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ການແນະ ນ'<
ພວກເຮ-າຕ"ອງວາງແຜນການສ%"ຮ-ບ - ເພາະວ@າພວກເຮ-າຢ%@ໃນອ)ນ ໜyງ - ອ)ນ ໜyງ ທEຮ"າຍແຮງທEສuດ.
ຊHວiດແມ@ນຢ%@ໃນລະຫວ@າງສ@ຽງ. ພວກເຮ-າບKໄດ"ເລMອກເອ-າການຕKສ%"ນ,N ແຕ@ພວກເຮ-າ ຈ'< ເປ)ນຕ"ອງເຮ)ດ
ທuກສiງທEພວກເຮ-າສາມາດເຮ)ດໄດ"ເພ7ອຕKສ%"ມ)ນດ"ວຍສະຕiປ)ນຍາ, ຄວາມກ"າຫານແລະ ກ'< ລ)ງທEມHຢ%@
ໃນພວກເຮ-າ.
ການສ%"ຮ-ບແມ@ນທາງວiນຍານ - ຕKຕ"ານຄວາມ ໝRນ ຄ-ງ, ອ'< ນາດ, ຜ%"ປ-ກຄອງແຫ@ງຄວາມມMດຂອງ
ຍuກນN, ແລະຜ%"ທEເປ)ນຄ-ນຊTວຮ"າຍທາງວiນຍານໃນສະຫວ)ນ. (ເອເຟດ 6:12)
ພະເຈVາໄດ"ສ"າງມະນuດໃຫ"ປ-ກຄອງແຜ@ນດiນໂລກແລະ ນ'< ເອ-າສiງມHຊHວiດທuກຢ@າງມາສ%@ການຢ%@ໃຕ" ອ'<
ນາດ. ນRນ ໝາຍ ຄວາມວ@າຈະຮຽນຮ%"ຄວາມຮ%" ກ@ຽວກ)ບທuກສiງທEອາໄສຢ%@ເທiງໂລກ. ສiງທEພຣະເຈVາບKໄດ"
ປະທານໃຫ"ມະນuດປ-ກຄອງ ເໜMອ ທ%ດສະຫວ)ນ. ພະເຈVາໄດ"ເຮ)ດໃຫ"ມະນu ດຕKາກວ@າທ%ດສະຫວ)ນ.
ສະນRນ, ພວກເຮ-າຈະຕKສ%"ກ)ບສ)ດຕ%ທEມHພະລ)ງຫລາຍກວ@າເກTາໄດ"ແນວໃດ - ພວກເຮ-າບK ສາມາດເບiງ
ເຫ)ນໄດ"?
ຮ%"ຈ)ກພະເຈVາຂອງເຈVາ
ພຣະເຈVາໄດ"ບ)ນຊາອາດາມ -“ ໃນທuກໆຕVນໄມ"ໃນສວນທ@ານສາມາດເປ)ນອiດສະລະໄດ"
ກiນ; ແຕ@ຕVນໄມ"ແຫ@ງຄວາມຮ%"ເລ7ອງຄວາມດHແລະຄວາມຊTວທ@ານບKຄວນກiນ, ເພາະວ@ າໃນມYທEທ@ານກiນ
ມ)ນທ@ານຈະຕ"ອງຕາຍແນ@ນອນ.” (ຕVນເດHມ 2:16) ພະເຈVາມH ອ'< ນາດແຫ@ງຊHວiດແລະຄວາມຕາຍ ຄວາມເປ)ນມະຕະແລະຄວາມເປ)ນມະຕະແມ@ນຢ%@ໃນຂອບເຂດຂອງພຣະອ-ງ. ລາວແມ@ນຜ%"ທEມH ອ'<
ນາດ, ຮ%"ທ)ງ ໝ-ດ, ຢ%@ທuກບ@ອນທEສະແດງໃນເວລາດຽວກ)ນ, ແລະບKປ@ຽນແປງໄດ".
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ກະສ)ດໂຮຊາຟ)ດໄດ"ຢMນຢ%@ຕK ໜ"າ ປະຊາຊ-ນອiດສະຣາເອນແລະປະກາດວ@າ,“ ໂອ"ພະເຈVາຢາເວພຣະເຈVາ
ຂອງບ)ນພະບuລuດຂອງພວກຂ"າພະເຈVາ, ບKແມ@ນພຣະເຈVາຢາເວຢ%@ໃນສະຫວ)ນ, ແລະຢ@າສZງປ-ກຄອງ
ເໜMອ ອານາຈ)ກທ)ງ ໝ-ດ ຂອງປະຊາຊາດ, ແລະໃນມMຂອງພວກເຮ-າບKມH ອ'< ນາດ ແລະອາດຈະ, ເພ7ອ
ວ@າບKມHໃຜສາມາດຕ"ານທານທ@ານໄດ"ບ?
' " 2 ຂ@າວຄາວ 20: 6
ຜ%"ອາວuໂສ 24 ຄ-ນໃນສະຫວ)ນນະມ)ດສະການພຣະເຈVາກ@າວວ@າ, "ໂອ"ພຣະຜ%"ເປ)ນເຈVາອ-ງເປ)ນພຣະເຈVາ
ຜ%"ຊ-ງລiດ ອ'< ນາດຍiງໃຫຍ@ ທEສuດແລະຜ%"ທEຈະມາ, ເພາະວ@າທ@ານໄດ"ຍyດ ອ'< ນາດທEຍiງໃຫຍ@ຂອງພວກ
ເຮ-າແລະປ-ກຄອງ." ..
