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ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ
ເລື່ອງລາວທີ່ຂຽນໄວ້
ດ້ວຍມືຂອງມໍມອນ
ໃນແຜ່ນຈາລຶກ

ທີ່ໄດ້ມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ

ດັ່ງນັ້ນພຣະຄຳ�ພີນີ້ຈຶ່ງເປັນຄຳວາມຫຍໍ້ມາຈາກບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົຳນຊາວນີໄຟແລະຂອງ
ຊາວເລມນັນ�ອີກຂຽນເຖິງຊາວເລມນັຜູ້ເປນັສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລອືຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນແລະເຖິງຊາວຢິວແລະຄົຳນຕ່າງຊາດນ�ອີກຂຽນໂດຍພຣະບັນຍັດແລະໂດຍພຣະ
ວນິຍານຂອງການທ�ນາຍແລະຂອງການເປີດເຜຍີຊຶ່ງຂຽນແລະຜະນກຶແລະເຊື່ອງໄວ້
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍເພື່ອຈະໄດ້ນ�ອອກມາໂດຍຂອງປະທານ
ແລະໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອການແປພຣະຄຳ�ນີ້ຜະນຶກໄວ້ໂດຍມຂືອງໂມໂຣໄນ
ແລະເຊື່ອງໄວ້ກບັພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອຈະນ�ອອກມາໃນເວລາອນັເໝາະສົມໂດຍທາງຄົຳນ
ຕ່າງຊາດການແປພຣະຄຳ�ພີນີ້ສ�ເລດັໄດ້ໂດຍຂອງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳວາມຫຍໍ້ທີ່ເອົາມາຈາກໜັງສືອີເທີມີຢູ່ພ້ອມເປັນບັນທຶກຂອງຜູ້ຄຳນົຂອງເຜົ່າຢາ
ເຣດັຊຶ່ງກະຈດັກະຈາຍໄປໃນເວລາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໃຫ້ພາສາຂອງມະນຸດ
ສັບສນົເມື່ອເວລາຄົຳນເຫລົ່ານັ້ນກ�ລັງສ້າງຫໍສູງເພື່ອຂຶ້ນໄປໃຫ້ເຖິງສະຫວນັອັນເປັນ
ໄປເພື່ອສະແດງແກ່ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນວາ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກະທ�ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອັນໃດແດ່ເພື່ອບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂາົແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮູຈ້ກັພນັທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວາ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖກືປະຖິ້ມຕະຫລອດໄປ
ແລະເພື່ອໃຫ້ຊາວຢິວແລະຄົຳນຕ່າງຊາດຮບັຮູວ້າ່ພຣະເຢຊູຄຳືພຣະຄຳຣດິພຣະເຈົ້າຜູ້
ສະຖິດນິລນັດອນຜູ້ຊຶ່ງສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ປະກົດຕໍ່ປະຊາຊາດທງັປວງແລະບັດ
ນີ້ຖ້າຫາກຈະມີສິ່ງທີ່ຂາດຕົກບົກພ່ອງກໍເປັນຄຳວາມຜິດຂອງມະນຸດ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຢ່າໄດ້
ຕ�ນິເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ພົບວາ່ບໍ່ມີມນົທນິທີ່ບັນລັງພພິາກສາຂອງ
ພຣະຄຳຣດິ.

ສະບບັຕົ້ນຈາກແຜ່ນຈາລກຶຖືກແປເປັນພາສາອັງກິດ
ໂດຍໂຈເຊບັສະມິດຈູເນຍ

ສະບບັຕົ້ນເປນັພາສາອງັກດິຖືກພມິໃນ
ເມອືງພາໄມຣາ,ລັດນິວຢອກ,ສະຫະລັດອາເມຣິກາ,ໃນປີ1830

ຈດັພິມໂດຍ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຳຣດິ

ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ
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ຄຳ�ນ�

ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນເປັນພຣະຄຳ�ພີອັນສັກສິດຄຳຽງຄູ່ຳກັບພຣະຄຳຣສິຕະທ�ຄຳ�ພ.ີມນັເປນັ
ບັນທຶກການພົວພັນຂອງພຣະເຈົ້າກັບຜູ້ຄົຳນໃນອາເມຣິກາໃນສະໄໝໂບຮານແລະ
ປະກອບດ້ວຍຄຳວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຳນຸອັນເປັນນິດ.

ພຣະຄຳ�ພີເຫລັ້ມນີ້ຖືກຂຽນໄວ້ໂດຍສາດສະດາຫລາຍໆທ່ານໃນສະໄໝໂບຮານ
ໂດຍວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍແລະການເປີດເຜີຍ.ຖ້ອຍຄຳ�ຫລືອັກຂະລະໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກທອງຄຳ�ແມ່ນຖືກຂຽນແລະກ່າວເຖິງແລະຫຍໍ້ໂດຍສາດສະດາ-ນັກ
ປະຫວດັສາດຊື່ວາ່ມໍມອນ.ບັນທກຶນີ້ໃຫ້ເລື່ອງລາວຂອງຄຳນົສອງເຜົ່າ,ເຜົ່າໜຶ່ງມາຈາກ
ເຢຣູຊາເລັມໃນສະໄໝ600ປີກ່ອນຄຳດິຕະສັກກະລາດ.ຫລັງຈາກນັ້ນຄຳນົເຫລົ່ານີ້ໄດ້
ແຍກອອກເປັນສອງປະຊາຊາດເທົ່າທີ່ຮູ້ກັນວາ່ຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນ.ອີກເຜົ່າໜຶ່ງ
ທີ່ມາຮອດກອ່ນເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮດັໃຫ້ພາສາຂອງມະນດຸສັບສົນທີ່ສ້າງຫໍບາ
ເບັນ.ເຜົ່ານີ້ໄດ້ຮູ້ກນັວາ່ຊາວຢາເຣດັ.ຫລັງຈາກຫລາຍພນັປີຜ່ານໄປ,ພວກເຂົາຖກື
ທ�ລາຍໝດົນອກຈາກຊາວເລມັນເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຊຶ່ງເປັນບັນພະບລຸຸດຂອງຊາວ
ອິນເດຍແດງ.

ເຫດການທັງໝດົທີ່ບັນທກຶໄວ້ໃນພຣະຄຳ�ພີມໍມອນນັ້ນເປັນການປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດສ່ວນຕົວຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຳຣດິເຈົ້າຕໍ່ບັນດາຊາວນີໄຟບໍ່ນານຫລງັຈາກການ
ຟື້ນຄຳນືຊວິີດຂອງພຣະອົງ.ມນັໄດ້ເວົ້າເຖິງຄຳ�ສອນພຣະກດິຕິຄຸຳນແລະແຜນແຫງ່
ຄຳວາມລອດແລະບອກມະນຸດທກຸຄົຳນເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄຳວນເຮດັເພື່ອຈະໄດ້ຮບັສັນຕິ
ສຸກໃນຊວີດິນີ້ແລະຄຳວາມລອດນິລັນດອນໃນຊວີດິທີ່ຈະມາເຖງິ.

ຫລັງຈາກມໍມອນຈົບບັນທຶກການຂຽນຂອງເພິ່ນແລວ້,ເພິ່ນໄດ້ມອບບັນທກຶໃຫ້ແກ່
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຜູມ້ີຊື່ວາ່ໂມໂຣໄນ.ເພິ່ນໄດ້ເພີ່ມເຕີມຄຳ�ເວົ້າເລກັໜອ້ຍແລ້ວໄດ້
ເຊື່ອງແຜ່ນຈາລຶກໄວ້ໃນເນີນພູຄຳູໂມຣາ.ຕໍ່ມາໃນວນັທີ21ເດອືນກັນຍາ,1823,ໂມ
ໂຣໄນຜູ້ດຽວກັນນີ້ໄດ້ມາປະກດົຕົວໂດຍລັດສະໝີພາບຫລັງຈາກໄດ້ຟື້ນຄຳນືຊວີດິຕໍ່
ສາດສະດາໂຈເຊບັສະມິດແລະແນະນ�ເພິ່ນກ່ຽວກັບບັນທຶກຂອງສະໄໝໂບຮານເພື່ອ
ປະສົງໃຫ້ເພິ່ນແປມນັເປັນພາສາອັງກິດ.

ເມື່ອເຖິງເວລາແຜ່ນຈາລຶກໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ໂຈເຊບັສະມດິເປັນຜູ້ແປໂດຍຜາ່ນ
ຂອງປະທານແລະອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.ປະຈຸບັນນີ້ບນັທຶກດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກພມິເປນັ
ຫລາຍພາສາຊຶ່ງເປັນພະຍານໃໝ່ແລະເພີ່ມເຕີມວາ່ພຣະເຢຊູຄຳຣດິເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊງົພຣະຊນົຢູ່ແລະທຸກຄຳນົທີ່ມາຫາພຣະອົງແລະເຊື່ອຟັງກດົແລະ
ພທີິການຕ່າງໆຂອງພຣະກິດຕິຄຳນຸຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຮບັຄຳວາມລອດ.

ກ່ຽວກັບບັນທຶກດັ່ງກ່າວນີ້ສາດສະດາໂຈເຊບັສະມດິໄດ້ກາ່ວໄວ້ວາ່:ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ບອກພີ່ນ້ອງທຸກຄົຳນວາ່ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນເປັນພຣະຄຳ�ພີທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສດຸໃນໂລກເໜອື
ກວາ່ພຣະຄຳ�ພີໃດໆແລະມັນເປັນທງັຫລັກສີລາສ�ຄັຳນຂອງສາດສະໜາຂອງພວກ
ເຮາົແລະມະນຸດທຸກຄົຳນຈະໄດ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄຳ�ສັ່ງສອນ
ຂອງພຣະຄຳ�ພີນີ້ຫລາຍກວາ່ປະຕິບັດຕາມໜັງສືເຫລັ້ມອື່ນໆ.
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ນອກຈາກໂຈເຊບັສະມິດໄດ້ເຫັນແຜ່ນຈາລຶກນີ້ແລ້ວພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຫ້ສິບ
ເອັດຄຳນົເຫນັນ�ອກີເພື່ອໃຫ້ເປັນພະຍານເຖິງຄຳວາມຈງິແລະເຖິງຄຳວາມສັກສິດຂອງ
ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນນີ້.ພວກເພິ່ນໄດ້ຂຽນປະຈັກພະຍານໄວ້ເປັນລາຍລັກອກັສອນເຊັ່ນ
“ປະຈັກພະຍານຂອງພະຍານສາມຄົຳນ”ແລະ“ປະຈັກພະຍານຂອງພະຍານແປດ
ຄຳນົ.”

ພວກເຮາົຂໍເຊື້ອເຊນີທກຸຄົຳນທີ່ຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນໃຫ້ອາ່ນພຣະຄຳ�ພີມໍມອນແລະໃຫ້
ໄຕ່ຕອງໃນໃຈເຖງິເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ມີໃນນັ້ນແລ້ວທນູຖາມພຣະເຈົ້າພຣະບດິາຜູ້
ສະຖິດນິລນັດອນໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຳຣດິຖ້າພຣະຄຳ�ພີນີ້ເປນັຄຳວາມຈງິຫລື
ບໍ່.ຜູ້ໃດທີ່ປະຕບັິດຕາມພຣະຄຳ�ພີນີ້ແລະທູນຖາມດ້ວຍສັດທາຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮບັປະຈກັ
ພະຍານເຖິງຄຳວາມຈິງແລະຄຳວາມສັກສິດຂອງມັນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວນິຍານ
ບໍລິສດຸ(ເບິ່ງໂມໂຣໄນ10:3–5).

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮບັພະຍານອັນສັກສິດຈາກພຣະວນິຍານບໍລິສຸດນີ້ຈະໄດ້ຮູຈ້ກັດ້ວຍອ�ນາດ
ດຽວກັນວາ່ພຣະເຢຊູຄຳຣດິຄຳືພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,ວາ່ໂຈເຊບັສະມິດເປັນ
ຜູ້ເປີດເຜີຍແລະເປັນສາດສະດາຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສດຸທ້າຍນີ້ແລະວາ່ສາດສະໜາ
ຈກັຂອງພຣະເຢຊູຄຳຣດິແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທາ້ຍເປັນອານາຈກັຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງ
ໄດ້ຖກືສະຖາປະນາຂຶ້ນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,ຕຽມພ້ອມໄວ້ເພື່ອການສະເດັດມາຄຳັ້ງທີ
ສອງຂອງພຣະເມຊີອາ.

vi
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ປະຈກັພະຍານຂອງພະຍານສາມຄຳນົ

ຂໍໃຫ້ເປັນທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ທກຸປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄຳນົທງັປວງແກ່ຜູ້ທີ່
ວຽກງານນີ້ຈະມາເຖິງວາ່:ໂດຍທາງພຣະຄຸຳນຂອງພຣະເຈົ້າພຣະບິດາແລະອົງພຣະເຢຊູ
ຄຳຣດິເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ,ພວກເຮາົຈຶ່ງໄດ້ເຫັນແຜ່ນຈາລຶກຊຶ່ງມີບັນທກຶນີ້ຢູ,່ຊຶ່ງເປັນບນັທຶກ
ຂອງຜູ້ຄຳນົຂອງຊາວນີໄຟແລະຂອງຊາວເລມນັ,ຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂາົເອງ,ແລະ
ຂອງຜູ້ຄຳນົຂອງຊາວຢາເຣດັຊຶ່ງເປັນຜູ້ມາຈາກຫໍສູງທີ່ກ່າວເຖງິແລະພວກເຮາົຮູ້ອກີວາ່ມນັ
ຖືກແປອອກມາໂດຍຂອງປະທານແລະອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າເພາະສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ອົງໄດ້ປະກາດມນັໃຫ້ພວກເຮາົຮູ.້ດັ່ງນັ້ນພວກເຮາົຈຶ່ງຮູ້ແນ່ນອນວາ່ວຽກງານນີ້ເປນັຄຳວາມ
ຈງິແລະພວກເຮາົຂໍເປັນພະຍານອີກວາ່ພວກເຮາົໄດ້ເຫນັອັກຂະລະຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜນ່ຈາລກຶ
ນັ້ນແລະມນັຖືກສະແດງແກ່ພວກເຮາົໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າແລະບໍ່ແມ່ນຂອງມະນດຸ.
ພວກເຮາົປະກາດດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ�ທີ່ມີສະຕິສ�ປະຊນັຍະວາ່ທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງ
ມາຈາກສະຫວນັແລະເພິ່ນໄດ້ນ�ມນັມາວາງຢູ່ຕໍ່ໜາ້ຂອງພວກເຮາົ,ວາ່ພວກເຮາົເຫັນ
ແລະເບິ່ງແຜ່ນຈາລຶກແລະອັກຂະລະທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ,ແລະພວກເຮາົຮູ້ວາ່ໂດຍພຣະຄຳນຸຂອງ
ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາແລະອົງພຣະເຢຊູຄຳຣດິເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ,ພວກເຮາົຈຶ່ງເຫັນແລະ
ເປັນພະຍານວາ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄຳວາມຈງິແລະເປັນສິ່ງທີ່ອດັສະຈນັຕໍ່ສາຍຕາຂອງພວກ
ເຮາົ.ຢ່າງໃດກໍຕາມສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາພວກເຮາົໃຫ້ເປນັພະຍານເຖິງ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ດັ່ງນັ້ນເພື່ອປະຕບິດັຕາມພຣະບັນຍດັຂອງພຣະເຈົ້າ,ພວກເຮາົຈຶ່ງສະແດງ
ປະຈກັພະຍານເຖງິສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລະພວກເຮາົຮູ້ວ່າຖ້າຫາກພວກເຮາົມີສັດທາໃນພຣະ
ຄຳຣດິ,ແລ້ວພວກເຮາົຈະກ�ຈັດເລືອດຂອງມະນດຸທັງປວງອອກຈາກອາພອນຂອງພວກເຮາົ
ແລະຈະຖືກພົບວາ່ບໍ່ມີມນົທິນຢູ່ຕໍ່ໜາ້ບັນລັງພພິາກສາຂອງພຣະຄຳຣດິແລະຈະຢູ່ກັບພຣະ
ອົງໃນສະຫວນັຊົ່ວນິລັນດອນແລະຂໍເທດີທູນພຣະກຽດຕິຍົດແດ່ພຣະບິດາແລະແດ່ພຣະ
ບຸດແລະແດ່ພຣະວນິຍານບໍລສຸິດຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ,ອາແມນ.

vii

ອໍລີເວີຄາວເດີຣີ
ເດວດິວດິເມີ
ມາຕນິແຮຣສິ
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ປະຈກັພະຍານຂອງພະຍານແປດຄຳນົ

ຂໍໃຫ້ເປນັທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄຳນົທງັປວງແກ່ຜູ້
ທີ່ວຽກງານນີ້ຈະມາເຖງິວາ່:ໂຈເຊັບສະມດິຈູເນຍຜູ້ແປວຽກງານນີ້ໄດ້ສະແດງແຜນ່ຈາລຶກ
ທີ່ກ່າວເຖິງຕໍ່ພວກເຮາົຊຶ່ງເບິ່ງແລ້ວເປນັທອງຄຳ�ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍແຜນ່ສະມດິຜູ້ນີ້ແປ
ແລ້ວພວກເຮາົໄດ້ຈບັບາຍດ້ວຍມືຂອງພວກເຮາົແລະພວກເຮາົໄດ້ເຫນັອັກຂະລະຢູ່ໃນ
ແຜນ່ນັ້ນອີກຊຶ່ງທງັໝດົນັ້ນເບິ່ງແລ້ວເປັນວຽກງານຂອງສະໄໝໂບຮານແລະເປັນຝີມືທີ່
ແປກປະຫລາດແລະການນີ້ພວກເຮາົເປັນພະຍານດວ້ຍຖ້ອຍຄຳ�ທີ່ມີສະຕິສ�ປະຊນັຍະວາ່
ສະມດິຜູ້ນີ້ສະແດງຕໍ່ພວກເຮາົເພາະພວກເຮາົໄດ້ເຫັນແລະຈບັຍກົຂຶ້ນແລະຮູ້ແນນ່ອນວາ່
ສະມດິຜູ້ນີ້ມີແຜ່ນຈາລຶກທີ່ພວກເຮາົກ່າວເຖິງແລະພວກເຮາົໃຫ້ຊື່ຂອງພວກເຮາົໄວ້ຕໍ່ໂລກ
ເພື່ອເປັນພະຍານຕໍ່ໂລກເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮາົໄດ້ເຫນັແລະພຣະເຈົ້າເປັນພະຍານວາ່ພວກ
ເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕົວະ.

viii

ຄຣດິສະຕຽນວດິເມີ
ເຈຄອບວດິເມີ
ປີເຕີວດິເມີຈູເນຍ
ຈອນວດິເມີ

ໄຮຣາໍເພຈ
ໂຈເຊບັສະມດິຊີເຍຍ
ໄຮຣ�ສະມດິ
ຊາມູເອນເອຈັສະມດິ
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ປະຈກັພະຍານຂອງສາດສະດາໂຈເຊບັສະມດິ

ຄຳ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາໂຈເຊບັສະມດິກ່ຽວກັບການນ�ເອາົພຣະຄຳ�ພີມໍມອນອອກມາມີ
ດັ່ງນີ້:

“ໃນຄືຳນ...ວັນທີຊາວເອດັເດືອນກັນຍາ[1823]...ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ້ອມຕົວແລະ
ອະທຖິານຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ຊງົລດິອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່....

“ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າຢູນ່ັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແສງສະຫວາ່ງ
ປະກົດຂຶ້ນໃນຫອ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງແສງນັ້ນສະຫວ່າງຂຶ້ນເລື້ອຍ ໆຈນົວາ່ຫ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແຈງ້ສະຫວາ່ງຍິ່ງກວາ່ຕອນທ່ຽງວັນ.ໃນທັນໃດນັ້ນຄຳນົຜູ້ໜຶ່ງກໍປະກົດຂຶ້ນຢູ່ຂ້າງຕຽງນອນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະຢືນຢູ່ໃນອາກາດເພາະຕີນຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້ແຕະຕ້ອງພື້ນຫ້ອງເລີຍ.

“ເພິ່ນໃສ່ເສື້ອຄຳມຸສີຂາວ.ມັນຂາວຍິ່ງກວ່າສິ່ງໃດ ໆໃນໂລກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນມາ.ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຊື່ອວາ່ຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດ ໆໃນໂລກນີ້ທີ່ຈະເຮດັໃຫ້ມີຄຳວາມຂາວແລະຄຳວາມສະຫວາ່ງໄດ້ຢ່າງ
ຍິ່ງເຊັ່ນນັ້ນ.ມືຂອງເພິ່ນເປືອຍເປົ່າແລະແຂນຂອງເພິ່ນສ່ວນທີ່ເທິງຂໍ້ແຂນເລັກນ້ອຍກໍເປືອຍເປົ່າ
ເໝອືນກັນ.ຕີນຂອງເພິ່ນເປືອຍເປົ່າແລະຂາສ່ວນທີ່ເທິງເລັກນ້ອຍກໍເປືອຍເປົ່າເໝອືນກັນ.ຫົວ
ແລະຄຳໍຂອງເພິ່ນກໍເປອືຍເປົ່າເໝອືນກັນ.ຂ້າພະເຈົ້າເຫນັໄດ້ວາ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃສ່ອາພອນໃດ ໆອີກ
ນອກຈາກເສື້ອຄຳມຸຕົວນັ້ນເພາະມັນເປີດຈົນຂ້າພະເຈົ້າຫລຽວເຫັນໜາ້ອົກຂອງເພິ່ນໄດ້.

“ບໍ່ພຽງແຕ່ເສື້ອຄຳມຸຂອງເພິ່ນຂາວຢ່າງຍິ່ງເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ທົ່ວທັງຮາ່ງກາຍຂອງເພິ່ນນັ້ນມີ
ຄຳວາມຮຸງ່ເຫລື້ອມເກນີກວ່າທີ່ຈະພນັລະນາໄດ້ແລະໜາ້ຂອງເພິ່ນຄຳືກັນກັບຟ້າແມບເຫລື້ອມ
ແທ້ .ໆຫອ້ງນັ້ນສະຫວ່າງຢ່າງຍິ່ງ,ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ເທົ່າກບັຄຳວາມສະຫວາ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວຂອງເພິ່ນ.
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າຫລຽວເຫນັເພິ່ນເທື່ອທ�ອິດຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳວາມຢ້ານກວົ,ແຕ່ໃນບໍ່ຊາ້ຄຳວາມ
ຢ້ານກົວນັ້ນກໍຫາຍໄປ.

“ເພິ່ນເອີ້ນຊື່ຂ້າພະເຈົ້າແລະເວົ້າກບັຂ້າພະເຈົ້າວ່າເພິ່ນເປັນທດູສະຫວນັທີ່ຖືກສົ່ງມາຈາກ
ທີ່ປະທບັຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະວາ່ເພິ່ນຊື່ໂມໂຣໄນແລະວາ່ພຣະເຈົ້າມີ
ວຽກງານໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮດັແລະບອກວ່າຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຢູ່ທັງທາງດີແລະທາງຊົ່ວໃນ
ບັນດາທກຸປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກນຸ,ທຸກພາສາ,ຫລືວ່າຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກເວົ້າເຖິງໃນທາງດີ
ແລະທາງຊົ່ວຢູ່ໃນບັນດາຄຳນົທັງປວງ.

“ເພິ່ນບອກວາ່ມີໜງັສືເຫລັ້ມໜຶ່ງຝັງຢູ່ຊຶ່ງຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນທອງຄຳ�ຊຶ່ງໃຫ້ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້
ອາໄສຢູ່ໃນທະວບີນີ້ໃນສະໄໝກ່ອນແລະເລື່ອງຖິ່ນກ�ເນີດຂອງຄຳນົເຫລົ່ານັ້ນ.ເພິ່ນບອກອີກ
ວາ່ຄຳວາມສມົບນູຂອງພຣະກິດຕິຄຳນຸອັນເປນັນິລນັດອນມີຢູ່ໃນໜງັສືນັ້ນຕາມທີ່ພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້
ລອດໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ຄຳນົໃນສະໄໝໂບຮານ;

“ເພິ່ນບອກອີກວາ່ມີຫີນສອງກ້ອນຕດິໃນຂອບໂຄງ້ທະນູທີ່ເຮດັດ້ວຍເງນິແລະຫີນສອງກ້ອນ
ນີ້ຕິດຢູ່ກັບແຜ່ນປົກອົກຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າຢູລ�ແລະທ�ມ�ຝັງຢູ່ກັບແຜ່ນຈາລຶກ.ການເປັນ
ເຈົ້າຂອງແລະການໃຊ້ຫນີສອງກ້ອນນີ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການເປັນຜູ້ພະຍາກອນໃນສະ
ໄໝໂບຮານຫລືສະໄໝກ່ອນແລະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມຫີນສອງກ້ອນນີ້ໄວ້ເພື່ອຈດຸປະສົງໃນ
ການແປໜງັສືເຫລັ້ມນີ້.
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*  *  *  *  *  *  *

“ເພິ່ນບອກຂ້າພະເຈົ້າອກີວາ່ເມື່ອຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ທີ່ພຣະອົງເວົ້າເຖິງ
ເພາະເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮບັຍັງບໍ່ທັນມາເຖິງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ໃຜເຫັນທງັແຜ່ນປົກອົກກັບຢູຣ�
ແລະທ�ມ�ນັ້ນຄຳືກັນນອກຈາກກັບຄຳນົທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັບັນຊາໃຫ້ເຮດັແນວນັ້ນ.ຖ້າຫາກ
ຂ້າພະເຈົ້າຂືນເຮັດຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະຖືກທ�ລາຍ.ເວລາເພິ່ນເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າກຽ່ວກັບແຜ່ນ
ຈາລກຶຢູ່ນັ້ນ,ພາບກໍບງັເກດີຂຶ້ນໃນຈດິໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈນົຫລຽວເຫນັສະຖານທີ່ຊຶ່ງແຜນ່
ຈາລກຶໄດ້ຝັງໄວ້ແລະເຫນັຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະຊັດເຈນດີຈົນວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູຈ້ກັບ່ອນນັ້ນດີເມື່ອ
ເວລາໄປເຖິງ.

“ຫລັງຈາກສົນທະນາກັນແລວ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫນັແສງສະຫວາ່ງໃນຫອ້ງເລີ່ມຮວມຕວົກັນ
ເຂົ້າມາຮອບໆໃກ້ຕວົຂອງຜູ້ທີ່ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າແລະຄຳງົເປັນຢູ່ຕໍ່ໄປແນວນັ້ນຈນົວາ່ຫອ້ງ
ມດືລົງອີກເວັ້ນແຕ່ທີ່ຢູ່ຮອບຕົວຂອງເພິ່ນ.ໃນທັນໃດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເປັນທາງເປີດຂຶ້ນໄປ
ສະຫວນັແລະເພິ່ນກັບຂຶ້ນໄປຈົນສດຸສາຍຕາແລະຫອ້ງກໍກັບຄຳນືສູ່ສະພາບເດີມເໝອືນກ່ອນທີ່
ແສງສະຫວາ່ງຈາກສະຫວັນມາປະກດົ.

“ຂ້າພະເຈົ້ານອນຄຳດິເຖິງຄຳວາມແປກປະຫລາດຂອງເຫດການນີ້ແລະປະຫລາດໃຈຫລາຍ
ໃນເລື່ອງທີ່ທູດພິເສດຜູ້ນີ້ບອກກັບຂ້າພະເຈົ້າ;ເວລາທີ່ກ�ລັງໃຊ້ຄຳວາມຄຳດິຢູ່ທັນໃດນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າເຫນັຫອ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມສະຫວ່າງອກີແລະໃນທັນທີທັນໃດທູດສະຫວນັຜູ້ເກົ່ານັ້ນກໍ
ມາຢືນຢູ່ຂາ້ງຕຽງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າອີກ.

“ເພິ່ນເລີ່ມຕົ້ນແລະເລົ່າອກີເຖິງເລື່ອງດຽວກັນນັ້ນຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເຮດັຄຳືເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ
ເທື່ອກອ່ນໂດຍບໍ່ຜິດພຽ້ນຈກັນອ້ຍເລຍີຊຶ່ງເມື່ອເລົ່າຈບົແລ້ວເພິ່ນບອກຂ້າພະເຈົ້າເຖງິການ
ພິພາກສາອນັຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ກ�ລງັຈະມາໃນໂລກນີ້ພອ້ມດວ້ຍການເຮດັໃຫ້ເປົ່າປ່ຽວຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງດ້ວຍຄຳວາມອດຶຢາກ,ດ້ວຍດາບ,ແລະດ້ວຍໂລກລະບາດ;ແລະວາ່ການພພິາກສາອນັ
ໜາ້ເສົ້າສະຫລົດໃຈຈະມາສູໂ່ລກຂອງຄຳນົຊົ່ວອາຍຸນີ້.ເມື່ອເລົ່າເລື່ອງນີ້ແລ້ວເພິ່ນກໍກັບຂຶ້ນໄປ
ສະຫວນັອກີຄຳືກັນກັບເທື່ອກ່ອນ.

“ໃນເວລານັ້ນຄຳວາມຮູສຶ້ກທີ່ເກດີຂຶ້ນໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍເລິກຊຶ້ງຫລາຍຈນົບໍ່ອາດຈະ
ຫລັບໄດ້ແລະນອນຢູ່ໃນຄຳວາມປະຫລາດໃຈຢາ່ງຖ້ວມທົ້ນເຖິງສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະ
ໄດ້ຍິນ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າປະຫລາດໃຈຫລາຍເມື່ອເຫັນທູດຜູ້ດຽວກັນນັ້ນມາຢືນຢູ່ຂ້າງຕຽງນອນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກແລະໄດ້ຍນິເພິ່ນເວົ້າທວນຄຳນືຫລືກ່າວຊ�ກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກເຖິງເລື່ອງດຽວ
ກັນກັບເທື່ອກ່ອນແລະຍັງເຕືອນຂ້າພະເຈົ້າວ່າຊາຕານຈະພະຍາຍາມຫລອກລວງຂ້າພະເຈົ້າ
(ເນື່ອງຈາກສະພາບຄຳວາມຍາກຈົນຂອງຄຳອບຄຳວົຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ)ໃຫ້ເອົາແຜ່ນຈາລຶກ
ໄປເພື່ອຈດຸປະສົງທີ່ຈະສ້າງຄຳວາມຮັ່ງມີ.ເລື່ອງນີ້ເພິ່ນຫາ້ມຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກ່າວວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຕ້ອງບໍ່ມີຈດຸປະສົງຢ່າງອື່ນໃນການໄດ້ແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນມານອກຈາກຈະຖະຫວາຍບາລະມີແດ່
ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນແລະບໍ່ຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນອດິທິພນົຂອງຄຳວາມມຸງ້ໝາຍອື່ນໃດນອກຈາກການສ້າງ
ອານາຈກັຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາແຜ່ນຈາລຶກມາບໍ່ໄດ້.

“ຫລັງຈາກການມາຢ້ຽມຢາມເທື່ອທີສາມນີ້ເພິ່ນກໍກັບຂຶ້ນສູ່ສະຫວນັຄຳືກັນກັບເທື່ອກ່ອນແລະ
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ຂ້າພະເຈົ້າຄິຳດເຖງິຄຳວາມແປກປະຫລາດນ�ສິ່ງທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຫາກໍໄດ້ປະສົບມາ.ຫລັງຈາກທດູ
ສະຫວນັໄດ້ກັບຂຶ້ນໄປຈາກຂ້າພະເຈົ້າເທື່ອທີສາມ,ໄກ່ກໍຂັນແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ໃກ້ຈະຮອດມື້
ໃໝ່ແລ້ວ.ດັ່ງນັ້ນການສົນທະນາຂອງພວກເຮາົແມ່ນໃຊ້ເວລາຕະຫລອດທັງຄຳນືເລີຍ.

“ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລຸກຂຶ້ນຈາກຕຽງນອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະອອກໄປເຮດັ
ວຽກຕາມປົກກະຕ,ິແຕ່ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເຮດັວຽກຄຳກັືນກັບມື້ທີ່ຜ່ານມາ,ຂ້າພະເຈົ້າພົບ
ວາ່ໝດົກ�ລັງຈນົເຮດັຕໍ່ໄປບໍ່ໄຫວ.ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງກ�ລັງເຮດັວຽກຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ວາ່ມີອນັໃດອນັໜຶ່ງຜິດປກົກະຕິກັບຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກັບບ້ານ.ຂ້າພະເຈົ້າອອກ
ໄປດ້ວຍຄຳວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະກັບບ້ານ,ແຕ່ເວລາທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມຮົ້ວອອກຈາກໄຮ່ທີ່ພວກເຮາົຢູ່,
ຂ້າພະເຈົ້າກໍໝດົແຮງແລະລົ້ມລງົແຜ່ຢູ່ກັບພື້ນດິນແລະໝດົສະຕິໄປຄຳາວໜຶ່ງ.

“ສິ່ງທ�ອດິທີ່ຈື່ໄດ້ຄຳືສຽງທີ່ເວົ້າກບັຂ້າພະເຈົ້າແລະເອີ້ນຊື່ຂ້າພະເຈົ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າມນືຕາຂຶ້ນ
ແລະເຫນັທູດຜູ້ເກົ່ານັ້ນຢືນຢູ່ຊື່ຫວົຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີແສງສະຫວາ່ງຢູ່ຮອບ ໆຄຳືກັນກັບເທື່ອກ່ອນ.
ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ທວນຄືຳນເລື່ອງທັງໝດົທີ່ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າມື້ຄຳນືຜ່ານມາອີກແລະສັ່ງໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າກບັຄຳນືໄປຫາພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະບອກເພິ່ນກ່ຽວກັບພາບປະກົດແລະຄຳ�ສັ່ງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຮບັ.

“ຂາ້ພະເຈົ້າເຮດັຕາມແລະກັບໄປຫາພໍ່ໃນໄຮ່ແລະເລົ່າເລື່ອງທງັໝດົໃຫ້ເພິ່ນຟງັ.ເພິ່ນ
ຕອບຂາ້ພະເຈົ້າວາ່ມນັເປັນເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າແລະບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຮດັຕາມສິ່ງທີ່ທູດ
ບັນຊາ.ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງອອກຈາກໄຮ່ແລະໄປຫາບ່ອນທີ່ທູດບອກກັບຂ້າພະເຈົ້າວາ່ມີແຜ່ນຈາລຶກ
ຝັງຢູ່ແລະເພາະຈາກຄຳວາມແຈມ່ແຈ້ງຂອງພາບທີ່ມາໃຫ້ເຫນັຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮບັກ່ຽວກັບບ່ອນ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູຈ້ກັບອ່ນນັ້ນທັນທີເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄປເຖິງ.

“ໃກ້ໝູ່ບາ້ນແມນເຈດສະເຕີ,ເຂດອອນແທຣໂິອ,ລັດນິວຢອກ,ມີເນີນພູຂະໜາດໃຫຍ່ໜວ່ຍ
ໜຶ່ງແລະສູງກວາ່ເນນີອື່ນ ໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຳຽງ.ທາງຕາເວັນຕົກຂອງເນີນພູໜວ່ຍນີ້ບໍ່ໄກຈາກຈອມພູ
ປານໃດຢູ່ກ້ອງກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ກ້ອນໜຶ່ງມີແຜ່ນຈາລຶກວາງຢູ່ໃນຫີບທີ່ເປັນຫີນເຄິ່ງກາງ
ຂ້າງເທິງຂອງຫີນກ້ອນນີ້ໜາແລະໂຄ້ງລາດລົງໄປຫາຂອບ.ດັ່ງນັ້ນທາງກາງຂອງຂ້າງເທິງຂອງ
ຫນີກ້ອນນີ້ຈຶ່ງເຫັນສູງກວ່າໜາ້ດິນແຕ່ວ່າຂອບມັນຖືກດິນຖມົໄວ້ທງັໝດົ.

“ເມື່ອຂດຸດນິອອກແລວ້,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊະແລງອັນໜຶ່ງມາຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າສອດລົງກ້ອງຂອບ
ຫນີແລະດ້ວຍການອອກແຮງພຽງເລກັໜອ້ຍດຽວກໍງດັມັນຂຶ້ນ.ຂ້າພະເຈົ້າຫລຽວລົງໄປໃນນັ້ນ,
ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫນັແຜ່ນຈາລຶກ,ຢູລ�ແລະທ�ມ�,ແລະແຜ່ນປົກອົກຕາມທີ່ທູດບອກໄວ.້
ຫບີທີ່ມີຂອງເຫລົ່ານີ້ເຮດັຂຶ້ນໂດຍການວາງຫນີລຽນໄວ້ໃນດິນຊມັີງຊະນິດໜຶ່ງ.ຢູ່ກົ້ນຫີບມີຫີນ
ສອງກ້ອນວາງຂວາງຢູ່ໃນຫບີແລະແຜນ່ຈາລກຶກັບສິ່ງຂອງອື່ນໆຊຶ່ງຢູ່ນ�ກັນວາງຢູ່ເທງິຫີນສອງ
ກ້ອນນີ້.

“ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາມັນອອກມາແຕ່ທູດຫາ້ມໄວ້ແລະບອກອີກວາ່ມນັຍັງບໍ່ທັນ
ເຖິງເວລາທີ່ຈະນ�ມນັອອກມາຈົນກວ່າເຖິງເວລາອີກສີ່ປີນັບຈາກເວລານັ້ນໄປ,ແຕ່ເພິ່ນບອກ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງໄປບ່ອນນັ້ນເມື່ອຄຳບົປີພໍດີນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນແລະວາ່
ເພິ່ນຈະມາຫາຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ບ່ອນນັ້ນແລະວ່າຂາ້ພະເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮດັແນວນັ້ນໄປຈນົກວາ່ຈະເຖິງ
ເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮບັແຜນ່ຈາລຶກ.

xi

11

35607_331_bofm_000-testamentFrontMatter.indd   11 5/14/12   12:16 PM



“ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄປເມື່ອຄຳບົກ�ນົດແຕ່ລະປີຕາມຄຳ�ສັ່ງແລະແຕ່ລະເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ພບົທດູອງົເກົ່າຢູ່ບອ່ນນັ້ນແລະໄດ້ຮບັຄຳ�ແນະນ�ແລະຄຳວາມຮູ້ແຈງ້ຈາກເພິ່ນທກຸ ໆເທື່ອເມື່ອ
ສົນທະນາກັນກຽ່ວກັບສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກະທ�ແລະອານາຈກັຂອງພຣະອົງຈະດ�ເນີນ
ໄປຢ່າງໃດແລະດ້ວຍວິທີໃດໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້.

*  *  *  *  *  *  *

“ໃນທີ່ສດຸກໍເຖິງເວລາທີ່ຈະໄດ້ຮບັແຜນ່ຈາລຶກ,ຢູລ�ແລະທ�ມ�,ແລະແຜ່ນປົກອົກ.ເມື່ອວນັ
ທີຊາວສອງເດືອນກັນຍາ,ໜຶ່ງພນັແປດຮອ້ຍຊາວເຈັດ,ໂດຍໄປຍັງບ່ອນຝັງຂອງເຫລົ່ານັ້ນຕາມ
ປົກກະຕິເມື່ອຄຳບົກ�ນົດອີກໜຶ່ງປີທູດສະຫວັນຄົຳນດຽວກັນນີ້ກໍໄດ້ມອບຂອງເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ແກ່
ຂ້າພະເຈົ້າພອ້ມກບັພາລະຜູກພນັດັ່ງນີ້ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງຮບັຜິດຊອບຕໍ່ຂອງເຫລົ່ານີ້;ຖ້າ
ຫາກຂ້າພະເຈົ້າປະປ່ອຍມັນໄປໂດຍຄຳວາມປະໝາດຫລືໂດຍການລະເລີຍປະການໃດຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຖກືຕັດອອກ;ແຕ່ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ຄຳວາມພະຍາຍາມທງັໝດົທີ່ຈະຮກັສາມນັໄວ້
ຈນົກວາ່ເພິ່ນຜູ້ເປັນທດູຈະເອີ້ນກບັຄຳນື,ແລ້ວຂອງເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮບັຄຳວາມຄຸ້ຳມຄຳອງ.

“ໃນບໍ່ຊາ້ຂາ້ພະເຈົ້າກໍເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮບັພາລະອັນເຂັ້ມງວດໃຫ້ຮກັສາ
ຂອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃຫ້ປອດໄພແລະສິ່ງທີ່ທູດກາ່ວໄວ້ວ່າເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຮດັຕາມທີ່ຕ້ອງການໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າເຮດັແລ້ວ,ເພິ່ນຈະເອີ້ນຂອງເຫລົ່ານີ້ຄືຳນເພາະທັນທີທີ່ຄຳນົຮູ້ວາ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮບັ
ຂອງເຫລົ່ານີ້ມາພວກເຂົາກໍຍ່ອມໃຊ້ຄຳວາມພະຍາຍາມຢ່າງຮນຸແຮງທີ່ສຸດທີ່ຈະເອົາມັນໄປຈາກ
ຂ້າພະເຈົ້າ.ກົນອບຸາຍທຸກຢ່າງທີ່ຈະຄຳດິຂຶ້ນມາໄດ້ກໍຈະເຮດັເພື່ອເຈດຕະນານີ້.ການຂົ່ມເຫັງນັບ
ມື້ນັບຮນຸແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າແລະຝູງຊົນເຝົ້າຄຳອຍຢູ່ຕະຫລອດເວລາທີ່ຈະເອົາມັນໄປ,ແຕ່ເປັນ
ເພາະຄຳວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຢູ່ໃນມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງປອດ
ໄພຈນົຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຂອງເຫລົ່ານີ້ເຮດັໃຫ້ພາລະທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮດັສ�ເລັດຕາມທີ່
ຕົກລງົໄວ.້ເມື່ອທູດເອີ້ນເອາົຄຳນືຂ້າພະເຈົ້າກໍມອບຂອງເຫລົ່ານີ້ຄຳນືໃຫ້ເພິ່ນແລະເພິ່ນມີຂອງ
ເຫລົ່ານີ້ຢູ່ໃນຄຳວາມອາລັກຂາຂອງເພິ່ນຈົນເຖິງວັນນີ້ຄຳືວັນທີສອງເດືອນພຶດສະພາ,ໜຶ່ງພັນແປດ
ຮອ້ຍສາມສິບແປດ.”

ສ�ລບັບນັທກຶຢ່າງຄຳບົຖ້ວນໃຫ້ອ່ານຢູ່ໃນໂຈເຊບັສະມິດ—ປະຫວດັສາດ,ໃນໄຂ່ມຸກ
ອັນລ�ຄຳາ່,ແລະHistory of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints(ປະຫວດັສາດ
ຂອງສາດສະໜາຈກັຂອງພຣະເຢຊູຄຳຣດິແຫງ່ໄພພ່ນົຍຸກສດຸທ້າຍ),ເຫລັ້ມ1,ບົດທີ1ເຖິງ6.

ບັນທກຶທີ່ເກົ່າແກ່ຊຶ່ງນ�ອອກມາຈາກພື້ນດິນດັ່ງສຽງຂອງຝູງຊນົເວົ້າອອກມາຈາກພື້ນດິນ
ແລະແປອອກມາເປັນພາສາອັງກິດໂດຍຂອງປະທານແລະອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພິສູດໄດ້
ໂດຍການຢືນຢັນຈາກພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຈັດພມິອອກມາສູ່ໂລກເປັນຄຳັ້ງທ�ອິດໃນປີ1830ຄຳືThe
Book of MorMon.
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ບົດວິເຄາະໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ

ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ
ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນເປັນບັນທຶກທີ່ສັກສິດຂອງຊາວອາເມຣິກາສະໄໝໂບຮານແລະໄດ້
ບັນທກຶໄວ້ໃນແຜນ່ຈາລຶກທີ່ເປັນໂລຫະຕ່າງໆ.ແຜ່ນບັນທກຶສີ່ປະເພດລະບຸໄວ້ໃນໜາ້
ທ�ອິດຂອງພຣະຄຳ�ພີມໍມອນຄືຳ:
1.ແຜ່ນຈາລກຶຂອງນີໄຟຊຶ່ງມີຢູ່ສອງແບບ.ແຜນ່ຈາລກຶນອ້ຍກບັແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ.່

ແບບທ�ອິດແມ່ນເຈາະຈົງໃສ່ສິ່ງສັກສິດແລະການຮບັໃຊ້ແລະການສິດສອນຂອງ
ສາດສະດາທງັຫລາຍຊຶ່ງສ່ວນຖັດກັນໄປນັ້ນແມ່ນເຕມັໄປດ້ວຍປະຫວດັສາດຂອງ
ຝູງຊນົທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ(1ນີໄຟ9:2–4).ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກວນັເວລາຂອງໂມ
ໄຊຢາ,ແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຄຳວາມອັນສັກສິດຮວມຢູ່ດ້ວຍ.

2.ແຜ່ນຈາລຶກຂອງມໍມອນຊຶ່ງມີຂໍ້ຄຳວາມຫຍໍ້ມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່ຂອງນີໄຟ,
ຈັດຂຶ້ນໂດຍມໍມອນມີຄຳ�ອະທິບາຍຫລາຍຢ່າງ.ແຜ່ນຈາລຶກເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ບັນຈຸ
ປະຫວດັສາດສະໄໝຕໍ່ມາທີ່ເພິ່ນຂຽນໄວ້ຮວມທງັຂໍ້ຄຳວາມເພີ່ມເຕີມໂດຍໂມໂຣໄນຜູ້
ເປັນລູກຊາຍຂອງມໍມອນ.

3.ແຜ່ນຈາລຶກຂອງອີເທີຊຶ່ງເປັນປະຫວດັສາດຂອງຊາວຢາເຣດັ.ການບນັທຶກສ່ວນນີ້
ຖືກຫຍໍ້ໂດຍໂມໂຣໄນ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມເຕີມເນື້ອຄຳວາມອະທິບາຍຂອງຕົນເອງໃສ່ໃນ
ນັ້ນແລະໄດ້ຮວມບັນທຶກໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ຂອງໜັງສືອີເທ.ີ

4.ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງທີ່ໄດ້ນ�ມາໂດຍຜູ້ຄຳົນຂອງລີໄຮຊຶ່ງອອກຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ600ປີ ກ່ອນຄິຳດຕະສັກກະລາດ.ແຜ່ນຈາລຶກນີ້ໄດ້ບັນທຶກ“ໜັງສືຫ້າ
ເຫລັ້ມຂອງໂມເຊ,...ແລະພ້ອມດ້ວຍບັນທຶກຂອງຊາວຢວິຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,...ລົງມາ
ເຖິງຄຳ�ອະທິບາຍຂອງການປົກຄຳອງຂອງເຊເດກີຢາກະສັດຂອງຊາວຢູດາແລະຄຳ�
ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້ສັກສິດ”(1ນີໄຟ5:11–13).ໄດ້ມີຄຳ�ກ່າວອ້າງມາຈາກ
ແຜ່ນຈາລກຶເຫລົ່ານີ້,ກ່າວເຖິງເອຊາຢາແລະສາດສະດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພຣະຄຳ�ພີຫລືບໍ່
ໄດ້ຢູ່ໃນພຣະຄຳ�ພີໄດ້ປະກົດຢູ່ໃນພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ.
ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນປະກອບດ້ວຍພາກໃຫຍ່15ພາກຫລືໝວດຍົກເວັ້ນພາກດຽວ

ຊຶ່ງເອີ້ນກນັວາ່ໜງັສືຕາມຊື່ຂອງຜູ້ຂຽນເລື່ອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່.ພາກສວ່ນທ�ອິດ(ໜງັສື
6ສະບັບທ�ອິດສິ້ນສຸດດ້ວຍອອມໄນ)ແມ່ນການແປຈາກແຜ່ນຈາລກຶນອ້ຍຂອງນີໄຟ.
ຄຳ�ຂອງມໍມອນໄດ້ຖືກສອດໃສ່ຂັ້ນກາງໜັງສືອອມໄນກັບໜງັສືໂມໄຊຢາເພື່ອຄຳ�ຂອງມໍ
ມອນຈະໄດ້ຕໍ່ບນັທຶກໃນແຜ່ນຈາລຶກນ້ອຍເຂົ້າກັບການຫຍໍ້ຂອງມໍມອນທີ່ເອົາມາຈາກ
ແຜ່ນຈາລກຶໃຫຍ່.

ພາກທີ່ຍາວທີ່ສດຸແມ່ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ໂມໄຊຢາຈົນເຖິງມໍມອນບົດທີ7ຮວມທງັການແປ
ຄຳວາມຫຍໍ້ຂອງມໍມອນຈາກແຜ່ນຈາລຶກໃຫຍ່ຂອງນີໄຟ.ພາກສະຫລບຸຈາກມໍມອນບົດ
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ທີ8ໄປຈນົຈບົເຫລັ້ມແມ່ນໂມໂຣໄນຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງມໍມອນໄດ້ຈາລກຶໄວ້ຫລັງຈາກ
ສິ້ນສຸດການບັນທຶກຊີວະປະຫວດັຂອງບດິາຂອງເພິ່ນ.ແລວ້ໄດ້ເຮັດຄຳວາມຫຍໍ້ຂອງ
ບັນທກຶຂອງຊາວຢາເຣດັໄວ້(ເປັນໜັງສືອີເທີ).ຕໍ່ມາເພິ່ນໄດ້ເພີ່ມເຕີມພາກທີ່ຮູຈ້ກັກັນ
ວາ່ໜງັສືໂມໂຣໄນ.

ໃນຫລືປະມານຄຳ.ສ.421,ໂມໂຣໄນ,ຜູ້ເປນັສາດສະດາ-ນກັປະຫວດັສາດຂອງ
ຊາວນີໄຟຄົຳນສຸດທ້າຍໄດ້ຜະນຶກບັນທກຶອັນສັກສິດນັ້ນແລະໄດ້ເຊື່ອງມນັໄວ້ກັບພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ນ�ອອກມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ດັ່ງທີ່ທ�ນາຍໄວ້ໂດຍສລຸະສຽງຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜ່ານສາດສະດາສະໄໝໂບຮານຂອງພຣະອົງ.ໃນຄຳ.ສ.1823,ໂມໂຣໄນຜູ້
ດຽວກນັນີ້ຜູ້ທີ່ຟື້ນຄືຳນຊວີດິແລ້ວ,ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສາດສະດາໂຈເຊບັສະມດິແລ້ວມອບ
ແຜ່ນຈາລກຶຊຶ່ງມີອັກຂະລະໃຫ້ເພິ່ນ.

ກ່ຽວກັບສະບັບນີ້:ຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍທີ່ມີຢູ່ໃນປຶ້ມຖືກເກັບໄວ້ສະເໝີມາໃນ
ພຣະຄຳ�ພມີໍມອນສະບັບທີ່ໄດ້ພິມຜ່ານມາເປັນພາສາອັງກິດ.ສະບັບນີ້ບັນຈຸການດັດ
ແປງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເຮດັໃຫ້ເນື້ອຫາສອດຄ່ຳອງກັບຕົ້ນສະບັບກ່ອນການຈດັພມິແລະ
ກັບການພມິຊດຸທ�ອິດຊຶ່ງຮຽບຮຽງໂດຍສາດສະດາໂຈເຊບັສະມດິ.

xiv
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1

ບົດທີ1

ນີໄຟເລີ່ມບັນທຶກກ່ຽວກັບຜູ້ ຄົນຂອງ
ລາວ—ລີໄຮເຫັນພາບນິມິດທີ່ເປັນເສົາ
ໄຟແລະອ່ານຈາກໜັງສືຄ�ທ�ນາຍ—
ເພິ່ນສັນລະເສນີພຣະເຈົ້າ,ບອກລ່ວງໜາ້
ເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ
ແລະທ�ນາຍເຖິງຄວາມພິນາດທີ່ຈະມາ
ເຖິງເມືອງເຢຣູຊາເລັມ—ເພິ່ນຖືກຊາວ
ຢິວຂົ່ມເຫງັ.ປະມານ600ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟທີ່ໄດ້ເກີດຈາກບິດາ
ມານດາຜູ້ປະເສີດ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງໄດ້ ຮັບການສິດສອນມາແດ່ ແລ້ວ
ໃນສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ ທັງໝົດຂອງບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະໂດຍທີ່ເຫັນຄວາມ

ທຸກທໍລະມານຫລາຍຢ່າງໃນວັນເວລາ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໂດຍ
ເປນັທີ່ໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕະ
ຫລອດວນັເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ໂດຍທີ່ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ
ເຖິງພຣະກະລຸນາທິຄຸນແລະຄວາມ
ລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ,ສະນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງເຮດັບັນທກຶກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນວັນເວລາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບັນທຶກ

ເປັນພາສາຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງ
ປະກອບດ້ວຍສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ຂອງຊາວຢິວ
ແລະພາສາຂອງຊາວເອຢິບ.
3ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າບັນທຶກທີ່

   ໜງັສືນີໄຟສະບບັທີໜຶ່ງ

ການປົກຄອງແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງເພິ່ນ

ເລື່ອງລາວຂອງລີໄຮແລະຊາໄຣຢາພັນລະຍາຂອງເພິ່ນພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍສີ່ຄົນ
ທີ່ມີຊື່ວ່າ(ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ລູກກົກ)ເລມັນ,ເລມູເອນ,ແຊມ,ແລະນີໄຟ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຕືອນລີໄຮໃຫ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມເພາະເພິ່ນທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນກ່ຽວ
ກັບຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂາົແລະພວກເຂາົພະຍາຍາມທ�ລາຍຊວີດິຂອງເພິ່ນ.
ເພິ່ນເດີນທາງສາມວັນເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກັບຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ.ນີໄຟ
ພາພວກອ້າຍກັບໄປແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມເພື່ອຕາມເອົາບັນທຶກຂອງຊາວຢິວ.ເລື່ອງ
ລາວກຽ່ວກບັຄວາມທກຸເວດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເຂາົເຈົ້າໄດ້ລກູສາວຂອງອິດຊະມາ
ເອນມາເປັນເມຍ.ເຂົາເຈົ້າພາຄອບຄວົອອກໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.ຄວາມຍາກ
ລ�ບາກແລະຄວາມທກຸທໍລະມານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.ການເດີນ
ທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເຂົາເຈົ້າມາເຖິງນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່.ພວກອ້າຍຂອງນີໄຟທໍລະຍົດ
ຕໍ່ລາວ.ລາວເຮດັໃຫ້ພວກເຂາົຍອມຈ�ນນົແລະສ້າງເຮອືລ�ໜຶ່ງ.ເຂາົເຈົ້າເອີ້ນບອ່ນ
ນັ້ນວ່າອຸດົມສົມບູນ.ເຂົາເຈົ້າຂ້າມນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄປສູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ
ແລະອື່ນໆ.ທງັນີ້ເປັນໄປຕາມເລື່ອງລາວຂອງນີໄຟຫລືອີກປະການໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້ານີ
ໄຟເປັນຜູ້ຂຽນບັນທຶກນີ້.
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1ນີໄຟ1:4–13 2

ຂ້າພະເຈົ້າກະທ�ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຮັດມັນດ້ວຍມືຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະເຮັດຕາມຄວາມຮູ້ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
4ເພາະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນປີທ�ອິດຂອງການປົກ
ຄອງຂອງເຊເດກີຢາກະສັດແຫງ່ຢດູາ(ລີ
ໄຮບດິາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ
ຕະຫລອດວັນເວລາຂອງເພິ່ນ)ແລະໃນ
ປີດຽວກັນນັ້ນໄດ້ມີສາດສະດາຫລາຍ
ທ່ານມາທ�ນາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງກັບໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມະຫານະຄອນ
ເຢຣຊູາເລັມຈະຕອ້ງຖກືທ�ລາຍ.
5ດັ່ງນັ້ນເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລີ

ໄຮບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອເພິ່ນອອກ
ໄປອະທຖິານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ແມ່ນອ້ອນວອນດ້ວຍສຸດໃຈເພື່ອ
ຜູ້ຄນົຂອງເພິ່ນ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ

ເພິ່ນອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ,
ມີເສົາໄຟມາສະຖິດຢູ່ເທິງກ້ອນຫີນຊື່ໜ້າ
ຂອງເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ເຫັນແລະ
ໄດ້ຍິນຫລາຍເທື່ອ;ເພາະສິ່ງທີ່ເພິ່ນເຫັນ
ແລະໄດ້ຍິນມານັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີ
ຄວາມສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວແລະຕົວຂອງ
ເພິ່ນກໍສັ່ນຢາ່ງຍິ່ງ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ໄດ້ກັບມາບ້ານຂອງເພິ່ນເອງທີ່ເມືອງ
ເຢຣູຊາເລັມ;ແລະໄດ້ລົ້ມຕົວລງົເທງິຕຽງ
ນອນຂອງເພິ່ນຢາ່ງໝດົກ�ລັງດ້ວຍພຣະ
ວິນຍານແລະສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫນັມາ.
8ແລະໂດຍໝົດກ�ລັງດ້ວຍພຣະວິນ

ຍານ,ເພິ່ນຈຶ່ງຖືກນ�ໄປໃນພາບນິມິດ,

ຈນົວາ່ເພິ່ນເຫນັທອ້ງຟາ້ເປີດອອກ,ແລະ
ເພິ່ນຄິດວ່າເພິ່ນເຫັນພຣະເຈົ້າປະທັບ
ຢູ່ທີ່ພຣະທີ່ນັ່ງ,ຫຸ້ມລ້ອມໄປດ້ວຍໝູ່ທູດ
ທັງຫລາຍຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນຢູ່ໃນທ່າທາງ
ກ�ລັງຮ້ອງເພງແລະສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຢູ.່
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນເຫັນຄົນຜູ້ໜຶ່ງລົງມາຈາກທ່າມກາງ
ສະຫວັນ,ແລະເພິ່ນເຫັນວ່າລັດສະໝີ
ພາບຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນເໜືອກວ່າລັດສະໝີ
ພາບຂອງດວງອາທິດໃນຕອນທ່ຽງວນັ.
10ແລະເພິ່ນເຫັນຄົນອີກສິບສອງຄົນ

ຕິດຕາມຜູ້ນັ້ນລງົມານ�ກນັ,ແລະຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພວກເຂົາເໜືອກວ່າແສງ
ສະຫວາ່ງຂອງດວງດາວໃນທອ້ງຟາ້.
11ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນລົງມາແລະ

ອອກໄປໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະຜູ້
ທ�ອິດໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ແລະມອບໜັງສືໃຫ້ແກ່ເພິ່ນ
ເຫລັ້ມໜຶ່ງ,ແລະຂໍໃຫ້ເພິ່ນອ່ານ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອເພິ່ນອ່ານໜງັສືແລ້ວ,ເພິ່ນກໍເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
13ແລະເພິ່ນອ່ານ, ມີ ຄວາມວ່າ :

ວິບັດ,ວິບັດແກ່ເຢຣູຊາເລັມ,ເພາະເຮົາ
ເຫັນຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງເຈົ້າ!ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະຫລາຍຢ່າງທີ່ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານມາຫລາຍເລື່ອງກ່ຽວ
ກັບເຢຣູຊາເລັມວ່າມັນຈະຖືກທ�ລາຍ
ພ້ອມກັບຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນ;ຄົນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍກໍຈະຕາຍດວ້ຍດາບ,ແລະ
ຈ�ນວນໜຶ່ງກໍຈະຖືກເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ
ໃນບາບີໂລນ.
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14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືເມື່ອບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ
ແລະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້
ທນູຂໍຫລາຍຢ່າງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຊັ່ນ:
ໂອ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດ
ຍິ່ງໃຫຍ່ເອີຍວຽກງານຂອງພຣະອົງ
ຊົງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນແທ້ໆ!
ພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະອົງຢູ່ສງູໃນສະຫວັນ,
ອ�ນາດແລະພຣະກະລຸນາທິຄຸນແລະ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງມີຢູ່ເໜືອ
ຊາວໂລກທັງປວງ;ແລະເພາະພຣະອົງ
ມີຄວາມເມດຕາ,ພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້
ຜູ້ທີ່ມາຫາພຣະອົງຖກືທ�ລາຍ!
15ແລະຕາມນີ້ຄືພາສາຂອງບິດາຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າໃນການສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າຂອງເພິ່ນ;ເພາະຈິດວິນຍານຂອງ
ເພິ່ນປິຕິຍິນດີ,ແລະສຸດໃຈຂອງເພິ່ນ
ອີ່ມເອີບເພາະສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫັນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຕໍ່ເພິ່ນ.
16ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ນີໄຟ,ບໍ່ໄດ້

ເຮດັເລື່ອງລາວຄົບຖ້ວນເຖິງເລື່ອງທີ່ບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້,ເພາະ
ເພິ່ນໄດ້ບັນທກຶໄວ້ຫລາຍເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້
ເຫັນໃນພາບນິມິດແລະໃນຄວາມຝັນ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້ຫລາຍເລື່ອງທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ທ�ນາຍແລະໄດ້ເວົ້າກັບລູກຫລານ
ຂອງເພິ່ນນ�ອີກ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ບັນທຶກເລື່ອງລາວໄວ້ຄົບຖວ້ນ.
17ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂຽນເລື່ອງລາວ

ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫຍໍ້ຂໍ້ຄວາມຈາກບັນທຶກ

ຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກຊຶ່ງເຮັດດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເອງ.ດັ່ງນັ້ນຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າຫຍໍ້
ບັນທຶກຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະຂຽນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ
ຊວີດິຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເອງ.
18ສະນັ້ນ,ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງປາຖະໜາຈະ

ໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າຫລັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ສະແດງສິ່ງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນຫລາຍ
ຢ່າງຕໍ່ລີໄຮ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ກ່ຽວກັບຄວາມພນິາດຂອງເຢຣູ
ຊາເລັມ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ອອກໄປໃນ
ບັນດາຜູ້ຄນົແລະເລີ່ມຕົ້ນທ�ນາຍແລະ
ປະກາດກັບພວກເຂົາເຖິງເລື່ອງທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ເຫນັແລະໄດ້ຍນິມາ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືຊາວຢິວໄດ້ເຍາະເຍີ້ຍເພິ່ນເພາະ
ເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບພວກ
ເຂົາ;ເພາະເພິ່ນໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ອັນແທ້ຈິງ
ເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ເພິ່ນໃຫ້ຖອ້ຍຄ�ວາ່ເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຫນັ
ແລະໄດ້ຍິນ,ແລະທັງເລື່ອງທີ່ເພິ່ນອ່ານ
ຈາກໜັງສືເຫລັ້ມນັ້ນຊຶ່ງສະແດງໃຫ້
ປະກົດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະເມຊີອາອົງໜຶ່ງ,ແລະການ
ໄຖ່ຂອງໂລກນ�ອກີ.
20ແລະເມື່ອຊາວຢິວໄດ້ຍິນເຖິງເລື່ອງ

ເຫລົ່ານີ້ພວກເຂົາກໍຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ;
ແທ້ຈງິແລວ້,ເໝອືນກນັກັບຄຽດແຄນ້ໃຫ້
ສາດສະດາໃນສະໄໝກ່ອນ,ຜູ້ທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່,ແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນ
ໃສ່,ແລະເຂັ່ນຂ້າ,ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນກໍ

1ນີໄຟ1:14–203
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1ນີໄຟ2:1–7 4

ພະຍາຍາມຊອກຫາຊີວິດຂອງເພິ່ນ
ເໝືອນກັນ,ເພື່ອຈະເອົາມັນໄປເສຍ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຂໍສະແດງຕໍ່
ທາ່ນວ່າຄວາມເມດຕາອນັລະອຽດອອ່ນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຢູ່ເໜືອທຸກຄົນ
ທີ່ພຣະອົງເລືອກໄວ້,ເປັນເພາະສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາ,ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຂັ້ມແຂງຈົນເຖງິອ�ນາດການປົດປ່ອຍ.

ບົດທີ2

ລີໄຮອອກເດີນທາງພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ຢູ່
ຝັ່ງທະເລແດງ—ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມ
ຊັບສົມບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ—ລີໄຮໄດ້ຖະ
ຫວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະສອນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດ—ເລມັນກັບເລມູເອນຈົ່ມ
ໃຫ້ບິດາຂອງຕົນ.ນີໄຟກັບແຊມເຊື່ອຟັງ
ແລະອະທຖິານໃນສັດທາ—ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າສັ່ງກັບນີໄຟ,ແລະລາວໄດ້ຖືກເລືອກ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງພວກອ້າຍຂອງລາວ.
ປະມານ600ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມນ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຝັນແລະກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ເຈົ້າ
ເປັນສຸກແລ້ວລີໄຮເພາະສິ່ງທີ່ເຈົ້າກະທ�
ໄວ,້ແລະເພາະເຈົ້າຊື່ສັດແລະປະກາດ
ກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ເຖິງເລື່ອງທີ່ເຮາົສັ່ງເຈົ້າ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາພະຍາຍາມຈະເອົາ
ຊວິີດຂອງເຈົ້າ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຢູ່ໃນຄວາມຝັນວ່າເພິ່ນຄວນນ�
ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ເປັນຄົນເຊື່ອຟງັຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງເຮັດຕາມຄ�ທີ່ພຣະອົງ
ບັນຊາເພິ່ນ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ໄດ້ອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
ແລະເພິ່ນໄດ້ປະຖິ້ມເຮືອນຊານແລະ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງເພິ່ນ,
ແລະຄ�ຂອງເພິ່ນ,ແລະເງນິຂອງເພິ່ນ,
ແລະຂອງມີຄ່າຂອງເພິ່ນ,ແລະບໍ່ໄດ້
ເອົາສິ່ງໃດໄປກັບເພິ່ນເລີຍ,ນອກຈາກ
ຄອບຄົວ,ແລະສະບຽງອາຫານ,ແລະ
ຜ້າເຕັ້ນ,ແລະອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
5ແລະເພິ່ນລົງມາເຖິງຊາຍແດນໃກ້

ຝັ່ງທະເລແດງ;ແລະເພິ່ນເດີນທາງໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານໃນຊາຍແດນຊຶ່ງຢູ່
ໃກ້ທະເລແດງເຂົ້າໄປອີກ;ແລະເພິ່ນໄດ້
ເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານກັບ
ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນທີ່ມີຊາໄຣຢາ,ມານ
ດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄືເລມັນ,ເລມູເອນ,
ແລະແຊມ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ເພິ່ນເດີນທາງໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ໄດ້ສາມມື້,ເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງເພິ່ນ
ຂຶ້ນໃນຮ່ອມພູທີ່ຢູ່ແຄມຝັ່ງຂອງແມ່ນ�
ສາຍໜຶ່ງ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
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ໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາດ້ວຍຫີນ,ແລະທ�
ການຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະຖະຫວາຍຄວາມຂອບ
ພຣະຄນຸແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອງົເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ຕັ້ງຊື່ແມ່ນ�ນັ້ນວາ່ເລມນັ,ແລະມັນໄຫລ
ລົງສູ່ທະເລແດງ,ແລະຮອ່ມພູຢູ່ໃນຊາຍ
ແດນໃກ້ປາກແມ່ນ�ສາຍນັ້ນ.
9ແລະເມື່ອບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ

ວ່າແມ່ນ�ໄຫລລົງໄປສູ່ອ່າງນ�ທະເລ
ແດງ,ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າກັບເລມັນມີຄວາມວ່າ:
ໂອ້ຂໍໃຫ້ລູກຈົ່ງເປັນຄືກນັກັບແມນ່�ສາຍ
ນີ້ຊຶ່ງໄຫລໄປຫາອ່າງນ�ແຫງ່ຄວາມຊອບ
ທ�ທງັປວງຕະຫລອດເວລາດ້ວຍເທີ້ນ!
10ແລະເພິ່ນເວົ້າກັບເລມູເອນອີກວ່າ:

ໂອ້ຂໍໃຫ້ລູກຈົ່ງເປັນເໝືອນດັ່ງຮ່ອມພູນີ້,
ຊຶ່ງໝັ້ນຄົງແລະແນ່ວແນ່,ແລະບໍ່ຫວັ່ນ
ໄຫວໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ!
11ບັດນີ້ເພິ່ນເວົ້າເຊັ່ນນີ້ເພາະຄວາມ

ແຂງຄໍຂອງເລມນັກັບເລມູເອນ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງພວກເຂົາໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງພວກ
ເຂົາຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງ,ເພາະເພິ່ນ
ເປັນຄົນເຫັນພາບນິມິດ,ແລະພາພວກ
ເຂົາອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ,ແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຈາກຄ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເງິນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຂອງມຄີາ່ຂອງພວກເຂາົ
ໃຫ້ມາຕາຍຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
ແລະການນີ້ຄົນທັງສອງກ່າວວ່າເພິ່ນ
ກະທ�ໄປດ້ວຍຄວາມຄິດຝນັອັນໂງ່ຈາ້ທີ່
ເກດີຂຶ້ນໃນໃຈຂອງເພິ່ນເອງ.

12ແລະເຖິງແມ່ນວ່າເລມັນກັບເລມູ
ເອນເປັນອ້າຍໃຫຍ່ກໍຕາມ,ແຕ່ພວກເຂາົ
ໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບດິາຂອງຕົນ.ແລະພວກເຂາົ
ໄດ້ຈົ່ມເພາະບໍ່ຮູ້ການກະທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າອົງນັ້ນຜູສ້້າງພວກເຂົາ.
13ພວກເຂົາທັງບໍ່ເຊື່ອວາ່ເຢຣູຊາເລັມ,

ມະຫານະຄອນທີ່ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່ , ຈະຖືກ
ທ�ລາຍໄດ້ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາ.
ແລະພວກເຂົາເປັນເໝອືນດັ່ງຊາວຢິວຜູ້
ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ,ທີ່ພະຍາຍາມຈະເອົາ
ຊວີດິຂອງບດິາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາໃນຮ່ອມພູເລມູເອນ,ໂດຍທີ່ເພິ່ນ
ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ,ຈນົຮາ່ງກາຍ
ຂອງພວກເຂົາສັ່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ.ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອັບອາຍຈົນບໍ່
ກ້າຕໍ່ວ່າເພິ່ນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດ
ຕາມທີ່ເພິ່ນບນັຊາ.
15ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່

ໃນຜ້າເຕັ້ນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໂດຍທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍຢູ່,
ແຕ່ວາ່ມີຮາ່ງກາຍສູງໃຫຍ່ແລະມີຄວາມ
ປາຖະໜາອັນແຮງກ້າຢາກຮູ້ຈັກຄວາມ
ລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຫາ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອ່ອນລົງຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອຄ�
ເວົ້າທີ່ບດິາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເວົ້າມາທັງໝດົ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ກະບົດຕໍ່ເພິ່ນ
ເໝືອນດັ່ງພວກອາ້ຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.

1ນີໄຟ2:8–165
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1ນີໄຟ2:17–3:3 6

17ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບແຊມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສະແດງໃຫ້ປະກົດຕໍ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າດ້ວຍພຣະວນິຍານບໍລິສຸດຂອງພຣະ
ອົງ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
18ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງເລມັນກັບເລມູເອນບໍ່

ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະດ້ວຍ
ຄວາມໂສກເສົ້າເພາະຄວາມແຂງກະດາ້ງ
ຂອງໃຈຂອງພວກເຂາົ,ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້
ຮອ້ງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າເພື່ອພວກເຂາົ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວນີໄຟເພາະ
ສັດທາຂອງເຈົ້າ,ເພາະເຈົ້າສະແຫວງຫາ
ເຮາົຢາ່ງພາກພຽນ,ດ້ວຍໃຈອັນຕ�ຕອ້ຍ.
20ແລະຕາບໃດທີ່ ເຈົ້າຈະຮັກສາ

ບນັຍດັຂອງເຮາົ,ເຈົ້າຈະຮຸງ່ເຮອືງ,ແລະ
ຈະຖກືພາໄປຫາແຜ່ນດິນແຫງ່ຄ�ສນັຍາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຜ່ນດິນທີ່ເຮົາຕຽມ
ໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຜ່ນດິນ
ຊຶ່ງປະເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນອື່ນໃດ
ທັງສິ້ນ.
21ແລະຕາບໃດທີ່ພວກອ້າຍຂອງ

ເຈົ້າຍງັກະບົດຕໍ່ເຈົ້າ,ພວກເຂົາຈະຖືກຕັດ
ອອກຈາກທີ່ປະທບັຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
22ແລະຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຍັງຮກັສາບນັຍດັ

ຂອງເຮົາ,ເຈົ້າຈະຖືກກະທ�ໃຫ້ເປັນຜູ້
ປົກຄອງແລະຜູ້ສອນພວກອາ້ຍຂອງເຈົ້າ.
23ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນມື້ນັ້ນທີ່ພວກເຂົາ

ກະບົດຕໍ່ເຮາົ,ເຮາົຈະສາບແຊ່ງພວກເຂົາ
ເຖິງຂະໜາດວ່າເປັນການສາບແຊງ່ຢ່າງ
ສາຫັດ,ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ມີອ�ນາດ

ເໜືອກວ່າລູກຫລານຂອງເຈົ້າເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ພວກເຂາົຈະກະບົດຕໍ່ເຮາົເໝອືນກັນ.
24ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກ

ເຂົາກະບົດຕໍ່ເຮົາ,ພວກເຂົາກໍຈະເປັນ
ໄພພິບັດແກ່ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ, ນີ້
ເພື່ອຊ່ອຍຕັກເຕືອນພວກເຂົາ ທາງ
ຄວາມຊົງຈ�.

ບົດທີ3

ລູກຊາຍຂອງລີໄຮກັບຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມ
ເພື່ອເອົາແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ—ລາ
ບານບໍ່ຍອມມອບແຜ່ນຈາລຶກໃຫ້—ນີ
ໄຟຊັກຊວນແລະຊຸກຍູ້ພວກອ້າຍຂອງ
ລາວ—ລາບານຍຶດເອົາຊັບສົມບັດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າແລະພະຍາຍາມຂ້າເຂົາເຈົ້າ—
ເລມັນກັບເລມູເອນຕີນີໄຟແລະແຊມ
ແລະທູດໄດ້ຕ�ນິພວກເຂົາ.ປະມານ
600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຫລັງຈາກໄດ້ເວົ້າກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,ກໍກັບມາຫາຜ້າ
ເຕັ້ນຂອງບິດາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງພໍ່ຝັນເຫັນເລື່ອງໜຶ່ງໃນຄວາມຝັນ,
ຊຶ່ງໃນຄວາມຝັນນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບັນຊາພໍ່ວ່າລູກກັບພວກອ້າຍຂອງລູກ
ຕ້ອງກບັຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມ.
3ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາບານມີບັນທກຶຂອງ

ຊາວຢິວແລະລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ
ຂອງບັນພະບລຸຸດຂອງພໍ່ຄືກັນ,ແລະມັນ
ໄດ້ຈາລຶກຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລອືງ.
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4ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາພໍ່ວາ່ລູກ
ກັບພວກອ້າຍຂອງລູກຈະຕ້ອງກັບໄປ
ບ້ານຂອງລາບານ,ເພື່ອຊອກຫາບັນທກຶ,
ແລະນ�ເອົາມັນມາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານບ່ອນນີ້.
5ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພວກອ້າຍຂອງ

ລູກຈົ່ມ,ໂດຍກ່າວວ່າເລື່ອງທີ່ພໍ່ຂໍຮ້ອງ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດນັ້ນເປັນເລື່ອງຍາກ;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ບໍ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຮັດ,ແຕ່ມັນເປັນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
6ສະນັ້ນຈົ່ງໄປເຖດີ,ລູກຂອງພໍ່,ແລະ

ລູກຈະເປັນທີ່ໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ເພາະລູກບໍ່ໄດ້ຈົ່ມ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຮົາຈະໄປແລະເຮັດສິ່ງ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາເພາະເຮົາຮູ້
ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ພຣະບັນຍັດ
ກບັລກູຫລານມະນຸດນອກຈາກພຣະອງົ
ຕຽມທາງໄວ້ໃຫ້ເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ສ�ເລັດ
ໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງບັນຊາເຂົາ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ບິດາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຍນິຄ�ເວົ້າເຫລົ່າ
ນີ້ເພິ່ນກໍດີໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລວ້.
9ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟກັບພວກອ້າຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກເດີນທາງໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ພ້ອມດ້ວຍຜ້າ
ເຕັ້ນ,ເພື່ອຂຶ້ນໄປແຜ່ນດນິເຢຣູຊາເລມັ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເຮົາຂຶ້ນມາເຖິງແຜ່ນດິນເຢຣູ

ຊາເລັມແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກັບພວກອ້າຍ
ໄດ້ປຶກສາກັນ.
11ແລະພວກເຮົາ ຈົກ ສະຫລາກ

ກັນວ່າຜູ້ ໃດໃນຈ�ນວນພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບ້ານຂອງລາບານ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສະຫລາກ
ຕົກຢູ່ທີ່ເລມັນ;ແລະເລມັນຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າ
ໄປໃນບ້ານລາບານ,ແລະເວົ້າກັບລາວ
ລະຫວາ່ງທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນບ້ານຂອງລາວ.
12ແລະລາວໄດ້ຂໍບັນທຶກຊຶ່ງຈາລຶກຢູ່

ໃນແຜ່ນທອງເຫລືອງ,ຊຶ່ງມີລ�ດັບການ
ສືບເຊື້ອສາຍຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຈາກລາບານ.
13ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືລາບານໃຈຮ້າຍ,ແລະຈັບລາວ
ໂຍນອອກໄປຈາກບ່ອນຢູ່ຂອງຕົນ;ແລະ
ບໍ່ຍອມມອບບັນທຶກໃຫ້ແກ່ລາວ.ດັ່ງນັ້ນ,
ລາວຈຶ່ງກ່າວກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າ
ເປນັຂະໂມຍແລະເຮາົຈະຂາ້ເຈົ້າ.
14ແຕ່ເລມັນໜີໄປຈາກທີ່ຢູ່ຂອງລາວ,

ແລະເລົ່າເລື່ອງທີ່ລາບານກະທ�ໄປນັ້ນ
ກັບພວກເຮົາ.ແລະພວກເຮົາເລີ່ມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ແລະພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເກືອບຈະກັບໄປຫາບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານ.
15 ແຕ່ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,  ຂ້າພະເຈົ້າ ກ່າວ

ກັບພວກເຂົາວ່າ:ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະຕາບໃດທີ່ພວກ
ເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່,ພວກເຮົາຈະບໍ່ລົງໄປ
ຫາບິດາຂອງພວກເຮົາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານຈົນກວ່າຈະສ�ເລັດໃນສິ່ງທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາພວກເຮາົ.
16ດັ່ງນັ້ນ,ໃຫ້ພວກເຮົາຊື່ສັດໃນການ

1ນີໄຟ3:4–167
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1ນີໄຟ3:17–27 8

ຮກັສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ສະນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາລົງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງບິດາຂອງພວກ
ເຮົາ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເພິ່ນໄດ້ປະຖິ້ມຄ�
ແລະເງິນ,ແລະຂອງມຄ່ີານາໆປະການ
ໄວ້.ແລະທັງໝົດນີ້ເພິ່ນກະທ�ໄປເພາະ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
17ເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າເຢຣູຊາເລັມຈະ

ຕ້ອງຖືກທ�ລາຍເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຜູ້ຄົນ.
18ເພາະຈົ່ງເບິ່ງຄົນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ຍອມ

ຮັບຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ.ດັ່ງນັ້ນ,
ຖ້າຫາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນນັ້ນຫລງັຈາກເພິ່ນໄດ້ຮບັບັນຊາ
ໃຫ້ໜີຈາກແຜ່ນດິນແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນ
ຈະຕ້ອງຕາຍຄືກັນ.ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງຈ�
ເປັນທີ່ເພິ່ນຈະຕ້ອງອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ນັ້ນ.
19ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນຄວາມສະ

ຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າວ່າພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ບັນທຶກເຫລົ່ານີ້,ເພື່ອຈະໄດ້
ຮກັສາພາສາຂອງບັນພະບລຸຸດຂອງພວກ
ເຮາົໄວ້ໃຫ້ແກ່ລູກຫລານຂອງພວກເຮາົ;
20ແລະເພື່ອພວກເຮາົຈະຮກັສາຖ້ອຍ

ຄ�ຊຶ່ງເວົ້າດ້ວຍປາກຂອງສາດສະດາຜູ້
ບໍລິສຸດທັງຫລາຍໄວ້ໃຫ້ພວກເຂາົເໝອືນ
ກັນ,ຊຶ່ງພຣະວິນຍານແລະອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ໄດ້ ມອບໄວ້ ກັບພວກ
ເພິ່ນນັບແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກລງົມາ
ຈົນເຖິງປະຈຸບນັນີ້.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືຕາມພາສາຢ່າງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊັກ
ຊວນພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອ

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຊື່ສັດໃນການຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ລົງໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນ
ມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກ
ເຮາົໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄ�ຂອງພວກເຮາົ,ແລະ
ເງນິຂອງພວກເຮາົ,ແລະຂອງມີຄາ່ຂອງ
ພວກເຮາົເຂົ້າກັນ.
23ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມ

ຂອງເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າກັນແລ້ວ,ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ກັບຂຶ້ນໄປຫາບ້ານຂອງລາບານອີກ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາເຂົ້າໄປຫາລາບານ,ແລະຂໍ
ໃຫ້ລາວມອບບັນທຶກຊຶ່ງຈາລຶກຢູ່ໃນ
ແຜ່ນທອງເຫລືອງໃຫ້ແກ່ພວກເຮາົ,ແລະ
ພວກເຮົາຈະມອບຄ�ຂອງພວກເຮົາ,
ແລະເງິນຂອງພວກເຮົາ,ແລະຂອງ
ມຄ່ີາທັງໝດົຂອງພວກເຮາົໃຫ້ແກ່ລາວ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືເມື່ອລາບານເຫັນຊັບສົມບັດຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະເຫັນວ່າມັນມີຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຈຶ່ງມີ ຄວາມໂລບມາກ
ຢາກໄດ້ມັນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ລາວໄດ້ຈັບ
ພວກເຮົາໂຍນອອກໄປ,ແລ້ວສັ່ງໃຫ້ຄົນ
ໃຊ້ຂອງລາວໃຫ້ມາຂ້າພວກເຮົາ,ເພື່ອ
ລາວຈະໄດ້ຊບັສມົບັດຂອງພວກເຮາົ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ໜີໄປຕໍ່ໜ້າຄົນໃຊ້ຂອງລາ
ບານ,ແລະພວກເຮົາຈ�ເປັນຕ້ອງປະ
ຖິ້ມຊັບສົມບັດຂອງພວກເຮົາໄວ້ທາງ
ຫລັງ,ແລະມັນຈຶ່ງຕກົຢູ່ໃນກ�ມືຂອງລາ
ບານ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ພວກເຮົາໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ,ແລະຄົນໃຊ້ຂອງລາບານ
ຕິດຕາມພວກເຮາົບໍ່ທນັ,ແລະພວກເຮາົ
ໄດ້ລີ້ຊອ່ນຕົວຢູ່ໃນຫວາ່ງຫນີ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືເລ

ມັນໄດ້ໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໃຈ
ຮ້າຍໃຫ້ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ;
ແລະເລມູເອນກໍໃຈຮ້າຍເໝືອນກັນ
ເພາະລາວຟງັຄ�ເວົ້າຂອງເລມັນ.ດັງນັ້ນ
ເລມັນກັບເລມູເອນໄດ້ເວົ້າຄ�ຮຸນແຮງ
ຕໍ່ພວກເຮົາ,ຜູ້ເປັນນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພວກເຂາົໄດ້ຕີພວກເຮາົດວ້ຍໄມ.້
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງຕີພວກເຮົາ
ດ້ວຍໄມ້ຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທູດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງຕີນ້ອງດ້ວຍ
ໄມ້?ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກບໍວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເລືອກລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງ
ພວກເຈົ້າ,ແລະອັນນີ້ເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຈົ້າ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຈົ້າຈົ່ງກັບຂຶ້ນໄປເຢຣູຊາເລັມອີກ,ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມອບລາບານໃຫ້ຢູ່ໃນ
ກ�ມືຂອງພວກເຈົ້າ.
30ແລະຫລັງຈາກທດູໄດ້ເວົ້າກັບພວກ

ເຮາົແລ້ວ,ເພິ່ນກໍຈາກໄປ.
31ແລະຫລັງຈາກທູດໄດ້ຈາກໄປ

ແລວ້,ເລມນັກັບເລມູເອນເລີ່ມຕົ້ນຈົ່ມອີກ,
ໂດຍກ່າວວ່າ:ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມອບລາບານໃຫ້ຢູ່
ໃນກ�ມືຂອງພວກເຮົາ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວ
ເປັນຄົນມີອ�ນາດ,ແລະລາວຍັງບັນຊາ

ຄົນໄດ້ອີກຫ້າສິບຄົນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງ
ແມນ່ລາວຂາ້ຄນົໄດ້ເຖິງຫາ້ສບິຄນົ;ແລວ້
ເປນັຫຍັງຈະຂ້າພວກເຮາົບໍ່ໄດ້?

ບົດທີ4

ນີໄຟຂ້າລາບານໂດຍການບັນຊາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະດ້ວຍກົນອຸບາຍ
ຈຶ່ງໄດ້ຮັບແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງໄວ້
ໃນຄວາມຄອບຄອງ—ໂຊລ�ເລືອກ
ເຂົ້າຮ່ວມກັບຄອບຄົວຂອງລີໄຮໃນຖິ່ນ
ແຫງ້ແລ້ງກນັດານ.ປະມານ600–592ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງກັບຂຶ້ນໄປເຢຣູ
ຊາເລັມອີກ,ແລະຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງ
ຊື່ສັດໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງ
ມີອານຸພາບຍິ່ງກວ່າຊາວໂລກທັງໝົດ,
ແລ້ວເຫດໃດຈະບໍ່ມີອານຸພາບຍິ່ງກວາ່ລາ
ບານກັບຄນົຫາ້ສິບຄົນຂອງລາວ,ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ເຖງິແມນ່ຄນົນບັໝື່ນຂອງລາວ?
2ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຂຶ້ນໄປ;ຂໍ

ໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງເຂັ້ມແຂງເໝືອນດັ່ງ
ໂມເຊ;ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບນ�ທະເລ
ແດງແທ້ໆແລະນ�ກໍໄດ້ແຍກອອກໄປ
ທາງນັ້ນທາງນີ້,ແລະບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ເດີນຜ່ານມາເທິງແຜ່ນດິນ
ແຫ້ງອອກຈາກການເປັນຊະເລີຍ,ແລະ
ກອງທັບຂອງຟາຣາໂອໄດ້ຕາມມາແລະ
ຈມົຢູ່ໃນນ�ທະເລແດງນັ້ນ.

3ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າເລື່ອງ

1ນີໄຟ3:28–4:39
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1ນີໄຟ4:4–14 10

ນີ້ມີຈິງ;ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າທູດ
ໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຈົ້າແລ້ວ;ເຫດໃດ
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງສົງໃສອີກ?ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ
ຂຶ້ນໄປ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດປົດ
ປ່ອຍພວກເຮົາໄດ້,ເຖິງແມ່ນເໝືອນ
ດັ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ທ�ລາຍລາບານໄດ້,ເຖິງແມນ່ເໝອືນດັ່ງ
ຊາວເອຢິບ.

4ແລ້ວເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຄ�ເຫລົ່າ
ນີ້,ພວກເຂົາຍັງຄຽດແຄ້ນ,ແລະຍັງຈົ່ມ
ຢູ່ຕໍ່ໄປ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາ
ຍັງໄດ້ຕິດຕາມຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນມາຈົນ
ພວກເຮາົມາເຖິງນອກກ�ແພງເມອືງເຢຣູ
ຊາເລັມ.

5ແລະມັນເປັນຕອນກາງຄືນ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາລີ້ຢູ່ນອກກ�
ແພງ.ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາລີ້ແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟກໍຫລົບຫລີກເຂົ້າໄປໃນ
ເມືອງແລະມຸ້ງໜ້າໄປທີ່ບ້ານຂອງລາ
ບານ.

6ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ນ�ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄປ,ໂດຍບໍ່ ຮູ້ ລ່ວງໜ້າເຖິງສິ່ງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະເຮດັ.

7  ເ ຖິງ ຢ່າງ ໃດກໍ ຕາມ ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍເຂົ້າໄປ,ແລະເມື່ອມາຮອດໃກ້
ບ້ານຂອງລາບານ,ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຊາຍ
ຄົນໜຶ່ງ,ແລະລາວລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ
ຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະລາວເມົາເຫລົ້າ
ແວງ.

8ແລະເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປໃກ້ກໍ
ພບົວ່າລາວຄລືາບານ.

9ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດາບຂອງ
ລາວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າດຶງມັນອອກຈາກ

ຝັກ;ແລະດ້າມຂອງມັນເປັນຄ�ສົດ,
ແລະຝີມືອັນປານີດທີ່ສຸດ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າເຫັນວ່າໃບດາບເຮັດດ້ວຍເຫລັກທີ່
ມຄ່ີາສງູທີ່ສຸດ.

10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືພຣະວິນຍານກະຕຸ້ນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ຂ້າລາບານສາ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດຢູ່ໃນ
ໃຈວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ຄົນໃດ
ເສຍເລືອດເນື້ອຈັກເທື່ອ.ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງຢຸດສະຫງກັບໍ່ຢາກຂ້າລາວ.

11ແລະພຣະວິນຍານກ່າວກັບຂ້າ
ພະເຈົ້າວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມອບ
ລາວໃຫ້ ຢູ່ ໃນກ�ມືຂອງເຈົ້າ. ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າລາວພະຍາຍາມ
ເອາົຊວີດິຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ແລວ້;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ລາວບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະລາວຍັງເອົາ
ຊບັສມົບັດຂອງພວກເຮາົໄປນ�ອກີ.

12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກ
ວ່າ:ຈົ່ງຂ້າລາວສາ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າມອບລາວໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງເຈົ້າ
ແລ້ວ;

13ຈົ່ງເບິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ້າຄົນຊົ່ວ
ເພື່ອນ�ເອົາຈຸດປະສົງອັນຊອບທ�ຂອງ
ພຣະອົງມາ.ການທີ່ຄົນຜູ້ດຽວຕາຍກໍດີ
ກວ່າປະຊາຊາດຈະເສື່ອມໂຊມແລະ
ຕາຍຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.

14ແລະບັດນີ້,ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟ
ໄດ້ຂໍ້ຄວາມນີ້,ຂ້າພະເຈົ້ານຶກເຖິງຄ�
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງໄດ້ຮັບສັ່ງກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ທີ່
ມີຄວາມວ່າ:ຕາບໃດທີ່ລູກຫລານຂອງ
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ເຈົ້າຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ,ພວກ
ເຂົາຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�
ສັນຍາ.

15ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຄິດອີກ
ວ່າພວກເຂົາຈະຮກັສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕາມກົດຂອງໂມເຊບໍ່ໄດ້,
ນອກຈາກພວກເຂາົຈະມີກົດບັງຄັບ.

16ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າກົດໄດ້
ຈາລຶກຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ
ນັ້ນ.

17ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າມອບລາບານໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເພາະເຫດນີ້—ເພື່ອຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບບັນທຶກຕາມພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອງົ.

18 ສະນັ້ນ  ຂ້າພະເຈົ້າ ໄ ດ້ ເຊື່ອ
ຟັງສຽງຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະວິນຍານ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈັບລາບານໂດຍລວບ
ຜົມຂອງລາວ,ແລະຕັດຫົວຂອງລາວ
ດ້ວຍດາບຂອງລາວເອງ.

19ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຕັດຫົວຂອງລາວດ້ວຍດາບຂອງລາວ
ເອງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍເອົາເຄື່ອງແຕ່ງ
ກາຍຂອງລາບານມາສວມໃສ່ຕົວຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນທຸກ
ຊິ້ນສ່ວນ;ແລະຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຄາດເກາະ
ເຄື່ອງປອ້ງກັນຂອງລາວໄວ້ຮອບແອວ.
20ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າປ່ຽນ

ເຄື່ອງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄປຫາຄັງ
ສົມບັດຂອງລາບານ.ແລະໃນຂະນະທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າມຸ້ງໜ້າໄປຫາຄັງສົມບັດຂອງ
ລາບານຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ຄົນໃຊ້ຂອງລາບານຜູ້ຖືກະແຈຄັງສົມບັດ.

ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາລາວດ້ວຍ
ສຽງຂອງລາບານໃຫ້ລາວເຂົ້າໄປໃນຄັງ
ສົມບັດກັບຂາ້ພະເຈົ້າ.
21ແລະລາວຄິດວ່າ  ຂ້າພະເຈົ້າ

ເປັນລາບານນາຍຂອງລາວ,ເພາະເຫັນ
ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍກັບດາບທີ່ຄາດຢູ່ແອວ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
22ແລະລາວກໍ ໄດ້ ສົນທະນາກັບ

ຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ປົກຄອງຂອງຊາວ
ຢິວ,ໂດຍຮູ້ວ່າລາບານນາຍຂອງລາວ,
ອອກໄປຢູ່ໃນບັນດາຄົນເຫລົ່ານັ້ນຕອນ
ກາງຄນື.
23ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ

ເໝອືນກັບວາ່ເປັນລາບານແທ້ໆ.
24ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວອີກ

ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາອັກຂະລະ,ຊຶ່ງຢູ່
ໃນແຜນ່ຈາລຶກທອງເຫລອືງໄປໃຫ້ພວກ
ອ້າຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,ຜູ້ຢູ່ນອກກ�ແພງ.
25ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ລາວຕິດຕາມ

ຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປນ�.
26ແລະລາວໂດຍທີ່ຄິດວາ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າເຖິງພີ່ນ້ອງຮ່ວມສາດສະໜາຈັກ,
ແລະຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນລາບານ
ແທ້ໆຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂ້າເສຍແລ້ວ,ດັ່ງນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມຂ້າພະເຈົ້າໄປ.
27ແລະຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງ

ອອກໄປຫາພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຊຶ່ງຢູ່ນອກກ�ແພງ,ລາວກໍຍັງເວົ້າກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍໆເທື່ອກ່ຽວກັບ ຜູ້
ປົກຄອງຂອງຊາວຢວິ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອເລມັນເຫັນຂ້າພະເຈົ້າກໍຕົກໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງ,ແລະເລມູເອນກັບແຊມກໍເໝືອນ

1ນີໄຟ4:15–2811
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1ນີໄຟ4:29–38 12

ກັນ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ ໜີໄປຕໍ່ໜ້າ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນລາບານ,ແລະຄິດວ່າ
ລາວໄດ້ຂ້າຂ້າພະເຈົ້າເສຍແລ້ວແລະ
ພະຍາຍາມຈະເອົາຊີວິດຂອງພວກເຂົາ
ນ�ອີກ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າເອີ້ນພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຢຸດໜີຈາກຂາ້ພະເຈົ້າ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຄົນໃຊ້ຂອງລາບານເຫັນພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ລາວກໍເລີ່ມຕົວສັ່ນແລະ
ເກືອບໜີໄປຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າແລະກັບ
ໄປນະຄອນເຢຣູຊາເລມັ.
31ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໂດຍທີ່

ເປັນຄົນຮ່າງກາຍສູງໃຫຍ່,ແລະໂດຍ
ທີ່ໄດ້ຮັບກ�ລັງມະຫາສານຈາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້ານ�ອີກ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ໄດ້ເຂົ້າຈັບຄົນໃຊ້ຂອງລາບານ,ແລະ
ຍຶດລາວໄວ້,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລາວໜີໄປ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ,ວ່າຖ້າຫາກ
ລາວຈະເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນ
ຢູ່,ຕາບໃດທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່,ຖ້າ
ຫາກລາວຈະເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພວກ
ເຮາົ,ພວກເຮາົກໍຈະໄວ້ຊວີດິລາວ.
33ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ

ດ້ວຍຄ�ສາບານ,ວ່າບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ;ລາວ
ຈະເປັນອິດສະລະຄືກັນກັບພວກເຮົາ
ຖ້າຫາກລາວຈະລົງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານກັບພວກເຮາົ.

34ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ
ອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບັນຊາໃຫ້ ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ ແທ້ໆ;
ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ພາກພຽນໃນການ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບໍ?ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະລົງໄປ
ຫາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງ
ກັນດານ,ເຈົ້າກໍຈະມີສ່ວນກັບພວກເຮາົ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂຊລ�ໄດ້ມີກ�ລັງໃຈຂຶ້ນຈາກຄ�ເວົ້າທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ.ບັດນີ້ໂຊລ�
ຄືຊື່ຂອງຄົນໃຊ້;ແລະລາວສັນຍາວ່າ
ລາວຈະລົງໄປຫາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ຄ�ສາບານກັບພວກ
ເຮົາອີກວ່າລາວຈະຢູ່ກັບພວກເຮົານັບ
ແຕ່ເວລານັ້ນເປນັຕົ້ນໄປ.
36ແລ້ວພວກເຮົາປາຖະໜາຢາກໃຫ້

ລາວຢູ່ກັບພວກເຮາົເພາະເຫດນີ້,ຄືຊາວ
ຢິວຈະບໍ່ຮູ້ ຈັກກ່ຽວກັບການໜີໄປຫາ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຂອງພວກເຮົາ,
ຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະໄລ່ຕາມມາແລະ
ທ�ຮາ້ຍພວກເຮາົ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອໂຊລ�ໄດ້ໃຫ້ຄ�ສາບານກັບພວກ
ເຮົາແລວ້,ຄວາມຢ້ານກວົຂອງພວກເຮາົ
ກ່ຽວກັບລາວກໍໝດົໄປ.
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົານ�ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ
ແລະຄົນໃຊ້ຂອງລາບານ,ແລະອອກ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະ
ເດີນທາງໄປຫາຜ້າເຕັ້ນຂອງບິດາຂອງ
ພວກເຮາົ.
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ບົດທີ5

ຊາໄຣຢາຈົ່ມໃຫ້ລີໄຮ—ທັງສອງປິຕິຍິນ
ດີໃນການກັບມາຂອງພວກລູກຊາຍ
ຂອງເຂົາ ເຈົ້າ—ເຂົາເຈົ້າຖະຫວາຍ
ເຄື່ອງບູຊາ—ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ
ບັນຈຸ ການບັນທຶກຂອງໂມເຊແລະ
ສາດສະດາຄົນອື່ນໆ—ລີໄຮເປັນຜູ້ສືບ
ຕະກນຸຂອງໂຢເຊບັ—ລີໄຮທ�ນາຍກ່ຽວ
ກັບລູກຫລານຂອງເພິ່ນແລະກ່ຽວກັບ
ການຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກໄວ້.ປະມານ
600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກພວກເຮົາລົງມາຫາບິດາຂອງພວກ
ເຮົາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພິ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ,ແລະ
ຊາໄຣຢາແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍດີໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງ,ເພາະເພິ່ນໄດ້ເປັນທຸກເພາະພວກ
ເຮາົແທ້ໆ.
2ເພາະເພິ່ນຄິດວາ່ພວກເຮາົຕາຍເສຍ

ແລ້ວໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�
ອີກ,ບອກເພິ່ນວາ່ເພິ່ນເປັນຄົນຊາ່ງເຫັນ
ພາບ;ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງເຈົ້ານ�ພວກ
ເຮົາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນ
ມໍລະດົກຂອງພວກເຮົາ,ແລະຂ້ອຍໄດ້
ເສຍລູກຊາຍໄປໝົດແລ້ວ,ແລະພວກ
ເຮົາກ�ລັງຈະຕາຍຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
3ແລະດ້ວຍພາສາຢ່າງນີ້ ທີ່ ມານ

ດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນຊ່າງ
ເຫັນພາບ;ເພາະຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ເຫັນ
ເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າໃນພາບແລ້ວ
ຂ້ອຍຈະບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ຈະຍັງຢູ່ທີ່ເຢຣູຊາເລັມ,
ແລະຕາຍກັບພີ່ນອ້ງຂອງຂ້ອຍ.
5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້ອຍໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນ

ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ຊຶ່ງໃນສິ່ງນີ້ຂ້ອຍປິຕິຍິນ
ດີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍພວກລູກຊາຍຂອງ
ຂ້ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງລາບານ,
ແລະນ�ພວກເຂົາລົງມາຫາພວກເຮາົໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານອີກ.
6ແລະດ້ວຍພາສາຢ່າງນີ້,ລີໄຮບິດາ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປອບໃຈຊາໄຣຢາ
ມານດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບພວກ
ເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເດີນທາງຢູ່ໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານຂຶ້ນໄປຫາແຜນ່ດິນ
ເຢຣູຊາເລັມເພື່ອເອົາບັນທຶກຂອງຊາວ
ຢິວ.
7ແລະເມື່ອພວກເຮົາກັບມາເຖິງຜ້າ

ເຕັ້ນຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິ
ຍິນດີ,ແລະມານດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ
ສະບາຍໃຈຂຶ້ນ.
8ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ບັດ

ນີ້ຂ້ອຍຮູ້ແນ່ນອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ບັນຊາສາມີຂອງຂ້ອຍໃຫ້ໜີມາໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະຂ້ອຍຮູ້ ເຖິງຄວາມແນ່ນອນອີກ
ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປົກປ້ອງພວກລູກ
ຊາຍຂອງຂ້ອຍ,ແລະປົດປ່ອຍພວກ

1ນີໄຟ5:1–813
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1ນີໄຟ5:9–19 14

ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງລາບານ,ແລະ
ປະທານອ�ນາດໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອຈະ
ສ�ເລັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາ
ພວກເຂົາ.ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າດ້ວຍພາສາ
ຢ່າງນີ້.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ທັງສອງມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ,ແລະ
ໄດ້ຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງເຜົາ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້
ຖະຫວາຍຄວາມຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະ
ເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນ.
10ແລະຫລງັຈາກພວກເພິ່ນຖະຫວາຍ

ຄວາມຂອບຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າຂອງອິດ
ສະຣາເອນແລ້ວ,ລີໄຮບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຈັບເອົາບັນທຶກຊຶ່ງຈາລຶກໃນ
ແຜ່ນທອງເຫລືອງຂຶ້ນມາ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ຄົນຄວ້າມັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.
11ແລະເພິ່ນເຫນັວາ່ມັນປະກອບດວ້ຍ

ໜັງສືຫ້າເຫລັ້ມຂອງໂມເຊ,ຊຶ່ງໃຫ້ເລື່ອງ
ລາວເຖິງການສ້າງໂລກ,ແລະເຖິງອາ
ດາມແລະເອວາຜູ້ເປັນບິດາມານດາຜູ້
ທ�ອິດຂອງພວກເຮາົນ�ອີກ;
12ແລະບັນທຶກຂອງຊາວຢິວຕັ້ງແຕ່

ຕົ້ນ,ຈົນລົງມາເຖິງໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນການ
ປົກຄອງຂອງເຊເດກີຢາ,ກະສັດແຫ່ງ
ຢູດານ�ອກີ;
13ແລະຄ�ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້

ບໍລິສຸດ,ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ຈນົລງົມາເຖິງໄລຍະ
ເລີ່ມຕົ້ນການປົກຄອງຂອງເຊເດກີຢາ
ນ�ອີກ;ແລະຄ�ທ�ນາຍຫລາຍຂໍ້ຊຶ່ງ
ເວົ້າດ້ວຍປາກຂອງເຢເຣມີຢາ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື,ລີ

ໄຮບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບລ�ດັບ

ການສບືເຊື້ອສາຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ເພິ່ນໃນແຜນ່ຈາລຶກທອງເຫລອືງນ�ອີກ.
ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງຮູ້ ວ່າເພິ່ນເປັນຜູ້ສືບ
ຕະກຸນຂອງໂຢເຊັບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ໂຢເຊັບຜູ້ທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງຢາໂຄບ
ຄົນທີ່ຖກືຂາຍໄປຫາເອຢິບ,ແລະເປັນຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮບັການບ�ລຸງຮກັສາໂດຍພຣະຫດັ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້
ບ�ລຸງຮັກສາຢາໂຄບ,ຜູ້ເປັນບິດາຂອງ
ລາວ,ແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນທັງໝົດ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍດ້ວຍຄວາມອຶດ
ຢາກ.
15ແລະພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນນັ້ນຜູ້

ບ�ລຸງຮັກສາພວກເຂົາ,ໄດ້ນ�ພວກເຂົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກການເປັນຊະເລີຍແລະໃຫ້
ພົ້ນຈາກແຜ່ນດນິເອຢບິ.
16ແລະລີໄຮບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ຄົ້ນພົບລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນ.ແລະລາບານກໍ
ເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງໂຢເຊບັເໝອືນກັນ,
ດັ່ງນັ້ນລາບານແລະບັນພະບຸລຸດຂອງ
ເພິ່ນຈຶ່ງໄດຮ້ກັສາບັນທຶກນີ້ໄວ.້
17ແລະບັດນີ້ເມື່ອບດິາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດ,ເພິ່ນກໍເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານ,ແລະເລີ່ມທ�ນາຍ
ກ່ຽວກັບລູກຫລານຂອງເພິ່ນ—
18ວ່າແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງເຫລົ່າ

ນີ້ຈະເຂົ້າໄປຫາທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກ
ຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງ
ປວງຜູ້ເປັນລູກຫລານຂອງເພິ່ນ.
19ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນກ່າວວ່າແຜ່ນຈາລຶກ

ທອງເຫລືອງເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍ
ເ ລີຍ;  ທັງ ຈະບໍ່ ມົວ ໝອງຕໍ່ໄປອີກ
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ໂດຍກາລະເວລາ.ແລະເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍ
ໄວ້ຫລາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບລູກຫລານຂອງ
ເພິ່ນ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຈົນເຖິງເວລານີ້ຂ້າພະເຈົ້າກັບບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດດັ່ງທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາພວກເຮາົ.
21ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບບັນທຶກຊຶ່ງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາພວກເຮົາ,ແລະ
ຄົ້ນຄວ້າມັນແລະພົບວ່າເປັນສິ່ງເພິ່ງ
ປາຖະໜາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນມີຄຸນຄ່າ
ຫລາຍຕໍ່ພວກເຮົາເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຮາົບ�ລງຸຮກັສາພຣະບນັຍັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄວ້ເພື່ອລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮາົ.
22ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນຄວາມສະຫລຽວ

ສະຫລາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ພວກ
ເຮົາຈະເອົາມັນໄປນ�,ເວລາເດີນທາງ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສນັຍາ.

ບົດທີ6

ນີ ໄຟບັນທຶກເລື່ອງ ລາວຂອງພຣະ
ເຈົ້າ—ຈດຸປະສງົຂອງນີໄຟແມນ່ຢາກຊກັ
ຊວນໃຫ້ມະນຸດເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າຂອງ
ອັບຣາຮາມແລະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ.
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຈະບໍ່
ກ່າວເຖິງລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້ໃນບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ທັງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ກ່າວໃນແຜ່ນຈາລຶກທີ່ຂ້າພະ

ເຈົ້າກ�ລງັຂຽນຢູ່ໃນຕອນໃດເລຍີ;ເພາະ
ມັນໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນບັນທຶກຊຶ່ງບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮກັສາໄວ;້ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນມນັໄວ້ໃນບັນທກຶນີ້.
2ເພາະເປັນການພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະ

ເຈົ້າທີ່ຈະກ່າວວ່າພວກເຮົາເປັນຜູ້ສືບ
ຕະກນຸຂອງໂຢເຊບັ.
3ແລະບໍ່ສ�ຄັນກັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະ

ເຈາະຈງົໃຫ້ເລື່ອງລາວໂດຍຄບົຖ້ວນກ່ຽວ
ກັບທຸກເລື່ອງຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພາະຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຈະໃຫ້ມີ
ບ່ອນໄວ້ສ�ລັບຂຽນເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ.
4ເພາະຄວາມຕັ້ງໃຈອັນເຕັມປ່ຽມຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າກໍເພື່ອຈະຊັກຊວນມະນຸດໃຫ້
ເຂົ້າມາຫາພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,
ແລະພຣະເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງຢາໂຄບ,ແລະຮບັຄວາມລອດ.
5ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຂຽນເລື່ອງອນັ

ເປນັທີ່ພໍໃຈຂອງໂລກ,ແຕ່ຂຽນເລື່ອງອັນ
ທີ່ພໍພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າແລະພໍໃຈ
ຄົນຜູ້ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງໂລກ.
6ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄ�ສັ່ງ

ກັບລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ວ່າພວກ
ເຂົາຈະຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ບ່ອນໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້ ໄປດ້ວຍເລື່ອງທີ່ ບໍ່ ມີ ຄຸນຄ່າ
ສ�ລບັລກູຫລານມະນດຸ.

ບົດທີ7

ພວກລູກຊາຍຂອງລີໄຮກັບຄືນໄປເຢຣູ
ຊາເລັມແລະອິດຊະມາເອນກັບຄອບ
ຄົວຕົກລງົໃຈມາຮວ່ມກບັພວກລີໄຮ—ເລ

1ນີໄຟ5:20–6:615
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1ນີໄຟ7:1–8 16

ມັນແລະການຂັດຂືນຕ່າງໆ—ນີໄຟຊັກ
ຊວນພວກອ້າຍຂອງລາວໃຫ້ມີສັດທາ
ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ພວກເຂົາມັດລາວ
ດ້ວຍເຊືອກແລະວາງແຜນການທີ່ຈະ
ທ�ລາຍລາວ—ລາວຖືກປ່ອຍເປັນອິດ
ສະລະໂດຍອ�ນາດແຫ່ງສັດທາ—ພວກ
ອ້າຍຂອງລາວຮ້ອງຂໍ ເພື່ອການອະ
ໄພໂທດ—ລີ ໄຮກັບຜູ້ ຄົນຂອງເພິ່ນ
ຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງເຜົາ.
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານ
ຮູ້,ວ່າຫລັງຈາກລີໄຮບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບລູກຫລານຂອງ
ເພິ່ນຈົບແລວ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບເພິ່ນອີກ,ມີ
ຄວາມວ່າບໍ່ສົມຄວນທີ່ເຈົ້າລີໄຮຈະພາ
ຄອບຄົວໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ຕາມລ�ພັງ,ແຕ່ລູກຂອງເຈົ້າຄວນນ�
ເອົາຜູ້ຍິງມາເປັນເມຍ,ເພື່ອຈະໄດ້ມີລູກ
ຫລານລ້ຽງໄວ້ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສນັຍາ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາເພິ່ນວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້ານີໄຟແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຕ້ອງກັບໄປແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ
ອີກແລະພາອດິຊະມາເອນກບັຄອບຄວົ
ຂອງລາວລົງ ມາໃນຖິ່ນ ແຫ້ງ ແລ້ງ
ກັນດານ.
3ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າ ນີ ໄຟກັບພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານອີກເພື່ອຂຶ້ນໄປເຢຣູຊາເລັມ.

4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປເຖິງບ້ານຂອງອິດ
ຊະມາເອນ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ເປັນທີ່ພໍ
ໃຈໃນສາຍຕາຂອງອິດຊະມາເອນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າຄ�ເວົ້າຂອງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າກັບລາວ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງອິດ
ຊະມາເອນອ່ອນລົງ,ພ້ອມທັງໃຈຂອງ
ຄອບຄົວຂອງລາວນ�ອີກເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອອກເດີນທາງລົງມາກັບ
ພວກເຮົາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານມາ
ຫາຜາ້ເຕັ້ນຂອງບິດາຂອງພວກເຮາົ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ຂະນະທີ່ກ�ລັງເດີນທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກນັດານຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລມັນກັບເລ
ມູເອນ,ແລະລູກສາວສອງຄົນຂອງອິດ
ຊະມາເອນ,ແລະລກູຊາຍສອງຄນົຂອງ
ອິດຊະມາເອນກັບຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາໄດ້ຂັດຂືນພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໄດ້ຂັດຂືນຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟແລະແຊມ,
ແລະອິດຊະມາເອນ,ຜູ້ເປັນບິດາຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຂັດຂືນເມຍຂອງລາວ,
ແລະລກູສາວອີກສາມຄນົຂອງລາວ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ການຂັດຂືນຄັ້ງນັ້ນ,ພວກເຂົາປາຖະ
ໜາຈະກັບໄປແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລມັ.
8ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໂດຍທີ່

ໂສກເສົ້າເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ແທ້ຈງິແລວ້,ແມ່ນ
ເວົ້າກັບເລມັນກັບເລມູເອນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ
ພວກເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງເປັນອ້າຍຂອງເຮົາ,ເປັນ
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ຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງມີໃຈແຂງກະດ້າງແທ້,
ແລະພວກເຈົ້າບໍ່ຍອມເຂົ້າໃຈ,ຈົນຕ້ອງ
ໃຫ້ເຮາົຜູ້ເປັນນ້ອງເວົ້າກັບພວກເຈົ້າ,ແທ້
ຈິງແລວ້,ແລະເຮດັເປນັຕວົຢ່າງໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າອີກ?
9ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອຟັງຄ�

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?
10ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງລືມວ່າພວກ

ເຈົ້າເຄີຍເຫນັທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເປັນຫຍັງພວກ

ເຈົ້າຈຶ່ງລືມສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກະທ�ເພື່ອພວກເຮົາ,ໃນການ
ປົດປ່ອຍພວກເຮົາ ໃຫ້ ພົ້ນຈາກກ�ມື
ຂອງລາບານ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ບັນທຶກນັ້ນອີກ?
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເປັນຫຍັງພວກ

ເຈົ້າຈຶ່ງລືມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດ
ເຮັດ ທຸກ ສິ່ ງ ທຸກຢ່າງ ໄດ້ ຕາມພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອລູກຫລານ
ມະນຸດ,ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າເຂົາຈະສະ
ແດງສັດທາໃນພຣະອົງ?ດັ່ງນັ້ນ,ຂໍໃຫ້
ພວກເຮາົຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ.
13ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກ

ເຮົາຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະ
ເວລາໜຶ່ງໃນອະນາຄົດພວກເຈົ້າຈະຮູ້ວາ່
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມ
ພິນາດຂອງເຢຣູຊາເລມັຈະຕ້ອງສ�ເລັດ;
ເພາະທຸກເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງ
ກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຂອງເຢຣູຊາເລັມ
ຕ້ອງເປນັຈິງ.
14ແລ້ວຈົ່ງເບິ່ງໃນບໍ່ຊ້າພຣະວິນຍານ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຊົາພະຍາຍາມ

ກັບພວກເຂົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ບໍ່ຍອມຮັບສາດສະດາແລະເອົາເຢເຣມີ
ຢາເຂົ້າຄຸກ.ແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມ
ເອົາຊີວິດບິດາຂອງເຮົາເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂາົໄລ່ເພິ່ນອອກຈາກແຜນ່ດິນ.
15ແລ້ວຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາກ່າວກັບພວກ

ເຈົ້າວາ່ຖາ້ຫາກພວກເຈົ້າຈະກັບໄປເຢຣູ
ຊາເລັມພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງຕາຍໄປກັບ
ພວກນັ້ນ.ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພວກ
ເຈົ້າຈະເລືອກຂຶ້ນໄປແຜ່ນດິນນັ້ນ,ຈົ່ງຈື່
ຄ�ເວົ້າທີ່ເຮົາເວົ້າກັບພວກເຈົ້າ,ວ່າຖ້າ
ຫາກພວກເຈົ້າໄປພວກເຈົ້າຈະຕອ້ງຕາຍ
ເໝອືນກັນ;ຊຶ່ງພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າໄດ້ບັງຄັບເຮາົໃຫ້ເວົ້າດັ່ງນີ້.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ກັບພວກເຂົາແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍ
ໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້ຈັບເອົາ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ຄຽດແຄ້ນຢ່າງຍິ່ງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ມັດຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ດ້ວຍເຊືອກເພາະ
ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເອາົຊວີດິຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອຈະໄດ້ປະຖິ້ມຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃຫ້
ສັດປ່າກນິ.
17ແຕ່ ເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໂດຍທູນວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,
ຕາມສັດທາຂອງຂ້ານ້ອຍທີ່ມີຢູ່ໃນພຣະ
ອົງ,ຂໍພຣະອົງຈົ່ງປົດປ່ອຍຂ້ານ້ອຍ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງ

1ນີໄຟ7:9–1717
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1ນີໄຟ7:18–8:2 18

ແມ່ນປະທານກ�ລັງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເພື່ອຈະ
ເຮດັໃຫ້ເຊອືກທີ່ຜກູຂ້ານອ້ຍຂາດອອກ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຊອືກມດັກໍຫລຸດອອກຈາກມືແລະ
ຕີນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂາ້ພະເຈົ້າຢືນ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກບັພວກເຂາົອີກ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອີກ
ແລະພະຍາຍາມຈະຈັບຂ້າພະເຈົ້າ;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກສາວຄົນໜຶ່ງຂອງອິດຊະມາ
ເອນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ຂອງນາງນ�ອີກ
ແລະລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງອິດຊະມາ
ເອນໄດ້ວິງວອນພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາອ່ອນລົງ;ແລະ
ພວກເຂົາກໍຢຸດພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາ
ຊວິີດຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ ພວກເຂົາໄດ້ກົ້ມຂາບລົງ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ວິງວອນ
ຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອຍກົໂທດໃຫ້ພວກເຂົາໃນ
ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຍົກໂທດໃຫ້ພວກເຂາົຢ່າງ
ເຕັມໃຈຕໍ່ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາກະທ�ໄປ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກ
ເຂົາອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປນັພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເພື່ອຂໍການ

ໃຫ້ອະໄພ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ດັ່ງນັ້ນ.ແລະ
ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ອະທິຖານຫາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລວ້,ພວກເຮາົໄດ້ອອກ
ເດີນທາງອີກເພື່ອໄປຫາຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ບິດາຂອງພວກເຮາົ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ລົງມາເຖິງຜາ້ເຕັ້ນຂອງບິດາ
ຂອງພວກເຮົາ.ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະ
ເຈົ້າກັບພວກອ້າຍແລະຄອບຄົວຂອງ
ອດິຊະມາເອນທຸກຄົນລົງມາເຖິງຜ້າເຕັ້ນ
ຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ຖະຫວາຍຂອບຄຸນແດ່ ພຣະຜູ້ ເ ປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນ;ແລະ
ພາກນັຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງ
ເຜາົແດ່ພຣະອົງ.

ບົດທີ8

ລີໄຮເຫັນພາບນິມິດຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງ
ຊີວິດ—ເພິ່ນຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ແລະ
ປາຖະໜາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ຮັບ
ສ່ວນເໝອືນກັນ—ເພິ່ນເຫນັຮາວເຫລັກ,
ທາງຊື່ແລະແຄບ,ແລະໝອກແຫ່ງ
ຄວາມມືດປົກຄຸມຜູ້ຄົນ—ຊາໄຣຢາ,ນີ
ໄຟ,ແລະແຊມໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້,
ແຕ່ວ່າເລມັນກັບເລມູເອນປະຕິເສດບໍ່
ຮບັ.ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮາົໄດ້ເຕົ້າໂຮມເມັດພດືຕ່າງໆ,ທງັ
ເຂົ້າເປືອກທຸກຊະນິດ,ແລະແກ່ນໝາກ
ໄມ້ທກຸຊະນດິເຂົ້າກັນ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
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ເວລາທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານນັ້ນເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກເຮົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ຝັນເຫັນ
ເລື່ອງໜຶ່ງ;ຫລືອີກປະການໜຶ່ງ,ພໍ່ໄດ້
ເຫນັພາບນິມດິ.
3ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພາະສິ່ງທີ່ພໍ່ເຫັນ,ພໍ່

ຈຶ່ງມີເຫດຜົນທີ່ ຈະປິຕິຍິນດີໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຍ້ອນວ່ານີໄຟແລະແຊມ
ນ�ອີກ; ເພາະພໍ່ ມີ ເຫດຜົນທີ່ ຈະຄິດ
ວ່າເຂົາ,ແລະລູກຫລານຂອງເຂົາຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຈະລອດດ້ວຍກັນ.
4ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຍ້ອນພວກເຈົ້າ,ເລມັນ

ແລະເລມູເອນ,ພໍ່ຈຶ່ງຢ້ານກົວຢ່າງຍິ່ງ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຄດິວາ່ພໍ່ເຫນັຄວາມມດື,
ແລະຄວາມເສົ້າໝອງຂອງຖິ່ນແຫງ້ແລງ້
ກັນດານໃນຄວາມຝັນຂອງພໍ່.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່

ໄດ້ເຫັນຊາຍຜູ້ໜຶ່ງໃສ່ເສື້ອຄຸມສີຂາວ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜາ້ພໍ່.
6ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ໄດ້ເວົ້າກັບພໍ່,ແລະສັ່ງໃຫ້ພໍ່ຕິດຕາມ
ເພິ່ນໄປ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ຂະນະທີ່ພໍ່ຕິດຕາມເພິ່ນໄປພໍ່ໄດ້ເຫັນ
ຕົວເອງຢູ່ ໃນຄວາມມືດແລະຄວາມ
ເສົ້າໝອງ.
8ແລະຫລັງຈາກພໍ່ເດີນທາງເຂົ້າໄປ

ໃນຄວາມມືດເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ,
ພໍ່ເລີ່ມອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້
ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພໍ່,ຕາມພຣະກະລຸນາ
ແລະຄວາມເມດຕາອັນລົ້ນເຫລືອຂອງ
ພຣະອົງ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ

ຈາກພໍ່ໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວພໍ່ໄດ້ເຫັນທົ່ງອັນກວາ້ງໃຫຍ່.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່

ເຫັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໝາກອັນເພິ່ງປາຖະໜາ
ຈະເຮດັໃຫ້ຄົນເປນັສຸກ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປແລະຮັບສ່ວນໝາກໄມ້
ຈາກຕົ້ນນັ້ນ;ແລະເຫັນວ່າໝາກໄມ້
ນັ້ນຫວານທີ່ສຸດເໜືອກວ່າທຸກຢ່າງທີ່ພໍ່
ເຄີຍກິນມາ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ເຫັນໝາກ
ໄມ້ນັ້ນຂາວເກີນກວາ່ຄວາມຂາວທງັໝດົ
ທີ່ພໍ່ເຄີຍເຫນັມາ.
12ແລະເມື່ອພໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້

ຈາກຕົ້ນນັ້ນແລ້ວຈິດວິນຍານຂອງພໍ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງ;ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຈຶ່ງເລີ່ມປາຖະໜາໃຫ້
ຄອບຄົວຂອງພໍ່ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ນັ້ນ
ນ�ກັນ;ເພາະພໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນໝາກໄມ້
ທີ່ເພິ່ງປາຖະໜາເໜືອກວ່າໝາກໄມ້ອື່ນ
ໃດທັງສິ້ນ.
13ແລະເມື່ອພໍ່ກວາດສາຍຕາໄປອ້ອມ

ຮອບ,ບາງທີພໍ່ອາດຈະເຫັນຄອບຄົວ
ຂອງພໍ່ເໝອືນກັນ,ພໍ່ໄດ້ເຫນັແມ່ນ�ສາຍ
ໜຶ່ງຊຶ່ງ ໄຫລໄປໃກ້ໆກັບຕົ້ນໄມ້ ທີ່ ພໍ່
ກ�ລງັກິນໝາກມນັຢູ່.
14ແລະພໍ່ໄດ້ຫລຽວໄປເພື່ອຢາກຮູ້

ວ່າແມ່ນ�ນັ້ນໄຫລມາຈາກໃສ;ແລະ
ພໍ່ເຫັນຕົ້ນແມ່ນ�ຢູ່ບໍ່ໄກເທົ່າໃດແລະ
ບ່ອນຕົ້ນແມ່ນ�ນັ້ນພໍ່ໄດ້ເຫັນຊາໄຣຢາ
ແມ່ຂອງເຈົ້າ,ແລະແຊມ,ແລະນີໄຟ;
ແລະເຂົາເຈົ້າຢືນງງົຢູ່ບໍ່ຮູ້ວາ່ເຂົາເຈົ້າຈະ
ໄປທາງໃດ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່

1ນີໄຟ8:3–1519
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1ນີໄຟ8:16–28 20

ໄດ້ຮ້ອງຫາພວກເຂົາ;ແລະເອີ້ນພວກ
ເຂາົດວ້ຍສຽງດັງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມາຫາ
ພໍ່,ແລະຮັບສວ່ນໝາກໄມ້ຊຶ່ງເປນັໝາກ
ໄມ້ທີ່ເພິ່ງປາຖະໜາເໜືອກວ່າໝາກໄມ້
ອື່ນໃດທງັສິ້ນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ມາຫາພໍ່ແລະຮັບສ່ວນ
ໝາກໄມ້ເໝອືນກັນ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່

ປາຖະໜາຢາກໃຫ້ເລມັນກັບເລມູເອນ
ໃຫ້ ໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ ເໝືອນກັນ;
ດັ່ງນັ້ນ,ພໍຈຶ່ງກວາດສາຍຕາມາທາງຕົ້ນ
ແມ່ນ�,ບາງທີອາດຈະເຫນັພວກເຂົາ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່

ໄດ້ເຫັນພວກເຂາົ,ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມາຫາ
ພໍ່ເພື່ອຮບັສວ່ນໝາກໄມ້ນັ້ນ.
19ແລະພໍ່ເຫັນຮາວເຫລັກຍາວຢຽດ

ຕາມແຄມແມ່ນ�,ແລະພາໄປເຖິງຕົ້ນ
ໄມ້ບ່ອນພໍ່ຢືນຢູ.່
20ແລະພໍ່ໄດ້ເຫນັທາງຄັບແລະແຄບ

ເປັນສາຍມາຕາມຮາວເຫລັກຈົນເຖິງ
ຕົ້ນໄມ້ທີ່ພໍ່ຢືນຢູ່ນັ້ນ;ແລະມັນພາມາ
ໃກ້ກັບຕົ້ນອ່າງນ�ໄປຫາທົ່ງໃຫຍ່ແລະ
ກວ້າງຂວາງຄືກັນກບັວາ່ເປັນໜວ່ຍໂລກ
ອີກໜວ່ຍໜຶ່ງ.
21ແລະພໍ່ເຫັນຝູງຊົນຢ່າງຫລວງ

ຫລາຍຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ,ຊຶ່ງຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຂອງພວກເຂົາກ�ລັງມຸ້ງໜ້າເພື່ອ
ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປຫາທາງທີ່ນ�ມາຫາຕົ້ນໄມ້
ທີ່ພໍ່ຢືນຢູ່.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາອອກມາ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນເດີນ
ຕາມທາງທີ່ພາມາຫາຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ.

23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໝອກແຫງ່ຄວາມມືດບັງເກດີຂຶ້ນ;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ເຖິງກັບວ່າເປັນໝອກແຫ່ງຄວາມ
ມືດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນໄປຕາມທາງຈົນບໍ່ຮູ້ຈະ
ໄປທາງໃດແລະສູນຫາຍໄປ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່

ໄດ້ເຫນັຄນົອື່ນໆມຸງ້ໜາ້ມາຫາ,ແລະມາ
ຈັບປາຍຮາວເຫລັກ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ມຸ້ງໜ້າຜ່ານໝອກແຫ່ງຄວາມມືດໄປ,
ກອດຮາວເຫລັກ,ຈົນວ່າໄດ້ມາຮັບສ່ວນ
ໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ.
25ຫລັງຈາກພວກເຂົາຮັບສ່ວນໝາກ

ໄມ້ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ກວາດສາຍຕາ
ໄປມາແລະຄືກັນກັບວ່າພວກເຂົາມີ
ຄວາມອັບອາຍ.
26ແລະພໍ່ກວາດສາຍຕາໄປອອ້ມຮອບ,

ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຢູ່ຟາກແມ່ນ�,ມີອາຄານ
ໃຫຍ່ແລະກວ້າງຂວາງຫລັງໜຶ່ງ;ແລະ
ມນັຕັ້ງຢູ່ເໝອືນກັບວາ່ມັນຢູ່ໃນອາກາດ,
ສູງກວາ່ແຜ່ນດິນໂລກ.
27ແລະມັນເຕັມໄປດວ້ຍຄນົແກ່ແລະ

ຄົນໜຸ່ມ,ທັງຊາຍແລະຍິງ;ແລະການ
ນຸ່ງຖືຂອງພວກເຂົາກໍຈົບງາມທີ່ສຸດ;ແລະ
ພວກເຂົາຢູ່ໃນທ່າທາງເຍາະເຍີ້ຍແລະ
ຊີ້ມືມາຫາຄົນຜູ້ທີ່ມາຮອດແລະກ�ລັງ
ຮບັສ່ວນໝາກໄມ້ນັ້ນຢູ່.
28 ແລະຫລັງ ຈາກພວກເ ຂົາ ຊີມ

ໝາກໄມ້ນັ້ນແລ້ວພວກເຂົາກໍມີຄວາມ
ອັບອາຍ,ເພາະວ່າມີຜູ້ທີ່ກ�ລັງເຍາະ
ເຍີ້ຍພວກເຂົາຢູ່ ; ແລະພວກເຂົາກໍ
ຕົກລົງໄປໃນເສັ້ນທາງຕ້ອງຫ້າມແລະ
ສູນຫາຍໄປ.
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29ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ໄດ້
ເວົ້າເຖິງຄ�ເວົ້າຂອງບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າທັງໝດົ.
30ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ການຂຽນສັ້ນລົງ,ຈົ່ງ

ເບິ່ງ,ເພິ່ນເຫັນຝູງຊົນອື່ນໆມຸ້ງໜ້າມາ
ຫາ;ແລະຈັບປາຍຮາວເຫລັກນັ້ນ;ແລະ
ພວກເຂົາມຸ້ງໜ້າໄປຕາມທິດທາງຂອງ
ພວກເຂົາໂດຍການຈັບຮາວເຫລັກໄວ້
ໃຫ້ແໜ້ນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ,ຈົນມາເຖິງ
ແລ້ວລົ້ມລົງແລະຮບັສ່ວນໝາກໄມ້ຈາກ
ຕົ້ນນັ້ນ.
31ແລະເພິ່ນເຫັນຝູງຊົນອື່ນໆກ�ລັງ

ລູບຄ�ຫາເສັ້ນທາງໄປຫາອາຄານໃຫຍ່
ແລະກວ້າງຂວາງນັ້ນຢູ່.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈົມຢູ່ໃນອ່າງ
ນ�ເລກິນັ້ນ;ແລະຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ສູນຫາຍໄປຈາກສາຍຕາຂອງເພິ່ນ,
ແລະເດີນແຊະໆຊ�ໆໄປຕາມທາງແປກ
ປະຫລາດ.
33ແລະຝູງຊົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ

ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອາຄານແປກປະຫລາດ
ຫລັງນັ້ນ.ແລ້ວພວກເຂົາຊີ້ມືເຍາະເຍີ້ຍ
ຂ້າພະເຈົ້າກັບຜູ້ທີ່ກ�ລັງຮັບສ່ວນໝາກ
ໄມ້ນັ້ນຢູ່;ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫົວຊາພວກ
ເຂາົເລີຍ.
34ນີ້ເປັນຄ�ເວົ້າຂອງບິດາຂອງຂາ້ພະ

ເຈົ້າ:ເພາະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຫົວຊາ
ພວກນັ້ນກໍໄດ້ຕົກໄປແລວ້.
35ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າເລມັນ

ກັບເລມູເອນບໍ່ໄດ້ຮບັສ່ວນໝາກໄມ້ນັ້ນ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງ ຈາກບິດາ ຂອງຂ້າພະເຈົ້ າ ໄ ດ້

ເລົ່ າ ຂໍ້ຄວາມທັ ງ ໝົດ  ຊຶ່ ງ ມີ ຢູ່ ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍກ່ຽວກັບຄວາມຝັນແລະ
ພາບນິມິດຂອງເພິ່ນແລ້ວ, ເພິ່ນໄດ້
ເວົ້າກັບພວກເຮົາວ່າເພາະສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້
ເຫັນໃນພາບນີ້,ເພິ່ນຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານ
ກົວຢ່າງຍິ່ງແທນເລມັນກັບເລມູເອນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນຢ້ານກົວວ່າພວກເຂົາ
ຈະຖືກປະຖິ້ມຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
37ແລະເພິ່ນໄດ້ແນະນ�ພວກເຂົາ

ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທັງໝົດຂອງບິດາມານ
ດາທີ່ປານີຕໍ່ລູກເພື່ອພວກເຂາົຈະເຊື່ອຟງັ
ຄ�ຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອາດ
ຈະເມດຕາແລະບໍ່ປະຖິ້ມພວກເຂົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ສັ່ງສອນພວກເຂາົ.
38ແລະຫລັງຈາກເພິ່ນສັ່ງສອນພວກ

ເຂົາແລ້ວ,ເພິ່ນຍັງໄດ້ທ�ນາຍຫລາຍ
ເລື່ອງກ່ຽວກັບພວກເຂົາອີກ,ເພິ່ນຂໍ
ຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຢຸດ
ເວົ້າກັບພວກເຂົາ.

ບົດທີ9

ນີໄຟເຮັດບັນທຶກສອງຊຸດ—ແຕ່ລະຊຸດ
ເອີ້ນວ່າແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ—ແຜ່ນ
ຈາລຶກໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍປະຫວັດສາດ
ຂອງການປົກຄອງແຜ່ນດິນ;ແຜ່ນຈາລກຶ
ນອ້ຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກບັສິ່ງສັກສິດ.
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເລື່ອງທັງ ໝົດນີ້ ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລະ

1ນີໄຟ8:29–9:121
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1ນີໄຟ9:2–10:1 22

ໄດ້ເວົ້າເວລາທີ່ເພິ່ນຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນໃນຮອ່ມ
ພູເລມູເອນ,ແລະມີອີກຫລາຍເລື່ອງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກນີ້.
2ແລະບັດນີ້ , ດັ່ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ເວົ້າກ່ຽວກບັແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ
ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກນີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຮັດເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໂດຍຄົບຖ້ວນ;ເພາະແຜ່ນຈາລຶກ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍຄົບຖ້ວນນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່ານີໄຟ;ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງມີ
ຊື່ວ່າແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟຕາມຊື່ຂອງ
ຂາ້ພະເຈົ້າເອງ,ແລະແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີ
ໄຟເໝອືນກັນ.
3ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ຮັບພຣະບັນຍັດຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະເຮັດແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້,ດ້ວຍຈຸດປະສົງພິເສດທີ່ຄວນ
ບັນທຶກເລື່ອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
4ໃນແຜນ່ຈາລຶກອີກຊດຸໜຶ່ງຈະບນັທຶກ

ເລື່ອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປົກຄອງ
ຂອງກະສັດ,ແລະສົງຄາມແລະການ
ຂັດແຍ້ງຂອງຜູ້ ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ດັ່ງນັ້ນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງບັນທຶກ
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຊຶ່ງແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດ
ໜຶ່ງບັນທຶກກ່ຽວກັບການປົກຄອງຂອງ
ກະສັດແລະສົງຄາມແລະການຂັດ
ແຍ້ງຂອງຜູ້ຄນົຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນສວ່ນ
ໃຫຍ.່

5ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເຮັດແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້
ໄວ້ດ້ວຍຈດຸປະສົງອັນສະຫລາດໃນພຣະ
ອົງ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບ
ຈດຸປະສົງເຫລົ່ານີ້.
6ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງທັງໝົດ

ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງຕຽມ
ທາງໄວ້ເພື່ອວຽກງານຂອງພຣະອງົຈະສ�
ເລັດໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງມີອ�ນາດທຸກຢ່າງເພື່ອ
ໃຫ້ ຄ�ຂອງພຣະອົງທັງໝົດສ�ເລັດ.
ແລະເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ10

ລີໄຮທ�ນາຍວ່າຊາວຢິວຈະຖືກພາໄປ
ເປັນຊະເລີຍຂອງຊາວບາບີໂລນ—ເພິ່ນ
ບອກເຖງິການສະເດດັມາຂອງພຣະເມຊີ
ອາຂອງຊາວຢິວ,ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ,
ພຣະຜູ້ໄຖ່—ລີໄຮບອກເຖິງການມາຂອງ
ຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາລູກແກະ
ຂອງພຣະເຈົ້າ—ລີໄຮບອກເຖິງການ
ສິ້ນພຣະຊົນແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຂອງພຣະເມຊີອາ—ເພິ່ນປຽບທຽບການ
ກະຈດັກະຈາຍແລະການເຕົ້າໂຮມຂອງ
ຊາວອິດສະຣາເອນກັບຕົ້ນໝາກກອກ
ເທດ—ນີໄຟເວົ້າ ເ ຖິງ ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,ແລະຄວາມຕ້ອງການ
ສ�ລັບຄວາມຊອບທ�.ປະມານ600–
592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຈະໃຫ້
ເລື່ອງລາວໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   22 5/14/12   12:13 PM



23

ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແລະການປົກຄອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ດັ່ງນັ້ນ,ເພື່ອຈະໃຫ້ເປັນໄປຕາມເລື່ອງ
ລາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະ
ເວົ້າເຖິງເລື່ອງບິດາ,ແລະພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�ອກີ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມຝັນຂອງເພິ່ນ
ຈບົລົງແລ້ວ,ແລະໄດ້ຊັກຊວນພວກເຂົາ
ທັງໝດົໃຫ້ມີຄວາມພາກພຽນ,ແລະເພິ່ນ
ກໍໄດ້ເວົ້າກຽ່ວກັບຊາວຢິວນ�ອກີ—
3ວ່າຫລັງຈາກພວກເຂົາຖືກທ�ລາຍ

ພ້ອມທັງມະຫານະຄອນເຢຣູຊາເລັມ
ແລ້ວ,ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈະ
ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ
ຕາມເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ພວກເຂົາຈະໄດ້ກັບຕ່າວຄືນ
ອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພວກເຂົາຈະ
ຖືກນ�ກັບມາຈາກການເປັນຊະເລີຍ;
ແລະຫລັງຈາກໄດ້ຖືກນ�ກັບມາຈາກ
ການເປັນຊະເລີຍແລ້ວພວກເຂົາຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນ
ມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ.
4ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມ່ນເປນັຫກົຮ້ອຍປີນບັ

ຕັ້ງແຕ່ເວລາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະລ້ຽງຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ເປັນສາດສະດາໃນ
ບັນດາຊາວຢິວ—ຄືພຣະເມຊີອາຫລື
ອີກຄ�ໜຶ່ງເອີ້ນວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ
ຂອງໂລກ.
5ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບ

ສາດສະດາທັງຫລາຍນ�ອີກວ່າມີຄົນ

ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຫລາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ
ອົງນີ້,ຫລືພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກອົງນີ້.
6ດັ່ງນັ້ນ,ມະນຸດຊາດທັງປວງຊຶ່ງຢູ່ໃນ

ສະພາບຫາຍຍະນະຢູ່ໃນສະພາບຕກົຕ�
ແລະຈະບໍ່ພົ້ນເລີຍນອກຈາກພວກເຂົາ
ຈະວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ໄຖ່ອົງນີ້.
7ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບສາດສະ

ດາຜູ້ໜຶ່ງອີກຜູ້ທີ່ຈະມາກ່ອນພຣະເມ
ຊີອາ,ເພື່ອຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ—
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເພິ່ນຈະອອກ

ໄປແລະຮ້ອງປະກາດຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານວ່າ:ຈົ່ງຕຽມທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຖີດແລະເຮັດໃຫ້ທາງ
ຂອງພຣະອົງຊື່ຕົງ;ເພາະຈະມີຜູ້ໜຶ່ງ
ທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ ຈັກຈະມາຢືນຢູ່ໃນບັນດາ
ພວກທ່ານແລະເພິ່ນຜູ້ນີ້ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ເຖິງແມ່ນແຕ່ສາຍເກີບ
ຂອງເພິ່ນຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ສົມຄວນຈະແກ້
ໃຫ້.ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຢ່າງ
ຍືດຍາວກຽ່ວກັບເລື່ອງນີ້.
9ແລະບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວອີກ

ວ່າເພິ່ນຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນເບັດທາ
ບາຣາເລີຍຈາກແມ່ນ�ຢໍແດນໄປ;ແລະ
ເພິ່ນຍັງກ່າວອີກວ່າເພິ່ນຈະໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາດ້ວຍນ�;ແລະເພິ່ນຈະໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາພຣະເມຊີອາດ້ວຍນ�ຄືກັນ.
10ແລະຫລັງຈາກເພິ່ນໃຫ້ບບັຕິສະມາ

ແກ່ພຣະເມຊີອາດ້ວຍນ�ແລ້ວ,ເພິ່ນຈະ
ເຫັນແລະເປັນພະຍານວ່າ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ບັບຕິສະມາແກ່ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຜູ້ທີ່ຈະຍົກເອົາບາບຂອງໂລກໄປ.
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11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ຂໍ້ຄວາມຈົບແລ້ວ,ທ່ານໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບພຣະກິດ
ຕິຄຸນຊຶ່ງຈະໃຊ້ສັ່ງສອນໃນບັນດາຊາວ
ຢິວ,ແລະກ່ຽວກບັການເສື່ອມໂຊມດວ້ຍ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງຊາວຢິວນ�ອີກ.ແລະ
ຫລັງຈາກພວກເຂົາປະຫານພຣະເມຊີອາ
ຜູ້ທີ່ຈະສະເດັດມາ,ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງ
ຖືກປະຫານຊີວິດແລ້ວ,ພຣະອົງຈະຟື້ນ
ຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍແລະຈະມາປະກົດ
ຕົວຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດໂດຍພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດ.
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າຢ່າງຍືດຍາວກ່ຽວກັບຄົນຕ່າງ
ຊາດ,ແລະກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນອີກວ່າພວກເຂົາປຽບເໝືອນຕົ້ນ
ໝາກກອກເທດທີ່ກິ່ງງ່າຈະຫັກແລະ
ກະຈດັກະຈາຍໄປທົ່ວຜນືແຜນ່ດິນໂລກ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ທ່ານກ່າວວ່າມັນຈ�ເປັນ

ຈະຕ້ອງເປັນໄປວ່າພວກເຮົາຈະຖືກ
ນ�ໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາພ້ອມ
ກັນ,ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສ�ເລັດ,ຄືພວກເຮົາຈະກະຈັດ
ກະຈາຍໄປທົ່ວຜືນແຜນ່ດິນໂລກ.
14ແລະຫລັງຈາກທີ່ເຊື້ອສາຍອິດສະ

ຣາເອນກະຈັດກະຈາຍໄປ,ພວກເຂາົຈະ
ມາເຕົ້າໂຮມກນັອີກ;ຫລືຫລັງຈາກທີ່ຄົນ
ຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນແລ້ວ,ກິ່ງງ່າເດີມຂອງຕົ້ນໝາກ
ກອກເທດ,ຫລືເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຈະຖືກຕໍ່ເຂົ້າກັນຄືນ,
ຫລືມີຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະເມຊີອາທີ່ແທ້

ຈິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລະ
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
15ແລະຕາມພາສານີ້  ບິດາຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທ�ນາຍແລະເວົ້າຕໍ່ພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະອີກຫລາຍ
ເລື່ອງຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນ
ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຂຽນ
ຫລາຍເລື່ອງທີ່ສົມຄວນສ�ລັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ ໄວ້ ໃນໜັງສື ອີກເຫລັ້ມໜຶ່ງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
16ແລະເລື່ອງທັງໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າເຖິງເປັນໄປໃນເວລາທີ່ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນໃນຮອ່ມພູ
ເລມູເອນ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຍິນຄ�
ເວົ້າທັງໝົດຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເພິ່ນເຫັນໃນພາບນິມິດ,
ແລະເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ຊຶ່ງເປັນ
ອ�ນາດທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບມາໂດຍມີສັດທາ
ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ—ແລະພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະເມຊີອາຜູ້ທີ່ຈະ
ສະເດັດມາ—ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟມີຄວາມ
ປາຖະໜາຄືກນັວາ່ຈະໄດ້ເຫນັ,ແລະຈະ
ໄດ້ຍິນ,ແລະຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ຊຶ່ງເປັນຂອງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້
ຄົນທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງ
ຢ່າງພາກພຽນໃນສະໄໝກ່ອນຄືກັນກັບ
ສະໄໝທີ່ພຣະອົງປະກົດຕົວຕໍ່ລກູຫລານ
ມະນຸດ.
18ເພາະພຣະອົງເປັນເໝອືນກັບເຊັ່ນມື້
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ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະຕະຫລອດການ;ແລະ
ທາງມີຕຽມໄວ້ສ�ລັບມະນຸດທັງປວງຕັ້ງ
ແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ຖ້າ
ຫາກເປັນໄປວ່າພວກເຂົາຈະກັບໃຈ
ແລະມາຫາພຣະອງົ.
19ເພາະຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາຢ່າງພາກ

ພຽນຈະໄດ້ພົບ;ແລະຄວາມລກຶລບັຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈະຖືກເປີດອອກໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ,ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ,ໃນສະໄໝນີ້ກໍຄືກັນກັບສະໄໝ
ກ່ອນ,ແລະສະໄໝກ່ອນກໍຄືກັນກັບສະ
ໄໝທີ່ຈະມາເຖິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເສັ້ນທາງເດີນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຮອບໜຶ່ງທີ່
ເປັນຊົ່ວນິລັນດອນ.
20ສະນັ້ນ,ໂອ້ມະນຸດ,ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າ,

ທ່ານຈະຖືກນ�ມາຫາການພິພາກສາ
ເພາະການກະທ�ທກຸຢາ່ງຂອງທ່ານ.
21ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກທ່ານພະຍາຍາມ

ເຮັດຄວາມຊົ່ວໃນວັນແຫ່ງການທົດລອງ
ຂອງທາ່ນ,ເວລານັ້ນທາ່ນຈະເຫນັວາ່ທາ່ນ
ເປັນຜູ້ທີ່ເປະິເປື້ອນຕໍ່ໜາ້ບັນລງັພພິາກສາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະສິ່ງທີ່ເປະິເປື້ອນຈະບໍ່
ສາມາດຢູ່ກບັພຣະເຈົ້າໄດ;້ດັ່ງນັ້ນ,ທາ່ນກໍ
ຈະຖືກປະຖິ້ມຕະຫລອດການ.
22ແລະພຣະວິນຍານບໍລິ ສຸດໄດ້

ປະທານສິດອ�ນາດເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ແລະບໍ່ປະຕິເສດ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ອກີ.

ບົດທີ11

ນີໄຟເຫັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແລະເຫັນພາບນິມິດຂອງຕົ້ນ

ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ—ເພິ່ນເຫັນມານດາຂອງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຮຽນຮູ້
ເຖິງຄວາມເມດຕາກະລຸນາຂອງພຣະ
ເຈົ້າ—ເພິ່ນເຫັນການບັບຕິສະມາ,ການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ,ແລະການ
ຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງລູກແກະ
ຂອງພຣະເຈົ້າ—ເພິ່ນເຫັນການເອີ້ນ
ແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງ
ອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງລູກແກະ.
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຢາກຮູ້ເລື່ອງ
ທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນມາ,ແລະ
ເຊື່ອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເຖິງເລື່ອງນີ້ໄດ້,ໃນຂະນະ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງໄຕ່ຕອງຢູ່ໃນໃຈຢູ່ນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກພາໄປໃນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ຖືກພາຂຶ້ນໄປເທິງພູໜວ່ຍໜຶ່ງທີ່ສງູທີ່ສຸດ,
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນແລະບໍ່ເຄີຍ
ຢຽບມນັມາກ່ອນເລີຍ.
2ແລະພຣະວນິຍານໄດ້ກາ່ວກັບຂາ້ພະ

ເຈົ້າວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າປາຖະໜາສິ່ງໃດ?
3ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທນູວາ່:ຂ້ານ້ອຍ

ປາຖະໜາເຫັນສິ່ງທີ່ບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍ
ເຫນັມາ.
4ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າ

ພະເຈົ້າວາ່:ເຈົ້າເຊື່ອບໍວາ່ບິດາຂອງເຈົ້າ
ເຫນັຕົ້ນໄມ້ທີ່ເພິ່ນເວົ້າເຖິງນັ້ນ?
5ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນວ່າ:ແທ້ຈິງ

ແລ້ວ,ພຣະອົງຮູ້ ວ່າຂ້ານ້ອຍເຊື່ອຄ�
ເວົ້າທັງໝດົຂອງບິດາຂອງຂ້ານອ້ຍ.

1ນີໄຟ10:19–11:525
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1ນີໄຟ11:6–15 26

6ແລະເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ພຣະວິນຍານກໍຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງ
ອັນດັງ,ມີຄ�ວ່າ:ໂຮຊັນນາແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າສູງສຸດ;ເພາະພຣະ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າເໜືອແຜ່ນດິນໂລກທັງ
ສິ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເໜືອທຸກສິ່ງທຸກ
ຢາ່ງ.ແລະເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວນີໄຟເພາະ
ວາ່ເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າສງູ
ສຸດ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈະໄດ້ເຫນັສິ່ງທີ່ເຈົ້າປາ
ຖະໜາ.
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ຈະໄດ້

ມອບໃຫ້ເຈົ້າເປັນເຄື່ອງໝາຍ,ຄືຫລັງ
ຈາກເຈົ້າເຫັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໝາກຊຶ່ງບິດາ
ຂອງເຈົ້າໄດ້ຊີມມາແລ້ວ,ເຈົ້າຈະເຫັນ
ຊາຍຄົນໜຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນນ�ອີກ,
ແລະເຈົ້າຈະເປັນພະຍານເຖິງພຣະ
ອົງ;ແລະຫລັງຈາກເຈົ້າເປັນພະຍານ
ເຖິງພຣະອົງແລ້ວເຈົ້າຈະບັນທຶກແລະ
ເປັນພະຍານວ່າພຣະອົງຄືພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງແລະ
ເຫັນຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນໜຶ່ງ; ແລະມັນຄື ກັນ
ກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ມາ;ແລະຄວາມງາມຂອງມນັເໜອືກວາ່
ຄວາມງາມໃດໆທັງສິ້ນ;ແລະຄວາມ
ຂາວຂອງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນຂາວກວ່າຄວາມ
ຂາວຂອງຫມິະ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລງັ

ຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຕົ້ນໄມ້ແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຕໍ່ພຣະວິນຍານວ່າ:
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າ

ເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ເຫນັ.
10 ແລະພຣະອົ ງ ໄ ດ້ ຖາມຂ້າພະ

ເຈົ້າວາ່:ເຈົ້າປາຖະໜາອັນໃດ?
11ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທນູພຣະອົງວາ່:

ຢາກຈະຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງມັນ—
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພຣະອົງຄືກັນ
ກັບຄົນລມົກນັ;ເພາະຂາ້ພະເຈົ້າເຫນັວາ່
ພຣະອົງຢູ່ໃນຮູບຂອງມະນຸດ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ເປັນພຣະວນິ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພຣະອົງ
ຮັບສັ່ງກບັຂາ້ພະເຈົ້າຄືກັນກບັຄົນລົມກນັ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງ
ເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຄາວໜຶ່ງວ່າ
ຈະເຫັນພຣະອົງ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເຫັນພຣະອົງອີກເລີຍ;ເພາະພຣະອົງສະ
ເດດັໄປແລ້ວຕໍ່ໜາ້ຂ້າພະເຈົ້າ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງມະຫານະຄອນເຢຣູ
ຊາເລັມ,ແລະເມືອງອື່ນໆ.ພ້ອມທັງ
ເມືອງນາຊາເຣັດນ�ອີກ;ແລະໃນເມືອງ
ນາຊາເຣັດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຍິງຜູ້
ບລິໍສຸດຄົນໜຶ່ງ,ແລະນາງທັງຂາວແລະ
ງາມທີ່ສຸດ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າເປີດ;ແລະ
ທູດອົງໜຶ່ງລົງມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະພຣະອົງໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ນີ
ໄຟ,ເຈົ້າເຫນັອັນໃດແດ່?
15ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບເພິ່ນວ່າ:

ຜູ້ຍິງບໍລິສຸດຄົນໜຶ່ງທີ່ຈົບງາມທີ່ສຸດເກີນ
ກວາ່ຜູ້ຍິງບໍລສຸິດຄົນອື່ນໆ.
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16ແລະເພິ່ນໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ເຈົ້າຮູ້ຈັກຄວາມເມດຕາກະລຸນາຂອງ
ພຣະເຈົ້າບໍ່?
17ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບເພິ່ນວ່າ:

ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງຮກັລູກໆຂອງພຣະ
ອົງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້ານ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້
ເຖງິຄວາມໝາຍໝດົທຸກຢ່າງ.
18 ແລະເພິ່ນ ໄດ້ ກ່ າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຍິງບໍລິສຸດທີ່ເຈົ້າເຫັນ
ຄືມານດາຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ທາງເນື້ອໜັງ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່ານາງຖືກນ�ໄປທາງ
ພຣະວິນຍານຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ;ແລະຫລັງ
ຈາກນາງໄດ້ ຖືກນ�ໄປທາງພຣະວິນ
ຍານຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວທູດໄດ້ກ່າວກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມວາ່:ເບິ່ງເຖດີ!
20ແລະຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງແລະເຫັນຍິງ

ບໍລິສຸດຜູນ້ັ້ນອີກກ�ລງັອູມ້ແອນອ້ຍຜູ້ໜຶ່ງ
ໄວ້ໃນອ້ອມແຂນ.
21 ແລະ ທູດ ໄດ້ ກ່າວ ກັບ ຂ້າພະ

ເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ບິດາຜູ້ ສະຖິດນິລັນດອນ!ເຈົ້າຮູ້ຈັກ
ຄວາມໝາຍຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ບິດາຂອງເຈົ້າ
ເຫັນບໍ?
22ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບພຣະອົງ,

ມີຄວາມວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງແຜ່ຜາຍອອກມາຫາ
ໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ;ດັ່ງນັ້ນ,ມັນ
ຈຶ່ງເປັນທີ່ເພິ່ງປາຖະໜາທີ່ສຸດເໜືອກວ່າ
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທັງສິ້ນ.
23ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າມີຄວາມວາ່:ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະເປນັ
ທີ່ປິຕິຍິນດີທີ່ສດຸແກ່ຈດິວນິຍານ.
24ແລະຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າເບິ່ງ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າສະເດດັອອກໄປໃນບນັດາ
ລູກຫລານມະນຸດ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍລົ້ມລົງ
ແທບພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ແລະ
ນະມດັສະການພຣະອົງ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າເຫນັຮາວເຫລກັ,ຊຶ່ງບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ,ຄືຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຊຶ່ງນ�ພາໄປຫາອ່າງນ�ແຫ່ງຊີວິດ,ຫລື
ນ�ພາໄປຫາຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ;ຊຶ່ງນ�
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມຮກັຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫນັອີກວາ່ຕົ້ນໄມ້
ແຫງ່ຊວີດິເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກຄ່ວາມຮກັ
ຂອງພຣະເຈົ້າຄືກນັ.
26ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກ

ວາ່:ເບິ່ງເຖີດແລະຈົ່ງເບິ່ງຄວາມເມດຕາ
ກະລນຸາຂອງພຣະເຈົ້າ!
27ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງແລະໄດ້

ເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກ,ຊຶ່ງບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຍັງໄດ້ເຫັນສາດສະດາຜູ້ທີ່ຈະຕຽມ
ທາງໄວ້ກ່ອນພຣະອົງ.ແລະລູກແກະ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດອອກໄປແລະ
ຮັບບັບຕິສະມາຈາກເພິ່ນ;ແລະຫລັງ
ຈາກພຣະອົງ ຮັບບັບຕິ ສະມາແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າເປີດ,ແລະ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນຕົວນົກເຂົາ

1ນີໄຟ11:16–2727
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1ນີໄຟ11:28–35 28

ສະເດັດລົງຈາກສະຫວັນມາສະຖິດຢູ່
ເທງິພຣະອົງ.
28ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພຣະອົງສະ

ເດັດອອກໄປປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ຜູ້ຄົນ,ດ້ວຍອ�ນາດແລະລັດສະໝີ
ພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່;ແລະຝູງຊົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນເພື່ອຟັງພຣະອົງ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫນັວາ່ພຣະອົງຖືກຂບັໄລ່ອອກຈາກ
ບັນດາພວກເຂົາ.
29ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄົນອີກ

ສິບສອງຄົນຊຶ່ງຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນຖືກນ�ໄປໃນພຣະວິນຍານ
ຈາກໜາ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່
ເຫນັພວກເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນອີກ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນທ້ອງຟ້າເປີດອີກ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຫນັເຫລົ່າທດູລງົມາຫາ
ລູກຫລານມະນຸດ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້
ປະຕບັິດແກ່ພວກເຂົາ.
31 ແລະ ທູດໄດ້ ກ່າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ!ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫນັລກູແກະຂອງພຣະເຈົ້າສະເດັດອອກ
ໄປໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ.ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າເຫນັຝູງຊນົຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຜູ້ເຈບັໄຂ້,ແລະຜູ້ເປັນທຸກດວ້ຍພະຍາດ
ນາໆຊະນິດ,ແລະດ້ວຍຜີສາງແລະ
ດ້ວຍວິນຍານອັນບໍ່ສະອາດ;ແລະທູດ
ໄດ້ກ່າວແລະສະແດງສິ່ງທັງໝົດນີ້ແກ່

ຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປົວໂດຍອ�ນາດຂອງລູກແກະ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະຜິສາງແລະວິນ
ຍານອັນບໍ່ສະອາດຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລູກແກະຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ວ່າພຣະອົງໄດ້ຖືກຜູ້ຄົນຈັບ
ໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າອົງຜູ້ຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ
ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂດຍທາງໂລກ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະບັນທຶກການ
ເປນັພະຍານໄວ.້
33ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນວ່າ

ພຣະອົງຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ແລະຖືກປະຫານເພື່ອບາບຂອງໂລກ.
34ແລະຫລັງຈາກພຣະອົງຖືກປະຫານ

ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຕໍ່
ສູ້ກັບອັກຄະສາວົກຂອງລູກແກະ;ເພາະ
ສິບສອງທ່ານນີ້ໄດ້ຖືກເອີ້ນແນວນັ້ນໂດຍ
ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
35ແລະຝູງຊົນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້

ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນອາຄານກວາ້ງໃຫຍ່
ຫລັງໜຶ່ງຊຶ່ງຄືກັນກັບອາຄານທີ່ບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນນັ້ນ.ແລະທູດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງໂລກແລະ
ປັນຍາຂອງມັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບອັກຄະສາວົກສິບສອງ
ຂອງລກູແກະນັ້ນ.
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36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັແລະໄດ້ບັນທຶກການ
ເປັນພະຍານວ່າອາຄານໃຫຍ່ແລະ
ກວ້າງຂວາງຫລັງນີ້ຄືຄວາມຈອງຫອງ
ຂອງໂລກ;ແລະມັນຈະຕົກ,ແລະການ
ຕົກຂອງມັນຈະໃຫຍ່ຫລວງຢ່າງໜັກ.
ແລະທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ ຄວາມວ່າ:ຄວາມ
ພິນາດຂອງທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,
ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,ຜູ້ຕໍ່
ສູ້ກັບອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງລກູແກະ
ຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ.

ບົດທີ12

ນີໄຟເຫັນພາບນິມິດກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ຄວາມຊອບທ�,ຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະການຕົກຂອງຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນ;ການສະເດັດມາຂອງລູກແກະຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນບັນດາພວກເຂົາ;ວິທີທີ່
ສານຸສິດສິບສອງຄົນກັບອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງຈະຕັດສິນອິດສະຣາເອນ;
ຄວາມໜາ້ລັງກຽດແລະສກົກະປົກຂອງ
ຜູ້ທີ່ ເສື່ອມໂຊມຢູ່ ໃນຄວາມບໍ່ ເຊື່ອຖື .
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງເຖີດ,
ແລະຈົ່ງເບິ່ງລູກຫລານຂອງເຈົ້າແລະ
ລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງເຈົ້ານ�
ອີກ.ແລະຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະ
ໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,

ແມນ່ເປນັຄນົຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຄືກັນ
ກັບເມດັຊາຍໃນທະເລ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນມາເຕົ້າໂຮມ
ເພື່ອສູ້ຮບົກັນ;ແລະຕໍ່ສູ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສົງຄາມ,ແລະ
ຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມ,ແລະການຂ້າຟັນ
ກັນຢ່າງໜັກດ້ວຍດາບໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍຊົ່ວອາຍຸຄົນ
ຜ່ານໄປ,ຫລັງຈາກສົງຄາມແລະການ
ຂັດແຍ້ງກັນໃນແຜ່ນດິນຜ່ານໄປ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍຫົວເມືອງ,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ຈນົວາ່ຂ້າພະເຈົ້ານັບບໍ່ຖ້ວນ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນໝອກແຫ່ງຄວາມ
ມືດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແສງຟ້າແມບ,ແລະ
ໄດ້ ຍິນສຽງຟ້າຮ້ອງ,ແລະແຜ່ນດິນ
ໄຫວ,ແລະສຽງກຶກກ້ອງນາໆປະການ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແຜ່ນດິນແລະ
ກ້ອນຫີນແຍກອອກ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນພູ ເຂົາພັງທະລາຍແຕກເປັນ
ຫລາຍຊິ້ນສ່ວນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນທົ່ງຮາບຂອງແຜ່ນດິນໂລກແຍກ
ອອກ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍ
ຫົວເມືອງຖືກໄຟເຜົາຜານ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍຫົວເມືອງເພພັງລົງສູ່
ພື້ນດິນເພາະຄວາມສັ່ນສະເທືອນຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງເຫລົ່າ

1ນີໄຟ11:36–12:529
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1ນີໄຟ12:6–16 30

ນີ້ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນອາຍແຫ່ງ
ຄວາມມດືຜາ່ນພົ້ນໄປຈາກໜາ້ດິນ;ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕົກລົງໄປຍ້ອນ
ການພິພາກສາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
6ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າ

ເປີດ,ແລະລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າສະ
ເດັດລົງມາຈາກສະຫວັນ;ແລະພຣະອົງ
ສະເດດັລົງມາປະກົດຕວົຕໍ່ພວກເຂາົ.
7ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້

ບັນທຶກການເປັນພະຍານອີກວ່າພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາຫາ
ຄົນສິບສອງຄົນນັ້ນອີກ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງແລະຖືກຄັດເລືອກ
ໂດຍພຣະເຈົ້າ.
8ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ

ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງຄົນຂອງລູກແກະ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກ
ໃຫ້ມາປະຕິບັດຕໍ່ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ.
9ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າຈື່ອັກຄະສາວົກສິບສອງຄົນ
ຂອງລູກແກະໄດ້ບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນ
ຄືຜູ້ທີ່ຈະມາຕັດສິນຝູງຊົນສິບສອງເຜົ່າ
ຂອງອິດສະຣາເອນ;ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດສິບສອງຄົນຊຶ່ງເປັນລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າຈະຖກືຕດັສນິໂດຍພວກ
ເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນ;ເພາະພວກເພິ່ນເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
10ແລະຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດສິບ

ສອງຄົນຊຶ່ງເຈົ້າເຫັນຢູ່ນີ້ຈະມາຕັດສິນ
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄົນຊອບທ�ຕະຫລອດໄປ;

ເພາະເນື່ອງຈາກສັດທາຂອງພວກເພິ່ນທີ່
ມີຕໍ່ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າອາພອນຂອງ
ພວກເພິ່ນຈຶ່ງຖືກເຮດັໃຫ້ຂາວສະອາດໃນ
ໂລຫດິຂອງພຣະອົງ.
11ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂາ້ພະເຈົ້າວາ່:

ເບິ່ງເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງ,ແລະ
ໄດ້ເຫັນຜູ້ຄົນສາມລຸ້ນຄົນຜ່ານໄປດ້ວຍ
ຄວາມຊອບທ�;ແລະອາພອນຂອງຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນຂາວຄືກັບຂອງລູກແກະຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ອາພອນເຫລົ່ານີ້ຖືກເຮັດໃຫ້
ຂາວສະອາດໃນໂລຫິດຂອງລູກແກະ
ຍ້ອນວາ່ພວກເຂົາມີສັດທາໃນພຣະອົງ.
12ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເຫັນຄົນ

ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໃນສີ່ລຸ້ນຄົນຜ່ານ
ໄປດ້ວຍຄວາມຊອບທ�.
13 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງ ເ ກີດ

ຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຝູງຊົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນໂລກເຕົ້າໂຮມກນັ.
14ແລະທດູໄດ້ກ່າວກັບຂາ້ພະເຈົ້າວາ່:

ຈົ່ງເບິ່ງລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ແລະລູກ
ຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງເຈົ້ານ�ອກີ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະເຫັນຜູ້
ຄົນທີ່ເປນັລູກຫລານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເຕົ້າ
ໂຮມກັນເປັນກຸ່ມກ້ອນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລູກ
ຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນມາເຕົ້າໂຮມເພື່ອສູ້
ຮບົກັນ.
16ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,

ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງອ່າງນ�ສົກກະປົກ
ຊຶ່ງບິດາຂອງເຈົ້າໄດ້ເຫັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມນ່ແມນ່�ຊຶ່ງເຈົ້າເວົ້າເຖິງ;ແລະຄວາມ
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ເລິກຂອງມັນນັ້ນຄື ຄວາມເລິກຂອງ
ນະລກົ.
17ແລະໝອກແຫ່ງຄວາມມືດຄືການ

ລໍ້ລວງຂອງມານທີ່ເຮດັໃຫ້ຕາບອດແລະ
ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດແຂງ
ກະດ້າງແລະນ�ພາພວກເຂົາໄປໃນ
ເສັ້ນທາງອັນກວ້າງຂວາງເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະຕາຍແລະຫາຍສາບສນູໄປ.
18ແລະອາຄານຫລັງກວ້າງໃຫຍ່ຊຶ່ງ

ບິດາຂອງເຈົ້າໄດ້ເຫນັນັ້ນຄືຄວາມຄດິຝນັ
ອັນບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະຄວາມທະນົງໃຈ
ຂອງລູກຫລານມະນຸດ.ແລະເຫວເລິກ
ອັນກວ້າງໃຫຍ່ແລະໜ້າຢ້ານກົວແຍກ
ພວກເຂົາອອກຈາກກັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນພຣະຄ�ແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ສະຖິດນລັິນດອນແລະພຣະ
ເມຊີອາຜູ້ເປັນລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຜູ້ທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນພະຍານ
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກຈົນ
ເຖິງເວລານີ້,ແລະຈາກເວລານີ້ໄປຈົນ
ຕະຫລອດການ.
19ແລະໃນຂະນະທີ່ທູດກ�ລັງກ່າວ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ຢູ່,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງ
ແລະໄດ້ເຫັນລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັບລູກຫລານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດອົງນັ້ນ;
ເພາະວ່າຄວາມທະນົງໃຈຂອງລູກຫລານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະການລໍ້ລວງຂອງ
ມານ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັລກູຫລານຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊະນະຜູ້ຄົນທີ່
ເປນັລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ເບິ່ງລູກ

ຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າພວກເຂົາຊະນະລູກຫລານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ອອກໄປທົ່ວຜືນ
ແຜ່ນດິນ.
21ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກເຂົາ

ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສົງຄາມ
ແລະຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ;ແລະໃນສົງຄາມແລະຂ່າວ
ລື ເລື່ອງສົງຄາມນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້
ເຫນັຫລາຍລຸ້ນຄົນຜ່ານໄປ.
22ແລະທດູໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວາ່:

ຈົ່ງເບິ່ງຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນວ່າ,ຫລັງຈາກທີ່
ພວກເຂົາ ເສື່ອມໂຊມຢູ່ ໃນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖືແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ກາຍ
ເປັນຄົນຜິວຄ�ແລະໜ້າລັງກຽດແລະ
ສົກກະປົກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຄ້ານ
ແລະຄວາມໜາ້ກຽດຊງັທກຸຢ່າງ.

ບົດທີ13

ນີໄຟເຫັນພາບນິມິດກ່ຽວກັບສາດສະ
ໜາຈັກຂອງມານຖືກສ້າງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ
ບັນດາຄົນຕ່າງຊາດ,ການຄົ້ນພົບແລະ
ການສ້າງຕັ້ງອາເມຣິກາ,ການສູນເສຍ
ຂໍ້ຄວາມຫລາຍຕອນຊຶ່ງແຈ່ມແຈ້ງແລະ
ມຄີາ່ໃນພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພ,ີຜົນຂອງ
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນຕ່າງ
ຊາດ,ການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ,ການ

1ນີໄຟ12:17–2331
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ກັບມາຂອງພຣະຄ�ພີໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,
ແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງສີໂອນ.ປະມານ
600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມວາ່:ເບິ່ງ
ເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງແລະ
ເຫັນຫລາຍປະຊາຊາດແລະຫລາຍ
ອານາຈັກ.
2ແລະທູດໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:

ເຈົ້າເຫັນຫຍັງແດ່?ຂ້າພະເຈົ້າຕອບວ່າ:
ຂ້ານ້ອຍເຫັນຫລາຍປະຊາຊາດແລະ
ຫລາຍອານາຈັກ.
3ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກບັຂ້າພະເຈົ້າວາ່:

ນີ້ຄືປະຊາຊາດແລະອານາຈັກຂອງຄົນ
ຕ່າງຊາດ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າ

ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຮາກຖານຂອງສາດສະ
ໜາຈັກໃຫຍ່ຢູ່ ໃນບັນດາປະຊາຊາດ
ຕ່າງໆແລະຄນົຕ່າງຊາດ.
5ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:

ຈົ່ງເບິ່ງຮາກຖານຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່
ໜ້າກຽດຊັງທີ່ສຸດເໜືອກວ່າສາດສະໜາ
ຈັກໃດໆທັງສິ້ນຊຶ່ງເຂັ່ນຂ້າໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນທໍລະມານ
ພວກເຂົາແລະຜູກມດັພວກເຂາົ,ແລະໃສ່
ແອກພວກເຂົາໄວ້ດ້ວຍແອກເຫລັກ,ແລະ
ເອົາພວກເຂົາລົງມາຫາການເປັນຊະເລີຍ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່
ແລະໜ້າກຽດຊັງອັນນີ້;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນມານທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າ
ເປນັຮາກຖານຂອງມນັ.

7ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄ�,ແລະ
ເງິນ,ແລະຜ້າໄໝ,ແລະຜ້າສີແດງ
ສົດ,ແລະຜ້າລີນິນຕ�ຢ່າງດີ, ແລະ
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ມີຄ່າທຸກຊະນິດ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຍິງໂສເພນີຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.
8ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ

ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງຄ�,ແລະເງິນ,ແລະ
ຜ້າໄໝ,ແລະຜ້າສີແດງສົດ,ແລະຜ້າລີ
ນິນຕ�ຢາ່ງດ,ີແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ມີຄາ່,
ແລະຍິງໂສເພນີ,ຄືຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງສາດສະໜາຈກັໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດ
ຊງັແຫງ່ນີ້.
9ແລະເປັນການສນັລະເສນີຂອງໂລກ

ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ທ�ລາຍໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະເອົາພວກເຂົາລົງໄປຫາການ
ເປນັຊະເລີຍ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະເຫັນ
ນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່;ແລະມັນໄດ້ແບ່ງ
ແຍກຄົນຕ່າງຊາດອອກຈາກລູກຫລານ
ຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ທູດໄດ້ ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ : ຈົ່ ງ
ເບິ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ລູກ
ຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງເຈົ້າ.
12ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງ

ແລະໄດ້ເຫັນຊາຍຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາຄົນ
ຕ່າງຊາດຊຶ່ງຖືກແຍກອອກໄປຈາກ
ລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ ດ້ວຍນ�ອັນ ກວ້າງ ໃຫຍ່ ;  ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈົ້າສະເດັດລົງມາແລະກະທ�
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ຕໍ່ຊາຍຜູ້ນັ້ນ,ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ອອກໄປໃນ
ນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ຈົນມາເຖິງລູກຫລານ
ຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງຢູ່
ໃນແຜນ່ດິນແຫ່ງຄ�ສນັຍາ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະເຈົ້າກະທ�ຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດອື່ນໆ;
ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນອອກໄປພົ້ນຈາກການ
ເປັນຊະເລຍີໃນນ�ອັນກວາ້ງໃຫຍ່ນັ້ນ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄົນຕ່າງຊາດເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນແຜນ່ດິນແຫງ່
ຄ�ສັນຍາ;ແລະຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັພຣະ
ພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ລູກຫລານຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປຕໍ່ໜ້າຄົນຕ່າງ
ຊາດແລະຖືກລງົທັນ.
15ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະວິນ

ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບ
ຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮຸ່ງ
ເຮືອງຂຶ້ນແລະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນເປັນມູນ
ມລໍະດົກຂອງພວກເຂາົ;ແລະຂາ້ພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫນັວາ່ພວກເຂົາຂາວແລະຈບົງາມ
ທີ່ສຸດຄືກັນກັບຜູ້ຄົນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າກ່ອນ
ພວກເຂາົຖືກລົງທັນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນຄົນຕ່າງຊາດ
ຊຶ່ງອອກໄປຈາກການເ ປັນຊະເລີຍ
ແລະຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບ
ພວກເຂົາ.
17ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນວ່າຄົນ

ຕາ່ງຊາດຈາກປະເທດຂອງພວກເຂົາໄດ້

ເດນີທາງມາເຕົ້າໂຮມກນັໃນນ�ແລະໃນ
ແຜ່ນດິນເພື່ອສູ້ຮບົກບັພວກເຂົາ.
18 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄ ດ້ ເຫັນ ວ່າ

ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຂົາ
ແລະພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ທຸກ
ຄົນທີ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສູ້ຮບົກບັພວກ
ເຂາົ.
19ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເຫັນວ່າຄົນ

ຕ່າງຊາດທີ່ອອກຈາກການເປັນຊະເລີຍ
ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງປະເທດ
ອື່ນໆທັງສິ້ນ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຮຸ່ງ
ເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງແລະມັນ
ຖືກນ�ອອກໄປໃນບັນດາພວກເຂົາ.
21ແລະທູດໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:

ເຈົ້າ ຮູ້ ຈັກ ຄວາມໝາຍຂອງໜັງ ສື
ເຫລັ້ມນັ້ນບໍ່?
22ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕອບພຣະອົງວ່າ:

ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮູຈ້ກັເລຍີ.
23ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງມັນ

ອອກມາຈາກປາກຂອງຊາວຢິວ.ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນມັນ;ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າ:ໜັງສື
ເຫລັ້ມທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄືບັນທຶກຂອງຊາວ
ຢິວຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍພນັທະສນັຍາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ກະທ�ໄວ້ກບັເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ;ແລະມັນຍັງໄດ້ບັນຈຸຄ�
ທ�ນາຍຫລາຍຢ່າງຂອງສາດສະດາຜູ້
ບໍລິສຸດນ�ອີກ;ແລະເປັນບັນທຶກຄືກັນ
ກັບອັກຂະລະທີ່ຄວັດໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ

1ນີໄຟ13:13–2333
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1ນີໄຟ13:24–30 34

ທອງເຫລືອງຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ບໍ່ຫລາຍເທົ່າ
ໃດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມັນຍັງປະກອບ
ດ້ວຍພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ;ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງມີຄຸນຄ່າ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍສ�ລບັຄົນຕ່າງຊາດ.
24ແລະທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າເຫັນແລ້ວ
ວາ່ໜງັສືເຫລັ້ມນັ້ນໄດ້ອອກມາຈາກປາກ
ຂອງຊາວຢິວ;ແລະເມື່ອມັນອອກມາ
ຈາກປາກຂອງຊາວຢິວ,ມັນຈຶ່ງປະກອບ
ດ້ວຍຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງໄດ້ເປັນພະຍານໄວ;້ແລະພວກ
ເພິ່ນໄດ້ເປັນພະຍານໄວ້ຕາມຄວາມຈິງ
ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ.
25ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງອອກໄປດ້ວຍ

ຄວາມບໍລິສຸດຈາກຊາວຢິວໄປຫາຄົນ
ຕ່າງຊາດຕາມຄວາມຈງິຊຶ່ງພຣະເຈົ້າມີຢູ.່
26ແລະຫລງັຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ອອກໄປ

ຈາກມືຂອງອັກຄະສາວົກສິບສອງຂອງ
ລູກແກະແລະຈາກຊາວຢິວໄປຫາຄົນ
ຕ່າງຊາດແລ້ວ,ເຈົ້າຈະເຫັນຮາກຖານ
ຂອງສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ກຽດຊັງກວ່າສາດສະໜາຈັກອື່ນໃດທັງ
ສິ້ນ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພາະພວກເຂົາເອົາ
ຂໍ້ຄວາມຫລາຍຕອນຊຶ່ງແຈ່ມແຈ້ງແລະ
ມີຄ່າທີ່ສຸດໄປຈາກພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ລູກແກະແລະເອົາພັນທະສັນຍາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄປນ�ອກີ.
27ແລະສິ່ງທັງໝດົທີ່ພວກນີ້ກະທ�ໄປ

ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ບິດເບືອນເສັ້ນທາງ
ອັນຖືກຕ້ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອ

ວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຫລານ
ມະນຸດຕາບອດແລະມີໃຈແຂງກະດາ້ງ.
28ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າຫລັງຈາກ

ໜງັສືເຫລັ້ມນັ້ນອອກໄປໂດຍຜ່ານມືຂອງ
ສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງ
ແລ້ວ,ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະ
ມຄ່ີາຖືກເອາົໄປຈາກໜງັສືຊຶ່ງເປນັໜງັສື
ຂອງລກູແກະຂອງພຣະເຈົ້າ.
29ແລະຫລັງຈາກສິ່ງທີ່ ແຈ່ມແຈ້ງ

ແລະມີຄ່າຖືກເອົາອອກແລ້ວ,ມັນຈະ
ອອກໄປຫາທຸກປະຊາຊາດຂອງຄົນຕ່າງ
ຊາດ;ແລະຫລັງຈາກມັນອອກໄປຫາທຸກ
ປະຊາຊາດຂອງຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ຂ້າມນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່
ທີ່ເຈົ້າເຫັນໄປກັບຄົນຕ່າງຊາດຊຶ່ງອອກ
ໄປຈາກການເປັນຊະເລີຍແລ້ວ—ເພາະ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າຖືກ
ເອົາອອກຈາກໜັງສືຊຶ່ງເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ
ແກ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ
ຕາມຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຊຶ່ງມີຢູ່ໃນລູກແກະ
ຂອງພຣະເຈົ້າ—ເພາະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທີ່ຖືກ
ເອົາອອກໄປຈາກພຣະກດິຕິຄຸນຂອງລູກ
ແກະ,ຜູ້ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈຶ່ງມີ
ການຜິດພາດ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ຊາຕານມີອ�ນາດເໜອືພວກເຂົາ.
30ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຍັງເຫັນ

ວ່າຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ອອກໄປຈາກການ
ເປັນຊະເລີຍນັ້ນຖກືຍກົຂຶ້ນໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າເໜືອປະເທດອື່ນໃດທັງ
ສິ້ນໃນຜືນແຜ່ນດິນອັນປະເສີດເລີດ
ລ�ເໜືອແຜ່ນດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ,ອັນ
ເປັນແຜ່ນດິນຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້
ພັນທະສັນຍາກັບບິດາຂອງເຈົ້າວ່າລູກ
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ຫລານຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນມູນ
ມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈຶ່ງ
ເຫນັວາ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້
ຄົນຕາ່ງຊາດທ�ລາຍລູກຫລານຂອງເຈົ້າ
ຊຶ່ງເປັນຊາດປະສົມໃນບັນດາລູກຫລານ
ຂອງພວກອ້າຍຂອງເຈົ້າ.
31ກັບທັງພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຄົນ

ຕ່າງຊາດທ�ລາຍລູກຫລານຂອງພວກ
ອ້າຍຂອງເຈົ້າ.
32ທງັອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້

ຄົນຕ່າງຊາດຄົງຢູ່ໃນສະພາບຕາບອດ
ອັນເປັນຕາຢ້ານຕະຫລອດໄປຊຶ່ງເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ
ເພາະຂໍ້ຄວາມທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າທີ່
ສຸດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງລູກແກະຖືກ
ກັກໄວ້ໂດຍສາດສະໜາຈກັທີ່ໜາ້ກຽດຊງັ
ຊຶ່ງວທີິການຂອງມັນເຈົ້າກໍເຫນັຢູ່ແລ້ວ.
33ດັ່ງນັ້ນລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງ

ໄດ້ກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະມີຄວາມເມດຕາຕໍ່
ຄົນຕ່າງຊາດຈົນເຖິງວ່າໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ໃນການພິພາກສາອນັຍິ່ງໃຫຍ.່
34ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືທູດ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງລູກແກະຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ,ຫລັງຈາກເຮົາ
ໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນແລ້ວ—ແລະຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່
ທີ່ເຮົາເວົ້າເຖິງນີ້ຄືລູກຫລານຂອງບິດາ
ຂອງເຈົ້າ—ດັ່ງນັ້ນ,ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາໄປ
ຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາໃນການພິພາກສາ
ແລະລົງທັນພວກເຂົາດ້ວຍມືຂອງຄົນ
ຕ່າງຊາດແລ້ວ,ແລະຫລັງຈາກຄົນຕ່າງ

ຊາດເຮັດການຜິດພາດໄປຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍແລ້ວ,ເພາະຂໍ້ຄວາມທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ
ແລະມຄີ່າທີ່ສຸດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ລູກແກະຖືກກັກໄວ້ໂດຍສາດສະໜາຈັກ
ອນັໜ້າກຽດຊັງນັ້ນຊຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດ
ຍິງໂສເພນີ,ລູກແກະໄດ້ກ່າວວ່າ—ເຮົາ
ຈະມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດໃນ
ມື້ນັ້ນດ້ວຍອ�ນາດຂອງເຮາົເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ເຮົາຈະນ�ເອົາສ່ວນຫລາຍຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງເຮາົທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າ
ມາໃຫ້ພວກເຂາົ,ລູກແກະກ່າວ.
35ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກແກະກ່າວວ່າ:

ເຮົາຈະປະກົດຕົວຕໍ່ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຫລາຍ
ຢ່າງຊຶ່ງເຮົາຈະສິດສອນໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາຊຶ່ງຈະແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າ;ແລະ
ຫລັງຈາກນັ້ນລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະຖືກ
ທ�ລາຍແລະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖື,ແລະລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍ
ຂອງເຈົ້າກໍເໝືອນກັນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ ເພື່ອຈະໄດ້
ເອົາອອກມາຫາຄົນຕ່າງຊາດໂດຍຂອງ
ປະທານແລະອ�ນາດຂອງລກູແກະ.
36ແລະໃນນັ້ນຈະບັນທຶກພຣະກິດຕິ

ຄຸນຂອງເຮົາ,ແລະຫີນຂອງເຮົາ,ແລະ
ຄວາມລອດຂອງເຮາົ,ລູກແກະກ່າວ.
37ແລະພວກທີ່ພະຍາຍາມໄປຫາ

ສີໂອນຂອງເຮົາໃນມື້ນັ້ນຈະມີຄວາມ
ສຸກ,ເພາະພວກເຂົາຈະມີຂອງປະທານ
ແລະອ�ນາດແຫງ່ພຣະວນິຍານບລິໍສຸດ;
ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາອົດທົນຈົນເຖິງ
ທີ່ສຸດພວກເຂົາຈະຖກືຍກົຂຶ້ນໃນວນັສຸດ
ທ້າຍ,ແລະຈະລອດໃນອານາຈັກອັນ

1ນີໄຟ13:31–3735
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ເປັນນິດຂອງລູກແກະ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມ
ປະກາດຄວາມສະຫງບົສກຸ,ແທ້ຈງິແລວ້,
ຂ່າວແຫ່ງຄວາມປິຕິຍນິດີອນັຍິ່ງໃຫຍ່ວາ່
ພວກເຂົາຈະມີຄວາມສວຍງາມພຽງໃດຢູ່
ເທງິພູເຂາົ.
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກ
ຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະເຫັນໜັງສືຂອງລູກແກະຂອງພຣະ
ເຈົ້ານ�ອີກຊຶ່ງອອກມາຈາກປາກຂອງ
ຊາວຢິວອອກມາຈາກຄົນຕ່າງຊາດໄປ
ຫາຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລກູຫລານຂອງພວກ
ອ້າຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
39ຫລັງ ຈາກມັນມາຫາພວກເຂົາ

ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັໜງັສືເຫລັ້ມອື່ນ
ຊຶ່ງອອກມາໂດຍອ�ນາດຂອງລູກແກະ
ຈາກຄົນຕ່າງ ຊາດໄປຫາພວກເຂົາ
ເພື່ອໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດແລະຜູ້ທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຂອງລູກຫລານຂອງພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພ້ອມທັງຊາວຢິວທີ່
ກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກ
ຍອມຮັບວ່າບັນທຶກຂອງສາດສະດາ
ແລະຂອງອັກຄະສາວກົສບິສອງຂອງລກູ
ແກະເປນັຄວາມຈງິ.
40 ແລະ ທູດໄດ້ ກ່າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ບັນທຶກສະບັບຫລັງ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ໃນບັນດາຄົນຕ່າງ
ຊາດນັ້ນຈະສະຖາປະນາຄວາມຈິງ
ຂອງສະບັບທ�ອິດຊຶ່ງເປັນຂອງອັກຄະ
ສາວົກສິບສອງຂອງລູກແກະແລະຈະ
ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງແລະສິ່ງທີ່
ມີຄ່າຊຶ່ງຖືກເອົາໄປຈາກໜັງສືເຫລົ່ານີ້,
ແລະຈະເຮດັໃຫ້ຮູ້ກັນໃນທຸກຕະກຸນ,ທຸກ

ພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,ວ່າລູກ
ແກະຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະບຸດຂອງພຣະ
ບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ,ແລະພຣະຜູ້
ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ,ແລະວາ່ຄົນທງັ
ປວງຕ້ອງມາຫາພຣະອົງຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາ
ຈະລອດບໍ່ໄດ້.
41ແລະເຂົາຕ້ອງມາຕາມຄ�ຊຶ່ງຈະ

ສະຖາປະນາຂຶ້ນໂດຍປາກຂອງລູກແກະ
ແລະຄ�ຂອງລູກແກະຈະເປັນທີ່ຮູຈ້ກັກັນ
ໃນບັນທຶກຂອງລູກຫລານຂອງເຈົ້າເຊັ່ນ
ດຽວກັບໃນບັນທຶກຂອງອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງຂອງລູກແກະ;ດັ່ງນັ້ນບນັທຶກທັງ
ສອງເຫລັ້ມນີ້ຈະຖືກສະຖາປະນາໄວ້ເປນັ
ເຫລັ້ມດຽວ;ເພາະມີພຣະເຈົ້າອົງດຽວ
ແລະມີຜູ້ລ້ຽງຜູ້ດຽວທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກ.
42ແລະເມື່ອເວລາມາເຖິງພຣະອົງ

ຈະປະກດົຕວົຕໍ່ທຸກປະຊາຊາດ,ທັງຊາວ
ຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດນ�ອີກ;ແລະ
ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງປະກດົຕົວຕໍ່ຊາວຢວິ
ແລະຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນພຣະ
ອົງຈະປະກົດຕົວຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດແລະ
ຕໍ່ຊາວຢິວນ�ອີກ,ແລະຜູ້ສຸດທ້າຍຈະ
ເປັນຜູ້ທ�ອິດແລະຜູ້ທ�ອິດຈະເປັນຜູ້
ສຸດທ້າຍ.

ບົດທີ14

ທດູບອກນີໄຟເຖິງພອນແລະການສາບ
ແຊ່ງຊຶ່ງຕົກມາຫາຄົນຕ່າງຊາດ—ມີ
ສາດສະໜາຈັກສອງແຫ່ງເທົ່ານັ້ນຄື:
ສາດສະໜາຈັກຂອງລູກແກະຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະສາດສະໜາຈັກຂອງມານ—
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ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກປະຊາຊາດ
ຖືກຂົ່ມເຫັງໂດຍສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່
ແລະໜາ້ກຽດຊງັ—ອັກຄະສາວກົໂຢຮັນ
ຈະຂຽນກ່ຽວກັບການຈົບຂອງໂລກ.
ປະມານ600–592ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື,ຖ້າ
ຫາກຄົນຕ່າງຊາດຈະເຊື່ອຟັງລູກແກະ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນມື້ນັ້ນເວລາທີ່ພຣະ
ອົງປະກົດຕົວຕໍ່ພວກເຂົາດ້ວຍຄ�ແລະ
ດ້ວຍອ�ນາດໂດຍການກະທ�ແທ້ຈິງ
ອັນເປັນການເອົາສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ສະດດຸໄປ—
2ແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ລູກ

ແກະຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະ
ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາລູກຫລານຂອງ
ບິດາຂອງເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ຈະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນ;ແລະພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້
ໄດ້ຮັບພອນໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ
ຕະຫລອດໄປ;ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກນ�
ໄປຫາການເປັນຊະເລີຍອີກຕໍ່ໄປ;ແລະ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນກໍຈະບໍ່ສັບສົນ
ອີກຕໍ່ໄປ.
3ແລະຫລຸມໃຫຍ່ນັ້ນຖືກຂຸດໄວ້ໃຫ້

ພວກເຂົາໂດຍສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່
ແລະໜ້າກຽດຊັງຊຶ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມານ
ແລະລູກຫລານຂອງມນັ,ເພື່ອຈະໄດ້ພາ
ຈິດວິນຍານມະນຸດລງົໄປສູ່ນະລົກ—ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຫລຸມໃຫຍ່ນັ້ນຖືກຂຸດໄວ້ເພື່ອ
ຄວາມພິນາດຂອງມະນຸດຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຜູ້ທີ່ຄຸດມນັໄວ້ຈນົເຖງິຄວາມພນິາດ
ສິ້ນຂອງພວກເຂົາ,ລູກແກະຂອງພຣະ

ເຈົ້າກ່າວ;ບໍ່ແມ່ນຄວາມພິນາດຂອງຈິດ
ວິນຍານນອກຈາກເປັນການໂຍນມັນລົງ
ໄປໃນນະລົກອັນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ.
4ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນໄປຕາມການ

ທີ່ຕົກເປັນຊະເລີຍຂອງມານແລະຕາມ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມີຕໍ່ທຸກ
ຄົນທີ່ສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ໜາ້ກຽດຊງັຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະອົງ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທູດ

ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟມີຄວາມວ່າ:
ເຈົ້າເຫັນແລ້ວວ່າຖ້າຫາກຄົນຕ່າງຊາດ
ກັບໃຈມັນຈະດີກັບເຂົາ;ແລ້ວເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວ
ກັບພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່
ມີກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອີກ;
ແລະເຈົ້າໄດ້ຍິນມາອກີວາ່ຖ້າຫາກຜູ້ໃດ
ບໍ່ກບັໃຈຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຕາຍ.
6ສະນັ້ນ,ວິບັດແກ່ຄົນຕ່າງຊາດຖ້າ

ຫາກພວກເຂົາເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ລູກ
ແກະຂອງພຣະເຈົ້າ.
7ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າເມື່ອ

ເວລາມາເຖງິເຮາົຈະກະທ�ການຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະໜ້າອັດສະຈັນໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດຊຶ່ງເປັນສິ່ງຈະມີຢູ່ຕະຫລອດໄປ
ເປັນນິດບໍ່ແມນ່ທາງໃດກໍທາງໜຶ່ງ—ເພື່ອ
ໃຫ້ເຂົາຍອມຮັບໄປຫາຄວາມສະຫງົບ
ສຸກແລະຊີວິດນິລັນດອນຫລືປ່ອຍ
ໃຫ້ເຂົາໄປສູ່ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະຄວາມມືດດັບແຫງ່
ຈດິໃຈອນັນ�ພວກເຂົາລົງໄປສູ່ການເປັນ
ຊະເລີຍແລະໄປສູ່ຄວາມພນິາດນ�ອີກ,
ທັງທາງໂລກແລະທາງວິນຍານຕາມ
ການເປັນຊະເລີຍຂອງມານຊຶ່ງເຮົາໄດ້
ກ່າວມານັ້ນ.

1ນີໄຟ14:1–737
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1ນີໄຟ14:8–15 38

8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ທູດເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ພຣະອງົໄດ້ຖາມ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າ:ເຈົ້າຈື່ພັນທະສັນຍາ
ຂອງພຣະບິດາທີ່ມີໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນໄດ້ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າຕອບພຣະ
ອົງວ່າ,ຂ້ານ້ອຍຈື່ໄດ້.
9ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເບິ່ງ
ເຖີດ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງສາດສະໜາຈັກ
ໃຫຍ່ແລະໜາ້ກຽດຊງັນັ້ນຊຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້
ກ�ເນີດຂອງຄວາມໜ້າກຽດຊັງເພາະ
ມານເປັນພື້ນຖານຂອງມນັ.
10ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງມີພຽງສາດສະໜາຈກັສອງ
ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ;ແຫ່ງໜຶ່ງເປັນສາດສະໜາ
ຈກັຂອງລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າແລະອີກ
ແຫ່ງໜຶ່ງເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງມານ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ເປັນຂອງສາດສະໜາຈກັ
ຂອງລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າກໍຕ້ອງເປັນ
ຂອງສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ຊຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້
ກ�ເນີດຄວາມໜາ້ກຽດຊັງ,ແລະມນັຄືໂສ
ເພນີຂອງແຜ່ນດນິໂລກທັງໝດົ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງແລະໄດ້ເຫັນ
ໂສເພນີຂອງແຜ່ນດິນໂລກທງັໝົດ,ແລະ
ນາງນັ່ງຢູ່ເທິງຜືນນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່,
ແລະນາງຄອບຄອງທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກທັງໝົດໃນບັນດາທຸກປະຊາຊາດ,
ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນ
ທັງປວງ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ ເຫັນສາດສະໜາຈັກ
ຂອງລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະມີ

ສະມາຊິກພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ຂອງໂສເພນີຜູ້ ທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງຜືນນ�ອັນ
ກວ້າງໃຫຍ່ນັ້ນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຫັນວ່າສາດສະໜາຈັກ
ຂອງລູກແກະຜູ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າມີຢູ່ທົ່ວໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນໂລກ
ເໝືອນກັນ;ແລະການຄອບຄອງຂອງ
ພວກເຂົາໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກມີພຽງເລັກ
ໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງ
ໂສເພນີໃຫຍ່ຊຶ່ງຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັນັ້ນ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງໄດ້ເຕົ້າໂຮມຝູງຊົນໃນຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດໃນບັນດາທຸກ
ປະຊາຊາດຂອງຄົນຕ່າງຊາດເພື່ອຕໍ່ສູ້
ກັບລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນອ�ນາດຂອງ
ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າລົງມາເທງິໄພ່ພນົ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງລູກແກະແລະ
ຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະພວກເຂົາມີອາວຸດ
ຄືຄວາມຊອບທ�ພ້ອມກັບອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນລດັສະໝີພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ເຈົ້າເທລົງໃສ່ສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າກຽດຊັງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມີສົງຄາມ
ແລະຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມໃນບັນດາທຸກ
ປະຊາຊາດແລະທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ.
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16ແລະຂະນະທີ່ເລີ່ມມີສົງຄາມແລະ
ຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມຢູ່ໃນບັນດາປະຊາ
ຊາດທັງປວງທີ່ເປັນຂອງຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງນັ້ນ,ທູດໄດ້ກ່າວກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະ
ພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກ�ເນດີຍິງ
ໂສເພນີ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ທັງໝດົ—
17ແລະເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງພຣະ

ພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖອກເທລົງ
ໃສ່ ຜູ້ ໃຫ້ ກ�ເນີດຍິງໂສເພນີຊຶ່ງເປັນ
ສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດຊຶ່ງພື້ນຖານ
ຂອງມັນຄືມານ,ແລ້ວໃນມື້ນັ້ນວຽກງານ
ຂອງພຣະບິດາຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນການຕຽມ
ທາງເພື່ອໃຫ້ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງ
ຊຶ່ງກະທ�ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອງົທີ່ເປນັ
ເຊື້ອສາຍອດິສະຣາເອນສ�ເລັດຄບົຖ້ວນ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:
ເບິ່ງເຖດີ!
19ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຽວເບິ່ງ

ແລະໄດ້ເຫັນຊາຍຜູ້ ໜຶ່ງ,ແລະເພິ່ນ
ສວມເສື້ອຄຸມສີຂາວ.
20ແລະທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວາ່:

ຈົ່ງເບິ່ງຜູ້ໜຶ່ງໃນຈ�ນວນອັກຄະສາວົກ
ສິບສອງຂອງລູກແກະ.
21ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນຈະເຫັນແລະບັນທຶກ

ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ທີ່ເຫລືອຢູ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂຽນຫລາຍເລື່ອງທີ່ມີມາແລ້ວ.
22ແລະເພິ່ນຈະບນັທຶກເລື່ອງກ່ຽວກັບ

ຈຸດຈົບຂອງໂລກອີກ.
23ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເພິ່ນບັນທກຶນັ້ນຖກືຕ້ອງ

ແລະຈິງ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ທີ່
ບັນທຶກໄວ້ມີຢູ່ໃນໜັງສືທີ່ເຈົ້າເຫັນແມ່ນ
ໄດ້ອອກມາຈາກປາກຂອງຊາວຢິວ;
ແລະເວລາທີ່ມັນອອກມາຈາກປາກຂອງ
ຊາວຢິວຫລືເວລາໜັງສືອອກມາຈາກ
ປາກຂອງຊາວຢິວນັ້ນ,ເລື່ອງທີ່ຂຽນໄວ້
ແມ່ນແຈ່ມແຈ້ງແລະບໍລິສຸດແລະມີຄ່າ
ທີ່ສຸດແລະງາ່ຍແກ່ການເຂົ້າໃຈຂອງຄົນ
ທັງປວງ.
24ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງທີ່ອກັຄະສາວກົ

ຂອງລູກແກະຜູ້ນີ້ຈະຂຽນນັ້ນມີຫລາຍ
ເລື່ອງແລະມີຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້
ເຫັນແລ້ວ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ເຫນັ.
25ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ ເຈົ້າຈະເຫັນຕໍ່ຈາກ

ນີ້ເຈົ້າຢ່າໄດ້ຂຽນໄວ້;ເພາະອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອັກຄະສາວົກຂອງ
ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂຽນເລື່ອງ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
26ແລະຜູ້ອື່ນໆທີ່ເຄີຍເປນັຢູ່ໃນເວລາ

ນັ້ນພຣະອົງກໍຈະສະແດງເລື່ອງລາວທັງ
ໝົດຕໍ່ພວກເຂົາເໝືອນກັນ,ແລະພວກ
ເຂາົຈະຂຽນແລະຜະນຶກມນັໄວ້ເພື່ອຈະ
ນ�ເອົາອອກມາໃນເວລາອັນເໝາະສົມ
ຂອງພຣະອົງແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ເອົາມັນອອກມາຫາເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງມັນແລະ
ຕາມຄວາມຈງິທີ່ມີຢູ່ໃນລູກແກະ.
27ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຍິນແລະ

ເປັນພະຍານວ່າຊື່ຂອງອັກຄະສາວົກ
ຂອງລກູແກະຄືໂຢຮນັຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ທູດ.
28ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຖືກ

1ນີໄຟ14:16–2839
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1ນີໄຟ14:29–15:6 40

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂຽນເລື່ອງທີ່ເຫລືອຢູ່ກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ
ມາ;ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້
ຈຶ່ງພຽງພໍເທົ່ານີ້;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຂຽນມັນໄວ້ພຽງສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງສິ່ງ
ທັງໝດົທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັມາ.
29ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານວ່າ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັສິ່ງທີ່ບດິາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເຮດັໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ.້
30ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບການ

ເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ເວລາທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຖກືພາໄປໃນພຣະວນິ
ຍານ;ແລະຖ້າຫາກເລື່ອງອື່ນໆທີ່ຂາ້ພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້,ເລື່ອງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້ນີ້ກໍເປັນຄວາມຈິງ.
ແລະເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ15

ລູກຫລານຂອງລີໄຮຈະໄດ້ຮັບພຣະ
ກິດຕິຄຸນຈາກຄົນຕ່າງຊາດໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ—ການເຕົ້າໂຮມຂອງຊາວອິດສະ
ຣາເອນຄືກັນກັບຕົ້ນໝາກກອກເທດ
ຊຶ່ງກິ່ງງ່າເດີມຂອງມັນຈະຖືກຕໍ່ເຂົ້າກັນ
ອີກ—ນີໄຟແປພາບນິມດິກຽ່ວກບັຕົ້ນໄມ້
ແຫງ່ຊວີດິແລະເວົ້າເຖງິຄວາມຍຸດຕິທ�
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນການແຍກຄົນຊົ່ວອອກ
ຈາກຄົນຊອບທ�.ປະມານ600–592ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລງັ
ຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຖືກພາໄປໃນພຣະ

ວິນຍານແລະເຫັນສິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍກັບໄປຫາຜ້າເຕັ້ນ
ຂອງບດິາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າແລະພວກເຂົາກ�ລັງໂຕ້ຖຽງກັນ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າກັບພວກເຂົາ.
3ເພາະຕາມຈິງແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເວົ້າ

ຄວາມຈິງເຖິງເລື່ອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍ
ເລື່ອງກັບພວກເຂົາຊຶ່ງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ
ນອກຈາກພວກເຂົາຈະທູນຖາມພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະໂດຍທີ່ມີໃຈແຂງກະດ້າງ,
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫລຽວຫາພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າເທົ່າທີ່ຄວນ.
4ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟມີຄວາມ

ໂສກເສົ້າເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ,ເພາະສິ່ງທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນມາແລະຮູ້ຈັກວ່າມັນຈະຕ້ອງ
ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລີກລຽ້ງບໍ່ໄດ້ເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງລູກຫລານ
ມະນຸດ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າກໍໝົດກ�ລັງເພາະຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຄວາມທຸກທໍລະມານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫຍ່ຫລວງເໜືອທຸກ
ສິ່ງເພາະຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນການ
ຕົກຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີແຮງຂຶ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
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ເຈົ້າໂດຍປາຖະໜາຢາກຮູ້ສາເຫດເລື່ອງ
ທີ່ພວກເຂາົກ�ລງັໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່.
7ແລະພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,

ພວກເຮາົບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າທີ່ບິດາ
ຂອງພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບກິ່ງງ່າເດີມ
ຂອງຕົ້ນໝາກກອກເທດແລະກ່ຽວກັບ
ຄົນຕ່າງຊາດນັ້ນ.
8ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມພວກເຂົາ

ວ່າ:ພວກເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລວ້ບໍ?
9ແລະພວກເຂົາຕອບວ່າ:ພວກເຮົາ

ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖາມເທື່ອ;ເພາະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດເລື່ອງແນວນີ້ໃຫ້ພວກ
ເຮົາຮູ້.
10ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມພວກ

ເຂົາວ່າ:ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ?ແລະເປັນ
ຫຍັງ ພວກເຈົ້ າຈຶ່ ງ ຍອມຕາຍເພາະ
ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກ
ເຈົ້າ?
11ພວກເຈົ້າຈື່ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ກ່າວຫລືບໍ່?—ວ່າຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ເຮັດ
ໃຈແຂງກະດ້າງແລະທູນຖາມເຮົາ
ດ້ວຍສັດທາໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນໃນການຮັກສາ
ບັນຍັດຂອງເຮົາແນ່ນອນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະ
ເປນັທີ່ຮູຈັ້ກແກ່ເຈົ້າ.
12ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າວ່າ

ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຖືກປຽບທຽບໃສ່
ກັບຕົ້ນໝາກກອກເທດໂດຍພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນບິດາ
ຂອງພວກເຮົາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ແຕກອອກມາຈາກເຊື້ອສາຍອິດສະ

ຣາເອນບໍ,ແລະພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນກິ່ງ
ງາ່ຂອງເຊື້ອສາຍອດິສະຣາເອນບ?ໍ
13ແລະບັດນີ້,ເລື່ອງທີ່ບິດາຂອງພວກ

ເຮົາໝາຍເຖິງການຕໍ່ກິ່ງງ່າເດີມເຂົ້າກັບ
ຕົ້ນໂດຍຄວາມສົມບູນຂອງຄົນຕ່າງຊາດ
ຄືໃນຍຸກສຸດທ້າຍເວລາລູກຫລານຂອງ
ພວກເຮົາຍັງເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖື,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນເວລາຫລາຍ
ປີແລະຫລາຍລຸ້ນຄົນຫລັງຈາກພຣະເມ
ຊີອາສະເດັດມາປະກົດຕົວຕໍ່ລູກຫລານ
ມະນຸດແລ້ວ,ຈາກນັ້ນຄວາມສມົບູນຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເມຊີອາຍ່ອມ
ມາສູ່ຄົນຕ່າງຊາດແລະຈາກຄົນຕ່າງ
ຊາດມາສູ່ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່
ເຫລືອຢູ່—
14ແລະໃນມື້ນັ້ນລູກຫລານຂອງພວກ

ເຮາົຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຈຶ່ງຈະຮູຈັ້ກວ່າພວກເຂົາ
ເປນັເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະຮູ້ຈກັ
ວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລ້ວພວກເຂົາຈະຮູ້
ແລະມາຮູຈ້ກັບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,
ແລະມາຮູ້ຈັກພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຜູ້
ໄຖ່ຂອງພວກເຂົານ�ອີກຊຶ່ງປະຕິບັດຕໍ່
ບັນພະບຸລຸດໂດຍພຣະອົງ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກ
ເຂົາຈະມີຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຂາົແລະຈດຸມຸງ້ໝາຍຂອງຄ�ສອນ
ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຈະມາສູ່
ພຣະອົງແລະລອດໄດ້ແນວໃດ.
15ແລ້ວໃນມື້ນັ້ນພວກເຂົາຈະບໍ່ປິຕິ

ຍິນດີຖະຫວາຍຄວາມສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ເປັນນິດຂອງພວກເຂົາ,ຜູ້ ເປັນ
ຫີນຂອງພວກເຂົາແລະເປັນຄວາມ
ລອດຂອງພວກເຂົາບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວໃນ

1ນີໄຟ15:7–1541
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1ນີໄຟ15:16–24 42

ມື້ນັ້ນພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບກ�ລັງແລະ
ການບ�ລຸງລ້ຽງຈາກຕົ້ນອະງຸ່ນທີ່ ແທ້
ຈິງບ?ໍແທ້ຈິງແລວ້ພວກເຂົາຈະບໍ່ມາຫາ
ຄອກອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,

ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຂົາຈະຖືກຈົດຈ�ອີກ
ໃນບັນດາເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ໂດຍ
ທີ່ກິ່ງງາ່ເດີມຂອງຕົ້ນໝາກກອກເທດຂອງ
ພວກເຂົາຈະຖືກຕໍ່ເຂົ້າກັບຕົ້ນໝາກກອກ
ເທດອນັແທ້ຈງິ.
17ແລະນີ້ຄືເລື່ອງທີ່ບິດາຂອງພວກ

ເຮົາໝາຍເຖິງແລະໝາຍຄວາມວ່າມັນ
ຈະບໍ່ບັງເກີດຂຶ້ນເທື່ອຈົນກວ່າພວກເຂົາ
ຈະກະຈັດກະຈາຍໄປໂດຍຄົນຕ່າງຊາດ;
ແລະເພິ່ນໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະມາ
ໂດຍທາງຄົນຕ່າງຊາດເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະໄດ້ສະແດງອ�ນາດຕໍ່ຄົນຕ່າງ
ຊາດ,ຍ້ອນວ່າແນວນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງຖືກ
ຊາວຢິວຫລືເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ປະຕິເສດ.
18ດັ່ງນັ້ນ,ບິດາຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້

ເວົ້າເຖິງລູກຫລານຂອງພວກເຮົາເທົ່າ
ນັ້ນ,ແຕ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນທັງໝົດນ�ອີກໂດຍຊີ້ເຖິງພັນທະ
ສັນຍາຊຶ່ງຈະສ�ເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
ນີ້ຊຶ່ງພັນທະສັນຍານັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໃຫ້ໄວ້ກັບອັບຣາຮາມບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:ໃນລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ຈະໄດ້ຮບັພອນ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກບັພວກເຂົາຢາ່ງ
ຍືດຍາວກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;ແທ້ຈິງ

ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຂອງຊາວຢິວໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ.
20ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລົ່າຄ�ເວົ້າ

ຂອງເອຊາຢາໃຫ້ພວກເຂົາຟັງຊຶ່ງເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງການນ�ກັບມາຂອງຊາວ
ຢິວຫລືເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ແລະ
ຫລງັຈາກທີ່ພວກເຂົາຖກືນ�ກບັມາແລວ້,
ພວກເຂົາຈະບໍ່ສັບສົນອີກຕໍ່ໄປແລະ
ຈະບໍ່ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປອີກ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າຫລາຍຢ່າງກັບພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈົນວ່າພວກເຂົາສະຫງົບລົງແລະ
ໄດ້ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ເລື່ອງທີ່ບິດາຂອງພວກເຮົາ
ເຫັນໃນຄວາມຝັນນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ
ແນວໃດ?ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເພິ່ນເຫັນນັ້ນໝາຍ
ຄວາມວາ່ແນວໃດ?
22ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕອບພວກເຂົາວ່າ

ມັນແມ່ນເຄື່ອງໝາຍແທນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງ
ຊວີດິ.
23ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະ

ເຈົ້າວ່າ:ຮາວເຫລັກທີ່ບິດາຂອງພວກ
ເຮົາເຫັນຊຶ່ງພາໄປຫາຕົ້ນໄມ້ນັ້ນໝາຍ
ຄວາມວາ່ແນວໃດ?
24ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕອບພວກເຂົາ,

ນັ້ນຄືຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະຜູ້ໃດທີ່
ຈະເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຈະ
ຍຶດໝັ້ນແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍເລີຍ;
ທັງສິ່ງລໍ້ລວງແລະລູກສອນໄຟຂອງຄູ່ຕໍ່
ສູ້ກໍຈະບໍ່ອາດເອົາຊະນະໂດຍຈະເຮດັໃຫ້
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ພວກເຂົາຕາບອດເພື່ອຈະນ�ພວກເຂົາ
ໄປສູ່ຄວາມພນິາດໄດ.້
25ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຊັກຊວນ

ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ່ຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລວ້,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊກັ
ຊວນພວກເຂົາດ້ວຍສຸດພະລັງແຫ່ງຈິດ
ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະດ້ວຍສຸດ
ຄວາມສາມາດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່ເພື່ອໃຫ້
ພວກເຂົາເອົາໃຈໃສ່ໃນຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະຈື່ຈ�ທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງສະເໝີໄປໃນທຸກຢາ່ງ.
26ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະ

ເຈົ້າວ່າ:ແມ່ນ�ທີ່ບິດາຂອງພວກເຮົາ
ເຫນັນັ້ນໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ?
27ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕອບພວກເຂົາ

ວ່ານ�ທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນນັ້ນຄື
ຄວາມສົກກະປົກແລະຈິດໃຈຂອງເພິ່ນ
ມົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອື່ນຫລາຍຈົນບໍ່ເຫັນ
ຄວາມສົກກະປກົຂອງນ�ນັ້ນ.
28ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ

ເຂົາວ່ານັ້ນຄືເຫວເລິກອັນເປັນຕາຢ້ານ
ຊຶ່ງແຍກຄົນຊົ່ວອອກຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງ
ຊີວິດແລະຈາກໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ນ�ອີກ.
29ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ

ເຂົາວາ່ນັ້ນຄືເຄື່ອງໝາຍແທນນະລົກອັນ
ເປັນຕາຢ້ານຊຶ່ງທູດໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ຕຽມໄວ້ສ�ລບັຄນົຊົ່ວ.
30ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ

ເຂົາວ່າບິດາຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນອີກ
ວ່າຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້
ແຍກຄົນຊົ່ວອອກຈາກຄົນຊອບທ�;
ແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງທີ່ນັ້ນເໝືອນ

ດັ່ງຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄຟທີ່ ກ�ລັງ
ລຸກ,ຊຶ່ງຂຶ້ນໄປເຖິງພຣະເຈົ້າຕະຫລອດ
ໄປແລະຕະຫລອດການແລະບໍ່ມີວັນ
ສິ້ນສຸດ.
31ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖາມຂ້າພະ

ເຈົ້າວ່າ:ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໝາຍເຖິງຄວາມ
ທໍລະມານຂອງຮ່າງກາຍໃນວັນເວລາ
ແຫງ່ການທດົລອງ,ຫລືໝາຍເຖິງພາວະ
ສຸດທ້າຍຂອງຈິດວິນຍານຫລັງຈາກ
ຄວາມຕາຍຂອງຮາ່ງກາຍຝ່າຍໂລກ,ຫລື
ມນັເວົ້າເຖິງເລື່ອງຊຶ່ງເປັນຝ່າຍໂລກ?
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບພວກເຂົາວ່າມັນ
ເປັນເຄື່ອງໝາຍແທນທັງຝ່າຍໂລກແລະ
ຝ່າຍວິນຍານ;ເພາະມື້ນັ້ນຈະມາເຖິງທີ່
ພວກເຂົາຈະຖືກພິພາກສາຕາມການ
ກະທ�ຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ການກະທ�ທີ່ຮ່າງກາຍຝ່າຍໂລກກະທ�
ໄປໃນວນັເວລາແຫງ່ການທົດລອງ.
33ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະຕາຍ

ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ພວກ
ເຂົາຈະຖືກປະຖິ້ມຕາມເລື່ອງທີ່ເປັນຝ່າຍ
ວິນຍານເໝືອນກັນຊຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມ
ຊອບທ�;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກ
ນ�ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຮັບການພິພາກສາຈາກການກະທ�
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະຖ້າຫາກການ
ກະທ�ຂອງພວກເຂົາສົກກະປົກ,ພວກ
ເຂົາຍ່ອມຕ້ອງເປັນຄົນສົກກະປົກ;ແລະ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາສົກກະປົກກໍຕ້ອງຈ�
ເປັນວ່າຈະຢູ່ ໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້;ຫາກເປັນດັ່ງນັ້ນ,ອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າກໍຕ້ອງສກົກະປົກໄປນ�.

1ນີໄຟ15:25–3343
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1ນີໄຟ15:34–16:5 44

34ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ເຮົາ ເວົ້າກັບພວກ
ເຈົ້າວ່າ,ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່
ສົກກະປົກແລະສິ່ງທີ່ເປິະເປື້ອນຈະ
ເຂົ້າໄປໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ;້
ດັ່ງນັ້ນຈ�ຕ້ອງມີບ່ອນສົກກະປົກບ່ອນ
ໜຶ່ງຕຽມໄວ້ສ�ລບັສິ່ງທີ່ສົກກະປກົນັ້ນ.
35ແລະມີບ່ອນໜຶ່ງຕຽມໄວ້ແລ້ວ,ແທ້

ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນນະລົກອັນເປັນຕາຢ້ານ
ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເວົ້າມາແລະມານເປັນຜູ້
ຕຽມມັນໄວ້;ດັ່ງນັ້ນພາວະສຸດທ້າຍຂອງ
ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດຄືຈະຢູ່ໃນອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລືຖືກຂັບໄລ່
ອອກໄປເພາະຄວາມຍຸດຕິທ�ຊຶ່ງເຮາົໄດ້
ເວົ້າມັນມາແລວ້.
36ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນຊົ່ວຈຶ່ງຖືກປະຕິເສດໄປ

ຈາກຄົນຊອບທ�ແລະຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງ
ຊວິີດນ�ອີກຊຶ່ງໝາກຂອງມນັມຄ່ີາແລະ
ໜ້າເພິ່ງປາຖະໜາທີ່ສຸດເໜືອກວ່າໝາກ
ໄມ້ໃດໆທັງສິ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນ
ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຂອງປະທານຈາກ
ພຣະເຈົ້າ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນັ້ນ.ອາ
ແມນ.

