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ກ່ຽວກັບປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີ 

ຄໍາເຕືອນ 

໑. ພຣະຄໍາພີໄບເບິນ 

໒. ພຣະເຈ້ົາ 

໓. ຜູ້ຊາຍ 

໔. ນະຮົກ 

໕. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ຢູ່ລອດ 

໖. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການຟ້ືນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງ 

໗. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການຂ້ືນສູ່ສະຫັວນຂອງພຣະອົງ 

໘. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການກັບຄືນສູ່ໂລກຂອງພຣະອົງ 

໙. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ມະຫາກະສັດໃນອະນາຄົດ 

໑໐. ອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົາ 

໑໑. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ ແລະ ຄໍາສັນຢາ 

໑໒. ການຟ້ືນຄືນຊີວິດ, ຄໍາຕັດສິນ ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ 

໑໓. ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດ 

໑໔. ເທວະດາ 

໑໕. ບາບ, ຊາຕານ, ແລະ ປີສາດ 

໑໖. ຜີປີສາດ ແລະ ວິນຍານທ່ີບ່ໍບໍລິສຸດ 

໑໗. ວິທີການສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ 

໑໘.ການລ້າງບາບ 

ຄໍາພີໄບເບິນ - ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບ 



໑໙. ຊີວິດຄຣິດສະຕຽນ 

ກ່ຽວກັບປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີ 

ວິທີດຽວທ່ີຈະກາຍເປັນຄົນຄຣິດສະຕຽນທ່ີແທ້ຈິງຄືການເຊ່ືອຖືແລະໄດ້ຮັບການລ້າງບາບເຂ້ົາສູ່ພຣະຄຣິດ. 

(ເບ່ິງຄາລາເຕຍ  ໓:໒໗ ). ພ້ືນຖານສໍາລັບການລ້າງບາບຄືການກັບໃຈສ່ວນບຸກຄົນ, 

ແລະສັດທາໃນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົາເຢຊູຄຣິດ. 

ແຕ່ກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະສາມາດໄດ້ຮັບການລ້າງບາບພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາໃຈຄໍາສອນຂອງພະຄໍາພີແລະເຊ່ືອຫມ້ັ
ນກ່ອນ. (ເບ່ິງກິດຈະການ ໘:໑໒). ຫນັງສືເຫ້ັຼມນ້ີແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດສ່ິງນ້ີ. 

ແຕ່ລະພາກສ່ວນປະກອບດ້ວຍຫນ່ຶງຫືຼຫຼາຍນ້ໍາເບີ (໑, ໒, ໓) ຄໍາຖາມ. ແລະແຕ່ຄໍາຖາມມີຕົວອັກສອນ 

(ກ, ຂ, ຄ) ເປັນແບບຄໍາຕອບ. ຄໍາຕອບແມ່ນບ່ໍແບບຫຼາຍທາງເລືອກຫືຼທາງເລືອກ - 

ຄໍາຕອບທັງຫມົດທ່ີໃຫ້ມາມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແລະນັກສຶກສາສາມາດໃຫ້ຄໍາຕອບເພ່ີມທິດີກວ່າໄດ້. 

ວິທີການໃຊ້ປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີ 

ບ່ໍຕ້ອງຟ້າວ 

ຢ່າພະຍາຍາມເລ່ັງການສຶກສາພຣະຄໍາພີຂອງເຈ້ົາ. 

ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງການທິຈະສຶກສາກ່ຽວກັບຄໍາພີໄບເບິນຢ່າງຫນ້ອຍຫນ່ຶງປີຫືຼສອງປີກ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈມັ
ນດີພຽງພໍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມມຸ່ງຫມ້ັນທ່ີຈະມີຜົນຕ່ໍຊີວິດສ່ວນທ່ີເຫືຼອຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້. 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນມາດົນແລ້ວ, 

ທ່ານອາດຈະສາມາດທ່ີຈະເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານຫນັງສືເຫ້ັຼມນ້ີພາຍໃນສອງສາມເດືອນ. 

ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ 

ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນກັບການສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນຂອງທ່ານ. ມັນຄຸ້ມຄ່າທ່ີຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂ້ືນ. 

ເພາະວ່າຊີວິດນິລັນດອນເປັນລາງວັນທ່ີໃຫຍ່. ການກະກຽມທ່ີຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງຫນ້ອຍເຄ່ິງຊ່ົວໂມງຕ່ໍມ້ື - 

ທຸກໆມ້ື - ອ່ານພະຄໍາພີແລະຄິດກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ອ່ານ. 

ຕອບຫນ່ຶງຄໍາຖາມຕ່ໍຫນ່ຶງຄ້ັງ 

ອ່ານຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ,ເປີດຂ້ໍຄວາມໃນພະຄໍາພີທ່ີອ້າງເຖິງໃນຄໍາຕອບ. 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານແນ່ໃຈແລ້ວວ່າທ່ານເຂ້ົາໃຈເຫ່ົຼານ້ີ, ແລະທ່ານກ່ໍຕົກລົງເຫັນດີກັບຄໍາຕອບ, 

ຫັຼງຈາກນ້ັນທ່ານສາມາດເຮັດຄໍາຖາມຕ່ໍໄປ. 

ຖາມຖ້າຫາກວ່າທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈ 



ບາງເທ່ືອທ່ານອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈບາງສ່ວນຂອງຂ້ໍຄວາມພຣະຄໍາພີ, 

ຫລືບາງເທ່ືອອາດຈະບ່ໍເຫັນດີກັບບາງສ່ວນຂອງຄໍາຕອບທ່ີໃຫ້ມາ. ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, 

ກະລຸນາຖາມອາຈານຄໍາພີໄບເບິນຄຣິດຕາເດເຟຍຂອງເຈ້ົາກ່ຽວກັບມັນ. ລາວພ້ອມທ່ີຈະຊ່ວຍທ່ານສະເຫມີ. 

ສຶກສາກັບຫມູ່ຄູ່ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ພະຍາຍາມສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນໃນບໍລິສັດກັບບຸກຄົນອ່ືນໆ. 

ພວກທ່ານຈ່ຶງສາມາດຊ່ວຍເຫລືອເຊ່ີງກັນແລະກັນໄດ້, ແລະດ້ວຍວິທີນ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄືບຫນ້າໄວຂ້ືນ 

ອ່ານຄໍາພີໄບເບິນຂອງທ່ານທຸກວັນ 

ຕະຫຼອດການທໍາງານຜ່ານຫນັງສືເຫ້ັຼມນ້ີ, ທ່ານຄວນອ່ານພະຄໍາພີຫນ່ຶງຫືຼຫຼາຍບົດໃນແຕ່ລະມ້ື. 

ວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເຮັດແນວນ້ີແມ່ນປະຕິບັດຕາມການອ່ານຕາມໂປລແກລມປະຈໍາວັນເຊ່ັນ: 

ທ່ີໃຫ້ໄວ້ໃນປ້ຶມຫົວອ່ືນໆ. ເພ່ືອນຮ່ວມທາງຄໍາພີໄບເບິນ - ຫືຼປະຕິທິນ(ອ່ານພຣະຄໍາພີທັງຫມົດໃນ ໑ ປີ, 

ອ່ານສອງຄ້ັງກັບພຣະຄໍາພີໃຫມ່), ຫືຼໃນສະບັບທ່ີແກ້ໄຂໃຫ້ງ່າຍຂ້ືນໃຫມ່ຂອງຜູ້ວາງແຜນອ່ານພະຄໍາພີ. 

ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສໍາເນົາບ່ໍວ່າຈາກທຸກສະຖານທ່ີຄຣິດຕາເດເຟຍປະຊຸມຫລືຈາກສໍານັກພິມຂອງຫນັງສືເຫ້ັຼມ
ນ້ີໄດ້. 

ຄໍາເຕືອນ 

ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າທ່ານຄວນຈະຮຽນຮູ້ໄປດ້ວຍຫົວໃຈຂອງຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບທ່ີຢູ່ໃນປ້ຶມຫົວນ້ີ. 

ນ້ີບ່ໍມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຫືຼແມ້ກະທ້ັງແນະນໍາ. ສ່ິງທ່ີສໍາຄັນຄືການຈ່ືຄວາມຄິດທ່ີໄດ້ສອນໃນພຣະຄໍາພີໄບເບິນ, 

ບ່ໍແມ່ນຄໍາສັບທ່ີແທ້ຈິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນປ້ຶມຫົວນ້ີ. 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຫັນວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດທ່ີຈະຮຽນຮູ້ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບໂດຍຫົວໃຈ, ສະນ້ັນຈ່ົງເຮັດຕາມ. 

ແຕ່ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂ້ົາໃຈແລະເຊ່ືອໃນສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ, 

ບ່ໍແມ່ນໃຫ້ຄົນພຽງແຕ່ທໍາຊໍ້າສ່ິງທ່ີພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ. 

ໃນສະໄຫມຂອງອັກຄະສາວົກມັນເປັນເລ່ືອງປົກກະຕິສໍາລັບຜູ້ເຊ່ືອທ່ີ"ຈະເຮັດການສາລະພາບທ່ີດີຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຂອງ

ພະຍານຫລາຍຄົນ"(໑ ຕິໂມທຽວ ໖:໑໒). 

ດ່ັງນ້ັນກ່ອນທ່ີທ່ານຈະໄດ້ຮັບການລ້າງບາບເພ່ືອເຂ້ົາເປັນພຣະຄຣິດທ່ານຄວນຈະສາມາດທ່ີຈະຕອບຄໍາຖາມບາ
ງຢ່າງໃຫ້ໄດ້ສະກ່ອນ, 

ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເຊ່ືອການສິດສອນຂອງພະຄໍາພີແລະຕ້ອງການທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງມັນ. 

ຄໍາຖາມເຫ່ົຼານ້ີຈະບ່ໍແນ່ນອນຄືກັນກັບຄໍາຖາມທ່ີຢູ່ໃນປ້ຶມຫົວນ້ີ. 

ທ່ານຈະບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຕອບເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແທ້ຂອງການສອນໃນປ້ືມຄູ່ມືນ້ີ. 

ດ່ັງນ້ັນຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຮົາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຕັດສິນໃຈທ່ີຈະຮຽນຮູ້ໄປດ້ວຍຫົວໃຈຂອງຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບຢູ່ໃນປ້ຶມ
ຫົວນ້ີແມ່ນດ່ັງນ້ີ: ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈແທ້ວ່າທ່ານຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາຫມາຍເຖີງ. 



໑. ພຣະຄໍາພີໄບເບິນ 

໑-໑. ເປັນຫຍັງພຣະຄໍາພີໄບເບິນຈ່ຶງເປັນຫນັງສືພິເສດ? 

ກ. ມັນເປັນປ້ືມຫນັງສືຫົວດຽວທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ທ່ີແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ, 

ພຣະເຈ້ົາເຢຊູຄຣິດແລະຄວາມຫລົດພ້ົນ. (ເບ່ິງເຮັບເຣີ ໑: ໑-໒; ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໘: ໒; ໒ ຕິໂມທຽວ 

໓:໑໖; ເພງສັນລະເສີນ ໑໑໙: ໑໖໐). 

ຂ. ມັນໄດ້ຖືກຂຽນຂ້ືນໂດຍຜູ້ຊາຍຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການນໍາພາໂດຍວິນຍານທ່ີບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ ໒ ເປໂຕ 

໑:໒໑; ໑ ເປໂຕ ໑:໑໑; ເຮັບເຣີ ໑: ໑-໒). 

ຄ. ມັນສັນຍາຊີວິດນິລັນດອນກັບທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອແລະເຊ່ືອຟັງການສິດສອນຂອງມັນ. (ເບ່ິງໂຢຮັນ  ໑໗: ໓; 

ໂຣມ ໒: ໗; ໒ ເປໂຕ ໑:໑໑). 

໑-໒. ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມຂອງພະຄໍາພີໃຫ້ດີທ່ີສຸດໄດ້ແນວໃດ? 

ກ. ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈແລະເຊ່ືອຂ້ໍຄວາມຂອງພະຄໍາພີ, 

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄໍາພີໄບເບິນເປັນປະຈໍາແລະການອະທິຖານຂໍພອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ ໑ 

ຕິໂມທຽວ ໔:໑໓; ເພງສັນລະເສີນ ໑໑໙: ໑໐໓-໑໐໕; ເຢເຣມີ ໑໕:໑໖; ເຢເຣມີ ໙:໒໔). 

ຂ. ພຣະຄໍາພີໄບເບິນເອງເປັນຕົວແປພາສາທ່ີດີທ່ີສຸດໃຫ້ກັບຕົວມັນເອງ. 

ບາງສ່ວນຂອງພະຄໍາພີໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈພາກສ່ວນອ່ືນໆໄດ້ອີກ. (ເບ່ິງ ລູກາ ໒໔: ໒໕-໒໗; ໑ 

ໂກຣິນໂທ ໒:໑໓). 

໒. ພຣະເຈ້ົາ 

໒-໑. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ສອນຫຍັງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ? 

ກ. ພຣະອົງເປັນພະເຈ້ົາອົງດຽວທ່ີແທ້ຈິງ. (ເບ່ິງ ເອຊາຢາ ໔໔: ໘; ເອຊາຢາ ໔໕: ໕; ອົບພະຍົກ ໒໐: ໓; 

ເອເຟໂຊ ໔: ໖). 

ຂ. ພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະວິນຍານ. (ເບ່ິງ ໂຢຮັນ  ໔:໒໔). 

ຄ. ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ສ້າງທຸກສ່ິງ. (ເບ່ິງ ປະຖົມມະການ ໑: ໑; ເອຊາຢາ ໔໕:໑໘). 

ງ. ພຣະເຈ້ົາຄວບຄຸມທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ. ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ, ແມ້ແຕ່ຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. 

(ເບ່ິງ ເອຊາຢາ ໔໕: ໗; ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໙: ໑-໑໒). 

ຈ. ພະເຈ້ົາແມ່ນທ່ີຫນ່ຶງ, ບ່ໍແມ່ນທ່ີສາມ. (ເບ່ິງ ພຣະບັນຍັດສອງ ໖: ໔; ໑ ໂກຣິນໂທ ໘: ໖; ມາລາກີ 

໒:໑໐; ມາຣະໂກ ໑໒:໒໙). 



ສ. ພຣະເຈ້ົາເປັນທ່ີສັກສິດແລະເປັນຄວາມຈິງ. (ເບ່ິງ ອົບພະຍົກ ໑໕:໑໑; ເອຊາຢາ ໖: ໓; ເພງສັນລະເສີນ 

໑໙: ໙). 

ຊ. ພຣະເຈ້ົາໃຈດີແລະຄວາມເມດຕາ. (ເບ່ິງ ອົບພະຍົກ ໓໔: ໖; ໂຣມ ໒: ໔; ເພງສັນລະເສີນ ໑໐໓: ໘-

໑໔). 

ຍ. ພຣະເຈ້ົາແມ່ນທ່ຽງກົງແລະຈະໃຫ້ລາງວັນຄົນດີແລະລົງໂທດຄົນຊ່ົວ. (ເບ່ິງ ພຣະບັນຍັດສອງ ໓໒: ໔; 

ເພງສັນລະເສີນ ໑໔໕: ໒໐; ໂຣມ ໑:໑໘). 

ດ. ພຣະເຈ້ົາມີແຜນການສໍາລັບອະນາຄົດຂອງທຸກສ່ິງບົນໂລກ, ແລະເຜ່ົາພັັນຂອງມະນຸດ. (ເບ່ິງ ຈົດບັນຊີ 

໑໔:໒໑; ເອຊາອີ ໔໕:໑໘; ພຣະນິມິດ໒໑: ໑-໔). 

