້າງມະນຸດສອງປະເພດ, ທັງເພດຊາຍ ແລະ
ຍິງ. ສະນັົ້ນ ຈຶ່ງມີການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະ ຍິງໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ
281

ຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈພາລະກິດຂອງພຣະອົງໂດຍອີງຕາມພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຕໍ່
ອາດາມ ແລະ ເອວາ. ໃນສອງຄັົ້ງທີຶ່ພຣະອົງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງນັົ້ນ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດທັງໝົດອີງຕາມ
ຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງສ້າງມະນຸດໃນຄັົ້ງທໍາອິດ, ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງສໍາເລັດ
ພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດສອງຄັົ້ງຂອງພຣະອົງອີງຕາມເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງກ່ອນທີຶ່
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກເສືຶ່ອມໂຊມອີກ. ຖ້າມະນຸດຊາດຮັບເອົາພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍພຣະເຢໂຮວາຕໍ່ອາດາມ
ແລະ ເອວາຜູ້ທີຶ່ຖືກງູລໍ້ລວງ ແລະ ໃຊ້ພຣະທໍາດັົ່ງກ່າວນັົ້ນເຂົົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວພຣະເຢຊູຈະບໍ່ໄດ້ຮັກພັນລະຍາຂອງພຣະອົງ ຕາມທີຶ່ພຣະອົງຄວນເຮັດບ?
ດ້ວຍວິທີນີົ້ ພຣະເຈົົ້າກຍັງຈະເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ບ? ຖ້າເປນດັົ່ງນັົ້ນ ພຣະອົງກຍັງຈະສາມາດສໍາເລັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ຢູ່ບ? ຖ້າວ່າ ມັນຜິດສໍາລັບເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ຈະເປນເພດຍິງ, ແລ້ວມັນຈະບໍ່ເປນການຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່ຫວງເຊັົ່ນດຽວກັນບ ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສ້າງ
ຜູ້ຍິງຂົ້ນມາ? ຖ້າຜູ້ຄົນຍັງເຊືຶ່ອວ່າ ມັນຜິດສໍາລັບພຣະເຈົົ້າຈະບັງເກີດເປນຜູ້ຍິງ, ແລ້ວພຣະເຢຊູ ຈະບໍ່
ຜິດເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນບ ທີຶ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງດອງ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນບໍ່
ສາມາດຮັກພັນລະຍາຂອງພຣະອົງໄດ້? ໃນເມືຶ່ອເຈົົ້າເອົາຂໍ້ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວຕໍ່ເອວາມາວັດແທກຄວາມ
ຈິງກ່ຽວກັບການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ, ເຈົົ້າກຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາ
ກ່າວຕໍ່ອາດາມນັົ້ນມາຕັດສິນພຣະເຢຊູເຈົົ້າ ຜູ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່
ແມ່ນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນແມ່ນບ? ໃນເມືຶ່ອເຈົົ້າຮັບເອົາການວັດແທກຂອງພຣະເຢຊູເຈົົ້າອີງຕາມເພດ
ຊາຍທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລໍ້ລວງດ້ວຍງູ, ແລ້ວເຈົົ້າກບໍ່ຕ້ອງຕັດສິນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການບັງເກີດເປນມະນຸດ
ໃນປດຈຸບັນ ໂດຍອີງຕາມເພດຍິງຜູ້ທີຶ່ຖືກລໍ້ລວງດ້ວຍງູ. ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ຍຸຕິທໍາເລີຍ! ຖ້າເຈົົ້າຕັດສິນພຣະເຈົົ້າ
ແບບນີົ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົົ້າຂາດເຫດຜົນ. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຢໂຮວາກາຍເປນເນືົ້ອໜັງສອງຄັົ້ງ, ເພດ
ຂອງເນືົ້ອໜັງພຣະອົງກກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາຍ ແລະ ຍິງຜູ້ທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລໍ້ລວງດ້ວຍງູ; ມັນກສອດຄ່ອງກັບ
ຊາຍ ແລະ ຍິງທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລໍ້ລວງດ້ວຍງູ, ພຣະອົງຈຶ່ງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງມະນຸດສອງຄັົ້ງ. ບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າ
ຄວາມເປນຜູ້ຊາຍຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຄືກັນກັບອາດາມຜູ້ທີຶ່ຖືກລໍ້ລວງດ້ວຍງູ. ທັງສອງແມ່ນບໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ທັງສອງເປນຜູ້ຊາຍທີຶ່ມີທໍາມະຊາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ແນ່ນອນ ຄວາມ
ເປນຜູ້ຊາຍຂອງພຣະເຢຊູຈະບໍ່ສາມາດພິສູດວ່າພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນຄືຫົວໜ້າຜູ້ຍິງທັງໝົດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຫົວ
ໜ້າຜູ້ຊາຍທັງໝົດ? ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນກະສັດຂອງຊາວຍິວທັງໝົດບ (ລວມທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຍິງ)?
ພຣະອົງເອງຄືພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນຫົວໜ້າຜູຍ
້ ິງ ແຕ່ເປນຫົວໜ້າຜູ້ຊາຍອີກດ້ວຍ. ພຣະອົງຄືພຣະ
ຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງທຸກສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ີຊີວິດ ແລະ ເປນຫົວໜ້າຂອງສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດທັງປວງ. ເຈົົ້າຈະກໍານົດຄວາມ
ເປນຜູ້ຊາຍຂອງພຣະເຢຊູວ່າເປນສັນຍາລັກໃນການເປນຫົວໜ້າຂອງຜູ້ຍິງໄດ້ແນວໃດ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ເປນການໝິຶ່ນປະໝາດພຣະອົງບ? ພຣະເຢຊູເປນເພດຊາຍທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເສືຶ່ອມໂຊມ. ພຣະອົງຄືພຣະເຈົົ້າ,
ພຣະອົງຄືພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ. ແລ້ວຈະໃຫ້ພຣະອົງເປນຜູ້ຊາຍທີຶ່ຄືອາດາມ ຜູ້ທີຶ່ຖືກ
ເສືຶ່ອມໂຊມໄດ້ແນວໃດ? ພຣະເຢຊູ ຄືເນືົ້ອໜັງທີຶ່ສະຖິດໂດຍພຣະວິນຍານອັນບລິສຸດທີຶ່ສຸດ
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ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແລ້ວເຈົົ້າຈະຫາວ່າພຣະອົງມີຄວາມເປນຜູ້ຊາຍຄືອາດາມໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເປນ
ດັົ່ງນັົ້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດຈະບໍ່ຜິດບ? ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ລວມຢູ່ໃນພຣະເຢຊູ ເຊິຶ່ງເປນ
ລັກສະນະຜູ້ຊາຍຂອງອາດາມທີຶ່ຖືກລໍ້ລວງໂດຍງູພິດ? ການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ພາລະກິດອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ຜູ້ທີຶ່ມີເພດແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຢຊູ ແຕ່ມີ
ທໍາມະຊາດຄ້າຍຄືພຣະອົງບ? ເຈົົ້າຍັງຈະກ້າເວົົ້າວ່າພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ສາມາດເປນຜູ້ຍິງ
ໄດ້ ຍ້ອນວ່າຜູ້ຍິງຄືຜູ້ທໍາອິດທີຶ່ຖືກລໍ້ລວງດ້ວຍງູຢບ
ູ່ ? ເຈົົ້າຍັງຈະກ້າເວົົ້າຢູ່ບໍ່ວ່າ ຍ້ອນຜູ້ຍິງເປນເພດທີຶ່ບໍ່
ສະອາດທີຶ່ສຸດ ແລະ ເປນແຫ່ງກໍາເນີດຂອງການເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ສະນັົ້ນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ຈະກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງດັົ່ງຜູ້ຍິງ? ເຈົົ້າກ້າຍດໜັນ
ົ້ ໃນຄໍາເວົົ້າບວ່າ “ຜູ້ຍິງຈະຕ້ອງເຊືຶ່ອຟງຜູ້ຊາຍສະເໝີ
ແລະ ບໍ່ສາມາດປາກົດຕົວ ຫື ເປນຕົວແທນພຣະເຈົົ້າໄດ້ໂດຍກົງ?” ເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈໃນສິຶ່ງທີຶ່ຜ່ານມາ ແຕ່
ເຈົົ້າພັດດູໝິຶ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ໂດຍສະເພາະໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ?
ຖ້າເຈົົ້າຍັງບໍ່ສາມາດເຫັນສິຶ່ງນີົ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ທາງທີດ
ຶ່ ີໃຫ້ເຈົົ້າລະວັງລິົ້ນຂອງເຈົົ້າໃຫ້ດີ ເພາະຢ້ານ
ວ່າຄວາມໂງ່ຈ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ຮູ້ຂອງເຈົົ້າຈະຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງເຂົາຈະຖືກ
ເປີດໂປງ. ຢ່າຄິດວ່າເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈທຸກສິຶ່ງ. ເຮົາຂບອກເຈົົ້າວ່າ ທັງໝົດທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ເຫັນ ແລະ ຜະເຊີນ
ແມ່ນບໍ່ພຽງພສໍາລັບເຈົົ້າທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈແມ່ນແຕ່ໜງຶ່ ສ່ວນພັນຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ສະນັົ້ນ
ເຫດໃດເຈົົ້າຈຶ່ງປະພດຢ່າງທະນົງຕົວແບບນີົ້? ພອນສະຫວັນອັນເລັກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ອັນເລັກ
ນ້ອຍຂອງເຈົົ້າບໍ່ພຽງພສໍາລັບພຣະເຢຊູທີຶ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນແຕ່ວິນາທີດຽວ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຈົົ້າມີປະສົບການຫາຍປານໃດ? ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນ ແລະ ສິຶ່ງທັງໝົດທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ຍິນຕະຫອດ
ຊີວິດຂອງເຈົົ້າ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ຈິນຕະນາການໄວ້ ແມ່ນນ້ອຍກວ່າພາລະກິດທີຶ່ເຮົາເຮັດໃນຊ່ວງ
ເວລາດຽວອີກ! ທາງທີຶ່ດີ ເຈົົ້າບໍ່ຄວນຫາເລືຶ່ອງ ແລະ ຈັບຜິດ. ເຈົົ້າສາມາດອວດດີສໍໍ່າທີຶ່ເຈົົ້າຕ້ອງການ,
ແຕ່ເຈົົ້າກເປນພຽງສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ີຊີວິດ ເຊິຶ່ງບໍ່ແມ່ນແຕ່ທຽບເທົົ່າກັບໂຕມົດ! ທັງໝົດທີຶ່ເຈົົ້າມີຢູ່ໃນທ້ອງຂອງ
ເຈົົ້າແມ່ນນ້ອຍກວ່າສິຶ່ງທີໂຶ່ ຕມົດມີຢູ່ໃນຕົວມັນອີກ! ຢ່າຄິດວ່າ ຍ້ອນເຈົົ້າໄດ້ຮັບປະສົບການບາງຢ່າງ
ແລະ ໄດ້ເປນຜູ້ອາວຸໂສ ສະນັົ້ນເຈົົ້າຈຶ່ງມີສິດຊີົ້ຕີນຊີົ້ມື ແລະ ເວົົ້າໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງຕາມໃຈ. ປະສົບການ
ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມອາວຸໂສຂອງເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນຜົນຮັບມາຈາກພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາກ່າວບ? ເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າເຈົົ້າ
ຊືົ້ພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນດ້ວຍເຫືຶ່ອແຮງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອຂອງເຈົົ້າເອງບ? ປດຈຸບັນນີົ້ ເຈົົ້າເຫັນວ່າ ເຮົາໄດ້
ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ພຽງສິຶ່ງນີົ້ສິຶ່ງດຽວ ເຈົົ້າກເຕັມໄປດ້ວຍແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆນາໆ ແລະ ໄດ້
ຮັບແນວຄິດຢ່າງຫວງຫາຍຈາກພວກມັນ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງເຮົາ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າເຈົົ້າຈະມີພອນສະຫວັນພິເສດ ເຈົົ້າກຈະບໍ່ມີແນວຄວາມຄິດຫາຍປານນັົ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ
ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບ ທີຶ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີແນວຄິດຕ່າງໆຂອງເຈົາົ້ ? ຖ້າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງໃນຄັົ້ງທໍາອິດ
ນັົ້ນ ເຈົົ້າຈະເຖິງກັບຮູ້ກ່ຽວກັບການບັງເກີດເປນມະນຸດຢູ່ບ? ບໍ່ແມ່ນເປນຍ້ອນການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດບ ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າມີຄວາມຮູ້ ເຊິຶ່ງເຈົົ້າອວດດີທີຶ່ຈະພະຍາຍາມຕັດສິນການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະອົງ? ເປນຫຍັງ ແທນທີຶ່ຈະເປນຜູ້ຕິດຕາມດ້ວຍຢ່າງເຊືຶ່ອຟງ ເຈົົ້າຈຶ່ງຕ້ອງ
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ຄົົ້ນຄວ້າສກສາມັນ? ເມືຶ່ອເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າສູ່ກະແສນີົ້ ແລະ ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະອົງ
ຈະປ່ອຍໃຫ້ເຈົົ້າໄດ້ຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພຣະອົງຢູ່ບ? ເຈົົ້າສາມາດສກສາປະຫວັດຄອບຄົວຂອງເຈົົ້າ, ແຕ່
ວ່າ ຖ້າເຈົົ້າພະຍາຍາມສກສາ “ປະຫວັດຄອບຄົວ” ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນຈະປ່ອຍໃຫ້
ເຈົົ້າດໍາເນີນການສກສາດັົ່ງກ່າວຢູ່ບ? ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນຕາບອດບ? ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນນໍາເອົາຄວາມດູຖູກມາສູຕ
່ ົນ
ເອງບ?
ຖ້າພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ສໍາເລັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກເສີມຂະຫຍາຍດ້ວຍພາລະກິດໃນຂັົ້ນ
ຕອນນີົ້ຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ, ມະນຸດກຈະຍດໝັົ້ນໃນແນວຄິດຕະຫອດໄປວ່າ ມີພຽງພຣະເຢຊູເທົົ່ານັົ້ນ
ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົົ້າມີພຽງບຸດຊາຍອົງດຽວ ແລະ ທຸກຄົນທີຶ່ມາຕາມ
ຫລັງໂດຍໃຊ້ຊືຶ່ອືຶ່ນຈະບໍ່ແມ່ນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນພຣະເຈົົ້າເອງໄດ້.
ມະນຸດມີແນວຄິດວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ຮັບໃຊ້ເປນເຄືຶ່ອງບູຊາບາບ ຫື ຜູ້ທີຶ່ມີອໍານາດຕາງໜ້າພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ໄຖ່ບາບໃຫ້ມວນມະນຸດຊາດແມ່ນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີບາງຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ຕາບໃດທີຶ່ເປນຜູ້
ທີຶ່ນັົ້ນເປນເພດຊາຍ ພຣະອົງນັົ້ນອາດຖືວ່າເປນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຕົວແທນ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຍັງມີຜູ້ຄນ
ົ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງທີຶ່ເວົົ້າວ່າ ພຣະເຢຊູເປນພຣະບຸດຂອງພຣະເຢໂຮວາ,
ເປນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ. ແນວຄິດດັົ່ງກ່າວບໍ່ໂອ້ອວດເກີນໄປບ? ຄວາມເຊືຶ່ອນອກເໜືອ
ຄວາມເປນຈິງຢ່າງຮ້າຍແຮງບ? ຖ້າຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລ້ວ
ມະນຸດທຸກຄົນກຈະມືດມົວຢູ່ພາຍໃຕ້ເງົາມືດກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າຫາກວ່າເປນເຊັົ່ນນີົ້, ຜູ້
ຊາຍຈະຄິດວ່າຕົນເອງສູງສົົ່ງກວ່າຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຍິງກຈະບໍ່ສາມາດເງີຍຫົວຂນ
ົ້ ໄດ້ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ກຈະບໍ່ມີຜູ້ຍິງຄົນໃດຈະສາມາດຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້. ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອວ່າພຣະເຈົົ້າເປນຜູ້ຊາຍສະເໝີ
ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງລັງກຽດຜູ້ຍິງ ແລະ ຈະບໍ່ປະທານຄວາມລອດພົົ້ນໃຫ້ເຂົາ. ຖ້າຫາກວ່ານີົ້
ເປນເຊັົ່ນນີົ້ ແລ້ວມັນຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງບ ທີຶ່ວ່າຜູ້ຍິງທຸກຄົນທີຶ່ຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຜູ້ທີຶ່
ຖືກເສືຶ່ອມໂຊມຈະບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້? ຖ້າເປນເຊັົ່ນນັົ້ນ ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມໝ
າຍຫຍັງທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາສ້າງຜູ້ຍິງ ນັົ້ນກຄື ສ້າງເອວາຂົ້ນມາ ແມ່ນບໍ່? ແລ້ວຜູ້ຍິງຈະບໍ່ຈິບຫາຍຊົົ່ວ
ກາລະນານບ? ຍ້ອນສາເຫດນີົ້, ຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຈຶ່ງໄດ້ຖືກດໍາເນີນການເພືຶ່ອ
ຊ່ວຍມະນຸດທຸກຄົນໃຫ້ລອດພົົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງຊ່ວຍແຕ່ຜູ້ຍິງເທົົ່ານັົ້ນ. ຖ້າທຸກຄົນຄິດວ່າພຣະເຈົົ້າຕ້ອງ
ບັງເກີດເປນຜູ້ຍິງ ມັນກພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຍິງລອດພົົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ, ແນ່ນອນ ຄົນນັົ້ນແມ່ນໂງ່ຈ້າ.
ພາລະກິດໃນປດຈຸບັນໄດ້ຊຼຸກຍູ້ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ນັົ້ນກຄືພາລະກິດພາຍໃຕ້
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີທັງໝົດໄດ້ສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້ສິົ້ນ
ສຸດລົງ ມັນກມີຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ໄປໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເປນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າແລ້ວເວົົ້າອີກວ່າ
ພາລະກິດຍຸກນີົ້ສ້າງຂົ້ນບົນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ? ຍ້ອນພາລະກິດທຸກມືົ້ນີົ້
ແມ່ນການສືບຕໍ່ຈາກພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ສາມຍຸກ
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ແມ່ນເຊືຶ່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໂດຍທີຶ່ແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໃນໂສ້ເຊືຶ່ອມໂຍງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ເປນຫຍັງເຮົາ
ຈຶ່ງເວົົ້າອີກວ່າ ພາລະກິດຍຸກນີົ້ສ້າງຂົ້ນດ້ວຍການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ? ສົມມຸດວ່າພາລະກິດຍຸກນີບ
ົ້ ໍ່
ໄດ້ສ້າງຂົ້ນດ້ວຍການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ ການໄຖ່ບາບດ້ວຍການຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນກຈະເກີດຂົ້ນ
ອີກໃນຍຸກນີົ້ ແລະ ພາລະກິດການໄຖ່ບາບຈາກຍຸກຜ່ານມາກຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄືນໃໝ່ໝົດ. ນີົ້ຈະບໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍຫຍັງໝົດ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າພາລະກິດບໍ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດທັງໝົດ ແຕ່ຍຸກນີົ້ພັດກ້າວໄປ
ຂ້າງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງພາລະກິດຍົກສູງຂົ້ນຫາຍກວ່າເກົົ່າ. ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ອີກວ່າ ພາລະກິດ
ຍຸກນີົ້ແມ່ນສ້າງຂົ້ນບົນຮາກຖານຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເທິງກ້ອນຫີນແຫ່ງພາລະກິດການ
ໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກສ້າງຂົ້ນເທືຶ່ອລະຍຸກ ແລະ ຍຸກນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍຸກເລີມ
ຶ່
ຕົົ້ນ. ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຍຸກເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງສາມາດຖືວ່າເປນແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງຫົກພັນປີ. ພາລະກິດໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນປະຕິບັດບົນພືົ້ນຖານຂອງພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ຖ້າສອງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລ້ວເຫດໃດການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນຈງຶ່
ບໍ່ເກີດຂົ້ນອີກໃນຍຸກນີົ້? ເປນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ແບກຮັບເອົາບາບຂອງມະນຸດ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາໄດ້
ມາເພືຶ່ອພິພາກສາ ແລະ ຂ້ຽນຕີມະນຸດໂດຍກົງ? ຖ້າພາລະກິດຂອງເຮົາໃນການພິພາກສາ ແລະ ຂ້ຽນ
ຕີມະນຸດບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ໂດຍທີຶ່ການມາເຖິງຂອງເຮົາໃນຕອນນີົ້ບໍ່ໄດ້
ເກີດຂົ້ນຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແລ້ວເຮົາກຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃຫ້ພິພາກສາ ແລະ ຂ້ຽນຕີມະນຸດ.
ມັນເປນຍ້ອນເຮົາເປນໜຶ່ງດຽວກັບພຣະເຢຊູແທ້ໆ ເຮົາຈຶ່ງມາເພືຶ່ອຂ້ຽນຕີ ແລະ ພິພາກສາມະນຸດໂດຍ
ກົງ. ພາລະກິດໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນສ້າງຂົ້ນທັງໝົດອີງຕາມພາລະກິດໃນຂັນ
ົ້ ຕອນຜ່ານມາ.
ເພາະສະນັົ້ນ ມີພຽງພາລະກິດປະເພດນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດນໍາພາມະນຸດເຂົົ້າສູ່ຄວາມລອດພົົ້ນໄດ້ ໂດຍ
ເທືຶ່ອລະກ້າວ. ພຣະເຢຊູ ແລະ ເຮົາມາຈາກພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້
ກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນເນືົ້ອໜັງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພວກເຮົາແມ່ນອົງດຽວກັນ; ເຖິງແມ່ນ
ວ່າເນືົ້ອຫາຂອງສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາກະທໍາ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພວກເຮົາດໍາເນີນຈະບໍ່ຄືກັນ, ແຕ່ພວກເຮົາ
ແມ່ນຄືກັນໃນດ້ານແກ່ນແທ້; ເນືົ້ອໜັງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ນແ
ີົ້ ມ່ນ
ຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຮົາທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ;
ພັນທະກິດຂອງພວກເຮົາບໍ່ຄືກັນ ດັົ່ງນັົ້ນພາລະກິດທີຶ່ພວກເຮົານໍາມາ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ພວກເຮົາ
ເປີດເຜີຍຕໍ່ມະນຸດແມ່ນແຕກຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ເຂົົ້າໃຈວ່າ ມືົ້ນີົ້ແມ່ນບໍ່
ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຜ່ານມາ, ນີົ້ເປນຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກ. ເຖິງວ່າພຣະອົງທັງສອງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງ
ເພດ ແລະ ຮູບຮ່າງດ້ານເນືົ້ອໜັງພຣະອົງທັງສອງ ເຊິຶ່ງພຣະອົງທັງສອງບໍ່ໄດ້ບັງເກີດຈາກຄອບຄົວດຽວ
ກັນ, ແຮງໄກທີຶ່ຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນອີກ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງທັງ
ສອງແມ່ນເປນອົງດຽວກັນ. ເຖິງວ່າເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງທັງສອງບໍ່ໄດ້ມີເລືອດ ຫື ຄວາມສໍາພັນທາງ
ຮ່າງກາຍຊະນິດໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ມັນກບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ພຣະອົງທັງສອງຄືເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນສອງຊ່ວງເວລາທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການທີຶ່ພຣະອົງທັງສອງບັງເກີດເປນເນືົ້ອໜັງ
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ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ ເປນຄວາມຈິງທີຶ່ໂຕ້ແຍ້ງບໍ່ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພຣະອົງທັງ
ສອງບໍ່ແມ່ນສາຍເລືອດດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເວົົ້າພາສາດຽວກັນ (ຜູ້ໜຶ່ງເປນເພດຊາຍທີຶ່ເວົົ້າພາສາຢີວ
ແລະ ອີກຄົນໜຶ່ງເປນເພດຍິງທີຶ່ເວົົ້າແຕ່ພາສາຈີນເທົົ່ານັົ້ນ). ຍ້ອນສາເຫດເຫົົ່ານີົ້ ທີຶ່ພຣະອົງທັງສອງຈຶ່ງ
ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັົ່ນກັນ ເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີຶ່ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະອົງໄດ້ປະຕິບັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງທັງສອງຈະເປນພຣະວິນຍານອົງດຽວ
ກັນກຕາມ, ມີແກ່ນແທ້ຄືກັນ, ແຕ່ຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງພຣະອົງທັງສອງແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ
ຈັກໜ້ອຍເລີຍ. ສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະອົງທັງສອງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກມີພຽງຄວາມເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ເທົົ່າ
ທີຶ່ກ່ຽວກັບລັກສະນະພາຍນອກຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງທັງສອງ ແລະ ສະພາບການກໍາເນີດ
ຂອງພຣະອົງທັງສອງ, ພຣະອົງທັງສອງແມ່ນບໍ່ຄືກນ
ັ . ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພາລະກິດໃຜລາວ
ຂອງພຣະອົງທັງສອງ ຫື ຕໍ່ຄວາມຮູ້ທີຶ່ມະນຸດມີກ່ຽວກັບພຣະອົງທັງສອງ, ຍ້ອນວ່າ ໃນການວິເຄາະຂັົ້ນ
ສຸດທ້າຍກຈະເຫັນວ່າ ພຣະອົງທັງສອງແມ່ນເປນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດ
ແຍກພຣະອົງທັງສອງອອກຈາກກັນໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງທັງສອງຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນທາງ
ສາຍເລືອດ, ແຕ່ຊີວິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງທັງສອງແມ່ນຄວບຄຸມພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງທັງສອງ
ເຊິຶ່ງມອບໝາຍພາລະກິດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ພຣະອົງທັງສອງນໍາໄປປະຕິບັດຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງທັງສອງກໍ່ມາຈາກສາຍເລືອດທີຶ່ຕ່າງກັນ . ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາກບໍ່ແມ່ນພໍ່ຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູກບໍ່
ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາ: ພຣະອົງທັງສອງຄືໜຶ່ງດຽວ ແລະ ເປນພຣະວິນຍານ
ອົງດຽວກັນ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ ພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນ ແລະ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້
ກ່ຽວຂ້ອງກັນທາງສາຍເລືອດ, ແຕ່ພຣະອົງທັງສອງຄືອົງດຽວກັນ ນີົ້ກຍ້ອນວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ
ທັງສອງແມ່ນອັນດຽວກັນ. ພຣະເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ
ກະລຸນາ ພ້ອມດ້ວຍການພິພາກສາທີຶ່ທ່ຽງທໍາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີມະນຸດ ແລະ ການສາບແຊ່ງມະນຸດ;
ແລະໃນທີຶ່ສຸດ ພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການທໍາລາຍໂລກ ແລະ ລົງໂທດຄົນຊົົ່ວ. ພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ກະທໍາທັງໝົດນີົ້ດ້ວຍຕົນເອງບ? ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນອໍານາດອັນໄພສານຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ພຣະອົງສາ
ມາດປະກາດໃຊ້ກົດເກນເພືຶ່ອມະນຸດ ແລະ ອອກກົດບັນຍັດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ແລະ ພ້ອມນີົ້ ພຣະອົງ
ຍັງສາມາດນໍາພາຊາວອິດສະຣາເອນຊ່ວງທໍາອິດໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຊີົ້ນໍາ
ພວກເຂົາໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານ ແລະ ແທ່ນບູຊາ, ຄຸມຊາວອິດສະຣາເອນທຸກຄົນໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດ
ຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງດໍາລົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີົ້ກັບຊາວອິດສະຣາ
ເອນເປນເວລາສອງພັນປີ. ຊາວອິດສະຣາເອນບໍ່ກ້າກະບົດຕໍ່ພຣະອົງ; ທຸກຄົນເຄົາລົບບູຊາພຣະເຢໂຮວາ
ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ໄດ້ກະທໍາອີງຄຸນງາມຄວາມດີແຫ່ງ
ສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ ແລະ ອໍານາດອັນໄພສານຂອງພຣະອົງ. ຫລັງຈາກນັົ້ນ ໃນລະຫວ່າງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຢຊູລົງມາເພືຶ່ອໄຖ່ບາບໃຫ້ກບ
ັ ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມໂຊມ (ແລະ ບໍ່ມແ
ີ ຕ່ຊົນຊາດ
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ອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ). ພຣະອົງສະແດງຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາຕໍ່ມະນຸດ. ພຣະເຢຊູ
ທີຶ່ມະນຸດເຫັນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັົ້ນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກກະລຸນາ ແລະ ມີຄວາມຮັກໄຄ່ຕໍ່
ມະນຸດສະເໝີ ດ້ວຍວ່າພຣະອົງໄດ້ລົງມາເພືຶ່ອຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພົົ້ນບາບ. ພຣະອົງສາມາດອະໄພບາບໃຫ້
ແກ່ມະນຸດ ຈົນກວ່າການໄຖ່ບາບທີຶ່ຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ມະນຸດຈາກຄວາມບາບ
ຢ່າງສົມບູນ. ໃນໄລຍະນີົ້ ພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າມະນຸດດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ
ກະລຸນາ ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງກາຍເປນຜູ້ຖວາຍບາບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ ຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອໄຖ່
ບາບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພເປນນິດລັນດອນ. ພຣະອົງມີຄວາມ
ເມດຕາ, ຄວາມກະລຸນາ, ຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມຮັກ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ ຜູ້ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ
ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແມ່ນພາກັນສະແຫວງຫາຄວາມໝັົ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຮັກໃນທຸກໆສິຶ່ງ. ພວກ
ເຂົາໄດ້ທົນທຸກທມະມານ ແລະ ບໍ່ເຄີຍ ຕອບໂຕ້ຄືນເມືຶ່ອຖືກຕົບຕີ, ຖືກປ້ອຍດ່າ ຫື ຖືກແກວ່ງໝາກ
ຫີນໃສ່. ແຕ່ວ່າ, ໃນລະຫວ່າງຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍນີົ້ຈະບໍ່ເປນແບບນັົ້ນອີກຕໍ່ໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງທັງສອງຈະເປນອົງດຽວກັນ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະເຢໂຮວາແມ່ນບໍ່ໄດ້
ຄືກັນທັງໝົດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອນໍາເອົາຍຸກໄປສູ່ການສິົ້ນສຸດ ແຕ່ເພືຶ່ອຊີົ້ນໍາ
ຍຸກ, ເລີຶ່ມຕົົ້ນຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພາລະກິດໃນມືົ້ນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອເອົາຊະນະ
ຄົນທີຶ່ຢູ່ຕ່າງຊາດທີຶ່ຖືກເຮັດເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພືອ
ຶ່ ນໍາພາຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກໃນ
ປະເທດຈີນ ແຕ່ຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ເຈົົ້າອາດເຫັນວ່າພາລະກິດນີົ້ແມ່ນກໍາ
ລັງປະຕິບັດຢູ່ໃນປະເທດຈີນເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ໃນຄວາມເປນຈິງແລ້ວ, ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນີົ້ໄດ້ເລີຶ່ມ
ຂະຫຍາຍໄປຍັງຕ່າງປະເທດແລ້ວ. ເຫດໃດຜູ້ຄົນທີຶ່ຢູ່ນອກປະເທດຈີນຈຶ່ງສະແຫວງຫາຫົນທາງທີແ
ຶ່ ທ້
ຈິງນີົ້ຄັົ້ງແລ້ວຄັົ້ງເລົົ່າ? ນັນ
ົ້ ກຍ້ອນວ່າ ພຣະວິນຍານໄດ້ຕຽມພ້ອມປະຕິບັດພາລະກິດແລ້ວ ແລະ ພຣະ
ທໍາທີຶ່ກໍາລັງກ່າວໃນປດຈຸບັນແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ຄົນທົົ່ວຈັກກະວານ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ເຄິຶ່ງໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ
ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນການ. ເລີຶ່ມແຕ່ການສ້າງໂລກຈົນເຖິງປດຈຸບັນ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້
ດໍາເນີນພາລະກິດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ນີົ້ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຍັງໄດ້ກະທໍາຕ່າງພາລະກິດທີຶ່ແຕກຕ່າງ
ກັນໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທ່າມກາງຊາດຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. ຜູ້ຄົນໃນແຕ່ລະຍຸກຈະເຫັນອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອົງທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊິຶ່ງຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງທໍາມະຊາດຜ່ານພາລະກິດແຕກຕ່າງກັນທີຶ່ພຣະອົງ
ກະທໍາ. ພຣະອົງຄືພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາ; ພຣະອົງເປນເຄືຶ່ອງ
ບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ ເປນຜູເ້ ບິຶ່ງແຍງດູແລມະນຸດ; ແຕ່ພຣະອົງຍັງເປນການ
ພິພາກສາ, ການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການສາບແຊ່ງຂອງມະນຸດອີກດ້ວຍ. ພຣະອົງສາມາດນໍາພາມະນຸດໃຊ້
ຊີວິດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກເປນເວລາສອງພັນປີ ແລະ ພຣະອົງຍັງສາມາດໄຖ່ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມໂຊມ
ຈາກຄວາມຜິດບາບ. ປດຈຸບັນນີ,ົ້ ພຣະອົງຍັງສາມາດເອົາຊະນະມະນຸດຊາດຜູ້ທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມາຢູພ
່ າຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອວ່າທຸກຄົນຈະຍອມອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະອົງຢ່າງ
ສົມບູນ. ໃນທີຶ່ສຸດ ພຣະອົງຈະເຜົາທໍາລາຍທຸກສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສະອາດ ແລະ ບໍ່ທ່ຽງທໍາໃນບັນດາມະນຸດທົົ່ວ
287

ຈັກກະວານ ເພືຶ່ອສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຄວາມເມດ
ຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີສະຕິປນຍາ ແລະ ຄວາມມະຫັດສະຈັນ, ບໍ່
ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສັກສິດ, ແຕ່ວ່າຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຄືພຣະເຈົົ້າຜູ້ຕັດສິນມະນຸດ. ສໍາ
ລັບຜູ້ທີຶ່ຊົົ່ວຊ້າທັງຫາຍໃນບັນດາມະນຸດ ພຣະອົງຄືການເຜົາທໍາລາຍ, ການພິພາກສາ ແລະ ການ
ລົງໂທດ; ສໍາລັບຜູ້ທີຶ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ພຣະອົງຄືຄວາມລໍາບາກຍາກແຄ້ນ, ການຫໍ່ຫອມ
ແລະ ການທົດລອງ ພ້ອມດ້ວຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ, ການສະໜັບສະໜູນ, ການສະໜອງແຫ່ງພຣະທໍາ,
ການຈັດການ ແລະ ການລິຮານ; ແລະ ສໍາລັບຜູ້ທີຶ່ຈະຖືກກໍາຈັດ, ພຣະອົງຄືການລົງໂທດ ແລະ
ຄວາມລໍາບາກຍາກແຄ້ນ. ບອກເຮົາມາເບິຶ່ງວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີລິດທານຸພາບສູງສຸດບ? ພຣະອົງສາມາດ
ກະທໍາໄດ້ທຸກສິຶ່ງຢ່າງ ແລະ ທຸກພາລະກິດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນທີຶ່ເຈົົ້າ
ຈິນຕະນາການເຫັນເທົົ່ານັົ້ນ. ເຈົົ້າດູຖູກພຣະເຈົົ້າເກີນໄປ! ເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າພຣະອົງພຽງສາມາດໄຖ່ບາບໃຫ້
ແກ່ມວນມະນຸດໂດຍຜ່ານການຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ມັນໝົດສໍໍ່ານັົ້ນບ? ແລ້ວຫັງຈາກນັົ້ນ, ເຈົົ້າ
ກຈະຕິດຕາມພຣະອົງໄປສູ່ສະຫວັນເພືຶ່ອກິນໝາກໄມ້ຈາກຕົົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ດືຶ່ມຈາກແມ່ນໍໍ້າ
ແຫ່ງຊີວິດບ? ... ມັນຈະງ່າຍດາຍປານນັົ້ນພຸ້ນບ? ບອກເຮົາມາເບິຶ່ງ, ມີສງິຶ່ ໃດແດ່ທີຶ່ເຈົົ້າບັນລຸຜົນສໍາ
ເລັດ? ເຈົົ້າມີຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູບ? ແນ່ນອນ ເຈົົ້າຖືກໄຖ່ບາບໂດຍພຣະອົງ ແຕ່ການຖືກຄງໃສ່ໄມ້
ກາງແຂນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູເອງ. ເຈົົ້າໄດ້ເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີຶ່ຫຍັງແດ່ໃນຖານະທີຶ່ເປນ
ມະນຸດ? ເຈົົ້າພຽງແຕ່ມຄ
ີ ວາມສັດທາພາຍນອກ ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈຫົນທາງຂອງພຣະອົງ. ນັົ້ນບ ຄືວິທີ
ທີຶ່ເຈົົ້າສະແດງເຖິງພຣະອົງ? ຖ້າເຈົົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ໄດ້ເຫັນອຸປະນິໄສທີຶ່
ທ່ຽງທໍາທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດອ້າງວ່າຕົນເອງມີຊີວິດ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່ຈະຜ່ານ
ປະຕູໂຂງຂອງອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນນີົ້ໄປ.
ພຣະເຈົົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເປນພຣະວິນຍານເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຍັງສາມາດກາຍເປນເນືົ້ອໜັງໄດ້; ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງຄືຮ່າງກາຍຂອງຄວາມສະຫງ່າລາສີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູ,
ແຕ່ພຣະເຢຊູກໄດ້ເປນທີຶ່ປະຈັກຕໍ່ຊາວອິດສະຣາເອນ ເຊິຶ່ງກຄືພວກຢິວໃນເວລານັົ້ນ. ທໍາອິດ ພຣະອົງ
ເປນພຽງຮ່າງກາຍຝ່າຍເນືົ້ອໜັງ, ແຕ່ຫລັງຈາກພຣະອົງຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ພຣະອົງກກາຍເປນ
ຮ່າງກາຍແຫ່ງສະຫງ່າລາສີ. ພຣະອົງຄືພຣະວິນຍານທີຶ່ປົກຄຸມທຸກສິຶ່ງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ໄດ້ໃນທຸກຫົນແຫ່ງ. ພຣະອົງສາມາດເປນພຣະເຢໂຮວາ ຫື ເປນພຣະເຢຊູ ຫື ພຣະເມຊີອາ; ໃນທີຶ່ສຸດ
ພຣະອົງຍັງສາມາດເປນພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດອີກດ້ວຍ. ພຣະອົງຄືຄວາມທ່ຽງທໍາ, ການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ; ພຣະອົງຄືຄວາມສາບແຊ່ງ ແລະ ຄວາມໂກດຮ້າຍ; ແຕ່ພ້ອມນີົ້ ພຣະອົງ
ຍັງເປນຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາອີກດ້ວຍ. ພາລະກິດທຸກຢ່າງທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາສາມາດ
ເປນຕົວແທນຂອງພຣະອົງໄດ້. ເຈົົ້າຄິດວ່າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າໃນລັກສະນະແບບໃດ? ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດ
ອະທິບາຍໄດ້. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຈົົ້າກບໍ່ຄວນສະຫຼຸບກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່
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ຕ້ອງຟ້າວສະຫຼຸບວ່າພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກກະລຸນາຢູ່ຕະຫອດໄປ
ຍ້ອນພຽງແຕ່ພຣະອົງກະທໍາພາລະກິດການໄຖ່ບາບໃນຂັົ້ນຕອນດຽວເທົົ່ານັົ້ນ. ເຈົົ້າໝັົ້ນໃຈບໍ່ວ່າພຣະອົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ? ຖ້າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ, ແລ້ວເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງຈະນໍາເອົາຍຸກໄປສູ່ຈຸດຈົບໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ? ເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງສົົ່ງໄພພິບັດມາຍັງໂລກນີົ້ຢ່າງຫວງຫາຍ? ອີງຕາມແນວຄິດ ແລະ ຄວາມ
ຄິດຂອງຜູ້ຄົນ, ພຣະອົງຄວນມີຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດ ເພືຶ່ອວ່າສະມາຊິກຄົນ
ສຸດທ້າຍຂອງມະນຸດຊາດຈະສາມາດຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ . ແຕ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ເປນ
ຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຈະສົົ່ງໄພພິບັດທີຶ່ໃຫຍ່ຫວງ ເຊັົ່ນ: ແຜ່ນດິນໄຫວ, ໂລກລະບາດ ແລະ ໄພອດຢາກ
ມາເພືຶ່ອທໍາລາຍມະນຸດຊາດທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍນີົ້ ທີຶ່ຖືວ່າພຣະເຈົົ້າເປນສັດຕູ? ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຍອມໃຫ້
ມະນຸດທົນທຸກກັບໄພພິບັດເຫົົ່ານີົ້? ສໍາລັບພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າໃນລັກສະນະແບບໃດນັົ້ນ ບໍ່ມີໃຜໃນ
ບັນດາພວກເຈົົ້າກ້າເວົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດອະທິບາຍໄດ້. ເຈົົ້າກ້າເວົົ້າບວ່າພຣະອົງຄືພຣະວິນວິນຍານຢ່າງ
ແທ້ຈິງ? ເຈົົ້າກ້າເວົົ້າບວ່າ ພຣະອົງເປນພຽງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູ? ແລ້ວເຈົົ້າກ້າເວົົ້າບໍ່ວ່າ ພຣະອົງ
ຄືພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ຈະຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດຕະຫອດໄປ
ເປນນິດ?

ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງທ ີຶ່ສ ໍາ ຄັນ ລະ ຫ ວ່າ ງ ພ ຣະ ເຈົົ້າ
ຜ ູ້ບ ັງ ເກີດ ເປ ນມະ ນ ຸດ ແ ລະ ຜ ູ້ຄ ົນ ທ ີຶ່ຖ ືກ ໃຊ້ໂດຍພ ຣະ ເຈົົ້າ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຊອກຫາເປນເວລາຫາຍປີ ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຜູ້ຄົນຫາຍຄົນເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕະຫອດ
ຍຸກຕ່າງໆ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັນ
ົ້ ກຕາມ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກຍັງບໍ່ມີບ່ອນພັກຜ່ອນທີຶ່ເໝາະສົມ
ເຊິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເຫດຜົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປ່ຽນຜູ້ຄົນຕ່າງໆໃນການເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ໂດຍລວມແລ້ວ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຖືກເຮັດຜ່ານຜູ້ຄົນ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຫາຍປີຜ່ານມາ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍຢຸດ ແຕ່ສືບຕໍ່ດໍາເນີນຢູໃ່ ນມະນຸດເລືົ້ອຍມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີົ້. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວພຣະທໍາຫາຍພຽງໃດ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍເທົົ່າໃດກຕາມ ແຕ່ມະນຸດ
ກຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກເນືຶ່ອງຈາກວ່າພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍປາກົດຕົວໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຫັນ ແລະ ພ້ອມ
ນີົ້ ພຣະອົງບໍ່ມີເນືົ້ອກາຍທີຶ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້. ສະນັົ້ນພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຕ້ອງນໍາເອົາພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນີົ້
ມາສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງພຣະເຈົົ້າອົງແທ້ຈິງ. ເພືຶ່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດນີົ້ ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງເປີດເຜີຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້
ມວນມະນຸດໄດ້ສໍາຜັດ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມ
ວ່າ ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າຮັບເອົາຮູບຮ່າງທີຶ່ເປນຮູບປະທໍາ, ໃສ່ເນືົ້ອໜັງ ແລະ ກະດູກ ແລະ
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ສາມາດຍ່າງໃນທ່າມກາງຜູ້ຄົນຢ່າງເປີດເຜີຍ, ຕິດຕາມພວກເຂົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ບາງຄັົ້ງ
ປາກົດຕົວ ແລະ ບາງຄັົ້ງລົບຊ້ອນພຣະອົງເອງ, ເມືຶ່ອນັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ຜູ້ຄົນຈຶ່ງຈະສາມາດເຂົົ້າໃຈພຣະອົງ
ຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າຍັງສະຖິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງຈະບໍ່ສາມາດສໍາເລັດພາລະກິດທັງ
ໝົດຂອງພຣະອົງໄດ້. ຫລັງຈາກປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງໃນໄລຍະໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້
ສໍາເລັດພັນທະກິດທີຶ່ຈໍາເປນຕ້ອງກະທໍາໃຫ້ສໍາເລັດໃນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງກຈະອອກຈາກເນືົ້ອໜັງ
ແລະ ເຮັດພາລະກິດໃນໂລກວິນຍານໃນຮູບລັກຂອງເນືົ້ອໜັງ ຄືດັງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາຫັງຈາກ
ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດພາລະກິດໃນໄລຍະໜຶ່ງໃນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ສໍາເລັດພາລະກິດທັງ
ໝົດທີຶ່ພຣະອົງຈໍາເປນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ພວກເຈົົ້າອາດຈືຶ່ບົດຄວາມນີົ້ຈາກ “ເສັົ້ນທາງ... (5)” ທີຶ່
ວ່າ: “ເຮົາຈືຶ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາກ່າວຕໍ່ເຮົາວ່າ ‘ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ໃຫ້ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຝາກຝງຂອງພຣະອົງສໍາເລັດ. ບໍ່ມສ
ີ ິຶ່ງ
ໃດອີກທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຈົົ້າ’”. ເຈົົ້າເຫັນຫຍັງແດ່ໃນບົດຄວາມນີົ້? ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າລົງມາເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ, ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງພາຍໃນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງແມ່ນສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານແຫ່ງສະຫວັນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ເມືຶ່ອພຣະອົງລົງ
ມາ, ພຣະອົງເວົົ້າຢູ່ທົົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນເທົົ່ານັົ້ນ ເພືຶ່ອກ່າວພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ແລະ
ຈາກຫາກຫາຍມຸມມອງ. ຫັກໆແລ້ວພຣະອົງຖືເອົາການສະໜອງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ ການສິດສອນ
ມະນຸດເປນເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຫັກການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄປພົວພັນກັບສິຶ່ງ
ດັົ່ງກ່າວເຊັົ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄົນ ຫື ລາຍລະອຽດຂອງຊີວິດຂອງຜູຄ
້ ົນ. ພັນທະກິດຫັກ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນການກ່າວແທນພຣະວິນຍານ. ນັົ້ນກຄືເມືຶ່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າປະກົດໃນ
ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຈັບຕ້ອງໄດ້, ພຣະອົງແມ່ນພຽງສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊີວິດມະນຸດ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ.
ພຣະອົງບໍ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງມະນຸດ ເຊິຶ່ງກຄື ພຣະອົງບໍ່ມີສ່ວນໃນວຽກງານຂອງມະນຸດ.
ມະນຸດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດສັກສິດໄດ້ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ພົວພັນໃນວຽກງານຂອງມະນຸດ.
ຕະຫອດຫາຍປີທີຶ່ຜ່ານມາ ນັບຕັົ້ງແຕ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາສູ່ໂລກນີົ້ ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ,
ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາພາລະກິດຜ່ານຜູ້ຄົນຕະຫອດມາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖືວ່າ ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້
ເປນພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ພວກເຂົາເປນພຽງຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ, ພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນສາມາດກ່າວຈາກມຸມມອງຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງໄດ້ ໂດຍ
ສົົ່ງສຽງຂອງພຣະວິນຍານອອກ ແລະ ເຮັດພາລະກິດແທນພຣະວິນຍານ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ທຸກ
ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ໃນຫາຍຍຸກຫາຍສະໄໝຜ່ານມາແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການເຮັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຮ່າງກາຍທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງ ແລ້ວເປນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເອີົ້ນພວກ
ເຂົາວ່າເປນພຣະເຈົົ້າໄດ້? ແຕ່ພຣະເຈົົ້າໃນທຸກມືົ້ນີົ້ຍັງແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກະທໍາ
ພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງໂດຍກົງ ແລະ ພຣະເຢຊູກແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ
ໃນເນືົ້ອໜັງເຊັົ່ນດຽວກັນ; ທັງສອງແມ່ນເອີົ້ນວ່າພຣະເຈົົ້າ. ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງ? ຜູ້ຄົນ
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ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ໃນຫາຍຍຸກຫາຍສະໄໝແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ສາມາດສະແດງແນວຄິດ ແລະ ເຫດຜົນ
ຢ່າງປົກກະຕິ. ພວກເຂົາລ້ວນເຂົົ້າໃຈເຖິງຫັກການໃນການປະພດຂອງມະນຸດ. ພວກເຂົາມີແນວຄິດ
ປົກກະຕິແບບມະນຸດ ແລະ ມີທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນປົກກະຕິຄວນມີ. ສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດ
ພິເສດ ແລະ ສະຕິປນຍາມາແຕ່ເກີດ . ໃນການກະທໍາພາລະກິດຕໍ່ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ ເຊິຶ່ງເປນພອນສະຫວັນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະທານໃຫ້
ພວກເຂົາຢູແ
່ ລ້ວ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍໃຊ້ຈຸດແຂງ
ຂອງພວກເຂົາໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ, ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນ
ປາສະຈາກແນວຄິດ ຫື ຄວາມຄິດ, ປາສະຈາກເຈດຕະນາຂອງມະນຸດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຂາດສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດທໍາມະດາມີ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຫັກການກ່ຽວກັບການປະພດ
ຂອງມະນຸດ. ມັນເປນແນວນີົ້ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງແມ່ນບໍ່ໄດ້ປົນກັບເຈດຕະນາ ຫື ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແຕ່ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ
ແມ່ນການສະແດງອອກໂດຍກົງເຖິງເຈດຕະນາຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ພຣະອົງເຮັດພາລະກິດໃນ
ນາມຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ. ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະວິນຍານເວົົ້າໂດຍກົງ ເຊິຶ່ງກຄື ຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າເຮັດພາລະກິດໂດຍກົງໂດຍບໍ່ໄດ້ໄປປົນກັບເຈດຕະນາຂອງມະນຸດແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍ. ເວົົ້າ
ອີກແບບໜຶ່ງກຄື ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າໂດຍ
ກົງ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນຫັກການຂອງ
ການປະພດຂອງມະນຸດ. ຖ້າມີພຽງແຕ່ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ (ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າມີ
ພຽງພຣະເຈົົ້າເອງປະຕິບັດພາລະກິດ) ກຈະບໍ່ມີທາງທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຖືກປະຕິບັດຢູ່ເທິງ
ແຜ່ນດິນໂລກ. ສະນັົ້ນ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າມາສູແ
່ ຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງຕ້ອງໄດ້ມີກຸ່ມຄົນຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່
ງທີຶ່ພຣະອົງນໍາໃຊ້ເພືຶ່ອເຮັດພາລະກິດພາຍໃນມະນຸດຊາດ ຮ່ວມກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກະທໍາໃນ
ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ພຣະອົງໃຊ້ວຽກງານຂອງມະນຸດເພືຶ່ອສະໜັບສະໜູນ
ພາລະກິດສັກສິດຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນກຈະບໍ່ມີທາງທີຶ່ມະນຸດຈະສາມາດພົວພັນກັບພາລະກິດທີຶ່
ສັກສິດໄດ້ໂດຍກົງ. ມັນເປນແນວນີົ້ສໍາລັບພຣະເຢຊູ ແລະ ອັກຄະສາວົກທັງຫາຍຂອງພຣະອົງ. ໃນ
ສະໄໝທີຶ່ພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກ, ພຣະເຢຊູໄດ້ລົບລ້າງພຣະບັນຍັດເກົົ່າ ແລະ ສ້າງພຣະບັນຍັດໃໝ່. ພ້ອມ
ນີພ
ົ້ ຣະອົງໄດ້ກ່າວພຣະທໍາໄວ້ຫາຍຂໍ້. ພາລະກິດທັງໝົດນີົ້ແມ່ນກະທໍາໃນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ. ສ່ວນ
ບຸກຄົນອືຶ່ນເຊັົ່ນ: ເປໂຕ, ໂປໂລ ແລະ ໂຢຮັນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ອງີ ພາລະກິດທີຶ່ເກີດຂົ້ນພາຍຫັງຂອງ
ພວກເຂົາໃສ່ພືົ້ນຖານພຣະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ. ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າໄດ້ລິເລີຶ່ມພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນ
ຍຸກນັົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນການນໍາໄປສູ່ການເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ; ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງໄດ້ນໍາມາຍຸກໃ
ໝ່, ລົບລ້າງຍຸກເກົົ່າ ພ້ອມທັງໄດ້ສໍາເລັດຂພ
ໍ້ ຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າແມ່ນການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ການສິນ
ົ້
ສຸດ”. ເວົົ້າອີກແບບໜຶ່ງກຄື ມະນຸດຕ້ອງເຮັດວຽກງານຂອງມະນຸດບົນພືົ້ນຖານຂອງພາລະກິດທີຶ່
ສັກສິດ. ຫລັງຈາກທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໃນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງການກ່າວ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດ
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ຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອົງກຈາກມະນຸດໄປ. ຫລັງຈາກນີົ້ ທຸກຄົນທີຶ່ກໍາລັງກະທໍາ
ພາລະກິດ ກເຮັດຕາມຫກ
ັ ການທີຶ່ໄດ້ສະແດງອອກໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄວາມ
ຈິງທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້. ຜູ້ຄົນທັງໝົດເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນກະທໍາພາລະກິດເພືຶ່ອພຣະເຢຊູ. ຖ້າຫາກມີ
ແຕ່ພຣະເຢຊູກະທໍາພາລະກິດພຽງແຕ່ພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ, ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະກ່າວພຣະທໍາຫາຍພຽງໃດ ຜູ້
ຄົນກຈະບໍ່ທີທາງເຂົົ້າຮ່ວມກັບພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້ ເພາະວ່າ ພຣະອົງກະທໍາພາລະກິດໃນຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສາມາດພຽງແຕ່ກ່າວພຣະທໍາໃນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ພຣະອົງບໍ່
ສາມາດອະທິບາຍເຖິງສິຶ່ງຕ່າງໆເຖິງຈຸດທີຶ່ຜູ້ຄົນທົົ່ວໄປສາມາດເຂົົ້າໃຈພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້. ສະນັົ້ນ
ພຣະອົງຈໍາເປນຕ້ອງໄດ້ມີອັກຄະສາວົກ ແລະ ສາສະດາ ທີຶ່ມານໍາຫລັງພຣະອົງເພືຶ່ອຊ່ວຍພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນຫກ
ັ ການພຣະເຈົາົ້ ຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງນໍາໃຊ້
ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເພືຶ່ອກ່າວ ແລະ ເຮັດພາລະກິດ ເພືຶ່ອໃຫ້ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກໄດ້ນໍາໃຊ້ຜູ້ຄົນສາມສີຶ່ຄົນ ຫື ອາດຫາຍກວ່ານັົ້ນ ທີຶ່ສະແຫວງຫາໃຈ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເພືຶ່ອຊ່ວຍເຫືອພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ຜູ້ຄົນທີຶ່
ສະແຫວງຫາໃຈຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດໃນການຊີົ້ນໍາ ແລະ ລ້ຽງດູມະນຸດຊາດ ເພືຶ່ອວ່າຄົນ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເລືອກອາດເຂົາົ້ ສູ່ຄວາມເປນຈິງແຫ່ງຄວາມຈິງ.
ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ, ຖ້າພຣະອົງພຽງແຕ່ກະທໍາພາລະກິດຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າເທົົ່າ
ນັົ້ນ ໂດຍທີຶ່ບໍ່ມີຜູ້ຄົນສະແຫວງຫາໃຈຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຮ່ວມກັບພຣະອົງ, ມະນຸດ
ກຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ພົວພັນກັບພຣະອົງໄດ້. ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງໃຊ້ຜູ້
ຄົນທໍາມະດາທີຶ່ສະແຫວງຫາໃຈຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອສໍາເລັດພາລະກິດນີົ້, ເພືອ
ຶ່ ເບິຶ່ງແຍງ ແລະ
ຊີົ້ນໍາຄຣິດຕະຈັກ ເພືຶ່ອລະດັບຂະບວນການຮັບຮູ້ຂອງມະນຸດ ກຄືສະໝອງຂອງເຂົາສາມາດປະມວນ
ນັົ້ນຈະສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ສໍາເລັດ. ເວົົ້າອີກແບບໜຶ່ງກຄື ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ຜູ້ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງທີຶ່
ສະແຫວງຫາໃຈຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອ “ແປຄວາມໝາຍ” ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາໃນຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ ເພືຶ່ອໃຫ້ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກຄື ເພືຶ່ອປ່ຽນ
ພາສາສັກສິດເປນພາສາມະນຸດ ເພືຶ່ອວ່າ ຜູ້ຄົນຈະສາມາດຢງົ່ ຮູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈພາລະກິດນັົ້ນໄດ້.
ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກະທໍາດັົ່ງນັົ້ນ ກຈະບໍ່ມີໃຜເຂົົ້າໃຈພາສາສັກສິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ວ່າ
ຢ່າງໃດກຕາມ ຜູ້ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາໃຈຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ ແມ່ນເປນຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຍ້ອນວ່າ
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດແມ່ນຕໍໍ່າຫາຍ. ນັົ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເລືອກໃຊ້ວິທີ
ນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ໃນເວລາກະທໍາພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເກີດເປນມະນຸດ. ຖ້າມີແຕ່ພາລະກິດສັກສິດເທົົ່າ
ນັົ້ນ ມະນຸດຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ ຫື ພົວພັນກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈພາສາຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ມະນຸດສາມາດເຂົົ້າໃຈພາສານີົ້ໄດ້ຜ່ານຕົວແທນຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ
ເຊິຶ່ງເປນຜູ້ທີຶ່ອະທິບາຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຂົ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ຖ້າມີແຕ່ຜູ້ຄົນ
292

ດັົ່ງກ່າວທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດພາຍໃນມະນຸດຊາດ, ນັົ້ນກພຽງແຕ່ສາມາດຮັກສາຊີວິດປົກກະຕິຂອງ
ມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່
ສາມາດມີຈຸດເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນໃໝ່ໄດ້; ຈະມີແຕ່ເພງເກົົ່າ ແລະ ຄໍາເວົົ້າເກົົ່າຊໍໍ້າຊາກ. ມີແຕ່ຜ່ານຕົວແທນ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ກ່າວທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນຕ້ອງກ່າວ ແລະ ກະທໍາທຸກສິຶ່ງ
ທີຶ່ຈໍາເປນຕ້ອງກະທໍາໃນຊ່ວງເວລາຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ຫລັງຈາກທີຶ່ຜູ້ຄົນ
ປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບກັບພາລະກິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງດ້ວຍເຫດນັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ອູປະນິໄສ
ທາງຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງຈະສາມາດປ່ຽນໄດ້ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະ
ສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄປກັບການເວລາໄດ້. ພຣະອົງທີຶ່ກະທໍາພາລະກິດພາຍໃນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນຕົວແທນພຣະເຈົົ້າ ໃນຂະນະທີຶ່ຜູ້ທີຶ່ກະທໍາພາລະກິດພາຍໃນຄວາມເປນມະນຸດແມ່ນຜູ້ຄົນ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ຄົນ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນສາມາດກະທໍາພາລະກິດຂອງ
ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ ໃນຂະນະທີຶ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນຂອງແຕ່ລະ
ຍຸກນັົ້ນ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກ່າວດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ເປີດຍຸກໃໝ່ເພືຶ່ອນໍາມະນຸດເຂົົ້າສູ່ການ
ເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່. ເມືຶ່ອພຣະອົງໄດ້ກ່າວສິົ້ນສຸດລົງ, ນີົ້ສະແດງວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າພາຍໃນຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງແມ່ນສໍາເລັດລົງ. ຫລັງຈາກນັົ້ນ ທຸກຄົນກເດີນຕາມການນໍາພາຂອງຜູ້
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ປະສົບການຊີວິດຂອງພວກເຂົາ . ໃນກລະນີດຽວກັນ ກເປນຂັົ້ນຕອນ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້ານາມະນຸດເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ມອບຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່ໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນ ເຊິຶ່ງເປນເວລາທີຶ່
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງສິົ້ນສິົ້ນລົງ.
ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງສົມບູນ
ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດຂອງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ. ພຣະອົງມາເພືອ
ຶ່ ກະທໍາພາລະກິດ
ຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າໃນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາເທົົ່ານັົ້ນ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວເຖິງກ່ຽວກັບ
ຄວາມເປນມະນຸດຊາດທໍາມະດາບໍ່ແມ່ນຄືສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດວາດພາບເອົາໄວ້. ມະນຸດນິຍາມ “ຄວາມເປນ
ມະນຸດທໍາມະດາ” ວ່າເປນການມີເມຍ ຫື ຜົວ, ມີລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງພິສູດວ່າ ຄົນ
ເຮົາແມ່ນຄົນປົກກະຕິ; ແຕ່ຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຫັນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາໃນທໍານອງ
ນັົ້ນ. ພຣະອົງເຫັນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາວ່າ ເປນການມີຄວາມຄິດແບບມະນຸດທໍາມະດາ, ມີ
ຊີວິດແບບມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ເກີດເປນຄົນທໍາມະດາ. ແຕ່ຄວາມທໍາມະດາຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ລວມ
ເຖິງການມີເມຍ ຫື ຜົວ ແລະ ລູກ ຄືດັົ່ງມະນຸດເວົາົ້ ກັນກ່ຽວກັບຄວາມທໍາມະດາ. ສໍາລັບມະນຸດແລ້ວ
ການເປນມະນຸດທໍາມະດາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວເຖິງ ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຈະຖືວ່າ ການຂາດຄວາມເປນມະນຸດ
ໂດຍທີຶ່ເກືອບຂາດອາລົມ ແລະ ເບິຶ່ງຄືວ່າ ຂາດຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເນືົ້ອໜັງຄືດັົ່ງພຣະເຢຊູ ທີຶ່ມີ
ຮູບລັກພາຍນອກຂອງຄົນທໍາມະດາ ແລະ ມີລັກສະນະຂອງຄົນທໍາມະດາເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ໃນແກ່ນ
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ແທ້ແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີທກ
ຸ ສິຶ່ງທີຶ່ຄົນທໍາມະດາຄວນມີ. ຈາກສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ໄດ້ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາທັງໝົດ ແຕ່ມີພຽງບາງສ່ວນໃນ
ສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນຄວນມີ ເພືຶ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກປະຈໍາຂອງຊີວິດມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ຮັກສາພະລັງແຫ່ງ
ເຫດຜົນຂອງມະນຸດທໍາມະດາເທົົ່ານັົ້ນ. ແຕ່ວ່າສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິງຶ່ ທີຶ່ມະນຸດຖືວ່າ ຄວາມເປນ
ມະນຸດທໍາມະດາ. ສິຶ່ງເຫາົົ່ ນັົ້ນຄືສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຄວນມີ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ຍັງມີ
ຜູ້ຄົນທີຶ່ຢືນຢນເຊິຶ່ງສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະ
ດາ ຖ້າພຣະອົງມີເມຍ, ລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວ ເຊິຶ່ງກຄືຄອບຄົວເທົົ່ານັົ້ນ; ພວກເຂົາເວົົ້າວ່າ ຖ້າບໍ່ມີ
ສິຶ່ງນີົ້ ພຣະອົງກບໍ່ແມ່ນ ຄົນທໍາມະດາ. ຊັົ້ນເຮົາຂຖາມເຈົົ້າດັົ່ງນີົ້ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າມີເມຍບ? ເປນໄປໄດ້ບ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະມີຜົວ? ພຣະເຈົົ້າສາມາດມີລູກໄດ້ບ?” ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດບ? ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດກບໍ່ສາມາດເກີດຈາກຮອຍແຕກລະຫວ່າງຫີນໄດ້ ຫື
ຫົົ່ນລົງມາແຕ່ເທິງຟ້າ. ພຣະອົງສາມາດບັງເກີດເຂົາົ້ ໃນຄອບຄົວມະນຸດທໍາມະດາເທົົ່ານັົ້ນ. ນັົ້ນແມ່ນ
ເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ພຣະອົງຈຶ່ງມີພໍ່ແມ່, ເອືອ
ົ້ ຍ ແລະ ນ້ອງສາວ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄວາມເປນມະນຸດທໍາ
ມະດາຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຄວນມີ. ເຊັົ່ນດຽວກັບກລະນີຂອງພຣະເຢຊູ; ພຣະເຢຊູມີພໍ່
ແລະ ແມ່, ອ້າຍ, ເອືອ
ົ້ ຍ ແລະ ນ້ອງ ແລະ ທັງໝົດນີົ້ແມ່ນປົກກະຕິ. ແຕ່ຖ້າພຣະອົງມີເມຍ, ລູກຊາຍ
ແລະ ລູກສາວ, ພຣະອົງຈະບໍ່ແມ່ນມະນຸດທໍາມະດາ ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕັົ້ງໃຈໃຫ້ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດມີ. ຖ້າເປນດັົ່ງນີົ້ ພຣະອົງຈະບໍ່ສາມາດກະທໍາພາລະກິດໃນນາມພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຍ້ອນພຣະອົງບໍ່ມີ
ເມຍ ຫື ລູກ ແຕ່ກເກີດຈາກຜູ້ຄົນທໍາມະດາໃນຄອບຄົວທໍາມະດາ, ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ເວົົ້າໃຫ້ຈະແຈ້ງກວ່ານີົ້ກຄື ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຖືວ່າ ເປນຄົນທໍາມະດາແມ່ນ
ຄົນທີຶ່ເກີດຢູ່ໃນຄອບຄົວທໍາມະດາ. ມີພຽງແຕ່ບຸກຄົນແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດເຮັດພາລະກິດ
ສັກສິດໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນນັົ້ນມີເມຍ, ລູກ ຫື ຜົວ, ຄົນນັົ້ນຈະບໍ່ສາມາດ
ເຮັດພາລະກິດສັກສິດໄດ້ ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະມີພຽງແຕ່ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາທີຶ່ມະນຸດ
ຕ້ອງການ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການ. ສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຄິດເອົາໄວ້
ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນເຂົົ້າໃຈແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫາຍ. ໃນຂັົ້ນຕອນພາລະກິດນີົ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ມີຫາຍສິຶ່ງທີຶ່
ກົງກັນຂ້າມ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກແນວຄິດຂອງຄົນຫາຍ. ຄົນເຮົາສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ຂັົ້ນຕອນ
ພາລະກິດນີົ້ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າເຮັດພາລະກິດໂດຍກົງ ໂດຍທີຶ່ມີ
ມະນຸດຮັບໜ້າທີຶ່ເປນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ. ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ພຣະເຈົົ້າມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ ເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍພຣະອົງເອງ ແທນທີຈ
ຶ່ ະອະນຸຍາດໃຫ້ມະນຸດກະທໍາແທນພຣະອົງ, ພຣະອົງ
ຈຶ່ງບັງເກີດເປນມະນຸດໃນເນືົ້ອໜັງ (ເປນຄົນທໍາມະດາທີຶ່ບໍ່ສົມບູນ) ເພືຶ່ອເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.
ພຣະອົງໃຊ້ການບັງເກີດເປນມະນຸດນີົ້ເພືຶ່ອສະແດງຍຸກໃໝ່ກັບມະນຸດ, ເພືຶ່ອບອກມະນຸດກ່ຽວກັບຂັົ້ນຕໍ່
ໄປຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເພືຶ່ອຂໃຫ້ຜຄ
ູ້ ົນປະຕິບັດຕາມເສັົ້ນທາງທີຶ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນພຣະ
ທໍາຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງຈຶ່ງສໍາເລັດ; ພຣະອົງກໍາລັງຈະ
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ຈາກມະນຸດໄປ ໂດຍທີຶ່ຈະບໍ່ອາໄສຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດທໍາມະດາອີກຕໄໍ່ ປ, ແຕ່ຈະໜີຈາກມະນຸດ
ໄປສືບຕໍ່ດໍາເນີນພາລະກິດອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະອົງແທນ. ຫງັ ຈາກນັົ້ນ ພຣະອົງຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນທ່າມກາງຄົນກຸ່ມນີົ້ ແຕ່ຈະດໍາເນີນຢູ່ໃນຄວາມເປນ
ມະນຸດຂອງພວກເຂົາ ໂດຍນໍາໃຊ້ຜູ້ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາໃຈຂອງພຣະອົງເອງ.
ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບມະນຸດຕະຫອດໄປໄດ້ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ພຣະເຈົົ້າມີ
ພາລະກິດອືຶ່ນຢ່າງຫວງຫາຍທີຶ່ຕ້ອງກະທໍາ. ພຣະອົງບໍ່ສາມາດຕິດພັນຢູ່ກັບເນືົ້ອໜັງ; ພຣະອົງຕ້ອງ
ອອກຈາກເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງກະທໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງຈະກະທໍາ
ພາລະກິດໃນຮູບລັກຂອງເນືົ້ອໜັງກຕາມ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ລຖ້າຈົນ
ກວ່າພຣະອົງຈະມີຮູບຮ່າງທີຶ່ຄົນທໍາມະດາຄວນຈະໄດ້ຮັບກ່ອນຕາຍ ຫື ອອກຈາກການເປນມະນຸດ. ບໍ່
ວ່າເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຈັກປີກຕາມ ແຕ່ເມືຶ່ອພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດ, ພຣະອົງກຈະ
ໄປ ແລະ ອອກຈາກມະນຸດ. ພຣະອົງບໍ່ມີອາຍຸ, ພຣະອົງບໍ່ນັບວັນເວລາຂອງພຣະອົງຕາມອາຍຸໄຂຂອງ
ມະນຸດ; ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງຈົບຊີວິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ສະຖິດໃນເນືົ້ອໜັງຕາມຂັົ້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ອາດຈະມີບາງຄົນຮູ້ສກວ່າ ໃນການມາສູ່ເນືົ້ອໜັງນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງມີອາຍຸ
ຮອດຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ, ຕ້ອງເຕີບໃຫຍ່ເປນຜູ້ໃຫຍ່, ມີອາຍຸເຖົົ້າແກ່ ແລະ ຈາກໄປເມືຶ່ອຮ່າງກາຍນັົ້ນ
ເຮັດພາລະກິດບໍ່ໄດ້ແລ້ວ. ນີົ້ຄືຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ; ແຕ່ພຣະເຈົົ້າບໄໍ່ ດ້ດໍາເນີນພາລະກິດແບບ
ນັົ້ນ. ພຣະອົງມາສູ່ເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຄວນກະທໍາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມາເພືອ
ຶ່
ໃຊ້ຊີວິດແບບມະນຸດທົົ່ວໄປທີຶ່ເກີດຈາກພໍ່ແມ່, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນອາຊີບ,
ມີລູກ ແລະ ລ້ຽງລູກ ຫື ປະສົບກັບຄວາມສຸກທຸກຂອງຊີວິດ ເຊິຶ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນກິດຈະກໍາຂອງ
ມະນຸດທົົ່ວໄປ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກ, ນີົ້ແມ່ນການສວມເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງກຄືການມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ ແຕ່ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດແບບຄົນທໍາມະດາສາມັນ .
ພຣະອົງມາເພືອ
ຶ່ ສໍາເລັດສ່ວນໜຶ່ງໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ. ຫລັງຈາກນັົ້ນ ພຣະອົງ
ຈະຈາກມະນຸດໄປ. ເມືຶ່ອພຣະອົງມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປນ
ມະນຸດທໍາມະດາຂອງເນືອ
ົ້ ໜັງກຈະບໍ່ສົມບູນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ໃນເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງ
ໜ້າ, ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າກປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍກົງ. ຫັງຈາກນັົ້ນ, ຫລັງຈາກໄດ້ກະທໍາທຸກສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະອົງຈໍາເປນຕ້ອງກະທໍາ ແລະ ສໍາເລັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ກສໍາເລັດລົງ ເຊິຶ່ງໃນຈຸດນັົ້ນ ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້
ບັງເກີດເປນມະນຸດກສິົ້ນສຸດລົງເຊັົ່ນກັນ ບໍ່ວ່າຮ່າງກາຍທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງຈະມີຊີວິດຍືນຍາວ
ຫື ບໍ່ກໍ່ຕາມ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ວ່າຮ່າງກາຍທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງຈະຮອດຂັົ້ນຕອນຂອງຊີວິດໃດກ
ຕາມ, ບໍ່ວ່າຮ່າງກາຍນັົ້ນຈະມີຊີວິດຢູ່ແຜ່ນດິນໂລກດົນປານໃດກຕາມ, ທຸກສິຶ່ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ມັນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດຖືວ່າ ເປນຄວາມເປນມະນຸດທໍາ
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ມະດາ. ຍົກຕົວຢ່າງພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດໃນເນືົ້ອໜັງເປນເວລາສາມສິບສາມປີເຄິຶ່ງ. ໃນ
ດ້ານຂອງອາຍຸໄຂຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ, ພຣະອົງບໍ່ຄວນຈະຕາຍໃນໄວອາຍຸນັົ້ນ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ຄວນ
ຈາກໄປເທືຶ່ອ. ແຕ່ນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າຕ້ອງສົນໃຈ. ຫລັງຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງສໍ າເລັ ດ ເຊິຶ່ ງໃນຈຸ ດນັົ້ນ ຮ່າງກາຍແມ່ນຖືກ ເອົາ ໄປແລ້ ວ ໂດຍຫາຍໄປພ້ອມກັ ບ
ພຣະວິນຍານ. ນີົ້ຄືຫັກການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ. ສະນັົ້ນ, ເວົົ້າໂດຍສະເພາະ
ແລ້ວ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນບໍ່ສໍາຄັນຫາຍ. ເວົົ້າອີກກຄື ພຣະອົງ
ມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອໃຊ້ຊີວິດແບບມະນຸດທໍາມະດາ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສ້າງຊີວິດຂອງມະນຸດທໍາ
ມະດາກ່ອນ ແລ້ວຫລັງຈາກນັົ້ນເລີຶ່ມປະຕິບັດພາລະກິດ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຕາບເທົົ່າທີຶ່ພຣະອົງບັງເກີດ
ເຂົົ້າໃນຄອບຄົວມະນຸດທໍາມະດາ ພຣະອົງກຈະສາມາດກະທໍາພາລະກິດສັກສິດໄດ້ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດ
ທີຶ່ບໍ່ມີມົນທິນຈາກເຈດຕະນາຂອງມະນຸດ, ທີຶ່ບໍ່ເປນເນືົ້ອໜັງ, ບໍ່ໃຊ້ແນວທາງຂອງສັງຄົມ ຫື
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດ ຫື ແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ກບໍ່ໄດ້
ກ່ຽວຂ້ອງກັບປດຊະຍາສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຕັົ້ງໃຈກະທໍາ ແລະ ຍັງແມ່ນຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດທີຶ່ແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະອົງດ້ວຍ. ຕົົ້ນຕແລ້ວພຣະເຈົົ້າມາສູ່ເນືອ
ົ້ ໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດທີຈ
ຶ່ ໍາ
ເປນຕ້ອງປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການໃດທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນ ແລະ ສ່ວນດ້ານປະສົບ
ການຂອງມະນຸດທໍາມະດານັົ້ນ ພຣະອົງກບໍ່ມີ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຈໍາເປນຕ້ອງ
ກະທໍາບໍ່ໄດ້ປະກອບມີປະສົບການຂອງມະນຸດທໍາມະດາ. ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າມາສູ່ເນືົ້ອໜັງເພືອ
ຶ່ ສໍາເລັດ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຈໍາເປນຕ້ອງກະທໍາໃຫ້ສໍາເລັດໃນເນືົ້ອໜັງ. ສ່ວນອືຶ່ນໆແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະອົງ;
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນທັງຫາຍ. ເມືຶ່ອພາລະກິດຂອງພຣະເອງສໍາເລັດ, ຄວາມໝ
າຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງກສິົ້ນສຸດລົງເຊັົ່ນກັນ. ການເຮັດສໍາເລັດຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນ
ໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຈໍາເປນຕ້ອງກະທໍາໃນເນືົ້ອໜັງໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ແລະ ພັນທະກິດ
ຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດ. ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງໄດ້
ຕະຫອດໄປ. ພຣະອົງຕ້ອງເຄືຶ່ອນຍ້າຍໄປບ່ອນອືຶ່ນເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດ ເຊິຶ່ງເປນບ່ອນທີຶ່ຢູ່ນອກເນືົ້ອ
ໜັງ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພຣະເຈົົ້າກະທໍາພາລະກິດຕາມແຜນການດັົ່ງເດີມຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດ
ໃດທີຶ່ພຣະອົງຈໍາເປນຕ້ອງກະທໍາ ແລະ ພາລະກິດໃດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດ, ພຣະອົງຮູ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຄື
ດັົ່ງຝາມືຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົົ້ານໍາພາທຸກຄົນເພືຶ່ອຍ່າງຕາມເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.
ບໍ່ມີໃຜສາມາດລົບໜີໄດ້. ມີພຽງຜູ້ທີຶ່ປະຕິບັດຕາມການຊີົ້ນໍາຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ຈະສາມາດເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກເຊົາໄດ້. ບາງເທືຶ່ອໃນພາລະກິດຕໍ່ໄປ ມັນຈະບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເວົົ້າໃນ
ເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອຊີົ້ນໍາມະນຸດ ແຕ່ເປນພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ໃນຮູບແບບທີຶ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ທີຶ່ນໍາພາຊີວິດມະນຸດ.
ຫັງຈາກນັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈະສາມາດຈັບຕ້ອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງເປນຮູບປະທໍາ, ແນມເບິຶ່ງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
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ເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການໄດ້ດີຂົ້ນ ເພືຶ່ອຈະໃຫ້ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ນີົ້
ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົາົ້ ຕັົ້ງໃຈຈະກະທໍາໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງວາງແຜນໄວ້ດົນນານ
ມາແລ້ວ. ຈາກສິຶ່ງນີົ້, ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຄວນເຫັນເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຄວນຍ່າງໄດ້ແລ້ວ!

ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງລະ ຫ ວ່າ ງພ ັນ ທ ະ ກິດ ຂອງ ພ ຣະ ເຈົົ້າ
ຜ ູ້ບ ັງ ເກີດ ເປ ນມະ ນ ຸດ ແ ລະ ໜ ້າ ທ ີຶ່ຂອງມະ ນ ຸດ
ພວກເຈົົ້າຕ້ອງມາຮູ້ຈັກນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຂົົ້າໃຈທິດທາງໂດຍທົົ່ວໄປ
ແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນການເຂົົ້າສູ່ທເີຶ່ ປນບວກ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຈິງຂອງ
ນິມິດຢ່າງແທ້ຈິງ, ການເຂົົ້າສູ່ຂອງເຈົົ້າກຈະປອດໄພ; ບໍ່ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະປ່ຽນແປງໄປ
ແບບໃດກຕາມ, ເຈົົ້າກຈະຍັງໝັົ້ນຄົງໃນໃຈຂອງເຈົົ້າ, ມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບນິມິດ ແລະ ມີເປົັ້າໝ
າຍໃນການເຂົົ້າສູ່ ແລະ ການສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດ
ໃນຕົວເຈົົ້າຈະເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ລະອຽດຫາຍຂົ້ນ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າໃຈພາບລວມທັງໝົດທີຶ່ໃຫຍ່ກວ່າ
ເກົົ່າ, ເຈົົ້າຈະບໍ່ທົນທຸກກັບການສູນເສຍໃນຊີວິດ ແລະ ເຈົົ້າຈະບໍ່ຫົງທາງ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ມາຮູ້ຈັກກັບຂັົ້ນ
ຕອນຂອງພາລະກິດເຫົົ່ານີົ້, ເຈົົ້າຈະທົນທຸກກັບການສູນເສຍໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນ ແລະ ເຈົົ້າຈະໃຊ້ເວລາ
ຫາຍກວ່າສອງສາມມືົ້ເພືອ
ຶ່ ພິກປີັ້ນສິຶ່ງຕ່າງໆ ແລະ ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດຍ່າງຢູ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ພຽງ
ພາຍໃນສອງສາມອາທິດ. ນີົ້ຈະບໍ່ທ່ວງດງເຈົົ້າໄວ້ບ? ມີຫາຍສິຶ່ງທີຶ່ຂວາງທາງຂອງການເຂົົ້າສູ່ທີຶ່ເປນ
ບວກ ແລະ ການປະຕິບັດທີຶ່ພວກເຈົົ້າຕ້ອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ. ສ່ວນນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຈຸດຕ່າງໆລຸ່ມນີົ້: ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດໃນການເອົາຊະນະຂອງພຣະອົງ,
ເສັົ້ນທາງສູ່ຄວາມສົມບູນໃນອະນາຄົດ, ສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງບັນລຸຜົນຜ່ານການປະສົບກັບການທົດສອບ ແລະ
ຄວາມຍາກລໍາບາກ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ, ຫັກການທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງຫັງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຫັກການທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງຫັງຄວາມສົມບູນ ແລະ ການເອົາຊະນະ.
ທັງໝົດນີົ້ຄືຄວາມຈິງຂອງນິມິດ. ສ່ວນທີຶ່ເຫືອຄືພາລະກິດຂອງສາມຂັົ້ນຕອນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ, ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ພ້ອມດ້ວຍຄໍາພະຍານໃນອະນາຄົດ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຄື
ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບນິມິດເຊັົ່ນກັນ ເຊິຶ່ງສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ເປນພືົ້ນຖານທີຶ່ສຸດ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່
ສຸດ. ໃນປດຈຸບັນນີ,ົ້ ມີຫາຍສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າຫາ ແລະ ປະຕິບັດ ແລະ ໃນປດຈຸບັນກມີຫາຍ
ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ລະອຽດຫາຍຂົ້ນ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງເຫົົ່ານີົ້, ນີົ້ກພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ
ເຈົົ້າຍັງບໍ່ທັນເຂົົ້າສູ່ຢ່າງເຖິງຖອງເທືຶ່ອ. ສ່ວນໃຫຍ່ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບຄວາມຈິງແມ່ນຕືນ
ົ້
ຫາຍ; ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ພືົ້ນຖານຄວາມຈິງບາງຢ່າງເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວິທີ
ຈັດການແມ່ນແຕ່ບັນຫາເລັກນ້ອຍ. ເຫດຜົນທີຶ່ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງກຍ້ອນອຸປະນິໄສ
ຕໍ່ຕ້ານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍ້ອນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບພາລະກິດໃນມືົ້ນີົ້ແມ່ນຜິວເຜີນເກີນ
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ໄປ ແລະ ເປນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານດຽວ. ສະນັົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງງ່າຍສໍາລັບຜູຄ
້ ົນທີຶ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້
ສົມບູນ. ເຈົົ້າຕໍ່ຕ້ານຫາຍເກີນໄປ ແລະ ເຈົົ້າຍັງມີນິໄສແບບເກົົ່າຫາຍ; ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຢືນຢູ່ຝ່າຍຄວາມ
ຈິງໄດ້ ແລະ ເຈົົ້າກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນແຕ່ຄວາມຈິງທີຶ່ຊັດເຈນໃນຕົວທີຶ່ສຸດແລ້ວ. ຜູ້ຄົນ
ດັົ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ ແລະ ແມ່ນຜູ້ທີຶ່ບໍ່ທັນຖືກເອົາຊະນະໄດ້. ຖ້າການເຂົົ້າ
ສູ່ຂອງເຈົົ້າບໍ່ມລ
ີ າຍລະອຽດ ຫື ມີຈຸດປະສົງ, ຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຈົົ້າກຈະຊັກຊ້າ. ຖ້າການເຂົົ້າ
ສູ່ຂອງເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເປນຈິງແມ່ນແຕ່ເລັກນ້ອຍ, ການສະແຫວງຫາຂອງເຈົົ້າກຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ.
ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ແກ່ນແທ້ຂອງຄວາມຈິງ, ເຈົົ້າຈະຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຊີວິດມະນຸດ
ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຈິດໃຈຂອງເຂົາຈະໄດ້ບັນລຸຜົນ ໂດຍການເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງ ແລະ ຍິຶ່ງ
ໄປກວ່ານັົ້ນ ແມ່ນໂດຍຜ່ານການເຂົົ້າສູ່ປະສົບການຢ່າງລະອຽດ. ຖ້າເຈົົ້າມີປະສົບການຢ່າງລະອຽດ
ລະຫວ່າງການເຂົົ້າສູ່ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າມີຄວາມຮູ້ ແລະ ການເຂົົ້າສູ່ຕົວຈິງ, ຈິດໃຈຂອງເຈົົ້າຈະ
ປ່ຽນແປງໂດຍທັນທີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປດຈຸບັນ ເຈົົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ແຈ້ງໃນການປະຕິບັດພປານໃດ ແຕ່ຢ່າງ
ໜ້ອຍສຸດ ເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບນິມິດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ, ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດ
ເຂົົ້າສູ່ໄດ້; ການເຂົົ້າສູ່ຈະເປນໄປໄດ້ເມືຶ່ອເຈົົ້າມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງນັົ້ນກ່ອນ. ຖ້າພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ເຈົົ້າໃນປະສົບການຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ຄວາມຈິງ ແລະ ການເຂົາົ້ ສູ່ຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ໃນຕອນຕົົ້ນ, ຫັງຈາກການນິລະມິດສ້າງມະນຸດຊາດ, ຄົນອິດສະຣາເອນຄືຜູ້ທີຶ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີຶ່
ພືົ້ນຖານໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທົົ່ວອິດສະຣາເອນເປນຖານສໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາແມ່ນເພືຶ່ອນໍາພາ ແລະ ລ້ຽງດູມະນຸດໂດຍກົງໂດຍ
ການສ້າງຕັົ້ງພຣະບັນຍັດ ເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດສາມາດມີຊີວິດປົກກະຕິ ແລະ ບູຊາພຣະເຢໂຮວາໃນ
ລັກສະນະແບບທົົ່ວໄປຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ. ພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກພຣະບັນຍັດບໍ່ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນ ຫື ສໍາຜັດ
ໄດ້ໂດຍມະນຸດ. ເພາະສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເຮັດແມ່ນພຽງແຕ່ນໍາພາຜູ້ຄົນຕົົ້ນເດີມສຸດທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້
ເສືຶ່ອມຊາມ, ສັົ່ງສອນ ແລະ ລ້ຽງດູພວກເຂົາ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງປະກອບມີພຽງແຕ່ຂໍ້ບັນຍັດ,
ກົດເກນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທົົ່ວໄປກ່ຽວກັບພດຕິກໍາຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈັດຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຊີວິດ
ໃຫ້ພວກເຂົາ. ຄົນອິດສະຣາເອນທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມ
ຊາມຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບກົດບັນຍັດແມ່ນພຽງຂັົ້ນຕອນທໍາອິດໃນພາລະກິດ
ຂອງຄວາມລອດພົົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນໃນພາລະກິດຂອງຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ-ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດເລີຍ. ເພາະສະນັົ້ນ ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພົົ້ນ ພຣະອົງບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງຮັບເອົາເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນ
ດິນແດນອິດສະຣາເອນ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງການມີວິທີການ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກຄື ເຄືຶ່ອງມືເພືຶ່ອນໍາໃຊ້
ໃນການພົວພັນກັບມະນຸດ. ສະນັົ້ນ, ຈຶ່ງເກີດມີຜຄ
ູ້ ົນໃນທ່າມກາງສິຶ່ງມີຊີວດ
ິ ທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນທີຶ່ເວົົ້າ ແລະ
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ປະຕິບັດພາລະກິດຕາງໜ້າພຣະເຢໂຮວາ ເຊິຶ່ງນັົ້ນຄືວິທີທີຶ່ບຸດຊາຍຂອງມະນຸດ ແລະ ສາສະດາທັງຫາຍ
ໄດ້ມາກະທໍາພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ. ບຸດຊາຍຂອງມະນຸດໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ
ໂດຍຕາງໜ້າພຣະເຢໂຮວາ. ການທີຶ່ຖືກພຣະເຢໂຮວາເອີົ້ນວ່າ “ບຸດຊາຍຂອງມະນຸດ” ໝາຍຄວາມວ່າ
ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວຕັົ້ງຂໍ້ບັນຍັດແທນພຣະເຢໂຮວາ. ພວກເຂົາຍັງເປນມະຫາປະໂລຫິດທ່າມກາງຜູ້ຄົນຂອງ
ອິດສະຣາເອນ, ມະຫາປະໂລຫິດທີຶ່ຖືກເບິຶ່ງແຍງ ແລະ ປົກປ້ອງໂດຍພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ເປນຜູ້ທີຶ່
ຖືກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາເຮັດພາລະກິດໃນຕົວ; ພວກເຂົາເປນຜູ້ນໍາໃນທ່າມກາງຜູ້ຄົນ
ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາໂດຍກົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສາສະດາແມ່ນຜູອ
້ ຸທິດຕົນເພືຶ່ອເວົົ້າ
ແທນພຣະເຢໂຮວາຕໍ່ຜູ້ຄົນທົົ່ວແຜ່ນດິນ ແລະ ຕໍ່ທຸກຊົນເຜົົ່າ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ທໍານາຍພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ບໍ່ວ່າຈະເປນບຸດຊາຍຂອງມະນຸດ ຫື ສາສະດາ, ທຸກຄົນແມ່ນຖືກຍົກສູງ
ໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາເອງ ແລະ ມີພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາສະຖິດໃນພວກເຂົາ.
ໃນທ່າມກາງຜູ້ຄົນ, ພວກເຂົາເປນຄົນທີຶ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບ ພຣະເຢໂຮວາໂດຍກົງ; ພວກເຂົາ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາຖືກຍົກສູງໂດຍພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາ
ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ໄດ້ບັງເກີດຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາຈະຄືກັນໃນ
ການເວົົ້າ ແລະ ການປະຕິບັດພາລະກິດໃນນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ, ບຸດຊາຍມະນຸດ ແລະ ສາສະດາເຫົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັນຢ່າງຊັດເຈນ ເພາະວ່າ
ພາລະກິດຂອງຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ການພິພາກສາມະນຸດແມ່ນປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດເອງ ແລະ ເພາະສະນັົ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງຍົກສູງອີກຄັງົ້ ເພືຶ່ອໃຫ້ສາສະດາ ແລະ ບຸດຊາຍຂອງ
ມະນຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃນນາມຂອງພຣະອົງ. ໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່
ສໍາຄັນລະຫວ່າງແກ່ນແທ້ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ. ຍ້ອນສາເຫດນີົ້ ຜູ້ຄົນຈຶ່ງ
ສັບສົນຢູ່ສະເໝີ ລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ກັບພາລະກິດຂອງສາສະດາ
ແລະ ບຸດຊາຍຂອງມະນຸດ. ຮູບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ໂດຍພືົ້ນຖານແລ້ວ
ແມ່ນຄືກັນກັບ ສາສະດາ ແລະ ບຸດຊາຍຂອງມະນຸດ. ແລ້ວພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຍິຶ່ງເປນຄົນ
ປົກກະຕິ ແລະ ເປນຄວາມຈິງຫາຍກວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທໍານັົ້ນອີກ. ດ້ວຍເຫດນີົ້ ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ
ເບິຶ່ງອອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກເຂົາ. ມະນຸດໃສ່ໃຈແຕ່ຮູບລັກສະນະ ໂດຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ
ທັງສອງບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫາຍ ເຖິງວ່າ ທັງສອງຈະຄ້າຍຄືກັນໃນການເຮັດພາລະກິດ ແລະ ໃນ
ການເວົົ້າ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງພວກເຂົາ. ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ
ໃນການຈໍາແນກສິຶ່ງຕ່າງໆແມ່ນຕໍໍ່າຫາຍ, ເຂົາຈງຶ່ ບໍ່ສາມາດຈໍາແນກບັນຫາພືົ້ນຖານໄດ້ ແລ້ວແຮງໄກ
ທີຶ່ຈະເປນສິຶ່ງທີຶ່ສັບຊ້ອນ. ເມືຶ່ອສາສະດາ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ໄດ້ເວົົ້າ ແລະ
ເຮັດພາລະກິດ, ນີົ້ກເພືຶ່ອປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດ, ເພືຶ່ອຮັບໃຊ້ໜ້າທີຶ່ຂອງສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂນ
ົ້
ແລະ ມັນແມ່ນບາງສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດຄວນເຮັດ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້
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ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນເພືຶ່ອດໍາເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຮູບຮ່າງພາຍນອກ
ຂອງພຣະອົງຈະເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໜ້າທີຶ່
ຂອງພຣະອົງ ແຕ່ແມ່ນເພືຶ່ອພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ຄໍາວ່າ “ໜ້າທີຶ່” ແມ່ນໃຊ້ກັບສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກ
ສ້າງຂົ້ນ ໃນຂະນະທີຶ່ຄໍາວ່າ “ພັນທະກິດ” ແມ່ນໃຊ້ກັບເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ.
ທັງສອງຢ່າງແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່ສໍາຄັນ; ທັງສອງຢ່າງບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ພາລະກິດ
ຂອງມະນຸດແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາເທົົ່ານັົ້ນ ໃນຂະນະທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນ
ເພືຶ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດໍາເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ເຖິງແມ່ນມີສາວົກຫາຍຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້
ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ມີສາສະດາຫາຍຄົນທີຶ່ມີພຣະອົງສະຖິດຢູໃ່ ນພວກເຂົາ, ພາລະກິດ
ແລະ ຄໍາເວົົ້າຂອງພວກເຂົາແມ່ນພຽງເພືອ
ຶ່ ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາໃນນາມເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກ
ສ້າງຂົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ. ການທໍານາຍຂອງພວກເຂົາອາດຈະເກີນແນວທາງແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພວກເຂົາອາດພົນ
ົ້ ເດັົ່ນກວ່າພຣະເຈົົ້າຜູ້
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນຍັງເຮັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະກິດ.
ໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດໝາຍເຖິງວຽກງານຂອງມະນຸດ; ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດໄດ້ຮັບ. ຢ່າງໃດກ
ຕາມ, ພັນທະກິດທີຶ່ດໍາເນີນໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບສິຶ່ງນີົ້ໄດ້. ບໍ່ວ່າພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຈະກ່າວ,
ເຮັດພາລະກິດ ຫື ສະແດງເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນ, ພຣະອົງແມ່ນກະທໍາພາລະກິດອັນປະເສີດຢູ່
ທ່າມກາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແທນພຣະອົງໄດ້.
ພາລະກິດຂອງມະນຸດແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາໃນຖານະທີຶ່ເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ
ເທົົ່ານັົ້ນຢູ່ໃນຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າຂາດການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ນັົ້ນກຄື ຖ້າພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດສູນເສຍໄປ, ໜ້າທີຶ່ຂອງສິຶ່ງມີ
ຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນກຈະສູນເສຍໄປ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການດໍາເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນເພືຶ່ອຄຸ້ມຄອງມະນຸດ ໃນຂະນະການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດແມ່ນການເຮັດພັນທະຂອງຕົວ
ເອງໃຫ້ສໍາເລັດ ເພືອ
ຶ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືວ່າເປນການດໍາ
ເນີນພັນທະກິດຂອງຄົນເຮົາ . ສໍາລັບທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຢູ່ໃນຕົວ ກຄື ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກຄືການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດ ຜູ້ທີຶ່ມີຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຄືການດໍາ
ເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າພາລະກິດໃດທີພ
ຶ່ ຣະອົງກະທໍາແມ່ນເປນການດໍາເນີນພັນທະກິດ
ຂອງພຣະອົງ; ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດສາມາດເຮັດໄດ້ກຄື ປະຕິບັດໃຫ້ດີທີຶ່ສຸດຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະອົງ.
ໃນຄວາມເປນຈິງແລ້ວ ການທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາຄືການບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນທຸກສິຶ່ງ
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ທີຶ່ມີຢູ່ພາຍໃນມະນຸດ, ນັນ
ົ້ ກຄື ສິຶ່ງທີຶ່ເປນໄປໄດ້ສໍາລັບມະນຸດ. ຫລັງຈາກນັົ້ນ ໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາກຈະສໍາ
ເລັດ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງມະນຸດໃນຊ່ວງການຮັບໃຊ້ຂອງເຂົາກຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ໂດຍຜ່ານປະສົບການຢ່າງ
ຕໍ່ເນືຶ່ອງ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການຂອງການພິພາກສາຂອງພວກເຂົາ; ສິຶ່ງເຫາົົ່ ນັົ້ນຈະບໍ່ຂັດຂວາງ ຫື ສົງົ່
ຜົນກະທົບຕໍ່ໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດ. ຜູ້ທີຶ່ຢຸດໃນການຮັບໃຊ້ ຫື ຍ້ອມແພ້ ແລະ ທໍ້ຖອຍ ຍ້ອນຢ້ານກົວຂໍ້
ບົກຜ່ອງທີຶ່ອາດຈະເກີດຂນ
ົ້ ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ຄືຄົນທີຶ່ຂີົ້ຢ້ານທີຶ່ສຸດໃນບັນດາມະນຸດ. ຖ້າ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດສະແດງອອກສິງຶ່ ທີຶ່ພວກເຂົາຄວນສະແດງອອກໃນຊ່ວງການຮັບໃຊ້ ຫື ບັນລຸຜົນສໍາ
ເລັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ເປນໄປໄດ້ໃນຕົວສໍາລັບພວກເຂົາ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມພັດພາກັນເຮັດຫິົ້ນ ແລະ ເຮັດຢ່າງບໍ່
ຕັົ້ງໃຈ, ພວກເຂົາໄດ້ເສຍໜ້າທີຶ່ ທີຶ່ສິຶ່ງມີຊີວິດທີຖ
ຶ່ ືກສ້າງຂົ້ນຄວນມີ. ຜູ້ຄນ
ົ ດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜູ້ທີຶ່ເອີົ້ນວ່າ
“ຄົນທໍາມດາ”; ພວກເຂົາແມ່ນຂີົ້ເຫຍືອ
ຶ່ ທີຶ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວນີົ້ຈະຖືກເອີົ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າ
ສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ເສືອ
ຶ່ ມຊາມທີຶ່ເປົ່ງແສງທາງພາຍ
ນອກ ແຕ່ທາງໃນເນົົ່າເໝັນບ? ຖ້າມະນຸດເອີົ້ນຕົນເອງວ່າ ພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສະແດງອອກເຖິງ
ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າໄດ້, ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ເປນຕົວແທນພຣະເຈົົ້າໄດ້,
ຄົນນັົ້ນບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ ເພາະວ່າ ເຂົາບໍ່ມີທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ໂດຍທໍາມະຊາດ ແມ່ນບໍ່ມີຢພ
ູ່ າຍໃນຕົວເຂົາ. ຖ້າມະນຸດສູນເສຍສິງຶ່ ທີຶ່
ຕົນເອງສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍທໍາມະຊາດ ກຈະບໍ່ສາມາດຖືວ່າ ເຂົາເປນມະນຸດ ແລະ ເຂົາບໍ່ມີຄຸນຄ່າທີຶ່
ຈະຢືນຢູ່ເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ ຫື ມາຢູ່ຕໜ
ໍ່ ້າພຣະເຈົົ້າ ຫື ຖືກເບິຶ່ງແຍງ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.
ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ເຂົາບໍ່ມີຄ່າພທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຈາກພຣະເຈົົ້າ ຖືກເບິຶ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ຫາຍຄົນທີຶ່ໄດ້ສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພຣະເຈົົ້າ ສຸດທ້າຍ
ກຈະສູນເສຍຄວາມກະລຸນາຈາກພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງກຽດຊັງຄວາມປະພດຜິດຂອງຕົນ ແຕ່
ພວກເຂົາເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດຢ່າງບໍ່ມຢ
ີ າງອາຍວ່າ ວິທີທາງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ພວກກະບົດເຫົົ່ານີົ້ຍັງປະຕິເສດວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີຈິງອີກ. ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວນີົ້ ທີມ
ຶ່ ີກັບຄວາມຕໍ່ຕ້ານແບບນີົ້
ຈະມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຈາກພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນແມ່ນໄດ້
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນໜີພ
ົ້ ຣະອົງຢ່າງຫວງຫາຍ ແຕ່ພວກເຂົາຫັນຫລັງໃສ່ພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວກໂຈມ
ຕີພຣະເຈົົ້າວ່າຜິດ. ມະນຸດປະເພດນີົ້ຈະມີຄຸນຄ່າໃນການເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້ແນວໃດ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ມາກ່ອນການຖືກກໍາຈັດ ແລະ ລົງໂທດບ? ຜູ້ຄົນທີຶ່ບປ
ໍ່ ະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນຖືວ່າ ມີຄວາມຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງຢ່າງອາຊະຍາກໍາຢູ່ແລ້ວ ເຊິຶ່ງແມ່ນແຕ່ຄວາມຕາຍກເປນການ
ລົງໂທດທີຶ່ບໍ່ພຽງພ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ພວກເຂົາຍັງກ້າໂຕ້ຖຽງກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖືເອົາຕົວເອງ
ມາທຽບເທົົ່າກັບພຣະອົງ. ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວສົມບູນຈະມີຄ່າຫຍັງ? ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນໃຫ້ສໍາເລັດ, ພວກເຂົາຄວນຮູ້ສກຜິດ ແລະ ຮູ້ສກເປນໜີົ້ບຸນຄຸນ; ພວກເຂົາ
ຄວນກຽດຊັງຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມໄຮ້ປະໂຫຍດຂອງຕົນ, ຄວາມກະບົດ ແລະ ຄວາມເສືຶ່ອມ
ຊາມຂອງຕົນ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາຄວນເສຍສະຫະຊີວິດຂອງຕົນເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອນັົ້ນ
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ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດ ພວກເຂົາຈຶ່ງແມ່ນສິງຶ່ ມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ ທີຶ່ຮັກພຣະເຈົົ້າແທ້ຈິງ ແລະ ມີແຕ່ຜູ້ຄນ
ົ
ດັົ່ງກ່າວເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສົມຄວນມີຄວາມສຸກກັບພອນ ແລະ ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້
ສົມບູນໂດຍພຣະອົງ. ພວກເຈົົ້າສ່ວນຫາຍເປນແນວໃດ? ພວກເຈົົ້າປະຕິບັດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດ
ຢູ່ທ່າມກາງພວກເຈົົ້າແນວໃດ? ພວກເຈົົ້າໄດ້ເຮັດໜ້າທີຶ່ຕໍ່ໜ້າພຣະອົງແນວໃດ? ພວກເຈົົ້າໄດ້ເຮັດ
ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ ເຖິງສິຶ່ງນັົ້ນຈະເປນການສູນເສຍຊີວິດຂອງເຈົົ້າເອງແລ້ວບ? ພວກ
ເຈົົ້າໄດ້ເສຍສະຫະຫຍັງແດ່? ພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງຫາຍຈາກເຮົາບ? ພວກເຈົົ້າສາມາດຈໍາແນກບ?
ໍ່
ພວກເຈົົ້າຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົາຫາຍພຽງໃດ? ພວກເຈົົ້າຮັບໃຊ້ເຮົາແບບໃດ? ມີຫຍັງແດ່ທີຶ່ເຮົາໄດ້
ປະທານໃຫ້ພວກເຈົົ້າ ແລະ ເຮັດເພືຶ່ອພວກເຈົົ້າ? ພວກເຈົົ້າໄດ້ຮັບພິຈາລະນາເອົາສິຶ່ງນີົ້ທັງໝົດແລ້ວ
ບ? ພວກເຈົົ້າໄດ້ຕັດສິນ ແລະ ປຽບທຽບສິຶ່ງນີົ້ໃສ່ກັບສາມານສໍານກອັນເລັກນ້ອຍທີຶ່ພວກເຈົົ້າມີຢູ່ໃນ
ຕົວພວກເຈົົ້າແລ້ວບ? ຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງພວກເຈົົ້າຈະມີຄ່າກັບໃຜ? ເປນໄປໄດ້ບວ່າ ການ
ເສຍສະຫະອັນເລັກນ້ອຍຂອງພວກເຈົົ້ານັົ້ນຈະມີຄາ່ ພກັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາໄດ້ປະທານໃຫ້ພວກເຈົົ້າ? ເຮົາ
ບໍ່ມີທາງເລືອກອືຶ່ນ ແລະ ເຮົາໄດ້ອຸທິດຢ່າງເຕັມທີຶ່ເພືຶ່ອພວກເຈົົ້າ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ພວກເຈົົ້າກ
ຍັງເຊືຶ່ອງເຈດຕະນາທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ສອງຈິດສອງໃຈຕໍ່ເຮົາ. ນີົ້ຄືຂອບເຂດໜ້າທີຶ່ ແລະ ວຽກງານດຽວ
ຂອງພວກເຈົົ້າ. ບໍ່ແມ່ນບ? ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ບວ່າ ພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່
ຖືກສ້າງຂົ້ນ? ຈະສາມາດຖືວ່າ ພວກເຈົົ້າແມ່ນສິງຶ່ ມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນໄດ້ແນວໃດ? ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າ
ສະແດງອອກ ແລະ ດໍາລົງຢູ່ນັົ້ນບໍ່ຊັດເຈນສໍາລັບພວກເຈົົ້າບ? ພວກເຈົົ້າລົມ
ົ້ ເຫວໃນການປະຕິບັດຕໍ່ໜ້
າທີຶ່ຂອງຕົນ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າສະແຫວງຫາທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມກະລຸນາຈາກພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່
ໄດ້ມີການກຽມຄວາມກະລຸນາດັົ່ງກ່າວໄວ້ສໍາລັບຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຄົນຕໍໍ່າຊາມຄືພວກເຈົົ້າ, ແຕ່
ກຽມໄວ້ສໍາລັບຄົນທີຶ່ບໍ່ຂຫຍັງ ແລະ ເຕັມໃຈຍອມເສຍສະຫລະ. ຄົນຄືພວກເຈົົ້າ ທີຶ່ທໍາມະດາ ແມ່ນບໍ່
ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຈາກສະຫວັນແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ມີແຕ່ຄວາມຍາກລໍາບາກ ແລະ
ການລົງໂທດທີຶ່ບໍ່ມີວັນສິົ້ນສຸດຈະຕາມພວກເຈົົ້າໄປທຸກມືົ້! ຖ້າພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຊືຶ່ສັດຕໍ່ເຮົາ, ຊະຕາ
ກໍາຂອງພວກເຈົົ້າເອງຈະພົບແຕ່ຄວາມທຸກທລະມານ. ຖ້າພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບເອົາພຣະທໍາ ແລະ
ພາລະກິດຂອງເຮົາ, ຊີວິດພວກເຈົົ້າເອງຈະຖືກລົງໂທດ. ຄວາມກະລຸນາ, ພອນ ແລະ ຊີວິດທີຶ່ວິເສດ
ຂອງອານາຈັກຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບພວກເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືຈຸດຈົບທີຶ່ພວກເຈົົ້າສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ ແລະ
ເປນຜົນກໍາຂອງການກະທໍາຂອງພວກເຈົົ້າເອງ! ຜູທ
້ ີຶ່ໂງ່ຈ້າ ແລະ ຈອງຫອງບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ພະຍາຍາມສຸດ
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ຫື ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງແບມືຂຄວາມກະລຸນາ ຄື
ກັບວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຂເປນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຂ,
ພວກເຂົາກຈະກາຍເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ຊືຶ່ສັດຫາຍກວ່າເກົົ່າ. ມະນຸດເຫົົ່ານີົ້ຈະຖືວ່າ ເປນຄົນມີເຫດຜົນໄດ້
ແນວໃດ? ພວກເຈົົ້າມີຄວາມສາມາດຕໍໍ່າ ແລະ ໄຮ້ເຫດຜົນທີຶ່ສຸດ ໂດຍທີຶ່ບໍ່ສາມາດສໍາເລັດໜ້າທີຶ່ ທີຶ່
ຕົນເອງຄວນສໍາເລັດໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນພາລະກິດຂອງການຄຸມ
້ ຄອງນັົ້ນໄດ້. ຄຸນຄ່າຂອງພວກ
ເຈົົ້າໄດ້ຕົກຕໍໍ່າລົງຢ່າງໄວ. ການທີຶ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຕອບແທນເຮົາສໍາລັບການສະແດງຄວາມເມດຕາ
302

ຕໍ່ພວກເຈົົ້າ ນັົ້ນຖືວ່າ ເປນການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງໃຫຍ່ຫວງ ເຊິຶ່ງພຽງພທີຶ່ຈະປະນາມພວກເຈົົ້າ ແລະ ສະແດງ
ເຖິງຄວາມບໍ່ກ້າຫານ, ຄວາມບໍ່ມີປນຍາ, ຄວາມຕໍໍ່າຊາມ ແລະ ຄວາມໄຮ້ຄຸນຄ່າ. ແມ່ນຫຍັງໃຫ້ສດ
ິ
ພວກເຈົົ້າຍືຶ່ນມືຂອງພວກເຈົົ້າອອກ? ການທີຶ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເປນຜູ້ຊ່ວຍພາລະກິດຂອງເຮົາແມ່ນ
ແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ການທີບ
ຶ່ ໍ່ສາມາດຈົງຮັກພັກດີ ແລະ ການທີຶ່ບໍ່ສາມາດຢືນເປນພະຍານໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້
ແມ່ນການກະທໍາຜິດ ແລະ ຄວາມລົົ້ມເຫວຂອງພວກເຈົົ້າ ແຕ່ພວກເຈົົ້າພັດໂຈມຕີເຮົາ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍ
ສີເຮົາ ແລະ ຈົົ່ມວ່າເຮົາບໍ່ຊອບທໍາ. ນີົ້ບຄືຄວາມຊືຶ່ສັດຂອງພວກເຈົົ້າ? ນີົ້ບຄືຄວາມຮັກຂອງພວກ
ເຈົົ້າ? ນອກຈາກສິງຶ່ ນີົ້ແລ້ວ ພວກເຈົົ້າສາມາດເຮັດພາລະກິດຫຍັງໄດ້ແດ່? ພວກເຈົົ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ຫຍັງແດ່ເຂົົ້າໃນພາລະກິດທີຶ່ໄດ້ເຮັດໄປທັງໝົດ? ພວກເຈົົ້າໄດ້ໃຊ້ເສຍສະຫະຫາຍປານໃດ? ເຮົາໄດ້
ສະແດງຄວາມອົດທົນຫາຍແລ້ວ ໂດຍທີຶ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕໍານິພວກເຈົົ້າ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ພວກເຈົາົ້ ຍັງ
ມີຂໍ້ແກ້ຕົວກັບເຮົາຢ່າງໜ້າບໍ່ອາຍ ແລະ ຈົົ່ມວ່າໃຫ້ເຮົາຢ່າງລັບໆ. ພວກເຈົົ້າມີຄວາມເປນມະນຸດແມ່ນ
ແຕ່ໜ້ອຍຢູ່ບໍ່? ເຖິງແມ່ນວ່າ ໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດຈະມີຮອຍດາງຈາກຈິດໃຈ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງ
ມະນຸດ ແຕ່ເຈົົ້າຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຈົົ້າ. ຄວາມບໍ່
ບລິສຸດໃນວຽກງານຂອງມະນຸດແມ່ນເປນບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ແຕ່ຖ້າມະນຸດບໍ່ປະຕິບັດໜ້າ
ທີຶ່ຂອງຕົນ ນັົ້ນກສະແດງເຖິງການຕໍ່ຕ້ານຂອງເຂົາ. ລະຫວ່າງໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ເລືຶ່ອງທີຶ່ວ່າພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບພອນ ຫື ວ່າຄໍາສາບແຊ່ງນັົ້ນ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ໜ້າທີແ
ຶ່ ມ່ນສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດຄວນ
ປະຕິບັດ; ມັນແມ່ນວຽກງານທີຶ່ສະຫວັນສົົ່ງມາ ແລະ ບໍ່ຄວນອີງໃສ່ຜົນຕອບແທນ, ເງືຶ່ອນໄຂ ແລະ
ເຫດຜົນ. ເມືຶ່ອນັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າ ເຂົາໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນ. ການໄດ້ຮັບພອນແມ່ນເວລາທີຶ່
ຄົນເຮົາຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບພອນຂອງພຣະເຈົົ້າຫັງຈາກໄດ້ປະສົບກັບການ
ພິພາກສາ. ການຖືກສາບແຊ່ງແມ່ນເວລາທີຶ່ໃຈຂອງບາງຄົນບໍ່ປ່ຽນແປງຫລັງຈາກປະສົບກັບການຂ້ຽນ
ຕີ ແລະ ການພິພາກສາ, ມັນແມ່ນເວລາທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະສົບກັບການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ
ນອກຈາກຖືກລົງໂທດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກຕາມ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພອນ ຫື ຖືກສາບແຊ່ງກຕາມ,
ສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນກຄວນສໍາເລັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນ, ປະຕິບັດສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດ ແລະ
ເຮັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້; ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ໜ້ອຍທີຶ່ສຸດທີຶ່ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າຄວນເຮັດ.
ເຈົົ້າບໍ່ຄວນປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຈົົ້າພຽງແຕ່ຢາກໄດ້ຮັບພອນ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ຄວນປະຕິເສດທີຶ່ຈະກະທໍາ
ເພາະຢ້ານຖືກສາບແຊ່ງ. ເຮົາຂບອກພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບສິຶ່ງນີົ້ວ່າ: ການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາຄວນເຮັດ ແລະ ຖ້າເຂົາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນໄດ້ ນັົ້ນແມ່ນຄວາມກະບົດຂອງ
ເຂົາ. ຜ່ານຂະບວນການຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນເທົົ່ານັົ້ນ, ມະນຸດຈຶ່ງຈະຄ່ອຍປ່ຽນແປງ ແລະ
ຜ່ານຂະບວນການນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຈະສະແດງເຖິງຄວາມສັດຊືຶ່ຂອງຕົນໄດ້. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຍິຶ່ງເຈົົ້າ
ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນຫາຍເທົົ່າໃດ, ເຈົົ້າກຍິຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຫາຍເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ
ການສະແດງອອກຂອງເຈົົ້າກຍິຶ່ງຈະກາຍເປນຈິງຫາຍຂົ້ນ. ຜູ້ທີຶ່ພຽງແຕ່ເຮັດໜ້າທີຶ່ແບບຜິວເຜີນ ແລະ
ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຈະຖືກທໍາລາຍລ້າງໃນທີຶ່ສຸດ ເພາະວ່າມະນຸດດັົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນ
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ໃນການປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຄວາມຈິງເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ສໍາເລັດ. ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ຄົນທີຶ່ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະຖືກສາບແຊ່ງ. ບໍ່ມີພຽງແຕ່ການສະແດງອອກ
ຂອງພວກເຂົາທີຶ່ບໍ່ບລິສດ
ຸ , ແຕ່ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາສະແດງອອກນັົ້ນ ແມ່ນຊົົ່ວຮ້າຍໝົດ.
ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຢຊູກຍັງໄດ້ກ່າວພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ ແລະ ກະທໍາພາລະກິດຫາຍຢ່າງ.
ພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກເອຊາຢາແນວໃດ? ພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກດານິເອນແນວໃດ? ພຣະອົງແມ່ນ
ສາສະດາບ? ເປນຫຍັງຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະຄຣິດ? ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ພວກເຂົາ? ພວກເຂົາທຸກຄົນແມ່ນມະນຸດທີຶ່ກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ບໍ່ໜ້ອຍກຫາຍ ພຣະທໍາຂອງພວກ
ເຂົາກປະກົດຄືຄໍາເວົົ້າຂອງມະນຸດ. ພວກເຂົາທຸກຄົນກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ກະທໍາພາລະກິດ. ສາສະດາ
ຫາຍຄົນໃນພຣະສັນຍາເກົົ່າສາມາດທໍານາຍໄດ້ ແລະ ພຣະເຢຊູກສາມາດທໍານາຍໄດ້ເຊັົ່ນກັນ. ເຫດ
ໃດຈຶ່ງເປນດັົ່ງນັົ້ນ? ຄວາມແຕກຕ່າງໃນນີົ້ ແມ່ນອີງຕາມລັກສະນະຂອງພາລະກິດ. ເພືຶ່ອໃຫ້ເຂົົ້າໃຈ
ໃນເລືຶ່ອງນີົ້, ເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່ຖເື ອົາລັກສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ຄວນຖືເອົາຄວາມເລິກ ຫື ຄວາມ
ຕືົ້ນຂອງຄໍາເວົົ້າຂອງພວກເຂົາ. ກ່ອນອືຶ່ນໝົດ ເຈົົ້າຕ້ອງຖືເອົາພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜົນຂອງ
ພາລະກິດທີຶ່ພວກເຂົາບັນລຸໃນມະນຸດ. ຄໍາທໍານາຍທີຶ່ຖືກກ່າວໂດຍສາສະດາໃນເວລານັົ້ນບໍ່ໄດ້ສະໜອງ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ແຮງດົນໃຈທີຶ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຄົນຕ່າງໆເຊັົ່ນເອຊາຢາ ແລະ ເດນີເອນກເປນຄໍາ
ທໍານາຍ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນທາງຂອງຊີວິດ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການເປີດເຜີຍໂດຍກົງຂອງພຣະເຢໂຮວາ ກ
ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດກະທໍາພາລະກິດນັົ້ນໄດ້ ເຊິຶ່ງເປນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບມະນຸດ. ພຣະເຢຊູກໄດ້ກ່າວພຣະ
ທໍາຢ່າງຫວງຫາຍເຊັົ່ນດຽວກັນ ແຕ່ພຣະທໍາດັົ່ງກ່າວແມ່ນແນວທາງຂອງຊີວິດ ທີຶ່ມະນຸດສາມາດຄົົ້ນ
ຫາຫົນທາງນັົ້ນເພືຶ່ອນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດ. ເວົົ້າໄດ້ວ່າ ປະການທີໜຶ່ງຄື ພຣະອົງສາມາດສະໜອງ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ ຍ້ອນວ່າພຣະເຢຊູຄືຊີວິດ; ປະການທີສອງຄື ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນແປງການອອກ
ນອກເສັົ້ນທາງຂອງມະນຸດໄດ້; ປະການທີສາມຄື ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສາມາດສືບແທນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ ເພືຶ່ອສືບຕໍ່ຍຸກ; ປະການທີສີຶ່ຄື ພຣະອົງສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ
ມະນຸດ ແລະ ເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຂາດເຂີນ; ປະການທີຫ້າຄື ພຣະອົງສາມາດນໍາທາງໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ
ສິົ້ນສຸດຍຸກເກົົ່າ. ນັົ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະຄຣິດ; ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່
ແຕກຕ່າງຈາກເອຊາຢາເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ຍັງແຕກຕ່າງຈາກສາສະດາທຸກຄົນອີກດ້ວຍ. ໃຫ້ຍົກເອົາເອຊາຢາ
ເປນການປຽບທຽບສໍາລັບພາລະກິດຂອງສາສະດາ. ການປຽບທຽບທີໜຶ່ງຄື ລາວບໍ່ສາມາດສະໜອງ
ໃຫ້ກັບຊີວິດມະນຸດ; ການປຽບທຽບທີສອງຄື ລາວບໍ່ສາມາດນໍາທາງໃນຍຸກໃໝ່. ລາວປະຕິບັດວຽກ
ງານພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເປນຜູ້ນໍາທາງໃນຍຸກໃໝ່. ການປຽບທຽບທີ
ສາມຄື ຄໍາເວົົ້າທີຶ່ລາວກ່າວແມ່ນເໜືອກວ່າລາວ. ລາວໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໂດຍກົງຈາກພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນອືຶ່ນຈະບໍ່ເຂົົ້າໃຈ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຍິນຄໍາກ່າວເຫົົ່ານັົ້ນ. ພຽງສອງສາມສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້
ເທົົ່ານັົ້ນກພຽງພທີຶ່ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄໍາກ່າວຂອງລາວບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຈາກການທໍານາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້
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ຫາຍກວ່າພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດທີຶ່ເຮັດແທນພຣະເຢໂຮວາ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ລາວບໍ່ສາມາດ
ເປນຕົວແທນພຣະເຢໂຮວາໄດ້ທັງໝົດ. ລາວເປນພຽງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາເທົົ່ານັົ້ນ, ກຄື ເປນ
ເຄືຶ່ອງມືຮັບໃຊ້ໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ລາວພຽງປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ
ແລະ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາເທົົ່ານັົ້ນ; ລາວບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດອອກ
ນອກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນແຕກຕ່າງ. ພຣະອົງ
ປະຕິບັດເກີນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ; ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດເປນພຣະເຈົົ້າຜູ້
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ໄດ້ຜ່ານປະສົບການຂອງການໄຖ່ບາບໂດຍຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ເພືຶ່ອໄຖ່
ບາບມວນມະນຸດຊາດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະອົງດໍາເນີນພາລະກິດໃໝ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດພາລະກິດທີຶ່
ກະທໍາໂດຍພຣະເຢໂຮວາ. ນີົ້ແມ່ນການນໍາທາງໃນຍຸກໃໝ່. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພຣະອົງສາມາດກ່າວເຖິງ
ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ . ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປະກອບດ້ວຍມວນມະນຸດທັງໝົດ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກະທໍາພາລະກິດຕໍ່ມະນຸດພຽງ
ສອງສາມຄົນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມໄີ ວ້ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດພຽງຈໍານວນຈໍາກັດ. ສໍາລັບ
ວິທທ
ີ ຶ່ີພຣະເຈົົ້າບັງເກີດເປນມະນຸດ, ວິທທ
ີ ຶ່ີພຣະວິນຍານໃຫ້ການເປີດເຜີຍໃນເວລານັົ້ນ ແລະ ວິທີ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານລົງມາສູ່ມະນຸດເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນ
ຫື ສໍາຜັດໄດ້. ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ສຸດທີຶ່ຈະໃຊ້ຄວາມຈິງເຫົົ່ານີົ້ເພືຶ່ອເປນຫກ
ັ ຖານພິສູດວ່າ ພຣະອົງ
ຄືພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດຈໍາແນກໄດ້ໃນທ່າມກາງພຣະທໍາ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້. ພຽງສິຶ່ງນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນຄືຄວາມ
ຈິງ. ນີົ້ກເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນເລືຶ່ອງຂອງພຣະວິນຍານໄດ້ ແລະ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ຮັບຮູ້ເລືຶ່ອງດັົ່ງກ່າວຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນເນືົ້ອໜັງກບໍ່ສາມາດຮູ້ທຸກສິງຶ່
ໄດ້; ເຈົົ້າພຽງແຕ່ສາມາດຢືນຢນວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ຈາກພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາ
ເທົົ່ານັົ້ນ. ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ: ສິຶ່ງທີໜຶ່ງຄື ພຣະອົງສາມາດເປີດຍຸກໃໝ່;
ສິຶ່ງທີສອງຄື ພຣະອົງສາມາດສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນເສັົ້ນທາງເພືຶ່ອ
ປະຕິບັດຕາມ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນພຽງພທີຶ່ຈະພິສູດວ່າ ພຣະອົງຄືພຣະເຈົົ້າ. ຢ່າງໜ້ອຍທີຶ່ສຸດ ພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາສາມາດເປນຕົວແທນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ ແລະ ຈາກພາລະກິດ
ດັົ່ງກ່າວນັົ້ນ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພຣະອົງ.
ຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ກະທໍາໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດນັົ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເພືຶ່ອນໍາທາງ
ໃນຍຸກໃໝ່, ນໍາພາພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ເປີດໂລກໃໝ່, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ເທົົ່ານັົ້ນແມ່ນພຽງພທີຶ່ຈະພິສູດໃຫ້
ເຫັນວ່າ ພຣະອົງຄືພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ, ສິຶ່ງນີົ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກເອຊາຢາ, ດານິເອນ ແລະ
ສາສະດາຜູ້ຍິຶ່ງໃຫຍ່ອືຶ່ນໆ. ເອຊາຢາ, ດານິເອນ ແລະ ຄົນອືຶ່ນໆທັງໝົດແມ່ນຢູ່ໃນຊົນຊັົ້ນທີຶ່ມີການສກ
ສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຢ່າງສູງ; ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນມະນຸດທໍາມະດາສາມັນ ທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຂາດສະຕິ
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ປນຍາເຊັົ່ນກັນ ແຕ່ໂດຍສະເພາະແລ້ວຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງແມ່ນທໍາມະດາສາມັນ. ພຣະອົງ
ເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ການເບິຶ່ງດ້ວຍສາຍຕາເປົົ່າຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມເປນມະນຸດພິເສດ
ກ່ຽວກັບພຣະອົງ ຫື ພົບເຫັນສິຶ່ງໃດໜຶ່ງໃນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງເຊິຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກຄົນອືນ
ຶ່ .
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເໜືອທໍາມະຊາດ ຫື ພິເສດຫຍັງເລີຍ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ມີການສກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ສູງ ຫື
ທິດສະດີຫຍັງ. ຊີວິດທີຶ່ພຣະອົງກ່າວເຖິງ ແລະ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະອົງນໍາພາໄປແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກມາຜ່ານ
ທິດສະດີ, ຜ່ານຄວາມຮູ,້ ຜ່ານປະສົບການຊີວິດ ຫື ຜ່ານການອົບໂຮມລ້ຽງດູຈາກຄອບຄົວ. ແຕ່
ກົງກັນຂ້າມ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນແມ່ນພາລະກິດໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ ເຊິຶ່ງແມ່ນພາລະກິດຂອງການ
ບັງເກີດເປນເນືົ້ອໜັງ. ຍ້ອນວ່າ ມະນຸດມີແນວຄວາມຄິດຫາຍກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໂດຍສະເພາະ
ຍ້ອນວ່າ ແນວຄວາມຄິດເຫົົ່ານີົ້ເກີດຈາກອົງປະກອບຫາຍຢ່າງທີຶ່ເລືອ
ຶ່ ນລອຍ ແລະ ເໜືອທໍາມະຊາດ
ເຊິຶ່ງໃນສາຍຕາມະນຸດ ພຣະເຈົົ້າປົກກະຕິທີຶ່ມີຄວາມອ່ອນແອຂອງມະນຸດ ທີຶ່ບໍ່ສາມາດສ້າງໝາຍສໍາຄັນ
ແລະ ສິຶ່ງອະພິນຫ
ິ ານນັົ້ນ ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແນ່ນອນ. ແລ້ວສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີຶ່ຜິດ
ຂອງມະນຸດບ? ຖ້າເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງມະນຸດທໍາມະດາ ແລ້ວ
ຈະເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະອົງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງໄດ້ແນວໃດ? ການເປນເນືົ້ອໜັງແມ່ນການເປນມະນຸດທໍາມະ
ດາ ແລະ ປົກກະຕິ; ຖ້າພຣະອົງໄດ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມີຊີວິດເໜືອທໍາມະຊາດ, ພຣະອົງກຈະບໍ່ເປນເນືົ້ອໜັງ.
ເພືຶ່ອພິສູດວ່າ ພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຈໍາເປນຕ້ອງມີເນືົ້ອໜັງທໍາມະດາ.
ນີົ້ກພຽງເພືຶ່ອເຮັດສໍາເລັດຄວາມສໍາຄັນຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ກລະນີຂອງສາສະດາ ແລະ ບຸດຊາຍຂອງມະນຸດ. ພວກເຂົາເປນມະນຸດທີຶ່ມີພອນສະຫວັນ ທີຶ່ຖືກໃຊ້
ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຍິຶ່ງໃຫຍ່
ເປນພິເສດ ແລະ ພວກເຂົາກະທໍາຫາຍຢ່າງທີຶ່ເໜືອຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ມະນຸດ
ຈຶ່ງຖືວ່າ ພວກເຂົາເປນພຣະເຈົົ້າ. ດຽວນີົ້ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຕ້ອງເຂົົ້າໃຈສິງຶ່ ນີົ້ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພາະວ່າ ມັນ
ເປນບັນຫາທີຶ່ມະນຸດທຸກຄົນໃນຍຸກຜ່ານມາສັບສົນໄດ້ງ່າຍທີຶ່ສຸດ. ພ້ອມນີ,ົ້ ການບັງເກີດເປນມະນຸດຄື
ສິຶ່ງລກລັບທີຶ່ສຸດຂອງທຸກໆສິຶ່ງ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຄືສິຶ່ງທີຶ່ຍາກທີຶ່ສຸດທີຶ່ມະນຸດຈະຮັບ
ໄດ້. ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເວົົ້າຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຮັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຈົົ້າສໍາເລັດ ແລະ ເພືຶ່ອຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງ
ພວກເຈົົ້າຕໍ່ຄວາມລກລັບຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດ. ທັງໝົດນີົ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ
ໄປເຖິງນິມິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບສິຶ່ງນີົ້ຈະເປນຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍິຶ່ງ
ສໍາລັບການໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບນິມິດ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກຄື ພາລະກິດຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ດ້ວຍວິທີນີົ້, ພວກເຈົົ້າຈະຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຂົົ້າໃຈຢ່າງຫວງຫາຍໃນໜ້າທີຶ່ທີຶ່ມະນຸດປະເພດຕ່າງໆຄວນ
ປະຕິບັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຫັນວິທທ
ີ າງໂດຍກົງ ແຕ່ພຣະທໍາ
ດັົ່ງກ່າວຍັງຄົງຊ່ວຍພວກເຈົົ້າໄດ້ຫາຍໃນການເຂົົ້າສູ່ ຍ້ອນວ່າ ຊີວິດຂອງພວກເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນແມ່ນ
ຂາດນິມິດຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ສິຶ່ງນີົ້ຈະກາຍມາເປນອຸປະສັກຂັດຂວາງການເຂົົ້າສູ່ຂອງພວກເຈົົ້າຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງ. ຖ້າພວກເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈບັນຫາເຫົົ່ານີົ້ໄດ້, ພວກເຈົົ້າກຈະບໍ່ມີແຮງບັນດານໃຈທີຶ່ຈະ
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ຜັກດັນການເຂົົ້າສູ່ຂອງພວກເຈົົ້າ. ແລ້ວການສະແຫວງຫາແບບນັົ້ນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຈົົ້າ
ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຈົົ້າໃຫ້ໄດ້ດີທີຶ່ສຸດໄດ້ແນວໃດ?