ບົດທີ16

ຄົນຊົ່ວຖືເອົາຄວາມຈິງເປັນເລື່ອງຮຸນ
ແຮງ—ລູກຊາຍຂອງລີໄຮແຕ່ງງານກັບ
ລູກສາວຂອງອິດຊະມາເອນ—ເລຍໂຮ
ນາພາພວກເຂົາເດີນທາງໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ—ຂ່າວສານຈາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ເທິງເລຍໂຮນາ
ເປັນບາງຄັ້ງ—ການຕາຍຂອງອິດຊະ

ມາເອນ;ຄອບຄົວຂອງລາວຈົ່ມຍ້ອນ
ຄວາມທກຸທໍລະມານ.ປະມານ600–592
ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄື,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈົບແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວເລື່ອງຮຸນແຮງກັບພວກເຮົາເກີນ
ກວາ່ພວກເຮາົຈະທນົໄດ້.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າເຮົາ
ຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຮຸນແຮງຕໍ່ຄົນຊົ່ວ
ຕາມຄວາມຈງິ;ແລ້ວຄນົຊອບທ�ນັ້ນເຮາົ
ຮັບຮອງແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮັບການຍົກຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນຜິດຍ່ອມຖືເອົາຄວາມຈງິເປັນ
ເລື່ອງຮຸນແຮງເພາະມັນບາດໃຈເຂົາເຖິງ
ສ່ວນເລິກທີ່ສຸດ.
3ແລະບັດນີ້ພວກອ້າຍຂອງເຮົາເອີຍ,

ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຊອບທ�ແລະເຕັມໃຈ
ຈະຟັງຄວາມຈິງແລະເອົາໃຈໃສ່ຄວາມ
ຈິງເພື່ອພວກເຈົ້າຈະໄດ້ເດີນໄປຢ່າງ
ພາກພູມໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລ້ວພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຈົ່ມເພາະຄວາມຈິງ
ແລະເວົ້າວ່າ:ເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງຮຸນແຮງ
ຕໍ່ຕາ້ນພວກເຮາົ.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຊັກຊວນພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສຸດຄວາມພາກພຽນ
ເພື່ອໃຫ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕວົລົງຕໍ່ພຣະພກັຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ເຖິງຂະໜາດທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າເກີດຄວາມປິຕິຍິນດີແລະມີຄວາມ
ຫວັງໃນຕົວຂອງພວກເຂາົ,ວາ່ພວກເຂົາ
ຈະເດີນໃນທາງຂອງຄວາມຊອບທ�.
6ບັດນີ້,ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໄດ້ເວົ້າແລະ

ໄດ້ເຮັດໄປຂະນະທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອາໄສຢູ່ທີ່ຜ້າເຕັ້ນໃນຮ່ອມພູທີ່ເພິ່ນ
ເອີ້ນວ່າເລມູເອນ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຮັບເອົາລູກສາວຄົນ
ໜຶ່ງຂອງອິດຊະມາເອນມາເປັນເມຍ;
ແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດຮ້ບັ
ເອົາລູກສາວຄົນອື່ນໆຂອງອິດຊະມາ
ເອນມາເປັນເມຍ;ແລະໂຊລ�ກໍໄດ້ຮັບ
ເອົາລູກສາວກົກຂອງອິດຊະມາເອນມາ
ເປນັເມຍເໝອືນກັນ.
8ແລະດັ່ງນັ້ນບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າທີ່ ປະທານໃຫ້ ເພິ່ນສ�ເລັດ
ໂດຍຄົບຖ້ວນ.ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟ
ໄດ້ຮັບພອນຢ່າງຍິ່ງຈາກພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າເໝືອນກັນ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງ
ກັບບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຕອນກາງຄືນ
ແລະບັນຊາເພິ່ນໃຫ້ອອກເດີນທາງໄປ
ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານໃນວນັຮຸງ່ຂຶ້ນ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນໃນ
ຕອນເຊົ້າແລະອອກໄປທີ່ປາກປະຕູ
ຜ້າເຕັ້ນນັ້ນ,ເພິ່ນແປກໃຈຫລາຍທີ່ເຫັນ
ລູກກົມອັນມີຝີມືແປກປະຫລາດລູກໜຶ່ງ

ວາງຢູ່ເທິງພື້ນດິນ;ແລະມັນເປັນທອງ
ເຫລືອງຢ່າງດີ.ແລະພາຍໃນລູກກົມມີ
ເຂັມສອງອັນ;ແລະເຂັມໜຶ່ງຊີ້ໄປທາງ
ທີ່ພວກເຮົາຄວນໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່
ຈະນ�ໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານແລະ
ສະບຽງອາຫານທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ທັງໝົດ
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າປະທານໃຫ້ພວກ
ເຮົາ;ແລະພວກເຮົາໄດ້ເອົາເມັດພືດທຸກ
ຊະນິດເພື່ອຈະໄດ້ເອົາໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາ
ແລະອອກເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານຂາ້ມແມນ່�ເລມນັໄປ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງໄປເປັນເວລາສີ່ມື້
ໃນທດິທາງຂ້ອນໄປທາງໃຕ້ຂອງທາງຕາ
ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,ແລະພວກເຮົາໄດ້
ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນອີກ;ແລະພວກເຮົາໄດ້
ຕັ້ງຊື່ບ່ອນນັ້ນວາ່ເຊເຊ.ີ
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຄັນທະນູແລະລູກ
ທະນູຂອງພວກເຮົາ,ແລະອອກໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອລ່າສັດມາ
ເປັນອາຫານໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຮາົ;
ແລະຫລັງຈາກໄດ້ສັດມາເປັນອາຫານ
ໃຫ້ຄອບຄົວແລ້ວພວກເຮົາກໍໄດ້ກັບມາ
ຫາຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາອີກໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ເຊເຊີ.ແລະພວກ
ເຮົາໄດ້ເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ

1ນີໄຟ16:6–1445
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1ນີໄຟ16:15–23 46

ກັນດານອີກຕາມທິດທາງເດີມໂດຍຢູ່ໃນ
ທາງທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານອັນເປັນຊາຍແດນໃກ້ທະ
ເລແດງ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງໄປເປັນເວລາ
ຫລາຍວັນໂດຍການລ່າເນື້ອມາເປັນ
ອາຫານຕາມທາງທີ່ໄປນັ້ນດ້ວຍຄັນທະ
ນູແລະລູກທະນູແລະກ້ອນຫີນແລະ
ກະຖຸນຂອງພວກເຮາົ.
16ແລະພວກເຮົາໄດ້ໄປຕາມທິດທາງ

ຂອງລູກກົມຊຶ່ງນ�ພວກເຮາົໄປໃນບ່ອນ
ທີ່ອຸດົມສົມບູນຫລາຍໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
17ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາເດີນທາງ

ເປັນເວລາຫລາຍວັນແລ້ວ,ພວກເຮົາ
ໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນຢູ່ຊົ່ວ
ໄລຍະໜຶ່ງເພື່ອຈະໄດ້ພກັຜອ່ນແລະຫາ
ອາຫານໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຮາົອກີ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟອອກໄປລ່າສັດ
ມາເປັນອາຫານນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດຄັນທະນູຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫັກຊຶ່ງ
ເຮັດດ້ວຍເຫລັກຢ່າງດີ;ແລະຫລັງຈາກ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄັນທະນູຫັກແລ້ວ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໃຈ
ຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເພາະການສູນເສຍ
ຄັນທະນູຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ສະນັ້ນພວກ
ເຮາົຈຶ່ງຫາອາຫານບໍ່ໄດ້.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ກັບມາຫາຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຮົາໂດຍບໍ່ມີອາຫານ,ແລະອິດ
ເມື່ອຍຫລາຍ,ເນື່ອງຈາກການເດີນທາງ

ຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປະສົບ
ຄວາມທຸກເວດທະ ນາຫລາຍເພາະ
ຕ້ອງການອາຫານທີ່ຈະກນິ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເລມັນກັບເລມູເອນແລະລູກຊາຍຂອງ
ອິດຊະມາເອນໄດ້ເລີ່ມຈົ່ມຫລາຍຂຶ້ນ
ເພາະວ່າຄວາມທຸກເວດທະນາແລະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພວກເຂົາໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີ່ມຈົ່ມໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນຄືກັນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ແລະທຸກຄົນກໍໄດ້
ຈົ່ມໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
21ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂາ້ພະເຈົ້ານີໄຟໂດຍທີ່ເປັນທຸກກັບພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພາະການສູນເສຍ
ຄັນທະນູຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໂດຍທີ່
ຄັນທະນູຂອງພວກເຂົາບໍ່ມີສາຍ,ມັນຈຶ່ງ
ເລີ່ມລ�ບາກຫລາຍຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາຫາອາຫານບໍ່
ໄດ້ເລີຍ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍຢ່າງ,ເພາະພວກ
ເຂົາເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງອີກ,ຈົນເຖິງ
ຂັ້ນຈົ່ມໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຮັດຄັນທະນູອັນໜຶ່ງ
ຂຶ້ນດ້ວຍໄມ້,ແລະລູກທະນູລູກໜຶ່ງຈາກ
ໄມ້ຊື່ອັນໜຶ່ງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖື
ຄັນທະນູກັບລູກທະນູ,ທັງກະຖຸນກັບ
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ກ້ອນຫີນ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມບິດາ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າວາ່:ລກູຄວນຈະອອກໄປ
ຫາອາຫານໃນທາງໃດ?
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພາະ
ທກຸຄົນຖ່ອມຕົວແລ້ວເພາະຄ�ເວົ້າຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ພວກເຂົາຫລາຍເລື່ອງດ້ວຍພະລັງແຫ່ງ
ຈດິວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາ
ເຖິງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນໄດ້
ຖືກຕິຕຽນຢ່າງໜັກເພາະເພິ່ນໄດ້ຈົ່ມໃຫ້
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເພິ່ນ
ຖືກນ�ລົງໄປສູ່ຄວາມເລິກແຫ່ງຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງລູກກົມ,ແລະເບິ່ງ
ສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນນັ້ນ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ຂຽນ
ໄວ້ໃນລູກກົມ,ເພິ່ນກໍມີຄວາມຢ້ານກົວ
ແລະຕົວສັ່ນສາຍຢ່າງຍິ່ງ,ແລະພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບລູກຂອງອິດຊະ
ມາເອນກັບພວກເມຍຂອງພວກເຮົາກໍ
ເໝອືນກັນ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນເຂັມຊຶ່ງຢູ່ ໃນ
ລູກກົມວ່າມັນທ�ງານຕາມສັດທາແລະ
ຄວາມພາກພຽນແລະຄວາມເອົາໃຈ
ໃສຊ່ຶ່ງພວກເຮາົໃຫ້ແກ່ມນັ.
29ແລະມີ ຂໍ້ຄວາມຂຽນໄວ້ ໃໝ່ໆ

ອີກຊຶ່ງອ່ານງ່າຍໆ,ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະມັນມີຂຽນແລະ
ປ່ຽນໄປເປັນບາງຄັ້ງຕາມສັດທາແລະ
ຄວາມພາກພຽນຊຶ່ງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່
ມນັ.ແລະພວກເຮາົຈຶ່ງເຫນັວາ່ດ້ວຍວທີິ
ນ້ອຍໆແລະງ່າຍໆນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ນ�ເລື່ອງອນັໃຫຍ່ຍິ່ງມາໃຫ.້
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງຈອມພູ
ຕາມທດິທາງ,ຊຶ່ງໃຫ້ໄວ້ໃນລູກກມົນັ້ນ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂ້າສັດປ່າ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ ໄ ດ້ ອາຫານມາໃຫ້ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຮາົ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ກັບມາທີ່ ຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ພວກເຮົາ,ເອົາສັດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂ້າມາ
ພ້ອມ;ແລະບັດນີ້ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອາຫານມາ,ຄວາມສຸກ
ຂອງພວກເຂົານັ້ນລົ້ນເຫລືອ!ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາ
ໄດ້ ຖ່ອມຕົວຕໍ່ ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຖະຫວາຍຄວາມ
ຂອບຄຸນແດ່ພຣະອົງ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮາົໄດ້ອອກເດນີທາງອີກ,ໂດຍໄປ
ເກືອບຈະຊ�ທາງດຽວກັນກັບເມື່ອເລີ່ມ
ຕົ້ນ;ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ເດີນ
ທາງໄປເປັນເວລາຫລາຍວັນພວກເຮົາ
ຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນອີກ,
ເພື່ອຈະໄດ້ພັກເຊາົຢູ່ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອິດ

1ນີໄຟ16:24–3447
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1ນີໄຟ16:35–39 48

ຊະມາເອນໄດ້ສິ້ນຊີວິດແລະຖືກຝັງໄວ້
ໃນບ່ອນທີ່ເອີ້ນວ່າເນຮອມ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກລູກສາວຂອງອິດຊະມາເອນກໍເປັນ
ທຸກຢ່າງຍິ່ງເພາະການສູນເສຍບິດາ
ແລະເພາະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງ
ພວກເຂົາໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກັນດານ;ແລະ
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເພາະເພິ່ນໄດ້ພາພວກເຂົາອອກມາ
ຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມໂດຍກ່າວວ່າ
ບິດາຂອງພວກເຮາົໄດ້ສິ້ນຊວີດິໄປແລ້ວ;
ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຮົາຊັດເຊພະເນຈອນ
ມາຫລາຍແລ້ວໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານ,
ແລະພວກເຮົາໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານ,
ຫິວ,ກະຫາຍ,ແລະອິດເມື່ອຍຫລາຍ;
ແລະຫລັງຈາກຄວາມທກຸທັງໝົດນີ້ແລ້ວ
ພວກເຮົາຕ້ອງມາຕາຍໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານດ້ວຍຄວາມອຶດຫວິອກີ.
36ແລະພວກເຂົາໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນັ້ນແລະໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້ານ�ອີກແລະພວກເຂົາປາຖະໜາທີ່
ຈະກບັຄືນໄປເຢຣູຊາເລັມ.
37ແລະເລມັນໄດ້ເວົ້າກັບເລມູເອນ

ແລະພວກລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນ
ອີກວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຫ້ພວກເຮົາຂ້າບິດາ
ຂອງພວກເຮົາກັບນີໄຟນ້ອງຊາຍຂອງ
ພວກເຮົາເສຍຜູ້ທີ່ຖືຕົນເປັນຜູ້ປົກຄອງ
ແລະເປັນຜູ້ສອນຂອງພວກເຮົາຜູ້ເປັນ
ອ້າຍຂອງມນັ.
38ບັດນີ້ມັນເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າກັບມັນແລະວ່າເຫລົ່າທູດໄດ້
ສິດສອນມັນນ�ອີກ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າມັນຕົວະພວກເຮົາ;ແລະມັນ

ເລົ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກບັພວກເຮາົແລະມນັ
ເຮັດມາຫລາຍຢ່າງດ້ວຍວິທີສະຫລາດ
ແກມໂກງຂອງມັນເພື່ອຈະຫລອກລວງ
ຕາຂອງພວກເຮົາໂດຍຄິດວ່າມັນອາດ
ຈະນ�ພວກເຮົາໄປຫາຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານທີ່ແປກປະຫລາດ;ແລະຫລັງ
ຈາກມັນນ�ພວກເຮົາໄປແລ້ວມັນກໍຈະ
ຄິດຕັ້ງຕົ້ນເປັນກະສັດແລະປົກຄອງ
ພວກເຮົາເພື່ອມັນຈະໄດ້ເຮັດກັບພວກ
ເຮົາຕາມຄວາມປາຖະໜາແລະຕາມ
ຄວາມພໍໃຈຂອງມັນ.ແລະຕາມວທິີນີ້ເລ
ມນັອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍຸຍົງໃຈຂອງ
ພວກເຂາົໃຫ້ໂມໂຫຂຶ້ນ.
39ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຮົາ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງແລະຮບັສັ່ງກັບພວກ
ເຂົາຫລາຍຢ່າງແລະຕິຕຽນພວກເຂົາ
ຢ່າງໜັກ;ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາຖືກ
ຕິຕຽນໂດຍສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລ້ວພວກເຂົາກໍເຊົາໃຈຮ້າຍແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກ
ເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາດ້ວຍ
ອາຫານອີກຈນົພວກເຮາົບໍ່ຕາຍຍ້ອນ.

ບົດທີ17

ນີໄຟໄດ້ຖືກບັນຊາໃຫ້ສ້າງເຮືອໃຫຍ່ລ�
ໜຶ່ງ—ພວກອ້າຍຂອງເພິ່ນຂັດຂວາງ
ເພິ່ນ—ເພິ່ນຊກັຊວນພວກເຂົາໂດຍການ
ເລົ່າປະຫວັດສາດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທ�
ກັບອິດສະຣາເອນ—ນີໄຟເຕັມໄປດ້ວຍ
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ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ—ພວກອ້າຍຂອງ
ເພິ່ນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງຮ່າງກາຍ
ຂອງເພິ່ນ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ
ຫ່ຽວແຫ້ງເໝືອນດັ່ງຕົ້ນອໍ້ແຫ້ງ.ປະມານ
592–591ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ອອກເດີນທາງອີກໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະນັບແຕ່ເວລາ
ນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງເກືອບຈະໄປ
ທາງຕາເວັນອອກ.ແລະພວກເຮົາໄດ້
ເດີນທາງແລະລຸຍໄປກັບຄວາມທຸກ
ທໍລະມານທີ່ ສຸດ ໃນຖິ່ນ ແຫ້ງ ແລ້ງ
ກັນດານ;ແລະພວກຜູຍິ້ງຂອງພວກເຮາົ
ໄດ້ເກີດລູກໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
2ແລະພອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່

ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່
ເຫລືອທີ່ສຸດ,ຄືເວລານັ້ນພວກເຮົາໄດ້
ດ�ລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຊີ້ນດິບໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ,ພວກຜູ້ຍິງຂອງພວກເຮົາ
ກໍມນີ�ນົມຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ລູກຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະແຂງແຮງດີ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນເທົ່າທຽມກັບພວກຜູ້ຊາຍ;
ແລະພວກເຂົາອົດທົນຕໍ່ການເດີນທາງ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈົ່ມວ່າ.
3 ແລະ ດັ່ ງນັ້ນພວກເຮົາ ຈຶ່ ງ ເ ຫັນ

ວ່າພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງ
ສ�ເລັດ.ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າລູກ
ຫລານມະນຸດຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງຍ່ອມບ�ລຸງ
ລ້ຽງດູພວກເຂາົ,ແລະເຮດັໃຫ້ພວກເຂາົ
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ແລະຈັດຫາທາງຊຶ່ງໂດຍ
ທາງນັ້ນພວກເຂົາຈະສ�ເລັດໄດ້ໃນສິ່ງທີ່

ພຣະອົງບັນຊາພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະ
ອົງໄດ້ຈັດຫາທາງໃຫ້ພວກເຮົາໃນເວລາ
ທີ່ພວກເຮາົຢູ່ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
4ແລະພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ມາເປັນເວລາ

ຫລາຍປີ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເຖິງແປດປີ
ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
5ແລະພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງແຜ່ນດິນ

ຊຶ່ງພວກເຮາົເອີ້ນວາ່ອຸດົມສມົບູນ,ເພາະ
ມັນມີໝາກໄມ້ນາງໆຊະນິດແລະມີນ�
ເຜິ້ງປ່ານ�ອີກ;ແລະທັງໝົດນີ້ພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າຕຽມໄວ້ເພື່ອພວກເຮາົຈະບໍ່ຕາຍ.
ແລະພວກເຮົາເຫັນທະເລຊຶ່ງພວກເຮົາ
ເອີ້ນວາ່ອິຣິອານທ�,ຊຶ່ງພວກເຮາົແປວາ່
ຜືນນ�ອນັກວາ້ງໃຫຍ່.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນໃນແຄມ
ຝັ່ງທະເລ;ແລະເຖິງແມ່ນພວກເຮົາໄດ້
ອົດທົນຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານແລະ
ຄວາມລ�ບາກມາຫລາຍແລ້ວ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້
ໝົດບໍ່ໄດ້,ພວກເຮົາກໍປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ
ເມື່ອພວກເຮົາມາເຖິງຝັ່ງທະເລແລະ
ພວກເຮົາເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວ່າອຸດົມສົມບູນ
ເພາະມັນມີໝາກໄມ້ຫລາຍໆຊະນິດ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ພັກຜ່ອນຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນເປັນເວລາ
ຫລາຍມື້,ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:
ລຸກຂຶ້ນແລະຈົ່ງຂຶ້ນໄປເທິງພູ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ລຸກຂຶ້ນແລະໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງພູແລະໄດ້
ຮອ້ງທນູຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

1ນີໄຟ17:1–749

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   49 5/14/12   12:13 PM



50

1ນີໄຟ17:8–19 50

8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງກັບຂ້າພະເຈົ້າ,
ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງສ້າງເຮອືລ�ໜຶ່ງຕາມວທິີ
ທີ່ເຮົາຈະສະແດງແກ່ເຈົ້າ,ເພື່ອເຮົາຈະ
ນ�ຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າຂ້າມນ�ນີ້ໄປ.
9ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມວ່າ:ຂ້າ

ແດ່ພຣະອົງເຈົ້າ,ຂ້ານ້ອຍຈະໄປທາງໃດ
ເພື່ອຈະໄດ້ຫາແຮ່ມາຫລໍ່ຫລອມເພື່ອຈະ
ເຮດັເຄື່ອງມືສ້າງເຮອືຕາມວທີິພຣະອງົໄດ້
ສະແດງແກ່ຂ້ານອ້ຍ?
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ
ຈະໄປຫາແຮ່ຢູ່ບ່ອນໃດເພື່ອຈະໄດ້ມັນ
ມາເຮດັເປນັເຄື່ອງມື.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຮັດເຄື່ອງເປົ່າລົມ
ດ້ວຍໜັງສັດເພື່ອໃຊ້ເປົ່າໄຟແລະຫລັງ
ຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເຄື່ອງເປົ່າລົມ
ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ເປົ່າໄຟແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເອົາຫີນສອງກ້ອນມາຕ່ອຍກັນເພື່ອ
ຈະໄດ້ກໍ່ໄຟ.
12ເພາະຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາກໍ່ໄຟຫລາຍໃນ
ເວລາທີ່ພວກເຮົາເດີນທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ;ເພາະພຣະອົງບອກວ່າ:
ເຮາົຈະເຮດັໃຫ້ອາຫານຂອງເຈົ້າກັບເປັນ
ຫວານເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຫງຸຕົ້ມ;
13ແລະເຮົາຈະເປັນແສງສະຫວ່າງ

ໃຫ້ເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນ�ອີກ;
ແລະເຮົາຈະຕຽມທາງໄວ້ກ່ອນເຈົ້າຖ້າ
ຫາກເຈົ້າຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ເຮົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາເຈົ້າຈະຖືກພາ

ໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະ
ເຈົ້າຈະຮູ້ວາ່ເຮາົເປັນຜູ້ນ�ເຈົ້າໄປ.
14ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ບອກໄວ້ອີກວ່າ:ຫລັງຈາກເຈົ້າໄປເຖິງ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາແລ້ວ,ເຈົ້າຈະຮູ້
ວ່າເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າ;
ແລະວາ່ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປດົປ່ອຍ
ເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມພິນາດ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຮົາພຣະເຈົ້າໄດ້ພາເຈົ້າອອກມາ
ຈາກແຜນ່ດິນເຢຣູຊາເລມັ.
15ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ພະຍາ

ຍາມຮກັສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊັກຊວນພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດ
ແລະພາກພຽນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເຄື່ອງມືຈາກແຮ່ທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລອມອອກຈາກຫນີ.
17ແລະເມື່ອພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຈະສ້າງ
ເຮືອຢູ່,ພວກເຂົາເລີ່ມຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ,
ໂດຍກ່າວວ່າ:ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເປັນ
ຄົນໂງ່,ມັນຄິດວ່າມັນຈະສ້າງເຮືອໄດ້;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນຄິດອີກວ່າມັນ
ສາມາດຂ້າມນ�ກວາ້ງໃຫຍ່ນີ້ໄປໄດ.້
18ແລະພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນັ້ນ,ແລະປາ
ຖະໜາທີ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກເພາະພວກເຂົາ
ບໍ່ເຊື່ອວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະສ້າງເຮອືໄດ້;ທັງ
ບໍ່ເຊື່ອອີກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສອນ
ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ.
19ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເລີ່ມເສົ້າສະຫລົດ
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ໃຈຢ່າງຍິ່ງເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະບັດນີ້ເມື່ອພວກ
ເຂາົເຫນັວ່າຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈຫລາຍພວກເຂົາກໍຍິນດີໃນໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂາົໄດ້ສະແດງ
ຄວາມປິຕິຍິນດີໃສ່ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກ່າວ
ວ່າ:ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເຈົ້າເຮັດເຮືອບໍ່ໄດ້,
ເພາະພວກເຮົາຮູ້ ວ່າເຈົ້າຕັດສິນໃຈບໍ່
ເປັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈະເຮດັວຽກງານໃຫຍ່
ເຊັ່ນນີ້ໃຫ້ສ�ເລັດບໍ່ໄດ້.
20ແລະເຈົ້າເປັນຄືກັນກັບບິດາຂອງ

ພວກເຮົາ,ຊຶ່ງຖືກພາໄປໂດຍຄວາມ
ຄິດຝັນອັນໂງ່ຈ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໃຈຂອງ
ເພິ່ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນນ�ພວກເຮົາ
ອອກມາຈາກແຜນ່ດິນເຢຣູຊາເລັມແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ເລື່ອນລອຍຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານມາຫລາຍປີແລ້ວ;ແລະ
ພວກຜູ້ຍິງຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດວຽກ
ໜັກໃນຂະນະທີ່ຖືພາ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ເກີດລູກໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ແລະໄດ້ອົດທົນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນອກ
ຈາກຄວາມຕາຍເທົ່າ ນັ້ນ; ແລ້ວຖ້າ
ພວກເຂົາຕາຍເສຍກ່ອນອອກຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມກໍຄົງເປັນການດີກວ່າທີ່ຈະຕ້ອງ
ມາທນົທຸກທໍລະມານເຊັ່ນນີ້.
21ຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລາຍປີຜ່ານມາທີ່ພວກ

ເຮົາ ໄດ້ ອົດທົນ ຢູ່ ໃນຖິ່ນ ແຫ້ງ ແລ້ງ
ກັນດານຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາຄວນ
ຈະຊື່ນຊມົຢູ່ກັບຊບັສົມບັດຂອງພວກເຮາົ
ແລະແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາ
ຄວນຈະມີຄວາມສກຸ.
22ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນ

ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມເປັນຄົນຊອບທ�;
ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮັກສາຂໍ້ກ�ນົດແລະ
ຄ�ພິພາກສາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ
ພຣະບັນຍັດທຸກປະການຂອງພຣະອົງ
ຕາມກົດຂອງໂມເຊ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາ
ຈຶ່ງຮູ້ ວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຊອບທ�;
ແລະພວກເຂົາຖືກຕັດສິນໂດຍບິດາຂອງ
ພວກເຮົາແລະພວກເຮົາອອກມາເພາະ
ພວກເຮົາເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງເພິ່ນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະນ້ອງຊາຍຂອງພວກເຮົາກໍ
ເປັນຄືກນັກັບເພິ່ນ.ແລະພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈົ່ມແລະຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານພວກ
ເຮາົໂດຍໃຊ້ພາສາຢາ່ງນີ້.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ພວກເຈົ້າເຊື່ອບໍ່ວ່າບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຜູ້ເປັນລູກຫລານ
ຂອງອິດສະຣາເອນຈະຖືກນ�ພາໄປໃຫ້
ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງຊາວເອຢິບບໍ່ໄດ້ຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າ?
24ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າ

ພວກເຂົາ ຈະຖືກ ນ�ໄປໃຫ້ ພົ້ນ ຈາກ
ຄວາມເປັນທາດບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າບໍ່ບັນຊາໂມເຊໃຫ້ນ�ພວກເຂົາ
ໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເປນັທາດ?
25ບັດນີ້ພວກເຈົ້າຮູ້ວາ່ລູກຫລານຂອງ

ອິດສະຣາເອນເຄີຍເປັນທາດມາແລ້ວ;
ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດ
ວຽກໜັກຊຶ່ງເປັນພາລະເຫລືອທີ່ຈະທົນ
ໄດ;້ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຈົ້າຮູ້ວາ່ພວກເຂາົຖືກ
ນ�ໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນທາດຍ່ອມ
ຕ້ອງເປັນການດີສ�ລບັພວກເຂົາ.

1ນີໄຟ17:20–2551
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1ນີໄຟ17:26–35 52

26ບັດນີ້ພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ບັນຊາໃຫ້ໂມເຊເຮັດວຽກທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ນັ້ນ;ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າດ້ວຍຄ�
ເວົ້າຂອງເພິ່ນນ�ໃນທະເລແດງຈຶ່ງແຍກ
ອອກໄປທາງນັ້ນທາງນີ້,ແລະພວກເຂົາ
ຈຶ່ງເດນີຜ່ານໄປໄດ້ເທິງແຜ່ນດິນແຫງ້.
27ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າຊາວເອຢິບຊຶ່ງ

ເປັນກອງທັບຂອງຟາຣາໂອໄດ້ຈົມຢູ່ໃນ
ນ�ທະເລແດງນັ້ນ.
28ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າພວກເຂົາ

ຖືກລ້ຽງດູດ້ວຍມານາຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
29ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ອີກ

ວ່າດ້ວຍຄ�ເວົ້າຂອງໂມເຊຕາມອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບເພິ່ນ,ເພິ່ນຕີຫີນ
ແລະນ�ໄດ້ໄຫລອອກມາເພື່ອລູກຫລານ
ອິດສະຣາເອນຈະໄດ້ດື່ມແກ້ຄວາມຫິວ
ກະຫາຍ.
30ແລະທັງທີ່ ພວກເຂົາຖືກນ�ໄປ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາຍັງ
ສະເດັດໄປທາງໜ້າພວກເຂົາໂດຍນ�
ພວກເຂົາໄປໃນຕອນກາງເວັນແລະ
ປະທານແສງສະຫວ່າງໃຫ້ພວກເຂົາໃນ
ຕອນກາງຄືນ,ແລະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຊຶ່ງຕາມແບບມະນຸດ
ຈະໄດ້ຮັບ,ພວກເຂົາຍັງເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງແລະເຮັດຈິດໃຈມືດມົນແລະ
ໝິ່ນປະໝາດໂມເຊແລະພຣະເຈົ້າອົງ
ທ່ຽງແທ້ແລະຊງົພຣະຊນົຢູ່.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາຕາມຄ�
ຂອງພຣະອົງແລະຕາມຄ�ຂອງພຣະອງົ

ໄດ້ນ�ພາພວກເຂົາແລະຕາມຄ�ຂອງ
ພຣະອົງໄດ້ກະທ�ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອ
ພວກເຂົາ;ແລະບໍ່ມີຫຍັງເປັນໄປນອກ
ຈາກຕາມຄ�ຂອງພຣະອງົ.
32ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາຂ້າມ

ແມ່ນ�ຢໍແດນແລ້ວພຣະອົງໄດ້ ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຍິ່ງໃຫຍ່ຈົນໄດ້ຂັບໄລ່ລູກ
ຫລານຂອງແຜ່ນດິນໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົນພວກນັ້ນກະຈັດກະຈາຍໄປສູ່ຄວາມ
ພນິາດ.
33ແລະບັດນີ້,ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າລູກ

ຫລານຂອງແຜ່ນດິນນີ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາຂັບໄລ່ໄປ,ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າ
ພວກເຂາົເປັນຄົນຊອບທ�?ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາ
ເວົ້າກັບພວກເຈົ້າວາ່,ບໍ່ເລີຍ.
34ພວກເຈົ້າຄດິບໍ່ວາ່ບນັພະບຸລຸດຂອງ

ພວກເຮົາຈະເປັນທີ່ໂປດປານຫລາຍ
ກວ່າພວກເຂົາຖ້າຫາກພວກເຂົາເປັນ
ຄົນຊອບທ�?ເຮົາກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,
ບໍ່ເລຍີ.
35ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖືວ່າເນື້ອ

ໜັງທັງຫລາຍເປັນອັນດຽວ;ຄົນທີ່ຊອບ
ທ�ຍ່ອມເປັນທີ່ໂປດປານຂອງພຣະເຈົ້າ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນພວກນີ້ປະຕິເສດຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຂໍ້ຄວາມ;ແລະພວກ
ເຂົາສຸກໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ບໍລິ ບູນ ແຫ່ງ ພຣະພິ ໂລດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢູ່ເໜືອພວກເຂົາແລ້ວ,ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບແຊ່ງແຜ່ນດິນສ�ລັບ
ພວກເຂົາແລະປະທານມັນໃຫ້ ແກ່
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮາົ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ສາບແຊ່ງມັນສ�ລັບພວກ
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ເຂົາຈນົເຖິງຄວາມພິນາດຂອງພວກເຂາົ,
ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານມັນໃຫ້ແກ່
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຈົນເຖິງການ
ມີອ�ນາດເໜອືກວາ່ມນັ.
36ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ້າງ

ໂລກເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ;ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ສ້າງລູກຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກ
ເຂາົຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງມນັ.
37ແລະພຣະອົງໄດ້ຍົກປະຊາຊາດທີ່

ຊອບທ�ຂຶ້ນແລະທ�ລາຍປະຊາຊາດ
ຂອງຄນົຊົ່ວ.
38ແລະພຣະອົງໄດ້ນ�ຄົນຊອບທ�

ໄປຫາແຜ່ນດິນທີ່ມຄ່ີາ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ທ�ລາຍຄົນຊົ່ວ,ແລະສາບແຊງ່ແຜນ່ດິນ
ສ�ລບັຄນົຊົ່ວເພື່ອເຫນັແກ່ພວກເຂົາ.
39ພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງຢູ່ສູງໃນສະ

ຫວັນ,ເພາະບ່ອນນັ້ນຄືພຣະທີ່ນັ່ງຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຄືທີ່ຮອງ
ພຣະບາດຂອງພຣະອງົ.
40ແລະພຣະອົງຮັກຜູ້ທີ່ຮັບຮູ້ພຣະອົງ

ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະອົງຮັກບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພຣະອົງເຮັດພັນທະສັນຍາໄວ້ກັບ
ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖງິແມນ່ກັບອບັ
ຣາຮາມ,ອີຊາກ,ແລະຢາໂຄບ;ແລະ
ພຣະອົງຈື່ຈ�ພັນທະສັນຍາທີ່ໄດ້ກະທ�
ໄວ້;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ນ�ພວກເຂົາ
ອອກຈາກແຜນ່ດິນເອຢິບ.
41ແລະພຣະອົງໄດ້ຕີສອນພວກເຂົາ

ດ້ວຍໄມ້ແສ້ຂອງພຣະອົງໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເພາະພວກເຂົາເຮັດໃຈ
ແຂງກະດ້າງເຖິງແມ່ນດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າ
ເຮັດຢູ່;ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕີສອນ

ພວກເຂົາເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ.ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງງູພິດບິນພົ່ນ
ໄຟລົງມາເທິງບັນດາພວກເຂົາ;ແລະ
ຫລັງຈາກຖືກງູຕອດແລ້ວພຣະອົງໄດ້
ຕຽມທາງໄວ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປົວ;ແລະວຽກທີ່ພວກເຂົາຕອ້ງ
ເຮັດຄືຫລຽວເບິ່ງ;ແລະເພາະຄວາມ
ລຽບຂອງທາງ,ຫລືຄວາມງ່າຍດາຍ
ຂອງມັນ,ຈຶ່ງມີຄົນຕາຍເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.
42ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຈແຂງ

ກະດ້າງເປັນບາງຄັ້ງ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ໝິ່ນປະໝາດໂມເຊກັບພຣະເຈົ້ານ�
ອີກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຈົ້າຍັງຮູ້
ວາ່ພວກເຂາົຖກືນ�ອອກມາຫາແຜນ່ດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາໂດຍອ�ນາດອັນຫາທີ່
ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະອົງ.
43ແລະບັດນີ້,ຫລັງຈາກເຫດການ

ທັງໝົດນີ້ແລ້ວ,ເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອ
ພວກເ ຂົາ ກັບເ ປັນຄົນຊົ່ວ ,  ແທ້ ຈິງ
ແລ້ວ,ເກືອບສຸກ;ແລະເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແຕ່
ທຸກວັນນີ້ພວກເຂົາໃກ້ຈະຖືກທ�ລາຍ
ແລ້ວ;ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າວັນນັ້ນຕ້ອງມາ
ເຖິງແນ່ນອນທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກ
ທ�ລາຍ,ນອກຈາກບໍ່ເທົ່າໃດຄົນຊຶ່ງຈະ
ຖືກນ�ໄປສູ່ການເປນັຊະເລີຍ.
44ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບັນຊາ

ບິດາຂອງເຮົາວ່າເພິ່ນຄວນອອກມາໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະຊາວຢິວກໍ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊີວິດຂອງເພິ່ນ
ນ�ອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຈົ້າກໍ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊີວິດຂອງເພິ່ນ
ເໝືອນກັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຈົ້າຈຶ່ງມີໃຈ
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ເປັນຄາດຕະກອນແລະພວກເຈົ້າກໍປຽບ
ເໝອືນດັ່ງຄົນພວກນັ້ນ.
45ພວກເຈົ້າວ່ອງໄວທີ່ສຸດໃນການເຮດັ

ຄວາມຊົ່ວແຕ່ຊັກຊ້າທີ່ຈະລະນຶກເຖິງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຈົ້າ.ພວກເຈົ້າໄດ້ເຫັນທູດແລ້ວ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຈົ້າ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະ
ອົງເປັນບາງຄັ້ງ;ແລະພຣະອົງໄດ້ຮັບ
ສັ່ງກັບພວກເຈົ້າດວ້ຍສຽງອັນເບົາໆ,ແຕ່
ພວກເຈົ້າມີໃຈແຂງເກີນກວ່າທີ່ຈະຮູ້ສຶກ,
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ສຶກໃນຄ�ຂອງພຣະອົງບໍ່
ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງຮັບສັ່ງກັບພວກ
ເຈົ້າດ້ວຍສຽງເໝອືນຟາ້ຮ້ອງຊຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ແຜ່ນດິນສັ່ນສະເທືອນເໝືອນກັບວ່າ
ຈະແຍກອອກຈາກກນັ.
46ແລະພວກເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າ ໂດຍ

ອ�ນາດແຫ່ງຄ�ອັນມີລິດເດດຂອງພຣະ
ອົງ,ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກສູນສິ້ນ
ໄປໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຈົ້າຮູ້
ວ່າໂດຍຄ�ຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ບ່ອນຫລຸບໂນນກາຍເປັນບ່ອນ
ຮາບພຽງໄດ້,ແລະເຮັດໃຫ້ບ່ອນຮາບ
ພຽງແຕກຄຸຄະໄດ້.ໂອ້,ແລ້ວດ້ວຍເຫດ
ໃດພວກເຈົ້າຈຶ່ງມີໃຈແຂງກະດ້າງເຊັ່ນ
ນັ້ນໄດ້?
47ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາສີກ

ຂາດດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດເພາະພວກ
ເຈົ້າ,ແລະໃຈຂອງເຮົາເຈັບປວດເພາະ
ເຮົາຢ້ານວ່າພວກເຈົ້າຈະຖືກປະຖິ້ມ
ຕະຫລອດໄປ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຮາ່ງກາຍຂອງເຮາົໝົດກ�ລງັ.

48ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ
ນີ້ແລ້ວພວກເຂົາກໍໃຈຮ້າຍໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າແລະປາຖະໜາທີ່ຈະໂຍນຂ້າພະ
ເຈົ້າລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງທະເລ;
ແລະເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າມາຫວັງທີ່ຈະ
ຈັບຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:ໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊງົລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່,
ເຮົາບັນຊາພວກເຈົ້າວາ່ຢາ່ໄດ້ແຕະຕ້ອງ
ເຮົາເປັນເດັດຂາດເພາະເຮົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າເຖິງຂະໜາດ
ເກືອບຈະໄໝ້ເນື້ອໜັງຂອງເຮົາແລະຜູ້
ໃດທີ່ເອົາມືມາແຕະຕ້ອງເຮົາຜູ້ນັ້ນຈະ
ຫ່ຽວແຫ້ງໄປຄືກັນກັບຕົ້ນອໍ້ແຫ້ງ;ແລະ
ຜູ້ນັ້ນຈະສູນສິ້ນໄປຕໍ່ອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າເພາະພຣະເຈົ້າຈະລງົທນັຜູ້ນັ້ນ.
49ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ
ບໍ່ໃຫ້ຈົ່ມໃຫ້ບິດາຂອງພວກເຂົາອກີຕໍ່ໄປ;
ທັງຈະບໍ່ປະຕິເສດວຽກງານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໃຫ້ເຮັດ,ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ສາ້ງເຮອືລ�ໜຶ່ງ.
50ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ

ເຂົາວ່າ:ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າບັນຊາຂ້າ
ພະເຈົ້າໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມຂ້າພະ
ເຈົ້າຍ່ອມເຮັດໄດ້ຖ້າຫາກພຣະອົງໄດ້
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເວົ້າກັບນ�ນີ້ວາ່ຈົ່ງ
ເປັນແຜ່ນດິນມັນກໍຈະເປັນແຜ່ນດິນ,
ແລະຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວແນວ
ໃດມນັຈະເປັນໄປຕາມນັ້ນ.
51ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າມີອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນັ້ນ,ແລະ
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ກະທ�ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຕໍ່ຫລາຍ
ຢ່າງໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ,ແລ້ວ
ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈະສອນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ສ້າງເຮອືລ�ໜຶ່ງບໍ່ໄດ້?
52ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງ
ກັບພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາອັບອາຍແລະໂຕ້
ຕອບຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ທັງບໍ່ກາ້ຈບັຂາ້ພະ
ເຈົ້າຫລືແຕະຕອ້ງຂ້າພະເຈົ້າດວ້ຍນິ້ວມື
ເລີຍ,ເຖິງແມ່ນເປັນເວລາຫລາຍມື້ແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ກ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນເພາະ
ຢ້ານວ່າຕົນຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປຕໍ່ໜ້າຂ້າພະ
ເຈົ້າ.ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າມີ
ອ�ນາດເຊັ່ນນັ້ນແລະກະທ�ກັບພວກ
ເຂາົດັ່ງນັ້ນ.
53ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຢຽດມືຊື່ ອອກໄປຫາພວກອ້າຍຂອງ
ເຈົ້າອີກ,ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ຫ່ຽວແຫ້ງ
ໄປຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າກ່າວດັ່ງນີ້,ແລະ
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະດຸ້ງຕື່ນ,
ແລະເຮາົຈະກະທ�ການນີ້ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮູ້ວາ່ເຮາົຄືພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າອົງເປນັ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
54ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢຽດມືອອກໄປຫາພວກ
ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງໄປຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົວ
ສັ່ນເຖິງແມ່ນເປັນດັ່ງຄ�ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຮບັສັ່ງໄວ້.
55ແລະບັດນີ້,ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ:

ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່ນອນວ່າພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບເຈົ້າ,ເພາະວ່າ
ພວກເຮົາຮູ້ ວ່າມັນເປັນອ�ນາດຂອງ
ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າທີ່ ເຮັດໃຫ້ ຕົວພວກ
ເຮົາສັ່ນ.ແລະພວກເຂົາຊຸດຕົວລົງ
ຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າແລະກ�ລັງຈະກາບ
ໄຫວ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຍອມ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ເຮົາ
ເປັນນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນເປັນນ້ອງຊາຍຂອງພວກເຈົ້າ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງນະມັດສະການພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າພຸ້ນ,
ແລະຈົ່ງນັບຖືບິດາມານດາຂອງພວກ
ເຈົ້າເພື່ອວັນເວລາຂອງພວກເຈົ້າຈະ
ຍືນຍົງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າຈະ
ປະທານໃຫ.້

ບົດທີ18

ເຮອືໄດ້ສ�ເລັດ—ການເກດີຂອງຢາໂຄບ
ແລະໂຢເຊັບໄດ້ເວົ້າເຖິງ—ຄອບຄົວ
ເລີ່ມອອກເດີນທາງໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ—ລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາ
ເອນແລະພວກເມຍຂອງພວກເຂົາ
ເຂົ້າຮ່ວມການສະນຸກສະໜານແລະກໍ່
ການກະບດົ—ນີໄຟຖືກມດັແລະເຮອືໄດ້
ຖືກພັດກັບຄືນດ້ວຍລົມພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງ
ແລະຫນ້າຢ້ານກົວ—ນີໄຟໄດ້ຮັບການ
ປົດປ່ອຍແລະໂດຍການອະທິຖານ
ຂອງເພິ່ນລົມພາຍຸໄດ້ຢຸດລົງ—ຜູ້ຄົນມາ
ເຖິງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.ປະມານ
591–589ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ນີໄຟ17:52–5555
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1ນີໄຟ18:1–10 56

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ນະມັດສະການພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະໄດ້ອອກໄປກັບຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກດ້ວຍຝີມືອັນ
ແປກປະຫລາດ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າເຫນັບາງຄັ້ງວາ່
ຄວນສ່ຽນໄມ້ວິທີໃດເພື່ອຈະສາ້ງເຮອືໄດ້.
2ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ

ໄມ້ຕາມວິທີທີ່ມະນຸດຮຽນຮູ້ກັນ,ທັງບໍ່ໄດ້
ສ້າງເຮອືຕາມວທີິຂອງມະນຸດ,ແຕ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ສ້າງເຮືອຕາມວິທີທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ສະແດງແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ
ຈຶ່ງບໍ່ເປັນໄປຕາມວທິີຂອງມະນຸດ.
3ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງ

ພູເລື້ອຍໆເພື່ອອະທິຖານຫາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງສະແດງ
ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລງັ

ຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເຮືອສ�ເລັດ
ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຫນັວາ່ມນັ
ດີຫລາຍແລະຝີມືຂອງການສ້າງນັ້ນດີ
ເລດີ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂາົຈຶ່ງຖອ່ມຕົວລົງຕໍ່
ພຣະພກັຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ວ່າພວກເຮົາຄວນ
ລຸກຂຶ້ນແລະລົງໄປໃນເຮອື.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ວັນຮຸ່ງຂຶ້ນ,ຫລັງຈາກພວກເຮົາຕຽມ
ເຄື່ອງຂອງທັງໝົດ,ມີໝາກໄມ້ແລະ
ຊີ້ນຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະ
ນ�ເຜິ້ງເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍກັບ

ສະບຽງອາຫານຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ບັນຊາພວກເຮົາໄວ້,ພວກເຮົາໄດ້ລົງໄປ
ໃນເຮືອພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງບັນທຸກຂອງ
ພວກເຮົາທຸກຢ່າງ,ແລະເມັດພືດຂອງ
ພວກເຮາົ,ແລະເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆທີ່ພວກ
ເຮົານ�ມາ,ແຕ່ລະຄົນຕາມອາຍຸຂອງ
ຕົນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາທຸກຄົນຈຶ່ງໄດ້ລົງ
ໄປໃນເຮືອພ້ອມທັງເມຍຂອງພວກເຮົາ
ແລະລູກຂອງພວກເຮາົ.
7ແລະບັດນີ້,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ມີລູກຕື່ມອີກສອງຄົນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ;ຜູ້ເປັນອ້າຍມີຊື່ວ່າຢາໂຄບ
ແລະຜູ້ເປນັນ້ອງມີຊື່ວາ່ໂຢເຊບັ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ

ຈາກພວກເຮົາທຸກຄົນລົງໄປໃນເຮືອ,
ແລະໄດ້ເອົາສະບຽງອາຫານແລະສິ່ງ
ຂອງຊຶ່ງພວກເຮົາຖືກບັນຊາໃຫ້ເອົາໄປ
ນ�ແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ອອກທະເລແລະ
ຖືກພດັໄປດ້ວຍລມົໄປຫາແຜນ່ດິນແຫງ່
ຄ�ສັນຍາ.
9ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາຖືກພັດ

ໄປດ້ວຍລົມເປັນເວລາຫລາຍມື້,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ພວກລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນກັບ
ເມຍຂອງພວກເຂົາເລີ່ມຫາຄວາມມ່ວນ
ຊື່ນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາເລີ່ມເຕັ້ນລ�,ແລະຮ້ອງເພງ,ແລະ
ເວົ້າຄ�ຫຍາບຄາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນ
ເຖງິຂັ້ນລືມໄປວ່າໂດຍອ�ນາດອັນໃດທີ່
ນ�ພວກເຂາົມາເຖິງບ່ອນນີ້;ແທ້ຈງິແລວ້,
ພວກເຂົາລື້ນເລີງຈົນສະແດງຄວາມ
ຫຍາບຄາຍຫລາຍຂຶ້ນ.
10ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເລີ່ມຢ້ານ
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ກົວຢ່າງໜັກເພາະຢ້ານວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະພຣະພິໂລດໃຫ້ພວກເຮົາ,ແລະ
ລົງທັນພວກເຮົາເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຮົາຈົນວ່າພວກເຮົາຖືກກືນ
ລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງທະເລ;ດັ່ງນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຈຶ່ງເລີ່ມເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ດ້ວຍສະຕິສ�ປະສນັຍະຫລາຍຢ່າງ;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໃຈຮາ້ຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍກ່າວວ່າ:ພວກເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ນ້ອງ
ຊາຍຂອງພວກເຮົາມາເປັນຜູ້ປົກຄອງ
ພວກເຮາົຢາ່ງເດັດຂາດ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເລມັນກັບເລມູເອນໄດ້ຈັບຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະໄດ້ມັດຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ດ້ວຍເຊືອກ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຮຸນແຮງຕໍ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຫລາຍຢ່າງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຮັດໄປເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ສະແດງ
ອ�ນາດແລະລິດເດດຂອງພຣະອົງໃຫ້
ປະກົດຕາມພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບ
ສັ່ງໄວ້ກຽ່ວກັບຄນົຊົ່ວ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ມດັຂ້າພະເຈົ້າເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເໜັງຕີງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ
ເຂັມທິດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕຽມໄວ້ໃຫ້ກໍ
ຢຸດເຮດັວຽກ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະແລ່ນ

ເຮືອໄປທາງໃດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເມື່ອ
ເກີດລມົພາຍຸໃຫຍ່,ແທ້ຈງິແລວ້,ເປັນລົມ
ພາຍຸຮ້າຍແຮງແລະໜ້າຢ້ານກົວແລ້ວ
ພວກເຮົາກໍຖືກພັດກັບຄືນໄປເທິງແຜ່ນ
ນ�ເປັນເວລາສາມມື້;ແລະພວກເຂົາ
ເລີ່ມຕົກໃຈຢ່າງໜັກຢ້ານວ່າພວກເຂົາ

ຈະຈົມນ�ໃນທະເລ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ພວກເຂາົກໍຍງັບໍ່ປ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໄປ.
14ແລະໃນມື້ທີສີ່ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ຖືກ

ພດັກັບຄືນໄປນັ້ນ,ລົມພາຍຸເລີ່ມຮນຸແຮງ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາເກືອບຖືກກືນລົງໄປໃນຄວາມ
ເລິກຂອງທະເລແລະຫລັງຈາກພວກ
ເຮົາ ຖືກພັດ ກັບ ຄືນໄປເທິງ ແຜ່ນນ�
ເປັນເວລາສີ່ມື້,ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເລີ່ມເຫັນວ່າການພິພາກສາຂອງ
ພຣະເຈົ້າເກີດກັບພວກເຂົາແລ້ວ,ແລະ
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະ
ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງມາຫາຂ້າພະ
ເຈົ້າແລະແກ້ເຊືອກທີ່ມັດມືຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອອກແລະຈົ່ງເບິ່ງມັນບວບຊ�ຢ່າງ
ໜັກແລະຂໍ້ຂາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍບວບ
ຊ�ຫລາຍຄືກັນແລະຄວາມເຈັບປວດກໍ
ທະວີຂຶ້ນ.
16ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຫລຽວຫາພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັນລະເສີນພຣະອົງ
ຕະຫລອດວັນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ຈົ່ມໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພາະຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ.
17ບັດນີ້ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າລີໄຮໄດ້

ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງກັບພວກເຂົາແລະກັບ
ລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນນ�ອີກ;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າຂູ່ເຂັນຫລາຍ
ຢ່າງກັບຄົນທີ່ເຂົ້າຂ້າງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ບິດາມານດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸແກ່
ແລ້ວແລະໂດຍທີ່ທົນຕໍ່ຄວາມໂສກ

1ນີໄຟ18:11–1757
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ເສົ້າຫລາຍບໍ່ໄດ້ເພາະລູກໆຂອງພວກ
ເພິ່ນ,ພວກເພິ່ນຈຶ່ງລົ້ມປ່ວຍລົງ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົນເຖິງແມ່ນແຕ່ຕ້ອງນອນຢູ່
ເທງິຕຽງ.
18ເພາະຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມ

ເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງແລະເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກເພິ່ນ
ເກືອບຈະຖືກພາໄປເຖິງແມ່ນຖືກພາໄປ
ເພື່ອເຝົ້າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເພິ່ນ;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ຜົມສີເທົາຂອງພວກເພິ່ນແທບຈະ
ຖືກນ�ລົງມາວາງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນດິນ;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຈະຖືກໂຍນລົງຫລຸມສົບ
ໃນນ�ເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈນັ້ນ.
19ແລະຢາໂຄບກັບໂຢເຊັບອີກ,ໂດຍ

ທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ຍ່ອມຕ້ອງການ
ບ�ລຸງລ້ຽງດູຢ່າງດີຈຶ່ງໂສກເສົ້າເພາະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງແມ່ຂອງພວກ
ເຂາົ;ແລະທັງເມຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າພອ້ມ
ທັງນ�ຕາແລະການອະທິຖານແລະ
ທັງລູກໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ໃຈຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າອ່ອນ
ລົງແລະປ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າເລຍີ.
20ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດອີກແລ້ວນອກຈາກ

ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຂູ່ເຂັນພວກ
ເຂົາດ້ວຍຄວາມພິນາດທີ່ເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງ
ພວກເຂົາອ່ອນລົງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອພວກ
ເຂົາເຫັນວ່າພວກເຂົາເກືອບຈະຖືກກືນ
ລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງທະເລ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງກັບໃຈຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດລົງໄປ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປ່ອຍຕົວ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ປ່ອຍຕົວຂ້າພະ
ເຈົ້າແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາ
ເຂັມທິດມາແລະມັນກໍໄດ້ເຮດັວຽກຕາມ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາໃຫ້ເຮັດ;ແລະ
ເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ອະທຖິານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຫລັງຈາກ
ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານແລ້ວ,ລົມພາຍຸກໍ
ຢຸດລົງແລະມີຄວາມສະຫງບົຄືນອີກ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີ ໄຟໄດ້ ນ�ເຮືອໄປເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະແລ່ນໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນເຮືອໄປ
ເປັນເວລາຫລາຍມື້ພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະພວກ
ເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປໃນແຜ່ນດິນນັ້ນແລະໄດ້
ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນ,ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ໃສ່ຊື່ໃຫ້ມັນວ່າແຜ່ນດິນ
ແຫງ່ຄ�ສັນຍາ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມໄຖດິນ,ແລະພວກເຮາົ
ໄດ້ເລີ່ມປູກເມັດພືດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາໄດ້ປູກເມັດພືດທັງໝົດ,ຊຶ່ງພວກ
ເຮົານ�ມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມລົງ
ໃນດິນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ມັນໄດ້ງອກງາມຢ່າງຍິ່ງ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຮາົຈຶ່ງໄດ້ຮບັພອນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເຮົາເດີນທາງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ,ພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າມີ
ສັດທຸກຊະນິດຢູ່ໃນປ່າໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ,ທັງງົວແມ່ແລະງົວເຖິກ,ລາ
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ແລະມ້າ,ແພະບ້ານແລະແພະປ່າ,
ແລະສັດປ່າທຸກຊະນິດທີ່ມະນຸດຈະໃຊ້
ໄດ້.ແລະພວກເຮົາໄດ້ພົບແຮ່ທາດທຸກ
ຊະນິດ,ທັງຄ�,ແລະເງິນ,ແລະທອງ
ແດງ.

ບົດທີ19

ນີໄຟເຮັດແຜ່ນຈາລຶກດ້ວຍໂລຫະແລະ
ຂຽນປະຫວັດສາດຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ—
ພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນຈະສະເດດັ
ມາໃນຫົກຮ້ອຍປີນັບແຕ່ລີໄຮໜີຈາກ
ເຢຣູຊາເລັມ—ນີໄຟບອກເຖິງຄວາມທຸກ
ເວດທະນາແລະການຄຶງເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ—ຊາວຢິວຈະຖືກກຽດຊງັແລະຈະ
ກະຈັດກະຈາຍໄປຈົນເຖິງຍຸກສຸດທ້າຍ,
ເມື່ອເວລາທີ່ພວກເຂົາຈະກັບຄືນມາຫາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ປະມານ588–570ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ,
ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດແຜ່ນຈາລຶກ
ດ້ວຍໂລຫະເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຈາລຶກ
ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ໃນນັ້ນ.ແລະໃນແຜ່ນຈາລຶກທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮດັຂຶ້ນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ
ຈາລຶກເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະການເດີນທາງຂອງ
ພວກເຮາົໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານແລະ
ຄ�ທ�ນາຍຂອງບິດາຂອງຂາ້ພະເຈົ້ານ�
ອີກ;ແລະຄ�ທ�ນາຍຫລາຍຢ່າງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນ
ນັ້ນນ�ອກີ.

2ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກໃນເວລາທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເຮດັມນັຂຶ້ນວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮບັບັນຊາຈາກພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໃຫ້ເຮດັ
ແຜນ່ຈາລກຶເຫລົ່ານີ້;ດັ່ງນັ້ນ,ບັນທຶກຂອງ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະລ�ດັບການ
ສບືເຊື້ອສາຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນ
ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການກະທ�ຂອງ
ພວກເຮົາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຈຶ່ງມີ
ຈາລກຶໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລັ້ມທ�ອິດທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງນັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງທີ່
ເປນັຄວາມຈງິທີ່ເກດີຂຶ້ນກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າ
ເຮດັແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງມີກ່າວໄວ້ສະ
ເພາະໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລັ້ມທ�ອິດ.
3ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ

ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຕາມພຣະບັນຍັດ
ແລວ້,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຮບັພຣະບັນຍັດ
ວ່າການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແລະ
ຄ�ທ�ນາຍຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະມີຄ່າ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະຖືກຂຽນໄວ້ໃນແຜນ່
ຈາລຶກນີ້;ແລະສິ່ງທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ຈະໄດ້
ຮັບການຮັກສາໄວ້ເພື່ອເປັນຄ�ສອນ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນນີ້,ແລະເພື່ອຈດຸປະສົງ
ອັນສະຫລາດອື່ນໆອີກທີ່ຈຸດປະສົງນັ້ນ
ເປນັທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
4ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຮັດ

ບັນທຶກອັນໜຶ່ງໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກອື່ນໆ
ຊຶ່ງໃຫ້ເລື່ອງລາວຫລືຊຶ່ງໃຫ້ເລື່ອງລາວ
ສ່ວນຫລາຍກ່ຽວກັບສົງຄາມແລະການ
ຂັດແຍ້ງແລະຄວາມພິນາດຂອງຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ເຮັດການນີ້ແລະສັ່ງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າວາ່ພວກເຂາົຄວນເຮດັແນວໃດຫລັງ
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ຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈາກໄປແລ້ວແລະວ່າ
ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກມອບໃຫ້ຄົນ
ລຸ້ນໜຶ່ງຕໍ່ໃຫ້ຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງຫລືຈາກ
ສາດສະດາຜູ້ໜຶ່ງຕໍ່ໃຫ້ສາດສະດາອີກຜູ້
ໜຶ່ງຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດເພີ່ມ
ເຕມີຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
5ແລະເລື່ອງລາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວ

ກັບການເຮັດແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຈະມີ
ກ່າວຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ;ແລະແລ້ວຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າດ�ເນີນການຕາມທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າມາ;ແລະການນີ້ຂາ້ພະເຈົ້າເຮດັ
ເພື່ອສິ່ງທີ່ສັກສິດຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາ
ໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
6ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່

ໄດ້ຂຽນອັນໃດໃນແຜ່ນຈາລຶກນີ້ນອກ
ຈາກເລື່ອງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ມັນ
ສັກສດິ.ແລະບັດນີ້,ຖາ້ຫາກຂາ້ພະເຈົ້າ
ເຮັດຜິດໄປແມ່ນແຕ່ຄົນແຕ່ກ່ອນກໍຍັງ
ໄດ້ເຮັດຜິດໄປ;ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ແກ້ຕົວ
ໃຫ້ຕົນເອງວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ອື່ນ,
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແກ້ຕົວວາ່ມັນເປັນເພາະ
ຄວາມອ່ອນແອທີ່ມີຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າອັນ
ເປັນເລື່ອງຂອງເນື້ອໜງັ.
7ເພາະສິ່ງທີ່ບາງຄົນຖືວ່າມີຄຸນຄ່າ

ທີ່ສຸດຕໍ່ຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ,
ບາງຄົນຈະຖືວ່າບໍ່ມີຄຸນຄ່າແລະຢຽບ
ຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງຕົນ.ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເຖິງ
ແມ່ນພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນອົງ
ນີ້ຍັງຖືກມະນຸດຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງ
ເຂົາ;ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້
ຕີນຂອງເຂາົແຕ່ຂາ້ພະເຈົ້າຈະເວົ້າດ້ວຍ
ຄ�ເວົ້າອື່ນຄື—ເຂົາຖືວ່າພຣະອົງບໍ່ມີ

ຄຸນຄ່າແລະບໍ່ຟງັສຽງແນະນ�ຂອງພຣະ
ອົງແຕ່ຢ່າງໃດ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງຈະສະເດັດມາ

ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດໃນຫົກຮ້ອຍປີນັບ
ແຕ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໜີຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ.
9ແລະເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ

ມະນຸດໂລກ,ເຂົາຈະຕັດສິນພຣະອົງ
ວ່າບໍ່ມີຄ່າ;ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງຂ້ຽນພຣະອົງ
ແລະພຣະອົງໄດ້ທົນແລະເຂົາຕີພຣະ
ອົງແລະພຣະອົງໄດ້ທົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຂົາຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່ພຣະອົງແລະພຣະ
ອົງໄດ້ທົນ,ເພາະຄວາມກະລຸນາຮັກ
ຫອມຂອງພຣະອງົແລະຄວາມອົດກັ້ນທີ່
ພຣະອົງມີຕໍ່ລູກຫລານມະນດຸ.
10ແລະພຣະເຈົ້າຂອງບັນພະບຸລຸດ

ຂອງພວກເຮົາຜູ້ຖືກນ�ພາອອກຈາກ
ເອຢິບຈາກການເປັນທາດແລະໄດ້ຮັບ
ການປົກປັກຮັກສາຈາກພຣະອົງໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະ
ເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,ແລະຂອງອີຊາກ,
ແລະພຣະເຈົ້າຂອງຢາໂຄບໄດ້ຍອມຕວົ
ຂອງພຣະອົງເອງຢ່າງມະນຸດໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນ
ກ�ມືຂອງຄົນຊົ່ວຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດ,
ແລະຖືກຍກົຂຶ້ນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຊີໂນກ,
ແລະຖກືຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນຕາມຄ�
ເວົ້າຂອງນີອ�,ແລະຖືກຝັງໄວ້ໃນອບຸໂມງ
ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຊີນັດ,ຊຶ່ງເພິ່ນເວົ້າກ່ຽວ
ກັບສາມມື້ແຫ່ງຄວາມມືດຊຶ່ງຈະເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍຂອງການສິ້ນພຣະຊນົໃຫ້ຄົນ
ທີ່ຢູ່ຕາມເກາະໃນທະເລຮູ້ຈັກ,ໂດຍສະ
ເພາະໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນຫລາຍກວາ່ຄົນອື່ນໆ.
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11ເພາະສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ດັ່ງ
ນີ້:ຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະເດັດມາ
ຢ້ຽມຢາມເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງ
ໝົດຢ່າງແນ່ນອນໃນມື້ນັ້ນ,ອາດຈະ
ເປັນໂດຍສຸລະສຽງຂອງພຣະອົງເພາະ
ຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາອັນນ�
ມາຊຶ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີແລະຄວາມລອດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄົນ
ອື່ນໆດ້ວຍຟ້າຮ້ອງແລະຟ້າຜ່າແຫ່ງ
ອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,ດ້ວຍພາຍຸຮ້າຍ,
ດ້ວຍໄຟ,ແລະດ້ວຍຄວັນ,ແລະດ້ວຍ
ອາຍແຫງ່ຄວາມມືດແລະດວ້ຍແຜນ່ດິນ
ແຍກອອກຈາກກັນພອ້ມທັງພູເຂາົຊຶ່ງຈະ
ຖືກຍົກອອກໄປ.
12ແລະສາດສະດາຊີນັດໄດ້ເວົ້າໄວ້

ວ່າເລື່ອງທັງໝົດນີ້ຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ແນ່ນອນ.ແລະຫີນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ຈະຕ້ອງແຍກອອກ;ແລະຍ້ອນສຽງຄວນ
ຄາງຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ກະສັດຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຂອງເກາະໃນທະເລຈະຖືກ
ພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຮອ້ງ
ອອກມາວ່າ:ພຣະເຈົ້າແຫ່ງທ�ມະຊາດ
ຮບັທກຸເວດທະນາ.
13ແລະສ�ລັບຄົນທີ່ຢູ່ ໃນເຢຣູ ຊາ

ເລັມ,ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ,ພວກ
ເຂົາຈະຖືກຄົນທັງປວງຂ້ຽນຕີເພາະ
ພວກເຂົາຄຶງພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາ
ເອນໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະຫັນໃຈ
ຂອງພວກເຂົາໄປປະຕິເສດເຄື່ອງໝາຍ
ແລະການແປກປະຫລາດແລະອ�
ນາດແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າ
ແຫ່ງອິດສະຣາເອນ.
14ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວາ່ແລະເປັນ

ຍ້ອນພວກເຂົາຫັນໃຈໄປແລະດູໝິ່ນ
ພຣະຜູ້ບໍລສຸິດຂອງອິດສະຣາເອນ,ພວກ
ເຂາົຈະແຊະໆຊ�ໆໄປໃນເນື້ອໜງັ,ແລະ
ຕາຍ,ແລະກັບເປັນຜູ້ຖືກຕິສິນນິນທາ,
ແລະຖກືກຽດຊງັຢູ່ໃນບັນດາປະຊາຊາດ
ທັງປວງ.
15ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສາດສະດາຍັງ

ໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ,ເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງເມື່ອ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ຫັນໃຈຂອງພວກເຂົາ
ມາຕໍ່ຕ້ານພຣະຜູ້ ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນອີກຕໍ່ໄປ,ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈະ
ລະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງ
ໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາ.
16ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈະ

ລະນກຶເຖິງເກາະໃນທະເລ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,ເຮົາຈະເຕົ້າ
ໂຮມແລະທຸກຄົນທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນຈະມາເຕົ້າໂຮມກັນຈາກສີ່
ສ່ວນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຕາມຄ�ເວົ້າ
ຂອງສາດສະດາຊີນັດ.
17ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ

ໂລກຈະເຫັນຄວາມລອດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າທຸກ
ປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,
ແລະທຸກຜູ້ຄນົທັງປວງຈະໄດ້ຮບັພອນ.
18ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີ ໄຟໄດ້ ຂຽນ

ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເຖິງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເພື່ອບາງທີຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊັກຊວນ
ພວກເຂົາໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
19ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກ່ຽວ

ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທຸກຄົນ,ຖ້າ

1ນີໄຟ19:11–1961
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ເປັນໄປວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້.
20ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ

ວຽກທາງວິນຍານເພື່ອຜູ້ ທີ່ ຢູ່ ໃນເຢຣູ
ຊາເລັມຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອິດເມື່ອຍ
ຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າອ່ອນເພຍໄປໝົດ,
ເພາະຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ເມດຕາ
ທີ່ຈະສະແດງແກ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້
ສະແດງແກ່ສາດສະດາໃນສະໄໝກ່ອນ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະຕາຍເໝອືນກນັ.
21ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງເລື່ອງທັງ

ໝົດທີ່ກ່ຽວກັບພວກເຂົາແກ່ສາດສະດາ
ໃນສະໄໝກອ່ນໂດຍແນ່ແທ;້ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ສະແດງແກ່ສາດສະດາຫລາຍ
ທ່ານກ່ຽວກັບພວກເຮົານ�ອີກ;ດັ່ງນັ້ນ,
ຈຶ່ງເປັນການຈ�ເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້
ກ່ຽວກັບພວກເຂົາເພາະມນັມີຂຽນໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ.
22ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ສອນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ໃຫ້ແກ່ພວກອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ອ່ານຫລາຍເລື່ອງທີ່ມີຈາລຶກໄວ້ຢູ່
ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການກະທ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກັບຜູ້ຄົນສະໄໝກອ່ນໃນ
ແຜ່ນດິນອື່ນໆ.
23ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຫລາຍ

ເລື່ອງຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືໂມເຊໃຫ້
ພວກເຂົາຟັງເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊັກ
ຊວນໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອຢ່າງເຕັມທີ່ໃນ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂາົ,

ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ອ່ານເລື່ອງທີ່ມີຂຽນໄວ້
ໂດຍສາດສະດາເອຊາຢາໃຫ້ພວກເຂົາ
ຟັງ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບພຣະ
ຄ�ພີທັງໝົດກັບຕົວພວກເຮົາ,ເພື່ອມັນ
ຈະໄດ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດແລະເປັນການ
ຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮາົ.
24ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ ເວົ້າກັບ

ພວກເຂົາມີຄວາມວ່າ:ພວກເຈົ້າຈົ່ງຟັງ
ຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາເພາະພວກ
ເຈົ້າ ເ ປັນສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ ເຫລືອຢູ່ ຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ຜູ້ເປັນກິ່ງງ່າ
ທີ່ແຕກຫັກອອກມາ;ພວກເຈົ້າຈົ່ງຟັງຄ�
ເວົ້າຂອງສາດສະດາທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ກ່ຽວ
ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທຸກຄົນ,
ແລະຈົ່ງປຽບທຽບຂໍ້ຄວາມນັ້ນກັບຕົວ
ຂອງພວກເຈົ້າເອງ,ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະມີ
ຄວາມຫວັງເຊັ່ນດຽວກັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຈົ້າຊຶ່ງພວກເຈົ້າໄດ້ແຕກອອກ
ມາຈາກພວກເຂົາ;ເພາະສາດສະດາໄດ້
ຂຽນໄວ້ແນວນັ້ນ.

ບົດທີ20

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປີດເຜີຍພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອົງແກ່ອິດສະຣາເອນ—ອິດ
ສະຣາເອນຈະອອກໄປຈາກບາບີໂລນ
ແລະຖືກເລືອກໃນເຕົາໄຟແຫ່ງຄວາມ
ທຸກທໍລະມານ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ
48.ປະມານ588–570ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງຟັງຂໍ້ຄວາມນີ້ເຖີດ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍ
ຂອງຢາໂຄບ,ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນໃນນາມຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະຜູ້ທີ່
ອອກມາຈາກນ�ແຫ່ງຢູດາຫລືອອກມາ
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ຈາກນ�ແຫ່ງການບັບຕິສະມາ,ຜູ້ທີ່ໄດ້
ສາບານໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະເວົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະ
ຣາເອນ,ແຕ່ເຂົາຍັງບໍ່ສາມາດສາບານ
ດ້ວຍຄວາມຈິງຫລືຄວາມຊອບທ�
ເທື່ອ.
2ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຂາົຂະໜານນາ

ມຕົນເອງຕາມເມືອງສັກສິດ,ແຕ່ເຂົາບໍ່
ໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າຂອງ
ອິດສະຣາເອນ,ຜູ້ເປັນຈອມໂຍທາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືຈອມ
ໂຍທາ.
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງລາວແຕ່ກ່ອນນັ້ນເຮາົ

ປະກາດແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລະມັນອອກ
ມາຈາກປາກຂອງເຮົາແລ້ວ,ແລະເຮົາ
ໄດ້ສະແດງແລວ້ແກ່ເຂາົ.ເຮາົໄດ້ສະແດງ
ແກ່ເຂົາໂດຍທນັທີ.
4ແລະເຮົາໄດ້ເຮັດເພາະເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ

ເຈົ້າເປັນຄົນດື້ດາ້ນແລະຄໍຂອງເຈົ້າແຂງ
ເໝືອນເຫລັກ,ແລະໜ້າຂອງເຈົ້າເປັນ
ທອງເຫລືອງ;
5ແລະເຮົາປະກາດແກ່ເຈົ້າແລ້ວຕັ້ງແຕ່

ຕົ້ນວາ່ເຮາົໄດ້ສະແດງມັນກ່ອນເຫດການ
ຈະເກີດຂຶ້ນແລະເຮາົໄດ້ສະແດງມັນແກ່
ເຈົ້າເພາະຢ້ານເຈົ້າເວົ້າວ່າ—ຮູບບູຊາ
ຂອງເຮົາໄດ້ເຮັດຂຶ້ນມາແລະຮູບຄວັດ
ສະຫລັກຂອງເຮົາແລະຮູບລໍ່ຂອງເຮົາ
ໄດ້ບັນຊາມັນຂຶ້ນມາ.
6ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນເລື່ອງທັງ

ໝົດນີ້ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ປະກາດມັນບໍ?
ແລະຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້ໄປເຮົາຈະເລົ່າສິ່ງ
ໃໝ່ໆໃຫ້ເຈົ້າຟັງ,ເປັນສິ່ງທີ່ປິດຊ້ອນໄວ້
ຊຶ່ງເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກອ່ນ.

7ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່,ບໍ່ແມ່ນດົນ
ມາແລວ້,ກ່ອນມື້ນີ້ເຈົ້າບໍ່ເຄຍີໄດ້ຍິນກ່ຽວ
ກັບມັນຢ້ານວາ່ເຈົ້າຈະເວົ້າວາ່—ຈົ່ງເບິ່ງ
ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແລ້ວ.
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນມັນດອກ;

ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເຈົ້າບໍ່ຮູຈັ້ກມັນດອກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ນັບແຕ່ເວລານັ້ນຫູຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເປີດ;ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະກະທ�ການ
ທໍລະຍົດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແລະຖືກເອີ້ນ
ວາ່ຜູ້ລະເມດີຕັ້ງແຕ່ໃນທ້ອງແມ.່
9ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເພາະເຫັນແກ່

ຊື່ຂອງເຮົາເຮົາຈຶ່ງອົດກັ້ນພຣະພິໂລດ
ໄວ້,ແລະເພາະເຫັນແກ່ຄວາມສັນລະ
ເສີນຂອງເຮົາ,ເຮົາຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕັດ
ເຈົ້າອອກໄປ.
10ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຫລໍ່ຫລອມເຈົ້າ,

ເຮາົເລືອກເຈົ້າໃນເຕົາໄຟແຫງ່ຄວາມທກຸ
ທໍລະມານ.
11ເພື່ອເຫັນແກ່ເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,

ເພື່ອເຫັນແກ່ເຮົາ,ເຮົາຈະທ�ການນີ້,
ເພາະວ່າເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຊື່ຂອງເຮົາມີ
ມົນທິນ,ແລະເຮົາຈະບໍ່ສະລະລັດສະໝີ
ພາບຂອງເຮາົໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ.
12ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຮົາ,ໂອ້ຢາໂຄບ,ແລະ

ອິດສະຣາເອນ,ຜູ້ທີ່ເຮົາເອີ້ນແລ້ວເຮົາ
ກໍຄືເຂົາ;ເຮົາເປັນຜູ້ທ�ອິດແລະເປັນຜູ້
ສຸດທ້າຍນັ້ນ.
13  ມື ຂອງເຮົາ ວາງ ພື້ນຖານຂອງ

ແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະມືຂວາຂອງເຮົາ
ຄບືເຖິງສະຫວັນ.ເຮົາເອີ້ນມັນແລະມັນ
ພາກນັລຸກຂຶ້ນ.
14ທາ່ນທັງຫລາຍຈົ່ງຊມຸນຸມກນັ,ແລະ

ຟັງ;ຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກນັ້ນທີ່ປະກາດ

1ນີໄຟ20:1–1463
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1ນີໄຟ20:15–21:1 64

ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກເຂົາ?ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຮັກຜູ້ນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວແລະ
ຜູ້ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງທີ່
ພວກເຂົາປະກາດສ�ເລັດ;ແລະພຣະ
ອົງຈະເຮັດກັບບາບີໂລນຕາມພຣະໄທ
ຂອງພຣະອົງແລະແຂນຂອງພຣະອົງ
ຈະມາຢູ່ເທິງຊາວຄັນເດອາ.
15ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວອີກວ່າ;ເຮົາ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາໄດ້
ກ່າວໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາໄດ້ເອີ້ນເຂົາ
ໃຫ້ມາປະກາດ,ເຮົາພາເຂົາມາ,ແລະ
ເຂາົຈະເຮດັທາງຂອງເຂາົໃຫ້ຈະເລີນ.
16ຈົ່ງເຂົ້າມາໃກ້ເຮາົ;ເຮາົບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃນ

ທີ່ລີ້ລັບ;ນັບແຕ່ຕົ້ນມານັບແຕ່ເວລາທີ່ມີ
ປະກາດເຮາົກໍເວົ້າແລ້ວແລະອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ອົງໄດ້ສົ່ງເຮາົມາ.
17ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ໄຖ່

ຂອງເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ບໍລສິດຸຂອງອດິສະ
ຣາເອນກ່າວໄວ;້ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາສົ່ງເຂົາໄປ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,
ຜູ້ສອນເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຜູນ້�ພາ
ເຈົ້າໄປຕາມທາງທີ່ຄວນເຮດັດັ່ງນັ້ນ.
18ໂອ້ຖ້າເຈົ້າຟັງບັນຍັດຂອງເຮົາ

ເມື່ອນັ້ນຄວາມສັນຕິຂອງເຈົ້າຈະເປັນດັ່ງ
ແມ່ນ�—ແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງເຈົ້າ
ຈະເປັນດັ່ງຄື້ນໃນທະເລ.
19ແລະລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະເປັນ

ດັ່ງດິນຊາຍ;ແລະລູກຜູ້ອອກຈາກອຸ
ທອນຂອງເຈົ້າກໍຈະເປັນເໝືອນດັ່ງເມັດ
ຊາຍ;ຊື່ຂອງເຂົາຈະບໍ່ຖືກຕັດອອກຫລື
ຖືກທ�ລາຍຕໍ່ໜາ້ເຮາົ.
20ຈົ່ງອອກໄປຈາກບາບີໂລນ,ຈົ່ງໜີ

ໄປຈາກຊາວຄນັເດອາ,ຈົ່ງປະກາດດ້ວຍ
ສຽງເພງ,ຈົ່ງບອກເລື່ອງນີ້,ຈົ່ງອອກ
ໄປສຸດແຜ່ນດິນໂລກ;ເຈົ້າຈົ່ງກ່າວວ່າ:
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໄຖ່ຢາໂຄບຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອງົແລ້ວ.
21ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຫິວນ�ເວລາ

ພຣະອົງພາເຂົາໄປທາງທະເລຊາຍ;
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ�ໄຫລອອກຈາກ
ຫນີເພື່ອເຂົາ;ພຣະອົງໄດ້ຕີຫນີແລະນ�
ໄດ້ພຸ່ງອອກມາ.
22ທັງໆທີ່ພຣະອົງເຮັດໄປທັງໝົດນີ້

ແລ້ວ,ແລະຫລວງຫລາຍກວ່ານີ້ອີກ,ກໍ
ຍງັບໍ່ມີສັນຕິສຸກສ�ລັບຄົນຊົ່ວ,ພຣະເຈົ້າ
ກ່າວດັ່ງນີ້.

ບົດທີ21

ພຣະເມຊີ ອາຈະເປັນແສງສະຫວ່າງ
ໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດແລະຈະປ່ອຍນັກ
ໂທດເປັນອິດສະລະ—ອິດສະຣາເອນ
ຈະເຕົ້າໂຮມກັນໂດຍອ�ນາດໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ—ກະສັດຈະເປັນພໍ່ລ້ຽງຂອງ
ພວກເຂົາ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ49.
ປະມານ588–570ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ:ຈົ່ງຟັງ,ໂອ້ທ່ານ
ຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ທ່ານ
ທຸກຄົນທີ່ແຕກອອກມາແລະຖືກຂັບ
ໄລ່ໄປເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ນັກທ�ຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈງິ
ແລວ້,ທາ່ນທກຸຄົນທີ່ແຕກອອກມາແລະ
ກະຈດັກະຈາຍໄປຕ່າງຖິ່ນຖານຜູ້ທີ່ເປັນ
ຄົນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນເອີຍ.ຈົ່ງຟັງ,ໂອ້ເກາະເອີຍ,ຈົ່ງ
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ຟງັຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຈົ່ງຟງັຄົນຂອງທາ່ນ
ຜູ້ທີ່ຢູ່ໄກ;ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງ
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນທອ້ງ;ພຣະອົງໄດ້ບົ່ງ
ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນ
ອຸທອນແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
2ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປາກຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄືກັນກັບດາບທີ່ແຫລມ
ຄົມ;ພຣະອົງໄດ້ເຊື່ອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຮົ່ມ
ພຣະຫດັຂອງພຣະອົງ,ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນລູກສອນທີ່ເຫລື້ອມເປັນ
ເງາົ;
3ແລະໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:

ເຈົ້າຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ,ໂອ້ອິດສະຣາ
ເອນເອີຍ,ໃນເຈົ້າເຮົາຈະໄດ້ຮັບກຽດຕິ
ຍົດ.
4ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກແຮງງານໂດຍບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດ;ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປືອງແຮງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າລາ້ໆແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດ;ແຕ່
ແນນ່ອນຄວາມຍຸດຕິທ�ອັນຄວນຕກົແກ່
ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ຄ່າຕອບແທນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນຢູ່ກັບ
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
5ແລະບັດນີ້,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ຜູ້

ປັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຢູ່ ໃນທ້ອງເພື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຮບັໃຊ້ຂອງພຣະ
ອົງເພື່ອຈະນ�ຢາໂຄບມາຫາພຣະອົງ—
ເຖິງແມ່ນອິດສະຣາເອນບໍ່ໄດ້ມາຮ່ວມ
ກັນ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງຈະມີກຽດໃນສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນກ�ລັງ
ໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າ.
6ແລະພຣະອົງກ່າວວາ່:ມນັເປັນການ

ເລັກໜ້ອຍທີ່ເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ເຮົາເພື່ອສະຖາປະນາເຜົ່າຕ່າງໆຂອງ
ຢາໂຄບແລະເພື່ອນ�ຊາວອິດສະຣາ
ເອນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ກັບຄືນມາແລະ
ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົ້າເປັນຄວາມສະຫວ່າງແກ່
ຄົນຕາ່ງຊາດນ�ອກີ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນ
ຄວາມລອດຂອງເຮົາທີ່ໃຫ້ແກ່ທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
7ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງອິດ

ສະຣາເອນ,ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,ພຣະອົງຜູ້ທີ່ມະນຸດ
ໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ພຣະອົງຜູ້ທີ່ປະເທດລັງ
ກຽດຕໍ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຜູ້ປົກຄອງ:ກະສັດ
ຈະເຫັນແລະລຸກຂຶ້ນ,ເຈົ້າຊາຍຈະນະ
ມັດສະການເຊັ່ນກັນ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຜູ້ທ່ຽງທ�.
8ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາ່ວວາ່:ໃນເວລາ

ໂປດປານເຮົາໄດ້ຍິນເຈົ້າ,ໂອ້ເກາະ
ໃນທະເລແລະໃນວັນແຫ່ງຄວາມລອດ
ເຮົາໄດ້ຊ່ອຍເຈົ້າແລະເຮົາຈະຮັກສາ
ເຈົ້າ;ແລະມອບຜູ້ຮບັໃຊ້ຂອງເຮາົໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າເພື່ອເປັນພັນທະສັນຍາຂອງຜູ້ຄົນ
ເພື່ອສະຖາປະນາແຜນ່ດນິໂລກເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ຮບັມນູມໍລະດົກທີ່ຮາ້ງຫວາ່ງເປົ່າ;
9ເພື່ອເຈົ້າຈະກ່າວກັບນັກໂທດວ່າ:

ຈົ່ງອອກໄປ;ກັບຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຄວາມມືດ
ວ່າ:ຈົ່ງສະແດງຕົວຂອງເຈົ້າເຂົາຈະມີ
ອາຫານການກິນຕາມທາງແລະບ່ອນ
ສູງທຸກແຫ່ງຈະເປັນບ່ອນຫາກິນຂອງ
ເຂາົ.
10ເຂົາຈະບໍ່ຫິວເຂົ້າແລະບໍ່ຫິວນ�,

ຄວາມຮ້ອນແລະແສງແດດຈະບໍ່ເຜົາ
ໄຫມ້ ເຂົາເພາະພຣະອົງໄດ້ ເມດຕາ

1ນີໄຟ21:2–1065
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1ນີໄຟ21:11–22 66

ເຂົາ,ແລະຈະນ�ເຂົາໄປເຖິງແມ່ນຕາມ
ແຫລ່ງນ�ພຣະອົງກໍຈະນ�ເຂາົໄປ.
11ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພູເຂົາທັງໝົດ

ຂອງເຮາົເປນັທາງແລະທາງຫລວງຂອງ
ເຮາົສງູຂຶ້ນ.
12ແລະເມື່ອນັ້ນໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະ

ຣາເອນເອີຍ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະ
ມາຈາກທາງໄກແລະບາງຈ�ພວກຈະ
ມາຈາກທາງເໜືອແລະຈາກທາງຕາ
ເວັນຕົກແລະບາງຈ�ພວກຈະມາຈາກ
ແຜ່ນດນິຊນີມີ.
13ໂອ້ທ້ອງຟ້າ,ຈົ່ງຮ້ອງເພງເຖີດ;ໂອ້

ແຜ່ນດິນ,ຈົ່ງປິຕິຍິນດີເຖີດ;ເພາະຕີນ
ຂອງຄົນທີ່ຢູ່ທາງຕາເວນັອອກຈະມີບ່ອນ
ຮັບຮອງ;ແລະໂອ້ພູເຂົາຈົ່ງເປັ່ງສຽງ
ຮ້ອງເພງເຖີດເພາະເຂົາຈະບໍ່ຖືກລົງທັນ
ອີກຕໍ່ໄປ;ເພາະພຣະເຈົ້າປອບໂຍນຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງແລ້ວແລະຈະເມດຕາຄົນ
ຂອງພຣະອົງຜູ້ທີ່ເປນັທຸກ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສີໂອນກ່າວວາ່:ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຄົງປະປ່ອຍຂ້ານ້ອຍແລ້ວ,ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍຄົງລືມ
ຂ້ານ້ອຍແລ້ວ—ແຕ່ພຣະອົງຈະສະແດງ
ວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ກະທ�ເຊັ່ນນັ້ນ.
15ຜູ້ຍິງຈະລືມລູກທີ່ຍັງກິນນົມຂອງ

ນາງແລະຈະບໍ່ມີເມດຕາສົງສານລູກ
ທີ່ເກີດຈາກອຸທອນຂອງນາງບໍ?ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ນາງອາດລືມໄດ້,ແຕ່ເຮາົຈະບໍ່ລືມ
ເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈາລຶກເຈົ້າໄວ້ໃນຝາມື

ຂອງເຮາົ;ກ�ແພງເມອືງຂອງເຈົ້າຢູ່ຕໍ່ໜາ້
ເຮາົຕະຫລອດເວລາ.
17ລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະຟ້າວຕໍ່ຕ້ານ

ຜູ້ທ�ລາຍເຈົ້າ;ແລະຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ
ເສຍຫາຍຈະໄປຈາກເຈົ້າ.
18ຈົ່ງຫລຽວເບິ່ງອ້ອມຮອບຄົນທັງ

ໝົດນີ້ມາລວມກັນແລະເຂົາຈະມາຫາ
ເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າເຮົາມີ
ຊີວິດຢູ່ສັນໃດເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົາທຸກຄົນມາ
ເປັນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງເຈົ້າເໝືອນກັບ
ເຄື່ອງປະດັບແລະຜູກມັດໄວ້ເໝືອນດັ່ງ
ເຈົ້າສາວສັນນັ້ນ.
19ເພາະບ່ອນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະ

ບ່ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ,ແລະແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄວາມພິນາດຂອງເຈົ້າຈົນກະທັ້ງບັດ
ນີ້ຈະແຄບເກີນໄປເພາະດ້ວຍຜູ້ອາໄສ;
ແລະພວກທີ່ກືນກິນເຈົ້າຈະຫ່າງໄກໄປ
ຈາກເຈົ້າ.
20ລູກຫລານທີ່ເຈົ້າຈະມີຫລັງຈາກ

ເຈົ້າສູນເສຍພວກທ�ອິດໄປຈະເວົ້າເຂົ້າຫູ
ຂອງເຈົ້າວາ່:ບ່ອນນີ້ແຄບເກີນໄປສ�ລັບ
ລູກ;ຈົ່ງຫາບ່ອນໃໝໃ່ຫ້ລກູຢູ່ເຖີດ.
21ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈະກ່າວຢູ່ໃນໃຈວ່າ:

ແມນ່ໃຜໜໍເກີດຄົນເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ເຮາົ,ເມື່ອ
ເຫນັເຮາົສູນເສຍລກູຫລານຂອງເຮາົໄປ,
ແລະເຮາົເປັນຜູ້ສູນເສຍທກຸສິ່ງ,ເປັນຊະ
ເລີຍແລະຍົກຍ້າຍໄປມາ?ແມ່ນຜູ້ໃດ
ໜໍລ້ຽງດູຄນົເຫລົ່ານີ້?ຈົ່ງເບິ່ງເຮາົຖກືປະ
ຖິ້ມໄວ້ຕາມລ�ພງັຄົນເຫລົ່ານີ້ໄປຢູ່ບ່ອນ
ໃດມາ?
22ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:

ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະຍົກມືກວັກຄົນຕ່າງຊາດ
ແລະຍົກສນັຍານຂອງເຮາົຕໍ່ຜູ້ຄົນ;ແລະ
ເຂົາຈະອູ້ມລູກຊາຍຂອງເຈົ້າມາໃນອອ້ມ
ແຂນຂອງເຂົາ,ແລະສວ່ນລູກສາວຂອງ
ເຈົ້ານັ້ນເຂາົຈະໃສ່ບ່າແບກມາ.
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23ແລະກະສັດຈະເປັນພໍ່ລ້ຽງຂອງເຈົ້າ
ແລະລາຊິນີທັງຫລາຍຈະເປັນແມ່ລ້ຽງ
ຂອງເຈົ້າ;ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຈະກົ້ມໜ້າລົງ
ເຖິງດິນກາບເຈົ້າ,ເຂົາຈະເລຍຂີ້ຝຸ່ນທີ່
ຕີນຂອງເຈົ້າ;ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຜູ້ທີ່ລໍຄອຍເຮົາຈະບໍ່
ປະສບົຄວາມອາຍ.
24ຈະເອົາເຫຍື່ອໄປຈາກຜູ້ທີ່ມີກ�ລັງ

ຫລືຈະຊ່ອຍຊະເລີຍຂອງຜູ້ຊະນະໃຫ້
ພົ້ນໄດ້ບໍ?
25ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,

ເຖິງແມ່ນຊະເລີຍຂອງຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກໍ
ຈະຖືກເອົາໄປ,ແລະເຫຍື່ອຂອງຄົນທີ່
ຫ້ຽມໂຫດກໍຈະຖືກຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ;ເພາະ
ເຮາົຈະຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ເຈົ້າ,ແລະເຮົາຈະ
ຊອ່ຍລູກຫລານຂອງເຈົ້າໃຫ້ລອດ.
26 ແລະ ເຮົາ ຈະໃຫ້ ຜູ້ ບີບ ບັງ ຄັບ

ເຈົ້າກິນເນື້ອຂອງຕົນເອງ;ແລະເຂົາ
ຈະເມົາເລືອດຂອງເຂົາເອງເໝືອນເມົາ
ເຫລົ້າແວງ;ແລະມະນຸດທັງປວງຈະຮູ້
ວ່າເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຄືພຣະຜູ້ຊ່ອຍ
ໃຫ້ລອດແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ພຣະຜູ້ມີລິດທານພຸາບຂອງຢາໂຄບ.

ບົດທີ22

ອິດສະຣາເອນຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ
ທົ່ວທຸກແຫ່ງຂອງແຜ່ນດິນໂລກ—ຄົນ
ຕ່າງຊາດຈະບ�ລຸງແລະລ້ຽງດູອິດສະ
ຣາເອນດ້ວຍພຣະກິດຕິຄຸນໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ—ອິດສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມກັນ
ແລະຈະລອດ,ແລະຄົນຊົ່ວຈະຖືກໄຟ
ເຜົາຄືກັນກັບມັດເຟືອງເຂົ້າ—ອານາຈັກ

ຂອງຊາຕານຈະຖືກທ�ລາຍແລະຊາ
ຕານຈະຖືກມັດໄວ້.ປະມານ588–570
ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ອ່ານເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ທີ່ມີຈາລຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງແລ້ວ,ພວກອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ຖາມວ່າ:ເລື່ອງທີ່ເຈົ້າອ່ານມານັ້ນໝາຍ
ຄວາມວາ່ແນວໃດ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈະໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຂົ້າໃຈເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ວ່າມັນເປັນ
ຕາມເລື່ອງທາງວິນຍານທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ
ຝ່າຍວນິຍານແລະບໍ່ແມ່ນຝ່າຍເນື້ອໜງັ
ບໍ?
2ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟກ່າວກັບພວກ

ເຂົາວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ປະກດົ
ຕໍ່ສາດສະດາໂດຍສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ວິນຍານ;ເພາະໂດຍພຣະວິນຍານທຸກ
ຢ່າງທີ່ ຈະເກີດກັບລູກຫລານມະນຸດ
ຕາມທາງເນື້ອໜັງຍ່ອມເປັນທີ່ ຮູ້ ແກ່
ສາດສະດາ.
3ດັ່ງນັ້ນ,ເລື່ອງທີ່ເຮົາອ່ານມານັ້ນຈຶ່ງ

ເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບທັງຝ່າຍໂລກແລະ
ຝ່າຍວິນຍານເພາະເບິ່ງວ່າບໍ່ຊ້າກໍໄວທີ່
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຈະກະຈດັກະຈາຍ
ໄປທົ່ວຜືນແຜນ່ດິນໂລກແລະໃນບັນດາ
ປະຊາຊາດທັງປວງນ�ອກີ.
4ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຄົນຈ�ນວນຫລວງ

ຫລາຍທີ່ ຫາຍສາບສູນໄປແລ້ວຈາກ
ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນທຸກເຜົ່າໄດ້
ຖືກພາໄປ;ແລະເຂົາໄດ້ກະຈັດກະຈາຍ

1ນີໄຟ21:23–22:467
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1ນີໄຟ22:5–11 68

ໄປຕາມເກາະໃນທະເລ;ແລະເຂົາຢູ່ໃສ
ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຮົາຮູ້ເລີຍ,ນອກຈາກ
ພວກເຮົາຮູ້ມາວ່າເຂົາໄດ້ຖືກພາໄປເທົ່າ
ນັ້ນ.
5ແລະເນື່ອງຈາກເຂົາຖືກພາໄປຈຶ່ງ

ມີສາດສະດາທ�ນາຍເຖິງເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເຂົາແລະກ່ຽວກັບທຸກ
ຄົນຊຶ່ງຕໍ່ຈາກນີ້ຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ
ແລະສັບສົນເພາະພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນ;ເພາະເຂົາເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງຕໍ່ພຣະອົງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຂົາຈຶ່ງຈະ
ກະຈັດກະຈາຍໄປໃນບັນດາປະຊາຊາດ
ທັງປວງແລະຈະເປັນທີ່ກຽດຊັງຂອງ
ທຸກຄົນ.
6ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກເຂົາ

ໄດ້ຮັບການບ�ລຸງລ້ຽງດູຈາກຄົນຕ່າງ
ຊາດແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າຍົກພຣະຫດັໃຫ້ຄົນ
ຕ່າງຊາດ,ແລະຕັ້ງເຂົາໄວ້ເປັນຫລັກ
ສັນຍານ,ແລະລູກຫລານຂອງເຂົາຈະ
ຖືກອູ້ມມາໃນອ້ອມແຂນແລະລູກສາວ
ຂອງເຂົາຈະຖືກແບກມາເທິງບ່າ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງມີເວົ້າໄວ້ເປັນ
ເລື່ອງຝ່າຍໂລກ;ເພາະພັນທະສັນຍາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກັບບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາເປັນດັ່ງນັ້ນ;ແລະໝາຍ
ເຖິງພວກເຮົາໃນວັນທີ່ຈະມາເຖິງ,ແລະ
ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຂອງພວກເຮົາທີ່ ເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອກີ.
7ແລະໝາຍຄວາມວ່າເວລາຈະມາ

ເຖິງຄືຫລັງຈາກເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນທັງໝົດໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປແລະ
ສັບສົນແລ້ວ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກ
ປະເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ປະເທດໜຶ່ງຂຶ້ນໃນ

ບັນດາຄົນຕ່າງຊາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນ
ແມ່ນຜືນແຜ່ນດິນນີ້ແລະໂດຍພວກ
ເຂົາລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງຈະ
ກະຈດັກະຈາຍໄປ.
8ແລະຫລັງຈາກທີ່ລູກຫລານຂອງ

ພວກເຮົາໄດ້ກະຈັດກະຈາຍໄປແລ້ວອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດສິ່ງອັດສະຈັນ
ຢາ່ງໜຶ່ງໃນບັນດາຄົນຕ່າງຊາດຊຶ່ງຈະມີ
ຄຸນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກັບລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮາົ;ດັ່ງນັ້ນ,ມນັຈຶ່ງເປັນເໝອືນກັບພວກ
ເຂົາຖືກບ�ລຸງລ້ຽງຈາກຄົນຕ່າງຊາດ
ແລະຖືກອູ້ມມາໃນອ້ອມແຂນຂອງພວກ
ເຂາົແລະແບກໃສ່ບາ່ຂອງພວກເຂາົມາ.
9ແລະມັນຈະມີຄຸນຄ່າກັບຄົນຕ່າງ

ຊາດ,ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ກັບຄົນຕ່າງຊາດ
ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີຄຸນຄ່າກັບເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນທັງໝົດນ�ອີກ,ໃນວັນທີ່
ຈະໃຫ້ຮູ້ຈັກເຖິງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນທີ່ຊົງກະທ�ໄວ້ກັບອັບ
ຣາຮາມ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ໃນລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ຈະໄດ້ຮບັພອນ.
10ແລະພວກອ້າຍຂອງເຮາົເອຍີ,ເຮາົ

ຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າທຸກຕະກຸນຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະຮບັພອນບໍ່ໄດ້ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ພຣະອົງຈະກາງແຂນຂອງພຣະອົງຕໍ່
ສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດເສຍກອ່ນ.
11ດັ່ງນັ້ນ,ອົງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈະ

ດ�ເນີນການກາງແຂນຂອງພຣະອົງຕໍ່
ສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດ,ໂດຍນ�ເອົາ
ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງແລະພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງມາໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
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12ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈະນ�ພວກເຂົາ
ອອກມາຈາກການເປັນຊະເລີຍນ�ອີກ,
ແລະພວກເຂົາຈະຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າມາ
ຫາແຜ່ນດິນອັນເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະຖືກນ�
ອອກຈາກການປິດບັງແລະຄວາມມືດ;
ແລະພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຄືພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ລອດແລະພຣະຜູ້
ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ,ພຣະຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.
13ແລະເລືອດຂອງສາດສະໜາຈັກ

ໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງນັ້ນຊຶ່ງເປັນໂສ
ເພນີຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄຫລລົງໃສ່
ຫົວຂອງພວກເຂົາເອງ,ເພາະພວກເຂົາ
ຈະເຮັດສົງຄາມລະຫວ່າງພວກເຂົາເອງ,
ແລະດາບໃນມືຂອງພວກເຂົາຈະຕົກໃສ່
ຫົວຂອງພວກເຂົາເອງແລະພວກເຂົາ
ຈະມຶນເມົາດ້ວຍເລືອດຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.
14ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນເອີຍ

ແລະທຸກປະຊາຊາດທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມ
ຕໍ່ຕ້ານເຈົ້າຈະຫັນມາຕໍ່ສູ້ກັນເອງແລະ
ພວກເຂົາຈະຕົກຫລຸມຊຶ່ງຂດຸໄວ້ດັກຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະທກຸຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້
ກັບສໂີອນຈະຖືກທ�ລາຍ;ແລະໂສເພນີ
ໃຫຍ່ຜູ້ນັ້ນ,ຜູ້ເຮັດໃຫ້ທາງອັນຖືກຕ້ອງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບິດເບືອນໄປ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ສາດສະໜາຈກັໃຫຍ່ແລະໜາ້
ກຽດຊງັຈະເພພັງລົງຢູ່ພື້ນດິນແລະການ
ຕົກຂອງມັນຈະໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ.
15ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ສາດສະດາກ່າວວ່າ,

ເວລາຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວຄືຊາຕານ
ຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອໃຈຂອງລູກຫລານ

ມະນດຸອີກ;ເພາະວັນເວລາຈະມາເຖິງໃນ
ບໍ່ຊ້ານີ້ເມື່ອຄົນທີ່ຈອງຫອງແລະຄົນທີ່
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຈະເປັນຄືມັດເຟືອງເຂົ້າ;
ແລະວັນເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອພວກເຂົາ
ຈະຕອ້ງຖືກໄຟເຜົາ.
16ເພາະວັນເວລາຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້າ

ນີ້ຄືຄວາມສົມບູນຂອງພຣະພິໂລດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈະເທລົງມາເທິງລູກຫລານ
ມະນດຸທຸກຄົນ;ເພາະພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມ
ໃຫ້ຄົນຊົ່ວມາທ�ລາຍຄົນຊອບທ�.
17ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈະຮກັສາຄນົຊອບ

ທ�ໄວ້ໃນອ�ນາດຂອງພຣະອົງເຖິງແມ່ນ
ຈະເປັນໄປວາ່ຄວາມສົມບູນຂອງພຣະພິ
ໂລດຂອງພຣະອົງຕອ້ງມາເຖິງແລະຄນົ
ຊອບທ�ຈະໄດ້ຮບັການຮກັສາເຖິງແມ່ນ
ຈະເປັນການທ�ລາຍສັດຕູຂອງພວກເຂົາ
ດ້ວຍໄຟ.ດັ່ງນັ້ນຄົນຊອບທ�ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ
ກົວເພາະສາດສະດາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ,
ພວກເຂົາຈະລອດເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະ
ເປນັຄືກັນກັບໄຟກໍຕາມ.
18ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກອ້າຍຂອງເຮົາເອີຍ,

ເຮົາເວົ້າກັບພວກເຈົ້າວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ຈະຕ້ອງມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນເລືອດກັບໄຟ,ແລະອາຍຄວັນຈະ
ຕ້ອງມາເຖິງ;ແລະມັນຈະຕ້ອງມີຂຶ້ນໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກນີ້;ແລະມັນຈະມາເຖິງ
ມະນຸດຕາມທາງເນື້ອໜັງຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອດິສະຣາເອນ.
19ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນຊອບທ�ຈະບໍ່ຕາຍ;

ເພາະເວລາຈະຕ້ອງມາເຖິງຢ່າງແນນ່ອນ
ຄືທຸກຄົນທີ່ ຕໍ່ຕ້ານສີໂອນຈະຖືກຕັດ
ອອກ.

1ນີໄຟ22:12–1969
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1ນີໄຟ22:20–28 70

20ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຕຽມທາງ
ໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຢ່າງແນ່ນອນ
ເພື່ອໃຫ້ຄ�ເວົ້າຂອງໂມເຊສ�ເລັດ,ຊຶ່ງ
ເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ມີຄວາມວ່າ:ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຈະ
ຍົກ ສາດສະດາທ່ານໜຶ່ງ ຂຶ້ນ ຄື ກັນ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເຈົ້າ;ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນ
ຈາກເພິ່ນຜູ້ນັ້ນທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າເລື່ອງອັນ
ໃດກໍຕາມທີ່ເພິ່ນຜູ້ນັ້ນເວົ້າກັບເຈົ້າ.ແລະ
ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຟັງ
ສາດສະດາຜູ້ນັ້ນຈະຖືກຕັດອອກຈາກ
ບັນດາຜູ້ຄົນ.
21ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟປະກາດ

ກັບພວກເຈົ້າວ່າສາດສະດາຜູ້ທີ່ໂມເຊ
ເວົ້າເຖິງຄືພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາ
ເອນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈະກະທ�ການ
ພິພາກສາດວ້ຍຄວາມຊອບທ�.
22ແລະຄົນ ຊອບທ�ບໍ່ ຕ້ອງຢ້ານ

ກົວເພາະພວກເຂົາ ຄື ຜູ້ ທີ່ ຈະບໍ່ ຖືກ
ທ�ລາຍ,ແຕ່ຈະເປັນອານາຈັກຂອງ
ມານຊຶ່ງມັນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດ,ຊຶ່ງອານາຈັກນັ້ນຖືກ
ສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນ
ເນື້ອໜງັ—
23ເພາະວັນເວລາຈະມາເຖິງຢ່າງ

ວ່ອງໄວຄືເມື່ອສາດສະໜາຈັກທຸກແຫ່ງ
ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ,ແລະ
ສາດສະໜາຈກັທີ່ສາ້ງຂຶ້ນເພື່ອມີອ�ນາດ
ທາງເນື້ອໜັງ,ແລະສາດສະໜາຈັກທີ່
ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນທີ່ນຍົິມໃນສາຍຕາຂອງ
ໂລກ,ແລະສາດສະໜາຈັກທີ່ສະແຫວງ
ຫາຄວາມໂລບມາກທາງເນື້ອໜັງແລະ
ສິ່ງຂອງທາງໂລກແລະເພື່ອການຊົ່ວ

ຮ້າຍຕ່າງໆ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສະຫລຸບໄດ້
ວາ່,ພວກທີ່ເປັນອານາຈກັຂອງມານຄືຜູ້
ທີ່ຕ້ອງຢ້ານກົວຕົວສັ່ນແລະຫວັ່ນໄຫວ,
ພວກເຂາົຈະຕອ້ງຖກືນ�ລງົຕ�ຢູ່ພື້ນດນິ;
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກໄຟເຜົາຄືກັນກັບມັດ
ເຟືອງເຂົ້າແລະນີ້ຈະເປັນຕາມຄ�ເວົ້າ
ຂອງສາດສະດາ.
24ແລະວນັເວລາຈະມາເຖງິຢ່າງວອ່ງ

ໄວຄືຄົນຊອບທ�ຈະຕ້ອງຖືກພາຂຶ້ນໄປ
ຄືກັນກັບລູກງົວໃນຄອກແລະພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນຈະປົກຄອງ
ດ້ວຍລິດເດດ,ດ້ວຍອ�ນາດແລະລັດ
ສະໝີພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
25ແລະພຣະອົງຈະເຕົ້າໂຮມລູກ

ຫລານຂອງພຣະອົງຈາກສີ່ສ່ວນຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກແລະພຣະອົງຈະນັບ
ຈ�ນວນແກະຂອງພຣະອົງ,ແລະພວກ
ເຂົາກໍຈະຮູ້ຈັກພຣະອົງແລະຈະມີແກະ
ຄອກດຽວແລະມີຜູ້ລ້ຽງຜູ້ດຽວ,ແລະ
ພຣະອງົຈະລ້ຽງແກະຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ໃນຕົວຂອງພຣະອົງພວກເຂົາຈະພົບ
ທົ່ງຫຍ້າ.
26ແລະເພາະຄວາມຊອບທ�ຂອງ

ຜູ້ ຄົນຂອງພຣະອົງ , ຊາຕານຈຶ່ງ ບໍ່ ມີ
ອ�ນາດ;ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງຫລຸດອອກມາ
ບໍ່ໄດ້ເປັນເວລາຫລາຍປີເພາະມັນບໍ່ມີ
ອ�ນາດເໜືອໃຈຂອງຜູ້ຄົນ;ເພາະພວກ
ເຂົາຢູ່ໃນຄວາມຊອບທ�ແລະພຣະຜູ້
ບໍລສຸິດຂອງອດິສະຣາເອນປົກຄອງ.
27ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້ານີ

ໄຟກາ່ວກັບພວກເຈົ້າວາ່ເລື່ອງທັງໝົດນີ້
ຕ້ອງມາເຖງິຕາມທາງຝ່າຍເນື້ອໜງັ.
28ແຕ່,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກ
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ຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງ
ປວງຈະຢູ່ຢ່າງປອດໄພໃນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າ
ພວກເຂາົຈະກບັໃຈ.
29ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຂໍຈົບ

ພຽງເທົ່ານີ້;ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ກ້າເວົ້າກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ອີກຕໍ່ໄປ.
30ດັ່ງນັ້ນ,ພວກອ້າຍຂອງເຮົາເອີຍ,

ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າພິຈາລະນາວ່າ
ເລື່ອງຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກທອງ

ເຫລືອງນີ້ເປັນຄວາມຈິງ;ແລະມັນໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ວ່າມະນຸດຕ້ອງເຊື່ອຟັງພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
31ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າເຮົາ

ກັບບິດາຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ແລະສິດສອນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ .
ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າພວກເຈົ້າຈະເຊື່ອຟັງພຣະ
ບັນຍັດແລະອົດທົນຈນົເຖິງທີ່ສຸດ,ພວກ
ເຈົ້າຈະລອດໃນວັນສຸດທ້າຍ.ແລະເປັນ
ໄປດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.

   ໜງັສືນີໄຟສະບັບທີສອງ

ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການມໍລະນະກ�ຂອງລີໄຮ.ພວກອ້າຍຂອງນີໄຟກະບົດຕໍ່ເພິ່ນ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນນີໄຟໃຫ້ອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ການເດີນທາງ
ຂອງນີໄຟໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະອື່ນໆ.

ບົດທີ1

ລີ ໄຮທ�ນາຍກ່ຽວກັບ ແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ເສລີພາບ—ລູກຫລານຂອງເພິ່ນຈະ
ກະຈັດກະຈາຍໄປແລະຈະຖືກລົງທັນ
ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາປະຕິເສດພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ—ເພິ່ນຊັກ
ຊວນພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ຖືອາວດຸ
ແຫ່ງຄວາມຊອບທ�.ປະມານ588–570
ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ສອນ
ພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ລີໄຮ
ບິດາຂອງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ຫລາຍເລື່ອງອີກແລະໄດ້ທວນຄືນກັບ

ພວກເຂົາວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�
ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດສ�ລັບພວກເຂົາ
ໃນການນ�ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ເຢຣູຊາເລັມ.
2ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາເຖິງ

ການຕໍ່ຕ້ານຂອງພວກເຂົາເວລາຢູ່ໃນ
ແມ່ນ�ນັ້ນແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະ
ເຈົ້າທີ່ໄວ້ຊວີດິຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ຖືກກືນລົງໄປໃນທະເລ.
3ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາອີກ

ເຖິງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາຊຶ່ງພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບ—ວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດ
ຕາພຽງໃດທີ່ ໄດ້ ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້
ພວກເຮົາໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູ
ຊາເລັມ.
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4ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າພໍ່ໄດ້
ເຫັນ ພາບນິມິດ ພາບໜຶ່ງ ,  ໃນພາບ
ນັ້ນພໍ່ຮູ້ວ່າເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກທ�ລາຍ
ແລ້ວແລະຖ້າພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນເມືອງ
ເຢຣຊູາເລັມພວກເຮາົກໍຈະຕາຍຄືກັນ.
5ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວາ່ທງັທີ່ມີຄວາມທຸກ

ທໍລະມານ,ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ໜຶ່ງທີ່ປະເສີດເລີດລ�ເໜືອແຜ່ນດິນອື່ນ
ໃດທັງສິ້ນ;ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພໍ່ວ່າ
ຈະເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງລູກ
ຫລານຂອງພໍ່.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໃຫ້ແຜ່ນດນິນີ້ເປນັພນັທະສັນຍາກບັ
ພໍ່ແລະກັບລູກຫລານຂອງພໍ່ຕະຫລອດ
ໄປ,ແລະກັບຄົນທງັໝົດທີ່ພຣະຫດັຂອງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຈະນ�ອອກຈາກປະເທດ
ອື່ນໆອີກ.
6ດັ່ງນັ້ນພໍ່,ລີໄຮ,ຈຶ່ງທ�ນາຍຕາມການ

ກະທ�ຂອງພຣະວິນຍານຊຶ່ງຢູ່ໃນພໍ່ວ່າ
ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດເຂົ້າມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ໄດ້
ນອກຈາກຈະເປັນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊງົນ�ເຂາົມາເທົ່ານັ້ນ.
7ດັ່ງນັ້ນແຜ່ນດິນນີ້ຈຶ່ງຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອ

ຄົນທີ່ພຣະອົງຈະນ�ມາ.ແລະຖ້າຫາກ
ເປັນໄປວ່າພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ
ຕາມພຣະບັນຍັດທີ່ປະທານໄວ້,ມັນຈະ
ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງເສລພີາບສ�ລບັພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກນ�ລົງ
ໄປເປັນຊະເລີຍ;ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,
ກໍເປັນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເພາະຖ້າ
ຫາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມີຢູ່ທົ່ວໄປແຜ່ນດິນ
ນີ້ຈະຖືກສາບແຊ່ງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,ແຕ່

ສ�ລັບຄົນຊອບທ�ມັນຈະເປັນພອນ
ຕະຫລອດການ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນຄວາມສະ

ຫລຽວສະຫລາດທີ່ແຜ່ນດິນນີ້ໄດ້ຖືກ
ຮັກສາໄວ້ທີ່ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊາດອື່ນຮູ້ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງຫລາຍປະຊາຊາດຈະເຂົ້າມາຢຽບ
ຍ�ແຜ່ນດິນນີ້ຈົນວ່າມັນບໍ່ມີບ່ອນເປັນ
ມນູມລໍະດກົເລີຍ.
9ດັ່ງນັ້ນພໍ່,ລີໄຮ,ໃຫ້ສັນຍາວ່າຕາບ

ໃດຜູ້ທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງນ�ອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມຈະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ພວກເຂົາຈະ
ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້;ແລະພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໃຫ້
ພົ້ນຈາກປະຊາຊາດອື່ນໆທັງສິ້ນ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ແຜ່ນດິນນີ້ເປັນຂອງຕົນ
ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກເຂົາຈະ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບພອນຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນນີ້,
ແລະຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດບຽດບຽນພວກເຂົາຫລື
ຈະເອົາແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຂົາໄປແລະພວກເຂົາຈະຢູ່
ຢ່າງປອດໄພຕະຫລອດໄປ.
10ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງ

ພວກເຂົາຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖື,ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບພອນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກພຣະຫດັຂອງພຣະຜູ້ເປນັ
ເຈົ້າ—ໂດຍມີຄວາມຮູ້ເຖງິການສ້າງໂລກ
ແລະມະນຸດທັງປວງຮູ້ເຖິງວຽກງານອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກ,ມີອ�ນາດ
ທີ່ປະທານໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອເຮັດທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງດ້ວຍສັດທາ;ມີພຣະບັນຍັດທຸກ
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2ນີໄຟ1:11–1973

ປະການຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ແລະໄດ້ຮັບການນ�
ມາໂດຍພຣະກະລຸນາທິຄຸນອນັຫາທີ່ປຽບ
ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາສູ່ແຜ່ນດິນແຫງ່ຄ�ສນັຍາອນັ
ມີຄຸນຄ່ານີ້—ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຂໍເວົ້າວາ່ຖ້າຫາກ
ວັນນັ້ນມາເຖິງທີ່ພວກເຂົາຈະປະຕິເສດ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອດິສະຣາເອນ,ພຣະ
ເມຊີອາອົງແທ້ຈງິ,ຊຶ່ງເປນັພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຂົາແລະພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂາົ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ການພິພາກສາອັນທ່ຽງທ�ຂອງ
ພຣະອົງຈະຢູ່ເທິງພວກເຂາົ.
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຈະຊົງນ�

ປະຊາຊາດອື່ນໆມາຫາພວກເຂົາ,ແລະ
ພຣະອົງຈະປະທານອ�ນາດໃຫ້ແກ່ພວກ
ນັ້ນ,ແລະພຣະອົງຈະເອົາແຜ່ນດິນທີ່
ເປັນຂອງພວກເຂົາໄປຈາກພວກເຂົາ,
ແລະພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາ
ກະຈັດກະຈາຍໄປແລະຖືກລງົທນັ.
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຜ່ານ

ໄປເຖິງຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ມັນຈະເກີດມີ
ການນອງເລືອດແລະຈະມີການມາ
ຢ້ຽມຢາມຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກ
ຈື່ຈ�ໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລກູເຊື່ອ
ຟງັຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່.
13ໂອ້ , ໃຫ້ລູກຕື່ນ;ຕື່ນຈາກການ

ນອນຫລັບຢ່າງແຈບຈົມນັ້ນເຖີດ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຈາກການນອນຫລັບ
ຂອງນະລົກແລະສັ່ນສາຍໂສ້ອັນເປັນ
ຕາຢ້ານຊຶ່ງຜູກມັດລູກໃຫ້ຫລຸດອອກຊຶ່ງ
ເປັນສາຍໂສ້ທີ່ຜູກມັດລູກຫລານມະນຸດ,
ຊຶ່ງນ�ພວກເຂົາລົງໄປເປັນຊະເລີຍໃນ
ເຫວເລິກແຫງ່ຄວາມທກຸທລໍະມານແລະ
ວິບັດຊົ່ວນລັິນດອນ.

14ຈົ່ງຕື່ນເຖີດແລະຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກ
ພື້ນດິນ,ແລະຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່ທີ່ກ�ລັງ
ສັ່ນຢູ່ຊຶ່ງໃນບໍ່ຊ້າລູກຈະຕ້ອງເອົາແຂນ
ຂາໄປວາງໄວ້ໃນຫລຸມສົບອັນເຢັນແລະ
ງຽບສະຫງັດຊຶ່ງຈາກບ່ອນນັ້ນບໍ່ ມີຜູ້
ເດີນທາງຄົນໃດກັບມາໄດ້;ແລະອີກບໍ່ພໍ
ເທົ່າໃດມື້ພໍ່ກໍຈະໄປຕາມທາງຂອງມວນ
ໂລກທງັປວງແລວ້.
15ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໄຖ່

ຈິດວິນຍານຂອງພໍ່ຈາກນະລົກ;ພໍ່ໄດ້
ເຫັນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງແລະ
ພໍ່ໄດ້ຖືກລ້ອມໄວ້ ໃນອ້ອມແຂນແຫ່ງ
ຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງຊົ່ວນລັິນດອນ.
16ແລະພໍ່ປາຖະໜາຢາກໃຫ້ລູກຈື່ຈ�

ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກ�ນົດແລະການ
ພິພາກສາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຈົ່ງເບິ່ງ,
ນີ້ແມ່ນຄວາມຫ່ວງໄຍຂອງຈິດວິນຍານ
ຂອງພໍ່ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.
17ໃຈຂອງພໍ່ຖືກຖ່ວງລົງເພາະຄວາມ

ເສົ້າສະຫລົດໃຈເປັນບາງຄັ້ງ,ເພາະພໍ່
ຢ້ານກົວຄວາມແຂງກະດ້າງເພາະໃຈ
ຂອງລູກ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງລູກຈະສະເດັດມາດ້ວຍຄວາມ
ສົມບູນແຫ່ງພຣະພິ ໂລດໃຫ້ ລູກຈົນ
ວ່າລູກຖືກຕັດອອກແລະຖືກທ�ລາຍ
ຕະຫລອດການ;
18ຫລືວ່າ,ຄ�ສາບແຊ່ງຈະມາເຖິງ

ລູກເປັນເວລາຫລາຍລຸ້ນຄົນ;ແລະລູກ
ຈະຖືກຢ້ຽມຢາມດ້ວຍດາບແລະດ້ວຍ
ຄວາມອຶດຢາກ,ແລະຖືກກຽດຊງັ,ແລະ
ນ�ໄປຕາມຄວາມປະສົງແລະເປັນຊະ
ເລຍີຂອງມານ.
19ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ເພື່ອວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້
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ຈະບໍ່ໄດ້ມາເຖິງລູກ,ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້
ເປນັຜູ້ຖືກຄັດເລອືກແລະເປນັທີ່ຊງົໂປດ
ປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຈະສ�ເລັດ;
ເພາະທາງຂອງພຣະອງົເປັນທາງທີ່ຊອບ
ທ�ຕະຫລອດໄປ.
20ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ຕາບໃດ

ທີ່ເຈົ້າຈະຮກັສາບນັຍດັຂອງເຮາົເຈົ້າຈະ
ຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ;ແຕ່ຕາບໃດທີ່
ເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາເຈົ້າຈະ
ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງເຮາົ.
21ແລະບັດນີ້,ເພື່ອຈດິວນິຍານຂອງພໍ່

ຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນລູກ,ແລະເພື່ອ
ໃຈຂອງພໍ່ຈະຈາກໂລກນີ້ໄປດ້ວຍຄວາມ
ຍິນດີ, ເພື່ອພໍ່ ຈະບໍ່ ຖືກນ�ລົງສູ່ ຫລຸມ
ສົບດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ສະນັ້ນຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກ
ພື້ນດິນ,ລູກຂອງພໍ່,ແລະເປັນບຸລຸດ,
ແລະຈົ່ງຕັ້ງໃຈເດັດດ່ຽວແລະໃຈດຽວ,
ສາມັກຄີກັນໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອລູກ
ຈະບໍ່ໄດ້ລົງໄປສູ່ຄວາມເປນັຊະເລີຍ;
22ເພື່ອລູກຈະບໍ່ຖືກສາບແຊງ່ດວ້ຍຄ�

ສາບແຊ່ງຢ່າງສາຫັດ;ແລະເພື່ອລູກຈະ
ບໍ່ກໍ່ຄວາມບໍ່ພໍພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້
ທ່ຽງທ�ໃຫ້ເກີດກັບລູກຈົນໄປສູ່ຄວາມ
ພິນາດອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມພິນາດ
ນິລັນດອນຂອງທັງຈິດວິນຍານແລະ
ຮາ່ງກາຍ.
23ຕື່ນເຖີດ,ລູກຂອງພໍ່;ຈົ່ງຖືອາວຸດ

ແຫ່ງຄວາມຊອບທ�.ສັ່ນສາຍໂສ້ທີ່ຜູກ
ມັດລູກໃຫ້ຫລຸດອອກ,ແລະອອກມາ
ຈາກການປິດບັງ,ແລະຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກ
ພື້ນດນິ.

24ຈົ່ງຢ່າຕໍ່ຕ້ານນ້ອງຊາຍຂອງລູກ
ອີກຕໍ່ໄປ,ຊຶ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ
ປະເສີດ,ແລະເປັນຜູ້ຮັກສາພຣະບັນ
ຍັດມາຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອອກ
ຈາກເມືອງເຢຣູ ຊາເລັມ;ແລະເປັນ
ເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ການນ�ພວກເຮົາມາຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ,ເພາະຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລາວ
ແລ້ວ, ພວກເຮົາ ກໍ ຕ້ອງ ຕາຍເພາະ
ຄວາມຫິວຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;
ເຖິງປານນັ້ນ,ລູກຍັງພະຍາຍາມຈະ
ເອົາຊີວິດຂອງລາວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວ
ໄດ້ທົນຮັບເອົາຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຫລາຍເພາະລູກ.
25ແລະພໍ່ ຢ້ານກົວແລະຕົວສັ່ນ

ຫລາຍເພາະລູກ,ຍ້ອນຢ້ານວ່າລູກຈະ
ລ�ບາກອີກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຫາວ່າ
ລາວພະຍາຍາມຊອກຫາອ�ນາດແລະ
ສິດເໜືອກວ່າລູກ;ແຕ່ພໍ່ຮູ້ວ່າລາວບໍ່ໄດ້
ພະຍາຍາມຊອກຫາອ�ນາດແລະໜ້າທີ່
ເໜືອກວ່າລູກເລີຍ,ແຕ່ລາວພະຍາຍາມ
ຊອກຫາລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະຄວາມຜາສຸກນິລັນດອນຂອງລູກ
ເອງ.
26ແລະລູກໄດ້ຈົ່ມເພາະລາວກົງໄປ

ກົງມາກັບລູກ.ລູກເວົ້າວ່າລາວໄດ້ໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ;ລູກເວົ້າວ່າລາວໄດ້ຮ້າຍ
ໃຫ້ລູກ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຮຸນແຮງຂອງ
ລາວເປັນຄວາມຮຸນແຮງຂອງອ�ນາດ
ແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ ກັບ
ລາວ;ແລະສິ່ງທີ່ລູກເອີ້ນວ່າຮ້າຍນັ້ນຄື
ຄວາມຈິງຕາມທີ່ຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າຊຶ່ງລາວ
ບັງຄັບບໍ່ໄດ້,ຊຶ່ງລາວໄດ້ສະແດງໃຫ້
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2ນີໄຟ1:27–2:275

ປະກົດຢ່າງອາດຫານກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງລູກ.
27ແລະມັນຈຶ່ງ ຈ�ເ ປັນທີ່ ອ�ນາດ

ຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງຢູ່ກັບລາວ,ເຖິງແມ່ນ
ກັບຄ�ສັ່ງຂອງລາວທີ່ລູກຈະຕ້ອງເຊື່ອ
ຟັງ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ແມ່ນລາວ,ແຕ່ແມ່ນ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່
ກັບລາວທີ່ເປີດປາກຂອງລາວໃຫ້ເວົ້າ
ຊຶ່ງລາວປິດບໍ່ໄດ້.
28ແລະບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ເລມນັ,ແລະ

ເລມູເອນແລະແຊມກໍຄືກັນ,ແລະລູກ
ຂອງພໍ່ຜູ້ເປັນລູກຂອງອິດຊະມາເອນ
ກໍເໝືອນກັນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກລູກຈະ
ເຊື່ອຟັງສຽງຂອງນີໄຟລູກຈະບໍ່ຕາຍ.
ແລະຖ້າຫາກລູກເຊື່ອຟັງຄວາມລາວພໍ່
ຈະໃຫ້ພອນແກ່ລູກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ພອນປະການທ�ອດິຂອງພໍ່.
29ແຕ່ຖ້າຫາກລູກບໍ່ເຊື່ອຟັງຄວາມ

ຂອງລາວພໍ່ຈະເອົາພອນປະການທ�
ອິດຂອງພໍ່ໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພອນ
ປະການທ�ອິດຂອງພໍ່,ແລະມັນຈະຢູ່
ກັບລາວ.
30ແລະບັດນີ້,ໂຊລ�,ຂ້າພະເຈົ້າ

ຢາກເວົ້າກັບເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າເປັນ
ຄົນໃຊ້ຂອງລາບານ;ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ,
ເຈົ້າຍງັຖືກພາອອກມາຈາກແຜນ່ດິນເຢຣູ
ຊາເລັມ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າເປັນ
ເພື່ອນທີ່ແທ້ຈິງຂອງນີໄຟ,ລູກຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.
31ດັ່ງນັ້ນ, ເພາະວ່າເຈົ້າເປັນຄົນ

ຊື່ ສັດຕະຫລອດມາລູກຫລານຂອງ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພອນພ້ອມກັບລູກຫລານ
ຂອງລາວພວກເຂົາຈະຢູ່ດ້ວຍຄວາມຮຸ່ງ

ເຮືອງຍາວນານໃນແຜ່ນດິນນີ້ແລະບໍ່ມີ
ສິ່ງໃດນອກຈາກຈະເປັນຄວາມຊົ່ວໃນ
ບັນດາພວກເຂົາທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍ
ຫລືລົບກວນຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຂອງພວກ
ເຂາົໃນແຜ່ນດນິນີ້ຕະຫລອດໄປ.
32ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະຮກັສາພຣະ

ບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ເປນັ
ເຈົ້າຈະຕັ້ງແຜ່ນດິນນີ້ໄວ້ເພື່ອຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງລູກຫລານຂອງເຈົ້າກັບລູກ
ຫລານຂອງລູກຂ້າພະເຈົ້າ.

ບົດທີ2

ການໄຖ່ມາເຖິງໂດຍຜ່ານທາງພຣະເມຊີ
ອາຜູ້ບໍລິສຸດ—ອິດສະລະພາບໃນການ
ເລອືກ(ອ�ເພີໃຈ)ເປັນສິ່ງສ�ຄນັຫລາຍ
ທີ່ ມີ ຢູ່ ແລະດ�ເນີນຕໍ່ ໄປ—ອາດາມ
ຕົກເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້ເປັນຢູ່—ມະນຸດ
ມີສິດທີ່ຈະເລືອກເສລີພາບແລະຊີວິດ
ນິລັນດອນ.ປະມານ588–570ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຢາໂຄບພໍ່ຂໍເວົ້າກັບລູກ
ວາ່:ລູກເປັນລູກຄົນທ�ອິດຂອງພໍ່ໃນວນັ
ແຫງ່ຄວາມທກຸຍາກລ�ບາກຂອງພໍ່ຢູ່ໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນ
ໄວເດັກຂອງລູກ,ລູກໄດ້ຮັບຄວາມທຸກ
ທໍລະມານແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ມາຫລາຍເພາະຄວາມຫຍາບຄາຍຂອງ
ພວກອາ້ຍຂອງລູກ.
2ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຢາໂຄບລູກຄົນທ�

ອິດຂອງພໍ່ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ,ລູກ
ຍັງຮູ້ເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ;
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ແລະພຣະອົງໄດ້ຕັ້ງຄວາມທຸກທລໍະມານ
ຂອງລກູໄວ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລກູ.
3ດັ່ງນັ້ນ,ຈິດວິນຍານຂອງລູກຈະໄດ້

ຮັບພອນ,ແລະລູກຈະຢູ່ຢ່າງປອດໄພ
ກັບນີໄຟອ້າຍຂອງລູກ,ແລະລູກຈະ
ໃຊ້ວັນເວລາຂອງລູກໄປໃນການຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າຂອງລູກ.ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຮູ້ວ່າລູກ
ຖືກໄຖ່ແລ້ວເພາະຄວາມຊອບທ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກ,ເພາະລູກເຫນັແລ້ວ
ວາ່ໃນຄວາມສົມບນູແຫງ່ເວລາພຣະອງົ
ຈະສະເດັດມາເພື່ອນ�ຄວາມລອດມາ
ໃຫ້ມະນຸດ.
4ແລະລູກໄດ້ເຫັນລັດສະໝີພາບ

ຂອງພຣະອົງແລ້ວໃນໄວເດັກຂອງລູກ;
ດັ່ງນັ້ນ,ລູກໄດ້ຮັບພອນຄືກັນກັບຄົນທີ່
ພຣະອົງຈະປະຕິບັດໃນເນື້ອໜັງ;ເພາະ
ພຣະວນິຍານເປນັເໝອືນກັບເຊັ່ນມື້ວານ
ນີ້,ມື້ ນີ້ ແລະຕະຫລອດການ.ແລະ
ເສັ້ນທາງຖກືຕຽມໄວ້ຕັ້ງແຕ່ການຕົກຂອງ
ມະນຸດ,ແລະຄວາມລອດເປັນຂອງໃຫ້
ລ້າໆ.
5ແລະມະນຸດໄດ້ຮັບການແນະນ�ຢາ່ງ

ພຽງພໍຈົນຮູ້ຈັກຄວາມດີຈາກຄວາມຊົ່ວ.
ແລະມີກົດໃຫ້ມະນຸດແລະໂດຍທາງກດົ
ບໍ່ມີເນື້ອໜັງອັນໃດທີ່ຖືກຕ້ອງ;ຫລືໂດຍ
ທາງກົດມະນຸດຍ່ອມຖືກຕັດອອກ.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໂດຍກົດທາງຝ່າຍໂລກພວກ
ເຂົາໄດ້ຖືກຕັດອອກແລະໂດຍກົດທາງ
ຝ່າຍວິນຍານພວກເຂົາຈຶ່ງຕາຍຈາກສິ່ງ
ທີ່ດີແລະກາຍມາເປັນຄົນເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈຕະຫລອດໄປ.
6ດັ່ງນັ້ນ,ການໄຖ່ຈຶ່ງມາເຖິງໂດຍຜາ່ນ

ທາງພຣະເມຊີອາຜູ້ບໍລິສຸດ;ເພາະພຣະ

ອົງເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະ
ຄວາມຈງິ.
7ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ຖະຫວາຍພຣະ

ອົງເອງໃຫ້ເປັນເຄື່ອງບູຊາເພື່ອບາບ,
ເພື່ອຕອບທີ່ສຸດຂອງກົດໃຫ້ຄນົທັງປວງຜູ້
ມີໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະມີວນິຍານທີ່ສ�ນຶກ
ຜິດ;ແລະຈະຕອບທີ່ສຸດຂອງກົດໃຫ້ໃຜ
ອີກບໍ່ໄດ້.
8ດັ່ງນັ້ນ,ມັນສ�ຄັນພຽງໃດທີ່ຈະເຮັດ

ໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຊາວໂລກ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າບໍ່ມີເນື້ອໜັງ
ໃດຈະຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້
ນອກຈາກເປັນຄຸນຄວາມດີ,ແລະພຣະ
ເມດຕາ,ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເມຊີ
ອາຜູ້ບໍລິສຸດຜູ້ໄດ້ມອບຊີວິດຂອງພຣະ
ອົງຕາມທາງແຫ່ງເນື້ອໜັງແລະຮັບເອົາ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ,ເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຂອງຄົນຕາຍໂດຍເປັນຜູ້ທ�ອິດທີ່ຈະ
ຂຶ້ນມາ.
9ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງເປັນຜົນທ�ອິດ

ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງຈະວິງ
ວອນແທນລູກຫລານມະນຸດທັງປວງ;
ແລະຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງເທົ່ານັ້ນຈະ
ລອດ.
10ແລະເປັນເພາະການວິງວອນແທນ

ທຸກໆຄົນ,ມະນຸດທັງປວງຍ່ອມມາຫາ
ພຣະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຢືນຢູ່ໃນ
ທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງເພື່ອຮັບການ
ພິພາກສາຂອງພຣະອົງຕາມຄວາມຈິງ
ແລະຄວາມບໍລິສຸດຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະອົງ.
ດັ່ງນັ້ນ,ທີ່ສຸດຂອງກົດຊຶ່ງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ປະທານໄວ້ໃຫ້ເພື່ອການລົງໂທດຊຶ່ງມີ
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2ນີໄຟ2:11–1777

ຕິດຢູ່ ນັ້ນ,ຊຶ່ງໂທດທີ່ມີຕິດຢູ່ນັ້ນເປັນ
ສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມສຸກ
ຊຶ່ງມີ ຕິດຢູ່ເພື່ອຕອບທີ່ສຸດຂອງການ
ຊດົໃຊ—້
11ເພາະມັນຈ�ເປັນວ່າຕ້ອງມີການ

ກົງກັນຂ້າມໃນທຸກຢ່າງ.  ລູກຄົນທ�
ອິດຂອງພໍ່ທີ່ໄດ້ເກີດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານເອີຍ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດຄວາມຊອບທ�ບໍ່ໄດ້,ບໍ່ມີທັງຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍ,ບໍ່ ມີ ທັງຄວາມບໍລິສຸດຫລື
ຄວາມທຸກທໍລະມານ,ບໍ່ ມີ ທັງຄວາມ
ດີຫລືຄວາມຊົ່ວ.ດັ່ງນັ້ນ,ທຸກຢ່າງຈຶ່ງ
ຈ�ເປັນຈະຕ້ອງສານປະກອບເຂົ້າກັນ
ເ ປັນອັນດຽວ; ດັ່ ງນັ້ນ  ຖ້າ ຫາກມັນ
ເປັນອັນດຽວກັນມັນກໍຈະຕ້ອງຢູ່ຄືກັນ
ກັບຕາຍໂດຍບໍ່ມີຊີວິດ,ທັງບໍ່ມີຄວາມ
ຕາຍຫລືຄວາມເນົ່າເປື່ອຍຫລືຄວາມ
ບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ,ຄວາມສຸກຫລືຄວາມທຸກ
ທໍລະມານ,ທັງຄວາມຮູ້ສຶກຫລືຄວາມ
ບໍ່ຮູສຶ້ກ.
12ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ສ�ລັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ;ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ມີ
ຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນທີ່ສຸດຂອງການສ້າງມັນ.
ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງນີ້ ຈ�ຕ້ອງທ�ລາຍຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຈຸດມຸ້ງໝາຍອັນເປັນນິລັນດອນຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະອ�ນາດ,ແລະຄວາມ
ເມດຕາ,ແລະຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້ານ�ອກີ.
13ແລະຖ້າຫາກຈະເວົ້າວ່າບໍ່ມີກົດ,

ລູກຈະເວົ້າອີກວ່າບໍ່ມີບາບ.ຖ້າຫາກລູກ
ຈະເວົ້າວາ່ບໍ່ມີບາບລູກຈະເວົ້າອີກວາ່ບໍ່ມີ
ຄວາມຊອບທ�.ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມ

ຊອບທ�ກໍບໍ່ມີຄວາມສຸກ.ແລະຖ້າຫາກ
ບໍ່ມີຄວາມຊອບທ�ຫລືຄວາມສຸກກໍບໍ່
ມີໂທດຫລືຄວາມທຸກທໍລະມານ.ແລະ
ຖ້າຫາກບໍ່ມີສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກໍບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ.
ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,ພວກເຮົາກໍ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຢູ່,ທັງໂລກກໍບໍ່ມີຢູ່;ເພາະຈະ
ມີການສ້າງສິ່ງຕາ່ງໆບໍ່ໄດ,້ທງັຈະກະທ�
ຫລືຈະຖກືກະທ�ບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,ທຸກຢ່າງ
ຕ້ອງຫາຍໄປ.
14ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ ເວົ້າ

ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກັບລູກເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ໃນການຮຽນຮູ້ຂອງລູກເພາະວ່າມີພຣະ
ເຈົ້າແລະພຣະອົງໄດ້ສ້າງທຸກຢ່າງ,ທັງ
ທ້ອງຟ້າແລະແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະທຸກ
ຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ,ທັງສິ່ງທີ່ໄດ້ກະທ�ແລະ
ສິ່ງທີ່ຈະຖກືກະທ�.
15ແລະເພື່ອນ�ມາຊຶ່ງຈດຸມຸງ້ໝາຍອັນ

ເປັນນິລັນດອນຂອງພຣະອົງໃນທີ່ສຸດ
ຂອງມະນຸດຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ສ້າງ
ບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງພວກເຮົາ,
ແລະສັດໃນທົ່ງແລະນົກໃນອາກາດ
ແລ້ວ,ແລະໂດຍສະຫລຸບທຸກຢ່າງທີ່
ຖືກສ້າງຂຶ້ນ,ຈ�ເປັນຕ້ອງມີການກົງກັນ
ຂ້າມເຖິງວ່າໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫ້າມຍັງ
ກົງກັນຂ້າມກັບຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ;ຢ່າງ
ໜຶ່ງຫວານແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງຂົມ.
16ດັ່ງນັ້ນ,ອົງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງປະທານໃຫ້

ມະນຸດເພື່ອພວກເຂາົຈະກະທ�ດ້ວຍຕົວ
ເອງ.ດັ່ງນັ້ນ,ມະນຸດກະທ�ດ້ວຍຕົວເອງ
ບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຈະເປັນໄປເພື່ອພວກ
ເຂົາຖືກຊັກຈູງໂດຍຢ່າງໜຶ່ງຫລືອີກ
ຢ່າງໜຶ່ງ.
17ແລະພໍ່,ລີໄຮຕາມເລື່ອງທີ່ອ່ານມາ
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ແລ້ວພໍ່ຈ�ຕ້ອງຄິດວ່າທູດຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຕົກຈາກສະຫວັນຕາມເລື່ອງທີ່
ໄດ້ບັນທກຶໄວ;້ດັ່ງນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງກາຍເປນັ
ມານໂດຍສະແຫວງຫາແຕ່ສິ່ງທີ່ຊົ່ວຕໍ່
ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
18ແລະເນື່ອງຈາກລາວຕົກຈາກສະ

ຫວັນແລະເສົ້າສະຫລົດໃຈຕະຫລອດ
ໄປ,ລາວຈຶ່ງສະແຫວງຫາຄວາມທຸກ
ຍາກໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງປວງອີກ.ດັ່ງນັ້ນ,
ລາວໄດ້ກ່າວກັບເອວາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນງູເຫົ່າຕົວນັ້ນ,ຜູ້ເປັນມານ,ຊຶ່ງເປັນ
ບິດາຂອງຄວາມຂີ້ຕວົະທັງປວງ.ດັ່ງນັ້ນ,
ມັນໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງກິນໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງ
ຫ້າມເສຍ,ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ຕາຍ,ແຕ່ເຈົ້າ
ຈະເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຮູ້ຄວາມ
ດີແລະຄວາມຊົ່ວ.
19ແລະຫລັງຈາກອາດາມແລະ

ເອວາຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງຫາ້ມແລວ້
ເຂົາທັງສອງຖືກໄລ່ອອກຈາກສວນເອ
ເດນໃຫ້ໄປໄຖດິນ.
20ແລະເຂົາທັງສອງໄດ້ມີລູກຫລານ;

ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມນ່ຄອບຄົວຂອງແຜ່ນດນິ
ໂລກທງັໝດົ.
21ແລະວັນເວລາຂອງລູກຫລານ

ມະນຸດໄດ້ຖືກຍືດຍາວອອກໄປ,ຕາມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກ
ເ ຂົາ ຈະໄດ້ ກັບ ໃຈໃນເວລາທີ່ ຢູ່ ໃນ
ເນື້ອໜັງ;ດັ່ງນັ້ນ,ສະພາບຂອງພວກ
ເຂົາເປັນສະພາບຂອງການທົດລອງ,
ແລະເວລາຂອງພວກເຂົາຖືກເຮັດໃຫ້
ດົນນານອອກໄປຕາມພຣະບັດຍັດ,
ຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານໃຫ້ລູກ
ຫລານມະນຸດ.ເພາະພຣະອົງປະທານ

ພຣະບັນຍັດວ່າມະນຸດທັງປວງຕ້ອງກັບ
ໃຈ;ເພາະພຣະອົງໄດ້ສະແດງຕໍ່ມະນຸດ
ທັງປວງວ່າພວກເຂົາຫລົງລືມໄປເພາະ
ການລວ່ງລະເມີດຂອງບິດາມານດາຂອງ
ພວກເຂາົ.
22ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຖ້າຫາກອາດາມ

ບໍ່ລ່ວງລະເມີດລາວກໍຈະບໍ່ຕົກ,ແຕ່ລາວ
ຄົງຈະຢູ່ໃນສວນເອເດນ.ແລະທຸກຢ່າງ
ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນກໍຕ້ອງຄົງຍັງຢູ່ໃນສະພາບ
ດຽວກັບທີ່ມັນເປັນຢູ່ຫລັງຈາກຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນແລະມັນຕ້ອງຢູ່ຕະຫລອດໄປແລະ
ບໍ່ມີທີ່ສຸດ.
23ແລະເຂົາ ທັງ ສອງຈະບໍ່ ມີ ລູກ;

ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະຄົງຢູ່ໃນສະພາບ
ຂອງຄວາມບໍ່ມີດຽງສາ,ບໍ່ມີຄວາມສຸກ,
ເພາະພວກເ ຂົາ ບໍ່ ຮູ້ ຈັກ ຄວາມທຸກ
ທໍລະມານ;ບໍ່ເຮັດຄວາມດີເພາະພວກ
ເຂາົບໍ່ຮູຈ້ກັບາບ.
24ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ທຸກຢ່າງເປັນໄປໂດຍ

ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະອົງ
ຜູ້ຮູຈ້ກັທກຸເລື່ອງ.
25ອາດາມຕົກເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້ເປັນ

ຢູ່;ແລະມະນຸດເປັນຢູ່ກໍເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກ.
26ແລະພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາ

ໃນຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ,ເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄດ້ໄຖ່ລູກຫລານມະນຸດໃຫ້ລອດ
ຈາກການຕົກ.ແລະເພາະວ່າພວກເຂົາ
ຖືກໄຖ່ຈາກການຕກົພວກເຂົາຍ່ອມເປນັ
ອິດສະລະຕະຫລອດການຮູ້ຈັກຄວາມດີ
ຈາກຄວາມຊົ່ວທີ່ຈະກະທ�ດ້ວຍຕົນເອງ
ແລະທີ່ຈະບໍ່ຖືກກະທ�ນອກຈາກເປັນ
ໄປໂດຍໂທດຂອງກົດໃນວັນສຸດທ້າຍ

2ນີໄຟ2:18–26 78
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2ນີໄຟ2:27–3:479

ແລະຍິ່ງໃຫຍ່ຕາມພຣະບັນຍັດຊຶ່ງພຣະ
ເຈົ້າປະທານໃຫ.້
27ດັ່ງນັ້ນ,ມະນຸດເປັນອິດສະລະຕາມ

ທາງຂອງເນື້ອໜັງ;ແລະໄດ້ຮັບທຸກຢ່າງ
ຊຶ່ງສມົຄວນກັບມະນດຸທີ່ພວກເຂາົຈະໄດ້
ຮບັ.ແລະພວກເຂົາເປັນອດິສະລະທີ່ຈະ
ເລືອກເສລີພາບແລະຊີວິດນິລັນດອນ,
ໂດຍທາງພຣະຜູ້ເປັນກາງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ມະນຸດທັງປວງ,ຫລືຈະເລືອກການເປັນ
ຊະເລີຍແລະຄວາມຕາຍຕາມການເປນັ
ຊະເລີຍແລະອ�ນາດຂອງມານ;ເພາະ
ມັນສະແຫວງຫາເພື່ອມະນຸດທັງປວງຈະ
ໄດ້ເສົ້າສະຫລົດໃຈຄືກັນກັບມນັ.
28ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້

ລູກຫລຽວຫາພຣະຜູ້ເປັນກາງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່
ອົງນີ້ , ແລະໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ;ແລະຊື່ສັດ
ຕໍ່ຄ�ຂອງພຣະອົງ,ແລະເລືອກຊີວິດ
ນິລັນດອນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະ
ວິນຍານອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ;
29ແລະບໍ່ເລືອກຄວາມຕາຍນິລັນ

ດອນຕາມຄວາມປະສົງຂອງເນື້ອໜັງ
ແລະຄວາມຊົ່ວຊຶ່ງຢູ່ໃນນັ້ນຊຶ່ງໃຫ້ອ�
ນາດແກ່ວິນຍານຂອງມານທີ່ຈະຈັບກຸມ,
ທີ່ຈະນ�ລູກລົງນະລົກເພື່ອມັນຈະໄດ້
ປົກຄອງລູກໃນອານາຈັກຂອງມັນ.
30ພໍ່ເວົ້າສອງສາມຄ�ນີ້ໄວ້ກັບລູກທຸກ

ຄົນ,ລູກຂອງພໍ່,ໃນວັນສຸດທ້າຍແຫ່ງ
ການທົດລອງຂອງພໍ່ແລະພໍ່ເລອືກສວ່ນ
ໃຫຍ່ຕາມເວົ້າຂອງສາດສະດາ.ແລະພໍ່
ບໍ່ມີຈຸດປະສົງອື່ນໃດນອກຈາກວ່າຈະ
ເປັນຄວາມຜາສຸກອັນເປັນນິດຂອງຈິດ
ວິນຍານຂອງລູກ.ອາແມນ.

ບົດທີ3

ໂຢເຊັບໃນເອຢິບເຫັນຊາວນີໄຟໃນ
ພາບນິມິດ—ເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍເຖິງໂຈ
ເຊັບສະມິດ,ຜູ້ພະຍາກອນຍຸກສຸດທ້າຍ;
ແລະເຖິງໂມເຊຜູ້ທີ່ໄດ້ນ�ພາຊາວອິດ
ສະຣາເອນອອກໄປ;ແລະເຖິງການ
ອອກມາຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ປະມານ
588–570ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ພໍ່ ຂໍ ເວົ້າກັບລູກ, ໂຢ
ເຊັບລູກຫລ້າຂອງພໍ່.ລູກໄດ້ເກີດໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະ
ມານຂອງພໍ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນວັນແຫ່ງ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ທີ່ສຸດຂອງພໍ່ທີ່ແມ່ຂອງລູກໄດ້ກ�ເນີດ
ລູກມາ.
2 ແລະ ຂໍ ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າຈົ່ ງ ຕັ້ ງ

ແຜ່ນດິນນີ້ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນທີ່ມີຄຸນຄ່າ
ທີ່ສຸດໄວ້ໃຫ້ລູກເພື່ອເປັນມູນມໍລະດົກ
ຂອງລູກແລະເປັນມນູມລໍະດກົຂອງລູກ
ຫລານຂອງລູກກັບພວກອ້າຍຂອງລູກ,
ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລູກຕະຫລອດ
ໄປຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າລູກຈະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດ
ສະຣາເອນ.
3ແລະບັດນີ້,ໂຢເຊັບລູກຜູ້ຫລ້າຂອງ

ພໍ່,ຜູ້ທີ່ພໍ່ໄດ້ພາອອກມາຈາກຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານ
ຂອງພໍ່,ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງປະທານ
ພອນໃຫ້ແກ່ລູກຕະຫລອດໄປເພື່ອລູກ
ຫລານຂອງລູກຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍໃຫ້ໝົດ
ສິ້ນໄປ.
4ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກເປັນຜົນແອວ

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   79 5/14/12   12:13 PM



80

ຂອງພໍ່;ແລະພໍ່ເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງ
ໂຢເຊັບຜູ້ຊຶ່ງຖືກພາໄປເປັນຊະເລີຍໃນ
ເອຢິບ.ແລະພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງກະທ�ໄວ້ກັບໂຢເຊັບນັ້ນຍິ່ງ
ໃຫຍ.່
5ດັ່ງນັ້ນ,ໂຢເຊັບໄດ້ເຫັນວັນເວລາ

ຂອງພວກເຮົາ.ແລະໂຢເຊັບໄດ້ຮັບ
ສັນຍາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າຈາກຜົນ
ແອວຂອງລາວ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ຍົກກິ່ງງ່າອັນຊອບທ�ຂຶ້ນເພື່ອເຊື້ອສາຍ
ຂອງອິດສະຣາເອນ;ບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີ
ອາ,ແຕ່ເປັນກິ່ງງ່າຊຶ່ງຈະຖືກຫັກອອກ
ມາ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມັນກໍຈະຖືກຈົດ
ຈ�ໄວ້ໃນພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເພື່ອພຣະເມຊີອາຈະຖືກສະແດງ
ໃຫ້ປະກົດຕົວແກ່ພວກເຂົາໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍດ້ວຍພຣະວິນຍານແຫ່ງອ�ນາດ
ຂອງການນ�ພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມ
ມດືໄປຫາແສງສະຫວາ່ງ—ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ອອກຈາກຄວາມມດືທີ່ປດິບັງແລະອອກ
ຈາກຄວາມເປັນຊະເລີຍໄປຫາອິດສະ
ລະ.
6ເພາະໂຢເຊັບໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້ແທ້ໆ

ຊຶ່ງມີ ຄວາມວ່າ: ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກ
ຜູ້ພະຍາກອນຜູ້ໜຶ່ງຂຶ້ນມາໃຫ້ແກ່ຜົນ
ແອວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້
ພະຍາກອນທີ່ປະເສດີ.
7ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂຢເຊັບໄດ້ກ່າວໄວ້

ວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ດັ່ງນີ້:ເຮົາຈະຍົກຜູ້ພະຍາກອນ
ທີ່ປະເສີດຜູ້ໜຶ່ງຂຶ້ນຈາກຜົນແອວຂອງ
ເຈົ້າ.ແລະລາວຈະເປັນຜູ້ທີ່ນັບຖືຢ່າງ

ສູງໃນບັນດາຜົນແອວຂອງເຈົ້າແລະ
ເຮົາຈະໃຫ້ບັນຍັດແກ່ລາວເພື່ອລາວຈະ
ໄດ້ກະທ�ວຽກງານສິ່ງໜຶ່ງເພື່ອຜົນແອວ
ຂອງເຈົ້າ,ຜູ້ເປນັພີ່ນ້ອງຂອງລາວຊຶ່ງຈະ
ມຄ່ີາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກັບພວກເຂົາ,ເຖິງແມ່ນ
ຕໍ່ການນ�ພວກເຂົາມາຫາຄວາມຮູ້ຂອງ
ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບ
ບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າ.
8ແລະເຮົາຈະໃຫ້ບັນຍັດແກ່ລາວ

ຂໍ້ໜຶ່ງວ່າລາວຈະບໍ່ເຮັດງານອື່ນນອກ
ຈາກງານທີ່ເຮົາຈະສັ່ງລາວ.ແລະເຮົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ລາວຍິ່ງໃຫຍ່ໃນສາຍຕາ
ຂອງເຮົາ;ເພາະລາວຈະເຮັດວຽກງານ
ຂອງເຮົາ.
9ແລະລາວຈະຍິ່ງໃຫຍ່ເໝອືນກັນກບັ

ໂມເຊຜູ້ຊຶ່ງເຮົາກ່າວໄວ້ວ່າຈະຍົກຂຶ້ນໃຫ້
ເຈົ້າເພື່ອປົດປ່ອຍຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
10ແລະເຮົາຈະຍົກໂມເຊຂຶ້ນເພື່ອປົດ

ປ່ອຍຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ເອຢິບ.
11ແຕ່ເຮົາຈະຍົກຜູ້ພະຍາກອນຜູ້ໜຶ່ງ

ຂຶ້ນຈາກຜົນແອວຂອງເຈົ້າ;ແລະເຮົາ
ຈະໃຫ້ອ�ນາດແກ່ລາວເພື່ອຈະນ�ຄ�
ເວົ້າຂອງເຮາົອອກມາຫາລູກຫລານຂອງ
ຜົນແອວຂອງເຈົ້າ—ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອ
ການນ�ຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາອອກມາເທົ່າ
ນັ້ນ,ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເນັ້ນໜັກ
ໃນຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງຈະອອກໄປໃນ
ບັນດາພວກເຂົາແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ໄວ.້
12ດັ່ງນັ້ນ,  ຜົນແອວຂອງເຈົ້າຈະ

ບັນທຶກ;ແລະຜົນແອວຂອງຢູດາຈະ

2ນີໄຟ3:5–12 80
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2ນີໄຟ3:13–1981

ບັນທຶກ;ແລະເລື່ອງທີ່ຈະບັນທຶກໄວ້
ໂດຍຜົນແອວຂອງເຈົ້າ,ແລະເລື່ອງທີ່
ຈະບນັທກຶໄວ້ຈາກຜນົແອວຂອງຢູດາຈະ
ເຕບີໂຕພອ້ມກັນ,ຊຶ່ງນ�ໄປຫາການເຮັດ
ໃຫ້ຄ�ສອນທີ່ຜິດນັ້ນຍອມຈ�ນົນແລະ
ກ�ຈັດການຂັດແຍງ້,ແລະສະຖາປະນາ
ຄວາມສັນຕິສຸກໃນບັນດາຜົນແອວຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະນ�ພວກເຂົາມາຫາຄວາມຮູ້
ເຖິງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍ,ແລະນ�ມາຫາຄວາມຮູ້ຂອງ
ພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າກ່າວ.
13ແລະໃນມື້ນັ້ນຄວາມອ່ອນແອຂອງ

ພວກເຂົາຈະຖືກເຮດັໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເພາະ
ວຽກງານຂອງເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນທງັໝດົຂອງເຮາົ,ເພື່ອການນ�ເຈົ້າ
ກັບຄືນ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ.
14ແລະໂຢເຊບັໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ມີຄວາ

ມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະ
ທານພອນໃຫ້ຜູ້ພະຍາກອນຜູ້ນັ້ນ;ແລະ
ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມທ�ລາຍເພິ່ນຈະຍອມ
ຈ�ນົນ;ເພາະຄ�ສນັຍານີ້,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວກັບ
ຜົນແອວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະສ�ເລັດ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈໃນຄວາມສ�ເລດັ
ແຫງ່ຄ�ສັນຍານີ້;
15ແລະຊື່ຂອງເພິ່ນຈະຖກືເອີ້ນຕາມຊື່

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະເອີ້ນຕາມຊື່ຂອງ
ພໍ່ຂອງເພິ່ນແລະເພິ່ນຈະເປັນເໝືອນດັ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະນ�ອອກມາໂດຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະອ�ນາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຈະນ�ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາຫາ
ຄວາມລອດ.
16ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂຢເຊັບໄດ້ທ�ນາຍ

ໄວ້ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈເຖິງເລື່ອງນີ້,
ມັນເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈໃນຄ�
ສັນຍາຂອງໂມເຊ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວກບັຂ້າພະເຈົ້າວ່າ,ເຮາົຈະຮກັສາ
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.
17ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ:

ເຮົາຈະຍົກໂມເຊຂຶ້ນ;ແລະເຮົາຈະໃຫ້
ອ�ນາດແກ່ລາວໃນໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ,ແລະ
ເຮົາຈະມອບການພິພາກສາໃຫ້ແກ່ລາວ
ໃນການບັນທຶກ.ແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍລີ້ນ
ຂອງລາວໃຫ້ເວົ້າຫລາຍ,ເພາະເຮົາຈະ
ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາວຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການເວົ້າ,ແຕ່
ເຮົາຈະຂຽນກົດຂອງເຮົາໃຫ້ລາວດ້ວຍ
ນິ້ວມືຂອງເຮົາເອງແລະເຮົາຈະໃຫ້ມີຜູ້
ເວົ້າແທນລາວ.
18ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າອີກວ່າ:ເຮົາຈະຍົກຂຶ້ນໄວ້ເພື່ອຜົນ
ແອວຂອງເຈົ້າ,ແລະເຮົາຈະໃຫ້ມີຜູ້ເວົ້າ
ແທນລາວ.ແລະເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະ
ໃຫ້ແກ່ລາວເພື່ອລາວຈະໄດ້ຂຽນເລື່ອງ
ທີ່ຜົນແອວຂອງເຈົ້າຂຽນເຖິງຜົນແອວ
ຂອງເຈົ້າ;ແລະຜູ້ເວົ້າຂອງຜນົແອວຂອງ
ເຈົ້າຈະປະກາດມນັ.
19ແລະຄ�ເວົ້າທີ່ລາວຈະຂຽນນັ້ນຈະ

ເປັນຄ�ເວົ້າທີ່ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງສມົຄວນທີ່ຈະອອກໄປສູ່ຜົນແອວ
ຂອງເຈົ້າ.ແລະມັນຈະເປັນຄືກັນກັບວ່າ
ຜົນແອວຂອງເຈົ້າຮ້ອງບອກພວກເຂົາ
ຈາກພື້ນດິນເພາະເຮົາຮູ້ຈັກສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາ.
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20ແລະພວກເ ຂົາ ຈະຮ້ອງ ຈາກ
ພື້ນດິນ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນຈະ
ຮ້ອງການກັບໃຈໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ເຖິງແມ່ນຫລັງຈາກຄົນຫລາຍ
ລຸ້ນຜ່ານພວກເຂົາໄປ.ແລະເຫດການ
ຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຽງຮ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ຈະໄປເຖິງຕາມຄວາມງ່າຍດາຍຂອງຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂາົ.
21ເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາຄ�

ເວົ້າຂອງພວກເຂົາຈະອອກຈາກປາກ
ຂອງເຮົາໄປຫາພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຜູ້
ເປັນຜົນແອວຂອງເຈົ້າ,ແລະເຮົາຈະ
ເຮດັໃຫ້ຄວາມອອ່ນແອຂອງຄ�ເວົ້າຂອງ
ພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງດ້ວຍສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອຈື່ຈ�ພັນທະສັນຍາຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດ
ຂອງເຈົ້າ.
22ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງໂຢເຊັບລູກ

ຂອງພໍ່,ບນັພະບຸລຸດຂອງພໍ່ໃນອາດີດໄດ້
ທ�ນາຍໄວ້ຕາມນີ້.
23ດັ່ງນັ້ນ,ເປັນຍ້ອນພັນທະສັນຍາ

ນີ້ລູກຈຶ່ງໄດ້ຮັບພອນ;ເພາະລູກຫລານ
ຂອງລູກຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍເພາະພວກ
ເຂາົຈະເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄ�ຈາກໜງັສືນັ້ນ.
24ແລະຈະມີ ຜູ້ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຜູ້ ໜຶ່ງ ໃນ

ບັນດາພວກເຂົາ,ຜູ້ຈະສ້າງຄວາມດີ
ຫລາຍຢ່າງທັງທາງຄ�ເວົ້າແລະພາກ
ປະຕິບັດ,ໂດຍເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍສັດທາຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໃນອັນທີ່ ຈະເຮັດ ການແປກ
ປະຫລາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເຮັດສິ່ງນັ້ນ
ຊຶ່ງໃຫຍ່ຫລວງໃນສາຍພຣະເນດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນຟູ

ຢ່າງຫລວງຫລາຍກັບເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນແລະກັບລູກຫລານຂອງພີ່ນ້ອງ
ຂອງລກູ.
25ແລະບັດນີ້,ລູກເປັນສຸກແລ້ວໂຢ

ເຊັບ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຍັງນ້ອຍຢູ່;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງ
ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟອ້າຍຂອງລູກ
ແລະມັນຈະເປັນໄປກັບລູກເຖິງແມ່ນ
ຕາມຖ້ອຍຄ�ທີ່ພໍ່ເວົ້າໄວ້.ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�
ເວົ້າຂອງພໍ່ຜູ້ກ�ລງັຈະຕາຍ.ອາແມນ.

ບົດທີ4

ລີໄຮແນະນ�ແລະໃຫ້ພອນແກ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ—ເພິ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລະ
ໄດ້ຖກືຝັງໄວ—້ນີໄຟພາກພມູໃຈໃນພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ—ນີໄຟ
ມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເພິ່ນໄວ້ກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.ປະມານ
588–570ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຂໍເວົ້າກ່ຽວ
ກັບຄ�ທ�ນາຍຊຶ່ງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເວົ້າໄວ້ກຽ່ວກັບໂຢເຊບັຜູ້ທີ່ຖືກພາໄປ
ຫາເອຢິບ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍໄວ້

ກ່ຽວກັບລູກຫລານທັງໝົດຂອງເພິ່ນ
ແທ້ໆ.ແລະມີຄ�ທ�ນາຍຢູ່ບໍ່ຫລາຍທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄ�ທ�ນາຍທີ່ເພິ່ນໄດ້ບັນ
ທຶກໄວ້.ແລະເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບ
ພວກເຮາົ,ແລະຄນົລຸ້ນຕໍໆ່ ໄປຂອງພວກ
ເຮົາ;ແລະຄ�ທ�ນາຍມີບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ.
3ດັ່ງນັ້ນ,ຫລັງຈາກບິດາຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງຄ�ທ�ນາຍຂອງໂຢເຊັບ

2ນີໄຟ3:20–3 82
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2ນີໄຟ4:1–1283

ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນລູກຂອງເລມັນ,ລູກ
ຊາຍຂອງລາວແລະລູກສາວຂອງລາວ,
ແລະໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງພໍ່,ຜູ້ເປັນ
ລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງລູກຄົນທ�
ອິດຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າຕັ້ງໃຈ
ຟງັຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່.
4ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້

ວາ່:ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາບນັຍັດຂອງ
ເຮົາເຈົ້າຈະຮຸ່ງເຮືອງໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ;
ແລະຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮົາເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະ
ທັບຂອງເຮາົ.
5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຊາຍແລະລູກສາວ

ຂອງພໍ່,ພໍ່ລົງໄປຫາຫລຸມສົບຂອງພໍ່ບໍ່ໄດ້
ນອກຈາກພໍ່ຈະໃຫ້ພອນໄວ້ກັບລູກເສຍ
ກ່ອນ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຮູ້ວ່າຖ້າຫາກລູກ
ຖືກລ້ຽງດູໃນທາງທີ່ລູກຄວນດ�ເນີນໄປ
ລູກຈະບໍ່ອອກຈາກທາງນັ້ນ.
6ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກລູກຖືກສາບແຊ່ງ,

ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໃຫ້ພອນໄວ້ກັບລູກວ່າຄ�
ສາບແຊ່ງຈະໄດ້ຖືກເອົາໄປຈາກລູກ
ແລະຕົກລົງເທິງຫົວຂອງບິດາມານດາ
ຂອງລກູ.
7ດັ່ງນັ້ນ,ເພາະພອນຂອງພໍ່ອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງ ຈະບໍ່ ຍອມໃຫ້ ລູກຕາຍ;
ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈະເມດຕາລູກແລະລູກ
ຫລານຂອງລູກຕະຫລອດໄປ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຫລັງ

ຈາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລູກ
ຊາຍກັບລູກສາວຂອງເລມັນແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໃຫ້ນ�ລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງເລມູ
ເອນມາຢູ່ຕໍ່ໜາ້ເພິ່ນ.

9ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາຊຶ່ງມີ
ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຊາຍແລະລູກ
ສາວຂອງພໍ່ຜູ້ເປັນລູກຊາຍແລະລູກ
ສາວຂອງລູກຄົນທີສອງຂອງພໍ່;ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພໍ່ໃຫ້ພອນແກ່ລູກທີ່ເປັນພອນດຽວກັນ
ກັບພອນທີ່ພໍ່ໃຫ້ໄວ້ກັບລູກຊາຍແລະ
ລູກສາວຂອງເລມັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ລູກຈະບໍ່
ຖືກທ�ລາຍໃຫ້ສູນສິ້ນ;ແຕ່ໃນທີ່ສຸດລູກ
ຫລານຂອງລູກຈະໄດ້ຮບັພອນ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈົບການ
ເວົ້າກັບພວກເຂົາແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າກັບລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແມ່ນເວົ້າກັບຄອບຄົວ
ຂອງລາວທຸກຄົນ.
11ແລະຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບ

ພວກເຂົາຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ ເວົ້າກັບ
ແຊມ,ມີຄວາມວ່າ:ລູກກັບລູກຫລານ
ຂອງລູກເປັນສຸກແລ້ວ;ເພາະລູກຈະໄດ້
ຮບັແຜນ່ດິນທີ່ເປນັມນູມລໍະດກົເຊັ່ນດຽວ
ກັບນີໄຟນ້ອງຊາຍຂອງລູກ.ແລະລູກ
ຫລານຂອງລູກຈະຖືກນັບເຂົ້າກັບລູກ
ຫລານຂອງລາວແລະລູກຈະເປັນຄືກັນ
ກັບນ້ອງຊາຍຂອງລູກ;ແລະລູກຫລານ
ຂອງລູກຈະເປັນຄືກັນກັບລູກຫລານ
ຂອງລາວ;ແລະລູກຈະໄດ້ຮັບພອນ
ຕະຫລອດວນັເວລາຂອງລູກ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຫລັງຈາກລີໄຮ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າກັບຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໝົດແລ້ວທຸກ
ຄົນ,ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກໃນໃຈຂອງເພິ່ນ,
ແລະຕາມພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປນັ
ເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບເພິ່ນແລ້ວເພິ່ນເລີ່ມເຖົ້າ
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ແກ່ລົງ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນໄດ້ສິ້ນຊວິີດແລະໄດ້ຖືກຝັງໄວ.້
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກການຕາຍຂອງເພິ່ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດ
ມື້,ເລມັນກັບເລມູເອນແລະພວກລູກ
ຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນໄດ້ໃຈຮ້າຍໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າເພາະການຕັກເຕືອນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
14ເພາະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຖືກບັງຄັບ

ໃຫ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອງົ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຫລາຍ
ເລື່ອງກັບພວກເຂົາ,ແລະບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເວົ້າຄືກນັກ່ອນການຕາຍ
ຂອງເພິ່ນຕັ້ງຫລາຍຂໍ້ຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກໄວ້
ໃນແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ເພາະປະຫວັດສ່ວນໃຫຍ່ມີຂຽນໄວ້
ຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລກຶອກີຊດຸໜຶ່ງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
15 ແລະໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ ນີ້

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງຂອງຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຂໍ້ຄວາມພຣະ
ຄ�ພີຫລາຍຂໍ້ຊຶ່ງໄດ້ຈາລຶກຢູ່ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກທອງເຫລືອງເພາະຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເບີກບານໃນພຣະຄ�
ພີແລະໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄ�ນຶງເຖິງ
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານັ້ນແລະໄດ້ບັນທຶກມັນ
ໄວ້ເພື່ອການຮຽນຮູ້ແລະເພື່ອຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າເບີກບານໃນເລື່ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄິດຄ�ນຶງ
ຢູ່ຕະຫລອດເວລາເຖິງເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫນັແລະໄດ້ຍນິມາ.

17ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ທັງທີ່ມີພຣະມະ
ຫາກະລຸນາທຄຸິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນ
ການສະແດງວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮ້ອງວ່າ:
ໂອ້ຄົນຕ�ຕ້ອຍຢ່າງຂ້າພະເຈົ້າ!ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສົ້າສະຫລົດ
ເພາະເນື້ອໜັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
18ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຫຸ້ມລ້ອມໄປດ້ວຍສິ່ງ

ລໍ້ລວງແລະບາບຊຶ່ງໄດ້ກີດກັນຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ຢ່າງງາ່ຍດາຍ.
19ແລະເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຈະ

ປິຕິຍິນດີ,ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຄວນ
ຄາງເພາະບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮູ້ວ່າ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ວາງໃຈຜູ້ໃດມາ.
20ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້

ສະໜັບສະໜູນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ພຣະ
ອົງ ນ�ຂ້າພະເຈົ້າ ຜ່ານຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ;ແລະພຣະອົງໄດ້ປົກ
ປ້ອງຂ້າພະເຈົ້າເທິງນ�ທີ່ມີຄວາມເລິກ
ທີ່ສຸດ.
21ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມ

ໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ,ຈົນວ່າ
ເນື້ອໜງັຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮອ້ນຮນົ.
22ພຣະອົງ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ສັດຕູ ຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຈ�ນົນ,ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້
ພວກເຂົາສັ່ນສາຍຕໍ່ຫນ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
23ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງ
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2ນີໄຟ4:24–3285

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຕອນກາງເວັນ,
ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານຄວາມຮູ້ໃຫ້
ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍພາບນິມິດໃນຕອນ
ກາງຄນື.
24ແລະໃນຕອນກາງເວັນຂ້າພະ

ເຈົ້າເພີ່ມທະວີຄວາມແນ່ວແນ່ໃນການ
ອະທິຖານທີ່ມີພະລັງຕໍ່ພຣະອົງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສຽງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຂຶ້ນຫາເບື້ອງເທິງແລະເຫລົ່າທູດໄດ້
ລົງມາສິດສອນຂ້າພະເຈົ້າ.
25ແລະຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ຖືກນ�ໄປດ້ວຍປີກແຫ່ງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະອົງໄປເທິງພູເຂາົອັນສູງທີ່ສຸດ.
ແລະດວງຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນສິ່ງ
ຍິ່ງໃຫຍ່ເກີນໄປສ�ລັບມະນຸດ;ສະນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຫາ້ມບໍ່ໃຫ້ບັນທກຶເລື່ອງ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
26ໂອ້ແລ້ວຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນ

ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນັ້ນ,ຖ້າຫາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖ່ອມຕົວຂອງພຣະອົງລົງ
ໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດຈົນສະເດັດມາຢ້ຽມ
ຢາມມະນຸດດ້ວຍພຣະເມດຕາຢ່າງລົ້ນ
ເຫລືອ,ເປັນຫຍັງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຮ້ອງໄຫ້ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຍັງຄ້າງຄາຢູ່ໃນຮ່ອມພູແຫ່ງຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ແລະເນື້ອໜັງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າສນູເສຍໄປ,ແລະກ�ລັງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າລົດລົງ,ເປັນຍ້ອນຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ?
27ແລະເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຜ່າຍ

ແພ້ ຕໍ່ ບາບ,ເປັນຍ້ອນເນື້ອໜັງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຫຍັງ

ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເປີດທາງໃຫ້ສິ່ງລໍ້ລວງຈົນ
ວ່າມານຮ້າຍມາຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເພື່ອທ�ລາຍຄວາມສັນຕິສຸກຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນທຸກ?ເປັນຫຍັງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໃຈຮ້າຍ?ເປັນຍ້ອນສັດຕູຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າບ?ໍ
28ຕື່ນເຖີດ,ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າເອີຍ!ຢ່າຈົ່ມຢູ່ໃນບາບອີກຕໍ່ໄປເລີຍ.
ຈົ່ງປິຕິຍິນດີເຖີດ,ໂອ້ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເອີຍ,ແລະຢ່າໃຫ້ມີບ່ອນວ່າງເປົ່າແກ່
ສັດຕູຂອງຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່
ໄປເລີຍ.
29ຢ່າໃຈຮ້າຍເພາະສັດຕູຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າອີກເລີຍຢ່າຖອຍກ�ລັງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າລົງໄປເພາະຄວາມທຸກທໍລະມານ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເລີຍ.
30ຈົ່ງປິຕິຍິນດີເຖີດ,ໂອ້ໃຈຂອງຂ້າ

ພະເຈົ້າເອີຍ,ຈົ່ງຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະທູນວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຈະສັນລະເສີນພຣະອົງ
ຕະຫລອດໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈິດວນິຍານ
ຂອງຂ້ານ້ອຍຈະປິຕິຍິນດີໃນພຣະອົງ,
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ,ແລະສີລາແຫ່ງ
ຄວາມລອດຂອງຂ້ານອ້ຍ.
31ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງຈະ

ໄຖ່ຈດິວນິຍານຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ?ພຣະອົງ
ຈະປົດປ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ອອກຈາກກ�ມື
ພວກສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ?ພຣະອົງຈະ
ເຮັດໃຫ້ຕົວຂ້ານ້ອຍສັ່ນຕໍ່ສິ່ງທີ່ຫລຽວ
ເຫນັເປັນບາບບໍ?
32ຂໍໃຫ້ປະຕູນະລົກຈົ່ງປິດສະເໝີ

ຕໍ່ໜ້າ ຂ້ານ້ອຍເຖີດ, ເພາະໃຈຂອງ
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ຂ້ານ້ອຍຊອກຊ�ແລະວິນຍານຂອງ
ຂ້ານ້ອຍສ�ນຶກຜິດແລ້ວ!ໂອ້ພຣະອົງ
ເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງຢ່າປິດປະຕູຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງພຣະອົງຕໍ່ໜ້າຂ້ານ້ອຍ
ເລີຍ,ເພື່ອຂາ້ນ້ອຍຈະໄດ້ໄຕ່ໃນຫນົທາງ
ຂອງຮ່ອມພູທີ່ຕ�,ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້
ເຄັ່ງຄັດຢູ່ໃນຖະໜນົທີ່ຮາບພຽງ!
33ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ຂໍພຣະ

ອົງຈົ່ງໂອບອ້ອມຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຮອບໃນ
ເສື້ອຄຸມແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ຂອງພຣະ
ອົງ!ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍພຣະອົງ
ຈົ່ງເຮັດຫົນທາງເພື່ອການຫລົບໜີຂອງ
ຂ້ານ້ອຍຕໍ່ໜ້າສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ
ເທີ້ນ!ຂໍພຣະອົງຈົ່ງເຮັດຫົນທາງໃຫ້ຊື່
ໄປຕໍ່ໜ້າຂ້ານ້ອຍ!ຂໍພຣະອົງຢ່າວາງ
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສະດຸດໃນຫົນທາງຂອງ
ຂ້ານ້ອຍ—ແຕ່ຂໍໃຫ້ພຣະອງົຈົ່ງຖາງທາງ
ຂອງຂ້ານ້ອຍຕໍ່ໜ້າຂ້ານ້ອຍ,ແລະຂໍຢ່າ
ລ້ອມຮົ້ວຕັນທາງຂ້ານ້ອຍ,ແຕ່ໃຫ້ຕັນ
ທາງສັດຕູຂອງຂ້ານອ້ຍດວ້ຍເທີ້ນ.
34ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍໄວ້

ວາງໃຈໃນພຣະອົງ,ແລະຂ້ານ້ອຍຈະ
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຕະຫລອດໄປ.
ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ວາງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ
ແຂນແຫ່ງເນື້ອໜັງ;ເພາະຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າ
ຄົນທີ່ວາງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຂົາໃນ
ແຂນແຫ່ງເນື້ອໜງັຈະຖກືສາບແຊງ່.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຄົນທີ່ວາງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ຂອງເຂົາໃນມະນດຸຫລືເຮດັໃຫ້ເນື້ອໜງັ
ເປນັແຂນຂອງເຂາົຈະຖກືສາບແຊງ່.
35ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະ

ເຈົ້າຈະປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຂໍ.ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍຈະປະທານ

ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຖ້າຫາກຂ້ານ້ອຍຂໍບໍ່ ຜິດ
ທາງ;ສະນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະກາບທູນໃຫ້
ສຽງຂອງຂ້ານ້ອຍເຖິງພຣະອົງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຂ້ານ້ອຍຈະຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງ,
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ,ສີລາແຫງ່ຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງຂ້ານ້ອຍ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຽງຂອງ
ຂ້ານ້ອຍຈະຂຶ້ນໄປເຖິງພຣະອົງ,ພຣະຜູ້
ເປນັສີລາຂອງຂ້ານ້ອຍແລະພຣະເຈົ້າຜູ້
ຊົງເປັນນິດຂອງຂ້ານ້ອຍຕະຫລອດ.ອາ
ແມນ.

ບົດທີ5

ຊາວນີໄຟແຍກຕົວຂອງພວກເຂົາອອກ
ຈາກຊາວເລມັນ,ພວກເຂົາຮັກສາກົດ
ຂອງໂມເຊແລະສ້າງພຣະວິຫານ—
ຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ,ຊາວ
ເລມັນຈຶ່ງຖືກຕັດອອກຖືກສາບແຊ່ງ
ແລະກາຍເປັນໄພພິບັດຕໍ່ຊາວນີໄຟ.
ປະມານ588–559ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້ານີ ໄຟໄດ້ ຮ້ອງທູນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຫລາຍຢ່າງເພາະຄວາມຮ້າຍກາດ
ຂອງພວກອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
2ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຮ້າຍກາດຂອງ

ພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມທະວີ
ຂຶ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພະ
ຍາຍາມຈະເອາົຊວີດິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຈົ່ມໃຫ້

ຂ້າ ພະເຈົ້າ ມີ ຄວາມວ່າ :  ນ້ອງຊາຍ
ຂອງພວກເຮົາຄິດຢາກປົກຄອງພວກ
ເຮົາ;ແລະພວກເຮົາມີຄວາມລ�ບາກ

2ນີໄຟ4:33–5:3 86
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2ນີໄຟ5:1–1487

ມາຫລາຍເພາະລາວ;ດັ່ງນັ້ນ,ບັດນີ້ໃຫ້
ພວກເຮາົຂາ້ລາວຖິ້ມເສຍ,ເພື່ອວາ່ພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ທຸກທໍລະມານເພາະຄ�ເວົ້າ
ຂອງລາວອີກ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາ
ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ລາວມາເປັນຜູ້ ປົກຄອງ
ພວກເຮົາ,ເພາະເປັນເລື່ອງຂອງພວກ
ເຮົາຜູ້ເປັນອ້າຍທີ່ຈະປົກຄອງດູແລຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້.
4ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ ໄດ້ ບັນທຶກຄ�

ເວົ້າທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ .ແຕ່ມັນ
ພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະເວົ້າວ່າ,
ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມຈະເອົາຊີວິດ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນຂ້າພະເຈົ້າວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຄວນໜີຈາກພວກເຂົາ
ແລະໜີໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກັບ
ຄົນທັງໝດົທີ່ຈະໄປກບັຂ້າພະເຈົ້າ.
6ດັ່ງນັ້ນ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ພາຄອບຄົວຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄປແລະໂຊລ�ກັບຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຂົາອີກ,ແລະແຊມ,ອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງລາວ,
ແລະຢາໂຄບກັບໂຢເຊັບ,ນ້ອງຊາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະນ້ອງສາວຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອີກ.ແລະທຸກຄົນທີ່ຈະໄປກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ.ແລະທຸກຄົນທີ່ຈະໄປກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າຄືຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນການເຕືອນແລະການ
ເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກ
ເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟງັຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
7ແລະພວກເຮົາໄດ້ເອົາຜ້າເຕັ້ນຂອງ

ພວກເຮົາແລະເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆທີ່

ຈະເອົາໄປກັບພວກເຮົາໄດ້ແລະໄດ້
ເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ຫລາຍມື້.ແລະຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້
ເດີນທາງໄປເປັນເວລາຫລາຍມື້ພວກ
ເຮາົໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຮາົຂຶ້ນ.
8ແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢາກ

ໃຫ້ພວກເຮົາເອີ້ນຊື່ບ່ອນນັ້ນວ່ານີໄຟ;
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວ່າ
ນີໄຟ.
9ແລະຄົນທງັໝດົທີ່ຢູ່ກັບຂ້າພະຈົ້າໄດ້

ຍອມເອີ້ນຕົນເອງວາ່ເປັນຄົນຂອງນີໄຟ.
10ແລະພວກເຮາົໄດ້ຍຶດຖືທີ່ຈະຮກັສາ

ຄ�ພິພາກສາ,ແລະຂໍ້ ກ�ນົດ,ແລະ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງ,ຕາມກດົຂອງໂມເຊ.
11ແລະພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ຢູ່ກັບພວກ

ເຮາົ,ແລະພວກເຮາົໄດ້ຮຸງ່ເຮອືງຢ່າງຍິ່ງ;
ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຫວ່ານເມັດພືດ,ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກ່ຽວອີກເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.ແລະພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມ
ລ້ຽງສັດແລະຝູງສັດໃຊ້ງານ,ແລະສັດ
ທຸກຊະນິດ.
12ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ນ�ແຜ່ນ

ຈາລຶກທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງມານ�ແລະລູກກົມຫລື
ເຂັມຊີ້ທິດຊຶ່ງໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າ,ຕາມທີ່ມີບັນທຶກໄວ້ນັ້ນ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງ
ແລະມີຄົນທະວີຂຶ້ນໃນແຜ່ນດນິນັ້ນ.
14ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເອົາດາບ

ຂອງລາບານມາ,ແລະໄດ້ເຮດັດາບແບບ
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ນັ້ນຫລາຍດວງ,ຢ້ານວ່າດ້ວຍວິທີໃດວິທີ
ໜຶ່ງຜູ້ຄົນຊຶ່ງບັດນີ້ມີຊື່ວ່າຊາວເລມັນຈະ
ມາຮຸກຮານພວກເຮົາແລະຈະທ�ລາຍ
ພວກເຮົາ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເຖິງຄວາມ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ຄົນທີ່ມີຊື່ວາ່ຜູ້ຄົນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
15ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສອນຜູ້ຄນົຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ສ້າງເຮືອນຊານແລະໃຫ້
ເຮັດວຽກດ້ວຍໄມ້ແລະດ້ວຍເຫລັກ
ແລະດ້ວຍທອງແດງແລະດ້ວຍທອງ
ເຫລືອງແລະດ້ວຍເຫລັກ,ແລະດ້ວຍ
ຄ�ແລະດ້ວຍເງິນແລະດ້ວຍແຮ່ທາດ
ທີ່ມີຄາ່ຊຶ່ງມີຢູ່ຢາ່ງຫລວງຫລາຍ.
16ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ສ້າງພຣະ

ວິຫານໄວ້ແຫ່ງໜຶ່ງ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ສ້າງຕາມແບບພຣະວິຫານຂອງໂຊ
ໂລໂມນແຕ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີຄ່າ
ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນນັ້ນ;ເພາະຫາມັນບໍ່ໄດ້
ໃນແຜ່ນດິນນີ້,ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງສ້າງໃຫ້ຄືກັນ
ກັບພຣະວິຫານຂອງໂຊໂລໂມນບໍ່ໄດ້.
ແຕ່ແບບຂອງການສ້າງນັ້ນຄືກັນກັບພຣະ
ວິຫານຂອງໂຊໂລໂມນແລະຝີມືໃນ
ການສ້າງນັ້ນດີເລດີ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າມີຄວາມດຸໝັ່ນແລະທ�ງານດ້ວຍຝີ
ມືຂອງພວກເຂົາ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເ ຂົາ ຢາກໃຫ້ ຂ້ າພະ ເຈົ້ າ ເປັນ
ກະສັດຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້ານີ
ໄຟປາຖະໜາບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມີກະສັດ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້

ເຮັດເພື່ອພວກເຂົາຕາມອ�ນາດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
19ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ�ເລັດແລ້ວຕໍ່ພວກອ້າຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮັບສັ່ງ
ກ່ຽວກັບພວກເຂົາວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເປັນຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ສອນຂອງພວກ
ເຂາົ.ດັ່ງນັ້ນ,ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເປນັຜູ້ປົກ
ຄອງແລະຜູ້ສອນຂອງພວກເຂົາຕາມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົນ
ເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມຈະເອົາ
ຊວີດິຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
20ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຈຶ່ງສ�ເລັດຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຮບັສັ່ງກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວາ່:ຕາບໃດທີ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄ�ຂອງເຈົ້າພວກ
ເຂົາຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂາົ
ໄດ້ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ອົງແລ້ວ.
21ແລະພຣະອົງໄດ້ກະທ�ໃຫ້ການ

ສາບແຊງ່ມາເຖງິພວກເຂົາ,ແທ້ຈງິແລວ້,
ແມ່ນການສາບແຊ່ງຢ່າງສາຫັດເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ
ຕໍ່ພຣະອົງຈົນວ່າພວກເຂົາກາຍເປັນ
ຫີນເຫລັກໄປ;ສະນັ້ນ,ເນື່ອງຈາກວ່າ
ພວກເຂົາຂາວແລະຈົບງາມແລະໜ້າ
ຊມົຢາ່ງຍິ່ງເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້
ຊັກຈູງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປທາງຜິດ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເກດີມີຜິວດ�.
22ແລະອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງ

2ນີໄຟ5:15–22 88
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2ນີໄຟ5:23–3489

ນີ້:ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທີ່ໜ້າ
ກຽດຊັງຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້ານອກຈາກວ່າ
ພວກເຂົາຈະກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
23ແລະລູກຫລານຂອງຜູ້ທີ່ຮ່ວມກັບ

ລູກຫລານຂອງພວກເຂົາຈະຖືກສາບ
ແຊ່ງ;ເພາະພວກເຂົາຈະຖືກສາບແຊ່ງ
ແມ່ນດ້ວຍການສາບແຊ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງໄວ້ແລະ
ມນັໄດ້ເປັນໄປ.
24ແລະເປັນຍ້ອນການສາບແຊງ່ຊຶ່ງຢູ່

ກັບພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນ
ກຽດຄາ້ນ,ເຕັມໄປດວ້ຍກົນອຸບາຍແລະ
ເລ້ຫລ່ຽມແລະຊອກຫາສັດທີ່ເປນັເຫຍື່ອ
ຂອງສດັໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
25ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ

ກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ພວກເຂົາຈະເປັນໄພ
ພິບັດຕໍ່ລູກຫລານຂອງເຈົ້າເພື່ອກະຕຸ້ນ
ພວກເຂົາໃຫ້ນຶກເຖງິເຮາົ;ແລະຕາບໃດ
ທີ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຄິດເຖິງເຮົາແລະບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງຄ�ເວົ້າຂອງເຮາົ,ພວກເຂົາຈະຂ້ຽນຕີ
ພວກນີ້ຈົນເຖງິຄວາມພນິາດ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຢາໂຄບກັບ
ໂຢເຊັບເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນປະ
ໂລຫິດແລະຜູ້ສອນໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາ ມີ ຊີ ວິດ ຢູ່ ຕາມທາງແຫ່ງ
ຄວາມສຸກ.
28ແລະສາມສິບປີຜ່ານໄປນັບແຕ່

ພວກເຮາົໄດ້ອອກຈາກເຢຣູຊາເລມັ.
29ແລະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟໄດ້ຮັກສາ

ບັນທຶກກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້
ຈົນເຖິງບັດນີ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເຮດັຂຶ້ນ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເຮັດແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງ;
ແລະເຈົ້າຈົ່ງບັນທຶກຫລາຍເລື່ອງທີ່ດີໃນ
ສາຍຕາຂອງເຮາົເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ຜູ້ຄນົຂອງເຈົ້າ.
31ສະນັ້ນເພື່ອເປັນການເຊື່ອຟັງພຣະ

ບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂ້າພະ
ເຈົ້ານີໄຟຈຶ່ງໄດ້ເຮັດແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈາລຶກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ໄວ້ໃນນັ້ນ.
32ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈາລຶກເລື່ອງທີ່

ພໍພຣະໄທຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.ແລະຖ້າຫາກຜູ້
ຄົນຂອງຂາ້ພະເຈົ້າພໍໃຈເລື່ອງຂອງພຣະ
ເຈົ້າພວກເຂົາຈະພໍໃຈກັບການບັນທຶກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງມີຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້.
33ແລະຖ້າຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າປາ

ຖະໜາຢາກຮູ້ປະຫວັດສາດຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໂດຍລະອຽດນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງ
ຄົ້ນຫາໃນແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
34ແລະມັນພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າທີ່

ຈະເວົ້າວ່າສີ່ສິບປີຜ່ານໄປ,ແລະພວກ
ເຮົາມີສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັບ
ພວກອາ້ຍຂອງພວກເຮາົ.

ບົດທີ6

ຢາໂຄບເລົ່າປະຫວດັສາດຂອງຊາວຢິວ:
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ການເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນແລະ
ການກັບຄືນ;ການປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແລະການຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດແຫ່ງອິດສະຣາເອນ;
ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄົນຕ່າງ
ຊາດ;ການຟື້ນຟູໃນຍຸກສຸດທ້າຍຂອງ
ຊາວຢິວເມື່ອພວກເຂົາເຊື່ອຖືໃນພຣະເມ
ຊີອາ.ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຄ�ເວົ້າຂອງຢາໂຄບ,ນ້ອງຊາຍ
ຂອງນີໄຟ,ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟວ່າ:
2 ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພີ່ ນ້ອງທີ່ ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບໂດຍທີ່
ໄດ້ຖືກເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງຕາມວິທີແຫ່ງຖານະອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍນີ
ໄຟອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ທ່ານນັບຖື
ເປັນກະສັດຫລືຜູ້ຄຸ້ມຄອງແລະຜູ້ທີ່
ທາ່ນເພິ່ງພາເພື່ອຄວາມປອດໄພ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ທ່ານຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານມາ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເລື່ອງແລ້ວ.
3ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ

ເວົ້າກັບທ່ານອີກ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າປາ
ຖະໜາເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຈິດວິນ
ຍານຂອງທ່ານ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ຄວາມຫວ່ງໄຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ທ່ານ
ນັ້ນໃຫຍ່ຫລວງ;ແລະທ່ານເອງກໍຮູ້ຈັກ
ແລ້ວວ່າມັນເປັນຢູ່ຕະຫລອດມາ.ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນ�ທ່ານດ້ວຍສຸດ
ຄວາມພາກພຽນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າສອນ
ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບທ່ານກ່ຽວກັບ

ທຸກຢ່າງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການ
ສ້າງໂລກມາ.
4ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະ

ເວົ້າກັບທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ ເປັນຢູ່
ແລະເລື່ອງທີ່ຈະມາເຖິງ;ສະນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະອ່ານຄ�ເວົ້າຂອງເອຊາຢາຕໍ່
ທ່ານ.ແລະເປັນຄ�ເວົ້າທີ່ອ້າຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຢາກໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ເວົ້າກບັທາ່ນເພາະເຫນັແກ່ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງທ່ານ,ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະ
ຖະຫວາຍບາລະມີໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂອງທາ່ນ.
5ແລະບັດນີ້,ຄ�ເວົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ

ອ່ານເປັນຄ�ເວົ້າຂອງເອຊາຢາກ່ຽວກັບ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທງັໝດົ;ສະນັ້ນ,
ມນັຈະປຽບທຽບໄດ້ກບັທ່ານ,ເພາະທາ່ນ
ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.ແລະມີ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ເອຊາຢາໄດ້ເວົ້າໄວ້ຊຶ່ງຈະ
ປຽບທຽບໄດ້ກັບທ່ານເພາະທ່ານເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
6ແລະບັດນີ້,ນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມ:ອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາ
ຈະຍົກມືກວັກຄົນຕ່າງຊາດແລະຍົກ
ສັນຍານຂອງເຮົາຕໍ່ຜູ້ຄົນ;ແລະເຂົາຈະ
ອູ້ມລູກຊາຍຂອງເຈົ້າມາໃນອ້ອມແຂນ
ຂອງເຂົາ,ແລະສ່ວນລູກສາວຂອງ
ເຈົ້ານັ້ນເຂາົຈະໃສ່ບ່າແບກມາ.
7ແລະກະສັດຈະເປັນພໍ່ລ້ຽງຂອງເຈົ້າ,

ແລະລາຊິນີທັງຫລາຍຈະເປັນແມ່ລ້ຽງ
ຂອງເຈົ້າ;ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຈະກົ້ມໜ້າລົງ
ເຖິງດິນກາບເຈົ້າ,ແລະເຂົາຈະເລຍຂີ້
ຝຸ່ນທີ່ຕີນຂອງເຈົ້າ;ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າ

2ນີໄຟ6:1–7 90
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2ນີໄຟ6:8–1491

ເຮາົຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ທີ່ລໍຄອຍເຮາົຈະ
ບໍ່ປະສົບຄວາມອັບອາຍ.
8ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈະ

ເວົ້າບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມນີ້.ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ງ
ພວກເຮົາໜີຈາກມານັ້ນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ
ແລະຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍແລວ້.
9ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ສະແດງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກເຂົາ
ຈະກັບຄືນມາອີກ.ແລະພຣະອົງຈະສະ
ແດງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າອີກວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ
ຈະປະກົດຕົວໃນເນື້ອໜັງຕໍ່ພວກເຂົາ;
ແລະຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ປະກົດຕົວ
ແລ້ວພວກເຂົາຈະຂ້ຽນຕີພຣະອົງແລ້ວ
ຄຶງພຣະອົງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນຕາມ
ຄ�ເວົ້າຂອງທູດຊຶ່ງໄດ້ກ່າວເລື່ອງນີ້ກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
10 ແລະຫລັງ ຈາ ພວກເຂົ າ ເຮັດ

ໃຈແຂງກະດ້າງແລະແຂງຄໍຕໍ່ພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ການພິພາກສາຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນຈະເກີດກັບພວກ
ເຂົາ.ແລະວັນນັ້ນຈະມາເຖິງຊຶ່ງພວກ
ເຂົາຈະຖືກລົງທັນແລະຮັບຄວາມທຸກ
ທໍລະມານ.
11ສະນັ້ນ,ຫລັງຈາກພວກເຂົາຖືກ

ຂັບໄລ່ ໄປມາເພາະທູດໄດ້ ກ່າວໄວ້
ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານໃນເນື້ອໜັງ
ແລະຈະບໍ່ ໃຫ້ເຖິງຕາຍ ເພາະຄ�ອະ
ທິຖານຂອງຜູ້ ມີສັດທາ;ພວກເຂົາຈະ

ກະຈດັກະຈາຍໄປແລະຖືກລົງທັນ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງຈະ
ເມດຕາພວກເຂົາ,ເພາະເວລາທີ່ພວກ
ເຂົາຈະມາຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກ
ເຂົາ,ພວກເຂົາຈະມາເຕົ້າໂຮມກັນອີກ
ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເຂາົ.
12ແລະຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ສາດສະດາ

ໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງຂອງພວກເຂາົຍ່ອມເປນັ
ສຸກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າ
ພວກເຂົາຈະກັບໃຈແລະບໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບສີ
ໂອນແລະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບສາດສະໜາ
ຈັກໃຫຍ່ແລະໜ້າກຽດຊັງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈະລອດ;ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ເຮັດໃຫ້ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງທີ່
ກະທ�ໄວ້ກັບລູກຫລານຂອງພຣະອງົສ�
ເລັດແລະເພື່ອເຫດນີ້ສາດສະດາຈຶ່ງໄດ້
ບັນທຶກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ.້
13ສະນັ້ນ,ພວກທີ່ຕໍ່ສູ້ກບັສີໂອນແລະ

ຜູ້ຄນົແຫງ່ພັນທະສນັຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະເລຍຂີ້ຝຸ່ນຈາກຕີນຂອງພວກ
ເຂົາແລະຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ບໍ່ໜ້າອາຍ.ເພາະຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຄືຜູ້ທີ່ຄອຍຖ້າພຣະອົງເພາະພວກ
ເຂົາຍັງຄອຍຖ້າການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະເມຊອີາ.
14ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດ

ສະດາ,ພຣະເມຊີອາຈະແຕ່ງຕັ້ງພຣະອົງ
ເອງເປນັຄັ້ງທີສອງເພື່ອນ�ພາພວກເຂົາ
ກັບຄືນ;ສະນັ້ນ,ພຣະອົງຈະປະກົດຕົວ
ພຣະອົງເອງຕໍ່ພວກເຂົາດ້ວຍອ�ນາດ
ແລະລັດສະໝີພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈົນເຖິງ
ຄວາມພິນາດຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;
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ເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາຈະ
ເຊື່ອຖືໃນພຣະອົງ;ແລະພຣະອົງຈະບໍ່
ທ�ລາຍຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອຖືໃນພຣະອົງ.
15ແລະພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ

ຈະຖືກທ�ລາຍດ້ວຍໄຟ,ແລະດ້ວຍ
ລົມພາຍຸຮາ້ຍ,ແລະດ້ວຍແຜນ່ດນິໄຫວ,
ແລະດ້ວຍການນອງເລືອດແລະດ້ວຍ
ໂລກລະບາດ,ແລະດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ.
ແລະພວກເຂົາຈະຮູ້ວ່າພຣະອົງຄືພຣະ
ເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ບໍລິສດຸຂອງອດິສະຣາເອນ.
16ຈະເອົາເຫຍື່ອໄປຈາກຜູ້ທີ່ມີກ�ລັງ

ຫລືຈະຊ່ອຍຊະເລີຍຂອງຜູ້ຊະນະໃຫ້
ພົ້ນໄດ້ບໍ?
17ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:

ເຖິງແມນ່ຊະເລີຍຂອງຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຈະ
ຖືກເອົາໄປ,ແລະເຫຍື່ອຂອງຄົນທີ່ຫ້ຽມ
ໂຫດກໍຈະຖືກຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ;ເພາະພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ມີລິດເດດຈະປົດປ່ອຍຜູ້ຄົນແຫ່ງ
ພນັທະສັນຍາຜູ້ເປນັຂອງພຣະອງົ.ເພາະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ເຮົາຈະຕໍ່ສູ້
ກັບຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ເຈົ້າ—
18ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ບີບບັງຄັບເຈົ້າ

ກິນເນື້ອຂອງຕົນເອງ;ແລະເຂົາຈະເມົາ
ເລືອດຂອງເຂົາເອງເໝືອນເມົາເຫລົ້າ
ແວງ;ແລະມະນຸດທັງປວງຈະຮູ້ວ່າເຮົາ
ພຣະເຈົ້າຄືພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງ
ເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ພຣະຜູ້ມີລິດທານຸພາບຂອງຢາໂຄບ.

ບົດທີ7

ເອຊາຢາເວົ້າໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເມຊີອາ—ພຣະເມຊີອາຈະມີລີ້ນຂອງ

ນັກປາດ—ພຣະອົງຈະຫັນຫລັງໃຫ້ຜູ້
ຂ້ຽນຕີ—ພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມຈ�ນົນ—
ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ50.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ເຮົາໄດ້ແຍກເຈົ້າອອກ
ໄປຫລືວ່າເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມເຈົ້າຕະຫລອດ
ໄປບໍ?ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວດັ່ງ
ນີ້:ໜັງສືຢ່າຮ້າງຂອງແມ່ເຈົ້າຢູ່ໃສ?ເຮົາ
ໄດ້ແຍກເຈົ້າໃຫ້ອອກໄປກັບໃຜ?ຫລືວ່າ
ເຮົາໄດ້ຂາຍເຈົ້າໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ຄົນໃດຂອງ
ເຮາົ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮາົໄດ້ຂາຍເຈົ້າໃຫ້ຜູ້
ໃດ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ເຈົ້າ,ເຈົ້າຈຶ່ງຂາຍຕົວຂອງເຈົ້າເອງ,ແລະ
ເພາະການລ່ວງລະເມີດຂອງເຈົ້າແມ່
ຂອງເຈົ້າຈຶ່ງຖືກໄລ່ອອກໄປ.
2ສະນັ້ນ,ເວລາເຮົາມາບໍ່ມີຜູ້ໃດຢູ່;

ເວລາເຮົາເອີ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຂານຕອບ.ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ເອີຍມືຂອງເຮົາສັ້ນໄປຈົນວ່າບໍ່ສາມາດ
ຈະໄຖ່ບໍ?ຫລືວ່າເຮົາບໍ່ມີອ�ນາດທີ່ຈະ
ປົດປ່ອຍພວກເຈົ້າບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂດຍ
ການຕິຕຽນຂອງເຮົາ,ເຮົາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ນ�ທະເລແຫ້ງລົງ,ແລະເຮົາເຮັດໃຫ້
ແມ່ນ�ເປັນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະ
ປາຂອງພວກເຂົາສົ່ງກິ່ນເໝັນເພາະວ່າ
ນ�ແຫ້ງແລະມັນໄດ້ຕາຍເພາະຄວາມ
ຂາດນ�.
3ເຮົາຫົ່ມສະຫວັນໄວ້ດ້ວຍຄວາມມືດ

ແລະເອົາຜ້າກະສອບມາຄຸມ.
4ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານລີ້ນ

ຂອງນັກປາດໃຫ້ເຮົາ,ເພື່ອເຮົາຈະຮູ້

2ນີໄຟ6:15–7:4 92
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2ນີໄຟ7:5–8:493

ຈັກວ່າຈະເວົ້າແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ພວກທ່ານ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ
ເອີຍ.ເວລາພວກທ່ານອິດເມື່ອຍພຣະ
ອົງໄດ້ປຸກພວກທ່ານລຸກທຸກໆເຊົ້າ.ພຣະ
ອົງເຮັດໃຫ້ຫູຂອງເຮົາໄວເພື່ອຈະໄດ້ຍິນ
ດີຄືນັກປາດ.
5ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເປີດຫູຂອງ

ເຮາົ,ແລະເຮາົບໍ່ໄດ້ຂັດຂືນ,ທງັບໍ່ໄດ້ຫນັ
ໜາ້ໜ.ີ
6ເຮົາຫັນຫລັງໃຫ້ຜູ້ຂ້ຽນຕີແລະຫັນ

ແກມ້ຂອງເຮາົໃຫ້ຜູ້ທີ່ດຶງຜມົ.ແລະເຮາົບໍ່
ໄດ້ເຊື່ອງໜ້າຈາກຄວາມອັບອາຍແລະ
ການຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່.
7ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊ່ອຍ

ເຮົາ , ສະນັ້ ນເ ຮົາຈະບໍ່ ຍອມຈ�ນົນ.
ດັ່ງນັ້ນເຮົາໄດ້ເຮັດໜ້າຂອງເຮົາຄືຫີນ
ເຫລັກໄຟ,ແລະເຮາົຮູ້ວາ່ເຮາົຈະບໍ່ອາຍ.
8ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ໃກ້,ແລະ

ພຣະອົງຮັບຮອງເຮົາ.ແມ່ນໃຜຈະຕໍ່ສູ້
ກັບເຮົາ?ກໍໃຫ້ພວກເຮົາຢືນຢູ່ດ້ວຍກັນ.
ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ປໍລະປັກຂອງເຮົາ?
ກໍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາໃກ້ເຮົາແລະເຮົາຈະ
ຂ້ຽນຕີເຂົາດ້ວຍພະລັງປາກຂອງເຮາົ.
9ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊ່ອຍ

ເຮົາ.ແລະຜູ້ໃດທີ່ຈະກ່າວໂທດເຮົານັ້ນ,
ຈົ່ງເບິ່ງເຂົາຈະເກົ່າຄືກັນກັບເສື້ອຜ້າ,
ແລະຕົວແມງຈະກັດກນິມນັຈນົໝດົ.
10ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຈົ້າທີ່ຢ້ານ

ກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເຊື່ອຟັງສຽງ
ຂອງຜູ້ຮບັໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,ທີ່ດ�ເນີນໃນ
ຄວາມມືດແລະບໍ່ມີຄວາມສະຫວາ່ງ?
11ຈົ່ງເບິ່ງເຈົ້າທັງຫລາຍຜູ້ກໍ່ໄຟ,ທີ່

ອ້ອມຮອບຕົວເຈົ້າດວ້ຍແສງໄຟ,ໄດ້ເດີນ

ຢູ່ໃນຄວາມສະຫວາ່ງຂອງໄຟຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້
ກໍ່.ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຢ່າງນີ້ຈາກມືຂອງເຮົາ
ຄື—ເຈົ້າຈະຕ້ອງນອນລົງໃນຄວາມທໍລະ
ມານ.

ບົດທີ8

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າຈະ
ປອບໃຈສີໂອນແລະເຕົ້າໂຮມອິດສະ
ຣາເອນ—ຜູ້ທີ່ຖືກໄຖ່ຈະມາຫາສີໂອນ
ໃນທ່າມກາງຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ—
ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ51ແລະ52:1–2.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຮົາ,ເຈົ້າທັງຫລາຍຜູ້
ເດີນທາງຕາມຄວາມຊອບທ�.ຈົ່ງຫລຽວ
ເບິ່ງຫີນທີ່ເຈົ້າຖືກສະກັດອອກມາ,ແລະ
ຮູຂອງຫລຸມບ່ອນເຈົ້າຖືກຂດຸອອກມາ.
2ຈົ່ງເບິ່ງອັບຣາຮາມ,ບັນພະບຸລຸດ

ຂອງເຈົ້າ,ແລະນາງຊາຣາຜູ້ໃຫ້ກ�ເນີດ
ເຈົ້າ;ເພາະເຮາົເອີ້ນລາວຜູ້ດຽວແລະໃຫ້
ພອນແກ່ລາວ.
3ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປອບໃຈ

ສີໂອນ,ພຣະອົງຈະປອບໃຈບ່ອນວ່າງ
ເປົ່າທັງໝົດຂອງມັນແລະພຣະອົງຈະ
ເຮັດໃຫ້ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຂອງມັນຄື
ສວນເອເດນ,ແລະທະເລຊາຍຂອງມັນ
ຄືກັນກັບອຸດທະຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.ໃນບ່ອນນັ້ນຈະພບົຄວາມສຸກແລະ
ຄວາມດີໃຈຈາກການຂອບພຣະຄຸນພຣະ
ເຈົ້າ.
4ຈົ່ງຟງັເຮາົ,ຜູ້ຄົນຂອງເຮາົເອີຍ;ແລະ

ງ່ຽງຫູຟັງເຮົາ,ໂອ້ປະຊາຊາດຂອງເຮົາ
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ເອີຍ;ເພາະກົດຂໍ້ໜຶ່ງຈະອອກໄປຈາກ
ເຮົາ,ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຄ�ພິພາກສາ
ຂອງເຮົາເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງຊົນ
ຊາດທງັຫລາຍ.
5ຄວາມຊອບທ�ຂອງເຮົາຢູ່ໃກ;້ຄວາມ

ລອດຂອງເຮົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ,ແລະ
ແຂນຂອງເຮົາຈະພິພາກສາຜູ້ຄົນທັງ
ປວງ.ຜູ້ຄົນຊາວເກາະຈະຄອຍຖ້າເຮົາ,
ແລະພວກເຂົາຈະໄວ້ໃຈໃນອ້ອມແຂນ
ຂອງເຮາົ.
6ຈົ່ງຫລຽວເບິ່ງທ້ອງຟ້າແລະຫລຽວ

ເບິ່ງໂລກທາງລຸ່ມ;ເພາະທ້ອງຟ້າຈະ
ຫາຍໄປຄືກັນກັບຄວັນແລະໂລກຈະ
ເກົ່າລົງຄືກັນກັບເສື້ອຜ້າ;ແລະຄົນທັງ
ຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນຈະຕາຍດ້ວຍວິທີດຽວ
ກັນ.ແຕ່ວາ່ຄວາມລອດຂອງເຮາົຈະເປັນ
ຢູ່ຕະຫລອດໄປ,ແລະຄວາມຊອບທ�
ຂອງເຮາົຈະບໍ່ລົ້ມເລກີໄປ.
7ຈົ່ງເຊື່ອຟັງເຮົາ,ເຈົ້າທັງຫລາຍຜູ້ຮູ້

ເຖິງຄວາມຊອບທ�,ຜູ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ຂຽນ
ກົດຂອງເຮົາໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາ,ເຈົ້າຢ່າ
ຢ້ານກົວຄ�ຕ�ນິຂອງມະນຸດແລະຢ່າ
ຢ້ານຄ�ປອ້ຍດ່າຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
8ເພາະຕົວແມງຈະກິນພວກເຂົາໝົດ

ຄືກັນກັບເສື້ອຜ້າ,ແລະໜອນຈະເຈາະ
ກິນພວກເຂົາຄື ກັນກັບຂົນແກະ.ແຕ່
ວ່າຄວາມຊອບທ�ຂອງເຮົາຈະເປັນຢູ່
ຕະຫລອດໄປ,ແລະຄວາມລອດຂອງ
ເຮົາຈະຢູ່ ຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກ
ລຸ້ນໜຶ່ງ.
9ຕື່ນຖີດ!ຕື່ນເຖີດ!ຈົ່ງຮວບຮວມ

ພະລັງຂອງເຈົ້າ,ໂອ້ແຂນຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ຈົ່ງຕື່ນຄືກັນກັບໃນສະໄໝ

ໂບຮານ.ບໍ່ແມ່ນພຣະອົງບໍທີ່ຕັດຣາຮາບ
ເປນັຕ່ອນໆແລະແທງມັງກອນທະລຸ?
10ບໍ່ແມ່ນພຣະອົງບໍທີ່ເຮັດໃຫ້ນ�ທະ

ເລແຫ້ງແລະຄວາມເລິກທີ່ສຸດຂອງ
ນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ແຫ້ງລົງທີ່ເຮັດໃຫ້
ຄວາມເລິກຂອງທະເລເປັນຫົນທາງໃຫ້
ຄົນຜູ້ທີ່ຖກືໄຖ່ຜາ່ນໄປ?
11ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນທີ່ຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຈະກັບມາແລະມາພ້ອມກັບ
ການຮ້ອງເພງສູ່ສີໂອນແລະຄວາມສຸກ
ແລະຄວາມບໍລິສຸດອັນເປັນນິດຈະຢູ່ເທງິ
ຫົວຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມປິຕິຍິນດີແລະຄວາມສຸກ;
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈແລະຄວາມທຸກ
ຈະໜີໄປ.
12ເຮົາຄືຜູ້ນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວເຮົາຄືຜູ້ທີ່

ປອບໂຍນເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າແມ່ນໃຜຈຶ່ງ
ຈະຢ້ານມະນຸດຜູ້ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຕາຍ,ແລະ
ຢ້ານລູກຂອງມະນຸດຜູ້ຊຶ່ງຈະຖືກເຮັດໃຫ້
ຄືກນັກັບຕົ້ນຫຍ້າ?
13ແລະຫລົງລືມພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ

ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງເຈົ້າທີ່ໄດ້ຢືດທ້ອງຟ້າ
ອອກແລະວາງຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ແລະຢ້ານກົວຢູ່ເລື້ອຍໄປຕະ
ຫລອດວັນ,ເພາະຄວາມໂມໂຫຂອງຜູ້
ກົດຂີ່ຄືກັບວ່າເຂົາຈະມາທ�ຮ້າຍຊັ້ນບໍ?
ແລະຄວາມໂມໂຫຂອງຜູ້ກົດຂີ່ນັ້ນຢູ່ໃສ?
14ຊະເລີຍຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງຈະໄດ້ຮັບ

ການປົດປ່ອຍໂດຍໄວ,ແລະເຂົາຈະບໍ່
ຕາຍຢູ່ໃນຫລຸມທັງອາຫານຂອງເຂົາຈະ
ບໍ່ຂາດ.
15ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ

ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,ຜູ້ກວນທະເລ

2ນີໄຟ8:1–15 94
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2ນີໄຟ8:16–2595

ແລະຄື້ນໃຫ້ຫວັ່ນໄຫວ;ຈອມໂຍທາຄືຊື່
ຂອງເຮາົ.
16ແລະເຮົາໄດ້ໃສ່ຖ້ອຍຄ�ຂອງເຮົາ

ໄວ້ໃນປາກຂອງເຈົ້າແລະປິດບັງເຈົ້າ
ໄວ້ໃນຮົ່ມມືຂອງເຮົາເພື່ອເຮົາຈະໄດ້
ຕັ້ງທ້ອງຟາ້ສະຫວນັແລະວາງຮາກຖານ
ຂອງໂລກແລະກ່າວກັບສີໂອນວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຈົ້າເປັນຜູ້ຄົນຂອງເຮາົ.
17ຕື່ນເຖີດ!ຕື່ນເຖີດ!ຈົ່ງຢືນຂຶ້ນ,ໂອ້

ເຢຣູຊາເລັມ,ຊຶ່ງໄດ້ດື່ມຈອກແຫ່ງພຣະ
ພິໂລດຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ—ເຈົ້າໄດ້ດື່ມເງື່ອນທີ່ເຫລືອຈາກ
ຈອກແຫ່ງຄວາມສັ່ນສະເທືອນ—
18ແລະໃນບັນດາລູກທັງໝົດທີ່ນາງ

ຄອດອອກມາບໍ່ ມີ ໃຜຊີ້ ນ�ນາງເລີຍ
ແລະທັງໃນບັນດາລູກທັງໝົດທີ່ນາງໄດ້
ລ້ຽງມາບໍ່ມີໃຜຊອ່ຍນາງເລີຍ.
19ລູກສອງຄົນນີ້ຈະມາຫາເຈົ້າແມ່ນ

ໃຜຈະເສຍໃຈແທນເຈົ້າ—ຍ້ອນຄວາມ
ເປົ່າປ່ຽວແລະຄວາມພິນາດ,ແລະ
ຄວາມອຶດຢາກແລະສົງຄາມ—ແລະ
ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ປອບໂຍນເຈົ້າ?
20ລກູຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຈົ້າໄດ້ເປັນ

ລົມໄປ,ນອກຈາກສອງຄົນນີ້;ພວກເຂົາ
ນອນຢູ່ທີ່ຕົ້ນທາງທຸກສາຍ;ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຂົາຄືກັນກັບງົວປ່າທີ່ຖືກຕາໜ່າງ
ຢູ່,ພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ
ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຕິຕຽນພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າ.
21ສະນັ້ນ,ບັດນີ້,ຈົ່ງຟັງເລື່ອງນີ້,ເຈົ້າ

ໄດ້ທກຸທໍລະມານແລະໄດ້ມນຶເມາົ,ແລະ
ບໍ່ແມ່ນການມຶນເມົາຂອງເຫລົ້າແວງ:
22ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວໄວ້ວ່າພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າໄດ້
ວິງວອນແທນຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຮົາເອົາຈອກແຫ່ງຄວາມສັ່ນສະ
ເທອືນ,ແລະເງື່ອນໃນຖ້ວຍແຫ່ງພຣະພິ
ໂລດຂອງເຮາົອອກຈາກມືຂອງເຈົ້າແລວ້;
ເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ດື່ມມນັອີກຕໍ່ໄປ.
23ແຕ່ເຮາົຈະເອາົມນັໄວ້ໃນມືຂອງຄົນ

ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປນັທຸກ;ຄົນທີ່ເວົ້າກັບຈດິ
ວິນຍານຂອງເຈົ້າວ່າ:ກົ້ມຫົວລົງກາບ
ໄຫວ້ເພື່ອເຮາົຈະໄດ້ຍ່າງຜ່ານໄປ—ແລະ
ເຈົ້າໄດ້ວາງຕົວຂອງເຈົ້າຄືກັນກັບພື້ນ
ດິນແລະຄືກັນກັບຫົນທາງເພື່ອໃຫ້ເຂົາ
ຜ່ານໄປ.
24ຕື່ນເຖີດ!ຕື່ນເຖີດ!ໂອ້ສີໂອນ,ຈົ່ງ

ສວມພະລັງຂອງເຈົ້າ;ໂອ້ເຢຣູຊາເລັມ,
ນະຄອນທີ່ສັກສິດ;ຈົ່ງສວມອາພອນ
ທີ່ສວຍງາມຂອງເຈົ້າ;ເພາະນັບແຕ່ນີ້
ໄປຈະບໍ່ມີ ຜູ້ ໃດທີ່ສົກກະປົກແລະບໍ່
ສະອາດເຂົ້າມາຫາເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.
25ຈົ່ງສັ່ນຂີ້ຝຸ່ນອອກຈາກຕົວຂອງເຈົ້າ;

ໂອ້ເຢຣູຊາເລັມ;ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນແລະນັ່ງ
ເທິງບັນລັງເທີ້ນ,ໂອ້ຍິງຊະເລີຍຊາວສີ
ໂອນເອີຍ,ຈົ່ງປົດປອກຄໍຂອງເຈົ້າອອກ.