Hannah, ແມ@ຂອງສາດສະດາຊາມ%ເອນໄດ"ກ@າວວ@າ,“ ຢ@າໃຫ"ຄວາມຈອງຫອງໃດໆມາຈາກປາກຂອງ
ເຈVາ, ເພາະວ@າພຣະຜ%"ເປ)ນເຈVາເປ)ນພຣະເຈVາແຫ@ງຄວາມຮ%;" ແລະໂດຍການກະ ທ'< ຂອງພຣະອ- ງມHນ\າ
ໜ)ກ.” 1 ຊາເມMອນ 2: 3
ອ)ກຄະສາວ-ກໂປໂລໄດ"ຂຽນຊາວໂລມວ@າ“ ໂອ"ຄວາມເລiກຂອງທ)ງຄວາມສະຫລາດແລະຄວາມຮ%"ຂອງ
ພຣະເຈVາ! ວiທHການຕ)ດສiນແລະວiທHການຂອງພຣະອ-ງໃນອະນາຄ-ດຂອງການຄVນຫາມ)ນບKສາມາດຄVນ
ຫາໄດ"!” ໂລມ 11:33
ກະສ)ດດາວiດໄດ"ຂຽນວ@າ,“ ຂ"ອຍຈະໄປຈາກພຣະວiນຍານຂອງເຈVາໄປໃສ? ຫລMຂ"ອຍຈະ ໜH ຈາກທE
ປະທ)ບຂອງເຈVາໄປໃສ? ຖ"າຂ"ອຍຂyນໄປສະຫວ)ນ, ເຈVາຢ%@ທEນRນ; ຖ"າຂ"ອຍເຮ)ດຕຽງນອນຂອງຂ"ອຍໃນ
ນະລ-ກ, ຈTງເບiງ, ເຈVາຢ%@ທEນRນແລ"ວ. ຖ"າຫາກວ@ າຂ"າພະເຈVາໃຊ"ເວລາປHກເຊVາ, ແລະອາໄສຢ%@ໃນພYນທEສuດ
ຂອງທະເລ, ແມ@ນແຕ@ມMຂອງທ@ານຈະ ນ'< ພາຂ"າພະເຈV າ, ແລະມMຂວາຂອງທ@ານຈະວາງຂ"າພະເຈVາ.”
ຄ'< ເພງ 139: 7-10
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ນ)ກຂຽນໄປເຮ)ບເລH - "ແລະມ)ນບKມHສiງໃດທE ຖMກປiດບ)ງຈາກສາຍຕາຂອງພຣະອ-ງ, ແຕ@ວ@າທuກໆຢ@າງ
ເປMອຍກາຍແລະເປHດເຜHຍຕKສາຍຕາຂອງພຣະອ-ງທEພວກເຮ-າຕ"ອງໄດ"ກ@າວເຖiງ." ເຫບເລH 4:13, ລ. ມ
ພຣະເຈVາໄດ"ບອກ Malachi ສາດສະດາ -“ ເພາະວ@າຂ"ອຍແມ@ນພຣະຜ%"ເປ) ນເຈVາ, ຂ"ອຍບKປ@ຽນແປງ;
ສະນRນລ%ກຊາຍຂອງຢາໂຄບ. ມາລາກH 3: 6
ນ)ກຂຽນໄປເຮ)ບເລH - "ພຣະເຢຊ%ຄຣiດແມ@ນຄM ກ) ນກ)ບມYວານນN, ມYນ,N ແລະຕະຫລອດໄປ." ເຫບເລH
13: 8
ອ)ກຄະສາວ-ກຢາໂກໂບໄດ"ຂຽນວ@າ, "ຂອງປະທານທEດHແລະຂອງປະທານທEລ" ' ເລHດທuກຢ@າງແມ@ນ
ມາຈາກເບYອງເທiງ, ແລະມາຈາກພຣະບiດາຂອງແສງ, ຜ%"ທEບKມHການປ@ຽນແປງຫລMເງ-າຂອງການຫ)ນ."
ພຣະເຈVາຍ)ງດH, ມHຄວາມຮ)ກ, ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມກະລuນາ, ຄວາມ
ອ-ດທ-ນ, ການໃຫ"ອະໄພ, ບ'ລiສuດ, ຊອບ ທ'< ແລະຍuດຕi ທ'<! ພຣະອ-ງເປ) ນພຣະເຈVາທEມH ອ'< ນາດທ)ງ
ໝ-ດ ແລະມHຫ-ວໃຈທEຮ)ກແພງປະຊາຊ-ນຂອງພຣະອ-ງ.
ພຣະບuດຂອງພຣະເຈVາໄດ"ເປHດເຜHຍຕ-ວເອງຕKໂຢຊວຍໃນເມMອງ Theophany ໃນຖານະເປ)ນຄ-ນທEຖMດ
າບ. ເມ7ອໂຢຊວຍຖາມລາວວ@າລາວຢ%@ຝ@າຍອiດສະຣາເອນຫລMສ)ດຕ%ຂອງພວກເຂ-າ, ພຣະເຈVາກ@າວວ@າ "ບK, ແຕ@ໃນຖານະທEເປ)ນຜ%"ບ)ນຊາການກອງທ)ບຂອງພຣະເຈVາ. ພຣະອ-ງກ@າວວ@າ, 'ອ-ງພຣະຜ%"ເປ)ນເຈVາ
ຂອງຂ"າພະເຈVາເວVາຫຍ)ງຕKຜ%"ຮ)ບໃຊ"ຂອງພຣະອ-ງ? (ໂຢຊວຍ 5: 14-15) ເມ7ອພະເຍຊ%ຄລiດກ)ບມາ
ແຜ@ນດiນໂລກເພ7ອ ທ'< ລາຍກອງທ)ບຂອງປະເທດຕ@າງໆທEຕKຕ"ານອiດສະລາແອນພະອ-ງຈະ ນ'< ພາກ
ອງທ)ບແຫ@ງສະຫວ)ນເປ)ນຜ%"ບ)ນຊາການ.
ຮ%"ຈ)ກພະເຈVາຂອງເຈVາ!