ຕ. ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ເບ່ິງ ມັດທາຍ ໓:໑໗; ລູກາ ໑: ໓໑-

໓໕; ເຮັບເຣີ ໑: ໒-໕; ໑ ເປໂຕ ໑: ໓). 

໓. ຜູ້ຊາຍ 

໓-໑. ສ້າງມວນມະນຸດໄດ້ແນວໃດ? 

ກ. ມະນຸດຖືກສ້າງ "ຕາມຮູບຂອງພະເຈ້ົາ". ຜູ້ຊາຍທໍາອິດໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໂດຍພຣະເຈ້ົາຈາກຂ້ີຝຸ່ນບົນພ້ືນດີນ. 

ພຣະເຈ້ົາສູບລົມຫາຍໃຈທ່ີຊີວິດເຂ້ົາໄປໃນໃຫ້ລາວແລະໄດ້ກາຍເປັນສ່ິງມີຊີວິດທ່ີຖືກສ້າງຂ້ືນ. (ເບ່ິງ 

ປະຖົມມະການ ໑:໒໗; ປະຖົມມະການ ໒: ໗). 

໓-໒. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີທ່ີວ່າຜູ້ຊາຍໄດ້ວິວັດທະນາການມາຈາກສັດຫືຼບໍ? 

ກ. ບໍ. ຄໍາພີໄບເບິນຕໍາຫນິທິດສະດີນ້ີໂດຍການເປີດເຜີຍວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຜູ້ຊາຍຜູ້ທໍາອິດ, ອາດາມ, 

ແລະແມ່ຍິງຜູ້ທໍາອິດ, ອີຟ; ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງຄົນອ່ືນໆທັງຫມົດສືບເຊ້ືອສາຍມາຈາກເຂົາເຈ້ົາ. 

(ເບ່ິງ ປະຖົມມະການ ໑:໒໗; ປະຖົມມະການ ໓:໒໐; ມັດທາຍ ໑໙: ໔; ໂຣມ ໕:໑໒). 

໓-໓. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຈິງທ່ີວ່າຜູ້ຊາຍທັງຫມົດເສຍຊີວິດແນວໃດ? 

ກ. ອາດາມໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ເມ່ືອຖືກລົງໂທດລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດໂດຍພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາສາບຂອງການເສຍຊີວິດຄ້ັງນ້ີໄດ້ຖືກສ່ົງຜ່ານຈາກອາດາມລົງມາຫາພວກເຮົາ, 

ເພາະວ່າພວກເຮົາແມ່ນລູກຫຼານຂອງອາດາມ, ແລະໂດຍຜ່ານລາວ, 

ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນທໍາມະຊາດທ່ີມັກ່ໍກະບົດຕ່ໍຕ້ານພຣະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ ປະຖົມມະການ ໓: ໑-໑໙; ໂຣມ ໓: 

໙-໑໐; ເຢເຣມີ ໑໗: ໙; ມາຣະໂກ ໗: ໒໑-໒໓; ໂຣມ ໕:໑໒). 

໓-໔. ບາບແມ່ນຫຍັງ? 



ກ. ທຸກໆຄ້ັງທ່ີພວກເຮົາລະເມີດພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃດຂ້ໍຫນ່ຶງຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະບາບ. ມັນກ່ໍຍັງບາບຢູ່, 

ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດບາບ. (ເບ່ິງ ໑ ໂຢຮັນ  ໓: ໔; ລະບຽບພວກເລວີ 

໔:໒໑). 

໓-໕. ເປັນຫຍັງຄົນຈ່ຶງເສຍຊີວິດ? 

ກ. ການເສຍຊີວິດມາຈາກການລົງໂທດຂອງການທໍາບາບ. (ເບ່ິງ ປະຖົມມະການ ໒:໑໑; ໂຣມ ໖:໒໓; 

ເອເຊກຽນ ໑໘: ໔). 

໓-໖. ເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບຄົນໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາເສຍຊີວິດ? 

ກ. ເມ່ືອຄົນເສຍຊີວິດພວກເຂົາສ້ິນສຸດການມີຕົວຕົນ. ຄົນທ່ີເສຍຊີວິດແມ່ນບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຄິດໄດ້, 

ຫືຼເຮັດຫຍັງໄດ້ທຸກຢ່າງ, ຫືຼມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງໄດ້. ພວກເຂົາບ່ໍມີເສຍສະຕິ, 

ຄືກັບວ່າໃນການນອນຫລັບສະຫນິດໂດຍບ່ໍມີຄວາມຝັນ. (ເບ່ິງ ເພງສັນລະເສີນ ໖: ໕; ເພງສັນລະເສີນ 

໔໙:໑໒, ໑໔, ໒໐; ເພງສັນລະເສີນ ໑໔໖: ໓-໔; ປັນຍາຈານ ໙: ໕-໖; ໂຢຮັນ  ໑໑: ໑໑-໑໔). 

໓-໗. ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫັຼງຈາກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເສຍຊີວິດບໍ? 

ກ. ບໍ. ຄໍາພີໄບເບິນບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເຖິງການທ່ີ "ຈິດວິນຍານເປັນອະມະຕະ". ມັນໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຈິດວິນຍານ" 

ສໍາລັບສ່ິງມີຊີວິດຢູ່ - ມະນຸດ, ສັດ, ນົກ, ປາ, ແມງໄມ້. 

ຄໍາພີໄບເບິນສອນວ່າຈິດວິນຍານສາມາດເສຍຊີວິດແລະຈະເສຍຊີວິດ. "ສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ" ໃນຕ້ົນເດີມ ໑:໒໑ 

ແລະ ໑:໒໔ ແມ່ນຄໍາດຽວກັນກັບ "ຈິດວິນຍານມີຊີວິດ" ໃນປະຖົມການ ໒: ໗. 

ຄໍາດຽວກັນທ່ີຖືກນໍາໃຊ້ອີກເທ່ືອຫນ່ຶງໃນຈົດບັນຊີ ໖: ໖ ທ່ີ "ບຸກຄົນທ່ີເສຍຊີວິດ" ເປັນ "ຈິດວິນຍານຕາຍ" 

ໃນຂ້ໍຄວາມຕ້ົນສະບັບ. (ເບ່ິງ ຈົດບັນຊີ ໓໑:໒໘; ເອເຊກຽນ ໑໘: ໔, ໒໐; ເພງສັນລະເສີນ ໘໙:໔໘). 

໓-໘. ຍັງມີຄວາມຫວັງບໍສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີນອກເຫນືອຈາກການມີຊີວິດໃນປະຈຸບັນນ້ີ? 

ກ. ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ສະເພາະໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ. 

ພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະທັງສອງຢ່າງບາບແລະຄວາມຕາຍ. ໃນເວລາທ່ີລາວໄດ້ກັບມາຢູ່ບົນໂລກອີກຄ້ັງ, 

ຄວາມຕາຍຈະຖືກຍົກຂ້ຶນມາແລະຖືກຕັດສິນ. 

ບັນດາຜູ້ທ່ີຊ່ືສັດກັບພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບພອນທ່ີມີຊີວິດນິລັນດອນໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. (ເບ່ິງ ຕິໂມທຽວ 

໑:໑໐ ໑ ໂກຣິນໂທ໑໕: ໒໑-໒໓; ດານີເອນ ໑໒: ໒-໓; ໂຢຮັນ  ໕: ໒໘-໒໙; ມັດທາຍ ໒໕: ໓໑-໓໔). 

(ທ່ານຈະພົບເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍໃນຫມວດທ່ີ ໑໒) 

໔. ນະຮົກ 

໔-໑. ນະຮົກແມ່ນຫຍັງ? 



ກ. ຄໍາວ່າ "ນະຮົກ" 

ໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່ຂອງໃນພະຄໍາພີອັງກິດລວມເອົາທັງສອງຄໍາສັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນຂ້ໍຄວາມຕ້ົນສະບັບ: 

ເຮດິດຣແລະເຈເຮນນາ. 

ໃນຫຼາຍໆເຫ້ັຼມຂອງພະຄໍາພີເອເຊຍສອງຄໍາສັບເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນໄດ້ແປຢ່າງຊັດເຈນກ່ວາໃນຄໍາພີໄບເບິນພາສາອັງກິ
ດ. ສອງຄໍາເຫ່ົຼານ້ີ "ນະຮົກ" ມີຂ້ືນໃນຊ່ວງເວລາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ: 

ຄໍາເຮດິດຣເກີດຂ້ືນຈົນຮອດຕອນການກັບຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດເທ່ົານ້ັນ, 

ເກເຮນນາແມ່ນໄດ້ເກີດຂ້ືນຫັຼງຈາກທ່ີພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນແລ້ວ (ປຽບທຽບ ເຮດິດຣ ໃນພຣະນິມິດ໑: ໘ 

ແລະເຈເຮນນາໃນລູກາ ໑໒: ໕). 

໔-໒. ເຮດິດຣແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ໃນຂ້ໍຄວາມສ່ວນຫຼາຍບ່ອນທ່ີມີຄໍາວ່າ "ນະຮົກ" ເກີດຂ້ຶນໃນພາສາອັງກິດ, ຄໍາດ່ັງເດີມແມ່ນ "ເຮດິດຣ" 

ຊ່ຶງເປັນພຽງແຕ່ອີກຊ່ືຫນ່ຶງສໍາລັບບ່ອນຝັງສົບຄົນ. 

ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກະທໍາໃນພຣະຄໍາພີເກ່ົາໃຫ້ກັບບ່ອນຝັງສົບ "ເຊໂອນ" 

ເມ່ືອໄດ້ກ່າວໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່. ບ່ໍມີຄວາມຮູ້ຫືຼກິດຈະກໍາໃນ "ເຮດິດຣ" ຫືຼ "ເຊໂອນ" ບ່ອນຝັງສົບ. (ເບ່ິງ 

ປັນຍາຈານ ໙: ໕,໑໐, ເອເຊກຽນ ໓໒: ໒໗-໒໙; ມັດທາຍ ໑໑:໒໓; ໑໖:໑໘). 

໔-໓. ໃຜຈະລົງນະຮົກ? 

ທຸກຄົນ, ດີຫືຼບ່ໍດີ, ທ່ີຈະນອນຈົນຟ້ືນຄືນຊີວິດ. ໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ພຣະອົງໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃນ 

"ນະຮົກ" (ເຮດິດຣ), ແລະເວລາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຟ້ືນຂ້ືນມາຈາກຄວາມຕາຍພຣະອົງໄດ້ອອກມາຈາກ "ນະຮົກ" 

(ເຮດິດຣ). (ເບ່ິງ ກິດຈະການ ໒: ໒໗-໓໑). 

໔-໔. "ໄຟນະຮົກ" ແມ່ນຫຍັງ? 

ພຣະຄໍາພີໃຫມ່ໄດ້ຖືກຂຽນຄ້ັງທໍາອິດໃນກເຣັກ; 

ແລະຄໍາກເຣັກທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໃຊ້ເວລາທ່ີເຂົາໄດ້ກ່າວເຖິງ "ໄຟນະຮົກ" ແມ່ນ "ໄຟຂອງ 

ເຈເຮນນາ" (ເບ່ິງ ມັດທາຍ ໑໐:໒໘; ຢາໂກໂບ  ໓: ໖). 

໔-໕. ເຈເຮນນາແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ທ່ີຈິງແລ້ວນ້ີແມ່ນຊ່ືຂອງສະຖານທ່ີບົນໂລກ. 

ຫຸບເຂົາຂອງຮິນໂນຫລືເຈເຮນນາເປັນສະຖານທ່ີຈິງຢູ່ທາງດ້ານທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງເຢຣູຊາເລັມ. 

ໃນພຣະຄໍາພີເກ່ົາອີດສະແລວເລຣໄດ້ເສຍສະລະເດັກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນໄຟນ້ັນ (ເຢເຣມີ ໓໒:໓໕). 

ໃນເວລາຕ່ໍມາມັນແມ່ນບ່ອນທ່ີຂ້ີເຫຍ້ືອຂອງເຢຣູຊາເລັມທ່ີໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍໄຟທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ອອກ. 

ດ່ັງນ້ັນໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່ວ່າມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວແທນຂອງໄຟທ່ີຊ່ົວຮ້າຍຈະຖືກທໍາລາຍຢ່າງສົມບູນແລະຖ



າວອນຄືກັບໄຟຂອງເຈເຮນນາທ່ີທໍາລາຍຂ້ີເຫຍ້ືອຂອງເຢຣູຊາເລັມ. 

ໃນເວລາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາວ່າ "ເຈເຮນນາ", ພຣະອົງໄດ້ນໍາໃຊ້ປະເພດຂອງຄໍາອຸປະມາ, 

ແຕ່ມັນຍັງບ່ໍສາມາດເປັນໄປໄດ້ທ່ີໄຟຕັດສິນຂອງມ້ືທ່ີຜ່ານມາໄດ້ອະທິບາຍໃນພຣະຄໍາພີເກ່ົາແລະໃຫມ່ຈະມາແທ
ນຕົວອັກສອນທ່ີວ່າຫຸບເຂົາຂອງເຈເຮນນາໄດ້. ( ເບ່ິງ ເອຊາຢາ ໖໖:໒໔ ຍົກມາຈາກ ມາຣະໂກ ໙:໔໔, 

໔໖, ໔໘; ໒ ເທຊະໂລນິກ ໑: ໘-໙) 

໕. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ຢູ່ລອດ 

໕-໑. ພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນໃຜ? 

ກ. ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງບ່ໍມີພຣະບິດາເປັນມະນຸດ, 

ແຕ່ໄດ້ຮັບການຕ້ັງຄັນໃນເວລາທ່ີຮັບອໍານາດຈາກພຣະເຈ້ົາ, ເອ້ີນວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, 

ເກີດຂ້ືນຢ່າງມະຫັນສະຈັນກັບມາດາຂອງພຣະອົງ, ຜູ້ທ່ີບໍລິສຸດ. (ເບ່ິງ ລູກາ ໑:໓໒, ໓໕; ມັດທາຍ ໑: ໒໐-

໒໕; ມັດທາຍ ໓:໑໗; ໂຢຮັນ  ໑:໔໙; ໂຢຮັນ  ໑໐:໓໖). 

ຂ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະອົງຄົງຫຍັງເປັນມະນຸດຜູ້ທ່ີເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ, ຮູ້ຫິວເຂ້ົາ, ຫິວນ້ໍາ, ຮ້ອງໄຫ້, 

ທຸກທໍລະມານແລະເສຍຊີວິດຄືມະນຸດອ່ືນໆ. (ເບ່ິງ ເຮັບເຣີ ໒:໑໑; ລູກາ ໒:໕໒; ເອຊາຢາ ໕໓: ໓; ໂຢຮັນ  

໑໑:໓໕; ໂຢຮັນ  ໑໙:໓໓). 

໕.໒ ວຽກຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງອໍານາດ, 

ເພ່ືອເປີດເຜີຍພຣະບິດາຂອງພະອົງໃຫ້ກັບໂລກດ້ອຍວິທີການທ່ີຜູ້ຊາຍສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້. (ເບ່ິງ ໂຢຮັນ  ໑: 

໑, ໘; ໂຢຮັນ  ໑໒:໔໕; ໂຢຮັນ  ໑໔: ໙; ໂຢຮັນ  ໑໗: ໖, ໒໖). 

ຂ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຫັນຄຸນນະພາບອັນຮຸ່ງໂລດຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ - ຄວາມບໍລິສຸດ, 

ຄວາມຊອບທໍາແລະຄວາມຮັກ. (ເບ່ິງໂຢຮັນ  ໑: ໑໔-໔໑; ໂຣມ ໓: ໒໔-໒໖). 