ບົດທີ9

ຊາວຢິວຈະໄດ້ເຕົ້າໂຮມທົ່ວແຜ່ນດິນ
ແຫງ່ຄ�ສັນຍາຂອງພວກເຂົາ—ການຊດົ
ໃຊ້ໄຖ່ມະນຸດຈາກການຕົກ—ຮ່າງກາຍ
ຂອງຄົນຕາຍຈະອອກມາຈາກຫລຸມສົບ,
ແລະວນິຍານຂອງພວກເຂົາຈະອອກມາ
ຈາກນະລົກແລະຈາກທີ່ສຸຂະເສີມ—
ພວກເຂົາຈະຖືກພິພາກສາ—ການຊົດ
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ໃຊ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈາກຄວາມຕາຍ,ຈາກ
ນະລົກ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະຄວາມ
ທໍລະມານຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ—ຄົນທີ່
ຊອບທ�ຈະລອດຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ—ການທ�ໂທດສ�ລັບບາບ
ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນ—ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນເປັນຜູ້ ຮັກສາປະຕູ.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ກ່ຽວກັບພັນທະ
ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທງັໝດົ—
2ຊຶ່ ງພຣະອົ ງ ຮັບ ສັ່ ງ ໄວ້ ກັບ ຊາວ

ຢິວດ້ວຍປາກຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງພຣະອົງ,ແມ່ນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນລົງມາ
ຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ຈົນ
ເວລານັ້ນມາເຖິງເມື່ອພວກເຂົາຈະຖືກ
ນ�ກັບຄືນສູ່ສາດສະໜາຈັກແລະຄອກ
ອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ;ເມື່ອພວກເຂົາ
ຈະຖືກເຕົ້າໂຮມກັບບ້ານໄປຫາແຜ່ນດິນ
ມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ,ແລະຈະ
ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນແຜນ່ດິນແຫ່ງຄ�
ສັນຍາທັງໝດົຂອງພວກເຂາົ.
3 ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພີ່ ນ້ອງທີ່ ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ກັບທ່ານເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ປິຕິຍິນດີ,
ແລະເງີຍຫົວຂອງທ່ານຂຶ້ນຕະຫລອດ
ການ,ເພາະພອນຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າປະທານໃຫ້ລກູຫລານຂອງທາ່ນ.
4ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານຫລາຍ

ຄົນສະແຫວງຫາມາຫລາຍແລ້ວທີ່ຈະ

ໄດ້ຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວາ່ທາ່ນຮູ້ກ່ຽວກບັເນື້ອໜງັຂອງ
ພວກເຂົາຕ້ອງສູນເສຍໄປແລະຕາຍ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນຮ່າງກາຍຂອງ
ພວກເຮາົ,ພວກເຮາົຈະເຫນັພຣະເຈົ້າ.
5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານ

ຮູ້ ວ່າ ພຣະອົງ ຈະປະກົດຕົວກັບຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນທີ່ເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ງພວກເຮົາ
ໄດ້ຈາກມາ;ເພາະສົມຄວນທີ່ເລື່ອງນີ້
ຈະເປັນໄປໃນບັນດາພວກເຂົາ;ເພາະ
ພຣະຜູ້ສ້າງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ເຫັນຄວາມຈ�
ເປັນທີ່ ຈະຍອມພຣະອົງມາຂຶ້ນຢູ່ ກັບ
ມະນຸດໃນເນື້ອໜັງແລະສິ້ນພຣະຊົນ
ເພື່ອມະນຸດທຸກຄົນເພື່ອມະນຸດທັງປວງ
ຈະໄດ້ມາຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະອງົ.
6ເພາະເນື່ອງຈາກວາ່ຄວາມຕາຍຜາ່ນ

ມາຫາມະນຸດທັງປວງເພື່ອໃຫ້ແຜນທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜູ້
ສ້າງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສ�ເລັດຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງມີ
ອ�ນາດແຫ່ງການຟື້ນຄືນຊີວິດ;ແລະ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຈະຕ້ອງມາຫາມະນຸດ
ໂດຍເຫດຂອງການຕົກ;ແລະການຕົກ
ມາເຖິງໂດຍເຫດຂອງການລ່ວງລະເມີດ
ແລະເພາະມະນຸດກັບເປັນຄົນຕົກຈຶ່ງ
ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າ.
7ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງມີການຊົດໃຊ້ອັນ

ບໍ່ມີຂອບເຂດ—ນອກຈາກຈະເປັນການ
ຊົດໃຊ້ອັນບໍ່ມີຂອບເຂດແລ້ວ,ຄວາມ
ເນົ່າເປື່ອຍນີ້ຈະສວມໃສ່ຄວາມບໍ່ເນົ່າ
ເປື່ອຍບໍ່ໄດ້.ດັ່ງນັ້ນ,ການພິພາກສາ
ຄັ້ງທ�ອິດຊຶ່ງມາຫາມະນຸດແລ້ວຈຶ່ງຈ�
ເປັນຕອ້ງຢູ່ຕໍ່ໄປເປັນເວລາບໍ່ມີຂອບເຂດ.

2ນີໄຟ9:1–7 96
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2ນີໄຟ9:8–1397

ແລະຖ້າຫາກເປັນດັ່ງນັ້ນ,ເນື້ອໜັງນີ້
ຕ້ອງນອນລງົເພື່ອຄວາມເນົ່າເປື່ອຍແລະ
ເພື່ອສະຫລາຍຕົວຢູ່ກັບດິນທີ່ໃຫ້ກ�ເນີດ
ມນັຈະບໍ່ລຸກຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ.
8ໂອ້ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງ

ພຣະເຈົ້າ,ພຣະເມດຕາແລະພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະອົງ!ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກ
ເນື້ອໜັງຈະບໍ່ລຸກຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປວິນຍານ
ຂອງພວກເຮົາຍ່ອມຕ້ອງມາຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ທູດຜູ້ນັ້ນຊຶ່ງຕກົຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ,ແລະກັບເປັນ
ມານບໍ່ລຸກຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ.
9ແລະວິນຍານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງກບັ

ເປັນຄືກັນກັບມານ,ແລະພວກເຮົາຕ້ອງ
ກັບເປັນບໍລິວານຂອງມັນ,ທີ່ຈະຖືກກີດ
ກັນໄວ້ຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາແລະຈະຄົງຢູ່ກັບບິດາແຫ່ງ
ຄວາມຂີ້ຕົວະໃນຄວາມທໍລະມານຄືກັນ
ກັບຕົວຂອງມນັ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ສ�ລບັຄນົ
ນັ້ນຜູ້ຫລອກລວງບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດ
ຂອງພວກເຂົາ,ຜູ້ແປງຕົວເກືອບຄືກັນ
ກັບທູດແຫ່ງຄວາມສະຫວ່າງແລະຍຸຍົງ
ໃຫ້ລູກຫລານມະນດຸເຮດັການມົ້ວສຸມລບັ
ແຫ່ງການຄາດຕະກອນແລະວຽກງານ
ລັບແຫງ່ຄວາມມືດທກຸຢາ່ງ.
10ໂອ້ພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະ

ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດຜູ້ໄດ້
ຕຽມທາງເພື່ອການໜີຂອງພວກເຮົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກເງື້ອມມືຂອງມານຮາ້ຍທີ່ເປັນຕາ
ຢ້ານຜູ້ນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມານຮ້າຍຜູ້ນັ້ນ
ແມ່ນຄວາມຕາຍແລະນະລົກຊຶ່ງຂາ້ພະ
ເຈົ້າເອີ້ນວ່າຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍ
ແລະຄວາມຕາຍທາງວນິຍານນ�ອກີ.

11ແລະເພາະທາງແຫ່ງການປົດ
ປ່ອຍຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,
ພຣະຜູ້ ບໍ ລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ,
ຄວາມຕາຍນີ້,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໄວ້ທີ່
ເປັນຄວາມຕາຍທາງໂລກຈະປ່ອຍຄົນ
ຕາຍຂອງມັນຂຶ້ນມາຊຶ່ງຄວາມຕາຍນັ້ນຄື
ຫລຸມສົບ.
12ແລະຄວາມຕາຍນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າໄວ້ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຕາຍທາງວິນ
ຍານຈະປ່ອຍຄົນຕາຍຂອງມັນຂຶ້ນມາ;
ຊຶ່ງຄວາມຕາຍທາງວິນຍານຄືນະລົກ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຄວາມຕາຍແລະນະລົກຕ້ອງ
ປ່ອຍຄົນຕາຍຂອງມັນຂຶ້ນມາ,ແລະ
ນະລົກຕ້ອງປ່ອຍວິນຍານທີ່ຖືກຈ່ອງຈ�
ຂອງມນັຂຶ້ນມາ,ແລະຫລຸມສົບຕ້ອງປອ່ຍ
ຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຈ່ອງຈ�ຂອງມັນຂຶ້ນມາ,
ແລະຮ່າງກາຍກັບວິນຍານຂອງມະນຸດ
ຈະຖກືນ�ກບັຄືນຫາກັນແລະຈະເປັນໄປ
ໂດຍອ�ນາດແຫງ່ການຟື້ນຄນືຊວີດິຂອງ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.
13ໂອ້ແຜນຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກ

ເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ!ເພາະອີກທາງໜຶ່ງ,
ທີ່ສຸຂະເສີມຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງປ່ອຍ
ວິນຍານຂອງຄົນຊອບທ�ຂຶ້ນມາ,ແລະ
ຫລຸມສົບປ່ອຍຮ່າງກາຍຂອງຄົນຊອບ
ທ�ຂຶ້ນມາ,ແລະວິນຍານກັບຮ່າງກາຍ
ຖືກນ�ກັບຄືນມາຫາຕົວຂອງມັນເອງ
ອີກ,ແລະມະນດຸທງັປວງກັບກາຍບໍ່ເນົ່າ
ເປື່ອຍແລະເປນັອະມະຕະ,ແລະພວກ
ເຂົາເປັນຈິດວິນຍານທີ່ມີຊີວິດໂດຍມີ
ຄວາມຮູ້ອັນສົມບນູຄືກັນກັບພວກເຮາົໃນ
ເນື້ອໜັງ,ນອກຈາກຄວາມຮູ້ຂອງພວກ
ເຮາົຈະສົມບນູ.
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14ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ອັນ
ສົມບູນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດທັງໝົດຂອງ
ພວກເຮົາແລະຄວາມເປິະເປື້ອນຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງ
ພວກເຮາົ,ແລະຄນົຊອບທ�ຈະມີຄວາມ
ຮູ້ອນັສົມບູນກຽ່ວກັບຄວາມສຸກຂອງພວກ
ເຂົາແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາ
ໂດຍທີ່ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ໄວ້ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນດ້ວຍເສື້ອຄຸມແຫ່ງ
ຄວາມຊອບທ�.
15ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຄົນທັງປວງຈະຜ່ານຈາກຄວາມ
ຕາຍຄັ້ງທ�ອິດມາສູ່ຊີວິດ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາກັບເປັນອະມະຕະ,ພວກ
ເຂົາຕ້ອງປະກົດຢູ່ຕໍ່ໜາ້ບັນລງັພພິາກສາ
ຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ;
ແລະເມື່ອນັ້ນການພິພາກສາຍ່ອມມາ
ເຖິງ,ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງຖືກ
ພພິາກສາຕາມການພພິາກສາອັນສກັສິດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
16ແລະຢ່າງແນ່ນອນທີ່ສຸດ,ຕາບໃດ

ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່,ເພາະ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງເລື່ອງນີ້
ໄວ້,ແລະເປັນພຣະຄ�ອັນນິລັນດອນ
ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຈະຜ່ານໄປບໍ່ໄດ້ຄືຜູ້
ທີ່ຊອບທ�ຈະຍັງຊອບທ�ຢູ່ແລະຜູ້ທີ່
ສົກກະປົກຈະຍັງສົກກະປົກຢູ່;ດັ່ງນັ້ນ,
ຜູ້ທີ່ສົກກະປົກຄືມານແລະບໍລິວານ
ຂອງມັນ;ແລະມັນຈະອອກໄປຫາໄຟ
ອັນເປັນນິດຊຶ່ງຕຽມໄວ້ສ�ລັບມັນແລະ
ຄວາມທໍລະມານຂອງມັນເປັນຄືທະເລ
ໄຟແລະມາດ,ຊຶ່ງແປວໄຟນັ້ນລຸກຢູ່
ຕະຫລອດໄປບໍ່ມີວນັສິ້ນສຸດ.

17ໂອ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄວາມຍດຸ
ຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ!ເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງທັງໝົດແລະພຣະຄ�ທີ່ອອກ
ຈາກພຣະໂອດແລ້ວ,ແລະກົດຂອງພຣະ
ອົງຕ້ອງສ�ເລັດ.
18ແຕ່,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນຊອບທ�,ໄພ່

ພົນຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາ
ເອນ,ຄົນທີ່ເຊື່ອແລ້ວໃນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນ,ຄົນທີ່ອົດທົນຕໍ່ກາງ
ແຂນຂອງໂລກມາແລ້ວ,ແລະກຽດຊັງ
ຄວາມອັບອາຍຂອງມັນ,ພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນ
ມູນມໍລະດົກຊຶ່ງມີຕຽມໄວ້ສ�ລັບພວກ
ເຂາົຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,
ແລະຄວາມສຸກຂອງພວກເຂົາຈະບໍລິບູນ
ຕະຫລອດໄປ.
19ໂອ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງພຣະເມດ

ຕາຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ,ພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ!ເພາະພຣະ
ອົງໄດ້ປົດປ່ອຍໄພ່ ພົນຂອງພຣະອົງ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກມານຮ້າຍທີ່ເປັນຕາຢ້ານ
ຜູ້ນັ້ນແລະຄວາມຕາຍແລະນະລົກ,
ແລະທະເລໄຟແລະມາດແຫ່ງນັ້ນ,ຊຶ່ງ
ເປນັຄວາມທລໍະມານອັນບໍ່ມີຂອບເຂດ.
20ໂອ້ຄວາມສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ

ຂອງພວກເຮົາຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ!ເພາະ
ພຣະອົງຮູ້ທຸກໆເລື່ອງ,ແລະບໍ່ມີເລື່ອງ
ໃດທີ່ພຣະອົງບໍ່ຮູ.້
21ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຍັງ

ໂລກເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ອຍມະນຸດທັງປວງ
ໃຫ້ລອດພົ້ນຖ້າຫາກເຂົາຈະເຊື່ອຟັງ
ສຽງຂອງພຣະອົງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະ
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2ນີໄຟ9:22–3099

ອົງໄດ້ທົນຮັບຄວາມເຈັບປວດຂອງມະ
ນຸດທັງປວງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມເຈັບ
ປວດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນທຸກ
ຢ່າງທັງຊາຍຍິງແລະເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ
ຄອບຄົວຂອງອາດາມ.
22ແລະພຣະອົງໄດ້ທົນຮັບສິ່ງນີ້ເພາະ

ການຟື້ນຄືນຊີວິດຈະໄດ້ເກີດກັບມະນຸດ
ທຸກຄົນເພື່ອຄົນທັງປວງຈະໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະອົງໃນວັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະວັນພພິາກສາ.
23ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຄົນທັງ

ປວງວ່າພວກເຂົາຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບ
ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,
ໂດຍມີສັດທາທີ່ສົມບູນໃນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອິດສະຣາເອນ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈະລອດບໍ່ໄດ້ໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
24ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ

ແລະເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງແລະອດົທົນຈນົເຖງິທີ່ສຸດແລວ້
ພວກເຂົາຕ້ອງອັບປະໂຫຍດເພາະອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດ
ສະຣາເອນໄດ້ຮບັສັ່ງໄວ.້
25ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງປະທານກົດ

ໃຫ້ແລະບ່ອນໃດບໍ່ມີກົດໄວ້ໃຫ້ຍ່ອມ
ບໍ່ມີໂທດແລະບ່ອນໃດບໍ່ມີໂທດຍ່ອມ
ບໍ່ມີການກ່າວໂທດ,ແລະບ່ອນໃດບໍ່ມີ
ການກ່າວໂທດພຣະເມດຕາຂອງພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນຍ່ອມມີສິດ
ກັບພວກເຂົາ,ເພາະການຊົດໃຊ້,ເພາະ
ພວກເຂົາຖືກປົດປອ່ຍດວ້ຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງ.

26ເພາະການຊົດໃຊ້ເປັນການພຽງພໍ
ກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະອົງທີ່ມີ ກັບຄົນທັງປວງຜູ້ບໍ່ ມີ ກົດ
ໃຫ້ໄວ້ຈົນວ່າພວກເຂົາຖືກປົດປ່ອຍ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກມານຮ້າຍທີ່ເປັນຕາຢ້ານ
ຜູ້ນັ້ນ,ຄວາມຕາຍແລະນະລົກແລະ
ມານ,ແລະທະເລໄຟແລະມາດ,ຊຶ່ງ
ເປັນຄວາມທໍລະມານອັນບໍ່ສິ້ນສຸດແລະ
ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ກັບຄືນມາຫາພຣະ
ເຈົ້າພຣະອງົຜູ້ນັ້ນຜູ້ປະທານລມົຫາຍໃຈ
ໃຫ້ພວກເຂົາຊຶ່ງເປັນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.
27ແຕ່ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ມີກົດໃຫ້ໄວ້,ແທ້

ຈິງແລ້ວ,ທີ່ມີພຣະບັນຍັດທັງໝົດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຄືກັນກັບພວກເຮົາແລະທີ່ໄດ້
ລ່ວງລະເມດີນັ້ນ,ແລະທີ່ໄດ້ໃຊ້ວນັແຫງ່
ການທົດລອງຂອງເຂົາໄປລ້າໆ,ເພາະ
ສະພາບຂອງເຂາົອັນເປັນຕາຢ້ານ!
28ໂອ້ແຜນອັນສະຫລາດແກມໂກງ

ຂອງມານຮ້າຍຜູ້ນັ້ນ!ໂອ້ຄວາມຖືຕົວ
ແລະຄວາມອ່ອນແອແລະຄວາມໂງ່
ຂອງມະນຸດ!ເມື່ອເຂົາມີການສຶກສາ
ແລະຄິດວ່າຕົນສະຫລຽວສະຫລາດ,
ແລະເຂົາບໍ່ ເຊື່ອຟັງຄ�ແນະນ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າເພາະເຂົາບໍ່ຮັບໂດຍຄິດວ່າ
ເຂົາຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ,ດັ່ງນັ້ນປັນຍາຂອງ
ເຂົາຄືຄວາມໂງ່ແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດສ�
ລັບເຂົາ.ແລະເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ.
29ແຕ່ມີການສກຶສາເປັນສິ່ງດີຖ້າຫາກ

ເຂົາຍອມເຊື່ອຟັງຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
30ແຕ່ວິບັດແກ່ຄົນຮັ່ງມີ,ທີ່ຮັ່ງມີດ້ວຍ

ສິ່ງຂອງຂອງໂລກ.ເພາະວ່າເຂົາຮັ່ງມີ
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ເຂົາຈຶ່ງດູຖູກຄົນທຸກຍາກ,ແລະເຂົາຂົ່ມ
ເຫັງຄົນອ່ອນໂຍນ,ແລະໃຈຂອງເຂົາ
ຢູ່ກັບຊັບສົມບັດຂອງເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ຊັບ
ສົມບັດຂອງເຂົາຈຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ເຂົາ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊັບສົມບັດຂອງເຂົາ
ຈະຖືກທ�ລາຍພ້ອມກັບເຂາົຄືກນັ.
31ແລະວິບັດແກ່ຄົນຫູໜວກທີ່ຈະບໍ່

ຟງັ;ເພາະເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ.
32ວິບັດແກ່ຄົນຕາບອດທີ່ຈະບໍ່ເບິ່ງ;

ເພາະເຂົາຈະຕອ້ງຕາຍຄືກັນ.
33ວິບັດແກ່ໃຈທີ່ສົກກະປົກ,ເພາະ

ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຂົາ
ຈະລງົໂທດເຂົາໃນວນັສຸດທາ້ຍ.
34ວິບັດແກ່ຄົນຂີ້ຕົວະ,ເພາະເຂົາຈະ

ຖືກໂຍນລົງນະລກົ.
35ວິບັດແກ່ຄາດຕະກອນທີ່ຂ້າຄົນ

ໂດຍເຈດຕະນາ,ເພາະເຂົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍ.
36ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ທ�ການໂສເພນີ,

ເພາະຈະຖືກໂຍນລົງນະລກົ.
37ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຄົນເຫລົ່າ

ນັ້ນທີ່ນະມັດສະການຮູບບູຊາ,ເພາະ
ມານຂອງມານທງັປວງເບີກບານໃນການ
ກະທ�ຂອງເຂົາ.
38ແລະສະຫລຸບແລ້ວ,ວິບັດແກ່

ຄົນທັງປວງທີ່ຕາຍໃນບາບຂອງຕົນ,
ເພາະເຂົາຈະກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ເຫັນພຣະພັກຂອງພຣະອງົ,ແລະຈະຄົງ
ຢູ່ໃນບາບຂອງເຂາົ.
39ໂອ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຈົ່ງຈື່ຈ�,ຄວາມເປັນຕາຢ້ານໃນ
ການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍລິສຸດ
ອົງນັ້ນ,ແລະຄວາມເປັນຕາຢ້ານຂອງ

ການຜ່າຍແພ້ ຕໍ່ການຊັກຈູງຂອງຄົນ
ສະຫລາດແກມໂກງຄົນນັ້ນ,ຈົ່ງຈ�ໄວ້
ວ່າການມີຈິດໃຈທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຕັນຫາ
ຄືຄວາມຕາຍ,ແລະການມີຈິດໃຈທີ່ສະ
ແຫວງຫາສນິທ�ຄືຊວີດິນິລນັດອນ.
40ໂອ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຈົ່ງງ່ຽງຫູຟັງຖ້ອຍຄ�ຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເຖີດ.ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.ຢ່າ
ໄດ້ເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງຮຸນແຮງ
ຕໍ່ຕ້ານທ່ານເພາະຖ້າຫາກທ່ານເວົ້າ,
ທ່ານຈະໝິ່ນປະໝາດຄວາມຈິງ;ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຖ້ອຍຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ສ້າງຂອງທ່ານ.ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຖ້ອຍ
ຄ�ແຫ່ງຄວາມຈິງເປັນເລື່ອງຮຸນແຮງ
ສ�ລັບຄວາມເປິະເປື້ອນທັງສິ້ນ;ແຕ່ວ່າ
ຄົນຊອບທ�ບໍ່ຢ້ານກົວຄ�ເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນ
ເພາະພວກເຂົາຮັກຄວາມຈິງແລະບໍ່
ຫວັ່ນໄຫວ.
41ໂອ້ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ.ຈົ່ງຈື່ຈ�ວ່າທາງຂອງ
ພຣະອົງນັ້ນຊອບທ�.ຈົ່ງເບິ່ງ,ທາງຂອງ
ມະນຸດແຄບແຕ່ວາງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຊື່ຕົງ
ຕໍ່ໜ້າເຂົາ,ແລະຜູ້ຮັກສາປະຕູຄືພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ,ແລະພຣະ
ອົງບໍ່ຈາ້ງຜູ້ຮບັໃຊ້ໃຫ້ຢູ່ບອ່ນນັ້ນ,ແລະບໍ່
ມີຊອ່ງທາງໃດນອກຈາກປະຕູນັ້ນ,ເພາະ
ຈະຫລອກລວງພຣະອົງບໍ່ໄດ້,ເພາະອົງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຄືພຣະນາມຂອງພຣະອງົ.
42ແລະຜູ້ໃດເຄາະປະຕູ,ພຣະອົງຈະ

ເປີດໃຫ້ເຂົາ,ແລະຄົນມີປັນຍາແລະ
ຄົນມີການສຶກສາຄືຄົນທີ່ຮັ່ງມີຊຶ່ງທະ
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2ນີໄຟ9:43–48101

ເຍີທະຍານເພາະການສຶກສາຂອງເຂົາ,
ແລະປນັຍາຂອງເຂົາ,ແລະຄວາມຮັ່ງມີ
ຂອງເຂົາ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາຄືຜູ້ທີ່ພຣະ
ອົງກຽດຊັງ,ພຣະອົງຈະບໍ່ເປີດປະຕູໃຫ້
ເຂາົເວັ້ນເສຍແຕ່ເຂົາຈະປະຖິ້ມສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້,ແລະພິຈາລະນາຕົນເອງເປັນຄົນໂງ່
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະລົງມາ
ສູ່ສວ່ນເລິກແຫງ່ຄວາມຖ່ອມຕົວທີ່ສຸດ.
43 ແຕ່ ເລື່ອງ ຂອງຄົນ ທີ່ ມີ ປັນຍາ

ແລະຄົນຮອບຄອບຈະຖືກປິດບັງຈາກ
ເຂົາຕະຫລອດການ—ແທ້ ຈິງແລ້ວ,
ຄວາມສຸກນັ້ນຊຶ່ງຕຽມໄວ້ໃຫ້ໄພ່ພນົຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
44ໂອ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຖອດອາພອນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກແລະສັ່ນມນັຕໍ່ໜາ້
ທ່ານ,ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ແຫ່ງຄວາມລອດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ພຣະອົງ ທອດພຣະເນດເບິ່ງ ຂ້າພະ
ເຈົ້າດ້ວຍສາຍພຣະເນດອັນຖີ່ ຖ້ວນ;
ດັ່ງນັ້ນ,ທາ່ນຈຶ່ງຈະຮູ້ໃນວນັສດຸທາ້ຍເມື່ອ
ຄົນທັງປວງຈະຖືກພິພາກສາຕາມການ
ກະທ�ຂອງເຂົາ,ວ່າພຣະເຈົ້າຂອງອິດ
ສະຣາເອນເຫນັວ່າຂ້າພະເຈົ້າສັ່ນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງທ່ານຈາກຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ແລະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢືນ
ຢູ່ດ້ວຍຄວາມສົດໃສຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງແລະປາດສະຈາກເລືອດຂອງ
ທ່ານ.
45ໂອ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຈົ່ງຫັນໜ້າໜີຈາກບາບຂອງທ່ານ,
ຈົ່ງສັ່ນສາຍໂສ້ຂອງມັນທີ່ຢາກມັດທ່ານ

ໃຫ້ແໜ້ນ;ຈົ່ງມາເຝົ້າພຣະເຈົ້າພຣະ
ອົງນັ້ນຜູ້ເປັນຫີນແຫ່ງຄວາມລອດຂອງ
ທ່ານ.
46ຈົ່ງຕຽມຈິດວິນຍານຂອງທ່ານໄວ້

ສ�ລັບວັນອັນຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລື້ອມ
ນັ້ນເມື່ອຈະຈັດຄວາມຍຸດຕິທ�ໃຫ້ແກ່
ຄົນຊອບທ�,ແມ່ນວັນແຫ່ງພິພາກສາ
ເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຫົດຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານ
ກົວອັນເປັນຕາຢ້ານເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ້
ຈົດຈ�ຄວາມຜິດອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງ
ທ່ານໃນຄວາມສົມບູນແລະຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ຮ້ອງວ່າ:ສັກສິດ,ການພິພາກສາ
ຂອງພຣະອົງສັກສິດ,ໂອ້ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່—
ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍ;
ຂ້ານ້ອຍລ່ວງລະເມີດກົດຂອງພຣະອົງ,
ແລະການລ່ວງລະເມີດຂອງຂ້ານ້ອຍ
ເປັນຂອງຂ້ານ້ອຍ;ແລະມານໄດ້ຮັບ
ຂ້ານ້ອຍແລ້ວ,ຈົນຂ້ານ້ອຍເປັນເຫຍື່ອ
ຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານອັນເປັນຕາ
ຢ້ານຂອງມນັ.
47ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,

ສົມຄວນບໍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະປຸກໃຫ້ທ່ານ
ຕື່ນຂຶ້ນຫາຄວາມເປັນຈິງອັນເປັນຕາ
ຢ້ານຂອງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້?ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ທໍລະມານຈດິວນິຍານຂອງທ່ານຫລືຖ້າ
ຫາກຈິດໃຈຂອງທ່ານບໍລິສຸດ?ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໃຫ້ຄວາມແຈມ່ແຈງ້ກັບທ່ານຕາມ
ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງຄວາມຈິງບໍຖ້າ
ຫາກທ່ານພົ້ນຈາກບາບ?
48ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,  ຖ້າ ຫາກທ່ານບໍ ລິ ສຸດ

ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບທ່ານເຖິງຄວາມ
ບໍລິສຸດ,ແຕ່ເນື່ອງຈາກທ່ານບໍ່ບໍລິສຸດ,
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ແລະທ່ານນັບຖືຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສອນ
ຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈ�ເປັນຕ້ອງ
ສອນທ່ານເລື່ອງຜົນຈາກບາບ.
49ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າກຽດຊັງບາບ,ແລະໃຈຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເບີກບານໃນຄວາມຊອບທ�,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະສັນລະເສີນພຣະນາມອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
50ມາເຖີດ,ພີ່ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທກຸ

ຄົນທີ່ຫິວນ�,ຈົ່ງມາຫານ�,ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່
ມີເງິນຈົ່ງມາຊື້ກິນເຖີດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງ
ມາຊື້ເຫລົ້າແວງແລະນ�ນົມໂດຍບໍ່ຕອ້ງ
ເສຍເງນິແລະບໍ່ຄິດລາຄາ.
51ດັ່ງນັ້ນ,ຢ່າໄດ້ໃຊ້ເງິນເພື່ອສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ

ຄຸນຄ່າຫລືໃຊ້ແຮງງານຂອງທ່ານເພື່ອ
ສິ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມພໍໃຈບໍ່ໄດ້.ຈົ່ງຟັງຂ້າພະ
ເຈົ້າຢ່າງພາກພຽນແລະຈື່ຈ�ຖອ້ຍຄ�ທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໄວ້ແລະຈົ່ງມາເຝົ້າພຣະ
ຜູ້ບລິໍສດຸຂອງອິດສະຣາເອນແລະຢູ່ກບັ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ຕາຍແລະເນົ່າເປື່ອຍບໍ່ໄດ້ແລະ
ຈົ່ງໃຫ້ຈດິວນິຍານຂອງທາ່ນເບີກບານໃນ
ຄວາມສົມບູນ.
52ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງຈື່ຈ�ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າຂອງທ່ານ;ຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະ
ອົງໃນຕອນກາງເວັນ,ແລະຖະຫວາຍ
ຄວາມຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະນາມອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະອົງໃນຕອນກາງຄືນ
ຢູ່ສະເໝີ.ຈົ່ງໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານປິຕິຍິນ
ດີເຖດີ.
53ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພັນທະສັນຍາຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ,ແລະ
ການຖ່ອມຕວົຂອງພຣະອົງໃຫ້ລູກຫລານ

ມະນຸດຍິ່ງໃຫຍ່ພຽງໃດ;ແລະເພາະ
ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແລະພຣະ
ຄຸນແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ,
ພຣະອົງຈຶ່ງສັນຍາກັບພວກເຮົາວ່າລູກ
ຫລານຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍ
ຈົນໝົດສິ້ນຕາມທາງຂອງເນື້ອໜັງ,ແຕ່
ວ່າພຣະອົງຈະຮັກສາພວກເຂົາ;ແລະ
ໃນຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ,ພວກເຂົາຈະກັບເປັນ
ກິ່ງກ້ານອັນຊອບທ�ຂອງເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນ.
54ແລະບັດນີ້,ພີ່ນອ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າກບັທ່ານອກີ,ແຕ່ໃນ
ມື້ອື່ນຂ້າພະເຈົ້າຈະປະກາດກັບທາ່ນເຖິງ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ອາແມນ.

ບົດທີ10

ຊາວຢິວຈະຄຶງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ
ໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ—ພວກເຂົາຈະ
ກະຈັດກະຈາຍໄປຈົນກວ່າວ່າພວກເຂົາ
ເລີ່ມເຊື່ອຖືໃນພຣະອົງ—ອາເມຣິກາຈະ
ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງເສລີພາບທີ່ຈະບໍ່ມີ
ກະສັດປົກຄອງ—ທ�ຕົນເຂົ້າກັບພຣະ
ເຈົ້າແລະຮັບຄວາມລອດທາງພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະອົງ.ປະມານ559–545ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຂໍ
ເວົ້າກັບທ່ານອີກພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບກິ່ງງ່າອັນຊອບທ�ນີ້
ຊຶ່ງຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາແລວ້.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ຄ�ສັນຍາທີ່ ພວກ

ເຮົາໄດ້ຮັບມາເປັນຄ�ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດ

2ນີໄຟ9:49–10:2 102
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2ນີໄຟ10:3–11103

ໄວ້ ກັບພວກເຮົາຕາມທາງຂອງເນື້ອ
ໜັງ.ສະນັ້ນເໝືອນດັ່ງສິ່ງທີ່ສະແດງກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າແລວ້ວາ່ລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະຕາຍໃນເນື້ອ
ໜັງເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ພຣະເຈົ້າຈະເມດຕາຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ;ແລະລູກຫລານຂອງ
ພວກເຮົາຈະຖືກນ�ກັບຄືນມາເພື່ອເຂົາ
ຈະໄດ້ມາຫາສິ່ງທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ອັນແທ້
ຈິງແກ່ເຂົາກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຂົາ.
3ສະນັ້ນ,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບ

ທ່ານມາແລ້ວ,ຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງເໝາະສົມທີ່
ພຣະຄຣດິ—ເພາະມື້ຄນືນີ້ທດູໄດ້ເວົ້າກບັ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່ານີ້ຈະເປັນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອງົ—ຈະສະເດັດມາໃນບັນດາຊາວ
ຢິວ,ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວ່າພວກ
ອື່ນໃນໂລກ;ແລະເຂົາຈະຄຶງພຣະອົງ
ໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ—ເພາະມນັຈ�ຕ້ອງ
ເປນັໄປແນວນັ້ນກບັພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະຈະບໍ່ມີປະຊາຊາດອື່ນໃດໃນ
ແຜນ່ດິນໂລກນີ້ຈະຄຶງພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາ
ໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
4ເພາະຖ້າຫາກສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ຍິ່ງ

ໃຫຍ່ຖືກເຮັດຂຶ້ນໃນບັນດາປະຊາຊາດ
ອື່ນໆແລ້ວເຂາົຈະກັບໃຈ,ແລະຮູຈ້ກັວາ່
ພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາ.
5ແຕ່ເພາະການປະຕິບັດໂດຍອ�ນາດ

ຈອມປອມແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຄົນ
ທີ່ເຢຣູຊາເລັມຈະເຮັດຄໍແຂງກັບພຣະ
ອົງ,ໃຫ້ພຣະອົງຖືກຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ.
6ສະນັ້ນ,ຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ

ເຂົາ,ຄວາມພິນາດ,ຄວາມອຶດຢາກ,

ໂລກລະບາດ,ແລະການນອງເລືອດ
ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາ;ແລະຜູ້ໃດທີ່ ບໍ່
ຖືກທ�ລາຍກໍຈະກະຈັດກະຈາຍໄປໃນ
ບັນດາທກຸປະຊາຊາດ.
7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວດັ່ງນີ້:ເວລານັ້ນຈະມາເຖິງທີ່ເຂົາ
ຈະເຊື່ອຖືໃນເຮົາວ່າເຮົາຄືພຣະຄຣິດ,
ເມື່ອນັ້ນເຮາົໃຫ້ພນັທະສນັຍາກັບບັນພະ
ບຸລຸດຂອງເຂົາວ່າເຂົາຈະຖືກນ�ກັບຄືນ
ມາໃນແຜ່ນດິນໂລກໃນເນື້ອໜງັເພື່ອໄປ
ຫາແຜ່ນດິນອັນເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ເຂາົ.
8ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຂາົ

ຈະຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າມາຈາກການແຕກ
ກະຈັດກະຈາຍໄປເປັນເວລາດົນນານ
ຂອງເຂົາ,ຈາກເກາະໃນທະເລ,ແລະ
ຈາກສີ່ທິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະປະ
ເທດຂອງຄົນຕ່າງຊາດຈະຍິ່ງໃຫຍ່ໃນ
ສາຍພຣະເນດຂອງເຮົາໃນການນ�ເຂົາ
ໄປຫາແຜນ່ດິນອັນເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ເຂາົ,ພຣະເຈົ້າກາ່ວ.
9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກະສັດຂອງຄົນຕ່າງ

ຊາດຈະເປັນ ພໍ່ ລ້ ຽງ ຂອງເ ຂົາ ແລະ
ລາຊິນີທັງຫລາຍຈະເປັນແມ່ລ້ຽງຂອງ
ເຂົາ;ສະນັ້ນ,ຄ�ສນັຍາຂອງພຣະຜູ້ເປນັ
ເຈົ້າຈຶ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ຮັບສັ່ງໄວ້,ແລະແມ່ນໃຜຈະ
ໂຕ້ຖຽງໄດ້?
10ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,

ແຜ່ນດິນຈະເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະຄົນຕ່າງຊາດຈະໄດ້ຮັບ
ພອນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້.
11ແລະແຜ່ນດິນນີ້ຈະເປັນແຜ່ນດິນ
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ແຫງ່ເສລພີາບສ�ລັບຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະ
ບໍ່ມີກະສດັໃນແຜ່ນດນິນີ້ທີ່ຈະຍກົໄວ້ໃຫ້
ຄົນຕ່າງຊາດ.
12ແລະເຮົາຈະເສີມກ�ລັງແຜ່ນດິນນີ້

ໃຫ້ສາມາດຕ້ານທານກັບປະເທດອື່ນໆ
ທັງໝດົ.
13ແລະຜູ້ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບສີໂອນຈະຕ້ອງ

ຕາຍ,ພຣະເຈົ້າກາ່ວ.
14ແລະຜູ້ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງກະສັດໃຫ້ຂັດ

ແຍ້ງເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍ,ເພາະເຮົາພຣະ
ຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າກະສັດແຫ່ງສະຫວັນຈະ
ເປັນກະສັດຂອງເຂົາ,ແລະຜູ້ໄດ້ຍິນ
ຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາ,ເຮົາຈະເປັນຄວາມ
ສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ເຂົາຕະຫລອດໄປ.
15ສະນັ້ນ,ເພາະເຫດນີ້ເພື່ອພັນທະ

ສັນຍາຂອງເຮົາຊຶ່ງເຮົາກະທ�ໄວ້ກັບລູກ
ຫລານມະນດຸຈະສ�ເລດັເພື່ອເຮາົຈະໄດ້
ເຮັດກັບເຂົາເວລາທີ່ເຂົາຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ,
ເຮົາຈະຕ້ອງທ�ລາຍວຽກງານລັບແຫ່ງ
ຄວາມມດືແລະແຫງ່ຄາດຕະກອນແລະ
ແຫງ່ຄວາມໜາ້ກຽດຊງັ.
16ສະນັ້ນ,ຜູ້ ທີ່ ຕໍ່ ສູ້ກັບສີໂອນ,ທັງ

ຊາວຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ,ທັງຂ້າ
ທາດແລະຜູ້ເປັນອິດສະລະ,ທັງຊາຍ
ແລະຍິງຈະຕ້ອງຕາຍເພາະເຂົາເປັນໂສ
ເພນີຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ;ເພາະ
ຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ເປັນຝ່າຍເຮົາຈະຕໍ່ຕ້ານເຮົາ,
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົກ່າວ.
17ເພາະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍາຂອງ

ເຮົາຊຶ່ງເຮົາກະທ�ໄວ້ກັບລູກຫລານ
ມະນຸດສ�ເລັດຄື,ເຮົາຈະເຮັດກັບເຂົາ
ເວລາທີ່ເຂົາຢູ່ໃນເນື້ອໜງັ—
18ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າກ່າວໄວ້ດັ່ງນີ້:ເຮົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຫລານຂອງເຈົ້າເປັນທຸກ
ດ້ວຍມືຂອງຄົນຕ່າງຊາດ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຄົນຕ່າງ
ຊາດອ່ອນໂຍນເພື່ອເຂົາຈະເປັນຄືບິດາ
ຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ;ສະນັ້ນ,ຄົນຕ່າງຊາດ
ຈະໄດ້ຮັບພອນແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ກັບ
ບັນດາເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
19ສະນັ້ນ,ເຮົາຈະຕັ້ງແຜ່ນດິນນີ້ໄວ້

ເພື່ອລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ແລະຜູ້ທີ່
ຈະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າຕະຫລອດໄປ,ເພື່ອໃຫ້ເປັນ
ແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງເຂົາ;ເພາະ
ມັນເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດເໜືອກວ່າ
ແຜ່ນດິນອື່ນໃດທັງສິ້ນ,ພຣະເຈົ້າໄດ້
ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ,ສະນັ້ນ,ເຮົາຈະ
ໃຫ້ຄົນທັງປວງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນເປັນຜູ້ທີ່
ນະມດັສະການເຮາົ,ພຣະເຈົ້າກາ່ວ.
20ແລະບັດນີ້ , ພີ່ ນ້ອງທີ່ ຮັກແພງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຜູ້ເມດຕາປະທານ
ຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ພວກເຮົາກ່ຽວ
ກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາລະນຶກ
ເຖິງພຣະອົງແລະປະຖິ້ມບາບຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະຢ່າໄດ້ເຮັດຄໍຕົກເພາະວ່າ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກປະຖິ້ມ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ພວກເຮົາຍັງຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເຮົາ;ແຕ່ພວກເຮົາຖືກນ�ມາຫາ
ແຜ່ນດິນທີ່ດີກວ່າ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເຮດັໃຫ້ທະເລເປັນທາງເດີນຂອງ
ພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຢູ່ໃນເກາະ
ແຫງ່ໜຶ່ງໃນທະເລ.

2ນີໄຟ10:12–20 104
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2ນີໄຟ10:21–11:3105

21ແຕ່ ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ ເ ປັນ
ເຈົ້າກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເກາະໃນທະເລນັ້ນຍິ່ງ
ໃຫຍ;່ສະນັ້ນ,ເມື່ອກ່າວຄ�ວ່າເກາະຈຶ່ງ
ຈ�ຕ້ອງມີຫລາຍກວ່ານີ້,ເພາະມັນເປັນ
ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ
ຄືກນັ.
22ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ພາຜູ້ຄົນໄປຈາກເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນເປັນບາງຄັ້ງຕາມພຣະປະສົງ
ແລະຄວາມພໍພຣະໄທຂອງພຣະອົງ.
ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຈື່ຈ�ເຂົາທຸກຄົນທີ່ແຕກແຍກອອກ
ມາ,ສະນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງຈື່ຈ�ພວກເຮົາ
ເໝອືນກັນ.
23ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງທາ່ນຊື່ນ

ບານ,ແລະຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າທ່ານມີສິດທີ່
ຈະເຮັດເພື່ອຕົນເອງຈະເລືອກທາງແຫ່ງ
ຄວາມຕາຍອນັຕະຫລອດໄປ—ຫລືທາງ
ແຫງ່ຊວິີດນລັິນດອນ.
24ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງທ�ຕົນເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະບໍ່ແມ່ນ
ເຂົ້າກັບຄວາມປະສົງຂອງມານແລະ
ເນື້ອໜັງແລະຈົ່ງຈື່ ຈ�ໄວ້ຫລັງຈາກ
ທ່ານທ�ຕົນເອງເຂົ້າກັບພຣະເຈົ້າແລ້ວ,
ວ່າຈະເປັນໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ທ່ານຈະລອດ.
25ສະນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງຍົກທ່ານ

ຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍໂດຍອ�ນາດແຫ່ງ
ການຟື້ນຄືນຊວິີດເຖີດ,ແລະຈາກຄວາມ
ຕາຍອນັຕະຫລອດໄປໂດຍອ�ນາດແຫງ່
ການຊົດໃຊ້ເພື່ອທ່ານຈະຖືກຮັບເຂົ້າໃນ
ອານາຈັກນລັິນດອນຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອ

ທ່ານຈະໄດ້ສັນລະເສີນພຣະອົງໂດຍ
ພຣະຄຸນແຫງ່ສະຫວນັ.ອາແມນ.

ບົດທີ11

ຢາໂຄບໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງລາວ—
ກົດຂອງໂມເຊສະແດງເຖິງພຣະຄຣິດ
ແລະພິສູດວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມາ.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ , ຢາໂຄບໄດ້ເວົ້າອີກ
ຫລາຍເລື່ອງກັບຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນ
ເວລານັ້ນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້ພຽງແຕ່ເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້,ເພາະເລື່ອງທີ່ບັນທຶກໄວ້ພຽງພໍສ�ລັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
2 ແລະ ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ນີ ໄຟໄດ້

ບັນທຶກຄ�ເວົ້າຂອງເອຊາຢາອີກ,ເພາະ
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍໃຈໃນ
ຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ.ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ປຽບທຽບຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນກັບຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະສົ່ງອອກ
ໄປເຖິງລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງ
ໝົດ,ເພາະເພິ່ນໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແທ້ໆ ເໝອືນດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫນັພຣະອງົ.
3ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢາ

ໂຄບກໍໄດ້ເຫັນພຣະອົງຄືກັນກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະອົງ;ສະນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະສົ່ງຄ�ເວົ້າຂອງຄົນທັງສອງອອກ
ໄປເຖິງລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອ
ພິ ສູດກັບພວກເຂົາວ່າ ຄ�ເວົ້າຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງ.ສະນັ້ນ,ໂດຍ
ຄ�ເວົ້າຂອງຄົນສາມຄົນ, ພຣະເຈົ້າ
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ໄດ້ກ່າວວ່າເຮົາຈະສະຖາປະນາຄ�
ເວົ້າຂອງເຮົາ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະ
ເຈົ້າຍງັໄດ້ສົ່ງພະຍານມາອີກ,ແລະພຣະ
ອົງພິສູດພຣະຄ�ຂອງພຣະອງົທັງໝດົ.
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າພໍໃຈໃນການພິສູດຄວາມຈິງຂອງ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດຕໍ່ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອຈຸດມຸ້ງໝາຍນີ້ຈຶ່ງມີ
ກົດຂອງໂມເຊໃຫ້ໄວ້;ແລະທຸກຢ່າງທີ່
ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ມະນຸດນັບຕັ້ງແຕ່
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກມາເປັນການສະ
ແດງເຖິງພຣະອົງ.
5ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍ

ໃຈໃນພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອີກຊຶ່ງພຣະອົງ ໄດ້ ເຮັດໄວ້ ກັບ
ບັນພະບລຸຸດຂອງພວກເຮົາ;ແທ້ຈງິແລວ້,
ຈດິວນິຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍໃຈໃນພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະອົງ,ແລະໃນຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຂອງພຣະອົງ,ແລະພຣະອ�ນາດ
ແລະພຣະເມດຕາໃນແຜນອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະນິລນັດອນແຫງ່ການປົດປອ່ຍຈາກ
ຄວາມຕາຍ.
6ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າພໍ

ໃຈໃນການພິສູດຕໍ່ ຜູ້ ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກພຣະຄຣິດບໍ່ສະເດັດມາ
ມະນຸດທຸກຄົນຈະຕອ້ງຕາຍ.
7ເພາະຖ້າຫາກບໍ່ມີພຣະຄຣດິແລ້ວກໍບໍ່

ມີພຣະເຈົ້າ;ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,
ພວກເຮາົກໍບໍ່ເປັນຢູ່ເພາະການສາ້ງຈະມີບໍ່
ໄດ້.ແຕ່ມີພຣະເຈົ້າແລະພຣະອົງຄືພຣະ
ຄຣິດແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃນ
ຄວາມສມົບູນແຫ່ງວນັເວລາຂອງພຣະອົງ.
8ແລະ ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນຄ�

ເວົ້າຂອງເອຊາຢາໄວ້ບາງຄ�ສ�ລບັຜູ້ໃດ
ຜູ້ໜຶ່ງໃນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫັນ
ຄ�ເວົ້າເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ມີກ�ລັງໃຈແລະ
ປິຕິຍິນດີເພື່ອມະນຸດທຸກຄົນ.ແລ້ວນີ້ຄື
ຂໍ້ຄວາມແລະທ່ານຈະໄດ້ປຽບທຽບມັນ
ກັບຕົວທ່ານເອງແລະກັບມະນຸດທງັປວງ.

ບົດທີ12

ເອຊາຢາເຫັນພຣະວິຫານໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ,ການເຕົ້າໂຮມຂອງອິດສະຣາ
ເອນ,ການຕັດສິນໃນພັນປີແລະຄວາມ
ສະຫງົບສຸກ—ຄົນອວດດີກັບຄົນຊົ່ວ
ຈະຖືກນ�ລົງຕ�ໃນການສະເດັດມາຄັ້ງ
ທີສອງ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ2.ປະ
ມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຄ�ເວົ້າທີ່ເອຊາຢາຊຶ່ງເປັນລູກຊາຍ
ຂອງອາໂມດໄດ້ເຫັນກ່ຽວກັບຢູດາແລະ
ເຢຣູຊາເລັມ.
2ແລະເຫດການຈະບັງເກດີຂຶ້ນໃນຍຸກ

ສຸດທ້າຍ,ເມື່ອຈະມີພູທີ່ເປັນບ່ອນຕັ້ງ
ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຖືກ
ສະຖາປະນາຂຶ້ນເທິງຈອມພູທັງຫລາຍ
ຊຶ່ງມັນຈະສູງກວ່າເນີນພູທຸກໆໜ່ວຍ
ແລະປະຊາຊາດທັງປວງຈະຫລັ່ງໄຫລ
ໄປບ່ອນນັ້ນ.
3ແລະຜູ້ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈະ

ໄປແລະເວົ້າວາ່ມາເຖີດພວກທ່ານ,ໃຫ້
ພວກເຮົາຂຶ້ນໄປຍັງພູເຂົາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເທາະໄປຫາພຣະວິຫານຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂອງຢາໂຄບແລະພຣະອົງຈະ
ສອນພວກເຮາົເຖິງທິດທາງຂອງພຣະອົງ
ແລະພວກເຮົາຈະເດີນຕາມເສັ້ນທາງ
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2ນີໄຟ12:4–17107

ຂອງພຣະອົງ;ເພາະກົດຈະອອກມາຈາກ
ສີໂອນ,ແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລມັ.
4 ແລະພຣະອົງ ຈະພິ ພາກສາໃນ

ບັນດາປະຊາຊາດແລະຈະຕິຕຽນຜູ້ຄົນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະພວກເຂົາຈະ
ຕີດາບຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນໝາກສົບ
ໄຖ,ແລະຕີຫອກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນ
ກ່ຽວ—ປະເທດຕໍ່ປະເທດຈະບໍ່ຍົກດາບ
ຕໍ່ສູ້ກັນ,ທັງພວກເຂົາຈະບໍ່ຮຽນເລື່ອງສົງ
ຄາມອກີຕໍ່ໄປ.
5ໂອ້ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ,ຈົ່ງມາ

ເຖີດພວກທ່ານເອີຍແລະໃຫ້ພວກເຮົາ
ເດີນໄປໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງມາເຖີດ,
ເພາະທ່ານທັງຫລາຍຫລົງທາງໄປ,ທຸກ
ຄົນໄປຕາມທາງຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຕນົ.
6ດັ່ງນັ້ນ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະ

ອົງໄດ້ປະຖິ້ມຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ຜູ້ເປັນ
ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບເສຍແລ້ວ,ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ພາມາທາງຕາເວັນອອກ,
ແລະເຊື່ອຟງັຄ�ໝໍດູຄືກນັກບັຊາວຟີລິດ
ສະຕິນ,ແລະພວກເຂົາສ້າງຄວາມພໍໃຈ
ກັບຄົນແປກໜາ້.
7ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍ

ເງິນແລະຄ�,ທັງຊັບສົມບັດຂອງພວກ
ເຂົາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ;ແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍມ້າ,ທັງລົດມ້າຂອງ
ພວກເຂົາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
8ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍ

ຮູບບູຊາ;ພວກເຂົາກາບໄຫວ້ສິ່ງທີ່ເຮັດ
ຂຶ້ນດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງຊຶ່ງແມ່ນນິ້ວມື
ຂອງພວກເຂົາເຮດັຂຶ້ນ.

9ແລະຄົນຕ�ຊ້າບໍ່ກົ້ມຫົວລົງແລະ
ຄົນສູງສົ່ງບໍ່ຖ່ອມຕົວ,ດັ່ງນັ້ນຢ່າໃຫ້ອະ
ໄພພວກເຂົາເລຍີ.
10ໂອ້ເຈົ້າຜູ້ຊົ່ວຮ້າຍ,ຈົ່ງເຂົ້າໄປໃນ

ຫລືບຫີນແລະລີ້ຊ້ອນຕົວຢູ່ໃນຂີ້ຝຸ່ນ,
ເພາະຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະລັດສະໝີພາບແຫ່ງເດຊານຸພາບ
ຂອງພຣະອົງຈະລົງທັນເຈົ້າ.
11ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄວາມທະນົງຕົວຂອງມະນຸດຈະຖືກເຮັດ
ໃຫ້ອ່ອນນ້ອມລົງ,ແລະຄວາມຈອງຫອງ
ຈະຖືກປາບ,ໃນມື້ນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ດຽວຈະສູງສົ່ງ.
12ເພາະວັນຂອງຈອມໂຍທາຈະມາ

ເທິງປະຊາຊາດທັງປວງໃນບໍ່ຊ້າ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເທງິຄົນທກຸຄົນ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເທງິ
ຄົນອວດດີແລະເທິງຄົນທີ່ຍົກຕົວຂຶ້ນ,
ແລະພວກເຂາົຈະຖກືນ�ລງົຕ�.
13ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະວັນຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຈະມາເທິງຕົ້ນສົນສີດາທັງໝົດ
ຂອງເລບານອນ,ເພາະມນັສູງແລະຍົກ
ຕົວ;ແລະເທິງຕົ້ນໂອກທັງໝົດຂອງບາ
ຊານ;
14ແລະເທິງພູເຂົາສູງທັງໝົດ,ແລະ

ເທິງເນີນພູທັງໝົດ,ແລະເທິງປະຊາ
ຊາດທັງປວງທີ່ຍົກຕົວແລະເທິງມະນຸດ
ທຸກຄົນ.
15ແລະເທິງຫໍສູງທກຸຫ,ໍແລະເທງິກ�

ແພງທີ່ມີສິ່ງກີດຂວາງທຸກແຫງ່;
16ແລະເທິງເຮືອທັງໝົດໃນທະເລ

ແລະເທິງເຮອືທງັໝດົຂອງທາຊດິ,ແລະ
ເທງິຮບູທີ່ໜາ້ຊມົທັງໝດົ.
17ແລະຄວາມທະນົງຕົວຂອງມະນຸດ
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ຈະຖືກປາບລົງ,ແລະຄວາມຈອງຫອງ
ຂອງມະນຸດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຕ�ລົງ;ແລະ
ໃນມື້ນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງດຽວຈະ
ສູງສົ່ງ.
18ແລະພຣະອົງຈະລົບລ້າງຮູບບູຊາ

ທັງໝດົ.
19ແລະພວກເຂົາຈະເຂົ້າໄປໃນຫລືບ

ຫີນແລະໃນຖ�ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ເພາະຄວາມຢາ້ນກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ເກີດກັບພວກເຂົາແລະລັດສະໝີພາບ
ແຫ່ງເດຊານຸພາບຂອງພຣະອົງຈະລົງ
ທັນພວກເຂົາເມື່ອພຣະອົງໄດ້ລຸກຂຶ້ນສັ່ນ
ແຜ່ນດິນໂລກຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ.
20ແລະໃນມື້ນັ້ນມະນດຸຜູ້ໜຶ່ງຈະໂຍນ

ຮູບບູຊາຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດດ້ວຍເງິນ
ແລະຮບູບຊູາຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮດັດ້ວຍ
ຄ�,ຊຶ່ງພວກເຂົາເຮດັຂຶ້ນເພື່ອຕົນຈະໄດ້
ກາບໄຫວ້ລົງໄປຢູ່ກັບຕົວຕຸ່ນກັບຕົວເຈຍ.
21ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນຫລືບຫນີແຕກແລະ

ບ່ອນຫີນກະບຸກະບ�ເພາະຄວາມຢ້ານ
ກົວພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຈະເກີດກັບພວກເຂົາ
ແລະເດຊານຸພາບແຫ່ງລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະອົງຈະລົງທັນພວກເຂົາເວລາ
ພຣະອົງລຸກຂຶ້ນແລະສັ່ນແຜ່ນດິນໂລກ
ຢ່າງຮາ້ຍແຮງ.
22 ທ່ານຈົ່ງ ຕັດຂາດຈາກມະນຸດ,

ຊຶ່ງລົມຫາຍໃຈຂອງເຂາົຢູ່ໃນຮດັູງ;ເພາະ
ຢູ່ໃນນັ້ນບໍທີ່ເຂາົຈະໄດ້ຮບັການຍົກຍ້ອງ?

ບົດທີ13

ຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກທ�ລາຍ
ເພາະການບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງພວກເຂົາ—

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອ້ອນວອນເພື່ອແລະ
ພິພາກສາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ—ທິດາ
ຂອງສີ ໂອນຖືກສາບແຊ່ງ  ແລະ
ທໍລະມານເພາະຄວາມເປັນຢູ່ທາງໂລກ
ຂອງພວກເຂົາ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ
3.ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຈອມໂຍທາຈະເອົາສິ່ງທີ່ຄ�ຈູນຊີວິດ
ເຊັ່ນ,ອາຫານທັງໝົດແລະນ�ທີ່ມີທັງ
ໝົດອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມແລະຈາກ
ຢູດາ—
2ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະນັກຮົບ,ຜູ້ຕັດສິນ,

ແລະສາດສະດາ,ຜູ້ທ�ນາຍ,ແລະຜູ້
ອາວຸໂສ;
3ນາຍຮ້ອຍ,ແລະຜູ້ທີ່ມີກຽດ,ຜູ້ປຶກ

ສາ,ແລະຜູ້ຫລິ້ນກົນທີ່ມີຝີມືດ,ີແລະນັກ
ເວົ້າທີ່ມີໂວຫານ.
4ແລະເຮົາຈະກະທ�ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ

ເປັນເຈົ້າຊາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະເດັກ
ເກດີໃໝ່ຈະປກົຄອງພວກເຂົາ.
5ແລະທຸກຄົນຈະຖືກຂົ່ມເຫັງໂດຍ

ພວກກັນເອງ,ແລະໂດຍເພື່ອນບ້ານ
ໃກ້ຄຽງຂອງຕົນ;ເດັກນ້ອຍຈະປະພຶດ
ອວດດີຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສ,ແລະຄົນຊົ່ວຈະ
ຕໍ່ຕາ້ນຄນົມີກຽດ.
6ເມື່ອຄົນຜູ້ໜຶ່ງຈະຍຶດຕົວພີ່ນ້ອງຂອງ

ເຂົາໄວ້ໃນເຮືອນຂອງບິດາຂອງເຂົາ,
ແລະຈະເວົ້າວ່າ:ເຈົ້າມີເສື້ອຜ້າແລ້ວ,ຂໍ
ໃຫ້ເຈົ້າເປນັຜູ້ນ�ຂອງເຮາົເຖີດ,ແລະຢ່າ
ໃຫ້ຄວາມຫາຍຍະນະເກີດຈາກມືຂອງ
ເຈົ້າ—
7ໃນມື້ນັ້ນເຂົາຈະຄັດຄ້ານໂດຍກ່າວ

2ນີໄຟ12:18–13:7 108

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   108 5/14/12   12:13 PM



109

2ນີໄຟ13:8–23109

ວ່າ:ເຮົາຈະບໍ່ເປັນຜູ້ປິ່ນປົວເພາະວ່າໃນ
ເຮອືນຂອງເຮາົບໍ່ມີອາຫານຫລືເຄື່ອງນຸ່ງ
ຫົ່ມ;ຢ່າເຮດັໃຫ້ເຮາົເປັນຜູ້ປົກຄອງຜູ້ຄົນ
ເລຍີ.
8ເພາະເຢຣູຊາເລມັພນິາດແລວ້,ແລະ

ຢູດາກໍຕົກແລ້ວ,ເພາະວາຈາຂອງພວກ
ເຂົາແລະການກະທ�ຂອງພວກເຂົາ
ທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຮັດໃຫ້ຂຸ່ນ
ເຄືອງພຣະເນດແຫ່ງລັດສະໝີພາບຂອງ
ພຣະອົງ.
9ການສະແດງສີໜ້າຂອງພວກເຂົາ

ເປັນພະຍານກ່າວໂທດພວກເຂົາ,ແລະ
ປະກາດບາບຂອງພວກເຂົາເປັນຄືກັນ
ກັບໂຊໂດມ,ແລະພວກເຂົາຈະລີ້ຊ່ອນ
ບໍ່ໄດ້.ວິບັດແກ່ຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ເຂົາ,ເພາະພວກເຂົາໃຫ້ລາງວັນຄວາມ
ຊົ່ວແກ່ຕົວ!
10ຈົ່ງເວົ້າກັບຄົນຊອບທ�ວ່າເຂົາ

ທັງຫລາຍຈະເປັນສຸກ;ເພາະພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮບັຜົນຂອງການກະທ�ຂອງພວກ
ເຂາົເອງ.
11ວບັິດແກ່ຄົນຊົ່ວເພາະເຂົາຈະຕາຍ;

ເພາະລາງວັນຈາກມືຂອງເຂົາຈະມາສູ່
ເຂາົ!
12ແລະຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ເດັກນ້ອຍ

ເປັນຜູ້ ຂົ່ມເຫັງພວກເຂົາ,ແລະຜູ້ຍິງ
ປົກຄອງພວກເຂົາ . ໂ ອ້ ຜູ້ ຄົນ ຂອງ
ເຮົາ,ເຂົາທີ່ຈະນ�ພາເຈົ້າເປັນເຫດໃຫ້
ເຈົ້າຫລົງຜິດແລະທ�ລາຍທາງເດີນ
ຂອງເຈົ້າ.
13ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢືນຂຶ້ນເພື່ອສາບານ

ແລະຢືນຂຶ້ນເພື່ອພິພາກສາຜູ້ຄົນ.
14ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຂົ້າມາໃນການ

ພິພາກສາພ້ອມດ້ວຍຜູ້ອາວຸໂສຂອງຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງແລະເຈົ້າຊາຍຂອງ
ພວກນັ້ນ;ເພາະເຈົ້າໄດ້ກິນສວນອະ
ງຸ່ນເຂົ້າໄປແລະຂອງທີ່ປຸ້ນມາຈາກຄົນ
ຍາກຈນົກໍຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຈົ້າ.
15ເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ແນວໃດ?

ເຈົ້າຟາດຟັນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເປັນຕ່ອນໆ,
ແລະບົດໜ້າຂອງຄົນຍາກຈົນ,ພຣະ
ເຈົ້າຈອມໂຍທາກ່າວ.
16ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວວ່າ:ຍ້ອນວ່າລູກສາວຂອງສີໂອນ
ຊຶ່ງເປັນຄົນຈອງຫອງ,ແລະຍ່າງຍື່ນຄໍ
ໄປທາງໜາ້ແລະເຮດັຕາຢົ້ວຢວນ,ຍ່າງ
ເສເພໄປ,ແລະເຮດັບາດຕີນດັງຕຶ້ງຕັ້ງ—
17ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະລົງທັນ

ໃຫ້ກະໂຈມໃນຫົວຂອງລູກສາວຂອງສີ
ໂອນເປັນເກັດ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ພບົເຫັນສ່ວນລກຶລັບຂອງພວກເຂາົ.
18ໃນມື້ນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເອົາ

ຄວາມກ້າຫານຂອງເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີສຽງ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໝວກ,ແລະສາຍ
ຄໍຄືກັນກັບດວງເດືອນໄປ;
19ສ້ອຍຄໍແລະສ້ອຍແຂນ,ແລະຜ້າ

ຄຸມ;
20ໝວກ,ແລະເຄື່ອງປະດັບຂາ,ແລະ

ຜ້າມັດຜົມ,ແລະແຜ່ນປະດັບ,ແລະ
ຕຸ້ມຫ;ູ
21ແຫວນ,ແລະເຄື່ອງເອ້ປະດບັດັງ;
22ເສື້ອຜ້າເປັນຊຸດທີ່ປ່ຽນຖ່າຍໄດ້,

ແລະເສື້ອຄຸມ,ແລະຜ້າປົກຫົວ,ແລະ
ກິບໜບີຜມົ;
23ແວ່ນ,ແລະຜ້າລີນິນເນື້ອດີ,ແລະ

ຜ້າຄຸມ,ແລະຜ້າປົກໜາ້.
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24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,
ແທນກິ່ນຫອມຫວນຈະເປັນກິ່ນເໝັນ;
ແທນຜ້າຄຽນແອວຈະເປັນຜ້າ ຂາດ
ສ້ອຍ;ແລະແທນຜົມຕົກແຕ່ງຢ່າງດີຈະ
ເປັນຫົວລ້ານ;ແທນຜ້າຄຸມທ້ອງຈະເປັນ
ກະສອບຜ້າ;ການເຜົາໃໝ້ແທນຄວາມ
ສວຍງາມ.
25ພວກຜູ້ຊາຍຂອງເຈົ້າຈະລົ້ມຕາຍ

ດ້ວຍດາບກັບຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຈົ້າໃນ
ສົງຄາມ.
26ແລະປະຕູຂອງນາງຈະຮ້ອງໄຫ້

ແລະເປນັທກຸ;ແລະນາງຈະຢູ່ໂດດດຽ່ວ,
ແລະນັ່ງຢູ່ພື້ນດນິ.

ບົດທີ14

ສີ ໂອນແລະ ທິດາຂອງມັນ ຈະຖືກ
ໄຖ່ແລະເຮັດໃຫ້ສະອາດພາຍໃນພັນ
ປີ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ4.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະໃນມື້ນັ້ນ,ຜູ້ຍງິເຈດັຄົນຈະຍດຶຜູ້
ຊາຍຄົນດຽວໄວ້,ໂດຍກ່າວວ່າ:ພວກ
ເຮົາຈະກິນເຂົ້າຈີ່ຂອງພວກເຮົາເອງ,
ແລະນຸ່ງເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຮົາເອງ;ຂໍ
ພຽງແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ຊື່ຂອງທ່ານໃຫ້
ພົ້ນຈາກຄວາມຕິຕຽນເຖີດ.
2ໃນມື້ນັ້ນກິ່ງງ່າຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຈະສວຍງາມແລະຮຸງ່ເຮອືງເຫລອືງ
ເຫລື້ອມ;ໝາກຜົນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະ
ດີເລີດແລະໜ້າຊື່ນຊົມແກ່ຊາວອິດສະ
ຣາເອນຜູ້ໜີລອດມາໄດ້.
3ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື,ຜູ້

ທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນສີໂອນແລະຄ້າງຢູ່ເຢຣູ
ຊາເລັມຈະຖືກເອີ້ນວາ່ຜູ້ບໍລິສຸດ,ທຸກຄົນ
ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນບັນດາຜູ້ມີຊີວິດໃນ
ເຢຣູຊາເລັມ—
4ເມື່ອນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະລ້າງ

ຄວາມສົກກະປົກອອກຈາກທິດາຂອງສີ
ໂອນ,ແລະຈະຊ�ລະເລືອດຂອງເຢຣູ
ຊາເລັມຈາກທ່າມກາງພວກນັ້ນໂດຍວິນ
ຍານແຫ່ງການພິພາກສາແລະໂດຍວິນ
ຍານແຫ່ງການເຜົາໃໝ.້
5ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສ້າງເມກ

ແລະຄວັນເພື່ອຕອນກາງເວັນແລະ
ແສງຂອງແປວໄຟເພື່ອຕອນກາງຄືນ
ຢູ່ເໜືອທີ່ອາໄສທຸກແຫ່ງຂອງພູສີໂອນ,
ແລະຢູ່ ເໜືອບ່ອນຊຸມນຸມເມືອງນັ້ນ;
ເພາະຈະມີການປ້ອງກັນເໜືອລັດສະໝີ
ພາບທັງມວນຂອງສີໂອນ.
6ແລະຈະມີສະຖານທີ່ນະມັດສະການ

ເປັນຮົ່ມບັງແດດໃນຕອນກາງເວນັ,ແລະ
ເປັນບ່ອນລີ້ໄພ,ແລະເປັນບ່ອນກ�ບັງ
ພາຍຸແລະຝນົ.

ບົດທີ15

ສວນອະງຸນ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ອດິສະ
ຣາເອນ)ຈະເປົ່າແປນ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ—ວິບັດ
ຈະມາເຖິງພວກເຂົາໃນສະພາບທີ່ຫລົງ
ຜິດແລະການກະຈັດກະຈາຍໄປຂອງ
ພວກເຂົາ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກ
ເຄື່ອງສັນຍານຂຶ້ນແລະເຕົ້າໂຮມອິດ
ສະຣາເອນ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ5.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.
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2ນີໄຟ15:1–13111

1ແລະຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະຮ້ອງເພງ
ເຖິງເພື່ອນທີ່ຮກັແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ເປັນເພງຂອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວ
ກັບສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະອງົ.ທີ່ຮກັຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າມີສວນອະງຸ່ນຢູ່ແປງໜຶ່ງໃນ
ເນນີພູທີ່ອຸດມົສົມບູນດວ້ຍໝາກຜົນ.
2ແລະພຣະອົງໄດ້ລ້ອມຮົ້ວໃຫ້ມັນ,

ແລະເກັບຫີນໃນນັ້ນອອກ,ແລະປູກ
ແນວອະງຸ່ນພັນດີທີ່ສຸດ,ແລະສ້າງຫໍສູງ
ໄວ້ກາງສວນ,ແລະເຮັດເຄື່ອງປັ່ນໝາກ
ອະງຸ່ນໃນນັ້ນອີກ;ແລະພຣະອົງຫວັງ
ວ່າມັນຈະໄດ້ໝາກອະງຸ່ນດີ,ແຕ່ໄດ້ຮັບ
ໝາກອະງຸ່ນປ່າ.
3ແລະບັດນີ້,ໂອ້ຜູ້ອາໄສຂອງເຢຣູ

ຊາເລັມ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງຢູດາ,ເຮົາຂໍ
ໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນລະຫວາ່ງເຮາົກັບສວນອະ
ງຸ່ນຂອງເຮາົ.
4ແລະຍັງມີອັນໃດອີກແດ່ທີ່ເຮົາຍັງ

ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນສວນນີ້?ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອເຮົາ
ຫວັງວ່າຈະໄດ້ໝາກອະງຸ່ນ,ແຕ່ໄດ້ຮັບ
ໝາກອະງຸ່ນສົ້ມໝດົ.
5ແລະບັດນີ້ໄປເຖີດ;ເຮົາຈະບອກ

ເຈົ້າວາ່ເຮາົຈະເຮດັແນວໃດກບັສວນອະ
ງຸ່ນຂອງເຮົາ—ເຮົາຈະມ້າງຮົ້ວຂອງມັນ
ອອກ,ແລະມັນກໍຈະຖືກກິນໝົດ;ແລະ
ເຮາົຈະມ້າງກ�ແພງຂອງມັນອອກ,ແລະ
ມັນກໍຈະຖືກຢຽບຍ�ລງົ;
6ແລະເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ຫຍ້າເກີດເຕັມ

ໄປທົ່ວ,ແລະກິ່ງງ່າຂອງມັນຈະບໍ່ຖືກລິ
ອອກແລະດິນຈະບໍ່ຖືກພວນ;ແຕ່ຈະມີ
ເຄືອແລະກົກໜາມຂຶ້ນມາ;ເຮົາຈະສັ່ງ
ເມກບໍ່ໃຫ້ຝນົຕົກລົງມາຮ�ສວນນີ້.
7ເພາະສວນອະງຸ່ນຂອງຈອມໂຍທາ

ນັ້ນຄືເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະຄົນ
ຂອງຢູດາຄືໄມ້ພັນດີຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ພຣະອງົຈະລຄໍອຍການພພິາກສາ,ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ການຂົ່ມເຫັງຄວາມຊອບທ�;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຽງຮອ້ງໄຫ.້
8ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ ເສີມເຮືອນຫລັງໜຶ່ງ

ເຂົ້າກັບເຮືອນອີກຫລັງໜຶ່ງ,ຈົນວ່າບໍ່ມີ
ບ່ອນວ່າງເປົ່າ,ຊຶ່ງພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່
ໂດຍລ�ພັງໃນທ່າມກາງຂອງແຜ່ນດິນ
ນັ້ນ!
9ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຍິນວ່າ,ເປັນຄວາມຈິງທີ່ບ້ານເຮືອນ
ຫລາຍຫລັງຈະຕ້ອງຮາ້ງເປົ່າ,ແລະບ້ານ
ໃຫຍ່ເມືອງງາມຈະປາດສະຈາກຜູ້ອາ
ໄສຢູ່.
10ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສວນອະງຸ່ນສິບເອເຄີ

ຈະໃຫ້ຜົນເທົ່າກັບບັດໜຶ່ງ,ແລະເມັດພືດ
ໜຶ່ງໂຮເມີຈະມີຄ່າແຕ່ໜຶ່ງເອຟາ.
11ວິບັດແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ຕື່ນເຊົ້າເພື່ອເລີ່ມ

ຕົ້ນດື່ມຂອງມຶນເມົາ,ແລະດື່ມຕໍ່ໄປຈົນ
ເຖິງຕອນກາງຄືນ,ເພາະເຫລົ້າແວງຈະ
ເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາມນຶເມາົ!
12ແລະພິນ,ແລະຊໍ,ກອງ,ແລະ

ປີ່,ແລະເຫລົ້າແວງໃນງານລ້ຽງພວກ
ເຂົາ;ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກ
ງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ,ທັງບໍ່
ພິຈາລະນາການກະທ�ຈາກພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງອກີ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຈຶ່ງໄປຫາ

ການເປັນຊະເລີຍເພາະພວກເຂົາບໍ່ມີ
ຄວາມຮູ້;ແລະຜູ້ມີກຽດຂອງພວກເຂົາ
ກໍຫິວໂຫຍ,ແລະຝູງຊົນຂອງພວກເຂົາ
ຫຽ່ວແຫງ້ໄປດ້ວຍຄວາມຫວິກະຫາຍ.
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14ດັ່ງນັ້ນ,ນະລົກຈຶ່ງຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງມັນອອກ,ແລະເປີດປາກຂອງມັນ
ອອກກວ້າງຈົນແທກບໍ່ໄດ້;ແລະລັດ
ສະໝີພາບຂອງພວກເຂົາ,ແລະຝູງຊົນ
ຂອງພວກເຂາົ,ແລະຄວາມວາງທາ່ຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຜູ້ທີ່ປິຕິຍິນດີຈະລົງໄປ
ຫານະລົກນັ້ນ.
15ແລະຄົນຕ�ຊ້າຈະຖືກນ�ລົງໄປ,

ແລະຄົນໃຫຍ່ໂຕຈະອ່ອນນ້ອມ,ແລະ
ສາຍຕາຂອງຄົນທະນົງຕົວຈະອ່ອນໂຍນ.
16ແລະຈອມໂຍທາຈະສງູສົ່ງໃນການ

ພິພາກສາ,ແລະພຣະເຈົ້າທີ່ບໍລິສຸດຈະ
ສັກສິດໃນຄວາມຊອບທ�.
17ຈາກນັ້ນຝູງແກະຈະຫາກິນຕາມ

ພາສາຂອງມນັ,ແລະບ່ອນຮກົຮາ້ງຂອງ
ພວກທີ່ອ້ວນພີຈະມີພວກທີ່ແປກໜ້າມາ
ກນິນ�.
18ວບິດັແກ່ຜູ້ທີ່ດຶງຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍດ້ວຍ

ເຊອືກແຫ່ງຄວາມຖືຕວົ,ແລະດຶງບາບຄື
ກັບວ່າດຶງເຊອືກແກ່ກວຽນ;
19ຜູ້ກ່າວວ່າ:ໃຫ້ພຣະອົງຮີບຮ້ອນ,

ໃຫ້ ພຣະອົງ ເລັ່ງງານຂອງພຣະອົງ ;
ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ;ແລະຂໍໃຫ້ຄ�
ແນະນ�ຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະ
ຣາເອນເຂົ້າມາໃກ,້ເພື່ອເຮາົຈະໄດ້ຮູ.້
20ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ເອີ້ນຄວາມຊົ່ວວ່າດີ,

ແລະຄວາມດີວ່າຊົ່ວ,ແລະເອີ້ນຄວາມ
ມືດວ່າແຈ້ງ,ແລະຄວາມແຈ້ງວ່າມືດ,
ແລະເອີ້ນຄວາມຂົມວ່າຫວານ,ແລະ
ຄວາມຫວານວ່າຂົມ!
21ວິບັດແກ່ຄົນສະຫລາດໃນສາຍຕາ

ຂອງຕນົເອງແລະຄວາມສ້ຽມແຫລມໃນ
ສາຍຕາຂອງຕົນເອງ!

22ວິບັດແກ່ຄົນໃຫຍ່ໂຕທີ່ດື່ມເຫລົ້າ
ແວງ,ແລະແກ່ຄົນແຂງແຮງທີ່ປະສົມ
ເຄື່ອງດື່ມແຮງ;
23ຜູ້ທີ່ຮັບຮອງຄົນຊົ່ວເພື່ອລາງວັນ,

ແລະເອົາຄວາມຊອບທ�ຂອງຄົນຊອບ
ທ�ໄປຈາກເຂົາ!
24ດັ່ງນັ້ນ,ຄືກັນກັບໄຟໃໝ້ຕົ້ນເຂົ້າ,

ແລະແປວໄຟລາມເລຍແກບ,ຮາກຂອງ
ມັນຈະຜຸອອກ,ແລະດອກຂອງມັນຈະຂຸ
ຫລົ່ນຄືກັນກັບຂີ້ຝຸ່ນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ໂຍນກົດຂອງຈອມໂຍທາຖິ້ມ,ແລະປະ
ໝາດພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.
25ສະນັ້ນ,ພຣະພິໂລດຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງເກີດກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະພຣະອົງຈະຍື່ນພຣະຫັດອອກ
ຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ,ແລະລົງທັນພວກ
ເຂົາ;ແລະເນີນພູໄດ້ສັ່ນສະເທືອນ,ແລະ
ຊາກສົບຂອງພວກເຂົາສີກຂາດຢູ່ກາງ
ຖະໜົນ.ເພາະທັງໝົດນີ້ພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອງົຍງັບໍ່ເຊາົເທື່ອ,ແຕ່ພຣະຫດັ
ຂອງພຣະອງົຍງັຍື່ນອອກມາ.
26ແລະພຣະອົງຈະຍົກເຄື່ອງສັນຍານ

ໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ,ແລະຈະ
ເປັ່ງສຽງເອີ້ນພວກເຂົາຈາກທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາ
ຈະມາດ້ວຍຄວາມຟ້າວຟັ່ງ;ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນ
ບັນດາພວກເຂາົຈະອິດເມື່ອຍແລະເຕະ
ສະດດຸ.
27ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະເຫງົານອນຫລືນອນ

ຫລັບ;ທັງຜ້າຄຽນແອວກໍບໍ່ຫລຸດ,ຫລື
ສາຍຮດັເກີບກໍບໍ່ຂາດ;
28ລູກທະນູຂອງພວກເຂົາຈະແຫລມ,

2ນີໄຟ15:14–28 112
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2ນີໄຟ15:29–16:8113

ແລະຄັນທະນູທັງໝດົຈະກົ່ງ,ແລະເລບັ
ມ້າຂອງພວກເຂົາຈະຄືກັນກັບຫີນເຫລັກ
ໄຟ,ແລະລໍ້ລົດຂອງພວກເຂົາຈະຄືກັນ
ກັບລົມໝຸນ,ແລະສຽງຂອງມັນຈະດັງ
ກ້ອງຄືກັນກັບສຽງສິງ.
29ມັນຈະດັງກ້ອງຄືກັນກັບສິງໜຸ່ມ;

ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະດັງກ້ອງ,ແລະຄາບ
ເຫຍື່ອ,ແລະມັນຈະຂົນໄປເສຍດ້ວຍ
ຄວາມປອດໄພ,ແລະບໍ່ມີໃຜຍາດເອົາ
ໄດ້.
30ແລະໃນມື້ນັ້ນ,ມັນຈະສົ່ງສຽງດັງ

ຕໍ່ຕ້ານສັດຕູຄືກັນກັບສຽງດັງຂອງນ�ທະ
ເລ;ແລະຖ້າຫາກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຫລຽວເບິ່ງ
ແຜ່ນດິນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມມືດແລະຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ແລະຄວາມສະຫວາ່ງກໍ
ຖືກເມກຂອງແຜ່ນດນິປິດບງັເສຍ.

ບົດທີ16

ເອຊາຢາເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ບາບ
ຂອງເອຊາຢາໄດ້ຮບັການອະໄພໂທດ—
ເພິ່ນຖືກເອີ້ນໃຫທ້�ນາຍ—ເພິ່ນທ�ນາຍ
ເຖິງການປະຕິເສດຄ�ສອນຂອງພຣະ
ຄຣິດຂອງຊາວຢິວ—ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຈະ
ກັບຄືນມາ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ6.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ໃນປີທີ່ ກະສັດອຸດສີ ຢາສິ້ນຊີວິດ
ນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ປະທັບຢູ່ເທິງບັນລັງສູງເດັ່ນ,ຊາຍລະ
ໄບຜ້າເຄື່ອງທົງຂອງພຣະອົງແຜ່ເຕັມ
ພຣະວິຫານ.
2ຢູ່ເໜອືພຣະອົງມີເຊຣາຟມີຫລາຍອົງ

ຢືນຢູ;່ແຕ່ລະອົງມີປີກຫກົປີກ,ແຕ່ລະອົງ

ເອົາສອງປີກປົກໜ້າ,ສອງປີກປົກຕີນ,
ແລະອີກສອງປີກໃຊ້ບິນໄປ.
3ແຕ່ລະອງົຮອ້ງໃສ່ກັນແລະກ່າວວາ່:

ບໍລິສຸດ,ບໍລິສຸດ,ບໍລິສຸດ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານ;ລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະອງົແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນ
ໂລກ.
4ສຽງຮ້ອງຂອງແຕ່ລະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້

ຮາກຖານພຣະວິຫານສັ່ນສະເທືອນ,
ແລະມີຄວນັເຕັມພຣະວຫິານນັ້ນ.
5ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ:ວິບັດ

ເກີດກັບຂ້າພະເຈົ້າ!ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບເຄາະແລະໝົດຫວັງແລ້ວ,ຄ�
ເວົ້າທຸກໆຄ�ທີ່ອອກຈາກປາກຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າລ້ວນແລວ້ແຕ່ເປັນບາບ,ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່
ນ�ຊົນຊາດທີ່ເວົ້າແຕ່ບາບຫຍາບຊາ້,ບັດ
ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັກະສັດຄືຈອມໂຍທາ
ກັບຕາຕົນເອງແລວ້.
6ຕໍ່ມາມີເຊຣາຟີມອງົໜຶ່ງໄດ້ບິນມາຫາ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຖ່ານໄຟສີແດງໃນມືຂອງ
ພຣະອົງ,ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຈັບເອົາມາຈາກ
ແທ່ນບຊູາດ້ວຍຄມີໜບີ;
7ແລະພຣະອົງໄດ້ເອົາຖ່ານໄຟນັ້ນ

ແປະໃສ່ປາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລວ້ກ່າວ
ວ່າ:ສິ່ງນີ້ໄດ້ຖືກປາກຂອງເຈົ້າແລ້ວ;
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າກໍຖືກຍົກເລີກ,
ແລະບາບຂອງເຈົ້າກໍໄດ້ຮບັອະໄພ.
8ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຸລະສຽງ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມວ່າ:
ເຮົາຈະສົ່ງຜູ້ໃດໄປ,ແລະແມ່ນໃຜຈະ
ໄປເພື່ອພວກເຮົາ?ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ທູນວ່າ:ຂ້ານ້ອຍຈະໄປດອກ;ຈົ່ງສົ່ງ
ຂ້ານ້ອຍໄປຖ້ອນ.
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9ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງໄປ
ບອກຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າ—ພວກເຈົ້າຈະຟັງ
ຫລາຍປານໃດ,ພວກເຈົ້າກໍຈະບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈ;ພວກເຈົ້າຈະເບິ່ງຄັກປານໃດ,ພວກ
ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຮູ້ວ່າແມນ່ຫຍງັຈະເກີດຂຶ້ນ.
10ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ໃຈຜູ້ຄົນພວກນີ້ມືດມົນ,

ແລະເຮັດໃຫ້ຫູຂອງພວກເຂົາໜວກ,
ແລະປິດຕາຂອງພວກເຂົາເສຍ—ຢ້ານ
ວ່າພວກເຂົາຈະເຫັນດ້ວຍຕາຂອງພວກ
ເຂາົ,ແລະໄດ້ຍິນດ້ວຍຫູຂອງພວກເຂົາ,
ແລະເຂົ້າໃຈດ້ວຍໃຈຂອງພວກເຂົາ,
ແລ້ວປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສແລະໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປົວ.
11ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມວ່າ:

ພຣະອົງເຈົ້າເອຍີ,ຈະໃຫ້ເປັນຢ່າງນີ້ນານ
ປານໃດ?ແລະພຣະອົງໄດ້ຕອບວາ່:ຈົນ
ກວາ່ຫວົເມອືງທັງຫລາຍຮາ້ງເປົ່າປາດສະ
ຈາກຜູ້ອາໄສຢູ່,ແລະເຮືອນບໍ່ມີຄນົ;
12ແລະພຣະອງົຈະກວາດຕອ້ນຝູງຄນົ

ອອກໜີໄປໄກໆ,ເພາະຈະມີການປະຖິ້ມ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນທາ່ມກາງແຜນ່ດນິ.
13ເຖິງແມນ່ວ່າຍັງເຫລອືຄົນຢູ່ພຽງໜຶ່ງ

ໃນສິບ,ແລະພວກເຂົາຈະກັບມາ,ແລະ
ຖືກກິນຄືກັນກັບຕົ້ນຖິນແລະຕົ້ນໂອກ,
ຊຶ່ງເນື້ອແທ້ຂອງມັນຢູ່ໃນຕົ້ນເວລາໃບ
ຂອງມນັຫລົ່ນອອກໄປ;ເພື່ອແກ່ນບລໍສຸິດ
ຈະເປັນເນື້ອແທ້ຂອງມນັ.

ບົດທີ17

ເອຟະຣາອີມແລະຊີເຣຍປະກາດສົງ
ຄາມຕໍ່ຕ້ານຢູດາ—ພຣະຄຣິດຈະມາ
ກ�ເນີດກັບຍິງທີ່ບໍລິສຸດ—ປຽບທຽບກັບ

ເອຊາຢາ7.ປະມານ559–545ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ສະໄໝຂອງອາຮາດຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງ
ໂຢທາມ,ແລະໂຢທາມເປັນລູກຊາຍ
ຂອງອຸດສີຢາ,ກະສັດຂອງຢູດາ,ຄືເຣ
ສິນກະສັດຂອງຊີເຣຍ,ແລະເປກາເປັນ
ລູກຊາຍຂອງເຣມາລີຢາກະສັດຂອງອິດ
ສະຣາເອນໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີນະຄອນເຢຣູ
ຊາເລັມ,ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຍຶດເອົາ
ເມອືງນີ້ໄດ.້
2ແລະເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດໄດ້ຂ່າວ,

ມີຄວາມວ່າ:ຊີເຣຍຜູກສ�ພັນກັບເອຟະ
ຣາອີມແລ້ວ.ແລະໃຈຂອງກະສັດແລະ
ໃຈຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຫວັ່ນໄຫວຄືກັນ
ກັບຕົ້ນໄມ້ໃນປ່າເໜັງຕີງດ້ວຍລົມພັດ
ແຮງ.
3ຈາກນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ

ກັບເອຊາຢາວ່າ:ບັດນີ້ເຈົ້າກັບເຊອາຢາ
ຊຸບ,ລູກຊາຍຂອງເຈົ້າຈົ່ງໄປເຝົ້າກະສັດ
ອາຮາດຢູ່ບ່ອນຮ່ອງນ�ໄຫລມາສຸດເທິງ
ຖະໜນົບ່ອນທີ່ເຮດັແຜ່ນຜ້າ;
4ແລະບອກເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງສະຫງົບຈິດ

ສະຫງົບໃຈ;ຢ່າຢ້ານກົວຫລືທຸກໃຈ
ເລີຍ,ເພາະຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງລູກ
ຊາຍຂອງເຣມາລີຢາ,ກະສັດເຣສິນແລະ
ຜູ້ຄນົຊີເຣຍນັ້ນບໍ່ມີອັນຕະລາຍຮາ້ຍແຮງ
ຫຍັງດອກ,ພວກເຂົາທັງສອງເປັນດັ່ງ
ໂດ້ນໄຟມອດຊຶ່ງຍງັເຫລອືແຕ່ຄວນັ.
5ເພາະວ່າຊີເຣຍ,ເອຟະຣາອີມ,ແລະ

ລູກຊາຍຂອງເຣມາລີຢາໄດ້ແນະນ�ຊົ່ວຕໍ່
ຕ້ານເຈົ້າ,ໂດຍກ່າວວາ່:
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2ນີໄຟ17:6–21115

6ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຕໍ່ສູ້ກັບຢູດາແລະ
ລົບກວນມັນແລະຍຶດເອາົເປັນຫວົເມອືງ
ຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຕັ້ງລູກຊາຍຂອງ
ຕາເບເອນເປັນກະສັດປົກຄອງປະເທດນີ້.
7ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:ມັນ

ຈະຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄດ້,ແລະທັງຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້
ດອກ.
8ເພາະເມືອງຫລວງຂອງຊີເຣຍຄືດາ

ມາກັດ,ແລະຫົວໜາ້ຂອງດາມາກັດຄືເຣ
ສິນ;ພາຍໃນຫົກສິບຫ້າປີເອຟະຣາອີມ
ຈະແຕກຫກັຈົນວ່າບໍ່ມີຜູ້ຄົນ.
9ແລະເມືອງຫລວງຂອງເອຟະຣາອີມ

ຄືຊາມາເຣຍ,ແລະຫົວໜ້າຂອງຊາມາ
ເຣຍຄືລູກຊາຍຂອງເຣມາລີຢາ.ແນ່ນອນ
ຖ້າຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າບໍ່ຫລາຍເຈົ້າກໍ
ຈະຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄດ້.
10ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບສັ່ງກັບອາຮາດ

ອີກ,ມີຄວາມວ່າ:
11ເຈົ້າຈົ່ງຂໍເຄື່ອງໝາຍອັນສ�ຄັນຈາກ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ເຈົ້າ;ຈົ່ງຂໍທັງໃນຄວາມເລິກ,ຫລືໃນ
ຄວາມສູງເບື້ອງບົນ.
12ແຕ່ອາຮາດທນູວາ່:ຂາ້ນ້ອຍຈະບໍ່ຂໍ

ເຄື່ອງໝາຍສ�ຄັນ,ທັງຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ທດົ
ລອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
13ແລະເອຊາຢາຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ:ບັດ

ນີ້,ທ່ານຈົ່ງຟັງ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍຂອງດາ
ວິດ;ມັນເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍສ�ລັບ
ພວກເຈົ້າທີ່ຈະລົບກວນມະນດຸ,ແຕ່ພວກ
ເຈົ້າຈະລົບກວນພຣະເຈົ້າອກີບໍ?
14 ດັ່ ງນັ້ນ ,  ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ເອງ

ຈະປະທານເຄື່ອງໝາຍແບບໜຶ່ງໃຫ້
ພວກເຈົ້າ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຍິງບໍລິສຸດຜູ້ໜຶ່ງ

ຈະຕັ້ງທ້ອງ,ແລະຈະກ�ເນີດລູກຊາຍຜູ້
ໜຶ່ງ,ແລະຈະເອີ້ນຊື່ຂອງເດັກນັ້ນວາ່ເອ
ມານູເອນ.
15ເພິ່ນຈະກິນເນີຍແລະນ�ເຜິ້ງເພື່ອ

ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກປະຕິເສດຄວາມຊົ່ວແລະ
ເລອືກເອາົຄວາມດ.ີ
16ກ່ອນເວລາເພິ່ນຈະຮູ້ຈັກປະຕິເສດ

ຄວາມຊົ່ວແລະເລືອກເອົາຄວາມດີນັ້ນ,
ແຜ່ນດິນຂອງກະສັດທັງສອງອົງທີ່ພວກ
ເຈົ້າຢ້ານກົວຈະເພພັງຮາ້ງເປົ່າ.
17ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບັນດານໃຫ້

ວັນໂຫດຮ້າຍມາເຖິງເຈົ້າ,ແລະເຖິງ
ຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າແລະລາຊາວັງຂອງ
ບິດາເຈົ້າ,ວັນນັ້ນຈະໂຫດຮ້າຍກວ່າ
ທຸກໆວັນ ທີ່ ເ ຄີຍ ມີ ມາຕັ້ ງ ແຕ່ ລາຊາ
ອານາຈັກຂອງເອຟະຣາອີມແຍກອອກ
ຈາກຢູດາ,ຄືວນັນັ້ນກະສັດອັດຊີເຣຍຈະ
ມາທ�ລາຍ.
18ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ມື້ນັ້ນຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຜິວເອົາແມງ
ໄມ້ທີ່ຢູ່ທາງໄກສຸດຂອງເອຢິບແລະຈະ
ຜິວເອົາແມ່ເຜິ້ງທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງອັດ
ຊີເຣຍ.
19ແລະມັນຈະມາ,ແລະມັນທັງໝົດ

ຈະມາຢູ່ໃນຮ່ອມພູ,ແລະຢູ່ໃນຖ�ໃນ
ໂງນ່ຫນີ,ແລະຢູ່ໃນຟຸມ່ໄມ້,ແລະຢູ່ເດີ່ນ
ຫຍ້າທັງໝດົ.
20ໃນວັນດຽວກັນນັ້ນພຣະຜູ້ ເປັນ

ເຈົ້າຈະຈ້າງເອົາຊ່າງຕັດຜົມຈາກຟາກ
ແມ່ນ�ເບື້ອງນັ້ນ,ຄືກະສັດອັດຊີເຣຍ,
ເພິ່ນຈະແຖໜວດ,ແຖຜົມ;ແລະແຖຂົນ
ໃນຕົນຕວົຂອງເຈົ້າຖິ້ມ.
21ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
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ມື້ນັ້ນ,ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຈະລ້ຽງງົວໂຕໜຶ່ງກັບ
ແກະສອງໂຕ;
22ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ,

ເພາະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງນົມເຂົາ
ຈະໄດ້ກິນເນີຍ;ເພາະທຸກຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນຈະກິນເນຍີແລະນ�ເຜິ້ງ.
23ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ມື້ນັ້ນ,ທຸກແຫ່ງ,ບ່ອນທີ່ມີຕົ້ນອະງຸ່ນພັນ
ກົກ,ຊຶ່ງມີລາຄາໜຶ່ງພັນຫລຽນຈະເຕັມ
ໄປດ້ວຍເຄອືແລະກົກໜາມ.
24ຄົນຈະມາທີ່ນັ້ນດ້ວຍລູກທະນູແລະ

ຄັນທະນູ,ເພາະທົ່ວແຜ່ນດິນຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍເຄືອແລະກົກໜາມ.
25ແລະເນີນພູທຸກໜ່ວຍຈະຖືກຂຸດ

ດ້ວຍຈົກ,ຄວາມຢ້ານກົວເຄືອແລະກົກ
ໜາມຈະບໍ່ເກດີຈາກທີ່ນັ້ນ;ແຕ່ມັນຈະເປນັ
ບ່ອນທີ່ສົ່ງຝູງງວົເຖິກອອກໄປ,ແລະເປັນ
ບ່ອນຢຽບຍ�ຂອງຝູງສດັທີ່ມຄ່ີານອ້ຍ.

ບົດທີ18

ພຣະຄຣິດຈະເປັນເໝືອນຫີນທີ່ຕ�ຕີນ
ແລະເປັນເໝືອນແຮ້ວທີ່ຫ້າງໄວ້—ຈົ່ງ
ສະແຫວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ແມ່ນ
ໝໍ ດູ ທີ່ ເວົ້າ ພ�—ຈົ່ງ ກັບ ມາຫາກົດ
ແລະປະຈັກພະຍານເພື່ອເປັນການຊີ້
ນ�—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ8.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ເຈົ້າຈົ່ງເອົາແຜ່ນໜັງກໍ້ໃຫຍ່ມາ,ແລະ
ຂຽນດ້ວຍປາກກາຂອງມະນຸດໃສ່ໃນ
ນັ້ນວ່າ,ມາເຮີຊາລານຫັດສະບັດ.

2ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາພະຍານ
ທີ່ຊື່ສັດມາເຮັດບັນທຶກກັບຂ້າພະເຈົ້າຄື,
ອູລິອາຜູ້ເປັນປະໂລຫິດ,ແລະຊາກາລິ
ຢາ,ລກູຊາຍຂອງເຢເບເຣກີຢາ.
3ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມ

ກັບເມຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະນາງໄດ້
ຕັ້ງທ້ອງ;ແລະໄດ້ຄອດລກູມາເປນັຊາຍ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງ
ເອີ້ນຊື່ຂອງລາວວ່າມາເຮີຊາລານຫັດ
ສະບດັ.
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ່ອນເດັກນ້ອຍຜູ້ ນີ້ໃຫຍ່

ຂຶ້ນມາພໍຮູ້ຈັກເອີ້ນບິດາມານດາໄດ້,ຊັບ
ສົມບັດທັງໝົດໃນເມືອງດາມາກັດແລະ
ຂອງທີ່ຍາດຊີງມາໄດ້ຈາກຊາມາເຣຍຈະ
ຖືກກະສັດອັດຊີເຣຍຍດຶເອົາໄປໝດົ.
5ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າອີກວາ່:
6ຍ້ອນວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້ປະຕິເສດ

ສາຍນ�ຊີໂລອາທີ່ງຽບສະຫງັດ,ແລະ
ສັ່ນເຊັນຕໍ່ໜ້າກະສັດເຣສິນແລະລູກ
ຊາຍຂອງເຣມາລີຢາ;
7ແລ້ວດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຈະນ�ເອົານ�ຈາກແມ່ນ�ທີ່ ໄຫລ
ແຮງ,ແລະຫລາຍສາຍມາຫາພວກເຂົາ
ຈົນກະທັ້ງກະສັດຂອງອັດຊີເຣຍແລະ
ລັດສະໝີພາບທັງໝົດຂອງເພິ່ນ;ແລະ
ເພິ່ນຈະຂາ້ມຫວ້ຍແລະຝັ່ງທັງໝົດຂອງ
ເພິ່ນ.
8ແລະເພິ່ນຈະໄຫລຜ່ານຢູດາໄປ;

ເພິ່ນຈະໄຫລແລະຖ້ວມຈົນເຖິງພຽງ
ຄໍ,ແລະການກາງປີກຂອງເພິ່ນຈະເຕັມ
ຄວາມກວາ້ງຂອງແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ,
ໂອ້ເອມານູເອນ.

2ນີໄຟ17:22–18:8 116
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2ນີໄຟ18:9–22117

9ຈົ່ງພາກນັຢາ້ນກົວເຖີດ,ໂອ້ຊົນຊາດ
ທັງຫລາຍເອີຍ,ເຈົ້າຈະຖືກຫັກເປັນຊິ້ນ
ສ່ວນ;ແລະບັນດາປະເທດໄກທັງໝົດ
ຈົ່ງຟັງເດີ້;ແລະຕຽມຕົວໄວ້ເຖີດແລະ
ເຈົ້າຈະຖືກຫກັເປັນຊິ້ນສວ່ນ;ຈົ່ງຕຽມຕົວ
ໄວ້ເຖີດ,ແລະເຈົ້າຈະຖືກຫັກເປັນຊິ້ນ
ສ່ວນ.
10ຈົ່ງວາງແຜນກັນແຕ່ມັນຈະບໍ່ສ�

ເລັດ,ເວົ້າແຕ່ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ;ເພາະ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບພວກເຮາົແລ້ວ.
11ເພາະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນ

ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍລິດທານຸພາບອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,ແລະສອນຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າບໍ່ຄວນຕາມທາງທີ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້
ເຮດັ,ໂດຍກາ່ວວ່າ:
12ເຈົ້າຢ່າຮ່ວມແຜນການກະບົດກັບ

ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເລີຍ,ແລະຢ່າຢ້ານກົວສິ່ງ
ທີ່ພວກເຂົາຢ້ານກົວຫລືຢ່າໄດ້ຕົກໃຈ
ເລຍີ.
13ຖະຫວາຍຄວາມສກັສດິແດ່ອົງຈອມ

ໂຍທາເຖີດ,ແລະໃຫ້ພຣະອົງເປັນທີ່
ຢ້ານກົວຂອງເຈົ້າ,ແລະໃຫ້ພຣະອົງເປັນ
ທີ່ໜາ້ເກງຂາມຂອງເຈົ້າ.
14ແລະພຣະອົງເປັນຮົ່ມໂພລີ້ໄພ;

ແຕ່ເປັນເໝືອນຫີນທີ່ຕ�ຕີນ,ແລະເປັນ
ເໝືອນແຮ້ວທີ່ຫ້າງໃສ່ອິດສະຣາເອນ
ແລະເຢຣູຊາເລັມ.
15ແລະຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ

ໃນບັນດາພວກເຂົາຈະເຕະສະດຸດແລະ
ລົ້ມລົງ,ແລະຖືກບ້ວງແຮວ້ແລະລົ້ມລົງ
ເປນັບາດແຜແລະຖືກພາຕວົໄປ.
16ຈົ່ງຜກູມດັປະຈກັພະຍານໄວ້,ຈົ່ງຜະ

ນຶກກົດໄວ້ໃນບັນດາສານຸສດິຂອງເຮາົ.

17ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະລໍຖ້າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າທີ່ເຊື່ອງພຣະພັກຈາກເຊື້ອສາຍ
ຂອງຢາໂຄບ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກ
ຫາພຣະອງົ.
18ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າແລະລູກ

ຫລານທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍແລະ
ເພື່ອເປັນການແປກປະຫລາດໃນອິດສະ
ຣາເອນອັນມາຈາກຈອມໂຍທາ,ຜູ້ປະ
ທັບຢູ່ເທງິພູສີໂອນ.
19ແລະເມື່ອພວກເຂົາຈະບອກກັບ

ພວກທ່ານວ່າ:ຈົ່ງຊອກຫາຄົນທີ່ລ້ຽງ
ວິນຍານ,ແລະໝໍດູທີ່ເວົ້າພ�ແລະຈົ່ມ
ພຶມພ�ຢູ່ໃນລ�ຄໍ—ເປັນການສົມຄວນ
ແລ້ວບໍທີ່ຜູ້ຄົນບໍ່ຊອກຫາພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາເພື່ອຜູ້ທີ່ມີຊວີດິຈະໄດ້ຍິນຈາກ
ຜູ້ຕາຍ?
20ຊອກຫາກົດແລະປະຈັກພະຍານ;

ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ເວົ້າຕາມພຣະ
ຄ�ນີ້,ກໍຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງ
ຢູ່ໃນຕົວຂອງພວກເຂົາ.
21ແລະພວກເຂົາຈະຊັດເຊພະເນ

ຈອນໄປທົ່ວທັງປະເທດດ້ວຍຄວາມໝົດ
ຫວັງແລະອຶດຢາກເມື່ອພວກເຂົາຫິວ
ຢາກກິນ,ພວກເຂົາຈະຄຽດແຄ້ນແລະ
ສາບແຊ່ງກະສັດກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂາົແລະແຫງນໜາ້ຂຶ້ນຟ້າ.
22ແລະພວກເຂົາຈະຫລຽວເບິ່ງໂລກ

ແລະເຫນັຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ແລະຄວາມ
ມືດ,ພວກເຂົາຈະຖືກຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປໃນ
ຄວາມມືດອັນໜ້າຢ້ານກົວນັ້ນ,ແຕ່ຈະ
ໜີໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກເວລາຍາກລ�ບາກນີ້
ບໍ່ໄດ້.
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ບົດທີ19

ເອຊາຢາເວົ້າໃນພຣະນາມຂອງພຣະເມ
ຊີອາ—ຜູ້ຄົນໃນຄວາມມືດຈະເຫັນແສງ
ສະຫວ່າງອັນຍິ່ງໃຫຍ່—ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງ
ໄດ້ເກີດມາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ—ເພິ່ນ
ຈະເປັນເຈົ້າຊາຍແຫ່ງສັນຕິສຸກແລະ
ຈະປົກຄອງລາຊາບັນລັງ ຂອງດາ
ວດິ—ປຽບທຽບກບັເອຊາຢາ9.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຄວາມໝົ່ນໝອງ
ຈະຍງັບໍ່ເທົ່າກັບທີ່ເຄີຍເປັນມາໃນຄວາມ
ເດືອດຮ້ອນຂອງມັນ,ເມື່ອຄັ້ງທ�ອິດ
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນເສບູໂລນ
ແລະແຜ່ນດິນເນັບທະລີທຸກທໍລະມານ
ພໍສົມຄວນ,ແລະຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກ
ໜັກຫລາຍຂຶ້ນໂດຍທາງທະເລແດງເລີຍ
ຈາກແມ່ນ�ຢໍແດນໃນຄາລີເລຂອງປະ
ຊາຊາດ.
2ຜູ້ທີ່ດ�ເນີນໄປໃນຄວາມມືດໄດ້ເຫັນ

ແສງສະຫວ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງມາແລ້ວ;
ຄວາມສະຫວ່າງຍ່ອມສ່ອງເຖິງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນຂອງເງາົແຫ່ງຄວາມຕາຍ.
3ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊາດເພີ່ມ

ທະວີຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສຸກເພີ່ມ
ຂຶ້ນ—ພວກເຂົາປິຕິຍິນດີໃນສິ່ງທີ່ພຣະ
ອົງເຮັດເໝືອນດັ່ງຄົນປິຕິຍິນດີເມື່ອຍາມ
ເກບັກ່ຽວຫລືເໝອືນດັ່ງຄາວທີ່ພວກເຂົາ
ແບ່ງປັນຂອງທີ່ຍຶດມາໄດ້.
4ເພາະພຣະອົງໄດ້ຫັກແອກທີ່ເຮັດໃຫ້

ພວກເຂົາໜັກໜ່ວງ,ແລະໄມ້ຄານທີ່
ພາດບ່າຂອງພວກເຂົາຫັກແລວ້.
5ເພາະທຸກສະໜາມຮົບຂອງນັກຮົບ

ຍ່ອມມີສຽງອຶກກະທຶກຢ່າງສັບສົນ,ແລະ
ອາພອນໂຊກໄປດ້ວຍເລືອດ;ແຕ່ນີ້ຈະ
ເປນັໄປດ້ວຍການເຜົາໄໝ.້
6ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງຈະເກີດມາ

ເພື່ອພວກເຮາົ,ຈະປະທານບຸດຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,ແລະພຣະອົງຈະເປັນ
ຜູ້ປກົຄອງພວກເຮາົ,ພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງຈະຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ປະເສີດ,ຜູ້ປຶກສາ,
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບ,ພຣະບິດາຜູ້
ເປນັນິດ,ເຈົ້າຊາຍແຫງ່ສັນຕິສຸກ.
7ອ�ນາດຂອງພຣະອົງຈະເພີ່ມພູນ

ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,ລາຊາອານາຈັກຂອງພຣະ
ອົງຈະມີຄວາມສະຫງົບສຸກຕະຫລອດ
ໄປ.ພຣະອົງຈະປົກຄອງສືບຕໍ່ກະສັດ
ດາວິດ,ແລະຈະຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະ
ຫລາດສ່ອງໃສແລະຍຸດຕິທ�,ເລີ່ມແຕ່
ບັດນີ້ຈົນເຖິງຕະຫລອດການ,ຄວາມມີ
ພຣະໄທອັນຈດົຈໍ່ຂອງຈອມໂຍທາຈະທ�
ການນີ້.
8ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າສົ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະ

ອົງເຖິງຢາໂຄບແລະມັນສ່ອງແສງມາ
ເຖງິອິດສະຣາເອນ.
9ແລະຜູ້ຄົນທັງປວງຈະຮູ້ ຈັກເຖິງ

ແມ່ນເອຟະຣາອີມແລະຜູ້ທີ່ອາໄສຂອງ
ຊາມາເຣຍທີ່ກ່າວດ້ວຍຄວາມຈອງຫອງ
ແລະດ້ວຍຄວາມເຍີ້ຍິ່ງຂອງໃຈວາ່:
10ຕຶກທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍດິນຈີ່ໄດ້ເພພັງ

ລົງແລ້ວ,ແຕ່ພວກເຮົາຈະສ້າງຂຶ້ນໃໝ່
ດ້ວຍຫນີ;ກົກເດື່ອຖືກໂຄນ່ລງົແລວ້,ແຕ່
ພວກເຮາົຈະປູກຕົ້ນສີດາແທນ.
11ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້

ປໍລະປັກຂອງເຣສິນຕໍ່ສູ້ກັບເພິ່ນ,ແລະ
ຮວບຮວມສັດຕູຂອງເພິ່ນເຂົ້າກັນ;
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2ນີໄຟ19:12–2119

12ຊາວຊີເຣຍຢູ່ທາງໜ້າແລະຊາວຟີ
ລິດສະຕິນຢູ່ທາງຫລັງ;ແລະດ້ວຍປາກ
ທີ່ອ້າໄວ້ພວກເຂົາຈະກືນກິນອິດສະຣາ
ເອນ.ເພາະທັງໝົດນີ້ພຣະພິໂລດຂອງ
ພຣະອົງຍັງບໍ່ທັນເຊົາເທື່ອ,ແຕ່ພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອງົຍງັຍື່ນອອກມາ.
13ເພາະຜູ້ຄົນບໍ່ໄດ້ຫັນໄປຫາພຣະອົງ

ຜູ້ລົງທັນພວກເຂົາ,ທັງພວກເຂົາບໍ່ສະ
ແຫວງຫາຈອມໂຍທາ.
14ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຕັດຫົວ

ແລະຫາງກິ່ງກ້ານແລະຕົ້ນອອກຈາກ
ອິດສະຣາເອນໃນມື້ດຽວ.
15  ຜູ້ ອະວຸ ໂສຈະເປັນ ຫົວ  ແລະ

ສາດສະດາທີ່ສິດສອນຄວາມຕົວະຈະ
ເປນັຫາງ.
16ເພາະຜູ້ນ�ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ເປັນ

ເຫດໃຫ້ເຂາົທ�ຜດິ;ແລະຄົນທີ່ຖືກພວກ
ເຂົານ�ໄປຍ່ອມຖືກທ�ລາຍ.
17ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຈະບໍ່ມີ

ຄວາມສຸກໃນຊາຍໜຸ່ມຂອງເຂົາ,ແລະ
ທັງບໍ່ມີເມດຕາສົງສານຕໍ່ລູກກ�ພ້າພໍ່
ແລະແມ່ໝ້າຍຄົນໃດເລີຍ;ເພາະວ່າ
ທຸກໆຄົນໃນພວກເຂົາເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈ
ຄົດ,ແລະເປັນຄົນເຮັດຊົ່ວແລະທຸກໆ
ປາກເວົ້າແຕ່ແນວໂງ່.ເພາະທັງໝົດນີ້
ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງຍັງບໍ່ທັນເຊົາ
ເທື່ອ,ແຕ່ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຍັງຍື່ນ
ອອກມາ.
18ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຜົາໄໝ້ດັ່ງ

ໄຟມັນຈະກືນກິນເຄືອແລະກົກໜາມ,
ແລະຈະເກີດໄຟຕາມກໍໄມ້ໃນປ່າ,ແລະ
ມັນຈະລຸກລາມຂຶ້ນຄືກັນກັບການຜຸ່ງຂຶ້ນ
ຂອງຄວັນ.

19ດ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງຈອມໂຍທາ,
ແຜ່ນດິນຈຶ່ງມືດແລະຜູ້ຄົນຈະເປັນຄື
ນ�ມັນເຊື້ອໄຟ;ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະໄວ້ຊີວິດ
ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນເລຍີ.
20ແລະເຂົາຈະຍາດຊີງເອົາແຂນ

ເບື້ອງຂວາແລະຍັງຫິວໂຫຍຢູ່;ແລະ
ເຂົາຈະກິນແຂນເບື້ອງຊ້າຍແຕ່ເຂົາຍັງ
ບໍ່ພໍໃຈ;ເຂົາຈະກິນເນື້ອໜັງທີ່ແຂນຂອງ
ຕົນເອງນ�ອີກ—
21ມານາເຊ,ເອຟະຣາອີມ;ແລະເອ

ຟະຣາອີມ,ມານາເຊ;ທັງສອງຈະຮ່ວມ
ກັນຕໍ່ ສູ້ ຢູ ດາ. ເພາະທັງໝົດນີ້ ພຣະ
ພິໂລດຂອງພຣະອົງ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ເ ຊົາ
ເທື່ອ,ແຕ່ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຍັງຍື່ນ
ອອກມາ.

ບົດທີ20

ຄວາມພິນາດຂອງອັດຊີ ເຣຍເ ປັນ
ລັກສະນະຂອງຄວາມພິນາດຂອງຄົນ
ຊົ່ວໃນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ—ຫລງັ
ຈາກພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບຄືນມາມັນ
ຈະມີຄົນພຽງເລັກໜ້ອຍເຫລືອຢູ່—ຜູ້
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຢາໂຄບຈະກັບມາໃນ
ມື້ ນັ້ນ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ10.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ອອກຄ�ສັ່ງອັນບໍ່ຊອບ
ທ�ແລະຂຽນເລື່ອງທຸກໜັກຊຶ່ງເຂົາ
ກ�ນົດຂຶ້ນ;
2ເພື່ອຫັນຄົນຂັດສົນອອກໄປຈາກ

ຄວາມຍຸດຕິທ�,ແລະເພື່ອເອົາສິດທິ
ຈາກຄນົທຸກຍາກຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮາົໄປ,
ເພື່ອແມ່ໝ້າຍຈະໄດ້ເປັນເຄື່ອງຮັບຮອງ
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ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ກະທ�ໃຫ້ເດັກກ�ພ້າພໍ່ເປັນເຫຍື່ອ
ຂອງພວກເຂົາ!
3ແລະພວກເຈົ້າຈະເຮດັແນວໃດໃນວນັ

ແຫ່ງການມາຢ້ຽມຢາມແລະໃນຄວາມ
ເປົ່າປ່ຽວທີ່ຈະມາຈາກທາງໄກ?ພວກ
ເຈົ້າຈະໜີໄປເພິ່ງຜູ້ໃດ?ແລະຈະຖິ້ມ
ລັດສະໝີພາບຂອງພວກເຈົ້າໄວ້ບ່ອນໃດ?
4ປາດສະຈາກເຮົາແລ້ວພວກເຂົາຈະ

ກົ້ມຫົວລົງໃຫ້ນັກໂທດ,ແລະພວກເຂົາ
ຈະລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບພວກທີ່ຖືກປະຫານ.
ເພາະທັງໝົດນີ້ພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ອົງຍັງບໍ່ທັນເຊົາເທື່ອ,ແຕ່ພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງຍັງຍື່ນອອກມາ.
5ໂອ້ຊາວອັດຊີ ເຣຍເອີຍ, ຜູ້ ເປັນ

ໄມ້ຄ້ອນແຫ່ງຄວາມໂມໂຫຂອງເຮົາ
ແລະເປັນໄມ້ແສ້ແຫ່ງຄວາມເຄືອງແຄ້ນ
ຂອງເຂາົ.
6ເຮາົຈະສົ່ງເຂົາໄປຕໍ່ສູ້ກັບປະຊາຊາດ

ທີ່ປະຕິເສດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເຮົາ
ຈະບັນຊາເຂົາໃຫ້ໄປຕໍ່ສູ້ ກັບຜູ້ທີ່ເຮົາ
ພິ ໂລດເພື່ອຍາດເອົາ ຂອງທີ່ ປຸ້ນມາ
ແລະເພື່ອຍາດເອົາເຫຍື່ອແລະເພື່ອ
ຢຽບຍ�ພວກເຂົາລົງຄືກັນກັບຂີ້ຕົມໃນ
ຖະໜນົ.
7ແຕ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈແນວນັ້ນ,ແລະ

ໃຈຂອງເຂົາກໍບໍ່ຄິດແນວນັ້ນ;ແຕ່ໃນໃຈ
ຂອງເຂົາຄືຈະທ�ລາຍແລະຕັດປະຊາ
ຊາດອອກເສຍບໍ່ແມນ່ພຽງເລັກໜອ້ຍ.
8ເພາະເຂົາໄດ້ເວົ້າວ່າ:ຜູ້ບັງຄບັບັນຊາ

ຂອງເຮາົເປັນກະສັດໝດົແລ້ວແມນ່ບ?ໍ
9ເມືອງການໂນກໍເປັນເມືອງກັກເກມິດ

ແລ້ວແມ່ນບໍ?ເມືອງຮາມັດກໍເປັນເມືອງ

ອາກປດັແລ້ວແມນ່ບ?ໍເມືອງຊາມາເຣຍກໍ
ເປນັເມອືງດາມາກັດແລ້ວແມ່ນບໍ?
10ເໝືອນດັ່ງມືຂອງເຮົາໄປເຖິງບັນດາ

ລາຊາອານາຈັກຂອງຮູບບູຊາ,ຊຶ່ງຮູບ
ສະຫລັກຂອງພວກເຂົານັ້ນດີລື່ນຂອງ
ເຢຣູຊາເລັມແລະຂອງຊາມາເຣຍ;
11ຈະເປນັໄປບໍ່ໄດ້ບໍວາ່ເຮາົຈະບໍ່ເຮດັ

ຫຍງັກັບເຢຣູຊາເລັມແລະຮບູບູຊາຂອງ
ມັນຄືກັນກັບເຮົາໄດ້ເຮັດມາແລ້ວກັບຊາ
ມາເຣຍແລະຮບູບຊູາຂອງມນັ?
12ດັ່ງນັ້ນເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອອົງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ�ເລັດພາລະກິດ
ທັງໝົດຂອງພຣະອົງທີ່ພູສີໂອນແລະທີ່
ເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ,ພຣະອົງຈະລົງໂທດ
ແກ່ຄວາມໂອ້ອວດອັນຈອງຫອງຂອງ
ກະສັດແຫ່ງອັດຊີເຣຍແລະລັດສະໝີ
ພາບແຫງ່ຄວາມໄຝສູ່ງຂອງເຂາົ.
13ເພາະເຂົາໄດ້ກາ່ວວາ່:ດ້ວຍກ�ລັງມື

ຂອງເຮົາແລະດ້ວຍປັນຍາຂອງເຮົາ,
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຂຶ້ນມາ;ເພາະ
ເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ;ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍ້າຍ
ເຂດແດນຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍແລະ
ປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ເຮົາໄດ້ກົດຂີ່ຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງລົງມາ
ເໝອືນດັ່ງງວົເຖິກ;
14ແລະມືຂອງເຮົາພົບຂອງມີຄ່າຂອງ

ຜູ້ຄົນຄືກັນກັບຮັງນົກ;ແລະເຮົາເຕົ້າ
ໂຮມແຜ່ນດິນໂລກໄວ້ທັງໝົດຄືກັນກັບ
ຄົນເກັບໄຂ່ທີ່ເຫລືອ;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເໜງັ
ປີກຫລືເປີດປາກຫລືສົ່ງສຽງ.
15ຂວານຈະອວດອ້າງຕົວມັນເອງກັບ

ຜູ້ທີ່ໃຊ້ມັນບໍ?ເລື່ອຍຈະຫັນຄົມໃສ່ຄົນທີ່
ໃຊ້ມັນບໍ?ໄມ້ສ້າວຈະແກວ່ງຕົວມັນເອງ

2ນີໄຟ20:3–20:15 120
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2ນີໄຟ20:16–29121

ໃສ່ຄົນທີ່ຍົກມັນຂຶ້ນບໍ?ຫລືວ່າໄມ້ຄ້ອນ
ເທົ້າຈະຍົກຕົວມັນຂຶ້ນເອງຄືກັບວ່າບໍ່
ແມ່ນໄມ້ບໍ?
16ສະນັ້ນພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ , ຈອມ

ໂຍທາ,ຈະສົ່ງຄວາມຜອມແຫ້ງມາໃນ
ບັນດາຄົນອ້ວນພີຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ພາຍໃຕ້ລັດສະໝີພາບຂອງເຂົາພຣະ
ອົງຈະກໍ່ການເຜົາໄໝ້ຂຶ້ນຄືກັນກັບການ
ເຜາົໄໝ້ຂອງໄຟ.
17ແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງອິດສະ

ຣາເອນຈະເປັນແສງໄຟແລະພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງເຂົາຈະກາຍເປັນແປວໄຟ
ແລະຈະເຜົາໄໝ້ແລະກືນກິນເຄອືແລະ
ກົກໜາມໃນມື້ດຽວ;
18ແລະຈະກນິລັດສະໝີພາບຂອງປ່າ

ໄມ້ຂອງເຂົາ,ແລະສວນໝາກໄມ້ຂອງ
ເຂົາ,ທັງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ;
ແລະເຂົາຈະເປັນເໝືອນເວລາຄົນເຈັບ
ຊດູຊດີລົງໄປ.
19ແລະຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຫລືອໃນປ່າຂອງ

ເຂົາຈະເຫລືອຢູ່ພຽງເລັກໜ້ອຍ,ຈົນວ່າ
ເດກັນ້ອຍຈະຂຽນລົງໄດ້.
20ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ມື້ນັ້ນຄື, ຜູ້ ທີ່ ຍັງເຫລືອຢູ່ ຂອງອິດສະ
ຣາເອນແລະຄົນທີ່ ໂຕນໜີໄປຂອງ
ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບຈະບໍ່ເພິ່ງພາອາ
ໄສຜູ້ທີ່ຂ້ຽນຕີເຂົາອີກຕໍ່ໄປ,ແຕ່ຈະເພິ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດ
ສະຣາເອນດວ້ຍຄວາມຈງິ.
21ຜູ້ທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ

ຜູ້ທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຂອງຢາໂຄບ,ຈະກັບມາ
ຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ຊງົມີລິດເດດ.
22ອິດສະຣາເອນເອີຍເຖິງແມ່ນວ່າ

ຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າຈະເປັນຄືດັ່ງດິນຊາຍໃນ
ທະເລ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມີແຕ່ສ່ວນ
ໜຶ່ງທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ ຂອງເຂົາເທົ່ານັ້ນທີ່
ຈະກັບມາ;ການທ�ລາຍນັ້ນໄດ້ກ�ນົດ
ໄວ້ແລ້ວຈະທ່ວມທົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມ
ຊອບທ�.
23ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈອມ

ໂຍທາຈະທ�ລາຍ,ເຖິງແມ່ນກ�ນົດໄວ້
ທົ່ວແຜ່ນດິນ.
24ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າຈອມໂຍທາໄດ້

ກ່າວດັ່ງນີ້:ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮາົເອີຍຜູ້ທີ່ຢູ່
ໃນສີໂອນ,ຢ່າໄດ້ຢ້ານກົວຊາວອັດຊີເຣຍ
ເລີຍ;ເມື່ອເຂາົຕີເຈົ້າດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນແລະ
ຍົກໄມ້ແສ້ຂອງເຂົາຂຶ້ນໃສ່ເໝືອນທີ່ໃນ
ເອຢິບ.
25ເພາະຍັງອີກບໍ່ນານຄວາມເຄືອງ

ແຄ້ນຈະຢດຸລົງ,ແລະຄວາມພິໂລດຂອງ
ເຮາົຈະມຸງ້ເຖິງການທ�ລາຍເຂາົ.
26ແລະຈອມໂຍທາຈະໃຫ້ເກີດໄພ

ພິບັດກັບເຂົາດັ່ງທີ່ພຣະອົງໂຈມຕີຄົນ
ຂອງມີດີອານທີ່ໜ້າຜາໂອເຣັບ;ແລະ
ໄມ້ແສ້ຂອງພຣະອົງຈະເຄ່ຍຢູ່ໃນທະເລ
ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈະຍົກມັນຂຶ້ນຢ່າງທີ່ໃນ
ເອຢິບ.
27ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ

ໃນມື້ນັ້ນຄືພາລະຂອງເຂົາຈະຖືກຍົກ
ອອກຈາກບ່າຂອງເຈົ້າແລະແອກຂອງ
ເຂົາຈະອອກຈາກຄໍຂອງເຈົ້າ,ແລະແອກ
ຈະຖືກທ�ລາຍເພາະການຊະໂລມ.
28ເຂົາໄດ້ມາຮອດອາອີແລ້ວ,ເຂົາໄດ້

ຂ້າມມິກໂຣນໄປ;ເຂົາໄດ້ເກັບສະບຽງ
ອາຫານໄວ້ທີ່ມກິມາດ.
29ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຜ່ານທາງນັ້ນໄປ
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ແລ້ວ;ເຂົາຢຸດພັກທີ່ເກບາ;ຣາມັດຢ້ານ
ກົວຫລາຍ;ກີເບອາຂອງໂຊນໄດ້ໜີໄປ
ແລ້ວ.
30ໂອ້ທິດາຂອງການລີມເອີຍ,ຈົ່ງສົ່ງ

ສຽງຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ຍິນໄປຮອດລາອິດເຖີດ,
ໂອ້ອານາທດົທີ່ໜາ້ສົງສານເອີຍ.
31ມັດເມນາໄດ້ຍ້າຍອອກໄປແລ້ວ;

ຊາວເມືອງຂອງເກບີມໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ
ເພື່ອຈະໜີໄປ.
32ໃນມື້ນັ້ນເອງເຂົາຈະຢຸດຢູ່ທີ່ເມືອງ

ໂນບ,ເຂົາຈະຍກົກ�ປັ້ນໃສ່ພູເຂາົຂອງທິ
ດາຂອງສີໂອນ,ເນີນພູຂອງເຢຣູຊາເລັມ.
33ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈອມ

ໂຍທາຈະຕັດກິ່ງງ່າດ້ວຍກ�ລັງອັນໜ້າ
ຢ້ານກົວ;ແລະພວກທີ່ສງູຍິ່ງຈະຖືກໂຄ່ນ
ລົງມາ;ແລະພວກທີ່ຈອງຫອງຈະຕ້ອງ
ຖືກເຮດັໃຫ້ອ່ອນນ້ອມລງົ.
34ແລະພຣະອົງຈະຖາງສຸມໄມ້ໃນປ່າ

ດ້ວຍຂວານ,ແລະເລບານອນຈະຕົກ
ໂດຍພຣະຜູ້ຊງົມີລິດທານພຸາບ.

ບົດທີ21

ຍາດວົງຂອງເຢຊີ  (ພຣະຄຣິດ)ຈະ
ຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຊອບທ�—ຄວາມຮູ້
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະປົກຄຸມແຜ່ນດິນໂລກ
ພາຍໃນພັນປີ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກ
ເຄື່ອງສັນຍານຂຶ້ນແລະເຕົ້າໂຮມອິດ
ສະຣາເອນ—ປຽບທຽບກບັເອຊາຢາ11.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະຈະມີກິ່ງໄມ້ອອກມາຈາກຍາດ
ວົງຂອງເຢຊີ,ແລະຮຸ່ນໄມ້ຈະເກີດອອກ
ມາຈາກຮາກຂອງເພິ່ນ.

2ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະສະຖິດຢູ່ເທິງເພິ່ນ,ວິນຍານແຫ່ງ
ປັນຍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ,ວິນຍານ
ແຫງ່ການແນະນ�ແລະພະລັງ,ວນິຍານ
ແຫ່ງຄວາມຮູ້ແລະແຫ່ງຄວາມຢ�ເກງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
3ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມເຂົ້າ

ໃຈຢ່າງວອ່ງໄວໃນຄວາມຢາ້ນກວົພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນຈະບໍ່ຕ�ນິຕາມທີ່
ເຫນັຫລືໄດ້ຍິນ.
4ແຕ່ເພິ່ນຈະຕັດສິນຄົນທຸກຍາກດ້ວຍ

ຄວາມຊອບທ�,ແລະຕ�ນິດ້ວຍຄວາມ
ທຽ່ງທ�ເພື່ອຄົນໃຈອ່ອນໂຍນຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ;ແລະປ້ອງກັນສິດທິຂອງຜູ້ທີ່
ຕ�ຕ້ອຍ,ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກຕີດ້ວຍ
ຄ�ສັ່ງຂອງເພິ່ນ,ແລະຄນົຊົ່ວກໍຈະຕາຍ
ດ້ວຍຄ�ຕດັສນິຂອງເພິ່ນ.
5ແລະພຣະອົງຈະປົກຄອງພົນລະ

ເມືອງດ້ວຍຄວາມຊອບທ�ແລະຄວາມ
ຊື່ສັດ.
6 ໝາປ່າ ຈະຢູ່ ກັບ ລູກແກະ,  ເ ສືອ

ດາວຈະນອນຢູ່ກັບແກະ,ແລະລູກງົວ
ກັບລູກສິງຈະຫາກິນຢູ່ນ�ກັນ,ແລະເດັກ
ນ້ອຍຈະເປນັຜູ້ລຽ້ງມັນ.
7ແລະງວົແມ່ກັບໝີຈະກິນນ�ກນັ;ລກູ

ຂອງພວກມັນກໍຈະນອນຢູ່ນ�ກັນ;ແລະ
ສິງຈະກນິເຟອືງເຂົ້າຄືກັນກັບງວົເຖກິ.
8ແລະເດັກນ້ອຍກິນນມົຈະຫລິ້ນໃນຮູ

ຂອງງູພດິ,ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ເຊາົນມົຈະ
ວາງມືຂອງເຂາົໃນກົງງູຮາ້ຍ.
9ມັນຈະບໍ່ມີອັນຕະລາຍຫລືສິ່ງຮ້າຍ

ໃດໆຢູ່ເທິງພູສັກສິດຂອງເຮົາເພາະ
ແຜນ່ດິນໂລກຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທີ່ຮູຈ້ກັ
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2ນີໄຟ21:10–22:4123

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເໝືອນດັ່ງທະເລທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍນ�.
10ແລະໃນມື້ນັ້ນກະສັດອົງໃໝ່ຈາກ

ຍາດວງົຂອງເຢຊີຈະເປນັສັນຍາລັກຂອງ
ຊົນຊາດທັງຫລາຍ;ຄົນຕ່າງຊາດຈະ
ສະແຫວງຫາ;ແລະການພັກຜ່ອນຂອງ
ພຣະອົງຈະມີລັດສະໝີພາບ.
11ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ມື້ນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າຈະວາງພຣະຫດັລງົອີກ
ເປັນເທື່ອທີສອງເພື່ອນ�ເອົາຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ກັບມາຈາກອັດຊີ
ເຣຍ,ແລະຈາກເອຢິບ,ແລະຈາກປັດ
ໂຣ,ແລະຈາກກູເຊ,ແລະຈາກເອລາມ,
ແລະຈາກຊີນາ,ແລະຈາກຮາມດັ,ແລະ
ຈາກເກາະຕ່າງໆໃນທະເລ.
12ແລະພຣະອົງຈະຕັ້ງຫລັກສັນຍານ

ຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດແລະຈະຊຸມນຸມ
ອິດສະຣາເອນທີ່ ຖືກຂັບໄລ່ ອອກໄປ
ແລະເຕົ້າໂຮມຄົນຂອງຢູດາທີ່ກະຈັດ
ກະຈາຍໄປເພື່ອເຂົ້າມາຈາກສີ່ທິດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
13ແລະຄວາມອິດສາຂອງເອຟະຣາ

ອີມຈະໝົດໄປ,ແລະຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງຢູດາຈະ
ຖືກຕັດອອກ;ເອຟະຣາອີມຈະບໍ່ອິດສາ
ຢູດາ,ແລະຢູດາຈະບໍ່ລົບກວນເອຟະ
ຣາອມີ.
14ແຕ່ພວກເຂົາຈະບິນລົງທີ່ບ່າຂອງຟີ

ລິດສະຕິນທາງຕາເວນັຕກົ;ພວກເຂາົຈະ
ຮ່ວມກັນປຸ້ນທາງຕາເວັນອອກ;ພວກ
ເຂົາຈະຍຶດເອົາເອໂດມແລະໂມອາບ;
ແລະລູກຫລານຂອງອ�ໂມນຈະເຊື່ອຟງັ
ພວກເຂົາ.
15ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະທ�ລາຍ

ລີ້ນຂອງທະເລເອຢິບໃຫ້ໝົດສິ້ນ;ແລະ
ດ້ວຍລົມອັນມີລິດເດດຂອງພຣະອົງ,
ພຣະອົງຈະຍກົພຣະຫດັເທິງແມນ່�ແລະ
ຈະຕີມັນໃຫ້ເປັນຮ່ອງນ�ເຈັດສາຍແລະ
ໃຫ້ຄນົຂ້າມໄປໄດ້ໂດຍຕີນບໍ່ປຽກ.
16ແລະຈະມີທາງຫລວງຈາກອັດ

ຊີເຣຍສ�ລັບຜູ້ ຄົນຂອງພຣະອົງທີ່ຍັງ
ເຫລືອຢູ່ດັ່ງທີ່ມີຢູ່ສ�ລັບອິດສະຣາເອນ
ໃນວັນທີ່ພວກເຂົາຂຶ້ນມາຈາກແຜ່ນດິນ
ເອຢິບ.

ບົດທີ22

ພາຍໃນພັນປີມະນຸດທຸກຄົນຈະສັນລະ
ເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ພຣະອົງຈະຢູ່ໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ—ປຽບທຽບກັບເອຊາ
ຢາ12.ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະໃນມື້ນັ້ນທ່ານຈະກ່າວວ່າ:ໂອ້
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຈະສັນລະ
ເສີນພຣະອົງ;ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະ
ພິໂລດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກໍຕາມພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອົງຍັງຫັນກັບໄປ,ແລະພຣະ
ອົງປອບໃຈຂາ້ນ້ອຍ.
2ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມລອດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ຂ້ານ້ອຍຈະວາງໃຈ
ແລະຈະບໍ່ຢ້ານກົວເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ພຣະເຢໂຮວາເປັນກ�ລັງຂອງຂ້ານ້ອຍ
ແລະບົດເພງຂອງຂ້ານ້ອຍ;ແລະພຣະ
ອົງເປນັຄວາມລອດຂອງຂ້ານ້ອຍອີກ.
3ດັ່ງນັ້ນ,ດ້ວຍຄວາມສຸກທ່ານຈະຕັກ

ນ�ຈາກບໍ່ແຫງ່ຄວາມລອດ.
4ແລະໃນມື້ນັ້ນທ່ານຈະກ່າວວ່າ:ຈົ່ງ

ສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ,ຈົ່ງຮອ້ງທນູ

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   123 5/14/12   12:13 PM



124

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,ຈົ່ງປະກາດ
ການກະທ�ຂອງພຣະອົງໃຫ້ບນັດາຜູ້ຄົນ
ທັງຫລາຍ,ຈົ່ງກ່າວວ່າພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງສູງສົ່ງ.
5ຈົ່ງຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າ;ພຣະອົງຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີເລີດໃຫ້
ເລື່ອງນີ້ຮູ້ກນັທົ່ວໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
6ຊາວສີໂອນເອີຍ,ຈົ່ງຮ້ອງໂຮແລະ

ຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊື່ນບານ;ເພາະ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນນັ້ນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ໃນທ່າມກາງຂອງພວກເຂົາ.

ບົດທີ23

ຄວາມພິນາດຂອງບາບີໂລນເປັນລັກສະ
ນະຂອງຄວາມພິນາດໃນການສະເດັດ
ມາຄັ້ງທີ ສອງ—ມັນຈະເປັນວັນແຫ່ງ
ພຣະພິໂລດແລະການແກ້ແຄ້ນ—ບາ
ບີໂລນ(ໂລກມະນຸດ)ຈະຕົກຕະຫລອດ
ໄປ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ13.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ພາລະຂອງບາບີໂລນຊຶ່ງເອຊາຢາ
ລູກຊາຍຂອງອາໂມດໄດ້ເຫນັ.
2ເຈົ້າຈົ່ງຍົກທຸງຂຶ້ນເທິງພູ ເຂົາອັນ

ສູງເຖີດ,ຈົ່ງເປັ່ງສຽງໃຫ້ເຖິງພວກເຂົາ,
ແລະຄວາມໂມໂຫຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບ
ພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຊື່ນຊົມໃນຄວາມສູງສົ່ງ
ຂອງເຮົາ.
3ເຮົາບັນຊາຜູ້ ທີ່ ສັກສິດຂອງເຮົາ,

ເຮົາໄດ້ເອີ້ນຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ,ແລະ
ຄວາມໂມໂຫຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບພວກ
ເຂົາຜູ້ທີ່ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມສູງສົ່ງຂອງ
ເຮົາ.

4ສຽງອຶກກະທຶກຂອງຝູງຊົນໃນພູເຂົາ
ເໝອືນດັ່ງສຽງຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ເປັນ
ສຽງກຶກກ້ອງຂອງອານາຈັກຂອງປະຊາ
ຊາດທີ່ ມາຮ່ວມຕົວ,ຈອມໂຍທາໄດ້
ລະດມົກອງທັບເພື່ອສົງຄາມ.
5ພວກເຂົາທັງຫລາຍມາຈາກປະເທດ

ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນສຸດແຫ່ງສະຫວັນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະອາ
ວຸດແຫ່ງຄວາມເຄືອງແຄ້ນຂອງພຣະອົງ
ຈະທ�ລາຍແຜນ່ດິນທງັໝດົ.
6ເຈົ້າຈົ່ງຄວນຄາງເພາະວັນຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາເຖິງແລ້ວ;ມັນຈະມາ
ຄືກັນກັບຄວາມພິນາດຈາກອົງຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່.
7ດັ່ງນັ້ນທຸກໆມືຈະອອ່ນເພຍລົງແລະ

ໃຈຂອງຄົນກໍອ່ອນລົງ;
8ແລະພວກເຂົາຈະຢ້ານກົວ;ຄວາມ

ປວດແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຈະ
ຄອບງ�ພວກເຂົາ;ພວກເຂົາຈະເບິ່ງໜ້າ
ກັນຢ່າງຕົກຕະລຶງ;ໜ້າຂອງພວກເຂົາ
ຈະເປັນຄືແປວໄຟ.
9ຈົ່ງເບິ່ງ,ວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ

ມາເຖິງ,ຄວາມໂຫດຮ້າຍພ້ອມທັງພຣະ
ພິໂລດແລະຄວາມແຄ້ນເຄືອງຢ່າງຮຸນ
ແຮງທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກຮ້າງ
ເປົ່າ;ແລະພຣະອົງຈະທ�ລາຍຄົນບາບ
ທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນໃຫ້ໝດົສິ້ນ.
10ເພາະດາວແຫ່ງສະຫວັນແລະໝູ່

ດາວທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນຈະບໍ່ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ;
ພຣະອາທິດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ມືດໃນການ
ສ່ອງແສງຂອງມັນ,ແລະເດືອນຈະບໍ່ໃຫ້
ແສງສະຫວ່າງຂອງມັນສ່ອງລົງມາ.
11ແລະເຮົາຈະລົງໂທດໂລກເພາະ

2ນີໄຟ22:5–23:11 124
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2ນີໄຟ23:12–22125

ຄວາມຊົ່ວ,ແລະຄົນຊົ່ວເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້
ຄວາມອວດດີຂອງຄົນຈອງຫອງຢຸດລົງ
ແລະຢັບຢັ້ງຄວາມຖືຕົວຂອງຄົນຊົ່ວ.
12ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊອກຫາຄົນຜູ້ໜຶ່ງ

ຍາກກວ່າຫາຄ�ແນວດ;ີແລະຫາມະນຸດ
ຍາກກວ່າຫາທອງຄ�ຂອງໂອເຟຍ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າ

ສັ່ນສະເທືອນ,ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະ
ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກບ່ອນຂອງມນັໃນພຣະພິ
ໂລດຂອງຈອມໂຍທາແລະໃນວັນແຫ່ງ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງພຣະອົງ.
14ແລະມນັຈະເປນັຄືກວາງທີ່ຖືກຕາມ

ລ້າ,ແລະຄືກັນກັບແກະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ;
ແລະພວກເຂົາທຸກຄົນຈະຫັນໄປຫາຜູ້
ຄົນຂອງຕົນເອງ,ແລະທຸກຄົນຈະໜີໄປ
ໃນແຜ່ນດິນຂອງຕົນເອງ.
15ທຸກຄົນທີ່ອວດດີຈະຖືກແທງໃຫ້

ຊອດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທຸກຄົນທີ່
ເຂົ້າຮ່ວມກັບຄົນຊົ່ວຈະລົ້ມຕາຍດ້ວຍ
ຄົມດາບ.
16ລູກຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຫັ່ນເປັນ

ຕ່ອນໄປຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຂົາ;ເຮືອນ
ຊານຂອງພວກເຂົາຈະຖືກປຸ້ນແລະເມຍ
ຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຂົ່ມຂືນ.
17ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະຍຸຍົງໃຫ້ຊາວເມ

ເດຍມາສູ້ກັບພວກເຂົາຊຶ່ງຈະບໍ່ເຫັນແກ່
ເງນິແລະຄ�,ທັງບໍ່ຫ່ວງໄຍໃນມນັ.
18ຄັນທະນູຂອງພວກເຂົາຈະສັງຫານ

ຊາຍໜຸ່ມ;ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຄວາມ
ສົງສານຕໍ່ລູກຈາກອຸທອນກ້ອນເລືອດ;
ຕາຂອງພວກເຂົາຈະບໍ່ໄວ້ຊີວິດຂອງ
ເດກັນ້ອຍເລີຍ.

19ແລະບາບີໂລນຊຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງໃນ
ອານາຈັກ,ເມືອງທີ່ສະຫງ່າງາມແລະ
ເປັນທີ່ພູມໃຈຂອງຊາວຄັນເດຈະເປັນ
ດັ່ງເມືອງໂຊໂດມກັບເມືອງໂກໂມຣາທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມມາແລ້ວ.
20ແລະມັນຈະບໍ່ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ,

ທັງຈະບໍ່ເປັນບ່ອນຢູ່ຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາ
ຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ:ທັງຊາວອາຣາເບຍຈະບໍ່
ຕັ້ງທັບອາໄສໃນບ່ອນນັ້ນ;ທັງບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ
ແກະຄົນໃດທີ່ຈະໃຫ້ແກະຂອງຕົນນອນ
ລົງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
21ແຕ່ສດັປາ່ຂອງທະເລຊາຍຈະນອນ

ຢູ່ທີ່ນັ້ນ;ແລະເຮອືນຊານຂອງພວກເຂາົ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍສັດທີ່ຫອນ;ແລະນົກ
ເຄົ້າຈະອາໄສຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,ແລະຜີສາດ
ຈະກະໂດດເຕັ້ນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.
22ແລະສັດປ່າຂອງເກາະຈະຫອນຢູ່

ໃນເຮືອນຊານເປົ່າປ່ຽວຂອງເມືອງນັ້ນ,
ແລະມັງກອນຈະຢູ່ໃນວັງອັນໜ້າແສນ
ສຸກຂອງພວກເຂົາ;ແລະວັນເວລາຂອງ
ມັນກໍໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ;ແລະວັນເວລາ
ຂອງມັນຈະບໍ່ໃຫ້ຍືດຍາວໄປ.ເພາະ
ເຮົາຈະທ�ລາຍມັນຢ່າງວ່ອງໄວ;ແທ້ຈິງ
ແລວ້,ເຮາົຈະເມດຕາຜູ້ຄົນຂອງເຮາົ,ແຕ່
ວາ່ຄນົຊົ່ວຈະຕ້ອງຕາຍ.

ບົດທີ24

ອິດສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມກັນແລະຈະ
ຊື່ນຊົມກັບການພັກຜ່ອນໃນພັນປີ—ລູຊິ
ເຟີ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສະຫວັນ
ຍ້ອນການກະບົດ—ອິດສະຣາເອນຈະ
ເອົາຊະນະບາບີໂລນ(ແຜ່ນດນິໂລກ)—
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ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ14.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາຕໍ່ຢາ
ໂຄບແລະຈະຍັງເລືອກອິດສະຣາເອນ
ໄວ້ອີກ,ແລະຈະຕັ້ງເຂົາທັງຫລາຍໄວ້
ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເອງ,ແລະຄົນຕາ່ງ
ຊາດຈະສົມທົບເຂົ້າກັບເຂົາແລະເຂົາຈະ
ຕິດພນັຢູ່ກັບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ.
2ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະຮັບເຂົາ

ແລະນ�ເຂົາທັງຫລາຍໄປຫາບ່ອນຂອງ
ເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈາກບ່ອນໄກໄປຫາ
ທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະເຂົາຈະ
ກັບມາຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາຂອງ
ເຂາົ.ແລະເຊື້ອສາຍອດິສະຣາເອນຈະມີ
ກ�ມະສິດໃນເຂົາ,ເປັນທາດຊາຍຍິງໃນ
ແຜ່ນດິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຜູ້ທີ່ຈັບ
ເຂົາເປັນຊະເລີຍຈະຖືກເຂົາຈັບໄປເປັນ
ຊະເລີຍ;ແລະເຂົາຈະປົກຄອງຜູ້ທີ່ເຄີຍ
ບີບບັງຄັບເຂາົ.
3 ແລະ ເຫດການຈະບັ ງ ເ ກີດຂຶ້ນ

ໃນມື້ນັ້ນຄື  ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າຈະໃຫ້
ເຈົ້າພກັຜ່ອນຈາກຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະຈາກຄວາມຢ້ານກົວຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະຈາກການເປັນທາດທີ່ລ�ບາກ
ໃນບ່ອນຊຶ່ງເຈົ້າຖືກບັງຄບັໃຫ້ຮບັໃຊ.້
4ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້

ນັ້ນຄື,ເຈົ້າຈະຍົກຄ�ຫຍໍ້ຫຍັນນີ້ກ່າວຕໍ່
ກະສັດແຫ່ງບາບີໂລນວ່າ:ກະສັດຜູ້ຮ້າຍ
ກາດໄດ້ລົ້ມລົງແລ້ວ!ເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ກົດຂີ່
ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງອີກຕໍ່ໄປ!
5ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫັກໄມ້ແສ້ຂອງ

ຄົນຊົ່ວແລະຄາຖາຂອງຜູ້ປົກຄອງແລ້ວ.

6ຄົນທີ່ຂ້າຟັນຜູ້ຄົນໂດຍການຂ້ຽນ
ຕີດ້ວຍຄວາມໂມໂຫຂອງຕົນ,ຄົນທີ່
ປົກຄອງປະຊາຊາດດ້ວຍຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນຈຶ່ ງ ຖືກ ຂົ່ມ ເຫັ ງ  ແລະ ບໍ່ ມີ ໃຜ
ຂັດຂວາງ.
7ທັງແຜ່ນດິນໂລກກ�ລັງພັກຜ່ອນ

ແລະມດິງຽບ;ເຂົາເປັ່ງສຽງຮອ້ງເພງ.
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕົ້ນສົນຊື່ນຊົມເຈົ້າ,

ແລະຕົ້ນສີດາແຫ່ງເລບານອນນ�ອີກ,
ກ່າວວ່າ:ນັບຕັ້ງແຕ່ເຈົ້າໂຄ່ນລົ້ມແລ້ວກໍບໍ່
ມີຄົນຕັດໄມ້ຂຶ້ນມາໂຄ່ນພວກເຮາົ.
9 ນະລົກທາງ ລຸ່ມ ກໍ ຕື່ນ ເຕັ້ນ ເພື່ອ

ຕ້ອນຮັບເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າມາມັນປຸກໃຫ້
ຜີທຸກໂຕມາຕ້ອນຮັບເຈົ້າ;ຄືຜູ້ຊຶ່ງເຄີຍ
ເປັນຜູ້ນ�ຂອງໂລກ,ມັນເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ຜູ້ ເ ຄີຍເປັນກະສັດແຫ່ງ ປະຊາຊາດ
ທັງຫລາຍລຸກຂຶ້ນມາຈາກພຣະທີ່ນັ່ງຂອງ
ເຂົາ.
10ເຂົາທັງໝົດຈະເວົ້າແລະກ່າວ

ກັບເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າກໍອ່ອນແອຄືພວກເຮົາ
ບໍ?ເຈົ້າກາຍມາເປັນຄືກັນກັບພວກເຮົາ
ແລ້ວບໍ?
11ຄວາມໂອ້ອວດຂອງເຈົ້າຖືກນ�ລົງ

ມາສູ່ຫລຸມຝັງສົບ;ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຍິນສຽງ
ພິນຂອງເຈົ້າ;ໂຕໜອນຈະເປັນເສື່ອ
ນອນຂອງເຈົ້າ,ແລະໂຕໜອນຈະເປັນ
ຜ້າຫົ່ມຂອງເຈົ້າ.
12ເຈົ້າຕົກຈາກສະຫວັນໄດ້ຢ່າງໃດ,

ໂອ້ລູຊິເຟີ,ໂອລົດແຫ່ງເວລາເຊົ້າ!ເຈົ້າ
ຖືກຕັດລົງສູ່ພື້ນດິນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາ
ຊາດອອ່ນແອ.
13ເພາະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນໃຈວ່າ:

ເຮົາຈະຂຶ້ນໄປສະຫວັນເໜືອດວງດາວ

2ນີໄຟ24:2–24:13 126
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2ນີໄຟ24:14–28127

ທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈົ້າ;ເຮົາຈະຕັ້ງ
ພຣະທີ່ນັ່ງຂອງເຮາົຢູ່ທີ່ສູງນັ້ນ.
14ເຮົາຈະຂຶ້ນໄປເໜືອຄວາມສູງຂອງ

ເມກ;ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາເອງເໝືອນ
ອົງຜູ້ສງູສົ່ງ.
15ແຕ່ເຈົ້າຖືກນ�ລົງມາສູ່ນະລົກ,ລົງ

ມາສູ່ເຫວ.
16ບັນດາຜູ້ທີ່ເຫັນເຈົ້າຈະຈ້ອງມອງ

ເບິ່ງເຈົ້າ,ແລະຈະພຈິາລະນາເຈົ້າ,ແລະ
ຈະເວົ້າວ່າ:ນີ້ບໍຜູ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນ
ໂລກສັ່ນສະເທືອນ,ຜູ້ທີ່ສັ່ນອານາຈັກ
ທັງຫລາຍ?
17ແລະເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນເໝອືນດັ່ງຖິ່ນ

ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະທ�ລາຍຫົວ
ເມືອງຕາ່ງໆ,ແລະບໍ່ຍອມໃຫ້ນັກໂທດກັບ
ໄປບາ້ນຂອງເຂົາ?
18ກະສັດທັງໝດົຂອງປະຊາຊາດ,ແທ້

ຈິງແລ້ວ,ເຂົາທັງໝົດນອນຢູ່ຢ່າງມີກຽດ,
ຕ່າງກໍຢູ່ໃນອບຸໂມງຂອງຕົນ.
19ແຕ່ເຈົ້າຖືກໂຍນອອກຈາກຫລຸມ

ສົບຂອງເຈົ້າຄືກັນກັບກິ່ງກ້ານທີ່ ໜ້າ
ກຽດຊັງ,ດັ່ງຊາກສົບທີ່ຖືກຢຽບຍ�ຢູ່ໃຕ້
ຕີນແລະສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າ
ທີ່ຖືກແທງດ້ວຍດາບ,ຊຶ່ງລົງໄປຍັງຫີນ
ຂອງຫລຸມສົບ.
20ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຝັງສົບຮ່ວມ

ກັບຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນເພາະວ່າເຈົ້າໄດ້
ທ�ລາຍແຜນ່ດິນຂອງເຈົ້າແລະເຂັ່ນຂ້າ
ຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າ;ຂໍຢ່າໃຫ້ມີໃຜເອີ່ຍເຖິງຊື່
ຂອງລູກຫລານຂອງຜູ້ກະທ�ຄວາມຊົ່ວ
ອີກເລີຍ.
21ຈົ່ງຕຽມການສັງຫານລູກຫລານ

ຂອງເຂາົເຖີດເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງ

ບັນພະບລຸຸດຂອງພວກເຂົາ,ຢາ້ນວາ່ເຂົາ
ຈະລຸກຂຶ້ນເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນແລະ
ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກເຕັມໄປດ້ວຍຫົວ
ເມອືງຕ່າງໆ.
22ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະ

ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ເຂົາ,ແລະຈະຕັດຊື່ແລະຜູ້ທີ່
ເຫລືອຢູ່ອອກຈາກບາບີໂລນ,ຈະຕັດລກູ
ຫລານພງົພັນອອກເສຍ,ພຣະເຈົ້າກ່າວ.
23ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນກ�ມະສິດ

ຂອງນົກຍາງ,ແລະເປັນໜອງນ�;ແລະ
ເຮາົຈະກວາດມນັດວ້ຍຟອຍແຫງ່ຄວາມ
ພິນາດຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວໄວ້ ດັ່ງນີ້
ແຫລະ.
24ຈອມໂຍທາໄດ້ປະຕິຍານວ່າ:ເຮົາ

ກະແຜນໄວ້ແນວໃດ,ແລະເຮົາໄດ້ມຸ້ງ
ໝາຍໄວ້ ແນວໃດ,ມັນກໍ ຈະເປັນໄປ
ແນວນັ້ນ—
25ຄືເຮົາຈະນ�ຊາວອັດຊີເຣຍມາໃນ

ແຜ່ນດິນຂອງເຮົາ,ແລະຈະຢຽບເຂົາ
ໄວ້ໃຕ້ຕີນເທິງພູຂອງເຂົາ;ເມື່ອນັ້ນແອກ
ຂອງເຂົາຈະຫລຸດອອກຈາກເຂົາ,ແລະ
ພາລະຂອງເຂົາຈະຫລຸດອອກຈາກ
ບ່າເຂົາ.
26 ນີ້ ຄື ຄວາມມຸ້ງ ໝາຍທີ່ ຕັ້ ງ ໄ ວ້

ເທິງແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ;ແລະນີ້ຄື
ພຣະຫັດທີ່ຍື່ນອອກໄປເຖິງປະຊາຊາດ
ທັງໝດົ.
27ເພາະຈອມໂຍທາໄດ້ ມຸ້ງ ໝາຍ

ໄວ້,ແລະຜູ້ໃດຈະລົບລ້າງໄດ້?ແລະ
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຈະຍື່ນອອກໄປ
ແລະຜູ້ໃດຈະດຶງມນັຄນືໄດ້?
28ໃນປີທີ່ກະສັດອາຮາດສິ້ນຊວີດິພາລະ

ອັນນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
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29ປະເທດຟີລິດສະຕິນເອີຍ,ເຈົ້າທັງ
ໝົດຢ່າປິຕິຍິນດີເລີຍ;ເພາະວ່າໄມ້ແສ້
ຂອງເຂົາທີ່ ຂ້ຽນຕີ ເຈົ້ານັ້ນໄດ້ຫັກໄປ
ແລ້ວ;ເພາະງູເຫົ່າຈະອອກມາຈາກຮາກ
ເຫງົ້າຂອງມນັ,ແລະລູກຂອງມນັຈະເປັນ
ງູທີ່ພົ່ນພດິໄຟ.
30ແລະລູກກົກຂອງຄົນທຸກຍາກຈະ

ມີກິນ,ແລະຄົນທີ່ຂັດສົນຈະນອນໃນ
ຄວາມປອດໄພ;ແຕ່ເຮົາຈະຂ້າຮາກ
ເຫງົ້າຂອງເຈົ້າດວ້ຍຄວາມອຶດຢາກແລະ
ມນັຈະຂາ້ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຈົ້າ.
31ໂອ້ປະຕູ;ຈົ່ງຄວນຄາງເຖີດ;ໂອ້

ເມືອງຈົ່ງຮອ້ງໄຫ້ເຖດີ;ຊາວຟລິິດສະຕິນ
ທັງໝົດໄດ້ລະລາຍໄປແລ້ວ;ເພາະຈະມີ
ຄວັນມາຈາກທາງເໜືອແລະຈະບໍ່ມີໃຜ
ຢູ່ຕາມລ�ພງັຕາມກ�ນດົເວລາຂອງເຂາົ.
32ທູດຂອງປະຊາຊາດຈະຕອບວ່າ

ແນວໃດ?ກໍ ວ່າ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ ໄດ້
ສະຖາປະນາສີໂອນແລ້ວ,ແລະຄົນ
ຍາກຈົນໃນຊນົຊາດຂອງພຣະອົງໄດ້ພບົ
ທີ່ຫລບົໄພໃນທີ່ນັ້ນ.

ບົດທີ25

ນີໄຟພາກພູມໃຈໃນຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ—
ຄ�ທ�ນາຍຂອງເອຊາຢາຈະເປັນທີ່ເຂົ້າ
ໃຈໃນຍຸກສຸດທາ້ຍ—ຊາວຢວິຈະກັບຄືນ
ມາຈາກບາບີໂລນ,ຄຶງພຣະເມຊີອາໄວ້
ເທິງໄມ້ກາງແຂນ,ແລະກະຈັດກະຈາຍ
ໄປແລະຖືກຂ້ຽນຕີ—ພວກເຂົາຈະຖືກ
ນ�ກັບຄືນມາໃໝ່ເມື່ອພວກເຂົາເຊື່ອໃນ
ພຣະເມຊີອາ—ພຣະອົງຈະສະເດັດມາ
ເປັນຄັ້ງທ�ອິດໃນຫົກຮ້ອຍປີຫລັງຈາກ

ລີໄຮໄດ້ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ—ຊາວນີ
ໄຟຮັກສາກົດຂອງໂມເຊແລະເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດຊຶ່ງເປັນພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ອິດສະຣາເອນ.ປະມານ559–545ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟຂໍເວົ້າໄວ້
ບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄ�ເວົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ບັນທຶກໄວ້,ຊຶ່ງເວົ້າອອກຈາກປາກ
ຂອງເອຊາຢາ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເອຊາຢາ
ໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າ
ໃຈສ�ລັບຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ເຖິງວິທີ
ການທ�ນາຍໃນບນັດາຊາວຢວິ.
2ເພາະຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ໄດ້ສອນ

ພວກເຂົາຫລາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບວິທີຂອງ
ຊາວຢິວເພາະວຽກງານຂອງພວກເຂົາ
ເປັນວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດ,ແລະ
ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເປັນການ
ປະຕບັິດອນັໜາ້ກຽດຊງັ.
3ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບັນທຶກເຖິງຜູ້

ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງຄົນທັງປວງໃນ
ເວລາຕໍ່ໄປ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮບັເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮູຈ້ກັການພພິາກສາຂອງພຣະ
ເຈົ້າທີ່ຈະມາເຖິງປະຊາຊາດທງັປວງຕາມ
ຄ�ເວົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້ກາ່ວໄວ.້
4ສະນັ້ນ,ຈົ່ງຟັງເຖີດ,ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຂອງເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນ,ແລະຈົ່ງຕັ້ງໃຈຟັງຄ�ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະເນື່ອງຈາກຄ�ເວົ້າຂອງ
ເອຊາຢາບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງແກ່ທ່ານ,ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ມັນຍັງແຈ່ມແຈ້ງແກ່ຄົນທັງ
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2ນີໄຟ25:5–10129

ປວງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວິນຍານແຫ່ງການ
ທ�ນາຍ.ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍ
ແກ່ທ່ານເລື່ອງໜຶ່ງຕາມວິນຍານທີ່ມີຢູ່
ກັບຂ້າພະເຈົ້າ;ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ທ�ນາຍໃຫ້ແຈ່ມແຈງ້ຕາມວນິຍານທີ່ມີຢູ່
ກັບຂ້າພະເຈົ້ານັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມມາກັບ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈິດ
ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເບີກບານໃນ
ຄວາມແຈມ່ແຈງ້ທີ່ມີແກ່ຜູ້ຄນົຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດ້ຮຽນຮູ.້
5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈິດວິນຍານຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າເບີກບານໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ເອຊາຢາ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກ
ເຢຣູຊາເລັມແລະຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເຫັນ ສິ່ງ ຕ່າງໆຂອງຊາວຢິວ, ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຊາວຢິວເຂົ້າໃຈເລື່ອງ
ຂອງສາດສະດາ,ແລະບໍ່ມີຄົນອື່ນໃດທີ່
ເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າໄວ້ກັບຊາວ
ຢິວເໝອືນກັບພວກເຂົາ,ນອກຈາກພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການສອນມາຕາມວິທີອັນ
ເປນັເລື່ອງຂອງຊາວຢິວ.
6ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ໄດ້

ສອນລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕາມວິທີ
ຂອງຊາວຢິວ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງຂາ້ພະເຈົ້າເອງ
ຢູ່ທີ່ເຢຣູຊາເລັມ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພາກຕ່າງໆໃນແຖບນັ້ນ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລູກຫລານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວກັບ
ບັນດາຊາວຢິວມາເຖິງລູກຫລານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຕາມເລື່ອງທັງໝດົທີ່ເອຊາຢາ
ເວົ້າໄວ້ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນທກຶໄວ.້

7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມດ້ວຍ
ການທ�ນາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງຕາມ
ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ຊຶ່ງໃນ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ບໍ່ມີໃຜກະທ�ຜິດໄດ້;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນວັນທີ່ຄ�ທ�ນາຍ
ຂອງເອຊາຢາຈະເປັນຄວາມຈິງນັ້ນ
ມະນຸດຈະຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນເຖິງເວລາ
ເມື່ອມນັຈະບັງເກີດຂຶ້ນ.
8ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງມີຄຸນຄ່າຕໍ່ລູກຫລານ

ມະນຸດແລະຄົນທີ່ຄິດວ່າມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ,
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ໂດຍສະເພາະແລະເຈາະຈົງເຖິງຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ວ່າມັນຈະມີຄຸນຄ່າໃຫຍ່ຫລວງກັບພວກ
ເຂົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ;ເພາະໃນມື້ນັ້ນພວກ
ເຂົາຈະເຂົ້າໃຈມນັ;ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ບັນທຶກມັນໄວ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ພວກເຂົາ.
9 ແລະ ຄື ກັນກັບຄົນລຸ້ນໜຶ່ງ ຖືກ

ທ�ລາຍໄປແລ້ວໃນບັນດາຊາວຢິວ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງຖືກທ�ລາຍຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນ
ອີກລຸ້ນໜຶ່ງຕາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະບໍ່ມີໃຜພາຍໃນພວກ
ເຂົາເຄີຍຖືກທ�ລາຍນອກຈາກສາດສະ
ດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບອກພວກ
ເຂາົໄວ້ລ່ວງໜາ້.
10ສະນັ້ນມັນຖືກບອກແກ່ພວກເຂົາ

ແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຊຶ່ງຈະເກີດ
ກັບພວກເຂົາໃນທັນທີຫລັງຈາກບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ
ມາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງ
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ;ແລະຕາມການ
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ທ�ນາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຖືກທ�ລາຍ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກທີ່ຖືກພາ
ໄປເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ.
11ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງນີ້

ເພາະວິນຍານຊຶ່ງຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະ
ທັງທີ່ພວກເຂົາຖືກພາໄປແລ້ວພວກ
ເຂົາກໍຈະກັບມາອີກແລະເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລມັ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂາົ
ຈຶ່ງຈະຖືກນ�ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ເປນັມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂາົອີກ.
12ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈະມີສົງຄາມ

ແລະຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມ;ແລະເມື່ອ
ວັນນັ້ນຈະມາເຖິງທີ່ພຣະບຸດອົງດຽວທີ່
ຖືກ�ເນີດຈາກພຣະບິດາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນພຣະບິດາແຫ່ງສະຫວັນແລະ
ແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະປະກົດຕົວພຣະ
ອົງເອງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນໃນເນື້ອໜັງ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈະປະຕິເສດພຣະ
ອົງເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ
ແລະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາແລະຄວາມແຂງຄໍຂອງພວກ
ເຂົາ.
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈະຄຶງພຣະອົງ

ໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ;ແລະຫລັງຈາກ
ພຣະອົງຖືກວາງໄວ້ໃນອຸບໂມງສາມມື້,
ພຣະອົງຈະຟື້ນຄນືຈາກຄວາມຕາຍໂດຍ
ອ�ນາດແຫ່ງການປິ່ນປົວຂອງພຣະອົງ
ແລະຄົນທັງປວງທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງຈະລອດໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.ສະນັ້ນ,ຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເບີກບານທີ່ຈະທ�ນາຍ
ກ່ຽວກບັພຣະອງົເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ
ວັນຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ແລະໃຈຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າເທີດທູນພຣະນາມອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະອງົ.
14ແລະຈົ່ງເບິ່ງເຫດການຈະບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກພຣະເມຊີອາລຸກຂຶ້ນຈາກ
ຄວາມຕາຍແລ້ວ,ແລະປະກົດຕົວຕໍ່ຜູ້
ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແລະແກ່ຄົນຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຢຣູຊາເລັມຈະຖືກ
ທ�ລາຍອີກ;ເພາະວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບ
ພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາ
ຈກັຂອງພຣະອົງ.
15ສະນັ້ນ,ຊາວຢວິຈະກະຈດັກະຈາຍ

ໄປໃນບັນດາປະຊາຊາດທັງປວງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ບາບີໂລນຈະຖືກທ�ລາຍຄືກັນ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຊາວຢິວຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ
ຍ້ອນປະຊາຊາດອື່ນໆ.
16ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາຖກືກະຈດັ

ກະຈາຍໄປແລ້ວແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຂ້ຽນຕີພວກເຂົາໂດຍປະຊາຊາດ
ອື່ນໆເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວອາຍຸຄົນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນ
ໜຶ່ງຈົນວ່າພວກເຂົາຈະຖືກຊັກຊວນ
ໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະການຊົດໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຂອບ
ເຂດເພື່ອມະນຸດຊາດທັງປວງ—ແລະ
ມື້ນັ້ນຈະມາເຖິງເມື່ອພວກເຂົາຈະເຊື່ອ
ໃນພຣະຄຣິດ,ແລະນະມັດສະການ
ພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ດ້ວຍໃຈບໍລິສຸດແລະມືສະອາດ,ແລະ
ບໍ່ຊອກຫາພຣະເມຊີອາອົງອື່ນອີກຕໍ່ໄປ,
ເມື່ອໃນເວລານັ້ນມື້ຈະມາເຖິງທີ່ສົມຄວນ
ເມື່ອພວກເຂົາຈະຕ້ອງເຊື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
17ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍົກພຣະ
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ຫັດອີກເປັນຄັ້ງທີສອງເພື່ອນ�ເອົາຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງກັບຄືນມາຈາກການຫລົງ
ທາງແລະສະພາບຂອງການຕົກ.ສະ
ນັ້ນ,ພຣະອົງຈະເລີ່ມທ�ງານແປກປະ
ຫລາດແລະອັດສະຈັນແລະສິ່ງວິເສດ
ຂຶ້ນໃນບັນດາລກູຫລານມະນຸດ.
18ສະນັ້ນ,ພຣະອົງຈະນ�ເອົາພຣະຄ�

ຂອງພຣະອົງອອກມາໃຫ້ພວກເຂົາ,ຊຶ່ງ
ພຣະຄ�ນັ້ນຈະພິພາກສາພວກເຂົາໃນ
ວັນສຸດທ້າຍເພາະຈະປະທານພຣະຄ�
ໃຫ້ພວກເຂົາດ້ວຍເຈດຕະນາທີ່ຈະໃຫ້
ພວກເຂົາຄ�ນຶງເຖິງພຣະເມຊີອາອົງແທ້
ຈິງ,ຜູ້ທີ່ຖືກພວກເຂົາປະຕິເສດ;ແລະ
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈຕໍ່ພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ ຈ�ເປັນຕ້ອງຊອກຫາພຣະເມຊີ ອາ
ທີ່ຈະສະເດັດມາຕໍ່ໄປອີກ,ເພາະຈະບໍ່
ມີອົງໃດສະເດັດມານອກຈາກຈະເປັນ
ພຣະເມຊີອາປອມ;ຊຶ່ງຈະຫລອກລວງ
ຜູ້ຄົນເພາະວ່າມີພຣະເມຊີອາອົງດຽວທີ່
ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າເຖິງ,ແລະພຣະເມ
ຊີອາອົງນັ້ນຄືພຣະອົງຈະຖືກຊາວຢິວ
ປະຕິເສດ.
19ເພາະຕາມຄ�ຂອງສາດສະດາເວົ້າ

ແລ້ວພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາພາຍ
ໃນຫົກຮ້ອຍປີນັບແຕ່ເວລາທີ່ບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໜີອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ
ມາ;ແລະຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາ
ແລະຄ�ເວົ້າຂອງທູດຂອງພຣະເຈົ້າຄື
ກັນ,ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະເປັນ
ພຣະເຢຊູຄຣດິ,ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
20ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງເພື່ອພວກທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຜິດ

ບໍ່ໄດ້,ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະ
ຊນົສນັໃດຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ນ�ພາອິດສະຣາເອນ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບແລະປະທານ
ອ�ນາດໃຫ້ໂມເຊເພື່ອເພິ່ນຈະປິ່ນປົວ
ຜູ້ຄົນເວລາພວກເຂົາຖືກງູພິດຕອດ,ຖ້າ
ພວກເຂົາຫລຽວເບິ່ງງູທີ່ຍົກຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ເຂົາແລະປະທານອ�ນາດໃຫ້ເພິ່ນອີກ
ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຕີຫີນແລະນ�ໄດ້ໄຫລ
ອອກມາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າຕາບໃດສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງແລະຕາບໃດອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ຈະບໍ່ມີ
ນາມອື່ນໃດປະທານໃຫ້ພາຍໃຕ້ສະຫວນັ
ສັນນັ້ນນອກຈາກຈະເປັນພຣະເຢຊູ
ຄຣິດອົງນີ້,ອົງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາ
ແລ້ວ,ຊຶ່ງໂດຍພຣະນາມນີ້ມະນຸດຈະ
ລອດໄດ້.
21ສະນັ້ນ,ດ້ວຍເຫດນີ້ອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງສັນຍາກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກຈະຖືກເກັບ
ມຽ້ນແລະຮກັສາໄວ,້ແລະມອບຕໍໆ່ ກັນ
ໄປໃຫ້ລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກ
ຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ເພື່ອຄ�
ສັນຍາຈະໄດ້ສ�ເລັດກັບໂຢເຊັບຄືລູກ
ຫລານຂອງເພິ່ນຈະບໍ່ຕາຍເລີຍຕາບໃດ
ທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຍັງຕັ້ງຢູ່.
22ສະນັ້ນ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະໄປຈາກ

ຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງຕາບໃດ
ແຜ່ນດິນໂລກຍັງຕັ້ງຢູ່ແລະຈະໄປຕາມ
ພຣະປະສົງແລະຄວາມພໍພຣະໄທຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ແລະປະຊາຊາດຜູ້ ຈະໄດ້
ເປັນເຈົ້າຂອງຈະໄດ້ຖືກພິພາກສາຕາມ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ບັນທກຶໄວ.້
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23ເພາະພວກເຮົາເຮັດການຢ່າງພາກ
ພຽນທີ່ຈະບັນທຶກແລະຈະຊັກຊວນລູກ
ຫລານຂອງພວກເຮົາແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮາົອກີໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະ
ໃຫ້ທ�ຕົນປອງດອງກັບພຣະເຈົ້າເພາະ
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຫລັງຈາກພວກເຮົາເຮັດ
ທຸກຢ່າງໄດ້ແລ້ວໂດຍພຣະຄນຸພວກເຮາົ
ຈຶ່ງລອດ.
24ແລະທັງທີ່ພວກເຮາົເຊື່ອຖືໃນພຣະ

ຄຣດິ,ພວກເຮາົຍງັຮກັສາກດົຂອງໂມເຊ
ແລະລະນຶກຫາພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຈົນກວ່າກົດຈະສ�ເລດັ.
25ເພາະວ່າກົດປະທານໃຫ້ເພື່ອຈດຸມຸງ້

ໝາຍນີ້;ສະນັ້ນກົດຈຶ່ງຕາຍສ�ລັບພວກ
ເຮົາ,ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດ
ໃນພຣະຄຣິດເພາະສັດທາຂອງພວກ
ເຮົາ;ພວກເຮົາກໍຍັງຮັກສາກົດໄວ້ເພາະ
ພຣະບັນຍັດ.
26ແລະພວກເຮົາເວົ້າເຖິງພຣະຄຣິດ,

ພວກເຮົາປິຕິຍິນດີໃນພຣະຄຣິດ,ພວກ
ເຮົາສັ່ງສອນເລື່ອງພຣະຄຣິດ,ພວກເຮົາ
ທ�ນາຍເຖິງພຣະຄຣິດ,ແລະພວກເຮົາ
ບັນທຶກຕາມຄ�ທ�ນາຍຂອງພວກເຮົາ
ເພື່ອລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້
ວາ່ພວກເຂາົຈະຫລຽວຫາແຫລ່ງໃດເພື່ອ
ການປົດບາບຂອງພວກເຂາົ.
27ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງເວົ້າກ່ຽວ

ກັບກົດເພື່ອລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມຕາຍຂອງກົດແລະ
ພວກເຂົາໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກຄວາມຕາຍຂອງ
ກົດແລ້ວ,ຈຶ່ງໄດ້ມຸ້ງຫາຊີວິດນັ້ນຊຶ່ງມີຢູ່
ໃນພຣະຄຣິດແລະຮູ້ວ່າມີກົດເພື່ອຈຸດ
ມຸ້ງໝາຍອັນໃດແລະເພື່ອພວກເຂົາບໍ່

ຄວນຈະເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະອົງ
ເມື່ອຄວນຈະຍົກເລີກກົດຫລັງຈາກກົດ
ສ�ເລັດໃນພຣະຄຣິດແລ້ວ.
28ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງເບິ່ງ, ຜູ້ ຄົນຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານເປັນຄົນແຂງຄໍ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເພື່ອພວກທ່ານ
ຈະເຂົ້າໃຈຜິດບໍ່ ໄດ້. ແລະຂໍ້ຄວາມ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄວ້ຈະຢືນເປັນ
ປະຈັກພະຍານກ່າວໂທດພວກທ່ານ;
ເພາະວ່າມັນພຽງພໍທີ່ ຈະສອນທາງທີ່
ຖືກຕ້ອງໃຫ້ ຜູ້ ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ເພາະທາງທີ່
ຖືກຕ້ອງຄືເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະບໍ່
ປະຕິເສດພຣະອົງ;ເພາະໂດຍການປະຕິ
ເສດພຣະອົງພວກທ່ານກໍປະຕິເສດ
ສາດສະດາແລະກົດນ�ອກີ.
29ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ

ເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຄືເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະບໍ່ປະຕິເສດ
ພຣະອົງ;ແລະພຣະຄຣິດຄືພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ;ສະນັ້ນ
ພວກທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງກາບລົງຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງແລະນະມັດສະການ
ພຣະອົງດ້ວຍສຸດກ�ລັງຂອງຄວາມນຶກ
ຄິດແລະພະລັງຂອງພວກທ່ານ,ແລະ
ທັງຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານ,ແລະ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຮັດແບບນີ້;ພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ມີທາງຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ.
30ແລະຕາບໃດທີ່ມັນຍັງສົມຄວນ,

ພວກທ່ານຕ້ອງຮັກສາການປະຕິບັດ
ແລະພິທີການຕ່າງໆຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈົນກວ່າກົດທີ່ປະທານໃຫ້ໂມເຊຈະສ�
ເລັດ.

2ນີໄຟ25:23–30 132
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2ນີໄຟ26:1–7133

ບົດທີ26

ພຣະຄຣິດຈະປະຕິ ບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ ຊາວນີ ໄຟ—ນີໄຟເຫັນ ລ່ວງ
ໜ້າເຖິງຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ—ພວກເຂົາຈະເວົ້າອອກຈາກພື້ນ
ດິນ—ຄົນຕ່າງຊາດຈະສ້າງສາດສະໜາ
ຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການມົ້ວສຸມລັບ
ຂຶ້ນ—ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າຫ້າມຜູ້ ຄົນ ບໍ່
ໃຫ້ປະຕິບັດໂດຍອ�ນາດຈອມປອມ.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະ ຫລັງ ຈາກພຣະຄຣິດ ໄດ້
ລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍແລ້ວພຣະອົງ
ຈະສະແດງຕົວຂອງພຣະອົງເອງແກ່
ພວກທ່ານ,ລູກຫລານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງຈະຮັບສັ່ງກັບ
ພວກທ່ານຈະເປັນກົດທີ່ພວກທ່ານຈະ
ຕ້ອງປະຕິບັດ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບ

ພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າຄົນ
ຫລາຍລຸ້ນຄົນຈະຜ່ານໄປແລະຈະມີ
ສົງຄາມໃຫຍ່ແລະການຂັດແຍ້ງໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
3ແລະຫລັງຈາກພຣະເມຊີອາຈະສະ

ເດັດມາຈະມີເຄື່ອງໝາຍໄວ້ໃຫ້ກັບຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກຽ່ວກັບການກ�ເນີດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະກ່ຽວກັບການສິ້ນ
ພຣະຊົນແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ພຣະອົງອີກ,ແລະມື້ນັ້ນຈະຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະເປັນຕາຢ້ານສ�ລັບຄົນຊົ່ວ,ເພາະ
ພວກເຂົາຈະຕາຍແລະພວກເຂົາຈະ
ຕາຍເພາະພວກເຂົາຂັບໄລ່ສາດສະດາ

ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າອອກແລະ
ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ເຂົາເຈົ້າແລະເຂັ່ນ
ຂ້າເຂົາເຈົ້າ;ສະນັ້ນເລືອດຂອງໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະຮ້ອງຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນ
ໄປເຖິງພຣະເຈົ້າເພື່ອຟອ້ງພວກເຂາົ.
4ສະນັ້ນ,ຄົນທັງໝົດທີ່ອວດດີແລະ

ກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ວັນເວລາຈະມາ
ເຖິງທີ່ຈະເຜົາຜານພວກເຂົາໝົດ,ຈອມ
ໂຍທາໄດ້ກ່າວໄວ້,ເພາະພວກເຂົາຈະ
ເປນັຄືເຟອືງເຂົ້າ.
5ແລະຄົນທີ່ຂ້າສາດສະດາແລະໄພ່

ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ຄວາມເລິກຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະກືນກິນພວກເຂົາໃຫ້
ໝົດ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວໄວ້;ແລະພູ
ເຂົາຈະທັບພວກເຂົາ,ລົມບ້າໝູຈະພັດ
ພວກເຂົາໄປ,ແລະອາຄານຈະເພພັງ
ລົງມາທັບພວກເຂົາ,ແລະບົດພວກເຂົາ
ໃຫ້ເປັນຕ່ອນແລະໂມ້ພວກເຂົາໃຫ້
ລະອຽດ.
6ແລະພວກເຂົາຈະຖືກຢ້ຽມຢາມດ້ວຍ

ຟາ້ຮອ້ງ,ດ້ວຍຟາ້ແມບ,ແລະດ້ວຍແຜ່ນ
ດິນໄຫວ,ແລະດ້ວຍຄວາມພິນາດທຸກ
ຢ່າງ,ເພາະໄຟແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເກີດກັບພວກເຂົາ,
ແລະພວກເຂົາຈະເປັນຄືເຟືອງເຂົ້າ,
ແລະວັນທີ່ມາເຖິງຈະກືນກິນພວກເຂົາ,
ຈອມໂຍທາກ່າວ.
7ໂອ້ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມ

ປວດລ້າວຂອງຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເພາະການສູນເສຍຜູ້ຖືກຂ້າຕາຍ
ຊຶ່ງເປັນຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ!ເພາະວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເຫັນມັນແລ້ວ,ແລະມັນ
ແທບຈະກິນຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ໜ້າທີ່ປະທັບ
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ຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕອ້ງ
ຮ້ອງທູນພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ເສັ້ນທາງຂອງພຣະອົງທ່ຽງທ�.
8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນຊອບທ�ທີ່ເຊື່ອຟງັຄ�

ເວົ້າຂອງສາດສະດາ,ແລະບໍ່ທ�ລາຍ
ເພິ່ນແຕ່ມຸ້ງຫາພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມ
ໝັ້ນຄົງເພື່ອເຄື່ອງໝາຍທີ່ປະທານໄວ້
ທັງທີ່ມີການຂົ່ມເຫັງທຸກຢ່າງ—ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂາົຄືຄນົທີ່ຈະບໍ່ຕາຍ.
9ແຕ່ພຣະບຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ຈະ

ປະກົດແກ່ພວກເຂົາ;ແລະພຣະອົງຈະ
ປິ່ນປົວພວກເຂົາໃຫ້ຫາຍດີ,ແລະພວກ
ເຂົາຈະມີຄວາມສນັຕິສຸກກບັພຣະອງົຈນົ
ວ່າສາມລຸ້ນຄົນຜ່ານໄປ,ແລະຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຂອງລຸນ້ທສີີ່ຈະຜາ່ນໄປໃນ
ຄວາມຊອບທ�.
10ແລະເມື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຜ່ານໄປແລ້ວ

ຄວາມພິນາດອັນວ່ອງໄວຈະມາຫາຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະທັງທີ່ຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຈັບປວດ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍ
ຍັງເຫັນມັນ;ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າ
ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາຂາຍ
ຕົວເອງໄປລ້າໆເພື່ອລາງວັນຂອງຄວາມ
ຈອງຫອງຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມໂງ່
ຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈະເກັບກ່ຽວ
ຄວາມພິນາດ;ເພາະພວກເຂົາຍອມຕົວ
ໃຫ້ກັບມານແລະເລືອກເອົາວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມມືດແທນຄວາມສະຫວ່າງ,
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງລົງໄປສູ່ນະລກົ.
11ເພາະພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ພະຍາຍາມກັບມະນຸດສະ
ເໝີໄປ.ແລະເວລາພຣະວິນຍານເຊົາ
ພະຍາຍາມກັບມະນຸດເມື່ອນັ້ນຄວາມ

ພິນາດອັນວ່ອງໄວຍ່ອມມາເຖິງ,ແລະນີ້
ເຮັດໃຫ້ຈດິວນິຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂສກ
ເສົ້າ.
12ແລະຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ

ແລ້ວກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ຊາວຢິວຮັບ
ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດອົງແທ້ຈິງ,
ມນັຈຶ່ງຈ�ເປັນທີ່ຄນົຕາ່ງຊາດຕອ້ງຮບັຮູຄ້ື
ກັນວາ່ພຣະເຢຊູຄພືຣະຄຣດິພຣະເຈົ້າຜູ້
ສະຖດິນິລນັດອນ;
13ແລະວ່າພຣະອົງຈະປະກົດຕົວ

ແກ່ຄົນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ແກ່ທກຸປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,
ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງໂດຍ
ກະທ�ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,ເຄື່ອງໝາຍ,
ແລະການແປກປະຫລາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດຕາມສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າທ�ນາຍຕໍ່

ພວກທ່ານກ່ຽວກັບຍຸກສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບ
ວັນທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�ສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ອອກມາໃຫ້ລກູຫລານມະນຸດ.
15ແລະຫລັງຈາກນີ້ລູກຫລານຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າແລະລູກຫລານຂອງອ້າຍ
ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່
ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະຈະຖືກຄົນຕ່າງ
ຊາດລົງທັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຕັ້ງຄ້າຍໂດຍອ້ອມ
ຮອບເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາແລະຈະ
ອ້ອມຮອບພວກເຂົາດ້ວຍພູແລະສ້າງ
ປ້ອມຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ,ແລະຫລັງຈາກ
ພວກເຂົາຈະຖືກເອົາລົງໄປຢູ່ໃນພື້ນ
ດິນຈົນວ່າພວກເຂົາຢູ່ບໍ່ໄດ້,ເຖິງຢ່າງ
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2ນີໄຟ26:16–24135

ໃດກໍຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຄົນຊອບທ�ຈະ
ຖືກບັນທຶກໄວ້ແລະຄ�ອະທິຖານຂອງ
ຜູ້ ມີ ສັດທາຈະຖືກໄດ້ຍິນ, ແລະຄົນ
ທັງຫລາຍທີ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖືຈະບໍ່ຖືກລືມ.
16ເພາະຄົນທີ່ ຈະຖືກທ�ລາຍຈະ

ເວົ້າກັບພວກເຂົາຈາກພື້ນດິນ,ແລະຄ�
ເວົ້າຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະຄ່ອຍດັງຂຶ້ນມາ
ຈາກຂີ້ຝຸ່ນ,ແລະສຽງຂອງພວກເຂົາຈະ
ເປັນຄືກັບຄົນທີ່ມີວິນຍານອັນຄຸ້ນເຄີຍ;
ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະທານ
ອ�ນາດໃຫ້ເຂົາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຊື່ມໃສ່
ຫູກ່ຽວກັບພວກເຂົາ,ເຖິງແມ່ນຈາກພື້ນ
ດິນ;ແລະຄ�ເວົ້າຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະ
ຊື່ມຈາກຂີ້ຝຸ່ນ.
17ເພາະອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງ

ນີ້:ພວກເຂົາຈະບັນທຶກເລື່ອງທີ່ຈະຖືກ
ເຮັດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາແລະມັນ
ຈະຖືກບັນທຶກແລະຜະນຶກໄວ້ໃນໜັງສື
ເຫລັ້ມໜຶ່ງ,ແລະຄົນທີ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຈະບໍ່ໄດ້ມັນ,ເພາະພວກ
ເຂົາພະຍາຍາມທ�ລາຍສິ່ງຂອງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
18ສະນັ້ນ,ຄືກັນກັບຄົນທີ່ຖືກທ�ລາຍ

ຍ່ອມຖືກທ�ລາຍຢ່າງວ່ອງໄວແລະຝູງ
ຊນົທີ່ເປັນຕາໜາ້ຢ້ານຂອງພວກເຂາົຈະ
ເປັນຄືກັນກັບຂີ້ແກບທີ່ໝົດໄປ—ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ມນັຈະໄປໃນທນັໃດຢ່າງວອ່ງໄວ—
19ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື,

ຄົນທີ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຈະ
ຖືກມືຂອງຄົນຕາ່ງຊາດລົງທັນ.
20ແລະຄົນຕ່າງຊາດເປັ່ງສຽງດ້ວຍ

ຄວາມທະນົງຕົວໃນສາຍຕາຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະເຕະສະດຸດເພາະຄວາມຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຕະ
ສະດຸດ,ຄືພວກເຂົາສ້າງສາດສະໜາ
ຈັກຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ອ�ນາດ
ແລະສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະສິດສອນເຖິງປັນຍາຂອງຕົນເອງ,
ເພື່ອພວກເຂາົຈະຫາຜົນປະໂຫຍດແລະ
ໂມ້ໜາ້ຂອງຄນົຍາກຈນົ.
21ແລະມີສາດສະໜາຈັກອັນຫລວງ

ຫລາຍຖືກສ້າງຂຶ້ນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ອິດສາບັງບຽດ,ການຜິດຖຽງກັນແລະ
ເຈດຕະນາຮາ້ຍ.
22ແລະມີການມົ້ວສຸມລັບອີກ,ເຖິງ

ແມ່ນຄືກັນກັບໃນສະໄໝໂບຮານຕາມ
ການມົ້ວສຸມຂອງມານເພາະມັນເປັນຜູ້
ສ້າງສິ່ງທັງໝົດນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຜູ້
ສ້າງການຄາດຕະກ�ແລະວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມມືດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນ
ຈະລາກຄໍພວກນັ້ນໄປດ້ວຍເຊືອກປ່ານ
ຈົນວ່າຜູກພວກນັ້ນໄວ້ດ້ວຍເຊືອກອັນ
ໝັ້ນຂອງມນັຕະຫລອດໄປ.
23ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່
ທ�ງານໃນຄວາມມດື.
24ພຣະອົງຍ່ອມຈະບໍ່ກະທ�ສິ່ງໃດ

ນອກຈາກມັນຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່
ໂລກ;ເພາະພຣະອົງຮັກໂລກຈົນຍອມ
ສະລະຊວີດິຂອງພຣະອງົເພື່ອຈະໄດ້ພາ
ມະນຸດທັງປວງມາຫາພຣະອົງ.ສະນັ້ນ,
ພຣະອົງ ຈຶ່ ງ ບໍ່ ບັນຊາຜູ້ ໃດວ່າ ພວກ
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ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຄວາມລອດຈາກ
ພຣະອົງ.
25ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ຮອ້ງບອກຜູ້ໃດ

ບໍ່ວ່າ:ຈົ່ງໄປຈາກເຮົາ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າບໍ່ເລີຍ;ແຕ່
ພຣະອົງກ່າວວ່າ:ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສຸດ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈົ່ງມາຫາເຮົາເຖີດ,
ຈົ່ງຊື້ນົມແລະນ�ເຜິ້ງໂດຍປາດສະຈາກ
ເງນິແລະປາດສະຈາກລາຄາ.
26ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງບັນຊາໃຫ້ຜູ້ໃດ

ບໍ່ ວ່ າ ພວກເຂົາ ຄວນອອກຈາກທ�
ມະສາລາຫລື ອອກຈາກສະຖານທີ່
ນະມັດສະການ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບພວກທາ່ນວາ່,ບໍ່ເລີຍ.
27 ພຣະອົງ ໄດ້ ບັນຊາໃຫ້ ຜູ້ ໃດບໍ

ວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນຮັບສ່ວນຄວາມ
ລອດຈາກພຣະອົງ?ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;ແຕ່ພຣະ
ອົງປະທານໃຫ້ມະນຸດທັງປວງລ້າໆ;
ແລະພຣະອົງບັນຊາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ
ວ່າພວກເຂົາຄວນຊັກຊວນມະນຸດທັງ
ປວງໃຫ້ມາເຖິງການກບັໃຈ.
28ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ

ຜູ້ໃດບໍວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນຮັບສ່ວນ
ພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະອົງ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກບັພວກທາ່ນວ່າ,ບໍ່
ເລີຍ;ແຕ່ມະນຸດທັງປວງມີສິດເທົ່າທຽມ
ກັນແລະບໍ່ມີໃຜຖືກຫາ້ມ.
29ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາວ່າຈະບໍ່ມີການ

ປະຕິບັດໂດຍອ�ນາດຈອມປອມ,ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ການປະຕິບດັໂດຍອ�ນາດຈອມ
ປອມຄືມະນດຸສັ່ງສອນແລະຕັ້ງຕນົເອງ
ຂຶ້ນເປັນຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ໂລກເພື່ອ

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຫາຜົນປະໂຫຍດແລະ
ສັນລະເສີນຂອງທາງໂລກ;ແຕ່ພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງ
ສີໂອນ.
30ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫ້າມສິ່ງນີ້;

ສະນັ້ນ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງປະທານ
ພຣະບັນຍັດໄວ້ຂໍ້ໜຶ່ງວ່າມະນຸດທັງປວງ
ຄວນມີຄວາມໃຈບຸນຊຶ່ງຄວາມໃຈບຸນຄື
ຄວາມຮັກ.ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ມີ
ຄວາມໃຈບຸນພວກເຂົາກໍບໍ່ເປັນອັນໃດ
ເລີຍ.ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາມີຄວາມ
ໃຈບຸນພວກເຂົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຄົນງານ
ໃນສີໂອນຕາຍ.
31ແຕ່ຄົນງານໃນສີໂອນຈະເຮັດການ

ເພື່ອສີໂອນ;ເພາະຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ເຮັດການເພື່ອເງິນພວກເຂົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍ.
32ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າໄດ້ບັນຊາວ່າມະນຸດຈະບໍ່ເຮັດການ
ຄາດຕະກ�;ຈະບໍ່ຕົວະ,ຈະບໍ່ລັກ,ຈະບໍ່
ກ່າວພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາໄປໃນທາງ
ທີ່ຜິດ;ຈະບໍ່ອິດສາ;ຈະບໍ່ມີເຈດຕະນາ
ຮ້າຍ;ຈະບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ;ຈະບໍ່ທ�
ການໂສເພນີ;ຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເລີຍ
ເພາະວາ່ຜູ້ໃດທີ່ເຮດັຈະຕ້ອງຕາຍ.
33ເພາະວ່າຄວາມອະທ�ເຫລົ່ານີ້ບໍ່

ໄດ້ມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ;ເພາະ
ພຣະອົງກະທ�ແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໃນບັນດາລູກ
ຫລານມະນຸດ;ແລະພຣະອົງບໍ່ກະທ�
ສິ່ງໃດເລີຍນອກຈາກມັນຈະແຈ່ມແຈ້ງ
ຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ;ແລະພຣະອົງຈະ
ເຊື້ອເຊີນເຂົາທັງໝົດໃຫ້ເຂົ້າມາຫາພຣະ

2ນີໄຟ26:25–33 136
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2ນີໄຟ27:1–6137

ອົງ;ແລະຮັບສ່ວນພຣະກະລຸນາທິຄຸນ
ຂອງພຣະອົງ;ແລະພຣະອົງບໍ່ປະຕິເສດ
ຜູ້ໃດທີ່ມາຫາພຣະອງົເລີຍ,ບໍ່ວາ່ດ�ຫລື
ຂາວ,ຂ້າທາດຫລືຜູ້ເປັນອິດສະລະ,
ຊາຍຫລືຍິງ;ແລະພຣະອົງລະນຶກເຖິງ
ຄົນທີ່ບໍ່ມີສາດສະໜານ�ອີກ;ແລະທຸກ
ຄົນເທົ່າທຽມກັນໝົດສ�ລັບພຣະເຈົ້າ,
ທັງຊາວຢວິແລະຄົນຕາ່ງຊາດ.

ບົດທີ27

ຄວາມມດືແລະການຫລົງຜິດຈະປກົຄມຸ
ແຜ່ນດນິໂລກໃນຍຸກສດຸທ້າຍ—ພຣະຄ�
ພີມໍມອນຈະອອກມາ—ພະຍານສາມຄົນ
ຈະເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄ�ພີນີ້—ຜູ້ທີ່
ມີການສຶກສາຈະເວົ້າວ່າລາວບໍ່ສາມາດ
ອ່ານພຣະຄ�ພີຊຶ່ງຜະນຶກໄວນ້ີ້—ພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າຈະທ�ງານແປກປະຫລາດແລະ
ອັດສະຈັນ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ29.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຍຸກສຸດທ້າຍຫລືໃນ
ຍຸກຂອງຄົນຕ່າງຊາດ—ແທ້ຈງິແລວ້,ຈົ່ງ
ເບິ່ງປະຊາຊາດທັງໝົດຂອງຄົນຕ່າງ
ຊາດແລະຊາວຢິວ,ທຸກຄົນທີ່ຈະມາຫາ
ແຜ່ນດິນນີ້ແລະຄົນທີ່ຈະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ອື່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ຈະເມົາດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະຄວາມ
ໜາ້ກຽດຊງັນາໆປະການ—
2ແລະເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງຈອມໂຍທາ

ຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາດ້ວຍ
ສຽງຟ້າຮ້ອງແລະແຜ່ນດິນໄຫວ,ແລະ

ດ້ວຍສຽງກຶກກ້ອງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,ດ້ວຍ
ພາຍຸແລະລົມພາຍຸຮາ້ຍ,ແລະແປວໄຟ
ທີ່ຈະເຜົາຜານ.
3ແລະປະຊາຊາດທັງໝົດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບສີ
ໂອນແລະເຮັດໃຫ້ມັນເດືອດຮ້ອນຈະ
ເປັນຄືກັນກັບຄວາມຝັນຂອງພາບນິມິດ
ໃນຕອນກາງຄນື;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ມັນຈະບງັ
ເກດີຂຶ້ນກັບພວກເຂົາຈະເປັນດັ່ງຄົນຫວິ
ໂຫຍທີ່ຝັນໄປ,ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງເຂົາໄດ້ກິນແຕ່
ເມື່ອເຂົາຕື່ນຂຶ້ນແລ້ວຈິດວິນຍານຂອງ
ເຂົາຈະວ່າງເປົ່າຫລືຄືກັນກັບຄົນຫິວ
ນ�ທີ່ຝັນໄປ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງເຂົາໄດ້ດື່ມ
ແຕ່ເມື່ອເຂົາຕື່ນຂຶ້ນແລ້ວ,ເຂົາຈະເຫັນ
ວາ່ເຂົາອ່ອນເພຍແລະຈດິວນິຍານຂອງ
ເຂົາມີຄວາມຫວິໂຫຍ;ແທ້ຈງິແລວ້,ແມ່ນ
ຝູງຊົນຂອງປະຊາຊາດທັງໝົດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບ
ພູສີໂອນຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ.
4ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສ້າງ

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຈົ່ງຫ້າມຕົນເອງແລະ
ປະຫລາດໃຈເພາະເຈົ້າຈະຮ້ອງອອກ
ມາແລະຮ້ອງໄຫ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຈົ້າຈະ
ເມົາແຕ່ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍເຫລົ້າແວງ,ເຈົ້າ
ຈະໂຊເຊແຕ່ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍເຄື່ອງທີ່ມຶນ
ເມາົ.
5ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ

ຖອກວິນຍານແຫ່ງການນອນຫລັບໃຫ້
ເຈົ້າ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຫລັບຕາແລະ
ເຈົ້າປະຕິເສດສາດສະດາ,ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ປິດບັງຜູ້ປົກຄອງຂອງເຈົ້າແລະ
ຜູ້ພະຍາກອນໄວ້ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງເຈົ້າ.
6ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�ເອົາຂໍ້ຄວາມຂອງ
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ໜັງສືເຫລັ້ມໜຶ່ງມາຫາເຈົ້າແລະມັນ
ຈະເປັນຂໍ້ຄວາມຂອງຄົນຊຶ່ງລ່ວງລັບໄປ
ແລ້ວ.
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງໜງັສືນັ້ນຈະຖກືຜະນຶກ

ໄວ້ແລະໜັງສືຈະເປັນການເປີດເຜີຍ
ຈາກພຣະເຈົ້າ,ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງໂລກເຖິງການສິ້ນສດຸຂອງມນັ.
8ສະນັ້ນ,ຍ້ອນສິ່ງຊຶ່ງຖືກຜະນຶກໄວ້

ແລ້ວຈຶ່ງຈະບໍ່ມອບສິ່ງຊຶ່ງຖືກຜະນຶກໄວ້
ໃຫ້ໃນວັນແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງຜູ້ຄົນ.ສະນັ້ນ
ໜງັສືຈະໄດ້ຖືກຮກັສາໄວ້ຈາກພວກເຂົາ.
9ແຕ່ຈະມອບໜັງສື ໃຫ້ ຊາຍຜູ້ ໜຶ່ງ

ແລະເຂົາຈະມອບຂໍ້ຄວາມໃນໜັງສືຊຶ່ງ
ເປັນຂໍ້ຄວາມຂອງຄົນທີ່ລວ່ງລບັໄປແລວ້
ສູ່ພື້ນດິນ,ແລະລາວຈະມອບຂໍ້ຄວາມນີ້
ໃຫ້ອກີຜູ້ໜຶ່ງ;
10ແຕ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖກືຜະນຶກໄວ້ລາວຈະ

ບໍ່ມອບໃຫ້ແລະລາວຈະບໍ່ມອບໜັງສື
ໃຫ້ເພາະໜັງສືຈະຖືກຜະນຶກໄວ້ໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະການເປີດ
ເຜີຍຊຶ່ງຖືກຜະນຶກໄວ້ຈະໄດ້ຖືກຮັກສາ
ໄວ້ໃນໜັງສືຈົນເຖິງເວລາອັນເໝາະສົມ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ມັນຈະອອກມາ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະເປີດເຜີຍເລື່ອງທັງ
ໝົດນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງ
ໂລກຈົນເຖິງການສິ້ນສຸດຂອງມັນ.
11ແລະວັນນັ້ນຈະມາເຖິງເມື່ອຈະ

ອ່ານຂໍ້ຄວາມໃນໜັງສືຊຶ່ງຖືກຜະນຶກ
ໄວ້ເທິງຫລັງຄາເຮືອນແລະຈະອ່ານ
ມັນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະ
ທຸກເລື່ອງຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ລູກຫລານ
ມະນຸດແລະຊຶ່ງເຄີຍເປັນຢູ່ມາແລ້ວໃນ

ບັນດາລກູຫລານມະນຸດ,ແລະເຄີຍເປັນ
ຢູ່ຈນົເຖິງທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.
12ສະນັ້ນ,ໃນມື້ນັ້ນເມື່ອຈະມອບ

ໜັງສືໃຫ້ຊາຍຜູ້ນັ້ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ເຖິງ,ໜັງສືຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ສາຍຕາຂອງໂລກ,ເພື່ອຈະບໍ່ ໃຫ້ ມີ
ສາຍຕາຂອງຜູ້ ໃດເຫັນ ນອກຈາກ
ພະຍານສາມຄົນຈະເຫັນໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້ານອກເໜືອຈາກຄົນທີ່ຈະ
ໄດ້ຮບັມອບໜງັສື;ແລະພວກເຂົາຈະໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ເຖິງຄວາມຈິງຂອງໜັງສືແລະ
ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ.
13ແລະບໍ່ມີຜູ້ອື່ນທີ່ຈະເຫັນມັນນອກ

ຈາກບໍ່ເທົ່າໃດຄົນຕາມພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອສະແດງປະຈັກພະຍານ
ເຖິງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຕໍ່ລູກຫລານ
ມະນຸດເພາະອົງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງຜູ້ມີສັດທາຈະເວົ້າວ່າ
ອອກມາຈາກຄົນຕາຍ.
14ສະນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າຈະເລີ່ມນ�ເອົາ

ຂໍ້ຄວາມໃນໜັງສືອອກມາ;ແລະດ້ວຍ
ປາກຂອງພະຍານຫລາຍປາກເທົ່າທີ່
ພຣະອົງເຫັນວ່າດີພຣະອົງຈະຕັ້ງພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງໄວ້;ແລະວິບັດແກ່ຄົນທີ່
ປະຕິເສດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ!
15ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການຈະບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວກັບຜູ້
ທີ່ພຣະອົງຈະມອບໜັງສືໃຫ້ວ່າ:ຈົ່ງນ�
ເອົາຂໍ້ຄວາມນີ້ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຜະນຶກໄວ້
ແລະມອບໃຫ້ຄົນອີກຄົນໜຶ່ງ,ເພື່ອເຂົາ
ຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ຄົນທີ່ມີການສກຶສາເບິ່ງ
ໂດຍກ່າວວ່າ:ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານເລື່ອງນີ້
ເບິ່ງດູ້ແລະຄົນທີ່ມີການສຶກສາຈະບອກ

2ນີໄຟ27:7–15 138

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   138 5/14/12   12:13 PM



139

2ນີໄຟ27:16–27139

ວ່າ:ຈົ່ງນ�ເອົາໜັງສືມາແລ້ວເຮົາຈະ
ອ່ານມນັ.
16ແລະບັດນີ້,ເພາະວ່າການຍ້ອງຍໍ

ສັນລະເສີນຂອງໂລກແລະເພື່ອຫາຜົນ
ປະໂຫຍດເຂົາຈະກ່າວເຊັ່ນນີ້ແລະບໍ່
ແມ່ນເພື່ອລັດສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າ.
17ແລະຊາຍຜູ້ນັ້ນຈະກ່າວອີກວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຈະນ�ເອົາໜັງສື ມາບໍ່ໄດ້
ເພາະມັນຖກືຜະນຶກໄວ້ແລ້ວ.
18  ເມື່ອນັ້ນຄົນ ມີ ການສຶກສາຈະ

ເວົ້າວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານມນັບໍ່ໄດ.້
19ສະນັ້ນເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື,

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມອບໜັງສືແລະ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີການ
ສຶກສາອີກ;ແລະຊາຍຄົນທີ່ບໍ່ມີການ
ສຶກສາຈະເວົ້າວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີການ
ສຶກສາ.
20ເມື່ອນັ້ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວ

ກັບລາວວ່າ:ຄົນມີການສຶກສາຈະອ່ານ
ມັນບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂົາປະຕິເສດມັນ,
ແລະເຮົາສາມາດທ�ງານຂອງເຮົາໄດ້;
ສະນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮາົຈະໃຫ້
ແກ່ເຈົ້າ.
21ຢ່າໄດ້ແຕະຕ້ອງເລື່ອງທີ່ຜະນຶກ

ໄວ້ເພາະເຮົາຈະນ�ເອົາມັນອອກມາໃນ
ເວລາອັນເໝາະສົມຂອງເຮົາເອງ;ເພາະ
ເຮາົຈະສະແດງໃຫ້ລູກຫລານມະນດຸເຫັນ
ວ່າເຮາົສາມາດທ�ງານຂອງເຮາົເອງໄດ.້
22ສະນັ້ນ,ເມື່ອເຈົ້າອ່ານຂໍ້ຄວາມ

ຂອງເຮົາ ທີ່ ສັ່ງ ເຈົ້າ ໄວ້ ແລະໄດ້ຮັບ
ພະຍານຊຶ່ງເຮົາສັນຍາຈະໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,
ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງຜະນຶກໜັງສື ໄວ້ ອີກ,
ແລະເຊື່ອງມັນໄວ້ກັບເຮົາເພື່ອຈະໄດ້

ຮັກສາຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອ່ານ
ຈົນວ່າຕາມປັນຍາຂອງເຮົາເອງຈະເຫັນ
ສົມຄວນທີ່ຈະເປີດເຜີຍທຸກຢ່າງແກ່ລູກ
ຫລານມະນຸດ.
23ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົຄືພຣະເຈົ້າ;ແລະ

ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າແຫ່ງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ;
ແລະເຮົາຈະສະແດງແກ່ໂລກວ່າເຮົາ
ເໝືອນກັບເຊັ່ນມື້ວານນີ້ , ມື້ ນີ້ , ແລະ
ຕະຫລອດການນອກຈາກຈະເປັນຕາມ
ສັດທາຂອງລູກຫລານມະນຸດ.
24ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວກັບລາວຊຶ່ງຈະ
ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະມອບໃຫ້ລາວວາ່:
25ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະເຂົ້າມາໃກ້ເຮາົດ້ວຍ

ປາກຂອງພວກເຂົາ,ແລະໃຫ້ກຽດເຮົາ
ດ້ວຍຮິມສົບຂອງເຂົາ,ແຕ່ໃຈຂອງເຂົາ
ຫ່າງໄກຈາກເຮົາ,ແລະຄວາມຢ້ານກົວ
ຂອງເຂາົທີ່ມີຕໍ່ເຮາົຖກືສອນໂດຍກົດເກນ
ຂອງມະນດຸ—
26ດັ່ ງນັ້ນ ,  ເຮົາ ຈະເລີ່ມ ເຮັດ ສິ່ ງ

ອັດສະຈັນກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ ອີກ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ງານແປກປະຫລາດແລະ
ອັດສະຈັນ,ປັນຍາຂອງຄົນທີ່ມີປັນຍາ
ຂອງເຂົາຈະພິນາດໄປ,ແລະຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຂອງຄົນທີ່ ເຂົ້າໃຈຈະຖືກປິດ
ບັງໄວ.້
27ແລະວິ ບັດແກ່ຜູ້ ທີ່ ພະຍາຍາມ

ຢ່າງໜັກເພື່ອເຊື່ອງແຜນຂອງເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ!ແລະວຽກງານ
ຂອງເຂົາຢູ່ໃນຄວາມມືດ;ແລະເຂົາ
ເວົ້າວ່າ:ຜູ້ໃດຈະເຫນັເຮາົແລະຜູ້ໃດຈະ
ຮູ້ຈັກເຮົາ?ແລະເຂົາເວົ້າອີກວ່າ:ການ
ປີ້ນເລື່ອງຂອງເຈົ້າຈະຖືກຖືວ່າເປັນ
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ດິນດາກຂອງຊ່າງປັ້ນໝໍ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກາ່ວວາ່,ເຮາົ
ຈະສະແດງແກ່ພວກເຂົາວ່າເຮົາຮູ້ຈັກ
ການກະທ�ຂອງພວກເຂົາທັງໝົດເພາະ
ສິ່ງຂອງຈະກ່າວເຖິງຄົນທີ່ເຮັດມັນຂຶ້ນບໍ
ວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດມັນຂຶ້ນມາ?ຫລືສິ່ງທີ່
ໃສ່ຂອບໄວ້ຈະກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ໃສ່ຂອບມັນ
ບໍວ່າມນັບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຍັງໝດົ?
28ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວວາ່:

ເຮາົຈະສະແດງໃຫ້ລກູຫລານມະນດຸເຫັນ
ວ່າຍັງອີກບໍ່ດົນເລບານອນຈະຖືກປ່ຽນ
ເປັນທົ່ງອັນອຸດົມສົມບູນ;ເພາະທົ່ງອັນ
ອຸດມົສມົບູນຈະເປັນປາ່ໄມ.້
29ແລະໃນມື້ນັ້ນຄົນຫູໜວກຈະໄດ້ຍິນ

ຂໍ້ຄວາມຈາກໜງັສືແລະຄົນຕາບອດຈະ
ຫລຽວເຫັນການຖືກປິດບັງແລະຈາກ
ຄວາມມືດ.
30ແລະຄົນອ່ອນໂຍນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ

ແລະຄວາມສຸກຂອງພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຄົນທຸກຍາກໃນ
ບັນດາມະນຸດຈະປິຕິຍິນດີໃນພຣະຜູ້
ບໍລສຸິດຂອງອດິສະຣາເອນ.
31ເພາະແນ່ນອນຄືຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ຄົນທີ່ໜ້າຢ້ານ
ກົວຈະສູນຫາຍໄປແລະຄົນມັກເຍາະ
ເຍີ້ຍຈະໝົດໄປ,ແລະຄົນທັງປວງທີ່ຫາ
ໂອກາດກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຈະຖືກຕັດ
ອອກ;
32ຜູ້ທີ່ໃສ່ຄວາມຄົນອື່ນດ້ວຍຖ້ອຍຄ�

ຂອງຕົນ,ແລະວາງບ້ວງໃນປະຕູເມືອງ
ໄວ້ດັກຜູ້ກ່າວຕ�ນິແລະຫັນເອົາສິ່ງທີ່
ທຽ່ງທ�ໄປເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄນຸຄ່າ.
33ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ໄຖ່ອັບ

ຣາຮາມໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍຂອງ
ຢາໂຄບດັ່ງນີ້:ບັດນີ້,ຢາໂຄບຈະບໍ່ຕ້ອງ
ອັບອາຍອີກ,ເພາະໜ້າຂອງພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ຊດີລົງ.
34ເພາະເມື່ອພວກເຂາົເຫນັລູກຫລານ

ຂອງພວກເຂົາເປັນຜົນງານຈາກມືຂອງ
ເຮົາໃນທ່າມກາງພວກເຂົາແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ ພຣະນາມຂອງເຮົາ
ສັກສິດແລະເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ບລໍສິດຸຂອງ
ຢາໂຄບສັກສິດ,ແລະຈະຢ�ເກງພຣະ
ເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນ.
35ພວກທີ່ເຮັດຜິດທາງວິນຍານຈະມາ

ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈແລະບັນດາຜູ້ທີ່ຈົ່ມ
ພມຶພ�ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຄ�ສອນ.

ບົດທີ28

ສາດສະໜາຈັກທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງຈະຖືກ
ສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນຍຸກສຸດທາ້ຍ—ພວກ
ເຂົາຈະສອນຄ�ສອນທີ່ ຜິດ, ບໍ່ ມີ ປະ
ໂຫຍດ,ແລະໂງ່ຈ້າ—ຈະມີການຫລົງ
ຜິດຢູ່ທົ່ວໄປຍອ້ນຜູ້ສອນປອມ—ມານຈະ
ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຄົນໂຫດຮ້າຍ—ມັນຈະ
ສອນຄ�ສອນທີ່ຜິດໃນທຸກວິທີທາງ.ປະ
ມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານ
ແລ້ວຕາມທີ່ພຣະວິນຍານບັນຊາຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວາ່ມັນຕອ້ງ
ເກດີຂຶ້ນຢາ່ງແນນ່ອນ.
2ແລະເລື່ອງຂອງມັນຈະຖືກບັນທຶກ

ອອກຈາກໜັງສືຊຶ່ງມີຄຸນຄ່າຢ່າງໃຫຍ່
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2ນີໄຟ28:3–10141

ຫລວງຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ,ແລະໂດຍ
ສະເພາະກັບລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮົາ,ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
3ເພາະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ມື້ນັ້ນຄືສາດສະໜາຈັກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ຈະບໍ່ແມ່ນເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແຕ່ລະ
ແຫ່ງຈະກ່າວຕໍ່ຕ້ານຊຶ່ງກັນແລະກັນວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະແຫ່ງອື່ນໆຈະເວົ້າ
ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າເປນັຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແລະທຸກຄົນທີ່ສ້າງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນ
ທີ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເວົ້າດັ່ງ
ນັ້ນ—
4ແລະພວກເຂົາຈະຂັດແຍງ້ກນັ;ແລະ

ປະໂລຫິດຂອງພວກເຂົາຈະຂັດແຍງ້ກນັ,
ແລະພວກເຂາົຈະສອນດ້ວຍການຮຽນຮູ້
ຂອງພວກເຂາົ,ແລະປະຕິເສດພຣະວນິ
ຍານບໍລສຸິດທີ່ປະທານການເວົ້າອອກມາ.
5ແລະພວກເຂົາຈະປະຕິເສດອ�ນາດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດ
ສະຣາເອນແລະພວກເຂົາເວົ້າກັບ
ຜູ້ຄົນວ່າ:ຈົ່ງເຊື່ອຟັງພວກເຮົາ,ແລະ
ພວກທ່ານຈົ່ງຟັງກົດເກນຂອງພວກ
ເຮາົ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ທກຸມື້ນີ້ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,
ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະຜູ້
ໄຖ່ໄດ້ທ�ງານຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ປະທານອ�ນາດຂອງພຣະ
ອົງໃຫ້ມະນຸດ;
6ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານຈົ່ງຟັງກົດເກນ

ຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ ;  ຖ້າ ຫາກຜູ້ ໃດຈະ
ກ່າວວາ່ມີສິ່ງແປກປະຫລາດກະທ�ໂດຍ
ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,ຢ່າ

ເຊື່ອເຂົາ;ເພາະທຸກມື້ນີ້ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນ
ພຣະເຈົ້າແຫງ່ສິ່ງມະຫດັສະຈນັ;ພຣະອົງ
ໄດ້ທ�ງານຂອງພຣະອົງແລວ້.
7ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈະມີຄົນເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍທີ່ຈະເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງກິນ,ຈົ່ງ
ດື່ມ,ແລະຈົ່ງມ່ວນຊື່ນເຖີດ,ເພາະວ່າມື້
ອື່ນນີ້ພວກເຮາົກໍຈະຕາຍແລ້ວ;ແລະມນັ
ຈະດີສ�ລັບພວກເຮາົ.
8ແລະຈະມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງ

ຫລາຍທີ່ຈະເວົ້າອີກວ່າ:ຈົ່ງກິນ,ຈົ່ງດື່ມ,
ຈົ່ງມວ່ນຊື່ນເຖີດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຈົ່ງ
ຢ້ານກົວພຣະເຈົ້າ—ພຣະອົງຈະຍອມ
ແກ່ການກະທ�ບາບເລັກໜ້ອຍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຈົ່ງຕົວະໜ້ອຍໜຶ່ງ,ຈົ່ງເອົາປຽບຜູ້
ອື່ນເພາະຄ�ເວົ້າຂອງເຂົາ,ຈົ່ງຂຸດຂຸມດັກ
ເພື່ອນບ້ານ;ບໍ່ມີອັນຕະລາຍແນວໃດໃນ
ການເຮັດສິ່ງນີ້,ແລະຈົ່ງເຮັດສິ່ງທັງໝົດ
ນີ້,ເພາະມື້ອື່ນພວກເຮົາກໍຈະຕາຍແລ້ວ,
ແລະຖ້າຫາກຈະເປັນໄປວ່າພວກເຮົາ
ຜິດ,ພຣະເຈົ້າຈະຕີສອນພວກເຮົາສອງ
ສາມເທື່ອແລະພາຍຫລັງມາ,ພວກເຮາົ
ກໍຈະລອດຢູ່ໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈະມີຄົນເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍທີ່ຈະສອນຕາມວິທີນີ້,ຄ�
ສອນທີ່ຜິດແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະ
ໂງ່ຈ້າແລະທະເຍີທະຍານຢູ່ໃນໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຈະພະຍາຍາມຢ່າງ
ໜັກເພື່ອເຊື່ອງແຜນຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະວຽກງານ
ຂອງພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນຄວາມມດື.
10ແລະເລືອດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະ

ເຈົ້າຈະຮ້ອງຈາກພື້ນດິນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ
ພວກເຂົາ.
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11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາທັງໝດົອອກ
ໄປຈາກທາງແລ້ວ;ພວກເຂົາກັບເປື່ອຍ
ເນົ່າ.
12ຍ້ອນວ່າຄວາມທະນົງໃຈ,ແລະ

ຍ້ອນວ່າຜູ້ສອນປອມແລະຄ�ສອນຜດິ,
ສາດສະໜາຈັກຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງກັບທຸ
ຈະລິດ,ແລະສາດສະໜາຈັກຂອງພວກ
ເຂົາອວດອ້າງ;ຍ້ອນວາ່ຄວາມທະນົງໃຈ
ພວກເຂາົຈຶ່ງອວດອົ່ງ.
13ພວກເຂົາປຸ້ນຄົນຍາກຈົນເພາະ

ບ່ອນຫລົບໄພອັນສວຍງາມ;ພວກເຂົາ
ປຸ້ນສະດົມຄົນຍາກຈົນເພາະເສື້ອຜ້າອັນ
ສວຍງາມຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາ
ຂົ່ມເຫງັຄນົອອ່ນໂຍນແລະຄົນຕ�ຕອ້ຍ
ໃນໃຈເພາະພວກເຂົາອວດອ້າງໃນ
ຄວາມທະນົງຕົວຂອງພວກເຂາົ.
14ພວກເຂົາເຮັດຄໍແຂງແລະຫລຽວ

ໜາ້ຂຶ້ນ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະເພາະຄວາມ
ທະນົງໃຈແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງແລະການໂສເພນີ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງຫລົງທາງໄປໝົດນອກ
ຈາກບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່
ຖ່ອມຕົວຂອງພຣະຄຣິດ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງຖືກພາໄປຈົນເຮັດ
ຜິດຫລາຍເທື່ອຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຖືກ
ສອນດ້ວຍກົດເກນຂອງມະນຸດ.
15ໂອ້ຄົນສະຫລາດ,ແລະຄນົມີການ

ສຶກສາ,ແລະຄົນຮັ່ງມີທີ່ອວດດີ,ຍ້ອນ
ຄວາມທະນົງໃຈຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຄົນທັງຫລາຍທີ່ສັ່ງສອນຄ�ສອນຜິດ,
ແລະຄົນທັງຫລາຍທີ່ທ�ການໂສເພນີ,
ແລະບິດເບືອນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ວິບັດ,ວິບັດ,ວິບັດແກ່

ພວກນັ້ນ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ກ່າວໄວ,້ເພາະພວກ
ເຂາົຈະຖືກຊກຸລົງນະລົກ!
16  ວິ ບັດແກ່ ພວກເ ຂົາ ທີ່ ຫັນ ສິ່ ງ ທີ່

ທ່ຽງທ�ໄປເພື່ອສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າແລະ
ໝິ່ນປະໝາດສິ່ງທີ່ດີແລະກ່າວວ່າສິ່ງ
ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ!ເພາະມື້ນັ້ນຈະ
ມາເຖິງເມື່ອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະ
ເດັດມາຢ້ຽມຢາມຊາວໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ;
ແລະໃນມື້ນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາສຸກເຕັມທີ່
ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະ
ຕາຍ.
17ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກຊາວໂລກ

ຈະກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຂອງຕົນພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ຖກືທ�ລາຍ,ຈອມໂຍທາກາ່ວ.
18ແຕ່ຈົ່ງບິ່ງ,ສາດສະໜາຈັກໃຫຍ່

ແລະໜ້າກຽດຊັງນັ້ນແມ່ນໂສເພນີຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກທັງສິ້ນ,ຕ້ອງພັງທະລາຍ
ລົງສູ່ແຜ່ນດິນແລະການຕົກຂອງມັນ
ຕ້ອງໃຫຍ່ຫລວງ.
19ເພາະວ່າອານາຈັກຂອງມານຕ້ອງ

ສັ່ນສະເທືອນແລະຄົນທີ່ເປັນຂອງມັນ
ຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ໄປສູ່ການກັບ
ໃຈ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມານຈະຈັບພວກເຂົາ
ໄວ້ດ້ວຍໂສ້ອັນເປັນນິດຂອງມັນ,ແລະ
ພວກເຂາົຈະຖືກຍຸຍົງໃຫ້ຮາ້ຍກາດແລະ
ຕາຍໄປ;
20ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນມື້ນັ້ນມານຈະແຜ່

ເຂົ້າໄປໃນໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ,
ແລະຍຸຍົງພວກເຂົາໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້
ສິ່ງທີ່ດີ.
21ແລະມານຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆ
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2ນີໄຟ28:22–32143

ສະຫງົບແລະກ່ອມພວກນັ້ນໄປໃນ
ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກາມມະລົມ
ຈົນວ່າພວກນັ້ນຈະເວົ້າວາ່:ທກຸຢາ່ງດີໃນ
ສີໂອນ;ແທ້ຈງິແລວ້,ສີໂອນຮຸງ່ເຮອືງໃນ
ທຸກດ້ານ—ແລະມານກ່ອມຈິດວິນຍານ
ຂອງພວກເຂົາດັ່ງນີ້,ແລະພາພວກເຂົາ
ລົງໄປຫານະລົກຢ່າງລະມດັລະວງັ.
22ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມານຍົກຍໍຄົນອື່ນໆ

ໄປ,ແລະບອກວ່າບໍ່ມີນະລົກ;ແລະ
ມານກາ່ວກັບພວກນີ້ວາ່:ເຮົາບໍ່ແມນ່ມານ
ເພາະວ່າບໍ່ມີມານເລີຍ—ແລະມັນຈະຊື່
ມໃສ່ໃນຫູຂອງພວກນີ້ເຊັ່ນນັ້ນ,ຈົນວ່າ
ມັນຈັບພວກນີ້ໄວ້ດ້ວຍໂສ້ອັນເປັນຕາ
ຢາ້ນຂອງມັນ,ຊຶ່ງຈາກນັ້ນຍ່ອມບໍ່ມີການ
ປົດປ່ອຍ.
23ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະຖືກຈັບ

ໄວ້ດ້ວຍຄວາມຕາຍແລະນະລົກ;ແລະ
ຄວາມຕາຍ,ແລະນະລົກ,ແລະມານ,
ແລະທຸກຢ່າງທີ່ຖືກຍຶດໄວ້ນັ້ນຕ້ອງຢືນ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ຮັບການພິພາກສາຕາມການກະທ�ຂອງ
ຕົນ,ຊຶ່ງຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງໄປ
ຫາບ່ອນທີ່ຕຽມໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາ,ເຖິງ
ແມ່ນໄປສູ່ທະເລໄຟແລະມາດ,ຊຶ່ງ
ເປນັຄວາມທລໍະມານອັນບໍ່ມີວນັສິ້ນສດຸ.
24ດັ່ງນັ້ນວິບັດແກ່ຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ຢ່າງບໍ່ທຸກ

ຮ້ອນໃນສີໂອນ!
25ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ ຮ້ອງອອກມາວ່າ :

ທຸກຢ່າງດີ!
26ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ຟັງກົດ

ເກນຂອງມະນຸດແລະປະຕິເສດອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຂອງປະທານແຫ່ງ
ພຣະວິນຍານບລິໍສຸດ!

27ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ:
ເຮາົໄດ້ຮບັແລ້ວແລະບໍ່ຕ້ອງການອີກ!
28ແລະໂດຍສະຫລຸບ,ວິບັດແກ່ຄົນ

ທັງຫລາຍທີ່ຕົວສັ່ນແລະໃຈຮ້າຍຍ້ອນ
ວ່າຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ!ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຄົນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງດານຫີນ
ຍ່ອມຮັບມັນດ້ວຍຄວາມດີ;ແລະຄົນທີ່
ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຮາກຖານທີ່ເປັນດິນຊາຍ
ຍ່ອມຕົວສັ່ນຢາ້ນວາ່ຕົນຈະຕົກ.
29ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ:ເຮົາໄດ້ຮັບ

ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ແລະເຮົາ
ບໍ່ຕ້ອງການພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າອີກ,
ເພາະວາ່ເຮາົມີພໍແລວ້!
30ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ກ່າວດັ່ງນີ້:ເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ລູກຫລານມະ
ນຸດເປັນບັນທັດ,ເປັນຂໍ້ເລັກໆໜ້ອຍໆ,
ນີ້ໜ້ອຍໜຶ່ງແລະນັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ;ແລະ
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງກົດເກນຂອງເຮົາແລະງ່ຽງ
ຫູ ຟັງຄ�ແນະນ�ຂອງເຮົາຍ່ອມເປັນ
ສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະຮຽນຮູ້ເຖິງປັນຍາ;
ເມື່ອເຂົາຮບັໄວ້ເຮາົຈະໃຫ້ເຂົາອີກ;ແລະ
ສ�ລັບຜູ້ທີ່ຈະກ່າວວາ່ເຮາົມີພໍແລ້ວ,ມັນ
ຈະຖືກເອົາໄປຈາກເຂົາເຖິງແມ່ນສິ່ງທີ່
ເຂາົມີຢູ່ກໍຈະຖືກເອາົໄປ.
31ຜູ້ທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນມະນຸດຫລື

ເຮດັໃຫ້ເນື້ອໜງັເປັນແຂນຂອງເຂົາ,ຫລື
ຈະເຊື່ອຟັງກົດເກນຂອງມະນຸດ,ຍ່ອມ
ຖືກສາບແຊ່ງ,ນອກຈາກຈະມີກົດເກນ
ໃຫ້ເຂົາໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດ.
32ອົງພຣະເຈົ້າຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວ

ໄວ້ວ່າ,ວິບັດແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ!ເພາະວ່າ
ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຍື່ນແຂນຂອງເຮົາອອກ
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ໄປໃຫ້ພວກເຂົາທຸກໆວັນ,ພວກເຂົາຍັງ
ປະຕິເສດເຮົາ;ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ,
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຮົາກໍຈະເມດຕາ
ພວກເຂົາຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະກັບໃຈ
ແລະມາຫາເຮາົ;ເພາະວາ່ແຂນຂອງເຮາົ
ຍື່ນອອກໄປຕະຫລອດວັນ,ອົງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າຈອມໂຍທາກ່າວ.

ບົດທີ29

ຄົນຕ່າງຊາດຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະປະຕິ
ເສດພຣະຄ�ພີມໍມອນ—ພວກເຂົາຈະ
ເວົ້າວ່າ,ພວກເຮົາບໍ່ ຕ້ອງການພຣະ
ຄຣສິຕະທ�ຄ�ພີເຫລັ້ມອື່ນອີກ—ພຣະຜູ້
ເ ປັນເຈົ້າ ໄດ້ ກ່າວກັບຫລາຍປະຊາ
ຊາດ—ພຣະອົງ ຈະພິພາກສາໂລກ
ມະນຸດຕາມສິ່ງທີ່ຈະມີຂຽນໄວ້ໃນປຶ້ມ.
ປະມານ559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງໃນມື້ນັ້ນຈະມີຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ—ເວລາເຮົາ
ຈະເລີ່ມທ�ງານອັດສະຈັນໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອເຮົາຈະຄິດເຖິງພັນທະ
ສັນຍາຂອງເຮົາ ຊຶ່ງ ເຮັດໄວ້ ກັບລູກ
ຫລານມະນຸດ,ເພື່ອເຮົາຈະລົງມືອີກ
ເປັນຄັ້ງທີສອງທີ່ຈະນ�ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ
ຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນກັບ
ຄືນມາ;
2ແລະເພື່ອເຮົາຈະລະນຶກເຖິງສັນຍາ

ທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບເຈົ້ານີໄຟແລະກັບ
ບິດາຂອງເຈົ້າອີກວ່າເຮົາຈະລະນຶກ
ເຖິງລູກຫລານຂອງເຈົ້າແລະວ່າຄ�
ເວົ້າຂອງລູກຫລານຂອງເຈົ້າຈະອອກ
ຈາກປາກຂອງເຮາົໄປຫາລູກຫລານຂອງ

ເຈົ້າ;ແລະຄ�ເວົ້າຂອງເຮາົຈະຮຽກຮອ້ງ
ອອກໄປຫາທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,
ເພື່ອເປັນຫລັກສັນຍານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮາົ,ຊຶ່ງເປນັເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
3ເພາະຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາຈະສົ່ງສຽງ

ອອກໄປ—ຄົນຕ່າງຊາດສ່ວນຫລາຍ
ຈະເວົ້າວ່າ : ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ !
ພຣະຄຣິສ ຕະທ�ຄ�ພີ !  ເຮົ າ ມີ ພຣະ
ຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຢູ່ ແລ້ວ,ແລະຈະມີ
ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີເຫລັ້ມອື່ນອີກບໍ່
ໄດ້.
4ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ:

ໂອ້ຄນົໂງ,່ເຂົາຈະມີພຣະຄຣສິຕະທ�ຄ�
ພ;ີແລະມັນໄດ້ອອກມາຈາກຊາວຢິວ,ຜູ້
ຄົນແຫ່ງພນັທະສນັຍາໃນສະໄໝໂບຮານ
ຂອງເຮົາ.ແລະພວກເຂົາຕອບແທນ
ບຸນຄຸນຊາວຢິວຢ່າງໃດແດ່ສ�ລັບພຣະ
ຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ຈາກພວກນັ້ນ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນຕ່າງ
ຊາດໝາຍເຖິງອັນໃດ?ພວກເຂົາໄດ້ນຶກ
ເຖິງການເດີນທາງແລະການທ�ງານ,
ແລະການເຈັບປວດຂອງຊາວຢິວແລະ
ຄວາມພາກພຽນຂອງພວກນັ້ນທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ
ໃນການນ�ຄວາມລອດມາສູ່ຄນົຕ່າງຊາດ
ຫລືບໍ່?
5ໂອ້ເຈົ້າຄົນຕ່າງຊາດ,ເຈົ້າຄິດເຖິງ

ຊາວຢິວ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ ຄົນແຫ່ງພັນທະ
ສັນຍາໃນສະໄໝໂບຮານຂອງເຮົາຫລື
ບໍ່ ? ບໍ່ ເ ຄີຍເ ລີຍ; ແຕ່ ເຈົ້າສາບແຊ່ງ
ພວກເຂົາ,ແລະຊັງພວກເຂົາ,ແລະບໍ່
ພະຍາຍາມນ�ພວກເຂົາກັບຄືນມາ.ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດ
ກັບມາໃສ່ເທິງຫົວຂອງເຈົ້າເອງ;ເພາະ
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2ນີໄຟ29:6–13145

ເຮາົພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າບໍ່ລືມຜູ້ຄນົຂອງເຮາົ
ເລຍີ.
6ເຈົ້າຄົນໂງ່ທີ່ຈະເວົ້າວ່າ:ພຣະຄຣິສ

ຕະທ�ຄ�ພີ,ເຮົາມີພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�
ພີຢູ່ແລ້ວ,ແລະເຮົາບໍ່ຕ້ອງການພຣະ
ຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີເຫລັ້ມອື່ນອີກ.ເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີບໍນອກ
ຈາກໂດຍຊາວຢວິ?
7ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍວ່າມີປະຊາຊາດຫລາຍ

ກວ່າໜຶ່ງຊາດ?ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍວ່າເຮົາພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ,ຜູ້
ສ້າງມະນຸດທັງປວງ,ແລະວ່າເຮົານຶກ
ເຖິງຄົນທີ່ຢູ່ໃນເກາະໃນທະເລ;ແລະວ່າ
ເຮົາປົກຄອງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າເບື້ອງເທິງ;
ແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກເບື້ອງລຸ່ມ;ແລະ
ເຮົານ�ຄວາມເວົ້າຂອງເຮົາອອກມາຫາ
ລູກຫລານມະນຸດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນສູ່
ປະຊາຊາດທງັໝດົຂອງແຜ່ນດິນໂລກ?
8ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈົ່ມວ່າ,ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຈະ

ໄດ້ຮັບຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາຫລາຍຂຶ້ນບໍ?
ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບໍວ່າປະຈັກພະຍານຂອງສອງ
ປະຊາຊາດເປັນພະຍານຕໍ່ເຈົ້າວ່າເຮົາ
ຄືພຣະເຈົ້າ,ວ່າເຮົານຶກເຖິງປະຊາຊາດ
ໜຶ່ງເໝືອນກັນກັບອີກປະຊາຊາດໜຶ່ງ?
ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາ ເວົ້າຄ�ເວົ້າຄ�ດຽວກັບ
ປະຊາຊາດໜຶ່ງຄືກັນກັບເວົ້າກັບປະຊາ
ຊາດອື່ນ.ແລະເມື່ອສອງປະຊາຊາດຈະ
ຮ່ວມກັນປະຈັກພະຍານທັງສອງປະຊາ
ຊາດຈະຮວ່ມກັນອີກ.
9ແລະເຮົາກະທ�ເຊັ່ນນີ້ເພື່ອຈະໄດ້

ພິສູດຕໍ່ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍວ່າເຮົາ
ເປັນເໝືອນກັບເຊັ່ນມື້ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະ
ຕະຫລອດການ;ແລະວ່າເຮົາເວົ້າອອກ

ໄປຕາມຄວາມພໍ ໃຈຂອງເຮົາ.ແລະ
ເພາະວ່າເຮົາເວົ້າຄ�ໜຶ່ງແລ້ວເຈົ້າບໍ່ຈ�
ເປັນຕ້ອງຄິດວ່າເຮົາເວົ້າອີກຄ�ໜຶ່ງບໍ່
ໄດ້;ເພາະວຽກງານຂອງເຮົາຍັງບໍ່ທັນ
ຈົບແລະມັນຈະຍັງບໍ່ຈົບຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ຂອງມະນຸດ,ທັງຈາກເວລານີ້ເປນັຕົ້ນໄປ
ແລະຕະຫລອດການ.
10ດັ່ງນັ້ນ,ເພາະເຈົ້າມີພຣະຄຣິສຕະ

ທ�ຄ�ພີແລ້ວແລະເຈົ້າກໍບໍ່ຈ�ເປນັຕ້ອງ
ຄິດວ່າມັນມີຄ�ເວົ້າທັງໝົດຂອງເຮົາຢູ່
ໃນນັ້ນ;ທັງເຈົ້າບໍ່ຈ�ເປັນຈະຕ້ອງຄິດວ່າ
ເຮາົບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນທຶກຕື່ມອີກ.
11ເພາະເຮົາສັ່ງມະນຸດທັງປວງ,ທັງ

ໃນທາງຕາເວນັອອກ,ແລະທາງຕາເວນັ
ຕົກ,ທັງໃນທາງເໜືອ,ແລະທາງໃຕ້,
ແລະໃນເກາະໃນທະເລ,ວ່າພວກເຂົາ
ຈະບັນທຶກຄ�ເວົ້າຊຶ່ງເຮົາເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາ;ເພາະຈາກໜງັສືຊຶ່ງຈະມີບັນທຶກໄວ້
ນັ້ນເຮົາຈະພິພາກສາໂລກ,ພິພາກສາ
ທຸກໆຄນົຕາມການກະທ�ຂອງພວກເຂົາ,
ຕາມເລື່ອງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ.້
12ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະເວົ້າກັບຊາວ

ຢິວແລະພວກເຂົາຈະບັນທຶກມັນໄວ້;
ແລະເຮົາຈະເວົ້າກັບຊາວນີໄຟແລະ
ພວກເຂົາຈະບັນທຶກມັນໄວ້;ແລະເຮົາ
ຈະເວົ້າກັບເຜົ່າອື່ນໆຂອງເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນອີກ,ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ນ�ອອກໄປ
ແລ້ວແລະພວກເຂົາຈະບັນທຶກມັນໄວ້;
ແລະເຮົາຈະເວົ້າກັບປະຊາຊາດທັງໝົດ
ຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະເຂົາຈະບັນທຶກ
ມນັໄວ.້
13ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວຢິວຈະມີຄ�ເວົ້າຂອງຊາວນີໄຟ,
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ແລະຊາວນີໄຟຈະມີຄ�ເວົ້າຂອງຊາວ
ຢິວ;ແລະຊາວນີໄຟກັບຊາວຢິວຈະມີຄ�
ເວົ້າຂອງເຜົ່າອິດສະຣາເອນທີ່ສູນຫາຍ
ໄປ;ແລະເຜົ່າອິດສະຣາເອນທີ່ສູນຫາຍ
ໄປຈະມີ ຄ�ເວົ້າຂອງຊາວນີ ໄຟກັບ
ຊາວຢິວ.
14ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ຄົນຂອງເຮົາຊຶ່ງເປັນຄົນຂອງເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນຈະຖືກເຕົ້າໂຮມກັບຄືນ
ບ້ານສູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງຊັບສົມບັດຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາຈະຖືກ
ເຕົ້າໂຮມໄວ້ເປັນຄ�ດຽວກັນ.ແລະເຮົາ
ຈະສະແດງແກ່ຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບຄ�ເວົ້າຂອງ
ເຮາົ,ແລະກັບຜູ້ຄນົຂອງເຮາົຜູ້ເປນັເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນວ່າເຮົາຄືພຣະເຈົ້າ
ແລະວ່າເຮົາໃຫ້ພັນທະສັນຍາໄວ້ກັບອັບ
ຣາຮາມວ່າເຮາົຈະລະນຶກເຖິງລູກຫລານ
ຂອງລາວຕະຫລອດໄປ.

ບົດທີ30

ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຈະຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ກັບຜູ້ຄນົແຫງ່ພນັທະສັນຍາ—
ຊາວເລມັນກັບຊາວຢິວເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຈະເຊື່ອຖືພຣະຄ�ແລະ
ຈະກັບກາຍເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໜ້າຊົມ—ອິດສະ
ຣາເອນຈະຖືກນ�ກັບຄືນແລະຄົນຊົ່ວ
ຈະຖືກທ�ລາຍ.ປະມານ559–545ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນອ້ງທີ່ຮັກແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບ
ພວກທາ່ນ;ເພາະວາ່ຂາ້ພະເຈົ້ານີໄຟຈະ

ບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກທ່ານຄິດວ່າພວກທ່ານ
ຊອບທ�ຫລາຍກວາ່ຄນົຕ່າງຊາດ.ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖາ້ຫາກພວກທ່ານບໍ່ຮກັສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າພວກທ່ານກໍຈະ
ຕາຍຄືກັນໝົດ;ຍ້ອນວ່າຂໍ້ຄວາມທີ່ເວົ້າ
ໄວ້ພວກທ່ານກໍຈ�ຕ້ອງຄິດວ່າຄົນຕ່າງ
ຊາດຖກືທ�ລາຍໃຫ້ສິ້ນໄປ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ

ພວກທ່ານວ່າຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ໃດທີ່ຈະ
ກັບໃຈຍ່ອມເປັນຜູ້ຄົນແຫງ່ພນັທະສັນຍາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະຊາວຢິວຜູ້
ໃດທີ່ຈະບໍ່ກັບໃຈຈະຖືກປະຖິ້ມເພາະ
ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ມີພັນທະສັນຍາກັບ
ຜູ້ໃດນອກຈາກກັບຄົນທີ່ກັບໃຈແລະ
ເຊື່ອຖືໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຜູ້ເປັນ
ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ.
3ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈະທ�ນາຍ

ເພີ່ມເຕມີອີກກ່ຽວກັບຊາວຢິວກັບຄົນຕ່າງ
ຊາດ.ເພາະຫລັງຈາກໜງັສືທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າ
ເວົ້າເຖິງຈະປະກົດອອກມາ,ແລະຖືກ
ບັນທກຶໄວ້ໃຫ້ຄົນຕາ່ງຊາດ,ແລະຖືກຜະ
ນຶກໄວ້ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ,ແລະກໍ
ຈະມີຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ຈະເຊື່ອ
ຖືຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້;ແລະພວກເຂົາຈະ
ນ�ເອົາມັນອອກໄປຫາພວກທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງລກູຫລານຂອງພວກເຮາົ.
4ແລະເວລານັ້ນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກ

ຫລານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວ
ກັບພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາມາຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມແບບໃດ,ແລະວ່າພວກເຂົາເປັນ
ຜູ້ສບືຕະກນຸຂອງຊາວຢວິ.
5ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດຈະຖືກປະກາດໃນບັນດາພວກ
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2ນີໄຟ30:6–17147

ເຂາົ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ກັບມາ
ຫາຄວາມຮູ້ເລື່ອງບນັພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາແລະຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ອີກ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນບັນດາບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ.
6ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະປິຕິຍິນ

ດີເພາະພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກວ່າມັນເປັນ
ພອນໃຫ້ພວກເຂົາຈາກພຣະຫັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ແລະສະເກັດແຫ່ງຄວາມ
ມືດຂອງພວກເຂົາຈະເລີ່ມຕົກຈາກຕາ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະບໍ່ເທົ່າໃດລຸ້ນຄົນ
ຈະຜ່ານໄປໃນບັນດາພວກເຂົາ,ຈົນວ່າ
ພວກເຂາົຈະເປັນຄົນຂາວແລະໜາ້ຊມົ.
7ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ຢິວຊຶ່ງກະຈດັກະຈາຍໄປຈະເລີ່ມເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດອີກ;ແລະພວກເຂົາຈະເລີ່ມ
ທ້ອນໂຮມກັນເຂົ້າມາໃນຜືນແຜ່ນດິນ;
ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນຈະເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດແລະຈະກັບເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໜ້າ
ຊມົຄືກັນ.
8ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເລີ່ມທ�ງານຂອງ
ພຣະອົງໃນບັນດາປະຊາຊາດ,ຕະກຸນ,
ພາສາ,ແລະຜູ້ຄົນທັງປວງ,ເພື່ອຈະນ�
ການຟື້ນຟູມາຫາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງໃນ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
9ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະພິພາກ

ສາຄົນຍາກຈົນດ້ວຍຄວາມຊອບທ�,
ແລະຕ�ນິດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທ�ເພື່ອຄົນ
ໃຈອ່ອນໂຍນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.ແລະ
ແຜ່ນດນິໂລກຈະຖືກລງົໂທດຕາມຄ�ສັ່ງ
ຂອງພຣະອົງ;ແລະຄົນຊົ່ວກໍຈະຕາຍ
ດ້ວຍຄ�ພິພາກສາຂອງພຣະອົງ.

10ເພາະວ່າເວລາມາເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວ
ຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມແບ່ງແຍກຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນ,ແລະພຣະອົງຈະທ�ລາຍ
ຄົນຊົ່ວ;ແລະພຣະອົງຈະໄວ້ຊີວິດຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກຈະ
ເປັນໄປວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງທ�ລາຍຄົນ
ຊົ່ວດ້ວຍໄຟ.
11ແລະຄວາມຊອບທ�ຈະເປັນຜ້າຄັດ

ອຸທອນຂອງພຣະອົງ,ແລະຄວາມຊື່ສັດ
ຈະເປັນຜ້າບ່ຽງຂອງພຣະອງົ.
12ແລະຈາກນັ້ນໝາປ່າຈະຢູ່ກັບລູກ

ແກະ;ເສືອດາວຈະນອນກັບລູກແກະ,
ແລະລກູງວົ,ແລະສິງໜຸມ່,ແລະສັດລ້ຽງ
ຈະລວມກັນຢູ່;ແລະເດັກນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງຈະ
ນ�ພາພວກເຂົາ.
13ແລະງົວແມ່ກັບໝີຈະມີອາຫານ

ການກິນ;ລູກຂອງມັນຈະນອນຢູ່ນ�ກັນ;
ແລະສິງຈະກິນເຟືອງເຂົ້າຄືກັນກັບ
ງວົເຖິກ.
14ແລະເດັກນ້ອຍດູດນົມຈະຫລິ້ນ

ຢູ່ໃນຮູງູພິດ,ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ເຊົານົມ
ແລ້ວຈະວາງມືຂອງມັນໃນກງົງູຮາ້ຍ.
15ມັນຈະບໍ່ທ�ຮ້າຍຫລືທ�ລາຍໄປ

ທົ່ວພູເຂົາອັນສັກສິດຂອງເຮົາ;ເພາະວ່າ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກບັເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າຄືກນັກບັນ�
ປົກຄຸມທະເລ.
16ສະນັ້ນ,ເລື່ອງຂອງປະຊາຊາດທັງ

ໝດົຈະເປັນທີ່ຮູຈ້ກັກັນ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ທຸກ
ຢ່າງຈະເປັນທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ລູກຫລານມະນດຸ.
17ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເປັນຄວາມລັບເພາະ

ມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍ;ຈະບໍ່ມີງານແຫ່ງ
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ຄວາມມືດເພາະມັນຈະຖືກປະກົດໃຫ້
ເຫັນໃນຄວາມສະຫວ່າງ;ແລະບໍ່ມີສິ່ງ
ໃດຈະຖືກຜະນຶກໄວ້ໃນແຜ່ນດິນໂລກ
ເພາະມັນຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ.
18ສະນັ້ນ,ທຸກຢ່າງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍແກ່

ລູກຫລານມະນຸດຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນນັ້ນ;
ແລະຊາຕານຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອໃຈ
ຂອງລູກຫລານມະນຸດອີກເປັນເວລາດົນ
ນານ.ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮກັແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບຂໍ້ຄວາມ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໄວ້ເທົ່ານີ້.

ບົດທີ31

ນີໄຟເວົ້າວ່າເປນັດວ້ຍເຫດໃດພຣະຄຣດິ
ຈຶ່ງຮັບບັບຕິສະມາ—ມະນຸດຄວນຕິດ
ຕາມພຣະຄຣິດ,ຮັບບັບຕິສະມາ,ຮັບ
ເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະອົດທົນ
ຈົນເຖິງທີ່ສຸດເພື່ອຄວາມລອດ—ການ
ກັບໃຈແລະການບັບຕິສະມາແມນ່ປະຕູ
ທີ່ຈະນ�ໄປເຖິງທາງຄັບແລະແຄບ—
ຊີວິດນິລັນດອນມາເຖິງຜູ້ທີ່ຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຫລັງຈາກບັບຕິສະມາ.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານີ ໄຟຈົບ
ການທ�ນາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ ໃຫ້
ກັບພວກທ່ານ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກ
ທັງໝົດໄວ້ ບໍ່ ໄດ້ນອກຈາກສອງສາມ
ເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຕ້ອງເກດີຂຶ້ນຢ່າງ
ແນ່ນອນ;ທັງຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກໄວ້ບໍ່ໄດ້
ນອກຈາກຄ�ເວົ້າສອງສາມຄ�ຂອງຢາ
ໂຄບນອ້ງຊາຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.

2ດັ່ງນັ້ນ,ເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທກຶ
ໄວ້ ກໍ ພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າ,ນອກ
ຈາກຈະເປັນຄ�ເວົ້າສອງສາມຄ�ຊຶ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເວົ້າກ່ຽວກັບຄ�ສອນ
ຂອງພຣະຄຣິດ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຕາມ
ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງການທ�ນາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
3ເພາະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ເບີກບານໃນຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ;ເພາະ
ຕາມວິທີນີ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທ�ງານຢູ່
ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ.ເພາະອົງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າປະທານຄວາມສະຫວາ່ງ
ໃຫ້ແກ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ;ເພາະພຣະອົງຮັບ
ສັ່ງກັບມະນຸດຕາມພາສາຂອງພວກເຂົາ
ຊຶ່ງໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ.
4ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ

ທ່ານຈົດຈ�ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານແລ້ວກ່ຽວກັບສາດສະດາຜູ້ນັ້ນທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຫັນ,ທີ່ຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ລູກ
ແກະຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງຈະຍົກເອົາບາບ
ຂອງໂລກໄປ.
5ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກລູກແກະຂອງ

ພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ພຣະອົງບໍລິສຸດຍັງ
ຈ�ຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�ເພື່ອ
ໃຫ້ຄວາມຊອບທ�ທັງໝົດສ�ເລັດ,ໂອ້
ແລ້ວພວກເຮົາໂດຍທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດຈະຍັງ
ຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາຍິ່ງກວ່ານັ້ນພຽງໃດ,
ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມ່ນດ້ວຍນ�!
6ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມ

ພວກທາ່ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮກັແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ,ດ້ວຍເລື່ອງໃດທີ່ລູກແກະຂອງ
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2ນີໄຟ31:7–14149

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊອບທ�ທັງ
ໝົດສ�ເລັດໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາ
ດ້ວຍນ�?
7ພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ບໍວ່າພຣະອົງບໍລິສຸດ?

ແຕ່ເຖິງແມ່ນພຣະອົງບໍລິສຸດ,ພຣະອົງ
ຍັງສະແດງແກ່ລກູຫລານມະນຸດວາ່ຕາມ
ທາງຂອງເນື້ອໜັງພຣະອົງຖ່ອມຕົວ
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະບິດາ,ແລະເປັນ
ພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາວ່າຈະເຊື່ອຟັງພຣະ
ອົງໃນການຮກັສາພຣະບັນຍດັຂອງພຣະ
ອົງ.
8ດັ່ງນັ້ນ,ຫລັງຈາກພຣະອົງຮັບບັບຕິ

ສະມາດ້ວຍນ�ແລ້ວພຣະວິນ ຍານ
ບລິໍສຸດຈຶ່ງສະເດັດລົງມາເທິງພຣະອົງໃນ
ຮບູນົກເຂົາ.
9ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ມັນສະແດງໃຫ້

ລູກຫລານມະນຸດເຫັນຄວາມຄັບຂອງ
ເສັ້ນທາງ,ແລະຄວາມແຄບຂອງປະຕູ,
ຊຶ່ງໂດຍທາງນັ້ນພວກເຂົາຈະເຂົ້າໄປ
ໂດຍທີ່ ພຣະອົງເຮັດເປັນຕົວຢ່າງໄວ້
ຕໍ່ໜາ້ພວກເຂາົແລວ້.
10ແລະພຣະອົງ ໄດ້ ກ່າ ວກັບລູກ

ຫລານມະນຸດວ່າ:ພວກທ່ານຈົ່ງຕາມ
ເຮົາມາເຖີດ.ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກເຮົາຈະຕາມພຣະ
ເຢຊູໄດ້ບໍນອກຈາກພວກເຮົາຈະເຕມັໃຈ
ຮກັສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະບິດາ?
11ແລະພຣະບິດາໄດ້ກາ່ວວາ່:ຈົ່ງກັບ

ໃຈ!ຈົ່ງກັບໃຈ,ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນ
ພຣະນາມຂອງບຸດທີ່ຮກັຂອງເຮາົ.
12ແລະສຽງຂອງພຣະບຸດມາເຖິງ

ຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ຄົນທີ່ຮັບ
ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງເຮາົ,ພຣະ

ບິດາຈະປະທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ໃຫ້ພວກເຂາົເໝອືນກັບເຮາົ;ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງ
ຕາມເຮົາມາ,ແລະເຮັດສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຫັນ
ເຮາົເຮດັ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານຈະໄປຕາມພຣະບຸດດ້ວຍ
ຄວາມມຸ້ງໝາຍເຕັມທີ່ ແຫ່ງໃຈໂດຍ
ບໍ່ເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດແລະບໍ່ມີການ
ຫລອກລວງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແຕ່ດ້ວຍເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງ,ໂດຍ
ການກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກທ່ານ,
ໂດຍການເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາວ່າ
ພວກທ່ານເຕັມໃຈຮັບພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣິດໂດຍການບັບຕິສະມາ—ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໂດຍການຕາມພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງ
ທ່ານລົງໄປໃນນ�ຕາມຄ�ຂອງພຣະອົງ
ຈົ່ງເບິ່ງເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນການ
ບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະ
ວນິຍານບໍລສຸິດຈະມາເຖິງແລະເມື່ອນັ້ນ
ພວກທ່ານຈະເວົ້າໄດ້ດ້ວຍລີ້ນຂອງທູດ,
ແລະຮ້ອງສັນລະເສີນແດ່ພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງອດິສະຣາເອນ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ສຽງຂອງພຣະບຸດມາເຖິງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຫລັງຈາກເຈົ້າ
ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຈົ້າແລະເປັນ
ພຣະຍານຕໍ່ ພຣະບິດາວ່າ ເຈົ້າ ເຕັມ
ໃຈຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາໂດຍການ
ບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�,ແລະຮັບການ
ບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟ,ແລະດ້ວຍພຣະ
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ວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະເວົ້າດ້ວຍວາຈາ
ໃໝ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນດ້ວຍວາຈາຂອງ
ທູດ,ແລະຫລັງຈາກນັ້ນຈະປະຕິເສດ
ເຮາົ,ມນັຈະເປັນການດີກວາ່ສ�ລັບເຈົ້າ
ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູຈ້ກັເຮາົເລີຍ.
15ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຈາກ

ພຣະບິດາ,ມີຄວາມວາ່:ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຄ�
ຂອງຜູ້ເປັນທີ່ຮກັຂອງເຮາົຈງິແລະຊື່ສັດ.
ຜູ້ໃດອົນທນົຈົນເຖິງທີ່ສດຸຜູ້ນັ້ນຈະລອດ.
16ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດ້ວຍສິ່ງນີ້ວ່າ
ນອກຈາກມະນຸດຈະອົດທນົຈນົເຖງິທີ່ສຸດ
ໃນການທ�ຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ເຂົາຈະ
ລອດບໍ່ໄດ.້
17 ສະນັ້ນ ,  ຈົ່ ງ ເຮັດ ສິ່ ງ ທີ່ ຂ້າພະ

ເຈົ້າບອກພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກທ່ານ
ແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກທ່ານເຮັດ;
ເພາະດ້ວຍເຫດນີ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກສະ
ແດງແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອພວກທ່ານຈະ
ໄດ້ຮູຈ້ກັປະຕູຊຶ່ງໂດຍທາງນັ້ນພວກທ່ານ
ຄວນເຂົ້າໄປ.ເພາະປະຕູທີ່ພວກທ່ານ
ຄວນເຂົ້າໄປຄືການກັບໃຈແລະຮັບ
ການບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�;ແລະເວລາ
ນັ້ນການປົດບາບຂອງພວກທ່ານຈະມາ
ເຖິງໂດຍໄຟແລະໂດຍພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດ.
18ແລະເມື່ອພວກທ່ານຍອມຢູ່ ໃນ

ທາງຄັບແລະແຄບນີ້ຊຶ່ງນ�ໄປຫາຊີວິດ
ນິລັນດອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານເຂົ້າ
ໄປໃນປະຕູແລ້ວ;ພວກທ່ານເຮັດຕາມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະບິດາແລະພຣະ

ບຸດ;ແລະພວກທ່ານຮັບພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດຊຶ່ງເປັນພຣະຍານເຖິງພຣະບິດາ
ແລະພຣະບຸດເພື່ອໃຫ້ສັນຍາຊຶ່ງພຣະ
ອົງເຮັດໄວ້ສ�ເລດັ,ຄືຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ເຂົ້າໄປທາງນັ້ນພວກທາ່ນຈະໄດ້ຮບັ.
19ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຫລັງຈາກພວກທ່ານເຂົ້າໄປ
ໃນທາງຄັບແລະແຄບນັ້ນແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກຖາມວ່າເຮັດທຸກຢ່າງແລ້ວບໍ?
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານ
ວາ່,ບໍ່ເລີຍ;ເພາະພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ມາເຖິງ
ທີ່ນີ້ນອກຈາກເປັນໄປໂດຍພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຄຣິດ,ພ້ອມດ້ວຍສັດທາອັນບໍ່ສັ່ນ
ສະເທືອນໃນພຣະອົງ,ໂດຍໄວ້ວາງໃຈ
ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະອົງ
ຜູ້ຊງົອານຸພາບເພື່ອຊອ່ຍໃຫ້ລອດ.
20ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທາ່ນຕອ້ງມຸງ້ໜາ້ດ້ວຍ

ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພຣະຄຣິດ,ໂດຍມີ
ຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງບໍລິບູນຂອງຄວາມ
ຫວັງແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະຂອງມະນຸດທັງປວງ.ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານຈະມຸ້ງໜ້າຊື່ນຊົມດ້ວຍ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣດິແລະອົດທນົຈນົ
ເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະບິດາໄດ້
ກ່າວໄວ້ດັ່ງນີ້:ເຈົ້າຈະມີຊວີດິນິລນັດອນ.
21ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກ

ແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ , ນີ້ ຄື ທາງນັ້ນ
ແລະບໍ່ມີທາງຫລືພຣະນາມອື່ນໃດຈະ
ປະທານໃຫ້ພາຍໃຕ້ສະຫວັນອີກເລີຍ
ຊຶ່ງໂດຍທາງນັ້ນມະນຸດຈະລອດໄດ້ໃນ
ອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງ
ເບິ່ງນີ້ຄືຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະ
ຄືຄ�ສອນອັນດຽວແລະແທ້ຈິງຂອງ
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ພຣະບິດາແລະຂອງພຣະບຸດແລະ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງເປັນພຣະ
ເຈົ້າອົງດຽວ,ທີ່ເປັນຢູ່ຕະຫລອດການ.
ອາແມນ.

ບົດທີ32

ທູດກ່າວໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ—ມະນຸດຄວນອະທິຖານ
ແລະຮັບຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມເພື່ອຕົວເອງ
ຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.ປະມານ
559–545ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງທີ່ຮກັແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກ
ທ່ານໄຕ່ຕອງຢູ່ໃນໃຈແລ້ວກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່
ພວກທ່ານຄວນເຮດັຫລັງຈາກເຂົ້າໄປໃນ
ທາງນັ້ນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດໃດພວກທ່ານ
ຈຶ່ງໄຕ່ຕອງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຢູ່ໃນໃຈອີກ?
2ພວກທ່ານຈ�ໄດ້ບໍ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າຫລັງຈາກຮັບ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລ້ວພວກທ່ານ
ຈະເວົ້າດ້ວຍລີ້ນຂອງທູດ?ແລະບັດນີ້,
ພວກທ່ານຈະເວົ້າດ້ວຍລີ້ນຂອງທູດໄດ້
ແນວໃດນອກຈາກຈະເປັນໄປໂດຍພຣະ
ວນິຍານບລິໍສຸດ?
3ເຫລົ່າທູດກ່າວໂດຍອ�ນາດຂອງ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;ດັ່ງນັ້ນພວກເພິ່ນ
ຈຶ່ງກາ່ວຖອ້ຍຄ�ຂອງພຣະຄຣດິ.ດັ່ງນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,ຈົ່ງຊື່ນ
ຊົມດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດຈະບອກ
ພວກທ່ານທຸກຢ່າງທີ່ພວກທ່ານຄວນ
ເຮດັ.

4ດັ່ງນັ້ນ,ບັດນີ້ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈມັນກໍເປັນເພາະພວກທ່ານບໍ່
ທູນຖາມແລະທັງພວກທ່ານບໍ່ເຄາະ;
ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຖືກພາມາຫາ
ຄວາມສະຫວ່າງ,ແຕ່ຕ້ອງຕາຍຢູ່ ໃນ
ຄວາມມືດ.
5ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ

ພວກທ່ານອີກວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະ
ເຂົ້າໄປໂດຍທາງນັ້ນແລະໄດ້ຮັບພຣະ
ວິນຍານບລິໍສຸດ,ພຣະອົງຈະສະແດງທກຸ
ຢ່າງທີ່ພວກທ່ານຄວນເຮັດໃຫ້ແກ່ພວກ
ທ່ານ.
6 ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ , ນີ້ ຄື ຄ�ສອນຂອງພຣະ

ຄຣິດ,ແລະຈະບໍ່ມີຄ�ສອນປະທານໃຫ້
ອີກຈົນຫລັງຈາກພຣະອົງຈະສະແດງ
ແລະປະກົດຕົວແກ່ພວກທ່ານໃນເນື້ອ
ໜັງ.ແລະເມື່ອພຣະອົງຈະປະກົດຕົວ
ໃຫ້ປະກົດແກ່ທ່ານໃນເນື້ອໜງັແລ້ວ,ສິ່ງ
ທີ່ພຣະອົງຈະກ່າວກັບພວກທ່ານ,ພວກ
ທ່ານຈົ່ງປະຕບັິດ.
7ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟເວົ້າອີກ

ບໍ່ໄດ້;ພຣະວິນຍານຢຸດການເອີ່ຍປາກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກ
ຖິ້ມໃຫ້ເປັນທຸກເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,
ແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ,ແລະຄວາມໂງ່ຈາ້
ແລະຄວາມແຂງຄໍຂອງມະນຸດ;ເພາະ
ພວກເຂົາບໍ່ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ທັງບໍ່
ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ມີໃຫ້ພວກ
ເຂົາດ້ວຍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ,ເຖິງແມ່ນ
ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງເທົ່າທີ່ຖ້ອຍຄ�ຈະແຈ່ມ
ແຈງ້ໄດ້.
8ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
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ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກ
ທ່ານຍັງໄຕ່ຕອງຢູ່ ໃນໃຈ;ແລະມັນ
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້
ເວົ້າກຽ່ວກບັເລື່ອງນີ້ກັບພວກທ່ານ.ເພາະ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະເຊື່ອຟັງພຣະວິນ
ຍານຊຶ່ງສອນມະນຸດໃຫ້ອະທິຖານ,ພວກ
ທ່ານຈະຮູ້ວ່າພວກທ່ານຕ້ອງອະທິຖານ;
ເພາະວິນຍານຊົ່ວບໍ່ ສອນມະນຸດໃຫ້
ອະທິຖານ,ແຕ່ ສອນເຂົາວ່າ ບໍ່ ຕ້ອງ
ອະທຖິານ.
9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບ

ພວກທ່ານວ່າພວກທ່ານຕ້ອງອະທິຖານ
ສະເໝີແລະບໍ່ຕ້ອງທໍ້ຖອຍ;ວ່າພວກ
ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເຮັດສິ່ງໃດທີ່ຈະຖະຫວາຍ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານອກຈາກຂັ້ນທ�ອິດ
ພວກທ່ານຕ້ອງອະທິຖານຫາພຣະບິດາ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດເສຍກ່ອນ,
ເພື່ອພຣະອົງຈະເຮດັໃຫກ້ານກະທ�ຂອງ
ພວກທ່ານສັກສິດແກ່ພວກທ່ານ,ເພື່ອ
ການກະທ�ຂອງພວກທ່ານຈະເປັນໄປ
ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກທາ່ນເອງ.

ບົດທີ33

ຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟເປັນຄວາມຈິງ—ມັນ
ເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄຣິດ—ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ໃນພຣະຄຣິດຈະເຊື່ອຖ້ອຍຄ�ຂອງນີ
ໄຟ,ຊຶ່ງຈະຢືນເປັນພະຍານຕໍ່ໜ້າບັນລັງ
ພິພາກສາ.ປະມານ559–545ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບັນທຶກ
ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ ສອນໃນບັນດາຜູ້ ຄົນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວບ້ໍ່ໄດ້;ທັງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ສາມາດບັນທຶກໄວ້ໄດ້ດີເທົ່າກັບການເວົ້າ;
ເພາະວ່າເມື່ອມີຜູ້ໃດເວົ້າໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດອ�ນາດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍ່ອມນ�ຄ�ເວົ້າໄປ
ຫາໃຈຂອງລູກຫລານມະນດຸ.
2 ແຕ່ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,  ມີ ຄົນ ເ ປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍທີ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່
ພຣະວິນຍານອັນສັກສິດຈົນພຣະອົງ
ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໃນພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງປະຖິ້ມຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢາ່ງທີ່ໄດ້
ບັນທຶກໄວ້ແລະຖືວາ່ມນັບໍ່ມີຄນຸຄ່າ.
3ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບັນທຶກເລື່ອງທີ່ຂ້າ

ພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ,້ແລະຂ້າພະເຈົ້າຖືວາ່
ມັນມີຄຸນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫລວງ,ແລະໂດຍ
ສະເພາະຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານຢູ່ຕະຫລອດເວລາ
ເພື່ອພວກເຂົາໃນເວລາກາງເວັນ,ແລະ
ຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ໝອນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າປຽກໃນເວລາກາງຄືນເພາະ
ພວກເຂົາ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສັດທາ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູວ້າ່,ພຣະອົງຈະໄດ້ຍິນ
ສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
4ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຈະອຸທິດຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ. ແລະຂໍ້ຄວາມທີ່ ຂ້າພະ
ເຈົ້າບັນທຶກໄວ້ດ້ວຍຄວາມອ່ອນແອຈະ
ຖືກເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເພື່ອພວກເຂົາ;
ເພາະມັນຈະຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ
ຄວາມດີ;ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້
ເລື່ອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
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ມນັກ່າວເຖງິພຣະເຢຊູແລະຊກັຊວນໃຫ້
ພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະອົງແລະອົດທົນ
ຈົນເຖິງທີ່ສດຸຊຶ່ງມນັຄືຊວີດິນິລັນດອນ.
5ແລະມັນໄດ້ກາ່ວຮນຸແຮງຕຕິຽນບາບ,

ຕາມຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງຄວາມຈິງ;
ດັ່ງນັ້ນ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະກຽດຊັງຂໍ້ຄວາມທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າບນັທຶກໄວ້ນອກຈາກພວກເຂາົ
ຈະເປັນຂອງວິນຍານຂອງມານ.
6ຂ້າພະເຈົ້າປາບປື້ມໃນຄວາມແຈ່ມ

ແຈ້ງ;ຂ້າພະເຈົ້າປາບປື້ມໃນຄວາມຈິງ;
ຂ້າພະເຈົ້າປາບປື້ມໃນພຣະເຢຊູຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ຈິດວິນ
ຍານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຈາກນະລົກ.
7ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໃຈບຸນຕໍ່ຜູ້ ຄົນ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະສັດທາອັນແຮງ
ກ້າໃນພຣະຄຣິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບ
ຈິດວິນຍານຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ມີມົນທິນທີ່
ບັນລັງພພິາກສາຂອງພຣະອົງ.
8ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໃຈບຸນຕໍ່ຊາວ

ຢິວ—ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າຊາວຢິວເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງຜູ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ໜີຈາກມາ.
9ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີ ຄວາມໃຈບຸນ

ຕໍ່ ຄົນ ຕ່າງ ຊາດນ�ອີກ. ແຕ່ ຈົ່ ງ ເບິ່ງ ,
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງໃນຄົນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາບໍ່ປອງດອງກັບພຣະຄຣິດ,
ແລະເຂົ້າໄປໃນປະຕູທີ່ແຄບແລະເດີນ
ໄປໃນທາງທີ່ຄບັຊຶ່ງນ�ໄປສູ່ຊວີດິ,ແລະ
ດ�ເນີນຕໍ່ໄປໃນທາງນັ້ນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ຂອງວັນເວລາແຫງ່ການທົດລອງ.
10ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າກັບຊາວຢິວນ�ອີກ,ແລະ
ພວກທ່ານທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ

ໂລກ,ຈົ່ງຟັງຂໍ້ຄວາມນີ້ແລະເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດ;ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່
ເຊື່ອໃນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ກໍຈົ່ງໃຫ້ເຊື່ອໃນ
ພຣະຄຣິດ.ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະ
ເຊື່ອໃນພຣະຄຣດິພວກທາ່ນຈະເຊື່ອໃນ
ຂໍ້ຄວາມນີ້,ເພາະມັນເປັນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຄຣດິ,ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະມັນສອນຄົນທັງປວງ
ວາ່ພວກເຂົາຄວນເຮດັຄວາມດີ.
11ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານຕັດສິນ

ວ່າມັນບໍ່ເປັນພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ—
ເພາະພຣະຄຣິດຈະສະແດງແກ່ພວກ
ທ່ານໃນວັນສຸດທ້າຍດ້ວຍອ�ນາດແລະ
ລັດສະໝີພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ວ່າມັນເປັນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ;ແລະພວກທ່ານ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າຈະປະເຊີນໜາ້ກັນຢູ່ບ່ອນ
ພິພາກສາຂອງພຣະອົງ;ແລະພວກທ່ານ
ຈະຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບບັນຊາຈາກ
ພຣະອົງໃຫ້ບັນທຶກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເຖິງ
ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າອ່ອນແອ.
12ແລະຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານຕໍ່ພຣະ

ບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດວ່າ
ຫລາຍຄົນພວກເຮົາຖ້າຫາກບໍ່ ແມ່ນ
ໝົດທຸກຄົນຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມລອດໃນ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງໃນວັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະສຸດທ້າຍນັ້ນເທີ້ນ.
13ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຄົນທັງປວງທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ,ແລະທ່ານທັງຫລາຍ
ທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານຄືສຽງຂອງຄົນທີ່ຮ້ອງ
ອອກມາຈາກພື້ນດິນ:ລາກ່ອນຈົນກວ່າ
ວນັອນັຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນຈະມາເຖິງ.

2ນີໄຟ33:5–13153
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2ນີໄຟ33:14–ຢາໂຄບ1:4 154

   

ໜງັສືຢາໂຄບ

ນ້ອງຊາຍຂອງນີໄຟ

ຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນສັ່ງສອນພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ.ເພິ່ນເຮັດໃຫ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຊຶ່ງພະຍາຍາມໂຄ່ນ
ລົ້ມຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດຍອມຈ�ນົນ.ຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງ
ຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟ.

ບົດທີ1

ຢາໂຄບແລະໂຢເຊັບພະຍາຍາມຊັກ
ຊວນຄົນທັງປວງໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງ—ນີໄຟເສຍຊີວິດ—ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນບັນດາຊາວນີ
ໄຟ.ປະມານ544–421ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫ້າສິບຫ້າປີຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່
ເວລາທີ່ລີໄຮໄດ້ໜີຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ;
ສະນັ້ນ,ນີໄຟໃຫ້ບັນຍັດໄວ້ກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາໂຄບກ່ຽວກັບແຜ່ນຈາລຶກນ້ອຍ
ຊຶ່ງໃນແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນມີເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ບັນທຶກໄວ້.
2ແລະນີ ໄຟໃຫ້ ບັນຍັດກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າຢາໂຄບວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄວນບັນທຶກ
ອີກສອງສາມເລື່ອງໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນມີ
ຄຸນຄ່າທີ່ ສຸດ; ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ ຄວນ
ແຕະຕ້ອງນອກຈາກພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວ
ກັບປະຫວັດສາດຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊຶ່ງມີ
ຊື່ວາ່ຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟ.
3ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າປະຫວັດສາດ

ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຄວນບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກອີກຊຸດໜຶ່ງຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຮກັສາແຜ່ນຈາລກຶເຫລົ່າ
ນີ້ ແລະມອບໃຫ້ແກ່ລູກຫລານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກ
ລຸ້ນໜຶ່ງ.
4ແລະຖ້າຫາກມີການສັ່ງສອນອັນ

ສັກສິດຫລືການເປີດເຜີຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່

14 ແລະ  ຕໍ່ ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ຍອມຮັບ ພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະບໍ່
ນັບຖືຖ້ອຍຄ�ຂອງຊາວຢິວ,ແລະຄ�
ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ,ແລະກັບ
ຖ້ອຍຄ�ຊຶ່ງຈະອອກຈາກປາກຂອງລູກ
ແກະຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຂໍກ່າວອ�ລາອັນເປັນນິດກັບທ່ານ,

ເພາະຂໍ້ຄວາມນີ້ຈະກ່າວໂທດທ່ານໃນ
ວັນສຸດທ້າຍ.
15ເພາະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຜະນຶກໄວ້ເທິງ

ແຜ່ນດິນໂລກ,ຈະຖືກນ�ມາຟ້ອງທ່ານ
ທີ່ບ່ອນພິພາກສາ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນີ້,ແລະຂາ້ພະ
ເຈົ້າຕ້ອງເຊື່ອຟງັ.ອາແມນ.
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ຫລືການທ�ນາຍ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ
ບັນທຶກຫົວຂໍ້ເລື່ອງໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ເຫລົ່ານີ້,ແລະແຕະຕ້ອງມັນໃຫ້ຫລາຍ
ເທົ່າທີ່ຈະເຮດັໄດ້,ເພື່ອເຫນັແກ່ພຣະຄຣດິ
ແລະເພື່ອເຫັນແກ່ຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮາົ.
5ເພາະເປັນຍ້ອນສັດທາແລະຄວາມ

ກັງວົນອັນໃຫຍ່ຫລວງ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງ
ຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກແທ້ໆແກ່ພວກ
ເຮົາກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ,ວ່າສິ່ງ
ໃດຈະເກີດຂຶ້ນກບັພວກເຂາົ.
6ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ

ຫລາຍຢ່າງອີກ,ແລະມີວິນຍານແຫ່ງ
ການທ�ນາຍຫລາຍຢ່າງ;ສະນັ້ນພວກ
ເຮົາຈຶ່ງຮູ້ຈັກເລື່ອງຂອງພຣະຄຣິດແລະ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງທີ່ຈະມາເຖິງ.
7ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງອອກແຮງງານ

ຢ່າງພາກພຽນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງພວກ
ເຮົາ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຊັກຊວນ
ພວກເຂົາໃຫ້ມາຫາພຣະຄຣິດ,ແລະມີ
ສ່ວນຮັບພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ
ທີ່ພັກຂອງພຣະອົງຍົກເວັ້ນແຕ່ພຣະ
ອົງປະຕິຍານໃນພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ອົງວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໄປດັ່ງເຊັ່ນ
ພຣະອົງໄດ້ຄຸ່ນເຄືອງໃນວັນແຫ່ງການ
ທົດລອງຂອງລູກຫລານອິດສະຣາເອນ
ຂະນະທີ່ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
8ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາປາຖະໜາຕໍ່ພຣະ

ເຈົ້າວ່າພວກເຮາົຈະຊກັຊວນຄົນທັງປວງ
ບໍ່ໃຫ້ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າທີ່ຈະກໍ່ກວນ
ພຣະອົງໃຫ້ພິໂລດ,ແຕ່ເພື່ອຄົນທັງປວງ
ຈະເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະເຫັນແກ່

ການສິ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະອົງແລະທົນ
ຮັບເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງແລະ
ຍອມຮັບເອົາຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າ
ຂອງໂລກ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບ
ຈຶ່ງ ຖື ວ່າ  ມັນເປັນ ໜ້າ ທີ່ ຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ຈະເຮດັຕາມບນັຍັດຂອງນີໄຟອ້າຍ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
9ບັດນີ້ນີໄຟໄດ້ເຖົ້າແກ່ລົງ,ແລະເພິ່ນ

ເຫັນວ່າ ເພິ່ນຈະຕາຍໄປໃນໄວໆນີ້ ;
ສະນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງເຈມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໃຫ້ເປັນ
ກະສດັຄົນຕໍ່ໄປແລະປກົຄອງຜູຄົ້ນຂອງ
ເພິ່ນຕາມການສບືຄອງລາຊາບນັລັງຂອງ
ກະສດັ.
10ຜູ້ຄົນມີຄວາມຮັກແພງຕໍ່ນີໄຟຢ່າງ

ເຫລືອລົ້ນ,ເພາະເພິ່ນເປັນຜູ້ປົກປັກ
ຮັກສາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍ
ທີ່ປັດປ່າຍດາບຂອງລາບານເພື່ອປ້ອງ
ກັນພວກເຂົາ,ແລະໂດຍການອອກແຮງ
ງານຕະຫລອດວັນເວລາຂອງເພິ່ນເພື່ອ
ຄວາມຜາສຸກຂອງພວກເຂົາ—
11ສະນັ້ນ,ຜູ້ຄົນຈຶ່ງປາຖະໜາຈະເກບັ

ກ�ຊື່ຂອງເພິ່ນໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈ�.ແລະ
ຜູ້ໃດທີ່ຈະຂຶ້ນປົກຄອງແທນເພິ່ນ,ຜູ້ຄົນ
ກໍຈະເອີ້ນວ່ານີໄຟທີສອງ,ນີໄຟທີສາມ,
ແລະຕໍໆ່ ກັນໄປຕາມການສືບຄອງລາຊາ
ບັນລັງຂອງກະສັດ;ແລະຜູ້ຄົນເອີ້ນ
ກະສັດວ່າແນວນີ້ເຖິງວ່າຈະມີຊື່ອັນອື່ນ
ກໍຕາມ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟໄດ້ສິ້ນຊວີດິ.
13ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຊາວເລມັນກໍ

ເປັນຊາວນີໄຟ;ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ,ພວກ
ເຂົາຍັງຖືກເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟ,ຊາວຢາ
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ໂຄບ,ຊາວໂຢເຊັບ,ຊາວໂຊລ�,ຊາວ
ເລມນັ,ຊາວເລມູເອນ,ແລະຊາວອິດຊະ
ມາເອນ.
14ແຕ່ວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈະບໍ່ແບ່ງ

ແຍກພວກເຂົາຕາມຊື່ເຫລົ່ານີ້,ແຕ່ຂາ້ພະ
ເຈົ້າຈະເອີ້ນພວກທີ່ພະຍາຍາມປອງຮາ້ຍ
ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟວ່າຊາວເລມນັ,ສ່ວນຄົນ
ທີ່ເປັນເພື່ອນມດິກັບນີໄຟ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟ,ຫລືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ຕາມການສືບຄອງລາຊາບັນລັງຂອງ
ກະສດັ.
15ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄື  ຜູ້ ຄົນຂອງນີໄຟພາຍໃຕ້ການ
ປົກຄອງຂອງກະສັດອົງທີສອງເລີ່ມມີໃຈ
ແຂງກະດ້າງ,ແລະຍອມຕົນເຮັດຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍບາງຢ່າງເໝືອນກັນກັບດາວິດ
ໃນສະໄໝກ່ອນທີ່ຢາກມີມະເຫສີແລະ
ນາງສະໜົມຫລາຍຄົນ,ແລະໂຊໂລ
ໂມນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນກໍເໝອືນກັນ.
16ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນສະ

ແຫວງຫາຄ�ແລະເງິນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນເພີ້ຝັນດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງຕົວ.
17ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈຶ່ງໃຫ້

ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກເຂົາໃນຂະນະ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສອນເຂົາໃນພຣະວິຫານ,
ໂດຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບວຽກງານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ.
18ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບແລະ

ໂຢເຊັບນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍມືຂອງນີໄຟໃຫ້ເປັນປະ
ໂລຫດິແລະຜູ້ສອນຜູ້ຄນົພວກນີ້.
19ແລະພວກເຮົາໄດ້ກະທ�ໜ້າທີ່

ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຫລ້ອນແກ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ພວກເຮາົຕ້ອງມີຄວາມຮບັຜິດຊອບ
ຮັບເອົາບາບຂອງຜູ້ຄົນໄວ້ເທິງຫົວຂອງ
ພວກເຮົາເອງຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ ພວກເຂົາ
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນຢ່າງເຕັມທີ່;ດັ່ງນັ້ນ
ໂດຍການອອກແຮງງານດ້ວຍກ�ລັງ
ຂອງພວກເຮົາເລືອດຂອງພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ມາເປື້ອນອາພອນຂອງພວກເຮົາ;ຖ້າ
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເລືອດຂອງພວກເຂົາຈະເປິະ
ເປື້ອນອາພອນຂອງພວກເຮົາ,ແລະຈະ
ເຫັນວ່າພວກເຮົາບໍ່ປາດສະຈາກມົນທິນ
ໃນວນັສຸດທ້າຍ.

ບົດທີ2

ຢາໂຄບກ່າວໂທດການໄຝ່ຝັນຄວາມ
ຮັ່ງມີ,ຄວາມທະນົງຕົວ,ແລະຄວາມມີ
ຈິດໃຈລາມົກ—ມະນຸດຄວນສະແຫວງ
ຫາຄວາມຮັ່ງມີເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອເພື່ອນ
ມະນຸດ—ຢາໂຄບກ່າວໂຈມຕີໃນການ
ມີເມຍຫລາຍຄົນ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊື່ນ
ຊົມໃນພົມມະຈັນຂອງຜູ້ຍິງ.ປະມານ
544–421ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງຢາໂຄບນ້ອງຊາຍ
ຂອງນີ ໄຟໄດ້ ເວົ້າ ກັບຜູ້ ຄົນ ຂອງນີ
ໄຟຫລັງຈາກນີໄຟໄດ້ສິ້ນຊວີດິໄປແລ້ວ:
2ບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຕາມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່ພາຍໃຕ້
ພຣະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະກະທ�ໜ້າທີ່
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຫລ້ອນດ້ວຍສະຕິ
ປັນຍາ,ແລະເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະກ�ຈັດ
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ບາບຂອງພວກທ່ານອອກຈາກອາພອນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຶ້ນມາ
ພຣະວິຫານໃນມື້ນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ປະກາດ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພວກທາ່ນ.
3ແລະຕົວພວກທ່ານເອງຮູ້ຈັກແລ້ວ

ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງພາກພຽນຕາມທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ;ແຕ່
ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຖ່ວງດຶງດ້ວຍຄວາມປາ
ຖະໜາແລະຄວາມກະວນົກະວາຍເພື່ອ
ຄວາມຜາສຸກຂອງຈດິວນິຍານຂອງພວກ
ທ່ານຍິ່ງກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມີມາກ່ອນ.
4ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈົນມາເຖິງບັດນີ້ພວກ

ທາ່ນໄດ້ເຊື່ອຟງັພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບພວກ
ທ່ານ.
5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານຈົ່ງເຊື່ອຟັງ

ຂ້າພະເຈົ້າແລະຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວາ່ໂດຍຄວາມ
ຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະຜູ້ສ້າງສະຫວັນ
ແລະແຜ່ນດິນໂລກຜູ້ ມີ ອ�ນາດທັງ
ປວງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກພວກທ່ານໄວ້
ກ່ຽວກັບຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກທ່ານ
ວ່າ,ພວກທ່ານເລີ່ມຕົ້ນອອກແຮງງານ
ໃນບາບ,ເບິ່ງແລ້ວບາບນັ້ນເປັນໜາ້ກຽດ
ຊັງທີ່ສຸດສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປນັໜາ້ກຽດຊງັທີ່ສຸດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
6ແທ້ຈງິແລວ້,ມັນເຮດັໃຫ້ຈດິວນິຍານ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າແລະເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າກົ້ມໜາ້ຢູ່ດ້ວຍຄວາມອບັອາຍ
ຕໍ່ໜ້າທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ແກ່ພວກທາ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍຂອງໃຈພວກທາ່ນ.

7ແລະມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂສກ
ເສົ້າອີກທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄ�ເວົ້າຮຸນແຮງ
ນ�ພວກທ່ານຢູ່ຕໍ່ໜ້າເມຍຂອງພວກ
ທ່ານແລະລູກຂອງພວກທ່ານຜູ້ຊຶ່ງ
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາຫລາຍຄົນ
ອ່ອນນ້ອມແລະບລໍສຸິດແລະລະມນຸລະ
ໄມຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນສິ່ງ
ທີ່ພໍພຣະໄທຕໍ່ພຣະເຈົ້າ;
8ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຂົາ

ຂຶ້ນມາບ່ອນນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ຍິນພຣະຄ�
ທີ່ໜ້າພໍໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງປິ່ນປົວ
ຈດິວນິຍານທີ່ຖກືບາດເຈບັ.
9ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງເປັນພາລະແບກຫາບ

ຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າຖືກບັງຄບັເພາະພຣະບັນຍດັອນັເຄັ່ງ
ຄັດຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບມາຈາກພຣະ
ເຈົ້າໃຫ້ຕັກເຕືອນພວກທາ່ນຕາມຄວາມ
ຜິດຂອງພວກທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ບາດ
ແຜຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບກວ້າງອອກ
ແທນທີ່ຈະປອບໂຍນແລະປິ່ນປົວບາດ
ແຜໃຫ້ພວກເຂົາ;ແລະຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບນັ້ນ,ແທນທີ່ຈະຊື່ນຊົມຢູ່ດ້ວຍ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໜ້າພໍໃຈກໍມີ
ດາບສອງຄົມມາວາງໄວ້ເພື່ອສຽບແທງ
ຈດິວນິຍານຂອງພວກເຂົາແລະເຮດັໃຫ້
ຈິດໃຈອັນອ່ອນນ້ອມຂອງພວກເຂົາໄດ້
ຮບັບາດເຈບັ.
10ແຕ່ທັງທີ່ເປັນວຽກງານໜັກຢ່າງ

ໃຫຍ່ຫລວງ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອງເຮັດຕາມ
ຄ�ສັ່ງອັນເຄັ່ງຄັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ບອກພວກທ່ານໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງ

ຢາໂຄບ2:3–10157
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ພວກທ່ານຕໍ່ໜ້າຄົນທີ່ມີໃຈທີ່ບໍລິສຸດ,
ແລະຄົນທີ່ມີໃຈທີ່ຊອກຊ�ພາຍໃຕ້ການ
ເຫລືອດພຣະເນດອັນແຫລມຄົມຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊງົລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່.
11ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າກັບ

ພວກທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງແຈ່ມແຈ້ງແຫ່ງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທູນຖາມພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ,ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ຢາ
ໂຄບເຈົ້າຈົ່ງໄປຍັງພຣະວິຫານໃນມື້ອື່ນ
ນີ້,ແລະປະກາດພຣະຄ�ຊຶ່ງເຮົາຈະ
ມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ກ່າວຕໍ່
ຜູ້ຄນົພວກນີ້.
12ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ນີ້ແມ່ນພຣະຄ�ຊຶ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະປະກາດແກ່ພວກທ່ານ,ຊຶ່ງພວກ
ທ່ານຫລາຍຄົນກ�ລັງຄົ້ນຫາຄ�,ແລະ
ເງິນ,ແລະວັດຖຸ ນາໆຊະນິດ,ຊຶ່ງມີ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນທົ່ວແຜ່ນດິນ,  ອັນເປັນ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງ ຄ�ສັນຍາສ�ລັບພວກ
ທ່ານແລະລູກຫລານຂອງພວກທາ່ນ.
13ແລະພຣະຫັດແຫ່ງອາລັກຂາໄດ້

ຍິ້ມຢູ່ ເທິງພວກທ່ານຢ່າງພໍໃຈທີ່ສຸດ,
ຈົນວ່າພວກທ່ານໄດ້ຂອງມີຄ່າຫລວງ
ຫລາຍ;ແລະເພາະວ່າບາງຄົນໃນ
ບັນດາພວກທ່ານໄດ້ຮັບຫລາຍກວ່າ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານແລ້ວພວກທ່ານ
ຈຶ່ງຄິດລະເມີເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງ
ໃຈຫລາຍແລະເຮັດຄໍແຂງແລະອວດ
ອ້າງຍ້ອນວ່າເຄື່ອງນຸ່ງລາຄາແພງຂອງ
ພວກທ່ານ,ແລະໄດ້ຂົ່ມເຫງັພີ່ນ້ອງຂອງ

ພວກທ່ານເພາະພວກທ່ານຄິດວ່າພວກ
ທ່ານດີກວາ່ພວກເຂົາ.
14ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ພວກທ່ານຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຮັບຮອງສິ່ງ
ນີ້ເພື່ອພວກທ່ານບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວວ່າ,ບໍ່ເລີຍ.ແຕ່ພຣະອົງຈະ
ກ່າວໂທດພວກທ່ານ,ແລະຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານຍັງສືບຕໍ່ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຢູ່
ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງມາ
ສູ່ພວກທ່ານຢ່າງວອ່ງໄວ.
15ໂອ້ຂໍໃຫ້ພຣະອົງສະແດງແກ່ພວກ

ທ່ານວາ່ພຣະອງົສາມາດສຽບແທງພວກ
ທ່ານໄດ້ແລະໂດຍການເຫລືອດສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະອງົຂາ້ງດຽວພຣະອົງ
ກໍລງົທນັພວກທາ່ນໃຫ້ເປັນຝຸນ່ໄດ້!
16ໂອ້ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງເອົາພວກທາ່ນ

ອອກຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ກຽດຊັງອັນນີ້ເຖີດແລະຂໍໃຫ້ພວກທ່ານ
ຈົ່ງຟັງຄ�ສັ່ງຂອງພຣະອົງແລະຢ່າໄດ້
ໃຫ້ຄວາມທະນົງໃຈອັນນີ້ມາທ�ລາຍຈິດ
ວນິຍານຂອງພວກທ່ານເລີຍ!
17ຈົ່ງຄິດວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານກໍ

ເໝືອນກັນກັບຕົວຂອງພວກທ່ານເອງ,
ແລະຄຸ້ນເຄີຍກັບທຸກຄົນແລະແຈກ
ຢາຍຊັບສິນຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອພວກ
ເຂາົຈະໄດ້ຮັ່ງມີເໝອືນດັ່ງພວກທ່ານ.
18ແຕ່ວ່າກ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະຊອກ

ຫາຄວາມຮັ່ງມີນັ້ນ,ພວກທ່ານຄວນຊອກ
ຫາອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນ.
19ແລະຫລັງຈາກພວກທ່ານໄດ້ຮັບ

ຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຣິດແລ້ວພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັ່ງມີ,ຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານສະແຫວງຫາມັນ,ແລະພວກ
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ທ່ານຊອກຫາມັນດ້ວຍເຈດຕະນາເພື່ອ
ສ້າງຄວາມດີ—ເພື່ອມີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້
ແກ່ຄົນທີ່ເປືອຍເປົ່າ,ແລະລ້ຽງຄົນອຶດ
ຫິວ,ແລະປົດປ່ອຍຊະເລີຍໃຫ້ເປັນອິດ
ສະລະແລະຊ່ອຍບັນເທົາທຸກໃຫ້ຄົນ
ເຈັບປ່ວຍແລະຄົນທີ່ມີທຸກ.
20ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກທ່ານແລ້ວ
ກ່ຽວກັບຄວາມທະນົງໃຈນັ້ນ;ແລະຄົນ
ໃນຈ�ນວນພວກທ່ານທີ່ເຮັດໃຫ້ເພື່ອນ
ບ້ານຂອງພວກທ່ານລ�ບາກແລະຂົ່ມ
ເຫງັພວກເຂົາເພາະຄວາມອວດດີໃນໃຈ
ຂອງພວກທ່ານ,ດ້ວຍສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະ
ທານໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ,ແລ້ວພວກທ່ານ
ຈະເວົ້າວ່າແນວໃດ?
21ພວກທ່ານບໍ່ຄິດບໍວ່າເລື່ອງເຫລົ່າ

ນີ້ເປັນໜ້າກຽດຊັງສ�ລັບພຣະອົງຜູ້ສ້າງ
ເນື້ອໜັງທັງປວງ?ແລະໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະອົງແລ້ວຄົນຜູ້ ໜຶ່ງກໍມີ
ຄຸນຄ່າຊ�ກັບຄົນອີກຜູ້ໜຶ່ງ.ແລະເນື້ອ
ໜັງທັງ ໝົດນັ້ນມາຈາກຂີ້ຝຸ່ນ ; ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ສ້າງພວກເຂົາເພື່ອຈຸດມຸ້ງ
ໝາຍອັນດຽວກັນ,ວ່າພວກເຂົາຄວນ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງແລະ
ຖະຫວາຍລັດສະໝີພາບແດ່ພຣະອົງ
ຕະຫລອດໄປ.
22ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບການ

ເວົ້າກັບພວກທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມທະນົງ
ໃຈນີ້.ແລະຖ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈ�ເປັນ
ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຜິດອັນຫຍາບ
ຄາຍນີ້,ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົງປິຕິຍິນດີ
ຢ່າງຍິ່ງເພາະພວກທາ່ນ.
23ແຕ່ວ່າພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດ

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໜັກໃຈເພາະຄວາມ
ຜິດອັນຫຍາບຊ້າຂອງພວກທ່ານ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້ :
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເລີ່ມສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;
ພວກເຂົາບໍ່ ເຂົ້າໃຈພຣະຄ�ພີ , ແລະ
ພະຍາຍາມຊອກຫາຂໍ້ແກ້ຕວົໃນການທ�
ໂສເພນີ,ເພາະເລື່ອງນີ້ໄດ້ບນັທກຶໄວ້ກຽ່ວ
ກັບກະສັດດາວິດແລະໂຊໂລໂມນລູກ
ຊາຍຂອງເຂົາ.
24ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາ່ວວາ່,ຈົ່ງເບິ່ງ,

ດາວິດແລະໂຊໂລໂມນມີເມຍກັບນາງ
ສາວໃຊ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ຊຶ່ງເລື່ອງນີ້
ເປນັໜາ້ກຽດຊງັຕໍ່ໜາ້ເຮາົ.
25ສະນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວາ່,

ເຮົາພາຜູ້ຄົນພວກນີ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍອ�ນາດຂອງແຂນເຮົາ
ເອງ,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຍົກກິ່ງງ່າອັນຊອບ
ທ�ຂຶ້ນຈາກໜໍ່ແໜງຂອງໂຢເຊັບໄວ້ໃຫ້
ເຮາົ.
26ສະນັ້ນ,ເຮົາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ

ບໍ່ຍອມໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກ
ທໍລະມານເໝອືນດັ່ງຄນົໃນສະໄໝກ່ອນ.
27ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງ

ຟງັ,ແລະຈົ່ງປະຕິບັດຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າວາ່:ຈະບໍ່ມີຜູ້ຊາຍຄົນໃດ
ໃນບັນດາພວກທ່ານມີເມຍຫລາຍກວ່າ
ໜຶ່ງຄົນ;ແລະມີເມຍນອ້ຍອກີບໍ່ໄດ;້
28ເພາະເຮາົ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊື່ນ

ຊົມໃນພົມມະຈັນຂອງຜູ້ຍິງ.ແລະສ່ວນ
ການທ�ໂສເພນີນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດ
ຊງັຕໍ່ໜາ້ເຮາົ,ຈອມໂຍທາກາ່ວ.
29ສະນັ້ນ,ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະຕອ້ງຮກັສາ

ບັນຍັດຂອງເຮົາ,ຈອມໂຍທາກ່າວດັ່ງ
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ນີ້,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແຜນ່ດິນຈະຖືກສາບແຊງ່
ສ�ລບັພວກເຂົາ.
30ຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວວ່າ,ຖ້າເຮົາ

ຢາກຈະລ້ຽງດູລູກຫລານໄວ້ເພື່ອເຮົາ
ແລ້ວເຮົາຈະບັນຊາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເອງ;
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຟັງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
31ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ,
ແລະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງ
ຂອງລູກສາວຂອງຜູ້ ຄົນຂອງເຮົາໃນ
ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນ
ທົ່ວແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ຂອງຜວົຂອງພວກເຂົາ.
32ແລະຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ

ເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງລູກ
ສາວທີ່ດີຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້
ນ�ອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ
ຂຶ້ນມາເຖິງເຮົາເພື່ອຟ້ອງຜົວຂອງພວກ
ເຂາົ,ຈອມໂຍທາກ່າວ.
33ເພາະພວກເຂົາຈະບໍ່ນ�ເອົາລູກ

ສາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາໄປເປັນຊະເລີຍ
ເພາະຄວາມອ່ອນໂຍນຂອງນາງຖ້າ
ຫາກເປັນດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມ
ພວກເຂົາ ດ້ວຍການສາບແຊ່ງ ຢ່າງ
ສາຫດັ,ຈນົເຖງິການທ�ລາຍ;ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ເຮດັການໂສເພນີເໝືອນດັ່ງຄນົ
ໃນສະໄໝກ່ອນ,ຈອມໂຍທາກ່າວ.
34ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະ
ບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ໄດ້ປະທານໃຫ້ບິດາຂອງ
ພວກເຮາົລີໄຮ;ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານໄດ້ຮູ້ມາ
ແລວ້;ແລະພວກທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາສູ່ການ

ກ່າວໂທດອັນໃຫຍ່ຫລວງເພາະສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ທີ່ພວກທ່ານບໍ່ຄວນເຮດັເລຍີ.
35ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານເຮັດຄວາມ

ຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງກວ່າຊາວເລ
ມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ.ພວກທ່ານ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈອັນອ່ອນໂຍນຂອງເມຍ
ຂອງພວກທ່ານເຈັບຊ�,ແລະເຮັດໃຫ້
ລູກຫລານຂອງພວກທ່ານໝົດຄວາມ
ໝັ້ນໃຈໃນພວກທ່ານຍ້ອນຕົວຢ່າງ
ອັນຊົ່ວຮ້າຍທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດຕໍ່ໜ້າ
ພວກເຂົາ.ແລະສຽງສະອື້ນຂອງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຟ້ອງພວກທ່ານ.ແລະເພາະຄວາມ
ເຄັ່ງຄັດແຫ່ງຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມາ
ລົງທັນພວກທ່ານ,ໃຈຫລາຍດວງຈຶ່ງ
ຕາຍໂດຍການຖືກສຽບແທງເປັນແຜ
ເລິກ.

ບົດທີ3

ຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດຮັບພຣະຄ�ອັນໜ້າພໍ
ໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ—ຊາວເລມັນຊອບທ�
ກວ່າຊາວນີໄຟ—ຢາໂຄບເຕືອນຕໍ່ຕ້ານ
ການລ່ວງປະເວນີ,ກິເລດຕັນຫາ,ແລະ
ບາບທຸກຢ່າງ.ປະມານ544–421ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຈະ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານຜູ້ ທີ່ ມີ ໃຈບໍ ລິ ສຸດ.
ຈົ່ງຫວງັໃນພຣະເຈົ້າດວ້ຍຈດິໃຈໝັ້ນຄງົ,
ແລະອະທິຖານເຖິງພຣະອົງດ້ວຍສັດທາ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະພຣະອົງຈະ
ປອບໂຍນພວກທ່ານໃນຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງພວກທ່ານ,ແລະພຣະ
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ອົງຈະວິງວອນແທນພວກທ່ານ,ແລະຈະ
ສົ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ລົງມາເທິງຄົນທີ່ສະ
ແຫວງຫາຄວາມພນິາດໃຫ້ພວກທາ່ນ.
2ໂອ້ທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດ,

ຈົ່ງເງຍີໜາ້ຂຶ້ນແລະຮບັພຣະຄ�ອັນໜ້າ
ພໍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຈົ່ງຊື່ນຊົມຢູ່
ດ້ວຍຄວາມຮກັຂອງພຣະອົງ;ພວກທ່ານ
ຈະເຮັດໄດ້ຖ້າຫາກຈິດໃຈຂອງພວກ
ທ່ານແນ້ວແນ່ຕະຫລອດໄປ.
3ແຕ່ວິບັດ,ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃຈບໍລສິດຸ

ແລະທີ່ສົກກະປົກຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃນມື້ນີ້;ເພາະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່
ກັບໃຈແຜ່ນດິນຈະຖືກສາບແຊ່ງເພື່ອ
ເຫັນແກ່ພວກທ່ານ;ແລະຊາວເລມັນ
ຊຶ່ງບໍ່ສົກກະປົກເທົ່າກັບພວກທ່ານ,ແຕ່
ປານນັ້ນພວກເຂົາຍັງຖືກສາບແຊ່ງດ້ວຍ
ຄ�ສາບແຊງ່ຢ່າງສາຫດັ,ຈະຂຽ້ນຕີພວກ
ທ່ານຈົນເຖິງຄວາມພນິາດ.
4ແລະເວລາຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງ

ໄວຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈພວກ
ເຂົາຈະເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນທີ່ເປັນ
ມູນມໍລະດົກຂອງພວກທ່ານ,ແລະອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�ເອົາຄົນທີ່ຊອບທ�
ອອກຈາກບັນດາພວກທາ່ນ.
5ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງ

ພວກທ່ານ,  ຜູ້ ທີ່ ພວກທ່ານກຽດຊັ ງ
ເພາະຄວາມສົກກະປົກຂອງພວກເຂົາ
ແລະການສາບແຊ່ງຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບ
ຜິວໜງັຂອງພວກເຂົາກບັມາເປັນຜູ້ຊອບ
ທ�ກວາ່ພວກທາ່ນ;ເພາະວາ່ພວກເຂາົບໍ່
ລືມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ໄດ້ປະທານໃຫ້ບິດາຂອງພວກເຮາົວາ່—
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງມີເມຍແຕ່ຄົນດຽວເທົ່າ

ນັ້ນ,ແລະບໍ່ໃຫ້ມີເມຍນ້ອຍແລະບໍ່ໃຫ້
ມີການທ�ໂສເພນີຢູ່ໃນບນັດາພວກເຂາົ.
6ແລະບັດນີ້,ພວກເຂົາຍຶດຖືທີ່ຈະ

ຮັກສາພຣະບັນຍັດນີ້;ສະນັ້ນຍ້ອນການ
ຍຶດຖືພຣະບັນຍັດນີ້ , ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ທ�ລາຍພວກເຂົາ,ແຕ່ພຣະອົງ
ຈະເມດຕາພວກເຂົາ;ແລະມື້ໜຶ່ງພວກ
ເຂາົຈະກາຍເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮບັພອນ.
7ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜົວຂອງພວກເຂົາຮັກເມຍ

ຂອງພວກເຂາົ,ແລະເມຍຂອງພວກເຂາົ
ກໍຮັກຜົວຂອງພວກເຂົາ;ແລະຜົວເມຍ
ກໍຮັກລູກໆ;ແລະສ່ວນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື
ແລະຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີ
ຕໍ່ພວກທ່ານກໍເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງບັນພະບລຸຸດຂອງພວກເຂົາ;ສະນັ້ນ
ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງພວກທ່ານແລ້ວ,ພວກທ່ານດີ
ກວາ່ພວກເຂາົຊ�ໃດ?
8ໂອ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,

ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈຈາກບາບ
ຂອງພວກທ່ານແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານ
ວ່າຜິວໜັງຂອງພວກເຂົາຈະຂາວກວ່າ
ຜິວໜັງຂອງພວກທ່ານ,ເມື່ອພວກທ່ານ
ຖືກນ�ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະ
ເຈົ້າພອ້ມກັນກບັພວກເຂາົ.
9ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ ພຣະ

ບັນຍັດຂໍ້ ໜຶ່ງ ຊຶ່ ງ ເ ປັນ ພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄວ້ກັບພວກທ່ານວ່າ,ຢ່າໄດ້
ໝິ່ນປະໝາດພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປເພາະ
ຄວາມດ�ຂອງຜິວໜັງຂອງພວກເຂົາ;
ພ້ອມທັງ ຢ່າ ໄ ດ້ ໝິ່ນປະໝາດເພາະ
ຄວາມສົກກະປົກຂອງພວກເຂົາ;ຈົ່ງຄ�
ນຶງເຖິງຄວາມສົກກະປົກຂອງຕົນເອງ,

ຢາໂຄບ3:2–9161
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ແລະຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າຄວາມສົກກະປົກຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນແມ່ນມາຈາກບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາ.
10ສະນັ້ນ,ພວກທ່ານຈົ່ງຄິດເຖິງລູກ

ຫລານຂອງພວກທາ່ນວາ່,ພວກທາ່ນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາໂສກເສົ້າຊ�
ໃດເພາະຕົວຢ່າງທີ່ພວກທ່ານເຮັດໄວ້
ກ່ອນພວກເຂົາ,ແລະຈົ່ງຈ�ໄວ້ອີກວ່າ
ເພາະຄວາມສົກກະປົກຂອງພວກທ່ານ,
ພວກທ່ານຈະນ�ລູກຫລານຂອງພວກ
ທ່ານໄປສູ່ຄວາມພນິາດ,ແລະບາບຂອງ
ພວກເຂົາຈະກອງຢູ່ຫົວຂອງພວກທ່ານ
ໃນວັນສຸດທ້າຍ.
11ໂອ້ພີ່ນອ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອຍີ,ຈົ່ງ

ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖີດ;ຈົ່ງ
ປຸກຄວາມສາມາດຂອງຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກທ່ານໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນ;ຈົ່ງສັ່ນຕົວຂອງ
ພວກທ່ານເພື່ອພວກທາ່ນຈະໄດ້ຕື່ນຈາກ
ການນອນຫລັບແຫ່ງຄວາມຕາຍ,ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຕົວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມ
ເຈັບປວດແຫ່ງນະລົກເພື່ອພວກທ່ານ
ຈະບໍ່ກັບມາເປັນບໍລິວານຂອງມານທີ່
ຖືກເຂົ້າໄປໃນທະເລໄຟແລະມາດຊຶ່ງ
ເປນັຄວາມຕາຍເທື່ອທີສອງ.
12ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບໄດ້

ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຫລາຍເລື່ອງ,
ໂດຍຕັກເຕືອນພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ລ່ວງປະ
ເວນີແລະກິເລດຕັນຫາແລະບາບ
ທຸກຢ່າງ,ໂດຍໄດ້ບອກພວກເຂົາເຖິງ
ຜົນສະທ້ອນອັນເປັນຕາຢ້ານທີ່ຈະເກີດ
ຂຶ້ນຈາກມນັ.
13ແລະຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກໄວ້ພຽງ

ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປະຕິບັດຕົວຈິງ

ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຊຶ່ງໃນຕອນນີ້ກ�ລັງ
ເລີ່ມຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຊຶ່ງບໍ່ ສາມາດ
ບັນທກຶໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກນີ້;ແຕ່ວາ່ການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຫລາຍຢ່າງ,ແລະເລື່ອງ
ສົງຄາມຂອງພວກເຂາົ,ແລະເລື່ອງການ
ຄັດແຍ້ງຂອງພວກເຂາົ,ແລະເລື່ອງການ
ສືບຄອງລາຊາບັນລັງຂອງກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ອີກເຫລັ້ມໜຶ່ງຊຶ່ງໃຫຍ່ກວາ່ນີ້.
14ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເອີ້ນ

ວ່າແຜ່ນຈາລຶກຂອງຢາໂຄບ,ແລະມັນ
ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍມືຂອງນີໄຟ.ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈບົການເວົ້າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້.

ບົດທີ4

ສາດສະດາທຸກ ຄົນນະມັດສະການ
ພຣະບິດາ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດ—ການຖະຫວາຍອີ ຊາກຂອງ
ອັບຣາຮາມເປັນລັກສະນະດຽວກັນກັບ
ພຣະເຈົ້າຖະຫວາຍພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື
ກ�ເນີດຂອງພຣະອົງ—ມະນຸດຕ້ອງທ�
ຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານ
ການຊົດໃຊ້—ຊາວຢິວຈະປະຕິເສດ
ຮາກຖານຫີນ.ປະມານ544–421ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບຊຶ່ງໄດ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດຫລາຍຢ່າງ ຕໍ່ ຜູ້ ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍຄ�ເວົ້າ,(ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໄວ້
ໝົດນອກຈາກພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ
ເພາະວ່າການຄວັດຕົວໜັງສືໄວ້ໃນແຜ່ນ
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ຈາລຶກນັ້ນແມ່ນຍາກຫລາຍ)ແລະພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນຕ້ອງຍງັຢູ;່
2ແຕ່ເລື່ອງຫຍັງກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາ

ບັນທຶກໄວ້ໃນສິ່ງອື່ນຈະຕ້ອງຕົກເຮ່ຍ
ແລະລຶບເລືອນໄປນອກຈາກຈະບັນທຶກ
ໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ພວກ
ເຮົາສາມາດບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກພຽງເລັກໜ້ອຍເພື່ອຈະໃຫ້ຄວາມ
ຮູ້ເລັກໜ້ອຍແກ່ລູກຫລານແລະພີ່ນ້ອງ
ທີ່ຮັກແພງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພວກ
ເຮົາ,ຫລືກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ—
3ບັດນີ້ພວກເຮົາປິຕິຍິນດີໃນເລື່ອງ

ນີ້;ແລະພວກເຮົາອອກແຮງງານຢ່າງ
ພາກພຽນທີ່ຈະຄວັດຂໍ້ຄວາມນີ້ໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກໂດຍຫວັງວ່າພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກ
ແພງແລະພວກເຮົາແລະລູກຫລານ
ຂອງພວກເຮົາຈະຮັບມັນດ້ວຍໃຈທີ່
ຮູ້ບຸນຄຸນ,ແລະອ່ານເພື່ອຮຽນຮູ້ດ້ວຍ
ຄວາມສຸກແລະບໍ່ແມ່ນດ້ວຍຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ແລະບໍ່ແມ່ນດ້ວຍ
ຄວາມໝິ່ນປະໝາດບິດາມານດາຜູ້ທ�
ອິດຂອງພວກເຮາົ.
4ເພາະເພື່ອເຈດຕະນານີ້ພວກເຮາົຈຶ່ງ

ໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອພວກລກູ
ຫລານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກພຣະ
ຄຣິດມາກ່ອນ;ແລະພວກເຮົາມີຄວາມ
ຫວັງໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງມາ
ໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍປີແລ້ວກ່ອນທີ່ພຣະອົງ
ຈະສະເດັດມາແລະບໍ່ມີແຕ່ພວກເຮົາ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄວາມຫວັງໃນລດັສະໝີພາບ
ຂອງພຣະອົງ,ແຕ່ສາດສະດາຜູ້ສັກສິດ

ທັງຫລາຍຊຶ່ງຢູ່ ມາກ່ອນພວກເຮົາກໍມີ
ຄວາມຫວງັເຊັ່ນດຽວກັນ.
5ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນເຊື່ອໃນພຣະຄຣດິ

ແລະນະມັດສະການພຣະບິດາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງແລະພວກເຮົາກໍ
ນະມັດສະການພຣະບິດາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນ;ແລະເພື່ອເຈດ
ຕະນານີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງຮັກສາກົດຂອງ
ໂມເຊໂດຍມຸ້ງຫວັງໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຮົາໄປຫາພຣະອົງ,ແລະດ້ວຍ
ເຫດນີ້ກດົຈຶ່ງຖືກຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ສັກສິດສ�ລັບ
ພວກເຮົາເພື່ອຄວາມຊອບທ�ຄືກັນກັບ
ອັບຣາຮາມຢູ່ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານທີ່
ເຊື່ອຟັງພຣະບນັຊາຂອງພຣະເຈົ້າຈນົວາ່
ໄດ້ຖະຫວາຍອີຊາກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ
ແດ່ພຣະອົງຊຶ່ງເປັນລັກສະນະດຽວ
ກັນກັບພຣະເຈົ້າຖະຫວາຍພຣະບຸດອົງ
ດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງພຣະອົງ.
6ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາຄົ້ນຫາການຂຽນ

ຂອງສາດສະດາ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ການເປີດເຜີຍຫລາຍເລື່ອງແລະວິນ
ຍານແຫງ່ການທ�ນາຍ;ແລະມີພະຍານ
ທັງໝົດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມ
ຫວັງ,ແລະມີສັດທາຢ່າງບໍ່ສະທາ້ນຫວັ່ນ
ໄຫວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາສາມາດ
ບັງຄັບບັນຊາໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ແທ້ໆຈົນວ່າຕົ້ນໄມ້ທຸກຕົ້ນ,ຫລື
ພູເຂົາ,ຫລືຄື້ນໃນທະເລກໍເຊື່ອຟງັເຮາົ.
7ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ
ຄວາມອ່ອນແອຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະຮູ້ ວ່າເປັນຍ້ອນພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະອົງແລະຄວາມເມດຕາກະ

ຢາໂຄບ4:2–7163
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ລຸນາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ລູກ
ຫລານມະນຸດ,ພວກເຮົາຈຶ່ງມີອ�ນາດ
ເຮດັສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ.້
8ຈົ່ງເບິ່ງ,ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜາ້ອັດສະຈນັ.ຄວາມ
ລຶກລັບຂອງພຣະອົງບໍ່ສາມາດຢັ່ງເຖິງ
ໄດ;້ແລະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຄົນຈະພບົເຫັນ
ເສັ້ນທາງຂອງພຣະອົງທັງໝົດ.ແລະບໍ່
ມີຜູ້ໃດຈະຮູ້ຈັກເສັ້ນທາງຂອງພຣະອົງ
ນອກຈາກພຣະອົງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້;
ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງເອີຍ,ຢ່າໄດ້ໝິ່ນປະໝາດ
ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ.
9ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງ

ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງມະນດຸຈຶ່ງໄດ້ມາສູ່
ແຜ່ນດິນໂລກນີ້,ແລະແຜ່ນດິນໂລກນີ້
ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອ�ນາດແຫ່ງພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງ.ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພຣະ
ເຈົ້າສາມາດຮັບສັ່ງແລະໂລກເປັນ
ຂຶ້ນມາແລະຮັບສັ່ງແລະມະນຸດຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນມາ,ໂອ້ແລ້ວເປັນຫຍັງພຣະອົງ
ຈະບໍ່ສາມາດບັນຊາແຜ່ນດິນໂລກ,ຫລື
ວຽກງານແຫ່ງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ
ເໜືອຜືນແຜ່ນດິນນີ້ໄດ້ຕາມພຣະປະສົງ
ແລະຄວາມພໍພຣະໄທຂອງພຣະອງົ?
10ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງເອີຍ,ຢ່າໄດ້ພະຍາ

ຍາມແນະນ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແຕ່ໃຫ້ຮັບ
ເອົາຄ�ແນະນ�ຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະ
ອົງ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຕົວຂອງພວກທ່ານກໍ
ຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພຣະອົງໄດ້ແນະນ�ດ້ວຍ
ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດແລະດ້ວຍ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ແລະດ້ວຍຄວາມເມດ
ຕາຕໍ່ວຽກງານທັງໝດົຂອງພຣະອົງ.
11ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງເອີຍ,

ຈົ່ງຄືນດີກັບພຣະອົງທາງການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະຄຣິດພຣະບຸດອົງ ດຽວທີ່
ຖື ກ�ເນີດຂອງພຣະອົງ,ແລະພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຄືນຊີວິດໂດຍ
ອ�ນາດຂອງການຟື້ນຄືນຊີວິດຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ພຣະຄຣິດ,ແລະຖືກນ�ມາເປັນຜົນທ�
ອິດຂອງພຣະຄຣິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ໂດຍມີ
ສັດທາ,ແລະໄດ້ຮັບຄວາມຄວາມຫວັງ
ດີແຫ່ງລັດສະໝີພາບໃນພຣະອົງກ່ອນທີ່
ພຣະອົງຈະສະແດງພຣະອົງໃຫ້ປະຈັກ
ໃນເນື້ອໜງັ.
12ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງເອີຍ,

ຢ່າໄດ້ແປກໃຈເລີຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ເລື່ອງນີ້ກັບພວກທ່ານ;ເປັນຫຍັງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເວົ້າເຖິງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ແລະມີຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນກ່ຽວ
ກັບພຣະອົງດັ່ງທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການ
ຟື້ນຄນືຊວີດິແລະໂລກທີ່ຈະມາເຖິງ?
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ເອີຍ,ຜູ້ໃດທີ່ທ�ນາຍ,ໃຫ້ເຂົາທ�ນາຍ
ເຖງິຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດ;ເພາະວາ່
ພຣະວິນຍານກ່າວດ້ວຍຄວາມຈິງແລະ
ບໍ່ຕົວະ.ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງກ່າວເຖິງເລື່ອງດັ່ງທີ່
ເປັນຈິງແລະເຖິງເລື່ອງດັ່ງທີ່ຈະເປັນ
ຈິງ.ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກສະແດງ
ແກ່ພວກເຮົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເພື່ອຄວາມ
ລອດຂອງຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນພະຍານ
ໃນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ ຕາມລ�ພັງ;ເພາະ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກັບ
ສາດສະດາໃນສະໄໝກ່ອນມາແລ້ວ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວຢວິເປັນຄົນແຂງຄໍ

ແລະ ພວກເ ຂົາ ດູ ໝິ່ນປະໝາດຄ�
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ເວົ້າອັນແຈ່ມແຈ້ງແລະເຂັ່ນຂ້າສາດສະ
ດາ,ແລະສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ
ບໍ່ອາດເຂົ້າໃຈໄດ້.ສະນັ້ນເພາະຄວາມ
ຕາບອດຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງຕາບອດນັ້ນ
ມາຈາກການເບິ່ງຂ້າມເຄື່ອງໝາຍ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຈ�ຕ້ອງຕົກໄປ;ເພາະພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ເອົາຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງພຣະອົງ
ໄປຈາກພວກເຂົາ,ແລະມອບຫລາຍສິ່ງ
ຫລາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຊຶ່ງພວກເຂົາ
ເຂົ້າໃຈບໍ່ໄດ້,ເພາະພວກເຂົາປາຖະໜາ
ແນວນັ້ນ.ແລະຍ້ອນວ່າພວກເຂົາປາ
ຖະໜາແນວນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດແນວ
ນັ້ນເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດ້ສະດດຸ.
15ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບໄດ້

ຖືກນ�ພາພຣະວິນຍານໄປເຖິງການ
ທ�ນາຍ; ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ ເຫັນ
ໂດຍການກະທ�ຂອງພຣະວນິຍານຊຶ່ງຢູ່
ໃນຂ້າພະເຈົ້າ,ວ່າໂດຍການສະດຸດຂອງ
ຊາວຢິວພວກເຂົາຈະບໍ່ຍອມຮັບຫີນ
ຊຶ່ງຢູ່ເທິງນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ສ້າງແລະ
ມີຮາກຖານອັນປອດໄພ.
16ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕາມພຣະຄ�ພີແລ້ວ,

ຫນີກ້ອນນີ້ຈະກາຍເປັນຮາກຖານອັນສດຸ
ທ້າຍແລະຍິ່ງໃຫຍ່ແລະແນນ່ອນແລະ
ອັນດຽວ,ຊຶ່ງເທິງນັ້ນຊາວຢວິຈະສາມາດ
ສ້າງຂຶ້ນໄດ້.
17ແລະບັດນີ້ທ່ານທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ຫລັງຈາກປະຕິເສດຮາກຖານອັນ
ແນ່ນອນແລ້ວຈະສ້າງຂຶ້ນເທິງນັ້ນໄດ້
ເພື່ອວາ່ມັນຈະໄດ້ກາຍເປັນຫນີເອກຂອງ
ພວກເຂາົ?
18ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເປີດເຜີຍ
ຄວາມລຶກລັບນີ້ ແກ່ ພວກທ່ານ; ຖ້າ
ຫາກດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ຫວັ່ນໄຫວຈາກຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໃນພຣະວນິຍານແລະສະດດຸເພາະ
ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຕໍ່ພວກ
ທ່ານຫລາຍເກີນໄປ.

ບົດທີ5

ຢາໂຄບອ້າງເຖິງຖ້ອຍຄ�ຂອງຊີ ນັດ
ປຽບທຽບຕົ້ນໝາກກອກເທດແລະ
ຕົ້ນໝາກກອກປ່າ—ພວກເຂົາຄື ອິດ
ສະຣາເອນແລະຄົນຕ່າງຊາດ—ການ
ກະຈັດກະຈາຍແລະການເຕົ້າໂຮມ
ຂອງຊາວອິດສະຣາເອນຊຶ່ງໄດ້ຄາດຄະ
ເນໄວ້ແລ້ວ—ການກ່າວເຖິງຊາວນີໄຟ
ກັບຊາວເລມັນທຸກໆຄົນຂອງເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ—ຄົນຕ່າງຊາດຈະຖືກຕໍ່
ເຂົ້າກັບອິດສະຣາເອນ—ໃນທີ່ສຸດສວນ
ອະງຸນ່ຈະຖກືເຜາົ.ປະມານ544–421ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,
ພວກທ່ານຈ�ໄດ້ບໍ່ວ່າພວກທ່ານເຄີຍ
ອ່ານຂໍ້ຄວາມຂອງສາດສະດາຊີນັດຊຶ່ງ
ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບເຊື້ອສາຍອດິສະຣາເອນ,
ມີຄວາມວາ່:
2ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນເອຍີ,ຈົ່ງ

ຟັງແລະຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ເປັນສາດສະດາຄົນໜຶ່ງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
3ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວດັ່ງນີ້ , ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ

ຢາໂຄບ4:15–5:3165
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ເອນເອີຍ,ເຮົາຈະປຽບທຽບເຈົ້າໃສ່ກັບ
ຕົ້ນໝາກກອກເທດໃນສວນ,ຊຶ່ງຄົນຜູ້
ໜຶ່ງເອົາມາປູກແລະບົວລະບດັໃນສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເພິ່ນ;ແລະມັນເກີດແລະ
ໃຫຍຂ່ຶ້ນ,ແລະຊດຸໂຊມລົງ.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ອອກ
ໄປແລະເຫັນວ່າຕົ້ນໝາກກອກເທດ
ຂອງພຣະອົງກ�ລັງຊຸດໂຊມລົງ;ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວາ່:ເຮົາຈະລງິາ່ຂອງມນັ
ອອກແລະພວນດິນຮອບຕົ້ນມັນແລະ
ບ�ລຸງມັນເພື່ອມັນຈະແຕກງ່າແລະປົ່ງ
ໃບງາມຂຶ້ນເພື່ອມັນຈະບໍ່ຕາຍ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງ ໄດ້ ລິງ່າມັນອອກແລະໄດ້
ພວນດິນຮອບຕົ້ນມັນ,ແລະບ�ລຸງມັນ
ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຫລງັ

ຈາກນັ້ນ,ຫລາຍມື້ຕໍ່ມາມັນໄດ້ແຕກງ່າ
ແລະປົ່ງໃບງາມຂຶ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງຍອດໃຫຍ່
ຂອງມັນເລີ່ມຫຽ່ວແຫ້ງລົງ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ເຫນັ
ແລະເວົ້າກັບຄົນໃຊ້ຂອງເພິ່ນວ່າ:ມັນ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມໂສກເສົ້າຫລາຍທີ່
ຈະສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ນີ້ໄປ;ສະນັ້ນຈົ່ງໄປ
ຫັກເອົາງ່າຂອງຕົ້ນໝາກກອກປ່າ,ແລ້ວ
ເອົາມັນມາໃຫ້ເຮົາ;ແລະພວກເຮົາຈະ
ຫັກງ່າໃຫຍ່ຊຶ່ງກ�ລັງຫ່ຽວແຫ້ງອອກ,
ແລະພວກເຮົາຈະໂຍນມັນເຂົ້າກອງໄຟ
ໃຫ້ມນັໄໝ້ໄປເສຍ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ

ສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ,ເຮົາຈະເອົາ

ງ່ າ ອ່ອນ ແລະ ງາມເຫລົ່າ ນີ້ ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໄປ,ແລະເຮົາຈະຕໍ່ຕາມັນ
ເຂົ້າກັບທີ່ໃດກໍຕາມທີ່ເຮາົຕ້ອງການ;ເຖິງ
ວ່າຮາກຂອງມນັຈະຕາຍກໍບໍ່ສ�ຄັນ,ເຮົາ
ຈະຮັກສາແນວຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາ
ເອງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຮົາຈະເອົາກິ່ງອ່ອນແລະ
ງາມເຫລົ່ານີ້ໄປແລະເຮົາຈະຕໍ່ຕາມັນ
ເຂົ້າກັບທີ່ໃດກໍຕາມທີ່ເຮາົຕ້ອງການ.
9ເຈົ້າຈົ່ງເອົາງາ່ຂອງຕົ້ນໝາກກອກປາ່

ໄປແລະຕໍ່ຕາມັນເຂົ້າກັບສ່ວນງ່າເຫລົ່າ
ນີ້ທີ່ເຮົາໄດ້ຫັກອອກ;ແລະເຮົາຈະໂຍນ
ມັນເຂົ້າກອງໄຟແລະຈູດມັນເສຍເພື່ອ
ມັນຈະບໍ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງໃນສວນອະ
ງຸນ່ຂອງເຮາົ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ

ໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະ
ງຸ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນ,ແລະໄດ້ຕໍ່ຕາງ່າ
ຂອງຕົ້ນໝາກກອກປ່າ.
11ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນ

ອະງຸ່ນໃຫ້ພວນດິນຮອບຕົ້ນ,ແລະລິງ່າ,
ແລະບ�ລຸງ,ໂດຍກ່າວກັບຄົນໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງວ່າ:ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າທີ່
ເຮົາຈະສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ນີ້ໄປ;ດັ່ງນັ້ນເພື່ອ
ເຮາົອາດຈະໄດຮ້ກັສາຮາກຂອງມັນໄວ້ບໍ່
ໃຫ້ຕາຍເພື່ອເຮາົຈະໄດ້ຮກັສາມນັໄວ້ໃຫ້
ຕົວເຮາົ,ເຮາົຈຶ່ງເຮດັດັ່ງນີ້.
12ສະນັ້ນ,ເຈົ້າຈົ່ງໄປເຖີດ;ຈົ່ງບົວລະ

ບັດຕົ້ນໄມ້ນີ້ແລະບ�ລຸງມັນຕາມຄ�ທີ່
ເຮາົສັ່ງ.
13ແລະເຮົາຈະວາງງ່າເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃນ

ບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງສວນອະງຸນ່ຂອງເຮາົ,
ບ່ອນໃດກໍຕາມແລ້ວແຕ່ເຮົາຕ້ອງການ,
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ແລະບໍ່ສ�ຄນັສ�ລບັເຈົ້າ;ແລະເຮາົເຮັດ
ສິ່ງນີ້ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັກສາງ່າເດີມຂອງ
ຕົ້ນມັນໄວ້;ແລະເພື່ອວາ່ເຮາົຈະໄດ້ເກບັ
ໝາກຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາໃຊ້ນອກ
ລະດູການນ�ອີກ;ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້
ເຮົາໂສກເສົ້າທີ່ເຮົາຈະສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ນີ້
ແລະໝາກຂອງມນັ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້
ສະເດັດໄປແລະເຊື່ອງງ່າເດີມຂອງຕົນ
ໝາກກອກເທດໄວ້ບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງ
ສວນອະງຸ່ນ,ບາງງ່າໄວ້ບ່ອນໜຶ່ງ,ແລະ
ບາງງ່າໄວ້ອີກບ່ອນໜຶ່ງຕາມພຣະປະສົງ
ແລະຄວາມພໍພຣະໄທຂອງພຣະອງົ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລາຍປີຜ່ານໄປ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້
ຂອງພຣະອົງວ່າ:ມາເຖີດ,ໃຫ້ພວກເຮົາ
ລົງໄປໃນສວນອະງຸ່ນເພື່ອເຮັດວຽກງານ
ໃນສວນອະງຸ່ນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນກັບຄົນ
ໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ລົງໄປໃນສວນອະ
ງຸ່ນເພື່ອເຮັດວຽກ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຄົນໃຊ້ໄດ້ທູນຕໍ່ເຈົ້ານາຍຂອງ
ເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເບິ່ງນີ້ແມ;ຈົ່ງທອດ
ພຣະເນດເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ນີ້.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ທອດ
ພຣະເນດແລະໄດ້ເຫັນຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນທີ່
ກິ່ງໝາກກອກປ່າຖືກຕໍ່ຕາໄວ້;ແລະມັນ
ງອກງາມແລະເປັນໝາກແລ້ວ.ແລະ
ພຣະອົງເຫັນວ່າ ມັນດີ ແລະໝາກ

ຂອງມັນຄືກັນກັບໝາກຈາກຕົ້ນເດີມ
ຂອງມນັ.
18ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້

ວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງ,ງ່າຂອງຕົ້ນປາ່ໄດ້ຮບັຄວາມ
ຊຸ່ມເຢັນຈາກຮາກຂອງມັນຈົນຮາກນັ້ນ
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຂງແຮງຂຶ້ນ,ແລະ
ຮາກຂອງມັນມີຄວາມແຂງແຮງຫລາຍ;
ງ່າປ່າຈຶ່ງເກີດໝາກຫວານ.ບັດນີ້,ຖ້າ
ຫາກພວກເຮົາບໍ່ເອົາງ່າເຫລົ່ານີ້ມາຕໍ່ຕາ
ເຂົ້າກັບຕົ້ນຂອງມັນ,ມັນກໍອາດຈະຕາຍ
ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເຮາົຈະເກັບເອາົໝາກ
ທີ່ເກີດຈາກຕົ້ນຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ຫລາຍ;
ແລະໝາກຂອງມັນເຮົາຈະເກັບໄວ້ປູກ
ນອກລະດູການໄວ້ໃຫ້ຕົວຂອງເຮາົເອງ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກາ່ວ
ກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ:ມານີ້,ແລ້ວ
ພາກັນໄປບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງສວນອະ
ງຸ່ນ,ແລະແນມເບິ່ງວ່າງ່າເດີມຂອງຕົ້ນ
ໄມ້ມີໝາກຫລາຍຄືກັນບໍ,ເພື່ອເຮົາຈະ
ໄດ້ເກັບໝາກຂອງມັນໄວ້ປູກນອກລະດູ
ການໃຫ້ຕົວເຮາົເອງ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ອອກໄປຫາບ່ອນທີ່ພຣະອົງເຊື່ອງ
ງ່າເດີມຂອງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນໄວ້,ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້;ແລະເຂາົເຫນັຕົ້ນທ�ອິດທີ່ເປັນ
ໝາກ,ແລະເຂົາເຫັນວ່າມັນດີ.ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ:ຈົ່ງເອົາໝາກ
ຂອງມນັໄວ້ປກູນອກລະດູການ,ເພື່ອເຮາົ
ຈະຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ,ເຮົາບ�ລຸງ
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ຮັກສາມັນເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ,
ແລະມນັເປັນໝາກຫລາຍ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ

ໃຊ້ໄດ້ທູນຖາມພຣະອົງວ່າ:ເປັນຫຍັງ
ພຣະອົງຈຶ່ງສະເດັດມາປູກຕົ້ນໄມ້ນີ້,ຫລື
ງ່ານີ້ໄວ້ບ່ອນນີ້?ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນ
ບ່ອນທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດໃນທີ່ດິນທັງໝົດຂອງ
ສວນອະງຸ່ນ.
22ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະ

ງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບເຂົາວ່າ:ຢ່າໄດ້ແນະນ�
ເຮົາເລີຍ;ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າບ່ອນນີ້ເປັນ
ບ່ອນບໍ່ດີ;ສະນັ້ນເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,
ເຮົາໄດ້ບ�ລຸງມັນມາເປັນເວລາດົນນານ
ແລ້ວ,ແລະເຈົ້າເອງກໍເຫັນວ່າມັນເປັນ
ໝາກຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກາ່ວ
ກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ:ເບິ່ງນີ້ແມ;
ຈົ່ງເບິ່ງວ່າເຮາົໄດ້ປູກອີກງາ່ໜຶ່ງຂອງຕົ້ນ
ໄມ້ອີກ;ແລະເຈົ້າຮູ້ວ່າດິນບ່ອນນີ້ບໍ່ດີ
ກວ່າບ່ອນທ�ອິດ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້
ບ�ລຸງມັນເປັນເວລາດົນນານ,ແລະມັນ
ເປັນໝາກຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງ
ເຕົ້າໂຮມມນັແລະມຽ້ນໄວ້ເພື່ອປກູນອກ
ລະດູການ,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັກສາມັນໄວ້
ໃຫ້ຕວົເຮາົເອງ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກາ່ວ
ກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງອີກວ່າ:ເບິ່ງນີ້
ແມ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງອີກງ່າໜຶ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ປູກ
ໄວ້ອີກ;ຈົ່ງເບິ່ງວ່າເຮົາໄດ້ບ�ລຸງມັນມາ
ຫລາຍແລ້ວ,ແລະມັນກໍເປັນໝາກຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.

25ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້
ວາ່:ເບິ່ງນີ້ແມແລະຈົ່ງເບິ່ງຕົ້ນສຸດທາ້ຍ.
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕົ້ນນີ້ເຮົາປູກໄວ້ໃນດິນບ່ອນ
ດີ;ແລະເຮົາໄດ້ບ�ລຸງມັນເປັນເວລາ
ດົນນານ,ແລະມີສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ມີ
ໝາກຫວານ,ແລະອີກສ່ວນໜຶ່ງກາຍ
ເປັນໝາກຂມົ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົໄດ້ບ�ລຸງມນັ
ຄືກນັກັບຕົ້ນອື່ນໆ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກາ່ວ
ກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ:ຈົ່ງຫັກງ່າທີ່
ບໍ່ເປັນໝາກດີແລະໂຍນມັນເຂົ້າກອງ
ໄຟເສຍ.
27ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນໃຊ້ໄດ້ທູນຂໍຮ້ອງ

ພຣະອົງວ່າ:ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍລິງ່າມັນແລະ
ພວນດິນອ້ອມຕົ້ນມັນເພື່ອບ�ລຸງຮັກສາ
ມັນຕໍ່ໄປຈັກໜ້ອຍເຖີດເພາະມັນອາດ
ຈະເປັນໝາກດີແກ່ພຣະອົງ,ເພື່ອພຣະ
ອົງຈະເກັບມັນໄວ້ ປູກໃນນອກລະດູ
ການໄດ້.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນກັບຄົນ
ໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່
ໄດ້ບ�ລຸງໝາກໄມ້ທັງໝົດຂອງສວນອະ
ງຸນ່ນັ້ນ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາດົນນານຜ່ານໄປ,ແລະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກ່າວກັບຄົນ
ໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ:ມານີ້,ໃຫ້ພວກເຮົາ
ລົງໄປໃນສວນອະງຸ່ນນ�ກັນເທາະ,ເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃນສວນອະ
ງຸ່ນອີກ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາໃກ້ເຂົ້າມາ
ແລ້ວແລະທີ່ສຸດກໍຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊາ້ນີ້;

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   168 5/14/12   12:13 PM



169

ສະນັ້ນ,ເຮົາຕ້ອງເກັບໝາກໄມ້ໄວ້ເພື່ອ
ປູກນອກລະດູການໃຫ້ຕວົເຮາົເອງ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນກັບ
ຄົນໃຊ້ ໄດ້ ພາກັນລົງໄປໃນສວນອະ
ງຸ່ນ;ແລະທັງສອງມາເຖິງຕົ້ນທີ່ງ່າເດີມ
ຂອງມັນຖືກຫັກອອກໄປແລະເອົາງ່າ
ປ່າມາຕໍ່ເຂົ້າໄວ້;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໝາກ
ຜົນຊະນດິຕ່າງໆໄດ້ກີດຂວາງຕົ້ນ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ຊີມ
ລົດຊາດຂອງໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດຕາມ
ຈ�ນວນຂອງມັນ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກາ່ວວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຮົາບ�ລຸງຕົ້ນນີ້ເປນັເວລາດົນນານ,
ແລະພວກເຮົາໄດ້ເກັບເອົາໝາກຂອງ
ມນັໄວ້ຫລາຍພໍສມົຄວນເພື່ອເຮາົຈະປູກ
ມນັອີກໃນນອກລະດູການ.
32ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເທື່ອນີ້ມັນເປັນໝາກ

ຫລາຍແຕ່ບໍ່ມີໜ່ວຍດີ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດບໍ່ມີ ໜ່ວຍດີເລີຍ;
ແລະມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດແກ່ເຮົາຈັກດີ້
ເຖິງແມນ່ວາ່ພວກເຮົາໄດ້ລງົແຮງທງັໝດົ;
ແລະບັດນີ້ມັນເຮດັໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າທີ່ຈະ
ສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ເຫລົ່ານີ້ໄປ.
33ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນ

ອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ວ່າ:ເຮົາຈະ
ເຮັດແນວໃດກັບຕົ້ນໄມ້ນີ້,ເພື່ອເຮົາຈະ
ຮັກສາໝາກໜ່ວຍດີຂອງມັນໄວ້ເພື່ອຕົວ
ເຮາົເອງ?
34ແລະຄົນໃຊ້ໄດ້ທູນຖາມພຣະອົງ

ວ່າ:ຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດເພາະພຣະ
ອົງໄດ້ເອາົງ່າຕົ້ນໝາກກອກປ່າຕໍ່ຕາເຂົ້າ

ໄວ,້ມນັຈຶ່ງບ�ລຸງຮາກເພື່ອມັນຈະມີຊວີດິ
ຢູ່ແລະບໍ່ຕາຍ;ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງເຫັນ
ວາ່ມນັຍັງດີ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກາ່ວ
ກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງວາ່:ຕົ້ນນີ້ບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດຫຍັງແກ່ເຮາົເລີຍ,ແລະຮາກຂອງ
ມັນກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງແກ່ເຮົາເລີຍ
ຕາບໃດທີ່ມນັຍັງເປນັໝາກບໍ່ດີ.
36ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຮົາຍັງຮູ້

ວ່າຮາກຂອງມັນດີ,ແລະເພື່ອຈຸດປະສົງ
ຂອງເຮາົເອງເຮາົຈຶ່ງຮກັສາມນັໄວ;້ແລະ
ເພາະຄວາມແຂງແຮງຂອງມັນ,ມັນຈຶ່ງ
ເປນັໝາກດີຈາກງາ່ມາແຕ່ປ່າ.
37ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ງ່າໄມ້ ປ່າໃຫຍ່ ຂຶ້ນ

ແລະບຽດຮາກຂອງມັນແລະງ່າໄມ້ປ່າ
ມີກ�ລັງແຮງກວ່າຮາກຂອງມັນ,ມັນຈຶ່ງ
ເປັນໝາກບໍ່ດີຫລາຍ;ແລະເພາະວາ່ມນັ
ເປັນໝາກບໍ່ດີ,ເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນວ່າມັນເລີ່ມ
ຕາຍ;ແລະໃນທີ່ສຸດມັນກໍຈະສຸກຈົນ
ວ່າຖືກໂຍນເຂົ້າໄປໃນກອງໄຟຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາບໍ່ເຮດັແນວໃດແນວໜຶ່ງກບັມັນ
ເພື່ອຮກັສາມນັໄວ.້
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກາ່ວ
ກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງວາ່:ໃຫ້ພວກເຮາົ
ພາກັນລົງໄປບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງສວນອະ
ງຸນ່ເທາະ,ແລະແນມເບິ່ງວາ່ງາ່ເດີມຂອງ
ມນັອອກໝາກບໍ່ດີຄືກັນຫລືບໍ່.
39ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືທັງ

ສອງໄດ້ລົງໄປບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງສວນ
ອະງຸ່ນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ທັງສອງໄດ້ເຫນັໝາກໄມ້ຈາກງາ່ເດີມກັບ

ຢາໂຄບ5:30–39169
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ມາເສຍຫາຍຄືກັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕົ້ນທ�
ອິດແລະຕົ້ນທີສອງເຖິງຕົ້ນສຸດທ້າຍ;
ແລະທງັໝດົກັບເສຍໄປໝດົ.
40ແລະໝາກໄມ້ປ່າຂອງຕົ້ນສຸດທ້າຍ

ມີກ�ລັງເໜືອກວ່າພາກສ່ວນຂອງຕົ້ນ
ທີ່ອອກໝາກດີຈົນວ່າງ່າໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງ
ແລະໄດ້ຕາຍໄປ.
41ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ຮອ້ງ
ໄຫ້ແລະກ່າວກັບຄນົໃຊ້ວາ່:ເຮາົຈະເຮດັ
ແນວໃດອີກກັບສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ?
42ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຮູ້ວ່າໝາກໄມ້ທັງໝົດ

ໃນສວນອະງຸ່ນເສຍຫາຍໄປໝົດບໍ່ ມີ
ອັນໃດດີເລີຍ.ແລະແຕ່ກ່ອນມັນເຄີຍ
ເປັນໝາກດີແລ້ວບັດນີ້ມັນກັບກາຍມາ
ເສຍຫາຍໄປນ�ກັນໝົດ;ແລະບັດນີ້
ຕົ້ນໄມ້ທຸກຕົ້ນໃນສວນອະງຸ່ນບໍ່ເປັນປະ
ໂຫຍດຫຍັງໝົດນອກຈາກຈະຖືກໂຄ່ນ
ລົງແລະໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ.
43ແລະຈົ່ງເບິ່ງຕົ້ນສຸດທ້າຍນີ້ງາ່ຂອງ

ມັນໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງ,ເຮົາໄດ້ປູກມັນໄວ້ໃນ
ດິນບ່ອນດີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນບ່ອນທີ່
ເຮາົເລອືກໄວ້ກ່ອນບ່ອນອື່ນໆທງັໝດົໃນ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮາົ.
44ແລະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ຕັດຕົ້ນ

ຊຶ່ງກີດຂວາງທີ່ດິນບ່ອນນີ້ລົງອີກເພື່ອ
ເຮາົຈະໄດ້ປູກຕົ້ນນີ້ລງົແທນ.
45ແລະເຈົ້າກໍເຫັນແລ້ວວ່າສ່ວນໜຶ່ງ

ຂອງມັນເປັນໝາກຫວານ,ແລະອີກ
ສ່ວນໜຶ່ງເກດີເປັນໝາກຂົມ;ແລະເພາະ
ວ່າເຮາົບໍ່ໄດ້ຫກັງ່າຂອງມນັໂຍນເຂົ້າກອງ
ໄຟ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈຶ່ງມີກ�ລງັເໜອືກວາ່ງາ່
ດີຈົນວ່າງ່າດີໄດ້ຫຽ່ວແຫງ້ໄປນ�.

46ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງທັງໆທີ່ພວກ
ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງເປັນຢ່າງດີກັບ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ,ຕົ້ນໄມ້ໃນສວນ
ຍັງເສຍຈົນວ່າບໍ່ເປັນໝາກດີ,ແລະເຮົາ
ຫວັງວ່າຈະຮັກສາຕົ້ນເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອ
ເກັບໝາກຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ
ເພື່ອປູກໃນນອກລະດູການ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນກັບເປັນເໝືອນຕົ້ນໝາກກອກປ່າໄປ
ໝົດແລະມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າເລີຍເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ຈະຖືກໂຄ່ນລົງແລະໂຍນເຂົ້າກອງ
ໄຟ;ແລະມັນເຮດັໃຫ້ເຮາົໂສກເສົ້າທີ່ຈະ
ສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ເຫລົ່ານີ້.
47ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຕື່ມອີກໃນ

ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ?ເຮົາບໍ່ເຄີຍວາງມື
ຂອງເຮົາລົງທີ່ບໍ່ໄດ້ບ�ລຸງມັນບໍ?ບໍ່ເລີຍ,
ເຮົາໄດ້ບ�ລຸງມັນແລະພວນດິນອ້ອມ
ຕົ້ນມັນ,ແລະເຮົາລິງ່າມັນ,ແລະເຮົາ
ໃສ່ປຸຍມັນ,ແລະເຮົາໄດ້ເດ່ມືຂອງເຮົາ
ອອກໝົດມື້,ແລະທີ່ສຸດເລື່ອນເຂົ້າມາ
ໃກ້ແລວ້,ແລະເປັນການໂສກເສົ້າທີ່ເຮາົ
ຈະໄດ້ໂຄ່ນຕົ້ນໄມ້ໃນສວນອະງຸ່ນຂອງ
ເຮາົ,ແລະໂຍນມນັເຂົ້າກອງໄຟເພື່ອໃຫ້
ມນັໄໝ້ເສຍ.ແມນ່ຜູ້ໃດເຮດັໃຫ້ສວນອະ
ງຸນ່ຂອງເຮາົເສຍຫາຍ?
48ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄົນໃຊ້ທູນຖາມນາຍຂອງເຂົາວ່າ:ບໍ່
ແມ່ນຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງສວນ
ອະງຸ່ນຂອງພຣະອົງບໍ—ຫລືວ່າງ່າຂອງ
ມັນແຂງແຮງກວ່າຮາກຂອງມັນບໍ?ແລະ
ເພາະວ່າງ່າຂອງມັນແຂງແຮງກວ່າຮາກ
ຂອງມັນ;ຈົ່ງເບິ່ງມັນຈຶ່ງໃຫຍ່ໄວກວ່າ
ຄວາມແຂງແຮງຂອງຮາກມັນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້ານ້ອຍທູນວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສາເຫດໃຫ້ຕົ້ນ
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ໄມ້ໃນສວນອະງຸນ່ຂອງພຣະອົງເສຍຫາຍ
ໄປບໍ?
49ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ໄດ້ກາ່ວ
ກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງວາ່:ພວກເຮາົລງົ
ໄປໃນສວນອະງຸ່ນເທາະແລ້ວໂຄ່ນຕົ້ນ
ໄມ້ລົງແລະໂຍນມັນເຂົ້າກອງໄຟເສຍ
ເພື່ອມນັຈະບໍ່ໄດ້ກີດຂວາງທີ່ດິນໃນສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເຮົາ,ເພາະເຮົາໄດ້ເຮັດກັບ
ມັນໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວ.ເຮົາຈະເຮັດແນວ
ໃດອີກກັບສວນອະງຸນ່ຂອງເຮາົ?
50ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນໃຊ້ທູນພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນວ່າ:ຂໍພຣະອົງ
ຈົ່ງປ່ອຍປະມັນໄວ້ ຈັກຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ
ກ່ອນເຖີດ.
51ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ:

ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເຮາົຈະປະມັນໄວ້ຊົ່ວໄລຍະ
ໜຶ່ງ,ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າ
ໃນການສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ ໃນສວນອະ
ງຸ່ນຂອງເຮາົ.
52ສະນັ້ນ,ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາງ່າຂອງ

ຕົ້ນທີ່ພວກເຮາົປູກໄວ້ບ່ອນໄກທີ່ສຸດຂອງ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາແລະໃຫ້ຕໍ່ຕາມັນ
ເຂົ້າກັບຕົ້ນເກົ່າຂອງມັນ;ແລະໃຫ້ພວກ
ເຮົາຫັກເອົາງ່າເຫລົ່ານັ້ນອອກຈາກຕົ້ນ
ຊຶ່ງໝາກຂອງມັນຂົມແລະເອົາກິ່ງເດີມ
ຂອງຕົ້ນຕໍ່ຕາເຂົ້າແທນ.
53ແລະເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວນີ້ເພື່ອ

ຕົ້ນມນັຈະບໍ່ຕາຍ,ຊຶ່ງເຮົາຈະຮກັສາຮາກ
ຂອງມັນໄວ້ໃຫ້ເຮົາເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງ
ເຮາົເອງ.
54ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຮາກຂອງງາ່ເດີມຂອງ

ມັນທີ່ເຮາົປກູໄວ້ບ່ອນໃດກໍຕາມແລ້ວແຕ່

ເຮົາຕ້ອງການຍັງມີຊີວິດຢູ່;ເພື່ອເຮົາຈະ
ຮັກສາມັນໄວ້ເພື່ອຈດຸປະສົງຂອງເຮາົເອງ,
ແລະເຮົາຈະເອົາງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້ເຫລົ່າ
ນີ້ມາ,ແລະເຮົາຈະຕໍ່ຕາເຂົ້າກັບງ່າເດີມ
ຂອງມັນ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາຈະຕໍ່ຕາມັນ
ເຂົ້າກັບງ່າຕົ້ນແມ່ຂອງມັນເພື່ອເຮົາຈະ
ຮກັສາຮາກມັນໄວ້ໃຫ້ເຮາົເອງເພື່ອມນັຈະ
ແຂງແຮງພໍແລະມັນອາດຈະເປັນໝາກດີ
ໃຫ້ເຮົາ,ແລະເຮາົຍັງຈະມີລັດສະໝີພາບ
ດ້ວຍໝາກໃນສວນອະງຸນ່ຂອງເຮາົ.
55ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືທັງ

ສອງໄດ້ເອົາງາ່ຈາກຕົ້ນເດີມຊຶ່ງກັບກາຍ
ເປັນຕົ້ນປ່າໄປ,ແລະຕໍ່ຕາເຂົ້າກັບຕົ້ນ
ເດມີ,ຊຶ່ງກບັກາຍເປັນຕົ້ນປາ່ໄປແລ້ວ.
56ແລະທັງສອງເອົາງ່າຈາກຕົ້ນເດີມ

ຊຶ່ງກັບເປັນຕົ້ນປ່າໄປແລ້ວແລະຕໍ່ຕາ
ເຂົ້າກັບຕົ້ນແມ່ຂອງມນັ.
57ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະ

ງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ:
ຢ່າໄດ້ຫັກງ່າປ່າອອກຈາກຕົ້ນມັນເລີຍ,
ນອກຈາກວ່າງ່າໃດທີ່ເປັນໝາກຂົມທີ່
ສຸດ;ແລະເຈົ້າຈົ່ງຕໍ່ຕາເຂົ້າກັບມັນຕາມ
ທີ່ເຮາົກ່າວໄວ.້
58ແລະພວກເຮົາຈະບ�ລຸງຕົ້ນໄມ້ໃນ

ສວນອະງຸ່ນອີກ,ແລະພວກເຮົາຈະຕັດ
ແປງງ່າຂອງມັນ;ແລະພວກເຮົາຈະຫັກ
ງ່າແກ່ເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງຕ້ອງຕາຍອອກຈາກ
ຕົ້ນແລະໂຍນມນັເຂົ້າໃນໄຟ.
59ແລະພວກເຮົາເຮັດແນວນີ້ເພື່ອ

ຮາກຂອງມັນອາດຈະມີ ກ�ລັງເພາະ
ຄວາມດີຂອງມັນ;ແລະເພາະການ
ປ່ຽນງ່າຂອງມັນ,ຈົນຄວາມດີຈະຊະນະ
ຄວາມຊົ່ວ.

ຢາໂຄບ5:49–59171
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60ແລະເພາະວ່າເຮົາຮັກສາງ່າເດີມ
ແລະຮາກຂອງມັນໄວ້ແລະວ່າເຮົາໄດ້
ເອົາງາ່ເດີມຕໍ່ຕາເຂົ້າກັບຕົ້ນແມ່ອີກແລະ
ຮັກສາຮາກຕົ້ນແມ່ຂອງມັນເພື່ອຕົ້ນໃນ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາອາດຈະເປັນໝາກ
ດີອີກ;ແລະເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກ
ອີກດ້ວຍໝາກໄມ້ໃນສວນອະງຸ່ນຂອງ
ເຮາົແລະເພື່ອເຮາົອາດຈະປິຕິຍນິດີຢ່າງ
ຍິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັກສາຮາກແລະງ່າຂອງ
ໝາກທ�ອິດໄວ—້
61ດັ່ງນັ້ນ,ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນໄປ

ເຖີດ,ແລະຮ້ອງພວກຄົນໃຊ້ມາເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດວຽກງານຢ່າງພາກ
ພຽນໃນສວນອະງຸ່ນດ້ວຍກ�ລັງເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຕຽມທາງໄວ້ເພື່ອເຮົາ
ຈະໄດ້ນ�ເອາົໝາກເດີມຂອງມນັອອກມາ
ອີກຊຶ່ງໝາກເດີມນັ້ນດີແລະມີຄຸນຄ່າ
ຫລາຍກວ່າໜວ່ຍອື່ນໆທັງໝດົ.
62ສະນັ້ນ,ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນໄປເຖດີ

ເພື່ອຈະໄດ້ອອກແຮງດ້ວຍກ�ລັງຂອງ
ພວກເຮົາເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ,ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງທີ່ສຸດໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ,ແລະນີ້ເປັນ
ເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ເຮາົຈະພວນດນິໃນສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເຮາົ.
63ຈົ່ງຕໍ່ງ່າໄມ້ເຂົ້າກັນ;ຈົ່ງເລີ່ມຈາກ

ຕົ້ນສຸດທ້າຍເພື່ອມັນຈະໄດ້ເປັນຕົ້ນທ�
ອິດ,ແລະຕົ້ນທ�ອິດຈະໄດ້ເປັນຕົ້ນສຸດ
ທ້າຍ,ແລະຈົ່ງພວນດິນຮອບຕົ້ນແກ່
ແລະຕົ້ນອ່ອນ,ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນທ�ອິດເຖິງ
ຕົ້ນສຸດທ້າຍ;ແລະຕົ້ນສຸດທ້າຍເຖິງ
ຕົ້ນທ�ອິດ, ເພື່ອມັນຈະໄດ້ ຮັບການ
ບ�ລງຸຮກັສາອກີເປັນເທື່ອສດຸທ້າຍ.
64ສະນັ້ນ,ຈົ່ງພວນດິນຮອບຕົ້ນມັນ,

ແລະລິງາ່ມັນ,ແລະໃສ່ປຸຍອີກເປັນເທື່ອ
ສຸດທ້າຍ,ເພາະວາ່ທີ່ສຸດໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ.
ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າງ່າໄມ້ເຫລົ່າ
ນີ້ທີ່ເຮົາຫາກໍຕໍ່ຕາເຂົ້າກັນຈະເຕີບໂຕ
ຂຶ້ນ,ແລະອອກໝາກຫວານເໝອືນເດີມ,
ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງຕຽມທາງໄວ້ໃຫ້ມັນເພື່ອ
ມນັຈະໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນ.
65ແລະຂະນະທີ່ມັນເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ

ເຈົ້າຈົ່ງຕັດງ່າທີ່ເປັນໝາກຂົມອອກຕາມ
ຄວາມແຂງແຮງຂອງງາ່ດີແລະຂະໜາດ
ຂອງມັນ;ແລະເຈົ້າຢ່າໄດ້ຕັດງ່າບໍ່ດີ
ອອກໝົດບາດດຽວ,ຢ້ານວ່າຮາກຂອງ
ມນັຈະແຂງແຮງເກີນໄປສ�ລັບງາ່ທີ່ຫາກໍ
ຕໍ່ໃສ່,ແລະງ່າທີ່ຫາກໍຕໍ່ໃສ່ນັ້ນຈະຕາຍ,
ແລະເຮົາຈະສູນເສຍຕົ້ນຂອງສວນອະ
ງຸນ່ຂອງເຮາົ.
66ເພາະມັນເຮດັໃຫ້ເຮາົໂສກເສົ້າທີ່ຈະ

ສູນເສຍຕົ້ນຂອງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ;
ສະນັ້ນ,ຈົ່ງຕັດງ່າບໍ່ດີອອກເພື່ອໃຫ້ງ່າ
ດີໃຫຍ່ຂຶ້ນເພື່ອຮາກກັບຍອດຈະໄດ້ມີ
ກ�ລັງເທົ່າກັນ,ແລະງ່າດີຈະມີກ�ລັງ
ເໜອືກວາ່ງາ່ບໍ່ດີ,ແລະງາ່ບໍ່ດີຈະຖກືຕດັ
ລົງແລະໂຍນເຂົ້າກອງໄຟ,ເພື່ອຈະບໍ່
ໄດ້ເປັນສິ່ງກີດຂວາງທີ່ດິນຂອງສວນອະ
ງຸ່ນຂອງເຮົາ;ແລະເຮົາຈະກວາດງ່າບໍ່ດີ
ອອກຈາກສວນອະງຸນ່ຂອງເຮາົ.
67ສ່ວນງ່າຂອງຕົ້ນເດີມນັ້ນເຮົາຈະຕໍ່

ຕາເຂົ້າກບັຕົ້ນເດີມຄືນຄືເກົ່າ;
68ແລະວ່າຂອງຕົ້ນເດີມເຮົາຈະຕໍ່ຕາ

ເຂົ້າກັບງ່າເດີມຂອງຕົ້ນມັນ;ແລະໂດຍ
ວິທີນີ້ເຮົາຈະເອົາມັນມາລວມກັນອີກ;
ແລະມັນຈະເປັນໝາກເໝືອນທີ່ເຄີຍ
ເປນັແລະຈະເປນັອັນດຽວກນັ.
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69ແລະວ່າໝາກບໍ່ດີຈະຖືກໂຍນຖິ້ມ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃຫ້ມັນອອກຈາກທີ່ດິນທັງ
ໝົດໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຮົາຈະລິງ່າໃນສວນອະງຸ່ນຂອງ
ເຮາົພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ.
70ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້ສົ່ງ
ຄົນໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃຫ້ອອກໄປ;ແລະ
ຄົນໃຊ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບັນຊາເຂົາ,ແລະນ�ຄົນໃຊ້ຜູອ້ື່ນມາ;
ແລະພວກເຂົາມີຈ�ນວນພຽງເລກັໜອ້ຍ.
71ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນ

ອະງຸ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກຄົນໃຊ້ວ່າ:ຈົ່ງ
ໄປແລະອອກແຮງງານໃນສວນອະ
ງຸ່ນດ້ວຍກ�ລັງຂອງພວກເຈົ້າ.ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ນີ້ເປັນເທື່ອສດຸທ້າຍທີ່ເຮາົຈະບ�ລຸງ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ;ເພາະທີ່ສຸດໃກ້
ຈະມາເຖິງແລ້ວ;ແລະລະດູການຈະມາ
ເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວ;ແລະຖ້າຫາກພວກ
ເຈົ້າອອກແຮງດ້ວຍກ�ລັງຂອງພວກ
ເຈົ້າຮ່ວມກັບເຮົາແລ້ວພວກເຈົ້າຈະມີ
ຄວາມສຸກໃນໝາກຜົນຊຶ່ງເຮົາຈະເກັບ
ໄວ້ປູກໃນນອກລະດູການຊຶ່ງຈະມາເຖິງ
ໃນບໍ່ຊາ້ນີ້.
72ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກຄົນໃຊ້ໄດ້ອອກໄປແລະອອກແຮງ
ງານດ້ວຍກ�ລັງຮ່ວມກັບພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງສວນອະງຸນ່ທກຸປະການ.
73ແລະໝາກເດີມເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນ

ສວນອະງຸ່ນອກີ;ແລະງາ່ເດີມກໍເລີ່ມເຕີບ
ໂຕແລະງອກງາມຢ່າງຍິ່ງ;ແລະງ່າປ່າ

ຖືກຫັກອອກແລະໂຍນຖິ້ມ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັກສາຮາກແລະຍອດຂອງມັນ
ໄວ້ສະເໝີກັນ,ຕາມຄວາມແຂງແຮງ
ຂອງມນັ.
74ແລະພວກເຂົາໄດ້ອອກແຮງດ້ວຍ

ຄວາມພາກພຽນຕາມພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນຈົນວ່າ
ອັນບໍ່ດີຖືກໂຍນຖິ້ມອອກນອກສວນອະ
ງຸ່ນ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັກສາໄວ້
ໃຫ້ພຣະອົງເອງຈົນວ່າຕົ້ນກັບເປັນໝາກ
ເດີມອີກ;ແລະມັນກັບເປັນເໝືອນຕົ້ນ
ດຽວກັນແລະມີໝາກເທົ່າກັນ;ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນໄດ້
ຮັກສາໝາກເດີມ,ຊຶ່ງມີຄ່າທີ່ສຸດຕໍ່ພຣະ
ອົງມາແຕ່ຕົ້ນໄວ້ໃຫ້ພຣະອົງເອງ.
75ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສວນອະງຸ່ນ
ເຫັນວ່າໝາກໄມ້ຂອງພຣະອົງດີ,ແລະ
ເຫັນວ່າສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະອົງບໍ່ເສຍ
ຫາຍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນຄົນ
ໃຊ້ຂອງພຣະອົງມາຫາແລະໄດ້ກ່າວ
ກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້
ບ�ລຸງສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາເປັນເທື່ອສຸດ
ທ້າຍ;ແລະພວກເຈົ້າເຫັນວ່າເຮົາເຮັດ
ໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ;ແລະ
ເຮົາໄດ້ຮັກສາໝາກເດີມຂອງມັນໄວ້ຈົນ
ມນັດີເໝອືນດັ່ງແຕ່ກອ່ນ.ພວກເຈົ້າເປັນ
ສຸກແລ້ວ;ເນື່ອງດ້ວຍວ່າພວກເຈົ້າອອກ
ແຮງງານຢ່າງພາກພຽນໃນສວນອະງຸ່ນ
ຂອງເຮົາ,ແລະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ
ເປັນຢ່າງດີ,ແລະນ�ເອົາໝາກເດີມມາ
ໃຫ້ເຮົາອີກ,ແລະສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາ
ບໍ່ເສຍຫາຍອີກຕໍ່ໄປ,ແລະງ່າໃດທີ່ບໍ່ດີ
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ກໍຖືກໂຍນຖິ້ມໝົດ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຈົ້າມີ
ຄວາມສຸກກັບເຮາົແລ້ວເພາະໝາກໄມ້ໃນ
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮາົ.
76ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະເກັບໝາກ

ໄມ້ໃນສວນອະງຸ່ນໄວ້ປູກເປນັເວລາຍາວ
ນານເພາະວ່ານອກລະດູການຈະມາເຖິງ
ຢ່າງວ່ອງໄວ;ແລະເຮົາຈະບ�ລຸງສວນ
ອະງຸ່ນຂອງເຮົາເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ,ແລະ
ລິງ່າ,ແລະພວນດິນຮອບຕົ້ນໄມ້,ແລະ
ໃສ່ປຍຸ;ສະນັ້ນ,ເຮາົຈະເກບັໝາກໄມ້ໄວ້
ໃຫ້ເຮົາເປັນເວລາຍາວນານຕາມທີ່ເຮົາ
ໄດ້ເວົ້າໄວ້.
77ແລະເມື່ອເວລາມາເຖິງໝາກບໍ່

ດີຈະເກີດໃນສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາອີກ,
ເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະເອົາໝາກດີແລະໝາກ
ບໍ່ດີມາໂຮມກັນ;ແລະເຮົາຈະຮັກສາ
ໝາກດີໄວ້ໃຫ້ຕວົເຮົາເອງ,ແລະເຮົາຈະ
ໂຍນໝາກທີ່ບໍ່ດີຖິ້ມໄວ້ໃນບ່ອນຂອງມັນ
ເອງ.ແລະເມື່ອນັ້ນລະດູການແລະທີ່
ສຸດຍ່ອມມາເຖິງ;ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້
ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮາົໄໝ້ດ້ວຍໄຟ.

ບົດທີ6

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�ອິດສະຣາເອນ
ຄືນມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—ໂລກຈະຖືກ
ເຜົາຜານດ້ວຍໄຟ—ມະນຸດຕ້ອງຕິດຕາມ
ພຣະຄຣດິເພື່ອຫລີກເວັ້ນທະເລໄຟແລະ
ມາດ.ປະມານ544–421ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ , ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເໝອືນດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ກັບພວກທາ່ນມາແລ້ວວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ

ທ�ນາຍ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ—ວ່າສິ່ງທີ່ສາດສະດາຊີນັດ
ໄດ້ເວົ້າກຽ່ວກບັເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,
ຊຶ່ງເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້ປຽບທຽບພວກເຂົາ
ເໝືອນດັ່ງຕົ້ນໝາກກອກເທດໃນສວນ
ຈະຕອ້ງເກີດຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.
2ແລະວັນທີ່ພຣະອົງຈະວາງພຣະຫັດ

ລົງເປັນເທື່ອທີສອງເພື່ອນ�ຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງກັບມາໃນວັນນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ພວກຄົນໃຊ້ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະອອກໄປດ້ວຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະອົງເພື່ອບ�ລຸງແລະລິງ່າໄມ້
ໃນສວນອະງຸນ່ຂອງພຣະອົງ;ແລະຫລັງ
ຈາກນັ້ນທີ່ສຸດຍ່ອມມາເຖງິໃນບໍ່ຊາ້ນີ້.
3ແລະຜູ້ທີ່ອອກແຮງງານຢ່າງພາກ

ພຽນໃນສວນອະງຸ່ນຈະມີຄວາມສຸກພຽງ
ໃດ;ແລະຜູ້ທີ່ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ບ່ອນຂອງຕົນຈະຖືກສາບແຊ່ງຫລາຍ
ພຽງໃດ!ແລະໂລກນີ້ຈະຖືກເຜົາຜານ
ດ້ວຍໄຟ.
4ແລະພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາເມດ

ຕາຕໍ່ພວກເຮົາພຽງໃດ,ເພາະພຣະອົງ
ລະນຶກເຖິງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ທັງ
ຮາກແລະງ່າ;ແລະພຣະອົງໄດ້ຍື່ນ
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກໄປໃຫ້ພວກ
ເຂົາຕະຫລອດທັງວັນ;ແລະພວກເຂົາ
ເປັນຄົນແຂງຄໍແລະມັກຂັດຄໍ;ແຕ່
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງຈະລອດໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
5ສະນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮກັແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າວງິວອນພວກທາ່ນດວ້ຍ
ຄ�ທີ່ມີສະຕິສ�ປະຊັນຍະໃຫ້ພວກທ່ານ
ກັບໃຈແລະມາດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝາຍ
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ເຕມັທີ່ແຫງ່ໃຈ,ແລະໃກ້ຊດິຕິດແທດກັບ
ພຣະເຈົ້າເໝືອນດັ່ງພຣະອົງໃກ້ຊິດຕິດ
ແທດກັບພວກທ່ານ.ແລະຂະນະທີ່
ພຣະຫັດແຫ່ງພຣະເມດຕາຂອງພຣະ
ອົງຍັງເດ່ມາຫາພວກທ່ານຢູ່ໃນຄວາມ
ສະຫວາ່ງຂອງກາງເວນັ,ຢ່າເຮດັໃຈແຂງ
ກະດາ້ງເລີຍ.
6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມື້ນີ້ຖ້າຫາກພວກທ່ານ

ໄດ້ຍນິສຸລະສຽງຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ກໍຢ່າ
ເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງ;ເພາະເຫດໃດພວກ
ທ່ານຈະຕາຍ?
7ຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລັງຈາກພວກທ່ານໄດ້ຮັບ

ການບ�ລຸງດ້ວຍພຣະຄ�ອັນປະເສີດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫລອດທັງວັນແລ້ວ,
ພວກທ່ານຍັງອອກໝາກບໍ່ດີຈນົວາ່ພວກ
ທ່ານຖືກໂຄ່ນລົງແລະໂຍນເຂົ້າກອງ
ໄຟບໍ?
8ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານຈະປະຕິເສດຄ�

ເຫລົ່ານີ້ບໍ?ພວກທ່ານປະຕິເສດຂໍ້ຄວາມ
ຂອງສາດສະດາບໍ?ຫລືວາ່ພວກທາ່ນຈະ
ປະຕິເສດຂໍ້ຄວາມທັງໝົດຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າໄວ້
ກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ,ຫລັງຈາກທີ່ຫລາຍ
ຄົນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະອົງ;ແລະພວກ
ທ່ານຈະປະຕິເສດພຣະຄ�ອັນປະເສີດ
ຂອງພຣະຄຣິດແລະອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນ
ຍານບລິໍສຸດ,ແລະຂັດຂືນພຣະວນິຍານ
ອັນສັກສິດ,ແລະເຍາະເຍີ້ຍແຜນແຫ່ງ
ການໄຖ່ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງກ�ນົດໄວ້ໃຫ້
ພວກທາ່ນບ?ໍ
9ພວກທ່ານຮູບໍ້ວາ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານ

ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ອ�ນາດແຫ່ງການໄຖ່
ແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະ

ຄຣິດຈະນ�ເອົາຕົວພວກທ່ານມາຢືນຢູ່
ດ້ວຍຄວາມອັບອາຍແລະຄວາມຮູ້ສຶກ
ຜິດອັນເປັນຕາຢາ້ນຕໍ່ໜາ້ພພິາກສາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ?
10ແລະຕາມອ�ນາດແຫ່ງຄວາມຍຸດ

ຕິທ�,ເພາະວ່າຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະຖືກ
ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້,ພວກທ່ານຈະຕອ້ງອອກ
ໄປສູ່ທະເລໄຟແລະມາດ,ຊຶ່ງແປວ
ຂອງມັນບໍ່ຮູ້ຈັກມອດ,ແລະຄວັນຂອງ
ມັນຈະລອຍຂຶ້ນຕະຫລອດການແລະ
ຕະຫລອດໄປ,ຊຶ່ງທະເລໄຟແລະມາດ
ຄືຄວາມທໍລະມານຢ່າງບໍ່ມີວນັສິ້ນສຸດ.
11ໂອ້ຕໍ່ໄປນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ພວກທ່ານຈົ່ງກັບໃຈ,ແລະເຂົ້າມາໃນ
ປະຕູທີ່ຄັບແລະດ�ເນີນໄປຕາມເສັ້ນ
ທາງທີ່ແຄບ,ເມື່ອນັ້ນພວກທ່ານຈະໄດ້
ຮບັຊວີດິນິລນັດອນ.
12ໂອ້ຈົ່ງເປັນຄົນສະຫລາດ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າຈະເວົ້າຫຍັງໄດ້ຕື່ມອີກ?
13ສຸດທ້າຍນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄ�ອ�

ລາພວກທ່ານຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບ
ພວກທາ່ນອີກຕໍ່ໜາ້ບັນລັງພພິາກສາອັນ
ໜ້າພໍພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງບ່ອນ
ພິພາກສານັ້ນຈະສຽບແທງຄົນຊົ່ວດ້ວຍ
ຄວາມສະທ້ານຢ້ານກົວອັນເປັນຕາ
ຢ້ານ.ອາແມນ.

ບົດທີ7

ເຊເຣັມປະຕິເສດພຣະຄຣິດ,ແລ້ວຖົກ
ຖຽງກັບຢາໂຄບ,ຮຽກຮ້ອງຢາກເຫັນ
ເຄື່ອງໝາຍແລະຖືກພຣະເຈົ້າລງົທັນ—
ສາດສະດາທກຸຄນົໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະຄຣດິ

ຢາໂຄບ6:6–13175
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ແລະການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ—ຊາວ
ນີໄຟດ�ລົງຊີວິດເໝືອນຄົນຊັດເຊພະເນ
ຈອນ,ເກີດຢູ່ນ�ຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກ
ແລະຖືກຊາວເລມັນກຽດຊັງ.ປະມານ
544–421ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານໄປ,ມີຊາຍຜູ້
ໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າເຊເຣັມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືລາວ

ໄດ້ເລີ່ມສັ່ງສອນຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນແລະ
ປະກາດກັບພວກນັ້ນວ່າຈະບໍ່ມີພຣະ
ຄຣິດ.ແລະລາວໄດ້ສິດສອນອີກຫລາຍ
ເລື່ອງຊຶ່ງຍົກຍ້ອງບຸກຄົນ;ແລະສິ່ງນີ້
ລາວເຮັດໄປເພື່ອຈະລົ້ມເລີກຄ�ສອນ
ຂອງພຣະຄຣດິ.
3 ແລະລາວອອກແຮງຢ່າງ ພາກ

ພຽນເພື່ອຊັກຈູງໃຈຂອງຜູ້ຄົນໄປ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ລາວໄດ້ຊກັຈງູໃຈຫລາຍດວງ
ໄປ;ແລະໂດຍທີ່ລາວຮູ້ຈັກວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາໂຄບມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດຜູ້
ຈະສະເດັດມາ,ລາວຈຶ່ງພະຍາຍາມຫາ
ໂອກາດເພື່ອຈະໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ.
4ແລະລາວເປັນຄົນມີການສຶກສາ,

ຈົນວ່າມີ ຄວາມຮູ້ ເລື່ອງພາສາຂອງຜູ້
ຄົນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ;ດັ່ງນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງໃຊ້
ຄ�ຍົກຍ້ອງ,ແລະໃຊ້ອ�ນາດໃນການ
ເວົ້າຕາມອ�ນາດຂອງມານ.
5ແລະລາວຫວງັໄວ້ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າ

ພະເຈົ້າຫວັ່ນໄຫວຈາກສັດທາ,ທັງທີ່ມີ
ການເປີດເຜີຍຫລາຍຢ່າງແລະຫລາຍ
ເລື່ອງຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັມາແລວ້ກຽ່ວ

ກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ເພາະຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັ
ເຫລົ່າທດູມາແລວ້ແທ້ໆ ,ແລະພຣະອງົໄດ້
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮບັສັ່ງກັບຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຄ�ເວົ້າເປັນບາງຄັ້ງ;ສະນັ້ນ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫວັ່ນໄຫວບໍ່ໄດ້.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ

ໄດ້ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າແລະໄດ້ເວົ້າກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ອ້າຍຢາໂຄບເອີຍເຮົາ
ຫາໂອກາດມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວທີ່ຈະ
ເວົ້າກັບເຈົ້າເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຍິນແລະ
ຮູ້ຈກັວ່າເຈົ້າເປນັຄນົໄປມາເລື້ອຍໆເພື່ອ
ສັ່ງສອນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າເອີ້ນວ່າພຣະກິດຕິ
ຄຸນຫລືຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣດິ.
7ແລະເຈົ້າໄດ້ພາຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປບິດ

ເບືອນຈາກເສັ້ນທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະບໍ່ຮັກສາກົດຂອງໂມ
ເຊຊຶ່ງເປັນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ;ແລະເຈົ້າ
ໄດ້ປ່ຽນແປງກົດຂອງໂມເຊໃຫ້ເປັນການ
ນະມັດສະການຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງເຈົ້າກ່າວ
ວ່າຈະມາພາຍໃນຫລາຍຮ້ອຍປີນັບແຕ່
ນີ້ໄປ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາເຊເຣັມ
ຂໍເວົ້າກັບເຈົ້າວ່າມັນເປັນການໝິ່ນປະ
ໝາດ;ເພາະວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ເລື່ອງນີ້ເລີຍ;
ເພາະເຂົາບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າແມ່ນ
ຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ.ແລະເຊເຣັມໄດ້ເວົ້າ
ຂັດແຍ້ງກັບຂ້າພະເຈົ້າແບບນີ້.
8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງເຂົ້າສູ່ຈິດ
ວນິຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເຮດັໃຫ້ເຊເຣມັຍອມຈ�ນົນໃນ
ຄ�ເວົ້າທັງໝດົຂອງລາວ.
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9ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມລາວວ່າ:
ເຈົ້າປະຕິເສດພຣະຄຣດິຜູ້ຈະສະເດັດມາ
ບໍ?ແລະລາວໄດ້ຕອບວ່າ:ຖ້າຫາກຈະ
ເປນັພຣະຄຣດິແລ້ວ,ເຮາົຈະບໍ່ປະຕິເສດ
ພຣະອງົ;ແຕ່ເຮາົຮູ້ວາ່ບໍ່ມີພຣະຄຣດິ,ທງັ
ບໍ່ເຄຍີມ,ີແລະຈະບໍ່ມີເລີຍ.
10ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມລາວວ່າ:

ເຈົ້າເຊື່ອພຣະຄ�ພີບໍ?ແລະລາວຕອບ
ວ່າ,ເຊື່ອ.
11ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ

ວ່າ:ຖ້າເປັນແນວນັ້ນເຈົ້າກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ;
ເພາະມັນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້ແທ້ໆເຖິງ
ພຣະຄຣິດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາເວົ້າກັບເຈົ້າວ່າ
ບໍ່ມີສາດສະດາຄົນໃດທີ່ບັນທຶກໄວ້ຫລື
ທ�ນາຍໄວ້ນອກຈາກເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້
ເວົ້າກ່ຽວກບັພຣະຄຣດິອງົນີ້.
12ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ—ສິ່ງທີ່ປະກົດ

ຕໍ່ເຮົາ,ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຍິນ;ແລະໄດ້
ເຫັນສິ່ງນີ້ທີ່ປະກົດຕໍ່ເຮົາໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍ ລິສຸດ;ສະນັ້ນ,
ເຮົາຈຶ່ງຮູ້ ວ່າຖ້າຫາກຈະບໍ່ມີການຊົດ
ໃຊ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວມະນຸດທັງປວງຍ່ອມ
ຕ້ອງຫາຍຍະນະ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງສະ
ແດງເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ເຮົາເຫັນເບິ່ງດູໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊຶ່ງ
ເຈົ້າຮູຈັ້ກມາຫລາຍແລ້ວ.
14ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລາວ

ວ່າ:ເຮົາເປັນຄົນແນວໃດເຮົາບໍ່ຈ�ເປັນ
ທີ່ຈະທົດລອງພຣະເຈົ້າອີກໃຫ້ສະແດງ
ເຄື່ອງໝາຍໃນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າກໍຮູ້ຢູ່ດີວາ່ມນັ
ເປັນຄວາມຈິງ?ເຈົ້າຍັງປະຕິເສດເພາະ

ເຈົ້າເປັນຂອງມານ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ກໍບໍ່ແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ;ແຕ່ຖ້າ
ຫາກວ່າພຣະເຈົ້າລົງໂທດເຈົ້າ,ກໍຂໍໃຫ້
ສິ່ງນັ້ນເປັນເຄື່ອງໝາຍແກ່ເຈົ້າວ່າພຣະ
ອົງມີອ�ນາດທັງໃນສະຫວັນແລະໃນ
ແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະວ່າພຣະຄຣິດຈະ
ສະເດັດມາອີກ.ແລະໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອົງເຖີດ,ແລະບໍ່ແມ່ນຂອງ
ຂ້ານອ້ຍ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ
ນີ້ແລ້ວ,ອ�ນາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ມາສູ່ລາວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ລາວຕ້ອງ
ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ຮັບການບ�ລຸງ
ເປນັເວລາຫລາຍມື້.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນວ່າຈົ່ງມາທ້ອນ
ໂຮມກັນໃນມື້ອື່ນເຊົ້າເພາະວ່າເຮົາຈະ
ຕາຍແລ້ວ;ສະນັ້ນ,ເຮົາປາຖະໜາຈະ
ກ່າວກັບຜູຄົ້ນກອ່ນເຮາົຈະຕາຍ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືໃນ

ມື້ອື່ນເຊົ້າມາຝູງຊນົໄດ້ມາທ້ອນໂຮມກັນ
ແລະລາວໄດ້ເວົ້າກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນຢ່າງ
ແຈ່ມແຈ້ງແລະປະຕິເສດເລື່ອງທີ່ລາວ
ໄດ້ສອນນັ້ນແລະສາລະພາບວາ່ມີພຣະ
ຄຣິດແລະອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດຂອງເຫລົ່າທູດ.
18ແລະລາວໄດ້ເວົ້າກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນ

ຢາ່ງແຈມ່ແຈ້ງວາ່,ລາວຖືກອ�ນາດຂອງ
ມານມາຫລອກລວງ.ແລະລາວໄດ້ເວົ້າ
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ເຖິງນະລົກ,ແລະເຖິງຕະຫລອດການ,
ແລະເຖິງໂທດນິລັນດອນ.
19ແລະລາວໄດ້ເວົ້າອກີວາ່:ເຮາົຢ້ານ

ກົວວ່າເຮົາກະທ�ບາບທີ່ອະໄພໃຫ້ບໍ່ໄດ້
ເສຍແລ້ວ,ເພາະເຮົາໄດ້ຕົວະພຣະເຈົ້າ;
ແລະເພາະເຮົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະຄຣິດ
ແລະກ່າວວ່າເຮົາເຊື່ອພຣະຄ�ພີ;ແລະ
ພຣະຄ�ພີໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແທ້ໆ ເຖິງພຣະອົງ.
ແລະເພາະວ່າເຮົາເວົ້າຕົວະພຣະເຈົ້າ
ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຢ້ານກົວທີ່ສຸດ;ແຕ່ເຮົາກໍ
ສາລະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລວ້.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອລາວໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວລາວ
ເວົ້າຫຍັງບໍ່ ໄດ້ແລະລາວກໍໝົດວິນ
ຍານໄປ.
21ແລະເມື່ອຝູງຊົນເຫັນວ່າລາວໄດ້

ເວົ້າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ກ�ລັງຈະ
ໝົດວິນຍານ,ພວກເຂົາກໍແປກໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງ;ເຖິງຂະໜາດທີ່ອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງພວກເຂົາ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ໝົດກ�ລັງຈົນລົ້ມລົງ
ຢູ່ກບັພື້ນດິນ.
22ບັດນີ້,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ພໍໃຈ

ຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບເພາະວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ທູນຂໍຈາກພຣະບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຜູ້ປະທັບຢູ່ສະຫວັນ;ເພາະພຣະອົງ
ໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ໄດ້ຕອບຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລ້ວ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄວາມສັນຕິສຸກແລະຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນມາຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ອີກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນຄວາ້ພຣະຄ�

ພີແລະບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ຄ�ເວົ້າຂອງຄົນ
ຊົ່ວຜູ້ນີ້ອກີຕໍ່ໄປ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ວິທີການຫລາຍຢ່າງໄດ້ຖືກຄິດຄົ້ນຂຶ້ນ
ເພື່ອກູ້ແລະນ�ພາຊາວເລມັນກັບຄືນ
ມາສູ່ເລື່ອງຄວາມຈິງ;ແຕ່ທັງໝົດນີ້ບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດ,ເພາະພວກເຂົາເບີກບານໃນ
ການເຮດັສງົຄາມແລະການນອງເລອືດ,
ແລະພວກເຂົາມີຄວາມກຽດຊັງພວກ
ເຮາົ,ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ.
ແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມທ�ລາຍພວກ
ເຮົາເລື້ອຍໄປດ້ວຍອ�ນາດອາວຸດຂອງ
ພວກເຂາົ.
25ສະນັ້ນ,ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ເສີມ

ກ�ລັງຕໍ່ຕ້ານພວກນັ້ນດ້ວຍກ�ລັງທັບ
ຂອງພວກເຂົາແລະດ້ວຍສຸດຄວາມ
ສາມາດຂອງພວກເຂົາໂດຍວາງໃຈໃນ
ພຣະເຈົ້າແລະຫນີແຫງ່ຄວາມລອດຂອງ
ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຖິງບັດນີ້ພວກເຂົາກໍ
ຍັງເປນັຜູ້ຊະນະສັດຕູຂອງພວກເຂາົ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບກໍໄດ້ເຖົ້າແກ່ລງົແລະ
ບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້ຮກັສາໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລກຶອື່ນໆຂອງນີໄຟ,ສະນັ້ນ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າເຮັດບັນທຶກຕາມຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ
ທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວາ່ເວລາ
ຜ່ານໄປພ້ອມກັບພວກເຮົາ,ແລະຊີວິດ
ຂອງພວກເຮາົຜ່ານໄປເໝືອນເປັນຄວາມ
ຝັນຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຮົາເປັນຄົນ
ໂດດດ່ຽວແລະເຂັ່ງຂຶມ,ຊັດເຊພະເນ
ຈອນ,ຖກືຂັບໄລ່ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ,
ເກີດຢູ່ກບັຄວາມທກຸຍາກລ�ບາກໃນຖິ່ນ
ແຫງ້ແລ້ງກັນດານ,ແລະຖືກພີ່ນ້ອງກຽດ
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ຊງັ,ເປນັເຫດໃຫ້ເກີດສົງຄາມແລະການ
ຂັດແຍງ້ກັນ;ສະນັ້ນວັນເວລາຂອງພວກ
ເຮາົຈຶ່ງມີແຕ່ຄວາມທກຸ.
27ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາໂຄບເຫັນວ່າ

ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະຕ້ອງລົງໄປ
ສູ່ຫລຸມສບົຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລວ້;ສະນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບເອໂນດລູກ
ຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງຮັບເອົາ
ແຜນ່ຈາລກຶເຫລົ່ານີ້ໄວ້ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ບອກເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆຊຶ່ງນີໄຟອ້າຍ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງແລະລາວສັນຍາ
ວ່າຈະເຊື່ອຟັງ ຄ�ສັ່ງ . ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຂໍຢຸດການບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,ຊຶ່ງການ
ຂຽນມີ ຢູ່ ເ ລັກໜ້ອຍເທົ່າ ນັ້ນ ;  ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວອ�ລາຜູ້ ອ່ານໂດຍ
ຫວັງວ່າພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈະອ່ານຂໍ້ຄວາມ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ພີ່ນ້ອງເອີຍ,ຂໍພຣະ
ເຈົ້າອວຍພອນ.

   ໜງັສືເອໂນດ

ບົດທີ1

ເອໂນດອະທິຖານຢ່າງສຸດກ�ລັງແລະ
ໄດ້ ຮັບ ການປົດບາບຂອງລາວ—ສຸ
ລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່
ຈິດໃຈຂອງລາວແລະໄດ້ໃຫ້ສັນຍາ
ຄວາມລອດແກ່ຊາວເລມັນໃນອະນາ
ຄົດ—ຊາວນີໄຟຊອກຫາເພື່ອກູ້ຊາວເລ
ມັນກັບຄືນ—ເອໂນດມີຄວາມປິຕິຍິນດີ
ໃນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງລາວ.ປະມານ420ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດໂດຍທີ່ຮູ້ຈກັບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າເປັນຄົນທ່ຽງທ�—ເພາະ
ເພິ່ນໄດ້ສອນຂ້າພະເຈົ້າໃນພາສາຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະໃນການລຽ້ງດູແລະການຕກັ
ເຕືອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນນ�ອີກ—ແລະຂໍ
ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�ລານເພາະການ
ນີ້ເຖດີ—
2ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກພວກທ່ານ

ເຖິງປະສົບການຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮບັການປດົບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປລ່າສັດຢູ່ໃນ

ປ່າ;ແລະຄ�ເວົ້າຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນ
ຈາກບິດາເລື້ອຍ ໆກ່ຽວກບັຊວີດິນິລນັດອນ,
ແລະຄວາມສຸກຂອງໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ຝັງເລິກຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
4ແລະຈິດວນິຍານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຫວິ

ໂຫຍ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະອົງດ້ວຍຄ�ອ້ອນວອນຢ່າງສຸດ
ກ�ລັງແລະດ້ວຍການອະທິຖານເພື່ອ
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ແລະ
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ຕະຫລອດທັງວັນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງທູນ
ພຣະອົງ;ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍ ຍັງເປັ່ງສຽງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຂຶ້ນເຖງິທອ້ງຟາ້ສະຫວນັ.
5ແລະສຸລະສຽງມາເຖິງຂ້າພະເຈົ້າ,ມີ

ຄວາມວ່າ:ເອໂນດ,ບາບຂອງເຈົ້າໄດ້
ຮັບການອະໄພໃຫ້ແລ້ວ,ແລະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮບັພອນ.
6ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດຮູ້ວ່າພຣະ

ເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າຕົວະ;ດັ່ງນັ້ນ,ຄວາມຜິດ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງຖືກກວາດລາ້ງໄປ.
7ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມວ່າ:ຂ້າ

ແດ່ພຣະອົງເຈົ້າ,ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ?
8ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ

ເຈົ້າວ່າ:ເພາະສັດທາຂອງເຈົ້າໃນພຣະ
ຄຣດິ,ຜູ້ທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຫລືໄດ້ເຫນັ
ມາກ່ອນ.ແລະຫລາຍປີຈະຜາ່ນໄປກ່ອນ
ທີ່ພຣະອົງຈະມາປະກົດຕົວໃນເນື້ອໜັງ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງໄປເຖີດ,ສັດທາຂອງເຈົ້າເຮດັ
ໃຫ້ເຈົ້າບໍລິບູນແລ້ວ.
9ບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເລີ່ມຮູ້ສຶກມີຄວາມປາຖະໜາເພື່ອຄວາມ
ຜາສຸກຂອງຊາວນີໄຟ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ທຸ້ມເທຈດິ
ວິນຍານທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ແກ່
ພຣະເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາ.
10ແລະຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງ

ດີ້ນຮົນຢູ່ໃນວິນຍານ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຸລະສຽງ
ຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ຈິດໃຈ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະ
ມາຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າຕາມຄວາມ
ພາກພຽນຂອງພວກເຂົາໃນການຮັກສາ

ບັນຍັດຂອງເຮົາ.ເຮົາໃຫ້ແຜ່ນດິນນີ້ແກ່
ພວກເຂົາ,ແລະມັນເປັນແຜ່ນດິນອັນ
ສັກສິດ,ແລະເຮົາບໍ່ໄດ້ສາບແຊ່ງມັນ
ນອກຈາກເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ດັ່ງນັ້ນ,
ເຮາົຈະມາຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າຕາມ
ທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້;ແລະເຮົາຈະນ�ການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາພ້ອມກັບ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈມາລົງໃສ່ຫວົຂອງ
ພວກເຂາົເອງ.
11ແລະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດ

ໄດ້ຍິນຄ�ເຫລົ່ານີ້ ແລ້ວ,ສັດທາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຫວັ່ນໄຫວໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານຕໍ່
ພຣະອົງເພື່ອຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ດ້ວຍຄວາມດີ້ນຮົນຢູ່ດົນ
ນານຫລາຍເທື່ອ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລງັຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານຈົນສຸດ
ຄວາມພາກພຽນແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເຮົາຈະໃຫ້
ເຈົ້າຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງເຈົ້າເພາະ
ສັດທາຂອງເຈົ້າ.
13ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືຄວາມປາ

ຖະໜາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຈາກພຣະ
ອົງ—ຄືຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າຊາວນີໄຟຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຕົກຢູ່ໃນການລ່ວງ
ລະເມີດ,ແລະຖືກທ�ລາຍດ້ວຍວິທີໃດ
ກໍຕາມແລະຊາວເລມັນບໍ່ຖືກທ�ລາຍ
ແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຮັກສາ
ບັນທກຶຂອງຊາວນີໄຟ,ຜູ້ຄນົຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ເຖິງແມ່ນຖ້າຫາກເປັນໄປໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະຫັດອັນສັກສິດຂອງ
ພຣະອົງ,ເພື່ອຈະໄດ້ນ�ບັນທຶກອອກມາ
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ໃຫ້ຊາວເລມັນໃນເວລາໃດເວລາໜຶ່ງໃນ
ອະນາຄົດ,ເພື່ອມັນອາດຈະນ�ພວກເຂາົ
ມາສູ່ຄວາມລອດ—
14ເພາະປະຈຸ ບັນນີ້ ການດີ້ນຮົນ

ຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີປະໂຫຍດໃນການ
ນ�ພາເ ຂົາ ກັບຄືນມາຫາສັດທາອັນ
ແທ້ຈິງ.ແລະພວກເຂົາສາບານໄວ້ໃນ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງພວກເຂົາວ່າ,ຖ້າ
ຫາກເປັນໄປໄດ້,ພວກເຂົາຈະທ�ລາຍ
ບັນທຶກຂອງພວກເຮົາກັບພວກເຮົາ,
ແລະທັງຮີດຄອງປະເພນີທັງໝົດຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົານ�ອກີ.
15ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍຮູ້ວ່າອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດຮັກສາບັນທຶກ
ຂອງພວກເຮາົໄວ້ໄດ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮ້ອງ
ທູນພຣະອົງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ,ເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ສິ່ງ
ໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະຂໍດ້ວຍສັດທາ,ໂດຍ
ເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣດິ,ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັ.
16ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີສັດທາ,ແລະ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອ
ພຣະອົງຈະຮກັສາບັນທຶກໄວ;້ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ໃຫ້ພນັທະສັນຍາກບັຂ້າພະເຈົ້າວາ່
ພຣະອົງຈະນ�ມັນອອກມາໃຫ້ຊາວເລ
ມັນໃນວັນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະ
ອົງ.
17ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດຮູ້ວ່າມັນ

ຈະເປັນໄປຕາມພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ໃຫ້ໄວ້;ດັ່ງນັ້ນຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຊາົເປັນຫວ່ງ.
18ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າໄດ້

ຂໍຮ້ອງເລື່ອງນີ້ຈາກເຮົາແລ້ວ;ແລະມັນ
ຈະເປັນໄປໃຫ້ພວກເຂົາຕາມສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາ;ເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາ
ເໝອືນກັບຂອງເຈົ້າ.
19ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າເອໂນດໄດ້ອອກໄປທົ່ວ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ທ�ນາຍເຖິງ
ເລື່ອງທີ່ຈະມາເຖິງ,ແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ເຖິງເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນແລະໄດ້
ເຫນັມາ.
20ແລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວາ່ຜູ້

ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງພາກ
ພຽນທີ່ຈະນ�ເອົາຊາວເລມັນກັບຄືນ
ມາສູ່ສັດທາອັນແທ້ຈິງໃນພຣະເຈົ້າ.ແຕ່
ວຽກງານຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີປະໂຫຍດ;
ເພາະຄວາມກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາຍັງຝັງ
ແໜ້ນ,ແລະພວກເຂົາຖືກນ�ໄປໂດຍ
ສັນດານຊົ່ວຂອງພວກເຂົາ,ຈົນກັບປ່າ
ເຖື່ອນແລະຮ້າຍກາດ,ແລະເປັນຄົນ
ກະຫາຍເລືອດ,ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍການ
ນັບຖືຮູບບູຊາແລະຄວາມສົກກະປົກ;
ກິນສັດທີ່ ກິນສັດອື່ນໆ; ອາໄສຢູ່ ໃນ
ຜ້າເຕັ້ນ,ແລະຊັດເຊພະເນຈອນໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານນຸ່ງແຕ່ແຜ່ນ
ໜັງສັ້ນໆຄາດແອວແລະແຖຫົວໂລ້ນ;
ຄວາມຊ�ນານຂອງພວກເຂົາຢູ່ກັບການ
ໃຊ້ທະນູ,ແລະດາບສອງຄົມ,ແລະ
ຂວານ.ແລະພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍບໍ່
ກິນຫຍັງນອກຈາກຊີ້ນດິບ;ແລະພວກ
ເຂົາພະຍາຍາມທ�ລາຍພວກເຮົາຢູ່
ຕະຫລອດ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ໄຖດິນ,ແລະປູກພືດ

ເອໂນດ1:14–21181
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ແລະຕົ້ນໝາກໄມ້ຫລາຍຊະນິດ,ແລະ
ລ້ຽງຝູງສັດຫລາຍຊະນິດ,ທັງແພະບ້ານ
ແລະແພະປ່າ, ທັງມ້າ ເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍອີກ.
22ແລະມີສາດສະດາເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍໃນບັນດາພວກເຮົາ.ແລະ
ຜູ້ຄົນເປັນຄົນແຂງຄໍ,ແລະຍາກທີ່ຈະ
ເຂົ້າໃຈ.
23ແລະບໍ່ມີຫຍັງເລຍີນອກຈາກຄວາມ

ຮຸນແຮງ,ການສັ່ງສອນແລະການ
ທ�ນາຍເຖິງສົງຄາມ,ແລະການຂັດ
ແຍ້ງ,ແລະການທ�ລາຍ,ແລະການ
ເຕືອນພວກເຂົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາເຖິງ
ຄວາມຕາຍ,ແລະໄລຍະເວລາຂອງຊົ່ວ
ນິລັນດອນ,ແລະການພິພາກສາ,ແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເລື່ອງ
ທັງໝົດນີ້—ໂດຍກະຕຸ້ນພວກເຂົາຢູ່
ຕະຫລອດວັນເວລາໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນ
ຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວວ່າບໍ່ມີຫຍັງເລີຍນອກຈາກສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້,ແລະຄວາມແຈ່ມແຈ້ງທີ່ສຸດ
ຂອງຄ�ເວົ້າທີ່ຈະກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາລົງ
ໄປຫາຄວາມພນິາດຢາ່ງໄວ.ແລະຕາມນີ້
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບັນທຶກກ່ຽວກັບພວກເຂາົ.
24ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນສົງຄາມ

ລະຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນໃນ
ວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
25 ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງ ເ ກີດ

ຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຖົ້າແກ່ລົງ,ແລະ
ເວລາໜຶ່ງຮ້ອຍເຈັດສິບເກົ້າປີໄດ້ຜ່ານ
ໄປນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພໍ່ລີໄຮຂອງພວກ
ເຮາົໄດ້ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມມາ.
26ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ວ່າ ໃນບໍ່ ຊ້າ

ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງລົງໄປຫາຫລຸມສົບ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ຖືກກະທ�ໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໃຫ້ ຂ້າພະ
ເຈົ້າສັ່ງສອນແລະທ�ນາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້,ແລະປະກາດພຣະຄ�ຕາມຄວາມ
ຈິງທີ່ມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ປະກາດມາຕະຫລອດວັນເວລາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະປິຕິຍິນດີໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ເໜອືກວາ່ສິ່ງໃດໆໃນໂລກ.
27ແລະໃນບໍ່ຊ້າຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຫາ

ບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບ
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າໃນພຣະອົງຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້
ພັກຜ່ອນ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າປິຕິຍິນດີໃນ
ວັນເມື່ອຄວາມເປັນມະຕະຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະສວມໃສ່ຄວາມເປັນອະມະຕະ,
ແລະຈະຢືນຢູ່ຕໍ່ໜາ້ຂອງພຣະອົງ;ເພາະ
ໃນເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫນັໜາ້ຂອງ
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມສຸກໃຈ,ແລະພຣະ
ອົງຈະກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວາ່:ມາຫາເຮາົ
ເຖີດ,ເຈົ້າຜູ້ເປັນສກຸ,ເຮາົມີບ່ອນຕຽມໄວ້
ໃຫ້ເຈົ້າແລ້ວຢູ່ໃນຜາສາດຂອງພຣະບິດາ
ຂອງເຮາົ.ອາແມນ.
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   ໜງັສືເຈຣອມ

ບົດທີ1

ຊາວນີໄຟຮັກສາກົດຂອງໂມເຊ,ລໍຖ້າ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະມີ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນແຜ່ນດິນ—
ສາດສະດາຫລາຍທ່ານອອກແຮງງານ
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມ
ຈິງ.ປະມານ399–361ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເຈຣອມໄດ້
ບັນທກຶຂໍ້ຄວາມໄວ້ເລັກໜອ້ຍຕາມຄ�ສັ່ງ
ຂອງເອໂນດ,ບດິາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອ
ຈະໄດ້ຮັກສາລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ
ຂອງພວກເຮາົໄວ້.
2ແລະເນື່ອງຈາກວ່າແຜ່ນຈາລຶກນີ້

ນ້ອຍຫລາຍ,ແລະເນື່ອງຈາກສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ດ້ວຍເຈດຕະນາເພື່ອ
ຈະໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຊາວເລມັນ,
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງ
ຈ�ເປັນທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງບັນທຶກໄວ້
ເລັກໜ້ອຍ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຂຽນ
ເລື່ອງການທ�ນາຍຫລືການເປີດເຜີຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ເພາະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ສາມາດບັນທຶກໄວ້ຫລາຍກວ່າທີ່ບັນພະ
ບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ
ແມ່ນບໍ?ຫລືວ່າພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ
ແຜນແຫ່ງຄວາມລອດໄວ້ບໍ?ຂ້າພະ
ເຈົ້າຂໍກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າຖືກແລ້ວ;
ແລະນີ້ເປັນສິ່ງພຽງພໍແລ້ວສ�ລັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນສົມຄວນທີ່ຈະເຮັດວຽກ

ງານໃຫ້ຫລາຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້

ເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄວາມໜວກຂອງຫູ
ພວກເຂົາ,ແລະຄວາມມືດມົນຂອງຈິດ
ໃຈພວກເຂົາ;ແລະຄວາມແຂງຂອງຄໍ
ພວກເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະເຈົ້າ
ຍັງເມດຕາຕໍ່ພວກເຂົາຢ່າງຍິ່ງ,ແລະເຖິງ
ບັດນີ້ພຣະອົງຍັງບໍ່ກວາດພວກເຂົາອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນເລີຍ.
4 ແລະ ມີ ຄົນ ເ ປັນຈ�ນວນຫລວງ

ຫລາຍໃນບັນດາພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບການ
ເປີດເຜີຍມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ,ເພາະ
ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນແຂງຄໍ.ແລະ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ແຂງຄໍແລະມີສັດ
ທາ,ຍ່ອມມີການພວົພນັກບັພຣະວນິຍານ
ອັນສັກສິດ,ຊຶ່ງປະກົດໃຫ້ເຫັນແກ່ລູກ
ຫລານມະນຸດຕາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ.
5ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເວລາສອງຮ້ອຍ

ປີໄດ້ຜ່ານໄປແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ.ພວກເຂົາ
ຍຶດຖືທີ່ຈະຮັກສາກົດຂອງໂມເຊແລະຖື
ວັນຊະບາໂຕເປັນວັນສັກສິດແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.ແລະພວກເຂົາບໍ່ດູຖູກ;ທັງ
ບໍ່ໝິ່ນປະໝາດ.ແລະກົດໝາຍຂອງ
ແຜ່ນດິນກໍເຂັ້ມງວດເຕັມທີ່.
6ແລະພວກເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປ

ຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະ
ຊາວເລມັນກໍເໝືອນກັນ.ແລະພວກ
ເຂົາມີຜູ້ຄົນຫລາຍກວ່າຊາວນີໄຟ;ແລະ
ພວກເຂົາຮັກການຄາດຕະກ�ແລະກິນ
ເລືອດສັດ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ພວກເຂົາມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາຊາວ
ນີໄຟຫລາຍເທື່ອ.ແຕ່ກະສັດກັບພວກ
ຜູ້ນ�ຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ມີພະລັງໃນ
ສັດທາຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກ
ເພິ່ນໄດ້ສອນຜູ້ຄົນເລື່ອງເສັ້ນທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ສະນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ຕ້ານຊາວເລມັນໄດ້ແລະກວາດພວກ
ເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາ
ໄປ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນເສີມສ້າງກ�ລັງໃນ
ເມືອງຂອງພວກເຮົາ,ຫລືບ່ອນອື່ນໆທີ່
ເປນັມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຮາົ.
8 ແລະພວກເ ຮົາ ມີ ຄົນເພີ່ມ ທະວີ

ຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ແຜ່
ຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,
ແລະກັບມາຮັ່ງມີຢ່າງຍິ່ງດ້ວຍຄ�,ແລະ
ເງິນ,ແລະດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີຄ່າ,ແລະຝີມືດີ
ໃນງານໄມ້ດ້ວຍອາຄານ,ແລະດ້ວຍ
ເຄື່ອງຈັກນ�ອີກ,ແລະດ້ວຍເຫລັກ
ແລະທອງແດງ,ແລະທອງເຫລືອງ
ແລະເຫລັກກ້າ,ແລະເຮັດເຄື່ອງມືນາໆ
ຊະນິດໄວ້ໄຖດິນ,ແລະເຮັດອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລູກທະນູອັນ
ແຫລມຄົມ,ແລະບັ້ງລູກທະນູ,ຫອກ
ແລະຫລາວ,ແລະການຕຽມທຸກຢ່າງ
ເພື່ອສົງຄາມ.
9ແລະໂດຍການຕຽມພ້ອມຕໍ່ສູ້ກັບ

ຊາວເລມັນຢູ່ນັ້ນ,ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫຍັງຈາກ
ພວກເຮົາເລີຍ.ແຕ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເປັນຈິງແລ້ວ,ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ຮບັສັ່ງໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮາົ,
ມີຄວາມວ່າ:ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະຮັກສາ
ບັນຍັດຂອງເຮົາເຈົ້າຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດນິ.

10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ສາດສະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າຂູ່ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ວ່າຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ຮກັສາ
ພຣະບັນຍັດ,ແຕ່ຕົກຢູ່ໃນການລ່ວງລະ
ເມີດແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍໄປ
ຈາກຜືນແຜ່ນດິນນີ້.
11ສະນັ້ນ,ສາດສະດາ,ແລະປະ

ໂລຫິດ,ແລະຜູ້ສອນໄດ້ເຮັດວຽກງານ
ຢ່າງພາກພຽນ,ແນະນ�ຜູ້ຄົນດ້ວຍສຸດ
ຄວາມອົດກັ້ນໃຫ້ພາກພຽນ;ສອນກົດ
ຂອງໂມເຊ,ແລະຈຸດປະສົງທີ່ໃຫ້ກົດ
ໄວ້ນັ້ນກໍເພື່ອຈະໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກ
ເຂົາມຸ້ງຫາພຣະເມຊີອາ,ແລະເຊື່ອໃນ
ພຣະອົງທີ່ຈະສະເດັດມາຄືກັນກັບພຣະ
ອົງເປັນມາແລ້ວ.ແລະຕາມວິທີນີ້ພວກ
ເພິ່ນໄດ້ສອນພວກເຂາົ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແລະໂດຍການກະທ�ເຊັ່ນນັ້ນພວກ
ເພິ່ນຈຶ່ງເຮດັໃຫ້ພວກເຂາົລອດຈາກການ
ຖືກທ�ລາຍໃນຜືນແຜ່ນດິນ;ເພາະວ່າ
ພວກເພິ່ນໄດ້ສຽບແທງໃຈຂອງພວກ
ເຂົາດ້ວຍພຣະຄ�ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ
ເພື່ອໃຫ້ມາສູ່ການກັບໃຈ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາສອງຮ້ອຍສາມສິບແປດປີຜ່ານ
ໄປ—ໂດຍມີສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງ
ແລະຄວາມແຕກແຍກເປັນສ່ວນຫລາຍ
ຂອງໄລຍະເວລານັ້ນ.
14ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຈຣອມຈະບໍ່

ບັນທຶກຕື່ມອີກ,ເພາະແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່າ
ນີ້ນ້ອຍຫລາຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານສາມາດໄປເບິ່ງ
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ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟເຫລັ້ມອື່ນໆໄດ້;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັນທຶກກ່ຽວກັບສົງຄາມ
ຂອງພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນນັ້ນ
ຕາມການບັນທຶກຂອງກະສັດ,ຫລືວ່າ
ເລື່ອງທີ່ເພິ່ນບອກນັ້ນໄດ້ມີບັນທຶກໄວ.້

15ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໃນມືຂອງອອມໄນ
ລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອລາວ
ຈະໄດ້ຮັກສາມັນໄວ້ ຕາມຄ�ສັ່ງຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

   ໜງັສືອອມໄນ

ບົດທີ1

ອອມໄນ,ອາມາຣອນ,ເຄມິດ,ອະບີນາ
ໂດມ,ແລະອາມາລະໄຄ,ແຕລ່ະຄົນປ່ຽນ
ຜຽນກັນຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກ—ໂມໄຊຢາ
ຄົ້ນພົບຜູ້ຄົນຂອງເຊລາເຮມັລາ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລມັໃນເວລາທີ່ເຊເດ
ກີຢາເປັນກະສັດ—ໂມໄຊຢາຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ—ລູກ
ຫລານຂອງມິວເລັກໄດ້ພບົເຫນັໂຄຣິອານ
ທະເມີຄົນສຸດທ້າຍຂອງຊາວຢາເຣັດ—
ກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ສືບບັນລັງແທນໂມ
ໄຊຢາ—ມະນຸດຄວນຖະຫວາຍຈິດວິນ
ຍານຂອງຕົນເປັນເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະ
ຄຣດິ.ປະມານ323–130ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້າອອມໄນໂດຍໄດ້ຮັບຄ�ສັ່ງ
ຈາກເຈຣອມບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ບັນ
ທກຶໄວ້ເລັກນ້ອຍໃນແຜນ່ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,
ເພື່ອຮກັສາລ�ດບັການສືບເຊື້ອສາຍຂອງ
ພວກເຮາົ—
2ສະນັ້ນ,ໃນວັນເວລາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ຈັກວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສູ້ມາຫລາຍດ້ວຍດາບ
ເພື່ອປົກປ້ອງຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວ
ເລມັນສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນຊົ່ວ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັກສາຂໍ້ກ�ນົດແລະ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕາມທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຮກັສາ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາສອງຮ້ອຍເຈັດສິບຫົກປີຜ່ານໄປ
ແລະພວກເຮົາມີຊ່ວງເວລາແຫ່ງສັນຕິ
ພາບຫລາຍເທື່ອ;ແລະມີຊວ່ງເວລາແຫງ່
ສົງຄາມແລະການນອງເລືອດຫລາຍ
ເທື່ອ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໂດຍສະຫລຸບ,
ເວລາສອງຮ້ອຍແປດສິບສອງປີຜ່ານ
ໄປ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັກສາແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໄວ້ຕາມຄ�ສັ່ງຂອງບນັພະ
ບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ມອບມັນຕໍ່ໃຫ້ອາມາຣອນລູກຊາຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບ
ພຽງເທົ່ານີ້.
4ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າອາມາຣອນ

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   185 5/14/12   12:13 PM



186

ອອມໄນ1:5–12 186

ບັນທຶກເລື່ອງຫຍັງກໍຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະບນັທກຶໄວ້ໜອ້ຍໜຶ່ງໄວ້ໃນໜງັສືຂອງ
ບິດາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
5ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາສາມຮ້ອຍຊາວປີຜ່ານໄປ,ແລະ
ຊາວນີໄຟພວກທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວ່າໄດ້ຖືກ
ທ�ລາຍໄປ.
6ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມ,

ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ນ�ພວກເຂົາ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມແລະ
ໄດ້ປົກປັກຮັກສາພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່
ໃນກ�ມືຂອງສັດຕູ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະ
ອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ກ່າວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາບໍ່
ປະກົດເປັນຈິງ,ມີຄວາມວ່າ:ຕາບໃດທີ່
ເຈົ້າຈະບໍ່ຮກັສາບັນຍັດຂອງເຮົາ,ເຈົ້າຈະ
ບໍ່ຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
7ສະນັ້ນ, ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ ໄດ້ ສະ

ເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາດ້ວຍການ
ພິພາກສາອັນໃຫຍ່ຫລວງ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ພຣະອົງໄດ້ໄວ້ຊີວິດຄົນຊອບ
ທ�ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍ,ແຕ່ຈະ
ປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງ
ສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ ມອບແຜ່ນຈາລຶກໃຫ້
ເຄມິດນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
9ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຄມິດຈະບັນທຶກ

ໄວ້ ຈັກສອງສາມເລື່ອງໄວ້ ໃນໜັງສື
ເຫລັ້ມດຽວກັນກັບທີ່ອ້າຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ບັນທກຶໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນເລື່ອງສຸດທ້າຍທີ່ລາວໄດ້
ຂຽນໄວ້ດ້ວຍມືຂອງລາວເອງ;ແລະລາວ

ຂຽນໄວ້ໃນມື້ທີ່ລາວມອບມັນໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າ.ແລະພວກເຮົາຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກ
ຕາມວິທີ ນີ້ເພາະມັນເປັນຄ�ສັ່ງຂອງ
ບັນພະບລຸຸດຂອງພວກເຮາົ.ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຂໍຈບົພຽງເທົ່ານີ້.
10ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າອະບີນາໂດມ

ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງເຄມິດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງມາ
ຫລາຍລະຫວ່າງຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກັບຊາວເລມັນ;ແລະດ້ວຍ
ດາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງຊາວເລມັນມາເປັນຈ�
ນວນຫລວງຫລາຍແລ້ວໃນການປ້ອງກັນ
ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
11ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນ

ພວກນີ້ມີ ຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຊຶ່ງ
ເປັນຂອງກະສັດຕາມຊົ່ວອາຍຸຄົນ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເລື່ອງການເປີດເຜີຍຫລື
ເລື່ອງການທ�ນາຍນອກຈາກທີ່ມີບນັທຶກ
ໄວ້;ສະນັ້ນ,ເລື່ອງທີ່ບັນທຶກໄວ້ກໍພຽງພໍ
ແລ້ວ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈບົພຽງເທົ່ານີ້.
12ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າອາມາລະໄຄ

ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງອະບີນາໂດມ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພວກທ່ານ
ບາງຢ່າງກ່ຽວກັບໂມໄຊຢາຜູ້ໄດ້ຮັບການ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງແຜ່ນ
ດິນເຊລາເຮັມລາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໂດຍ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນເພິ່ນໃຫ້ໜີ
ຈາກແຜ່ນດິນນີໄຟ,ແລະຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອຟງັ
ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້ອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນພ້ອມກັບເພິ່ນໄປໃນຖິ່ນ
ແຫງ້ແລ້ງກັນດານ—
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13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນ
ຊາ.ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງ
ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ,ແລະພວກເຂົາຖືກນ�ພາໄປໂດຍ
ການສັ່ງສອນແລະການທ�ນາຍຫລາຍ
ຢ່າງ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຕັກ
ເຕືອນຢູ່ຕະຫລອດເວລາໂດຍພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາຖືກນ�
ໄປໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະຫດັຂອງພຣະ
ອົງຕະຫລອດເວລາໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານຈົນລົງມາຮອດແຜ່ນດິນທີ່ເອີ້ນວ່າ
ແຜ່ນດນິເຊລາເຮມັລາ.
14ແລະພວກເຂົາໄດ້ພົບເຫັນຄົນ

ພວກໜຶ່ງທີ່ ມີ ຊື່ວ່າ  ຜູ້ ຄົນຂອງເຊລາ
ເຮັມລາ.ບັດນີ້ , ມັນມີ ຄວາມປິ ຕິ ຍິນ
ດີຢ່າງຍິ່ງໃນບັນດາຜູ້ ຄົນຂອງເຊລາ
ເຮມັລາ;ແລະຊາວເຊລາເຮມັລາຊື່ນຊມົ
ຢ່າງຍິ່ງເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງ
ຜູ້ຄົນຂອງໂມໄຊຢາມາພ້ອມກັບແຜ່ນ
ຈາລຶກທອງເຫລືອງຊຶ່ງມີບັນທຶກຂອງ
ຊາວຢິວ.
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂມໄຊຢາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຜູ້ຄົນຂອງເຊລາ
ເຮັມລາໄດ້ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມໃນ
ເວລາທີ່ເຊເດກີຢາເປັນກະສັດຂອງຢູດາ
ຊຶ່ງຖກືຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ.
16ແລະພວກນີ້ໄດເ້ດີນທາງໄປໃນຖິ່ນ

ແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະຖືກພາໄປໂດຍ
ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ້າມຜືນ
ນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄປຫາແຜ່ນດິນທີ່ໂມ
ໄຊຢາພົບເຫັນພວກເຂົາ;ແລະພວກ

ເຂົາໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບ່ອນນັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່
ເວລານັ້ນມາ.
17ແລະເວລາທີ່ ໂມໄຊຢາຄົ້ນພົບ

ພວກນີ້,ພວກເຂົາມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ ຕາມ,
ພວກເຂົາຍັງມີສົງຄາມແລະການຂັດ
ແຍ້ງຢ່າງຮຸນແຮງຫລາຍເທື່ອ,ແລະມີ
ການລົ້ມຕາຍດ້ວຍດາບເປັນບາງຄັ້ງ;
ແລະພາສາຂອງພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນແປງ
ໄປ;ທັງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເອົາບັນທຶກມາ
ນ�,ແລະພວກເຂົາປະຕິເສດການເປັນ
ຢູ່ຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ໂມໄຊຢາກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າໃຈພວກນີ້ໄດ້.
18ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໄຊຢາໃຫ້ພວກນີ້ໄດ້ຮັບການສອນໃນ
ພາສາຂອງເພິ່ນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການສອນໃນພາສາຂອງໂມໄຊຢາແລວ້,
ຊາວເຊລາເຮັມລາຈຶ່ງໃຫ້ລ�ດັບການ
ສືບເຊື້ອສາຍຂອງບນັພະບລຸຸດຂອງພວກ
ເຂົາຕາມຄວາມຊົງຈ�ຂອງພວກເຂົາ;
ແລະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ມີບັນທຶກໄວ້,ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນຂອງເຊລາເຮັມລາກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ໂມໄຊຢາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ,ແລະໂມ
ໄຊຢາໄດ້ຖືກແຕງ່ຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ວັນເວລາຂອງໂມໄຊຢາມີຫີນໃຫຍ່ກ້ອນ
ໜຶ່ງຊຶ່ງມີ ອັກຂະລະໃນນັ້ນຖືກນ�ມາ
ໃຫ້ເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ແປຄວາມໝາຍ

ອອມໄນ1:13–20187
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ຂອງອັກຂະລະດ້ວຍຂອງປະທານແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.
21ແລະມັນເປັນເລື່ອງລາວຂອງ

ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າໂຄຣິອານທະເມີກັບຜູ້
ຄົນຂອງລາວທີ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.ແລະ
ຜູ້ຄົນຂອງເຊລາເຮມັລາໄດ້ພບົໂຄຣິອານ
ທະເມີ;ແລະລາວໄດ້ຢູ່ກັບຄົນພວກນີ້
ເປນັເວລາເກົ້າເດືອນ.
22  ມັນໄດ້ ກ່າວຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບ

ບັນພະບຸລຸດຂອງລາວບາງເລັກໜ້ອຍ.
ແລະບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງລາວທີ່
ໄດ້ອອກມາຈາກຫໍສູງໃນເວລາທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງຄົນສັບສົນ;
ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າມາຫາພວກເຂາົຕາມການພພິາກສາ
ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງທ່ຽງທ�;ແລະກະດູກ
ຂອງພວກເຂົາວາງກະຈັດກະຈາຍຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດນິທາງເໜອື.
23ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າອາມາລະໄຄ

ໄດ້ເກີດໃນວັນເວລາຂອງໂມໄຊຢາ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ຈົນເຫັນການ
ສິ້ນຊີວິດຂອງເພິ່ນ;ແລະເບັນຢາມິນ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງລາຊາ
ບັນລັງແທນເພິ່ນ.
24ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນວັນເວລາຂອງ

ກະສັດເບັນຢາມິນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ສົງຄາມອັນຮ້າຍແຮງແລະການນອງ
ເລືອດລະຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບຊາວເລ
ມັນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟໄດ້ປຽບພວກ
ນັ້ນຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ ກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ ຂັບໄລ່ພວກ
ເຂາົອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂາ້ພະເຈົ້າກໍເລີ່ມເຖົ້າແກ່ລົງ;ແລະໂດຍ
ທີ່ ບໍ່ ມີ ລູກຈັກຄົນ,ແລະໂດຍທີ່ ຮູ້ ວ່າ
ກະສັດເບັນຢາມິນເປັນກະສັດທີ່ທ່ຽງທ�
ຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ສະນັ້ນ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງມອບແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້
ໃຫ້ເພິ່ນ,ເພື່ອຈະໄດ້ຊັກຊວນມະນຸດທັງ
ປວງໃຫ້ມາຫາພຣະເຈົ້າ,ແລະພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ,ແລະເຊື່ອ
ໃນການທ�ນາຍ,ແລະການເປີດເຜີຍ,
ແລະການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງ
ເຫລົ່າທູດ,ແລະໃນຂອງປະທານແຫ່ງ
ການເວົ້າພາສາ,ແລະໃນຂອງປະທານ
ແຫ່ງການແປພາສາ,ແລະໃນທຸກສິ່ງທີ່
ດີ;ເພາະບໍ່ມີສິ່ງໃດເລີຍທີ່ດີນອກຈາກ
ມນັມາຈາກພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ:ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່
ດີມາຈາກມານ.
26ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ
ທ່ານມາຫາພຣະຄຣດິ,ຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ບລິໍ
ສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ,ແລະຮັບສ່ວນ
ຄວາມລອດຈາກພຣະອົງ,ແລະອ�ນາດ
ແຫ່ງການໄຖ່ຂອງພຣະອົງ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົ່ງມາຫາພຣະອົງເຖີດ,ແລະຖະຫວາຍ
ທັງຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານເປັນ
ເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະອົງ,ແລະຖືສິນອົດ
ເຂົ້າແລະອະທິຖານຕໍ່ໄປ,ແລະອົດທົນ
ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ;ແລະຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ພວກທ່ານຈະ
ລອດ.
27ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າບາງ

ຢ່າງກ່ຽວກັບຄົນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ ຂຶ້ນໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອກັບໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ;ເພາະມີຄົນເປັນຈ�ນວນ
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ຫລວງຫລາຍທີ່ ປາ ຖະໜາຈະເ ປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນມູນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຂົາ.
28ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຂຶ້ນໄປໃນຖິ່ນ

ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ແລະໂດຍທີ່ຜູ້ນ�
ພວກເຂົາເປັນຄົນແຂງແຮງແລະມີ
ພະລັງ,ແລະເປັນຄົນແຂງຄໍ,ສະນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງ
ກັນໃນບັນດາພວກເຂົາເອງ;ແລະພວກ
ເຂົາຖືກຂ້າຕາຍໝົດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານນອກຈາກຄົນຫ້າສິບຄົນເທົ່າ
ນັ້ນ,ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ກັບຄືນມາ
ຫາແຜ່ນດນິເຊລາເຮມັລາ.

29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ພາຄົນພວກອື່ນໆໄປອີກ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ແລະອອກ
ເດນີທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
30ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ອາມາລະໄຄ

ມີ ນ້ອງ ຊາຍຢູ່ ຄົນໜຶ່ງທີ່ ໄປນ�ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນຄືກັນ;ແລະຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນກຽ່ວກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນ
ເລີຍ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຈະລົງໄປ
ນອນໃນຫລຸມສົບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະ
ແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ກໍເຕັມແລ້ວ.ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້ພຽງເທົ່ານີ້.

   ຄຳຂອງມໍມອນ

ບົດທີ1

ມໍມອນຫຍໍ້ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ—ເພິ່ນ
ເອົາແຜ່ນຈາລຶກນ້ອຍໄວ້ກັບແຜ່ນຈາລຶກ
ອື່ນໆ—ກະສັດເບັນຢາມິນສະຖາປະນາ
ຄວາມສັນຕິສຸກໃນແຜ່ນດິນ.ປະມານ
ຄ.ສ.385.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໂດຍທີ່
ກ�ລັງຈະມອບບັນທຶກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດ
ໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງໂມໂຣໄນຜູ້ເປັນລູກ
ຊາຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນຄວາມພິນາດເກືອບທັງໝົດຂອງ
ຊາວນີໄຟຜູຄົ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
2ແລະເປັນເວລາຫລາຍຮ້ອຍປີຫລັງ

ຈາກການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບບັນທຶກເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ຢູ່
ໃນມືຂອງລກູຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລາວຈະເຫັນຄວາມ
ພນິາດທັງໝດົຂອງປະຊາຊນົຂອງຂາ້ພະ
ເຈົ້າ.ແຕ່ຂໍພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂຜດໃຫ້ລາວ
ລອດຊີວິດດ້ວຍເຖີດ,ເພື່ອວ່າລາວຈະ
ໄດ້ບັນທຶກບາງຢ່າງກ່ຽວກັບພວກນັ້ນໄວ້,
ແລະກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ,ເພື່ອມື້ໜຶ່ງມັນ
ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແກພ່ວກເຂົາ.
3ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ

ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້ບາງຢ່າງ;
ເພາະຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າຫຍໍ້ຂໍ້ຄວາມ
ຈາກແຜນ່ຈາລຶກຂອງນີໄຟລົງມາຈົນເຖິງ
ການປົກຄອງຂອງກະສັດເບັນຢາມິນຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ທີ່ອາມາລະໄຄໄດ້ເວົ້າເຖິງ,ຂ້າພະ
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ເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຈາກບັນທຶກຊຶ່ງໄດ້ມອບ
ໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຫັນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງມີ
ເລື່ອງລາວສັ້ນໆຂອງສາດສະດານັບຕັ້ງ
ແຕ່ຢາໂຄບລົງມາຈົນເຖິງການປົກຄອງ
ຂອງກະສັດເບັນຢາມິນຜູ້ນີ້,ແລະມີຄ�
ເວົ້າຂອງນີໄຟຢູ່ໃນນັ້ນ.
4ແລະເລື່ອງທີ່ມີ ຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກ

ເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພາະຄ�ທ�ນາຍເຖິງການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະບັນພະບຸລຸດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍຮູ້ວ່າຄ�ທ�ນາຍຫລາຍຢາ່ງ
ສ�ເລັດແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ອີກວ່າຫລາຍເລື່ອງທີ່ໄດ້ທ�ນາຍ
ໄວ້ກ່ຽວກັບພວກເຮົາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ສ�
ເລັດແລ້ວ,ແລະຫລາຍເລື່ອງນັບແຕ່ຕໍ່
ຈາກມື້ນີ້ເປນັຕົ້ນໄປຈະຕອ້ງເກີດຂຶ້ນຢາ່ງ
ແນ່ນອນ—
5ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກສິ່ງ

ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອຈົບການບັນທຶກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນນັ້ນ,ຊຶ່ງຕອນທີ່ເຫລືອ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາມາຈາກແຜ່ນຈາ
ລຶກຂອງນີໄຟ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າບັນທຶກ
ໄວ້ບໍ່ໄດ້ພໍໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂອງເລື່ອງຜູຄົ້ນ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເລີຍ.
6ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາແຜ່ນ

ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້,ຊຶ່ງມີຄ�ທ�ນາຍແລະ
ການເປດີເຜີຍ,ແລະເອົາໃສ່ໄວ້ກັບສ່ວນ
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພາະວ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ປະເສີດສ�ລັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນ
ຈະປະເສີດສ�ລັບພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອີກ.

7ແລະຂ້າພະເຈົ້າກະທ�ການນີ້ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງອັນສະຫລາດ;ເພາະພຣະ
ອົງໄດ້ຊື່ມໃສ່ຫູຂອງຂ້າພະເຈົ້າແບບ
ນີ້,ອັນເປັນໄປຕາມການເຮັດວຽກຂອງ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່
ໃນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້,
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກໝົດທຸກເລື່ອງ;ແຕ່ວ່າ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຮູ້ທກຸເລື່ອງທີ່ຈະມາເຖິງ;
ສະນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງທ�ງານໃນຂ້າພະ
ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມພຣະປະສົງ
ຂອງພຣະອງົ.
8ແລະຄ�ອະທິຖານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີ່

ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍເພື່ອພວກເຂົາຈະມາຫາຄວາມ
ຮູ້ເລື່ອງພຣະເຈົ້າອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເລື່ອງການໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດ;
ເພື່ອພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໜາ້ຊມົອີກ
ເທື່ອໜຶ່ງ.
9ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນເລີ່ມ

ເຮັດບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຈົບ,ຊຶ່ງ
ໄດ້ເອົາມາຈາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບັນທຶກຕາມຄວາມ
ຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້
ປະທານໃຫ້ແກ່ຂາ້ພະເຈົ້າ.
10ສະນັ້ນ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຫລັງຈາກອາມາລະໄຄໄດ້ມອບແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງກະສັດ
ເບັນຢາມິນແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເອົາມັນ
ໄປຮວມໄວ້ກັບແຜ່ນຈາລຶກອື່ນໆ,ຊຶ່ງມີ
ບັນທຶກທີ່ກະສັດມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນລົງມາ
ຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງຈົນ
ເຖງິວນັຂອງກະສດັເບັນຢາມນິ.
11ແລະມັນໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ລົງມາຈາກ
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ກະສັດເບັນຢາມິນ,ຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງ
ຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງຈົນມາຕົກຢູ່ ໃນມື
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າມໍ
ມອນອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂໍໃຫ້ແຜ່ນ
ຈາລຶກໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສານັບແຕ່
ເວລານີ້ໄປ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນ
ຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາເພາະວ່າ
ເລື່ອງສ�ຄັນໄດ້ ບັນທຶກໄວ້ ຢູ່ ໃນນັ້ນ
ຊຶ່ງຈາກນັ້ນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມ
ດ້ວຍພີ່ນອ້ງຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຕັດສິນ
ໃນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສຸດທ້າຍ,ຕາມ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມີຂຽນໄວ.້
12ແລະບັດນີ້,ກ່ຽວກັບກະສັດເບັນ

ຢາມິນຜູ້ນີ້—ເພິ່ນມີບັນຫາບາງຢ່າງເຊັ່ນ
ມັນມີການຂັດແຍ້ງເລັກໜ້ອຍລະຫວ່າງ
ຜູ້ຄນົຂອງເພິ່ນເອງ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກອງທະຫານຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຍົກ
ທັບລົງມາຈາກແຜ່ນດິນນີໄຟເພື່ອມາ
ສູ້ຮົບກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຕ້ານພວກນັ້ນ
ໄວ້ໄດ້;ແລະເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ ດ້ວຍກ�ລັງ
ແຂນຂອງເພິ່ນເອງດ້ວຍດາບຂອງລາ
ບານ.
14ແລະດ້ວຍກ�ລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ສັດຕູຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ,ຈົນຂ້າຊາວເລມັນຕາຍຫລາຍພັນ
ຄົນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນຈົນຂັບໄລ່
ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນທັງໝົດຊຶ່ງ
ເປນັແຜນ່ດິນມນູມໍລະດົກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລງັຈາກມີພຣະຄຣດິປອມຂຶ້ນມາ,ແລະ
ປາກຂອງພວກເຂົາຖືກປິດ,ແລະຖກືລົງ
ໂທດຕາມຄວາມຜດິຂອງຕົນ;
16ແລະຫລັງຈາກມີສາດສະດາປອມ,

ແລະຜູ້ເທດສະໜາແລະຄູສອນປອມ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ແລະທັງໝົດນີ້ໄດ້ຖືກ
ລົງໂທດຕາມຄວາມຜິດຂອງຕົນ;ແລະ
ຫລັງຈາກມີ ການຂັດແຍ້ງມາຫລາຍ
ແລະມີ ການແຕກແຍກໄປເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບຊາວເລມັນຫລາຍເທື່ອແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກະສັດ
ເບັນຢາມິນ,ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ
ຈາກສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດທີ່ຢູ່ໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ—
17ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດເບັນຢາມິນ

ເປັນຄົນບໍລິສຸດ,ແລະເພິ່ນໄດ້ປົກຄອງດູ
ແລຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນດ້ວຍຄວາມຊອບທ�;
ແລະມີຄົນບໍລິສຸດຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນ
ແຜ່ນດິນ,ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເວົ້າຄ�
ເວົ້າຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍອ�ນາດແລະ
ສິດອ�ນາດ;ແລະເຂາົເຈົ້າໄດໃ້ຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງຫລາຍເພາະຄວາມແຂງຄໍຂອງ
ຜູ້ຄນົ—
18ສະນັ້ນ,ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ

ຈາກຄົນເຫລົ່ານີ້,ກະສັດເບັນຢາມິນ,
ໂດຍການອອກແຮງງານດ້ວຍສຸດ
ກ�ລັງຂອງຮ່າງກາຍຂອງເພິ່ນແລະ
ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຈິດວິນຍານ
ທັງໝົດຂອງເພິ່ນ,ແລະພ້ອມດ້ວຍ
ສາດສະດາ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສະຖາປະນາ
ສັນຕິສຸກຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ຄຳຂອງມມໍອນ1:12–18191
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   ໜງັສືໂມໄຊຢາ

ບົດທີ1

ກະສັດເບັນຢາມິນສັ່ງສອນພວກລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນກ່ຽວກັບພາສາແລະການ
ທ�ນາຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເຂາົເຈົ້າ—
ສາດສະໜາແລະຄວາມສີວິໄລຖືກເກັບ
ກ�ໄວ້ຍ້ອນວ່າໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວໄວ້
ໃນແຜ່ນຈາລຶກຫລາຍຊຸດທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ—ໂມໄຊຢາຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນກະສັດ
ແລະເປນັຜູ້ຮກັສາບັນທກຶແລະສິ່ງຂອງ
ອື່ນໆ.ປະມານ130–124ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງຕໍ່ໄປ
ໃນທົ່ວແຜ່ນດິນຂອງເຊລາເຮັມລາ,ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຂຶ້ນກັບກະສັດ
ເບັນຢາມິນ,ດັ່ງນັ້ນກະສັດເບັນຢາມິນ
ຈຶ່ງປະສົບກັບສັນຕິສຸກຕະຫລອດລາຊາ
ການຂອງເພິ່ນ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດເບັນຢາມິນມີລູກຊາຍສາມຄົນ
ແລະເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າວ່າໂມໄຊ
ຢາ,ຮີໂລຣ�,ແລະຮີລາມັນ.ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນພາສາທັງໝົດຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ,ເພື່ອເຂົາ
ເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນຄົນສະຫລາດແລະຈະ
ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄ�ທ�ນາຍຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າອອກ
ຈາກປາກຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ຊຶ່ງນ�ມາໃຫ້ພວກເຂົາໂດຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເອງ.
3ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງສອນເຂົາເຈົ້າກ່ຽວ

ກັບບັນທຶກຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງ,ມີຄວາມວ່າ:ລູກເອີຍ,ພໍ່

ຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າຈື່ໄວ້ວ່າຖ້າຫາກບໍ່
ມີແຜ່ນຊຶ່ງມີບັນທຶກຕ່າງໆແລະພຣະ
ບັນຍັດເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້
ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ໃນຄວາມໂງ່
ຈາ້ຫລ້າຫລັງຈນົເຖງິປະຈຸບນັນີ້,ໂດຍບໍ່ຮູ້
ຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ.
4ເພາະມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ລີໄຮບັນພະ

ບຸລຸດ ຂອງພວກເຮົາຈະຈື່ ຈ�ເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ ທັງໝົດເພື່ອຈະສັ່ງສອນ
ລູກຫລານຂອງເພິ່ນນອກຈາກຈະເປັນ
ໄປໂດຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກແຜ່ນ
ຈາລຶກເຫລົ່ານີ້;ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ຮັບ
ການສັ່ງສອນມາໃນພາສາຂອງຊາວ
ເອຢິບດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງອ່ານຕົວອັກສອນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແລະສັ່ງສອນລູກຂອງ
ເພິ່ນ,ໂດຍວິທີນີ້ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະສັ່ງສອນ
ລູກຫລານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້,ແລະສະ
ນັ້ນມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າສ�ເລັດ,ຈົນກະທັ້ງລົງມາເຖິງປະຈຸ
ບັນນີ້.
5ລູກເອີຍພໍ່ ກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ

ຖ້າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍ
ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ອ່ານແລະເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະມີພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຮົາຢູ່ສະເໝີ
ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາຈະເສື່ອມໂຊມລງົຢູ່ໃນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖືແລະພວກເຮາົກໍຈະເປນັຄືກນັກັບ
ຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮາົຜູ້ບໍ່ຮູຈັ້ກ
ຫຍັງໝົດກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ຫລືກໍ
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ບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເລີຍເມື່ອພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນ,ເພາະວ່າຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ
ນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
6ໂອ້ລູກເອີຍ,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຈື່ ຈ�

ໄວ້ວ່າຄ�ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງແລະ
ບັນທຶກເຫລົ່ານີ້ກໍເປັນຄວາມຈິງຄືກັນ.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟກໍ
ຄືກັນ,ຊຶ່ງມີບັນທຶກແລະຄ�ກ່າວໄວ້
ຈາກບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົານັບຕັ້ງ
ແຕ່ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໜີອອກຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້ , ແລະ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈງິ;ແລະພວກ
ເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມແນ່ນອນນີ້
ໄດ້ເພາະວ່າພວກເຮົາມີມັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກ
ເຮາົ.
7ແລະບັດນີ້ລູກເອີຍ,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຈື່

ຈ�ໄວ້ເພື່ອຈະຄົ້ນຄວ້າຫາມັນຢ່າງພາກ
ພຽນເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກມັນ;ແລະພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອລູກຈະ
ໄດ້ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜນ່ດິນນີ້ຕາມ
ຄ�ສັນຍາຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�
ໄວ້ກບັບັນພະບລຸຸດຂອງພວກເຮາົ.
8ແລະກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ສັ່ງສອນ

ພວກລກູຊາຍຂອງເພິ່ນອີກຫລາຍເລື່ອງ,
ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນໜງັສືເຫລັ້ມນີ້.
9ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກກະສັດເບັນຢາມິນສັ່ງສອນ
ລູກຂອງເພິ່ນຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເຖົ້າແກ່
ລົງ,ແລະເພິ່ນເຫັນວ່າໃນບໍ່ຊ້ານີ້ເພິ່ນ
ຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມທາງຂອງມວນ
ໂລກທັງປວງແລ້ວ;ສະນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງຄິດ

ວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະມອບລາຊາ
ອານາຈັກໃຫ້ແກ່ລູກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຂອງ
ເພິ່ນ.
10ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ໂມໄຊຢາມາ

ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ;ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າກັບໂມໄຊຢາ,ມີຄວາມວ່າ:ພໍ່
ຢາກໃຫ້ລູກປະກາດໄປທົ່ວແຜ່ນດິນຕໍ່
ບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້ທັງໝົດ,ຫລືຜູ້ຄົນ
ຂອງເຊລາເຮັມລາ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ໂມໄຊຢາຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພາະ
ວ່າມື້ ອື່ນເຊົ້ານີ້ ພໍ່ ຈະປະກາດຕໍ່ ຜູ້ຄົນ
ຂອງພໍ່ອອກຈາກປາກຂອງພໍ່ເອງວ່າລູກ
ເປັນກະສັດແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງດູແລ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາປະທານ
ໃຫພ້ວກເຮາົ.
11ແລະຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນ,ພໍ່ຈະຕັ້ງຊື່ໃຫ້

ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ດີເດັ່ນກວ່າຜູ້ຄົນທັງປວງເພາະວ່າອົງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ນ�ພາພວກເຂົາອອກ
ມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມແລະພໍ່
ຈະເຮັດແນວນີ້ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນ
ຄົນພາກພຽນໃນການຮກັສາພຣະບັນຍດັ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
12ແລະພໍ່ຈະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ

ແລະຊື່ນັ້ນຈະບໍ່ຖືກລຶບເລີຍ,ນອກຈາກ
ຈະເປັນການລ່ວງລະເມີດເທົ່ານັ້ນ.
13ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຍິ່ງໄປກວ່າ

ນັ້ນ,ພໍ່ ກ່າວກັບລູກວ່າ,ຖ້າຫາກຄົນ
ພວກນີ້ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂປດປານທີ່
ສຸດຈະຕົກຢູ່ໃນການລ່ວງລະເມີດ,ແລະ
ກັບກາຍເປັນຄົນຊົ່ວແລະຄົນຫລິ້ນຊູ້,

ໂມໄຊຢາ1:6–13193
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປ່ອຍປະພວກເຂົາ
ແລະພວກເຂົາຈະເປັນຄົນອ່ອນແອຄື
ກັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;ແລະພຣະ
ອົງຈະບໍ່ປົກປ້ອງພວກເຂົາໂດຍອ�ນາດ
ອັນຫາທີ່ທຽບບໍ່ໄດ້ແລະໜ້າອັດສະຈັນ
ຂອງພຣະອົງຕໍ່ໄປດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ປົກ
ປ້ອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາມາແຕ່
ກ່ອນ.
14ເພາະພໍ່ກ່າວກັບລູກວ່າ,ຖ້າຫາກ

ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເດ່ພຣະຫັດອອກມາເພື່ອ
ປົກປ້ອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ແລ້ວທຸກໆຄົນຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງ
ຊາວເລມັນ,ແລະຈະກັບກາຍເປັນຜູ້
ເຄາະຮາ້ຍຍອ້ນຄວາມກຽດຊງັຂອງພວກ
ເຂາົ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງ ຈາກກະສັດເບັນ ຢາມິນກ່າວ
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ກັບລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ
ຈົບແລ້ວ,ຄືເພິ່ນໄດ້ມອບໝາຍການງານ
ທັງໝດົຂອງລາຊາອານາຈກັໃຫ້ແກ່ລາວ.
16ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ເພິ່ນຍັງໄດ້

ມອບໝາຍບັນທຶກຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລອືງໃຫ້ແກ່ລາວອກີ;ແລະແຜ່ນ
ຈາລຶກຂອງນີໄຟ;ແລະດາບຂອງລາ
ບານແລະລູກກົມຫລືເຂັມຊີ້ທິດຊຶ່ງ
ໄດ້ນ�ພາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຕຽມໄວ້ໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອນ�ພາເຂົາ
ເຈົ້າອອກໄປຕາມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະ
ຄວາມພາກພຽນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖະຫວາຍ
ແດ່ພຣະອົງ.
17ເນື່ອງຈາກວາ່ພວກເຂົາບໍ່ສັດຊື່ພວກ

ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຫລືກ້າວໜ້າ
ໃນການເດີນທາງ,ແຕ່ຖືກໄລ່ກັບຄືນ,
ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ພໍພຣະໄທກັບ
ພວກເຂົາ;ແລະສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຖກື
ລົງໂທດດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກແລະຄວາມ
ທຸກທລໍະມານຢ່າງແສນສາຫດັ,ເພື່ອເຮດັ
ໃຫ້ສ�ນກຶເຖິງໜາ້ທີ່ຂອງພວກເຂົາ.
18 ແລະ ບັດນີ້ ,  ເຫດການໄດ້ ບັງ

ເກີດຂຶ້ນຄືໂມໄຊຢາໄດ້ອອກໄປຕາມ
ທີ່ບິດາຂອງລາວສັ່ງ,ແລະປະກາດຕໍ່
ຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອ
ຂຶ້ນໄປຫາພຣະວິຫານເພື່ອຟັງຂໍ້ຄວາມ
ຊຶ່ງບດິາຂອງລາວຈະກ່າວກບັພວກເຂາົ.