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ຮ%" Y ສ)ດຕ%ຂອງພວກເຮ-າ
ຜ%" ນ'< ທE ສ'< ຄ)ນ, ອ'< ນາດ, ຜ%"ປ-ກຄອງ, ແລະເຈVາພາບທາງວiນຍານຂອງ
ຄວາມຊTວຮ"າຍແມ@ນຊາຕານ - ມານ. ພະເຍຊ%ເອNນຊາຕານວ@າ“ ຜ%"ປ-ກຄອງໂລກນN.” (ໂຢຮ)ນ 12:31)
ອ)ກຄະສາວ-ກໂປໂລໄດ"ເອNນຊາຕານວ@າ“ ເຈVານາຍແຫ@ງ ອ'< ນາດແຫ@ງອາກາດ, ວiນຍານທEປະຕiບ)ດ
ໃນພວກລ%ກຊາຍທEບKເຊ7ອຟ)ງ” (ເອເຟໂຊ 2: 2) ແລະ“ ພະເຈVາແຫ@ງຍuກນN” (2 ໂກລiນໂທ 4) : 4).
ອ)ກຄະສາວ-ກເປໂຕໄດ"ເອNນຊາຕານວ@າເປ)ນ“ ສiງທEໂຫດທE ກ'< ລ)ງຊອກຫາຜ%"ໃດທEມ)ນຈະກ)ດກiນ.” ອ)ກ
ຄະສາວ-ກໂຢຮ)ນໄດ"ເອNນຊາຕານວ@າ“ ມ)ງກອນໃຫຍ@, ແມ@ນ`ນRນ.” (ຄ'< ປາກ-ດ 12: 9; 20: 2) ພຣະ
ເຢຊ%ໄດ"ກ@າວເຖiງຊາຕານວ@າເປ)ນໂຈນທEມHຄວາມປາຖະ ໜາ ພຽງແຕ@ລ)ກ, ຂ"າແລະ ທ'< ລາຍ (ໂຢຮ)ນ
10:10).
ເຂVາໃຈວ@າຊາຕານເປ)ນຜ%"ຕ-ວະແລະຫລອກລວງ. ນRນແມ@ນວiທHທEລາວໂຈມຕHເຊYອຊາດຂອງມະນuດໃນ
ສວນເອເດນແລະນRນແມ@ນວiທHທEລາວ ທ'< ຮ"າຍພວກເຮ-າດຽວນN. ຊາຕານໂຈມຕHສ)ດຕ%ຂອງລາວດ"ວຍ
ຄ'< ຕ-ວະແລະຫລອກລວງ. ພະເຍຊ%ເອNນຊາຕານວ@າເປ)ນພKຂອງຄວາມຕ-ວະ -“ ເມ7ອລາວເວVາຕ-ວະລາວ
ເວVາຈາກຊ)ບພະຍາກອນຂອງຕ-ວເອງເພາະວ@າມ)ນເປ)ນຜ%"ຕ-ວະແລະເປ)ນພKຂອງມ)ນ.” (ໂຢຮ)ນ 8:44)
ຊາຕານຕKຕ"ານ W ork ຂອງພະເຈVາຢ@າງຕKເນ7 ອງ. ພຣະເຢຊ%ໄດ"ກ@າວວ@າຊາຕານຫວ@ານເມ)ດພMດທE ບK
ດHຢ%@ໃນໃຈຂອງມະນuດ (ມ)ດທາຍ 13: 38) ແລະຈ)ບເອ-າພiທHການຂອງພຣະເຈVາອອກຈາກຫ-ວໃຈຂອງ
aາຍໆຄ-ນທEໄດ"ຍiນມ)ນ (ມາລະໂກ 4:15). ອ)ກຄະສາວ-ກເປໂຕໄດ"ສອນວ@ າຊາຕານກ- ດຂEຂTມເຫ)ງຜ%"ຄ-ນ
ຜ@ານການໂຈມຕHທາງຮ@າງກາຍ, ຈiດໃຈແລະວiນຍານຫລາຍປະເພດ (ກiດຈະການ 10: 38). ໂປໂລໄດ"
ສອນວ@າຊາຕານມHຄວາມພາກພ%ມໃຈແລະຄວາມພາກພ%ມໃຈຂອງລາວແມ@ນການກ@າວໂທດຂອງລາວ
(1 ຕHໂມທຽວ 3: 6). ອ)ກຄະສາວ-ກໂຢຮ)ນໄດ"ຂຽນວ@າຊາຕານກ@າວຫາຜ%"ທEເຊ7ອທ)ງກາງເວ)ນແລະກາງ
ຄMນໃນສະຫວ)ນ (ພະນiມiດ 12: 10). ໂປໂລໄດ"ຂຽນວ@າຊາຕານຊTວແລະຊ)ກຊວນຜ%"ຄ-ນໃຫ"ເຮ)ດສiງທEຊTວ
(1 ເທຊະໂລນHກ 3: 5). ພຣະເຢຊ%ໄດ"ຕKຕ"ານການລ\ລວງຂອງຊາຕານໃນຖiນກ)ນດານແລະໄດ"ສອນ
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ພວກສາວ-ກຂອງພຣະອ-ງໃຫ"ອະທiຖານວ@າພຣະເຈVາຈະ“ ປ-ດປ@ອຍພວກເຂ-າອອກຈາກ“ ມານຊTວຮ"າຍ”
(ມ)ດທາຍ 6:13).
ເຖiງແມ@ນວ@າຊາຕານມH ອ'< ນາດ, ມ)ນບKເທTາທຽມກ)ບພະເຈVາແລະຂT ມຂ%@ເຖiງ ອ'< ນາດຂອງພຣະເຈVາ
ຢ@າງນ"ອຍ (ເອຊາຢາ 45: 5-7). ພວກເຮ-າຮ%"ຈາກການອ@ານບ-ດສuດທ"າຍໃນພຣະຄຣiສຕະ ທ'< ຄ'< ພHວ@າ
ພຣະເຈVາເອ-າຊະນະຊາຕານແລະໂຍນມ)ນລ-ງໃນທະເລສາບທEມHໄຟແລະທາດສHມທEລາວຈະ“ ທ'ລະມານ
ທ)ງກາງເວ)ນແລະກາງຄMນຕະaອດໄປແລະເປ)ນນiດ” (ຄ'< ປາກ-ດ 20: 10).
