Christadelphian Bible Q&A Laotian

ຄໍາພີໄບເບິນ - ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບ
ກ່ ຽວກັບປ້ຶ ມຄູ ່ ມືນ້ີ
ຄໍາເຕືອນ
໑. ພຣະຄໍາພີໄບເບິນ
໒. ພຣະເຈ້ົ າ
໓. ຜູ້ ຊາຍ
໔. ນະຮົກ
໕. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ຜູ້ ຊ່ ວຍໃຫ້ ຢູ ່ ລອດ
໖. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການຟ້ື ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງ
໗. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການຂ້ື ນສູ ່ ສະຫັວນຂອງພຣະອົງ
໘. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການກັບຄືນສູ ່ ໂລກຂອງພຣະອົງ
໙. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ມະຫາກະສັດໃນອະນາຄົດ
໑໐. ອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົ າ
໑໑. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ ແລະ ຄໍາສັນຢາ
໑໒. ການຟ້ື ນຄືນຊີວິດ, ຄໍາຕັດສິນ ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ
໑໓. ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸ ດ
໑໔. ເທວະດາ
໑໕. ບາບ, ຊາຕານ, ແລະ ປີສາດ
໑໖. ຜີປີສາດ ແລະ ວິນຍານທີ່ບໍ່ບໍລິສຸ ດ
໑໗. ວິທີການສູ ່ ຊີວິດນິລັນດອນ
໑໘.ການລ້ າງບາບ

໑໙. ຊີວິດຄຣິດສະຕຽນ
ກ່ ຽວກັບປ້ຶ ມຄູ ່ ມືນ້ີ
ວິທີດຽວທີ່ຈະກາຍເປັນຄົນຄຣິດສະຕຽນທີ່ແທ້ ຈິງຄືການເຊື່ອຖືແລະໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບເຂົ້າສູ ່ ພຣະຄຣິດ.
(ເບິ່ງຄາລາເຕຍ ໓:໒໗ ). ພື້ນຖານສໍາລັບການລ້ າງບາບຄືການກັບໃຈສ່ ວນບຸ ກຄົນ,
ແລະສັດທາໃນພຣະເຈົ້າແລະພຣະບຸ ດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈ້ົ າເຢຊູຄຣິດ.

ແຕ່ ກ່ອນທ່ີ ພວກເຮົາຈະສາມາດໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈຄໍາສອນຂອງພະຄໍາພີແລະເຊື່ອຫມ້ັ
ນກ່ ອນ. (ເບິ່ງກິດຈະການ ໘:໑໒). ຫນັງສືເຫັ້ ຼ ມນີ້ແມ່ ນເພື່ອຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ ານເຮັດສິ່ງນີ້.
ແຕ່ ລະພາກສ່ ວນປະກອບດ້ ວຍຫນຶ່ງຫື ຼ ຫຼາຍນໍ້າເບີ (໑, ໒, ໓) ຄໍາຖາມ. ແລະແຕ່ ຄໍາຖາມມີຕົວອັກສອນ
(ກ, ຂ, ຄ) ເປັນແບບຄໍາຕອບ. ຄໍາຕອບແມ່ ນບໍ່ແບບຫຼາຍທາງເລືອກຫື ຼ ທາງເລືອກ ຄໍາຕອບທັງຫມົດທີ່ໃຫ້ ມາມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ , ແລະນັກສຶກສາສາມາດໃຫ້ ຄໍາຕອບເພີ່ມທິດີກວ່ າໄດ້ .
ວິທີການໃຊ້ ປ້ຶ ມຄູ ່ ມືນ້ີ
ບ່ໍ ຕ້ ອງຟ້າວ
ຢ່ າພະຍາຍາມເລ່ັ ງການສຶກສາພຣະຄໍາພີຂອງເຈ້ົ າ.
ຫຼາຍໆຄົນຕ້ ອງການທິຈະສຶກສາກ່ ຽວກັບຄໍາພີໄບເບິນຢ່ າງຫນ້ ອຍຫນຶ່ງປີຫື ຼ ສອງປີກ່ ອນທີ່ພວກເຂົາຈະເຂົ້າໃຈມັ
ນດີພຽງພໍທ່ີ ຈະເຮັດໃຫ້ ຄວາມມຸ່ ງຫມ້ັ ນທ່ີ ຈະມີຜົນຕ່ໍ ຊີວິດສ່ ວນທ່ີ ເຫື ຼ ອຂອງເຂົາເຈ້ົ າໄດ້ .
ຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານໄດ້ ສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນມາດົນແລ້ ວ,
ທ່ ານອາດຈະສາມາດທ່ີ ຈະເຮັດວຽກໂດຍຜ່ ານຫນັງສືເຫ້ັ ຼ ມນ້ີ ພາຍໃນສອງສາມເດືອນ.
ໃຊ້ ຄວາມພະຍາຍາມ
ເອົາໃຈໃສ່ ໃຫ້ ຫຼາຍຂ້ື ນກັບການສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນຂອງທ່ ານ. ມັນຄຸ້ມຄ່ າທ່ີ ຈະໃຊ້ ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂ້ື ນ.
ເພາະວ່ າຊີວິດນິລັນດອນເປັນລາງວັນທ່ີ ໃຫຍ່ . ການກະກຽມທ່ີ ຈະໃຊ້ ເວລາຢ່ າງຫນ້ ອຍເຄ່ິ ງຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ມ້ື ທຸ ກໆມ້ື - ອ່ ານພະຄໍາພີແລະຄິດກ່ ຽວກັບສ່ິ ງທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ອ່ານ.
ຕອບຫນ່ຶ ງຄໍາຖາມຕ່ໍ ຫນ່ຶ ງຄ້ັ ງ
ອ່ ານຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບ. ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນ,ເປີດຂ້ໍ ຄວາມໃນພະຄໍາພີທ່ີ ອ້ າງເຖິງໃນຄໍາຕອບ.
ຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານແນ່ ໃຈແລ້ ວວ່ າທ່ ານເຂ້ົ າໃຈເຫ່ົ ຼ ານ້ີ , ແລະທ່ ານກ່ໍ ຕົກລົງເຫັນດີກັບຄໍາຕອບ,
ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນທ່ ານສາມາດເຮັດຄໍາຖາມຕ່ໍ ໄປ.
ຖາມຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານບ່ໍ ເຂ້ົ າໃຈ

ບາງເທ່ື ອທ່ ານອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈບາງສ່ ວນຂອງຂໍ້ຄວາມພຣະຄໍາພີ,
ຫລືບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ເຫັນດີກັບບາງສ່ ວນຂອງຄໍາຕອບທ່ີ ໃຫ້ ມາ. ຖ້ າເປັນດັ່ງນ້ັ ນ,
ກະລຸ ນາຖາມອາຈານຄໍາພີໄບເບິນຄຣິດຕາເດເຟຍຂອງເຈົ້າກ່ ຽວກັບມັນ. ລາວພ້ ອມທ່ີ ຈະຊ່ ວຍທ່ ານສະເຫມີ.
ສຶກສາກັບຫມູ່ ຄູ ່
ຖ້ າເປັນໄປໄດ້ , ພະຍາຍາມສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນໃນບໍລິສັດກັບບຸ ກຄົນອື່ນໆ.
ພວກທ່ ານຈຶ່ງສາມາດຊ່ ວຍເຫລືອເຊີ່ງກັນແລະກັນໄດ້ , ແລະດ້ ວຍວິທີນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ ຄວາມຄືບຫນ້ າໄວຂື້ນ
ອ່ ານຄໍາພີໄບເບິນຂອງທ່ ານທຸ ກວັນ
ຕະຫຼອດການທໍາງານຜ່ ານຫນັງສືເຫັ້ ຼ ມນີ້, ທ່ ານຄວນອ່ ານພະຄໍາພີຫນຶ່ງຫື ຼ ຫຼາຍບົດໃນແຕ່ ລະມື້.
ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸ ດທີ່ຈະເຮັດແນວນີ້ແມ່ ນປະຕິບັດຕາມການອ່ ານຕາມໂປລແກລມປະຈໍາວັນເຊັ່ນ:
ທ່ີ ໃຫ້ ໄວ້ ໃນປຶ້ມຫົວອື່ນໆ. ເພື່ອນຮ່ ວມທາງຄໍາພີໄບເບິນ - ຫື ຼ ປະຕິທິນ(ອ່ ານພຣະຄໍາພີທັງຫມົດໃນ ໑ ປີ,
ອ່ ານສອງຄັ້ງກັບພຣະຄໍາພີໃຫມ່ ), ຫື ຼ ໃນສະບັບທີ່ແກ້ ໄຂໃຫ້ ງ່າຍຂື້ນໃຫມ່ ຂອງຜູ້ ວາງແຜນອ່ ານພະຄໍາພີ.

ທ່ ານສາມາດໄດ້ ຮັບສໍາເນົາບໍ່ວ່ າຈາກທຸ ກສະຖານທີ່ຄຣິດຕາເດເຟຍປະຊຸມຫລືຈາກສໍານັກພິມຂອງຫນັງສືເຫັ້ ຼ ມ
ນີ້ໄດ້ .
ຄໍາເຕືອນ
ທ່ ານອາດຈະສົງໄສວ່ າທ່ ານຄວນຈະຮຽນຮູ ້ ໄປດ້ ວຍຫົວໃຈຂອງຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບທີ່ຢູ ່ ໃນປຶ້ມຫົວນີ້.
ນີ້ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຫື ຼ ແມ້ ກະທັ້ງແນະນໍາ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຄືການຈື່ຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ ສອນໃນພຣະຄໍາພີໄບເບິນ,
ບ່ໍ ແມ່ ນຄໍາສັບທີ່ແທ້ ຈິງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ສະແດງຢູ ່ ໃນປຶ້ມຫົວນີ້.
ຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານເຫັນວ່ າມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບໂດຍຫົວໃຈ, ສະນັ້ນຈົ່ງເຮັດຕາມ.
ແຕ່ ເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານເຂົ້າໃຈແລະເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ທ່ ານໄດ້ ຮຽນຮູ້. ພຣະເຈົ້າຕ້ ອງການຜູ້ ທີ່ເຊື່ອ,
ບ່ໍ ແມ່ ນໃຫ້ ຄົນພຽງແຕ່ ທໍາຊ້ໍ າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ.

ໃນສະໄຫມຂອງອັກຄະສາວົກມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິສໍາລັບຜູ້ ເຊື່ອທີ່"ຈະເຮັດການສາລະພາບທີ່ດີຢູ ່ ຕໍ່ຫນ້ າຂອງ
ພະຍານຫລາຍຄົນ"(໑ ຕິໂມທຽວ ໖:໑໒).
ດັ່ງນັ້ນກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບເພື່ອເຂົ້າເປັນພຣະຄຣິດທ່ ານຄວນຈະສາມາດທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມບາ
ງຢ່ າງໃຫ້ ໄດ້ ສະກ່ ອນ,
ເພ່ື ອສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າທ່ ານເຊື່ອການສິດສອນຂອງພະຄໍາພີແລະຕ້ ອງການທີ່ຈະເຊື່ອຟັງມັນ.
ຄໍາຖາມເຫົ່ ຼ ານີ້ຈະບໍ່ແນ່ ນອນຄືກັນກັບຄໍາຖາມທີ່ຢູ ່ ໃນປຶ້ມຫົວນີ້.

ທ່ ານຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບເຂົາເຈົ້າໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າທ່ ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈແທ້ ຂອງການສອນໃນປື້ມຄູ່ມືນີ້.
ດັ່ງນັ້ນຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຜູ້ ທີ່ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ ້ ໄປດ້ ວຍຫົວໃຈຂອງຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບຢູ ່ ໃນປຶ້ມ
ຫົວນ້ີ ແມ່ ນດ່ັ ງນ້ີ : ເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈແທ້ ວ່ າທ່ ານຮູ້ຈັກສ່ິ ງທ່ີ ເຂົາເຈ້ົ າຫມາຍເຖີງ.

໑. ພຣະຄໍາພີໄບເບິນ
໑-໑. ເປັນຫຍັງພຣະຄໍາພີໄບເບິນຈຶ່ງເປັນຫນັງສືພິເສດ?
ກ. ມັນເປັນປື້ມຫນັງສືຫົວດຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ ຈິງກ່ ຽວກັບພຣະເຈົ້າ,
ພຣະເຈົ້າເຢຊູຄຣິດແລະຄວາມຫລົດພົ້ນ. (ເບ່ິ ງເຮັບເຣີ ໑: ໑-໒; ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໘: ໒; ໒ ຕິໂມທຽວ
໓:໑໖; ເພງສັນລະເສີນ ໑໑໙: ໑໖໐).
ຂ. ມັນໄດ້ ຖືກຂຽນຂື້ນໂດຍຜູ້ ຊາຍຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການນໍາພາໂດຍວິນຍານທ່ີ ບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. (ເບ່ິ ງ ໒ ເປໂຕ
໑:໒໑; ໑ ເປໂຕ ໑:໑໑; ເຮັບເຣີ ໑: ໑-໒).
ຄ. ມັນສັນຍາຊີວິດນິລັນດອນກັບທຸ ກຄົນທ່ີ ເຊ່ື ອແລະເຊ່ື ອຟັງການສິດສອນຂອງມັນ. (ເບ່ິ ງໂຢຮັນ ໑໗: ໓;
ໂຣມ ໒: ໗; ໒ ເປໂຕ ໑:໑໑).
໑-໒. ພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົ າໃຈຂ້ໍ ຄວາມຂອງພະຄໍາພີໃຫ້ ດີທ່ີ ສຸ ດໄດ້ ແນວໃດ?
ກ. ເພ່ື ອໃຫ້ ເຂ້ົ າໃຈແລະເຊ່ື ອຂ້ໍ ຄວາມຂອງພະຄໍາພີ,

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ອ່ານຄໍາພີໄບເບິນເປັນປະຈໍາແລະການອະທິຖານຂໍພອນຂອງພຣະເຈ້ົ າ. (ເບ່ິ ງ ໑
ຕິໂມທຽວ ໔:໑໓; ເພງສັນລະເສີນ ໑໑໙: ໑໐໓-໑໐໕; ເຢເຣມີ ໑໕:໑໖; ເຢເຣມີ ໙:໒໔).
ຂ. ພຣະຄໍາພີໄບເບິນເອງເປັນຕົວແປພາສາທ່ີ ດີທ່ີ ສຸດໃຫ້ ກັບຕົວມັນເອງ.
ບາງສ່ ວນຂອງພະຄໍາພີໄດ້ ຊ່ວຍໃຫ້ ພວກເຮົາເຂ້ົ າໃຈພາກສ່ ວນອ່ື ນໆໄດ້ ອີກ. (ເບ່ິ ງ ລູ ກາ ໒໔: ໒໕-໒໗; ໑
ໂກຣິນໂທ ໒:໑໓).
໒. ພຣະເຈ້ົ າ
໒-໑. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ ສອນຫຍັງກ່ ຽວກັບພຣະເຈ້ົ າ?
ກ. ພຣະອົງເປັນພະເຈ້ົ າອົງດຽວທ່ີ ແທ້ ຈິງ. (ເບ່ິ ງ ເອຊາຢາ ໔໔: ໘; ເອຊາຢາ ໔໕: ໕; ອົບພະຍົກ ໒໐: ໓;
ເອເຟໂຊ ໔: ໖).
ຂ. ພຣະເຈ້ົ າແມ່ ນພຣະວິນຍານ. (ເບ່ິ ງ ໂຢຮັນ ໔:໒໔).
ຄ. ພຣະເຈ້ົ າເປັນຜູ້ ສ້ າງທຸ ກສ່ິ ງ. (ເບ່ິ ງ ປະຖົມມະການ ໑: ໑; ເອຊາຢາ ໔໕:໑໘).
ງ. ພຣະເຈ້ົ າຄວບຄຸມທຸ ກສ່ິ ງທຸ ກຢ່ າງ. ພຣະເຈ້ົ າຮູ ້ ຈັກທຸ ກສ່ິ ງທຸ ກຢ່ າງ, ແມ້ ແຕ່ ຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ.
(ເບ່ິ ງ ເອຊາຢາ ໔໕: ໗; ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໙: ໑-໑໒).
ຈ. ພະເຈ້ົ າແມ່ ນທ່ີ ຫນ່ຶ ງ, ບ່ໍ ແມ່ ນທ່ີ ສາມ. (ເບ່ິ ງ ພຣະບັນຍັດສອງ ໖: ໔; ໑ ໂກຣິນໂທ ໘: ໖; ມາລາກີ
໒:໑໐; ມາຣະໂກ ໑໒:໒໙).