ຄ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຮູ້ຄວາມຫມາຍທັງຫມົດການບໍລິການຄົນຄຣິດສະຕຽນແລະການເຊ່ືອຟັງ. (ເບ່ິງ ລູກາ 

໒໒:໔໒; ໂຢຮັນ  ໕:໓໐; ໘:໒໙). 

ງ. ເພ່ືອຈະປະກາດຂ່າວທ່ີປະເສີດ. (ເບ່ິງ ລູກາ ໔:໑໘; ໙: ໖ ແລະ ໒໐: ໑). 

ຈ. ການເສຍຊີວິດສໍາລັບພວກເຮົາ. (ເບ່ິງໂຢຮັນ  ໑໐:໑໑, ໑໕; ກິດຈະການ ໒:໒໓). 

ສ. ເພ່ືອພາພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ່ພຣະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ ເອເຟໂຊ ໒:໑໖; ໂຣມ ໕:໑໐; ໂຢຮັນ  ໑໔: ໖). 

໕.໓. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຈະພາພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແນວໃດ? 



ກ. ພວກເຮົາມີຄວາມຄ້າຍຄືເດັກນ້ອຍຜູ້ທ່ີໄດ້ແລ່ນຫນີຈາກພ່ໍຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ພວກເຮົາໄດ້ແຍກອອກຈາກພຣະເຈ້ົາໂດຍບາບຂອງພວກເຮົາ. 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ່ພຣະເຈ້ົາໂດຍຊີວິດທ່ີສົມບູນແບບຂອງພຣະອົງ
ແລະການທ່ີພຣະອົງເຕັມໃຈເສຍຊີວິດ. ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ເກີດມາຈາກນາງມາຣີ, ພຣະເຢຊູແມ່ນມະນຸດ, 

ແຕ່ເນ່ືອງຈາກວ່າພຣະອົງໄດ້ເກີດໂດຍອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

(ເບ່ິງ ເຮັບເຣີ ໒:໑໔; ເຮັບເຣີ ໒: ໑໗-໑໘). 

ຂ. ດ່ັງນ້ັນ, 

ພຣະອົງຈ່ຶງເປັນໄດ້ທັງສອງຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງພຣະເຈ້ົາກັບພວກເຮົາແລະຕາງຫນ້າຂອງພວກເຮົາເມ່ືອຢູ່ຕ່ໍຫນ້າ
ພຣະເຈ້ົາ. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ເອ້ີນພະອົງວ່າ "ມິດິເອເຕີ" (ຄໍານ້ີຫມາຍຄວາມວ່າ "ຄົນກາງ"), 

ລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາແລະຜູ້ຊາຍ. ການທ່ີເປັນຜູ້ຊາຍ, 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາກ່ໍໄດ້ຖືກທົດສອບຄືກັບພວກເຮົາ; 

ແຕ່ບ່ໍເຫມືອນພວກເຮົາພຣະອົງເອົາຊະນະບາບໄດ້ຢູ່ສະເຫມີ. 

ພຣະອົງໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ, 

ແລະໂດຍສະເພາະໃນການອົດທົນຈາກກາງແຂນແລະການເສຍການເສຍສະລະຊີວິດເພ່ືອບາບຂອງພວກເຮົາ. 

(ເບ່ິງ ໑ ຕິໂມທຽວ ໒: ໕; ເຮັບເຣີ ໔: ໑໕-໑໖) 

ງ. ເມ່ືອພວກເຮົາເຊ່ືອໃນການເຮັດວຽກນ້ີຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງແທ້ຈິງ, 

ແລະຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການລ້າງບາບ (ເບ່ິງພາກທີ ໑໘), 

ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ອະໄພບາບຂອງພວກເຮົາແລະຮັບພວກເຮົາເປັນລູກໆຂອງພຣະອົງ. (໒ ໂກຣິນໂທ ໕:໒໑; 

ໂຣມ ໘: ໒-໔). 

໖. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການຟ້ືນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງ 

໖.໑. ຫັຼງຈາກທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ເສຍຊີວິດ, ເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບພຣະອົງ? 

ກ. ພຣະອົງໄດ້ຖືກຝັງໄວ້, 

ແຕ່ໃນມ້ືທີສາມພຣະເຈ້ົາໄດ້ປຸກພຣະອົງຂ້ືນຈາກຄວາມຕາຍເພ່ືອດໍາລົງຊີວິດຕະຫຼອດໄປ. (ເບ່ິງມັດທາຍ ໒໗: 

໕໗-໖໐; ມັດທາຍ ໒໘: ໑-໗; ລູກາ ໒໔:໓໙, ກິດຈະການ ໒: ໓໐-໓໒, ໓:໑໕; ໔:໑໐, ໕: ໓໐-໓໑; 

ໂຣມ໑: ໔; ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໕ : ໓,໔ ແລະ ໒໐ ພຣະນິມິດ໑:໑໘). 

໖-໒. ເປັນຫຍັງການຟ້ືນຄືນຊີວິດຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນ? 

ກ. ເພາະວ່າພຣະອົງແມ່ນບ່ໍມີບາບ, ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍ - "ຄ່າຈ້າງຂອງບາບ", 

ຕາມທ່ີພຣະຄໍາພີໄດ້ເອ້ີນມັນ. ດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ປຸກພຣະອົງຂ້ືນຈາກຄວາມຕາຍ. (ເບ່ິງ ໂຣມ ໖:໒໓; 

ກິດຈະການ ໒:໒໔; ຟີລິບປອຍ ໒: ໘) 



ຂ. ໂດຍການປຸກພຣະເຢຊູຈາກຄວາມຕາຍ, 

ພະເຈ້ົາສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງຫມົດວ່າຄົນທ່ີໄດ້ເຮັດຕາມພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈ່ິງຈະໄດ້ຮັບປະທານລາງວັນໃຫ້ແນວໃ
ດ. 

ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາສັດທາໃນພຣະຄຣິດແລະຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາພະຍາຍາມທ່ີສຸດທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງແລະປະຕິບັດ
ຕາມພຣະອົງ, ພວກເຮົາ, ເຊ່ັນດຽວກັນ, ຈະໄດ້ຮັບການປຸກຂ້ຶນຈາກຄວາມຕາຍໃນວັນສຸດທ້າຍ (ເບ່ິງພາກ 

໑໒). (ເບ່ິງ ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໕: ໒໑-໒໓; ໒ ໂກຣິນໂທ ໔:໑໔). 

໗. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການຂ້ືນສູ່ສະຫັວນຂອງພຣະອົງ 

໗.໑. ເປັນຫຍັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຈ່ຶງໄດ້ໄປສູ່ສະຫວັນ? 

ກ. ສ່ີສິບມ້ືຫັຼງຈາກການຟ້ືນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງຈາກຄວາມຕາຍ, 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກເອ້ີນຂ້ືນໄປປະທັບຢູ່ສະຫວັນ. 

ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພຣະອົງດີກ່ວາຜູ້ຊາຍອ່ືນໆຫຼາຍເທ່ົາ, ດີຫຼາຍກ່ວາເທວະດາໃດໆ - 

ເປັນທ່ີສອງຂອງຜູ້ທ່ີດີທ່ີສຸດໃນຈັກກະວານທັງຫມົດ, ຖັດຈາກພຣະເຈ້ົາພຣະອົງເອງ. (ເບ່ິງ ເຮັບເຣີ ໑: ໓-໔; 

ຟີລິບປອຍ ໒: ໙-໑໐; ພຣະນິມິດ໕: ໑໒-໑໓). 

ຂ. ປັດຈຸບັນມີພຽງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນປະໂລຫິດທ່ີແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ, 

ທັງເປັນຜູ້ທ່ີຍາກໃຫ້ຄໍາອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ. 

ພຣະອົງຍັງໄດ້ອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກເຮົາອີກ. (ເບ່ິງ ໂຣມ ໘:໓໔; ເຮັບເຣີ ໔: ໑໔-໑໕; ເຮັບເຣີ ໗: 

໒໔-໒໗). 

ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການກັບຄືນສູ່ໂລກຂອງພຣະອົງ 

໘.໑ ພວກເຮົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ? 

ກ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນພຣະຄໍາພີເຫ້ັຼມເກ່ົາ. (ເບ່ິງເພງສັນລະເສີນ ໑໑໐: ໑-໒; ດານີເອນ ໗: ໑໓-

໑໔). 

ຂ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຍຊູໄດ້ສັນຍາໃຫ້ສາວົກຂອງຕົນວ່າພຣະອົງຈະກັບຄືນມາ. (ເບ່ິງມັດທາຍ ໑໖:໒໗; 

ພຣະນິມິດ໒໒:໑໒). 

ຄ. 

ເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບພວກສາວົກວ່າພຣະເຢຊູຈະມາອີກເທ່ືອຫນ່ຶງໃນວິທີການດຽວກັນກັບພ
ຣະອົງຂ້ຶນໄປ. (ເບ່ິງກິດຈະການ ໑:໑໑). 

ງ. ອັກຄະສາວົກໄດ້ສອນກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດ. (ເບ່ິງ ກິດຈະການ ໓: ໒໐-໒໑; ໑ 

ເທຊະໂລນີກ ໔:໑໖). 



໘.໒. ເມ່ືອໃດພຣະອົງຈະກັບມາ? 

ກ. ບ່ໍມີໃຜຮູ້ໄດ້ວ່າຊ່ົວໂມງໃດຫືຼມ້ືໃດ. (ມາຣະໂກ ໑໓:໓໒). ແຕ່ພຣະເຢຊູຈະມາໃນເວລາທ່ີພຣະເຈ້ົາກໍານົດ; 

ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນ້ີ. (ເບ່ິງ ກິດຈະການ ໑໗:໓໑; ໂຣມ ໒: ໖,໑໖). 

໘.໓. ມີສັນຍານໃດໆທ່ີບົນບອກວ່າພຣະເຍຊູອາດຈະກັບມາໄວໆນ້ີ? 

ກ. ຊາວຢິວໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງອິດສະຣາເອນ, 

ແລະເຢຣູຊາເລັມແມ່ນບ່ໍມີຕ່ໍໄປອີກແລ້ວພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງຄົນຕ່າງຊາດ. (ລູກາ ໒໑:໒໔). 

ຂ. ມີບັນຫາ, ຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນໂລກມີຢູ່ຫຼວງຫຼາຍ. (ລູກາ ໒໑: ໒໕-໒໖). 

(ເບ່ິງມັດທາຍ ໒໔: ໓໖-໔໑; ໒ ຕິໂມທຽວ ໓: ໑-໔; ເອເຊກຽນ ໓໗: ໒໑-໒໘). 

ຄ. ຮ້ອຍປີກ່ອນຫນ້ານ້ີຕອນທ່ີຊາດຂອງອິດສະຣາເອນຍັງບ່ໍທັນມີ. 

ດິນແດນຂອງອິດສະຣາເອນຍັງແມ່ນອານານິຄົມຕວກກີຢູ່. ຊາວອາຫລັບຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍອາໃສຢູ່ທ່ີນ້ັນ, 

ແຕ່ມີພຽງຊາວຢິວບ່ໍເທ່ົາໃດພັນທ່ີໄດ້ອາໃສຢູ່ທ່ີນ້ັນ. ທຸກມ້ືນ້ີ. ອິດສະຣາເອນເປັນປະເທດທ່ີເຂ້ັມແຂງ, 

ກັບປະຊາກອນຢິວເກືອບສາມລ້ານຄົນອາໃສຢູ່. 

ນ້ີເປັນສັນຍານທ່ີຈະແຈ້ງທ່ີສຸດບົນບອກວ່າອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົາແມ່ນຢູ່ໃກ້ແລ້ວ. (ເບ່ິງ ເຢເຣມີ ໓໐: ໓, 

໒໑-໒໔; ເອເຊກຽນ ໓໖: ໒໔-໒໘, ໓໗: ໒໑-໒໘). 

໙. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ມະຫາກະສັດໃນອະນາຄົດ 

໙.໑ ພຣະເຢຊູຄລິດໄດ້ເກີດມາເພ່ືອຈະເປັນກະສັດບໍ? 

ກ. ແມ່ນ. ພຣະເຍຊູໄດ້ເກີດເພ່ືອເປັນ "ກະສັດຂອງຊາດຢິວ". ໃນການທົດສອບກ່ອນພາຍເລທ, 

ພຣະອົງໄດ້ອ້າງວ່າພຣະອົງເປັນກະສັດ, ແລະໃນເວລາທ່ີພຣະອົງເສຍຊີວິດ, 

ໄດ້ເອ້ີນຍົດສັກຂອງພຣະອົງເຫນືອກ່ວາສ່ິງໃດວ່າ" ພຣະເຢຊູຂອງຊາວນາຊາເລດ, ກະສັດຂອງຊາດຢິວ ". 

ພຣະອົງຈະເປັນກະສັດຂອງບັນດາກະສັດ. (ເບ່ິງ ມັດທາຍ ໒: ໒; ໂຢຮັນ  ໑໘:໓໗; ໂຢຮັນ  ໑໙:໑໙; 

ເພງສັນລະເສີນ ໗໒:໑໑; ພຣະນິມິດ໑໙:໑໖). 

໙.໒ ເມ່ືອໃດທ່ີພຣະເຢຊູເລ່ີມຕ້ົນປົກຄອງຊາວຢິວທັງຫມົດ? 

ກ. ເມ່ືອເວລາທ່ີພຣະອົງກັບມາອີກຄ້ັງ. (ເບ່ິງ ມັດທາຍ ໑໙:໒໘; ລູກາ ໑໙: ໑໑-໑໒, ໑໕). 

໙.໓ ບ່ອນໃດທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດຈະໄດ້ປົກຄອງ? 

ກ. ພຣະອົງຈະນ່ັງເທິງບັນລັງຂອງດາວິດໃນເຢຣູຊາເລັມ. (ເບ່ິງ ລູກາ ໑:໓໒; ເອຊາຢາ ໙: ໖-໗; ມັດທາຍ 

໕:໓໕; ຊາຂາຣີຢາ ໖: ໑໒-໑໓). 



໙.໔ ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະປົກຄອງພຽງແຕ່ຊາວຢິວບໍ? 

ກ. ບ່ໍ. ອິດສະຣາເອນເປັນພຽງປະເທດທໍາອິດທ່ີພະອົງປົກຄອງ, 

ແຕ່ພຣະອົງຈະປົກຄອງທ່ົວທຸກປະເທດໃນໂລກ. (ເບ່ິງ ເຢເຣມີ ໒໓: ໕-໖; ເພງສັນລະເສີນ ໗໒: ໘; 

ເອຊາຢາ ໒:໓໔; ຊາຂາຣີຢາ ໑໔: ໙). 

໑໐. ອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົາ 

໑໐.໑ ພຣະເຈ້ົາເຄີຍມີອານາຈັກຢູ່ບົນໂລກນ້ີກ່ອນບໍ? 

ກ. ແມ່ນ. ອານາຈັກຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້ເອ້ີນວ່າອານາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

ເມ່ືອໃດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ກັບຄືນມາພຣະອົງຈະສ້າງຕ້ັງອານາຈັກຊາວອິດສະຣາເອນນ້ີອີກຄ້ັງ, 

ແຕ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະມາເຖິງນ້ີຈະເປັນອານາຈັກທ່ີກ້ວາງໄກ, 

ເປັນອານາຈັກທ່ີກ້ວາງໄກກວ່າຂອງອານາຈັກບູຮານຂອງອິດສະຣາເອນ. (ເບ່ິງ ໑ ພົງສາວະດານ ໒໘: ໕; ໒ 

ພົງສາວະດານ ໑໓: ໘; ເອເຊກຽນ ໒໑: ໒໕-໒໗; ລູກາ ໑: ໓໒-໓໓). 