ໃນຖານະເປ)ນມະນuດເຮ-າສາມາດຕKສ%"ກ)ບສ)ດຕ%ທEມH ອ'< ນາດຄMກ)ບຊາຕານແລະ ກ'< ລ)ງຂອງຄວາມຊTວ
ໄດ"ແນວໃດ? “ ສuດທ"າຍ, ພEນ"ອງຂອງຂ"າພະເຈVາ, ຈTງເຂRມແຂງໃນພຣະຜ%"ເປ)ນເຈVາແລະໃນ ອ'< ນາດ
ແຫ@ງ ອ'< ນາດຂອງພຣະອ-ງ.” (ເອເຟດ 6:10) ພວກເຮ- າສາມາດຢMນແລະຕKສ%"ໃນສ-ງຄາມຈiດວiນຍານ
ໄດ"ໃນຂະນະທEພວກເຮ-າຢMນຢ%@ໃນພະລ)ງແລະພະລ)ງຂອງພຣະເຈVາ.
ຮ%"ຈ)ກສ)ດຕ%ຂອງເຈVາ!
ຮ%"ຕ-ວທ@ານເອງ
ມ)ນສະຫລາດໃນເວລາທEເຂVາໄປໃນການສ%"ຮ-ບເພ7ອຮ%"ຕ-ວເອງ - ຄວາມເຂRມແຂງຂອງທ@ານແລະ
ຈuດອ@ອນ. ນRນແມ@ນ ໜyງ ໃນຈuດປະສ-ງຕVນຕ'ຂອງການຝy ກອ-ບຮ-ມຂRນພYນຖານໃນການທະຫານ ເພ7ອຮຽນຮ%"ກ@ຽວກ)ບຕ-ວທ@ານເອງແລະສiງທEທ@ານຕ"ອງເຮ)ດເພ7ອໃຫ"ສອດຄ@ອງກ)ບຄວາມຮຽກຮ"ອງຕ"ອງ
ການຂອງສ-ງຄາມ.
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ຄ-ນ ທ'< ອiດທE “ ເກHດ” ເທiງໂລກນN ແມ@ນກາອHນ. ລາວຈະຈ)ດການກ)ບການສ%"ຮ-ບຝ@າຍວiນຍານໄດ"ແນວ
ໃດ? ອາດາມແລະເອວາໄດ"ສອນກາອHນແລະເດ)ກນ"ອຍຄ-ນອ7ນໆຂອງພວກເຂ-າໃຫ"ຮ%"ຈ)ກນະມ)ດສະການ
ແລະຮ)ບໃຊ"ພະເຈVາ. ຕາມ ທ'< ນຽມຂອງພວກເຂ-າ, ກາອHນແລະອາເບນນ"ອງຊາຍຂອງລາວໄດ" ນ'<
ເຄ7ອງຖວາຍບ%ຊາມາຖວາຍແກ@ພຣະເຈVາເປ)ນສ@ວນ ໜyງ ຂອງການນະມ)ດສະການຂອງພວກເຂ-າ.
ພຣະເຈVາຍອມຮ)ບເອ-າການຖວາຍຂອງອາເບນ, ແຕ@ປະຕiເສດການສະ ເໜH ຂອງກາອHນ. ນRນໄດ"ເຮ)ດ
ໃຫ"ກາອHນໃຈຮ"າຍaາຍ. ພະເຈVາບອກໃຫ"ກາອHນລະວ)ງຄວາມອ@ອນແອຂອງລາວ. “ ເປ)ນຫຍ)ງເຈVາໃຈ
ຮ"າຍ? ແລະເປ)ນຫຍ)ງໃບ ໜ"າ ຂອງເຈVາຈyງລVມລ-ງ? ຖ"າທ@ານເຮ)ດໄດ"ດH, ທ@ານຈະບKຖMກຍອມຮ)ບບ'?
ແລະຖ"າທ@ານບKເຮ)ດດH, ບາບກKຢ%@ທEປະຕ%. ແລະຄວາມປາດຖະ ໜາ ຂອງມ)ນແມ@ນ ສ'< ລ)ບທ@ານ, ແຕ@
ທ@ານຄວນປ-ກຄອງມ)ນ.” (ຕVນເດHມ 4: 6)
ຈuດອ@ອນທາງວiນຍານຂອງກາອHນແມ@ນບາບ. ມ)ນແມ@ນຄວາມອ@ອນແອທາງວiນຍານຂອງມະນuດທuກ
ຄ-ນ. ພຣະເຈV າໄດ"ເຕMອນກາອHນກ@ຽວກ)ບຄວາມອ@ອນແອຂອງລາວແລະຍ)ງໄດ"ໃຫ" ກ'< ລ)ງໃຈລາວກ)ບ
ຄວາມສາມາດທEຈະໄດ"ຮ)ບຄວາມເຂRມແຂງ - "ຖ"າທ@ານເຮ)ດດH, ທ@ານຈະບKຖMກຍອມຮ)ບບ'?" ເຖiງ
ຢ@າງໃດກKຕາມ, ກາອHນບKໄດ"ຮ)ບເອ-າ ຄ'< ແນະ ນ'< ທEສະຫລາດຂອງພຣະເຈVາແລະປ@ອຍໃຫ"ຄວາມໂກດ
ແຄ"ນຂອງລາວກາຍເປ)ນຄວາມໂກດແຄ"ນແລະການຂ"າອ"າຍຂອງລາວ.
ກາອHນໄດ"ເຮ)ດຜiດຫລາຍສາມຢ@າງ: ລາວບKຮ%"ຈ)ກພຣະເຈVາຂອງລາວ ... ລາວບKຮ%"ສ)ດຕ%ຂອງລາວ ...