ສ. ພຣະເຈ້ົ າເປັນທ່ີ ສັກສິດແລະເປັນຄວາມຈິງ. (ເບ່ິ ງ ອົບພະຍົກ ໑໕:໑໑; ເອຊາຢາ ໖: ໓; ເພງສັນລະເສີນ
໑໙: ໙).
ຊ. ພຣະເຈ້ົ າໃຈດີແລະຄວາມເມດຕາ. (ເບ່ິ ງ ອົບພະຍົກ ໓໔: ໖; ໂຣມ ໒: ໔; ເພງສັນລະເສີນ ໑໐໓: ໘໑໔).
ຍ. ພຣະເຈ້ົ າແມ່ ນທ່ ຽງກົງແລະຈະໃຫ້ ລາງວັນຄົນດີແລະລົງໂທດຄົນຊ່ົ ວ. (ເບ່ິ ງ ພຣະບັນຍັດສອງ ໓໒: ໔;
ເພງສັນລະເສີນ ໑໔໕: ໒໐; ໂຣມ ໑:໑໘).
ດ. ພຣະເຈ້ົ າມີແຜນການສໍາລັບອະນາຄົດຂອງທຸ ກສ່ິ ງບົນໂລກ, ແລະເຜ່ົ າພັນຂອງມະນຸ ດ. (ເບ່ິ ງ ຈົດບັນຊີ
໑໔:໒໑; ເອຊາອີ ໔໕:໑໘; ພຣະນິມິດ໒໑: ໑-໔).
ຕ. ພຣະເຈ້ົ າຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ເບ່ິ ງ ມັດທາຍ ໓:໑໗; ລູ ກາ ໑: ໓໑໓໕; ເຮັບເຣີ ໑: ໒-໕; ໑ ເປໂຕ ໑: ໓).
໓. ຜູ້ ຊາຍ
໓-໑. ສ້ າງມວນມະນຸ ດໄດ້ ແນວໃດ?
ກ. ມະນຸ ດຖືກສ້ າງ "ຕາມຮູ ບຂອງພະເຈ້ົ າ". ຜູ້ ຊາຍທໍາອິດໄດ້ ສ້ າງຂ້ຶ ນໂດຍພຣະເຈ້ົ າຈາກຂ້ີ ຝຸ ່ ນບົນພ້ື ນດີນ.
ພຣະເຈ້ົ າສູບລົມຫາຍໃຈທ່ີ ຊີວິດເຂ້ົ າໄປໃນໃຫ້ ລາວແລະໄດ້ ກາຍເປັນສ່ິ ງມີຊີວິດທ່ີ ຖືກສ້ າງຂ້ື ນ. (ເບ່ິ ງ
ປະຖົມມະການ ໑:໒໗; ປະຖົມມະການ ໒: ໗).
໓-໒. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ ສະຫນັບສະຫນູ ນທິດສະດີທ່ີ ວ່ າຜູ້ ຊາຍໄດ້ ວິວັດທະນາການມາຈາກສັດຫື ຼ ບໍ?
ກ. ບໍ. ຄໍາພີໄບເບິນຕໍາຫນິທິດສະດີນ້ີ ໂດຍການເປີດເຜີຍວ່ າພຣະເຈ້ົ າໄດ້ ສ້ າງຜູ້ ຊາຍຜູ້ ທໍາອິດ, ອາດາມ,
ແລະແມ່ ຍິງຜູ້ ທໍາອິດ, ອີຟ; ແລະຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນຜູ້ ຊາຍແລະຜູ້ ຍິງຄົນອ່ື ນໆທັງຫມົດສືບເຊ້ື ອສາຍມາຈາກເຂົາເຈ້ົ າ.
(ເບ່ິ ງ ປະຖົມມະການ ໑:໒໗; ປະຖົມມະການ ໓:໒໐; ມັດທາຍ ໑໙: ໔; ໂຣມ ໕:໑໒).
໓-໓. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ ອະທິບາຍຄວາມຈິງທ່ີ ວ່ າຜູ້ ຊາຍທັງຫມົດເສຍຊີວິດແນວໃດ?
ກ. ອາດາມໄດ້ ກະບົດຕ່ໍ ພຣະເຈ້ົ າ. ເມ່ື ອຖືກລົງໂທດລາວໄດ້ ຖືກຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດໂດຍພຣະເຈ້ົ າ.
ຄໍາສາບຂອງການເສຍຊີວິດຄ້ັ ງນ້ີ ໄດ້ ຖືກສ່ົ ງຜ່ ານຈາກອາດາມລົງມາຫາພວກເຮົາ,
ເພາະວ່ າພວກເຮົາແມ່ ນລູກຫຼານຂອງອາດາມ, ແລະໂດຍຜ່ ານລາວ,
ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນທໍາມະຊາດທ່ີ ມັກ່ໍ ກະບົດຕ່ໍ ຕ້ ານພຣະເຈ້ົ າ. (ເບ່ິ ງ ປະຖົມມະການ ໓: ໑-໑໙; ໂຣມ ໓:
໙-໑໐; ເຢເຣມີ ໑໗: ໙; ມາຣະໂກ ໗: ໒໑-໒໓; ໂຣມ ໕:໑໒).
໓-໔. ບາບແມ່ ນຫຍັງ?

ກ. ທຸ ກໆຄ້ັ ງທ່ີ ພວກເຮົາລະເມີດພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃດຂໍ້ຫນ່ຶ ງຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະບາບ. ມັນກໍ່ຍັງບາບຢູ ່ ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າຖ້ າຫາກພວກເຮົາບໍ່ຮູ ້ ວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດບາບ. (ເບ່ິ ງ ໑ ໂຢຮັນ ໓: ໔; ລະບຽບພວກເລວີ
໔:໒໑).
໓-໕. ເປັນຫຍັງຄົນຈ່ຶ ງເສຍຊີວິດ?
ກ. ການເສຍຊີວິດມາຈາກການລົງໂທດຂອງການທໍາບາບ. (ເບ່ິ ງ ປະຖົມມະການ ໒:໑໑; ໂຣມ ໖:໒໓;
ເອເຊກຽນ ໑໘: ໔).
໓-໖. ເກີດຫຍັງຂ້ຶ ນກັບຄົນໃນເວລາທ່ີ ພວກເຂົາເຈ້ົ າເສຍຊີວິດ?
ກ. ເມ່ື ອຄົນເສຍຊີວິດພວກເຂົາສ້ິ ນສຸ ດການມີຕົວຕົນ. ຄົນທ່ີ ເສຍຊີວິດແມ່ ນບ່ໍ ສາມາດທ່ີ ຈະຄິດໄດ້ ,

ຫື ຼ ເຮັດຫຍັງໄດ້ ທຸກຢ່ າງ, ຫື ຼ ມີຄວາມຮູ ້ ສຶກຫຍັງໄດ້ . ພວກເຂົາບ່ໍ ມີເສຍສະຕິ,
ຄືກັບວ່ າໃນການນອນຫລັບສະຫນິດໂດຍບ່ໍ ມີຄວາມຝັນ. (ເບ່ິ ງ ເພງສັນລະເສີນ ໖: ໕; ເພງສັນລະເສີນ
໔໙:໑໒, ໑໔, ໒໐; ເພງສັນລະເສີນ ໑໔໖: ໓-໔; ປັນຍາຈານ ໙: ໕-໖; ໂຢຮັນ ໑໑: ໑໑-໑໔).
໓-໗. ວິນຍານຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ ່ ໃນຮ່ າງກາຍຫັ ຼ ງຈາກຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ເສຍຊີວິດບໍ?
ກ. ບໍ. ຄໍາພີໄບເບິນບ່ໍ ໄດ້ ເວ້ົ າເຖິງການທ່ີ "ຈິດວິນຍານເປັນອະມະຕະ". ມັນໃຊ້ ຄໍາວ່ າ "ຈິດວິນຍານ"
ສໍາລັບສ່ິ ງມີຊີວິດຢູ ່ - ມະນຸ ດ, ສັດ, ນົກ, ປາ, ແມງໄມ້ .

ຄໍາພີໄບເບິນສອນວ່ າຈິດວິນຍານສາມາດເສຍຊີວິດແລະຈະເສຍຊີວິດ. "ສ່ິ ງທ່ີ ມີຊີວິດ" ໃນຕ້ົ ນເດີມ ໑:໒໑
ແລະ ໑:໒໔ ແມ່ ນຄໍາດຽວກັນກັບ "ຈິດວິນຍານມີຊີວິດ" ໃນປະຖົມການ ໒: ໗.
ຄໍາດຽວກັນທ່ີ ຖືກນໍາໃຊ້ ອີກເທ່ື ອຫນ່ຶ ງໃນຈົດບັນຊີ ໖: ໖ ທ່ີ "ບຸ ກຄົນທ່ີ ເສຍຊີວິດ" ເປັນ "ຈິດວິນຍານຕາຍ"
ໃນຂ້ໍ ຄວາມຕ້ົ ນສະບັບ. (ເບ່ິ ງ ຈົດບັນຊີ ໓໑:໒໘; ເອເຊກຽນ ໑໘: ໔, ໒໐; ເພງສັນລະເສີນ ໘໙:໔໘).
໓-໘. ຍັງມີຄວາມຫວັງບໍສໍາລັບພວກເຮົາທ່ີ ນອກເຫນືອຈາກການມີຊີວິດໃນປະຈຸບັນນ້ີ ?
ກ. ແມ່ ນແລ້ ວ, ແຕ່ ສະເພາະໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົ ານ້ັ ນ.

ພຣະອົງໄດ້ ເອົາຊະນະທັງສອງຢ່ າງບາບແລະຄວາມຕາຍ. ໃນເວລາທ່ີ ລາວໄດ້ ກັບມາຢູ ່ ບົນໂລກອີກຄ້ັ ງ,
ຄວາມຕາຍຈະຖືກຍົກຂ້ຶ ນມາແລະຖືກຕັດສິນ.
ບັນດາຜູ້ ທ່ີ ຊ່ື ສັດກັບພຣະອົງຈະໄດ້ ຮັບພອນທ່ີ ມີຊີວິດນິລັນດອນໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. (ເບ່ິ ງ ຕິໂມທຽວ
໑:໑໐ ໑ ໂກຣິນໂທ໑໕: ໒໑-໒໓; ດານີເອນ ໑໒: ໒-໓; ໂຢຮັນ ໕: ໒໘-໒໙; ມັດທາຍ ໒໕: ໓໑-໓໔).
(ທ່ ານຈະພົບເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບຜູ້ ຊາຍໃນຫມວດທ່ີ ໑໒)
໔. ນະຮົກ
໔-໑. ນະຮົກແມ່ ນຫຍັງ?

ກ. ຄໍາວ່ າ "ນະຮົກ"

ໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່ ຂອງໃນພະຄໍາພີອັງກິດລວມເອົາທັງສອງຄໍາສັບທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນໃນຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບ:
ເຮດິດຣແລະເຈເຮນນາ.
ໃນຫຼາຍໆເຫ້ັ ຼ ມຂອງພະຄໍາພີເອເຊຍສອງຄໍາສັບເຫົ່ ຼ ານ້ີ ແມ່ ນໄດ້ ແປຢ່ າງຊັດເຈນກ່ ວາໃນຄໍາພີໄບເບິນພາສາອັງກິ
ດ. ສອງຄໍາເຫົ່ ຼ ານີ້ "ນະຮົກ" ມີຂື້ນໃນຊ່ ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ:
ຄໍາເຮດິດຣເກີດຂື້ນຈົນຮອດຕອນການກັບຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ,
ເກເຮນນາແມ່ ນໄດ້ ເກີດຂື້ນຫັ ຼ ງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ ກັບຄືນແລ້ ວ (ປຽບທຽບ ເຮດິດຣ ໃນພຣະນິມິດ໑: ໘
ແລະເຈເຮນນາໃນລູ ກາ ໑໒: ໕).
໔-໒. ເຮດິດຣແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ໃນຂໍ້ຄວາມສ່ ວນຫຼາຍບ່ ອນທີ່ມີຄໍາວ່ າ "ນະຮົກ" ເກີດຂຶ້ນໃນພາສາອັງກິດ, ຄໍາດັ່ງເດີມແມ່ ນ "ເຮດິດຣ"
ຊຶ່ງເປັນພຽງແຕ່ ອີກຊື່ຫນຶ່ງສໍາລັບບ່ ອນຝັງສົບຄົນ.
ມັນໄດ້ ຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການກະທໍາໃນພຣະຄໍາພີເກົ່າໃຫ້ ກັບບ່ ອນຝັງສົບ "ເຊໂອນ"

ເມ່ື ອໄດ້ ກ່າວໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່ . ບໍ່ມີຄວາມຮູ ້ ຫື ຼ ກິດຈະກໍາໃນ "ເຮດິດຣ" ຫື ຼ "ເຊໂອນ" ບ່ ອນຝັງສົບ. (ເບ່ິ ງ
ປັນຍາຈານ ໙: ໕,໑໐, ເອເຊກຽນ ໓໒: ໒໗-໒໙; ມັດທາຍ ໑໑:໒໓; ໑໖:໑໘).
໔-໓. ໃຜຈະລົງນະຮົກ?
ທຸ ກຄົນ, ດີຫື ຼ ບໍ່ດີ, ທ່ີ ຈະນອນຈົນຟື້ນຄືນຊີວິດ. ໃນເວລາທ່ີ ພຣະເຢຊູໄດ້ ຖືກຝັງໄວ້ ພຣະອົງໄດ້ ຖືກວາງໄວ້ ໃນ
"ນະຮົກ" (ເຮດິດຣ), ແລະເວລາທ່ີ ພຣະອົງໄດ້ ຟື້ນຂື້ນມາຈາກຄວາມຕາຍພຣະອົງໄດ້ ອອກມາຈາກ "ນະຮົກ"
(ເຮດິດຣ). (ເບ່ິ ງ ກິດຈະການ ໒: ໒໗-໓໑).
໔-໔. "ໄຟນະຮົກ" ແມ່ ນຫຍັງ?
ພຣະຄໍາພີໃຫມ່ ໄດ້ ຖືກຂຽນຄ້ັ ງທໍາອິດໃນກເຣັກ;
ແລະຄໍາກເຣັກທ່ີ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູໃຊ້ ເວລາທ່ີ ເຂົາໄດ້ ກ່າວເຖິງ "ໄຟນະຮົກ" ແມ່ ນ "ໄຟຂອງ
ເຈເຮນນາ" (ເບ່ິ ງ ມັດທາຍ ໑໐:໒໘; ຢາໂກໂບ ໓: ໖).
໔-໕. ເຈເຮນນາແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ທ່ີ ຈິງແລ້ ວນ້ີ ແມ່ ນຊ່ື ຂອງສະຖານທ່ີ ບົນໂລກ.
ຫຸ ບເຂົາຂອງຮິນໂນຫລືເຈເຮນນາເປັນສະຖານທ່ີ ຈິງຢູ ່ ທາງດ້ ານທິດຕາເວັນຕົກສ່ ຽງໃຕ້ ຂອງເຢຣູ ຊາເລັມ.
ໃນພຣະຄໍາພີເກ່ົ າອີດສະແລວເລຣໄດ້ ເສຍສະລະເດັກນ້ ອຍຂອງເຂົາເຈ້ົ າໃນໄຟນ້ັ ນ (ເຢເຣມີ ໓໒:໓໕).
ໃນເວລາຕ່ໍ ມາມັນແມ່ ນບ່ ອນທ່ີ ຂ້ີ ເຫຍ້ື ອຂອງເຢຣູ ຊາເລັມທ່ີ ໄດ້ ຖືກທໍາລາຍໂດຍໄຟທ່ີ ບ່ໍ ເຄີຍໄດ້ ອອກ.
ດ່ັ ງນ້ັ ນໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່ ວ່ າມັນໄດ້ ຖືກນໍາໃຊ້ ເປັນຕົວແທນຂອງໄຟທ່ີ ຊ່ົ ວຮ້ າຍຈະຖືກທໍາລາຍຢ່ າງສົມບູ ນແລະຖ

າວອນຄືກັບໄຟຂອງເຈເຮນນາທ່ີ ທໍາລາຍຂ້ີ ເຫຍື້ອຂອງເຢຣູ ຊາເລັມ.
ໃນເວລາທ່ີ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູໃຊ້ ຄໍາວ່ າ "ເຈເຮນນາ", ພຣະອົງໄດ້ ນໍາໃຊ້ ປະເພດຂອງຄໍາອຸ ປະມາ,

ແຕ່ ມັນຍັງບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ທ່ີ ໄຟຕັດສິນຂອງມື້ທ່ີ ຜ່ ານມາໄດ້ ອະທິບາຍໃນພຣະຄໍາພີເກົ່າແລະໃຫມ່ ຈະມາແທ
ນຕົວອັກສອນທີ່ວ່ າຫຸ ບເຂົາຂອງເຈເຮນນາໄດ້ . ( ເບິ່ງ ເອຊາຢາ ໖໖:໒໔ ຍົກມາຈາກ ມາຣະໂກ ໙:໔໔,
໔໖, ໔໘; ໒ ເທຊະໂລນິກ ໑: ໘-໙)
໕. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ຜູ້ ຊ່ ວຍໃຫ້ ຢູ ່ ລອດ
໕-໑. ພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ ນໃຜ?
ກ. ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພະບຸ ດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງບໍ່ມີພຣະບິດາເປັນມະນຸ ດ,
ແຕ່ ໄດ້ ຮັບການຕັ້ງຄັນໃນເວລາທີ່ຮັບອໍານາດຈາກພຣະເຈົ້າ, ເອີ້ນວ່ າພຣະວິນຍານບໍລິສຸ ດ,
ເກີດຂື້ນຢ່ າງມະຫັນສະຈັນກັບມາດາຂອງພຣະອົງ, ຜູ້ ທີ່ບໍລິສຸ ດ. (ເບິ່ງ ລູ ກາ ໑:໓໒, ໓໕; ມັດທາຍ ໑: ໒໐໒໕; ມັດທາຍ ໓:໑໗; ໂຢຮັນ ໑:໔໙; ໂຢຮັນ ໑໐:໓໖).
ຂ. ຢ່ າງໃດກໍຕາມ, ພຣະອົງຄົງຫຍັງເປັນມະນຸ ດຜູ້ ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ ຂ້ຶ ນ, ຮູ ້ ຫິວເຂົ້າ, ຫິວນໍ້າ, ຮ້ ອງໄຫ້ ,
ທຸ ກທໍລະມານແລະເສຍຊີວິດຄືມະນຸ ດອື່ນໆ. (ເບິ່ງ ເຮັບເຣີ ໒:໑໑; ລູ ກາ ໒:໕໒; ເອຊາຢາ ໕໓: ໓; ໂຢຮັນ
໑໑:໓໕; ໂຢຮັນ ໑໙:໓໓).
໕.໒ ວຽກຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸ ດຂອງພຣະເຈ້ົ າແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ພຣະເຈ້ົ າຜູ້ ຊົງອໍານາດ,
ເພ່ື ອເປີດເຜີຍພຣະບິດາຂອງພະອົງໃຫ້ ກັບໂລກດ້ ອຍວິທີການທ່ີ ຜູ້ ຊາຍສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ . (ເບ່ິ ງ ໂຢຮັນ ໑:
໑, ໘; ໂຢຮັນ ໑໒:໔໕; ໂຢຮັນ ໑໔: ໙; ໂຢຮັນ ໑໗: ໖, ໒໖).
ຂ. ເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ ເຫັນຄຸນນະພາບອັນຮຸ ່ ງໂລດຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ - ຄວາມບໍລິສຸດ,
ຄວາມຊອບທໍາແລະຄວາມຮັກ. (ເບ່ິ ງໂຢຮັນ ໑: ໑໔-໔໑; ໂຣມ ໓: ໒໔-໒໖).
ຄ. ເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຊາຍຮູ ້ ຄວາມຫມາຍທັງຫມົດການບໍລິການຄົນຄຣິດສະຕຽນແລະການເຊ່ື ອຟັງ. (ເບ່ິ ງ ລູ ກາ
໒໒:໔໒; ໂຢຮັນ ໕:໓໐; ໘:໒໙).
ງ. ເພ່ື ອຈະປະກາດຂ່ າວທ່ີ ປະເສີດ. (ເບ່ິ ງ ລູ ກາ ໔:໑໘; ໙: ໖ ແລະ ໒໐: ໑).
ຈ. ການເສຍຊີວິດສໍາລັບພວກເຮົາ. (ເບ່ິ ງໂຢຮັນ ໑໐:໑໑, ໑໕; ກິດຈະການ ໒:໒໓).
ສ. ເພ່ື ອພາພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ່ພຣະເຈ້ົ າ. (ເບ່ິ ງ ເອເຟໂຊ ໒:໑໖; ໂຣມ ໕:໑໐; ໂຢຮັນ ໑໔: ໖).
໕.໓. ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູຈະພາພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ ່ ພຣະເຈ້ົ າໄດ້ ແນວໃດ?