ພ າ ລະ ກິດ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ ແ ລະ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງມະ ນ ຸດ
ມີພາລະກິດຂອງມະນຸດຫາຍເທົົ່າໃດທີຶ່ເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ມີຫາຍ
ເທົົ່າໃດທີຶ່ເປນປະສົບການຂອງມະນຸດ? ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ຜູ້ຄົນຍັງບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄໍາຖາມເຫົົ່ານີົ້ ແລະ
ເຫດຜົນທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ເຂົາົ້ ໃຈຫັກການແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເມືອ
ຶ່ ເຮົາເວົົ້າວ່າ
“ພາລະກິດຂອງມະນຸດ”, ແນ່ນອນ ເຮົາໝາຍເຖິງພາລະກິດຂອງຄົນທີຶ່ມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ຫື ຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງພາລະກິດທີຶ່ກໍາເນີດຈາກຄວາມ
ປະສົງຂອງມະນຸດ ແຕ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພວກອັກຄະສາວົກ, ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດ ຫື ອ້າຍເອືອ
ົ້ ຍ
ນ້ອງທໍາມະດາຕົກຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ໃນທີຶ່ນີົ້ “ພາລະກິດ
ຂອງມະນຸດ” ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແຕ່ແມ່ນຂອບເຂດ ແລະ
ຫັກການຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດໃນຜູ້ຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫັກການເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ
ຫັກການ ແລະ ຂອບເຂດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ພວກມັນບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງດຽວກັນກັບ
ຫັກການ ແລະ ຂອບເຂດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດມີ
ແກ່ນແທ້ ແລະ ຫັກການຂອງມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າມີແກ່ນແທ້ ແລະ ຫັກການ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ພາລະກິດໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ຫື
ພາລະກິດຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້, ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ
ແມ່ນພຣະວິນຍານ ເຊິຶ່ງສາມາດເອີົ້ນໄດ້ວ່າ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຫື ພຣະວິນຍານທີຶ່ຮຸນແຮງຂົ້ນເຈັດ
ເທົົ່າ. ເບິຶ່ງໂດຍລວມແລ້ວ ພຣະອົງກແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຖິງແມ່ນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຖືກເອີົ້ນດ້ວຍຊືຶ່ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງຍັງ
ເປນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ, ໃນຂະນະທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດກບໍ່ແມ່ນໃຜນອກເໜືອ
ຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ. ພາລະກິດຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ຍັງເປນພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດເຊັົ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນການສະແດງອອກຢ່າງ
ສົມບູນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ເຊິຶ່ງເປນຈິງແທ້ໆ, ໃນຂະນະທີຶ່ພາລະກິດຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ແມ່ນ
ໄດ້ປະສົມກັບສິຶ່ງທີຶ່ເປນມະນຸດຫາຍຢ່າງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນການສະແດງອອກຢ່າງສົມບູນຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດມີຫາກຫາຍ ແລະ ບໍ່ຖືກຈໍາກັດໂດຍເງືຶ່ອນໄຂໃດໆ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດມີ
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ຄວາມຫາກຫາຍໃນຜູ້ຄນ
ົ ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ; ມັນສະແດງທາດແທ້ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງ
ກັນໃນແຕ່ລະຍຸກ ພ້ອມທັງໃນແຕ່ລະປະເທດ. ແນ່ນອນ, ເຖິງແມ່ນພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດດ້ວຍຫາຍວິທທ
ີ ີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫັກການຫາຍຢ່າງ, ບໍ່ວ່າພາລະກິດຈະ
ສໍາເລັດແນວໃດກຕາມ ຫື ໃນຄົນປະເພດໃດກຕາມ, ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດນັົ້ນກແຕກຕ່າງກັນຢູ່
ສະເໝີ; ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ປະຕິບັດໃນຜູ້ຄົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີຫກ
ັ ການຂອງມັນ ແລະ
ພາລະກິດທັງໝົດສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ແກ່ນແທ້ຂອງຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງພາລະກິດນັົ້ນ. ສິຶ່ງນີົ້
ເກີດຂົ້ນກຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຂ້ອນຂ້າງເຈາະຈົງໃນຂອບເຂດ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງມີ
ການວັດແທກ. ພາລະກິດທີຶ່ສໍາເລັດລົງໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ຄືກັບພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດ
ໃນຜູ້ຄົນ ແລະ ພາລະກິດຍັງມີຄວາມຫາກຫາຍຕາມຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ຈາກພາລະກິດ. ພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນຜູ້ຄົນ
ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນພາລະກິດດຽວກັນກັບທີຶ່ຖືກປະຕິບັດໃນຜູ້ຄົນ. ເວົົ້າສັົ້ນໆກຄື ບໍ່ວ່າຈະປະຕິບັດ
ພາລະກິດແນວໃດກຕາມ, ພາລະກິດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຈຸດປະສົງທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນກບໍ່ເຄີຍເປນອັນ
ດຽວກັນຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຫັກການທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດກແຕກຕ່າງກັນຕາມສະພາວະ ແລະ ທໍາ
ມະຊາດຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມະນຸດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃສ່. ພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຜູ້ຄົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງຕາມແກ່ນແທ້ຕາມທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາ
ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນສິຶ່ງທີຶ່ນອກເໜືອແກ່ນແທ້ນັົ້ນ ຫື ພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຢູ່ນອກເໜືອ
ຄວາມສາມາດທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນມະນຸດ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນແກ່ນແທ້ຂອງຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດນັົ້ນ. ທາດແທ້ຕາມທໍາມະຊາດຂອງ
ມະນຸດບໍ່ປ່ຽນແປງ; ຄວາມສາມາດຕາມທໍາມະຊາດຂອງເຂົາກມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ພຣະວິນຍານບລິສຸດໃຊ້ຜູ້
ຄົນ ຫື ປະຕິບັດພາລະກິດໃນພວກເຂົາຕາມຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ, ເພືຶ່ອພວກ
ເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິຶ່ງນັົ້ນ. ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃນມະນຸດ
ທີຶ່ຖືກໃຊ້, ພອນສະຫວັນ ແລະ ຄວາມສາມາດຕາມທໍາມະຊາດຂອງຜູ້ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນກມີບົດບາດ, ບໍ່ໄດ້
ຖືກຢບຢັ້ງ. ຄວາມສາມາດຕາມທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ເພືຶ່ອຮັບໃຊ້ພາລະກິດ. ມັນ
ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະອົງໃຊ້ພາກສ່ວນຂອງມະນຸດທີຶ່ສາມາດໃຊ້ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ເພືຶ່ອ
ບັນລຸຜົນໃນພາລະກິດນັົ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ ພາລະກິດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດກ
ສະແດງອອກເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະສົມກັບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດ
ຂອງມະນຸດ; ພອນສະຫວັນຂອງມະນຸດ ຫື ປະສົບການຂອງມະນຸດ ຫື ສະພາບການພາຍໃນຂອງ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້. ພາລະກິດທັງໝົດທີນ
ຶ່ ັບບໍ່ຖ້ວນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້
ປະໂຫຍດ ແລະ ສັົ່ງສອນມະນຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ບາງຄົນສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ໃນຂະນະທີຶ່
ຄົນອືຶ່ນບໍ່ມີເງືຶ່ອນໄຂສູ່ຄວາມສົມບູນ, ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ
ແລະ ອາດບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ົນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາອາດມີພາລະກິດ
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ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ພວກເຂົາກຈະຖືກກໍາຈັດໃນທີຶ່ສຸດ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນເພືຶ່ອສັົ່ງສອນຜູ້ຄົນ, ຄົນໆໜຶ່ງບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່
ມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຍ້ອນເສັົ້ນທາງທີຶ່ຫາຍຄົນ
ຕິດຕາມໃນການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນເສັົ້ນທາງສູ່ການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ພວກເຂົາມີ
ພຽງພາລະກິດຝ່າຍດຽວຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ບໍ່ແມ່ນການຮ່ວມມືຕາມຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ
ຫື ການສະແຫວງຫາທີຶ່ຖກ
ື ຕ້ອງຂອງມະນຸດ. ສະນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນຜູ້ຄົນເຫົົ່າ
ນີົ້ກມາຮັບໃຊ້ຄົນທີຶ່ກໍາລັງຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດເຫັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດໂດຍກົງໄດ້ ຫື ບໍ່ສາມາດສໍາຜັດໂດຍກົງດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງໄດ້. ມັນພຽງແຕ່ສາມາດ
ສະແດງອອກໂດຍຄົນທີຶ່ມີພອນສະຫວັນໃນການປະຕິບັດພາລະກິດ, ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນຖືກຈັດກຽມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕິດຕາມຜ່ານການສະແດງອອກຂອງມະນຸດ.
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ສົມບູນຜ່ານຄົນຫາຍປະເພດ ແລະ
ສະພາບການທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຫາຍຢ່າງ. ເຖິງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດ ແລະ ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທາງເຂົົ້າສູ່
ຍຸກທັງໝົດຂອງຜູ້ຄົນ, ພາລະກິດກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດທາງເຂົົ້າຂອງຜູ້ຄົນຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໂດຍ
ມະນຸດທີຶ່ໃຊ້ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ບໍ່ແມ່ນໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງແມ່ນພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດແທນພຣະອົງໄດ້. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຜ່ານຄົນຫາຍປະເພດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ; ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດບັນລຸມັນໄດ້ທັງ
ໝົດ ແລະ ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດສາມາດກ່າວມັນອອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຄົນທີຶ່ນໍາພາຄຣິສຕະຈັກຍັງບໍ່ສາມາດ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງຄົບຖ້ວນ; ພວກເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນການນໍາພາບາງຢ່າງ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດສາມາດ
ແບ່ງອອກເປນສາມພາກສ່ວນ: ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ, ພາລະກິດຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກໃຊ້ ແລະ
ພາລະກິດໃນທຸກຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງແມ່ນ
ເພືຶ່ອນໍາພາຍຸກທັງໝົດ; ໂດຍຖືກສົົ່ງໄປ ຫື ຮັບການຝາກຝງຫັງຈາກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເອງ ພາລະກິດຂອງຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ແມ່ນເພືຶ່ອນໍາພາຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນເຫົົ່າ
ນີົ້ແມ່ນຄົນທີຶ່ຮ່ວມມືກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພາລະກິດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ໃນຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນກະແສແມ່ນເພືຶ່ອຮັກສາພາລະກິດທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງເອງ, ນັົ້ນກຄື ເພືຶ່ອຮັກສາການ
ຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄໍາພະຍານຂອງພຣະອົງ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັົ້ນກເຮັດໃຫ້ຄົນທີຶ່
ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນນັົ້ນສົມບູນ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ ສາມພາກສ່ວນເຫາົົ່ ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ສມ
ົ ບູນ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແຕ່ຖ້າປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ, ພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງທັງ
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ໝົດກຈະຢູ່ລ້າໆ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດ ແລະ
ມັນຍັງເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດອີກດ້ວຍ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເອງເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການເຄືຶ່ອນໄຫວ ແລະ ແນວທາງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ, ໃນຂະນະທີຶ່ພາລະກິດຂອງພວກອັກຄະສາວົກເກີດຂົ້ນຫັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ
ແລະ ຕາມມາພາຍຫັງພາລະກິດນັົ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນໍາພາຍຸກ ຫື ມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງແນວທາງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໃນຍຸກທັງໝົດ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດຄວນ
ປະຕິບັດ, ເຊິຶ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງເລີຍ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ
ແມ່ນໂຄງການພາຍໃນພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ແມ່ນໜ້າທີຶ່ໆຜູ້ຄົນທີຶ່
ຖືກໃຊ້ນັົ້ນປະຕິບັດ ແລະ ມັນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງ. ເຖິງແມ່ນຈະມີຂແ
ໍ້ ທ້ຈງິ
ທີຶ່ທັງສອງຢ່າງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ເນືຶ່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນຕົວຕົນ ແລະ
ການເປນຕົວຂອງພາລະກິດນັົ້ນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່ຊັດເຈນ ແລະ ສໍາຄັນລະຫວ່າງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ. ຍິງຶ່ ໄປກວ່ານັົ້ນ ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດມີຄວາມຫາກຫາຍໃນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີຶ່ມີຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້
ແມ່ນຫັກການ ແລະ ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ພາລະກິດຂອງມະນຸດສະແດງເຖິງປະສົບການຂອງເຂົາ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງເຂົາ. ສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດສະໜອງ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ເຂົາປະຕິບັດກເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເຂົາ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງ
ມະນຸດ, ເຫດຜົນຂອງມະນຸດ, ຕັກກະຂອງມະນຸດ ແລະ ຈິນຕະນາການທີຶ່ອຸດົມສົມບູນຂອງເຂົາແມ່ນ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກລວມຢູ່ໃນພາລະກິດຂອງເຂົາ. ໂດຍສະເພາະ ປະສົບການຂອງມະນຸດສາມາດ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາລະກິດຂອງເຂົາ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ຄົນກໄດ້ກາຍມາເປນສ່ວນປະກອບ
ຂອງພາລະກິດຂອງເຂົາ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດສາມາດສະແດງເຖິງປະສົບການຂອງເຂົາ. ເມືຶ່ອບາງຄົນ
ກໍາລັງຜະເຊີນກັບສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ດີ, ພາສາສ່ວນໃຫຍ່ໃນການສົນທະນາຂອງພວກເຂົາແມ່ນປະກອບດ້ວຍອົງ
ປະກອບທີຶ່ບໍ່ດີ. ຖ້າປະສົບການຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນທາງບວກ ແລະ ໂດຍ
ສະເພາະ ພວກເຂົາມີເສັົ້ນທາງໃນລັກສະນະທີຶ່ເປນບວກ, ການສົນທະນາຂອງພວກເຂົາແມ່ນສິງຶ່ ທີຶ່ໃຫ້
ກໍາລັງໃຈຫາຍ ແລະ ຜູ້ຄົນຈະສາມາດຮັບການສະໜອງໃນທາງບວກຈາກສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້. ຖ້າຄົນປະຕິບັດ
ພາລະກິດເລີຶ່ມຄິດລົບໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ, ການສົນທະນາຂອງເຂົາຈະມີອົງປະກອບໃນທາງລົບ
ສະເໝີ. ການສົນທະນາປະເພດນີົ້ເປນຕາເສົົ້າໃຈ ແລະ ຄົນອືຶ່ນກຈະເສົົ້າໃຈຢ່າງບໍ່ຮູ້ຕົວຫັງຈາກການ
ສົນທະນາຂອງເຂົາ. ສະພາວະຂອງຜູ້ຕິດຕາມປ່ຽນໄປຕາມສະພາວະຂອງຜູ້ນໍາ. ສິຶ່ງທີຶ່ຄົນປະຕິບັດ
ພາລະກິດເປນໃນຂ້າງໃນ ນັົ້ນກຄືສິຶ່ງເຂົາສະແດງອອກມາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ມັກຈະປ່ຽນແປງຕາມສະພາວະຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຕາມປະສົບການຂອງມະນຸດ
ແລະ ບໍ່ບັງຄັບພວກເຂົາ ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນປະຕິບັດຕາມຊ່ວງເວລາແຫ່ງປະສົບການປົກກະຕິຂອງ
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ພວກເຂົາ. ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການສົນທະນາຂອງມະນຸດແຕກຕ່າງຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດສົນທະນາສືຶ່ເຖິງຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ, ສະແດງເຖິງຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈ ແລະ ປະສົບການຂອງພວກເຂົາບົນພືົ້ນຖານຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໜ້າທີຶ່ຂອງພວກ
ເຂົາແມ່ນເພືຶ່ອຄົົ້ນຫາສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດ ຫື ເຂົົ້າສູ່ ຫັງຈາກພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ ຫື
ກ່າວ, ແລ້ວມອບໝາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດຕາມ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງມະນຸດຈຶ່ງເປນຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ທາງເຂົົ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງເຂົາ. ແນ່ນອນ ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແມ່ນປະສົມກັບບົດຮຽນ ແລະ
ປະສົບການຂອງມະນຸດ ຫື ຄວາມຄິດບາງຢ່າງຂອງມະນຸດ. ບໍ່ວ່າພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະປະຕິບັດ
ພາລະກິດແນວໃດກຕາມ, ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃນມະນຸດ ຫື ໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດ ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດສະແດງເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາເປນຢູ່ສະເໝີ. ເຖິງແມ່ນພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດເປນຜູ້ປະຕິບັດພາລະກິດ, ພາລະກິດກຈະຖືກຄົົ້ນພົບໃນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເປນໂດຍທໍາມະຊາດ,
ຍ້ອນພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍປາສະຈາກພືົ້ນຖານ. ເວົົ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື
ພາລະກິດບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມວ່າງເປົົ່າ, ແຕ່ປະຕິບັດໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂ
ທີຶ່ເປນຈິງຢູ່ສະເໝີ. ມີພຽງແຕ່ວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ ແລະ ແນວຄິດເດີມຂອງເຂົາ ແລະ
ຄວາມຄິດເດີມຂອງເຂົາຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ. ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສະແດງອອກແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາ
ເຫັນ, ຜະເຊີນ ແລະ ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ ແລະ ມັນສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຄວາມຄິດຂອງ
ມະນຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຄືທິດສະດີ ຫື ແນວຄິດ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດເກີນຂອບເຂດ
ປະສົບການຂອງມະນຸດ ຫື ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫັນ ຫື ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດຈິນຕະນາການ ຫື ຄົົ້ນຄິດຂົ້ນໄດ້
ບໍ່ວ່າຂະໜາດຂອງພາລະກິດຈະສໍໍ່າໃດກຕາມ. ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະແດງອອກແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າ
ເອງ ແລະ ສິຶ່ງນີແ
ົ້ ມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍມະນຸດ ນັົ້ນກຄື ນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຈາກຄວາມຄິດ
ຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງສະແດງພາລະກິດແຫ່ງການນໍາພາມະນຸດຊາດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍລະອຽດຂອງປະສົບການມະນຸດ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະອົງເອງ. ສິງຶ່ ທີມ
ຶ່ ະນຸດສະແດງອອກປະສົບການຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີຶ່ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ສະແດງອອກແມ່ນອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງ, ຢູ່ນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຂອງມະນຸດ.
ປະສົບການຂອງມະນຸດແມ່ນຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງເຂົາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີຶ່ໄດ້ຮັບບົນພືົ້ນຖານການສະແດງ
ອອກຂອງພຣະເຈົົ້າກ່ຽວກັບການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ດັົ່ງກ່າວແມ່ນເອີົ້ນ
ວ່າ ການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ພືົ້ນຖານການສະແດງອອກຂອງພວກເຂົາແມ່ນອຸປະນິໄສ ແລະ
ຄວາມສາມາດທີຶ່ເປນທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ, ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພວກມັນຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າ ການເປນຢູ່ຂອງ
ມະນຸດ. ມະນຸດສາມາດສົນທະນາໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາມີປະສົບການ ແລະ ເຫັນ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດ
ສົນທະນາໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມີປະສົບການ, ບໍ່ໄດ້ເຫັນ ຫື ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາບໍ່ສາມາດ
ຢົ່ງເຖິງໄດ້, ນັົ້ນກຄື ພວກເຂົາບໍ່ມີການເປນຢູ່ເຫົົ່ານັົ້ນຢູ່ພາຍໃນພວກເຂົາ. ຖ້າສິຶ່ງທີຶ່ສະແດງອອກບໍ່ໄດ້
ມາຈາກປະສົບການຂອງເຂົາ, ແລ້ວມັນກແມ່ນຈິນຕະນາການ ຫື ທິດສະດີຂອງເຂົາ. ເວົົ້າງ່າຍໆກຄື ບໍ່
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ມີຄວາມເປນຈິງໃດໆໃນຄໍາເວົົ້າຂອງເຂົາເລີຍ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສິຶ່ງທີຶ່ຢູ່ໃນສັງຄົມ ເຈົົ້າ
ຈະບໍ່ສາມາດສົນທະນາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີຶ່ຊັບຊ້ອນຂອງສັງຄົມ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ມີ
ຄອບຄົວ ແຕ່ຄົນອືຶ່ນກໍາລັງລົມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຄອບຄົວ, ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ທີຶ່
ພວກເຂົາກໍາລັງລົມກັນ. ສະນັົ້ນ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສົນທະນາ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ເຂົາປະຕິບັດແມ່ນເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ການເປນຢູພ
່ າຍໃນຕົວເຂົາ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນການ
ຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງເຂົາ, ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ມີປະສົບການໃນສິຶ່ງນັົ້ນ, ເຈົົ້າບໍ່ກ້າປະຕິເສດຄວາມຮູ້
ຂອງເຂົາ, ແຮງໄກທີຶ່ເຂົາຈະກ້າໝັົ້ນໃຈເຖິງໜຶ່ງຮ້ອຍເປີເຊັນເລີຍ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ການສົນທະນາຂອງ
ພວກເຂົາແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການຈັກເທືຶ່ອ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກມາກ່ອນ ແລະ ຈິດໃຈ
ຂອງເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການມັນອອກ. ຈາກຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າພຽງແຕ່ສາມາດ
ຮັບເອົາແມ່ນເສັົ້ນທາງເພືຶ່ອນໍາມາສູ່ການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ເສັົ້ນທາງນີົ້
ສາມາດເປນພຽງແຕ່ການເຂົົ້າໃຈໂດຍອີງຕາມທິດສະດີ; ມັນບໍ່ສາມາດແທນທີຶ່ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງເຈົົ້າ
ເອງໄດ້, ແຮງໄກທີຶ່ຈະແທນທີຶ່ປະສົບການຂອງເຈົົ້າ. ບາງຄັົ້ງ ເຈົົ້າຄິດວ່າສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາເວົົ້າແມ່ນ
ຖືກຕ້ອງພສົມຄວນ, ແຕ່ໃນປະສົບການຂອງເຈົົ້າເອງ, ເຈົົ້າພົບວ່າມັນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ໃນຫາຍໆສິຶ່ງ. ບາງ
ຄັົ້ງ ເຈົົ້າຮູ້ສກວ່າ ບາງສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ຍິນແມ່ນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ; ເຈົົ້າເຊືຶ່ອແນວຄິດກ່ຽວກັບສິຶ່ງນັົ້ນໃນ
ເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ເຖິງແມ່ນເຈົົ້າຍອມຮັບມັນ, ເຈົົ້າກພຽງແຕ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມບໍ່ເຕັມໃຈເທົົ່ານັົ້ນ.
ແຕ່ໃນປະສົບການຂອງເຈົົ້າເອງ, ຄວາມຮູ້ທີຶ່ໃຫ້ແນວຄິດກັບເຈົົ້າກາຍມາເປນວິທີການປະຕິບັດຂອງ
ເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງເຈົົ້າປະຕິບັດຫາຍພຽງໃດ, ເຈົົ້າກຍິງຶ່ ເຂົົ້າໃຈຄຸນຄ່າທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາ
ເວົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ຍິນຫາຍພຽງນັົ້ນ. ຫັງຈາກທີຶ່ເຈົົ້າມີປະສົບການຂອງເຈົົ້າເອງ, ແລ້ວເຈົົ້າກສາມາດລົມ
ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທີຶ່ເຈົົ້າຄວນມີກ່ຽວກັບສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ຜະເຊີນ. ນອກຈາກນັົ້ນ ເຈົົ້າກໍ່ຍັງຈະສາມາດ
ຈໍາແນກລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ໃດເປນຈິງ ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ໃດທີຶ່ອງີ ຕາມທິດ
ສະດີ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າ. ສະນັົ້ນ ບໍ່ວ່າຄວາມຮູ້ທີຶ່ເຈົົ້າກໍາລັງເວົົ້າເຖິງຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງເປນສ່ວນ
ໃຫຍ່ ຫື ບໍ່ ແມ່ນຂົ້ນກັບວ່າ ເຈົົ້າມີປະສົບການທີຶ່ໃຊ້ການໄດ້ ຫື ບ.ໍ່ ບ່ອນໃດທີຶ່ມີຄວາມຈິງໃນປະສົບ
ການຂອງເຈົົ້າ, ຄວາມຮູຂ
້ ອງເຈົົ້າກຈະເປນຄວາມຈິງ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ. ຜ່ານປະສົບການຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າ
ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການເບິຶ່ງອອກ ແລະ ຄວາມເຂົາົ້ ໃຈ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າເລິກເຊິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ
ເພີຶ່ມສະຕິປນຍາຂອງເຈົົ້າ ແລະ ສາມັນສໍານກກ່ຽວກັບວິທີທີຶ່ເຈົົ້າຄວນປະພດຕົນເອງ. ຄວາມຮູ້ທຖ
ີຶ່ ືກ
ສະແດງອອກໂດຍຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງແມ່ນທິດສະດີ ບໍ່ວ່າມັນອາດສູງສົົ່ງສໍາໍ່ ໃດກຕາມ. ຄົນປະເພດນີົ້
ອາດຈະສະຫາດຫາຍ ເມືອ
ຶ່ ເວົົ້າກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງຝ່າຍເນືົ້ອໜັງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດແຍກແຍະເມືຶ່ອເວົົ້າກ່ຽວກັບ
ເລືຶ່ອງຝ່າຍວິນຍານ. ສິຶ່ງນີົ້ເກີດຂົ້ນກຍ້ອນວ່າຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ມີປະສົບການຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງທັງ
ໝົດໃນຝ່າຍວິນຍານ. ນີົ້ແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໃນເລືຶ່ອງຝ່າຍວິນຍານ ແລະ ບໍ່ເຂົົ້າໃຈວິນ
ຍານ. ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະສະແດງຂອງຄວາມຮູ້ປະເພດໃດກຕາມ ຕາບໃດທີຶ່ມັນຄືການເປນຢູ່ຂອງເຈົົ້າ ແລ້ວ
ມັນກເປນປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງເຈົົ້າ, ຄວາມຮູ້ທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົົ້າ. ສິຶ່ງຄົນທີຶ່ເວົົ້າພຽງແຕ່ທິດສະດີ
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ນັົ້ນກຄື ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຫື ຄວາມເປນຈິງ ສົນທະນາກັນແມ່ນສາມາດຖືກເອີົ້ນໄດ້ວ່າການເປນຢູ່
ຂອງພວກເຂົາ, ຍ້ອນພວກເຂົາມາເຖິງທິດສະດີຂອງພວກເຂົາ ພຽງແຕ່ຜ່ານການຕກຕອງຢ່າງ
ເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ຍ້ອນຜົນທີຶ່ຂອງການໄຕ່ຕອງຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ມັນເປນພຽງທິດສະດີ
ເທົົ່ານັົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຫຍັງນອກຈາກຈິນຕະນາການ! ປະສົບການຂອງຄົນທຸກປະເພດເປນຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ສິຶ່ງທີຢ
ຶ່ ູ່ພາຍໃນພວກເຂົາ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີປະສົບການຝ່າຍວິນຍານບໍ່ສາມາດເວົົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ແຫ່ງ
ຄວາມຈິງ ຫື ຄວາມຮູ້ທຖ
ີຶ່ ືກຕ້ອງກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງຝ່າຍວິນຍານຕ່າງໆ. ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສະແດງອອກແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາເປນຢູ່ພາຍໃນ, ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ແນ່ນອນ. ຖ້າຄົນໜຶ່ງປາຖະໜາທີຶ່ຈະມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິຶ່ງ
ຕ່າງໆໃນຝ່າຍວິນຍານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ, ຄົນໆນັົ້ນຕ້ອງມີປະສົບການທີຶ່ແທ້ຈິງ. ຖ້າ
ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເວົົ້າກ່ຽວກັບສາມັນສໍານກໃນຊີວິດຂອງມະນຸດຢ່າງຊັດເຈນ, ແລ້ວມັນຈະບໍ່ແຮງໄກບທີຶ່
ເຈົົ້າຈະສາມາດເວົົ້າກ່ຽວກັບສິຶ່ງຕ່າງໆໃນຝ່າຍວິນຍານ? ຄົນທີຶ່ສາມາດນໍາພາຄຣິດສະຕະຈັກ, ສະໜ
ອງຊີວິດໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນ ແລະ ເປນອັກຄະສາວົກໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນ ຕ້ອງມີປະສົບການທີຶ່ແທ້ຈິງ; ພວກເຂົາ
ຕ້ອງມີຄວາມເຂົົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສິຶ່ງຕ່າງໆໃນຝ່າຍວິນຍານ ແລະ ການເຂົົ້າໃຈທີຶ່ຖືກຕ້ອງ
ແລະ ປະສົບການແຫ່ງຄວາມຈິງ. ມີພຽງແຕ່ຄົນປະເພດດັົ່ງກ່າວນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດໃນການ
ເປນຄົນປະຕິບັດພາລະກິດ ຫື ອັກຄະສາວົກທີຶ່ນໍາພາຄຣິດສະຕະຈັກ. ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາພຽງແຕ່
ສາມາດຕິດຕາມໃນຖານະຄົນທີຶ່ຕ້ອຍຕໍໍ່າສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາພາໄດ້, ແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນອັກຄະ
ສາວົກທີຶ່ສາມາດສະໜອງຊີວິດໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນເລີຍ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ໜ້າທີຶ່ຂອງອັກຄະສາວົກບໍ່ແມ່ນການ
ແລ່ນໜີ ຫື ການຕໍ່ສ;ູ້ ມັນແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງລ້ຽງດູຊີວິດ ແລະ ນໍາພາຄົນອືຶ່ນໃຫ້
ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາ. ຄົນທີຶ່ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ນີົ້ແມ່ນຖືກຝາກຝງໃຫ້ແບກຮັບໜ້າທີຶ່
ຮັບຜິດຊອບທີຶ່ໜັກໜ່ວງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດກຕາມຈະສາມາດແບກໄດ້. ພາລະກິດ
ປະເພດນີົ້ພຽງແຕ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍຄົນທີຶ່ການເປນຢູ່ໃນຊີວິດ ນັົ້ນກຄື ຄົນທີຶ່ມີປະສົບການແຫ່ງ
ຄວາມຈິງ. ມັນບໍ່ສາມາດຖືກປະຕິບັດໂດຍຜູ້ໃດກຕາມທີຶ່ສາມາດຍອມຈໍານົນໄດ້, ສາມາດແລ່ນໜີ ຫື
ເຕັມໃຈທີຶ່ຈະເສຍສະຫະຕົນເອງ; ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີປະສົບການແຫ່ງຄວາມຈິງ, ຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລິຮານ ຫື
ພິພາກສາ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດປະເພດນີົ້ໄດ້. ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີປະສົບການ, ຄົນທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມ
ເປນຈິງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຫັນຄວາມເປນຈິງຢ່າງຊັດເຈນ ຍ້ອນພວກເຂົາເອງບໍ່ມີການເປນຢູ່ປະເພດນີົ້.
ດັົ່ງນັົ້ນ ຄົນປະເພດນີົ້ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເປນຜູ້ນໍາໄດ້, ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາ
ຍັງຄົງບໍ່ມີຄວາມຈິງເປນເວລາດົນນານ ພວກເຂົາຈະເປນເປົັ້າໝາຍຂອງການກໍາຈັດ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່
ເຈົົ້າກ່າວສາມາດພິສດ
ູ ໃຫ້ເຫັນຄວາມລໍາບາກທີຶ່ເຈົົ້າຜະເຊີນໃນຊີວິດ, ເຫັນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຖືກຂ້ຽນຕີ ແລະ
ບັນຫາທີຶ່ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າຖືກພິພາກສາ. ສິຶ່ງນີົ້ເປນຈິງໃນການທົດລອງເຊັົ່ນດຽວກັນ: ບ່ອນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ
ໃດໜຶ່ງບລິສຸດ, ບ່ອນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຄົນໃດໜຶ່ງອ່ອນແອ, ສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນບ່ອນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຄົນໃດໜຶ່ງມີ
ປະສົບການ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຄົນໃດໜຶ່ງມີຫົນທາງ. ຕົວຢ່າງ ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຜິດຫວັງກັບຊີວິດແຕ່ງດອງ,
ພວກເຂົາກມັກສົນທະນາກັນວ່າ “ຂອບຄຸນພຣະເຈົົ້າ, ສັນລະເສີນພຣະອົງ, ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງເຮັດເປນທີຶ່
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ພໃຈພຣະອົງ ແລະ ຖວາຍຊີວິດທັງໝົດຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງ ມອບການແຕ່ງດອງຂອງ
ຂ້ານ້ອຍໄວ້ໃນມືຂອງພຣະອົງຢ່າງສິົ້ນເຊີງ. ຂ້ານ້ອຍເຕັມໃຈທີຶ່ຈະປະຕິຍານຊີວິດທັງໝົດຂອງຂ້ານ້ອຍ
ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ”. ທຸກສິງຶ່ ທີຶ່ຢູ່ໃນມະນຸດສາມາດສະແດງເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາເປນຜ່ານການສົນທະນາ. ອັດຕາ
ຄວາມໄວຂອງຄໍາເວົົ້າຂອງຄົນ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເວົົ້າດັງ ຫື ງຽບ, ບັນຫາດັົ່ງກ່າວທີຶ່ບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງຂອງ
ປະສົບການ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາມີ ແລະ ເປນ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ພຽງແຕ່
ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ລັກສະນະຂອງພວກເຂົາດີ ຫື ຊົົ່ວ ຫື ທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາດີ ຫື ຊົົ່ວ, ແຕ່
ພວກມັນບໍ່ສາມາດທຽບເທົົ່າກັບວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງມີປະສົບການ ຫື ບ.ໍ່ ຄວາມສາມາດທີຶ່ຈະສະແດງເຖິງ
ຄົນໃດໜຶ່ງໃນເວລາທີຶ່ກໍາລັງເວົົ້າ ຫື ທັກສະ ຫື ຄວາມໄວຂອງຄໍາເວົົ້າ, ແມ່ນເປນພຽງເລືຶ່ອງການ
ປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດທົດແທນປະສົບການຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ. ເມືຶ່ອເຈົົ້າເວົົ້າກ່ຽວກັບປະສົບການ
ສ່ວນຕົວຂອງເຈົົ້າ, ເຈົົ້າສົນທະນາໃນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຢພ
ູ່ າຍໃນເຈົົ້າ. ຄໍາເວົົ້າ
ຂອງເຮົາສະແດງເຖິງການເປນຢູ່ຂອງເຮົາ, ແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເວົົ້າແມ່ນນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຂອງມະນຸດ.
ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເວົົ້າບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຜະເຊີນ ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດສາມາດເຫັນໄດ້; ມັນບໍ່ແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ເຊັົ່ນກັນ, ແຕ່ມນ
ັ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເປນ. ບາງຄົນພຽງແຕ່ຮັບຮູ້ວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່
ເຮົາສົນທະນາແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາໄດ້ຜະເຊີນ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈວ່າ ມັນແມ່ນການສະແດງອອກໂດຍ
ກົງຂອງພຣະວິນຍານ. ແນ່ນອນ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເວົົ້າແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາໄດ້ຜະເຊີນ. ມັນແມ່ນເຮົາທີຶ່ເປນຜູ້
ປະຕິບັດພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງເປນເວລາຫົກພັນປີ. ເຮົາໄດ້ຜະເຊີນກັບທຸກສິຶ່ງຈາກການເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນ
ຂອງການສ້າງມະນຸດຊາດຈົນເຖິງປດຈຸບັນ; ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບສິຶ່ງນັົ້ນໄດ້ແນວໃດ?
ເມືຶ່ອເວົົ້າເລືຶ່ອງທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ ເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ; ເຮົາສັງເກດມັນມາເປນເວລາດົນ
ນານແລ້ວ; ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເວົົ້າກ່ຽວກັບສິຶ່ງນັົ້ນຢ່າງຊັດເຈນໄດ້ແນວໃດ? ຍ້ອນເຮົາໄດ້ເຫັນທາດແທ້
ຂອງມະນຸດຢ່າງຊັດເຈນ, ເຮົາມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະຂ້ຽນຕີມະນຸດ ແລະ ພິພາກສາມະນຸດ, ຍ້ອນວ່າ
ມະນຸດທຸກຄົນມາຈາກເຮົາ ແຕ່ຖືກເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມໂດຍຊາຕານ. ແນ່ນອນ ເຮົາຍັງມີຄຸນສົມບັດ
ໃນການປະເມີນພາລະກິດທີຶ່ເຮົາໄດ້ປະຕິບັດ. ເຖິງແມ່ນພາລະກິດນີົ້ບໍ່ແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍເນືົ້ອໜັງ
ຂອງເຮົາ, ມັນແມ່ນການສະແດງອອກໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາມີ ແລະ ສິງຶ່ ທີຶ່
ເຮົາເປນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະສະແດງອອກເຖິງສິຶ່ງນີົ້ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ເຮົາ
ຄວນເຮັດ. ສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນເວົົ້າແມ່ນສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາຜະເຊີນ. ມັນແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາເຫັນ, ສິຶ່ງທີຶ່ຈິດໃຈ
ຂອງພວກເຂົາສາມາດຢງົ່ ເຖິງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຄວາມຮູ້ສກຂອງພວກເຂົາສາມາດກວດຈັບໄດ້. ນັົ້ນຄືສິຶ່ງທີຶ່
ພວກເຂົາສາມາດສົນທະນາ. ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນ
ການສະແດງອອກໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ພວກມັນສະແດງເຖິງພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານ
ປະຕິບັດ ເຊິຶ່ງເນືົ້ອໜັງບໍ່ໄດ້ຜະເຊີນ ຫື ເຫັນໃນສິຶ່ງນັົ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງສະແດງເຖິງການເປນຢູ່
ຂອງພຣະອົງ, ຍ້ອນວ່າ ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງແມ່ນພຣະວິນຍານ ແລະ ພຣະອົງສະແດງເຖິງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານ. ມັນຄືພາລະກິດທີຶ່ຖືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍພຣະວິນຍານ ເຖິງແມ່ນມັນຢູ່ນອກເໜືອ
314

ການຢົ່ງເຖິງຂອງເນືົ້ອໜັງ. ຫັງຈາກການບັງເກີດເປນມະນຸດ ຜ່ານການສະແດງອອກຂອງເນືົ້ອໜັງ
ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດຮູ້ຈັກເຖິງການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມ
ຊັດເຈນຫາຍຂົ້ນກ່ຽວກັບສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຄວນເຂົາົ້ ສູ່ ແລະ ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາຄວນເຂົົ້າໃຈ; ມັນກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການນໍາຜູ້ຄົນສູ່ການເຂົົ້າໃຈ ແລະ ການຜະເຊີນກັບຄວາມຈິງ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດຄືການສະໜັ
ບສະໜູນຜູ້ຄົນ; ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນການເປີດເສັົ້ນທາງໃໝ່ ແລະ ເປີດຍຸກໃໝ່ສໍາລັບ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ການເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍຮູ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ
ຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດຊາດ.
ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອເປນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ຄົນ; ມັນ
ກ່ຽວກັບການສັົ່ງສອນຜູຄ
້ ົນ; ບໍ່ມີພາລະກິດໃດທີຶ່ບໍ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດກັບຜູ້ຄົນ. ບໍ່ວ່າຄວາມຈິງຈະເລິກ
ຫື ຕືົ້ນ ແລະ ບໍ່ວ່າຄວາມສາມາດຂອງຄົນທີຶ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງຈະເປນແນວໃດ, ມັນກໃຫ້ຜົນ
ປະໂຫຍດກັບຜູ້ຄົນ. ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍກົງ; ມັນ
ຕ້ອງຖືກສະແດງອອກຜ່ານຜູ້ຄົນທີຶ່ຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ຜົນຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຈຶ່ງສາມາດຖືກຮັບເອົາໄດ້. ແນ່ນອນ ເມືຶ່ອມັນເປນພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍກົງ, ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການເຈືອປົນເລີຍ; ແຕ່ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດຜ່ານມະນຸດ, ມັນຈຶ່ງໄດ້ຮັບການເຈືອປົນຫາຍ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດເດີມຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ຄວາມຈິງຈຶ່ງປ່ຽນແປງໃນລະດັບທີຶ່ແຕກຕ່າງ. ຜູ້ຕິດຕາມບໍ່ໄດ້ຮັບເຈດຕະນາ
ເດີມຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແຕ່ເປນການປະສົມກັນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ແລະ ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ. ພາກສ່ວນຂອງສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຕິດຕາມຮັບທີຶ່ເປນພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຖືກຕ້ອງ, ໃນຂະນະທີຶ່ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດທີຶ່ໄດ້ຮັບແມ່ນ
ມີຄວາມຫາກຫາຍ ຍ້ອນຄົນປະຕິບັດພາລະກິດແຕກຕ່າງກັນ. ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມີແສງ
ສະຫວ່າງ ແລະ ການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະສືບຕໍ່ມີປະສົບການ ໂດຍອີງຕາມແສງ
ສະຫວ່າງ ແລະ ການນໍາພານີົ້. ພາຍໃນປະສົບການເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນປະສົມມີຈດ
ິ ໃຈ ແລະ ປະສົບການຂອງ
ມະນຸດ, ພ້ອມທັງການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນ ພວກເຂົາຈງຶ່ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ຫື ຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈທີຶ່ພວກເຂົາຄວນມີ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນວິທີການປະຕິບັດຂອງມະນຸດຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບຄວາມ
ຈິງ. ວິທີການປະຕິບັດນີົ້ບໍ່ຄືກັນສະເໝີໄປ ຍ້ອນຜູ້ຄົນມີປະສົບການທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສິງຶ່ ທີຶ່ຜຄ
ູ້ ົນ
ສໍາຜັດກແຕກຕ່າງກັນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ແສງສະຫວ່າງດຽວກັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດກເກີດຜົນໃນ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຍ້ອນຄົນທີຶ່ຮັບແສງສະຫວ່າງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ບາງ
ຄົນເຮັດຜິດພາດເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ ໃນຂະນະທີຶ່ບາງຄົນເຮັດຜິດພາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ແລະ ບາງຄົນບໍ່ໄດ້ສ້າງຫຍັງເລີຍນອກຈາກຄວາມຜິດພາດ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ຜູ້ຄົນແຕກຕ່າງກັນໃນ
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ຄວາມສາມາດທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍັງເປນຍ້ອນຄວາມສາມາດໂດຍທໍາມະຊາດຂອງ
ພວກເຮົາແຕກຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. ບາງຄົນມີຄວາມເຂົາົ້ ໃຈບາງຢ່າງຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ບາງ
ຄົນມີຄວາມເຂົົ້າໃຈອີກຢ່າງ ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຍິນຄວາມຈິງ. ບາງຄົນອອກນອກທາງເລັກນ້ອຍ, ໃນ
ຂະນະທີຶ່ບາງຄົນບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມຈິງເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຄວາມເຂົົ້າໃຈ
ຂອງຄົນໆໜຶ່ງຈະກໍານົດວິທີທີຶ່ຄົນໆນັົ້ນຈະນໍາພາຄົນອືຶ່ນ; ສິຶ່ງນີົ້ເປນຈິງແນ່ນອນ, ຍ້ອນພາລະກິດ
ຂອງຄົນໆໜຶ່ງແມ່ນເປນພຽງການສະແດງອອກຂອງການເປນຢູ່ຂອງຄົນໆນັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ. ຜູ້ຄົນທີຶ່
ຖືກນໍາພາໂດຍຄົນທີຶ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະມີຄວາມເຂົາົ້ ໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ
ຄວາມຈິງເຊັົ່ນກັນ. ເຖິງແມ່ນ ມີຄົນທີຶ່ມຂ
ີ ໍ້ຜິດພາດໃນຄວາມເຂົົ້າໃຈກມີຈາໍ ນວນໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ
ໝົດທຸກຄົນທີຶ່ຈະມີຂໍ້ຜິດພາດ. ຖ້າຄົນໆໜຶ່ງມີຂໍ້ຜດ
ິ ພາດໃນການທີຶ່ເຂົາເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງ, ຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມເຂົາກຈະຜິດໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເຊັົ່ນກັນ ແລະ ຄົນເຫົົ່ານີົ້ຈະຜິດໃນຄໍາເວົົ້າທຸກປະການ. ລະດັບ
ຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ຜູ້ຕິດຕາມເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງແມ່ນຂົ້ນຢູ່ກັບຄົນປະຕິບັດພາລະກິດເປນສ່ວນໃຫຍ່.
ແນ່ນອນ ຄວາມຈິງຈາກພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປາສະຈາກຂໍ້ຜດ
ິ ພາດ ແລະ ແນ່ນອນທີຶ່
ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ
ສາມາດເຊືຶ່ອຖືໄດ້ທັງໝົດ. ຖ້າຄົນປະຕິບັດພາລະກິດມີວິທີການປະຕິບັດຄວາມຈິງ ທີຶ່ມີຄວາມເປນຈິງ
ຫາຍ ແລ້ວຜູ້ຕິດຕາມກຈະມີວິທີການປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຖ້າຄົນປະຕິບັດພາລະກິດບໍ່ມີວິທີການ
ປະຕິບັດຄວາມຈິງ ມີແຕ່ທິດສະດີເທົົ່ານັົ້ນ, ແລ້ວຜູ້ຕິດຕາມຈະບໍ່ມີຄວາມເປນຈິງໃດໆເລີຍ. ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງຜູ້ຕິດຕາມແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການເກີດ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວເນືຶ່ອງກັບຄົນ
ປະຕິບັດພາລະກິດ. ແຕ່ຂອບເຂດທີຶ່ຜູ້ຕິດຕາມເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າແມ່ນຂົ້ນຢູກ
່ ັບ
ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດ (ສິຶ່ງນີົ້ເປນຈິງສໍາລັບບາງຄົນເທົົ່ານັົ້ນ). ບໍ່ວ່າຜູ້ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດຈະເປນ
ແນວໃດກຕາມ, ຜູ້ຕິດຕາມທີຶ່ເຂົານໍາພາກຈະເປນແນວນັົ້ນ. ສິຶ່ງທີຶ່ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດສະແດງອອກ
ແມ່ນການເປນຢູ່ຂອງເຂົາເອງ, ປາສະຈາກຂໍ້ຈໍາກັດ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງທີຶ່ເຂົາມີຕໍ່ຜູ້ທີຶ່ຕິດຕາມເຂົາແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາເອງເຕັມໃຈເຮັດໃຫ້ບັນລຸ ຫື ສາມາດບັນລຸ. ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ສິຶ່ງທີຶ່ພວກ
ເຂົາເຮັດເປນພືົ້ນໃນການຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາ ໂດຍບໍ່ຄໍານງວ່າມີຫາຍສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້
ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເລີຍ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຄົນໆໜຶ່ງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ກາຍມາເປນ
ອຸປະສັກໃນທາງເຂົົ້າຂອງຄົນໆນັົ້ນ.
ມີການຄາດເຄືຶ່ອນໜ້ອຍໃນພາລະກິດຂອງຄົນທີຶ່ໄດ້ຜ່ານການລິຮານ, ການຖືກຈັດການ, ການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການສະແດງອອກຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາກຖືກຕ້ອງຫາຍ
ກວ່າ. ຄົນທີຶ່ອາໄສຄວາມເປນທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນເຮັດຜິດພາດຮ້າຍ
ແຮງພສົມຄວນ. ພາລະກິດຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນສະແດງຄວາມເປນທໍາມະຊາດຂອງ
ພວກເຂົາເອງຫາຍເກີນໄປ ເຊິຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະສັກໃຫຍ່ຫວງຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ບໍ່
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ວ່າຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນຈະດີສໍໍ່າໃດກຕາມ, ພວກເຂົາກຕ້ອງໄດ້ຜ່ານກັບການລິຮານ, ການຖືກ
ຈັດການ ແລະ ການພິພາກສາກ່ອນທີຶ່ພວກເຂົາຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການຝາກຝງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຖ້າພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການພິພາກສາດັົ່ງກ່າວ, ບໍ່ວາ່ ພວກເຂົາຈະເຮັດໄດ້ດີພຽງ
ໃດ ພາລະກິດຂອງພວກເຂົາກບໍ່ສາມາດສອດຄ່ອງກັບຫັກການແຫ່ງຄວາມຈິງໄດ້ ແລະ ເປນຜົນຂອງ
ຄວາມເປນທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ຄວາມດີຂອງມະນຸດຢູ່ສະເໝີ. ພາລະກິດຂອງຄົນທີຶ່
ໄດ້ຜ່ານການລິຮານ, ການຖືກຈັດການ ແລະ ການພິພາກສາແມ່ນຖືກຕ້ອງຫາຍກວ່າພາລະກິດຂອງ
ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຄີຍຖືກລິຮານ, ຈັດການ ແລະ ພິພາກສາ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການພິພາກສາບໍ່ສະແດງອອກເຖິງ
ຫຍັງນອກຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ທີຶ່ເຈືອປົນກັບຄວາມສະຫາດ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຕັົ້ງແຕ່ເກີດຂອງມະນຸດ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວຖືກນໍາມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາໂດຍຄວາມສາມາດ
ມີມາຕັົ້ງແຕ່ເກີດຂອງພວກເຂົາ. ຍ້ອນພວກເຂົາສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຂົາົ້ ໃຈ ແລະ ປະສົບການ
ຫາຍຢ່າງເກີນໄປຂອງມະນຸດ, ເຊິຶ່ງເກືອບແຍກອອກຈາກເຈດຕະນາເດີມຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫັນເຫ
ຈາກສິຶ່ງນັົ້ນຫາຍເກີນໄປ, ພາລະກິດຂອງຄົນປະເພດນີົ້ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າໄດ້,
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມແມ່ນນໍາພວກເຂົາມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າມະນຸດ. ສະນັົ້ນ ຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ
ການຂ້ຽນຕີແມ່ນບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການຝາກຝງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ພາລະກິດຂອງຄົນປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດສາມາດນໍາຜູ້ຄົນເຂົົ້າສູຫ
່ ົນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ມອບທາງເຂົົ້າທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນສູ່ຄວາມຈິງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດນໍາຜູ້ຄົນມາ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ. ນອກຈາກນັົ້ນ ພາລະກິດທີຶ່ເຂົາປະຕິບັດສາມາດປ່ຽນແປງໄປຈາກບຸກຄົນສູ່ບຸກຄົນ
ແລະ ບໍ່ຖືກຜູກມັດໂດຍກົດລະບຽບ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຖືກປົດປ່ອຍ ແລະ ຮັບອິດສະຫະພາບ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ການມີທາງເຂົົ້າທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງຫາຍຂົ້ນໃນ
ຄວາມຈິງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ. ພາລະກິດຂອງຄົນປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດແມ່ນບໍ່ເປນໄປຕາມ
ຄາດຫວັງຫາຍ. ພາລະກິດຂອງເຂົາໂງ່ຈ້າ. ເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນມາສູ່ກົດລະບຽບເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ
ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ຄົນບໍ່ປ່ຽນແປງໄປຈາກບຸກຄົນສູ່ບຸກຄົນ; ເຂົາບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການທີແ
ຶ່ ທ້ຈງິ ຂອງຜູ້ຄົນ. ໃນພາລະກິດປະເພດນີົ້ ມີກົດລະບຽບຫາຍເກີນໄປ ແລະ ທິດສະ
ດີຫາຍເກີນໄປ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງ ຫື ສູ່ການປະຕິບັດປົກກະຕິແຫ່ງການ
ເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດໄດ້. ມັນສາມາດພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຍດຖືກົດລະບຽບສອງສາມຂໍ້ທີຶ່ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງ
ເລີຍ. ການນໍາພາແບບນີົ້ພຽງແຕ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນໃຫ້ຫົງທາງ. ເຂົານໍາພາເຈົົ້າໃຫ້ກາຍເປນຄືກັບເຂົາ;
ເຂົາສາມາດນໍາເຈົົ້າເຂົົ້າສິງຶ່ ທີຶ່ເຂົາມີ ແລະ ເປນ. ເພືຶ່ອທີຶ່ຜູ້ຕິດຕາມຈະແຍກແຍະວ່າ ຜູ້ນໍາມີຄຸນສົມບັດ
ຫື ບ,ໍ່ ສິຶ່ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງເບິຶ່ງທີຶ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຂົານໍາພາ ແລະ ຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ
ແລະ ເບິຶ່ງວ່າ ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບຫັກການຕາມຄວາມຈິງ ຫື ບໍ່ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບວິທີການປະຕິບັດ
ທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາ ຫື ບ.ໍ່ ເຈົົ້າຄວນຈໍາແນກລະຫວ່າງພາລະກິດທີຶ່ແຕກ
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ຕ່າງຂອງຜູ້ຄົນປະເພດຕ່າງໆ; ເຈົົ້າບໍ່ຄວນເປນຜູ້ຕິດຕາມທີຶ່ໂງ່ຈ້າ. ສິງຶ່ ນີົ້ມີຜນ
ົ ຕໍ່ເລືຶ່ອງທາງເຂົົ້າສູ່ຂອງ
ເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຈໍາແນກວ່າ ການເປນຜູ້ນໍາຂອງໃຜມີເສັົ້ນທາງ ແລະ ຂອງໃຜບໍ່ມີ, ເຈົົ້າກຈະ
ຖືກຫອກລວງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ທຸກສິຶ່ງນີົ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຊີວິດຂອງເຈົົ້າເອງ. ມີຄວາມ
ເປນທໍາມະຊາດຫາຍເກີນໄປໃນພາລະກິດຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ; ມັນປະປົນກັບ
ຄວາມປະສົງຂອງມະນຸດຫາຍຢ່າງ. ການເປນຢູ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຄວາມເປນທໍາມະຊາດ, ສິຶ່ງທີຶ່
ພວກເຂົາເກີດມາພ້ອມ. ມັນບໍ່ແມ່ນຊີວິດຫັງຈາກທີຶ່ຖືກຈັດການ ຫື ຄວາມເປນຈິງຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຮັບ
ການປ່ຽນແປງ. ຄົນປະເພດນີົ້ຈະສາມາດສົົ່ງເສີມຄົນທີຶ່ກໍາລັງສະແຫວງຫາຊີວິດໄດ້ແນວໃດ? ຊີວິດ
ດັົ້ງເດີມທີຶ່ມະນຸດເປນແມ່ນຄວາມສະຫາດ ແລະ ພອນສະຫວັນທີຶ່ມີມາຕັົ້ງແຕ່ເກີດຂອງເຂົາ. ຄວາມ
ສະຫາດ ຫື ພອນສະຫວັນປະເພດນີົ້ຫ່າງຈາກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຮຽກຮ້ອງຈາກມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນຫາຍ.
ຖ້າມະນຸດບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກລິຮານ ແລະ
ຈັດການ, ຈະມີຊ່ອງວ່າງທີຶ່ກວ້າງລະຫວ່າງສິງຶ່ ທີຶ່ພວກເຂົາສະແດງອອກ ແລະ ຄວາມຈິງ; ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາ
ສະແດງອອກຈະປະສົມກັບສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ເຊັົ່ນ: ຈິນຕະນາການ ແລະ ປະສົບການຝ່າຍດຽວຂອງ
ເຂົາ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະປະຕິບັດພາລະກິດແນວໃດກຕາມ, ຜູ້ຄົນຮູ້ສກວ່າ ບໍ່ມີເປົັ້າໝາຍ
ໂດຍລວມ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈິງທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບທາງເຂົົ້າຂອງທຸກຄົນ. ສິງຶ່ ທີຶ່ຮຽກຮ້ອງສ່ວນໃຫຍ່
ຈາກຜູ້ຄົນແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ, ຄືກັບວ່າພວກເຂົາເປນເປດທີຶ່ຖືກໄລ່ໃຫ້
ປີນງ່າໄມ້. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ມີຄວາມປະສົງຂອງມະນຸດ. ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ,
ຄວາມຄິດຂອງເຂົາ ແລະ ແນວຄິດຂອງເຂົາແຜ່ຄຸມໄປທົົ່ວທຸກພາກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ.
ມະນຸດບໍ່ໄດ້ເກີດພ້ອມກັບສັນຊາດຕະຍານໃນການປະຕິບັດຄວາມຈິງ ຫື ເຂົາບໍ່ມີສັນຊາດຕະຍານທີຶ່
ຈະເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງໂດຍກົງ. ຖ້າປະກອບກັບອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ, ເມືຶ່ອບຸກຄົນທີຶ່ທໍາ
ມະຊາດປະເພດນີົ້ປະຕິບັດພາລະກິດ, ມັນຈະບໍ່ກໃໍ່ ຫ້ເກີດການລົບກວນບ? ແຕ່ວ່າມະນຸດທີຶ່ຖືກເຮັດ
ໃຫ້ສົມບູນແມ່ນມີປະສົບການແຫ່ງຄວາມຈິງທີຶ່ຜູ້ຄົນຄວນເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະ
ນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ , ເພືຶ່ອວ່າສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ເປນຈິງໃນພາລະກິດຂອງເຂົາ
ຈະຫາຍໄປເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ, ມົນທິນຂອງມະນຸດກຍິຶ່ງມີໜ້ອຍລົງ ແລະ ພາລະກິດ ແລະ ການ
ບລິການຂອງເຂົາກຍິຶ່ງຫຍັບເຂົົ້າໃກ້ມາດຕະຖານທີຶ່ ພຣະເຈົົ້າຮຽກຮ້ອງຫາຍຂົ້ນ. ສະນັົ້ນ ພາລະກິດ
ຂອງເຂົາເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ມັນຍັງກາຍມາເປນຈິງອີກດ້ວຍ. ຄວາມຄິດທີຶ່ຢູ່
ໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໂດຍສະເພາະ. ມະນຸດມີ
ຈິນຕະນາການທີຶ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເຫດຜົນທີຶ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະສົບການອັນຍາວນານໃນ
ການຈັດການກັບເລືຶ່ອງຕ່າງໆ. ຖ້າລັກສະນະເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ຜ່ານການລິຮານ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,
ພວກມັນກຈະເປນອຸປະສັກຕໍ່ພາລະກິດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງລະດັບ
ທີຶ່ຖືກຕ້ອງທີຶ່ສຸດໄດ້, ໂດຍສະເພາະພາລະກິດຂອງຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ.
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ພາລະກິດຂອງມະນຸດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດ ແລະ ມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ຄົນໜຶ່ງພຽງແຕ່ສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງໄລຍະໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດ, ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກ
ເຂົາຈະນໍາຜູ້ຄົນເຂົົ້າສູ່ກົດລະບຽບ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບເວລາ ຫື
ໄລຍະໃດໜຶ່ງ. ນີົ້ກຍ້ອນປະສົບການຂອງມະນຸດມີຂອບເຂດຂອງມັນ. ຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່ສາມາດ
ປຽບທຽບພາລະກິດຂອງມະນຸດກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ວິທີການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ ແລະ
ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຊ້ໄດ້ກັບຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດ
ເວົົ້າວ່າ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດກໍາລັງຍ່າງແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງສົມບູນ, ຍ້ອນ
ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກເຕີມເຕັມ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງສົມບູນ. ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດຜະເຊີນໄດ້ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ພາຍໃນ
ຂອບເຂດຂອງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກີນກວ່າຂອບເຂດຂອງຄວາມຄິດໃນ
ຈິດໃຈທີຶ່ທໍາມະດາຂອງມະນຸດ. ທຸກຄົນທີຶ່ສາມາດດໍາລົງຢູ່ໃນຄວາມເປນຈິງຂອງປະສົບການຈິງຢູໃ່ ນ
ຂອບເຂດນີົ້. ເມືຶ່ອພວກເຂົາມີປະສົບການກັບຄວາມຈິງ ມັນກເປນປະສົບການໃນຊີວິດຂອງ
ມະນຸດທໍາມະດາທີຶ່ຢູ່ໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດຢູ່ສະເໝີ; ມັນບໍ່ແມ່ນວິທີການມີ
ປະສົບການທີຶ່ຫັນເຫມາຈາກຊີວິດຂອງມະນຸດທໍາມະດາ. ພວກເຂົາຜະເຊີນກັບຄວາມຈິງທີຶ່ໄດ້ຮັບແສງ
ສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດເທິງພືົ້ນຖານຂອງການໃຊ້ຊີວິດຂອງມະນຸດຂອງພວກເຂົາ. ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ ຄວາມຈິງນີົ້ມີຄວາມຫາກຫາຍຈາກບຸກຄົນສູ່ບຸກຄົນ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງຄວາມຈິງນັົ້ນກ
ຂົ້ນກັບສະພາວະຂອງບຸກຄົນ. ຄົນໃດໜຶ່ງພຽງແຕ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຂົາຍ່າງແມ່ນ
ຊີວິດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງມະນຸດທີຶ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ມັນອາດຖືກເອີົ້ນໄດ້ວ່າ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຄົນ
ທໍາມະດາຍ່າງ ຜູ້ເຊິຶ່ງໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເວົົ້າວ່າ ເສັົ້ນທາງທີຶ່
ພວກເຂົາຍ່າງແມ່ນເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດເລືອກ. ໃນປະສົບການຂອງມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ,
ຍ້ອນວ່າ ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາບໍ່ຄືກັນ, ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຈຶ່ງບໍ່ຄືກັນ. ນອກຈາກນັົ້ນ
ຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມທີຶ່ຜູ້ຄົນຜະເຊີນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງປະສົບການຂອງພວກເຂົາບໍ່ຄືກັນ ແລະ
ຍ້ອນການເຈືອປົນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ, ປະສົບການຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງຖກ
ປະປົນຈົນເຖິງລະດັບທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ລະຄົນເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງຕາມສະພາບການສ່ວນຕົວທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມຈິງແມ່ນບໍ່
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປນພຽງໜຶ່ງ ຫື ສອງສາມລັກສະນະຂອງຄວາມຈິງ. ຂອບເຂດຄວາມຈິງທີຶ່ມະນຸດ
ຜະເຊີນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ ຕາມສະພາບການຂອງແຕ່ລະຄົນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ຄວາມຮູ້
ແຫ່ງຄວາມຈິງອັນດຽວກັນ ເຊິຶ່ງຖືກສະແດງອອກໂດຍຄົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຈຶ່ງບໍ່ຄືກັນ. ນີົ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ປະສົບການຂອງມະນຸດມີຂໍ້ຈໍາກັດຢູສ
່ ະເໝີ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຫື ພາລະກິດຂອງມະນຸດກບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າເປນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສະແດງອອກສອດຄ່ອງຢ່າງໃກ້ຄຽງຫາຍກັບ
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ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະສົບການຂອງມະນຸດໃກ້ຄຽງຫາຍກັບພາລະກິດໃນ
ການເຮັດໃຫ້ສົມບູນທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດຢູ່. ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດເປນຄົນຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຮັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຝາກຝງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດສະແດງ
ຄວາມຮູ້ທີຶ່ຖືກສ່ອງແສງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ຄວາມຈິງທີຶ່ໄດ້ຮັບຈາກປະສົບການ
ສ່ວນຕົວຂອງເຂົາ. ມະນຸດບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ບັນລຸເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ຈະເປນທາງອອກໃຫ້
ກັບພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເຂົາບໍ່ມີສິດທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ພາລະກິດຂອງເຂົາແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ມະນຸດມີຫັກການໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງມະນຸດ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນມີປະສົບການທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ມີສະພາບການທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດປະກອບມີປະສົບການ
ທຸກຢ່າງຂອງເຂົາພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ປະສົບການເຫົົ່ານີົ້ພຽງແຕ່ສາມາດ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຫື ຄວາມປະສົງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດຍ່າງບໍ່ສາມາດເປນ
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດຍ່າງ ຍ້ອນພາລະກິດຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ ແລະ ປະສົບການຂອງມະນຸດບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ປະສົງອັນຄົບຖ້ວນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດມີຄວາມສ່ຽງທີຶ່ຈະຕົກຢູ່ໃນກົດ
ລະບຽບ ແລະ ວິທີການຂອງພາລະກິດຂອງເຂົາກຈະຖືກຈໍາກັດໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນເຂົົ້າສູ່ຫົນທາງແຫ່ງອິດສະຫະໄດ້. ຜູ້ຕດ
ິ ຕາມສ່ວນໃຫຍ່ມີຊີວິດຢູ່
ພາຍໃນຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດ ແລະ ວິທີການມີປະສົບການຂອງພວກເຂົາກຈະຖືກຈໍາກັດໃນຂອບເຂດ
ນັົ້ນເຊັົ່ນກັນ. ປະສົບການຂອງມະນຸດຖືກຈໍາກັດຢູ່ສະເໝີ; ວິທີການຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາກ
ຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນສອງສາມປະເພດເຊັົ່ນກັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດທຽບກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດໄດ້ ຫື ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ປະສົບການຂອງມະນຸດແມ່ນ
ມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ບໍ່ວ່າພຣະເຈົາົ້ ຈະປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີໃດກຕາມ, ມັນກບໍ່ໄດ້ຖືກຜູກ
ມັດໂດຍກົດລະບຽບ; ບໍ່ວ່າ ພາລະກິດນັົ້ນຈະສໍາເລັດລົງດ້ວຍວິທີໃດກຕາມ, ບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດດ້ວຍ
ວິທີທາງໃດໜຶ່ງ. ບໍ່ມີກົດລະບຽບໃດໆໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນຖືກປ່ອຍ ແລະ ເປນອິດສະຫະ. ບໍ່ວ່າ ມະນຸດຈະໃຊ້ເວລາຫາຍພຽງໃດໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ,
ເຂົາບໍ່ສາມາດກັົ່ນຕອງເອົາກົດເກນໃດໜຶ່ງທີຶ່ປົກຄອງວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງ
ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະອົງມີຫັກການ ມັນກຖືກປະຕິບັດໃນວິທີທາງໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມີການ
ພັດທະນາໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມັນຢູ່ນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຂອງມະນຸດ. ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ
ພຣະເຈົົ້າອາດມີພາລະກິດຫາຍປະເພດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວິທີການນໍາພາຜູ້ຄົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີທາງເຂົົ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດແຍກແຍະພຣະບັນຍັດຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຍ້ອນພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນວິທີໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມີພຽງແຕ່ວທ
ິ ີ
ນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ຖືກຜູກມັດໂດຍກົດລະບຽບ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ
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ຫີກລ່ຽງແນວຄິດຂອງຜູຄ
້ ົນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພວກມັນຢູ່ສະເໝີ. ມີພຽງຄົນທີຶ່ຕິດຕາມ ແລະ
ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຫົວໃຈທີຶ່ແທ້ຈິງຈຶ່ງສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ສາມາດມີຊີວິດຢ່າງອິດສະຫະໂດຍບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບໃດໜຶ່ງ ຫື ຖືກຄວບຄຸມໂດຍແນວຄິດທາງ
ສາສະໜາໃດໜຶ່ງ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ຄົນ ໂດຍອີງຕາມປະສົບການຂອງເຂົາເອງ
ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາເອງສາມາດບັນລຸໄດ້. ມາດຕະຖານຂອງເງືຶ່ອນໄຂເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຖືກຈໍາກັດຢູ່ພາຍໃນ
ຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດກມີຂໍ້ຈໍາກັດຫາຍເຊັົ່ນດຽວກັນ. ສະນັົ້ນ ຜູ້ຕິດຕາມຈຶ່ງມີ
ຊີວິດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດນີົ້ຢ່າງບໍ່ມີສະຕິ; ເມືຶ່ອເວລາຜ່ານໄປ ສິຶ່ງຕ່າງໆເຫົົ່ານີົ້ກກາຍມາເປນ
ກົດລະບຽບ ແລະ ພິທີກໍາ. ຖ້າພາລະກິດຂອງໄລຍະໜຶ່ງຖືກນໍາພາໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການ
ເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົົ້າເປນການສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິພາກສາ, ຜູ້ຕິດຕາມທັງໝົດ
ຂອງເຂົາຈະກາຍເປນນັກສາສະໜາ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຖ້າຜູ້
ໃດໜຶ່ງເປນຜູ້ນໍາທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດ, ຄົນນັົ້ນຕ້ອງຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ຍອມຮັບການຖືກເຮັດໃຫ້
ສົມບູນ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການພິພາກສາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາອາດມີພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ, ກພຽງແຕ່ສະແດງສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ເປນຈິງເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນເວລານັົ້ນ ພວກເຂົາຈະນໍາ
ພາຜູ້ຄົນເຂົົ້າສູ່ກົດລະບຽບທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ເໜືອທໍາມະຊາດ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດບໍ່
ສອດຄ່ອງກັບເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ. ມັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແຕ່ຕໍ່ຕ້ານແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດ ; ມັນບໍ່ໄດ້ປະປົນກັບທາດແທ້ທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງຂອງສາສະໜາ. ຜົນຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບສ
ໍ່ າມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກພຣະອົງເຮັດໃຫ້ສົມບູນ; ພວກມັນເປນ
ສິຶ່ງທີຶ່ຢູ່ນອກເໜືອການຢງົ່ ຄິດຂອງມະນຸດ.
ພາລະກິດໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດແມ່ນບັນລຸຜົນໂດຍມະນຸດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນໄປ. ຕົວຢ່າງ
ສິດຍາພິບານ ແລະ ຜູ້ນໍາໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາອາໄສພອນສະຫວັນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ
ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ. ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພວກເຂົາເປນເວລາດົນນານຈະຕິດເຊືົ້ອໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາເປນ. ພວກ
ເຂົາແນໃສ່ພອນສະຫວັນ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ພວກເຂົາໃສ່ໃຈກັບສິຶ່ງທີເຶ່
ໜືອທໍາມະຊາດບາງຢ່າງ ແລະ ທິດສະດີຫາຍຢ່າງທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ບໍ່ເປນຈິງ (ແນ່ນອນ ທິດສະດີທີຶ່
ເລິກເຊິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້). ພວກເຂົາບແ
ໍ່ ນໃສ່ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງຜູ້ຄົນ, ແຕ່
ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາແນໃສ່ຝຶກຝົນການເທດສະໜາຂອງຄົນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ, ປບປຸງ
ຄວາມຮູ້ຂອງຄົນ ແລະ ທິດສະດີທາງສາສະໜາທີຶ່ອຸດົມສົມບູນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈວ່າ
ອຸປະນິໄສຂອງຄົນປ່ຽນແປງຫາຍພຽງໃດ ຫື ຜູ້ຄົນເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງຫາຍພຽງໃດ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈ
ກັບແກ່ນແທ້ຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມຮູ້ຈັກສະພາວະທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ທໍາ
ມະດາຂອງຜູ້ຄົນເລີຍ. ພວກເຂົາບໍ່ຕໍ່ຕ້ານແນວຄິດຂອງຜູ້ຄົນ ຫື ພວກເຂົາບໍ່ເປີດເຜີຍແນວຄິດຂອງ
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ພວກເຂົາ, ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະລິຮານຜູ້ຄົນສໍາລັບຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຫື ການເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງພວກເຂົາເລີຍ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີຶ່ຕິດຕາມພວກເຂົາກຮັບໃຊ້ດ້ວຍພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ
ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາສະແດງອອກມາມີພຽງແນວຄິດທາງສາສະໜາ ແລະ ທິດສະດີໃນສາສະໜາສາດ,
ເຊິຶ່ງບໍ່ໄດ້ສໍາຜັດກັບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນແທ້ໆ. ໃນຄວາມຈິງ
ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນການບໍາລຸງລ້ຽງພອນສະຫວັນ, ລ້ຽງດູບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຫຍັງ
ເລີຍໃຫ້ກາຍເປນຜູ້ສໍາເລັດທີຶ່ມີພອນສະຫວັນຈາກການສໍາມະນາ ເຊິຶ່ງຕໍ່ມາກໄດ້ເປນຜູ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດ ແລະ ນໍາພາ. ເຈົົ້າສາມາດແຍກແຍະພຣະບັນຍັດໃດໜຶ່ງໃນຫົກພັນປີແຫ່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຫາຍຢ່າງໃນພາລະກິດທີມ
ຶ່ ະນຸດປະຕິບັດ ແລະ ສະໝ
ອງຂອງມະນຸດກດືົ້ດ້ານເກີນໄປ. ສະນັົ້ນ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສະແດງອອກແມ່ນຄວາມຮູ້ ແລະ ການເປນຈິງ
ທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດປະສົບການຂອງເຂົາ. ມະນຸດບໍ່ສາມາດສະແດງສິຶ່ງໃດກຕາມນອກຈາກສິຶ່ງນີົ້.
ປະສົບການ ຫື ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກພອນສະຫວັນມາຕັງົ້ ແຕ່ເກີດຂອງເຂົາ ຫື
ສັນຊາດຕະຍານຂອງເຂົາ; ພວກມັນເກີດຂົ້ນກຍ້ອນການນໍາພາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການດູແລໂດຍ
ກົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດມີພຽງແຕ່ໜ້າທີຶ່ຮັບເອົາການດູແລນີົ້ ແລະ ບໍ່ມໜ
ີ ້າທີຶ່ສະແດງອອກສິງຶ່ ທີຶ່
ເປນພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ. ມະນຸດບໍ່ສາມາດເປນແຫ່ງກໍາເນີດໄດ້; ເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດເປນພາຊະນະທີຶ່
ຮັບນໍໍ້າຈາກແຫ່ງກໍາເນີດ; ນີົ້ແມ່ນສັນຊາດຕະຍານຂອງມະນຸດ, ເຊິຶ່ງເປນໜ້າທີຶ່ໆຄົນໜຶ່ງຕ້ອງມີໃນ
ຖານະທີຶ່ເປນມະນຸດ. ຖ້າບຸກຄົນໜຶ່ງສູນເສຍໜ້າທີຶ່ໆຈະຍອມຮັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສູນເສຍ
ສັນຊາດຕະຍານຂອງມະນຸດ, ຄົນນັົ້ນກສູນເສຍສິຶ່ງທີຶ່ລໍໍ້າຄ່າທີຶ່ສຸດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບຸກຄົນນັົ້ນຍັງ ສູນ
ເສຍໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງ. ຖ້າຄົນໜຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫື ປະສົບການກ່ຽວກັບ ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ຄົນນັົ້ນກສູນເສຍໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາ, ໜ້າທີຶ່ໆເຂົາຄວນ
ປະຕິບັດໃນຖານະທີຶ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ ແລະ ສູນເສຍສັກສີຂອງການເປນສິງຶ່ ທີຶ່ຖືກສ້າງ. ມັນເປນ
ສັນຊາດຕະຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຫຍັງ, ບໍ່ວ່າຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າຈະຖືກສະແດງອອກໃນເນືົ້ອໜັງ ຫື ໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ; ນີົ້ແມ່ນພັນທະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດສະແດງປະສົບການ ຫື ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເອງ (ນັນ
ົ້ ກຄື ສະແດງສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາເປນ)
ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ພາຍຫັງ; ນີົ້ແມ່ນສັນຊາດຕະຍານຂອງມະນຸດ ແລະ ໜ້າທີຶ່
ຂອງມະນຸດ ແລະ ມັນແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄວນບັນລຸ. ເຖິງແມ່ນການສະແເດງອອກຂອງມະນຸດບໍ່ເປນ
ໄປຕາມສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະແດງອອກ ແລະ ເຖິງແມ່ນການສະແດງອອກຂອງມະນຸດຖືກຜູກມັດໂດຍ
ກົດລະບຽບຫາຍຢ່າງ, ມະນຸດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໜ້າທີຶ່ ທີຶ່ເຂົາຄວນເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດນັົ້ນສໍາເລັດລົງ ແລະ
ປະຕິບັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດ. ມະນຸດຄວນປະຕິບັດທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຮັດເພືຶ່ອ
ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາ ແລະ ເຂົາບໍ່ຄວນມີການລະເວັົ້ນແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ.
ຫັງຈາກການປະຕິບັດພາລະກິດເປນເວລາຫາຍປີ, ມະນຸດຈະສະຫຼຸບປະສົບການໃນຫາຍປີທີຶ່
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ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງເຂົາ ພ້ອມທັງສະຕິປນຍາ ແລະ ກົດລະບຽບທີຶ່ເຂົາຮວບໂຮມໄດ້. ຄົນທີຶ່
ປະຕິບັດພາລະກິດເປນເວລາດົນນານກຮູ້ຈັກວິທີການສໍາຜັດການເຄືຶ່ອນໄຫວແຫ່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ ; ເຂົາຮູ້ຈັກວິທີການສົນທະນາ ໃນຂະນະທີຶ່ແບກພາລະ; ແລະ ເຂົາມີສະຕິ
ກ່ຽວກັບສະພາວະປົກກະຕິໃນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ສະພາວະປົກກະຕິຂອງການ
ເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ. ຄົນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຄົນທີຶ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດເປນເວລາຫາຍປີ ແລະ
ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ຄົນທີຶ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດເປນເວລາດົນນານເວົົ້າຢ່າງໝັົ້ນ
ໃຈ ແລະ ບໍ່ຮີບຮ້ອນ; ເຖິງແມ່ນໃນເວລາທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຫຍັງເວົົ້າ ພວກເຂົາກຈະງຽບສະຫງົບ. ຂ້າງ
ໃນພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ອະທິຖານເພືຶ່ອສະແຫວງຫາພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ເຊືຶ່ອ
ຟງພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈງິ ; ພວກເຂົາມີປະສົບການໃນການປະຕິບັດພາລະກິດ. ຄົນທີຶ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດເປນເວລາດົນນານ ຜູ້ເຊິຶ່ງມີປະສົບການຫາຍ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫາຍບົດຮຽນ ແມ່ນມີຫາຍ
ຢ່າງຢູຂ
່ ້າງໃນທີຶ່ເປນອຸປະສັກຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ນີົ້ແມ່ນຄວາມບົກຜ່ອງຂອງ
ພາລະກິດໄລຍະຍາວຂອງເຂົາ. ຄົນທີຶ່ຫາກເລີຶ່ມຕົນ
ົ້ ປະຕິບັດພາລະກິດຍັງບໍ່ຖືກເຈືອປົນໂດຍບົດຮຽນ
ຫື ປະສົບການຂອງມະນຸດ ແລະ ມນງົງໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດ
ພາລະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາຂອງພາລະກິດ ເຂົາກຮຽນຮູ້ເທືຶ່ອລະໜ້ອຍທີຶ່
ຈະຮູ້ສກເຖິງວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ເລີຶ່ມມີຮັບຮູ້ໃນສິຶ່ງທີຶ່ຕ້ອງ
ເຮັດເພືຶ່ອໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ສິຶ່ງທີຶ່ຕອ
້ ງເຮັດເພືຶ່ອໂຈມຕີຈຸດສໍາຄັນຂອງຄົນອືຶ່ນ
ແທ້ໆ ແລະ ສິຶ່ງອືຶ່ນໆ ເຊັົ່ນ: ຄວາມຮູ້ສາມັນ ເຊິຶ່ງຄົນທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດຄວນມີ. ຕະຫອດເວລາ ເຂົາ
ໄດ້ມາຮູ້ຈັກສະຕິປນຍາດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຄວາມຮູ້ສາມັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພາລະກິດຄືກັບຫັງມືຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ເບິຶ່ງຄືຈະນໍາໃຊ້ມັນຢ່າງງ່າຍດາຍເມືຶ່ອກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານບລິສຸດປ່ຽນແປງວິທີທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດ, ເຂົາກຍັງຍດຕິດກັບຄວາມຮູ້
ເດີມຂອງເຂົາກ່ຽວກັບພາລະກິດ ແລະ ກົດລະບຽບເດີມກ່ຽວກັບພາລະກິດ ແລະ ຮູ້ຈັກພຽງໜ້ອຍ
ດຽວກ່ຽວກັບການເຄືຶ່ອນໄຫວໃໝ່ຂອງພາລະກິດ. ຫາຍປີໃນການປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ການເຕັມ
ໄປດ້ວຍການສະຖິດ ແລະ ການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫາຍຂົ້ນ
ກ່ຽວກັບພາລະກິດ ແລະ ຍິຶ່ງມີປະສົບການຫາຍຂນ
ົ້ . ສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວໄດ້ເຕີມເຕັມເຂົາດ້ວຍຄວາມໝັົ້ນໃຈ
ໃນຕົວເອງເຊິຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄວາມພາກພູມໃຈເລີຍ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ເຂົາຂ້ອນຂ້າງພໃຈກັບພາລະກິດ
ຂອງເຂົາເອງ ແລະ ພໃຈກັບຄວາມຮູ້ສາມັນທີຶ່ເຂົາໄດ້ຮັບ ເຊິຶ່ງກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ການໄດ້ຮັບ ຫື ການຮັບຮູ້ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ຄົນມີບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍິຶ່ງມີ
ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນຕົນເອງຫາຍຂົ້ນ; ມັນເບິຶ່ງຄືກັບວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນ
ຕົວເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມອດດັບໄດ້, ໃນຂະນະທີຶ່ຄົນອືຶ່ນບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີຶ່
ພິເສດນີົ້. ມີພຽງຄົນປະເພດແບບເຂົາ ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດເປນເວລາຫາຍປີ ແລະ ມີຄຸນຄ່ານໍາ
ໃຊ້ທີຶ່ສໍາຄັນຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດໃນການຮັບສິຶ່ງນັົ້ນ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ກາຍມາເປນອຸປະສັກທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບພວກ
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ເຂົາໃນການຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເຖິງແມ່ນເຂົາສາມາດຍອມຮັບ
ພາລະກິດໃໝ່, ເຂົາກບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງຂ້າມຄືນ. ເຂົາຕ້ອງຜ່ານສະຖານການສະຫັບຊັບຊ້ອນ
ກ່ອນທີຶ່ຈະຍອມຮັບມັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ສະຖານະການນີົ້ພຽງແຕ່ສາມາດຖືກປີັ້ນກັບເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ,
ຫັງຈາກທີຶ່ແນວຄວາມຄິດເກົົ່າຂອງເຂົາຖືກຈັດການ ແລະ ອຸປະນິໄສເກົົ່າຂອງເຂົາຖືກພິພາກສາ. ຫາກ
ປາສະຈາກການຜ່ານຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ ພວກເຂົາຈະບໍ່ປ່ອຍໄປ ແລະ ຍອມຮັບຄໍາສັົ່ງສອນໃໝ່ ແລະ
ພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດເດີມຂອງເຂົາຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຍ
ຶ່ າກສຸດກ່ຽວກັບການ
ຈັດການມະນຸດ ແລະ ມັນບໍ່ງ່າຍທີຶ່ຈະປ່ຽນແປງ. ໃນຖານະທີຶ່ເປນຄົນປະຕິບັດພາລະກິດ ຖ້າເຂົາ
ສາມາດບັນລຸຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດທັນທີ ແລະ ສະຫຼຸບ
ການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງພາລະກິດນັົ້ນ ແລະ ຖ້າເຂົາສາມາດທີຶ່ຈະບໍ່ຖືກຈໍາກັດໂດຍປະສົບການ ໃນ
ພາລະກິດຂອງເຂົາ ແລະ ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ຕາມຄວາມຈິງແຫ່ງພາລະກິດເກົົ່າ, ແລ້ວເຂົາແມ່ນ
ຄົນທີຶ່ມີສະຕິປນຍາ ແລະ ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດ. ຜູ້ຄົນເປນແບບນີົ້ຢູ່ເລືົ້ອຍໆ: ພວກ
ເຂົາປະຕິບັດພາລະກິດເປນເວລາຫາຍປີໂດຍບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບປະສົບການໃນພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ
ຫື ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ສະຫຼຸບປະສົບການ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພວກເຂົາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດ, ພວກ
ເຂົາກຖືກຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈຢ່າງເໝາະສົມ ຫື ປະຕິບັດຕໍ່
ພາລະກິດທີຶ່ເກົົ່າ ແລະ ໃໝ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ຄົນເປນສິຶ່ງທີຶ່ຈັດການຍາກແທ້ໆ! ພວກເຈົົ້າສ່ວນໃຫຍ່
ເປນແບບນີົ້. ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດເປນເວລາຫາຍປີກພົບວ່າ ມັນ
ຍາກທີຶ່ຈະຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍແນວຄິດຢູ່ທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໂຍນ
ຖິົ້ມຢູ່ສະເໝີ, ໃນຂະນະທີຶ່ມະນຸດທີຶ່ຫາກເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພາລະກິດພັດຂາດຄວາມຮູ້ສາມັນກ່ຽວກັບ
ພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ຮູ້ແມ່ນແຕ່ວິທີຈັດການກັບບັນຫາບາງຢ່າງທີຶ່ເລັກນ້ອຍທີຶ່ສຸດ. ພວກເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່
ຫຍຸ້ງຍາກແທ້ໆ! ຄົນທີຶ່ມຄ
ີ ວາມເປນອາວຸໂສບາງຢ່າງກພາກພູມໃຈຫາຍ ແລະ ທະນົງຕົວວ່າຈົນພວກ
ເຂົາລືມວ່າ ພວກເຂົາມາຈາກໃສ. ພວກເຂົາດູຖູກຄົນໜຸ່ມກວ່າຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດ
ຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ປະຖິົ້ມແນວຄິດທີຶ່ພວກເຂົາໄດ້ສະສົມ ແລະ ຮັກສາເປນເວລາຫາຍປີ.
ເຖິງແມ່ນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍທີຶ່ໂງ່ຈ້າເຫົົ່ານັົ້ນຈະສາມາດຍອມຮັບພາລະກິດໃໝ່ທີຶ່ເລັກນ້ອຍຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງຈະກະຕືລືລົົ້ນ, ພວກເຂົາກສັບສົນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດເມືຶ່ອ
ບັນຫາເກີດຂົ້ນ. ພວກເຂົາກະຕືລືລົົ້ນ ແຕ່ໂງ່ຈ້າ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ມີຄວາມຮູ້ເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ມັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ; ມັນເປນພຽງ
ທິດສະດີທີຶ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ. ມີຫາຍຄົນທີຶ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພວກເຈົົ້າ; ມີຈກ
ັ ຄົນທີຶ່ເໝາະສົມແກ່
ການນໍາໃຊ້? ມີຈັກຄົນທີຶ່ສາມາດເຊືຶ່ອຟງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍືອງທາງຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລະ ຈັດການໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ? ມັນເບິຶ່ງຄືກັບວ່າ ພວກເຈົົ້າ
ເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຄີຍເປນຜູ້ຕິດຕາມຈົນຮອດປດຈຸບັນໄດ້ເຊືຶ່ອຟງຫາຍ, ແຕ່ໃນຄວາມຈິງ ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍ
ປະຖິົ້ມແນວຄິດຂອງພວກເຈົົ້າເລີຍ, ພວກເຈົົ້າຍັງສະແຫວງຫາໃນພຣະຄໍາພີ, ເຊືຶ່ອໃນຄວາມບໍ່ແຈ່ມ
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ແຈ້ງ ຫື ຫງົ ທາງໃນແນວຄິດ. ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສືບສວນພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງໃນປດຈຸບັນຢ່າງລະມັດລະວັງ ຫື
ລົງເລິກກັບພາລະກິດນັົ້ນ. ພວກເຈົົ້າກໍາລັງຍອມຮັບວິທີທາງແຫ່ງປດຈຸບັນດ້ວຍແນວຄິດເດີມຂອງ
ພວກເຈົົ້າ. ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດຮັບຫຍັງຈາກຄວາມເຊືຶ່ອດັົ່ງກ່າວ? ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມີແນວຄິດ
ຫາຍຢ່າງທີຶ່ເຊືຶ່ອງຊ້ອນໃນຕົວພວກເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍເທືຶ່ອ ແລະ ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຢ່າງ
ສຸດຂີດເພືຶ່ອປິດບັງແນວຄິດເຫົົ່ານັົ້ນ, ບໍ່ເປີດເຜີຍພວກມັນຢ່າງງ່າຍດາຍ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ຍອມຮັບ
ພາລະກິດໃໝ່ຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ພວກເຈົົ້າບໍ່ວາງແຜນທີຶ່ຈະປະຖິົ້ມແນວຄິດເດີມຂອງພວກເຈົົ້າ; ພວກ
ເຈົົ້າມີປດຊະຍາສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຫາຍເກີນໄປ ແລະ ພວກມັນກມີຢຢ
ູ່ ່າງຫວງຫາຍ. ພວກເຈົາົ້ ບໍ່
ປະຖິົ້ມແນວຄິດເດີມຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ພວກເຈົົ້າຈັດການກັບພາລະກິດໃໝ່ຢ່າງບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫົວໃຈ
ຂອງພວກເຈົົ້າຊົົ່ວຮ້າຍແທ້ໆ ແລະ ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ບໍ່ນໍາບາດກ້າວແຫ່ງພາລະກິດໃໝ່ເຂົົ້າສູ່ຫົວໃຈ
ເລີຍ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ເອົາຖ່ານແບບພວກເຈົົ້າຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດໄດ້
ບ? ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດຮັບພາລະກິດແຫ່ງການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດໄປທົົ່ວທັງຈັກກະວານໄດ້ບ?
ການປະຕິບັດເຫົົ່ານີົ້ຂອງພວກເຈົົ້າກໍາລັງຢຸດພວກເຈົົ້າບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່
ໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າພວກເຈົົ້າຍັງສືບຕໍ່ເປນແບບນີົ້ ພວກເຈົົ້າກຈະຖືກກໍາຈັດຢ່າງແນ່ນອນ.
ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກຈໍາແນກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກພາລະກິດຂອງມະນຸດ. ເຈົົ້າສາມາດ
ເຫັນຫຍັງໃນພາລະກິດຂອງມະນຸດ? ມີອົງປະກອບຫາຍຢ່າງກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງມະນຸດໃນ
ພາລະກິດຂອງເຂົາ; ສິງຶ່ ທີຶ່ມະນຸດສະແດງອອກກຄືສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາເປນ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງກ
ສະແດງອອກເຖິງສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງເປນ ແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເປນ. ສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດເປນແມ່ນຕົວແທນຂອງປະສົບການ ແລະ ຊີວິດຂອງມະນຸດ (ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດຜະເຊີນ ຫື ພົບພໍ້ໃນ
ຊີວິດຂອງເຂົາ ຫື ປດຊະຍາສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດທີຶ່ເຂົາມີ) ແລະ ຄົນທີຶ່ມີຊີວິດໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນກສະແດງເຖິງການເປນຢູ່ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ວ່າເຈົົ້າມີປະສົບການໃນສັງຄົມ ຫື
ບໍ່ ແລະ ເຈົົ້າມີຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງແນວໃດໃນຄອບຄົວຂອງເຈົົ້າ ແລະ ມີປະສົບການໃນຄອບຄົວຂອງ
ເຈົົ້າແນວໃດ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າສະແດງອອກ, ໃນຂະນະທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນຈາກ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດວ່າ ພຣະອົງຈະມີປະສົບການໃນສັງຄົມ ຫື ບ.ໍ່ ພຣະອົງ
ຮັບຮູ້ເຖິງທາດແທ້ຂອງມະນຸດເປນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດເປີດເຜີຍການປະຕິບັດທຸກປະເພດທີຶ່ເປນຂອງ
ຄົນທຸກປະເພດ. ພຣະອົງຍິຶ່ງດີກວ່າໃນການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ພດຕິກໍາທີຶ່ເປນ
ກະບົດຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງຄົນໃນໂລກ, ແຕ່ພຣະອົງຮັບຮູ້ເຖິງທໍາມະຊາດຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດຂອງຄົນໃນໂລກ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງ
ບໍ່ຈັດການກັບໂລກ, ພຣະອົງກຮູ້ຈັກກົດລະບຽບໃນການຈັດການກັບໂລກ ຍ້ອນພຣະອົງເຂົົ້າໃຈເຖິງ
ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດຢ່າງສົມບູນ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານທີຶ່ຕາຂອງ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ຫູຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນ ທັງໃນປດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະດີດ.
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ນີົ້ລວມເຖິງສະຕິປນຍາທີຶ່ບໍ່ແມ່ນປດຊະຍາສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສິງຶ່ ອັດສະຈັນທີຶ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຢົ່ງເຖິງໄດ້ຍາກ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ ນັົ້ນກຄື ເປີດເຜີຍກັບຜູ້ຄົນ ແລະ ຍັງລີົ້ລັບຈາກຜູ້ຄົນ. ສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະອົງສະແດງອອກບແ
ໍ່ ມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນພິເສດເປນ, ແຕ່ເປນຄຸນລັກສະນະໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ການ
ເປນຢູ່ຂອງພຣະວິນຍານ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເດີນທາງອ້ອມໂລກ ແຕ່ຮູ້ຈັກທຸກສິຶ່ງກ່ຽວກັບໂລກ. ພຣະອົງ
ພົບພໍ້ “ລີງໂທນ” ຜູ້ເຊິຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫື ຄວາມເຂົົ້າໃຈ, ແຕ່ພຣະອົງສະແດງພຣະທໍາທີຶ່ຢູ່ເໜືອກວ່າ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ເໜືອກວ່າມະນຸດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງກຸມ
່ ຄົນທີຶ່ໂງ່ຈ້າ ແລະ ບໍ່ມີ
ຄວາມຮູ້ສກ ຜູ້ເຊິຶ່ງບໍ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ຜູ້ເຊິຶ່ງບໍ່ເຂົົ້າໃຈທໍານຽມ ແລະ ຊີວິດຂອງມະນຸດ,
ແຕ່ພຣະອົງສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມະນຸດຊາດໃຊ້ຊີວິດຕາມຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາໄດ້, ໃນຂະນະ
ດຽວກັນກເປີດເຜີຍພືົ້ນຖານ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ຕໍໍ່າຕ້ອຍຂອງມະນຸດຊາດ. ທຸກສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະອົງເປນ ເຊິຶ່ງສູງກວ່າຄົນທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອ. ສໍາລັບພຣະອົງ ມັນບໍ່ຈໍາເປນທີຶ່ຕ້ອງ
ຜະເຊີນກັບຊີວິດສັງຄົມທີຶ່ຊັບຊ້ອນ, ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສົກກະປົກເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງ
ປະຕິບັດ ແລະ ເປີດເຜີຍເຖິງທາດແທ້ຂອງມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງທົວ
ົ່ ເຖິງ. ຊີວິດສັງຄົມທີຶ່
ສົກກະປົກບໍ່ໄດ້ສັົ່ງສອນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງພຽງແຕ່ເປີດເຜີຍ
ການບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈັດກຽມມະນຸດດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນໃນການ
ຈັດການກັບໂລກນີົ້. ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງສືບສວນສັງຄົມ ຫື ຄອບຄົວຂອງມະນຸດ ເມືຶ່ອພຣະອົງຈັດຕຽມ
ມະນຸດດ້ວຍຊີວິດ. ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການພິພາກສາມະນຸດບໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງປະສົບ
ການຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ; ມັນເປນການເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງມະນຸດຫັງຈາກທີຶ່
ຮູ້ຈັກຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງມະນຸດເປນເວລາດົນນານ ແລະ ກຽດຊັງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ມະນຸດຊາດ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດທັງໝົດແມ່ນການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ
ສະແດງເຖິງການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້, ມັນບໍ່ແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ຄົນມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້. ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ມະນຸດ
ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ພຣະອົງເປນຄົນປະເພດໃດ. ມະນຸດຍັງບໍ່ສາມາດຈັດແບ່ງພຣະອົງໃຫ້ເປນຄົນ
ປະເພດທີຶ່ຖືກສ້າງບົນພືົ້ນຖານແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນຍັງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງບໍ່
ສາມາດຖືກຈັດແບ່ງໃຫ້ເປນຄົນປະເພດທີຶ່ຖືກສ້າງ. ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດພິຈາລະນາໃຫ້ພຣະອົງເປນ
ສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຈັດແບ່ງພຣະອົງຢູ່ໃນປະເພດໃດ, ສະນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້
ຈັດພຣະອົງຢູ່ໃນປະເພດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມັນບໍ່ສມ
ົ ເຫດສົມຜົນສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ຈະເຮັດແບບນີົ້,
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງທ່າມກາງຜູ້ຄົນ ເຊິຶ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະສົບການຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ;
ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະສົບການຂອງມະນຸດ. ທຸກຄົນເວົົ້າກ່ຽວກັບປະສົບ
ການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົົ້າສາມາດສະແດງຄວາມຈິງໂດຍກົງ, ໃນຂະນະທີຶ່ມະນຸດພຽງແຕ່
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ສາມາດສະແດງປະສົບການທີຶ່ສອດຄ່ອງກັບການຜະເຊີນກັບຄວາມຈິງຂອງເຂົາເທົົ່ານັົ້ນ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີກົດລະບຽບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເວລາ ຫື ຂໍ້ຈໍາກັດທາງພູມສາດ. ພຣະອົງສາມາດ
ສະແດງສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງເປນໃນເວລາໃດກໄດ້, ຢູ່ໃສກໄດ້. ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດດັົ່ງທີຶ່ພຣະອົງ
ພໃຈ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດມີເງືຶ່ອນໄຂ ແລະ ບລິບົດ; ຫາກປາສະຈາກສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ ເຂົາກບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຫື ປະສົບການຂອງ
ເຂົາທີຶ່ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ. ເພືຶ່ອທີຶ່ຈະບອກວ່າສິຶ່ງໃດສິຶ່ງໜຶ່ງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ຫື
ພາລະກິດຂອງມະນຸດ, ເຈົົ້າພຽງແຕ່ຕອ
້ ງປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາລະກິດເຫົົ່ານັົ້ນ. ຖ້າບໍ່
ມີພາລະກິດທີຶ່ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດຂອງມະນຸດ, ເຈົົ້າຈະຮູ້ຈັກ
ຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າ ການສັົ່ງສອນຂອງມະນຸດນັົ້ນສູງສົົ່ງ, ນອກເໜືອຄວາມສາມາດຂອງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ;
ນໍໍ້າສຽງໃນການເວົົ້າຂອງພວກເຂົາ, ຫັກການຂອງພວກເຂົາໃນການເວົົ້າ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີຶ່ມີປະສົບການ ແລະ ໝັົ້ນຄົງຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຂອງຄົນອືຶ່ນ.
ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຍົກຍ້ອງຄົນເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ມີຄວາມສາມາດດີ ແລະ ຄວາມຮູ້ອນ
ັ ສູງສົົ່ງ, ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດ
ເຫັນຈາກພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າວ່າ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງສູງສົົ່ງພຽງໃດ.
ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງທໍາມະດາ ແລະ ເມືຶ່ອປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດ ພຣະອົງກທໍາມະດາ ແລະ ເປນຈິງ ແຕ່ບໍ່
ສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍມະນຸດ, ເຊິຶ່ງດ້ວຍເຫດນັົ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສກເຄົາລົບນັບຖືພຣະອົງ.
ບາງເທືຶ່ອ ປະສົບການຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃນພາລະກິດຂອງເຂົາກກ້າວໜ້າຢ່າງຍິຶ່ງ ຫື ຈິນຕະນາການ
ແລະ ການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງເຂົາກກ້າວໜ້າຢ່າງຍິຶ່ງ, ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງເຂົາກດີເປນພິເສດ;
ລັກສະນະດັົ່ງກ່າວພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຂອງຜູ້ຄົນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປຸກຄວາມເຄົາລົບຢາ
ເກງ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົາໄດ້. ທຸກຄົນເຄົາລົບຄົນທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໄດ້ເປນ
ຢ່າງດີ, ຄົນທີຶ່ມີປະສົບການຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງເປນພິເສດ ແລະ ຄົນທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແຕ່ຜູ້ຄົນ
ດັົ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດດງດູດຄວາມເຄົາລົບຢາເກງໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ, ມີພຽງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມອິດສາ.
ແຕ່ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄົາລົບພຣະເຈົົ້າ, ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາຮູ້ສກວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢູນ
່ ອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້ໂດຍມະນຸດຄົນ
ໃດ, ມັນເປນພາລະກິດທີຶ່ສົດໃໝ່ ແລະ ອັດສະຈັນ. ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ຄວາມຮູ້ທໍາອິດທີຶ່ພວກເຂົາມີກ່ຽວກັບພຣະອົງແມ່ນພຣະອົງບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້, ມີສະຕິປນຍາ ແລະ
ອັດສະຈັນ ແລະ ພວກເຂົາກເຄົາລົບພຣະອົງຢ່າງບໍ່ມີສະຕິ ແລະ ຮູ້ສກເຖິງຄວາມເລິກລັບຂອງ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ, ເຊິຶ່ງຢູ່ນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຂອງຈິດໃຈຂອງມະນຸດ. ຜູ້ຄົນພຽງແຕ່
ຢາກສາມາດບັນລຸຕາມເງືຶ່ອນໄຂຂອງພຣະອົງ, ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເປນທີຶ່ພໃຈຕາມຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງພຣະອົງ; ພວກເຂົາບໍ່ປາຖະໜາທີຶ່ຈະເປນໃຫຍ່ກວ່າພຣະອົງ, ຍ້ອນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ
ແມ່ນຢູ່ເໜືອຄວາມຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມມ
ີ ະນຸດຄົນໃດສາມາດ
ປະຕິບັດແທນພຣະອົງໄດ້. ແມ່ນແຕ່ມະນຸດເອງຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງຂອງເຂົາເອງ
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ເລີຍ, ແຕ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເປີດເສັົ້ນທາງໃໝ່ ແລະ ມາເພືຶ່ອນໍາມະນຸດເຂົົ້າສູ່ໂລກທີຶ່ໃໝ່ ແລະ ສວຍງາມ
ກວ່າເກົົ່າ ແລະ ເພືຶ່ອມະນຸດຊາດຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີການເລີຶ່ມຕົນ
ົ້ ໃໝ່. ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຮູ້ສກ
ກ່ຽວກັບພຣະອົງບໍ່ແມ່ນການເຄົາລົບ ຫື ກົງກັນຂ້າມ ບໍ່ແມ່ນພຽງການເຄົາລົບ. ປະສົບການທີຶ່
ເລິກເຊິຶ່ງທີຶ່ສຸດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຄວາມເຄົາລົບຢາເກງ ແລະ ຄວາມຮັກ; ຄວາມຮູ້ສກຂອງພວກເຂົາ
ກຄືພຣະເຈົົ້ານັົ້ນອັດສະຈັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້,
ກ່າວໃນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດກ່າວໄດ້. ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງຜະເຊີນກັບຄວາມ
ຮູ້ສກທີຶ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຢູ່ຕະຫອດເວລາ. ຄົນທີຶ່ມີປະສົບການຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງກສາມາດເຂົົ້າໃຈ
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພວກເຂົາສາມາດຮູ້ສກເຖິງຄວາມເປນຕາຮັກຂອງພຣະອົງ, ຮູ້ສກວ່າ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງມີສະຕິປນຍາຫາຍ, ອັດສະຈັນຫາຍ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດລິດອໍານາດ
ທີຶ່ບໍ່ມີສິົ້ນສຸດທ່າມກາງພວກເຂົາ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວ ຫື ຄວາມຮັກບາງຄັົ້ງບາງຄາວ ແລະ
ຄວາມນັບຖື, ແຕ່ເປນຄວາມຮູ້ສກອັນເລິກເຊິຶ່ງເຖິງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມສ
ີ ໍາລັບ
ມະນຸດ ແລະ ຄວາມອົດທົນຕໍ່ເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການ
ພິພາກສາຂອງພຣະອົງກຮູ້ສກເຖິງສະຫງ່າງາມຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ການເຮັດ
ຜິດໄດ້. ແມ່ນແຕ່ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງຫາຍຢ່າງກຍັງບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງພຣະອົງ
ໄດ້; ທຸກຄົນທີຶ່ເຄົາລົບພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈງິ ກຮູ້ຈັກວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດ ແຕ່ຂັດກັບແນວຄິດຂອງພວກເຂົາຕະຫອດເວລາ. ພຣະອົງບຕ
ໍ່ ້ອງການຄົນໃຫ້ເຄົາລົບເຂົາ
ໂດຍສິົ້ນເຊີງ ຫື ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປາກົດຕົວຂອງການຍອມຢູພ
່ າຍໃຕ້ພຣະອົງ; ກົງກັນຂ້າມ
ພວກເຂົາຄວນບັນລຸຄວາມເຄົາລົບຢ່າງແທ້ຈງິ ແລະ ການຍອມຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນພາລະກິດທີຶ່ຫວງຫາຍ
ຂອງພຣະອົງ ຄົນໃດທີຶ່ມປ
ີ ະສົບການທີຶ່ແທ້ຈິງຮູ້ສກເຄົາລົບສໍາລັບພຣະອົງ, ເຊິຶ່ງຢູ່ສູງກວ່າການ
ຍົກຍ້ອງ. ຄົນທີຶ່ໄດ້ເຫັນອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ
ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາກເຄົາລົບພຣະອົງໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົົ້າສົມຄວນແກ່ການ
ເຄົາລົບ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງ, ຍ້ອນການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງບໍ່ຄືກັບສິຶ່ງທີຶ່ຖືກ
ສ້າງ ແລະ ຢູ່ເໜືອສິຶ່ງທີຶ່ຖກ
ື ສ້າງ. ພຣະເຈົົ້າເປນຢູ່ເອງ ແລະ ຢູ່ຊົົ່ວນິດນິລັນດອນ, ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນສິງຶ່ ທີຶ່
ຖືກສ້າງ ແລະ ມີແຕ່ພຣະອົງທີຶ່ສມ
ົ ຄວນແກ່ການເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອຟງ; ມະນຸດບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ
ສໍາລັບສິຶ່ງນີົ້. ສະນັົ້ນ ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈງິ ກ
ຮູ້ສກເຄົາລົບຕໍ່ພຣະອົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຄົນທີຶ່ບໍ່ປະຖິົ້ມແນວຄິດຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບພຣະອົງ,
ນັົ້ນກຄື ຄົນທີຶ່ບໍ່ນັບຖືພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເລີຍນັົ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບໃດເລີຍຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະອົງ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກເອົາຊະນະ; ພວກເຂົາເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງ
ໂດຍທໍາມະຊາດ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງໝາຍເຖິງໃນການບັນລຸໂດຍປະຕິບັດພາລະກິດແບບນັົ້ນກແມ່ນເພືຶ່ອ
ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງທັງໝົດມີຫົວໃຈແຫ່ງການເຄົາລົບພຣະຜູ້ສ້າງ, ນະມັດສະການພຣະອົງ ແລະ ຍອມຢູ່
ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງໂດຍບໍ່ມີເງືຶ່ອນໄຂ. ນີົ້ຄືຜົນສຸດທ້າຍທີຶ່ທຸກພາລະກິດຂອງພຣະອົງມຸ່ງໝ
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າຍທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ຖ້າຫາກຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນພາລະກິດດັົ່ງກ່າວບໍ່ເຄົາລົບພຣະເຈົົ້າແມ່ນແຕ່ໜ້
ອຍດຽວ ແລະ ຖ້າການບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງພວກເຂົາໃນອະດີດບໍ່ປ່ຽນແປງເລີຍ, ແລ້ວພວກເຂົາກຈະຖືກ
ກໍາຈັດຢ່າງແນ່ນອນ. ຖ້າຫາກທ່າທີຂອງຄົນໃດໜຶ່ງທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າເປນພຽງການຍົກຍ້ອງພຣະອົງ ຫື
ສະແດງຄວາມນັບຖືຢູ່ໄກໆ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັກແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ແລ້ວນີົ້ກຄືຜົນທີຶ່ຄົນປາສະຈາກ
ຫົວໃຈແຫ່ງຄວາມຮັກສໍາລັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາເຖິງ ແລະ ຄົນນັົ້ນຂາດສະພາບທີຶ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ.
ຖ້າພາລະກິດຢ່າງຫວງຫາຍບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຮັກທີຶ່ແທ້ຈິງຈາກບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ, ແລ້ວບຸກຄົນນັົ້ນ
ບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຢ່າງແທ້ຈງິ . ຄົນທີຶ່ບໍ່ຮັກພຣະເຈົົ້າກບໍ່ຮັກຄວາມຈິງ
ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ກບໍ່ສາມາດຮັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແຮງໄກທີຶ່ຈະຮັບເອົາການຍິນຍອມຈາກພຣະເຈົົ້າ.
ຄົນດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແນວໃດກຕາມ ແລະ ບໍ່
ວ່າພວກເຂົາຈະຜະເຊີນກັບການພິພາກສາແນວໃດ ກຕາມ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຄົາລົບພຣະເຈົົ້າໄດ້. ນີົ້
ແມ່ນຄົນທີຶ່ມີທໍາມະຊາດທີຶ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ມີອຸປະນິໄສທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ສຸດ. ທຸກ
ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຄົາລົບພຣະເຈົົ້າຕ້ອງຖືກກໍາຈັດ, ເປນຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງການລົງໂທດ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດຄື
ກັບຄົນທີຶ່ເຮັດສິຶ່ງຊົົ່ວຮ້າຍ, ຍິຶ່ງທົນທຸກຫາຍກວ່າຄົນທີຶ່ໄດ້ເຮັດສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຊອບທໍາ.