ແລະລາວບKຮ%"ຕ-ວເອງ. ອ)ກຄະສາວ-ກໂຢຮ)ນໄດ"ອະທiບາຍກ@ຽວກ)ບມ)ນໃນຈ-ດ ໝາຍ ທ'< ອiດຂອງລາວ -“
... ບKແມ@ນຄMກ)ບກາອiນທEເປ)ນຂອງຄ-ນຊTວແລະໄດ"ຂ"ານ"ອງຊາຍຂອງລາວ. ແລະເປ)ນຫຍ)ງລາວຈyງຂ"າ
ລາວ? ເພາະວ@າຜ-ນງານຂອງລາວຊTວແລະນ"ອງຊາຍຂອງລາວເປ)ນຄ-ນຊອບ ທ'<.” (1 ໂຢຮ)ນ 3:12)
ມ)ນເປ)ນສiງ ສ'< ຄ)ນທEຈະສ)ດຊ7 ຕKຕ-ວເອງແລະຕKພະເຈVາ. ພະເຈVາຮ%"ທuກຢ@າງແລ"ວ, ສະນRນມ)ນຈyງຍiງ
ກວ@າເລ7ອງຄວາມສ)ດຊ7ຂອງທ@ານ. ເມ7ອພຣະເຈVາໄດ"ໂທຫາອາດາມຢ%@ໃນສວນເອເດນແລະຖາມວ@າລາວ
ຢ%@ໃສ, ພະເຈVາຮ%"ແລ"ວວ@າມHຫຍ)ງເກHດຂYນ. ພຣະອ-ງເປ)ນພຣະເຈVາ. ລາວຮ%"ທu ກຢ@າງ. ພະເຈVາຕ"ອງການ
ໃຫ"ອາດາມສ)ດຊ7ແລະປະເຊHນກ)ບສiງທEລາວໄດ"ເຮ)ດ. ເມ7ອພະເຈVາຖາມກາອHນ -“ ອາເບນນ"ອງຂອງເຈVາ
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ຢ%@ໃສ?” - ພະເຈVາຮ%"ສiງທEກາອHນໄດ"ເຮ)ດແລ" ວ. ພະເຈVາຕ"ອງການຢາກໃຫ"ກາອHນມHຄວາມສ)ດຊ7ແລະປະ
ເຊHນກ)ບສiງທEລາວໄດ"ເຮ)ດ.
ພວກເຮ-າຕ"ອງປະເຊHນກ)ບຄວາມຈiງກ@ຽວກ)ບຕ-ວເຮ-າເອງແລະຊ7ສ)ດຕKພຣະເຈVາວ@າພວກເຮ-າແມ@ນໃຜ
ແລະພວກເຮ-າແມ@ນຫຍ)ງ. ມ)ນແມ@ນຢ%@ໃນຂRນຕອນຂອງຄວາມຊ7ສ)ດແລະເປHດເຜHຍກ)ບພຣະເຈVາທEພວກ
ເຮ-າຈະພ-ບເຫ)ນຄວາມເຂRມແຂງແລະຈuດປະສ-ງໃນພຣະອ-ງ.
ຂ"າພະເຈVາຂ'ແນະ ນ'< ໃຫ"ມHການທ-ບທວນຄMນກ)ບພຣະເຈVາເປ)ນປະ ຈ'<. ນRນແມ@ນບ@ອນທEທ@ ານບອກ
ພະເຈVາໃນຫ-ວໃຈຂອງທ@ານ, ສiງທEທ@ານເຫ)ນວ@າເປ)ນຈu ດແຂງແລະຈuດອ@ອນຂອງທ@ານ, ຈາກນRນຂ'ໃຫ"
ພຣະອ-ງບອກທ@ານເຖiງສiງທEຢ%@ໃນຫ-ວໃຈຂອງລາວແລະສiງທEລາວເຫ)ນວ@າມ)ນເປ)ນຈuດແຂງແລະຈuດ
ອ@ອນຂອງທ@ານ. ການທ-ບທວນຢ@າງຕKເນ7ອງເຫລTານNກ)ບຜ%"ບ)ນຊາການຂອງທ@ານຈະໄດ"ຮ)ບລາງວ)ນອ)ນ
ລ\າຄ@າເມ7ອທ@ານຮຽນຮ%"ວiທHທEຈະເຮ)ດໃຫ"ພະອ-ງພ'ໃຈກ)ບຊHວiດແລະວຽກຮ)ບໃຊ"ຂອງທ@ານ.
ຮ%"ຕ-ວທ@ານເອງ!
ຮ%"ບ-ດບາດຂອງເຈVາ
ມ)ນເປ)ນສiງ ສ'< ຄ)ນທEຜ%"ເຊ7ອຖMທuກຄ-ນຮ%"ບ-ດບາດທEເຂ-າເຈVາມHໃນທາງວiນຍານ
ສ-ງຄາມ. ຄ'< ພHໄບເບiນ, ການດ-ນໃຈ W ຂອງພະເຈVາ, ແມ@ນແຜນການສ%"ຮ-ບເພ7ອປ" ອງກ)ນຊາຕານ
ແລະແຜນການຊTວຮ"າຍຂອງມ)ນແລະເພ7ອເອ-າຊະນະຄວາມຊTວ.
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ພຣະເຈVາແມ@ນຜ%"ມH ອ'< ນາດສ%ງສuດທ)ງໃນແລະນອກຈ)ກກະວານ. ທuກສiງທEພະອ-ງເຮ)ດມHຄວາມເປ)ນ
ລະບຽບແລະມHຈuດປະສ-ງ. ລາວຮຽກຮ"ອງໃຫ"ລ%ກໆຂອງພຣະອ-ງມHຄວາມເປ)ນລະບຽບແລະຈuດປະສ-ງ
ດຽວກ)ນໃນຂະນະທEພວກເຂ-າປະຕiບ)ດພາລະບ-ດບາດຂອງພວກເຂ-າໃນຮ@າງກາຍຂອງພຣະຄຣiດແລະ
ການສ%"ຮ-ບທາງວiນຍານ.