ກ. ພວກເຮົາມີຄວາມຄ້ າຍຄືເດັກນ້ ອຍຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ແລ່ ນຫນີຈາກພໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກເຮົາໄດ້ ແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າໂດຍບາບຂອງພວກເຮົາ.
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູສາມາດເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ່ພຣະເຈົ້າໂດຍຊີວິດທ່ີ ສົມບູ ນແບບຂອງພຣະອົງ
ແລະການທີ່ພຣະອົງເຕັມໃຈເສຍຊີວິດ. ເພາະວ່ າພຣະອົງໄດ້ ເກີດມາຈາກນາງມາຣີ, ພຣະເຢຊູແມ່ ນມະນຸ ດ,
ແຕ່ ເນື່ອງຈາກວ່ າພຣະອົງໄດ້ ເກີດໂດຍອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸ ດ, ພຣະອົງເປັນພຣະບຸ ດຂອງພຣະເຈົ້າ.
(ເບິ່ງ ເຮັບເຣີ ໒:໑໔; ເຮັບເຣີ ໒: ໑໗-໑໘).
ຂ. ດ່ັ ງນັ້ນ,
ພຣະອົງຈຶ່ງເປັນໄດ້ ທັງສອງຜູ້ ຕາງຫນ້ າຂອງພຣະເຈົ້າກັບພວກເຮົາແລະຕາງຫນ້ າຂອງພວກເຮົາເມື່ອຢູ ່ ຕໍ່ຫນ້ າ
ພຣະເຈົ້າ. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ ເອີ້ນພະອົງວ່ າ "ມິດິເອເຕີ" (ຄໍານີ້ຫມາຍຄວາມວ່ າ "ຄົນກາງ"),
ລະຫວ່ າງພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ ຊາຍ. ການທ່ີ ເປັນຜູ້ ຊາຍ,

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ ຖືກທົດສອບຄືກັບພວກເຮົາ;
ແຕ່ ບໍ່ເຫມືອນພວກເຮົາພຣະອົງເອົາຊະນະບາບໄດ້ ຢູ່ສະເຫມີ.
ພຣະອົງໄດ້ ເຊື່ອຟັງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸ ກສິ່ງທຸ ກຢ່ າງ,
ແລະໂດຍສະເພາະໃນການອົດທົນຈາກກາງແຂນແລະການເສຍການເສຍສະລະຊີວິດເພື່ອບາບຂອງພວກເຮົາ.
(ເບິ່ງ ໑ ຕິໂມທຽວ ໒: ໕; ເຮັບເຣີ ໔: ໑໕-໑໖)
ງ. ເມ່ື ອພວກເຮົາເຊື່ອໃນການເຮັດວຽກນີ້ຂອງພຣະຄຣິດຢ່ າງແທ້ ຈິງ,
ແລະຄວນສະແດງໃຫ້ ເຫັນໂດຍການລ້ າງບາບ (ເບິ່ງພາກທີ ໑໘),

ພຣະເຈ້ົ າຈະໃຫ້ ອະໄພບາບຂອງພວກເຮົາແລະຮັບພວກເຮົາເປັນລູກໆຂອງພຣະອົງ. (໒ ໂກຣິນໂທ ໕:໒໑;
ໂຣມ ໘: ໒-໔).
໖. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການຟ້ື ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງ
໖.໑. ຫັ ຼ ງຈາກທີ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູໄດ້ ເສຍຊີວິດ, ເກີດຫຍັງຂ້ຶ ນກັບພຣະອົງ?
ກ. ພຣະອົງໄດ້ ຖືກຝັງໄວ້ ,

ແຕ່ ໃນມື້ທີສາມພຣະເຈົ້າໄດ້ ປຸ ກພຣະອົງຂື້ນຈາກຄວາມຕາຍເພື່ອດໍາລົງຊີວິດຕະຫຼອດໄປ. (ເບ່ິ ງມັດທາຍ ໒໗:
໕໗-໖໐; ມັດທາຍ ໒໘: ໑-໗; ລູ ກາ 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. ເປັນຫຍັງການຟ້ື ນຄືນຊີວິດຈຶ່ງເກີດຂ້ຶ ນ?
ກ. ເພາະວ່ າພຣະອົງແມ່ ນບໍ່ມີບາບ, ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ ຮັບຄວາມຕາຍ - "ຄ່ າຈ້ າງຂອງບາບ",
ຕາມທ່ີ ພຣະຄໍາພີໄດ້ ເອ້ີ ນມັນ. ດ່ັ ງນ້ັ ນພຣະເຈົ້າຈ່ຶ ງໄດ້ ປຸ ກພຣະອົງຂື້ນຈາກຄວາມຕາຍ. (ເບ່ິ ງ ໂຣມ ໖:໒໓;
ກິດຈະການ ໒:໒໔; ຟີລິບປອຍ ໒: ໘)

ຂ. ໂດຍການປຸ ກພຣະເຢຊູຈາກຄວາມຕາຍ,
ພະເຈົ້າສະແດງໃຫ້ ເຫັນທັງຫມົດວ່ າຄົນທ່ີ ໄດ້ ເຮັດຕາມພຣະເຢຊູຢ່ າງແທ້ ຈ່ິ ງຈະໄດ້ ຮັບປະທານລາງວັນໃຫ້ ແນວໃ
ດ.

ຖ້ າຫາກວ່ າພວກເຮົາສັດທາໃນພຣະຄຣິດແລະຖ້ າຫາກວ່ າພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ສຸ ດທີ່ຈະເຊື່ອຟັງແລະປະຕິບັດ
ຕາມພຣະອົງ, ພວກເຮົາ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈະໄດ້ ຮັບການປຸ ກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍໃນວັນສຸດທ້ າຍ (ເບິ່ງພາກ
໑໒). (ເບິ່ງ ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໕: ໒໑-໒໓; ໒ ໂກຣິນໂທ ໔:໑໔).
໗. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການຂ້ື ນສູ ່ ສະຫັວນຂອງພຣະອົງ
໗.໑. ເປັນຫຍັງພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູຈຶ່ງໄດ້ ໄປສູ ່ ສະຫວັນ?
ກ. ສ່ີ ສິບມື້ຫັ ຼ ງຈາກການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງຈາກຄວາມຕາຍ,
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູໄດ້ ຖືກເອີ້ນຂື້ນໄປປະທັບຢູ ່ ສະຫວັນ.

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ ພຣະອົງດີກ່ ວາຜູ້ ຊາຍອື່ນໆຫຼາຍເທົ່າ, ດີຫຼາຍກ່ ວາເທວະດາໃດໆ ເປັນທີ່ສອງຂອງຜູ້ ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານທັງຫມົດ, ຖັດຈາກພຣະເຈົ້າພຣະອົງເອງ. (ເບິ່ງ ເຮັບເຣີ ໑: ໓-໔;
ຟີລິບປອຍ ໒: ໙-໑໐; ພຣະນິມິດ໕: ໑໒-໑໓).
ຂ. ປັດຈຸ ບັນມີພຽງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ ນປະໂລຫິດທີ່ແທ້ ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ,
ທັງເປັນຜູ້ ທີ່ຍາກໃຫ້ ຄໍາອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໃຫ້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ ຍິນ.
ພຣະອົງຍັງໄດ້ ອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ ພວກເຮົາອີກ. (ເບ່ິ ງ ໂຣມ ໘:໓໔; ເຮັບເຣີ ໔: ໑໔-໑໕; ເຮັບເຣີ ໗:
໒໔-໒໗).
ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ການກັບຄືນສູ ່ ໂລກຂອງພຣະອົງ
໘.໑ ພວກເຮົາຮູ ້ ໄດ້ ແນວໃດວ່ າພຣະເຢຊູຄຣິດຈະກັບຄືນສູ ່ ໂລກ?
ກ. ພຣະເຈ້ົ າໄດ້ ສັນຍາໄວ້ ໃນພຣະຄໍາພີເຫັ້ ຼ ມເກົ່າ. (ເບ່ິ ງເພງສັນລະເສີນ ໑໑໐: ໑-໒; ດານີເອນ ໗: ໑໓໑໔).
ຂ. ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າເຍຊູໄດ້ ສັນຍາໃຫ້ ສາວົກຂອງຕົນວ່ າພຣະອົງຈະກັບຄືນມາ. (ເບ່ິ ງມັດທາຍ ໑໖:໒໗;
ພຣະນິມິດ໒໒:໑໒).
ຄ.
ເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ສັນຍາໄວ້ ກັບພວກສາວົກວ່ າພຣະເຢຊູຈະມາອີກເທື່ອຫນ່ຶ ງໃນວິທີການດຽວກັນກັບພ
ຣະອົງຂຶ້ນໄປ. (ເບິ່ງກິດຈະການ ໑:໑໑).
ງ. ອັກຄະສາວົກໄດ້ ສອນກ່ ຽວກັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະຄຣິດ. (ເບ່ິ ງ ກິດຈະການ ໓: ໒໐-໒໑; ໑
ເທຊະໂລນີກ ໔:໑໖).

໘.໒. ເມ່ື ອໃດພຣະອົງຈະກັບມາ?
ກ. ບ່ໍ ມີໃຜຮູ້ໄດ້ ວ່າຊົ່ວໂມງໃດຫື ຼ ມື້ໃດ. (ມາຣະໂກ ໑໓:໓໒). ແຕ່ ພຣະເຢຊູຈະມາໃນເວລາທ່ີ ພຣະເຈົ້າກໍານົດ;
ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ ນ້ີ . (ເບ່ິ ງ ກິດຈະການ ໑໗:໓໑; ໂຣມ ໒: ໖,໑໖).
໘.໓. ມີສັນຍານໃດໆທ່ີ ບົນບອກວ່ າພຣະເຍຊູອາດຈະກັບມາໄວໆນ້ີ ?
ກ. ຊາວຢິວໄດ້ ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ ນດິນຂອງອິດສະຣາເອນ,
ແລະເຢຣູ ຊາເລັມແມ່ ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ ວພາຍໃຕ້ ກົດລະບຽບຂອງຄົນຕ່ າງຊາດ. (ລູ ກາ ໒໑:໒໔).
ຂ. ມີບັນຫາ, ຄວາມຢ້ ານກົວແລະຄວາມຊົ່ວຮ້ າຍໃນໂລກມີຢູ ່ ຫຼວງຫຼາຍ. (ລູ ກາ ໒໑: ໒໕-໒໖).
(ເບ່ິ ງມັດທາຍ ໒໔: ໓໖-໔໑; ໒ ຕິໂມທຽວ ໓: ໑-໔; ເອເຊກຽນ ໓໗: ໒໑-໒໘).
ຄ. ຮ້ ອຍປີກ່ ອນຫນ້ ານ້ີ ຕອນທ່ີ ຊາດຂອງອິດສະຣາເອນຍັງບ່ໍ ທັນມີ.

ດິນແດນຂອງອິດສະຣາເອນຍັງແມ່ ນອານານິຄົມຕວກກີຢູ ່ . ຊາວອາຫລັບຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍອາໃສຢູ ່ ທ່ີ ນ້ັ ນ,
ແຕ່ ມີພຽງຊາວຢິວບ່ໍ ເທ່ົ າໃດພັນທ່ີ ໄດ້ ອາໃສຢູ ່ ທ່ີ ນ້ັ ນ. ທຸ ກມ້ື ນ້ີ . ອິດສະຣາເອນເປັນປະເທດທ່ີ ເຂ້ັ ມແຂງ,
ກັບປະຊາກອນຢິວເກືອບສາມລ້ ານຄົນອາໃສຢູ ່ .
ນ້ີ ເປັນສັນຍານທ່ີ ຈະແຈ້ ງທ່ີ ສຸ ດບົນບອກວ່ າອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົ າແມ່ ນຢູ ່ ໃກ້ ແລ້ ວ. (ເບ່ິ ງ ເຢເຣມີ ໓໐: ໓,
໒໑-໒໔; ເອເຊກຽນ ໓໖: ໒໔-໒໘, ໓໗: ໒໑-໒໘).
໙. ພຣະເຢຊູຄຣິດ - ມະຫາກະສັດໃນອະນາຄົດ
໙.໑ ພຣະເຢຊູຄລິດໄດ້ ເກີດມາເພ່ື ອຈະເປັນກະສັດບໍ?
ກ. ແມ່ ນ. ພຣະເຍຊູໄດ້ ເກີດເພ່ື ອເປັນ "ກະສັດຂອງຊາດຢິວ". ໃນການທົດສອບກ່ ອນພາຍເລທ,
ພຣະອົງໄດ້ ອ້າງວ່ າພຣະອົງເປັນກະສັດ, ແລະໃນເວລາທ່ີ ພຣະອົງເສຍຊີວິດ,
ໄດ້ ເອ້ີ ນຍົດສັກຂອງພຣະອົງເຫນືອກ່ ວາສ່ິ ງໃດວ່ າ" ພຣະເຢຊູຂອງຊາວນາຊາເລດ, ກະສັດຂອງຊາດຢິວ ".
ພຣະອົງຈະເປັນກະສັດຂອງບັນດາກະສັດ. (ເບ່ິ ງ ມັດທາຍ ໒: ໒; ໂຢຮັນ ໑໘:໓໗; ໂຢຮັນ ໑໙:໑໙;
ເພງສັນລະເສີນ ໗໒:໑໑; ພຣະນິມິດ໑໙:໑໖).
໙.໒ ເມ່ື ອໃດທ່ີ ພຣະເຢຊູເລ່ີ ມຕ້ົ ນປົກຄອງຊາວຢິວທັງຫມົດ?
ກ. ເມ່ື ອເວລາທ່ີ ພຣະອົງກັບມາອີກຄ້ັ ງ. (ເບ່ິ ງ ມັດທາຍ ໑໙:໒໘; ລູ ກາ ໑໙: ໑໑-໑໒, ໑໕).
໙.໓ ບ່ ອນໃດທ່ີ ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະໄດ້ ປົກຄອງ?
ກ. ພຣະອົງຈະນ່ັ ງເທິງບັນລັງຂອງດາວິດໃນເຢຣູ ຊາເລັມ. (ເບ່ິ ງ ລູ ກາ ໑:໓໒; ເອຊາຢາ ໙: ໖-໗; ມັດທາຍ
໕:໓໕; ຊາຂາຣີຢາ ໖: ໑໒-໑໓).

໙.໔ ກົດລະບຽບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະປົກຄອງພຽງແຕ່ ຊາວຢິວບໍ?
ກ. ບ່ໍ . ອິດສະຣາເອນເປັນພຽງປະເທດທໍາອິດທ່ີ ພະອົງປົກຄອງ,
ແຕ່ ພຣະອົງຈະປົກຄອງທົ່ວທຸ ກປະເທດໃນໂລກ. (ເບ່ິ ງ ເຢເຣມີ ໒໓: ໕-໖; ເພງສັນລະເສີນ ໗໒: ໘;
ເອຊາຢາ ໒:໓໔; ຊາຂາຣີຢາ ໑໔: ໙).
໑໐. ອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົ າ
໑໐.໑ ພຣະເຈ້ົ າເຄີຍມີອານາຈັກຢູ ່ ບົນໂລກນ້ີ ກ່ ອນບໍ?
ກ. ແມ່ ນ. ອານາຈັກຂອງອິດສະຣາເອນໄດ້ ເອ້ີ ນວ່ າອານາຈັກຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ.
ເມື່ອໃດທ່ີ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູໄດ້ ກັບຄືນມາພຣະອົງຈະສ້ າງຕ້ັ ງອານາຈັກຊາວອິດສະຣາເອນນ້ີ ອີກຄ້ັ ງ,

ແຕ່ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີ ຈະມາເຖິງນ້ີ ຈະເປັນອານາຈັກທ່ີ ກ້ ວາງໄກ,
ເປັນອານາຈັກທ່ີ ກ້ ວາງໄກກວ່ າຂອງອານາຈັກບູ ຮານຂອງອິດສະຣາເອນ. (ເບ່ິ ງ ໑ ພົງສາວະດານ ໒໘: ໕; ໒
ພົງສາວະດານ ໑໓: ໘; ເອເຊກຽນ ໒໑: ໒໕-໒໗; ລູ ກາ ໑: ໓໒-໓໓).
໑໐.໒ ຜູ້ ທ່ີ ຈະດໍາລົງຊີວິດໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົ າ?
ກ. ຖ້ າຫາກວ່ າພວກເຮົາເຊ່ື ອໃນຄໍາຫມ້ັ ນສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົ າແລະເຊ່ື ອຟັງພຣະອົງ,
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູຈະເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາເປັນອະມະຕະເມ່ື ອພຣະອົງກັບມາອີກຄ້ັ ງ.
ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນພວກເຮົາຈະຊ່ ວຍພະເຍຊູປົກຄອງອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.