ບົດທີ2

ກະສັດເບັນຢາມິນກ່າວຕໍ່ ຜູ້ ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ—ເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສະເໝີ
ພາບ,ຄວາມຍຸດຕິທ�,ຄວາມຊອບທ�
ຂອງການປົກຄອງ—ເພິ່ນແນະນ�ພວກ
ເຂົາໃຫ້ຮັບໃຊ້ກະສັດແຫ່ງສະຫວັນ—ຜູ້
ທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າຈະທົນທຸກທໍລະມານ
ຢ່າງແສນສາຫັດເໝືອນດັ່ງໄຟທີ່ ບໍ່ ຮູ້
ມອດ.ປະມານ124ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກໂມໄຊຢາກະທ�ຕາມທີ່ບິດາຂອງ
ລາວໄດ້ສັ່ງລາວແລ້ວ,ແລະອອກໄປ
ປະກາດຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອ
ຜູ້ຄົນຈະໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຕະຫລອດທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຂຶ້ນໄປ
ຫາພຣະວິຫານເພື່ອຟັງຄ�ຊຶ່ງກະສັດ
ເບນັຢາມນິຈະກ່າວກບັພວກເຂົາ.
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2ແລະມັນມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລາຍ,
ຫລາຍຈົນວ່ານັບບໍ່ຖ້ວນ;ຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນຈນົເຕັມແຜ່ນດິນ.
3ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາລກູສດັໂຕທ�

ອິດຂອງພວກເຂົາມານ�ອກີ,ເພື່ອຈະໄດ້
ຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາແລະເຄື່ອງເຜົາ
ຕາມກດົຂອງໂມເຊ;
4ແລະເພື່ອຈະໄດ້ຖະຫວາຍຄວາມ

ຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ຜູ້
ໄດ້ນ�ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູ
ຊາເລັມ,ແລະຜູ້ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ອອກຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄົນທ່ຽງທ�ໃຫ້ເປັນຜູ້
ສັ່ງສອນຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄົນຊອບ
ທ�ຄນົໜຶ່ງໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂາົ
ອີກ,ຜູ້ສະຖາປະນາຄວາມສັນຕິສຸກຂຶ້ນ
ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ແລະຜູ້ສອນ
ໃຫ້ພວກເຂົາຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ປິຕິຍິນດີ
ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ແລະມະນຸດທງັປວງ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເຂົາຂຶ້ນມາຮອດພຣະວິຫານ
ແລວ້,ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກ
ເຂົາຂຶ້ນ, ທຸກຄົນຢູ່ ນ�ຄອບຄົວຂອງ
ຕົນ,ຊຶ່ງມີເມຍຂອງຕົນ,ແລະລູກຊາຍ
ຂອງຕົນແລະລູກສາວຂອງຕົນ,ແລະ
ລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະລູກສາວ
ຂອງພວກເຂົາ,ນັບຕັ້ງແຕ່ລູກກົກຈົນ
ເຖິງລກູຫລ້າ,ແຕ່ລະຄອບຄົວແຍກຍ້າຍ
ກັນຢູ່.
6ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງ

ຕົນອ້ອມຮອບພຣະວຫິານ,ທຸກຄົນຕັ້ງຜ້າ
ເຕັ້ນຂອງຕົນໃຫ້ປະຕູຫັນໄປຫາພຣະ
ວິຫານເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ ໃນ
ຜ້າເຕັ້ນຂອງຕົນເອງແລະຟັງຂໍ້ຄວາມ
ທີ່ກະສັດເບັນຢາມນິຈະເວົ້າກບັພວກເຂົາ;
7  ເພາະຝູງ ຊົນນັ້ນມີ ຈ�ນວນຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍຈົນວ່າກະສັດເບັນຢາມິນ
ບໍ່ສາມາດສັ່ງສອນພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້
ໃນເຂດກ�ແພງພຣະວິຫານ,ສະນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງໃຫ້ສ້າງຫໍສູງຂຶ້ນບ່ອນໜຶ່ງເພື່ອຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນຈະໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນ
ກ່າວກັບພວກເຂົາ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ເລີ່ມເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຈາກຫໍສູງ;
ແລະບາງຄົນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ
ຂອງເພິ່ນເພາະຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງ
ຝູງຊນົ;ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໃຫ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່
ເພິ່ນເວົ້າໄວ້ແລະສົ່ງອອກໄປໃຫ້ບັນດາ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮບັຂໍ້ຄວາມຂອງເພິ່ນຄືກນັ.
9ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນເວົ້າແລະ

ໄດ້ຂຽນໄວ້,ມີຄວາມວ່າ:ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ມາຊຸມນຸມ
ກັນ,ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານໃນມື້ນີ້ເພາະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ສັ່ງໃຫ້ພວກທ່ານຂຶ້ນມາບອ່ນນີ້ເພື່ອການ
ມ່ວນຊື່ນກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເວົ້າ,ແຕ່ເພື່ອພວກທ່ານຈະເຊື່ອຟັງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລະເປີດຫູຂອງພວກທ່ານ
ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຍນິ,ແລະເປີດໃຈ
ຂອງພວກທ່ານເພື່ອພວກທ່ານຈະເຂົ້າ
ໃຈ,ແລະເປີດຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານ
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ເພື່ອຄວາມລກຶລບັຂອງພຣະເຈົ້າຈະເປດີ
ເຜຍີອອກຕໍ່ສາຍຕາຂອງພວກທາ່ນ.
10ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກທ່ານ

ຂຶ້ນມາບ່ອນນີ້ເພື່ອພວກທ່ານຈະຢ້ານ
ກົວຂ້າພະເຈົ້າ,ຫລືເພື່ອພວກທ່ານຈະ
ຄິດວ່າຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ມະນຸດ.
11ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືກັນກັບຕົວຂອງ

ພວກທ່ານທີ່ຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດອ່ອນທຸກ
ຢ່າງໃນຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ ຕາມຂ້າພະເຈົ້າກໍ ໄດ້ ຖືກ
ເລືອກຈາກຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະຮັບແຕ່ງ
ຕັ້ງຈາກບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້
ຮັບການອະນຸຍາດຈາກພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ກະສັດແລະຜູ້ປົກຄອງເໜອືຜູຄ້ນົພວກ
ນີ້;ແລະໄດ້ຮັບການຮັກສາແລະປົກ
ປ້ອງໂດຍອ�ນາດອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້
ຂອງພຣະອົງ,ທີ່ໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍ
ສຸດຄວາມສາມາດ,ສຸດຄວາມຄິດ,ແລະ
ສຸດກ�ລງັຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.
12ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ

ເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ໃຊ້ວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການ
ຮບັໃຊ້ພວກທ່ານ,ຈນົເຖງິເວລານີ້,ແລະ
ບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາຄ�ຫລືເງິນຫລືຂອງ
ມຄ່ີາຢ່າງໃດຈາກພວກທ່ານເລີຍ;
13ທັງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກທ່ານ

ຕ້ອງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດຫລືປ່ອຍ
ໃຫ້ ພວກທ່ານເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງກັນ
ແລະກັນ,ຫລືໃຫ້ພວກທ່ານຂ້າ,ຫລື
ປຸ້ນສະດົມ,ຫລືລັກມັກສົກ,ຫລືຫລິ້ນ

ຊູ້ ; ຫລືໃຫ້ພວກທ່ານເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍໃດໆ,ແລະໄດ້ສອນພວກທ່ານ
ໃຫ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະອົງບັນຊາພວກ
ທ່ານ—
14ແມນ່ແຕ່ຕົວຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງໄດ້ເຮດັ

ວຽກດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເພື່ອຈະ
ໄດ້ຮັບໃຊ້ພວກທ່ານ,ແລະເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງແບກພາລະການເສຍ
ພາສີ,ແລະເພື່ອຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດເກີດກັບ
ພວກທ່ານຊຶ່ງເປັນພາລະເຫລືອທີ່ຈະທົນ
ໄດ້—ແລະຈາກເລື່ອງທັງໝົດຊຶ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າມານີ້,ທ່ານທຸກຄົນເປັນພະຍານ
ຢູ່ໃນມື້ນີ້.
15ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພີ່ນ້ອງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໄປເພື່ອອວດອ້າງທັງຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອກ່າວ
ໂທດພວກທ່ານ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບອກ
ພວກທ່ານເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີຈິດສ�ນຶກ
ອັນໃສສະອາດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃນມື້ນີ້.
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ວັນ
ເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປໃນການຮັບໃຊ້
ພວກທ່ານ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ປາຖະໜາ
ຈະອວດອ້າງເພາະຂາ້ພະເຈົ້າຢູ່ໃນການ
ຮບັໃຊ້ພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງ.
17ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບອກ

ພວກທ່ານເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບປັນຍາເພື່ອພວກ
ທາ່ນຈະຮຽນຮູ້ວາ່ເມື່ອພວກທາ່ນຮບັໃຊ້
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ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນພວກທ່ານກໍຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທາ່ນນັ້ນເອງ.
18ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານເອີ້ນຂ້າພະ

ເຈົ້າວ່າກະສັດຂອງພວກທ່ານ;ແລະຖ້າ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນວາ່ກະສັດ
ຂອງພວກທ່ານໄດ້ທ�ງານເພື່ອຮັບໃຊ້
ພວກທ່ານ,ແລ້ວພວກທ່ານຈະບໍ່ທ�ງານ
ເພື່ອຮບັໃຊ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນບໍ?
19ແລະຈົ່ງເບິ່ງອີກ,ຖ້າຫາກຂ້າພະ

ເຈົ້າຜູ້ທີ່ພວກທ່ານເອີ້ນວ່າກະສັດຂອງ
ພວກທາ່ນຜູ້ທີ່ໃຊ້ວນັເວລາຂອງເພິ່ນໃນ
ການຮັບໃຊ້ພວກທ່ານ,ແລະຍັງຢູ່ໃນ
ການຮບັໃຊ້ພຣະເຈົ້າສມົຄວນແລ້ວທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບຄຸນຄວາມດີຈາກພວກທ່ານ,ໂອ້
ພວກທ່ານຄວນຈະຂອບພຣະໄທກະສັດ
ແຫງ່ສະຫວນັຂອງພວກທາ່ນຫລາຍປານ
ໃດນໍ!
20ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ ກ່າວກັບທ່ານທັງ

ຫລາຍພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານຈະຖະຫວາຍຄວາມ
ຂອບພຣະໄທແລະສັນລະເສີນທັງໝົດ
ຊຶ່ງ ທັງຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານມີ
ອ�ນາດເປັນເຈົ້າຂອງແດ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ໄດ້
ສ້າງພວກທ່ານ,ແລະຮັກສາ,ແລະປົກ
ປ້ອງພວກທ່ານມາແລ້ວ,ແລະເຮັດໃຫ້
ພວກທ່ານປິຕິຍິນດີແລະເຮັດໃຫ້ພວກ
ທາ່ນຢູ່ນ�ກນັດ້ວຍຄວາມສນັຕິສກຸ—
21ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ

ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງຜູ້
ໄດ້ສ້າງພວກທ່ານມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ແລະ
ປົກປ້ອງພວກທ່ານແຕ່ລະມື້ໂດຍໃຫ້
ພວກທ່ານຢືມລົມຫນັໃຈເພື່ອພວກທ່ານ
ຈະມີຊີວິດແລະເຄື່ອນໄຫວແລະເຮັດ

ຕາມຈດຸປະສົງຂອງພວກທາ່ນເອງ,ແລະ
ຄ�ຊູພວກທ່ານແຕ່ລະມື້—ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຮັບໃຊ້ພຣະ
ອົງດ້ວຍສຸດຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານ
ແຕ່ພວກທ່ານກໍຍັງຄົງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ບໍ່
ສົມຄ່າຢູ່.
22ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງໝົດທີ່ພຣະອົງ

ຕ້ອງການຈາກພວກທ່ານຄືໃຫ້ຮັກສາ
ພຣະບນັຍັດຂອງພຣະອົງແລະພຣະອົງ
ສັນຍາກັບພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງພວກທ່ານຈະຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜ່ນດນິ
ນີ້;ແລະພຣະອົງບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງໄປ
ຈາກສິ່ງທີ່ພຣະອົງຮບັສັ່ງໄວ;້ສະນັ້ນ,ຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງຈະປະທານພອນ
ໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ພວກ
ທ່ານຮຸງ່ເຮອືງ.
23ແລະບັດນີ້ປະການທ�ອິດຄືພຣະ

ອົງໄດ້ ສ້າງພວກທ່ານມາ,ແລະໄດ້
ປະທານຊີວິດໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ,ຍ້ອນ
ເຫດນີ້ພວກທ່ານຈຶ່ງເປນັໜີ້ພຣະອົງ.
24ແລະປະການທີສອງຄືພຣະອົງ

ຕ້ອງການໃຫ້ພວກທ່ານກະທ�ຕາມທີ່
ພຣະອົງບັນຊາພວກທ່ານໄວ້;ຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານເຮັດຕາມນີ້ , ພຣະອົງ ຈະ
ປະທານພອນໃຫ້ພວກທ່ານໂດຍທັນທີ.
ແລະພຣະອົງຈະຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່
ພວກທາ່ນ,ແລ້ວພວກທ່ານກໍຍັງຄງົເປນັ
ໜີ້ພຣະອງົຢູ່ໃນຕອນນີ້ແລະຕະຫລອດ
ໄປບໍ່ມີວນັສິ້ນສດຸ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທາ່ນຈະ
ອວດອົ່ງທະນງົຕວົໄປເຮດັຫຍັງ?
25ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມວ່າ
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ພວກທ່ານສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບຕົວເອງ
ໄດ້ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບພວກທ່ານວ່າ,
ບໍ່ໄດ້.ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າວ່າພວກ
ທ່ານມີຄ່າເທົ່າກັບຂີ້ຝຸ່ນ;ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກທ່ານຖືກສ້າງມາຈາກຂີ້ຝຸ່ນກໍຕາມ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນຂອງພຣະອົງຜູ້
ສ້າງພວກທ່ານມາ.
26ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຖງິແມນ່ວາ່ຂາ້ພະ

ເຈົ້ານີ້,ຜູ້ທີ່ພວກທາ່ນເອີ້ນວາ່ກະສັດຂອງ
ພວກທ່ານກໍບໍ່ດີໄປກວ່າຕົວຂອງພວກ
ທ່ານເລີຍ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກ
ຂີ້ຝຸ່ນເໝືອນກັນ.ແລະພວກທ່ານເຫັນ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຖົ້າແກ່,ແລະຮ່າງກາຍທີ່
ເປັນມະຕະນີ້ກ�ລັງຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່
ແຜ່ນດິນທີ່ໃຫ້ກ�ເນດີມັນມາ.
27ດັ່ງນັ້ນ,ເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າກັບພວກທ່ານມາແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ພວກທ່ານໂດຍເດີນໄປ
ດ້ວຍຈິດສ�ນຶກອັນໃສສະອາດຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເປັນຍ້ອນແນວນີ້
ແລ້ວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກທ່ານມາ
ຊຸມນຸມກັນຢູ່ໃນເວລານີ້ກໍເພື່ອຈະໄດ້
ເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດ,
ແລະເພື່ອເລືອດຂອງພວກທາ່ນຈະບໍ່ມາ
ຕິດຢູ່ນ�ຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຢືນ
ຢູ່ເພື່ອຮັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃນເລື່ອງທີ່ພຣະອົງບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າໄວ້
ກ່ຽວກັບພວກທ່ານ.
28ຂາ້ພະເຈົ້າເວົ້າກບັພວກທາ່ນອກີວ່າ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກທ່ານມາຊຸມນຸມ
ກັນເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ກ�ຈັດເລືອດ
ຂອງພວກທ່ານອອກຈາກອາພອນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໃນໄລຍະເວລານີ້ຕອນທີ່

ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຈະລົງໄປຫາຫລຸມຝັງ
ສົບຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ລົງໄປດວ້ຍຄວາມສະຫງບົ,ແລະວນິ
ຍານທີ່ເປັນອະມະຕະຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມກັບຜູ້ທີ່ຮອ້ງເພງຢູ່ເບື້ອງເທິງ
ເພື່ອຈະສນັລະເສີນພຣະເຈົ້າຜູ້ທຽ່ງທ�.
29ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າກັບພວກທ່ານອີກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ພວກທ່ານມາຊຸມນຸມກັນນີ້ເພື່ອຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ປະກາດແກ່ພວກທ່ານວ່າ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ສອນຫລືເປັນ
ກະສດັຂອງພວກທ່ານຕໍ່ໄປອກີແລ້ວ;
30ເພາະແມ່ນແຕ່ຕອນນີ້ຮ່າງກາຍ

ທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍສັ່ນສາຍຢ່າງ
ຍິ່ງ ຂະນະທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ພະຍາຍາມ
ເວົ້າກັບພວກທ່ານ;ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຍັງຄ�ຊູຂ້າພະເຈົ້າໄວ້,ແລະຍອມ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານ,ແລະ
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ປະກາດແກ່ພວກ
ທ່ານໃນມື້ນີ້ວ່າໂມໄຊຢາລູກຊາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນກະສັດແລະເປັນຜູ້
ປົກຄອງດູແລພວກທາ່ນ.
31ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ ພວກທ່ານເຮັດ
ດັ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດມາເໝືອນແຕ່
ກ່ອນ.ພວກທ່ານໄດ້ຮັກສາບັນຍັດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະບັນຍັດຂອງບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ມາ,ແລະໄດ້ຮັບການຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຕົກ
ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກທ່ານ,
ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລືພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງພວກທ່ານຈະ
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ໄດ້ຮັບຈາກລາວ,ພວກທ່ານຈະມີຄວາມ
ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້,ແລະສັດຕູ
ຂອງພວກທ່ານຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອ
ກວ່າພວກທ່ານເລຍີ.
32ແຕ່,ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງ

ລະວັງເພາະຢ້ານວ່າມັນຈະເກີດມີການ
ຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນໃນບັນດາພວກທ່ານ,
ແລະພວກທ່ານຈົ່ງຢ່າສູ່ໄດ້ເລືອກເຊື່ອ
ຟັງວິນຍານຊົ່ວ,ຊຶ່ງໂມໄຊຢາບິດາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖງິ.
33ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ມີ ວິ ບັດຢ່າງໜຶ່ງ

ຊຶ່ງກ�ນົດໃຫ້ເກີດກັບຄົນທີ່ເລືອກເຊື່ອ
ຟັງວິນຍານນັ້ນ;ເພາະຖ້າຫາກເຂົາ
ເລືອກເຊື່ອຟັງມັນ,ແລະຄົງຢູ່ໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະຕາຍໃນບາບຂອງເຂົາ
ແລ້ວ ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມດື່ມ ຄວາມອັບປະ
ໂຫຍດເຂົ້າໄປໃນຈິດວິນຍານຂອງເຂົາ
ເອງ;ເພາະວ່າເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດອັນ
ເປັນນິດທີ່ເປັນຄ່າຈ້າງຂອງເຂົາໂດຍ
ການລ່ວງລະເມີດກົດຂອງພຣະເຈົ້າອັນ
ເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຮູ້ຂອງ
ເຂາົເອງ.
34ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານອີກ

ວ່າບໍ່ ມີໃຜເລີຍໃນບັນດາພວກທ່ານ
ນອກຈາກເດັກນ້ອຍໆຂອງພວກທ່ານທີ່
ບໍ່ໄດ້ຮັບການສອນກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ ທີ່ ບໍ່ ຮູ້ຈັກວ່າພວກທ່ານເປັນໜີ້ມາ
ຕະຫລອດການຕໍ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວນັ
ຂອງພວກທ່ານທີ່ຈະຖະຫວາຍທຸກສິ່ງ
ທີ່ ພວກທ່ານມີ ຢູ່ ແລະເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່
ພຣະອົງ,ແລະໄດ້ຮບັການສອນກ່ຽວກບັ
ບັນທຶກຊຶ່ງມີການທ�ນາຍທີ່ສາດສະດາ
ບໍລິສຸດໄດ້ເວົ້າໄວ້ຈົນເຖິງເວລາທີ່ລີໄຮ

ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມມາ;
35ແລະທຸກສິ່ງທີ່ໄດ້ບອກຕະຫລອດ

ມານັບຕັ້ງແຕ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາຈົນເຖິງເວລານີ້ນ�ອີກ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາພວກເພິ່ນນ�ອີກ;
ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງຊອບທ�ແລະ
ເປນັຄວາມຈງິ.
36ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າຫລັງ
ຈາກພວກທາ່ນຮູ້ແລະໄດ້ຮບັການສອນ
ໃນເລື່ອງທັງໝົດນີ້ແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຍັງຈະລ່ວງລະເມີດແລະເຮັດກົງ
ກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້,ພວກທ່ານ
ຖອນຕົວອອກໄປຈາກພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຈົນວ່າມັນບໍ່ມີບ່ອນໃດ
ເລີຍໃນພວກທາ່ນທີ່ຈະສາມາດນ�ພວກ
ທ່ານໄປໃນທາງແຫ່ງປັນຍາເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບພອນ,ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ,
ແລະຮບັການປົກປກັຮກັສາ—
37ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທາ່ນວາ່,ຜູ້

ໃດທີ່ກະທ�ແບບນີ້,ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມອອກມາ
ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢາ່ງເປີດເຜີຍ;ດັ່ງນັ້ນ,
ເຂົາຈຶ່ງເລືອກເຊື່ອຟັງວິນຍານຊົ່ວແລະ
ກັບເປັນສັດຕູຕໍ່ຄວາມຊອບທ�ທັງໝົດ;
ສະນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໃນ
ຕົວເຂົາ,ເພາະພຣະອົງຈະບໍ່ສະຖິດຢູ່ໃນ
ວຫິານທີ່ບໍ່ບລິໍສຸດ.
38ສະນັ້ນຖ້າຫາກຄົນນັ້ນບໍ່ກັບໃຈ

ແລະຄົງຢູ່ແລະຕາຍໂດຍເປັນສັດຕູ
ກັບພຣະເຈົ້າ,ແລ້ວຄວາມຍຸດຕິທ�ແຫ່ງ
ສະຫວັນຈະປຸກຈິດວິນຍານອັນເປັນອະ

ໂມໄຊຢາ2:32–38199
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ມະຕະຂອງເຂົາໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນມາຫາຄວາມ
ຮູ້ສຶກໃນຄວາມຜິດທີ່ຮຸນແຮງຂອງຕົນ
ເອງ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຖອຍອອກໄປຈາກ
ທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ເຮດັໃຫ້ອົກຂອງເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຮູ້ສຶກຜິດ,ແລະຄວາມເຈັບປວດ,ແລະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານ,ຊຶ່ງປຽບເໝືອນດັ່ງ
ໄຟທີ່ບໍ່ຮູ້ມອດ,ຊຶ່ງແປວໄຟນັ້ນລອຍຂຶ້ນຢູ່
ຕະຫລອດການແລະຕະຫລອດໄປ.
39ແລະບດັນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ

ທ່ານວາ່ຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ
ເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນຊາຕາກ�ໃນວາລະສຸດທ້າຍ
ຂອງເຂົາຄືຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບໍ່ມີ
ວັນສິ້ນສຸດ.
40ໂອ້ , ພວກທ່ານຜູ້ ມີ ອາຍຸສູງທັງ

ຫລາຍ,ແລະພວກເຈົ້າຜູ້ໜຸ່ມແໜ້ນ,
ແລະພວກເຈົ້າຜູ້ເປັນເດັກຜູ້ທີ່ສາມາດ
ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ອະທິຖານແທນພວກທ່ານເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາຫາຄວາມຊົງຈ�
ເຖິງສະພາບອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງຄົນທີ່
ຕົກຢູ່ໃນການລວ່ງລະເມດີ.
41ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ປາຖະໜາໃຫ້ພວກທ່ານພິຈາລະນາເຖິງ
ສະພາບອັນເປັນພອນແລະຄວາມສຸກ
ຂອງຄົນທີ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົາໄດ້ຮັບພອນທຸກ
ຢ່າງທັງຝ່າຍໂລກແລະຝ່າຍວິນຍານ;
ແລະຖ້າຫາກເຂົາອົດທົນຢ່າງຊື່ສັດຈົນ
ເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ,ເຂົາຈະຖືກຮັບເຂົ້າສູ່
ສະຫວັນ,ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະ

ເຈົ້າໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ມີວັນ
ສິ້ນສຸດ.ໂອ້ຈົ່ງຈ�,ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ;ເພາະອົງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ.້

ບົດທີ3

ຄ�ປາໄສຂອງກະສັດເ ບັນຢາມິນ
ຕໍ່—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�ນາດ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະປະຕິບັດຢູ່ໃນກຸ່ມປວງຊນົ—
ໂລຫິດຈະໄຫລອອກມາຈາກທຸກຂຸມຂົນ
ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົດໃຊ້ແທນບາບ
ຂອງໂລກ—ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເທົ່າ
ນັ້ນທີ່ຈະນ�ຄວາມລອດມາໄດ້—ມະນຸດ
ສາມາດປະຖິ້ມທ�ມະຊາດຂອງມະນຸດ
ແລ້ວກາຍມາເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ
ໂດຍຜ່ານການຊົດໃຊ້—ການທໍລະມານ
ຂອງຄົນຊົ່ວຈະເປັນເໝືອນດັ່ງທະເລໄຟ
ແລະມາດ.ປະມານ124ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຕັ້ງ
ໃຈຟງັ,ເພາະວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີສິ່ງທີ່ຈະ
ກ່າວກັບພວກທ່ານອີກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງຈະບອກພວກທ່ານ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖງິ.
2ແລະເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກ

ພວກທ່ານນັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບທູດອົງໜຶ່ງ
ຊຶ່ງຈາກພຣະເຈົ້າມາແລະເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກ.ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວາ່:ຈົ່ງຕື່ນເຖີດ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງເພິ່ນໄດ້ຢືນ
ຢູ່ຕໍ່ໜາ້ຂ້າພະເຈົ້າ.
3ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກບັຂ້າພະເຈົ້າວາ່:
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ຈົ່ງຕື່ນເຖີດ,ແລະຈົ່ງຟັງຄ�ທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບອກທາ່ນ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າມາເພື່ອປະກາດຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມ
ແຫງ່ຄວາມສຸກອນັຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ທ່ານ.
4ເພາະພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�

ອະທິຖານຂອງທ່ານແລ້ວ,ແລະໄດ້
ພິຈາລະນາຄວາມຊອບທ�ຂອງທ່ານ,
ແລະໄດ້ ສັ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ໃຫ້ ມາເພື່ອ
ປະກາດກັບທ່ານວ່າທ່ານຈົ່ງປິຕິຍິນດີ
ເຖີດ;ແລະວ່າໃຫ້ທ່ານປະກາດກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງທ່ານເພື່ອພວກເຂົາຈະເຕັມໄປດວ້ຍ
ຄວາມສຸກເຊັ່ນດຽວກັນ.
5ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາຈະມາເຖິງ,

ແລະຍັງອີກບໍ່ດົນ,ຊຶ່ງພ້ອມດ້ວຍອ�
ນາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�
ນາດຍິ່ງໃຫຍ່,ຜູ້ຄອບຄອງ,ຜູ້ເປັນມາ
ແລ້ວແລະເປັນຢູ່ຈາກຊົ່ວນິລັນດອນ
ເຖິງຊົ່ວນິລັນດອນຈະສະເດັດຈາກ
ສະຫວັນລົງມາຢູ່ໃນບັນດາລກູຫລານມະ
ນດຸ,ແລະຈະຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍ
ດິນໜຽວ,ແລະຈະສະເດັດອອກໄປໃນ
ບັນດາມະນຸດແລະກະທ�ສິ່ງມະຫດັສະ
ຈັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ,
ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຄືນມີຊີວິດ,ເຮັດໃຫ້ຄົນ
ເປ້ຍລ່ອຍຍ່າງໄດ້,ຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ,
ແລະຄົນຫູໜວກໄດ້ຍິນ,ແລະປິ່ນປົວ
ພະຍາດທຸກຢ່າງ.
6ແລະພຣະອົງຈະຂັບໄລ່ຜີປສີາດຫລື

ວິນຍານຊົ່ວທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງລູກຫລານ
ມະນຸດໃຫ້ອອກໄປ.
7ແລະແລ້ວພຣະອງົຈະອດົທົນຕໍ່ການ

ລໍ້ລວງ,ແລະຄວາມເຈັບປວດທາງຮ່າງ
ກາຍ,ແລະອົດທົນຕໍ່ຄວາມຫິວເຂົ້າ,

ຄວາມກະຫາຍນ�,ແລະຄວາມອິດ
ເມື່ອຍຫລາຍກວ່າມະນຸດຈະທົນໄດ້,
ນອກຈາກຈະເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມເຈັບປວດຂອງພຣະອົງ
ຈະໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດຈົນໂລຫິດໄຫລ
ອອກຈາກທຸກຂຸມຂົນ,ເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອງົ.
8ແລະພຣະອົງຈະໄດ້ຮບັພຣະນາມວ່າ

ພຣະເຢຊຄູຣດິ,ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ພຣະບິດາແຫ່ງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ພຣະຜູ້ສ້າງທຸກສິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່
ຕົ້ນມາ;ແລະມານດາຂອງພຣະອົງຈະມີ
ຊື່ວາ່ມາຣີ.
9ແລະແລ້ວພຣະອົງຈະສະເດັດໄປຫາ

ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງເພື່ອຄວາມລອດຈະ
ໄດ້ມາເຖິງລູກຫລານມະນຸດເຖິງແມ່ນ
ໂດຍທາງສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະເຖິງແມ່ນຫລັງຈາກທັງໝົດນີ້
ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະຖືວ່າພຣະອົງເປັນ
ມະນຸດທ�ມະດາຜູ້ໜຶ່ງ,ແລະກ່າວວ່າມີ
ຜິສິງຢູ່ໃນພຣະອົງ,ແລະຈະຂ້ຽນຕີພຣະ
ອົງ,ແລະຈະຄຶງພຣະອົງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນ.
10ແລະໃນມື້ ທີ ສາມພຣະອົງ ຈະ

ລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະອົງຈະປະທັບຢືນຢູ່ເພື່ອພິພາກສາ
ໂລກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ຈະ
ເປັນໄປເພື່ອການພິພາກສາອັນຊອບທ�
ຈະໄດ້ມາເຖິງລູກຫລານມະນດຸ.
11ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ແລະໂລຫິດຂອງ

ພຣະອົງຈະຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງຄົນທີ່
ຕົກໄປຍ້ອນການລ່ວງລະເມີດຂອງອາ
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ດາມນ�ອີກ,ຜູ້ທີ່ຕາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບພວກເຂົາ,
ຫລືຜູ້ທີ່ເຮດັບາບໂດຍບໍ່ຮູ.້
12ແຕ່ວິບັດ,ວິບັດແກ່ຜູ້ ທີ່ຮູ້ ວ່າຕົນ

ກະບດົຕໍ່ພຣະເຈົ້າ!ເພາະຄວາມລອດຈະ
ບໍ່ມາຫາຄົນແນວນັ້ນນອກຈາກຈະເປັນ
ໂດຍທາງການກັບໃຈແລະມີສັດທາໃນ
ພຣະເຢຊູຄຣດິເທົ່ານັ້ນ.
13ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງ

ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງມາໃນ
ບັນດາລູກຫລານມະນຸດທັງປວງເພື່ອ
ປະກາດເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກັບທຸກຕະກຸນ,ທຸກ
ປະຊາຊາດ,ທກຸພາສາ,ຍ້ອນເຫດນີ້ຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດ
ມາ,ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການປົດບາບຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະປິຕິຍນິດີດ້ວຍຄວາມຊື່ນ
ຊມົຢ່າງຍິ່ງ,ແມ່ນແຕ່ຄືກບັວາ່ພຣະອົງໄດ້
ສະເດັດມາໃນບັນດາພວກເຂາົແລ້ວ.
14ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຍັງເຫັນວ່າ

ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງເປັນຄົນແຂງຄໍ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ກ�ນົດກົດໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາ,
ແມ່ນແຕ່ກົດຂອງໂມເຊ.
15ແລະເຄື່ອງໝາຍ,ແລະການແປກ

ປະຫລາດ,ແລະແບບຢ່າງ,ແລະເງົາ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງແກ່
ພວກເຂົາກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະອົງ;ແລະສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຈະ
ເວົ້າກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະອົງນ�ອີກ;ແຕ່ພວກເຂົາກໍ
ເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈວາ່
ກົດຂອງໂມເຊບໍ່ມີຜົນອັນໃດເລີຍນອກ
ຈາກຈະເປັນໂດຍທາງການຊົດໃຊ້ດ້ວຍ
ໂລຫດິຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

16ແລະເຖິງແມ່ນຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າ
ເດັກນ້ອຍໆເຮັດບາບໄດ້ພວກເຂົາຈະ
ລອດບໍ່ໄດ້;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບພອນແລ້ວ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເໝອືນດັ່ງເຊັ່ນໃນອາດາມ
ໂດຍທ�ມະຊາດເຂົາຕົກ,ເຖິງແມ່ນເປັນ
ເຊັ່ນນັ້ນໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດກໍຊົດໃຊ້
ແທນບາບຂອງພວກເຂົາ.
17ແລະຍິ່ງກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານວ່າຈະບໍ່ມີນາມອື່ນໃດ
ໃຫ້ໄວ້ຫລືທາງອື່ນໃດຫລືວິທີໃດທີ່
ຄວາມລອດຈະມາຫາລູກຫລານມະນຸດ
ໄດ້ນອກຈາກໃນແລະໂດຍພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງ
ລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ.່
18ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງພິພາກສາ

ແລະການພິພາກສາຂອງພຣະອົງທ່ຽງ
ທ�ກັບທຸກຄົນ;ແລະເດັກນ້ອຍເກີດ
ໃໝ່ທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕາຍເລີຍ;ມະ
ນຸດຈະກິນຄວາມອັບປະໂຫຍດເຂົ້າ
ໄປໃນຈິດວິນຍານຂອງຕົນຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາບໍ່ຖ່ອມຕົວແລະເປັນຄືກັນ
ກັບເດັກນ້ອຍ,ແລະເຊື່ອວ່າຄວາມ
ລອດມີ ມາແລ້ວແລະມີຢູ່ ແລະຈະ
ມາເຖິງໃນແລະໂດຍໂລຫິດທີ່ ຊົດ
ໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ຊງົລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ.່
19  ເພາະທ�ມະຊາດຂອງມະນຸດ

ເປັນສັດຕູກັບພຣະເຈົ້າ, ແລະເປັນ
ມາແລ້ວຕັ້ງແຕ່ການຕົກຂອງອາດາມ,
ແລະຈະເປັນໄປຕະຫລອດການແລະ
ຕະຫລອດໄປ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກເຂົາ
ຈະຍອມຕໍ່ ການຊັກຈູງຂອງພຣະວິນ
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ຍານອັນສັກສິດ,ແລະປະຖິ້ມທ�ມະ
ຊາດຂອງມະນຸດແລະກາຍມາເປັນ
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍການຊົດໃຊ້
ຂອງອົງພຣະຄຣິດ,ແລະເປັນຄືກັນກັບ
ເດັກນ້ອຍ,ບອກລອນສອນງ່າຍ,ອ່ອນ
ໂຍນ,ຖ່ອມຕົວ,ອົດທົນ,ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຮັກ,ເຕັມໃຈໃນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະໃຫ້ເກີດກັບ
ພວກເຂາົ,ເໝອືນດັ່ງເດັກນ້ອຍຍນິຍອມ
ຕໍ່ບິດາຂອງຕົນ.
20ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າເວລາຈະມາເຖິງ
ເມື່ອຄວາມຮູ້ ເລື່ອງຂອງພຣະຜູ້ ຊ່ອຍ
ໃຫ້ລອດຈະແຜ່ໄປທົ່ວທຸກປະຊາຊາດ,
ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນ
ທັງປວງ.
21 ແລະຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,  ເມື່ອ ເວລານັ້ນ

ມາເຖິງຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ບໍ່ ມີ ຂໍ້ ຕ້ອງ
ຕິຕໍ່ ພຣະພັກ ຂອງພຣະເຈົ້ າ  ນອກ
ຈາກຈະເປັນດັ່ງເດັກນ້ອຍ,ພຽງແຕ່
ໂດຍການກັບໃຈແລະມີ ສັດທາໃນ
ພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ຊງົລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ.່
22ແລະເຖິງແມ່ນໃນເວລານີ້ເມື່ອ

ພວກທ່ານສັ່ງສອນຜູ້ ຄົນຂອງພວກ
ທ່ານເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າບັນຊາພວກທ່ານ,ຈົນຮອດ
ເວລານັ້ນກໍຍັງຈະພົບວ່າພວກເຂົາມີ
ຄວາມຜິດບໍ່ ນ້ອຍໃນສາຍພຣະເນດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ນອກຈາກຈະເຮັດຕາມ
ຄ�ເວົ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ເທົ່ານັ້ນ.
23ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ

ຄ�ຊຶ່ງ ອົງ ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ໄດ້ ບັນຊາ
ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ.
24ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ ກ່າວ

ວ່າ:ຄ�ເຫລົ່ານັ້ນຈະຢືນເປັນປະຈັກ
ພະຍານທີ່ແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃນ
ວັນພິພາກສາ;ຊຶ່ງແຕ່ລະຄົນຈະຖືກ
ພິພາກສາຕາມຄ�ເຫລົ່ານັ້ນຕາມວຽກ
ງານຂອງພວກເຂາົ,ບໍ່ວາ່ດີຫລືຊົ່ວ.
25ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາຊົ່ວພວກ

ເຂົາຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຄວາມຫລັງອັນ
ເປັນຕາຢ້ານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດແລະ
ຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຂອງພວກເຂາົຊຶ່ງເຮດັ
ໃຫ້ພວກເຂົາຖອຍອອກໄປຈາກທີ່ປະທບັ
ຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄປຫາສະພາບແຫງ່
ຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມທໍລະມານ
ອັນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດຊຶ່ງຈາກນັ້ນພວກເຂົາ
ຈະກັບມາອີກບໍ່ໄດ້;ເພາະພວກເຂົາໄດ້
ກິນຄວາມອັບປະໂຫຍດເຂົ້າໄປສູ່ຈິດວນິ
ຍານຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
26ສະນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ດື່ມຈາກຈອກ

ແຫງ່ພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ຊຶ່ງ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ນັ້ນປະຕິເສດພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າອາດາມຈະ
ຕົກເພາະການຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງ
ຫ້າມນັ້ນ;ສະນັ້ນ,ຄວາມເມດຕາຈະມີ
ສິດເໜືອພວກເຂົາອີກບໍ່ໄດ້ຕະຫລອດ
ການ.
27ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງ

ພວກເຂົາຈະເປັນເໝືອນດັ່ງທະເລໄຟ
ແລະມາດຊຶ່ງແປວໄຟນັ້ນບໍ່ຮູ້ຈັກມອດ
ແລະຄວນັມນັລອຍຂຶ້ນຢູ່ຕະຫລອດການ
ແລະຕະຫລອດໄປ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນີ້.ອາແມນ.

ໂມໄຊຢາ3:20–27203
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ບົດທີ4

ຄ�ປາໄສຂອງກະສັດເບັນຢາມິນຕໍ່—
ຄວາມລອດມາເຖິງເພາະການຊົດໃຊ້—
ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ລອດ—ໄດ້
ຮັບ ການປົດບາບຂອງທ່ານຜ່ານ
ຄວາມຊື່ສັດ—ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກທ່ານ
ມີໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ—ໃຫ້ກະທ�ທຸກ
ຢ່າງດ້ວຍປັນຍາແລະໃຫ້ເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮອ້ຍ.ປະມານ124ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະ ບັດນີ້ ,  ເຫດການໄດ້ ບັງ
ເ ກີດຂຶ້ນຄື  ເມື່ອ ກະສັດ ເບັນ ຢາມິນ
ເວົ້າຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
ຈາກທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົບແລ້ວ,
ເພິ່ນໄດ້ກວດສາຍຕາໄປຮອບໆເບິ່ງຝູງ
ຊນົ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາລົ້ມຢູ່ກັບພື້ນ
ດິນເພາະຄວາມຢາ້ນກວົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເກີດກັບພວກເຂາົແລ້ວ.
2ແລະພວກເຂົາເຫັນຕົວເອງຢູ່ໃນ

ສະພາບແຫ່ງກາມມະລົມ,ເຖິງແມ່ນມີ
ຄຸນຄ່ານ້ອຍກວ່າຂີ້ ຝຸ່ນຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ.ແລະພວກເຂົາທັງໝົດຮ້ອງອອກ
ມາເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ:ໂອ້ຂໍຊົງໂປດ
ເມດຕາແລະໂປດໃຊ້ໂລຫິດທີ່ຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະຄຣິດເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍຈະ
ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຈາກບາບຂອງ
ພວກຂ້ານ້ອຍ,ແລະເພື່ອໃຈຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ;ເພາະ
ພວກຂ້ານ້ອຍເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ,
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ,  ຜູ້ ໄ ດ້ ສ້າງ
ສະຫວນັແລະແຜ່ນດິນໂລກທກຸຢາ່ງ;ຜູ້
ຈະສະເດັດລງົມາໃນລກູຫລານມະນດຸ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຫລງັ

ຈາກພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້
ສະເດັດມາເທິງພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກໂດຍທີ່
ໄດ້ຮັບການປົດບາບຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໂດຍຄວາມສະຫງົບໃນຈິດສ�ນຶກ,
ເພາະສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພວກເຂົາມີ
ຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຈະສະເດັດມາ
ຕາມຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້
ກ່າວກັບພວກເຂົາ.
4ແລະກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ເປີດ

ປາກອີກແລະເລີ່ມກ່າວກັບພວກເຂົາ,
ມີ ຄວາມວ່າ:ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະພີ່ ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຍາດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ ພວກທ່ານ
ຕັ້ງໃຈຟັງອີກເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້
ຍິນແລະເຂົ້າໃຈຂໍ້ຄວາມທີ່ຍັງເຫລືອ
ຢູ່ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພວກທ່ານ.
5ເພາະຈົ່ງເບິ່ງຖ້າຫາກຄວາມຮູ້ເຖິງ

ພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ເວລານີ້ ປຸກພວກທ່ານໃຫ້ ຮູ້ສຶກເຖິງ
ຄວາມບໍ່ ມີຫຍັງແລະສະພາບທີ່ບໍ່ ມີ
ຄຸນຄ່າແລະຄວາມຕົກຕ�ຂອງພວກ
ທ່ານແລ້ວ—
6ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານອີກ

ວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານມາຮູ້ເລື່ອງພຣະ
ກະລຸນາທິ ຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ
ອ�ນາດອນັຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະອົງ,
ແລະຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະຄວາມອົດທົນຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະຄວາມອົດກັ້ນຂອງພຣະອົງທີ່
ມີຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ;ແລະການຊົດໃຊ້
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ນ�ອີກຊຶ່ງຕຽມໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ,ເພື່ອໂດຍການ
ນັ້ນຄວາມລອດຈະໄດ້ມາເຖິງຄົນທີ່ວາງ
ໃຈຂອງຕົນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ
ພາກພຽນໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະດ�ເນີນຕໍ່ໄປໃນ
ສັດທາເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ,ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງ
ຊວິີດຂອງຮາ່ງກາຍທີ່ເປັນມະຕະນີ້—
7ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່ານີ້ຄືຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມລອດໂດຍຜ່ານທາງການຊົດ
ໃຊ້ຊຶ່ງມີຕຽມໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກເພື່ອມະນຸດຊາດ
ທັງປວງ,ຊຶ່ງເຄີຍເປັນຢູ່ມາຕັ້ງແຕ່ການ
ຕົກຂອງອາດາມ,ຫລືທີ່ເປັນຢູ່,ຫລືທີ່
ຈະເປັນຢູ່,ຕໍ່ໄປເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ຂອງໂລກ.
8ແລະນີ້ຄືເສັ້ນທາງຊຶ່ງຄວາມລອດ

ຈະມາເຖິງ.ແລະບໍ່ມີຄວາມລອດອື່ນ
ຊຶ່ ງມະນຸດ ຈະລອດໄດ້ ນອກຈາກ
ຄວາມລອດນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກ
ພວກທ່ານໄວ້;ທັງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດຊຶ່ງ
ຕາມນັ້ນມະນຸດຈະລອດໄດ້ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ ເງື່ ອນໄຂຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກ
ທ່ານແລ້ວ.
9ຈົ່ງເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ;ຈົ່ງເຊື່ອວ່າພຣະ

ອົງໄດ້ເປັນຢູ່,ແລະວ່າພຣະອົງໄດ້ສ້າງ
ທຸກສິ່ງ,ທັງໃນສະຫວັນແລະໃນແຜ່ນ
ດິນໂລກ;ຈົ່ງເຊື່ອວ່າພຣະອົງມີຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດແລະອ�ນາດທັງ
ໝດົທງັໃນສະຫວນັແລະແຜນ່ດນິໂລກ;
ຈົ່ງເຊື່ອວ່າມະນຸດບໍ່ເຂົ້າໃຈທຸກໆຢ່າງຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້.

10ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຈົ່ງເຊື່ອວາ່ພວກ
ທ່ານຕ້ອງກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລະປະຖິ້ມມັນແລະຖ່ອມຕົວຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະທູນຂໍດ້ວຍ
ໃຈຈິງໃຫ້ພຣະອົງອະໄພໃຫ້ພວກທ່ານ;
ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຊື່ອສິ່ງ
ທັງໝດົນີ້ໃຫ້ເບິ່ງວາ່ພວກທາ່ນເຮດັຕາມ
ນັ້ນ.
11ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ  ຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າກັບພວກທ່ານດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າມາກ່ອນແລ້ວວ່າເມື່ອພວກທ່ານ
ມາເຖິງຄວາມຮູ້ ເລື່ອງລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຫລືຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຮູ້ເຖິງພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະອົງ,
ແລະຊີມລົດຊາດຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະໄດ້ຮັບການປົດບາບຂອງ
ພວກທ່ານຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຊື່ນ
ຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອໃນຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກທ່ານແລ້ວ,ເຖິງເຊັ່ນນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຍັງຢາກໃຫ້ພວກທ່ານລະນຶກແລະ
ເກັບໄວ້ ໃນຄວາມຊົງ ຈ�ສະເໝີ ເຖິງ
ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄວາມ
ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງຂອງພວກທ່ານເອງ,ແລະ
ພຣະກະລຸນາທິຄຸນແລະຄວາມອົດ
ກັ້ນຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກທ່ານເປັນ
ຜູ້ບໍ່ມີຄ່າຄວນ,ແລະຈົ່ງຖ່ອມຕົວຂອງ
ພວກທ່ານເຖິງແມ່ນເຖິງສ່ວນເລິກແຫ່ງ
ຄວາມຖ່ອມຕົວໂດຍເອີ້ນຫາພຣະນາມ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທຸກມື້,ແລະຢືນຢູ່
ຢ່າງໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນສັດທາຂອງສິ່ງທີ່ຈະ
ມາເຖິງ,ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າໄວ້ຈາກປາກຂອງ
ທູດເອງ.
12ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
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ພວກທາ່ນວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານເຮັດສິ່ງ
ນີ້ພວກທ່ານຈະປິຕິຍິນດີຢູ່ສະເໝີແລະ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະການປົດບາບຂອງພວກທາ່ນ
ຈະມີຢູ່ສະເໝີ;ແລະພວກທ່ານຈະເຕີບ
ໂຕໃນຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະໃນ
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງຜູ້ສ້າງພວກ
ທ່ານ,ຫລືໃນຄວາມຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ຽງທ�
ແລະຈງິ.
13ແລະພວກທ່ານຈະບໍ່ມີຈິດໃຈທີ່ຈະ

ເຮັດສິ່ງອັນຕະລາຍໃຫ້ຊຶ່ງກັນແລະກັນ,
ແຕ່ຈະຢູ່ນ�ກັນຢ່າງສັນຕິ,ແລະມອບໃຫ້
ທຸກຄົນຕາມທີ່ເຂາົຄວນຈະໄດ້ຮບັ.
14ແລະພວກທ່ານຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກ

ຫລານຂອງພວກທ່ານຫິວໂຫຍຫລື
ເປືອຍເປົ່າ;ທັງພວກທ່ານຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້
ພວກເຂາົລວ່ງລະເມດີກົດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະຕໍ່ສູ້ແລະຜິດຖຽງກັນ,ແລະຮັບ
ໃຊ້ມານຜູ້ເປັນນາຍຂອງບາບ,ຫລືຜູ້
ເປັນວິນຍານຊົ່ວຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງຊຶ່ງມັນເປັນສັດຕູກັບ
ຄວາມຊອບທ�ທງັປວງ.
15ແຕ່ພວກທາ່ນຈະສອນໃຫ້ພວກເຂົາ

ເດີນໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງແລະ
ຄວາມມີສະຕິສ�ປະສັນຍະ;ພວກທ່ານ
ຈະສອນໃຫ້ພວກເຂົາຮັກກັນແລະຮັບ
ໃຊ້ຊຶ່ງກນັແລະກັນ.
16ແລະພ້ອມນີ້ຕົວພວກທ່ານເອງຈະ

ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລືອ;ພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຂົ້າຂອງແກ່
ຄົນທີ່ຂັດສົນ;ແລະພວກທ່ານຈະບໍ່ປ່ອຍ
ໃຫ້ຄົນຂໍທານຂໍທາ່ນໂດຍຜດິຫວງັ,ແລະ
ໄລ່ເຂົາອອກໄປໃຫ້ຕາຍ.

17ບາງທີພວກທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ:
ຄົນນີ້ນ�ຄວາມທຸກຍາກມາສູ່ຕົນເອງ;
ສະນັ້ນ,ເຮົາຈະຢັບຢັ້ງມືຂອງເຮົາໄວ້,
ແລະຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຂອງຫລືບໍ່ໃຫ້ອາ
ຫານຂອງເຮົາແກ່ເຂົາເພື່ອວ່າເຂົາຈະບໍ່
ໄດ້ທຸກທໍລະມານເພາະໂທດຂອງເຂົາ
ນັ້ນທຽ່ງທ�ແລ້ວ—
18ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານ

ວ່າ,ໂອ້ມະນຸດ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກະທ�
ເຊັ່ນນີ້ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມມີເຫດຜົນສ�ຄັນທີ່
ຈະກັບໃຈ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ
ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາກະທ�ໄປເຂົາຍ່ອມຕາຍ
ຕະຫລອດການ,ແລະບໍ່ໄດ້ສິ່ງໃດເລີຍ
ໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
19ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນ

ຄົນຂໍທານທັງໝົດບໍ?ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອາ
ໄສພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ,ເພື່ອເຂົ້າຂອງ
ທັງໝົດຊຶ່ງພວກເຮົາມີຢູ່ເພື່ອອາຫານ
ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,ແລະເພື່ອຄ�,ແລະ
ເງນິ,ແລະເພື່ອຂອງມີຄ່າທັງໝົດທີ່ພວກ
ເຮາົມີຢູ່ທກຸຊະນິດບ?ໍ
20ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຖິງແມ່ນໃນເວລານີ້,

ພວກທ່ານກໍເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງຢູ່,ເພື່ອທນູຂໍການປົດບາບຂອງພວກ
ທ່ານ.ແລະພຣະອົງຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກ
ທ່ານຂໍໂດຍຜິດຫວັງບໍ?ບໍ່ເລີຍ;ພຣະ
ອົງໄດ້ເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ
ລົງມາເທິງພວກທ່ານ,ແລະເຮັດໃຫ້ໃຈ
ຂອງພວກທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ,
ແລະເຮັດໃຫ້ປາກຂອງພວກທ່ານຢຸດ
ຈົນພວກທ່ານຫາຄ�ເວົ້າມາເວົ້າບໍ່ໄດ້,
ເພາະຄວາມຊື່ນຊົມຂອງພວກທ່ານນັ້ນ
ລົ້ນເຫລືອ.
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21ແລະບດັນີ້,ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າຜູ້ໄດ້
ສ້າງພວກທ່ານມາ,ຜູ້ທີ່ພວກທ່ານອາໄສ
ເພື່ອຊວີດິແລະເພື່ອທຸກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານ
ເຄີຍມີແລະມີຢູ່ນີ້,ໄດ້ປະທານສິ່ງໃດກໍ
ຕາມທີ່ພວກທ່ານຂໍດ້ວຍສັດທາ,ໂດຍ
ເຊື່ອວ່າພວກທາ່ນຈະໄດ້ຮບັ,ຊຶ່ງເປັນສິ່ງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ,ໂອ້ແລ້ວ
ພວກທ່ານຄວນຈະໃຫ້ສິ່ງຂອງທີ່ພວກ
ທ່ານມີແກ່ກັນພຽງໃດ.
22ແລະຖ້າຫາກພວກທາ່ນຕັດສິນຄນົ

ທີ່ຂໍສິ່ງຂອງຈາກພວກທ່ານເພື່ອເຂົາຈະ
ບໍ່ຕາຍ,ແລະກ່າວໂທດເຂົາແລ້ວ,ການ
ກ່າວໂທດພວກທ່ານຈະທ່ຽງທ�ຫລາຍ
ກວາ່ນັ້ນພຽງໃດເພາະບໍ່ໃຫ້ສິ່ງຂອງຂອງ
ພວກທ່ານ,ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຂອງພວກທ່ານ
ແຕ່ເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ຊີວິດຂອງພວກທ່ານນັ້ນອີກ;ແລະປານ
ນັ້ນພວກທ່ານຍັງບໍ່ຂໍ,ຫລືກັບໃຈຈາກ
ສິ່ງທີ່ພວກທາ່ນກະທ�ໄປ.
23ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າ,

ວິບັດແກ່ຄົນນັ້ນ,ເພາະສິ່ງຂອງຂອງ
ເຂົາຈະຕາຍພ້ອມກັບເຂົາ;ແລະບັດນີ້,
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກັບຄົນທີ່
ຮັ່ງມີໃນສິ່ງຂອງຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກນີ້.
24ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ກ່າວກັບຄົນຍາກຈົນວ່າ,ພວກທ່ານ
ຜູ້ບໍ່ ມີ ແຕ່ ຍັງມີ ພຽງພໍ ທີ່ ພວກທ່ານຈະ
ຢູ່ໄປແຕ່ລະມື້;ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງ
ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ປະຕິເສດຄົນຂໍທານ
ຍ້ອນຄວາມບໍ່ມີຂອງພວກທ່ານ;ຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານເວົ້າຢູ່ໃນໃຈວ່າ:
ເຮົາບໍ່ໃຫ້ຍ້ອນວ່າເຮົາບໍ່ມີ,ແຕ່ຖ້າຫາກ
ເຮາົມີເຮາົຈະໃຫ.້

25ແລະບັດນີ້ ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ເວົ້າຢູ່ໃນໃຈແບບນີ້ພວກທ່ານກໍຢູ່ໂດຍ
ບໍ່ມີຄວາມຜິດ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານ
ຈະຖືກກ່າວໂທດ;ແລະການກ່າວໂທດ
ຂອງພວກທ່ານນັ້ນທ່ຽງທ�ເພາະພວກ
ທ່ານໂລບມາກນ�ສິ່ງທີ່ ພວກທ່ານບໍ່
ໄດ້ຮັບ.
26ແລະບັດນີ້ເພາະເຫັນແກ່ສິ່ງເຫລົ່າ

ນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພວກທ່ານ
ແລ້ວ—ນັ້ນຄື,ເພື່ອໃຫ້ມີການປົດບາບ
ຂອງພວກທ່ານໄປແຕ່ລະວັນ ເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະເດີນໄປໂດຍບໍ່ມີຄວາມ
ຜິດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ—ຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທາ່ນແບ່ງປັນເຂົ້າຂອງ
ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນທຸກ
ຄົນຕາມທີ່ມີເປນັຕົ້ນວາ່ລ້ຽງອາຫານຄົນ
ຫິວໂຫຍ,ໃຫ້ເສື້ອຜ້າແກ່ຄົນເປືອຍເປົ່າ,
ຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບປ່ວຍແລະໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ອຍເຫລືອ,ເພື່ອບັນເທົາຄົນເຫລົ່ານັ້ນ
ທາງວິນຍານແລະທາງຮ່າງກາຍ,ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ.
27ແລະໃຫ້ເບິ່ງວ່າເຮັດສິ່ງທັງໝົດ

ນີ້ດ້ວຍປັນຍາແລະເປັນລະບຽບ;ເພາະ
ບໍ່ຈ�ເປັນທີ່ຄົນຈະແລ່ນໄວກວ່າກ�ລັງ
ຂອງຕົນ.ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ສົມຄວນທີ່
ເຂົາຈະພາກພຽນເພື່ອໂດຍການນັ້ນເຂົາ
ຈະໄດ້ຮບັລາງວນັ;ດັ່ງນັ້ນ,ທກຸຢ່າງຕ້ອງ
ເປນັໄປຕາມລະບຽບ.
28ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ ພວກ

ທ່ານຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມໃນບັນດາ
ພວກທ່ານທີ່ຂໍຢືມຈາກເພື່ອນບ້ານຂອງ
ຕົນກໍຄວນສົ່ງຄືນຂອງທີ່ຕົນຢືມມາຕາມ
ທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ບໍ່ ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານ

ໂມໄຊຢາ4:21–28207
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ຈະກະທ�ບາບ;ແລະພວກທ່ານອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນບ້ານຂອງພວກທ່ານ
ກະທ�ບາບຄືກນັ.
29ແລະສຸດທ້າຍນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າບອກ

ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ທຸກເລື່ອງໂດຍການທີ່
ພວກທ່ານຈະກະທ�ບາບ;ເພາະມີທາງ
ແລະວິທີຕ່າງໆຊຶ່ງມີຫລາຍຈົນຂ້າພະ
ເຈົ້ານັບບໍ່ໄດ້.
30ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບອກພວກທ່ານໄດ້

ເທົ່ານີ້ ຄື ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ ລະວັງ
ຕົວແລະຄວາມນຶກຄິດຂອງພວກທ່ານ,
ແລະຄ�ເວົ້າຂອງພວກທ່ານ,ແລະ
ການກະທ�ຂອງພວກທ່ານ,ແລະບໍ່
ຍຶດຖືພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ບໍ່ດ�ເນນີໄປດ້ວຍສັດທາທີ່ພວກທາ່ນໄດ້
ຍິນກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ເຖິງແມ່ນຈົນ
ເຖິງທີ່ສຸດແຫງ່ຊວີດິຂອງພວກທ່ານແລວ້,
ພວກທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍ.ແລະບັດນີ້,ໂອ້
ມະນຸດ,ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ແລະຢ່າ
ຕາຍເລີຍ.

ບົດທີ5

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າກາຍມາເປັນບຸດ
ແລະທດິາຂອງພຣະຄຣດິຜ່ານສັດທາ—
ແລ້ວພວກເຂົາຖືກເອີ້ນຕາມພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣິດ—ກະສັດເບັນຢາມິນ
ຂໍ ຮ້ອງ ພວກເຂົາ ໃຫ້ ແນ່ວແນ່ ແລະ
ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຢູ່ໃນການກະທ�ຄວາມດີ.
ປະມານ124ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືເມື່ອກະສດັເບັນຢາມິນໄດ້ກ່າວກັບ

ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສອບຖາມ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນໂດຍປາຖະໜາຢາກຮູ້
ວ່າພວກເຂົາເຊື່ອຄ�ເວົ້າທີ່ເພິ່ນກ່າວໄປ
ຫລືບໍ່.
2ແລະພວກເຂົາທຸກຄົນຮ້ອງອອກ

ມາເປັນສຽງດຽວກັນ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາເຊື່ອຄ�ເວົ້າທັງໝົດ
ທີ່ທ່ານເວົ້າກັບພວກເຮົາ,ແລະພວກ
ເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່ນອນແລະຄວາມ
ຈິງຂອງມັນທັງໝົດ,ເພາະພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດອ�
ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນ
ແປງອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນພວກເຮົາ,ຫລື
ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ,ຈົນວ່າພວກເຮົາ
ບໍ່ມີໃຈທີ່ຈະກະທ�ຄວາມຊົ່ວອີກຕໍ່ໄປ,
ແຕ່ປາຖະໜາຈະເຮັດແຕ່ຄວາມດີໂດຍ
ຕະຫລອດ.
3ແລະພວກເຮົາຄືກັນ,ຜ່ານພຣະ

ກະລຸນາທິ ຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ
ການສະແດງຂອງພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະອົງ,ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເຫັນ
ກວ້າງໄກກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ;ແລະ
ຖ້າຫາກສົມຄວນພວກເຮົາຈະສາມາດ
ທ�ນາຍເຖິງທຸກຢ່າງໄດ້.
4ແລະເປັນເພາະສັດທາຊຶ່ງພວກເຮົາ

ມີຢູ່ແລ້ວໃນເລື່ອງທີ່ກະສັດຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຮົາເພື່ອນ�ພວກ
ເຮົາມາຫາຄວາມຮູ້ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ຊຶ່ງ
ໂດຍການນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງປິຕິຍິນດີດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ນຊມົຢ່າງລົ້ນເຫລືອເຊັ່ນນີ້.
5ແລະພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຂົ້າ

ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາເພື່ອຈະທ�ຕາມພຣະປະສົງ
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ຂອງພຣະອົງ,ແລະເພື່ອຈະໄດ້ເຊື່ອຟັງ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຕະຫລອດວັນ
ເວລາຂອງພວກເຮົາ,ໃນທຸກເລື່ອງທີ່
ພຣະອົງຈະບັນຊາພວກເຮົາ,ເພື່ອພວກ
ເຮາົຈະບໍ່ນ�ເອົາຄວາມທຸກທໍລະມານອັນ
ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດມາສູ່ຕົນເອງດັ່ງທີ່ທູດໄດ້
ເວົ້າໄວ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ດື່ມຈາກ
ຈອກແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າ.
6ແລະບັດນີ້,ນີ້ ຄືຄ�ເວົ້າທີ່ກະສັດ

ເບັນຢາມິນປາຖະໜາຈາກຄົນເຫລົ່ານີ້;
ແລະສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວາ່:ພວກທ່ານເວົ້າຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ປາຖະໜາ;ແລະພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພວກ
ທ່ານເຮັດໄວ້ເປັນພັນທະສັນຍາທີ່ຊອບ
ທ�.
7ແລະບັດນີ້ເພາະພັນທະສັນຍາທີ່

ພວກທ່ານເຮັດໄວ້ພວກທ່ານຈະຖືກ
ເອີ້ນວ່າລູກຂອງພຣະຄຣິດ,ບຸດຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະທດິາຂອງພຣະອົງ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ມື້ນີ້ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ກ�ເນີດພວກ
ທາ່ນທາງວິນຍານ;ເພາະພວກທ່ານເວົ້າ
ວ່າໃຈຂອງພວກທ່ານປ່ຽນແປງແລ້ວ
ໂດຍມີສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;
ສະນັ້ນ,ພວກທ່ານຈຶ່ງຖືກກ�ເນີດຈາກ
ພຣະອົງແລະມາເປັນບຸດແລະທິດາ
ຂອງພຣະອງົ.
8ແລະພາຍໃຕ້ຫົວໜ້າອົງນີ້,ພວກ

ທ່ານໄດ້ຖກືເຮດັໃຫ້ເປນັອດິສະລະແລະ
ບໍ່ມີຫົວໜ້າອື່ນໃດຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ທ່ານເປັນອິດສະລະໄດ້.ບໍ່ມີນາມອື່ນ
ໃດໃຫ້ ໄວ້  ຊຶ່ ງ ໂດຍນາມນັ້ນຄວາມ
ລອດຈະມາເຖິງໄດ້;ສະນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຮັບເອົາພຣະ

ນາມຂອງພຣະຄຣິດ,ຄືທ່ານທຸກຄົນ
ທີ່ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າ
ວາ່ພວກທ່ານຈະເຊື່ອຟງັໄປຈນົສິ້ນຊວີດິ
ຂອງພວກທ່ານ.
9ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ໃດກໍຕາມທີ່ກະທ�ເຊັ່ນນີ້ຈະໄດ້ຢູ່ ໃນ
ເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ເພາະເຂົາຈະຮູຈ້ກັຊື່ຊຶ່ງຈະເອີ້ນເຂົາຕາມ
ຊື່ນັ້ນ;ເພາະເຂົາຈະຖືກເອີ້ນຕາມພຣະ
ນາມຂອງພຣະຄຣດິ.
10ແລະບັດນີ້ເຫດການຈະບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄື  ຜູ້ ໃດກໍ ຕາມທີ່ ຈະບໍ່ ຮັບ ເ ອົາ
ພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງຖືກ
ເອີ້ນດ້ວຍຊື່ອື່ນ;ສະນັ້ນ,ເຂົາຈະໄດ້ຢູ່
ໃນເບື້ອງຊາ້ຍພຣະຫດັຂອງພຣະເຈົ້າ.
11ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ ພວກ

ທ່ານຈື່ ຈ�ໄວ້ ອີກວ່ານີ້ ຄືພຣະນາມທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ແກ່
ພວກທ່ານຊຶ່ງມັນຈະບໍ່ຖືກລຶບໄປ,ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ຈະເປັນໂດຍການລ່ວງລະເມີດ;
ສະນັ້ນ,ຈົ່ງລະວັງເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່
ລ່ວງລະເມີດ,ເພື່ອພຣະນາມຈະບໍ່ຖືກ
ລຶບຈາກໃຈຂອງພວກທ່ານ.
12ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານອີກ

ວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຈົດ
ຈ�ທີ່ຈະຈາລຶກພຣະນາມໄວ້ໃນໃຈພວກ
ທາ່ນສະເໝີໄປເພື່ອພວກທາ່ນຈະບໍ່ໄດຢູ່້
ໃນເບື້ອງຊ້າຍພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແຕ່ເພື່ອພວກທາ່ນຈະໄດ້ຍິນແລະຮູຈ້ກັ
ສຽງຊຶ່ງໂດຍສຽງນັ້ນທີ່ທ່ານຈະຖືກເອີ້ນ,
ແລະຈົ່ງຈົດຈ�ພຣະນາມໄວ້ ສະເໝີ
ເພາະພຣະອົງຈະເອີ້ນພວກທ່ານໂດຍ
ພຣະນາມນັ້ນ.

ໂມໄຊຢາ5:6–12209
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13ເພາະແມ່ນໃຜຈະຮູ້ຈັກນາຍຜູ້ເຂົາ
ບໍ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ແລະຊຶ່ງເປັນຄົນແປກໜ້າ
ສ�ລັບເຂົາ,ແລະຢູ່ໄກຈາກຄວາມນຶກ
ຄິດແລະເຈດຕະນາຂອງໃຈເຂົາ?
14ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຄົນຈະເອົາໂຕ

ລໍຊຶ່ງເປັນຂອງເພື່ອນບ້ານມາລ້ຽງບໍ?
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່
ເລີຍ;ເຂົາຈະບໍ່ຍອມເຖິງແມ່ນໃຫ້ມັນມາ
ຫາກິນຢູ່ໃນຝູງສັດຂອງເຂົາ,ແຕ່ເຂົາຈະ
ຂັບໄລ່ມັນອອກໄປ.ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ມັນຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຖິງ
ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາພວກທ່ານຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ ຈັກຊື່ຊຶ່ງຈະເອີ້ນພວກ
ທ່ານຕາມຊື່ນັ້ນ.
15ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ

ທ່ານແນ່ວແນ່ແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ,ແຕ່
ເຕັມໄປດ້ວຍວຽກງານດີຢູ່ສະເໝີເພື່ອ
ພຣະຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງຊົງລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ຈະຜະນຶກຕົວພວກທາ່ນ
ໄວ້ເປັນຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພວກທ່ານ
ຈະຖືກນ�ໄປຫາສະຫວັນ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະມີຄວາມລອດອັນເປັນນິດແລະ
ມີຊີວິດນິລັນດອນໂດຍປັນຍາ,ແລະ
ອ�ນາດ,ແລະຄວາມຍຸດຕິທ�,ແລະ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອງົຜູ້ສ້າງທກຸສິ່ງ
ໃນສະຫວັນແລະໃນແຜ່ນດິນໂລກ,ຜູ້
ຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າເໜືອທຸກສິ່ງຢ່າງ.ອາ
ແມນ.

ບົດທີ6

ກະສັດເບັນຢາມິນບັນທຶກຊື່ຂອງຜູ້ຄົນ
ແລະແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດເພື່ອສັ່ງສອນ

ພວກເຂົາ—ໂມໄຊຢາເປັນກະສັດປົກ
ຄອງດ້ວຍຄວາມຊອບທ�.ປະມານ
124–121ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຫລັງຈາກກະສັດເບັນຢາ
ມິນໄດ້ກ່າວກັບຜູ້ຄົນຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນຄິດ
ວ່າມັນສົມຄວນທີ່ເພິ່ນຈະຈົດຊື່ຄົນທັງ
ປວງໄວ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາ
ກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະຮກັສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອງົ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ບໍ່ມີຈັກຄົນເວັ້ນເສຍແຕ່ເດັກນ້ອຍໆທີ່ບໍ່
ໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາແລະຮັບເອົາ
ພຣະນາມຂອງພຣະຄຣດິ.
3ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງເຫດການໄດ້ບັງ

ເກີດຂຶ້ນຄືເວລາທີ່ກະສັດເບັນຢາມິນ
ກະທ�ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ຈົບແລ້ວ,ແລະ
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂມໄຊຢາລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ
ໃຫ້ເປັນກະສັດແລະເປັນຜູ້ດູແລຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ,ແລະມອບໝາຍໜ້າທີ່ທັງ
ໝົດກ່ຽວກັບອານາຈັກໃຫ້,ແລະໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດເພື່ອສັ່ງສອນຜູ້ຄົນນ�
ອີກເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຍິນແລະຮູຈັ້ກ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາສ�ນຶກເຖິງຄ�ສາບານທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ເລີກລາກັນໄປ,ແລະທຸກຄົນໄດ້ກັບ
ໄປພ້ອມກັບຄອບຄົວເພື່ອໄປສູ່ ບ້ານ
ເຮືອນຂອງໃຜລາວ.
4ແລະໂມໄຊຢາເລີ່ມປົກຄອງແທນ

ບິດາຂອງເພິ່ນ. ແລະເພິ່ນໄດ້ ເລີ່ມ
ປົກຄອງໃນເວລາເພິ່ນມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບ
ປີ,ລວມເປັນເວລາປະມານສີ່ຮ້ອຍເຈັດ
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ສິບຫົກປີນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮອອກ
ຈາກເຢຣູຊາເລມັມາ.
5ແລະກະສັດເບັນຢາມິນມີອາຍຸຕື່ມ

ພຽງສາມປີແລະເພິ່ນກໍສິ້ນຊວີດິໄປ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ເດີນຕາມເສັ້ນທາງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຍຶດຖືຄ�
ຕັດສິນຂອງພຣະອົງແລະຂໍ້ກ�ນດົຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມ
ແລ້ວແຕ່ພຣະອົງຈະບນັຊາເພິ່ນ.
7ແລະກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນ

ຂອງເພິ່ນໄຖດນິແລະເພິ່ນເອງກໍກະທ�
ເຊັ່ນດຽວກັນ.ເພິ່ນໄດ້ໄຖດິນເພື່ອເປັນ
ຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄນົຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອເພິ່ນ
ຈະໄດ້ເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້
ເຮັດໄວ້ເປັນຕົວຢ່າງ.ແລະບໍ່ມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ເປນັເວລາສາມປີ.

ບົດທີ7

ອ�ໂມນພົບພໍ້ແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟຊຶ່ງລິມ
ໄຮເປັນກະສັດຢູ່ທີ່ນັ້ນ—ຜູ້ຄົນຂອງລິມ
ໄຮເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຊາວເລມັນ—ລິມ
ໄຮທົບທວນປະຫວັດສາດຂອງເພິ່ນ—
ສາດສະດາ(ອະບີນາໄດ)ໄດ້ເປັນພະ
ຍານວ່າພຣະຄຣິດຄືພຣະເຈົ້າຂອງທຸກ
ສິ່ງ—ຜູ້ທີ່ຫວ່ານຄວາມສົກກະປົກຈະ
ເກັບກ່ຽວແກບຂອງມັນໃນລົມບ້າໝູ,
ແລະຜູ້ທີ່ໝັ້ນໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ.ປະມານ121ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ຢູ່
ຢ່າງສັນຕິສຸກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາສາມ
ປີ,ເພິ່ນຈຶ່ງປາຖະໜາຢາກຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ
ຜູ້ຄົນທີ່ຂຶ້ນໄປໃນແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟ,
ຫລືວ່າຢູ່ໃນເມືອງລີໄຮ-ນີໄຟ,ເພາະວ່າ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຄາວອັນ
ໃດຈາກພວກເຂົາເລີຍນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ທີ່ພວກເຂົາໜີຈາກເຊລາເຮັມລາໄປ,
ສະນັ້ນ,ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເພິ່ນ
ເມື່ອຍໃຈໃນການລົບກວນຂອງພວກ
ເຂາົ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ໃຫ້ຊາຍສະກັນສິບ
ຫົກຄົນຂຶ້ນໄປຍັງແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟ
ເພື່ອສບືຖາມກຽ່ວກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມື້ຕໍ່

ມາພວກເຂົາເລີ່ມຂຶ້ນໄປໂດຍມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງ
ຊື່ວ່າອ�ໂມນໄປນ�,ລາວເປັນຄົນແຂງ
ແຮງແລະມີພະລັງຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍ
ຂອງເຊລາເຮັມລາ,ແລະລາວເປັນຫົວ
ໜາ້ຂອງຄົນພວກນັ້ນ.
4ແລະບັດນີ້,ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຫົນທາງທີ່

ຈະໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກັນດານເພື່ອຈະ
ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟ;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງຊດັເຊພະເນຈອນໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນເວລາສີ່ສິບມື້ທີ່
ພວກເຂາົໄດ້ໄປແບບນັ້ນ.
5ເວລາທີ່ພວກເຂົາໄປແບບນັ້ນຢູ່ເປັນ

ເວລາສີ່ສິບມື້ພວກເຂົາໄດ້ມາເຖິງເນີນພູ
ໜ່ວຍໜຶ່ງຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງແຜ່ນດິນ
ໄຊລ�,ແລ້ວພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນ
ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ໂມໄຊຢາ6:5–7:5211

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   211 5/14/12   12:13 PM



212

ໂມໄຊຢາ7:6–15 212

6ແລະອ�ໂມນໄດ້ພາພີ່ນ້ອງຜູ້ທີ່ມາ
ນ�ລາວໄປນ�ສາມຄົນ,ແລະຊື່ຂອງ
ພວກເຂົາຄື ອາມາລະໄຄ,ເຮເລັມ,
ແລະເຮັມ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ລົງໄປຫາ
ແຜ່ນດນິນີໄຟ.
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບ

ກະສັດຜູ້ປົກຄອງຜູ້ຄົນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ,ແລະໃນແຜ່ນດິນໄຊລ�;ແລະ
ພວກເຂົາຖືກທະຫານອາລັກຂາຂອງ
ກະສັດລ້ອມໄວ້,ແລະຖືກຈັບມັດສອກ
ໄວ້ແລວ້ນ�ເອົາໄປເຂົ້າຄກຸ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ພວກເຂົາຢູ່ໃນຄຸກໄດ້ສອງມື້ພວກເຂົາກໍ
ຖືກນ�ໄປຢູ່ຕໍ່ໜາ້ກະສັດແລະເຊືອກມດັ
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກແກ້ອອກ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດແລະໄດ້ຮັບ
ອະນຍຸາດໃຫ້ຕອບຄ�ຖາມຊຶ່ງກະສດັຈະ
ຖາມພວກເຂົາ.
9ແລະເພິ່ນກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງ

ເບິ່ງ,ເຮົາຄືລິມໄຮ,ລູກຊາຍຂອງໂນ
ອາ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຊີນິບ,ຜູ້ຂຶ້ນມາ
ຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາເພື່ອຮບັເອົາ
ແຜ່ນດິນນີ້ມາເປັນມູນມໍລະດົກຊຶ່ງເປັນ
ແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດ
ໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄນົ.
10ແລະບັດນີ້,ເຮົາປາຖະໜາຢາກ

ຮູ້ ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເຈົ້າຈຶ່ງ
ບັງອາດເຂົ້າມາໃກ້ກ�ແພງເມືອງຕອນ
ທີ່ເຮົາກັບທະຫານອາລັກຂາຂອງເຮົາຢູ່
ນອກກ�ແພງເມືອງ?
11ແລະບັດນີ້ເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກ

ເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ເພາະວ່າເຮົາຈະໄດ້ສອບ

ສວນພວກເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮາົກໍຄົງໃຫ້
ທະຫານຂອງເຮາົຂ້າພວກເຈົ້າເສຍແລວ້.
ພວກເຈົ້າຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າ.
12ແລະບັດນີ້,ອ�ໂມນເຫັນວ່າລາວ

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງ
ອອກໄປແລະກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າກະສັດ;
ແລະເວລາເງີຍໜ້າຂຶ້ນລາວກໍກ່າວ
ວ່າ:ໂອ້ກະສັດເອີຍຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກຂອບ
ພຣະໄທຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງ
ລົ້ນເຫລືອທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່,ແລະໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າແລະຂ້ານ້ອຍຈະ
ພະຍາຍາມເວົ້າດວ້ຍຄວາມອາດຫານ;
13ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າຖ້າ

ຫາກທ່ານຮູ້ຈັກຂ້ານ້ອຍທ່ານຄົງ ບໍ່
ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຖືກມັດສອກຢູ່ແບບນີ້.
ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍຄືອ�ໂມນ,ແລະເປັນ
ເຊື້ອສາຍຂອງເຊລາເຮັມລາ,ແລະຂຶ້ນ
ມາຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ເພື່ອ
ສອບຖາມຄວາມສຸກທຸກຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາ,ຜູ້ ຊຶ່ງຊີນິບພາຂຶ້ນມາຈາກ
ແຜ່ນດິນນັ້ນ.
14ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກລິມໄຮໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າ
ຂອງອ�ໂມນແລ້ວ,ເພິ່ນກໍມີຄວາມຍິນດີ
ຢ່າງຍິ່ງ,ແລະເວົ້າວ່າ:ບັດນີ້,ເຮົາຮູ້ຈັກ
ແນ່ນອນແລ້ວວ່າພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາຜູ້ຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາຍັງມີຊີວິດຢູ່.
ແລະບັດນີ້ເຮົາຈະປິຕິຍິນດີ;ແລະມື້ອື່ນ
ເຊົ້າເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາປິຕິຍິນດີ
ນ�ອີກ.
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ເປັນຂ້ອຍຂ້າ

ຂອງຊາວເລມັນ,ແລະຖືກເກັບພາສີ
ດ້ວຍອັດຕາສູງຈົນວ່າທົນບໍ່ໄດ້.ແລະ
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ບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຈະ
ປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມ
ເປັນທາດແລະພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງຊາວ
ເລມັນ,ພວກເຮົາຈະເປັນທາດຂອງຊາວ
ນີໄຟດີກວ່າຈະເສຍຊ່ອຍໃຫ້ແກ່ກະສັດ
ຂອງຊາວເລມນັ.
16ແລະບັດນີ້ກະສັດລິມໄຮໄດ້ສັ່ງທະ

ຫານອາລັກຂາຂອງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ຜູກສອກ
ອ�ໂມນກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວອີກຕໍ່ໄປ,
ແຕ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກທະຫານໄປຫາເນີນພູ
ຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜອືຂອງເມອືງໄຊລ�ເພື່ອນ�
ເອົາພີ່ນອ້ງຄົນອື່ນໆຂອງລາວເຂົ້າມາໃນ
ເມືອງເພື່ອຈະໄດ້ກິນດື່ມແລະພັກຜ່ອນ
ຈາກການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາ;
ເພາະພວກເຂົາໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານ
ຫລາຍ;ພວກເຂົາໄດ້ທົນກັບຄວາມຫິວ,
ຄວາມກະຫາຍ,ແລະອິດເມື່ອຍ.
17ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນໃນມື້ຕໍ່ມາຄືກະສັດລິມໄຮໄດ້ອອກ
ປະກາດໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນທັງ
ໝົດ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນທີ່ພຣະວິຫານເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ
ຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືເມື່ອຄົນທັງຫລາຍໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ຢ່າງຮອບຄອບ,ມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ພວກ
ທ່ານຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງເງີຍໜ້າ
ຂຶ້ນແລະສະບາຍໃຈເຖີດ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເວລາມາເຖິງແລ້ວຫລືມັນຍັງຢູ່
ບໍ່ໄກເທົ່າໃດທີ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃຕ້
ອ�ນາດຂອງສັດຕູຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່
ໄປ;ທງັໆທີ່ພວກເຮາົດີ້ນຮົນຢ່າງບໍ່ໄດ້ຮັບ

ຜົນມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງວາງໃຈວາ່ພວກເຮາົ
ຕ້ອງດີ້ນຮນົຕໍ່ໄປເພື່ອຈະໄດ້ຮບັຜົນ.
19ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນເຖີດແລະ

ປິຕິຍິນດີແລະໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ໃນພຣະເຈົ້າອົງນັ້ນຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ອັບຣາຮາມ,ແລະອີຊາກ,ແລະຢາ
ໂຄບ,ແລະພຣະເຈົ້າອົງນັ້ນແຫລະຜູ້ນ�
ພາລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນອອກ
ມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ,ແລະຊ່ອຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາຍ່າງຜ່ານທະເລແດງເທິງ
ແຜ່ນດິນແຫ້ງໄປ,ແລະລ້ຽງພວກເຂົາ
ດ້ວຍມານາເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍຢູ່
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະມີອີກ
ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ເພື່ອພວກເຂົາ.
20ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ພຣະເຈົ້າອົງ

ດຽວກັນນັ້ນທີ່ ໄດ້ ນ�ພາບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູ
ຊາເລັມແລະໄດ້ຮັກສາແລະປົກປ້ອງ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເປັນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຮົາ
ພຣະອົງຈຶ່ງພາພວກເຮົາມາຫາການເປັນ
ຂ້າທາດ.
21ແລະທ່ານທັງຫລາຍເປັນພະຍານ

ໃນມື້ນີ້,ວ່າຊີນິບ,ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ກະສັດປົກຄອງຜູ້ຄນົພວກນີ້,ແລະໂດຍ
ທີ່ເພິ່ນມໃີຈຈດົຈໍ່ຢ່າງແຮງກ້າທີ່ຈະໄດ້ຮບັ
ແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນມາ
ເປັນມູນມໍລະດົກ,ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງຖືກ
ຫລອກລວງໂດຍກົນອຸບາຍຂອງກະສັດ
ເລມັນໃຫ້ເຂົ້າເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບກະສັດຊີ
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ນິບ,ແລະຍອມໃຫ້ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ແຜ່ນດິນຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງກະສັດເລມນັ
ຈົນກະທັ້ງເມືອງລີໄຮ-ນີໄຟ,ແລະເມືອງ
ໄຊລ�;ແລະແຜ່ນດິນອ້ອມແອ້ມນັ້ນ—
22ແລະທງັໝດົນີ້ກະສັດເລມນັໄດ້ເຮດັ

ໄປເພື່ອຈຸດປະສົງຢ່າງດຽວຄືນ�ເອົາ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ມາຢູ່ພາຍໃຕ້ອ�ນາດຫລື
ມາເປນັຂ້າທາດ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນເວລາ
ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເສຍຊ່ອຍໃຫ້ກະສັດຂອງ
ຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ
ເຂົ້າສາລີກັບເຂົ້າບາເລ,ແລະຈົນກະທັ້ງ
ພືດພັນທງັໝດົຂອງພວກເຮົາທກຸຊະນດິ,
ແລະເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈ�ນວນສັດລ້ຽງທີ່
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພວກເຮົາແລະຝູງສັດທີ່
ໃຊ້ລາກແກ່ຂອງພວກເຮາົ;ແລະກະສດັ
ຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາຈາກ
ພວກເຮາົຈນົກະທັ້ງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສິ່ງຂອງ
ທີ່ພວກເຮົາມີຫລືເປັນເຈົ້າຂອງ,ຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາກໍຈະຂ້າພວກເຮາົຖິ້ມ.
23ແລະບັດນີ້,ນີ້ບໍ່ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່

ເຫລືອບ່າກວ່າແຮງບໍ?ແລະນີ້ບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງສາຫັດຂອງ
ພວກເຮົາບໍ?ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮົາບໍ່ມີເຫດຜົນອັນໃດທີ່ຈະເປັນທຸກ
ແບບນີ້ເລີຍ.
24ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ

ພວກທ່ານວ່າມັນມີເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງ
ທີ່ພວກເຮົາຈະເປັນທຸກຢູ່ໃນຂະນະນີ້;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຖືກ
ຂ້າຕາຍມາຫລາຍປານໃດແລ້ວແລະ
ເລືອດຂອງພວກເຂົາຫລັ່ງໄຫລໂດຍບໍ່
ມີປະໂຫຍດ,ແລະທັງໝົດນີ້ເປັນເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍສາມານ.

25ເພາະຖ້າຫາກຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ຕົກຢູ່
ໃນການລ່ວງລະເມີດແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະ
ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ນີ້ເກີດກັບພວກເຂົາດອກ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງ;ມີແຕ່ຂັດແຍ້ງກັນຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນ
ໃນບັນດາພວກເຂົາ,ຈົນເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາຕ້ອງຂ້າຟັນກັນໃນບັນດາພັກ
ພວກຕນົເອງ.
26ແລະສາດສະດາຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະ

ເຈົ້າກໍຖືກພວກເຂົາຂ້າຕາຍໄປ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກ
ໄວ້,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ບອກພວກເຂົາເຖິງຄວາມ
ຊົ່ວ ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມໜ້າ ກຽດຊັງ
ຂອງພວກເຂົາແລະທ�ນາຍຫລາຍ
ສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ ຈະມາເຖິງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຈົນກະທັ້ງການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣດິ.
27ເພາະຍ້ອນວາ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກບັພວກ

ເຂົາວ່າພຣະຄຣິດຄືພຣະເຈົ້າ,ພຣະ
ບິດາຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ,ແລະໄດ້
ເວົ້າວາ່ພຣະອົງຈະຮບັເອົາຮບູລັກສະນະ
ຂອງມະນຸດແລະຈະເປັນຮູບລັກສະນະ
ຕາມທີ່ມະນຸດຖືກສ້າງຂຶ້ນແຕ່ຕອນຕົ້ນ;
ຫລືອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ເພິ່ນເວົ້າວ່າມະນຸດ
ຖືກສາ້ງຂຶ້ນຕາມຮບູລັກສະນະຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະວ່າພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດລົງ
ມາໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດແລະ
ຈະຮັບເອົາເນື້ອໜັງແລະໂລຫິດຂອງ
ມະນຸດ,ແລະຈະສະເດັດອອກໄປຕາມ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກ—
28ແລະບັດນີ້ ເປັນຍ້ອນເພິ່ນເວົ້າ

ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຂ້າເພິ່ນ
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ເສຍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ຫລາຍ
ສິ່ງຫລາຍຢ່າງເພື່ອນ�ເອົາພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະເຈົ້າມາຫາພວກເຂົາ.ສະນັ້ນ,
ມີຜູ້ໃດແດ່ທີ່ແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນຄວາມເປັນຂ້າທາດ,
ແລະທີ່ ຖືກລົງໂທດດ້ວຍຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຢາ່ງແສນສາຫດັແບບນີ້.
29ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວວ່າ:ເຮາົຈະບໍ່ຊອ່ຍເຫລືອຜູ້ຄນົຂອງ
ເຮົາໃນວັນແຫ່ງການລ່ວງລະເມີດຂອງ
ພວກເຂົາ;ແຕ່ເຮົາຈະລ້ອມຮົ້ວເສັ້ນທາງ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່
ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ;ແລະການກະທ�ຂອງ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນຄືກັນກັບຕໍທີ່
ໃຫ້ພວກເຂົາສະດຸດເພື່ອສ�ນຶກເຖງິໜາ້
ທີ່ຂອງພວກເຂາົ.
30ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພຣະອົງກ່າວ

ວາ່:ຖາ້ຫາກຜູ້ຄົນຂອງເຮາົຫວາ່ນຄວາມ
ສົກກະປົກແລ້ວພວກເຂົາຈະເກັບກ່ຽວ
ຂີ້ ແກບຂອງມັນໃນລົມບ້າໝູ ; ແລະ
ໝາກຜົນຂອງມັນຈະເປນັຄືຢາພດິ.
31ແລະອກີຢ່າງໜຶ່ງພຣະອງົກາ່ວວາ່:

ຖ້າຫາກຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຈະຫວ່ານຄວາມ
ສົກກະປົກຂອງພວກເຂົາແລະຈະເກັບ
ກ່ຽວມັນແລ້ວລົມຕາເວັນອອກຈະນ�
ເອົາຄວາມພນິາດມາທນັທີ.
32ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຄ�ສັນຍາຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ເລັດແລ້ວ,ແລະ
ພວກເຂົາ ຖືກລົງໂທດແລະໄດ້ ຮັບ
ຄວາມທຸກທລໍະມານແລ້ວ.
33ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະຫັນໜ້າ

ມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຄວາມມຸ້ງ
ໝາຍເຕັມທີ່ແຫ່ງໃຈ,ແລະວາງຄວາມ

ໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກທ່ານໃນພຣະອົງ,
ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມພາກ
ພຽນແຫງ່ຈິດໃຈ,ຖ້າຫາກພວກທາ່ນເຮດັ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລ້ວພຣະອົງຈະປົດປ່ອຍ
ພວກທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນທາດ
ຕາມພຣະປະສົງແລະຄວາມພໍພຣະໄທ
ຂອງພຣະອງົ.

ບົດທີ8

ອ�ໂມນສັ່ງສອນຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ—
ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແຜ່ນຈາລຶກຊາວ
ສີ່ແຜ່ນຂອງຊາວຢາເຣັດ—ບັນທຶກສະ
ໄໝໂບຮານສາມາດແປໄດ້ໂດຍຜູ້ພະ
ຍາກອນເທົ່ານັ້ນ—ບໍ່ມີຂອງປະທານໃດ
ເໜືອກວ່າຂອງປະທານແຫ່ງການເປັນຜູ້
ພະຍາກອນ.ປະມານ121ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກກະສັດລິມໄຮເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນຈົບແລ້ວຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາຫລາຍເລື່ອງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້
ພຽງເລັກໜອ້ຍເທົ່ານັ້ນໃນໜງັສືເຫລັ້ມນີ້,
ເພິ່ນໄດ້ບອກຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງກ່ຽວກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາ.
2ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ອ�ໂມນຢືນຂຶ້ນ

ຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ,ແລະເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດທີ່
ເກີດຂຶ້ນກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົານັບ
ຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ຊີນິບໜີຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນ
ຈົນເຖິງເວລາທີ່ຕົວລາວເອງຂຶ້ນມາຈາກ
ແຜ່ນດິນນັ້ນໃຫ້ພວກເຂົາຟງັ.
3ແລະລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ

ເຖິງຄ�ສຸດທ້າຍຊຶ່ງກະສັດເບັນຢາມິນ

ໂມໄຊຢາ7:29–8:3215
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ໄດ້ສັ່ງສອນຄົນພວກນັ້ນນ�ອີກ,ແລະ
ໄດ້ອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມແກ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ກະສັດລິມໄຮເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າ
ໃຈເຖງິຂໍ້ຄວາມທງັໝດົທີ່ລາວໄດ້ເວົ້າໄປ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຫລງັ

ຈາກລາວເຮັດທຸກສິ່ງນີ້ແລ້ວ,ກະສັດລິມ
ໄຮໄດ້ໃຫ້ຝູງຊົນເລີກລາກັນໄປ,ແລະ
ໃຫ້ທກຸຄົນກັບບ້ານເຮອືນຂອງໃຜລາວ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດລມິໄຮໄດ້ນ�ເອົາແຜ່ນຈາລຶກມາຢູ່
ຕໍ່ໜ້າອ�ໂມນຊຶ່ງມີ ບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາໜີ
ມາຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາເພື່ອລາວ
ຈະໄດ້ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ບັນທຶກຢູ່ໃນນັ້ນ.
6  ບັດ ນີ້ ,  ທັນ ທີ ທີ່ ອ�ໂມນໄດ້ອ່ ານ

ບັນທຶກຈົບແລ້ວ,ກະສັດກໍຢາກຮູ້ ວ່າ
ລາວຮູ້ຈັກແປຄວາມໝາຍຂອງພາສາ
ນັ້ນບໍ່,ແລະອ�ໂມນບອກເພິ່ນວ່າລາວ
ແປບໍ່ໄດ້.
7ແລະກະສັດໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າ:

ໂດຍທີ່ໂສກເສົ້າຫລາຍເພາະຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງຜູ້ ຄົນຂອງເຮົາ,ເຮົາ
ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ຄົນຂອງເຮົາສີ່ ສິບສາມ
ຄົນອອກເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານເພື່ອອອກໄປຊອກຫາແຜ່ນດິນ
ເຊລາເຮັມລາ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ວິງ
ວອນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມາປົດ
ປ່ອຍພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມເປັນຂ້າ
ທາດນີ້.
8ແລະພວກເຂົາໄດ້ຫລົງທາງຢູ່ໃນ

ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນເວລາຫລາຍ
ມື້,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງມີ
ຄວາມພາກພຽນ,ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້

ພົບພໍ້ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາເລີຍແຕ່
ໄດ້ກັບຄືນມາຫາແຜ່ນດິນນີ້,ໂດຍທີ່ໄດ້
ເ ດີນທາງໄປໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງ
ຢູ່ລະຫວ່າງແມ່ນ�ຫລາຍສາຍ,ຄົ້ນພົບ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຊາກ
ກະດູກຄົນ,ແລະສັດ,ແລະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຊາກເຮອືນຊານທຸກຊະນດິທີ່ເພພງັ
ນ�ອີກ, ຄົ້ນພົບແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່
ເຄີຍມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ອາໄສຢູ່ດັ່ງຝງູຊນົຂອງອິດສະຣາເອນ.
9ແລະເພື່ອໃຫ້ເປັນປະຈັກພະຍານ

ເຖິງເລື່ອງນີ້ວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງພວກ
ເຂົາໄດ້ນ�ເອົາແຜ່ນຈາລຶກຊາວສີ່ແຜ່ນ
ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຕົວອັກຂະລະມານ�,
ແລະມນັເຮດັດວ້ຍຄ�ສດົ.
10ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເອົາ

ແຜ່ນປົກເອິກມານ�ອີກ,ມັນໃຫຍ່ແລະ
ເຮດັດ້ວຍທອງເຫລືອງ,ແລະທອງແດງ,
ແລະຢູ່ໃນສະພາບດີ.
11ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພວກເຂາົໄດ້ນ�

ເອົາດາບທີ່ບໍ່ມີດ້າມ,ແລະໃບຂອງມັນ
ເຂົ້າຂີ້ໝ້ຽງມານ�,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍ
ໃນແຜ່ນດິນທີ່ສາມາດແປພາສາທີ່ຖືກສະ
ຫລກັໄວ້ໃນແຜນ່ຈາລກຶນັ້ນ.ດັ່ງນັ້ນເຮາົ
ຈຶ່ງເວົ້າກບັເຈົ້າວາ່:ເຈົ້າແປມັນໄດ້ບໍ່?
12ແລະເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າອີກວ່າ:

ເຈົ້າຮູ້ຈັກຜູ້ໃດບໍທີ່ແປໄດ້?ເພາະວ່າເຮົາ
ປາຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ແປບັນທຶກນີ້ເປັນ
ພາສາຂອງພວກເຮົາ;ເພາະບາງທີມັນ
ອາດຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຮົາເຖິງ
ຄົນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຈາກພວກທີ່ຖືກ
ທ�ລາຍໄປ,ຊຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງບັນທຶກ
ເຫລົ່ານີ້ ; ຫລືບາງທີມັນອາດຈະໃຫ້
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ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຮົາເຖິງການທ�ລາຍ
ຂອງຄົນພວກນີ້;ແລະເຮົາປາຖະໜາ
ຢາກຮູ້ຈັກເຫດຜົນແຫ່ງຄວາມພິນາດ
ຂອງພວກເຂົາ.
13ບັດນີ້ອ�ໂມນກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ໂອ້

ກະສັດເອີຍຂ້ານ້ອຍບອກທ່ານໄດ້ຢ່າງ
ແນ່ນອນເພາະຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ
ທີ່ຈະແປບັນທຶກນີ້ໄດ້,ເພາະຄວາມຮູ້ທີ່
ເພິ່ນມີ;ເພິ່ນສາມາດແປບັນທຶກຂອງສະ
ໄໝໂບຮານນີ້ໄດ້ທງັໝົດ;ແລະສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ແມນ່ຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ.ແລະ
ມັນເອີ້ນວ່າສິ່ງແປຄວາມໝາຍແລະບໍ່
ມີຜູ້ໃດສາມາດສ່ອງເບິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ນອກ
ຈາກຈະໄດ້ຮັບພຣະບັນຊາເສຍກ່ອນ,
ຖ້າຜູ້ໃດສ່ອງເບິ່ງໂດຍການລ່ວງລະເມີດ
ຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຕາຍ.ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຮບັບນັຊາໃຫ້ສ່ອງເບິ່ງກໍເອີ້ນຜູນ້ັ້ນວາ່ຜູ້
ພະຍາກອນ.
14ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດຂອງຜູ້ຄົນ

ຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາເປັນຜູ້ທີ່
ໄດ້ຮັບບັນຊາໃຫ້ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະ
ເປັນຜູ້ທີ່ມີຂອງປະທານອັນສູງສົ່ງຈາກ
ພຣະເຈົ້າ.
15ແລະກະສັດເວົ້າວ່າຜູ້ພະຍາກອນ

ນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າສາດສະດາ.
16ແລະອ�ໂມນເວົ້າວາ່ຜູ້ພະຍາກອນ

ເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍແລະເປັນສາດສະດາ
ນ�ອີກ;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະມີຂອງປະທານ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານີ້ໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ເຂົາຈະ
ມີອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະ
ມີໄດ້;ເຖິງປານນັ້ນມະນຸດອາດມີອ�ນາດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເຂົາ.
17ແຕ່ຜູ້ພະຍາກອນຈະຮູ້ຈັກເຖິງສິ່ງ

ທີ່ຜ່ານມາແລະເຖິງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງນ�
ອີກ,ແລະໂດຍຜ່ານສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນທຸກສິ່ງ
ຈະຖກືເປີດເຜຍີ,ຫລືທີ່ຈງິແລ້ວສິ່ງລີ້ລັບ
ຈະຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກ,ແລະສິ່ງທີ່
ຊອ້ນຢູກໍ່ຈະມາຢູ່ໃນບ່ອນແຈ້ງ,ແລະສິ່ງ
ທີ່ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກໍຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນ
ທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍຜ່ານສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະສິ່ງ
ທີ່ຈະຮູ້ຈັກບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າໃນທາງໃດໂດຍ
ຜ່ານສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນກໍຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່
ຮູຈ້ກັນ�.
18ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຫາວທິີໄວດ້ັ່ງນີ້ເພື່ອ

ມະນຸດຈະໄດ້ເຮດັການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າອັດສະຈັນດ້ວຍສັດທາ;ດັ່ງນັ້ນເຂົາ
ຈຶ່ງກັບເປັນປະໂຫຍດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່
ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ.
19ແລະບັດນີ້ ເມື່ອອ�ໂມນເວົ້າ ຂໍ້

ຄວາມຈົບລົງແລ້ວກະສັດກໍປິຕິຍິນດີ
ຢ່າງຍິ່ງແລະຖະຫວາຍຄວາມຂອບ
ພຣະຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
ຄວາມລຶກລັບອນັຍິ່ງໃຫຍ່ມີຢູ່ໃນແຜ່ນຈາ
ລຶກເຫລົ່ານີ້ ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ,ແລະ
ເຄື່ອງແປຄວາມໝາຍເຫລົ່ານີ້ຖືກຕຽມໄວ້
ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະເປີດເຜີຍ
ຄວາມລຶກລັບເຊັ່ນນີ້ທັງໝົດຕໍ່ລູກຫລານ
ມະນຸດຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ.
20ໂອ້ ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າໜາ້ອັດສະຈນັໃຈພຽງໃດ,ແລະພຣະ
ອົງທົນກບັຜູຄົ້ນຂອງພຣະອງົມານານພຽງ
ໃດ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ລູກຫລານມະນຸດບອດ
ແລະຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈພຽງໃດ;ເພາະ
ພວກເຂົາບໍ່ສະແຫວງຫາປັນຍາແລະບໍ່
ປາຖະໜາໃຫ້ປັນຍາຄວບຄຸມພວກເຂົາ
ເລຍີ!
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ໂມໄຊຢາ8:21–9:4 218

21ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເປັນຄືກັນ
ກັບຝູງແກະປ່າຊຶ່ງໜີຈາກຜູ້ລ້ຽງ,ແລະ
ກະຈັດກະຈາຍໄປ,ແລະສັດໃນປ່າໄລ່
ກິນ.

ບັນທຶກຂອງຊີນິບ—ເລື່ອງລາວຂອງ
ຜູ້ຄົນຂອງລາວນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກ
ເ ຂົາ ໜີ ຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເ ຮັມລາ
ມາຈົນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ປົດປ່ອຍຈາກກ�ມືຂອງຊາວເລມນັ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ9ຈນົເຖິງບົດທີ22.

ບົດທີ9

ຊີນິບນ�ພາຄົນກຸ່ມໜຶ່ງອອກຈາກເຊລາ
ເຮັມລາເພື່ອໄປຍຶດເອົາແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີ
ໄຟ—ກະສັດຊາວເລມັນອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນອັນ
ເປັນມູນມໍລະດົກ—ມັນໄດ້ມີ ສົງຄາມ
ລະຫວາ່ງຊາວເລມັນກັບຜູຄົ້ນຂອງຊີນິບ.
ປະມານ200–187ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຂ້າພະເຈົ້າຊີນິບໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການ
ສັ່ງສອນໃນພາສາທັງໝົດຂອງຊາວນີ
ໄຟ,ແລະມີຄວາມຮູ້ເຖິງແຜ່ນດິນນີໄຟ,
ຫລືແຜ່ນດິນອັນເປັນມູນມໍລະດົກຕັ້ງ
ແຕ່ຕົ້ນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກສົ່ງມາໃຫ້ເປັນຜູ້
ສອດແນມເພື່ອຈະໄດ້ສືບເບິ່ງກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນ,ເພື່ອວ່າກອງທັບຂອງ
ພວກເຮາົຈະໄດ້ມາໂຈມຕີແລະທ�ລາຍ
ພວກເຂົາ—ແຕ່ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມາເຫັນ
ສິ່ງທີດີໃນບັນດາພວກເຂົາແລ້ວຂ້າພະ

ເຈົ້າບໍ່ປາຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາຖືກ
ທ�ລາຍເລີຍ.
2ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໂຕ້ຖຽງ

ກັບພວກພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ເພາະວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກໃຫ້ ຫົວໜ້າຂອງພວກເຮົາ
ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບພວກເຂົາ;ແຕ່ວ່າເພິ່ນ
ເປັນຄົນເຄັ່ງຄັດແລະກະຫາຍເລືອດ
ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ປະຫານຂ້າພະເຈົ້າເສຍ;ແຕ່
ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກຊ່ອຍຊີວິດໄວ້ໂດຍມີ
ການນອງເລືອດຢ່າງໜັກ;ແລະມີການ
ຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງພໍ່ກັບພໍ່,ແລະອ້າຍ
ກັບອ້າຍ,ນ້ອງກັບນ້ອງ,ຈົນວ່າກອງທັບ
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາຖືກທ�ລາຍ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະພວກທີ່
ເຫລືອຕາຍກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊລາເຮັມລາເພື່ອເລົ່າເລື່ອງໃຫ້ເມຍ
ຂອງເຂາົແລະລູກຂອງເຂົາຟງັ.
3ແລະເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໂດຍທີ່

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈເກີນໄປທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາມາເປັນມູນມໍລະດົກ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງຮວບຮວມຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຜູ້ທີ່ປາຖະໜາທີ່ຈະຂຶ້ນ
ໄປເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ;ແລະໄດ້
ເລີ່ມອອກເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານອີກເພື່ອຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນນັ້ນ;
ແຕ່ພວກເຮົາຖືກລົງໂທດດ້ວຍຄວາມ
ອຶດຢາກແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງ
ແສນສາຫັດ;ເພາະວ່າພວກເຮົາລະນຶກ
ເ ຖິງ ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ອົງ ເ ປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮາົຊາ້ເກີນໄປ.
4ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກພວກ
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ເຮົາໄດ້ຊັດເຊພະເນຈອນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເປັນເວລາຫລາຍມື້ພວກ
ເຮົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນຊຶ່ງເປັນບ່ອນ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຖືກຂ້າຕາຍ,ຊຶ່ງຢູ່
ໃກ້ກັບແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮາົ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພາສີ່ຄົນເຂົ້າໄປໃນເມືອງ
ອີກ,ເຂົ້າໄປຫາກະສັດ,ເພື່ອຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ໃຈຂອງກະສັດ,ແລະເພື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມ
ດ້ວຍຜູ້ຄນົຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົ້າໄປ
ເປນັເຈົ້າຂອງແຜນ່ດິນໂດຍສັນຕິຫລືບໍ່.
6 ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ ອ້ອນວອນ

ກະສັດ,ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ
ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນລີໄຮ-ນີໄຟ,ແລະ
ແຜ່ນດິນໄຊລ�ໄດ້.
7ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ

ອອກຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນໄປ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າ
ໄປໃນແຜ່ນດິນນັ້ນເພື່ອເປັນເຈົ້າຂອງ.
8ແລະພວກເຮົາເລີ່ມສ້າງອາຄານ

ແລະສ້ອມແຊມກ�ແພງເມືອງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນກ�ແພງເມືອງລີໄຮ-ນີໄຟ,
ແລະກ�ແພງເມືອງໄຊລ�.
9ແລະພວກເຮົາເລີ່ມໄຖດິນ,ແທ້ຈິງ

ແລ້ວ,ເພື່ອປູກເມັດພືດພັນທຸກຊະນິດ,
ມີເມັດເຂົ້າສາລີ,ແລະເຂົ້າຫວີດ,ແລະ
ເຂົ້າບາເລ,ແລະນີອາດ,ແລະຊີອ�,
ແລະແນວໝາກໄມ້ຫລາຍຊະນິດ;ແລະ
ພວກເຮົາເລີ່ມມີຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນແລະ
ໄດ້ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜນ່ດິນນັ້ນ.

10ບັດນີ້ມັນເປັນເລ້ຫລ່ຽມແລະກົນ
ອຸບາຍຂອງກະສັດເລມັນທີ່ຈະເອົາຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປເປັນຂ້າທາດ,ທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ຍອມເສຍແຜ່ນດິນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນ
ເຈົ້າຂອງ.
11ດັ່ງນັ້ນເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື,

ຫລັງ ຈາກພວກເຮົາ ໄ ດ້ ອາໄສຢູ່ ໃນ
ແຜ່ນດນິນັ້ນເປັນເວລາສິບສອງປີກະສັດ
ເລມັນເລີ່ມບໍ່ສະບາຍໃຈຂຶ້ນ,ຢ້ານວ່າ
ໂດຍວິທີໃດວິທີໜຶ່ງຜູ້ ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ,ແລະ
ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດຊະນະແລະ
ນ�ເອົາພວກເຮາົໄປເປັນຂາ້ທາດໄດ.້
12ເພາະພວກເຂົາເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ

ແລະນັບຖືຮູບບູຊາ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງປາຖະໜາທີ່ຈະເອົາພວກເຮົາ
ໄປເປັນຂ້າທາດເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ອີ່ມໜ�ສ�ລານດ້ວຍແຮງງານຈາກມື
ຂອງພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ລ້ຽງສະຫລອງກັນດວ້ຍຝງູສັດ
ຢູ່ໃນທົ່ງຂອງພວກເຮາົ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດເລມັນເລີ່ມຍຸຍົງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ໃຫ້ຜິດຖຽງກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ດັ່ງນັ້ນສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງຈຶ່ງ
ເລີ່ມຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ.
14ເພາະໃນປີທີສິບສາມແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນແຜ່ນດິນນີ
ໄຟ,ຫ່າງອອກໄປທາງໃຕ້ຂອງແຜ່ນດິນ
ໄຊລ�,  ເວລາທີ່ ຜູ້ ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າກ�ລັງຕັກນ�ແລະໃຫ້ອາຫານແກ່
ຝູງສັດ,ແລະກ�ລັງໄຖດິນຂອງພວກ
ເຂົາຢູ່ນັ້ນ,ທະຫານຊາວເລມັນເປັນ

ໂມໄຊຢາ9:5–14219
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ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ ມາໂຈມຕີ,
ແລະເລີ່ມຕົ້ນຂ້າພວກເຂົາ,ແລະຍຶດ
ເອົາຝູງສັດແລະເຂົ້າສາລີຢູ່ໃນທົ່ງຂອງ
ພວກເຂົາໄປ.
15ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຫດການໄດ້ບັງ

ເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັບຈຶ່ງປົບໜີເຂົ້າ
ໄປໃນເມືອງນີໄຟ,ແລະຮ້ອງຂໍຄວາມ
ຊອ່ຍເຫລືອຈາກຂ້າພະເຈົ້າ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບອາວຸດໃຫ້ພວກເຂົາ,
ຊຶ່ງມີຄັນທະນູ,ແລະລູກທະນູ,ດາບ,
ແລະດາບສອງຄົມ,ແລະໄມ້ຄ້ອນໜ້າ
ນ່ອງ,ແລະກະຖຸນ,ແລະອາວຸດທຸກ
ຊະນິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະດິດຂຶ້ນມາ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລ
ມນັ.
17ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍໄດ້ຮບັກ�ລງັຈາກ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພວກເຮາົຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປ
ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ;ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງທູນ
ຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດກ�ລັງຂໍໃຫ້
ພຣະອົງປົດປ່ອຍພວກເຮົາອອກຈາກ
ກ�ມືຂອງສັດຕູ,ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້
ຖືກປຸກໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນຫາຄວາມຊົງຈ�ເຖິງ
ການປົດປ່ອຍບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮາົ.
18ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງ

ຂອງພວກເຮົາ;ແລະໄດ້ຕອບຄ�ອະ
ທຖິານຂອງພວກເຮາົ;ແລະພວກເຮົາໄດ້
ອອກໄປດ້ວຍພະລັງຂອງພຣະອົງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປສູ້ຮົບກັບ
ຊາວເລມນັ,ແລະພາຍໃນມື້ໜຶ່ງຄືນໜຶ່ງ,

ພວກເຮາົໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຕາຍສາມພນັສີ່
ສິບສາມຄນົ;ພວກເຮາົໄດ້ຂ້າຕໍ່ໄປຈົນໄດ້
ຂັບໄລ່ພວກເຂົາໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຮາົ.
19ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ

ໄດ້ຊ່ອຍຝັງສົບພວກເຂົາດ້ວຍມືຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນການ
ໂສກເສົ້າແລະເສົ້າສະຫລົດໃຈຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ພວກເຮົາເພາະພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຮາົສອງຮອ້ຍເຈດັສບິເກົ້າຄົນ
ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການສູ້ຮບົນັ້ນ.

ບົດທີ10

ກະສັດເລມັນໄດ້ ເສຍຊີວິດ ໄປ—ຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນເປັນຄົນປ່າເຖື່ອນແລະ
ໂຫດຮ້າຍແລະເຊື່ອຖືໃນປະເພນີທີ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງ—ຊີນິບກັບຜູ້ຄົນຂອງລາວເດັ່ນ
ກວ່າພວກເຂົາ.ປະມານ187–160ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມສະຖາປະນາລາຊາ
ອານາຈັກຂຶ້ນແລະພວກເຮົາເລີ່ມເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຢ່າງສັນຕິສຸກອີກ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ສ້າງອາວຸດສົງຄາມ
ຂຶ້ນຫລາຍຊະນິດ,ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້
ມີອາວຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນເພື່ອຕໍ່ສູ້ໃນເວລາ
ທີ່ຊາວເລມັນຂຶ້ນມາກໍ່ສົງຄາມກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
2ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈດັຍາມໄວ້ຮອບ

ແຜ່ນດິນເພື່ອຊາວເລມັນຈະບໍ່ໄດ້ມາ
ໂຈມຕີແລະມາທ�ລາຍພວກເຮົາໂດຍ
ບໍ່ຮູ້ສຶກຕວົ;ແລະໃນວທິີນີ້ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງ
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ໄດ້ປ້ອງກັນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ຝູງສັດລ້ຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຮັກສາ
ມັນໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຕົກໄປຢູ່ໃນກ�ມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຮາົ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາມາເປັນມູນມໍລະດົກຢູ່
ຫລາຍປີ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນເວລາເຖິງ
ຊາວສອງປ.ີ
4ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍ

ໄຖດິນ,ແລະປູກພືດພັນແລະແນວ
ໝາກໄມ້ທຸກຊະນິດ.
5ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງ

ເຂັນຝ້າຍແລະເຮັດວຽກຢ່າງດຸໝັ່ນ,
ແລະຕ�ຜ້າລີນິນຢ່າງດີທຸກຊະນິດ,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ຕ�ຜ້າທຸກຊະນດິເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ຫຸ້ມຫໍ່ຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງພວກ
ເຮາົ;ແລະພວກເຮາົໄດ້ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ—ແລະພວກເຮົາໄດ້ມີ
ສັນຕິສຸກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນຕິດຕໍ່ກັນເປັນ
ເວລາຊາວສອງປ.ີ
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສດັເລມນັໄດ້ສິ້ນຊີວິດ,ແລະລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.ແລະ
ເພິ່ນເລີ່ມຍຸຍົງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃຫ້ເກີດມີ
ການກະບົດຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຕຽມການສູ້ຮົບ
ແລະຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຄນົຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
7ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພວກນັກສືບ

ສອດແນມຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປຮອບ
ແຜ່ນດິນເຊັມລອນ,ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮູ້ການຕຽມພອ້ມຂອງພວກເຂາົ,ເພື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ປ້ອງກັນຕ້ານທານ

ພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ມາ
ໂຈມຕີແລະທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາຍົກທັບຂຶ້ນມາທາງເໜືອຂອງ
ແຜ່ນດິນໄຊລ�,ດ້ວຍກອງທະຫານເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍປະກອບດ້ວຍ
ອາວຸດ,ທະນູ,ແລະລູກທະນູ,ແລະ
ດາບ,ແລະດາບສອງຄົມ,ແລະກ້ອນ
ຫີນ,ແລະກະຖຸນ;ແລະພວກເຂົາແຖ
ຫວົແລະເປືອຍກາຍມີແຕ່ແຜ່ນໜງັຄຽນ
ແອວຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າ ໄ ດ້ ເຊື່ອງ ພວກຜູ້ ຍິງ ກັບ
ເດັກນ້ອຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າ ໄດ້ ມອບອາວຸດໃຫ້ ພວກຜູ້ ຊາຍ
ແກ່ແລະຊາຍສະກັນ,ແລະທັງໝົດທີ່
ສາມາດໃຊ້ອາວດຸໄດ້ໃຫ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ
ເພື່ອໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໃຫ້ຊັ້ນແກ່ເຂາົ,ແຕ່ລະຄນົຕາມອາຍຸ
ຂອງໃຜລາວ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຖິງວາ່ຈະມີອາຍຸຫລາຍ
ແລ້ວ,ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ຂຶ້ນໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ເລມັນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປຕໍ່ສູ້ດ້ວຍພະລັງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
11ບັດນີ້,ຊາວເລມັນບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງກ່ຽວ

ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ,ຫລືບໍ່ຮູ້ຈັກ
ຫຍັງກ່ຽວກັບພະລັງຂອງພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າເລີຍ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງອາໄສ

ໂມໄຊຢາ10:3–10:11221
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ແຕ່ກ�ລັງຂອງຕົນເອງ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມພວກເຂົາກໍແຂງແຮງຕາມກ�ລັງ
ຂອງມະນດຸ.
12ພວກເຂົາເປັນຄົນປ່າເຖື່ອນ,ໂຫດ

ຮ້າຍແລະກະຫາຍເລືອດ,ເຊື່ອຖືໃນ
ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາຄືແນວນີ້—ພວກເຂົາຖືກໄລ່
ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຖືກພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາໃສ່ ຮ້າຍປ້າຍສີ ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກນັດານ,ແລະຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເວລາ
ທີ່ຂ້າມນ�ທະເລນ�ອກີ;
13ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ວ່າພວກເຂົາ

ຖກືໃສ່ຮາ້ຍປາ້ຍສີເວລາທີ່ຢູ່ໃນແຜນ່ດິນ
ມູນມໍລະດົກແຫ່ງທ�ອິດຂອງພວກເຂົາ,
ຫລັງຈາກຂ້າມນ�ທະເລມາແລ້ວ,ແລະ
ທັງໝົດນີ້ເປັນເພາະນີໄຟເປັນຄົນສັດຊື່
ທີ່ສຸດໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງເປັນ
ຄົນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂປດປານແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�ອະທຖິານຂອງ
ເພິ່ນແລະຕອບເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້
ນ�ພາການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາໄປ
ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
14ແລະພວກອ້າຍຂອງເພິ່ນຮ້າຍໃຫ້

ເພິ່ນເພາະພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວິທີການ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາ
ຮ້າຍໃຫ້ເພິ່ນເວລາທີ່ຢູ່ໃນຜືນນ�ເພາະ
ພວກເຂົາເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າ.
15ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພວກເຂົາຮ້າຍ

ໃຫ້ເພິ່ນໃນເວລາມາເຖິງແຜ່ນດິນແຫ່ງ

ຄ�ສັນຍາ,ພວກເຂົາຫາວ່າເພິ່ນໄດ້ເອົາ
ອ�ນາດປົກຄອງຜູ້ຄົນໄປຈາກມືຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່
ຈະຂາ້ເພິ່ນເສຍ.
16ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້

ຮ້າຍໃຫ້ເພິ່ນເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ອອກໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຕາມທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາເພິ່ນ,ແລະນ�ເອົາ
ແຜ່ນຈາລກຶຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ທອງເຫລືອງໄປນ�,ເພາະພວກເຂົາ
ກ່າວວ່າເພິ່ນລັກແຜ່ນຈາລຶກຂອງພວກ
ເຂາົໄປ.
17ແລະພວກເຂົາໄດ້ສັ່ງສອນລູກ

ຫລານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກຽດຊັງຊາວນີ
ໄຟແນວນັ້ນ,ແລະໃຫ້ຂ້າ,ໃຫ້ລັກແລະ
ໃຫ້ປຸ້ນພວກເຂົາ,ແລະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່
ເຮັດໄດ້ເພື່ອທ�ລາຍພວກເຂົາ;ສະນັ້ນ,
ຊາວເລມັນຈຶ່ງມີຄວາມກຽດຊັງອັນບໍ່ມີ
ວນັສິ້ນສຸດຕໍ່ລູກຫລານຂອງນີໄຟ.
18ເພາະດ້ວຍເຫດນີ້ກະສັດເລມັນ

ຈຶ່ ງ ຫລອກລວງຂ້າພະເຈົ້າ ດ້ວຍເ ລ້
ຫລ່ຽມແລະກົນອຸບາຍຂີ້ຕວົະຂອງເພິ່ນ,
ແລະເຮັດຄ�ໝັ້ນສັນຍາທີ່ ຈົບງາມ,
ເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້ານ�ເອົາຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນມາຫາແຜ່ນດິນນີ້,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ທ�ລາຍພວກເຮົາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ມາຫລາຍປີ
ແລ້ວ.
19ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຊີນິບຫລັງ

ຈາກເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດກ່ຽວກັບຊາວເລ
ມັນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຟັງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊຸກຍູ້ຈິດໃຈພວກເຂົາໃຫ້

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   222 5/14/12   12:13 PM



223

ໄປສູ້ຮບົດ້ວຍພະລງັຂອງພວກເຂາົໂດຍ
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາໜ້າ
ຕໍ່ໜາ້.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາ;ແລະພວກເຮົາ
ໄດ້ຂ້າພວກເຂົາດ້ວຍການຂ້າອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຈົນກະທັ້ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດນັບ
ໄດ້.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເລີ່ມລຽ້ງສັດ,ແລະໄຖດນິອີກ.
22ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸແກ່

ຫລາຍແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ມອບ
ອານາຈັກໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຜູ້ ໜຶ່ງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ກາ່ວ
ຕື່ມອີກ.ແລະຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງ
ໂປດປະທານພອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າດວ້ຍເທີ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ11

ກະສັດໂນອາປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ—ເພິ່ນຫາຄວາມສ�ລານໃນການ
ດ�ລົງ ຊີວິດ ກັບມະເຫສີ ແລະນາງ
ສະໜມົທັງຫລາຍ—ອະບີນາໄດທ�ນາຍ
ວ່າ ຜູ້ ຄົນ ຈະຖືກ ນ�ເ ອົາ ໄປເປັນ ຂ້າ
ທາດ—ກະສັດໂນອາພະຍາຍາມຈະເອົາ
ຊີວິດຂອງເພິ່ນ.ປະມານ160–150ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື

ຊີນິບໄດ້ມອບລາຊາອານາຈກັໃຫ້ແກ່ລູກ
ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຂອງເພິ່ນຊື່ໂນອາ;ດັ່ງນັ້ນ,
ໂນອາຈຶ່ງເລີ່ມປົກຄອງແທນ;ແລະເພິ່ນ
ບໍ່ໄດ້ເດີນຕາມທາງຂອງບິດາຂອງເພິ່ນ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັກສາພຣະ

ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເດີນ
ຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງໃຈຕົນ.ແລະ
ເພິ່ນມີມະເຫສີກັບນາງສະໜົມຫລາຍ
ຄົນ.ແລະເພິ່ນໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນກະທ�ບາບແລະເຮັດສິ່ງທີ່
ໜ້າກຽດຊັງຕໍ່ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ກະທ�ການໂສເພນີແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍທກຸຢ່າງ.
3ແລະເພິ່ນເກັບພາສີໜຶ່ງສ່ວນຫ້າ

ຂອງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ຄົນເປັນເຈົ້າຂອງ,ໜຶ່ງ
ສ່ວນຫ້າຂອງຄ�ຂອງພວກເຂົາແລະ
ເງິນຂອງພວກເຂົາ,ແລະໜຶ່ງສ່ວນຫ້າ
ຂອງໂລຫະຂອງພວກເຂົາ,ແລະທອງ
ແດງຂອງພວກເຂົາ,ແລະທອງເຫລືອງ
ຂອງພວກເຂົາແລະເຫລັກຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະໜຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງສັດລ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະໜຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງ
ພດືພນັທນັຍາຫານຂອງພວກເຂົາ.
4ແລະທັງໝົດນີ້ນ�ໄປເພື່ອຄ�ຊູຕົນ

ເອງແລະພວກມະເຫສີຂອງເພິ່ນກັບ
ພວກນາງສະໜົມທັງໝົດຂອງເພິ່ນ;
ພ້ອມດ້ວຍພວກປະໂລຫິດຂອງເພິ່ນ
ແລະເມຍຂອງພວກເຂົາກັບນາງບ�
ເລີຂອງພວກເຂົາ;ເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນແຜນ
ຂອງການງານໃນລາຊາອານາຈກັຢາ່ງນີ້.
5ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ປົດພວກປະໂລຫິດ

ເກົ່າທັງໝົດທີ່ບິດາຂອງເພິ່ນແຕ່ງຕັ້ງ

ໂມໄຊຢາ10:20–11:5223
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ໄວ,້ແລະໄດ້ແຕງ່ຕັ້ງຜູ້ໃໝ່ຂຶ້ນແທນ,ຊຶ່ງ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນມີຄວາມທະນົງໃນໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ.
6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກນີ້ໄດ້ຮັບການ

ຄ�ຈູນຢູ່ໃນຄວາມກຽດຄ້ານຂອງພວກ
ເຂົາຢູ່ດັ່ງນັ້ນ,ແລະໃນການນັບຖືຮູບ
ບູຊາຂອງພວກເຂົາ,ແລະໃນການທ�
ໂສເພນີຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍພາສີຊຶ່ງ
ກະສັດໂນອາເກບັມາຈາກຜູ້ຄນົຂອງຕົນ;
ຜູ້ຄົນໄດ້ທ�ງານໜັກທີ່ສຸດດັ່ງນັ້ນເພື່ອ
ຄ�ຈນູຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ.
7ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ, ແລະພວກເຂົາ ກໍ

ນັບຖືຮູບບູຊາຄືກັນ,ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ ຖືກຫລອກລວງດ້ວຍຄ�ເວົ້າທີ່ ບໍ່
ເປັນປະໂຫຍດແລະຄ�ຍົກຍ້ອງຂອງ
ກະສັດກັບພວກປະໂລຫິດເພາະພວກ
ເຂົາໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຍກົຍ້ອງກັບຜູ້ຄົນ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂນອາໄດ້ສ້າງອາຄານຫລູຫລາ
ແລະກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍຫລັງ;ແລະ
ປະດັບປະດາດ້ວຍໄມ້ລວດລາຍທີ່ງົດ
ງາມ,ແລະດ້ວຍສິ່ງທີ່ມຄ່ີານາງໆຊະນດິ,
ດ້ວຍຄ�,ແລະດ້ວຍເງິນ,ແລະດ້ວຍ
ເຫລັກ,ແລະດ້ວຍທອງເຫລືອງ,ແລະ
ດ້ວຍໂລຫະ,ແລະດ້ວຍທອງແດງ;
9ແລະເພິ່ນໄດ້ສ້າງວັງອັນກວ້າງໃຫຍ່

ແລະບອ່ນນັ່ງໄວ້ທາງກາງ,ແລະທັງໝດົ
ເຮັດດ້ວຍໄມ້ແນວດີແລະປະດັບປະດາ
ດ້ວຍຄ�ແລະເງນິແລະດວ້ຍສິ່ງຂອງທີ່
ມີຄຸນຄາ່ສູງ.
10ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄົນງານຂອງເພິ່ນ

ທ�ງານດ້ວຍຝີມືປານດີນາໆຊະນິດພາຍ
ໃນກ�ແພງຂອງພຣະວິຫານ,ແລະເຮັດ

ດ້ວຍໄມ້ແນວດີແລະດ້ວຍທອງແດງ,
ແລະດ້ວຍທອງເຫລອືງ.
11ແລະບ່ອນນັ່ງຖືກຈັດໄວ້ຕ່າງຫາກ

ສ�ລັບມະຫາປະໂລຫິດ,ຊຶ່ງຢູ່ສູງກວ່າ
ບ່ອນນັ່ງບ່ອນອື່ນໆທັງໝົດນັ້ນ,ເພິ່ນ
ໄດ້ໃຫ້ເອ້ດ້ວຍຄ�ສົດ;ແລະເຮັດຮາວ
ພະນັກໄວ້ທາງໜ້າບ່ອນນັ່ງ,ເພື່ອພວກ
ປະໂລຫິດຈະໄດ້ເອື່ອຍຕົວແລະວາງ
ແຂນໄວ້ເທິງນັ້ນຂະນະທີ່ກ່າວຄ�ເທັດ
ແລະບໍ່ມປີະໂຫຍດກັບຜູຄົ້ນຂອງເພິ່ນ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶນ້ຄືເພິ່ນ

ໄດ້ສ້າງຫໍສູງຫລັງໜຶ່ງຂຶ້ນໃກ້ກັບພຣະ
ວິຫານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຫໍສູງທີ່ສຸດ,
ຖ້າຢືນຢູ່ເທິງຍອດຫໍນັ້ນຈະຫລຽວເຫັນ
ແຜ່ນດິນໄຊລ�ກັບແຜ່ນດິນເຊັມລອນ
ນ�ອີກ,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນຂອງຊາວເລ
ມນັ;ແລະເພິ່ນສາມາດຫລຽວເຫນັໄດ້ຈົນ
ກະທັ້ງທົ່ວແຜ່ນດນິອ້ອມແອ້ມນັ້ນ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໃຫ້ສ້າງຕຶກອາຄານຫລາຍຫລັງໃນ
ແຜ່ນດິນໄຊລ�;ແລະໃຫ້ສ້າງຫໍສູງໃຫຍ່
ບ່ອນໜຶ່ງໄວ້ໃນເນີນພູທາງເໜືອຂອງ
ແຜ່ນດິນໄຊລ�,ຊຶ່ງເຄີຍເປັນບ່ອນລີ້ໄພ
ສ�ລັບລູກຫລານຂອງນີໄຟໃນເວລາທີ່
ພວກເຂົາໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນ;ແລະ
ເພິ່ນເຮັດແນວນັ້ນຕາມຄວາມຮັ່ງມີຊຶ່ງ
ເພິ່ນໄດ້ມາຈາກການເກບັພາສີຈາກຜູ້ຄນົ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນວາງໃຈຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າຂອງເພິ່ນ,
ແລະເພິ່ນໃຊ້ ເວລາດ�ລົງຊີວິດຢ່າງ
ສະໜຸກສະບາຍຢູ່ ກັບ ພວກມະເຫ
ສີຂອງເພິ່ນແລະພວກນາງສະໜົມ
ທັງຫລາຍຂອງເພິ່ນ;ແລະພວກປະ
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ໂລຫິດຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາແບບນີ້ຢູ່
ກັບພວກຜູ້ຍິງໂສເພນີຂອງພວກເຂົາຄື
ກັນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ປູກສວນອະງຸ່ນໄວ້ໂດຍຮອບ
ແຜ່ນດິນແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ສ້າງເຄື່ອງ
ປັ່ນໝາກອະງຸ່ນ,ແລະເຮັດເຫລົ້າແວງ
ໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງ
ກບັກາຍເປັນຄົນຕິດເຫລົ້າແວງ,ແລະຜູ້
ຄົນຂອງເພິ່ນກໍເໝອືນກັນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນເລີ່ມສົ່ງຄົນມາໂຈມຕີຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ,ໂຈມຕີຄົນກຸມ່ນ້ອຍ,ແລະຂ້າ
ຜູ້ຄົນໃນທົ່ງນາຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງ
ລ້ຽງຝງູສັດຂອງພວກເຂົາຢູ.່
17ແລະກະສັດໂນອາໄດ້ສົ່ງທະຫານ

ອອກໄປເວນຍາມອ້ອມຮອບແຜ່ນດິນ
ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກນັ້ນອອກໄປ;ແຕ່ວ່າ
ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ສົ່ງໄປພຽງພໍ,ແລະຊາວເລ
ມັນກໍຍົກມາໂຈມຕີພວກເຂົາອີກ,ແລະ
ກວາດເອົາຝູງສັດຂອງພວກເຂົາເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍອອກໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນ;ຊາວເລມັນເລີ່ມຕົ້ນທ�ລາຍ
ພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມກຽດ
ຊງັຂອງຕົນຕໍ່ພວກເຂົາເຊັ່ນນັ້ນ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂນອາໄດ້ສົ່ງກອງທະຫານໄປຕໍ່ສູ້
ກັບຊາວເລມັນ,ແລະຊາວເລມັນຖືກ
ຂັບໄລ່ກັບຄືນໄປຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງກບັຄນືມາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ
ກັບເຄື່ອງຂອງທີ່ພວກເຂາົຍດຶມາໄດ້ຈາກ
ຊາວເລມັນ.
19ແລະບັດນີ້,ຍ້ອນໄຊຊະນະອັນ

ໃຫຍ່ຫລວງນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມທະ
ນົງໃຈ;ພວກເຂົາໄດ້ອວດອາ້ງເຖິງກ�ລັງ
ຂອງຕົນເອງ,ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາ
ຫ້າສິບຄົນຈະສາມາດຢືນຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ເລມັນໄດ້ເຖິງພັນຄົນ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ອວດອ້າງແບບນີ້,ແລະໄດ້ຊື່ນຊົມ
ໃນກອງເລືອດ,ແລະການນອງເລືອດ
ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະນີ້
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງກະສັດແລະ
ພວກປະໂລຫດິຂອງພວກເຂົາ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາພວກເຂົາຊື່ວ່າ
ອະບີນາໄດ;ແລະເພິ່ນໄດ້ອອກໄປ
ໃນບັນດາພວກນີ້ແລະເລີ່ມທ�ນາຍ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ດັ່ງນີ້,ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຂ້າພະ
ເຈົ້າດັ່ງນີ້,ມີຄວາມວ່າ,ຈົ່ງອອກໄປ,
ແລະກ່າວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າ,ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວດັ່ງນີ້—ວິບັດແກ່ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້,ເພາະເຮົາເຫັນຄວາມໜ້າກຽດ
ຊັງຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ,
ແລະການໂສເພນີຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈເຮົາຈະມາ
ຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາໃນຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຂອງເຮາົ.
21ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຫນັ

ໜ້າມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົຈະປອ່ຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນກ�ມືຂອງສັດຕູ;ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ໄປເປັນຂ້າ
ທາດ;ແລະພວກເຂົາຈະເປັນທຸກໂດຍມື
ຂອງສດັຕູຂອງພວກເຂົາ.
22ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂມໄຊຢາ11:15–22225
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ໂມໄຊຢາ11:23–29 226

ພວກເຂົາຈະຮູ້ ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຄືພຣະເຈົ້າທີ່ອິດສາມາຢ້ຽມຢາມ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຜູ້ຄນົຂອງເຮາົ.
23ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຖ້າຫາກຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ກັບໃຈແລະຫັນ
ໜ້າມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະ
ຖືກນ�ໄປເປັນຂ້າທາດແລະຈະບໍ່ມີຜູ້
ໃດສາມາດປົດປ່ອຍພວກເຂົາໄດ້,ນອກ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້
ຊງົລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ.
24ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຫດການຈະ

ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາພວກເຂົາຮ້ອງທູນ
ຕໍ່ເຮົາ,ເຮົາຈະລ້າຊ້າທີ່ຈະຍິນສຽງຮ້ອງ
ຂໍຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮົາຈະ
ປ່ອຍໃຫ້ສັດຕູລົງໂທດພວກເຂົາ.
25ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ

ມານຸ່ງ ຜ້າກະສອບແລະເທົ່າຖ່ານ,
ແລະຮ້ອງຂໍຢ່າງສຸດກ�ລັງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ
ແລ້ວ,ເຮົາຈະບໍ່ຟັງຄ�ອະທິຖານຂອງ
ພວກເຂົາເລີຍ;ທັງຈະບໍ່ປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາອອກຈາກຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ດັ່ງນີ້,ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ
ແບບນີ້.
26ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອອະບີນາໄດເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ກັບພວກ
ເຂົາ,ພວກເຂົາກໍຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,
ແລະພະຍາຍາມຈະເອາົຊວີດິຂອງເພິ່ນ;
ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍເພິ່ນໃຫ້
ຫລຸດຈາກກ�ມຂືອງພວກເຂົາ.

27ບັດນີ້ ເມື່ອກະສັດໂນອາໄດ້ ຍິນ
ຂໍ້ຄວາມຂອງອະບີນາໄດຈາກຜູ້ຄົນແລ້ວ,
ເພິ່ນກໍຄຽດແຄ້ນຄືກັນ;ແລະກ່າວວ່າ:
ອະບີນາໄດເປັນໃຜທີ່ຈະມາຕິຕຽນເຮົາ
ແລະຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ຫລືວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອງົໃດທີ່ຈະເອາົຄວາມທຸກທລໍະມານ
ອັນແສນສາຫດັມາໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮາົ?
28ເຮົາສັ່ງໃຫ້ພວກເຈົ້າຈັບເອົາອະບີ

ນາໄດມາບ່ອນນີ້ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຂ້າມັນ
ເສຍເພາະວ່າມັນໄດ້ກ່າວເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ເພື່ອຍຸຍົງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາໃຫ້ກຽດຊັງກັນ,
ແລະໃຫ້ເກີດມີຄວາມຜິດຖຽງກັນໃນ
ບັນດາຜູຄ້ນົຂອງເຮາົ;ດັ່ງນັ້ນເຮາົຈະຂ້າ
ມນັຖິ້ມເສຍ.
29ບັດນີ້ຕາຂອງຜູ້ຄົນບອດ;ດັ່ງນັ້ນ

ພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດໃຈຂອງພວກເຂົາແຂງ
ກະດ້າງຕໍ່ຄ�ຂອງອະບີນາໄດ,ແລະນັບ
ຈາກນັ້ນມາພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມທີ່
ຈະຈັບເພິ່ນ.ແລະກະສັດໂນອາໄດ້ເຮັດ
ໃຈຂອງພວກເຂາົແຂງກະດ້າງຕໍ່ຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກັບໃຈ
ຈາກການເຮດັຄວາມຊົ່ວຂອງເພິ່ນເລີຍ.

ບົດທີ12

ອະບີນາໄດຖືກເອົາເຂົ້າຄຸກເພາະການ
ທ�ນາຍຂອງເພິ່ນເຖິງການທ�ລາຍຂອງ
ຜູ້ຄົນແລະເຖິງການແກ່ກ�ຂອງກະສັດ
ໂນອາ—ປະໂລຫິດຈອມປອມກ່າວອ້າງ
ພຣະຄ�ພີແລະທ�ທ່າວ່າຮັກສາກົດ
ຂອງໂມເຊ—ອະບີນາໄດເລີ່ມສັ່ງສອນ
ພຣະບັນຍັດສິບປະການ.ປະມານ148
ປີກອ່ນຄ.ສ.
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1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກນັ້ນເປັນເວລາສອງປີຄືອະບີນາ
ໄດໄດ້ປອມຕົວມາໃນບັນດາພວກເຂົາ
ຈົນວ່າຄົນທັງຫລາຍຈ�ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເລີຍ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍໃນບັນດາພວກ
ນັ້ນ,ມີຄວາມວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນີ້—ອະບີນາໄດ,
ເຈົ້າຈົ່ງໄປທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,
ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ
ຕໍ່ຄ�ຂອງເຮົາ;ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກັບໃຈ
ຈາກການເຮັດຄວາມຊົ່ວຂອງພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນ,ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ
ໃນຄວາມພິໂລດຂອງເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໃນຄວາມພິໂລດອັນຮຸນແຮງຂອງເຮົາ,
ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງ
ພວກເຂາົ.
2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ ຄົນລຸ້ນນີ້!

ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງຍື່ນມືຂອງເຈົ້າອອກໄປ
ແລະທ�ນາຍວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້,ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາ,ຄົນ
ລຸ້ນນີ້ຈະຖືກນ�ໄປເປັນຂ້າທາດ,ແລະ
ຈະຖືກຕົບໜາ້;ແທ້ຈງິແລວ້,ແລະຈະຖືກ
ຄົນມາກວາດເອົາໄປ,ແລະຖືກຂ້າຖິ້ມ;
ແລະແຮ້ງໃນອາກາດ,ແລະໝາ,ແລະ
ສັດປ່າຈະມາກນິເນື້ອໜງັຂອງພວກເຂົາ.
3ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊີວິດຂອງກະສັດໂນອາອາດຈະມີຄນຸຄ່າ
ເທົ່າກັບອາພອນໃນເຕົາໄຟອັນຮ້ອນ;
ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.

4ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເຮົາຈະລົງໂທດຜູ້ຄົນພວກນີ້ຂອງເຮົາ
ດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນ
ສາຫັດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດ້ວຍຄວາມອຶດ
ຢາກແລະດ້ວຍພະຍາດໂລຄາຕ່າງໆ;
ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ອງຄ�ຄວນ
ຕະຫລອດມື້.
5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພາລະ

ໜັກຕິດຢູ່ເທິງຫລັງຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ຖືກໄລ່ກວາດໄປທາງໜ້າຄືກັບໂຕລໍທີ່ບໍ່
ມີຄວາມຄດິ.
6ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຮາົ

ຈະສົ່ງໝາກເຫັບໃຫ້ຕົກລົງມາໃນບັນດາ
ພວກເຂາົ,ແລະມັນຈະຕົກຖືກພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍລົມ
ຂອງຕາເວັນອອກນ�ອີກ;ແລະແມງໄມ້
ຈະລົງມາກິນພືດພັນໃນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂາົ.
7ແລະພວກເຂົາຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍ

ພະຍາດໂລຄາອນັຮາ້ຍແຮງ—ແລະເຮາົ
ຈະເຮັດທຸກຢ່າງນີ້ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາ.
8ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ ກັບໃຈເຮົາ ຈະ
ທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນໂລກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກ
ເຂົາຈະປະບັນທຶກໜຶ່ງໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້
ຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ປະຊາຊາດອື່ນທີ່ຈະມາ
ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮາົ
ເຮັດໄປເພື່ອເຮົາຈະເປີດໂສມໜ້າຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ແກ່ປະຊາຊາດອື່ນ.ແລະ
ອະບີນາໄດໄດ້ທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້
ຫລາຍເລື່ອງ.

ໂມໄຊຢາ12:1–8227
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9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາຄຽດແຄນ້ໃຫ້ເພິ່ນ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຈັບມັດເພິ່ນແລະພາເພິ່ນໄປຢູ່
ຕໍ່ໜ້າກະສັດ,ແລະກ່າວກັບກະສັດວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກຂາ້ນ້ອຍໄດ້ຈບັເອາົຄົນຜູ້ນີ້
ມາຢູ່ຕໍ່ໜາ້ທ່ານຜູ້ໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມ
ຊົ່ວກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງທ່ານ,ແລະກ່າວ
ວ່າພຣະເຈົ້າຈະທ�ລາຍພວກເຂາົ.
10ແລະລາວໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມ

ຊົ່ວກ່ຽວກັບຊວິີດຂອງທາ່ນນ�ອີກ,ແລະ
ກາ່ວວ່າຊີວິດຂອງທ່ານຈະເປັນຄືກັນກັບ
ອາພອນໃນເຕົາໄຟ.
11ແລະລາວໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ,ທ່ານຈະ

ເປັນຄືກັນກັບຕົ້ນເຂົ້າທີ່ແຫ້ງໃນທົ່ງນາ,
ຊຶ່ງຖືກຝູງສັດແລ່ນທັບແລະຢຽບຍ�ຢູ່
ໃຕ້ຕີນ.
12ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ລາວກ່າວວ່າ

ທ່ານຈະເປັນຄືດອກໄມ້ຂອງຕົ້ນໜາມ
ຊຶ່ງເວລາມັນບານເຕັມທີ່,ຖ້າລົມພັດມາ
ມັນຈະປິວໄປທົ່ວແຜ່ນດິນ.ແລະລາວ
ອ້າງວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງເລື່ອງ
ນີ້.ແລະລາວເວົ້າວ່າທັງໝົດນີ້ຈະເກີດ
ກບັທ່ານຖາ້ຫາກທ່ານບໍ່ກບັໃຈ,ແລະນີ້
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງທາ່ນ.
13ແລະບັດນີ້,ໂອ້ກະສັດເອີຍທ່ານ

ໄດ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງແນວ
ໃດ,ຫລືຜູ້ຄົນຂອງທ່ານໄດ້ກະທ�ບາບ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງແນວໃດ,ຈົນວ່າພວກ
ເຮົາຖືກພຣະເຈົ້າລົງໂທດຫລືຄົນຜູ້ນີ້
ຕັດສິນເອົາເອງ?
14ແລະບັດນີ້,ໂອ້ກະສັດເອີຍພວກ

ເຮົາບໍ່ມີຄວາມຜິດ,ແລະໂອ້ກະສັດ
ເອີຍທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບແນວໃດເລີຍ;

ສະນັ້ນ,ຄົນຜູ້ນີ້ຈຶ່ງເວົ້າຕົວະກ່ຽວກັບທາ່ນ
ແລະລາວທ�ນາຍໄປລ້າໆ.
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງ,ພວກ

ເຮົາຈະບໍ່ໄປສູ່ຄວາມເປັນຂ້າທາດຢ່າງ
ເດັດຂາດ,ຫລືຖືກສັດຕູເອົາໄປເປັນຊະ
ເລີຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທ່ານເປັນຜູ້ຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງໃນແຜ່ນດິນແລະຈະຈະເລີນ
ຮຸງ່ເຮອືງຕໍ່ໄປ.
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືຄົນຜູ້ທີ່ພວກຂ້ານ້ອຍ

ຈະມອບໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ;ທ່ານຈົ່ງ
ເຮດັກບັລາວສດຸແລ້ວແຕ່ທ່ານຈະເຫັນດີ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂນອາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາອະບີນາໄດ
ເຂົ້າຄຸກ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກປະ
ໂລຫດິມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຈະມີກອງປະ
ຊຸມປຶກສາຫາລືກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດ
ກັບເພິ່ນ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາກາ່ວກບັກະສດັວາ່:ຈົ່ງເອົາຄົນ
ຜູ້ນັ້ນມານີ້ເພື່ອພວກເຮາົຈະໄດ້ຊກັຖາມ;
ແລະກະສັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນ�ເອົາອະບີນາ
ໄດມາຢູ່ຕໍ່ໜາ້ພວກເຂົາ.
19ແລະພວກເຂາົເລີ່ມສອບຖາມເພິ່ນ,

ເພື່ອຈະໄດ້ຈັບເອົາຄວາມຜິດຈາກເພິ່ນ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະມີອັນໃດອັນໜຶ່ງເພື່ອ
ກ່າວຫາເພິ່ນ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຕອບພວກເຂົາ
ຢ່າງອາດຫານ,ແລະແກ້ຄ�ຖາມຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ທຸກຂໍ້,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ໄດ້ເຮດັ
ໃຫ້ພວກເຂົາປະຫລາດໃຈ;ເພາະເພິ່ນ
ຕອບຄ�ຖາມຂອງພວກເຂົາໄດ້ທຸກຂໍ້,
ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຈ�ນົນໃນ
ຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຂົາເອງ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄນົ
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ຜູ້ໜຶ່ງໃນພວກເຂົາກ່າວກັບອະບີນາໄດ
ວາ່:ຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງຂຽນໄວ້,ແລະຊຶ່ງບັນພະ
ລຸບຸດໄດ້ສອນໄວ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວ
ໃດ,ທີ່ວ່າ:
21ຕີນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງພູເຂົານັ້ນງາມ

ພຽງໃດຜູ້ທີ່ໄດ້ນ�ເອົາຂ່າວປະເສີດມາ;
ທີ່ໄດ້ປະກາດຄວາມສັນຕິສຸກ;ທີ່ນ�ເອົາ
ຂ່າວປະເສດີຂອງຄວາມດີມາ;ທີ່ປະກາດ
ຄວາມລອດ;ທີ່ກ່າວກັບສີໂອນວ່າພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າຊງົປົກຄອງ;
22ຄົນຍາມຂອງເຈົ້າຈະເປັ່ງສຽງ;

ພວກເຂົາຈະຮ້ອງເປັນສຽງດຽວກັນ;
ເພາະພວກເຂົາຈະເຫັນກັບຕາເວລາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນ�ເອົາສີໂອນກັບ
ຄືນມາອີກ;
23ຈົ່ງເປັ່ງສຽງປິຕິຍິນດີ;ຮ້ອງເພງ

ນ�ກັນ, ກຸງເຢຣູຊາເລັມເອີຍເຈົ້າຜູ້
ທີ່ເປັນເມືອງຮົກຮ້າງ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດອ້ອຍໃຈຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມແລວ້;
24ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາງແຂນອັນ

ສັກສິດຂອງພຣະອົງຕໍ່ສາຍຕາຂອງທຸກ
ປະຊາຊາດ,ແລະທຸກໆຊົນຊາດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະເຫັນຄວາມລອດຈາກ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ.
25ແລະບັດນີ້ອະບີນາໄດກ່າວກັບ

ພວກເຂົາວ່າ:ພວກທ່ານເປັນປະໂລຫິດ
ແມ່ນບໍ,ແລະອ້າງຕົນເອງເພື່ອສັ່ງສອນ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະເຂົ້າໃຈວນິຍານແຫງ່
ການທ�ນາຍແລ້ວ,ແລະປານນັ້ນຍງັປາ
ຖະໜາຢາກຮູ້ຈັກຈາກຂ້າພະເຈົ້າວ່າສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ?
26ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,

ວິບັດແກ່ພວກທ່ານເພາະວ່າພວກທ່ານ
ບິດເບືອນເສັ້ນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ!ເພາະວາ່ຖ້າຫາກພວກທາ່ນເຂົ້າໃຈ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່
ສັ່ງສອນພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຈົ້າໄດ້
ບິດເບືອນເສັ້ນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
27ພວກທ່ານບໍ່ ໄດ້ ຕັ້ງ ໃຈເພື່ອໃຫ້

ເຂົ້າໃຈເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່
ສະຫລາດ.ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທ່ານສັ່ງສອນ
ສິ່ງໃດແດ່ກບັຜູ້ຄນົພວກນີ້?
28ແລະພວກເຂົາຕອບວ່າ:ພວກເຮົາ

ສັ່ງສອນກົດຂອງໂມເຊ.
29ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ

ອີກວ່າ:ຖ້າຫາກພວກທ່ານສັ່ງສອນກົດ
ຂອງໂມເຊແລ້ວເປັນຫຍັງພວກທ່ານ
ຈຶ່ງບໍ່ຮັກສາມັນ?ເປັນຫຍັງພວກທ່ານ
ຈຶ່ງໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າ?ເປັນຫຍັງ
ພວກທາ່ນຈຶ່ງທ�ໂສເພນີແລະໃຊ້ກ�ລັງ
ຂອງພວກທ່ານກັບພວກຜູ້ຍິງໂສເພນີ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ກະທ�ບາບນ�ກັນອີກ,ຈົນເປັນເຫດ
ໃຫ້ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າສົ່ງຂ້າພະເຈົ້າມາ
ທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງຈະມາລງົໂທດ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້?
30ພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກບໍວ່າຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າຄວາມຈິງ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານ
ຮູ້ຈັກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຄວາມຈິງ;ແລະ
ພວກທ່ານຄວນຈະສັ່ນສະທ້ານຢູ່ຕໍ່ພຣະ
ພກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
31ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກທ່ານຈະຖືກລົງໂທດເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ,ເພາະພວກ

ໂມໄຊຢາ12:21–31229
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ໂມໄຊຢາ12:32–13:4 230

ທ່ານກ່າວວ່າພວກທ່ານສັ່ງສອນກົດ
ຂອງໂມເຊນັ້ນ.ແລະພວກທ່ານຮູ້ຈັກ
ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບກົດຂອງໂມເຊ?ຄວາມ
ລອດມາເຖິງໂດຍທາງກົດຂອງໂມເຊບໍ?
ພວກທາ່ນຈະຕອບວາ່ແນວໃດ?
32ແລະ ພວກເ ຂົາ ໄດ້ ຕອບວ່າ

ຄວາມລອດມາເຖິງໂດຍທາງກົດຂອງ
ໂມເຊ.
33ແຕ່ບັດນີ້ອະບີນາໄດໄດ້ກ່າວກັບ

ພວກເຂົາວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກວ່າຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວພວກທ່ານຈະລອດ;ແທ້
ຈິງແລວ້,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຮກັສາພຣະ
ບັນຍັດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ນ�ມາໃຫ້
ໂມເຊຢູ່ເທງິພູຊີນາຍ,ກ່າວວາ່:
34ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ

ເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ,  ຜູ້ ພາເຈົ້າອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນເອຢິບ,ອອກຈາກບ້ານເຮືອນ
ແຫງ່ຄວາມເປັນຂ້າທາດ.
35ເຈົ້າຈະບໍ່ມີພຣະເຈົ້າອົງອື່ນຕໍ່ໜ້າ

ເຮາົ.
36ເຈົ້າຈະບໍ່ ເຮັດຮູບຄວັດອັນໃດ

ສ�ລັບຕົນເອງຫລືເຮັດຮູບສົມມຸດໃນ
ສະຫວັນເບື້ອງເທິງ,ຫລືສິ່ງຂອງຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດນິເບື້ອງລຸມ່.
37ບັດນີ້ອະບີນາໄດກ່າວກັບພວກ

ເຂົາວ່າ,ພວກເຈົ້າເຮັດເລື່ອງທັງໝົດນີ້
ແລ້ວບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດ.ແລະ
ພວກທ່ານສັ່ງສອນຜູ້ ຄົນພວກນີ້ ໃຫ້
ພວກເຂົາເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດແລ້ວ
ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່
ເລຍີ,ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ສອນ.

ບົດທີ13

ອະບີນາໄດໄດ້ຖືກປົກປ້ອງໂດຍອ�ນາດ
ອັນສັກສິດ—ເພິ່ນສັ່ງສອນພຣະບັນຍັດ
ສິບປະການ—ຄວາມລອດບໍ່ ໄດ້ ມາ
ຈາກກົດຂອງໂມເຊຝ່າຍດຽວ—ພຣະ
ເຈົ້າພຣະອົງເອງຈະກະທ�ການຊົດໃຊ້
ແລະໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.ປະມານ
148ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະ ບັດນີ້ ເມື່ອ ກະສັດໄດ້ ຍິນ
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ ນີ້ ແລ້ວ,  ເພິ່ນ ໄດ້
ກ່າວກັບປະໂລຫດິຂອງເພິ່ນວາ່:ເອາົຄົນ
ນີ້ໄປຂ້າຖິ້ມເສຍ;ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີ
ຫຍງັຫຍຸ້ງກຽ່ວກັບມນັແລ້ວ,ເພາະວາ່ມນັ
ເປນັບ້າ.
2ແລະພວກເຂົາອອກມາແລະພະຍາ

ຍາມທີ່ຈະຈັບອະບີນາໄດ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້
ຕ້ານທານໄວ້,ແລະກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວາ່:
3ຢ່າໄດ້ແຕະຕ້ອງຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ,

ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດພວກ
ທ່ານຖ້າ ຫາກພວກທ່ານແຕະຕ້ອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ແຈ້ງຂ່າວຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສົ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າມາ;ທັງຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ບອກເລື່ອງຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ມາບອກ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າຖືກທ�ລາຍໃນເວລານີ້ຢ່າງ
ເດດັຂາດ.
4ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພຣະ

ບັນຍັດສ�ເລດັຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ບອກຄວາມຈງິແກ່ພວກທາ່ນ,ພວກທ່ານ
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ຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະອີກ
ຢ່າງໜຶ່ງ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າພວກທ່ານຈຶ່ງຕັດສິນວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນບ້າ.
5ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກອະບີນາໄດໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ຄົນຂອງກະສັດຂອງໂນອາຈຶ່ງບໍ່
ກ້າຈບັເພິ່ນ,ເພາະວ່າພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາສະຖິດຢູ່ກັບເພິ່ນ;
ແລະໃບໜ້າຂອງເພິ່ນສົ່ງແສງສະຫວ່າງ
ອອກມາດ້ວຍລັດສະໝີຄືກັນກັບຕອນ
ທີ່ໄດ້ເກີດກັບໂມເຊເວລາຢູ່ຈອມພູຊີ
ນາຍ,ເວລາເພິ່ນສົນທະນາກັບພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
6ແລະອະບີນາໄດໄດ້ເວົ້າດ້ວຍອ�

ນາດແລະສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຕໍ່ໄປ,ໂດຍກາ່ວວາ່:
7ພວກທ່ານເຫັນຢູ່ ວ່າພວກທ່ານ

ບໍ່ ມີ ອ�ນາດຈະຂ້າ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ ,
ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍຈົບຂ່າວສານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນແຕະຕ້ອງໃຈ
ພວກທ່ານເພາະວ່າຂາ້ພະເຈົ້າບອກເຖິງ
ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກທາ່ນ.
8ແທ້ຈິງ ແລ້ວ, ແລະຄ�ເວົ້າຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມສົງໃສແລະປະຫລາດໃຈ,
ແລະດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ.
9ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈົບຂ່າວຂອງຂ້າ

ພະເຈົ້າ;ແລະບໍ່ສ�ຄັນເລີຍວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄປໃສຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າລອດ.

10ແຕ່ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍບອກພວກທາ່ນໄວ້
ເທົ່ານີ້,ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກທ່ານກະທ�
ກັບຂ້າພະເຈົ້າຫລັງຈາກນີ້ຈະເປັນເງົາ
ຕາມມາເຖິງພວກທ່ານພາຍຫລັງ.
11ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະອ່ານ

ພຣະບັນຍັດສ່ວນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ
ມັນບໍ່ມີຂຽນໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ
ເລີຍ;ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກທ່ານໄດ້
ສຶກສາແລະສັ່ງສອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຕະຫລອດຊີວິດຂອງ
ພວກທ່ານ.
12ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ທີ່ຂ້າພະ

ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ:ເຈົ້າບໍ່ຄວນ
ເຮັດຮູບຫລືຄວັດອັນໃດໄວ້ສ�ລັບຕົນ
ເອງ,ຫລືຮູບສົມມຸດສິ່ງຂອງອັນໃດໃນ
ສະຫວັນ,ຫລືສິ່ງຂອງໃນແຜ່ນດນິເບື້ອງ
ລຸ່ມ,ຫລືສິ່ງຂອງຢູ່ໃນນ�ໃຕ້ແຜນ່ດິນ.
13ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ:ເຈົ້າຈະບໍ່ກາບ

ໄຫວ້ມັນ,ຫລືຮັບໃຊ້ ມັນ;ເພາະວ່າ
ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງເຈົ້າເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ອິດສາ,ຊຶ່ງຈະ
ມາຢ້ຽມຢາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງບັນພະ
ບຸລຸດທັງລູກຫລານ,ຈົນເຖິງຄົນລຸ້ນທີ
ສາມແລະທີສີ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ກຽດຊັງ
ເຮົາ;
14ແລະຈະສະແດງຄວາມເມດຕາແກ່

ຫລາຍພັນຄົນທີ່ຮັກເຮົາແລະຮັກສາ
ບັນຍັດຂອງເຮາົ.
15ເຈົ້າຈະບໍ່ໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ
ໄປໃນທາງຊົ່ວຮ້າຍ;  ເພາະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຖືວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ພຣະນາມ

ໂມໄຊຢາ13:5–15231
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ຂອງພຣະອົງໄປໃນທາງຊົ່ວຮ້າຍບໍ່ມີ
ຄວາມຜິດ.
16ຈົ່ງລະນຶກເຖິງວັນຊະບາໂຕ,ແລະ

ຮັກສາມັນໃຫ້ສັກສິດ.
17ເຈົ້າຈົ່ງເຮັດວຽກຫົກມື້,ແລະເຮັດ

ວຽກທັງໝດົຂອງເຈົ້າໃຫ້ແລ້ວ;
18ແຕ່ມື້ທີເຈັດ,ວັນຊະບາໂຕຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ເຈົ້າ,ເຈົ້າຈະບໍ່ທ�ງານໃດໆ,ເຈົ້າພ້ອມ
ທັງລູກຊາຍຂອງເຈົ້າ,ທັງລູກສາວຂອງ
ເຈົ້າ,ພ້ອມທັງຄົນໃຊ້ຜູ້ຊາຍຂອງເຈົ້າ
ແລະຄົນໃຊ້ຜູ້ຍິງຂອງເຈົ້າ,ທັງຝູງງົວ
ຂອງເຈົ້າ,ທັງຄົນແປກໜ້າທີ່ຢູ່ໃນປະຕູ
ບ້ານຂອງເຈົ້າ;
19ເພາະວາ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ້າງສະ

ຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະທະເລ,
ແລະທຸກສິ່ງທກຸຢາ່ງຢູ່ໃນນັ້ນພາຍໃນຫກົ
ມື້;ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຈຶ່ງອວຍພອນ
ວັນຊະບາໂຕ,ແລະເຮດັໃຫ້ມນັສັກສດິ.
20ຈົ່ງນັບຖືບິດາມານດາຂອງເຈົ້າ,

ເພື່ອວັນເວລາຂອງເຈົ້າຈະຍາວນານຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າປະທານໃຫ.້
21ເຈົ້າຈະບໍ່ຂ້າກນັ.
22ເຈົ້າຈະບໍ່ຫລິ້ນຊູ.້ເຈົ້າຈະບໍ່ລັກ.
23ເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນພະຍານເທັດແລະ

ຫາຄວາມໃສ່ຄົນບ້ານໃກ້ເຮອືນຄຽງຂອງ
ເຈົ້າ.
24ເຈົ້າຈະບໍ່ລັກໂລບເອົາບ້ານເຮືອນ

ຂອງເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າຈະບໍ່
ລັກໂລບເອົາເມຍຂອງເພື່ອນບ້ານຂອງ
ເຈົ້າ,ຫລືຄົນໃຊ້ຜູ້ຊາຍຂອງເຂົາ,ຫລື
ຄົນໃຊ້ຜູ້ຍິງຂອງເຂົາ,ຫລືງົວຂອງເຂົາ,

ຫລືລໍຂອງເຂົາ,ຫລືສິ່ງຂອງໃດໆທີ່ເປັນ
ຂອງເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກອະບີນາໄດກາ່ວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ຈົບແລ້ວເພິ່ນກໍກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
ພວກທ່ານໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃຫ້
ພວກເຂົາຍຶດຖືແລະເຮັດຕາມສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ທງັໝົດເພື່ອຈະໄດ້ຮກັສາພຣະບັນຍັດ
ເຫລົ່ານີ້ຫລືບໍ່?
26ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,

ບໍ່ ເລີຍ;ເພາະວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ສັ່ງສອນ, ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ຄົງ ບໍ່ ໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າອອກມາແລະທ�ນາຍເຖິງ
ຄວາມຊົ່ວກ່ຽວກັບຜູຄົ້ນພວກນີ້ດອກ.
27ແລະບັດ ນີ້ພວກທ່ານເວົ້າວ່າ

ຄວາມລອດມາເຖິງໂດຍທາງກົດຂອງ
ໂມເຊ.ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່ າ ມັນ ເ ປັນ ການເໝາະສົມ ທີ່ ພວກ
ທ່ານຈະຮັກສາກົດຂອງໂມເຊໄວ້;ແຕ່
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າເວລາ
ຈະມາເຖິງ ເມື່ອມັນບໍ່ ສົມຄວນທີ່ ຈະ
ຮກັສາກົດຂອງໂມເຊອີກຕໍ່ໄປ.
28 ແລະຍິ່ງ ໄປກວ່າ ນັ້ນ ,  ຂ້າພະ

ເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ຄວາມລອດ
ບໍ່ໄດ້ມາເຖິງໂດຍທາງກົດຂອງໂມເຊ
ແຕ່ຝ່າຍດຽວ;ແລະຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນ
ການຊົດໃຊ້ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າພຣະອົງເອງ
ຈະກະທ�ໄປເພື່ອບາບແລະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດຂອງພຣະອົງແລ້ວ,
ພວກເຂົາກໍຕ້ອງຕາຍຢາ່ງຫລກີລຽ້ງບໍ່ໄດ້,
ທັງໆທີ່ກົດຂອງໂມເຊມີຢູ່.
29ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າສົມຄວນແລ້ວທີ່ຈະມີກົດ
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ປະທານໃຫ້ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາ
ເອນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນກົດທີ່ເຄັ່ງຄັດ
ທີ່ສຸດ;ເພາະພວກເຂົາເປັນຄົນແຂງຄໍ
ແລະໄວທີ່ຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະ
ຊັກຊ້າ ທີ່ ຈະລະນຶກເຖິງ ພຣະຜູ້ ເ ປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;
30ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີກົດປະທານໃຫ້ພວກ

ເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກົດການປະຕິບັດ
ແລະພິທີການອັນເປັນກົດຊຶ່ງພວກເຂົາ
ຕ້ອງຍຶດຖືຢ່າງເຄັ່ງຄັດທຸກມື້,ເພື່ອໃຫ້
ພວກເຂົາລະນຶກເຖິງພຣະເຈົ້າແລະໜາ້
ທີ່ຂອງພວກເຂາົຕໍ່ພຣະອງົ.
31ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າ,ທັງໝົດນີ້ເປັນແບບໄວ້
ສ�ລບັສິ່ງທີ່ຈະມາເຖງິ.
32ແລະບັດນີ້,ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈກົດ

ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈກົດທກຸຄນົ;ແລະນີ້ເພາະຄວາມແຂງ
ກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂາົ;ເພາະວາ່
ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍຈະ
ລອດໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ໂດຍການໄຖ່ຂອງ
ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.
33ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມເຊບໍ່ໄດ້ທ�ນາຍ

ແກ່ ພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະເມຊີອາ,ແລະວ່າພຣະ
ເຈົ້າຈະໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງບໍ?ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນວ່າສາດສະດາທຸກຄົນ
ທີ່ທ�ນາຍໄວ້ນັບແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ
ໂລກມາ—ກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່
ຫລາຍກໍໜອ້ຍແມ່ນບໍ?
34ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ບໍວ່າພຣະ

ເຈົ້າພຣະອົງເອງຈະສະເດັດມາໃນບັນດາ

ລູກຫລານມະນຸດ,ແລະຮັບເອົາຮູບ
ລັກສະນະຂອງມະນຸດ,ແລະຈະສະເດັດ
ໄປໂດຍອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕາມຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກ?
35ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວ

ໄວ້ບໍວ່າພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ,ແລະວ່າ
ພຣະອົງຈະຖືກຂົ່ມເຫັງແລະຈະທົນຕໍ່
ຄວາມທຸກທລໍະມານ?

ບົດທີ14

ເອຊາຢາກາ່ວເຖິງພຣະເມຊີອາ—ຄວາມ
ຕ�ຕ້ອຍແລະຄວາມເຈັບປວດຂອງ
ພຣະເມຊີ ອາຕັ້ງໄວ້ ແລ້ວ—ພຣະອົງ
ຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພຣະອົງ
ຖະຫວາຍເພື່ອບາບແລະວິງວອນແທນ
ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ—ປຽບທຽບກັບເອຊາຢາ
53.ປະມານ148ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເອຊາຢາບໍ່ໄດ້ເວົ້າບໍວາ່:
ແມ່ນໃຜຈະເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາລາຍ
ງານໄປ,ແລະພຣະຫດັຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າສະແດງຕໍ່ຜູ້ໃດ?
2ເພາະວ່າເພິ່ນຈະເຕີບໂຕໃຫຍ່ຂຶ້ນຕໍ່

ໜ້າເພິ່ນຄືກັນກັບຕົ້ນໄມ້ອ່ອນ,ແລະ
ຮາກຈໍ່ອອກຈາກດິນແຫ້ງ;ເພິ່ນບໍ່ມີຮູບ
ລັກສະນະແລະຄວາມງາມໃດໆ;ແລະ
ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນເພິ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມ
ງາມເລີຍພວກເຮາົກໍບໍ່ປາຖະໜາເພິ່ນ.
3ເພິ່ນຈະເປັນຜູ້ທີ່ຖືກໝິ່ນປະໝາດ

ແລະຖືກຜູ້ຄົນປະຕິເສດ,ແລະເປັນຜູ້
ມີຄວາມໂສກເສົ້າແລະສະຫລົດໃຈຄື

ໂມໄຊຢາ13:30–14:3233
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ໂມໄຊຢາ14:4–12 234

ກັນກັບວ່າພວກເຮົາໜີໜ້າຈາກເພິ່ນ;
ເພິ່ນຈະເປັນຄົນທີ່ຖືກໝິ່ນປະໝາດ,
ແລະພວກເຮາົບໍ່ນັບຖເືພິ່ນ.
4ແນ່ນອນເພິ່ນຈະແບກຫາບເອົາ

ຄວາມໂສກເສົ້າ,ແລະຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈຂອງເຮາົໄວ;້ແຕ່ປານນັ້ນພວກ
ເຮາົຍັງຖືວ່າເພິ່ນຖືກຕ,ີຖືກລົງໂທດຈາກ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະຮັບທກຸທລໍະມານ.
5ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເພາະ

ການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຮົາ,ເພິ່ນມີ
ຮອຍຊ�ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຮົາ;ການຂ້ຽນຕີເພື່ອຄວາມສັນຕິສຸກ
ຂອງພວກເຮົາຢູ່ກັບເພິ່ນ;ແລະດ້ວຍ
ຮອຍຖືກຕີຂອງເພິ່ນພວກເຮົາຈຶ່ງຖືກ
ປິ່ນປົວໃຫ້ດີ.
6ພວກເຮາົທັງໝດົ,ເໝອືນດັ່ງໂຕແກະ

ໄດ້ຫລົງທາງໄປ;ພວກເຮົາໄດ້ໄປຕາມ
ເສັ້ນທາງຂອງໃຜລາວ;ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ວາງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດຂອງ
ພວກເຮາົໄວ້ກັບພຣະອງົ.
7ເພິ່ນຈະຖືກຂົ່ມເຫັງ,ແລະເພິ່ນຈະ

ທົນຕໍ່ຄວາມທຸກທໍລະມານ,ແຕ່ປານນັ້ນ
ພຣະອົງຍັງບໍ່ເປີດປາກຂອງເພິ່ນເລີຍ;
ເພິ່ນຖືກນ�ເອົາໄປໂຮງຂ້າສັດຄືກັນກັບ
ລູກແກະ,ແລະຄືກັບໂຕແກະທີ່ຢືນຢູ່
ເສີຍໆຕໍ່ໜ້າຄົນທີ່ຕັດຂົນຂອງມັນແລະ
ເພິ່ນກໍບໍ່ເປີດປາກເລີຍ.
8ເພິ່ນຖືກເອົາອອກຈາກຄຸກແລະ

ຈາກການຕັດສິນ;ແລະແມ່ນໃຜຈະ
ປະກາດຊົ່ວລຸ້ນຄົນຂອງເພິ່ນ?ເພາະ
ວ່າເພິ່ນຖືກຕັດອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງ
ຄົນມີຊີວິດຢູ່;ເພາະເພິ່ນຖືກຕີເພື່ອການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງຜູ້ຄນົຂອງເຮາົ.

9ແລະເພິ່ນຖືກຝັງໄວ້ ນ�ຄົນຊົ່ວ,
ແລະນ�ພວກເສດຖີ;ທັງໆທີ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ເຮັດຄວາມຊົ່ວແລະບໍ່ມີຄວາມຫລອກ
ລວງໃດໆຢູ່ໃນປາກຂອງເພິ່ນເລຍີ.
10ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຍັງພໍພຣະໄທປ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນບວບ
ຊ�;ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນໂສກເສົ້າ;
ເວລາພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານ
ຂອງເພິ່ນເປັນເຄື່ອງຖະຫວາຍເພື່ອບາບ
ເພິ່ນຈະເຫັນລູກຫລານຂອງເພິ່ນ,ພຣະ
ອົງຈະໃຫ້ວັນເວລາຂອງເພິ່ນຍືດຍາວ,
ແລະຄວາມພໍພຣະໄທຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະຮຸງ່ເຮອືງໃນວນັຂອງເພິ່ນ.
11ພຣະອົງຈະເບິ່ງຄວາມເຈັບປວດ

ຂອງຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນ,ແລະຈະ
ພໍພຣະໄທ;ໂດຍຄວາມຮູ້ຂອງເພິ່ນຜູ້
ຮັບໃຊ້ທີ່ຊອບທ�ຂອງເຮົາຈະຮັບຮອງ
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ເພາະເພິ່ນຈະ
ແບກຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
12ສະນັ້ນເຮົາຈະແບ່ງສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້

ເພິ່ນກັບຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ແລະເພິ່ນຈະ
ແບ່ງຊັບທີ່ປຸ້ນກັບຄົນທີ່ແຂງແຮງ;ເພາະ
ເພິ່ນເທຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນອອກຈົນ
ເຖງິຄວາມຕາຍ;ແລະເພິ່ນຖືກນບັເຂົ້າຢູ່
ກັບຄົນທີ່ລ່ວງລະເມີດ;ແລະເພິ່ນແບກ
ບາບຂອງຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄວ,້ແລະ
ວງິວອນແທນຄົນທີ່ລ່ວງລະເມີດ.

ບົດທີ15

ພຣະເຢຊູເປັນທັງພຣະບິດາແລະພຣະ
ບຸດໄດ້ແນວໃດ—ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນ
ແລະແບກຫາບການລ່ວງລະເມີດຂອງ
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ຜູ້ຄົນ ຂອງພຣະອົງ—ພວກເຂົາ ກັບ
ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດທັງໝົດເປັນລູກ
ຫລານຂອງພຣະອົງ—ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມີ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດ—ເດັກນ້ອຍໆມີຊີວິດ
ນິລນັດອນ.ປະມານ148ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ອະບີນາໄດກ່າວກບັພວກ
ເຂົາວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າພຣະອົງເອງຈະສະ
ເດັດມາຫາບນັດາລູກຫລານມະນຸດແລະ
ຈະໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
2ແລະຍ້ອນວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ຢູ່ໃນ

ເນື້ອໜັງພຣະອົງຈະຖືກເອີ້ນວ່າພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຂຶ້ນກັບເນື້ອໜັງ
ແລະຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາ,
ຈຶ່ງເປັນທັງພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ—
3ພຣະບິດາ,ເພາະວ່າພຣະອົງແຕງ່ຂຶ້ນ

ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະພຣະ
ບຸດ,ຍ້ອນວ່າມີຮ່າງກາຍທາງເນື້ອໜັງ;
ຈຶ່ງເປັນທັງພຣະບຸດແລະພຣະບິດາ
ແນວນັ້ນ—
4ແລະທັງສອງພຣະອົງເປັນພຣະ

ເຈົ້າອົງດຽວ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເປັນພຣະບິດາ
ຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນແຫ່ງສະຫວັນແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
5ແລະເນື້ອໜັງຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະວິນ

ຍານດັ່ງນັ້ນ,ຫລືພຣະບຸດກັບພຣະບິດາ,
ໂດຍເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອງົດຽວທີ່ຍອມ
ຕໍ່ການລໍ້ລວງ,ແລະບໍ່ຍອມຜ່າຍແພ້ຕໍ່
ສິ່ງລໍ້ລວງ,ແຕ່ພຣະອົງຍອມທົນທຸກຕໍ່
ການເຍາະເຍີ້ຍ,ແລະການຂຽ້ນຕ,ີແລະ
ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ,ແລະຖືກຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງປະຕິເສດ.

6ແລະຫລັງຈາກສິ່ງທັງໝົດນີ້,ຫລັງ
ຈາກໄດ້ກະທ�ສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດແລ້ວ,ພຣະອົງຈະຖືກນ�ໄປ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນດັ່ງເອຊາຢາກ່າວເໝືອນ
ດັ່ງໂຕແກະທີ່ຢືນເສີຍຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນຕັດຂົນ
ຂອງມັນສັນໃດ,ພຣະອົງຈະບໍ່ເປີດພຣະ
ໂອດຂອງພຣະອົງສັນນັ້ນ.
7ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເຖິງປານນັ້ນພຣະອົງຍັງ

ຖືກນ�ໄປຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະ
ຖືກຂ້າ,ແລະເນື້ອໜັງຂອງພຣະອົງຈະ
ກັບກາຍມາເປັນຄວາມຕາຍ,ເພື່ອປະສົງ
ຂອງພຣະບຸດຈະຖືກກືນລົງໄປໃນພຣະ
ປະສງົຂອງພຣະບິດາ.
8ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດ

ແຫ່ງຄວາມຕາຍຂາດອອກ,ມີໄຊຊະນະ
ຕໍ່ ຄວາມຕາຍ, ປະທານອ�ນາດໃຫ້
ພຣະບຸດເພື່ອວິງວອນແທນລູກຫລານ
ມະນຸດ—
9ໂດຍທີ່ໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປສະຫວັນ,

ໂດຍທີ່ມີ ອຸທອນແຫ່ງຄວາມເມດຕາ
ສົງສານ;ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະລຸນາ,
ຮັກຫອມລູກຫລານມະນຸດຊຶ່ງ ຢູ່ ລະ
ຫວ່າງພວກເຂົາ;ແລະຄວາມຍຸດຕິທ�
ເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍຂາດ
ອອກ;ຮັບເອົາຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາມາໄວ້ນ�
ພຣະອົງເອງ,ແລະໄຖ່ພວກເຂົາ,ແລະ
ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ
ຂອງຄວາມຍດຸຕິທ�.
10ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າ, ແມ່ນໃຜຈະປະກາດ
ຊົ່ວລຸ້ນຄົນຂອງພຣະອົງໄດ້?ຈົ່ງເບິ່ງ,

ໂມໄຊຢາ15:1–10235
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ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າເວລາ
ທີ່ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພຣະ
ອົງເປັນເຄື່ອງຖະຫວາຍເພື່ອບາບແລ້ວ
ພຣະອົງຈະຫລຽວເຫັນລູກຫລານຂອງ
ພຣະອົງ.ແລະບັດນີ້ພວກທ່ານຈະວ່າ
ແນວໃດ?ແລະຜູ້ໃດຈະເປັນລູກຫລານ
ຂອງພຣະອົງ?
11ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າ ,  ຜູ້ ໃດກໍ ຕາມທີ່ ໄດ້ ຍິນ ຄ�
ເວົ້າຂອງສາດສະດາ,ແທ້ຈິງ ແລ້ວ,
ສາດສະດາຜູ້ ບໍລິສຸດທັງ ໝົດຊຶ່ງ ໄດ້
ທ�ນາຍກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ຄນົທງັຫລາຍຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟງັ
ຄ�ເວົ້າຂອງພວກເພິ່ນ,ແລະເຊື່ອວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະລໍຖ້າມື້ນັ້ນເພື່ອການປົດບາບ
ຂອງພວກເຂົາ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ຄົນພວກນີ້ຄືລູກຫລານຂອງ
ພຣະອົງ,ຫລືວ່າທາຍາດຂອງອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
12ເພາະວາ່ຄົນພວກນີ້ຄືຄນົທີ່ພຣະອົງ

ຈະແບກບາບຂອງພວກເຂົາໄວ້;ແລະ
ຄົນພວກນີ້ຄືຄົນທີ່ພຣະອົງຈະສິ້ນພຣະ
ຊົນແທນເພື່ອໄຖ່ພວກເຂົາອອກຈາກ
ການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາ.ແລະ
ບັດນີ້,ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນລູກຫລານຂອງ
ພຣະອົງບໍ?
13ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສາດສະດາທຸກຄົນບໍ່

ໄດ້ເປີດປາກທ�ນາຍບ,ໍຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນ
ການລ່ວງລະເມີດ,ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງ
ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດທັງໝົດນັບຕັ້ງແຕ່
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກ?ຂາ້ພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານວ່າພວກເພິ່ນແມ່ນລູກ
ຫລານຂອງພຣະອົງ.
14ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ ຄື  ຜູ້ ປະກາດ

ຄວາມສະຫງບົສກຸແລະນ�ເອົາຂາ່ວປະ
ເສີດຂອງຄວາມດີມາ,ຜູ້ປະກາດຄວາມ
ລອດ;ແລະກ່າວກັບສີໂອນວ່າ:ພຣະ
ເຈົ້າຊງົປົກຄອງ!
15ແລະໂອ້ຕີນຂອງພວກເພິ່ນທີ່ຢູ່

ເທງິພນູັ້ນງາມພຽງໃດ!
16ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຕີນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່

ເທິງພູຊຶ່ງປະກາດຄວາມສັນຕິສຸກນັ້ນ
ງາມພຽງໃດ!
17ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຕີນຂອງຜູ້ ຢູ່

ເທງິພູຊຶ່ງປະກາດຄວາມສັນຕິສຸກຕັ້ງແຕ່
ເວລານັ້ນມາງາມພຽງໃດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້ແລະຕະຫລອດໄປ!
18ແລະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າ,ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໝົດ,ເພາະວ່າ
ໂອ້ພຣະບາດຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ເທິງພູທີ່ນ�ເອົາ
ຂາ່ວປະເສີດມານັ້ນງາມພຽງໃດ,ນັ້ນຄືຜູ້
ກໍ່ຕັ້ງຄວາມສັນຕິສຸກ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມ່ນ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ,ຜູ້ໄດ້ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຜູ້ປະທານ
ຄວາມລອດໃຫ້ແກ່ຜູຄົ້ນຂອງພຣະອົງ;
19ເພາະວ່າຖ້າຫາກບໍ່ມີການໄຖ່ທີ່

ພຣະອົງເຮັດເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຊຶ່ງ
ຖືກຕຽມໄວ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກ
ຖານຂອງໂລກນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າຫາກບໍ່ມີການໄຖ່ນີ້
ແລ້ວ,ມະນດຸທງັໝດົຕ້ອງຕາຍ.
20ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມ

ຕາຍຈະຂາດອອກແລະພຣະບຸດຈະປົກ
ຄອງແລະມີອ�ນາດເໜືອກວ່າຄວາມ
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ຕາຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຟື້ນຄືນຊວິີດຂອງຄົນຕາຍມີຂຶ້ນ.
21ແລະການຟື້ນຄນືຊວີດິຈະເກດີຂຶ້ນ,

ແມນ່ການຟື້ນຄນືຊວີດິຄັ້ງທ�ອດິ;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ແມ່ນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່
ເປັນມາແລ້ວ,ແລະທີ່ເປັນ,ແລະທີ່ຈະ
ເປັນແມ່ນແຕ່ຈົນເຖິງການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຂອງພຣະຄຣິດ—ເພາະເຊັ່ນນີ້ພຣະອົງ
ຈະຊງົໄດ້ຮບັເອີ້ນ.
22ແລະບັດນີ້ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ

ສາດສະດາທັງໝົດ,ແລະຄົນທັງຫລາຍ
ທີ່ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງພວກເພິ່ນ,ຫລື
ຄົນທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈະອອກມາຫາການຟື້ນ
ຄືນຊວີດິຄັ້ງທ�ອິດ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ມີການຟື້ນຄືນຊວິີດຄັ້ງທ�ອດິ.
23ພວກເຂົາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃຫ້ຢູ່ກັບ

ພຣະເຈົ້າຜູ້ໄຖ່ພວກເຂົາ;ດ້ວຍວິທີນີ້
ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະມີຊີວິດນິລັນດອນໂດຍ
ພຣະຄຣິດຜູ້ເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມ
ຕາຍນັ້ນຂາດອອກ.
24ແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຄົນທີ່ມີສ່ວນໃນ

ການຟື້ນຄືນຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ;ແລະຄົນ
ພວກນີ້ຄືຄົນທີ່ຕາຍໃນຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງ
ພວກເຂົາກ່ອນພຣະຄຣິດສະເດັດມາ,
ໂດຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບປະກາດເລື່ອງ
ຄວາມລອດເລີຍ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ນ�ເອົາການກັບຄືນຂອງຄົນເຫລົ່ານີ້;
ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງມີສວ່ນໃນການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ,ຫລືມີຊີວິດນິລັນດອນ,
ໂດຍຖກືໄຖ່ໂດຍພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
25ແລະເດັກນ້ອຍໆກໍມີຊີວິດນິລັນ

ດອນຄືກນັ.

26ແຕ່ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ແລະຈົ່ງ ຢ້ານກົວ
ແລະຕົວສັ່ນຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ;
ເພາະພວກທ່ານຄວນຈະສັ່ນສະທ້ານ;
ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ໄຖ່ຜູ້ໃດ
ທີ່ ທໍລະຍົດຕໍ່ ພຣະອົງແລະຕາຍໄປ
ໃນບາບຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຖິງແມ່ນຄົນທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ຕາຍໄປໃນ
ບາບຂອງພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ໂລກໄດ້
ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາ,ທີ່ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໂດຍ
ເຈດຕະນາ,ໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວແຕ່ບໍ່ຮັກສາມັນ;ຄົນ
ເຫລົ່ານີ້ຄືພວກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນໃນການຟື້ນ
ຄືນຊວີດິຄັ້ງທ�ອິດ.
27ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານບໍ່ຄວນຕົວສັ່ນ

ບໍ?ເພາະວາ່ຄວາມລອດຈະບໍ່ມາເຖິງຄົນ
ເຊັ່ນນັ້ນ;ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່
ໄຖ່ຄົນເຊັ່ນນັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະໄຖ່ຄົນເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໄດ້;ເພາະວ່າ
ພຣະອົງປະຕິເສດພຣະອົງເອງບໍ່ໄດ້;
ເພາະພຣະອົງປະຕິເສດຄວາມຍຸດຕິທ�
ບໍ່ໄດ້ເມື່ອມີການຮຽກຮອ້ງ.
28ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າເວລາຈະມາເຖິງທີ່ຄວາມລອດ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຖືກປ່າວປະກາດ
ແກ່ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກ
ພາສາ,ແລະທກຸຜູ້ຄົນທງັປວງ.
29ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າ,ຄົນຍາມຂອງພຣະອົງຈະຮອ້ງດ້ວຍ
ສຽງດັງຂອງພວກເຂາົ;ພວກເຂົາຈະຮອ້ງ
ເພງເປັນສຽງດຽວກັນ;ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາຈະເຫັນດ້ວຍຕາເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະນ�ເອາົສີໂອນຄືນມາ.
30ຈົ່ງເປັ່ງສຽງປິຕິຍິນດີ,ຮ້ອງເພງນ�
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ກັນ,ກຸງເຢຣູຊາເລັມເອີຍເຈົ້າຜູ້ທີ່ເປັນ
ເມືອງຮົກຮ້າງ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ອອຍໃຈຜູ້ ຄົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມແລວ້.
31ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາງແຂນອັນ

ສັກສິດຂອງພຣະອົງຕໍ່ສາຍຕາຂອງທຸກ
ປະຊາຊາດ;ແລະທຸກໆຊົນຊາດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະເຫັນຄວາມລອດຈາກ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ.

ບົດທີ16

ພຣະເຈົ້າໄຖ່ມະນຸດຈາກສະພາບອັນ
ຫລງົທາງແລະຕົກຕ�ຂອງພວກເຂົາ—
ຜູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກາມມະລົມຈະເປັນຢູ່
ຄືກັບວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການໄຖ່—ພຣະຄຣິດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດທີ່ເປັນນິດ
ຫລືຄວາມອັບປະໂຫຍດອັນບໍ່ມີວັນສິ້ນ
ສຸດ.ປະມານ148ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືເມື່ອອະບີນາໄດເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເດ່ມືອອກໄປແລະກ່າວ
ວ່າ:ເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອຄົນທັງຫລາຍ
ຈະເຫັນຄວາມລອດຈາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ເມື່ອທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,
ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງຈະ
ເຫັນພ້ອມກັນ,ແລະຈະຮັບສາລະພາບ
ຕໍ່ ພຣະພັກ ຂອງພຣະເຈົ້າ ວ່າ ການ
ພິພາກສາຂອງພຣະອົງນັ້ນຍດຸຕິທ�.
2ແລະເມື່ອນັ້ນຄົນຊົ່ວຈະຖືກຂັບໄລ່

ອອກໄປ,ແລະພວກເຂົາຈະມີເຫດໃຫ້
ຮ້ອງຄາງຂຶ້ນ,ແລະຮ້ອງໄຫ້,ແລະຈົ່ມ
ວ່າ,ແລະກັດແຂ້ວຄ້ຽວຟນັ;ແລະນີ້ເປັນ

ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງສຸລະສຽງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄຖ່ພວກເຂົາ.
3ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນມີກາມ

ມະລົມແລະຕ�ຊ້າ,ແລະມານມີອ�
ນາດເໜືອພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ງູເຖົ້າ
ໂຕນັ້ນໄດ້ຫລອກລວງບິດາມານດາຜູ້ທ�
ອິດຂອງພວກເຮົາ,ຊຶ່ງເປັນມາຂອງສາ
ເຫດຂອງການຕົກຂອງພວກເພິ່ນ;ຈຶ່ງ
ເປັນສາເຫດໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງປວງກັບ
ມາມີກາມມະລົມ,ຕັນຫາ,ໜ້າມືດ,ຕ�
ຊ້າ,ຮູ້ຈັກຄວາມຊົ່ວຈາກຄວາມດີ,ຍອມ
ຕົນຂຶ້ນກບັມານ.
4ມະນຸດຊາດທັງປວງຈຶ່ງຫລົງທາງ

ໄປແນວນັ້ນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ຈະຫລົງທາງຢູ່ຢ່າງບໍ່ມີວັນສຸດຖ້າຫາກ
ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້
ພົ້ນຈາກສະພາບອັນຫລົງທາງແລະຕົກ
ຕ�ຂອງພວກເຂົາ.
5ແຕ່ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າຜູ້ໃດທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນ

ສະພາບແຫ່ງກາມມະລົມຂອງຕົນເອງ,
ແລະດ�ເນີນຕໍ່ໄປໃນທາງຂອງບາບ
ແລະການທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ນັ້ນຈະ
ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບຕົກຕ�ຂອງຕນົແລະ
ມານມີອ�ນາດທັງໝົດເໜືອເຂົາ.ດັ່ງນັ້ນ
ເຂົາຈຶ່ງເປັນຄືກັນກັບບໍ່ມີການໄຖ່ເລີຍ,
ເປັນສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະມານກໍ
ເປນັສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າຄືກັນ.
6ແລະບັດນີ້ຖ້າຫາກພຣະຄຣິດບໍ່ສະ

ເດັດມາຍັງແຜ່ນດິນໂລກ,ກ່າວເຖິງສິ່ງ
ທີ່ຈະມາເຖິງເໝືອນດັ່ງມັນມາເຖິງແລ້ວ,
ການໄຖ່ກໍຈະມີຂຶ້ນບໍ່ໄດ້.
7ແລະຖ້າຫາກພຣະຄຣິດບໍ່ລຸກຂຶ້ນ
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ຈາກຄວາມຕາຍ,ຫລືວ່າເຮດັໃຫ້ສາຍຮດັ
ແຫງ່ຄວາມຕາຍຂາດອອກເພື່ອໃຫ້ຫລມຸ
ຝັງສົບບໍ່ມີໄຊຊະນະ,ແລະເພື່ອຄວາມ
ຕາຍຈະບໍ່ມີຄວາມເຈັບປວດ,ແລ້ວຈະບໍ່
ມີການຟື້ນຄືນຊວິີດເລີຍ.
8ແຕ່ມັນມີການຟື້ນຄືນຊີວິດ,ດັ່ງນັ້ນ

ຫລຸມຝັງສົບຈຶ່ງບໍ່ ມີ ໄຊຊະນະ,ແລະ
ຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງຄວາມຕາຍຈະຖືກ
ກືນເຂົ້າໄປໃນພຣະຄຣດິ.
9ພຣະອົງເປັນແສງສະຫວ່າງແລະ

ຊີວິດຂອງໂລກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນແສງ
ສະຫວ່າງອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ,ຊຶ່ງຈະບໍ່
ມີຄວາມມືດເລີຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນ
ຊີວິດອັນບໍ່ ມີ ບ່ອນສິ້ນສຸດຊຶ່ງຈະບໍ່ ມີ
ຄວາມຕາຍເລີຍ.
10ເຖິງແມ່ນວ່າຮາ່ງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ

ນີ້ຈະຖືກສວມໃສ່ຄວາມເປັນອະມະຕະ,
ແລະຄວາມເນົ່າເປື່ອຍຈະສວມໃສ່
ຄວາມບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ,ແລະຈະຖືກນ�ໄປ
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິພາກສາຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອຮັບການຕັດສິນຈາກພຣະອົງ
ຕາມການກະທ�ຂອງພວກເຂົາບໍ່ວ່າ
ການກະທ�ນັ້ນດີຫລືຊົ່ວ—
11ຖ້າຫາກມັນດີ,ກໍໄປເຖິງການຟື້ນ

ຄືນຊວີດິແລະມີຄວາມຜາສຸກອນັບໍ່ມີວນັ
ສິ້ນສຸດ;ແລະຖ້າຫາກມັນຊົ່ວ,ກໍໄປເຖິງ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດສູ່ຄວາມອັບປະໂຫຍດ
ອັນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ,ໂດຍຖືກສົ່ງໄປໃຫ້
ມານຜູ້ທີ່ພວກເຂົາຂຶ້ນກັບມັນ,ຊຶ່ງແມ່ນ
ຄວາມອັບປະໂຫຍດ—
12ໂດຍໄປຕາມຄວາມປະສົງອັນເຕັມ

ໄປດ້ວຍກາມມະລົມແລະຄວາມປາ
ຖະໜາຂອງພວກເຂົາເອງໂດຍບໍ່ເຄີຍ

ເອີ້ນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທັງໆທີ່ແຂນແຫງ່
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງເດ່ອອກມາ
ຫາພວກເຂົາ;ຊຶ່ງເປັນແຂນແຫ່ງຄວາມ
ເມດຕາຂອງພຣະອົງເດ່ອອກມາຫາພວກ
ເຂົາແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາບໍ່ຮັບເອົາ;
ພວກເຂົາຖືກເຕືອນເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂາົແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ປະຖິ້ມມນັ
ເລີຍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະບັນຊາ
ໃຫ້ກບັໃຈແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກບັໃຈເລຍີ.
13ແລະບັດນີ້,ພວກທາ່ນຈະບໍ່ສັ່ນສະ

ທ້ານແລະກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກ
ທ່ານບໍ,ແລະຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າພຽງແຕ່ໃນ
ແລະໂດຍທາງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່
ພວກທາ່ນຈະລອດໄດ້?
14ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານສັ່ງສອນ

ກົດຂອງໂມເຊແລ້ວ,ກໍຕ້ອງສັ່ງສອນ
ອີກວ່າມັນຈະເປັນເງົາຂອງສິ່ງທີ່ຈະມາ
ເຖງິ—
15ຈົ່ງສັ່ງສອນພວກເຂົາວ່າການໄຖ່

ມາເຖິງໂດຍທາງພຣະຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນພຣະບິດານິລັນດອນອົງ
ນີ້.ອາແມນ.

ບົດທີ17

ແອວມາເຊື່ອແລະຂຽນຄ�ເວົ້າຂອງ
ອະບີນາໄດໄວ້—ອະບີນາໄດຕາຍຢ່າງ
ທໍລະມານຢູ່ໃນກອງໄຟ—ເພິ່ນທ�ນາຍ
ເຖິງເຊື້ອໂລກແລະຄວາມຕາຍໃນ
ຂະນະທີ່ ເພິ່ນຖືກເຜົາຢູ່ ໃນກອງໄຟ.
ປະມານ148ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ເມື່ອອະບີນາໄດກາ່ວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຈບົ
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ແລ້ວ,ກະສັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກປະໂລຫິດ
ເອາົເພິ່ນໄປແລະໃຫ້ຂາ້ເພິ່ນຖິ້ມເສຍ.
2ແຕ່ມີ ຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາພວກປະ

ໂລຫດິນັ້ນຊື່ວ່າແອວມາ,ລາວເປນັຜູ້ສືບ
ຕະກຸນຂອງນີໄຟຄືກັນ.ແລະລາວເປັນ
ຄົນໜຸ່ມແໜ້ນ,ແລະລາວເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງອະບີນາໄດ,ເພາະລາວຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງອະບີນາໄດໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນ;ສະນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງວິງວອນກະສັດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະສັດ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອະບີນາໄດ,ແຕ່ໃຫ້ປ່ອຍ
ເພິ່ນໄປໂດຍດ.ີ
3ແຕ່ກະສັດໄດ້ຄຽດແຄ້ນຫລາຍຂຶ້ນ

ແລະສັ່ງໃຫ້ຂບັໄລ່ແອວມາອອກໄປຈາກ
ບັນດາພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ສົ່ງຂ້າໃຊ້ໃຫ້
ຕິດຕາມໄປເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າລາວເສຍ.
4ແຕ່ລາວໄດ້ໜີໄປກ່ອນແລະລີ້ຊ່ອນ

ຕົວຢູ່ຈນົພວກເຂາົຫາບໍ່ເຫນັ.ແລະໂດຍ
ທີ່ລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ຫລາຍມື້ລາວໄດ້ຂຽນ
ຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງອະບີນາໄດເວົ້າໄວ້ທັງໝດົ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສດັໃຫ້ທະຫານຍາມຂອງຕນົລ້ອມອະ
ບີນາໄດໄວ້ແລະຈັບເພິ່ນ;ແລະພວກ
ເຂາົມັດເພິ່ນແລະເອົາເພິ່ນເຂົ້າຄຸກ.
6ແລະສາມມື້ຕໍ່ມາ,ກະສັດໄດ້ປຶກສາ

ກັບພວກປະໂລຫິດຂອງຕົນ,ແລ້ວເພິ່ນ
ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ເອາົເພິ່ນມາຢູ່ຕໍ່ໜາ້ເພິ່ນອີກ.
7ແລະເພິ່ນກ່າວກັບເພິ່ນວາ່:ອະບີນາ

ໄດ,ພວກເຮົາພົບຂໍ້ກ່າວຫາເຈົ້າແລ້ວ,
ແລະເຈົ້າສົມຄວນທີ່ຈະຕາຍ.
8ເພາະເຈົ້າເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າພຣະ

ອົງເອງຈະສະເດັດລົງມາໃນບັນດາລູກ
ຫລານມະນຸດ;ແລະບັດນີ້,ເພາະເຫດ

ນີ້ເຈົ້າຈະຕ້ອງຕາຍເວັ້ນເສຍແຕ່ເຈົ້າຈະ
ຖອນຄ�ເວົ້າທັງໝົດຊຶ່ງເຈົ້າເວົ້າບໍ່ດີກ່ຽວ
ກັບພວກເຮາົແລະຜູ້ຄນົຂອງເຮາົ.
9ບັດນີ້ອະບີນາໄດກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:

ຂ້ານ້ອຍກ່າວກັບທ່ານວ່າ,ຂ້ານ້ອຍຈະ
ບໍ່ຖອນຄ�ເວົ້າຊຶ່ງຂ້ານ້ອຍໄດ້ເວົ້າກັບ
ທ່ານກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພາະມັນ
ເປັນຄວາມຈິງ;ແລະເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮູ້
ເຖິງຄວາມແນ່ນອນຂອງມນັຂາ້ນ້ອຍຈຶ່ງ
ຍອມຕວົໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງທ່ານ.
10ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້ານ້ອຍຈະ

ຍອມເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງສິ້ນລົມຫັນໃຈ,
ແລະຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ຖອນຄ�ເວົ້າຂອງ
ຂ້ານ້ອຍ,ແລະມັນຈະຢືນເປັນປະຈັກ
ພະຍານກ່າວໂທດທ່ານ.ແລະຖ້າຫາກ
ທ່ານສັ່ງປະຫານຂ້ານ້ອຍທ່ານກໍເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງເສຍຊີວິດ,ແລະການ
ກະທ�ເຊັ່ນນີ້ຈະຢືນເປັນປະຈັກພະຍານ
ກ່າວໂທດທ່ານໃນວນັສດຸທາ້ຍນ�ອກີ.
11ແລະບັດນີ້ກະສັດໂນອາເກືອບຈະ

ປ່ອຍຕົວເພິ່ນໄປເພາະເພິ່ນຢ້ານກົວຄ�
ເວົ້າຂອງເພິ່ນ;ເພາະເພິ່ນຢ້ານວ່າການ
ພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຈະເກີດກັບ
ເພິ່ນ.
12ແຕ່ພວກປະໂລຫິດເປັ່ງສຽງກ່າວ

ໂທດເພິ່ນ,ແລະເລີ່ມກ່າວຫາເພິ່ນ,ມີ
ຄ�ວ່າ:ມັນສົບປະໝາດກະສັດ.ດັ່ງນັ້ນ
ກະສັດຈຶ່ງຖືກຍຸຍົງໃຫ້ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນຈຶ່ງປ່ອຍເພິ່ນໃຫ້ຖືກ
ປະຫານຊວີດິ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຈັບເພິ່ນໄປ,ແລ້ວມັດເພິ່ນ
ແລະໂບຍຕີຮ່າງກາຍຂອງເພິ່ນດ້ວຍ
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ຫວາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນໃຫ້ເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ.
14ແລະບັດນີ້ເມື່ອແປວໄຟເລີ່ມຈະ

ໄຫມ້ເພິ່ນ,ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງໃສ່ພວກເຂົາ,ມີ
ຄວາມວ່າ:
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານກະທ�

ກັບຂ້າພະເຈົ້າ ສັນໃດ,  ມັນ ກໍ ຈະ
ເ ກີດກັບພວກທ່ານສັນນັ້ນ  ຄື ລູກ
ຫລານຂອງພວກທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມທຸກ
ເວດທະນາເຖິງແມ່ນດ້ວຍຄວາມເຈັບ
ປວດຂອງຄວາມຕາຍດ້ວຍໄຟ;ແລະນີ້
ເປັນເພາະພວກເຂົາເຊື່ອໃນການຊ່ອຍ
ໃຫ້ລອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
16ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກທ່ານຈະທຸກທໍລະມານດ້ວຍເຊື້ອ
ໂລກນາໆປະການເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກທ່ານ.
17ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກທ່ານຈະ

ຖືກລົງໂທດຮອບດ້ານແລະຖືກຂັບໄລ່
ຕ້ອນໄປແລະກະຈັດກະຈາຍໄປທາງ
ນັ້ນທາງນີ້,ຈະເປນັເໝືອນດັ່ງຝູງແກະປາ່
ທີ່ຖືກສັດປ່າຂບັໄລ່ປອງຮາ້ຍ.
18ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກທ່ານຈະຖືກ

ລ່າ,ແລະພວກທ່ານຈະຖືກຈັບໄປໂດຍ
ມືສັດຕູຂອງພວກທ່ານ,ແລະເມື່ອນັ້ນ
ພວກທ່ານຈະຮັບທຸກເວດທະນາດ້ວຍ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງຄວາມຕາຍດ້ວຍ
ໄຟດັ່ງ ທີ່ ຂ້າ ພະເຈົ້າ ຮັບທຸກຢູ່ ໃນຂະ
ນະນີ້.
19ພຣະເຈົ້າຈະແກ້ແຄ້ນຄົນທີ່ທ�ລາຍ

ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງດັ່ງນັ້ນ.ໂອ້ຂ້າແດ່

ພຣະອົງເຈົ້າ,ຂໍຈົ່ງຮັບເອົາຈິດວິນຍານ
ຂອງຂາ້ນ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ.
20ແລະບັດນີ້ເມື່ອອະບີນາໄດກ່າວ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍລົ້ມລົງຮັບຄວາມ
ຕາຍດ້ວຍໄຟ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນຖືກ
ປະຫານເພາະເພິ່ນບໍ່ຍອມປະຕິເສດ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍໄດ້ຜະ
ນຶກຄວາມຈິງຂອງຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນດ້ວຍ
ຄວາມຕາຍ.

ບົດທີ18

ແອວມາສັ່ງສອນຢ່າງງຽບໆ—ເພິ່ນໄດ້
ຕັ້ງພັນທະສັນຍາຂອງການບັບຕິສະມາ
ແລະບັບຕິສະມາໃນນ�ມໍມອນ—ເພິ່ນໄດ້
ສ້າງຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ
ແລະແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດ—ພວກເຂົາທ�
ງານລຽ້ງຕົວເອງແລະສອນຜູ້ຄນົ—ແອວ
ມາກັບຜູຄົ້ນຂອງເພິ່ນຫລົບໜີຈາກກະສັດ
ໂນອາເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
ປະມານ147–145ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ແອວມາ,ໄດ້ຫລົບໜີຈາກພວກຄົນໃຊ້
ຂອງກະສັດໂນອາ,ໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນຢ່າງງຽບໆ,
ແລະເລີ່ມສອນຄ�ຂອງອະບີນາໄດ—
2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາ

ເຖິງ,ແລະກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຂອງຄົນຕາຍນ�ອີກ,ແລະການໄຖ່ຜູ້
ຄົນ,ຊຶ່ງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍ
ອ�ນາດ,ແລະຄວາມທຸກເວດທະນາ,
ແລະໂດຍການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະ

ໂມໄຊຢາ17:14–18:2241
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ຄຣິດ,ແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດແລະ
ການສະເດັດຂຶ້ນໄປສະຫວັນຂອງພຣະ
ອົງ.
3ແລະເພິ່ນໄດ້ສອນຄົນເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍທີ່ຍອມຟັງຄ�ເວົ້າຂອງ
ເພິ່ນ.ແລະເພິ່ນໄດ້ສອນພວກເຂົາຢ່າງ
ງຽບໆເພື່ອກະສັດຈະບໍ່ຮູ້ເຖິງເລື່ອງນີ້.
ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງ
ເພິ່ນ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ

ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍທີ່ເຊື່ອເພິ່ນໄດ້ອອກໄປ
ຫາບ່ອນໜຶ່ງຊຶ່ງເອີ້ນວ່າມໍ ມອນ,ຊຶ່ງ
ກະສັດໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້,ໂດຍທີ່ຢູ່ຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນມັນຈຶ່ງມີສັດປ່າຢູ່ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍບາງເວລາຫລືຕາມລະດູ
ການ.
5ບັດນີ້,ທີ່ມໍມອນນັ້ນມີອ່າງນ�ບໍລິສຸດ

ຢູ່ແຫງ່ໜຶ່ງ,ແລະແອວມາໄດ້ໄປຫາບອ່ນ
ນັ້ນ,ມັນມີສຸມໄມ້ນ້ອຍທີ່ໜາແໜ້ນຢູ່ໃກ້
ນ�,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນເວລາກາງ
ເວັນໃຫ້ພົ້ນຈາກການຄົ້ນຫາຂອງກະສດັ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ

ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ເຊື່ອເພິ່ນໄດ້
ໄປບ່ອນນັ້ນເພື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລງັ

ຈາກຫລາຍມື້ມັນມີຄົນເປັນຈ�ນວນບໍ່
ນ້ອຍໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ມໍມອນເພື່ອຟັງ
ຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນ
ທັງໝົດທີ່ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນກໍໄດ້
ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຟງັເພິ່ນ.ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ສັ່ງສອນພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ສັ່ງສອນ
ເຖິງການກັບໃຈ,ແລະການໄຖ່,ແລະ
ການມີສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

8ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ
ໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືນ�
ມໍມອນ(ເພາະເອີ້ນຊື່ມັນແບບນັ້ນ)ແລະ
ບັດນີ້,ຍ້ອນວ່າພວກທ່ານປາຖະໜາຈະ
ເຂົ້າມາຫາຝູງຊນົຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະມີ
ຊື່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແລະເຕັມໃຈ
ຈະແບກຫາບພາລະຂອງກັນແລະກັນ,
ເພື່ອຈະໄດ້ແບ່ງເບົາ;
9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະເປັນ

ທຸກກັບຄົນທີ່ເປັນທຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈະ
ປອບໃຈຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອບ
ໃຈ,ແລະຈະຢືນເປັນພະຍານຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃນທຸກເວລາແລະໃນທຸກສິ່ງ,ແລະ
ໃນທກຸບອ່ນທີ່ພວກທ່ານຢູ່,ເຖິງແມນ່ຈນົ
ເຖິງຄວາມຕາຍ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະຖືກ
ໄຖ່ໂດຍພຣະເຈົ້າ,ແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່
ກັບບັນດາຜູ້ຄົນຂອງການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຄັ້ງທ�ອິດ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະມີຊີວິດ
ນິລນັດອນ—
10ບດັນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທາ່ນ

ວ່າ,ຖ້າຫາກສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງໃຈຂອງພວກທ່ານແລວ້,ພວກທາ່ນ
ມີຫຍັງແດ່ຂັດຂ້ອງທີ່ຈະຮັບບັບຕິສະມາ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອ
ຈະເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະອົງ,ວ່າພວກ
ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບ
ພຣະອົງ,ວ່າພວກທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະ
ອົງແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງ,ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ທຸ້ມເທພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງພວກທ່ານ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ?
11ແລະ ບັດນີ້ ເມື່ອ ຜູ້ ຄົນ ໄດ້ ຍິນ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ພວກເຂົາຕົບມືດ້ວຍ
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ຄວາມສຸກແລະຮ້ອງອອກມາວ່າ:ນີ້ຄື
ຄວາມປາຖະໜາຂອງໃຈຂອງພວກເຮາົ.
12ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືແອວມາໄດ້ພາເຮລາມ,ຊຶ່ງເປັນຄົນ
ໜຶ່ງໃນກຸ່ມທ�ອິດ,ແລະອອກໄປຢືນຢູ່
ໃນນ�,ແລະຮ້ອງວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໂປດທຸມ້ເທພຣະວນິຍານຂອງ
ພຣະອົງລົງມາເທິງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອງົ
ດ້ວຍເທີ້ນ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້ກະທ�ການນີ້
ດ້ວຍໃຈອັນບໍລິສດຸ.
13ແລະເມື່ອເພິ່ນກາ່ວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,

ພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາ
ສະຖິດຢູ່ກັບເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວວາ່:
ເຮລາມ,ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ບບັຕິສະມາທາ່ນ
ໂດຍສິດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊງົລິດ
ອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່,ຊຶ່ງເປັນປະຈກັພະຍານ
ວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາທີ່ຈະ
ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຈົນກວ່າທ່ານຈະຕາຍ
ທາງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ;ແລະຂໍໃຫ້
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫລັ່ງ
ລົງມາເທິງທ່ານ;ແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງ
ປະທານຊີວິດນິລັນດອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ໂດຍການໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດ,ຜູ້ທີ່ພຣະ
ອົງຕຽມໄວ້ຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງ
ແຜ່ນດນິໂລກດ້ວຍເທີ້ນ.
14 ແລະຫລັງ ຈາກແອວມາກ່າວ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ທັງແອວມາແລະເຮ
ລາມກໍຝັງຕົວຢູ່ໃນນ�;ແລະທັງສອງ
ລຸກຂຶ້ນແລະອອກມາຈາກນ�ດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ນຊົມ,ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານ.
15ແລະແອວມາໄດ້ພາຄົນໜຶ່ງອອກ

ໄປໃນນ�ອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ,ແລະໃຫ້

ບັບຕິສະມາເຂົາຕາມແບບຢ່າງເໝືອນ
ຄັ້ງທ�ອດິ,ພຽງແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຝັງຕົວຂອງ
ເພິ່ນໃນນ�ອກີ.
16ແລະຕາມວິທີນີ້ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິ

ສະມາແກ່ທຸກຄົນທີ່ອອກໄປຍັງບ່ອນມໍ
ມອນ;ແລະພວກເຂົາມີຈ�ນວນຢູ່ສອງ
ຮອ້ຍສີ່ຄົນ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນນ�ມໍມອນ,ແລະ
ເຕມັໄປດ້ວຍພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົ້າ.
17ແລະພວກເຂົາຖືກເອີ້ນວາ່ສາດສະ

ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຫລືສາດສະໜາ
ຈກັຂອງພຣະຄຣດິ,ຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນມາ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍອ�ນາດ
ແລະສິດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກ
ຮວມເຂົ້າໃນສາດສະໜາຈກັຂອງພຣະອົງ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາ,ໂດຍໄດ້ຮັບສິດອ�ນາດຈາກ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດ;ເຖິງ
ແມ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດຄົນໜຶ່ງຕໍ່ທຸກ
ຈ�ນວນຫ້າສິບຄົນຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ສັ່ງສອນພວກເຂົາແລະເພື່ອສອນຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນເຖິງສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
19ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາວ່າບໍ່

ໃຫ້ສອນສິ່ງອື່ນນອກຈາກເປັນສິ່ງທີ່ເພິ່ນ
ສອນໄວ້,ແລະໄດ້ເວົ້າຈາກປາກຂອງ
ສາດສະດາຜູ້ບໍລສຸິດ.
20ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາ

ວ່າບໍ່ໃຫ້ສັ່ງສອນສິ່ງອື່ນນອກຈາກຈະ
ເປັນເລື່ອງຂອງການກັບໃຈແລະມີ
ສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຜູ້ໄດ້ໄຖ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອງົ.

ໂມໄຊຢາ18:12–20243
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21ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາວ່າບໍ່
ຄວນມີການຂັດແຍ້ງກັນແຕ່ໃຫ້ຄວນມຸ້ງ
ຫາດ້ວຍຕາດຽວກັນໂດຍມີສັດທາແລະ
ບັບຕິສະມາດຽວ,ໂດຍໃຫ້ໃຈຂອງພວກ
ເຂົາຜູກພັນກັນໄວ້ໃນຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງ
ອັນດຽວແລະໃນຄວາມຮກັທີ່ມີຕໍ່ກັນ.
22ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາໃຫ້

ສັ່ງສອນເຊັ່ນນັ້ນ.ແລະໂດຍວທີິນັ້ນພວກ
ເຂາົຈຶ່ງຈະກາຍເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.
23ແລະເພິ່ນໄດ້ ສັ່ງ ພວກເຂົາວ່າ

ພວກເຂົາຄວນຖືວັນຊະບາໂຕ,ແລະ
ຮັກສາມັນໃຫ້ສັກສິດ,ແລະທຸກໆມື້
ພວກເຂົາຄວນຖະຫວາຍຄວາມຂອບ
ຄຸນແດ່ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
24ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາອີກວ່າ

ປະໂລຫິດຜູ້ທີ່ເພິ່ນແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ຄວນທ�
ງານລຽ້ງຕວົເອງດວ້ຍມືຂອງຕົນ.
25ແລະທຸກອາທິດມີມື້ໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງໄວ້

ເພື່ອພວກເຂົາຈະມາຮ່ວມກັນເພື່ອສອນ
ຜູ້ຄົນ,ແລະເພື່ອນະມັດສະການພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໃຫ້ມາຊມຸນຸມກນັເລື້ອຍໆເທົ່າທີ່ຈະ
ເຮດັໄດ.້
26ແລະປະໂລຫິດຈະບໍ່ອາໄສຜູ້ຄົນ

ໃຫ້ມາຄ�ຈູນຕົນ;ແຕ່ດ້ວຍການທ�ງານ
ຂອງພວກເຂາົ,ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮບັພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ໝັ້ນຄົງຂຶ້ນໃນພຣະວິນຍານ,ໂດຍ
ມີຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອວ່າພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ສອນດ້ວຍອ�ນາດແລະ
ສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ.
27ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງແອວມາສັ່ງ

ວ່າຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກຄວນໃຫ້
ເຂົ້າຂອງຂອງຕົນຕາມທີ່ເຂົາມີ;ຖ້າຫາກ
ເຂົາມີຫລາຍກໍຄວນໃຫ້ຫລາຍ;ແລະ
ສ�ລັບຜູ້ ທີ່ ມີ ໜ້ອຍກໍ ຄວນໃຫ້ ໜ້ອຍ;
ແລະສ�ລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວນເອົາໃຫ້ເຂົາ.
28ແລະໂດຍວິທີນີ້ເຂົາຄວນໃຫ້ເຂົ້າ

ຂອງຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ແລະດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະກັບປະໂລຫິດເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂັດ
ສົນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສ�ລັບທຸກຄົນທີ່ຂັດ
ສົນ,ແລະເປອືຍເປົ່າ.
29ແລະຕາມນີ້ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກ

ເຂົາໂດຍໄດ້ຮັບບັນຊາຈາກພຣະເຈົ້າ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນໄປຢ່າງພາກພູມ
ໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍແຈກ
ຢາຍໃຫ້ກັນຕາມຄວາມຈ�ເປັນແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາທາງໂລກແລະ
ທາງວນິຍານ.
30ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືທັງໝົດນີ້ໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນມໍມອນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຢູ່ຂ້າງນ�ມໍມອນໃນປ່າທີ່ຢູ່ໃກ້
ນ�ມໍມອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບ່ອນມໍມອນ,
ນ�ມໍມອນ,ປ່າມໍມອນນັ້ນສວຍງາມພຽງ
ໃດໃນສາຍຕາຂອງພວກເຂົາຜູ້ມາຫາ
ຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ;
ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາເປັນສຸກພຽງ
ໃດ,ເພາະພວກເຂົາຈະຮ້ອງເພງສັນລະ
ເສນີພຣະອົງຕະຫລອດໄປ.
31ແລະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນໄປທີ່ຊາຍ

ແດນຂອງແຜ່ນດິນເພື່ອກະສັດຈະບໍ່ໄດ້
ຮູ້ເລື່ອງຂອງພວກເຂົາ.
32ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອກະສັດຮູ້ວາ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ
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ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງຄົນໃຊ້ຂອງ
ເພິ່ນອອກໄປຕິດຕາມເບິ່ງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
ສະນັ້ນໃນມື້ ທີ່ ພວກເຂົາກ�ລັງຮ່ວມ
ຊຸມນຸມກັນເພື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າຢູ່ນັ້ນມນັຈຶ່ງລ່ວງຮູ້ເຖງິກະສັດ.
33ແລະບັດນີ້ກະສັດເວົ້າວ່າແອວ

ມາກ�ລັງຍຸຍົງຜູ້ຄົນໃຫ້ກະບົດຕໍ່ເພິ່ນ;
ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງກອງທັບຂອງເພິ່ນໃຫ້
ໄປທ�ລາຍພວກນັ້ນເສຍ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາແລະຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບການເຕືອນເຖິງການມາຂອງ
ກອງທັບຂອງກະສັດ;ສະນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງເອົາຜ້າເຕັ້ນແລະພາຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
35ແລະພວກເຂົາມີຈ�ນວນຢູ່ສີ່ຮ້ອຍ

ຫາ້ສບິຄົນ.