໑໐.໒ ຜູ້ທ່ີຈະດໍາລົງຊີວິດໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

ກ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາເຊ່ືອໃນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ, 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອະມະຕະເມ່ືອພຣະອົງກັບມາອີກຄ້ັງ. 

ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຮົາຈະຊ່ວຍພະເຍຊູປົກຄອງອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 

ມະນຸດທໍາມະດາທ່ີມີເນ້ືອຫນັງແລະເລືອດເນ້ືອຈະຢູ່ລອດເວລາທ່ີໂລກມີບັນຫາໃນວາລະສຸດທ້າຍ, 

ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງຈະດໍາລົງຊີວິດໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

ຜູ້ປົກຄອງອະມະຕະຈະສອນເຂົາເຈ້ົາດ້ວຍທິດທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ ມັດທາຍ ໑໙: ໒໗-໒໙; ລູກາ ໑໙: 

໑໕-໑໙; ພຣະນິມິດ໕:໑໐; ພຣະນິມິດ໒໐: ໖; ເອຊາຢາ ໖໕: ໒໐-໒໒; ຊາຂາຣີຢາ ໑໔: ໑໖-໑໘). 

໑໐.໓ ຊີວິດຈະເປັນແນວໃດໃນອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົາ? 

ກ. 

ປະຊາຊົນທ່ີມີເນ້ືອຫນັງແລະເລືອດເນ້ືອບົນໂລກຈະໃຊ້ດິນປູກຝັງແລະການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະສະຫນຸກສ
ະຫນານແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. 

ພວກເຂົາຈະນະມັດສະການພຣະເຈ້ົາທ່ີແທ້ຈິງແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ພວກເຂົາແລະປ່ິນປົວພະຍາດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ສົງຄາມແລະຄວາມກຽດຊັງຈະໄດ້ຮັບການຫ້າມ. 

ຫັຼງຈາກນ້ັນເປັນເວລາຍາວນານຈະມີການຟ້ືນຄືນຊີວິດແລະການພິພາກສາຄ້ັງສຸດທ້າຍ. 



ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຖືຈະເປັນອະມະຕະ. (ເບ່ິງ ເອຊາຢາ ໒:໓໔; ເອຊາຢາ ໑໑: ໑-໙; ເອຊາຢາ ໓໕ ເພງສັນລະເສີນ 

໗໒ ໑ ໂກລິນໂທ ໑໕:໒໔, ໒໘; ພຣະນິມິດ໒໐: ໑໒-໑໘; ໒໑: ໔). 

໑໐.໔ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປັດຈຸບັນບໍ? 

ກ. ອານາຈັກຂອງໂລກນ້ີຈະບ່ໍກາຍເປັນອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົາຈົນກ່ວາພຣະເຢຊູຈະກັບຄືນມາສູ່ໂລກ. 

(ເບ່ິງດານີເອນ ໒:໔໔; ດານີເອນ ໗:໒໗; ພຣະນິມິດ໑໑: ໑໕-໑໘). 

ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຍັງປົກຄອງເລ່ືອງການສ້າງແລະທຸລະການຂອງບັນດາຊາດຕ່າງໆທັງຫມົດ (ເບ່ິງເພງສັນລະເສີນ 

໑໐໔: ໑ ແລະ ດານີເອນ ໔:໑໗). 

ຂ. ຕະຫຼອດອາຍຸການທ່ີພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນວ່າຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງທ່ີຂ້ືນກັບລາດຊະວົງຂອງອານາຈັກທ່ີຈະມາເຖີງນ້ີ. 

(ເບ່ິງກິດຈະການ ໑໕:໑໔; ໑ ເປໂຕ ໒: ໙; ພຣະນິມິດ໑: ໖). ຄົນດ່ັງກ່າວຕ້ອງຍອມຮັບ, 

ເຊ່ືອແລະຟັງຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໂດຍການລ້າງບາບເພ່ືອສ່ົງໄປຫາພຣະເຈ້ົາ
ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດເໝືອນດ່ັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 

ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງສັດທາໃນພຣະຄຣິດເຫມືອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາ. (ເບ່ິງ ໑ 

ເປໂຕ ໓:໑໕ RV). 

ດ້ວຍເຫດນ້ີແກນຂອງຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນເມ່ືອມີຄວາມພ້ອມພຽງໃຈກັນເມ່ືອມ້ືການ
ກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ. 

໑໑. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ ແລະ ຄໍາສັນຢາ 

໑໑-໑. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູແມ່ນຫຍງ? 

ກ. "ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ" ໃນຄໍາພາສາອັງກິດທ່ີເກ່ົາແກ່ມີຄວາມຫມາຍ "ຂ່າວດີ". 

ມັນເປັນຂ່າວທ່ີດີກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, 

ແລະເຮັດແນວໃດພວກເຮົາສາມາດຈ່ຶງສາມາດລອດໃນອານາຈັກ. (ເບ່ິງລູກາ ໘: ໑ ມາຣະໂກ ໑:໑໔; 

ມັດທາຍ ໔:໑໗ ແລະ ໒໓; ໂຣມ ໑:໑໖). 

໑໑-໒. ພຣະເຍຊູເປັນຄົນທໍາອິດທ່ີໄດ້ສອນຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ? 

ກ. ບ່ໍແມ່ນ. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູໄດ້ຖືກສອນກັບອັບຣາຮາມ, ຜູ້ທ່ີອາໄສຢູ່ປະມານ ໒,໐໐໐ 

ປີກ່ອນພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ເບ່ິງ ຄາລາເຕຍ ໓: ໘). 

ຂ. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູແມ່ນ"ຄໍາສັນຍາທ່ີເຮັດກັບບັນພະບຸລຸດ". (ກິດຈະການ ໑໓:໓໒). 

໑໑-໓. ພະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຫຍັງກັບອັບຣາຮາມ? 

ກ. ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ໄດ້ຂ່າວດີກັບເຂົາກ່ຽວກັບຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ. (ເບ່ິງ ຄາລາເຕຍ ໓: ໘). 



ຂ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຕ່ໍອັບຣາຮາມວ່າລາວຈະເປັນພ່ໍຂອງປະເທດຊາດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່, 

ຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍແລະຂອງບັນດາກະສັດ. ແລະຈະເປັນແຫ່ຼງຂອງພອນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່. 

(ເບ່ິງປະຖົມມະການ ໑໒: ໒; ໑໓:໑໖; ໑໗: ໔, ໖). 

ຄ. ພຣະອົງໄດ້ສັນຍາວ່າປະເທດທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບພອນໂດຍອັບຣາຮາມແລະທັງເຊ້ືອສາຍຂອງລາວ. 

(ເບ່ິງປະຖົມມະການ ໑໒: ໓; ໒໒: ໑໗-໑໘). 

ງ. 

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບອັບຣາຮາມດ້ວຍເຫດນ້ີລາວຈະໄດ້ສືບທອດແຜນດິນຂອງການາອານໄດ້ຕະຫຼ
ອດໄປໂດຍການຟ້ືນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. (ເບ່ິງປະຖົມມະການ ໑໓: ໑໔-໑໗; ໑໕: ໗, ໑໒, ໑໗; ໑໗: 

໘; ກິດຈະການ ໗: ໕; ມາຣະໂກ ໑໒: ໒໖-໒໗; ເຮັບເຣີ ໑ ໑: ໘-໙, ໓໙, ໔໐). 

ຈ. ທ່ານສັນຍາວ່າເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ (ພຣະຄຣິດ) 

ຈະສືບທອດແຜນດິນຂອງການາອານໄດ້ແລະເປັນກະສັດເຫນືອສັດຕູຂອງລາວທັງຫມົດ. (ເບ່ິງປະຖົມມະການ 

໑໒: ໗; ໒໒:໑໗; ຄາລາເຕຍ ໓: ໘, ໑໖, ໒໙). 

ສ. ຄໍາສັນຍາໄດ້ຖືກປັບປຸງຄືນໃຫມ່ກັບລູກຊາຍຂອງອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະຫລານຊາຍຂອງລາວ, 

ຢາໂຄບ. (ເບ່ິງປະຖົມມະການ ໒໖: ໒-໔; ໒໘: ໑໓-໑໔). 

໑໑-໔ ພະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຫຍັງກັບກະສັດດາວິດ? 

ກ. ວ່າພຣະອົງຈະມີລູກຫລານທ່ີພຣະບິດາຈະເປັນພະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ ໒ ຊາມູເອນ ໗: ໑໒-໑໕; ໑ ຂ່າວຄາວ 

໑໗: ໑໑-໑໒). 

ຂ. ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກັບດາວິດຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃຫ້ລູກຫລານຂອງລາວຄົນນ້ີ, 

ຄືພຣະຄຣິດ, (ກິດຈະການ ໒:໓໐), ຜູ້ທ່ີຈະປົກຄອງຢູ່ເທິງບັນລັງຂອງດາວິດ (ເພງສັນລະເສີນ ໘໙:໒໘, 

໓໔-໓໖; ໑໓໒: ໑໑). 

ຄ. ພຣະຄຣິດຍັງຄົງຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ຢູ່ລອດທ່ີຖືກຕ້ອງ (໒ ຊາມູເອນ ໒໓: ໓-໕) 

ງ. 

ລາດສະວົງນ້ັນຂອງເດວິດຈະເປັນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາແລະກັບພຣະຄຣິດທ່ີຈະສ້າງພຣະວິຫານຂອງການໄ
ຫວ້ໃນສີໂອນ (໑ ຂ່າວຄາວ ໑໗:໑໐, ໑໒, ໑໖; ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໒:໒-໓ ແລ້ວກ່ໍເບ່ິງ ເອຊາຢາ ໒: ໒-

໓). 

໑໑-໕. ຍັງມີຄໍາຫມ້ັນສັນຍາອ່ືນໆໃນພະຄໍາພີໄບເບິນອີກບໍ? 



ກ. ແມ່ນ. ຄໍາສັນຍາຄ້ັງທໍາອິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະຄຣິດເປັນຄໍາສັນຍາຂອງ "ເຊ້ືອສາຍ" 

ກັບອີຟຜູ້ທ່ີຈະຊະນະເຫນືອກວ່າ "ເຊ້ືອສາຍ" ຂອງງູໄດ້; ບາບ (ປະຖົມມະການ ໓:໑໕; ເພງສັນລະເສີນ 

໙໑:໑໓; ລູກາ ໑໐:໑໙). 

ຂ. ນອກນ້ັນຍັງມີຄໍາສັນຍາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ກະສັດໂນອາ, ວ່າຈະບ່ໍທໍາລາຍໂລກອີກ (ປະຖົມມະການ ໘:໒໑; 

໙: ໙-໑໗). 

ຄ. ແລະສັນຍາໃຫ້ກັບຟີເນຫັດ(ຈົດບັນຊີ ໒໕:໑໓). 

ງ. ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ເຮັດຄໍາຫມ້ັນສັນຍາກັບສາວົກຂອງພຣະອົງ (ມັດທາຍ ໑໙:໒໘), ເຮັດກັບໂຈນ(ລູກາ  

໒໓:໔໓), ແລະຄົນອ່ືນ. 

ຈ. ທ້າຍສຸດ, ຄໍາຫມ້ັນສັນຍາກ່ໍຍັງໃຊ້ກັບພວກເຮົາ. (ເອເຟໂຊ ໓: ໖; ເຮັບເຣີ ໑໐:໓໖; ໑໑: ໓໙-໔໐; 

ພຣະນິມິດ໒: ໗) 

໑໒. ການຟ້ືນຄືນຊີວິດ, ຄໍາຕັດສິນ ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ 

໑໒-໑. ໂດຍຄໍາວ່າການຟ້ືນຄືນຊີວິດໃນຄໍາພີໄບເບິນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ກ. ຄົນຕາຍກັບມາມີຊີວິດອີກຄ້ັງ, 

ຄືກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໃນເວລາທ່ີພຣະອົງໄດ້ຟ້ືນຂ້ຶນຈາກຄວາມຕາຍ. (ເບ່ິງພຣະນິມິດ໑: ໕; 

ໂກໂລຊາຍ ໑:໑໘; ກິດຈະການ ໒໖:໒໓; ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໕:໒໐). 

໑໒-໒. ການຟ້ືນຄືນຊີວິດຈະເກີດຂ້ືນເມ່ືອໃດ? 

ກ. ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ກັບຄືນສູ່ໂລກ. (ເບ່ິງ ໑ ເທຊະໂລນິກ ໔:໑໖; ໂຢຮັນ ໕: ໒໘-໒໙; ໑ 

ໂກຣິນໂທ ໑໕:໒໓). 

໑໒-໓. ບັນດາຜູ້ທ່ີອອກມາຈາກຫລຸມຝັງສົບຈະຖືກພິພາກສາບ່ໍ? 

ກ. ແມ່ນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຈະຕ້ອງປາກົດກ່ອນທ່ີພຣະຄຣິດ, ຜູ້ພິພາກສາທັງຫມົດທ່ີດີທ່ີສຸດ. 

ພຣະອົງຈະຕັດສິນໃຈວ່າຜູ້ໃດທ່ີມີຄຸນຄ່າກັບຊີວິດນິລັນດອນແລະຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍຄູ່ຄວນ. (ເບ່ິງໂຣມ ໑໔:໑໐; ໒ 

ໂກຣິນໂທ ໕:໑໐; ໑ ເປໂຕ ໔: ໖; ດານີເອນ ໑໒: ໒; ພຣະນິມິດ ໒໐: ໑໑-໑໕). 

໑໒-໔. 
ຈະແມ່ນທຸກໆຄົນບໍທ່ີເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ຈະໄດ້ຮັບການຟ້ືນຄືນຊີວິດຈາກຄວາມຕາຍແລະການພິພາກ
ສາໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ? 



ກ. ມັນເປັນສິດທິຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຟ້ືນຄືນຊີວິດໃຫ້ກັບໃຜກໍຕາມທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການ, 

ແຕ່ພຣະຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ເວ້ົາພຽງແຕ່ວ່າ "ຈໍານວນຄົນທ່ີນອນຢູ່ໃຕ້ດິນຈະເພ່ີມສູງຂ້ຶນ" (ດານີເອນ ໑໒: ໒) 

ແລະຍັງມີບາງຈໍານວນ "ຈະບ່ໍເພ່ີມສູງຂ້ຶນ" (ເອຊາຢາ ໒໖:໑໔; ໔໓:໑໗ ). 

ມັນເບ່ິງຄືວ່າບັນດາຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຍຮຽນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການປຸກຂ້ຶນມາພຽງແຕ່ຈະທໍາລາຍ, 

ໃນຂະນະທ່ີບັນດາພວກຄົນທ່ີໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາແລະຮູ້ວ່າພວກເຂົາຄວນຈະເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດຈະໄດ້ຮັບກ
ານປຸກຂ້ືນ. (ເບ່ິງ ໂຢຮັນ ໑໒:໔໘; ພຣະບັນຍັດສອງ ໑໘: ໑໘-໑໙; ມັດທາຍ ໒໕: ໑໔-໓໐; ໂຣມ 

໒:໑໒). 

໑໒-໕. ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບບັນດາຜູ້ຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຖືກປຸກຂ້ຶນມາຄວາມຕາຍ? 

ກ. ພວກເຂົາຈະບ່ໍມີວັນຟ້ືນຂ້ຶນຈາກຫລົມສົບຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ແຕ່ຈະຍັງຕາຍໄປຕະຫຼອດການ. 

(ເບ່ິງເພງສັນລະເສີນ ໔໙:໒໐; ສຸພາສິດ ໒໑:໑໖; ເອຊາຢາ ໒໖:໑໔; ໔໓:໑໗). 