ພ ຣະ ເຈົົ້າ ແ ມ່ນ ພ ຣະ ຜ ູ້ເ ປ ນເຈົົ້າ ແ ຫ ່ງ ກາ ນຊົງ ສ້າ ງທ ັງ ປວງ
ໜຶ່ງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດສອງຍຸກທີຶ່ຜ່ານມາແມ່ນຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນ ແລະ ອີກ
ຂັົ້ນຕອນໜຶ່ງແມ່ນຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນຢູດາຍ. ເວົົ້າລວມແລ້ວ, ບມ
ໍ່ ີຂັົ້ນຕອນໃດຂອງພາລະກິດນີົ້ອອກ
ນອກອິດສະຣາເອນເລີຍ ແລະ ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນແມ່ນຖືກປະຕິບັດໃນຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກກຸ່ມທໍາອິດ.
ສະນັົ້ນ, ຊາວອິດສະຣາເອນເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າເຢໂຮວາແມ່ນພຣະເຈົົ້າພຣະອົງດຽວຂອງຊາວອິດສະຣາ
ເອນ. ເນືຶ່ອງຈາກພຣະເຢຊູເຮັດພາລະກິດຢູ່ໃນຢູດາຍ ບ່ອນທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງການຖືກ
ຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ຊາວຢິວເບິຶ່ງພຣະອົງເປນພຣະຜູ້ໄຖ່ບາບຂອງຊາວຢິວ. ພວກເຂົາຄິດວ່າ ພຣະອົງ
ແມ່ນກະສັດຂອງຊາວຢິວເທົົ່ານັົ້ນບໍ່ແມ່ນກະສັດຂອງຄົນຊາດອືຶ່ນ; ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່
ໄຖ່ບາບໃຫ້ຄົນອັງກິດ ຫື ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ໄຖ່ບາບໃຫ້ຄົນອາເມຣິກາ, ແຕ່ພຣະອົງແມ່ນພຣະຜູ້ເປນ
ເຈົົ້າທີຶ່ໄຖ່ບາບໃຫ້ຊາວອິດສະຣາເອນ ແລະ ມີແຕ່ຊາວຢິວທີຶ່ພຣະອົງໄຖ່ບາບໃຫ້. ທີຶ່ຈິງແລ້ວ, ພຣະອົງ
ແມ່ນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົົ້າຜູ້ສ້າງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ພຣະອົງ
ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ ຫື ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຊາວຢິວ.
ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົົ້າຂອງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ສອງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ຜ່ານມາຂອງພຣະອົງ
ເກີດຂົ້ນຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນ ເຊິຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນບາງຢ່າງພາຍໃນມະນຸດ. ພວກເຂົາເຊືຶ່ອ
ວ່າພຣະເຢໂຮວາດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນອິດສະຣາເອນ, ພຣະເຢຊູດໍາເນີນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນຢູດາຍດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ພຣະອົງກກາຍເປນມະນຸດເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດ. ຈະ
329

ຍ້ອນສາເຫດໃດກຕາມ, ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກນອກອິດສະຣາເອນເລີຍ. ພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດກັບຊາວເອຢິບ ຫື ຊາວອິນເດຍ. ພຣະອົງເຄີຍແຕ່ດໍາເນີນພາລະກິດກັບຊາວອິດ
ສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ. ສະນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງມີຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ່າງໆນາໆ ແລະ ວາງແຜນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ພາຍໃນຂອບເຂດບາງຢ່າງ. ພວກເຂົາເລົົ່າຂານກັນວ່າເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າດໍາເນີນພາລະກິດ, ພຣະອົງ
ຕ້ອງດໍາເນີນພາລະກິດນັົ້ນກັບບັນດາຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກ ແລະ ຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນ; ຮັກສາໄວ້ສໍາລັບ
ຊາວອິດສະຣາເອນ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດກັບຜູ້ອືຶ່ນ ຫື ພຣະອົງບໍ່ມີພາລະກິດໃນຂອບເຂດ
ອືຶ່ນ. ພວກເຂົາຈຶ່ງເຄັົ່ງຄັດເປນພິເສດເພືຶ່ອຮັກສາໃຫ້ພຣະບຸດພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງຢູ່ໃນເຊືົ້ອສາຍ ແລະ ບໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະອົງເຄືຶ່ອນໄຫວອອກນອກດິນແດນອິດສະຣາເອນເລີຍ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດທັງໝົດບ? ພຣະເຈົົ້າສ້າງສະຫວັນ ແລະ ໂລກມະນຸດ ແລະ ສ້າງທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງ
ແລະ ພຣະອົງກສ້າງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ; ແລ້ວພຣະອົງຈະຈໍາກັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງສະເພາະແຕ່ໃນ
ອິດສະຣາເອນໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເປນເຊັົ່ນນັົ້ນ, ຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງສໍາລັບພຣະອົງໃນການສ້າງສັບພະ
ສິຶ່ງທັງປວງຂອງພຣະອົງຂົ້ນມາ? ພຣະອົງສ້າງໂລກທັງໝົດ, ພຣະອົງໄດ້ດໍາເນີນແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ຫົກພັນປີ ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ເພືຶ່ອທຸກຄົນໃນຈັກກະວານ. ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະອາໄສ
ຢູ່ປະເທດຈີນ, ສະຫະລັດອະເມຣິກາ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຫື ຣັດເຊຍ ທຸກຄົນແມ່ນລູກຫານຂອງ
ອາດາມ. ພວກເຂົາທັງໝົດແມ່ນຖືກສ້າງຂົ້ນໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດຈະສາມາດຫົບໜີອອກ
ຈາກຂອບເຂດການສ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດສາມາດແຍກອອກຈາກຄວາມເປນ
“ລູກຫານຂອງອາດາມ” ໄດ້. ພວກເຂົາທັງໝົດແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສ້າງຂນ
ົ້ ພວກເຂົາແມ່ນລູກຫານ
ຂອງອາດາມ ແລະ ພວກເຂົາກຍັງເປນລູກຫານທີຶ່ຊົົ່ວຊ້າຂອງອາດາມ ແລະ ເອວາອີກດ້ວຍ. ບແ
ໍ່ ມ່ນ
ແຕ່ຊາວອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ເປນຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສ້າງຂົ້ນ, ແຕ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນ. ພຽງແຕ່ວ່າ
ບາງຄົນໄດ້ຖືກສາບ ແລະ ບາງຄົນໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົົ້າ. ມີຫາຍສິຶ່ງທີເຶ່ ປນທີຶ່ເພິຶ່ງພໃຈກ່ຽວກັບ
ຊາວອິດສະຣາເອນ. ເບືົ້ອງຕົົ້ນພຣະເຈົົ້າໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດກັບພວກເຂົາ ເພາະວ່າພວກເຂົາແມ່ນກຸມ
່
ຄົນທີຶ່ເສືຶ່ອມເສຍໜ້ອຍທີສ
ຶ່ ຸດ. ຄົນຈີນບໍ່ອາດປຽບທຽບກັບພວກເຂົາໄດ້ ພວກເຂົາຕໍໍ່າຕ້ອຍກວ່າ.
ສະນັົ້ນ, ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດກັບຊາວອິດສະຣາເອນກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດ
ໃນຂັົ້ນຕອນທີຶ່ສອງຂອງພຣະອົງກດໍາເນີນຢູ່ໃນຢູດາຍເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ
ກົດເກນຕ່າງໆທ່າມກາງມະນຸດ. ອັນທີຶ່ຈິງແລ້ວ, ຖ້າພຣະອົງດໍາເນີນຕາມຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດ,
ພຣະອົງກຈະເປນພຽງພຣະເຈົົ້າຂອງຊາວອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດ
ຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄປສູ່ຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວໄດ້, ເພາະວ່າພຣະອົງຈະເປນພຽງພຣະເຈົົ້າ
ຂອງຊາວອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ ໂດຍບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຂອງທຸກສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ຄໍາທໍານາຍໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ວ່າ ຊືຶ່ສຽງຂອງພຣະເຢໂຮວາຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ ເຊິຶ່ງມັນຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່
ຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ. ເປນຫຍັງຄໍາທໍານາຍຈຶ່ງກ່າວໄວ້ແບບນັົ້ນ? ຖ້າພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ເປນພຣະເຈົົ້າ
ຂອງຊາວອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງກຈະດໍາເນີນພາລະກິດຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ. ຍິຶ່ງໄປ
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ກວ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງຈະບໍ່ຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງກຈະບໍ່ສ້າງຄໍາທໍານາຍນີົ້ຂົ້ນມາ.
ຍ້ອນວ່າພຣະອົງໄດ້ສ້າງຄໍາທໍານາຍນີົ້ຂົ້ນມາ, ພຣະອົງຈຶ່ງຕ້ອງຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄປສູ່
ຊົນຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ, ໄປສູ່ທຸກຊາດ ແລະ ໄປທົົ່ວທຸກແຜ່ນດິນ. ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ກ່າວໃນສິຶ່ງ
ນີົ້ໄວ້ແລ້ວ, ພຣະອົງຈຶ່ງປະຕິບັດຕາມຄໍາກ່າວຂອງພຣະອົງ. ນີົ້ແມ່ນແຜນການຂອງພຣະອົງ, ເພາະພຣະອົງ
ຄືພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ສ້າງສະຫວັນ, ສ້າງໂລກມະນຸດ, ສ້າງທຸກສິງຶ່ ທຸກຢ່າງ ແລະ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ
ຂອງສັບພະສິງຶ່ ທັງປວງ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະດໍາເນີນພາລະກິດກັບຊາວອິດສະຣາເອນ ຫື ໃນທົົ່ວ
ດິນແດນຢູດາຍກຕາມ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາແມ່ນພາລະກິດຂອງທົົ່ວຈັກກະວານ ແລະ ເປນ
ພາລະກິດຂອງມວນມະນຸດທັງໝົດ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງດໍາເນີນໃນທຸກມືົ້ນີົ້ໃນຊາດມັງກອນແດງທີຶ່
ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ເຊິຶ່ງກຄືໃນຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ ກຍັງແມ່ນພາລະກິດຂອງມວນມະນຸດທັງໝົດ. ອິດສະຣາ
ເອນສາມາດເປນຖານສໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນໂລກ; ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ປະເທດຈີນກ
ສາມາດກາຍເປນຖານສໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນບັນດາຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວໄດ້ເຊັົ່ນກັນ.
ແລ້ວຕອນນີົ້ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄໍາທໍານາຍທີຶ່ວ່າ “ຊືຶ່ສຽງຂອງພຣະເຢໂຮວາຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນ
ປະເທດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວນັົ້ນບ”? ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ປະຕິບັດໃນບັນດາ
ຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວແມ່ນໝາຍເຖິງພາລະກິດນີົ້, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງກໍາລັງປະຕິບັດໃນຊາດ
ມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ນີົ້. ເພືຶ່ອໃຫ້ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າດໍາເນີນພາລະກິດໃນດິນແດນນີົ້ ແລະ
ດໍາເນີນພາລະກິດກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກສາບເຫົົ່ານີົ້ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ຂອ
້ ນຂ້າງຈະກົງກັນຂ້າມກັບ
ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດກຕາມ. ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຊົົ່ວຊ້າທີຶ່ສຸດ, ພວກເຂົາບໍ່ມີຄ່າ ແລະ ພວກເຂົາກ
ຖືກພຣະເຢໂຮວາປະຖິົ້ມໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ . ຜູ້ຄົນສາມາດຖືກຄົນອືຶ່ນປະຖິົ້ມໄດ້ , ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາ
ຖືກພຣະເຈົົ້າປະຖິົ້ມ, ຜູຄ
້ ົນເຫົົ່ານີົ້ຈະບໍ່ມີສະຖານະຫຍັງ ແລະ ພວກເຂົາຈະມີຄຸນຄ່າຕໍໍ່າທີຶ່ສຸດ. ສໍາລັບ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຖືກສ້າງຂົ້ນມາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍຊາຕານ ຫື ການທີຶ່ຖືກຄົນອືຶ່ນປະ
ຖິົ້ມ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນເລືຶ່ອງທີຶ່ເຈັບປວດຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ຖ້າສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຖືກສ້າງຂົ້ນມາ
ຖືກພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ສ້າງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງນັົ້ນປະຖິົ້ມ ໝາຍຄວາມວ່າ ສະຖານະຂອງບຸກຄົນນັົ້ນ
ແມ່ນຕໍໍ່າຕ້ອຍທີຶ່ສຸດ. ເຊືອ
ົ້ ສາຍຂອງໂມອາບຖືກສາບແຊ່ງ ແລະ ພວກເຂົາເກີດໃນປະເທດທີຶ່ຫ້າຫັງນີົ້;
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ, ທຸກຄົນຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຄວາມມືດມົວ, ລູກຫານຂອງໂມອັບມີສະຖານະ
ທີຶ່ຕໍໍ່າຕ້ອຍທີຶ່ສຸດ. ເພາະວ່າຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ມີສະຖານະຕໍໍ່າທີຶ່ສຸດໃນອະດີດຜ່ານມາ, ພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດ
ເຮັດຕໍ່ພວກເຂົາແມ່ນສາມາດລົບລ້າງແນວຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດໄດ້ ແລະ ຍັງເປນພາລະກິດທີຶ່ເປນ
ປະໂຫຍດທີຶ່ສຸດຕໍ່ກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງອີກ. ການດໍາເນີນພາລະກິດກັບຜູ້ຄົນ
ເຫົົ່ານີົ້ ແມ່ນການກະທໍາທີຶ່ສາມາດລົບລ້າງແນວຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນີພ
ົ້ ຣະອົງຈຶ່ງເປີດ
ຍຸກໃໝ່, ດ້ວຍເຫດນີພ
ົ້ ຣະອົງຈຶ່ງລົບລ້າງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດທັງໝົດ, ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພຣະອົງຈຶ່ງ
ຢຸດຕິພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະກະລຸນາທັງໝົດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໃນຢູດາຍ
ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງອິດສະຣາເອນ, ໃນຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດພາລະກິດເປີດ
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ຍຸກໃໝ່ໃດໆທັງນັົ້ນ. ຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກດໍາເນີນຕໍ່ກັບຜູ້ຄົນ
ໃນຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນແມ່ນຖືກດໍາເນີນໃນຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກສາບອີກດ້ວຍ.
ເຫດຜົນອັນດຽວນີົ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາຕານຂາຍໜ້າໄດ້. ສະນັົ້ນພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງ “ກາຍເປນ” ພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ສ້າງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງໃນຈັກກະວານນີົ້, ພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງທຸກສິຶ່ງ, ເປນສິຶ່ງບູຊາສໍາລັບທຸກສິຶ່ງທຸກ
ຢ່າງໃນຊີວິດ.
ໃນປດຈຸບັນ ມີບາງຄົນທີຶ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົົ້າໃຈວ່າ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດໃໝ່ຫຍັງແນ່. ໃນ
ທ່າມກາງຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສ້າງການເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່. ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມເປີດຍຸກໃໝ່
ແລະ ໄດ້ເລີຶ່ມພາລະກິດໃໝ່ອີກ ແລະ ພຣະອົງ ດໍາເນີນພາລະກິດນີົ້ໃນກຸ່ມລູກຫານຂອງໂມອັບ.
ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດໃໝ່ສຸດຂອງພຣະອົງບ? ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນຍຸກໃດກຕາມທີຶ່ເຄີຍປະສົບກັບ
ພາລະກິດແບບນີົ້ມາກ່ອນ. ບໍ່ມີຄົນໃດເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບວຽກງານດັົ່ງກ່າວນີົ້, ນັບພາສາຫຍັງຈະ
ເຄີຍມີຄວາມປິຕິຍິນດີກັບມັນ. ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ຄວາມລໍໍ້າລກຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ອາດເຂົົ້າໃຈໄດ້, ຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຖືກສໍາແດງຜ່ານຂັົ້ນຕອນພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້. ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດໃ
ໝ່ທີຶ່ລົບລ້າງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດບ? ຍັງມີຜູ້ຄນ
ົ ເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຄິດແບບນັົ້ນຢູ່ວ່າ: “ເພາະວ່າພຣະເຈົົ້າໄດ້
ສາບໂມອັບ ແລະ ບອກວ່າພຣະອົງຈະປະຖິົ້ມລູກຫານຂອງໂມອັບ, ແລ້ວພຣະອົງຈະຊ່ວຍພວກເຂົາ
ໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ແນວໃດໃນຕອນນີົ້?” ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ຄົນຈາກຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວທີຶ່ຖືກສາບ
ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກອິດສະຣາເອນ. ຊາວອິດສະຣາເອນເອີົ້ນພວກເຂົາວ່າ “ໝາຕ່າງຊາດ”.
ໃນມຸມມອງຂອງທຸກຄົນ, ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໝາຕ່າງຊາດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຮ້າຍໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກ
ເຂົາຄືລູກແຫ່ງຄວາມວິນາດ. ເວົົ້າອີກຢ່າງຄື ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເລືອກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາຈະກໍາເນີດຢູ່ພາຍໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນກຕາມ, ພວກເຂົາກບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄົນ
ອິດສະຣາເອນ. ພວກເຂົາຖືກຂັບໄລ່ໄປຢູ່ຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາດຢິວ. ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ຄົນທີຶ່ຕໍໍ່າຕ້ອຍທີຶ່
ສຸດ. ສາເຫດອັນແທ້ຈິງແມ່ນຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ຄົນທີຶ່ຕໍໍ່າຕ້ອຍທີຶ່ສຸດໃນມວນມະນຸດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການເປີດຍຸກໃໝ່ໃນໝູ່ພວກເຂົາ ເພາະວ່າພວກເຂົາເປນຕົວແທນ
ຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດຊາດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນການຄັດເລືອກ ແລະ ມີຈຸດປະສົງ,
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງດໍາເນີນໃນກຸ່ມຄົນເຫົົ່ານີົ້ໃນທຸກມືົ້ນີົ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດທີຶ່ດໍາເນີນໃນ
ທ່າມກາງການເນລະມິດສ້າງ. ໂນອາກແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊັົ່ນດຽວ
ກັນກັບລູກຫານຂອງເຂົາ. ທຸກຄົນໃນໂລກນີົ້ທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດແມ່ນການເນລະມິດສ້າງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນແນໃສ່ການເນລະມິດສ້າງທັງໝົດ. ບໍ່ແມ່ນດໍາເນີນອີງ
ຕາມວ່າ ຜູ້ໃດຖືກສາບ ຫື ບໍ່ຖືກສາບພາຍຫັງຖືກສ້າງ. ພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງແມ່ນ
ແນໃສ່ການສ້າງສັບພະສິງຶ່ ທັງປວງ, ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ຜູ້ທີຶ່ຖືກເລືອກເຫົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຖືກສາບ. ໃນ
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ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອົງທ່າມກາງການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງ
ຈະດໍາເນີນມັນໃຫ້ສໍາເລັດຜົນແນ່ນອນ ແລະ ພຣະອົງຈະດໍາເນີນພາລະກິດໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີຶ່ເປນ
ປະໂຫຍດ ຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ສະນັົ້ນ, ພຣະອົງຈະລົບລ້າງທຸກວິທີການ ເມືຶ່ອພຣະອົງປະຕິບັດ
ພາລະກິດທ່າມກາງຜູ້ຄົນ. ສໍາລັບພຣະອົງ, ຄໍາວ່າ “ຖືກສາບ”, “ຖືກລົງໂທດ” ແລະ “ໄດ້ຮັບພອນ”
ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມໝາຍ! ຊາວຢິວເປນຄົນດີ ເໝືອນດັົ່ງຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງອິດສະຣາເອນ. ພວກ
ເຂົາແມ່ນຄົນທີຶ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີມະນຸດສະທໍາທີຶ່ດີ. ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ເລີຶ່ມ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນກຸ່ມພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດເບືົ້ອງຕົົ້ນຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ການ
ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະຈິດໃຈໃນຕອນນີົ້ຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ. ພວກເຂົາກເປນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ້າງເຊັົ່ນກັນ ແລະ ມີຫາຍດ້ານທີຶ່ດີກ່ຽວກັບພວກເຂົາ, ແຕ່ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ
ຫຍັງໃນການດໍາເນີນພາລະກິດໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຕໍ່ພວກເຂົາເລີຍ. ພຣະອົງຈະບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໃຈຜູ້
ຄົນໄດ້ ຫື ພຣະອົງຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັບພະສິງຶ່ ທັງປວງທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນເຊືຶ່ອພຣະອົງໄດ້. ນີົ້ແມ່ນຈຸດ
ສໍາຄັນຂອງການເຜີຍແຜ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄປສູ່ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ໃນຊາດມັງກອນແດງທີຶ່ຍງິຶ່ ໃຫຍ່.
ຄວາມໝາຍເລິກເຊິຶ່ງທີຶ່ແທ້ຈິງໃນທີຶ່ນີົ້ແມ່ນການເປີດຍຸກໃໝ່ຂອງພຣະອົງ, ການລົບລ້າງກົດເກນທັງ
ໝົດ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະ ການສິົ້ນສຸດພາລະກິດຂອງ
ຍຸກແຫ່ງຄວາມກະລຸນາທັງໝົດອີກດ້ວຍ. ຖ້າວ່າພາລະກິດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະອົງຖືກດໍາເນີນຕໍ່ຊາວ
ອິດສະຣາເອນຈົນເຖິງເວລາແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງສິົ້ນສຸດລົງ, ທຸກຄົນກຄົງຈະເຊືຶ່ອ
ວ່າພຣະເຈົົ້າແມ່ນເປນພຽງພຣະເຈົົ້າຂອງຊາວອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ, ມີແຕ່ຊາວອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນ
ທີຶ່ເປນຜູ້ຄົນທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າເລືອກ, ແລ້ວກມີແຕ່ຊາວອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບພອນ ແລະ
ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະບຸດພຣະເຈົົ້າໄດ້ກັບລົງມາປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໃນຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວໃນປະເທດຂອງມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່; ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຖານະເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສ້າງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດ
ຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງທັງໝົດ ແລະ ພຣະອົງຈະສໍາເລັດສ່ວນສໍາຄັນໃນພາລະກິດຂອງພະອົງໃນຊາດ
ມັງກອນແດງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ສິຶ່ງອັນສໍາຄັນຂອງສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນການໄຖ່ບາບໃຫ້
ມະນຸດ, ເຊັົ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ສັບພະສິຶ່ງທັງປວງບູຊາພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຜູ້ເຮັດການເນລະມິດສ້າງ. ສະນັົ້ນ,
ທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນີົ້ຈິຶ່ງມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫາຍ; ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ເຮັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍ ຫື ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງເດັດຂາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂັົ້ນຕອນພາລະກິດນີົ້ປະກອບດ້ວຍ
ການເປີດຍຸກໃໝ່ ແລະ ການສິົ້ນສຸດສອງຍຸກທີຶ່ຜາ່ ນມາ; ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ກປະກອບດ້ວຍການລົບ
ລ້າງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມເຊືຶ່ອ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈດັົ່ງເດີມຂອງມະນຸດທັງໝົ
ດ. ພາລະກິດຂອງສອງຂັນ
ົ້ ຕອນໃນເມືຶ່ອກ່ອນແມ່ນຖືກດໍາເນີນໂດຍອີງຕາມຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດ
ໃນຍຸກນັົ້ນ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອລົບລ້າງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດໃຫ້ໝົດສິົ້ນ ເພືຶ່ອ
ເອົາຊະນະໃຈຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ໄຊຊະນະ ທີຶ່ມີຕໍ່ລູກຫານຂອງໂມອັບ ແລະ
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ການນໍາໃຊ້ພາລະກິດທີຶ່ຖືກດໍາເນີນຕໍ່ລູກຫານຂອງໂມອັບ, ພຣະເຈົົ້າຈະເອົາຊະນະໃຈຂອງມະນຸດທັງໝົ
ດໃນທົົ່ວຈັກກະວານ. ນີົ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນເລິກເຊິຶ່ງທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງຂັົ້ນຕອນພາລະກິດນີົ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ
ນີົ້ຄືດ້ານໜຶ່ງທີຶ່ມີຄຸນຄ່າທີຶ່ສຸດຂອງຂັົ້ນຕອນພາລະກິດນີົ້ຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕອນນີົ້ ພວກເຈົົ້າ
ຈະຮູ້ວ່າ ສະຖານະຂອງພວກເຈົົ້າຕໍໍ່າຕ້ອຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຕໍໍ່າກຕາມ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າຈະຮູ້ສກວ່າ ພວກເຈົົ້າ
ໄດ້ພົບກັບສິຶ່ງທີຶ່ໜ້າຍິນດີທີຶ່ສຸດ: ພວກເຈົົ້າໄດ້ຮັບພອນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່, ໄດ້ຮັບການສັນຍາທີຶ່ດີເລີດ ແລະ
ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ນີົ້ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດເຫັນ
ໂສມໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຮູ້ຈັກລັກສະນະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສອງຂັົ້ນຕອນພາລະກິດຜ່ານມາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນ. ຖ້າຂັົ້ນ
ຕອນພາລະກິດນີົ້ຂອງພຣະອົງໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍຍັງດໍາເນີນຕໍ່ຊາວອິດສະຣາເອນຢູ່ຄືເກົົ່າ, ບໍ່ພຽງແຕ່
ມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນທຸກຄົນຈະເຊືຶ່ອວ່າ ມີພຽງແຕ່ຊາວອິດສະຣາເອນເທົົ່ານັົ້ນແມ່ນຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ນອກນັົ້ນແຜນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕາມທີຶ່ປາດຖະ
ໜາອີກດ້ວຍ. ໃນຊ່ວງສອງຂັົ້ນຕອນພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນນັົ້ນ, ບໍ່ເຄີຍມີ
ການດໍາເນີນພາລະກິດໃໝ່ໃດໆ ຫື ບໍ່ມີພາລະກິດເປີດຍຸກໃດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນຊາດທີຶ່ບໍ່
ແມ່ນຊາວຢິວ. ຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທຸກມືົ້ນີົ້ຄືພາລະກິດເປີດຍຸກໃໝ່ແມ່ນດໍາເນີນຄັົ້ງທໍາອິດ
ທ່າມກາງຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ ແລະ ນອກນັົ້ນ ກເປນຂັົ້ນຕອນທໍາອິດທີຶ່ໄດ້ຖືກດໍາເນີນຕໍ່ລູກຫານ
ຂອງໂມອັບ. ນີົ້ແປວ່າໄດ້ເປີດຂັົ້ນຕອນຍຸກໃໝ່ທັງໝົດ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ລົບລ້າງຄວາມເຊືຶ່ອຕ່າງໆທີຶ່ມີຢູ່ໃນ
ແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມເຊືຶ່ອໃດໆສືບຕໍ່ໄປອີກ. ໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອເອົາຊະນະໃຈ, ພຣະອົງໄດ້ລົບລ້າງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດ ເຊິຶ່ງກຄືຄວາມເຊືຶ່ອເກົົ່າ ແລະ
ດັົ່ງເດີມຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນວ່າ ເວລາຢູ່ກັບພຣະເຈົົ້າແລ້ວແມ່ນບໍ່ມີກົດເກນໃດໆ,
ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນສິຶ່ງເກົົ່າໆ, ພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະອົງກະທໍາແມ່ນເປນອິດສະຫະ, ເສລີ ແລະ
ທຸກການກະທໍາຂອງພຣະອົງແມ່ນມີຄວາມຊອບທໍາສະເໝີ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຍອມຮັບໃນພາລະກິດທີຶ່
ພຣະອົງກະທໍາຕໍ່ກັບທຸກສັບພະສິຶ່ງ. ພາລະກິດໃດໜຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ
ໄດ້ກະທໍາຕາມຄວາມປະສົງ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນກະທໍາຕາມການຕັດສິນໃຈ
ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງກະທໍາໃນສິຶ່ງທີຶ່ເປນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ; ຖ້າສິຶ່ງໃດ
ທີຶ່ບໍ່ເປນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະບໍ່ກະທໍາມັນ ບໍ່ວ່າສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນຈະດີພຽງໃດກ
ຕາມ! ພຣະອົງດໍາເນີນພາລະກິດ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບ ແລະ ສະຖານທີສ
ຶ່ ໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ຕາມຄວາມໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ຍດຕິດກັບກົດເກນໃນອະດີດ
ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫັກການເກົົ່າ; ແຕ່ພຣະອົງຈະວາງແຜນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ຕາມຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງພາລະກິດ. ໃນທີຶ່ສຸດ ພຣະອົງກຕ້ອງການບັນລຸຜົນທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຈຸດປະສົງທີຶ່ຄາດໄວ້. ມາເຖິງ
ຕອນນີົ້ ຖ້າພວກເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈໃນສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້, ພາລະກິດນີົ້ກຈະບໍ່ບັນລຸຜົນໃດໆຕໍ່ກັບພວກເຈົົ້າ.
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ພ ຣະ ເຈົົ້າ ຕຣີເ ອກາ ນ ຸພ າ ບມີແ ທ ້ບ ?
ຫັງຈາກຄວາມຈິງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ມະນຸດກໍ່ເຊືຶ່ອວ່າໃນສະຫວັນແມ່ນບໍ່
ໄດ້ມີພຽງແຕ່ພຣະບິດາ, ແຕ່ຍັງມີພຣະບຸດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ພຣະວິນຍານ. ນີົ້ຄືແນວຄິດຕາມປະເພນີທີຶ່
ມະນຸດມີ ຄືມີພຣະເຈົົ້າແບບນີົ້ທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ: ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບທີຶ່ເປນພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ
ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ມະນຸດຊາດທັງປວງມີແນວຄິດເຫົົ່ານີົ້: ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ,
ແຕ່ປະກອບມີສາມພາກສ່ວນ ເຊິຶ່ງທຸກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຝງເລິກຢ່າງໜ້າເສົົ້າໃຈຢູ່ກັບແນວຄິດດັົ່ງເດີມຖື
ວ່າມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ມີພຽງແຕ່ສາມສ່ວນເຫົົ່ານັົ້ນລວມກັນເປນໜຶ່ງ
ເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງຈະເປນພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ. ຫາກປາສະຈາກພຣະບິດາບລິສຸດ, ພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ສົມບູນ. ໃນ
ທໍານອງດຽວກັນ, ພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ສົມບູນເຊັົ່ນກັນ ຖ້າປາສະຈາກພຣະບຸດ ຫື ພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ໃນແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະບິດາພຽງອົງດຽວ ຫື ພຣະບຸດພຽງອົງດຽວ ບໍ່
ສາມາດຖືວ່າເປນພຣະເຈົົ້າໄດ້. ມີພຽງແຕ່ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດຮ່ວມກັນ
ເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າເປນພຣະເຈົົ້າເອງ. ບັດນີົ້ ຜູ້ເຊືຶ່ອສາສະໜາທຸກຄົນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຜຕ
ູ້ ິດຕາມ
ແຕ່ລະຄົນທີຶ່ຢູ່ທ່າມກາງພວກເຈົົ້າ ແມ່ນມີຄວາມເຊືຶ່ອແບບນີົ້. ແຕ່ສໍາລັບເລືຶ່ອງທີຶ່ວ່າ ຄວາມເຊືຶ່ອນີົ້
ຖືກຕ້ອງ ຫື ບໍ່ນັົ້ນ, ບໍ່ມໃີ ຜສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ຍ້ອນພວກເຈົົ້າສັບສົນກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງຂອງພຣະເຈົາົ້
ເອງຢູ່ສະເໝີ. ເຖິງແມ່ນສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຄືແນວຄິດ, ພວກເຈົົ້າກບໍ່ຮູ້ວ່າ ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຖືກ ຫື ຜິດ, ຍ້ອນວ່າພວກ
ເຈົົ້າຖືກກະທົບໂດຍແນວຄິດທາງສາສະໜາຢ່າງຮຸນແຮງເກີນໄປ. ພວກເຈົົ້າໄດ້ຮັບເອົາແນວຄິດຕາມ
ປະເພນີຂອງສາສະໜາຫາຍເກີນໄປ ແລະ ພິດນີົ້ກໄດ້ຊມລົງເລິກເຂົົ້າພາຍໃນຕົວພວກເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ,
ໃນເລືຶ່ອງນີົ້ເຊັົ່ນກັນ ພວກເຈົົ້າແມ່ນໄດ້ຍອມຈໍານົນຕໍ່ອິດທິພົນທີຶ່ເປນອັນຕະລາຍນີົ້, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າຕຣີ
ເອການຸພາບບໍ່ມີຢູ່ຈິງແທ້ ໆ. ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບທີຶ່ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດນັົ້ນບໍ່ມີຢູ່ຈິງແທ້ໆ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີລ
ົ້ ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນແນວຄິດຕາມປະເພນີຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງມະນຸດ. ຕະຫອດຫາຍສັດຕະວັດ, ມະນຸດໄດ້ເຊືຶ່ອໃນ
ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບນີົ້, ເນລະມິດຂົ້ນຈາກແນວຄິດທີຶ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ປັ້ນແຕ່ງຂນ
ົ້
ໂດຍມະນຸດ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ຕະຫອດເວລາຫາຍປີທີຶ່ຜ່ານມາ, ມີຜູ້
ອະທິບາຍພຣະຄໍາພີຫາຍຄົນທີຶ່ໄດ້ອະທິບາຍ “ຄວາມໝາຍແທ້ຈິງ” ຂອງພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບ,
ແຕ່ການອະທິບາຍດັົ່ງກ່າວກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບວ່າມີຕົວຕົນສາມຢ່າງທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ
ຮ່າງກາຍດຽວແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ຜູ້ຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ສັບສົນກັບ “ໂຄງສ້າງ”
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີມະນຸດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຄົນໃດເຄີຍອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງລະອຽດ; ການອະທິບາຍສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນພຽງຜ່ານມາດຕະຖານໃນເລືຶ່ອງຂອງການໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ບົດຄວາມ, ແຕ່ບມ
ໍ່ ີມະນຸດແມ່ນແຕ່
ຄົນດຽວທີຶ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍນີົ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນສົມບູນ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົົ້າຕຣີ
ເອການຸພາບທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດນັົ້ນແມ່ນບໍ່ມີຈິງແທ້ໆ. ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ມີໃຜເຄີຍເຫັນໃບ
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ໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ໂຊກດີພທີຶ່ຈະຂົ້ນໄປຢ້ຽມຢາມບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອກວດ
ສອບສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ີຢູ່ໃນບ່ອນທີຶ່ພຣະເຈົົ້ານອນ, ເພືຶ່ອສໍາຫວດເບິຶ່ງວ່າມີຈັກສິບພັນຄົນ ຫື ມີຈັກຮ້ອຍລ້ານ
ຮຸ່ນຄົນອາໄສຢູ່ “ເຮືອນຂອງພຣະເຈົົ້າ” ຫື ສືບສວນວ່າ ມີເທົົ່າໃດພາກສ່ວນທີຶ່ປະກອບເຂົົ້າເປນໂຄງ
ສ້າງໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງຫັກໆທີຶ່ຕ້ອງການກວດສອບຄືສິຶ່ງນີົ້: ອາຍຸຂອງພຣະບິດາ ແລະ
ພຣະບຸດ ພ້ອມທັງພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ການປາກົດຕົວຂອງແຕ່ລະຕົວຕົນ; ທັງສາມພຣະອົງແຍກ
ອອກຈາກກັນແນວໃດແທ້ໆ ແລະ ພຣະອົງທັງສາມຖືກເຮັດໃຫ້ກາຍເປນໜຶ່ງໄດ້ແນວໃດ. ຊ່າງໂຊກ
ບໍ່ດີແທ້ໆ, ໃນຕະຫອດຫາຍປີເຫົົ່ານີົ້, ບໍ່ມີມະນຸດແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ເຄີຍສາມາດກໍານົດຄວາມຈິງ
ຂອງເລືອ
ຶ່ ງເຫົົ່ານີົ້ໄດ້. ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນການເດົາເທົົ່ານັົ້ນ ຍ້ອນບໍ່ມີມະນຸດແມ່ນແຕ່ຄົນ
ດຽວທີຶ່ເຄີຍຂົ້ນໄປຢ້ຽມຢາມສະຫວັນ ແລະ ກັບມາພ້ອມກັບ “ບົດລາຍງານສືບສວນ” ເພືຶ່ອໃຫ້
ມະນຸດຊາດທັງປວງໄດ້ລາຍງານເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບບັນຫານີົ້ຕໍ່ຜູ້ເຊືຶ່ອສາສະໜາທຸກຄົນທີຶ່ຮ້ອນຮົນ
ແລະ ມີສັດທາແຮງກ້າກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບ. ແນ່ນອນ, ບໍ່ສາມາດກ່າວໂທດມະນຸດທີຶ່ມີ
ແນວຄິດແບບນັົ້ນ ຍ້ອນວ່າ ເປນຫຍັງພຣະເຢໂຮວາ ພຣະບິດາຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ພຣະເຢຊູພຣະບຸດຢູ່ກັບ
ພຣະອົງ ເມືຶ່ອພຣະອົງສ້າງມະນຸດຊາດ? ໃນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ ຖ້າທຸກສິຶ່ງດໍາເນີນໄປດ້ວຍນາມຂອງ
ພຣະເຢໂຮວາ, ມັນກຈະດີກວ່ານີົ້. ຖ້າຕ້ອງກ່າວໂທດ, ໃຫ້ກ່າວໂທດໃສ່ການລະເລີຍຊົົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເຢໂຮວາ ທີຶ່ພຣະອົງບໍ່ເອີົ້ນພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດໃຫ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະອົງໃນ
ເວລາແຫ່ງການເນລະມິດສ້າງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ.
ຖ້າພຣະອົງທັງສາມລ້ວນແລ້ວແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນເວລາດຽວກັນ, ແລ້ວພຣະອົງທັງສາມຈະບໍ່
ກາຍເປນໜຶ່ງບ? ຕັົ້ງແຕ່ຕົົ້ນຈົນຈົບ, ຖ້າມີພຽງແຕ່ນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ບໍ່ມີນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ຫື ຖ້າພຣະອົງຍັງຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເຢໂຮວາ, ແລ້ວພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້
ຖືກຫີກເວັົ້ນຈາກການທົນທຸກກັບການແບ່ງແຍກໂດຍມະນຸດຊາດບ? ເພືຶ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈ ພຣະເຢໂຮວາ
ຈະບໍ່ຖືກກ່າວໂທດຍ້ອນສິຶ່ງນີົ້ທັງໝົດ; ຖ້າຕ້ອງກ່າວໂທດ, ກຕ້ອງກ່າວໂທດໃສ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ຜູ້ທີຶ່ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເປນເວລາຫາຍພັນປີດ້ວຍໃນນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ຂອງພຣະເຢຊູ
ແລະ ແມ່ນແຕ່ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດມນງົງ ແລະ ສັບສົນ ຈົນມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ
ແມ່ນໃຜຄືພຣະເຈົົ້າກັນແທ້. ຖ້າພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດດ້ວຍພຣະອົງເອງໂດຍ
ປາສະຈາກຮູບຮ່າງ ຫື ລັກສະນະ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ໂດຍປາສະຈາກຊືຶ່ ເຊັົ່ນ: ພຣະເຢຊູ ແລະ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດສໍາຜັດໄດ້ ຫື ເຫັນພຣະອົງ, ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນສຽງຟ້າຮ້ອງ, ແລ້ວພາລະກິດປະເພດນີົ້ຈະ
ບໍ່ເປນປະໂຫຍດຕໍ່ມະນຸດຊາດຫາຍກວ່າບ? ແລ້ວຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ໃນຕອນນີົ້? ແນວຄິດ
ຂອງມະນຸດໄດ້ສະສົມສູງສໍໍ່າພູເຂົາ ແລະ ກວ້າງສໍໍ່າທະເລ, ຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ວ່າ ພຣະເຈົົ້າແຫ່ງປດຈຸບັນບໍ່
ອົດທົນຕໍ່ແນວຄິດເຫົົ່ານັົ້ນອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ເຮັດຫຍັງບໍ່ຖືກເລີຍ. ໃນອະດີດ ເມືຶ່ອມີພຣະເຢໂຮວາ,
ພຣະເຢຊູ ແລະ ມີພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ຢູ່ໃນທ່າມກາງຂອງສອງພຣະອົງ, ມະນຸດແມ່ນເຮັດຫຍັງບໍ່
ຖືກກ່ຽວກັບວິທີຮັບມື ແລະ ປດຈຸບັນ ພັດມີອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເພິມ
ຶ່ ອີກ ຜູ້ທີຶ່ເວົົ້າໄດ້ວ່າເປນ
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ສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າອີກຄົນ. ແມ່ນໃຜແດ່ທີຶ່ຮຈ
ູ້ ັກວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ ແລະ ພຣະອົງເປນລັກປະປົນ
ໄປກັບຕົວຕົນໃດຂອງພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບ ຫື ລີົ້ຢູ່ພາຍໃນເປນເວລາຈັກປີ? ມະນຸດຈະສາມາດ
ແບກຮັບສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ແນວໃດ? ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບຢ່າງດຽວແມ່ນພຽງພທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດໃຊ້ທັງ
ຊີວິດເພືຶ່ອອະທິບາຍ, ແຕ່ປດຈຸບັນນີົ້ ມີ “ພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງອົງໃນສີຶ່ຕົວຕົນ”. ແລ້ວຈະອະທິບາຍສິຶ່ງນີົ້ໄດ້
ແນວໃດ? ເຈົົ້າສາມາດອະທິບາຍສິຶ່ງນີົ້ບ? ອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງເອີຍ! ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າປະເພດ
ດັົ່ງກ່າວຈົນເຖິງປດຈຸບັນໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາຊືຶ່ນຊົມພວກເຈົົ້າຫາຍ. ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບກພທີຈ
ຶ່ ະ
ຮັບໄດ້; ພວກເຈົົ້າຈະສາມາດສືບຕໍ່ມີຄວາມເຊືຶ່ອຢ່າງໝັົ້ນຄົງໃນພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງອົງໃນສີຶ່ຕົວຕົນໄດ້
ແນວໃດ? ພວກເຈົົ້າຖືກຜັກດັນໃຫ້ອອກໄປ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າປະຕິເສດ. ຊ່າງເຫືອເຊືຶ່ອ! ພວກເຈົົ້າຈັງ
ແມ່ນຄັກຫາຍ! ບຸກຄົນໜຶ່ງເຖິງກັບເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າສີຶ່ອົງ ແລະ ບໍ່ເຂົົ້າໃຈໃນສິຶ່ງນັົ້ນເລີຍ; ພວກເຈົົ້າບໍ່
ຄິດບວ່າ ນີົ້ຄືສິຶ່ງອັດສະຈັນ? ເມືຶ່ອຫຽວເບິຶ່ງເຈົົ້າ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະຮູ້ວ່າພວກເຈົົ້າສາມາດເຮັດການ
ອັດສະຈັນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ແບບນັົ້ນໄດ້! ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ເຮົາຂບອກພວກເຈົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸ
ພາບບໍ່ມີຢູ່ຈິງບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດກຕາມໃນຈັກກະວານນີົ້. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີພຣະບິດາ ແລະ ບໍ່ມີພຣະບຸດ,
ແຮງໄກທີຶ່ຈະມີແນວຄິດທີຶ່ພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດຮ່ວມກັນໃຊ້ພຣະວິນຍານບລິສຸດເປນເຄືຶ່ອງມື.
ທຸກສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດທີຶ່ສຸດໃນໂລກນີົ້ ແລະ ພຽງແຕ່ບໍ່ມຢ
ີ ຈ
ູ່ ິງ! ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດແມ່ນມີຕົົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີພືົ້ນຖານຫຍັງທັງໝົດ, ຍ້ອນວ່າ
ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າບໍ່ທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປາສະຈາກເຫດຜົນ.
ກົງກັນຂ້າມ, ພວກມັນຂ້ອນຂ້າງເໝາະສົມ ແລະ ສະຫາດພສົມຄວນ ຈົນພວກມັນສາມາດຕໍ່ຕ້ານ
ແມ່ນແຕ່ກັບຊາຕານ. ໜ້າເວດທະນາກຄື ຄວາມຄິດເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄວາມຄິດຜິດທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ມີຢູ່ຈິງ
ແທ້ໆ! ພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງທີຶ່ແທ້ຈິງເລີຍ; ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ສ້າງການຄາດເດົາ ແລະ
ຈິນຕະນາການຂົ້ນ, ແລ້ວກປັ້ນແຕ່ງມັນໃຫ້ເປນເລືຶ່ອງລາວເພືອ
ຶ່ ຫອກລວງເອົາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ
ຄົນອືຶ່ນ ແລະ ເພືຶ່ອມີອໍານາດເໜືອມະນຸດທີຶ່ໂງ່ຈ້າ ທີຶ່ສຸດ ທີຶ່ຂາດສະຕິປນຍາ ຫື ເຫດຜົນ, ເພືຶ່ອວ່າ
ພວກເຂົາຈະເຊືຶ່ອໃນ “ຄໍາສັົ່ງສອນອັນຊ່ຽວຊານ” ທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມີຊືຶ່ສຽງຂອງພວກເຈົົ້າ. ນີົ້ແມ່ນ
ຄວາມຈິງບ? ນີົ້ແມ່ນຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ມະນຸດຄວນໄດ້ຮັບບ? ມັນໄຮ້ສາລະທັງໝົດ! ບໍ່ມີແມ່ນ
ແຕ່ຄໍາເວົົ້າດຽວທີຶ່ເໝາະສົມ! ຕະຫອດຫາຍປີທີຶ່ຜາ່ ນມາ, ພຣະເຈົົ້າຖືກພວກເຈົົ້າແຍກອອກໃນ
ລັກສະນະນີົ້, ຖືກແຍກອອກໃຫ້ໄກອອກໄປເລືົ້ອຍໆໃນແຕ່ລະຮຸ່ນຄົນ, ຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ວ່າພຣະເຈົົ້າອົງ
ດຽວຖືກແບ່ງອອກເປນພຣະເຈົົ້າສາມອົງຢ່າງເປີດເຜີຍ. ແລ້ວບັດນີົ້ ມັນກເປນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບມະນຸດທີຶ່
ຈະລວມພຣະເຈົົ້າໃຫ້ເຂົົ້າເປນໜຶ່ງດຽວ, ຍ້ອນພວກເຈົົ້າໄດ້ແຍກພຣະອົງອອກດີເກີນໄປ! ຖ້າບໍ່ແມ່ນ
ເພືຶ່ອພາລະກິດອັນຮີບດ່ວນຂອງເຮົາ ກ່ອນທີຶ່ມັນຈະຊ້າເກີນໄປ, ມັນຍາກທີຶ່ຈະເວົົ້າໄດ້ວ່າ ອີກດົນ
ປານໃດພວກເຈົົ້າຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດແບບນີົ້ຢ່າງບໍ່ມີຢາງອາຍ! ຖ້າຈະສືບຕແ
ໍ່ ຍກພຣະເຈົົ້າອອກໃນ
ລັກສະນະນີົ້, ພຣະອົງຈະຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຈົົ້າຢູ່ບ? ພວກເຈົົ້າຍັງຈະຮັບຮູ້ພຣະເຈົົ້າຢູ່ບ?
ພວກເຈົົ້າຍັງຈະພົບເຫັນຕົົ້ນກໍາເນີດຂອງພຣະອົງຢູ່ບ? ຖ້າເຮົາມາເຖິງຊ້າກວ່ານີົ້, ມັນເປນໄປໄດ້ທີຶ່
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ພວກເຈົົ້າຈະສົົ່ງ “ພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດ”, ພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູກັບຄືນສູ່ອິດສະຣາເອນ
ແລະ ອ້າງວ່າ ພວກເຈົົ້າເອງເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຍັງໂຊກດີ, ປດຈຸບັນນີົ້ ຄືຍຸກສຸດທ້າຍ. ໃນ
ທີຶ່ສຸດ, ມືົ້ທີຶ່ເຮົາໄດ້ລຖ້າມາດົນກມາເຖິງແລ້ວ ແລະ ພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດພາລະກິດຂັົ້ນຕອນ
ນີົ້ດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ ການທີຶ່ພວກເຈົົ້າແຍກພຣະເຈົົ້າເອງອອກກຈະຢຸດ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນສິຶ່ງນີົ້,
ພວກເຈົົ້າກຈະຮ້າຍແຮງຂົ້ນ ເຖິງກັບຍົກຊາຕານທຸກຕົນຢູ່ທ່າມກາງພວກເຈົົ້າຂົ້ນເທິງໂຕະເພືຶ່ອ
ນະມັດສະການ. ນີົ້ແມ່ນອຸບາຍຂອງພວກເຈົົ້າ! ນີົ້ແມ່ນວິທີການທີຶ່ພວກເຈົາົ້ ແຍກພຣະເຈົົ້າ! ພວກເຈົົ້າ
ຈະສືບຕໍ່ເຮັດແບບນັົ້ນຢູ່ບໃນຕອນນີົ້? ໃຫ້ເຮົາຖາມພວກເຈົົ້າວ່າ: ມີພຣະເຈົົ້າຈັກອົງ? ພຣະເຈົົ້າອົງໃດ
ທີຶ່ຈະນໍາຄວາມລອດພົົ້ນມາສູ່ພວກເຈົົ້າ? ເປນພຣະເຈົົ້າອົງທໍາອິດ, ອົງທີສອງ ຫື ອົງທີສາມທີພ
ຶ່ ວກ
ເຈົົ້າອະທິຖານຫາຢູ່ສະເໝີ? ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າອົງໃດຢູ່ຕະຫອດເວລາ? ເປນພຣະບິດາບ? ຫື
ພຣະບຸດ? ຫື ເປນພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ໃຫ້ບອກເຮົາແດ່ວ່າແມ່ນໃຜທີເຶ່ ຈົົ້າເຊືຶ່ອ. ເຖິງແມ່ນດ້ວຍ
ເຈົົ້າເວົົ້າທຸກຄໍາວ່າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອແທ້ໆແມ່ນສະໝອງຂອງພວກເຈົົ້າເອງ!
ພວກເຈົົ້າແມ່ນບໍ່ມີພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຈົົ້າແທ້ໆ! ແຕ່ ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າແມ່ນ
ມີ ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບ ຢູ່ຢ່າງຫວງຫາຍ! ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຫັນດີນໍາບ?
ຖ້າສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຖືກປະເມີນຕາມແນວຄິດນີົ້ທີຶ່ວ່າ ມີພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບ,
ດັົ່ງນັົ້ນ ກຕ້ອງມີພຣະເຈົົ້າສາມພຣະອົງ ເພາະວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ແຕ່ລະພຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ຄືກັນ. ຖ້າ
ມີຜູ້ໃດກຕາມໃນທ່າມກາງພວກເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ຈິງຢ່າງແນ່ນອນ, ແລ້ວ
ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວທີຶ່ຢູ່ໃນສາມຕົວຕົນນີົ້ແມ່ນຫຍັງແທ້ໆ. ແມ່ນຫຍັງຄືພຣະບິດາ
ບລິສຸດ? ພຣະບຸດແມ່ນຫຍັງ? ພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນຫຍັງ? ພຣະເຢໂຮວາແມ່ນພຣະບິດາ
ບລິສຸດບ? ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດບ? ແລ້ວພຣະວິນຍານບລິສຸດເດ? ພຣະບິດາບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານ
ບ? ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະບຸດບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານເຊັົ່ນກັນບ? ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນເວລານັົ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະວິນຍານຄືກັນກັບພຣະເຢຊູບ? ພຣະເຈົົ້າສາມາດມີພຣະວິນຍານໄດ້ຈັກອົງ? ອີງຕາມຄໍາ
ອະທິບາຍຂອງເຈົົ້າ, ສາມຕົວຕົນທີຶ່ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນອັນໜງຶ່ ອັນ
ດຽວກັນ; ຖ້າເປນແບບນີົ້ ແລ້ວກມີພຣະວິນຍານສາມອົງ, ແຕ່ການມີພຣະວິນຍານສາມອົງແມ່ນໝ
າຍຄວາມວ່າມີພຣະເຈົົ້າສາມອົງ. ສິຶ່ງນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈງິ ໜຶ່ງດຽວ; ພຣະເຈົົ້າ
ປະເພດນີົ້ຈະຍັງສາມາດມີແກ່ນແທ້ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າຍອມຮັບວ່າ ມີ
ແຕ່ພຣະເຈົົ້າພຽງໜຶ່ງດຽວ, ແລ້ວພຣະອົງຈະສາມາດມີລູກຊາຍ ແລະ ເປນບິດາໄດ້ແນວໃດ? ສິຶ່ງເຫົົ່າ
ນີົ້ບໍ່ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນແນວຄິດຂອງເຈົົ້າບ? ມີພຣະເຈົົ້າພຽງໜຶ່ງດຽວ, ມີພຽງຕົວຕົນໜຶ່ງດຽວ
ໃນພຣະເຈົົ້າອົງນີົ້ ແລະ ມີພຽງພຣະວິນຍານອົງດຽວຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ດັົ່ງທີຶ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນພຣະ
ຄໍາພີວ່າ “ມີພຣະວິນຍານບລິສຸດພຽງໜຶ່ງດຽວ ແລະ ມີພຣະເຈົົ້າພຽງໜຶ່ງດຽວ”. ບໍ່ວ່າພຣະບິດາ ແລະ
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ພຣະບຸດທີຶ່ເຈົົ້າກ່າວເຖິງນັົ້ນມີຢູ່ຈິງ ຫື ບ,ໍ່ ໃນທີສ
ຶ່ ຸດແລ້ວກມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວ ແລະ ແກ່ນ
ແທ້ແທ້ຂອງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອກໍ່ເປນແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະວິນຍານ, ແຕ່ພຣະອົງສາມາດ
ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດທ່າມກາງມະນຸດ ພ້ອມທັງຢູ່ເໜືອສິງຶ່ ທັງປວງ. ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງປົກຄຸມທຸກສິຶ່ງ ແລະ ຢູ່ທກ
ຸ ຫົນທຸກແຫ່ງ. ພຣະອົງສາມາດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຢູ່ທົົ່ວທັງ
ຈັກກະວານໃນເວລາດຽວກັນ. ໃນເມືຶ່ອທຸກຄົນເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວທີຶ່ແທ້ຈິງ,
ດັົ່ງນັົ້ນກຈະມີພຽງພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວ ເຊິຶ່ງບໍ່ມີໃຜສາມາດແບ່ງແຍກອອກໄດ້ຕາມອໍາເພີໃຈ! ພຣະເຈົົ້າ
ເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ມີອົງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ; ແລະ ນັົ້ນກແມ່ນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າເປນຄືດັົ່ງເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແລ້ວພວກ
ອົງທັງສາມບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າສາມອົງບ? ພຣະວິນຍານບລິສຸດເປນເລືຶ່ອງໜຶ່ງ, ພຣະບຸດອີກເລືຶ່ອງໜຶ່ງ
ແລະ ພຣະບິດາກເປນອີກເລືຶ່ອງໜຶ່ງ. ຕົວຕົນຂອງທັງສາມພຣະອົງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະອົງທັງສາມກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແລ້ວທັງສາມພຣະອົງຈະເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວ
ໄດ້ແນວໃດ? ພຣະວິນຍານບລິສຸດເປນພຣະວິນຍານ; ສິຶ່ງນີົ້ງ່າຍສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈ. ຖ້າເປນ
ແບບນີົ້, ແລ້ວພຣະບິດາກຍິຶ່ງເປນພຣະວິນຍານຫາຍກວ່າ. ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ
ແລະ ບໍ່ເຄີຍກາຍເປນເນືົ້ອໜັງຈັກເທືຶ່ອ; ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເຢໂຮວາທີຶ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ
ແລະ ພຣະອົງເປນພຣະວິນຍານເຊັົ່ນກັນຢ່າງແນ່ນອນ. ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສໍາພັນ
ລະຫວ່າງພຣະອົງ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ມັນແມ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະບິດາ ແລະ ພຣະ
ບຸດບ? ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະບິດາ
ບ? ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະວິນຍານແຕ່ລະອົງຄືກັນບ? ຫື ພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນເຄືຶ່ອງມືຂອງພຣະ
ບິດາບ? ຈະສາມາດອະທິບາຍສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ແນວໃດ? ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະບຸດ
ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ມັນເປນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະວິນຍານສອງອົງບ ຫື ຄວາມສໍາພັນ
ລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ? ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນເລືຶ່ອງທີບ
ຶ່ ໍ່ມີຄໍາອະທິບາຍ! ຖ້າທັງ
ສາມພຣະອົງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວ, ແລ້ວຈະບໍ່ມີການເວົົ້າເຖິງສາມຕົວຕົນ, ຍ້ອນ
ທັງສາມພຣະອົງມີພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວ. ຖ້າທັງສາມພຣະອົງມີຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ,
ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງທັງສາມພຣະອົງກຈະມີກາໍ ລັງທີຶ່ຫາກຫາຍ ແລະ ທັງສາມພຣະອົງແມ່ນຈະບໍ່
ສາມາດເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວໄດ້. ແນວຄິດທີຶ່ວ່າ ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດແມ່ນບໍ່ສມ
ົ ເຫດສົມຜົນທີຶ່ສຸດ! ສິຶ່ງນີົ້ເປນການແບ່ງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແຍກພຣະອົງອອກເປນສາມ
ຕົວຕົນ ເຊິຶ່ງແຕ່ລະຕົວຕົນກມີສະຖານະ ແລະ ພຣະວິນຍານ; ແລ້ວພຣະອົງຈະຍັງສາມາດເປນ
ພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວ ແລະ ພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວໄດ້ແນວໃດ? ໃຫ້ບອກເຮົາເບິຶ່ງ, ສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ແມ່ນຖືກສ້າງໂດຍພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ຫື ພຣະວິນຍານບລິສຸດແທ້ໆ
ບ? ບາງຄົນເວົົ້າວ່າທັງສາມພຣະອົງສ້າງທຸກສິຶ່ງນໍາກັນ. ແລ້ວແມ່ນໃຜໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດ?
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ພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ພຣະບຸດ ຫື ພຣະບິດາ? ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ ພຣະບຸດຄືຜູ້ໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດ. ແລ້ວ
ແມ່ນໃຜເປນພຣະບຸດທີຶ່ຢູ່ໃນແກ່ນແທ້? ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ການບັງເກີດເປນມະນຸດເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ໂດຍນາມຂອງພຣະບິດາ
ຈາກທັດສະນະຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງ. ເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ບວ່າ ພຣະເຢຊູ ເກີດຈາກການປະຕິສົນທິຂອງ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ພາຍໃນພຣະອົງແມ່ນພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເວົົ້າຫຍັງກຕາມ,
ພຣະອົງກຍັງເປນຜູ້ດຽວກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ, ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງເປນການບັງເກີດເປນມະນຸດ
ຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແນວຄິດນີົ້ກ່ຽວກັບພຣະບຸດແມ່ນບໍ່ເປນຈິງແທ້ໆ. ມີພຣະວິນຍານ
ໜຶ່ງດຽວທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດທຸກຢ່າງ; ມີພຽງພຣະເຈົົ້າເອງ ນັົ້ນກຄື ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ແມ່ນໃຜຄືພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ? ມັນບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດບ? ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານບລິສຸດບ ທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນພຣະເຢຊູ? ຖ້າພາລະກິດບໍ່ໄດ້ຖືກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ (ນັົ້ນກຄື ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ), ແລ້ວພາລະກິດຂອງ
ພຣະອົງຈະສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງໄດ້ບ? ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູເອີົ້ນຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນ
ສະຫວັນ ດ້ວຍນາມຂອງພຣະບິດາເມືຶ່ອພຣະອົງອະທິຖານ, ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເກີດຂົ້ນໃນທັດສະນະຂອງ
ມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງເທົົ່ານັົ້ນ, ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ສວມໃສ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ສາມັນ
ແລະ ທໍາມະດາ ແລະ ມີສິຶ່ງປົກຫຸ້ມພາຍນອກຄືກບ
ັ ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃນພຣະອົງ
ເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ, ລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະອົງກຍັງເປນມະນຸດທໍາມະດາ; ເວົົ້າອີກ
ຢ່າງໜຶ່ງກຄື ພຣະອົງໄດ້ກາຍມາເປນ “ບຸດມະນຸດ” ທີຶ່ມະນຸດທັງປວງ ລວມເຖິງພຣະເຢຊູເອງ ໄດ້ເວົົ້າ
ໄວ້. ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນວ່າບຸດມະນຸດ, ພຣະອົງກເປນມະນຸດ (ບໍ່ວ່າຜູ້ຊາຍ ຫື ແມ່ຍິງ,
ໃນກລະນີໃດກຕາມແມ່ນເປນບຸກຄົນມີເປືອກນອກຂອງມະນຸດ) ທີຶ່ເກີດໃນຄອບຄົວທໍາມະດາຂອງຜູ້
ຄົນສາມັນ. ສະນັົ້ນ ພຣະເຢຊູທີຶ່ເອີົ້ນຫາພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນສະຫວັນ ໂດຍນາມຂອງພຣະບິດານັົ້ນ ກຄືກັນ
ກັບທີຶ່ພວກເຈົົ້າເອີົ້ນພຣະອົງວ່າພຣະບິດາໃນຕອນທໍາອິດ; ພຣະອົງເຮັດແບບນັົ້ນແມ່ນຈາກທັດສະນະ
ຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງ. ພວກເຈົົ້າຍັງຈືຶ່ຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ພຣະເຢຊູສອນພວກເຈົົ້າໃຫ້
ທ່ອງຈໍາບ? “ພຣະບິດາຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ຜູ້ທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ...” ພຣະອົງຂໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນ
ເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນດ້ວຍນາມຂອງພຣະບິດາ. ແລ້ວໃນເມືຶ່ອພຣະເຢຊູກເອີົ້ນພຣະອົງວ່າພຣະ
ບິດາເຊັົ່ນກັນ, ພຣະອົງເອີົ້ນຈາກທັດສະນະຂອງຄົນໜຶ່ງທີຶ່ມີຖານະເທົົ່າທຽມກັບພວກເຈົົ້າ. ແລ້ວຍ້ອນ
ພວກເຈົົ້າເອີົ້ນຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນດ້ວຍນາມພຣະບິດາ, ພຣະເຢຊູກໍ່ເຫັນພຣະອົງເອງມີຖານະ
ເທົົ່າກັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ໃນຖານະມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້ (ນັົ້ນກຄື ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ). ຖ້າພວກເຈົົ້າເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າວ່າ ພຣະບິດາ, ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ພວກເຈົົ້າເປນສິຶ່ງຖືກສ້າງ
ບ? ບໍ່ວ່າສິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນັົ້ນຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດກຕາມ, ກ່ອນທີຶ່ຈະຖືກ
ຄງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະອົງກເປນພຽງບຸດມະນຸດຄົນໜຶ່ງເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງປົກຄອງໂດຍພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ (ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າ) ແລະ ເປນໜຶ່ງໃນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນໃນແຜ່ນດິນໂລກ, ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງ
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ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທືອ
ຶ່ . ສະນັົ້ນ, ການທີຶ່ພຣະອົງເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນ
ສະຫວັນວ່າ ພຣະບິດາ ກເປນຄວາມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອຟງຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ. ການທີຶ່ພຣະອົງ
ເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າ (ນັົ້ນກຄື ພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ) ໃນລັກສະນະນັົ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ ພຣະອົງ
ເປນພຣະບຸດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປນພຽງແຕ່ຍ້ອນ
ທັດສະນະຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ແມ່ນວ່າພຣະອົງມີຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການມີຢູ່ຂອງຕົວ
ຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດ! ກ່ອນທີຶ່ພຣະອົງຈະຖືກຄງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະເຢຊູ
ເປນບຸດມະນຸດທີຶ່ຖືກຜູກມັດດ້ວຍຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆຂອງເນືົ້ອໜັງ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີສິດອໍານາດ
ຂອງພຣະວິນຍານຢ່າງສົມບູນ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດສະແຫວງຫາຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາຈາກທັດສະນະຂອງສິຶ່ງຖືກສ້າງ. ມັນເປນດັົ່ງທີຶ່ພຣະອົງອະທິຖານສາມຄັົ້ງ
ໃນສວນເກັດເຊມາເນວ່າ: “ບໍ່ແມ່ນຕາມທີຶ່ຂ້ານ້ອຍປະສົງ, ແຕ່ຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ”. ກ່ອນ
ທີຶ່ພຣະອົງຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະອົງເປນພຽງກະສັດຂອງຊາວຢິວ; ພຣະອົງເປນພຣະຄຣິດ,
ບຸດມະນຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີຶ່ມີສະຫງ່າລາສີ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າ
ວ່າພຣະບິດາ ຈາກຈຸດຢືນຂອງສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ. ບັດນີົ້ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເວົົ້າວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າ
ວ່າພຣະບິດາແມ່ນພຣະບຸດ. ຖ້າເປນແບບນີົ້, ແລ້ວພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຈະບໍ່ກາຍມາເປນພຣະບຸດບ ຫັງ
ຈາກທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ? ຖ້າພວກເຈົົ້າຍັງບໍ່ເຊືຶ່ອ
ອີກ, ແລ້ວຈົງົ່ ບອກເຮົາໄດ້ບວ່າ ແມ່ນໃຜຄືຜູ້ທີຶ່ພວກເຈົົ້າເອີົ້ນວ່າ ພຣະບິດາ? ຖ້າພວກເຈົົ້າກໍາລັງໝາຍ
ເຖິງພຣະເຢຊູ, ແລ້ວແມ່ນໃຜເປນພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູສໍາລັບພວກເຈົົ້າ? ຫັງຈາກທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູຈາກ
ໄປ, ແນວຄິດນີົ້ກ່ຽວກັບພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດກບໍ່ມີຢູ່ອີກ. ແນວຄິດນີົ້ພຽງແຕ່ເໝາະສົມໃນປີ
ທີຶ່ພຣະເຢຊູກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ; ພາຍໃຕ້ທຸກກລະນີ, ຄວາມສໍາພັນແມ່ນຄວາມສໍາພັນ
ລະຫວ່າງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າແຫ່ງການເນລະມິດສ້າງ ແລະ ສິຶ່ງຖືກສ້າງ ເມືຶ່ອພວກເຈົົ້າເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າວ່າ
ພຣະບິດາ. ບໍ່ມີເມືຶ່ອໃດທີຶ່ແນວຄິດນີົ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບທີຶ່ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດສາມາດເປນຈິງໄດ້; ມັນເປນຄວາມເຊືຶ່ອຜິດທີຶ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃນຍຸກຕ່າງໆ ແລະ
ມັນບໍ່ມີຢູ່ຈິງ!
ສິຶ່ງນີົ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈົດຈໍາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກປະຖົມມະການ: “ໃຫ້ພວກ
ເຮົາສ້າງມະນຸດໃນຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງພວກເຮົາ ຕາມຄວາມຄ້າຍຄືກັບພວກເຮົາ ”. ເນືຶ່ອງ
ຈາກພຣະເຈົົ້າກ່າວວ່າ “ໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງມະນຸດໃນຮູບລັກສະນະຂອງພວກເຮົາ”, ແລ້ວ “ພວກເຮົາ”
ກບົົ່ງບອກເຖິງສອງບຸກຄົນ ຫື ຫາຍກວ່ານັົ້ນ; ຍ້ອນພຣະອົງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ”, ສະນັົ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈົົ້າອົງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ມະນຸດຈຶ່ງເລີຶ່ມຄິດໃນດ້ານທິດສະດີກ່ຽວກັບຕົວຕົນທີຶ່
ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈາກຂໍ້ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຈຶ່ງເກີດມີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ແລ້ວພຣະບິດາເປນຄືແນວໃດ? ພຣະບຸດເປນຄືແນວໃດ? ແລ້ວພຣະວິນຍານ
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ບລິສຸດເປນຄືແນວໃດ? ເປນໄປໄດ້ບວ່າ ມະນຸດຊາດໃນປດຈຸບັນຖືກສ້າງໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າ
ສາມອົງທີຶ່ລວມເຂົົ້າກັນເປນອົງດຽວ? ແລ້ວລັກສະນະຂອງມະນຸດຄືກັບ ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ຫື
ພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ໃນຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະໃດ? ແນວຄວາມຄິດນີົ້
ຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍແທ້ໆ! ມັນສາມາດພຽງແຕ່ແຍກພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ
ອອກເປນສອງສາມອົງ. ໃນເວລາທີຶ່ໂມເຊຂຽນປະຖົມມະການນັົ້ນ ມັນແມ່ນຫັງຈາກທີມ
ຶ່ ະນຸດຊາດ
ຖືກສ້າງຂົ້ນຫັງຈາກການສ້າງໂລກ. ໃນເບືອ
ົ້ ງຕົົ້ນນັົ້ນ, ເມືຶ່ອໂລກເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນ, ໂມເຊຍັງບໍ່ໄດ້ເກີດ.
ແລ້ວໂມເຊກບໍ່ໄດ້ຂຽນພຣະຄໍາພີໃນຕອນນັົ້ນ ຈົນກວ່າເວລາຕໍ່ມາ ເຊິຶ່ງເປນເວລາດົນນານພສົມຄວນ
ທີຶ່ລາວຂຽນພຣະຄໍາພີຂົ້ນ, ແລ້ວລາວຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ວ່າຜູທ
້ ເຶ່ີ ວົາົ້ ນັນ
ົ້ ເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນສະຫວັນ?
ລາວບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບວິທີທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ. ໃນພຣະສັນຍາເດີມຂອງພຣະ
ຄໍາພີ, ບໍ່ມີການກ່າວເຖິງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ
ອົງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ ນັົ້ນກຄື ພຣະເຢໂຮວາ ທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນອິດສະຣາເອນ.
ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນໂດຍພຣະນາມທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຍຸກ, ແຕ່ນີົ້ກບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ ແຕ່ລະພຣະນາມ
ແມ່ນໝາຍເຖິງຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າເປນແບບນີົ້, ແລ້ວມັນຈະບໍ່ມີຫາຍຕົວຕົນຈົນນັບບໍ່ໄດ້
ໃນພຣະເຈົົ້າບ? ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກຂຽນໃນພຣະສັນຍາເດີມແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ຂັົ້ນຕອນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງສໍາລັບການເລີຶ່ມຕົົ້ນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ມັນຄືພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ເຊິຶ່ງເມືຶ່ອພຣະອົງກ່າວ, ທຸກສິຶ່ງກເປນໄປຕາມນັົ້ນ ແລະ ເມືຶ່ອພຣະອົງສັງົ່ ທຸກສິຶ່ງກຕັງົ້ ໝັົ້ນ. ບໍ່ມີເມືຶ່ອ
ໃດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາກ່າວວ່າພຣະອົງເປນພຣະບິດາທີຶ່ມາປະຕິບັດພາລະກິດ ຫື ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍທໍານາຍ
ເຖິງພຣະບຸດທີຶ່ຈະມາເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດ. ເມືຶ່ອມາເຖິງເວລາຂອງພຣະເຢຊູ, ກມີພຽງແຕ່ກ່າວວ່າ
ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງ, ບໍ່ແມ່ນ ນັົ້ນຄືພຣະບຸດທີຶ່ໄດ້ສະເດັດມາ.
ເພາະວ່າຍຸກຕ່າງໆບໍ່ຄືກັນ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເອງປະຕິບັດກຍັງແຕກຕ່າງກັນ, ພຣະອົງຈຶ່ງ
ຈໍາເປນຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງພາຍໃນຂອບເຂດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ຕົວຕົນ
ທີຶ່ພຣະອົງສະແດງອອກມາຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນອີກດ້ວຍ. ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຢໂຮວາເປນພຣະບິດາ
ຂອງພຣະເຢຊູ, ແຕ່ສິຶ່ງນີບ
ົ້ ໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍພຣະເຢຊູເລີຍ ຜູ້ທີຶ່ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຖືກຈໍາແນກ
ວ່າເປນພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດ; ເຮົາ ແລະ ພຣະບິດາທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນເປນໜຶ່ງດຽວກັນ. ພຣະບິດາຢູ່
ໃນເຮົາ ແລະ ເຮົາກຢູ່ໃນພຣະບິດາ; ເມືຶ່ອມະນຸດເຫັນພຣະບຸດ, ພວກເຂົາກກໍາລັງເຫັນພຣະບິດາໃນ
ສະຫວັນ”. ເມືຶ່ອທຸກສິຶ່ງຖືກກ່າວອອກມາ ເຖິງຈະເປນພຣະບິດາ ຫື ພຣະບຸດ, ທັງສອງພຣະອົງກ
ເປນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ, ບໍ່ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປນຕົວຕົນທີຶ່ແຍກກັນ. ເມືຶ່ອມະນຸດພະຍາຍາມ
ອະທິບາຍ, ເລືຶ່ອງຕ່າງໆກຊັບຊ້ອນໄປດ້ວຍແນວຄິດກ່ຽວກັບຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ພ້ອມທັງຄວາມ
ສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ. ເມືຶ່ອມະນຸດກ່າວເຖິງຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ, ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ໄດ້ການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າເປນວັດຖຼຸບ? ມະນຸດເຖິງກັບຈັດລະດັບຕົວຕົນໃຫ້ເປນທີໜຶ່ງ,
ທີສອງ ແລະ ທີສາມ; ສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ, ບໍ່ສົມຄວນແກ່ການ
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ອ້າງເຖິງ ແລະ ບໍ່ເປນຈິງທັງສິົ້ນ! ຖ້າເຈົົ້າຖາມເຂົາວ່າ “ມີພຣະເຈົົ້າຈັກອົງ?” ເຂົາຈະຕອບວ່າ ພຣະເຈົົ້າ
ເປນພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບທີຶ່ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ແທ້ຈິງໜຶ່ງດຽວ. ຖ້າເຈົົ້າຖາມຕໍ່ໄປວ່າ “ແມ່ນໃຜຄືພຣະບິດາ?” ເຂົາກຈະຕອບວ່າ “ພຣະບິດາ
ເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ; ພຣະອົງຄວບຄຸມທຸກສິຶ່ງຢ່າງ ແລະ ເປນເຈົົ້ານາຍ
ຂອງສະຫວັນ”. “ແລ້ວພຣະເຢໂຮວາແມ່ນພຣະວິນຍານບ?” ເຂົາກຈະຕອບວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ!” ແລ້ວ
ຖ້າເຈົົ້າຖາມເຂົາວ່າ “ແມ່ນໃຜຄືພຣະບຸດ?” ເຂົາກຈະຕອບວ່າ ແນ່ນອນ ພຣະເຢຊູເປນພຣະບຸດ.
“ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືເລືອ
ຶ່ ງລາວຂອງພຣະເຢຊູ? ພຣະອົງມາຈາກໃສ?” ເຂົາກຈະຕອບວ່າ “ພຣະເຢຊູ
ເກີດຂົ້ນໂດຍມາຣິອາຜ່ານທາງການປະຕິສົນທິຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ”. ແລ້ວແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານເຊັົ່ນກັນບ? ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປນຕົວແທນໃຫ້
ກັບພຣະວິນຍານບລິສຸດເຊັົ່ນກັນບ? ພຣະເຢໂຮວາເປນພຣະວິນຍານ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະເຢຊູກເຊັົ່ນກັນ. ປດຈຸບັນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງເວົົ້າເລີຍວ່າຍັງເປນພຣະວິນຍານ;
ທັງສາມພຣະອົງສາມາດເປນຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງໄດ້ແນວໃດ? ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແທ້ໆບ ທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານຈາກທັດສະນະທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ? ເມືອ
ຶ່ ເປນ
ດັົ່ງນັົ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວຕົນຕ່າງໆ. ພຣະເຢຊູຖືກປະຕິສົນທິໂດຍພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເປນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງແນ່ນອນ.
ໃນຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ຫື ບໍ່
ປາກົດຕໍ່ມະນຸດ. ສະນັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຫັນການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງ. ບວ
ໍ່ ່າພຣະອົງຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍໍ່າ
ໃດ ແລະ ສູງສົົ່ງສໍໍ່າໃດກຕາມ, ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະວິນຍານ, ພຣະເຈົົ້າເອງຜູ້ທີຶ່ສ້າງມະນຸດໃນຕອນ
ຕົົ້ນ. ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງກ່າວຕໍ່ມະນຸດຈາກທ່າມກາງກ້ອນເມກ
ເຊິຶ່ງເປນພຽງພຣະວິນຍານເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜເປນພະຍານເຖິງການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງ. ມີແຕ່
ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຢູ
ດາຍ, ມະນຸດຈຶ່ງເຫັນຮູບຮ່າງຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນລັກສະນະຂອງຊາວຢິວເປນຄັົ້ງທໍາອິດ.
ບໍ່ມີແມ່ນຫຍັງທີກ
ຶ່ ່ຽວກັບພຣະເຢໂຮວາໃນຕົວພຣະອົງ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະອົງຖືກປະຕິສົນທິ
ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ນັົ້ນກຄື ຖືກປະຕິສົນທິໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາເອງ ແລະ
ພຣະເຢຊູກຍັງບັງເກີດເປນຕົວຕົນຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດເຫັນໃນຕອນທໍາອິດ
ແມ່ນພຣະວິນຍານບລິສຸດລົງມາດັົ່ງນົກເຂົາທີຶ່ເທິງ ພຣະເຢຊູ; ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານທີຶ່ຈໍາກັດຕໍ່
ພຣະເຢຊູ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມເປນພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູສາມາດແຍກ
ອອກຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ບ? ຖ້າພຣະເຢຊູເປນພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດກເປນພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແລ້ວພຣະອົງທັງສອງຈະສາມາດກາຍເປນໜຶ່ງດຽວໄດ້ແນວໃດ?
ພາລະກິດຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຖ້າເປນແບບນັົ້ນ. ພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນພຣະເຢຊູ,
ພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນໜຶ່ງດຽວກັນ.
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ມັນສາມາດເອີົ້ນໄດ້ວ່າ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະວິນຍານທີຶ່ຮຸນແຮງ
ຂົ້ນເຈັດເທົົ່າ ແລະ ພຣະວິນຍານຄຸ້ມຄອງທຸກສິຶ່ງ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດຫາຍຢ່າງ. ພຣະອົງສາມາດສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທໍາລາຍມັນໂດຍເຮັດໃຫ້ນໍໍ້າຖ້ວມ
ແຜ່ນດິນໂລກ; ພຣະອົງສາມາດໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງສາມາດ
ເອົາຊະນະ ແລະ ທໍາລາຍມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພາລະກິດນີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖກ
ື ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າ
ເອງ ແລະ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍຕົວຕົນໃດໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອແທນໃຫ້ພຣະອົງ.
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງແມ່ນຖືກເອີົ້ນດ້ວຍນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ ພ້ອມທັງອົງຊົງ
ລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ພຣະອົງເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ແລະ ພຣະຄຣິດ. ພຣະອົງຍັງສາມາດກາຍເປນບຸດ
ມະນຸດໄດ້ອີກ. ພຣະອົງຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກດ້ວຍ; ພຣະອົງຢູ່ເໜືອ
ຈັກກະວານ ແລະ ທ່າມກາງຝູງຊົນ. ພຣະອົງເປນເຈົົ້ານາຍໜຶ່ງດຽວຂອງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ
ໂລກ! ຕັົ້ງແຕ່ເວລາແຫ່ງການເນລະມິດສ້າງຈົນເຖິງປດຈຸບັນ, ພາລະກິດນີົ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ບໍ່ວ່າຈະເປນພາລະກິດທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ຫື ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ, ທຸກຢ່າງ
ແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງເອງ. ສິຶ່ງຖືກສ້າງທັງປວງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຫວັນ ຫື
ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນກໍາມືທີຶ່ມີລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງພຣະອົງ; ທຸກສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ຄົນອືຶ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດແທນພຣະອົງໄດ້. ໃນສະຫວັນ, ພຣະອົງ
ເປນພຣະວິນຍານ ແຕ່ຍັງຄົງເປນພຣະເຈົົ້າເອງ; ທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງ ແຕ່ຍັງຄົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າເອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງຈະຖືກເອີົ້ນຫາຍຮ້ອຍຫາຍພັນຊືຶ່, ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະອົງ
ເອງ, ເປນການສໍາແດງອອກໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ. ການໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງ
ປວງຜ່ານການຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ ກເປນພາລະກິດໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ການປະກາດຕໍ່ບັນດາປະຊາຊາດ ແລະ ແຜ່ນດິນທັງໝົດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ
ເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຕະຫອດເວລາ ພຣະເຈົົ້າພຽງສາມາດຖືກເອີົ້ນໄດ້ວ່າ ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ
ພຣະເຈົົ້າແທ້ຈິງໜຶ່ງດຽວ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຄຸ້ມຄອງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນບໍ່ມຢ
ີ ູ່
ຈິງ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ມີ
ພຽງພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ!
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າກວມເວລາຫົກພັນປີ ແລະ ຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຍຸກໂດຍອີງ
ຕາມຄວາມແຕກຕ່າງໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ: ຍຸກທໍາອິດແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໃນພຣະສັນຍາ
ເດີມ; ຍຸກທີສອງແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ; ແລະ ຍຸກທີສາມແມ່ນຍຸກສຸດທ້າຍ ນັົ້ນກຄື ຍຸກແຫ່ງລາຊະ
ອານາຈັກ. ໃນແຕ່ລະຍຸກ ກຈະຖືກແທນໃຫ້ດ້ວຍຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີົ້ກຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນໃນພາລະກິດ ນັົ້ນກຄື ເງືຶ່ອນໄຂຂອງພາລະກິດ. ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງພາລະກິດໃນລະຫວ່າງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດແມ່ນຖືກປະຕິບັດໃນອິດສະຣາເອນ ແລະ ຍຸກທີສອງໃນການສິົ້ນສຸດພາລະກິດແຫ່ງ
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ການໄຖ່ບາບແມ່ນຖືກປະຕິບັດໃນຢູດາຍ. ສໍາລັບພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ, ພຣະເຢຊູກໍາເນີດຈາກ
ການປະຕິສົນທິຜ່ານພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ເປນພຣະບຸດພຽງອົງດຽວ. ທຸກຢ່າງນີົ້ເປນໄປຕາມ
ເງືຶ່ອນໄຂຂອງພາລະກິດ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົົ້າປາຖະໜາທີຶ່ຈະຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ໄປສູ່ຊົນຕ່າງຊາດ ແລະ ເອົາຊະນະຜູ້ຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນນັົ້ນ, ເພືຶ່ອວ່ານາມຂອງພຣະອົງອາດຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່
ທ່າມກາງພວກເຂົາ. ພຣະອົງປາຖະໜາທີຶ່ຈະນໍາພາມະນຸດໃນການເຂົົ້າໃຈ ແລະ ການເຂົົ້າສູ່ຄວາມຈິງ
ທຸກປະການ... ພາລະກິດທັງໝົດນີົ້ແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານອົງດຽວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພຣະອົງປະຕິບັດຈາກຈຸດຢືນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ຫັກການຂອງພາລະກິດແມ່ນຍັງຄື
ກັນ. ຫັງຈາກທີຶ່ເຈົົ້າໄດ້ສງັ ເກດຫັກການ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດ, ແລ້ວ
ເຈົົ້າກຈະຮູ້ວ່າ ພາລະກິດທັງໝົດຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານອົງດຽວ. ຍັງມີບາງຄົນອາດເວົົ້າວ່າ
“ພຣະບິດາກຄືພຣະບິດາ; ພຣະບຸດກຄືພຣະບຸດ; ພຣະວິນຍານບລິສຸດກຄືພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ
ໃນທີຶ່ສຸດ ທັງສາມພຣະອົງກຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປນໜຶ່ງດຽວ”. ແລ້ວເຈົົ້າຄວນເຮັດໃຫ້ທັງສາມພຣະອົງ
ເປນໜຶ່ງດຽວແນວໃດ? ພຣະບິດາ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ເປນໜຶ່ງດຽວ
ໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າທັງສອງພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າສອງອົງໂດຍທໍາມະຊາດ, ແລ້ວບໍ່ວ່າທັງສອງພຣະອົງ
ຈະຖືກຮ່ວມເຂົົ້າກັນແນວໃດກຕາມ, ທັງສອງພຣະອົງກຈະຍັງບໍ່ເປນສອງສ່ວນຄືເກົົ່າບ? ເມືຶ່ອເຈົົ້າເວົົ້າ
ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ທັງສອງພຣະອົງເປນໜຶ່ງດຽວກັນ, ນັົ້ນບໍ່ແມ່ນເປນການຮວມສອງພາກສ່ວນທີຶ່
ແຕກຕ່າງກັນເຂົົ້າເປນໜຶ່ງດຽວບ? ແຕ່ວ່າ ພຣະອົງທັງສອງບໍ່ແມ່ນສອງພາກສ່ວນ ກ່ອນທີຶ່ຈະຖືກ
ເຮັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນບ? ວິນຍານແຕ່ລະຕົນແມ່ນມີແກ່ນແທ້ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວິນຍານສອງຕົນບໍ່
ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ເປນໜຶ່ງດຽວໄດ້. ວິນຍານບໍ່ແມ່ນວັດຖຼຸ ແລະ ບໍ່ຄືສິຶ່ງອືຶ່ນໃດໃນໂລກແຫ່ງວັດຖຼຸ.
ດັົ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫັນ, ພຣະບິດາຄືພຣະວິນຍານອົງໜຶ່ງ, ອີກອົງໜຶ່ງແມ່ນພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດແມ່ນອີກອົງໜງຶ່ , ແລ້ວພຣະວິນຍານສາມອົງຈະຮວມເຂົົ້າກັນຄືກັບເອົານໍໍ້າສາມແກ້ວມາຮວມ
ກັນເປນແກ້ວດຽວ. ແລ້ວນັົ້ນບໍ່ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ສາມກາຍເປນໜຶ່ງບ? ນີົ້ແມ່ນການອະທິບາຍທີຶ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໂງ່ຈ້າແທ້ໆ! ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການແຍກພຣະເຈົົ້າອອກຈາກກັນບ? ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປນໜຶ່ງດຽວໄດ້ແນວໃດ? ທັງສາມພຣະອົງບໍ່ແມ່ນສາມສ່ວນ
ເຊິຶ່ງແຕ່ລະສ່ວນມີທໍາມະຊາດແຕກຕ່າງກັນບ? ຍັງມີຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່ເວົົ້າວ່າ “ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງບວ່າ ພຣະເຢຊູເປນພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະອົງ?” ພຣະເຢຊູຄືພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ທີຶ່ພຣະອົງພໃຈເປນຢ່າງຍິຶ່ງ, ສິຶ່ງນີຖ
ົ້ ືກກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງຢ່າງແນ່ນອນ. ນັົ້ນຄືການ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງເອງ, ແຕ່ຈາກທັດສະນະທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເທົົ່ານັົ້ນ, ພຣະວິນຍານ
ໃນສະຫວັນເປນພະຍານໃຫ້ກັບການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງເອງ. ພຣະເຢຊູຄືການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ. ເຈົາົ້ ເຂົົ້າໃຈບ? ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ກ່າວວ່າ “ເຮົາຢູ່ໃນພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບິດາກຢູ່ໃນເຮົາ” ບໍ່ໄດ້ຊີົ້ບອກບວ່າ ທັງ
ສອງພຣະອົງເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວ? ແລ້ວບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການບັງເກີດເປນມະນຸດບ ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ທັງ
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ສອງພຣະອົງຖືກແຍກອອກລະຫວ່າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ? ໃນຄວາມເປນຈິງແລ້ວ ,
ພຣະອົງທັງສອງຍັງເປນໜຶ່ງດຽວ; ບໍ່ວ່າໃນກລະນີໃດກຕາມ ນີົ້ຄືການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເປນພະຍານໃຫ້
ກັບພຣະອົງເອງແທ້ໆ. ຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກຕ່າງໆ, ເງືຶ່ອນໄຂຂອງພາລະກິດປ່ຽນແປງ ແລະ
ຂັົ້ນຕອນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ, ນາມທີຶ່ມະນຸດເອີົ້ນພຣະອົງຈຶ່ງແຕກ
ຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. ເມືຶ່ອພຣະອົງລົງມາປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງພາລະກິດ, ພຣະອົງພຽງແຕ່ຖືກເອີົ້ນ
ວ່າພຣະເຢໂຮວາເທົົ່ານັົ້ນ, ເຊິຶ່ງເປນຄົນລ້ຽງແກະຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ. ໃນຂັົ້ນຕອນທີສອງ,
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ແລະ ພຣະຄຣິດ. ແຕ່ໃນເວລານັົ້ນ,
ພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນກພຽງກ່າວວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່
ໄດ້ກ່າວເຖິງການທີຶ່ພຣະອົງເປນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂົ້ນແທ້ ໆ.
ພຣະເຈົົ້າຈະສາມາດມີລກ
ູ ຊາຍພຽງຜູ້ດຽວໄດ້ແນວໃດ? ແລ້ວພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ກາຍເປນມະນຸດບ?
ຍ້ອນພຣະອົງແມ່ນການບັງເກີດເປນມະນຸດ , ພຣະອົງຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈາກສິຶ່ງນີົ້ຈຶ່ງເກີດມີຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດ. ທັງໝົດນີົ້
ແມ່ນເປນຍ້ອນການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ. ພຣະເຢຊູອະທິຖານຈາກ
ທັດສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງ. ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ສວມໃສ່ເນືົ້ອໜັງແຫ່ງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ
ດັົ່ງກ່າວ, ມັນມາຈາກທັດສະນະຂອງເນືົ້ອທີຶ່ພຣະອົງກ່າວວ່າ: “ເປືອກນອກຂອງເຮົາແມ່ນເປນຂອງສິຶ່ງ
ຖືກສ້າງ. ຍ້ອນເຮົາສວມໃສ່ເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອເຂົົ້າມາສູ່ໂລກນີົ້, ບັດນີົ້ ເຮົາຈຶ່ງຫ່າງໄກຈາກສະຫວັນຫາຍ”.
ຍ້ອນເຫດຜົນນີ,ົ້ ພຣະອົງຈຶ່ງພຽງແຕ່ສາມາດອະທິຖານຫາພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາຈາກທັດສະນະຂອງເນືົ້ອ
ໜັງ. ນີົ້ແມ່ນໜ້າທີຂ
ຶ່ ອງພຣະອົງ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະວິນຍານທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຄວນປະກອບມີ. ມັນບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຍ້ອນພຣະອົງອະທິຖານຫາພຣະ
ບິດາຈາກທັດສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ດີ ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງເປນພຽງການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງກຍັງເປນພຣະວິນຍານຄືເກົົ່າ. ຜູ້ຄົນສົງໄສວ່າ
ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງອະທິຖານ ຖ້າພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເອງ. ນີົ້ກເພາະວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບແ
ໍ່ ມ່ນພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ໃນ
ສະຫວັນ. ຕາມທີຶ່ມະນຸດເບິຶ່ງ, ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດລ້ວນແລ້ວແຕ່
ເປນພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ສາມພຣະອົງທີຶ່ຮວມກັນເປນໜຶ່ງດຽວກັນເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຖືໄດ້ວ່າ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງໜຶ່ງດຽວ ແລະ ໃນວິທີນີົ້ ລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງຈງຶ່ ຍິຶ່ງໃຫຍ່ເປນພິເສດ. ມີ
ຄົນທີຶ່ເວົົ້າວ່າ ໃນວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງເປນພຣະວິນຍານທີຶ່ຮຸນແຮງຂົ້ນເຈັດເທົົ່າ. ເມືຶ່ອພຣະບຸດ
ອະທິຖານຫັງຈາກການມາຂອງພຣະອົງ, ນັົ້ນກຄື ເປນພຣະວິນຍານທີຶ່ພຣະອົງອະທິຖານຫາ. ໃນ
ຄວາມເປນຈິງແລ້ວ, ພຣະອົງກໍາລັງອະທິຖານຈາກທັດສະນະຂອງສິງຶ່ ທີຶ່ຖືກສ້າງ. ຍ້ອນເນືົ້ອໜັງບຄ
ໍ່ ົບ
ຖ້ວນ, ພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຈຸດອ່ອນຫາຍຢ່າງ ເມືອ
ຶ່ ພຣະອົງກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ
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ພຣະອົງວຸ້ນວາຍຫາຍໃນຂະນະທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່
ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງອະທິຖານຫາພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາສາມຄັົ້ງກ່ອນທີຶ່ພຣະອົງຈະຖືກຄງເທິງໄມ້
ກາງແຂນ ພ້ອມທັງອະທິຖານຫາຍຄັົ້ງກ່ອນໜ້ານັົ້ນ. ພຣະອົງອະທິຖານທ່າມກາງສາວົກຂອງພຣະອົງ;
ພຣະອົງອະທິຖານຜູ້ດຽວເທິງພູເຂົາ; ພຣະອົງອະທິຖານເມືຶ່ອຢູ່ເທິງເຮືອປະມົງ; ພຣະອົງອະທິຖານ
ທ່າມກາງຝູງຊົນ; ພຣະອົງອະທິຖານເມືຶ່ອກໍາລັງຫັກເຂົົ້າຈີຶ່; ແລະ ພຣະອົງອະທິຖານເມືຶ່ອກໍາລັງ
ອວຍພອນຄົນອືຶ່ນ. ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດແບບນັົ້ນ? ແມ່ນພຣະວິນຍານທີຶ່ພຣະອົງກໍາລັງ
ອະທິຖານຫາ; ພຣະອົງອະທິຖານຫາພຣະວິນຍານ, ຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ຈາກທັດສະນະຂອງ
ເນືົ້ອໜັງ. ສະນັົ້ນ ຈາກຈຸດຢືນຂອງມະນຸດ, ພຣະເຢຊູກາຍມາເປນພຣະບຸດໃນຂັົ້ນຕອນນັົ້ນຂອງ
ພາລະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ອະທິຖານ. ເປນຫຍັງຈຶ່ງເປນແບບນີົ້? ນີົ້
ກຍ້ອນວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງນໍາອອກມາແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີ
ສອນຂອງພຣະທໍາ. ພຣະອົງບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງອະທິຖານ ແລະ ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອ
ກ່າວພຣະທໍາ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກມະນຸດສົົ່ງມອບພຣະອົງໃຫ້
ກັບຄົນທີຶ່ມີອໍານາດ. ພຣະອົງພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ໃນເວລາທີຶ່ພຣະເຢຊູອະທິຖານ,
ພຣະອົງອະທິຖານຫາພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາເພືຶ່ອການລົງມາຂອງອານາຈັກສະຫວັນ, ເພືຶ່ອຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະບິດາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເພືຶ່ອພາລະກິດທີຶ່ຈະມາ. ໃນຂັນ
ົ້ ຕອນນີົ້, ອານາຈັກ
ສະຫວັນໄດ້ລົງມາແລ້ວ, ສະນັົ້ນ ພຣະອົງຍັງຈໍາເປນຕ້ອງອະທິຖານຢູ່ບ? ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນ
ເພືຶ່ອນໍາຍຸກໄປສູ່ເວລາສຸດທ້າຍ ແລະ ບໍ່ມີຍຸກໃໝ່ອີກຕໍ່ໄປ, ແລ້ວຈໍາເປນຕ້ອງອະທິຖານສໍາລັບຍຸກຕໍ່
ໄປບ? ເຮົາຢ້ານວ່າບໍ່ຈໍາເປນ!
ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງຫາຍຢ່າງໃນການອະທິບາຍຂອງມະນຸດ. ແນ່ນອນ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີລ
ົ້ ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດ; ຫາກປາສະຈາກການພິຈາລະນາເພີຶ່ມເຕີມຢ່າງລະອຽດ, ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນກຈະ
ເຊືຶ່ອວ່າ ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນຖືກຕ້ອງ. ພວກເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ບວ່າແນວຄວາມຄິດດັົ່ງກ່າວໃນພຣະເຈົົ້າສາມອົງເປນພຽງ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດ? ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃດຂອງມະນຸດທີຶ່ສົມບູນ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ. ມີຄວາມບໍ່ບລິສຸດຢູ່ສະເ
ໝີ ແລະ ມະນຸດແມ່ນມີແນວຄິດຫາຍເກີນໄປ; ສິຶ່ງນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິຶ່ງຖືກສ້າງບໍ່ສາມາດ
ອະທິບາຍເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ມີຫາຍສິຶ່ງເກີນໄປໃນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ,
ທຸກສິຶ່ງມາຈາກເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຄິດ ເຊິຶ່ງຂັດກັບຄວາມຈິງ. ເຫດຜົນຂອງເຈົົ້າສາມາດວິເຄາະ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງທົົ່ວເຖິງບ? ເຈົົ້າສາມາດຮັບເອົາຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນພາລະກິດທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາບ?
ໍ່ ແມ່ນເຈົົ້າບ ທີຶ່ເປນມະນຸດຜູ້ທີຶ່ເຫັນຜ່ານທຸກສິຶ່ງ ຫື ແມ່ນພຣະເຈົົ້າເອງທີຶ່
ສາມາດເຫັນຕະຫອດໄປເປນນິດນິລັນ? ແມ່ນເຈົົ້າບ ທີຶ່ສາມາດເຫັນຈາກອະດີດຈົນເຖິງອະນາຄົດ
ຕະຫອດໄປເປນນິດ ຫື ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດເຮັດແບບນັົ້ນໄດ້? ເຈົົ້າຈະເວົົ້າແນວໃດ? ເຈົົ້າຈະ
ສົມຄວນອະທິບາຍພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ການອະທິບາຍຂອງເຈົົ້າແມ່ນອີງບົນພືົ້ນຖານຫຍັງ? ເຈົົ້າ
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ເປນພຣະເຈົົ້າບ? ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສິຶ່ງທັງປວງກໍ່ຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ. ບໍ່
ແມ່ນເຈົົ້າທີຶ່ເຮັດສິຶ່ງນີົ້, ແລ້ວເປນຫຍັງເຈົົ້າຈຶ່ງອະທິບາຍຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ? ບັດນີ,ົ້ ເຈົົ້າຈະສືບຕໍ່ເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບຢູ່ບ? ເຈົົ້າບໍ່ຄິດບໍ່ວ່າ ການເຊືຶ່ອແບບນັົ້ນແມ່ນມີພາລະຫາຍເກີນໄປ? ມັນ
ຈະເປນການດີທີຶ່ສຸດ ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວ, ບໍ່ແມ່ນໃນພຣະເຈົົ້າສາມພຣະອົງ. ມັນເປນ
ການດີທີຶ່ສຸດທີຶ່ຈະເປນແສງສະຫວ່າງ ເພາະວ່າ ພາລະຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຄືແສງສະຫວ່າງ.
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ພ າ ກທ ີສ ອງ

ບົດ ຄັດ ເລືອ ກຈາ ກພ ຣະ ທ ໍາ ຫ ັກ ຂອງພ ຣະ ເຈົົ້າ
ກ່ຽວກັບ ຂ່າ ວປະ ເສີດ ແ ຫ ່ງ ອາ ນາ ຈັກ

I. ອັນ ໃດຍິຶ່ງ ໃຫ ຍ່ກ ວ່າ ກັນ : ພ ຣະ ເຈົົ້າ ຫ ື ພ ຣະ ຄໍາ ພ ີ? ແ ມ່ນ ຫ ຍັງ ຄືຄ ວາ ມ
ສໍາ ພ ັນ ລະ ຫ ວ່າ ງ ພ ຣະ ເຈົົ້າ ແ ລະ ພ ຣະ ຄໍາ ພ ີ?
1. ເປນເວລາຫາຍປີ, ວິທີຄວາມເຊືຶ່ອຕາມປະເພນີຂອງຜູ້ຄົນ (ຂອງສາສະໜາຄຣິດ ເຊິຶ່ງເປນໜຶ່ງ
ໃນສາມສາສະໜາຫກ
ັ ຂອງໂລກ) ກຄືການອ່ານພຣະຄໍາພີ; ການໜີຈາກພຣະຄໍາພີບໍ່ແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ, ການໜີຈາກພຣະຄໍາພີແມ່ນຄວາມຄິດນອກຄອກ ແລະ ຄວາມເຫັນນອກຮີດ
ແລະ ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທີຶ່ຜູ້ຄົນອ່ານໜັງສືເຫັົ້ມອືນ
ຶ່ ໆ, ພືົ້ນຖານຂອງໜັງສືເຫົົ່ານີົ້ກຕ້ອງເປນການ
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ແລ້ວເຈົົ້າຕ້ອງ
ອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະ ນອກຈາກພຣະຄໍາພີແລ້ວ ເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່ນະມັດສະການໜັງສືໃດທີຶ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບພຣະຄໍາພີ. ຖ້າເຈົົ້າເຮັດແບບນັົ້ນ ແລ້ວເຈົົ້າກກໍາລັງທລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ຕັົ້ງແຕ່ເວລາທີມ
ຶ່ ີພຣະຄໍາ
ພີ, ຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າຂອງຜູ້ຄົນແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະຄໍາພີ. ແທນທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ຜູ້ຄົນ
ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ມັນດີກວ່າທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຊືຶ່ອໃນພຣະຄໍາພີ; ແທນທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາ
ໄດ້ເລີຶ່ມອ່ານພຣະຄໍາພີ, ມັນດີກວ່າທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເລີຶ່ມເຊືຶ່ອໃນພຣະຄໍາພີ; ແລະ ແທນທີຈ
ຶ່ ະ
ເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ, ມັນດີກວ່າທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນ
ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະຄໍາພີ. ໃນລັກສະນະນີົ້, ຜູ້ຄົນນະມັດສະການພຣະຄໍາພີຄືກັບວ່າມັນເປນພຣະເຈົົ້າ, ຄື
ກັບວ່າມັນເປນເລືອດເນືົ້ອແຫ່ງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການສູນເສຍມັນໄປກຈະເທົົ່າກັບວ່າເປນ
ການສູນເສຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຄົນເຫັນພຣະຄໍາພີເປນສິຶ່ງທີຶ່ສູງສົົ່ງເທົົ່າກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງມີ
ຄົນທີຶ່ເຫັນພຣະຄໍາພີສູງສົົ່ງກວ່າພຣະເຈົົ້າອີກດ້ວຍ. ຖ້າຜູ້ຄົນປາສະຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ, ຖ້າພວກເຂົາບສ
ໍ່ າມາດຮູ້ສກເຖິງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາກສາມາດສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດໄດ້ ແຕ່
ທັນທີທີຶ່ພວກເຂົາສູນເສຍພຣະຄໍາພີ ຫື ສູນເສຍບົດ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໂດດເດັົ່ນໃນພຣະຄໍາພີ ແລ້ວມັນກ
ເທົົ່າກັບວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ສູນເສຍຊີວິດໄປ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ທັນທີທີຶ່ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອໃນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ພວກ
ເຂົາກເລີຶ່ມອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະ ທ່ອງຂົ້ນໃຈຂພ
ໍ້ ຣະຄໍາພີ ແລະ ຍິຶ່ງພວກເຂົາສາມາດທ່ອງຂົ້ນໃຈຂໍ້ພຣະ
ຄໍາພີໄດ້ຫາຍສໍໍ່າໃດ ສິຶ່ງນີກ
ົ້ ຍິຶ່ງພິສູດວ່າ ພວກເຂົາຮັກພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ແລະ ມີຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່
ຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ຄົນທີຶ່ໄດ້ອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະ ສາມາດເວົົ້າກ່ຽວກັບມັນໃຫ້ກັບຄົນອືຶ່ນຟງແມ່ນອ້າຍ
ເອືົ້ອຍນ້ອງທີຶ່ດີທຸກຄົນ. ໃນເວລາຫາຍປີເຫົົ່ານີົ້, ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ຄວາມຊືຶ່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນຖືກວັດແທກຕາມຂອບເຂດຂອງຄວາມເຂົາົ້ ໃຈພຣະຄໍາພີຂອງພວກເຂົາ. ຄົນສ່ວນຫາຍບໍ່
ເຂົົ້າໃຈເລີຍວ່າ ເປນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຄວນເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ຫື ຈະເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າແນວໃດ ແລະ ບໍ່
ເຮັດຫຍັງເລີຍນອກຈາກຄົົ້ນຫາຮ່ອງຮອຍຢ່າງຕາບອດເພືຶ່ອຖອດຄວາມໝາຍໃນບົດພຣະຄໍາພີ. ຜູ້ຄົນ
ບໍ່ເຄີຍສະແຫວງຫາທິດທາງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຈັກເທືຶ່ອ; ຕະຫອດຜ່ານມາ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍນອກຈາກສກສາ ແລະ ຄົົ້ນຫາຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາພີຢ່າງເອົາເປນເອົາ
ຕາຍ ແລະ ບໍ່ມີໃຜໄດ້ພົບພາລະກິດທີຶ່ໃໝ່ກວ່າຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ເຊິຶ່ງຢູ່ນອກພຣະຄໍາພີ. ບໍ່ມີ
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ໃຜເຄີຍໜີຈາກພຣະຄໍາພີ ຫື ພວກເຂົາບໍ່ກ້າເຮັດແບບນັົ້ນ. ຜູ້ຄົນໄດ້ສກສາພຣະຄໍາພີເປນເວລາຫາຍ
ປີ, ພວກເຂົາໄດ້ສະເໜີຄໍາອະທິບາຍຫາຍຢ່າງ ແລະ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫວງຫາຍ; ພວກເຂົາຍັງ
ມີຄວາມຄິດເຫັນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ ເຊິຶ່ງພວກເຂົາໂຕ້ຖຽງກັນໂດຍບໍ່ສິົ້ນສຸດ ຈົນເຖິງ
ຂັົ້ນທີຶ່ວ່າໄດ້ມີຫາຍກວ່າສອງພັນນິກາຍທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຖືກກໍ່ຕັົ້ງຂົ້ນໃນປດຈຸບັນ. ພວກເຂົາທັງໝົດ
ຕ້ອງການຄົົ້ນພົບການອະທິບາຍທີຶ່ພິເສດບາງຢ່າງ ຫື ຄວາມລກລັບທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງໃນພຣະຄໍາພີ, ພວກ
ເຂົາຕ້ອງການຄົົ້ນຫາມັນ ແລະ ຄົົ້ນຫາເບືົ້ອງຫັງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນອິດສະຣາເອນ ຫື
ເບືົ້ອງຫັງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນຢູດາຍ ຫື ຄວາມລກລັບຫາຍກວ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກເລີຍ.
ການເຂົົ້າຫາພຣະຄໍາພີຂອງຜູ້ຄົນແມ່ນເປນຄວາມຫົງໄຫ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຊັດ
ເຈນຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງລາວພາຍໃນ ຫື ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄໍາພີ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ໃນປດຈຸບັນ
ຜູ້ຄົນຍັງມີຄວາມຮູ້ສກທີບ
ຶ່ ໍ່ສາມາດພັນລະນາໄດ້ເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນ ເມືຶ່ອເວົົ້າເຖິງພຣະຄໍາພີ ແລະ
ພວກເຂົາຍັງຫົງໄຫມັນ ແລະ ມີຄວາມເຊືຶ່ອມັນຫາຍຂົ້ນ. ໃນປດຈຸບັນ ທຸກຄົນຕ້ອງການຄົົ້ນຫາຄໍາ
ທໍານາຍຂອງພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໃນພຣະຄໍາພີ, ພວກເຂົາຕ້ອງການຄົົ້ນພົບວ່າ ມີພາລະກິດ
ຫຍັງແດ່ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກະທໍາໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄືໝາຍສໍາຄັນສໍາລັບຍຸກສຸດ
ທ້າຍ. ດ້ວຍລັກສະນະນີົ້ ການນະມັດສະການພຣະຄໍາພີຂອງພວກເຂົາຍິຶ່ງກາຍມາເປນການເອົາຈິງເອົາ
ຈັງຂົ້ນໄປອີກ ແລະ ຍິງຶ່ ໃກ້ຮອດຍຸກສຸດທ້າຍຫາຍສໍໍ່າໃດ ພວກເຂົາຍິຶ່ງມີຄວາມເຊືຶ່ອຖືຢ່າງຕາບອດໃນ
ຄໍາທໍານາຍຂອງພຣະຄໍາພີຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ ໂດຍສະເພາະສິຶ່ງທີຶ່ກ່ຽວກັບຍຸກສຸດທ້າຍ. ດ້ວຍຄວາມເຊືຶ່ອຢ່າງ
ຕາບອດແບບດັົ່ງກ່າວໃນພຣະຄໍາພີ, ດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈແບບດັົ່ງກ່າວໃນພຣະຄໍາພີ, ພວກເຂົາບໍ່ມີ
ຄວາມປາຖະໜາທີຶ່ຈະສະແຫວງຫາພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດເລີຍ. ໃນແນວຄິດຂອງຜູ້ຄົນ
ພວກເຂົາຄິດວ່າ ມີພຽງແຕ່ພຣະຄໍາພີເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດນໍາມາສູ່ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ໄດ້; ມີພຽງແຕ່ໃນພຣະຄໍາພີເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ພວກເຂົາຈະຄົົ້ນພົບຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້; ມີພຽງແຕ່
ໃນພຣະຄໍາພີເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ມີຄວາມລກລັບແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າລີົ້ລັບຢູ່; ມີພຽງພຣະຄໍາພີເທົາົ່ ນັົ້ນ
ບໍ່ມີໜັງສືເຫມ
ັົ້ ອືຶ່ນ ຫື ບຸກຄົນອືຶ່ນ ທີຶ່ສາມາດອະທິບາຍທຸກສິຶ່ງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດທັງ
ໝົດຂອງພຣະອົງ; ພຣະຄໍາພີສາມາດນໍາພາລະກິດແຫ່ງສະຫວັນມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້; ແລະ ພຣະ
ຄໍາພີທັງສາມາດເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນ ແລະ ສິົ້ນສຸດຍຸກຕ່າງໆ. ດ້ວຍແນວຄິດເຫົົ່ານີົ້, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມປາຖະໜາ
ທີຶ່ຈະຄົົ້ນຫາພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ບໍ່ວ່າ ພຣະຄໍາພີຈະເປນປະໂຫຍດໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນອະດີດຫາຍສໍໍ່າໃດກຕາມ, ມັນໄດ້ກາຍມາເປນອຸປະສັກຕໍ່ພາລະກິດຫ້າສຸດຂອງພຣະອົງ.
ຫາກປາສະຈາກພຣະຄໍາພີ ຜູ້ຄົນສາມາດຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນບ່ອນອືຶ່ນໄດ້, ແຕ່
ໃນປດຈຸບັນ ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງແມ່ນມີແຕ່ໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ການຂະຫຍາຍພາລະກິດຫາ້
ສຸດຂອງພຣະອົງຈຶ່ງກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ຫຍຸ້ງຍາກສອງເທົົ່າ ແລະ ຍາກລໍາບາກຈົນບໍ່ສາມາດແມ່ນແຕ່ຈະ
ກ້າວຂາໄດ້. ທຸກຢ່າງເປນແບບນີົ້ກຍ້ອນບົດ ແລະ ຄໍາເວົົ້າເຊິຶ່ງເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກດີຈາກພຣະຄໍາພີ ພ້ອມທັງ
ຄໍາທໍານາຍທີຶ່ຫາກຫາຍໃນພຣະຄໍາພີ. ພຣະຄໍາພີໄດ້ກາຍມາເປນຮູບເຄົາລົບບູຊາໃນຄວາມຄິດຂອງ
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ມະນຸດ, ມັນໄດ້ກາຍເປນປິດສະໜາໃນສະໝອງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຊືຶ່ອເລີຍວ່າ
ພຣະເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຢູ່ນອກພຣະຄໍາພີ, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຊືຶ່ອວ່າ ຜູ້ຄົນສາມາດຄົົ້ນ
ພົບພຣະເຈົົ້າຢູ່ນອກພຣະຄໍາພີ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດແຍກອອກ
ຈາກພຣະຄໍາພີໃນລະຫວ່າງພາລະກິດສຸດທ້າຍ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່ໄດ້. ນີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດຄິດ
ເຖິງໄດ້; ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຊືຶ່ອມັນໄດ້ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການກ່ຽວກັບມັນໄດ້.
ພຣະຄໍາພີໄດ້ກາຍມາເປນອຸປະສັກທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນການຍອມຮັບຂອງຜູ້ຄົນຕໍ່ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ເປນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂະຫຍາຍພາລະກິດໃໝ່ນີົ້ຂອງພຣະອົງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ໃນປດຈຸບັນ, ຜູ້ຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະຄໍາພີຄືພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າກຄືພຣະຄໍາພີ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະທໍາທຸກຂໍ້ທີຶ່ຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີກຄືພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ
ພຣະທໍາທັງໝົດເຫົົ່ານັົ້ນແມ່ນຖືກກ່າວໂດຍພຣະອົງ. ທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງຄິດວ່າ ເຖິງແມ່ນ ໜັງ
ສືຫົກສິບຫົກເຫັົ້ມໃນພຣະສັນຍາເດີມ ແລະ ໃໝ່ໄດ້ຖືກຂຽນຂົ້ນໂດຍມະນຸດ, ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນໄດ້
ຮັບການດົນບັນດານໃຈຈາກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນການບັນທກເຖິງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ນີົ້ແມ່ນການເຂົົ້າໃຈທີຶ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງມະນຸດ ແລະ ມັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈິງທັງໝົດ. ຄວາມຈິງ
ແລ້ວ ນອກຈາກໜັງສືແຫ່ງການທໍານາຍ, ພຣະສັນຍາເດີມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການບັນທກທາງ
ປະຫວັດສາດ. ຈົດໝາຍໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ບາງສະບັບກມາຈາກປະສົບການຂອງມະນຸດ ແລະ ບາງ
ສະບັບກມາຈາກແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ຕົວຢ່າງ ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລເກີດຈາກ
ພາລະກິດຂອງມະນຸດຄົນໜຶ່ງ , ທຸກຂໍ້ຄວາມທັງໝົດແມ່ນເປນຜົນມາຈາກແສງສະຫວ່າງຂອງ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຖືກຂຽນຂົ້ນເພືຶ່ອຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ເປນຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງການຕັກເຕືອນ
ແລະ ການຊູໃຈສໍາລັບອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງໃນຄຣິສຕະຈັກ. ພວກມັນບໍ່ແມ່ນພຣະທໍາທີຶ່ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດໄດ້ກ່າວໄວ້ ເພາະໂປໂລບໍ່ສາມາດກ່າວແທນພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ ແລະ ເພິຶ່ນກບໍ່ໄດ້ເປນຜູ້
ປະກາດພຣະທໍາ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ເພິຶ່ນຈະເຫັນນິມິດທີຶ່ໂຢຮັນໄດ້ເຫັນ. ຈົດໝາຍຂອງເພິຶ່ນຖືກຂຽນຂົ້ນ
ສໍາລັບຄຣິສຕະຈັກເອເຟໂຊ, ຟີລາເດັນເຟຍ, ກາລາເຕຍ ແລະ ຄຣິສຕະຈັກອືຶ່ນໆ... ຖ້າຜູ້ຄົນເຫັນຈົດ
ໝາຍ ຫື ຄໍາເວົົ້າຂອງໂປໂລເປນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ບູຊາສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນໃຫ້ເປນ
ພຣະເຈົົ້າ, ສາມາດເວົົ້າໄດ້ພຽງຄໍາດຽວວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກແຍກແຍະເລີຍ. ຖ້າຈະເວົົ້າໃຫ້ແຮງກວ່າ
ນັົ້ນ, ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ແມ່ນພຽງການໝິຶ່ນປະໝາດບ? ມະນຸດຈະສາມາດເວົົ້າແທນພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຜູ້
ຄົນສາມາດຂາບກົົ້ມລົງຕໜ
ໍ່ ້າບົດບັນທກຂອງເພິຶ່ນ ແລະ ຄໍາເວົົ້າທີຶ່ເພິຶ່ນເວົົ້າ ຄືກັບວ່າສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນເປນ
ໜັງສືສັກສິດ ຫື ເປນໜັງສືຈາກສະຫວັນໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດສາມາດກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້
ງ່າຍດາຍແບບນັົ້ນແທ້ບ? ມະນຸດຈະສາມາດເວົົ້າແທນພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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3. ເຖິງກັບມີຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອອີກວ່າ ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າອາດເປນແນວໃດກຕາມ ມັນຕ້ອງ
ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍຄໍາທໍານາຍ ແລະ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ ທຸກຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຫົວໃຈທີຶ່ “ແທ້ຈິງ” ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ; ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ
ກບໍ່ສາມາດເປນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ມັນບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງງ່າຍທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົົ້າ.
ນອກຈາກຫົວໃຈທີຶ່ໂງ່ຈາ້ ຂອງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດແຫ່ງການກະບົດທີຶ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຕົນ
ເອງ ແລະ ຄວາມທະນົງຕົນ, ມັນຍິຶ່ງຍາກຫາຍຂນ
ົ້ ສໍາລັບເຂົາທີຶ່ຈະຍອມຮັບເອົາພາລະກິດໃໝ່
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດບໍ່ກວດສອບພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ຫື ບໍ່ຍອມຮັບມັນ
ດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ; ກົງກັນຂ້າມ ເຂົານໍາໃຊ້ທ່າທີທີຶ່ດູຖູກ ໃນຂະນະທີຶ່ເຂົາລຖ້າການ
ເປີດເຜີຍ ແລະ ການຊີົ້ນໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການປະພດຂອງຄົນທີຶ່ກະບົດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ
ບ? ມະນຸດປະເພດນີົ້ຈະສາມາດຮັບການເຫັນພ້ອມຈາກພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດທີຶ່ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າໃນແນວຄິດຂອງເຂົາຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງໄດ້
ແນວໃດ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ໃນລະຫວ່າງຍຸກຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະເຢຊູນໍາພາຊາວຢິວ ແລະ ທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງ
ໂດຍອີງຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ຢູ່ໃນພຣະອົງໃນເວລານັົ້ນ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖພ
ື ຣະຄໍາ
ພີເປນຫັກພືົ້ນຖານໃນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາ ແຕ່ຊົງກ່າວຕາມພາລະກິດຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈ
ກັບສິຶ່ງທີຶ່ພຣະຄໍາພີກ່າວ ຫື ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຄົົ້ນຫາເສັົ້ນທາງເພືຶ່ອນໍາພາຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຈາກພຣະ
ຄໍາພີ. ເລີຶ່ມຕັົ້ງແຕ່ຕອນທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດ, ພຣະອົງເຜີຍແຜ່ຫນ
ົ ທາງແຫ່ງຄວາມສໍານກຜິດ
ເຊິຶ່ງເປນພຣະທໍາທີຶ່ບໍ່ເຄີຍກ່າວເຖິງໃນຄໍາທໍານາຍຂອງພຣະສັນຍາເດີມຢ່າງແນ່ນອນ. ບໍ່ພຽງ
ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດຕາມພຣະຄໍາພີເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ພຣະອົງຍັງນໍາເສັົ້ນທາງໃໝ່ອີກດ້ວຍ ແລະ ປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃໝ່. ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍອ້າງອິງເຖິງພຣະຄໍາພີເວລາທີຶ່ພຣະອົງເທດສະໜາ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດສິຶ່ງອັດສະຈັນໃນການຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີ
ຮ້າຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ຄໍາສັົ່ງສອນຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິດອໍານາດ ແລະ ລິດ
ອໍານາດຂອງພຣະອົງກໍ່ເກີນມະນຸດທີຶ່ຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດເຊັົ່ນກັນ. ພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃໝ່ກວ່າຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ເຖິງແມ່ນມີຫາຍຄົນທີຶ່ຕັດສິນລົງໂທດພຣະອົງໂດຍ
ໃຊ້ພຣະຄໍາພີ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນຍັງໃຊ້ພຣະສັນຍາເດີມເພືຶ່ອຄງພຣະອົງທີໄຶ່ ມ້ກາງແຂນ, ແຕ່
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກຍັງເໜືອກວ່າພຣະສັນຍາເດີມຢູ່ດີ; ຖ້າມັນບໍ່ເປນແບບນັົ້ນ ແລ້ວເປນຫຍັງຜູ້
ຄົນຈຶ່ງຄງພຣະອົງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ? ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການເວົົ້າຫຍັງໃນພຣະສັນຍາເດີມ
ກ່ຽວກັບການສັົ່ງສອນຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພຣະອົງໃນການຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ
ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍບ? ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອນໍາເສັົ້ນທາງໃໝ່, ມັນບໍ່ແມ່ນການ
ເລີຶ່ມຕົົ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພຣະຄໍາພີຢ່າງຕັງົ້ ໃຈ ຫື ຖິົ້ມພຣະສັນຍາເດີມຢ່າງຕັງົ້ ໃຈ. ພຣະອົງພຽງແຕ່ມາເພືຶ່ອ
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ປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ເພືຶ່ອນໍາພາລະກິດໃໝ່ມາສູ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ກະຫາຍຫາ ແລະ
ສະແຫວງຫາພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອອະທິບາຍພຣະສັນຍາເດີມ ຫື ດໍາລົງພາລະກິດຂອງພຣະ
ສັນຍາເດີມ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ບໍ່ແມ່ນ
ພາລະກິດທີຶ່ຍດຖືພຣະຄໍາພີເປນພືົ້ນຖານ; ພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ມາເພືຶ່ອປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຄວນ
ປະຕິບັດ. ສະນັົ້ນ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄໍາທໍານາຍໃນພຣະສັນຍາເດີມ ຫື ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພຣະອົງປະຕິບັດສິຶ່ງທີຶ່ພຣະ
ສັນຍາເດີມກ່າວໄວ້, ພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈວ່າ ມັນເຫັນພ້ອມກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ຫື ບ ແລະ ບໍ່
ສົນໃຈວ່າ ຄົນອືຶ່ນຮູ້ຈັກຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ຫື ພວກເຂົາຕັດສິນລົງໂທດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແນວໃດ. ພຣະອົງພຽງແຕ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຄວນເຮັດ ເຖິງ
ແມ່ນຫາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ຄໍາທໍານາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາໃນພຣະສັນຍາເດີມເພືຶ່ອຕັດສິນ
ລົງໂທດພຣະອົງ. ສໍາລັບຜູ້ຄົນແລ້ວ ມັນເບິຶ່ງຄືກັບວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ມີຫັກພືົ້ນຖານ ແລະ
ມີຫາຍຢ່າງທີຶ່ບໍ່ຖືກກັນກັບການບັນທກໃນພຣະສັນຍາເດີມ. ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງມະນຸດບ?
ຕ້ອງນໍາໃຊ້ທິດສະດີກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ແລ້ວພຣະເຈົົ້າຕ້ອງເຮັດພາລະກິດຕາມຄໍາທໍານາຍ
ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາບ? ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ສິງຶ່ ໃດຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າກັນ: ພຣະເຈົົ້າ ຫື ພຣະຄໍາພີ? ເປນ
ຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດພາລະກິດຕາມພຣະຄໍາພີ? ມັນເປນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີສິດໃຫຍ່ກວ່າພຣະຄໍາ
ພີບ? ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດອອກຈາພຣະຄໍາພີ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດອືຶ່ນໄດ້ບ? ເປນຫຍັງພຣະເຢຊູ
ແລະ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ? ຖ້າພຣະອົງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວັນຊະບາໂຕ
ແລະ ພຣະບັນຍັດແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມ, ເປນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງບໍ່ຮັກສາວັນຊະບາໂຕຫັງຈາກທີຶ່ພຣະອົງ
ສະເດັດມາ ແຕ່ກງົ ກັນຂ້າມ ພຣະອົງລ້າງຕີນ, ຜ້າຄຸມຫົວ, ຫັກເຂົົ້າຈີຶ່ ແລະ ດືຶ່ມເຫົົ້າແວງ? ທຸກສິງຶ່ ທີຶ່
ກ່າວມານີົ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພຣະບັນຍັດແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມບໍ່ແມ່ນບ? ຖ້າພຣະເຢຊູນັບຖືພຣະສັນຍາເດີມ,
ເປນຫຍັງ ພຣະອົງຈຶ່ງຝ່າຝືນຫັກຄໍາສອນເຫົ່ົານີົ້ ? ເຈົົ້າຄວນຮູ້ຈັກວ່າ ສິຶ່ງໃດມາກ່ອນ ພຣະເຈົົ້າ ຫື
ພຣະຄໍາພີ! ເມືຶ່ອເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າແຫ່ງວັນຊະບາໂຕ, ພຣະອົງບໍ່ສາມາດເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ
ແຫ່ງພຣະຄໍາພີບ?
... ສະນັົ້ນ, ພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວວ່າ “ຈົົ່ງຢ່າຄິດວ່າເຮົາມາເພືຶ່ອທໍາລາຍພຣະບັນຍັດ ຫື ຜູ້
ປະກາດພຣະທໍາ, ເຮົາບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອທໍາລາຍ ແຕ່ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ”. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ອີງຕາມສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ, ມີຄໍາສັົ່ງສອນຫາຍຢ່າງທີຶ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍ. ໃນວັນຊະບາໂຕ ເມືຶ່ອພຣະອົງພາ
ພວກສາວົກຜ່ານທົົ່ງນາ, ພວກເຂົາກເດັດ ແລະ ກິນຮວງເຂົົ້າ; ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ
ແລະ ກ່າວວ່າ “ບຸດມະນຸດແມ່ນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າແຫ່ງວັນຊະບາໂຕ”. ໃນເວລານັົ້ນ ຕາມກົດລະບຽບ
ຂອງຊາວອິດສະຣາເອນແລ້ວ, ໃຜກຕາມທີຶ່ບໍ່ຮັກສາວັນຊະບາໂຕຈະຖືກລົງໂທດແກວ່ງຫີນໃສ່ຈົນ
ຕາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ ຫື ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຢໂຮວາໃນລະຫວ່າງເວລາແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມ.
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ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູກະທໍາໃຫຍ່ກວ່າພຣະບັນຍັດແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມ, ມັນສູງສົົ່ງ
ກວ່າພຣະບັນຍັດ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພຣະບັນຍັດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້
ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມພຣະບັນຍັດແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມ, ແລະ ໄດ້ທໍາລາຍຄໍາສັົ່ງສອນເຫົົ່ານັົ້ນແລ້ວ.
ແຕ່ຊາວອິດສະຣາເອນຍດຕິດກັບພຣະຄໍາພີຢ່າງດຸເດືອດ ແລະ ກ່າວໂທດພຣະເຢຊູ, ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການ
ປະຕິເສດພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູບ? ມືົ້ນ,ີົ້ ໂລກແຫ່ງສາສະໜາຍັງຍດຕິດກັບພຣະຄໍາພີຢ່າງດຸເດືອດ
ແລະ ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ “ພຣະຄໍາພີເປນໜັງສືທີຶ່ສັກສິດ ແລະ ຕ້ອງອ່ານພຣະຄໍາພີ”. ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ
“ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຕ້ອງດາລົງຕະຫອດໄປ, ພຣະສັນຍາເດີມແມ່ນຄໍາໝັົ້ນສັນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ກັບຊາວອິດສະຣາເອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຖິົ້ມໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາວັນຊະບາໂຕຢູ່ສະເໝີ!” ພວກເຂົາ
ບໍ່ເປນຕາຫົວຂວັນບ? ເປນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງບໍ່ຮັກສາວັນຊະບາໂຕ? ພຣະອົງກໍາລັງເຮັດບາບບ?
ແມ່ນໃຜສາມາດເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງຕ່າງໆເຫົົ່ານັົ້ນຢ່າງຖີຶ່ຖວ
້ ນ?
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ຖ້ອຍຄໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນເວລານັົ້ນບໍ່ໄດ້ຍດຖືຕາມທິດສະດີ ແລະ ພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕາມພາລະກິດແຫ່ງກົດບັນຍັດຂອງພຣະສັນຍາເດີມ. ມັນຖືກ
ປະຕິບັດອີງຕາມພາລະກິດທີຶ່ຄວນປະຕິບັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພຣະອົງປະຕິບັດອີງຕາມພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ນໍາມາ, ຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ຕາມພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ; ພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມກົດບັນຍັດຂອງພຣະສັນຍາເດີມ. ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ພຣະອົງເຮັດທີຶ່ອີງຕາມກົດ
ບັນຍັດແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄໍາເວົົ້າ
ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ. ແນ່ນອນ ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນປະຕິບັດເພືຶ່ອ
ສໍາເລັດຕາມການທໍານາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາໃນຍຸກບູຮານ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ຕາມຄໍາສັົ່ງສອນ ຫື ພະຍາຍາມເຂົົ້າໃຈຄໍາພາຍາກອນຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາໃນຍຸກບູຮານ. ແຕ່ການ
ກະທໍາຂອງພຣະອົງກບໍ່ໄດ້ທໍາລາຍການພະຍາກອນຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາໃນຍຸກບູຮານ ຫື ພວກມັນ
ບໍ່ໄດ້ລົບກວນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນໜ້ານັົ້ນ. ຈຸດສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່
ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັົ່ງສອນຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ແຕ່ເປນການປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງເອງ
ຄວນປະຕິບັດ. ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ ຫື ຜູ້ຮູ້ເຫດການລ່ວງໜ້າ, ແຕ່ເປນຜູ້ປະຕິບັດ ຜູ້ທີຶ່
ມາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງເຈດຕະນາຈະປະຕິບັດແທ້ໆ ແລະ ພຣະອົງມາເພືຶ່ອເລີມ
ຶ່ ຍຸກໃໝ່
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. ແນ່ນອນ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູມາເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາເວົົ້າຫາຍຂໍ້ທີຶ່ຜູ້ປະກາດພຣະທໍາໃນຍຸກບູຮານໃນພຣະ
ສັນຍາເດີມນັົ້ນສໍາເລັດລົງເຊັົ່ນກັນ ພາລະກິດຂອງປດຈຸບັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການທໍານາຍຂອງຜູ້
ປະກາດພຣະທໍາໃນຍຸກບູຮານໃນພຣະສັນຍາເດີມສໍາເລັດລົງເຊັົ່ນກັນ. ມັນເປນພຽງແຕ່ວ່າ ເຮົາບໍ່
ໄດ້ຍດຖືຕາມ “ກາລານຸກົມເກົົ່າໆສີເຫືອງ” ນັົ້ນ, ເທົົ່ານັົ້ນເອງ. ຍ້ອນມີພາລະກິດຫາຍຢ່າງອີກທີຶ່ເຮົາ
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ຕ້ອງປະຕິບັດ, ມີພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ອີກທີຶ່ເຮົາຕ້ອງເວົົ້າກັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດນີົ້ ແລະ ພຣະທໍາເຫົົ່າ
ນີົ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍກວ່າການອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມຈາກພຣະຄໍາພີ, ເພາະພາລະກິດດັົ່ງກ່າວບໍ່ມີຄວາມ
ໝາຍ ຫື ຄຸນຄ່າທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຈົົ້າ ຫື ປ່ຽນແປງພວກເຈົົ້າໄດ້.
ເຮົາເຈດຕະນາທີຶ່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຂຄ
ໍ້ ວາມໃດໜຶ່ງຈາກພຣະຄໍາ
ພີ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກພຽງແຕ່ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄໍາເວົົ້າຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາໃນຍຸກບູຮານ
ທີຶ່ຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີສໍາເລັດລົງ, ແລ້ວຜູ້ໃດຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າກັນ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ຫື ຜູ້
ປະກາດພຣະທໍາເຫົ່ົານັົ້ນໃນຍຸກບູຮານ? ແທ້ຈິງແລ້ວ ຜູ້ປະກາດພຣະທໍາຄວບຄຸມພຣະເຈົົ້າບ ຫື
ພຣະເຈົົ້າຄວບຄຸມຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ? ເຈົົ້າຈະອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ວ່າແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ວ່າດ້ວຍເລືຶ່ອງຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຕົວຕົນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຸດປະສົງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ, ວິທີການທີຶ່ພຣະອົງໃຊ້ເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດແມ່ນປ່ຽນແປງ
ຕະຫອດເວລາ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າກປ່ຽນແປງເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຍິຶ່ງພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຂົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າກຍິຶ່ງທົົ່ວເຖິງຫາຍຂົ້ນ. ການ
ປ່ຽນແປງທີຶ່ສອດຄ່ອງກັນກເກີດຂົ້ນໃນອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດເຊັົ່ນກັນ ດ້ວຍການປຸກຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມັນແມ່ນຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ປ່ຽນແປງຢູ່ເປນປະຈໍາ, ຜູ້
ຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຄົນໂງ່ຈ້າເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຈຶ່ງກາຍ
ມາເປນຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ
ມະນຸດ ເພາະພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າເລີຍ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍເຮັດຊໍໍ້າ
ພາລະກິດແບບເກົົ່າ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງດໍາເນີນພາລະກິດແບບໃໝ່ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຢ່າງ
ກ້າວໜ້າ. ໃນເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດຕັດສິນພາລະກິດໃນ
ປດຈຸບັນຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນອະດີດໂດຍບໍ່ປ່ຽນແປງ, ມັນຈຶ່ງຍາກຫາຍ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະດໍາເນີນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຍຸກໃໝ່. ມະນຸດສ້າງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫາຍເກີນໄປ! ເຂົາມີການຄິດທີຶ່ມີຂອບເຂດຫາຍເກີນໄປ! ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່
ທຸກຄົນຈໍາກັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ. ເມືຶ່ອເຂົາອອກຈາກພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດກສູນເສຍຊີວິດ, ຄວາມຈິງ
ແລະ ພອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ມະນຸດກບໍ່ຍອມຮັບຊີວິດ ຫື ຄວາມຈິງເລີຍ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບພອນ
ອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດ. ມະນຸດທຸກຄົນຫວັງຈະໄດ້ຮັບພຣະເຈົົ້າ
ແຕ່ບໍ່ສາມາດອົດທົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບພາລະກິດໃ
ໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊືຶ່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງຢຸດຢູ່
ບ່ອນເກົົ່າຕະຫອດໄປ. ໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນເພືຶ່ອຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນ
ຕະຫອດໄປເປນນິດຈາກພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດຕາມກົດເກນ ແລະ ຕາບໃດທີຶ່ພວກເຂົາກັບໃຈ
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ແລະ ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະເປນທີຶ່ພໃຈຢູ່ສະເໝີ.
ພວກເຂົາມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດເປນພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດບັນຍັດ ແລະ
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອມະນຸດ; ມັນແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາເຊັົ່ນທີຶ່ຄິດວ່າ
ພຣະເຈົົ້າບໍ່ຄວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເໜືອກວ່າພຣະຄໍາພີໄດ້. ມັນເປນຍ້ອນຄວາມຄິດເຫັນເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ເປນ
ໂສ້ມັດພວກເຂົາຢ່າງແໜ້ນຕິດຢູ່ກັບກົດບັນຍັດແຫ່ງຍຸກເດີມ ແລະ ຄງພວກເຂົາໃສ່ກົດລະບຽບທີຶ່
ຕາຍ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດທີຶ່ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າໃນແນວຄິດຂອງເຂົາຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງໄດ້
ແນວໃດ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