ບົດທີ19

ກີ ເດໂອນພະຍາຍາມຂ້າກະສັດໂນ
ອາ—ຊາວເລມັນມາຮກຸຮານແຜນ່ດິນ—
ກະສັດໂນອາຕາຍຢ່າງທຸກທໍລະມານ
ຍ້ອນໄຟ—ລິມໄຮປົກຄອງຢ່າງຂູດຮີດ
ພາສີອາກອນ.ປະມານ145–121ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກອງທັບຂອງກະສັດໄດ້ກັບຄືນມາຈາກ
ການຊອກຫາຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮບັຜົນ.
2ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ�ລັງກອງທັບ

ຂອງກະສັດມີໜ້ອຍດຽວໂດຍລົດຈ�

ນວນລົງ,ແລະເລີ່ມມີການແບ່ງແຍກໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນທີ່ເຫລືອຢູ.່
3ແລະຄົນສ່ວນໜ້ອຍເລີ່ມເວົ້າຄຸກ

ຄາມກະສັດ,ແລະເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງ
ໃນບັນດາພວກເຂາົ.
4ແລະບັດນີ້ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາ

ພວກເຂົາຊື່ວ່າກີເດໂອນແລະລາວ
ເປັນຄົນແຂງແຮງແລະເປັນສັດຕູຂອງ
ກະສັດ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຖອດດາບຂອງ
ລາວອອກມາ,ແລະສາບານດ້ວຍຄວາມ
ຄຽດແຄນ້ວາ່ລາວຈະຂາ້ກະສດັຖິ້ມເສຍ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືກີເດ

ໂອນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບກະສັດ;ແລະເມື່ອກະສັດ
ເຫັນວ່າກີເດໂອນມີກ�ລັງຫລາຍກວ່າ
ເພິ່ນ,ຈຶ່ງໄດ້ປບົໜີແລະຂຶ້ນໄປເທິງຫໍສູງ
ໃກ້ພຣະວຫິານ.
6ແລະກີເດໂອນໄດ້ໄລ່ຕາມກະສັດ

ໄປແລະກ�ລັງຈະຂຶ້ນຫໍສູງເພື່ອໄປຂ້າ
ກະສັດ,ແລະກະສັດໄດ້ກວາດສາຍຕາ
ໄປທາງແຜ່ນດິນເຊັມລອນ,ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງຊາວເລມນັຢູ່ໃນຊາຍ
ແດນຂອງແຜ່ນດິນຂອງຕົນແລ້ວ.
7ແລະບັດນີ້ກະສັດໄດ້ຮ້ອງອອກມາ

ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຂອງຈິດວິນຍານ
ວາ່:ກີເດໂອນ,ຈົ່ງໄວ້ຊວີດິຂອງເຮາົເຖີດ,
ເພາະວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງເຂົ້າມາແລະ
ພວກເຂົາຈະທ�ລາຍພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮາົ.
8ແລະບັດນີ້ກະສັດບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງ

ຜູ້ຄົນຫລາຍກວ່າເປັນຫ່ວງນ�ຊີວິດຂອງ
ຕົນເອງເລີຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກີເດ
ໂອນກໍໄດ້ໄວ້ຊວີດິຂອງກະສັດ.

ໂມໄຊຢາ18:33–19:8245
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ໂມໄຊຢາ19:9–19 246

9ແລະກະສັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນໜີໄປ
ກ່ອນຊາວເລມັນຈະມາຮອດ,ແລະຕົວ
ເພິ່ນເອງໄດ້ອອກໄປກ່ອນແລ້ວ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານພ້ອມດ້ວຍພວກຜູ້ຍິງແລະ
ເດກັນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ໄລ່ຕາມພວກເຂົາໄປຈົນ
ທັນແລະເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ.
11ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດອອກຄ�ສັ່ງກັບຜູ້ຄົນວ່າຜູ້ຊາຍ
ທັງໝົດຄວນປະຖິ້ມເມຍຂອງພວກເຂົາ
ແລະລູກຂອງພວກເຂົາໄວ້,ແລະໜີໄປ
ກ່ອນຊາວເລມນັຈະມາຮອດ.
12ແລະບັດນີ້ມີຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ຍອມ

ປະຖິ້ມພວກເຂົາ,ແຕ່ຈະຢູ່ນ�ແລະ
ຕາຍນ�ພວກເຂົາດີກວາ່.ສ່ວນຄົນອື່ນໆ
ໄດ້ ປະຖິ້ມເມຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ລູກຂອງພວກເຂາົແລະໜີໄປ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກທີ່ຢູ່ກັບເມຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ລູກຂອງພວກເຂົາໄດ້ບອກໃຫ້ພວກລູກ
ສາວຜູ້ສວຍງາມຂອງພວກເຂົາອອກໄປ
ແລະວິງວອນຊາວເລມັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂ້າ
ພວກເຂາົ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມນັມີຄວາມເມດຕາສງົສານພວກ
ເຂົາເພາະພວກເຂົາຫລົງໄຫລກັບຄວາມ
ສວຍງາມຂອງພວກຜູ້ຍງິເຫລົ່ານັ້ນ.
15ດັ່ງນັ້ນຊາວເລມນັຈຶ່ງໄວ້ຊວີດິພວກ

ເຂົາ,ແລະຈັບເອົາພວກເຂົາໄປເປັນ
ຊະເລີຍແລະພາພວກເຂົາກັບຄືນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ,ແລະອະນຸຍາດໃຫ້

ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນໂດຍມີ
ເງື່ອນໄຂວ່າພວກເຂົາຕ້ອງມອບກະສັດ
ໂນອາໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ,
ພ້ອມທັງຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາຈົນ
ກະທັ້ງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່ຜູ້
ຄົນເປັນເຈົ້າຂອງ,ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄ�ຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເງິນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະສິ່ງທີ່ມີຄ່າທງັໝົດ,ແລະ
ພວກເຂົາຕ້ອງເສຍຊ່ອຍໃຫ້ແກ່ກະສັດ
ຂອງຊາວເລມນັແຕ່ລະປ.ີ
16ແລະບັດນີ້ໃນບັນດາພວກທີ່ຖືກເອົາ

ໄປເປັນຊະເລີຍນັ້ນມີລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ
ຂອງກະສັດໂນອາຊື່ວາ່ລິມໄຮ.
17ແລະບັດນີ້ລິມໄຮບໍ່ຢາກໃຫ້ບິດາ

ຂອງເພິ່ນຖືກທ�ລາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ເພິ່ນກໍຮູ້ເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ບິດາຕົນ,ຕົວເພິ່ນເອງເປັນຄົນຊອບທ�.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກີ ເດໂອນໄດ້ ສົ່ງ ຄົນໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເປັນການລັບເພື່ອຄົ້ນຫາ
ກະສດັໂນອາແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບເພິ່ນ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນຂອງກີ
ເດໂອນໄດ້ພົບຄົນທັງໝົດໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານຍົກເວັ້ນແຕ່ກະສັດໂນ
ອາກັບພວກປະໂລຫດິຂອງເພິ່ນເທົ່ານັ້ນ.
19ບັດນີ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ສາບານຢູ່

ໃນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ,ແລະຖ້າຫາກເມຍຂອງ
ພວກເຂົາແລະລູກຂອງພວກເຂົາຖືກຂ້າ
ຕາຍ,ແລະຄົນທີ່ຢູ່ກັບພວກເຂົາຖືກຂ້າ
ຕາຍ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມແກ້
ແຄ້ນແທນ,ແລະຕາຍກັບພວກນັ້ນສາ
ດີກວາ່.
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20ແລະກະສັດໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາບໍ່
ໃຫ້ກັບຄືນໄປ;ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ທໍລະມານແລະຂ້າກະສັດໂນອາດ້ວຍ
ໄຟ.
21ແລະພວກເຂົາກ�ລັງຈະເອົາພວກ

ປະໂລຫິດໄປຂ້ານ�ອີກ,ແຕ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ປົບໜີໄປກ່ອນ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເ ຂົາ ກ�ລັງ ຈະກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ພົບ
ກັບຄົນຂອງກີເດໂອນ.ແລະຄົນຂອງ
ກີເດໂອນໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດທີ່ ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນກັບເມຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ລູກຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພວກເຂົາຟັງ;
ແລະວ່າຊາວເລມັນອະນຸຍາດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນໂດຍເສຍ
ຊ່ອຍໃຫ້ແກ່ຊາວເລມັນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສິ່ງ
ຂອງທງັໝດົທີ່ພວກເຂົາມີ.
23ແລະພວກເຂາົໄດ້ບອກກັບຄົນຂອງ

ກີເດໂອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຂ້າກະສັດ
ແລວ້,ແລະພວກປະໂລຫິດເຫລົ່ານັ້ນໄດ້
ປົບໜີໄປໄກແລະໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງ ຈາກພວກເ ຂົາ ເ ສັດພິ ທີ ແລ້ວ ,
ພວກເຂົາກໍກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນນີ
ໄຟດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ,ເພາະວ່າເມຍ
ຂອງພວກເຂົາແລະລູກຂອງພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ຖກືຂ້າ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເລົ່າໃຫ້ກີ
ເດໂອນຟັງເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກະທ�
ກັບກະສັດ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດຂອງຊາວເລມັນໃຫ້ຄ�ສາບານ
ແກ່ພວກເຂົາວາ່ຜູຄົ້ນຂອງເພິ່ນຈະບໍ່ຂ້າ
ພວກເຂາົອີກ.
26ແລະລິມໄຮໂດຍທີ່ເປັນລູກຊາຍ

ຂອງກະສັດ,ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ມອບ
ລາຊາອານາຈັກໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ໃຫ້ຄ�ສາບານຕໍ່ກະສັດຂອງຊາວເລ
ມັນອີກວ່າຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຈະຕ້ອງເສຍ
ຊ່ອຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່
ພວກເຂົາມີ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລິມໄຮເລີ່ມສະຖາປະນາອານາຈັກແລະ
ສະຖາປະນາຄວາມສັນຕິສຸກຂຶ້ນໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນຂອງເພິ່ນ.
28ແລະກະສັດຂອງຊາວເລມນັໄດ້ຈດັ

ຍາມໄວ້ທົ່ວແຜ່ນດິນເພື່ອກັກຜູ້ຄົນຂອງ
ລິມໄຮໄວ້ໃນແຜ່ນດິນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກ
ເຂົາໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ລ້ຽງດູພວກຍາມນັ້ນດ້ວຍ
ເຄື່ອງຊອ່ຍຈາກຊາວນີໄຟ.
29ແລະບັດນີ້ກະສັດລິມໄຮໄດ້ ມີ

ຄວາມສັນຕິສຸກຢູ່ໃນລາຊາອານາຈັກ
ຂອງເພິ່ນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາສອງປີ,
ຊຶ່ງຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ບຽດບຽນແລະບໍ່
ພະຍາຍາມທ�ຮາ້ຍພວກເຂາົ.

ບົດທີ20

ພວກລູກສາວບາງຄົນຂອງຊາວເລມັນ
ຖືກລັກພາຕົວໄປໂດຍພວກປະໂລຫິດ
ຂອງກະສັດໂນອາ—ຊາວເລມັນກໍ່
ສົງຄາມກັບລິມໄຮແລະຜູ້ ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ—ກອງທັບຊາວເລມັນຖືກຕີໃຫ້

ໂມໄຊຢາ19:20–29247
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ໂມໄຊຢາ20:1–12 248

ຖອຍໄປແລະໄດ້ສະຫງົບລົງ.ປະມານ
145–123ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ມີບ່ອນໜຶ່ງໃນເຊັມລອນຊຶ່ງ
ເປັນບ່ອນພວກລູກສາວຂອງຊາວເລມັນ
ໄປລວມຕົວກັນເພື່ອຮ້ອງເພງ,ແລະ
ເຕັ້ນລ�,ແລະເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນນ�
ກັນ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມື້ໜຶ່ງພວກຜູ້ສາວຈ�ນວນໜຶ່ງໄດ້ໄປເຕົ້າ
ໂຮມເພື່ອເຕັ້ນລ�ແລະຮອ້ງເພງ.
3ແລະບັດນີ້ ພວກປະໂລຫິດຂອງ

ກະສັດໂນອາ,ໂດຍມີຄວາມລະອາຍໃຈ
ທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາເມືອງນີໄຟ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາຢ້ານວາ່ພວກເຂົາຈະຖກື
ຜູ້ຄົນຂ້າ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ກ້າກັບ
ຄືນໄປຫາເມຍຂອງຕົນແລະລູກຂອງ
ຕົນ.
4ແລະໂດຍທີ່ຢູ່ ໃນຖິ່ນແຫ້ງ ແລ້ງ

ກັນດານ,ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ເຫັນພວກລູກ
ສາວຂອງຊາວເລມັນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງລີ້
ຈອບເບິ່ງພວກນາງເຫລົ່ານັ້ນ;
5ແລະເວລາທີ່ມີນາງສາວບໍ່ຫລາຍ

ຄົນມາເຕົ້າ ໂຮມກັນເພື່ອ ເຕັ້ນລ�,
ພວກເຂົາຈຶ່ງອອກມາຈາກບ່ອນລີ້ແລະ
ຈັບເອົາພວກນາງສາວແລະພາໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ພາພວກລກູສາວຂອງ
ຊາວເລມນັຊາວສີ່ຄນົເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້
ແລ້ງກັນດານ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຊາວເລມັນຮູວ້າ່ພວກລູກສາວຂອງ
ຕົນຫາຍຕົວໄປ,ພວກເຂົາກໍເລີຍມີຄວາມ

ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ,ເພາະຄິດ
ວາ່ເປນັນ�ມືຂອງຜູຄ້ນົຂອງລມິໄຮ.
7ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງສົ່ງກອງທັບຂອງ

ຕົນອອກໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕົວກະສັດ
ເອງກໍອອກໜາ້ຜູ້ຄົນໄປ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດຂ້ຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດນິນີໄຟເພື່ອທ�ລາຍ
ຜູ້ຄນົຂອງລິມໄຮ.
8ແລະບັດນີ້ເມື່ອລິມໄຮເຫັນກອງທັບ

ຂອງຊາວເລມັນຈາກຫໍສູງ,ແລະເພິ່ນ
ເຫັນການຕຽມເຮັດເສິກທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນແລະດັກຖ້າພວກນັ້ນຢູ່
ໃນທົ່ງແລະໃນປ່າ.
9ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຊາວເລມັນມາເຖິງ,ຜູ້ຄົນຂອງລິມ
ໄຮເລີ່ມຕໍ່ສູ້ກັບພວກນັ້ນຈາກບ່ອນດັກ
ຖ້າ,ແລະເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ການສູ້ ຮົບ ເລີ່ມ ຮ້າຍແຮງໜັກຂຶ້ນ ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ກັນຄືກັບໂຕສິງ
ຕໍ່ສູ້ເພື່ອເຫຍື່ອຂອງມນັ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮເລີ່ມໄລ່ຊາວເລມັນໄປ
ທາງໜ້າຂອງພວກເຂົາ;ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮມີຈ�ນວນໜ້ອຍກວ່າ
ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຊາວເລມັນກໍຕາມ;ແຕ່ພວກ
ເຂົາກໍຕໍ່ສູ້ເພື່ອຊີວິດຂອງຕົນແລະເພື່ອ
ເມຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອລູກຂອງ
ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ຄືກັນກບັມງັກອນ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກະສັດຂອງຊາວເລ
ມນັຢູ່ໃນບັນດາຄົນທີ່ຖືກຂາ້ຕາຍ;ແຕ່ວາ່
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ເພິ່ນບໍ່ທັນຕາຍ;ພຽງແຕ່ໄດ້ຮບັບາດເຈບັ,
ແລະຖືກປະຖິ້ມຢູ່ກບັພື້ນດິນ,ສວ່ນຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນນັ້ນໄດ້ປົບໜີໄປຢ່າງວອ່ງໄວ.
13ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາກະສັດ

ມາແລະພັນບາດແຜໃຫ້,ແລະນ�ເອົາ
ຕົວເພິ່ນຂຶ້ນໄປຢູ່ຕໍ່ໜາ້ລິມໄຮ,ແລະກ່າວ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືກະສັດຂອງຊາວເລມັນ;
ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເພິ່ນຈຶ່ງລົ້ມລົງຢູ່
ໃນບັນດາຄົນທີ່ຕາຍ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຖືກ
ປະຖິ້ມໄວ້;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກຂ້ານ້ອຍ
ຈຶ່ງໄດ້ນ�ເອົາຕົວເພິ່ນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານ;
ແລະບັດນີ້ຂໍໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຂ້າເພິ່ນ
ຖິ້ມເສຍ.
14ແຕ່ລິມໄຮໄດ້ເວົ້າກັບຄົນຂອງເພິ່ນ

ວ່າ:ພວກເຈົ້າຢ່າໄດ້ຂ້າເພິ່ນເລີຍ,ແຕ່
ຈົ່ງນ�ເອົາເພິ່ນມານີ້ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ເຫັນເພິ່ນ.ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນ�
ເພິ່ນມາ.ແລະລິມໄຮໄດ້ກ່າວກັບເພິ່ນ
ວ່າ:ເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງຂຶ້ນມາກໍ່ສົງຄາມ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດຄ�ສາບານ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ທ່ານເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງ
ເຮັດຜິດຄ�ສາບານຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?
15ແລະບັດນີ້ກະສັດຂອງຊາວເລ

ມັນໄດ້ກ່າວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຜິດຄ�
ສາບານເພາະວ່າຜູ້ຄົນຂອງທ່ານໄດ້
ລັກພາພວກລູກສາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄປ;ສະນັ້ນ,ດວ້ຍຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນມາກໍ່ສົງຄາມກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງທາ່ນ.

16ແລະບັດນີ້ລິມໄຮບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້;ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງກ່າວວາ່:
ຂາ້ພະເຈົ້າຈະສອບສວນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖ້າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດ
ເລື່ອງນີ້ຈະຕ້ອງຕາຍ.ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງ
ສັ່ງໃຫ້ກວດຄົ້ນໃນບັນດາຜູຄົ້ນຂອງເພິ່ນ.
17ບັດນີ້ເມື່ອກີເດໂອນໄດ້ຍິນເລື່ອງ

ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ໂດຍທີ່ລາວເປັນທະຫານ
ຂອງກະສັດ,ລາວຈຶ່ງອອກມາແລະກ່າວ
ກັບກະສັດວ່າ:ຂ້ານ້ອຍຂໍໃຫ້ທ່ານຢຸດ
ກ່ອນ,ແລະຢ່າໄດ້ສອບສວນຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້,ແລະຢ່າໄດ້ຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງ
ຄົນພວກນີ້ເລຍີ.
18ເພາະທ່ານຈື່ຈ�ພວກປະໂລຫິດ

ຂອງບິດາຂອງທ່ານ,ຜູ້ທີ່ ຜູ້ ຄົນພວກ
ນີ້ພະຍາຍາມທ�ລາຍນັ້ນໄດ້ບໍ?ແລະ
ພວກເ ຂົາ ບໍ່ ໄ ດ້ ຢູ່ ໃນຖິ່ນ ແຫ້ງ ແລ້ງ
ກັນດານບໍ?ແລະບໍ່ແມ່ນພວກເຂົານີ້ບໍ
ທີ່ເປັນຄົນມາລັກເອົາພວກລູກສາວຂອງ
ຊາວເລມັນໄປ?
19ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ແລະຈົ່ງເລົ່າ

ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ ໃຫ້ ກະສັດຂອງຊາວ
ເລມັນຟັງ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ບອກໃຫ້
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເຊົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພວກ
ເຮົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາກ�ລັງຕຽມ
ທະຫານຢູ່ເພື່ອຈະມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາ
ອີກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາກໍມີກ�ລັງ
ພຽງໜອ້ຍດຽວ.
20 ແລະ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງພວກເ ຂົາ ຍົກ

ກອງທັບມາດ້ວຍກ�ລັງທະຫານອັນ
ຫລວງຫລາຍ;ແລະຖ້າຫາກກະສັດບໍ່
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຊົາຄຽດແຄ້ນພວກ
ເຮາົຈະຕ້ອງຕາຍ.
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21ເພາະວ່າຄ�ເວົ້າຂອງອະບີນາໄດ
ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ກັບພວກເຮົານັ້ນ
ເກີດເປັນຈິງແລ້ວ—ແລະເລື່ອງທັງໝົດ
ນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກເຮົາບໍ່ຍອມເຊື່ອ
ຟງັພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະບໍ່
ຫັນໜາ້ໜີຈາກຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກ
ເຮາົແມນ່ບໍ?
22 ແລະ ບັດນີ້ ຂໍ ໃຫ້ ພວກເຮົາ ຈົ່ ງ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະສັດເຊົາຄຽດແຄ້ນສາ,
ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມຄ�ສາບານ
ຊຶ່ງພວກເຮົາເຮັດໄວ້ກັບເພິ່ນ;ເພາະວ່າ
ພວກເຮົາຖືວ່າຢູ່ໃນຄວາມເປັນຂ້າທາດ
ຍ່ອມເປັນການດີກວ່າທີ່ຈະເສຍຊີວິດໄປ;
ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮາົຈົ່ງຢຸດການນອງເລືອດ
ນີ້ເສຍເຖດີ.
23ແລະບັດນີ້ລິມໄຮໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທັງ

ໝົດກ່ຽວກັບບິດາຂອງເພິ່ນແລະກ່ຽວ
ກັບພວກປະໂລຫິດທີ່ໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃຫ້ກະສັດຂອງ
ຊາວເລມັນຟັງ,ແລະລົງຄວາມເຫັນ
ວາ່ພວກນັ້ນໄດ້ລັກພາພວກລກູສາວຂອງ
ເຂາົເຈົ້າໄປ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໄດ້ເຊົາໃຈຮ້າຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
ໃຫ້ ພວກເຮົາ ອອກໄປພົບ ກັບຜູ້ ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີອາວຸດ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສາບານກັບພວກທ່ານດ້ວຍ
ຄ�ສາບານວ່າຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ຂ້າຜູ້ຄົນຂອງພວກທາ່ນ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມກະສັດອອກໄປ
ເພື່ອພົບກັບຊາວເລມັນໂດຍບໍ່ມີອາວຸດ.

ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ພົບກັບຊາວເລມັນ;ແລະກະສັດ
ຂອງຊາວເລມັນເອງໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຕໍ່ໜ້າ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແລະໄດ້ວິງວອນແທນ
ຜູ້ຄນົຂອງລິມໄຮ.
26ແລະເມື່ອຊາວເລມັນເຫັນວ່າຜູ້ຄົນ

ຂອງລິມໄຮບໍ່ມີອາວຸດ,ຈຶ່ງມີຄວາມເມດ
ຕາສົງສານພວກເຂົາ,ແລະເຊົາຄຽດ
ແຄ້ນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນພອ້ມດ້ວຍກະສັດຂອງຕົນດ້ວຍ
ຄວາມສັນຕິ.

ບົດທີ21

ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ຜ່າຍແພ້ແລະຖືກ
ຂ້າຕາຍໂດຍຊາວເລມັນ—ຜູ້ຄົນຂອງ
ລິມໄຮໄດ້ພົບພໍ້ອ�ໂມນແລະເຫລື້ອມ
ໃສ—ພວກເຂົາບອກອ�ໂມນກ່ຽວກັບ
ແຜ່ນຈາລຶກຊາວສີ່ແຜ່ນຂອງຊາວຢາ
ເຣດັ.ປະມານ122–121ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລິມ
ໄຮກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ເມືອງນີໄຟ,ແລະເລີ່ມຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ດ້ວຍຄວາມສັນຕິສຸກ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລາຍມື້ຕໍ່ມາຊາວເລມັນໄດ້ຖືກຍຸຍົງ
ໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຊາວນີໄຟອີກ,ແລະ
ພວກເຂົາເລີ່ມເຂົ້າມາໃນຊາຍແດນຮອບ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ.
3ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ກ້າຂ້າຊາວນີໄຟ

ຍ້ອນວ່າຄ�ສາບານຊຶ່ງກະສັດຂອງພວກ
ເຂົາເຮັດໄວ້ກັບລິມໄຮ;ແຕ່ໄດ້ຕົບໜ້າ
ພວກເຂົາ,ແລະໃຊ້ສິດອ�ນາດກບັພວກ
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ເຂົາ;ແລະເລີ່ມໃຫ້ແບກຫາບຂອງໜັກ
ເທິງຫລັງຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄລ່ພວກ
ເຂາົໄປຄືກນັກັບໂຕລໍທີ່ໂງ່ຈາ້—
4ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທັງໝົດນີ້ເປັນໄປເພື່ອ

ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ສ�
ເລັດ.
5ແລະບັດນີ້ຄວາມທກຸທລໍະມານຂອງ

ຊາວນີໄຟນີ້ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ,ແລະບໍ່ມີ
ທາງໃດເລີຍທີ່ຈະປົດປອ່ຍຕວົອອກຈາກ
ກ�ມືຂອງຊາວເລມັນໄດ້,ເພາະວ່າຊາວ
ເລມັນອ້ອມພວກເຂົາໄວ້ທກຸດ້ານ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນເລີ່ມຈົ່ມຕໍ່ກະສັດຍ້ອນວ່າຄວາມ
ທຸກທໍລະມານຂອງພວກເຂົາ;ແລະປາ
ຖະໜາຈະໄປສູ້ຮບົກັບຊາວເລມນັ.ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ ອ້ອນວອນກະສັດໂດຍ
ການຈົ່ມວ່າຕ່າງໆນາໆ;ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງ
ອະນຸຍາດພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາຄວນ
ເຮດັຕາມຄວາມປະສງົຂອງພວກເຂາົ.
7ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ

ອີກ,ແລະໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະອອກໄປຫາຊາວເລມັນດ້ວຍ
ເຈດຕະນາທີ່ຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນຂອງຕົນ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ເລມັນໄດ້ໄຊຊະນະພວກເຂົາອີກ,ແລະ
ໄລ່ພວກເຂົາກັບຄືນໄປ,ແລະຂ້າພວກ
ເຂາົຫລາຍຄົນ.
9ແລະບັດນີ້ມີການເສົ້າສະຫລົດໃຈ

ແລະການຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງລມິໄຮ,ແມໝ່າ້ຍໄວ້ທຸກ
ນ�ຜົວຂອງນາງ,ແລະລູກຊາຍແລະ
ລູກສາວກໍໄວ້ທຸກນ�ບິດາຂອງພວກເຂາົ,

ແລະອ້າຍນ້ອງກໍໄວ້ທຸກນ�ອ້າຍນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ.
10  ບັດນີ້ ມັນ ມີ ແມ່ໝ້າຍຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງສຸດກ�ລັງທຸກໆມື້,
ເພາະຄວາມຢ້ານກົວຊາວເລມັນຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫລວງເກີດກບັພວກເຂົາ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮທີ່ຍັງເຫລືອ
ຢູ່ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຊາວເລມັນ;ແລະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາອອກໄປສູ້ຮບົອີກ,ແຕ່ພວກ
ເຂາົໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນມາ,ໄດ້ຮບັການ
ເສຍຫາຍຢາ່ງໜກັ.
12ແທ້ຈິງ ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ກັບ

ຄືນໄປອີກເປັນເທື່ອທີສາມ,ແລະຖືກ
ທໍລະມານເໝືອນດັ່ງຄັ້ງກ່ອນ;ແລະຜູ້ທີ່
ບໍ່ໄດ້ຖືກຂາ້ກໍກບັຄືນມາຫາເມອືງນີໄຟ.
13ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຈົນ

ເຖິງພື້ນດິນ,ຍອມຕົວແບກຫາບແອກ
ແຫງ່ຄວາມເປັນຂ້າທາດ,ແລະຍອມຕົວ
ໃຫ້ຖືກຂ້ຽນຕີ,ແລະຂັບໄລ່ໄປມາແລະ
ບັນທຸກຂອງໜັກຕາມຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງສດັຕູຂອງພວກເຂົາ.
14ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງ

ຈົນເຖິງສ່ວນເລິກແຫ່ງຄວາມຖ່ອມຕົວ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ ຮ້ອງທຸກຢ່າງສຸດ
ກ�ລັງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮ້ອງທຸກຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາຕະຫລອດມື້ເພື່ອຂໍໃຫ້ພຣະອົງປົດ
ປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງພວກເຂົາ.
15ແລະບັດນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ລ້າຊາ້
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ທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາ
ຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງ
ໄດ້ຍິນສຽງຮອ້ງທກຸຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຊາວເລມັນອ່ອນລົງຈົນ
ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບຂອງ
ພວກເຂົາ;ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງບໍ່ເຫັນ
ສົມຄວນທີ່ຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກ
ຈາກຄວາມເປັນຂ້າທາດນັ້ນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາເລີ່ມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນເປັນ
ລ�ດັບຢູ່ໃນແຜ່ນດິນແລະເລີ່ມປູກພືດ
ພນັຂຶ້ນ,ແລະລ້ຽງຝູງສດັ,ແລະຝູງສັດທີ່
ໃຊ້ແຮງງານ,ເພື່ອພວກເຂາົຈະບໍ່ໄດ້ເປັນ
ທຸກເວດທະນາເພາະຄວາມອດຶຫິວຕໍ່ໄປ.
17ບັດນີ້ມີຜູ້ຍິງເປັນຈ�ນວນຫລວງ

ຫລາຍ,ຫລາຍກວາ່ຈ�ນວນຂອງຜູ້ຊາຍ;
ດັ່ງນັ້ນກະສັດລິມໄຮຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຊາຍທກຸ
ຄົນລ້ຽງດູພວກແມ່ໝ້າຍແລະລູກຂອງ
ພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຕາຍ
ເພາະຄວາມອຶດຫິວ;ແລະການນີ້ພວກ
ເຂົາເຮັດໄປເພາະຈ�ນວນຄົນທີ່ ຖືກ
ຂ້າຕາຍນັ້ນຫລວງຫລາຍ.
18ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ເຕົ້າໂຮມ

ກັນເປນັກຸ່ມໃຫຍ່ເທົ່າທີ່ຈະເຮດັໄດ້,ແລະ
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມປອດໄພແກ່ເຄື່ອງປູກຂອງ
ຝັງແລະສັດລ້ຽງຂອງຕົນ;
19ແລະກະສັດເອງກໍບໍ່ໄວ້ໃຈຜູ້ຄົນ

ຂອງເພິ່ນເວລາເພິ່ນຢູ່ນອກກ�ແພງ
ເມືອງ,ນອກຈາກວ່າຈະເອົາທະຫານ
ອາລັກຂາຂອງເພິ່ນໄປນ�,ເພາະຢ້ານ
ວາ່ບໍ່ທາງໃດກໍທາງໜຶ່ງເພິ່ນອາດຈະຕົກ
ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນ.

20ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ເຝົ້າຍາມທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພາະວ່າບໍ່ທາງ
ໃດກໍທາງໜຶ່ງພວກເຂົາອາດຈະຈັບພວກ
ປະໂລຫິດໄດ້ຜູ້ທີ່ປົບໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ລັກເອົາ
ພວກລູກສາວຂອງຊາວເລມັນໄປ,ແລະ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມພິນາດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ
ແນວນີ້ກບັພວກເຂາົ.
21ເພາະວ່າພວກເຂົາປາຖະໜາຈະ

ເອົາພວກນັ້ນມາລົງໂທດ;ເພາະພວກ
ເຂົາໄດ້ລັກເຂົ້າມາໃນແຜນ່ດນິນີໄຟຕອນ
ກາງຄືນ,ແລະລັກເອົາພືດພັນແລະສິ່ງ
ທີ່ມີຄ່າຫລາຍຢ່າງໄປ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງດັກຖ້າພວກນັ້ນຢູ່.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ບໍ່ມີການລບົກວນເກີດຂຶ້ນລະຫວາ່ງຊາວ
ເລມນັກບັຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮອີກຕໍ່ໄປ,ຈົນ
ເຖິງເວລາທີ່ອ�ໂມນກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວ
ເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນນັ້ນ.
23ແລະເວລາທີ່ກະສັດໄດ້ອອກໄປ

ນອກປະຕູເມືອງກັບທະຫານອາລັກຂາ
ຂອງເພິ່ນ,ເພິ່ນໄດ້ເຫັນອ�ໂມນກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງລາວ;ແລະໂດຍຄິດວາ່ພວກ
ນີ້ເປນັພວກປະໂລຫດິຂອງໂນອາດັ່ງນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຈັບ,ແລະມັດໄວ້,ແລະ
ເອົາໄປເຂົ້າຄກຸ.ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ເປັນພວກປະໂລຫິດຂອງໂນອາແລ້ວ
ເພິ່ນຈະສັ່ງໃຫ້ປະຫານຊວີດິທັນທີ.
24ແຕ່ເມື່ອເພິ່ນຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ

ພວກປະໂລຫິດ,ແຕ່ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນເອງ,ແລະມາຈາກແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາ,ເພິ່ນຈຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຊື່ນຊມົຢາ່ງລົ້ນເຫລອື.
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25ບັດນີ້ກ່ອນການມາຂອງອ�ໂມນນັ້ນ
ກະສັດລິມໄຮໄດ້ເຄີຍສົ່ງຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງ
ໄປຊອກຫາແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ;ແຕ່
ພວກເຂົາຫາບໍ່ເຫັນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຫລົງທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
26ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາໄດ້

ພົບເຫັນແຜ່ນດິນແຫ່ງໜຶ່ງຊຶ່ງເຄີຍມີ
ຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊຶ່ງເປັນ
ແຜ່ນດິນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກະດູກແຫ້ງ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນແຜ່ນດິນຊຶ່ງເຄີຍມີຜູ້
ຄົນອາໄສຢູ່ແລະຖືກທ�ລາຍໄປແລ້ວ;
ແລະໂດຍທີ່ຄິດວ່າແມ່ນແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາ,ຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນມາຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ,ຊຶ່ງມາຮອດຊາຍແດນບໍ່ເທົ່າໃດມື້
ກ່ອນການມາຂອງອ�ໂມນ.
27ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາບັນທຶກ

ເຫລັ້ມໜຶ່ງມານ�,ຊຶ່ງເປັນບັນທຶກຂອງຜູ້
ຄົນທີ່ຍັງເຫລືອແຕ່ຊາກກະດູກ;ຊຶ່ງມັນ
ບັນທຶກໄວ້ ຢູ່ ໃນແຜ່ນ ຈາລຶກທີ່ ເ ປັນ
ໂລຫະ.
28ແລະບັດນີ້ລິມໄຮເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມຊື່ນຊົມເມື່ອຮູ້ຈາກປາກຂອງອ�
ໂມນວາ່ກະສດັໂມໄຊຢາມີຂອງປະທານ
ຈາກພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດແປຄວາມໝາຍ
ຕົວອັກສອນນັ້ນໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ອ�ໂມນກໍປິຕິຍິນດເີໝືອນກັນ.
29ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມອ�ໂມນກັບ

ພີ່ນ້ອງຂອງລາວຍັງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈເພາະວ່າພີ່ນ້ອງຂອງ
ລາວຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ຖກືຂ້າຕາຍ;
30ແລະວ່າກະສັດໂນອາແລະພວກ

ປະໂລຫິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຮັດບາບ
ແລະຄວາມຊົ່ວ ຮ້າຍຫລາຍຢ່າງ ຕໍ່

ພຣະເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເປັນທຸກ
ເພາະຄວາມຕາຍຂອງອະບີນາໄດນ�
ອີກ;ແລະໂສກເສົ້າຍ້ອນການຈາກ
ໄປຂອງແອວມາແລະຜູ້ຄົນທີ່ໄປກັບ
ເພິ່ນ,ຜູ້ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂຶ້ນໂດຍພະລັງແລະອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ , ແລະເຊື່ອຖື ໃນຄ�
ເວົ້າທີ່ອະບນີາໄດກ່າວໄວ.້
31ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໂສກເສົ້າ

ເພາະການຈາກໄປຂອງຄົນພວກນັ້ນ,
ເພາະບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພວກນັ້ນໜີໄປບ່ອນ
ໃດ.ບັດນີ້ພວກເຂົາມີຄວາມຊື່ນຊົມທີ່ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຂົາ,ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະ
ເຈົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.
32ແລະບັດນີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການມາຂອງ

ອ�ໂມນ,ກະສັດລິມໄຮກໍໄດ້ເຂົ້າເຮັດ
ພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈົ້ານ�ອີກ,ພ້ອມ
ທັງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,
ເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດລິມໄຮກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍປາຖະໜາທີ່ຈະ
ຮັບບັບຕິສະມາ;ແຕ່ວ່າບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດໃນ
ແຜ່ນດິນມີສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ.
ແລະອ�ໂມນກໍປະຕິເສດບໍ່ເຮັດສິ່ງນີ້,
ໂດຍຖື ວ່າ ຕົນເອງເປັນຜູ້ ຮັບໃຊ້ ທີ່ ບໍ່
ສົມຄວນ.
34ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຕົວ

ເອງໃຫ້ເປັນສາດສະໜາຈັກ,ໂດຍລໍຖ້າ
ພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່.ບັດ

ໂມໄຊຢາ21:25–34253
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ນີ້ພວກເຂົາປາຖະໜາຈະກາຍເປັນເໝອືນ
ດັ່ງແອວມາກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ,ຊຶ່ງໄດ້ໜີ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.
35 ພວກເ ຂົາ ປາຖະໜາທີ່ ຈະຮັບ

ບັບຕິສະມາເພື່ອເປັນພະຍານແລະ
ປະຈັກພະຍານວ່າພວກເຂົາເຕັມໃຈ
ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາ
ໄດ້ລໍຖາ້ເວລານັ້ນ;ແລະເລື່ອງລາວກ່ຽວ
ກັບການບັບຕິສະມາຂອງພວກເຂົາຈະ
ໃຫ້ໄວ້ໃນພາຍຫລງັ.
36ແລະບັດນີ້ຄວາມພະຍາຍາມທັງ

ໝົດຂອງອ�ໂມນກັບຜູ້ຄົນຂອງລາວ,
ແລະກະສັດລິມໄຮກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ຄືເພື່ອປົດປ່ອຍຕົນເອງອອກຈາກກ�ມື
ຂອງຊາວເລມັນແລະອອກຈາກການ
ເປນັຂ້າທາດ.

ບົດທີ22

ມີການວາງແຜນເພື່ອຜູ້ຄົນຈະໄດ້ປົບ
ໜີຈາກການເປັນຂ້າທາດຂອງຊາວເລ
ມັນ—ຊາວເລມັນຖືກເກືອເຫລົ້າຈົນມຶນ
ເ ມົາ—ຜູ້ຄົນປົບໜີ ກັບຄືນໄປເຊລາ
ເຮມັລາແລະກາຍເປັນຜູ້ຄົນຂອງກະສັດ
ໂມໄຊຢາ.ປະມານ121–120ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອ�ໂມນແລະກະສັດລິມໄຮເລີ່ມປຶກສາ
ຫາລືກັບຜູ້ຄົນວ່າຈະປົດປ່ອຍຕົນເອງ
ອອກຈາກການເປັນຂາ້ທາດໄດ້ແນວໃດ;
ແລະທັງສອງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນທັງໝດົມາເຕົ້າ
ໂຮມກັນ;ແລະການນີ້ເຮັດໄປກໍເພື່ອຈະ

ໄດ້ຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ຄົນ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
2ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາຫາຊ່ອງທາງປົດປ່ອຍຕົວເອງ
ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດບໍ່ໄດ້ນອກ
ຈາກຈະພາພວກຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ,
ທັງຝູງແກະ,ແລະຝູງງົວຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຜ້າເຕັ້ນທີ່ເປັນບ່ອນພັກພາອາໄສ
ຂອງພວກເຂົາໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ;ເພາະຊາວເລມັນມີຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງລິມໄຮຈະຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ,ໂດຍ
ຄດິຈະປົດປ່ອຍຕົວເອງອອກຈາກຄວາມ
ເປນັທາດດ້ວຍດາບ.
3ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກີເດໂອນໄດ້ອອກໄປຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດ
ແລະກ່າວວ່າ:ໂອ້ຂ້າແດ່ເຈົ້າເໜືອຫົວ,
ທ່ານຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍມາຫລາຍ
ເທື່ອແລ້ວຈົນຮອດບັດນີ້ເວລາທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮາົ.
4ແລະບັດນີ້ໂອ້ກະສັດເອີຍຖ້າຫາກ

ທ່ານບໍ່ເຫັນວ່າຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່
ບໍ່ມີປະໂຫຍດແລ້ວ,ຫລືວ່າຈົນຮອດບັດ
ນີ້ທ່ານໄດ້ຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍມາບໍ່
ຫລາຍກໍໜອ້ຍ,ແລະມັນເປັນປະໂຫຍດ
ແກ່ທ່ານ,ຈົນກະທັ້ງບັດນີ້ຂ້ານ້ອຍຢາກ
ໃຫ້ ທ່ານຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍໃນ
ຄັ້ງນີ້,ແລະຂ້ານ້ອຍຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງທ່ານແລະປົດປ່ອຍຜູ້ຄົນພວກນີ້
ອອກຈາກຄວາມເປັນຂ້າທາດ.
5ແລະກະສັດອະນຸຍາດໃຫ້ລາວເວົ້າ.

ແລະກີເດໂອນກ່າວວາ່:
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6ຈົ່ງເບິ່ງທາງຜ່ານຂ້າງຫລັງຜ່ານ
ກ�ແພງຂ້າງຫລັງຢູ່ທາງຂ້າງຫລັງຂອງ
ເມືອງ.ຊາວເລມັນແລະນາຍຍາມຂອງ
ຊາວເລມັນເມົາເຫລົ້າໃນຕອນກາງຄືນ;
ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ພວກເຮາົອອກປະກາດໄປໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້ທັງໝົດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮວບຮວມຝູງສັດລ້ຽງແລະຝູງສັດໃຊ້
ແຮງງານຂອງພວກເຂົາໄວ້ເພື່ອຈະຕອ້ນ
ມັນເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ໃນຕອນກາງຄືນ.
7ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຕາມຄ�ສັ່ງ

ຂອງທ່ານແລະມອບເຫລົ້າແວງໃຫ້
ແກ່ຊາວເລມັນເປັນເຄື່ອງຊ່ອຍເທື່ອສຸດ
ທ້າຍ;ແລະພວກເຂົາຈະມຶນເມົາ;ແລະ
ພວກເຮາົຈະຜ່ານໄປທາງລບັທາງເບື້ອງ
ຊ້າຍຂອງຄ້າຍພວກເຂົາເວລາພວກເຂົາ
ເມາົເຫລົ້າແລະນອນຫລັບຢູ.່
8ພວກເຮົາຈະອອກໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ

ແລ້ງກັນດານພ້ອມດ້ວຍພວກຜູ້ຍິງຂອງ
ພວກເຮົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກ
ເຮົາ,ທັງຝູງແກະຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ຝູງງົວຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮົາ
ຈະເດີນທາງໄປທາງຫລັງຂອງແຜ່ນດິນ
ໄຊລ�.
9ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄື

ກະສດັໄດ້ເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງກີເດໂອນ.
10ແລະກະສດັລມິໄຮໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ

ເພິ່ນທ້ອນໂຮມຝູງສັດໄວ້;ແລະເພິ່ນໄດ້
ສົ່ງເຫລົ້າແວງເປັນເຄື່ອງຊອ່ຍໄປໃຫ້ຊາວ
ເລມັນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສົ່ງເຫລົ້າແວງເພີ່ມ
ໄປເພື່ອເປັນລາງວັນແກ່ພວກເຂົານ�
ອີກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ກິນເຫລົ້າແວງທີ່
ກະສັດລມິໄຮສົ່ງໄປໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດພັກ.

11ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນຂອງກະສັດລິມໄຮໄດ້ເດີນ
ທາງເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ໃນເວລາກາງຄືນພ້ອມທັງຝູງສັດລ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງ
ງານຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ອອກໄປທາງຫລັງຜ່ານແຜ່ນດິນໄຊ
ລ�ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ແລະມຸງ້ໜາ້ໄປສູ່ແຜ່ນດນິເຊລາເຮມັລາ
ໂດຍມີອ�ໂມນກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວພາ
ໄປ.
12ແລະພວກເຂາົໄດ້ເອົາຄ�ຂອງພວກ

ເຂົາ,ແລະເງິນ,ແລະສິ່ງທີ່ມີຄ່າທຸກ
ຢ່າງຂອງພວກເຂົາ,ເທົ່າທີ່ພວກເຂົາຈະ
ເອົາໄປໄດ້,ແລະສະບຽງອາຫານຂອງ
ພວກເຂົາໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ນ�ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາເດີນທາງ
ຂອງພວກເຂາົຕໍ່ໄປ.
13ແລະຫລັງຈາກຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ

ກັນດານເປັນເວລາຫລາຍມື້ພວກເຂົາກໍ
ມາເຖິງແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ແລະໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນຂອງໂມໄຊຢາ,ແລະ
ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຄນົຂອງເພິ່ນ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂມໄຊຢາໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກເຂົາດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ນຊົມ;ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບເອົາ
ບັນທຶກຂອງພວກເຂົາໄວ້ນ�,ພ້ອມທັງ
ບັນທຶກຊຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ພົບເຫັນ
ໄວ້ນ�.
15ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄື ເມື່ອຊາວເລມັນຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ຄົນ
ຂອງລິມໄຮໄດ້ລັກໜີໄປຈາກແຜ່ນດິນ
ໃນຕອນກາງຄືນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງ

ໂມໄຊຢາ22:6–15255
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ກອງທັບຕດິຕາມເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ;
16ແລະຫລັງຈາກຕິດຕາມໄດ້ສອງມື້

ພວກເຂົາກໍນ�ຮອຍພວກນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕໍ່ໄປ;
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຫລົງທາງຢູ່ໃນຖິ່ນ
ແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.

ເລື່ອງລາວຂອງແອວມາກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຜູ້ຖືກຜູ້ຄົນຂອງກະສັດ
ໂນອາຂບັໄລ່ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັ
ດານ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ23ແລະ24.

ບົດທີ23

ແອວມາປະຕິເສດບໍ່ຍອມເປັນກະສັດ—
ເພິ່ນຮັບໃຊ້ ໃນຖານະມະຫາປະ ໂລ
ຫິດ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕີສອນຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງແລະຊາວເລມັນຍຶດ
ຄອງແຜ່ນດິນເຮລາມ—ອະມິວລອນ,
ຫົວໜ້າປະໂລຫິດທີ່ຊົ່ວຂອງກະສັດໂນ
ອາປົກຄອງແບບເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງ
ກະສັດເລມັນ.ປະມານ145–121ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ແອວມາໂດຍທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເຕືອນວ່າກອງທັບຂອງກະສັດໂນອາ
ຈະຍົກທັບມາໂຈມຕີ,ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງທ້ອນໂຮມຝູງສັດຂອງພວກເຂົາ
ແລະພືດພັນຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກ່ອນ
ກອງທບັຂອງກະສັດໂນອາຈະມາເຖິງ.

2ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມກ�ລັງ
ພວກເຂົາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງກະສັດ
ໂນອາຕິດຕາມມາທັນເພື່ອທ�ລາຍ
ພວກເຂາົ.
3ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າ

ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນເວລາ
ແປດມື້.
4ແລະພວກເຂົາກໍມາຮອດແຜ່ນດິນ

ບ່ອນໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນແຜ່ນດິນທີ່
ສວຍສົດງດົງາມແລະໜາ້ຢູ່,ແລະເປັນ
ແຜ່ນດິນທີ່ມີນ�ບລໍສຸິດ.
5ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງ

ພວກເຂົາຂຶ້ນ,ແລະເລີ່ມໄຖດິນແລະ
ສ້າງອາຄານບ້ານເຮືອນຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາເປັນຄົນດຸໝັ່ນແລະ
ເຮດັວຽກຢ່າງຂະຫຍນັຂັນແຂງ.
6ແລະຜູ້ຄົນປາຖະໜາໃຫ້ແອວມາ

ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ,ເພາະວ່າ
ເພິ່ນເປັນທີ່ຮກັຫອມຂອງຜູ້ຄນົຂອງເພິ່ນ.
7ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:

ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ສົມຄວນເລີຍທີ່ພວກເຮົາ
ຈະມີກະສັດ;ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ດັ່ງນີ້:ເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງນັບຖືເນື້ອໜັງອັນ
ໃດທີ່ສູງກວາ່ເນື້ອໜງັອີກອັນໜຶ່ງ,ຫລືວາ່
ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຈະບໍ່ຄດິວາ່ຕົນເອງສູງກວາ່ອີກ
ຜູ້ໜຶ່ງ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງກ່າວວາ່ມັນ
ບໍ່ສມົຄວນເລີຍທີ່ພວກເຮາົຈະມີກະສດັ.
8ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຖ້າຫາກເປັນໄປ

ໄດ້ວ່າມີຄົນທ່ຽງທ�ຜູ້ທີ່ຈະມາເປັນກະ
ສັດຂອງພວກທ່ານແລ້ວກໍເປັນການດີທີ່
ສຸດສ�ລບັພວກທາ່ນທີ່ຈະມີກະສດັ.
9 ແຕ່ ຈົ່ ງ ຈື່ ຈ�ຄວາມຊົ່ວ ຮ້າຍຂອງ

ກະສດັໂນອາແລະພວກປະໂລຫດິຂອງ
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ເພິ່ນ;ແລະຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍຍັງຖືກ
ບ້ວງມາແລ້ວ,ແລະໄດ້ເຮັດຫລາຍສິ່ງ
ຫລາຍຢ່າງທີ່ໜ້າກຽດຊັງໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າມີການກັບໃຈຢ່າງເຈບັຊ�;
10ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກມີ

ຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກມາຫລາຍແລ້ວ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຕອບຄ�ອະທິຖານ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າແລະເຮດັໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າ
ເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໃນການເຮັດ
ໃຫ້ພວກທ່ານຫລາຍຄົນມາຮູ້ຈັກຄວາມ
ຈິງຂອງພຣະອງົ.
11ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃນເລື່ອງນີ້

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອວດອ້າງ,ເພາະວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄ່າຄວນທີ່ຈະອວດອ້າງ
ຕົວເອງ.
12ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານຖືກ
ກະສັດໂນອາກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ,ແລະຢູ່ໃນ
ຄວາມເປັນຂາ້ທາດຂອງເພິ່ນແລະພວກ
ປະໂລຫິດຂອງເພິ່ນ,ແລະຖືກພວກ
ເຂົານ�ໄປຫາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກທ່ານຈຶ່ງຖືກມັດໄວ້ດວ້ຍເຊອືກແຫງ່
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ.
13ແລະບັດນີ້ເມື່ອພວກທ່ານຖືກປົດ

ປ່ອຍຈາກເຄື່ອງຜູກມັດເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ;
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ; ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນອອກຈາກມືຂອງກະສັດໂນ
ອາແລະຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແລະຈາກ
ເຄື່ອງຜກູມດັແຫງ່ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍນ�ອກີ,
ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງປາຖະໜາທີ່ຈະ
ໃຫ້ພວກທ່ານຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມເປັນ

ເສລີພາບນີ້,ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ຖືກເຮັດ
ໃຫ້ເປັນອິດສະລະ,ແລະວ່າພວກທ່ານ
ຈະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຜູ້ໃດເພື່ອມາເປັນກະສັດ
ປົກຄອງພວກທາ່ນ.
14ແລະບໍ່ໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈຜູ້ສັ່ງສອນຜູ້ໃດ

ຫລືຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຜູ້ໃດຂອງ
ພວກທ່ານ,ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ເດີນໄປຕາມທາງຂອງພຣະອົງ
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.
15ແອວມາໄດ້ສິດສອນຜູຄ້ນົຂອງເພິ່ນ

ດັ່ງນີ້,ວ່າທຸກຄົນຄວນຮັກແພງເພື່ອນ
ບ້ານຄືກັນກບັຮກັຕົນເອງ,ແລະບໍ່ຄວນມີ
ການຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ.
16ແລະບັດນີ້ແອວມາໄດ້ເປັນມະຫາ

ປະໂລຫດິຂອງພວກເຂົາ,ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ
ສາດສະໜາຈກັຂອງພວກເຂາົ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່

ມີຜູ້ ໃດໄດ້ຮັບສິດອ�ນາດໃຫ້ສັ່ງສອນ
ຫລືສອນເລີຍຖາ້ບໍ່ໄດ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກ
ເພິ່ນເສຍກ່ອນຊຶ່ງຈາກພຣະເຈົ້າ.ດັ່ງນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຜູ້
ສອນທັງໝດົຂອງເພິ່ນແຕ່ບໍ່ມີຄົນໃດໄດ້
ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະເປັນຄົນ
ຊອບທ�ເທົ່ານັ້ນ.
18ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ດູແລຜູ້ຄົນ

ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ບ�ລຸງລ້ຽງຜູ້ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນໃນສິ່ງທີ່ຊອບທ�.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາເລີ່ມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຢ່າງ
ຍິ່ງໃນແຜ່ນດິນ;ແລະພວກເຂົາຕັ້ງຊື່
ໃຫແ້ຜ່ນດນິນັ້ນວາ່ເຮລາມ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ໄດ້ມີຜູ້ຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆແລະ

ໂມໄຊຢາ23:10–20257
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ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງໃນແຜ່ນດິນເຮ
ລາມ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ້າງເມືອງໜຶ່ງ
ຂຶ້ນ,ຊຶ່ງພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ມັນວ່າເມືອງ
ເຮລາມ.
21ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະຕີສອນຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ທົດ
ລອງຄວາມອົດທົນແລະຄວາມສັດຊື່
ຂອງພວກເຂົາ.
22ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ—ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່

ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຜູ້ນັ້ນຈະຖືກຍົກ
ຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ.ແທ້ຈງິແລ້ວ,ມນັຈະ
ເປນັໄປແນວນັ້ນກັບຜູຄົ້ນພວກນີ້.
23ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະ

ແດງຕໍ່ພວກທ່ານວ່າຜູ້ຄົນຖືກເອົາໄປ
ເປັນຂ້າທາດ,ແລະບໍ່ມີ ຜູ້ ໃດຈະປົດ
ປ່ອຍພວກເຂົາໄດ້ນອກຈາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ແມນ່ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ
ແລະອີຊາກແລະຂອງຢາໂຄບ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຂອງພຣະອົງຕໍ່ພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂົາມີຄວາມຊື່ນຊມົຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.
25ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເວລາທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຮ
ລາມ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຢູ່ໃນເມືອງເຮລາມ,
ເວລາທີ່ຜູ້ຄົນກ�ລັງໄຖດິນຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄດ້ມາຕັ້ງຢູ່
ທີ່ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພີ່ນ້ອງຂອງແອວມາໄດ້ແລ່ນໜີຈາກ

ໄຮ່ນາຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ໄປເຕົ້າ
ໂຮມກັນຢູ່ໃນເມືອງເຮລາມ;ແລະພວກ
ເຂົາຕົກໃຈຫລາຍເພາະຢ້ານກົວໃນທາ່ທີ
ຂອງຊາວເລມນັ.
27ແຕ່ແອວມາໄດ້ອອກມາຢືນຢູ່ໃນ

ບັນດາພວກເຂົາແລະຊັກຊວນບໍ່ໃຫ້
ພວກເຂົາຕົກໃຈ,ແຕ່ໃຫ້ລະນຶກເຖິງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາແລະພຣະອົງຈະປົດປ່ອຍ
ພວກເຂາົ.
28ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເຊົາຢ້ານແລະ

ເລີ່ມຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ພຣະ
ອົງຊ່ອຍເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງຊາວເລມນັອອ່ນ
ລົງ,ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄວ້ຊວີດິຂອງພວກ
ເຂາົ,ແລະເມຍຂອງພວກເຂາົ,ແລະລູກ
ຂອງພວກເຂົາ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ ໃຈຂອງ
ຊາວເລມັນອ່ອນລົງ.ແລະແອວມາກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນໄດ້ອອກໄປມອບຕົວ
ໃຫ້ຢູ່ໃນມືຂອງພວກເຂົາ;ແລະຊາວເລ
ມັນໄດ້ເຂົ້າມາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນເຮ
ລາມ.
30ບັດນີ້ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນ

ຊຶ່ງ ໄລ່ ຕາມຜູ້ຄົນຂອງກະສັດລິມໄຮ
ມາໄດ້ຫລົງທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານຫລາຍມື້.
31ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ພົບພໍ້

ພວກປະໂລຫິດຂອງກະສັດໂນອາຢູ່
ໃນບ່ອນໜຶ່ງ,ຊຶ່ງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າອະ
ມິວລອນ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດນິອະມວິລອນແລະເລີ່ມ
ໄຖດິນ.
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32ບັດນີ້ຊື່ຂອງຜູ້ນ�ຂອງພວກປະ
ໂລຫດິເຫລົ່ານັ້ນຄືອະມວິລອນ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອະມິວລອນໄດ້ວິ ງວອນຊາວເລມັນ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງເມຍຂອງພວກ
ເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນພວກລູກສາວຂອງຊາວເລ
ມັນໄປ,ເພື່ອອອ້ນວອນພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທ�ລາຍຜົວຂອງພວກ
ນາງ.
34ແລະຊາວເລມັນມີຄວາມເມດຕາ

ສົງສານຕໍ່ອະມວິລອນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ລາວ,ແລະບໍ່ໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂາົຍອ້ນ
ຄ�ອ້ອນວອນຂອງພວກເມຍຂອງພວກ
ເຂາົ.
35ແລະອະມິວລອນແລະພີ່ນ້ອງ

ຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຊາວເລມັນ,
ແລະເວລາທີ່ຄົນພວກນັ້ນກ�ລັງເດີນ
ທາງຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊອກ
ຫາແຜ່ນດິນນີໄຟຢູ່ນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ພົບ
ເຫັນແຜ່ນດິນເຮລາມ,ຊຶ່ງແອວມາກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ສັນຍາກັບແອວມາແລະ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນວ່າຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ບອກທາງໄປສູ່ແຜ່ນດິນນີໄຟໃຫ້ພວກ
ເຂົາແລ້ວພວກເຂົາຈະໄວ້ຊີວິດແລະ
ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາມີອິດສະລະ.
37ແຕ່ຫລັງຈາກແອວມາບອກທາງໄປ

ຫາແຜ່ນດນິນີໄຟໃຫ້ພວກເຂົາແລ້ວຊາວ
ເລມັນບໍ່ໄດ້ຮັກສາຄ�ສັນຍານັ້ນເລີຍ;
ກົງກັນຂາ້ມພວກເຂາົໄດ້ຈດັຍາມໄວ້ທົ່ວ
ແຜ່ນດນິເຮລາມ,ເພື່ອໃຫ້ເຝົ້າຍາມແອວ
ມາກບັພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ.

38ແລະພວກທີ່ ເຫລືອຢູ່ ກໍ ໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ;ແລະພາກສ່ວນໜຶ່ງໄດ້
ກັບຄນືມາແຜ່ນດິນເຮລາມ,ແລະໄດ້ນ�
ເອົາລູກເມຍຂອງທະຫານຍາມຜູ້ທີ່ໄດ້
ຖືກປະໄວ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນັ້ນມານ�.
39ແລະກະສັດຂອງຊາວເລມັນໄດ້

ອະນຸຍາດໃຫ້ອະມິວລອນເປັນກະສັດ
ເພື່ອປົກຄອງດູແລຜູ້ຄນົຂອງລາວ,ຜູ້ທີ່ຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນເຮລາມ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ລາວກໍບໍ່ມີອ�ນາດອັນໃດເລີຍທີ່ຈະເຮັດ
ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມປາຖະໜາຂອງ
ກະສດັຂອງຊາວເລມນັໄດ.້

ບົດທີ24

ອະມິວລອນຂົ່ມເຫັງແອວມາແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ—ພວກເຂົາຈະຖືກປະຫານຖາ້
ຫາກພວກເຂົາອະທິຖານ—ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພາລະແບກຫາບຂອງພວກ
ເຂາົເບາົບາງລົງ—ພຣະອງົປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດແລະ
ພວກເຂົາກັບຄືນໄປຫາເຊລາເຮັມລາ.
ປະມານ145–120ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອະມິວລອນໄດ້ເປັນທີ່ພໍໃຈໃນສາຍຕາ
ຂອງກະສັດຂອງຊາວເລມັນ;ດັ່ງນັ້ນ
ກະສັດຂອງຊາວເລມັນຈຶ່ງໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ອະມິວລອນກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວ
ເປັນຜູ້ສິດສອນແລະເປັນຜູ້ດູແລຜູ້ຄົນ
ຂອງລາວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດູແລຜູ້ຄົນ
ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊັມລອນ,ແລະຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນໄຊລ�,ແລະໃນແຜ່ນດິນອະ
ມວິລອນ.

ໂມໄຊຢາ23:32–24:1259
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2ເພາະວ່າຊາວເລມັນໄດ້ເຂົ້າເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນທັງ ໝົດ; ດັ່ງນັ້ນ,
ກະສັດຂອງຊາວເລມນັຈຶ່ງແຕ່ງຕັ້ງກະສັດ
ໄວ້ເພື່ອປົກຄອງແຜ່ນດິນເຫລົ່ານັ້ນທັງ
ໝດົ.
3ແລະບັດນີ້ຊື່ກະສັດຂອງຊາວເລມັນ

ຄືເລມັນ,ໂດຍເອີ້ນຕາມຊື່ບິດາຂອງ
ເພິ່ນ;ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງຖືກ
ເອີ້ນວາ່ກະສັດເລມນັ.ແລະເພິ່ນໄດ້ເປັນ
ກະສັດປກົຄອງຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
4ແລະເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພີ່ນ້ອງຂອງ

ອະມິວລອນໃຫ້ ເ ປັນຜູ້ ສິດສອນໃນ
ແຜ່ນດິນທຸກບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເປັນ
ເຈົ້າຂອງ;ແລະພາສາຂອງນີໄຟຈຶ່ງເລີ່ມ
ຖືກສິດສອນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງ
ຊາວເລມັນ.
5ແລະພວກເຂົາເປັນມິດທີ່ດີຕໍ່ກັນ;

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່
ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ;ພີ່ນ້ອງຂອງອະມິວລອນ
ກໍບໍ່ໄດ້ສິດສອນຫຍັງເລີຍໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາກ່ຽວກບັພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປນັພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ທັງບໍ່ໄດ້ສິດສອນ
ກົດຂອງໂມເຊ;ຫລືບໍ່ໄດ້ສິດສອນຄ�
ເວົ້າຂອງອະບີນາໄດແກ່ພວກເຂົາເລີຍ;
6ແຕ່ພວກເຂົາສິດສອນພວກເຂົາວ່າ

ພວກເຂົາຄວນຮັກສາບັນທຶກຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນຈົດໝາຍ
ຫາກນັ.
7ແລະຊາວເລມັນເລີ່ມຮັ່ງມີເພີ່ມຂຶ້ນ

ແນວນັ້ນ,ແລະເລີ່ມແລກປ່ຽນສິນຄ້າຈາກ
ກັນ,ແລະຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະເລີ່ມເປັນ
ຄົນສະຫລາດແກມໂກງ,ແລະສະຫລາດ
ໃນເລື່ອງທາງໂລກ,ແທ້ຈງິແລ້ວເປັນຄນົ

ສະຫລາດແກມໂກງຫລາຍ,ເບີກບານ
ໃນຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ,ແລະການປຸນ້ສະດົມ
ຕ່າງໆ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮດັຢູ່ໃນບັນດາ
ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນເອງ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອະມວິລອນເລີ່ມໃຊ້ສິດອ�ນາດກັບແອວ
ມາແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ,ແລະເລີ່ມຂົ່ມ
ເຫັງເພິ່ນ,ແລະໃຫ້ລູກຫລານຂອງຕົນ
ຂົ່ມເຫງັລູກຫລານຂອງເພິ່ນ.
9ເພາະອະມິວລອນຮູ້ ວ່າ ແອວມາ

ເຄີຍເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນພວກປະໂລຫິດຂອງ
ກະສັດ,ແລະເພິ່ນເປັນຄົນເຊື່ອຖືໃນຄ�
ເວົ້າຂອງອະບີນາໄດແລະຖືກຂັບໄລ່
ອອກໄປຕໍ່ໜາ້ກະສັດ,ແລະດັ່ງນັ້ນລາວ
ຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ;ເຖິງແມ່ນວ່າລາວ
ຂຶ້ນກັບກະສັດເລມັນກໍຕາມ,ແຕ່ລາວ
ກໍຍັງໃຊ້ສິດອ�ນາດກັບເພິ່ນ,ແລະໃຫ້
ເພິ່ນເຮັດວຽກໜັກ,ແລະຈັດນາຍຄຸມ
ພວກເຂາົ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງ
ໜັກຈົນເລີ່ມຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງສຸດ
ກ�ລັງ.
11ແລະອະມິວລອນສັ່ງໃຫ້ພວກນີ້

ຢຸດການຮ້ອງທູນ;ແລະລາວໄດ້ວາງ
ນາຍຍາມໄວ້ທກຸດ້ານເພື່ອຄຸມພວກເຂາົ,
ຖ້າເຫັນຜູ້ໃດກໍຕາມເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຕາຍ.
12 ແລະ  ແອວມາ ກັບ ຜູ້ຄົນ ຂອງ

ເພິ່ນບໍ່ ໄດ້ ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາອອກ
ສຽງ,ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ທຸ້ມເທໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ ແດ່ພຣະອົງ ; ແລະພຣະ
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ອົງຮູ້ ຈັກຄວາມນຶກຄິດຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາ
ເຖິງພວກເຂົາໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງພວກເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:
ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນແລະຈົ່ງສະບາຍໃຈເຖີດ,
ເພາະວ່າເຮົາຮູ້ຈັກເຖິງພັນທະສັນຍາທີ່
ພວກເຈົ້າເຮັດໄວ້ກັບເຮົາ;ແລະເຮົາຈະ
ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ
ເພື່ອປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກການ
ເປນັຂ້າທາດ.
14ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພາລະແບກຫາບ

ຢູ່ບ່າຂອງພວກເຈົ້າເບົາບາງລົງຈົນວ່າ
ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຫຍັງຢູ່ເທິງຫລັງ
ເລຍີເຖິງແມ່ນໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າເປັນ
ຂ້າທາດ;ແລະເລື່ອງນີ້ເຮົາຈະເຮັດໄປ
ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຢືນເປັນພະຍານໃຫ້
ເຮາົໃນພາຍໜາ້,ແລະເພື່ອພວກເຈົ້າຈະ
ຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ
ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາໃນຄວາມທຸກທໍລະມານ
ຂອງພວກເຂົາ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພາລະແບກຫາບຊຶ່ງຢູ່ເທິງບ່າຂອງແອວ
ມາກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຖືກເຮັດໃຫ້ເບົາ
ບາງລົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເພີ່ມພະລັງໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ທົນຕໍ່ພາລະແບກຫາບຢ່າງ
ງ່າຍດາຍ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍອມ
ຮັບຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນແລະດ້ວຍ
ຄວາມອົດທົນຕໍ່ພຣະປະສົງທັງໝົດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ສັດທາແລະຄວາມອົດທົນຂອງພວກ
ເຂົານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງຈົນວ່າສຸລະສຽງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາຫາພວກເຂົາ
ອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງສະບາຍໃຈເຖີດ,
ເພາະວ່າມື້ອື່ນນີ້ເຮົາຈະມາປົດປ່ອຍ
ພວກເຈົ້າອອກຈາກຄວາມເປັນຂ້າທາດ
ແລ້ວ.
17ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບແອວມາ

ວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງອອກໜ້າຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປ,
ແລະເຮົາຈະໄປກັບເຈົ້າແລະຈະປົດ
ປ່ອຍຜູ້ຄົນພວກນີ້ອອກຈາກຄວາມເປັນ
ຂ້າທາດ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ຕອນກາງຄນືແອວມາກັບຜູຄົ້ນຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຝູງສັດແລະພືດພັນຂອງ
ພວກເຂົາໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ຕະ
ຫລອດທັງຄືນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມ
ຝູງສັດຂອງພວກເຂົາເຂົ້າກັນ.
19ແລະໃນຕອນເຊົ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນນອນຫລັບສະໜິດ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກຫົວໜ້າງານທັງ
ໝດົກໍນອນຫລັບຢ່າງສະໜດິ.
20ແລະແອວມາກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ

ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ;ແລະໃຊ້ເວລາເດີນທາງໝົດ
ມື້ແລວ້ຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຜາ້ເຕັ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນຮອ່ມພູ
ບ່ອນໜຶ່ງແລະຕັ້ງຊື່ຮອ່ມພນູັ້ນວາ່ແອວ
ມາ,ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ນ�ທາງພວກເຂົາ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກັນດານ.
21ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຢູ່ໃນຮ່ອມພູ

ແອວມານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ທຸ້ມເທຄວາມ
ຂອບພຣະໄທຂອງພວກເຂົາແດ່ພຣະຜູ້

ໂມໄຊຢາ24:13–21261
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ເປັນເຈົ້າເພາະພຣະອົງໄດ້ເມດຕາພວກ
ເຂາົ,ແລະເຮດັໃຫ້ພາລະແບກຫາບຂອງ
ພວກເຂົາເບົາບາງລົງ,ແລະປົດປ່ອຍ
ພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມເປັນຂ້າທາດ;
ເພາະວ່າພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມ
ເປັນຂ້າທາດມາ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະປົດ
ປ່ອຍພວກເຂົາໄດ້ນອກຈາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປນັພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
22ແລະພວກເຂາົໄດ້ຖະຫວາຍຄວາມ

ຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ພວກຜູ້ຊາຍຂອງພວກເຂົາແລະພວກ
ຜູ້ຍິງຂອງພວກເຂົາແລະພວກເດັກ
ນ້ອຍທັງໝົດຂອງພວກເຂົາທີ່ເວົ້າໄດ້,
ໄດ້ສົ່ງສຽງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ.
23ແລະບັດນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ

ກັບແອວມາວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງຟ້າວໜີອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນນີ້ໄປພ້ອມທັງຜູ້ຄົນພວກນີ້
ເພາະວ່າຊາວເລມັນຕື່ນແລ້ວແລະ
ໄດ້ຕິດຕາມພວກເຈົ້າມາ;ສະນັ້ນໃຫ້
ພວກເຈົ້າອອກຈາກແຜ່ນດິນນີ້,ແລະ
ເຮົາຈະຢຸດຊາວເລມັນໄວ້ໃນຮ່ອມພູນີ້
ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຕິດຕາມຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ໄປ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປຈາກຮ່ອມພູນັ້ນ
ແລະໄດ້ອອກເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
25ຫລັງຈາກພວກເຂົາຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ

ແລງ້ກນັດານເປນັເວລາສບິສອງມື້ພວກ
ເຂົາກໍມາຮອດແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ;
ແລະກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກ
ເຂາົດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊມົ.

ບົດທີ25

ລູກຫລານຂອງມິວເລັກທີ່ເຊລາເຮັມລາ
ກາຍເປັນຊາວນີໄຟ—ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງແອວມາແລະຜູ້ຄນົ
ຂອງຊີນິບ—ແອວມາໃຫ້ບັບຕິສະມາ
ແກ່ ລິມໄຮແລະ ຜູ້ ຄົນທັງ ໝົດຂອງ
ເພິ່ນ—ໂມໄຊຢາອະນຸຍາດໃຫ້ແອວ
ມາຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຂຶ້ນ.ປະມານ120ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ຜູ້ຄນົທັງໝດົມາເຕົ້າໂຮມກັນ.
2ບັດນີ້ລູກຫລານຂອງນີໄຟຫລືວ່າ

ຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງນີໄຟບໍ່ມີຫລາຍເທົ່າ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຊລາເຮັມລາ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນ
ຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງມິວເລັກ,ແລະພວກ
ທີ່ເດີນທາງມາກັບເພິ່ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.
3ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟແລະຜູ້ຄົນ

ຂອງເຊລາເຮັມລາກໍຍັງບໍ່ຫລາຍເທົ່າ
ກັບຊາວເລມັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມີບໍ່ຮອດ
ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈ�ນວນຂອງພວກນັ້ນຊ�.
4 ແລະ ບັດນີ້ ຜູ້ ຄົນ ຂອງນີ ໄຟທັງ

ໝົດໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໜຶ່ງ,
ແລະ ຜູ້ຄົນຂອງເຊລາເຮັມລາກໍ ໄດ້
ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໜຶ່ງເໝືອນກັນ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນ
ສອງກຸມ່.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໄຊຢາໄດ້ອ່ານແລະໃຫ້ອ່ານບັນທຶກ
ຂອງຊີນິບສູ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຟັງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ອ່ານບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງຊີນິບນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາ
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ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາໄປຈົນ
ເຖງິເວລາທີ່ພວກເຂົາກັບຄືນມາ.
6ແລະເພິ່ນໄດ້ອ່ານເລື່ອງລາວຂອງ

ແອວມາກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນນ�ອກີ,ເຖງິ
ຄວາມທຸກທໍລະມານທັງໝົດຂອງພວກ
ເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາໄປຈົນເຖິງ
ເວລາທີ່ພວກເຂົາກບັຄືນມາ.
7ແລະບັດນີ້ , ເມື່ອໂມໄຊຢາອ່ານ

ບັນທຶກຈົບແລ້ວຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຜູ້ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມສົງໄສແລະ
ປະຫລາດໃຈ.
8ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຄິດ

ແນວໃດ;ເພາະວ່າເມື່ອພວກເຂົາເຫັນຜູ້
ທີ່ຖືກປົດປ່ອຍອອກມາຈາກຄວາມເປັນ
ຂ້າທາດແລ້ວພວກເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ນຊມົຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
9ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ເມື່ອພວກເຂົາຄດິ

ເຖິງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂາົຜູ້ທີ່ຖກືຊາວເລ
ມັນຂ້າຖິ້ມນັ້ນພວກເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ຈົນເຖິງນ�ຕາ
ຕົກເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈນັ້ນ.
10ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ເມື່ອພວກເຂົາ

ຄິດເຖິງພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະອ�ນາດຂອງພຣະອົງໃນການ
ປົດປ່ອຍແອວມາກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ
ອອກຈາກກ�ມືຂອງຊາວເລມັນແລະ
ອອກຈາກຄວາມເປັນຂ້າທາດແລ້ວ,
ພວກເຂົາກໍໄດ້ຮ້ອງສົ່ງສຽງຖະຫວາຍ
ຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າ.
11ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ເມື່ອພວກເຂົາ

ຄິດເຖິງຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄິດເຖິງສະພາບອັນ

ເຕັມໄປດ້ວຍບາບແລະຄວາມເປິະ
ເປື້ອນຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາກໍເຕັມ
ໄປດວ້ຍຄວາມເຈບັປວດລວດລາ້ວເພາະ
ເຫັນແກ່ຄວາມຜາສຸກຂອງຈິດວິນຍານ
ຂອງພວກເຂົາ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກທີ່ເປັນລູກຫລານຂອງອະມິວລອນ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວຊຶ່ງໄດ້ລັກເອົາ
ພວກລູກສາວຂອງຊາວເລມັນໄປເປັນ
ເມຍກໍບໍ່ພໍໃຈໃນຄວາມປະພຶດຂອງບັນ
ພະບຸລຸດຂອງຕົນແລະບໍ່ຍອມໃສ່ຊື່
ຕາມບັນພະບຸລຸດຂອງຕົນອີກຕໍ່ໄປ,ສະ
ນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຮັບເອົາຊື່ຂອງນີໄຟມາ
ເປັນຊື່ຂອງຕົນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກ
ເອີ້ນວ່າເປັນລູກຫລານຂອງຊາວນີໄຟ
ແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ
ຊາວນີໄຟ.
13ແລະບັດນີ້ຜູຄົ້ນຂອງເຊລາເຮັມລາ

ທັງໝົດຖກືນັບເຂົ້າຢູ່ກັບຊາວນີໄຟ,ແລະ
ຈະບໍ່ມອບລາຊາອານາຈກັໃຫ້ຜູ້ໃດເລີຍ
ນອກຈາກຈະເປນັຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງນີໄຟ.
14ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອໂມໄຊຢາກ່າວແລະອ່ານແກ່
ຜູ້ຄົນຈົບແລ້ວ,ເພິ່ນປາຖະໜາຈະໃຫ້
ແອວມາກ່າວກັບຜູຄົ້ນອກີ.
15ແລະແອວມາໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂາົ

ເວລາທີ່ພວກເຂົາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມ
ໃຫຍ່,ແລະເພິ່ນໄດ້ໄປຫາແຕ່ລະກຸ່ມ,
ສິດສອນເຖິງການກັບໃຈແລະການມີ
ສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
16ແລະເພິ່ນໄດ້ຊັກຊວນຜູ້ຄົນຂອງ

ລິມໄຮແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ,ຄົນທັງ
ໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍອອກຈາກ

ໂມໄຊຢາ25:6–16263
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ຄວາມເປັນຂ້າທາດ,ວ່າພວກເຂົາຄວນຈື່
ຈ�ໄວ້ວ່າແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ໄດ້ປົດ
ປ່ອຍພວກເຂາົ.
17ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄື ຫລັງ ຈາກແອວມາໄດ້ ສິດສອນຜູ້
ຄົນໃນຫລາຍເລື່ອງແລະຈົບການ
ເວົ້າກັບພວກເຂົາແລ້ວ,ກະສັດລິມໄຮປາ
ຖະໜາທີ່ຈະຮບັບັບຕິສະມາ;ແລະຜູ້ຄນົ
ຂອງເພິ່ນທັງໝົດກໍປາຖະໜາທີ່ຈະຮັບ
ບັບຕິສະມາເໝອືນກນັ.
18ດັ່ງນັ້ນ,ແອວມາຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປ

ໃນນ�ແລະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພວກ
ເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະ
ມາຕາມວິທີດຽວດັ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ກະທ�ກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນໃນນ�ມໍມອນ;ແທ້ຈິງ
ແລວ້,ມີຄົນເປນັຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແລະໄດ້ຂຶ້ນກັບ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະນີ້
ເປັນຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາທີ່
ມີຕໍ່ຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂມໄຊຢາອະນຸຍາດໃຫ້ແອວມາ
ສ້າງຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດິນ
ເຊລາເຮມັລາ;ແລະໃຫ້ອ�ນາດແກ່ເພິ່ນ
ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຜູ້ສອນ
ເພື່ອດູແລສາດສະໜາຈກັທົ່ວທກຸບອ່ນ.
20ບັດນີ້ຕ້ອງເຮັດແນວນີ້ເພາະວ່າມັນ

ມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈນົວາ່ຜູ້
ສອນຜູ້ດຽວປົກຄອງພວກເຂົາທັງໝົດບໍ່
ໄດ;້ເພາະພວກເຂົາທງັໝດົບໍ່ສາມາດໄດ້
ຍິນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນບ່ອນຊຸມ
ນຸມບ່ອນດຽວໄດ້;
21ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຊຸມນຸມກັນ

ແຕ່ລະກຸ່ມແຕກຕ່າງກັນ,ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ
ສາດສະໜາຈັກ;ແຕ່ລະສາດສະໜາຈັກ
ມີປະໂລຫິດຂອງຕົນເອງແລະມີຜູ້ສອນ
ຂອງຕົນເອງ,ແລະປະໂລຫິດທຸກຄົນ
ສິດສອນພຣະຄ�ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໃຫ້
ພວກເຂາົຈາກປາກຂອງແອວມາ.
22ແລະເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີສາດສະ

ໜາຈັກຫລາຍບ່ອນກໍຕາມ,ແຕ່ລະບ່ອນ
ກໍເປັນສາດສະໜາຈັກດຽວກັນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຄືສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ;
ເພາະວ່າບໍ່ມີການສິດສອນຫຍັງໝົດໃນ
ສາດສະໜາຈກັນອກຈາກເລື່ອງການກັບ
ໃຈແລະການມີສດັທາໃນພຣະເຈົ້າ.
23ແລະບັດນີ້ມີສາດສະໜາຈັກຢູ່ເຈັດ

ບ່ອນໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ປາຖະໜາທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣິດ,ຫລືພຣະເຈົ້າ,ຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມກັບສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;
24ແລະພວກເຂົາຖືກເອີ້ນວາ່ຜູຄ້ນົຂອງ

ພຣະເຈົ້າ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງ
ມາເທິງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຮັບພອນ,ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນນັ້ນ.

ບົດທີ26

ສະມາຊກິຂອງສາດສະໜາຈັກຫລາຍຄົນ
ຖືກນ�ພາໄປຫາບາບໂດຍຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖື—
ແອວມາໄດ້ຮັບສັນຍາທີ່ຈະມີຊີວິດນິລັນ
ດອນ—ຜູ້ທີ່ກັບໃຈແລະຮບັບັບຕິສະມາ
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ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ—ສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຜູ້ທີ່ເຮັດບາບຊຶ່ງໄດ້ກັບ
ໃຈແລະສາລະພາບຜິດຕໍ່ແອວມາແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ
ໂທດ;ຖາ້ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂາົຈະບໍ່ຖືກນັບ
ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາ
ຈກັ.ປະມານ120–100ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືມີຄນົ
ເກີດໃໝ່ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່
ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າຂອງກະສັດເບັນຢາມິນ,
ໂດຍທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນກ່າວ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ;ແລະພວກເຂົາບໍ່
ເຊື່ອຖືຮດີຄອງປະເພນີຂອງບນັພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາ.
2ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງທີ່ມີກ່າວໄວ້

ກ່ຽວກັບການເປັນຄືນມາມີຊີວິດ,ແລະ
ທັງບໍ່ເຊື່ອກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣດິ.
3ແລະບັດນີ້ເປັນຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຖື

ຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະໃຈຂອງ
ພວກເຂາົແຂງກະດ້າງ.
4ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບບັບຕິສະ

ມາ;ທັງບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາ
ຈັກ.ແລະພວກເຂົາເປັນພວກໜຶ່ງທີ່ຢູ່
ຕາມສັດທາຂອງຕົນເອງ,ແລະເປັນຢູ່
ຈົນວ່າຕົກຢູ່ໃນສະພາບແຫງ່ກາມມະລມົ
ແລະເຕັມໄປດ້ວຍບາບເພາະວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ຍອມເອີ້ນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປນັພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂາົ.
5ແລະບັດນີ້ໃນສະໄໝການປົກຄອງ

ຂອງໂມໄຊຢານັ້ນພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ມີ

ບໍ່ຮອດເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈ�ນວນຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ແຕ່ເປັນເພາະການແຕກແຍກ
ໃນບັນດາພີ່ນ້ອງພວກເຂົາຈຶ່ງກັບມີ
ຈ�ນວນຫລາຍຂຶ້ນ.
6ເພາະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນ
ສາດສະໜາຈັກເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍດ້ວຍຄ�ຍົກຍ້ອງຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກະທ�ບາບ
ຫລາຍຢ່າງ;ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນ
ທີ່ຄົນຢູ່ໃນສາດສະໜາຈກັຊຶ່ງກະທ�ບາບ
ຈະຖກືສາດສະໜາຈກັຕກັເຕືອນ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເ ຂົາ ໄດ້ ຖືກນ�ມາຢູ່ ຕໍ່ໜ້າ ປະ
ໂລຫິດ,ແລະຜູ້ສອນກໍໄດ້ມອບພວກ
ເຂົາໃຫ້ແກ່ປະໂລຫິດ;ແລະປະໂລຫິດ
ຈຶ່ງນ�ພວກເຂົາມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວມາ,ຜູ້
ຊຶ່ງເປັນມະຫາປະໂລຫດິ.
8  ບັດນີ້ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ ມອບ

ສິດອ�ນາດໃຫ້ແກ່ແອວມາເພື່ອດູແລ
ສາດສະໜາຈກັ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງກ່ຽວກັບພວກນີ້ເລີຍ;
ແຕ່ມີພະຍານຫລາຍຄົນກ່າວຫາພວກ
ເຂົາ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຜູ້ຄນົຢືນເປັນພະຍານ
ເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.
10ແລະບັດນີ້ມນັບໍ່ເຄີຍມີເລື່ອງແນວນີ້

ເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນເລີຍໃນສາດສະໜາຈັກ;
ສະນັ້ນແອວມາຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນ
ວນິຍານຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ນ�ເອາົ
ຄົນພວກນັ້ນມາຢູ່ຕໍ່ໜາ້ກະສັດ.
11ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບກະສັດວ່າ:

ໂມໄຊຢາ26:1–11265
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ຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລາຍຄົນທີ່ພວກຂ້ານ້ອຍນ�
ເອົາມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານນີ້ຖືກພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາກ່າວຫາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາຖືກພາໄປຫາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆ
ປະການ.ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມກັບໃຈ
ຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງນ�ພວກເຂາົມາຫາທ່ານເພື່ອ
ທ່ານຈະໄດ້ຕັດສິນພວກເຂົາຕາມຄວາມ
ຜິດຂອງພວກເຂົາ.
12ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ກ່າວກັບແອວ

ມາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະບໍ່ຕັດສິນພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນເຮາົຈະມອບພວກເຂາົໃຫ້ຢູ່
ໃນມືຂອງທ່ານເພື່ອຕດັສິນ.
13ແລະບັດນີ້ວິນຍານຂອງແອວມາມີ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕື່ມຂຶ້ນ;ແລະເພິ່ນໄດ້
ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າເພິ່ນຄວນ
ຈະເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,ເພາະ
ເພິ່ນຢ້ານວ່າເພິ່ນຈະເຮັດຜິດໃນສາຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ທຸ້ມເທຈິດວິນຍານ
ທັງໝົດຂອງເພິ່ນແດ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວ,
ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງ
ເພິ່ນ,ມີຄວາມວ່າ:
15ແອວມາ,ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວ,ແລະຜູ້

ທີ່ໄດ້ຮບັບັບຕິສະມາໃນນ�ມໍມອນກໍໄດ້ຮບັ
ພອນຄືກນັ.ເຈົ້າໄດ້ຮບັພອນເພາະສດັທາ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຈົ້າທີ່ມີໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ອະບີນາໄດຜູ້ຮບັໃຊ້ຂອງເຮາົແຕ່ຝ່າຍດຽວ.
16ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບພອນເພາະ

ວ່າສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີ
ໃນຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າແຕ່ຝາ່ຍດຽວຊຶ່ງເຈົ້າ
ໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂາົ.

17ແລະເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວເພາະວ່າ
ເຈົ້າໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແລະພວກເຂົາຈະ
ຖືກສະຖາປະນາ,ແລະພວກເຂົາຈະ
ເປນັຜູ້ຄົນຂອງເຮາົ.
18ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຜູ້ທີ່ເຕັມ

ໃຈຮັບພຣະນາມຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບ
ພອນ;ເພາະວາ່ພວກເຂົາຈະຖືກເອີ້ນໃນ
ພຣະນາມຂອງເຮາົ;ແລະພວກເຂາົເປັນ
ຂອງເຮາົ.
19ແລະເພາະວ່າເຈົ້າຖາມເຮົາກ່ຽວ

ກັບຜູ້ລ່ວງລະເມີດ,ເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັພອນ.
20ເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ;ແລະ

ເຮົາ ເ ຮັດພັນທະສັນຍາກັບເຈົ້າ ວ່າ
ເຈົ້າຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ;ແລະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຮັບໃຊ້ເຮົາແລະອອກໄປໃນພຣະ
ນາມຂອງເຮົາ,ແລະເຕົ້າໂຮມແກະຂອງ
ເຮາົເຂົ້າກັນ.
21ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຮົາຈະ

ເປັນແກະຂອງເຮາົ;ແລະເຈົ້າຈະຮບັເຂົາ
ເຂົ້າມາໃນສາດສະໜາຈກັ,ແລະເຮາົຈະ
ຮບັເອາົເຂົາໄວຄື້ກັນ.
22ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືສາດສະໜາຈັກ

ຂອງເຮົາ;ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຮັບບັບຕິສະມາ
ຈະຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ.
ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຮັບໄວ້ຈະເຊື່ອ
ໃນນາມຂອງເຮົາ;ແລະເຮົາຈະໃຫ້ອະ
ໄພເຂາົຢ່າງເຕມັໃຈ.
23ເພາະເຮົານີ້ແຫລະເປັນຜູ້ຮັບເອົາ

ບາບຂອງໂລກໄວ້;ເພາະເຮົານີ້ແຫລະ
ເປັນຜູ້ສ້າງເຂົາ;ແລະເຮົານີ້ແຫລະເປັນ
ຜູ້ໃຫ້ສະຖານທີ່ບ່ອນໜຶ່ງທາງຂວາມືຂອງ
ເຮາົແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຈນົເຖິງທີ່ສຸດ.
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24ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົາຈະຖືກເອີ້ນໃນ
ນາມຂອງເຮົາ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາຮູ້ຈັກ
ເຮົາເຂົາກໍ ຈະອອກມາ,ແລະຢູ່ ໃນ
ສະຖານທີ່ຊົ່ວນິລັນດອນບ່ອນໜຶ່ງທາງ
ຂວາມືຂອງເຮາົ.
25ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາສຽງແກເທື່ອທີສອງດັງຂຶ້ນເມື່ອ
ນັ້ນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູຈ້ກັເຮາົຈະອອກມາແລະ
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜາ້ເຮາົ.
26ແລະເວລານັ້ນເຂົາຈະຮູຈ້ກັວາ່ເຮາົ

ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ເຂົາ,ແລະເຮົາຄືພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຂົາ;
ແຕ່ວ່າເຂາົບໍ່ຍອມຖືກໄຖ່ເລີຍ.
27ແລະຈາກນັ້ນເຮົາຈະກ່າວກັບເຂົາ

ວ່າເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກເຂົາ;ແລະເຂົາຈະ
ອອກໄປຫາໄຟອັນເປັນນິດຊຶ່ງຕຽມໄວ້
ສ�ລບັມານກັບບໍລິວານຂອງມນັ.
28ດັ່ງນັ້ນເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຜູ້ໃດ

ທີ່ບໍ່ຍອມຟັງສຽງຂອງເຮົາ,ຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບເຂົ້າຢູ່ ໃນສາດສະໜາຈັກຂອງ
ເຮົາ,ແລະເຮົາຈະບໍ່ຮັບເອົາເຂົາໃນວັນ
ສຸດທ້າຍ.
29ດັ່ງນັ້ນເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຈົ່ງ

ອອກໄປ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ລ່ວງລະ
ເມີດຕໍ່ເຮົາ,ເຈົ້າຈົ່ງຕັດສິນເຂົາແລ້ວແຕ່
ບາບທີ່ເຂົາໄດ້ກະທ�ມາ;ແລະຖ້າຫາກ
ເຂົາສາລະພາບບາບທີ່ເຂົາໄດ້ກະທ�
ມານັ້ນຕໍ່ໜ້າເຈົ້າແລະຕໍ່ໜ້າເຮົາ,ແລະ
ກັບໃຈດ້ວຍຄວາມຈິງ ໃຈຂອງເຂົາ,
ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ອະໄພແກ່ເຂົາ,ແລະ
ເຮາົຈະໃຫ້ອະໄພແກ່ເຂົາຄືກັນ.
30ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນວາ່ຜູ້ຄົນຂອງ

ເຮົາຈະກັບໃຈເທົ່າໃດເທື່ອກໍຕາມເຮົາກໍ

ຈະໃຫ້ອະໄພແກ່ເຂົາສ�ລບັການລ່ວງລະ
ເມດີຂອງເຂົາທີ່ມີຕໍ່ເຮາົ.
31ແລະເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ອະໄພແກ່ການ

ລ່ວງລະເມີດຂອງກັນແລະກັນ;ເພາະ
ຕາມຄວາມຈງິແລ້ວ,ເຮາົກ່າວກັບເຈົ້າວາ່
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໃຫ້ອະໄພການລ່ວງລະເມີດຂອງ
ເພື່ອນບ້ານເມື່ອເຂົາເວົ້າວ່າເຂົາກັບໃຈ
ແລ້ວ,ຜູ້ນັ້ນຈະຖືກນ�ຕົວມາຫາການ
ກ່າວໂທດ.
32ບັດນີ້ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຈົ່ງອອກ

ໄປ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ກັບໃຈຈາກ
ບາບຂອງເຂົາຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ນັບເຂົ້າຢູ່
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ;ແລະເລື່ອງ
ນີ້ຈະຕ້ອງປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້
ເປນັຕົ້ນໄປ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາແອວມາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຂຽນມັນໄວ້ເພື່ອເພິ່ນຈະ
ມີມນັ,ແລະເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຕັດສິນຜູ້ຄນົ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຕາມພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາໄດ້ອອກໄປຕັດສິນຜູ້ທີ່ຖືກພາ
ໄປຫາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
35ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈຈາກ

ບາບຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ສາລະພາບ
ຜິດ,ແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ນັບພວກເຂົາໄວ້ໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນຂອງສາດສະໜາຈກັ;
36ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມສາລະພາບບາບ

ຂອງພວກເຂົາແລະບໍ່ກັບໃຈຈາກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ຄົນພວກນັ້ນຈະ
ບໍ່ ໄດ້ ຖືກນັບໄວ້ ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ

ໂມໄຊຢາ26:24–36267
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ສາດສະໜາຈັກ,ແລະຊື່ຂອງພວກເຂົາ
ຖືກລຶບອອກ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາໄດ້ຄວບຄຸມການງານທັງໝົດ
ຂອງສາດສະໜາຈກັ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມ
ມີຄວາມສັນຕິສຸກຂຶ້ນອີກແລະຈະເລີນຮຸງ່
ເຮືອງຢ່າງຍິ່ງໃນການງານຂອງສາດສະ
ໜາຈັກໂດຍເດີນໄປຢ່າງຮອບຄອບຕໍ່
ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ຮບັເອາົຫລາຍ
ຄົນແລະໃຫ້ບັບຕິສະມາຫລາຍຄົນ.
38ແລະບັດນີ້ແອວມາກັບເພື່ອນຮ່ວມ

ງານຂອງເພິ່ນຊຶ່ງດູແລສາດສະໜາຈັກ
ໄດ້ເຮັດໄປທັງໝົດນີ້ໂດຍການເດີນໄປ
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນທຸກຢ່າງ,ສິດສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງ,ທົນ
ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານທຸກຢ່າງ,ຖືກ
ຂົ່ມເຫັງໂດຍທຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
39ແລະພວກເຂາົໄດ້ຕັກເຕອືນພີ່ນ້ອງ

ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບ
ເອົາຄ�ຕັກເຕືອນ,ທຸກຄົນໂດຍພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ອີງຕາມບາບຂອງ
ຕົນ,ຫລືວ່າບາບທີ່ເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປ
ນັ້ນ,ໂດຍຮັບບັນຊາຈາກພຣະເຈົ້າວ່າ
ໃຫ້ອະທິຖານຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ,ແລະຂອບ
ພຣະໄທພຣະອົງໃນທກຸສິ່ງ.

ບົດທີ27

ໂມໄຊຢາຫາ້ມບໍ່ໃຫ້ຂົ່ມເຫງັແລະບັງຄບັ
ຄວາມສະເໝີພາບ—ແອວມາຜູ້ເປັນລູກ
ກັບພວກລູກຊາຍທັງສີ່ຂອງກະສັດໂມ
ໄຊຢາພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍສາດສະ

ໜາຈັກ—ທູດມາປະກົດແລະສັ່ງໃຫ້
ພວກເຂົາເລີກການເຮັດຄວາມຊົ່ວຂອງ
ພວກເຂົາ—ແອວມາຖືກຕີສອນໃຫ້ເປັນ
ຄົນປາກກືກ—ມະນຸດທັງປວງຈະຕ້ອງ
ເກີດໃໝ່ເພື່ອຮັບເອົາຄວາມລອດ—
ແອວມາກັບພວກລກູຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ
ປະກາດຂ່າວປະເສີດ.ປະມານ100–92
ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືມີການຂົ່ມເຫັງຈາກພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ຖື ຊຶ່ ງກະ ທ�ຕໍ່ ສາດສະ ໜາຈັກເພີ່ມ
ຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນວ່າມີການຈົ່ມໃຫ້
ແກ່ສາດສະໜາຈັກ,ແລະຜູ້ນ�ຂອງຕົນ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ວາ່
ແອວມາ.ແລະແອວມາໄດ້ມາບອກເລື່ອງ
ນີ້ຕໍ່ກະສັດໂມໄຊຢາ.ແລະໂມໄຊຢາໄດ້
ປຶກສາຫາລືກັບພວກປະໂລຫດິຂອງເພິ່ນ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ສົ່ງສານໄປທົ່ວແຜ່ນ
ດິນວ່າບໍ່ໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືຂົ່ມເຫັງຄົນທີ່
ເປນັຂອງສາດສະໜາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
3ແລະມີຄ�ສັ່ງຢ່າງເຄັ່ງຄັດໄປຫາ

ສາດສະໜາຈັກທຸກແຫ່ງວ່າບໍ່ໃຫ້ມີການ
ຂົ່ມເຫັງກັນໃນບັນດາພວກເຂົາ,ວ່າໃຫ້
ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງ
ປວງ;
4ແລະບອກພວກເຂົາວ່າບໍ່ໃຫ້ຄວາມ

ທະນົງໃຈແລະການຖືຕົວມາລົບກວນ
ສັນຕິສຸກຂອງພວກເຂົາ;ວ່າໃຫ້ທຸກຄົນ
ນັບຖືເພື່ອນບ້ານຄືກັບຕົນເອງ,ແລະ
ເຮດັວຽກດ້ວຍມືຂອງຕົນເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບ
ເພື່ອຕົນເອງ.
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5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ປະໂລຫິດກັບຜູ້ສອນ
ທຸກຄົນຄວນເຮດັວຽກດ້ວຍມືເພື່ອຫາລ້ຽງ
ຊບີເພື່ອຕົນເອງ,ໃນທຸກກລໍະນີເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ເວລາເຈັບປ່ວຍຫລືຍາມຂາດແຄນ
ທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ;ແລະໂດຍການກະທ�
ເຊັ່ນນີ້,ພວກເຂົາໄດ້ມີພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ນ�ຢາ່ງຫລວງຫລາຍ.
6ແລະມັນເລີ່ມມີ ສັນຕິສຸກຫລາຍ

ຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນອີກ;ແລະຜູ້ຄົນມີເພີ່ມ
ຫລາຍຂຶ້ນແລະເລີ່ມກະຈັດກະຈາຍໄປ
ທົ່ວແຜນ່ດິນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄປທາງເໜອື
ແລະທາງໃຕ້,ໄປທາງຕາເວັນອອກ
ແລະທາງຕາເວັນຕົກ,ໂດຍສ້າງເມືອງ
ໃຫຍ່ແລະສ້າງບ້ານເຮືອນຕາ່ງໆຂຶ້ນທົ່ວ
ສີ່ສວ່ນຂອງແຜ່ນດິນ.
7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາ

ຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະຫລາຍ
ຄົນໄດ້ກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມ.ີ
8ແລະບັດນີ້ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊ

ຢາຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ບໍ່ເຊື່ອຖື;
ແລະລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງແອວມາກໍຖກື
ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາຄືກັນ,ລາວ
ມີຊື່ວ່າແອວມາຕາມຊື່ບິດາຂອງລາວ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວເປັນຄົນຊົ່ວທີ່
ສຸດແລະນບັຖືຮບູບູຊາ;ແລະລາວເປນັ
ຄົນເວົ້າຫລາຍແລະໄດ້ເວົ້າຍົກຍ້ອງຜູ້
ຄົນ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຊກັນ�ຫລາຍຄົນໃຫ້
ເຮດັຕາມວທິີການອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວ.
9ແລະລາວກັບມາເປັນອຸບປະສັກອັນ

ໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍ
ໄດ້ລັກເອົາໃຈຂອງຜູ້ຄົນໄປ;ເຮັດໃຫ້

ເກີດຄວາມແຕກແຍກໃນບັນດາຜູ້ຄົນ;
ໃຫ້ໂອກາດແກ່ສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະ
ໃຊ້ອ�ນາດຂອງມນັປກົຄອງພວກເຂົາ.
10ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປເພື່ອທ�ລາຍ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ລາວໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປຢ່າງລັບໆກັບພວກ
ໂອລົດຂອງໂມໄຊຢາເພື່ອຫາຊ່ອງທາງ
ທີ່ ຈະທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກແລະ
ເພື່ອຊັກຊວນຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໃຫ້ຫລົງຜິດ,ເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບພຣະ
ບັນຍດັຂອງພຣະເຈົ້າ,ຫລືແມ້ແຕ່ຄ�ສັ່ງ
ຂອງກະສັດ—
11ແລະດັ່ງເຊັ່ນທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້

ກ່າວກັບທ່ານແລ້ວວ່າຂະນະທີ່ພວກ
ເຂົາກ�ລັງທ່ຽວໄປກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງໜຶ່ງ
ໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ພວກເຂົາ;ແລະເບິ່ງຄື
ວ່າທູດກ�ລັງຢືນຢູ່ໃນເມກ;ແລະສຽງ
ຂອງທູດອົງນັ້ນຄືກັນກັບສຽງຟ້າຮ້ອງຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຢືນຢູ່
ນັ້ນສັ່ນສະເທືອນ;
12ແລະຄວາມປະຫລາດໃຈຂອງ

ພວກເຂາົນັ້ນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສດຸ,ຈນົພວກ
ເຂົາລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ຄ�ເວົ້າຂອງທູດທີ່ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ເລີຍ.
13ເຖິງ ຢ່າງ ໃດກໍ ຕາມເພິ່ນຮ້ອງ

ຂຶ້ນອີກ,ມີຄວາມວ່າ:ແອວມາ,ຈົ່ງລຸກ
ແລະຢືນຂຶ້ນ,ເພາະດ້ວຍເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງ
ຂົ່ມເຫັງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ?
ເພາະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ນີ້ຄືສາດສະ
ໜາຈັກຂອງເຮົາແລະເຮົາຈະສ້າງຕັ້ງ

ໂມໄຊຢາ27:5–13269
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ມັນໄວ້,ແລະຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດລົ້ມມັນໄດ້
ນອກຈາກການລ່ວງລະເມີດຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງເຮາົເທົ່ານັ້ນ.
14ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງທູດກ່າວວ່າ:

ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ໄດ້ ຍິນຄ�
ອະທຖິານຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ຄ�ອະທິຖານຂອງຜູ້ຮບັໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,
ແອວມາ,ຜູ້ເປັນບິດາຂອງເຈົ້ານ�ອີກ;
ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍສັດທາ
ກ່ຽວກັບເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຖືກນ�ມາ
ໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງນີ້ເຮົາຈຶ່ງມາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສ�ນຶກ
ເຖງິອ�ນາດແລະສດິອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອໃຫ້ຄ�ອະທຖິານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອງົໄດ້ຮບັຄ�ຕອບຕາມສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາ.
15ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຈະໂຕ້ຖຽງ

ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ?ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ສຽງຂອງເຮາົສັ່ນສະເທອືນແຜ່ນດນິ
ໂລກບໍ?ແລະເຈົ້າບໍ່ເຫັນເຮົາຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ເຈົ້າບໍ?ແລະເຮາົຖກືສົ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ.
16ແລະບັດນີ້ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ:

ຈົ່ງໄປ,ແລະຈົ່ງຈ�ການເປັນຊະເລີຍ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າໃນແຜ່ນດິນ
ເຮລາມແລະໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ;ແລະ
ຈົ່ງຈ�ສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທ�
ເພື່ອພວກເຂົາ;ເພາະວ່າພວກເຂົາຢູ່
ໃນຄວາມເປັນຂ້າທາດ,ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ.ແລະບັດນີ້ເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ແອວມາ,ຈົ່ງໄປຕາມ
ທາງຂອງເຈົ້າແລະຢ່າໄດ້ພະຍາຍາມ
ທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກອີກຕໍ່ໄປ,ເພື່ອ
ໃຫ້ຄ�ອະທິຖານຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບ

ຄ�ຕອບ,ຫລືວ່າເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຕົວ
ຂອງເຈົ້າຖືກປະຖິ້ມໄປ.
17ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືນີ້ເປັນຄ�ເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງທູດ
ທີ່ໄດ້ກ່າວກັບແອວມາ,ແລະເພິ່ນກໍໄດ້
ຈາກໄປ.
18ແລະບັດນີ້ແອວມາກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບ

ລາວໄດ້ລົ້ມລົງ ຢູ່ ກັບພື້ນດິນ, ເພາະ
ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ຂອງພວກເຂົາ;ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້
ເຫັນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຕາ
ຂອງຕົນເອງ;ແລະສຽງຂອງເພິ່ນຄືກັນ
ກັບຟ້າຮ້ອງ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກ
ສັ່ນສະເທືອນ;ແລະພວກເຂົາຮູ້ວ່າບໍ່
ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກສັ່ນ
ສະເທືອນໄດ້ນອກຈາກຈະເປັນອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນສັ່ນ
ສະເທືອນຄືກັນກັບວ່າມັນຈະແຍກອອກ
ຈາກກັນ.
19ແລະບັດນີ້ຄວາມແປກປະຫລາດ

ໃຈຂອງແອວມານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງຈົນ
ວ່າລາວກາຍເປັນຄົນປາກກືກ,ຈົນວ່າ
ລາວເປີດປາກບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວ
ກັບອອ່ນເພຍຈົນແມ່ນແຕ່ບໍ່ສາມາດເໜງັ
ຕີງມືໄດ້;ດັ່ງນັ້ນຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບລາວຈຶ່ງຫາມ
ລາວໄປເພາະລາວຊ່ອຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້,
ຈນົກະທັ້ງຖືກເອົາໄປວາງລົງຢູ່ຕໍ່ໜາ້ບິດາ
ຂອງລາວ.
20ແລະພວກນັ້ນໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທງັໝດົ

ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາໃຫ້ບິດາຂອງ
ລາວຟງັ;ແລະບິດາຂອງລາວມີຄວາມປິ
ຕິຍິນດີ,ເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າມັນແມ່ນອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
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21ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຝູງຊນົມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນເພື່ອຈະໄດ້ເປັນພະຍານໃນສິ່ງທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກະທ�ກັບລູກຂອງເພິ່ນ,
ແລະກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບລາວນ�ອກີ.
22ແລະເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ປະໂລຫິດ

ທັງຫລາຍມາເຕົ້າໂຮມກັນແລະເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ເລີ່ມຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານ
ເພື່ອທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອວ່າພຣະອົງ
ຈະໄດ້ເປີດປາກຂອງແອວມາເພື່ອລາວ
ຈະສາມາດເວົ້າໄດ້,ແລະເພື່ອແຂນຂາ
ຂອງລາວຈະໄດ້ຮບັກ�ລງັອີກ—ເພື່ອໃຫ້
ຕາຂອງຜູ້ຄົນເປີດເພື່ອຈະໄດ້ເຫນັແລະ
ຮູຈ້ກັພຣະກະລຸນາທິຄຸນແລະລັດສະໝີ
ພາບຂອງພຣະເຈົ້າ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າ
ແລະອະທິຖານເປັນເວລາສອງມື້ສອງ
ຄືນແລ້ວ,ແຂນຂາຂອງແອວມາຈຶ່ງໄດ້
ຮບັກ�ລງັຂອງມນັ,ແລະລາວໄດ້ຢນືຂຶ້ນ
ແລະເລີ່ມເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ບອກໃຫ້
ພວກເຂົາສະບາຍໃຈ:
24ເພາະລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,
ແລະໄດ້ຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເກີດຈາກ
ພຣະວນິຍານ.
25ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວກັບ

ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຢ່າໄດ້ແປກໃຈເລີຍວ່າ
ມະນຸດທັງປວງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທັງຊາຍ
ແລະຍິງ,ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,
ທຸກພາສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,
ຕ້ອງເກີດໃໝ່ເສຍກ່ອນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,

ແມ່ນເກີດຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອປ່ຽນຈາກ
ສະພາບແຫ່ງກາມມະລົມແລະຕົກຕ�
ຂອງພວກເຂາົ,ມາສູ່ສະພາບແຫງ່ຄວາມ
ຊອບທ�,ຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະເຈົ້າ,ກາຍ
ເປນັບຸດແລະທດິາຂອງພຣະອງົ;
26ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງກາຍມາເປັນຄົນ

ໃໝ່ດັ່ງນັ້ນ;ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ເຮດັແນວນີ້,ພວກເຂົາກໍບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້
ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນມູນ
ມລໍະດົກ.
27ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,

ຖ້າຫາກບໍ່ເຮັດແນວນີ້,ພວກເຂົາຈະຖືກ
ປະຖິ້ມໄປແລະເລື່ອງນີ້ຂາ້ພະເຈົ້າຮູຈ້ກັ
ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເກືອບຖືກປະຖິ້ມໄປ
ແລ້ວ.
28ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກ

ທີ່ໄດ້ຊັດເຊພະເນຈອນໄປໃນຄວາມ
ທຸກຍາກລ�ບາກຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,ໂດຍ
ກັບໃຈຈົນເກືອບຈະເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາຊຶ່ງ
ເຫັນສົມຄວນທີ່ຈະດຶງຂ້າພະເຈົ້າອອກ
ມາຈາກການເຜົາໄໝ້ອັນເປັນນິດ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ.
29 ຈິດ ວິນຍານຂອງເຮົາ ໄ ດ້ ຖືກ

ໄຖ່ ຈາກບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນ ແລະ
ພັນທະການແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ເຮົາ
ເຄີຍຢູ່ໃນເຫວເລິກທີ່ມືດທີ່ສຸດມາ;ແຕ່
ບັດນີ້ເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມສະຫວ່າງອັນ
ໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ.ຈິດວິນ
ຍານຂອງເຮົາຖືກທໍລະມານດ້ວຍຄວາມ
ທໍລະມານອັນຕະຫລອດໄປ;ແຕ່ວ່າເຮົາ
ຖືກດຶງອອກມາແລະຈິດວິນຍານຂອງ
ເຮາົບໍ່ໄດ້ເຈບັປວດອກີຕໍ່ໄປ.

ໂມໄຊຢາ27:21–29271
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30ເຮົາບໍ່ຍອມຮັບພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ
ແລະປະຕິເສດສິ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາເວົ້າໄວ້;ແຕ່ມາບັດນີ້ເພື່ອພວກ
ເພິ່ນຈະເຫັນລ່ວງໜ້າວ່າພຣະອົງຈະ
ສະເດັດມາແລະວ່າພຣະອົງຈະຈື່ຈ�
ທຸກຄົນທີ່ ພຣະອົງໄດ້ ສ້າງ, ພຣະອົງ
ຈະສະແດງໃຫ້ປະກົດແກ່ຄນົທັງປວງ.
31ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທຸກຫົວເຂົ່າຈະຄຸລົງ,

ແລະທຸກລີ້ນຈະສາລະພາບຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນໃນ
ວັນສຸດທ້າຍເມື່ອຄົນທັງປວງຈະຢືນຮັບ
ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ,ເມື່ອນັ້ນ
ພວກເຂົາຈະສາລະພາບວ່າພຣະອົງຄື
ພຣະເຈົ້າ;ເມື່ອນັ້ນຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊີວິດປາດສະ
ຈາກພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນໂລກຈະສາລະພາບ
ວາ່ການພພິາກສາຂອງໂທດອັນເປນັນິດ
ນັ້ນທ່ຽງທ�ແລ້ວກັບພວກເຂົາ;ແລະ
ພວກເຂົາຈະສັ່ນສະທາ້ນແລະຫດົຕົວຢູ່
ພາຍໃຕ້ການທອດພຣະເນດອັນພິຈາລະ
ນາຂອງພຣະອົງ.
32ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນ

ຄືຈາກເວລານີ້ໄປແອວມາເລີ່ມສິດສອນ
ຜູ້ ຄົນແລະ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ກັບແອວມາຕອນ
ທີ່ທູດມາປະກົດຕໍ່ ພວກເຂົາກໍເໝືອນ
ກັນ,ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາທຸກບ່ອນທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ,ປະກາດແກ່ຄົນທັງປວງເຖິງ
ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມາ,
ແລະສິດສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກ,ຖືກຂົ່ມ
ເຫັງຢ່າງໜັກຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອແລະຖືກຕີ
ຈາກຄົນຫລວງຫລາຍໃນພວກນັ້ນ.
33ເຖິງແມນ່ຈະເປນັຢ່າງນັ້ນ,ພວກເຂົາ

ກໍໄດ້ປອບໃຈສາດສະໜາຈັກຫລາຍຂຶ້ນ,

ໂດຍຢືນຢັນສັດທາຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຊັກຊວນຜູ້ຄົນທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມອົດ
ກັ້ນແລະດວ້ຍຄວາມອດິເມື່ອຍຢ່າງໜກັ
ໃຫ້ຮກັສາພຣະບັນຍດັຂອງພຣະເຈົ້າ.
34ແລະສີ່ຄົນໃນພວກເຂົານັ້ນແມ່ນ

ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ;ແລະຊື່
ຂອງພວກເຂົາຄືອ�ໂມນ,ແລະອາ
ໂຣນ,ແລະອອມເນີ,ແລະຮິມໄນ;ທັງ
ໝົດນີ້ເປັນຊື່ຂອງພວກລູກຊາຍຂອງໂມ
ໄຊຢາ.
35ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປຫາ

ທຸກບ່ອນໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາ,ແລະ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຊຶ່ງຢູ່ໃຕ້ການປົກ
ຄອງຂອງກະສັດໂມໄຊຢາ,ໄດ້ເດີນທາງ
ຢ່າງຕັ້ງໃຈເພື່ອຈະແກ້ຄວາມເສຍຫາຍ
ທັງໝົດຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້ ກັບ
ສາດສະໜາຈັກ,ສາລະພາບບາບທັງ
ໝົດຂອງພວກເຂົາ,ແລະປະກາດເລື່ອງ
ທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນມາ,ແລະ
ອະທິບາຍຄ�ທ�ນາຍແລະຂໍ້ຄວາມ
ພຣະຄ�ພີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ປາຖະໜາຈະ
ຟງັ.
36ແລະໂດຍວິທີນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນ

ເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ການພາຫລາຍຄົນມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ
ຄວາມຈິງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມາສູ່ຄວາມຮູ້
ເລື່ອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
37ແລະພວກເຂົາເປັນສຸກພຽງໃດ!

ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ປະກາດຄວາມ
ສັນຕິສຸກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ປະກາດ
ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄວາມດີ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ປະກາດຕໍ່ຜູ້ຄົນວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າປົກຄອງ.
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ບົດທີ28

ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາໄປສັ່ງສອນ
ຊາວເລມັນ—ໂດຍໃຊ້ຫີນຜູ້ພະຍາກອນ
ສອງກ້ອນນັ້ນໂມໄຊຢາແປແຜ່ນຈາລຶກ
ຂອງຊາວຢາເຣັດ.ປະມານ92ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊ
ຢາກະທ�ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາໄດ້ພາຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງໄປກັບພວກ
ເຂົາແລະໄດ້ກັບຄືນໄປຫາກະສັດ,ຊຶ່ງ
ເປັນບິດາຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂໍຮ້ອງ
ເພິ່ນໃຫ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ພວກເຂົາກັບ
ຄົນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກໄວ້ຂຶ້ນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ສັ່ງສອນເລື່ອງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນມາ,
ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມອບພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂາົຜູ້ຊຶ່ງເປັນຊາວເລມນັ—
2ເພື່ອພວກເຂົາອາດຈະນ�ພວກເຂົາ

ມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາສ�ນຶກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ເພື່ອພວກເຂົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຊາວນີໄຟ
ຫາຍໄດ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະຖືກນ�ມາປິ
ຕິຍິນດີໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາ ຈະກັບມາເ ປັນເພື່ອນມິດ ທີ່ ດີ ຕໍ່
ກັນ,ແລະເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ມີການຂັດແຍ້ງ
ກັນອີກຕໍ່ໄປໃນທົ່ວແຜ່ນດິນຊຶ່ງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ປະທານໃຫພ້ວກເຂົາ.
3ບດັນີ້ພວກເຂົາປາຖະໜາຈະປະກາດ

ຄວາມລອດໃຫ້ ແກ່ ມະນຸດທຸກ ຄົນ,
ເພາະວາ່ພວກເຂົາທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈິດວິນຍານ
ຂອງຜູ້ໜຶ່ງຈະຕ້ອງຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຽງແຕ່ຄິດວ່າຈິດວິນຍານດວງໜຶ່ງຈະ
ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນ
ສຸດກໍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫວັ່ນໄຫວແລະ
ຕົວສັ່ນແລ້ວ.
4ແລະດັ່ງນັ້ນພຣະວິນຍານຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ກັບພວກເຂົາ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຊົ່ວຮາ້ຍແທ້ໆ
ໃນຄົນບາບ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນ
ເໝາະສົມໃນພຣະເນດອັນບໍ່ມີຂອບເຂດ
ຂອງພຣະອົງທີ່ຈະໄວ້ຊີວິດຂອງພວກ
ເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງ
ຕ້ອງທົນກັບຄວາມເຈບັປວດຢ່າງໜກັໃນ
ຈິດວິນຍານເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາແລະຢ້ານວາ່ພວກເຂົາຈະຖກື
ປະຖິ້ມຕະຫລອດໄປ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ວງິວອນບິດາຂອງພວກເຂົາ
ຕັ້ງຫລາຍມື້ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາຂຶ້ນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ.
6ແລະກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ທູນຖາມ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າເພິ່ນຄວນ
ຈະໃຫ້ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນຂຶ້ນໄປຫາ
ບັນດາຊາວເລມັນເພື່ອສັ່ງສອນພຣະຄ�
ຫລືບໍ່.
7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ໂມໄຊຢາວ່າ:ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຂຶ້ນໄປ
ເຖີດ,ເພາະວ່າຫລາຍຄົນຈະເຊື່ອໃນຄ�
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ເວົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຈະມີ
ຊີວິດນິລັນດອນ;ແລະເຮົາຈະປົດປ່ອຍ
ພວກລູກຊາຍຂອງເຈົ້າອອກຈາກກ�ມື
ຂອງຊາວເລມັນ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ອະນຸຍາດພວກ
ເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ໄປແລະເຮັດຕາມຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂາົ.
9ແລະພວກເຂົາໄດ້ອອກເດີນທາງໄປ

ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອຂຶ້ນໄປ
ສັ່ງສອນພຣະຄ�ໃນບັນດາຊາວເລມັນ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ເລື່ອງລາວເຖິງ
ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາໃນພາຍຫລງັ.
10ບັດນີ້ກະສັດໂມໄຊຢາບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່

ຈະມອບລາຊາອານາຈັກໃຫ້ເພາະບໍ່ມີ
ລູກຊາຍຄົນໃດຂອງເພິ່ນທີ່ຍອມຮັບເອົາ
ລາຊາອານາຈັກ.
11ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເອົາບັນທຶກຊຶ່ງມີ

ຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນແຜນ່ຈາລຶກທອງເຫລອືງມາ,
ແລະແຜນ່ຈາລຶກຂອງນີໄຟນ�ອີກ,ແລະ
ສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່ເພິ່ນໄດ້ປົກປັກຮັກສາ
ໄວ້ຕາມພຣະບນັຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຫລັງ
ຈາກໄດ້ແປແລະບັນທຶກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກທອງຄ�ຊຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮ
ໄດ້ພົບພໍ້,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຮັບຈາກມືຂອງລິມ
ໄຮເອງ;
12ແລະການນີ້ເພິ່ນເຮັດໄປເພາະ

ຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງເ
ພິ່ນ;ເພາະພວກເຂົາປາຖະໜາເກີນກວ່າ
ຈະວັດແທກໄດ້ທີ່ຈະຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ ຄົນ
ພວກນັ້ນຊຶ່ງຖກືທ�ລາຍໄປແລ້ວ.
13ແລະບັດນີ້ເພິ່ນໄດ້ແປແຜ່ນຈາລຶກ

ເຫລົ່ານັ້ນໂດຍອາໃສຫີນສອງກ້ອນນັ້ນ

ຊຶ່ງຕິດຢູ່ ກັບຂອບໂຄ້ງຄັນທະນູສອງ
ຂ້າງ.
14ບັດນີ້ຂອງເຫລົ່ານີ້ຖືກຕຽມໄວ້ແລ້ວ

ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ,ແລະມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນມາ
ຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ເພື່ອ
ຈດຸປະສົງໃນການແປພາສາຕ່າງໆ;
15ແລະຂອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຮັກສາ

ໄວ້ໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ທຸກຄົນ
ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງ
ຜູ້ຄນົຂອງພຣະອງົ;
16ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີສິ່ງຂອງເຫລົ່າ

ນີ້ຈະຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ພະຍາກອນ,ຕາມ
ການເອີ້ນຂອງສະໄໝໂບຮານ.
17ບັດນີ້ຫລັງຈາກໂມໄຊຢາໄດ້ແປ

ບັນທຶກເຫລົ່ານັ້ນໝົດແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນໄດ້ໃຫ້ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຖືກ
ທ�ລາຍ,ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ຖືກທ�ລາຍຄືນໄປເ ຖິງ ການສ້າງ ຫໍ
ສູງ,ອັນເປັນເວລາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງຜູ້ຄົນສັບສົນ,ແລະ
ພວກເຂົາຈຶ່ງກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝດົ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະ
ແມ້ແຕ່ນັບຈາກນັ້ນຄືນໄປເຖິງການສ້າງ
ອາດາມ.
18ບັດນີ້ເລື່ອງລາວນີ້ໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້

ຜູ້ຄົນຂອງໂມໄຊຢາຄວນຄາງຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ມັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຂົາ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂາົມີຄວາມປິຕິຍິນດີ.
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19ແລະເລື່ອງລາວນີ້ຈະມີຂຽນໄວ້ພາຍ
ຫລງັ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມນັສົມຄວນທີ່ຜູ້ຄນົ
ທັງປວງຄວນຮູ້ເລື່ອງຊຶ່ງມີຂຽນຢູ່ໃນເລື່ອງ
ນັ້ນ.
20ແລະບັດນີ້,ດັ່ງເຊັ່ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານແລ້ວ,ຫລັງຈາກກະສັດ
ໂມໄຊຢາກະທ�ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໄດ້ເອົາແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງແລະ
ສິ່ງຂອງທັງໝົດຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເກັບກ�ໄວ້
ມາ,ແລ້ວມອບມັນໃຫ້ແອວມາ,ຜູ້ເປັນ
ລູກຂອງແອວມາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບັນທຶກ
ທັງໝົດແລະເຄື່ອງແປຄວາມໝາຍນ�
ອີກ,ແລະໄດ້ມອບສິ່ງທັງໝົດໃຫ້ລາວ,
ແລະສັ່ງລາວວ່າລາວຄວນເກັບກ�
ແລະຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ດີ,ແລະໃຫ້ເຮັດ
ບັນທຶກກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນໄວ້ນ�ອີກ,ໂດຍ
ມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນໄປຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາ
ຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ດັ່ງເຊັ່ນທີ່ໄດ້ມອບຕໍ່ໆ
ກັນມາຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ.

ບົດທີ29

ໂມໄຊຢາສະເໜີໃຫ້ເລືອກຜູ້ຕັດສິນແທນ
ກະສັດ—ກະສັດທີ່ ບໍ່ ຊອບທ�ຈະພາ
ຜູ້ຄົນຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນບາບ—ແອວ
ມາຜູ້ ເປັນ ລູກໄດ້ ຖືກເລືອກໃຫ້ ເປັນ
ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນໂດຍສຽງຂອງປະຊາ
ຊົນ—ເພິ່ນເປັນມະຫາປະໂລຫິດຂອງ
ສາດສະໜາຈັກທຸກບ່ອນນ�ອີກ—ແອວ
ມາຜູ້ເປັນບິດາແລະໂມໄຊຢາສິ້ນຊີວິດ.
ປະມານ92–91ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ ເມື່ອໂມໄຊຢາໄດ້ກະທ�ສິ່ງ

ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ສອບຖາມໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ,ໂດຍ
ຢາກຮູ້ເຖິງຄວາມເຈດຕະນາຂອງພວກ
ເ ຂົາ ວ່າ ຜູ້ ໃດຄວນເ ປັນກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຽງ

ຂອງຜູ້ຄົນມີຄວາມວ່າ:ພວກຂ້ານ້ອຍ
ຢາກໃຫ້ອາໂຣນລູກຊາຍຂອງທ່ານເອງ
ມາເປັນກະສັດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍແລະ
ເປນັຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກຂ້ານອ້ຍ.
3ບັດນີ້ອາໂຣນໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນ

ນີໄຟແລ້ວ,ດັ່ງນັ້ນກະສັດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ
ມອບລາຊາອານາຈັກໃຫ້ລາວ;ທັງອາ
ໂຣນເອງກໍບໍ່ຍອມຮັບເອົາລາຊາອານາ
ຈກັ;ທັງບໍ່ມີລູກຊາຍຄົນໃດຂອງໂມໄຊຢາ
ຍອມຮບັເອົາລາຊາອານາຈກັເລີຍ.
4ດັ່ງນັ້ນກະສັດໂມໄຊຢາຈຶ່ງໄດ້ສອບ

ຖາມໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ໄປເຖິງ
ບັນດາຜູ້ຄົນ.ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນ
ໄວ,້ມີຄວາມວາ່:
5ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຫລືພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຂ້າ
ພະເຈົ້າຖືວາ່ພວກທ່ານເປັນດັ່ງນັ້ນ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາໃຫ້ ພວກທ່ານ
ພິຈາລະນາສາເຫດທີ່ພວກທ່ານຖືກຂໍ
ໃຫ້ພຈິາລະນາ—ເພາະວາ່ພວກທ່ານປາ
ຖະໜາຢາກມີກະສັດ.
6ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດກັບພວກ

ທ່ານວ່າ  ຜູ້ ທີ່ ເ ປັນເຈົ້າຂອງລາຊາ
ອານາຈັກນີ້ ໂດຍສິດທິໄດ້ປະຕິເສດ,
ແລະຈະບໍ່ຍອມຮບັເອາົລາຊາອານາຈກັ.
7ແລະບັດນີ້ຖ້າຫາກຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ອື່ນ
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ແທນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານວ່າມັນ
ຈະເກີດການຜິດຖຽງກັນຂຶ້ນໃນບັນດາ
ພວກທ່ານ.ແລະຜູ້ໃດຈະຮູ້ໄດ້ວ່າລູກ
ຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ ເປັນເຈົ້າຂອງ
ລາຊາອານາຈັກອາດຫັນມາຮ້າຍກາດ
ຂຶ້ນແລະພາສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ ໄປ ກັບ ລາວ, ຊຶ່ ງຈະເຮັດ ໃຫ້ ເ ກີດ
ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນ
ໃນບັນດາພວກທ່ານ,ຊຶ່ງຈະເປັນເຫດ
ໃຫ້ມີການນອງເລືອດຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ເກີດຂຶ້ນແລະບິດເບືອນເສັ້ນທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ຈະທ�ລາຍຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.
8  ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າໃຫ້ພວກເຮົາສະຫລາດແລະ
ພິຈາລະນາເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ເພາະວ່າ
ພວກເຮົາບໍ່ມີສິດຈະທ�ລາຍລູກຊາຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ທັງພວກເຮົາບໍ່ມີສິດ
ໃດໆທີ່ ຈະທ�ລາຍຄົນອື່ນ ຖ້າ ຫາກ
ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ນັ້ນຂຶ້ນມາແທນລາວ.
9ແລະຖ້າຫາກລູກຊາຍຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າຫັນກັບໄປສູ່ຄວາມທະນົງໃຈເຖິງ
ເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງລາວ,ລາວກໍ
ຄົງຈະຈື່ໄດ້ເຖິງຄ�ເວົ້າຊຶ່ງລາວໄດ້ເວົ້າໄວ້
ແລະຈະຮຽກຮ້ອງເອົາສິດທິຂອງລາວ
ໃນລາຊາອານາຈັກນີ້ຄືນໄປ,ຊຶ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ລາວແລະຜູ້ຄົນພວກນີ້ກະທ�ບາບ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
10ແລະບັດນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາສະຫລາດ

ແລະຊອກຫາສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະສິ່ງທີ່
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັນຕິສຸກແກ່ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້.

11ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນກະສັດ
ຂອງພວກທ່ານໃນວັນເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ໃຫ້
ພວກເຮົາແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕັດສິນເພື່ອຕັດສິນ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຕາມກົດຂອງພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຮົາຈະຈັດລະບຽບການງານ
ໃໝ່ຂອງຜູ້ຄນົພວກນີ້,ເພາະວາ່ພວກເຮາົ
ຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ທີ່ມີສະຕິປັນຍາໃຫ້ເປັນຜູ້
ຕັດສິນ,ຊຶ່ງຈະຕັດສິນຜູ້ຄົນພວກນີ້ຕາມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
12ບັດນີ້ຖ້າຫາກມະນຸດຖືກພຣະເຈົ້າ

ຕັດສິນຍັງຈະດີກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ມະນຸດທ�
ມະດາຕັດສິນແມ່ນບໍ,ເພາະວ່າການພິ
ພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າທ່ຽງທ�ສະເໝີໄປ,
ແຕ່ການຕັດສິນຂອງມະນຸດນັ້ນບໍ່ທ່ຽງທ�
ສະເໝີໄປ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກ

ທ່ານຈະມີຄົນຊອບທ�ມາເປັນກະສັດ
ຂອງພວກທ່ານຊຶ່ງຈະສະຖາປະນາກົດ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຕັດສິນຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະມີຄົນ
ມາເປັນກະສັດຂອງພວກທ່ານຜູ້ຈະ
ເຮັດເພື່ອຜູ້ຄົນພວກນີ້ເໝືອນດັ່ງທີ່ເບັນ
ຢາມິນບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ມາ—ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,
ຖ້າຫາກເລື່ອງມັນຈະເປັນໄປໄດ້ແບບນີ້
ສະເໝີໄປແລ້ວມັນກໍສົມຄວນທີ່ພວກ
ທ່ານຈະມີກະສັດປົກຄອງພວກທ່ານ
ຢູ່ສະເໝີ.
14ແລະແມ່ນແຕ່ຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ

ກໍຍັງໄດ້ທ�ງານຈົນສຸດກ�ລັງແລະສຸດ
ຄວາມສາມາດຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່,ເພື່ອ
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ສິດສອນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້
ແກ່ພວກທ່ານ,ແລະເພື່ອສະຖາປະນາ
ຄວາມສັນຕິສຸກທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ມີສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນ,ບໍ່ໃຫ້
ມີການຂີ້ລັກມັກສົກ,ຫລືການປຸ້ນຈີ້,ຫລື
ການຄາດຕະກ�ຫລືຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ນາໆປະການ;
15ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດການຊົ່ວ

ຮາ້ຍນີ້,ເຮາົກໍຈະໄດ້ລງົໂທດເຂາົຕາມກົດ
ຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ມອບ
ໃຫ້ພວກເຮາົ.
16ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າເພາະວ່າມະນຸດບໍ່ມີຄວາມທ່ຽງ
ທ�ທກຸຄົນຈຶ່ງບໍ່ສົມຄວນທີ່ພວກທາ່ນຈະ
ມີກະສັດຄົນໜຶ່ງຫລືກະສັດຫລາຍຄົນ
ປົກຄອງພວກທາ່ນ.
17ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດຊົ່ວຄົນໜຶ່ງ

ເຮດັໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫລາຍ
ປານໃດ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເປັນຄວາມພນິາດ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງພຽງໃດ!
18ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃຫ້ສ�ນຶກເຖິງກະສັດ

ໂນອາ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເພິ່ນແລະ
ຄວາມໜ້າ ກຽດຊັງ ຂອງເພິ່ນ, ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດ
ຊັງຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນນ�ອີກ.ຈົ່ງເບິ່ງ
ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງໄດ້ເກີດກັບ
ພວກເຂົາແລ້ວ;ແລະເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກ
ເອາົໄປເປນັຂ້າທາດ.
19ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີການຫຍຸ້ງກ່ຽວ

ຂອງພຣະຜູ້ສ້າງຜູ້ມີສະຕິປັນຍາຂອງ
ພວກເຂົາແລ້ວ,ແລະຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ
ການກັບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ

ແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມເປັນ
ຂ້າທາດຈົນເຖິງບັດນີ້ຢ່າງບໍ່ມີທາງຫລີກ
ລ້ຽງໄດ.້
20ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍ

ພວກເຂົາເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕວົ
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ;ແລະເພາະວ່າ
ພວກເຂົາທູນຂໍຢ່າງສຸດກ�ລັງຕໍ່ພຣະ
ອົງ,ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ
ອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດ;ແລະ
ເພາະສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງກະທ�
ດ້ວຍອ�ນາດຂອງພຣະອົງໃນທຸກກໍລະນີ
ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ,ໂດຍເດ່
ພຣະຫັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາມາຍັງຜູ້ທີ່
ໄວວ້າງໃຈໃນພຣະອງົ.
21ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບດັນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານວ່າ,ພວກທ່ານຈະກ�ຈັດ
ກະສັດຊົ່ວຮ້າຍຜູ້ໜຶ່ງອອກຈາກບັນລັງ
ບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຈະເປັນການຂັດແຍ້ງ
ຢ່າງໜັກແລະການນອງເລືອດຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.
22ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ

ກະສັດກໍຍັງມີໝູ່ເພື່ອນ,ແລະເພິ່ນຈະ
ຈັດເສນາອາມາດໄວ້ອ້ອມຮອບເພິ່ນ;
ແລະເພິ່ນຈະທ�ລາຍກົດຂອງຄົນທີ່
ປົກຄອງມາໃນຄວາມຊອບທ�ກອ່ນເພິ່ນ;
ແລະເພິ່ນຈະຢຽບຍ�ພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງເພິ່ນ;
23ແລະເພິ່ນຈະອອກກົດໃໝ່ແລະສົ່ງ

ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ກົດຕາມວິທີການແຫ່ງ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງເພິ່ນເອງ;ແລະຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ບໍ່ເຮດັຕາມກົດຂອງເພິ່ນ,ເພິ່ນກໍ
ຈະທ�ລາຍຜູ້ນັ້ນເສຍ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມ
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ທີ່ທໍລະຍົດຕໍ່ເພິ່ນ,ເພິ່ນກໍຈະສັ່ງກອງທັບ
ໄປລົບກວນຜູ້ນັ້ນ;ແລະຖ້າຫາກເພິ່ນ
ເຮດັໄດ້,ເພິ່ນຈະທ�ລາຍເຂົາເສຍ,ແລະ
ດັ່ງນັ້ນກະສັດທີ່ບໍ່ຊອບທ�ຈຶ່ງບິດເບືອນ
ທາງແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ທັງໝດົ.
24ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ ສົມຄວນເລີຍທີ່
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງເຊັ່ນນັ້ນຈະເກີດກັບ
ພວກທາ່ນ.
25ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທ່ານຈົ່ງເລືອກເອົາຜູ້

ຕັດສິນໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນຕາມ
ກົດຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້
ໄວ້ກັບພວກທ່ານຊຶ່ງຖືກຕ້ອງ,ແລະຊຶ່ງ
ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບພວກທ່ານໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
26ບັດນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທ�ມະດາທີ່ສຽງ

ຜູ້ຄົນຈະປາຖະໜາສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ
ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ແຕ່ເປັນເລື່ອງທ�ມະດາ
ສ�ລັບຄົນສ່ວນໜ້ອຍທີ່ປາຖະໜາສິ່ງທີ່
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງນີ້ພວກທ່ານຈົ່ງ
ຍຶດຖືແລະເຮັດໃຫ້ເປັນກົດຂອງພວກ
ທ່ານ—ທີ່ຈະຈດັທຸລະກິດຂອງພວກທ່ານ
ໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄນົ.
27ແລະຖ້າຫາກເວລາມາເຖິງເມື່ອ

ສຽງຂອງຜູຄົ້ນເລືອກເອາົຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ,
ເມື່ອນນັ້ນກໍເປັນເວລາທີ່ການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະເກີດກັບພວກທ່ານ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອນັ້ນຈະເປັນເວລາທີ່
ພຣະອົງຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກ
ທ່ານດ້ວຍຄວາມພິນາດອັນແສນສາຫັດ
ດັ່ງທີ່ພຣະອົງເຄີຍສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ແຜ່ນດິນນີ້.

28ແລະບັດນີ້ຖ້າຫາກພວກທ່ານມີຜູ້
ຕັດສິນ,ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ຕັດສິນພວກ
ທ່ານຕາມກົດຊຶ່ງມີໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ,ພວກ
ທ່ານກໍອາດຈະໃຫ້ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບການ
ຕັດສິນຈາກສານທີ່ສູງກວາ່ນັ້ນ.
29ແລະຖ້າຫາກຜູ້ຕັດສິນຂອງພວກ

ທ່ານທີ່ສູງກວ່າບໍ່ໃຫ້ການຕັດສິນທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ,ແລ້ວພວກທ່ານຄວນຈະຫາຜູ້
ຕັດສິນຫລາຍຄົນທີ່ຕ�ກວ່າຂອງພວກ
ທ່ານມາເຕົ້າໂຮມກັນ,ແລະພວກເພິ່ນ
ຈະຕັດສິນຜູ້ຕັດສິນທີ່ສູງກວ່າຂອງພວກ
ທ່ານຕາມສຽງຂອງປະຊາຊນົ.
30ແລະເຮົາສັ່ງໃຫ້ພວກທ່ານເຮັດ

ແນວນີ້ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະເຮົາສັ່ງໃຫ້ພວກທ່ານ
ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະບໍ່ໃຫ້ມີກະສັດ;
ຄືຖ້າຫາກຄົນພວກນີ້ເຮັດບາບແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລ້ວພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮັບຄ�ຕອບໄວ້ເທິງຫົວຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.
31ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເຮົາກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າ , ບາບຂອງຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ກະສັດຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາຍ່ອມໄດ້ຮັບຄ�
ຕອບໄວ້ເທິງຫົວຂອງກະສັດຂອງພວກ
ເຂົາ.
32ແລະບັດນີ້ເຮາົປາຖະໜາວາ່ຄວາມ

ບໍ່ສະເໝີພາບຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປໃນແຜນ່ດິນ
ນີ້,ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາ
ໃຫ້ແຜ່ນດິນນີ້ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງເສລີ
ພາບ,ແລະທຸກໆຄົນຈະຊື່ນຊົມໃນສິດ
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ແລະສິດທິພິເສດເທົ່າທຽມກັນຕາບໃດທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫນັສົມຄວນທີ່ພວກເຮາົ
ຈະດ�ລົງຊີວິດຢູ່ແລະຮັບແຜ່ນດິນເປັນ
ມນູມລໍະດົກ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຕາບໃດທີ່ລູກ
ຫລານຄົນໃດຂອງພວກເຮົາຍັງເຫລືອຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນນີ້.
33ແລະກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ຂຽນອີກ

ຫລາຍເລື່ອງໄປເຖິງພວກເຂົາ,ໂດຍໄດ້
ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ ເຖິງຄວາມເດືອດຮ້ອນ
ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງກະສັດທີ່
ຊອບທ�,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງຈິດວິນຍານເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງຕົນນັ້ນ,
ແລະການຈົ່ມວາ່ທັງໝົດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ມີຕໍ່
ກະສັດຂອງພວກເຂາົນ�ອີກ;ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ອະທິບາຍເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໃຫ້ພວກ
ເຂາົຟງັ.
34ແລະເພິ່ນໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ

ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຈະເກີດຂຶ້ນ;ແຕ່ວາ່
ພາລະແບກຫາບຄວນຈະເກີດຂຶ້ນກັບ
ທຸກຄົນເພື່ອມະນຸດທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບ
ສ່ວນແບງ່ຂອງຕົນ.
35ແລະເພິ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກ

ເຂົາຮູ້ຈັກການເສຍປຽບທັງໝົດຂອງ
ວຽກງານທີ່ພວກເຂົາເຮັດໄປນັ້ນນ�ອີກ,
ໂດຍມີກະສັດທີ່ບໍ່ຊອບທ�ປົກຄອງພວກ
ເຂາົ;
36ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ

ຄວາມໜ້າກຽດຊັງທັງໝົດຂອງເພິ່ນ,
ແລະສົງຄາມທັງໝົດ,ແລະການຂັດ
ແຍ້ງ,ແລະການນອງເລອືດ,ແລະການ
ລັກ,ແລະການປຸ້ນຈີ້,ແລະການໂສ
ເພນີ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍນາໆປະການ
ຊຶ່ງບໍ່ ສາມາດຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າໃຫ້ ໝົດ

ໄດ້—ບອກພວກເຂົາວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່
ຄວນຈະມີຂຶ້ນເລີຍ,ເພາະມັນກົງກັນຂ້າມ
ຢ່າງເຫນັໄດ້ຢ່າງແຈງ້ຊດັກັບພຣະບນັຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
37ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄື,ຫລັງຈາກໂມໄຊຢາໄດ້ສົ່ງເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ອອກໄປຫາບັນດາຜູ້ຄົນແລ້ວ
ຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງແນ່ໃຈເຖິງຄວາມຈິງ
ຈາກຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ.
38ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີກລົ້ມຄວາມ

ປາຖະໜາທີ່ຈະມີກະສັດ,ແລະກັບມາ
ກະຕືລືລົ້ນຢ່າງຍິ່ງທີ່ ຈະໃຫ້ ທຸກຄົນມີ
ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນ
ດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທຸກຄົນສະແດງ
ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຮບັເອົາບາບຂອງຕົນ
ເອງ.
39ດັ່ງນັ້ນ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນ
ກຸ່ມໆຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ, ເພື່ອ
ອອກສຽງຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບວ່າຜູ້
ໃດຄວນເປັນຜູ້ຕັດສິນຂອງພວກເຂົາ
ທີ່ ຈະຕັດສິນຕາມກົດຊຶ່ງມີ ໃຫ້ ໄວ້ ກັບ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາມີຄວາມປິຕິ
ຍິນດີຢ່າງຍິ່ງໃນເສລີພາບທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບມາ.
40ແລະພວກເຂົາມີຄວາມຮັກແພງ

ຢ່າງ ລົ້ນ ເຫລືອຕໍ່ ໂມໄຊຢາ; ແທ້ ຈິ ງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົານັບຖືເພິ່ນຫລາຍກວ່າ
ຄົນອື໋ນໆ;ເພາະພວກເຂົາເຫັນວ່າເພິ່ນ
ບໍ່ເປນັຄົນກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງັຊຶ່ງສະແຫວງຫາ
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສະ
ແຫວງຫາຊັບສິນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານ
ເສື່ອມໂຊມ;ເພາະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
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ເອົາຂອງມີຄ່າຈາກພວກເຂົາເລີຍ,ທັງ
ບໍ່ ໄດ້ ເບີກບານໃນການນອງເລືອດ;
ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ສະຖາປະນາສັນຕິສຸກໃນ
ແຜ່ນດິນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກການເປັນ
ຂ້າທາດທຸກຢ່າງ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ນັບຖືເພິ່ນຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເກນີກວ່າທີ່ຈະວັດແທກໄດ້.
41ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາ ໄດ້ ແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ ຕັດສິນເພື່ອ
ປົກຄອງພວກເຂົາ,ຫລືວາ່ຜູ້ຕັດສິນພວກ
ເຂົາຕາມກົດ;ແລະສິ່ງນີ້ພວກເຂົາໄດ້
ເຮດັຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ.
42ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າ
ຜູ້ຕັດສິນຄົນທ�ອິດ,ເພິ່ນໄດ້ເປັນມະຫາ
ປະໂລຫິດນ�ອີກ,ບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້
ມອບຕ�ແໜ່ງໃຫ້ເພິ່ນແລະມອບໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການງານທັງໝົດ
ຂອງສາດສະໜາຈກັໃຫ້ເພິ່ນ.
43ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືແອວມາໄດ້ເດີນຕາມທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອງົ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ຕັດສິນດ້ວຍການຕັດສິນອັນຖືກຕ້ອງ;

ແລະມັນມີສັນຕິສຸກຕິດຕໍ່ກັນທົ່ວແຜ່ນ
ດິນ.
44ແລະສະນັ້ນການປົກຄອງຂອງຜູ້

ຕັດສິນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາຈຶ່ງເລີ່ມມີຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ທັງໝົດທີ່ມີຊື່ວ່າຊາວນີໄຟ;ແລະແອວ
ມາເປັນຜູ້ຕັດສິນຄົນທ�ອິດແລະເປັນ
ຫວົໜາ້.
45ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ສິ້ນຊີວິດເມື່ອ
ມີອາຍຸໄດ້ແປດສິບສອງປີ,ໂດຍມີຊີວິດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າບນັລຸຜນົສ�ເລັດ.
46ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂມໄຊຢາກໍໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປຄືກັນໃນປີ
ທີສາມສິບສາມແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ເພິ່ນ,ຊຶ່ງມີອາຍຸໄດ້ຫົກສິບສາມປີ;ນັບ
ເປັນເວລາທັງໝົດຫ້າຮ້ອຍເກົ້າປີນັບຕັ້ງ
ແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ
ມາ.
47ແລະດັ່ງນັ້ນການປົກຄອງຂອງ

ກະສັດເພື່ອດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຈຶ່ງໝົດ
ໄປ;ແລະດັ່ງນັ້ນວັນເວລາຂອງແອວມາ
ຜູ້ສ້າງຕັ້ງຮາກຖານຂອງສາດສະໜາຈັກ
ກໍໝດົໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.

   

ໜງັສືແອວມາ

ລູກຊາຍຂອງແອວມາ

ເລື່ອງລາວຂອງແອວມາ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງແອວມາ,ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຄົນ
ທ�ອິດຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ແລະທັງເປັນມະຫາປະໂລຫິດດູແລສາດສະໜາຈັກນ�
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ອີກ.ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ແລະສົງຄາມແລະການຂັດ
ແຍ້ງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.ແລະເລື່ອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບ
ຊາວເລມັນນ�ອີກ,ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມບັນທຶກຂອງແອວມາ,ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຄົນ
ທ�ອິດ.

ບົດທີ1

ນີຮໍ ສິດສອນຄ�ສອນທີ່ ຜິດ, ສ້າງຕັ້ງ
ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນ,ແນະນ�ອ�ນາດ
ຈອມປອມ,ແລະຂ້າກີເດໂອນ—ລາວຖືກ
ປະຫານຊີວິດຕາມໂທດຂອງຄວາມຜິດ
ລາວ—ອ�ນາດຈອມປອມແລະການ
ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນ—ພວກປະໂລຫິດທັງຫລາຍ
ທ�ງານຫາລ້ຽງຕົນເອງ,ຜູ້ຄົນເບິ່ງແຍງຄົນ
ຍາກຈນົ,ແລະສາດສະໜາຈກັຈະເລີນຮຸງ່
ເຮອືງຂຶ້ນ.ປະມານ91–88ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີ
ທ�ອິດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ນັບຈາກເວລາ
ນີ້ໄປກະສັດໂມໄຊຢາໄດ້ຈາກໄປຕາມ
ທາງຂອງໂລກແລ້ວ,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ມາ
ຢ່າງອົດທົນ,ເດີນໄປຢ່າງພາກພູມໃຈ
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະ
ຂຶ້ນປົກຄອງແທນເພິ່ນເລີຍ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມເພິ່ນຍັງໄດ້ຕັ້ງກົດແລະຜູ້ຄົນກໍ
ຍອມຮບັເອາົກດົເຫລົ່ານັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້
ຕັ້ງໄວ້ໃຫ.້
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທ�ອິດຂອງການປົກຄອງຂອງແອວມາ
ໃນບັນລັງຂອງຜູ້ຕັດສິນນັ້ນ,ມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງ
ຖືກນ�ເອົາມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເພິ່ນເພື່ອຮັບການ

ຕັດສິນ,ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນທີ່ມີຮ່າງກາຍ
ສູງໃຫຍ່ແລະມີຊື່ສຽງເພາະຄວາມແຂງ
ແຮງຂອງລາວ.
3ແລະລາວໄດ້ທ່ອງທຽ່ວໄປໃນບນັດາ

ຜູ້ຄົນແລະໄດ້ສັ່ງສອນຄົນທັງຫລາຍ
ເຖິງເລື່ອງທີ່ລາວຖືວ່າເປັນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ກ່າວຄ�ຕໍ່ຕ້ານສາດສະໜາ
ຈັກ;ປະກາດແກ່ຜູ້ຄົນວ່າປະໂລຫິດກັບ
ຜູ້ສອນທຸກຄົນຄວນເປັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖື
ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ຄວນອອກແຮງງານ
ດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ,ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນ
ຄວນໄດ້ຮບັການຄ�ຊູຈາກຜູຄົ້ນ.
4ແລະລາວໄດ້ສະແດງຫລັກຖານ

ຕໍ່ຜູ້ຄົນອີກວ່າມະນຸດຊາດທັງປວງຈະ
ລອດໃນວັນສຸດທ້າຍ,ແລະວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວຫລືຕົວສັ່ນ,ແຕ່ວ່າໃຫ້
ພວກເຂົາເງີຍໜ້າຂຶ້ນແລະປິຕິຍິນດີ,
ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ້າງມະນຸດ
ທັງປວງຂຶ້ນມາແລະໄດ້ໄຖ່ຄົນທັງປວງ
ນ�ອກີ,ແລະໃນຕອນສຸດທ້າຍມະນຸດທັງ
ປວງຈະມີຊວີດິນລັິນດອນ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ

ໄດ້ສິດສອນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈົນວ່າຜູ້ຄົນ
ຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງລາວ,
ຈນົວາ່ຄນົເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍເລີ່ມ
ຄ�ຊູແລະເອາົເງນິໃຫ້ລາວ.
6ແລະລາວເລີ່ມມີຄວາມທະນົງໃຈ

ແລະນຸ່ງຫົ່ມດ້ວຍເສື້ອຜ້າທີ່ມີລາຄາແພງ,
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ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງສາດ
ສະໜາຈັກຂຶ້ນຕາມວິທີການສັ່ງສອນ
ຂອງລາວ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ຂະນະທີ່ລາວກ�ລັງຈະໄປສັ່ງສອນຜູ້ທີ່
ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງລາວຢູ່ນັ້ນ,ລາວ
ໄດ້ພົບພໍ້ກັບຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເປັນຜູ້ໜຶ່ງຂອງພວກຜູ້ສອນ
ແລະລາວໄດ້ເລີ່ມກ່າວຄ�ຫຍາບຄາຍ
ຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ຜູ້ນັ້ນວ່າລາວຈະຊັກຈູງ
ຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກໄປ;ແຕ່ວ່າ
ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຕໍ່ຕ້ານລາວໂດຍໄດ້ຕັກ
ເຕອືນລາວດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.
8ບດັນີ້ຊື່ຂອງຊາຍຄົນນັ້ນຄືກີເດໂອນ;

ແລະລາວເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນການປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ
ຂອງລິມໄຮອອກຈາກຄວາມເປັນຂ້າ
ທາດ.
9ບັດນີ້ຍ້ອນວ່າກີເດໂອນໄດ້ຕໍ່ຕ້ານ

ລາວດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າລາວ
ຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ ກີ ເດໂອນແລ້ວໄດ້
ຖອດດາບອອກມາແລະເລີ່ມຟັນກີເດ
ໂອນເສຍ.ບັດນີ້ກີເດໂອນໂດຍທີ່ມີອາຍຸ
ແກ່ແລ້ວ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງບໍ່ ສາມາດ
ຕ້ານທານໄດ້,ດັ່ງນັ້ນກີເດໂອນຈຶ່ງຖືກ
ຂ້າດ້ວຍດາບ.
10ແລະຜູ້ທີ່ຂ້າກີເດໂອນໄດ້ຖືກຜູ້

ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກຈັບໄປແລະ
ນ�ເອົາມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງແອວມາເພື່ອຮັບ
ການຕັດສນິຕາມຄວາມຜດິທີ່ລາວໄດ້ກະ
ທ�ໄວ.້
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວຢືນຢູ່ຕໍ່ໜາ້ແອວມາແລະແກ້ຂໍ້ກ່າວ
ຫາຢາ່ງອາດຫານເພື່ອຕວົເອງ.
12ແຕ່ແອວມາກ່າວກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງ

ເບິ່ງ,ນີ້ເປັນເທື່ອທ�ອິດທີ່ການປະຕິບັດ
ໂດຍອ�ນາດຈອມປອມຖືກເອົາມາ
ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຜິດເພາະ
ການປະຕິບັດໂດຍອ�ນາດຈອມປອມ
ເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຍັງພະຍາຍາມບັງຄັບຜູ້ຄົນ
ດ້ວຍດາບ;ແລະຖ້າຫາກການປະຕິບັດ
ໂດຍອ�ນາດຈອມປອມຖືກບັງຄັບໃຊ້
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນແລ້ວກໍໝາຍຄວາມວ່າ
ຄວາມພິນາດທັງໝົດກໍຈະເກີດຂຶ້ນແກ່
ພວກເຂາົ.
13ແລະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄົນສັດຊື່ຜູ້ໜຶ່ງ

ຕ້ອງຕາຍໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້
ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມດີໄວ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ ; ແລະຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາໄວ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າແລ້ວເລືອດ
ຂອງລາວກໍຈະມາຟອ້ງພວກເຮາົເພື່ອແກ້
ແຄ້ນ.
14ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດປະ

ຫານຊວີດິຕາມກດົຂອງໂມໄຊຢາກະສດັ
ຄົນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາທີ່ ໄດ້ໃຫ້
ໄວ້,ແລະມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນໂດຍ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້;ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນພວກນີ້ຕ້ອງ
ປະຕບັິດຕາມກົດນັ້ນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເອົາລາວໄປແລະຊື່ຂອງ
ລາວແມ່ນນີຮໍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ພາ
ລາວຂຶ້ນໄປຈອມເນນີພູແມນທາຍ,ແລະ
ບ່ອນນັ້ນເປັນລະຫວ່າງສະຫວັນກັບ
ແຜ່ນດິນໂລກບ່ອນທີ່ລາວຍອມຮັບວ່າ
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ແອວມາ1:16–25283

ເລື່ອງທີ່ລາວໄດ້ສອນຜູ້ຄົນນັ້ນກົງກັນ
ຂ້າມກັບພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານແລະ
ຕາຍຢ່າງໜາ້ອັບອາຍ.
16ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສິ່ງນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້

ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ
ປະຕິບັດໂດຍອ�ນາດຈອມປອມໃນທົ່ວ
ແຜ່ນດິນຢຸດລົງໄດ້ເພາະມີຫລາຍຄົນ
ທີ່ຮກັສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປສັ່ງສອນຄ�ສອນທີ່
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;ແລະນີ້ພວກເຂົາໄດ້ກະທ�
ໄປເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມຮັ່ງມີແລະກຽດ
ສັກສີຂອງຕົນເອງ.
17ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງ

ບໍ່ກ້າເວົ້າຕົວະເພາະຢ້ານກົວກົດໝາຍ,
ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ເວົ້າຕົວະຍ່ອມຖືກລົງໂທດ;
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງທ�ທ່າເປັນຜູ້ສັ່ງ
ສອນຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ;
ແລະບັດນີ້ກົດໝາຍບໍ່ມີອ�ນາດກັບຜູ້ໃດ
ໄດ້ຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເຂາົ.
18ແລະພວກເຂົາບໍ່ ກ້າລັກເພາະ

ຢ້ານກົວກົດໝາຍ,ເພາະວ່າການກະທ�
ແບບນີ້ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ;ພວກ
ເຂົາກໍບໍ່ກ້າປຸ້ນສະດົມ,ຫລືຄາດຕະກ�,
ເພາະວາ່ຄນົທີ່ເຮດັຄາດຕະກ�ຈະຖືກລົງ
ໂທດເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ.
19ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຂົ່ມເຫັງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ທີ່
ຍອມຮບັພຣະນາມຂອງພຣະຄຣດິ.
20ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຂົ່ມເຫັງ

ຄົນພວກເຂົາ,ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ

ຕ້ອງທຸກທໍລະມານດ້ວຍຄ�ເວົ້າຕ່າງໆ
ນາໆ,ແລະນີ້ເພາະວ່າຄວາມຖ່ອມຕົວ
ຂອງພວກເຂົາ;ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ອວດດີໃນສາຍຕາຂອງຕົນເອງ,ແລະ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັນແລະກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດ
ເປນັເງນິຫລືຄຸນຄ່າລາຄາແຕ່ຢ່າງໃດ.
21ບັດນີ້ ມັນມີກົດເຄັ່ງຄັດຂໍ້ໜຶ່ງໃນ

ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກ,ຄືຈະ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ເປນັສະມາຊກິໃນສາດສະໜາ
ຈັກອອກໄປຂົ່ມເຫັງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ສາດສະໜາຈັກ,ແລະຈະບໍ່ມີການຂົ່ມ
ເຫັງຊຶ່ງກັນແລະກັນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເອງ.
22ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຍັງມີຄົນຫລາຍ

ຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາທີ່ເລີ່ມອວດດີ
ແລະຜິດຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ສັດຕູ
ຂອງຕົນຈົນວ່າມີການຕ່ອຍຕີກັນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຕ່ອຍຕີກັນດ້ວຍ
ກ�ປັ້ນ.
23ແລະບັດນີ້ມັນເປັນປີທີສອງຂອງ

ການປົກຄອງຂອງແອວມາ,ແລະເປັນ
ສາເຫດທີ່ ເຮັດໃຫ້ສາດສະໜາຈັກມີ
ຄວາມ ທຸກທໍລະ ມານຫລາຍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເປັນສາເຫດໃຫ້ສາດສະໜາຈັກ
ຕ້ອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
24ເພາະວ່າໃຈຂອງຫລາຍຄົນແຂງ

ກະດ້າງ,ແລະຊື່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກ
ລຶບ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນທີ່ຈື່ຈ�ຕໍ່ໄປໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະມີຫລາຍຄົນ
ໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປຈາກບັນດາພວກ
ເຂາົ.
25 ບັດ ນີ້  ນີ້ ເ ປັນເລື່ອງ ຫຍຸ້ງ ຍາກ
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ອັນໃຫຍ່ຫລວງກັບຜູ້ ທີ່ ໝັ້ນຄົງຢູ່ ໃນ
ສັດທາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາ
ຍັງແນ່ວແນ່ແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວໃນການ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮບັເອົາການຂົ່ມເຫັງທີ່ກອບ
ໂກຍໃສ່ພວກເຂາົດ້ວຍຄວາມອດົທົນ.
26ແລະເວລາທີ່ປະໂລຫດິປະລະວຽກ

ງານເພື່ອອອກໄປແຈງ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າຕໍ່ຜູຄ້ນົ,ຜູ້ຄົນກໍຕ້ອງປະລະວຽກງານ
ຂອງຕົນເພື່ອໄປຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າຄືກັນ.ແລະເມື່ອປະໂລຫິດແຈ້ງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ຄົນແລ້ວພວກ
ເຂົາກໍກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນ
ອີກ;ແລະຜູ້ສອນບໍ່ໄດ້ຖືຕົວວ່າຕົນເອງ
ສູງກວ່າຜູ້ຟັງ,ເພາະຜູ້ສອນບໍ່ໄດ້ດີກວ່າ
ຜູ້ຟັງ,ທັງຜູ້ສອນບໍ່ໄດ້ດີກວ່າຜູ້ຮຽນເລີຍ;
ແລະດັ່ງນັ້ນຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງເທົ່າທຽມ
ກັນ,ແລະພວກເຂົາທັງໝດົທ�ງານ,ທຸກ
ຄົນຕາມກ�ລງັຂອງຕົນ.
27ແລະພວກເຂົາໃຫ້ເຂົ້າຂອງຂອງ

ພວກເຂົາ,ທຸກຄົນຕາມທີ່ພວກເຂົາມີ,
ໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ,ແລະຄົນຂັດສົນ,
ແລະຄົນເຈັບປ່ວຍ,ແລະຄົນທີ່ເປັນ
ທກຸ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ມີ
ລາຄາແພງ,ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍງັຮຽບຮອ້ຍ
ແລະໜາ້ຊມົ.
28ແລະພວກເຂາົໄດ້ສາ້ງຕັ້ງການງານ

ຂອງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນແບບນີ້;ແລະ
ເຖິງແມ່ນການຂົ່ມເຫັງທັງໝົດຂອງພວກ
ເຂົາ,ແຕ່ພວກເຂົາເລີ່ມມີຄວາມສນັຕິຕດິ
ຕໍ່ກນັອີກດັ່ງນີ້.
29ແລະບັດນີ້ເພາະວ່າຄວາມໝັ້ນຄົງ

ຂອງສາດສະໜາຈັກພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນ

ຄົນຮັ່ງມີຢ່າງຍິ່ງ,ໂດຍມີທຸກສິ່ງຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ພວກ
ເຂົາຕ້ອງການ—ແລະມີຝູງສັດລ້ຽງ
ແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານ,ແລະລູກ
ສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດ,ແລະພືດພັນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ພ້ອມທັງຄ�,ແລະພ້ອມ
ທັງເງິນ,ແລະຂອງມີຄ່າ,ແລະຜ້າໄໝ
ແລະຜ້າລີນິນຕ�ຢ່າງດີຫລວງຫລາຍ,
ແລະຜ້າຢ່າງດີທກຸຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນບ້ານ.
30ແລະໃນສະພາບອັນຈະເລີນຮຸ່ງ

ເຮອືງຂອງພວກເຂົາແບບນີ້,ພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ປະໃຫ້ຜູ້ໃດເປືອຍເປົ່າ,ຫລືຫວິໂຫຍ,
ຫລືກະຫາຍນ�,ຫລືເຈບັປວດ,ຫລືຂາດ
ການບ�ລຸງລ້ຽງ;ແລະພວກເຂາົບໍ່ໄດ້ໝກົ
ໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂາົຈຶ່ງ
ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທັງຜູ້ເຖົ້າແລະ
ຜູ້ໜຸ່ມ,ທັງຂ້າທາດແລະຜູ້ເປັນອິດສະ
ລະ,ທັງຊາຍແລະຍິງ,ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ນອກ
ສາດສະໜາຈັກ,ຫລືຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກ
ກໍຕາມໂດຍບໍ່ໄດ້ເຫນັແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເມື່ອ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຢູ່ໃນຄວາມຕອ້ງການ.
31ແລະພວກເຂົາໄດ້ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ

ແລະຮັ່ງມີເປັນດີກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງ
ສາດສະໜາຈກັຂອງພວກເຂາົດັ່ງນັ້ນ.
32ເພາະວາ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະ

ໜາຈັກຂອງພວກເຂົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ກັບເວດມົນຄາຖາ,ແລະກັບການນັບຖື
ຮູບບູຊາ,ແລະຄວາມຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍ;
ແລະການເວົ້າບໍ່ມີສາລະ,ແລະການ
ອິດສາບັງບຽດແລະການຜິດຖຽງກັນ,
ນຸ່ງຖືເສື້ອຜ້າທີ່ມີ ລາຄາແພງ;ເພີ້ຝັນ
ດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວໃນສາຍຕາຂອງ
ຕົນເອງ;ຂົ່ມເຫັງ,ເວົ້າຕົວະ,ຂີ້ລັກມັກ
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ແອວມາ1:33–2:6285

ສົກ,ການໂສເພນີ,ແລະການຄາດຕະ
ກ�,ແລະກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍນາໆປະ
ການ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ກົດໝາຍຍັງ
ໄດ້ບັງຄັບຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດມັນເທົ່າທີ່ຈະ
ເຮດັໄດ.້
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂດຍການໃຊ້ກົດໝາຍກັບຜູ້ຄົນ,ດັ່ງນັ້ນ
ທຸກຄົນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຕາມຄວາມ
ຜິດຂອງຕົນ,ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສະຫງົບ
ລົງ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ ໃດກ້າເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍໃດໆດັ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງ
ມີສັນຕິສຸກຫລາຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟຈົນເຖິງປີທີຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນ.

ບົດທີ2

ອາມລິໄຊພະຍາຍາມຈະເປັນກະສັດ
ແລະຖກືປະຕິເສດໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນ—
ຜູ້ຕິດຕາມຂອງລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້
ເປັນກະສັດ—ຊາວອາມລິໄຊກໍ່ສົງຄາມ
ກັບຊາວນີໄຟແລະໄດ້ເສຍໄຊໄປ—
ຊາວເລມນັກບັຊາວອາມລິໄຊຮວມກ�ລັງ
ເຂົ້າກັນແລະໄດ້ເສຍໄຊໄປ—ແອວມາ
ຂ້າອາມລິໄຊ.ປະມານ87ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເລີ່ມ
ຈາກປີທີ ຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ພວກເຂົາ,ມັນເລີ່ມມີການຜິດຖຽງກັນ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ;ເພາະວ່າມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງ
ຊື່ວາ່ອາມລິໄຊ,ລາວເປັນຄນົສະຫລາດ
ແກມໂກງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວເປັນຄົນ
ສະຫລາດຕາມທາງຂອງໂລກ,ລາວເປັນ
ຄົນແບບດຽວກັບຜູ້ທີ່ຂ້າກີເດໂອນດ້ວຍ

ດາບຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດໄປແລ້ວ
ຕາມກົດໝາຍ—
2ບັດນີ້ອາມລິໄຊຄົນນີ້ໄດ້ຊັກຊວນ

ຜູ້ຄົນຫລາຍຄົນໃຫ້ຕິດຕາມລາວໄປດວ້ຍ
ຄວາມສະຫລາດແກມໂກງຂອງລາວ;
ມາກຫລາຍຈົນພວກເຂົາເລີ່ມມີອ�ນາດ
ຫລາຍຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມພະຍາ
ຍາມແຕ່ງຕັ້ງອາມລິໄຊໃຫ້ເປັນກະສັດ
ປົກຄອງພວກເຂົາ.
3ບັດນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງສາດສະ

ໜາຈັກຕື່ນຕົກໃຈພ້ອມທັງຜູ້ຄົນທີ່ ບໍ່
ໄດ້ຖືກຊັກນ�ໄປຕາມການຊັກນ�ຂອງ
ອາມລິໄຊນ�ອີກ;ເພາະວ່າພວກເຂົາຮູ້
ວ່າຕາມກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາເລື່ອງ
ແບບນີ້ຕ້ອງແຕງ່ຕັ້ງໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນ.
4ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາມລິ

ໄຊຈະໄດ້ສຽງຂອງປະຊາຊົນ,ໂດຍທີ່
ລາວເປັນຄົນຊົ່ວ,ລາວຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ
ທັງໝົດໝົດສິດແລະສິດທິພິເສດຂອງ
ສາດສະໜາຈັກ;ເພາະວ່າມັນເປັນເຈດ
ຕະນາຂອງລາວທີ່ຈະທ�ລາຍສາດສະ
ໜາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນຕະຫລອດທົ່ວ
ແຜ່ນດິນຕາມຄວາມສະໝັກໃຈຂອງ
ໃຜລາວ,ແລ້ວແຕ່ຈະໄປນ�ອາມລິໄຊ,
ຫລືວ່າຈະຕໍ່ຕ້ານລາວໄດ້ແຍກກັນເປັນ
ກຸ່ມໆ,ໂດຍມີການໂຕ້ຖຽງແລະຂັດ
ແຍ້ງກັນຢ່າງໜາ້ປະຫລາດ.
6ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນ

ແນວນັ້ນເພື່ອອອກສຽງຂອງຕົນກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້ແລະໄດ້ນ�ສະເໜີເລື່ອງນີ້ຕໍ່ຜູ້
ຕັດສິນ.
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7ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືສຽງ
ຂອງຜູ້ຄົນໄດ້ຕໍ່ຕ້ານອາມລິໄຊ,ຈົນວ່າ
ລາວບໍ່ໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງຜູ້ຄນົ.
8ແລະບັດນີ້ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຜູ້

ທີ່ຄັດຄ້ານລາວປິຕິຍິນດີທີ່ສຸດ;ແຕ່ອາມ
ລິໄຊໄດ້ຍຸຍົງຜູ້ທີ່ເຫັນດ້ວຍກັບລາວໃຫ້
ຄຽດແຄນ້ໃຫຜູ້້ທີ່ບໍ່ເຫນັດ້ວຍກບັລາວ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ

ເຂົາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກນັແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ອາມລິໄຊໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ.
10ບັດນີ້ເມື່ອອາມລິໄຊໄດ້ເປັນກະສັດ

ປົກຄອງພວກເຂົາແລ້ວລາວກໍສັ່ງໃຫ້
ຜູ້ຄົນຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະສິ່ງນີ້ເຮັດໄປເພື່ອລາວ
ຈະເຮດັໃຫ້ພວກນັ້ນມາຂຶ້ນກັບລາວ.
11ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງອາມລິໄຊແຕກຕ່າງ

ອອກໄປຕາມຊື່ຂອງອາມລິໄຊ,ໂດຍມີ
ຊື່ວ່າຊາວອາມລິໄຊ;ແລະຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່
ມີຊື່ວ່າຊາວນີໄຟ,ຫລືຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
12ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນຊາວນີໄຟໄດ້ຮູຈ້ກັເຖິງ

ເຈດຕະນາຂອງຊາວອາມລິໄຊ,ແລະ
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕຽມພອ້ມເພື່ອຈະໄດ້ປະ
ເຊນີໜາ້ກັບຊາວອາມລິໄຊ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຖືອາວຸດທຸກຊະນິດເຊັ່ນ
ດາບແລະດາບສອງຄົມ,ຄນັທະນູແລະ
ລູກທະນູ,ກ້ອນຫີນແລະກະຖຸນ,ແລະ
ອາວຸດຂອງສງົຄາມທຸກຊະນດິ.
13ແລະພວກເຂົາຕຽມພ້ອມເພື່ອ

ຈະໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຊາວອາມລິໄຊ
ທີ່ຈະຍົກທັບມາຕີດັ່ງນັ້ນ.ແລະໄດ້ມີ
ການແຕ່ງຕັ້ງນາຍທະຫານ,ແລະນາຍ
ທະຫານຊັ້ນສູງ,ແລະນາຍທະຫານ

ຊັ້ນຫົວໜ້າ,ຕາມຈ�ນວນຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຂາົ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອາມລິໄຊໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຖືອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມທຸກຊະນິດ; ແລະລາວໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ນ�ດູແລຜູ້ຄນົ
ຂອງລາວຄືກັນເພື່ອຈະໄດ້ນ�ເອົາຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄປເຮດັສົງຄາມກັບພີ່ນ້ອງຂອງ
ຕົນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວອາມລິໄຊໄດ້ຍົກທັບມາເຖິງເນີນ
ພູອາມໄນຫູ,ຊຶ່ງຢູ່ທາງເບື້ອງຕາເວັນ
ອອກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນ,ຊຶ່ງໄຫລຜ່ານ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ແລະຢູ່ບ່ອນ
ນັ້ນທີ່ພວກເຂາົໄດ້ເລີ່ມຕໍ່ສູ້ກບັຊາວນີໄຟ.
16ບັດນີ້,ແອວມາໂດຍທີ່ເປັນຫົວໜ້າ

ຜູ້ຕັດສິນແລະຜູ້ປົກຄອງຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ,ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນໄປພ້ອມກັບ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພ້ອມກັບ
ນາຍທະຫານຂອງເພິ່ນ,ແລະນາຍທະ
ຫານຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພິ່ນໄດ້ນ�ໜ້າກອງທັບຂອງເພິ່ນໄປສູ້
ຮບົກັບຊາວອາມລິໄຊ.
17ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຂ້າຟັນຊາວ

ອາມລິໄຊໃນເນີນພູທາງຕາເວັນອອກ
ຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນ.ແລະຊາວອາມລິ
ໄຊໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟດ້ວຍກ�ລັງອັນ
ມະຫາສານ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວນີໄຟ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ລົ້ມຕາຍ
ຕໍ່ໜາ້ຊາວອາມລິໄຊ.
18ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຍັງປະທານກ�ລງັໃຫ້ແກ່ມືຂອງຊາວ
ນີໄຟຢູ່,ຈົນວ່າໄດ້ຂ້າຊາວອາມລິໄຊ
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ແອວມາ2:19–28287

ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ຈົນວ່າຊາວ
ອາມລິໄຊເລີ່ມປົບໜີໄປຕໍ່ໜາ້ພວກເຂາົ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວນີໄຟໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມຊາວອາມລິໄຊ
ໄປໝດົມື້ນັ້ນ,ແລະໄດ້ຂາ້ພວກເຂາົຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມີຊາວ
ອາມລິໄຊຖືກຂ້າຕາຍເຖິງສິບສອງພັນ
ຫ້າຮ້ອຍສາມສິບສອງຄົນ;ແລະມີຊາວ
ນີໄຟຖືກຂ້າຕາຍຫົກພັນຫ້າຮ້ອຍຫົກສິບ
ສອງຄນົ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອແອວມາບໍ່ສາມາດໄລ່ຕາມຊາວ
ອາມລິໄຊຕໍ່ໄປອີກແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນໃນຮ່ອມພູ
ກີເດໂອນ,ເອີ້ນຮ່ອມພູນີ້ຕາມຊື່ຂອງກີ
ເດໂອນຊຶ່ງຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍດາບໂດຍ
ມືຂອງນີຮໍ;ແລະຊາວນີໄຟໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍ
ຂຶ້ນຢູ່ໃນຮອ່ມພູນີ້ໃນຄືນນັ້ນ.
21ແລະແອວມາໄດ້ສົ່ງຄົນສອດແນມ

ອອກຕິດຕາມຊາວອາມລິໄຊທີ່ຍັງເຫລືອ
ຢູ່ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກແຜນການແລະ
ກົນອຸບາຍຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງໂດຍທາງ
ນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງຈະໄດ້ປອ້ງກັນຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ປົກປັກຮັກສາ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ຖືກທ�ລາຍ.
22ບັດນີ້ຄົນທີ່ເພິ່ນສົ່ງໄປເບິ່ງຄ້າຍ

ຂອງອາມລິໄຊນັ້ນຊື່ວ່າຊິຣ�,ອາມນໍ,
ແມນທາຍ,ແລະລມິເຮ;ີພວກນີ້ໄດ້ອອກ
ໄປພ້ອມຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງເພື່ອຕິດຕາມ
ເບິ່ງຄາ້ຍຂອງຊາວອາມລິໄຊ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຊົ້າຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ກບັຄືນມາຫາຄ້າຍ
ຂອງຊາວນີໄຟຢ່າງຮີບຮ້ອນທີ່ສຸດ,ຊຶ່ງມີ

ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈ,ແລະມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລາຍ,ໂດຍກາ່ວວາ່:
24ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມໄປ

ຫາຄ້າຍຂອງຊາວອາມລິໄຊແລະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ,
ເພາະວ່າຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໄມນອນທາງເໜອື
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ
ໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟນັ້ນ,ພວກເຮົາໄດ້
ເຫັນທະຫານຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວອາມລິ
ໄຊໄດ້ເຂົ້າສົມທົບກັບພວກເຂາົ;
25ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍົກກອງທັບມາ

ເຖງິພວກອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຮາົຜູ້ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນນັ້ນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປ
ກ່ອນພ້ອມທງັຝູງສັດລຽ້ງ,ແລະເມຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະລູກຂອງພວກເຂົາ,ມຸ້ງ
ໜາ້ມາຫາເມືອງຂອງພວກເຮາົ;ແລະຖ້າ
ຫາກພວກເຮົາບໍ່ຟ້າວໄປ,ພວກເຂົາຈະ
ເປັນເຈົ້າຂອງເມືອງຂອງພວກເຮາົ,ແລະ
ບິດາຂອງພວກເຮາົ,ແລະເມຍຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະລກູຂອງພວກເຮາົຈະຖກືຂ້າ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ຟ້າວມ້ຽນມັດເອົາ
ຜ້າເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາ,ແລະອອກຈາກ
ຮ່ອມພູກີເດໂອນມຸ້ງໜ້າໄປຫາເມືອງ
ຂອງພວກເຂົາ,ຄືເມອືງເຊລາເຮມັລາ.
27ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ

ກ�ລັງຈະຂ້າມແມ່ນ�ຊີໂດນຢູ່ນັ້ນ,ຊາວ
ເລມັນກັບຊາວອາມລິໄຊ,ຊຶ່ງມີຈ�ນວນ
ຫລາຍຄືກັນກັບເມັດຊາຍໃນທະເລໄດ້
ເຂົ້າມາໂຈມຕີເພື່ອທ�ລາຍພວກເຂາົ.
28ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຊາວນີໄຟໂດຍ

ໄດ້ຮັບກ�ລັງຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້
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ເປັນເຈົ້າ,ໂດຍໄດ້ອະທິຖານຢ່າງສຸດ
ກ�ລັງຕໍ່ພຣະອົງເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ປົດ
ປ່ອຍພວກເຂາົອອກຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຂົາ,ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງອ້ອນວອນຂອງພວກເຂົາ
ແລະໄດ້ປະທານກ�ລັງໃຫ້ພວກເຂົາ,
ແລະຊາວເລມັນກັບຊາວອາມລິໄຊໄດ້
ລົ້ມຕາຍລົງຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບອາມລິໄຊຕົວຕໍ່ຕົວ
ດ້ວຍດາບ,ແລະທງັສອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຢາ່ງ
ສຸດກ�ລງັ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາໂດຍເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ,
ໂດຍທີ່ມີສັດທາອັນແຮງກ້າຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງ
ອອກມາວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍຈົ່ງ
ໂປດເມດຕາແລະໄວ້ຊວີດິຂອງຂາ້ນອ້ຍ
ດ້ວຍເຖີດ,ເພື່ອວ່າຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ເປັນ
ເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໃນ
ການຊ່ອຍເຫລືອແລະປົກປັກຮັກສາ
ຜູ້ຄນົພວກນີ້.
31ບັດນີ້ເມື່ອແອວມາກ່າວຄ�ເຫລົ່າ

ນີ້ແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບອາມລິໄຊອີກ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ຮັບກ�ລັງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ເພິ່ນໄດ້ຂ້າອາມລິໄຊດ້ວຍດາບ.
32ແລະເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບກະສັດຂອງ

ຊາວເລມັນນ�ອີກ;ແຕ່ວ່າກະສັດຂອງ
ຊາວເລມັນໄດ້ປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າແອວມາ
ແລະໄດ້ສົ່ງທະຫານອາລັກຂາຂອງຕົນ
ມາຕໍ່ສູ້ກັບແອວມາ.
33ແຕ່ແອວມາກັບທະຫານອາລັກຂາ

ຂອງເພິ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບທະຫານອາລັກຂາ

ຂອງກະສັດຂອງຊາວເລມັນຈົນວ່າເພິ່ນ
ໄດ້ຂ້າແລະຂັບໄລ່ພວກເຂົາໃຫ້ຖອຍ
ກັບຄືນໄປ.
34ແລະເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ກວາດລ້າງແຜ່ນ

ດິນແນວນີ້,ຫລືແທ້ຈິງແລ້ວ,ຝັ່ງຊຶ່ງຢູ່
ທາງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນ,ໄດ້
ໂຍນສົບຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍລົງ
ໃນນ�ຊີໂດນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນມີ
ບ່ອນຂ້າມໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນແລະ
ຊາວອາມລິໄຊທາງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງ
ແມນ່�ຊີໂດນໄດ້ສະດວກ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເຂົາຂ້າມແມ່ນ�ຊີໂດນໄປແລ້ວ
ຊາວເລມັນກັບຊາວອາມລິໄຊເລີ່ມປົບ
ໜີໄປກ່ອນ,ທັງໆທີ່ພວກເຂົາມີຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລາຍກວາ່ຈນົນບັບໍ່ຖ້ວນ.
36ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປກ່ອນຊາວ

ນີໄຟຈະມາຮອດມຸ້ງໜ້າເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກ
ແລະທາງເໜືອຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນ
ໄປ;ແລະຊາວນີໄຟໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມພວກ
ເຂົາໄປດ້ວຍກ�ລັງອັນມະຫາສານແລະ
ໄດ້ຂ້າພວກເຂາົຖິ້ມ.
37ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຖືກອ້ອມໄວ້

ທຸກດ້ານ,ແລະຖືກຂ້າຕາຍ,ແລະຖືກ
ຂັບໄລ່ຈນົກະຈດັກະຈາຍໄປທາງຕາເວນັ
ຕົກແລະທາງເໜອືຈນົເຖິງຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງ
ກັນດານ,ຊຶ່ງມີຊື່ວາ່ເຮີເມົ້າ;ແລະມັນເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານຊຶ່ງມີ
ສັດປ່າແລະສັດຮາ້ຍຫລາຍ.
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລາຍຄົນໄດ້ຕາຍໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານຍ້ອນບາດແຜຂອງຕົນ,ແລະ
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ແອວມາ3:1–7289

ຖືກສັດປ່າເຫລົ່ານັ້ນກິນຊາກສົບຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະແຮ້ງໃນອາກາດກິນນ�
ອີກ;ແລະພົບກະດູກຂອງພວກເຂົາກອງ
ຢູ່ທົ່ວແຜນ່ດິນ.

ບົດທີ3

ຊາວອາມລິໄຊມີເຄື່ອງໝາຍຂອງຕົນເອງ
ຕາມຄ�ທີ່ໄດ້ທ�ນາຍໄວ້—ຊາວເລມັນ
ຖືກສາບແຊ່ງເພາະການທໍລະຍົດຂອງ
ພວກເຂົາ—ມະນຸດນ�ການສາບແຊ່ງ
ມາສູ່ຕນົເອງ—ຊາວນີໄຟຊະນະກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນອີກກອງທັບ ໜຶ່ງ .
ປະມານ87–86ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ນີໄຟຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍອາວຸດ
ແຫ່ງສົງຄາມ,ຫລັງຈາກໄດ້ຝັງສົບຜູ້ທີ່
ຖືກຂ້າຕາຍ—ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ນັບ
ຈ�ນວນຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ,ເພາະຄວາມ
ຫລວງຫລາຍຂອງມັນ—ຫລັງຈາກພວກ
ເຂົາໄດຝັ້ງສບົຂອງຜູ້ຕາຍຂອງພວກເຂົາ
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວທຸກຄົນກໍໄດ້ກັບຄືນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນຂອງຕົນ,ແລະໄປຫາບ້ານ
ເຮືອນຂອງຕົນ,ໄປຫາເມຍຂອງຕົນ,
ແລະໄປຫາລູກຂອງຕົນ.
2ບັດນີ້ຜູ້ຍິງກັບເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນ

ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍດາບ,ແລະຝູງ
ສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາແລະຝູງສັດ
ໃຊ້ ແຮງງານຂອງພວກເ ຂົາ ນ�ອີກ ;
ແລະເຄື່ອງປູກຂອງຝັງໃນທົ່ງ ເ ປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຖືກທ�ລາຍຄື
ກັນ,  ເພາະຖືກຜູ້ ຄົນ ເປັນ ຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຢຽບຍ�.

3ແລະບັດນີ້ຊາວເລມັນກັບຊາວ
ອາມລິໄຊຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຖືກຂ້າ
ຕາຍຢູ່ ແຄມແມ່ນ�ຊີ ໂດນນັ້ນໄດ້ ຖືກ
ໂຍນລົງໃນນ�ຊີໂດນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ກະດູກຂອງພວກເຂົາຖືກຝັງຢູ່ໃນຄວາມ
ເລິກຂອງທະເລ,ແລະມັນມີ ຢູ່ ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.
4ແລະຊາວອາມລິໄຊມີຄວາມແຕກ

ຕ່າງຈາກຊາວນີໄຟ,ເພາະພວກເຂາົເຮດັ
ເຄື່ອງໝາຍສີແດງໄວ້ທີ່ໜ້າຜາກຂອງ
ພວກເຂົາຕາມແບບຢ່າງຂອງຊາວເລມນັ;
ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແຖຫົວ
ຄືກນັກັບຊາວເລມນັ.
5ບັດນີ້ຫົວຂອງຊາວເລມັນບໍ່ມີຜົມ;

ແລະພວກເຂົາເປອືຍໂຕນອກຈາກມີແຕ່
ແຜ່ນໜັງຄຽນແອວ,ແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ຕົວເກາະຫຸ້ມຫໍ່ຕົວໄວ້,ແລະຖືຄັນທະ
ນູຂອງພວກເຂົາ,ແລະລູກທະນູຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະກອ້ນຫນີຂອງພວກເຂົາ,
ແລະກະຖນຸຂອງພວກເຂົາ,ແລະອື່ນໆ.
6 ແລະ ຜິວໜັງ ຂອງຊາວເລມັນ

ນັ້ນຄ�,ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມເຄື່ອງໝາຍດັ່ງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາມີ ຕິດຕົວ
ມາ,ເພາະມັນເປັນການສາບແຊ່ງໄວ້
ຍ້ອນການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາ
ແລະຍ້ອນການທໍລະຍົດຂອງພວກເຂົາ
ຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນນີໄຟ,ຢາ
ໂຄບ,ແລະໂຢເຊັບ,ແລະແຊມ,ຜູ້ຊຶ່ງ
ເປນັຄົນຊອບທ�ແລະບໍລສຸິດ.
7ແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາພະຍາ

ຍາມຈະທ�ລາຍພວກເຂົາ,ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຖືກສາບແຊ່ງແລະອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕິດເຄື່ອງໝາຍໄວ້ກັບພວກ
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ເຂາົ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ໄວ້ກບັເລມນັແລະເລ
ມູເອນ,ແລະພວກລູກຊາຍຂອງອິດຊະ
ມາເອນ,ແລະພວກຜູ້ຍງິຊາວອິດຊະມາ
ເອນນ�ອກີ.
8ແລະນີ້ເປັນໄປເພື່ອລູກຫລານຂອງ

ພວກເຂົາ ຈະໄດ້ ແຕກຕ່າງຈາກລູກ
ຫລານຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ແນວນີ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ປົກປັກ
ຮັກສາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ປະປນົແລະເຊື່ອຖືໃນຮດີຄອງ
ປະເພນີອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຊຶ່ງຈະນ�ຄວາມ
ພນິາດມາສູ່ພວກເຂົາ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ໃດກໍຕາມທີ່ປ່ອຍລູກຫລານຂອງຕົນໃຫ້
ຮ່ວມສ�ພັນກັບຊາວເລມັນພວກນັ້ນຈະ
ໄດ້ນ�ເອົາການສາບແຊ່ງແບບດຽວກັນ
ມາສູ່ລກູຫລານຂອງຕນົ.
10ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຍອມຕົວໃຫ້

ຊາວເລມັນຊັກນ�ໄປພວກນັ້ນກໍຈະຖືກ
ເອີ້ນຕາມພວກນັ້ນ,ແລະມີເຄື່ອງໝາຍ
ຕິດຢູ່ກັບພວກເຂົາ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ຍອມເຊື່ອຖືໃນຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງຊາວເລມັນ,ແຕ່ວ່າເຊື່ອຖື
ບັນທຶກເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງຖືກນ�ອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,ແລະເຊື່ອຖືໃນ
ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາຊຶ່ງຖືກຕ້ອງ,ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ຮັກສາ
ມັນ,ຖືກເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟຫລືຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປ—
12ແລະແມ່ນພວກເຂົາທີ່ໄດ້ຮັກສາ

ບັນທກຶຊຶ່ງເປນັຄວາມຈງິຂອງຜູຄ້ນົຂອງ

ພວກເຂົາ,ແລະຂອງຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລ
ມນັນ�ອີກ.
13ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະກັບມາເວົ້າເຖິງ

ຊາວອາມລິໄຊ,ເພາະວ່າພວກເຂົາມີ
ເຄື່ອງໝາຍຕິດຢູ່ກັບຕົວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປນັເຄື່ອງໝາຍສີແດງເທງິໜາ້ຜາກຂອງ
ພວກເຂາົ.
14ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າສ�ເລັດ

ແລ້ວ,ນີ້ຄືພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ກັບນີໄຟວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົສາບແຊງ່ຊາວ
ເລມັນໄວ້ແລ້ວ,ແລະເຮົາຈະຕິດເຄື່ອງ
ໝາຍໄວ້ກັບພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາກັບ
ລູກຫລານຂອງພວກເຂົາຈະແຍກອອກ
ຈາກເຈົ້າກັບລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ນັບ
ແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປແລະຕະຫລອດ
ການ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຈາກ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະກັບ
ມາຫາເຮາົເພື່ອເຮາົຈະມີຄວາມເມດຕາຕໍ່
ພວກເຂາົ.
15ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ:ເຮົາຈະຕິດ

ເຄື່ອງໝາຍໄວ້ກັບຜູ້ທີ່ປ່ອຍລູກຫລານ
ຂອງຕົນໃຫ້ ຮ່ວມສ�ພັນກັບພີ່ ນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກສາບ
ແຊ່ງນ�ກນັ.
16ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ:ເຮົາຈະຕິດ

ເຄື່ອງໝາຍໄວ້ກັບຜູ້ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບເຈົ້າແລະ
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ.
17ແລະອີກຢາ່ງໜຶ່ງ,ເຮົາກາ່ວວາ່ຈະ

ບໍ່ເອີ້ນຜູ້ທີ່ໜີໄປຈາກເຈົ້າວ່າເປັນລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ;ແລະເຮົາຈະ
ໃຫ້ພອນແກ່ເຈົ້າກັບຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນ
ລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ນັບແຕ່ເວລານີ້
ເປັນຕົ້ນໄປແລະຕະຫລອດການ,ແລະ
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ແອວມາ3:18–27291

ນີ້ຄື ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່
ປະທານໃຫ້ແກ່ນີໄຟກັບລູກຫລານຂອງ
ເພິ່ນ.
18ບັດນີ້ຊາວອາມລິໄຊບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍ

ວ່າພວກເຂົາກ�ລັງເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າສ�ເລັດເມື່ອພວກເຂົາ
ເລີ່ມເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ຕົນເອງໄວ້ເທິງ
ໜ້າຜາກຂອງພວກເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມພວກເຂົາຍັງໄດ້ອອກມາທໍລະຍົດ
ຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ;ດັ່ງນັ້ນມັນ
ສົມຄວນແລ້ວທີ່ການສາບແຊ່ງຈະຕົກຢູ່
ກັບພວກເຂົາ.
19ບັດນີ້ ຂ້າ ພະເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ ທ່ານ

ເຫັນວ່າພວກເຂົານ�ເອົາການສາບ
ແຊ່ງມາສູ່ຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ;ແລະ
ຈົນກະທັ້ງທຸກໆຄົນທີ່ຖືກສາບແຊ່ງກໍຈະ
ນ�ເອາົການກ່າວໂທດມາສູ່ຕົນເອງ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຕໍ່

ມາອີກບໍ່ຫລາຍມື້ຫລັງຈາກການສູ້ຮົບ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,
ໂດຍຊາວເລມັນແລະຊາວອາມລິໄຊ,
ໄດ້ມີກອງທັບອີກກອງໜຶ່ງຂອງຊາວເລ
ມັນຍົກມາໂຈມຕີຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ໃນ
ບ່ອນດຽວກັນກັບບ່ອນກອງທັບທ�ອິດ
ຂອງພວກເຂົາພົບກັບຊາວອາມລິໄຊ
ນັ້ນ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມີກອງທັບກອງໜຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປ
ເພື່ອຂັບໄລ່ກອງທັບພວກເຂົາອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ.
22ບັດນີ້ຍ້ອນວ່າແອວມາໄດ້ຮັບບາດ

ເຈັບຈຶ່ງບໍ່ ໄດ້ ອອກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວ
ເລມັນໃນເທື່ອນີ້;

23ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງກອງທັບໃຫຍ່ອອກ
ໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ;ແລະກອງທບັຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ໄປຂ້າຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກທີ່
ເຫລືອຕາຍອອກໄປຈາກຊາຍແດນຂອງ
ແຜ່ນດນິຂອງພວກເຂົາ.
24ແລ້ວກອງທັບຂອງພວກນີ້ກໍໄດ້

ກັບຄືນມາແລະເລີ່ມສະຖາປະນາ
ສັນຕິພາບຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ,ໂດຍບໍ່ມີ
ສັດຕູມາລົບກວນອີກຕໍ່ໄປຊົ່ວໄລຍະ
ໜຶ່ງ.
25ບັດນີ້ສິ່ງທັງໝົດນີ້ຜ່ານໄປ,ແທ້ຈິງ

ແລ້ວ,ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນ
ເລີ່ມຂຶ້ນແລະສິ້ນສຸດລົງໃນປີທີຫ້າແຫ່ງ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
26ແລະພາຍໃນໜຶ່ງປີຄົນເປັນພັນໆ

ແລະເປັນໝື່ນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປສູ່ໂລກຊົ່ວ
ນິລັນດອນເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ລາງວັນຂອງພວກເຂົາຕາມການກະທ�
ຂອງພວກເຂົາບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະດີຫລື
ຈະຊົ່ວ,ເພື່ອເກັບກ່ຽວເອົາຄວາມຜາ
ສຸກຊົ່ວນິລັນດອນຫລືເກັບກ່ຽວເອົາ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຊົ່ວນິລັນດອນ,ອັນ
ເປັນໄປຕາມວິນຍານຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້
ເລືອກເຊື່ອຟັງ,ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິນຍານດີ
ຫລືວິນຍານຊົ່ວ.
27ເພາະທຸກຄົນຍ່ອມໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ

ຈາກຄົນຜູ້ທີ່ຕົນເລືອກເຊື່ອຟັງ,ແລະນີ້
ເປັນໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງວິນຍານແຫ່ງ
ການທ�ນາຍ; ດັ່ ງນັ້ນຂໍ ໃຫ້ ເ ປັນໄປ
ຕາມຄວາມຈິງ.ແລະປີທີຫ້າແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ
ດັ່ງນີ້.
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ບົດທີ4

ແອວມາໃຫ້ ບັບຕິສະມາແກ່ ຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລາຍພັນຄົນທີ່ເຫລື້ອມໃສ—
ຄວາມອະທ�ເຂົ້າມາໃນສາດສະໜາຈກັ,
ແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສາດສະໜາ
ຈັກຖືກຂັດ ຂວາງ—ນີໄຟຮາໄດ້ ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜາ້ຜູ້ຕັດສນິ—ແອວ
ມາ,ຊຶ່ງເປັນມະຫາປະໂລຫິດ,ໄດ້ອຸທິດ
ຕົນເພື່ອ ປະຕິ ບັດສາດສະ ໜາກິດ.
ປະມານ86–83ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ມັນບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງ
ຫລືສົງຄາມໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ
ເລຍີ;

2ແຕ່ວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກ
ລ�ບາກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນທຸກຍາກ
ລ�ບາກຢ່າງ ແສນສາຫັດເພາະວ່າ
ການລົ້ມຕາຍຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂາົ,
ແລະເພາະການສູນເສຍຝູງສັດລ້ຽງຂອງ
ພວກເຂົາແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງ
ພວກເຂົານ�ອີກ,ແລະເພາະວ່າການ
ສູນເສຍເຄື່ອງປູກຂອງຝັງໃນທົ່ງຂອງ
ພວກເຂົາຊຶ່ງຖືກຊາວເລມັນຢຽບຍ�ໄວ້
ໃຕພ້ື້ນຕີນແລະທ�ລາຍຈນົໝດົ.
3ແລະຄວາມທຸກທລໍະມານຂອງພວກ

ເຂົານັ້ນແສນສາຫັດຈົນວ່າທຸກຄົນຕ້ອງ
ຮ້ອງຄວນຄາງ;ແລະພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ
ມັນເປັນຈາກການພິພາກສາຂອງພຣະ
ເຈົ້າຊຶ່ງສົ່ງມາຫາພວກເຂົາເພາະວ່າ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ

ຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ຖືກປຸກໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນຫາຄວາມຊົງຈ�ເຖິງ
ໜາ້ທີ່ຂອງພວກເຂົາ.
4ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາດສະ

ໜາຈັກໃຫ້ ສົມບູນຂຶ້ນ;ແທ້ ຈິງແລ້ວ,
ຫລາຍຄົນໄດ້ຮບັບັບຕິສະມາໃນແມ່ຊ�ຊີ
ໂດນແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍມືຂອງແອວມາ,
ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນມະຫາປະໂລຫິດ
ດ້ວຍມືຂອງແອວມາຜູ້ເປັນບິດາຂອງເພິ່ນ
ເພື່ອເບິ່ງແຍງຜູ້ຄນົໃນສາດສະໜາຈກັ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ

ເຈດັແຫງ່ການປກົຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້
ມີຄົນປະມານສາມພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນທີ່ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ.ແລະປີທີເຈັດ
ແຫງ່ການປົກຄອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຂອງຜູ້
ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລະມີສັນຕິ
ສຸກຕິດຕໍ່ກັນຕະຫລອດເວລານັ້ນ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ

ແປດແຫງ່ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ຄື
ປະຊາຊົນເລີ່ມອວດດີຂຶ້ນເພາະຄວາມ
ຮັ່ງມີຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພາະຜ້າໄໝ
ແນວດີຂອງພວກເຂົາ,ແລະຜ້າລີນິນ
ຕ�ຢ່າງດີຂອງພວກເຂາົ,ແລະເພາະຝູງ
ສັດລ້ຽງແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພາະ
ຄ�ຂອງພວກເຂົາແລະເງິນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະສິ່ງຂອງມີຄ່ານາໆຊະນິດ
ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ມາຈາກການອຸດສາຫະ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະດ້ວຍສິ່ງທັງໝົດ
ນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງ
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ແອວມາ4:7–14293

ຕົວໃນສາຍຕາຂອງຕົນເອງ,ເພາະພວກ
ເຂາົເລີ່ມໃສ່ເສື້ອຜາ້ທີ່ມີລາຄາແພງ.
7ບັດນີ້ ມັນເປັນເຫດໃຫ້ ແອວມາມີ

ຄວາມທຸກທໍລະມານຫລາຍ,ແທ້ ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ແອວມາໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ສອນ,ແລະເປັນປະ
ໂລຫິດ,ແລະເປັນແອວເດີເພື່ອເບິ່ງແຍງ
ສາດສະໜາຈັກ;ແທ້ຈິງແລ້ວຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໃນພວກເຂົາໂສກເສົ້າ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ພວກເຂົາເຫັນ
ແລະມັນກ�ລັງເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາ
ຜູ້ຄນົຂອງພວກເຂົາ.
8ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້

ເບິ່ງດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈວ່າ
ຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກເລີ່ມເພີ້ຝັນ
ດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວໃນສາຍຕາຂອງ
ຕົນເອງ,ແລະໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າ
ແລະກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ,
ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ໝິ່ນປະໝາດຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ,ແລະພວກເຂົາເລີ່ມກົດຂີ່ຂົ່ມ
ເຫັງຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຄວາມປາຖະໜາຫລື
ຄວາມພໍໃຈຂອງພວກເຂົາ.
9ແລະໃນປີທີແປດແຫ່ງການປົກຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ມັນເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງ
ກັນຢາ່ງໃຫຍ່ຫລວງໃນບນັດາຜູ້ຄນົຂອງ
ສາດສະໜາຈັກດັ່ງນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມີ
ການອິດສາບັງບຽດ,ແລະຜິດຖຽງກັນ,
ແລະເຈດຕະນາຮ້າຍ,ແລະຂົ່ມເຫັງ,
ແລະຄວາມທະນົງຕົວ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ກັບ ມາຫລາຍກວ່າ ຄວາມທະນົງ
ຕົວຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຊ�ອກີ.
10ແລະປີທີແປດແຫ່ງການປົກຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງສາດສະ
ໜາຈັກເປັນສິ່ງທີ່ ເຮັດໃຫ້ ສະດຸດອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເປັນຂອງສາດສະ
ໜາຈັກ;ແລະສາດສະໜາຈັກເລີ່ມ
ເສື່ອມໂຊມລົງຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີດັ່ງນີ້.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ໃນຕົ້ນປີທີເກົ້າ,ແອວມາໄດ້ເຫັນຄວາມ
ຊົ່ວຮາ້ຍຂອງສາດສະໜາຈກັແລະເພິ່ນ
ເຫັນອີກວ່າຕົວຢ່າງຂອງສາດສະໜາຈັກ
ເລີ່ມພາຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອເຮດັຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ
ຈາກຢ່າງໜຶ່ງຫາອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ນັ້ນເປັນ
ການນ�ຄວາມພນິາດມາສູ່ຜູ້ຄົນ.
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເຫັນຄວາມບໍ່

ສະເໝີພາບຫລາຍຢ່າງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ບາງຄົນເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວ,
ໝິ່ນປະໝາດຄົນອື່ນ,ຫັນຫລັງໃສ່ຄົນ
ຂັດສົນແລະຄົນທີ່ເປືອຍເປົ່າແລະຄົນ
ຫວິໂຫຍ,ແລະຄົນທີ່ກະຫາຍ,ແລະຄົນ
ເຈບັປ່ວຍແລະເປັນທຸກ.
13ບັດນີ້ມັນເປັນຕົ້ນເຫດແລະສ້າງ

ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ຂະນະທີ່ຄນົອື່ນໆກ�ລງັຖອ່ມຕົວ,ກ�ລັງ
ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທີ່ ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ອຍເຫລືອ,ເປັນຕົ້ນໃຫ້ ເຂົ້າຂອງ
ແກ່ຄົນຍາກຈົນແລະຄົນຂັດສົນ,ໃຫ້
ອາຫານແກ່ຄົນທີ່ຫິວໂຫຍ,ແລະທົນຕໍ່
ຄວາມທຸກທໍລະມານນາໆປະການເພື່ອ
ເຫັນແກ່ພຣະຄຣິດຜູ້ຈະສະເດັດມາຕາມ
ວນິຍານແຫງ່ການທ�ນາຍ;
14ໂດຍການຄອຍຫາມື້ນັ້ນ,ໂດຍການ

ຮັກສາການປົດບາບຂອງພວກເຂົາໄວ້,
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ໂດຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ເພາະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນ
ຕາຍຕາມພຣະປະສົງແລະອ�ນາດ
ແລະການປົດປ່ອຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ຈາກສາຍຮດັແຫງ່ຄວາມຕາຍ.
15ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືແອວມາ,ໂດຍທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມ
ທຸກທໍລະມານຂອງຜູ້ຕິດຕາມທີ່ຖ່ອມຕົວ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະການຂົ່ມເຫັງຊຶ່ງ
ກອງຂຶ້ນກັບຄນົເຫລົ່ານັ້ນໂດຍຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນທີ່ເຫລືອຢູ່,ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີ
ພາບທຸກຢ່າງຂອງພວກເຂົາ,ຈຶ່ງເລີ່ມມີ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ສຸດ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປນັ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮດັໃຫ້ເພິ່ນຜິດຫວງັເລີຍ.
16ແລະເພິ່ນໄດ້ເລືອກເອົາຄົນທີ່ສະ

ຫລາດຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ອາວຸໂສຂອງ
ສາດສະໜາຈັກ,ແລະໃຫ້ອ�ນາດແກ່
ເພິ່ນຕາມສຽງຂອງຜູ້ຄົນ,ເພື່ອເພິ່ນຈະ
ໄດ້ມີອ�ນາດອອກກົດຕາມກົດໝາຍທີ່ມີ
ໄວ,້ແລະໃຊ້ບງັຄບັຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະ
ຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຄົນ.
17ບັດນີ້ຊື່ຂອງຊາຍຄນົນັ້ນແມນ່ນີໄຟ

ຮາ,ແລະເພິ່ນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສິນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ນັ່ງຢູ່ເທງິ
ບັນລັງຕັດສິນເພື່ອຕັດສິນແລະເພື່ອ
ປົກຄອງຜູ້ຄົນ.
18ບັດນີ້ແອວມາບໍ່ໄດ້ມອບຕ�ແໜ່ງ

ຖານະປະໂລຫິດສູງ ເພື່ອ ເບິ່ ງ ແຍງ
ສາດສະໜາຈັກໃຫ້ແກ່ເພິ່ນ,ແຕ່ເພິ່ນຍັງ
ຄົງຮັກສາຕ�ແໜ່ງຖານະປະໂລຫິດສູງ
ໄວ້ກບັຕົວເອງ;ເພິ່ນພຽງແຕ່ມອບບັນລັງ
ຕັດສິນໃຫ້ແກ່ນີໄຟຮາເທົ່ານັ້ນ.

19ແລະເພິ່ນເຮດັສິ່ງນີ້ເພື່ອວາ່ຕົນເອງ
ຈະໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ
ຫລືໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ເພື່ອເພິ່ນ
ຈະໄດ້ສັ່ງສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່
ພວກເຂົາເພື່ອກະຕຸ້ນພວກເຂາົໃຫ້ສ�ນຶກ
ເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໂດຍ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພິ່ນຈະໄດ້ດຶງ
ເອາົຄວາມທະນົງຕົວແລະກົນອຸບາຍທັງ
ໝົດແລະການຂັດແຍ້ງທັງໝົດຊຶ່ງມີຢູ່
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນລົງມາ,ໂດຍບໍ່
ເຫັນທາງອື່ນແລ້ວທີ່ເພິ່ນຈະກູ້ພວກເຂົາ
ກັບຄືນນອກຈາກເພິ່ນຈະພະຍາຍາມ
ຢ່າງເຕັມທີ່ ດ້ວຍປະຈັກພະຍານອັນ
ບໍລິສຸດເພື່ອຕ�ນພິວກເຂາົ.
20ແລະດັ່ງນີ້ໃນຕົ້ນປີທີເກົ້າແຫງ່ການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ,ແອວມາຈຶ່ງໄດ້ມອບບັນລັງຕັດສິນ
ໃຫ້ນີໄຟຮາ,ແລະເພິ່ນຈະປະຕິບັດຕົນ
ສະເພາະແຕ່ໃນຖານະປະໂລຫດິສູງເທົ່າ
ນັ້ນອັນເປັນຖານະອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ໃນການເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄ�
ຕາມພຣະວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ
ແລະການທ�ນາຍ.

ຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາຜູ້ເປັນມະຫາປະ
ໂລຫິດຕາມຖານະອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ປະກາດຕໍ່ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງແລະ
ໝູ່ບ້ານຕ່າງໆທົ່ວແຜ່ນດນິ.

ມີບັນທກຶໄວ້ໃນບົດທີ5.

ບົດທີ5

ກ່ອນຈະໄດຮ້ບັຄວາມລອດ,ມະນຸດຕ້ອງ

ແອວມາ4:15–20 294
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ແອວມາ5:1–7295

ກັບໃຈແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດ,ເກີດ
ໃໝ່,ຊ�ລະອາພອນໃຫ້ສະອາດໂດຍ
ໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,ເປັນຄົນຖ່ອມຕົວ
ແລະຖອດຄວາມທະນົງຕົວແລະຄວາມ
ອິດສາບັງບຽດອອກຈາກຕົນ,ແລະ
ກະທ�ໃນສິ່ງທີ່ຊອບທ�—ຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່
ດີຮ້ອງຫາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ—ຜູ້ທີ່ເຮັດ
ຄວາມຊົ່ວເປັນລູກຫລານຂອງມານ—
ແອວມາໃຫ້ປະຈັກພະຍານເຖງິຄວາມຈງິ
ຂອງຄ�ສອນຂອງເພິ່ນແລະສັ່ງໃຫ້ຜູ້
ຄົນກັບໃຈ—ຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ຊອບທ�ຈະຖືກ
ບັນທຶກໄວ້ໃນໜັງສືແຫ່ງຊີວິດ.ປະມານ
83ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາເລີ່ມປະກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າແກ່ຜູ້ຄົນ,ທ�ອິດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊ
ລາເຮັມລາ,ແລະຫລັງຈາກນັ້ນໄປຕະ
ຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ.
2ແລະນີ້ຄືຄ�ຊຶ່ງແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້

ຄົນໃນສາດສະໜາຈັກຊຶ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່
ໃນເມອືງເຊລາເຮມັລາ,ຕາມບັນທຶກຂອງ
ເພິ່ນເອງ,ມີຄວາມວາ່:
3ຂ້າພະເຈົ້າແອວມາໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງ

ໂດຍແອວມາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້
ເປັນມະຫາປະໂລຫິດເບິ່ງແຍງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ເພິ່ນມີ
ອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດຈາກພຣະເຈົ້າ
ຊຶ່ງໃຫ້ເຮັດວຽກງານເຫລົ່ານີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າກາ່ວກັບພວກທ່ານວ່າເພິ່ນໄດ້
ເລີ່ມຕົ້ນສະຖາປະນາສາດສະໜາຈກັໃນ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ໃນຊາຍແດນນີໄຟ;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ແຜນ່ດິນທີ່ມີຊື່ວາ່ແຜນ່ດິນມໍມອນ;

ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່
ພີ່ນອ້ງຂອງເພິ່ນໃນນ�ມໍມອນ.
4ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວາ່ເຂົາເຈົ້າຖກືປດົປ່ອຍອອກ
ຈາກກ�ມືຂອງຜູ້ ຄົນຂອງກະສັດໂນ
ອາໂດຍພຣະເມດຕາແລະອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
5ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົາ

ເຈົ້າຖືກນ�ໄປສູ່ຄວາມເປັນຂ້າທາດໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານດ້ວຍມືຂອງຊາວ
ເລມນັ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກບັ
ພວກທ່ານວ່າ,ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຄວາມເປັນ
ຊະເລີຍ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປົດ
ປ່ອຍເຂົາເຈົ້າອອກຈາກຄວາມເປັນຂ້າ
ທາດອີກໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງຖືກນ�ມາ
ຫາແຜ່ນດິນນີ້,ແລະໃນບ່ອນນີ້ຊຶ່ງພວກ
ເຮົາເລີ່ມສ້າງຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດິນນ�ອກີ.
6ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ພວກທ່ານທີ່ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກ
ນີ້ ພວກທ່ານໄດ້ເກັບຄວາມເປັນຊະ
ເລີຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກທ່ານ
ໄວ້ພຽງພໍຫລືບໍ່ໃນຄວາມຊົງຈ�?ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະໄດ້ເກັບພຣະເມດຕາແລະ
ຄວາມອົດກັ້ນຂອງພຣະອງົທີ່ມີຕໍ່ເຂາົເຈົ້າ
ໄວ້ພຽງພໍຫລືບໍ່ໃນຄວາມຊົງຈ�?ແລະ
ຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນ,ພວກທ່ານໄດ້ເກບັກ�ໄວ້
ພຽງພໍຫລືບໍ່ໃນຄວາມຊົງຈ�ວ່າພຣະອົງ
ໄດ້ປົດປ່ອຍຈິດວນິຍານຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້
ພົ້ນຈາກນະລກົແລ້ວ?
7ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນໃຈຂອງ
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ເຂົາເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ປຸກ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ນຈາກການນອນຫລັບສະ
ນິດ,ແລະເຂາົເຈົ້າໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາຫາພຣະ
ເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນທ່າມກາງ
ຄວາມມືດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຈິດວິນ
ຍານຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫວ່າງສະໄຫວ
ດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄ�ອັນ
ເປັນນິດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ
ລ້ອມໄວ້ດ້ວຍສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍ
ແລະສາຍໂສ້ແຫ່ງນະລົກ,ແລະຄວາມ
ພິນາດອັນເປນັນດິໄດ້ຄອຍຖ້າເຂົາເຈົ້າຢູ.່
8ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກ

ທ່ານພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຖືກທ�ລາຍບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ເຂົາເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ຖກືທ�ລາຍ.
9 ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ ຖາມອີກວ່າ

ສາຍຮດັແຫງ່ຄວາມຕາຍຂາດອອກແລ້ວ
ບໍ,ແລະສາຍໂສ້ແຫ່ງນະລົກຊຶ່ງລ້ອມ
ເ ຂົາ ເຈົ້າ ໄວ້ ນັ້ນຫລຸດອອກແລ້ວ ບໍ ?
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ຫລຸດອອກແລ້ວ,ແລະ
ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍ
ຂຶ້ນ,ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງສັນລະເສີນ
ຄວາມຮັກທີ່ໄຖ່.ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າເຂົາເຈົ້າລອດແລວ້.
10ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກ

ທ່ານວາ່ເຂົາເຈົ້າລອດດ້ວຍເງື່ອນໄຂອັນ
ໃດ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າມີເຫດຜົນອນັ
ໃດທີ່ຈະຫວັງໃນຄວາມລອດ?ແມ່ນຫຍັງ
ທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫລຸດພົ້ນຈາກ
ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະຈາກສາຍໂສ້ແຫງ່ນະລົກນັ້ນ?

11ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບອກພວກ
ທ່ານວ່າ—ແອວມາບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນຄ�ຊຶ່ງປະກາດໂດຍ
ປາກຂອງອະບີນາໄດບໍ?ແລະເພິ່ນບໍ່
ແມ່ນສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດບໍ?ເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ເວົ້າພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າບໍ,ແລະແອວ
ມາບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອຖ້ອຍຄ�
ເຫລົ່ານັ້ນບ?ໍ
12ແລະຕາມຄວາມສັດຊື່ຂອງເພິ່ນ,

ຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປ່ງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນ
ໃນໃຈຂອງເພິ່ນ.ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າທັງໝົດນີ້ເປັນຄວາມ
ຈງິ.
13ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ສິດສອນ

ພຣະຄ�ໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລະການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກໍ
ເກີດຂຶ້ນໃນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຄືກັນ,ແລະ
ເຂາົເຈົ້າໄດ້ຖ່ອມຕວົແລະໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະຊົງພຣະຊນົຢູ່.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົາເຈົ້າສັດຊື່ຈົນເຖິງວັນ
ຕາຍ;ດັ່ງນັ້ນເຂາົເຈົ້າຈຶ່ງລອດ.
14ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ

ຖາມພວກທ່ານພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນສາດສະໜາຈກັວາ່ພວກທາ່ນໄດ້ເກດີ
ຈາກພຣະເຈົ້າທາງວິນຍານແລ້ວບໍ?
ພວກທ່ານໄດ້ຮັບເງົາຂອງພຣະອົງໄວ້
ໃນໃບໜ້າຂອງພວກທ່ານແລ້ວບໍ?ພວກ
ທ່ານເຄີຍປະສົບການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ນີ້ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານແລ້ວບໍ?
15ພວກທ່ານໃຊ້ສັດທາໃນການໄຖ່

ຂອງພຣະອົງຜູ້ສ້າງພວກທ່ານບໍ?ພວກ
ທ່ານໄດ້ຄອຍຖ້າດ້ວຍຕາແຫ່ງສັດທາບໍ່
ແລະຫລຽວເບິ່ງຮາ່ງກາຍທີ່ເປນັມະຕະນີ້
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ແອວມາ5:16–24297

ຖືກຍົກຂຶ້ນໄປຫາຄວາມເປັນອະມະຕະ,
ແລະຄວາມເນົ່າເປື່ອຍນີ້ ຖືກຍົກຂຶ້ນ
ໄປຫາຄວາມບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍເພື່ອຢືນຢູ່ຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອຮັບການ
ພິພາກສາຕາມການກະທ�ຊຶ່ງເຮັດໄວ້
ເມື່ອຢູ່ໃນຮາ່ງກາຍທີ່ເປນັມະຕະນີ້?
16ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,

ພວກທາ່ນຄດິເອງໄດ້ບໍ່ວາ່ພວກທ່ານໄດ້
ຍິນສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທາ່ນໃນມື້ນັ້ນວາ່:ຈົ່ງມາຫາເຮາົ
ເຖີດເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ວຽກງານຂອງເຈົ້າເປັນວຽກງານທີ່ຊອບ
ທ�ໃນຜນືແຜນ່ດິນໂລກ?
17ຫລືພວກທ່ານຄິດເອງໄດ້ບໍ່ ວ່າ

ພວກທ່ານຈະເວົ້າຕົວະຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃນ
ມື້ນັ້ນ,ແລະທູນວ່າ—ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,
ວຽກງານຂອງຂ້ານ້ອຍເປັນວຽກງານທີ່
ຊອບທ�ໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ—ແລະວ່າ
ພຣະອົງຈະຊອ່ຍພວກທ່ານໃຫ້ລອດ?
18ຫລືອີກປະການໜຶ່ງ,ພວກທ່ານ

ເຫັນຕົວເອງໄດ້ບໍ່ວ່າພວກທ່ານຖືກນ�
ມາຢູ່ໜ້າສານຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຈິດວິນ
ຍານຂອງພວກທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຜິດແລະຄວາມສ�ນກຶຜິດໂດຍມີຄວາມ
ຊົງຈ�ເຖິງຄວາມຜິດທັງໝົດຂອງພວກ
ທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຊົງຈ�ເຖິງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດຂອງພວກທ່ານ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຊົງຈ�ທີ່ພວກທ່ານ
ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະບັນຍດັຂອງພຣະເຈົ້າ?
19ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ

ພວກທ່ານຈະເງີຍໜ້າເບິ່ງພຣະເຈົ້າໃນ
ມື້ນັ້ນດ້ວຍໃຈອັນບໍລິສຸດແລະດ້ວຍມື
ທີ່ສະອາດໄດ້ບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວາ່ພວກທາ່ນຈະເງຍີຂຶ້ນດ້ວຍ
ໃບໜ້າທີ່ມີເງົາຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຈາລຶກ
ໄວ້ໃນໃບໜາ້ຂອງພວກທ່ານໄດ້ບໍ?
20ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ

ພວກທາ່ນຄິດເຖງິຄວາມລອດໄດ້ບໍເມື່ອ
ພວກທາ່ນຍອມຕົນຂຶ້ນຢູ່ກບັມານ?
21ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ

ພວກທ່ານຈະຮູ້ໃນມື້ນັ້ນວ່າພວກທ່ານ
ຈະລອດບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າບໍ່ມີມະນຸດຄົນ
ໃດທີ່ຈະລອດໄດ້ຖ້າບໍ່ຊ�ລະອາພອນ
ຂອງເຂົາໃຫ້ຂາວສະອາດເສຍກ່ອນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອາພອນຂອງ
ເຂົາບໍລິສຸດຈົນມັນສະອາດຈາກຮອຍ
ເປື້ອນທັງໝົດໂດຍໂລຫິດຂອງພຣະອົງ,
ຜູ້ທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າ
ເຖິງ,ຜູ້ທີ່ຈະມາໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ
ຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ.
22ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກ

ທ່ານພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກ
ທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິພາກສາຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະອາພອນຂອງພວກທ່ານເປື້ອນ
ເລືອດແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົກກະ
ປົກຕ່າງໆນາໆ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະ
ເປັນຫລັກຖານຟ້ອງຫຍັງແດ່ຕ້ານພວກ
ທ່ານ?
23ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະບໍ່ເປັນຫລັກຖານບໍ

ວ່າພວກທ່ານເປັນຄາດຕະກອນ,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ແລະວາ່ພວກທ່ານມີຄວາມຜິດ
ກ່ຽວກບັຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຕາ່ງໆນ�ອີກບໍ?
24ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ພວກທ່ານຄິດບໍວາ່ຄນົເຊັ່ນນັ້ນຈະມີບ່ອນ
ນັ່ງຢູ່ໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າຮວ່ມກັບ
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ອັບຣາຮາມ,ຮວ່ມກັບອີຊາກ,ແລະຮວ່ມ
ກັບຢາໂຄບ,ແລະຮ່ວມກັບສາດສະດາ
ຜູ້ບໍລິສຸດທັງຫລາຍ,ຊຶ່ງອາພອນຂອງ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນສະອາດແລະບໍ່ມີມົນທິນ,
ບໍລສຸິດແລະຂາວສະອາດ?
25ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,

ບໍ່ເລີຍ;ເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກທ່ານຈະເຮັດ
ໃຫ້ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້
ເວົ້າຕົວະນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ,ຫລື
ຄິດວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ເວົ້າຕົວະນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນມາ,ພວກທ່ານຈະບໍ່
ຄິດວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະມີບ່ອນອາໄສໃນ
ອານາຈັກສະຫວັນໄດ້;ແຕ່ພວກເຂົາຈະ
ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປເພາະວ່າພວກເຂົາ
ເປນັລູກຫລານຂອງອານາຈກັຂອງມານ.
26ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກາ່ວ

ກັບພວກທ່ານພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ
ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຄີຍປະສົບກັບການ
ປ່ຽນແປງໃນໃຈແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຮູສ້ກຶຢາກຮອ້ງເພງສັນລະເສີນຄວາມຮກັ
ທີ່ໄຖ່,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມວ່າພວກທ່ານ
ຮູສຶ້ກເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ໃນຂະນະນີ້?
27ພວກທ່ານໄດ້ເດີນໄປໂດຍການ

ຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ປາດສະຈາກຂໍ້ຕ�ນິຕໍ່
ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຖືກເອີ້ນໃຫ້ຕາຍໃນເວລານີ້,ພວກ
ທ່ານຈະກາ່ວໄດ້ບໍພາຍໃນຕົວຂອງພວກ
ທ່ານວາ່ພວກທາ່ນຖອ່ມຕວົພຽງພໍແລວ້?
ວ່າອາພອນຂອງພວກທ່ານນັ້ນສະອາດ
ແລະຂາວແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດຂອງພຣະ
ຄຣິດຜູ້ຈະສະເດັດມາໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ?
28ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານຖອດຄວາມທະ

ນົງຕົວອອກແລ້ວບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຍັງບໍ່ໄດ້ຖອດມັນອອກ,ພວກທ່ານກໍ
ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະພົບກັບພຣະເຈົ້າເທື່ອ.
ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານຕ້ອງຕຽມຢ່າງໄວ
ເພາະອານາຈັກສະຫວັນຈະມາເຖິງໃນ
ບໍ່ຊ້ານີ້ແລະຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ມີຊີວິດ
ນິລັນດອນ.
29ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າ,ມີໃຜ

ແດ່ໃນບັນດາພວກທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖອດ
ຄວາມອິດສາອອກເທື່ອ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຍັງບໍ່ຕຽມ
ພ້ອມເທື່ອ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ເຂົາ
ຕຽມຕວົຢ່າງໄວເພາະຊົ່ວໂມງໃກ້ເຂົ້າມາ
ແລ້ວ,ແລະເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດເວລາ
ນັ້ນຈະມາເຖິງ;ເພາະຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່
ຖືກພບົວາ່ປາດສະຈາກຄວາມຜິດ.
30ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານວ່າ,ມີໃຜແດ່ໃນບັນດາ
ພວກທ່ານທີ່ກະທ�ໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ
ເປັນທີ່ເຍາະເຍີ້ຍ,ຫລືທຸ້ມເທການຂົ່ມ
ເຫງັລົງໃສ່ເຂາົ?
31ວິບັດແກ່ຄົນເຊັ່ນນັ້ນ,ເພາະເຂົາ

ຍັງບໍ່ຕຽມພ້ອມເທື່ອ,ແລະເວລາມາເຖິງ
ແລ້ວທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງກັບໃຈຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະລອດບໍ່ໄດ!້
32ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນວິບັດແກ່ທຸກ

ຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ຈົ່ງກັບໃຈ,
ຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຮບັສັ່ງເລື່ອງນີ້!
33ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງຄ�ເຊີນມາ

ຫາມະນຸດທັງປວງ,ເພາະພຣະຫັດແຫ່ງ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງໄດ້ເດ່ອອກ

ແອວມາ5:25–33 298
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ແອວມາ5:34–43299

ມາຫາພວກເຂົາ,ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວ
ວ່າ:ຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ແລະເຮົາຈະຮັບ
ເຈົ້າໄວ້.
34ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:

ຈົ່ງມາຫາເຮົາແລະເຈົ້າຈະຮັບໝາກ
ໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຈົ້າຈະກິນເຂົ້າແລະດື່ມນ�ແຫ່ງຊີວິດ
ຢ່າງມີອິດສະລະ;
35ແທ້ຈິງແລວ້,ຈົ່ງມາຫາເຮາົແລະຈົ່ງ

ນ�ເອົາວຽກງານແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ມາ,
ແລະເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກໂຄ່ນລົງແລະໂຍນ
ເຂົ້າກອງໄຟ—
36ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາມາເຖິງແລ້ວ

ຖ້າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ນ�ເອົາຜົນດີອອກມາ,
ຫລືຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ທ�ງານແຫ່ງຄວາມ
ຊອບທ�,ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມມີເຫດຜົນທີ່ຈະຮອ້ງ
ໄຫ້ແລະເປັນທຸກ.
37ໂອ້ທ່ານຜູ້ສາ້ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເອີຍ;

ທ່ານທັງຫລາຍທີ່ເພີ້ຝັນກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດຂອງໂລກ,ທ່ານທງັຫລາຍທີ່ບອກ
ວ່າຕົວເອງຮູ້ທາງແຫ່ງຄວາມຊອບທ�,
ປານນັ້ນຍັງຫລົງທາງໄປເໝືອນໂຕແກະ
ທີ່ບໍ່ມີຄົນລ້ຽງ,ທັງທີ່ຄົນລ້ຽງໄດ້ເອີ້ນຫາ
ພວກທ່ານແລະຍັງເອີ້ນຫາພວກທາ່ນຢູ່,
ແຕ່ພວກທ່ານບໍ່ຍອມຟັງສຽງຂອງພຣະ
ອົງເລຍີ!
38ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີຄົນນັ້ນໄດ້ເອີ້ນ
ຫາພວກທ່ານຢູ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໃນ
ນາມຂອງພຣະອົງເອງທີ່ພຣະອົງເອີ້ນ
ຫາພວກທ່ານ,ຊຶ່ງຄືພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣິດ;ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່
ຟັງສຽງຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີຕາມຊື່ທີ່ໃຊ້

ເອີ້ນພວກທ່ານນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານ
ກໍບໍ່ແມ່ນແກະຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີຄົນ
ນັ້ນ.
39ແລະບັດນີ້ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່

ແມ່ນແກະຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີຄົນນັ້ນ,
ພວກທ່ານເປັນແກະຂອງຄອກໃດ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ມານຄືຜູ້ລ້ຽງຂອງພວກທາ່ນ,ແລະພວກ
ທາ່ນເປັນແກະຂອງມັນ;ແລະບັດນີ້,ໃຜ
ຈະປະຕິເສດເລື່ອງນີ້ໄດ້?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວກບັພວກທ່ານວາ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ປະຕິເສດເລື່ອງນີ້ຍ່ອມເປັນຄົນເວົ້າຕົວະ
ແລະເປັນລູກຂອງມານ.
40ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກາ່ວກັບພວກທາ່ນ

ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ດີແມ່ນມາຈາກພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະອັນໃດກໍຕາມທີ່ຊົ່ວແມ່ນມາ
ຈາກມານ.
41ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກຄົນໜຶ່ງນ�ເອົາວຽກ

ງານດີອອກມາເຂົາຍ່ອມຟັງສຽງຂອງ
ຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີຄົນນັ້ນແລະເຂົາຍ່ອມ
ຕິດຕາມຄົນນັ້ນ;ແຕ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ນ�
ເອົາວຽກງານຊົ່ວອອກມາ,ຜູ້ນັ້ນກໍກາຍ
ເປັນລູກຂອງມານເພາະຟງັສຽງຂອງມັນ
ແລະຕິດຕາມມນັໄປ.
42ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດແບບນີ້

ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂອງຕົນ;ດັ່ງນັ້ນ,
ສ�ລັບຄ່າຈ້າງຂອງເຂົາ,ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບ
ຄວາມຕາຍໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຊອບທ�,ໂດຍທີ່ຕາຍຈາກວຽກງານດີ
ທັງໝດົ.
43ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຟັງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ເພາະວາ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າດ້ວຍພະລັງ
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ຂອງຈດິວິນຍານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ;ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຜິດ,ຫລື
ໄດ້ເວົ້າຕາມພຣະບນັຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
44ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ມາ

ເວົ້າຕາມນີ້,ຕາມຖານະອັນສັກສິດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະຄຣດິພຣະເຢຊ;ູ
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖກືບັນຊາໃຫ້
ມາຢືນຢັນແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແກ່ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ເຖິງເລື່ອງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຈະ
ມາເຖິງ.
45ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ.ພວກທ່ານບໍ່ຄິດ

ບໍວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍຮູ້ຈັກເຖິງເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ໂດຍຕວົຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ?ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານຕໍ່ພວກ
ທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາແລ້ວວ່າເປັນຄວາມ
ຈິງ.ແລະພວກທ່ານຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ເຖິງຄວາມແນ່ນອນຂອງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ໄດ້ແນວໃດ?
46ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍພຣະວິນຍານອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າ
ແລະອະທິຖານມາຫລາຍມື້ເພື່ອຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວເອງ.
ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ
ວ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງເພາະ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮດັໃຫ້ມນັປະຈກັ
ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍພຣະວິນຍານອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະອົງ;ແລະນີ້ຄືວິນຍານ
ແຫງ່ການເປດີເຜີຍຊຶ່ງຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ.

47ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຮັບການເປີດເຜີຍດັ່ງນີ້ວ່າຄ�ຊຶ່ງບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເວົ້າໄວ້ນັ້ນເປັນ
ຄວາມຈິງແມ່ນແຕ່ຕາມວິນຍານແຫ່ງ
ການທ�ນາຍຊຶ່ງມີຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ເປັນໄປໂດຍການສະແດງອອກຂອງ
ພຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອກີ.
48ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດວ້ຍຕົວເອງວາ່ອັນໃດກໍຕາມ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວກັບພວກທ່ານກ່ຽວ
ກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ພຣະເຢຊູຄຣດິຈະສະ
ເດັດມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະບຸດອົງ
ດຽວທີ່ຖືກ�ເນດີຈາກພຣະບິດາ,ເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະຄຸນແລະພຣະເມດຕາແລະ
ຄວາມຈງິ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມາເພື່ອເອົາບາບຂອງໂລກໄປ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຢ່າງ
ແນ່ວແນ່ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
49ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່ານີ້ຄືຖານະຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ຖືກເອີ້ນມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອສັ່ງສອນ
ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະ
ທຸກຄນົທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດນິເພື່ອສັ່ງສອນຄນົ
ທັງປວງ,ທັງແກ່ແລະໜຸ່ມ,ທັງຂ້າທາດ
ແລະຜູ້ເປັນອິດສະລະ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍຸ
ສູງແລະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸປານກາງ,ແລະຄົນ
ລຸ້ນໃໝ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອອ້ອນວອນຕໍ່
ພວກເຂົາວາ່ພວກເຂົາຕ້ອງກັບໃຈແລະ
ເກດີໃໝ.່
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ແອວມາ5:50–57301

50ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ດັ່ງນີ້:ຈົ່ງກັບໃຈ,ເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່
ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ເພາະອານາຈັກ
ສະຫວນັໃກ້ຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊາ້ນີ້;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດ
ມາດ້ວຍລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ,
ດ້ວຍລິດເດດ,ເດຊານຸພາບ,ອ�ນາດ
ແລະການຄອບຄອງຂອງພຣະອົງ.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານ
ວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງລັດສະໝີພາບຂອງອົງກະສັດແຫ່ງ
ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ;ແລະໃນໄວໆນີ້
ອົງກະສັດແຫ່ງສະຫວັນຈະສ່ອງຄວາມ
ສະຫວ່າງລົງມາເທິງບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດທງັປວງນ�ອກີ.
51ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບ

ຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ຮ້ອງຂໍ
ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍສຽງອັນມີລິດເດດ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ຈົ່ງອອກໄປແລະກ່າວກັບ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້—ຈົ່ງກັບໃຈ,ເພາະຖາ້ຫາກ
ພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈພວກທ່ານກໍບໍ່ມີທາງ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອານາຈັກສະຫວັນມາເປັນ
ມູນມໍລະດກົໄດ້.
52ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າ

ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າພຣະວິນຍານໄດ້
ກ່າວໄວ້ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂວານລໍຢູ່ທີ່ຮາກ
ຕົ້ນໄມ້;ດັ່ງນັ້ນຕົ້ນໃດທີ່ບໍ່ເປັນໝາກດີ
ຈະຖືກໂຄ່ນລົງແລະຖືກໂຍນເຂົ້າໃນ
ກອງໄຟ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເປັນໄຟທີ່ຈະມອດ
ບໍ່ໄດ້,ເຖິງແມ່ນເປັນໄຟທີ່ບໍ່ຮູ້ມອດ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ແລະຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າພຣະຜູ້ບໍລິສຸດ
ໄດ້ຮບັສັ່ງເລື່ອງນີ້.

53ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ທ່ານວາ່,ພວກທ່ານຈະຕໍ່ຕ້ານຂໍ້ຄວາມນີ້
ໄດ້ບ;ໍແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກທາ່ນຈະປະຖິ້ມ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ບໍ,ແລະຢຽບຍ�ພຣະຜູ້
ບໍລິສຸດໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງພວກທ່ານໄດ້ບໍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະເພີ້ຝັນດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງໃຈຂອງພວກທ່ານໄດ້ບໍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທ່ານຍັງຈະຂືນນຸ່ງເສື້ອຜ້າ
ລາຄາແພງແລະໝກົໝຸນ້ຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຂອງໂລກ,ກັບຂອງມີຄ່າຂອງ
ພວກທາ່ນຢູ່ບໍ?
54ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະຝືນຄິດ

ຢູ່ບໍວ່າພວກທ່ານເປັນຄົນດີກວ່າຄົນ
ອື່ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະຝືນຂົ່ມ
ເຫັງພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວ
ແລະເດີນໄປຕາມຖານະອັນສັກສິດຂອງ
ພວກເຈົ້າ,ຊຶ່ງໂດຍຖານະນີ້ພວກເຂົາໄດ້
ຖືກນ�ມາສູ່ສາດສະໜາຈັກ,ໂດຍຖືກ
ຊ�ລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍພຣະວນິຍານ
ບໍລິສຸດ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ວຽກງານ
ຊຶ່ງສມົຄວນກັບການກັບໃຈອອກມາ—
55ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກທ່ານຈະ

ຂືນຫັນຫລັງໃຫ້ຄົນຍາກຈົນແລະຄົນ
ຂັດສົນ,ແລະກີດກັນຊັບສິນຂອງພວກ
ທ່ານຈາກພວກເຂາົຢູ່ບ?ໍ
56ແລະສຸດທ້າຍ,ທຸກຄົນທີ່ຈະຂືນຢູ່

ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຄົນທີ່ຈະຖືກ
ໂຄ່ນລົງແລະຖືກໂຍນເຂົ້າໃນກອງໄຟ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຢ່າງໄວ.
57ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າທຸກຄົນທີ່ປາຖະໜາຈະຕດິຕາມ
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ສຽງຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ,ຈົ່ງອອກມາ
ຈາກຄົນຊົ່ວເຖີດ,ແລະຈົ່ງແຍກຍ້າຍກັນ
ຢູ່,ແລະຈົ່ງຢາ່ແຕະຕ້ອງສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງຊື່ຂອງພວກ
ເຂົາຈະຖືກລຶບໄປ,ເພື່ອວາ່ຊື່ຂອງຄນົຊົ່ວ
ຈະບໍ່ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຊື່ຂອງຄົນ
ຊອບທ�,ເພື່ອພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຈະ
ສ�ເລັດຊຶ່ງກ່າວໄວ້ວາ່:ຊື່ຂອງຄົນຊົ່ວຈະ
ບໍ່ປະປົນຢູ່ກັບຊື່ຂອງຜູ້ຄນົຂອງເຮາົ;
58ເພາະວ່າເຮົາຈະຂຽນຊື່ຂອງຄົນ

ຊອບທ�ໄວ້ໃນໜັງສືແຫ່ງຊີວິດ,ແລະ
ເຮົາຈະມອບມູນມໍລະດົກໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາທາງຂວາມືຂອງເຮົາ.ແລະບັດນີ້,
ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານມີອັນ
ໃດແດ່ທີ່ຈະກ່າວຄັດຄ້ານໃນເລື່ອງນີ້?
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານເວົ້າຄັດຄ້ານ,ມັນກໍບໍ່
ເປັນປະໂຫຍດຫຍັງ,ເພາະພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕອ້ງສ�ເລດັຢ່າງແນນ່ອນ.
59ເພາະມີ ຜູ້ ລ້ຽງແກະຜູ້ໃດແດ່ໃນ

ບັນດາພວກທ່ານທີ່ມີແກະຫລາຍໂຕແຕ່
ບໍ່ຄອຍເຝົ້າມັນ,ເພື່ອໝາປາ່ຈະບໍ່ເຂົ້າມາ
ກິນຝູງແກະຂອງລາວ?ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຖ້າຫາກໝາປ່າເຂົ້າມາຫາຝູງແກະຂອງ
ລາວ,ລາວຈະບໍ່ໄລ່ມັນອອກໄປບໍ?ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະໃນທີ່ສຸດ,ຖ້າຫາກລາວ
ເຮດັໄດ,້ລາວກໍຈະທ�ລາຍມນັເສຍ.
60ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີໄດ້ເອີ້ນຫາ
ພວກທ່ານຢູ່;ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຈະຟັງສຽງຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງຈະນ�
ພວກທ່ານເຂົ້າຄອກຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ພວກທ່ານຈະເປັນແກະຂອງພຣະອົງ;

ແລະພຣະອົງຈະກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ໝາປ່າທີ່ຫິວໂຫຍຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາ
ທ�ຮ້າຍພວກທ່ານໄດ້ເລີຍ,ເພື່ອພວກ
ທາ່ນຈະບໍ່ຖືກທ�ລາຍ.
61ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າແອວມາຂໍສັ່ງ

ພວກທາ່ນດ້ວຍພາສາຂອງພຣະອົງຜູ້ໄດ້
ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ,ໃຫ້ພວກທ່ານຍຶດຖື
ປະຕິບັດຕາມຄ�ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກທາ່ນ.
62ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເປັນຄ�ສັ່ງກັບພວກ

ທ່ານຜູ້ເປັນຂອງສາດສະໜາຈກັ;ແລະກັບ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້າເປັນການເຊື້ອເຊນີ,ມີຄວາມວາ່:
ຈົ່ງມາແລະຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການ
ກັບໃຈ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບ
ສ່ວນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫງ່ຊີວິດ.

ບົດທີ6

ສາດສະໜາຈັກໃນເຊລາເຮັມລາໄດ້ຖືກ
ຊ�ລະໃຫ້ສະອາດແລະເຮັດໃຫ້ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ—ແອວມາໄປຫາ
ເມືອງກີເດໂອນເພື່ອສັ່ງສອນ.ປະມານ
83ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄນົ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ
ໃນເມືອງເຊລາເຮັມລາແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີປະໂລຫິດແລະແອວເດີ
ໂດຍວາງມືຂອງເພິ່ນໃສ່ຕາມຖານະຂອງ
ພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເປັນປະທານແລະ
ເບິ່ງແຍງສາດສະໜາຈກັ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
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ແອວມາ6:3–8303

ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະໜາ
ຈັກແຕ່ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຕົນແລ້ວ
ຮັບບັບຕິ ສະມາໄວ້ ກັບການກັບໃຈ,
ຜູ້ນັ້ນກໍຖືກຮບັເຂົ້າຢູ່ໃນສາດສະໜາຈກັ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຂອງສາດສະໜາຈກັທີ່ບໍ່
ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຕນົແລະ
ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າຂ້າພະ
ເຈົ້າໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງ
ໃຈຂອງພວກເຂົາຄນົເຫລົ່ານັ້ນຍ່ອມຖກື
ປະຕິເສດ,ແລະຊື່ຂອງພວກເຂາົຖືກລຶບ
ອອກແລະຊື່ຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກນັບ
ເຂົ້າຢູ່ໃນບນັດາຊື່ຂອງຄົນທີ່ຊອບທ�.
4ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຈັດຕັ້ງລະບຽບ

ຂອງສາດສະໜາຈກັຂຶ້ນແນວນີ້ໃນເມອືງ
ເຊລາເຮມັລາ.
5ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ

ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອ
ແຜ່ແກ່ຄົນທັງປວງເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດ
ຖືກຕັດສິດທີ່ຈະມາຊຸມນຸມກັນເພື່ອຟັງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.
6ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມລູກໆຂອງພຣະ

ເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບບັນຊາວ່າພວກເຂົາຄວນ
ມາເຕົ້າໂຮມກັນເລື້ອຍໆແລະຮ່ວມ
ກັນຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານຢ່າງ
ສຸດກ�ລັງເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຈິດວິນ
ຍານຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈກັພຣະເຈົ້າ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລາ

ແອວມາໄດ້ວາງຂໍ້ບັງຄັບແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້
ອ�ລາພວກເຂົາໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໄດ້ຈາກສາດສະໜາຈັກທີ່ຢູ່ໃນເມືອງເຊ
ລາເຮມັລາໄປ,ແລະຂາ້ມໄປທາງຕາເວັນ
ອອກຂອງແມ່ນນ�ຊີໂດນ,ເຂົ້າໄປໃນ

ຮ່ອມພູກີເດໂອນທີ່ມີເມືອງສ້າງໄວ້,ຊຶ່ງມີ
ຊື່ວ່າເມອືງກີເດໂອນ,ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຮອ່ມພູ
ທີ່ມີຊື່ວາ່ກີເດໂອນ,ຕາມຊື່ຂອງກີເດໂອນ
ຜູ້ທີ່ຖືກຂາ້ຕາຍດ້ວຍດາບຂອງນີຮ.ໍ
8ແລະແອວມາໄດ້ໄປແລະເລີ່ມປະ

ກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ສາດສະ
ໜາຈັກຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮ່ອມພູກີ
ເດໂອນ,ອັນເປັນໄປຕາມການເປີດເຜີຍ
ຂອງຄວາມຈິງໃນຄ�ເວົ້າທີ່ບັນພະບຸລຸດ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ແລະຕາມພຣະວິນ
ຍານແຫ່ງການທ�ນາຍຊຶ່ງມີຢູ່ກັບເພິ່ນ
ຕາມປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຈະສະເດັດມາ
ໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຈາກບາບຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຕາມຖານະອັນສັກສິດ
ນີ້ຊຶ່ງໂດຍຖານະນີ້ທີ່ເພິ່ນຖກືເອີ້ນ.ແລະ
ມີຂຽນໄວ້ດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.

ຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວ
ກັບຜູ້ຄົນໃນເມືອງກີເດໂອນຕາມບັນທຶກ
ຂອງເພິ່ນເອງ.

ມີບັນທກຶໄວ້ໃນບົດທີ7.

ບົດທີ7

ພຣະຄຣິດຈະກ�ເນີດຈາກນາງມາຣີ—
ພຣະອົງຈະແກ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍ
ແລະຮັບເອົາບາບແທນຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ—ຜູ້ທີ່ ກັບໃຈ, ຮັບບັບຕິສະມາ,
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຈະມີຊີວິດ
ນິລັນດອນ—ສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຈະບໍ່ສາມາດ
ຮັບເອົາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາ
ເປັນມູນມໍລະດົກໄດ້—ຄວາມຖ່ອມຕົວ,
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ສັດທາ,ຄວາມຫວງັ,ແລະຄວາມໃຈບຸນ
ເປນັສິ່ງຈ�ເປັນ.ປະມານ83ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເວລານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ມາຫາພວກທ່ານ,ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະເວົ້າກັບພວກທ່ານໃນ
ພາສາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເອງ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ໂດຍປາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ,ເວລານີ້
ເປັນເທື່ອທ�ອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານດ້ວຍຕົວເອງ,ຂ້າພະເຈົ້າເອງ
ໄດ້ຖືກກັກຕົວໄວ້ກັບບັນລງັຕດັສນິ,ໂດຍ
ມີທຸລະກິດອັນຈ�ເປັນຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າມາຫາພວກທາ່ນບໍ່ໄດ້.
2ແລະແມ່ນແຕ່ຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍ

ຄົງມາຫາພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມອບບັນລັງຕັດສິນໄວ້ກັບຜູ້
ອື່ນເພື່ອປົກຄອງແທນ;ແລະດ້ວຍພຣະ
ເມດຕາອັນຫລວງຫລາຍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາຫາ
ພວກທາ່ນ.
3ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມາໂດຍ

ມີຄວາມຫວັງອັນໃຫຍ່ຫລວງແລະມີ
ຄວາມປາຖະໜາຫລາຍທີ່ສຸດວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະເຫັນພວກທ່ານຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະວ່າພວກທ່ານ
ໄດ້ທູນຂໍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຢູ່ສະ
ເໝີ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫັນພວກທ່ານບໍ່
ມີຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະອົງ,ວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫັນພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຕົກ
ຢູ່ໃນສະຖານະການອັນເປັນຕາຢ້ານດັ່ງ
ທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາເປັນຢູ່ໃນເຊລາ
ເຮມັລາ.

4ຂໍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງພຣະ
ກະເສີມສ�ລານເຖີດ,ທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະ
ທານໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໄດ້ປະທານຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອ
ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາ
ຕັ້ງຢູ່ໃນທາງແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ຂອງ
ພຣະອົງອີກ.
5ແລະຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈຕາມພຣະ

ວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຄວາມຊື່ນຊົມ
ໃນພວກທາ່ນນ�ອກີ;ເຖງິຢາ່ງໃດກໍຕາມ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ປາຖະໜາວາ່ຄວາມຊື່ນຊມົ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນພວກທ່ານຈະເກີດ
ຂຶ້ນໂດຍສາເຫດຈາກຄວາມທຸກທໍລະ
ມານແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ສຸດ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມີກັບພີ່ນ້ອງທີ່ເຊລາ
ເຮັມລາ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຊື່ນຊົມ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເກີດກັບພວກເຂົາຫລັງ
ຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປດ້ວຍ
ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈມາຫລາຍແລ້ວ.
6ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈວ່າ

ພວກທ່ານບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ເຊື່ອຖືດັ່ງ
ທີ່ ພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານໄດ້ເປັນມາ
ແລ້ວ;ຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈວ່າພວກທ່ານ
ບໍ່ເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງໃຈ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈວ່າພວກທ່ານ
ບໍ່ໄດ້ໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄ່າແລະສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈວ່າພວກທ່ານບໍ່ໄດ້
ກາບໄຫວ້ຮູບບູຊາ,ແຕ່ພວກທ່ານໄດ້
ກາບໄຫວ້ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະ
ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ແລະວ່າພວກທ່ານມຸ້ງ
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ແອວມາ7:7–14305

ຫາການປົດບາບຂອງພວກທ່ານດ້ວຍ
ສັດທາອນັເປັນນິດ,ຊຶ່ງຈະມາເຖິງ.
7ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງ
ທີ່ຈະມາເຖິງ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຢ່າງໜຶ່ງ
ທີ່ສ�ຄັນກວ່າໝູ່ໝົດ—ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເວລາຢູ່ບໍ່ໄກທີ່ພຣະຜູ້ໄຖ່ຈະມີຊວີດິແລະ
ຈະສະເດັດມາໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ.
8ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ

ພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃນບັນດາພວກ
ເຮົາໃນເວລາທີ່ພຣະອົງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ
ທີ່ເປັນມະຕະຂອງພຣະອົງ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານບໍ່ໄດ້ບອກຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າເລື່ອງລາວຈະເປັນໄປແນວນີ້.
ບັດນີ້ສ�ລັບເລື່ອງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ,
ແຕ່ເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າມີ ອ�ນາດທີ່ ຈະກະທ�ທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງຊຶ່ງເປັນໄປຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງ.
9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວ

ກັບຂ້າພະເຈົ້າພຽງເທົ່ານີ້,ມີຄວາມວ່າ:
ຈົ່ງຮ້ອງບອກຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າ—ເຈົ້າຈົ່ງ
ກັບໃຈເຖີດ,ແລະຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະເດີນໃນເສັ້ນທາງຂອງ
ພຣະອົງທີ່ຊື່ຕົງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອານາຈກັ
ສະຫວັນມາຮອດແລ້ວ,ແລະພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາຍັງຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
10ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະກ�ເນີດ

ຈາກນາງມາຣີທີ່ເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ງເປັນ
ແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮາົ,ນາງເປນັຍິງບໍລິສຸດ,ເປັນຜູ້ປະເສີດ

ແລະຖືກເລອືກໄວ້ແລ້ວ,ຜູ້ທີ່ຈະຕັ້ງທອ້ງ
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ແລະໃຫ້ກ�ເນີດລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມນ່ແຕ່ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົ້າ.
11ແລະພຣະອົງຈະສະເດັດອອກໄປ,

ທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກ
ທໍລະມານແລະການລໍ້ລວງທຸກຢ່າງ;
ແລະນີ້ກໍເພື່ອຄ�ເວົ້າຈະໄດ້ສ�ເລັດຊຶ່ງ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ວາ່ພຣະອົງຈະຮບັເອົາຄວາມ
ເຈັບປວດແລະຄວາມປ່ວຍໄຂ້ຂອງ
ຜູ້ຄນົຂອງພຣະອງົ.
12ແລະພຣະອົງຈະຮັບເອົາຄວາມ

ຕາຍ ເພື່ອ ພຣະອົງ ຈະໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້
ສາຍຮດັແຫງ່ຄວາມຕາຍຊຶ່ງຜູກມດັຜູ້ຄນົ
ຂອງພຣະອົງຫລຸດອອກ;ແລະພຣະອົງ
ຈະຮັບເອົາຄວາມບົກພ່ອງຂອງພວກ
ເຂົາເພື່ອອທຸອນຂອງພຣະອົງຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມເມດຕາຕາມທາງຂອງເນື້ອ
ໜງັເພື່ອພຣະອົງຈະຮູຈ້ກັຕາມທາງຂອງ
ເນື້ອໜັງວ່າຈະຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງຕາມຄວາມບົກພ່ອງຂອງພວກ
ເຂາົໄດ້ແນວໃດ.
13ບັດນີ້ພຣະວິນຍານຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງ;

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຍັງຮັບທຸກທໍລະມານຕາມທາງຂອງ
ເນື້ອໜັງເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບເອົາ
ບາບຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄດ້ລຶບການລ່ວງລະເມີດຂອງ
ພວກເຂົາຕາມອ�ນາດແຫ່ງການປົດ
ປ່ອຍຂອງພຣະອົງ;ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,
ນີ້ຄືປະຈກັພະຍານທີ່ມີຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ.
14ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າພວກທ່ານຕ້ອງກັບໃຈ,
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ແລະເກີດໃໝ່;ເພາະວ່າພຣະວິນຍານ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າຖ້າຫາກພວກທາ່ນບໍ່ເກດີ
ໃໝ່ພວກທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອານາຈັກ
ສະຫວນັມາເປັນມນູມລໍະດກົ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງ
ມາເຖີດມາຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການ
ກັບໃຈ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະຖືກລ້າງຈາກ
ບາບຂອງພວກທາ່ນ,ເພື່ອພວກທາ່ນຈະ
ມີສັດທາໃນລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ເອາົ
ບາບຂອງໂລກໄປ,ຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ລອດແລະຈະຊ�ລະ
ລ້າງຈາກຄວາມບໍ່ຊອບທ�ທງັໝົດ.
15ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າ,ຈົ່ງມາເຖີດ,ຢ່າສູ່ຢ້ານ,
ຈົ່ງປະຖິ້ມບາບທຸກຢ່າງທີ່ກີດກັນພວກ
ທ່ານໄວ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,ຊຶ່ງບາບນັ້ນຜູກ
ມັດພວກທາ່ນລົງໄປສູ່ຄວາມພນິາດ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງມາເຖີດ,ແລະອອກໄປສະ
ແດງຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກທາ່ນວ່າພວກ
ທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະກັບໃຈຈາກບາບຂອງ
ພວກທ່ານ,ແລະເຮັດພັນທະສັນຍາກັບ
ພຣະອົງທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະເປັນພະຍານເຖງິສິ່ງນັ້ນຕໍ່
ພຣະອົງໃນມື້ນີ້ໂດຍການລົງໄປໃນນ�
ແຫ່ງບບັຕິສະມາ.
16ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດຕາມນີ້,

ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້ານັບແຕ່ເວລານີ້ເປນັຕົ້ນໄປ,ຜູນ້ັ້ນຈະ
ຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າເວົ້າກັບເຂາົ,ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ເຂົາຈະຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າກັບເຂົາ,ເຂົາຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ
ອີງຕາມປະຈັກພະຍານຂອງພຣະວິນ
ຍານອັນສັກສິດຊຶ່ງເປັນພະຍານໃນ
ຂ້າພະເຈົ້າ.

17ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານເຊື່ອໃນເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ບໍ່?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວາ່ພວກທາ່ນເຊື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລະ
ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກທ່ານ
ເຊື່ອເພາະໂດຍການສະແດງຂອງພຣະ
ວິນຍານຊຶ່ງຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະບັດ
ນີ້ເພາະວ່າສັດທາຂອງພວກທ່ານເຂັ້ມ
ແຂງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງມີຄວາມສຸກຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
18ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບພວກ

ທ່ານມາແລ້ວແຕ່ຕອນຕົ້ນ,ວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າປາຖະໜາຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້
ພວກທ່ານຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ໜ້າ
ຢ້ານກວົດັ່ງທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກທາ່ນເປັນ
ຢູ່,ເຖິງແມ່ນດັ່ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າ
ສົມຄວາມປາຖະໜາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລ້ວ.
19ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກ

ທ່ານຢູ່ໃນເສັ້ນທາງອັນຊອບທ�;ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຫັນວ່າພວກທ່ານຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຊຶ່ງ
ຈະນ�ໄປສູ່ອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກທ່ານ
ກ�ລັງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຂອງພຣະອົງຊື່
ຕົງ.
20ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມັນຖືກເຮັດໃຫ້

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກທ່ານແລ້ວ,ໂດຍ
ປະຈັກພະຍານແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງ,ວ່າພຣະອົງດ�ເນີນໄປຕາມທາງຄົດ
ບໍ່ໄດ້;ທັງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກສິ່ງທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ກ່າວໄວ້;ທັງບໍ່ມີເງົາຂອງການຫັນ
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ແອວມາ7:21–27307

ເຫຈາກຂວາຫາຊ້າຍ,ຫລືຈາກສິ່ງທີ່
ຖືກຕ້ອງໄປຫາສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;ດັ່ງນັ້ນ,
ເສັ້ນທາງເດີນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງເປັນຮອບ
ໜຶ່ງທີ່ເປັນນິລນັດອນ.
21ແລະພຣະອົງຈະບໍ່ສະຖິດຢູ່ ໃນ

ວິຫານທີ່ບໍ່ສັກສິດ;ທັງບໍ່ຮັບເອົາຄວາມ
ສົກກະປົກຫລືວາ່ຫຍງັກໍຕາມທີ່ບໍ່ສະອາດ
ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ;
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ
ເວລາຈະມາເຖິງ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ມນັຈະເປນັ
ວັນສຸດທ້າຍທີ່ຄົນສົກກະປົກຈະຄົງຢູ່ໃນ
ຄວາມສກົກະປກົຂອງເຂົາຕໍ່ໄປ.
22ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ກັບພວກທ່ານເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ປຸກພວກທາ່ນໃຫ້ຮູສຶ້ກເຖິງໜາ້ທີ່ຂອງ
ພວກທ່ານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກທ່ານ
ຈະເດີນໄປໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະ
ເດີນໄປຕາມຖານະອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຕາມທີ່ພວກທ່ານຮບັເອົາໄວ.້
23ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ

ທ່ານຖ່ອມຕົວ,ເປັນຄົນສອນງ່າຍ,ແລະ
ອ່ອນໂຍນ;ເຮັດຕາມຄ�ຂໍຮ້ອງ;ເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະຄວາມອົດ
ກັ້ນອັນຍາວນານ;ຮູ້ຈັກຫ້າມຕົນເອງໃນ
ທກຸສິ່ງທຸກຢາ່ງ;ພາກພຽນໃນການຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫລອດ
ເວລາ;ທູນຂໍສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກທ່ານ
ຕ້ອງການທັງທາງວິນຍານແລະທາງ
ໂລກ;ຈົ່ງຖະຫວາຍຄ�ຂອບພຣະຄຸນ
ແດ່ພຣະເຈົ້າສະເໝີໃນສິ່ງໃດກໍຕາມ
ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຮບັ.

24ແລະໃຫ້ເບິ່ງວ່າພວກທ່ານມີສັດ
ທາ,ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນ,
ແລະເມື່ອນັ້ນພວກທາ່ນຈະມີວຽກງານດີ
ຫລວງຫລາຍສະເໝີໄປ.
25ແລະຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໂປດ

ປະທານພອນແກ່ພວກທ່ານ,ແລະຮັກ
ສາອາພອນຂອງພວກທ່ານໃຫ້ປາດສະ
ຈາກມນົທິນ,ເພື່ອໃນທີ່ສດຸພວກທາ່ນຈະ
ໄດ້ຖືກນ�ໄປນັ່ງຮ່ວມກັບອັບຣາຮາມ,ອີ
ຊາກ,ແລະຢາໂຄບ,ແລະສາດສະດາຜູ້
ບໍລິສຸດຜູ້ເຄີຍເປັນຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມ
ຕົ້ນຂອງໂລກ,ໂດຍໃຫ້ອາພອນຂອງ
ພວກທ່ານປາດສະຈາກມົນທິນຄືກັບ
ອາພອນຂອງພວກເພິ່ນທີ່ປາດສະຈາກ
ມົນທິນ,ຢູ່ໃນອານາຈັກສະຫວັນຊຶ່ງຈະ
ບໍ່ອອກໄປອີກ.
26ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ ກັບພວກທ່ານຕາມພຣະວິນ
ຍານຊຶ່ງໃຫ້ຖອ້ຍຄ�ໃນຂາ້ພະເຈົ້າ;ແລະ
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິ
ຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງເພາະຄວາມພາກພຽນ
ແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຍິ່ງຂອງພວກ
ທາ່ນຕໍ່ຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
27ແລະບັດນີ້,ຂໍໃຫ້ຄວາມສັນຕິສຸກ

ຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງສະຖິດຢູ່ກັບພວກທ່ານ
ດ້ວຍເທີ້ນ,ແລະຢູ່ກັບເຮືອນຊານຂອງ
ພວກທ່ານແລະຢູ່ກັບແຜນ່ດິນຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລະຢູ່ກບັຝງູສດັລ້ຽງແລະຝງູສດັ
ໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກທ່ານ,ແລະທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງທີ່ພວກທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ,ທັງ
ແມ່ຍິງຂອງພວກທ່ານແລະລູກໆຂອງ
ພວກທາ່ນອີງຕາມສັດທາແລະວຽກງານ
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ດີຂອງພວກທ່ານ,ນບັແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນ
ໄປແລະຕະຫລອດການ.ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຂໍເວົ້າໄວ້ດັ່ງນີ້.ອາແມນ.

ບົດທີ8

ແອວມາສິດສອນແລະໃຫ້ບັບຕິສະມາ
ຢູ່ໃນເມືອງມີເລັກ—ເພິ່ນຖືກປະຕິເສດ
ຢູ່ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາແລະໄດ້ໜີ
ໄປ—ທູດອົງໜຶ່ງ ສັ່ງ ໃຫ້ ເພິ່ນກັບຄືນ
ໄປແລະປ່າວຮ້ອງເລື່ອງການກັບໃຈ
ຕໍ່ຜູ້ຄົນ—ເພິ່ນໄດ້ຮັບຕ້ອນໂດຍແອມ
ມິວເລັກ,ແລະທັງສອງໄດ້ສິດສອນຢູ່
ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ.ປະມານ82ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ແອວມາກັບມາຈາກແຜ່ນດິນກີເດໂອນ
ຫລັງຈາກສິດສອນຜູ້ຄົນຂອງກີເດໂອນ
ຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຂຽນໄວ້ໄດ,້ໄດ້
ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຄືກັນກັບທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວໃນແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮມັລາ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເພິ່ນກັບຄືນມາບ້ານ
ຂອງເພິ່ນທີ່ເຊລາເຮັມລາເພື່ອພັກຜ່ອນ
ຈາກວຽກງານທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮດັໄປນັ້ນ.
2ແລະປີທີເກົ້າແຫງ່ການປົກຄອງຂອງ

ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງດັ່ງນີ້.
3ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ໃນຕົ້ນປີທີສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຄືແອວມາ
ໄດ້ອອກຈາກເມືອງນັ້ນແລະໄດ້ອອກ
ເດີນທາງຂາ້ມໄປຫາແຜ່ນດິນມີເລັກທາງ
ຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ�ຊີໂດນທາງຕາ

ເວັນຕົກໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ.
4 ແລະເພິ່ນ ໄດ້ ເລີ່ມ ສິດສອນໃນ

ແຜ່ນດິນມີເລັກຕາມຖານະອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງໂດຍຖານະນັ້ນເພິ່ນ
ຖືກເອີ້ນ;ແລະເພິ່ນເລີ່ມສິດສອນຜູ້ຄົນ
ທົ່ວແຜ່ນດິນມີເລກັ.
5ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນໄດ້ມາຫາເພິ່ນຈາກທຸກບ່ອນ
ຂອງແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮບັບັບຕິສະ
ມາກັນທົ່ວແຜ່ນດິນນັ້ນ;
6ສະນັ້ນຫລັງຈາກເພິ່ນສິ້ນສຸດວຽກ

ງານຂອງເພິ່ນທີ່ມີເລັກເພິ່ນໄດ້ອອກ
ຈາກບ່ອນນັ້ນ,ແລະໄດ້ເດີນທາງສາມມື້
ໄປທາງເໜືອຂອງແຜ່ນດິນມີເລັກ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ມາຮອດເມືອງໜຶ່ງຊຶ່ງມີຊື່ວ່າອ�
ໂມນໄນຮາ.
7ບດັນີ້ມັນເປັນທ�ນຽມຂອງຜູ້ຄົນຂອງ

ນີໄຟທີ່ຈະເອີ້ນຊື່ແຜ່ນດິນຫລືເມອືງຂອງ
ພວກເຂົາແລະໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ,
ແທ້ຈງິແລວ້,ຈນົກະທັ້ງໝູ່ບ້ານເລັກນ້ອຍ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຕາມຊື່ຂອງຜູ້ທີ່
ເປັນເຈົ້າຂອງທ�ອິດ;ແລະຈຶ່ງເປັນເຊັ່ນ
ດຽວກນັນີ້ກັບແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາ.
8ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື

ເວລາທີ່ແອວມາມາຮອດເມືອງອ�ໂມນ
ໄນຮາເພິ່ນກໍໄດ້ເລີ່ມສິດສອນພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຜູຄົ້ນເຫລົ່ານັ້ນ.
9ບັດນີ້ຊາຕານມີອ�ນາດຫລາຍທີ່ສຸດ

ເໜືອໃຈຂອງຜູ້ຄົນໃນເມືອງອ�ໂມນໄນ
ຮານັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມເຊື່ອ
ຟງັຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາເລຍີ.
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ແອວມາ8:10–17309

10ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມແອວມາກໍເຮັດ
ວຽກຢ່າງໜັກໃນທາງວິນຍານໂດຍ
ຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອະທິຖານ
ຢ່າງສຸດກ�ລັງເພື່ອຂໍໃຫ້ພຣະອົງທຸ້ມ
ເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງມາ
ເທິງຜູ້ຄົນຊຶ່ງຢູ່ໃນເມອືງນັ້ນເພື່ອພຣະອົງ
ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເພິ່ນບັບຕິສະມາພວກ
ເຂາົເຫລົ່ານັ້ນດ້ວຍການກັບໃຈ.
11ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງ

ເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງໂດຍເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າທ່ານຄືແອວ
ມາແລະພວກເຮາົຮູ້ວ່າທ່ານເປັນມະຫາ
ປະໂລຫິດເບິ່ງແຍງສາດສະໜາຈັກຊຶ່ງ
ທ່ານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫລາຍບ່ອນໃນ
ແຜ່ນດິນຕາມປະເພນີຂອງທ່ານ,ແລະ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສາດສະໜາຈກັຂອງ
ທາ່ນ,ແລະພວກເຮາົບໍ່ເຊື່ອຕາມຮດີຄອງ
ປະເພນີອັນໂງ່ຈ້າເຊັ່ນນັ້ນ.
12ແລະບັດນີ້ພວກເຮົາຮູ້ ວ່າຍ້ອນ

ວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສາດສະໜາຈັກ
ຂອງທ່ານແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່
ມີອ�ນາດເໜືອພວກເຮົາ;ແລະທ່ານ
ໄດ້ມອບບັນລັງຕັດສິນໃຫ້ນີໄຟຮາແລ້ວ;
ດັ່ງນັ້ນທາ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສິນດູ
ແລພວກເຮາົອກີຕໍ່ໄປ.
13ບັດນີ້ເມື່ອຜູ້ຄົນເວົ້າແນວນັ້ນແລ້ວ,

ແລະໄດ້ຕໍ່ຕາ້ນຄ�ເວົ້າທັງໝດົຂອງເພິ່ນ
ແລະໝິ່ນປະໝາດແລະຖົ່ມນ�ລາຍ
ໃສ່ເພິ່ນ,ແລະຂັບໄລ່ເພິ່ນອອກໄປຈາກ
ເມືອງຂອງພວກເຂົາ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ອອກ
ໄປຈາກບ່ອນນັ້ນແລະອອກເດີນທາງ
ມຸ້ງໜາ້ໄປຫາອກີເມອືງໜຶ່ງຊຶ່ງມີຊື່ວາ່ອາ
ໂຣນ.

14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງໄປຫາເມືອງນັ້ນ,
ໂດຍທີ່ຖືກຖ່ວງດຶງດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດໃຈ,ໂດຍທີ່ບຸກມາດ້ວຍຄວາມທຸກ
ຍາກລ�ບາກຫລາຍແລະດ້ວຍຄວາມ
ເຈັບປວດໃນຈິດວິນຍານ,ຍ້ອນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງອ�ໂມນ
ໄນຮາ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເວລາທີ່
ແອວມາເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທດູອົງໜຶ່ງຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າໄດ້ມາປະກດົຕໍ່ເພິ່ນ,ກ່າວວາ່:
15ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວແອວມາ;ດັ່ງນັ້ນ,

ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນແລະປິຕິ ຍິນດີ ເຖີດ,
ຍ້ອນວ່າເຈົ້າມີເຫດຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດທີ່ຈະປິຕິຍິນດີ;ເພາະວ່າເຈົ້າສັດຊື່
ໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້ານັບແຕ່ເວລາທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮບັຂາ່ວຄັ້ງທ�
ອິດຂອງເຈົ້າຈາກພຣະອົງ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາ
ຄືຜູ້ທີ່ນ�ມນັມາໃຫ້ເຈົ້າ.
16ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົຖືກສົ່ງລົງມາເພື່ອ

ສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າກັບຄືນໄປຫາເມືອງອ�ໂມນ
ໄນຮາແລະສິດສອນຜູ້ຄົນຂອງເມືອງ
ນັ້ນອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງສິດສອນພວກ
ເຂົາ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ວ່າຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈແລ້ວອົງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຈະທ�ລາຍພວກເຂາົ.
17ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຂະນະນີ້ ພວກເຂົາ

ພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍເສລີພາບຂອງ
ຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າ,(ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້)ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ
ຂໍ້ກ�ນົດ,ແລະການພິພາກສາ,ແລະ
ພຣະບັນຍັດຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຄນົຂອງພຣະອົງ.
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18ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ຮບັຂາ່ວຈາກ
ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງ
ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາ
ຢ່າງວ່ອງໄວ.ແລະເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ
ເມືອງອີກທາງໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົ້າໄປ
ທາງໃຕ້ຂອງເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ.
19ແລະໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງເຂົ້າ

ໄປໃນເມືອງນັ້ນດ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍ,
ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງວ່າ:ເຈົ້າຫາ
ອັນໃດໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງພຣະ
ເຈົ້າກິນແດ່ໄດ້ບໍ?
20ແລະຊາຍຄົນນັ້ນກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:

ຂ້ານ້ອຍເປັນຊາວນີໄຟ,ແລະຂ້ານ້ອຍ
ຮູ້ຈັກວ່າທ່ານເປັນສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າເພາະວາ່ທ່ານແມນ່ຜູ້ທີ່ທູດ
ກ່າວໃນພາບນິມິດວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງຕ້ອນຮັບ.
ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນກັບຂ້ານ້ອຍ
ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໃຫ້ ອາຫານຂອງ
ຂ້ານ້ອຍແກ່ທ່ານ;ແລະຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກ
ແລ້ວວ່າ  ທ່ານຈະເປັນພອນໃຫ້ ແກ່
ຂ້ານ້ອຍແລະເຮອືນຊານຂອງຂາ້ນ້ອຍ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຕ້ອນຮັບເພິ່ນເຂົ້າໄປໃນ
ເຮອືນຂອງລາວ;ແລະຊາຍຄນົນັ້ນຊື່ວາ່
ແອມມວິເລັກ;ແລະລາວໄດ້ນ�ເອົາເຂົ້າ
ແລະຊີ້ນອອກມາວາງຕໍ່ໜາ້ແອວມາ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາໄດ້ກິນເຂົ້າຈົນອີ່ມ;ແລ້ວເພິ່ນ
ໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ແອມມວິເລກັພ້ອມດ້ວຍ
ເຮືອນຊານຂອງລາວ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ຖະຫວາຍຄວາມຂອບຄນຸແດ່ພຣະເຈົ້າ.
23ແລະຫລັງຈາກເພິ່ນໄດ້ກິນອີ່ມ

ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບແອມມິວເລັກວ່າ:
ເຮົາຄືແອວມາແລະເປັນມະຫາປະ
ໂລຫິດດູແລສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ.
24ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ມາ

ສິດສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້ທັງໝົດ,ຕາມວິນ
ຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍແລະການ
ທ�ນາຍ;ແລະເຮົາຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນນີ້
ແລ້ວແຕ່ຜູ້ຄົນບໍ່ຕ້ອນຮັບເຮົາເລີຍແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ເຮົາອອກໄປແລະ
ເຮົາເອງເກືອບຈະຫັນຫລັງໃສ່ແຜ່ນດິນ
ນີ້ຕະຫລອດໄປ.
25ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ກັບ

ຄືນມາອີກແລະທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຟ້ອງ
ພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ.
26ແລະບັດນີ້,ແອມມິວເລັກ,ຍ້ອນ

ວ່າເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງເກືອເຮົາ,ແລະໃຫ້ເຮົາ
ເຂົ້າມາພັກເຊົານ�ເຈົ້າ;ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບ
ພອນແລ້ວ,ເຮົາອຶດຫວິຍ້ອນວ່າເຮາົໄດ້ຖື
ສິນອົດເຂົ້າມາເປນັເວລາຫລາຍມື້ແລ້ວ.
27ແລະແອວມາໄດ້ພກັເຊາົຢູ່ນ�ແອມ

ມວິເລັກຫລາຍມື້ກ່ອນເພິ່ນເລີ່ມສິດສອນ
ຜູ້ຄນົຕໍ່ໄປ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນໄດ້ເຮດັຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຢ່າງຮນຸແຮງ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
29ແລະພຣະຄ�ມາເຖິງແອວມາ,ກ່າວ

ວ່າ:ຈົ່ງໄປ,ແລະເວົ້າກບັແອມມວິເລກັຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາວ່າຈົ່ງອອກໄປທ�ນາຍ
ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ໂດຍກ່າວວ່າ—ພວກ
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ແອວມາ8:30–9:4311

ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈເຖີດເພາະວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້,ຖ້າຫາກພວກ
ເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈແລ້ວເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງ
ເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຮົາຈະບໍ່ເອົາ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງເຮາົກັບຄືນໄປ.
30ແລະແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້

ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ເພື່ອປະກາດ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພວກເຂົາ;
ແລະທັງສອງກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍລສຸິດ.
31ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບອ�ນາດອັນ

ມະຫາສານ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ສາມາດຂັງ
ພວກເພິ່ນໄວ້ໃນຄກຸມດືໄດ້;ທງັເປັນໄປບໍ່
ໄດ້ທີ່ຜູ້ຄນົຈະຂ້າພວກເພິ່ນ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ພວກເພິ່ນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອ�ນາດ
ຂອງພວກເພິ່ນເລີຍຈນົວາ່ພວກເພິ່ນຖືກ
ມດັໄວ້ດ້ວຍເຊອືກແລະຖືກເອົາເຂົ້າຄກຸ.
ບັດນີ້ , ມັນເປັນໄປເພື່ອພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າຈະໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງພຣະອົງ
ອອກມາທີ່ມຢີູ່ໃນພວກເພິ່ນ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປແລະເລີ່ມສິດ
ສອນແລະທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນຕາມວິນ
ຍານແລະອ�ນາດຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເພິ່ນ.

ຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາ,ແລະຄ�ເວົ້າຂອງ
ແອມມິວເລັກນ�ອີກ,ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດ
ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ ຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນ
ຮາ.ແລະພວກເພິ່ນຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກນ�
ອີກ,ແລະຖືກປົດປ່ອຍໂດຍອ�ນາດອັນ

ໜ້າອັດສະຈັນໃຈຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບ
ພວກເພິ່ນ,ຕາມບັນທຶກຂອງແອວມາ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ9ຈນົເຖິງບົດທີ14.

ບົດທີ9

ແອວມາສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນອ�ໂມນໄນຮາກັບ
ໃຈ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາຕໍ່ຊາວ
ເລມັນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ—ຖ້າຫາກຊາວນີ
ໄຟປະຖິ້ມຄວາມສະຫວ່າງ,ແລ້ວພວກ
ເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍໂດຍຊາວເລມັນ—
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດມາໃນ
ບໍ່ດົນ—ພຣະອົງຈະໄຖ່ຜູ້ທີ່ກັບໃຈ,ຮັບ
ບັບຕິສະມາ,ແລະມີສັດທາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອງົ.ປະມານ82ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າແອວ
ມາໂດຍທີ່ໄດ້ຮບັບນັຊາຈາກພຣະເຈົ້າວາ່
ຂ້າພະເຈົ້າຄວນພາແອມມິວເລັກອອກ
ໄປສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກຫລືຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່
ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ,ເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນສອນ
ພວກເຂາົ,ພວກເຂົາກຂໍດັແຍ້ງກບັຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ໂດຍກ່າວວາ່:
2ທ່ານແມ່ນໃຜ?ທ່ານຄິດບໍວ່າພວກ

ເຮົາຈະເຊື່ອປະຈັກພະຍານຂອງຄົນຜູ້
ດຽວ,ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະສອນພວກ
ເຮາົວາ່ແຜ່ນດິນໂລກຈະຜ່ານໄປ?
3ບັດນີ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າທີ່

ພວກເຂາົເວົ້າໄປນັ້ນເລີຍ;ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ຮູ້ວາ່ແຜ່ນດນິໂລກຈະຜ່ານໄປ.
4ແລະພວກເຂົາເວົ້າອີກວ່າ:ພວກ

ເຮາົຈະບໍ່ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງທ່ານເຖິງແມນ່
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ທ່ານຈະທ�ນາຍວ່າເມືອງໃຫຍ່ຈະຖືກ
ທ�ລາຍໄປໃນມື້ດຽວ.
5ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະ

ກະທ�ສິ່ງອດັສະຈນັເຊັ່ນນີ້ໄດ,້ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ມີໃຈແຂງກະດ້າງ
ແລະແຂງຄໍ.
6 ແລະ ພວກເ ຂົາ ເວົ້າວ່າ :  ພຣະ

ເຈົ້າແມ່ນໃຜ,ເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງ
ສິດອ�ນາດຂອງເພິ່ນມາໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້,ຊຶ່ງມີຫລາຍກວ່າຄົນຜູ້ດຽວເພື່ອ
ປະກາດຄວາມຈິງຂອງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະໜາ້ອັດສະຈັນເຊັ່ນນີ້ແກ່ພວກເຂົາ?
7ແລະພວກເຂົາຢືນຂຶ້ນເພື່ອຫວງັທີ່ຈະ

ຈັບຂາ້ພະເຈົ້າ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈບັ
ບໍ່ໄດ້.ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຂຶ້ນຢ່າງ
ອາດຫານເພື່ອປະກາດແກ່ພວກເຂົາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ຢ່າງກາ້ຫານແກ່ພວກເຂົາ,ໂດຍກ່າວວາ່:
8ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ພວກເຈົ້າລຸນ້ທີ່ຊົ່ວແລະ

ເສຍຄນົເອີຍ,ພວກເຈົ້າລມືປະເພນີຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງລືມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
9 ພວກເຈົ້າຈື່ ບໍ່ ໄດ້ ບໍ ວ່ າ  ລີ ໄຮບັນ

ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກນ�ພາ
ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ?ພວກເຈົ້າຈື່ບໍ່ໄດ້ບໍວ່າ
ຄົນພວກນັ້ນຖືກນ�ເອົາຜ່ານຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານມາທງັໝດົໂດຍພຣະອງົ?
10ພວກເຈົ້າຫລົງລືມກັນຢ່າງວ່ອງໄວ

ໄດ້ແນວໃດວ່າຕັ້ງຫລາຍເທື່ອທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ປົດປ່ອຍບັນພຣະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາອອກຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກ

ເຂົາແລະປົກປັກຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກການຖືກທ�ລາຍຈາກກ�ມືຂອງ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ?
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນ

ຍ້ອນອ�ນາດແລະຄວາມເມດຕາອັນ
ຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະອົງແລະຄວາມ
ອົດກັ້ນຂອງພຣະອງົທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮາົແລ້ວ,
ພວກເຮົາກໍຈະຖືກຕັດອອກຈາກຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ແຕ່ດົນ
ແລວ້ກອ່ນເຖງິໄລຍະນີ້,ແລະອາດຖືກສົ່ງ
ໄປສູ່ສະພາບແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານ
ແລະຈບິຫາຍອັນບໍ່ມີບ່ອນຈບົ.
12ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກເຈົ້າວ່າພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້
ພວກເຈົ້າກັບໃຈ;ແລະພວກເຈົ້າກໍຈະ
ບໍ່ມີທາງໃດທີ່ຈະໄດ້ຮັບອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າມາເປັນມູນມໍລະດົກເລີຍຖ້າ
ຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້
ຍັງບໍ່ໝົດ—ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າກັບໃຈ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈະ
ທ�ລາຍພວກເຈົ້າໃຫ້ໝົດໄປຈາກຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກເຈົ້າດ້ວຍ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ໃນຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ສຸດນັ້ນພຣະອົງ
ຈະບໍ່ຫນັໜີເລຍີ.
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຈົ້າຈື່ຈ�ພຣະຄ�ທີ່

ພຣະອງົຮັບສັ່ງກັບລີໄຮໄດ້ບໍ່ວ່າ:ຕາບໃດ
ທີ່ເຈົ້າຈະຮກັສາບັນຍັດຂອງເຮາົ,ເຈົ້າຈະ
ຮຸ່ງເຮືອງໃນແຜ່ນດິນ?ແລະໄດ້ກ່າວໄວ້
ອີກວ່າ:ແລະຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາ
ບັນຍັດຂອງເຮົາເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກ
ຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
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ແອວມາ9:14–20313

14ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າຈື່
ໄວ້ວ່າຕາບໃດທີ່ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ບັດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ເຫັນວ່າພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເປັນຄວາມຈິງແລ້ວໃນເລື່ອງນີ້,ແລະ
ຊາວເລມັນໄດ້ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະ
ທັບຂອງພຣະອົງ,ນັບຕັ້ງແຕ່ການລ່ວງ
ລະເມີດຄັ້ງທ�ອິດຂອງພວກເຂົາໃນ
ແຜ່ນດິນນີ້.
15ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຂ້າພະເຈົ້າຂໍ

ເວົ້າກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ໃນວັນແຫ່ງການ
ພິພາກສາພຣະອົງຈະທົນກັບພວກ
ເຂົາໄດ້ຫລາຍກວ່າທົນກັບພວກເຈົ້າ
ຖ້າຫາກວ່າພວກເຈົ້າຍັງຄົງຢູ່ໃນບາບ
ຂອງພວກເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໃນ
ຊີວິດນີ້ພຣະອົງຈະທົນກັບພວກເຂົາ
ໄດ້ຫລາຍກວ່າທົນກັບພວກເຈົ້າຖ້າ
ຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈ.
16ເພາະມີສັນຍາຢູ່ຫລາຍຂໍ້ທີ່ໃຫ້ໄວ້

ກັບຊາວເລມັນ;ເປັນຍ້ອນຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນສະພາບຂອງ
ຄວາມໂງ່ຈາ້;ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຈະ
ເມດຕາພວກເຂົາແລະຕໍ່ການເປັນຢູ່
ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຍາວນານອອກໄປໃນ
ແຜ່ນດິນ.
17ແລະໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງພວກ

ເຂົາຈະຖືກນ�ມາໃຫ້ເຊື່ອຖືໃນພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຂອງຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະຄົນເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຂົາຈະລອດ,
ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາທຸກຄົນ
ທີ່ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະອງົ.
18ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍວັນເວລາຂອງພວກເຈົ້າ
ກໍຈະບໍ່ຍືນນານໃນແຜ່ນດິນນີ້,ເພາະ
ຊາວເລມັນຈະຖືກສົ່ງມາຫາພວກເຈົ້າ;
ແລະຖ້າຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈພວກ
ເຂາົຈະມາໃນເວລາທີ່ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ແລະ
ຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກເຈົ້າດ້ວຍຄວາມ
ພິນາດແລະມັນຈະເປັນໄປຕາມພຣະພິ
ໂລດຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
19ເພາະພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກ

ເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຈົ້າ,ເພື່ອທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ.ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ບໍ່
ເລີຍ;ພຣະອົງຈະຍອມໃຫ້ຊາວເລມັນ
ທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງທັງໝົດທີ່
ມີຊື່ວ່າຊາວນີໄຟເສຍດີກວ່າ,ຖ້າຫາກ
ເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຂົາຈະຕົກຢູ່ ໃນ
ບາບແລະໃນການລ່ວງລະເມີດ,ເຖິງ
ແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ
ແລະຄວາມຮູ້ຫລາຍຢ່າງຈາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາແລ້ວ;
20ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກທີ່ເປັນຜູ້ຄົນ

ທີ່ໂປດປານທີ່ສຸດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກທີ່ເປັນຜູ້ຄົນທີ່
ໂປດປານທີ່ສດຸກວາ່ທກຸປະຊາຊາດ,ທຸກ
ຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ຫລືທຸກຜູ້ຄົນທັງ
ປວງ;ຫລັງຈາກທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ໃຫ້
ເປັນທີ່ປະກົດແຈ້ງແກ່ພວກເຂົາແລ້ວ
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ຕາມຄວາມປາຖະໜາແລະສດັທາຂອງ
ພວກເຂົາແລະຄ�ອະທິຖານກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງທີ່ເປັນມາແລະທີ່ເປັນຢູ່ແລະທີ່
ຈະມາເຖິງ.
21ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢ້ຽມຢາມໂດຍ

ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ; ໂດຍ
ທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັບທູດ,ແລະໂດຍ
ທີ່ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຮັບສັ່ງນ�ອີກ;ແລະໂດຍທີ່ມີວິນຍານ
ຂອງການທ�ນາຍແລະວິນຍານແຫ່ງ
ການເປີດເຜີຍ,ແລະມີຂອງປະທານ
ຫລາຍຢ່າງນ�ອີກ,ຂອງປະທານແຫ່ງ
ການເວົ້າພາສາ,ແລະຂອງປະທານ
ແຫ່ງການສິດສອນ,ແລະຂອງປະທານ
ແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະຂອງ
ປະທານແຫ່ງການແປ;
22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບ

ການປົດປ່ອຍໂດຍພຣະເຈົ້າໃຫ້ອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ໂດຍໄດ້ຮັບການ
ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມອຶດຢາກ,ແລະ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ,ແລະໃຫ້
ພົ້ນຈາກໂລກພະຍາດຕ່າງໆ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນການສູ້ຮົບເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ;ແລະ
ໂດຍທີ່ໄດ້ຖືກນ�ພາອອກມາຈາກການ
ເປັນຂ້າທາດຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເທື່ອ,ແລະ
ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລແລະປົກປັກ
ຮັກສາຈົນກະທັ້ງດຽວນີ້;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງຂຶ້ນຈນົວາ່ຮັ່ງມີເປັນດີ
ໃນສິ່ງຂອງຫລາຍຢ່າງ—
23ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກຜູ້ຄົນພວກ

ນີ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບພອນມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງ
ລ່ວງລະເມີດ,ແລະເຮັດສິ່ງກົງກັນຂ້າມ
ກັບຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຮູ້ ທີ່
ພວກເຂາົມີຢູ່ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍກ່າວກັບ
ພວກເຈົ້າຖ້າຫາກເປັນໄປແບບນີ້,ພວກ
ເຂົາຈະຕກົຢູ່ໃນການລ່ວງລະເມີດ,ແລະ
ພຣະອົງຈະທົນກັບຊາວເລມັນໄດ້ຫລາຍ
ກວາ່ທົນກບັພວກເຂົາ.
24ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕໍ່

ສັນຍາອອກໃຫ້ຊາວເລມັນ,ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕໍ່
ໃຫ້ພວກເຈົ້າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າລ່ວງລະ
ເມີດ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັນຍາ
ໄວ້ ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງບໍແລະກ�ນົດໄວ້
ຢ່າງແນ່ນອນບໍວ່າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະ
ກະບົດຕໍ່ພຣະອົງແລ້ວພວກເຈົ້າຈະຖືກ
ທ�ລາຍໃຫ້ໝົດໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກ?
25ແລະບັດນີ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ ,  ເພື່ອ

ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ ຖືກທ�ລາຍ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງລົງມາ
ຢ້ຽມຢາມຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຫລາຍຄົນ,
ປະກາດແກ່ພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາຈະ
ຕ້ອງອອກໄປປ່າວເຕືອນຢ່າງສຸດກ�ລັງ
ຕໍ່ ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ໂດຍກ່າວວ່າ:ພວກ
ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ເພາະວ່າອານາຈັກ
ສະຫວນັໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ;
26ແລະຍັງອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຈາກມື້ນີ້

ໄປພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດ
ມາໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອງົ;ແລະ
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງຈະເປັນລັດ
ສະໝີພາບຂອງອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກ
ພຣະບິດາ,ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍພຣະຄຸນ,
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ແອວມາ9:27–34315

ຄວາມທ່ຽງທ�,ແລະຄວາມຈິງ,ເຕັມ
ປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນ,ຄວາມເມດ
ຕາ,ແລະຄວາມອົດກັ້ນອັນຍາວນານ,
ໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຫາຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງຢ່າງວ່ອງໄວແລະທີ່ຈະຕອບຄ�
ອະທຖິານຂອງພວກເຂົາ.
27ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະສະເດັດ

ມາເພື່ອໄຖ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບ
ການກັບໃຈ,ຜ່ານສັດທາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອງົ.
28ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຈົ້າຈົ່ງຕຽມທາງຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຖີດ,ເພາະວ່າເວລາ
ໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວທີ່ມະນຸດທັງປວງຈະ
ເກັບກ່ຽວລາງວັນຂອງຜົນງານຂອງຕົນ
ເອງຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກະທ�ມາ—ຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາຊອບທ�ພວກເຂົາກໍ
ຈະເກັບກ່ຽວຄວາມລອດຂອງຈິດວິນ
ຍານຂອງພວກເຂົາ,ອັນເປັນໄປຕາມ
ອ�ນາດແລະການປົດປ່ອຍຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ;ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາຊົ່ວ,
ພວກເຂົາກໍຈະເກັບກ່ຽວຄວາມອັບປະ
ໂຫຍດຂອງຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ,
ອັນເປັນໄປຕາມອ�ນາດແລະການຈັບ
ກຸມຂອງມານ.
29ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືສຽງຂອງທູດ,

ປ່າວເຕືອນຕໍ່ຜູ້ຄນົ.
30ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະວ່າພວກເຈົ້າເປັນພີ່
ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພວກເຈົ້າ
ຄວນເປັນທີ່ຮັກຫອມ,ແລະພວກເຈົ້າ
ຄວນນ�ເອາົວຽກງານອັນເໝາະສົມເພື່ອ
ການກັບໃຈອອກມາ,ເຫັນວ່າໃຈຂອງ
ພວກເຈົ້າຖືກເຮັດໃຫ້ແຂງກະດ້າງທີ່ສຸດ

ຕໍ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເຫັນວ່າ
ພວກເຈົ້າເປັນຄນົຫລງົທາງແລະຕກົໄປ.
31ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເວລາຂ້າພະເຈົ້າແອວມາກ່າວຄ�
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ປະຊາຊົນກໍຄຽດ
ແຄ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ກາ່ວຕໍ່ພວກເຂາົວາ່ພວກເຂົາເປັນຄົນ
ທີ່ມີໃຈແຂງກະດ້າງແລະແຂງຄໍ.
32ແລະເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ

ພວກເຂົາອີກວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຫລົງ
ທາງແລະຕກົໄປພວກເຂົາຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະຈບັ
ເອາົຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຄຸກ.
33ແຕ່ ເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາຈັບ
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຄຸກໃນເວລານັ້ນ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອມມິວເລັກໄດ້ອອກໄປຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ພວກເຂົາ,ແລະເລີ່ມສິດສອນພວກ
ເຂົາອີກ.ແລະບັດນີ້ຄ�ເວົ້າຂອງແອມ
ມິວເລັກບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ທັງໝົດ,ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ�
ເວົ້າຂອງລາວໄດ້ມີຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນໜັງສື
ເຫລັ້ມນີ້.

ບົດທີ10

ລີໄຮເປນັເຊື້ອສາຍຂອງມານາເຊ—ແອມ
ມວິເລັກທວນຄືນຄ�ສັ່ງຂອງທູດທີ່ສັ່ງໃຫ້
ລາວເບິ່ງແຍງແອວມາ—ຄ�ອະທິຖານ
ຂອງຄົນຊອບທ�ເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້
ຮັບການໄວ້ຊວີດິ—ທະນາຍຄວາມແລະ
ຜູ້ຕັດສິນທີ່ບໍ່ຊອບທ�ວາງຮາກຖານແຫງ່
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ການທ�ລາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນ.ປະມານ82ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ນີ້ແມ່ນຄ�ເວົ້າຊຶ່ງແອມມວິເລກັ
ໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນຜູ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ�
ໂມນໄນຮາ,ມີຄວາມວາ່:
2ຂ້າພະເຈົ້າຄືແອມມິວເລັກ;ຂ້າພະ

ເຈົ້າເປັນລູກຊາຍຂອງກິດໂດນາ,ຜູ້ເປັນ
ລູກຊາຍຂອງອິດຊະມາເອນ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນ
ຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງອະມີນາໄດ;ແລະ
ອະມີນາໄດຜູ້ດຽວກັນທີ່ເປັນຜູ້ແປຄວາມ
ໝາຍຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ໃນກ�ແພງພຣະ
ວິຫານ,ຊຶ່ງໄດ້ຂຽນໄວ້ໂດຍນິ້ວພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
3ແລະອະມີນາໄດເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອ

ສາຍຂອງນີໄຟ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງລີ
ໄຮ,ຜູ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,
ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງມານາເຊຜູ້
ເປັນລູກຊາຍຂອງໂຢເຊັບ,ຜູ້ຖືກຂາຍ
ໄປຫາເອຢິບດ້ວຍມືຂອງພວກອ້າຍຂອງ
ລາວ.
4ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເອງເປັນ

ຄົນທີ່ຖືກນັບຖືພໍສົມຄວນໃນບັນດາຄົນ
ທັງຫລາຍທີ່ຮູ້ຈັກຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂາ້ພະເຈົ້າມີພີ່ນອ້ງ
ແລະໝູ່ຄູ່ຫລາຍຄົນ,ແລະຂາ້ພະເຈົ້າມີ
ສິ່ງຂອງອັນມີຄ່າຢ່າງຫລວງຫລາຍດ້ວຍ
ການຫັດຖະກ�ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
5ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຫລັງຈາກທັງ

ໝົດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກຫຍັງ
ຫລາຍກ່ຽວກັບທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະຄວາມລຶກລັບແລະອ�ນາດອັນ
ໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງ.ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຫລາຍ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຜິດ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄວາມ
ລຶກລັບຂອງພຣະອົງແລະອ�ນາດອັນ
ໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງມາຫລາຍ
ແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນເປັນການປົກ
ປັກຮກັສາຊວີດິຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.
6ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ເພາະວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຖືກຮຽກຮ້ອງຫລາຍເທື່ອແລ້ວແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຍອມຟງັ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າ
ຈຶ່ງຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ຍອມຮັບຮູ້;
ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງໃຈຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຈນົເຖງິວນັທີສີ່ຂອງເດືອນທີເຈດັນີ້,
ຊຶ່ງຢູ່ໃນປີທີສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕດັສິນ.
7ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງເດີນ

ທາງໄປຢຽ້ມຢາມຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ
ຜູ້ໜຶ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະກ່າວວ່າ:ແອມມິວເລັກ,ຈົ່ງກັບຄືນ
ໄປເຮືອນຂອງເຈົ້າເພາະວ່າເຈົ້າຈະໄດ້
ບົວລະບັດສາດສະດາຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືສາດສະດາທີ່
ບໍລິສດຸຜູ້ຖືກເລອືກຈາກພຣະເຈົ້າ;ເພາະ
ເພິ່ນໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າມາຫລາຍມື້ແລ້ວ;
ເພາະບາບຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ອຶດຫິວ,ແລະຈົ່ງໃຫ້ເຈົ້າຮັບເອົາ
ເພິ່ນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງເຈົ້າແລະ
ບົວລະບັດເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນຈະໃຫ້ພອນ
ແກ່ເຈົ້າແລະເຮອືນຊານຂອງເຈົ້າ;ແລະ
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ພອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະຖິດຢູ່
ກັບເຈົ້າແລະເຮືອນຊານຂອງເຈົ້າ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທູດ
ອົງນັ້ນ,ແລ້ວໄດ້ກັບຄືນໄປເຮືອນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ�ລັງເດີນທາງກັບໄປນັ້ນຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້
ພົບກັບຄົນຜູ້ທີ່ທູດໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວາ່:ເຈົ້າຈົ່ງຮບັເອົາເພິ່ນເຂົ້າໄປໃນເຮອືນ
ຂອງເຈົ້າ—ແລະຈົ່ງເບິ່ງເປັນຄົນຜູ້ດຽວ
ກັນນີ້ທີ່ເວົ້າກັບພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
9ແລະທູດກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າເພິ່ນ

ເປັນຄົນບໍລິສຸດ;ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້
ວ່າເພິ່ນເປັນຄົນບໍລິສຸດເພາະທູດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ.້
10ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຮູ້

ວ່າ ເລື່ອງທີ່ ເພິ່ນໃຫ້ ຖ້ອຍຄ�ໄປນັ້ນ
ເປັນຄວາມຈິງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່,ພຣະອົງຈະ
ສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງລົງມາເພື່ອເຮັດໃຫ້
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເຫັນແຈ້ງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະສິ່ງນີ້ພຣະອົງໄດ້ກະທ�ໃນຂະນະ
ທີ່ແອວມາຜູ້ນີ້ຢູ່ທີ່ເຮອືນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
11ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ແອວມາໄດ້ໃຫ້ພອນ

ແກ່ເຮືອນຊານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ພອນແກ່ຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ,
ແລະຜູ້ຍິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະລູກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນກະທັ້ງແມ່ນແຕ່ຍາດ
ພີ່ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທງັໝົດເພິ່ນກໍໄດ້

ໃຫ້ພອນແກ່ພວກເຂົາ,ແລະພອນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ
ຕາມຄ�ເວົ້າທີ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ.້
12ແລະບັດນີ້, ເມື່ອແອມມິວເລັກ

ເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວຜູ້ຄົນເລີ່ມແປກໃຈ
ໂດຍທີ່ເຫນັວາ່ມີພະຍານຫລາຍກວາ່ໜຶ່ງ
ຄົນທີ່ໃຫ້ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ພວກ
ເຂົາຖືກກ່າວຫາ,ແລະກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່
ຈະມາເຖິງນ�ອີກ,ອັນເປັນໄປຕາມວິນ
ຍານແຫ່ງການທ�ນາຍຊຶ່ງມີຢູ່ກັບພວກ
ເພິ່ນ.
13ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຍັງມີບາງຄົນ

ໃນບັນດາພວກນັ້ນທີ່ຄິດຈະຖາມພວກ
ເພິ່ນ,ຄືໂດຍເລ້ຫລ່ຽມອັນສະຫລາດ
ແກມໂກງຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຈັບຜິດໃນຄ�ຂອງພວກເພິ່ນ,
ເພື່ອຈະໄດ້ມີພະຍານປັກປ�ພວກເພິ່ນ,
ເພື່ອຈະໄດ້ສົ່ງພວກເພິ່ນໄປໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນ
ຂອງພວກເຂົາເພື່ອພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຖືກ
ຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ,ແລະເພື່ອພວກ
ເພິ່ນຈະໄດ້ຖືກຂ້າຫລືຖືກເອົາເຂົ້າຄຸກ,
ຕາມຄວາມຜິດຊຶ່ງພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້
ເຫັນຫລືເປັນພະຍານປັກປ�ພວກເພິ່ນ
ໄດ້.
14ບັດນີ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ພະຍາຍາມ

ທ�ລາຍແອວມາກັບແອມມິວເລັກເປັນ
ພວກທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກຈ້າງຫລືຖືກ
ກ�ນົດໂດຍຜູ້ ຄົນທີ່ ດ�ເນີນກົດໝາຍ
ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາມີການພິຈາລະນາ
ຄະດີ,ຫລືໃນການພິຈາລະນາຄວາມຜິດ
ຂອງຜູ້ຄົນຕໍ່ໜາ້ຜູ້ຕດັສິນ.
15ບັດນີ້ພວກທະນາຍຄວາມເຫລົ່າ

ນີ້ເປັນພວກທີ່ຮຽນຮູ້ໃນການໃຊ້ຄວາມ

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   317 5/14/12   12:13 PM



318

ສະຫລາດແກມໂກງທຸກຢ່າງຕໍ່ຜູ້ຄົນ;
ແລະນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມ
ສາມາດເພື່ອຈະຊ�ນິຊ�ນານໃນວຊິາຊບີ
ຂອງພວກເຂົາ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາເລີ່ມຖາມແອມມິວເລັກ,ໂດຍ
ການກະທ�ເຊັ່ນນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ເຮດັ
ໃຫ້ລາວປ່ຽນແປງຄ�ເວົ້າຂອງລາວ,ຫລື
ໃຫ້ແອມມິວເລັກມີຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈໃນສິ່ງ
ທີ່ລາວຈະເວົ້າ.
17ແລະບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ

ແອມມິວເລັກຮູ້ຈັກເຖິງແຜນການຂອງ
ພວກເຂົາແລ້ວ.ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມສອບຖາມ
ລາວນັ້ນ,ລາວໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມນຶກຄິດ
ຂອງພວກເຂົາແລ້ວ,ແລະລາວໄດ້ກ່າວ
ກບັພວກເຂົາວ່າ:ໂອ້ພວກເຈົ້າລຸ້ນທີ່ຊົ່ວ
ແລະເສຍຄົນເອີຍ,ພວກທະນາຍຄວາມ
ທີ່ໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ເພາະພວກເຈົ້າກ�ລັງ
ວາງຮາກຖານຂອງມານ;ເພາະພວກເຈົ້າ
ກ�ລັງວາງກັບດັກແລະບ້ວງເພື່ອຈະ
ຈັບເອົາຄນົບໍລິສດຸຂອງພຣະເຈົ້າ.
18ພວກເຈົ້າກ�ລັງວາງແຜນບດິເບືອນ

ເສັ້ນທາງຂອງຄົນຊອບທ�,ແລະເພື່ອ
ນ�ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າລົງມາ
ເທິງຫວົຂອງພວກເຈົ້າ,ຈນົວ່າຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ໄດ້ຮບັຄວາມພນິາດ.
19ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂມໄຊຢາຜູ້ເປັນກະ

ສັດຄົນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ ດີ ແລ້ວຕອນເພິ່ນກ�ລັງ ຈະມອບ
ລາຊາອານາຈັກ,ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະຮັບ
ເລີຍ, ອັນເປັນເຫດໃຫ້ ຜູ້ ຄົນພວກນີ້
ໄດ້ຮັບການປົກຄອງໂດຍສຽງຂອງຕົນ

ເອງ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ດີ
ແລ້ວວ່າຖ້າຫາກເວລາມາເຖິງເມື່ອສຽງ
ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະເລືອກເອົາຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນຄືຖ້າຫາກເວລາຈະມາເຖິງ
ເມື່ອຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະຕົກໄປຫາການລ່ວງ
ລະເມີດ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະສຸກເພື່ອ
ຄວາມພິນາດ.
20ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ເຈົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພິພາກສາເລື່ອງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວ;
ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໂດຍສຽງ
ທູດຂອງພຣະອົງດີແລ້ວວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງກັບ
ໃຈ,ກັບໃຈເຖີດ,ເພາະວ່າອານາຈັກແຫງ່
ສະຫວນັມາຮອດແລ້ວ.
21ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງດີ

ແລ້ວໂດຍສຽງທູດຂອງພຣະອົງວ່າ:ເຮົາ
ຈະລົງມາໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮາົ,ພ້ອມ
ດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທ�ແລະຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ໃນພຣະຫດັຂອງເຮາົ.
22ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ

ກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນຄ�ອະທິຖານຂອງຄົນທີ່ ຊອບ
ທ�ຊຶ່ງຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນນີ້ແລ້ວ,ວ່າແມ່ນ
ແຕ່ຂະນະນີ້ພວກເຈົ້າກໍຈະຖືກຢ້ຽມຢາມ
ດ້ວຍຄວາມພິນາດໝົດ;ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະ
ເປັນດ້ວຍນ�ຖ້ວມດັ່ງທີ່ເປັນມາແລ້ວກັບ
ຜູ້ຄົນໃນວັນເວລາຂອງໂນອາ,ແຕ່ຈະ
ເປັນດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ,ແລະດ້ວຍ
ໂລກລະບາດ,ແລະດ້ວຍດາບ.
23ແຕ່ເປັນຍ້ອນຄ�ອະທິຖານຂອງ

ຄົນຊອບທ�ທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບການໄວ້
ຊີວິດ;ສະນັ້ນຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະຂັບ
ໄລ່ຄົນທີ່ຊອບທ�ອອກໄປຈາກບັນດາ
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ແອວມາ10:24–32319

ພວກເຈົ້າແລ້ວເມື່ອນັ້ນພຣະເຈົ້າຈະ
ບໍ່ຫ້າມພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ;ແຕ່ໃນ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນອັນຮ້າຍແຮງຂອງ
ພຣະອົງ,ພຣະອົງຈະສະເດັດມາລົງ
ໂທດພວກເຈົ້າ;ເມື່ອນັ້ນພວກເຈົ້າຈະ
ຖືກລົງໂທດດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ,ດ້ວຍ
ໂລກລະບາດ,ແລະດ້ວຍດາບ;ແລະ
ເວລານັ້ນຈະມາຮອດໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຖ້າຫາກ
ພວກເຈົ້າບໍ່ກບັໃຈ.
24ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ແອມມິວ
ເລັກຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະພວກເຂົາຮ້ອງ
ອອກມາ,ມີຄວາມວາ່:ຊາຍຄົນນີ້ໝິ່ນປະ
ໝາດກົດອັນທຽ່ງທ�ຂອງພວກເຮົາແລະ
ທະນາຍຄວາມຜູ້ສະຫລາດຂອງພວກ
ເຮາົຊຶ່ງພວກເຮາົໄດ້ເລືອກໄວ.້
25ແຕ່ແອມມິວເລັກໄດ້ເດ່ມືຂອງລາວ

ອອກໄປແລະຮ້ອງດ້ວຍສຸດກ�ລັງ
ຕໍ່ ພວກເຂົາ,ມີ ຄວາມວ່າ:ໂອ້ພວກ
ເຈົ້າລຸ້ນທີ່ຊົ່ວແລະເສຍຄົນເອີຍ,ເປັນ
ດ້ວຍເຫດໃດຊາຕານຈຶ່ງມີອ�ນາດເໜືອ
ໃຈຂອງພວກເຈົ້າ?ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ
ພວກເຈົ້າຈຶ່ງຍອມຕົວໃຫ້ມັນຈົນວ່າມັນ
ມີອ�ນາດເໜືອກວ່າພວກເຈົ້າ,ຈົນເຮັດ
ໃຫ້ຕາຂອງພວກເຈົ້າບອດ,ເພື່ອພວກ
ເຈົ້າຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າຊຶ່ງເວົ້າໄປຕາມ
ຄວາມຈງິແທ້ໆ?
26ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້

ຖ້ອຍຄ�ທີ່ຕໍ່ຕ້ານກັບກົດໝາຍຂອງພວກ
ເຈົ້າບໍ?ພວກເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ;ພວກເຈົ້າ
ເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍ
ຂອງພວກເຈົ້າ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ຢ່າງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າສະໜັບສະໜູນ

ກົດໝາຍຂອງພວກເຈົ້າ,ເພື່ອກ່າວໂທດ
ພວກເຈົ້າ.
27ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກາ່ວ

ກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ຮາກຖານຂອງຄວາມ
ພິນາດກ�ລັງເລີ່ມຂຶ້ນກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້
ໂດຍຄວາມບໍ່ຊອບທ�ຂອງພວກທະນາຍ
ຄວາມແລະຜູ້ຕັດສນິຂອງພວກເຈົ້າ.
28ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອແອມມິວເລັກເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລວ້ຜູ້ຄນົໄດ້ຮອ້ງຕໍ່ຕ້ານລາວ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ບັດນີ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າຊາຍ
ຄົນນີ້ເປັນລູກຂອງມານເພາະວ່າລາວ
ເວົ້າຕົວະພວກເຂົາ;ເພາະວ່າລາວໄດ້
ເວົ້າຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ.
ແລະບັດນີ້ລາວກ່າວວາ່ລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕໍ່
ຕ້ານ.
29ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ລາວໝິ່ນປະ

ໝາດພວກທະນາຍຄວາມແລະຜູ້ຕັດ
ສິນຂອງພວກເຮາົ.
30ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືພວກທະນາຍຄວາມໄດ້ເກັບໃສ່ໃຈ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຈດົຈ�ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເພື່ອຟອ້ງລາວ.
31ແລະມີຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູຄົ້ນນັ້ນຜູ້

ມີຊື່ວ່າຊີເອສຣອມ.ບັດນີ້ຊີເອສຣອມເປັນ
ຄົນທີ່ໄດ້ກ່າວໂທດແອມມິວເລັກແລະ
ແອວມາຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ,ເພາະລາວ
ເປນັຜູ້ມີຄວາມຊ�ນານທີ່ສຸດຜູ້ໜຶ່ງໂດຍທີ່
ມີທຸລະກິດຫລາຍຢ່າງໃນບັນດາຜູ້ຄນົ.
32ບັດນີ້ຈຸດປະສົງຂອງພວກທະນາຍ

ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຄືເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດຕາມ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.
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ບົດທີ11

ເງິນຫລຽນແລະການວດັແທກຂອງຊາວ
ນີໄຟຖືກກ�ນົດຂຶ້ນ—ແອມມິວເລັກໄດ້
ໂຕ້ຖຽງກບັຊີເອສຣອມ—ພຣະຄຣດິຈະບໍ່
ຊ່ອຍຄົນໃຫ້ລອດໃນບາບຂອງເຂົາ—ມີ
ພຽງແຕ່ຜູ້ ທີ່ ຖືກຮັບເຂົ້າໃນອານາຈັກ
ສະຫວັນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະລອດ—ມະນດຸທກຸ
ຄົນຈະລຸກຂຶ້ນໃນຄວາມອະມະຕະ—ຈະ
ບໍ່ມີຄວາມຕາຍຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນ
ຊວິີດ.ປະມານ82ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງໂມໄຊຢາ
ວາ່ທຸກຄົນທີ່ເປນັຜູ້ຕດັສນິກົດໝາຍຫລື
ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕັດສິນ
ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມເວລາທີ່ຜູ້ນັ້ນໃຊ້
ຕັດສິນຄົນທີ່ຖືກນ�ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຂົາເຈົ້າ
ເພື່ອຮບັການຕດັສິນ.
2ບດັນີ້ຖ້າຫາກຜູ້ໃດເປັນໜີ້ຜູ້ອື່ນແລະ

ລາວບໍ່ຍອມຈ່າຍເງິນທີ່ເປັນໜີ້ນັ້ນ,ເມື່ອ
ເຈົ້າໜີ້ຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ຕັດສິນ;ແລະຜູ້ຕັດສິນ
ຍ່ອມປະຕບິດັໄປຕາມສິດອ�ນາດ,ແລະ
ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກໄປເອົາຕົວຜູ້ນັ້ນມາ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ;ແລະຜູ້ຕັດສິນຈະຕັດສິນ
ຄົນນັ້ນຕາມກົດໝາຍແລະຕາມຫລັກ
ຖານພິຍານທີ່ນ�ມາຟ້ອງຜູ້ນັ້ນ,ແລະ
ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຖືກບັງຄັບໃຫ້ຈ່າຍສິ່ງທີ່ເປັນ
ໜີ້ຕາມນັ້ນ,ຫລືຖືກຍຶດຊັບສິນທັງໝົດ,
ຫລືຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກບັນດາຜູ້ຄົນ
ເໝອືນດັ່ງຄົນຂະໂມຍແລະໂຈນ.
3ແລະຜູ້ຕັດສິນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ

ຂອງຕົນຕາມເວລາແລະວຽກງານຂອງ
ຕົນ—ຊຶ່ງເປັນຄ�ໜຶ່ງຊີໄນສ�ລັບມື້ໜຶ່ງ,
ຫລືເປັນເງິນໜຶ່ງຊີນ�,ຊຶ່ງເທົ່າກັບຄ�

ໜຶ່ງຊີໄນ;ແລະນີ້ເປັນໄປຕາມກົດທີ່ມີ
ໃຫ້ໄວ.້
4ບັດນີ້ ນີ້ ເປັນຊື່ ຄ�ແລະເງິນຊິ້ນ

ຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາຕາມຄຸນຄ່າຂອງ
ມັນ.ແລະຊື່ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຊາວນີໄຟໃຫ້
ໄວ້,ເພາະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຄິດຄ່າຕາມ
ວິທີຂອງຊາວຢິວທີ່ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມທັງ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ວັດແທກຕາມວິທີຂອງ
ຊາວຢິວ;ແຕ່ພວກເຂົາປ່ຽນວິທີຄິດຄ່າ
ແລະວັດແທກຂອງພວກເຂົາ,ຕາມ
ຄວາມນຶກຄິດແລະສະພາບຂອງຜູ້ຄົນ
ໃນທຸກລຸ້ນຄົນ,ຈົນເຖິງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ແລະສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຖືກຕັ້ງ
ໄວ້ໂດຍກະສັດໂມໄຊຢາ.
5ບດັນີ້ວທິີຄິດຄ່າເປັນດັ່ງນີ້—ຄ�ໜຶ່ງຊີ

ໄນ,ຄ�ໜຶ່ງຊີອັນ,ຄ�ໜຶ່ງຊ�,ແລະຄ�
ໜຶ່ງລິມນາ.
6ເງິນໜຶ່ງຊີນ�,ເງິນໜຶ່ງອາມນໍ,ເງິນ

ໜຶ່ງເອຊະຣອມ,ແລະເງນິໜຶ່ງອອນໄທ.
7ເງິນໜຶ່ງຊີນ�ເທົ່າກັບຄ�ໜຶ່ງຊີໄນ,

ແລະທັງມີຄ່າເທົ່າກັບເຂົ້າບາເລໜຶ່ງ
ສ່ວນ,ແລະມີຄ່າເທົ່າກັບເມັດພືດທຸກ
ຊະນິດໜຶ່ງສວ່ນຄືກນັ.
8ບັດນີ້ຄ�ໜຶ່ງຊີອັນມີຄ່າເທົ່າກັບຄ�ຊີ

ໄນສອງເທົ່າ.
9ແລະຄ�ໜຶ່ງຊ�ມີຄ່າເທົ່າກັບຄ�ຊີ

ອັນສອງເທົ່າ.
10ແລະຄ�ໜຶ່ງລິມນາມີຄ່າເທົ່າກັບ

ຄ�ທງັໝດົນັ້ນ.
11ແລະເງິນໜຶ່ງອາມນໍມີຄ່າເທົ່າກັບ

ເງນິຊີນ�ສອງເທົ່າ.
12ແລະເງນິໜຶ່ງເອຊະຣອມມີຄາ່ເທົ່າ

ກັບເງນິຊີນ�ສີ່ເທົ່າ.
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ແອວມາ11:13–25321

13ແລະເງິນໜຶ່ງອອນໄທມີຄ່າເທົ່າກັບ
ເງນິທັງໝດົນັ້ນ.
14ບດັນີ້ນີ້ຄືຄຸນຄ່າຈ�ນວນນ້ອຍຂອງ

ວິທີການຄດິໄລ່ຂອງພວກເຂາົ—
15ໜຶ່ງຊິບລັນມີຄ່າເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງ

ຂອງຊີນ�;ດັ່ງນັ້ນ,ເງິນໜຶ່ງຊິບລັນຈຶ່ງ
ມຄ່ີາເທົ່າກບັເຂົ້າບາເລເຄິ່ງສ່ວນ.
16ແລະໜຶ່ງຊິບລ�ມີຄ່າເທົ່າ ກັບ

ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເງນິຊບິລນັ.
17ແລະໜຶ່ງ ເລອາມີຄ່າ ເທົ່າ ກັບ

ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເງິນຊບິລ�.
18ບັດນີ້ນີ້ຄືຈ�ນວນຕາມວິທີຄິດໄລ່

ຂອງພວກເຂົາ.
19ບັດນີ້ຄ�ໜຶ່ງອານທຽນມຄ່ີາເທົ່າກບັ

ເງນິຊບິລັນສາມເທົ່າ.
20ບັດນີ້ ,  ມັນເປັນໄປເພື່ອຈຸດມຸ້ ງ

ໝາຍຢ່າງດຽວທີ່ຈະຫາຜົນປະໂຫຍດ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ດັ່ງນັ້ນ,ພວກ
ເຂົາໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ຄົນກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ
ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍນາໆປະການເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ມີວຽກເຮັດຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮັບເງິນຕາມຄະດີທີ່ຖືກນ�ມາໃຫ້
ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍຸຍົງ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນຕໍ່ຕ້ານແອວມາແລະແອມມິວ
ເລັກ.
21ແລະຊີເອສຣອມຜູ້ນີ້ຕັ້ງຕົ້ນຊັກ

ຖາມແອມມິວເລັກ,ມີຄວາມວ່າ:ທ່ານ
ຈະຕອບຄ�ຖາມຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຈກັສອງ
ສາມຄ�ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມທ່ານໄດ້
ບໍ?ບັດນີ້ຊີເອສຣອມເປັນຄົນທີ່ຊ�ນານ
ໃນເລ່ກົນຂອງມານ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້

ທ�ລາຍສິ່ງທີ່ດີ;ດັ່ງນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງກ່າວກັບ
ແອມມິວເລັກວ່າ:ທ່ານຈະຕອບຄ�ຖາມ
ທີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຈະຖາມທ່ານໄດ້ບໍ?
22ແລະແອມມິວເລັກກ່າວກັບລາວ

ວ່າ:ຕອບໄດ້,ຖ້າຫາກມັນເປັນໄປຕາມ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊຶ່ງຢູ່
ໃນຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ເວົ້າຫຍັງຊຶ່ງເປັນຄວາມກົງກັນຂ້າມກັບ
ພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.ແລະ
ຊີເອສຣອມກ່າວກັບແອມມວິເລັກວາ່:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ນີ້ແມ່ນເງິນຫົກອອນໄທແລະທັງ
ໝົດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບໃຫ້ທ່ານຖ້າ
ຫາກທ່ານຈະປະຕິເສດການເປັນຢູ່ຂອງ
ພຣະຜູ້ສງູສດຸ.
23ແລະແອມມິວເລັກກ່າວວ່າ:ໂອ້

ເຈົ້າຜູ້ເປັນລູກຂອງນະລົກເອີຍ,ເປັນ
ດ້ວຍເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງຈະມາລໍ້ລວງຂ້າພະ
ເຈົ້າ?ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າຄົນຊອບທ�ບໍ່ຜ່າຍແພ້
ຕໍ່ການລໍ້ລວງເຊັ່ນນັ້ນດອກ?
24ເຈົ້າເຊື່ອບໍ່ວາ່ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ?ຂ້າພະ

ເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ບໍ່ເລີຍ,ເຈົ້າຮູ້ວ່າມີ
ພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ເຈົ້າຮັກຊັບສິນນັ້ນຫລາຍ
ກວາ່ພຣະອົງ.
25ແລະບັດນີ້ເຈົ້າເວົ້າຕົວະເຮົາຢູ່ຕໍ່

ໜ້າພຣະເຈົ້າ.ເຈົ້າກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວ່າ—ຈົ່ງເບິ່ງຫົກອອນໄທນີ້ຊຶ່ງມີຄ່າ
ຫລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະມອບໃຫ້ ແກ່
ທ່ານ—ເມື່ອເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ
ບໍ່ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງເຈົ້າຄືພຽງແຕ່ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິ
ເສດພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້,ແລະຊງົພຣະ
ຊົນຢູ່ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ມີເຫດຜົນທີ່ຈະ
ທ�ລາຍຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,
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ເພາະຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້ເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຮບັຜົນຕອບແທນ.
26ແລະຊີເອສຣອມຖາມແອມມວິເລັກ

ອີກວ່າ:ທ່ານກ່າວວ່າມີພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງ
ແທ້ແລະຊງົພຣະຊນົຢູ່ແມນ່ບ?ໍ
27ແລະແອມມິວເລັກຕອບວ່າ:ແມ່ນ

ແລ້ວ,ມີພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະຊົງ
ພຣະຊນົຢູ່.
28ບັດນີ້ຊີເອສຣອມຖາມວ່າ:ມີພຣະ

ເຈົ້າຫລາຍກວ່າອງົໜຶ່ງບ?ໍ
29ແລະແອມມິວເລັກຕອບວາ່,ບໍ່.
30ບດັນີ້ຊີເອສຣອມຖາມແອມມວິເລັກ

ອີກວ່າ:ທ່ານຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ແນວ
ໃດ?
31ແລະລາວຕອບວາ່:ທູດອງົໜຶ່ງເຮດັ

ໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າຮູ້ເຖງິເລື່ອງນີ້.
32ແລະຊີເອສຣອມຖາມອີກວ່າ:ຜູ້ທີ່

ຈະມານັ້ນແມ່ນໃຜ?ພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າບໍ?
33ແລະລາວຕອບຊີເອສຣອມວ່າ,

ແມ່ນແລວ້.
34ແລະຊີເອສຣອມຖາມອີກວາ່:ພຣະ

ອົງຈະຊ່ອຍຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ລອດ
ໃນບາບຂອງເຂົາບໍ?ແລະແອມມິວເລັກ
ຕອບແລະກາ່ວກບັລາວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ກະທ�ເຊັ່ນ
ນັ້ນ,ເພາະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພຣະອົງຈະ
ປະຕິເສດພຣະຄ�ຂອງພຣະອງົ.
35ບັດນີ້ຊີເອສຣອມກ່າວກັບຜູ້ຄົນວ່າ:

ໃຫ້ພວກເຈົ້າຈົດຈ�ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້;
ເພາະລາວເວົ້າວ່າມີພຣະເຈົ້າພຽງອົງ
ດຽວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວຍັງກ່າວ
ວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະເດັດ

ມາ,ແຕ່ພຣະອົງຈະບໍ່ຊ່ອຍຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງໃຫ້ລອດ—ຄືກັນກັບວ່າລາວມີ
ສິດອ�ນາດບັນຊາພຣະເຈົ້າ.
36ບັດນີ້ແອມມິວເລັກກ່າວກັບລາວ

ອີກວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງເຈົ້າເວົ້າຕົວະ,ເພາະ
ເຈົ້າກ່າວວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຄືກັນກັບວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດອ�ນາດບັນຊາພຣະເຈົ້າ
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າພຣະອົງຈະບໍ່
ຊ່ອຍຜູ້ຄົນຂອງພຣະອງົໃຫ້ລອດໃນບາບ
ຂອງພວກເຂົາ.
37ແລະຂາ້ພະເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າອີກວ່າ

ພຣະອົງບໍ່ສາມາດຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ລອດໃນ
ບາບພວກເຂົາໄດ້;ເພາະຂ້າພະເຈົ້າປະຕິ
ເສດພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດ
ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອານາຈັກສະຫວັນເປັນມູນ
ມໍລະດົກໄດ້ເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈະລອດ
ໄດ້ແນວໃດເວັ້ນເສຍແຕ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ
ອານາຈັກສະຫວັນເປັນມູນມໍລະດົກ?
ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈະລອດບໍ່ໄດ້ໃນບາບຂອງ
ເຈົ້າ.
38ບດັນີ້ຊີເອສຣອມຖາມແອມມິວເລັກ

ອີກວ່າ:ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະ
ບິດາຜູ້ສະຖດິນິລນັດອນບໍ?
39ແລະແອມມິວເລັກຕອບລາວວ່າ:

ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຄືພຣະບິດາຜູ້
ສະຖິດນິລັນດອນຂອງສະຫວັນແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະທຸກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ;
ພຣະອົງເປັນຕົ້ນແລະທີ່ສຸດ,ເປັນຜູ້ທ�
ອິດແລະເປັນຜູສຸ້ດທາ້ຍ;
40ແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃນ

ໂລກນີ້ເພື່ອໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ພຣະອົງຈະຮັບເອົາການລ່ວງລະເມີດ
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ແອວມາ11:41–46323

ຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ;ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນຄືຜູ້ທີ່
ຈະມີຊວີດິນິລັນດອນ,ແລະຄວາມລອດ
ຈະບໍ່ມາຫາໃຜອກີເລຍີ.
41ດັ່ງນັ້ນຄົນຊົ່ວຈຶ່ງຄົງຢູ່ເໝືອນກັບ

ວ່າບໍ່ມີການໄຖ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ,ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ຈະເປັນການແກ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມ
ຕາຍອອກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມື້ນັ້ນຈະມາ
ເຖິງທີ່ຄົນທັງປວງຈະລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມ
ຕາຍແລະຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະຖືກພິພາກສາຕາມວຽກງານ
ຂອງພວກເຂົາ.
42ບັດນີ້,ຄວາມຕາຍຢ່າງໜຶ່ງຊຶ່ງເອີ້ນ

ວ່າຄວາມຕາຍທາງໂລກ;ແລະຄວາມ
ຕາຍຂອງພຣະຄຣິດຈະແກ້ສາຍຮດັແຫງ່
ຄວາມຕາຍທາງໂລກນີ້ເພື່ອຈະຍົກຄົນ
ທັງປວງຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍທາງໂລກນີ້.
43ວິນຍານກັບຮ່າງກາຍຈະຮວມ

ເຂົ້າກັນອີກໃນຮູບລັກສະນະອັນສົມບູນ
ຂອງມັນ;ທັງແຂນຂາແລະຂໍ້ຕໍ່ຈະກັບ
ຄືນສູ່ໂຄງຮ່າງອັນຖືກຕ້ອງຂອງມັນ,
ເໝືອນດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້;
ແລະພວກເຮາົຈະຖກືນ�ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍຮູ້ຈັກຄືກັບທີ່
ພວກເຮາົຮູ້ຢູ່ໃນເວລານີ້,ແລະຈະມີການ
ຈື່ຈ�ເຖິງຄວາມຜິດທງັໝດົຂອງພວກເຮາົ
ໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.
44ບັດນີ້,ການກັບຄືນມານີ້ຈະເກດີກັບ

ຄົນທັງປວງ,ທັງແກ່ແລະໜຸ່ມ,ທັງຂ້າ
ທາດແລະຜູ້ເປັນອິດສະລະ,ທັງຊາຍ
ແລະຍິງ,ທັງຄົນຊົ່ວແລະຄົນຊອບທ�;
ແລະເຖິງແມ່ນຜົມໃນຫົວຂອງພວກເຂົາ
ເສັ້ນໜຶ່ງກໍຈະບໍ່ເສຍໄປ;ແຕ່ທຸກຢ່າງຈະ

ກັບຄືນສູ່ໂຄງຮ່າງອັນສົມບູນຂອງມັນດັ່ງ
ທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້,ຫລືໃນຮ່າງກາຍ,
ແລະຈະຖືກນ�ມາພິຈາລະນາຕໍ່ໜ້າ
ບັນລັງຂອງພຣະຄຣິດຜູ້ເປັນພຣະບຸດ,
ແລະພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນພຣະບິດາແລະ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງເປັນພຣະ
ເຈົ້າອົງດຽວຊົ່ວນິລັນດອນເພື່ອຮັບການ
ພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂາົບໍ່
ວາ່ພວກເຂົາຈະດີຫລືຊົ່ວ.
45ບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ

ກັບເຈົ້າແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍຂອງ
ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະ,ແລະກ່ຽວກັບ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນ
ມະຕະ.ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າວ່າຮ່າງ
ກາຍທີ່ເປັນມະຕະນີ້ຈະຖືກຍົກຂຶ້ນເປັນ
ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນອະມະຕະຄືຈາກຄວາມ
ຕາຍ,ເຖິງແມ່ນຄວາມຕາຍຄັ້ງທ�ອດິມາ
ສູ່ຊີວິດ,ຄືພວກເຂົາຈະຕາຍບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່
ໄປ;ວນິຍານຂອງພວກເຂາົຮວມເຂົ້າກັບ
ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະຈະບໍ່ຖືກ
ແຍກອອກຈາກກັນອີກເລີຍ;ທັງໝົດຈະ
ກັບເປັນທາງວິນຍານແລະອະມະຕະ
ດັ່ງນີ້,ຊຶ່ງພວກເຂົາຈະບໍ່ເຫັນຄວາມເນົ່າ
ເປື່ອຍອີກຕໍ່ໄປ.
46ບັດນີ້ເມື່ອແອມມວິເລັກຈບົຂໍ້ຄວາມ

ນີ້ແລ້ວຜູ້ຄົນເລີ່ມແປກໃຈອີກ,ແລະ
ຊີ ເອສຣອມເລີ່ມສັ່ນສາຍ.ແລະຄ�
ເວົ້າຂອງແອມມິວເລັກໄດ້ຈົບລົງດັ່ງນີ້,
ຫລືຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ເທົ່ານີ້.

ບົດທີ12
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ລກຶລັບຂອງພຣະເຈົ້າຈະເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່
ມີສັດທາຢ່າງຈິງໃຈ—ມະນຸດຖືກຕັດສິນ
ດ້ວຍຄວາມຄິດ,ຄວາມເຊື່ອ,ຄ�ເວົ້າ,
ແລະວຽກງານຂອງຕົນ—ຄົນຊົ່ວຈະ
ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານໂດຍຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ—ຊີວິດທີ່ເປັນມະຕະນີ້
ເປັນພຽງແຕ່ຂັ້ນທົດສອບ—ແຜນແຫ່ງ
ການໄຖ່ພາໃຫ້ການຟື້ນຄືນຊີວິດເກີດ
ຂຶ້ນແລະ,ຜ່ານທາງສດັທາ,ພາໃຫ້ການ
ປົດບາບເກີດຂຶ້ນ—ຜູ້ທີ່ກັບໃຈຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມເມດຕາຜ່ານພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖື
ກ�ເນດີ.ປະມານ82ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບດັນີ້ແອວມາ,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າຄ�ເວົ້າ
ຂອງແອມມິວເລັກເຮັດໃຫ້ຊີເອສຣອມ
ງຽບລົງ,ເພາະລາວເຫັນວ່າແອມມິວ
ເລັກຈັບລາວໄດ້ໃນການເວົ້າຕົວະແລະ
ການຫລອກລວງເພື່ອພະຍາຍາມຈະ
ທ�ລາຍລາວ,ແລະເຫັນວ່າລາວເລີ່ມ
ສັ່ນສາຍດ້ວຍຄວາມຮູ້ຕົວໃນຄວາມຜິດ
ຂອງລາວເອງ,ເພິ່ນຈຶ່ງເປີດປາກ,ແລະ
ເລີ່ມເວົ້າກັບລາວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄ�ເວົ້າ
ຂອງແອມມິວເລັກມີຫລັກຖານ,ແລະ
ອະທິບາຍສິ່ງຕ່າງໆ,ຫລືກ່າວເຖິງພຣະ
ຄ�ພີຊຶ່ງນອກເໜືອໄປຈາກທີ່ແອມມິວ
ເລກັໄດ້ກ່າວໄປ.
2  ບັດນີ້ຄ�ທີ່ ແອວມາເວົ້າ ກັບຊີ ເອ

ສຣອມເຮດັໃຫ້ຜູ້ຢູ່ຮອບໆນັ້ນໄດ້ຍິນອີກ;
ເພາະຝູງຊົນມີຫລາຍແລະລາວໄດ້ເວົ້າ
ໄວ້ຕາມນີ້:
3ບັດນີ້ຊີເອສຣອມ,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າ

ເຈົ້າຖືກຈັບໄດ້ໃນການເວົ້າຕົວະແລະສໍ້
ໂກງ,ບໍ່ແມ່ນແຕ່ກັບມະນຸດເທົ່ານັ້ນແຕ່

ເຈົ້າຍັງເວົ້າຕົວະພຣະເຈົ້ານ�ອີກ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອງົຮູ້ຄວາມຄດິທງັໝດົຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະເຈົ້າເຫັນວ່າຄວາມຄິດຂອງ
ເຈົ້າເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກເຮົາໂດຍພຣະ
ວນິຍານຂອງພຣະອົງ;
4ແລະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກເຮົາຮູ້ແຜນ

ຂອງເຈົ້າເປັນແຜນທີ່ມີເລ້ຫລ່ຽມຫລາຍ,
ຊຶ່ງເປັນເລ້ຫລ່ຽມຂອງມານ,ເພື່ອເວົ້າ
ຕົວະແລະຫລອກລວງຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອ
ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາຕໍ່ຕາ້ນພວກ
ເຮົາໝິ່ນປະໝາດພວກເຮາົແລະຂັບໄລ່
ພວກເຮາົອອກໄປ—
5ບັດນີ້ມັນເປັນແຜນຂອງສັດຕູຂອງ

ເຈົ້າ,ແລະມັນໄດ້ໃຊ້ອ�ນາດຂອງມັນ
ກັບເຈົ້າແລ້ວ.ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ເຈົ້າຈ�ໄວ້ວ່າອັນໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບເຈົ້າກໍເໝືອນກັບວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບໝດົທຸກຄນົ.
6ແລະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກາ່ວກັບທຸກ

ຄົນວ່ານີ້ເປັນບ້ວງຂອງສັດຕູ,ຊຶ່ງວາງ
ໄວ້ເພື່ອຫວັງຈະຈັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອ
ມັນຈະໄດ້ເອົາພວກເຈົ້າມາຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ມັນ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້ລ້ອມພວກເຈົ້າໄວ້
ໃຫ້ຮອບດ້ວຍສາຍໂສ້ຂອງມັນເພື່ອມັນ
ຈະໄດ້ຜູກມັດພວກເຈົ້າລົງໄປຫາຄວາມ
ພິນາດອັນເປັນນິດ,ຕາມອ�ນາດແຫ່ງ
ການເປັນຊະເລີຍຂອງມນັ.
7ບັດນີ້ເມື່ອແອວມາເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້

ແລ້ວ,ຊີເອສຣອມເລີ່ມສັ່ນສະທ້ານຢ່າງ
ຍິ່ງ,ເພາະລາວຍອມຮັບໃນອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ;ແລະລາວ
ຍອມຮັບອີກວ່າ,ແອວມາກັບແອມມິວ
ເລັກມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວລາວ,ເພາະ
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ແອວມາ12:8–14325

ລາວຍອມຮັບວ່າພວກເພິ່ນຮູ້ເຖິງຄວາມ
ນຶກຄິດແລະຄວາມເຈດຕະນາຂອງໃຈ
ລາວ;ເພາະວ່າເພິ່ນທັງສອງໄດ້ຮັບ
ອ�ນາດທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຕາມວິນ
ຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ.
8ແລະຊີເອສຣອມເລີ່ມສອບຖາມ

ພວກເພິ່ນຢ່າງພາກພຽນ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້
ກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຫລາຍ
ຂຶ້ນ.ແລະລາວຖາມແອວມາວ່າ:ເລື່ອງ
ທີ່ແອມມິວເລັກເວົ້າກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດຂອງຄົນຕາຍນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ
ແນວໃດ,ວ່າຄົນທັງປວງຈະລຸກຂຶ້ນຈາກ
ຄວາມຕາຍ,ທັງຄົນຊອບທ�ແລະຄົນບໍ່
ຊອບທ�,ແລະຈະຖກືນ�ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການ
ພພິາກສາຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ?
9ແລະບັດນີ້ແອວມາເລີ່ມຊີ້ແຈງເລື່ອງ

ເຫລົ່ານີ້ແກ່ລາວ,ໂດຍກາ່ວວາ່:ມນັແມນ່
ຂອງປະທານທີ່ມອບໃຫ້ຫລາຍຄົນເພື່ອ
ຈະຮູ້ຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະ
ບັນຊາຢ່າງເຄັ່ງຄັດວ່າບໍ່ໃຫ້ບອກເລົ່າ
ນອກຈາກຕາມພຣະຄ�ຕອນທີ່ພຣະອົງ
ປະທານໃຫ້ລູກຫລານມະນຸດເທົ່ານັ້ນ,
ຕາມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະຄວາມພາກ
ພຽນທີ່ພວກເຂາົຖະຫວາຍແດ່ພຣະອົງ.
10ແລະດັ່ງນັ້ນ,ຄົນທີ່ຈະເຮັດໃຈແຂງ

ກະດ້າງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນໜ້ອຍຂອງພຣະ
ຄ�;ແລະກັບຄົນທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງກໍຈະໄດ້ຮັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະ
ຄ�,ຈົນວ່າມັນຖືກມອບໃຫ້ເຂົາເພື່ອຈະ
ໄດ້ຮູຈ້ກັເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈົນກວ່າເຂາົຈະຮູ້ຢ່າງເຕມັທີ່.

11ແລະກັບພວກທີ່ຈະເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງ,ພຣະອົງຈະປະທານສ່ວນໜອ້ຍ
ຂອງພຣະຄ�ໃຫ້ຈົນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້
ອັນໃດກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຍ່ອມຖືກ
ມານເອົາໄປເປັນຊະເລີຍແລະຖືກນ�
ໄປດ້ວຍຄວາມປະສົງຂອງມັນລົງໄປຫາ
ຄວາມພິນາດ.ບັດນີ້ນີ້ຄືຄວາມໝາຍ
ຂອງສາຍໂສ້ແຫງ່ນະລົກ.
12ແລະແອມມິວເລັກໄດ້ເວົ້າໄວ້ຢ່າງ

ແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍ,ແລະ
ການຖືກຍົກຂຶ້ນຈາກຄວາມເປັນມະຕະ
ນີ້ໄປຫາສະພາບທີ່ເປັນອະມະຕະ,ແລະ
ຖືກນ�ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ,
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາຕາມວຽກ
ງານຂອງພວກເຮາົ.
13ເມື່ອນັ້ນຖ້າຫາກໃຈຂອງພວກເຮົາ

ແຂງກະດ້າງ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກ
ເຮົາເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຄ�,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຫາມັນບໍ່ພົບໃນຕົວພວກເຮົາ
ແລວ້,ເມື່ອນັ້ນສະພາບຂອງພວກເຮາົຈະ
ເປັນຕາຢ້ານຫລາຍ,ເພາະເມື່ອນັ້ນພວກ
ເຮາົຈະຖືກກ່າວໂທດ.
14ເພາະຄ�ເວົ້າຂອງພວກເຮາົຈະກ່າວ

ໂທດພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ການກະ
ທ�ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຈະກ່າວໂທດ
ພວກເຮົາ;ພວກເຮົາຈະບໍ່ພົບພວກເຮົາ
ປາດສະຈາກມົນທິນ;ແລະຄວາມນຶກ
ຄິດຂອງພວກເຮາົຈະກ່າວໂທດພວກເຮາົ
ນ�ອີກ;ແລະໃນສະພາບອັນເປັນຕາ
ຢ້ານນີ້ພວກເຮົາຈະບໍ່ກ້າເງີຍໜ້າເບິ່ງ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້;ແລະພວກ
ເຮົາຄົງຈະຊື່ນຊົມຖ້າຫາກພວກເຮົາ
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ສາມາດສັ່ງຫນີແລະພູເຂົາໃຫ້ຕົກລົງມາ
ໃສ່ພວກເຮາົເພື່ອເຊື່ອງພວກເຮາົຈາກທີ່
ປະທບັຂອງພຣະອົງ.
15ແຕ່ນີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້;ພວກເຮົາຕ້ອງ

ອອກມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ
ໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,ແລະໃນລິດ
ເດດຂອງພຣະອົງ,ແລະເດຊານຸພາບ,
ແລະການຄອບຄອງຂອງພຣະອົງແລະ
ຍອມຮບັດວ້ຍຄວາມອັບອາຍເປັນນິດວາ່
ການພິພາກສາທັງໝດົຂອງພຣະອົງທ່ຽງ
ທ�,ວ່າພຣະອົງທ່ຽງທ�ໃນວຽກງານທັງ
ໝົດຂອງພຣະອົງ,ແລະວ່າພຣະອົງເມດ
ຕາລູກຫລານມະນຸດທຸກຄົນ,ແລະວ່າ
ພຣະອົງມີອ�ນາດທັງໝົດທີ່ຈະຊ່ອຍທຸກ
ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃຫ້
ລອດແລະນ�ຜົນທີ່ສົມກັບການກັບໃຈ
ອອກມາ.
16ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າເມື່ອນັ້ນຄວາມຕາຍ
ຕ້ອງມາເຖິງ,ເຖິງແມ່ນຄວາມຕາຍເທື່ອ
ທີສອງຊຶ່ງເປັນຄວາມຕາຍທາງວນິຍານ;
ເມື່ອນັ້ນມັນຈະເປັນເວລາທີ່ຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ຕາຍໃນບາບຂອງຕົນອັນເປັນຄວາມ
ຕາຍທາງໂລກຈະຕາຍທາງວນິຍານອີກ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາຈະຕາຍໃນເລື່ອງທີ່
ກ່ຽວກບັຄວາມຊອບທ�.
17ເມື່ອນັ້ນຄືເວລາທີ່ຄວາມທໍລະມານ

ຂອງພວກເຂົາຈະເປັນຄືທະເລໄຟແລະ
ມາດ,ຊຶ່ງແປວໄຟນັ້ນລຸກຢູ່ຕະຫລອດໄປ
ແລະຕະຫລອດການ;ແລະເມື່ອນັ້ນກໍຄື
ເວລາທີ່ພວກເຂົາຖືກລ່າມດ້ວຍສາຍໂສ້
ລົງໄປຫາຄວາມພິນາດອັນເປັນນິດຕາມ

ອ�ນາດແລະການເປນັຊະເລຍີຂອງຊາ
ຕານໂດຍທີ່ມັນເຮັດໃຫ້ພວກນີ້ຂຶ້ນກັບ
ຄວາມປະສົງຂອງມນັ.
18ເມື່ອນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າກາ່ວກັບເຈົ້າວາ່

ພວກເຂົາຈະເປັນຄ້າຍກັບວ່າບໍ່ມີການ
ໄຖ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍເພາະພວກເຂົາຈະຖືກ
ໄຖ່ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາຈະຕາຍບໍ່ໄດ້,ເພາະ
ວ່າບໍ່ມີການເນົ່າເປື່ອຍຕໍ່ໄປອກີແລ້ວ.
19ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອແອວມາຈົບການເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ຜູ້ຄົນເລີ່ມແປກໃຈຫລາຍຂຶ້ນ;
20ແຕ່ມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ອານທິໂອນາ,ຊຶ່ງ

ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ປົກຄອງຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ,ກ້າວອອກມາແລະຖາມແອວ
ມາວ່າ:ສິ່ງທີ່ທ່ານກ່າວມານີ້ໝາຍຄວາມ
ວາ່ແນວໃດ,ທີ່ວາ່ມະນຸດຈະລກຸຂຶ້ນຈາກ
ຄວາມຕາຍແລະຈະຖືກປ່ຽນຈາກສະ
ພາບທີ່ເປັນມະຕະໄປຫາສະພາບທີ່ເປັນ
ອະມະຕະ,ວ່າຈິດວິນຍານຈະຕາຍບໍ່ໄດ້
ອີກເລີຍ?
21ຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີໝາຍຄວາມວ່າ

ແນວໃດທີ່ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຄຣູບີມ
ພ້ອມດ້ວຍດາບທີ່ມີແປວໄຟຍາມຢູ່ທາງ
ຕາເວນັອອກຂອງສວນເອເດນເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ບິດາມານດາຄົນທ�ອິດຂອງພວກເຮົາ
ເຂົ້າໄປແລະຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ຂອງຕົ້ນ
ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດແລະມີຊີວິດຕະຫລອດ
ການ?ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າ
ບໍ່ມີໂອກາດຈະເປັນໄປໄດ້ເລີຍທີ່ເພິ່ນທັງ
ສອງຈະມີຊວີດິຢູ່ຕະຫລອດການ.
22ບັດນີ້ແອວມາກ່າວກັບລາວວ່າ:ນີ້

ຄືເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລງັຈະອະທບິາຍ
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ແອວມາ12:23–31327

ຢູ່.ບັດນີ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າອາດາມຕົກ
ໂດຍການຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ຕ້ອງຫ້າມ
ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະພວກ
ເຮາົຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນັ້ນວາ່ໂດຍການຕົກຂອງ
ເພິ່ນ,ມະນຸດຊາດທັງປວງຈຶ່ງກບັເປັນຄົນ
ຫລົງທາງແລະຕກົໄປ.
23ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າ

ວກັບພວກເຈົ້າວາ່ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາ
ດາມຈະບໍ່ຮບັສ່ວນກນິໝາກໄມຂ້ອງຕົ້ນ
ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດໃນເວລານັ້ນ,ກໍບໍ່ມີຄວາມ
ຕາຍເລີຍ,ແລະພຣະຄ�ກໍບໍ່ມີຄວາມ
ໝາຍເປັນການເຮດັໃຫ້ພຣະເຈົ້າເວົ້າຕົວະ,
ເພາະພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ:ຖ້າຫາກ
ເຈົ້າກນິເຈົ້າຈະຕາຍຢ່າງແນ່ນອນ.
24ແລະພວກເຮົາເຫັນວ່າຄວາມ

ຕາຍມາຫາມະນຸດຊາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປັນຄວາມຕາຍທີ່ແອມມວິເລກັເວົ້າເຖງິ,
ຊຶ່ງຄືຄວາມຕາຍທາງໂລກ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມຍັງມີໄລຍະເວລາທີ່ປະທານໃຫ້
ມະນຸດຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ກັບໃຈ;ດັ່ງນັ້ນຊີວິດນີ້ຈຶ່ງມາເປັນ
ສະພາບແຫ່ງການທດົລອງ;ເປນັເວລາທີ່
ຕຽມພອ້ມທີ່ຈະພົບພຣະເຈົ້າ;ເປນັເວລາ
ທີ່ຕຽມພ້ອມເພື່ອສະພາບອັນບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບ
ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວ,ຊຶ່ງຢູ່ຫລັງ
ຈາກການຟື້ນຄືນຊວີດິຂອງຄົນຕາຍ.
25ບັດນີ້,ຖ້າຫາກບໍ່ມີແຜນແຫ່ງການ

ໄຖ່ຊຶ່ງວາງໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກ
ຖານຂອງໂລກແລ້ວ,ມັນຈະມີການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍບໍ່ໄດ້;ແຕ່ມີແຜນ
ແຫ່ງການໄຖ່ວາງໄວ້ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍຊຶ່ງໄດ້
ກ່າວມາແລວ້.

26ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກເປັນ
ໄປໄດ້ວ່າບິດາມານດາຄົນທ�ອິດຂອງ
ພວກເຮົາອອກໄປກິນໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນ
ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດອີກແລ້ວທັງສອງກໍຈະ
ທຸກທໍລະມານຕະຫລອດການ,ໂດຍບໍ່ມີ
ສະພາບການຕຽມແລະແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່ຈະລົ້ມເຫລວໄປ,ແລະພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍແລະບໍ່
ເກດີຜົນເລີຍ.
27ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ;

ແຕ່ກ�ນົດໃຫ້ມະນຸດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງ
ຕາຍ;ແລະຫລັງຈາກຄວາມຕາຍ,ພວກ
ເຂົາຕ້ອງມາຫາການພິພາກສາ,ຊຶ່ງເປັນ
ການພິພາກສາອັນດຽວກັບທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ເວົ້າມາ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນສຸດ.
28ແລະຫລັງຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ກ�ນົດ

ວ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈະມາເຖິງມະນຸດ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງເຫັນວ່າ
ສົມຄວນທີ່ມະນຸດຈະຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່
ພຣະອົງກ�ນົດໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາ;
29ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງທູດລົງມາ

ເວົ້າກັບພວກເຂົາ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮດັໃຫ້ມະນຸດ
ເຫນັລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອງົ.
30ແລະນັບແຕ່ເວລານັ້ນມາພວກ

ເຂົາເລີ່ມເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ;ດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກ່າວກບັມະນຸດ,
ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່,ຊຶ່ງຕຽມໄວ້ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ;ແລະການນີ້ພຣະ
ອົງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຕາມສັດທາ
ແລະການກັບໃຈຂອງພວກເຂົາແລະ
ວຽກງານອັນບລິໍສຸດຂອງພວກເຂົາ.
31ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈຶ່ງປະທານພຣະ
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ບັນຍັດໃຫ້ແກ່ມະນຸດໂດຍໃນຂັ້ນຕົ້ນ
ພວກເຂົາລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດທ�
ອິດຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເປັນຂອງທາງ
ໂລກ,ແລະກາຍມາເປນັເໝືອນດັ່ງພຣະ
ເຈົ້າ,ໂດຍການຮູຈ້ກັຄວາມດີຈາກຄວາມ
ຊົ່ວ,ເຮັດໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຈະປະ
ຕິບັດຫລືຖືກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຈະກະ
ທ�ຕາມຄວາມປະສົງແລະຄວາມພໍໃຈ
ຂອງຕົນເອງ,ບໍ່ວ່າຈະເຮດັຄວາມຊົ່ວຫລື
ເຮດັຄວາມດ—ີ
32ດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງປະທານພຣະ

ບັນຍັດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,ຫລັງຈາກເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວ,ຊຶ່ງໂທດ
ຂອງການນີ້ຄືຄວາມຕາຍເທື່ອທີສອງ,
ຊຶ່ງເປັນຄວາມຕາຍອັນເປນັນດິໃນເລື່ອງ
ອັນກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�;ເພາະແຜນ
ແຫ່ງການໄຖ່ຈະມີອ�ນາດກັບຄົນເຊັ່ນ
ນັ້ນບໍ່ໄດ້,ເພາະຕາມພຣະກະລຸນາທິຄຸນ
ອັນເລີດລ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະຖືກທ�ລາຍບໍ່
ໄດ້.
33ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຫາມະນຸດໃນ

ພຣະນາມຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,
(ນີ້ແມ່ນແຜນແຫ່ງການໄຖ່ຊຶ່ງກ�ນົດ
ໄວ້)ໂດຍກ່າວວ່າ:ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະກັບ
ໃຈແລະບໍ່ເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງ,ເມື່ອນັ້ນ
ເຮົາຈະເມດຕາເຈົ້າໂດຍທາງພຣະບຸດ
ອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນດີຈາກເຮົາ;
34ສະນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈແລະ

ບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ເຂົາຈະມີສິດທິ
ໃນຄວາມເມດຕາໂດຍທາງພຣະບຸດອົງ
ດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກເຮົາໄປສູ່ການປົດ

ບາບຂອງເຂົາ;ແລະຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະ
ເຂົ້າມາໃນທີ່ພກັຂອງເຮາົ.
35ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເຮດັໃຈແຂງ

ກະດ້າງແລະຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາສາບານໃນຄວາມ
ຄຽດແຄ້ນຂອງເຮາົວາ່ເຂົາຈະເຂົ້າມາໃນ
ທີ່ພັກຂອງເຮາົບໍ່ໄດ້.
36ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ
ເຈົ້າວ່າຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະເຮັດໃຈ
ແຂງກະດ້າງພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນທີ່
ພັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຈົ້າຈະທ້າທາຍພຣະ
ອົງຈນົພຣະອົງສົ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ອົງລົງມາເທິງພວກເຈົ້າເໝືອນດັ່ງການ
ທ້າທາຍເທື່ອທ�ອິດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາມ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງນັ້ນການທ້າທາຍ
ເທື່ອສຸດທ້າຍກໍເໝືອນດັ່ງການທ້າທາຍ
ເທື່ອທ�ອິດ,ມັນຈະເປັນຄວາມພິນາດ
ອັນເປັນນິດຂອງຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ເຈົ້າ;ສະນັ້ນ,ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ,
ຄວາມຕາຍເທື່ອສຸດທ້າຍກໍເໝືອນດັ່ງ
ຄວາມຕາຍເທື່ອທ�ອດິ.
37ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ເມື່ອເຫັນວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ ແລ້ວ,ແລະມັນເປັນຄວາມ
ຈິງ,ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາກັບໃຈແລະບໍ່
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງອີກຕໍ່ໄປ,ວ່າພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ທ້າທາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປນັພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົຈນົວາ່ພຣະ
ອົງສົ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງລົງມາ
ເທິງພວກເຮົາ;ໃນພຣະບັນຍັດທີສອງ
ຂອງພຣະອງົຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້
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ແອວມາ13:1–5329

ແກ່ພວກເຮົາ;ແຕ່ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປ
ໃນທີ່ພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງຕຽມໄວ້ຕາມ
ຄ�ຂອງພຣະອງົເຖດີ.

ບົດທີ13

ພວກຜູ້ ຊາຍຖືກເອີ້ນໃຫ້ ເປັນມະຫາ
ປະໂລຫິດຍ້ອນສັດທາອັນຍິ່ງ ໃຫຍ່
ແລະວຽກງານດີຂອງເຂົາເຈົ້າ—ເຂົາ
ເຈົ້າສິດສອນພຣະບັນຍັດ—ຜ່ານຄວາມ
ຊອບທ�ເຂົາເຈົ້າຖືກເຮັດໃຫ້ສັກສິດ
ແລະເຂົ້າໄປໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ—ເມນຄີເສເດັກເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນ
ພວກນີ້—ເຫລົ່າທູດປະກາດຂ່າວອັນໜາ້
ຊື່ນຊມົທົ່ວແຜນ່ດນິ—ພວກເພິ່ນຈະເປດີ
ເຜີຍການສະເດັດມາອນັແທ້ຈງິຂອງພຣະ
ຄຣດິ.ປະມານ82ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ພີ່ ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ
ທ່ານລະນຶກເຖິງເວລາທີ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດເຫລົ່ານີ້
ໃຫ້ແກ່ລູກຫລານຂອງພຣະອົງ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຈື່ຈ�ໄວ້
ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະ
ໂລຫິດຕາມຖານະອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ອົງຊຶ່ງເປັນໄປຕາມຖານະຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງເພື່ອສິດສອນສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄນົ.
2ແລະປະໂລຫິດເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບ

ການແຕ່ງຕັ້ງຕາມຖານະຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງ,ຕາມວິທີນັ້ນຜູ້ຄົນຈະໄດ້
ຮູ້ ຈັກວ່າໂດຍວິທີໃດທີ່ຈະລະນຶກຫາ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພື່ອການໄຖ່.

3ແລະນີ້ຄືວິທີຕາມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການແຕງ່ຕັ້ງ—ໂດຍທີ່ຖກືເອີ້ນແລະຖືກ
ຕຽມໄວ້ນບັຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງ
ໂລກຕາມຄວາມຮູ້ລ່ວງໜ້າຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ອນັເນື່ອງມາຈາກສັດທາອັນແຮງກ້າ
ແລະວຽກງານດີຂອງພວກເຂົາ;ໂດຍທີ່
ໃນຕອນທ�ອິດຖກືປະປອ່ຍໄວ້ໃຫ້ເລືອກ
ເອົາຄວາມດີຫລືຄວາມຊົ່ວ;ດັ່ງນັ້ນໂດຍ
ທີ່ພວກເຂົາເລືອກເອົາຄວາມດີ,ແລະໃຊ້
ສັດທາຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,ຈຶ່ງໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ໃຫ້ຮັບຕ�ແໜ່ງອັນສັກສິດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ດ້ວຍຕ�ແໜງ່ອັນສັກສິດນັ້ນທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້
ພອ້ມກນັ,ແລະຕາມການໄຖ່ທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້
ສ�ລບັຄົນເຊັ່ນນັ້ນຄືກັນ.
4ແລະພວກເຂົາຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບຕ�

ແໜ່ງອັນສັກສິດນີ້ ເປັນຍ້ອນສັດທາ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ,ໃນຂະນະ
ທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ຍອມຮັບເອົາພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າເນື່ອງຈາກວາ່ຄວາມແຂງ
ກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາແລະ
ຄວາມມດືດບັຂອງຈດິໃຈຂອງພວກເຂົາ,
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ເປັນໄປແນວນີ້ແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍຈະມີສິດຫລາຍຄືກັນກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
5ຫລືວ່າໂດຍສະຫລຸບແລ້ວໃນຕອນ

ທ�ອິດພວກເຂົາກໍຢູ່ໃນຖານະດຽວກັນ
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;ການເອີ້ນ
ທີ່ສັກສິດນີ້ຈຶ່ງຖືກຕຽມໄວ້ດັ່ງນັ້ນນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກສ�ລັບ
ຄົນເຊັ່ນນັ້ນທີ່ບໍ່ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,
ໂດຍໃນແລະຜ່ານການຊົດໃຊ້ແທນ
ຂອງພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນດີຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ຖືກຕຽມໄວ—້
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6ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການເອີ້ນໂດຍ
ການເອີ້ນອນັສັກສິດນີ້,ແລະຖືກແຕງ່ຕັ້ງ
ສູ່ຖານະປະໂລຫິດຊັ້ນສູງແຫ່ງຖານະ
ອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອສິດສອນ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງໃຫ້ລູກຫລານ
ມະນຸດ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ
ທີ່ພັກຂອງພຣະອົງຄືກນັ—
7ຖານະປະໂລຫິດຊັ້ນສູງນີ້ເປັນໄປ

ຕາມຖານະຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,
ຊຶ່ງຖານະນີ້ເປັນມານັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ;ຫລືອີກປະການ
ໜຶ່ງ,ບໍ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມື້ຫລືບ່ອນ
ຈົບຂອງປີເລີຍ,ໂດຍຖືກຕຽມໄວ້ຈາກ
ນິລັນດອນຫາຕະຫລອດຊົ່ວນິລັນດອນ
ຕາມຄວາມຮູ້ ລ່ວງໜ້າໃນທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງຂອງພຣະອົງ—
8ບັດນີ້ພວກເຂົາຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕາມວິທີ

ນີ້—ໂດຍຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບຕ�ແໜ່ງອັນ
ສັກສິດ,ແລະຖືກແຕ່ງຕັ້ງດ້ວຍວິທີການ
ອັນສັກສິດ,ແລະຮັບເອົາຖານະປະ
ໂລຫິດຊັ້ນສູງແຫ່ງຖານະອັນສັກສິດ,
ຊຶ່ງຕ�ແໜ່ງພິທີການແລະຖານະປະ
ໂລຫິດຊັ້ນສູງນີ້ບໍ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນຫລື
ບ່ອນຈົບ—
9ພວກນີ້ຈຶ່ງກັບກາຍມາເປັນມະຫາປະ

ໂລຫິດຕະຫລອດໄປຕາມຖານະຂອງ
ພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຈາກພຣະ
ບິດາ,ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມື້ຫລື
ບ່ອນຈົບຂອງປີຜູ້ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍພຣະ
ຄຸນ,ຄວາມສະເໝີພາບ,ແລະຄວາມຈງິ.
ແລະເປັນດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.
10ບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາ

ແລ້ວກ່ຽວກັບຖານະອັນສັກສິດຫລື

ຖານະປະໂລຫິດຊັ້ນສູງນີ້,ໄດ້ມີຫລາຍ
ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແລະກາຍມາເປັນ
ມະຫາປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະ
ເປນັຍ້ອນສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະການ
ກັບໃຈ,ແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເຂົາ
ເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະກັບໃຈແລະກະທ�
ໃນສິ່ງທີ່ຊອບທ�ແທນທີ່ຈະເລືອກເອົາ
ຄວາມຕາຍ;
11ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຖືກເອີ້ນຕາມ

ຖານະອັນສັກສິດນີ້ແລະຖືກເຮັດໃຫ້
ສັກສິດ,ແລະອາພອນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກ
ລ້າງໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວໂດຍໂລຫິດ
ຂອງລກູແກະ.
12 ບັດ ນີ້ຫລັງ ຈາກພຣະວິນຍານ

ບໍລິສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສັກສິດ,ເຮັດ
ໃຫ້ອາພອນຂອງເຂົາເຈົ້າຂາວສະອາດ
ບໍລິສຸດແລະປາດສະຈາກມົນທິນຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເບິ່ງ
ບາບບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຈະມີແຕ່ຄວາມ
ກຽດຊັງມັນເທົ່ານັ້ນ;ແລະມີຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍທີ່ຖກືເຮດັໃຫ້ບໍລິສຸດແລະ
ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປນັພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂາົ.
13ແລະບດັນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຖອ່ມຕວົຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະນ�ຜົນທີ່
ສົມກັບການກັບໃຈອອກມາ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພກັແຫງ່ນັ້ນ.
14ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຈົ່ງຖ່ອມຕົວຄືກັນກບັຜູ້

ຄົນໃນເວລາຂອງເມນຄີເສເດັກ,ຜູ້ເປັນ
ມະຫາປະໂລຫິດຜູ້ໜຶ່ງຕາມຖານະດຽວ
ກັນນີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງ,ຜູ້ທີ່ໄດ້
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ແອວມາ13:15–23331

ຮັບຖານະປະໂລຫິດຊັ້ນສູງໄວ້ກັບຕົວ
ຕະຫລອດໄປ.
15ແລະແມ່ນເມນຄີເສເດັກຜູ້ດຽວກັນ

ນີ້ທີ່ອັບຣາຮາມຈ່າຍສ່ວນສິບໃຫ;້ແທ້ຈງິ
ແລວ້,ອັບຣາຮາມບນັພະບຸລດຸຂອງພວກ
ເຮົາກໍໄດ້ຈ່າຍສ່ວນສິບໃຫ້ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງ
ສ່ວນສິບຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເພິ່ນເປັນ
ເຈົ້າຂອງ.
16ແລະພິທີການເຫລົ່ານີ້ ມີ ກ�ນົດ

ໄວ້ຕາມນີ້,ເພື່ອໂດຍວິທີນີ້ຜູ້ຄົນຈະໄດ້
ລະນຶກຫາພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ເປັນແບບໜຶ່ງຂອງຖານະຂອງພຣະອົງ,
ຫລືເປັນຖານະຂອງພຣະອົງ,ແລະນີ້ກໍ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ລະນຶກຫາພຣະອົງ
ເພື່ອການປົດບາບຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
17ບັດນີ້ເມນຄີເສເດັກຜູ້ນີ້ເປັນກະສັດ

ປົກຄອງແຜ່ນດິນຊາເລັມ;ແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນເກັ່ງກ້າໃນຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາຫລົງທາງໄປໝົດ;ພວກເຂົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍທກຸຢ່າງ;
18ແຕ່ວ່າເມນຄີເສເດັກໄດ້ສະແດງ

ສັດທາອັນແຮງກ້າແລະໄດ້ຮັບໜ້າທີ່
ຂອງຖານະປະໂລຫດິຊັ້ນສູງຕາມຖານະ
ອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ສິດສອນ
ເຖິງການກັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈ;ແລະ
ເມນຄີເສເດັກໄດ້ ສະຖາປະນາສັນຕິ
ສຸກຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນໃນເວລາຂອງເພິ່ນ;
ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວາ່ເຈົ້າຊາຍແຫງ່
ສັນຕິສຸກ,ເພາະວາ່ເພິ່ນເປັນກະສັດຂອງ

ຊາເລັມ;ແລະເພິ່ນໄດ້ປົກຄອງພາຍໃຕ້
ບິດາຂອງເພິ່ນ.
19ແລະບັດນີ້ມີຫລາຍຄົນກ່ອນເພິ່ນ,

ແລະມີຫລາຍຄົນຫລັງຈາກເພິ່ນນ�ອີກ,
ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເພິ່ນ;ດັ່ງນັ້ນ,
ຜູ້ຄົນຈຶ່ງກ່າວເຖິງເພິ່ນເລື້ອຍໆໂດຍສະ
ເພາະ.
20ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກທົບທວນ

ເລື່ອງນີ້ອີກ;ເພາະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ
ໄວ້ນັ້ນພຽງພໍແລ້ວ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຄ�ພີ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກທ່ານ;ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຈະບິດເບືອນມັນ;ມັນກໍຈະເປັນໄປເພື່ອ
ຄວາມພິນາດຂອງພວກທ່ານເອງ.
21ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອແອວມາກ່າວຄ�ເວົ້າເຫລົ່ານີ້
ກັບພວກເຂົາແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເດ່ມືອອກ
ໄປຫາພວກເຂົາແລະຮອ້ງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງ
ອັນດັງ,ມີຄ�ວ່າ:ບັດນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່
ຈະກັບໃຈ,ເພາະວາ່ວນັແຫງ່ຄວາມລອດ
ມາໃກ້ແລວ້;
22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງອອກຈາກປາກຂອງເຫລົ່າ
ທູດໄດ້ປະກາດເລື່ອງນີ້ແກ່ທຸກປະຊາ
ຊາດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ປະກາດເລື່ອງນີ້
ເພື່ອພວກເຂົາຈະມີຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມ
ແຫ່ງຄວາມສຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວພຣະອົງ
ໄດ້ແຜ່ຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມໄປໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໄປເຖິງຄົນທີ່ໄດ້ແຕກພັດພາກຈາກກັນ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ສະນັ້ນຂ່າວ
ອັນໜາ້ຊື່ນຊມົນີ້ມາຮອດພວກເຮາົແລວ້.
23ແລະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່

ພວກເຮາົດ້ວຍຄວາມເວົ້າອັນງາ່ຍໆເພື່ອ
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ພວກເຮາົຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຜດິ;ເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດຜິດແລະນີ້ກໍເພາະວ່າ
ການເປັນຄົນຊັດເຊພະເນຈອນຂອງ
ພວກເຮາົໄປໃນແຜ່ນດິນແປກໆ;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຮົາຈຶ່ງເປັນທີ່ໂປດປານຂອງພຣະ
ອົງ,ເພາະວ່າພວກເຮາົມີຂ່າວອັນໜາ້ຊື່ນ
ຊົມເຫລົ່ານີ້ທີ່ຈະປະກາດຕໍ່ທຸກຄົນພວກ
ເຮົາທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນທຸກສ່ວນຂອງສວນ
ອະງຸ່ນຂອງພວກເຂາົ.
24ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫລົ່າທູດກ�ລັງ

ປະກາດເລື່ອງນີ້ຕໍ່ຫລາຍຄນົໃນແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຮົາ;ແລະນີ້ກໍເພື່ອຈຸດປະສົງ
ໃນການຕຽມໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ
ທີ່ຈະຮັບພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງໃນເວລາ
ທີ່ພຣະອົງສະເດັດມາໃນລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະອງົ.
25ແລະບັດນີ້ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຄອຍ

ຟັງຂ່າວອັນໜ້າປິຕິຍິນດີເລື່ອງການສະ
ເດັດມາຂອງພຣະອົງ ທີ່ ປະກາດແກ່
ພວກເຮົາໂດຍປາກຂອງທູດເພາະວ່າ
ເວລາຈະມາເຖິງແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາບໍ່
ສາມາດຮູ້ຈັກວ່າໄວປານໃດ.ຂໍໃຫ້ພຣະ
ເຈົ້າເຮດັໃຫ້ມັນເປັນໄປໃນວນັເວລາຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເຖີດ;ແຕ່ວ່າມັນຈະຊ້າຫລື
ໄວພຽງໃດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະປິຕິຍິນດີ
ໃນເລື່ອງນີ້.
26ແລະມັນຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຄົນ

ຊອບທ�ແລະ ຜູ້ ບໍ ລິ ສຸດ ໂດຍປາກ
ຂອງທູດໃນເວລາແຫ່ງການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອໃຫ້ຄ�ເວົ້າຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາສ�ເລັດ,
ຕາມເລື່ອງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບ
ພຣະອົງ,ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມວິນຍານແຫ່ງ

ການທ�ນາຍຊຶ່ງ ຢູ່ ກັບພວກເພິ່ນໃນ
ເວລານັ້ນ.
27ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຈາກສ່ວນ
ເລິກທີ່ສຸດຂອງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແທ້
ຈງິແລວ້,ດ້ວຍຄວາມເປັນຫວ່ງຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງຈນົເຖິງຄວາມເຈບັປວດໃຫ້ພວກ
ທ່ານຟັງຄ�ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະປະ
ຖິ້ມບາບຂອງພວກທ່ານເຖີດ,ແລະຢ່າ
ເລື່ອນວັນແຫ່ງການກັບໃຈຂອງພວກ
ທ່ານເລຍີ;
28ແຕ່ໃຫ້ພວກທ່ານຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະ

ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເອີ້ນຫາ
ພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະອງົ,ແລະ
ເຝົ້າເບິ່ງແລະອະທິຖານສະເໝີ,ເພື່ອ
ພວກທາ່ນຈະບໍ່ຖືກລໍ້ລວງຈົນເກີນກວາ່ທີ່
ພວກທາ່ນຈະອົດທົນໄດ້,ແລະຖືກພຣະ
ວິນຍານອັນສັກສິດນ�ພາໄປເພື່ອກາຍ
ເປັນຄນົຖອ່ມຕວົ,ອ່ອນໂຍນ,ສອນງາ່ຍ,
ອົດທົນ,ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກແລະ
ຄວາມອົດກັ້ນອັນຍາວນານ;
29ໂດຍມີສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;

ມີຄວາມຫວັງວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
ຊີວິດນິລັນດອນ;ມີຄວາມຮັກຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານສະເໝີ,
ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໃນ
ວັນສຸດທ້າຍແລະເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງ
ພຣະອົງ.
30ແລະຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງປະ

ທານການກັບໃຈໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານດ້ວຍ
ເຖີດ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ເອົາພຣະພິ
ໂລດຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງພວກທ່ານ,
ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ຖືກມັດດ້ວຍສາຍໂສ້
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ແອວມາ13:31–14:6333

ແຫງ່ນະລກົ,ເພື່ອພວກທາ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮບັ
ຄວາມເຈັບປວດຈາກຄວາມຕາຍເທື່ອທີ
ສອງ.
31ແລະແອວມາໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມອື່ນໆ

ອີກຢ່າງຍືດຍາວກັບຜູຄ້ນົຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ບນັທກຶ
ໄວ້ໃນໜງັສືເຫລັ້ມນີ້.

ບົດທີ14

ແອວມາກັບແອມມິວເລັກຖືກຄຸມຂັງ
ແລະຖືກຂ້ຽນຕີ—ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖືແລະພຣະ
ຄ�ພີອັນສັກສິດຂອງພວກເຂົາຖືກເຜົາ
ດ້ວຍໄຟ—ຄົນທີ່ຕາຍຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ
ເຫລົ່ານັ້ນຖືກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັບໄວ້ໃນ
ລັດສະໝີ ພາບ—ຝາຄຸກແຍກອອກ
ແລະພັງລົງ—ແອວມາກັບແອມມິວເລັກ
ຖືກປົດປ່ອຍ,ແລະພວກທີ່ກົດຂີ່ຂົ່ມ
ເຫັງພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.ປະມານ
82–81ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກແອວມາເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຈົບລົງແລ້ວ
ຫລາຍຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອຖືໃນຄ�
ເວົ້າຂອງເພິ່ນ,ແລະກັບໃຈ,ແລະເລີ່ມ
ຄົ້ນຄວາ້ພຣະຄ�ພ.ີ
2ແຕ່ວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍໃນພວກນີ້ປາ

ຖະໜາຈະທ�ລາຍແອວມາກັບແອມມິວ
ເລັກ;ເພາະວ່າພວກເຂົາຄຽດໃຫ້ແອວ
ມາ,ເພາະຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຂອງຄ�ເວົ້າ
ຂອງເພິ່ນທີ່ເວົ້າກັບຊີເອສຣອມ;ແລະ
ພວກເຂົາເວົ້າອີກວ່າແອມມິວເລັກຕົວະ
ພວກເຂົາແລະໝິ່ນປະໝາດກົດໝາຍ
ພ້ອມທັງທະນາຍຄວາມແລະຜູ້ຕັດສິນ
ຂອງພວກເຂົານ�ອກີ.

3ແລະພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ແອວມາ
ກັບແອມມິວເລັກ;ແລະເພາະວ່າພວກ
ເພິ່ນໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຟ້ອງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງພະຍາຍາມກ�ຈັດພວກເພິ່ນຢ່າງ
ລັບໆ.
4ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ

ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນ;ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້
ຈັບແລະມັດພວກເພິ່ນໄວ້ດ້ວຍເຊືອກ
ທີ່ໝັ້ນ,ແລະເອົາພວກເພິ່ນໄປຢູ່ຕໍ່ໜາ້ຜູ້
ຕັດສິນຂອງແຜ່ນດິນ.
5ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ອອກໄປເປັນພະຍານ

ຟອ້ງພວກເພິ່ນ—ໃຫກ້ານວາ່ພວກເພິ່ນ
ໄດ້ ໝິ່ນປະໝາດກົດໝາຍ,ທະນາຍ
ຄວາມ,ແລະຜູ້ຕັດສິນຂອງແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າມີ
ພຣະເຈົ້າແຕ່ພຽງອົງດຽວ,ແລະວ່າພຣະ
ອົງຈະສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນ,ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ຊ່ອຍ
ພວກເຂົາໃຫ້ລອດ;ແລະຜູ້ຄົນໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ກ່າວໂທດແອວມາກັບແອມມິວເລັກ
ຫລາຍແນວ.ບັດນີ້ເລື່ອງລາວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ຕໍ່ໜາ້ຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສິນຂອງແຜ່ນດິນ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊີ

ເອສຣອມແປກໃຈໃນຄ�ເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນ;
ແລະລາວກໍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄວາມມືດ
ມົວຂອງຈິດໃຈນ�ອີກ,ຊຶ່ງລາວພາໃຫ້
ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນໂດຍການຕົວະ
ຍົວະຂອງລາວ;ແລະຈິດວິນຍານຂອງ
ລາວເລີ່ມທໍລະມານພາຍໃຕ້ການສ�ນຶກ
ໃນຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ລາວເລີ່ມຖືກລ້ອມໄວ້ດ້ວຍຄວາມເຈັບ
ປວດຂອງນະລກົ.
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7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລາວເລີ່ມຮອ້ງຂໍຕໍ່ຜູຄົ້ນ,ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນຜິດ,ແລະພວກ
ເພິ່ນບໍ່ມີມນົທນິຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າ
ເລີຍ.ແລະລາວເລີ່ມແກ້ຄ�ເວົ້າແທນ
ພວກເພິ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນໄປ;ແຕ່
ວ່າຄົນທັງຫລາຍໝິ່ນປະໝາດລາວ,
ໂດຍກ່າວວ່າ:ເຈົ້າຖືກຜີເຂົ້າສິງແລ້ວບໍ?
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່ລາວ,
ແລະຂັບໄລ່ລາວອອກໄປຈາກບັນດາ
ພວກເຂົາພ້ອມທັງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງແອວມາກັບແອມມວິເລັກ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ຄົນພວກນັ້ນອອກ
ໄປ,ແລະໄດ້ສົ່ງຄົນໄປແກວ່ງກ້ອນຫີນ
ໃສ່ພວກເຂົາ.
8ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາເມຍແລະ

ລູກໆຂອງພວກເຂົາມາໂຮມກັນ,ແລະຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອຖືຫລືຖືກສອນໃຫ້ເຊື່ອ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າພວກເຂົາກໍໃຫ້
ໂຍນຄົນເຫລົ່ານັ້ນເຂົ້າກອງໄຟ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາບັນທຶກຂອງພວກ
ເຂົາມາ,ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍພຣະຄ�ພີ
ສັກສິດແລະໂຍນມັນເຂົ້າໃນກອງໄຟ
ນ�ອີກ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້ໄໝ້ແລະພິນາດ
ໄປດ້ວຍໄຟ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອາົແອວມາກັບແອມມວິ
ເລັກອອກໄປບ່ອນເຜົາຄນົທີ່ເຊື່ອຖື,ເພື່ອ
ພວກເພິ່ນຈະໄດ້ເຫັນຄວາມພິນາດຂອງ
ຄົນພວກນັ້ນທີ່ຖືກເຜົາດວ້ຍໄຟ.
10ແລະເວລາທີ່ແອມມິວເລັກເຫັນ

ຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກແມ່ຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍທີ່ກ�ລັງຖືກໄຟໄໝ້,ລາວກໍມີ

ຄວາມເຈັບປວດຫລາຍ;ແລະລາວໄດ້
ເວົ້າກັບແອວມາວ່າ:ພວກເຮົາຈະເບິ່ງ
ພາບອັນເປັນຕາຢ້ານນີ້ໄດ້ແນວໃດ?
ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ພວກເຮາົເດ່ມືອອກໄປແລະ
ໃຊ້ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນພວກ
ເຮົາ,ແລະຊ່ອຍເຫລືອພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກແປວໄຟເສຍເຖີດ.
11ແຕ່ແອວມາກ່າວກັບແອມມິວເລັກ

ວ່າ:ພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວາ່ບໍ່ຕ້ອງເດ່ມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກ
ໄປ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ຮບັ
ເອົາພວກເຂົາຂຶ້ນໄປຫາພຣະອົງແລ້ວໃນ
ລັດສະໝີພາບ;ແລະພຣະອົງໄດ້ຍອມ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອວ່າໃຫ້
ຄົນອື່ນໆເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກັບພວກເຂົາ
ຕາມຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອການຕັດສິນຊຶ່ງພຣະອົງ
ຈະໃຫ້ມີກັບພວກເຂົາໃນພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະອົງຈະທ່ຽງທ�;ແລະເລືອດ
ຂອງຜູ້ບໍລິສຸດຈະຢືນເປັນພະຍານຟ້ອງ
ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະ
ຮ້ອງຢ່າງສຸດກ�ລັງເພື່ອຟ້ອງພວກເຂົາ
ໃນວນັສຸດທ້າຍ.
12ແລະບັດນີ້ແອມມິວເລັກເວົ້າກັບ

ແອວມາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ບາງທີພວກເຂົາ
ອາດຈະເຜາົພວກເຮາົຄືກັນ.
13ແລະແອວມາເວົ້າວ່າ:ຂໍໃຫ້ເປັນ

ໄປຕາມພຣະປະສງົຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ
ເຖີດ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ວຽກງານຂອງພວກ
ເຮົາຍັງບໍ່ທັນສ�ເລັດເທື່ອ;ສະນັ້ນພວກ
ເຂາົຈະບໍ່ເຜົາພວກເຮາົດອກ.
14ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທີ່ຖືກໂຍນເຂົ້າ
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ແອວມາ14:15–22335

ໃນໄຟພ້ອມທັງບັນທຶກຊຶ່ງຖືກເຂົ້າໄປ
ພ້ອມກັບພວກເຂົາຖືກໄຟໄໝ້ໝົດແລ້ວ,
ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຂອງແຜ່ນດິນໄດ້ມາ
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວມາກັບແອມມິວເລັກ,
ຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນຖືກມັດຢູ່;ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ຕົບໜ້າພວກເພິ່ນດ້ວຍມືຂອງເພິ່ນ
ແລະເວົ້າກັບພວກເພິ່ນວ່າ:ຫລັງຈາກ
ພວກເຈົ້າເຫັນສິ່ງນີ້ແລ້ວ,ພວກເຈົ້າຍັງ
ຈະສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກບໍຊຶ່ງພວກເຂົາ
ຈະຖືກໂຍນເຂົ້າໄປໃນທະເລໄຟແລະ
ມາດ?
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຈົ້າເຫັນວ່າຕົນເອງ

ບໍ່ ມີ ອ�ນາດທີ່ ຈະຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ທີ່ ຖືກ
ໂຍນເຂົ້າໄປໃນໄຟນັ້ນ;ທັງພຣະເຈົ້າກໍບໍ່
ຊອ່ຍພວກເຂົາທງັໆທີ່ພວກເຂົາມີສດັທາ
ເໝືອນພວກເຈົ້າ.ແລະຜູ້ຕັດສິນໄດ້ຕົບ
ໜ້າພວກເພິ່ນອີກ,ແລະຖາມວ່າ:ພວກ
ເຈົ້າຈະເວົ້າແນວໃດເພື່ອຕົວເອງ?
16ແລະຜູ້ ຕັດສິນຜູ້ນີ້ຢູ່ ໃນລະບຽບ

ແລະສັດຊື່ຕໍ່ນີຮ,ໍຜູ້ຂາ້ກີເດໂອນນັ້ນ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາກບັແອມມິວເລັກບໍ່ໄດ້ຕອບເພິ່ນ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ຕົບໜ້າພວກເພິ່ນອີກ,
ແລະມອບພວກເພິ່ນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
ເພື່ອເອົາໄປເຂົ້າຄກຸ.
18ແລະເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າ

ຄຸກໄດ້ສາມມື້,ພວກທະນາຍຄວາມ,ແລະ
ພວກຜູ້ຕັດສິນ,ແລະພວກປະໂລຫິດ,
ແລະພວກຄູສອນຫລາຍຄົນ,ທີ່ມີວິຊາ
ຊບີດຽວກັນກັບນີຮໍໄດ້ເຂົ້າມາໃນຄກຸເພື່ອ
ເບິ່ງພວກເພິ່ນ;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ສອບ
ຖາມພວກເພິ່ນຫລາຍເລື່ອງແຕ່ພວກເພິ່ນ
ບໍ່ໄດ້ຕອບຫຍັງເລີຍ.

19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຜູ້ຕັດສິນໄດ້ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເພິ່ນ,
ແລະຖາມວ່າ:ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່
ຕອບຄ�ຖາມຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້?ພວກ
ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີອ�ນາດທີ່ຈະສົ່ງ
ພວກເຈົ້າໃຫ້ຖືກໂຍນເຂົ້າໄປໃນກອງໄຟ
ໄດ້?ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແອວມາກັບ
ແອມມິວເລັກເວົ້າ;ແຕ່ພວກເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້
ເວົ້າຫຍງັເລີຍ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກໄປແລະໄປຕາມທາງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ,ແລະໄດ້ກັບຄືນມາອີກໃນ
ມື້ຕໍ່ມາ;ແລະຜູ້ຕັດສິນໄດ້ຕົບໜ້າພວກ
ເພິ່ນອີກ.ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ອອກມາຄື
ກັນ,ແລະຕົບໜາ້ພວກເພິ່ນ,ແລະຖາມ
ວາ່:ພວກເຈົ້າຈະຢືນຕັດສິນຜູ້ຄົນພວກນີ້
ແລະກ່າວໂທດກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ
ອີກບໍ?ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າມີອ�ນາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່
ຊອ່ຍຕນົເອງໃຫ້ຫລຸດພົ້ນໄດ້?
21ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງ

ໃນທ�ນອງນີ້,ໂດຍທີ່ກັດແຂ້ວ,ແລະ
ຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະຖາມວ່າ:
ພວກເຮົາຈະເປັນແນວໃດເວລາພວກ
ເຮາົອບັປະໂຫຍດ?
22ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງ

ໃນທ�ນອງນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ເວົ້າກັບພວກເພິ່ນຕ່າງໆນາໆ;ແລະໄດ້
ເຍາະເຍີ້ຍພວກເພິ່ນຢູ່ແນວນັ້ນຕັ້ງຫລາຍ
ມື້,ແລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ເອົາເຂົ້າເອົານ�ໃຫ້
ພວກເພິ່ນກິນເພື່ອພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຫິວ
ເຂົ້າຫວິນ�;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ແກ້ເສື້ອຜ້າ
ຂອງພວກເພິ່ນອອກນ�ອີກເພື່ອພວກ
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ເພິ່ນຈະໄດ້ເປືອຍເປົ່າ;ແລະພວກເພິ່ນ
ຖືກມັດໄວ້ດ້ວຍເຊືອກທີ່ໝັ້ນແລະຖືກ
ຂັງຢູ່ໃນຄຸກ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກພວກເພິ່ນໄດ້ທນົທກຸທໍລະມານ
ຢູ່ຫລາຍມື້ແນວນັ້ນ,(ໃນວັນທີສິບສອງ
ຂອງເດືອນສິບ,ໃນປີທີສິບແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ)ຄືຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສິນດູແລແຜ່ນດິນອ�
ໂມນໄນຮາແລະຜູ້ສອນແລະທະນາຍ
ຄວາມຂອງພວກເຂົາຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າ
ໄປໃນຄຸກຊຶ່ງແອວມາກັບແອມມິວເລັກ
ໄດ້ຖືກມັດໄວ້ດວ້ຍເຊອືກ.
24ແລະຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນໄດ້ມາຢືນຢູ່

ຕໍ່ໜ້າພວກເພິ່ນແລະຕົບໜ້າພວກເພິ່ນ
ອີກ,ແລະເວົ້າກັບພວກເພິ່ນວ່າ:ຖ້າ
ຫາກພວກເຈົ້າມີອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ພວກເຈົ້າກໍຄວນຊ່ອຍຕົນເອງໃຫ້ຫລຸດ
ພົ້ນອອກຈາກເຊືອກມັດເຫລົ່ານີ້ແມ,
ເມື່ອນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະທ�ລາຍຜູ້ຄນົພວກນີ້ຕາມຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຂົາເຈົ້າທັງໝົດໄດ້ເຂົ້າໄປຕົບໜ້າພວກ
ເພິ່ນ,ໂດຍເວົ້າຄວາມດຽວກັນຈົນກະ
ທັ້ງຜູ້ສຸດທ້າຍ;ແລະເມື່ອຜູ້ສຸດທ້າຍໄດ້
ເວົ້າກັບພວກເພິ່ນແລ້ວອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ມາສະຖິດຢູ່ກັບແອວມາກັບ
ແອມມິວເລັກ,ແລະທັງສອງໄດ້ລຸກຢືນ
ຂຶ້ນ.
26ແລະແອວມາໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນ,ກ່າວ

ວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຈະໃຫ້ພວກ
ຂ້ານ້ອຍທົນຕໍ່ຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່

ສາຫັດນີ້ໄປອີກດົນປານໃດ?ໂອ້ພຣະ
ອົງເຈົ້າເອີຍ,ຈົ່ງໂຜດປະທານກ�ລັງໃຫ້
ພວກຂ້ານ້ອຍຕາມສັດທາຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍອັນມີຢູ່ໃນພຣະຄຣິດຈົນເຖິງ
ການປົດປ່ອຍດ້ວຍເທີ້ນ.ແລະພວກ
ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຊືອກທີ່ມັດຢູ່ນັ້ນຂາດ
ອອກ;ແລະເວລາຜູ້ຄົນເຫັນເຊັ່ນນັ້ນ,
ກໍເລີ່ມປົບໜີເພາະຄວາມຢ້ານກົວວ່າ
ຄວາມພິນາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງທີ່ສຸດຈົນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່
ກັບພື້ນດິນ,ແລະອອກໄປບໍ່ຮອດປະຕູ
ນອກຄຸກຊ�;ແລະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ
ຢ່າງໜັກແລະກ�ແພງຄຸກໄດ້ແຍກ
ອອກເປັນສອງ,ເຮັດໃຫ້ມັນພັງລົງຢູ່ກັບ
ພື້ນດິນ;ແລະຫົວໜ້າຕັດສິນ,ພວກ
ທະນາຍຄວາມ,ພວກປະໂລຫິດ,ແລະ
ພວກຄູສອນທີ່ຕົບໜ້າແອວມາກັບແອມ
ມວິເລັກໄດ້ຕາຍໄປເພາະຖືກຫີນທັບ.
28ແລະແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້

ອອກມາຈາກຄຸກ,ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ຮັບບາດເຈັບຫຍັງເລີຍ;ເພາະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານອ�ນາດໃຫ້ແກ່ພວກ
ເພິ່ນ,ຕາມສັດທາຂອງພວກເພິ່ນທີ່ມີຢູ່
ໃນພຣະຄຣິດ.ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຍ່າງ
ອອກຈາກຄຸກຢ່າງສະບາຍ;ແລະເຊືອກ
ມັດໄດ້ຫລຸດອອກຈາກພວກເພິ່ນ;ແລະ
ຄຸກໄດ້ຍຸບລົງກັບພື້ນດນິ,ແລະທກຸຄົນຢູ່
ພາຍໃນກ�ແພງຄຸກໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໝົດ,
ນອກຈາກແອວມາກັບແອມມິວເລັກເທົ່າ
ນັ້ນ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຍ່າງມຸ້ງໜ້າເຂົ້າ
ໄປໃນເມອືງ.

ແອວມາ14:23–28 336
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ແອວມາ14:29–15:5337

29ບັດນີ້ຝູງຊົນໂດຍທີ່ໄດ້ຍິນສຽງກຶກ
ກ້ອງອັນໃຫຍ່ຫລວງກໍຟ້າວແລ່ນມາເຕົ້າ
ໂຮມກັນເພື່ອຢາກຮູ້ຈັກສາເຫດຂອງ
ມັນ;ແລະເວລາພວກເຂົາເຫັນແອວ
ມາກັບແອມມິວເລັກຍ່າງອອກຈາກຄຸກ
ແລະກ�ແພງຄຸກພັງລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,
ພວກເຂົາກໍຖືກຄອບງ�ດ້ວຍຄວາມຢ້ານ
ກົວຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແລະປົບໜີໄປ
ຕໍ່ໜ້າແອວມາກັບແອມມິວເລັກຄືກັນ
ກັບແກະແລ່ນໜີຈາກສິງສອງໂຕ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຕໍ່ໜາ້ຂອງແອວມາກັບ
ແອມມວິເລັກແນວນັ້ນ.

ບົດທີ15

ແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄປຫາເມືອງ
ໄຊດ�ແລະໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກ
ຂຶ້ນ—ແອວມາໄດ້ປິ່ນປົວຊີເອສຣອມຜູ້
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາຈັກ—ຫລາຍ
ຄົນໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ,ແລະສາດສະ
ໜາຈັກກໍຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ—ແອວ
ມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້ກັບໄປຫາເຊລາ
ເຮມັລາ.ປະມານ81ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້ຮັບພຣະ
ບັນຊາໃຫ້ອອກຈາກເມືອງນັ້ນແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປແລະມາແວ່
ແຜ່ນດິນໄຊດ�;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບ່ອນນັ້ນ
ພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາ,ຊຶ່ງພວກ
ເຂົາຖືກຂັບໄລ່ໜີແລະຖືກແກວ່ງກ້ອນ
ຫີນໃສ່,ເພາະພວກເຂົາເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າ
ຂອງແອວມາ.

2ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກເຂົາ
ຟັງເຖິງເລື່ອງທັງໝົດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບ
ເມຍແລະລູກຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ເລື່ອງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຕົວພວກເພິ່ນ
ເອງນ�ອີກແລະເຖິງອ�ນາດແຫ່ງການ
ປົດປ່ອຍຂອງພວກເພິ່ນ.
3ແລະຊີເອສຣອມໄດ້ນອນໄຂ້ຢູ່ທີ່ໄຊ

ດ�ດ້ວຍໄຂ້ຄີງຮ້ອນ,ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນເພາະ
ຄວາມຍາກລ�ບາກທີ່ສຸດໃນຈິດໃຈຂອງ
ລາວເນື່ອງຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ລາວເອງ,ເພາະລາວຄິດວາ່ແອວມາກັບ
ແອມມິວເລັກໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ;ແລະຄິດ
ວ່າພວກເພິ່ນຖືກຂ້າຕາຍເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວ.ແລະບາບອັນໃຫຍ່
ຫລວງນີ້ກັບບາບອື່ນໆຫລາຍຢ່າງຂອງ
ລາວໄດ້ທໍລະມານຈິດໃຈຂອງລາວຈົນ
ກາຍເປັນຄວາມເຈັບປວດຢ່າງໜັກທີ່
ປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຮ້ອນຮົນ
ດ້ວຍຄວາມຮອ້ນທີ່ລຸກເປັນໄຟ.
4ບັດນີ້,ເວລາລາວໄດ້ຍິນວ່າແອວ

ມາກັບແອມມິວເລັກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໄຊ
ດ�,ໃຈຂອງລາວເລີ່ມມີກ�ລັງຂຶ້ນ;ແລະ
ລາວໄດ້ສົ່ງຂ່າວໄປຫາພວກເພິ່ນໂດຍປາ
ຖະໜາໃຫ້ພວກເພິ່ນມາຫາລາວ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເພິ່ນໄດ້ໄປທັນທີໂດຍເຊື່ອໃນຂ່າວ
ທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້
ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຫາຊີເອສຣອມ;ແລະ
ໄດ້ພົບລາວກ�ລັງນອນຢູ່ເທິງຕຽງ,ເຈັບ
ປ່ວຍຢູ່,ລາວໄດ້ລົດກ�ລັງດ້ວຍໄຂ້ຄີງ
ຮ້ອນ;ແລະຈິດໃຈຂອງລາວເຈັບປວດ
ທີ່ສຸດຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຕົນເອງ;
ແລະເມື່ອລາວເຫັນພວກເພິ່ນລາວໄດ້
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ເດ່ມືຂອງລາວອອກມາແລະວິງວອນ
ພວກເພິ່ນໃຫ້ປິ່ນປົວລາວ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາໄດ້ຈັບມືລາວ,ແລະຖາມວ່າ:
ເຈົ້າເຊື່ອໃນອ�ນາດຂອງພຣະຄຣິດອັນ
ຈະນ�ໄປສູ່ຄວາມລອດບໍ່?
7ແລະລາວຕອບແລະເວົ້າວ່າ:ແທ້

ຈິງແລ້ວ,ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າທັງ
ໝດົທີ່ທ່ານໄດ້ສດິສອນ.
8ແລະແອວມາເວົ້າວ່າ:ຖ້າຫາກເຈົ້າ

ເຊື່ອໃນການໄຖ່ຂອງພຣະຄຣິດເຈົ້າກໍ
ຈະຫາຍດີໄດ.້
9ແລະລາວເວົ້າວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ,

ຂ້ານອ້ຍເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງພວກທາ່ນ.
10ແລະຈາກນັ້ນແອວມາຈຶ່ງຮ້ອງທູນ

ຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ກ່າວວ່າ:ໂອ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍ,ຈົ່ງມີເມດຕາຕໍ່ຄົນຜູ້ນີ້ດ້ວຍ
ເຖີດ,ແລະຈົ່ງປິ່ນປົວລາວຕາມສັດທາ
ຂອງລາວທີ່ມີຕໍ່ພຣະຄຣດິ.
11ແລະເມື່ອແອວມາເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້

ແລ້ວ,ຊີເອສຣອມກໍຜູດລຸກຂຶ້ນ,ແລະ
ເລີ່ມຍ່າງໄປ;ແລະເລື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນ
ທີ່ແປກປະລາດໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແກ່
ຜູ້ຄົນທັງປວງ;ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜນ່ດິນ
ໄຊດ�.
12ແລະແອວມາໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາ

ແກ່ຊີເອສຣອມໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແລະນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປລາວໄດ້ເລີ່ມ
ສິດສອນຜູ້ຄົນ.
13ແລະແອວມາໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະ

ໜາຈັກຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນໄຊດ�,ແລະໄດ້

ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຄູສອນໄວ້ໃນ
ແຜ່ນດິນ,ເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມາຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີ່ປາຖະໜາຈະຮັບບັບຕິສະມາໄວ້
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືໄດ້

ມີຫລາຍຄົນ;ເພາະພວກເຂົາໄດ້ມາຈາກ
ທຸກພາກສ່ວນຂອງເມືອງໄຊດ�,ແລະ
ໄດ້ຮບັບບັຕິສະມາ.
15ແຕ່ສ�ລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ�ໂມນ

ໄນຮານັ້ນ,ພວກເຂົາຍັງເປັນຜູ້ຄົນທີ່ມີໃຈ
ແຂງກະດ້າງແລະແຂງຄໍຢູ່;ແລະພວກ
ເຂາົບໍ່ໄດ້ກັບໃຈເລີຍຈາກບາບຂອງພວກ
ເຂາົ,ອ້າງວາ່ອ�ນາດທງັໝດົຂອງແອວມາ
ກັບແອມມວິເລັກມາຈາກມານ;ເພາະວາ່
ພວກມີວິຊາຊີບດຽວກັນກັບນີຮໍບໍ່ເຊື່ອຖື
ໃນການກບັໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສ່ວນແອວມາກັບແອມມວິເລັກນັ້ນ,ໂດຍ
ທີ່ແອມມິວເລັກໄດ້ປະຖິ້ມຄ�ຂອງລາວ,
ແລະເງິນ,ແລະສິ່ງທີ່ມີຄ່າທັງໝົດຂອງ
ລາວຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາເພື່ອ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ລາວ
ຖືກປະຕິເສດໂດຍຜູ້ ທີ່ ເປັນໝູ່ ເພື່ອນ
ແລະໂດຍບິດາຂອງລາວແລະໂດຍ
ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງລາວ;
17ດັ່ງນັ້ນ,ຫລງັຈາກແອວມາໄດ້ຈດັຕັ້ງ

ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນທີ່ໄຊດ�ແລ້ວ,ໂດຍ
ທີ່ເຫັນການຍົກເລີກອນັໃຫຍ່ຫລວງ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຫັນຜູ້ຄົນຍົກເລີກຄວາມທະ
ນົງໃຈ,ແລະເລີ່ມຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເລີ່ມມາຊຸມນຸມກັນ
ຢູ່ບ່ອນຫລົບໄພຂອງພວກເຂົາເພື່ອ
ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຕໍ່ໜ້າແທ່ນບູ

ແອວມາ15:6–17 338
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ແອວມາ15:18–16:5339

ຊາ,ເບິ່ງແລະອະທຖິານຢ່າງສະໝ�ສະ
ເໝີ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ລອດພົ້ນຈາກ
ຊາຕານ,ແລະຈາກຄວາມຕາຍ,ແລະ
ຈາກຄວາມພນິາດ—
18ບັດນີ້ຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ

ໄວ້ , ໂດຍທີ່ແອວມາເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ທັງໝົດແລ້ວ,ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງພາແອມ
ມິວ ເ ລັກຂ້າມມາຫາແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາ,ແລະພາລາວໄປເຮືອນຂອງ
ຕົນ,ແລະໄດ້ປະຕິບັດກັບລາວໃນຄວາມ
ຍາກລ�ບາກຂອງລາວ,ແລະເຮັດໃຫ້
ລາວເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
19ແລະປີທີສິບຂອງການປົກຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ16

ຊາວເລມັນທ�ລາຍຜູ້ຄົນອ�ໂມນໄນ
ຮາ—ໂຊລ�ນ�ພາຊາວນີໄຟເພື່ອເອົາ
ຊະນະຊາວເລມັນ—ແອວມາກັບແອມ
ມິວເລັກແລະຜູ້ອື່ນໆສິດສອນພຣະ
ຄ�—ພວກເພິ່ນສອນວ່າຫລັງຈາກການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດແລ້ວພຣະ
ອົງຈະມາປະກົດຕໍ່ຊາວນີໄຟ.ປະມານ
81–77ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນໃນປີທີ
ສິບເອັດແຫງ່ການປກົຄອງຂອງຜູ້ຕດັສນິ
ດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໃນວັນທີຫ້າຂອງ
ເດືອນສອງ,ມັນມີສັນຕິສຸກທີ່ສຸດຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາ,ບໍ່ມີສົງຄາມແລະ
ການຂັດແຍ້ງກັນຕັ້ງຫລາຍປີຈົນເຖິງວັນ
ທີຫາ້ຂອງເດືອນສອງ,ໃນປີທີສິບເອັດຈຶ່ງ

ມີສຽງຮ້ອງປ່າວເລື່ອງສົງຄາມທີ່ໄດ້ຍິນ
ໄປທົ່ວແຜ່ນດິນ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງຊາວເລ

ມນັໄດຍົ້ກເຂົ້າມາທາງດ້ານຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງ
ກັນດານໃນຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນ,
ຈົນກະທັ້ງເຂົ້າໄປໃນເມືອງອ�ໂມນໄນ
ຮາ,ແລະເລີ່ມຂ້າຜູ້ຄົນແລະທ�ລາຍ
ຕົວເມອືງ.
3ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ

ຂຶ້ນ,ກ່ອນທີ່ຊາວນີໄຟຈະລວມກ�ລັງ
ທະຫານໃຫ້ພຽງພໍທີ່ຈະຂບັໄລພ່ວກສດັຕູ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ,ພວກສັດຕູກໍໄດ້
ທ�ລາຍຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ
ກ່ອນແລ້ວ,ແລະໄດ້ທ�ລາຍບາງຄົນທີ່ຢູ່
ຮອບຊາຍແດນໂນອານ�ອີກ,ແລະໄດ້
ຈັບຄົນອື່ນໆໄປເປັນຊະເລີຍເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານ.
4ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ນີໄຟປາຖະໜາຈະໄດ້ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໄປ
ເປັນຊະເລີຍໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ຂອງພວກເຂົາກບັຄືນມາ.
5ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວ

ໜ້ານາຍທະຫານເບິ່ງແຍງກອງທັບຊາວ
ນີໄຟ,(ແລະຊື່ລາວວ່າໂຊລ�,ແລະ
ລາວມີລູກຊາຍສອງຄົນ,ລີໄຮແລະເອ
ຮາ)—ບັດນີ້ໂຊລ�ກັບລູກຊາຍທັງສອງ
ຂອງລາວຮູ້ຈັກວ່າແອວມາເປັນມະຫາ
ປະໂລຫິດເບິ່ງແຍງສາດສະໜາຈັກ,
ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ຍິນວ່າເພິ່ນມີວິນຍານ
ແຫ່ງການທ�ນາຍຢູ່ ນ�,ດັ່ງນັ້ນເຂົາ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໄປຫາເພິ່ນໂດຍປາຖະໜາຈະ
ໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະພໍພຣະໄທ
ຫລືບໍ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
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ແລ້ງກັນດານເພື່ອຊອກຫາພີ່ນ້ອງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ຖືກຊາວເລມັນຈັບໄປເປັນ
ຊະເລີຍນັ້ນ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້.ແລະແອວມາກັບຄືນມາ
ແລະເວົ້າກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວ
ເລມັນຈະຂ້າມແນ່ນ�ຊີໂດນທາງດ້ານໃຕ້
ຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ຖັດຂຶ້ນໄປ
ທາງຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນແມນທາຍ.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບ່ອນນັ້ນພວກເຈົ້າຈະເຫນັ
ພວກເຂົາທາງຕາເວນັອອກຂອງແມນ່�ຊີ
ໂດນ,ແລະບ່ອນນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ປົດປ່ອຍພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າຊຶ່ງຖືກ
ຊາວເລມັນຈັບໄປເປັນຊະເລຍີ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຊ

ລ�ກັບລູກຊາຍຂອງລາວໄດ້ຂ້າມແມ່ນ�
ຊີໂດນໄປພອ້ມກັບກອງທບັທະຫານຂອງ
ລາວ,ແລະເດີນທບັກາຍຊາຍແດນແມນ
ທາຍໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງ
ດ້ານໃຕ້ຊຶ່ງຢູ່ທາງທາງຕາເວນັອອກຂອງ
ແມ່ນ�ຊີໂດນ.
8ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີກອງ

ທັບຊາວເລມັນ,ແລະຊາວເລມັນໄດ້ກະ
ຈັດກະຈາຍໄປແລະຖືກຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເອົາພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ທີ່ຖືກຊາວເລມັນຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ
ນັ້ນຄືນມາ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຫາຍສາບສູນ
ໄປເລີຍສ�ລັບຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະ
ເລີຍນັ້ນ.ແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາກໍ
ໄດ້ພາພວກເຂົາກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາຕາມເດີມ.

9ແລະປີທີສິບເອັດຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້,ໂດຍທີ່ຊາວເລມັນຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນ,ແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງອ�ໂມນໄນຮາຖືກທ�ລາຍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຊາວອ�ໂມນໄນຮາທຸກຄົນທີ່ມີ
ຊີວິດຢູ່ຖືກທ�ລາຍໝົດ,ພ້ອມທັງເມືອງ
ໃຫຍ່ຂອງພວກເຂາົນ�ອີກ,ຊຶ່ງພວກເຂາົ
ໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າຈະທ�ລາຍບໍ່ໄດ້,
ເພາະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງມນັ.
10ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນມື້ດຽວເທົ່ານັ້ນກໍ

ເຫລືອພຽງແຕ່ຄວາມຫວ່າງເປົ່າ;ແລະ
ຊາກສົບຖກືໝາແລະສດັປ່າໃນຖິ່ນແຫງ້
ແລ້ງກັນດານສີກກິນ.
11ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຕໍ່ມາຫລາຍມື້

ຊາກສົບຂອງພວກເຂົາຍັງກອງກັນຢູ່ໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກນັ້ນ,ແລະຖືກປົກຄຸມ
ໄປດ້ວຍສິ່ງຂອງບາງໆແລະກິ່ນຂອງ
ມັນຮຸນແຮງທີ່ສຸດຈົນວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າໄປເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນອ�ໂມນ
ໄນຮາເປັນເວລາຫລາຍປີ.ມັນຈຶ່ງມີຊື່ວ່າ
ແຜນ່ດນິຮາ້ງຂອງຊາວນີຮ;ໍເພາະວາ່ຄົນ
ພວກນັ້ນມີອາຊີບດຽວກັນກັບນີຮໍຜູ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍແລະແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ຮາ້ງເປົ່າ.
12ແລະຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ມາກໍ່ສົງຄາມ

ກັບຊາວນີໄຟອີກຈົນເຖິງປີທີສິບສີ່ແຫ່ງ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ.ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟມີສັນຕິ
ສຸກຕິດຕໍ່ກນັທົ່ວແຜນ່ດິນເປັນເວລາສາມ
ປີດັ່ງນີ້.
13ແລະແອວມາກັບແອມມິວເລັກໄດ້

ອອກໄປສອນເລື່ອງການກັບໃຈໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຄົນໃນພຣະວິຫານ,ແລະໃນບ່ອນລີ້
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ແອວມາ16:14–21341

ໄພ,ແລະໃນທ�ມະສາລາຂອງພວກ
ເຂົານ�ອີກ,ຊຶ່ງຖືກສ້າງໄວ້ຕາມແບບ
ຂອງຊາວຢວິ.
14ແລະຄົນຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຍອມ

ຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພວກເພິ່ນ,ພວກເພິ່ນກໍ
ໄດ້ໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພວກ
ເຂາົຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ເຫັນແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ.
15ແລະແອວມາກັບແອມມິວເລັກ

ແລະຄົນອີກຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກ
ເພື່ອເຮັດວຽກງານໄດ້ອອກໄປດັ່ງນັ້ນ
ເພື່ອສດິສອນພຣະຄ�ທົ່ວແຜນ່ດນິ.ແລະ
ການສ້າງຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຈຶ່ງກວ້າງ
ຂວາງທົ່ວແຜ່ນດິນທຸກພາກໂດຍຮອບ,
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝດົຂອງຊາວນີໄຟ.
16ແລະບໍ່ມີ ຄວາມບໍ່ສະເໝີ ພາບ

ໃນບັນດາພວກເຂົາ;ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ
ລົງມາທົ່ວແຜ່ນດິນເພື່ອຕຽມຈິດໃຈຂອງ
ລູກຫລານມະນຸດ,ຫລືເພື່ອຕຽມໃຈ
ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັບພຣະຄ�ຊຶ່ງຈະ
ສິດສອນໃນບັນດາພວກເຂົາໃນເວລາ
ແຫງ່ການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ—
17ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ດື້ດ້ານຕໍ່

ພຣະຄ�,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຄນົ
ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະໄປຫາຄວາມພິນາດ,
ແຕ່ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພຣະຄ�
ດວ້ຍຄວາມປິຕິຍິນດີ,ແລະຄືກັນກັບກິ່ງ
ງ່າທີ່ຖືກຕໍ່ເຂົ້າກັບແນວອະງຸ່ນແທ້ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂາົ.
18ບັດນີ້ພວກປະໂລຫິດເຫລົ່ານັ້ນ

ຊຶ່ ງ ໄດ້ ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ ຄົນໄດ້
ສິດສອນໂທດຂອງການເວົ້າຕົວະ,ແລະ
ການຫລອກລວງ,ແລະການອິດສາ
ບັງບຽດ,ແລະການຜິດຖຽງກັນ,ແລະ
ການມີ ເຈດຕະນາຮ້າຍ,ແລະການ
ໝິ່ນປະໝາດ,ແລະການຂີ້ລັກມັກສົກ,
ການໂຈນລະກ�,ການປຸ້ນຈີ້,ການຄາດ
ຕະກ�,ການຫລິ້ນຊູ,້ແລະຕນັຫາລາມົກ
ທຸກຢ່າງ,ໂດຍຮ້ອງບອກວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ບໍ່ຄວນມີເລີຍ—
19ໂດຍສິດສອນເຖິງສິ່ງຈະຕ້ອງມາເຖິງ

ໃນບໍ່ຊ້ານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍສິດສອນ
ເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ການຮັບທຸກເວດທະນາແລະ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ການຟື້ນຄືນຊວີດິຂອງຄົນຕາຍ.
20ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ ສອບຖາມ

ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະສະເດັດມາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຖືກສອນວ່າພຣະອົງຈະປະກົດຕໍ່ພວກ
ເຂົາຫລັງຈາກການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ພຣະອົງ;ແລະສິ່ງນີ້ຜູ້ຄົນກໍໄດ້ຍິນດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ນຊມົແລະດີໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ.
21ແລະບັດນີ້ຫລັງຈາກໄດ້ຈັດຕັ້ງ

ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດິນແລ້ວ—
ໂດຍມີໄຊຊະນະເໜືອມານ,ແລະພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກສອນໃນຄວາມ
ບໍລິສຸດທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຖອກເທພຣະພອນຂອງພຣະອົງ
ລົງມາເທິງຜູ້ຄົນ—ປີທີສິບສີ່ແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
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ເລື່ອງລາວຂອງພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊ
ຢາ,ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບສິດທິຂອງ
ຕົນເພື່ອປົກຄອງລາຊາອານາຈັກເພາະ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຂຶ້ນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນຂອງນີໄຟເພື່ອສິດສອນຊາວ
ເລມັນ;ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການ
ປົດປ່ອຍຂອງພວກເຂົາ—ຕາມບັນທຶກ
ຂອງແອວມາ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ17ຈນົເຖິງບົດທີ27.

ບົດທີ17

ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາມິວິນຍານ
ແຫ່ງ ການທ�ນາຍແລະການເ ປີດ
ເຜີຍ—ພວກເຂົາໄດ້ແຍກກັນໄປຫລາຍ
ເສັ້ນທາງເພື່ອປະກາດພຣະຄ�ແກ່ຊາວ
ເລມັນ—ອ�ໂມນໄປຫາແຜ່ນດິນອິດ
ຊະມາເອນແລະກາຍເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງ
ກະສັດ ລາໂມໄນ—ອ�ໂມນປົກ ປັກ
ຮັກສາຝູງແກະຂອງກະສັດແລະໄດ້
ເຂັ່ນຂ້າສັດຕູຂອງລາວທີ່ນ�ຊີບັດ.ຂໍ້ທີ
1–3,ປະມານ77ປີກ່ອນຄ.ສ.;ຂໍ້ທີ4,
ປະມານ91–77ປີກ່ອນຄ.ສ.;ແລະຂໍ້ທີ
5–39,ປະມານ91ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄື
ໃນຂະນະທີ່ ແອວມາກ�ລັງເດີນທາງ
ອອກຈາກແຜນ່ດິນກີເດໂອນໄປທາງໃຕ,້
ໄປຫາແຜ່ນດິນແມນທາຍຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພິ່ນມີຄວາມແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍ,
ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ພົບເຫັນພວກລູກຊາຍ
ຂອງໂມໄຊຢາທີ່ກ�ລັງເດີນທາງມຸ້ງໜ້າ
ໄປຫາແຜນ່ດິນເຊລາເຮມັລາ.

2ບັດນີ້ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ
ນີ້ໄດ້ຢູ່ກັບແອວມາໃນເວລາທີ່ທູດມາ
ປະກົດຕໍ່ເພິ່ນເທື່ອທ�ອິດ;ດັ່ງນັ້ນແອວ
ມາຈຶ່ງມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ພົບ
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ;ແລະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້
ເພິ່ນມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດແມ່ນເຂົາເຈົ້າຍັງ
ເປັນອ້າຍນ້ອງໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ເພິ່ນຢູ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້
ໝັ້ນຄົງໃນຄວາມຮູ້ ເລື່ອງຄວາມຈິງ;
ເພາະເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຢ່າງເລິກຊຶ້ງແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ
ພຣະຄ�ພີ ຢ່າງພາກພຽນ,ເພື່ອເຂົາ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮູຈ້ກັພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.
3ແຕ່ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;ເຂົາເຈົ້າຍອມຕົນໃນ

ການອະທຖິານ,ແລະການຖືສິນອົດເຂົ້າ
ຫລາຍທີ່ສຸດ;ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີວິນ
ຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ,ແລະວິນຍານ
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍຢູ່ນ�,ແລະເວລາ
ເຂົາເຈົ້າສິດສອນ,ເຂົາເຈົ້າກໍສິດສອນ
ດ້ວຍອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
4ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ສິດສອນພຣະຄ�

ຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນເວລາສິບສີ່ປີຢູ່ໃນ
ບັນດາຊາວເລມນັ,ໄດ້ຮບັຄວາມສ�ເລັດ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການນ�ພາຫລາຍ
ຄົນມາສູ່ຄວາມຮູເ້ລື່ອງຄວາມຈິງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງການເວົ້າຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ນ�ເອົາຫລາຍຄົນມາຢູ່
ຕໍ່ໜ້າແທ່ນບູຊາຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອ
ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະອົງແລະ
ສາລະພາບບາບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະ
ອົງ.
5ບັດນີ້ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ
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ແອວມາ17:6–13343

ໃນການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ,ເພາະ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມທຸກທໍລະມານ;ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ທົນມາຫລາຍ,ທັງທາງຮ່າງກາຍ
ແລະທາງຈິດໃຈ,ເປັນຕົ້ນວ່າຄວາມ
ອຶດຫິວ,ຄວາມອິດເມື່ອຍ,ແລະເຮັດ
ວຽກໜກັທາງວິນຍານນ�ອກີ.
6ບັດນີ້ນີ້ຄືການເດນີທາງຂອງເຂາົເຈົ້າ:

ໂດຍທີ່ໄດ້ອ�ລາຈາກໂມໄຊຢາບິດາຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄປໃນປີທ�ອິດຂອງຜູ້ຕັດສິນ;
ໂດຍບໍ່ຍອມຮັບລາຊາອານາຈັກຊຶ່ງບິດາ
ຂອງຕົນປາຖະໜາຈະມອບໃຫ້,ແລະນີ້
ກໍເປນັເຈດຕະນາຂອງຜູ້ຄົນນ�ອີກ;
7ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກ

ຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາໄປ,ແລະ
ໄດ້ເອົາດາບຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄັນ
ທະນູຂອງເຂົາເຈົ້າ,ແລະລູກທະນູຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ແລະກະຖຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ;
ແລະສິ່ງນີ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄປເພື່ອຈະໄດ້ຫາ
ອາຫານມາລ້ຽງຕົນເອງໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່
ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
8ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ

ແລ້ງກັນດານພ້ອມດ້ວຍຄົນຈ�ນວນ
ໜຶ່ງຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້,ຂຶ້ນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ,ເພື່ອສິດສອນພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຊາວເລມັນ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືເຂົາ

ເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານຫລາຍມື້,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖື
ສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າປະທານສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄປນ�ແລະ
ສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາເຈົ້າ,ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະ
ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະ

ເຈົ້າ,ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້,ເພື່ອຈະໄດ້
ນ�ພາຊາວເລມັນຜູ້ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາ
ເຈົ້າມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ,ໃຫ້ມາ
ຮູ້ເລື່ອງຄວາມຕ້ອຍຕ�ຂອງຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງບນັພະບຸລຸດຂອງເຂາົເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່
ຖືກຕ້ອງ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ເຂົາເຈົ້າດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບເຂົາເຈົ້າດັ່ງນີ້:
ຈົ່ງສະບາຍໃຈເຖີດ.ແລະເຂົາເຈົ້າກໍ
ສະບາຍໃຈ.
11ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ເຂົາເຈົ້າອີກວ່າ:ຈົ່ງອອກໄປໃນບັນດາ
ຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຈົ້າ,ແລະ
ເວົ້າເຖິງພຣະຄ�ຂອງເຮົາ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ພວກເຈົ້າຈົ່ງອົດທົນໃນຄວາມ
ອົດກັ້ນອັນດົນນານແລະຄວາມທຸກ
ທໍລະມານເພື່ອພວກເຈົ້າຈະໄດ້ສະແດງ
ຕົວຢ່າງອັນດີໃນເຮົາອອກມາໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນເຫັນ,ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຈົ້າເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງ
ເຮົາເພື່ອຈິດວິນຍານຫລາຍດວງຈະໄດ້
ຮບັຄວາມລອດ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃຈ

ຂອງພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ,ແລະ
ຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບເຂົາເຈົ້າເກີດຄວາມກ້າຫານ
ຂຶ້ນເພື່ອຈະອອກໄປຫາຊາວເລມັນເພື່ອ
ປະກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ພວກ
ເຂາົ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄປຮອດຊາຍແດນຂອງ
ແຜ່ນດິນຂອງຊາວເລມັນນັ້ນ,ເຂົາເຈົ້າກໍ
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ໄດ້ແຍກຍາ້ຍກນັໄປ,ໂດຍໄວ້ວາງໃຈໃນ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າວາ່ເຂາົເຈົ້າຈະໄດ້ພບົກັນ
ອີກຫລັງຈາກການເກບັກ່ຽວຂອງເຂົາເຈົ້າ
ສິ້ນສຸດລົງ;ເພາະວາ່ເຂາົເຈົ້າຄດິວາ່ວຽກ
ງານທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດເປັນວຽກງານອັນ
ສ�ຄັນ.
14ແລະມັນຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ,ເພາະວ່າ

ເຂົາເຈົ້າຍອມຮບັວຽກງານທີ່ຈະສດິສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄົນປ່າແລະ
ແຂງກະດ້າງແລະປ່າເຖື່ອນ;ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຄົນທີ່ເບີກບານໃນການຄາດຕະກ�,
ໂຈນລະກ�,ແລະປຸ້ນຈີ້ຊາວນີໄຟ;ແລະ
ໃຈຂອງພວກເຂົາໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງ
ມຄີາ່,ຫລືຢູ່ກັບຄ�ແລະເງນິ,ແລະຫີນ
ທີ່ມີຄ່າ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍງັ
ພະຍາຍາມຫາສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ມາດ້ວຍ
ການຄາດຕະກ�ແລະການປຸ້ນຈີ້,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອມັນ
ດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ.
15ພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນຄນົຂີ້ຄ້ານມກັງາ່ຍ

ແບບນີ້ , ຜູ້ ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້
ກາບໄຫວ້ຮູບບູຊາ,ແລະຄວາມສາບ
ແຊ່ງຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕົກຢູ່ກັບພວກ
ເຂົາເພາະວ່າຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ບັນພະບລຸຸດຂອງພວກເຂົາທງັໆທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຍື່ນຄ�ສັນຍາມາໃຫ້ພວກເຂົາ
ແລ້ວໃນເງື່ອນໄຂຂອງການກບັໃຈ.
16ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພວກ

ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາຍອມຮບັວຽກງານ
ອັນນີ້,ເພື່ອວ່າບາງທີເຂົາເຈົ້າອາດຈະ
ໄດ້ນ�ພາພວກເຂົາມາສູ່ການກັບໃຈໄດ້;
ເພື່ອເຂາົເຈົ້າອາດຈະນ�ພາພວກເຂົາມາ
ຮູຈັ້ກເຖິງແຜນແຫງ່ການໄຖ່.

17ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ແຍກຍ້າຍ
ກັນໄປ,ແລະອອກໄປໃນບັນດາຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນໂດຍລ�ພງັຕາມພຣະຄ�ແລະ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຖືກມອບໃຫ້
ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.
18ແຕ່ອ�ໂມນໂດຍທີ່ ເປັນຫົວໜ້າ

ຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຫລືຕາມຈິງແລ້ວລາວ
ໄດ້ ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ ເຂົາ
ເຈົ້າ,ແລະລາວກໍໄດ້ອ�ລາຈາກເຂົາເຈົ້າ
ໄປຫລັງຈາກໃຫ້ພອນຕາມໜ້າທີ່ຂອງ
ໃຜລາວ,ໂດຍໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ແກ່ເຂົາເຈົ້າ,ຫລືປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ລາວຈະຈາກໄປ;
ແລະເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປບ່ອນຕ່າງໆ
ທົ່ວແຜ່ນດິນຕາມນັ້ນ.
19ແລະອ�ໂມນໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນ

ອິດຊະມາເອນ,ຊຶ່ງເອີ້ນຕາມຊື່ພວກລູກ
ຊາຍຂອງອດິຊະມາເອນ,ຜູ້ກັບກາຍເປນັ
ຊາວເລມັນ.
20ແລະເວລາທີ່ອ�ໂມນເຂົ້າໄປໃນ

ແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ,ຊາວເລມັນກໍ
ຈັບລາວ,ແລະມັດລາວໄວ້ເພາະວ່າມັນ
ເປັນທ�ນຽມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະມັດຊາວ
ນີໄຟທຸກຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຕົນ,
ແລະເອົາລາວໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດ;ແລະ
ສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມພໍໃຈຂອງກະສັດທີ່
ຈະຂ້າຫລືເອົາໄວ້ເປັນຊະເລີຍ,ຫລື
ເອົາເຂົ້າຄຸກ,ຫລືເນລະເທດອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນຕາມຄວາມປະສົງແລະຄວາມ
ພໍໃຈຂອງເພິ່ນ.
21ແລະອ�ໂມນໄດ້ຖືກນ�ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າ

ກະສັດຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ
ດັ່ງນີ້;ແລະຊື່ຂອງເພິ່ນຄືລາໂມໄນ;
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ແອວມາ17:22–29345

ແລະເພິ່ນເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງອິດ
ຊະມາເອນ.
22ແລະກະສັດໄດ້ສອບຖາມອ�ໂມນ

ວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດນິ
ຊາວເລມັນຫລືວ່າໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ.
23ແລະອ�ໂມນເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ແທ້

ຈິງແລ້ວ,ຂ້ານ້ອຍປາຖະໜາຈະຢູ່ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະອາດຈະຢູ່ ຈົນຮອດມື້
ຂ້ານ້ອຍຕາຍ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດລາໂມໄນມີຄວາມພໍໃຈກັບອ�
ໂມນ,ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແກ້ເຊືອກຂອງ
ລາວອອກ;ແລະເພິ່ນຢາກໃຫ້ອ�ໂມນ
ຮັບເອົາລູກສາວຄົນໜຶ່ງຂອງເພິ່ນໄວ້
ເປນັພນັລະຍາ.
25ແຕ່ອ�ໂມນເວົ້າຕໍ່ກະສັດວ່າ:ບໍ່ໄດ້

ດອກ,ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຈະເປັນຂ້າໃຊ້ທ່ານ.
ດັ່ງນັ້ນອ�ໂມນຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຂ້າໃຊ້
ຂອງກະສັດລາໂມໄນ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຢູ່
ກັບບັນດາຂ້າໃຊ້ຄົນອື່ນໆເພື່ອດູແລຝູງ
ສັດລ້ຽງຂອງລາໂມໄນຕາມທ�ນຽມຂອງ
ຊາວເລມັນ.
26ແລະຫລັງຈາກລາວໄດ້ຮັບໃຊ້

ກະສັດຢູ່ສາມມື້ແລ້ວ,ໃນຂະນະທີ່ລາວ
ກ�ລັງຢູ່ກັບຂ້າໃຊ້ທີ່ເປັນຊາວເລມັນຜູ້
ກ�ລັງພາຝູງສັດລ້ຽງລົງໄປກິນນ�,ຊຶ່ງ
ເອີ້ນວາ່ນ�ຊີບດັ,ແລະເປັນບ່ອນທີ່ຊາວ
ເລມັນທັງໝົດຕ້ອນເອົາຝູງສັດລ້ຽງຂອງ
ພວກເຂົາໄປບ່ອນນັ້ນ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້
ກນິນ�—

27ດັ່ງນັ້ນ,ໃນຂະນະທີ່ອ�ໂມນແລະ
ຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດກ�ລັງຕ້ອນເອົາຝູງ
ສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາໄປບ່ອນມີນ�ນັ້ນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນຈ�ນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້
ເອົາຝູງສັດລ້ຽງຂອງຕົນໄປກິນນ�ແລ້ວ,
ໄດ້ຢືນຢູ່ແລະເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງ
ອ�ໂມນແລະຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດແຕກ
ກະຈາຍໄປ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້
ມັນແຕກກະຈາຍໄປຫລາຍແທ້ໆເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ມນັໄດ້ແຕກໄປຫລາຍທິດທາງ.
28 ບັດ ນີ້ພວກຂ້າ ໃຊ້ ຂອງກະສັດ

ເລີ່ມຈົ່ມໂດຍກ່າວວ່າ:ບັດນີ້ກະສັດຈະ
ຂ້າພວກເຮົາຖິ້ມແລ້ວ,ຄືກັນກັບເພິ່ນ
ໄດ້ ກະທ�ກັບ ພີ່ ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ເພາະວ່າຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາໄດ້
ກະຈັດກະຈາຍໄປດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຄົນພວກນັ້ນ.ແລະພວກເຂົາກໍ
ເລີ່ມຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໜັກ,ໂດຍກ່າວວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຮົາໄດ້
ກະຈດັກະຈາຍໄປໝດົແລ້ວ.
29ບັດນີ້ພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້ເພາະຢ້ານ

ວ່າຈະຖືກຂ້າຖິ້ມ.ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນ
ເຫັນດັ່ງນັ້ນໃຈຂອງລາວກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມສຸກ;ເພາະລາວກ່າວຢູ່ ໃນໃຈ
ວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ສະແດງອ�ນາດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແກ່ໝູ່ເພື່ອນຂ້າໃຊ້ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ, ຫລືໃຊ້ ອ�ນາດທີ່ ຢູ່ ກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ໃນການນ�ເອົາຝູງສັດລ້ຽງ
ເຫລົ່ານັ້ນຄືນມາໃຫ້ກະສັດ,ເພື່ອຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ເອົາຊະນະໃຈຂອງໝູ່ເພື່ອນ
ຂ້າໃຊ້ເຫລົ່ານີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ນ�ພວກເຂົາໄປໃຫ້
ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
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30ແລະບັດນີ້,ນີ້ຄືຄວາມຄິດຂອງ
ອ�ໂມນ,ເວລາລາວໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ລາວຖື
ວ່າເປັນພີ່ນ້ອງຂອງລາວ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໝັ້ນໃຈໃນຄ�
ເວົ້າຂອງລາວ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ພີ່ນ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,ຈົ່ງສະບາຍໃຈ
ເຖີດ,ແລະຂໍໃຫ້ພວກເຮົາອອກໄປເພື່ອ
ຊອກຫາຝູງສັດລ້ຽງແລະຮວບຮວມມັນ
ເຂົ້າກັນອີກແລະປ້ອງມັນມາຫາບ່ອນ
ມີນ�;ແລະພວກເຮົາຈະປົກປັກຮັກສາ
ຝູງສດັລຽ້ງໄວ້ໃຫ້ກະສັດດ້ວຍວທິີນີ້ແລະ
ເພິ່ນຈະບໍ່ຂ້າພວກເຮາົ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ໄປຊອກຫາຝູງສັດລ້ຽງ,
ໂດຍຕິດຕາມອ�ໂມນໄປ,ແລະພວກ
ເຂົາຟ້າວອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວແລະໄດ້
ສະກັດກັ້ນຝູງສັດລ້ຽງຂອງກະສັດແລະ
ໄດ້ ຮວບຮວມມັນເຂົ້າກັນອີກໄປຫາ
ແມ່ນ�.
33ແລະຄົນພວກນັ້ນໄດ້ມາຢືນຢູ່ເພື່ອ

ຈະເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ
ແຕກກະຈດັກະຈາຍໄປອກີ;ແຕ່ອ�ໂມນ
ໄດ້ເວົ້າກບັພີ່ນ້ອງຂອງລາວວາ່:ຈົ່ງລ້ອມ
ຝູງສັດໄວ້ໂດຍຮອບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນໜີໄປ;
ແລະເຮົາເອງຈະໄປຕໍ່ສູ້ກັບຄົນພວກ
ນັ້ນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດຂອງພວກເຂົາ
ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ.
34ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເຮດັຕາມທີ່

ອ�ໂມນສັ່ງ,ແລະລາວໄດ້ອອກໄປຕໍ່ສູ້
ກັບພວກນັ້ນຊຶ່ງຢືນຢູ່ໃກ້ນ�ຊີບັດ;ແລະ
ພວກເຂົາມີຈ�ນວນບໍ່ໜອ້ຍເລີຍ.

35ດັ່ງນັ້ນພວກເຂາົຈຶ່ງບໍ່ຢ້ານອ�ໂມນ,
ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າຄົນຜູ້ດຽວຂອງ
ພວກເຂົາກໍສາມາດຂ້າລາວໄດ້ຕາມ
ຄວາມພໍໃຈຂອງພວກເຂົາ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ ຮູ້ ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສັນຍາກັບໂມໄຊຢາໄວ້ວ່າພຣະອົງຈະ
ປົດປ່ອຍພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້
ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງພວກເຂົາ;ທັງພວກ
ເຂາົບໍ່ຮູ້ຈກັຫຍງັເລຍີກຽ່ວກັບພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂາົຈຶ່ງດີໃຈໃນຄວາມ
ພິນາດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ເພາະເຫດນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງຢືນຢູ່ເພື່ອເຮດັ
ໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງກະສັດແຕກຈະກັດ
ກະຈາຍໄປອີກ.
36ແຕ່ອ�ໂມນໄດ້ກ້າວອອກໄປແລະ

ເລີ່ມແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເຂົາດ້ວຍ
ກະຖຸນຂອງລາວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດ້ວຍ
ອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລາວໄດ້ແກວງ່ກ້ອນ
ຫນີໃສ່ພວກເຂົາ;ແລະລາວໄດ້ຂ້າພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຈ�ນວນໜຶ່ງໂດຍວິທີນີ້
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາແປກປະຫລາດ
ໃຈໃນອ�ນາດຂອງລາວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມພວກເຂົາຍັງໃຈຮາ້ຍເພາະຄົນຕາຍ
ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂົາຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ລາວຕາຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອ
ເຫັນວ່າພວກເຂົາແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ລາວບໍ່ໄດ້ແລ້ວ,ພວກເຂົາຈຶ່ງອອກມາ
ພອ້ມດ້ວຍໄມຄ້້ອນເພື່ອຈະຂາ້ລາວ.
37ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ທຸກຄົນທີ່ຍົກໄມ້ຄ້ອນ

ເພື່ອຈະຕີອ�ໂມນນັ້ນ,ລາວໄດ້ຕັດແຂນ
ຂອງພວກເຂົາອອກດ້ວຍດາບຂອງ
ລາວ;ເພາະລາວໄດ້ຕ້ານທານການຕີ
ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍການຟັນແຂນຂອງ
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ແອວມາ17:38–18:3347

ພວກເຂົາ,ດ້ວຍຄົມດາບຂອງລາວ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມແປກປະຫລາດ
ໃຈແລະເລີ່ມປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າລາວ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາມີຈ�ນວນບໍ່ໜ້ອຍ
ເລີຍ;ແລະລາວເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາປົບໜີ
ໄປດ້ວຍກ�ລງັແຂນຂອງລາວ.
38  ບັດນີ້ມີ ຫົກ ຄົນຂອງພວກເຂົາ

ລົ້ມຕາຍລົງດ້ວຍກະຖຸນ,ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້
ຂ້າຜູ້ໃດດ້ວຍດາບຂອງລາວນອກຈາກ
ຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາ;ແລະລາວໄດ້
ຟັນແຂນຂອງທຸກຄົນທີ່ຍົກຂຶ້ນເພື່ອຈະ
ທ�ລາຍລາວ,ແລະມັນມີ ຈ�ນວນບໍ່
ໜອ້ຍເລີຍ.
39ແລະເວລາລາວໄດ້ຂັບໄລ່ພວກ

ເຂົາອອກໄປໄກແລ້ວ, ລາວຈຶ່ງ ກັບ
ມາແລະພວກເຂົາໄດ້ພາຝູງສັດລ້ຽງ
ໄປກິນນ�ແລະຕ້ອນມັນກັບໄປຫາ
ທົ່ງຫຍ້າຂອງກະສັດ,ຈາກນັ້ນພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ເຂົ້າໄປຫາກະສັດ,ໂດຍເອົາ
ແຂນຂອງຄົນທີ່ພະຍາຍາມຂ້າລາວ
ໄປນ�ຊຶ່ງຖືກຟັນດ້ວຍດາບຂອງອ�
ໂມນ,ແລະພວກເຂົານ�ເອົາແຂນເຫລົ່າ
ນັ້ນໄປຫາກະສັດເພື່ອເປັນປະຈັກພະ
ຍານເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປ.