ມະນຸ ດທໍາມະດາທ່ີ ມີເນ້ື ອຫນັງແລະເລືອດເນ້ື ອຈະຢູ ່ ລອດເວລາທ່ີ ໂລກມີບັນຫາໃນວາລະສຸດທ້ າຍ,
ແລະພວກເຂົາເຈ້ົ າຍັງຈະດໍາລົງຊີວິດໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົ າ.
ຜູ້ ປົກຄອງອະມະຕະຈະສອນເຂົາເຈ້ົ າດ້ ວຍທິດທາງຂອງພຣະເຈ້ົ າ. (ເບ່ິ ງ ມັດທາຍ ໑໙: ໒໗-໒໙; ລູ ກາ ໑໙:
໑໕-໑໙; ພຣະນິມິດ໕:໑໐; ພຣະນິມິດ໒໐: ໖; ເອຊາຢາ ໖໕: ໒໐-໒໒; ຊາຂາຣີຢາ ໑໔: ໑໖-໑໘).
໑໐.໓ ຊີວິດຈະເປັນແນວໃດໃນອານາຈັກຂອງພະເຈ້ົ າ?
ກ.
ປະຊາຊົນທ່ີ ມີເນ້ື ອຫນັງແລະເລືອດເນ້ື ອບົນໂລກຈະໃຊ້ ດິນປູ ກຝັງແລະການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈ້ົ າຈະສະຫນຸ ກສ
ະຫນານແລະຈະເລີນຮຸ ່ ງເຮືອງ.
ພວກເຂົາຈະນະມັດສະການພຣະເຈົ້າທ່ີ ແທ້ ຈິງແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.
ພຣະເຈ້ົ າຈະໃຫ້ ຄວາມສຸ ກແກ່ ພວກເຂົາແລະປ່ິ ນປົວພະຍາດຂອງເຂົາເຈ້ົ າ.
ສົງຄາມແລະຄວາມກຽດຊັງຈະໄດ້ ຮັບການຫ້ າມ.
ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນເປັນເວລາຍາວນານຈະມີການຟ້ື ນຄືນຊີວິດແລະການພິພາກສາຄ້ັ ງສຸດທ້ າຍ.

ຜູ້ ທ່ີ ເຊື່ອຖືຈະເປັນອະມະຕະ. (ເບ່ິ ງ ເອຊາຢາ ໒:໓໔; ເອຊາຢາ ໑໑: ໑-໙; ເອຊາຢາ ໓໕ ເພງສັນລະເສີນ
໗໒ ໑ ໂກລິນໂທ ໑໕:໒໔, ໒໘; ພຣະນິມິດ໒໐: ໑໒-໑໘; ໒໑: ໔).
໑໐.໔ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົ າຈະຖືກສ້ າງຕ້ັ ງຂ້ຶ ນໃນປັດຈຸບັນບໍ?
ກ. ອານາຈັກຂອງໂລກນ້ີ ຈະບໍ່ກາຍເປັນອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າຈົນກ່ ວາພຣະເຢຊູຈະກັບຄືນມາສູ່ໂລກ.
(ເບ່ິ ງດານີເອນ ໒:໔໔; ດານີເອນ ໗:໒໗; ພຣະນິມິດ໑໑: ໑໕-໑໘).

ແຕ່ ພຣະເຈົ້າຍັງປົກຄອງເລື່ອງການສ້ າງແລະທຸ ລະການຂອງບັນດາຊາດຕ່ າງໆທັງຫມົດ (ເບ່ິ ງເພງສັນລະເສີນ
໑໐໔: ໑ ແລະ ດານີເອນ ໔:໑໗).
ຂ. ຕະຫຼອດອາຍຸ ການທ່ີ ພຣະອົງໄດ້ ເອ້ີ ນວ່ າຜູ້ ຊາຍແລະຜູ້ ຍິງທ່ີ ຂ້ື ນກັບລາດຊະວົງຂອງອານາຈັກທ່ີ ຈະມາເຖີງນ້ີ .
(ເບ່ິ ງກິດຈະການ ໑໕:໑໔; ໑ ເປໂຕ ໒: ໙; ພຣະນິມິດ໑: ໖). ຄົນດ່ັ ງກ່ າວຕ້ ອງຍອມຮັບ,

ເຊ່ື ອແລະຟັງຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົ າແລະໂດຍການລ້ າງບາບເພ່ື ອສ່ົ ງໄປຫາພຣະເຈ້ົ າ
ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດເໝືອນດັ່ງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ.
ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ ອງສັດທາໃນພຣະຄຣິດເຫມືອນພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າທ່ີ ຢູ ່ ໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາ. (ເບ່ິ ງ ໑
ເປໂຕ ໓:໑໕ RV).
ດ້ ວຍເຫດນ້ີ ແກນຂອງຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກສ້ າງຕ້ັ ງຂ້ຶ ນເມື່ອມີຄວາມພ້ ອມພຽງໃຈກັນເມື່ອມື້ການ
ກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ.
໑໑. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ ແລະ ຄໍາສັນຢາ
໑໑-໑. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູແມ່ ນຫຍງ?
ກ. "ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ" ໃນຄໍາພາສາອັງກິດທີ່ເກົ່າແກ່ ມີຄວາມຫມາຍ "ຂ່ າວດີ".
ມັນເປັນຂ່ າວທີ່ດີກ່ ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະເຮັດແນວໃດພວກເຮົາສາມາດຈຶ່ງສາມາດລອດໃນອານາຈັກ. (ເບ່ິ ງລູ ກາ ໘: ໑ ມາຣະໂກ ໑:໑໔;
ມັດທາຍ ໔:໑໗ ແລະ ໒໓; ໂຣມ ໑:໑໖).
໑໑-໒. ພຣະເຍຊູເປັນຄົນທໍ າອິດທີ່ໄດ້ ສອນຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ?
ກ. ບ່ໍ ແມ່ ນ. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູໄດ້ ຖືກສອນກັບອັບຣາຮາມ, ຜູ້ ທີ່ອາໄສຢູ ່ ປະມານ ໒,໐໐໐
ປີກ່ ອນພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ເບິ່ງ ຄາລາເຕຍ ໓: ໘).
ຂ. ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູແມ່ ນ"ຄໍາສັນຍາທ່ີ ເຮັດກັບບັນພະບຸ ລຸ ດ". (ກິດຈະການ ໑໓:໓໒).
໑໑-໓. ພະເຈ້ົ າໄດ້ ສັນຍາຫຍັງກັບອັບຣາຮາມ?
ກ. ພຣະອົງໄດ້ ໃຫ້ ໄດ້ ຂ່າວດີກັບເຂົາກ່ ຽວກັບຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ. (ເບ່ິ ງ ຄາລາເຕຍ ໓: ໘).

ຂ. ພຣະອົງໄດ້ ກ່ າວຕໍ່ອັບຣາຮາມວ່ າລາວຈະເປັນພໍ່ຂອງປະເທດຊາດທ່ີ ຍ່ິ ງໃຫຍ່ ,

ຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍແລະຂອງບັນດາກະສັດ. ແລະຈະເປັນແຫຼ່ງຂອງພອນທ່ີ ຍ່ິ ງໃຫຍ່ .
(ເບ່ິ ງປະຖົມມະການ ໑໒: ໒; ໑໓:໑໖; ໑໗: ໔, ໖).
ຄ. ພຣະອົງໄດ້ ສັນຍາວ່ າປະເທດທັງຫມົດຈະໄດ້ ຮັບພອນໂດຍອັບຣາຮາມແລະທັງເຊື້ອສາຍຂອງລາວ.
(ເບ່ິ ງປະຖົມມະການ ໑໒: ໓; ໒໒: ໑໗-໑໘).
ງ.
ພຣະອົງໄດ້ ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບອັບຣາຮາມດ້ ວຍເຫດນ້ີ ລາວຈະໄດ້ ສືບທອດແຜນດິນຂອງການາອານໄດ້ ຕະຫຼ
ອດໄປໂດຍການຟື້ນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. (ເບິ່ງປະຖົມມະການ ໑໓: ໑໔-໑໗; ໑໕: ໗, ໑໒, ໑໗; ໑໗:
໘; ກິດຈະການ ໗: ໕; ມາຣະໂກ ໑໒: ໒໖-໒໗; ເຮັບເຣີ ໑ ໑: ໘-໙, ໓໙, ໔໐).
ຈ. ທ່ ານສັນຍາວ່ າເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ (ພຣະຄຣິດ)

ຈະສືບທອດແຜນດິນຂອງການາອານໄດ້ ແລະເປັນກະສັດເຫນືອສັດຕູ ຂອງລາວທັງຫມົດ. (ເບ່ິ ງປະຖົມມະການ
໑໒: ໗; ໒໒:໑໗; ຄາລາເຕຍ ໓: ໘, ໑໖, ໒໙).
ສ. ຄໍາສັນຍາໄດ້ ຖືກປັບປຸ ງຄືນໃຫມ່ ກັບລູກຊາຍຂອງອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະຫລານຊາຍຂອງລາວ,
ຢາໂຄບ. (ເບ່ິ ງປະຖົມມະການ ໒໖: ໒-໔; ໒໘: ໑໓-໑໔).
໑໑-໔ ພະເຈ້ົ າໄດ້ ສັນຍາຫຍັງກັບກະສັດດາວິດ?
ກ. ວ່ າພຣະອົງຈະມີລູກຫລານທ່ີ ພຣະບິດາຈະເປັນພະເຈ້ົ າ. (ເບ່ິ ງ ໒ ຊາມູ ເອນ ໗: ໑໒-໑໕; ໑ ຂ່ າວຄາວ
໑໗: ໑໑-໑໒).
ຂ. ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົ າກັບດາວິດຈະໄດ້ ຮັບການສ້ າງຕ້ັ ງຂ້ຶ ນໃຫ້ ລູກຫລານຂອງລາວຄົນນ້ີ ,
ຄືພຣະຄຣິດ, (ກິດຈະການ ໒:໓໐), ຜູ້ ທ່ີ ຈະປົກຄອງຢູ ່ ເທິງບັນລັງຂອງດາວິດ (ເພງສັນລະເສີນ ໘໙:໒໘,
໓໔-໓໖; ໑໓໒: ໑໑).
ຄ. ພຣະຄຣິດຍັງຄົງຈະເປັນຜູ້ ຊ່ ວຍໃຫ້ ຢູ່ລອດທ່ີ ຖືກຕ້ ອງ (໒ ຊາມູ ເອນ ໒໓: ໓-໕)
ງ.
ລາດສະວົງນ້ັ ນຂອງເດວິດຈະເປັນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົ າແລະກັບພຣະຄຣິດທ່ີ ຈະສ້ າງພຣະວິຫານຂອງການໄ
ຫວ້ ໃນສີໂອນ (໑ ຂ່ າວຄາວ ໑໗:໑໐, ໑໒, ໑໖; ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໒:໒-໓ ແລ້ ວກ່ໍ ເບ່ິ ງ ເອຊາຢາ ໒: ໒໓).
໑໑-໕. ຍັງມີຄໍາຫມ້ັ ນສັນຍາອ່ື ນໆໃນພະຄໍາພີໄບເບິນອີກບໍ?

ກ. ແມ່ ນ. ຄໍາສັນຍາຄ້ັ ງທໍາອິດທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບພຣະຄຣິດເປັນຄໍາສັນຍາຂອງ "ເຊື້ອສາຍ"
ກັບອີຟຜູ້ ທ່ີ ຈະຊະນະເຫນືອກວ່ າ "ເຊື້ອສາຍ" ຂອງງູໄດ້ ; ບາບ (ປະຖົມມະການ ໓:໑໕; ເພງສັນລະເສີນ
໙໑:໑໓; ລູ ກາ ໑໐:໑໙).
ຂ. ນອກນ້ັ ນຍັງມີຄໍາສັນຍາທ່ີ ພຣະເຈົ້າໄດ້ ໃຫ້ ກະສັດໂນອາ, ວ່ າຈະບໍ່ທໍາລາຍໂລກອີກ (ປະຖົມມະການ ໘:໒໑;
໙: ໙-໑໗).
ຄ. ແລະສັນຍາໃຫ້ ກັບຟີເນຫັດ(ຈົດບັນຊີ ໒໕:໑໓).
ງ. ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ ເຮັດຄໍາຫມ້ັ ນສັນຍາກັບສາວົກຂອງພຣະອົງ (ມັດທາຍ ໑໙:໒໘), ເຮັດກັບໂຈນ(ລູ ກາ
໒໓:໔໓), ແລະຄົນອ່ື ນ.
ຈ. ທ້ າຍສຸດ, ຄໍາຫມ້ັ ນສັນຍາກ່ໍ ຍັງໃຊ້ ກັບພວກເຮົາ. (ເອເຟໂຊ ໓: ໖; ເຮັບເຣີ ໑໐:໓໖; ໑໑: ໓໙-໔໐;
ພຣະນິມິດ໒: ໗)
໑໒. ການຟ້ື ນຄືນຊີວິດ, ຄໍາຕັດສິນ ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ
໑໒-໑. ໂດຍຄໍາວ່ າການຟ້ື ນຄືນຊີວິດໃນຄໍາພີໄບເບິນຫມາຍຄວາມວ່ າແນວໃດ?
ກ. ຄົນຕາຍກັບມາມີຊີວິດອີກຄ້ັ ງ,
ຄືກັບພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູໃນເວລາທ່ີ ພຣະອົງໄດ້ ຟ້ື ນຂ້ຶ ນຈາກຄວາມຕາຍ. (ເບ່ິ ງພຣະນິມິດ໑: ໕;
ໂກໂລຊາຍ ໑:໑໘; ກິດຈະການ ໒໖:໒໓; ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໕:໒໐).
໑໒-໒. ການຟ້ື ນຄືນຊີວິດຈະເກີດຂ້ື ນເມ່ື ອໃດ?
ກ. ເມ່ື ອພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູໄດ້ ກັບຄືນສູ່ໂລກ. (ເບ່ິ ງ ໑ ເທຊະໂລນິກ ໔:໑໖; ໂຢຮັນ ໕: ໒໘-໒໙; ໑
ໂກຣິນໂທ ໑໕:໒໓).
໑໒-໓. ບັນດາຜູ້ ທ່ີ ອອກມາຈາກຫລຸ ມຝັງສົບຈະຖືກພິພາກສາບ່ໍ ?
ກ. ແມ່ ນ. ພວກເຮົາທຸ ກຄົນຄວນຈະຕ້ ອງປາກົດກ່ ອນທ່ີ ພຣະຄຣິດ, ຜູ້ ພິພາກສາທັງຫມົດທ່ີ ດີທ່ີ ສຸດ.
ພຣະອົງຈະຕັດສິນໃຈວ່ າຜູ້ ໃດທ່ີ ມີຄຸ ນຄ່ າກັບຊີວິດນິລັນດອນແລະຜູ້ ໃດທ່ີ ບ່ໍ ຄູ ່ ຄວນ. (ເບ່ິ ງໂຣມ ໑໔:໑໐; ໒
ໂກຣິນໂທ ໕:໑໐; ໑ ເປໂຕ ໔: ໖; ດານີເອນ ໑໒: ໒; ພຣະນິມິດ ໒໐: ໑໑-໑໕).
໑໒-໔.
ຈະແມ່ ນທຸ ກໆຄົນບໍທີ່ເຄີຍມີຊີວິດຢູ ່ ຈະໄດ້ ຮັບການຟ້ື ນຄືນຊີວິດຈາກຄວາມຕາຍແລະການພິພາກ
ສາໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ?

ກ. ມັນເປັນສິດທິຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຟື້ນຄືນຊີວິດໃຫ້ ກັບໃຜກໍຕາມທ່ີ ພຣະອົງຕ້ ອງການ,
ແຕ່ ພຣະຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ ເວົ້າພຽງແຕ່ ວ່ າ "ຈໍານວນຄົນທ່ີ ນອນຢູ ່ ໃຕ້ ດິນຈະເພ່ີ ມສູ ງຂ້ຶ ນ" (ດານີເອນ ໑໒: ໒)
ແລະຍັງມີບາງຈໍານວນ "ຈະບໍ່ເພ່ີ ມສູ ງຂ້ຶ ນ" (ເອຊາຢາ ໒໖:໑໔; ໔໓:໑໗ ).

ມັນເບ່ິ ງຄືວ່ າບັນດາຄົນທ່ີ ບໍ່ເຄີຍຮຽນກ່ ຽວກັບພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ ຮັບການປຸ ກຂ້ຶ ນມາພຽງແຕ່ ຈະທໍາລາຍ,
ໃນຂະນະທ່ີ ບັນດາພວກຄົນທ່ີ ໄດ້ ຍິນກ່ ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະຮູ້ວ່າພວກເຂົາຄວນຈະເຊື່ອຟັງພຣະຄຣິດຈະໄດ້ ຮັບກ
ານປຸ ກຂື້ນ. (ເບິ່ງ ໂຢຮັນ ໑໒:໔໘; ພຣະບັນຍັດສອງ ໑໘: ໑໘-໑໙; ມັດທາຍ ໒໕: ໑໔-໓໐; ໂຣມ
໒:໑໒).
໑໒-໕. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບບັນດາຜູ້ ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ ຖືກປຸ ກຂ້ຶ ນມາຄວາມຕາຍ?
ກ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີວັນຟື້ນຂຶ້ນຈາກຫລົມສົບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ ຈະຍັງຕາຍໄປຕະຫຼອດການ.
(ເບິ່ງເພງສັນລະເສີນ ໔໙:໒໐; ສຸ ພາສິດ ໒໑:໑໖; ເອຊາຢາ ໒໖:໑໔; ໔໓:໑໗).
໑໒-໖.
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶ ນກັບບັນດາຜູ້ ຄົນທ່ີ ຍັງມີຊີວິດຢູ ່ ຫັ ຼ ງການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູຄຣິ
ດ?
ກ.
ບັນດາຜູ້ ທີ່ຈະຕ້ ອງປະເຊີນກັບການພິພາກສາຈະໄດ້ ຮັບການລວບລວມໂດຍເທວະດາເພື່ອທີ່ຈະພົບພຣະຄຣິດ,
ຄືບັນດາຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບປຸ ກຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍເທົ່ານັ້ນ. ເທວະດາຈະເກັບກໍາບັນດາຜູ້ ເຊື່ອຖືຜ່ ານທາງອາກາດ,
ແຕ່ ອາກາດບໍ່ແມ່ ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງສຸ ດທ້ າຍ, ຄືການພິພາກສາຈະມີຂື້ນທີ່ໂລກ,
ແລະອານາຈັກກໍ່ຍັງຈະໄດ້ ຮັບການສ້ າງຕັ້ງຂຶ້ນບົນໂລກ. (ເບິ່ງ ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໕:໕໑; ໑ ເທຊະໂລນິກ ໔:
໑໖-໑໗; ມັດທາຍ ໒໕: ໓໑-໓໒).
໑໒-໗. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບບັນດາຜູ້ ຄົນທີ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູໄດ້ ຍອມຮັບຈາກການພິພາກສາ?
ກ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ ຮັບຊີວິດນິລັນດອນ, ຊຶ່ງພວກເຂົາຈະໄດ້ ໃຊ້ ບົນໂລກ, ໃນອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ.
(ເບິ່ງດານີເອນ ໑໒: ໓; ມັດທາຍ ໒໕:໒໐, ໒໑, ໓໔ ດານີເອນ ໗:໒໗; ພຣະນິມິດ ໕:໑໐; ມັດທາຍ ໕:
໕).
໑໒-໘. ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ ສັນຍາບໍວ່ າຊາວຄຣິດສະຕຽນຊື່ສັດແລ້ ວຈະໄດ້ ຂ້ື ນສະຫວັນ?
ກ. ບໍ. ດ່ັ ງທີ່ເຮົາໄດ້ ເຫັນ,

ພຣະຄໍາພີໄບເບິນພຽງແຕ່ ສັນຍາວ່ າບັນດາຜູ້ ຕິດຕາມທ່ີ ຊື່ສັດຂອງພະເຍຊູຈະດໍາລົງຊີວິດຕະຫຼອດໄປເທິງບົນໂລ
ກ. ຄໍາພີໄບເບິນຍັງເວົ້າອີກວ່ າບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະໄດ້ ໄປສະຫວັນ, ຍົກເວັ້ນພຣະເຢຊູ. (ເບິ່ງເພງສັນລະເສີນ ໑໑໕:
໑໖; ກິຈະການ ໒: ໓໔ ໂຢຮັນ ໓:໑໓).