7. ຊາວຢິວທຸກຄົນອ່ານພັນທະສັນຍາເດີມ ແລະ ຮູ້ຈັກເຖິງການທໍານາຍຂອງເອຊາຢາວ່າ
ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈະກໍາເນີດໃນຮາງຫຍ້າ. ແລ້ວເປນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຂົມ
ົ່ ເຫັງພຣະເຢຊູທັງທີຶ່ພວກ
ເຂົາກຮູ້ເຖິງເລືຶ່ອງນີົ້? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນທໍາມະຊາດທີຶ່ກະບົດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເປນການຂາດຄວາມຮູ້ໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ໃນເວລານັົ້ນ, ພວກຟາຣີຊາຍເຊືຶ່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ
ແຕກຕ່າງຈາກສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີຶ່ຖືກທໍານາຍໄວ້ ແລະ ຜູ້ຄົນໃນປດຈຸບັນ
ປະຕິເສດພຣະເຈົົ້າ ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍາພີ.
ແກ່ນແທ້ຂອງການກະບົດຂອງພວກເຂົາທີຶ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົົ້າອົງນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງດຽວກັນບ? ເຈົົ້າສາມາດ
ຍອມຮັບພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຄໍາຖາມບ? ຖ້າມັນແມ່ນພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລ້ວມັນກເປນກະແສທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຈົົ້າຄວນຍອມຮັບມັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ
ສົງໄສໃດໆ; ເຈົົ້າບໍ່ຄວນຊອກຫາ ແລະ ເລືອກສິຶ່ງທີຶ່ຈະຍອມຮັບ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົົ້າໃຈເພີຶ່ມ
ຂົ້ນກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຫາຍຂົ້ນຕໍ່ພຣະອົງ, ແລ້ວສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ໄດ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ໄດ້
ຖືກຮຽກຮ້ອງບ? ເຈົົ້າບໍ່ຕ້ອງຄົົ້ນຫາເພີຶ່ມເຕີມສໍາລັບການຢືນຢນຈາກພຣະຄໍາພີ; ຖ້າມັນຄືພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແລ້ວເຈົົ້າກຕ້ອງຍອມຮັບມັນ, ຍ້ອນເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອ
ຕິດຕາມພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ຄວນສືບຄົົ້ນພຣະອົງ. ເຈົົ້າບໍ່ຄວນສະແຫວງຫາຫັກຖານເພີຶ່ມເຕີມກ່ຽວ
ກັບເຮົາເພືຶ່ອພິສູດວ່າເຮົາເປນພຣະເຈົົ້າຂອງເຈົົ້າ, ແຕ່ເຈົົ້າຄວນແຍກແຍະວ່າ ເຮົາມີປະໂຫຍດສໍາລັບເຈົົ້າ
ຫື ບ, ນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີສ
ຶ່ ໍາຄັນທີຶ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົາົ້ ຄົົ້ນພົບຫັກຖານຫາຍຢ່າງທີຶ່ບໍ່ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໄດ້
ພາຍໃນພຣະຄໍາພີ, ມັນກບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາຢ່າງສົມບູນໄດ້. ເຈົົ້າພຽງແຕ່ອາໄສຢູ່
ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ໜ້າເຮົາ; ພຣະຄໍາພີບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ຈັກ
ເຮົາ ຫື ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກທີຶ່ເຈົົ້າມີຕໍ່ເຮົາເລິກເຊິຶ່ງຂົ້ນ... ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນແຕ່
ລະຍຸກມີຂອບເຂດທີຶ່ຊັດເຈນ; ພຣະອົງພຽງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກປດຈຸບັນ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດໃນ
ຂັົ້ນຕອນຖັດໄປຂອງພາລະກິດໃດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົາົ່ ນັົ້ນ, ພາລະກິດຕົວແທນ
ຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະຍຸກຈຶ່ງຈະຖືກນໍາມາໄວ້ຢູ່ທາງໜ້າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງສັນຍານກ່ຽວກັບຍຸກ
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ສຸດທ້າຍ, ເຖິງວິທີການອົດທົນ ແລະ ການຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນ, ການກັບໃຈ ແລະ ສາລະພາບ
ຄວາມຜິດ ແລະ ການແບກໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ອົດທົນຕໍ່ການທົນທຸກທລະມານ; ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍກ່າວ
ເຖິງວິທີທີຶ່ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຄວນເຂົົ້າຫາ ຫື ວິທທ
ີ ເຶ່ີ ຂົາຄວນສະແຫວງຫາເພືອ
ຶ່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນັົ້ນ ມັນຈະບໍ່ເປນຕາຫົວ ບທີຶ່ຈະຄົົ້ນຫາພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນພຣະຄໍາພີ? ເຈົົ້າສາມາດເບິຶ່ງຫຍັງໄດ້ ໂດຍການຍດຖືພຣະຄໍາພີໄວ້
ເທົົ່ານັົ້ນ? ບໍ່ວ່າຈະເປນນັກແປຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີ ຫື ນັກເທດສະໜາ ມີໃຜແດ່ທີຶ່ສາມາດທໍານາຍ
ພາລະກິດຂອງປດຈຸບັນໄດ້ລ່ວງໜ້າ?
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດທີຶ່ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າໃນແນວຄິດຂອງເຂົາຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງໄດ້
ແນວໃດ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

8. ພວກຟາຣີຊາຍທີຶ່ເປນຊາວຢິວໃຊ້ກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊເພືຶ່ອກ່າວໂທດພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາບໍ່
ສະແຫວງຫາຫົນທາງທີຈ
ຶ່ ະເຂົົ້າກັບພຣະເຢຊູໃນເວລານັົ້ນ, ແຕ່ພາກັນປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດ,
ປະຕິບັດຕາມຕົວອັກສອນຢ່າງເຂັົ້ມງວດ ຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ກ່າວຫາວ່າພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດ
ໃນພັນທະສັນຍາເດີມ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີອາ ແລ້ວໃນທີຶ່ສຸດ ພວກເຂົາກໍ່ຄງພຣະເຢຊູທີຶ່ໄຮ້ດຽງສາ
ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ທາດແທ້ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຫຍັງ? ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາ
ຫົນທາງເພືຶ່ອເຂົົ້າກັບຄວາມຈິງບ? ພວກເຂົາຫົງໄຫກັບພຣະທໍາທຸກຂໍ້ໃນພຣະຄໍາພີ ໃນຂະນະທີຶ່ບໍ່
ສົນໃຈຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ຫື ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການໃນພາລະກິດຂອງເຮົາ. ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ
ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ຍດຕິດກັບພຣະທໍາຢ່າງເຂັົ້ມງວດ; ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄົນ
ທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະຄໍາພີ. ໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາເປນໝາເຝົັ້າພຣະ
ຄໍາພີ. ເພືຶ່ອຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດຂອງພຣະຄໍາພີ, ເພືຶ່ອເຊີດຊູສັກສີຂອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ເພືຶ່ອປົກປ້ອງ
ຊືຶ່ສຽງຂອງພຣະຄໍາພີ, ພວກເຂົາເຮັດຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ຄງພຣະເຢຊູຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາໃສ່ໄມ້
ກາງແຂນ. ພວກເຂົາເຮັດສິຶ່ງນີົ້ພຽງແຕ່ເພືອ
ຶ່ ເຫັນແກ່ການປົກປ້ອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການ
ຮັກສາສະຖານະຂອງພຣະທໍາທຸກຂໍ້ໃນພຣະຄໍາພີໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງເລືອກທີຶ່ຈະປະຖິົ້ມອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຄືຶ່ອງບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບເພືຶ່ອກ່າວ
ລົງໂທດພຣະເຢຊູຜູ້ທີຶ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫັກຄໍາສອນໃນພຣະຄໍາພີຈົນຕາຍ. ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນລູກນ້ອງ
ຂອງພຣະທໍາທຸກໆຂໍ້ໃນພຣະຄໍາພີບ?
ແລ້ວຄົນໃນປດຈຸບັນນີົ້ເດ? ພຣະຄຣິດໄດ້ລົງມາເພືຶ່ອເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ, ແຕ່ພວກເຂົາເລືອກທີຶ່
ຈະຂັບໄລ່ພຣະອົງໃຫ້ອອກຈາກໂລກນີົ້ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາອາດໄດ້ຮັບສິດເຂົົ້າສູ່ສະຫວັນ ແລະ ເພືຶ່ອ
ຮັບພຣະຄຸນ. ພວກເຂົາເລືອກທີຶ່ຈະປະຕິເສດການມາເຖິງຂອງຄວາມຈິງຢ່າງສົມບູນເພືຶ່ອຮັກສາຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ພວກເຂົາເລືອກທີຈ
ຶ່ ະຄງພຣະຄຣິດຜູ້ທີຶ່ກັບມາເປນເນືົ້ອໜັງເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນອີກຄັົ້ງ ເພືອ
ຶ່ ຮັບຮອງການເປນຢູ່ຊົົ່ວນິດນິລັນຂອງພຣະຄໍາພີ... ມະນຸດຄົົ້ນຫາເພືຶ່ອທີຶ່ຈະສາມາດ
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ເຂົົ້າກັບພຣະທໍາ ແລະ ເຂົົ້າກັບພຣະຄໍາພີ, ແຕ່ບໍ່ມມ
ີ ະນຸດຄົນໃດມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາເພືຶ່ອສະແຫວງຫາ
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົົ້າກັບຄວາມຈິງ. ມະນຸດຫຽວເບິຶ່ງເຮົາທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ມີຄວາມກັງວົນ
ເປນພິເສດຕໍ່ການເປນຢູ່ຂອງເຮົາໃນສະຫວັນ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສົນໃຈເຮົາ ຜູ້ທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ຍ້ອນວ່າ
ເຮົາຜູ້ທີຶ່ອາໄສຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນເກີນໄປ. ຄົນທີຶ່ພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າ
ກັບພຣະທໍາໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ຄົນທີຶ່ພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາເພືຶ່ອເຂົົ້າກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍກໍ່ເປນ
ພາບທີຶ່ໜ້າສົມເພດຕໍ່ເຮົາ. ນັົ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົານະມັດສະການແມ່ນພຣະທໍາທີຶ່ຕາຍແລ້ວ
ແລະ ເປນພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດມອບຊັບສົມບັດທີຶ່ນັບບໍ່ຖ້ວນໃຫ້ກັບພວກເຂົາເທົົ່ານັົ້ນ; ສິຶ່ງທີຶ່ພວກ
ເຂົານະມັດສະການແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ວາງຕົນເອງຢູໃ່ ນຄວາມເມດຕາຂອງມະນຸດ ເຊິຶ່ງເປນພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີ
ຕົວຕົນຢູ່ຈິງ. ແລ້ວມະນຸດແບບນັົ້ນຈະສາມາດຮັບຫຍັງໄດ້ແດ່ຈາກເຮົາ? ມະນຸດຕ້ອຍຕໍໍ່າເກີນໄປ
ສໍາລັບພຣະທໍາ. ຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ, ຄົນທີຶ່ມີແຕ່ຮຽກຮ້ອງຢ່າງບໍ່ມຂ
ີ ີດຈໍາກັດ, ຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກ
ສໍາລັບຄວາມຈິງ, ຄົນທີກ
ຶ່ ະບົດຕໍ່ເຮົາ, ພວກເຂົາຈະສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຄວນສະແຫວງຫາຫົນທາງທີຶ່ຈະເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

9. ມີຄົນທີຶ່ເວົົ້າວ່າ ພວກເຂົາສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ ແຕ່ທຸກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນນະມັດສະການພະທຽມ
ທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່ານາມຂອງເຮົາບລິສຸດ, ພວກເຂົາກໍ່ຍັງຍ່າງຕາມ
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບເຮົາ ແລະ ຄໍາເວົົ້າຂອງພວກເຂົາກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອວດດີ ແລະ
ຄວາມໝັົ້ນໃຈໃນຕົນເອງ. ນີົ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ໃນສ່ວນເລິກແລ້ວ ພວກເຂົາທຸກຄົນຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ແລະ ບໍ່
ສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້. ໃນແຕ່ລະມືົ້ ພວກເຂົາສະແຫວງຫາຮ່ອງຮອຍຂອງເຮົາຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ
ສຸ່ມຊອກຫາຂໍ້ຄວາມທີຶ່ “ເໝາະສົມ” ເຊິຶ່ງພວກເຂົາກັນອ່ານ ແລະ ທ່ອງຂໍ້ຄວາມພຣະຄໍາເຫົົ່ານັົ້ນໂດຍ
ບໍ່ຢຸດເຊົາ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍວ່າຈະສາມາດເຂົາົ້ ກັບເຮົາໄດ້ແນວໃດ ຫື ການຕໍ່ຕ້ານເຮົາໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ອ່ານຂໍ້ພຣະຄໍາຢ່າງຫັບຫູຫັບຕາ. ພາຍໃນພຣະຄໍາພີ, ພວກເຂົາ
ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍທີຶ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ເອົາອອກ
ມາເບິຶ່ງໄດ້ໃນເວລາຫວ່າງ. ພວກເຂົາເຊືຶ່ອໃນການເປນຢູ່ຂອງເຮາພຽງແຕ່ພາຍໃນຂອບເຂດພຣະຄໍາພີ
ເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ພວກເຂົາທຽບເຮົາໂດຍເທົົ່າກັບພຣະຄໍາພີ; ຖ້າປາສະຈາກພຣະຄໍາພີ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ມີເຮົາ
ແລະ ຖ້າປາສະຈາກເຮົາກໍ່ບໍ່ມີພຣະຄໍາພີ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈກັບການເປນຢູ່ ຫື ການກະທໍາຂອງເຮົາ,
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາອຸທິດຕົນ ແລະ ໃສ່ໃຈເປນພິເສດຫາຍກັບທຸກຂຄ
ໍ້ ວາມໃນພຣະຄໍາພີ. ພວກ
ເຂົາທຸກຄົນເຖິງກັບເຊືຶ່ອວ່າ ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາປາດຖະໜາຢາກເຮັດ ນອກຈາກມັນຈະຖືກ
ທໍານາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນຂໍ້ພຣະຄໍາພ. ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຂໍ້ຄວາມພຣະຄໍາຫາຍເກີນໄປ.
ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາເຫັນພຣະທໍາ ແລະ ການສະແດງອອກເປນສິຶ່ງສໍາຄັນເກີນໄປ ຈົນເຖິງ
ຂອບເຂດທີຶ່ພວກເຂົາໃຊ້ຂໍ້ພຣະຄໍາເພືຶ່ອວັດແທກພຣະທໍາທຸກຂໍ້ທີຶ່ເຮົາເວົົ້າ ແລະ ຕໍານິເຮົາ. ສິຶ່ງທີຶ່ພວກ
ເຂົາສະແຫວງຫາບໍ່ແມ່ນຫົນທາງທີຶ່ຈະເຂົົ້າກັບເຮົາ ຫື ຫົນທາງທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າກັບຄວາມຈິງໄດ້, ແຕ່
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ເປນຫົນທາງທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະທໍາໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ສິຶ່ງໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ບໍ່
ສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍາພີກໍ່ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງເຮົາ, ບໍ່ຍົກເວັົ້ນແມ່ນແຕ່ພາລະກິດຂອງເຮົາ. ຄົນເຫົົ່າ
ນີົ້ບໍ່ແມ່ນເຊືົ້ອສາຍທີຶ່ເຮັດຕາມພວກຟາຣີຊາຍບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຄວນສະແຫວງຫາຫົນທາງທີຶ່ຈະເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

10. ຄົນທີຶ່ພຽງແຕ່ສົນໃຈພຣະທໍາໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈກັບຄວາມຈິງ ຫື ສະແຫວງຫາ
ບາດກ້າວຂອງເຮົາ, ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ຍ້ອນພວກເຂົາຈໍາກັດເຮົາຕາມພຣະຄໍາພີ ແລະ ຈໍາກັດເຮົາ
ໃຫ້ຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພວກເຂົາຈຶ່ງໝິຶ່ນປະໝາດເຮົາຢ່າງສຸດຂີດ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນ
ຈະສາມາດມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ການກະທໍາຂອງເຮົາ ຫື ຄວາມປະສົງ
ຂອງເຮົາ ຫື ຄວາມຈິງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາຫົງໄຫໃນພຣະທໍາ, ເຊິຶ່ງເປນພຣະຄໍາທີຶ່ຈະຂ້າ. ຄົນ
ເຫົົ່ານັົ້ນຈະສາມາດເຂົົ້າກັບເຮົາໄດ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຄວນສະແຫວງຫາຫົນທາງທີຶ່ຈະເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

11. ພຣະຄໍາພີເປນການບັນທກທາງປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນອິດສະຣາ
ເອນ ແລະ ບັນທກການທໍານາຍຫາຍຢ່າງຂອງນັກປະກາດພຣະທໍາບູຮານ ພ້ອມທັງຖ້ອຍຄໍາບາງຢ່າງ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນເວລານັົ້ນ. ສະນັົ້ນ, ທຸກຄົນຈຶ່ງຄິດວ່າໜັ
ງສືເຫັົ້ມນີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ສັກສິດ (ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າສັກສິດ ແລະ ຍິຶ່ງໃຫຍ່). ແນ່ນອນ, ທັງໝົດນີົ້ຄືຜົນຂອງ
ການຢາເກງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ການທີຶ່ພວກເຂົາເຄົາລົບບູຊາພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນກ່າວເຖິງໜັງສືເຫັົ້ມນີົ້
ໃນລັກສະນະແບບນີົ້ກຍ້ອນການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າເຄົາລົບ ແລະ ບູຊາພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກ
ເຂົາຫາຍ ແລະ ຍັງມີຜູ້ຄນ
ົ ເຖິງກັບເອີົ້ນໜັງສືເຫັົ້ມນີົ້ວ່າເປນໜັງສືຈາກສະຫວັນ. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ
ມັນເປນພຽງການບັນທກຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ໄດ້ຕັົ້ງຊືຶ່ມັນດ້ວຍພຣະອົງເອງ ຫື
ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ໄດ້ນໍາພາການຈັດສ້າງມັນຂົ້ນມາດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ. ເວົາົ້ ອີກແບບໜຶ່ງກຄື ຜູ້ຂຽນ
ໜັງສືເຫັົ້ມນີົ້ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ເປນມະນຸດ. ພຣະຄໍາພີສັກສິດເປນພຽງຊືຶ່ທີຶ່ເປນຕາເຄົາລົບ ເຊິຶ່ງ
ມະນຸດເປນຜູ້ແຕ່ງຕັົ້ງໃຫ້ກັບມັນ. ຊືພ
ຶ່ ຣະຄໍາພີບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນແຕ່ງຕັົ້ງຈາກການສົນທະນາ
ລະຫວ່າງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ; ມັນເປນພຽງຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ຍ້ອນວ່າໜັງສືເຫມ
ັົ້ ນີົ້ບໍ່
ໄດ້ຖືກຂຽນຂົ້ນໂດຍພຣະເຢໂຮວາ ແລ້ວຍິຶ່ງໄກທີຶ່ພຣະເຢຊູຈະຂຽນມັນຂົ້ນມາ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນ
ເປນເລືຶ່ອງລາວທີຶ່ບອກເລົົ່າໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທໍາບູຮານ, ພວກອັກຄະສາວົກ ແລະ ນັກທໍານາຍຫາຍ
ຄົນ ເຊິຶ່ງຖືກຮວບຮວມໂດຍຄົນລຸ້ນຕໍ່ມາ ໃຫ້ເປນໜັງສືແຫ່ງບົດຂຽນບູຮານ; ເບິຶ່ງຄືກັບວ່າສັກສິດ
ສໍາລັບຜູ້ຄົນ, ເປນໜັງສືທີຶ່ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ປະກອບມີຂໍ້ລກລັບຫາຍຢ່າງທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ຢົ່ງເຖິງໄດ້ ເຊິຶ່ງລຖ້າໃຫ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍຜູ້ຄົນໃນອະນາຄົດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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12. ພຣະສັນຍາເດີມແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພຣະ
ສັນຍາເດີມໃນພຣະຄໍາພີບັນທກພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະ
ບັນຍັດ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງ. ພຣະສັນຍາເດີມທັງໝົດບັນທກພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາກະທໍາ ແລະ ສິົ້ນສຸດການບັນທກກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາດ້ວຍໜັງສື
ມາລາກີ. ພຣະສັນຍາເດີມບັນທກພາລະກິດສອງສ່ວນທີຶ່ກະທໍາໂດຍພຣະເຈົົ້າ: ສ່ວນທີໜຶ່ງແມ່ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການຊົງສ້າງ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນການອອກພຣະບັນຍັດ. ທັງສອງເປນພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາກະທໍາ. ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດສະແດງເຖິງພາລະກິດພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າເຢ
ໂຮວາ; ເປນພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາເປນຫັກ. ສະນັົ້ນ,
ພຣະສັນຍາເດີມຈຶ່ງບັນທກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະສັນຍາໃໝ່ບັນທກພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເປນຫັກ. ຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາແມ່ນຖືກບັນທກໄວ້ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່
ເປນສ່ວນຫາຍ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໃນພຣະສັນຍາເດີມ, ພຣະເຢໂຮວາສ້າງພຣະວິຫານ
ແລະ ແທ່ນບູຊາໃນອິດສະຣາເອນ, ພຣະອົງນໍາພາຊີວິດຂອງຊາວອິດສະຣາເອນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,
ເຊິຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເປນຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະອົງ, ເປນກຸ່ມຄົນທໍາອິດທີຶ່ພຣະອົງ
ເລືອກເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ເປນຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະອົງເພິຶ່ງພໃຈທີຶ່ສຸດ ແລະ ເປນກຸ່ມຄົນທໍາອິດ
ທີຶ່ພຣະອົງນໍາພາດ້ວຍຕົວ ພຣະອົງເອງ. ທັງສິບສອງຊົນເຜົົ່າຂອງອິດສະຣາເອນເປນຜູ້ຄົນທໍາອິດ
ທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ເລືອກໄວ້ແລ້ວ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດໃນພວກເຂົາຢູ່
ສະເໝີຈົນເຖິງເວລາທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດສິົ້ນສຸດລົງ. ຂັົ້ນຕອນທີ
ສອງຂອງພາລະກິດ ແມ່ນພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ
ທ່າມກາງຊາວຢິວ ແລະ ໃນທ່າມກາງໜຶ່ງໃນສິບສອງຊົນເຜົົ່າຂອງອິດສະຣາເອນ. ຂອບເຂດຂອງ
ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ ເພາະພຣະເຢຊູເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ລົງມາບັງເກີດເປນເນືົ້ອໜັງ. ພຣະເຢຊູ
ປະຕິບັດພາລະກິດພຽງແຕ່ໃນດິນແດນຢູດາ ແລະ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນເວລາສາມປີເຄິຶ່ງເທົົ່າ
ນັົ້ນ; ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກບັນທກໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ແມ່ນບໍ່ສາມາດເກີນຈໍານວນພາລະກິດທີຶ່ຖືກ
ບັນທກໃນພຣະສັນຍາເດີມໄດ້. ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນແມ່ນຖືກບັນທກ
ໃນພຣະກິດຕິຄຸນທັງສີຶ່ເປນຫັກ. ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຜູ້ຄົນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເດີນແມ່ນເປນການປ່ຽນແປງ
ຢ່າງເລັກນ້ອຍທີຶ່ສຸດກ່ຽວກັບຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ ເຊິຶ່ງສ່ວນຫາຍແມ່ນຖືກບັນທກໃນຈົດ
ໝາຍ.
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

13. ໜັງສືແຫ່ງຂ່າວປະເສີດໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ຖືກບັນທກ ຊາວຫາສາມສິບປີຫັງຈາກ
ທີຶ່ພຣະເຢຊູຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. ກ່ອນໜ້ານັົ້ນ ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນພຽງແຕ່ອ່ານພຣະສັນຍາ
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ເດີມ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ຜູ້ຄົນອ່ານພຣະສັນຍາເດີມ. ພຣະ
ສັນຍາໃໝ່ພຽງແຕ່ປາກົດຂົ້ນໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເທົົ່ານັົ້ນ. ພຣະສັນຍາໃໝ່ບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ໃນ
ຕອນທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດ; ຫັງຈາກທີພ
ຶ່ ຣະອົງຖືກເຮັດໃຫ້ຟືັ້ນຄືນມາ ແລະ ສະເດັດຂົ້ນສູ່
ສະຫວັນ, ຜູ້ຄົນບັນທກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ຫັງຈາກນັົ້ນ ຈຶ່ງມີໜງັ ສືຂ່າວປະເສີດທັງສີຶ່ ເພີຶ່ມເຕີມ
ໃສ່ຈົດໝາຍຕ່າງໆຂອງໂປໂລ ແລະ ເປໂຕ ພ້ອມທັງໜັງສືພຣະນິມິດ. ຫາຍກວ່າສາມຮ້ອຍປີຫັງຈາກ
ທີຶ່ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດຂົ້ນສູ່ສະຫວັນ, ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນລຸ້ນຕໍ່ມາໄດ້ຈັດລຽນເອກະສານເຫົົ່ານີົ້ຢ່າງພິຖີພຖ
ິ ັນ
ແລະ ມີແຕ່ເມືຶ່ອນັົ້ນຈຶ່ງມີພາກພຣະສັນຍາໃໝ່ຂອງພຣະຄໍາພີ. ພຽງແຕ່ຫງັ ຈາກທີຶ່ພາລະກິດນີົ້ໄດ້
ສໍາເລັດລົງ ຈຶ່ງມີພຣະສັນຍາໃໝ່; ມັນບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ກ່ອນໜ້ານີົ້... ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາ
ບັນທກນັົ້ນແມ່ນຕາມລະດັບການສກສາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ. ສິຶ່ງທີຶ່ພວກ
ເຂົາບັນທກແມ່ນປະສົບການຂອງມະນຸດ ແລະ ແຕ່ລະຄົນກມີວິທີການບັນທກ ແລະ ບັນທກໃນຮູບ
ແບບສະຕິປນຍາຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ການບັນທກແຕ່ລະຢ່າງກແຕກຕ່າງກັນ. ສະນັົ້ນ ຖ້າເຈົົ້າ
ນະມັດສະການພຣະຄໍາພີເໝືອນພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າແມ່ນຂາດສະຕິປນຍາ ແລະ ໂງ່ຈ້າເປນຢ່າງຍິຶ່ງ!
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

14. ສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ຖືກບັນທກໃນພຣະຄໍາພີແມ່ນມີຈໍາກັດ; ສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້
ກັບພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ພຣະກິດຕິຄຸນທັງສີຶ່ຮວມກັນມີໜອ
້ ຍກວ່າໜຶ່ງຮ້ອຍບົດ ທີຶ່
ຂຽນເຖິງເຫດການໃນຈໍານວນທີຶ່ຈໍາກັດ ເຊັົ່ນ: ການທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູສາບແຊ່ງຕົົ້ນເດືຶ່ອ, ການທີຶ່ເປໂຕ
ປະຕິເສດພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າສາມຄັົ້ງ, ການທີຶ່ພຣະເຢຊູປາກົດຕົວຕໍ່ອັກຄະສາວົກຫັງຈາກຖືກຄງເທິງໄມ້
ກາງແຂນ ແລະ ການຟືັ້ນຄືນຊີບຂອງພຣະອົງ, ຄໍາສັົ່ງສອນກ່ຽວກັບການຖືອົດອາຫານ, ຄໍາສັງົ່ ສອນ
ກ່ຽວກັບຄໍາອະທິຖານ, ຄໍາສັົ່ງສອນກ່ຽວກັບການຢ່າຮ້າງ, ການກໍາເນີດ ແລະ ວົງຕະກູນຂອງພຣະເຢຊູ,
ການແຕ່ງຕັົ້ງສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມະນຸດເຊີດຊູສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນເປນ
ຊັບສົມບັດ ເຖິງກັບຢືນຢນພາລະກິດໃນປດຈຸບັນໃສ່ກັບສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ. ພວກເຂົາເຖິງກັບເຊືຶ່ອວ່າ
ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ພຣະເຢຊູ ປະຕິບັດໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງມີຫາຍພຽງແຕ່ສໍ່ໍານັົ້ນ ຄືກັນກັບ
ວ່າພຣະເຈົົ້າພຽງແຕ່ສາມາດປະຕິບັດຫາຍສໍໍ່ານີົ້ ແລະ ບໍ່ມີຫາຍກວ່ານີົ້ອີກ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງໄຮ້ເຫດຜົນ
ທີຶ່ສຸດບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

15. ໃນການອ່ານພຣະຄໍາພີນັົ້ນ ຜູ້ຄົນສາມາດຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຫາຍຢ່າງເຊັົ່ນກັນ ເຊິຶ່ງບໍ່
ສາມາດຄົົ້ນພົບໃນໜັງສືອືຶ່ນໆ. ຫົນທາງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ທີຶ່ຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ ແລະ ພວກອັກຄະສາວົກໃນຍຸກອະດີດໄດ້ປະສົບ ແລະ ພຣະທໍາຫາຍຂໍ້
ແມ່ນມີຄ່າ ແລະ ສາມາດສະໜອງສິງຶ່ ທີຶ່ຜູ້ຄົນຕ້ອງການ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ທຸກຄົນຈຶ່ງມັກອ່ານພຣະຄໍາພີ.
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ຍ້ອນມີຫາຍຢ່າງທີຶ່ລີົ້ລັບຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີ, ມຸມມອງຂອງຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີຈຶ່ງບໍ່ຄືກັບມຸມມອງທີຶ່
ມີຕໍ່ບົດຂຽນຂອງບຸກຄົນຝ່າຍວິນຍານທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ພຣະຄໍາພີເປນການບັນທກ ແລະ ການຮວບຮວມ
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຄົນທີຶ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາ-ພຣະເຢຊູໃນຍຸກເກົົ່າ ແລະ ໃໝ່ ແລ້ວ
ຄົນລຸ້ນຕໍ່ມາຈຶ່ງສາມາດຮັບແສງສະຫວ່າງ, ແສງເຍືອງທາງ ແລະ ເສັົ້ນທາງປະຕິບັດຢ່າງຫວງຫາຍ
ຈາກພຣະຄໍາພີ. ເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະຄໍາພີຈຶ່ງສູງສົງົ່ ກວ່າບົດຂຽນຂອງບຸກຄົນຝ່າຍວິນຍານທີຶ່
ຍິຶ່ງໃຫຍ່ອືຶ່ນໆນັົ້ນ ກເພາະວ່າ ບົດຂຽນຂອງພວກເຂົາທັງໝົດແມ່ນຖືກຖອດຖອນມາຈາກພຣະຄໍາພີ,
ປະສົບການຂອງພວກເຂົາກມາຈາກພຣະຄໍາພີທັງໝົດ ແລະ ພວກເຂົາທັງໝົດກອະທິບາຍພຣະຄໍາພີ.
ສະນັົ້ນເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຄົນຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກໜັງສືຂອງບຸກຄົນຝ່າຍວິນຍານທີຶ່
ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກຕາມ ພວກເຂົາກຍັງນະມັດສະການພຣະຄໍາພີ ຍ້ອນມັນເບິຶ່ງຄືສູງສົົ່ງ ແລະ ເລິກເຊິຶ່ງສໍາລັບ
ພວກເຂົາ! ເຖິງແມ່ນພຣະຄໍາພີຈະນໍາເອົາໜັງສືບາງຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະທໍາແຫ່ງຊີວິດມາລວມກັນ ເຊັນ
ົ່
ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ ແລະ ຈົດໝາຍຂອງເປໂຕ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນສາມາດໄດ້ຮັບການຕອບສະ
ໜອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອຈາກໜັງສືເຫົົ່ານີົ້, ໜັງສືເຫົົ່ານີົ້ກຍັງຫ້າສະໄໝ, ມັນຍັງເປນໜັງສືຂອງຍຸກ
ເກົົ່າ ແລະ ບໍ່ວ່າມັນຈະດີສໍໍ່າໃດ, ມັນກພຽງແຕ່ເໝາະສົມສໍາລັບຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້
ຢູ່ຕະຫອດໄປເປນນິດ. ຍ້ອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າພັດທະນາຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດເຊົາຢູ່ໃນ
ຊ່ວງເວລາຂອງໂປໂລ ແລະ ເປໂຕເທົົ່ານັົ້ນ ຫື ຢຸດຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ເຊິຶ່ງເປນຍຸກທີຶ່ພຣະເຢຊູຖືກ
ຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. ສະນັົ້ນ ໜັງສືເຫົົ່ານີົ້ກພຽງແຕ່ເໝາະສົມສໍາລັບຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ
ສໍາລັບຍຸກແຫ່ງອານາຈັກໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ໜັງສືເຫົົ່ານັົ້ນສາມາດພຽງແຕ່ສະໜອງໃຫ້ກັບຜູ້ເຊືຶ່ອໃນ
ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທໍາມິກກະຊົນໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ບໍ່ວ່າມັນຈະດີສໍໍ່າໃດກ
ຕາມ, ມັນກຍັງຄົງເປນໜັງສືທີຶ່ຫ້າສະໄໝ. ບຕ
ໍ່ ່າງຫຍັງກັບພາລະກິດແຫ່ງການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ຫື ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນອິດສະຣາເອນ ນັົ້ນກຄື ບໍ່ວ່າພາລະກິດນີົ້ຈະດີສໍໍ່າໃດກຕາມ, ມັນກໍ່ຍງັ ຫ້າ
ສະໄໝ ແລະ ກາຍເປນອະດີດໄປແລ້ວ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກເຊັົ່ນກັນ: ເປນພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່
ແຕ່ກຈະມີເວລາທີຶ່ພາລະກິດນັົ້ນຕ້ອງສິົ້ນສຸດລົງ; ມັນບໍ່ສາມາດຄົງຢູຕ
່ ະຫອດໄປໃນທ່າມກາງພາລະກິ
ແຫ່ງການຊົງສ້າງໄດ້ ຫື ທ່າມກາງພາລະກິດແຫ່ງການຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. ບໍ່ວ່າພາລະກິດແຫ່ງການຄງ
ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນນັົ້ນຈະເປນຕາເຊືຶ່ອຫາຍສໍໍ່າໃດກຕາມ, ບໍ່ວ່າມັນຈະມີປະສິດຕິພາບໃນການເອົາຊະນະ
ຊາຕານຫາຍສໍໍ່າໃດ, ໃນທີຶ່ສຸດ ພາລະກິດກຍັງເປນພາລະກິດ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດ ຍຸກກຍັງເປນຍຸກຄືເກົົ່າ;
ພາລະກິດບໍ່ສາມາດຢູ່ເທິງພືົ້ນຖານເດີມໄດ້ຕະຫອດໄປ ຫື ເວລາບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ
ເພາະວ່າ ເມືຶ່ອມີການຊົງສ້າງ ກຕ້ອງມີຍຸກສິົ້ນສຸດ. ສິຶ່ງນີົ້ຫີກເວັົ້ນບໍ່ໄດ້! ສະນັົ້ນ ໃນປດຈຸບັນ ພຣະທໍາ
ແຫ່ງຊີວິດໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ ນັົ້ນກຄື ຈົດໝາຍຂອງພວກອັກຄະສາວົກ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນທັງສີຶ່
ໄດ້ກາຍມາເປນໜັງສືທາງປະຫວັດສາດໄປແລ້ວ, ພວກມັນໄດ້ກາຍມາເປນກາລານຸກົມທີຶ່ເກົົ່າແກ່
ແລະ ກາລານຸກົມທີຶ່ເກົົ່າແກ່ນີົ້ຈະສາມາດນໍາພາຜູຄ
້ ົນເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ? ບໍ່ວ່າກາລານຸກົມເຫົົ່າ
ນີົ້ຈະສາມາດສະໜອງຊີວິດໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນ ຫື ບ, ບໍ່ວ່າພວກມັນຈະສາມາດນໍາຜູ້ຄົນໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ
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ໄດ້ ຫື ບ, ພວກມັນບໍ່ຫ້າສະໄໝບ? ພວກມັນບໍ່ໄດ້ສູນເສຍຄຸນຄ່າແລ້ວບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

16. ພຣະຄໍາພີ ເຊິຶ່ງບໍ່ມຫ
ີ ຍັງຫາຍນອກຈາກການບັນທກທາງປະຫວັດສາດຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຫັກຖານພິສູດໃຫ້ກັບພາລະກິດສອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ຜາ່ ນມາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງໃດເລີຍກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້
ອ່ານພຣະຄໍາພີຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະຄໍາພີບັນທກພາລະກິດສອງຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າໃນລະຫວ່າງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພຣະສັນຍາເດີມບັນທກເຫດການປະຫວັດສາດຂອງອິດ
ສະຣາເອນ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາຕັົ້ງແຕ່ເວລາການຊົງສ້າງຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພຣະສັນຍາໃໝ່ບັນທກພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເຊິຶ່ງກຢູ່
ໃນພຣະກິດຕິຄຸນທັງສີຶ່ ພ້ອມທັງພາລະກິດຂອງໂປໂລ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນການບັນທກທາງ
ປະຫວັດສາດບ? ການນໍາເອົາສິຶ່ງທີຶ່ຢູ່ໃນອະດີດມາເວົົ້າເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປນປະຫວັດສາດ ແລະ
ບໍ່ວ່າ ພວກມັນອາດເປນຈິງ ຫື ແທ້ຈິງຫາຍສໍໍ່າໃດກຕາມ, ພວກມັນກຍັງເປນປະຫວັດສາດ ແລະ
ປະຫວັດສາດບໍ່ສາມາດກ່າວເຖິງປດຈຸບັນ, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຫັນເບິຶ່ງທີຶ່ປະຫວັດສາດ! ເພາະສະນັົ້ນ
ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ເຂົົ້າໃຈພຣະຄໍາພີເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕັົ້ງໃຈ
ປະຕິບັດໃນປດຈຸບັນ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລ້ວເຈົົ້າກບໍ່ເຂົົ້າໃຈວ່າ ການສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າໝາຍເຖິງຫຍັງ. ຖ້າເຈົົ້າອ່ານພຣະຄໍາພີ
ເພືຶ່ອສກສາປະຫວັດສາດຂອງອິດສະຣາເອນ, ເພືຶ່ອຄົົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດຂອງການຊົງສ້າງສະຫວັນ
ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວເຈົົ້າກບໍ່ໄດ້ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ໃນປດຈຸບັນ, ຍ້ອນເຈົົ້າເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຊີວິດ, ຍ້ອນເຈົົ້າສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້
ສະແຫວງຫາຕົວອັກສອນ ແລະ ຄໍາສັົ່ງສອນທີຶ່ຕາຍໄປແລ້ວ ຫື ການເຂົົ້າໃຈປະຫວັດສາດ, ເຈົົ້າຕ້ອງ
ສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າແຫ່ງປດຈຸບັນ ແລະ ເຈົົ້າຕ້ອງຊອກຫາທິດທາງຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ຖ້າເຈົົ້າເປນນັກບູຮານຄະດີ ເຈົົ້າສາມາດອ່ານພຣະຄໍາພີ, ແຕ່ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນ,
ເຈົົ້າເປນໜຶ່ງໃນກຸ່ມຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ທາງທີຶ່ດີເຈົົ້າຄວນສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າແຫ່ງປດຈຸບັນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

17. ຖ້າເຈົົ້າປາຖະໜາທີຶ່ຈະເຫັນພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເຫັນວ່າ ຊາວອິດສະຣາ
ເອນຕິດຕາມວິທີທາງຂອງພຣະເຢໂຮວາແນວໃດ ແລ້ວເຈົົ້າຕ້ອງອ່ານພຣະສັນຍາເດີມ; ຖ້າເຈົົ້າປາຖະ
ໜາທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລ້ວເຈົົ້າຕ້ອງອ່ານພຣະສັນຍາໃໝ່. ແຕ່ເຈົົ້າຈະເຫັນ
ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ແນວໃດ? ເຈົົ້າຕ້ອງຍອມຮັບການນໍາພາຂອງພຣະເຈົົ້າແຫ່ງປດຈຸບັນ
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ແລະ ເຂົົ້າສູ່ພາລະກິດແຫ່ງປດຈຸບັນ, ຍ້ອນນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ໃໝ່ ແລະ ບໍ່ມີໃຜເຄີຍບັນທກມັນ
ໃນພຣະຄໍາພີມາກ່ອນ. ໃນປດຈຸບັນ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຄັດເລືອກຜູ້ຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່
ຖືກເລືອກໃນປະເທດຈີນ. ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້, ພຣະອົງສືບຕໍ່ຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສືບຕໍ່ຈາກພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພາລະກິດແຫ່ງ
ປດຈຸບັນແມ່ນເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍຍ່າງຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ເປນຫົນທາງທີຶ່ບໍ່ມີໃຜເຄີຍໄດ້ເຫັນ. ມັນ
ເປນພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ເຄີຍຖືກປະຕິບັດມາກ່ອນ, ມັນເປນພາລະກິດຫ້າສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ເຄີຍມີການປະຕິບັດມາກ່ອນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນປະຫວັດສາດ ເພາະ
ປດຈຸບັນກຄືປດຈຸບັນ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ເປນອະດີດເທືຶ່ອ. ຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດ
ທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າ, ໃໝ່ກວ່າເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຢູ່ນອກອິດສະຣາເອນ, ມັນໄດ້ຂະຫຍາຍອອກ
ນອກຂອບເຂດອິດສະຣາເອນແລ້ວ ແລະ ນອກເໜືອຄໍາທໍານາຍຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທໍາອີກ
ດ້ວຍ, ມັນເປນພາລະກິດທີຶ່ໃໝ່ ແລະ ມະຫັດສະຈັນ ເຊິຶ່ງຢູ່ນອກຄໍາທໍານາຍ ແລະ ເປນພາລະກິດທີຶ່ໃ
ໝ່ກວ່າ ເຊິຶ່ງຢູ່ນອກເໜືອອິດສະຣາເອນ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນ ຫື
ຈິນຕະນາການໄດ້. ແລ້ວພຣະຄໍາພີຈະບັນທກຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບພາລະກິດດັົ່ງກ່າວໄດ້ແນວໃດ?
ແມ່ນໃຜທີຶ່ສາມາດບັນທກລາຍລະອຽດທຸກສິຶ່ງໃນພາລະກິດຂອງປດຈຸບັນໄວ້ລ່ວງໜ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ມີ
ການຕັດຕໍ່ເລີຍ? ແມ່ນໃຜສາມາດບັນທກພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປນຍາທີຶ່ຂັດ
ກັບທໍານຽມໃນໜັງສືສະພາບເກົົ່າໆໄດ້? ພາລະກິດແຫ່ງປດຈຸບັນບໍ່ແມ່ນປະຫວັດສາດ ແລະ ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ຖ້າເຈົົ້າປາຖະໜາທີຶ່ຈະຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງໃໝ່ໃນປດຈຸບັນ, ເຈົົ້າຕ້ອງຫ່າງອອກຈາກພຣະຄໍາພີ,
ເຈົົ້າຕ້ອງເບິຶ່ງໄກກວ່າໜັງສືແຫ່ງການທໍານາຍ ຫື ປະຫວັດສາດໃນພຣະຄໍາພີ. ມີພຽງແຕ່ທາງດຽວນີົ້
ເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງໃໝ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີພຽງແຕ່ວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຈຶ່ງ
ຈະສາມາດເຂົົ້າສູອ
່ ານາຈັກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດໃໝ່ໄດ້. ເຈົົ້າຕ້ອງເຂົົ້າໃຈວ່າ ເປນຫຍັງ ໃນປດຈຸບັນ
ເຈົົ້າຈຶ່ງຖືກຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ອ່ານພຣະຄໍາພີ, ເປນຫຍັງຈຶ່ງມີພາລະກິດອືຶ່ນທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງຈາກພຣະຄໍາພີ,
ເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ຊອກຫາການປະຕິບັດທີຶ່ໃໝ່ກວ່າ ແລະ ມີລາຍລະອຽດຫາຍກວ່າໃນພຣະຄໍາພີ
ແລະ ກົງກັນຂ້າມເປນຫຍັງຈຶ່ງມີພາລະກິດທີຶ່ຍງິຶ່ ໃຫຍ່ກວ່າພຣະຄໍາພີ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທັງໝົດທີຶ່ພວກເຈົົ້າຄວນ
ເຂົົ້າໃຈ.
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

18. ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າແລ້ວ, ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ສາມາດອະນຸຍາດໄດ້ໃນການເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດໃໝ່
ທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງການເຮັດ ແລະ ພຣະທໍາໃໝ່ທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງການກ່າວ. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າເລີຶ່ມຕົົ້ນບາງສິຶ່ງ
ທີຶ່ໃໝ່, ພຣະອົງບໍ່ກ່າວເຖິງພາລະກິດຜ່ານມາຂອງພຣະອົງ ຫື ສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດນັົ້ນ .
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າມີຫັກການຂອງພຣະອົງໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງເມືຶ່ອພຣະອົງຕ້ອງການເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ພາລະກິດໃໝ່, ເມືຶ່ອພຣະອົງຕ້ອງການນໍາມະນຸດຊາດໄປສູ່ຂັົ້ນຕອນໃໝ່ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
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ແລະ ເມືຶ່ອພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະເຂົົ້າສູ່ໄລຍະສູງຂົ້ນ. ຖ້າຜູ້ຄົນສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາເວົົ້າ ຫື ກົດ
ລະບຽບເດີມ ຫື ສືບຕໍ່ຍດໝັົ້ນກັບສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງຈະບໍ່ຈືຶ່ ຫື ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບສິຶ່ງນັົ້ນ. ນີົ້ກ
ຍ້ອນພຣະອົງໄດ້ນໍາເອົາພາລະກິດໃໝ່ມາແລ້ວ ແລະ ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.
ເມືຶ່ອພຣະອົງເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນພາລະກິດໃໝ່, ພຣະອົງກປາກົດຕໍ່ມະນຸດຊາດດ້ວຍລັກສະນະໃໝ່ທັງສິົ້ນ, ຈາກ
ມຸມໃໝ່ທັງສິົ້ນ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃໝ່ທັງສິົ້ນ ເພືຶ່ອວ່າຜູ້ຄົນຈະສາມາດເຫັນລັກສະນະທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນ. ນີົ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົັ້າໝາຍຂອງພຣະອົງ
ທີຶ່ຢູ່ໃນພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຍດຕິດກັບສິຶ່ງເດີມໆ ຫື ຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກ
ຢຽບມາແລ້ວ; ເມືອ
ຶ່ ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ກ່າວ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຫ້າມດັົ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນ
ຈິນຕະນາການ. ໃນພຣະເຈົົ້າ, ທຸກສິຶ່ງແມ່ນເສລີ ແລະ ເປນອິດສະຫະ ແລະ ບໍ່ມີການເກືອດຫ້າມ, ບໍ່
ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງນໍາມາສູ່ມະນຸດຊາດກຄືອິດສະຫະພາບ ແລະ ການປົດປ່ອຍ. ພຣະອົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຊີວິດ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຢູ່ຢ່າງແທ້ຈງິ ແລະ ເປນຈິງ. ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນຫຸ່ນຕຸກກະຕາ ຫື
ຫຸ່ນດິນປັ້ນ ແລະ ພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກພະທຽມທີຶ່ຜູ້ຄົນບູຊາ ແລະ ນະມັດສະການຢ່າງສິົ້ນເຊີງ .
ພຣະອົງມີຊີວິດ ແລະ ຊີວາ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງນໍາມາສູ່ມະນຸດຊາດກລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ມີຊີວິດ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ, ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນອິດສະຫະພາບ ແລະ ການປົດປ່ອຍ,
ຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມຈິງ, ຊີວິດ ແລະ ຫົນທາງ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດໂດຍສິຶ່ງໃດສິຶ່ງໜຶ່ງໃນ
ພາລະກິດໃດໜຶ່ງຂອງພຣະອົງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງ III”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

19. ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້ລ້າຊ້າໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ດັົ່ງທີຶ່ເຮົາ
ເວົົ້າໃນມືົ້ນີົ້ວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູລ້າຊ້າເຊັົ່ນກັນ. ຖ້າມີພຽງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ບໍ່ມີຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ, ແລ້ວພຣະເຢຊູກບໍ່ສາມາດຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ບໍ່ສາມາດໄຖ່ມະນຸດຊາດທຸກ
ຄົນໄດ້. ຖ້າມີພຽງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ມະນຸດຈະສາມາດມາຮອດທຸກມືນ
ົ້ ີົ້ບ? ປະຫວັດສາດກ້າວໄປ
ຂ້າງໜ້າ ແລະ ປະຫວັດສາດບໍ່ແມ່ນກົດເກນທໍາມະຊາດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ສະແດງເຖິງການຄຸ້ມຄອງມະນຸດພາຍໃນຈັກກະວານທັງໝົດຂອງພຣະອົງບ? ປະຫວັດສາດກໍ່ຄືບໜ້າ
ໄປເລືົ້ອຍໆ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກເຊັົ່ນກັນ. ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ປ່ຽນແປງຕະຫອດເວລາ. ພຣະອົງບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນຂັົ້ນຕອນດຽວຂອງພາລະກິດເປນເວລາຫົກພັນປີໄດ້,
ຍ້ອນທຸກຄົນຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະອົງໃໝ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າເລີຍ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນ
ພາລະກິດ ເຊັົ່ນ: ຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ, ຖືກຕອກດ້ວຍຕະປູໃສ່ໄມ້ກາງແຂນໜຶ່ງຄັົ້ງ, ສອງຄັົ້ງ ແລະ
ສາມຄັົ້ງ... ມັນເປນຕາຫົວຫາຍທີຶ່ຄິດແບບນັົ້ນ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສືບຕໍ່ເຮັດພາລະກິດເດີມ; ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງປ່ຽນແປງເລືອ
ົ້ ຍໆ ແລະ ໃໝ່ຕະຫອດເວລາ. ຫາຍສໍໍ່າກັບທີຶ່ເຮົາກ່າວພຣະທໍາໃໝ່ກັບ
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ພວກເຈົົ້າ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ໃນແຕ່ລະມືົ້. ນີົ້ຄືພາລະກິດທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນ
ກະແຈແມ່ນຄໍາວ່າ “ໃໝ່” ແລະ “ອັດສະຈັນ”.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດທີຶ່ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າໃນແນວຄິດຂອງເຂົາຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງໄດ້
ແນວໃດ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

20. ໃນເມືຶ່ອມີຫົນທາງທີຶ່ສູງສົົ່ງກວ່າ, ເປນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນຮູ້ຫົນທາງທີຶ່ຕໍໍ່າ ແລະ ຫ້າສະໄໝ
ນັົ້ນ? ໃນເມືຶ່ອມີພຣະທໍາທີຶ່ໃໝ່ກວ່າ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ໃໝ່ກວ່າ, ເປນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດ
ທ່າມກາງການບັນທກທາງປະຫວັດສາດທີຶ່ເກົົ່າແກ່ນັົ້ນ? ຖ້ອຍຄໍາໃໝ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ກັບເຈົົ້າ
ເຊິຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ໃໝ່; ການບັນທກທີຶ່ເກົົ່າແກ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າອີຶ່ມອົກ
ອີຶ່ມໃຈໄດ້ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນໄດ້ ເຊິຶ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກ
ມັນເປນປະຫວັດສາດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດໃນຍຸກປດຈຸບັນ. ຫົນທາງທີຶ່ສູງສົົ່ງທີສ
ຶ່ ຸດແມ່ນພາລະກິດ
ທີຶ່ໃໝ່ທີຶ່ສຸດ ແລະ ດ້ວຍພາລະກິດທີຶ່ໃໝ່ ບໍ່ວ່າຫົນທາງໃນອະດີດຈະສູງສົງົ່ ສໍໍ່າໃດ, ມັນກໍ່ເປນພຽງ
ປະຫວັດສາດທີຶ່ຜູ້ຄົນຫຽວເບິຶ່ງຄືນຫັງ ແລະ ບໍ່ວ່າມັນຈະມີຄຸນຄ່າໃນການອ້າງອີງແນວໃດກຕາມ ມັນ
ກຍັງເປນວິທີທາງທີຶ່ເກົົ່າແກ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຖືກບັນທກໄວ້ໃນ “ໜັງສືສັກສິດ”, ວິທີທາງທີຶ່ເກົົ່າແກ່
ກຍັງເປນປະຫວັດສາດຢູ່ດີ; ເຖິງແມ່ນ ບໍ່ມີການບັນທກກ່ຽວກັບມັນໃນ “ໜັງສືສັກສິດ”, ວິທີທາງ
ທີຶ່ໃໝ່ແມ່ນຢູ່ໃນຍຸກປດຈຸບັນ. ຫົນທາງນີົ້ສາມາດຊ່ວຍເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ຫົນທາງນີົ້ສາມາດປ່ຽນແປງເຈົົ້າ
ໄດ້ ຍ້ອນນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

21. ພຣະເຈົົ້າເອງເປນຊີວິດ ແລະ ເປນຄວາມຈິງ ແລະ ຊີວິດ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງດໍາລົງ
ຢູ່ຮ່ວມກັນ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຈິງໄດ້ຈະບໍ່ສາມາດຮັບຊີວິດໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າປາສະຈາກ
ການນໍາ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການສະໜອງຄວາມຈິງ, ເຈົົ້າຈະຮັບພຽງຕົວໜັງສື, ທິດສະດີ
ແລະ ເໜືອສິຶ່ງອືຶ່ນໃດກຄື ຄວາມຕາຍ. ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າມີຢູ່ຕະຫອດໄປ ແລະ ຄວາມຈິງ ແລະ
ຊີວິດຂອງພຣະອົງດໍາລົງຢູ່ຮ່ວມກັນ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຄົົ້ນພົບບໍ່ເກີດແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໄໍ່ ດ້
ຮັບການບໍາລຸງແຫ່ງຊີວິດ; ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບການສະໜອງຂອງຊີວິດ ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມຈິງ
ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ນອກຈາກຈິນຕະນາການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດແລ້ວ ຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງເຈົົ້າ
ຈະບໍ່ມີຫຍັງເລິຍ ນອກຈາກເນືົ້ອໜັງຂອງເຈົົ້າ, ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເນົົ່າເໝັນຂອງເຈົົ້າ. ຈົົ່ງຮູ້ວ່າ ຄໍາເວົົ້າໃນໜັງ
ສືບໍ່ນັບເປນຊີວິດ, ການບັນທກປະຫວັດສາດບໍ່ສາມາດນໍາມານະມັດສະການວ່າເປນຄວາມຈິງ ແລະ
ລະບຽບການຈາກອະດີດບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວໃນປດຈຸບັນໄດ້. ມີພຽງແຕ່
ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ສໍາແດງໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ອາໄສທ່າມກາງມະນຸດ ທີຶ່
ເປນຄວາມຈິງ, ເປນຊີວິດ, ເປນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫົນທາງແຫ່ງການປະຕິບັດ
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ພາລະກິດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະອົງ. ຖ້າເຈົົ້ານໍາການບັນທກຂອງພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ
ຊ່ວງຍຸກອະດີດຈົນຮອດປດຈຸບັນໄປໃຊ້, ນັົ້ນກເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເປນນັກບູຮານຄະດີ ແລະ ທາງດຽວທີຶ່ຈະ
ໃຫ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເຈົົ້າກຄື ເຈົົ້າບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບພວກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບມລະດົກທາງ
ປະຫວັດສາດ. ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ເຈົົ້າເຊືຶ່ອສະເໝີໃນຮ່ອງຮອຍຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດໃນ
ອະດີດທີຶ່ຜ່ານມາ, ພຽງແຕ່ເຊືຶ່ອໃນເງົາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ ໃນ
ເວລາທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ. ເຈົົ້າບໍ່ເຊືຶ່ອໃນທິດທາງຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ, ບໍ່ເຊືຶ່ອໃນຮູບລັກສະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ ແລະ ບໍ່
ເຊືຶ່ອໃນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສໍາແດງໃນປດຈຸບັນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຈົົ້າກເປນຄົນທີຶ່ຝນ
ກາງເວັນໂດຍບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປນຈິງເລີຍ. ຖ້າໃນປດຈຸບັນ
ເຈົົ້າຍັງຍດຕິດກັບຄໍາເວົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດນໍາຊີວິດມາໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້, ເຈົົ້າກເປນທ່ອນໄມ້ຕາຍທີຶ່ໝົດ
ຫວັງທ່ອນໜຶ່ງ[ກ], ຍ້ອນວ່າເຈົົ້າຫົວບູຮານເກີນໄປ, ຫົວແຂງເກີນໄປ, ບໍ່ຍອມຮັບເຫດຜົນຫຍັງເລີຍ!
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດມອບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ
ໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

22. ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍນໍາພາຊີວິດ ແລະ ນໍາພາຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີຶ່ຍືນນານ
ແລະ ບໍ່ສິົ້ນສຸດ. ຄວາມຈິງນີົ້ແມ່ນເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຊີວິດ ແລະ ມັນເປນເສັົ້ນທາງດຽວທີຶ່
ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຫັນດີນໍາ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາຫົນທາງແຫ່ງ
ຊີວິດທີຶ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍມອບໃຫ້ ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຂອງພຣະເຢຊູຈັກເທືຶ່ອ
ແລະ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການເຂົົ້າປະຕູຂອງອານາຈັກສະຫວັນຈັກເທືຶ່ອ ຍ້ອນເຈົົ້າເປນທັງຫຸ່ນ ແລະ
ນັກໂທດຂອງປະຫວັດສາດ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ບັງຄັບ, ໂດຍຕົວໜັງສື ແລະ ຖືກ
ປະຫວັດສາດໃສ່ໂສ້ ຈະບໍ່ສາມາດຮັບຊີວິດຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະບໍ່ຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຕະຫອດໄປ. ນີົ້
ກຍ້ອນວ່າ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາມີແມ່ນນໍໍ້າສົກກະປົກທີຶ່ຂັງຢູ່ເປນເວລາຫາຍພັນປີ ແທນທີຶ່ຈະເປນນໍໍ້າ
ແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ຫັງໄຫລມາຈາກບັນລັງ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຮັບນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດຈະຍັງຄົງເປນສາກສົບ
ຕະຫອດໄປ, ເປນຂອງຫນ
ິົ້ ໃຫ້ກັບຊາຕານ ແລະ ເປນບຸດຊາຍແຫ່ງນະຮົກ. ແລ້ວ ພວກເຂົາຈະ
ສາມາດເຫັນພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຍດຕິດກັບອະດີດ, ພຽງແຕ່ຮັກສາສິງຶ່
ຕ່າງໆຄ້າຍຄືກັບວ່າພວກມັນຍັງບໍ່ເໜັງຕີງເລີຍ ແລະ ບໍ່ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງສະຖານະພາບໃນ
ປດຈຸບັນ ແລະ ປະຖິົ້ມປະຫວັດສາດ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຢູ່ຕະຫອດເວລາບ? ຂັົ້ນຕອນໃນ
ໝາຍເຫດ:
ກ. ທ່ອນໄມ້ຕາຍ: ສໍານວນພາສາຈີນທີຶ່ໝາຍເຖິງ “ເກີນຄວາມຊ່ວຍເຫືອ”.
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ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ຄືກັບຄືົ້ນທະເລທີຶ່ຍືຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ສຽງຟ້າຮ້ອງທີຶ່ດງັ
ສະນັົ້ນ, ແຕ່ເຈົົ້ານັົ່ງ ແລະ ລຖ້າຄວາມພິນາດໂດຍບໍ່ດີົ້ນຮົນ, ຍດໝັົ້ນໃນຄວາມໂງ່ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່
ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ເຈົົ້າຈະສາມາດຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປນຄົນທີຶ່ຕິດຕາມບາດຍ່າງຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍໄດ້ແນວໃດ? ເຈົົ້າຈະສາມາດພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າຍດໝັົ້ນວ່າ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເກົົ່າເລີຍໄດ້ແນວໃດ? ພຣະທໍາຂອງໜັງສືຫົວສີເຫືອງຂອງເຈົາົ້
ຈະນໍາພາເຈົົ້າເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ? ພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນຈະນໍາພາເຈົົ້າໃຫ້ສະແຫວງຫາຂັົ້ນຕອນໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ພຣະທໍານັົ້ນຈະນໍາເຈົົ້າຂົ້ນສູ່ແຜ່ນດິນສະຫວັນໄດ້ແນວໃດ? ສິງຶ່
ທີຶ່ເຈົົ້າມີຢູ່ໃນມືຂອງເຈົົ້າແມ່ນຕົວໜັງສືທີຶ່ສາມາດສະໜອງພຽງແຕ່ເຄືຶ່ອງປອບໃຈຊົົ່ວຄາວ, ບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມຈິງທີຶ່ສາມາດໃຫ້ຊີວິດໄດ້. ຂໍ້ພຣະທໍາທີຶ່ເຈົົ້າອ່ານສາມາດພຽງແຕ່ໃຫ້ເຈົົ້າເພີຶ່ມພູນລີົ້ນຂອງເຈົົ້າ
ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຣະທໍາແຫ່ງປດສະຍາທີຶ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ຈັກຊີວິດຂອງມະນຸດ, ຢ່າວ່າແຕ່ຫົນທາງ
ທີຶ່ສາມາດນໍາພາເຈົົ້າໄປສູ່ຄວາມສົມບູນເລີຍ. ຄວາມບໍ່ກົງກັນນີົ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າໄຕ່ຕອງແດ່ບ? ມັນ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າຮູ້ຈັກເຖິງສິຶ່ງລກລັບທີຢ
ຶ່ ູ່ພາຍໃນບ? ເຈົົ້າສາມາດນໍາພາຕົນເອງໄປສະຫວັນເພືຶ່ອພົບ
ກັບພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕົນເອງບ? ຖ້າປາສະຈາກການມາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຈະສາມາດນໍາຕົວເອງເຂົົ້າສູ່
ສະຫວັນເພືຶ່ອມີຄວາມສຸກແບບຄອບຄົວດຽວກັນກັບພຣະເຈົົ້າບ? ໃນຕອນນີົ້ ເຈົົ້າຍັງກໍາລັງຝນຢູ່ບ?
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຂແນະນໍາໃຫ້ເຈົົ້າຢຸດຝນ ແລະ ເບິຶ່ງວ່າ ແມ່ນໃຜທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນ
ຕອນນີົ້, ເບິຶ່ງວ່າໃຜທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນການຊ່ວຍມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຢຸດ,
ເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຊີວິດອີກຕໍ່ໄປ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດມອບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ
ໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

23. ຖ້າເຈົົ້າໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຕົວເອງວັດແທກ ແລະ ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າ ຄືດັົ່ງພຣະເຈົົ້າເປນຮູບ
ປັ້ນດິນໜຽວທີຶ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າຢູພ
່ າຍໃນຂອບເຂດພຣະຄໍາພີ
ແລະ ຈໍາກັດພຣະອົງພາຍໃນຂອບເຂດວຽກງານທີຶ່ຈໍາກັດ , ແລ້ວນີົ້ກພິສູດວ່າພວກເຈົົ້າໄດ້
ປະນາມພຣະເຈົົ້າ. ຍ້ອນວ່າຄົນຢິວຂອງຍຸກແຫ່ງພັນທະສັນຍາເດີມນັົ້ນ ເຫັນພຣະເຈົົ້າເປນຮູບປັ້ນ
ບູຊາທີຶ່ເປນຮູບຮ່າງຕາຍຕົວທີຶ່ພວກເຂົາຍດຖືໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ຄືດັົ່ງວ່າພຣະເຈົົ້າສາມາດເປນ
ພຽງພຣະເມຊີອາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ມີແຕ່ພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເມຊີອາທີຶ່ສາມາດ
ເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍ້ອນວ່າມະນຸດຮັບໃຊ້ ແລະ ບູຊາພຣະເຈົົ້າຄ້າຍກັບວ່າພຣະອົງແມ່ນຮູບປັ້ນດິນໜ
ຽວ (ທີຶ່ບໍ່ມີຊີວິດ). ພວກເຂົາຈຶ່ງຕອກພຣະເຢຊູຂອງຍຸກນັົ້ນໃສ່ໄມ້ກາງເເຂນ ແລະ ຕັດສິນພຣະອົງໃຫ້
ໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ໃນທີຶ່ສຸດພຣະເຢຊູ ທີຶ່ບມີຄວາມຜິດຫຍັງກຖືກປະນາມຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ.
ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມຜິດໃດໆ ແຕ່ມະນຸດກຍັງບໍ່ໄດ້ລະເວັົ້ນພຣະອົງ ແລະ ຍືນຍັນຕັດສິນພຣະອົງໄປສູ່
ຄວາມຕາຍ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຖືກຄງໄວ້ທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ. ມະນຸດມີຄວາມເຊືຶ່ອມາຕະຫອດ
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ວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ນິຍາມພຣະອົງອີງຕາມໜັງສືເຫມ
ັົ້ ດຽວ ນັົ້ນກຄື ພຣະຄໍາພີ ຄືດັົ່ງ
ວ່າມະນຸດມີຄວາມເຂົົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄືກັບວ່າມະນຸດຖືທຸກສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກະທໍາຢູ່ໃນກໍາມືຂອງເຂົາ. ມະນຸດແມ່ນໄຮ້ສາລະທີຶ່ສຸດ, ອວດດີທີຶ່ສຸດ ແລະ ພວກເຂົາທຸກ
ຄົນມີພອນສະຫວັນດ້ານຄຸຍໂມ້ທີຶ່ສຸດ. ບໍ່ວ່າຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຈະມີຫາຍພຽງໃດ ແຕ່
ເຮົາຂເວົົ້າວ່າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ ພຣະເຈົົ້າເລີຍ, ເຈົົ້າຄືຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສຸດ ແລະ ເຈົົ້າໄດ້
ປະນາມພຣະເຈົົ້າ ເພາະວ່າເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃດໆ ທີຶ່ຈະເຊືຶ່ອຟງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ທີຶ່ຈະເດີນຕາມເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົົ້າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄົນຊົົ່ວຈະຖືກລົງໂທດຢ່າງແນ່ນອນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

24. ສໍາລັບນິມິດຂອງພາລະກິດທີຶ່ຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີນີົ້, ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຮັບເອົາ
ຄວາມຮູ້ ຫື ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ນິມິດເຫົົ່ານີົ້ກຍັງເປນປິດສະໜາຢູ່. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ມີພຽງ
ພາລະກິດຂອງພຣະທໍາເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອນໍາໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ແຕ່ຍຸກສຸດທ້າຍບໍ່ແມ່ນ
ຕົວແທນຂອງຍຸກທັງໝົດ. ຍຸກສຸດທ້າຍກເປນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກກຄືຍຸກແຫ່ງ
ອານາຈັກ ເຊິຶ່ງບໍ່ແມ່ນຕົວແທນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ຫື ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ນັົ້ນຄືຄວາມຈິງ, ໃນ
ລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ພາລະກິດທັງໝົດໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກ
ເຈົົ້າເຫັນ. ນີົ້ແມ່ນການເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມລກລັບ. ຄວາມເລິກລັບປະເພດນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມມ
ີ ະນຸດ
ຄົນໃດສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້. ບໍ່ວ່າຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍໍ່າໃດ,
ມັນກຍັງເປນພຽງຄໍາເວົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄໍາພີ. ໃນການອ່ານພຣະ
ຄໍາພີ, ມະນຸດອາດເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງບາງຢ່າງ, ອະທິບາຍພຣະທໍາບາງຂໍ້ ຫື ວິເຄາະຂໍ້ຄວາມບາງຂໍ້ ແລະ
ບາງບົດທີຶ່ໂດດເດັົ່ນພຽງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ເຂົາຈະບໍ່ສາມາດແກະຄວາມໝາຍທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນພຣະທໍາ
ເຫົົ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫັນແມ່ນເປນພຽງພຣະທໍາທີຶ່ຕາຍແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນເຫດການກ່ຽວກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ມະນຸດບໍ່ມີທາງໄຂຄວາມເລິກລັບຂອງ
ພາລະກິດນີົ້ໄດ້. ສະນັົ້ນ ຄວາມເລິກລັບຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຈຶ່ງເປນຄວາມເລິກລັບທີຶ່ຍິຶ່ງ
ໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ, ເປນຄວາມລີົ້ລັບທີຶ່ສຸດ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້ທັງໝົດ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຂົາົ້ ໃຈ
ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ, ນອກຈາກພຣະອົງເອງຈະອະທິບາຍ ແລະ ເປີດເຜີຍສິຶ່ງນັົ້ນໃຫ້ກັບ
ມະນຸດ; ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຈະຍັງເປນປິດສະໜາຕໍ່ມະນຸດຕະຫອດໄປ, ເປນຄວາມເລິກລັບທີຶ່ຖືກປົກ
ປິດໄວ້ຕະຫອດໄປ. ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງສໍາລັບຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ; ຖ້າພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ໃນມືົ້ນີົ້,
ພວກເຈົົ້າກຈະບໍ່ເຂົົ້າໃຈມັນເຊັົ່ນກັນ. ພາລະກິດຫົກພັນປີນີົ້ຍິຶ່ງເລິກລັບຫາຍກວ່າຄໍາທໍານາຍທັງໝົດ
ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ. ມັນເປນຄວາມເລິກລັບທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດຕັົ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງຈົນເຖິງ
ປດຈຸບັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທ່າມກາງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາທົົ່ວຍຸກຕ່າງໆສາມາດຢງົ່ ເຖິງຄວາມເລິກລັບນັົ້ນ
ໄດ້, ຍ້ອນຄວາມເລິກລັບນີົ້ແມ່ນຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກໃນຍຸກສຸດທ້າຍເທົາົ່ ນັົ້ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຖືກ
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ເປີດເຜີຍມາກ່ອນ. ຖ້າພວກເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມເລິກລັບນີົ້ໄດ້ ແລະ ຖ້າພວກເຈົົ້າສາມາດຮັບ
ເອົາຄວາມເລິກລັບນີົ້ໄດ້ທັງໝົດ, ແລ້ວບຸກຄົນໃນສາສະໜາທຸກຄົນກຈະຖືກເອົາຊະນະໂດຍຄວາມ
ເລິກລັບນີົ້. ມີພຽງແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດ; ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດປາຖະໜາຢາກ
ເຂົົ້າໃຈຫາຍທີຶ່ສຸດ ແຕ່ມນ
ັ ກເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບເຂົາຫາຍທີຶ່ສຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

II. ກ່ຽວກັບ ຄວາ ມຈິງ ແ ຫ ່ງ ກາ ນບັງ ເກີດ ເປ ນມະ ນ ຸດ
1. “ການບັງເກີດເປນມະນຸດ” ແມ່ນ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງ; ພຣະອົງປະຕິບັດ
ພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດຊາດໃນລັກສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງ. ສະນັົ້ນ ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຕ້ອງບັງເກີດ
ເປນມະນຸດ ພຣະອົງຕ້ອງເປນເນືົ້ອໜັງກ່ອນ, ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ; ນີົ້ແມ່ນຂໍ້
ກໍານົດເບືົ້ອງຕົົ້ນໂດຍພືົ້ນຖານທີຶ່ສຸດ. ຕາມຄວາມເປນຈິງ ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດ
ຂອງພຣະເຈົາົ້ ແມ່ນ ພຣະເຈົົ້າມີຊີວິດ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະອົງໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ກາຍມາເປນມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ການບັງເກີດເປນມະນຸດໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ,
ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ; ພາລະກິດທີຶ່ເນືົ້ອໜັງປະຕິບັດແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງພຣະວິນຍານ
ເຊິຶ່ງກາຍມາເປນຈິງໃນເນືົ້ອໜັງ, ສໍາແດງອອກຜ່ານເນືົ້ອໜັງ. ບໍ່ມີໃຜ ນອກຈາກເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດສໍາເລັດລົງໄດ້; ຄືວ່າ ມີພຽງແຕ່ເນືົ້ອ
ໜັງທີຶ່ບັງເກີດຈາກພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດານີົ້ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງອືນ
ຶ່ ໃດທີຶ່ສາມາດສະແດງ
ພາລະກິດອັນສັກສິດໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ພຣະຄຣິດທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະວິນຍານເຮັດໃຫ້ເກີດເປນ
ຈິງ, ເຊິຶ່ງມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ຄວາມຮູ້ສກທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມຄິດແບບມະນຸດ. “ການ
ເຮັດໃຫ້ເກີດເປນຈິງ” ໝາຍເຖິງພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນມະນຸດ ພຣະວິນຍານກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ;
ເວົົ້າງ່າຍໆກຄື ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າເອງສະຖິດໃນເນືົ້ອໜັງໂດຍມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ສະແດງ
ພາລະກິດທີຶ່ສັກສິດຂອງພຣະອົງຜ່ານສິຶ່ງນັົ້ນ, ນີົ້ຄືຄວາມໝາຍຂອງການເຮັດໃຫ້ເກີດເປນຈິງ ຫື ການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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4. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະຄຣິດທີຶ່
ສາມາດມອບຄວາມຈິງໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ຫາຍເກີນໄປກວ່າສິຶ່ງນີົ້
ຍ້ອນພຣະອົງມີທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສະຕິປນຍາໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້. ຜູຄ
້ ົນທີຶ່ເອີົ້ນຕົນເອງວ່າ ພຣະຄຣິດ ແຕ່ບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແມ່ນນັກຫອກລວງ. ພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນການປາກົດ
ຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ພຣະອົງຍັງເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງພິເສດ ໃນຂະນະ
ທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ ແລະ ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເລັດທ່າມກາງມະນຸດ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄົນໃດສາມາດທົດແທນໄດ້ ແຕ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ສາມາດແບກຫາບພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີຶ່ ແລະ ສໍາແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຕົວ
ແທນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະໜອງຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດມອບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ
ໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ພຣະອົງ ຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຈະມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະອົງ ຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຈະມີຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງມີເຈດຕະນາປະຕິບັດນັົ້ນສໍາເລັດ ແລະ ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງຈະ
ສະແດງເຖິງສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງເປນ ແລະ ຈະສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງມາສູ່ມະນຸດ, ປະທານຊີວິດໃຫ້ແກ່
ເຂົາ ແລະ ຊີົ້ເສັົ້ນທາງໃຫ້ກັບເຂົາ. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ມແ
ີ ກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນ; ເລືຶ່ອງນີົ້ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ.
(ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ ແລະ ພຣະຄຣິດເປນມະນຸດທີຶ່ຖືກ
ສະຖິດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດທີກ
ຶ່ ່າວເຖິງບໍ່ຄືກັບມະນຸດທົົ່ວໄປທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງກຍ້ອນພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືອ
ົ້ ; ພຣະອົງເປນການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານ. ພຣະອົງມີທັງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສົມບູນ. ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກຄອບງໍາໂດຍມະນຸດຄົນໃດ. ຄວາມ
ເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງປະຄັບປະຄອງກິດຈະກໍາທີຶ່ທໍາມະດາທັງໝົດຂອງພຣະອົງທີຶ່ເກີດ
ຂົ້ນທາງເນືົ້ອໜັງ ໃນຂະນະທີຶ່ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄຣິດຄືການເຊືຶ່ອຟງຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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7. ຍ້ອນພຣະອົງເປນມະນຸດທີຶ່ມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ພຣະອົງຈຶ່ງຢູ່ເໜືອມະນຸດທຸກຄົນທີຶ່ຖືກ
ສ້າງຂົ້ນ, ຢູ່ເໜືອມະນຸດທຸກຄົນທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ທ່າມກາງ
ທຸກຄົນທີຶ່ມີຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຄືກັບພຣະອົງ, ທ່າມກາງທຸກຄົນທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ, ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະອົງເອງທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ສ່ວນຄົນອືຶ່ນໆແມ່ນເປນມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ມີຄວາມເປນມະນຸດແລ້ວ, ມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນບໍ່ມີສງິຶ່ ໃດ
ນອກຈາກຄວາມເປນມະນຸດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດນັົ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງ:
ໃນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ ແຕ່ທີຶ່ສໍາຄັນກວ່ານັົ້ນກຄືມີຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າ. ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກການປາກົດຕົວພາຍນອກຂອງ
ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະເຫັນໄດ້. ຍ້ອນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງສະແດງອອກພຽງແຕ່ໃນເວລາທີຶ່
ພຣະອົງມີຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເໜືອທໍາມະຊາດແບບທີຶ່ມະນຸດໄດ້ຈິນຕະນາການໃຫ້ເປນ,
ໃຫ້ມັນເປນເລືຶ່ອງທີຶ່ຍາກທີຶ່ສຸດສໍາລັບມະນຸດຈະເຫັນໄດ້... ຕັົ້ງແຕ່ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ,
ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ຄວາມເປນ
ພຣະເຈົົ້າ. ການປະສົມປະສານນີົ້ຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າເອງ, ພຣະເຈົົ້າເອງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

8. ຊີວິດທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສາມາດແບ່ງອອກເປນສອງຂັົ້ນ
ຕອນ. ຂັົ້ນຕອນທີໜງຶ່ ແມ່ນຊີວິດທີຶ່ພຣະອົງມີກ່ອນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງມີ
ຊີວິດໃນຄອບຄົວມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ, ຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຢ່າງສິົ້ນເຊີງ, ເຊືຶ່ອຟງສິນທໍາ
ທີຶ່ປົກກະຕິ ແລະ ກົດເກນແຫ່ງຊີວິດມະນຸດ, ມີຄວາມຕ້ອງການແບບມະນຸດປົກກະຕິ (ອາຫານ,
ເຄືຶ່ອງນຸ່ງ, ການຫັບນອນ, ທີຶ່ພັກອາໄສ), ມີຄວາມອ່ອນແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສກ
ແບບມະນຸດປົກກະຕິ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ໃນລະຫວ່າງຂັົ້ນຕອນທໍາອິດນັົ້ນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດ
ຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ, ທໍາມະດາຢ່າງສິົ້ນເຊີງ, ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກ
ກິດຈະກໍາທີຶ່ປົກກະຕິຂອງມະນຸດ. ຂັົ້ນຕອນທີສອງແມ່ນຊີວິດທີຶ່ພຣະອົງມີຫັງຈາກເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດ
ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຍັງດໍາລົງຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ໂດຍມີເປືອກນອກ
ຂອງມະນຸດທໍາມະດາ, ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງໝາຍສໍາຄັນພາຍນອກທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ. ແຕ່ພຣະອົງມີ
ຊີວິດເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງພັນທະກິດຂອງພຣະອົງແທ້ໆ ແລະ ໃນໄລຍະເວລານັົ້ນ ຄວາມເປນ
ມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງມີຢູ່ເພືຶ່ອສະໜັບສະໜູນພາລະກິດທີຶ່ທໍາມະດາແຫ່ງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ
ຂອງພຣະອົງຢ່າງສິົ້ນເຊີງ, ຍ້ອນເວລານັົ້ນ ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຈົນ
ເຖິງຈຸດທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້. ສະນັົ້ນ ຂັົ້ນຕອນທີສອງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ, ເມືຶ່ອມັນ
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ເປນຊີວິດທີຶ່ມີທັງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສົມບູນ. ໃນລະຫວ່າງຂັນ
ົ້
ຕອນທໍາອິດຂອງຊີວິດຂອງພຣະອົງ ເຫດຜົນທີຶ່ເຮັດພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະ
ດາຢ່າງສິົ້ນເຊີງກຍ້ອນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງຍັງບໍ່ສາມາດຮັກສາພາລະກິດທີຶ່ສັກສິດທັງໝົດ
ເທືຶ່ອ, ຍັງບໍ່ເຕີບໃຫຍ່ເທືຶ່ອ; ພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງເຕີບໃຫຍ່ເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງ
ສາມາດຮັບແບກພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພັນທະກິດທີຶ່ພຣະອົງ
ຄວນປະຕິບັດໄດ້. ຍ້ອນພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງ ພຣະອົງຈຶ່ງຕ້ອງເຕີບໂຕ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ຂັົ້ນຕອນທໍາ
ອິດຂອງຊີວິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ໃນຂະນະທີຶ່ຂັົ້ນຕອນທີສອງນັົ້ນ
ຍ້ອນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະ
ກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ແລ້ວ, ຊີວິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດດໍາລົງຢູ່ມໃີ ນລະຫວ່າງພັນທະກິດນີົ້
ຈຶ່ງຢູ່ໃນທັງຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ຊ່ວງເວລາທີຶ່ພຣະອົງ
ກໍາເນີດ ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍປະຕິບັດໝ
າຍສໍາຄັນທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດ ແລະ ການອັດສະຈັນຕ່າງໆ ແລ້ວພຣະອົງກຈະບໍ່ມີແກ່ນແທ້ທາງ
ຮ່າງກາຍ. ສະນັົ້ນ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າມີຢູ່ກເພືອ
ຶ່ ເຫັນແກ່ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງທາດແທ້ຝ່າຍ
ຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ; ບໍ່ມີເນືົ້ອໜັງໃດທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ຄົນທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມ
ເປນມະນຸດກບໍ່ແມ່ນມະນຸດ. ເມືຶ່ອເປນແນວນີົ້ຄວາມເປນມະນຸດແຫ່ງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງເປນ
ຄຸນສົມບັດທາງທໍາມະຊາດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການເວົົ້າວ່າ
“ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ພຣະອົງເປນສິຶ່ງສັກສິດຢ່າງສິົ້ນເຊີງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດເລີຍ”
ແມ່ນການໝິຶ່ນປະໝາດ ຍ້ອນວ່າປະໂຫຍກນີົ້ແມ່ນບໍ່ເປນຈິງ ແລະ ລະເມີດຫັກການແຫ່ງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ແມ່ນແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງ
ຍັງດໍາລົງຢູ່ດ້ວຍຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງໃນເປືອກນອກຂອງມະນຸດ ໃນເວລາພຣະອົງ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ; ພຽງແຕ່ວ່າ ໃນເວລານັົ້ນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຮັບໃຊ້
ຈຸດປະສົງຢ່າງດຽວໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ
ທໍາມະດາ. ສະນັົ້ນ ຕົວແທນຂອງພາລະກິດກຄືຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສະຖິດຢູ່ໃນຄວາມເປນມະນຸດ
ຂອງພຣະອົງ. ມັນແມ່ນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງທີຶ່
ປະຕິບັດພາລະກິດ ແຕ່ຜູ້ປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ໂດຍແກ່ນແທ້ແລ້ວ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຖືກກະທໍາໂດຍຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສົມບູນຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ. ແຕ່ຜູ້ທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ຄົນໆໜຶ່ງສາມາດ
ເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະອົງເປນມະນຸດ ແລະ ຍັງເປນພຣະເຈົົ້າ, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຊີວິດ
ໃນເນືົ້ອໜັງ, ມີເປືອກນອກຂອງມະນຸດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ ແຕ່ພ້ອມນັົ້ນ ກຍັງມີແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະເຈົົ້າອີກດ້ວຍ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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9. ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດດໍາລົງຢູ່ ເພືຶ່ອຮັກສາພາລະກິດສັກສິດທີຶ່
ທໍາມະດາຜ່ານເນືົ້ອໜັງ; ແນວຄິດແບບມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງສະໜັບສະໜູນຄວາມເປນ
ມະນຸດທໍາມະດາຂອງພຣະອົງ ແລະ ທຸກກິດຈະກໍາທີຶ່ທໍາມະດາທາງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ. ຄົນໆໜຶ່ງ
ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ແນວຄິດແບບມະນຸດຂອງພຣະອົງມີຢູ່ ເພືອ
ຶ່ ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຜ່ານເນືົ້ອໜັງ. ຖ້າເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ມີແນວຄິດແບບມະນຸດປົກກະຕິ ແລ້ວພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່
ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຜ່ານເນືົ້ອໜັງໄດ້ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງເຮັດຜ່ານເນືົ້ອໜັງກບໍ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດມີຄວາມຄິດແບບມະນຸດປົກກະຕິ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກບໍ່ໄດ້ຖືກເຈືອປົນໂດຍຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ; ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນ
ຄວາມເປນມະນຸດໂດຍໃຊ້ຄວາມຄິດທໍາມະດາພາຍໃຕ້ເງືຶ່ອນໄຂບັງຄັບທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດດ້ວຍ
ຄວາມຄິດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໂດຍການປະຕິບັດຂອງຄວາມຄິດແບບມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ. ບໍ່ວ່າແນວຄິດຂອງ
ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງຈະສູງສົົ່ງໜ້ອຍຫາຍພຽງໃດ ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງກຈະບໍ່ໄດ້ມີມົນທິນໂດຍ
ເຫດຜົນ ຫື ການຄິດ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຄົົ້ນຄິດຂົ້ນຈາກແນວຄິດຂອງ
ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເປນການສະແດງອອກໂດຍກົງເຖິງພາລະກິດທີຶ່ສັກສິດຜ່ານຄວາມເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທຸກພາລະກິດແມ່ນພັນທະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ, ບໍ່ມສ
ີ ່ວນໃດ
ເລີຍທີຶ່ຄົົ້ນຄິດຂົ້ນໂດຍສະໝອງຂອງພຣະອົງ. ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ ການຮັກສາຄົນປ່ວຍ, ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ
ແລະ ການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນບໍ່ແມ່ນຜົນຈາກແນວຄິດແບບມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ເຮັດສໍາເລັດໄດ້ໂດຍມະນຸດຄົນໃດທີຶ່ມີແນວຄິດແບບມະນຸດ. ໃນຮູບແບບດຽວກັນ ພາລະກິດການ
ເອົາຊະນະໃນປດຈຸບັນ ແມ່ນພັນທະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຕ້ອງປະຕິບັດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມປະສົງຂອງມະນຸດ, ເປນພາລະກິດທີຶ່ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງຄວນ
ປະຕິບັດ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີມະນຸດທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງສາມາດເຮັດໄດ້. ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຕ້ອງມີແນວຄິດແບບມະນຸດທໍາມະດາ, ຕ້ອງມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ເພາະພຣະອົງ
ຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ມີແນວຄິດທໍາມະດາ. ນີົ້ຄືແກ່ນແທ້ຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ນັົ້ນກຄື ແກ່ນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

10. ບຸດມະນຸດທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຜ່ານຄວາມເປນ
ມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດ. ຜ່ານ
ການສະແດງອອກຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບຄວາມປະສົງ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງຍັງໄດ້
ເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນເຖິງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຫັນ ຫື ສໍາຜັດໄດ້ ຜູ້ເຊິຶ່ງອາໄສຢູ່ໃນໂລກຝ່າຍວິນ
ຍານ. ສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນເຫັນແມ່ນພຣະເຈົົ້າເອງໃນຮູບຮ່າງທີຶ່ຈັບຕ້ອງໄດ້, ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດ.
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ສະນັົ້ນ ບຸດມະນຸດທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຈຶ່ງເຮັດສິຶ່ງຕ່າງໆເປນຮູບປະທໍາ ແລະ ມີຄວາມເປນມະນຸດ
ເຊັົ່ນ: ຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ, ສະຖານະ, ລັກສະນະ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງມີ
ແລະ ເປນ. ເຖິງແມ່ນລັກສະນະພາຍນອກຂອງບຸດມະນຸດມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບພາບລັກສະນະ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງມີ ແລະ ເປນ ແມ່ນສາມາດເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ແກ່ຕົວຕົນ ແລະ ສະຖານະຂອງພຣະເຈົົ້າເອງໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີພຽງຄວາມແຕກຕ່າງບາງຢ່າງໃນ
ລັກສະນະຂອງການສະແດງອອກເທົົ່ານັົ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດວ່າ ບຸດມະນຸດເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ແກ່ຕົວຕົນ ແລະ ສະຖານະຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ, ທັງໃນລັກສະນະຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ
ແລະ ໃນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ໃນລະຫວ່າງເວລານີົ້ ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ປະຕິບັດພາລະກິດຜ່ານທາງເນືົ້ອໜັງ, ກ່າວຈາກທັດສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າມະນຸດຊາດ
ດ້ວຍຕົວຕົນ ແລະ ສະຖານະຂອງບຸດມະນຸດ ແລະ ສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຜະເຊີນ ແລະ ພົບ
ກັບພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົາົ້ ໃນທ່າມກາງມະນຸດຊາດ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີ
ຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ທ່າມກາງ
ຄວາມຖ່ອມຕົນ ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ນິຍາມເບືົ້ອງຕົົ້ນກ່ຽວກັບຄວາມແທ້ຈິງ ແລະ
ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງ III”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

11. ເຖິງແມ່ນລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເປນຄືກັບມະນຸດແທ້ໆ
ແລະ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ເວົົ້າພາສາມະນຸດ ແລະ ບາງເທືຶ່ອ ພຣະອົງ
ເຖິງກັບສະແດງແນວຄິດຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງວິທີການ ຫື ຮູບແບບການເວົົ້າຂອງມະນຸດຊາດເອງ,
ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ວິທທ
ີ ີຶ່ພຣະອົງເຫັນມະນຸດ ແລະ ເຫັນແກ່ນແທ້ຂອງສິງຶ່ ຕ່າງໆບໍ່ແມ່ນວິທີດຽວກັນ
ກັບຜູ້ຄົນເສືຶ່ອມຊາມໄດ້ເຫັນມະນຸດຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງສິຶ່ງຕ່າງໆຢ່າງແນ່ນອນ. ທັດສະນະ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມສູງສົງົ່ ທີຶ່ພຣະອົງຢືນຢູ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນເສືຶ່ອມຊາມບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ນີົ້ກ
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າເປນຄວາມຈິງ, ຍ້ອນເນືົ້ອໜັງທີພ
ຶ່ ຣະອົງສວມໃສ່ກມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງສະແດງອອກກປນຄວາມຈິງ.
ສໍາລັບຄົນເສືຶ່ອມຊາມ, ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງສະແດງອອກໃນເນືົ້ອໜັງແມ່ນການສະໜອງຄວາມຈິງ ແລະ
ຊີວິດ. ການສະໜອງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນພຽງສໍາລັບບຸກຄົນໜຶ່ງ, ແຕ່ສໍາລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ... ບໍ່ວ່າ
ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະທໍາມະດາສໍໍ່າໃດ, ປົກກະຕິສາໍໍ່ ໃດ, ຕໍໍ່າຕ້ອຍສໍໍ່າໃດກ
ຕາມ ຫື ແມ່ນແຕ່ຜູ້ຄົນຈະຫຽວເບິຶ່ງພຣະອົງດ້ວຍການດູຖູກແບບໃດກຕາມ, ຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ
ແລະ ທ່າທີຂອງພຣະອົງຕໍ່ມະນຸດຊາດແມ່ນສິຶ່ງທີບ
ຶ່ ໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດເຮັດໄດ້, ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດ
ສາມາດລອກແບບໄດ້. ພຣະອົງຈະສັງເກດເບິຶ່ງມະນຸດຊາດຈາກທັດສະນະຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່
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ສະເໝີ ແລະ ຈາກຕໍາແໜ່ງທີຶ່ສູງສົງົ່ ຂອງພຣະອົງດັົ່ງພຣະຜູ້ສ້າງ. ພຣະອົງຈະເບິຶ່ງມະນຸດຊາດຜ່ານແກ່ນ
ແທ້ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ. ພຣະອົງບໍ່ສາມາດເບິຶ່ງມະນຸດຈາກຈຸດຕໍໍ່າຕ້ອຍຂອງ
ຄົນທໍາມະດາຢ່າງແນ່ນອນ ຫື ຈາກທັດສະນະຂອງຄົນທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ. ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນເບິຶ່ງມະນຸດຊາດ,
ພວກເຂົາກເບິຶ່ງດ້ວຍສາຍຕາຂອງມະນຸດ ແລະ ພວກເຂົາໃຊ້ສິຶ່ງຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ,
ກົດລະບຽບ ແລະ ທິດສະດີຂອງມະນຸດເປນເຄືຶ່ອງວັດແທກຂອງພວກເຂົາ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນຢູພ
່ າຍໃນຂອບ
ເຂດຂອງສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຂອບເຂດທີສ
ຶ່ າມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜູ້ຄົນ
ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າເບິຶ່ງມະນຸດຊາດ, ພຣະອົງເບິຶ່ງດ້ວຍສາຍຕາອັນສັກສິດ ແລະ ພຣະອົງໃຊ້
ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນ ເພືຶ່ອເປນເຄືຶ່ອງວັດແທກ. ຂອບເຂດນີົ້ລວມ
ເຖິງສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ນີົ້ຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ ແລະ ມະນຸດເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີແ
ົ້ ມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍແກ່ນແທ້ທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າ, ມັນແມ່ນແກ່ນແທ້ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ກໍານົດຕົວຕົນ ແລະ
ຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມທັງທັດສະນະ ແລະ ຈຸດຢືນທີຶ່ພວກເຂົາເບິຶ່ງສິຶ່ງຕ່າງໆ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງ III”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

12. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າສູງສຸດ; ພຣະອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບລິສຸດ ແລະ ຊອບທໍາ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ
ນັົ້ນ, ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງກສູງສຸດ, ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບລິສຸດ ແລະ ຊອບທໍາເຊັົ່ນກັນ. ເນືົ້ອ
ໜັງດັົ່ງກ່າວແມ່ນພຽງແຕ່ສາມາດເຮັດໃນສິຶ່ງທີຶ່ຊອບທໍາ ແລະ ເປນປະໂຫຍດແກ່ມະນຸດຊາດ, ເຮັດ
ໃນສິຶ່ງທີຶ່ບລິສຸດ, ມີສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຍິຶ່ງໃຫຍ່; ພຣະອົງບໍ່ສາມາດເຮັດສິຶ່ງທີຶ່ລະເມີດຄວາມຈິງ,
ລະເມີດສິນທໍາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພຣະອົງຈະສາມາດເຮັດສິຶ່ງທີຶ່ທລະຍົດພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ບັນຫາທີຶ່ຮ້າຍແຮງ: ການທລະຍົດ (2)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

13. ດ້ວຍວ່າ ພຣະເຈົົ້າມາບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະອົງເຂົົ້າໃຈເຖິງແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງທີຢ
ຶ່ ູ່
ພາຍໃຕ້ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ ຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ວ່າເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງພຽງພທີຶ່ຈະຮັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໄດ້. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຖືກແທນໂດຍ
ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດໃນລະຫວ່າງເວລາແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນຈຸດໃຈກາງທີຶ່ສໍາຄັນຂອງພາລະກິດທັງໝົດໃນຕະຫອດເວລາແຫ່ງການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ສາມາດປະສົມກັນກັບພາລະກິດຈາກຍຸກອືຶ່ນໆ. ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າ
ມາບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະອົງຈຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວຕົນທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ;
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ຍ້ອນພຣະອົງມາບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລ້ວພຣະອົງກສໍາເລັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຄວນປະຕິບັດໂດຍ
ຜ່ານເນືົ້ອໜັງ. ບໍ່ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ພຣະຄຣິດ ທັງສອງກເປນພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ
ພຣະອົງກະທໍາພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຄວນກະທໍາ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະກິດທີຶ່ພຣະອົງຄວນປະຕິບັດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄຣິດຄືການເຊືຶ່ອຟງຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

14. ການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ວິທີການຂອງພຣະວິນຍານ
ແລະ ຕົວຕົນຂອງພຣະວິນຍານໂດຍກົງ, ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ສາມາດສໍາຜັດ ຫື ເຫັນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ ຫື ມະນຸດບໍ່ສາມາດຫຍັບເຂົົ້າໃກ້ໄດ້. ຖ້າພຣະອົງພະຍາຍາມຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນໃນລັກສະນະຂອງພຣະວິນຍານ, ມະນຸດກຈະບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງໄດ້.
ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ສວມໃສ່ຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງ, ມັນກຈະບໍ່ມີທາງທີຶ່ມະນຸດຈະຮັບ
ເອົາຄວາມລອດພົົ້ນນີົ້ໄດ້. ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ມີຫົນທາງໃນການເຂົົ້າຫາພຣະອົງ, ເຊັົ່ນດຽວກັນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ສາມາດເຂົົ້າໃກ້ກອ
້ ນເມກຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້. ມີພຽງການກາຍມາເປນມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງເທົົ່ານັົ້ນ,
ນັົ້ນກຄື ມີພຽງແຕ່ການເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະອົງສະຖິດເຂົົ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດທີຶ່ພຣະອົງບັງເກີດ
ເຂົົ້າສູ່ເທົົ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດພຣະທໍາໃນທຸກຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄດ້ເປນ
ການສ່ວນຕົວ. ແລ້ວເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຈະສາມາດເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງດ້ວຍຕົວ
ເຂົາເອງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຈະໄດ້ເຂົົ້າສູ່ການຄອບຄອງຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍວິທີ
ນີົ້ຈຶ່ງຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ . ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ , ບໍ່ມີມະນຸດຄົນ
ໃດທີຶ່ມາຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອສາມາດຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ດົ່ັງກ່າວນີົ້ໄດ້
ຫື ບໍ່ມີມະນຸດແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ . ຖ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍກົງໃນທ່າມກາງມະນຸດ , ມະນຸດຊາດທັງປວງກຈະຖືກໂຈມຕີໃຫ້ລົົ້ມລົງ ຫື
ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາກບໍ່ມີທາງຈະໄດ້ສໍາຜັດກັບ ພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາຈະຖືກຊາຕານຈັບເປນຊະເລີຍ
ຢ່າງສົມບູນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

15. ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງກຈະຍັງຄົງເປນພຣະວິນຍານທີຶ່ມະນຸດບໍ່
ສາມາດເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້. ຍ້ອນມະນຸດເປນສິຶ່ງທີຶ່ສ້າງຈາກເນືົ້ອໜັງ, ເຂົາ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຢູ່
ໃນໂລກສອງໂລກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີທໍາມະຊາດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່
ສາມາດເຂົົ້າກັນກັບມະນຸດໄດ້ ຜູ້ທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ມີທາງທີຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພວກ
ເຂົາໄດ້, ສ່ວນທີຶ່ວ່າມະນຸດບໍ່ສາມາດກາຍເປນວິນຍານໄດ້ນັົ້ນ ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງເວົົ້າເຖິງ. ເມືຶ່ອເປນແບບນີົ້
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກຕ້ອງກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດເດີມຂອງພຣະອົງ.
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ພຣະເຈົົ້າສາມາດຂົ້ນເມືອຍັງສະຖານທີຶ່ໆສູງທີຶ່ສຸດ ແລະ ຖ່ອມຕົວພຣະອົງລົງມາເພືຶ່ອກາຍເປນມະນຸດ
ທີຶ່ຖືກສ້າງ, ປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາ, ແຕ່ມະນຸດບໍ່
ສາມາດຂົ້ນເມືອສະຖານທີຶ່ໆສູງທີຶ່ສຸດ ແລະ ກາຍມາເປນວິນຍານ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ເຂົາຈະສາມາດລົງ
ໄປສູ່ສະຖານທີຶ່ໆຕໍໍ່າທີຶ່ສຸດ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຕ້ອງກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ ໃນລະຫວ່າງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດ ມີພຽງ
ແຕ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດໄຖ່ມະນຸດຜ່ານການຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນໄດ້,
ເພາະວ່າ ບໍ່ມີທາງທີຶ່ຈະສາມາດຄງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໃສ່ໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍ
ບູຊາບາບໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້. ພຣະເຈົົ້າສາມາດກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງໂດຍກົງເພືຶ່ອເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນເຄືຶ່ອງ
ຖວາຍບູຊາບາບໃຫ້ກັບມະນຸດ, ແຕ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດຂົ້ນເມືອສະຫວັນໂດຍກົງເພືຶ່ອຮັບເອົາເຄືຶ່ອງ
ຖວາຍບູຊາບາບທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້ເຂົາ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນີົ້ ສິຶ່ງທີຶ່ເປນໄປໄດ້ກຄືໃຫ້ພຣະເຈົົ້າ
ສະເດັດໄປມາສອງສາມຄັົ້ງລະຫວ່າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ບໍ່ໃຫ້ມະນຸດຂົ້ນເມືອສະຫວັນເພືຶ່ອ
ຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນນີົ້, ຍ້ອນມະນຸດໄດ້ຫົົ້ມຈົມ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຂົ້ນເມືອ
ສະຫວັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະຮັບເອົາເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາບາບ. ສະນັົ້ນ ມັນຈຶ່ງຈໍາເປນ
ຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູສະເດັດມາຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດໄດ້. ທຸກຄັົ້ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຈໍາເປນ. ຖ້າຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່
ງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົາົ້ ໂດຍກົງ, ພຣະອົງກຈະບໍ່ຍອມຕໍ່ຄວາມອັບອາຍໃນການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດເຊັົ່ນນີົ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

16. ເພືອ
ຶ່ ໃຫ້ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ, ຄຸນຄ່າການນໍາໃຊ້ຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນຕໍໍ່າ
ກວ່າຝ່າຍເນືົ້ອໜັງຫາຍ: ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານສາມາດຄວບຄຸມທົົ່ວຈັກກະວານ, ທົົ່ວພູເຂົາ,
ແມ່ນໍໍ້າ, ທະເລສາບ ແລະ ທົົ່ວມະຫາສະມຸດ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງແມ່ນເຊືຶ່ອມໂຍງຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບຫາຍຂົ້ນກັບທຸກຄົນທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ພົວພັນນໍາ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ແມ່ນເປນຮ່າງກາຍທີຶ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ໂດຍມະນຸດ ແລະ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າເລິກເຊິຶ່ງຫາຍຂົ້ນ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມປະ
ທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງກ່ຽວກັບການກະທໍາຕົວຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າຕໍ່ມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ
ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຄວາມເລິກລັບ; ມັນຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຢົ່ງເຖິງ ແລະ ຍິຶ່ງຍາກຫາຍທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດ
ເຫັນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດພຽງແຕ່ເພິຶ່ງພາຈິນຕະນາການທີຶ່ວ່າງເປົົ່າເທົົ່ານັົ້ນ. ແຕ່,
ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງແມ່ນທໍາມະດາ ແລະ ອີງຕາມຄວາມເປນຈິງ ແລະ ມີສະຕິປນຍາເປນເລີດ
ແລະ ເປນຄວາມຈິງທີຶ່ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນດ້ວຍຕາຂອງມະນຸດ; ມະນຸດສາມາດຜະເຊີນກັບສະຕິປນຍາ
ແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງໃຊ້ຈິນຕະນາການຢ່າງ
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ເລິກເຊິຶ່ງຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຄຸນຄ່າທີຶ່ແທ້ຈິງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ສະຖິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ. ພຣະວິນຍານສາມາດເຮັດພຽງແຕ່ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດເບິຶ່ງບໍ່ເຫັນ ແລະ ຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້
ພວກເຂົາຈິນຕະນາການ, ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານ, ການເຄືຶ່ອນໄຫວ
ຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານ, ແຕ່ສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ມີຄວາມຄິດ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່
ໄດ້ສະໜອງຄວາມໝາຍຢ່າງຊັດເຈນເລີຍ. ສິຶ່ງເຫາົົ່ ນັົ້ນພຽງແຕ່ສະໜອງຄວາມໝາຍແບບເລືຶ່ອນລອຍ
ຫື ບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ການແນະນໍາດ້ວຍຄໍາເວົົ້າໄດ້. ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສະຖິດຢູ່
ໃນເນືົ້ອໜັງແມ່ນແຕກຕ່າງຫາຍ: ມັນກ່ຽວພັນມີການນໍາພາຂອງພຣະທໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນມີຄວາມ
ປະສົງທີຶ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີເປົັ້າໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ. ດັົ່ງນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງງົມຫາ ຫື ໃຊ້
ຈິນຕະນາການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງຄາດເດົາເລີຍ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຊັດເຈນຂອງ
ພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານຫາຍ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານພຽງແຕ່ເໝາະສົມສໍາລັບຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດແທນພາລະກິດຂອງ
ເນືົ້ອໜັງໄດ້. ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງເຮັດໃຫ້ມະນຸດມີເປົັ້າໝາຍທີຶ່ແນ່ນອນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປນ
ແລະ ເປນຈິງຫາຍທີຶ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງມີຄຸນຄ່າຫາຍກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ.
ພາລະກິດທີຶ່ມີຄຸນຄ່າສູງສຸດຕໍ່ມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ສະໜອງພຣະທໍາທີຶ່ຖືກຕ້ອງ, ມີ
ເປົັ້າໝາຍທີຶ່ຊັດເຈນໃນການສະແຫວງຫາ ແລະ ສາມາດເຫັນ ແລະ ສໍາຜັດໄດ້. ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດທີຶ່
ເປນຈິງ ແລະ ການນໍາພາທີຶ່ຖືກກັບສະພາບການເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງເໝາະສົມກັບລົດນິຍົມຂອງມະນຸດ ແລະ
ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດທີຶ່ເປນຈິງເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່
ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ຊົົ່ວຊ້ານັົ້ນໄດ້. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດບັນລຸສິຶ່ງ
ນີົ້ໄດ້; ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກອຸປະ
ນິໄສເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວຊ້າທີຶ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

17. ສະນັົ້ນ, ຖ້າພາລະກິດນີົ້ຖືກກະທໍາໂດຍພຣະວິນຍານ ນັົ້ນກຄື ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ມາເປນ
ມະນຸດ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ພຣະວິນຍານກ່າວໂດຍກົງຜ່ານທາງສຽງຟ້າຮ້ອງ ຈົນມະນຸດບໍ່ມີຫົນທາງທີຶ່
ຈະພົບພໍ້ກັບພຣະອົງ, ມະນຸດຈະສາມາດຮູ້ຈັກເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໄດ້ບ? ຖ້າເປນພຽງ
ພຣະວິນຍານເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ, ແລ້ວມະນຸດກຈະບໍ່ມີຫົນທາງທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຜູ້ຄົນພຽງແຕ່ສາມາດເຫັນອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງ
ເມືຶ່ອພຣະອົງກາຍມາເປນມະນຸດ, ເມືຶ່ອພຣະທໍາປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ພຣະອົງ ສໍາແດງອຸປະນິໄສ
ທັງໝົດຂອງພຣະອົງຜ່ານທາງເນືົ້ອໜັງ. ພຣະເຈົົ້າດໍາລົງຊີວິດທ່າມກາງມະນຸດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເປນ
ຈິງ. ພຣະອົງສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້; ມະນຸດສາມາດສໍາຜັດກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ສໍາ
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ຜັດກັບສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນ; ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຈະຮຽນຮູ້ຈັກພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈງິ .
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

18. ການມາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງ ຕົົ້ນຕແລ້ວ ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນການກະທໍາ
ທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພືຶ່ອມອບຮູບຮ່າງຝ່າຍເນືົ້ອໜັງແກ່ພຣະວິນຍານທີຶ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ເພືຶ່ອ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນ ແລະ ສໍາຜັດພຣະອົງໄດ້. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ຄົນທີຶ່ຖືກພຣະອົງເຮັດໃຫ້ສົມບູນຈະ
ດໍາລົງຊີວິດຕາມພຣະອົງ, ຈະຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະອົງ ແລະ ຈະເປນທີຶ່ພພະທັຍພຣະອົງ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າ
ກ່າວແຕ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ ແລ້ວຜູ້ຄົນກຈະບໍ່ສາມາດ
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໄດ້ເທືຶ່ອ, ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຈະສາມາດເທດສະໜາກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໂດຍໃຊ້ທິດສະດີທີຶ່ວ່າງເປົົ່າ ແລະ ຈະບໍ່ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຄວາມຈິງເລີຍ. ພຣະເຈົົ້າໄດ້ລົງ
ມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຕົົ້ນຕແລ້ວແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດຕົນເປນຕົວຢ່າງ ແລະ ແບບຢ່າງໃຫ້ກັບຄົນທີຶ່
ພຣະອົງຈ້ອງຮັບເອົາ; ມີພຽງແຕ່ເມືຶ່ອນັົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ ຜູ້ຄົນຈຶ່ງຈະສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ, ສາມາດ
ສໍາຜັດພຣະເຈົົ້າ, ເຫັນພຣະອົງ ແລະ ພຽງເມືຶ່ອນັົ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະຖືກພຣະເຈົົ້າຮັບເອົາຢ່າງແທ້ຈິງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຄວນຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ທີຶ່ແທ້ຈິງແມ່ນພຣະອົງເຈົົ້າເອງ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

19. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າຖ່ອມຕົວພຣະອົງລົງມາໃນຈຸດໃດໜຶ່ງເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ
ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນ, ມະນຸດຈຶ່ງຈະສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດ ແລະ ຄົນໄວ້ໃຈຂອງພຣະອົງໄດ້.
ພຣະເຈົົ້າແມ່ນພຣະວິນຍານ: ມະນຸດມີຄຸນສົມບັດໃນການເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະວິນຍານອົງນີົ້ ຜູ້ທີຶ່
ສູງສົົ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢງົ່ ເຖິງໄດ້ແນວໃດ? ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າລົງມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ
ກາຍມາເປນສິຶ່ງຊົງສ້າງທີມ
ຶ່ ີລັກສະນະພາຍນອກຄືກັບມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ, ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຖືກພຣະອົງຮັບເອົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ພຣະອົງຊົງກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ
ໂດຍຜ່ານເນືົ້ອໜັງ, ແບ່ງປນຄວາມສຸກ, ຄວາມໂສກເສົົ້າ ແລະ ຄວາມລໍາບາກຍາກແຄ້ນຂອງມະນຸດ,
ດໍາລົງຊີວິດໃນແຜ່ນດິນໂລກດຽວກັນກັບມະນຸດ, ປົກປ້ອງມະນຸດ ແລະ ນໍາພາມະນຸດ ແລະ ດ້ວຍວິທີ
ນີົ້ ພຣະອົງຈຶ່ງຊໍາລະລ້າງມະນຸດໃຫ້ບລິສຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະອົງ
ແລະ ພຣະພອນຂອງພຣະອົງ. ເມືຶ່ອໄດ້ຮັບສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ ມະນຸດຈຶ່ງເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງ
ແທ້ຈິງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ເອງ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດເປນຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຽງແຕ່ສງິຶ່ ນີົ້ທີຶ່ເປນ
ປະໂຫຍດ. ຖ້າມະນຸດບໍ່ສາມາດແນມເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງພຣະເຈົົ້າໄດ້, ມະນຸດຈະສາມາດເປນຜູ້
ໃກ້ຊິດຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີທີຶ່ວ່າງເປົົ່າບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງຄົນທີຶ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າພໃຈ
ໄດ້” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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20. ເພາະຄົນທີຶ່ຖືກພິພາກສາແມ່ນມະນຸດ, ມະນຸດທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້
ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວິນຍານຂອງຊາຕານທີຶ່ຖືກພິພາກສາໂດຍກົງ, ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດ
ແຫ່ງການພິພາກສາຈຶ່ງບຖ
ໍ່ ືກປະຕິບັດໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ, ແຕ່ທ່າມກາງມະນຸດ. ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ເໝາະ
ສົມ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດໄປກວ່າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງສໍາລັບການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ພິພາກສາຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ. ຖ້າການພິພາກສາໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ, ແລ້ວມັນກຈະບໍ່ລວມເຖິງທຸກສິຶ່ງ. ຍິງຶ່ ໄປກວ່ານັົ້ນ, ພາລະກິດ
ດັົ່ງກ່າວແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຍອມຮັບເອົາ, ຍ້ອນພຣະວິນຍານບໍ່ສາມາດມາຢູຕ
່ ໍ່ໜ້າມະນຸດໄດ້
ແລະ ຍ້ອນເຫດນີົ້ ຜົນຈຶ່ງຈະບໍ່ເກີດຂົ້ນທັນທີ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ມະນຸດຈະສາມາດເບິຶ່ງເຫັນອຸປະນິໄສທີຶ່
ບໍ່ສາມາດລະເມີດໄດ້ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງຊັດເຈນຍິຶ່ງຂົ້ນ. ຊາຕານສາມາດຖືກເອົາຊະນະໄດ້ຢ່າງສົມບູນ
ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງພິພາກສາຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ... ຖ້າພາລະກິດນີົ້ຖືກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວມັນກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງໄຊຊະນະເໜືອຊາຕານ. ໂດຍ
ທໍາມະຊາດແລ້ວ ພຣະວິນຍານສູງສົົ່ງກວ່າມະນຸດ ແລະ ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈົົ້າບລິສຸດ ແລະ ມີໄຊຊະນະເໜືອເນືົ້ອໜັງ. ຖ້າພຣະວິນຍານປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ໂດຍກົງ,
ພຣະອົງກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດພິພາກສາຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງທັງໝົດຂອງມະນຸດໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍ
ຄວາມບໍ່ຊອບທໍາທັງໝົດຂອງມະນຸດ. ຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຍັງໄດ້ຖືກປະຕິບັດຜ່ານ
ແນວຄິດຂອງມະນຸດທີຶ່ມກ
ີ ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດບໍ່ເຄີຍມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະວິນຍານ ແລະ
ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພຣະວິນຍານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເປີດໂປງຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງມະນຸດໄດ້ດີກວ່າ, ແລ້ວແຮງ
ໄກທີຶ່ຈະເປີດໂປງຄວາມບໍ່ຊອບທໍາດັົ່ງກ່າວຢ່າງສົມບູນ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຄືສັດຕູຂອງ
ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ. ຜ່ານການພິພາກສາແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ,
ພຣະອົງເປີດໂປງຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດຊາດ. ຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ໃນ
ເນືົ້ອໜັງກຊັດເຈນກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ການພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງ
ປວງຈຶ່ງບໍ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ, ແຕ່ເປນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ສໍາຜັດໄດ້ໂດຍມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນ
ເນືົ້ອໜັງສາມາດເອົາຊະນະມະນຸດນັົ້ນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

21. ຖ້າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກ່າວຕໍ່ມະນຸດໂດຍກົງ, ແລ້ວມະນຸດທຸກຄົນກຍິນຍອມຕໍ່ສຽງ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ກົົ້ມຫົວລົົ້ມລົງໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ພຣະທໍາໃດໆ ຄ້າຍຄືກັບທີຶ່ໂປໂລລົົ້ມລົງ
ຂາບພືົ້ນພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງໃນຫົນທາງໄປສູ່ເມືອງດາມັດກັດ. ຖ້າພຣະເຈົົ້າສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດ
ແບບນີົ້, ມະນຸດກຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາເອງຜ່ານທາງການພິພາກສາໂດຍ
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ພຣະທໍາ ແລະ ກບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນໄດ້. ມີພຽງແຕ່ໂດຍການກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ
ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດກ່າວພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເຂົົ້າໃສ່ຫູຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງໄດ້,
ເພືຶ່ອວ່າທຸກຄົນທີຶ່ມີຫູກຈະໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮັບເອົາພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ
ໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ດ້ວຍວິທີນີົ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ແທນທີຶ່
ຈະໃຫ້ພຣະວິນຍານປາກົດຕົວຂົ້ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດຢ້ານຈົນຍອມຈໍານົນ. ມີພຽງຜ່ານທາງ
ພາລະກິດຕົວຈິງ ແລະ ພິເສດນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ອຸປະນິໄສເກົົ່າຂອງມະນຸດ ທີຶ່ຝງເລິກຢູ່ພາຍໃນເປນເວລາ
ຫາຍປີ ຈຶ່ງຈະສາມາດຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງສົມບູນ, ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະຮູ້ຈັກສິຶ່ງນັົ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງມັນ.
ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນພາລະກິດຕົວຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ເຊິຶ່ງພຣະອົງຈະບັນລຸ
ຜົນແຫ່ງການພິພາກສາຕມ
ໍ່ ະນຸດໂດຍພຣະທໍາ ດ້ວຍການເວົົ້າ ແລະ ການປະຕິບັດການພິພາກສາໃນ
ລັກສະນະຕົວຈິງ. ນີົ້ແມ່ນລິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມັນຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ລິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກ, ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຮັບທີຶ່ມາຈາກພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກ ແລະ
ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ມາຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ສະແດງລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ
ຜ່ານການພິພາກສາມະນຸດໂດຍພຣະທໍາ. ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງເປນຮູບລັກສະນະພາຍນອກ
ຂອງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ປົກກະຕິ ແລະ ທໍາມະດາ, ແຕ່ສງິຶ່ ນັົ້ນກຄືຜົນຮັບມາຈາກພຣະທໍາຂອງ
ພຣະອົງ ເພືຶ່ອສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນວ່າ ພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍລິດອໍານາດ, ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເອງ
ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງເປນການສະແດງອອກຂອງພຣະອົງເອງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

22. ມີຄວາມຈິງໜງຶ່ ຢ່າງທີຶ່ເຈົົ້າອາດຈະບໍ່ຮູ້: ອຸປະນິໄສເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມ
ກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານຂອງເຂົາໄດ້ຖືກເປີດໂປງອອກມາ ເມືຶ່ອເຂົາພົບກັບພຣະຄຣິດ ແລະ ຄວາມ
ກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານທີຶ່ຖືກເປີດໂປງໃນປດຈຸບັນແມ່ນຖືກເປີດໂປງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສົມບູນ
ກວ່າເວລາຊ່ວງອືຶ່ນ. ມັນເປນຍ້ອນວ່າ ພຣະຄຣິດຄືບຸດມະນຸດ ນັົ້ນກໍ່ຄື ບຸດມະນຸດທີຶ່ມີຄວາມເປນ
ມະນຸດທໍາມະດາ, ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ກຽດ ຫື ເຄົາລົບພຣະອົງ. ມັນເປນຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່ໃນ
ເນືົ້ອໜັງ, ຄວາມກະບົດຂອງມະນຸດຈິຶ່ງເປີດເຜີຍອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຢ່າງລາຍລະອຽດທີຶ່ສຸດ.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ການມາຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມກະບົດທັງໝົດຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນແປງທາດແທ້ຂອງມະນຸດຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເອີົ້ນວ່າ “ການລໍ້ເສືອລົງ
ຈາກພູເຂົາ” ແລະ “ການລໍ້ໝາປ່າອອກຈາກຖໍໍ້າຂອງມັນ”.
(ຄັດຈາກບົດ “ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັບພຣະຄຣິດເປນປລະປກກັບພຣະເຈົົ້າຢ່າງແນ່ນອນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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23. ເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງກຍ້ອນເນືົ້ອໜັງຍັງສາມາດມີສິດ
ອໍານາດ ແລະ ພຣະອົງກສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະຕົວຈິງທ່າມກາງມະນຸດຊາດ, ໃນ
ລັກສະນະທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຫັນ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້. ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນເປນຈິງຫາຍກວ່າພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດໂດຍກົງ ຜູ້ເຊິຶ່ງມີສິດອໍານາດທັງໝົດ ແລະ ຜົນຕາມມາຂອງ
ພາລະກິດນັົ້ນກເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ເນືອ
ົ້ ໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ສາມາດເວົົ້າ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະຕົວຈິງ. ຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງ
ພຣະອົງບໍ່ມີລິດອໍານາດ ແລະ ມະນຸດກໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດ້, ໃນຂະນະທີຶ່ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງມີລິດ
ອໍານາດ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຫັນລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງໄດ້. ເມືຶ່ອພຣະອົງກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດ
ພາລະກິດ, ມະນຸດບໍ່ສາມາດກວດພົບລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງໄດ້; ສິຶ່ງນີຊ
ົ້ ່ວຍໃຫ້ພຣະອົງປະຕິບັດ
ພາລະກິດຢ່າງເປນທໍາຊາດແທ້ຈິງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

24. ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງກຍ້ອນວ່າ ເປົັ້າໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນວິນຍານ
ຂອງຊາຕານ ຫື ສິງຶ່ ທີຶ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ, ແຕ່ເປນມະນຸດ ຜູ້ເຊິຶ່ງມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມ
ຊາມ. ແນ່ນອນ ຍ້ອນວ່າເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດທີຶ່
ມີເນືອ
ົ້ ໜັງເປນເປົັ້າໝາຍແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ເພາະວ່າ ມະນຸດເປນເປົັ້າໝາຍ
ຂອງການເສືອ
ຶ່ ມຊາມ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດເປນເປົັ້າໝາຍຢ່າງດຽວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ໃນທຸກຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງ. ມະນຸດເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຕ້ອງຕາຍ,
ມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຄືສິຶ່ງດຽວທີຶ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນໄດ້. ໃນວິທີນີົ້,
ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄຸນລັກສະນະຄືກັບມະນຸດເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ,
ເພືຶ່ອວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງອາດບັນລຸຜົນຫາຍຂົ້ນ. ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ນັົ້ນກຍ້ອນວ່າ ມະນຸດມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຜິດບາບ ຫື
ຖອນຕົວອອກຈາກເນືົ້ອໜັງໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

25. ມະນຸດຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ເປນສິຶ່ງສູງສົົ່ງທີຶ່ສຸດໃນບັນດາສິຶ່ງຖືກສ້າງທັງ
ໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສະນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເປົັ້າໝາຍຂອງຄວາມ
ລອດພົົ້ນແມ່ນມະນຸດ, ບໍ່ແມ່ນຊາຕານ ແລະ ສິຶ່ງທີຈ
ຶ່ ະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ພົົ້ນແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ
ແລະ ວິນຍານຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພວກມານຮ້າຍ. ຊາຕານແມ່ນເປົັ້າໝາຍຂອງການທໍາລາຍ
ລ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມະນຸດເປນເປົັ້າໝາຍຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົາົ້ ແລະ ເນືົ້ອໜັງຂອງ
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ມະນຸດກຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ສະນັົ້ນສິຶ່ງທໍາອິດທີຶ່ຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົົ້ນໄດ້ຈຶ່ງຕ້ອງເປນເນືົ້ອ
ໜັງຂອງມະນຸດ. ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງທີຶ່ສຸດ ແລະ ມັນໄດ້
ກາຍເປນສິຶ່ງທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ, ຫາຍຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ມັນຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປະຕິເສດການເປນຢູ່ຂອງ
ພຣະເຈົົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ເປນສິຶ່ງທີຶ່ວ່າດືົ້ດ້ານທີຶ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດທີຶ່ຈະຍາກໄປກວ່າການ
ຈັດການ ຫື ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງເນືົ້ອໜັງ. ຊາຕານກາຍເປນເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ
ມາເພືຶ່ອກໍ່ກວນຄວາມວຸນ
້ ວາຍ ແລະ ມັນໃຊ້ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດເພືຶ່ອລົບກວນພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ທໍາລາຍແຜນການຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງກາຍເປນຊາຕານ
ແລະ ກາຍມາເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງຖືກເອົາ
ຊະນະກ່ອນ. ມັນເປນຍ້ອນສິຶ່ງນີົ້ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງລຸກຂົ້ນຮັບເອົາການທ້າທາຍ ແລະ ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ
ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງເຈດຕະນາທີຶ່ຈະປະຕິບັດ ແລະ ເພືຶ່ອສູ້ຮົບກັບຊາຕານ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນ ຜູ້ທີຶ່ຖືກເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ເພືຶ່ອເອົາຊະນະ ແລະ
ທໍາລາຍລ້າງຊາຕານ ຜູ້ເຊິຶ່ງກະບົດຕໍ່ພຣະອົງ. ພຣະອົງເອົາຊະນະຊາຕານຜ່ານພາລະກິດແຫ່ງການເອົາ
ຊະນະມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພຣະອົງກໍ່ຊ່ວຍມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນ. ສະນັົ້ນ ມັນຄືພາລະກິດທີຶ່ບັນລຸສອງເປົັ້າໝາຍໄດ້ພ້ອມກັນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

26. ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ມັນຖືກເຮັດໃຫ້ຕາບອດສະໜິດ
ແລະ ຖືກທໍາລາຍຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ. ເຫດຜົນທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດວ່າ ເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດ
ໃນເນືົ້ອໜັງດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ ກຍ້ອນວ່າ ເປົັ້າໝາຍທີພ
ຶ່ ຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ລອດພົົ້ນແມ່ນມະນຸດ ຜູ້
ທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຍ້ອນຊາຕານຍັງເຊືຶ່ອເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດເພືຶ່ອລົບກວນພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈົົ້າ. ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄືພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ໃນ
ເວລາດຽວກັນ ມະນຸດກຍັງເປນເປົັ້າໝາຍຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນທໍານອງນີົ້,
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຈຶ່ງຈໍາເປນຕ້ອງມີ. ຊາຕານເຮັດໃຫ້ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ
ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ມະນຸດກາຍເປນຕົວຕົນຂອງຊາຕານ ແລະ ກາຍເປນເປົັ້າໝາຍທີຶ່ຈະຖືກພຣະເຈົົ້າ
ເອົາຊະນະ. ໃນທໍານອງນີົ້, ພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສກ
ູ້ ັບຊາຕານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອມະນຸດຊາດໃຫ້
ພົົ້ນຈຶ່ງເກີດຂົ້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງກາຍເປນມະນຸດເພືຶ່ອຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ. ນີົ້ແມ່ນ
ພາລະກິດທີຶ່ເປນຈິງທີຶ່ສຸດ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ
ພຣະອົງກໍາລັງຕສ
ໍ່ ູ້ກັບຊາຕານທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ. ເມືຶ່ອພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງ
ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດໃນອານາຈັກຝ່າຍວິນຍານ ແລະ ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພາລະກິດທັງໝົດຂອງ
ພຣະອົງໃນອານາຈັກຝ່າຍວິນຍານນັົ້ນເປນຈິງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຜູ້ທີຶ່ຖືກເອົາຊະນະແມ່ນມະນຸດ,
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ມະນຸດທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຖືກເອົາຊະນະແມ່ນຕົວຕົນຂອງຊາຕານ (ແນ່ນອນ, ນີົ້ກຍັງແມ່ນ
ມະນຸດ), ຜູ້ທີຶ່ເປນສັດຕູກັບພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໃນທີຶ່ສຸດກຍັງແມ່ນມະນຸດ.
ດ້ວຍເຫດນີົ້, ມັນຍິຶ່ງຈໍາເປນສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະກາຍເປນມະນຸດທີຶ່ມີຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງສິຶ່ງຖືກ
ສ້າງ ເພືຶ່ອວ່າພຣະອົງຈະສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານຢ່າງແທ້ຈິງ, ເພືອ
ຶ່ ເອົາຊະນະມະນຸດຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງ
ພຣະອົງ ແລະ ມີຮ່າງກາຍທີຶ່ຄືກັບພຣະອົງ ແລະ ເພືຶ່ອຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຜູ້ທີຶ່ມີຮ່າງກາຍຄື
ກັບພຣະອົງ ແລະ ຖືກຊາຕານທໍາລາຍ. ສັດຕູຂອງພຣະອົງແມ່ນມະນຸດ, ເປົາັ້ ໝາຍແຫ່ງການເອົາ
ຊະນະຂອງພຣະອົງກແມ່ນມະນຸດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງກແມ່ນມະນຸດ ຜູ້
ທີຶ່ຖືກພຣະອົງສ້າງ. ສະນັນ
ົ້ ພຣະອົງຕ້ອງກາຍເປນມະນຸດ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈງຶ່
ງ່າຍທີຶ່ສຸດ. ພຣະອົງສາມາດເອົາຊະນະຊາຕານ ແລະ ເອົາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍເຫອ
ື ມະນຸດຊາດໃຫ້ພົົ້ນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

27. ສ່ວນເລືຶ່ອງກ່ຽວກັບການລົງມາບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້
ແມ່ນເພືຶ່ອກໍາຈັດບ່ອນທີຶ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ທີຶ່ຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ
ເພືຶ່ອວ່າຈະບໍ່ມີພາບຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດອີກຕໍ່ໄປ. ໂດຍຜ່ານພຣະທໍາ
ທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ, ການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງພຣະອົງທົົ່ວແຜ່ນດິນ,
ພາລະກິດທີຶ່ພິເສດ ແລະ ປົກກະຕິຂອງພຣະອົງ ທີພ
ຶ່ ຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກໍາຈັດບ່ອນຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍອອກ
ຈາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດ. ອີກດ້ານໜຶ່ງກຄື ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອ
ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກສິຶ່ງສໍາເລັດລົງ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

28. ສໍາລັບທຸກຄົນທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດໃນເນືົ້ອໜັງ, ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາຈໍາເປນ
ຕ້ອງມີເປົັ້າໝາຍໃຫ້ສະແຫວງຫາ ແລະ ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າກຈໍາເປນຕ້ອງມີການເປນພະຍານເຖິງ
ການກະທໍາທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ທັງສອງຢ່າງນີົ້ພຽງແຕ່ສາມາດບັນລຸໄດ້
ໂດຍເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ທັງສອງຢ່າງນີົ້ກພຽງແຕ່ຖືກເຮັດໃຫ້
ສໍາເລັດໂດຍເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທາໍ ມະດາ ແລະ ເປນຈິງເທົົ່ານັົ້ນ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຈຶ່ງສໍາຄັນ ແລະ ເປນຫຍັງມັນຈຶ່ງຈໍາເປນຕໍ່ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດ. ຍ້ອນຜູຄ
້ ົນ
ຈໍາເປນຕ້ອງຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ເໜືອທໍາມະຊາດຕ້ອງ
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ຖືກກໍາຈັດອອກຈາກຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍ້ອນພວກເຂົາຈໍາເປນຕ້ອງປະຖິົ້ມອຸປະນິໄສທີຶ່
ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຈໍາເປນຕ້ອງຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ
ກ່ອນ. ຖ້າມະນຸດພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດເພືຶ່ອກໍາຈັດພາບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ
ອອກຈາກຫົວໃຈຂອງຜູຄ
້ ົນ, ແລ້ວພວກເຂົາກຈະບສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ພາບລັກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍໃນຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດຖືກເປີດໂປງ, ປະຖິົ້ມ ຫື ກໍາຈັດອອກຢ່າງ
ສົມບູນໂດຍພຣະທໍາແຕ່ຢ່າງດຽວ. ການເຮັດແບບນັົ້ນ, ໃນທີຶ່ສຸດ ມັນກຍັງຈະເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະ
ກໍາຈັດສິຶ່ງທີຶ່ຝງເລິກເຫົົ່ານີົ້ອອກຈາກຜູ້ຄົນ. ມີພຽງແຕ່ໂດຍການແທນທີຶ່ສງິຶ່ ທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ເໜືອ
ທໍາມະຊາດເຫົົ່ານີົ້ກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ພາບລັກທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ຜູ້
ຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກພວກມັນເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ, ມັນຈຶ່ງຈະສາມາດບັນລຸຜົນທີຶ່ເໝາະສົມໄດ້. ມະນຸດຮູ້ຈັກວ່າ
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພວກເຂົາສະແຫວງຫາໃນອະດີດນັົ້ນເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ຢູ່ເໜືອທໍາມະຊາດ.
ພວກເຂົາຮູ້ວ່າສິຶ່ງທີຶ່ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນການນໍາພາໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ແຮງໄກ
ທີຶ່ຈະເປນຄໍາສັົ່ງສອນຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ເປນການນໍາພາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ.
ແນວຄິດຂອງມະນຸດຈະຖືກເປີດອອກເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງ
ພຣະອົງຢ່າງເປນທາງການ, ຍ້ອນຄວາມທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມເປນຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດນັົ້ນ ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ກງົ ກັນຂ້າມກັບພຣະເຈົົ້າທີເຶ່ ລືຶ່ອນລອຍ ແລະ ຢູ່ເໜືອທໍາມະຊາດທີຶ່ຢູ່ໃນ
ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ. ແນວຄິດດັົ້ງເດີມຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດຖືກເປີດເຜີຍເມືຶ່ອປຽບທຽບ
ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ຫາກປາສະຈາກການປຽບທຽບກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດ, ແນວຄິດຂອງມະນຸດກໍ່ບໍ່ສາມາດຖືກເປີດເຜີຍໄດ້; ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກໍ່ຄື ຫາກ
ປາສະຈາກຄວາມເປນຈິງເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງປຽບທຽບ ສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງກບໍ່ສາມາດຖືກເປີດເຜີຍໄດ້. ບໍ່ມີ
ໃຜສາມາດໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດກ່າວພາລະກິດນີົ້ໂດຍໃຊ້
ພຣະທໍາ. ມີແຕ່ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັນ
ົ້ ທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ແທນພຣະອົງໄດ້. ບໍ່ວ່າພາສາຂອງມະນຸດຈະອຸດົມສົມບູນສໍໍ່າໃດກຕາມ, ພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ສາມາດອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປນຈິງ ແລະ ຄວາມທໍາມະດາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ມະນຸດຈະ
ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໄດ້ດີຂົ້ນ ແລະ ສາມາດເຫັນພຣະອົງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຂົ້ນ ຖ້າພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ
ພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ ແລະ ສະແດງພາບລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ແລະ ການ
ເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງອອກມາທັງໝົດ. ບໍ່ມີມະນຸດທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງຄົນໃດສາມາດບັນລຸຜົນນີົ້ໄດ້.
ແນ່ນອນ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນນີົ້ໄດ້. ພຣະເຈົົ້າສາມາດຊ່ວຍມະນຸດທີຶ່
ເສືຶ່ອມຊາມໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານ, ແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ພາລະກິດນີົ້ສໍາເລັດໄດ້ໂດຍກົງ; ກົງກັນຂ້າມ, ມີພຽງແຕ່ເນືົ້ອໜັງ ເຊິຶ່ງເປນເຄືຶ່ອງນຸ່ງຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້
ໄດ້. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ແມ່ນມະນຸດ ແລະ ຍັງແມ່ນພຣະເຈົົ້າ, ເປນມະນຸດທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ
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ແລະ ຍັງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ. ແລ້ວດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງນີົ້
ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກພຣະວິນຍານຫາຍ, ພຣະອົງກຍັງເປນ
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຜູ້ທີຶ່ເປນພຣະວິນຍານ ແລະ ທັງເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະຖືກເອີົ້ນເປນສິຶ່ງໃດກຕາມ, ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊ່ວຍ
ມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ຍ້ອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກເນືົ້ອໜັງໄດ້
ແລະ ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງແມ່ນຍັງເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພຽງແຕ່ວ່າ
ພາລະກິດນີົ້ບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ຕົວຕົນຂອງພຣະວິນຍານ, ແຕ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ຕົວຕົນຂອງ
ເນືົ້ອໜັງ. ພາລະກິດທີຶ່ຈາໍ ເປນຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງກບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງມີການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ເນືົ້ອໜັງປະຕິບັດກບໍ່ສາມາດຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານ
ໂດຍກົງໄດ້. ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ນີົ້ແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນສໍາລັບພາລະກິດນີົ້ ແລະ ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ຈໍາເປນຕໍ່ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

29. ສິຶ່ງດີທີຶ່ສຸດກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນເນືົ້ອໜັງກຄືການທີຶ່ພຣະອົງສາມາດ
ປະພຣະທໍາ ແລະ ການຕັກເຕືອນທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມປະສົງທີຶ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງພຣະອົງໄວ້ໃຫ້
ກັບມະນຸດຊາດຜູ້ທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງ, ເພືຶ່ອວ່າຫັງຈາກນັົ້ນ ຜູ້ທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງຈະສາມາດສົົ່ງຕໍ່
ພາລະກິດທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບມວນ
ມະນຸດຊາດຜູ້ທີຶ່ຍອມຮັບຫົນທາງນີົ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປນຮູບປະທໍາຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ. ມີພຽງແຕ່
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງທ່າມກາງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈິງແຫ່ງການເປນຢູ່
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບມະນຸດສໍາເລັດຢ່າງແທ້ຈງິ . ມີພຽງແຕ່ພາລະກິດນີົ້ເທົົ່າ
ນັົ້ນ ທີຶ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງມະນຸດໃນການເບິຶ່ງໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນພະຍານເຖິງ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໄດ້ຍິນພຣະທໍາສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດນໍາຈຸດສິົ້ນສຸດມາສູ່ຍຸກທີຶ່ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດ້ເຫັນດ້ານຫັງຂອງພຣະເຢໂຮວາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ
ພຣະອົງຍັງສິົ້ນສຸດຍຸກທີມ
ຶ່ ະນຸດຊາດເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ນໍາມະນຸດຊາດທັງປວງເຂົົ້າສູ່ຍຸກທີຶ່ເປນຈິງຫາຍຂົ້ນ,
ແທ້ຈິງຫາຍຂົ້ນ ແລະ ສວຍງາມຫາຍຂົ້ນ. ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ
ລັດທິ, ແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງເປີດເຜີຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຈິງ ແລະ ທໍາມະດາຕໍ່ມະນຸດຊາດ
ຜູ້ທີຶ່ຊອບທໍາ ແລະ ບລິສຸດ, ຜູ້ທີຶ່ໄຂພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ສະແດງຄວາມເລິກ
ລັບ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດ, ຜູ້ທີຶ່ສ້າງມະນຸດຊາດ ແລະ ນໍາການສິົ້ນສຸດມາສູ່
ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຍັງລີົ້ລັບຢູ່ເປນເວລາຫາຍພັນປີ. ພຣະອົງນໍາຍຸກແຫ່ງຄວາມ
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ເລືຶ່ອນລອຍມາສູ່ການສິນ
ົ້ ສຸດຢ່າງບລິບູນ, ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດຍຸກທີຶ່ມະນຸດຊາດທັງປວງປາຖະໜາທີຶ່
ຈະສະແຫວງຫາໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົາົ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ພຣະອົງສິົ້ນສຸດຍຸກທີຶ່ມະນຸດຊາດທັງ
ປວງໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາຕານ ແລະ ພຣະອົງນໍາພາມະນຸດຊາດທັງປວງເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ຢ່າງສົມບູນ. ນີົ້ລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ແມ່ນຜົນຕາມມາຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງໂດຍແທນທີຶ່ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ, ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພຣະອົງກບ
ໍ່ ໍ່
ສະແຫວງຫາ ແລະ ງົມຫາສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ເບິຶ່ງຄືມີຢຈ
ູ່ ິງ ແລະ ບໍ່ມີຢູ່ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາເຊົາທາຍຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືອ
ຶ່ ນລອຍ. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນເນືົ້ອໜັງ, ຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະອົງກຈະສົົ່ງຕໍ່ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງໄປສູ່ທຸກສາສະໜາ ແລະ ນິກາຍ
ແລະ ພວກເຂົາຈະສືສ
ຶ່ ານພຣະທໍາທຸກຂໍ້ຂອງພຣະອົງສູ່ຫຂ
ູ ອງມະນຸດຊາດທັງປວງ. ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຮັບຂ່າວ
ປະເສີດຂອງພຣະອົງໄດ້ຍິນຈະເປນຄວາມຈິງທີຶ່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຈະ
ເປນຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄວາມເລົົ່າລື. ຄວາມຈິງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຫກ
ັ ຖານທີພ
ຶ່ ຣະອົງເຜີຍແຜ່ພາລະກິດ
ແລະ ພວກເຂົາຍັງເປນເຄືຶ່ອງມືທີຶ່ພຣະອົງນໍາໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ຫາກປາສະຈາກການມີ
ຢູ່ຂອງຄວາມຈິງ, ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ທົົ່ວບັນດາປະເທດ ແລະ ໄປທຸກແຫ່ງ; ຫາກ
ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແຕ່ມີພຽງຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ, ພຣະອົງຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
ແຫ່ງການເອົາຊະນະຈັກກະວານທັງປວງໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ. ພຣະວິນຍານແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈສໍາລັບ
ມະນຸດ ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານກບໍ່ສາມາດປະຖິົ້ມຫັກຖານ
ຫື ຄວາມຈິງເພີຶ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄວ້ໃຫ້ມະນຸດໄດ້. ມະນຸດຈະບໍ່ເຫັນໃບໜ້າ
ທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເລືຶ່ອນລອຍທີຶ່ບໍ່ມີຈິງຢູ່ສະເໝີ. ມະນຸດຈະ
ບໍ່ເຫັນໜ້າຕາຂອງພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ ຫື ມະນຸດຈະບໍ່ໄດ້ຍິນພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນ
ທີຶ່ສຸດແລ້ວ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດກຄືວ່າງເປົົ່າ ແລະ ບໍ່ສາມາດແທນໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງ
ພຣະເຈົົ້າໄດ້; ອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງກບໍ່ສາມາດ
ຮຽນແບບໄດ້ໂດຍມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ພາລະກິດຂອງ
ພຣະອົງສາມາດນໍາມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ ຜູ້ເຊິຶ່ງປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ. ນີົ້ແມ່ນວິທີທີຶ່ເໝາະສົມທີຶ່ສຸດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ຈະປາກົດຕໍ່ມະນຸດ ເຊິຶ່ງມະນຸດເຫັນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມາຮູ້ຈັກໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ບໍ່ໄດ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸສງິຶ່ ນີົ້ໄດ້. ເມືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະອົງມາເຖິງ
ຂັົ້ນຕອນນີົ້, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນຢ່າງພໃຈທີຶ່ສຸດແລ້ວ ແລະ ຖືວ່າເປນຄວາມສໍາເລັດ
ທີຶ່ບລິບູນ. ພາລະກິດສ່ວນຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດເກົົ້າສິບເປີເຊັນຂອງ
ການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງສໍາເລັດລົງ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ໄດ້ສະໜອງການເລີຶ່ມຕົົ້ນທີຶ່ດີກວ່າໃຫ້ກັບ
ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ, ເປນບົດສະຫຼຸບສໍາລັບພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ, ປະກາດໃຊ້
ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ເສີມເຕີມພາລະກິດທັງໝົດນີົ້ຢ່າງທົົ່ວເຖິງເປນຄັົ້ງສຸດທ້າຍ.
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ຕັົ້ງແຕ່ນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ, ຈະບໍ່ມີພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດອີກເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂັົ້ນຕອນທີສີຶ່
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈະບໍ່ມີພາລະກິດທີຶ່ມະຫັດສະຈັນຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສາມ
ຂອງພຣະເຈົົ້າອີກ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

30. ເຫດຜົນດຽວທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງກຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມນີົ້. ມັນເປນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ການເສຍສະຫະ ແລະ ການທົນທຸກໆຢ່າງຂອງພຣະອົງກເພືອ
ຶ່ ເຫັນແກ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ
ເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ບໍ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຫື ລາງວັນສໍາລັບພຣະເຈົົ້າ; ພຣະອົງຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບຜົນເກັບກ່ຽວໃດໆໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຕິດໜີົ້ພຣະເຈົົ້າແຕ່ດັົ່ງເດີມ. ທຸກສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ກະທໍາ ແລະ ເສຍສະຫະສໍາລັບມະນຸດຊາດບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ພຣະອົງໄດ້ຮັບລາງວັນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ເພືຶ່ອ
ເຫັນແກ່ມະນຸດທັງໝົດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງຈະປະກອບດ້ວຍ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍຢ່າງທີຶ່ບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບ ໃນທີຶ່ສຸດ ແມ່ນເລີດເກີນ
ກວ່າຜົນຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານປະຕິບັດໂດຍກົງ. ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງຈໍາເປນຕ້ອງມີ
ຄວາມລໍາບາກຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ເນືົ້ອໜັງແມ່ນບໍ່ສາມາດມີຕົວຕົນທີຶ່ຍງິຶ່ ໃຫຍ່ແບບດຽວກັບ
ພຣະວິນຍານ, ພຣະອົງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສິຶ່ງທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດແບບດຽວກັບພຣະວິນຍານ, ແລ້ວ
ແຮງໄກທີຶ່ພຣະອົງຈະມີສດ
ິ ອໍານາດຄືກັບພຣະວິນຍານ. ແຕ່ແກ່ນແທ້ແຫ່ງພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໂດຍ
ເນືົ້ອໜັງທໍາມະດານີົ້ ແມ່ນຢູ່ເໜືອທາດແທ້ຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານປະຕິບັດໂດຍກົງຢ່າງ
ຫວງຫາຍ ແລະ ເນືົ້ອໜັງນີົ້ເອງທີຶ່ເປນຄໍາຕອບໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

31. ເຫດຜົນທີຶ່ເນືົ້ອໜັງນີົ້ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍ່ຍ້ອນແກ່ນ
ແທ້ຂ້າງໃນຂອງພຣະອົງບໍ່ຄືກັບມະນຸດຄົນໃດ ແລະ ເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍເຫືອມະນຸດໃຫ້
ລອດພົົ້ນໄດ້ແມ່ນຍ້ອນຕົວຕົນຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກມະນຸດທົົ່ວໄປ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ສໍາຄັນຫາຍຕໍ່
ມະນຸດຊາດ ເພາະວ່າພຣະອົງເປນມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າ, ເພາະພຣະອົງສາ
ມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປົກກະຕິທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເພາະວ່າ
ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພົົ້ນຈາກຄວາມເສືຶ່ອມຊາມ, ມະນຸດຜູ້ທີຶ່ດາໍ ລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບ
ພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຄ້າຍຄືກັບມະນຸດ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດກ
ສໍາຄັນຕໍ່ມະນຸດຫາຍກວ່າຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່ມີຄຸນຄ່າສູງສົົ່ງ, ຍ້ອນວ່າພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ
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ທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ຫາຍ
ກວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສາມາດຮັບເອົາມະນຸດຊາດໄດ້ຢ່າງສົມບູນກວ່າພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜົນຕາມມາກຄື ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງນີົ້ທໍາມະດາ ແລະ ປົກກະຕິ, ການທີຶ່ພຣະອົງ
ປະກອບສ່ວນຕໍ່ມະນຸດຊາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງພຣະອົງຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງມະນຸດຊາດເຮັດ
ໃຫ້ພຣະອົງມີຄ່າຢ່າງສູງ ແລະ ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງເນືົ້ອໜັງນີົ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດ
ວັດແທກໄດ້ໂດຍມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງນີົ້ບສ
ໍ່ າມາດທໍາລາຍຊາຕານໂດຍກົງ, ພຣະອົງກສາມາດ
ໃຊ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອເອົາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລະ ເອົາຊະນະຊາຕານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາຕານ
ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງຢ່າງສົມບູນ. ມັນເປນຍ້ອນພຣະເຈົົ້າບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະອົງຈຶ່ງ
ສາມາດເອົາຊະນະຊາຕານໄດ້ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫືອມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ທໍາລາຍ
ຊາຕານໂດຍກົງ, ແຕ່ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃນການເອົາຊະນະມະນຸດຊາດແທນ ຜູ້
ເຊິຶ່ງໄດ້ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງ
ເອງໄດ້ດີກວ່າສິຶ່ງຖືກສ້າງຂົ້ນຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກຄວາມ
ເສືຶ່ອມຊາມໄດ້ດີກວ່າ. ການເອົາຊະນະຊາຕານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເປນພະຍານທີຶ່ຍິຶ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ດົນບັນດານໃຈກວ່າການທີຶ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທໍາລາຍຊາຕານໂດຍກົງ.
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ສ້າງໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ສາມາດເປນ
ພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງໃນທ່າມກາງສິຶ່ງຖືກສ້າງຂອງພຣະອົງໄດ້ດີກວ່າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

32. ໃນພາລະກິດສາມຂັນ
ົ້ ຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ມີພຽງແຕ່ຂັົ້ນຕອນດຽວທີຶ່ຖືກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ ແລະ ສອງຂັົ້ນຕອນທີຶ່ເຫືອແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໂດຍພຣະວິນຍານໂດຍກົງ. ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດ
ໂດຍພຣະວິນຍານບໍ່ກ່ຽວພັນກັບການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດເລີຍກັບຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດທີມ
ຶ່ ີກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ພາລະກິດ
ຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກແມ່ນກ່ຽວພັນເຖິງອຸປະ
ນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີຶ່ພວກເຂົາມີກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນສ່ວນທີຶ່
ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປນຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ. ສະນັົ້ນ, ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຈຶ່ງ
ຕ້ອງການຄວາມລອດພົນ
ົ້ ຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ຕ້ອງການພາລະກິດ
ໂດຍກົງຂອງພຣະເຈົົ້າທີບ
ຶ່ ັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ. ມະນຸດຊາດຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດລ້ຽງດູພວກເຂົາ, ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ, ຫົດນໍໍ້າໃຫ້ພວກເຂົາ, ລ້ຽງເຂົົ້າພວກເຂົາ,
ພິພາກສາ ແລະ ຕີສອນພວກເຂົາ; ພວກເຂົາຕ້ອງການຄວາມເມດຕາ ແລະ ການໄຖ່ບາບຫາຍຂົ້ນ
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ຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເປນຄົນທີຶ່
ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຂອງມະນຸດ, ເປນຄົນລ້ຽງແກະຂອງມະນຸດ, ຄວາມຊ່ວຍເຫືອໃນປດຈຸບັນຂອງມະນຸດ
ແລະ ທຸກສິຶ່ງເຫົົ່ານີແ
ົ້ ມ່ນຈໍາເປນຕ້ອງໃຫ້ມີການບັງເກີດເປນມະນຸດທັງໃນປດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະດີດ
ຜ່ານມາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

33. ໃນຄວາມສໍາພັນທີຶ່ມະນຸດມີກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສະຖິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ, ມະນຸດໄດ້ພັດທະນາຈາກ
ການຮຽນຮູ້ເປນຄວາມເຊືຶ່ອຟງ, ຈາກການຂົມ
ົ່ ເຫັງເປນການຍອມຮັບ, ຈາກແນວຄິດເປນຄວາມຮູ້
ແລະ ຈາກການປະຕິເສດເປນຄວາມຮັກ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດ. ມະນຸດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອໃຫ້ລອດພົົ້ນຜ່ານການຍອມຮັບການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ
ເອງເທົົ່ານັົ້ນ, ມະນຸດພຽງແຕ່ມາຮູ້ຈັກພຣະອົງຜ່ານພຣະທໍາຈາກປາກຂອງພຣະອົງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ,
ມະນຸດຖືກເອົາຊະນະໂດຍພຣະອົງໃນລະຫວ່າງທີຶ່ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ ແລະ ເຂົາຮັບເອົາການຈັດ
ກຽມຊີວິດຈາກພຣະອົງໃນລະຫວ່າງການຍອມຮັບເອົາການຕີສອນຈາກພຣະອົງ. ທຸກພາລະກິດນີົ້
ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນ
ພຣະວິນຍານ. ພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່
ສຸດ ແລະ ເປນພາລະກິດທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງທີຶ່ສຸດ ແລະ ສ່ວນສໍາຄັນໃນພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົາົ້
ກແມ່ນພາລະກິດສອງຂັນ
ົ້ ຕອນແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

34. ຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດແມ່ນພຽງແຕ່ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແກ່ນ
ແທ້ທີຶ່ວ່າ “ພຣະທໍາຢູ່ກັບພຣະເຈົົ້າ”: ຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕັດຂາດຈາກເນືົ້ອໜັງໄດ້. ນັນ
ົ້ ກຄື ເນືົ້ອໜັງຂອງ
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຢູ່ກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນເຄືຶ່ອງພິສູດຢ່າງໃຫຍ່ກ່ຽວ
ກັບພຣະເຢຊູທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແມ່ນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຂັົ້ນຕອນນີົ້
ຂອງພາລະກິດເຮັດສໍາເລັດຕາມຄວາມໝາຍແທ້ຈິງຂອງພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະທໍາກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ”,
ເພີຶ່ມເຕີມຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງຕໍ່ພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະທໍາຢູ່ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະທໍາເປນ
ພຣະເຈົົ້າ” ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເຊືຶ່ອຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ໃນຕົົ້ນເດີມນັົ້ນຊົງມີພຣະທໍາຢູ່
ແລ້ວ”. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ໃນເວລາແຫ່ງການເນລະມິດສ້າງ ພຣະເຈົົ້າມີພຣະທໍາ, ພຣະທໍາຂອງ
ພຣະອົງຢູ່ກັບພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕັດຂາດຈາກພຣະອົງໄດ້ ແລະ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະອົງຍິຶ່ງ
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ເຮັດໃຫ້ລິດອໍານາດ ແລະ ສິດອໍານາດຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຊັດເຈນຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ມະນຸດເຫັນເຖິງຫົນທາງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ຍິນພຣະທໍາທັງໝົດຂອງພຣະອົງ. ສິຶ່ງດັງົ່ ກ່າວແມ່ນ
ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ... ຍ້ອນນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ ແລະ
ຄັົ້ງສຸດທ້າຍທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດສໍາເລັດຢ່າງສົມບູນ, ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາລະກິດທັງໝົດຂອງ
ພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ນໍາຍຸກຂອງການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງມາສູ່ຈຸດສຸດທ້າຍ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການປະຕິບັດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

35. ໃນຄັົ້ງນີົ້, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດ ບໍ່ແມ່ນໃນຮ່າງກາຍຝ່າຍພຣະວິນຍານ ແຕ່
ໃນຮ່າງກາຍທີຶ່ທໍາມະດາຫາຍ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ມັນບໍ່ແມ່ນເປນພຽງຮ່າງກາຍຂອງການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ, ມັນຍັງເປນຮ່າງກາຍທີຶ່ພຣະອົງກັບຄືນມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ. ມັນ
ເປນຮ່າງກາຍທີຶ່ທໍາມະດາຫາຍ. ເຈົາົ້ ບໍ່ສາມາດເຫັນແມ່ນຫຍັງກໍ່ຕາມທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງໂດດເດັົ່ນຈາກ
ຄົນອືຶ່ນ, ແຕ່ເຈົົ້າສາມາດຮັບເອົາຄວາມຈິງທີຶ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນຈາກພຣະອົງ. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ສໍາຄັນນີົ້
ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຮ່າງກາຍຂອງພຣະທໍາແຫ່ງຄວາມຈິງທັງໝົດຈາກພຣະເຈົົ້າ, ດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ສະແດງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຂົົ້າໃຈ. ເຈົົ້າບໍ່ປາຖະ
ໜາຢ່າງຍິຶ່ງທີຶ່ຈະເຫັນພຣະເຈົົ້າໃນສະຫວັນບ? ເຈົົ້າບໍ່ປາຖະໜາຢ່າງຍິຶ່ງທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈພຣະເຈົົ້າໃນ
ສະຫວັນບ? ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປາຖະໜາຢ່າງຍິຶ່ງທີຶ່ຈະເຫັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດຊາດບ? ພຣະອົງຈະ
ບອກຄວາມລັບທັງໝົດນີົ້ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນຄວາມລັບທີຶ່ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດບອກເຈົົ້າ ແລະ
ພຣະອົງຍັງຈະບອກເຈົົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈ. ພຣະອົງຄືປະຕູຂອງເຈົົ້າສູອ
່ ານາຈັກ ແລະ
ຜູ້ນໍາທາງຂອງເຈົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາດັົ່ງກ່າວມີຄວາມເລິກລັບຫາຍຢ່າງທີຶ່ບໍ່ສາມາດ
ຢົ່ງເຖິງໄດ້. ເຈົົ້າອາດບໍ່ຢົ່ງເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້, ແຕ່ເປົັ້າໝາຍທັງໝົດໃນພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງເຮັດກໍ່ພຽງພທີຈ
ຶ່ ະເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເຫັນວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາດັົ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນ
ເຊືຶ່ອ. ຍ້ອນພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການດູແລທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ສະແດງອອກຕມ
ໍ່ ະນຸດຊາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ
ກໍ່ເບິຶ່ງຄືກັບວ່າກໍາລັງສັົ່ນສະເທືອນສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນ
ສາຍຕາຂອງພຣະອົງເປນແຟວໄຟ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບເອົາການລົງວິໄນຈາກທ່ອນ
ເລັກຂອງພຣະອົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າສາມາດໄດ້ຍິນຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງວ່າພຣະເຈົົ້າໂກດຮ້າຍ
ແລະ ຮູ້ວ່າພຣະເຈົົ້າກໍາລັງສະແດງຄວາມສົງໄສສໍາລັບມະນຸດຊາດ; ເຈົົ້າສາມາດເຫັນອຸປະນິໄສທີຶ່ຊອບ
ທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຈົົ້າຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຫ່ວງໃຍ
ຂອງພຣະເຈົົ້າສໍາລັບມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມະນຸດເຫັນພຣະເຈົົ້າໃນສະຫວັນທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດເທິງໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດ
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ສາມາດຮູ້ຈັກ, ເຊືຶ່ອຟງ, ຢາເກງ ແລະ ຮັກພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນມາເປນເນືົ້ອໜັ
ງເປນຄັົ້ງທີສອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫັນໃນມືົ້ນີົ້ຄືພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນຄືກັນກັບມະນຸດ, ພຣະຈົົ້າທີຶ່
ມີດັງ ແລະ ຕາສອງເບືົ້ອງ ແລະ ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບໍ່ໄດ້ໂດດເດັົ່ນ, ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະສະແດງ
ໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຫັນວ່າ ຖ້າມະນຸດຄົນນີົ້ບໍ່ມີຊີວິດຢູ່, ສະຫວັນ ແລະ ໂລກກໍ່ຈະຜ່ານການປ່ຽນແປງຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງ; ຖ້າມະນຸດຄົນນີົ້ບໍ່ມີຊີວິດຢູ່, ສະຫວັນກໍ່ຈະມົວລົງ, ໂລກກໍ່ຈະຈົມລົງສູ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ
ແລະ ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍ່ຈະດໍາລົງຊີວິດທ່າມກາງໄພອດຢາກ ແລະ ໂຣກລະບາດ. ພຣະອົງກໍ່ຈະ
ສະແດງໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຫັນວ່າ ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດບໍ່ມາເພືຶ່ອຊ່ວຍພວກເຈົົ້າໃຫ້ລອດພົົ້ນ
ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ແລ້ວພວກເຈົົ້າກໍ່ຈະເປນຄົນບາບໜາຕະຫອດໄປ ແລະ ພວກເຈົົ້າຈະເປນຊາກສົບ
ຕະຫອດໄປ. ພວກເຈົົ້າຄວນຮູ້ໄວ້ວ່າ ຖ້າເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ມີຊີວິດຢູ່, ມະນຸດຊາດທັງປວງກໍ່ຈະປະສົບກັບ
ຄວາມຫາຍະນະທີຶ່ບໍ່ສາມາດຫົບຫີກໄດ້ ແລະ ພົບວ່າມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະຫົບໜີການລົງໂທດທີຶ່ຮ້າຍ
ແຮງຍິຶ່ງຂົ້ນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕັດສິນໃຫ້ເກີດຂົ້ນຕໍ່ມະນຸດຊາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຖ້າເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດານີົ້ບໍ່
ໄດ້ກໍາເນີດ, ພວກເຈົົ້າທຸກຄົນກໍ່ຈະຢູ່ໃນສະພາວະທີຶ່ພວກເຈົົ້າຂຊີວິດ ໂດຍທີຶ່ບໍ່ສາມາດດໍາລົງຊີວິດ
ແລະ ອະທິຖານຫາຄວາມຕາຍໂດຍທີຶ່ບໍ່ສາມາດຕາຍ; ຖ້າເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ມີຊີວິດຢູ່, ແລ້ວພວກເຈົົ້າກໍ່ຈະ
ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຄວາມຈິງ ແລະ ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນມືົ້ນີົ້ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຈົາົ້
ຈະຖືກພຣະເຈົົ້າລົງໂທດ ຍ້ອນຄວາມຜິດບາບທີຶ່ຮ້າຍແຮງຂອງພວກເຈົົ້າ. ພວກເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ຖ້າບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກັບຄືນມາສູ່ເນືົ້ອໜັງ, ບໍ່ມີຜໃູ້ ດຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ; ແລະ ຖ້າບໍ່
ແມ່ນຍ້ອນການມາເຖິງຂອງເນືົ້ອໜັງນີົ້, ພຣະເຈົົ້າກໍ່ຈະນໍາການສິົ້ນສຸດມາສູຍ
່ ຸກເດີມຕັົ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ?
ເມືຶ່ອເປນແບບນີົ້, ພວກເຈົົ້າຍັງສາມາດປະຕິບັດການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າບ?
ຍ້ອນພວກເຈົົ້າສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫາຍຢ່າງຈາກມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້, ເປນຫຍັງພວກ
ເຈົົ້າຈຶ່ງບໍ່ຍອມຮັບພຣະອົງຢ່າງຍິນດີ?
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຮູ້ບ? ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກະທໍາການອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ທ່າມກາງມະນຸດ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

36. ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍເກີດຂົ້ນຜ່ານມະນຸດທໍາມະດາຄົນນີົ້. ພຣະອົງ
ຈະປະທານທຸກສິຶ່ງໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງຈະສາມາດຕັດສິນທຸກສິຶ່ງທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ເຈົົ້າ. ມະນຸດແບບນີົ້ຈະສາມາດເປນດັົ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າພຣະອົງເປນບ: ເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ
ຫາຍທີຶ່ບໍ່ສົມຄວນຖືກກ່າວເຖິງ? ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງພທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໝັົ້ນບ?
ການເປນພະຍານເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງພທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໝັົ້ນບ? ຫື
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະອົງນໍາມາບໍ່ສົມຄວນໃຫ້ພວກເຈົົ້າໄດ້ຍ່າງບ? ເມືຶ່ອໄດ້ເວົົ້າ ແລະ ເຮັດທຸກສິຶ່ງແລ້ວ,
ແມ່ນຫຍັງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າກຽດຊັງພຣະອົງ ແລະ ໂຍນພຣະອົງອອກໄປ ແລະ ມອບບ່ອນນອນທີຶ່
ກວ້າງໃຫ້ພຣະອົງ? ນັົ້ນຄືມະນຸດຄົນນີົ້ທີຶ່ສະແດງຄວາມຈິງ, ນັົ້ນຄືມະນຸດຄົນທີຶ່ໃຫ້ຄວາມຈິງ ແລະ
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ນັົ້ນຄືມະນຸດຄົນນີົ້ທີຶ່ມອບເສັົ້ນທາງໃຫ້ພວກເຈົົ້າໄດ້ຕິດຕາມ. ມັນເປນໄປໄດ້ບວ່າພວກເຈົົ້າຍັງບໍ່
ສາມາດຄົົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າພາຍໃນຄວາມຈິງເຫົົ່ານີົ້? ຖ້າບໍ່ມີພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ, ມະນຸດຊາດຈະບໍ່ສາມາດລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນ, ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີການບັງເກີດເປນມະນຸດ
ໃນມືົ້ນີົ້ ຄົນທີຶ່ລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກພຣະເຈົົ້າ ຫື ເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃ
ໝ່ຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າບໍ່ມີການມາເຖິງຂອງມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້, ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນໃບ
ໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ພວກເຈົົ້າຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະໄດ້ເຫັນ, ຍ້ອນພວກເຈົົ້າທຸກຄົນເປນ
ສິຶ່ງຂອງທີຶ່ຄວນຖືກທໍາລາຍຕັົ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ. ຍ້ອນການເຖິງມາຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ໃຫ້ອະໄພພວກເຈົົ້າ ແລະ ສະແດງຄວາມເມດຕາໃຫ້ແກ່ພວກເຈົົ້າ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພຣະທໍາທີຶ່ເຮົາຕ້ອງປະໄວ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຈົົ້າໃນຕອນສຸດທ້າຍກໍ່ຍັງເປນສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້:
ມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຄົນນີົ້ ເຊິຶ່ງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິຶ່ງຕພ
ໍ່ ວກ
ເຈົົ້າ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທພ
ີຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດທ່າມກາງມະນຸດແລ້ວ.
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຮູ້ບ? ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກະທໍາການອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ທ່າມກາງມະນຸດ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

37. ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງຍ້ອນຈຸດປະສົງຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການລິເລີຶ່ມຍຸກໃໝ່ໂດຍສະເພາະ
ແລະ ແນ່ນອນ ເມືຶ່ອພຣະອົງລິເລີຶ່ມຍຸກໃໝ່ ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຍຸກຜ່ານມາສໍາເລັດໃນເວລາດຽວກັນ.
ພຣະເຈົົ້າຄືການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ການສິົ້ນສຸດ; ພຣະອົງເອງເປນຜູ້ລິເລີຶ່ມພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ກຕ້ອງເປນພຣະອົງເອງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຍຸກຜ່ານມາສິົ້ນສຸດລົງ. ນັົ້ນແມ່ນການພິສູດວ່າ ພຣະອົງ
ເຮັດໃຫ້ຊາຕານພ່າຍແພ້ ແລະ ເອົາຊະນະໂລກ. ແຕ່ລະຄັົ້ງທີຶ່ພຣະອົງເອງປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງ
ມະນຸດ, ມັນແມ່ນເປນຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງການຕໍ່ສູ້ໃໝ່. ຫາກປາສະຈາກການເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງພາລະກິດໃ
ໝ່, ມັນກຈະບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ພາລະກິດເກົົ່າສໍາເລັດລົງໂດຍທໍາມະຊາດ. ແລ້ວເມືຶ່ອບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້
ພາລະກິດເກົົ່າສໍາເລັດລົງ, ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເປນການພິສດ
ູ ວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານຍັງບໍ່ໄດ້ມາເຖິງຕອນຈົບ
ເທືຶ່ອ. ພຽງແຕ່ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າເອງລົງມາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ທ່າມກາງມະນຸດ, ມະນຸດຈຶ່ງຈະ
ສາມາດລອດພົົ້ນຈາກອໍານາດຂອງຊາຕານຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຮັບເອົາຊີວິດໃໝ່ ແລະ ການເລີຶ່ມຕົົ້ນໃ
ໝ່. ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ມະນຸດຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຍຸກເກົົ່າຕະຫອດໄປ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນ
ເດີມຂອງຊາຕານຕະຫອດໄປ... ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ.
ພຣະອົງເປນຜູ້ລິເລີຶ່ມພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງເປນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ສໍາເລັດລົງ. ພຣະອົງເປນຜູ້ວາງແຜນພາລະກິດ ແລະ ພຣະອົງເປນຜູ້ຄຸ້ມຄອງພາລະກິດນັົ້ນ ແລະ ຍິງຶ່
ໄປກວ່ານັົ້ນກເປນພຣະອົງເອງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດນັົ້ນບັນລຸຜົນ. ດັົ່ງທີຶ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄໍາພີ “ເຮົາ
ຄືການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ການສິົ້ນສຸດ; ເຮົາເປນຜູ້ວ່ານ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວ”. ທຸກສິງຶ່ ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດ
ແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ. ພຣະອົງເປນຜູ້ປົກຄອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
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ຫົກພັນປີ; ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງແທນພຣະອົງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດນໍາ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄປສູ່ຕອນຈົບໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງເປນຜູ້ຖືທຸກສິຶ່ງຢູ່ໃນມືຂອງພຣະອົງ.
ເມືຶ່ອພຣະອົງສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອົງກຈະນໍາພາໂລກທັງປວງໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງກຈະເຮັດໃຫ້ຍຸກທັງໝົດສິົ້ນສຸດລົງເຊັົ່ນກັນ ແລ້ວກເຮັດໃຫ້ແຜນການທັງ
ໝົດຂອງພຣະອົງບັນລຸຜົນ!
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

III. ກ່ຽວກັບ ຄວາ ມຈິງ ແ ຫ ່ງ ນາ ມຂອງ ພ ຣະ ເຈົົ້າ
1. ບາງຄົນເວົົ້າວ່າ ນາມຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ. ແລ້ວເປນຫຍັງຊືຶ່ ເຢໂຮວາ ຈຶ່ງກາຍມາ
ເປນເຢຊູ? ມີການທໍານາຍວ່າພຣະເມຊີອາຈະມາ, ແລ້ວເປນຫຍັງຈຶ່ງມີມະນຸດທີຶ່ມີຊືຶ່ວ່າ ເຢຊູ ມາ
ແທນ? ເປນຫຍັງຊືຶ່ຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງປ່ຽນແປງ? ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດແຕ່ດົນນານມາ
ແລ້ວບ? ໃນມືົ້ນີົ້ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດໃໝ່ບ? ພາລະກິດຂອງມືົ້ວານສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້
ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູສາມາດສືບຕໍ່ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໄດ້. ແລ້ວພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ສາມາດຖືກສືບຕໍ່ໂດຍພາລະກິດອືຶ່ນບ? ຖ້າຊືຶ່ພຣະເຢໂຮວາສາມາດປ່ຽນເປນ ພຣະເຢຊູ,
ແລ້ວ ຊືຶ່ພຣະເຢຊູບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງບ? ບໍ່ມີຫຍັງໃນສິຶ່ງນີົ້ທີຶ່ຜິດປົກກະຕິ; ມັນເປນພຽງຍ້ອນຜູ້ຄົນ
ມັກງ່າຍເກີນໄປ. ພຣະເຈົົ້າຈະເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ. ບໍ່ວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈະປ່ຽນແປງ ແລະ
ບໍ່ວ່າຊືຶ່ຂອງພຣະອົງອາດປ່ຽນແປງ, ອຸປະນິໄສ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ.
ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດພຽງແຕ່ຖືກເອີົ້ນໃນນາມ ເຢຊູ, ແລ້ວຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າກມີໜ້ອຍ
ເກີນໄປ. ເຈົົ້າກ້າຢືນຢນບວ່າ ເຢຊູຈະເປນຊືຶ່ຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດໄປ, ພຣະເຈົົ້າຈະໃຊ້ຊືຶ່ເຢຊູ
ຕະຫອດໄປ ແລະ ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຊືຶ່ນີົ້ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ? ເຈົົ້າກ້າຢືນຢນຢ່າງໝັົ້ນໃຈບວ່າ ມັນແມ່ນຊືຶ່ເຢ
ຊູ ທີຶ່ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍັງຈະສິົ້ນສຸດຍຸກສຸດທ້າຍເຊັົ່ນດຽວກັນ? ໃຜສາມາດເວົົ້າໄດ້
ວ່າ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູສາມາດນໍາຍຸກດັົ່ງກ່າວມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດທີຶ່ຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າໃນແນວຄິດຂອງເຂົາຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງໄດ້
ແນວໃດ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ເຈົົ້າຄວນຮູ້ວ່າ ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນນັົ້ນພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ມີຊືຶ່. ພຣະອົງໃຊ້ໜຶ່ງ ຫື ສອງ ຫື ຫາຍຊືຶ່ ກ
ເພາະວ່າ ພຣະອົງມີພາລະກິດທີຶ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດ. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະຖືກ
ເອີົ້ນຊືຶ່ໃດກຕາມ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເລືອກຊືຶ່ດັົ່ງກ່າວນັົ້ນຢ່າງອິດສະຫະດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງບ? ພຣະອົງ
ຕ້ອງການໃຫ້ເຈົົ້າ ຜູ້ທີຶ່ເປນໜຶ່ງໃນການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງ ມາຕັດສິນໃຈແທນພຣະອົງບ?
ພຣະນາມທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຖືກເອີົ້ນແມ່ນພຣະນາມທີຶ່ສອດຄ່ອງກັບສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ໂດຍ
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ພາສາຂອງມະນຸດ, ແຕ່ພຣະນາມນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ໃນແຕ່ລະຍຸກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ, ພຣະອົງໃຊ້ພຣະນາມທີຶ່ເໝ
າະສົມກັບຍຸກນັົ້ນເພືຶ່ອສະຫຼຸບພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕັົ້ງໃຈທີຶ່ຈະປະຕິບັດ. ພຣະອົງນໍາໃຊ້ພຣະນາມ
ສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ພຣະນາມທີຶ່ມີຄວາມໝາຍຊົົ່ວຄາວ ເພືຶ່ອເປນຕົວແທນອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໃນ
ຍຸກນັົ້ນໆ. ນີົ້ແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃຊ້ພາສາຂອງມະນຸດຊາດເພືຶ່ອສະແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງອອກມາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ໝາຍຄວາມວ່າ “ພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບພວກເຮົາ” ຈະສາມາດເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ບ? ມັນສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນບ? ຖ້າມະນຸດເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າສາມາດຖືກເອີົ້ນໄດ້ແຕ່ຊືຶ່ ພຣະເຢຊູ ແລະ ບໍ່ມີຊືຶ່ອືຶ່ນເລີຍ
ເພາະວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໄດ້, ຄໍາເວົົ້າເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເປນການໝິຶ່ນປະ
ໝາດຢ່າງແນ່ນອນ! ເຈົົ້າເຊືຶ່ອວ່າ ມີພຽງແຕ່ພຣະນາມພຣະເຢຊູເທົົ່ານັົ້ນບ ເຊິຶ່ງໝາຍເຖິງພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບ
ພວກເຮົາ ທີຶ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ທັງໝົດ? ພຣະເຈົົ້າອາດຈະຖືກເອີົ້ນໂດຍ
ຫາຍພຣະນາມ, ແຕ່ທ່າມກາງພຣະນາມເຫົົ່ານີ,ົ້ ບໍ່ມີພຣະນາມໃດເລີຍທີຶ່ສາມາດສະຫຼຸບຄວາມໃຫ້
ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ທັງໝົດ, ບໍ່ມີພຣະນາມໃດເລີຍທີຶ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງມີຫາຍພຣະນາມ, ແຕ່ພຣະນາມເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຍ້ອນອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າອຸດົມສົມບູນຫາຍ ເຊິຶ່ງມັນຫາຍກວ່າ
ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດທີຶ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະອົງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈງິ . ບໍ່ມີທາງທີມ
ຶ່ ະນຸດຈະໃຊ້ພາສາຂອງ
ມະນຸດເພືຶ່ອສະຫຼຸບຄວາມພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ມະນຸດຊາດມີຄໍາສັບທີຶ່ຈໍາກັດ ເຊິຶ່ງໃຊ້ເພືຶ່ອສະຫຼຸບ
ຄວາມໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊັົ່ນ: ຍິຶ່ງໃຫຍ່, ເປນຕານັບຖື,
ອັດສະຈັນ, ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້, ສູງສຸດ, ສັກສິດ, ຊອບທໍາ, ມີສະຕິປນຍາ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ. ມີຫາຍ
ຄໍາເວົົ້າ! ຄໍາສັບທີຶ່ຈໍາກັດນີົ້ບໍ່ສາມາດບັນລະຍາຍໄດ້ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງມະນຸດເປນ
ພະຍານເຖິງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອເວລາຜ່ານໄປ, ມີຄໍາເວົົ້າຫາຍຄໍາເພີຶ່ມຂົ້ນທີຶ່ພວກເຂົາຄິດວ່າ
ສາມາດບັນລະຍາຍເຖິງຄວາມຈິງໃຈໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີກວ່າ ເຊັົ່ນ: ພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງໃຫຍ່
ຫາຍ! ພຣະເຈົົ້າສັກສິດຫາຍ! ພຣະເຈົົ້າເປນທີຶ່ຮັກຫາຍ! ໃນປດຈຸບັນ, ຄໍາເວົົ້າແບບນີົ້ຂອງມະນຸດແມ່ນ
ຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງຈຸດສູງສຸດແລ້ວ, ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມະນຸດກຍັງບໍ່ສາມາດສະແດງຕົວເອງອອກມາ
ຢ່າງຊັດເຈນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ສໍາລັບມະນຸດແລ້ວ ພຣະເຈົົ້າມີຫາຍພຣະນາມ ແຕ່ພຣະອົງບມ
ໍ່ ີຊືຶ່ຜູ້ໃດ
ແລະ ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງອຸດົມສົມບູນຫາຍ ແລະ ພາສາຂອງມະນຸດແມ່ນຕໍໍ່າຫາຍ.
ຄໍາເວົົ້າ ຫື ພຣະນາມສະເພາະໃດໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີຶ່ຈະເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າທັງ
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ໝົດໄດ້, ແລ້ວເຈົົ້າຄິດວ່າ ພຣະອົງຈະມີພຽງແຕ່ພຣະນາມດຽວໄດ້ບ? ພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງໃຫຍ່ຫາຍ ແລະ
ສັກສິດຫາຍ ແຕ່ເຈົົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພຣະອົງປ່ຽນແປງພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃນແຕ່ລະຍຸກໃໝ່ບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ສົມມຸດວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນແຕ່ລະຍຸກແມ່ນຄືກັນ ແລະ ພຣະອົງກຖືກເອີົ້ນ
ໂດຍພຣະນາມເດີມຢູ່ຕະຫອດ, ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງຖືກເອີົ້ນວ່າ
ພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ນອກຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢໂຮວາແລ້ວ, ຜູ້ໃດກຕາມທີຶ່ຖືກເອີົ້ນ
ໂດຍຊືຶ່ອືຶ່ນໆບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ. ຫືບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າກເປນໄດ້ພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູ ແລະ ນອກຈາກພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດຖືກເອີນ
ົ້ ໂດຍພຣະນາມອືຶ່ນໆໄດ້; ນອກຈາກພຣະເຢຊູ
ແລ້ວ, ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າເຊັົ່ນ
ກັນ. ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ເປນຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊົງມີລິດທານຸພາບສູງສຸດ , ແຕ່ພຣະເຈົົ້າກເປນ
ພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ກັບມະນຸດ ແລະ ພຣະອົງຕ້ອງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບມະນຸດ.
ການເຮັດແບບນີົ້ກຄືກັບການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັົ່ງສອນ ແລະ ການຈໍາກັດພຣະເຈົົ້າໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດ
ໃດໜຶ່ງ. ສະນັົ້ນ ໃນແຕ່ລະຍຸກ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ, ພຣະນາມທີຶ່ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນ ແລະ
ພາບລັກສະນະທີຶ່ພຣະອົງນໍາໃຊ້ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຈົນມາເຖິງ
ປດຈຸບັນ, ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແມ່ນແຕ່ໜອ
້ ຍດຽວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຂົ້ນກັບຂໍ້ຈໍາກັດ
ໃດໜຶ່ງເລີຍ. ພຣະອົງເປນພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະອົງຍັງເປນພຣະເຢຊູອີກດ້ວຍ ພ້ອມທັງເປນພຣະ
ເມຊີອາ ແລະ ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສາມາດຜ່ານການປ່ຽນແປງ
ເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ມີພຣະນາມໃດໜຶ່ງທີຶ່
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະອົງໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ພຣະນາມທຸກຢ່າງທີຶ່ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນແມ່ນ
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະອົງ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຍຸກກເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ໃນແຕ່ລະຍຸກ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ຖືກເອີົ້ນໂດຍພຣະນາມໃໝ່; ພຣະອົງ
ຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດເກົົ່າໆໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ແນວໃດ? ພຣະອົງຈະຍດຕິດກັບສິຶ່ງເກົົ່າ
ໄດ້ແນວໃດ? ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຖືກໃຊ້ ໂດຍເຫັນແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ,
ສະນັົ້ນ ພຣະອົງຍັງຈະຖືກເອີົ້ນໂດຍພຣະນາມເດີມເມືຶ່ອພຣະອົງກັບຄືນມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ບ? ພຣະອົງ
ຍັງຈະປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບອີກບ? ເປນຫຍັງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູທີຶ່ເປນໜຶ່ງ
ດຽວກັນ, ແຕ່ພຣະອົງທັງສອງພັດຖືກເອີົ້ນຊືຶ່ຕ່າງກັນໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ? ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຍຸກແຫ່ງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທັງສອງແຕກຕ່າງກັນບ? ພຣະນາມດຽວຈະສາມາດເປນຕົວແທນທັງໝົດໃຫ້
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ກັບພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເປນແບບນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າກຕ້ອງຖືກເອີົ້ນຫາຍຊືຶ່ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່
ລະຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ພຣະອົງຕ້ອງໃຊ້ພຣະນາມເພືຶ່ອປ່ຽນແປງຍຸກ ແລະ ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກ
ດັົ່ງກ່າວ. ຍ້ອນບໍ່ມີພຣະນາມໃດໜຶ່ງສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງຢ່າງສົມບູນໄດ້ ແລະ
ພຣະນາມແຕ່ລະຢ່າງກພຽງແຕ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບລັກສະນະຊົົ່ວຄາວຂອງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກທີຶ່ຖືກກໍານົດໄວ້ເທົົ່ານັົ້ນ; ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ຕອ
້ ງເຮັດກຄືການເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ສະນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າສາມາດເລືອກພຣະນາມໃດກຕາມທີຶ່ເໝາະສົມກັບອຸປະ
ນິໄສຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ແທນໃຫ້ກັບຍຸກທັງໝົດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

7. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ມັນເປນ
ຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ; ສໍາລັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດນັົ້ນ ແມ່ນເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ກັບພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ມັນເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທັງ
ສອງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອົງດຽວໃນສອງຍຸກທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນ... ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງ
ທັງສອງຖືກເອີົ້ນໂດຍສອງພຣະນາມທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນກເປນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນທີຶ່ສໍາເລັດ
ພາລະກິດທັງສອງຂັົ້ນຕອນ ແລະ ພາລະກິດກຖືກປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ. ຍ້ອນວ່າ ພຣະນາມ
ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເນືອ
ົ້ ຫາຂອງພາລະກິດກແຕກຕ່າງກັນ, ຍຸກຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນ. ເມືຶ່ອພຣະເຢໂຮວາ
ສະເດັດມາ, ນັົ້ນແມ່ນຍຸກຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາ, ນັົ້ນກແມ່ນຍຸກ
ຂອງພຣະເຢຊູ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ໃນການມາແຕ່ລະຄັົ້ງ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນເປນຊືຶ່ດຽວ, ພຣະອົງເປນ
ຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກດຽວ ແລະ ພຣະອົງລິເລີຶ່ມເສັົ້ນທາງໃໝ່; ແລ້ວໃນເສັົ້ນທາງໃໝ່ແຕ່ລະຢ່າງນັນ
ົ້
ພຣະອົງນໍາໃຊ້ຊືຶ່ໃໝ່ ເຊິຶ່ງສະແດງວ່າ ພຣະເຈົົ້າໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຢຸດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຈັກເທືຶ່ອ. ປະຫວັດສາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ສະເໝີ. ເພືຶ່ອໃຫ້ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງ
ຈົບສິົ້ນລົງ, ມັນຕ້ອງສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. ໃນແຕ່ລະມືົ້ ພຣະອົງຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່, ແຕ່ລະ
ປີ ພຣະອົງຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່; ພຣະອົງຕ້ອງລິເລີມ
ຶ່ ເສັົ້ນທາງໃໝ່, ລິເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່, ເລີມ
ຶ່
ຕົົ້ນພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າເດີມ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້ກຄືການນໍາມາຂອງຊືຶ່ໃໝ່ ແລະ
ພາລະກິດໃໝ່.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

8. “ພຣະເຢໂຮວາ” ແມ່ນພຣະນາມທີຶ່ເຮົາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງເຮົາໃນອິດສະຣາເອນ
ແລະ ມັນໝາຍເຖິງພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອິດສະຣາເອນ (ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົົ້າ) ຜູ້ທີຶ່ສາມາດມີ
ຄວາມສົງສານຕມ
ໍ່ ະນຸດ, ສາບແຊ່ງມະນຸດ ແລະ ນໍາທາງຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້; ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີລິດ
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ອໍານາດຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປນຍາ... ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຢໂຮວາເທົົ່າ
ນັົ້ນທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງອິດສະຣາເອນ, ພຣະເຈົົ້າຂອງອັບຣາຮາມ, ພຣະເຈົົ້າ
ຂອງອິຊາກ, ພຣະເຈົົ້າຂອງຢາໂຄບ, ພຣະເຈົົ້າຂອງໂມເຊ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອິດສະຣາເອນທັງໝົດ.
ສະນັົ້ນ ໃນຍຸກປດຈຸບັນ ຄົນອິດສະຣາເອນທຸກຄົນນອກຈາກຄົນຢິວແລ້ວ ກນ
ໍ່ ະມັດສະການພຣະເຢໂຮວາ.
ພວກເຂົາຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະອົງເທິງແທ່ນບູຊາ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນພຣະວິຫານໂດຍໃສ່ເສືົ້ອຄຸມ
ຂອງປະໂລຫິດ. ສິງຶ່ ທີຶ່ພວກເຂົາຄາດຫວັງແມ່ນການປາກົດຕົວອີກຄັົ້ງຂອງພຣະເຢໂຮວາ... ພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາແມ່ນພຣະນາມສະເພາະສໍາລັບຄົນອິດສະຣາເອນຜູ້ທີຶ່ດໍາເນີນຊີວິດພາຍໃຕ້ພຣະ
ບັນຍັດ. ໃນແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດນັົ້ນ, ພຣະນາມຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ໄຮ້ເຫດຜົນ
ແຕ່ມີຄວາມໝາຍໃນການເປນຕົວແທນ: ພຣະນາມແຕ່ລະນາມເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຍຸກໜຶ່ງ .
“ພຣະເຢໂຮວາ” ເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເປນນາມມະຍົດທີຶ່ຄົນໃນອິດສະຣາ
ເອນເອີົ້ນຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພວກເຂົານະມັດສະການ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ກັບຄືນມາເທິງ ‘ກ້ອນເມກສີຂາວ’”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

9. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ພາລະກິດແຫ່ງການນໍາພາມະນຸດແມ່ນຖືກປະຕິບັດພາຍ
ໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນທໍາອິດກຖືກລິເລີມ
ຶ່ ຂນ
ົ້
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້, ພາລະກິດໄດ້ປະກອບດ້ວຍການສ້າງພຣະວິຫານ ແລະ ແທ່ນບູຊາ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍເພືຶ່ອນໍາພາປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນ ແລະ ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດທ່າມກາງ
ພວກເຂົາ. ການນໍາພາປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນ, ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນສ້າງພືນ
ົ້ ຖານສໍາລັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຈາກພືົ້ນຖານນີົ້, ພຣະອົງຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງນອກເໜືອ
ອິດສະຣາເອນ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຈາກອິດສະຣາເອນ ພຣະອົງຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ອອກໄປທາງນອກ ເພືຶ່ອຄົນຮຸ່ນຕໍ່ມາຈຶ່ງໄດ້ຄ່ອຍໆຮຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຢໂຮວາເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ພຣະເຢໂຮວາຄືຜູ້ທີຶ່ສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທັງປວງ ແລະ ພຣະເຢໂຮວາເອງ
ເປນຜູ້ສ້າງສິຶ່ງຊົງສ້າງທັງປວງ. ພຣະອົງຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງອອກໄປທາງນອກຜ່ານທາງ
ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນ. ດິນແດນອິດສະຣາເອນແມ່ນສະຖານທີຶ່ສັກສິດແຫ່ງທໍາອິດຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຢູ່ໃນດິນແດນອິດສະຣາເອນນີົ້ເອງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະເດັດໄປ
ປະຕິບັດພາລະກິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ນັົ້ນແມ່ນພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

10. ຊືຶ່ຂອງພຣະເຢໂຮວາບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດໄດ້.
ຄວາມຈິງທີຶ່ວ່າ ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດບໍ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ
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ວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະບັນຍັດເທົົ່ານັົ້ນ. ພຣະເຢໂຮວາສ້າງຕັົ້ງພຣະບັນຍັດ
ເພືຶ່ອມະນຸດ ແລະ ວາງຂພ
ໍ້ ຣະບັນຍັດເຫົົ່ານັົ້ນໃຫ້ກັບພວກເຂົາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມະນຸດສ້າງພຣະວິຫານ
ແລະ ແທ່ນບູຊາ; ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດເທົົ່າ
ນັົ້ນ. ພາລະກິດນີົ້ທພ
ີຶ່ ຣະອົງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງເປນພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມະນຸດຮັກສາພຣະບັນຍັດ ຫື ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າພຽງໃນພຣະວິຫານ ຫື ພຣະອົງເປນພຽງພຣະເຈົົ້າ
ຕໍ່ໜ້າແທ່ນບູຊາເທົົ່ານັົ້ນ. ການເວົົ້າແບບນັົ້ນຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ພາລະກິດທີຶ່ສໍາເລັດພາຍໃຕ້ພຣະ
ບັນຍັດກເປນຕົວແທນໃຫ້ພຽງແຕ່ຍຸກໃດໜງຶ່ .
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

11. ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນເລີຶ່ມຕົົ້ນດ້ວຍພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູເລີຶ່ມຕົົ້ນປະຕິບັດ
ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະວິນຍານບລິສຸດກເລີຶ່ມຕົົ້ນເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ແລະ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາແມ່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງອີກຕໍ່ໄປ; ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ໄດ້ຮັບພາລະກິດໃໝ່ພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເປນຫັກ. ຄໍາພະຍານຂອງຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ
ແມ່ນສໍາລັບພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພວກເຂົາກະທໍາກແມ່ນເພືຶ່ອພຣະເຢຊູຄຣິດ. ການສິົ້ນ
ສຸດຂອງພຣະສັນຍາເດີມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດພາຍ
ໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາເປນຫັກນັົ້ນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ຕັົ້ງແຕ່ນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ ພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາອີກຕໍ່ໄປ; ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງຈະຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ
ແລະ ຈາກນີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ ພຣະວິນຍານບລິສຸດກເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດພາຍໃຕ້ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ເປນຫັກ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

12. “ພຣະເຢຊູ” ຄືເອມະນູເອນ ເຊິຶ່ງໝາຍເຖິງເຄືຶ່ອງຖວາຍແທນຄວາມຜິດບາບທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຮັກ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ໄຖ່ບາບໃຫ້ມະນຸດ. ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ພຽງແຕ່ສາມາດເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ສ່ວນໜຶ່ງໃນພາລະກິດແຫ່ງແຜນການຄຸ້ມຄອງ... ມີພຽງແຕ່ພຣະເຢຊູເທົາົ່ ນັົ້ນທີຶ່ເປນຜູ້ໄຖ່
ບາບຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ພຣະອົງຄືເຄືຶ່ອງຖວາຍແທນຄວາມຜິດບາບທີຶ່ໄຖ່ມະນຸດຊາດຈາກຄວາມ
ຜິດບາບ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນມາຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເກີດຂນ
ົ້
ເນືຶ່ອງຈາກພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເກີດຂົ້ນເພືຶ່ອ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້ເກີດໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ເປນພຣະນາມ
ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ. ສະນັົ້ນ ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປນ
ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ສະແດງເຖິງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ... “ພຣະເຢຊູ” ເປນ
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ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເປນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າຂອງທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບການໄຖ່
ບາບໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ກັບຄືນມາເທິງ ‘ກ້ອນເມກສີຂາວ’”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

13. ໃນລະຫວ່າງຍຸກພຣະຄຸນແລ້ວ, ພຣະເຢຊູ ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນ. ສິງຶ່
ທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນ ແມ່ນຄວາມກະລຸນາ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມອົດກັົ້ນ, ຄວາມ
ອົດທົນ, ຄວາມຖ່ອມຕົນ, ຄວາມເປນຫ່ວງ ແລະ ການໂຍະຍານ ແລະ ພາລະກິດຫາຍຢ່າງທີພ
ຶ່ ຣະອົງ
ປະຕິບັດແມ່ນເພືຶ່ອເຫັນແກ່ການໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດ. ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງແມ່ນຄວາມເມດຕາ
ແລະ ຄວາມຮັກ ແລະ ຍ້ອນພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ, ພຣະອົງຈຶ່ງຖືກຄງ
ເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອມະນຸດ ເພືຶ່ອສະແດງວ່າ ພຣະເຈົົ້າຮັກມະນຸດເໝືອນກັບພຣະອົງເອງ ຮັກຫາຍ
ຈົນພຣະອົງຍອມຖວາຍຕົວພຣະອົງເອງທັງໝົດ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນພຣະເຢຊູ, ເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊ່ວຍມະນຸດ ແລະ ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກ. ພຣະເຈົົ້າຢູ່ກັບມະນຸດ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມ
ລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງຕິດຕາມມະນຸດທຸກຄົນ. ມີພຽງແຕ່ການຍອມຮັບພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ
ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດຮັບເອົາສັນຕິສຸກ ແລະ ຄວາມປິຕິຍິນດີໄດ້,
ຮັບເອົາການອວຍພອນຂອງພຣະອົງ, ຮັບເອົາພຣະຄຸນທີຶ່ຫວງຫາຍ ແລະ ນັບບໍ່ຖ້ວນຂອງພຣະອົງ
ແລະ ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງ. ຜ່ານການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ, ທຸກຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະອົງໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ຖືກອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ. ໃນລະຫວ່າງ
ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຢຊູເປນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເວົົ້າໄດ້ອີກວ່າ ພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ
ແມ່ນຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເປນຫັກ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຈົົ້າ
ຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງໄດ້ຮັບຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃໝ່ທີຶ່ຢູ່ນອກເໜືອພຣະສັນຍາເດີມ
ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກສິົ້ນສຸດພ້ອມກັບການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດທັງໝົ
ດຂອງພຣະອົງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

14. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ແລະ ພຣະເມຊີອາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ພຣະວິນຍານຂອງເຮົາ, ນາມເຫົົ່ານີົ້ພຽງແຕ່ສະແດງເຖິງຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເຮົາຢ່າງສົມບູນ. ນາມທີຶ່ຜູ້ຄົນເທິງໂລກຮຽກເອີົ້ນເຮົາກໍ່ບໍ່
ສາມາດອະທິບາຍເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງເຮົາ ແລະ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເປນ. ພວກມັນພຽງແຕ່ເປນນາມ
ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນທີຶ່ມະນຸດເອີົ້ນເຮົາໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເທົົ່ານັົ້ນ. ສະນັົ້ນ ເມືຶ່ອຍຸກສຸດທ້າຍ ນັົ້ນກໍ່ຄື
402

ຍຸກແຫ່ງມືົ້ສຸດທ້າຍມາເຖິງ ນາມຂອງເຮົາຈະປ່ຽນອີກຄັົ້ງ. ເຮົາຈະບໍ່ຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເຢໂຮວາ ຫື
ພຣະເຢຊູ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະເປນພຣະເມຊີອາ, ເຮົາຈະຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີຶ່ມີ
ລິດອໍານາດ ແລະ ພາຍໃຕ້ນາມໃໝ່ນີົ້ ເຮົາຈະນໍາເອົາທຸກຍຸກໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ. ຄັົ້ງໜຶ່ງ ເຮົາເຄີຍຖືກຮັບ
ຮູ້ວ່າເປນພຣະເຢໂຮວາ. ຜູ້ຄົນຍັງເອີົ້ນເຮົາວ່າພຣະເມຊີອາ ແລະ ຜູ້ຄົນເຄີຍເອີົ້ນເຮົາວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໃນຄັົ້ງໜຶ່ງ ເຊິຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ການເຄົາລົບບູຊາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ມືົ້ນີົ້ ເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ ຫື ພຣະເຢຊູທີຶ່ຜູ້ຄົນເຄີຍຮູ້ຈັກໃນອະດີດຜ່ານມາອີກຕໍ່ໄປ; ເຮົາ
ແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ກັບຄືນມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະນໍາເອົາຍຸກໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ . ເຮົາ
ແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ລຸກຂົ້ນຈາກສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ ເຊິຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງເຮົາ
ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສິດອໍານາດ, ກຽດຕິຍົດ ແລະ ສະຫງ່າລາສີ. ຜູ້ຄົນບໍ່ເຄີຍໄດ້ພົວພັນກັບເຮົາ, ບໍ່
ເຄີຍຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງເຮົາ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກຈົນມາຮອດມືົ້ນີົ້, ບທ
ໍ່ ັນ
ມີຜູ້ໃດເຄີຍເຫັນເຮົາ. ນີົ້ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ປາກົດຕໍ່ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແຕ່ລີົ້ລັບທ່າມກາງມະນຸດ.
ພຣະອົງອາໄສຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເປນຈິງຄືກັບດວງອາທິດທີຶ່ເຜົາໄໝ້ ແລະ ເຕັມ
ປ່ຽມໄປດ້ວຍສິດອໍານາດ. ບໍ່ມີບຸກຄົນ ຫື ສິຶ່ງໃດທີຶ່ຈະບໍ່ຖືກພິພາກສາໂດຍພຣະທໍາຂອງເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີ
ບຸກຄົນ ຫື ສິຶ່ງໃດຈະບໍ່ຖືກຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດຜ່ານແປວໄຟທີຶ່ເຜົາໄໝ້. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ທຸກຊົນຊາດ
ຈະໄດ້ຮັບພອນເນືຶ່ອງຈາກພຣະທໍາຂອງເຮົາ ແລະ ຍັງຈະຖືກທໍາລາຍໃຫ້ແຫກລະອຽດດ້ວຍພຣະທໍາ
ຂອງເຮົາ. ດ້ວຍວິທີນີົ້, ທຸກຄົນໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍຈະເຫັນວ່າເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ
ທີຶ່ກັບຄືນມາ ແລະ ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີຶ່ເອົາຊະນະມະນຸດຊາດທັງປວງ.
ແລ້ວທຸກຄົນຈະໄດ້ເຫັນວ່າ ໃນຄັົ້ງໜຶ່ງ ເຮົາເຄີຍເປນເຄືຶ່ອງບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບສໍາລັບມະນຸດ,
ແຕ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເຮົາຍັງຈະກາຍເປນແປວໄຟຈາກດວງອາທິດທີຶ່ແຜດເຜົາທຸກສິຶ່ງຢ່າງ ພ້ອມທັງ
ເປນດວງອາທິດແຫ່ງຄວາມຊອບທໍາທີຶ່ເປີດເຜີຍທຸກສິຶ່ງຢ່າງ. ນີົ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງເຮົາໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ. ເຮົາໃຊ້ນາມນີົ້ ແລະ ມີອຸປະນິໄສນີົ້ ເພືຶ່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຫັນວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຊອບ
ທໍາ, ເປນດວງອາທິດທີຶ່ແຜດເຜົາ, ເປນແປວໄຟທີຶ່ເຜົາໄໝ້ ແລະ ເພືຶ່ອໃຫ້ທຸກຄົນນະມັດສະການເຮົາ
ຜູ້ທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງອົງດຽວ ແລະ ເພືຶ່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນໃບໜ້າແທ້ຈິງຂອງເຮົາ: ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປນ
ພຽງພຣະເຈົົ້າຂອງຄົນອິດສະຣາເອນ ແລະ ເຮົາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຜູ້ໄຖ່ບາບເທົົ່ານັົ້ນ; ເຮົາເປນພຣະເຈົົ້າ
ຂອງສັບພະສິງຶ່ ທັງປວງໃນສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທະເລ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ກັບຄືນມາເທິງ ‘ກ້ອນເມກສີຂາວ’”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

15. ນັບຕັົ້ງແຕ່ເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ກຄືກະສັດຂອງລາຊະອານາຈັກ ໄດ້
ຮັບການເປນພະຍານ, ຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໄປຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ທົົ່ວທັງຈັກກະວານທັງປວງ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການເປນພະຍານຢູ່ປະເທດ
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ຈີນເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ຊືຶ່ຂອງພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຮັບການເປນພະຍານໃນທຸກປະເທດ
ແລະ ທຸກແຫ່ງຫົນ. ພວກເຂົາທຸກຄົນ ກໍາລັງຮ້ອງເອີົ້ນຊືຶ່ອັນບລິສຸດ, ສະແຫວງຫາທີຶ່ຈະສົນທະນາ
ກັບພຣະເຈົົ້າດ້ວຍທຸກວິທີທາງທີຶ່ເປນໄປໄດ້, ເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງ
ສຸດ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຄຣິສຕະຈັກ. ນີົ້ແມ່ນວິທີທີຶ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈທີຶ່
ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດ.
(ຄັດຈາກ “ບົດທີ 8” ຂອງພາກພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົົ້ນເດີມໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

16. ໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນຢູ່ໃນໂລກເຫັນວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ສົມບູນແບບ. ມະນຸດທຸກ
ຄົນເຊືຶ່ອໝັົ້ນຢ່າງເຕັມທີຶ່ ແລະ ບໍ່ມີໃຜກ້າຕໍ່ຕ້ານເຮົາອີກ ຫື ຕັດສິນເຮົາ ຫື ກ່າວຮ້າຍເຮົາອີກ. ບໍ່
ດັົ່ງນັົ້ນ, ຄໍາສາບແຊ່ງກຈະມາເຖິງພວກເຂົາທັນທີ ແລະ ໄພພິບັດກຈະເກີດຂົ້ນກັບພວກເຂົາ. ພວກ
ເຂົາເຮັດໄດ້ແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ກັດແຂ້ວ, ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມພິນາດມາສູຕ
່ ົວພວກເຂົາເອງ.
ຈົົ່ງໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້, ໃຫ້ມນ
ັ ເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກທົົ່ວທັງຈັກກະວານ ແລະ ຈົນສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ, ໃນ
ທຸກຄົວເຮືອນ ແລະ ໂດຍທຸກຄົນວ່າ: ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງແຕ່
ອົງດຽວ. ທຸກຄົນຈະຄຸເຂົົ່າລົງ ແລະ ນະມັດສະການເຮົາເທືຶ່ອລະຄົນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ຫາກ
ຮຽນເວົົ້າຈະຮ້ອງອອກວ່າ “ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ”!
(ຄັດຈາກ “ບົດທີ 35” ຂອງພາກພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົົ້ນເດີມໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

17. ມີຄົນເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ສິຶ່ງນັົ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ມັນໝາຍເຖິງ
ການບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ການປ່ຽນແປງຊືຶ່ ແລະ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນໄປ; ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື
ພຣະເຈົົ້າກຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ສິຶ່ງນີົ້ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ. ຖ້າເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລ້ວພຣະອົງຈະສາມາດສໍາເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ບ? ເຈົົ້າຮູ້ແຕ່ວ່າພຣະເຈົົ້າບໍ່ປຽນແປງຕະຫອດໄປ, ແຕ່ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ພຣະເຈົົ້າໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່
ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ? ຖ້າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລ້ວພຣະອົງຈະນໍາພາມະນຸດຊາດທັງໝົດ
ມາເຖິງປດຈຸບັນໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າພຣະເຈົົ້າບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແລ້ວເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງສໍາເລັດພາລະກິດ
ຂອງສອງຍຸກໄດ້? ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຢຸດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອົງຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ກັບມະນຸດເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກເປີດເຜີຍແມ່ນອຸປະນິໄສໂດຍ
ທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງ. ໃນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຖືກເຊືຶ່ອງຊ້ອນຈາກມະນຸດ, ພຣະອົງ
ບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໃຫ້ມະນຸດເຫັນຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບພຣະອົງເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ພຣະອົງຈຶ່ງໃຊ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບມະນຸດເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ, ແຕ່ການປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນີົ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍ
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ຄວາມວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າຈະປ່ຽນໄປໃນແຕ່ລະຍຸກ. ມັນບໍ່ແມ່ນກລະນີທີຶ່ວ່າ ອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫອດ ຍ້ອນວ່າ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ.
ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປນຍ້ອນວ່າ ຍຸກແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງກັນ, ພຣະເຈົົ້ານໍາອຸປະນິໄສ
ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງທັງໝົດ ແລະ ເປີດເຜີຍສິຶ່ງນັົ້ນໃຫ້ມະນຸດເຫັນເທືຶ່ອລະຂັົ້ນຕອນ, ເພືຶ່ອ
ມະນຸດຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ. ແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ກບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ມີອຸປະນິໄສໂດຍສະເພາະ
ມາແຕ່ດັົ່ງເດີມ ຫືວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນໄປຕາມຍຸກສະໄໝ, ການເຂົົ້າໃຈແບບນັົ້ນແມ່ນ
ເປນການເຂົົ້າໃຈຜິດ. ພຣະເຈົົ້າ ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ສະເພາະຂອງພຣະອົງໃຫ້
ກັບມະນຸດ ນັົ້ນກຄື ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງ ເປນຕາມຍຸກຕ່າງໆທີຶ່ຜ່ານໄປ; ພາລະກິດຂອງແຕ່ລະຍຸກ ບໍ່ສາມາດ
ສໍາແດງເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ
ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ” ກໝາຍເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ວ່າ “ພຣະເຈົົ້າບໍ່
ປ່ຽນແປງ” ໝາຍເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມີ ແລະ ເປນໂດຍທໍາມະຊາດ. ຢ່າງໃດກຕາມ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ພາລະກິດຫົກພັນປີຂົ້ນຢູ່ກັບຈຸດໜຶ່ງດຽວ ຫື ຈໍາກັດມັນດ້ວຍຄໍາເວົົ້າທີຶ່ຕາຍແລ້ວ. ສິງຶ່ ດັົ່ງກ່າວ
ເປນຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ງ່າຍຕາມທີຶ່ມະນຸດຈິນຕະນາການ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງກບໍ່ໄດ້ຄ້າງຢູ່ໃນຍຸກໃດໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ ພຣະເຢໂຮວາບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຈົົ້າຕະຫອດໄປ; ພຣະເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງພາຍໃຕ້ພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເຊັົ່ນດຽວກັນ. ສິຶ່ງນີົ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກ້າວໜ້າໄປຂ້າງໜ້າຢູຫ
່
ສະເໝີ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

18. ພຣະເຈົົ້າກເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່ກາຍມາເປນຊາຕານຈັກເທືຶ່ອ; ຊາຕານ
ກເປນຊາຕານຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມັນຈະບໍ່ກາຍມາເປນພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ. ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງພຣະເຈົົ້າ
ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ. ທາດແທ້ຂອງພຣະອົງ, ສິງຶ່ ທີຶ່ພຣະອົງມີ ແລະ ເປນຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຈັກເທືຶ່ອ.
ແຕ່ວ່າ ສໍາລັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງແລ້ວ ແມ່ນພັດທະນາໄປຂ້າງໜ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ລົງເລິກເຂົົ້າໄປ
ເລືົ້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ. ໃນແຕ່ລະຍຸກພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ພຣະ
ນາມໃໝ່, ໃນແຕ່ລະຍຸກພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ໃນແຕ່ລະຍຸກພຣະອົງຍອມໃຫ້ສິຶ່ງ
ເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະອົງເຫັນເຖິງຄວາມປະສົງໃໝ່ ແລະ ອຸປະນິໄສໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. ໃນຍຸກໃໝ່
ນັົ້ນ ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດເຫັນເຖິງການສໍາແດງອອກແຫ່ງອຸປະນິໄສໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາຈະບໍ່
ຄງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນຕະຫອດໄປບ? ແລ້ວການເຮັດແບບນັົ້ນ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ຄັດຄ້ານ
ພຣະເຈົົ້າບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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19. ຖ້າມະນຸດຍັງເອີົ້ນເຮົາວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ເລີຶ່ມຍຸກໃໝ່ແລ້ວໃນລະຫວ່າງ
ຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ ແລະ ໄດ້ເລີຶ່ມພາລະກິດໃໝ່ແລ້ວ ແລະ ຖ້າມະນຸດຍັງສືບຕລ
ໍ່ ຄອຍການມາເຖິງ
ຂອງພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໂດຍບໍ່ຮູ້ສກ, ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະຖືວ່າຄົນແບບນີົ້ເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອໃນ
ຕົວເຮົາ; ພວກເຂົາແມ່ນຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮົາ ແລະ ຄວາມເຊືອ
ຶ່ ຂອງພວກເຂົາໃນຕົວເຮົາກໍ່ເປນຄວາມ
ເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ແທ້ຈິງ. ຄົນດັົ່ງກ່າວຈະສາມາດເຫັນການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກ
ສະຫວັນບ? ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາລຄອຍບໍ່ແມ່ນການມາເຖິງຂອງເຮົາ ແຕ່ການມາເຖິງຂອງກະສັດຂອງ
ຄົນຢິວ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປາດຖະໜາໃຫ້ເຮົາທໍາລາຍລ້າງໂລກເກົົ່າທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດນີົ້ຂອງເຮົາ ແຕ່
ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາປາດຖະໜາການກັບມາຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູ ເຊິຶ່ງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການ
ໄຖ່ບາບ. ພວກເຂົາລຄອຍໃຫ້ພຣະເຢຊູກັບມາໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງອີກຄັົ້ງຈາກດິນແດນທີຶ່
ສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ຊອບທໍານີ.ົ້ ຄົນດັົ່ງກ່າວຈະສາມາດກາຍເປນຄົນທີຶ່ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງເຮົາໃນ
ຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ແນວໃດ? ຄວາມປາດຖະໜາຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຮົາ
ຫື ສໍາເລັດຕາມພາລະກິດຂອງເຮົາ ຍ້ອນມະນຸດພຽງແຕ່ຊືຶ່ນຊົມ ຫື ສັນລະເສີນພາລະກິດທີຶ່ເຮົາໄດ້ກະ
ທໍາໃນເມືຶ່ອກ່ອນເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າອົງໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເກົົ່າຈັກເທືຶ່ອ.
ມະນຸດພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ ແລະ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງ
ຍຸກສຸດທ້າຍ ຜູ້ທຶ່ີຈະນໍາມະນຸດຊາດໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ . ທັງໝົດທີຶ່ມະນຸດປາດຖະໜາ ແລະ ຮູ້ຈັກ
ແມ່ນມາຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ເປນພຽງແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຫັນໄດ້
ດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງເທົົ່ ານັົ້ນ. ມັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດທີຶ່ເຮົາກະທໍາ , ແຕ່ຂັດແຍ້ງກັບ
ພາລະກິດນັົ້ນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໄດ້ກັບຄືນມາເທິງ ‘ກ້ອນເມກສີຂາວ’”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

20. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງການຮູ້ເຖິງຕົົ້ນຕຂອງເຫດຜົນທີຶ່ພວກຟາຣີຊາຍຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູບ? ພວກ
ເຈົົ້າຕ້ອງການຮູ້ແກ່ນແທ້ຂອງພວກຟາຣີຊາຍບໍ່? ພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເພີົ້ຝນກ່ຽວກັບພຣະ
ເມຊີອາ. ນອກເໜືອໄປກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເມຊີອາຈະລົງມາ ແຕ່ບໍ່ສະແຫວງຫາ
ຄວາມຈິງແຫ່ງຊີວິດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາຍັງຄົງລຖ້າພຣະເມຊີອາໃນປດຈຸບັນ ເພາະພວກເຂົາບໍ່
ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງຄືຫຍັງ. ພວກເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ
ຄົນທີຶ່ໂງ່ຈ້າ, ດືົ້ດ້ານ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້ແບບນີົ້ຈະຮັບພອນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາຈະ
ເຫັນພຣະເມຊີອາໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ ກຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ທິດທາງຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງ
ແລະ ນອກເໜືອໄປກວ່ານັົ້ນ ກຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ. ແລ້ວຍ້ອນວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເມຊີອາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະເມຊີອາ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຜິດພາດໃນການຍດ
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ຕິດກັບນາມມະຍົດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະເມຊີອາ ໃນຂະນະທີຶ່ກໍາລັງຕໍ່ຕ້ານແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເມຊີອາ
ດ້ວຍທຸກວິທີທາງທີຶ່ເປນໄປໄດ້. ແກ່ນແທ້ຂອງພວກຟາຣີຊາຍແມ່ນຄວາມດືົ້ດ້ານ, ຄວາມອວດດີ
ແລະ ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຄວາມຈິງ. ຫັກການແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາແມ່ນ: ເຖິງວ່າເຈົົ້າຈະ
ມີການເທດສະໜາທີຶ່ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິຶ່ງ, ເຖິງເຈົົ້າຈະມີອໍານາດທີຶ່ສູງສົງົ່ ເຈົົ້າກບໍ່ແມ່ນພຣະຄຣິດ
ນອກຈາກເຈົົ້າຈະຖືກເອີນ
ົ້ ວ່າ ພຣະເມຊີອາ. ຄວາມເຊືຶ່ອນີົ້ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຂັດກັບເຫດຜົນ ແລະ ເປນຕາ
ເບືຶ່ອໜ່າຍບ? ເຮົາຂຖາມພວກເຈົົ້າອີກວ່າ: ມັນບໍ່ງ່າຍສໍາລັບພວກເຈົົ້າຫາຍໄປບທີຶ່ຈະເຮັດຜິດພາດຄື
ກັບພວກຟາຣີຊາຍກ່ອນໜ້ານີົ້ ໂດຍທີຶ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍ
ດຽວ? ເຈົົ້າສາມາດເບິຶ່ງຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງອອກບໍ່? ເຈົົ້າສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ບໍ່ວ່າ ເຈົົ້າຈະບໍ່
ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ? ເຈົົ້າສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ບ?
ໍ່ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ
ເຈົົ້າຈະຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ ຫື ບ,ໍ່ ແລ້ວເຮົາເວົົ້າວ່າ ເຈົົ້າດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂອບເຂດໃກ້ຄວາມຕາຍແລ້ວ.
ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເມຊີອາສາມາດຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູ, ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ ແລະ ກ່າວຮ້າຍ
ພຣະອົງໄດ້ທັງໝົດ. ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະເຢຊູສາມາດປະຕິເສດພຣະອົງ ແລະ ດ່າພຣະອົງ. ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາສາມາດເຫັນການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູເປນການຫອກລວງຂອງຊາຕານ ແລະ ມີ
ຄົນຈໍານວນຫາຍຂົ້ນຈະກ່າວໂທດພຣະເຢຊູທີຶ່ກັບມາເປນມະນຸດ. ສິຶ່ງທັງໝົດນີົ້ບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົົ້າ
ຢ້ານບ? ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າຜະເຊີນຈະເປນການໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ການຫມ
ົົ້ ຈົມ
ຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດທີຶ່ມີຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ການປະຕິເສດແບບດູຖູກໃນທຸກສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາແດງອອກ. ພວກເຈົົ້າສາມາດຮັບຫຍັງຈາກພຣະເຢຊູຖ້າພວກເຈົົ້າສັບສົນມືນເມົາ
ເຊັົ່ນນີົ້? ຖ້າພວກເຈົົ້າປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຈົາົ້ ຢ່າງດືົ້ດ້ານ, ພວກເຈົົ້າຈະ
ສາມາດເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູເມືຶ່ອພຣະອົງກັບມາເປນມະນຸດເທິງເມກສີຂາວໄດ້ແນວໃດ?
ເຮົາບອກພວກເຈົົ້າສິຶ່ງນີົ້: ຄົນທີຶ່ບໍ່ຮັບຄວາມຈິງ ແຕ່ລຖ້າການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູເທິງເມກສີຂາວ
ຢ່າງຕາບອດຈະໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ພວກເຂົາເປນກຸ່ມຄົນທີຶ່
ສົມຄວນຖືກທໍາລາຍ. ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ພຽງແຕ່ຕ້ອງການຮັບ
ອານາຈັກສະຫວັນທີຶ່ມີແຕ່ຄວາມສຸກ, ແຕ່ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍເຊືຶ່ອຟງພຣະທໍາທີຶ່ພຣະເຢຊູກ່າວ ແລະ ບໍ່ເຄີຍ
ຮັບເອົາຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຢຊູສໍາແດງອອກໃນເວລາທີຶ່ພຣະອົງກັບມາເປນມະນຸດ. ພວກເຈົົ້າຈະຍດຖືສິຶ່ງ
ໃດເພືຶ່ອແລກປ່ຽນກັບຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະເຢຊູກັບມາເທິງເມກສີຂາວ? ຍດຖືຄວາມຈິງໃຈທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຮັດ
ບາບຢູ່ຕະຫອດ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກໍ່ກ່າວຄໍາສາລະພາບຂອງເຈົົ້າຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກນັົ້ນບ? ພວກເຈົົ້າຈະ
ຖວາຍເຄືຶ່ອງບູຊາຫຍັງໃຫ້ແກ່ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີຶ່ຈະກັບມາເທິງເມກສີຂາວ? ມັນເປນປີແຫ່ງພາລະກິດທີຶ່
ພວກເຈົົ້າສັນລະເສີນຕົນເອງບໍ່? ພວກເຈົົ້າຈະຍດຖືສິຶ່ງໃດເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີຶ່ຈະກັບມາ ເຊືຶ່ອໃນ
ຕົວເຈົົ້າ? ຍດຖືເອົາທໍາມະຊາດແຫ່ງການອວດດີຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຖືຄວາມຈິງນັົ້ນບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ເວລາທີຶ່ເຈົົ້າເຫັນຮ່າງກາຍຝ່າຍວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະເຈົົ້າແມ່ນໄດ້ສ້າງສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກຂົ້ນໃໝ່ແລ້ວ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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IV. ກ່ຽວກັບ ຄວາ ມຈິງ ແ ຫ ່ງ ຄວາ ມລອດພ ົົ້ນ ໃນຍຸກ ແ ຫ ່ງ ພ ຣະ ຄຸນ ແ ລະ
ຄວາ ມລອດພ ົົ້ນ ໃນຍຸກ ແ ຫ ່ງ ອາ ນາ ຈັກ
1. ໃນເວລານັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນພາລະກິດເພືຶ່ອໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບມວນມະນຸດຊາດ.
ຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງແມ່ນໄດ້ຮັບການອະໄພ; ຕາບໃດທີຶ່ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ,
ພຣະອົງກຈະໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບເຈົົ້າ; ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ ເຈົົ້າກບໍ່ມີບາບອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ເຈົົ້າກໄດ້ພົົ້ນ
ຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຈົົ້າແລ້ວ. ນີົ້ຄືຄວາມໝາຍທີຶ່ວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ເປນຄົນ
ຊອບທໍາດ້ວຍຄວາມເຊືຶ່ອ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ໃນບັນດາຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອກຍັງມີສິຶ່ງທີຶ່ກະບົດ ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງຈໍາເປນຕ້ອງຄ່ອຍໆຖືກກໍາຈັດອອກໄປ. ຄວາມລອດພົົ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ມະນຸດໄດ້ຖືກພຣະເຢຊູຮັບເອົາຢ່າງສົມບູນ ແຕ່ໝາຍເຖິງ ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມບາບອີກຕໍ່ໄປ, ມະນຸດໄດ້
ຮັບການອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາແລ້ວ. ໂດຍມີເງືຶ່ອນໄຂຄືເຈົົ້າເຊືຶ່ອ, ເຈົົ້າກຈະບໍ່ມີບາບອີກຕໍ່ໄປ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (2)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ມະນຸດຊາດກຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູເຈົົ້າເປນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ ແລະ ຄວາມ
ຜິດບາບຂອງເຂົາກຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ. ເວົົ້າໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດກແມ່ນບໍ່
ໄດ້ເປນອຸປະສັກໃນການທີຶ່ເຂົາບັນລຸຄວາມລອດພົົ້ນຂອງເຂົາ ແລະ ການມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່
ແມ່ນຂໍ້ອ້າງທີຶ່ຊາຕານໃຊ້ເພືຶ່ອກ່າວໂທດມະນຸດອີກຕໍ່ໄປ. ນັົ້ນກຍ້ອນພຣະເຈົົ້າເອງໄດ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດທີຶ່ແທ້ຈິງ, ໄດ້ກາຍມາເປນລັກສະນະ ແລະ ການຊີມລົດຊາດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຜິດບາບ ແລະ
ພຣະເຈົົ້າເອງກເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍແທນຄວາມຜິດບາບ. ໃນລັກສະນະນີົ້, ມະນຸດໄດ້ລົງມາຈາກໄມ້ກາງ
ແຂນ ແລະ ຖືກໄຖ່ ແລະ ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຜ່ານທາງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງກຄື ລັກສະນະ
ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຜິດບາບນີ.ົ້
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນທ່າມກາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດແມ່ນມາຈາກຊາຕານ, ມັນເຕັມໄປດ້ວຍນິໄສກະບົດ, ມັນເປິເປືັ້ອນຢ່າງ
ໜ້າເວດທະນາ ແລະ ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດ. ຜູ້ຄົນຢາກໄດ້ຄວາມສຸກທາງຝ່າຍເນືົ້ອໜັງຫາຍເກີນໄປ
ແລະ ສະແດງອອກເຖິງເນືົ້ອໜັງຫາຍເກີນໄປ; ນີົ້ຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າເປນຫຍັງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງກຽດຊັງເນືົ້ອໜັ
ງຂອງມະນຸດຈົນເຖິງລະດັບໃດໜຶ່ງ. ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນປະຖິົ້ມສິຶ່ງຕ່າງໆທີຶ່ສົກກະປົກ ແລະ ເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ຊາຕານ, ພວກເຂົາກໄດ້ຮັບເອົາຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາຍັງບໍ່ກໍາຈັດຕົນເອງ
ຈາກຄວາມສົກກະປົກ ແລະ ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມ, ແລ້ວພວກເຂົາກຍັງດໍາລົງຊີວິດພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງ
ຊາຕານ. ເລ່ລ່ຽມ, ຄວາມຫອກລວງ ແລະ ຄວາມບໍ່ຊືຶ່ສັດຂອງຜູ້ຄົນເປນທຸກສິຶ່ງຂອງຊາຕານ. ການ
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ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊ່ວຍເຈົົ້າໃຫ້ລອດພົົ້ນຄືການເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເປນອິດສະຫະຈາກສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້ຂອງຊາຕານ.
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຜິດພາດໄດ້; ມັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອຊ່ວຍຜູ້ຄົນໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນຈາກຄວາມມືດ. ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າເຊືຶ່ອຈົນເຖິງຈຸດໃດໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດປົດປ່ອຍຕົນເອງຈາກຄວາມ
ເສືຶ່ອມຊາມຂອງເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບໍ່ຖືກຄວາມເສືຶ່ອມຊາມນີົ້ມັດດ້ວຍໂສ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເຈົົ້າຈະບໍ່ຖືກຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດພົົ້ນບ? ເມືອ
ຶ່ ເຈົາົ້ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ອາໍ ນາດຂອງຊາຕານ, ເຈົົ້າກບໍ່ສາມາດສະແດງອອກ
ເຖິງພຣະເຈົົ້າໄດ້, ເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາມລະດົກຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຫັງ
ຈາກທີຶ່ເຈົົ້າຖືກຊໍາລະລ້າງ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ເຈົົ້າຈະບລິສຸດ, ເຈົົ້າຈະເປນຄົນປົກກະຕິ ແລະ
ເຈົົ້າຈະຖືກອວຍພອນໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມີຄວາມເບີກບານໃຈຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການປະຕິບັດ (2)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ຄົນທີຶ່ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນໃນພຣະເຈົົ້າແມ່ນຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບການທົດລອງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ຄົນທີຶ່ຖືກລໍ້ລວງ ແລະ ໂຈມຕີໂດຍຊາຕານຫາຍຄັົ້ງຈົນນັບບໍ່ໄດ້. ຄົນທີຶ່ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ
ໃນພຣະເຈົົ້າກຈະເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສາມາດເຮັດຕາມອໍານາດ
ການປົກຄອງສູງສຸດ ແລະ ການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ປະຖິົ້ມຫົນທາງແຫ່ງການ
ຢາເກງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຫກ
ີ ເວັົ້ນສິຶ່ງຊົົ່ວຮ້າຍເມືຶ່ອຢູທ
່ ່າມກາງການລໍ້ລວງຂອງຊາຕານ. ຄົນທີຶ່ຖືກຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດພົົ້ນໃນພຣະເຈົົ້າມີຄວາມຊືຶ່ສັດ, ພວກເຂົາມີຄວາມເມດຕາ, ພວກເຂົາຮູ້ຈັກແຍກແຍະ
ລະຫວ່າງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມກຽດຊັງ, ພວກເຂົາມີຄວາມສໍານກຍຸຕິທາໍ ແລະ ມີເຫດຜົນ ແລະ
ພວກເຂົາສາມາດເອົາໃຈໃສ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຊີດຊູທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມາຈາກພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກ
ຜູກມັດ, ບໍ່ໄດ້ຖືກສອດແນມ, ຖືກກ່າວໂທດ ຫື ຖືກຂົົ່ມເຫັງໂດຍຊາຕານ; ພວກເຂົາເປນອິດສະຫະ
ຢ່າງສິົ້ນເຊີງ, ພວກເຂົາຖືກປົດປ່ອຍ ແລະ ຫຼຸດພົົ້ນຢ່າງສິົ້ນເຊີງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງ II”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ຖ້າຄົນໆໜຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າພໃຈ ໃນຂະນະທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງຕົນ ແມ່ນ
ມີຫັກການໃນຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງຄົນໆນັົ້ນ ແລະ ສາມາດເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງໃນທຸກດ້ານ
ຂອງຄວາມຈິງ, ແລ້ວຄົນໆນັົ້ນກເປນຄົນທີຶ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ
ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າມີປະສິດທິພາບສໍາລັບພວກເຂົາຢ່າງສົມບູນ , ພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ກາຍມາເປນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຈິງ ແລະ ພວກເຂົາ
ສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຫັງຈາກນີົ້, ທໍາມະຊາດແຫ່ງເນືົ້ອໜັງຂອງພວກເຂົາ
ນັົ້ນກຄື ພືົ້ນຖານແທ້ໆແຫ່ງການເປນຢູ່ເດີມຂອງພວກເຂົາ ຈະສັົ່ນຄອນອອກຈາກກັນ ແລະ ພັງ
ທະລາຍ. ຫັງຈາກທີຶ່ຜູ້ຄນ
ົ ມີພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນດັົ່ງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາກຈະກາຍ
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ມາເປນຄົນໃໝ່. ຖ້າພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ຖ້ານິມິດແຫ່ງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະອົງສໍາລັບມະນຸດຊາດ, ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງຕໍ່ມະນຸດ ແລະ
ມາດຕະຖານສໍາລັບຊີວິດທີຶ່ແທ້ຈິງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາບັນລຸກກາຍມາເປນຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາ, ຖ້າພວກເຂົາດໍາລົງຊີວິດຕາມພຣະທໍາ ແລະ ຄວາມຈິງເຫົົ່ານີົ້, ແລ້ວພວກເຂົາກຖືກເຮັດໃຫ້
ສົມບູນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວໄດ້ເກີດໃໝ່ ແລະ ໄດ້ກາຍມາເປນຄົນໃໝ່
ຜ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ວິທີຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງຂອງເປໂຕ” ໃນໜັງສືບົດບັນທກການສົນທະນາຂອງ
ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ)

6. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງພຽງສໍາ
ເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບຂອງ
ມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ; ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດຂອງເຂົາອອກຈາກມະນຸດ. ການ
ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນຈາກອິດທິພນ
ົ ຂອງຊາຕານບໍ່ແມ່ນພຽງຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູ
ກາຍເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ,
ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນເພືຶ່ອກໍາຈັດອຸປະນິໄສເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງຊາຕານຂອງເຂົາໃຫ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັົ່ງນັົ້ນ ບັດນີົ້ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂົາ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນືົ້ອໜັງ ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີົ້ໄດ້ນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີຶ່ສູງສົງົ່
ຍິຶ່ງຂົ້ນ. ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທີຶ່ສູງສົງົ່ ຂົ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ພອນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນ. ພວກເຂົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ເອົາຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດ.
(ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

7. ໃນເວລາທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູປະຕິດບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອົງ
ຍັງມືດມົວຢູ່ ແລະ ບໍ່ທັນແຈ່ມແຈ້ງເທືຶ່ອ. ມະນຸດເຊືຶ່ອສະເໝີວ່າ ພຣະອົງເປນບຸດຊາຍຂອງເດວິດ ແລະ
ປະກາດພຣະອົງໃຫ້ເປນສາສະດາທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ມີຄວາມເມດຕາກະລຸນາທີຶ່ໄຖ່ບາບ
ໃຫ້ກັບມະນຸດ. ຍ້ອນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ ບາງຄົນກໄດ້ຮັບການປິີ່ນປົວພຽງແຕ່ໄດ້ຈັບບາຍ
ຂອບເສືົ້ອຜ້າຂອງພຣະອົງ; ຄົນຕາບອດກສາມາດເຫັນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄົນຕາຍຍັງສາມາດຟືັ້ນຄືນໄດ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຄົົ້ນພົບອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍອັນເສືຶ່ອມຊາມທີຶ່ຝງເລິກຢູ່ພາຍໃນຕົວ
ພວກເຂົາ ຫື ພວກເຂົາບຮ
ໍ່ ູ້ວິທີທາງກໍາຈັດອຸປະນິໄສນັົ້ນອອກໄປ. ມະນຸດໄດ້ຮັບພຣະກະລຸນາຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມສຸກຂອງຮ່າງກາຍ, ຄວາມສັດທາພຽງຄົນດຽວກນໍາ
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ການອວຍພອນມາເຖິງຄອບຄົວທັງໝົດ, ການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ສ່ວນທີຶ່ເຫືອ
ແມ່ນເປນການກະທໍາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ການມີສິນທໍາ. ຖ້າມະນຸດສາມາດດໍາລົງຊີວິດບົນພືົ້ນຖານ
ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ ພວກເຂົາຖືວ່າເປນຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ເໝາະສົມທີຶ່ສຸດ. ມີພຽງຜູ້ເຊືຶ່ອແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນເມືຶ່ອຕາຍໄປຈະ
ໄດ້ໄປສູ່ສະຫວັນ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົົ້ນແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຂົາ ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ເຄີຍເຂົົ້າໃຈຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດເລີຍ. ພວກເຂົາສ້າງແຕ່ຄວາມບາບ ສ້າງບາບແລ້ວກ
ສະຫະພາບບາບ. ເຮັດແບບນັົ້ນຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກໂດຍບໍ່ມີການຄົົ້ນຄິດຫາເສັົ້ນທາງເພືຶ່ອປ່ຽນແປງອຸປະ
ນິໄສຂອງພວກເຂົາເລີຍ. ນັົ້ນຄືສະພາບຂອງມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແລ້ວມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມ
ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນບ? ບ!ໍ່ ສະນັົ້ນ ຫລັງຈາກພາລະກິດຍຸກນັົ້ນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ກຍັງມີພາລະກິດຂອງ
ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ. ພາລະກິດຍຸກນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດບລິສຸດໂດຍວິທີທາງ
ແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ເປນການມອບຫົນທາງໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດຕາມ. ຍຸກນີົ້ຈະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ຫື ມີ
ຄວາມໝາຍ ຖ້າຍັງມີການສືບຕໍ່ກໍາຈັດມານຮ້າຍ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ການລົບລ້າງທໍາມະຊາດ
ແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດລົົ້ມເຫວ ແລະ ມະນຸດກຈະຢຸດຢູ່ໃນການໃຫ້ອະໄພບາບຂອງພວກ
ເຂົາ. ໂດຍຜ່ານການຖວາຍບາບ ມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ ນັົ້ນ
ກຄືຍ້ອນພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບດ້ວຍການຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ແລະ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ເອົາຊະນະຊາຕານ ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບ. ແຕ່ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງມະນຸດຍັງຄົງເສືຶ່ອມຊາມຢູ່ ມະນຸດຍັງສາມາດສ້າງບາບ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຍັງບໍ່
ໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອ
ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອຊາມຂອງມະນຸດ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ.
ຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ່າຂັົ້ນຕອນທີຜ
ຶ່ ່ານມາ ພ້ອມທັງມີຜົນປະໂຫຍດຫາຍກວ່າ ເພາະວ່າ
ເປນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາທີຶ່ສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍກົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອປ
ຸ ະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງໝົດ; ເປນຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ລະອຽດຂົ້ນຫາຍ. ສະນັົ້ນ ການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ສໍາເລັດຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ສໍາເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນເພືຶ່ອຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

8. ສໍາລັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຖືກໄຖ່ໃຫ້ພົົ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະໄພຄວາມຜິດບາບ, ສາມາດ
ພິຈາລະນາໄດ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ຈົດຈໍາການລ່ວງລະເມີດຂອງມະນຸດ ແລະ ບປ
ໍ່ ະຕິບັດຕໍ່ມະນຸດຕາມການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ເມືຶ່ອມະນຸດທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງເນືົ້ອໜັງບໍ່ໄດ້
ເປນອິດສະຫະຈາກຄວາມຜິດບາບ, ເຂົາກຈະສືບຕໍ່ສ້າງບາບ ແລະ ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່
ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງບໍ່ມີວັນສິນ
ົ້ ສຸດ. ນີົ້ແມ່ນຊີວິດທີຶ່ມະນຸດໄດ້ດໍາລົງຢູ່, ເປນວົງຈອນຂອງການສ້າງບາບ
ແລະ ໄດ້ຮັບອະໄພບາບຢ່າງບໍ່ສິົ້ນສຸດ. ມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່ສ້າງບາບໃນຕອນກາງເວັນ ແລ້ວກພາກັນ
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ສາລະພາບບາບໃນຕອນແລງ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຖວາຍຄວາມຜິດບາບຈະມີຜົນສໍາລັບ
ມະນຸດຕະຫອດໄປກຕາມ, ມັນກຈະບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບໄດ້. ມີ
ພຽງແຕ່ເຄິຶ່ງໜຶ່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ, ຍ້ອນມະນຸດຍັງມີອຸປະນິໄສ
ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

9. ຄົນບາບແບບພວກເຈົົ້າ ຜູ້ທີຶ່ຫາກຖືກໄຖ່ບາບ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ ຫື ຖືກພຣະເຈົົ້າເຮັດ
ໃຫ້ສົມບູນ, ເຈົົ້າຈະເປນທີຶ່ພໃຈພຣະເຈົົ້າໄດ້ບ? ສໍາລັບເຈົົ້າທີຶ່ຍັງມີຕົວຕົນເກົົ່າຂອງເຈົົ້າ, ມັນຄືຄວາມ
ຈິງທີຶ່ເຈົົ້າຖືກພຣະເຢຊູຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ຖືກນັບວ່າເປນຄົນບາບ ຍ້ອນຄວາມລອດພົນ
ົ້
ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ສິຶ່ງນີບ
ົ້ ໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າເຈົົ້າບໍ່ມີຄວາມບາບ ແລະ ບລິສຸດແລ້ວ. ເຈົົ້າຈະບລິສຸດໄດ້
ແນວໃດ ຖ້າເຈົົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ? ຢູ່ພາຍໃນຕົວເຈົົ້າ, ເຈົົ້າຖືກອ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ບລິສຸດ,
ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ແລະ ຄວາມໂຫດຮ້າຍ, ແຕ່ເຈົົ້າກຍັງປາຖະໜາທີຶ່ຈະລົງມາພ້ອມກັບພຣະເຢຊູ,
ເຈົົ້າຄືຈະບໍ່ໂຊກດີຫາຍປານນັົ້ນ! ເຈົົ້າພາດຂັົ້ນຕອນໜຶ່ງໃນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຈົົ້າໃນພຣະເຈົົ້າ: ເຈົົ້າພຽງ
ແຕ່ຖືກໄຖ່ບາບ, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ. ເພືຶ່ອຈະໃຫ້ເຈົົ້າເປນທີຶ່ພໃຈພຣະເຈົົ້າ, ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງ
ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຊໍາລະເຈົົ້າດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ; ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ຖືກ
ໄຖ່ບາບ, ເຈົົ້າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມຊອບທໍາໄດ້. ໃນວິທີນີົ້ ເຈົົ້າຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບ
ສ່ວນແບ່ງໃນພອນທີຶ່ປະເສີດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຍ້ອນເຈົົ້າໄດ້ພາດຂັົ້ນຕອນໜຶ່ງໃນພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
້
ຄອງມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນຂັົ້ນຕອນສໍາຄັນໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນເຈົົ້າເຊິຶ່ງເປນຄົນບາບທີຶ່ຫາກຖືກໄຖ່ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບເອົາມລະດົກຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໂດຍກົງ .
(ຄັດຈາກບົດ “ວ່າດ້ວຍເລືຶ່ອງຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຕົວຕົນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

10. ມັນບໍ່ແມ່ນຜ່ານການຮັກສາຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ມະນຸດຈຶ່ງຈະຖືກຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາຢ່າງສົມບູນ ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນຜ່ານການສະແດງໝາຍສໍາຄັນ
ແລະ ການເຮັດໃນສິຶ່ງອັດສະຈັນທີຶ່ພວກເຂົາສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້. ລິດອໍານາດ
ໃນການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍນັົ້ນເປນພຽງການໃຫ້ຄວາມເມດຕາກະລຸນາ
ຕໍ່ມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດຍັງເປນຂອງຊາຕານ ແລະ ອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ
ກຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນມະນຸດ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ສິງຶ່ ທີຶ່ຍັງບໍ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສະອາດກຍັງເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຄວາມຜິດບາບ ແລະ ຄວາມສົກກະປົກຢູ່. ມີພຽງແຕ່ຫງັ ຈາກທີຶ່ເຂົາຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດຜ່ານການ
ປະຕິບັດຂອງພຣະທໍາ ເຂົາຈຶ່ງຈະສາມາດຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກາຍມາເປນມະນຸດທີຶ່
ສັກສິດ. ເມືອ
ຶ່ ມານຮ້າຍຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກມະນຸດ ແລະ ພວກເຂົາຖືກໄຖ່ບາບ, ສິຶ່ງນີົ້ພຽງແຕ່ໝາຍ
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ຄວາມວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ລອດພົົ້ນຈາກມືຂອງຊາຕານ ແລະ ກັບຄືນສູ່ພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ຫາກປາສະຈາກການຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດ ຫື ຖືກປ່ຽນແປງໂດຍພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາກຍັງຈະເປນ
ມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ. ພາຍໃນມະນຸດກຍັງຈະມີຄວາມສົກກະປົກ, ມີການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ກະບົດ;
ມະນຸດພຽງແຕ່ກັບຄືນຫາພຣະເຈົົ້າຜ່ານການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ເຂົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ແມ່ນ
ແຕ່ໜ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍັງສາມາດຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ກະບົດຕພ
ໍ່ ຣະອົງ. ກ່ອນທີຶ່ມະນຸດຈະ
ຖືກໄຖ່ບາບ, ພິດຫາຍຢ່າງຂອງຊາຕານຖືກຝງເລິກພາຍໃນໃຈຂອງເຂົາແລ້ວ ແລະ ຫັງຈາກເວລາ
ຫາຍພັນປີທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ, ສິຶ່ງນັົ້ນກາຍເປນທໍາມະຊາດຢ່າງໝັົ້ນຄົງຂອງມະນຸດໃນ
ການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ ເມືຶ່ອມະນຸດຖືກໄຖ່ບາບ, ມັນກບໍ່ຕ່າງຫຍັງຈາກການໄຖ່ບາບທີຶ່ມະນຸດ
ໄດ້ຊືົ້ມາດ້ວຍລາຄາສູງ, ແຕ່ທໍາມະຊາດທີຶ່ເປນພິດຢູ່ພາຍໃນເຂົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກກໍາຈັດ. ມະນຸດທີຶ່
ສົກກະປົກຫາຍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງກ່ອນພວກເຂົາຈະເໝາະສົມໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ.
ດ້ວຍວິທີຂອງພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີນີົ້, ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກແກ່ນແທ້ທີຶ່
ສົກກະປົກ ແລະ ເສືຶ່ອມຊາມທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນຕົວເຂົາເອງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເຂົາຈະສາມາດປ່ຽນແປງຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບລິສຸດຂົ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງເໝາະສົມທີຶ່ຈະກັບຄືນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ປະຕິບັດໃນມືົ້ນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດ ແລະ
ເພືຶ່ອຮັບການປ່ຽນແປງ; ຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີຈາກພຣະທໍາ ພ້ອມກັບຜ່ານການຫໍ່
ຫອມ ມະນຸດສາມາດລົບລ້າງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ເປນຄົນບລິສຸດ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດຈະຖືວ່າເປນການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ, ແຕ່ມັນອາດຈະເໝາະສົມ
ກວ່າ ທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ເປນພາລະກິດແຫ່ງການຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

11. ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາ. ການປ່ຽນແປງຄັົ້ງຍິຶ່ງໃຫຍ່ຈະເກີດຜົນ
ໃນມະນຸດໂດຍຜ່ານວິທີທາງແຫ່ງພຣະທໍາ. ການປ່ຽນແປງໃນປດຈຸບັນແມ່ນມີຜົນຕໍ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ຍອມຮັບ
ເອົາພຣະທໍາຫາຍກວ່າຕໍ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ຍອມຮັບເອົາໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັົ້ນ ພວກມານຮ້າຍແມ່ນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກມະນຸດໂດຍການ
ເອົາມືວາງໃສ່ມະນຸດ ແລ້ວອະທິຖານ ແຕ່ການຂັບໄລ່ມານຮ້າຍແບບນັົ້ນບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງຄວາມເສືຶ່ອມ
ຊາມອອກຈາກຈິດໃຈຂອງມະນຸດເລີຍ ມະນຸດໄດ້ຮັບການຮັກສາຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍຂອງເຂົາ ແລະ
ຮັບການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງເຂົາ ແຕ່ສໍາລັບວິທີການລົບລ້າງອຸປະນິໄສອັນເສືຶ່ອມຊາມແບບ
ຊາຕານໃນມະນຸດນັົ້ນ, ພາລະກິດນີົ້ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເທືຶ່ອ. ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົົ້ນ ແລະ ຮັບ
ການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມເຊືຶ່ອເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ທໍາມະຊາດຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ຍັງຝງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດ້
ຮັບການອະໄພຜ່ານກິດຈະການຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແຕ່ນີົ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
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ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມບາບໃນພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພຜ່ານເຄືຶ່ອງ
ບູຊາໄຖ່ບາບ ແຕ່ສໍາລັບວິທີທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບອີກຕໄໍ່ ປ ແລະ ວິທທ
ີ ຈ
ຶ່ີ ະທໍາລາຍ
ລ້າງ ແລະ ປ່ຽນແປງທໍາມະຊາດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາຢ່າງສິົ້ນເຊີງນັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂ
ບັນຫານີົ້ເລີຍ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພ ແລະ ນີົ້ກຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງການຖືກ
ຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ມະນຸດຍັງສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບອຸປະນິໄສອັນເສືຶ່ອມຊາມແບບ
ຊາຕານຄືເກົົ່າ. ເມືຶ່ອເປນເຊັົ່ນນີົ້ ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມ
ຊາມແບບຊາຕານຂອງພວກເຂົາ ເພືຶ່ອທໍາມະຊາດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກ
ທໍາລາຍລ້າງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄວາມເສືຶ່ອມຊາມເກີດຂົ້ນອີກຕໍ່ໄປ, ດ້ວຍວິທີນີົ້ຈະເຮັດໃຫ້
ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່. ແຕ່ມະນຸດຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຫົນທາງແຫ່ງການເຕີບໂຕ
ຂອງຊີວິດ, ຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຫົນທາງໃນການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງ
ພວກເຂົາ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເສັົ້ນທາງດັົ່ງກ່າວນີົ້ ເພືຶ່ອອຸປະນິໄສຂອງພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງ ເພືຶ່ອທຸກສິຶ່ງທີຶ່
ພວກເຂົາປະຕິບັດຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພືຶ່ອພວກເຂົາຈະປະຖິົ້ມອຸປະນິໄສຊົົ່ວ
ຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມໂຊມ, ເພືຶ່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເປນອິດສະຫະຈາກອິດທິພົນແຫ່ງຄວາມມືດຂອງຊາຕານ
ແລະ ຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສົມບູນ. ເມືຶ່ອນັົ້ນມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

12. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ຮັບເອົາຜູ້ຄົນ, ພຣະອົງປະຕິບັດແບບນັົ້ນ ຕົົ້ນຕ ແມ່ນໃຊ້ພຣະທໍາ ແລະ
ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງເພືຶ່ອຈັດການກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ເພືຶ່ອພິພາກສາ ແລະ
ເປີດເຜີຍນິໄສທີຶ່ກະບົດຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະ
ສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມາທ່າມກາງມະນຸດ. ສິງຶ່ ທີຶ່ສໍາຄັນທີຶ່ສຸດ, ພາລະກິດທີຶ່ກະທໍາ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນການຊ່ວຍທຸກຄົນໃຫ້ອອກຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານ, ນໍາພວກເຂົາ
ອອກຈາກດິນແດນແຫ່ງຄວາມສົກກະປົກ ແລະ ກໍາຈັດນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມ
ສໍາຄັນທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງທີຶ່ສຸດໃນການຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງແມ່ນການສາມາດດໍາລົງຊີວິດໃນ
ຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາຮ່ວມກັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງໃຫ້ເປນຕົວຢ່າງ ແລະ ເປນແບບຢ່າງ, ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມພຣະທໍາ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ຈໍາເປນຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ ໂດຍປາສະຈາກການບິດເບືອນ
ຫື ການເຮັດຜິດແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ປະຕິບັດ ຕາມທຸກວິທີທີຶ່ພຣະອົງກ່າວໄວ້ ແລະ ສາມາດບັນລຸ
ສິຶ່ງໃດກຕາມທີພ
ຶ່ ຣະອົງຮຽກຮ້ອງ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ເຈົົ້າຈະຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຄວນຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ທີຶ່ແທ້ຈິງແມ່ນພຣະອົງເຈົົ້າເອງ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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13. ຜູ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຮັບເອົາແມ່ນຜູ້ທີຶ່ຍອມເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງທັງໝົດ; ພວກເຂົາຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້
ເສືຶ່ອມຊາມ ແຕ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ແລະ ປົກຄອງໂດຍພາລະກິດປດຈຸບັນຂອງພຣະອົງ, ຜູທ
້ ີຶ່
ໄດ້ທົນທຸກທລະມານ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າ, ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍາ
ນາດຂອງຊາຕານອີກຕໍ່ໄປ, ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ປົດປ່ອຍຕົນເອງອອກຈາກຄວາມບໍ່ຊອບທໍາ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ເຕັມໃຈທີຶ່
ຈະດໍາລົງຊີວິດຢ່າງບລິສດ
ຸ ເຊິຶ່ງຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ເປນຄົນທີຶ່ບລິສຸດ; ພວກເຂົາຄືຜູ້ບລິສຸດຢ່າງແນ່ນອນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຄວນຮູ້ວ່າ ມະນຸດຊາດທັງໝົດໄດ້ພັດທະນາມາຮອດມືົ້ນີົ້ໄດ້ແນວໃດ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

14. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນ, ພຣະອົງຊໍາລະລ້າງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບລິສຸດ ແລະ ຍິຶ່ງ
ພວກເຂົາບລິສຸດຫາຍຂນ
ົ້ ເທົົ່າໃດ ພວກເຂົາກຍິຶ່ງໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນເທົົ່າ
ນັົ້ນ. ເມືຶ່ອຄວາມບໍ່ບລິສດ
ຸ , ການກະບົດ, ການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ສິຶ່ງຕ່າງໆຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນຕົວ
ເຈົົ້າຖືກຂັບໄລ່ອອກໝົດແລ້ວ, ເມືອ
ຶ່ ເຈົົ້າໄດ້ຮັບການຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດ, ເຈົົ້າກຈະໄດ້ເປນທີຶ່ຮັກ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ (ເວົົ້າໄດ້ອກ
ີ ຢ່າງໜຶ່ງກຄື ເຈົົ້າຈະໄດ້ເປນນັກບຸນ); ເມືຶ່ອເຈົົ້າໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າ ແລະ ກາຍເປນນັກບຸນ, ເຈົົ້າກຈະໄດ້ຢູ່ໃນອານາຈັກພັນປີ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການສົນທະນາສັົ້ນໆກ່ຽວກັບ ‘ອານາຈັກພັນປີມາຮອດແລ້ວ’”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

15. ມະນຸດຈະປາສະຈາກທໍາມະຊາດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຫັງຈາກທີຶ່ເຂົາຖືກຫໍ່ຫອມ
ເພາະພຣະເຈົົ້າຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາຕານພ່າຍແພ້ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍ່ມີການບຸກລຸກໂດຍກອງ
ກໍາລັງຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ມກ
ີ ອງກໍາລັງຮຸນແຮງໃດທີຶ່ສາມາດໂຈມຕີເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດໄດ້. ດ້ວຍເຫດ
ນັົ້ນ ມະນຸດຈະເປນອິດສະຫະ ແລະ ບລິສຸດ ນັົ້ນກຄື ເຂົາຈະເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນນິລັນດອນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການຟືັ້ນຟູຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນໍາພາເຂົາໄປສູ່ປາຍທາງທີຶ່ມະຫັດສະຈັນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

16. ຜູ້ທີຶ່ສາມາດຍດໝັົ້ນໃນໄລຍະການປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ
ຂອງພຣະອົງໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກຄື ໃນໄລຍະພາລະກິດຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການຊໍາ
ລະລ້າງບາບ ຈະເປນຜູ້ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກເຊົາກັບພຣະເຈົົ້າ; ສະນັົ້ນ, ທຸກຄົນທີຶ່ເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກເຊົາລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ຫຼຸດພົນ
ົ້ ຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າ ຫັງຈາກທີຶ່
ໄດ້ຜ່ານພາລະກິດຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດບາບຂອງພຣະອົງ. ໃນທີຶ່ສຸດ ມະນຸດເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ຖືກຮັບເອົາ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າຈະໄດ້ເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກເຊົາຢ່າງຖາວອນ. ຈຸດປະສົງສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ
ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອຊໍາລະລ້າງບາບໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດ ເພືຶ່ອການພັກເຊົາຄັົ້ງ
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ສຸດທ້າຍ; ຖ້າບໍ່ມີການຊໍາລະລ້າງບາບ ມະນຸດຊາດກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຖືກຈັດຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ ຫື ເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກເຊົາໄດ້. ພາລະກິດນີົ້ຄືເສັົ້ນທາງດຽວຂອງມະນຸດເທົາົ່ ນັົ້ນທີຶ່ຈະເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກ
ເຊົາໄດ້. ມີພຽງພາລະກິດແຫ່ງການຊໍາລະລ້າງບາບຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະຊໍາລະລ້າງມະນຸດອອກ
ຈາກຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງພວກເຂົາໄດ້ ແລະ ມີພຽງພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ
ຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະນໍາເອົາແສງສະຫວ່າງມາສູ່ອົງປະກອບທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງມະນຸດຊາດ ເພືຶ່ອ
ແຍກຜູ້ທີຶ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນອອກຈາກຜູ້ທີຶ່ຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້
ລອດພົົ້ນ ແລະ ແຍກຜູ້ທຈ
ີຶ່ ະຍັງຢູ່ອອກຈາກຜູ້ທີຶ່ຈະບໍ່ຍັງຢູ່. ເມືຶ່ອພາລະກິດນີົ້ຂອງພຣະອົງສິົ້ນສຸດລົງ,
ຜູ້ທີຶ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຈະຖືກຊໍາລະລ້າງ ແລະ ເຂົົ້າສູ່ສະພາບທີຶ່ສູງຂົ້ນຂອງມະນຸດ ເຊິຶ່ງພວກເຂົາ
ຈະມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດມະນຸດອັນງົດງາມອີກຄັົ້ງໃໝ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ; ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ພວກ
ເຂົາຈະເລີຶ່ມວັນແຫ່ງການພັກເຊົາຂອງມະນຸດ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະເຈົົ້າ. ຫັງຈາກຜູ້ທີຶ່ບໍ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຖືກຂ້ຽນຕີ ແລະ ຖືກພິພາກສາ, ທາດແທ້ຂອງພວກເຂົາກຈະຖືກ
ເປີດເຜີຍທັງໝົດ ເຊິຶ່ງຫັງຈາກນັົ້ນ ພວກເຂົາທຸກຄົນກຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກນີົ້ອີກຕໍ່ໄປຄືດັົ່ງຊາຕານ. ມະນຸດໃນອະນາຄົດຈະບໍ່ມີຜູ້ຄົນ
ປະເພດນີົ້ອີກ; ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະທີຶ່ຈະເຂົົ້າສູ່ດິນແດນແຫ່ງຄວາມສະຫງົບສຸດທ້າຍ ຫື ພວກເຂົາບໍ່ເ
ໝາະທີຶ່ຈະເຂົົ້າຮ່ວມວັນແຫ່ງຄວາມສະຫງົບທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດຈະແບ່ງປນກັນ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ
ພວກເຂົາຄືເປົັ້າໝາຍໃນການລົງໂທດ ແລະ ເປນຄົນຊົົ່ວຊ້າ ແລະ ຄົນໄຮ້ສິນທໍາ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການໄຖ່ບາບຄັົ້ງໜຶ່ງ ແລະ ພວກເຂົາກຖືກພິພາກສາ ແລະ ຂ້ຽນຕີ; ພວກເຂົາຍັງໄດ້ໃຫ້ການຮັບໃຊ້ຄັົ້ງ
ໜຶ່ງແກ່ພຣະເຈົົ້າ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ເມືອ
ຶ່ ວັນສຸດທ້າຍມາເຖິງ, ພວກເຂົາຈະຖືກກໍາຈັດ ແລະ ຖືກທໍາ
ລາຍ ຍ້ອນຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ຍ້ອນການບໍ່ເຊືຶ່ອຟງ ແລະ ຄວາມບໍ່ສາມາດທີຶ່ຈະ
ໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຂອງພວກເຂົາ; ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງອະນາຄົດ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີ
ຊີວິດໃນທ່າມກາງເຊືົ້ອຊາດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດຈະເຂົົ້າບ່ອນພັກເຊົາພ້ອມກັນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

17. ພາລະກິດ 6.000 ປີແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຍຸກ: ຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ທັງສາມຂັນ
ົ້ ຕອນຂອງພາລະກິດແມ່ນ
ເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພວກມັນແມ່ນເພືຶ່ອຄວາມ
ລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງຮຸນແຮງ. ຢ່າງໃດກຕາມ ໃນເວລາ
ດຽວກັນ ພວກມັນເປນແບບນັົ້ນກເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າອາດຈະເຮັດສົງຄາມກັບຊາຕານໄດ້. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ຄືກັບທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນ ສະນັົ້ນສົງຄາມກັບຊາຕານກ
ຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນເຊັົ່ນກັນ ແລະ ລັກສະນະສອງຢ່າງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກ
ດໍາເນີນໄປພ້ອມໆກັນ. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ສົງຄາມກັບຊາຕານແມ່ນເພືອ
ຶ່ ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມ
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ລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີສ
ຶ່ າມາດ
ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ໃນຂັົ້ນຕອນດຽວ ສົງຄາມກັບຊາຕານຈຶ່ງຖືກແບ່ງອອກເປນຂັົ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະ
ແລະ ກເຮັດສົງຄາມກັບຊາຕານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຄວາມເສືອ
ຶ່ ມ
ຊາມທີຶ່ຊາຕານມີຕໍ່ມະນຸດ... ໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດນັົ້ນ ມີການດໍາເນີນການຢູ່
ສາມຍຸກ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານແມ່ນໄດ້ແຍກອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນກ່ອນການເອົາ
ຊະນະຊາຕານຄັົ້ງດຽວ ແລະ ສໍາລັບທຸກຄົນ. ແຕ່ເບືົ້ອງໃນທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພາລະກິດທັງໝົດໃນການຕໍ່ສູ້
ກັບຊາຕານແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຜ່ານສອງສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ ເຊັົ່ນ: ການມີຄວາມເມດຕາ
ກະລຸນາຕໍ່ມະນຸດ, ການເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບາບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ, ການໃຫ້ອະໄພຕໍ່ຄວາມຜິດບາບຂອງ
ມະນຸດ, ການເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ການສ້າງມະນຸດໃຫ້ສົມບູນ. ຄວາມຈິງກຄື ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ
ບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ອາວຸດສູ້ຮົບກັບຊາຕານ ແຕ່ເປນຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ, ການປະຕິບັດພາລະກິດ
ເພືຶ່ອຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ ເພືຶ່ອມະນຸດຈະໄດ້ເປນພະຍານໃຫ້
ແກ່ພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ແມ່ນວິທີເອົາຊະນະຊາຕານ. ຊາຕານພ່າຍແພ້ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຈິດໃຈອັນເສືຶ່ອມ
ຊາມຂອງມະນຸດ. ເມືຶ່ອຊາຕານໄດ້ຖືກເອົາຊະນະ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກຄື ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ
ແລ້ວເມືຶ່ອນັົ້ນຊາຕານທີຶ່ອັບອາຍໃຈກຈະຖືກຜູກມັດໄວ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ ມະນຸດຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ. ສະນັົ້ນ ແກ່ນແທ້ຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດກຄື ການເຮັດ
ສົງຄາມກັບຊາຕານ ແລະ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ສົງຄາມນີົ້ກຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຄວາມລອດພົົ້ນ
ຂອງມະນຸດ. ໃນໄລຍະຍຸກສຸດທ້າຍ ເຊິຶ່ງມະນຸດຈະຖືກເອົາຊະນະ ແມ່ນຍຸກສຸດທ້າຍຂອງການຕໍ່ສກ
ູ້ ັບ
ຊາຕານ ແລະ ມັນກຍັງເປນພາລະກິດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນອອກຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານ.
ຄວາມໝາຍແທ້ຈິງຂອງການເອົາຊະນະມະນຸດແມ່ນການສົົ່ງມະນຸດໃນຮູບຮ່າງຊາຕານຄືນ, ນັົ້ນກຄື
ມະນຸດທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມແມ່ນໄດ້ຖືກສົົ່ງຄືນໃຫ້ກັບພຣະຜູ້ສ້າງ ຫັງຈາກທີຶ່ມະນຸດຖືກ
ເອົາຊະນະ ໂດຍຜ່ານການປະຖິົ້ມຊາຕານ ແລ້ວກັບຄືນສູ່ພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ມະນຸດຈະ
ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະແມ່ນພາລະກິດສຸດທ້າຍໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ເປນຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອເອົາຊະນະ
ຊາຕານ. ຖ້າບໍ່ມີພາລະກິດນີ,ົ້ ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຢ່າງຄົບຖ້ວນຈະບໍ່ມີທາງເປນໄປໄດ້, ການ
ເອົາຊະນະຊາຕານຢ່າງສົມບູນກຈະເປນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ມະນຸດຊາດຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໄປສູ່ຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງອັນມະຫັດສະຈັນນັົ້ນໄດ້ ຫື ຫຼຸດພົົ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານໄດ້. ດັົ່ງນັົ້ນ ພາລະກິດແຫ່ງ
ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດສິົ້ນສຸດໄດ້ກ່ອນສົງຄາມກັບຊາຕານຈະສິົ້ນສຸດລົງ ຍ້ອນຫົວໃຈ
ຫັກຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງ
ມະນຸດຊາດ. ມະນຸດຊາດໃນຊ່ວງທໍາອິດແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຍ້ອນການລໍ້ລວງ ແລະ ຄວາມ
ເສືຶ່ອມຊາມຂອງຊາຕານ ມະນຸດຈຶ່ງຖືກຜູກມັດໂດຍຊາຕານ ແລະ ຕົກໄປຢູ່ໃນມືຂອງສິງຶ່ ທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍ.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຊາຕານຈຶ່ງກາຍເປນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີຶ່ພ່າຍແພ້ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງ
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ພຣະເຈົົ້າ. ຍ້ອນຊາຕານຄອບຄອງມະນຸດ ແລະ ຍ້ອນມະນຸດເປນຕົົ້ນຕຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງ
ພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ, ຖ້າມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອ ແລ້ວເຂົາກຕ້ອງຖືກຍາດຄືນຈາກມືຂອງ
ຊາຕານ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ຕ້ອງມີການພາມະນຸດກັບຄືນຫັງຈາກທີຶ່ຖືກຊາຕານຈັບເປນຊະເລີຍ. ດັົ່ງນັົ້ນ
ຊາຕານຕ້ອງຖືກເອົາຊະນະໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສທີຶ່ເກົົ່າແກ່ຂອງມະນຸດ ນັົ້ນກຄືການ
ປ່ຽນແປງທີຶ່ຟືັ້ນຟູສະຕິເດີມຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ມະນຸດຜູ້ເຊິຶ່ງຖືກຈັບເປນຊະເລີຍກສາມາດຖືກ
ຍາດຄືນຈາກມືຂອງຊາຕານ. ຖ້າມະນຸດເປນອິດສະຫະຈາກອິດທິພົນ ແລະ ການເປນທາດຂອງ
ຊາຕານ, ຊາຕານຈະອັບອາຍ, ມະນຸດຈະຖືກພາກັບຄືນໃນທີຶ່ສຸດ ແລະ ຊາຕານຈະພ່າຍແພ້. ຍ້ອນ
ມະນຸດໄດ້ເປນອິດສະຫະຈາກອິດທິພົນດ້ານມືດຂອງຊາຕານ ມະນຸດຈຶ່ງກາຍມາເປນສິຶ່ງທີຶ່ຍາດເອົາມາ
ຈາກສົງຄາມທັງໝົດນີົ້ ແລະ ຊາຕານກຈະກາຍມາເປນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີຶ່ຈະຖືກລົງໂທດຫັງຈາກທີຶ່
ສົງຄາມນີົ້ສິົ້ນສຸດລົງ ເຊິຶ່ງເປນເວລາຫັງຈາກທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດ
ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການຟືັ້ນຟູຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນໍາພາເຂົາໄປສູ່ປາຍທາງທີຶ່ມະຫັດສະຈັນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

18. ການບັງເກີດຄັົ້ງທີໜຶ່ງແມ່ນເພືອ
ຶ່ ໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ, ເພືຶ່ອໄຖ່ບາບ
ເຂົາໂດຍຜ່ານຮ່າງກາຍທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູ ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກ
ໄມ້ກາງແຂນ, ແຕ່ອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນມະນຸດ. ການບັງເກີດຄັົ້ງທີສອງບໍ່
ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນເຄືຶ່ອງບູຊາໄຖ່ບາບອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນແມ່ນເພືຶ່ອຊ່ວຍຄົນທີຶ່ຖືກ
ໄຖ່ຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສົມບູນ. ເຮັດແບບນີົ້ກເພືຶ່ອວ່າຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບອະໄພໂທດຈະລອດພົົ້ນຈາກ
ຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາອາດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດຢ່າງສົມບູນ
ແລະ ເພືຶ່ອພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອຸປະນິໄສ, ກາຍເປນຄົນທີຶ່ລອດພົົ້ນຈາກ
ອິດທິພົນແຫ່ງຄວາມມືດຂອງຊາຕານ ແລະ ກັບຄືນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີແຕ່ໃນວິທີນີົ້
ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຈະໄດ້ພົົ້ນຈາກບາບຢ່າງສົມບູນ. ຫັງຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດໄດ້ມາເຖິງຈຸດສິົ້ນ
ສຸດ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພຣະເຈົົ້າກເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ ເຊິຶ່ງສືບຕຈ
ໍ່ ົນ
ເຖິງຍຸກສຸດທ້າຍທີຶ່ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດບລິສຸດຢ່າງສົມບູນຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການ
ຂ້ຽນຕີມະນຸດຊາດຍ້ອນຄວາມກະບົດຂອງພວກເຂົາ. ພຽງແຕ່ເມືຶ່ອນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຈະສິົ້ນສຸດ
ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົົ້າສູ່ການພັກຜ່ອນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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V. ພ າ ລະ ກິດ ແ ຫ ່ງ ກາ ນໄຖ່ບ າ ບຂອງ ພ ຣະ ເຢຊູເ ຈົົ້າ ຄືພ າ ລະ ກິດ ແ ຫ ່ງ ກາ ນສິົ້ນ
ສຸດ ຍຸກ ຢ່າ ງແ ທ ້ຈ ິງ ບ ?
1. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງພຽງສໍາ
ເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບຂອງ
ມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ; ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດຂອງເຂົາອອກຈາກມະນຸດ. ການ
ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນຈາກອິດທິພນ
ົ ຂອງຊາຕານບໍ່ແມ່ນພຽງຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູ
ກາຍເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ,
ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນເພືຶ່ອກໍາຈັດອຸປະນິໄສເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງຊາຕານຂອງເຂົາໃຫ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັົ່ງນັົ້ນ ບັດນີົ້ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂົາ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນືົ້ອໜັງ ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີົ້ໄດ້ນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີຶ່ສູງສົງົ່
ຍິຶ່ງຂົ້ນ. ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທີຶ່ສູງສົງົ່ ຂົ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ພອນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນ. ພວກເຂົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ເອົາຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດ.
(ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ໃນເວລານັົ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນພາລະກິດເພືຶ່ອໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບມວນມະນຸດຊາດ.
ຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງແມ່ນໄດ້ຮັບການອະໄພ; ຕາບໃດທີຶ່ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ,
ພຣະອົງກຈະໄຖ່ບາບໃຫ້ກັບເຈົົ້າ; ຖ້າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງ ເຈົົ້າກບໍ່ມີບາບອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ເຈົົ້າກໄດ້ພົົ້ນ
ຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຈົົ້າແລ້ວ. ນີົ້ຄືຄວາມໝາຍທີຶ່ວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນ ແລະ ເປນຄົນ
ຊອບທໍາດ້ວຍຄວາມເຊືຶ່ອ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ໃນບັນດາຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອກຍັງມີສິຶ່ງທີຶ່ກະບົດ ແລະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງຈໍາເປນຕ້ອງຄ່ອຍໆຖືກກໍາຈັດອອກໄປ. ຄວາມລອດພົົ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ມະນຸດໄດ້ຖືກພຣະເຢຊູຮັບເອົາຢ່າງສົມບູນ ແຕ່ໝາຍເຖິງ ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມບາບອີກຕໍ່ໄປ, ມະນຸດໄດ້
ຮັບການອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາແລ້ວ. ໂດຍມີເງືຶ່ອນໄຂຄືເຈົົ້າເຊືຶ່ອ, ເຈົົ້າກຈະບໍ່ມີບາບອີກຕໍ່ໄປ.
ໃນເວລານັົ້ນ ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງ ເຊິຶ່ງສາວົກຂອງພຣະອົງບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ ແລະ
ກ່າວຫາຍຢ່າງທີຶ່ຜູ້ຄົນບໍ່ເຂົົ້າໃຈ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ໃນເວລານັົ້ນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍຫຍັງ...
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ສະເດັດມາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ ແລະ ຮັບເອົາພວກເຂົາ, ແຕ່ມາເພືອ
ຶ່ ປະຕິບັດ
ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນດຽວ ນັົ້ນກຄື ການປະກາດຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກສະຫວັນ ແລະ ການເຮັດ
ໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນສໍາເລັດລົງ. ສະນັົ້ນ ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງ
ແຂນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກສິົ້ນສຸດລົງຢ່າງສົມບູນ. ແຕ່ໃນຂັົ້ນຕອນປດຈຸບັນ ນັົ້ນກຄື ພາລະກິດ
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ແຫ່ງການເອົາຊະນະ, ຈໍາເປນຕ້ອງໄດ້ມີການກ່າວພຣະທໍາຫາຍຂົ້ນ, ຕ້ອງມີການປະຕິບັດພາລະກິດ
ຫາຍຂົ້ນ ແລະ ຕ້ອງມີຂະບວນການຫາຍຢ່າງ. ພ້ອມນັົ້ນ ຄວາມລກລັບແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ
ແລະ ພຣະເຢໂຮວາກຕ້ອງຖືກເປີດເຜີຍເຊັົ່ນກັນ ເພືຶ່ອທຸກຄົນອາດມີຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຊັດເຈນໃນ
ຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ, ຍ້ອນນີົ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຍຸກສຸດທ້າຍກແມ່ນເວລາ
ສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນເວລາແຫ່ງການສິົ້ນສຸດລົງຂອງພາລະກິດນີົ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (2)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ໃນເວລາທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູປະຕິດບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງນັົ້ນ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະອົງ
ຍັງມືດມົວຢູ່ ແລະ ບໍ່ທັນແຈ່ມແຈ້ງເທືຶ່ອ. ມະນຸດເຊືຶ່ອສະເໝີວ່າ ພຣະອົງເປນບຸດຊາຍຂອງເດວິດ ແລະ
ປະກາດພຣະອົງໃຫ້ເປນສາສະດາທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີຶ່ມີຄວາມເມດຕາກະລຸນາທີຶ່ໄຖ່ບາບ
ໃຫ້ກັບມະນຸດ. ຍ້ອນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາ ບາງຄົນກໄດ້ຮັບການປິີ່ນປົວພຽງແຕ່ໄດ້ຈັບບາຍ
ຂອບເສືົ້ອຜ້າຂອງພຣະອົງ; ຄົນຕາບອດກສາມາດເຫັນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄົນຕາຍຍັງສາມາດຟືັ້ນຄືນໄດ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຄົົ້ນພົບອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍອັນເສືຶ່ອມຊາມທີຶ່ຝງເລິກຢູ່ພາຍໃນຕົວ
ພວກເຂົາ ຫື ພວກເຂົາບຮ
ໍ່ ູ້ວິທີທາງກໍາຈັດອຸປະນິໄສນັົ້ນອອກໄປ. ມະນຸດໄດ້ຮັບພຣະກະລຸນາຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມສຸກຂອງຮ່າງກາຍ, ຄວາມສັດທາພຽງຄົນດຽວກນໍາ
ການອວຍພອນມາເຖິງຄອບຄົວທັງໝົດ, ການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອືຶ່ນໆ. ສ່ວນທີຶ່ເຫືອ
ແມ່ນເປນການກະທໍາດີຂອງມະນຸດ ແລະ ການມີສິນທໍາ. ຖ້າມະນຸດສາມາດດໍາລົງຊີວິດບົນພືົ້ນຖານ
ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ ພວກເຂົາຖືວ່າເປນຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ເໝາະສົມທີຶ່ສຸດ. ມີພຽງຜູ້ເຊືຶ່ອແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນເມືຶ່ອຕາຍໄປຈະ
ໄດ້ໄປສູ່ສະຫວັນ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ພົົ້ນແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ໃນຊີວິດຂອງພວກ
ເຂົາ ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ເຄີຍເຂົົ້າໃຈຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດເລີຍ. ພວກເຂົາສ້າງແຕ່ຄວາມບາບ ສ້າງບາບແລ້ວກ
ສະຫະພາບບາບ. ເຮັດແບບນັົ້ນຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າອີກໂດຍບໍ່ມີການຄົົ້ນຄິດຫາເສັົ້ນທາງເພືຶ່ອປ່ຽນແປງອຸປະ
ນິໄສຂອງພວກເຂົາເລີຍ. ນັົ້ນຄືສະພາບຂອງມະນຸດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ແລ້ວມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມ
ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນບ? ບ!ໍ່ ສະນັົ້ນ ຫລັງຈາກພາລະກິດຍຸກນັົ້ນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ກຍັງມີພາລະກິດຂອງ
ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ. ພາລະກິດຍຸກນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດບລິສຸດໂດຍວິທີທາງ
ແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ເປນການມອບຫົນທາງໃຫ້ມະນຸດປະຕິບັດຕາມ. ຍຸກນີົ້ຈະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ຫື ມີ
ຄວາມໝາຍ ຖ້າຍັງມີການສືບຕໍ່ກໍາຈັດມານຮ້າຍ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ການລົບລ້າງທໍາມະຊາດ
ແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດລົົ້ມເຫວ ແລະ ມະນຸດກຈະຢຸດຢູ່ໃນການໃຫ້ອະໄພບາບຂອງພວກ
ເຂົາ. ໂດຍຜ່ານການຖວາຍບາບ ມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ ນັົ້ນ
ກຄືຍ້ອນພາລະກິດຂອງການໄຖ່ບາບດ້ວຍການຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ແລະ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າ
ໄດ້ເອົາຊະນະຊາຕານ ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບ. ແຕ່ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງມະນຸດຍັງຄົງເສືຶ່ອມຊາມຢູ່ ມະນຸດຍັງສາມາດສ້າງບາບ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຍັງບໍ່
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ໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍມະນຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອ
ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອຊາມຂອງມະນຸດ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ.
ຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍກວ່າຂັົ້ນຕອນທີຜ
ຶ່ ່ານມາ ພ້ອມທັງມີຜົນປະໂຫຍດຫາຍກວ່າ ເພາະວ່າ
ເປນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາທີຶ່ສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍກົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອປ
ຸ ະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບ
ການປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງໝົດ; ເປນຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດທີຶ່ລະອຽດຂົ້ນຫາຍ. ສະນັົ້ນ ການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ສໍາເລັດຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ສໍາເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນເພືຶ່ອຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ຕາມທີມ
ຶ່ ະນຸດເຫັນ, ການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດ
ຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແລ້ວ, ໄດ້ໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ພຣະອົງຍດກະແຈສູດ
່ ິນແດນມລະນາ. ທຸກຄົນຄິດວ່າພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ
ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ. ໃນຄວາມຈິງ, ຈາກມຸມມອງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນມີພຽງແຕ່ສ່ວນເລັກນ້ອຍຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງທີຖ
ຶ່ ືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເຮັດແມ່ນພຽງແຕ່ໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດ;
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເອົາຊະນະມະນຸດຊາດ ແລ້ວນັບພາສາຫຍັງກັບການປ່ຽນແປງໃບໜ້າແບບຊາຕານຂອງ
ມະນຸດ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງເຮົາໄດ້ຜ່ານ
ຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງຄວາມຕາຍ, ນັົ້ນກບໍ່ແມ່ນເປົັ້າໝາຍທັງໝົດຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງ
ເຮົາ. ພຣະເຢຊູເປນພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກຂອງເຮົາ ແລະ ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືຶ່ອເຮົາ
ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງເຮົາລົງຢ່າງສົມບູນ. ພຣະອົງພຽງແຕ່ປະຕິບັດສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ພາລະກິດນັົ້ນ”. ສະນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງເລີຶ່ມແຜນການຮອບທີສອງເພືຶ່ອສືບຕພ
ໍ່ າລະກິດຂອງການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດ. ເຈດຕະນາສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົົ້າກຄືການເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສົມບູນ ແລະ ເພືຶ່ອຮັບເອົາທຸກ
ຄົນທີຶ່ຖືກຊ່ວຍຈາກມືຂອງຊາຕານ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດ ແລະ ທາງເຂົົ້າ (6)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນເພືຶ່ອກ່າວພຣະທໍາ. ການປ່ຽນແປງຄັົ້ງຍິຶ່ງໃຫຍ່ຈະເກີດຜົນ
ໃນມະນຸດໂດຍຜ່ານວິທີທາງແຫ່ງພຣະທໍາ. ການປ່ຽນແປງໃນປດຈຸບັນແມ່ນມີຜົນຕໍ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ຍອມຮັບ
ເອົາພຣະທໍາຫາຍກວ່າຕໍ່ຜູ້ຄົນທີຶ່ຍອມຮັບເອົາໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງຍຸກ
ແຫ່ງພຣະຄຸນ. ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນນັົ້ນ ພວກມານຮ້າຍແມ່ນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ມະນຸດໂດຍການເອົາມືວາງໃສ່ມະນຸດ ແລ້ວອະທິຖານ ແຕ່ການຂັບໄລ່ມານຮ້າຍແບບນັົ້ນບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງ
ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມອອກຈາກຈິດໃຈຂອງມະນຸດເລີຍ ມະນຸດໄດ້ຮັບການຮັກສາຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ
ຂອງເຂົາ ແລະ ຮັບການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງເຂົາ ແຕ່ສໍາລັບວິທີການລົບລ້າງອຸປະນິໄສອັນ
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ເສືຶ່ອມຊາມແບບຊາຕານໃນມະນຸດນັົ້ນ, ພາລະກິດນີົ້ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເທືຶ່ອ. ມະນຸດພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມພົົ້ນ ແລະ ຮັບການອະໄພຈາກຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມເຊືຶ່ອເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ທໍາມະ
ຊາດຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ຍັງຝງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຜິດ
ບາບຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພຜ່ານກິດຈະການຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແຕ່ນີົ້ບໍ່ໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມບາບໃນພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການ
ອະໄພຜ່ານເຄືຶ່ອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແຕ່ສໍາລັບວິທີທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດບໍ່ມີຄວາມຜິດບາບອີກຕໍ່ໄປ ແລະ
ວິທທ
ີ ຈ
ຶ່ີ ະທໍາລາຍລ້າງ ແລະ ປ່ຽນແປງທໍາມະຊາດຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາຢ່າງສິົ້ນເຊີງນັົ້ນ
ມະນຸດບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີົ້ເລີຍ. ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການອະໄພ ແລະ ນີົ້ກຍ້ອນ
ພາລະກິດແຫ່ງການຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ມະນຸດຍັງສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບອຸປະ
ນິໄສອັນເສືຶ່ອມຊາມແບບຊາຕານຄືເກົົ່າ. ເມືຶ່ອເປນເຊັົ່ນນີົ້ ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຢ່າງ
ສົມບູນຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມແບບຊາຕານຂອງພວກເຂົາ ເພືຶ່ອທໍາມະຊາດແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ
ຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກທໍາລາຍລ້າງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄວາມເສືຶ່ອມຊາມເກີດຂົ້ນອີກຕໍ່ໄປ,
ດ້ວຍວິທີນີົ້ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃໝ່. ແຕ່ມະນຸດຕ້ອງເຂົົ້າໃຈ
ຫົນທາງແຫ່ງການເຕີບໂຕຂອງຊີວິດ, ຕ້ອງເຂົົ້າໃຈຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຫົນທາງໃນການ
ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເສັົ້ນທາງດັົ່ງກ່າວນີົ້
ເພືຶ່ອອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ແສງ
ສະຫວ່າງ ເພືຶ່ອທຸກສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາປະຕິບັດຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພືຶ່ອພວກເຂົາ
ຈະປະຖິົ້ມອຸປະນິໄສຊົົ່ວຮ້າຍທີຶ່ເສືຶ່ອມໂຊມ, ເພືອ
ຶ່ ພວກເຂົາຈະໄດ້ເປນອິດສະຫະຈາກອິດທິພົນແຫ່ງ
ຄວາມມືດຂອງຊາຕານ ແລະ ຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກຄວາມຜິດບາບຢ່າງສົມບູນ. ເມືຶ່ອນັົ້ນມະນຸດຈະໄດ້
ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ເຈົົ້າຈະໄດ້ເຂົົ້າໃຈທັງພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນ
ປດຈຸບັນ; ເຈົົ້າຈະເຂົົ້າໃຈ ແລະ ເບິຶ່ງເຫັນຄວາມຈິງ, ຊີວິດ ແລະ ຫົນທາງທັງໝົດ. ໃນຂັົ້ນຕອນຂອງ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດນັົ້ນ ເປນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຈາກໄປໂດຍບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ສິົ້ນສຸດ? ເພາະວ່າຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂັົ້ນສຸດທ້າຍ. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູ
ຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງກສິນ
ົ້ ສຸດລົງເຊັົ່ນກັນ; ຫັງຈາກພຣະອົງຖືກຄງໃສ່ໄມ້
ກາງແຂນ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກສໍາເລັດລົງຢ່າງສົມບູນ. ຂັົ້ນຕອນໃນປດຈຸບັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ນັົ້ນກຄື ພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະທໍາຖືກກ່າວຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ ແລະ ພາລະກິດທັງໝົດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າສິົ້ນສຸດລົງ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຈຶ່ງຈະສໍາເລັດ. ໃນລະຫວ່າງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ ມີພຣະທໍາຫາຍຂໍ້ທີຶ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ຫື ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັົ້ນ
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ພຣະເຢຊູກບໍ່ສົນໃຈວ່າພຣະອົງກ່າວຫຍັງ ຫື ບໍ່ໄດ້ກ່າວຫຍັງ, ຍ້ອນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນ
ພັນທະກິດແຫ່ງພຣະທໍາ ແລະ ສະນັົ້ນ ຫັງຈາກທີພ
ຶ່ ຣະອົງຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ພຣະອົງກຈາກໄປ.
ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນັົ້ນຫກ
ັ ໆແລ້ວແມ່ນເພືອ
ຶ່ ການຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ບໍ່ຄືກັບຂັົ້ນຕອນໃນ
ປດຈຸບັນ. ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນີົ້ຫັກໆແມ່ນເພືອ
ຶ່ ການເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ, ການເຮັດໃຫ້ທຸກສິຶ່ງຊັດເຈນ
ຂົ້ນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ພາລະກິດທັງໝົດສິົ້ນສຸດລົງ. ຖ້າພຣະທໍາບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວອອກຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດ ກ
ຈະບໍ່ມີທາງທີຶ່ຈະຈົບພາລະກິດນີົ້ລົງໄດ້, ຍ້ອນໃນພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນີົ້ ທຸກພາລະກິດແມ່ນຖືກນໍາ
ມາສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ ແລະ ສໍາເລັດລົງໂດຍໃຊ້ພຣະທໍາ. ໃນເວລານັົ້ນ ພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍ
ຢ່າງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້. ພຣະອົງຈາກໄປຢ່າງງຽບໆ ແລະ ໃນປດຈຸບັນນີົ້ກຍັງມີຫາຍຄົນທີຶ່
ບໍ່ເຂົົ້າໃຈພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງພາກັນເຂົົ້າໃຈແບບຜິດໆ ແຕ່ກຍັງເຊືຶ່ອວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າ
ພວກເຂົານັົ້ນຜິດ. ຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນປດຈຸບັນນີົ້ຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າສິົ້ນສຸດລົງຢ່າງ
ສົມບູນ ແລະ ຈະໃຫ້ຜົນສະຫຼຸບຂອງມັນ. ທຸກຄົນຈະໄດ້ເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແນວຄິດທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນມະນຸດ, ເຈດຕະນາຂອງເຂົາ, ຄວາມເຂົົ້າໃຈທີຶ່ຜິດ ແລະ ບໍ່ສມ
ົ
ເຫດສົມຜົນຂອງເຂົາ, ແນວຄິດຂອງເຂົາກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ,
ທັດສະນະຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຄົນຕ່າງຊາດ ແລະ ການອອກນອກທິດນອກທາງ ແລະ ຄວາມ
ຜິດພາດອືຶ່ນໆຂອງເຂົາຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ແລ້ວມະນຸດຈະເຂົົ້າໃຈເສັົ້ນທາງແຫ່ງຊີວິດ
ທີຶ່ຖືກຕ້ອງທັງໝົດ ແລະ ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຈິງທັງໝົດ. ເມືອ
ຶ່ ສິຶ່ງນັນ
ົ້
ເກີດຂົ້ນ, ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນີົ້ກຈະມາເຖິງຈຸດສິນ
ົ້ ສຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາແມ່ນການສ້າງ
ແຜ່ນດິນໂລກ, ມັນຄືຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນ; ພາລະກິດຂັນ
ົ້ ຕອນນີົ້ແມ່ນຈຸດສິົ້ນສຸດຂອງພາລະກິດ ແລະ ມັນ
ແມ່ນບົດສະຫຼຸບ. ໃນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກປະຕິບັດທ່າມກາງປະຊາຊົນທີຶ່ຖືກ
ເລືອກແຫ່ງອິດສະຣາເອນ ແລະ ມັນແມ່ນຈຸດເລີມ
ຶ່ ຕົົ້ນຂອງຍຸກໃໝ່ໃນສະຖານທີຶ່ສັກສິດທີຶ່ສຸດ.
ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນຖືກປະຕິບັດໃນບັນດາປະເທດທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດທີຶ່ສຸດ, ເພືຶ່ອພິພາກສາໂລກ
ແລະ ນໍາຍຸກດັົ່ງກ່າວມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດ. ໃນຂັົ້ນຕອນທໍາອິດ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກປະຕິບັດໃນ
ສະຖານທີຶ່ໆສະຫວ່າງທີຶ່ສຸດ ແລະ ຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນຖືກປະຕິບັດໃນສະຖານທີຶ່ໆມືດມົນທີຶ່ສຸດ
ແລະ ຄວາມມືດກຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ, ແສງສະຫວ່າງກໍ່ສອ
່ ງເຂົົ້າມາ ແລະ ທຸກຄົນກຈະຖືກເອົາ
ຊະນະ. ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນໃນສະຖານທີຶ່ໆບໍ່ບລິສຸດ ແລະ ມືດມົນທີຶ່ສຸດໄດ້ຖືກເອົາຊະນະ ແລະ ປະຊາກອນທັງ
ໝົດຮັບຮູ້ວ່າ ມີພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຊືຶ່ອທັງໝົດ, ແລ້ວຄວາມຈິງນີົ້
ກຈະຖືກໃຊ້ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະທົົ່ວຈັກກະວານທັງປວງ. ພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນີົ້
ເປນສັນຍາລັກ ນັົ້ນກຄື ເມືຶ່ອພາລະກິດແຫ່ງຍຸກນີົ້ສໍາເລັດລົງ, ພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ 6.000 ປີ
ກຈະມາເຖິງຈຸດສິົ້ນສຸດຢ່າງສົມບູນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (2)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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7. ຈຸດປະສົງສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນ
ເພືຶ່ອຊໍາລະລ້າງບາບໃຫ້ກັບມະນຸດຊາດ ເພືຶ່ອການພັກເຊົາຄັົ້ງສຸດທ້າຍ; ຖ້າບໍ່ມີການຊໍາລະລ້າງບາບ
ມະນຸດຊາດກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຖືກຈັດຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາໄດ້ ຫື ເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກເຊົາໄດ້.
ພາລະກິດນີົ້ຄືເສັົ້ນທາງດຽວຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກເຊົາໄດ້. ມີພຽງພາລະກິດແຫ່ງ
ການຊໍາລະລ້າງບາບຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະຊໍາລະລ້າງມະນຸດອອກຈາກຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ ແລະ ມີພຽງພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັນ
ົ້ ທີຶ່ຈະ
ນໍາເອົາແສງສະຫວ່າງມາສູ່ອົງປະກອບທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງມະນຸດຊາດ ເພືຶ່ອແຍກຜູ້ທີຶ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນອອກຈາກຜູ້ທີຶ່ຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ ແລະ ແຍກຜູ້ທີຶ່ຈະ
ຍັງຢູ່ອອກຈາກຜູ້ທີຶ່ຈະບໍ່ຍັງຢູ່. ເມືອ
ຶ່ ພາລະກິດນີົ້ຂອງພຣະອົງສິົ້ນສຸດລົງ, ຜູທ
້ ີຶ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດຢູຈ
່ ະ
ຖືກຊໍາລະລ້າງ ແລະ ເຂົົ້າສູ່ສະພາບທີຶ່ສູງຂົ້ນຂອງມະນຸດ ເຊິຶ່ງພວກເຂົາຈະມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດມະນຸດ
ອັນງົດງາມອີກຄັົ້ງໃໝ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ; ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ພວກເຂົາຈະເລີຶ່ມວັນແຫ່ງການພັກ
ເຊົາຂອງມະນຸດ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະເຈົົ້າ. ຫັງຈາກຜູ້ທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້
ຖືກຂ້ຽນຕີ ແລະ ຖືກພິພາກສາ, ທາດແທ້ຂອງພວກເຂົາກຈະຖືກເປີດເຜີຍທັງໝົດ ເຊິຶ່ງຫັງຈາກນັົ້ນ
ພວກເຂົາທຸກຄົນກຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ໂລກນີົ້ອີກຕໍ່ໄປຄືດັົ່ງຊາຕານ. ມະນຸດໃນອະນາຄົດຈະບໍ່ມີຜູ້ຄົນປະເພດນີົ້ອີກ; ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະທີຶ່
ຈະເຂົົ້າສູ່ດິນແດນແຫ່ງຄວາມສະຫງົບສຸດທ້າຍ ຫື ພວກເຂົາບໍ່ເໝາະທີຶ່ຈະເຂົົ້າຮ່ວມວັນແຫ່ງຄວາມ
ສະຫງົບທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດຈະແບ່ງປນກັນ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາຄືເປົັ້າໝາຍໃນການລົງໂທດ
ແລະ ເປນຄົນຊົົ່ວຊ້າ ແລະ ຄົນໄຮ້ສິນທໍາ... ຈຸດປະສົງທັງໝົດທີຶ່ຢູ່ເບືົ້ອງຫັງພາລະກິດແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການລົງໂທດຄົນຊົົ່ວ ແລະ ການມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ຄນ
ົ ດີນັົ້ນ ແມ່ນເພືຶ່ອຊໍາລະລ້າງ
ມະນຸດທັງປວງໃຫ້ບລິສດ
ຸ ເພືຶ່ອວ່າພຣະອົງຈະສາມາດນໍາເອົາມວນມະນຸດຜູ້ທີຶ່ບລິສຸດເຂົົ້າສູ່ບ່ອນພັກ
ເຊົາຢ່າງນິລັນດອນ. ຂັົ້ນຕອນພາລະກິດນີົ້ຂອງພຣະອົງແມ່ນສໍາຄັນທີຶ່ສຸດ; ມັນແມ່ນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍ
ຂອງພາລະກິດຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດຈະເຂົົ້າບ່ອນພັກເຊົາພ້ອມກັນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

8. ພາລະກິດ 6.000 ປີແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຍຸກ: ຍຸກ
ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ, ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ທັງສາມຂັນ
ົ້ ຕອນຂອງພາລະກິດແມ່ນ
ເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພວກມັນແມ່ນເພືຶ່ອຄວາມ
ລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງຮຸນແຮງ. ຢ່າງໃດກຕາມ ໃນເວລາ
ດຽວກັນ ພວກມັນເປນແບບນັົ້ນກເພືຶ່ອພຣະເຈົົ້າອາດຈະເຮັດສົງຄາມກັບຊາຕານໄດ້. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ຄືກັບທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນ ສະນັົ້ນສົງຄາມກັບຊາຕານກ
ຖືກແບ່ງອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນເຊັົ່ນກັນ ແລະ ລັກສະນະສອງຢ່າງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກ
424

ດໍາເນີນໄປພ້ອມໆກັນ. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ສົງຄາມກັບຊາຕານແມ່ນເພືອ
ຶ່ ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມ
ລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ຍ້ອນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີສ
ຶ່ າມາດ
ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ໃນຂັົ້ນຕອນດຽວ ສົງຄາມກັບຊາຕານຈຶ່ງຖືກແບ່ງອອກເປນຂັົ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະ
ແລະ ກເຮັດສົງຄາມກັບຊາຕານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຄວາມເສືອ
ຶ່ ມ
ຊາມທີຶ່ຊາຕານມີຕໍ່ມະນຸດ... ໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດນັົ້ນ ມີການດໍາເນີນການຢູ່
ສາມຍຸກ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານແມ່ນໄດ້ແຍກອອກເປນສາມຂັົ້ນຕອນກ່ອນການເອົາ
ຊະນະຊາຕານຄັົ້ງດຽວ ແລະ ສໍາລັບທຸກຄົນ. ແຕ່ເບືົ້ອງໃນທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພາລະກິດທັງໝົດໃນການຕໍ່ສູ້
ກັບຊາຕານແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຜ່ານສອງສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດ ເຊັົ່ນ: ການມີຄວາມເມດຕາ
ກະລຸນາຕໍ່ມະນຸດ, ການເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບາບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ, ການໃຫ້ອະໄພຕໍ່ຄວາມຜິດບາບຂອງ
ມະນຸດ, ການເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ການສ້າງມະນຸດໃຫ້ສົມບູນ. ຄວາມຈິງກຄື ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ
ບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ອາວຸດສູ້ຮົບກັບຊາຕານ ແຕ່ເປນຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດ, ການປະຕິບັດພາລະກິດ
ເພືຶ່ອຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ ເພືຶ່ອມະນຸດຈະໄດ້ເປນພະຍານໃຫ້
ແກ່ພຣະເຈົົ້າ. ນີົ້ແມ່ນວິທີເອົາຊະນະຊາຕານ. ຊາຕານພ່າຍແພ້ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຈິດໃຈອັນເສືຶ່ອມ
ຊາມຂອງມະນຸດ. ເມືຶ່ອຊາຕານໄດ້ຖືກເອົາຊະນະ ເຊິຶ່ງນັົ້ນກຄື ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ
ແລ້ວເມືຶ່ອນັົ້ນຊາຕານທີຶ່ອັບອາຍໃຈກຈະຖືກຜູກມັດໄວ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ ມະນຸດຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ. ສະນັົ້ນ ແກ່ນແທ້ຂອງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດກຄື ການເຮັດ
ສົງຄາມກັບຊາຕານ ແລະ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ສົງຄາມນີົ້ກຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຄວາມລອດພົົ້ນ
ຂອງມະນຸດ. ໃນໄລຍະຍຸກສຸດທ້າຍ ເຊິຶ່ງມະນຸດຈະຖືກເອົາຊະນະ ແມ່ນຍຸກສຸດທ້າຍຂອງການຕໍ່ສກ
ູ້ ັບ
ຊາຕານ ແລະ ມັນກຍັງເປນພາລະກິດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນອອກຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານ.
ຄວາມໝາຍແທ້ຈິງຂອງການເອົາຊະນະມະນຸດແມ່ນການສົົ່ງມະນຸດໃນຮູບຮ່າງຊາຕານຄືນ, ນັົ້ນກຄື
ມະນຸດທີຶ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມແມ່ນໄດ້ຖືກສົົ່ງຄືນໃຫ້ກັບພຣະຜູ້ສ້າງ ຫັງຈາກທີຶ່ມະນຸດຖືກ
ເອົາຊະນະ ໂດຍຜ່ານການປະຖິົ້ມຊາຕານ ແລ້ວກັບຄືນສູ່ພຣະເຈົົ້າຢ່າງສົມບູນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ມະນຸດຈະ
ຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຢ່າງສົມບູນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະແມ່ນພາລະກິດສຸດທ້າຍໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ເປນຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອເອົາຊະນະຊາຕານ.
ຖ້າບໍ່ມີພາລະກິດນີົ້, ຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຢ່າງຄົບຖ້ວນຈະບໍ່ມີທາງເປນໄປໄດ້, ການເອົາຊະນະ
ຊາຕານຢ່າງສົມບູນກຈະເປນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ມະນຸດຊາດຈະບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນ
ມະຫັດສະຈັນນັົ້ນໄດ້ ຫື ຫຼຸດພົົ້ນຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານໄດ້. ດັົ່ງນັົ້ນ ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ
ຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດສິົ້ນສຸດໄດ້ກ່ອນສົງຄາມກັບຊາຕານຈະສິົ້ນສຸດລົງ ຍ້ອນຫົວໃຈຫັກຂອງພາລະກິດ
ແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນຂອງມະນຸດຊາດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການຟືັ້ນຟູຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນໍາພາເຂົາໄປສູ່ປາຍທາງທີຶ່ມະຫັດສະຈັນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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VI. ຄວາ ມສໍາ ພ ັນ ລະ ຫ ວ່າ ງພ າ ລະ ກິດ ໃນຍຸກ ແ ຫ ່ງ ພ ຣະ ຄຸນ ແ ລະ ພ າ ລະ ກິດ
ໃນຍຸກ ແ ຫ ່ງ ອາ ນາ ຈັກ
1. ຫັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແຕ່ຖືກສ້າງ
ຂົ້ນບົນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ມັນຄືພາລະກິດສໍາລັບຍຸກໃໝ່ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ຫັງຈາກ
ທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ ຫັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາສິົ້ນສຸດ
ລົງ, ພຣະເຈົົ້າກສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສໍາລັບຍຸກຕໍ່ໄປ ຍ້ອນວ່າການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນກ້າວໄປທາງໜ້າຢູ່ເລືົ້ອຍໆ. ເມືຶ່ອຍຸກເກົົ່າຜ່ານໄປ ມັນກຈະຖືກແທນທີຶ່ໂດຍຍຸກໃໝ່ ແລະ ຫັງ
ຈາກທີຶ່ພາລະກິດເກົົ່າໄດ້ສໍາເລັດລົງ ກຈະມີພາລະກິດໃໝ່ເພືຶ່ອສືບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫັງຈາກພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູ. ແນ່ນອນ ການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຄັົ້ງນີົ້ບໍ່ໄດ້ເກີດຂົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ; ມັນເປນຂັົ້ນ
ຕອນທີສາມຂອງພາລະກິດຫັງຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ... ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູ
ສະເດັດມາສູ່ໂລກມະນຸດ, ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ.
ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກາຍເປນເນືົ້ອໜັງອີກເທືຶ່ອໜຶ່ງ ແລະ ດ້ວຍການບັງເກີດ
ເປນມະນຸດນີົ້ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໄດ້ສິົ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ທຸກຄົນທີຶ່
ສາມາດຮັບເອົາການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະຖືກນໍາພາໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ
ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຈະສາມາດຮັບເອົາການຊີົ້ນໍາເປນການສ່ວນຕົວຈາກພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງພຽງສໍາເລັດການໄຖ່ບາບຂອງ
ມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ; ພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດຂອງເຂົາອອກຈາກມະນຸດ. ການຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນ
ຢ່າງສົມບູນຈາກອິດທິພນ
ົ ຂອງຊາຕານບໍ່ແມ່ນພຽງຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູກາຍເປນເຄືຶ່ອງຖວາຍບູຊາ
ແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນເພືອ
ຶ່ ກໍາຈັດອຸປະນິໄສເສືຶ່ອມຊາມຂອງຊາຕານຂອງເຂົາ
ໃຫ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັົ່ງນັົ້ນ ບັດນີົ້ເມືຶ່ອມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ, ພຣະເຈົົ້າ
ຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນືົ້ອໜັງ ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ
ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີົ້ໄດ້ນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີຶ່ສູງສົົ່ງຍິງຶ່ ຂົ້ນ. ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຢູ່
ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທີຶ່ສູງສົົ່ງຂົ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບພອນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນ. ພວກ
ເຂົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ
ແລະ ຊີວິດ.
(ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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2. ພຣະເຈົົ້າ ໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທໍາອິດຂອງພຣະອົງ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງ
ການບັງເກີດເປນມະນຸດສົມບູນ; ພຣະອົງພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງພາລະກິດສົມບູນ ເຊິຶ່ງ
ມັນຈໍາເປນສໍາລັບພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຈະປະຕິບັດໃນເນືົ້ອໜັງ. ສະນັົ້ນ ເພືຶ່ອທີຶ່ຈະສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ເນືົ້ອໜັງອີກຄັົ້ງ ມີຊີວິດຢູ່ໂດຍຄວາມທໍາມະດາ ແລະ
ຄວາມເປນຈິງທັງໝົດຂອງເນືົ້ອໜັງ ນັົ້ນກຄື ການເຮັດໃຫ້ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່
ທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງພິເສດຢ່າງສົມບູນ ທັງໝົດກເພືຶ່ອສໍາເລັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຍັງເຮັດບໍ່ແລ້ວ
ໃນເນືົ້ອໜັງ... ນັົ້ນມັນແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ຖືກຄງທີຶ່ໄມ້ກາງແຂນ, ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງທີຶ່
ຍອມສະຫະເພືອ
ຶ່ ເປນເຄືຶ່ອງບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບ; ມັນແມ່ນດ້ວຍເນືົ້ອໜັງທີຶ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ
ທໍາມະດາ ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເອົາຊະນະຊາຕານ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພົົ້ນຈາກໄມ້ກາງແຂນຢ່າງ
ສົມບູນ. ແລ້ວມັນແມ່ນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງແທ້ໆທີຶ່ປະຕິບັດ
ພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະ ແລະ ເອົາຊະນະຊາຕານ. ມີພຽງແຕ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ເປນຈິງ
ຢ່າງສົມບູນເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະທັງໝົດ ແລະ ສ້າງປະຈັກພະຍານ
ທີຶ່ແຂງກ້າ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ການເອົາຊະນະມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບຜ່ານຄວາມເປນຈິງ
ແລະ ຄວາມທໍາມະດາຂອງພຣະເຈົົ້າຜ່ານເນືົ້ອໜັງ, ບໍ່ແມ່ນຜ່ານສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແລະ ການເປີດເຜີຍທີຶ່ເ
ໜືອທໍາມະຊາດ. ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອກ່າວ ແລະ ເພືອ
ຶ່ ເອົາຊະນະ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນ; ເວົົ້າອີກແບບໜຶ່ງກຄື ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານທີຶ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປນ
ຈິງຜ່ານເນືົ້ອໜັງ ໜ້າທີຂ
ຶ່ ອງເນືົ້ອໜັງ ແມ່ນເພືອ
ຶ່ ກ່າວພຣະທໍາ ແລະ ເພືຶ່ອເອົາຊະນະ, ເປີດເຜີຍ, ເຮັດ
ໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ກໍາຈັດມະນຸດຢ່າງສົມບູນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ມັນແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະນີົ້
ທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນເນືົ້ອໜັງສໍາເລັດລົງຢ່າງສົມບູນແບບ. ພາລະກິດການໄຖ່ບາບ
ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນເປນພຽງການເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ; ເນືົ້ອໜັງຜູ້ທີຶ່
ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດທັງໝົດ
ສົມບູນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະຖິດຢູ່” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ພາລະກິດໃນປດຈຸບັນໄດ້ຊຼຸກຍູ້ພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ນັົ້ນກຄືພາລະກິດພາຍໃຕ້
ແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີທັງໝົດໄດ້ສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນໄດ້ສິົ້ນ
ສຸດລົງ ມັນກມີຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ໄປໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເປນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າແລ້ວເວົົ້າອີກວ່າ
ພາລະກິດຍຸກນີົ້ສ້າງຂົ້ນບົນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ? ຍ້ອນພາລະກິດທຸກມືົ້ນີົ້
ແມ່ນການສືບຕໍ່ຈາກພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ສາມຍຸກ
ແມ່ນເຊືຶ່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໂດຍທີຶ່ແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໃນໂສ້ເຊືຶ່ອມໂຍງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ເປນຫຍັງເຮົາ
ຈຶ່ງເວົົ້າອີກວ່າ ພາລະກິດຍຸກນີົ້ສ້າງຂົ້ນດ້ວຍການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ? ສົມມຸດວ່າພາລະກິດຍຸກນີບ
ົ້ ໍ່
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ໄດ້ສ້າງຂົ້ນດ້ວຍການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູ ການໄຖ່ບາບດ້ວຍການຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນກຈະເກີດຂົ້ນ
ອີກໃນຍຸກນີົ້ ແລະ ພາລະກິດການໄຖ່ບາບຈາກຍຸກຜ່ານມາກຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄືນໃໝ່ໝົດ. ນີົ້ຈະບໍ່ມີ
ຄວາມໝາຍຫຍັງໝົດ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າພາລະກິດບໍ່ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດທັງໝົດ ແຕ່ຍຸກນີົ້ພັດກ້າວໄປ
ຂ້າງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງພາລະກິດຍົກສູງຂົ້ນຫາຍກວ່າເກົົ່າ. ມັນສາມາດເວົົ້າໄດ້ອີກວ່າ ພາລະກິດ
ຍຸກນີົ້ແມ່ນສ້າງຂົ້ນບົນຮາກຖານຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ເທິງກ້ອນຫີນແຫ່ງພາລະກິດການ
ໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຖືກສ້າງຂົ້ນເທືຶ່ອລະຍຸກ ແລະ ຍຸກນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍຸກເລີມ
ຶ່
ຕົົ້ນ. ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງພາລະກິດສາມຍຸກເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງສາມາດຖືວ່າເປນແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງຫົກພັນປີ. ພາລະກິດໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນປະຕິບັດບົນພືົ້ນຖານຂອງພາລະກິດຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ.
ຖ້າສອງຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລ້ວເຫດໃດການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນຈງຶ່
ບໍ່ເກີດຂົ້ນອີກໃນຍຸກນີົ້? ເປນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ແບກຮັບເອົາບາບຂອງມະນຸດ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາໄດ້
ມາເພືຶ່ອພິພາກສາ ແລະ ຂ້ຽນຕີມະນຸດໂດຍກົງ? ຖ້າພາລະກິດຂອງເຮົາໃນການພິພາກສາ ແລະ ຂ້ຽນ
ຕີມະນຸດບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມການຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ໂດຍທີຶ່ການມາເຖິງຂອງເຮົາໃນຕອນນີົ້ບໍ່ໄດ້
ເກີດຂົ້ນຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແລ້ວເຮົາກຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃຫ້ພິພາກສາ ແລະ ຂ້ຽນຕີມະນຸດ.
ມັນເປນຍ້ອນເຮົາເປນໜຶ່ງດຽວກັບພຣະເຢຊູແທ້ໆ ເຮົາຈຶ່ງມາເພືຶ່ອຂ້ຽນຕີ ແລະ ພິພາກສາມະນຸດໂດຍ
ກົງ. ພາລະກິດໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນສ້າງຂົ້ນທັງໝົດອີງຕາມພາລະກິດໃນຂັນ
ົ້ ຕອນຜ່ານມາ.
ເພາະສະນັົ້ນ ມີພຽງພາລະກິດປະເພດນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດນໍາພາມະນຸດເຂົົ້າສູ່ຄວາມລອດພົົ້ນໄດ້ ໂດຍ
ເທືຶ່ອລະກ້າວ. ພຣະເຢຊູ ແລະ ເຮົາມາຈາກພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້
ກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນເນືົ້ອໜັງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພວກເຮົາແມ່ນອົງດຽວກັນ; ເຖິງແມ່ນ
ວ່າເນືົ້ອຫາຂອງສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຮົາກະທໍາ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພວກເຮົາດໍາເນີນຈະບໍ່ຄືກັນ, ແຕ່ພວກເຮົາ
ແມ່ນຄືກັນໃນດ້ານແກ່ນແທ້; ເນືົ້ອໜັງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ນແ
ີົ້ ມ່ນ
ຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຮົາທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ;
ພັນທະກິດຂອງພວກເຮົາບໍ່ຄືກັນ ດັົ່ງນັົ້ນພາລະກິດທີຶ່ພວກເຮົານໍາມາ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ພວກເຮົາ
ເປີດເຜີຍຕໍ່ມະນຸດແມ່ນແຕກຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່ມະນຸດເຫັນ ແລະ ເຂົົ້າໃຈວ່າ ມືົ້ນແ
ີົ້ ມ່ນບໍ່
ຄືສິຶ່ງທີຶ່ຜ່ານມາ, ນີົ້ເປນຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃນຍຸກ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການບັງເກີດເປນມະນຸດທັງສອງຄັົ້ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດ
ສໍາເລັດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ຄັົ້ງທໍາອິດທີຶ່ເຮົາປາກົດໃນທ່າມກາງມະນຸດແມ່ນຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງການໄຖ່ບາບ. ແນ່ນອນ, ເຮົາ
ມາປາກົດໃນຄອບຄົວຂອງຄົນຢິວ; ສະນັົ້ນ, ຄົນທໍາອິດທີຶ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຈົົ້າລົງມາສູແ
່ ຜ່ນດິນໂລກ
ແມ່ນຄົນຢິວ. ເຫດຜົນທີເຶ່ ຮົາເຮັດພາລະກິດນີົ້ດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ເນືົ້ອໜັງທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງເຮົາເພືຶ່ອເປນເຄືຶ່ອງບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບໃນພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ
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ຂອງເຮົາ. ສະນັົ້ນ, ຄົນທໍາອິດທີຶ່ເຫັນເຮົາແມ່ນຄົນຢິວໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ນັົ້ນເປນຄັົ້ງທໍາອິດທີຶ່ເຮົາ
ເຮັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ. ໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ, ພາລະກິດຂອງເຮົາແມ່ນເພືຶ່ອເອົາຊະນະ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົມບູບແບບ, ສະນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດພາລະກິດແຫ່ງການລ້ຽງດູຂອງເຮົາໃນເນືົ້ອໜັງ. ນີົ້
ແມ່ນເທືຶ່ອທີສອງທີຶ່ເຮົາໄດ້ເຮັດພາລະກິດໃນເນືົ້ອໜັງ... ພຣະອົງທັງສອງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຢູ່ບ່ອນວ່າ
ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດທັງສອງເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນຢູ່ບ່ອນວ່າອົງໜຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ໃນຂະນະທີຶ່ອີກອົງໜຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດ
ແຫ່ງການເອົາຊະນະ. ພຣະອົງທັງສອງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາ, ແຕ່ອົງໜງຶ່ ເປນພຣະຜູ້
ໄຖ່ທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມກະລຸນາ ແລະ ອີກອົງເປນພຣະເຈົົ້າແຫ່ງ
ຄວາມຊອບທໍາທີຶ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍ ແລະ ການພິພາກສາ. ອົງໜຶ່ງແມ່ນຜູ້ບັນຊາການສູງ
ສຸດທີຶ່ລິເລີຶ່ມພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ໃນຂະນະທີຶ່ອີກອົງເປນພຣະເຈົົ້າຊອບທໍາທີຶ່ເຮັດສໍາເລັດ
ພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະ. ອົງໜຶ່ງຄືຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ອີກອົງໜຶ່ງຄືຈດ
ຸ ຈົບ. ອົງໜຶ່ງເປນເນືົ້ອໜັງ
ທີຶ່ບໍ່ມີບາບ, ສ່ວນອີກອົງໜຶ່ງເປນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ສໍາເລັດການໄຖ່ບາບ, ສືບຕໍ່ພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເຮັດ
ບາບຈັກເທືຶ່ອ. ພຣະອົງທັງສອງຄືພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ ແຕ່ພຣະອົງສະຖິດຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ເກີດຢູ່ໃນສະຖານທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພຣະອົງຖືກແຍກອອກຈາກກັນດ້ວຍການ
ເວລາຫາຍພັນປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພວກພຣະອົງສອດຄ່ອງກັນ, ບໍ່ເຄີຍຂັດ
ແຍ້ງກັນ ແລະ ສາມາດເວົົ້າເຖິງໃນລັກສະນະດຽວກັນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າແບ່ງອອກເປນສາມຍຸກ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ເໝາະສົມໃນ
ແຕ່ລະຍຸກ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍມະນຸດ. ນອກນັົ້ນເມືຶ່ອຍຸກຕ່າງໆຜ່ານໄປ ແລະ ພັດທະນາຂົ້ນ,
ເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຮຽກຮ້ອງຕໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງກສູງຂົ້ນເລືອ
ົ້ ຍໆ... ຜ່ານມາ ເງືຶ່ອນໄຂຂອງ
ມະນຸດແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພຣະບັນຍັດ ແລະ ຕ້ອງເປນຄົນອົດທົນ ແລະ ອ່ອນ
ນ້ອມຖ່ອມຕົນ. ໃນປດຈຸບັນ ມະນຸດຕ້ອງເຊືຶ່ອຟງ ການຈັດແຈງຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ ແລະ ຕ້ອງມີ
ຄວາມຮັກຢ່າງໃຫຍ່ຫວງຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບທຸກຍາກລໍາບາກພຽງໃດກ
ຕາມ ເຂົາກຕ້ອງຍັງຮັກພຣະເຈົົ້າສະເໝີ. ທັງສາມຍຸກເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຮຽກຮ້ອງຈາກ
ມະນຸດ, ເທືຶ່ອລະບາດກ້າວ ຕະຫອດການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນ
ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນດໍາເນີນໜັກຂົ້ນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ເງືຶ່ອນໄຂຂອງມະນຸດໃນແຕ່ລະຂັົ້ນຕອນກເລິກເຊິຶ່ງ
ຂົ້ນກວ່າເກົົ່າ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງຄ່ອຍໆເປນຮູບຮ່າງຂົ້ນ. ມັນແມ່ນ
ຍ້ອນເງືຶ່ອນໄຂຂອງມະນຸດສູງຂົ້ນທີຶ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໃກ້ຄຽງກັບມາດຕະຖານທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຍ້ອນສາເຫດດັົ່ງກ່າວນີົ້ມະນຸດຊາດທັງໝົດຈຶ່ງເລີຶ່ມຄ່ອຍໆຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກອິທິພນ
ົ
ຂອງຊາຕານ, ຈົນກວ່າເມືຶ່ອພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນຈະສິົ້ນສຸດລົງຢ່າງສົມບູນ, ມວນມະນຸດຊາດ
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ຈຶ່ງຈະຖືກຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນຈາກອິທິພົນຂອງຊາຕານໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາຈົນເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ຈາກພາລະກິດພຣະເຢຊູ
ຈົນເຖິງຂັົ້ນຕອນປດຈຸບັນ, ສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ສືບຕໍ່ປົກຄຸມທຸກຂອບເຂດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງຕໍ່ເນຶ່ອງ ແລະ ພວກມັນທັງໝົດເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອົງດຽວ. ນັບ
ຕັົ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຄຸ້ມຄອງມະນຸດຊາດຢູ່ຕະຫອດເວລາ. ພຣະອົງ
ເປນການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ການສິົ້ນສຸດ. ພຣະອົງເປນຜູ້ທໍາອິດ ແລະ ຜູ້ສຸດທ້າຍ. ພຣະອົງເປນຜູ້ທີຶ່ເລີຶ່ມ
ຕົົ້ນຍຸກ ແລະ ເປນຜູ້ທີຶ່ນໍາຍຸກມາສູ່ການສິົ້ນສຸດ. ພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນໃນຍຸກທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ໃນສະຖານທີຶ່ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອົງດຽວຢ່າງແນ່ນອນ. ທຸກຄົນທີຶ່ແບ່ງ
ແຍກສາມຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຢືນຢູ່ກງົ ກັນຂ້າມກັບພຣະເຈົົ້າ. ບັດນີົ້, ມັນຈໍາປນສໍາລັບເຈົົ້າທີຶ່ຕ້ອງ
ເຂົົ້າໃຈວ່າພາລະກິດທັງໝົດຕັົ້ງແຕ່ຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຈົນເຖິງປດຈຸບັນແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າອົງ
ດຽວ, ເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານອົງດຽວ. ເລືຶ່ອງນີົ້ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງສົງໄສ.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

VII. ພ ຣະ ເຈົົ້າ ອົງ ຊົງ ລິດ ທ າ ນ ຸພ າ ບສູງ ສຸດ , ພ ຣະ ຄຣິດ ແ ຫ ່ງ ຍຸກ ສຸດ ທ ້າ ຍ ມາ ຍ
ໜ ັງ ສືມ ້ວ ນ ແ ລະ ດໍາ ເນ ີນ ກາ ນພ ິພ າ ກສາ ຂອງ ພ ຣະ ອົງ
1. ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດນັົ້ນມີອໍານາດໃນທຸກສິຶ່ງ, ບັນລຸທຸກຢ່າງ ແລະ ເປນພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ແທ້ຈິງຢ່າງສົມບູນ! ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ຖືດວງດາວທັງເຈັດໄວ້, ໄດ້ຮັບປະທານດ້ວຍພຣະວິນຍານທັງ
ເຈັດ, ມີຕາເຈັດໜ່ວຍ, ເປີດກາປະທັບທັງເຈັດອອກ ແລະ ເປີດໜັງສືມ້ວນອອກເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທັງເຈັດ ແລະ ຖ້ວຍທັງເຈັດ ແລະ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນສຽງຟ້າຮ້ອງ
ທັງເຈັດ. ດົນນານມາແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ເປົາົ່ ແກທັງເຈັດເຊັົ່ນກັນ! ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງສ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ສົມບູນຄວນສັນລະເສີນພຣະອົງ, ມອບສະຫງ່າລາສີໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ແລະ ເຊີດຊູບັນລັງຂອງພຣະອົງ.
ໂອ, ພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ! ພຣະອົງຄືທຸກສິຶ່ງ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກສິຶ່ງສໍາເລັດໄປ
ແລະ ດ້ວຍພຣະອົງ ທຸກສິຶ່ງສົມບູນ, ສົດໃສ, ຖືກປົດປ່ອຍ, ເປນອິດສະຫະ, ແຂງແຮງ ແລະ ມີ
ອໍານາດ! ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ລລ
ີົ້ ບ
ັ ຫື ຖືກປິດບັງໄວ້ເລີຍ; ດ້ວຍພຣະອົງ, ຄວາມລກລັບທັງໝົດໄດ້ຖືກ
ເປີດເຜີຍ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ພຣະອົງໄດ້ພິພາກສາສັດຕູຂອງພຣະອົງຈໍານວນຫວງຫາຍ, ພຣະອົງ
ເປີດເຜີຍຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍຂອງພຣະອົງ, ສໍາແດງໄຟທີຶ່ລຸກໄໝ້ຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງສະແດງ
ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງພຣະອົງ ແລະ ຫາຍໄປກວ່ານັົ້ນ ແມ່ນພຣະອົງຊົງສໍາແດງສະຫງ່າລາສີທີຶ່ບໍ່ເຄີຍມີ
ມາກ່ອນ, ເປນນິລັນດອນ ແລະ ບໍ່ສິົ້ນສຸດເດັດຂາດ! ທຸກຄົນຄວນຕືຶ່ນຂົ້ນມາໂຮຮ້ອງ ແລະ ຮ້ອງເພງ
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ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ, ຍ້ອງຍພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດອົງນີົ້ທີຶ່ແທ້ຈິງຢ່າງສົມບູນ, ມີຊີວິດໃນທຸກສິຶ່ງ,
ອຸດົມສົມບູນ, ມີສະຫງ່າລາສີ ແລະ ເປນຈິງ ຜູ້ເຊິຶ່ງເປນຢູ່ຕະຫອດນິລັນດອນ.
(ຄັດຈາກ “ບົດທີ 34” ຂອງພາກພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົົ້ນເດີມໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ເຮົາຈະລົງໂທດຄົນຊົົ່ວ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນແກ່ຄນ
ົ ດີ ແລະ ເຮົາຈະບັງຄັບໃຊ້ຄວາມຊອບທໍາ
ຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະປະຕິບັດການພິພາກສາຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະໃຊ້ພຣະທໍາຂອງເຮົາເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ທກ
ຸ
ຢ່າງສໍາເລັດ, ເຮັດໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນ ແລະ ທຸກສິຶ່ງປະສົບກັບມືທີຶ່ຂ້ຽນຕີຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກ
ຄົນເຫັນຄວາມສະຫງ່າລາສີທີຶ່ສົມບູນຂອງເຮົາ, ສະຕິປນຍາທີຶ່ສົມບູນຂອງເຮົາ ແລະ ຄວາມໃຈບຸນທີຶ່
ສົມບູນຂອງເຮົາ. ຈະບໍ່ມຜ
ີ ູ້ໃດກ້າລຸກຂົ້ນໃນການພິພາກສາ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ໃນຕົວເຮົາ ທຸກສິຶ່ງແມ່ນ
ຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ; ແລະ ຢູ່ບ່ອນນີົ້ ຈົົ່ງໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນເຫັນກຽດທີຶ່ສົມບູນຂອງເຮົາ ແລະ ຊີມລົດ
ຊາດແຫ່ງໄຊຊະນະທີຶ່ສົມບູນຂອງເຮົາ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ທຸກສິຶ່ງຖືກສະແດງອອກໃນຕົວເຮົາ.
(ຄັດຈາກ “ບົດທີ 120” ຂອງພາກພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົົ້ນເດີມໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ທຸກຄົນທີຶ່ເຮົາຮັກຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ ແລະ ທຸກຄົນທີຶ່ຢືນຕໍ່ສູ້ກັບເຮົາຈະຖືກເຮົາຂ້ຽນຕີ
ຕະຫອດກາລະນານຢ່າງແນ່ນອນ. ເພາະວ່າເຮົາເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຫວງແຫນ ແລະ ຈະບໍ່ລະປ່ອຍມະນຸດ
ໄປງ່າຍໆສໍາລັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາໄດ້ກະທໍາ. ເຮົາຈະເຝົັ້າເບິຶ່ງທົົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ປາກົດຢູ່ທາງ
ພາກຕາເວັນອອກຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມຊອບທໍາ, ຄວາມຍິຶ່ງໃຫຍ່, ຄວາມພິໂລດ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ
ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຕົວເອງຕໍ່ມະນຸດທັງຫາຍທີຶ່ນັບບໍ່ຖ້ວນ!
(ຄັດຈາກ “ບົດທີ 26” ຂອງພາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຕໍ່ຈັກກະວານທັງປວງໃນໜັງສືພຣະທໍາ
ປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນເພືຶ່ອຈັດແບ່ງທຸກສິຶ່ງອອກຕາມປະເພດໃຜປະເພດມັນ ແລະ
ເພືຶ່ອສິົ້ນສຸດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເພາະວ່າ ເວລາໃກ້ມາເຖິງແລ້ວ ແລະ ມືົ້ຂອງ
ພຣະເຈົົ້າມາຮອດແລ້ວ. ພຣະເຈົົ້ານໍາເອົາທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ, ນັົ້ນກຄື ຜູ້ຄົນ
ທັງໝົດທີຶ່ຊືຶ່ສັດຕໍ່ພຣະອົງຈົນເຖິງທີຶ່ສຸດ ເຂົົ້າສູ່ຍຸກຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ແຕ່ວ່າ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ຕ້ອງປະຕິບັດ ກ່ອນທີຶ່ຍຸກຂອງພຣະເຈົົ້າເອງຈະມາເຖິງນັົ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອສັງເກດການປະພດຂອງ
ມະນຸດ ຫື ຂຸດຄົົ້ນຫາຊີວິດຂອງມະນຸດ, ແຕ່ເພືຶ່ອພິພາກສາຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງພວກເຂົາ
ເພາະວ່າພຣະເຈົົ້າຈະຕ້ອງຊໍາລະລ້າງຜູ້ຄົນທັງໝົດທີຶ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງໃຫ້ບລິສຸດ. ຜູ້ຄົນ
ທັງໝົດທີຶ່ໄດ້ເດີນຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າຈົນເຖິງທຸກວັນນີົ້ ແມ່ນຜູ້ທີຶ່ໄດ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ທຸກຄົນທີຶ່ຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຄື
ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດ . ເວົົ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ທຸກຄົນທີຶ່ຮັບເອົາພາລະກິດຂອງ
431

ພຣະເຈົົ້າໃນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍນີົ້ ຄືຄົນທີຶ່ໄດ້ຮັບເອົາການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ໃນການພິພາກສາທີຶ່ເລີຶ່ມຕົົ້ນຈາກຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົົ້ານັົ້ນ, “ການພິພາກສາ” ໃນພຣະທໍາເຫົົ່າ
ນີົ້ໝາຍເຖິງ ການພິພາກສາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຈະດໍາເນີນໃນມືົ້ນີົ້ກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງໃນ
ຍຸກແຫ່ງສຸດທ້າຍ. ບາງທີອາດຍັງມີຜູ້ຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນຈິນຕະນາການເໜືອທໍາມະຊາດທີຶ່ວ່າ: ເມືຶ່ອຍຸກສຸດ
ທ້າຍມາເຖິງ, ພຣະເຈົົ້າຈະຕັົ້ງໂຕະໃຫຍ່ໃນສະຫວັນ, ປູໂຕະນັົ້ນດ້ວຍຜ້າສີຂາວ ແລະ ຫລັງຈາກນັົ້ນ
ພຣະອົງຈະນັົ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ໂດຍທີຶ່ມະນຸດທຸກຄົນຈະພາກັນຄຸເຂົົ່າຂາບລົງດິນ, ແລ້ວ
ພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍຄວາມບາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຫລັງຈາກນັົ້ນກໍານົດເບິຶ່ງວ່າຜູ້ໃດຈະຖືກສົົ່ງຂົ້ນ
ໄປສະຫວັນ ຫື ຜູ້ໃດຈະຖືກສົົ່ງລົງທະເລສາບແຫ່ງໄຟ ແລະ ມາດ. ບໍ່ວ່າມະນຸດຈະຈິນຕະນາການໄປ
ໃນຮູບແບບໃດກຕາມ, ມັນບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ການວາດ
ພາບຕ່າງໆນາໆຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງ. ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດເປນພຽງການສ້າງຂົ້ນຈາກ
ແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ; ພວກມັນມາຈາກສະໝອງຂອງມະນຸດທີຶ່ສະສົມ ແລະ ຮວບຮວມເອົາ
ເລືຶ່ອງຕ່າງໆນາໆທີຶ່ຕົນໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນ. ສະນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ບໍ່ວ່າພາບທີຶ່ປະດິດຄິດແຕ່ງຂນ
ົ້
ເອງນັົ້ນຈະດີເລີດພຽງໃດ ພວກມັນກໍ່ເປນພຽງພາບແຕ້ມກາຕູນ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນແຜນການ
ໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ມະນຸດຖືກເສືຶ່ອມໂຊມໂດຍຊາຕານ ສະນັົ້ນພວກເຂົາ
ຈະເຂົົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດຄິດໄປເອງວ່າ ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຕ້ອງເປນສິງຶ່ ທີຶ່ວິເສດ. ເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ໃນເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາດ້ວຍ
ຕົນເອງ, ສະນັົ້ນ ມັນຕ້ອງຍິຶ່ງໃຫຍ່ອາລັງການ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ມັນ
ຕ້ອງດັງໄປທົົ່ວສະຫວັນ ແລະ ສັົ່ນສະເທືອນໄປທົົ່ວໂລກ, ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ມັນຈະເປນພາລະກິດພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ໃນເມືຶ່ອນີົ້ຄືພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ສະນັົ້ນໃນຂະນະ
ທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດພຣະອົງຕ້ອງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະ ເດຊານຸພາບເປນພິເສດ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຖືກ
ພິພາກສາຕ້ອງຮ້ອງໂຮ່ດວ
້ ຍນໍໍ້າຕາ ແລະ ຄຸເຂົົ່າຂາບລົງຮ້ອງຂຄວາມເມດຕາ. ສາກດັົ່ງກ່າວຈະເປນທີຶ່
ປະທັບໃຈຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຕືຶ່ນເຕັົ້ນຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ... ທຸກຄົນຈິນຕະນາການວ່າພາລະກິດແຫ່ງການ
ພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະຫັດສະຈັນ. ແຕ່ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ໃນເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນ
ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງທ່າມກາງມະນຸດຕັົ້ງແຕ່ດົນນານແລ້ວນັົ້ນ, ເຈົົ້າຍັງນອນຫັບ
ຢ່າງບໍ່ມີເຫືອ
ຶ່ ບໍ່ມີແຮງບ? ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າ ໃນເວລາທີຶ່ເຈົົ້າຄິດວ່າພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງ
ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນເປນທາງການ, ພຣະເຈົົ້າກໄດ້ສ້າງສະຫວັນ ແລະ ໂລກໃໝ່ແລ້ວ? ໃນເວລານັົ້ນ,
ບາງທີເຈົົ້າຈະພຽງເຂົົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ພາລະກິດແຫ່ງການລົງໂທດທີຶ່ບໍ່ມີການ
ເມດຕາຂອງພຣະເຈົົ້າຈະນໍາເອົາເຈົົ້າໄປສູ່ນະຮົກ ໂດຍທີຶ່ເຈົົ້າຍັງນອນຫັບສະນິດ. ມີແຕ່ເມືອ
ຶ່ ນັົ້ນ ເຈົົ້າ
ຈຶ່ງຈະຮັບຮູ້ທັນທີວ່າພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດ້ວຍຄວາມຈິງ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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5. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນແມ່ນເພືຶ່ອສະແດງອອກເຖິງ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ່ານການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ບົນພືົ້ນຖານນີົ້,
ພຣະອົງໄດ້ນໍາຄວາມຈິງມາສູ່ມະນຸດຫາຍຂົ້ນ ແລະ ໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນເຖິງຫາຍວິທີທາງຂອງການ
ປະຕິບັດ, ນີົ້ກເພືຶ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງໃນການເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດ
ພົົ້ນຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາເອງ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ນອນຢູ່ເບືົ້ອງຫັງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນ
ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ.
(ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໃຊ້ຄວາມຈິງຫາກຫາຍຢ່າງເພືອ
ຶ່ ສັົ່ງສອນມະນຸດ, ເພືຶ່ອເປີດໂປງ
ທາດແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ວິເຄາະຄໍາເວົົ້າ ແລະ ການກະທໍາຂອງມະນຸດ. ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ປະກອບດ້ວຍ
ຄວາມຈິງຫາຍປະການ... ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນເນັົ້ນໃສ່ທາດແທ້ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ມະນຸດໂດຍກົງ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພຣະທໍາທີຶ່ເປີດໂປງວິທີມະນຸດທີຶ່ປະຕິເສດພຣະເຈົົ້າໃນເລືຶ່ອງທີຶ່
ກ່ຽວກັບວິທີທີຶ່ມະນຸດເປນຮູບຮ່າງປາກົດຂອງຊາຕານ ແລະ ເປນກໍາລັງສັດຕູທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ໃນ
ການປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດຊັດ
ເຈນດ້ວຍພຣະທໍາສອງສາມຂໍ້ເທົົ່ານັົ້ນ; ແຕ່ພຣະອົງເປີດໂປງ, ຈັດການ ແລະ ລິຮານມັນໃນໄລຍະ
ຍາວ. ທັງໝົດຂອງວິທີການເປີດໂປງ, ຈັດການ ແລະ ລິຮານທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສາມາດທົດ
ແທນດ້ວຍຄໍາກ່າວທໍາມະດາ ແຕ່ທົດແທນດ້ວຍຄວາມຈິງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ມີແທ້ໆ. ມີພຽງວິທີການແບບນີົ້
ເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າເປນການພິພາກສາ; ຜ່ານການພິພາກສາແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດຖືກ
ເອົາຊະນະ ແລະ ເຊືອ
ຶ່ ໝັົ້ນຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຮັບເອົາຄວາມຮູ້ທີຶ່ແທ້
ຈິງກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ສິຶ່ງທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສານໍາມາ ກຄືຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດຕໍ່ໃບໜ້
າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການກະບົດຂອງເຂົາເອງ. ພາລະກິດແຫ່ງການ
ພິພາກສາເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍຂົ້ນ, ເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມລກລັບທີຶ່ເຂົາບໍ່ອາດສາມາດເຂົົ້າໃຈໄດ້. ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວຍັງ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮັບຮູ້ ແລະ ຮູ້ຈັກແກ່ນແທ້ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາ ແລະ ຕົົ້ນຕຂອງຄວາມ
ເສືຶ່ອມຊາມຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຄົົ້ນພົບຄວາມໜ້າລັງກຽດຂອງມະນຸດອີກດ້ວຍ. ຜົນກະທົບເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນ
ເກີດຂົ້ນໂດຍພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທັງໝົດ ເພາະວ່າແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດນີົ້ຄືພາລະກິດ
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍຄວາມເປນຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີຶ່ມີຄວາມສັດທາ
ໃນພຣະອົງແທ້ໆ. ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດ້ວຍຄວາມຈິງ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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7. ບາງຄົນເຊືຶ່ອວ່າ ໃນເວລາໃດໜຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໄດ້ ພຣະເຈົົ້າອາດມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ໄດ້
ປາກົດຕົວຕໍ່ມະນຸດ, ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພຣະອົງຈະພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ, ທົດ
ສອບພວກເຂົາເທືຶ່ອລະຄົນໂດຍບໍ່ປ່ອຍໃຜໄວ້ຈັກຄົນ. ຄົນທີຶ່ຄິດແບບນີົ້ບໍ່ຮູ້ຈັກຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງ
ພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ພິພາກສາມະນຸດເທືຶ່ອລະຄົນ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ທົດ
ສອບມະນຸດເທືຶ່ອລະຄົນ; ການເຮັດແບບນັົ້ນຈະບໍ່ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ. ຄວາມເສືອ
ຶ່ ມ
ຊາມຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງແມ່ນບໍ່ຄືກັນບ? ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງບໍ່ແມ່ນຄືກັນບ?
ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກພິພາກສາແມ່ນແກ່ນແທ້ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ, ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກຊາຕານ
ເຮັດໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມບາບທັງໝົດຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ພິພາກສາຂໍ້ຜິດພາດທີຶ່ເລັກ
ນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສໍາຄັນສໍາລັບມະນຸດ. ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາແມ່ນໃນຮູບແບບເປນຕົວແທນ
ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພືຶ່ອໃຫ້ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປນພາລະກິດທີຶ່
ພິພາກສາຄົນກຸ່ມໜງຶ່ ເພືອ
ຶ່ ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບການພິພາກຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ. ເຊັົ່ນວ່າ ການ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄົນກຸ່ມໃດໜຶ່ງດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງໃຊ້
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລ້ວຫັງຈາກນັນ
ົ້
ພາລະກິດຈຶ່ງຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ. ສິຶ່ງນີົ້ຍັງເປນລັກສະນະທີຶ່ພາລະກິດແຫ່ງການ
ພິພາກສາເປນ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ພິພາກສາຄົນບາງປະເພດ ຫື ຄົນບາງກຸ່ມ, ແຕ່ພພ
ິ າກສາຄວາມບໍ່ຊອບທໍາ
ຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດແທນ, ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ການທີຶ່ມະນຸດຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ຫື ການທີຶ່ມະນຸດບໍ່
ເຄົາລົບບູຊາພຣະອົງ ຫື ການທີຶ່ມະນຸດລົບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອືຶ່ນໆອີກ. ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກ
ພິພາກສາແມ່ນແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດຊາດທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງ
ການເອົາຊະນະໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດທີຶ່ມະນຸດ
ເອງໄດ້ເປນພະຍານ ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຕໍ່ໜ້າບັນລັງສີຂາວທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງຍຸກ
ສຸດທ້າຍ ເຊິຶ່ງຄິດຂົ້ນໂດຍມະນຸດໃນຍຸກຜ່ານມາ. ພາລະກິດທີຶ່ກໍາລັງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນແມ່ນການພິພາກສາຕໍ່ໜ້າບັນລັງສີຂາວທີຍ
ຶ່ ິຶ່ງໃຫຍ່ຢ່າງແນ່ນອນ.
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແຫ່ງປດຈຸບັນແມ່ນພຣະເຈົົ້າຜູ້ທີຶ່ພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງໃນ
ລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ອຸປະ
ນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງແມ່ນຄວາມບລິບູນຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂອບເຂດຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງຈະມີຈໍາກັດ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວພັນເຖິງຈັກກະວານທັງປວງໂດຍກົງ, ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດ
ແຫ່ງການພິພາກສາແມ່ນການພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງໂດຍກົງ, ມັນບໍ່ແມ່ນສໍາລັບເຫັນແກ່
ປະຊາຊົນຈີນເທົົ່ານັົ້ນ ຫື ສໍາລັບຄົນກຸ່ມນ້ອຍໆ. ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ,
ເຖິງແມ່ນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດນີົ້ບໍ່ກ່ຽວພັນເຖິງຈັກກະວານທັງປວງ, ແຕ່ມັນກເປນຕົວແທນໃຫ້
ກັບພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະອົງສໍາເລັດພາລະກິດພາຍໃນຂອບເຂດ
ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງເອງຈະຂະຫຍາຍພາລະກິດນີົ້ໄປທົົ່ວຈັກກະວານທັນທີ,
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ໃນລັກສະນະດຽວກັນນັົ້ນກັບຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ຂະຫຍາຍທົົ່ວຈັກກະວານຫັງຈາກການຟືນ
ັ້
ຄືນຊີບ ແລະ ການຂົ້ນສູ່ສະຫວັນຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າຈະເປນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ຫື
ພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງ, ມັນກເປນພາລະກິດທີຶ່ປະຕິບັດພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ, ແຕ່ເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງຈັກກະວານທັງປວງ. ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງໂດຍປາກົດຕົວໃນຕົວຕົນທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອ
ໜັງກເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພິພາກສາມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນລັງສີຂາວທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະເປນພຣະວິນຍານ
ຫື ເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງຜູ້ເຊິຶ່ງປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາກເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ພິພາກສາ
ມະນຸດຊາດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍອີງຕາມພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດຕາມລັກສະນະພາຍນອກຂອງພຣະອົງ ຫື ປດໄຈອືຶ່ນໆອີກຫາຍຢ່າງ. ເຖິງແມ່ນ
ມະນຸດມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະທໍາເຫົົ່ານີ,ົ້ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດຄວາມຈິງຂອງການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ການເອົາຊະນະມະນຸດທັງປວງ. ບໍ່ວ່າມະນຸດຈະຄິດກ່ຽວກັບ
ສິຶ່ງນັົ້ນແນວໃດກຕາມ, ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ຄວາມຈິງກຄືຄວາມຈິງ. ບໍ່ມີໃຜທີສ
ຶ່ າມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ
“ພາລະກິດຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ເນືົ້ອໜັງບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ”. ນີົ້ແມ່ນເລືຶ່ອງໄຮ້ສາລະ, ຍ້ອນບໍ່
ມີໃຜສາມາດເຮັດໃຫ້ພາລະກິດນີົ້ສໍາເລັດໄດ້ ນອກຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

8. ບມ
ໍ່ ີໃຜທີຶ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດໄປກວ່າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງສໍາລັບການປະຕິບັດ
ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງມະນຸດ. ຖ້າການພິພາກສາໄດ້ຖືກ
ປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ, ແລ້ວມັນກຈະບໍ່ລວມເຖິງທຸກສິຶ່ງ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ,
ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຍາກທີຶ່ຈະໃຫ້ມະນຸດຍອມຮັບເອົາ, ຍ້ອນພຣະວິນຍານບໍ່ສາມາດມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ມະນຸດໄດ້ ແລະ ຍ້ອນເຫດນີົ້ ຜົນຈຶ່ງຈະບໍ່ເກີດຂົ້ນທັນທີ, ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ມະນຸດຈະສາມາດເບິຶ່ງເຫັນ
ອຸປະນິໄສທີຶ່ບໍ່ສາມາດລະເມີດໄດ້ຂອງພຣະເຈົົ້າຢ່າງຊັດເຈນຍິຶ່ງຂົ້ນ. ຊາຕານສາມາດຖືກເອົາຊະນະໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນ ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງພິພາກສາຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ. ການທີຶ່ເປນຄືມະນຸດ
ເຮັດໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງຈຶ່ງສາມາດພິພາກສາຄວາມບໍ່ຊອບ
ທໍາຂອງມະນຸດໂດຍກົງໄດ້; ນີົ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມບລິສຸດໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ຄວາມພິເສດຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີຶ່ພິພາກສາ
ມະນຸດ, ຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທໍາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດ
ພິພາກສາມະນຸດ. ຄົນທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທໍາບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່ຈະພິພາກສາຄົນອືຶ່ນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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9. ມັນເປນຍ້ອນການພິພາກສານີົ້ແທ້ໆ ພວກເຈົາົ້ ຈຶ່ງສາມາດເຫັນວ່າພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ຊອບທໍາ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບລິສຸດ; ມັນເປນຍ້ອນຄວາມບລິສຸດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ຄວາມຊອບທໍາຂອງພຣະອົງແທ້ໆ, ພຣະອົງຈງຶ່ ພິພາກສາພວກເຈົົ້າ ແລະ ປ່ອຍຄວາມໂກດຮ້າຍ
ຂອງພຣະອົງໃສ່ພວກເຈົາົ້ . ຍ້ອນພຣະອົງສາມາດເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສອັນຊອບທໍາຂອງພຣະອົງ
ເມືຶ່ອພຣະອົງເຫັນຄວາມກະບົດຂອງມະນຸດ ແລະ ຍ້ອນພຣະອົງສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມບລິສຸດ
ຂອງພຣະອົງ ເມືຶ່ອພຣະອົງເຫັນຄວາມສົກກະປົກຂອງມະນຸດ, ສິຶ່ງນີົ້ກພຽງພທີຶ່ຈະສະແດງວ່າ ພຣະອົງ
ເປນພຣະເຈົົ້າເອງ ຜູ້ທີຶ່ບລິສຸດ ແລະ ສົມບູນ ແລະ ຍັງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນດິນແດນທີຶ່ສົກກະປົກ.
(ຄັດຈາກບົດ “ວິທີທີຶ່ຜົນຂອງບາດກ້າວທີສອງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະຖືກບັນລຸ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

10. ດ້ວຍວິທີຂອງພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີນີົ້, ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກແກ່ນແທ້
ທີຶ່ສົກກະປົກ ແລະ ເສືຶ່ອມຊາມທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນຕົວເຂົາເອງຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເຂົາຈະສາມາດປ່ຽນແປງ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ບລິສຸດຂົ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງເໝາະສົມທີຶ່ຈະກັບຄືນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ບັນລັງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ປະຕິບັດໃນມືົ້ນີົ້ແມ່ນເພືຶ່ອໃຫ້ມະນຸດຖືກເຮັດໃຫ້ບລິສຸດ
ແລະ ເພືຶ່ອຮັບການປ່ຽນແປງ; ຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີຈາກພຣະທໍາ ພ້ອມກັບຜ່ານການ
ຫໍ່ຫອມ ມະນຸດສາມາດລົບລ້າງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຂົາ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ເປນຄົນບລິສຸດ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ຂັົ້ນຕອນນີົ້ຂອງພາລະກິດຈະຖືວ່າເປນການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົົ້ນ, ແຕ່ມັນອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ
ທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ເປນພາລະກິດແຫ່ງການຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດ. ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ, ຂັົ້ນຕອນນີົ້ແມ່ນຂັົ້ນ
ຕອນຂອງການເອົາຊະນະ ເຊັົ່ນກັນກັບຂັົ້ນຕອນທີສອງໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນ. ຜ່ານການ
ພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີໂດຍພຣະທໍາ ມະນຸດຈຶ່ງມາເຖິງຈຸດຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະເຈົົ້າ; ແລະ ມັນ
ແມ່ນຜ່ານການໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອຫໍ່ຫອມ, ພິພາກສາ ແລະ ເປີດເຜີຍ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ບລິສຸດ, ແນວຄິດ, ແຮງ
ຈູງໃຈ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາພາຍໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດຈຶ່ງຖືກເປີດເຜີຍອອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

11. ພຣະເຈົົ້າຊົງກະທໍາພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດ ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະ
ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແລະ ເພືຶ່ອເປນປະຈັກພະຍານໃຫ້ພຣະອົງ. ຖ້າບໍ່ມີການ
ພິພາກສາຂອງພຣະອົງ ຕອ
ໍ່ ຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດ, ມະນຸດຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ອຸປະນິໄສທີຶ່
ທ່ຽງທໍາຂອງພຣະອົງ ເຊິງຶ່ ຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດ ແລະ ເຂົາຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ເດີມ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໄປເປນຄວາມຮູ້ ໃໝ່ໄດ້. ເພືຶ່ອປະໂຫຍດຂອງການເປນປະຈັກພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ
ແລະ ເພືຶ່ອການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍຄວາມເປນພຣະອົງທັງໝົດສູ່ສາທາລະນະ
ຊົນ, ສະນັົ້ນ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງໃນສາທາລະນະຊົນ ຈິຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ,
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ເຮັດໃຫ້ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພືຶ່ອການເປນປະຈັກພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົົ້າ
ຢ່າງແທ້ຈງິ . ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ ແມ່ນເຮັດໄດ້ຜ່ານພາລະກິດຫາຍປະເພດຂອງ
ພຣະເຈົົ້າ; ຖ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວຕໍ່ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດ, ມະນຸດຈະບໍ່ສາມາດເປນປະຈັກ
ພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຫື ສະແຫວງຫາຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າ. ການປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງ
ມະນຸດບົົ່ງບອກວ່າ ມະນຸດໄດ້ຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກການເປນທາດຂອງຊາຕານ ແລະ ອອກຈາກອິດທິພນ
ົ
ຂອງຄວາມມືດ ແລະ ໄດ້ກາຍເປນແບບຢ່າງ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເປນພະຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຜູ້ຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າ. ໃນທຸກມືົ້ນ,ີົ້ ພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດ ໄດ້ຊົງສະເດັດມາເພືຶ່ອກະທໍາພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະອົງຊົງກໍາ
ນົດໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະອົງ, ເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ ແລະ ເປນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ໂດຍທີຶ່
ຮູ້ຈັກພາລະກິດແທ້ ແລະ ພາລະກິດປົກກະຕິຂອງພຣະອົງ, ເຊືຶ່ອຟງທຸກພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງບໍ່ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ເປນປະຈັກພະຍານຕໍ່ພາລະກິດທັງໝົ
ດທີຶ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາເພືຶ່ອຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົນ
ົ້ ພ້ອມດ້ວຍການກະທໍາທັງໝົດທີຶ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາ
ສໍາເລັດໃນການປົກຄອງມະນຸດ. ຜູ້ຄົນທີຶ່ເປນປະຈັກພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບພຣະເຈົົ້າ; ມີພຽງການເປນປະຈັກພະຍານແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປນຈິງ ແລະ ມີພຽງ
ການເປນປະຈັກພະຍານແບບນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາຕານອັບອາຍໄດ້. ພຣະເຈົົ້າຊົງນໍາໃຊ້ຜູ້
ຄົນທີຶ່ມາຮູ້ຈັກພຣະອົງຜ່ານປະສົບການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຜ່ານການລົງໂທດ, ການຈັດການ
ແລະ ການຕັດຈໍານວນ ເພືຶ່ອເປນປະຈັກພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງນໍາໃຊ້ຜູ້ຄົນທີຶ່ຊາຕານເຮັດ
ໃຫ້ເສືຶ່ອມຊາມ ເພືອ
ຶ່ ໃຫ້ເປນປະຈັກພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ແລະ ພ້ອມນັນ
ົ້ ພຣະອົງຍັງຊົງນໍາໃຊ້ຜູ້ທີຶ່
ໄດ້ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະອົງ ເພືຶ່ອເປນປະຈັກພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.
ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມະນຸດມາສັນລະເສີນພຣະອົງດ້ວຍປາກຂອງເຂົາ ແລະ ພຣະອົງຊົງບໍ່
ຕ້ອງການຄໍາສັນລະເສີນ ແລະ ການເປນພະຍານແບບຂອງຊາຕານ ເຊິຶ່ງເປນຜູ້ທພ
ີຶ່ ຣະອົງບໍ່ໄດ້
ຊ່ວຍເຫືອ. ມີແຕ່ຜູ້ທີຶ່ຮູ້ຈກ
ັ ພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດເປນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໄດ້ ແລະ ມີ
ແຕ່ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງຕົນເທົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດເປນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໄດ້. ພຣະເຈົົ້າ
ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ມະນຸດນໍາເອົາຄວາມອັບອາຍມາສູ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງໂດຍເຈດຕະນາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງຄົນທີຶ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

12. ພາລະກິດໃນການພິພາກສາຂອງເຮົາແມ່ນເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຊືຶ່ອຟງເຮົາ ແລະ ໃນການ
ລົງໂທດຂອງເຮົາແມ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມະນຸດປ່ຽນແປງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫາຍກວ່າເກົົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເຮັດແມ່ນເພືຶ່ອປະໂຫຍດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ, ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດສິຶ່ງໃດທີຶ່ບໍ່ມີຜົນ
ປະໂຫຍດຕໍ່ມະນຸດເລີຍ ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ທຸກຊາດຢູ່ນອກດິນແດນອິດສະຣາເອນເຊືຶ່ອຟງ
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ຄືກັນກັບຊາວຢິວ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປນມະນຸດທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເພືຶ່ອໃຫ້ເຮົາມີຖານທີຶ່
ໝັົ້ນຢູ່ໃນດິນແດນນອກອິດສະຣາເອນ. ນີົ້ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ມັນແມ່ນພາລະກິດທີຶ່ເຮົາ
ກໍາລັງພະຍາຍາມບັນລຸຜນ
ົ ຢູ່ໃນບັນດາຊາດທີຶ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຢິວ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດເຜີຍແຜ່ຄໍາສອນຂອງພຣະເຈົົ້າເປນພາລະກິດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

13. ຜູ້ທສ
ີຶ່ າມາດເຊືຶ່ອຟງຄວາມຈິງ ແລະ ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກຈະໄດ້ຮັບການ
ຢືນຢນພາຍໃຕ້ນາມຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຄັົ້ງທີສອງ ນັົ້ນກຄື ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງ
ສຸດ. ພວກເຂົາຈະສາມາດຮັບເອົາການຊີົ້ນໍາສ່ວນຕົວຈາກພຣະເຈົົ້າ, ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຫາຍຂົ້ນ
ແລະ ສູງສົງົ່ ຫາຍຍິຶ່ງຂົ້ນ ພ້ອມທັງຊີວິດທີຶ່ແທ້ຈິງ. ພວກເຂົາຈະເຫັນນິມິດທີຜ
ຶ່ ູ້ຄົນໃນອະດີດບໍ່ເຄີຍເຫັນ
ມາກ່ອນ: “ແລະ ຂ້າພະເຈົົ້າຫັນໄປຍັງສຽງທີຶ່ເວົົ້າກັບຂ້າພະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອຂ້າພະເຈົົ້າຫັນໄປກເຫັນຄັນ
ທຽນຄໍາເຈັດອັນ; ໃນທ່າມກາງຄັນທຽນເຈັດຄັນເຫົົ່ານັົ້ນ ມີຜູ້ໜຶ່ງເໝືອນບຸດມະນຸດ, ນຸ່ງເສືົ້ອລ່າມລົງ
ເຖິງຕີນ ແລະ ຄຽນເອິກດ້ວຍຜ້າບ່ຽງຄໍາ. ຫົວ ແລະ ຜົມຂອງພຣະອົງເປນສີຂາວເໝືອນຂົນແກະ,
ຂາວເໝືອນດັົ່ງຫິມະ ແລະ ຕາຂອງພຣະອົງເປນເໝືອນດັົ່ງແປວໄຟ; ຕີນຂອງພຣະອົງເໝືອນດັົ່ງທອງ
ຍອດດີ ທີຶ່ເບິຶ່ງຄືກັບວ່າ ຖືກຫອມໃນເຕົາໄຟ ແລະ ສຽງຂອງພຣະອົງດັງກ້ອງເໝືອນດັົ່ງສຽງນໍໍ້າໄຫລ.
ພຣະອົງຖືດາວເຈັດດວງໃນມືເບືົ້ອງຂວາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນປາກຂອງພຣະອົງມີດາບສອງຄົມເດ່
ອອກມາ ແລະ ໃບໜ້າຂອງພຣະອົງເປນເໝືອນດັົ່ງຕາເວັນທີຶ່ສ່ອງແສງຢູ່ໃນລັດສະໝີຂອງພຣະອົງ”
(ພຣະນິມິດ 1:12-16). ນິມິດດັົ່ງກ່າວນີົ້ແມ່ນເປນການສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ການສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງກຍັງເປນການສະແດງເຖິງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະອົງ. ຢູ່ໃນສະພາວະທີຶ່ຫັົ່ງໄຫແຫ່ງການ
ຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ, ບຸດມະນຸດສະແດງອອກເຖິງອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງຜ່ານ
ວິທີການແຫ່ງພຣະຄໍາ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຮັບການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງໄດ້
ເຫັນໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງບຸດມະນຸດ ທີຶ່ເປນການພັນລະນາຢ່າງຊືຶ່ສັດເຖິງໃບໜ້າຂອງບຸດມະນຸດທີຶ່ໂຢ
ຮັນເຄີຍໄດ້ເຫັນ. (ແນ່ນອນ ທຸກສິຶ່ງນີົ້ຈະບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍຜູ້ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ). ໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງ
ສົມບູນໂດຍໃຊ້ພາສາຂອງມະນຸດ ແລະ ດັົ່ງນັົ້ນ ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງໃຊ້ວິທີການທີຶ່ພຣະອົງສະແດງອອກໃນ
ອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງເພືອ
ຶ່ ສະແດງໃບໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງໃຫ້ມະນຸດເຫັນ. ນັົ້ນ
ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງບຸດມະນຸດກຈະໄດ້ເຫັນໃບ
ໜ້າທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງບຸດມະນຸດ ເພາະວ່າພຣະເຈົົ້າແມ່ນຍິຶ່ງໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້
ຢ່າງສົມບູນໂດຍໃຊ້ພາສາຂອງມະນຸດໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
438

14. ພຣະເຈົົ້າມິດງຽບ ແລະ ບໍ່ເຄີຍປາກົດຕໍ່ພວກເຮົາຈັກເທືຶ່ອ, ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍ
ຢຸດ. ພຣະອົງສໍາຫວດແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ, ສັົ່ງທຸກສິຶ່ງ, ເບິຶ່ງຄໍາເວົົ້າທຸກຄໍາ ແລະ ການກະທໍາທຸກ
ຢ່າງຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງດ້ວຍຂັົ້ນຕອນທີຶ່ມີໄຕ່ຕອງ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຂອງພຣະອົງຢ່າງງຽບໆ ແລະ ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທີຶ່ເກີນຄວາມເປນຈິງ, ແຕ່
ບາດກ້າວຂອງພຣະອົງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເທືຶ່ອລະກ້າວ, ເຂົົ້າໃກ້ມະນຸດຊາດຫາຍຂົ້ນ ແລະ ອໍານາດແຫ່ງ
ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງກແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົົ່ວຈັກກະວານດ້ວຍຄວາມໄວຂອງສາຍຟ້າແມບ
ຕິດຕາມດ້ວຍບັນລັງຂອງພຣະອົງລົງມາສູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາຢ່າງກະທັນຫັນ. ຊ່າງເປນພາບທີຶ່ສະຫງ່າ
ງາມແທ້ໆ ຊ່າງເປນສາກທີຶ່ມີຄວາມສະຫງ່າຜ່າເຜີຍແທ້ໆ! ພຣະວິນຍານມາທ່າມກາງພວກເຮົາຄືກບ
ັ
ນົກເຂົາ ແລະ ຄືກັບສິງໂຕແຜດສຽງດັງກກກ້ອງ. ພຣະອົງຄືສະຕິປນຍາ, ພຣະອົງຄືຄວາມຊອບທໍາ,
ຄວາມສະຫງ່າງາມ ແລະ ພຣະອົງມາທ່າມກາງພວກເຮົາຢ່າງລັບໆ ໂດຍຖືສິດອໍານາດ ແລະ ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາ. ບໍ່ມີໃຜທີຮ
ຶ່ ູ້ຕົວໃນການມາເຖິງຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ມີໃຜຕ້ອນຮັບ
ການມາເຖິງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ກ່ຽວກັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງຈະກະທໍາ. ຊີວິດ
ຂອງມະນຸດກດໍາເນີນຕໍ່ໄປຄືກັບແຕ່ກ່ອນ, ຫົວໃຈຂອງເຂົາບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ມືົ້ກຜ່ານໄປຕາມ
ປົກກະຕິ. ພຣະເຈົົ້າມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາ, ເປນມະນຸດຄືກັບມະນຸດຄົນອືຶ່ນໆ, ຄືກັບຜູ້ຕິດຕາມ
ທົົ່ວໄປທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຍັງໝົດ ແລະ ເປນຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ທໍາມະດາ. ພຣະອົງມີການສະແຫວງຫາ
ຂອງພຣະອົງເອງ, ເປົັ້າໝາຍຂອງພຣະອົງເອງ; ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງມີຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່
ມະນຸດທໍາມະດາບໍ່ມີ. ບໍ່ມີໃຜສັງເກດເຫັນການເປນຢູ່ຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ. ພວກເຮົາ
ມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງ, ບໍ່ໄດ້ຖືກບີບບັງຄັບ ແລະ ຢ້ານກົວ, ຍ້ອນໃນສາຍຕາຂອງພວກເຮົາ
ພຣະອົງເປນຜູ້ເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ. ພຣະອົງເບິຶ່ງທຸກໆການເຄືຶ່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ, ເບິຶ່ງ
ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທັງໝົດຂອງພວກເຮົາທີຶ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ.
............
ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງແບກພະລັງແຫ່ງຊີວິດ, ຊີົ້ນໍາຫົນທາງທີຶ່ພວກເຮົາຄວນຍ່າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາເຂົົ້າໃຈວ່າ ຄວາມຈິງແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮົາເລີຶ່ມຮັບການຊັກຈູງໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ,
ພວກເຮົາເລີຶ່ມຕົົ້ນໃສ່ໃຈກັບນໍໍ້າສຽງ ແລະ ທ່າທາງໃນການເວົົ້າຂອງພຣະອົງ ແລະ ໂດຍຈິດໃຕ້ສໍານກ
ພວກເຮົາເລີຶ່ມສົນໃຈໃນຄວາມຮູ້ສກສ່ວນເລິກສຸດຂອງບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ໂດດເດັົ່ນຄົນນີົ້. ພຣະອົງຫັົ່ງເລືອດ
ຈາກຫົວໃຈຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດແທນພວກເຮົາ, ເສຍການນອນ ແລະ ຄວາມຫິວ
ແທນພວກເຮົາ, ຮ້ອງໄຫ້ເພືຶ່ອພວກເຮົາ, ຖອນໃຈເພືຶ່ອພວກເຮົາ, ຄາງຍ້ອນຄວາມເຈັບປ່ວຍແທນ
ພວກເຮົາ, ທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າເພືອ
ຶ່ ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຄວາມ
ລອດພົົ້ນຂອງພວກເຮົາ; ແລະ ຄວາມດືົ້ດ້ານ ແລະ ຄວາມກະບົດຂອງພວກເຮົາທີຶ່ດງນໍໍ້າຕາ ແລະ
ເລືອດຈາກຫົວໃຈຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ມີມະນຸດທໍາມະດາຄົນໃດທີຶ່ມີວິທີທາງຄວາມເປນຢູ່ ແລະ ມີແບບ
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ນີົ້ ຫື ບໍ່ມີມະນຸດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຄົນໃດສາມາດມີ ຫື ບັນລຸສິຶ່ງນີົ້ໄດ້. ພຣະອົງສໍາແດງຄວາມອົດທົນ
ແລະ ຄວາມອົດກັົ້ນທີຶ່ບມ
ໍ່ ີມະນຸດທໍາມະດາຄົນໃດເຮັດໄດ້ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດຄົນໃດໃຫ້ໄດ້. ບໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່ສາມາດຮູ້ທຸກຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ ຫື ມີຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈທີຶ່ຊັດເຈນ ແລະ ສົມບູນກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພວກເຮົາ ຫື ພິພາກສາ
ຄວາມກະບົດ ແລະ ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ ຫື ເວົົ້າກັບພວກເຮົາ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ
ໃນພວກເຮົາແບບນີົ້ແທນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນໄດ້. ບໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່ມີສິດອໍານາດ,
ສະຕິປນຍາ ແລະ ສັກສີຂອງພຣະເຈົົ້າ; ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າມີ ແລະ ເປນທັງ
ໝົດແມ່ນເກີດມາຈາກພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີໃຜນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່ສາມາດສໍາແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງ
ຫົນທາງ ແລະ ນໍາແສງສະຫວ່າງມາສູ່ພວກເຮົາ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່ສາມາດເປີດເຜີຍ
ສິຶ່ງລກລັບທີຶ່ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍນັບຕັົ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງຈົນເຖິງປດຈຸບັນ. ບໍ່ມີໃຜ
ນອກຈາກພຣະອົງທີຶ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາພົົ້ນຈາກການເປນທາດຂອງຊາຕານ ແລະ ອຸປະນິໄສທີຶ່
ເສືຶ່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາເອງ. ພຣະອົງເປນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງສໍາແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຫົວໃຈໃນສ່ວນເລິກສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ການຕັກເຕືອນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະທໍາແຫ່ງການ
ພິພາກສາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຕໍ່ມະນຸດຊາດທັງໝົດ. ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່, ສະໄໝໃໝ່ ແລະ ນໍາ
ພາໄປສູ່ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດໃໝ່; ແລະ ພຣະອົງນໍາຄວາມຫວັງມາສູ່
ພວກເຮົາ, ສິົ້ນສຸດຊີວິດທີຶ່ພວກເຮົາດໍາເນີນຢູ່ໃນຄວາມມືດມົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເປນຢູ່ຂອງພວກ
ເຮົາທັງໝົດເຫັນເຖິງເສັົ້ນທາງສູ່ຄວາມລອດພົົ້ນຢ່າງຊັດເຈນທີຶ່ສຸດ. ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະການເປນຢູ່
ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໄດ້ຮັບຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາກພະໜວກ: ເບິຶ່ງການປາກົດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງ
ພຣະອົງ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

15. ຍຸກສຸດທ້າຍແມ່ນເວລາທີຶ່ທຸກສິຶ່ງຈະຖືກຈັດແບ່ງຕາມປະເພດໂດຍຜ່ານການເອົາຊະນະ.
ການເອົາຊະນະແມ່ນພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ; ເວົົ້າອີກຢ່າງໜງຶ່ ກຄື ການຕັດສິນຄວາມບາບຂອງ
ແຕ່ລະຄົນແມ່ນພາລະກິດຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ. ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ຜູ້ຄົນຈະຖືກຈັດແບ່ງໄດ້ແນວໃດ? ພາລະກິດ
ແຫ່ງການຈັດແບ່ງປະເພດທີຶ່ຖືກປະຕິບັດໃນທ່າມກາງພວກເຈົົ້າແມ່ນຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງພາລະກິດ
ດັົ່ງກ່າວໃນຈັກກະວານທັງປວງ. ຫັງຈາກນີົ້, ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນຈາກດິນແດນທັງປວງ ແລະ ທຸກຄົນກຍັງ
ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະອີກດ້ວຍ. ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນທີຶ່ຢູ່ໃນການເນລະມິດ
ສ້າງຈະຖືກຈັດແບ່ງອອກຕາມປະເພດຂອງເຂົາ ໂດຍຍອມຢູ່ຕໜ
ໍ່ ້າບັນລັງແຫ່ງການພິພາກສາເພືຶ່ອຮັບ
ເອົາການພິພາກສາ. ບໍ່ມຜ
ີ ູ້ໃດ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດສາມາດຫົບໜີການທົນທຸກຈາກການຂ້ຽນຕີ ແລະ
ການພິພາກສານີົ້ໄດ້ ຫື ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ຫື ສິຶ່ງໃດທີຶ່ຈະບໍ່ຖືກຈັດແບ່ງຕາມປະເພດ; ທຸກຄົນຈະຖືກຈັດແບ່ງ
ຍ້ອນຈຸດຈົບຂອງທຸກສິຶ່ງໃກ້ເຂົົ້າມາແລ້ວ ແລະ ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກທັງປວງໄດ້ໄປເຖິງຈຸດ
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ສິົ້ນສຸດຂອງມັນແລ້ວ. ມະນຸດຈະສາມາດຫົບໜີຍຸກສຸດທ້າຍຂອງການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດໄດ້
ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ເບືົ້ອງຫັງແທ້ຈິງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການເອົາຊະນະ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

16. ໃນພາລະກິດສຸດທ້າຍຂອງການສິົ້ນສຸດຍຸກຂອງພຣະອົງ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງແມ່ນການ
ຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເຊິຶ່ງພຣະອົງເປີດເຜີຍທຸກສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຊອບທໍາ ເພືຶ່ອພິພາກສາທຸກຄົນຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທີຶ່ຮັກພຣະອົງດ້ວຍຈິງໃຈສົມບູນແບບ. ພຽງການກະທໍາແບບນີົ້ເທົົ່າ
ນັົ້ນທີຶ່ສາມາດນໍາການສິົ້ນສຸດມາສູ່ຍຸກໄດ້. ຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ. ສັບພະທຸກສິຶ່ງໃນການຊົງ
ສ້າງຈະຖືກແບ່ງແຍກອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ແບ່ງແຕ່ລະປະເພດອອກອີງຕາມທໍາມະ
ຊາດຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເປີດເຜີຍຜົນສະຫຼຸບທີຶ່ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຈຸດໝ
າຍປາຍທາງຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ແລ້ວກຈະບໍ່ມີທາງ
ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງ ແລະ ຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງພວກເຂົາໄດ້. ພຽງແຕ່ຜ່ານການຂ້ຽນຕີ ແລະ
ການພິພາກສາເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງຈະສາມາດເປີດເຜີຍຜົນຕາມມາຂອງການສ້າງສັບພະສິຶ່ງ. ມະນຸດພຽງແຕ່
ສະແດງທາດແທ້ຂອງເຂົາເມືຶ່ອເຂົາຖືກຂ້ຽນຕີ ແລະ ຖືກພິພາກສາ. ຄົນຊົົ່ວຮ້າຍຈະຖືກຈັດໄວ້ຢູ່ນໍາຄົນ
ຊົົ່ວຮ້າຍ, ຄົນດີໄວ້ກັບຄົນດີ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນຈະຖືກແບ່ງແຍກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ. ຜົນ
ຕາມມາຂອງການຊົງສ້າງຈະຖືກເປີດເຜີຍຜ່ານການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ເພືຶ່ອຄົນຊົົ່ວຮ້າຍຈະ
ຖືກລົງໂທດ ແລະ ຄົນດີຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ທຸກຄົນຈະໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
ພາລະກິດທັງໝົດນີົ້ຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຜ່ານການຂ້ຽນຕີ ແລະ ພິພາກສາຢ່າງຊອບທໍາ. ເນືຶ່ອງ
ຈາກຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດໄດ້ເຖິງຂັົ້ນຮ້າຍແຮງທີຶ່ສຸດ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງພວກເຂົາ
ນັົ້ນຮ້າຍແຮງຢ່າງລົົ້ນເຫືອ, ມີພຽງແຕ່ອຸປະນິໄສທີຶ່ຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນສິຶ່ງທີຶ່
ປະກອບດ້ວຍການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາເປນສ່ວນໃຫຍ່ ທີຶ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນຍຸກສຸດທ້າຍຈຶ່ງ
ສາມາດປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້. ມີພຽງອຸປະນິໄສນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ສາມາດເປີດເຜີຍຄົນຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ລົງໂທດຄົນທີຶ່ບໍ່ຊອບທໍາທຸກຄົນຢ່າງຮຸນແຮງໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ (3)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