໑໒-໖. 
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບບັນດາຜູ້ຄົນທ່ີຍັງມີຊີວິດຢູ່ຫັຼງການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິ
ດ? 

ກ. 

ບັນດາຜູ້ທ່ີຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການພິພາກສາຈະໄດ້ຮັບການລວບລວມໂດຍເທວະດາເພ່ືອທ່ີຈະພົບພຣະຄຣິດ, 

ຄືບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບປຸກຂ້ຶນມາຈາກຄວາມຕາຍເທ່ົານ້ັນ. ເທວະດາຈະເກັບກໍາບັນດາຜູ້ເຊ່ືອຖືຜ່ານທາງອາກາດ, 

ແຕ່ອາກາດບ່ໍແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍ, ຄືການພິພາກສາຈະມີຂ້ືນທ່ີໂລກ, 

ແລະອານາຈັກກ່ໍຍັງຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນບົນໂລກ. (ເບ່ິງ ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໕:໕໑; ໑ ເທຊະໂລນິກ ໔: 

໑໖-໑໗; ມັດທາຍ ໒໕: ໓໑-໓໒). 

໑໒-໗. ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບບັນດາຜູ້ຄົນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ຍອມຮັບຈາກການພິພາກສາ? 

ກ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນດອນ, ຊ່ຶງພວກເຂົາຈະໄດ້ໃຊ້ບົນໂລກ, ໃນອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ. 

(ເບ່ິງດານີເອນ ໑໒: ໓; ມັດທາຍ ໒໕:໒໐, ໒໑, ໓໔ ດານີເອນ ໗:໒໗; ພຣະນິມິດ ໕:໑໐; ມັດທາຍ ໕: 

໕). 

໑໒-໘. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ສັນຍາບໍວ່າຊາວຄຣິດສະຕຽນຊ່ືສັດແລ້ວຈະໄດ້ຂ້ືນສະຫວັນ? 

ກ. ບໍ. ດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ເຫັນ, 
ພຣະຄໍາພີໄບເບິນພຽງແຕ່ສັນຍາວ່າບັນດາຜູ້ຕິດຕາມທ່ີຊ່ືສັດຂອງພະເຍຊູຈະດໍາລົງຊີວິດຕະຫຼອດໄປເທິງບົນໂລ
ກ. ຄໍາພີໄບເບິນຍັງເວ້ົາອີກວ່າບ່ໍມີໃຜທ່ີຈະໄດ້ໄປສະຫວັນ, ຍົກເວ້ັນພຣະເຢຊູ. (ເບ່ິງເພງສັນລະເສີນ ໑໑໕: 

໑໖; ກິຈະການ ໒: ໓໔ ໂຢຮັນ ໓:໑໓). 



ຫມາຍເຫດ: 

ບາງຂ້ໍຄວາມຂອງພຣະຄໍາພີໄບເບິນແມ່ນບາງຄ້ັງອາດຈະຄິດທ່ີຈະສອນວ່າຊາວຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບສັນຍາທ່ີໃຫ້ຊີວິ
ດນິລັນດອນບົນສະຫວັນ. 

ແຕ່ພວກມັນສາມາດສະແດງອອກທັງຫມົດເພ່ືອໃຫ້ເຫັນດີກັບການສິດສອນຢູ່ສ່ວນທ່ີເຫືຼອຂອງພຣະຄໍາພີ. 

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, "ເຮືອນຂອງພຣະບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ", ຂອງ ໂຢຮັນ ໑໔: ໒ ບ່ໍແມ່ນຢູ່ໃນສະຫວັນ. 

ເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນພຣະວິຫານ, ຄືກັບ ໂຢຮັນ ໒:໑໖ ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ. 

ພຣະວິຫານທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງທັງຫມົດແມ່ນພຣະວິຫານຝ່າຍວິນຍານແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແມ່ນຂະໄດ້ດໍາລົງຊີວິດແບບກຸ່
ມໃນເຮືອນທ່ີດີທ່ີຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກ່ໍສ້າງ (ເບ່ິງ ໑ ເປໂຕ ໒: ໕). 

ເພາະສະນ້ັນເຮືອນຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຢູ່ບົນໂລກ, ແລະເພາະວ່ານ້ີແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ກ່າວ 

(ໃນຂ້ໍຕ່ໍໄປ - ໂຢຮັນ ໑໔: ໓), "ຂ້າພະເຈ້ົາຈະມາອີກເທ່ືອຫນ່ຶງແລະຮັບເຈ້ົາດ້ວຍຕົນເອງ". 

໑໒-໙. ແມ່ນຫຍັງທ່ີຈະເປັນຊະຕາກໍາຂອງຜູ້ຄົນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິເສດ? 

ກ. ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິນພຣະຄຣິດປະນາມພວກເຂົາເຈ້ົາ. ພວກເຂົາຈະເຫັນຄົນຊອບທໍາຈະ

 ເຂ້ົາສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ, ໃນຂະນະທ່ີຕົວຂອງພວກເຂົາແມ່ນປິດໄວ້. 

ທ້າຍທ່ີສຸດພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍໄປຕະຫຼອດການ - ການ "ການເສຍຊີວິດທ່ີສອງ" ຂອງພຣະນິມິດ 

໒: ໑ ໑ ແລະພຣະນິມິດ ໒໐:໑໔, ຈາກທ່ີມີຈະບ່ໍມີການຕ່ືນ. (ເບ່ິງລູກາ ໑໓:໒໘; ມັດທາຍ ໒໒:໑໓; 

ມັດທາຍ ໒໕:໔໖; ເພງສັນລະເສີນ ໑໔໕: ໒໐). 

໑໒-໑໐. 

ເປັນຫຍັງບາງຂ້ໍຄວາມຂອງພຣະຄໍາພີບາງຈ່ຶງບອກວ່າບັນດາຜູ້ທ່ີຖືກປະຕິເສດຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຖືກໂຍນເ
ຂ້ົາໄປໃນທະເລໄຟ? 

ກ. ພຣະນິມິດ ໒໐:໑໔ ບອກພວກເຮົາວ່າໃນທະເລໄຟແມ່ນຄືກັນກັບການເສຍຊີວິດທ່ີສອງ. 

ຜູ້ຊາຍໃຊ້ໄຟເພ່ືອທໍາລາຍຂ້ີເຫຍ້ືອ. ໃນພຣະຄໍາພີ, ພຣະເຈ້ົາກ່າວກ່ຽວກັບໄຟໃນແບບຂອງຄໍາອຸປະມາ, 

ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາຜູ້ຄົນທ່ີພຣະອົງເຫັນວ່າໄຮ້ຄ່າຈະຖືກທໍາລາຍຫມົດ. (ເບ່ິງເພງສັນລະເສີນ 

໓໗:໒໐; ເພງສັນລະເສີນ ໖໘: ໒; ມັດທາຍ ໓: ໑ ໑-໑໒; ໒ ເທຊະໂລນິກ ໑: ໗-໙). (ເບ່ິງຍັງຫມວດທີ 

໔ ກ່ຽວກັບເຈເຮນນາ). 

໑໓. ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດ 

໑໓-໑. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ຄໍາວ່າ "ພຣະວິນຍານ" ໃນເບ້ືອງຕ້ົນມີຄວາມຫມາຍລົມຫາຍໃຈ, ຫືຼລົມ. ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດ, 

ບາງຄ້ັງ "ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ", ເປັນວິທີການອະທິບາຍພະລັງງານຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ໃນໄລຍະ 



"ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ" ໄດ້ຖືກພົບເຫັນສະເພາະແຕ່ໃນພຣະຄໍາພີໄບເບິນຂອງກະສັດຢາໂກໂບເທ່ົານ້ັນ - 

ພຣະວິນຍານບ່ໍແມ່ນຜີ). 

ຂ. ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງໄດ້ສ້າງໂລກ. 

ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງກ່ໍໃຫ້ເກີດພຣະເຢຊູ. 

ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງກ່ໍໃຫ້ເກີດສາດສະດາແລະອັກຄະສາວົກເພ່ືອຂຽນພຣະຄໍາພີ. 

ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງຊົງຢູ່ທ່ົວທຸກແຫ່ງ, ແລະຮູ້ທັນທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ, ຄິດແລະເວ້ົາ. 

ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງຈະປຸກຄົນຕາຍໃຫ້ກັບມີຊີວິດອີກຄ້ັງເມ່ືອເວລາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຢຊູກັບມາ. 

ຄ. ອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານນ້ີຂອງພຣະເຈ້ົາມັກຈະຖືກເອ້ີນວ່າ “ສັກສິດ” 

ໃນເວລາທ່ີມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອເຮັດວຽກພິເສດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍການຜະລິດພຣະຄໍາພີທ່ີສັກສິດແລະຄົນທ່ີສັກ
ສິດ. (ເບ່ິງລູກາ ໑:໓໕; ລູກາ ໒໔:໔໙; ກິດຈະການ ໑: ໘; ຖົມມະການ ໑: ໒; ວຽກ ໓໓: ໔; 

ເພງສັນລະເສີນ ໑໐໔: ໓໐; ເຢເຣມີ ໓໒:໑໗; ໒ ເປໂຕ ໑:໒໑; ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໙: ໑-໑໔; ໂຣມ 

໘:໑໑; ກິດຈະການ ໗: ໕ ໑). 

ສ່ວນຫຼາຍຂອງພຣະຄໍາພີໃຫມ່ຄໍາວ່າ ‘ວິນຍານ’ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຮູບເປັນຮ່າງໃນການຕ່ໍສູ້ລະຫວ່າງ 

‘ຮ່າງກາຍ’ ແລະ ‘ວິນຍານ’. ເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນພຽງແຕ່ຂ້ໍກໍານົດສໍາລັບການເປັນ ‘ຄົນໃຫມ່ໃນພຣະຄຣິດ, 

ແລະການເປັນ ‘ຄົນເກ່ົາ’ ໃນອາດາມ. (ເບ່ິງ ໂຣມ ໘: ໕-໗; ເອເຟໂຊ ໔: ໒໐-໒໔). 

໑໓-໒. ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. 

ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານແມ່ນອໍານາດພິເສດທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ບາງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພ
ຣະອົງ, ແລະທັນທີຫັຼງຈາກທ່ີນ້ັນ, ວັນທ່ີເປັນອັກຄະສາວົກ. ໂດຍວິທີຂອງພະລັງງານເຫ່ົຼານ້ີ, 

ເລືອກຜູ້ຊາຍທ່ີສາມາດເວ້ົາແລະຂຽນຄໍາສັບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້, ແລະເພ່ືອປະຕິບັດໃຫ້ເກີດປາຕິຫານອ່ືນໆ. 

ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານລວມທັງການເປັນອັກຄະສາວົກ, ຄໍາພະຍາກອນ, 

ການປ່ິນປົວແລະ "ການເວ້ົາພາສາຕ່າງໆ". (ນ້ັນແມ່ນການເວ້ົາ, 

ພວກເຂົາສາມາດເວ້ົາພາສາອ່ືນໂດຍບ່ໍໄດ້ຮ່ໍາຮຽນມັນມາກ່ອນ.) 

ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດເຫ່ົຼານ້ີຊ່ວຍໂບດໃນໄລຍະເວລາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກພິເສດໄດ້. 

ໃນສອງທິດທາງທ່ີຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຄໍາສວນຂອງພຣະເຍຊູຖືກເຜີ
ຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ທິດທາງທໍາອິດ, 
ນັກເທດສະສາຊາວຄຣິດສະຕຽນຄົນຕ້ົນໆສາມາດທ່ີຈະປະກາດຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູຢ່າງກ້າຫານແລະມີອໍານາດ
ໃນຫຼາຍໆພາສາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ທິດທາງທີສອງ, 

ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຢືນຢັນຂ້ໍຄວາມຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງປາຕິຫານທ່ີສຸດ. 



ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພຣະຄໍາພີໃຫມ່ຖືກຂຽນຂ້ືນແລະຊ່ວຍສ້າງຕ້ັງໂບດຊາວຄຣິດສະຕຽນ
ຂ້ືນຢ່າງຫມ່ັນຄົງ. (ເບ່ິງກິດຈະການ ໒: ໑ -໑໗; ໂຢເອນ ໒: ໒໘-໒໙; ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໒: ໗-໑໑; ໂຣມ 

໑໕: ໑໘-໑໙). 

ຂ. ໃນສະໃຫມພຣະຄໍາພີເດີມຂອງໂມເຊ, ເອລີຢາ, ເອລີເຊແລະຄົນອ່ືນໆທ່ີຄອບຄອງອໍານາດທ່ີຄ້າຍຄືກັນ. 

ໂປໂລໄດ້ສອນວ່າເວລາທ່ີຈະມາເຖີງເມ່ືອຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານເຫ່ົຼານ້ີຈະໄດ້ຮັບການພ
າໄປທ່ີອ່ືນ. ນ້ີເກີດຂ້ຶນເມ່ືອໂບດຄຣິດສະຕຽນໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ, 

ແລະພຣະຄໍາພີໃຫມ່ໄດ້ຂຽນຂ້ືນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 

ນ້ັນຄືເຫດຜົນທ່ີບ່ໍມີໃຜຄອບຄອງຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດໄດ້ເທ່ົາທຸກມ້ືນ້ີ. 

ໃນເວລາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຈະກັບຄືນມາບົນໂລກບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາຈະເອົາຄວາມສາມາດ
ທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານໃຫ້ອີກຄ້ັງ. (ເບ່ິງເພງສັນລະເສີນ ໑໐໕: ໒໖-໒໗; ໒ ກະສັດ ໒: ໙-໑໕; 

໑ ໂກຣິນໂທ ໑໓: ໘-໑໑; ເຮັບເຣີ ໖: ໔-໕). 

໑໓-໓. ພວກເຮົາຄວນຈະນັບຖືບັນດາຜູ້ຄົນທ່ີອ້າງວ່າໄດ້ສ້າງປາຕິຫານແລະເວ້ົາ “ພາສາລ້ິນ” 

ໃນທຸກມ້ືນ້ີ? 

ກ. ຄໍາພີໄບເບິນໃຫ້ການທົດສອບສໍາລັບຄັນດ່ັງກ່າວໃນພຣະບັນຍັດສອງ ໑໓: ໑-໓. 

ໂດຍການທົດສອບນ້ີມັນບ່ໍມີຜົນຫຍັງເຖີງແມ້ວ່າປາຕິຫານຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະແມ່ນຂອງແທ້ຈິງຫືຼບ່ໍ, 

ບັນຫາແມ່ນ - ເຂົາເຈ້ົາເວ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຫືຼບ່ໍ? ຖ້າຫາກວ່າບ່ໍຖືກຫັຼງຈາກນ້ັນ, 

ຄືກັບພຣະບັນຍັດສອງ ໑໓: ໓ ເວ້ົາວ່າ, ພຣະເຈ້ົາອາດຈະໄດ້ສ່ົງພວກເຂົາມາທົດສອບເຈ້ົາກ່ໍໄດ້. 

ຂ. 

ການປຽບທຽບຄໍາສອນຂອງຄົນດ່ັງກ່າວກັບພຣະຄໍາພີມັນຈະປະກົດວ່າພວກເຂົາຈະບ່ໍແມ່ນຄູອາຈານທ່ີຖືກຕ້ອ
ງຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບາງຄ້ັງພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ຫລອກລວງໂດຍເຈດຕະນາ, 

ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກເຂົາຈະຖືກຫລອກລວງດ້ວຍຕົວພວກເຂົາເອງ. 