ຫມາຍເຫດ:
ບາງຂໍ້ຄວາມຂອງພຣະຄໍາພີໄບເບິນແມ່ ນບາງຄ້ັ ງອາດຈະຄິດທ່ີ ຈະສອນວ່ າຊາວຄຣິສຕຽນໄດ້ ຮັບສັນຍາທ່ີ ໃຫ້ ຊີວິ
ດນິລັນດອນບົນສະຫວັນ.
ແຕ່ ພວກມັນສາມາດສະແດງອອກທັງຫມົດເພື່ອໃຫ້ ເຫັນດີກັບການສິດສອນຢູ ່ ສ່ວນທີ່ເຫື ຼ ອຂອງພຣະຄໍາພີ.
ສໍາລັບຕົວຢ່ າງ, "ເຮືອນຂອງພຣະບິດາຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ", ຂອງ ໂຢຮັນ ໑໔: ໒ ບໍ່ແມ່ ນຢູ ່ ໃນສະຫວັນ.
ເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ ນພຣະວິຫານ, ຄືກັບ ໂຢຮັນ ໒:໑໖ ທີ່ສະແດງໃຫ້ ເຫັນ.

ພຣະວິຫານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງຫມົດແມ່ ນພຣະວິຫານຝ່ າຍວິນຍານແລະຜູ້ ທີ່ເຊື່ອແມ່ ນຂະໄດ້ ດໍາລົງຊີວິດແບບກຸ່
ມໃນເຮືອນທີ່ດີທີ່ຢູ່ ໃນລະຫວ່ າງການກໍ່ສ້ າງ (ເບິ່ງ ໑ ເປໂຕ ໒: ໕).
ເພາະສະນັ້ນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຢູ ່ ບົນໂລກ, ແລະເພາະວ່ ານີ້ແມ່ ນພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ ກ່ າວ
(ໃນຂ້ໍ ຕໍ່ໄປ - ໂຢຮັນ ໑໔: ໓), "ຂ້ າພະເຈົ້າຈະມາອີກເທື່ອຫນຶ່ງແລະຮັບເຈົ້າດ້ ວຍຕົນເອງ".

໑໒-໙. ແມ່ ນຫຍັງທີ່ຈະເປັນຊະຕາກໍາຂອງຜູ້ ຄົນທີ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູໄດ້ ປະຕິເສດ?
ກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ ຍິນພຣະຄຣິດປະນາມພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາຈະເຫັນຄົນຊອບທໍາຈະ
ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຂອງພວກເຂົາແມ່ ນປິດໄວ້ .

ທ້ າຍທີ່ສຸດພວກເຂົາຈະໄດ້ ຮັບຄວາມຕາຍໄປຕະຫຼອດການ - ການ "ການເສຍຊີວິດທີ່ສອງ" ຂອງພຣະນິມິດ
໒: ໑ ໑ ແລະພຣະນິມິດ ໒໐:໑໔, ຈາກທີ່ມີຈະບໍ່ມີການຕື່ນ. (ເບິ່ງລູ ກາ ໑໓:໒໘; ມັດທາຍ ໒໒:໑໓;
ມັດທາຍ ໒໕:໔໖; ເພງສັນລະເສີນ ໑໔໕: ໒໐).
໑໒-໑໐.
ເປັນຫຍັງບາງຂໍ້ຄວາມຂອງພຣະຄໍາພີບາງຈຶ່ງບອກວ່ າບັນດາຜູ້ ທີ່ຖືກປະຕິເສດຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດຈະຖືກໂຍນເ
ຂົ້າໄປໃນທະເລໄຟ?
ກ. ພຣະນິມິດ ໒໐:໑໔ ບອກພວກເຮົາວ່ າໃນທະເລໄຟແມ່ ນຄືກັນກັບການເສຍຊີວິດທີ່ສອງ.
ຜູ້ ຊາຍໃຊ້ ໄຟເພື່ອທໍາລາຍຂີ້ເຫຍື້ອ. ໃນພຣະຄໍາພີ, ພຣະເຈົ້າກ່ າວກ່ ຽວກັບໄຟໃນແບບຂອງຄໍາອຸປະມາ,

ເພ່ື ອສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າບັນດາຜູ້ ຄົນທີ່ພຣະອົງເຫັນວ່ າໄຮ້ ຄ່າຈະຖືກທໍາລາຍຫມົດ. (ເບ່ິ ງເພງສັນລະເສີນ
໓໗:໒໐; ເພງສັນລະເສີນ ໖໘: ໒; ມັດທາຍ ໓: ໑ ໑-໑໒; ໒ ເທຊະໂລນິກ ໑: ໗-໙). (ເບິ່ງຍັງຫມວດທີ
໔ ກ່ ຽວກັບເຈເຮນນາ).
໑໓. ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸ ດ
໑໓-໑. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸ ດແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ຄໍາວ່ າ "ພຣະວິນຍານ" ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີຄວາມຫມາຍລົມຫາຍໃຈ, ຫື ຼ ລົມ. ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸດ,
ບາງຄັ້ງ "ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ", ເປັນວິທີການອະທິບາຍພະລັງງານຂອງພຣະເຈົ້າ. (ໃນໄລຍະ

"ພຣະວິນຍານບໍລິສຸ ດ" ໄດ້ ຖືກພົບເຫັນສະເພາະແຕ່ ໃນພຣະຄໍາພີໄບເບິນຂອງກະສັດຢາໂກໂບເທົ່ານ້ັ ນ ພຣະວິນຍານບໍ່ແມ່ ນຜີ).

ຂ. ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງໄດ້ ສ້າງໂລກ.
ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງກໍ່ໃຫ້ ເກີດພຣະເຢຊູ.

ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງກໍ່ໃຫ້ ເກີດສາດສະດາແລະອັກຄະສາວົກເພື່ອຂຽນພຣະຄໍາພີ.
ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົ າຂອງພຣະອົງຊົງຢູ ່ ທົ່ວທຸ ກແຫ່ ງ, ແລະຮູ້ທັນທຸ ກຢ່ າງທ່ີ ພວກເຮົາເຮັດ, ຄິດແລະເວ້ົ າ.
ໂດຍພຣະວິນຍານພຣະເຈ້ົ າຂອງພຣະອົງຈະປຸ ກຄົນຕາຍໃຫ້ ກັບມີຊີວິດອີກຄ້ັ ງເມ່ື ອເວລາທ່ີ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະ
ເຢຊູກັບມາ.
ຄ. ອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານນ້ີ ຂອງພຣະເຈົ້າມັກຈະຖືກເອ້ີ ນວ່ າ “ສັກສິດ”
ໃນເວລາທ່ີ ມັນຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອເຮັດວຽກພິເສດຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍການຜະລິດພຣະຄໍາພີທ່ີ ສັກສິດແລະຄົນທ່ີ ສັກ
ສິດ. (ເບິ່ງລູ ກາ ໑:໓໕; ລູ ກາ 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).
ສ່ ວນຫຼາຍຂອງພຣະຄໍາພີໃຫມ່ ຄໍາວ່ າ ‘ວິນຍານ’ ຖືກນໍາໃຊ້ ໃນຄວາມຮູ ້ ສຶກທີ່ຮູ ບເປັນຮ່ າງໃນການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່ າງ
‘ຮ່ າງກາຍ’ ແລະ ‘ວິນຍານ’. ເຫົ່ ຼ ານີ້ແມ່ ນພຽງແຕ່ ຂໍ້ກໍານົດສໍາລັບການເປັນ ‘ຄົນໃຫມ່ ໃນພຣະຄຣິດ,
ແລະການເປັນ ‘ຄົນເກົ່າ’ ໃນອາດາມ. (ເບ່ິ ງ ໂຣມ ໘: ໕-໗; ເອເຟໂຊ ໔: ໒໐-໒໔).
໑໓-໒. ຄວາມສາມາດທາງທໍ າມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານແມ່ ນຫຍັງ?
ກ.
ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານແມ່ ນອໍານາດພິເສດທ່ີ ພຣະເຈົ້າໄດ້ ໃຫ້ ແກ່ ບາງຜູ້ ຮັບໃຊ້ ຂອງພ
ຣະອົງ, ແລະທັນທີຫັ ຼ ງຈາກທີ່ນັ້ນ, ວັນທີ່ເປັນອັກຄະສາວົກ. ໂດຍວິທີຂອງພະລັງງານເຫົ່ ຼ ານີ້,
ເລືອກຜູ້ ຊາຍທີ່ສາມາດເວົ້າແລະຂຽນຄໍາສັບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ , ແລະເພ່ື ອປະຕິບັດໃຫ້ ເກີດປາຕິຫານອື່ນໆ.
ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານລວມທັງການເປັນອັກຄະສາວົກ, ຄໍາພະຍາກອນ,
ການປິ່ນປົວແລະ "ການເວົ້າພາສາຕ່ າງໆ". (ນັ້ນແມ່ ນການເວົ້າ,
ພວກເຂົາສາມາດເວົ້າພາສາອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ ຮໍ່າຮຽນມັນມາກ່ ອນ.)
ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດເຫົ່ ຼ ານີ້ຊ່ ວຍໂບດໃນໄລຍະເວລາທີ່ຫຍຸ້ ງຍາກພິເສດໄດ້ .

ໃນສອງທິດທາງທີ່ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຈະເຮັດໃຫ້ ມັນເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບຄໍາສວນຂອງພຣະເຍຊູຖືກເຜີ
ຍແຜ່ ຢ່ າງກວ້ າງຂວາງ. ທິດທາງທໍາອິດ,
ນັກເທດສະສາຊາວຄຣິດສະຕຽນຄົນຕົ້ນໆສາມາດທີ່ຈະປະກາດຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູຢ່ າງກ້ າຫານແລະມີອໍານາດ
ໃນຫຼາຍໆພາສາທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນ. ທິດທາງທີສອງ,
ເຂົາເຈ້ົ າສາມາດຢືນຢັນຂ້ໍ ຄວາມຂອງພວກເຂົາໄດ້ ຢ່ າງປາຕິຫານທ່ີ ສຸດ.

ຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຍັງຊ່ ວຍໃຫ້ ພຣະຄໍາພີໃຫມ່ ຖືກຂຽນຂື້ນແລະຊ່ ວຍສ້ າງຕ້ັ ງໂບດຊາວຄຣິດສະຕຽນ
ຂື້ນຢ່ າງຫມັ່ນຄົງ. (ເບິ່ງກິດຈະການ ໒: ໑ -໑໗; ໂຢເອນ ໒: ໒໘-໒໙; ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໒: ໗-໑໑; ໂຣມ
໑໕: ໑໘-໑໙).
ຂ. ໃນສະໃຫມພຣະຄໍາພີເດີມຂອງໂມເຊ, ເອລີຢາ, ເອລີເຊແລະຄົນອື່ນໆທີ່ຄອບຄອງອໍານາດທີ່ຄ້ າຍຄືກັນ.
ໂປໂລໄດ້ ສອນວ່ າເວລາທີ່ຈະມາເຖີງເມື່ອຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານເຫົ່ ຼ ານ້ີ ຈະໄດ້ ຮັບການພ
າໄປທີ່ອື່ນ. ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໂບດຄຣິດສະຕຽນໄດ້ ຖືກສ້ າງຕັ້ງຂຶ້ນ,
ແລະພຣະຄໍາພີໃຫມ່ ໄດ້ ຂຽນຂື້ນຢ່ າງເຕັມສ່ ວນ.
ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ບໍ່ມີໃຜຄອບຄອງຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດໄດ້ ເທົ່າທຸ ກມື້ນີ້.

ໃນເວລາທີ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູຈະກັບຄືນມາບົນໂລກບັນດາຜູ້ ຮັບໃຊ້ ຂອງພຣະເຈົ້າຈະເອົາຄວາມສາມາດ
ທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານໃຫ້ ອີກຄ້ັ ງ. (ເບ່ິ ງເພງສັນລະເສີນ ໑໐໕: ໒໖-໒໗; ໒ ກະສັດ ໒: ໙-໑໕;
໑ ໂກຣິນໂທ ໑໓: ໘-໑໑; ເຮັບເຣີ ໖: ໔-໕).
໑໓-໓. ພວກເຮົາຄວນຈະນັບຖືບັນດາຜູ້ ຄົນທ່ີ ອ້ າງວ່ າໄດ້ ສ້າງປາຕິຫານແລະເວ້ົ າ “ພາສາລ້ິ ນ”
ໃນທຸ ກມ້ື ນ້ີ ?
ກ. ຄໍາພີໄບເບິນໃຫ້ ການທົດສອບສໍາລັບຄັນດ່ັ ງກ່ າວໃນພຣະບັນຍັດສອງ ໑໓: ໑-໓.
ໂດຍການທົດສອບນ້ີ ມັນບ່ໍ ມີຜົນຫຍັງເຖີງແມ້ ວ່ າປາຕິຫານຂອງເຂົາເຈ້ົ າຈະແມ່ ນຂອງແທ້ ຈິງຫື ຼ ບ່ໍ ,
ບັນຫາແມ່ ນ - ເຂົາເຈ້ົ າເວ້ົ າຢ່ າງຖືກຕ້ ອງກ່ ຽວກັບພຣະເຈ້ົ າຫື ຼ ບ່ໍ ? ຖ້ າຫາກວ່ າບ່ໍ ຖືກຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນ,
ຄືກັບພຣະບັນຍັດສອງ ໑໓: ໓ ເວ້ົ າວ່ າ, ພຣະເຈ້ົ າອາດຈະໄດ້ ສ່ົ ງພວກເຂົາມາທົດສອບເຈ້ົ າກ່ໍ ໄດ້ .
ຂ.
ການປຽບທຽບຄໍາສອນຂອງຄົນດັ່ງກ່ າວກັບພຣະຄໍາພີມັນຈະປະກົດວ່ າພວກເຂົາຈະບໍ່ແມ່ ນຄູ ອາຈານທີ່ຖືກຕ້ ອ
ງຜູ້ ທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ເຮັດວຽກໂດຍອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົ າ. ບາງຄ້ັ ງພວກເຂົາເຈ້ົ າແມ່ ນຜູ້ ຫລອກລວງໂດຍເຈດຕະນາ,
ແຕ່ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ ວພວກເຂົາຈະຖືກຫລອກລວງດ້ ວຍຕົວພວກເຂົາເອງ.
ພວກເຂົາເປັນເຫມືອນສາດສະດາແລະຫມໍຜີປອມຜູ້ ທ່ີ ອ້ າງວ່ າສາມາດທ່ີ ຈະເຮັດປາຕິຫານໃນວັນເວລາຂອງໂມ
ເຊ, ຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູແລະຂອງອັກຄະສາວົກໄດ້ . (ເບ່ິ ງ ອົບພະຍົກ ໗:໑໑, ໑໒,໒໒; ລູ ກາ
໑໑:໑໙; ກິດຈະການ ໘: ໙-໑ ໑ ມັດທາຍ ໒໔:໒໔)
ຄ. ນັກສືບສວນການແພດສະແດງຊ້ໍ າໆໃຫ້ ເຫັນວ່ າ "ການປ່ິ ນປົວ"

ຂອງຫມໍສ່ ວນຫຼາຍມີສ່ ວນນ້ ອຍແລະຊ່ົ ວຄາວ, ຖ້ າຫາກວ່ າບ່ໍ ແມ່ ນຫຼອກລວງທັນທີ.
ເຊ່ັ ນດຽວກັນນ້ັ ນນັກພາສາສາດສາມາດສະແດງໃຫ້ ເຫັນໂດຍການວິເຄາະຂອງເທບວ່ າ 'ລ້ິ ນ' ບ່ໍ ແມ່ ນພາສາ,
ພຽງແຕ່ ເວ້ົ າຊ້ໍ າໃນຄໍາທ່ີ ເວ້ົ າບ່ໍ ຈະແຈ້ ງໃນພາສາພ້ື ນເມືອງຂອງນັກເວ້ົ າ. ແລະຖ້ າຫາກວ່ າມັນແມ່ ນຈິງ,
ຊ່ຶ ງເປັນທ່ີ ທ່ີ ປາຕິຫານທ່ີ ອັກຄະສາວົກສາມາດເຮັດໄດ້ ກັບຄວາມສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງພຣະວິນຍານຍານ
ບໍລິສຸດເຊ່ັ ນ: ການປຸ ກຄົນຕາຍ?