17. ຕອນນີົ້ ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈແລ້ວບ ວ່າສິຶ່ງໃດຄືການພິພາກສາ ແລະ ສິຶ່ງໃດຄືຄວາມຈິງ? ຖ້າເຈົົ້າໄດ້
ເຂົົ້າໃຈແລ້ວ, ແລ້ວເຮົາຂແນະນໍາເຈົົ້າໃຫ້ຍອມເຊືຶ່ອຟງຮັບເອົາການຖືກພິພາກສາ, ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ເຈົົ້າຈະບໍ່
ໄດ້ມີໂອກາດທີຶ່ຈະຖືກຍົກຍ້ອງໂດຍພຣະເຈົົ້າ ຫື ຖືກພຣະອົງນໍາພາໄປສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ຜູທ
້ ີຶ່
ພຽງຍອມຮັບເອົາຄໍາພິພາກສາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖືກຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບລິສຸດຈັກເທືຶ່ອ, ນັົ້ນກຄື ຜູ້ທີຶ່ຫົບໜີ
ໄປໃນທ່າມກາງພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ຈະຖືກລັງກຽດ ແລະ ປະຕິເສດໂດຍພຣະເຈົົ້າຕະຫອດ
ໄປ. ຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຈະມີຢ່າງຫວງຫາຍກວ່າ ແລະ ຮ້າຍແຮງກວ່າຄວາມບາບພວກຟາຣິ
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ຊາຍ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ທລະຍົດພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ມີ
ສົມຄວນແມ່ນແຕ່ຈະເຮັດບລິການ ກຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີຶ່ຮ້າຍແຮງຂົ້ນກວ່າເກົົ່າ, ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ
ກເປນການລົງໂທດຊົົ່ວນິລັນດອນ. ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ຍົກເວັົ້ນຄົນທລະຍົດ ຜູ້ທີຶ່ໄດ້ສະແດງຄວາມສັດຊືຶ່
ດ້ວຍຄໍາເວົົ້າ ແຕ່ຕໍ່ມາແມ່ນທລະຍົດຕໍ່ພຣະອົງ. ຄົນປະເພດນີົ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາຜ່ານການລົງໂທດຕໍ່ວິນ
ຍານ, ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ. ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນການເປີດເຜີຍແທ້ຈິງເຖິງອຸປະນິໄສທີຶ່ຊອບທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການຕັດສິນລົງໂທດ ແລະ ເປີດເຜີຍເຂົາບ?
ພຣະເຈົົ້າໄດ້ມອບໝາຍທຸກຄົນທີຶ່ປະຕິບັດຄວາມປະພດຊົົ່ວຊ້າທຸກປະເພດໃນລະຫວ່າງເວລາແຫ່ງການ
ພິພາກສາໄປສະຖານທີຶ່ໆເຕັມໄປດ້ວຍວິນຍານຊົົ່ວ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ວິນຍານຊົົ່ວເຫົົ່ານີົ້ທໍາລາຍຮ່າງກາຍ
ຝ່າຍເນືົ້ອໜັງຂອງພວກເຂົາຕາມໃຈມັກ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ກສົົ່ງກິຶ່ນເໝັນເນົົ່າຂອງຊາກ
ສົບ. ສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜົນກໍາທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບພວກເຂົາ. ພຣະເຈົົ້າຈົດບັນທກຄວາມບາບທຸກຢ່າງ
ຂອງຜູ້ເຊືຶ່ອຈອມປອມທີບ
ຶ່ ໍ່ຊືຶ່ສັດ, ອັກຄະສາວົກປອມ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດພາລະກິດຈອມປອມ; ຫລັງ
ຈາກນັົ້ນ ເມືຶ່ອເຖິງເວລາທີຶ່ເໝາະສົມ ພຣະອົງຈະໂຍນພວກເຂົາໄປຢູ່ທ່າມກາງວິນຍານທີຶ່ສົກກະປົກ,
ປ່ອຍໃຫ້ວິນຍານທີຶ່ສົກກະປົກເຫົົ່ານີົ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາທັງໝົດເປິເປືັ້ອນຢ່າງຕາມໃຈມັກ
ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເກີດໃໝ່ອີກຄັົ້ງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງອີກຈັກເທືຶ່ອ. ຜູ້ໜ້າຊືຶ່ໃຈຄົດ
ເຫົົ່ານັົ້ນ ທີຶ່ໄດ້ເຮັດບລິການໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຈົງຮັກພັກດີເຖິງທີຶ່ສຸດແມ່ນ
ຖືກພຣະເຈົົ້ານັບໃຫ້ຢູ່ກຸ່ມຄົນຊົົ່ວຊ້າ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາຈະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຄົນຊົົ່ວຊ້າ ແລະ
ກາຍເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຄົນທີຶ່ຂາດລະບຽບວິໄນ; ໃນທີຶ່ສຸດ ພຣະເຈົົ້າຈະທໍາລາຍລ້າງພວກເຂົາ.
ພຣະເຈົົ້າປະຖິົ້ມ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈກັບຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຊືຶ່ສັດຕໍ່ພຣະຄຣິດ ຫື ບໍ່ປະກອບສ່ວນຫຍັງ
ດ້ວຍກໍາລັງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເມືຶ່ອຍຸກໄດ້ປ່ຽນແປງໄປ ພຣະອົງຈະທໍາລາຍລ້າງພວກເຂົາທັງໝົດ.
ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກຕໍ່ໄປ, ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເສັົ້ນທາງເຂົົ້າສູ່
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍຈິງໃຈຕໍ່ພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ຖືກບັງຄັບໂດຍສະຖານະການໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕໍ່ພຣະອົງພເປນພິທີ ແມ່ນຈະຖືກນັບໄວ້ກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ເຮັດບລິການສໍາລັບຄົນຂອງພຣະອົງ. ໃນບັນດາ
ມະນຸດເຫົົ່ານັົ້ນ ມີພຽງຈໍານວນນ້ອຍຄົນທີຶ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ ໃນຂະນະທີຶ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຈິບຫາຍ
ໄປພ້ອມກັບຜູ້ທີຶ່ໃຫ້ບລິການທີຶ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ, ພຣະເຈົົ້າຈະນໍາເອົາທຸກຄົນຜູ້ທີຶ່ມີ
ຄວາມຄິດອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັບພຣະເຈົົ້າເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ເຊັົ່ນ: ຜູ້ຄົນ ແລະ ລູກຊາຍ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນທີຶ່ຖືກກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍພຣະເຈົົ້າໃຫ້ເປນປະໂລຫິດ. ພວກເຂົາຈະເປນ
ໝາກຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້
ກໍານົດໄວ້, ພວກເຂົາຈະຖືກນັບໃຫ້ຢູ່ທ່າມກາງຜູບ
້ ໍ່ເຊືຶ່ອ ແລະ ແນ່ນອນ ພວກເຈົົ້າສາມາດ
ຈິນຕະນາການໄດ້ເລີຍວ່າ ຜົນຮັບຂອງພວກເຂົາຈະອອກມາແບບໃດ. ເຮົາໄດ້ເວົົ້າທຸກສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາຄວນ
ເວົົ້າກັບພວກເຈົົ້າໄປແລ້ວ; ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຈົົ້າເລືອກແມ່ນທາງເລືອກຂອງພວກເຈົົ້າເອງ. ສິຶ່ງທີຶ່
ພວກເຈົົ້າຄວນເຂົົ້າໃຈກຄື: ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍລຖ້າສໍາລັບຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດກ້າວທັນພຣະອົງ
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ໄດ້ ແລະ ອຸປະນິໄສຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ມະນຸດຄົນໃດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດ້ວຍຄວາມຈິງ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

18. ຄໍາທໍານາຍທີຶ່ຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີແມ່ນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຖ່າຍທອດໃນເວລານັົ້ນ ໂດຍຜູ້
ປະກາດພຣະທໍາ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ຖືກຂຽນໂດຍຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຊ້, ຮັບເອົາຄວາມປາຖະໜາ; ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈົົ້າເອງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນໄດ້, ມີພຽງແຕ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດເທົົ່າ
ນັົ້ນທີຶ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນເປນທີຶ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າເອງເທົົ່າ
ນັົ້ນທີຶ່ສາມາດທໍາລາຍຕາປະທັບທັງເຈັດ ແລະ ມາຍໜັງສືມ້ວນໄດ້. ເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ: “ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ເຮົາກບໍ່ແມ່ນເຊັົ່ນກັນ, ສະນັົ້ນ ຜູ້ໃດກ້າອະທິບາຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແດ່?
ເຈົົ້າກ້າອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນບ? ເຖິງແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ ເຢເຣມີຢາ, ໂຢຮັນ ແລະ ເອລີຢາ
ຕ້ອງກັບຄືນມາ, ພວກເຂົາກຈະບໍ່ກ້າທົດລອງ ແລະ ອະທິບາຍພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່
ແມ່ນພຣະເມສານ້ອຍ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເມສານ້ອຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດທໍາລາຍຕາປະທັບທັງເຈັດ ແລະ
ມາຍໜັງສືມ້ວນອອກໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດອະທິບາຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງໄດ້”.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

19. ໃນພຣະຄໍາພີ ມັນຖືກຂຽນໄວ້ວ່າ ມີພຽງພຣະເມສານ້ອຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດເປີດຕາປະທັບ
ທັງເຈັດໄດ້. ທົົ່ວຍຸກຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ມີຜູ້ອະທິບາຍເຖິງຂໍ້ພຣະຄໍາພີຫາຍຄົນທ່າມກາງບຸກຄົນທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່
ເຫົົ່ານັົ້ນ ແລະ ແລ້ວເຈົົ້າສາມາດເວົົ້າໄດ້ບວ່າພວກເຂົາທຸກຄົນເປນພຣະເມສານ້ອຍໝົດ? ເຈົົ້າສາມາດ
ເວົົ້າໄດ້ບວ່າການອະທິບາຍຂອງພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ມາຈາກພຣະເຈົົ້າ? ພວກເຂົາເປນພຽງຜູ້
ອະທິບາຍ; ພວກເຂົາບໍ່ມຕ
ີ ົວຕົນຂອງພຣະເມສານ້ອຍ. ພວກເຂົາຈະສົມຄວນເປີດຕາປະທັບທັງເຈັດ
ໄດ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ວ່າດ້ວຍເລືຶ່ອງຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຕົວຕົນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

20. ດວງດາວທັງເຈັດຂອງພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດນັົ້ນແຈ້ງສະຫວ່າງ! ຄຣິສຕະຈັກ
ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະອົງ; ພຣະອົງຈັດຕັົ້ງຜູ້ສົົ່ງຂ່າວຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄຣິສຕະ
ຈັກທັງໝົດກຢູ່ພາຍໃນການຈັດຫາໃຫ້ຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງເປີດກາປະທັບທັງເຈັດອອກ ແລະ
ພຣະອົງເອງນໍາເອົາແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງໄປສູ່ຄວາມ
ສໍາເລັດ. ໜັງສືມ້ວນແມ່ນພາສາທາງແຫ່ງການຄຸມ
້ ຄອງຝ່າຍວິນຍານທີຶ່ລກລັບຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້
ຖືກມາຍອອກ ແລະ ເປີດເຜີຍໂດຍພຣະອົງ!
(ຄັດຈາກ “ບົດທີ 34” ຂອງພາກພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົົ້ນເດີມໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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21. ໃນຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອນໍາໄປສູ່ຍຸກໃໝ່, ປ່ຽນແປງວິທີ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດ. ນີົ້ແມ່ນຫັກການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ. ພຣະອົງກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອກ່າວຈາກມຸມມອງທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະສາມາດເຫັນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິຶ່ງເປນພຣະທໍາທີຶ່ປາກົດໃນເນືົ້ອໜັງ
ແລະ ສາມາດເບິຶ່ງເຫັນສະຕິປນຍາ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຖືກ
ປະຕິບັດເພືຶ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍຂອງການເອົາຊະນະມະນຸດໄດ້ດີຂົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ ແລະ
ກໍາຈັດມະນຸດ ເຊິຶ່ງເປນຄວາມໝາຍທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງການໃຊ້ພຣະທໍາເພືຶ່ອດໍາເນີນພາລະກິດໃນຍຸກ
ແຫ່ງພຣະທໍາ. ຜ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ຜູ້ຄົນມາຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ,
ທາດແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄວນເຂົົ້າເຮັດ. ຜ່ານພຣະທໍາ, ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການ
ເຮັດໃນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາຈະເກີດຜົນຢ່າງສົມບູນ. ຜ່ານພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້, ຜູ້ຄົນຈະຖືກເປີດເຜີຍ, ກໍາຈັດ
ແລະ ທົດລອງ. ຜູ້ຄົນໄດ້ເຫັນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໄດ້ຍິນພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າການມີຢູ່ຈິງ
ຂອງພຣະທໍາເຫົົ່ານີ.ົ້ ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ພວກເຂົາໄດ້ມາເຊືຶ່ອໃນການມີຢູ່ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໃນລິດອໍາ
ນາດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ສະຕິປນຍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ພ້ອມທັງໃນຄວາມຮັກທີຶ່ພຣະອົງມີຕໍ່ມະນຸດ ແລະ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະອົງເພືຶ່ອຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົົ້ນ. ຄໍາວ່າ “ພຣະທໍາ” ອາດເປນສິຶ່ງທີຶ່
ງ່າຍດາຍ ແລະ ທໍາມະດາ, ແຕ່ພຣະທໍາທີຶ່ອອກຈາກປາກຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ສັົ່ນ
ສະເທືອນຈັກກະວານ, ພວກມັນປ່ຽນຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນ, ປ່ຽນແປງແນວຄິດ ແລະ ອຸປະນິໄສເດີມ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປ່ຽນແປງລັກສະນະທີຶ່ໂລກທັງປວງເຄີຍເປນ. ຕະຫອດຍຸກຕ່າງໆ, ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນີົ້ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະອົງທີຶ່ກ່າວແບບນີົ້
ແລະ ມາຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດພົົ້ນແບບນີົ້. ນັບຕັົ້ງແຕ່ນີົ້ຕໍ່ໄປ ມະນຸດຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີົ້ນໍາ
ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູ ແລະ ການສະໜອງໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ຄົນ
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ທ່າມກາງຄໍາສາບແຊ່ງ ແລະ ພອນຈາກພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງກັບມີອີກຫາຍຄົນທີຶ່ມາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນ
ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ ແລະ ພາລະກິດນີົ້ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຫັນແກ່ຄວາມລອດ
ພົົ້ນຂອງມະນຸດ, ເຫັນແກ່ການສໍາເລັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຫັນແກ່ການປ່ຽນແປງ
ພາບລັກເດີມຂອງໂລກແຫ່ງການສ້າງ. ພຣະເຈົົ້າເນລະມິດສ້າງໂລກໂດຍໃຊ້ພຣະທໍາ, ພຣະອົງນໍາພາ
ມະນຸດທົົ່ວຈັກກະວານໂດຍໃຊ້ພຣະທໍາ ແລະ ພຣະອົງເອົາຊະນະ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດພົົ້ນໂດຍ
ໃຊ້ພຣະທໍາ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ, ພຣະອົງກໍ່ຈະໃຊ້ພຣະທໍານໍາໂລກເດີມທັງປວງໄປສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ, ແລ້ວ
ສໍາເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຂອງພຣະອົງ. ຕະຫອດຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ພຣະທໍາ
ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ບັນລຸຜົນໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດສິຶ່ງອັດ
ຈະຈັນ ຫື ສະແດງປະຕິຫານ, ພຽງແຕ່ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງຜ່ານພຣະທໍາເທົົ່ານັົ້ນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກແມ່ນຍຸກແຫ່ງພຣະທໍາ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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22. ຍຸກສຸດທ້າຍກເປນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກກຄືຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ ເຊິຶ່ງບໍ່ແມ່ນ
ຕົວແທນຂອງຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ຫື ຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ນັົ້ນຄືຄວາມຈິງ, ໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍ
ພາລະກິດທັງໝົດໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຈົົ້າເຫັນ. ນີົ້ແມ່ນການ
ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມລກລັບ. ຄວາມເລິກລັບປະເພດນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມມ
ີ ະນຸດຄົນໃດສາມາດເປີດເຜີຍ
ໄດ້. ບໍ່ວ່າຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍໍ່າໃດ, ມັນກຍັງເປນພຽງຄໍາເວົົ້າ
ເທົົ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄໍາພີ. ໃນການອ່ານພຣະຄໍາພີ, ມະນຸດອາດເຂົົ້າໃຈ
ຄວາມຈິງບາງຢ່າງ, ອະທິບາຍພຣະທໍາບາງຂໍ້ ຫື ວິເຄາະຂໍ້ຄວາມບາງຂໍ້ ແລະ ບາງບົດທີຶ່ໂດດເດັົ່ນພຽງ
ເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ເຂົາຈະບໍ່ສາມາດແກະຄວາມໝາຍທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນ, ຍ້ອນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດ
ເຫັນແມ່ນເປນພຽງພຣະທໍາທີຶ່ຕາຍແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນເຫດການກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ແລະ ຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ມະນຸດບໍ່ມີທາງໄຂຄວາມເລິກລັບຂອງພາລະກິດນີົ້ໄດ້. ສະນັົ້ນ ຄວາມເລິກ
ລັບຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີຈຶ່ງເປນຄວາມເລິກລັບທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສດ
ຸ , ເປນຄວາມລີົ້ລັບທີຶ່ສຸດ
ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຢງົ່ ເຖິງໄດ້ທັງໝົດ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ,
ນອກຈາກພຣະອົງເອງຈະອະທິບາຍ ແລະ ເປີດເຜີຍສິຶ່ງນັົ້ນໃຫ້ກັບມະນຸດ; ບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຈະຍັງ
ເປນປິດສະໜາຕໍ່ມະນຸດຕະຫອດໄປ, ເປນຄວາມເລິກລັບທີຶ່ຖືກປົກປິດໄວ້ຕະຫອດໄປ... ພາລະກິດ
ຫົກພັນປີນີົ້ຍິຶ່ງເລິກລັບຫາຍກວ່າຄໍາທໍານາຍທັງໝົດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ. ມັນເປນຄວາມເລິກລັບ
ທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ທີຶ່ສຸດຕັົ້ງແຕ່ການເນລະມິດສ້າງຈົນເຖິງປດຈຸບັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທ່າມກາງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ
ທົົ່ວຍຸກຕ່າງໆສາມາດຢົ່ງເຖິງຄວາມເລິກລັບນັົ້ນໄດ້, ຍ້ອນຄວາມເລິກລັບນີົ້ແມ່ນຈະຖືກເປີດເຜີຍ
ອອກໃນຍຸກສຸດທ້າຍເທົາົ່ ນັົ້ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຖືກເປີດເຜີຍມາກ່ອນ. ຖ້າພວກເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມ
ເລິກລັບນີົ້ໄດ້ ແລະ ຖ້າພວກເຈົົ້າສາມາດຮັບເອົາຄວາມເລິກລັບນີົ້ໄດ້ທັງໝົດ, ແລ້ວບຸກຄົນໃນສາສະ
ໜາທຸກຄົນກຈະຖືກເອົາຊະນະໂດຍຄວາມເລິກລັບນີົ້. ມີພຽງແຕ່ສງິຶ່ ນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ເປນນິມິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່
ທີຶ່ສຸດ; ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດປາຖະໜາຢາກເຂົົ້າໃຈຫາຍທີຶ່ສຸດ ແຕ່ມັນກເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບເຂົາ
ຫາຍທີຶ່ສຸດ. ເມືອ
ຶ່ ພວກເຈົົ້າຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ພວກເຈົົ້າບໍ່ເຂົົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູປະຕິບັດພາລະກິດ
ຫຍັງ ຫື ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດພາລະກິດກ່ຽວກັບຫຍັງ. ຜູ້ຄົນບໍ່ເຂົົ້າໃຈວ່າເປນຫຍັງພຣະເຢໂຮວາຈຶ່ງ
ກໍານົດກົດບັນຍັດ, ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຂໃຫ້ປວງຊົນຮັກສາກົດບັນຍັດ ຫື ເປນຫຍັງພຣະວິຫານຈຶ່ງ
ຖືກສ້າງຂົ້ນ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ຜູ້ຄົນຈະເຂົົ້າໃຈວ່າ ເປນຫຍັງຊາວອິດສະຣາເອນຈຶ່ງຖືກນໍາພາຈາກອີຢບ
ິ
ໄປສູ່ຖິຶ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກໄປສູ່ການາອານ. ຈົນເຖິງປດຈຸບັນ ບັນຫາເຫົົ່ານີົ້ຈຶ່ງ
ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

23. ໃນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດ, ຜົນແມ່ນຖືກບັນລຸຜ່ານພຣະທໍາ. ຜ່ານທາງພຣະທໍາ,
ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ເຂົົ້າໃຈຄວາມເລິກລັບຫາຍຢ່າງ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານຄົນຮຸ່ນ
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ອະດີດ; ຜ່ານທາງພຣະທໍາ, ມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ຜ່ານພຣະທໍາ,
ມະນຸດຈຶ່ງເຂົົ້າໃຈຄວາມເລິກລັບຕ່າງໆທີຶ່ຄົນຮຸ່ນຜ່ານມາບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ ພ້ອມທັງ
ພາລະກິດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ ແລະ ອັກຄະສາວົກໃນອະດີດ ແລະ ຫັກການທີຶ່ພວກເຂົາປະຕິບັດ
ພາລະກິດກລ້ວນແລ້ວແຕ່ຜ່ານທາງພຣະທໍາ; ຜ່ານທາງພຣະທໍາ ມະນຸດຈຶ່ງເຂົົ້າໃຈເຖິງອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ພ້ອມທັງເຂົົ້າໃຈຄວາມກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານຂອງມະນຸດ ແລະ ເຂົາມາຮູ້ຈັກທາດ
ແທ້ຂອງຕົນເອງ. ຜ່ານທາງຂັົ້ນຕອນເຫົົ່ານີົ້ຂອງພາລະກິດ ແລະ ຜ່ານທາງພຣະທໍາທັງໝົດທີຶ່ໄດ້ກ່າວ
ອອກມາ, ມະນຸດຈຶ່ງມາເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ, ເຂົົ້າໃຈພາລະກິດຂອງເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກຄື ເຂົົ້າໃຈອຸປະນິໄສທັງໝົດຂອງພຣະອົງ.
ຄວາມຮູ້ຂອງເຈົົ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸມ
້ ຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຫົກພັນປີຍັງຖືກໄດ້ຮັບຜ່ານ
ທາງພຣະທໍາ. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄິດຜ່ານມາຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດໃນການປະຖິົ້ມແນວ
ຄິດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນກບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພຣະທໍາບ? ໃນຂັົ້ນຕອນທີຶ່ຜ່ານມາ, ພຣະເຢຊູສ້າງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ
ສິຶ່ງອັດສະຈັນ, ແຕ່ໃນຂັນ
ົ້ ຕອນນີົ້ແມ່ນບໍ່ມີໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນໃດໆ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງ
ເຈົົ້າທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ເປີດເຜີຍໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງອັດສະຈັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກບັນລຸຜ່ານ
ທາງພຣະທໍາເຊັົ່ນກັນບ? ສະນັົ້ນ ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໃນຂັົ້ນຕອນນີົ້ຈຶ່ງຢູ່ເໜືອພາລະກິດທີຶ່ອັກຄະສາວົກ
ແລະ ຜູ້ປະກາດພຣະທໍາໃນຍຸກອະດີດປະຕິບັດກັນ. ແມ່ນແຕ່ການທໍານາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທໍາທີຶ່
ໄດ້ທໍານາຍໄວ້ກບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນນີົ້ໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

24. ພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍເປີດເຜີຍພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະເຢຊູ ແລະ
ຄວາມລກລັບທັງໝົດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົົ້າໃຈມັນໄດ້, ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ
ຈຸດຈົບຂອງມະນຸດຊາດ ແລະ ສິົ້ນສຸດພາລະກິດແຫ່ງຄວາມລອດພົົ້ນທັງໝົດທ່າມກາງມະນຸດຊາດ.
ຂັົ້ນຕອນຂອງພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີົ້ຈະນໍາພາທຸກສິຶ່ງໄປສູ່ການສິົ້ນສຸດ. ຄວາມລກລັບທັງໝົດທີຶ່
ມະນຸດບໍ່ເຂົົ້າໃຈຈະໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເພືຶ່ອວ່າມະນຸດຈະໄດ້ຢົ່ງເຖິງຄວາມລກລັບດັົ່ງກ່າວຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງ
ແລະ ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ດ້ວຍວິທີນເີົ້ ທົົ່ານັົ້ນ ມະນຸດຊາດຈຶ່ງຈະສາມາດຖືກຈັດແບ່ງ
ອອກຕາມປະເພດຂອງໃຜມັນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (4)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

25. ຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນໃດກສາມາດມີໄດ້ ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນໃດກສາມາດ
ໄດ້ຮັບຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າຊີວິດແມ່ນສາມາດມາຈາກພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າ ມີ
ພຽງພຣະເຈົົ້າເອງທີຶ່ມີແກ່ນແທ້ຂອງຊີວິດ ແລະ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າເອງທີຶ່ມີຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ. ດ້ວຍ
ເຫດນັົ້ນ ມີພຽງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນບໍ່ເກີດແຫ່ງຊີວິດ ແລະ ເປນບໍ່ນໍໍ້າທີຶ່ມີນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດຫັົ່ງໄຫຢູຕ
່ ະຫອດ
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ເວລາ. ນັບຕັົ້ງແຕ່ພຣະອົງສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະເຈົົ້າໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ພະລັງແຫ່ງຊີວິດ, ປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງທີຶ່ນໍາຊີວິດມາສູ່ມະນຸດ ແລະ ເສຍສະລະຫາຍເພືຶ່ອ
ມະນຸດອາດຈະໄດ້ຮັບຊີວິດ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າພຣະເຈົົ້າເອງເປນຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງເປນ
ຫົນທາງແຫ່ງການຟືັ້ນຟູຊີວິດຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄີຍຂາດໄປຈາກຫົວໃຈຂອງມະນຸດຈັກເທືອ
ຶ່
ແລະ ພຣະອົງອາໄສຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດຕະຫອດເວລາ. ພຣະອົງໄດ້ເປນກໍາລັງຜັກດັນໃນການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງມະນຸດ, ເປນຮາກຖານໃຫ້ກັບການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ເປນແຫ່ງທີຶ່ອຸດົມສົມບູນສໍາ
ລັບການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດຫັງຈາກການກໍາເນີດ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມະນຸດເກີດຂົ້ນໃໝ່ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ມະນຸດສາມາດດໍາລົງໃນທຸກບົດບາດຂອງຊີວິດຂອງເຂົາຢ່າງໜຽວແໜ້ນ . ຍ້ອນອໍານາດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ພະລັງຊີວິດທີຶ່ບໍ່ສາມາດດັບສູນໄດ້ຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດຈຶ່ງສາມາດດໍາລົງຊີວິດ
ສືບຕໍ່ຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນ ເຊິຶ່ງພະລັງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າເປນຮາກຖານໃນການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ
ແລະ ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເສຍສະລະໃນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ມີມະນຸດທໍາມະດາຄົນໃດເຄີຍເສຍສະລະມາກ່ອນ. ພະລັງແຫ່ງ
ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດເອົາຊະນະເໜືອລິດອໍານາດທັງປວງ; ນອກຈາກນັົ້ນ ມັນຍັງຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ລິດອໍານາດໃດໆທັງປວງ. ຊີວິດຂອງພຣະອົງເປນຢູ່ຊົົ່ວນິດນິລັນ, ລິດອໍານາດຂອງພຣະອົງເໜືອທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ພະລັງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະອົງບໍ່ສາມາດຖືກເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ ຫື ກໍາ
ລັງໃດໆຂອງສັດຕູ. ພະລັງແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າມີຢູ່ ແລະ ສ່ອງແສງເປົ່ງປະກາຍໄປທົົ່ວ ບໍ່ວ່າຈະ
ເປນເວລາ ຫື ສະຖານທີຶ່ໃດກຕາມ. ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກອາດໄດ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງ, ແຕ່ຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ຄືເກົົ່າຕະຫອດໄປ. ທຸກສິຶ່ງທຸກຢ່າງຈາກໄປ ແຕ່ຊີວິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຍັງຄົງຢູ່ ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າເປນບໍ່ເກີດແຫ່ງການມີຊີວິດຢູ່ຂອງທຸກຢ່າງ ແລະ ຮາກຖານ
ຂອງການມີຊີວິດຢູຂ
່ ອງພວກມັນ. ຊີວິດຂອງມະນຸດເກີດມາຈາກພຣະເຈົົ້າ, ການມີຢຂ
ູ່ ອງສະຫວັນກ
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ການມີຢູ່ຂອງແຜ່ນດິນໂລກເກີດມາຈາກລິດອໍານາດແຫ່ງຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່
ມີສິຶ່ງໃດທີຶ່ມພ
ີ ະລັງທີຶ່ສາມາດຢູ່ເໜືອອໍານາດການປົກຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີສິຶ່ງໃດທີຶ່ແຂງ
ແກ່ນສາມາດລອດພົົ້ນຈາກຂອບເຂດອໍານາດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີົ້ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເປນ
ໃຜ, ທຸກຄົນຕ້ອງຍອມຢູພ
່ າຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ທຸກຄົນຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຄາໍ
ສັົ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫີກໜີໄປຈາກມືຂອງພຣະອົງໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດມອບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ
ໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

26. ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍນໍາພາຊີວິດ ແລະ ນໍາພາຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງທີຶ່ຍືນນານ
ແລະ ບໍ່ສິົ້ນສຸດ. ຄວາມຈິງນີົ້ແມ່ນເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຊີວິດ ແລະ ມັນເປນເສັົ້ນທາງດຽວທີຶ່
ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຫັນດີນໍາ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາຫົນທາງແຫ່ງ
ຊີວິດທີຶ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍມອບໃຫ້ ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຂອງພຣະເຢຊູຈັກເທືຶ່ອ
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ແລະ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການເຂົົ້າປະຕູຂອງອານາຈັກສະຫວັນຈັກເທືຶ່ອ ຍ້ອນເຈົົ້າເປນທັງຫຸ່ນ ແລະ
ນັກໂທດຂອງປະຫວັດສາດ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ບັງຄັບ, ໂດຍຕົວໜັງສື ແລະ ຖືກ
ປະຫວັດສາດໃສ່ໂສ້ ຈະບໍ່ສາມາດຮັບຊີວິດຈັກເທືຶ່ອ ແລະ ຈະບໍ່ຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຕະຫອດໄປ. ນີົ້
ກຍ້ອນວ່າ ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາມີແມ່ນນໍໍ້າສົກກະປົກທີຶ່ຂັງຢູ່ເປນເວລາຫາຍພັນປີ ແທນທີຶ່ຈະເປນນໍໍ້າ
ແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ຫັງໄຫລມາຈາກບັນລັງ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ບໍ່ໄດ້ຮັບນໍໍ້າແຫ່ງຊີວິດຈະຍັງຄົງເປນສາກສົບ
ຕະຫອດໄປ, ເປນຂອງຫນ
ິົ້ ໃຫ້ກັບຊາຕານ ແລະ ເປນບຸດຊາຍແຫ່ງນະຮົກ. ແລ້ວ ພວກເຂົາຈະ
ສາມາດເຫັນພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຍດຕິດກັບອະດີດ, ພຽງແຕ່ຮັກສາສິງຶ່
ຕ່າງໆຄ້າຍຄືກັບວ່າພວກມັນຍັງບໍ່ເໜັງຕີງເລີຍ ແລະ ບໍ່ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງສະຖານະພາບໃນ
ປດຈຸບັນ ແລະ ປະຖິົ້ມປະຫວັດສາດ, ແລ້ວເຈົົ້າຈະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຢູ່ຕະຫອດເວລາບ? ຂັົ້ນຕອນໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ຄືກັບຄືົ້ນທະເລທີຶ່ຍືຶ່ງຂົ້ນ ແລະ ສຽງຟ້າຮ້ອງທີຶ່ດງັ
ສະນັົ້ນ, ແຕ່ເຈົົ້ານັົ່ງ ແລະ ລຖ້າຄວາມພິນາດໂດຍບໍ່ດີົ້ນຮົນ, ຍດໝັົ້ນໃນຄວາມໂງ່ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່
ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ເຈົົ້າຈະສາມາດຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປນຄົນທີຶ່ຕິດຕາມບາດຍ່າງຂອງພຣະ
ເມສານ້ອຍໄດ້ແນວໃດ? ເຈົົ້າຈະສາມາດພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເຈົົ້າຍດໝັົ້ນວ່າ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເກົົ່າເລີຍໄດ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດມອບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ
ໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

27. ຜູ້ຄົນທີຶ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຊີວິດໂດຍບໍ່ເພິຶ່ງພາຄວາມຈິງທີຶ່ພຣະຄຣິດກ່າວໄວ້ ແມ່ນຄົນທີຶ່
ເປນຕາໜ່າຍທີຶ່ສຸດໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ພຣະຄຣິດນໍາມາໃຫ້
ແມ່ນຄົນທີຶ່ຫົງໃນຄວາມເພີົ້ຝນ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ຄົນທີຶ່ບໍ່ຍອມຮັບພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍຈະຖືກພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງຕະຫອດໄປ. ພຣະຄຣິດເປນປະຕູໃຫ້ມະນຸດເຂົົ້າສູ່ອານາຈັກໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສາມາດອ້ອມຜ່ານພຣະອົງໄປໄດ້. ບໍ່ມີໃຜທີຶ່ສາມາດຖືກພຣະເຈົົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ
ນອກຈາກຜ່ານທາງພຣະຄຣິດ. ເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ເຈົົ້າຕ້ອງຍອມຮັບພຣະທໍາ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງຫົນທາງຂອງພຣະອົງ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຄິດເຖິງພຽງແຕ່ການຮັບພອນ ໃນ
ຂະນະທີຶ່ບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບການສະໜອງຊີວດ
ິ . ພຣະຄຣິດມາໃນຊ່ວງ
ຍຸກສຸດທ້າຍ ເພືຶ່ອວ່າທຸກຄົນທີຶ່ເຊືຶ່ອໃນພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງຊີວິດ. ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການສິົ້ນສຸດຍຸກເກົົ່າ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງເປນເສັົ້ນທາງທີຶ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ . ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບ
ຮູ້ພຣະອົງ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ ເຈົົ້າກ່າວໂທດ, ກ່າວໝິຶ່ນປະໝາດ ຫື ເຖິງກັບຂົົ່ມເຫັງພຣະອົງ, ເຈົາົ້ ກ
ຈະຖືກເຜົາໄໝ້ຕະຫອດໄປຊົົ່ວນິດນິລັນ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າອານາຈັກຂອງພຣະເຈົົ້າຈັກເທືຶ່ອ.
ຍ້ອນພຣະຄຣິດອົງນີົ້ເອງເປນການສະແດງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ການສະແດງຂອງພຣະເຈົົ້າ,
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ຂອງຜູ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄວ້ໃຈໃຫ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຍອມຮັບທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ກະທໍາ, ເຈົົ້າກກ່າວ
ໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ຜົນກໍາທີຶ່ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ກ່າວໝິຶ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະ
ໄດ້ຮັບແມ່ນເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍຕົວມັນເອງຢູແ
່ ລ້ວ. ພ້ອມນີົ້ ເຮົາຂບອກເຈົົ້າວ່າ ຖ້າ
ເຈົົ້າຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ຖ້າເຈົົ້າປະຕິເສດພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ຈະບໍ່ມີໃຜທີຶ່
ສາມາດແບກຮັບຜົນຕາມມາແທນເຈົົ້າໄດ້. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ນັບຕັົ້ງແຕ່ມນ
ືົ້ ີົ້ເປນຕົົ້ນໄປ ເຈົົ້າຈະບໍ່ມີ
ໂອກາດໃນການໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າອີກແລ້ວ; ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົົ້າຈະພະຍາຍາມໄຖ່ຕົນ
ເອງ, ເຈົົ້າກຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົົ້າອີກຕໍ່ໄປ. ຍ້ອນສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າຕໍ່ຕາ້ ນບໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ສິຶ່ງທີຶ່
ເຈົົ້າປະຕິເສດບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ອ່ອນແອ ແຕ່ເປນພຣະຄຣິດ. ເຈົົ້າຮູ້ບວ່າຜົນຕາມມາຈະແມ່ນຫຍັງ?
ເຈົົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດພາດນ້ອຍໆ ແຕ່ເປນການກະທໍາຄວາມຜິດທາງອາຍາທີຶ່ຊົົ່ວຮ້າຍຫາຍ.
ດ້ວຍເຫດນີົ້ ເຮົາຈຶ່ງຂແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນຍິຶ່ງແຂ້ວຂອງເຈົົ້າຕໍ່ໜ້າຄວາມຈິງ ຫື ວິຈານຢ່າງບໍ່
ລະມັດລະວັງ ຍ້ອນມີພຽງແຕ່ຄວາມຈິງເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດນໍາຊີວິດມາໃຫ້ເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງ
ນອກຈາກຄວາມຈິງທີສ
ຶ່ າມາດເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າເກີດໃໝ່ ແລະ ເຫັນໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດມອບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ
ໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

28. ໃນທົົ່ວຈັກກະວານເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ໃນທິດຕາເວັນອອກ, ສຽງ
ຟ້າຮ້ອງດັງໄດ້ປາກົດຂົ້ນຢ່າງບໍ່ສິົ້ນສຸດ, ສັົ່ນສະເທືອນທຸກຊົນຊາດ ແລະ ທຸກນິກາຍ. ມັນແມ່ນສຽງ
ຂອງເຮົາທີຶ່ໄດ້ນໍາພາທຸກຄົນໃນປດຈຸບັນ. ເຮົາເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຖືກເອົາຊະນະດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາ, ໃຫ້
ຕົກລົງສູກ
່ ະແສນີົ້ ແລະ ຍອມຈໍານົນຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ທວງສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຈາກທົົ່ວ
ໂລກ ແລະ ໄດ້ສ້າງມັນຂນ
ົ້ ໃໝ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ. ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ? ຜູ້
ໃດຈະບໍ່ລຖ້າດ້ວຍໃຈຕືຶ່ນເຕັົ້ນໃນການກັບມາຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາຢາກເຫັນການປາກົດ
ຕົວຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດທີຈ
ຶ່ ະບໍ່ຢາກມາສູ່ແສງ
ສະຫວ່າງ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເບິຶ່ງ ບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມຮັົ່ງມີຂອງການາອານ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາການ
ກັບມາຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ນັບຖືພຣະອົງຜູ້ທີຶ່ມີລິດອໍານາດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່? ສຽງຂອງເຮົາຈະແຜ່
ຂະຫຍາຍໄປທົົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ; ເຮົາຈະພົບກັບຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກເລືອກຂອງເຮົາ ແລະ ກ່າວພຣະທໍາຕໍ່ພວກ
ເຂົາຫາຍຂົ້ນ. ເໝືອນດັົ່ງສຽງຟ້າຮ້ອງທີຶ່ດັງສະນັົ່ນສັົ່ນສະເທືອນພູເຂົາ ແລະ ແມ່ນໍໍ້າລໍາທານ, ເຮົາ
ກ່າວພຣະຄໍາຂອງເຮົາຕໍ່ຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ມະນຸດຊາດ. ດັົ່ງນັົ້ນພຣະທໍາທີຶ່ຢູ່ໃນປາກຂອງເຮົາ
ໄດ້ກາຍເປນສົມບັດຂອງມະນຸດ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຖະໜອມພຣະຄໍາຂອງເຮົາ. ສາຍຟ້າ
ແມບຈາກຕາເວັນອອກໄປເຖິງຕາເວັນຕົກ. ພຣະຄໍາຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ມະນຸດລັງເລທີຶ່ຈະຍອມສະຫະ
ພວກມັນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກພົບວ່າພຣະທໍາເຫົົ່ານັົ້ນເປນສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງ, ແຕ່ຊືຶ່ນຊົມຍິນ
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ດີໃນທຸກສິຶ່ງຫາຍຂົ້ນກວ່າເດີມ. ມະນຸດທຸກຄົນຍິນດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ, ສະເຫີມສະຫອງການມາ
ຂອງເຮົາ ເປນຄືກັບວ່າເດັກນ້ອຍຫາກໍ່ເກີດ. ດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະນໍາເອົາມະນຸດທັງປວງມາຢູ່ຕໍ່
ໜ້າຂອງເຮົາ. ຈາກນັົ້ນ ເຮົາຈະເຂົົ້າສູ່ເຊືົ້ອຊາດມະນຸດຢ່າງເປນທາງການ ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາໄດ້ມາ
ນະມັດສະການເຮົາ. ດ້ວຍສະຫງ່າລາສີທີຶ່ເຮົາສ່ອງແສງອອກມາ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ຢູ່ໃນປາກຂອງເຮົາ, ເຮົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມາກົົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແລະ ເຫັນແສງຟ້າແມບສົົ່ງແສງສະຫວ່າງມາຈາກ
ທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາໄດ້ລົງມາຍັງ “ພູເຂົາໝາກກອກ” ແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ.
ພວກເຂົາຈະເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ຢູ່ໂລກນີົ້ມາດົນນານແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງຊາວຢິວອີກຕໍ່ໄປແຕ່ເປນ
ແສງຟ້າແມບແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ. ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຟືັ້ນຄືນຊີບມາດົນນານແລ້ວ ແລະ ໄດ້ພັດພາກຈາກ
ທ່າມກາງມະນຸດ ແລ້ວໄດ້ກັບມາປາກົດຕົວໃໝ່ດ້ວຍສະຫງ່າລາສີໃນທ່າມກາງມະນຸດ. ເຮົາເປນຜູ້ທີຶ່ຖືກ
ເຄົາລົບບູຊາມາຫາຍຍຸກຫາຍສະໄໝກ່ອນໜ້ານີົ້ ແລະ ເຮົາຍັງເປນເດັກນ້ອຍທີຶ່ຖືກຊາວອິດສະຣາເອນ
ປະຖິົ້ມມາຫາຍຍຸກຫາຍສະໄໝກ່ອນໜ້ານີົ້. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຮົາເປນພຣະເຈົົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງ
ສຸດທີຶ່ມີສະຫງ່າລາສີຢ່າງສົມບູນໃນຍຸກປດຈຸບັນ! ໃຫ້ທຸກຄົນມາຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນລັງຂອງເຮົາ ແລະ ເບິຶ່ງໃບ
ໜ້າອັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ, ຟງສຽງຂອງເຮົາ ແລະ ຫຽວເບິຶ່ງການກະທໍາຂອງເຮົາ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມ
ປະສົງທັງໝົດຂອງເຮົາ; ມັນແມ່ນຈຸດສິົ້ນສຸດ ແລະ ຈຸດສູງສຸດຂອງແຜນການຂອງເຮົາ, ພ້ອມທັງເປນ
ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາເພືຶ່ອໃຫ້ທຸກຊົນຊາດນະມັດສະການເຮົາ, ໃຫ້ທຸກພາສາຮັບຮູ້ເຮົາ,
ໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນຍດໝັົ້ນຄວາມເຊືຶ່ອຂອງເຂົາໃນຕົວເຮົາ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນຂົ້ນຢູ່ກັບເຮົາ!
(ຄັດຈາກບົດ “ສຽງຟ້າຮ້ອງທັງເຈັດກໍາລັງທໍານາຍວ່າ ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົົ່ວ
ຈັກກະວານ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

VIII. ມີພ ຽງແ ຕ່ພ ຣະ ເຈົົ້າ ອົງ ດຽວ: ພ ຣະ ເຈົົ້າ ຕຣີເ ອກາ ນ ຸພ າ ບບ ໍ່ມ ີຢ ູ່ຈ ິງ
1. ພຣະເຈົົ້າແມ່ນຜູ້ທີຶ່ປົກຄອງເໜືອທຸກສິຶ່ງ ແລະ ບລິຫານທຸກສິຶ່ງ. ພຣະອົງສ້າງທຸກສິງຶ່ ທີຶ່ມີ,
ພຣະອົງບລິຫານທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມີ, ພຣະອົງປົກຄອງທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມີ ແລະ ພຣະອົງສະໜອງໃຫ້ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ມ.ີ ນັົ້ນ
ຄືສະຖານະພາບຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄືຕົວຕົນຂອງພຣະອົງ. ສໍາລັບທຸກສິຶ່ງ ແລະ ທັງໝົດທີຶ່ເປນ ພ້ອມ
ທັງຕົວຕົນທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນພຣະຜູ້ຊົງສ້າງ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງການຊົງສ້າງທັງມວນ. ນັົ້ນຄື
ຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະອົງເປນເອກະລັກທ່າມກາງທຸກສິຶ່ງ. ບໍ່ມສ
ີ ິຶ່ງໃດໃນສິຶ່ງຊົງສ້າງຂອງ
ພຣະເຈົົ້າ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດ ຫື ໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານສາມາດໃຊ້ວິທີການ ຫື
ຂໍ້ແກ້ຕົວເພືອ
ຶ່ ປອມຕົວເປນ ຫື ແທນທີຶ່ຕົວຕົນ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້, ຍ້ອນວ່າ
ທ່າມກາງທຸກສິຶ່ງ ມີພຽງພຣະອົງທີຶ່ມີຕົວຕົນນີົ້ ທີມ
ຶ່ ີ ອໍານາດ, ສິດອໍານາດ ແລະ ຄວາມສາມາດເພືຶ່ອ
ປົກຄອງເໜືອການຊົງສ້າງ: ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ເປນເອກະລັກຂອງພວກເຮົາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າເອງ, ທີຶ່ເປນເອກະລັກ X” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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2. ຍັງມີຄົນອືຶ່ນໆທີຶ່ເວົົ້າວ່າ “ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງບວ່າ ພຣະເຢຊູເປນພຣະບຸດອັນ
ເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະອົງ?” ພຣະເຢຊູຄືພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ ທີຶ່ພຣະອົງພໃຈເປນຢ່າງ
ຍິຶ່ງ, ສິຶ່ງນີົ້ຖືກກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງຢ່າງແນ່ນອນ. ນັົ້ນຄືການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງ
ເອງ, ແຕ່ຈາກທັດສະນະທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເທົົ່ານັົ້ນ, ພຣະວິນຍານໃນສະຫວັນເປນພະຍານໃຫ້ກັບການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງເອງ. ພຣະເຢຊູຄືການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ບໍ່ແມ່ນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະອົງທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນສະຫວັນ. ເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈບ? ພຣະທໍາຂອງພຣະເຢຊູທີຶ່ກ່າວວ່າ “ເຮົາຢູ່ໃນພຣະ
ບິດາ ແລະ ພຣະບິດາກຢູ່ໃນເຮົາ” ບໍ່ໄດ້ຊີົ້ບອກບວ່າ ທັງສອງພຣະອົງເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວ?
ແລ້ວບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການບັງເກີດເປນມະນຸດບ ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ທັງສອງພຣະອົງຖືກແຍກອອກລະຫວ່າງ
ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ? ໃນຄວາມເປນຈິງແລ້ວ, ພຣະອົງທັງສອງຍັງເປນໜຶ່ງດຽວ; ບໍ່ວ່າໃນ
ກລະນີໃດກຕາມ ນີົ້ຄືການທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງເອງແທ້ໆ. ຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃນ
ຍຸກຕ່າງໆ, ເງືຶ່ອນໄຂຂອງພາລະກິດປ່ຽນແປງ ແລະ ຂັົ້ນຕອນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະອົງ, ນາມທີຶ່ມະນຸດເອີົ້ນພຣະອົງຈຶ່ງແຕກຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. ເມືຶ່ອພຣະອົງລົງມາປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນ
ທໍາອິດຂອງພາລະກິດ, ພຣະອົງພຽງແຕ່ຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເຢໂຮວາເທົົ່ານັົ້ນ, ເຊິຶ່ງເປນຄົນລ້ຽງແກະຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນ. ໃນຂັົ້ນຕອນທີສອງ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະຜູ້ເປນ
ເຈົົ້າ ແລະ ພຣະຄຣິດ. ແຕ່ໃນເວລານັົ້ນ, ພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນກພຽງກ່າວວ່າ ພຣະອົງ
ເປນພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການທີຶ່ພຣະອົງເປນພຣະບຸດອົງດຽວ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງນີແ
ົ້ ມ່ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂົ້ນແທ້ໆ. ພຣະເຈົົ້າຈະສາມາດມີລູກຊາຍພຽງຜູ້ດຽວໄດ້
ແນວໃດ? ແລ້ວພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ກາຍເປນມະນຸດບ? ຍ້ອນພຣະອົງແມ່ນການບັງເກີດເປນມະນຸດ,
ພຣະອົງຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈາກສິງຶ່ ນີົ້ຈຶ່ງເກີດມີຄວາມສໍາພັນ
ລະຫວ່າງພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດ. ທັງໝົດນີົ້ແມ່ນເປນຍ້ອນການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງສະຫວັນ ແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກ. ພຣະເຢຊູອະທິຖານຈາກທັດສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງ. ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ສວມໃສ່ເນືົ້ອ
ໜັງແຫ່ງຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາດັົ່ງກ່າວ, ມັນມາຈາກທັດສະນະຂອງເນືົ້ອທີຶ່ພຣະອົງກ່າວວ່າ:
“ເປືອກນອກຂອງເຮົາແມ່ນເປນຂອງສິຶ່ງຖືກສ້າງ. ຍ້ອນເຮົາສວມໃສ່ເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອເຂົົ້າມາສູ່ໂລກນີົ້,
ບັດນີົ້ ເຮົາຈຶ່ງຫ່າງໄກຈາກສະຫວັນຫາຍ”. ຍ້ອນເຫດຜົນນີົ້, ພຣະອົງຈຶ່ງພຽງແຕ່ສາມາດອະທິຖານ
ຫາພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາຈາກທັດສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງ . ນີົ້ແມ່ນໜ້າທີຶ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ ເປນສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຄວນປະກອບມີ. ມັນບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະອົງ
ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຍ້ອນພຣະອົງອະທິຖານຫາພຣະບິດາຈາກທັດສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງເທົົ່ານັົ້ນ. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະບຸດອັນເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ດີ ນັົ້ນກ
ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງເປນພຽງການບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງກ
ຍັງເປນພຣະວິນຍານຄືເກົົ່າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ບ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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3. ສິຶ່ງນີົ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈົດຈໍາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກປະຖົມມະການ: “ໃຫ້ພວກ
ເຮົາສ້າງມະນຸດໃນຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງພວກເຮົາ ຕາມຄວາມຄ້າຍຄືກັບພວກເຮົາ ”. ເນືຶ່ອງ
ຈາກພຣະເຈົົ້າກ່າວວ່າ “ໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງມະນຸດໃນຮູບລັກສະນະຂອງພວກເຮົາ”, ແລ້ວ “ພວກເຮົາ”
ກບົົ່ງບອກເຖິງສອງບຸກຄົນ ຫື ຫາຍກວ່ານັົ້ນ; ຍ້ອນພຣະອົງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ”, ສະນັົ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີພຽງ
ແຕ່ພຣະເຈົົ້າອົງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ມະນຸດຈຶ່ງເລີຶ່ມຄິດໃນດ້ານທິດສະດີກ່ຽວກັບຕົວຕົນທີຶ່
ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈາກຂໍ້ພຣະທໍາເຫົົ່ານີົ້ຈຶ່ງເກີດມີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ແລ້ວພຣະບິດາເປນຄືແນວໃດ? ພຣະບຸດເປນຄືແນວໃດ? ແລ້ວພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດເປນຄືແນວໃດ? ເປນໄປໄດ້ບວ່າ ມະນຸດຊາດໃນປດຈຸບັນຖືກສ້າງໃນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າ
ສາມອົງທີຶ່ລວມເຂົົ້າກັນເປນອົງດຽວ? ແລ້ວລັກສະນະຂອງມະນຸດຄືກັບພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ຫື
ພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ໃນຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົົ້າ ມະນຸດແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະໃດ? ແນວຄວາມຄິດນີົ້
ຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍແທ້ໆ! ມັນສາມາດພຽງແຕ່ແຍກພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ
ອອກເປນສອງສາມອົງ. ໃນເວລາທີຶ່ໂມເຊຂຽນປະຖົມມະການນັົ້ນ ມັນແມ່ນຫັງຈາກທີມ
ຶ່ ະນຸດຊາດ
ຖືກສ້າງຂົ້ນຫັງຈາກການສ້າງໂລກ. ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນນັົ້ນ, ເມືຶ່ອໂລກເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນ, ໂມເຊຍັງບໍ່ໄດ້ເກີດ.
ແລ້ວໂມເຊກບໍ່ໄດ້ຂຽນພຣະຄໍາພີໃນຕອນນັົ້ນ ຈົນກວ່າເວລາຕໍ່ມາ ເຊິຶ່ງເປນເວລາດົນນານພສົມຄວນ
ທີຶ່ລາວຂຽນພຣະຄໍາພີຂົ້ນ, ແລ້ວລາວຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດ ວ່າຜູທ
້ ເຶ່ີ ວົາົ້ ນັນ
ົ້ ເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນສະຫວັນ?
ລາວບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບວິທີທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ. ໃນພຣະສັນຍາເດີມຂອງພຣະ
ຄໍາພີ, ບໍ່ມີການກ່າວເຖິງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງ
ອົງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ ນັົ້ນກຄື ພຣະເຢໂຮວາ ທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນອິດສະຣາເອນ.
ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນໂດຍພຣະນາມທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຍຸກ, ແຕ່ນີົ້ກບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ ແຕ່ລະພຣະນາມ
ແມ່ນໝາຍເຖິງຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າເປນແບບນີົ້, ແລ້ວມັນຈະບໍ່ມີຫາຍຕົວຕົນຈົນນັບບໍ່ໄດ້
ໃນພຣະເຈົົ້າບ? ສິຶ່ງທີຶ່ຖືກຂຽນໃນພຣະສັນຍາເດີມແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ, ຂັົ້ນຕອນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງສໍາລັບການເລີຶ່ມຕົົ້ນໃນຍຸກແຫ່ງ ພຣະບັນຍັດ. ມັນຄືພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເມືຶ່ອພຣະອົງກ່າວ, ທຸກສິຶ່ງກເປນໄປຕາມນັົ້ນ ແລະ ເມືຶ່ອພຣະອົງສັົ່ງ ທຸກສິຶ່ງກຕັງົ້
ໝັົ້ນ. ບໍ່ມີເມືຶ່ອໃດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາກ່າວວ່າພຣະອົງເປນພຣະບິດາທີຶ່ມາປະຕິບັດພາລະກິດ ຫື ພຣະອົງບໍ່
ເຄີຍທໍານາຍເຖິງພຣະບຸດທີຶ່ຈະມາເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດ. ເມືຶ່ອມາເຖິງເວລາຂອງພຣະເຢຊູ, ກມີ
ພຽງແຕ່ກ່າວວ່າ ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງ, ບໍ່ແມ່ນ ນັົ້ນຄືພຣະບຸດ
ທີຶ່ໄດ້ສະເດັດມາ. ເພາະວ່າຍຸກຕ່າງໆບໍ່ຄືກັນ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເອງປະຕິບັດກຍັງແຕກຕ່າງ
ກັນ, ພຣະອົງຈຶ່ງຈໍາເປນຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງພາຍໃນຂອບເຂດທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດ້ວຍ
ເຫດນີົ້, ຕົວຕົນທີພ
ຶ່ ຣະອົງສະແດງອອກມາຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນອີກດ້ວຍ. ມະນຸດເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະເຢໂຮວາ
ເປນພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູ, ແຕ່ສງິຶ່ ນີົ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍພຣະເຢຊູເລີຍ ຜູ້ທີຶ່ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່
ເຄີຍຖືກຈໍາແນກວ່າເປນພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດ; ເຮົາ ແລະ ພຣະບິດາທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນເປນໜຶ່ງດຽວ
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ກັນ. ພຣະບິດາຢູ່ໃນເຮົາ ແລະ ເຮົາກຢູ່ໃນພຣະບິດາ; ເມືຶ່ອມະນຸດເຫັນພຣະບຸດ, ພວກເຂົາກກໍາລັງ
ເຫັນພຣະບິດາໃນສະຫວັນ”. ເມືຶ່ອທຸກສິຶ່ງຖືກກ່າວອອກມາ ເຖິງຈະເປນພຣະບິດາ ຫື ພຣະບຸດ, ທັງ
ສອງພຣະອົງກເປນພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນ, ບໍ່ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປນຕົວຕົນທີຶ່ແຍກກັນ. ເມືຶ່ອ
ມະນຸດພະຍາຍາມອະທິບາຍ, ເລືຶ່ອງຕ່າງໆກຊັບຊ້ອນໄປດ້ວຍແນວຄິດກ່ຽວກັບຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ
ພ້ອມທັງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ. ເມືຶ່ອມະນຸດກ່າວເຖິງຕົວຕົນ
ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສິຶ່ງນີົ້ບໄໍ່ ດ້ການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົົ້າເປນວັດຖຼຸບ? ມະນຸດເຖິງກັບຈັດລະດັບຕົວຕົນໃຫ້
ເປນທີໜຶ່ງ, ທີສອງ ແລະ ທີສາມ; ສິງຶ່ ເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ, ບໍ່
ສົມຄວນແກ່ການອ້າງເຖິງ ແລະ ບໍ່ເປນຈິງທັງສິົ້ນ! ຖ້າເຈົົ້າຖາມເຂົາວ່າ “ມີພຣະເຈົົ້າຈັກອົງ?” ເຂົາຈະ
ຕອບວ່າ ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບທີຶ່ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ແທ້ຈິງໜຶ່ງດຽວ. ຖ້າເຈົົ້າຖາມຕໍ່ໄປວ່າ “ແມ່ນໃຜຄືພຣະບິດາ?” ເຂົາກຈະຕອບວ່າ
“ພຣະບິດາເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ; ພຣະອົງຄວບຄຸມທຸກສິຶ່ງຢ່າງ ແລະ ເປນ
ເຈົົ້ານາຍຂອງສະຫວັນ”. “ແລ້ວພຣະເຢໂຮວາແມ່ນພຣະວິນຍານບ?” ເຂົາກຈະຕອບວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ!”
ແລ້ວຖ້າເຈົົ້າຖາມເຂົາວ່າ “ແມ່ນໃຜຄືພຣະບຸດ?” ເຂົາກຈະຕອບວ່າ ແນ່ນອນ ພຣະເຢຊູເປນພຣະບຸດ.
“ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືເລືອ
ຶ່ ງລາວຂອງພຣະເຢຊູ? ພຣະອົງມາຈາກໃສ?” ເຂົາກຈະຕອບວ່າ “ພຣະເຢຊູ
ເກີດຂົ້ນໂດຍມາຣິອາຜ່ານທາງການປະຕິສົນທິຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ”. ແລ້ວແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານເຊັົ່ນກັນບ? ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເປນຕົວແທນໃຫ້
ກັບພຣະວິນຍານບລິສຸດເຊັົ່ນກັນບ? ພຣະເຢໂຮວາເປນພຣະວິນຍານ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະເຢຊູກເຊັົ່ນກັນ. ປດຈຸບັນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງເວົົ້າເລີຍວ່າຍັງເປນພຣະວິນຍານ;
ທັງສາມພຣະອົງສາມາດເປນຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງໄດ້ແນວໃດ? ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແທ້ໆບ ທີຶ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານຈາກທັດສະນະທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ? ເມືອ
ຶ່ ເປນ
ດັົ່ງນັົ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວຕົນຕ່າງໆ. ພຣະເຢຊູຖືກປະຕິສົນທິໂດຍພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເປນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງແນ່ນອນ.
ໃນຂັົ້ນຕອນທໍາອິດຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢໂຮວາປະຕິບັດ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ຫື ບໍ່
ປາກົດຕໍ່ມະນຸດ. ສະນັົ້ນ ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຫັນການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງ. ບວ
ໍ່ ່າພຣະອົງຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍໍ່າ
ໃດ ແລະ ສູງສົົ່ງສໍໍ່າໃດກຕາມ, ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະວິນຍານ, ພຣະເຈົົ້າເອງຜູ້ທີຶ່ສ້າງມະນຸດໃນຕອນ
ຕົົ້ນ. ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພຣະອົງກ່າວຕໍ່ມະນຸດຈາກທ່າມກາງກ້ອນເມກ
ເຊິຶ່ງເປນພຽງພຣະວິນຍານເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜເປນພະຍານເຖິງການປາກົດຕົວຂອງພຣະອົງ. ມີແຕ່
ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ເມືຶ່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ບັງເກີດເປນມະນຸດໃນຢູ
ດາຍ, ມະນຸດຈຶ່ງເຫັນຮູບຮ່າງຂອງການບັງເກີດເປນມະນຸດໃນລັກສະນະຂອງຊາວຢິວເປນຄັົ້ງທໍາອິດ.
ບໍ່ມີແມ່ນຫຍັງທີກ
ຶ່ ່ຽວກັບພຣະເຢໂຮວາໃນຕົວພຣະອົງ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະອົງຖືກປະຕິສົນທິ
ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ນັົ້ນກຄື ຖືກປະຕິສົນທິໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາເອງ ແລະ
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ພຣະເຢຊູກຍັງບັງເກີດເປນຕົວຕົນຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດເຫັນໃນຕອນທໍາອິດ
ແມ່ນພຣະວິນຍານບລິສຸດລົງມາດັົ່ງນົກເຂົາທີຶ່ເທິງພຣະເຢຊູ; ບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານທີຶ່ຈໍາກັດຕໍ່ພຣະເຢຊູ,
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມເປນພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢຊູສາມາດແຍກອອກ
ຈາກພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ບ? ຖ້າພຣະເຢຊູເປນພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດກ
ເປນພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແລ້ວພຣະອົງທັງສອງຈະສາມາດກາຍເປນໜຶ່ງດຽວໄດ້ແນວໃດ?
ພາລະກິດຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຖ້າເປນແບບນັົ້ນ. ພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນພຣະເຢຊູ, ພຣະວິນຍານ
ທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຢໂຮວາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນໜຶ່ງດຽວກັນ. ມັນສາມາດ
ເອີົ້ນໄດ້ວ່າ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພຣະວິນຍານທີຶ່ຮຸນແຮງຂົ້ນເຈັດເທົົ່າ
ແລະ ພຣະວິນຍານຄຸ້ມຄອງທຸກສິຶ່ງ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງ.
ພຣະອົງສາມາດສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທໍາລາຍມັນໂດຍເຮັດໃຫ້ນໍໍ້າຖ້ວມແຜ່ນດິນໂລກ; ພຣະອົງສາ
ມາດໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງສາມາດເອົາຊະນະ ແລະ ທໍາລາຍ
ມະນຸດຊາດທັງປວງ. ພາລະກິດນີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖກ
ື ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນ
ການໄດ້ໂດຍຕົວຕົນໃດໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອແທນໃຫ້ພຣະອົງ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງແມ່ນຖືກ
ເອີົ້ນດ້ວຍນາມຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ພຣະເຢຊູ ພ້ອມທັງອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ພຣະອົງ
ເປນພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ ແລະ ພຣະຄຣິດ. ພຣະອົງຍັງສາມາດກາຍເປນບຸດມະນຸດໄດ້ອີກ. ພຣະອົງຢູ່ໃນ
ສະຫວັນ ແລະ ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກອີກດ້ວຍ; ພຣະອົງຢູ່ເໜືອຈັກກະວານ ແລະ ທ່າມກາງຝູງຊົນ.
ພຣະອົງເປນເຈົົ້ານາຍໜຶ່ງດຽວຂອງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ! ຕັົ້ງແຕ່ເວລາແຫ່ງການເນລະມິດ
ສ້າງຈົນເຖິງປດຈຸບັນ, ພາລະກິດນີົ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ບໍ່ວ່າຈະເປນ
ພາລະກິດທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ຫື ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ, ທຸກຢ່າງແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ
ເອງ. ສິຶ່ງຖືກສ້າງທັງປວງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຫວັນ ຫື ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນກໍາມືທມ
ີຶ່ ີລິດ
ທານຸພາບສູງສຸດຂອງພຣະອົງ; ທຸກສິຶ່ງນີແ
ົ້ ມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ຄົນອືຶ່ນບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດແທນພຣະອົງໄດ້. ໃນສະຫວັນ, ພຣະອົງເປນພຣະວິນຍານ ແຕ່ຍັງຄົງເປນພຣະເຈົົ້າເອງ;
ທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງເປນເນືົ້ອໜັງ ແຕ່ຍັງຄົງເປນພຣະເຈົົ້າເອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງຈະຖືກເອີົ້ນ
ຫາຍຮ້ອຍຫາຍພັນຊືຶ່, ພຣະອົງກຍັງເປນພຣະອົງເອງ, ເປນການສໍາແດງອອກໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງ. ການໄຖ່ບາບມະນຸດຊາດທັງປວງຜ່ານການຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ ກເປນ
ພາລະກິດໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ ແລະ ການປະກາດຕໍ່ບັນດາປະຊາຊາດ ແລະ ແຜ່ນດິນ
ທັງໝົດໃນລະຫວ່າງຍຸກສຸດທ້າຍເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຕະຫອດເວລາ ພຣະເຈົົ້າພຽງສາມາດຖືກເອີົ້ນໄດ້ວ່າ ອົງ
ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າແທ້ຈິງໜຶ່ງດຽວ, ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຄຸ້ມຄອງສັບພະສິຶ່ງທັງປວງ. ຕົວຕົນ
ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ຈິງ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ຈະມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ມີພຽງພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ແລະ ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ!
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ບ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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4. ຫັງຈາກຄວາມຈິງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ, ມະນຸດກໍ່ເຊືຶ່ອວ່າໃນສະຫວັນແມ່ນ
ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ພຣະບິດາ, ແຕ່ຍັງມີພຣະບຸດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ພຣະວິນຍານ. ນີົ້ຄືແນວຄິດຕາມປະເພນີ
ທີຶ່ມະນຸດມີ ຄືມີພຣະເຈົົ້າແບບນີົ້ທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ: ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບທີຶ່ເປນພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ
ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ມະນຸດຊາດທັງປວງມີແນວຄິດເຫົົ່ານີົ້: ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະເຈົົ້າອົງດຽວ,
ແຕ່ປະກອບມີສາມພາກສ່ວນ ເຊິຶ່ງທຸກຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຝງເລິກຢ່າງໜ້າເສົົ້າໃຈຢູ່ກັບແນວຄິດດັົ່ງເດີມຖື
ວ່າມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ມີພຽງແຕ່ສາມສ່ວນເຫົົ່ານັົ້ນລວມກັນເປນໜຶ່ງ
ເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງຈະເປນພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ. ຫາກປາສະຈາກພຣະບິດາບລິສຸດ, ພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ສົມບູນ. ໃນ
ທໍານອງດຽວກັນ, ພຣະເຈົາົ້ ກຈະບໍ່ສົມບູນເຊັົ່ນກັນ ຖ້າປາສະຈາກພຣະບຸດ ຫື ພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ໃນແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າ ພຣະບິດາພຽງອົງດຽວ ຫື ພຣະບຸດພຽງອົງດຽວ ບໍ່
ສາມາດຖືວ່າເປນພຣະເຈົົ້າໄດ້. ມີພຽງແຕ່ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດຮ່ວມກັນ
ເທົົ່ານັົ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າເປນພຣະເຈົົ້າເອງ. ບັດນີົ້ ຜູ້ເຊືຶ່ອສາສະໜາທຸກຄົນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຜຕ
ູ້ ິດຕາມ
ແຕ່ລະຄົນທີຶ່ຢູ່ທ່າມກາງພວກເຈົົ້າ ແມ່ນມີຄວາມເຊືຶ່ອແບບນີົ້. ແຕ່ສໍາລັບເລືຶ່ອງທີຶ່ວ່າ ຄວາມເຊືຶ່ອນີົ້
ຖືກຕ້ອງ ຫື ບໍ່ນັົ້ນ, ບໍ່ມໃີ ຜສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ຍ້ອນພວກເຈົົ້າສັບສົນກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງຂອງພຣະເຈົາົ້
ເອງຢູ່ສະເໝີ. ເຖິງແມ່ນສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຄືແນວຄິດ, ພວກເຈົົ້າກບໍ່ຮູ້ວ່າ ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ຖືກ ຫື ຜິດ, ຍ້ອນວ່າພວກ
ເຈົົ້າຖືກກະທົບໂດຍແນວຄິດທາງສາສະໜາຢ່າງຮຸນແຮງເກີນໄປ. ພວກເຈົົ້າໄດ້ຮັບເອົາແນວຄິດຕາມ
ປະເພນີຂອງສາສະໜາຫາຍເກີນໄປ ແລະ ພິດນີົ້ກໄດ້ຊມລົງເລິກເຂົົ້າພາຍໃນຕົວພວກເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ,
ໃນເລືຶ່ອງນີົ້ເຊັົ່ນກັນ ພວກເຈົົ້າແມ່ນໄດ້ຍອມຈໍານົນຕໍ່ອິດທິພົນທີຶ່ເປນອັນຕະລາຍນີົ້, ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າຕຣີ
ເອການຸພາບບໍ່ມີຢູ່ຈິງແທ້ ໆ. ນັົ້ນກຄື ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບທີຶ່ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດນັົ້ນບໍ່ມີຢູ່ຈິງແທ້ໆ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີລ
ົ້ ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນແນວຄິດຕາມປະເພນີຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງມະນຸດ . ຕະຫອດຫາຍສັດຕະວັດ , ມະນຸດໄດ້ເຊືຶ່ອ
ໃນພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບນີົ້, ເນລະມິດຂົ້ນຈາກແນວຄິດທີຶ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ປັ້ນແຕ່ງ
ຂົ້ນໂດຍມະນຸດ ແລະ ເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ຕະຫອດເວລາຫາຍປີທີຶ່ຜ່ານມາ, ມີຜູ້
ອະທິບາຍພຣະຄໍາພີຫາຍຄົນທີຶ່ໄດ້ອະທິບາຍ “ຄວາມໝາຍແທ້ຈິງ” ຂອງພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບ,
ແຕ່ການອະທິບາຍດັົ່ງກ່າວກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບວ່າມີຕົວຕົນສາມຢ່າງທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ
ຮ່າງກາຍດຽວແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ຊດ
ັ ເຈນ ແລະ ຜູ້ຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ສັບສົນກັບ “ໂຄງສ້າງ”
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີມະນຸດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຄົນໃດເຄີຍອະທິບາຍໄດ້ຢ່າງລະອຽດ; ການອະທິບາຍສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນພຽງຜ່ານມາດຕະຖານໃນເລືຶ່ອງຂອງການໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ບົດຄວາມ, ແຕ່ບມ
ໍ່ ີມະນຸດແມ່ນແຕ່
ຄົນດຽວທີຶ່ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍນີົ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນສົມບູນ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈົົ້າຕຣີ
ເອການຸພາບທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດນັົ້ນແມ່ນບໍ່ມີຈິງແທ້ໆ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ບ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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5. ຖ້າມີຜູ້ໃດກຕາມໃນທ່າມກາງພວກເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ຈິງຢ່າງ
ແນ່ນອນ, ແລ້ວໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວທີຶ່ຢູ່ໃນສາມຕົວຕົນນີົ້ແມ່ນຫຍັງແທ້ໆ. ແມ່ນ
ຫຍັງຄືພຣະບິດາບລິສຸດ? ພຣະບຸດແມ່ນຫຍັງ? ພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນຫຍັງ? ພຣະເຢໂຮວາ
ແມ່ນພຣະບິດາບລິສຸດບ? ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດບ? ແລ້ວພຣະວິນຍານບລິສຸດເດ? ພຣະບິດາບໍ່
ແມ່ນພຣະວິນຍານບ? ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະບຸດບໍ່ແມ່ນພຣະວິນຍານເຊັົ່ນກັນບ? ພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດບ? ພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາໃນເວລາ
ນັົ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຄືກັນກັບພຣະເຢຊູບ? ພຣະເຈົົ້າສາມາດມີພຣະວິນຍານໄດ້
ຈັກອົງ? ອີງຕາມຄໍາອະທິບາຍຂອງເຈົົ້າ, ສາມຕົວຕົນທີຶ່ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດແມ່ນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ; ຖ້າເປນແບບນີົ້ ແລ້ວກມີພຣະວິນຍານສາມອົງ, ແຕ່ການ
ມີພຣະວິນຍານສາມອົງແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າມີພຣະເຈົົ້າສາມອົງ. ສິງຶ່ ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ແທ້ຈິງໜຶ່ງດຽວ; ພຣະເຈົົ້າປະເພດນີົ້ຈະຍັງສາມາດມີແກ່ນແທ້ໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້
ແນວໃດ? ຖ້າເຈົົ້າຍອມຮັບວ່າ ມີແຕ່ພຣະເຈົົ້າພຽງໜຶ່ງດຽວ, ແລ້ວພຣະອົງຈະສາມາດມີລູກຊາຍ
ແລະ ເປນບິດາໄດ້ແນວໃດ? ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນແນວຄິດຂອງເຈົົ້າບ? ມີພຣະເຈົົ້າ
ພຽງໜຶ່ງດຽວ, ມີພຽງຕົວຕົນໜຶ່ງດຽວໃນພຣະເຈົົ້າອົງນີົ້ ແລະ ມີພຽງພຣະວິນຍານອົງດຽວ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ດັົ່ງທີຶ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນພຣະຄໍາພີວ່າ “ມີພຣະວິນຍານບລິສຸດພຽງໜຶ່ງດຽວ ແລະ
ມີພຣະເຈົົ້າພຽງໜຶ່ງດຽວ”. ບໍ່ວ່າພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດທີຶ່ເຈົົ້າກ່າວເຖິງນັົ້ນມີຢູ່ຈິງ ຫື ບ,ໍ່ ໃນທີສ
ຶ່ ຸດ
ແລ້ວກມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົາົ້ ໜຶ່ງດຽວ ແລະ ແກ່ນແທ້ແທ້ຂອງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອກເໍ່ ປນແກ່ນແທ້ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ພຣະເຈົົ້າ
ເປນພຣະວິນຍານ, ແຕ່ພຣະອົງສາມາດກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ດໍາລົງຊີວດ
ິ ທ່າມກາງມະນຸດ ພ້ອມທັງ
ຢູ່ເໜືອສິຶ່ງທັງປວງ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງປົກຄຸມທຸກສິຶ່ງ ແລະ ຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ. ພຣະອົງສາມາດ
ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ຢູ່ທວ
ົົ່ ທັງຈັກກະວານໃນເວລາດຽວກັນ. ໃນເມືຶ່ອທຸກຄົນເວົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າ
ເປນພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວທີຶ່ແທ້ຈິງ, ດັົ່ງນັົ້ນກຈະມີພຽງພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວ ເຊິຶ່ງບໍ່ມີໃຜສາມາດແບ່ງແຍກ
ອອກໄດ້ຕາມອໍາເພີໃຈ! ພຣະເຈົົ້າເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ມີອົງດຽວເທົົ່ານັົ້ນ; ແລະ
ນັົ້ນກແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າເປນຄືດັົ່ງເຈົົ້າເວົົ້າວ່າ ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ແລ້ວພວກອົງທັງສາມບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າສາມອົງບ? ພຣະວິນຍານບລິສຸດເປນ
ເລືຶ່ອງໜຶ່ງ, ພຣະບຸດອີກເລືຶ່ອງໜຶ່ງ ແລະ ພຣະບິດາກເປນອີກເລືຶ່ອງໜຶ່ງ. ຕົວຕົນຂອງທັງສາມພຣະອົງ
ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງທັງສາມກແ
ໍ່ ຕກຕ່າງກັນ. ແລ້ວທັງສາມພຣະອົງຈະ
ເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວໄດ້ແນວໃດ? ພຣະວິນຍານບລິສຸດເປນພຣະວິນຍານ; ສິຶ່ງນີົ້ງ່າຍ
ສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ຈະເຂົົ້າໃຈ. ຖ້າເປນແບບນີົ້, ແລ້ວພຣະບິດາກຍິຶ່ງເປນພຣະວິນຍານຫາຍກວ່າ. ພຣະອົງ
ບໍ່ເຄີຍລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ບໍ່ເຄີຍກາຍເປນເນືົ້ອໜັງຈັກເທືຶ່ອ; ພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເຢໂຮ
ວາທີຶ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະອົງເປນພຣະວິນຍານເຊັົ່ນກັນຢ່າງແນ່ນອນ. ແລ້ວແມ່ນຫຍັງ
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ຄືຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະອົງ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ມັນແມ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະ
ບິດາ ແລະ ພຣະບຸດບ? ຫື ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະບິດາບ? ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະວິນຍານແຕ່ລະອົງຄືກັນບ? ຫື ພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນ
ເຄືຶ່ອງມືຂອງພຣະບິດາບ? ຈະສາມາດອະທິບາຍສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ແນວໃດ? ແລ້ວແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສໍາພັນ
ລະຫວ່າງພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ມັນເປນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະວິນຍານສອງອົງ
ບ ຫື ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານ? ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນເລືຶ່ອງທີຶ່ບໍ່ມຄ
ີ ໍາ
ອະທິບາຍ! ຖ້າທັງສາມພຣະອົງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວ, ແລ້ວຈະບໍ່ມີການເວົົ້າເຖິງ
ສາມຕົວຕົນ, ຍ້ອນທັງສາມພຣະອົງມີພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວ. ຖ້າທັງສາມພຣະອົງມີຕົວຕົນທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ, ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງທັງສາມພຣະອົງກຈະມີກໍາລັງທີຫ
ຶ່ າກຫາຍ ແລະ ທັງສາມພຣະອົງ
ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວໄດ້. ແນວຄິດທີຶ່ວ່າ ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທີຶ່ສດ
ຸ ! ສິຶ່ງນີົ້ເປນການແບ່ງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ແຍກພຣະອົງ
ອອກເປນສາມຕົວຕົນ ເຊິຶ່ງແຕ່ລະຕົວຕົນກມີສະຖານະ ແລະ ພຣະວິນຍານ; ແລ້ວພຣະອົງຈະຍັງ
ສາມາດເປນພຣະວິນຍານໜຶ່ງດຽວ ແລະ ພຣະເຈົົ້າໜຶ່ງດຽວໄດ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ບ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ຍັງມີບາງຄົນອາດເວົົ້າວ່າ “ພຣະບິດາກຄືພຣະບິດາ; ພຣະບຸດກຄືພຣະບຸດ; ພຣະວິນຍານ
ບລິສຸດກຄືພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດ ທັງສາມພຣະອົງກຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປນໜຶ່ງດຽວ”.
ແລ້ວເຈົົ້າຄວນເຮັດໃຫ້ທັງສາມພຣະອົງເປນໜຶ່ງດຽວແນວໃດ? ພຣະບິດາ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ຈະສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ເປນໜຶ່ງດຽວໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າທັງສອງພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າສອງອົງໂດຍທໍາ
ມະຊາດ, ແລ້ວບໍ່ວ່າທັງສອງພຣະອົງຈະຖືກຮ່ວມເຂົົ້າກັນແນວໃດກຕາມ, ທັງສອງພຣະອົງກຈະຍັງບໍ່
ເປນສອງສ່ວນຄືເກົົ່າບ? ເມືຶ່ອເຈົົ້າເວົົ້າກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ທັງສອງພຣະອົງເປນໜຶ່ງດຽວກັນ, ນັົ້ນບໍ່
ແມ່ນເປນການຮວມສອງພາກສ່ວນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົົ້າເປນໜຶ່ງດຽວບ? ແຕ່ວ່າ ພຣະອົງທັງສອງບໍ່
ແມ່ນສອງພາກສ່ວນ ກ່ອນທີຶ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນບ? ວິນຍານແຕ່ລະຕົນແມ່ນມີແກ່ນແທ້ທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ວິນຍານສອງຕົນບໍ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ເປນໜຶ່ງດຽວໄດ້. ວິນຍານບໍ່ແມ່ນວັດຖຼຸ ແລະ
ບໍ່ຄືສິຶ່ງອືຶ່ນໃດໃນໂລກແຫ່ງວັດຖຼຸ. ດັົ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫັນ, ພຣະບິດາຄືພຣະວິນຍານອົງໜຶ່ງ, ອີກອົງໜງຶ່
ແມ່ນພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນອີກອົງໜຶ່ງ, ແລ້ວພຣະວິນຍານສາມອົງຈະຮວມ
ເຂົົ້າກັນຄືກັບເອົານໍໍ້າສາມແກ້ວມາຮວມກັນເປນແກ້ວດຽວ. ແລ້ວນັົ້ນບໍ່ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ສາມ
ກາຍເປນໜຶ່ງບ? ນີົ້ແມ່ນການອະທິບາຍທີຶ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໂງ່ຈ້າແທ້ໆ! ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການແຍກພຣະເຈົົ້າ
ອອກຈາກກັນບ? ພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປນໜຶ່ງດຽວໄດ້
ແນວໃດ? ທັງສາມພຣະອົງບໍ່ແມ່ນສາມສ່ວນ ເຊິຶ່ງແຕ່ລະສ່ວນມີທໍາມະຊາດແຕກຕ່າງກັນບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ບ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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7. ເມືຶ່ອພຣະເຢຊູເອີົ້ນຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ ດ້ວຍນາມຂອງພຣະບິດາເມືຶ່ອພຣະອົງ
ອະທິຖານ, ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນເກີດຂົ້ນໃນທັດສະນະຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງເທົົ່ານັົ້ນ, ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ສວມໃສ່ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ສາມັນ ແລະ ທໍາມະດາ ແລະ ມີສງິຶ່ ປົກຫຸ້ມພາຍນອກຄືກັບສິຶ່ງທີຶ່
ຖືກສ້າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃນພຣະອົງເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ, ລັກສະນະພາຍນອກ
ຂອງພຣະອົງກຍັງເປນມະນຸດທໍາມະດາ; ເວົົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກຄື ພຣະອົງໄດ້ກາຍມາເປນ “ບຸດມະນຸດ” ທີຶ່
ມະນຸດທັງປວງ ລວມເຖິງພຣະເຢຊູເອງ ໄດ້ເວົົ້າໄວ້. ເນືຶ່ອງຈາກວ່າ ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນວ່າບຸດມະນຸດ,
ພຣະອົງກເປນມະນຸດ (ບໍ່ວ່າຜູ້ຊາຍ ຫື ແມ່ຍິງ, ໃນກລະນີໃດກຕາມແມ່ນເປນບຸກຄົນມີເປືອກນອກ
ຂອງມະນຸດ) ທີຶ່ເກີດໃນຄອບຄົວທໍາມະດາຂອງຜູຄ
້ ົນສາມັນ. ສະນັົ້ນ ພຣະເຢຊູທີຶ່ເອີົ້ນຫາພຣະເຈົົ້າຢູ່
ໃນສະຫວັນ ໂດຍນາມຂອງພຣະບິດານັົ້ນ ກຄືກັນກັບທີຶ່ພວກເຈົົ້າເອີົ້ນພຣະອົງວ່າພຣະບິດາໃນຕອນ
ທໍາອິດ; ພຣະອົງເຮັດແບບນັົ້ນແມ່ນຈາກທັດສະນະຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງ. ພວກເຈົົ້າຍັງຈືຶ່ຄໍາ
ອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູສອນພວກເຈົົ້າໃຫ້ທ່ອງຈໍາບ? “ພຣະບິດາຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍ ຜູ້ທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ...” ພຣະອົງຂໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນດ້ວຍນາມ
ຂອງພຣະບິດາ. ແລ້ວໃນເມືຶ່ອພຣະເຢຊູກເອີົ້ນພຣະອົງວ່າພຣະບິດາເຊັົ່ນກັນ, ພຣະອົງເອີົ້ນຈາກ
ທັດສະນະຂອງຄົນໜຶ່ງທີມ
ຶ່ ີຖານະເທົົ່າທຽມກັບພວກເຈົົ້າ. ແລ້ວຍ້ອນພວກເຈົົ້າເອີົ້ນຫາພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່
ໃນສະຫວັນດ້ວຍນາມພຣະບິດາ, ພຣະເຢຊູກໍ່ເຫັນພຣະອົງເອງມີຖານະເທົົ່າກັບພວກເຈົົ້າ ແລະ ໃນ
ຖານະມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້ (ນັົ້ນກຄື ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ). ຖ້າພວກ
ເຈົົ້າເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າວ່າ ພຣະບິດາ, ນີົ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ພວກເຈົົ້າເປນສິຶ່ງຖືກສ້າງບ? ບໍ່ວ່າສິດອໍານາດ
ຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນັົ້ນຈະຍິຶ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດກຕາມ, ກ່ອນທີຶ່ຈະຖືກຄງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ, ພຣະອົງກເປນພຽງບຸດມະນຸດຄົນໜຶ່ງເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງປົກຄອງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ (ນັນ
ົ້ ກຄື
ພຣະເຈົົ້າ) ແລະ ເປນໜຶ່ງໃນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນໃນແຜ່ນດິນໂລກ, ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດສໍາ
ເລັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທືຶ່ອ. ສະນັົ້ນ, ການທີພ
ຶ່ ຣະອົງເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນວ່າ ພຣະບິດາ
ກເປນຄວາມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອຟງຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ. ການທີຶ່ພຣະອົງເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າ (ນັົ້ນ
ກຄື ພຣະວິນຍານທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ) ໃນລັກສະນະນັົ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ ພຣະອົງເປນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ. ກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປນພຽງແຕ່ຍ້ອນທັດສະນະ
ຂອງພຣະອົງແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ແມ່ນວ່າພຣະອົງມີຕົວຕົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການມີຢູ່ຂອງຕົວຕົນທີແ
ຶ່ ຕກ
ຕ່າງກັນແມ່ນຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດ! ກ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະອົງຈະຖືກຄງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະເຢຊູເປນບຸດ
ມະນຸດທີຶ່ຖືກຜູກມັດດ້ວຍຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆຂອງເນືອ
ົ້ ໜັງ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມສ
ີ ິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານ
ຢ່າງສົມບູນ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງ
ພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາຈາກທັດສະນະຂອງສິຶ່ງຖືກສ້າງ. ມັນເປນດັົ່ງທີຶ່ພຣະອົງອະທິຖານສາມຄັົ້ງໃນສວນ
ເກັດເຊມາເນວ່າ: “ບໍ່ແມ່ນຕາມທີຶ່ຂ້ານ້ອຍປະສົງ, ແຕ່ຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ”. ກ່ອນທີຶ່ພຣະອົງ
ຖືກຄງເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະອົງເປນພຽງກະສັດຂອງຊາວຢິວ; ພຣະອົງເປນພຣະຄຣິດ, ບຸດມະນຸດ
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ແລະ ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີຶ່ມສ
ີ ະຫງ່າລາສີ. ນັົ້ນຄືເຫດຜົນທີຶ່ວ່າ ເປນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າວ່າພຣະ
ບິດາ ຈາກຈຸດຢືນຂອງສິງຶ່ ທີຶ່ຖືກສ້າງ. ບັດນີົ້ ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເວົົ້າວ່າ ທຸກຄົນທີຶ່ເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າວ່າພຣະບິດາ
ແມ່ນພຣະບຸດ. ຖ້າເປນແບບນີ,ົ້ ແລ້ວພວກເຈົົ້າທຸກຄົນຈະບໍ່ກາຍມາເປນພຣະບຸດບ ຫັງຈາກທີຶ່ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ສອນພວກເຈົົ້າກ່ຽວກັບຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າ? ຖ້າພວກເຈົົ້າຍັງບໍ່ເຊືຶ່ອອີກ, ແລ້ວຈົົ່ງ
ບອກເຮົາໄດ້ບວ່າ ແມ່ນໃຜຄືຜູ້ທີຶ່ພວກເຈົົ້າເອີົ້ນວ່າ ພຣະບິດາ? ຖ້າພວກເຈົົ້າກໍາລັງໝາຍເຖິງພຣະເຢຊູ,
ແລ້ວແມ່ນໃຜເປນພຣະບິດາຂອງພຣະເຢຊູສໍາລັບພວກເຈົົ້າ? ຫັງຈາກທີພ
ຶ່ ຣະເຢຊູຈາກໄປ, ແນວຄິດ
ນີົ້ກ່ຽວກັບພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດກບໍ່ມີຢູ່ອີກ. ແນວຄິດນີົ້ພຽງແຕ່ເໝາະສົມໃນປີທີຶ່ພຣະເຢຊູກາຍ
ມາເປນເນືົ້ອໜັງ; ພາຍໃຕ້ທຸກກລະນີ, ຄວາມສໍາພັນແມ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພຣະຜູ້ເປນເຈົົ້າແຫ່ງ
ການເນລະມິດສ້າງ ແລະ ສິຶ່ງຖືກສ້າງ ເມືອ
ຶ່ ພວກເຈົົ້າເອີົ້ນພຣະເຈົົ້າວ່າ ພຣະບິດາ. ບໍ່ມີເມືຶ່ອໃດທີຶ່ແນວ
ຄິດນີົ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບທີຶ່ມີພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດສາມາດ
ເປນຈິງໄດ້; ມັນເປນຄວາມເຊືຶ່ອຜິດທີຶ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃນຍຸກຕ່າງໆ ແລະ ມັນບໍ່ມີຢູ່ຈິງ!
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ບ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

8. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ເຮົາຂບອກພວກເຈົົ້າວ່າ ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບບໍ່ມີຢູ່ຈິງບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນ
ໃດກຕາມໃນຈັກກະວານນີົ້. ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີພຣະບິດາ ແລະ ບໍ່ມີພຣະບຸດ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະມີແນວຄິດ
ທີຶ່ພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດຮ່ວມກັນໃຊ້ພຣະວິນຍານບລິສຸດເປນເຄືຶ່ອງມື. ທຸກສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄວາມ
ເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດທີຶ່ສຸດໃນໂລກນີົ້ ແລະ ພຽງແຕ່ບໍ່ມຢ
ີ ູ່ຈິງ! ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຜິດແມ່ນມີຕົົ້ນ
ກໍາເນີດຂອງມັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີພືົ້ນຖານຫຍັງທັງໝົດ, ຍ້ອນວ່າ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າບໍ່ທໍາ
ມະດາ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປາສະຈາກເຫດຜົນ. ກົງກັນຂ້າມ, ພວກມັນຂ້ອນຂ້າງເໝ
າະສົມ ແລະ ສະຫາດພສົມຄວນ ຈົນພວກມັນສາມາດຕໍ່ຕ້ານແມ່ນແຕ່ກັບຊາຕານ. ໜ້າເວດທະນາກ
ຄື ຄວາມຄິດເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຄວາມຄິດຜິດທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ມີຢູ່ຈິງແທ້ໆ! ພວກເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງ
ທີຶ່ແທ້ຈິງເລີຍ; ພວກເຈົົ້າພຽງແຕ່ສ້າງການຄາດເດົາ ແລະ ຈິນຕະນາການຂົ້ນ, ແລ້ວກປັ້ນແຕ່ງມັນໃຫ້
ເປນເລືຶ່ອງລາວເພືຶ່ອຫອກລວງເອົາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຄົນອືຶ່ນ ແລະ ເພືອ
ຶ່ ມີອໍານາດເໜືອມະນຸດທີຶ່
ໂງ່ຈ້າ ທີຶ່ສຸດ ທີຶ່ຂາດສະຕິປນຍາ ຫື ເຫດຜົນ, ເພືຶ່ອວ່າພວກເຂົາຈະເຊືຶ່ອໃນ “ຄໍາສັົ່ງສອນອັນ
ຊ່ຽວຊານ” ທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມີຊືຶ່ສຽງຂອງພວກເຈົົ້າ. ນີົ້ແມ່ນຄວາມຈິງບ? ນີົ້ແມ່ນຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດ
ທີຶ່ມະນຸດຄວນໄດ້ຮັບບ? ມັນໄຮ້ສາລະທັງໝົດ! ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຄໍາເວົົ້າດຽວທີຶ່ເໝາະສົມ! ຕະຫອດຫາຍ
ປີທີຶ່ຜ່ານມາ, ພຣະເຈົົ້າຖືກພວກເຈົົ້າແຍກອອກໃນລັກສະນະນີົ້, ຖືກແຍກອອກໃຫ້ໄກອອກໄປ
ເລືົ້ອຍໆໃນແຕ່ລະຮຸ່ນຄົນ, ຈົນເຖິງຂັົ້ນທີຶ່ວ່າພຣະເຈົົ້າອົງດຽວຖືກແບ່ງອອກເປນພຣະເຈົົ້າສາມອົງຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ. ແລ້ວບັດນີົ້ ມັນກເປນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ຈະລວມພຣະເຈົົ້າໃຫ້ເຂົົ້າເປນໜຶ່ງດຽວ,
ຍ້ອນພວກເຈົົ້າໄດ້ແຍກພຣະອົງອອກດີເກີນໄປ! ຖ້າບໍ່ແມ່ນເພືຶ່ອພາລະກິດອັນຮີບດ່ວນຂອງເຮົາ ກ່ອນ
ທີຶ່ມັນຈະຊ້າເກີນໄປ, ມັນຍາກທີຶ່ຈະເວົົ້າໄດ້ວ່າ ອີກດົນປານໃດພວກເຈົົ້າຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດແບບນີົ້ຢ່າງ
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ບໍ່ມີຢາງອາຍ! ຖ້າຈະສືບຕໍ່ແຍກພຣະເຈົົ້າອອກໃນລັກສະນະນີົ້, ພຣະອົງຈະຍັງເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກ
ເຈົົ້າຢູ່ບ? ພວກເຈົົ້າຍັງຈະຮັບຮູ້ພຣະເຈົົ້າຢູ່ບ? ພວກເຈົົ້າຍັງຈະພົບເຫັນຕົົ້ນກໍາເນີດຂອງພຣະອົງຢູ່ບ?
ຖ້າເຮົາມາເຖິງຊ້າກວ່ານີົ້, ມັນເປນໄປໄດ້ທີຶ່ພວກເຈົົ້າຈະສົົ່ງ “ພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດ”, ພຣະເຢໂຮວາ
ແລະ ພຣະເຢຊູກັບຄືນສູ່ອິດສະຣາເອນ ແລະ ອ້າງວ່າ ພວກເຈົົ້າເອງເປນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຍັງ
ໂຊກດີ, ປດຈຸບັນນີົ້ ຄືຍຸກສຸດທ້າຍ. ໃນທີຶ່ສຸດ, ມືົ້ທີຶ່ເຮົາໄດ້ລຖ້າມາດົນກມາເຖິງແລ້ວ ແລະ ພຽງແຕ່
ຫັງຈາກທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດພາລະກິດຂັົ້ນຕອນນີົ້ດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ ການທີຶ່ພວກເຈົົ້າແຍກພຣະເຈົົ້າເອງ
ອອກກຈະຢຸດ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນສິຶ່ງນີົ້, ພວກເຈົົ້າກຈະຮ້າຍແຮງຂົ້ນ ເຖິງກັບຍົກຊາຕານທຸກຕົນຢູ່
ທ່າມກາງພວກເຈົົ້າຂົ້ນເທິງໂຕະເພືຶ່ອນະມັດສະການ. ນີົ້ແມ່ນອຸບາຍຂອງພວກເຈົົ້າ! ນີົ້ແມ່ນວິທີການທີຶ່
ພວກເຈົົ້າແຍກພຣະເຈົົ້າ! ພວກເຈົົ້າຈະສືບຕໍ່ເຮັດແບບນັົ້ນຢູ່ບໃນຕອນນີົ້? ໃຫ້ເຮົາຖາມພວກເຈົົ້າວ່າ:
ມີພຣະເຈົົ້າຈັກອົງ? ພຣະເຈົົ້າອົງໃດທີຶ່ຈະນໍາຄວາມລອດພົົ້ນມາສູພ
່ ວກເຈົົ້າ? ເປນພຣະເຈົົ້າອົງທໍາອິດ,
ອົງທີສອງ ຫື ອົງທີສາມທີຶ່ພວກເຈົົ້າອະທິຖານຫາຢູ່ສະເໝີ? ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າອົງໃດຢູ່
ຕະຫອດເວລາ? ເປນພຣະບິດາບ? ຫື ພຣະບຸດ? ຫື ເປນພຣະວິນຍານບລິສຸດ? ໃຫ້ບອກເຮົາແດ່
ວ່າແມ່ນໃຜທີຶ່ເຈົົ້າເຊືຶ່ອ . ເຖິງແມ່ນດ້ວຍເຈົົ້າເວົົ້າທຸກຄໍາວ່າເຈົົ້າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຈົົ້າເຊືຶ່ອ
ແທ້ໆແມ່ນສະໝອງຂອງພວກເຈົົ້າເອງ! ພວກເຈົົ້າແມ່ນບໍ່ມີພຣະເຈົົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຈົົ້າ
ແທ້ໆ! ແຕ່ ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົົ້າແມ່ນມີ ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບ ຢູ່ຢ່າງຫວງຫາຍ! ພວກ
ເຈົົ້າບໍ່ເຫັນດີນໍາບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ພຣະເຈົົ້າຕຣີເອການຸພາບມີແທ້ບ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

IX. ຄວາ ມແ ຕກຕ່າ ງລະ ຫ ວ່າ ງພ າ ລະ ກິດ ຂອງ ພ ຣະ ເຈົົ້າ ແ ລະ ພ າ ລະ ກິດ ຂອງ
ມະ ນ ຸດ
1. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດ ແລະ ມັນຍັງ
ເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດອີກດ້ວຍ ເຊິຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ເອງເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການເຄືຶ່ອນໄຫວ ແລະ ແນວທາງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ,
ໃນຂະນະທີຶ່ພາລະກິດຂອງພວກອັກຄະສາວົກເກີດຂົ້ນຫັງຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ຕາມ
ມາພາຍຫັງພາລະກິດນັົ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນໍາພາຍຸກ ຫື ມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງແນວທາງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສດ
ຸ ໃນຍຸກທັງໝົດ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດຄວນ
ປະຕິບັດ, ເຊິຶ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງເລີຍ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ
ແມ່ນໂຄງການພາຍໃນພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ແມ່ນໜ້າທີຶ່ໆຜູ້ຄົນທີຶ່
ຖືກໃຊ້ນັົ້ນປະຕິບັດ ແລະ ມັນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບພາລະກິດການຄຸ້ມຄອງ. ເຖິງແມ່ນຈະມີຂແ
ໍ້ ທ້ຈງິ
ທີຶ່ທັງສອງຢ່າງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ, ເນືຶ່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນຕົວຕົນ ແລະ
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ການເປນຕົວຂອງພາລະກິດນັົ້ນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່ຊັດເຈນ ແລະ ສໍາຄັນລະຫວ່າງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ຄົນທີຶ່ສືບຕໍ່ພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນຄົນພຣະອົງໃຊ້. ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ພາຍໃນພັນທະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດເກີນຂອບເຂດນີົ້ໄດ້. ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດບໍ່ໄດ້ມາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດນໍາຍຸກເກົົ່າໄປສູ່ຈຸດ
ສິົ້ນສຸດໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ໄດ້. ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດພຽງແຕ່ຢພ
ູ່ າຍໃນ
ຂອບເຂດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາ ທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ຈະສາມາດມາເຮັດ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຄວນປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ນອກຈາກພຣະອົງແລ້ວ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດນີົ້ແທນພຣະອົງໄດ້. ແນ່ນອນ, ສິຶ່ງທີຶ່ເຮົາເວົົ້າແມ່ນກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການບັງເກີດເປນ
ມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ຄົນທີຶ່ພຣະເຈົົ້ານໍາໃຊ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນສາມາດກະທໍາພາລະກິດຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ ໃນຂະນະທີຶ່ຜູ້ຄົນ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນຂອງແຕ່ລະຍຸກນັົ້ນ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າກ່າວ
ດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ເປີດຍຸກໃໝ່ເພືຶ່ອນໍາມະນຸດເຂົົ້າສູ່ການເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່. ເມືຶ່ອພຣະອົງໄດ້ກ່າວສິົ້ນສຸດລົງ,
ນີສ
ົ້ ະແດງວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າພາຍໃນຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງແມ່ນສໍາເລັດລົງ. ຫລັງ
ຈາກນັົ້ນ ທຸກຄົນກເດີນຕາມການນໍາພາຂອງຜູ້ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າໃຊ້ເພືຶ່ອເຂົົ້າສູ່ປະສົບການຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍ
ພຣະເຈົົ້າ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ. ພຣະອົງເປນຜູ້ລິເລີຶ່ມ
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງເປນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສໍາເລັດລົງ. ພຣະອົງເປນຜູ້
ວາງແຜນພາລະກິດ ແລະ ພຣະອົງເປນຜູ້ຄຸ້ມຄອງພາລະກິດນັົ້ນ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນກເປນພຣະອົງ
ເອງທີຶ່ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດນັົ້ນບັນລຸຜົນ. ດັົ່ງທີຶ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພຣະຄໍາພີ “ເຮົາຄືການເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ການ
ສິົ້ນສຸດ; ເຮົາເປນຜູ້ວ່ານ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວ”. ທຸກສິຶ່ງທີກ
ຶ່ ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຖືກ
461

ປະຕິບັດໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ. ພຣະອົງເປນຜູ້ປົກຄອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີ; ບໍ່ມີໃຜສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງແທນພຣະອົງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດນໍາພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄປສູ່
ຕອນຈົບໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ພຣະອົງເປນຜູ້ຖືທຸກສິຶ່ງຢູ່ໃນມືຂອງພຣະອົງ. ເມືຶ່ອພຣະອົງສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ,
ພຣະອົງກຈະນໍາພາໂລກທັງປວງໃຫ້ດໍາລົງຊີວິດຢູໃ່ ນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງກຈະ
ເຮັດໃຫ້ຍຸກທັງໝົດສິົ້ນສຸດລົງເຊັົ່ນກັນ ແລ້ວກເຮັດໃຫ້ແຜນການທັງໝົດຂອງພຣະອົງບັນລຸຜົນ!
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເອງປະຕິບັດກເປນພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕັົ້ງໃຈປະຕິບັດໃນແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດ
ປະກອບດ້ວຍການສະໜອງປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ. ມັນປະກອບດ້ວຍການຊອກຫາ
ເສັົ້ນທາງແຫ່ງປະສົບການໃໝ່ທີຶ່ຢູ່ເໜືອເສັົ້ນທາງທີຶ່ຜູ້ຄົນກ່ອນໜ້ານັົ້ນໄດ້ຍ່າງ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ
ການນໍາພາອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫົົ່ານີົ້ສະໜອງກຄືປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ຫື ບົດຂຽນກ່ຽວກັບຝ່າຍວິນຍານ
ຂອງມະນຸດທີຶ່ເຄັົ່ງສາສະໜາ. ເຖິງແມ່ນມະນຸດເຫົົ່ານີົ້ຖືກພຣະວິນຍານບລິສຸດໃຊ້, ພາລະກິດທີຶ່ພວກ
ເຂົາປະຕິບັດກບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດອັນຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຫົກພັນປີ. ພວກເຂົາເປນ
ພຽງແຕ່ມະນຸດທີຶ່ຖືກພຣະວິນຍານບລິສຸດຍົກຂົ້ນມາໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງເພືຶ່ອນໍາພາຜູ້ຄົນໄປຕາມ
ກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ຈົນວ່າ ໜ້າທີຶ່ໆພວກເຂົາສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ສິົ້ນສຸດລົງ ຫື ຈົນວ່າ
ຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈະສິນ
ົ້ ສຸດລົງ. ພາລະກິດທີພ
ຶ່ ວກເຂົາປະຕິບັດພຽງແຕ່ເພືຶ່ອຈັດກຽມເສັົ້ນທາງທີຶ່ເໝ
າະສົມສໍາລັບພຣະເຈົົ້າ ຫື ສືບຕໍ່ໃນດ້ານໃດໜຶ່ງຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກເທົົ່າ
ນັົ້ນ. ໃນຕົວພວກເຂົາເອງ, ມະນຸດເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງພຣະອົງ ຫື ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດສ້າງເສັົ້ນທາງອອກໃໝ່ ແລ້ວແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະ
ສາມາດນໍາພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກຍຸກຜ່ານມາໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໄດ້. ສະນັົ້ນ ພາລະກິດ
ທີຶ່ພວກເຂົາປະຕິບັດແມ່ນເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບສິຶ່ງຖືກສ້າງທີຶ່ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງໃນການປະຕິບັດພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້. ນີົ້ກເພາະວ່າ
ພາລະກິດທີຶ່ພວກເຂົາປະຕິບັດບໍ່ຄືກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດເອງ. ພາລະກິດໃນການລິເລີຶ່ມ
ຍຸກໃໝ່ບໍ່ແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດປະຕິບັດແທນພຣະເຈົົ້າໄດ້. ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນັົ້ນ
ໄດ້ ນອກຈາກພຣະເຈົົ້າເອງ. ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດແມ່ນເປນພຽງການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່
ຂອງເຂົາໃນຖານະເປນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ ແລະ ຖືກປະຕິບັດກຍ້ອນໄດ້ຮັບດົນບັນດານ ຫື ຖືກສ່ອງແສງ
ສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ການນໍາພາທີຶ່ມະນຸດເຫົົ່ານີົ້ຈັດກຽມໃຫ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ
ການສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນເຖິງເສັົ້ນທາງແຫ່ງການປະຕິບັດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ວິທທ
ີ ເຶ່ີ ຂົາຄວນ
ປະພດເພືຶ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
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ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ໄດ້ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ... ສະນັົ້ນ
ຍ້ອນພາລະກິດຂອງມະນຸດທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດໃຊ້ບໍ່ຄືກັບພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດເອງ, ຕົວ
ຕົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາປະພດແທນກແຕກຕ່າງເຊັົ່ນກັນ. ນີົ້ກຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດຕັົ້ງໃຈປະຕິບັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີົ້ ຄົນທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດ
ແບບດຽວກັນກມີຕົວຕົນ ແລະ ສະຖານະທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມະນຸດທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດໃຊ້ອາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ບາງຢ່າງ ແລະ ອາດກໍາຈັດພາລະກິດບາງຢ່າງທີຶ່ເຮັດສໍາເລັດໃນຍຸກຜ່ານມາ,
ແຕ່ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງອຸປະນິໄສ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໃນຍຸກໃ
ໝ່. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດເພືຶ່ອລົມ
ົ້ ເລີກພາລະກິດຂອງຍຸກຜ່ານມາເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ບໍ່
ແມ່ນເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃນການເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ
ໂດຍກົງ. ສະນັົ້ນ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະລົົ້ມເລີກການປະຕິບັດທີຶ່ຫ້າສະໄໝຫາຍສໍໍ່າໃດກຕາມ ຫື ພວກເຂົາ
ແນະນໍາການປະຕິບັດໃໝ່ຫາຍສໍໍ່າໃດກຕາມ, ພວກເຂົາກຍັງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ ສິຶ່ງ
ຖືກສ້າງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າເອງປະຕິບັດພາລະກິດ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະກາດລົົ້ມເລີກ
ການປະຕິບັດຂອງຍຸກເກົົ່າຢ່າງເປີດເຜີຍ ຫື ປະກາດການເລີຶ່ມຕົົ້ນຂອງຍຸກໃໝ່ໂດຍກົງ. ພຣະອົງກົງ
ໄປກົງມາ ແລະ ຊືຶ່ສັດໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງກົງໄປກົງມາໃນການປະຕິບັດພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງເຈດຕະນາໄວ້; ນັົ້ນກຄື ພຣະອົງສະແດງພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຂົ້ນໂດຍກົງ,
ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມທີຶ່ພຣະອົງເຈດຕະນາໄວ້ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນໂດຍກົງ, ສະແດງເຖິງການເປນຢູ່ ແລະ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ. ໃນຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກສິຶ່ງທີຢ
ຶ່ ູ່ໃນຍຸກອະດີດ. ແຕ່ວ່າ ຈາກທັດສະນະຂອງພຣະເຈົົ້າແລ້ວ ນີົ້
ແມ່ນການສືບຕໍ່ເນືຶ່ອງ ແລະ ການພັດທະນາເພີຶ່ມເຕີມໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທົົ່ານັົ້ນ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າ
ເອງປະຕິບັດ, ພຣະອົງສະແດງພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດໃໝ່ໂດຍກົງ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ, ເມືຶ່ອມະນຸດປະຕິບັດພາລະກິດ, ມັນແມ່ນຜ່ານການຕກຕອງ ແລະ ການສກສາ ຫື ມັນ
ເປນການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ ແລະ ການຈັດລະບົບຂອງການປະຕິບັດຕາມທໍານຽມທີຶ່ຖືກຄົົ້ນພົບໃນ
ພາລະກິດຂອງຄົນອືຶ່ນ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດແມ່ນເພືຶ່ອ
ຕິດຕາມລະບຽບທີຶ່ຖືກຈັດຕັົ້ງຂົ້ນແລ້ວ ແລະ ເພືຶ່ອ “ຍ່າງໃນເສັົ້ນທາງເກົົ່າໂດຍໃຊ້ເກີບໃໝ່”. ນີົ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ແມ່ນແຕ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດຜູ້ທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດຍ່າງກຍັງເປນເສັົ້ນທາງທີຶ່
ຖືກສ້າງຂົ້ນເທິງສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າເປີດເຜີຍ. ສະນັົ້ນ ເມືຶ່ອທຸກສິງຶ່ ຖືກກ່າວອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ,
ມະນຸດກຍັງເປນມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າກຍັງເປນພຣະເຈົົ້າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ເມືຶ່ອສາສະດາ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ໄດ້ເວົົ້າ ແລະ ເຮັດພາລະກິດ,
ນີົ້ກເພືຶ່ອປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດ, ເພືຶ່ອຮັບໃຊ້ໜ້າທີຶ່ຂອງສິຶ່ງມີຊີວິດທີຖ
ຶ່ ືກສ້າງຂົ້ນ ແລະ ມັນແມ່ນ
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ບາງສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄວນເຮັດ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດແມ່ນເພືຶ່ອດໍາເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງພຣະອົງຈະ
ເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກບໍ່ແມ່ນເພືອ
ຶ່ ເຮັດໜ້າທີຶ່ຂອງພຣະອົງ ແຕ່ແມ່ນ
ເພືຶ່ອພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ຄໍາວ່າ “ໜ້າທີຶ່” ແມ່ນໃຊ້ກັບສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ ໃນຂະນະທີຶ່ຄໍາວ່າ
“ພັນທະກິດ” ແມ່ນໃຊ້ກັບເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ທັງສອງຢ່າງແມ່ນມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງທີສ
ຶ່ ໍາຄັນ; ທັງສອງຢ່າງບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ພາລະກິດຂອງມະນຸດແມ່ນເພືຶ່ອ
ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາເທົົ່ານັົ້ນ ໃນຂະນະທີຶ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດໍາ
ເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ເຖິງແມ່ນມີສາວົກຫາຍຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ແລະ ມີສາສະດາຫາຍຄົນທີຶ່ມີພຣະອົງສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຂົາ, ພາລະກິດ ແລະ ຄໍາເວົົ້າຂອງພວກເຂົາ
ແມ່ນພຽງເພືຶ່ອປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາໃນນາມເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ. ການທໍາ
ນາຍຂອງພວກເຂົາອາດຈະເກີນແນວທາງແຫ່ງຊີວິດທີຶ່ກ່າວໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ
ແມ່ນແຕ່ຄວາມເປນມະນຸດຂອງພວກເຂົາອາດພົນ
ົ້ ເດັົ່ນກວ່າພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແຕ່ພວກ
ເຂົາແມ່ນຍັງເຮັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະກິດ. ໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດໝາຍເຖິງ
ວຽກງານຂອງມະນຸດ; ມັນເປນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດໄດ້ຮັບ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ພັນທະກິດທີຶ່ດໍາເນີນ
ໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດບໍ່
ສາມາດໄດ້ຮັບສິຶ່ງນີົ້ໄດ້. ບໍ່ວ່າພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດຈະກ່າວ, ເຮັດພາລະກິດ ຫື ສະແດງເຖິງ
ຄວາມມະຫັດສະຈັນ, ພຣະອົງແມ່ນກະທໍາພາລະກິດອັນປະເສີດຢູ່ທ່າມກາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ
ແລະ ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດພາລະກິດດັົ່ງກ່າວແທນພຣະອົງໄດ້. ພາລະກິດຂອງມະນຸດແມ່ນເພືຶ່ອ
ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາໃນຖານະທີຶ່ເປນສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນເທົົ່ານັົ້ນຢູ່ໃນຂັົ້ນຕອນໃດໜຶ່ງ
ຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຖ້າຂາດການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ນັົ້ນກຄື ຖ້າ
ພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດສູນເສຍໄປ, ໜ້າທີຶ່ຂອງສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນກຈະ
ສູນເສຍໄປ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນການດໍາເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນເພືຶ່ອຄຸ້ມຄອງມະນຸດ
ໃນຂະນະການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດແມ່ນການເຮັດພັນທະຂອງຕົວເອງໃຫ້ສໍາເລັດ ເພືອ
ຶ່ ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືວ່າເປນການດໍາເນີນພັນທະກິດຂອງຄົນເຮົາ.
ສໍາລັບທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີຢູ່ໃນຕົວ ກຄື ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກ
ຄືການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ສໍາລັບພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ຜູ້ທີຶ່ມີຮູບຮ່າງພາຍນອກຂອງ
ສິຶ່ງມີຊີວິດທີຶ່ຖືກສ້າງຂົ້ນ, ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຄືການດໍາເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ບໍ່ວ່າພາລະກິດ
ໃດທີຶ່ພຣະອົງກະທໍາແມ່ນເປນການດໍາເນີນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ; ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດ້ກຄື
ປະຕິບັດໃຫ້ດີທີຶ່ສຸດຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະອົງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ໜ້າທີຶ່ຂອງ
ມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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7. ພຣະເຢຊູເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ
ທີຶ່ປະຕິບັດພາລະກິດໂດຍກົງ. ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກໃໝ່ ເຊິຶ່ງເປນພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີໃຜ
ເຄີຍປະຕິບັດມາກ່ອນ. ພຣະອົງເປີດຫົນທາງໃໝ່, ພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຢໂຮວາ ແລະ
ພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງ, ໃນຂະນະທີຶ່ເປໂຕ, ໂປໂລ ແລະ ເດວິດ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະ
ຖືກເອີົ້ນວ່າແນວໃດກຕາມ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບສິຶ່ງມີຊີວິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ຖືກພຣະເຢຊູ ຫື ພຣະເຢໂຮວາສົົ່ງມາ. ສະນັົ້ນ ບໍ່ວ່າພາລະກິດທີຶ່ພວກເຂົາປະຕິບັດນັົ້ນມີຫາຍສໍໍ່າໃດກ
ຕາມ, ບໍ່ວ່າສິຶ່ງອັດສະຈັນທີຶ່ພວກເຂົາປະຕິບັດນັົ້ນຍິຶ່ງໃຫຍ່ສໍໍ່າໃດກຕາມ, ພວກເຂົາກຍັງເປນພຽງສິງຶ່
ຖືກສ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ພວກເຂົາ
ປະຕິບັດພາລະກິດໃນນາມຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ປະຕິບດ
ັ ພາລະກິດຫັງຈາກທີພ
ຶ່ ຣະເຈົົ້າໄດ້ສົົ່ງມາ; ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ ພວກເຂົາປະຕິບັດພາລະກິດໃນຍຸກທີຶ່ພຣະເຢຊູ ຫື ພຣະເຢໂຮວາເປນຜູ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນ ແລະ ພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດອືຶ່ນເລີຍ. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ພວກເຂົາກເປນພຽງສິຶ່ງຖືກສ້າງຂອງພຣະເຈົົ້າ
ເທົົ່ານັົ້ນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ວ່າດ້ວຍເລືຶ່ອງຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຕົວຕົນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

8. ໂຢຮັນພຽງແຕ່ປະຕິບັດສ່ວນທໍາອິດຂອງພາລະກິດ; ສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພາລະກິດໃໝ່ນັົ້ນ
ແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍພຣະເຢຊູ. ໂຢຮັນປະຕິບັດພາລະກິດໃໝ່ເຊັົ່ນກັນ ແຕ່ເພິຶ່ນບໍ່ແມ່ນຄົນທີຶ່ເລີຶ່ມ
ຕົົ້ນຍຸກໃໝ່... ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຢຮັນໄດ້ເວົົ້າວ່າ “ພວກເຈົົ້າຈົົ່ງສໍານກຜິດ ຍ້ອນອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນ
ໃກ້ມາເຖິງແລ້ວ” ແລະ ເພິຶ່ນກໄດ້ເທດສະໜາຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກສະຫວັນເຊັົ່ນກັນ, ແຕ່
ພາລະກິດຂອງເພິຶ່ນກບໍ່ໄດ້ພັດທະນາເພີຶ່ມເຕີມ ແລະ ພຽງແຕ່ກໍ່ຕັົ້ງເປນຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະເຢຊູເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ພ້ອມທັງນໍາຍຸກເກົົ່າມາສູ່ຈຸດສິົ້ນສຸດ ແລະ ນອກຈາກນັົ້ນ
ພຣະອົງຍັງປະຕິບັດກົດລະບຽບແຫ່ງພຣະສັນຍາເດີມອີກດ້ວຍ. ພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນຍິຶ່ງ
ໃຫຍ່ກວ່າພາລະກິດຂອງໂຢຮັນ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ພຣະອົງໄດ້ມາເພືຶ່ອໄຖ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ,
ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຂັົ້ນຕອນນັົ້ນຂອງພາລະກິດສໍາເລັດ. ແຕ່ສໍາລັບໂຢຮັນ, ເພິຶ່ນພຽງແຕ່ຈັດກຽມ
ຫົນທາງ. ເຖິງແມ່ນພາລະກິດຂອງເພິຶ່ນກຍິຶ່ງໃຫຍ່, ຄໍາເວົົ້າຂອງເພິຶ່ນກມີຫາຍ ແລະ ອັກຄະສາວົກທີຶ່
ຕິດຕາມເພິຶ່ນກມີຫາຍເຊັົ່ນກັນ, ພາລະກິດຂອງເພິນ
ຶ່ ປະຕິບັດແມ່ນພຽງນໍາເອົາຈຸດເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່ມາສູ່
ມະນຸດເທົົ່ານັົ້ນ. ມະນຸດບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຊີວິດ, ຫົນທາງ ຫື ຄວາມຈິງຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງຈາກເພິຶ່ນ ຫື ມະນຸດບໍ່
ເຄີຍໄດ້ຮັບການເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າຜ່ານເພິຶ່ນຈັກເທືຶ່ອ. ໂຢຮັນເປນຜູ້ປະກາດພຣະທໍາ
ທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ (ເອລີຢາ) ຜູ້ເຊິຶ່ງເປີດເຜີຍສະໜາມໃໝ່ໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ຈັດຕຽມຄົນ
ທີຶ່ຖືກເລືອກ; ເພິຶ່ນເປນຜູ້ບຸກເບີກທາງໃຫ້ກັບຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ. ເລືຶ່ອງດັົ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດແຍກແຍະໄດ້
ຈາກການສັງເກດພຽງແຕ່ຮູບຮ່າງພາຍນອກທໍາມະດາຂອງພວກເຂົາເທົົ່ານັນ
ົ້ . ສິຶ່ງນີົ້ຍິຶ່ງເປນຈິງຫາຍຂົ້ນ
ໃນເມືຶ່ອໂຢຮັນກໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງຫວງຫາຍພສົມຄວນ ແລະ ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເພິຶ່ນຖືກສັນຍາ
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ໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງເພິຶ່ນກໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ
ເຊັົ່ນກັນ. ເມືຶ່ອເປນດັົ່ງນີ,ົ້ ຕ້ອງເບິຶ່ງຜ່ານພາລະກິດທີຶ່ພວກເຂົາປະຕິບັດເທົົ່ານັົ້ນ ຜູ້ຄົນຈຶ່ງຈະສາມາດ
ແຍກແຍະຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາໄດ້, ຍ້ອນບໍ່ມີທາງທີຶ່ຈະແຍກແຍະແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດຈາກຮູບຮ່າງ
ພາຍນອກຂອງເຂົາ ຫື ບໍ່ມີທາງທີຶ່ມະນຸດຈະຄົົ້ນຫາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາພະຍານຂອງ
ພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ພາລະກິດທີຶ່ໂຢຮັນປະຕິບັດ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຢຊູປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຄືກັນ
ພ້ອມທັງມີທໍາມະຊາດທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນ. ການທີຶ່ຄົນໜຶ່ງກໍານົດວ່າເຂົາເປນພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ນັົ້ນ ກແມ່ນ
ມາຈາກສິຶ່ງນີົ້. ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນການເລີຶ່ມຕົົ້ນ, ການສືບຕໍ່, ການເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ
ການເຮັດໃຫ້ບັນລຸຜົນ. ພຣະອົງປະຕິບັດແຕ່ລະຂັນ
ົ້ ຕອນເຫົົ່ານີົ້ ໃນຂະນະທີຶ່ພາລະກິດຂອງໂຢຮັນເປນ
ພຽງການສ້າງຈຸດເລີຶ່ມຕົນ
ົ້ . ໃນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ, ພຣະເຢຊູເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ ແລະ ເທດສະໜາກ່ຽວ
ກັບວິທີແຫ່ງການກັບໃຈ ແລະ ຫັງຈາກນັົ້ນກໃຫ້ບັບຕິດສະມາແກ່ມະນຸດ, ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບ
ໄລ່ຜີຮ້າຍ. ສຸດທ້າຍ, ພຣະອົງກໄດ້ໄຖ່ມະນຸດຊາດຈາກຄວາມບາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງ
ພຣະອົງໃນຍຸກນັົ້ນສໍາເລັດລົງ. ພຣະອົງຍັງເດີນທາງໄປມາທົົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ, ເທດສະໜາຕໍ່ມະນຸດ
ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກສະຫວັນ. ໃນກລະນີນີົ້ ພຣະອົງ ແລະ ໂຢຮັນແມ່ນຄືກັນ,
ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງກຄື ພຣະເຢຊູເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ ແລະ ນໍາຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນມາສູ່ມະນຸດ. ຈາກປາກ
ຂອງພຣະອົງແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍພຣະທໍາກ່ຽວກັບສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄວນປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຫົນທາງທີຶ່
ມະນຸດຄວນຕິດຕາມໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ພຣະອົງກເຮັດໃຫ້ພາລະກິດແຫ່ງການ
ໄຖ່ບາບສໍາເລັດລົງ. ໂຢຮັນບໍ່ເຄີຍປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ຈັກເທືຶ່ອ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ຈຶ່ງເປນພຣະເຢຊູທີຶ່
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ແມ່ນພຣະອົງເອງທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຜູ້ເຊິຶ່ງເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

9. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດໄດ້ລິເລີຶ່ມຍຸກໃໝ່, ຊີົ້ນໍາມວນມະນຸດຊາດ,
ເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບ ແລະ ສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນທິດທາງທີຶ່ເຂົາຕ້ອງຮັບເອົາໃນຍຸກໃໝ່. ແສງ
ສະຫວ່າງທີຶ່ໄດ້ຮັບໂດຍມະນຸດແມ່ນເປນພຽງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປະຕິບັດ ຫື ຄວາມຮູ້ທີຶ່ທໍາມະດາ.
ມັນບໍ່ສາມາດນໍາພາມວນມະນຸດຊາດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ໄດ້ ຫື ເປີດເຜີຍຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ
ໄດ້. ເມືຶ່ອທຸກຢ່າງຈົບສິົ້ນລົງ, ພຣະເຈົົ້າກຄືພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດກຄືມະນຸດ. ພຣະເຈົົ້າມີແກ່ນແທ້
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມະນຸດກມີແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

10. ສິຶ່ງທີຶ່ຜູ້ຄົນເວົົ້າແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຜະເຊີນ. ມັນແມ່ນສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາເຫັນ, ສິຶ່ງທີຶ່ຈິດໃຈ
ຂອງພວກເຂົາສາມາດຢງົ່ ເຖິງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ຄວາມຮູ້ສກຂອງພວກເຂົາສາມາດກວດຈັບໄດ້. ນັົ້ນຄືສິຶ່ງທີຶ່
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ພວກເຂົາສາມາດສົນທະນາ. ພຣະທໍາທີຶ່ກ່າວໂດຍເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນ
ການສະແດງອອກໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ພວກມັນສະແດງເຖິງພາລະກິດທີຶ່ພຣະວິນຍານ
ປະຕິບັດ ເຊິຶ່ງເນືົ້ອໜັງບໍ່ໄດ້ຜະເຊີນ ຫື ເຫັນໃນສິຶ່ງນັົ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງສະແດງເຖິງການເປນຢູ່
ຂອງພຣະອົງ, ຍ້ອນວ່າ ແກ່ນແທ້ຂອງເນືົ້ອໜັງແມ່ນພຣະວິນຍານ ແລະ ພຣະອົງສະແດງເຖິງພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານ. ມັນຄືພາລະກິດທີຶ່ຖືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍພຣະວິນຍານ ເຖິງແມ່ນມັນຢູ່ນອກເໜືອ
ການຢົ່ງເຖິງຂອງເນືົ້ອໜັງ. ຫັງຈາກການບັງເກີດເປນມະນຸດ ຜ່ານການສະແດງອອກຂອງເນືົ້ອໜັງ
ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດຮູ້ຈັກເຖິງການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນອຸປະນິໄສ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມ
ຊັດເຈນຫາຍຂົ້ນກ່ຽວກັບສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຄວນເຂົາົ້ ສູ່ ແລະ ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາຄວນເຂົົ້າໃຈ; ມັນກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການນໍາຜູ້ຄົນສູ່ການເຂົົ້າໃຈ ແລະ ການຜະເຊີນກັບຄວາມຈິງ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດຄືການສະໜັ
ບສະໜູນຜູ້ຄົນ; ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນການເປີດເສັົ້ນທາງໃໝ່ ແລະ ເປີດຍຸກໃໝ່ສໍາລັບ
ມະນຸດຊາດ ແລະ ການເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫັນເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍຮູ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ
ຮູ້ຈັກອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດຊາດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