ພວກເຂົາເປັນເຫມືອນສາດສະດາແລະຫມໍຜີປອມຜູ້ທ່ີອ້າງວ່າສາມາດທ່ີຈະເຮັດປາຕິຫານໃນວັນເວລາຂອງໂມ
ເຊ, ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູແລະຂອງອັກຄະສາວົກໄດ້. (ເບ່ິງ ອົບພະຍົກ ໗:໑໑, ໑໒,໒໒; ລູກາ 

໑໑:໑໙; ກິດຈະການ ໘: ໙-໑ ໑ ມັດທາຍ ໒໔:໒໔) 

ຄ. ນັກສືບສວນການແພດສະແດງຊ້ໍາໆໃຫ້ເຫັນວ່າ  "ການປ່ິນປົວ" 

ຂອງຫມໍສ່ວນຫຼາຍມີສ່ວນນ້ອຍແລະຊ່ົວຄາວ, ຖ້າຫາກວ່າບ່ໍແມ່ນຫຼອກລວງທັນທີ. 

ເຊ່ັນດຽວກັນນ້ັນນັກພາສາສາດສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການວິເຄາະຂອງເທບວ່າ 'ລ້ິນ' ບ່ໍແມ່ນພາສາ, 

ພຽງແຕ່ເວ້ົາຊໍ້າໃນຄໍາທ່ີເວ້ົາບ່ໍຈະແຈ້ງໃນພາສາພ້ືນເມືອງຂອງນັກເວ້ົາ. ແລະຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນຈິງ, 

ຊ່ຶງເປັນທ່ີທ່ີປາຕິຫານທ່ີອັກຄະສາວົກສາມາດເຮັດໄດ້ກັບຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານຍານ
ບໍລິສຸດເຊ່ັນ: ການປຸກຄົນຕາຍ? 



໑໓-໔. ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວໃນທຸກມ້ືນ້ີບໍ? 

ກ. ແມ່ນ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນໄດ້ການເຄ່ືອນໄຫວສະເຫມີ (ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໙: ໗-໑໐). 

ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອຂອງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງມັນເປັນການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີມີອໍານາດໃນຄໍາຂອງພຣະອົງ, 

ພຣະຄໍາພີໄບເບິນ, ຊ່ຶງເປັນພຣະວິນຍານແລະຊີວິດ (ໂຢຮັນ ໖:໖໓). 

ໃນເວລາທ່ີຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ລວມກັບຄວາມເຊ່ືອທ່ີມາຈາກຫົວໃຈຂອງຜູ້ເຊ່ືອຖື, 

ມັນຈະກາຍເປັນເຊ້ືອສາຍທ່ີຫມ່ັນຄົງຊ່ຶງເກີດຂ້ືນໂດຍພອນທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, 

ການທ່ີໄດ້ເກີດໃຫມ່ໂດຍການລ້າງບາບ. (ເບ່ິງ ໑ ເປໂຕ ໑: ໒໓-໒໕; ໑ ເປໂຕ ໒: ໑-໓). 

ຂ. ໂດຍເຫດນ້ີພວກເຮົາຈ່ຶງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຂອງພຣະວິນຍານ. 

ຊ່ຶງພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາເຖິງພະເຈ້ົາໂດຍອະທິຖານຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຊອກຫາຄວາມເຂ້ັມແຂງສໍາລັບກ
ານດໍາລົງຊີວິດແຕ່ລະວັນແລະການເຊ່ືອຟັງຕ່ໍພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງເຮັບເຣີ ໒:໑໘ ແລະເຮັບເຣີ 

໔:໑໖ ກັບ ໂຣມ ໘: ໒໖-໒໘). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍຫນີຈາກພວກເຮົາຫືຼປະຖ້ິມພວກເຮົາ. 

(ເບ່ິງເຮັບເຣີ ໑໓: ໕-໖). 

໑໔. ເທວະດາ 

໑໔-໑. ເທວະດາແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ເທວະດາແມ່ນຜູ້ສ່ືສານມ່ີເປັນອະມະຕະຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເທວະດາໄດ້ປົກປ້ອງອັບຣາຮາມ, 

ອີຊາກແລະຢາໂຄບ. ເທວະດາໄດ້ເຕືອນຫຼາຍຄ້ັງກ່ຽວກັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເມືອງໂຊໂດມ. 

ເທວະດາໃຫ້ກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈ້ົາກັບໂມເຊ. ເທວະດາໄດ້ປະກາດການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຄົນລ້ຽງແກະ. 

ເທວະດາ ທ່ີບ່ໍສາມາດເບ່ີງເຫັນໄດ້ເບ່ິງແຍງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ. 

ເທວະດາຈະຊ່ວຍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູເວລາທ່ີເຂົາມາເພ່ືອພິພາກສາ. (ເບ່ິງລູກາ ໒໐:໓໖; 

ເພງສັນລະເສີນ ໑໐໓: ໒໐; ກິດຈະການ ໗:໓໘; ປະຖົມການ ໑໙: ໑; ລູກາ ໒: ໙; ເພງສັນລະເສີນ ໓໔: 

໗; ມັດທາຍ ໑໘:໑໐; ລູກາ ໒໒:໔໓; ມັດທາຍ ໒໔:໓໑; ໒ ເທຊະໂລນິກ ໑ : ໖-໑໐). 

໑໕. ບາບ, ຊາຕານ, ແລະ ປີສາດ 

໑໕-໑. ບາບແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ພວກເຮົາທໍາບາບໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ ໑ ໂຢຮັນ ໓: ໔). 

໑໕-໒. ຜູ້ໃດລ້ໍລວງພວກເຮົາໃຫ້ທໍາບາບ? 

ກ. ສ່ິງທ່ີຍ່ົວຍວນໃຈເຮັດໃຫ້ບາບອອກມາຈາກຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ; 

ເຮົາຖືກລ້ໍລວງໂດຍຕົນເອງ "ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ". ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ເອ້ີນນ້ີວ່າ "ກົດຫມາຍຂອງບາບ" 



ໃນຮ່າງກາຍຂອງລາວ. 

ບາງຄ້ັງມະນຸດຄົນອ່ືນໆຊັກຊວນພວກເຮົາເຮັດຕາມຄວາມປາຖະຫນາທ່ີມີບາບຈາມທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາເ
ອງ. (ເບ່ິງຢາໂກໂບ ໑: ໑໔-໑໕; ມາຣະໂກ ໗: ໒໑-໒໓; ເຢເຣມີ ໑໗: ໙; ໂຣມ ໗: ໑໘-໒໕; ໂຣມ 

໕:໑໒; ສຸພາສິດ ໑:໑໐). 

໑໕-໓. ປີສາດແມ່ນຫຍັັງ? 

ກ. ປີສາດເປັນຊະນິດຂອງຄໍາອຸປະມາຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ. 

ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດທ່ີບ່ໍປ່ຽນແປງແມ່ນເປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍມັກ. 

ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການເອ້ີນມັນວ່າ "ປີສາດ". ຄົນຊ່ົວບາງເທ່ືອກ່ໍຖືກເອ້ີນວ່າ "ປີສາດ". (ເບ່ິງ 

ໂຢຮັນ ໖:໗໐: ໂຢຮັນ ໘:໔໔; ໑ ໂຢຮັນ ໓: ໘; ພຣະນິມິດ ໒:໑໐). 

໑໕-໔. 
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມປາຖະຫນາທ່ີຊ່ົວຮ້າຍຕາມທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດຂ
ອງພວກເຮົາ, ແລະເພ່ືອຊີວິດທ່ີບາບ? 

ກ. ພວກເຮົາຈະເສຍຊີວິດ. ນ້ັນຄືເຫດຜົນຄໍາພີໄບເບິນບອກວ່າປີສາດ (ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ) ມີ 

"ອໍານາດຂອງການເສຍຊີວິດ". (ເບ່ິງ ໂຣມ ໖:໒໓; ເຮັບເຣີ ໒:໑໔). 

໑໕-໕. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເຮັດຫຍັງກັບປີສາດ? 

ກ. ພະຄໍາພີກ່າວວ່າພຣະເຢຊູທໍາລາຍປີສາດເມ່ືອລາວເສຍຊີວິດ. 

ນ້ີສາມາດພິສູດວ່າປີສາດບ່ໍສາມາດເປັນປີສາດມອນຣເຕີທ່ີຊ່ົວຮ້າຍທ່ີສຸດ, ຜູ້ທ່ີມີຊີວິດຢູ່ໃນທຸກມ້ືນ້ີ. 

ຂ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາກ່ໍມີຄວາມເປັນທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດຄືກັນກັບພວກເຮົາ, 

ແລະພຣະອົງໄດ້ຖືກລ້ໍລວງໃຫ້ເຮັດບາບດ່ັງທ່ີພວກເຮົາເຮັດ. 

ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູຕ້ອງຕ່ໍສູ້ກັບ “ປີສາດ” 

(ຄວາມປາຖະຫນາຕາມທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງເອງ) ຄືທ່ີພວກເຮົາເຮັດ. ແຕ່, ບ່ໍເຫມືອນກັບພວກເຮົາ, 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊະນະທຸກການຕ່ໍສູ້; ບ່ໍເຄີຍແພ້ແມ້ແຕ່ຄ້ັງດຽວກັບສ່ິງລ້ໍລວງໃຈ, ແລະສະນ້ັນ “ປີສາດ” 

ຈ່ຶງໄດ້ພ່າຍແພ້. 

ນັບຕ້ັງແຕ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ລຸກຂ້ຶນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວພຣະໄດ້ມີຮ່າງກາຍທ່ີເປັນອະມະຕະແລະບ່ໍໄດ້ປະເຊີນ
ຫນ້າກັບສ່ິງທ່ີລ້ໍລວງໃຈອີກ. ສໍາລັບພຣະອົງ, ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ ( “ປີສາດ”) 

ໄດ້ຖືກທໍາລາຍແລະເສຍຊີວິດແລ້ວ. (ເບ່ິງເຮັບເຣີ ໒:໑໔; ເຮັບເຣີ ໔:໑໕; ໂຣມ ໖: ໖-໑໐; ໑ ໂຢຮັນ ໓: 

໘). 

໑໕-໖. “ຊາຕານ” ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 



ກ. ມັນເປັນຄໍາສັບເຮັບເຣີຫມາຍຄວາມວ່າ "ສັດຕູ" (ພຣະຄໍາພີເດີມໄດ້ຂຽນຂ້ືນໃນເຮັບເຣີ). 

ບາງຄ້ັງມັນໄດ້ຖືກແປວ່າ "ສັດຕູ" ຫືຼ "ຄູ່ຕ່ໍສູ້" ຫລື (ໃນການແປພາສາຂອງກະສັດຢາໂກໂບ) "ປໍລະປັກ", 

ແລະບາງຄ້ັງມັນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຊ່ືເປໂຕກົງກັນຂ້າມກັບພຣະເຢຊູ, ສະນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບລາວ: 

"ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາຢູ່ຂ້າງຫລັງຂ້ອຍ, ຊາຕານ". 

ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດເປັນສັດຕູທ່ີເກ່ັງທ່ີສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ແລະພວກເຮົາກ່ໍຄືກັນ!), 

ສະນ້ັນພັນທະສັນຍາໃຫມ່ຈ່ຶງເອ້ີນມັນວ່າ "ຊາຕານ" ໃນບາງຂົງເຂດ. ຄົນຊ່ົວຍັງຖືກເອ້ີນວ່າ "ຊາຕານ", 

ໃນພຣະຄໍາພີບາງຂ້ໍ. (ເບ່ິງກິດຈະການ ໕:໓໔; ໑ ເທຊະໂລນິກ ໒:໑໘; ມັດທາຍ ໑໖:໒໓; ໑ ຕິໂມທຽວ 

໑:໒໐). 

ຫມາຍເຫດ: 

ມີບາງສ່ວນຂອງຄໍາພີໄບເບິນຕີຄວາມຫມາຍວ່າເປັນການສິດສອນອໍານາດຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງປີສາດ, 

ແຕ່ໃນທຸກກໍລະນີນ້ີແມ່ນເນ່ືອງມາຈາກການທ່ີບ່ໍຕ້ັງໃຈອ່ານ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, "ລູຊີເຟີ" ຂອງເອຊາຢາ 

໑໔:໑໒ ບ່ໍແມ່ນເທວະດາຊ່ົວ. ເພ່ິນຄືກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ, ເປັນຄົນຊ່ົວທ່ີສຸດ, 

ເປັນຜູ້ຊາຍໂຫດຮ້າຍແລະຈອງຫອງ. ອ່ານເນ້ືອເລ່ືອງທັງຫມົດ, ໂດຍເລ່ີມຕ້ົນຈາກຂ້ໍທີ ໔. ນອກຈາກນ້ັນ, ໄດ້ 

"ເຈີມເທວະດາ" ຂອງເອເຊກຽນ ໒໘:໑໔ ບ່ໍແມ່ນເທວະດາຊ່ົວ. ມັນເປັນກະສັດຂອງບົດກະວີຂອງເຂົາເຈ້ົາທ່ີ 

໑໒ ກ່ໍເວ້ົາວ່າດ່ັງນ້ັນ. 

໑໖. ຜີປີສາດ ແລະ ວິນຍານທ່ີບ່ໍບໍລິສຸດ 

໑໖-໑. ພວກຜີປີສາດແລະພຣະວິນຍານທ່ີບ່ໍບໍລິສຸດແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ໃນພະຄໍາພີໄດ້, ການເຈັບປ່ວຍ - ໂດຍສະເພາະການເຈັບປ່ວຍທາງຈິດ - ໄດ້ຖືກເອ້ີນວ່າ “ປີສາດ” ຫລື 

“ພວກຜີປີສາດ” ຫືຼ “ພຣະວິນຍານປີສາດ” ຫລື “ພຣະວິນຍານທ່ີບ່ໍບໍລິສຸດ”. 

ໃນເວລາທ່ີຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການຮັບສາຄວາມເຈັບປ່ວຍ - “ພຣະວິນຍານທ່ີບ່ໍບໍລິສຸດ” - 

ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າໄດ້ຮັບການ “ຂັບໄລ່ອອກ”. ບາງຄ້ັງເປັນ “ພຣະວິນຍານທ່ີບ່ໍບໍລິສຸດ” ຫມາຍຄວາມວ່າ 

“ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ”. (ເບ່ິງ ໑ ຊາມູເອນ ໑໖:໑໔; ມັດທາຍ ໘: ໑໖-໑໗; ມັດທາຍ ໑໒:໒໒). 

໑໖-໒. ຄົນຈໍານວນຫຼາຍເຊ່ືອວ່າ “ພຣະວິນຍານປີສາດ” ແມ່ນສ່ິງມີຊີວິດທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນ. 

ຊາວຄຣິດສະຕຽນຄວນຈະເຊ່ືອເລ່ືອງນ້ີບ່ໍ? 

ກ. ບ່ໍ ບາງໂບດໄດ້ສອນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກນອກຮີດນ້ີ, ແຕ່ມັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຈິງ. 

ຄໍາພີໄບເບິນບ່ໍໄດ້ສອນແນວນ້ັນ. 

ພະຄໍາພີໄບເບິນບອບວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນມະຫາບັນດິດຂອງຈັກກະວານຂອງພຣະອົງເອງ. 

ບ່ໍມີວິນຍານທ່ີມີຊີວິດຢູ່ຍົກເວ້ັນພະເຈ້ົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູ, ແລະເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 



ເທວະດາໄດ້ເຮັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງພະເຈ້ົາຢ່າງສົມບູນ, ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາບ່ໍບາບຫືຼເສຍຊີວິດ. 

ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວປີສາດ, 

ຊາຕານແລະວິນຍານປີສາດແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາພີໄບເບິນເປັນປະເພດຂອງຄໍາອຸປະມາ. 

ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນຂອງທໍາມະຊາດມະນຸດທ່ີບາບ, ແລະເຈັບປ່ວຍ, 

ຊ່ຶງເປັນຜົນມາຈາກສະຖານະທ່ີບາບຂອງພວກເຮົາ. (ເບ່ິງເອຊາຢາ ໔໕: ໕-໗; ເຢເຣມີ ໑໐: ໕; ອາໂມດ ໓: 

໖; ມັດທາຍ ໖:໑໐). 

໑໗. ວິທີການສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ 

໑໗-໑. ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການທ່ີຈະດໍາລົງຊີວິດຕະຫຼອດໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? 

ກ. ທ່ານຕ້ອງເຊ່ືອທັງຫມົດຈາກຫົວໃຈຂອງທ່ານໃນການສິດສອນຂອງພຣະຄໍາພີໄບເບິນ. 

ນ້ີເປັນໄປໄດ້ພຽງສະເພາະຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມເປັນປົກກະຕິ, ເປັນຜູ້ອ່ານພະຄໍາພີທ່ີມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ. 

ອ່ານມັນທຸກໆມ້ື! (ເບ່ິງ ໒ ຕີໂມທຽວ ໓: ໑໔-໑໗; ເພງສັນລະເສີນ ໑໑໙: ໑໔໗-໑໔໘). 

ຂ. ທ່ານຕ້ອງ "ກັບໃຈ". ນ້ີຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຂໍອະໄພຢ່າງແທ້ຈິງວ່າທ່ານເປັນຄົນບາບ; 

ທ່ານຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ, ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເພ່ືອໃຫ້ອະໄພບາບຂອງທ່ານ; 

ແລະທ່ານຕ້ອງສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາວ່າທ່ານຈະພະຍາຍາມດໍາລົງຊີວິດທ່ີດີກວ່າໃນອະນາຄົດ. (ເບ່ິງກິດຈະການ 

໓:໑໙). 

ຄ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການລ້າງບາບ. (ເບ່ິງກິດຈະການ ໒: ໓໘-໔໒) 

ງ. 

ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາສ່ວນທ່ີເຫືຼອຂອງຊີວິດຂອງທ່ານພະຍາຍາມທ່ີຈະເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພ
ຣະເຢຊູຄຣິດ. (ເບ່ິງ ໂຣມ ໒: ໗). 

໑໘. ການລ້າງບາບ 

໑໘-໑. ການລ້າງບາບແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ການລ້າງບາບກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຊ່ຕົວທັງຫມົດຂອງບຸກຄົນໃນນໍ້າ. (ເບ່ິງມັດທາຍ ໓: ໑໓-໑໗; 

ມາຣະໂກ ໑: ໙-໑໐; ໂຢຮັນ ໓:໒໓; ກິດຈະການ ໘: ໓໖-໓໙). 

໑໘-໒. ການລ້າງບາບມີຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 



ກ. ມັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຢຊູຖືກຝັງໄວ້ແລະຟ້ືນຄືນພຣະຊົນ, 

ແລະດ່ັງນ້ັນມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໂດຍຜ່ານການເສຍຊີວິດແລະຟ້ື
ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງ. (ເບ່ິງ ໂຣມ ໖: ໓-໔). 

ຂ. ມັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນບາບ, ພວກເຮົາສົມຄວນທ່ີຈະເສຍຊີວິດ 

(ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃຕ້ນໍ້າພວກເຮົາຄວນຈະເສຍຊີວິດແນ່ນອນ!). (ເບ່ິງ ໂຣມ ໖: 

໕-໗). 

ຄ. ມັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາມີຄວາມເມດຕາ, 

ພຣະອົງຕ້ອງການຊ່ວຍພວກເຮົາຈາກຄວາມຕາຍໂດຍການຟ້ືນຄືນຊີວິດ. 

ການລ້າງບາບແມ່ນເພາະສະນ້ັນຈ່ຶງເປັນການແຍກປະເພດຂອງ "ການເສຍຊີວິດ" - ການ "ຝັງ" ໃນນໍ້າ - 

ແລະການແຍກປະເພດການ "ຟ້ືນຄືນຊີວິດ". ມັນເປັນຄໍາອຸປະມາທ່ີກະທໍາ. (ເບ່ິງ ໂກໂລຊາຍ ໒: ໑໒-໑໓). 

ງ. ມັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ, ພຽງແຕ່ເປັນນໍ້າລ້າງສ່ິງທ່ີແປດເປ້ືອນ, 

ສະນ້ັນພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຫ່າງອອກຈາກບາບໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ລ້າງບາບ, 

ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ອະໄພພວກເຮົາກັບບາບທັງຫມົດທ່ີພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ກະທໍາ. 

ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງເລ່ີມຕ້ົນໃຫມ່ໃນຖານະສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ເບ່ິງ ໑ ເປໂຕ ໓:໒໑; ກິດຈະການ 

໒໒:໑໖). 

ຈ. 

ມັນເປັນສັນຍະລັກທ່ີທໍາໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນລູກຫຼານຂອງພຣະເຈ້ົາແລະສະມາຊິກຂອງເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາ
ຮາມໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍຜ່ານການພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິລັນດອນ. (ເບ່ິງ ຄາລາເຕຍ ໓: ໒໖-໒໙). 

໑໘-໓. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການລ້າງບາບບໍ? 

ກ. ແມ່ນ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບການລ້າງບາບ. ໂປໂລໄດ້ຮັບການລ້າງບາບ. 

ການຫັນມາໃນໂບດກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການລ້າງບາບ, ໂດຍແມ່ນຄໍາສ່ັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູ. 

ການລ້າງບາບເປັນການກະທໍາຂອງການເຊ່ືອຟັງ. 

ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການລ້າງບາບເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງພວກເຮົາເພ່ືອລ້າງບາບ. (ເບ່ິງມັດທາຍ ໓: ໑໓-

໑໗; ກິດຈະການ ໒: ໓໗໔໑; ກິດຈະການ ໒໒໑໓-໑໖; ຄາລາເຕຍ ໓: ໒໗-໒໙; ໑ ເປໂຕ ໓:໒໑). 

໑໘-໔. 

ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການລ້າງບາບກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູບໍ? 

ກ. ບ່ໍ. ກ່ອນອ່ືນຫມົດພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູກ່ອນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນຈ່ົງເຊ່ືອມັນ; 

ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ທັນທີທ່ີເປັນໄປໄດ້, ໄດ້ຮັບການລ້າງບາບ. (ເບ່ິງ ມາຣະໂກ ໑໖:໑໖; ກິດຈະການ ໘:໑໒). 



໑໘-໕. ພຣະຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທ່ີຮັບການລ້າງບາບບໍ? 

ກ. ບ່ໍ, ບ່ໍເຄີຍ. ເດັກນ້ອຍບ່ໍສາມາດເຊ່ືອ; ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບການລ້າງບາບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

(ເບ່ິງກິດຈະການ ໘:໑໒, ແລະສັງເກດຄໍາວ່າ "ເມ່ືອທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອ" ແລະ "ທັງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ"). 

໑໘-໖. 

ມັນແມ່ນຖືກຕ້ອງຫືຼບໍທ່ີຈະລ້າງບາບໂດຍການໂລຍຫືຼການເທນໍ້າໃຫ້ກັບບຸກຄົນໃດຫນ່ຶງ? 

ກ. ບ່ໍ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຈຸ່ມລົງໃຕ້ນໍ້າ, 

ແລະດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດຕາມ. (ເບ່ິງມັດທາຍ ໓:໑໖; ກິດຈະການ ໘: ໓໘-໓໙). 

໑໙. ຊີວິດຄຣິດສະຕຽນ 

໑໙-໑. ພວກເຮົາຄວນຮັກສານິກາຍສາສະໜາບໍ? 

ກ. ແມ່ນ. ໃນຄໍາພີໄບເບິນນິກາຍສາສະໜາເອ້ີນວ່າ 'ແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີ' (ກິດຈະການ ໒:໔໒). 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງພວກເຮົາໃຫ້ພົບກັນຢ່າງສະຫມ່ໍາສະເຫມີທ່ີຈະແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີແລະດ່ືມເຫລ້ົາ, 

ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍສະລະຂອງພຣະອົງຈົນກ່ວາພຣະອົງຈະກັບຄືນມາ. 

ເຂ້ົາຈ່ີເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ, ແລະເຫລ້ົາເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບເລືອດຂອງພຣະອົງ. (ເບ່ິງ 

໑ ໂກຣິນໂທ ໑໑:໒໖; ໂຢຮັນ ໖: ໕໓-໕໖). 

ຂ. ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮັບການລ້າງບາບ, ນ້ີເປັນການເກີດໃຫມ່. 

ເດັກນ້ອຍເກີດໃຫມ່ຕ້ອງການອາຫານເປັນໄລຍະໄລຍະ. 

ການແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີເປັນສັນຍາລັກອາຫານທ່ີໃຫ້ພວກເຮົາກັບອາຫານທາງຈິດໃຈ. 

ຄ. ການລ້າງບາບຈະເຮັດໃຫ້ບາບຂອງພວກເຮົາທ່ີຜ່ານມາໄດ້ຖືກອະໄພ, 

ແຕ່ໂດຍທໍາມະຊາດມະນຸດທ່ີອ່ອນແອຈະບ່ໍສາມາດພ້ົນຈາກບາບໄດ້. 

ການບໍລິການແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີເຂ້ົາຮ່ວມກັບພວກເຮົາອີກຄ້ັງເພ່ືອການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດແລະເລ່ີມໃຫມ່ໃ
ຫ້ກັບການອະໄພບາບ. 

ງ. 

ໂດຍແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຖືກເຕືອນກ່ຽວກັບຄໍາປະຕິຍານທ່ີພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໃນການລ້າງບາບຂອງພວ
ກເຮົາ. ມັນເຖີງເວລາສໍາລັບການອຸທິດຕົນແລ້ວ. ມັນໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຢຊູຈະກັບຄືນມາ. 

ຈ. 

ມັນຍັງເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແຫນ້ນແຟ້ນຂ້ຶນກັບເພ່ືອນຜູ້ເຊ່ືອຖືຄົນອ່ືນໆຂອງພວກເຮົາ. 

(ເບ່ິງ ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໑: ໒໓-໒໙; ມັດທາຍ ໒໖: ໒໖-໒໘; ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໐: ໑໖-໑໗; ກິດຈະການ ໒: 

໔໒,໔໖). 



໑໙-໒. ພວກເຮົາຄວນແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີແລະດ່ືມເຫລ້ົາໃນທຸກໆມ້ືທ່ີພິເສດບໍ? 

ກ. ບ່ໍ. ການແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີໄດ້ຈັດຂ້ືນໃນຕອນແລງຂອງວັນເຮັດວຽກ. ພວກເຮົາຖືກບອກໃຫ້ຮັກສາມັນ 

“ເລ້ືອຍໆ” (໑ ໂກຣິນໂທ ໑໑:໒໖); ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກບອກວ່າເລ້ືອຍໆສ່ໍາໃດ, ຫລືມ້ືໃດ. 

ສາວົກກຸ່ມທໍາອິດປົກກະຕິແລ້ວເກັບຮັກສາພິທີນ້ີໄວ້ “ໃນມ້ືທໍາອິດຂອງອາທິດ” - ວັນອາທິດ (ກິດຈະການ 

໒໐: ໗). ສໍາລັບບັນດາຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ, ວັນອາທິດນ່າຈະເປັນມ້ືທ່ີສະດວກທ່ີສຸດ, 

ແຕ່ວ່າໃນບາງປະເທດ, (ເຊ່ັນ: ເນປານເປັນທ່ີທ່ີວັນເສົາເປັນວັນພັກປະຈໍາອາທິດ) 

ວັນອ່ືນໆຈະເປັນວັນເຮັດວຽກ. 

໑໙-໓. ຜູ້ເຊ່ືອຖືສາມາດແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີກັບຜູ້ອ່ືນໆໄດ້ບໍ? 

ກ. ບ່ໍ. ການແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີ, ຄືກັບການລ້າງບາບ, ເປັນການເຕືອນຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ (໑ 

ໂກຣິນໂທ ໑໑:໒໖). ໃນຂ້ໍພຣະຄໍາພີຕ່ໍໄປໂປໂລໄດ້ສອນວ່າພວກເຮົາກໍາລັງຖືກ 

“ລ້າງບາບໂດຍຫນ່ຶງຈິດວິນຍານເຂ້ົາໄປໃນຮ່າງກາຍໃດຫນ່ຶງ” (໑ ໂກຣິນໂທ ໑໒:໑໓). 

ນ້ີເຮັດໃຫ້ມັນຈະແຈ້ງວ່າການແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ, 

ແລະກ່ໍເພ່ືອການລ້າງບາບເຫ່ົຼານ້ັນໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນຮ່າງກາຍໃດຫນ່ຶງ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດແບ່ງປັນເຂ້ົາຈ່ີ 

(ຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ) ກັບສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍດຽວກັນ. 

໑໙-໔. ບໍລິການອ່ືນໆຫຍັງອີກທ່ີຜູ້ເຊ່ືອຖືຄວນຖືໄວ້? 

ກ. ພຣະຄໍາພີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂບດທໍາອິດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂ້ຶນສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ, 

ແລະກ່ໍຕ້ອງຖືກຕາມການຮຽນໃນພຣະຄໍາພີໄບເບິນ. (ກິດຈະການ ໒:໔໒; ໕:໔໒; ໘:໒໕; ໑໗:໑໗; ໑໘:໑໑; 

໑໙: ໘-໙; ໒໐: ໗) 

໑໙-໕. ພວກເຮົາຄວນຮັກສາມ້ືວັນຊະບາໂຕບໍ? 

ກ. ບ່ໍ. ຄໍາສ່ັງທ່ີຈະຮັກສາວັນສະບາໂຕ (ວັນເສົາ) ເປັນວັນສັກສິດເປັນທ່ີສ່ີຂອງສິບພຣະບັນຍັດ. 

ອີກເກ້ົາພຣະບັນຍັດກໍາລັງທໍາຊໍ້າທັງຫມົດໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່, 

ແລະເພາະສະນ້ັນຈ່ຶງມີຜົນຜູກພັນກັບຊາວຄຣິດສະຕຽນ. 

ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູແລະອັກຄະສາວົກບ່ໍເຄີຍໄດ້ສອນວ່າຄຣິສຕຽນຄວນຮັກສາວັນສະບາໂຕໄວ້. 

ກົດຫມາຍຂອງໂມເຊໄດ້ຖືກລົບລ້າງຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເສຍຊີວິດ. (ເບ່ິງ ອົບພະຍົກ ໒໐:໑໐; 

ຄາລາເຕຍ ໕:໑໔; ໂຣມ ໑໔: ໕; ໒ ໂກຣິນໂທ  ໓: ໓-໑໑; ໂກໂລຊາຍ ໒:໑໔). 

໑໙-໖. ຊາວຄຣິສຕຽນຄວນຈະອ່ານຄໍາພີໄບເບິນຂອງເຂົາເຈ້ົາເລ້ືອຍໆສ່ໍາໃດ? 

ກ. ທຸກໆມ້ື, ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ດາວິດໄດ້ອ່ານຄໍາພີລາວທຸກໆຕອນເຊ້ົາແລະຕອນແລງ (ເພງສັນລະເສີນ ໑໑໙: 

໑໔໗-໑໔໘). ຜູ້ທ່ີບ່ໍສາມາດອ່ານຄວນສ່ົງເສີມເດັກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈ້ົາອ່ານໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຟັງ, 



ຫືຼພະຍາຍາມທ່ີຈະໄປເຮືອນຂອງພ່ີນ້ອງຜູ້ທ່ີສາມາດອ່ານໄດ້, 

ສະນ້ັນວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດຟັງພຣະຄໍາພີທ່ີໄດ້ຖືກອ່ານ. (ເບ່ິງກິດຈະການ ໑໗:໑໑). 