ອ)ກຄະສາວ-ກໂປໂລມ)ກກ@າວເຖiງຊາວຄຣiດສະຕຽນວ@າເປ)ນ“ ທະຫານ” (ເຊZນ: ຟHລiບ 2:25; 2 ຕH
ໂມທຽວ 2: 3-4; ຟHເລໂມນ 1: 2). ພຣະອ-ງໄດ"ບອກຜ%"ທEເຊ7ອໃຫ" ອ-ດທ-ນກ)ບຄວາມຍາກ ລ'< ບາກເປ)ນ
ທະຫານທEດ,H ບKໃຫ"ເຂVາມາຫຍu"ງກ@ຽວກ)ບວຽກງານຂອງຊHວiດນN, ແລະເພ7ອກະລuນາຜ%"ທEໄດ"ສະ ໝ)ກ
ພວກເຂ-າ. ໜ"າ ທEຂອງພວກເຮ-າເປ)ນທະຫານໃນກອງທ)ບຂອງພຣະຜ%"ເປ)ນເຈVາແມ@ນເຕ)ມເວລາ, ບK
ແມ@ນພາກສ@ວນ. ການສ%"ຮ-ບທາງວiນຍານແມ@ນເກHດຂY ນທuກໆຊTວໂມງຂອງທuກໆມYແລະພວກເຮ-າຕ"ອງ
ມHຄວາມມu"ງ ໝRນ ຢ@າງແຮງໃນການຕKສ%" ກ)ບ ກ'< ລ)ງທEມາຕKຕ"ານພວກເຮ-າແລະຄ-ນໃນຊHວiດຂອງພວກ
ເຮ-າ.
ທ@ານມH ໜ"າ ທEຫຍ)ງແດ@ໃນຄອບຄ-ວແລະຊuມຊ-ນ? ຜ-ວ? ເມຍ? ພຣະບiດາ? ແມ@? ເດ)ກນ"ອຍ? ພKຕ?
%"
ນາຍຈ"າງ? ລ%ກຈ"າງ? ເພ7ອນບ"ານ? ເພ7ອນບ'? Y ຄວາມ ສ'< ພ)ນຂອງພວກເຮ-າກ)ບຄ-ນອ7ນ ກ'< ລ)ງ
ຖMກໂຈມຕH! ຊາຕານບKຕ"ອງການໃຫ"ທ@ານປະສ-ບຜ-ນ ສ'< ເລ)ດໃນສາຍ ສ'< ພ)ນໃດໆ. ລາວຈະເຮ)ດທu ກ
ຢ@າງທEລາວສາມາດເຮ)ດໄດ"ເພ7ອລ)ກ, ຂ"າແລະ ທ'< ລາຍຄວາມ ສ'< ພ)ນເຫລTານRນ. ພວກເຮ-າຕ"ອງຕKສ%"
ກ)ບຄMນ!
ພະເຈVາປະທານພະພອນຫຍ)ງແດ@ແກ@ທ@ານ? ອາຈານ, ຜ%"ໃຫ", ເຄ7ອງແມ@ຂ@າຍ, ຜ%"ໃຫ" ກ'< ລ)ງໃຈ, ອາບ
ນ" ' ເມດຕາ, ສາດສະດາ, ຜ%"ປະກາດຂ@າວປະເສHດ, ສiດຍາພiບານ, ມ)ກຄະນາຍ-ກ, ຜ%"ແນມເບiງທາງວiນ
ຍານບ'? Y ຂອງປະທານທາງວiນຍານຂອງພວກເຮ-າ ກ'< ລ)ງຖMກໂຈມຕHບ?
' ຊາຕານບKຢາກໃຫ"ທ@ານ
ປະສ-ບຜ-ນ ສ'< ເລ)ດໃນການໃຊ"ຂອງຂວ)ນທາງວiນຍານຂອງທ@ານ. ລາວຈະເຮ)ດທuກຢ@ າງທEລາວສາມາດ
ເຮ)ດໄດ"ເພ7ອລ)ກ, ຂ"າແລະ ທ'< ລາຍຂອງຂວ)ນຂອງທ@ານ. ຕ"ອງໄດ"ຕKສ%"ຄMນ!
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ບ)ນດາກະຊວງຂອງທ@ານມHຫຍ)ງແດ@? ທHມງານຍ"ອງຍ'? ກu@ມສyກສາ ຄ'< ພHໄບເບiນບ'? ຫ"ອງອາຫານ?
ທEພ)ກອາໄສທEບKມHທEພ)ກອາໄສ? ການອະທiຖານ? ກະຊວງຜ%"ຊາຍ? ກະຊວງແມ@ຍiງ? ການປະຕiບ)ດ
ຂອງເດ)ກນ"ອຍບ'? ກະຊວງໂຮງ ໝ' ບ'? ກະຊວງອາວuໂສບ'? ຊາຕານບKຢາກໃຫ"ທ@ ານປະສ-ບຜ- ນ ສ'<
ເລ)ດໃນວຽກຮ)ບໃຊ". ລາວຈະເຮ)ດທuກສiງທE ລາວສາມາດເຮ)ດໄດ"ເພ7ອລ)ກ, ຂ"າແລະ ທ'< ລາຍບ)ນດາກ
ະຊວງແລະຄວາມປາຖະ ໜາ ຂອງທ@ານທEຈະປະຕiບ)ດ.
ພວກເຮ-າຕ"ອງຕKສ%"ກ)ບຄMນ!
ທ@ານຈະໄດ"ພ-ບເຫ)ນທiດທາງອ)ນຍiງໃຫຍ@ກ@ຽວກ)ບສ-ງຄາມຈiດວiນຍານຢ%@ໃນພຣະ ຄ'< ພHມ'ມອນ
ຄ'< ພHໄບເບiນ. ຂ"ອຍມ)ກຮຽນກ@ຽວກ)ບຄວາມສາມາດໃນການຕKສ%"ທEຍiງໃຫຍ@ຂອງອiດສະຣາເອນ.