11. ສາສະດາຫາຍຄົນໃນພຣະສັນຍາເກົົ່າສາມາດທໍານາຍໄດ້ ແລະ ພຣະເຢຊູກສາມາດທໍານາຍ
ໄດ້ເຊັົ່ນກັນ. ເຫດໃດຈຶ່ງເປນດັົ່ງນັົ້ນ? ຄວາມແຕກຕ່າງໃນນີົ້ ແມ່ນອີງຕາມລັກສະນະຂອງພາລະກິດ.
ເພືຶ່ອໃຫ້ເຂົົ້າໃຈໃນເລືຶ່ອງນີົ້, ເຈົົ້າຕ້ອງບໍ່ຖືເອົາລັກສະນະຂອງເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເຈົົ້າບໍ່ຄວນຖືເອົາຄວາມ
ເລິກ ຫື ຄວາມຕືົ້ນຂອງຄໍາເວົົ້າຂອງພວກເຂົາ. ກ່ອນອືຶ່ນໝົດ ເຈົົ້າຕ້ອງຖືເອົາພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ
ແລະ ຜົນຂອງພາລະກິດທີຶ່ພວກເຂົາບັນລຸໃນມະນຸດ. ຄໍາທໍານາຍທີຶ່ຖືກກ່າວໂດຍສາສະດາໃນເວລາ
ນັນ
ົ້ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ແຮງດົນໃຈທີຶ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຄົນຕ່າງໆເຊັົ່ນເອຊາຢາ ແລະ
ເດນີເອນກເປນຄໍາທໍານາຍ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນທາງຂອງຊີວິດ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການເປີດເຜີຍໂດຍກົງ
ຂອງພຣະເຢໂຮວາ ກຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດກະທໍາພາລະກິດນັົ້ນໄດ້ ເຊິຶ່ງເປນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບມະນຸດ.
ພຣະເຢຊູກໄດ້ກ່າວພຣະທໍາຢ່າງຫວງຫາຍເຊັົ່ນດຽວກັນ ແຕ່ພຣະທໍາດັົ່ງກ່າວແມ່ນແນວທາງຂອງຊີວິດ
ທີຶ່ມະນຸດສາມາດຄົົ້ນຫາຫົນທາງນັົ້ນເພືຶ່ອນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການປະຕິບັດ. ເວົົ້າໄດ້ວ່າ ປະການທີໜຶ່ງຄື
ພຣະອົງສາມາດສະໜອງຊີວິດຂອງມະນຸດ ຍ້ອນວ່າພຣະເຢຊູຄືຊີວິດ; ປະການທີສອງຄື ພຣະອົງສາ
ມາດປ່ຽນແປງການອອກນອກເສັົ້ນທາງຂອງມະນຸດໄດ້; ປະການທີສາມຄື ພາລະກິດຂອງພຣະອົງສາ
ມາດສືບແທນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ ເພືຶ່ອສືບຕໍ່ຍຸກ; ປະການທີສີຶ່ຄື ພຣະອົງສາມາດເຂົົ້າໃຈ
ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນມະນຸດ ແລະ ເຂົົ້າໃຈສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຂາດເຂີນ; ປະການທີຫ້າຄື ພຣະອົງສາ
ມາດນໍາທາງໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ ສິົ້ນສຸດຍຸກເກົົ່າ. ນັນ
ົ້ ແມ່ນເຫດຜົນທີຶ່ພຣະອົງຖືກເອີົ້ນວ່າພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ພຣະຄຣິດ; ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ແຕກຕ່າງຈາກເອຊາຢາເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ຍັງແຕກຕ່າງຈາກສາສະດາທຸກຄົນ
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ອີກດ້ວຍ. ໃຫ້ຍົກເອົາເອຊາຢາເປນການປຽບທຽບສໍາລັບພາລະກິດຂອງສາສະດາ. ການປຽບທຽບທີ
ໜຶ່ງຄື ລາວບໍ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ກັບຊີວິດມະນຸດ; ການປຽບທຽບທີສອງຄື ລາວບໍ່ສາມາດນໍາທາງ
ໃນຍຸກໃໝ່. ລາວປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພຣະເຢໂຮວາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເປນຜູ້ນໍາທາງ
ໃນຍຸກໃໝ່. ການປຽບທຽບທີສາມຄື ຄໍາເວົົ້າທີຶ່ລາວກ່າວແມ່ນເໜືອກວ່າລາວ. ລາວໄດ້ຮັບການ
ເປີດເຜີຍໂດຍກົງຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນອືຶ່ນຈະບໍ່ເຂົົ້າໃຈ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຍິນຄໍາກ່າວ
ເຫົົ່ານັົ້ນ. ພຽງສອງສາມສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ເທົົ່ານັົ້ນກພຽງພທີຶ່ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄໍາກ່າວຂອງລາວບໍ່ໄດ້ແຕກ
ຕ່າງຈາກການທໍານາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຫາຍກວ່າພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດທີຶ່ເຮັດແທນພຣະເຢໂຮວາ.
ຢ່າງໃດກຕາມ, ລາວບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນພຣະເຢໂຮວາໄດ້ທັງໝົດ. ລາວເປນພຽງຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຢໂຮວາເທົົ່ານັນ
ົ້ , ກຄື ເປນເຄືຶ່ອງມືຮັບໃຊ້ໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ. ລາວພຽງ
ປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ແລະ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຢໂຮວາ
ເທົົ່ານັົ້ນ; ລາວບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດອອກນອກຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,
ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນແຕກຕ່າງ. ພຣະອົງປະຕິບັດເກີນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຢໂຮວາ; ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດເປນພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ໄດ້ຜ່ານປະສົບ
ການຂອງການໄຖ່ບາບໂດຍຖືກຄງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ເພືຶ່ອໄຖ່ບາບມວນມະນຸດຊາດ. ໝາຍຄວາມວ່າ
ພຣະອົງດໍາເນີນພາລະກິດໃໝ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດພາລະກິດທີຶ່ກະທໍາໂດຍພຣະເຢໂຮວາ. ນີົ້ແມ່ນການນໍາ
ທາງໃນຍຸກໃໝ່. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພຣະອົງສາມາດກ່າວເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້.
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ປະກອບດ້ວຍມວນ
ມະນຸດທັງໝົດ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກະທໍາພາລະກິດຕໍ່ມະນຸດພຽງສອງສາມຄົນ ແລະ ພາລະກິດຂອງ
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ເພືຶ່ອນໍາພາມະນຸດພຽງຈໍານວນຈໍາກັດ... ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ສາມາດເຫັນ
ໄດ້ວ່າ: ສິຶ່ງທີໜຶ່ງຄື ພຣະອົງສາມາດເປີດຍຸກໃໝ່; ສິຶ່ງທີສອງຄື ພຣະອົງສາມາດສະໜອງຊີວິດຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນເສັົ້ນທາງເພືຶ່ອປະຕິບັດຕາມ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນພຽງພທີຶ່ຈະພິສູດວ່າ
ພຣະອົງຄືພຣະເຈົົ້າ. ຢ່າງໜ້ອຍທີຶ່ສຸດ ພາລະກິດທີພ
ຶ່ ຣະອົງກະທໍາສາມາດເປນຕົວແທນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ ແລະ ຈາກພາລະກິດດັົ່ງກ່າວນັົ້ນ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນສະຖິດຢູ່ພາຍໃນພຣະອົງ. ຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດທີຶ່ກະທໍາໂດຍພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນ
ມະນຸດນັົ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເພືຶ່ອນໍາທາງໃນຍຸກໃໝ່, ນໍາພາພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ເປີດໂລກໃໝ່,
ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ເທົົ່ານັົ້ນແມ່ນພຽງພທີຶ່ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງຄືພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ, ສິຶ່ງນີົ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ພຣະອົງແຕກຕ່າງຈາກເອຊາຢາ, ດານິເອນ ແລະ ສາສະດາຜູ້ຍິຶ່ງໃຫຍ່ອືຶ່ນໆ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ໜ້າທີຶ່ຂອງ
ມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

468

12. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກຈໍາແນກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຈາກພາລະກິດຂອງມະນຸດ. ເຈົົ້າ
ສາມາດເຫັນຫຍັງໃນພາລະກິດຂອງມະນຸດ? ມີອງົ ປະກອບຫາຍຢ່າງກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງມະນຸດ
ໃນພາລະກິດຂອງເຂົາ; ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສະແດງອອກກຄືສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາເປນ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງກ
ສະແດງອອກເຖິງສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງເປນ ແຕ່ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເປນ. ສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດເປນແມ່ນຕົວແທນຂອງປະສົບການ ແລະ ຊີວິດຂອງມະນຸດ (ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດຜະເຊີນ ຫື ພົບພໍ້ໃນ
ຊີວິດຂອງເຂົາ ຫື ປດຊະຍາສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດທີຶ່ເຂົາມີ) ແລະ ຄົນທີຶ່ມີຊີວິດໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມທີແ
ຶ່ ຕກຕ່າງກັນກສະແດງເຖິງການເປນຢູ່ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ວ່າເຈົົ້າມີປະສົບການໃນສັງຄົມ ຫື
ບໍ່ ແລະ ເຈົົ້າມີຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງແນວໃດໃນຄອບຄົວຂອງເຈົົ້າ ແລະ ມີປະສົບການໃນຄອບຄົວຂອງ
ເຈົົ້າແນວໃດ ແມ່ນສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າສະແດງອອກ, ໃນຂະນະທີຶ່ເຈົົ້າບສ
ໍ່ າມາດເຫັນຈາກ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດວ່າ ພຣະອົງຈະມີປະສົບການໃນສັງຄົມ ຫື ບ.ໍ່ ພຣະອົງ
ຮັບຮູ້ເຖິງທາດແທ້ຂອງມະນຸດເປນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດເປີດເຜີຍການປະຕິບັດທຸກປະເພດທີຶ່ເປນຂອງ
ຄົນທຸກປະເພດ. ພຣະອົງຍິຶ່ງດີກວ່າໃນການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ ແລະ ພດຕິກໍາທີຶ່ເປນ
ກະບົດຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງຄົນໃນໂລກ, ແຕ່ພຣະອົງຮັບຮູ້ເຖິງທໍາມະຊາດຂອງ
ມະນຸດ ແລະ ຄວາມເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດຂອງຄົນໃນໂລກ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງ
ບໍ່ຈັດການກັບໂລກ, ພຣະອົງກຮູ້ຈັກກົດລະບຽບໃນການຈັດການກັບໂລກ ຍ້ອນພຣະອົງເຂົົ້າໃຈເຖິງ
ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດຢ່າງສົມບູນ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານທີຶ່ຕາຂອງ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ຫູຂອງມະນຸດບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນ ທັງໃນປດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະດີດ.
ນີົ້ລວມເຖິງສະຕິປນຍາທີຶ່ບໍ່ແມ່ນປດຊະຍາສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສິງຶ່ ອັດສະຈັນທີຶ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຢົ່ງເຖິງໄດ້ຍາກ. ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ ນັົ້ນກຄື ເປີດເຜີຍກັບຜູ້ຄົນ ແລະ ຍັງລີົ້ລັບຈາກຜູ້ຄົນ. ສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະອົງສະແດງອອກບແ
ໍ່ ມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ຄົນພິເສດເປນ, ແຕ່ເປນຄຸນລັກສະນະໂດຍທໍາມະຊາດ ແລະ ການ
ເປນຢູ່ຂອງພຣະວິນຍານ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເດີນທາງອ້ອມໂລກ ແຕ່ຮູ້ຈັກທຸກສິຶ່ງກ່ຽວກັບໂລກ. ພຣະອົງ
ພົບພໍ້ “ລີງໂທນ” ຜູ້ເຊິຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫື ຄວາມເຂົົ້າໃຈ, ແຕ່ພຣະອົງສະແດງພຣະທໍາທີຶ່ຢູ່ເໜືອກວ່າ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ເໜືອກວ່າມະນຸດທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່. ພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງກຸມ
່ ຄົນທີຶ່ໂງ່ຈ້າ ແລະ ບໍ່ມີ
ຄວາມຮູ້ສກ ຜູ້ເຊິຶ່ງບໍ່ມີຄວາມເປນມະນຸດ ແລະ ຜູ້ເຊິຶ່ງບໍ່ເຂົົ້າໃຈທໍານຽມ ແລະ ຊີວິດຂອງມະນຸດ,
ແຕ່ພຣະອົງສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມະນຸດຊາດໃຊ້ຊີວິດຕາມຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາໄດ້, ໃນຂະນະ
ດຽວກັນກເປີດເຜີຍພືົ້ນຖານ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ຕໍໍ່າຕ້ອຍຂອງມະນຸດຊາດ. ທຸກສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນສິຶ່ງ
ທີຶ່ພຣະອົງເປນ ເຊິຶ່ງສູງກວ່າຄົນທີຶ່ມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອ. ສໍາລັບພຣະອົງ ມັນບໍ່ຈໍາເປນທີຶ່ຕ້ອງ
ຜະເຊີນກັບຊີວິດສັງຄົມທີຶ່ຊັບຊ້ອນ, ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສົກກະປົກເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງຕ້ອງ
ປະຕິບັດ ແລະ ເປີດເຜີຍເຖິງທາດແທ້ຂອງມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຢ່າງທົວ
ົ່ ເຖິງ. ຊີວິດສັງຄົມທີຶ່
ສົກກະປົກບໍ່ໄດ້ສັົ່ງສອນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງພຽງແຕ່ເປີດເຜີຍ
ການບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈັດກຽມມະນຸດດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນໃນການ
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ຈັດການກັບໂລກນີົ້. ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງສືບສວນສັງຄົມ ຫື ຄອບຄົວຂອງມະນຸດ ເມືຶ່ອພຣະອົງຈັດຕຽມ
ມະນຸດດ້ວຍຊີວິດ. ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການພິພາກສາມະນຸດບໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງປະສົບ
ການຂອງເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ; ມັນເປນການເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງມະນຸດຫັງຈາກທີຶ່
ຮູ້ຈັກຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງມະນຸດເປນເວລາດົນນານ ແລະ ກຽດຊັງຄວາມເສືຶ່ອມຊາມຂອງ
ມະນຸດຊາດ. ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດທັງໝົດແມ່ນການເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສໃຫ້ກັບມະນຸດ ແລະ
ສະແດງເຖິງການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້, ມັນບໍ່ແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ຄົນມີເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້. ຈາກພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ມະນຸດ
ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ພຣະອົງເປນຄົນປະເພດໃດ. ມະນຸດຍັງບໍ່ສາມາດຈັດແບ່ງພຣະອົງໃຫ້ເປນຄົນ
ປະເພດທີຶ່ຖືກສ້າງບົນພືົ້ນຖານແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນຍັງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງບໍ່
ສາມາດຖືກຈັດແບ່ງໃຫ້ເປນຄົນປະເພດທີຶ່ຖືກສ້າງ. ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດພິຈາລະນາໃຫ້ພຣະອົງເປນ
ສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຈັດແບ່ງພຣະອົງຢູ່ໃນປະເພດໃດ, ສະນັົ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້
ຈັດພຣະອົງຢູ່ໃນປະເພດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມັນບໍ່ສມ
ົ ເຫດສົມຜົນສໍາລັບມະນຸດທີຶ່ຈະເຮັດແບບນີົ້,
ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດຫາຍຢ່າງທ່າມກາງຜູ້ຄົນ ເຊິຶ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

13. ເມືອ
ຶ່ ພຣະເຈົົ້າລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງພາຍໃນ
ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ພຣະວິນຍານແຫ່ງສະຫວັນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ
ຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ. ເມືຶ່ອພຣະອົງລົງມາ, ພຣະອົງເວົົ້າຢູ່ທົົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນເທົົ່ານັົ້ນ ເພືຶ່ອກ່າວພຣະ
ຄໍາຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທກ
ີ ານຕ່າງໆ ແລະ ຈາກຫາກຫາຍມຸມມອງ. ຫັກໆແລ້ວພຣະອົງຖືເອົາການສະ
ໜອງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ ການສິດສອນມະນຸດເປນເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຫັກການຂອງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ໄປພົວພັນກັບສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວເຊັົ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄົນ ຫື ລາຍ
ລະອຽດຂອງຊີວິດຂອງຜູຄ
້ ົນ. ພັນທະກິດຫັກຂອງພຣະອົງແມ່ນການກ່າວແທນພຣະວິນຍານ. ນັົ້ນກ
ຄືເມືຶ່ອພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າປະກົດໃນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ຈັບຕ້ອງໄດ້, ພຣະອົງແມ່ນພຽງສະໜອງໃຫ້
ແກ່ຊີວິດມະນຸດ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ. ພຣະອົງບພ
ໍ່ ົວພັນກັບວຽກງານຂອງມະນຸດ ເຊິຶ່ງກຄື ພຣະອົງ
ບໍ່ມີສ່ວນໃນວຽກງານຂອງມະນຸດ. ມະນຸດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດສັກສິດໄດ້ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່
ພົວພັນໃນວຽກງານຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມແຕກຕ່າງທີຶ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຶ່ຖືກໃຊ້ໂດຍ
ພຣະເຈົົ້າ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

14. ຊາຕານສາມາດຖືກເອົາຊະນະໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ຖ້າພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງພິພາກສາຄວາມ
ເສືຶ່ອມຊາມຂອງມະນຸດຊາດ. ການທີຶ່ເປນຄືມະນຸດເຮັດໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມເປນມະນຸດທໍາມະດາ, ພຣະເຈົົ້າ
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ທີຶ່ຢູ່ໃນເນືົ້ອໜັງຈຶ່ງສາມາດພິພາກສາຄວາມບໍ່ຊອບທໍາຂອງມະນຸດໂດຍກົງໄດ້; ນີົ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງ
ຄວາມບລິສຸດໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄວາມພິເສດຂອງພຣະອົງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົົ້າເທົົ່າ
ນັົ້ນທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີຶ່ພພ
ິ າກສາມະນຸດ, ຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມ
ຊອບທໍາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດພິພາກສາມະນຸດ. ຄົນທີຶ່ປາສະຈາກຄວາມຈິງ ແລະ
ຄວາມຊອບທໍາບໍ່ເໝາະສົມທີຶ່ຈະພິພາກສາຄົນອືຶ່ນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

15. ພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປນຕົວແທນຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ
ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະເພາະບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ແຕ່ກ່າວຕໍ່
ມະນຸດຊາດທັງປວງ ແລະ ທຸກຄົນທີຶ່ຍອມຮັບພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຈຸດຈົບທີພ
ຶ່ ຣະອົງປະກາດແມ່ນ
ຈຸດຈົບຂອງມະນຸດຊາດທັງປວງ, ບໍ່ແມ່ນພຽງຈຸດຈົບຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ. ພຣະອົງບໍ່ປະຕິບັດຢ່າງ
ພິເສດຕໍ່ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ຫື ພຣະອົງບໍ່ຫອກລວງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ, ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດເພືຶ່ອທຸກ
ຄົນ ແລະ ກ່າວຕໍ່ມະນຸດຊາດທັງປວງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ມະນຸດຊາດທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມຕ້ອງການຄວາມລອດພົົ້ນຈາກພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຫາຍຍິຶ່ງ
ຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

16. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີກົດລະບຽບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເວລາ ຫື ຂໍ້ຈໍາກັດທາງພູມສາດ.
ພຣະອົງສາມາດສະແດງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນໃນເວລາໃດກໄດ້, ຢູ່ໃສກໄດ້. ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດ
ດັົ່ງທີຶ່ພຣະອົງພໃຈ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດມີເງືອ
ຶ່ ນໄຂ ແລະ ບລິບົດ; ຫາກປາສະຈາກສິຶ່ງເຫົົ່ານັົ້ນ ເຂົາ
ກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້ ຫື
ປະສົບການຂອງເຂົາທີຶ່ກຽ່ ວກັບຄວາມຈິງ. ເພືຶ່ອທີຈ
ຶ່ ະບອກວ່າສິຶ່ງໃດສິຶ່ງໜງຶ່ ແມ່ນພາລະກິດຂອງ
ພຣະເຈົົ້າເອງ ຫື ພາລະກິດຂອງມະນຸດ, ເຈົົ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ພາລະກິດເຫົົ່ານັົ້ນ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

17. ພາລະກິດຂອງມະນຸດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດ ແລະ ມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ຄົນໜຶ່ງພຽງແຕ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງໄລຍະໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຍຸກທັງໝົດ, ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ
ພວກເຂົາຈະນໍາຜູ້ຄົນເຂົົ້າສູ່ກົດລະບຽບ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບເວລາ ຫື
ໄລຍະໃດໜຶ່ງ. ນີົ້ກຍ້ອນປະສົບການຂອງມະນຸດມີຂອບເຂດຂອງມັນ. ຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່ສາມາດ
ປຽບທຽບພາລະກິດຂອງມະນຸດກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ວິທີການປະຕິບັດຂອງມະນຸດ ແລະ
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ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມຈິງແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຊ້ໄດ້ກັບຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດ
ເວົົ້າວ່າ ເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດກໍາລັງຍ່າງແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງສົມບູນ, ຍ້ອນ
ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກເຕີມເຕັມ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບລິສຸດຢ່າງສົມບູນ. ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດຜະເຊີນໄດ້ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ພາຍໃນ
ຂອບເຂດຂອງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກີນກວ່າຂອບເຂດຂອງຄວາມຄິດໃນ
ຈິດໃຈທີຶ່ທໍາມະດາຂອງມະນຸດ. ທຸກຄົນທີຶ່ສາມາດດໍາລົງຢູ່ໃນຄວາມເປນຈິງຂອງປະສົບການຈິງຢູໃ່ ນ
ຂອບເຂດນີົ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

18. ຂອບເຂດຄວາມຈິງທີຶ່ມະນຸດຜະເຊີນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ ຕາມສະພາບ
ການຂອງແຕ່ລະຄົນ. ດ້ວຍວິທີນີົ້ ຄວາມຮູ້ແຫ່ງຄວາມຈິງອັນດຽວກັນ ເຊິຶ່ງຖືກສະແດງອອກໂດຍຄົນ
ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຈຶ່ງບໍ່ຄືກັນ. ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ ປະສົບການຂອງມະນຸດມີຂຈ
ໍ້ ໍາກັດຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່
ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຫື ພາລະກິດ
ຂອງມະນຸດກບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າເປນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສະແດງ
ອອກສອດຄ່ອງຢ່າງໃກ້ຄຽງຫາຍກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະສົບການຂອງ
ມະນຸດໃກ້ຄຽງຫາຍກັບພາລະກິດໃນການເຮັດໃຫ້ສົມບູນທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດປະຕິບັດຢູ່. ມະນຸດ
ພຽງແຕ່ສາມາດເປນຄົນຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ, ເຮັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຝາກຝງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
ມະນຸດພຽງແຕ່ສາມາດສະແດງຄວາມຮູ້ທີຶ່ຖືກສ່ອງແສງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ຄວາມ
ຈິງທີຶ່ໄດ້ຮັບຈາກປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງເຂົາ. ມະນຸດບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ບັນລຸເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ຈະ
ເປນທາງອອກໃຫ້ກັບພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເຂົາບໍ່ມີສິດທີຶ່ຈະເວົົ້າວ່າ ພາລະກິດຂອງເຂົາແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດມີຫັກການໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງມະນຸດ ແລະ ມະນຸດທຸກ
ຄົນມີປະສົບການທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີສະພາບການທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ພາລະກິດຂອງ
ມະນຸດປະກອບມີປະສົບການທຸກຢ່າງຂອງເຂົາພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
ປະສົບການເຫົົ່ານີົ້ພຽງແຕ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ການເປນຢູຂ
່ ອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ຄວາມປະສົງຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ມະນຸດຍ່າງບໍ່ສາມາດເປນເສັົ້ນທາງທີຶ່ພຣະວິນຍານບລິສຸດຍ່າງ ຍ້ອນພາລະກິດຂອງມະນຸດ
ບໍ່ສາມາດເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ ແລະ ປະສົບ
ການຂອງມະນຸດບໍ່ແມ່ນຄວາມປະສົງອັນຄົບຖ້ວນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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19. ພາລະກິດຂອງມະນຸດມີຄວາມສ່ຽງທີຶ່ຈະຕົກຢູ່ໃນກົດລະບຽບ ແລະ ວິທີການຂອງພາລະກິດ
ຂອງເຂົາກຈະຖືກຈໍາກັດໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນເຂົົ້າສູ່
ຫົນທາງແຫ່ງອິດສະຫະໄດ້. ຜູ້ຕິດຕາມສ່ວນໃຫຍ່ມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດ ແລະ ວິທີການ
ມີປະສົບການຂອງພວກເຂົາກຈະຖືກຈໍາກັດໃນຂອບເຂດນັົ້ນເຊັົ່ນກັນ. ປະສົບການຂອງມະນຸດຖືກ
ຈໍາກັດຢູ່ສະເໝີ; ວິທີການຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາກຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນສອງສາມປະເພດເຊັົ່ນກັນ
ແລະ ບໍ່ສາມາດທຽບກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ ຫື ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ນີົ້ກ
ຍ້ອນວ່າ ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ປະສົບການຂອງມະນຸດແມ່ນມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ບໍ່ວ່າພຣະເຈົົ້າຈະປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງດ້ວຍວິທີໃດກຕາມ, ມັນກບໍ່ໄດ້ຖືກຜູກມັດໂດຍກົດລະບຽບ; ບໍ່ວ່າ ພາລະກິດນັົ້ນຈະ
ສໍາເລັດລົງດ້ວຍວິທີໃດກຕາມ, ບໍ່ໄດ້ຖືກຈໍາກັດດ້ວຍວິທີທາງໃດໜຶ່ງ. ບໍ່ມກ
ີ ົດລະບຽບໃດໆໃນ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພາລະກິດທັງໝົດຂອງພຣະອົງແມ່ນຖືກປ່ອຍ ແລະ ເປນອິດສະຫະ. ບໍ່ວ່າ
ມະນຸດຈະໃຊ້ເວລາຫາຍພຽງໃດໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ, ເຂົາບໍ່ສາມາດກັົ່ນຕອງເອົາກົດເກນໃດໜຶ່ງ
ທີຶ່ປົກຄອງວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຖິງແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະອົງມີຫັກການ ມັນ
ກຖືກປະຕິບັດໃນວິທີທາງໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມີການພັດທະນາໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມັນຢູ່ນອກເໜືອ
ການຢົ່ງເຖິງຂອງມະນຸດ. ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ ພຣະເຈົົ້າອາດມີພາລະກິດຫາຍປະເພດທີຶ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ແລະ ວິທີການນໍາພາຜູ້ຄົນທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີທາງເຂົົ້າ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດແຍກແຍະພຣະບັນຍັດຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້
ຍ້ອນພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນວິທີໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມີພຽງແຕ່ວິທນ
ີ ີົ້ເທົົ່ານັົ້ນ ຜູ້ຕິດຕາມ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ຖືກຜູກມັດໂດຍກົດລະບຽບ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງຫີກລ່ຽງແນວຄິດຂອງຜູ້
ຄົນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພວກມັນຢູ່ສະເໝີ. ມີພຽງຄົນທີຕ
ຶ່ ິດຕາມ ແລະ ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າດ້ວຍຫົວໃຈ
ທີຶ່ແທ້ຈິງຈຶ່ງສາມາດປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສາມາດມີຊີວິດຢ່າງອິດສະຫະໂດຍບໍ່ຢູ່
ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບໃດໜຶ່ງ ຫື ຖືກຄວບຄຸມໂດຍແນວຄິດທາງສາສະໜາໃດໜຶ່ງ. ພາລະກິດຂອງ
ມະນຸດຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ຄົນ ໂດຍອີງຕາມປະສົບການຂອງເຂົາເອງ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາເອງສາມາດບັນລຸ
ໄດ້. ມາດຕະຖານຂອງເງືອ
ຶ່ ນໄຂເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຖືກຈໍາກັດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ ແລະ ວິທີການ
ປະຕິບັດກມີຂໍ້ຈໍາກັດຫາຍເຊັົ່ນດຽວກັນ. ສະນັົ້ນ ຜູ້ຕິດຕາມຈຶ່ງມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີຶ່ຈໍາກັດນີົ້
ຢ່າງບໍ່ມີສະຕິ; ເມືຶ່ອເວລາຜ່ານໄປ ສິຶ່ງຕ່າງໆເຫົົ່ານີົ້ກກາຍມາເປນກົດລະບຽບ ແລະ ພິທີກໍາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

20. ເມືອ
ຶ່ ຜູ້ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດ, ພວກເຂົາຄົົ້ນຫາ ແລະ ງົມຫາ, ລອກແບບ ແລະ ຕກຕອງ
ບົນພືົ້ນຖານທີຶ່ຄົນອືຶ່ນວາງໄວ້ຢູ່ສະເໝີເພືຶ່ອບັນລຸການເຂົົ້າທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງຍິຶ່ງຂົ້ນ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນການສະໜອງສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງເປນ ແລະ ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງເອງຄວນປະຕິບັດ.
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສະໜອງການບໍາລຸງລ້ຽງໃຫ້ກັບຄຣິສຕະຈັກໂດຍໃຊ້ຄວາມຮູ້ຈາກພາລະກິດຂອງມະນຸດ
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ຄົນໃດໜຶ່ງ. ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດໃນປດຈຸບັນໂດຍອີງຕາມສະພາວະຂອງຜູ້ຄົນ.
ສະນັົ້ນ ການປະຕິບັດພາລະກິດໃນລັກສະນະນີົ້ຈຶ່ງເປນອິດສະຫະຫາຍກວ່າພາລະກິດທີຶ່ຜູ້ຄົນປະຕິບັດ
ເປນຫາຍພັນເທົົ່າ. ສໍາລັບຜູ້ຄົນແລ້ວ ມັນອາດເບິຶ່ງຄືວ່າ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີຶ່ຂອງພຣະອົງ
ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມທີຶ່ພຣະອົງພໃຈ, ແຕ່ວ່າ ພາລະກິດທັງໝົດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນເປນ
ພາລະກິດໃໝ່. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ເຈົົ້າຄວນຮູ້ຈັກວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ
ບໍ່ເຄີຍອີງຕາມຄວາມຮູ້ສກຈັກເທືຶ່ອ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການປະຕິບັດ (5)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

21. ພາລະກິດຂອງມະນຸດສະແດງເຖິງປະສົບການຂອງເຂົາ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງເຂົາ.
ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສະໜອງ ແລະ ພາລະກິດທີຶ່ເຂົາປະຕິບັດກເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເຂົາ. ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງ
ມະນຸດ, ເຫດຜົນຂອງມະນຸດ, ຕັກກະຂອງມະນຸດ ແລະ ຈິນຕະນາການທີຶ່ອຸດົມສົມບູນຂອງເຂົາແມ່ນ
ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກລວມຢູ່ໃນພາລະກິດຂອງເຂົາ. ໂດຍສະເພາະ ປະສົບການຂອງມະນຸດສາມາດ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາລະກິດຂອງເຂົາ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ຄົນກໄດ້ກາຍມາເປນສ່ວນປະກອບ
ຂອງພາລະກິດຂອງເຂົາ. ພາລະກິດຂອງມະນຸດສາມາດສະແດງເຖິງປະສົບການຂອງເຂົາ... ພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດມັກຈະປ່ຽນແປງຕາມສະພາວະຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຕາມ
ປະສົບການຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ບັງຄັບພວກເຂົາ ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນປະຕິບັດຕາມຊ່ວງເວລາແຫ່ງ
ປະສົບການປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ. ນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການສົນທະນາຂອງມະນຸດແຕກຕ່າງຈາກພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດສົນທະນາສືຶ່ເຖິງຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ,
ສະແດງເຖິງຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ປະສົບການຂອງພວກເຂົາບົນພືົ້ນຖານຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົາົ້ .
ໜ້າທີຶ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພືຶ່ອຄົົ້ນຫາສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາຄວນປະຕິບັດ ຫື ເຂົົ້າສູ່ ຫັງຈາກພຣະເຈົົ້າ
ປະຕິບັດພາລະກິດ ຫື ກ່າວ, ແລ້ວມອບໝາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດຕາມ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພາລະກິດຂອງ
ມະນຸດຈຶ່ງເປນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທາງເຂົົ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງເຂົາ. ແນ່ນອນ ພາລະກິດດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນປະສົມກັບບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຂອງມະນຸດ ຫື ຄວາມຄິດບາງຢ່າງຂອງມະນຸດ... ສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດສະແດງອອກແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາເຫັນ, ຜະເຊີນ ແລະ ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ ແລະ ມັນສາມາດ
ເຂົົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຄືທິດສະດີ ຫື ແນວຄິດ. ພາລະກິດຂອງ
ມະນຸດບໍ່ສາມາດເກີນຂອບເຂດປະສົບການຂອງມະນຸດ ຫື ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດເຫັນ ຫື ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດ
ຈິນຕະນາການ ຫື ຄົົ້ນຄິດຂົ້ນໄດ້ ບໍ່ວ່າຂະໜາດຂອງພາລະກິດຈະສໍໍ່າໃດກຕາມ. ທຸກສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າ
ສະແດງອອກແມ່ນສິຶ່ງທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍມະນຸດ ນັົ້ນກຄື
ນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຈາກຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງສະແດງພາລະກິດແຫ່ງການນໍາພາ
ມະນຸດຊາດທັງໝົດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງນີົ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍລະອຽດຂອງປະສົບການມະນຸດ, ແຕ່
ກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງເອງ. ສິຶ່ງທີມ
ຶ່ ະນຸດສະແດງອອກປະສົບການ
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ຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີຶ່ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສະແດງອອກແມ່ນອຸປະນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງ,
ຢູ່ນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຂອງມະນຸດ. ປະສົບການຂອງມະນຸດແມ່ນຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງເຂົາ ແລະ
ຄວາມຮູ້ທີຶ່ໄດ້ຮັບບົນພືົ້ນຖານການສະແດງອອກຂອງພຣະເຈົົ້າກ່ຽວກັບການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ.
ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ດັົ່ງກ່າວແມ່ນເອີົ້ນວ່າ ການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ພືົ້ນຖານ
ການສະແດງອອກຂອງພວກເຂົາແມ່ນອຸປະນິໄສ ແລະ ຄວາມສາມາດທີຶ່ເປນທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ,
ດ້ວຍເຫດນີົ້ ພວກມັນຈຶ່ງຖືກເອີົ້ນວ່າ ການເປນຢູ່ຂອງມະນຸດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

22. ພາລະກິດໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດແມ່ນບັນລຸຜົນໂດຍມະນຸດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນໄປ.
ຕົວຢ່າງ ສິດຍາພິບານ ແລະ ຜູ້ນໍາໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາອາໄສພອນສະຫວັນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງ
ພວກເຂົາເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ. ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພວກເຂົາເປນເວລາດົນນານຈະ
ຕິດເຊືົ້ອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ວກເຂົາ
ເປນ. ພວກເຂົາແນໃສ່ພອນສະຫວັນ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ພວກເຂົາ
ໃສ່ໃຈກັບສິຶ່ງທີຶ່ເໜືອທໍາມະຊາດບາງຢ່າງ ແລະ ທິດສະດີຫາຍຢ່າງທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ບໍ່ເປນຈິງ
(ແນ່ນອນ ທິດສະດີທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້). ພວກເຂົາບໍ່ແນໃສ່ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະ
ນິໄສຂອງຜູ້ຄົນ, ແຕ່ກງົ ກັນຂ້າມ ພວກເຂົາແນໃສ່ຝຶກຝົນການເທດສະໜາຂອງຄົນ ແລະ ປະຕິບັດ
ພາລະກິດ, ປບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງຄົນ ແລະ ທິດສະດີທາງສາສະໜາທີຶ່ອຸດມ
ົ ສົມບູນຂອງພວກເຂົາ.
ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈວ່າ ອຸປະນິໄສຂອງຄົນປ່ຽນແປງຫາຍພຽງໃດ ຫື ຜູ້ຄົນເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງຫາຍພຽງ
ໃດ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈກັບແກ່ນແທ້ຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມຮູ້ຈັກ
ສະພາວະທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ທໍາມະດາຂອງຜູ້ຄົນເລີຍ. ພວກເຂົາບໍ່ຕໍ່ຕ້ານແນວຄິດຂອງຜູ້ຄົນ ຫື
ພວກເຂົາບໍ່ເປີດເຜີຍແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ, ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະລິຮານຜູ້ຄົນສໍາລັບຄວາມຂາດ
ຕົກບົກຜ່ອງ ຫື ການເສືອ
ຶ່ ມຊາມຂອງພວກເຂົາເລີຍ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີຶ່ຕິດຕາມພວກເຂົາກຮັບໃຊ້
ດ້ວຍພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາສະແດງອອກມາມີພຽງແນວຄິດທາງສາສະໜາ
ແລະ ທິດສະດີໃນສາສະໜາສາດ, ເຊິຶ່ງບໍ່ໄດ້ສໍາຜັດກັບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ມອບຊີວດ
ິ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນແທ້ໆ. ໃນຄວາມຈິງ ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນການບໍາລຸງລ້ຽງພອນ
ສະຫວັນ, ລ້ຽງດູບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍໃຫ້ກາຍເປນຜູ້ສໍາເລັດທີຶ່ມີພອນສະຫວັນຈາກການສໍາມະນາ
ເຊິຶ່ງຕໍ່ມາກໄດ້ເປນຜູ້ປະຕິບັດພາລະກິດ ແລະ ນໍາພາ. ເຈົົ້າສາມາດແຍກແຍະພຣະບັນຍັດໃດໜຶ່ງໃນ
ຫົກພັນປີແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຫາຍຢ່າງໃນພາລະກິດທີຶ່
ມະນຸດປະຕິບັດ ແລະ ສະໝອງຂອງມະນຸດກດືົ້ດ້ານເກີນໄປ. ສະນັົ້ນ ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສະແດງອອກແມ່ນ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ການເປນຈິງທີຶ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດປະສົບການຂອງເຂົາ. ມະນຸດບໍ່ສາມາດສະແດງສິງຶ່
ໃດກຕາມນອກຈາກສິຶ່ງນີົ້. ປະສົບການ ຫື ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກພອນສະຫວັນມາ
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ຕັົ້ງແຕ່ເກີດຂອງເຂົາ ຫື ສັນຊາດຕະຍານຂອງເຂົາ; ພວກມັນເກີດຂົ້ນກຍ້ອນການນໍາພາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ການດູແລໂດຍກົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດມີພຽງແຕ່ໜ້າທີຶ່ຮັບເອົາການດູແລນີົ້ ແລະ ບໍ່ມີໜ້າທີຶ່
ສະແດງອອກສິຶ່ງທີຶ່ເປນພຣະເຈົົ້າໂດຍກົງ. ມະນຸດບໍ່ສາມາດເປນແຫ່ງກໍາເນີດໄດ້; ເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດ
ເປນພາຊະນະທີຶ່ຮັບນໍໍ້າຈາກແຫ່ງກໍາເນີດ; ນີົ້ແມ່ນສັນຊາດຕະຍານຂອງມະນຸດ, ເຊິຶ່ງເປນໜ້າທີຶ່ໆຄົນ
ໜຶ່ງຕ້ອງມີໃນຖານະທີຶ່ເປນມະນຸດ. ຖ້າບຸກຄົນໜຶ່ງສູນເສຍໜ້າທີຶ່ໆຈະຍອມຮັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແລະ ສູນເສຍສັນຊາດຕະຍານຂອງມະນຸດ, ຄົນນັົ້ນກສູນເສຍສິຶ່ງທີຶ່ລໍໍ້າຄ່າທີສ
ຶ່ ຸດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບຸກຄົນ
ນັົ້ນຍັງ ສູນເສຍໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດທີຶ່ຖືກສ້າງ. ຖ້າຄົນໜຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫື ປະສົບການກ່ຽວກັບພຣະທໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ຄົນນັົ້ນກສູນເສຍໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາ, ໜ້າທີຶ່ໆເຂົາຄວນ
ປະຕິບັດໃນຖານະທີຶ່ເປນສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ ແລະ ສູນເສຍສັກສີຂອງການເປນສິງຶ່ ທີຶ່ຖືກສ້າງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

23. ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າກແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດຂອງມະນຸດ ແລະ ຍິຶ່ງໄປ
ກວ່ານັົ້ນ ການສະແດງອອກຂອງພຣະເຈົົ້າຈະຄືກັບຂອງມະນຸດໄດ້ແນວໃດ? ພຣະເຈົົ້າກມີອຸປະນິໄສ
ສະເພາະຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ, ໃນຂະນະທີຶ່ມະນຸດກມີໜ້າທີຶ່ໆມະນຸດຄວນປະຕິບັດ. ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ
ແມ່ນຖືກສະແດງອອກໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ໃນຂະນະທີຶ່ໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດກປະກອບຢູ່ໃນ
ປະສົບການຂອງມະນຸດ ແລະ ຖືກສະແດງອອກໃນການສະແຫວງຫາຂອງມະນຸດ. ສະນັົ້ນ ມັນຈຶ່ງ
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຜ່ານພາລະກິດທີຶ່ຖືກດໍາເນີນ ບໍ່ວ່າຈະເປນການສະແດງອອກຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ຂອງ
ມະນຸດ. ມັນບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໂດຍພຣະເຈົົ້າເອງ ຫື ມັນບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມະນຸດ
ພະຍາຍາມເປນພະຍານ; ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ມັນບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈົົ້າເອງຢບຢັ້ງຄົນໃດໜຶ່ງ. ທຸກ
ສິຶ່ງນີົ້ເກີດຂົ້ນດັົ່ງການເປີດເຜີຍໂດຍທໍາມະຊາດ; ມັນບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບ ຫື ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດສາມາດແຊກ
ແຊງໄດ້. ໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດແມ່ນສາມາດຮູ້ຈັກໄດ້ຜ່ານປະສົບການຂອງເຂົາ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນປະຕິບັດພາລະກິດເພີຶ່ມເຕີມຈາກປະສົບການ. ແກ່ນແທ້ທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດສາມາດຖືກ
ເປີດເຜີຍອອກເມືຶ່ອເຂົາປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ຂອງເຂົາ, ໃນຂະນະທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສາມາດສະແດງອອກເຖິງອຸປະ
ນິໄສໂດຍທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງໃນຂະນະທີພ
ຶ່ ຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ຖ້າມັນເປນ
ພາລະກິດຂອງມະນຸດ ແລ້ວມັນກບໍ່ສາມາດຖືກປົກປິດໄດ້. ຖ້າມັນເປນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລ້ວ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າຍິຶ່ງເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະຖືກປົກປິດໂດຍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ, ແຮງໄກທີຶ່ຈະສາມາດ
ຖືກຄວບຄຸມໂດຍມະນຸດ. ບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າມະນຸດເປນພຣະເຈົົ້າ ຫື ພາລະກິດ ແລະ ຄໍາເວົົ້າຂອງ
ເຂົາແມ່ນບໍ່ສາມາດເບິຶ່ງໄດ້ວ່າເປນສິຶ່ງບລິສຸດ ຫື ຖືວ່າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້
ວ່າພຣະເຈົົ້າເປນມະນຸດ ຍ້ອນພຣະອົງສວມຕົນເອງດ້ວຍເນືົ້ອໜັງ ແຕ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກບໍ່
ສາມາດຖືວ່າເປນພາລະກິດຂອງມະນຸດ ຫື ໜ້າທີຶ່ຂອງມະນຸດໄດ້ . ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ຖ້ອຍຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລກບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເທົົ່າທຽມກັນໄດ້ ຫື ການພິພາກສາ
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ແລະ ການຂ້ຽນຕີຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄໍາສັົ່ງສອນຂອງມະນຸດກບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າເທົົ່າທຽມກັນໄດ້.
ສະນັົ້ນ ຈຶ່ງມີຫັກການທີແ
ຶ່ ຍກແຍະພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າອອກຈາກພາລະກິດຂອງມະນຸດ. ສິຶ່ງນີົ້ຖກ
ື
ຈໍາແນກໂດຍອີງຕາມທາດແທ້ຂອງມັນ, ບໍ່ແມ່ນຂອບເຂດຂອງພາລະກິດ ຫື ປະສິດທິພາບຊົົ່ວຄາວ
ຂອງພາລະກິດນັົ້ນໆ. ໃນຫົວຂໍ້ນີົ້ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜິດພາດກ່ຽວກັບຫກ
ັ ການ.
(ຄັດຈາກບົດ “ເຈົົ້າຢືນຢູ່ຈຸດໃດໃນຈົດໝາຍສິບສາມສະບັບ?” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

24. ຍ້ອນມະນຸດກເປນມະນຸດ ແລະ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດເບິຶ່ງທຸກສິຶ່ງຈາກຈຸດຢືນ ແລະ
ທັດສະນະຂອງມະນຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກມະນຸດ
ທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມທັງສິົ້ນ. ບໍ່ວ່າເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າຈະທໍາມະດາສໍໍ່າໃດ, ປົກກະຕິ
ສໍໍ່າໃດ, ຕໍໍ່າຕ້ອຍສໍໍ່າໃດກຕາມ ຫື ແມ່ນແຕ່ຜູ້ຄົນຈະຫຽວເບິຶ່ງພຣະອົງດ້ວຍການດູຖູກແບບໃດກຕາມ,
ຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ທ່າທີຂອງພຣະອົງຕໍ່ມະນຸດຊາດແມ່ນສິຶ່ງທີບ
ຶ່ ໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດ
ເຮັດໄດ້, ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດລອກແບບໄດ້. ພຣະອົງຈະສັງເກດເບິຶ່ງມະນຸດຊາດຈາກທັດສະນະ
ຂອງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຈາກຕໍາແໜ່ງທີຶ່ສູງສົງົ່ ຂອງພຣະອົງດັົ່ງພຣະຜູ້ສ້າງ. ພຣະອົງຈະ
ເບິຶ່ງມະນຸດຊາດຜ່ານແກ່ນແທ້ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ. ພຣະອົງບໍ່ສາມາດເບິຶ່ງ
ມະນຸດຈາກຈຸດຕໍໍ່າຕ້ອຍຂອງຄົນທໍາມະດາຢ່າງແນ່ນອນ ຫື ຈາກທັດສະນະຂອງຄົນທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ.
ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນເບິຶ່ງມະນຸດຊາດ, ພວກເຂົາກເບິຶ່ງດ້ວຍສາຍຕາຂອງມະນຸດ ແລະ ພວກເຂົາໃຊ້ສິຶ່ງຕ່າງໆ
ເຊັົ່ນ: ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ທິດສະດີຂອງມະນຸດເປນເຄືຶ່ອງວັດແທກຂອງພວກ
ເຂົາ. ສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງສິຶ່ງທີຶ່ຜຄ
ູ້ ົນສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຂອບ
ເຂດທີຶ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜູ້ຄົນທີຶ່ເສືຶ່ອມຊາມ. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າເບິຶ່ງມະນຸດຊາດ, ພຣະອົງເບິຶ່ງດ້ວຍ
ສາຍຕາອັນສັກສິດ ແລະ ພຣະອົງໃຊ້ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິຶ່ງທີພ
ຶ່ ຣະອົງມີ ແລະ ເປນ ເພືຶ່ອເປນ
ເຄືຶ່ອງວັດແທກ. ຂອບເຂດນີົ້ລວມເຖິງສິຶ່ງຕ່າງໆທີຜ
ຶ່ ູ້ຄົນບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ນີົ້ຄືຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ມະນຸດເສືຶ່ອມຊາມທັງໝົດ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີົ້ແມ່ນ
ຖືກກໍານົດໂດຍແກ່ນແທ້ທີຶ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມະນຸດ ແລະ ພຣະເຈົົ້າ, ມັນແມ່ນແກ່ນແທ້ທີຶ່ແຕກຕ່າງ
ກັນເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ກໍານົດຕົວຕົນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມທັງທັດສະນະ ແລະ ຈຸດຢືນທີຶ່ພວກເຂົາ
ເບິຶ່ງສິຶ່ງຕ່າງໆ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະເຈົົ້າເອງ III”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

25. ບາງເທືຶ່ອ ປະສົບການຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃນພາລະກິດຂອງເຂົາກກ້າວໜ້າຢ່າງຍິຶ່ງ ຫື
ຈິນຕະນາການ ແລະ ການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງເຂົາກກ້າວໜ້າຢ່າງຍິຶ່ງ, ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດຂອງເຂົາ
ກດີເປນພິເສດ; ລັກສະນະດັົ່ງກ່າວພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຂອງຜູ້ຄົນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປຸກ
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ຄວາມເຄົາລົບຢາເກງ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົາໄດ້. ທຸກຄົນເຄົາລົບຄົນທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດ
ພາລະກິດໄດ້ເປນຢ່າງດີ, ຄົນທີຶ່ມີປະສົບການຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງເປນພິເສດ ແລະ ຄົນທີຶ່ສາມາດປະຕິບັດ
ຄວາມຈິງ ແຕ່ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດດງດູດຄວາມເຄົາລົບຢາເກງໄດ້ຈັກເທືຶ່ອ, ມີພຽງຄວາມເຄົາລົບ
ແລະ ຄວາມອິດສາ. ແຕ່ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຄົາລົບພຣະເຈົົ້າ, ກົງກັນຂ້າມ
ພວກເຂົາຮູ້ສກວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢູ່ນອກເໜືອການຢົ່ງເຖິງຂອງມະນຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ຢົ່ງເຖິງໄດ້ໂດຍມະນຸດຄົນໃດ, ມັນເປນພາລະກິດທີຶ່ສົດໃໝ່ ແລະ ອັດສະຈັນ. ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນຜະເຊີນກັບ
ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ, ຄວາມຮູ້ທໍາອິດທີຶ່ພວກເຂົາມີກ່ຽວກັບພຣະອົງແມ່ນພຣະອົງບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງ
ໄດ້, ມີສະຕິປນຍາ ແລະ ອັດສະຈັນ ແລະ ພວກເຂົາກເຄົາລົບພຣະອົງຢ່າງບໍ່ມີສະຕິ ແລະ ຮູ້ສກເຖິງ
ຄວາມເລິກລັບຂອງພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ, ເຊິຶ່ງຢູ່ນອກເໜືອການຢງົ່ ເຖິງຂອງຈິດໃຈຂອງ
ມະນຸດ. ຜູ້ຄົນພຽງແຕ່ຢາກສາມາດບັນລຸຕາມເງືອ
ຶ່ ນໄຂຂອງພຣະອົງ, ເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້ເປນທີຶ່ພໃຈຕາມ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະອົງ; ພວກເຂົາບໍ່ປາຖະໜາທີຶ່ຈະເປນໃຫຍ່ກວ່າພຣະອົງ, ຍ້ອນພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດແມ່ນຢູ່ເໜືອຄວາມຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດຢູ່ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີມະນຸດ
ຄົນໃດສາມາດປະຕິບັດແທນພຣະອົງໄດ້. ແມ່ນແຕ່ມະນຸດເອງຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງ
ຂອງເຂົາເອງເລີຍ, ແຕ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້ເປີດເສັົ້ນທາງໃໝ່ ແລະ ມາເພືຶ່ອນໍາມະນຸດເຂົົ້າສູ່ໂລກທີຶ່ໃໝ່ ແລະ
ສວຍງາມກວ່າເກົົ່າ ແລະ ເພືຶ່ອມະນຸດຊາດຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີການເລີຶ່ມຕົົ້ນໃໝ່. ສິຶ່ງທີຶ່
ມະນຸດຮູ້ສກກ່ຽວກັບພຣະອົງບໍ່ແມ່ນການເຄົາລົບ ຫື ກົງກັນຂ້າມ ບໍ່ແມ່ນພຽງການເຄົາລົບ. ປະສົບ
ການທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງທີຶ່ສຸດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຄວາມເຄົາລົບຢາເກງ ແລະ ຄວາມຮັກ; ຄວາມຮູ້ສກຂອງ
ພວກເຂົາກຄືພຣະເຈົົ້ານັົ້ນອັດສະຈັນຢ່າງແທ້ຈງິ . ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້, ກ່າວໃນສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດບໍ່ສາມາດກ່າວໄດ້. ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ຜະເຊີນກັບຄວາມຮູ້ສກທີຶ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຢູ່ຕະຫອດເວລາ. ຄົນທີຶ່ມີປະສົບການຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງກ
ສາມາດເຂົົ້າໃຈຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພວກເຂົາສາມາດຮູ້ສກເຖິງຄວາມເປນຕາຮັກຂອງພຣະອົງ,
ຮູ້ສກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະອົງມີສະຕິປນຍາຫາຍ, ອັດສະຈັນຫາຍ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີົ້ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດລິດ
ອໍານາດທີຶ່ບໍ່ມີສິົ້ນສຸດທ່າມກາງພວກເຂົາ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວ ຫື ຄວາມຮັກບາງຄັົ້ງບາງຄາວ
ແລະ ຄວາມນັບຖື, ແຕ່ເປນຄວາມຮູ້ສກອັນເລິກເຊິຶ່ງເຖິງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ມີ
ສໍາລັບມະນຸດ ແລະ ຄວາມອົດທົນຕໍ່ເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບການຂ້ຽນຕີ ແລະ
ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງກຮູ້ສກເຖິງສະຫງ່າງາມຂອງພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ການ
ເຮັດຜິດໄດ້. ແມ່ນແຕ່ຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງຫາຍຢ່າງກຍັງບໍ່ສາມາດ
ຢົ່ງເຖິງພຣະອົງໄດ້; ທຸກຄົນທີຶ່ເຄົາລົບພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງກຮູ້ຈັກວ່າ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງບໍ່
ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດ ແຕ່ຂັດກັບແນວຄິດຂອງພວກເຂົາຕະຫອດເວລາ. ພຣະອົງບໍ່
ຕ້ອງການຄົນໃຫ້ເຄົາລົບເຂົາໂດຍສິົ້ນເຊີງ ຫື ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປາກົດຕົວຂອງການຍອມຢູ່
ພາຍໃຕ້ພຣະອົງ; ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາຄວນບັນລຸຄວາມເຄົາລົບຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ການຍອມຢ່າງແທ້
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ຈິງ. ໃນພາລະກິດທີຶ່ຫວງຫາຍຂອງພຣະອົງ ຄົນໃດທີຶ່ມີປະສົບການທີຶ່ແທ້ຈິງຮູ້ສກເຄົາລົບ
ສໍາລັບພຣະອົງ, ເຊິຶ່ງຢູສ
່ ູງກວ່າການຍົກຍ້ອງ. ຄົນທີຶ່ໄດ້ເຫັນອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຍ້ອນພາລະກິດ
ແຫ່ງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພວກເຂົາກເຄົາລົບພຣະອົງໃນຫົວໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົົ້າສົມຄວນແກ່ການເຄົາລົບ ແລະ ເຊືຶ່ອຟງ, ຍ້ອນການເປນຢູ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ
ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງບໍ່ຄືກັບສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ ແລະ ຢູ່ເໜືອສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງ. ພຣະເຈົົ້າເປນຢູ່ເອງ ແລະ ຢູ່
ຊົົ່ວນິດນິລັນດອນ, ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນສິງຶ່ ທີຶ່ຖືກສ້າງ ແລະ ມີແຕ່ພຣະອົງທີຶ່ສມ
ົ ຄວນແກ່ການເຄົາລົບ
ແລະ ຄວາມເຊືຶ່ອຟງ; ມະນຸດບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບສິຶ່ງນີົ້. ສະນັົ້ນ ທຸກຄົນທີຶ່ໄດ້ຜະເຊີນກັບພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງກຮູ້ສກເຄົາລົບຕໍ່ພຣະອົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຄົນທີຶ່ບໍ່ປະ
ຖິົ້ມແນວຄິດຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບພຣະອົງ, ນັົ້ນກຄື ຄົນທີຶ່ບໍ່ນັບຖືພຣະອົງເປນພຣະເຈົົ້າເລີຍນັົ້ນ
ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບໃດເລີຍຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະອົງ ພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ຖືກເອົາຊະນະ; ພວກເຂົາເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງໂດຍທໍາມະຊາດ. ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງໝາຍເຖິງໃນການ
ບັນລຸໂດຍປະຕິບັດພາລະກິດແບບນັົ້ນກແມ່ນເພືຶ່ອສິຶ່ງທີຶ່ຖືກສ້າງທັງໝົດມີຫົວໃຈແຫ່ງການ
ເຄົາລົບພຣະຜູ້ສ້າງ, ນະມັດສະການພຣະອົງ ແລະ ຍອມຢູພ
່ າຍໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອົງໂດຍບໍ່ມີ
ເງືຶ່ອນໄຂ. ນີົ້ຄືຜົນສຸດທ້າຍທີຶ່ທຸກພາລະກິດຂອງພຣະອົງມຸ່ງໝາຍທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

26. ຖ້າມະນຸດຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດນີົ້ ແລ້ວມັນກຈະຈໍາກັດເກີນໄປ: ມັນສາມາດນໍາມະນຸດ
ໄປເຖິງຈຸດໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ມັນຈະບໍ່ສາມາດນໍາມະນຸດໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຊົົ່ວນິດນິລັນ. ມະນຸດບໍ່
ສາມາດຕັດສິນຊະຕາກໍາຂອງມະນຸດ ຫື ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ ເຂົາບໍ່ສາມາດຮັບຮອງຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນອະນາຄົດຂອງມະນຸດໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດ
ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ຍ້ອນພຣະອົງສ້າງມະນຸດ ພຣະອົງກນໍາພາເຂົາ; ຍ້ອນພຣະອົງຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້
ລອດພົົ້ນ ພຣະອົງກຊ່ວຍເຂົາຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຈະຮັບເອົາເຂົາຢ່າງສົມບູນ; ຍ້ອນພຣະອົງນໍາພາ
ມະນຸດ ພຣະອົງຈະນໍາເຂົາໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີຶ່ເໝາະສົມ; ແລະ ຍ້ອນພຣະອົງສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມະນຸດ ພຣະອົງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໂຊກຊະຕາ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງມະນຸດ. ມັນຄືສິຶ່ງນີົ້ທີຶ່ເປນ
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະຜູ້ສ້າງປະຕິບັດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການຟືັ້ນຟູຊີວິດປົກກະຕິຂອງມະນຸດ ແລະ ການນໍາພາເຂົາໄປສູ່ປາຍທາງທີຶ່ມະຫັດສະຈັນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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X. ວິທ ກ
ີ າ ນແ ຍກແ ຍະ ຄົນ ລ້ຽງແ ກະ ປອມ, ຜ ູ້ຕ ໍ່ຕ ້າ ນພ ຣະ ຄຣິດ ແ ລະ
ພ ຣະ ຄຣິດ ປອມ
1. ພາລະກິດຂອງຄົນປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ມີຄຸນສົມບັດສາມາດນໍາຜູ້ຄົນເຂົາົ້ ສູ່ຫົນທາງທີຶ່
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມອບທາງເຂົົ້າທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ຂົ້ນສູ່ຄວາມຈິງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນມາຢູ່ຕໜ
ໍ່ ້າພຣະເຈົົ້າ. ນອກຈາກນັົ້ນ ພາລະກິດທີຶ່ເຂົາປະຕິບັດສາມາດປ່ຽນແປງໄປ
ຈາກບຸກຄົນສູ່ບຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ຖືກຜູກມັດໂດຍກົດລະບຽບ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຖືກປົດປ່ອຍ ແລະ ຮັບ
ອິດສະຫະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ການມີທາງເຂົາົ້ ທີຶ່
ເລິກເຊິຶ່ງຫາຍຂົ້ນໃນຄວາມຈິງເທືຶ່ອລະໜ້ອຍ. ພາລະກິດຂອງຄົນປະຕິບັດພາລະກິດທີຶ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ
ແມ່ນບໍ່ເປນໄປຕາມຄາດຫວັງຫາຍ. ພາລະກິດຂອງເຂົາໂງ່ຈ້າ. ເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນມາສູ່ກດ
ົ
ລະບຽບເທົົ່ານັົ້ນ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ຄົນບໍ່ປ່ຽນແປງໄປຈາກບຸກຄົນສູ່ບຸກຄົນ; ເຂົາບໍ່
ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມຄວາມຕ້ອງການທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງຂອງຜູ້ຄົນ. ໃນພາລະກິດປະເພດນີົ້ ມີກົດລະບຽບ
ຫາຍເກີນໄປ ແລະ ທິດສະດີຫາຍເກີນໄປ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງ ຫື ສູ່ການ
ປະຕິບັດປົກກະຕິແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດໄດ້. ມັນສາມາດພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຍດຖືກົດ
ລະບຽບສອງສາມຂໍ້ທີຶ່ບມ
ໍ່ ີຄ່າຫຍັງເລີຍ. ການນໍາພາແບບນີົ້ພຽງແຕ່ສາມາດນໍາຜູ້ຄົນໃຫ້ຫົງທາງ. ເຂົາ
ນໍາພາເຈົົ້າໃຫ້ກາຍເປນຄືກັບເຂົາ; ເຂົາສາມາດນໍາເຈົົ້າເຂົົ້າສິຶ່ງທີຶ່ເຂົາມີ ແລະ ເປນ. ເພືຶ່ອທີຶ່ຜູ້ຕິດຕາມຈະ
ແຍກແຍະວ່າ ຜູ້ນໍາມີຄຸນສົມບັດ ຫື ບ,ໍ່ ສິຶ່ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງເບິຶ່ງທີຶ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ພວກເຂົານໍາພາ ແລະ
ຜົນຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເບິຶ່ງວ່າ ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບຫັກການຕາມຄວາມຈິງ ຫື ບໍ່ ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບວິທີການປະຕິບັດທີຶ່ເໝາະສົມສໍາລັບການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາ ຫື ບ.ໍ່ ເຈົົ້າຄວນ
ຈໍາແນກລະຫວ່າງພາລະກິດທີຶ່ແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ຄນ
ົ ປະເພດຕ່າງໆ; ເຈົົ້າບໍ່ຄວນເປນຜູ້ຕິດຕາມທີຶ່ໂງ່ຈ້າ.
ສິຶ່ງນີົ້ມີຜົນຕໍ່ເລືຶ່ອງທາງເຂົົ້າສູ່ຂອງເຈົົ້າ. ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຈໍາແນກວ່າ ການເປນຜູ້ນໍາຂອງໃຜມີ
ເສັົ້ນທາງ ແລະ ຂອງໃຜບໍ່ມີ, ເຈົົ້າກຈະຖືກຫອກລວງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ທຸກສິຶ່ງນີົ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ
ໂດຍກົງກັບຊີວິດຂອງເຈົາົ້ ເອງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

2. ຄົນທີຶ່ບໍ່ຕິດຕາມພາລະກິດໃນປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ພາລະກິດ
ແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະປະຕິບັດພາລະກິດໜັກພຽງໃດກໍ່ຕາມ ຫື ການທົນ
ທຸກຂອງພວກເຂົາມີຫາຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ ຫື ພວກເຂົາດີົ້ນຮົນຫາຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມສ
ີ ິຶ່ງໃດທີຶ່ມີ
ຄວາມໝາຍຕໍ່ພຣະເຈົົ້າເລີຍ ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່ຍົກຍ້ອງພວກເຂົາ. ໃນປດຈຸບັນ ທຸກຄົນທີຶ່
ຕິດຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ; ຄົນທີຶ່ເປນຄົນ
ແປກໜ້າໃນພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ນອກຂອງກະແສຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ
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ແລະ ຄົນດັົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກພຣະເຈົົ້າ. ການຮັບໃຊ້ທີຶ່ແຍກອອກຈາກຖ້ອຍຄໍາໃນ
ປດຈຸບັນຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນການຮັບໃຊ້ທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເກີດຈາກແນວຄວາມ
ຄິດ ແລະ ມັນເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້. ຖ້າຄົນມີຊີວິດທ່າມກາງ
ແນວຄວາມຄິດທາງສາສະໜາ, ແລ້ວພວກເຂົາກບ
ໍ່ ໍ່ສາມາດເຮັດສິຶ່ງໃດໜຶ່ງທີຶ່ເໝາະສົມກັບຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາກໍ່ຮັບໃຊ້ໃນທ່າມກາງ
ຈິນຕະນາການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ຕາມຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າທັງໝົດ. ຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດກໍ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຄົນທີຶ່ບໍ່ເຂົົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າໄດ້.
ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງການການຮັບໃຊ້ທີຶ່ເປນໄປຕາມຫົວໃຈຂອງພຣະອົງເອງ; ພຣະອົງບໍ່ຕ້ອງການການຮັບ
ໃຊ້ທີຶ່ເກີດຈາກແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເນືົ້ອໜັງ. ຖ້າຄົນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມບາດກ້າວໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້ ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ມຊ
ີ ີວິດຢູ່ທ່າມກາງແນວຄິດຕ່າງໆ. ການຮັບໃຊ້ຂອງ
ຄົນດັົ່ງກ່າວຂັດຂວາງ ແລະ ລົບກວນ ແລະ ການຮັບໃຊ້ດັົ່ງກ່າວຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບພຣະເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ
ຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າໄດ້; ຄົນທີຶ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມ
ບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົົ້າກໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າກັນກັບພຣະເຈົົ້າໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ຮູ້ຈັກພາລະກິດໃໝ່ສຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຕິດຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

3. ພາລະກິດໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດແມ່ນບັນລຸຜົນໂດຍມະນຸດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນໄປ. ຕົວຢ່າງ
ສິດຍາພິບານ ແລະ ຜູ້ນໍາໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາອາໄສພອນສະຫວັນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ
ເພືຶ່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພວກເຂົາ. ຄົນທີຶ່ຕິດຕາມພວກເຂົາເປນເວລາດົນນານຈະຕິດເຊືົ້ອໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາເປນ. ພວກ
ເຂົາແນໃສ່ພອນສະຫວັນ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ພວກເຂົາໃສ່ໃຈກັບສິຶ່ງທີເຶ່
ໜືອທໍາມະຊາດບາງຢ່າງ ແລະ ທິດສະດີຫາຍຢ່າງທີຶ່ເລິກເຊິຶ່ງ ແລະ ບໍ່ເປນຈິງ (ແນ່ນອນ ທິດສະດີທີຶ່
ເລິກເຊິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້). ພວກເຂົາບແ
ໍ່ ນໃສ່ການປ່ຽນແປງໃນອຸປະນິໄສຂອງຜູ້ຄົນ, ແຕ່
ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາແນໃສ່ຝຶກຝົນການເທດສະໜາຂອງຄົນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ, ປບປຸງ
ຄວາມຮູ້ຂອງຄົນ ແລະ ທິດສະດີທາງສາສະໜາທີຶ່ອຸດົມສົມບູນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈວ່າ
ອຸປະນິໄສຂອງຄົນປ່ຽນແປງຫາຍພຽງໃດ ຫື ຜູ້ຄົນເຂົົ້າໃຈຄວາມຈິງຫາຍພຽງໃດ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈ
ກັບແກ່ນແທ້ຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມຮູ້ຈັກສະພາວະທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ບໍ່ທໍາ
ມະດາຂອງຜູ້ຄົນເລີຍ. ພວກເຂົາບໍ່ຕໍ່ຕ້ານແນວຄິດຂອງຜູ້ຄົນ ຫື ພວກເຂົາບໍ່ເປີດເຜີຍແນວຄິດຂອງ
ພວກເຂົາ, ແຮງໄກທີຶ່ພວກເຂົາຈະລິຮານຜູ້ຄົນສໍາລັບຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຫື ການເສືຶ່ອມຊາມ
ຂອງພວກເຂົາເລີຍ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີຶ່ຕິດຕາມພວກເຂົາກຮັບໃຊ້ດ້ວຍພອນສະຫວັນຂອງພວກເຂົາ
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ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາສະແດງອອກມາມີພຽງແນວຄິດທາງສາສະໜາ ແລະ ທິດສະດີໃນສາສະໜາສາດ,
ເຊິຶ່ງບໍ່ໄດ້ສໍາຜັດກັບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນແທ້ໆ. ໃນຄວາມຈິງ
ແກ່ນແທ້ຂອງພາລະກິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນການບໍາລຸງລ້ຽງພອນສະຫວັນ, ລ້ຽງດູບຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ມີຫຍັງ
ເລີຍໃຫ້ກາຍເປນຜູ້ສໍາເລັດທີຶ່ມີພອນສະຫວັນຈາກການສໍາມະນາ ເຊິຶ່ງຕໍ່ມາກໄດ້ເປນຜູ້ປະຕິບັດ
ພາລະກິດ ແລະ ນໍາພາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພາລະກິດຂອງມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

4. ຫາຍຄົນທີຶ່ຢູ່ລັບຫງັ ເຮົາປາຖະໜາຢາກໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກສະຖານະ, ພວກເຂົາໃສ່ໃຈຕົນ
ເອງແຕ່ເລືອ
ຶ່ ງອາຫານ, ພວກເຂົາມັກການຫັບນອນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກັບເນືົ້ອໜັງຢ່າງຖີຶ່ຖ້ວນ, ຢ້ານຢູ່
ສະເໝີວ່າຈະບໍ່ມີທາງອອກສໍາລັບເນືົ້ອໜັງໄດ້. ພວກເຂົາບໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ທີຶ່ຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ໄປຄຣິສະຕະຈັກເພືຶ່ອກິນຂອງຟຣີ ຫື ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັົ້ນ ພວກເຂົາກໍ່ຕັກເຕືອນອ້າຍ
ເອືົ້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍພຣະທໍາຂອງເຮົາ, ສະແດງເປນເຈົົ້າເປນນາຍບົງການຄົນອືຶ່ນຈາກຕໍາແ
ໜ່ງທີຶ່ມີມສ
ີ ິດອໍານາດ. ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານີົ້ມັກເວົົ້າວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ
ເວົົ້າຢູ່ສະເໝີວ່າພວກເຂົາຄືມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນເລືຶ່ອງໄຮ້ສາລະບ? ຖ້າເຈົົ້າມີ
ເຈດຕະນາທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່ກໍາລັງເປນຄົນ
ທີຶ່ໂງ່ຈ້າ; ແຕ່ຖ້າເຈດຕະນາຂອງເຈົົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຈົົ້າຍັງບອກວ່າເຈົົ້າຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າ, ແລ້ວເຈົົ້າກໍ່
ເປນຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເຈົົ້າຄວນຖືກພຣະເຈົົ້າລົງໂທດ! ເຮົາບໍ່ມີຄວາມເມດຕາສໍາລັບຜູ້ຄົນ
ດັົ່ງກ່າວ! ໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາເອົາປຽບຄົນອືຶ່ນ, ຫົງໄຫກັບຄວາມສຸກສະບາຍທາງເນືົ້ອ
ໜັງຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຄໍານງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາມີແຕ່ສະແຫວງຫາສິງຶ່ ທີຶ່ດີ
ສໍາລັບພວກເຂົາຢູສ
່ ະເໝີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍໃສ່ໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າເລີຍ. ພວກເຂົາບໍ່
ຍອມຮັບການກວດສອບຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າໃນສິຶ່ງໃດກໍ່ຕາມທີຶ່ພວກເຂົາເຮັດ. ພວກເຂົາ
ວາງແຜນ ແລະ ຫອກລວງອ້າຍເອືົ້ອຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ ແລະ ເປນຄົນສອງໜ້າຄືກັບໝາ
ຈອກໃນສວນອະງຼຸ່ນທີຶ່ລກ
ັ ກິນໝາກອະງຼຸ່ນ ແລະ ຢຽບຢ່າສວນອະງຼຸ່ນຢູ່ສະເໝີ. ຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວຈະ
ສາມາດເປນມິດສະຫາຍຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ບ? ເຈົົ້າເໝາະສົມທີຶ່ຈະໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົົ້າບ? ເຈົົ້າບໍ່
ແບກຮັບພາລະສໍາລັບຊີວິດຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຄຣິສຕະຈັກ, ເຈົົ້າເໝາະສົມທີຶ່ຈະຮັບເອົາການຝາກຝງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ຜູ້ໃດຈະກ້າໄວ້ວາງໃຈຄົນຄືເຈົົ້າ? ເມືຶ່ອເຈົົ້າຮັບໃຊ້ແບບນີົ້, ພຣະເຈົົ້າຈະກ້າມອບໝ
າຍໜ້າວຽກທີຶ່ຍິຶ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ກັບເຈົົ້າໄດ້ບ? ສິຶ່ງນີົ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດເກີດການຊັກຊ້າບ?
(ຄັດຈາກບົດ “ວິທີຮັບໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

5. ເຈົົ້າຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າດ້ວຍບຸກຄະລິກ ທໍາມະຊາດຂອງເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍຄວາມມັກສ່ວນຕົວ
ຂອງເຈົົ້າ. ຍິຶ່ງໄປກວ່ານັົ້ນ, ເຈົົ້າຍັງຄິດສະເໝີວ່າສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າເຕັມໃຈເຮັດຄືສງິຶ່ ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເພິຶ່ງພໃຈ ແລະ
482

ສິຶ່ງທີຶ່ເຈົົ້າບໍ່ປາຖະໜາເຮັດຄືສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າກຽດຊັງ; ທັງໝົດທີຶ່ເຈົົ້າເຮັດແມ່ນອີງຕາມຄວາມມັກຂອງ
ເຈົົ້າເອງ. ນີົ້ຈະເອີົ້ນວ່າເປນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າໄດ້ບ? ໃນທີຶ່ສຸດ, ມັນຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ
ຈິດໃຈຂອງເຈົົ້າແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ກົງກັນຂ້າມ, ການຮັບໃຊ້ຂອງເຈົົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຈົົ້າດືົ້ດ້ານຍິຶ່ງຂົ້ນ
ກວ່າເກົົ່າ, ນີົ້ຈະຝງເລິກເຂົົ້າໃນນິໄສອັນເສືຶ່ອມຊາມຂອງເຈົົ້າ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ,ົ້ ເຈົົ້າຈະສ້າງກົດເກນ
ສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າໂດຍອີງໃສ່ບຸກຄະລິກຂອງເຈົົ້າເອງເປນຫັກ ແລະ ອີງຕາມ
ປະສົບການທີຶ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮັບໃຊ້ຕາມທັດສະນະຄະຕິຂອງເຈົົ້າເອງ. ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນປະສົບການ
ແລະ ບົດຮຽນຂອງມະນຸດ. ມັນແມ່ນປດຊະຍາຂອງການດໍາລົງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກຂອງມະນຸດ. ຜູຄ
້ ົນ
ແບບນີົ້ສາມາດຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມພວກຟາຣີຊາຍ ແລະ ສາວົກຂອງສາສະໜາ. ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຕືຶ່ນ
ຕົວ ແລະ ກັບໃຈ, ໃນທີຶ່ສຸດ ພວກເຂົາກຈະຫັນໄປຫາພຣະຄຣິດທຽມ ແລະ ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດຢ່າງ
ແນ່ນອນ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ຫອກລວງຄົນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ພຣະຄຣິດທຽມ ແລະ ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດທີຶ່ຖືກ
ກ່າວເຖິງຈະປາກົດຂົ້ນຈາກທ່າມກາງຜູ້ຄົນດັົ່ງກ່າວ. ຖ້າຜູ້ທີຶ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າເຮັດຕາມນິໄສຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ກະທໍາຕາມຄວາມປະສົງສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາແລ້ວ, ພວກເຂົາແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ
ທີຶ່ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກທຸກເວລາ. ຜູ້ທີຶ່ໃຊ້ປະສົບການສະສົມມາຫາຍປີໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົົ້າເພືຶ່ອເອົາ
ຊະນະໃຈຄົນອືຶ່ນ, ສັົ່ງສອນພວກເຂົາ ແລະ ຄວບຄຸມພວກເຂົາ; ຢືນຢູ່ທີຶ່ສງູ ສົົ່ງ ແລະ ຜູ້ທີຶ່ບໍ່ເຄີຍກັບ
ໃຈ, ບໍ່ເຄີຍສາລະພາບບາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍປ່ອຍວາງຜົນປະໂຫຍດຈາກຕໍາແໜ່ງ ເຊິຶ່ງຜູຄ
້ ົນ
ເຫົົ່ານີົ້ຈະລົົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາເປນບຸກຄົນປະເພດດຽວກັບໂປໂລ ທີຶ່ອວດອ້າງຄວາມເປນ
ອາວຸໂສຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໂອ້ອວດຄຸນວຸດທິຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ນໍາເອົາຄົນປະເພດນີົ້ໄປສູ່
ຄວາມສົມບູນ. ການຮັບໃຊ້ດັົ່ງກ່າວນີົ້ລົບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການບລິການທາງສາສະໜາຕ້ອງຖືກລົບລ້າງ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

6. ເຈົົ້າສາມາດເວົົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຫາຍຢ່າງເທົາົ່ ກັບເມັດດິນຊາຍຢູ່ຫາດຊາຍ ແຕ່ທຸກສິຶ່ງໃນ
ນັົ້ນແມ່ນບໍ່ມີເສັົ້ນທາງທີແ
ຶ່ ທ້ຈິງ. ການເຮັດແບບນັົ້ນ, ເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ຫອກລວງຜູ້ຄົນບ? ເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນກໍາລັງ
ເຮັດການສະແດງທີຶ່ວ່າງເປົົ່າ ໂດຍບໍ່ມີເນືົ້ອຫາຫຍັງມາສະໜັບສະໜູນບ? ພດຕິກໍາທັງໝົດທີຶ່ກ່າວມາ
ນັນ
ົ້ ເປນໄພຕໍ່ຜູ້ຄົນ! ຍິຶ່ງທິດສະດີສູງສໍໍ່າໃດ ແລະ ຍິຶ່ງມັນປາສະຈາກຄວາມເປນຈິງຫາຍສໍໍ່າໃດ, ມັນກ
ຍິຶ່ງບໍ່ສາມາດນໍາເອົາຜູ້ຄົນເຂົົ້າໄປສູ່ຄວາມເປນຈິງໄດ້ສໍໍ່ານັົ້ນ. ຍິຶ່ງທິດສະດີສູງສົົ່ງສໍໍ່າໃດ, ມັນຍິຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເຈົົ້າຂັດຂືນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ຢ່າປົກປ້ອງທິດສະດີຝ່າຍວິນຍານຫາຍເກີນໄປ, ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ຫຍັງ! ບາງຄົນກໍາລັງເວົົ້າກ່ຽວກັບທິດສະດີຝ່າຍວິນຍານເປນເວລາຫາຍທົດສະວັດ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້
ກາຍມາເປນຍັກໃນຄວາມເຊືຶ່ອຜີ, ແຕ່ໃນທີຶ່ສຸດແລ້ວ ພວກເຂົາກຍັງບໍ່ສາມາດເຂົົ້າສູ່ຄວາມເປນຈິງ
ຂອງຄວາມຈິງ. ເພາະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ ຫື ມີປະສົບການກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງບໍ່ມີຫັກການ ຫື ເສັົ້ນທາງໃຫ້ປະຕິບັດ. ຜູ້ຄົນແບບນີົ້ຂາດຄວາມເປນຈິງຂອງຄວາມຈິງ, ສະນັົ້ນ
ພວກເຂົາຈະສາມາດນໍາຄົນອືຶ່ນມາສູ່ເສັົ້ນທາງຄວາມເຊືຶ່ອທີຶ່ຖືກຕ້ອງໃນພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ພວກ
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ເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດພາໃຫ້ຜູ້ຄົນຫົງທາງເທົົ່ານັົ້ນ. ນີົ້ບໍ່ແມ່ນການທໍາຮ້າຍຄົນອືຶ່ນ ແລະ ຕົນເອງບ?
ຢ່າງໜ້ອຍທີສ
ຶ່ ຸດ, ເຈົົ້າຕ້ອງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີຶ່ແທ້ຈິງທີຶ່ຢຕ
ູ່ ໍ່ໜ້າເຈົົ້າ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົົ້າ
ຕ້ອງສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ມີປະສົບການກັບພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ນໍາຄວາມຈິງເຂົົ້າສູ່ການ
ປະຕິບັດ. ມີແຕ່ສິຶ່ງນີົ້ເທົົ່ານັົ້ນຈຶ່ງເປນຄວາມເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າ. ມີແຕ່ເມືອ
ຶ່ ເຈົາົ້ ໄດ້ເຂົົ້າສູ່ຊີວິດເທົົ່ານັົ້ນ,
ເຈົົ້າຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດທີຶ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ ແລະ ມີແຕ່ເມືຶ່ອເຈົົ້າເສຍສະຫະໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ
ຢ່າງຈິງໃຈເທົົ່ານັົ້ນ, ເຈົົ້າຈຶ່ງຈະຖືກຮອງຮັບໂດຍພຣະເຈົົ້າ. ຢ່າເວົົ້າໃຫຍ່ ແລະ ເວົົ້າເຖິງທິດສະດີທີຶ່ໂອ້
ອວດຢູ່ສະເໝີ; ນີົ້ຄືສິຶ່ງທີບ
ຶ່ ໍ່ມີຈິງ. ການເທດສະໜາກ່ຽວກັບທິດສະດີຝ່າຍວິນຍານເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ເທີດທູນເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນການເປນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນຄືການໂອ້ອວດຕົນເອງ.
ມັນບໍ່ໄດ້ເປນປະໂຫຍດຫຍັງຕໍ່ຜູ້ຄົນແທ້ໆ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອົບຮົມພວກເຂົາ ແລະ ສາມາດພາພວກເຂົາໃຫ້
ນະມັດສະການທິດສະດີຝ່າຍວິນຍານຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດຄວາມຈິງ,
ແລ້ວນີົ້ບໍ່ແມ່ນການພາໃຫ້ຜູ້ຄົນຫົງທາງບ? ການເຮັດແບບນີົ້ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດທິດສະດີ ແລະ ກົດລະບຽບ
ທີຶ່ວ່າງເປົົ່າຫາຍຢ່າງ ເຊິຶ່ງຈະຈໍາກັດ ແລະ ສ້າງກັບດັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ; ມັນເປນຕາອັບອາຍແທ້ໆ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຕັົ້ງໃຈກັບຄວາມເປນຈິງໃຫ້ຫາຍຂົ້ນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

7. ຈົົ່ງເບິຶ່ງຜູ້ນໍາຂອງແຕ່ລະນິກາຍ, ພວກເຂົາທັງໝົດລ້ວນຈອງຫອງ ແລະ ຖືວ່າຕົນເອງຊອບ
ທໍາ, ການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີຂອງພວກເຂົາຂາດເນືອຫາ ແລະ ຖືກນໍາພາໂດຍຈິນຕະນາການ
ຂອງພວກເຂົາເອງ. ພວກເຂົາລ້ວນເພິຶ່ງພາພອນສະຫວັນ ແລະ ການມີຄວາມຮູ້ສູງໃນການເຮັດວຽກ
ຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເທດສອນໄດ້ເລີຍ, ຜູ້ຄົນຈະຕິດຕາມພວກເຂົາບ? ສະຫຼຸບ
ແລ້ວ, ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ບາງຢ່າງ ແລະ ສາມາດເທດສອນບາງຫັກຄໍາສອນໄດ້ ຫື ພວກເຂົາຮູ້ວິທີ
ເອົາຊະນະໃຈຄົນອືຶ່ນ ແລະ ໃຊ້ກົນອຸບາຍບາງຢ່າງ. ພວກເຂົາໃຊ້ສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ເພືຶ່ອນໍາຜູ້ຄົນໃຫ້ມາຢູ່ຕໜ
ໍ່ ້າ
ຕົນເອງ ແລະ ຫອກລວງພວກເຂົາ. ຜູ້ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າພຽງໃນນາມເທົົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ໃນ
ຄວາມເປນຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາຕິດຕາມຜູ້ນໍາຂອງພວກເຂົາ. ເມືອ
ຶ່ ພວກເຂົາຜະເຊີນກັບບາງຄົນທີຶ່ເທດ
ສອນເສັົ້ນທາງທີຶ່ແທ້ຈງິ , ບາງຄົນໃນພວກເຂົາເວົົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງປຶກສາຜູ້ນໍາຂອງພວກເຮົາກ່ຽວ
ກັບຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຮົາ”. ມະນຸດເປນສືຶ່ກາງແຫ່ງຄວາມເຊືຶ່ອຂອງພວກເຂົາໃນພຣະເຈົົ້າ; ນັົ້ນບໍ່
ແມ່ນບັນຫາບ? ແລ້ວບັນດາຜູ້ນໍາເຫົົ່ານັົ້ນກາຍເປນຫຍັງ? ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາກາຍເປນພວກຟາຣີຊາຍ,
ເປນຜູ້ລຽງແກະຈອມປອມ, ເປນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ ແລະ ເປນທີຶ່ສະດຸດແກ່ການຍອມຮັບເສັົ້ນທາງ
ທີຶ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ຄົນບ? ຄົນດັົ່ງກ່າວເປນຄົນຈໍາພວກດຽວກັນກັບໂປໂລ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງເທົົ່ານັົ້ນຄືການເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ”
ໃນໜັງສືບົດບັນທກການສົນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ)
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8. ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຈອງຫອງຄືການກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ. ເມືຶ່ອຜູ້ຄົນ
ຈອງຫອງ, ຖືວ່າຕົນເອງສໍາຄັນ ແລະ ຖືວ່າຕົນເອງຊອບທໍາ, ພວກເຂົາກມີແນວໂນ້ມທີຶ່ຈະສ້າງຕັົ້ງ
ອານາຈັກຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ເຮັດສິຶ່ງຕ່າງໆໃນລັກສະນະໃດກຕາມທີພ
ຶ່ ວກເຂົາຕ້ອງການ. ພວກ
ເຂົາຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນອືຶ່ນມາຢູ່ໃນກໍາມືຂອງພວກເຂົາ ແລະ ດງດູດຄົນເຫົົ່ານັົ້ນເຂົົ້າມາໃນອ້ອມກອດຂອງ
ພວກເຂົາ. ສໍາລັບຜູ້ຄົນທີຶ່ສາມາດເຮັດສິຶ່ງດັົ່ງກ່າວ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າແກ່ນແທ້ຂອງທໍາມະຊາດທີຶ່
ຈອງຫອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂອງຊາຕານ; ແມ່ນຂອງອັກຄະເທວະດາໄປແລ້ວ. ເມືຶ່ອຄວາມ
ຈອງຫອງ ແລະ ການຖືວາ່ ຕົນເອງສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ໄປເຖິງລະດັບໃດໜຶ່ງ, ພວກເຂົາໄດ້
ກາຍເປນອັກຄະເທວະດາ ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະຖືກປະຖິົ້ມ. ຖ້າເຈົົ້າມີທໍາມະຊາດທີຶ່ຈອງຫອງດັົ່ງກ່າວ,
ພຣະເຈົົ້າກຈະບໍ່ມີພືົ້ນທີຶ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົົ້າ.
ພວກເຮົາໄດ້ເທດສອນພຣະກິດຕິຄຸນຊໍໍ້າແລ້ວຊໍໍ້າເລົົ່າແກ່ຜູ້ນໍາຫາຍຄົນພາຍໃນແວດວົງສາສະໜ
າ, ແຕ່ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະສົນທະຖາເຖິງຄວາມຈິງກັບພວກເຂົາແນວໃດ, ພວກເຂົາກບໍ່ຍອມຮັບມັນ.
ເປນຫຍັງຈິຶ່ງເປນແບບນີົ້? ເປນຍ້ອນຄວາມຈອງຫອງຂອງພວກເຂົາກາຍເປນທໍາມະຊາດອັນທີສອງ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພຣະເຈົົ້າບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ! ບາງຄົນອາດເວົົ້າວ່າ “ຜູ້
ຄົນທີຶ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງສິດຍາພິບານບາງຄົນ ທີຶ່ຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງສາສະໜາແມ່ນມີແຮງຜັກດັນ
ຫາຍແທ້ໆ; ຄືກັບວ່າພວກເຂົາມີພຣະເຈົົ້າຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາ”! ເຈົົ້າຖືເອົາການມີຄວາມກະຕືລືລນ
ົົ້
ເປນການມີແຮງຜັກດັນບ? ບໍ່ວ່າຄໍາເທດສອນຂອງສິດຍາພິບານເຫົົ່ານັົ້ນຈະຟງເບິຶ່ງສູງສົົ່ງພຽງໃດ,
ພວກເຂົາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າບ? ຖ້າພວກເຂົາເຄົາລົບນັບຖືພຣະເຈົົ້າຢ່າງເລິກເຊິຶ່ງຈິງແທ້, ພວກເຂົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຕິດຕາມພວກເຂົາ ແລະ ສັນລະເສີນພວກເຂົາບ? ພວກເຂົາຈະຜູກຂາດຄົນອືຶ່ນບ? ພວກເຂົາ
ຈະກ້າກີດກັົ້ນຄົນອືຶ່ນຈາກການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ກວດສອບເສັົ້ນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງບ? ຖ້າ
ພວກເຂົາເຊືຶ່ອວ່າແກະຂອງພຣະເຈົົ້າເປນຂອງພວກເຂົາແທ້ ແລະ ພວກມັນທຸກໂຕຄວນຟງພວກເຂົາ,
ແລ້ວໃນກລະນີດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາຖືຕົນເອງວ່າເປນພຣະເຈົົ້າບ? ຄົນເຊັົ່ນນີົ້ແຮງຊົົ່ວກວ່າພວກ
ຟາຣີຊາຍອີກຊໍໍ້າ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດບ? ສະນັົ້ນ, ທໍາມະຊາດອັນຈອງຫອງນີົ້ຂອງພວກ
ເຂົາຈຶ່ງສາມາດຄວບຄຸມພວກເຂົາໃຫ້ເຮັດສິຶ່ງທີຶ່ທລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົົ້າໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ທໍາມະຊາດທີຶ່ຈອງຫອງແມ່ນຮາກເຫງົົ້າແຫ່ງການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າຂອງມະສຸດ”
ໃນໜັງສືບົດບັນທກການສົນທະນາຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ)

9. ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າກາຍມາເປນເນືົ້ອໜັງ ແລະ ມາເຮັດພາລະກິດທ່າມກາງມະນຸດ, ທຸກຄົນກໍ່ເບິຶ່ງ
ເຫັນພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ຍິນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນເຖິງການກະທໍາທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເຮັດ
ພາລະກິດພາຍໃນຮ່າງກາຍເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງ. ໃນຊ່ວງເວລານັົ້ນ, ແນວຄິດທັງໝົດຂອງມະນຸດໄດ້
ກາຍມາເປນຟອງສະບູ່. ສໍາລັບຄົນທີຶ່ເຫັນພຣະເຈົົ້າປາກົດຕົວໃນເນືົ້ອໜັງ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກປະນາມ
ຖ້າພວກເຂົາເຕັມໃຈເຊືຶ່ອຟງພຣະອົງ, ໃນຂະນະທີຶ່ຄົນທີຶ່ຢືນຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງໂດຍຕັົ້ງໃຈຈະຖືກປະນາມ
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ດັົ່ງຄູ່ປລະປກຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ, ສັດຕູທີຶ່ຕັົ້ງໃຈຢືນຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ...
ຄົນທີຶ່ເຕັມໃຈຢືນຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດກໍ່ຈະຖືກລົງໂທດສໍາລັບຄວາມບໍ່ເຊືຶ່ອຟງຂອງ
ພວກເຂົາ. ກ່ຽວກັບຄົນເຫົົ່ານີົ້ທີຶ່ເຕັມໃຈຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ, ອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາເກີດມາຈາກຂໍ້ແທ້
ຈິງທີຶ່ພວກເຂົາມີແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ ເຊິຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີການກະທໍາທີຶ່ຂັດຂວາງພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຄົນເຫົົ່ານີົ້ຕັົ້ງໃຈຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ທໍາລາຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ມີ
ແນວຄິດກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີຶ່ຂັດຂວາງພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນນີົ້ ຄົນປະເພດນີົ້ຈຶ່ງຖືກປະນາມ.
(ຄັດຈາກບົດ “ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຄືຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

10. ຜູ້ທີຶ່ກະບົດທີຶ່ສຸດຄືຜູ້ທີຶ່ປະຕິເສດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າໂດຍເຈດຕະນາ. ພວກເຂົາເປນສັດຕູ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານສາສະໜາຄຣິດ. ທັດສະນະຂອງພວກເຂົາແມ່ນທັດສະນະທີຶ່ບໍ່ດີຕໍ່
ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົົ້າຢູ່ສະເໝີ; ພວກເຂົາບເໍ່ ຄີຍມີຄວາມຕັົ້ງໃຈແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວໃນການ
ອ່ອນນ້ອມ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍອ່ອນນ້ອມ ຫື ຖ່ອມຕົນຢ່າງເຕັມໃຈ. ພວກເຂົາຍົກຍ້ອງຕົວເອງຕໍ່
ໜ້າຄົນອືຶ່ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍອ່ອນນ້ອມຕໍ່ໃຜເລີຍ. ຕໜ
ໍ່ ້າພຣະເຈົົ້າ ພວກເຂົາຖືວ່າຕົນເອງເກັົ່ງທີຶ່ສຸດໃນ
ການເທດສະໜາພຣະທໍາ ແລະ ມີຄວາມຊໍານານທີຶ່ສຸດໃນການປະຕິບັດວຽກງານກັບຄົນອືຶ່ນ. ພວກ
ເຂົາບໍ່ເຄີຍປະຖິົ້ມ “ຊັບສົມບັດ” ທີຶ່ພວກເຂົາຄອບຄອງ ແຕ່ພັດຖືເອົາສິຶ່ງເຫາົົ່ ນັົ້ນເປນມລະດົກຕົກ
ທອດຈາກວົງຕະກູນເພືຶ່ອນະມັດສະການ, ເພືຶ່ອທີຶ່ຈະເທດສະໜາກ່ຽວກັບຄົນອືຶ່ນ ແລະ ໃຊ້ເຂົາເຈົົ້າ
ເພືຶ່ອສັົ່ງສອນຄົນໂງ່ທີຶ່ຫົງເຊືຶ່ອພວກເຂົາ. ມີຜູ້ຄົນແບບນີົ້ຈໍານວນຫາຍຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ. ອາດເວົົ້າໄດ້
ວ່າ “ວິລະບູລຸດທີຶ່ບໍ່ເຄີຍພ່າຍແພ້” ຮຸ້ນຕໍ່ຮຸ້ນອາໃສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາຖືເອົາຄໍາເທດ
ສະໜາ (ຫັກຄໍາສອນ) ເປນໜ້າທີຶ່ສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ. ທຸກປີ ແລະ ທຸກລຸ້ນ, ພວກເຂົາດໍາເນີນການ
ຢ່າງຈິງຈັງໃນການບັງຄັບໃຊ້ໜ້າທີຶ່ “ສັກສິດ ແລະ ຂັດຂືນບໍ່ໄດ້” ຂອງພວກເຂົາ. ບໍ່ມີໃຜກ້າແຕະຕ້ອງ
ພວກເຂົາ; ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີຶ່ກ້າຕິຕຽນພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ. ພວກເຂົາກາຍເປນ “ກະສັດ”
ໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົົ້າ, ອາລະວາດໄປທົົ່ວ ໃນຂະນະທີຶ່ພວກເຂົາກົດຂີຶ່ຂມ
ົົ່ ເຫັງຄົນອືຶ່ນໃນທຸກກຸ່ມ
ອາຍຸ. ຜີສາດຮ້າຍຝູງນີົ້ຊອກຫາການຮ່ວມມື ແລະ ທໍາລາຍພາລະກິດຂອງເຮົາ; ແລ້ວເຮົາຈະອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຜີສາດຮ້າຍທີຶ່ມີຊີວິດເຫົົ່ານີົ້ມີຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາເຮົາໄດ້ແນວໃດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ຜູ້ທີຶ່ເຊືຶ່ອຟງພຣະເຈົົ້າດ້ວຍໃຈຈິງ ຈະຖືກພຣະເຈົົ້າຮັບເອົາຢ່າງແນ່ນອນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

11. ການທີຶ່ພວກເຈົົ້າຕຕ
ໍ່ ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດແມ່ນ
ມາຈາກແນວຄິດຂອງພວກເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມອວດດີໂດຍທໍາມະຊາດ. ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າຜິດພາດ ແຕ່ຍ້ອນພວກເຈົົ້າເປນຄົນທີຶ່ບໍ່ເຊືຶ່ອຟງໂດຍທໍາມະຊາດ. ຫັງຈາກທີຶ່ພົບຄວາມ
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ເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າຂອງພວກເຂົາ, ບາງຄົນບໍ່ສາມາດເວົົ້າຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ມະນຸດມາຈາກໃສ ແຕ່ພວກ
ເຂົາຍັງກ້າກ່າວຄໍາປາໄສໃນທີຶ່ສາທາລະນະທີຶ່ປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ພວກເຂົາເຖິງກັບສັົ່ງສອນອັກຄະສາວົກຜູ້ທີຶ່ມີພາລະກິດໃໝ່
ຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ໂດຍສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເວົົ້າສິຶ່ງທີຶ່ບໍ່ຄວນເວົົ້າອອກມາ; ຄວາມ
ເປນມະນຸດຂອງພວກເຂົາຕໍໍ່າຫາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສໍານກໃນຕົວພວກເຂົາແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ມືທ
ົ້ ີຶ່
ຄົນປະເພດນີົ້ຈະຖືກປະຕິເສດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບລິສຸດ ແລະ ຖືກເຜົາໄໝ້ດ້ວຍໄຟ
ແຫ່ງນະຮົກຈະບໍ່ມາຮອດບ ? ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ວິຈານພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງແທນ ແລະ ຍັງພະຍາຍາມແນະນໍາພຣະເຈົົ້າກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດພາລະກິດ. ຄົນທີຶ່ບໍ່
ມີເຫດຜົນແບບນີົ້ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໄດ້ແນວໃດ? ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໃນໄລຍະຂະບວນການ
ສະແຫວງຫາ ແລະ ປະສົບກັບພຣະອົງ; ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການວິຈານຕາມຄວາມອໍາເພີໃຈທີຶ່ເຮັດໃຫ້
ມະນຸດມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຜ່ານການເຮັດໃຫ້ສະຫວ່າງໂດຍພຣະວິນຍານບລິສຸດ. ເມືຶ່ອຄົນມີຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບພຣະເຈົົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຫາຍສໍໍ່າໃດ, ພວກເຂົາກຈະຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງໜ້ອຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ, ມະນຸດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າໜ້ອຍສໍໍ່າໃດ, ມັນກມີຄວາມເປນໄປໄດ້ທີຶ່ພວກເຂົາຈະ
ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ແນວຄິດຂອງເຈົົ້າ, ທໍາມະຊາດເກົົ່າແກ່ຂອງເຈົົ້າ ແລະ ຄວາມເປນມະນຸດ,
ບຸກຄະລິກ ແລະ ທັດສະນະທາງສິນທໍາຂອງເຈົົ້າແມ່ນ “ຕົົ້ນທນ” ທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ ແລະ ຍິຶ່ງ
ສິນທໍາຂອງເຈົົ້າເສືອ
ຶ່ ມຊາມເທົົ່ານັົ້ນ, ຄຸນສົມບັດຂອງເຈົົ້າເປນຕາລັງກຽດສໍາໍ່ ໃດ ແລະ ຄວາມເປນ
ມະນຸດຂອງເຈົົ້າຕ້ອຍຕໍໍ່າສໍໍ່າໃດ, ເຈົົ້າກຈະກາຍເປນສັດຕູຂອງພຣະເຈົົ້າຫາຍສໍໍ່ານັົ້ນ. ຄົນເຫົົ່ານັົ້ນທີຶ່
ປະກອບມີແນວຄິດທີຶ່ຝງແໜ້ນ ແລະ ຄົນທີຶ່ມີອຸປະນິໄສທີຶ່ເຊືຶ່ອວ່າຕົນເອງດີແຮງເປນສັດຕູກັບພຣະເຈົົ້າ
ຜູ້ມາບັງເກີດເປນມະນຸດ, ຄົນປະເພດນີົ້ກເປນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ.
(ຄັດຈາກບົດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັົ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນເສັົ້ນທາງໄປສູ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

12. ມີຄົນທີຶ່ອ່ານພຣະຄໍາພີໃນຄຣິດຕະຈັກຫັງໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາພີໝົດມືົ້ໝົດຄືນ
ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເລີຍໃນບັນດາພວກເຂົາທີຶ່ເຂົົ້າໃຈຈຸດປະສົງໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີໃຜເລີຍໃນ
ບັນດາພວກເຂົາທີຶ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ; ແຮງໄກທີຶ່ຈະມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຂົາເຮັດຕາມຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປນຄົນທີຶ່ໄຮ້ຄ່າ ແລະ ຊົົ່ວຮ້າຍ, ແຕ່ລະຄົນກໍ່ຢືນຂົ້ນສູງ
ເພືຶ່ອສັົ່ງສອນພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາຕັົ້ງໃຈຕຕ
ໍ່ ້ານພຣະເຈົົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາແບກທຸງຂອງພຣະອົງກ
ໂດຍອ້າງວ່າເຊືຶ່ອໃນພຣະເຈົົ້າ, ພວກເຂົາຍັງກິນເນືົ້ອໜັງ ແລະດືມ
ຶ່ ເລືອດຂອງມະນຸດ. ຄົນດັົ່ງກ່າວຄືຜີ
ຮ້າຍທີຶ່ກືນກິນວິນຍານຂອງມະນຸດ, ເປນຫົວໜ້າຂອງມານຮ້າຍທີຶ່ຕັົ້ງໃຈຂວາງທາງຄົນທີຶ່ພະຍາຍາມ
ຍ່າງເຂົົ້າສູ່ເສັົ້ນທາງທີຶ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປນອຸປະສັກທີຶ່ກີດຂວາງຄົນທີຶ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົົ້າ. ພວກເຂົາ
ອາດປາກົດວ່າມີ “ລັດຖະທໍາມະນູນທີຶ່ດີ” ແຕ່ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພວກເຂົາເປນ
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ພຽງແຕ່ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດທີຶ່ນໍາພາຜູ້ຄົນໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ? ຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາຈະຮູ້ໄດ້
ແນວໃດວ່າພວກເຂົາເປນມານຮ້າຍທີຶ່ມີຊີວິດຢູ່ທີຶ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບການກືນກິນວິນຍານຂອງມະນຸດ?
(ຄັດຈາກບົດ “ທຸກຄົນທີຶ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າຄືຄົນທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົົ້າ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

13. ພຣະອົງ ຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຈະມີແກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ພຣະອົງ ຜູ້ທີຶ່ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຈະມີຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈົົ້າ. ຍ້ອນພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້
ພາລະກິດທີຶ່ພຣະອົງມີເຈດຕະນາປະຕິບັດນັົ້ນສໍາເລັດ ແລະ ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົົ້າກາຍເປນເນືົ້ອໜັງ, ພຣະອົງ
ຈະສະແດງເຖິງສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປນ ແລະ ຈະສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງມາສູມ
່ ະນຸດ, ປະທານຊີວິດໃຫ້ແກ່
ເຂົາ ແລະ ຊີົ້ເສັົ້ນທາງໃຫ້ກັບເຂົາ. ເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບໍ່ມແ
ີ ກ່ນແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດ
ເປນມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນ; ເລືຶ່ອງນີົ້ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ. ຖ້າມະນຸດເຈດຕະນາທີຶ່ຈະສອບຖາມວ່າ
ນັົ້ນແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບ,ໍ່ ແລ້ວເຂົາກຕ້ອງຫາຫກ
ັ ຖານມາຢືນຢນ
ຈາກອຸປະນິໄສທີຶ່ພຣະອົງສະແດງອອກ ແລະ ພຣະທໍາທີຶ່ພຣະອົງກ່າວ. ນັົ້ນໝາຍຄວາມວ່າ, ເພືຶ່ອຫາ
ຫັກຖານມາຢືນຢນວ່ານັນ
ົ້ ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ບໍ່ ແລະ ມັນແມ່ນ
ເສັົ້ນທາງທີຶ່ແທ້ຈິງ ຫື ບນ
ໍ່ ັົ້ນ, ຜູ້ຄົນຕ້ອງແຍກແຍະບົນພືົ້ນຖານແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ໃນ
ການຕັດສິນວ່າ ນັົ້ນເປນເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດ ຫື ບໍ່, ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນນອນຢູ່
ໃນແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ (ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ, ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ
ແລະ ລັກສະນະອືຶ່ນໆ), ແທນທີຶ່ຈະເປນລັກສະນະພາຍນອກ. ຖ້າມະນຸດພິຈາລະນາແຕ່ພຽງລັກສະນະ
ພາຍນອກຂອງພຣະອົງ, ຜົນໄດ້ຮັບກຄື ການເບິຶ່ງຂ້າມແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ແລ້ວນີົ້ກສະແດງວ່າ
ມະນຸດໂງ່ຈ້າ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້.
(ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

14. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ພຣະຄຣິດທີຶ່
ສາມາດມອບຄວາມຈິງໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະເຈົົ້າ. ບໍ່ມີຫຍັງທີຶ່ຫາຍເກີນໄປກວ່າສິຶ່ງນີົ້
ຍ້ອນພຣະອົງມີທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ, ສະຕິປນຍາໃນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ ເຊິຶ່ງມະນຸດບໍ່ສາມາດຢົ່ງເຖິງໄດ້. ຜູຄ
້ ົນທີຶ່ເອີົ້ນຕົນເອງວ່າ ພຣະຄຣິດ ແຕ່ບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ ແມ່ນນັກຫອກລວງ. ພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປນການປາກົດ
ຕົວຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກເທົົ່ານັົ້ນ ແຕ່ພຣະອົງຍັງເຮັດໜ້າທີຶ່ເປນເນືົ້ອໜັງພິເສດ ໃນຂະນະ
ທີຶ່ພຣະອົງປະຕິບັດ ແລະ ເຮັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ສໍາເລັດທ່າມກາງມະນຸດ. ເນືົ້ອໜັງນີົ້ບໍ່ແມ່ນ
ສິຶ່ງທີຶ່ມະນຸດຄົນໃດສາມາດທົດແທນໄດ້ ແຕ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ສາມາດແບກຫາບພາລະກິດ
ຂອງພຣະເຈົົ້າເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີຶ່ ແລະ ສໍາແດງອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ເປນຕົວ
ແທນຂອງພຣະເຈົົ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະໜອງຊີວິດໃຫ້ກັບມະນຸດ. ບໍ່ໄວກຊ້າ ຜູ້ທີຶ່ປອມ
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ເປນພຣະຄຣິດເຫົົ່ານັົ້ນຈະລົົ້ມລະລາຍໄປໝົດ, ເຖິງພວກເຂົາຈະອ້າງວ່າເປນພຣະຄຣິດ ພວກເຂົາກບໍ່
ມີທາດແທ້ຂອງພຣະຄຣິດເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເວົົ້າວ່າ ມະນຸດບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມແທ້
ຈິງຂອງພຣະຄຣິດໄດ້, ມີແຕ່ພຣະເຈົົ້າເອງທີຶ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ມີພຽງແຕ່ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍເທົົ່ານັົ້ນທີຶ່ສາມາດມອບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົົ່ວນິດນິລັນ
ໃຫ້ກັບມະນຸດໄດ້” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

15. ພຣະເຈົົ້າທີຶ່ບັງເກີດເປນມະນຸດແມ່ນຖືກເອີົ້ນວ່າ ພຣະຄຣິດ ແລະ ພຣະຄຣິດເປນມະນຸດທີຶ່
ຖືກສະຖິດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົົ້າ. ມະນຸດທີຶ່ກ່າວເຖິງບໍ່ຄືກັບມະນຸດທົົ່ວໄປທີຶ່ເກີດຈາກເນືົ້ອ
ໜັງ. ຄວາມແຕກຕ່າງກຍ້ອນພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກເນືົ້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນືົ້ອ; ພຣະອົງເປນການ
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານ. ພຣະອົງມີທັງຄວາມເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາ ແລະ ຄວາມ
ເປນພຣະເຈົົ້າທີຶ່ສົມບູນ. ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກຄອບງໍາໂດຍມະນຸດຄົນໃດ. ຄວາມ
ເປນມະນຸດທີຶ່ທໍາມະດາຂອງພຣະອົງປະຄັບປະຄອງກິດຈະກໍາທີຶ່ທໍາມະດາທັງໝົດຂອງພຣະອົງທີຶ່ເກີດ
ຂົ້ນທາງເນືົ້ອໜັງ ໃນຂະນະທີຶ່ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ
ດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ. ບວ
ໍ່ ່າຄວາມເປນມະນຸດ ຫື ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າຂອງພຣະອົງ ທັງສອງກຍອມ
ອ່ອນນ້ອມຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ. ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄຣິດແມ່ນພຣະວິນຍານ
ນັົ້ນກຄື ຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງແມ່ນເກີດຈາກຕົວພຣະອົງເອງ;
ແກ່ນແທ້ນີົ້ຈະບໍ່ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ເປນໄປບໍ່ໄດ້ທີຶ່ພຣະອົງຈະສາມາດເຮັດໃນ
ສິຶ່ງໃດກຕາມທີຶ່ທໍາລາຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງເອງ ຫື ພຣະອົງເຄີຍກ່າວພຣະທໍາໃດໆທີຶ່ຕໍ່ຕ້ານຄວາມ
ປະສົງຂອງພຣະອົງເອງ.
............
ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະຄຣິດເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະເຈົົ້າເອງຜ່ານເນືົ້ອໜັງ ແລະ ດໍາເນີນພາລະກິດ
ທີຶ່ພຣະເຈົົ້າເອງຄວນເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ, ພຣະອົງບປ
ໍ່ ະຕິເສດການເປນຢູ່ຂອງພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ
ຫື ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະກາດເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງເອງຢ່າງຕືຶ່ນເຕັົ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງຍັງຄົງລີົ້
ລັບພາຍໃຕ້ເນືົ້ອໜັງຂອງພຣະອົງຢ່າງຖ່ອມຕົວ. ນອກຈາກພຣະຄຣິດແລ້ວ ຄົນທີຶ່ອ້າງວ່າຕົນເອງ
ເປນພຣະຄຣິດແບບຜິດໆ ແມ່ນບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຂອງພຣະອົງ. ເມືອ
ຶ່ ທຽບໃສ່ກັບນິໄສທີຶ່ອວດດີ ແລະ
ຍົກຍ້ອງຕົນເອງຂອງພຣະຄຣິດທີຶ່ຈອມປອມເຫົົ່ານັົ້ນ ກເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ເນືົ້ອໜັງປະເພດໃດທີຶ່
ແມ່ນພຣະຄຣິດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຍິຶ່ງພວກເຂົາຈອມປອມຫາຍພຽງໃດ ພຣະຄຣິດທີຶ່ຈອມປອມດັົ່ງກ່າວກ
ຍິຶ່ງອວດອ້າງຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາອອກມາຫາຍພຽງນັົ້ນ ແລະ ພວກເຂົາກຍິຶ່ງສາມາດເຮັດໝາຍ
ສໍາຄັນ ແລະ ການອັດສະຈັນເພືຶ່ອຫອກລວງມະນຸດຫາຍພຽງນັົ້ນ. ພຣະຄຣິດຈອມປອມບໍ່ມີ
ຄຸນສົມບັດຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພຣະຄຣິດບໍ່ມີມົນທິນຈາກອົງປະກອບຕ່າງໆທີເຶ່ ປນຂອງພຣະຄຣິດຈອມ
ປອມ. ພຣະເຈົົ້າກາຍເປນມະນຸດພຽງເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງເນືົ້ອໜັງ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພືອ
ຶ່ ເຮັດໃຫ້
489

ມະນຸດເຫັນພຣະອົງ. ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງປ່ອຍໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢືນຢນຕົວຕົນຂອງພຣະອົງ
ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະອົງເປີດເຜີຍ ພິສູດເຖິງແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງໂດຍບໍ່
ແມ່ນບໍ່ມີຫັກຖານ; ຕົວຕົນຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍມືຂອງພຣະອົງ; ຕົວຕົນຂອງພຣະອົງ
ຖືກກໍານົດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ...
ພາລະກິດ ແລະ ການສະແດງຂອງພຣະຄຣິດກໍານົດແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ສໍາເລັດດ້ວຍຫົວໃຈຢ່າງແທ້ຈງິ ທີຶ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງສາມາດ
ນະມັດສະການພຣະເຈົົ້າທີຶ່ຢູ່ສະຫວັນດ້ວຍຫົວໃຈທີຶ່ແທ້ຈິງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງ
ຂອງພຣະເຈົົ້າພຣະບິດາດ້ວຍຫົວໃຈທີຶ່ແທ້ຈິງ. ທຸກສິຶ່ງນີົ້ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ.
ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ ການເປີດເຜີຍຢ່າງທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງກຖືກກໍານົດໂດຍແກ່ນແທ້ຂອງພຣະອົງ;
ເຫດຜົນທີຶ່ເຮົາເອີົ້ນສິຶ່ງນີົ້ວ່າເປນ “ການເປີດເຜີຍຢ່າງທໍາມະຊາດ” ຂອງພຣະອົງ ກຍ້ອນວ່າ
ການສະແດງຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນການຮຽນແບບ ຫື ຜົນຈາກການສກສາຂອງມະນຸດ ຫື ຜົນຈາກ
ການປູກຝງເປນເວລາຫາຍປີຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ຫື ປະດັບປະດາພຣະອົງເອງດ້ວຍສິຶ່ງ
ນັົ້ນ; ກົງກັນຂ້າມ ມັນເປນທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງ.
(ຄັດຈາກບົດ “ແກ່ນແທ້ຂອງພຣະຄຣິດຄືການເຊືຶ່ອຟງຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາໃນສະຫວັນ”
ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

16. ຖ້າໃນຊ່ວງຍຸກປດຈຸບັນ ມີບຸກຄົນໃດໜຶ່ງປາກົດຂົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນຄົນທີຶ່ສາມາດສະແດງໝາຍ
ສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນຕ່າງໆ, ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ເຮັດການອັດສະຈັນຫາຍ
ຢ່າງ, ຖ້າບຸກຄົນນີົ້ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາແມ່ນພຣະເຢຊູທີຶ່ລົງມາ, ນີົ້ແມ່ນເປນພຽງສິຶ່ງປອມທີຶ່ຖືກສ້າງຂນ
ົ້
ໂດຍວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍເທົົ່ານັົ້ນ ເຊິຶ່ງເປນການຮຽນແບບພຣະເຢຊູ. ຈົົ່ງຈືຶ່ສິຶ່ງນີົ້ໄວ້! ພຣະເຈົົ້າບໍ່ເຮັດຊໍໍ້າ
ພາລະກິດແບບດຽວກັນ. ບາດກ້າວໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແລ້ວ
ແລະ ພຣະເຈົົ້າຈະບໍ່ປະຕິບັດບາດກ້າວໃນພາລະກິດນັົ້ນອີກຈັກເທືຶ່ອ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າແມ່ນບໍ່
ສາມາດເຂົົ້າກັນໄດ້ກັບແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ; ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ພັນທະສັນຍາເດີມໄດ້ທໍານາຍການ
ມາຂອງພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ຜົນຮັບຂອງຄໍາທໍານາຍນີົ້ແມ່ນການມາຂອງພຣະເຢຊູ. ສິຶ່ງນີົ້ໄດ້ເກີດຂົ້ນ
ແລ້ວ, ສະນັົ້ນ ມັນກຈະຜິດທີຶ່ຈະໃຫ້ພຣະເມຊີອາອີກອົງໜງຶ່ ລົງມາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ລົງມາແລ້ວຄັົ້ງໜງຶ່
ແລະ ມັນກຈະຜິດຖ້າຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູກັບມາອີກໃນຄັົ້ງນີົ້. ມີຊືຶ່ດຽວສໍາລັບແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ແຕ່ລະຊືຶ່
ກອະທິບາຍລັກສະນະຂອງຍຸກນັົ້ນໆ. ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ພຣະເຈົົ້າຕ້ອງສະແດງໝາຍ
ສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນສະເໝີ, ຕ້ອງຮັກສາຄົນປ່ວຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍສະເໝີ ແລະ ຕ້ອງ
ເປນຄືກັບພຣະເຢຊູ. ແຕ່ເວລານີົ້ພຣະເຈົົ້າບໍ່ໄດ້ເປນແບບນັົ້ນເລີຍ. ໃນຊ່ວງຍຸກສຸດທ້າຍ, ຖ້າພຣະເຈົົ້າ
ຍັງສະແດງໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ສິຶ່ງມະຫັດສະຈັນ ແລະ ຍັງຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ ແລະ ຮັກສາຄົນປ່ວຍ,
ຖ້າພຣະອົງເຮັດສິຶ່ງດຽວກັນກັບທີຶ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ ແລ້ວພຣະເຈົົ້າກເຮັດຊໍໍ້າພາລະກິດແບບດຽວກັນ
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ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຢຊູກຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຫື ຄຸນຄ່າເລີຍ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນ, ພຣະເຈົົ້າຈຶ່ງ
ປະຕິບັດໜຶ່ງບາດກ້າວຂອງພາລະກິດໃນແຕ່ລະຍຸກ. ເມືຶ່ອແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ
ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແລ້ວ, ວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍກຈະຮຽນແບບຢ່າງໄວ ແລະ ຫັງຈາກທີຶ່ຊາຕານເລີຶ່ມເຮັດ
ຕາມພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າທັນທີທັນໃດ, ພຣະເຈົົ້າກຈະປ່ຽນເປນວິທີການທີຶ່ແຕກຕ່າງ.
ເມືຶ່ອພຣະເຈົົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ບາດກ້າວຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງສໍາເລັດແລ້ວ, ວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍກຈະ
ຮຽນແບບ. ພວກເຈົົ້າຕ້ອງຊັດເຈນກ່ຽວກັບເລືຶ່ອງນີົ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ການຮູ້ຈັກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າໃນປດຈຸບັນ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

17. ມີບາງຄົນທີຶ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍວິນຍານຊົົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຮ້ອງໂວຍວາຍຂົ້ນຢ່າງແຮງວ່າ “ເຮົາ
ເປນພຣະເຈົົ້າ!” ແຕ່ໃນທີຶ່ສຸດ ພວກເຂົາກຖືກເປີດໂປງ ຍ້ອນພວກເຂົາຜິດໃນສິຶ່ງທີຶ່ພວກເຂົາເປນຕົວ
ແທນໃຫ້. ພວກເຂົາເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບຊາຕານ ແລະ ພຣະວິນຍານບລິສຸດກບໍ່ສົນໃຈພວກເຂົາ. ບໍ່
ວ່າເຈົົ້າຈະຍົກຍ້ອງຕົນເອງຫາຍສໍໍ່າໃດກຕາມ ຫື ເຈົົ້າຈະຮ້ອງຂົ້ນດັງສໍໍ່າໃດກຕາມ, ເຈົົ້າກຍັງເປນສິຶ່ງທີຶ່
ຖືກສ້າງ ແລະ ເປນຄົນຂອງຊາຕານ. ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮ້ອງຂົ້ນວ່າ “ເຮົາເປນພຣະເຈົົ້າ, ເຮົາເປນພຣະບຸດອັນ
ເປນທີຶ່ຮັກຂອງພຣະເຈົົ້າ!” ແຕ່ພາລະກິດທີຶ່ເຮົາປະຕິບັດແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ. ເຮົາຈໍາເປນຕ້ອງ
ຮ້ອງຂົ້ນບ? ບໍ່ຈໍາເປນຕ້ອງຍ້ອງຍສັນລະເສີນ. ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ບໍ່
ຕ້ອງການໃຫ້ມະນຸດມອບສະຖານະໃຫ້ກັບພຣະອົງ ຫື ມອບນາມມະຍົດອັນສູງສົົ່ງໃຫ້ກັບພຣະອົງ:
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນພຽງພທີຶ່ຈະເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະອົງ ແລະ ສະຖານະຂອງພຣະອົງ.
ກ່ອນພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບບັບຕິດສະມາ, ພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າເອງບ? ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່
ບັງເກີດເປນມະນຸດຂອງພຣະເຈົົ້າບ? ແນ່ນອນ ມັນບໍ່ສາມາດເວົົ້າໄດ້ວ່າ ພຽງແຕ່ຫັງຈາກທີຶ່ໄດ້ຮັບຄໍາ
ພະຍານ ພຣະອົງຈຶ່ງກາຍເປນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົົ້າ? ກ່ອນທີພ
ຶ່ ຣະອົງຈະເລີຶ່ມຕົົ້ນພາລະກິດ
ຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ມີມະນຸດທີຶ່ຊືຶ່ວ່າພຣະເຢຊູຢູ່ແລ້ວບ? ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດເລີຶ່ມຕົນ
ົ້ ເສັົ້ນທາງໃໝ່ ຫື ເປນ
ຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະວິນຍານບລິສຸດໄດ້. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດສະແດງເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ຫື
ພຣະທໍາທີພ
ຶ່ ຣະອົງໄດ້ກ່າວ. ເຈົົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ ແລະ ເຈົົ້າກບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ. ສະຕິປນຍາ, ການອັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສາມາດຢງົ່ ເຖິງໄດ້
ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ອຸປະນິໄສທັງໝົດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າຂ້ຽນຕີມະນຸດ: ທຸກສິຶ່ງເຫົົ່ານີົ້ແມ່ນຢູ່ເໜືອຄວາມ
ສາມາດໃນການສະແດງອອກຂອງເຈົົ້າ. ສະນັົ້ນ ມັນຈະບໍ່ເປນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍທີຶ່ຈະພະຍາຍາມອ້າງ
ວ່າເປນພຣະເຈົົ້າ; ເຈົົ້າຈະມີພຽງແຕ່ຊືຶ່ສຽງ ແລະ ບໍ່ມີທາດແທ້. ພຣະເຈົົ້າເອງໄດ້ສະເດັດມາ, ແຕ່ບໍ່ມີ
ໃຜຮູ້ຈັກພຣະເຈົົ້າ, ເຖິງຢ່າງນັົ້ນກຕາມ ພຣະອົງກຍັງສືບຕໍ່ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະຕິບັດ
ເພືຶ່ອເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະວິນຍານ. ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເອີົ້ນພຣະອົງວ່າມະນຸດ ຫື ພຣະເຈົົ້າ, ພຣະຜູ້ເປນ
ເຈົົ້າ ຫື ພຣະຄຣິດ ຫື ເອີົ້ນພຣະອົງວ່າເອືົ້ອຍ, ມັນກບໍ່ສໍາຄັນ. ແຕ່ພາລະກິດທີຶ່ພຣະເຈົົ້າປະຕິບັດແມ່ນ
ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານ ແລະ ເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າເອງ. ພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈ
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ໃນຊືຶ່ທີຶ່ມະນຸດເອີົ້ນພຣະອົງ. ຊືຶ່ນັົ້ນສາມາດກໍານົດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ບ? ບໍ່ວ່າເຈົົ້າຈະເອີົ້ນພຣະອົງ
ຢ່າງໃດກຕາມ ເມືຶ່ອເວົົ້າເຖິງພຣະເຈົົ້າ ພຣະອົງແມ່ນເນືົ້ອໜັງທີຶ່ເປນມະນຸດຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົົ້າ; ພຣະອົງເປນຕົວແທນໃຫ້ກັບພຣະວິນຍານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໂດຍພຣະວິນຍານ.
ຖ້າເຈົົ້າບໍ່ສາມາດຫີກທາງໃຫ້ກັບຍຸກໃໝ່ ຫື ນໍາຍຸກເກົົ່າໄປສູ່ຈຸດຈົບ ຫື ເລີຶ່ມຕົົ້ນຍຸກໃໝ່ ຫື ປະຕິບັດ
ພາລະກິດໃໝ່, ແລ້ວເຈົົ້າກບໍ່ສາມາດຖືກເອີົ້ນວ່າ ເປນພຣະເຈົົ້າໄດ້.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມເລິກລັບແຫ່ງການບັງເກີດເປນມະນຸດ (1)” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

18. ຖ້າມະນຸດເອີົ້ນຕົນເອງວ່າ ພຣະເຈົົ້າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປນພຣະເຈົົ້າໄດ້,
ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າ ຫື ເປນຕົວແທນພຣະເຈົົ້າໄດ້, ຄົນນັົ້ນບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົົ້າຢ່າງ
ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ ເພາະວ່າ ເຂົາບໍ່ມີທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົົ້າ ແລະ ສິຶ່ງທີຶ່ພຣະເຈົົ້າສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້
ໂດຍທໍາມະຊາດ ແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ພາຍໃນຕົວເຂົາ.
(ຄັດຈາກບົດ “ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົົ້າຜູ້ບັງເກີດເປນມະນຸດ ແລະ ໜ້າທີຶ່ຂອງ
ມະນຸດ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)
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