໑໓-໔. ພຣະວິນຍານຍານບໍລິສຸ ດຂອງພຣະເຈ້ົ າໄດ້ ເຄື່ອນໄຫວໃນທຸ ກມ້ື ນ້ີ ບໍ?
ກ. ແມ່ ນ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ ນໄດ້ ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫມີ (ເພງສັນລະເສີນ ໑໓໙: ໗-໑໐).
ສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫລືອຂອງຜູ້ ຊາຍແລະຜູ້ ຍິງມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທ່ີ ມີອໍານາດໃນຄໍາຂອງພຣະອົງ,
ພຣະຄໍາພີໄບເບິນ, ຊ່ຶ ງເປັນພຣະວິນຍານແລະຊີວິດ (ໂຢຮັນ ໖:໖໓).
ໃນເວລາທ່ີ ຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ລວມກັບຄວາມເຊື່ອທ່ີ ມາຈາກຫົວໃຈຂອງຜູ້ ເຊື່ອຖື,

ມັນຈະກາຍເປັນເຊື້ອສາຍທ່ີ ຫມ່ັ ນຄົງຊ່ຶ ງເກີດຂື້ນໂດຍພອນທ່ີ ຫຼາກຫຼາຍຂອງພຣະເຈົ້າ,
ການທ່ີ ໄດ້ ເກີດໃຫມ່ ໂດຍການລ້ າງບາບ. (ເບ່ິ ງ ໑ ເປໂຕ ໑: ໒໓-໒໕; ໑ ເປໂຕ ໒: ໑-໓).
ຂ. ໂດຍເຫດນ້ີ ພວກເຮົາຈ່ຶ ງເຂ້ົ າສູ່ຊີວິດຂອງພຣະວິນຍານ.
ຊ່ຶ ງພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົ າເຖິງພະເຈ້ົ າໂດຍອະທິຖານຜ່ ານພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຊອກຫາຄວາມເຂ້ັ ມແຂງສໍາລັບກ
ານດໍາລົງຊີວິດແຕ່ ລະວັນແລະການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ. (ເບິ່ງເຮັບເຣີ ໒:໑໘ ແລະເຮັບເຣີ
໔:໑໖ ກັບ ໂຣມ ໘: ໒໖-໒໘). ພຣະເຈ້ົ າໄດ້ ສັນຍາວ່ າພຣະອົງຈະບໍ່ຫນີຈາກພວກເຮົາຫື ຼ ປະຖິ້ມພວກເຮົາ.
(ເບິ່ງເຮັບເຣີ ໑໓: ໕-໖).
໑໔. ເທວະດາ
໑໔-໑. ເທວະດາແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ເທວະດາແມ່ ນຜູ້ ສື່ສານມີ່ເປັນອະມະຕະຂອງພຣະເຈົ້າ. ເທວະດາໄດ້ ປົກປ້ ອງອັບຣາຮາມ,
ອີຊາກແລະຢາໂຄບ. ເທວະດາໄດ້ ເຕືອນຫຼາຍຄ້ັ ງກ່ ຽວກັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີ ເມືອງໂຊໂດມ.
ເທວະດາໃຫ້ ກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ້າກັບໂມເຊ. ເທວະດາໄດ້ ປະກາດການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ຄົນລ້ ຽງແກະ.
ເທວະດາ ທ່ີ ບໍ່ສາມາດເບ່ີ ງເຫັນໄດ້ ເບ່ິ ງແຍງບັນດາຜູ້ ຮັບໃຊ້ ຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່າທຸ ກວັນນ້ີ .
ເທວະດາຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູເວລາທ່ີ ເຂົາມາເພື່ອພິພາກສາ. (ເບ່ິ ງລູ ກາ ໒໐:໓໖;

ເພງສັນລະເສີນ ໑໐໓: ໒໐; ກິດຈະການ ໗:໓໘; ປະຖົມການ ໑໙: ໑; ລູ ກາ ໒: ໙; ເພງສັນລະເສີນ ໓໔:
໗; ມັດທາຍ ໑໘:໑໐; ລູ ກາ ໒໒:໔໓; ມັດທາຍ ໒໔:໓໑; ໒ ເທຊະໂລນິກ ໑ : ໖-໑໐).
໑໕. ບາບ, ຊາຕານ, ແລະ ປີສາດ
໑໕-໑. ບາບແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ພວກເຮົາທໍາບາບໃນເວລາທ່ີ ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອຟັງກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ້າ. (ເບ່ິ ງ ໑ ໂຢຮັນ ໓: ໔).
໑໕-໒. ຜູ້ ໃດລ້ໍ ລວງພວກເຮົາໃຫ້ ທໍ າບາບ?
ກ. ສ່ິ ງທ່ີ ຍ່ົ ວຍວນໃຈເຮັດໃຫ້ ບາບອອກມາຈາກຈິດໃຈແລະຮ່ າງກາຍຂອງພວກເຮົາ;
ເຮົາຖືກລ້ໍ ລວງໂດຍຕົນເອງ "ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸ ດ". ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ ເອ້ີ ນນ້ີ ວ່ າ "ກົດຫມາຍຂອງບາບ"

ໃນຮ່ າງກາຍຂອງລາວ.
ບາງຄ້ັ ງມະນຸ ດຄົນອື່ນໆຊັກຊວນພວກເຮົາເຮັດຕາມຄວາມປາຖະຫນາທ່ີ ມີບາບຈາມທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາເ
ອງ. (ເບິ່ງຢາໂກໂບ ໑: ໑໔-໑໕; ມາຣະໂກ ໗: ໒໑-໒໓; ເຢເຣມີ ໑໗: ໙; ໂຣມ ໗: ໑໘-໒໕; ໂຣມ
໕:໑໒; ສຸພາສິດ ໑:໑໐).
໑໕-໓. ປີສາດແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ປີສາດເປັນຊະນິດຂອງຄໍາອຸ ປະມາຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້ າຍຂອງທໍາມະຊາດຂອງມະນຸ ດ.
ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸ ດທີ່ບໍ່ປ່ ຽນແປງແມ່ ນເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ມັກ.
ພຣະອົງໄດ້ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນໂດຍການເອີ້ນມັນວ່ າ "ປີສາດ". ຄົນຊົ່ວບາງເທື່ອກໍ່ຖືກເອີ້ນວ່ າ "ປີສາດ". (ເບ່ິ ງ
ໂຢຮັນ ໖:໗໐: ໂຢຮັນ ໘:໔໔; ໑ ໂຢຮັນ ໓: ໘; ພຣະນິມິດ ໒:໑໐).
໑໕-໔.
ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶ ນຖ້ າຫາກວ່ າພວກເຮົາມີຄວາມປາຖະຫນາທ່ີ ຊົ່ວຮ້ າຍຕາມທໍ າມະຊາດຂອງມະນຸ ດຂ
ອງພວກເຮົາ, ແລະເພື່ອຊີວິດທີ່ບາບ?
ກ. ພວກເຮົາຈະເສຍຊີວິດ. ນ້ັ ນຄືເຫດຜົນຄໍາພີໄບເບິນບອກວ່ າປີສາດ (ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸ ດ) ມີ
"ອໍານາດຂອງການເສຍຊີວິດ". (ເບິ່ງ ໂຣມ ໖:໒໓; ເຮັບເຣີ ໒:໑໔).
໑໕-໕. ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ ເຮັດຫຍັງກັບປີສາດ?
ກ. ພະຄໍາພີກ່ າວວ່ າພຣະເຢຊູທໍາລາຍປີສາດເມື່ອລາວເສຍຊີວິດ.
ນີ້ສາມາດພິສູ ດວ່ າປີສາດບໍ່ສາມາດເປັນປີສາດມອນຣເຕີທີ່ຊົ່ວຮ້ າຍທີ່ສຸ ດ, ຜູ້ ທີ່ມີຊີວິດຢູ ່ ໃນທຸ ກມື້ນີ້.
ຂ. ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມເປັນທໍາມະຊາດຂອງມະນຸ ດຄືກັນກັບພວກເຮົາ,
ແລະພຣະອົງໄດ້ ຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ ເຮັດບາບດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ.
ນ້ີ ຫມາຍຄວາມວ່ າພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູຕ້ ອງຕໍ່ສູ ້ ກັບ “ປີສາດ”
(ຄວາມປາຖະຫນາຕາມທໍາມະຊາດຂອງພຣະອົງເອງ) ຄືທີ່ພວກເຮົາເຮັດ. ແຕ່ , ບໍ່ເຫມືອນກັບພວກເຮົາ,
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຊະນະທຸ ກການຕໍ່ສູ້; ບໍ່ເຄີຍແພ້ ແມ້ ແຕ່ ຄັ້ງດຽວກັບສິ່ງລໍ້ລວງໃຈ, ແລະສະນັ້ນ “ປີສາດ”

ຈ່ຶ ງໄດ້ ພ່ າຍແພ້ .
ນັບຕັ້ງແຕ່ ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ ລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ ວພຣະໄດ້ ມີຮ່ າງກາຍທີ່ເປັນອະມະຕະແລະບໍ່ໄດ້ ປະເຊີນ
ຫນ້ າກັບສິ່ງທີ່ລໍ້ລວງໃຈອີກ. ສໍາລັບພຣະອົງ, ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸ ດ ( “ປີສາດ”)
ໄດ້ ຖືກທໍາລາຍແລະເສຍຊີວິດແລ້ ວ. (ເບ່ິ ງເຮັບເຣີ ໒:໑໔; ເຮັບເຣີ ໔:໑໕; ໂຣມ ໖: ໖-໑໐; ໑ ໂຢຮັນ ໓:
໘).
໑໕-໖. “ຊາຕານ” ຫມາຍຄວາມວ່ າແນວໃດ?

ກ. ມັນເປັນຄໍາສັບເຮັບເຣີຫມາຍຄວາມວ່ າ "ສັດຕູ " (ພຣະຄໍາພີເດີມໄດ້ ຂຽນຂື້ນໃນເຮັບເຣີ).
ບາງຄ້ັ ງມັນໄດ້ ຖືກແປວ່ າ "ສັດຕູ " ຫື ຼ "ຄູ ່ ຕໍ່ສູ້" ຫລື (ໃນການແປພາສາຂອງກະສັດຢາໂກໂບ) "ປໍລະປັກ",
ແລະບາງຄ້ັ ງມັນຖືກນໍາໃຊ້ ເປັນຊື່ເປໂຕກົງກັນຂ້ າມກັບພຣະເຢຊູ, ສະນ້ັ ນພຣະເຢຊູໄດ້ ກ່ າວກັບລາວ:
"ຂໍໃຫ້ ເຈົ້າຢູ ່ ຂ້າງຫລັງຂ້ ອຍ, ຊາຕານ".

ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸ ດເປັນສັດຕູ ທ່ີ ເກ່ັ ງທ່ີ ສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ (ແລະພວກເຮົາກໍ່ຄືກັນ!),
ສະນ້ັ ນພັນທະສັນຍາໃຫມ່ ຈ່ຶ ງເອ້ີ ນມັນວ່ າ "ຊາຕານ" ໃນບາງຂົງເຂດ. ຄົນຊົ່ວຍັງຖືກເອ້ີ ນວ່ າ "ຊາຕານ",
ໃນພຣະຄໍາພີບາງຂໍ້. (ເບ່ິ ງກິດຈະການ ໕:໓໔; ໑ ເທຊະໂລນິກ ໒:໑໘; ມັດທາຍ ໑໖:໒໓; ໑ ຕິໂມທຽວ
໑:໒໐).
ຫມາຍເຫດ:
ມີບາງສ່ ວນຂອງຄໍາພີໄບເບິນຕີຄວາມຫມາຍວ່ າເປັນການສິດສອນອໍານາດຄວາມຊ່ົ ວຮ້ າຍຂອງປີສາດ,
ແຕ່ ໃນທຸ ກກໍລະນີນ້ີ ແມ່ ນເນ່ື ອງມາຈາກການທ່ີ ບ່ໍ ຕ້ັ ງໃຈອ່ ານ. ສໍາລັບຕົວຢ່ າງ, "ລູ ຊີເຟີ" ຂອງເອຊາຢາ

໑໔:໑໒ ບ່ໍ ແມ່ ນເທວະດາຊ່ົ ວ. ເພ່ິ ນຄືກະສັດແຫ່ ງບາບິໂລນ, ເປັນຄົນຊ່ົ ວທ່ີ ສຸ ດ,
ເປັນຜູ້ ຊາຍໂຫດຮ້ າຍແລະຈອງຫອງ. ອ່ ານເນ້ື ອເລ່ື ອງທັງຫມົດ, ໂດຍເລ່ີ ມຕ້ົ ນຈາກຂ້ໍ ທີ ໔. ນອກຈາກນ້ັ ນ, ໄດ້
"ເຈີມເທວະດາ" ຂອງເອເຊກຽນ ໒໘:໑໔ ບ່ໍ ແມ່ ນເທວະດາຊ່ົ ວ. ມັນເປັນກະສັດຂອງບົດກະວີຂອງເຂົາເຈ້ົ າທ່ີ
໑໒ ກ່ໍ ເວ້ົ າວ່ າດ່ັ ງນ້ັ ນ.

໑໖. ຜີປີສາດ ແລະ ວິນຍານທ່ີ ບ່ໍ ບໍລິສຸ ດ
໑໖-໑. ພວກຜີປີສາດແລະພຣະວິນຍານທ່ີ ບ່ໍ ບໍລິສຸ ດແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ໃນພະຄໍາພີໄດ້ , ການເຈັບປ່ ວຍ - ໂດຍສະເພາະການເຈັບປ່ ວຍທາງຈິດ - ໄດ້ ຖືກເອ້ີ ນວ່ າ “ປີສາດ” ຫລື
“ພວກຜີປີສາດ” ຫື ຼ “ພຣະວິນຍານປີສາດ” ຫລື “ພຣະວິນຍານທ່ີ ບ່ໍ ບໍລິສຸດ”.
ໃນເວລາທ່ີ ຜູ້ ຄົນໄດ້ ຮັບການຮັບສາຄວາມເຈັບປ່ ວຍ - “ພຣະວິນຍານທ່ີ ບ່ໍ ບໍລິສຸດ” ໄດ້ ກ່າວເຖິງວ່ າໄດ້ ຮັບການ “ຂັບໄລ່ ອອກ”. ບາງຄ້ັ ງເປັນ “ພຣະວິນຍານທ່ີ ບ່ໍ ບໍລິສຸດ” ຫມາຍຄວາມວ່ າ
“ຄວາມຊ່ົ ວຮ້ າຍ”. (ເບ່ິ ງ ໑ ຊາມູ ເອນ ໑໖:໑໔; ມັດທາຍ ໘: ໑໖-໑໗; ມັດທາຍ ໑໒:໒໒).

໑໖-໒. ຄົນຈໍານວນຫຼາຍເຊ່ື ອວ່ າ “ພຣະວິນຍານປີສາດ” ແມ່ ນສ່ິ ງມີຊີວິດທ່ີ ເບ່ິ ງບ່ໍ ເຫັນ.
ຊາວຄຣິດສະຕຽນຄວນຈະເຊ່ື ອເລ່ື ອງນ້ີ ບ່ໍ ?
ກ. ບ່ໍ ບາງໂບດໄດ້ ສອນຄວາມເຊ່ື ອຂອງພວກນອກຮີດນ້ີ , ແຕ່ ມັນບ່ໍ ແມ່ ນຄວາມຈິງ.
ຄໍາພີໄບເບິນບ່ໍ ໄດ້ ສອນແນວນ້ັ ນ.
ພະຄໍາພີໄບເບິນບອບວ່ າພຣະເຈ້ົ າເປັນມະຫາບັນດິດຂອງຈັກກະວານຂອງພຣະອົງເອງ.
ບ່ໍ ມີວິນຍານທ່ີ ມີຊີວິດຢູ ່ ຍົກເວ້ັ ນພະເຈ້ົ າ, ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູ, ແລະເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົ າ.

ເທວະດາໄດ້ ເຮັດຕາມຈຸ ດປະສົງຂອງພະເຈົ້າຢ່ າງສົມບູ ນ, ເພ່ື ອໃຫ້ ພວກເຂົາບໍ່ບາບຫື ຼ ເສຍຊີວິດ.
ດັ່ງທ່ີ ພວກເຮົາໄດ້ ເຫັນແລ້ ວປີສາດ,
ຊາຕານແລະວິນຍານປີສາດແມ່ ນໄດ້ ຖືກນໍາໃຊ້ ໃນຄໍາພີໄບເບິນເປັນປະເພດຂອງຄໍາອຸປະມາ.
ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນຂອງທໍາມະຊາດມະນຸ ດທ່ີ ບາບ, ແລະເຈັບປ່ ວຍ,
ຊ່ຶ ງເປັນຜົນມາຈາກສະຖານະທ່ີ ບາບຂອງພວກເຮົາ. (ເບ່ິ ງເອຊາຢາ ໔໕: ໕-໗; ເຢເຣມີ ໑໐: ໕; ອາໂມດ ໓:
໖; ມັດທາຍ ໖:໑໐).
໑໗. ວິທີການສູ ່ ຊີວິດນິລັນດອນ
໑໗-໑. ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງການທ່ີ ຈະດໍາລົງຊີວິດຕະຫຼອດໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງເຮັດແນວໃດ?
ກ. ທ່ ານຕ້ ອງເຊື່ອທັງຫມົດຈາກຫົວໃຈຂອງທ່ ານໃນການສິດສອນຂອງພຣະຄໍາພີໄບເບິນ.
ນ້ີ ເປັນໄປໄດ້ ພຽງສະເພາະຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານມີຄວາມເປັນປົກກະຕິ, ເປັນຜູ້ ອ່ ານພະຄໍາພີທ່ີ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.
ອ່ ານມັນທຸ ກໆມື້! (ເບ່ິ ງ ໒ ຕີໂມທຽວ ໓: ໑໔-໑໗; ເພງສັນລະເສີນ ໑໑໙: ໑໔໗-໑໔໘).