“ ສuດທ"າຍ, ພEນ"ອງຂອງຂ" າພະເຈVາ, ຈTງເຂRມແຂງໃນພຣະຜ%"ເປ)ນເຈVາແລະໃນ ອ'< ນາດແຫ@ງ ອ'<
ນາດຂອງພຣະອ-ງ. ຈTງໃສ@ເຄ7ອງນu@ ງຂອງພຣະເຈVາທ)ງ ໝ-ດ, ເພ7ອເຈVາຈະສາມາດຕ"ານທານກ)ບມານ
ຂອງມານ.” ເອເຟໂຊ 6: 11-12
ຮ%"ບ-ດບາດຂອງທ@ານ!
ຮ%"ເປVາ ໝາຍ ຂອງເຈVາ
ອ)ກຄະສາວ-ກໂປໂລໄດ"ກ@າວຢ@າງຈະແຈ"ງວ@າເປVາ ໝາຍ ຂອງຜ%"ທEເຊ7ອທuກຄ-ນແມ@ນເພ7ອສ)ນລະເສHນພຣະ
ເຈVາ.
“ ສ'< ລ)ບເຈVາຖMກຊYມາໃນລາຄາ; ສະນRນຈTງສ)ນລະເສHນພຣະເຈVາໃນຮ@ າງກາຍແລະໃນວiນຍານຂອງ
ເຈVາ, ຊyງເປ)ນຂອງພຣະເຈVາ.” 1 ໂກລiນໂທ 6:20
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"ສະນRນ, ບKວ@າທ@ານຈະກiນຫລMດ7ມຫລMສiງທEທ@ານເຮ)ດ, ຈTງເຮ)ດທu ກສiງເພ7ອກຽດຕiຍ-ດຂອງພຣະເຈVາ."
1 ໂກລiນໂທ 10:31
ໂປໂລຍ)ງກ@າວອHກວ@າເປVາ ໝາຍ ຂອງພວກເຮ-າແມ@ນເພ7ອເຮ)ດໃຫ"ການແຂ@ງຂ)ນທEວາງໄວ"ກ@ອນພວກ
ເຮ-າ - ແລະນRນ ໝາຍ ຄວາມວ@າການແລ@ນມ)ນໃນທາງທEຖMກຕ"ອງ.
ທ@ານບKຮ%"ບ'ວ@າຜ%"ທEແລ@ນແຂ@ງກ)ນລ"ວນແລ"ວແຕ@ມHຜ%" ໜyງ ໄດ"ຮ)ບລາງວ)ນ? ແລ@ນດ"ວຍວiທHທEທ@ານຈະໄດ"
ຮ)ບມ)ນ. " 1 ໂກລiນໂທ 9:24, ລ. ມ
ໂປໂລໄດ"ແນມເບiງລາງວ)ນທEພະເຈVາໄດ"ຕRງໄວ"ຕK ໜ"າ ລາວແລະຜ%"ທEເຊ7ອທ)ງ ໝ-ດ.
“ ອ"າຍນ"ອງທ)ງຫລາຍ, ຂ"ອຍບKນ)ບວ@າຕ-ນເອງໄດ"ຖMກຈ)ບ; ແຕ@ ສiງ ໜyງ ທEຂ"ອຍເຮ)ດ, ລMມສiງທEຢ%@ເບYອງ
ຫລ)ງແລະກ"າວໄປສ%@ສiງທEຢ%@ຂ"າງ ໜ"າ, ຂ"ອຍກ"າວໄປສ%@ເປVາ ໝາຍ ສ'< ລ)ບລາງວ)ນຂອງການເອNນທEສ%ງ
ສTງຂອງພຣະເຈVາໃນພຣະເຢຊ%ຄຣiດ. ສະນRນຂ'ໃຫ"ພວກເຮ-າ, ຜ%"ທEເປ)ນຜ%"ໃຫຍ@, ມHຈiດໃຈແບບນN; ແລະ
ຖ"າໃນສiງທEທ@ານຄiດຢ@າງອ7ນ, ພຣະເຈVາຈະເປHດເຜHຍສiງນNຕKທ@ານ.” ຟHລiບ 3: 13-15
ໂປໂລຮ%" ດH ວ@ າ ລາວມH ສ@ ວ ນຮ@ ວ ມໃນການສ%" ຮ- ບ ທາງວi ນ ຍານແລະຜ%" ບ) ນ ຊາການຂອງລາວມH ຄ ວາມຮ) ບ ຮ%"
ພiເສດຕKລາວແລະທuກຄ-ນທEມ)ກການປາກ-ດຕ-ວຂອງພຣະຄຣiດ.
“ ຂ"າພະເຈVາໄດ"ຕKສ%"ກ)ບການຕKສ%"ທEດH, ຂ"າພະເຈVາໄດ" ສ'< ເລ)ດການແຂ@ງຂ)ນ, ຂ"າພະເຈVາໄດ"ຮ)ກສາ
ສ)ດທາ. ໃນທEສuດ, ໄດ"ວາງມ- ງກuດແຫ@ງຄວາມຊອບ ທ'< ໄວ"ໃຫ"ຂ"ອຍ, ເຊiງພຣະຜ%"ເປ)ນເຈV າ, ຜ%"
ພiພາກສາທEຊອບ ທ'<, ຈະປະທານໃຫ"ແກ@ຂ" ອຍໃນວ)ນນRນ, ແລະບKແມ@ນແຕ@ ສ'< ລ)ບຂ"ອຍເທTານRນແຕ@
ສ'< ລ)ບທuກຄ-ນທEໄດ"ຮ)ກພຣະອ-ງປະກ-ດອອກມາ.” 2 ຕHໂມເຕ 4: 7-9
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ພຣະເຢຊ%ໄດ"ອະທiບາຍຢ@າງແຈ@ມແຈ"ງຕະaອດການປະຕiບ)ດສາດສະ ໜາ ກiດຂອງພຣະອ-ງວ@າຄວາມ
ຮ)ກຂອງພຣະເຈVາແມ@ນເພ7ອເປ)ນເປVາ ໝາຍ a)ກ ສ'< ລ)ບຜ%"ທEເຊ7ອທuກຄ-ນ.