໑໙-໗. ຊີວິດແບບໃດທ່ີຊາວຄຣິສຕຽນຕ້ອງການ? 

ກ. ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນເປັນຄົນສັດຊ່ື, ຊ່ືສັດ, ສຸຂຸມ, ສະຫງົບ, ໃຈດີ, ໃຈກວ້າງ. (ເບ່ິງ ໂຣມ ໑໒: ໑-

໒໑; ຄາລາເຕຍ ໕: ໒໒-໒໓; ເອເຟໂຊ ໔: ໒໐-໓໒; ໕: ໑-໕; ໖: ໑-໙; ໂກໂລຊາຍ ໓: ໑໒-໑໘). 

ຂ. ບໍລິສຸດ, ສະອາດແລະບໍລິສຸດ. (໑ ຕິໂມທຽວ ໒: ໒໒; ຄາລາເຕຍ ໕: ໑໙-໒໑; ໑ ໂກຣິນໂທ ໖: ໙-

໑໑). 

ຄ. ການທ່ີ "ບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເຫລ້ົາຫຼາຍເກີນໄປ" (໑ ຕີໂມທຽວ ໓: ໓, ໓: ໘, ໕:໒໓; ເອເຟໂຊ ໕:໑໘; ໂຣມ ໑໔: 

໒໐-໒໑). 

ງ. ເປັນທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ແລະເຮັດວຽກຢ່າງຫນັກ (໑ ເທຊະໂລນິກ ໔: ໑໑-໑໒; ໑ ຕິໂມທຽວ ໕: ໘,໑໓; 

ກິດຈະການ ໒໐: ໓໓-໓໕; ໑ ໂກຣິນໂທ ໙:໑໘). 

ຈ. ຈ່ົງຄວບຄຸມລ້ີນຂອງລາວໄວ້ (ມັດທາຍ ໑໘:໑໕; ເອເຟໂຊ ໕:໑໔; ຢາໂກໂບ ໓: ໓-໑໒). 

໑໙-໘. ຄໍາພີໄບເບິນມີຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດໂດຍສັດທາ? 

ກ. ສັດທາຫມາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, 

ກະສັດໂນອາເຊ່ືອວ່າພະເຈ້ົາຈະທໍາລາຍໂລກໂດຍເຮັດນໍ້າຖ້ວມ; 

ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພຣະອົງ (ສັດທາ) ໂດຍການສ້າງຈໍາພວກເຮືອ. 

ຜູ້ຊາຍທ່ີບ່ໍສັດທາແມ່ນຜູ້ຊາຍທ່ີບ່ໍມີຄວາມຫມ້ັນໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ; 

ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ໃນໃຈຂອງພຣະອົງ, 

ເຊ່ັນເປັນຜູ້ຊາຍທ່ີໄດ້ເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວ່າຄົນຂ້ີຕົວະ - 

ເປັນຜູ້ຫນ່ຶງທ່ີເຮັດຄໍາຫມ້ັນສັນຍາແລະບ່ໍໄດ້ຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ. 

ຂ. ສັດທາເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງຄົນຄຣິດສະຕຽນ. 

ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າບາບຂອງພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການລ້າງທັນທີໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດ, 

ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຮົາຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສັດທາຂອງພວກເຮົາໂດຍການລ້າງບາບ. 

ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູເພ່ືອຊໍາລະລ້າງໂລກແລະຕ່ືມເຕັມໃຫ້ມັນ
ກັບຄວາມບໍລິສຸດ, 

ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສັດທາຂອງພວກເຮົາໂດຍການກະກຽມຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາສໍ
າລັບການກັບມາຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະອົງແລະອະທິຖານທຸກວັນໃຫ້ມັນ. 



ມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີຈະເປັນຄຣິສຕຽນໂດຍບ່ໍມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສັດທາ. (ເບ່ິງເຮັບເຣີ ໑໑: ໖-໗; 

ຢາໂກໂບ ໒: ໒໑-໒໖; ຄາລາເຕຍ ໓: ໖-໙; ໑ ໂຢຮັນ ໕:໑໐; ເອເຟໂຊ ໒: ໘). 

໑໙-໙. ຊາວຄຣິດສະຕຽນຄວນອະທິຖານທຸກວັນຫືຼບໍ? 

ກ. ແມ່ນ. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານຫາພຣະອົງຢ່າງສະຫມ່ໍາສະເຫມີ. 

ພະເຍຊູກ່າວຄໍາອຸປະມາເພ່ືອສອນວ່າຜູ້ຊາຍ "ຄວນອະທິຖານສະເຫມີແລະບ່ໍຄວນຫຸຼດຜ່ອນລົງ". 

ຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ອະທິຖານໃນໄວໆນ້ີຈະສູນເສຍການຕິດຕ່ໍກັບພຣະເຈ້ົາ, 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູບາງຄ້ັງໃຊ້ເວລາຕະຫຼອດຄືນໃນການອະທິຖານ. 

ການອະທິຖານຄວນຈະເປັນສ່ວນຫນ່ຶງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາຄືກັນ. 

ຂ. ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນປະໂລຫິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາໃນທ່ີປະທັບຂອງພຣະເຈ້ົາ, 

ແລະພວກເຮົາອະທິຖານເພ່ືອພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານພຣະຄຣິດ. (ເບ່ິງລູກາ ໑໘: ໑; ມັດທາຍ ໖: ໕-໑໓; ລູກາ 

໖:໑໒; ຢາໂກໂບ ໕:໑໖; ເຮັບເຣີ ໑໐: ໑໙-໒໒; ໂຣມ ໑໒:໑໒; ກິດຈະການ ໒:໔໒; ພຣະນິມິດ ໕: ໘). 

໑໙-໑໐. ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຕ່ໍສູ້ຕ້ານຜູ້ຊາຍທ່ີຊ່ົວຮ້າຍບໍ? 

ກ. ບ່ໍ, ບ່ໍຄວນ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຜູ້ຊາຍທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ, 

ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຕອນທ້າຍທ່ີຄາຕະກໍາພຣະອົງ. ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ທໍາອັນຕະລາຍຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາ, 

ແລະພວກເຮົາກ່ໍບ່ໍຕ້ອງທໍາຮ້າຍໃຜ - ບ່ໍທໍາຮ້າຍແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ. (ເບ່ິງລູກາ ໙: ໕໔-

໕໖; ມັດທາຍ ໒໖: ໕໑-໕໒; ມັດທາຍ ໑໐:໑໖; ມັດທາຍ ໕: ໓໘-໔໘; ໂຣມ ໑໒: ໑໘-໒໑; ໒ 

ຕິໂມທຽວ ໒:໒໔). 

໑໙-໑໑. 
ສ່ິງທ່ີຄວນຈະເປັນທັດສະນະຄະຂອງຄລິດສະຕຽນຕ່ໍລະບຽບກົດຫມາຍຂອງປະເທດທ່ີເຂົາອາໃສຢູ່
ແມ່ນຫຍັງ? 

ກ. ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຈະເຊ່ືອຟັງສະເຫມີແລະເຄົາລົບນັບຖືລະບຽບກົດຫມາຍແຫ່ງຊາດເນ່ືອງຈາກວ່າ 

"ອໍານາດການປົກໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງຈາກພຣະເຈ້ົາ" (ໂຣມ ໑໓: ໑-໕). ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຈະເປັນຄົນທ່ີດີ, 

ພົນລະເມືອງທ່ີເຮັດຕາມກົດຫມາຍ, ຕະຫຼອດໄປ, ຊ່ືສັດຕ່ໍການຈ່າຍພາສີຂອງພວກເຂົາ. (ຕີໂຕ ໓: ໑, ໂຣມ 

໑໓: ໖-໗; ລູກາ ໒໐:໒໕). 

ຂ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 

ໃນກໍລະນີຫາຍາກທ່ີສຸດທ່ີລັດຖະບານຜ່ານກົດຫມາຍທ່ີຄັດຕ່ໍລະບຽບກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 
(ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາຖືກສ່ັງໃຫ້ນະມັດສະການຮູບບູຊາ, ຫືຼເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມກອງທັບ) 

ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຮົາຕ້ອງ "ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ". (ເບ່ິງກິດຈະການ ໕:໒໙). 



ຄ. ຄົນຄຣິດສະຕຽນບ່ໍຄວນເອົາພ່ີນ້ອງຂອງຕົນເອງໃຫ້ກັບກົດຫມາຍ. (໑ ໂກຣີນໂທ ໖:໑໘). 

໑໙-໑໒. 

ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານການເມືອງເພ່ືອປັບປຸງປະເທດຂອງເຂົາເຈ້ົາບໍ? 

ກ. ບ່ໍ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ພະຍາຍາມເພ່ືອຊ່ວຍປົກຄອງປະເທດຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະອົງໄດ້ຕ່ໍຕ້ານຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຜູ້ປົກຄອງ, 

ແລະປະຕິເສດຕໍາແຫນ່ງຂອງອໍານາດທ່ີເຫນືອສ່ິງອ່ືນໆ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ວ່າອານາຈັກພຣະອົງແມ່ນ 

"ບ່ໍແມ່ນຂອງໂລກນ້ີ", ແລະຫນ້າທ່ີທໍາອິດຂອງພຣະອົງຄືການເຜີຍແຜ່ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ. 

ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນມັດລະວັງການກາຍມາເປັນການປະສົມປະສານກັບການກະທໍາຂອງໂລກ. 

ຂ. ບາງຄ້ັງລັດຖະບານອາດຈະເຮັດສ່ິງທ່ີຊາວຄຣິດສະຕຽນບ່ໍສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ - ສໍາລັບຕົວຢ່າງ: 

ໄປທໍາສົງຄາມ, ຫືຼການສ່ົງເສີມການພະນັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ້, 

ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຮັກສາຕົນເອງອອກຈາກວຽກງານສາທາລະນະ, 

ແລະອຸທິດພະລັງງານຂອງຕົນເພ່ືອເຜີຍແຜ່ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູແລະການເຮັດຄວາມດີເພ່ືອຄົນທ່ີຕ້ອງການ; 

ນ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີກໍາຫນົດໂດຍອົງພຣະເຢຊູ. (ເບ່ິງໂຢຮັນ ໖:໑໕; ລູກາ ໑໒:໑໔; ໂຢຮັນ ໑໘:໓໖; ໒ 

ຕີໂມທຽວ ໒: ໔). 

໑໙-໑໓. 
ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຈະຊ່ວຍເຫືຼອຄົນອ່ືນເພ່ືອທ່ີຈະໄດ້ຮັບຕໍາແຫນ່ງທາງດ້ານການເມືອງໂດຍກ
ານລົງຄະແນນເລືອກຕ້ັງຫືຼບໍ? 

ກ. ບ່ໍ. ການລົງຄະແນນຂອງຄົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານການເມືອງ, 

ແລະຄົນຄຣິດສະຕຽນບ່ໍຄວນຈະມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານການເມືອງ. 

ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຍອມຮັບກົດຫມາຍໃດກ່ໍຕາມພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ, 

ແລະອະທິຖານວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຕັດສິນໃຈຢ່າງຮອບຄອບ. (ເບ່ິງດານີເອນ ໔:໒໕; ໒l 

ສຸພາສິດ: ໑; ໑ ຕິໂມທຽວ ໒: ໑, ໒). 

໑໙-໑໔. ມີຮູບແບບຂອງການຈ້າງງານໃດທ່ີຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຫີຼກລ້ຽງຫືຼບໍ? 

ກ. ມີ. 

ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຫີຼກລ້ຽງທຸກການເຮັດວຽກທ່ີທ່ານອາດຈະຕ້ອງຖືກບັງຄັບໃຊ້ຄວາມແຮງເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານກັບ
ຄົນອ່ືນ (ເຊ່ັນ: ທະຫານຫືຼຕໍາຫຼວດ). 

ທ່ານຄວນຫີຼກລ້ຽງທຸກຕໍາແຫນ່ງທ່ີທ່ານໄດ້ໃຫ້ສາບານກັບຄໍາສາບານຂອງການເຊ່ືອຟັງ: 

ບ່ໍຄວນມີຄຣິສຕຽນໃດໃຫ້ສາບານຈົງຮັກພັກດີກັບຄົນອ່ືນໆ, 

ເລ່ີມຕ້ັງແຕ່ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງຕົນແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ພຣະຄຣິດແລ້ວ. 



ຂ. ຄົນຄຣິດສະຕຽນກ່ໍຄວນຫີຼກລ້າງສະຖານະການທ່ີບ່ໍແມ່ນວັດທະນາທໍາ, 

ຕົວຢ່າງການເຮັດວຽກໃນສະຖານທ່ີການພະນັນຫລືໃນໂຮງງານຜະລິດອາວຸດ, 

ຫືຼໃນສະຖານທ່ີທ່ີມີເຄ່ືອງດ່ືມຂາຍຫຼາຍ, ຫືຼໃນຮ້ານທ່ີຂາຍປ້ຶມຄວາມຊ່ົວ. (ເບ່ິງ ໑ ຕິໂມທຽວ ໕:໒໒ ໑ 

ເທຊະໂລນີກ ໕:໒໒). 

໑໙-໑໕. ຄໍາພີໄບເບິນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃດໆກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານຫືຼບໍ? 

ກ. ໂດຍຫລັກການແລ້ວການແຕ່ງງານຄວນຈະເປັນ "ສະເພາະໃນພຣະເຈ້ົາ" (໑ ໂກຣິນໂທ ໗:໓໙). 

ສາມີແລະພັນລະຍາຄວນຈະເປັນຄົນດີແລະມີຄວາມຈິງຕ່ໍກັນແລະກັນ, 

ຄືກັບພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີເປັນຄົນດີແລະມີຄວາມຈິງຕ່ໍໂບດຂອງພຣະອົງ. (ເບ່ິງ ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໑: ໓; ໑໔: 

໓໔-໓໕, ເອເຟໂຊ ໕: ໒໒-໓໓; ໂກໂລຊາຍ ໓: ໑໘-໑໙; ໑ ຕີໂມທຽວ ໒: ໘-໑໕). 

ຂ. ເດັກນ້ອຍຄວນຈະໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູໃນເຮືອນທ່ີມີຄວາມສຸກໂດຍພ່ໍແມ່ທ່ີຮັກ, 

ຜູ້ທ່ີຈະສອນໃຫ້ພວກເຂົາເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. (໒ ໂກຣີນໂທ ໗:໑໔; ເອເຟໂຊ ໖: ໑-໔; ໂກໂລຊາຍ ໓: ໒໐-

໒໑; ໑ ຕິໂມທຽວ ໕: ໔) 

ຄ. ຜູ້ເຊ່ືອຖືບ່ໍຄວນຕ້ົນເຫດການຢ່າຮ້າງຕ່ໍພັນລະຍາຫືຼສາມີຂອງເຂົາເຈ້ົາ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກວ່າພັນລະຍາຫລືສາມີບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ເຊ່ືອຖື. (໒ ໂກຣິນໂທ ໗: ໑໐-໑໓) 

 

ປ້ຶມນ້ອຍຫົວນ້ີຈັດພີມຄ້ັງທໍາອິດໂດຍ CBM (UK) ເປັນ "ກະກຽມສໍາລັບການລ້າງບາບ" 1975. 

ແກ້ໄຂເພ່ືອການນໍາໃຊ້ໃນເອເຊຍໃຕ້, ມັງກອນ 2001 
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