ຂ. ທ່ ານຕ້ ອງ "ກັບໃຈ". ນ້ີ ຫມາຍຄວາມວ່ າທ່ ານຈະຕ້ ອງຂໍອະໄພຢ່ າງແທ້ ຈິງວ່ າທ່ ານເປັນຄົນບາບ;

ທ່ ານຕ້ ອງການພຣະເຈ້ົ າ, ໂດຍຜ່ ານພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເພື່ອໃຫ້ ອະໄພບາບຂອງທ່ ານ;
ແລະທ່ ານຕ້ ອງສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົ າວ່ າທ່ ານຈະພະຍາຍາມດໍາລົງຊີວິດທ່ີ ດີກວ່ າໃນອະນາຄົດ. (ເບ່ິ ງກິດຈະການ
໓:໑໙).
ຄ. ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບ. (ເບ່ິ ງກິດຈະການ ໒: ໓໘-໔໒)
ງ.
ທ່ ານຕ້ ອງໃຊ້ ເວລາສ່ ວນທ່ີ ເຫື ຼ ອຂອງຊີວິດຂອງທ່ ານພະຍາຍາມທ່ີ ຈະເຊ່ື ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພ
ຣະເຢຊູຄຣິດ. (ເບ່ິ ງ ໂຣມ ໒: ໗).
໑໘. ການລ້ າງບາບ
໑໘-໑. ການລ້ າງບາບແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ການລ້ າງບາບກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການແຊ່ ຕົວທັງຫມົດຂອງບຸ ກຄົນໃນນ້ໍ າ. (ເບ່ິ ງມັດທາຍ ໓: ໑໓-໑໗;
ມາຣະໂກ ໑: ໙-໑໐; ໂຢຮັນ ໓:໒໓; ກິດຈະການ ໘: ໓໖-໓໙).
໑໘-໒. ການລ້ າງບາບມີຫມາຍຄວາມວ່ າແນວໃດ?

ກ. ມັນໄດ້ ເຕືອນພວກເຮົາວ່ າພຣະເຢຊູຖືກຝັງໄວ້ ແລະຟື້ນຄືນພຣະຊົນ,
ແລະດ່ັ ງນ້ັ ນມັນສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າພວກເຮົາສາມາດໄດ້ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫລືອໂດຍຜ່ ານການເສຍຊີວິດແລະຟື້
ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງ. (ເບິ່ງ ໂຣມ ໖: ໓-໔).
ຂ. ມັນໄດ້ ເຕືອນພວກເຮົາວ່ າເພາະວ່ າພວກເຮົາເປັນຄົນບາບ, ພວກເຮົາສົມຄວນທີ່ຈະເສຍຊີວິດ
(ຖ້ າຫາກວ່ າພວກເຮົາໄດ້ ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃຕ້ ນ້ໍ າພວກເຮົາຄວນຈະເສຍຊີວິດແນ່ ນອນ!). (ເບິ່ງ ໂຣມ ໖:
໕-໗).
ຄ. ມັນໄດ້ ເຕືອນພວກເຮົາວ່ າເພາະວ່ າພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາ,
ພຣະອົງຕ້ ອງການຊ່ ວຍພວກເຮົາຈາກຄວາມຕາຍໂດຍການຟື້ນຄືນຊີວິດ.
ການລ້ າງບາບແມ່ ນເພາະສະນ້ັ ນຈ່ຶ ງເປັນການແຍກປະເພດຂອງ "ການເສຍຊີວິດ" - ການ "ຝັງ" ໃນນ້ໍ າ ແລະການແຍກປະເພດການ "ຟື້ນຄືນຊີວິດ". ມັນເປັນຄໍາອຸ ປະມາທ່ີ ກະທໍາ. (ເບ່ິ ງ ໂກໂລຊາຍ ໒: ໑໒-໑໓).
ງ. ມັນໄດ້ ເຕືອນພວກເຮົາວ່ າ, ພຽງແຕ່ ເປັນນ້ໍ າລ້ າງສ່ິ ງທ່ີ ແປດເປື້ອນ,
ສະນ້ັ ນພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ ຫ່າງອອກຈາກບາບໃຫ້ ຜູ້ ທ່ີ ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ ລ້ າງບາບ,
ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ ອະໄພພວກເຮົາກັບບາບທັງຫມົດທ່ີ ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ ກະທໍາ.
ດ່ັ ງນ້ັ ນພວກເຮົາຈ່ຶ ງເລ່ີ ມຕົ້ນໃຫມ່ ໃນຖານະສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. (ເບ່ິ ງ ໑ ເປໂຕ ໓:໒໑; ກິດຈະການ
໒໒:໑໖).
ຈ.
ມັນເປັນສັນຍະລັກທ່ີ ທໍາໃຫ້ ພວກເຮົາກາຍເປັນລູ ກຫຼານຂອງພຣະເຈ້ົ າແລະສະມາຊິກຂອງເຊ້ື ອສາຍຂອງອັບຣາ
ຮາມໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໂດຍຜ່ ານການພັນທະສັນຍາອັນເປັນນິລັນດອນ. (ເບິ່ງ ຄາລາເຕຍ ໓: ໒໖-໒໙).
໑໘-໓. ພວກເຮົາຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບບໍ?
ກ. ແມ່ ນ. ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບ. ໂປໂລໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບ.

ການຫັນມາໃນໂບດກ່ ອນຈະໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບ, ໂດຍແມ່ ນຄໍາສ່ັ ງຈາກພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູ.
ການລ້ າງບາບເປັນການກະທໍາຂອງການເຊື່ອຟັງ.

ພວກເຮົາຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບເພາະວ່ າພຣະເຈົ້າໄດ້ ສ່ັ ງພວກເຮົາເພື່ອລ້ າງບາບ. (ເບ່ິ ງມັດທາຍ ໓: ໑໓໑໗; ກິດຈະການ ໒: ໓໗໔໑; ກິດຈະການ ໒໒໑໓-໑໖; ຄາລາເຕຍ ໓: ໒໗-໒໙; ໑ ເປໂຕ ໓:໒໑).
໑໘-໔.
ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບກ່ ອນທ່ີ ພວກເຮົາຈະເຂ້ົ າໃຈຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູບໍ?
ກ. ບ່ໍ . ກ່ ອນອື່ນຫມົດພວກເຮົາຕ້ ອງເຂົ້າໃຈຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູກ່ ອນ, ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນຈົ່ງເຊື່ອມັນ;
ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນ, ທັນທີທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ , ໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບ. (ເບ່ິ ງ ມາຣະໂກ ໑໖:໑໖; ກິດຈະການ ໘:໑໒).

໑໘-໕. ພຣະຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ ເວ້ົ າກ່ ຽວກັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ຮັບການລ້ າງບາບບໍ?
ກ. ບໍ່, ບໍ່ເຄີຍ. ເດັກນ້ ອຍບໍ່ສາມາດເຊື່ອ; ດັ່ງນ້ັ ນພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບໄດ້ ຢ່າງຖືກຕ້ ອງ.
(ເບ່ິ ງກິດຈະການ ໘:໑໒, ແລະສັງເກດຄໍາວ່ າ "ເມື່ອທ່ີ ພວກເຂົາໄດ້ ເຊື່ອ" ແລະ "ທັງຜູ້ ຊາຍແລະຜູ້ ຍິງ").
໑໘-໖.
ມັນແມ່ ນຖືກຕ້ ອງຫື ຼ ບໍທ່ີ ຈະລ້ າງບາບໂດຍການໂລຍຫື ຼ ການເທນ້ໍາໃຫ້ ກັບບຸ ກຄົນໃດຫນຶ່ງ?
ກ. ບ່ໍ . ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ ຖືກຈຸ ່ ມລົງໃຕ້ ນ້ໍາ,
ແລະດັ່ງນ້ັ ນພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດຕາມ. (ເບ່ິ ງມັດທາຍ ໓:໑໖; ກິດຈະການ ໘: ໓໘-໓໙).
໑໙. ຊີວິດຄຣິດສະຕຽນ
໑໙-໑. ພວກເຮົາຄວນຮັກສານິກາຍສາສະໜາບໍ?
ກ. ແມ່ ນ. ໃນຄໍາພີໄບເບິນນິກາຍສາສະໜາເອ້ີ ນວ່ າ 'ແບ່ ງປັນເຂົ້າຈ່ີ ' (ກິດຈະການ ໒:໔໒).
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູໄດ້ ສ່ັ ງພວກເຮົາໃຫ້ ພົບກັນຢ່ າງສະຫມໍ່າສະເຫມີທ່ີ ຈະແບ່ ງປັນເຂົ້າຈ່ີ ແລະດື່ມເຫລົ້າ,
ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງການເສຍສະລະຂອງພຣະອົງຈົນກ່ ວາພຣະອົງຈະກັບຄືນມາ.
ເຂົ້າຈ່ີ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ ກັບຮ່ າງກາຍຂອງພຣະອົງ, ແລະເຫລົ້າເປັນຕົວແທນໃຫ້ ກັບເລືອດຂອງພຣະອົງ. (ເບ່ິ ງ
໑ ໂກຣິນໂທ ໑໑:໒໖; ໂຢຮັນ ໖: ໕໓-໕໖).
ຂ. ໃນເວລາທ່ີ ພວກເຮົາໄດ້ ຮັບການລ້ າງບາບ, ນ້ີ ເປັນການເກີດໃຫມ່ .
ເດັກນ້ ອຍເກີດໃຫມ່ ຕ້ ອງການອາຫານເປັນໄລຍະໄລຍະ.
ການແບ່ ງປັນເຂ້ົ າຈ່ີ ເປັນສັນຍາລັກອາຫານທ່ີ ໃຫ້ ພວກເຮົາກັບອາຫານທາງຈິດໃຈ.
ຄ. ການລ້ າງບາບຈະເຮັດໃຫ້ ບາບຂອງພວກເຮົາທ່ີ ຜ່ ານມາໄດ້ ຖືກອະໄພ,
ແຕ່ ໂດຍທໍາມະຊາດມະນຸ ດທ່ີ ອ່ ອນແອຈະບ່ໍ ສາມາດພ້ົ ນຈາກບາບໄດ້ .

ການບໍລິການແບ່ ງປັນເຂ້ົ າຈ່ີ ເຂ້ົ າຮ່ ວມກັບພວກເຮົາອີກຄ້ັ ງເພ່ື ອການເສຍສະລະຂອງພຣະຄຣິດແລະເລ່ີ ມໃຫມ່ ໃ
ຫ້ ກັບການອະໄພບາບ.
ງ.
ໂດຍແບ່ ງປັນເຂ້ົ າຈ່ີ ທ່ີ ພວກເຮົາໄດ້ ຖືກເຕືອນກ່ ຽວກັບຄໍາປະຕິຍານທ່ີ ພວກເຮົາໄດ້ ໃຫ້ ໃນການລ້ າງບາບຂອງພວ
ກເຮົາ. ມັນເຖີງເວລາສໍາລັບການອຸ ທິດຕົນແລ້ ວ. ມັນໄດ້ ເຕືອນພວກເຮົາວ່ າພຣະເຢຊູຈະກັບຄືນມາ.
ຈ.
ມັນຍັງເສີມສ້ າງຄວາມສາມັກຄີຂອງພວກເຮົາໃຫ້ ແຫນ້ ນແຟ້ ນຂ້ຶ ນກັບເພື່ອນຜູ້ ເຊື່ອຖືຄົນອື່ນໆຂອງພວກເຮົາ.
(ເບ່ິ ງ ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໑: ໒໓-໒໙; ມັດທາຍ ໒໖: ໒໖-໒໘; ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໐: ໑໖-໑໗; ກິດຈະການ ໒:
໔໒,໔໖).

໑໙-໒. ພວກເຮົາຄວນແບ່ ງປັນເຂ້ົ າຈ່ີ ແລະດື່ມເຫລ້ົ າໃນທຸ ກໆມ້ື ທ່ີ ພິເສດບໍ?
ກ. ບ່ໍ . ການແບ່ ງປັນເຂົ້າຈ່ີ ໄດ້ ຈັດຂື້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນເຮັດວຽກ. ພວກເຮົາຖືກບອກໃຫ້ ຮັກສາມັນ

“ເລ້ື ອຍໆ” (໑ ໂກຣິນໂທ ໑໑:໒໖); ແຕ່ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ ຖືກບອກວ່ າເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ, ຫລືມື້ໃດ.
ສາວົກກຸ່ມທໍາອິດປົກກະຕິແລ້ ວເກັບຮັກສາພິທີນ້ີ ໄວ້ “ໃນມື້ທໍາອິດຂອງອາທິດ” - ວັນອາທິດ (ກິດຈະການ
໒໐: ໗). ສໍາລັບບັນດາຄົນສ່ ວນຫຼາຍໃນປັດຈຸ ບັນ, ວັນອາທິດນ່ າຈະເປັນມື້ທ່ີ ສະດວກທ່ີ ສຸ ດ,
ແຕ່ ວ່າໃນບາງປະເທດ, (ເຊ່ັ ນ: ເນປານເປັນທ່ີ ທ່ີ ວັນເສົາເປັນວັນພັກປະຈໍາອາທິດ)
ວັນອື່ນໆຈະເປັນວັນເຮັດວຽກ.

໑໙-໓. ຜູ້ ເຊ່ື ອຖືສາມາດແບ່ ງປັນເຂ້ົ າຈ່ີ ກັບຜູ້ ອ່ື ນໆໄດ້ ບໍ?
ກ. ບ່ໍ . ການແບ່ ງປັນເຂົ້າຈ່ີ , ຄືກັບການລ້ າງບາບ, ເປັນການເຕືອນຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ (໑
ໂກຣິນໂທ ໑໑:໒໖). ໃນຂ້ໍ ພຣະຄໍາພີຕໍ່ໄປໂປໂລໄດ້ ສອນວ່ າພວກເຮົາກໍາລັງຖືກ
“ລ້ າງບາບໂດຍຫນ່ຶ ງຈິດວິນຍານເຂົ້າໄປໃນຮ່ າງກາຍໃດຫນ່ຶ ງ” (໑ ໂກຣິນໂທ ໑໒:໑໓).

ນ້ີ ເຮັດໃຫ້ ມັນຈະແຈ້ ງວ່ າການແບ່ ງປັນເຂ້ົ າຈ່ີ ແມ່ ນຂ້ຶ ນຢູ ່ ກັບຄວາມເຂ້ົ າໃຈຂອງການເສຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ,
ແລະກ່ໍ ເພ່ື ອການລ້ າງບາບເຫ່ົ ຼ ານ້ັ ນໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປໃນຮ່ າງກາຍໃດຫນ່ຶ ງ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ ສາມາດແບ່ ງປັນເຂ້ົ າຈ່ີ
(ຮ່ າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ) ກັບສ່ິ ງເຫົ່ ຼ ານ້ັ ນທ່ີ ຢູ ່ ໃນຮ່ າງກາຍດຽວກັນ.
໑໙-໔. ບໍລິການອ່ື ນໆຫຍັງອີກທ່ີ ຜູ້ ເຊ່ື ອຖືຄວນຖືໄວ້ ?
ກ. ພຣະຄໍາພີສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າໂບດທໍາອິດໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມຂ້ຶ ນສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ,

ແລະກ່ໍ ຕ້ ອງຖືກຕາມການຮຽນໃນພຣະຄໍາພີໄບເບິນ. (ກິດຈະການ ໒:໔໒; ໕:໔໒; ໘:໒໕; ໑໗:໑໗; ໑໘:໑໑;
໑໙: ໘-໙; ໒໐: ໗)
໑໙-໕. ພວກເຮົາຄວນຮັກສາມ້ື ວັນຊະບາໂຕບໍ?
ກ. ບ່ໍ . ຄໍາສ່ັ ງທ່ີ ຈະຮັກສາວັນສະບາໂຕ (ວັນເສົາ) ເປັນວັນສັກສິດເປັນທ່ີ ສ່ີ ຂອງສິບພຣະບັນຍັດ.
ອີກເກ້ົ າພຣະບັນຍັດກໍາລັງທໍາຊ້ໍ າທັງຫມົດໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່ ,
ແລະເພາະສະນ້ັ ນຈ່ຶ ງມີຜົນຜູ ກພັນກັບຊາວຄຣິດສະຕຽນ.