"ທ@ານຕ"ອງຮ)ກພຣະຜ%"ເປ)ນເຈVາອ-ງເປ)ນພຣະເຈVາຂອງທ@ານດ"ວຍສuດໃຈ, ດ"ວຍສuດໃຈ, ແລະດ"ວຍສuດ
ຄວາມຄiດຂອງທ@ານ. 'ນNແມ@ນ ຄ'< ສZງ ທ'< ອiດແລະຍiງໃຫຍ@ທEສuດ." ມ)ດທາຍ 22: 37-38
ພຣະເຢຊ%ຍ)ງໄດ"ກ@າວອHກວ@າເປVາ ໝາຍ ຂອງພວກເຮ-າແມ@ນ“ ເອ-າຊະນະ” (ພະນiມiດ 2 & 3). ນNແມ@ນ
ສiງທEພຣະຜ%"ເປ)ນເຈVາຂອງພວກເຮ-າສ)ນຍາໄວ" ສ'< ລ)ບຜ%"ທEເອ-າຊະນະ.
"ຕKຜ%"ທEເອ-າຊະນະຂ"ອຍຈະໃຫ"ກiນຈາກຕVນໄມ"ແຫ@ງຊHວiດ, ເຊiງຢ%@ໃນທ@າມກາງອuທiຍານຂອງພຣະເຈVາ."
ຄ'< ປາກ-ດ 2: 7
“ ຜ%"ທEເອ-າຊະນະມ)ນຈະບKເຈ)ບປວດຈາກຄວາມຕາຍຄRງທHສອງ.” ຄ'< ປາກ-ດ 2:11
“ ສ'< ລ)ບຜ%"ທEເອ-າຊະນະເຮ-າຈະເອ-າມານາທEເຊ7ອງໄວ"ບາງຢ@າງໃຫ"ເຂ-າກiນ. ແລະເຮ-າຈະໃຫ"ແຜ@ນຫHນ
ຂາວແກ@ລາວ, ແລະເທiງຫHນຈະຂຽນຊ7 ໃໝ@ ທEບKມHໃຜຮ%"ນອກຈາກຜ%"ທEຮ)ບເອ-າມ)ນ.” ຄ'< ປາກ-ດ 2:17
"ແລະຜ%"ທEເອ-າຊະນະແລະຮ)ກສາວຽກງານຂອງຂ"ອຍຈ-ນເຖiງທEສuດ, ເຮ-າຈະມອບ ອ'< ນາດໃຫ"ຄ-ນຕ@າງ
ຊາດ." ຄ'< ປາກ-ດ 2:26
“ ຜ%"ໃດທEມHໄຊຊະນະຈະໄດ"ນu@ງເຄ7ອງຂາວ, ແລະເຮ-າຈະບKລyບຊ7ຂອງເຂ-າອອກຈາກປYມບ)ນທyກຂອງຊHວiດ;
ແຕ@ເຮ-າຈະສາລະພາບຕK ໜ"າ ພຣະບiດາຂອງເຮ-າແລະຕK ໜ"າ ບ)ນດາທ%ດສະຫວ)ນຂອງພຣະອ-ງ.” ຄ'<
ປາກ-ດ 3: 5
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“ ຜ%"ທEເອ-າຊະນະເຮ-າຈະເຮ)ດໃຫ"ລາວເປ)ນເສ-າຄ" ' ໃນວiຫານຂອງພຣະເຈVາຂອງຂ"ອຍແລະລາວຈະບK
ອອກໄປຈາກບ@ອນນRນອHກຕKໄປ. ຂ"າພະເຈVາຈະຂຽນຊ7ຂອງພະເຈVາຂອງຂ"າພະເຈVາແລະຊ7ເມMອງຂອງ
ພະເຈVາຂອງຂ"າພະເຈVາ, ເມMອງເຢຣ%ຊາເລ)ມ ໃໝ@, ເຊiງລ-ງມາຈາກສະຫວ)ນຈາກພຣະເຈVາຂອງຂ"າ
ພະເຈVາ. ແລະຂ"ອຍຈະຂຽນຊ7 ໃໝ@ ຂອງຂ"ອຍໃສ@ເຂ-າ. " ຄ'< ປາກ-ດ 3:12
"ຕKຜ%"ທEເອ-າຊະນະຂ"ອຍຈະຍອມນZງຢ%@ກ)ບຂ"ອຍເທiງບ)ນລ)ງຂອງຂ"ອຍ, ຄMກ)ບວ@າຂ"ອຍໄດ"ຊະນະແລະໄດ"
ນZງຢ%@ກ)ບພຣະບiດາຂອງຂ"ອຍຢ%@ເທiງບ)ນລ)ງຂອງພຣະອ-ງ." ຄ'< ປາກ-ດ 3:21
ພວກເຮ-າ ກ'< ລ)ງຢ%@ໃນການສ%" ຮ-ບທEຍiງໃຫຍ@ແລະແປກ ສ'< ລ)ບຈiດວiນຍານແລະການຄອບ ງ'< ຂອງ
ດາວເຄາະ. ພຣະເຈVາເປ)ນຜ%"ບ)ນຊາການຂອງພວກເຮ-າ. ຊາຕານແລະຜ%" ທEມH ອ'< ນາດຊTວຮ"າຍຂອງມ)ນ
ແມ@ນສ)ດຕ%ຂອງພວກເຮ-າ. ພຣະເຈVາມH ອ'< ນາດແລະຄວາມຮ%"ທ)ງ ໝ-ດ ແລະຈະ ທ'< ລາຍຊາຕານ
ແລະກອງທ)ບຂອງມ)ນໃນທEສuດ. ວຽກຂອງພວກເຮ-າແມ@ນໃຫ"ສ)ດຊ7ໃນຄວາມຮ)ກແລະເຊ7ອຟ)ງພຣະບ)ນ
ຍ)ດຂອງພຣະອ-ງ. ຖ"າພວກເຮ-າເຮ)ດ, ພວກເຮ-າຈະເອ-າຊະນະ.
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