ແຕ່ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູແລະອັກຄະສາວົກບ່ໍ ເຄີຍໄດ້ ສອນວ່ າຄຣິສຕຽນຄວນຮັກສາວັນສະບາໂຕໄວ້ .
ກົດຫມາຍຂອງໂມເຊໄດ້ ຖືກລົບລ້ າງຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ ເສຍຊີວິດ. (ເບ່ິ ງ ອົບພະຍົກ ໒໐:໑໐;
ຄາລາເຕຍ ໕:໑໔; ໂຣມ ໑໔: ໕; ໒ ໂກຣິນໂທ ໓: ໓-໑໑; ໂກໂລຊາຍ ໒:໑໔).
໑໙-໖. ຊາວຄຣິສຕຽນຄວນຈະອ່ ານຄໍາພີໄບເບິນຂອງເຂົາເຈ້ົ າເລ້ື ອຍໆສ່ໍ າໃດ?
ກ. ທຸ ກໆມ້ື , ຖ້ າເປັນໄປໄດ້ . ດາວິດໄດ້ ອ່ານຄໍາພີລາວທຸ ກໆຕອນເຊ້ົ າແລະຕອນແລງ (ເພງສັນລະເສີນ ໑໑໙:
໑໔໗-໑໔໘). ຜູ້ ທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດອ່ ານຄວນສ່ົ ງເສີມເດັກນ້ ອຍຂອງເຂົາເຈ້ົ າອ່ ານໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າຟັງ,

ຫື ຼ ພະຍາຍາມທ່ີ ຈະໄປເຮືອນຂອງພ່ີ ນ້ ອງຜູ້ ທ່ີ ສາມາດອ່ ານໄດ້ ,
ສະນ້ັ ນວ່ າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຟັງພຣະຄໍາພີທ່ີ ໄດ້ ຖືກອ່ ານ. (ເບ່ິ ງກິດຈະການ ໑໗:໑໑).
໑໙-໗. ຊີວິດແບບໃດທ່ີ ຊາວຄຣິສຕຽນຕ້ ອງການ?
ກ. ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນເປັນຄົນສັດຊື່, ຊ່ື ສັດ, ສຸ ຂຸ ມ, ສະຫງົບ, ໃຈດີ, ໃຈກວ້ າງ. (ເບ່ິ ງ ໂຣມ ໑໒: ໑໒໑; ຄາລາເຕຍ ໕: ໒໒-໒໓; ເອເຟໂຊ ໔: ໒໐-໓໒; ໕: ໑-໕; ໖: ໑-໙; ໂກໂລຊາຍ ໓: ໑໒-໑໘).
ຂ. ບໍລິສຸ ດ, ສະອາດແລະບໍລິສຸ ດ. (໑ ຕິໂມທຽວ ໒: ໒໒; ຄາລາເຕຍ ໕: ໑໙-໒໑; ໑ ໂກຣິນໂທ ໖: ໙໑໑).
ຄ. ການທ່ີ "ບ່ໍ ໄດ້ ໃຫ້ ເຫລ້ົ າຫຼາຍເກີນໄປ" (໑ ຕີໂມທຽວ ໓: ໓, ໓: ໘, ໕:໒໓; ເອເຟໂຊ ໕:໑໘; ໂຣມ ໑໔:
໒໐-໒໑).
ງ. ເປັນທ່ີ ເຊ່ື ອຖືໄດ້ ແລະເຮັດວຽກຢ່ າງຫນັກ (໑ ເທຊະໂລນິກ ໔: ໑໑-໑໒; ໑ ຕິໂມທຽວ ໕: ໘,໑໓;
ກິດຈະການ ໒໐: ໓໓-໓໕; ໑ ໂກຣິນໂທ ໙:໑໘).
ຈ. ຈ່ົ ງຄວບຄຸ ມລ້ີ ນຂອງລາວໄວ້ (ມັດທາຍ ໑໘:໑໕; ເອເຟໂຊ ໕:໑໔; ຢາໂກໂບ ໓: ໓-໑໒).
໑໙-໘. ຄໍາພີໄບເບິນມີຫມາຍຄວາມວ່ າແນວໃດໂດຍສັດທາ?
ກ. ສັດທາຫມາຍເຖິງຄວາມເຊ່ື ອໃນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົ າ. ສໍາລັບຕົວຢ່ າງ,
ກະສັດໂນອາເຊ່ື ອວ່ າພະເຈ້ົ າຈະທໍາລາຍໂລກໂດຍເຮັດນ້ໍ າຖ້ ວມ;
ພຣະອົງໄດ້ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວາມເຊ່ື ອຂອງພຣະອົງ (ສັດທາ) ໂດຍການສ້ າງຈໍາພວກເຮືອ.
ຜູ້ ຊາຍທ່ີ ບ່ໍ ສັດທາແມ່ ນຜູ້ ຊາຍທ່ີ ບ່ໍ ມີຄວາມຫມ້ັ ນໃຈໃນພຣະເຈ້ົ າ;
ພຣະອົງບ່ໍ ໄດ້ ເຊ່ື ອວ່ າພຣະເຈ້ົ າຈະຮັກສາຄໍາຫມ້ັ ນສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ໃນໃຈຂອງພຣະອົງ,
ເຊ່ັ ນເປັນຜູ້ ຊາຍທ່ີ ໄດ້ ເອ້ີ ນພຣະເຈ້ົ າວ່ າຄົນຂ້ີ ຕົວະ ເປັນຜູ້ ຫນ່ຶ ງທ່ີ ເຮັດຄໍາຫມ້ັ ນສັນຍາແລະບ່ໍ ໄດ້ ຮັກສາຄໍາຫມ້ັ ນສັນຍາໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າ.
ຂ. ສັດທາເປັນສ່ ວນສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງຄົນຄຣິດສະຕຽນ.
ຖ້ າຫາກວ່ າພວກເຮົາເຊ່ື ອວ່ າບາບຂອງພວກເຮົາສາມາດໄດ້ ຮັບການລ້ າງທັນທີໂດຍຜ່ ານພຣະຄຣິດ,
ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນພວກເຮົາຄວນຈະສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວາມສັດທາຂອງພວກເຮົາໂດຍການລ້ າງບາບ.
ຖ້ າຫາກວ່ າພວກເຮົາເຊື່ອວ່ າພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູເພື່ອຊໍາລະລ້ າງໂລກແລະຕື່ມເຕັມໃຫ້ ມັນ
ກັບຄວາມບໍລິສຸ ດ,
ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນພວກເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວາມສັດທາຂອງພວກເຮົາໂດຍການກະກຽມຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາສໍ
າລັບການກັບມາຄ້ັ ງທີສອງຂອງພຣະອົງແລະອະທິຖານທຸ ກວັນໃຫ້ ມັນ.

ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທ່ີ ຈະເປັນຄຣິສຕຽນໂດຍບໍ່ມີການສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວາມສັດທາ. (ເບ່ິ ງເຮັບເຣີ ໑໑: ໖-໗;
ຢາໂກໂບ ໒: ໒໑-໒໖; ຄາລາເຕຍ ໓: ໖-໙; ໑ ໂຢຮັນ ໕:໑໐; ເອເຟໂຊ ໒: ໘).
໑໙-໙. ຊາວຄຣິດສະຕຽນຄວນອະທິຖານທຸ ກວັນຫື ຼ ບໍ?
ກ. ແມ່ ນ. ພຣະເຈ້ົ າຕ້ ອງການໃຫ້ ພວກເຮົາອະທິຖານຫາພຣະອົງຢ່ າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ.

ພະເຍຊູກ່ າວຄໍາອຸປະມາເພື່ອສອນວ່ າຜູ້ ຊາຍ "ຄວນອະທິຖານສະເຫມີແລະບໍ່ຄວນຫຼຸດຜ່ ອນລົງ".
ຄຣິສຕຽນຜູ້ ທ່ີ ບໍ່ໄດ້ ອະທິຖານໃນໄວໆນ້ີ ຈະສູ ນເສຍການຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າ,
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູບາງຄ້ັ ງໃຊ້ ເວລາຕະຫຼອດຄືນໃນການອະທິຖານ.
ການອະທິຖານຄວນຈະເປັນສ່ ວນຫນ່ຶ ງທ່ີ ສໍາຄັນທ່ີ ສຸ ດຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາຄືກັນ.

ຂ. ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນປະໂລຫິດສູງສຸ ດຂອງພວກເຮົາໃນທ່ີ ປະທັບຂອງພຣະເຈ້ົ າ,
ແລະພວກເຮົາອະທິຖານເພ່ື ອພຣະເຈ້ົ າໂດຍຜ່ ານພຣະຄຣິດ. (ເບ່ິ ງລູ ກາ ໑໘: ໑; ມັດທາຍ ໖: ໕-໑໓; ລູ ກາ
໖:໑໒; ຢາໂກໂບ ໕:໑໖; ເຮັບເຣີ ໑໐: ໑໙-໒໒; ໂຣມ ໑໒:໑໒; ກິດຈະການ ໒:໔໒; ພຣະນິມິດ ໕: ໘).
໑໙-໑໐. ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຕ່ໍ ສູ ້ ຕ້ານຜູ້ ຊາຍທ່ີ ຊ່ົ ວຮ້ າຍບໍ?
ກ. ບ່ໍ , ບ່ໍ ຄວນ. ພຣະຜູ້ ເປັນເຈ້ົ າພຣະເຢຊູໄດ້ ອ້ອມຮອບໄປດ້ ວຍຜູ້ ຊາຍທ່ີ ຊ່ົ ວຮ້ າຍ,
ຜູ້ ທ່ີ ຢູ ່ ໃນຕອນທ້ າຍທ່ີ ຄາຕະກໍາພຣະອົງ. ແຕ່ ພຣະອົງບ່ໍ ໄດ້ ທໍາອັນຕະລາຍຕ່ໍ ເຂົາເຈ້ົ າ,
ແລະພວກເຮົາກ່ໍ ບ່ໍ ຕ້ ອງທໍາຮ້ າຍໃຜ - ບ່ໍ ທໍາຮ້ າຍແມ້ ແຕ່ ຢູ ່ ໃນການປ້ ອງກັນຕົນເອງ. (ເບ່ິ ງລູ ກາ ໙: ໕໔໕໖; ມັດທາຍ ໒໖: ໕໑-໕໒; ມັດທາຍ ໑໐:໑໖; ມັດທາຍ ໕: ໓໘-໔໘; ໂຣມ ໑໒: ໑໘-໒໑; ໒
ຕິໂມທຽວ ໒:໒໔).
໑໙-໑໑.
ສ່ິ ງທ່ີ ຄວນຈະເປັນທັດສະນະຄະຂອງຄລິດສະຕຽນຕ່ໍ ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງປະເທດທ່ີ ເຂົາອາໃສຢູ ່
ແມ່ ນຫຍັງ?
ກ. ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຈະເຊື່ອຟັງສະເຫມີແລະເຄົາລົບນັບຖືລະບຽບກົດຫມາຍແຫ່ ງຊາດເນື່ອງຈາກວ່ າ
"ອໍານາດການປົກໄດ້ ຖືກແຕ່ ງຕ້ັ ງຈາກພຣະເຈົ້າ" (ໂຣມ ໑໓: ໑-໕). ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຈະເປັນຄົນທ່ີ ດີ,

ພົນລະເມືອງທ່ີ ເຮັດຕາມກົດຫມາຍ, ຕະຫຼອດໄປ, ຊື່ສັດຕໍ່ການຈ່ າຍພາສີຂອງພວກເຂົາ. (ຕີໂຕ ໓: ໑, ໂຣມ
໑໓: ໖-໗; ລູ ກາ ໒໐:໒໕).
ຂ. ຢ່ າງໃດກໍຕາມ,
ໃນກໍລະນີຫາຍາກທ່ີ ສຸດທ່ີ ລັດຖະບານຜ່ ານກົດຫມາຍທ່ີ ຄັດຕ່ໍ ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈ້ົ າ
(ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່ າງ, ຖ້ າຫາກວ່ າພວກເຮົາຖືກສັ່ງໃຫ້ ນະມັດສະການຮູ ບບູ ຊາ, ຫື ຼ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ ວມກອງທັບ)
ຫັ ຼ ງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຕ້ ອງ "ເຊ່ື ອຟັງພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່ າຜູ້ ຊາຍ". (ເບ່ິ ງກິດຈະການ ໕:໒໙).

ຄ. ຄົນຄຣິດສະຕຽນບໍ່ຄວນເອົາພ່ີ ນ້ ອງຂອງຕົນເອງໃຫ້ ກັບກົດຫມາຍ. (໑ ໂກຣີນໂທ ໖:໑໘).
໑໙-໑໒.
ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນດ້ ານການເມືອງເພື່ອປັບປຸ ງປະເທດຂອງເຂົາເຈ້ົ າບໍ?
ກ. ບ່ໍ . ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ ພະຍາຍາມເພື່ອຊ່ ວຍປົກຄອງປະເທດຂອງພຣະອົງ.

ພຣະອົງໄດ້ ຕໍ່ຕ້ ານຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ ພຣະອົງຜູ້ ປົກຄອງ,
ແລະປະຕິເສດຕໍາແຫນ່ ງຂອງອໍານາດທ່ີ ເຫນືອສ່ິ ງອື່ນໆ. ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ ຮູ້ວ່າອານາຈັກພຣະອົງແມ່ ນ
"ບ່ໍ ແມ່ ນຂອງໂລກນ້ີ ", ແລະຫນ້ າທ່ີ ທໍາອິດຂອງພຣະອົງຄືການເຜີຍແຜ່ ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູ.
ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນມັດລະວັງການກາຍມາເປັນການປະສົມປະສານກັບການກະທໍາຂອງໂລກ.
ຂ. ບາງຄ້ັ ງລັດຖະບານອາດຈະເຮັດສ່ິ ງທ່ີ ຊາວຄຣິດສະຕຽນບໍ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູ ນ - ສໍາລັບຕົວຢ່ າງ:
ໄປທໍາສົງຄາມ, ຫື ຼ ການສົ່ງເສີມການພະນັນ. ຢ່ າງໃດກໍຕາມເທົ່າທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ,
ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຮັກສາຕົນເອງອອກຈາກວຽກງານສາທາລະນະ,
ແລະອຸທິດພະລັງງານຂອງຕົນເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຄໍາສວນຂອງພະເຍຊູແລະການເຮັດຄວາມດີເພື່ອຄົນທ່ີ ຕ້ ອງການ;
ນ້ີ ແມ່ ນຕົວຢ່ າງທ່ີ ກໍາຫນົດໂດຍອົງພຣະເຢຊູ. (ເບ່ິ ງໂຢຮັນ ໖:໑໕; ລູ ກາ ໑໒:໑໔; ໂຢຮັນ ໑໘:໓໖; ໒
ຕີໂມທຽວ ໒: ໔).
໑໙-໑໓.
ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຈະຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄົນອ່ື ນເພ່ື ອທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບຕໍາແຫນ່ງທາງດ້ ານການເມືອງໂດຍກ
ານລົງຄະແນນເລືອກຕ້ັ ງຫື ຼ ບໍ?
ກ. ບ່ໍ . ການລົງຄະແນນຂອງຄົນສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າເຂົາມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ ານການເມືອງ,
ແລະຄົນຄຣິດສະຕຽນບໍ່ຄວນຈະມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ ານການເມືອງ.

ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຍອມຮັບກົດຫມາຍໃດກໍ່ຕາມພຣະເຈົ້າອະນຸ ຍາດໃຫ້ ໄດ້ ຮັບການແຕ່ ງຕັ້ງ,
ແລະອະທິຖານວ່ າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ ອຍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈຢ່ າງຮອບຄອບ. (ເບິ່ງດານີເອນ ໔:໒໕; ໒l
ສຸ ພາສິດ: ໑; ໑ ຕິໂມທຽວ ໒: ໑, ໒).
໑໙-໑໔. ມີຮູ ບແບບຂອງການຈ້ າງງານໃດທ່ີ ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຫ
ີ ຼ ກລ້ ຽງຫື ຼ ບໍ?
ກ. ມີ.

ຄົນຄຣິດສະຕຽນຄວນຫີ ຼ ກລ້ ຽງທຸ ກການເຮັດວຽກທ່ີ ທ່ ານອາດຈະຕ້ ອງຖືກບັງຄັບໃຊ້ ຄວາມແຮງເພື່ອຕໍ່ຕ້ ານກັບ
ຄົນອື່ນ (ເຊັ່ນ: ທະຫານຫື ຼ ຕໍາຫຼວດ).
ທ່ ານຄວນຫີ ຼ ກລ້ ຽງທຸ ກຕໍາແຫນ່ ງທີ່ທ່ ານໄດ້ ໃຫ້ ສາບານກັບຄໍາສາບານຂອງການເຊື່ອຟັງ:
ບ່ໍ ຄວນມີຄຣິສຕຽນໃດໃຫ້ ສາບານຈົງຮັກພັກດີກັບຄົນອື່ນໆ,
ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງຕົນແມ່ ນໄດ້ ມອບໃຫ້ ພຣະຄຣິດແລ້ ວ.

ຂ. ຄົນຄຣິດສະຕຽນກໍ່ຄວນຫີ ຼ ກລ້ າງສະຖານະການທ່ີ ບໍ່ແມ່ ນວັດທະນາທໍາ,
ຕົວຢ່ າງການເຮັດວຽກໃນສະຖານທ່ີ ການພະນັນຫລືໃນໂຮງງານຜະລິດອາວຸ ດ,
ຫື ຼ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ມີເຄື່ອງດື່ມຂາຍຫຼາຍ, ຫື ຼ ໃນຮ້ ານທ່ີ ຂາຍປ້ຶ ມຄວາມຊົ່ວ. (ເບ່ິ ງ ໑ ຕິໂມທຽວ ໕:໒໒ ໑
ເທຊະໂລນີກ ໕:໒໒).
໑໙-໑໕. ຄໍາພີໄບເບິນໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາໃດໆກ່ ຽວກັບການແຕ່ ງງານຫ
ື ຼ ບໍ?
ກ. ໂດຍຫລັກການແລ້ ວການແຕ່ ງງານຄວນຈະເປັນ "ສະເພາະໃນພຣະເຈ້ົ າ" (໑ ໂກຣິນໂທ ໗:໓໙).
ສາມີແລະພັນລະຍາຄວນຈະເປັນຄົນດີແລະມີຄວາມຈິງຕ່ໍ ກັນແລະກັນ,
ຄືກັບພຣະເຢຊູຄຣິດທ່ີ ເປັນຄົນດີແລະມີຄວາມຈິງຕ່ໍ ໂບດຂອງພຣະອົງ. (ເບ່ິ ງ ໑ ໂກຣິນໂທ ໑໑: ໓; ໑໔:
໓໔-໓໕, ເອເຟໂຊ ໕: ໒໒-໓໓; ໂກໂລຊາຍ ໓: ໑໘-໑໙; ໑ ຕີໂມທຽວ ໒: ໘-໑໕).
ຂ. ເດັກນ້ ອຍຄວນຈະໄດ້ ຮັບການລ້ ຽງດູ ໃນເຮືອນທ່ີ ມີຄວາມສຸກໂດຍພ່ໍ ແມ່ ທ່ີ ຮັກ,
ຜູ້ ທ່ີ ຈະສອນໃຫ້ ພວກເຂົາເຊ່ື ອຟັງພຣະເຈ້ົ າ. (໒ ໂກຣີນໂທ ໗:໑໔; ເອເຟໂຊ ໖: ໑-໔; ໂກໂລຊາຍ ໓: ໒໐໒໑; ໑ ຕິໂມທຽວ ໕: ໔)
ຄ. ຜູ້ ເຊ່ື ອຖືບ່ໍ ຄວນຕ້ົ ນເຫດການຢ່ າຮ້ າງຕ່ໍ ພັນລະຍາຫື ຼ ສາມີຂອງເຂົາເຈ້ົ າ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າຖ້ າຫາກວ່ າພັນລະຍາຫລືສາມີບ່ໍ ໄດ້ ເປັນຜູ້ ເຊ່ື ອຖື. (໒ ໂກຣິນໂທ ໗: ໑໐-໑໓)
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