ບົດທີ18

ກະສັດລາໂມໄນຄິດວ່າອ�ໂມນເປັນວິນ
ຍານທີ່ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່—ອ�ໂມນສິດສອນ
ກະສັດເຖິງການສ້າງ,ເຖິງການກະທ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມະນຸດ,ແລະເຖິງການ
ໄຖ່ຊຶ່ງມາໂດຍຜ່ານທາງພຣະຄຣດິ—ລາ
ໂມໄນເຊື່ອແລະລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຄື

ກັບວ່າຕາຍແລ້ວ.ປະມານ90ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ກະສັດລາໂມໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຂອງ
ເພິ່ນອອກມາຢືນເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງ
ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາເຫັນມາກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້.
2ແລະເວລາພວກເຂົາທຸກຄົນໃຫກ້ານ

ເຖິງເລື່ອງທີ່ໄດ້ເຫັນມາແລະພວກເຂົາ
ຈຶ່ງຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມສັດຊື່ຂອງອ�ໂມນ
ໃນການປົກປັກຮັກສາຝູງສັດລ້ຽງຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະຮູ້ເຖິງອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຂອງລາວໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຄົນພວກນັ້ນ
ຊຶ່ງພະຍາຍາມຈະຂ້າລາວອີກ,ເພິ່ນມີ
ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ແລະ
ໄດ້ກ່າວວ່າ:ແນ່ນອນທີ່ສຸດ,ນີ້ຍິ່ງໃຫຍ່
ກວາ່ມະນຸດທ�ມະດາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ບໍ່ແມ່ນ
ວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ບໍທີ່ໄດ້ສົ່ງໂທດອັນ
ແສນສາຫັດມາສູ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຍ້ອນ
ວາ່ການຄາດຕະກ�ຂອງພວກເຂົາ?
3ແລະພວກເຂົາຕອບກະສັດ,ແລະ

ກ່າວວ່າ:ພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າລາວ
ເປັນວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫລືວ່າມະນຸດ
ທ�ມະດາ;ແຕ່ພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກພຽງ
ແຕ່ວ່າສັດຕູຂອງກະສັດຈະຂ້າລາວບໍ່
ໄດ້;ທັງພວກເຂົາບໍ່ ສາມາດທ�ລາຍ
ຝູງສັດລ້ຽງຂອງກະສັດໃຫ້ແຕກກະຈັດ
ກະຈາຍໄປໄດ້ຕາບໃດທີ່ລາວຍັງຢູ່ກັບ
ພວກຂ້ານ້ອຍ,ເພາະວ່າຄວາມຊ�ນິຊ�
ນານແລະພະລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລາວ;
ດັ່ງນັ້ນ,ພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ວ່າລາວເປັນ
ເພື່ອນຂອງກະສັດ.ແລະບັດນີ້,ໂອ້ກະ
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ສັດເອີຍ,ພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຊື່ອວ່າມະນຸດ
ທ�ມະດາຈະມີ ອ�ນາດຍິ່ງ ໃຫຍ່ພຽງ
ນີ້,ເພາະພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່
ສາມາດຂ້າລາວໄດ.້
4ແລະບັດນີ້,ເມື່ອກະສັດໄດ້ຍິນຂໍ້

ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່ານີ້ຄືວິນຍານ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່;ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດ
ມາໃນເວລານີ້ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວິດ
ຂອງພວກເຈົ້າ,ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ໄດ້ຂ້າພວກເຈົ້າຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຄີຍໄດ້ເຮັດມາແລ້ວກັບພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຈົ້າ.ບັດນີ້ນີ້ຄືວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ຊຶ່ງບນັພະບຸລດຸຂອງພວກເຮາົໄດ້ເວົ້າໄວ.້
5ບັດນີ້ນີ້ເປັນປະເພນີຂອງກະສັດລາ

ໂມໄນ,ຊຶ່ງມາຈາກບດິາຂອງເພິ່ນວາ່ມນັ
ມີວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ທັງໆທີ່ພວກເຂົາ
ເຊື່ອໃນວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພວກເຂົາກໍ
ຍັງຄິດວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາເຮັດ
ໄປນັ້ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ກະສັດລາໂມໄນໄດ້ເລີ່ມມີຄວາມຢ້ານກວົ
ທີ່ສຸດ,ດ້ວຍຄວາມຢ້ານທີ່ເພິ່ນເຮັດຜິດ
ໃນການຂາ້ພວກຂາ້ໃຊ້ຂອງເພິ່ນ;
6ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ຂ້າພວກຂ້າໃຊ້

ຫລາຍຄົນເພາະວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກນີ້
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງເພິ່ນກະຈັດ
ກະຈາຍໄປບ່ອນທີ່ມີນ�;ແລະດັ່ງນັ້ນ,
ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປພວກ
ເຂາົຈຶ່ງຖືກຂາ້.
7ບັດນີ້ມັນເປັນການປະຕິບັດຂອງຊາວ

ເລມນັທີ່ຈະໄປຢືນຢູ່ໃກ້ນ�ຊີບັດເພື່ອໃຫ້
ຝູງສັດລ້ຽງຂອງຜູ້ຄົນກະຈັດກະຈາຍໄປ,

ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ໄລ່ຕ້ອນເອົາແກະ
ທີ່ກະຈັດກະຈາຍໄປນັ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາ,ມັນເປັນວິທີປຸ້ນຢ່າງໜຶ່ງ
ໃນບັນດາພວກເຂາົ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດລາໂມໄນໄດ້ສອບຖາມຂ້າໃຊ້
ຂອງເພິ່ນ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ຄົນຜູ້ນີ້ທີ່ມີ
ອ�ນາດອນັຍິ່ງໃຫຍ່ແບບນີ້ຢູ່ໃສ?
9ແລະພວກເຂົາຕອບວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,

ລາວກ�ລັງເອົາອາຫານໃຫ້ມາ້ຂອງທ່ານ
ກິນຢູ່.ບັດນີ້ກະສັດໄດ້ສັ່ງຂ້າໃຊ້ຂອງ
ເພິ່ນ,ກ່ອນເວລາທີ່ຈະເອົາຝູງແກະໄປ
ກິນນ�ວ່າ,ໃຫ້ພວກເຂົາຕຽມມ້າແລະ
ລົດມ້າຂອງເພິ່ນໄວ້,ແລະນ�ເອົາເພິ່ນ
ໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟເພາະຈະມີການ
ລ້ຽງສະຫລອງກັນຢ່າງໃຫຍ່ໃນແຜ່ນດິນ
ນີໄຟຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍບິດາຂອງກະສັດ
ລາໂມໄນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ປົກຄອງທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ.
10ບັດນີ້ເວລາກະສັດລາໂມໄນໄດ້

ຍິນວ່າອ�ໂມນກ�ລັງຕຽມມ້າແລະລົດ
ມ້າຂອງເພິ່ນຢູ່ເພິ່ນກໍຍິ່ງປະຫລາດໃຈ,
ເພາະວ່າຄວາມສັດຊື່ຂອງອ�ໂມນ,ຈຶ່ງ
ກ່າວອອກມາວ່າ:ແນ່ນອນທີ່ສຸດມັນບໍ່
ເຄີຍມີຂ້າໃຊ້ຄົນໃດໃນບັນດາຂ້າໃຊ້ທັງ
ໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ສັດຊື່ເທົ່າກັບຄົນ
ນີ້;ເພາະວາ່ລາວຈື່ຈ�ຄ�ສັ່ງທງັໝົດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອປະຕິບດັ.
11ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່ານີ້ຄືວິນ

ຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ແລະຂ້າພະເຈົ້າປາ
ຖະໜາຢາກໃຫ້ລາວມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ,
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ກາ້.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ແອວມາ18:13–21349

ເມື່ອອ�ໂມນຕຽມມ້າແລະລົດມ້າໄວ້
ໃຫ້ກະສັດແລະຂ້າໃຊ້ຄົນອື່ນໆຂອງ
ກະສັດແລ້ວ,ລາວກໍໄປຫາກະສັດແລະ
ລາວເຫນັສີໜາ້ຂອງກະສັດປຽ່ນແປງໄປ;
ດັ່ງນັ້ນລາວເກອືບຈະກັບຄນືອອກໄປ.
13ແລະຂ້າໃຊ້ ຜູ້ ໜຶ່ງ ຂອງກະສັດ

ເວົ້າກັບລາວວ່າ,ຣັບບານາ,ຊຶ່ງແປວ່າ,
ກະສັດຜູ້ມີອ�ນາດຫລືຍິ່ງໃຫຍ່,ຊຶ່ງ
ພວກເຂົາຖືວ່າກະສັດຂອງພວກເຂົາມີ
ອ�ນາດແລະພວກເຂົາຈຶ່ງເວົ້າກັບອ�
ໂມນຕາມນັ້ນວ່າ:ຣັບບານາ,ກະສັດປາ
ຖະໜາໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ກ່ອນ.
14ດັ່ງນັ້ນອ�ໂມນຈຶ່ງໄດ້ຫັນຕົວໄປຫາ

ກະສັດ,ແລະກ່າວກັບກະສັດວ່າ:ໂອ້
ກະສັດເອີຍທ່ານປະສົງຈະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ
ເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ທ່ານ?ແລະກະສັດບໍ່ໄດ້
ຕອບລາວເປັນເວລາເຖິງໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ,
ຕາມເວລາຂອງພວກເຂົາ,ເພາະວ່າ
ກະສດັບໍ່ຮູຈັ້ກວ່າຈະເວົ້າຫຍັງກັບລາວ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອ�ໂມນເວົ້າກັບເພິ່ນອີກວ່າ:ທ່ານປາ
ຖະໜາອັນໃດຈາກຂ້ານ້ອຍ?ແຕ່ກະສັດ
ກໍບໍ່ຕອບ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອ�

ໂມນໂດຍທີ່ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຮູຈ້ກັ
ຄວາມນຶກຄິດຂອງກະສັດ.ແລະລາວໄດ້
ກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ນີ້ເປັນເພາະວ່າທ່ານ
ໄດ້ຍິນວ່າຂ້ານ້ອຍປົກປັກຮັກສາຂ້າໃຊ້
ແລະຝູງສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ,ແລະໄດ້
ຂ້າພີ່ນ້ອງຂອງພວກນັ້ນເຈັດຄົນດ້ວຍ
ກະຖຸນແລະດາບ,ແລະໄດ້ຕັດແຂນ
ຄົນອື່ນໆຂາດ,ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຝູງ

ສັດລ້ຽງແລະຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ;ຈົ່ງເບິ່ງ,
ດ້ວຍເຫດນີ້ບໍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມແປກ
ປະຫລາດໃຈແກ່ທ່ານ?
17ຂ້ານ້ອຍເວົ້າກັບທ່ານວ່າ,ແມ່ນ

ຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມແປກປະຫລາດໃຈ
ຂອງທ່ານໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນນີ້?ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້ານ້ອຍເປນັມະນຸດທ�ມະດາແລະເປັນ
ຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ;ດັ່ງນັ້ນ,ແນວໃດກໍຕາມ
ທີ່ທ່ານປາຖະໜາຊຶ່ງຖືກຕ້ອງ,ສິ່ງນັ້ນ
ຂ້ານ້ອຍກໍຈະປະຕບັິດຕາມ.
18ບັດນີ້ເວລາກະສັດໄດ້ຍນິຂໍ້ຄວາມນີ້,

ເພິ່ນກໍແປກປະຫລາດໃຈອກີ,ເພາະເພິ່ນ
ຮູ້ ວ່າອ�ໂມນຮູ້ຈັກຄວາມນຶກຄິດຂອງ
ເພິ່ນໄດ້;ແຕ່ມັນກໍເປັນແນວນີ້,ຄືກະສັດ
ລາໂມໄນໄດ້ເປີດປາກແລະຖາມລາວ
ວາ່:ເຈົ້າແມ່ນໃຜ?ເຈົ້າເປນັວນິຍານທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ຮູຈ້ກັໝດົທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ?
19ອ�ໂມນຕອບແລະກ່າວກັບກະສັດ

ວາ່:ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນດອກ.
20ແລະກະສັດເວົ້າວ່າ:ເຈົ້າຮູ້ ຈັກ

ຄວາມນຶກຄິດຂອງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ແນວໃດ?ເຈົ້າຈົ່ງເວົ້າມາຢ່າງອາດຫານ
ເຖີດແລະເວົ້າໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟງັກ່ຽວກັບ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ແລະບອກຂ້າພະເຈົ້າອີກ
ວາ່ເປນັດ້ວຍອ�ນາດອັນໃດທີ່ເຈົ້າໄດ້ຂ້າ
ແລະຕັດແຂນພວກພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າກະຈດັກະຈາຍໄປ—
21ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະບອກ

ຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າປາຖະໜາຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະມອບໃຫ້;ແລະຖ້າຫາກຈ�ເປັນ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຄຸ້ມຄອງເຈົ້າດ້ວຍ
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ກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແຕ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ ວ່າເຈົ້າມີອ�ນາດຫລາຍກວ່າ
ກອງທບັທັງໝດົນັ້ນ;ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ,
ອັນໃດກໍ ຕາມທີ່ ເຈົ້າ ປາຖະໜາຈາກ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບໃຫ.້
22ແລະອ�ໂມນເປັນຜູ້ ສະຫລາດ

ຫລັກແຫລມ,ແຕ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ,ລາວ
ເວົ້າກັບລາໂມໄນວ່າ:ທ່ານຈະເຊື່ອຟັງ
ຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານອ້ຍບໍ,ຖາ້ຫາກຂ້ານອ້ຍ
ບອກທ່ານວ່າໂດຍອ�ນາດອັນໃດທີ່
ຂ້ານ້ອຍເຮດັສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ?້ນີ້ເປນັສິ່ງທີ່
ຂ້ານ້ອຍປາຖະໜາຈາກທ່ານ.
23ແລະກະສັດໄດ້ຕອບລາວ,ແລະ

ເວົ້າວາ່:ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຂາ້ພະເຈົ້າຈະເຊື່ອ
ໃນຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າທງັໝດົ.ແລະດັ່ງນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງເສຍທາ່ດ້ວຍອຸບາຍ.
24ແລະອ�ໂມນເລີ່ມເວົ້າກັບກະສັດ

ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານວ່າ:ທ່ານເຊື່ອບໍວ່າ
ມີພຣະເຈົ້າ?
25ແລະເພິ່ນໄດ້ຕອບແລະເວົ້າກັບ

ລາວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວ່ານັ້ນໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ.
26ແລ້ວອ�ໂມນຖາມວ່າ:ທ່ານເຊື່ອບໍ

ວ່າມີວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່?
27ແລະເພິ່ນຕອບວາ່,ເຊື່ອ.
28ແລະອ�ໂມນກ່າວວ່າ:ນີ້ຄືພຣະ

ເຈົ້າ.ແລະອ�ໂມນຖາມເພິ່ນອີກວ່າ:
ທ່ານເຊື່ອບໍ່ວ່າມີວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້,
ຜູ້ ເປັນພຣະເຈົ້າ,ໄດ້ສ້າງທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງຊຶ່ງຢູ່ໃນສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກ?
29ແລະເພິ່ນຕອບວ່າ:ແທ້ຈິງແລ້ວ

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ສ້າງ

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ;ແຕ່
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູຈ້ກັເລື່ອງສະຫວນັ.
30ແລະອ�ໂມນເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:

ສະຫວັນເປັນບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທັບຢູ່
ພ້ອມທັງທູດທີ່ສັກສິດທັງໝົດຂອງພຣະ
ອົງ.
31ແລະກະສັດລາໂມໄນຖາມວາ່:ມັນ

ຢູ່ເໜອືແຜ່ນດິນໂລກບ?ໍ
32 ແລະອ�ໂມນຕອບວ່າ : ແມ່ນ

ແລ້ວ,ແລະພຣະອົງຫລຽວລົງມາເບິ່ງ
ລູກຫລານມະນຸດທງັໝດົ;ແລະພຣະອງົ
ຮູ້ຈກັຄວາມນຶກຄດິແລະເຈດຕະນາ;ທັງ
ໝດົຂອງໃຈ;ເພາະວ່າພຣະອົງສ້າງພວກ
ເຂົາທັງໝົດໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ
ເອງຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ.
33ແລະກະສັດລາໂມໄນໄດ້ເວົ້າວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອເລື່ອງທັງໝົດທີ່ ເຈົ້າ
ເວົ້າມາ.ເຈົ້າຖືກສົ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?
34ອ�ໂມນຕອບເພິ່ນວາ່:ຂ້ານອ້ຍເປັນ

ຄົນທ�ມະດາແລະມະນຸດຄົນທ�ອິດ
ໄດ້ຖກືສ້າງຂຶ້ນຕາມລັກສະນະຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະພຣະວນິຍານອນັສັກສດິຂອງ
ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນຂ້ານ້ອຍໃຫ້ສັ່ງສອນສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະຖືກນ�ມາໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງທີ່ທ່ຽງທ�
ແລະເປັນຄວາມຈງິ;
35ແລະສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະວິນຍານ

ນັ້ນປະທັບຢູ່ໃນຕົວຂ້ານ້ອຍ,ເພື່ອໃຫ້
ຄວາມຮູ້ແລະອ�ນາດແກ່ຂ້ານ້ອຍຕາມ
ສັດທາແລະຄວາມປາຖະໜາຂອງ
ຂ້ານ້ອຍຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ.
36ບັດນີ້ເວລາອ�ໂມນເວົ້າຂໍ້ຄວາມ

ນີ້ແລ້ວ,ລາວເລີ່ມເລົ່າຕັ້ງແຕ່ການສ້າງ
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ແອວມາ18:37–43351

ໂລກແລະພ້ອມດ້ວຍການສ້າງອາດາມ,
ແລະບອກເພິ່ນທກຸໆເລື່ອງກ່ຽວກັບການ
ຕົກຂອງມະນຸດແລະເລົ່າເລື່ອງລາວ
ຕ່າງໆໃຫ້ຟັງແລະວາງບັນທຶກແລະ
ພຣະຄ�ພີ ອັນສັກສິດຂອງຜູ້ ຄົນຊຶ່ງ
ສາດສະດາໄດ້ເລົ່າ,ຄືນໄປຈນົເຖິງເວລາ
ທີ່ລີໄຮບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາອອກ
ຈາກເຢຣູຊາເລມັ.
37ແລະລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກເພິ່ນຟັງ

(ໃຫ້ກະສັດແລະຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນ)ເຖິງ
ການເດີນທາງທັງໝົດຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເພິ່ນໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານ,
ແລະຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກດ້ວຍ
ຄວາມອຶດຫິວແລະກະຫາຍນ�ທັງໝົດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ,ພ້ອມທັງການເດີນທາງ
ຂອງເຂາົເຈົ້າແລະອື່ນໆ.
38ແລະລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກເພິ່ນຟັງ

ກ່ຽວກັບການກະບດົຂອງເລມນັແລະເລ
ມູເອນ,ແລະພວກລູກຊາຍຂອງອິດຊະ
ມາເອນນ�ອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວໄດ້
ເລົ່າໃຫ້ພວກເພິ່ນຟງັເຖິງການກະບົດທງັ
ໝດົຂອງພວກເຂາົ;ແລະລາວໄດ້ຊີ້ແຈງ
ໃຫ້ພວກເພິ່ນຟັງເຖິງເລື່ອງບັນທຶກແລະ
ພຣະຄ�ພີທັງໝົດນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີ
ໄຮອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມມາຈົນເຖິງ
ເວລານີ້.
39ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດ;ເພາະວ່າລາວໄດ້

ຊີ້ແຈງແກ່ພວກເພິ່ນເຖິງແຜນແຫ່ງການ
ໄຖ່,ຊຶ່ງໄດ້ຕຽມໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ;ແລະລາວໄດ້ໃຫ້
ພວກເພິ່ນຮູ້ຈັກອີກກ່ຽວກັບການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະຄຣິດແລະວຽກງານທັງ
ໝດົຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.

40ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກລາວໄດ້ເວົ້າແລະຊີ້ແຈງເລື່ອງ
ທັງໝດົນີ້ແກ່ກະສັດແລ້ວ,ແລະກະສັດກໍ
ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າທງັໝດົຂອງລາວ.
41ແລະເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມຮອ້ງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ,ໂດຍກາ່ວວາ່:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໂຜດເມດຕາຕາມພຣະເມດ
ຕາອນັອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະອງົຊຶ່ງເຄີຍ
ມີແກ່ຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟມາແລວ້,ຂໍຈົ່ງມີແກ່
ຂ້ານ້ອຍແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ
ເຖດີ.
42ແລະບັດນີ້,ເມື່ອເພິ່ນເວົ້າດັ່ງນີ້

ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຄືກັບ
ຕາຍແລ້ວ.
43ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກຂ້າໃຊ້ໄດ້ຫາມກະສັດໄປຫາມະເຫ
ສີຂອງເພິ່ນ,ແລະວາງເພິ່ນໄວ້ເທິງຕຽງ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ນອນຢູ່ຄືກັບຕາຍແລ້ວເປັນ
ເວລາສອງມື້ສອງຄືນ;ແລະມະເຫສີ,
ແລະພວກລູກຊາຍ,ແລະພວກລູກສາວ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ມາໄວ້ອາໄລນ�ເພິ່ນຕາມ
ປະເພນີຂອງຊາວເລມັນ,ແລະຮ້ອງໄຫ້
ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນການສູນເສຍເພິ່ນ
ໄປ.

ບົດທີ19

ລາໂມໄນໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງແຫ່ງ
ຊີວິດອັນເປັນນິດແລະເຫັນພຣະຜູ້
ໄຖ່—ຄນົໃນວງັຂອງເພິ່ນຕົກສະເງີ້ແລະ
ຫລາຍຄົນເຫັນເຫລົ່າທູດ—ອ�ໂມນໄດ້
ຖືກໄວ້ຊີວິດຢ່າງມະຫັດສະຈັນ—ລາວ
ໄດ້ບັບຕິສະມາຫລາຍຄົນແລະໄດ້ຈັດ
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ຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນບັນດາພວກ
ເຂາົ.ປະມານ90ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກສອງມື້ກັບສອງຄືນແລະພວກເຂົາ
ເກືອບຈະເອົາຮ່າງກາຍຂອງກະສັດໄປ
ວາງໄວ້ໃນຖ�ຊຶ່ງພວກເຂົາເຮັດໄວ້ເພື່ອ
ຈດຸປະສົງໃນການຝງັສບົ.
2ບັດນີ້ລາຊນີິໂດຍທີ່ໄດ້ຍນິຊື່ສຽງຂອງ

ອ�ໂມນ,ດັ່ງນັ້ນນາງຈຶ່ງສົ່ງຄົນໄປແລະ
ປາຖະໜາໃຫ້ລາວມາຫານາງ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອ�

ໂມນໄດ້ກະທ�ຕາມຄ�ສັ່ງແລະໄດ້
ເຂົ້າໄປຫາລາຊິນີເພື່ອຢາກຮູ້ ວ່ານາງ
ປາຖະໜາໃຫ້ລາວເຮດັສິ່ງໃດ.
4ແລະນາງໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າ:ຂ້າ

ໃຊ້ຂອງສາມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າເຈົ້າເປັນ
ສາດສະດາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍລິສຸດອົງ
ໜຶ່ງ,ແລະວ່າເຈົ້າມີອ�ນາດທີ່ຈະເຮັດ
ວຽກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ;
5ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເປັນແນວນັ້ນແທ້,

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໄປເບິ່ງສາມີ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ນອນ
ຢູ່ເທິງຕຽງຂອງເພິ່ນເປັນເວລາສອງມື້
ສອງຄືນແລ້ວ;ແລະບາງຄົນເວົ້າວ່າ
ເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນຕາຍ,ແຕ່ບາງຄົນກໍເວົ້າວາ່
ເພິ່ນຕາຍແລ້ວ,ແລະວ່າເພິ່ນມີກິ່ນເໝັນ,
ແລະວ່າຄວນຈະເອົາໄປໄວ້ໃນຖ�ເສຍ;
ແຕ່ສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວເພິ່ນບໍ່ມີກິ່ນ
ເໝນັເລີຍ.
6ບັດນີ້,ເປັນສິ່ງທີ່ອ�ໂມນປາຖະໜາ,

ເພາະວ່າລາວຮູ້ວ່າກະສັດລາໂມໄນຢູ່
ພາຍໃຕ້ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ລາວ
ຮູ້ຈັກວ່າມ່ານອັນມືດມົວແຫ່ງຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖືຖືກໂຍນຖິ້ມໄປຈາກຈິດໃຈຂອງ
ເພິ່ນແລ້ວ,ແລະຄວາມສະຫວ່າງຊຶ່ງເຮດັ
ໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເພິ່ນແຈ້ງສະຫວ່າງຊຶ່ງ
ເປັນແສງສະຫວ່າງແຫ່ງລັດສະໝີພາບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນແສງສະຫວ່າງ
ອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈແຫ່ງພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນຂອງພຣະອົງ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແສງ
ສະຫວ່າງນີ້ໄດ້ນ�ຄວາມສຸກເຂົ້າໄປໃນ
ຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນ,ໂດຍທີ່ເມກແຫ່ງ
ຄວາມມດືມົວຖືກປັດອອກໄປແລ້ວ,ແລະ
ວ່າແສງສະຫວ່າງອັນເປັນນິດໄດ້ຮຸ່ງ
ເຮືອງຢູ່ໃນຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ລາວຮູ້ຈັກວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮັດ
ໃຫ້ຮ່າງກາຍທ�ມະຊາດຂອງເພິ່ນໝົດ
ກ�ລັງ,ແລະເພິ່ນຈຶ່ງຖືກພາໄປຫາພຣະ
ເຈົ້າ—
7ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງທີ່ລາຊິນີປາຖະໜາຈາກ

ລາວກໍຄືສິ່ງທີ່ລາວປາຖະໜາຢາກຈະ
ເຮດັ.ດັ່ງນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງເຂົ້າໄປເບິ່ງກະສັດ
ຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງລາຊນີິ;ແລະ
ລາວໄດ້ເຫັນກະສັດແລະຮູ້ວ່າເພິ່ນບໍ່
ໄດ້ຕາຍ.
8ແລະລາວໄດ້ເວົ້າກັບລາຊິນີວ່າ:

ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຕາຍດອກ,ແຕ່ເພິ່ນນອນຫລັບ
ຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ,ແລະມື້ອື່ນເຊົ້າເພິ່ນກໍ
ຈະລກຸຂຶ້ນ;ດັ່ງນັ້ນຢ່າຟ້າວຝັງເພິ່ນເທື່ອ.
9ແລະອ�ໂມນໄດ້ຖາມນາງວ່າ:ທ່ານ

ເຊື່ອເລື່ອງນີ້ບໍ?ແລະນາງຕອບວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີພະຍານນອກຈາກຄ�
ເວົ້າຂອງເຈົ້າ,ແລະຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າໃຊ້
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ເຫລົ່ານັ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເຖິງຢາ່ງໃດກໍ
ຕາມຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຊື່ອວາ່ມັນຕອ້ງເປັນ
ໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າ.
10ແລະອ�ໂມນໄດ້ກ່າວກັບນາງວ່າ:

ທ່ານເປນັສຸກແລວ້ເພາະສດັທາອັນແຮງ
ກ້າຂອງທາ່ນ;ຂ້ານ້ອຍກ່າວກັບທາ່ນວ່າ,
ບໍ່ເຄີຍມີແມ່ຍິງທີ່ມີສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແບບນີ້ເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງຊາວນີ
ໄຟທງັໝດົ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນາງໄດ້ເຝົ້າຢູ່ຂ້າງຕຽງຂອງສາມີຂອງ
ນາງນັບແຕ່ເວລານັ້ນ,ຈົນຮອດມື້ອື່ນ
ເຊົ້າຕາມທີ່ອ�ໂມນກ�ນົດໄວ້ວ່າກະສັດ
ຈະລກຸຂຶ້ນ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ລຸກຂຶ້ນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງອ�ໂມນ;
ແລະເວລາທີ່ເພິ່ນລຸກຂຶ້ນມາເພິ່ນໄດ້
ເດ່ມືອອກໄປຫາຜູ້ຍິງນັ້ນ,ແລະກ່າວ
ວ່າ:ຂໍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງພຣະ
ກະເສີມສ�ລານເຖີດ,ແລະນາງເປັນສຸກ
ແລ້ວ.
13ເພາະແນນ່ອນດັ່ງທີ່ນາງມີຊວີດິ,ຈົ່ງ

ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວສັນນັ້ນ,ແລະພຣະອົງ
ກໍຈະສະເດັດມາແລະກ�ເນີດຈາກຍິງ
ຄົນໜຶ່ງ,ແລະພຣະອົງຈະໄຖ່ມະນຸດທັງ
ໝົດຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
ບັດນີ້,ເມື່ອເພິ່ນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,
ໃຈຂອງເພິ່ນກໍພອງຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນແລະ
ເພິ່ນກໍລົ້ມຟຸບລົງດ້ວຍຄວາມສຸກ;ແລະ
ລາຊິນີກໍລົ້ມລົງນ�ກັນ,ຊຶ່ງໝົດກ�ລັງ
ໂດຍພຣະວິນຍານ.
14ບັດນີ້ອ�ໂມນໂດຍທີ່ເຫັນພຣະ

ວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖອກ
ເທລົງມາຕາມຄ�ອະທິຖານຂອງລາວ
ເທິງຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງລາວ,ຜູ້ເປັນ
ເຫດຂອງຄວາມເປັນທຸກຢ່າງສາຫັດໃນ
ບັນດາຊາວນີໄຟ,ຫລືວາ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າເພາະວ່າຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງພວກເຂົາ,ລາວຈຶ່ງຄຸເຂົ່າ
ລົງ,ແລະເລີ່ມຖອກເທຈິດວິນຍານຂອງ
ລາວໃນການອະທິຖານແລະຖະຫວາຍ
ການຂອບພຣະໄທພຣະເຈົ້າສ�ລັບ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທ�ຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງ
ລາວ;ແລະຕົວລາວເອງກໍໝົດກ�ລັງ
ໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ;ແລະຄົນທັງສາມ
ກໍລົ້ມຟບຸລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແບບນັ້ນ.
15ບດັນີ້,ພວກຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດເຫັນ

ວາ່ພວກເພິ່ນລົ້ມລົງຢູ,່ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມ
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຄືກັນ,ເພາະຄວາມ
ຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເກີດກັບພວກ
ເຂົາຄືກັນ,ເພາະພວກເຂົາເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້
ຢືນຢັນຕໍ່ກະສັດແລະເປັນພະຍານກ່ຽວ
ກັບອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອ�ໂມນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍກ�ລັງຂອງພວກ
ເຂົາຈົນວ່າພວກເຂົາທັງໝົດລົ້ມລົງຢູ່ກັບ
ພື້ນດິນຄືກັນ,ນອກຈາກແມ່ຍິງຊາວເລ
ມັນຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ,ຜູ້ຊື່ວ່າເອບິດ,ໂດຍ
ທີ່ນາງໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຫລາຍປີມາແລ້ວເນື່ອງມາຈາກ
ພາບນິມິດອັນແປກປະຫລາດຈາກບິດາ
ຂອງນາງ—
17ໂດຍທີ່ ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນ
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ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແນວນີ້,ແລະບໍ່ເຄີຍ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ຈັກ,ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອນາງ
ເຫັນພວກຂ້າໃຊ້ຂອງລາໂມໄນທຸກຄົນ
ລົ້ມລົງຢູ່ ກັບພື້ນດິນ,ແລະພ້ອມທັງ
ລາຊິນີ ເຈົ້ານາຍຂອງນາງອີກ,ແລະ
ກະສັດ,ແລະອ�ໂມນນອນຢຽດຢູ່ກັບ
ພື້ນດິນ,ນາງກໍຮູ້ວ່າມັນເປັນອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະນາງຄິດວ່າມັນ
ເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ວ່າມີ
ຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບພວກເພິ່ນ,ໂດຍພາບ
ນີ້ຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນເຊື່ອຖືໃນ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນນາງຈຶ່ງ
ໄດ້ແລ່ນໄປຫາແຕ່ລະເຮືອນເພື່ອໃຫ້ທຸກ
ຄົນຮູ້ຈັກ.
18ແລະບັດນີ້ຄົນທັງຫລາຍເລີ່ມມາ

ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ວັງຂອງກະສັດ.ແລະໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ແປກປະຫລາດໃຈເມື່ອພວກເຂົາເຫັນ
ກະສັດ,ແລະລາຊິນີ,ແລະພວກຂ້າ
ໃຊ້ຂອງເພິ່ນນອນຢຽດຢູ່ກັບພື້ນດິນ,
ແລະພວກເພິ່ນນອນຢູ່ບ່ອນນັ້ນຄືກັບ
ຕາຍແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາເຫັນອ�ໂມນ
ນ�ອີກ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ອ�ໂມນເປັນຊາວ
ນີໄຟ.
19ແລະບັດນີ້ຜູ້ ຄົນເລີ່ມຈົ່ມວ່າໃນ

ບັນດາພວກເ ຂົາ ;  ບາງ ຄົນ ເວົ້າວ່າ
ເປັນຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ເກີດກັບ
ພວກເພິ່ນ,ຫລືກັບກະສັດແລະວັງຂອງ
ເພິ່ນ,ເພາະເພິ່ນໄດ້ຮບັເອົາຊາວນີໄຟມາ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
20ແລະບາງຄົນກໍຕິຕຽນພວກເພິ່ນ,

ໂດຍກ່າວວ່າ:ກະສັດໄດ້ນ�ເອົາຄວາມ
ຊົ່ວນີ້ມາສູ່ວັງຂອງເພິ່ນ,ກໍເພາະວ່າເພິ່ນ

ໄດ້ຂ້າພວກຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້
ຝູງສັດລ້ຽງຂອງເພິ່ນກະຈັດກະຈາຍໄປທີ່
ນ�ຊີບດັ.
21ແລະພວກທີ່ໄປຢືນຢູ່ໃກ້ນ�ຊບີດັທີ່

ເຮັດໃຫ້ຝູງສັດລ້ຽງຂອງກະສັດກະຈັດ
ກະຈາຍໄປກໍໄດ້ມາຕິຕຽນພວກເພິ່ນນ�
ອີກ,ເພາະວ່າພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອ�
ໂມນຍ້ອນວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຈ�
ນວນໜຶ່ງຖືກລາວຂ້າຖິ້ມທີ່ນ�ຊີບັດຂະ
ນະທີ່ລາວກ�ລງັປອ້ງກັນຝູງສັດລຽ້ງຂອງ
ກະສດັຢູ່.
22ບັດນີ້,ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງ

ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ
ຂອງອ�ໂມນ,ໂດຍທີ່ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຫລາຍທີ່ສຸດໃຫ້ອ�ໂມນຈຶ່ງໄດ້ຖອດ
ດາບຂອງຕົນແລະອອກໄປເພື່ອຈະຟນັ
ອ�ໂມນເພື່ອລາວຈະໄດ້ຂ້າລາວຖິ້ມ
ເສຍ;ແລະເວລາທີ່ລາວຍົກດາບຂຶ້ນ
ເພື່ອຈະຟັນອ�ໂມນນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວ
ກໍລົ້ມລງົຕາຍ.
23ບັດນີ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າອ�ໂມນ

ຈະຖກືຂາ້ບໍ່ໄດ,້ເພາະວາ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວກັບໂມໄຊຢາບິດາຂອງລາວວ່າ:
ເຮົາຈະໄວ້ຊີວິດລາວ,ແລະມັນຈະເປັນ
ໄປຕາມສັດທາຂອງເຈົ້າ—ດັ່ງນັ້ນ,ໂມ
ໄຊຢາຈຶ່ງມອບລູກຊາຍຂອງຕົນໃຫ້ແກ່
ພຣະເຈົ້າ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຝູງຊົນເຫັນວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຊຶ່ງຍົກ
ດາບຂຶ້ນເພື່ອຈະຂ້າອ�ໂມນໄດ້ລົ້ມລົງ
ຕາຍ,ຄວາມຢາ້ນກວົກໍເກີດຂຶ້ນກບັພວກ
ເຂົາທັງໝົດ,ແລະບໍ່ກ້າຈະເອົາມືໄປ
ແຕະຕ້ອງລາວຫລືຄົນອື່ນໆທີ່ລົ້ມຢູ່ນັ້ນ
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ແອວມາ19:25–33355

ເລີຍ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມແປກໃຈໃນ
ບັນດາພວກເຂົາອີກວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປນັ
ເຫດຂອງອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ຫລື
ວ່າເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວ
ໃດ?
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ຫລາຍຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາເວົ້າວ່າ
ອ�ໂມນເປັນວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າລາວຖືກວິນຍານທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍສ່ົ່ງມາ;
26ແຕ່ບາງຄົນໄດ້ຕິຕຽນຜູ້ຄົນທັງໝົດ,

ໂດຍເວົ້າວ່າລາວເປນັຜີສາດທີ່ຊາວນີໄຟ
ໄດ້ສົ່ງມາເພື່ອທໍລະມານພວກເຂົາ.
27ແລະບາງຄນົກໍເວົ້າວາ່ອ�ໂມນຖືກ

ວິນຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສົ່ງມາເພື່ອເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາທຸກທໍລະມານເພາະວ່າຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ແລະວ່າຄືວິນ
ຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ກັບຊາວນີໄຟສະເໝີ
ມາທີ່ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກນັ້ນອອກຈາກ
ກ�ມືຂອງຕົນຕະຫລອດມາ;ແລະພວກ
ເຂົາກາ່ວວາ່ນີ້ຄືວນິຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ທ�
ລາຍຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ໃຫ້ເສຍຫາຍຢາ່ງຫລວງຫລາຍ.
28ແລະການຂັດແຍ້ງເລີ່ມຮຸນແຮງ

ຂຶ້ນແບບນີ້ໃນບັນດາພວກເຂົາ.ແລະ
ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາກ�ລັງຜິດຖຽງ
ກັນຢູ່ນັ້ນ,ຜູ້ຍິງຂ້າໃຊ້ຊຶ່ງໄດ້ອອກໄປ
ປ່າວປະກາດໃຫ້ຜູ້ຄົນມາຊຸມນຸມກັນກໍ
ມາຮອດ,ແລະເມື່ອນາງເຫັນການຜິດ
ຖຽງກັນທີ່ຮຸນແຮງໃນຝູງຊົນນາງກໍເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈຫລາຍຈົນວ່ານ�ຕາໄຫລ
ອອກມາ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນາງໄດ້ຈັບມືຂອງລາຊິນີເພື່ອນາງຈະ
ໄດ້ຍົກນາງຂຶ້ນຈາກພື້ນ,ແລະທັນທີທີ່
ນາງແຕະຕອ້ງມືຂອງນາງ,ນາງກໍລຸກຢືນ
ຂຶ້ນດ້ວຍຕົວເອງ,ແລະຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍ
ສຽງອັນດັງ,ມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ພຣະເຢຊູ
ຜູ້ຊົງມີບາລະມີເອີຍ,ຜູ້ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້
ລອດຈາກນະລົກອັນເປັນຕາຢ້ານ!ໂອ້
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີບາລະມີເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໂປດ
ເມດຕາປານີຜູ້ຄົນພວກນີ້ດວ້ຍເຖີດ!
30ແລະເວລານາງກ່າວດັ່ງນັ້ນແລ້ວ,

ນາງກໍຕົບມືເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ,
ເວົ້າຂໍ້ຄວາມຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງບໍ່ອາດເຂົ້າ
ໃຈໄດ້;ແລະເວລານາງເຮັດສິ່ງນີ້ແລ້ວ,
ນາງຈຶ່ງຈັບມືກະສັດລາໂມໄນແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະຢືນຂຶ້ນດ້ວຍ
ຕົວເອງ.
31ແລະເວລາເພິ່ນເຫັນການຂັດແຍ້ງ

ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໄດ້ອອກໄປທັນທີແລະເລີ່ມຕົ້ນຕິຕຽນ
ພວກເຂົາ,ແລະສິດສອນພວກເຂົາເຖິງ
ຄ�ເວົ້າທີ່ເພິ່ນໄດ້ຍິນຈາກປາກຂອງອ�
ໂມນ,ແລະຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຍິນກໍເຊື່ອຖື
ແລະປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
32ແລະມີຫລາຍຄົນໃນບັນດາພວກ

ເ ຂົາ ທີ່ ບໍ່ ຍອມຟັງ ຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ ;
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂາົຈຶ່ງແຕກກັນໄປຕາມທາງ
ຂອງພວກເຂົາ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາອ�ໂມນລຸກຂຶ້ນລາວກໍໄດ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາພ້ອມທັງ
ພວກຂ້າໃຊ້ທັງໝົດຂອງລາໂມໄນນ�
ອີກ,ແລະຄົນທັງໝົດນັ້ນໄດ້ປະກາດ
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ເລື່ອງດຽວກັນນີ້ແກ່ຜູ້ຄົນ—ວາ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ປ່ຽນໃຈແລ້ວແລະບໍ່ປາຖະໜາຈະ
ເຮດັຄວາມຊົ່ວອກີຕໍ່ໄປ.
34ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລາຍຄົນໄດ້ປະ

ກາດແກ່ຜູ້ຄົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ
ເຫລົ່າທູດແລະໄດ້ສົນທະນາກັບພວກ
ເພິ່ນ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ບອກເຖິງເລື່ອງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເຖິງຄວາມຊອບທ�
ຂອງພຣະອງົ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ຫລາຍຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງພວກ
ເພິ່ນ;ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອກໍ
ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງ
ກັບມາເປັນຄົນທີ່ຊອບທ�,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກບ່ອນໜຶ່ງ
ຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ.
36ແລະວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດາຊາວເລມັນແບບນີ້;
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຖອກເທພຣະວນິ
ຍານຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງພວກເຂົາ
ແນວນີ້;ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງເດ່ ອອກມາຫາຄົນທັງ
ປວງຜູ້ທີ່ຈະກັບໃຈແລະເຊື່ອໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ.

ບົດທີ20

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສົ່ງອ�ໂມນໄປຫາເມືອງ
ມິດໂດໄນເພື່ອປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງ
ລາວທີ່ຖືກກັກຂັງ—ອ�ໂມນແລະລາ
ໂມໄນພົບກັບບິດາຂອງລາໂມໄນຜູ້
ເປັນກະສັດປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ—ອ�
ໂມນບັງຄັບໃຫ້ກະສັດຜູ້ແກ່ຊະລາອະນຸ

ຍາດໃຫ້ປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ.
ປະມານ90ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈດັຕັ້ງສາດສະໜາ
ຈັກຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນແລ້ວ,ກະສັດລາໂມ
ໄນປາຖະໜາໃຫ້ອ�ໂມນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟກັບເພິ່ນເພື່ອຈະໄດ້ແນະນ�ລາວ
ໃຫບ້ດິາຂອງເພິ່ນຮູຈ້ກັ.
2ແລະສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ມາເຖິງອ�ໂມນ,ມີຄວາມວ່າ:ເຈົ້າບໍ່
ຕ້ອງຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ,ເພາະວ່າ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດພະຍາຍາມຈະເອົາຊີວິດ
ຂອງເຈົ້າ;ແຕ່ໃຫ້ເຈົ້າໄປຫາແຜ່ນດນິມິດ
ໂດໄນ;ເພາະວ່າຈົ່ງເບິ່ງ,ອ້າຍນ້ອງຂອງ
ເຈົ້າ,ອາໂຣນ,ແລະມິວໂລໄຄແລະ
ອາມມາຖືກຂັງຄຸກຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.
3ບດັນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ອ�ໂມນໄດ້ຍິນເລື່ອງນີ້ແລ້ວ,ລາວໄດ້
ເວົ້າກັບກະສັດລາໂມໄນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍຖືກຂັງຄຸກຢູ່
ແຜນ່ດິນມິດໂດໄນ,ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໄປ
ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ.
4ແລະລາໂມໄນເວົ້າກັບອ�ໂມນ

ວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າດ້ວຍພະລັງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຈົ້າຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງໄດ້.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປ
ກັບເຈົ້າເພື່ອໄປຫາແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ;
ເພາະວາ່ກະສັດຂອງແຜ່ນດນິມິດໂດໄນ,
ທີ່ຊື່ວ່າອານທິອອມໂນເປັນເພື່ອນກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຫາ
ແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ,ເພື່ອຈະເວົ້າກັນໂດຍ
ດີກບັກະສດັຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນ,ເພື່ອເພິ່ນ
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ຈະໄດ້ປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າອອກ
ຈາກຄກຸ.ບັດນີ້ລາໂມໄນໄດ້ຖາມອ�ໂມນ
ວ່າ:ແມນ່ໃຜບອກເຈົ້າວາ່ອ້າຍນ້ອງຂອງ
ເຈົ້າຢູ່ໃນຄຸກ?
5ແລະອ�ໂມນຕອບກະສັດວ່າ:ບໍ່ມີ

ຜູ້ໃດບອກຂ້ານ້ອຍດອກ,ນອກຈາກຈະ
ເປນັພຣະເຈົ້າ;ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກບັ
ຂ້ານ້ອຍວ່າ—ຈົ່ງໄປປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າ,ເພາະພວກເຂົາຖືກຂັງຄຸກຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ.
6ບັດນີ້ເມື່ອກະສັດລາໂມໄນໄດ້ຍິນ

ເລື່ອງນີ້ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຂອງ
ເພິ່ນຕຽມມ້າແລະລົດມ້າຂອງເພິ່ນໃຫ້
ພອ້ມ.
7ແລະເພິ່ນກ່າວກັບອ�ໂມນວ່າ:ມາ

ເຖີດ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປກັບເຈົ້າລົງໄປ
ຫາແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະວິງວອນກັບກະສັດຢູ່ເມືອງນັ້ນ
ເພື່ອໃຫ້ປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າອອກ
ຈາກຄຸກ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂະນະທີ່ອ�ໂມນແລະກະສັດລາໂມໄນ
ກ�ລັງເດີນທາງໄປຫາເມືອງນັ້ນ,ທງັສອງ
ກໍໄດ້ພົບກັບບິດາຂອງລາໂມໄນ,ຜູ້ເປັນ
ກະສດັປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ.
9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບິດາຂອງລາໂມໄນ

ໄດ້ກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ດ້ວຍເຫດໃດລູກ
ຈຶ່ງບໍ່ມາງານສະຫລອງໃນວັນສ�ຄັນນັ້ນ
ເວລາທີ່ບິດາເຮັດການສະຫລອງໃຫ້ລູກ
ຊາຍທກຸຄົນຂອງພໍ່,ແລະຜູ້ຄົນຂອງພໍ່?
10ແລະເພິ່ນຍັງໄດ້ຖາມອີກວ່າ:ລູກ

ກ�ລັງຈະໄປໃສກັບຊາວນີໄຟຜູ້ນີ້,ຊຶ່ງ
ເປນັລູກຜູ້ໜຶ່ງຂອງຄົນເວົ້າຕົວະ?

11ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືລາ
ໂມໄນໄດ້ເລົ່າເລື່ອງໃຫ້ເພິ່ນຟັງ,ເພາະ
ຢ້ານວາ່ເພິ່ນຈະບໍ່ພໍໃຈ.
12ແລະເພິ່ນໄດ້ບອກເພິ່ນອີກເຖິງສາ

ເຫດທັງໝົດຂອງການທີ່ເພິ່ນຕ້ອງຢູ່ໃນ
ລາຊາອານາຈັກຂອງເພິ່ນເອງຈົນບໍ່ໄດ້
ໄປຫາບິດາຂອງເພິ່ນໃນງານສະຫລອງ
ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຕຽມໄວ.້
13ແລະບັດນີ້ເມື່ອລາໂມໄນໄດ້ເລົ່າ

ເລື່ອງທັງໝົດໃຫ້ເພິ່ນຟັງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພິ່ນປະຫລາດໃຈທີ່ບິດາຂອງເພິ່ນໃຈ
ຮ້າຍໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະກ່າວວ່າ:ລາໂມ
ໄນ,ລູກກ�ລັງຈະໄປປົດປ່ອຍຊາວນີໄຟ
ເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງເປັນລູກຫລານຂອງຄົນ
ເວົ້າຕົວະບໍ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ລັກ
ເອົາບັນພະບລຸຸດຂອງພວກເຮາົໄປ,ແລະ
ບັດນີ້ພວກລູກຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້ມາຢູ່
ກັບບັນດາພວກເຮົາອີກ,ເພື່ອຈະໃຊ້ເລ້
ຫລ່ຽມແລະການຕົວະຍົວະຂອງພວກ
ເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຫລອກລວງ
ພວກເຮົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ລັກເອົາ
ຊບັສົມບັດຂອງພວກເຮາົໄປອີກ.
14ບັດນີ້ບິດາຂອງລາໂມໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້

ເພິ່ນຂ້າອ�ໂມນດ້ວຍດາບ.ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ສັ່ງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ໄປຫາແຜ່ນດິນມິດໂດ
ໄນນ�ອກີ,ແຕ່ໃຫ້ກັບຄນືໄປຫາແຜ່ນດິນ
ອິດຊະມາເອນກັບເພິ່ນ.
15ແຕ່ວ່າລາໂມໄນໄດ້ກ່າວກັບເພິ່ນ

ວ່າ:ລູກຈະບໍ່ຂ້າອ�ໂມນ,ແລະທັງຈະບໍ່
ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນຄື
ກັນ,ແຕ່ວາ່ລູກຈະໄປຫາແຜ່ນດນິມິດໂດ
ໄນເພື່ອຈະໄດ້ປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງ
ອ�ໂມນ,ເພາະວ່າລູກຮູ້ ວ່າພວກເຂົາ
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ເປັນຄົນທ່ຽງທ�ແລະເປນັສາດສະດາຜູ້
ບໍລສຸິດຂອງພຣະເຈົ້າອງົແທ້ຈງິ.
16ບັດນີ້ເມື່ອບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ຍິນ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້ຮ້າຍໃຫ້ເພິ່ນ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ຖອດດາບຂອງເພິ່ນອອກ
ມາເພື່ອຈະຟັນລູກຂອງເພິ່ນລົງກັບພື້ນ
ດິນ.
17ແຕ່ວ່າອ�ໂມນໄດ້ກ້າວອອກໄປ

ແລະເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານບໍ່
ຄວນຂ້າລູກຊາຍຂອງທ່ານເອງເລີຍ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ກໍເປັນການດີກວ່າ
ຖ້າຫາກລາໂມໄນຈະລົ້ມຕາຍແທນທີ່ຈະ
ເປັນຕົວຂອງທ່ານເອງ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພິ່ນໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເພິ່ນແລ້ວ;
ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານລົ້ມຕາຍລົງໃນເວລາ
ນີ້,ໃນຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງທ່ານ,ຈິດວິນ
ຍານຂອງທາ່ນຈະລອດບໍ່ໄດ້.
18ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ມັນສົມຄວນ

ແລ້ວທີ່ທ່ານຈະຢຸດກ່ອນ;ເພາະຖ້າຫາກ
ທ່ານຂ້າລູກຊາຍຂອງທ່ານໂດຍທີ່ເພິ່ນ
ເປັນຄົນບໍລິສຸດ,ເລືອດຂອງເພິ່ນຈະຮອ້ງ
ຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນ,ເພື່ອການແກ້
ແຄ້ນຈະມາເຖິງທ່ານ;ແລະທ່ານອາດ
ຈະສນູເສຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານໄປ.
19ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້

ກັບເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນຕອບລາວ,ໂດຍ
ກ່າວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ຖ້າຫາກຂ້າພະ
ເຈົ້າຂາ້ລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວກໍຄື
ກັບເຮດັໃຫ້ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງຕາຍ;ເພາະວາ່
ເຈົ້າເອງກໍພະຍາຍາມຈະທ�ລາຍລາວຢູ.່
20ແລະເພິ່ນໄດ້ເດ່ມືອອກໄປເພື່ອຈະ

ຂ້າອ�ໂມນ.ແຕ່ອ�ໂມນຕ້ານທານການ

ຟນັຂອງເພິ່ນໄດ້,ແລະຕີແຂນຂອງເພິ່ນ
ເພື່ອເພິ່ນຈະໃຊ້ມນັບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
21ບັດນີ້ເມື່ອກະສັດເຫັນວ່າອ�ໂມນ

ຈະຂ້າຕົນໄດ້,ເພິ່ນຈຶ່ງເລີ່ມວິງວອນໃຫ້
ອ�ໂມນໄວ້ຊວີດິຂອງຕນົ.
22ແຕ່ອ�ໂມນໄດ້ຍົກດາບຂອງລາວ

ຂຶ້ນ,ແລະກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້ານ້ອຍຈະຟັນທ່ານເສຍຖ້າຫາກທ່ານ
ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້
ຮບັການປົດປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ.
23ບັດນີ້ກະສັດ,ໂດຍທີ່ຢ້ານຕາຍ,

ຈຶ່ງກ່າວວ່າ:ຖ້າຫາກເຈົ້າໄວ້ຊີວິດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້
ເຈົ້າບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ
ຈົນກະທັ້ງເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລາຊາອານາຈັກ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
24ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນເຫັນວ່າລາວໄດ້

ເຮັດກັບກະສັດຜູ້ແກ່ຊະລາຕາມຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງລາວແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງກ່າວ
ກບັເພິ່ນວ່າ:ຖ້າຫາກທ່ານປົດປ່ອຍອ້າຍ
ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍອອກຈາກຄຸກ,ແລະ
ໃຫ້ລາໂມໄນປົກຄອງລາຊາອານາຈັກ
ຂອງເພິ່ນເໝືອນເດີມ,ແລະວ່າທ່ານຈະ
ບໍ່ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ເພິ່ນເຮັດຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງຕົນ
ເອງຕາມຄວາມນຶກຄິດຂອງເພິ່ນ;ເວລາ
ນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະໄວ້ຊີວິດຂອງທ່ານ;ຖ້າ
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະຟນັທ່ານລງົກັບພື້ນ
ດິນດຽວນີ້.
25ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້

ແລ້ວ,ກະສັດກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີຍ້ອນ
ວາ່ຕວົເອງຍັງມີຊວີດິຢູ່.
26ແລະເມື່ອເຫັນວ່າອ�ໂມນບໍ່ປາ
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ແອວມາ20:27–30359

ຖະໜາຈະທ�ລາຍຕົນ,ແລະເມື່ອເຫັນ
ຄວາມຮັກອັນແຮງກ້າທີ່ລາວມີຕໍ່ລາໂມ
ໄນ,ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງມີຄວາມ
ແປກໃຈຢາ່ງຍິ່ງ,ແລະກ່າວວາ່:ຍ້ອນວາ່
ນີ້ຄືທັງໝົດທີ່ເຈົ້າປາຖະໜາຄືໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າປົດປ່ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າແລະ
ຍອມໃຫ້ລາໂມໄນລູກຊາຍຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າປົກຄອງລາຊາອານາຈັກຂອງລາວ
ເອງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະນຸຍາດ
ໃຫ້ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າປົກຄອງລາຊາ
ອານາຈັກຂອງລາວເອງນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ນີ້ແລະຕະຫລອດໄປ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ບງັຄບັລາວອີກຕໍ່ໄປ—
27ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້

ອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ
ອອກຈາກຄຸກ,ແລະໃຫ້ເຈົ້າກັບອ້າຍ
ນ້ອງຂອງເຈົ້າມາຫາຂາ້ພະເຈົ້າໃນລາຊາ
ອານາຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາທີ່ສຸດທີ່ຈະເຫັນ
ເຈົ້າອີກ.ເພາະວ່າກະສັດມີຄວາມແປກ
ປະຫລາດໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນຄ�
ເວົ້າຂອງລາວ,ແລະຄ�ເວົ້າທີ່ລາໂມໄນ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນນ�ອີກ,ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນ
ຈຶ່ງປາຖະໜາທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອ�

ໂມນກັບລາໂມໄນໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປຫາ
ແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ.ແລະລາໂມໄນໄດ້
ເປັນທີ່ໂປດປານໃນສາຍຕາຂອງກະສັດ
ຂອງແຜ່ນດນິນັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນອ້າຍນ້ອງຂອງ
ອ�ໂມນຈຶ່ງຖກືປອ່ຍອອກຈາກຄຸກ.
29ແລະເວລາທີ່ອ�ໂມນພບົເຫນັພວກ

ເຂົາ,ລາວກໍມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຫລາຍທີ່ສຸດ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ

ເປືອຍເປົ່າ,ແລະຜິວໜັງເປື່ອຍຫລາຍ
ເພາະວ່າພວກເຂົາຖືກມັດດ້ວຍເຊືອກ
ທີ່ ໝັ້ນ.ແລະພວກເຂົາຕ້ອງອົດທົນ
ຕໍ່ຄວາມຫິວໂຫຍ,ກະຫາຍນ�,ແລະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານນາໆປະການ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາກໍສາມາດທົນ
ກັບຄວາມທຸກທໍລະມານທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂາົໄດ້.
30ແລະມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ

ວ່າພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຜູ້ຄົນທີ່
ແຂງກະດາ້ງຫລາຍແລະແຂງຄໍຫລາຍ;
ດັ່ງນັ້ນພວກນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ ຍອມຟັງຄ�ຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະພວກນີ້ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກ
ເຂົາໄປແລະໄດ້ທຸບຕີແລະຂັບໄລ່
ພວກເຂົາອອກຈາກບ້ານໜຶ່ງໄປຫາອີກ
ບ້ານໜຶ່ງແລະຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກ
ບ່ອນໜຶ່ງຈົນພວກເຂົາມາເຖິງແຜ່ນດິນ
ມິດໂດໄນ,ແລະບ່ອນນັ້ນພວກເຂົາຖືກ
ຈບັແລະເອາົເຂົ້າຄຸກແລະຖືກມດັດ້ວຍ
ເຊືອກທີ່ໝັ້ນແລະຂັງໄວ້ໃນຄຸກເປັນ
ເວລາຫລາຍມື້,ແລະລາໂມໄນກັບອ�
ໂມນຈຶ່ງໄດ້ມາປດົປ່ອຍພວກເຂົາ.

ເລື່ອງລາວຂອງການສິດສອນຂອງອາ
ໂຣນ,ແລະມິວໂລໄຄ,ແລະອ້າຍນ້ອງ
ຂອງລາວໃຫ້ແກ່ຊາວເລມັນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ21ຈນົເຖິງບົດທີ26.

ບົດທີ21

ອາໂຣນສິດສອນຊາວອາມາລະໄຄກ່ຽວ
ກັບພຣະຄຣິດແລະການຊົດໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງ—ອາໂຣນແລະອ້າຍນ້ອງຂອງ
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ລາວຖືກຂັງຄຸກຢູ່ ທີ່ມິດໂດໄນ—ຫລັງ
ຈາກພວກເຂົາຖືກປົດປ່ອຍ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ສິດສອນໃນທ�ມະສາລາແລະເຮັດ
ໃຫ້ຫລາຍຄົນປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ—ລາ
ໂມໄນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນແຜ່ນດິນ
ອິດຊະມາເອນມີສິດເສລີພາບໃນການ
ນັບຖືສາດສະໜາ.ປະມານ90–77ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນແລະອ້າຍນ້ອງ
ຂອງລາວໄດ້ແຍກຍ້າຍກັນໄປຫາຊາຍ
ແດນຂອງແຜ່ນດິນຊາວເລມັນ, ຈົ່ງ
ເບິ່ງອາໂຣນໄດ້ອອກເດີນທາງໄປຫາ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງຊາວເລມັນເອີ້ນວ່າເຢຣູ
ຊາເລັມ,ໂດຍເອີ້ນຕາມແຜ່ນດິນບ້ານ
ເກີດເມືອງນອນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະມັນຢູ່ຫ່າງອອກໄປຕິດ
ກັບຊາຍແດນມໍມອນ.
2ບັດນີ້ຊາວເລມັນແລະຊາວອາມາ

ລະໄຄແລະຜູ້ຄົນຂອງອະມິວລອນໄດ້
ສ້າງເມືອງໃຫຍ່ເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນ,ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ
ເຢຣູຊາເລັມ.
3ບດັນີ້ຊາວເລມນັກໍແຂງກະດ້າງພຽງພໍ

ຢູ່ແລ້ວ,ແຕ່ວ່າຊາວອາມາລະໄຄແລະ
ຊາວອະມິວລອນຍິ່ງແຂງກະດ້າງກວ່າ
ນັ້ນອີກ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້
ຊາວເລມນັເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງ,ເພື່ອຈະ
ໃຫ້ເກັ່ງໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ໜາ້ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາ,
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອາ

ໂຣນມາຮອດເມືອງເຢຣູຊາເລັມ,ແລະ
ລາວໄດ້ສດິສອນຊາວອາມາລະໄຄກ່ອນ.
ແລະລາວໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາໃນທ�

ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ,ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາສ້າງສາລາທ�ຂຶ້ນຕາມລະບຽບຂອງ
ຊາວນີຮໍ;ເພາະວ່າຊາວອາມາລະໄຄ
ແລະຊາວອະມິວລອນສ່ວນຫລາຍຖື
ລະບຽບຂອງຊາວນີຮ.ໍ
5ດັ່ງນັ້ນ,ເວລາອາໂຣນເຂົ້າໄປໃນທ�

ມະສາລາແຫ່ງໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາເພື່ອ
ສິດສອນຜູ້ຄົນ,ແລະເວລາທີ່ລາວກ�ລັງ
ເວົ້າກັບພວກເຂົາຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງຊາວອາ
ມາລະໄຄຜູ້ໜຶ່ງລຸກຂຶ້ນແລະເລີ່ມໂຕ້ຖຽງ
ລາວ,ໂດຍກາ່ວວາ່:ເຈົ້າໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງ
ເລື່ອງອັນໃດ?ເຈົ້າເຄີຍເຫັນທູດບໍ?ເປັນ
ຫຍັງທດູຈຶ່ງບໍ່ມາປະກົດຕໍ່ພວກເຮາົ?ຫລື
ຜູ້ຄນົພວກນີ້ບໍ່ດີເທົ່າກບັຜູຄົ້ນຂອງເຈົ້າບໍ?
6ແລະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ,ຖ້າຫາກ

ພວກເຮົາບໍ່ກັບໃຈພວກເຮົາຈະຕາຍ.
ເຈົ້າຮູ້ຈກັຄວາມນກຶຄິດແລະເຈດຕະນາ
ຂອງໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ?
ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ແນວໃດວາ່ພວກເຮາົມີເຫດຜົນ
ຈະຕ້ອງກັບໃຈ?ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ
ພວກເຮົາບໍ່ເປັນຄົນຊອບທ�?ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງບ່ອນຫລົບໄພ,ແລະ
ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນເພື່ອ
ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ.ພວກເຮົາເຊື່ອ
ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍມະນຸດທັງປວງໃຫ້
ລອດ.
7ບັດນີ້ອາໂຣນໄດ້ຖາມລາວວ່າ:ເຈົ້າ

ເຊື່ອບໍ່ວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະ
ເດັດມາໄຖ່ມະນຸດຊາດຈາກບາບຂອງ
ພວກເຂາົ?
8ແລະຄົນຜູ້ນັ້ນຕອບລາວວ່າ:ພວກ

ເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກເລື່ອງແບບນີ້
ແລະພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອໃນຮີດຄອງປະ

ແອວມາ21:1–8 360
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ແອວມາ21:9–17361

ເພນີອັນໂງ່ຈ້າຫລ້າຫລັງເຫລົ່ານັ້ນ.ພວກ
ເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ,
ທັງພວກເຮົາບໍ່ ເຊື່ອວ່າບັນພະບຸລຸດ
ຂອງເຈົ້າແລະບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງ
ທີ່ຈະມາເຖິງ.
9ບັດນີ້ອາໂຣນເລີ່ມເປີດພຣະຄ�ພີໃຫ້

ພວກເຂົາເບິ່ງກ່ຽວກັບການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະກ່ຽວກັບການຟື້ນ
ຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ,ແລະວ່າການໄຖ່
ຈະມີບໍ່ໄດ້ສ�ລັບມະນຸດຊາດນອກຈາກ
ໂດຍທາງການສິ້ນພຣະຊົນແລະການ
ທົນທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະ
ການຊົດໃຊ້ໂດຍໂລຫິດຂອງພຣະອົງ
ເທົ່ານັ້ນ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ

ລາວຊີ້ແຈງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຕໍ່ພວກເຂົາ
ແລວ້ພວກເຂົາກໍຄຽດແຄນ້ໃຫ້ແລະຫົວ
ເຍາະເຍີ້ຍລາວ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມ
ຟັງຄ�ເວົ້າຂອງລາວເລີຍ.
11ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອລາວເຫັນວ່າພວກເຂົາ

ບໍ່ຍອມຟັງຄ�ເວົ້າຂອງລາວແລ້ວ,ລາວ
ຈຶ່ງອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ
ໄປ,ແລະໄປຫາໝູ່ບ້ານບ່ອນໜຶ່ງຊຶ່ງມີ
ຊື່ວ່າອານີ-ອານໄທ,ແລະບ່ອນນີ້ລາວ
ໄດ້ພົບມິວໂລໄຄກ�ລງັສດິສອນພຣະຄ�
ຕໍ່ພວກເຂົາ;ແລະອາມມາແລະອ້າຍ
ນ້ອງຂອງລາວຢູ່ຄືກັນ.ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບຫລາຍຄົນກ່ຽວກັບພຣະ
ຄ�.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນວ່າຜູ້ຄົນເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ໜີຈາກ

ທີ່ນັ້ນແລະໄປຫາແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ.
ແລະພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນພຣະຄ�ໃຫ້
ແກ່ຜູຄົ້ນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ແຕ່
ມີພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເຊື່ອໃນຄ�
ສອນຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນນັ້ນ.
13ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ອາໂຣນແລະ

ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວຈ�ນວນໜຶ່ງໄດ້ຖືກ
ຈັບແລະເອົາເຂົ້າຄຸກ,ແລະພວກທີ່
ເຫລືອຢູ່ກໍໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນມິດໂດ
ໄນໄປສູ່ພາກຕ່າງໆອອ້ມແອມ້ນັ້ນ.
14ແລະພວກທີ່ຖືກເອົາເຂົ້າຄຸກໄດ້ຮບັ

ຄວາມທຸກທໍລະມານຫລາຍຢ່າງ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍດ້ວຍມື
ຂອງລາໂມໄນກັບອ�ໂມນ,ແລະພວກ
ເຂາົໄດ້ກນິເຂົ້າແລະໄດ້ເຄື່ອງນຸ່ງໃໝ.່
15ແລະພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປອີກເພື່ອ

ປະກາດພຣະຄ�,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮບັ
ການປົດປ່ອຍອອກຈາກຄຸກເປັນເທື່ອ
ທ�ອດິເຊັ່ນນີ້;ແລະພວກເຂາົໄດ້ຮບັທກຸ
ແບບນີ້.
16ແລະພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປບ່ອນ

ໃດກໍຕາມສຸດແລ້ວແຕ່ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊງົນ�,ສິດສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນທ�ມະສາລາ
ທຸກແຫງ່ຂອງຊາວອາມາລະໄຄ,ຫລືໃນ
ບ່ອນຊຸມນຸມທຸກແຫ່ງຂອງຊາວເລມັນທີ່
ພວກເຂາົສາມາດເຂົ້າໄປໄດ.້
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມປະທານພອນ
ໃຫ້ ແກ່ ພວກເ ຂົາ ,  ເ ຖິງ ຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ຊັກນ�ຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມ
ຈິງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້
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ຜູ້ຄົນເປັນຢ່າງຫລວງຫລາຍສ�ນຶກເຖິງ
ບາບຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຖິງເລື່ອງ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນບໍ່ ຖືກຕ້ອງຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂາົ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອ�ໂມນກັບລາໂມໄນໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນມິດໂດໄນໄປຫາແຜ່ນດິນອິດຊະມາ
ເອນ,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເພິ່ນ.
19ແລະກະສດັລາໂມໄນບໍ່ຍອມໃຫ້ອ�

ໂມນຮັບໃຊ້,ຫລືເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນ
ອີກຕໍ່ໄປ.
20ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສ້າງທ�ມະສາ

ລາຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຫລືຜູ້ຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງເພິ່ນມາຊມຸນຸມກັນ.
21ແລະເພິ່ນໄດ້ມີຄວາມປິຕິຍິນດີກັບ

ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ສິດສອນ
ພວກເຂົາຫລາຍເລື່ອງ.ແລະເພິ່ນໄດ້
ປະກາດແກ່ຜູ້ຄົນວ່າ,ພວກເຂົາຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ອ�ນາດຂອງເພິ່ນ,ແລະວ່າພວກ
ເຂົາເປັນອິດສະລະແລ້ວ,ວ່າພວກເຂົາ
ມີອິດສະລະຈາກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຂອງ
ກະສັດຜູ້ເປັນບິດາຂອງເພິ່ນ;ເພາະບິດາ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເພິ່ນປົກຄອງ
ດູແລຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອິດຊະມາ
ເອນ,ແລະໃນແຜ່ນດິນທັງໝົດອ້ອມ
ແອ້ມນັ້ນ.
22ແລະເພິ່ນໄດ້ປະກາດແກ່ຜູ້ຄົນອີກ

ວ່າພວກເຂົາມີສິດເສລີພາບໃນການ
ນະມັດສະການພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລ້ວແຕ່ຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງພວກເຂົາ,ໃນສະຖານທີ່

ບ່ອນໃດກໍຕາມແລ້ວແຕ່ທີ່ພວກເຂົາຢູ່,
ຖ້າຫາກມັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້
ການປົກຄອງຂອງກະສັດລາໂມໄນ.
23ແລະອ�ໂມນໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນ

ຂອງກະສັດລາໂມໄລ;ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ສິດສອນທຸກໆ
ເລື່ອງເຖິງສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�
ແລະລາວໄດ້ແນະນ�ພວກເຂົາທຸກໆມື້
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄ�ເວົ້າຂອງລາວແລະ
ພວກເຂົາມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການ
ຮກັສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ບົດທີ22

ອາໂຣນສິດສອນບິດາຂອງລາໂມໄນ
ກ່ຽວກັບການສ້າງ,ການຕົກຂອງອາ
ດາມ,ແລະແຜນແຫງ່ການໄຖ່ໂດຍຜ່ານ
ພຣະຄຣິດ—ກະສັດລາໂມໄນແລະທຸກ
ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສ—ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ແຜ່ນດິນທີ່ແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຊາວນີ
ໄຟແລະຊາວເລມັນ.ປະມານ90–77
ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້,ໃນຂະນະທີ່ອ�ໂມນກ�ລັງ
ສິດສອນຜູ້ຄົນຂອງລາໂມໄນເປັນປະຈ�
ຢູ່ນັ້ນ,ພວກເຮາົຈະກບັໄປເວົ້າເຖິງເລື່ອງ
ລາວຂອງອາໂຣນແລະອ້າຍນ້ອງຂອງ
ລາວ;ເພາະວ່າຫລັງຈາກລາວໄດ້ອອກ
ຈາກແຜນ່ດນິມດິໂດໄນໄປແລວ້ລາວໄດ້
ຖືກພຣະວນິຍານຊງົນ�ໄປຫາແຜ່ນດນິນີ
ໄຟ,ຈນົໄປເຖງິລາຊາວງັຂອງກະສັດຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນຍົກເວັ້ນແຕ່
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ແອວມາ22:2–11363

ແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນເທົ່ານັ້ນ;ແລະ
ເພິ່ນຄືບິດາຂອງລາໂມໄນ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວັງຂອງກະສັດແລະ
ກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າຂອງກະສັດ,ແລະກ່າວ
ກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ກະສັດເອີຍ
ພວກຂ້ານ້ອຍເປັນອ້າຍນ້ອງຂອງອ�
ໂມນ,ຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ປົດປ່ອຍອອກຈາກ
ຄຸກນັ້ນ.
3ບັດນີ້,ກະສັດເອີຍເມື່ອທ່ານໄວ້ຊວີດິ

ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,ແລ້ວພວກຂ້ານ້ອຍ
ຈະຍອມເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ.ແລະ
ກະສັດກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ
ເຖີດ,ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ຊີວິດຂອງ
ພວກເຈົ້າແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ຍອມໃຫ້ພວກເຈົ້າເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າເພາະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນຈິດໃຈບາງຢ່າງຍ້ອນວ່າຄວາມເອື້ອ
ເຟື້ອເພື່ອແຜ່ແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ຄ�ເວົ້າຂອງອ�ໂມນອ້າຍຂອງພວກເຈົ້າ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຢາກຮູ້ສາ
ເຫດວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດລາວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້
ຂຶ້ນມາຈາກມດິໂດໄນພ້ອມກັບພວກເຈົ້າ.
4ແລະອາໂຣນກ່າວກັບກະສັດວ່າ:

ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນລາວໃຫ້ໄປທາງອື່ນ;ລາວ
ໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ,ເພື່ອ
ສິດສອນຜູ້ຄົນຂອງທ່ານລາໂມໄນ.
5ບັດນີ້ກະສັດກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:

ແມນ່ອັນໃດທີ່ພວກເຈົ້າເວົ້າກຽ່ວກບັພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?ຈົ່ງເບິ່ງ,

ນີ້ຄືເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນຈດິໃຈ.
6ແລະມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ

ເມື່ອອ�ໂມນເວົ້າວ່າ—ຖ້າຫາກທ່ານກັບ
ໃຈແລ້ວທ່ານຈະລອດ,ແລະຖ້າຫາກ
ທ່ານບໍ່ກັບໃຈແລ້ວ,ທ່ານຈະຖືກປະຖິ້ມ
ໃນວນັສຸດທ້າຍ?
7ແລະອາໂຣນໄດ້ຕອບແລະກ່າວ

ກັບເພິ່ນວ່າ:ທ່ານເຊື່ອບໍວ່າມີພຣະເຈົ້າ?
ແລະກະສັດຕອບວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ
ຊາວອາມາລະໄຄເວົ້າວ່າມີພຣະເຈົ້າ,
ແລະຂາ້ພະເຈົ້າກໍໄດ້ອະນຍຸາດໃຫ້ພວກ
ເຂາົສ້າງບ່ອນລີ້ໄພເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ມາຊຸມນຸມກັນເພື່ອນະມັດສະການພຣະ
ອົງ.ແລະບັດນີ້ຖ້າຫາກເຈົ້າເວົ້າວ່າມີ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະ
ເຊື່ອ.
8ແລະບັດນີ້ເມື່ອອາໂຣນໄດ້ຍິນເລື່ອງ

ນີ້ແລ້ວ,ໃຈຂອງລາວກໍເລີ່ມປິຕິຍິນດີ,
ແລະກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ແນ່ນອນທີ່ສຸດຄື
ກນັກບັທາ່ນມີຊວີດິຢູ່ສນັໃດ,ໂອ້ກະສັດ
ເອຍີພຣະເຈົ້າກໍມີຢູ່ສັນນັ້ນ.
9ແລະກະສັດຖາມວາ່:ພຣະເຈົ້າຄືວນິ

ຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງໄດ້ນ�ພາບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຮາົອອກມາຈາກແຜນ່ດິນ
ເຢຣູຊາເລັມນັ້ນບ?ໍ
10ແລະອາໂຣນກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:

ແມ່ນແລວ້,ພຣະອງົຄືວນິຍານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ອງົນັ້ນ,ແລະພຣະອົງໄດ້ສ້າງທກຸສິ່ງທຸກ
ຢ່າງໃນສະຫວນັແລະໃນແຜນ່ດິນໂລກ.
ທ່ານເຊື່ອເລື່ອງນີ້ບໍ?
11ແລະເພິ່ນກ່າວວ່າ:ເຊື່ອແລ້ວ,

ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອ ວ່າ  ວິນຍານທີ່ ຍິ່ ງ
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ໃຫຍ່ອົງນັ້ນໄດ້ສາ້ງທຸກສິ່ງທກຸຢ່າງແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຢາກໃຫ້ເຈົ້າບອກ
ຂ້າພະເຈົ້າອີກກ່ຽວກັບເລື່ອງທັງໝົດນີ້
ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ເຈົ້າ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາອາໂຣນເຫັນວ່າກະສັດເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງລາວແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງ
ແຕ່ການສ້າງຂອງອາດາມ,ໂດຍອ່ານ
ພຣະຄ�ພີໃຫ້ກະສັດຟັງວ່າພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ສ້າງມະນຸດຕາມຮູບຮ່າງລັກສະນະ
ຂອງພຣະອົງເອງ,ແລະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້
ປະທານພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່
ລາວ,ແລະຍ້ອນການລ່ວງລະເມີດນັ້ນ
ມະນຸດຈຶ່ງຕກົ.
13ແລະອາໂຣນໄດ້ຊີ້ແຈງພຣະຄ�

ພີໃຫ້ຟັງຕັ້ງແຕ່ການສ້າງອາດາມໂດຍ
ບັນລະຍາຍເຖິງການຕົກຂອງມະນຸດໃຫ້
ເພິ່ນຟງັ,ແລະສະພາບແຫງ່ກາມມະລົມ
ແລະແຜນແຫ່ງການໄຖ່ນ�ອີກ,ຊຶ່ງຖືກ
ຕຽມໄວ້ໂດຍທາງພຣະຄຣິດນັບຕັ້ງແຕ່
ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກສ�ລບັຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
14ແລະເນື່ອງຈາກວ່າມະນຸດຕົກ

ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ມີຫຍັງມາດ້ວຍຕົວເອງ;ແຕ່
ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການສິ້ນ
ພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຊົດໃຊ້ແທນ
ບາບຂອງມະນຸດໂດຍການມີສັດທາ
ແລະການກັບໃຈແລະອື່ນໆແລະວ່າ
ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມ
ຕາຍຂາດອອກ,ເພື່ອວ່າຫລຸມຝັງສົບຈະ
ບໍ່ມີໄຊຊະນະ,ແລະຄວາມເຈັບປວດ
ແຫ່ງຄວາມຕາຍຈະຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນ

ຄວາມຫວັງແຫ່ງລັດສະໝີພາບ;ແລະ
ອາໂຣນໄດ້ອະທິບາຍເລື່ອງທັງໝົດນີ້ຕໍ່
ກະສັດ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກອາໂຣນໄດ້ອະທິບາຍເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ຕໍ່ເພິ່ນແລ້ວ,ກະສັດໄດ້ເວົ້າວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະມີຊີວດິນິລັນດອນຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ມານັ້ນ?ແທ້ຈງິແລວ້,ຂາ້ພະເຈົ້າຈະເຮດັ
ແນວໃດເພື່ອຈະໄດ້ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ,
ໂດຍຂຸດເອົາຮາກຂອງວິນຍານຊົ່ວນີ້
ອອກຈາກໜາ້ເອິກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະ
ຮບັເອົາພຣະວນິຍານຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອ
ຂ້າພະຈົ້າຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນ
ດີ,ເພື່ອວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຖືກປະຖິ້ມ
ໃນວັນສຸດທ້າຍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ກະສັດໄດ້ເວົ້າ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະສະລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະຖິ້ມລາຊາອານາຈັກ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ຜາສຸກອນັຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້.
16ແຕ່ອາໂຣນໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ຖ້າ

ຫາກວ່າທ່ານປາຖະໜາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກໍ
ຂໍໃຫ້ທ່ານກົ້ມຂາບລົງຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ທ່ານກັບ
ໃຈຈາກບາບທັງໝົດຂອງທ່ານ,ແລະ
ໃຫ້ກົ້ມຂາບລົງຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃນ
ສັດທາ,ໂດຍເຊື່ອວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ�
ຕອບ,ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງ
ຕາມຄວາມປາຖະໜາ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອອາໂຣນໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
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ແອວມາ22:18–23365

ແລ້ວ,ກະສັດກໍໄດ້ຄຸເຂົ່າກົ້ມຂາບລົງຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຂາບຕົວລົງຈົນເຖິງພື້ນ
ດິນ,ແລະສົ່ງສຽງຈົນສດຸກ�ລງັ,ກ່າວວ່າ:
18ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ອາໂຣນໄດ້ບອກ

ຂ້ານ້ອຍວ່າມີພຣະເຈົ້າ;ແລະຖ້າຫາ
ກວ່າມີພຣະເຈົ້າແທ້ໆແລະຖ້າຫາກວ່າ
ພຣະອົງເປັນເຈົ້າ,ແລ້ວຂໍຈົ່ງໂປດສະ
ແດງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກດ້ວຍເຖີດ,ແລະ
ຂ້ານ້ອຍຈະປະຖິ້ມບາບຂອງຂາ້ນ້ອຍທງັ
ໝດົເພື່ອຈະໄດ້ຮູຈ້ກັພຣະອົງ,ແລະເພື່ອ
ຂ້ານ້ອຍຈະຖືກຍົກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ,
ແລະເພື່ອຈະລອດໃນວັນສຸດທາ້ຍ.ແລະ
ບັດນີ້ເມື່ອກະສດັໄດ້ກາ່ວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,
ເພິ່ນກໍໝດົສະຕິໄປຄືກັບຕາຍ.
19ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືພວກຂ້າໃຊ້ ຂອງເພິ່ນໄດ້ແລ່ນໄປ
ບອກລາຊິນີໃຫ້ຮູ້ເຖິງເລື່ອງທັງໝົດທີ່ໄດ້
ເກີດກັບກະສັດ.ແລະນາງກໍໄດ້ມາຫາ
ກະສັດ;ແລະເມື່ອເຫັນວ່າເພິ່ນນອນຢູ່
ຄືກັບຕາຍແລ້ວ,ແລະອາໂຣນກັບອ້າຍ
ນ້ອງຂອງລາວກໍ ຢືນຢູ່ທີ່ ນັ້ນຄືກັບວ່າ
ພວກເຂົາເປັນສາເຫດຂອງການລົ້ມລົງ
ຂອງເພິ່ນ,ນາງຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພວກ
ເຂົາ,ແລະໄດ້ສັ່ງພວກຂ້າໃຊ້ຂອງຕົນ,
ຫລືພວກຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດໃຫ້ເອົາອາ
ໂຣນແລະອາ້ຍນ້ອງຂອງລາວໄປຂ້າຖິ້ມ
ເສຍ.
20ບັດນີ້ພວກຂ້າໃຊ້ໄດ້ເຫັນສາເຫດ

ຂອງການລົ້ມລົງຂອງກະສັດ,ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂາົຈຶ່ງບໍ່ກ້າທີ່ຈະຈບັອາໂຣນແລະ
ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ວິງວອນລາຊິນີວ່າ:ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານ

ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຂ້າຄົນເຫລົ່ານີ້
ໃນເມື່ອຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາແຂງແຮງ
ກວາ່ພວກເຮາົທງັໝດົ?ດັ່ງນັ້ນພວກເຮາົ
ກໍຈະລົ້ມລົງຢູ່ຕໍ່ໜາ້ພວກເຂາົ.
21ບັດນີ້ເມື່ອລາຊິນີເຫັນຄວາມຢ້ານ

ກົວຂອງພວກຂ້າໃຊ້ນາງກໍເລີ່ມມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລາຍຂຶ້ນ,ຢ້ານວ່າສິ່ງບໍ່ດີຈະ
ເກີດກັບນາງ.ແລະນາງຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ພວກຂ້າໃຊ້ຂອງຕົນໄປເອີ້ນໃຫ້ຜູຄົ້ນມາ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຂ້າອາໂຣນພ້ອມ
ກັບອ້າຍນ້ອງຂອງລາວເສຍ.
22ບັດນີ້ເມື່ອອາໂຣນເຫັນຄວາມຕັ້ງ

ໃຈຂອງລາຊິນີ,ໂດຍຮູ້ຈັກຄວາມແຂງ
ກະດ້າງຂອງໃຈຂອງຜູ້ຄົນນ�ອີກ,ຈຶ່ງ
ຢ້ານວ່າຝູງຊົນຈະມາຊຸມນຸມກັນແລະ
ຈະມີການຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,
ແລະຈະມີເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງເດ່ມືອອກໄປ
ຍົກເອົາກະສັດຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນ,ແລະ
ກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງຢືນຂຶ້ນເຖີດ,ແລະ
ເພິ່ນກໍໄດ້ລຸກຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຕົວເອງ.
23ບັດນີ້ເລື່ອງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະ

ທີ່ລາຊິນີແລະພວກຂ້າໃຊ້ຫລາຍຄົນ
ຢູ່ນ�.ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຫດ
ການນີ້ , ພວກເຂົາກໍແປກປະຫລາດ
ໃຈຫລາຍແລະເລີ່ມມີຄວາມຢ້ານກົວ
ຫລາຍຂຶ້ນ.ແລະກະສັດໄດ້ກ້າວອອກ
ໄປແລະເລີ່ມປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.ແລະເພິ່ນໄດ້
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ຄົນໃນຄອບຄົວຂອງ
ເພິ່ນທັງໝົດໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   365 5/14/12   12:13 PM



366

24ບັດນີ້ຜູ້ຄົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍເພາະເປັນຄ�ສັ່ງຂອງ
ລາຊິນີແລະເລີ່ມມີການຈົ່ມວ່າເກີດຂຶ້ນ
ໃນບັນດາພວກເຂົາເພາະອາໂຣນແລະ
ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ.
25ແຕ່ວ່າກະສັດໄດ້ກ້າວອອກໄປໃນ

ບັນດາພວກເຂົາແລະປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດແກ່ພວກເຂາົ.ແລະພວກເຂາົຈຶ່ງ
ໄດ້ສະຫງບົລົງຕໍ່ໜາ້ອາໂຣນແລະຜູ້ທີ່ຢູ່
ກັບລາວ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອກະສັດເຫັນວ່າຜູ້ຄົນສະຫງົບລົງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ອາໂຣນແລະອາ້ຍ
ນ້ອງຂອງລາວກ້າວອອກໄປຢູ່ທ່າມກາງ
ຝູງຊົນແລະໃຫ້ອາໂຣນສິດສອນພຣະ
ຄ�ແກ່ພວກເຂົາ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືກະສັດໄດ້ສົ່ງສານປະກາດໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ,ໄປຫາບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ
ຂອງເພິ່ນ ,  ຊຶ່ ງ ຢູ່ ທົ່ວ ແຜ່ນດິນຂອງ
ເພິ່ນຊຶ່ງຢູ່ ຕາມພາກພື້ນຕ່າງໆໂດຍ
ອ້ອມຮອບ,ຊຶ່ງຢູ່ໃນຊາຍແດນຈົນເຖິງ
ທະເລທາງຕາເວັນອອກ,ແລະທາງ
ຕາເວນັຕົກ,ແລະຊຶ່ງຖກືແບ່ງແຍກອອກ
ຈາກເຊລາເຮັມລາໂດຍເສັ້ນແຄບໆຂອງ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກ
ທະເລທາງຕາເວັນອອກຈົນເຖິງທະເລ
ທາງຕາເວັນຕົກ,ແລະອ້ອມຮອບຊາຍ
ຝັ່ງທະເລ,ແລະຊາຍແດນຂອງຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜືອໃກ້
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ຜ່ານຊາຍແດນ
ແມນທາຍ,ໃກ້ໆກັບຫົວແມ່ນ�ຊີໂດນ,
ຊຶ່ງໄຫລຈາກທາງຕາເວັນອອກໄປຫາ

ທາງຕາເວັນຕົກ—ແລະນີ້ຄືການແບ່ງ
ແຍກຂອງຊາວເລມນັກັບຊາວນີໄຟ.
28  ບັດນີ້ , ຊາວເລມັນຜູ້ ທີ່ ຂີ້ ຄ້ານ

ມັກງ່ າຍອາໄສຢູ່ ໃນຖິ່ນ ແຫ້ງ ແລ້ງ
ກັນດານ,ແລະຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນ;ແລະແຜ່
ຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານທາງຕາເວັນຕົກ,ໃນແຜ່ນດິນນີ
ໄຟ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທາງຕາເວັນຕົກ
ຂອງແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລານ�ອີກ,ໃນ
ຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ,ແລະທາງຕາ
ເວັນຕົກໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ,ອັນເປັນມູນ
ມໍລະດົກຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຢູ່ໃນຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ
ດັ່ງນັ້ນ.
29ແລະມີຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍອາໄສຢູ່ທາງຕາເວັນອອກ
ໃກ້ຝັ່ງທະເລດັ່ງນັ້ນ,ຊຶ່ງບ່ອນນັ້ນຊາວນີ
ໄຟໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາໜີໄປ.ແລະຊາວ
ນີໄຟເກືອບຈະຕົກໄປຢູ່ໃນວົງລ້ອມຂອງ
ຊາວເລມັນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຊາວນີ
ໄຟຍັງເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນທາງ
ເໜືອທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຂອງຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ຫົວແມ່ນ�ຊີໂດນ,
ຈາກທາງຕາເວັນອອກໄປຫາທາງຕາ
ເວັນຕົກ,ໂດຍອ້ອມຮອບທາງດ້ານຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງເໜືອ,ຈົນກະທັ້ງ
ພວກເຂົາມາເຖິງແຜ່ນດິນຊຶ່ງພວກເຂົາ
ເອີ້ນວາ່ແຜ່ນດນິອຸດົມສມົບນູ.
30 ແລະ ມັນມີ ຊາຍແດນຕິດກັບ

ແຜ່ນດິນຊຶ່ງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າແຜ່ນດິນ
ຮ້າງ,ຊຶ່ງມັນຢູ່ໄກໄປທາງເໜືອຈົນໄປ
ເຖິງແຜ່ນດິນຊຶ່ງເຄີຍມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່
ແລະໄດ້ຖືກທ�ລາຍໄປແລ້ວ,ຊຶ່ງພວກ
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ແອວມາ22:31–23:1367

ເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງກະດູກຂອງຄົນພວກນັ້ນ
ມາແລວ້,ຊຶ່ງເປັນບອ່ນທີ່ຜູ້ຄົນຂອງເຊລາ
ເຮມັລາຄົ້ນພບົແລະເປັນບອ່ນທ�ອດິທີ່
ພວກເຂົາມາຮອດ.
31ແລະພວກເຂົາໄດ້ຈາກບ່ອນນັ້ນ

ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານທາງໃຕ້.
ດັ່ງນັ້ນແຜ່ນດິນທາງເໜືອຈຶ່ງຖືກເອີ້ນ
ວ່າແຜ່ນດິນຮ້າງ,ແລະເອີ້ນແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້ວ່າອຸດົມສົມບູນ,ເພາະເປັນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັດປ່າ
ທຸກຊະນິດ,ຊຶ່ງສັດສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ມາຈາກ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອເພື່ອມາຊອກຫາ
ອາຫານການກິນ.
32ແລະບັດນີ້,ມັນຈະໃຊ້ເວລາພຽງ

ແຕ່ມື້ ເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນສ�ລັບຊາວນີ ໄຟທີ່
ຈະເດີນທາງໃນຊາຍແດນລະຫວ່າງ
ແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນກັບແຜ່ນດິນຮ້າງ,
ຈາກທະເລທາງຕາເວັນອອກໄປຫາ
ທາງຕາເວນັຕົກ;ແລະແຜ່ນດນິນີໄຟກບັ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາເກືອບຈະຖືກປິດ
ລ້ອມດ້ວຍນ�,ເພາະມີແຜ່ນດິນແຄບ
ເຂົ້າຄືກັນກັບຄືຢູ່ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນທາງ
ເໜອືກັບແຜ່ນດິນທາງໃຕ້.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວນີໄຟໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ອຸດົມສົມບູນຈາກທະເລທາງຕາເວັນ
ອອກຈົນເຖິງທະເລທາງຕາເວັນຕົກ,
ແລະດັ່ງນັ້ນເພາະຄວາມສະຫລາດ
ຂອງຊາວນີໄຟ,ພວກເຂົາພ້ອມດ້ວຍ
ທະຫານຍາມແລະກອງທັບຂອງພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປິດລ້ອມຊາວເລມັນໄວ້ຢູ່
ທາງໃຕ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມາເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນທາງເໜືອ,ແລະເພື່ອ

ຊາວເລມັນຈະບໍ່ໄດ້ມາຢຽບຍ�ແຜ່ນດິນ
ທາງເໜອືອີກຕໍ່ໄປ.
34ດັ່ງນັ້ນຊາວເລມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນ

ເຈົ້າຂອງອີກຕໍ່ໄປນອກຈາກແຜ່ນດິນ
ນີໄຟແລະຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໂດຍ
ອ້ອມຮອບເທົ່ານັ້ນ.ບັດນີ້ມັນເປັນຄວາມ
ສະຫລາດຂອງຊາວນີໄຟ—ໃນຖານະທີ່
ຊາວເລມັນເປັນສັດຕູຕໍ່ພວກເຂົາ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມທີ່ຈະທຸກທໍລະມານໃນ
ທຸກກໍລະນີ,ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະ
ສາມາດໜີໄປໄດ້,ຕາມຄວາມປະສົງ
ຂອງພວກເຂົາ.
35ແລະບັດນີ້,ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ກ່າວເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ຈະຫັນໄປ
ເວົ້າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງອ�ໂມນ,ອາ
ໂຣນ,ອອມເນີແລະຮິມໄນ,ແລະອ້າຍ
ນ້ອງຂອງພວກເຂົາອີກ.

ບົດທີ23

ສິດເສລີພາບທາງສາດສະໜາໄດ້ຖືກ
ປະກາດ—ຊາວເລມັນໃນເຈັດແຜ່ນດິນ
ແລະຫົວເມືອງຕ່າງໆປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສ—ພວກເຂົາເອີ້ນຕົວເອງວ່າຊາວ
ອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮແລະຫລຸດພົ້ນຈາກ
ການສາບແຊງ່—ຊາວອາມາລະໄຄແລະ
ຊາວອະມິວລອນປະຕິເສດຄວາມຈິງ.
ປະມານ90–77ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືກະສັດຂອງຊາວເລມັນໄດ້ສົ່ງຂ່າວ
ໄປຫາບັນດາຜູ້ ຄົນທັງໝົດຂອງເພິ່ນ
ວ່າບໍ່ໃຫ້ຈັບອ�ໂມນ,ຫລືອາໂຣນ,ຫລື
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ອອມເນີ,ຫລືຮມິໄນ,ຫລືອ້າຍນອ້ງຂອງ
ພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຈະອອກໄປສິດສອນພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍ
ຕາມ,ຫລືບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນສ່ວນ
ໃດຂອງພວກເຂາົ.
2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງ

ໄປຍັງບັນດາຜູ້ຄົນວ່າບໍ່ໃຫ້ຈັບກຸມເຂົາ
ເຈົ້າ,ບໍ່ໃຫ້ມັດເຂົາເຈົ້າຫລືເອົາເຂົາເຈົ້າ
ເຂົ້າຄຸກ;ທັງບໍ່ໃຫ້ຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່ເຂົາ
ເຈົ້າ,ບໍ່ໃຫ້ທຸບຕີເຂົາເຈົ້າ,ບໍ່ໃຫ້ຂັບໄລ່
ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງ
ພວກເຂົາ,ບໍ່ໃຫ້ຂ້ຽນຕີເຂົາເຈົ້າ;ທັງບໍ່
ໃຫ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ເຂົາເຈົ້າ,ແຕ່ເຂົາ
ເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນບ້ານເຮືອນ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໃນພຣະວິຫານ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໃນບ່ອນລີ້ໄພຂອງ
ພວກເຂາົນ�ອີກ.
3ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ອອກໄປສິດ

ສອນພຣະຄ�ຕາມຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງຕົນດັ່ງນັ້ນ,ເພາະວ່າກະສັດໄດ້
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລ້ວ,ພ້ອມທັງທຸກຄົນໃນລາຊາວັງຂອງ
ເພິ່ນ;ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານ
ຂອງເພິ່ນໄປທົ່ວແຜ່ນດິນເຖິງຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນ ,  ເພື່ອ ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ມີອັນກີດຂວາງ,ແຕ່ຈະໄດ້
ອອກໄປຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອ
ປະຊາຊົນຂອງເພິ່ນຈະໄດ້ຍອມຮັບ
ເຖິງຮີດຄອງປະເພນີອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາ
ເປັນອ້າຍນ້ອງກັນທັງໝົດ,ແລະວາ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ຄວນເຮັດການຄາດຕະກ�,ຫລື

ປຸ້ນຈີ້,ຫລືລັກສິ່ງຂອງ,ຫລືຫລິ້ນຊູ,້ຫລື
ບໍ່ສາ້ງຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຢ່າງໃດເລີຍ.
4ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື

ເມື່ອກະສັດໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານອອກປະກາດ
ເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ,ອາໂຣນແລະອ້າຍນ້ອງ
ຂອງລາວກໍໄດ້ອອກເດີນທາງຈາກເມືອງ
ໜຶ່ງໄປຫາອີກເມືອງໜຶ່ງ,ແລະຈາກບ່ອນ
ນະມັດສະການໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ,
ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນແລະ
ແຕງ່ຕັ້ງປະໂລຫດິທົ່ວແຜນ່ດິນໃນບັນດາ
ຊາວເລມນັ,ເພື່ອເຜຍີແຜ່ແລະສິດສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ;ແລະເຂາົເຈົ້າເລີ່ມມີຄວາມສ�ເລັດ
ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງດັ່ງນີ້.
5ແລະຄົນນັບເປັນພັນໆຖືກນ�ມາສູ່

ຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຄົນນັບເປັນພັນໆຖືກນ�ມາໃຫ້
ເຊື່ອຖືໃນຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວນີ
ໄຟ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮບັການສິດສອນ
ເຖິງບັນທຶກແລະການທ�ນາຍຊຶ່ງໄດ້
ຮບັມອບຕໍໆ່ ກັນມາຈນົເຖງິປະຈຸບັນນີ້.
6ແລະແນ່ນອນດັ່ງທີ່ ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ,ຄົນຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍກໍໄດ້ເຊື່ອຖືພຣະອົງສັນນັ້ນ,ຫລື
ວາ່ຄົນຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຖືກນ�ມາສູ່ຄວາມ
ຮູ້ ຂອງຄວາມຈິງ,ໂດຍການສິດສອນ
ຂອງອ�ໂມນແລະພວກອ້າຍນ້ອງຂອງ
ລາວ,ຕາມວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ
ແລະການທ�ນາຍ,ແລະອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເຮັດການມະຫັດສະຈັນໃຫ້ແກ່
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວາ່,ພຣະເຈົ້າຊງົພຣະ
ຊົນຢູ່ສັນໃດ,ຊາວເລມັນທີ່ເຊື່ອຖືໃນຄ�
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ສິດສອນຂອງພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນແລະ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະບໍ່ເຄີຍຕກົໄປສນັນັ້ນ.
7ເມື່ອພວກເຂົາກາຍມາເປັນຄົນຊອບ

ທ�ແລ້ວ;ພວກເຂົາໄດ້ວາງອາວຸດແຫ່ງ
ການກະບົດຂອງພວກເຂົາ,ຄືພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ,ທັງບໍ່ໄດ້
ຕໍ່ສູ້ກັບອ້າຍນ້ອງຂອງພວກເຂາົອີກເລີຍ.
8ບັດນີ້ ຜູ້ ຄົນເຫລົ່ານີ້ ຄື ຜູ້ ທີ່ ປ່ຽນໃຈ

ເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
9  ຜູ້ ຄົນ ຂອງຊາວເລມັນ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ໃນ

ແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນ;
10ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ

ແຜ່ນດິນມິດໂດໄນ;
11ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລມນັຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ

ເມອືງນີໄຟ;
12ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລມນັຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ

ແຜ່ນດິນໄຊລ�,ແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ເຊັມລອນ,ແລະຢູ່ໃນເມືອງເລມູເອນ,
ແລະຢູ່ໃນເມອືງຊມິໄນລ�.
13ແລະນີ້ຄືຊື່ເມືອງຕ່າງໆຂອງຊາວ

ເລມັນຊຶ່ງໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະຄົນພວກນີ້ຄືພວກ
ທີ່ວາງອາວດຸແຫງ່ການກະບດົຂອງພວກ
ເຂົາ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ອາວດຸສົງຄາມທັງໝດົ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາເປັນຊາວ
ເລມັນທັງໝດົ.
14ແຕ່ຊາວອາມາລະໄຄບໍ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈ

ເຫລື້ອມໃສເລີຍນອກຈາກຄົນດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ;ທັງບໍ່ມີຊາວອະມວິລອນຄົນໃດເລີຍ
ທີ່ປຽ່ນໃຈເຫລື້ອມໃສ;ແຕ່ພວກເຂາົເຮດັ
ໃຈແຂງກະດ້າງ,ແລະໃຈຂອງຊາວເລ
ມັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດນັ້ນຂອງແຜ່ນດິນກໍຄື

ກັນບໍ່ວາ່ໃນບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຢູ່,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະລວມທັງໝູ່ບ້ານທັງ
ໝົດຂອງພວກເຂົາແລະເມືອງທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາ.
15ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຊື່ເມືອງ

ທັງໝົດຂອງຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ໄດ້ກັບໃຈ
ມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງແລະປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສ.
16ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນ

ຄືກະສັດແລະຜູ້ທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ປາຖະໜາທີ່ຈະມີຊື່ອີກຊື່ໜຶ່ງ,ເພື່ອວ່າ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ
ອາ້ຍນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນກະສັດ
ຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບອາໂຣນແລະ
ປະໂລຫິດຫລາຍຄົນກ່ຽວກັບຊື່ທີ່ຈະຕັ້ງ
ໃຫ້ພວກເຂາົນັ້ນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງອອກໄປ.
17ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນ

ຄືພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຊື່ວ່າຊາວອານໄທ-ນີ
ໄຟ-ລີໄຮ;ແລະພວກເຂາົຈຶ່ງໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ຕາມຊື່ນີ້ແລະບໍ່ຖືກເອີ້ນວ່າຊາວເລມັນ
ອີກຕໍ່ໄປ.
18ແລະພວກເຂົາເລີ່ມເປັນຄົນສ້າງສາ

ພັດທະນາແທ້ໆ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ເປັນເພື່ອນມິດກັບຊາວນີໄຟ;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເປີດການສື່ສານກັນ,
ແລະການສາບແຊ່ງຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່
ໄດ້ຕິດຕາມພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.

ບົດທີ24

ຊາວເລມັນມາຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ—ຊາວອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮມີຄວາມ
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ປິຕິຍິນດີໃນພຣະຄຣິດແລະເຫລົ່າທູດ
ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ—ພວກເຂົາ
ເລືອກເອົາຄວາມຕາຍແທນທີ່ຈະປົກ
ປ້ອງຕົນເອງ—ຊາວເລມັນຫລາຍຄົນ
ຕື່ມອີກໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ.ປະມານ
90–77ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຊາວອາມາລະໄຄແລະຊາວອະມິວ
ລອນແລະຊາວເລມັນທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ອະມິວລອນ,ແລະແຜ່ນດິນເຮລາມ,
ແລະຜູ້ທີ່ ຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ
ນ�ອີກ,ແລະໂດຍສະຫລຸບແລ້ວ,ໃນ
ແຜ່ນດິນທັງໝົດໂດຍອ້ອມຮອບທີ່ຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ປຽ່ນໃຈເຫລື້ອມໃສແລະບໍ່ໄດ້ຮບັ
ຊື່ວາ່ອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮຖືກຊາວອາມາ
ລະໄຄແລະຊາວອະມິວລອນຍຸຍົງໃຫ້
ຄຽດແຄນ້ໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ.
2 ແລະຄວາມກຽດຊັງ ຂອງພວກ

ເຂົາຕໍ່ຄົນພວກນັ້ນຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ,
ແມ່ນເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມກໍ່
ການກະບດົຕໍ່ກະສດັຂອງພວກເຂາົ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນເປັນ
ກະສັດຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ຈັບອາວຸດຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ກັບຊາວອານ
ໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.
3ບັດນີ້ກະສັດໄດ້ມອບລາຊາອານາຈກັ

ໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ເອີ້ນລູກຊາຍຄົນນັ້ນຂອງເພິ່ນວ່າອານ
ໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.
4ແລະກະສັດໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປໃນປີ

ດຽວກັນນັ້ນຕອນຊາວເລມັນເລີ່ມຕຽມ
ການສູ້ຮບົກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.

5ແລະບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງລາວແລະຄົນທັງໝົດທີ່ຂຶ້ນມາຢູ່
ກັບລາວເຫັນການຕຽມພ້ອມຂອງຊາວ
ເລມນັເພື່ອຈະທ�ລາຍພີ່ນອ້ງຂອງພວກ
ເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ພາກັນອອກມາ
ຫາແຜ່ນດິນມີດີອານ,ແລະບ່ອນນັ້ນອ�
ໂມນໄດ້ພົບພໍ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວທັງ
ໝົດ;ແລະຈາກບ່ອນນັ້ນພວກເຂົາໄດ້
ໄປຫາແຜ່ນດິນອິດຊະມາເອນເພື່ອຈະ
ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບລາໂມ
ໄນແລະກັບອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮນ້ອງ
ຊາຍຂອງເພິ່ນວ່າຄວນຈະເຮັດແນວໃດ
ເພື່ອຈະປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກຊາວເລມນັ.
6ບັດນີ້ບໍ່ມີຈັກຄົນເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນ

ທັງໝົດທີ່ ໄດ້ ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ຈະອອກມາຈັບອາວຸດ
ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ບໍ່ມີຈັກຄົນເລີຍທີ່ຍອມຕຽມພ້ອມເພື່ອກໍ່
ສົງຄາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກະສັດຂອງພວກ
ເຂາົກໍໄດ້ສັ່ງພວກເຂົາວາ່ບໍ່ໃຫ້ເຮດັອີກ.
7ບັດນີ້,ນີ້ຄືຄ�ເວົ້າທີ່ກະສັດກ່າວກັບ

ຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້:ຂ້າພະເຈົ້າຂອບ
ພຣະໄທພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ຄົນທີ່ແສນ
ດີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງຍິ່ງ
ໃຫຍ່ໃນພຣະກະລຸນາທິຄຸນທີ່ໄດ້ສົ່ງ
ຊາວນີໄຟພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາມາຫາ
ພວກເຮົາເພື່ອສິດສອນພວກເຮົາເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສ�ນຶກເຖິງປະເພນີ
ຂອງບັນພະບຸລຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຮົານັ້ນ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະ

ໄທພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ທີ່ ພຣະອົງໄດ້ປະທານສ່ວນໜຶ່ງຂອງ

ແອວມາ24:1–8 370
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ແອວມາ24:9–14371

ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ ໃຈຂອງພວກເຮົາ
ອ່ອນໂຍນລົງຈົນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເປີດ
ການສື່ສານກັບຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່ເປັນພີ່ນອ້ງ
ຂອງພວກເຮາົ.
9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະ

ໄທພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ເປີດ
ການສື່ສານນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສ�
ນຶກເຖິງບາບຂອງພວກເຮົາ,ແລະເຖິງ
ການຄາດຕະກ�ອັນຫລວງຫລາຍທີ່
ພວກເຮາົໄດ້ກະທ�ໄປ.
10ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະໄທພຣະ

ເຈົ້ານ�ອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງໄດ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ກັບໃຈຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະທີ່
ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຮົາ,
ແລະການຄາດຕະກ�ອັນຫລວງຫລາຍ
ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ກະທ�ໄປແລ້ວ,ແລະ
ເອົາຄວາມຜິດອອກຈາກໃຈຂອງພວກ
ເຮົາໄປໂດຍທາງຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະ
ບຸດຂອງພຣະອົງ.
11ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ້າຍນ້ອງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ເນື່ອງດ້ວຍວ່າພວກເຮົາໄດ້
ກະທ�ທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດ(ໃນ
ຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນພວກທີ່ຫລົງທາງ
ໃນບັນດາມະນຸດຊາດ)ທີ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກ
ບາບທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ,ແລະຈາກ
ການຄາດຕະກ�ອັນຫລວງຫລາຍທີ່
ພວກເຮົາໄດ້ກະທ�ໄປ,ແລະໃຫ້ພຣະ
ເຈົ້າເອົາມັນອອກຈາກໃຈຂອງພວກ
ເຮົາຫລືວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ
ໄດ້ນັ້ນພຽງແຕ່ກັບໃຈຢ່າງແນ່ນອນຕໍ່

ພຣະເຈົ້າເພື່ອພຣະອົງຈະເອົາຮອຍ
ເປື້ອນຂອງພວກເຮາົອອກໄປ—
12ບດັນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮກັແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ເນື່ອງຈາກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາ
ຮອຍເປື້ອນຂອງພວກເຮົາອອກໄປ,
ແລະດາບຂອງພວກເຮົາກັບມາສົດໃສ,
ແລ້ວພວກເຮົາຢ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ດາບຂອງ
ພວກເຮົາເປິະເປື້ອນໄປດ້ວຍເລືອດຂອງ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮາົອີກເລີຍ.
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າ,ຢ່າເລີຍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເກັບ
ດາບຂອງພວກເຮາົໄວ້ເພື່ອມນັຈະບໍ່ເປະິ
ເປື້ອນດ້ວຍເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮາົອີກ;ເພາະວາ່ຖ້າຫາກພວກເຮາົເຮດັ
ໃຫ້ດາບຂອງພວກເຮົາເປິະເປື້ອນອີກ
ພວກເຮາົຈະລ້າງມັນໃຫ້ສົດໃສບໍ່ໄດ້ໂດຍ
ທາງໂລຫດິຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮາົຊຶ່ງຈະຫລັ່ງໄຫລ
ເພື່ອການຊດົໃຊ້ແທນບາບຂອງພວກເຮາົ.
14ແລະພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ມີຄວາມ

ເມດຕາຕໍ່ພວກເຮົາ,ແລະກະທ�ໃຫ້ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກເຮົາເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະ
ອົງໄດ້ເຮດັໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູຈ້ກັແກ່
ພວກເຮົາລ່ວງໜ້າເພາະວ່າພຣະອົງຮັກ
ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ
ກັບທີ່ພຣະອົງຮັກລູກຫລານຂອງພວກ
ເຮົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ຍ້ອນຄວາມເມດຕາປານີ
ຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາ
ຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາໂດຍທູດຂອງພຣະ
ອົງ,ເພື່ອຈະໄດ້ເຮດັໃຫ້ແຜນແຫງ່ຄວາມ
ລອດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວ
ກັນກັບຄົນລຸ້ນຫລງັ.
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15ໂອ້ , ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ
ເມດຕາປານີພວກເຮົາຊ�ໃດ!ແລະບັດ
ນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ສາມາດເຮັດໄດ້ຄືເອົາຮອຍເປື້ອນຂອງ
ພວກເຮົາອອກຈາກພວກເຮົາໄປ,ເພື່ອ
ເຮດັໃຫ້ດາບຂອງພວກເຮົາສົດໃສ,ຂໍໃຫ້
ພວກເຮາົເຊື່ອງມນັໄວ້ເພື່ອມນັຈະສົດໃສ,
ເພື່ອເປັນປະຈັກພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາໃນວັນສຸດທ້າຍ,ຫລືໃນມື້ທີ່
ພວກເຮົາຈະຖືກນ�ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງເພື່ອຮັບການພິພາກສາ,
ວ່າພວກເຮາົບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດາບຂອງພວກ
ເຮົາເປື້ອນເປິະດ້ວຍເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ພຣະອົງໃຫ້
ພຣະຄ�ຂອງພຣະອງົແກພ່ວກເຮົາແລະ
ເຮດັໃຫ້ພວກເຮາົຂາວສະອາດຕາມນັ້ນ.
16ແລະບັດນີ້ພີ່ ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຖ້າຫາກພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຍັງ
ພະຍາຍາມຈະທ�ລາຍພວກເຮົາແລ້ວ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈົ່ງເຊື່ອງດາບຂອງ
ພວກເຮົາໄວ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາ
ຈະຝັງມັນໃຫ້ເລິກລົງໃນແຜ່ນດິນ,ເພື່ອ
ມັນຈະສົດໃສ,ແລະເພື່ອເປັນປະຈັກ
ພະຍານໃນວັນສຸດທ້າຍວ່າ,ພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນແລະຖ້າຫາກພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາທ�ລາຍເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮົາຈະໄປເຝົ້າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ
ແລະພວກເຮາົຈະລອດ.
17ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອກະສັດຈົບຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວ,ຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ໄດ້ມາຊຸມນຸມ
ກັນກໍໄດ້ເອົາດາບແລະອາວຸດທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ໃຊ້ໃນການນອງເລືອດ

ມະນຸດດ້ວຍກັນນັ້ນມາ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຝັງມັນໄວ້ໃຫ້ເລິກລົງໃນແຜ່ນດິນ.
18ແລະພວກເຂົາເຮັດແບບນີ້ຕາມ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາວ່າມັນຈະ
ເປັນປະຈັກພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່
ມະນຸດຊາດດ້ວຍກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ໃຊ້ອາວຸດເພື່ອການນອງເລືອດກັນອີກ
ເລີຍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດແບບນີ້
ໂດຍຖະຫວາຍການຢືນຢັນແລະຄ�
ໝັ້ນສັນຍາໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າວ່າແທນທີ່
ຈະນອງເລືອດກັນພວກເຂົາຈະຍອມ
ເສຍສະລະຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອງ;
ແລະແທນທີ່ຈະເອາົສິ່ງຂອງຈາກພີ່ນອ້ງ
ໄປພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ທີ່ເອົາໃຫ້;ແລະ
ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຂົາໄປ
ໃນຄວາມຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍພວກເຂົາຈະ
ເຮັດວຽກຢ່າງດຸໝັ່ນດ້ວຍມືຂອງພວກ
ເຂາົເອງ.
19ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ,

ເມື່ອຊາວເລມັນຖືກນ�ມາສູ່ຄວາມເຊື່ອ,
ແລະມີຄວາມຮູ້ເຖິງເລື່ອງຂອງຄວາມຈິງ,
ແລະພວກເຂົາໝັ້ນຄົງຖາວອນແລະຈະ
ຍອມແພ້ຈົນເຖິງຄວາມຕາຍແທນທີ່ຈະ
ກະທ�ບາບ;ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ຝັງອາວຸດແຫ່ງຄວາມສັນຕິ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້,ຫລືພວກເຂົາໄດ້ຝັງ
ອາວດຸແຫ່ງສົງຄາມເພື່ອຄວາມສັນຕິສກຸ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ຕຽມພ້ອມເພື່ອກໍ່ສົງຄາມໄດ້ຍົກທັບ
ຂຶ້ນມາເຖິງແຜນ່ດນິນີໄຟດ້ວຍຈດຸປະສົງ
ຈະປະຫານຊີວິດຂອງກະສັດ,ແລະຈະ
ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄົນອື່ນຂຶ້ນແທນ,ແລະເພື່ອ
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ແອວມາ24:21–30373

ຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີ
ໄຮອອກໄປຈາກແຜ່ນດນິນ�ອກີ.
21ແລະບັດນີ້ເມື່ອຜູ້ຄົນເຫັນວ່າພວກ

ນັ້ນກ�ລັງມາໂຈມຕີພວກຕົນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປພົບກັບພວກນັ້ນແລະ
ນອນລົງກັບພື້ນດິນຕໍ່ໜ້າພວກນັ້ນ,ແລະ
ເລີ່ມເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃນທ່າທີນີ້ເວລາ
ຊາວເລມັນເລີ່ມເຂົ້າໂຈມຕີແລະເລີ່ມຂາ້
ພວກເຂາົດ້ວຍດາບ.
22ແລະເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີ ຜູ້ຄົນຄົນ

ໃດຕໍ່ຕ້ານເລີຍ,ແຕ່ຊາວເລມັນກໍຍັງໄດ້
ຂ້າພວກເຂົາຊຶ່ງເປນັຈ�ນວນໜຶ່ງພນັກັບ
ຫ້າຄົນ,ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ຮບັພອນ,ເພາະວາ່ພວກເຂົາໄດ້ໄປຢູ່
ກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂາົແລວ້.
23 ບັດ ນີ້ ເມື່ອ ຊາວເລມັນ ເຫັນ ວ່າ

ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນບໍ່ຍອມໜີຈາກດາບ,ທັງ
ບໍ່ຍອມຫັນໜີໄປທາງຊ້າຍຫລືຂວາ,ມີ
ແຕ່ນອນຢູ່ແລະຕາຍໄປ,ແລະພວກ
ເຂົາສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່
ກ�ລງັຈະຕາຍຢູ່ພາຍໃຕ້ຄມົດາບ—
24ບັດນີ້ເມື່ອຊາວເລມັນເຫັນເຊັ່ນນີ້

ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຢຸດການຂ້າຂອງພວກ
ເຂົາ; ແລະມີ ຢູ່ ເ ປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຊຶ່ງໃຈຂອງພວກເຂົາພອງຂຶ້ນຢູ່
ພາຍໃນເພາະວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ລົ້ມຕາຍຢູ່ພາຍໃຕ້ດາບຂອງພວກເຂົາ,
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກັບໃຈຈາກສິ່ງທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປນັ້ນ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ໂຍນອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມ
ລົງ,ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມຈັບມັນອີກ

ເພາະການສັງເວດຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກ
ການຄາດຕະກ�ທີ່ຕົນໄດ້ກະທ�ໄປນັ້ນ
ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນອນລົງຄືກັນກັບ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍຫວັງໃນ
ຄວາມເມດຕາປານີຂອງຊາວເລມັນຊຶ່ງ
ຍົກດາບຂຶ້ນເພື່ອຈະຂ້າພວກເຂົາ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາທ້ອນໂຮມກັນ
ໃນມື້ນັ້ນເປັນຈ�ນວນຫລາຍກວ່າຄົນທີ່
ຖືກຂ້າຕາຍ;ແລະພວກທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ
ນັ້ນເປັນຄົນຊອບທ�,ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ
ຈຶ່ງບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະສົງໃສວ່າພວກເຂົາ
ຈະລອດຫລືບໍ່.
27ແລະບໍ່ມີຄົນຊົ່ວຈັກຄົນທີ່ຖືກຂ້າ

ຕາຍໃນບັນດາຄົນເຫລົ່ານັ້ນ;ແຕ່ມີ
ຈ�ນວນຫລາຍພັນຄົນທີ່ ຖືກນ�ມາສູ່
ເລື່ອງຄວາມຈິງ;ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າ
ພຣະເຈົ້າກະທ�ໃນຫລາຍວິທີທາງເພື່ອ
ຄວາມລອດຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
28  ບັດນີ້ຊາວເລມັນ ເປັນ ຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍຜູ້ທີ່ ໄດ້ຂ້າພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນຄືຊາວອາມາລະໄຄແລະ
ຊາວອະມິວລອນຊຶ່ງພວກເຂົາເຮັດຕາມ
ລະບຽບຂອງຊາວນີຮ.ໍ
29ບັດນີ້,ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມາລວມກັບ

ຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນ,ບໍ່ມີຈັກ
ຄົນເລີຍທີ່ເປັນຊາວອາມາລະໄຄຫລື
ຊາວອະມິວລອນຫລືຜູ້ ທີ່ ເຮັດຕາມ
ລະບຽບຂອງຊາວນີຮ,ໍມີແຕ່ຜູ້ສືບຕະກຸນ
ໂດຍແທ້ຈງິຂອງເລມນັແລະເລມູເອນ.
30ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງຫລິງເຫັນໄດ້

ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າຫລັງຈາກພວກໃດ
ພວກໜຶ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ
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ໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າມາ
ແລ້ວ,ແລະມີຄວາມຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ເຖິງສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�ແລະ
ຕົກເຂົ້າໄປສູ່ບາບແລະການລ່ວງລະ
ເມີດ,ພວກເຂົາຈຶ່ງກັບມາເປັນຄົນແຂງ
ກະດ້າງຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະສະພາບຂອງ
ພວກເຂົາຈຶ່ງກັບມາຊົ່ວຮ້າຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່
ເຄີຍຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ມາກອ່ນຊ�ອກີ.

ບົດທີ25

ຄວາມຮຸກຮານຂອງຊາວເລມັນແຜ່
ຂະຫຍາຍອອກໄປ—ລູກຫລານຂອງ
ພວກປະໂລຫິດຂອງກະສັດໂນອາຖືກ
ຂ້າຕາຍດັ່ງທີ່ອະບີນາໄດໄດ້ທ�ນາຍ
ໄວ້—ຊາວເລມັນຫລາຍຄົນໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສແລະເຂົ້າມາຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ—ພວກເຂົາ
ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດແລະຮັກສາກົດຂອງ
ໂມເຊ.ປະມານ90–77ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຊາວເລມັນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມີ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ສຸດເພາະວ່າພີ່ນ້ອງ
ຂອງຕນົຖືກຂ້າຕາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ສາບານວ່າຈະແກ້ແຄ້ນຊາວນີໄຟ;ແຕ່
ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ພະຍາຍາມຂ້າຜູ້ຄົນ
ຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮອີກຕໍ່ໄປໃນ
ເວລານັ້ນ.
2ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຍົກກອງທັບຂ້າມ

ໄປໃນຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາ,ແລະເຂົ້າມາໂຈມຕີຜູ້ຄົນຊຶ່ງ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາແລະທ�
ລາຍພວກເຂາົ.

3ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ,ພວກເຂົາໄດ້
ມີການສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟຫລາຍຄັ້ງ,
ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປແລະ
ຖືກຂ້າຕາຍ.
4ແລະບັນດາຊາວເລມັນເກືອບທັງ

ໝົດທີ່ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນເປັນລູກຫລານ
ຂອງອະມິວລອນແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາຜູ້ເປັນພວກປະໂລຫິດຂອງໂນອາ,
ແລະພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຖືກຂ້າຕາຍ
ດ້ວຍນ�ມືຂອງຊາວນີໄຟ;
5ແລະພວກທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນໄດ້ໜີ

ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງ
ຕາເວັນອອກແລະໄປຍາດແຍ່ງເອົາ
ອ�ນາດແລະສິດປົກຄອງຂອງຊາວເລ
ມັນ,ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນຫລາຍຄົນ
ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍໄຟເພາະຄວາມເຊື່ອຖື
ຂອງພວກເຂົາ—
6ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ

ສູນເສຍຢ່າງໜັກແລະມີຄວາມທຸກ
ທໍລະມານນັ້ນຫລາຍຄົນກໍເລີ່ມສ�ນກຶໃນ
ຄວາມຊງົຈ�ເຖງິຄວາມເວົ້າຂອງອາໂຣນ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວຊຶ່ງໄດ້ສິດສອນ
ໄວ້ໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມບໍ່ເຊື່ອຖືໃນຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ
ແລະກັບມາເຊື່ອຖືໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະວ່າພຣະອົງໄດ້ປະທານອ�ນາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຊາວນີໄຟ;ແລະມີຫລາຍ
ຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ດັ່ງນີ້ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກທີ່ປົກຄອງທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຊຶ່ງເປັນລກູ
ຫລານຂອງອະມິວລອນໄດ້ເຮດັໃຫ້ພວກ
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ແອວມາ25:8–15375

ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຕາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ຄົນທັງໝດົທີ່ເຊື່ອຖືໃນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
8ບັດນີ້ການຕາຍນີ້ເປັນສາເຫດໃຫ້

ພີ່ນອ້ງຂອງພວກເຂົາຫລາຍຄົນຖືກຍຸຍົງ
ໃຫ້ຄຽດແຄ້ນແລະເລີ່ມມີການຜິດຖຽງ
ກັນຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະ
ຊາວເລມັນເລີ່ມຕາມຂ້າລູກຫລານຂອງ
ອະມິວລອນແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂາົແລະເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ;ແລະພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ປົບໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານທາງຕາເວນັອອກ.
9ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຖືກຊາວ

ເລມັນຕາມຂ້າຈົນເຖິງມື້ນີ້.ດັ່ງນັ້ນຄ�
ເວົ້າຂອງອະບີນາໄດຈຶ່ງເປັນຄວາມຈິງ
ຂຶ້ນມາແນວນີ້,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວ
ກັບລູກຫລານຂອງພວກປະໂລຫິດຜູ້ທີ່
ເຮດັໃຫ້ເພິ່ນຕອ້ງໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍດ້ວຍ
ໄຟ.
10ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:

ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຈົ້າກະທ�ຕໍ່ຂ້າພະ
ເຈົ້ານີ້ຈະເປັນແບບຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ຈະ
ມາເຖງິ.
11ແລະບັດນີ້ອະບີນາໄດເປັນຄົນທ�

ອິດທີ່ຕ້ອງຮບັຄວາມຕາຍດວ້ຍໄຟ;ຍ້ອນ
ວ່າຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເພິ່ນໃນພຣະເຈົ້າ;
ບັດນີ້ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເພິ່ນໝາຍເຖິງຄືຫລາຍ
ຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮບັຄວາມຕາຍດວ້ຍໄຟຄື
ກັນກັບທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮບັ.
12ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພວກປະ

ໂລຫິດຂອງໂນອາວ່າລູກຫລານຂອງ
ພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍທີ່ຈ�ເປັນຕ້ອງຕາຍໃນ
ວິທີດຽວກັບເພິ່ນ,ແລະວ່າພວກເຂົາຈະ

ແຕກພັດພາກຈາກກັນໄປທົ່ວທີບແລະ
ຖືກຂ້າຕາຍຄືກັນກັບແກະທີ່ບໍ່ມີຄົນລ້ຽງ,
ຖືກຂັບໄລ່ໄປແລະຖືກສັດປ່າຂ້າຕາຍ
ອີກ;ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ�ເວົ້າເຫລົ່ານີ້
ໄດ້ປະກົດເປັນຄວາມຈິງແລ້ວ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາຖືກຊາວເລມັນຂັບໄລ່ໄປແລະ
ຖືກລ່າແລະຖືກທຸບຕີ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຊາວເລມັນເຫັນວ່າຕົນເອງເອົາ
ຊະນະຊາວນີໄຟບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ກັບຄນືໄປຫາແຜ່ນດນິຂອງຕນົອີກ;ແລະ
ຫລາຍຄົນໄດ້ຂ້າມມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອິດ
ຊະມາເອນແລະຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ;
ແລະໄດ້ລວມຕົວເຂົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປນັຜູຄົ້ນຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີ
ໄຮ.
14ແລະພວກເຂົາໄດ້ຝັງອາວຸດແຫ່ງ

ສົງຄາມຂອງພວກເຂົາໄວ້,ຄືກັນກັບ
ພີ່ນອ້ງຂອງພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ໄປ,ແລະ
ພວກເຂົາເລີ່ມເປັນຄົນຊອບທ�;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເດີນຕາມທາງຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະຍຶດໝັ້ນໃນການຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດແລະກົດຂອງພຣະອົງ.
15ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້

ຮັກສາກົດຂອງໂມເຊ.ເພາະມັນເປັນ
ການສົມຄວນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງຮກັສາກົດ
ຂອງໂມເຊໄວ້,ເພາະມັນຍັງບໍ່ສົມບູນ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນມີກົດຂອງໂມເຊພວກເຂົາ
ຍັງໄດ້ມຸ້ງຫາການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ຄຣດິໂດຍຖືວາ່ກົດຂອງໂມເຊເປັນແບບ
ໜຶ່ງຂອງການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ,
ແລະໂດຍເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຕ້ອງຮັກສາ
ການປະຕິບັດພາຍນອກເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ຈນົ
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ເຖິງເວລາທີ່ພຣະອົງຈະເປັນທີ່ເປີດເຜີຍ
ແກ່ພວກເຂາົ.
16ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ ຄິດວ່າຄວາມ

ລອດມາໂດຍກົດຂອງໂມເຊ;ແຕ່ວ່າກົດ
ຂອງໂມເຊມີໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຂອງ
ພວກເຂົາໝັ້ນຄົງໃນພຣະຄຣິດ;ແລະ
ພວກເຂົາຕັ້ງໝັ້ນໃນຄວາມຫວັງດ້ວຍ
ສັດທາ,ຈົນເຖິງຄວາມລອດນິລັນດອນ,
ໂດຍຫວັງໃນວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ
ຊຶ່ງກາ່ວເຖິງສິ່ງທີ່ຈະມາເຖງິ.
17ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ�ໂມນ,ແລະ

ອາໂຣນ,ແລະອອມເນີ,ແລະຮິມໄນ,
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາມີຄວາມປິ
ຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງເພາະຄວາມສ�ເລັດທີ່
ພວກເຂົາມີໃນບັນດາຊາວເລມັນໂດຍ
ເຫັນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້
ພວກເຂົາຕາມຄ�ອະທິຖານຂອງພວກ
ເຂົາແລະວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງປະກົດເປັນຈງິແກ່ພວກ
ເຂາົຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ.

ບົດທີ26

ອ�ໂມນພາກພູມໃຈໃນພຣະຜູ້ ເປັນ
ເຈົ້າ—ສັດທາໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໂດຍ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບຄວາມ
ຮູ້—ໂດຍສັດທາມະນຸດຈະຊ່ອຍນ�ເອົາ
ຈິດວິນຍານຫລາຍພັນດວງມາສູ່ການ
ກັບໃຈ—ພຣະເຈົ້າມີອ�ນາດແລະເຂົ້າ
ໃຈທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.ປະມານ90–77ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ນີ້ຄືຄ�ເວົ້າຂອງອ�ໂມນ
ທີ່ລາວໄດ້ເວົ້າກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວ,ມີ

ຄວາມວ່າດັ່ງນີ້:ພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ເພື່ອນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກາ່ວ
ກັບພວກທ່ານວ່າພວກເຮົາມີເຫດຜົນ
ທີ່ຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີຫລາຍຂະໜາດ
ໃດ;ເພາະພວກເຮົາຄິດໄດ້ບໍ່ວ່າເວລາ
ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາມາພຣະເຈົ້າຈະປະທານພອນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແບບນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮາົ?
2ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ,

ພອນອັນຍິ່ ງ ໃຫຍ່ ອັນໃດທີ່ ພຣະອົງ
ໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ?ພວກ
ທ່ານບອກໄດ້ບໍ່?
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕອບແທນ

ພວກທ່ານ,ເພາະວ່າຊາວເລມັນຜູ້ເປັນ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮາົໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມມດື,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນຢູ່ໃນເຫວເລິກທີ່ມືດ
ທີ່ສຸດ,ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຫລາຍຄົນປານໃດ
ໃນພວກເຂົາທີ່ຖືກນ�ມາໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ແຈ້ງອັນໜ້າອັດສະຈັນຂອງພຣະເຈົ້າ!
ແລະນີ້ຄືພອນຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອນ�ເອົາຜນົງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ມາ.
4ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາເປັນພັນໆຄົນ

ມີ ຄວາມປິ ຕິ ຍິນ ດີ  ແລະ ຖືກນ�ມາ
ເຂົ້າຄອກຂອງພຣະເຈົ້າ.
5ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົ້າຢູ່ໃນທົ່ງສຸກແລ້ວແລະ

ພວກທ່ານເປັນສຸກແລ້ວ,ເພາະພວກ
ທ່ານໄດ້ອອກແຮງງານດ້ວຍກ່ຽວແລະ
ໄດ້ເກັບກ່ຽວດ້ວຍສຸດກ�ລັງຂອງພວກ
ທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານໄດ້ອອກ
ແຮງງານໝົດມື້;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈ�ນວນ
ຝ່ອນເຂົ້າຂອງພວກທ່ານ!ແລະມັນຈະ
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ແອວມາ26:6–14377

ຖືກເກັບກ່ຽວໄວ້ໃນສາງເພື່ອມັນຈະບໍ່
ເສຍຫາຍໄປ.
6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະບໍ່ຖືກລົມພາຍຸ

ພັດໄປໃນວັນສຸດທ້າຍ;ແທ້ຈງິແລວ້,ມັນ
ກໍຈະບໍ່ຖືກລົມບ້າໝູພັດຫອບໄປ,ແຕ່
ເມື່ອລົມພາຍຸມາມັນຈະຖືກຮວບຮວມ
ຕົວໄວ້ນ�ກັນຢູ່ໃນບ່ອນຂອງມັນ,ເພື່ອ
ລົມພາຍຸຈະເຂົ້າເຖິງມັນບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມນັຈະບໍ່ຖືກພາຍຸຮ້າຍພັດໄປບ່ອນ
ໃດທີ່ສັດຕູຕ້ອງການຈະພາມັນໄປ.
7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໃນລະດູຂອງ
ການເກັບກ່ຽວ,ແລະມັນເປັນຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະພຣະອົງຈະຍົກມັນຂຶ້ນໃນວັນ
ສຸດທ້າຍ.
8ຂໍພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກ

ເຮົາຈົ່ງຊົງພຣະກະເສີມສ�ລານເຖີດ,
ຈົ່ງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຮ້ອງເພງສັນລະເສີນ
ພຣະອົງເຖີດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພວກ
ເຮົາຖະຫວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທແດ່
ພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງເຖີດ,
ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດວຽກງານອັນ
ຊອບທ�ຕະຫລອດການ.
9ຖ້າຫາກພວກເຮາົບໍ່ໄດ້ຈາກແຜ່ນດິນ

ເຊລາເຮັມລາແລ້ວ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງ
ພວກເຮົາເຫລົ່ານີ້ຜູ້ຊຶ່ງຮັກພວກເຮົາ
ທີ່ສຸດຈະຍັງຄົງທຸກທໍລະມານຢູ່ ດ້ວຍ
ຄວາມກຽດຊັງພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາຈະເປັນຄົນແປກໜ້າຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອອ�ໂມນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ອາ
ໂຣນນ້ອງຊາຍຂອງລາວກໍຕິຕຽນລາວ,

ໂດຍເວົ້າວ່າ:ອ�ໂມນ,ຂ້ອຍຢ້ານວ່າ
ຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງເຈົ້າໄດ້ພາໃຫ້ເຈົ້າ
ໄປຫາການອວດອາ້ງເສຍແລ້ວ.
11ແຕ່ອ�ໂມນໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າ:

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ອວດອ້າງໃນພະລັງຂອງຕົນ
ເອງຫລືໃນປັນຍາຂອງຕົນເອງ;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມສຸກຂອງຂ້ອຍເຕັມປ່ຽມ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃຈຂອງຂ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມສຸກ,ແລະຂ້ອຍຈະປິຕິຍິນດີໃນ
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ອຍ.
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້

ມີຄນຸຄ່າຫຍັງໝດົ;ຖ້າອາໄສພະລງັຂອງ
ຂ້ອຍເອງຂ້ອຍກໍອອ່ນແອ;ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍ
ຈະບໍ່ອວດອ້າງເຖິງເລື່ອງຕົວເອງ,ແຕ່
ຂ້ອຍຈະອວດອ້າງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ອຍ,
ເພາະໃນພະລັງຂອງພຣະອົງ;ຂ້ອຍ
ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງ
ມາແລ້ວໃນແຜ່ນດິນນີ້,ຊຶ່ງພວກເຮົາ
ຈະສັນລະເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
ຕະຫລອດການ.
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາມີຈັກ

ພນັຄນົແລວ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ປົດປອ່ຍອອກ
ຈາກຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງນະລົກແລະ
ນ�ມາຮ້ອງສັນລະເສນີຕໍ່ຄວາມຮກັທີ່ໄຖ່,
ແລະນີ້ເປັນເພາະອ�ນາດຂອງພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຢູ່ກັບພວກເຮົາ,ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຮົາບໍ່ມີເຫດຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະປິ
ຕິຍນິດີບໍ?
14ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາມີເຫດຜົນ

ທີ່ ຈະສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫລອດ
ໄປ,ເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າສູງສຸດ,
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ແລະໄດ້ປົດປ່ອຍພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ
ອອກຈາກໂສ້ແຫ່ງນະລກົ.
15ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກເຂາົຖືກປດິລ້ອມ

ດ້ວຍຄວາມພິນາດແລະຄວາມມືດອັນ
ເປັນນິດ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ນ�
ເອົາພວກເຂົາມາຫາຄວາມສະຫວ່າງ
ອັນເປັນນິດຂອງພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມາຫາຄວາມລອດອັນເປັນນິດ;ແລະ
ພວກເຂົາຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍຄວາມຮັກ
ອັນລົ້ນເຫລືອຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຫາອັນ
ປຽບບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາ
ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະ
ອົງໃນການເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນນີ້.
16ດັ່ງນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງປາບ

ປື້ມເຖດີ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກເຮາົຈະປາບ
ປື້ມໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຮົາຈະປິຕິຍິນດີເພາະວ່າຄວາມ
ຜາສຸກຂອງພວກເຮົາເຕັມປ່ຽມ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຕະຫລອດໄປ.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຜູ້ໃດຈະປາບປື້ມໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຫລາຍເກີນໄປ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້
ໃດຈະໄດ້ເວົ້າຫລາຍເກີນໄປເຖິງອ�ນາດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,ແລະເຖິງ
ຄວາມເມດຕາປານີ,ແລະເຖິງຄວາມອົດ
ກັ້ນຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ
ທັງປວງ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າ
ແມ່ນແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໜຶ່ງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
17ແລະຜູ້ໃດຈະຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຂອງ

ພວກເຮົາຈະເມດຕາປານີຫລາຍປານ

ນີ້ເຖິງກັບວາ່ພຣະອົງຍາດເອົາພວກເຮາົ
ອອກຈາກສະພາບອນັເປັນຕາຢ້ານແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍບາບແລະຄວາມເປິະ
ເປື້ອນຂອງພວກເຮາົ?
18ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປໃນ

ຄວາມໂມໂຫ,ດ້ວຍການຄຸກຄາມຢ່າງ
ໜັກທີ່ຈະທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະອົງ.
19ໂອ້ແລ້ວເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງ

ພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມພິນາດອັນເປັນຕາ
ຢ້ານນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຫຍັງພຣະອົງ
ຈຶ່ງບໍ່ປ່ອຍດາບແຫງ່ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະອົງຕົກລົງມາໃສ່ພວກເຮົາ,ແລະ
ກ�ນົດໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາຄວາມໝົດ
ຫວງັຊົ່ວນິລັນດອນ?
20ໂອ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ເອີຍ,ມັນເກືອບຈະໜີໄປເມື່ອຄິດໄປ
ແລ້ວ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມ
ຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະອົງກັບພວກເຮົາ,ແຕ່
ໃນພຣະເມດຕາປານີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະອົງ,ພຣະອົງໄດ້ນ�ພາພວກເຮົາ
ອອກຈາກເຫວເລິກແຫ່ງຄວາມຕາຍ,
ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານອັນເປັນນິດ,
ຈົນກະທັ້ງມາສູ່ຄວາມລອດຂອງຈິດວິນ
ຍານຂອງພວກເຮາົ.
21ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີມະນຸດທ�ມະດາສາມັນ
ຜູ້ໃດທີ່ຈະຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້?ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ບໍ່ມີເລີຍ,ບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດທີ່ຈະຮູຈ້ກັເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ນອກຈາກ
ຄົນທີ່ສ�ນຶກຜດິແລ້ວ.
22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ທີ່ກັບໃຈແລະສະ

ແດງສັດທາ,ແລະນ�ເອົາວຽກງານດີ

ແອວມາ26:15–22 378
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ແອວມາ26:23–28379

ອອກມາ,ແລະອະທິຖານສະໝ�ສະ
ເໝີຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ—ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະ
ເຮັດໃຫ້ຄົນເຊັ່ນນັ້ນຮູ້ເຖິງຄວາມລຶກລັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ຈະມອບການເປີດເຜີຍເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍ
ເປີດເຜີຍມາກ່ອນໃຫ້ແກ່ຄົນແບບນັ້ນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຈະປະທານໃຫ້ແກ່
ຄົນແບບນັ້ນເພື່ອຈະໄດ້ນ�ພາຄົນເປັນ
ຈ�ນວນພັນໆມາສູ່ການກັບໃຈ,ເໝືອນ
ດັ່ງພຣະອົງເຄີຍໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາມາແລ້ວເພື່ອນ�ພາພີ່ນ້ອງເຫລົ່ານີ້
ຂອງພວກເຮາົມາສູ່ການກັບໃຈ.
23ບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,

ພວກທ່ານຈື່ ໄດ້ ບໍ່ ວ່ າ ພວກເຮົາ ໄດ້
ເວົ້າກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ອາໄສ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາວ່າ,ພວກ
ເຮົາຈະຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟເພື່ອ
ສິດສອນຊາວເລມັນຜູ້ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮາົແລ້ວພວກເຂົາກໍຫວົເຍາະເຍີ້ຍ
ພວກເຮາົ?
24ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຮົາວ່າ:

ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າພວກເຈົ້າຈະນ�ເອົາ
ຊາວເລມັນມາຫາຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມ
ຈິງໄດ້?ພວກເຈົ້າຄິດບໍ່ວ່າພວກເຈົ້າຈະ
ເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນສ�ນຶກເຖິງຄວາມ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາໄດ້ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາເປັນຄົນແຂງຄໍ;ຊຶ່ງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາຊື່ນຊົມໃນການນອງເລືອດ;
ຊຶ່ງເວລາຂອງພວກເຂົາຖືກໃຊ້ມົ້ວສຸມຢູ່
ກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ;ຊຶ່ງທາງຂອງ
ພວກເຂົາເປັນທາງຂອງຄົນລ່ວງລະເມີດ
ມາແຕ່ຕົ້ນ?ບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ພວກທາ່ນຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້ວາ່ນີ້ຄືຄ�ເວົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ.
25ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພວກເຂົາໄດ້

ເວົ້າວ່າ:ໃຫ້ພວກເຮົາຈັບອາວຸດຂຶ້ນສູ້
ຮົບກັບພວກເຂົາເທາະ,ເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາແລະທ�ລາຍ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາອອກໄປ
ຈາກແຜ່ນດິນນີ້,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈະມາຢຽບຍ�ແລະທ�ລາຍພວກເຮາົ.
26ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ພີ່ ນ້ອງທີ່ ຮັກຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າເອີຍ,ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານບໍ່ແມ່ນມີເຈດ
ຕະນາທີ່ຈະທ�ລາຍພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮົາ,ແຕ່ມີເຈດຕະນາວ່າບາງທີພວກ
ເຮົາອາດຈະໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນບາງຄົນ
ໃຫ້ລອດພົ້ນ.
27ບັດນີ້ເມື່ອໃຈຂອງພວກເຮົາທໍ້ຖອຍ

ແລະພວກເຮົາເກືອບຈະກັບຄືນໄປ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປອບໃຈພວກ
ເຮົາ,ແລະກ່າວວ່າ:ຈົ່ງອອກໄປໃນ
ບັນດາຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາ,ຈົ່ງຮັບເອົາຄວາມທຸກທໍລະມານ
ຂອງພວກເຈົ້າດ້ວຍຄວາມອົດທົນ,ແລະ
ເຮົາຈະມອບຄວາມສ�ເລັດໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຈົ້າ.
28ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້

ມາແລະອອກໄປຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ
ແລະພວກເຮົາໄດ້ອົນທົນໃນຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກ
ເຮົາໄດ້ອົດທົນຕໍ່ຄວາມຂາດແຄນທຸກ
ຢ່າງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາເດີນທາງ
ໄປຫາເຮືອນນີ້ເຮືອນນັ້ນ,ໄວ້ວາງໃຈ
ຕາມຄວາມເມດຕາປານີຂອງໂລກ—ບໍ່
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ພຽງແຕ່ຄວາມເມດຕາປານີທາງໂລກເທົ່າ
ນັ້ນແຕ່ໃນພຣະເມດຕາປານີຂອງພຣະ
ເຈົ້ານ�ອກີ.
29ແລະພວກເຮາົໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮອືນ

ຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ສິດສອນພວກ
ເຂົາ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ສິດສອນພວກ
ເຂົາຕາມຖະໜົນຫົນທາງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຮົາໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາຢູ່ເທິງ
ເນີນພູແລະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ
ແລະທ�ມະສາລາເພື່ອສິດສອນພວກ
ເຂົາ;ແລະພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໜີ
ແລະໄດ້ຖືກເຍາະເຍີ້ຍຫົວຂວັນ,ແລະ
ໄດ້ຖືກຖົ່ມນ�ລາຍໃສ່,ແລະໄດ້ຖືກຕົບ
ໜ້າ,ແລະໄດ້ຖືກແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່,
ແລະໄດ້ຖືກຈັບ,ແລະໄດ້ຖືກມັດດ້ວຍ
ເຊອືກໝັ້ນ,ແລະໄດ້ຖືກເອົາໄປເຂົ້າຄຸກ,
ແຕ່ໂດຍອ�ນາດແລະຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າພວກເຮາົຈຶ່ງໄດ້
ຮບັການປົດປ່ອຍ.
30ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະ

ມານຕ່າງໆນາໆ,ແລະທັງໝົດນີ້ເພື່ອ
ບາງທີ່ພວກເຮາົອາດຈະໄດ້ເປັນຫນົທາງ
ຊ່ອຍເຫລືອຈິດວິນຍານດວງໜຶ່ງໃຫ້
ລອດ;ແລະພວກເຂົາຄິດວ່າພວກເຮົາ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສກຸຖ້າຫາກພວກ
ເຮົາສາມາດເປັນຫົນທາງຊ່ອຍເຫລືອຜູ້
ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫລ້ອດໄດ້.
31ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາສາມາດ

ເບິ່ງໄປແລະເຫັນຜົນຂອງວຽກງານ
ຂອງພວກເຮົາໄດ້;ແລະມັນມີໜ້ອຍບໍ່?
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທາ່ນວາ່ບໍ່ເລີຍ,
ມັນມີຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກ
ເຮົາສາມາດເປັນພະຍານໄດ້ເຖິງຄວາມ

ຈິງໃຈຂອງພວກເຂົາ,ຍ້ອນວ່າຄວາມ
ຮກັຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂົາແລະຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພວກເຮົານ�
ອີກ.
32ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຍອມເສຍ

ສະລະຊວີດິຕົວເອງແທນທີ່ຈະເອົາຊວີດິ
ຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຝງັອາວດຸແຫງ່ສົງຄາມຂອງພວກ
ເຂົາໄວ້ເລິກໃນດິນ,ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີ
ຄວາມຮກັຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
33ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າກັບພວກທ່ານວ່າມັນເຄີຍມີຄວາມ
ຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແບບນີ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທົ່ວ
ໄປບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກ
ທ່ານວ່າ,ບໍ່ມີເລີຍ,ທັງໆທີ່ຢູ່ໃນບັນດາ
ຊາວນີໄຟກໍບໍ່ເຄີຍມີເລຍີ.
34ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟຈະຈັບ

ອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ;
ພວກເຂົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຕົນເອງຖືກຂ້າ
ຕາຍເລີຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຫລາຍຄົນໃນ
ພວກນີ້ທີ່ຍອມສະລະຊວີດິຂອງຕົນແລະ
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄປເຝົ້າພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລ້ວ,ເພາະຄວາມ
ຮັກຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມກຽດຊັງ
ບາບຂອງພວກເຂົາ.
35ບັດນີ້ພວກເຮົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະປິຕິ

ຍິນດີບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າຕັ້ງແຕ່ໂລກນີ້ເລີ່ມ
ຕົ້ນບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດຈະມີເຫດຜົນຫລາຍ
ແບບນີ້ທີ່ຈະປິຕິຍິນດີຄືກັນກບັພວກເຮາົ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມຜາສຸກຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຖືກພາໄປຈົນເຖິງການອວດອ້າງ
ພຣະເຈົ້າຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ;ເພາະພຣະອງົ

ແອວມາ26:29–35 380
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ແອວມາ26:36–27:3381

ມີອ�ນາດທຸກຢ່າງ,ມີຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດທຸກຢ່າງ,ແລະມີຄວາມເຂົ້າ
ໃຈທຸກຢ່າງ,ແລະພຣະອົງເຂົ້າໃຈແລະ
ມີຄວາມເມດຕາປານີຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ມອບ
ຄວາມລອດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກັບໃຈແລະເຊື່ອ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອງົ.
36ບັດນີ້ຖ້າຫາກສິ່ງນີ້ເປັນການອວດ

ອ້າງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະອວດອ້າງມັນ;
ເພາະວ່ານີ້ຄືຊວິີດແລະຄວາມສະຫວາ່ງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຄວາມຜາສຸກແລະ
ຄວາມລອດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະການ
ໄຖ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກຄວາມ
ຈິບຫາຍຕະຫລອດໄປ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍ
ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈົ່ງພຣະກະເສມີສ�ລານເຖີດ,ພຣະ
ຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຜູ້ທີ່ເປັນກິ່ງ
ງາ່ຂອງຕົ້ນອິດສະຣາເອນ,ຊຶ່ງຫລງົຈາກ
ຕົ້ນຂອງມນັເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດນິໃໝ;່ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວາ່,ຂໍພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�ລານ
ເຖີດ,ພຣະອງົເປັນຫວ່ງພວກເຮົາ,ຄົນທີ່
ຊດັເຊພະເນຈອນໄປໃນແຜ່ນດນິໃໝ.່
37ບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນ
ຫ່ວງນ�ທຸກຄົນບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນໃດກໍຕາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະ
ອົງນັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລະອຸທອນ
ກ້ອນເລືອດແຫ່ງພຣະເມດຕາປານີຂອງ
ພຣະອົງທີ່ມີຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດ.
ບັດນີ້ນີ້ຄືຄວາມຜາສຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະການຖະຫວາຍຂອບພຣະໄທອັນ
ລົ້ນເຫລືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຖະຫວາຍຄວາມ

ຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.ອາແມນ.

ບົດທີ27

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບນັຊາໃຫ້ອ�ໂມນນ�ພາ
ຜູ້ຄົນຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮໄປຫາ
ບ່ອນປອດໄພ—ອ�ໂມນມີຄວາມປິຕິ
ຍິນດີຫລາຍເມື່ອໄດ້ພົບກັບແອວມາຈົນ
ວ່າຮ່າງກາຍຂອງລາວໝົດແຮງ—ຊາວ
ນີໄຟໄດ້ມອບແຜ່ນດິນເຈີຊອນໃຫ້ພວກ
ເຂົາ—ພວກເຂົາຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ຄົນຂອງ
ອ�ໂມນ.ປະມານ90–77ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ຊາວເລມັນຊຶ່ງໄດ້ໄປກໍ່ສົງຄາມກັບຊາວນີ
ໄຟໄດ້ດີ້ນລົນມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວທີ່ຈະ
ທ�ລາຍຊາວນີໄຟ,ຈຶ່ງເຫນັວ່າມັນບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດທີ່ຈະພະຍາຍາມທ�ລາຍຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ອາມາລະໄຄມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຫລາຍ
ທີ່ສຸດເພາະການເສຍໄຊຂອງພວກເຂົາ.
ແລະເມື່ອເຫັນວ່າພວກເຂົາຫາທາງແກ້
ແຄ້ນຊາວນີໄຟບໍ່ໄດ້,ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມ
ຍຸຍົງຜູ້ຄົນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ,ທີ່ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາເອງ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມ
ທ�ລາຍພວກເຂົາ.
3ບັດນີ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດ

ອີກ,ແຕ່ພວກເຂົາຍອມຕົວໃຫ້ຖືກຂ້າ
ຕາຍຕາມຄວາມປະສົງຂອງສັດຕູຂອງ
ພວກເຂາົ.

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   381 5/14/12   12:13 PM



382

4ບັດນີ້ເມື່ອອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ລາວເຫັນການທ�ລາຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ທີ່ລາວຮັກຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນທີ່ ຮັກເຂົາເຈົ້າ—ເພາະວ່າເຂົາ
ເຈົ້າຖືກນັບຖືວ່າເປັນເຫລົ່າທູດທີ່ໄດ້ຖືກ
ສົ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອ
ພວກເຂົາໃຫ້ລອດຈາກຄວາມພິນາດອັນ
ຕະຫລອດໄປ—ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອອ�ໂມນ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວເຫນັການທ�ລາຍ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າກໍເກີດ
ຄວາມເມດຕາສົງສານຂຶ້ນມາ,ແລະເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບກະສັດວາ່:
5ຂໍໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຮວບຮວມເອົາ

ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ໃຫ້ພວກເຮົາລົງໄປຫາແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາໄປຫາຊາວນີໄຟພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮາົເຖີດ,ແລະໜີຈາກມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຮົາເພື່ອພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກ
ທ�ລາຍ.
6ແຕ່ກະສັດໄດ້ເວົ້າກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ:

ຈົ່ງເບິ່ງ, ຊາວນີໄຟຈະທ�ລາຍພວກ
ເຮົາ,ເພາະການຄາດຕະກ�ແລະບາບ
ອັນຫລວງຫລາຍທີ່ພວກເຮາົໄດ້ກະທ�ຕໍ່
ເຂາົເຈົ້າ.
7ແລະອ�ໂມນເວົ້າວ່າ:ຂ້ານ້ອຍຈະ

ໄປທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຖ້າ
ຫາກພຣະອົງບອກພວກເຮົາວ່າໃຫ້ລົງ
ໄປຫາພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ແລ້ວທ່ານ
ຈະໄປບໍ່?
8ແລະກະສັດໄດ້ກາ່ວກັບລາວວາ່:ແທ້

ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບອກ
ໃຫ້ພວກເຮົາໄປ,ພວກເຮົາຈະລົງໄປຫາ
ພີ່ນອ້ງຂອງພວກເຮາົ,ແລະພວກເຮົາຈະ

ເປັນຂ້ອຍຂ້າພວກເຂົາໄປຈົນກວ່າພວກ
ເຮາົຈະໃຊ້ແທນຄືນໃຫ້ພວກເຂາົໃນການ
ຄາດຕະກ�ແລະບາບຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຊຶ່ງພວກເຮົາ ໄ ດ້ກະທ�ໄວ້ ກັບ ພວກ
ເຂາົ.
9ແຕ່ອ�ໂມນໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ມັນ

ເປັນການຜິດກົດໝາຍຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາ,ຊຶ່ງບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕັ້ງ
ໄວ້ຄື,ບໍ່ໃຫ້ມີຂ້ອຍຂ້າໃນບັນດາພວກ
ເຂາົ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໃຫ້ພວກເຮາົລົງໄປແລະ
ໄວ້ວາງໃຈໃນຄວາມເມດຕາປານີຂອງ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮາົເຖດີ.
10ແຕ່ກະສັດໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງ

ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ອນ,ແລະ
ຖ້າຫາກພຣະອົງບອກໃຫ້ພວກເຮົາໄປ,
ພວກເຮາົກໍຈະໄປ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຮາົ
ກໍຈະຕາຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້.
11ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືອ�

ໂມນໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາ່ວກັບລາວວາ່:
12 ຈົ່ ງ ພາຜູ້ ຄົນພວກນີ້ ອອກຈາກ

ແຜ່ນດິນນີ້ໄປເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍ;
ເພາະວ່າຊາຕານມີອ�ນາດອັນໃຫຍ່
ຫລວງທີ່ເໜອືໃຈຂອງຊາວອາມາລະໄຄ,
ຜູ້ຍຸຍົງຊາວເລມັນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນຕໍ່ພີ່ນ້ອງ
ຂອງຕົນແລະໃຫ້ຂ້າພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຈົ້າຈົ່ງໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນນີ້ໄປ;
ແລະຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະໄດ້ຮບັພອນ,ເພາະ
ເຮາົຈະຮກັສາພວກເຂົາໄວ.້
13ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືອ�ໂມນໄດ້ໄປບອກກະສັດທຸກໆ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ລາວ.

ແອວມາ27:4–13 382
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ແອວມາ27:14–22383

14ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຂົາທັງໝົດເຂົ້າກັນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະໄດ້ເຕົ້າໂຮມຝູງສັດລ້ຽງ
ແລະສັດໃຊ້ແຮງງານທັງໝົດຂອງຕົນ,
ແລະອອກຈາກແຜ່ນດິນແລະເດີນທາງ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກນັດານຊຶ່ງເປນັ
ບ່ອນທີ່ແຍກແຜ່ນດິນນີໄຟອອກຈາກ
ແຜ່ນດນິເຊລາເຮມັລາ,ແລະຂ້າມມາໃກ້
ຊາຍແດນຂອງແຜນ່ດິນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອ�ໂມນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍພີ່ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາ,ແລະໃຫ້ພວກທ່ານລໍຖ້າພວກ
ເຮົາຢູ່ບ່ອນນີ້;ຈົນກວ່າວ່າພວກເຮົາຈະ
ກັບມາເພາະວ່າພວກເຮົາຈະລອງໃຈ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາວ່າພວກເຂົາຈະ
ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາຫລືບໍ່.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນຂະນະທີ່ອ�ໂມນກ�ລັງເຂົ້າໄປໃນ
ແຜ່ນດິນ,ລາວກັບພີ່ນ້ອງຂອງລາວໄດ້
ພົບກັບແອວມາໃນບ່ອນຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າມາ
ແລ້ວ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນການພົບພໍ້
ຢ່າງໜາ້ປິຕິຍນິດີ.
17ບັດນີ້ຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງອ�ໂມນ

ນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເຖິງກັບລາວເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມສຸກ;ແທ້ຈງິແລວ້,ລາວຖືກກືນ
ເຂົ້າໄປໃນຄວາມສຸກຂອງພຣະເຈົ້າຂອງ
ລາວ,ຈນົເຮດັໃຫ້ກ�ລງັຂອງລາວໝດົໄປ;
ແລະລາວໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກບັພື້ນດນິ.
18ບັດນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມສຸກແທ້ໆບໍ?

ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນຄວາມສຸກຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້
ຮັບນອກຈາກຜູ້ສະແຫວງຫາຄວາມສຸກ
ດ້ວຍການສ�ນຶກຜິດແລະການຖ່ອມຕົວ
ຢ່າງແທ້ຈງິເທົ່ານັ້ນ.
19ບັດນີ້ຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງແອວມາ

ໃນການພບົພໍ້ກບັພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນນັ້ນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ແທ້ໆ,ແລະອາໂຣນ,ອອມເນີ,ແລະ
ຮິມໄນກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີຄືກັນ;ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່
ໄດ້ເກີນກ�ລງັຂອງພວກເຂົາເລີຍ.
20ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືແອວມາໄດ້ພາພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນກັບ
ຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ;ແມ່ນ
ແຕ່ໄປຫາເຮືອນຂອງເພິ່ນເອງ.ແລະ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບອກຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນເຖິງ
ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ
ໃນແຜ່ນດິນນີໄຟ,ໃນບັນດາຊາວເລມັນ
ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນໂດຍປາຖະໜາຢາກຮູ້ຈັກສຽງ
ຂອງຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບການຮັບເອົາພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄົນຂອງອານ
ໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນໃຫ້ສຽງວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະ
ຍົກແຜ່ນດິນເຈີ ຊອນໃຫ້ ພວກເຂົາ ,
ຊຶ່ງມັນຢູ່ທາງຕາເວັນອອກໃກ້ກັບທະ
ເລ,ຊຶ່ງຕິດຕໍ່ກັບແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ
ຊຶ່ງຢູ່ທາງໃຕ້ແຜ່ນດິນອດົຸມສມົບູນ;ແລະ
ແຜ່ນດິນເຈີຊອນນີ້ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ພວກ
ເຮົາຈະມອບໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮາົ
ເປນັມນູມລໍະດົກ.
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23ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮາົຈະຕັ້ງກອງ
ທັບຂອງພວກເຮົາໄວ້ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນແລະແຜ່ນດິນນີໄຟ,ເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ປົກປັກຮັກສາພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນ;ແລະ
ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ ເພື່ອພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮາົ,ເນື່ອງດ້ວຍວ່າຄວາມຢ້ານກົວ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍຢ້ານວ່າ
ພວກເຂົາຈະເຮັດບາບອີກ,ແລະຄວາມ
ຢ້ານກົວອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະ
ການກບັໃຈອັນປວດລ້າວຂອງພວກເຂາົ,
ເນື່ອງຈາກຄາດຕະກ�ຢາ່ງຫລວງຫລາຍ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນຕາຢ້ານ
ຂອງພວກເຂົາ.
24ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາເຮັດ

ສິ່ງນີ້ໄປເພື່ອພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນ;ແລະພວກເຮົາຈະຄຸ້ມຄອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕູຂອງພວກ
ເຂົາ,ດ້ວຍກ�ລັງຂອງກອງທັບຂອງ
ພວກເຮາົ,ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວາ່ພວກເຂົາ
ຈະຕ້ອງມອບເຂົ້າຂອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເພື່ອຈະໄດ້
ບ�ລງຸລ້ຽງກອງທັບ.
25ບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອອ�ໂມນໄດ້ຍິນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ລາວກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາຜູ້ຄົນຂອງອານ
ໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ,ແລະແອວມາກໍໄປ
ກັບລາວຄືກັນ,ແລະໄດ້ ເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອໄປຫາບ່ອນ
ທີ່ພວກເຂົາພັກເຊົາຢູ່,ແລະໄດ້ແຈ້ງ
ເລື່ອງລາວທັງໝົດແກ່ພວກເຂົາ.ແລະ

ແອວມາໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພວກເຂົາຟັງເຖິງ
ເລື່ອງການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງ
ເພິ່ນ,ພ້ອມທັງເລື່ອງລາວຂອງອ�ໂມນ,
ແລະອາໂຣນ,ແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວ
ນ�ອີກ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ໄດ້ເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສກຸຫລາຍ.
ແລະພວກເຂົາໄດ້ລົງໄປຫາແຜ່ນດິນເຈີ
ຊອນແລະເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນ;ແລະຊາວນີໄຟເອີ້ນພວກເຂົາ
ວ່າຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງແຕກຕ່າງອອກໄປຕາມຊື່ນັ້ນນັບແຕ່
ເວລານັ້ນມາ.
27ແລະພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ຮວ່ມກັບບັນດາ

ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຊຶ່ງເປັນຂອງສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.ແລະພວກ
ເຂາົດີເດັ່ນຂຶ້ນຍອ້ນວາ່ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່
ມະນຸດຊາດ;ເພາະພວກເຂົາສັດຊື່ແລະ
ຊື່ຕົງໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໂດຍສົມບູນ;
ແລະພວກເຂົາມີສັດທາຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນ
ພຣະຄຣດິຈນົເຖງິວນັຕາຍ.
28ແລະພວກເຂົາໄດ້ຫລຽວເບິ່ງການ

ນອງເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງຕົນດ້ວຍ
ຄວາມກຽດຊັງທີ່ສຸດ;ແລະພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາອີກເລີຍ;ແລະພວກເຂົາ
ບໍ່ເຄີຍຫລຽວເບິ່ງຄວາມຕາຍດວ້ຍຄວາມ
ສະທ້ານຢ້ານກົວ,ເພາະຄວາມຫວັງ
ແລະຈດຸທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາມີຢູ່ທີ່ພຣະ
ຄຣິດແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດ;ດັ່ງນັ້ນ,
ຄວາມຕາຍຈຶ່ງຖືກກືນໄປຈາກພວກ
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ແອວມາ27:29–28:8385

ເຂົາໂດຍເອົາໄຊຊະນະຂອງພຣະຄຣິດ
ເໜອືມັນ.
29ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງ ຍອມຮັບ

ຄວາມຕາຍໃນວິທີທີ່ທຸກທໍລະມານແລະ
ເຈບັປວດທີ່ສດຸຊຶ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ກະທ�ກັບພວກເຂົາ,ແທນທີ່ພວກ
ເຂາົຈະຈັບດາບຂຶ້ນມາຟນັພວກເຂົາ.
30ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເປນັຜູຄົ້ນ

ທີ່ກະຕືລືລົ້ນແລະເປັນທີ່ຮກັຫອມ,ແລະ
ເປັນຜູ້ຄົນທີ່ໂປດປານຫລາຍທີ່ສຸດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ບົດທີ28

ຊາວເລມັນໄດ້ເສຍໄຊໃນການສູ້ ຮົບ
ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່—ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລາຍ
ສິບພັນຄົນຖືກຂ້າຕາຍ—ຄົນຊົ່ວໄດ້
ຖືກສົ່ງໄປຫາສະພາບທີ່ຈິບຫາຍອັນບໍ່ມີ
ບ່ອນສິ້ນສຸດ;ສ່ວນຄົນຊອບທ�ນັ້ນໄດ້
ຮັບຄວາມຜາສຸກອັນບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ.
ປະມານ77–76ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້
ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນແລ້ວ,
ແລະສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນ
ແຜ່ນດິນເຈີຊອນນ�ອີກ,ແລະກອງທັບ
ຂອງຊາວນີໄຟໄດ້ມາຕັ້ງຢູ່ໂດຍອ້ອມ
ຮອບແຜ່ນດິນເຈີຊອນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຢູ່
ໃນຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດນິເຊລາເຮມັລາ
ໂດຍຮອບ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງຊາວ
ເລມັນໄດ້ຕິດຕາມພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກັນດານ.
2ແລະຈຶ່ງມີການສູ້ຮົບກັນເທື່ອຍິ່ງ

ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເກີດຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນ
ເປັນການສູ້ຮົບຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ
ໃນບັນດາຜູ້ ຄົນທັງ ໝົດໃນແຜ່ນດິນ
ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມມາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊາວເລມັນ
ຫລາຍສິບພັນຄົນຖືກຂ້າຕາຍແລະໄດ້
ແຕກກະຈດັກະຈາຍໄປທົ່ວທບີ.
3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມີການລົ້ມຕາຍ

ເທື່ອຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສດຸໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຊາວເລມັນໄດ້
ຖືກຂັບໄລ່ແລະແຕກກະຈດັກະຈາຍໄປ,
ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດນິຂອງຕົນອີກຄືເກົ່າ.
4ແລະບັດນີ້ມັນເປັນເວລາທີ່ມີການ

ໄວ້ອາໄລແລະການເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ເທື່ອຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຍິນໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນທງັໝດົຂອງນີໄຟ—
5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂອງແມ່

ໝ້າຍທີ່ໄວ້ອາໄລນ�ຜົວຂອງນາງ,ແລະ
ພໍ່ໄວ້ອາໄລນ�ລູກຊາຍຂອງຕົນ,ແລະ
ລູກສາວໄວ້ອາໄລນ�ອ້າຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ລູກຊາຍໄວ້ອາໄລນ�ພໍ່;ແລະສຽງຮ້ອງ
ໄຫ້ແຫງ່ຄວາມເປັນທກຸໄດ້ຍິນໄປທົ່ວທຸກ
ບ່ອນ,ຊຶ່ງພວກເຂາົໄດ້ໄວອ້າໄລນ�ຍາດ
ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນທີ່ຖືກຂາ້ຕາຍ.
6ແລະບັດນີ້ນີ້ເປັນວັນທີ່ເສົ້າສະຫລົດ

ໃຈແທ້ໆ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນເວລາແຫງ່
ການນອບນ້ອມແລະເວລາແຫ່ງການຖື
ສິນອົດເຂົ້າແລະອະທຖິານຢ່າງໜກັ.
7ແລະປີທີສິບຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງແບບນີ້;
8ແລະນີ້ຄືເລື່ອງລາວຂອງອ�ໂມນ
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ແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວ,ກ່ຽວກັບການ
ເດີນທາງຂອງພວກເຂົາໃນແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ,ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງ
ພວກເຂົາໃນແຜ່ນດິນ,ແລະຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈແລະຄວາມທຸກຍາກ
ລ�ບາກຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຜາ
ສຸກທີ່ພວກເຂົາບໍ່ອາດສາມາດຈະເຂົ້າໃຈ
ໄດ້,ແລະການຕ້ອນຮັບແລະຄວາມ
ປອດໄພຂອງພວກພີ່ນ້ອງໃນແຜ່ນດິນ
ເ ຈີ ຊອນ. ແລະບັດນີ້ ຂໍ ພຣະຜູ້ ເ ປັນ
ເຈົ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຄົນທັງປວງຈົ່ງໂປດ
ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງ
ຄົນເຫລົ່ານີ້ຕະຫລອດໄປດວ້ຍເຖີດ.
9ແລະນີ້ຄືເລື່ອງລາວຂອງສົງຄາມ

ແລະການຂັດແຍ້ງກັນໃນບັນດາຊາວນີ
ໄຟ,ແລະສົງຄາມລະຫວາ່ງຊາວນີໄຟກັບ
ຊາວເລມນັນ�ອີກ;ແລະປີທີສບິຫາ້ແຫງ່
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕດັສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.
10ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ປີທ�ອິດເຖິງປີທີ

ສິບຫ້າໄດ້ມີຜູ້ຄົນຫລາຍພັນຄົນຖືກຂ້າ
ຕາຍໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ມີພາບອັນ
ເປັນຕາຢ້ານຂອງການນອງເລືອດເກີດ
ຂຶ້ນ.
11ແລະຮ່າງກາຍຂອງຫລາຍພັນຄົນ

ຖືກວາງໄວ້ໃນຫລຸມສົບ,ໃນຂະນະທີ່
ຮ່າງກາຍຂອງຫລາຍພັນຄົນກ�ລັງເນົ່າ
ເປື່ອຍເປັນກອງຢູ່ເທິງໜ້າດິນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຫລາຍພັນຄົນເປັນທຸກເພາະວ່າ
ການສູນເສຍຍາດພີ່ນອ້ງຂອງຕນົ,ຍອ້ນ
ວ່າພວກເຂົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະຢ້ານກົວ
ຕາມຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ວ່າ
ພວກເຂົາຈະຖືກສົ່ງໄປສູ່ສະພາບແຫ່ງ
ຄວາມຈິບຫາຍອັນບໍ່ມບີອ່ນສິ້ນສຸດ.

12ຂະນະທີ່ ຄົນອື່ນຫລາຍພັນຄົນ
ເປັນທຸກແທ້ໆຢູ່ນັ້ນເພາະການສູນເສຍ
ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ,ແຕ່ພວກເຂົາຍັງ
ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມຫວັງ,ແລະແມ່ນ
ແຕ່ຮູ້ຈັກຕາມຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າວ່າພວກເຂົາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃຫ້ຢູ່
ທາງເບື້ອງຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກອັນບໍ່ມີບ່ອນ
ສິ້ນສຸດ.
13ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງມະນຸດນັ້ນມີ
ຫລາຍຊ�ໃດ,ເພາະວ່າບາບແລະການ
ລ່ວງລະເມີດແລະອ�ນາດຂອງມານ
ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນດ້ວຍເລ້ລ່ຽມຊຶ່ງມັນຄົ້ນຄິດ
ຂຶ້ນມາເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ໃຈຂອງມະນຸດ
ຖືກບ້ວງ.
14ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງ ເຫັນການ

ເອີ້ນຄວາມພາກພຽນຂອງມະນຸດຄັ້ງ
ໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ ເຮັດ ວຽກໃນສວນອະ
ງຸ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ;ແລະພວກເຮາົ
ຈຶ່ງເຫັນເຫດຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈ,ແລະການຊື່ນຊົມນ�
ອີກດັ່ງນີ້—ມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຍ້ອນວ່າຄວາມຕາຍແລະຄວາມພິນາດ
ໃນບັນດາມະນຸດ,ແລະມີຄວາມຊື່ນ
ຊົມຍ້ອນວ່າຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະ
ຄຣດິຍັງມີຕໍ່ຊວີດິຢູ່.

ບົດທີ29

ແອວມາປາຖະໜາທີ່ຈະຮ້ອງປ່າວເຖິງ
ການກັບໃຈດ້ວຍສຽງຂອງທູດ—ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ສອນແກ່ທຸກໆ
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ແອວມາ29:1–9387

ປະຊາຊາດ—ແອວມາພາກພູມໃຈໃນ
ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະໃນ
ຄວາມສ�ເລດັຂອງອ�ໂມນແລະພີ່ນອ້ງ
ຂອງລາວ.ປະມານ76ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ໂອ້ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າເປັນທູດ,
ແລະສາມາດປາຖະໜາໄດ້ຕາມໃຈຊອບ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ອອກໄປເວົ້າດ້ວຍສຽງແກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ດ້ວຍສຽງທີ່ສັ່ນສະເທືອນແຜ່ນດິນໂລກ,
ແລະຮອ້ງປ່າວການກັບໃຈຕໍ່ທຸກໆຄົນ!
2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະກາດ

ເຖິງເລື່ອງການກັບໃຈ,ແລະແຜນແຫ່ງ
ການໄຖ່ແກ່ທຸກຈິດວິນຍານໃຫ້ດັງຄືສຽງ
ຟ້າຮ້ອງ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະກັບໃຈແລະ
ມາຫາພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ໃນທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກອີກເລີຍ.
3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເປັນມະນຸດ,

ແລະເຮັດບາບໄດ້ໃນຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຄວນພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.
4ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄວນຈະປ່ຽນຄວາມປາ

ຖະໜາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເປັນຄ�ສັ່ງ
ອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະຜູ້ທ່ຽງທ�,ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ວ່າພຣະອົງປະທານໃຫ້
ມະນຸດຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງເຂົາ,
ບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນໄປເພື່ອຄວາມຕາຍຫລື
ເພື່ອຊີວິດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ວ່າພຣະອົງໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ມະນຸດ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ມອບຄ�ສັ່ງແກ່ເຂົາຊຶ່ງເປັນ
ຄ�ສັ່ງທີ່ປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້,ອີງຕາມຄວາມ

ປະສົງຂອງເຂົາ,ບໍ່ວາ່ມນັຈະເປັນໄປເພື່ອ
ຄວາມລອດຫລືເພື່ອຄວາມພນິາດ.
5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ

ຄວາມດີແລະຄວາມຊົ່ວມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າມະ
ນຸດທງັປວງ;ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ຮູຈ້ກັຄວາມດີຈາກ
ຄວາມຊົ່ວກໍປາດສະຈາກຂໍ້ຕ�ນິ;ແຕ່ຜູ້
ໃດທີ່ຮູຈ້ກັຄວາມດີແລະຄວາມຊົ່ວ,ເຂົາ
ຈະໄດ້ຮບັຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງເຂົາ
ບໍ່ວ່າເຂົາປາຖະໜາຄວາມດີຫລືຄວາມ
ຊົ່ວ,ຊີວິດຫລືຄວາມຕາຍ,ຄວາມຊື່ນ
ຊົມຫລືຄວາມໂສກເສົ້າແຫ່ງຄວາມ
ສ�ນຶກຜິດ.
6ບັດນີ້,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າ

ເອງຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ເປັນຫຍັງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ປາຖະໜາເກີນກວາ່ທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກງານຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຖືກເອີ້ນມາ
ໃຫ້ເຮດັ?
7ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງປາຖະໜາ

ຢາກເປັນທດູ,ເພື່ອຈະໄດ້ປະກາດໄປຈນົ
ເຖງິທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ?
8ເພາະຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ

ປະທານໃຫ້ທຸກປະຊາຊາດດ້ວຍຊາດ
ແລະພາສາຂອງຕົນເອງເພື່ອສອນພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນສະຕິ
ປັນຍາ,ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະອົງເຫັນ
ວ່າເໝາະສົມທີ່ພວກເຂົາຄວນມີ;ດັ່ງນັ້ນ
ເຮົາ ຈຶ່ ງ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ
ແນະນ�ດ້ວຍຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດ
ຕາມສິ່ງທີ່ທ່ຽງທ�ແລະເປນັຄວາມຈງິ.
9ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າປາບປື້ມໃນເລື່ອງນັ້ນ.ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ໄດ້ປາບປື້ມໃນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ,ແຕ່
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ຂ້າພະເຈົ້າປາບປື້ມໃນສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນີ້
ຄືຄວາມປາບປື້ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອ
ບາງທີຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະເປັນເຄື່ອງມືໃນ
ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການນ�ຈິດ
ວິນຍານດວງໜຶ່ງມາສູ່ການກບັໃຈ;ແລະ
ນີ້ຄືຄວາມສຸກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
10ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ

ເຫັນພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍຄົນ
ທີ່ສ�ນຶກຜິດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ,ແລ້ວ
ເຂົ້າມາຫາພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າອົງ ເ ປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ເວລານັ້ນຈິດ
ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມສກຸ;ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າສ�ນກຶໄດ້ວາ່
ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�
ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ໄດ້ຍິນຄ�ອະທຖິານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້
ຈງິແລວ້,ຂາ້ພະເຈົ້າສ�ນຶກເຖງິພຣະຫດັ
ທີ່ມີຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະອົງຊຶ່ງ
ເດ່ມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ.
11ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ

ສ�ນຶກໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນຊະເລີຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານ�ອີກ;
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ
ຄວາມເປັນຂ້າທາດແລະດ້ວຍເຫດນີ້
ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ອົງຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,ພຣະ
ເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະພຣະເຈົ້າຂອງ
ຢາໂຄບໄດ້ປົດປ່ອຍເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ
ຄວາມເປັນຂາ້ທາດ.
12 ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ,  ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ ຈ�

ຢູ່ ສະເໝີເຖິງການເປັນຊະເລີຍຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ;ແລະພຣະ
ເຈົ້າອົງດຽວກັນນັ້ນໄດ້ປົດປ່ອຍເຂົາ
ເຈົ້າອອກຈາກກ�ມືຂອງຊາວເອຢິບ
ແລະໄດ້ປົດປ່ອຍເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ
ຄວາມເປັນຂາ້ທາດ.
13ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະເຈົ້າອົງ

ດຽວກັນນັ້ນຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາ
ຈກັຂອງພຣະອົງຂຶ້ນໃນບນັດາພວກເຂົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ
ນັ້ນທີ່ໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາຕ�
ແໜ່ງອັນສັກສິດ,ເພື່ອສິດສອນພຣະຄ�
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະໄດ້ປະທານ
ຄວາມສ�ເລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ແກ່
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ.
14ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປິຕິຍິນດີໃນ

ຄວາມສ�ເລັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ຝ່າຍ
ດຽວເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມປ່ຽມໄປ
ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຄວາມສ�ເລັດ
ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນ
ໄປຫາແຜນ່ດິນນີໄຟນ�ອກີ.
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກແຮງງານ

ຢ່າງດຸໝັ່ນ,ແລະໄດ້ນ�ເອົາຜົນງານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍອອກມາ;ແລະລາງວັນ
ຂອງພວກເຂົານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ !
16ບັດນີ້ , ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຄິດເຖິງ

ຄວາມສ�ເລັດຂອງພີ່ນ້ອງເຫລົ່ານີ້ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈດິວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ
ຖືກພາໄປ,ຈົນວາ່ມັນຖືກແຍກອອກຈາກ
ຮາ່ງກາຍ,ເພາະມັນເປັນຄວາມສຸກທີ່ສຸດ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
17ແລະບັດນີ້ຂໍພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂປດ
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ແອວມາ30:1–6389

ປະທານແກ່ຄົນເຫລົ່ານີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ນັ່ງລົງ
ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍເຖີດ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໃຫ້ແກ່ຄົນທັງໝົດຜູ້
ເປັນຜົນງານຈາກການອອກແຮງງານ
ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ.ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະບໍ່ອອກໄປອີກ,ແຕ່ເພື່ອພວກເຂົາຈະ
ສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫລອດໄປ.ແລະ
ຂໍພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂປດປະທານເພື່ອໃຫ້ເປັນ
ໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ເວົ້າ
ໄວ້ດວ້ຍເຖີດ.ອາແມນ.

ບົດທີ30

ໂຄຣິຫ,ໍການຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣດິ,ການຫວົ
ເຍາະເຍີ້ຍພຣະຄຣດິ,ການຊົດໃຊ້,ແລະ
ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ—ລາວສອນ
ວ່າມັນບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,ມະນຸດຈະຕົກບໍ່ໄດ້,
ມນັຈະບໍ່ມີການລງົໂທດສ�ລບັບາບ,ແລະ
ມນັຈະບໍ່ມີພຣະຄຣດິ—ແອວມາໃຫ້ຖອ້ຍ
ຄ�ວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາແລະວ່າ
ທຸກສິ່ງທກຸຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫນັວາ່ມີພຣະເຈົ້າ—
ໂຄຣິຫໍຂົ່ມຂູ່ເພື່ອຢາກເຫັນເຄື່ອງໝາຍ
ແລະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນໄບ້—ມານມາ
ປະກົດຕໍ່ໂຄຣິຫໍໃນລັກສະນະຂອງທູດ
ແລະໄດ້ສອນລາວວິທີທີ່ຈະເວົ້າ—ໂຄ
ຣິຫໍໄດ້ຖືກຢຽບຍ�ແລະໄດ້ຕາຍໄປ.
ປະມານ76–74ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້
ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນແລ້ວ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຫລັງຈາກທີ່ຊາວເລ
ມັນຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນ

ແລ້ວ,ແລະຊາກສົບຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ຖືກເອົາໄປຝັງໂດຍຜູ້ຄົນຜູ້ ທີ່ຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດນິນັ້ນ—
2ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ ໄດ້ນັບຈ�ນວນ

ຊາກສົບຂອງຊາວເລມັນ ຍ້ອນວ່າ
ຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງມັນ;ທັງບໍ່ໄດ້
ນັບຈ�ນວນຊາກສົບຂອງຊາວນີໄຟຄື
ກັນ—ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຝັງສົບຂອງຜູ້ຕາຍ
ແລ້ວ,ແລະຫລັງຈາກມື້ແຫ່ງການຖືສິນ
ອົດເຂົ້າແລະການໄວອ້າໄລ,ແລະການ
ອະທິຖານລ່ວງໄປແລ້ວ,ມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີ
ສນັຕິສຸກທົ່ວແຜ່ນດິນ(ແລະມນັເປນັໄປ
ໃນປີທີສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນດູແລຜູຄົ້ນຂອງນີໄຟ).
3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ຕັ້ງໃຈ

ຮກັສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຄັ່ງຄັດໃນການຍຶດຖື
ພິທີການຂອງພຣະເຈົ້າຕາມກົດຂອງ
ໂມເຊ;ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນໃຫ້ຮັກສາກົດຂອງໂມເຊໄປຈົນ
ກວາ່ມນັຈະສ�ເລັດ.
4ແລະດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງ ບໍ່ມີ ຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກຕະຫລອດປີທີສິບຫົກແຫ່ງ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທີສິບເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນມັນກໍຍັງມີສັນຕິສຸກຢູ່ເລື້ອຍໆ
ໄປ.
6ແຕ່ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ທ້າຍປີທີສິບເຈັດມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາ
ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ແລະລາວ
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ເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ,ແລະລາວໄດ້
ເລີ່ມສິດສອນຜູ້ຄົນບໍ່ໃຫ້ເຫັນດີກັບຄ�
ທ�ນາຍຊຶ່ງສາດສະດາໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວ
ກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣດິ.
7ບດັນີ້ມນັບໍ່ມີກດົໝາຍທີ່ຈະຂັດຂວາງ

ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຄົນ,ເພາະມັນເປັນ
ຄວາມກົງກັນຂ້າມກັບພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າທີ່ຈະມີກົດຊຶ່ງນ�ພາມະນຸດໄປ
ສູ່ພື້ນຖານທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບກນັ.
8ເພາະຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີກ່າວໄວ້ດັ່ງ

ນີ້:ເຈົ້າຈົ່ງເລືອກເອົາໃນມື້ນີ້ວ່າ,ເຈົ້າຈະ
ຮບັໃຊ້ຜູ້ໃດ.
9ບັດນີ້ຖ້າຫາກຜູ້ໃດປາຖະໜາທີ່ຈະ

ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,ມັນກໍເປັນສິດທິຂອງ
ເຂົາ;ຫລືຖ້າຫາກເຂົາຈະເຊື່ອຟັງພຣະ
ເຈົ້າ,ມັນກໍເປັນສິດທິຂອງເຂົາທີ່ຈະຮັບ
ໃຊ້ພຣະອົງ;ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ເຊື່ອໃນ
ພຣະອົງມັນກໍບໍ່ມີກົດອັນໃດທີ່ຈະມາລົງ
ໂທດເຂົາໄດ.້
10ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາເຮັດການຄາດ

ຕະກ�ເຂົາກໍຈະຖືກລົງໂທດຈົນເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ;ແລະຖ້າຫາກເຂົາປຸ້ນຈີ້ຄົນ
ເຂົາກໍຈະຖກືລົງໂທດ;ແລະຖ້າຫາກເຂາົ
ລັກເຂົາກໍຈະຖືກລົງໂທດ;ແລະຖາ້ຫາກ
ເຂົາຫລິ້ນຊູ້ເຂົາກໍຈະຖືກລົງໂທດຄືກັນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງ
ໝດົນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກລົງໂທດ.
11ເພາະວ່າກົດໝາຍມີຢູ່ວ່າມະນດຸຈະ

ຕ້ອງຖືກຕັດສິນຕາມຄວາມຜິດຂອງຕົນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມັນກໍບໍ່ມີກົດໝາຍທີ່
ຈະຫ້າມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຄົນ;ດັ່ງນັ້ນ,
ມະນຸດຈະຖືກລົງໂທດຕາມຄວາມຜິດ
ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄປເທົ່ານັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນ

ຄົນທັງປວງຈຶ່ງຢູ່ໃນພື້ນຖານທີ່ສະເໝີ
ພາບກັນ.
12ແລະຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດຜູ້ນີ້ມີຊື່ວ່າ

ໂຄຣິຫໍ(ແລະກົດບໍ່ມີອ�ນາດກັບລາວ
ໄດ້)ລາວເລີ່ມສິດສອນຜູ້ຄົນວ່າມັນຈະ
ບໍ່ມີພຣະຄຣິດ.ແລະລາວໄດ້ສິດສອນ
ຕາມວທີິນີ້,ໂດຍກາ່ວວາ່:
13ໂອ້ພວກທ່ານຜູ້ຖືກມັດໄວ້ຢູ່ໃຕ້

ຄວາມຫວັງ ອັນໂງ່ ຈ້າ ແລະບໍ່ ມີ ປະ
ໂຫຍດ,ເປັນຫຍງັພວກທາ່ນຈຶ່ງແບກເອົາ
ຄວາມໂງ່ຈ້າໄວ້ກັບຕົນເອງ?ເປັນຫຍັງ
ພວກທາ່ນຈຶ່ງຊອກຫາພຣະຄຣດິ?ເພາະ
ວາ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະຮູຈ້ກັສິ່ງທີ່ຈະມາເຖງິ.
14ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທີ່ພວກທ່ານ

ເອີ້ນ ວ່າ ຄ�ທ�ນາຍ,  ຊຶ່ ງພວກທ່ານ
ກ່າວວ່າມັນຖືກມອບຕໍ່ໆກັນມາໂດຍ
ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນໂງ່ຈ້າຂອງບັນພະ
ບຸລດຸຂອງພວກທ່ານ.
15ພວກທ່ານຮູຈ້ກັຄວາມແນ່ນອນຂອງ

ມັນໄດ້ແນວໃດ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານບໍ່
ສາມາດຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານບໍ່ເຫັນ;
ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ
ມນັຈະມີພຣະຄຣດິ.
16ພວກທ່ານຫວັງແລະກ່າວວ່າ

ພວກທ່ານເຫັນການປົດບາບຂອງພວກ
ທ່ານເອງ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມນັເປນັຄວາມຄິດ
ທີ່ບ້າໆແລະຄວາມຜດິປົກກະຕິຂອງຈດິ
ໃຈຂອງພວກທ່ານ;ແລະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ
ວ່າຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກທ່ານ,ຊຶ່ງນ�ພາພວກທ່ານໄປ
ເຊື່ອຖືໃນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
17ແລະລາວໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ
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ແອວມາ30:18–24391

ອີກຫລາຍເລື່ອງໃນລັກສະນະດຽວ
ກັນນີ້ໂດຍບອກພວກເຂົາວ່າມັນຈະ
ບໍ່ມີການຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງມະນຸດ
ເກີດຂຶ້ນຢ່າງເດັດຂາດ,ແຕ່ວ່າມະນຸດ
ແຕ່ລະຄົນເປັນຢູ່ໃນຊີວິດນີ້ຕາມການດ�
ເນີນຊີວິດຂອງຕົນເອງ;ດັ່ງນັ້ນມະນຸດ
ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຕາມຄວາມ
ສະຫລາດຂອງຕົນເອງ,ແລະວ່າທຸກຄົນ
ຊະນະຕາມກ�ລັງຂອງຕົນເອງ;ແລະ
ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ຕົນເອງກະທ�ໄປນັ້ນ
ຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດເລີຍ.
18ແລະລາວໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາ

ແບບນີ້,ແລະໄດ້ຊັກຈູງໃຈຫລາຍດວງ
ໄປ,ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາເບີກບານໃນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໄດ້ຊັກຈູງພວກຜູ້ຍິງແລະພວກ
ຜູ້ຊາຍເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍນ�
ອີກໃຫ້ເຮັດການໂສເພນີ—ບອກພວກ
ເຂົາວ່າເວລາຄົນຕາຍໄປມັນເປັນທີ່
ສຸດຂອງຊວິີດ.
19ບັດນີ້ຄົນຜູ້ນີ້ໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນເຈີ

ຊອນເພື່ອສິດສອນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນຂອງອ�ໂມນນ�ອກີ,ຊຶ່ງເຄີຍ
ເປນັຜູ້ຄົນຂອງຊາວເລມັນມາກ່ອນ.
20ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາສະຫລາດກວ່າ

ຊາວນີໄຟເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ;
ເພາະວາ່ພວກເຂົາໄດ້ຈບັແລະມດັລາວ,
ແລະໄດ້ພາລາວໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າອ�ໂມນຜູ້
ເປັນມະຫາປະໂລຫດິປົກຄອງຜູ້ຄົນພວກ
ນັ້ນ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນສັ່ງໃຫ້ລາວອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ໄປ.ແລະລາວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນ

ກີເດໂອນແລະເລີ່ມສິດສອນພວກ
ເຂົານ�ອີກ,ແລະບ່ອນນີ້ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມສ�ເລັດເລີຍ,ເພາະວ່າລາວຖືກ
ຈັບແລະມັດ,ແລະຖືກພາໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ມະຫາປະໂລຫິດແລະຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ
ປົກຄອງແຜ່ນດິນ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມະຫາປະໂລຫິດໄດ້ຖາມລາວວ່າ:ເປັນ
ຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງທ່ຽວບິດເບືອນເສັ້ນທາງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງ
ສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າມັນຈະບໍ່ມີພຣະ
ຄຣິດເພື່ອຂັດຂວາງຄວາມຊື່ນຊົມຂອງ
ພວກເຂົາ?ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າຂັດ
ກັບການທ�ນາຍທງັໝົດຂອງສາດສະດາ
ຜູ້ບລິໍສຸດ?
23ບັດນີ້ຊື່ຂອງມະຫາປະໂລຫິດຜູ້ນັ້ນ

ຄືກິດໂດນາ.ແລະໂຄຣິຫໍຕອບເພິ່ນ
ວ່າ:ຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສິດສອນ
ຮດີຄອງປະເພນີອນັໂງ່ຈາ້ຫລາ້ຫລງັຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ,ແລະຍ້ອນວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃຫ້
ຜູກມັດຕົວເອງພາຍໃຕ້ພິທີການແລະ
ການປະຕິບດັອັນໂງຈ່າ້ຫລ້າຫລັງຊຶ່ງປະ
ໂລຫິດສະໄໝໂບຮານກ�ນົດໄວ້ເພື່ອ
ແຍ້ງຊີງເອົາອ�ນາດແລະສິດປົກຄອງ
ຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອເກັບກ�ພວກເຂົາ
ໄວ້ໃນຄວາມໂງ່ຈາ້ຫລ້າຫລງັ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເງີຍໜ້າຂຶ້ນ,ແຕ່ຖືກນ�ເອົາ
ລົງໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງທ່ານ.
24ທ່ານເວົ້າວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້ເປັນຄົນ

ມີອິດສະລະ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມເປັນຂ້າທາດ.
ທ່ານກ່າວວ່າຄ�ທ�ນາຍເຫລົ່ານັ້ນຂອງ
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ສະໄໝໂບຮານເປັນຄວາມຈິງ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກດອກວ່າ
ມນັເປນັຄວາມຈິງ.
25ທ່ານເວົ້າວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້ເປັນຄົນ

ທີ່ມີຄວາມຜິດແລະຕົກໄປເພາະການ
ລ່ວງລະເມີດຂອງພໍ່ແມ່.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວວ່າລູກຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດເພາະ
ພໍ່ແມ.່
26ແລະທ່ານເວົ້າອີກວ່າພຣະຄຣິດ

ຈະສະເດັດມາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກດອກ
ວ່າມັນຈະມີພຣະຄຣິດ.ແລະທ່ານ
ເວົ້າວ່າພຣະອົງຈະຖືກປະຫານເພື່ອ
ບາບຂອງໂລກ—
27ແລະທ່ານນ�ພາຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປ

ຕາມຮດີຄອງປະເພນີອັນໂງ່ຈາ້ຫລ້າຫລງັ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ,ແລະຕາມ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງທ່ານເອງ;ແລະ
ທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ�ຕ້ອຍລົງ,ຈົນ
ວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນຄວາມເປັນຂ້າທາດ,
ເພື່ອທ່ານຈະອີ່ມໜ�ສ�ລານດ້ວຍແຮງ
ງານຈາກມືຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະເງີຍໜ້າຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ດ້ວຍຄວາມ
ອົງອາດ,ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ກ້າ
ຊື່ນຊົມໃນສິດແລະສິດທິພິເສດຂອງ
ພວກເຂາົ.
28ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາບໍ່ກ້າໃຊ້ສິ່ງ

ທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງໂດຍຢ້ານວ່າຈະ
ເຮດັໃຫ້ປະໂລຫດິຂອງພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈ,
ພວກເຂົາໄດ້ເປັນແອກໃຫ້ປະໂລຫດິຕາມ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງປະໂລຫິດ,ແລະ
ນ�ພາພວກເຂົາໃຫ້ເຊື່ອຖືຕາມຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງຕົນ,ຕາມຄວາມໄຝ່ຝັນ

ຂອງຕົນແລະຕາມອາລົມຂອງຕົນແລະ
ພາບນມິດິນັ້ນ,ແລະຄວາມລກຶລັບທີ່ເຮດັ
ຂຶ້ນມາຂອງຕົນ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ເຮດັ
ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຕົນ,ພວກເຂົາກໍເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ຮູຈ້ກັບໍ່ພໍໃຈ,ຜູ້
ຊຶ່ງພວກເຂົາກາ່ວວາ່ເປນັພຣະເຈົ້າ—ຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄຍີຮູ້ແລະບໍ່ເຄີຍເຫນັ,ແລະ
ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນແລະຈະບໍ່ມີ
ວັນເປັນໄປໄດ.້
29  ບັດນີ້ ເວລາມະຫາປະໂລຫິດ

ແລະຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນເຫັນຄວາມແຂງ
ກະດ້າງຂອງໃຈລາວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເມື່ອພວກເພິ່ນເຫັນລາວໝິ່ນປະໝາດ
ພຣະເຈົ້າ,ພວກເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ຍອມຕອບ
ຄ�ເວົ້າຂອງລາວ;ແຕ່ພວກເພິ່ນສັ່ງໃຫ້
ມັດລາວ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ສົ່ງລາວ
ໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະສົ່ງລາວຕໍ່ໄປຫາ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາເພື່ອຈະໄດ້ນ�
ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງແອວມາແລະຫົວໜ້າ
ຜູ້ຕັດສິນຊຶ່ງເປັນຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນທັງ
ໝດົ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາລາວຖືກນ�ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວມາ
ແລະຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ,ລາວກໍເຮັດແບບ
ດຽວກັນກັບທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໃນແຜ່ນດິນ
ກີເດໂອນນັ້ນ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ລາວໄດ້ໝິ່ນ
ປະໝາດຕື່ມອີກ.
31ແລະລາວໄດ້ໃຊ້ຄ�ເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ

ຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າແອວມາ,ແລະໝິ່ນປະ
ໝາດພວກປະໂລຫິດແລະຜູ້ສິດສອນ
ໂດຍກ່າວຫາວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊັກນ�ຜູ້ຄົນ
ໃຫ້ເຮັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນໂງ່ຈ້າ
ຫລ້າຫລັງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
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ແອວມາ30:32–42393

ເຂົາເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມອີ່ມໜ�ສ�ລານ
ຈາກແຮງງານຂອງປະຊາຊົນ.
32ບັດນີ້ແອວມາໄດ້ກ່າວກັບລາວວ່າ:

ເຈົ້າຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ອີ່ມໜ�
ສ�ລານຈາກແຮງງານຂອງຜູຄົ້ນພວກນີ້;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກແຮງ
ງານຕັ້ງ ແຕ່ ການເລີ່ມ ຕົ້ນ ຂອງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນມາຈົນເຖິງບັດນີ້
ດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເພື່ອຫາລ້ຽງ
ຕົນເອງ,ທັງໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງ
ຫລາຍເທື່ອໄປມາທົ່ວແຜ່ນດິນເພື່ອ
ປະກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແກ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
33ແລະທັງໆທີ່ມັນເປັນວຽກງານຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄປ
ໃນສາດສະໜາຈັກ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້
ຮັບພຽງແຕ່ໜຶ່ງຊີໄນເພື່ອແຮງງານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ;ທັງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຫຍັງເລີຍນອກຈາກເວລາ
ທີ່ຢູ່ໃນບັນລັງຕັດສິນ;ແລະເມື່ອນັ້ນພວກ
ເຮາົຈະໄດ້ຮບັຕາມກົດໝາຍສ�ລັບເວລາ
ຂອງພວກເຮາົເທົ່ານັ້ນ.
34ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ໄດ້

ຮບັສິ່ງຕອບແທນແຮງງານຂອງພວກເຮາົ
ໃນສາດສະໜາຈັກແລ້ວ,ມັນຈະເປັນ
ປະໂຫຍດອັນໃດແກ່ພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດ
ການໃນສາດສະໜາຈັກນອກຈາກເພື່ອ
ປະກາດຄວາມຈງິເພື່ອພວກເຮາົຈະໄດ້ມີ
ຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຄວາມສຸກຂອງພີ່ນອ້ງ
ຂອງພວກເຮາົ?
35ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າວາ່ພວກ

ເຮົາສິດສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອຫາຜົນ
ປະໂຫຍດ,ໃນເມື່ອຕົວເຈົ້າເອງກໍຮູ້ຈັກຢູ່

ແລ້ວວ່າພວກເຮາົບໍ່ໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດ
ອັນໃດເລີຍ?ແລະບັດນີ້,ເຈົ້າເຊື່ອບໍວ່າ
ພວກເຮົາຫລອກລວງຜູ້ຄົນພວກນີ້ທີ່
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກເຊັ່ນນີ້ໃນ
ໃຈຂອງພວກເຂາົ?
36ແລະໂຄຣິຫໍຕອບເພິ່ນວ່າ,ຖືກ

ແລ້ວ.
37ແລະແລ້ວແອວມາຖາມລາວວ່າ:

ເຈົ້າເຊື່ອບໍວາ່ມັນມພີຣະເຈົ້າ?
38ແລະລາວຕອບວາ່,ບໍ່ເຊື່ອ.
39ບັດນີ້ ແອວມາເວົ້າກັບລາວວ່າ:

ເຈົ້າຈະປະຕິເສດອີກບໍວ່າມັນບໍ່ມີພຣະ
ເຈົ້າ,ແລະປະຕິເສດພຣະຄຣິດອີກບໍ?
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບເຈົ້າ
ວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກວ່າມັນມີພຣະເຈົ້າ
ແລະວາ່ພຣະຄຣດິຈະສະເດັດມາ.
40ແລະບັດນີ້ເຈົ້າມີຫລັກຖານແນວ

ໃດທີ່ວ່າມັນບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,ຫລືວ່າພຣະ
ຄຣິດຈະບໍ່ສະເດັດມາ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ວ່າເຈົ້າບໍ່ມີເລີຍ,ນອກຈາກຄ�ເວົ້າຂອງ
ເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.
41ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີທຸກສິ່ງ

ທຸກຢ່າງທີ່ເປັນປະຈັກພະຍານວ່າສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ເປນັຄວາມຈງິ;ແລະເຈົ້າກໍມີທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຈະໃຫ້ເປັນປະຈັກພະຍານ
ວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ;ແລະ
ເຈົ້າຈະປະຕິເສດມັນບໍ?ເຈົ້າເຊື່ອບໍວ່າ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈງິ?
42ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າເຊື່ອ,

ແຕ່ເຈົ້າຖືກຄອບງ�ດ້ວຍວນິຍານທີ່ຕົວະ,
ແລະເຈົ້າບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈົນວ່າມັນບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໃນ
ຕົວເຈົ້າ;ແຕ່ເວລານີ້ມານມີອ�ນາດເໜອື
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ເຈົ້າ,ແລະມານໄດ້ພາເຈົ້າໄປເຮັດກົນ
ອຸບາຍຢູ່ທົ່ວທບີ,ເພື່ອມນັຈະໄດ້ທ�ລາຍ
ລູກຫລານຂອງພຣະເຈົ້າ.
43ແລະບັດນີ້ ໂຄຣິ ຫໍ ໄດ້ກ່າວກັບ

ແອວມາວ່າ:ຖ້າຫາກທ່ານຈະສະແດງ
ເຄື່ອງໝາຍແກ່ ຂ້າພະເຈົ້າ , ບາງທີ
ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະຍອມຮັບວ່າມັນມີ
ພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງສະແດງແກ່
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າພຣະອົງມີອ�ນາດແລະ
ເມື່ອນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະຍອມຮັບ ຄ�
ເວົ້າຂອງທ່ານວ່າເປນັຄວາມຈງິ.
44ແຕ່ແອວມາກ່າວກັບລາວວ່າ:ເຈົ້າ

ມີ ເຄື່ອງໝາຍຢູ່ພຽງພໍແລ້ວ;ເຈົ້າຈະ
ລອງດີກັບພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າບໍ?ເຈົ້າຈະ
ເວົ້າວ່າຈົ່ງສະແດງເຄື່ອງໝາຍແກ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຢູ່ບໍໃນເມື່ອເຈົ້າເອງມີປະຈັກພະ
ຍານເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດຈາກພີ່ນ້ອງຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະຈາກສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດ
ທັງໝົດນ�ອີກ?ພຣະຄ�ພີວາງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ຂອງເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງຊີ້ໃຫ້ເຫນັວາ່ມນັມີພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນແຜ່ນດິນໂລກແລະທຸກ
ສິ່ງທກຸຢ່າງທີ່ມີໃນຜືນແຜ່ນດິນນີ້,ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພ້ອມທັງໂລກອື່ນໆ
ນ�ອກີຊຶ່ງເຄື່ອນໄຫວໃນລັກສະນະຂອງ
ມັນຊຶ່ງເປັນປະຈັກພະຍານວ່າມີພຣະຜູ້
ສ້າງສງູສດຸ.
45ແລ້ວເຈົ້າຍັງໄປທົ່ວທີບເພື່ອຊັກນ�

ໃຈຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄປ,ໃຫ້ຖອ້ຍຄ�ແກ່
ພວກເຂົາວ່າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າອີກບໍ?ແລະ
ເຈົ້າຍັງປະຕິເສດພະຍານທັງໝດົເຫລົ່ານີ້
ບໍ?ແລະລາວຕອບວາ່:ແທ້ຈງິແລວ້,ຂາ້

ພະເຈົ້າຈະປະຕິເສດເວັ້ນເສຍແຕ່ທ່ານ
ຈະສະແດງເຄື່ອງໝາຍແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເທົ່ານັ້ນ.
46ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືແອວມາເວົ້າກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າຍ້ອນວ່າຄວາມ
ແຂງກະດ້າງຂອງໃຈເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຄືເຈົ້າຍັງຈະຕໍ່ຕ້ານວິນຍານແຫ່ງຄວາມ
ຈິງຢູ່ຈົນວ່າຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າຖືກ
ທ�ລາຍໄປ.
47ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນການດີທີ່ຈິດ

ວິນຍານຂອງເຈົ້າຈະຖືກທ�ລາຍໄປ
ແທນທີ່ເຈົ້າຈະເປັນຄົນນ�ພາຈິດວິນ
ຍານຫລາຍດວງລົງໄປສູ່ຄວາມພິນາດ
ດ້ວຍການເວົ້າຕົວະແລະດ້ວຍຄວາມ
ຍົກຍ້ອງຂອງເຈົ້າ; ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກ
ເຈົ້າປະຕິເສດອີກ,ຈົ່ງເບິ່ງພຣະເຈົ້າຈະ
ລົງໂທດເຈົ້າ,ເພື່ອເຈົ້າຈະກາຍເປັນຄົນ
ໄບ້,ເພື່ອເຈົ້າຈະເປີດປາກຂອງຕົນບໍ່
ໄດ້ອີກເລີຍ,ເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຫລອກ
ລວງຜູຄົ້ນພວກນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.
48ບັດນີ້ໂຄຣິຫໍໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດການເປັນຢູ່
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ
ມນັມີພຣະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າອີກ
ວາ່,ທ່ານກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນວາ່ມີພຣະເຈົ້າ;ແລະ
ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສະແດງເຄື່ອງໝາຍແກ່
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຊື່ອ.
49ແລະບັດນີ້ ແອວມາໄດ້ ເວົ້າກັບ

ລາວວ່າ:ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ
ເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍຄືເຈົ້າຈະເກີດ
ເປັນຄົນໄບ້ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວໃນພຣະນາມຂອງ
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ແອວມາ30:50–57395

ພຣະເຈົ້າ,ເຈົ້າຈະເກີດເປັນຄົນໄບ້ເພື່ອ
ເຈົ້າຈະບໍ່ມກີານເອີ່ຍປາກອີກຕໍ່ໄປ.
50ບັດນີ້ເມື່ອແອວມາໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມ

ນີ້ແລ້ວໂຄຣິຫໍກໍເກີດເປັນຄົນໄບ້,ຈົນ
ວ່າລາວເອີ່ຍປາກບໍ່ໄດ້ຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ແອວມາ.
51ແລະບັດນີ້ເວລາຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ

ເຫັນເຫດການນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງເດ່ມືຂອງ
ເພິ່ນອອກໄປຂຽນໜັງສືໃຫ້ໂຄຣິຫໍ,ມີ
ຄວາມວ່າ:ເຈົ້າຍອມຮັບເຖິງອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ?ແລ້ວເຈົ້າຈະໃຫ້
ແອວມາສະແດງເຄື່ອງໝາຍນີ້ກັບຜູ້ໃດ
ອີກ?ເຈົ້າຢາກໃຫ້ເພິ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕ້ອງ
ທຸກທໍລະມານນ�ອກີບໍເພື່ອການສະແດງ
ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເຫັນ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ສະ
ແດງເຄື່ອງໝາຍແກ່ເຈົ້າແລ້ວ;ແລະບັດ
ນີ້ເຈົ້າຈະໂຕ້ຖຽງຕໍ່ໄປອກີບໍ?
52ແລະໂຄຣິຫໍໄດ້ເດ່ມືຂອງລາວອອກ

ໄປ,ຂຽນວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນໄບ້ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າບໍ່ໄດ້;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກແລ້ວ
ວ່າບໍ່ມີ ສິ່ງໃດອີກແລ້ວນອກຈາກຈະ
ເປັນອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ນ�ເອົາສິ່ງ
ນີ້ມາສູ່ຂ້າພະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຢູ່ຕະຫລອດວ່າມັນມີພຣະ
ເຈົ້າ.
53ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມານໄດ້ຫລອກລວງ

ຂ້າພະເຈົ້າ;ເພາະມັນໄດ້ມາປະກົດຕໍ່
ຂ້າພະເຈົ້າໃນລັກສະນະຂອງທູດແລະ
ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງໄປກູ້ ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ກັບເພາະວ່າພວກເຂົາຫລົງທາງ
ຕາມພຣະເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເລີຍ.
ແລະມັນໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ບໍ່

ມີພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນໄດ້
ສິດສອນຂ້າພະເຈົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄວນເວົ້າ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ສິດສອນຄ�ເວົ້າຂອງມັນ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄປເພາະວ່າມັນເປັນທີ່ພໍໃຈ
ໃຫ້ແກ່ຈດິໃຈແຫງ່ກາມມະລມົ;ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ສິດສອນມັນຈົນໄດ້ຮັບຄວາມ
ສ�ເລັດຢາ່ງຫລວງຫລາຍ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແທ້ວ່າມັນເປັນຄວາມ
ຈິງ;ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຄັດຄ້ານຄວາມຈິງ,ຈົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ນ�ເອາົການສາບແຊງ່ອນັຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ມາສູ່
ຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
54ບັດນີ້ເມື່ອລາວກ່າວເລື່ອງນີ້ແລ້ວ,

ລາວໄດ້ວິງວອນແອວມາໃຫ້ອະທິຖານ
ຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອເອົາຄວາມສາບແຊ່ງ
ອອກໄປຈາກລາວ.
55ແຕ່ແອວມາເວົ້າກັບລາວວ່າ:ຖ້າ

ຫາກພຣະອົງເອົາການສາບແຊ່ງນີ້ອອກ
ໄປຈາກເຈົ້າແລ້ວເຈົ້າກໍຈະຊັກຊວນໃຈ
ຂອງຜູ້ຄນົພວກນີ້ໄປນ�ອີກ;ດັ່ງນັ້ນ,ມັນ
ຈຶ່ງຈະຢູ່ກບັເຈົ້າເພາະນີ້ເປັນພຣະປະສງົ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
56ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ການສາບແຊ່ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກເອົາໄປຈາກ
ໂຄຣິຫໍ;ແຕ່ລາວໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ
ແລະໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປຈາກເຮືອນຫລັງ
ໜຶ່ງຫາເຮືອນອີກຫລັງໜຶ່ງເພື່ອຂໍທານ
ກິນ.
57ແລະບັດນີ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່

ເກີດຂຶ້ນກັບໂຄຣິຫໍຖືກປະກາດໄປຕະ
ຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນໂດຍທັນທີ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສົ່ງຂ່າວສານ
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ອອກໄປຫາຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນແຜ່ນດິນ,
ປະກາດແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖືໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ໂຄຣິຫໍວ່າພວກເຂາົຕ້ອງກບັໃຈໂດຍໄວ,
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການພິພາກສາແບບດຽວ
ກັນຈະມາສູ່ພວກເຂົາ.
58ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ທຸກຄົນໄດ້ຍອມຮັບເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງໂຄຣິຫ.ໍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ;
ແລະນີ້ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕາມ
ແບບຢ່າງຂອງໂຄຣິຫໍສິ້ນສຸດລົງແລະ
ໂຄຣິຫໍໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປມາຈາກເຮືອນ
ຫລັງໜຶ່ງຫາເຮືອນອີກຫລັງໜຶ່ງເພື່ອ
ຂໍທານລຽ້ງຕົນເອງ.
59ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ຂະນະທີ່ລາວເຂົ້າໄປຫາບັນດາຜູ້ຄນົ,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ໄປຫາຜູ້ຄົນພວກໜຶ່ງທີ່ແຍກຕົວ
ອອກຈາກຊາວນີໄຟແລະເອີ້ນຕົວເອງ
ວາ່ຊາວໂຊລ�,ໂດຍມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວາ່ໂຊ
ລ�ນ�ພາໄປ—ແລະໃນຂະນະທີ່ລາວ
ເຂົ້າໄປຫາບັນດາຜູ້ຄົນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້
ຖືກຢຽບຍ�ຈນົເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ.
60ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນບ່ອນຈົບ

ຂອງລາວຜູ້ທີ່ບິດເບືອນເສັ້ນທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດັ່ງນີ້;ແລະພວກເຮົາ
ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມານຈະບໍ່ຄ�ຊູລູກຫລານ
ຂອງມັນໃນວັນສຸດທ້າຍດັ່ງນີ້,ແຕ່ມັນ
ຈະລາກພວກເຂາົລົງໄປນະລກົຢາ່ງວອ່ງ
ໄວ.

ບົດທີ31

ແອວມານ�ພາການສອນສາດສະໜາເພື່ອ

ກູ້ຊາວໂຊລ�ທີ່ຫລົງຜິດກັບຄນືມາ—ຊາວ
ໂຊລ�ປະຕິເສດພຣະຄຣິດ,ເຊື່ອໃນ
ການເລືອກແລະອະທິຖານໃນທາງທີ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງ—ຜູ້ສອນສາດສະໜາເຕັມໄປ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ—ຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນຄວາມຊື່ນຊມົ
ຂອງພຣະຄຣິດ.ປະມານ74ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກໂຄຣິຫໍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ,ແອວມາ
ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າຊາວໂຊລ�ກ�ລັງ
ບິດເບືອນຕໍ່ເສັ້ນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະວ່າໂຊລ�ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນ�ຂອງ
ພວກເຂົາກ�ລັງຊັກຈູງໃຈຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້
ກາບໄຫວ້ຮູບບູຊາ,ໃຈຂອງເພິ່ນກໍເລີ່ມ
ໂສກເສົ້າອີກເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ຜູ້ຄນົ.
2ເພາະວາ່ມັນເປັນສາເຫດຂອງຄວາມ

ເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແກ່ແອວມາ
ທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ;ດັ່ງນັ້ນໃຈຂອງເພິ່ນ
ຈຶ່ງເສົ້າສະຫລົດຫລາຍທີ່ສຸດເພາະການ
ແບ່ງແຍກຂອງຊາວໂຊລ�ທີ່ອອກໄປ
ຈາກຊາວນີໄຟ.
3ບັດນີ້ຊາວໂຊລ�ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ

ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າອານ
ທິໂອນ�,ຊຶ່ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ຊາຍ
ແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ,ຊຶ່ງຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງ
ແຜ່ນດິນເຈີຊອນ,ຊຶ່ງຊາຍແດນຂອງມັນ
ຕິດກັບຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງໃຕ້,
ຊຶ່ງເປັນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທີ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຊາວເລມນັ.
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ແອວມາ31:4–14397

4ບັດນີ້ຊາວນີໄຟຢ້ານທີ່ສຸດວ່າຊາວ
ໂຊລ�ຈະເຂົ້າໄປຕິດຕໍ່ກັບຊາວເລມັນ,
ແລະວ່າມັນອາດຈະເປັນທາງແຫ່ງການ
ສູນເສຍອນັໃຫຍ່ຫລວງແກ່ຊາວນີໄຟ.
5ແລະບັດນີ້,ເມື່ອການສິດສອນພຣະ

ຄ�ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ນ�ພາຜູ້ຄົນມາເຮັດ
ໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມນັໄດ້ໃຫ້ຜນົທີ່ມີອ�ນາດແກ່ຈດິໃຈຂອງ
ຜູ້ຄົນຍິ່ງກວ່າດາບ,ຫລືເໜືອກວ່າສິ່ງ
ໃດໆທີ່ໄດ້ເກດີຂຶ້ນກບັພວກເຂາົ—ດັ່ງນັ້ນ
ແອວມາຈຶ່ງຄິດວ່າມັນສົມຄວນແລ້ວທີ່
ພວກເພິ່ນຈະທົດລອງຄຸນງາມຄວາມດີ
ແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ.
6ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ພາອ�ໂມນ,ແລະ

ອາໂຣນ,ແລະອອມເນີໄປນ�;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ປະຮມິໄນໄວ້ກັບສາດສະໜາຈກັ
ໃນເຊລາເຮມັລາ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ພາສາມຄົນ
ນີ້,ແລະພ້ອມທັງແອມມິວເລັກແລະຊີ
ເອສຣອມຜູ້ທີ່ມາຈາກມີເລັກ;ແລະລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນສອງຄົນໄປນ�.
7ບັດນີ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາລູກຊາຍກົກຂອງ

ເພິ່ນໄປນ�,ແລະຊື່ຂອງລາວແມ່ນຮີ
ລາມັນ;ແລະຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ເພິ່ນເອົາໄປນ�
ແມ່ນຊິບລັນແລະໂຄຣິອານທັນ;ແລະ
ນີ້ຄືຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຫາຊາວໂຊລ�ກັບ
ເພິ່ນເພື່ອໄປສິດສອນພຣະຄ�ໃຫ້ແກ່
ພວກເຂົາ.
8ບັດນີ້ຊາວໂຊລ�ເປັນພວກທີ່ໄດ້ແຍກ

ອອກໄປຈາກຊາວນີໄຟ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບການສິດສອນເຖິງ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າມາກອ່ນແລ້ວ.
9ແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕົກໄປສູ່ຄວາມ

ຜິດພາດອັນໃຫຍ່ຫລວງເພາະວ່າພວກ

ເຂົາບໍ່ຕັ້ງໃຈຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະກົດຂອງພຣະອົງຕາມ
ກົດຂອງໂມເຊ.
10ທັງພວກເຂົາບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມ

ພິທີການຂອງສາດສະໜາຈັກ, ໃນ
ການອະທິຖານແລະວິງວອນຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າທຸກໆວັນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າໄປສູ່ການຫລອກລວງ.
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍສະຫລຸບແລ້ວ,

ພວກເຂົາໄດ້ບິດເບືອນເສັ້ນທາງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຢ່າງ;
ດັ່ງນັ້ນ,ດ້ວຍເຫດນີ້,ແອວມາແລະ
ອ້າຍນ້ອງຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ
ແຜ່ນດິນເພື່ອສິດສອນພຣະຄ�ໃຫ້ແກ່
ພວກເຂາົ.
12ບັດນີ້ເວລາພວກເພິ່ນໄດ້ມາຮອດ

ແຜ່ນດິນນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເຮັດໃຫ້
ພວກເພິ່ນປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ ໄດ້
ເຫັນວ່າຊາວໂຊລ�ໄດ້ສ້າງທ�ມະສາ
ລາໄວ້,ແລະວ່າພວກເຂົາໄດ້ມາເຕົ້າ
ໂຮມກັນອາທິດລະເທື່ອ,ເພາະມັນເປັນ
ມື້ທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າມື້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ນະມັດສະການ
ຕາມແບບຢ່າງຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງແອວ
ມາແລະອ້າຍນອ້ງຂອງລາວບໍ່ເຄີຍເຫນັ
ມາກອ່ນ;
13ພວກເຂົາມີບ່ອນໜຶ່ງຊຶ່ງໄດ້ສ້າງ

ຂຶ້ນໄວ້ກາງທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ,
ຊຶ່ງເປັນບ່ອນສ�ລັບໃຫ້ຄົນຢືນຊຶ່ງສູງ
ກວ່າຫົວຄົນ;ແລະຂ້າງເທິງນັ້ນຄົນໜຶ່ງ
ສາມາດຂຶ້ນໄປໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
14ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ປາຖະໜາ

ຈະມານະມດັສະການກໍຕ້ອງອອກໄປຢນື
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ຢູ່ເທິງນັ້ນ,ແລະເດ່ມືຂຶ້ນເທິງຟ້າ,ແລະ
ຮອ້ງອອກມາດ້ວນສຽງອັນດັງວາ່:
15ບໍລິສຸດ,ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍລິສຸດ;ພວກ

ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າ,
ແລະພວກຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອົງ
ບໍລິສຸດ,ແລະວ່າພຣະອົງເປັນວິນຍານ
ມາແລ້ວ,ແລະວ່າພຣະອົງເປັນວິນຍານ
ຢູ່,ແລະວ່າພຣະອົງຈະເປັນວິນຍານ
ຕະຫລອດໄປ.
16ພຣະເຈົ້າຜູ້ ບໍ ລິສຸດເອີຍ,ພວກ

ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອົງໄດ້ແຍກພວກ
ຂ້ານ້ອຍອອກຈາກພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍ;ແລະພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຊື່ອຖື
ຮີດຄອງປະເພນີຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍ,ທີ່ຖກືມອບໃຫ້ຕໍໆ່ ກັນມາຍ້ອນ
ປັນຍາທີ່ອ່ອນແອຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາ;ແຕ່ພວກຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າ
ພຣະອົງໄດ້ເລືອກພວກຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເປັນ
ລູກຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ;ແລະພຣະ
ອົງເຮດັໃຫ້ພວກຂາ້ນ້ອຍຮູຈ້ກັອີກວາ່ມນັ
ຈະບໍ່ມີພຣະຄຣດິ.
17ແຕ່ວ່າພຣະອົງເປັນເໝືອນກັບເຊັ່ນ

ມື້ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະຕະຫລອດການ;
ແລະພຣະອົງເລືອກພວກຂ້ານ້ອຍເພື່ອ
ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ລອດ,ໃນຂະນະທີ່
ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້
ຖືກເລືອກເພື່ອເອົາລົງໄປນະລົກໂດຍ
ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ;ເພາະຄວາມ
ສັກສິດອັນນີ້,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພວກ
ຂ້ານ້ອຍຂອບພຣະໄທພຣະອົງ;ແລະ
ພວກຂ້ານ້ອຍຂອບພຣະໄທພຣະອົງ
ອີກທີ່ເລືອກພວກຂ້ານ້ອຍເພື່ອພວກ
ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຊັກນ�ໄປຕາມຮີດ

ຄອງປະເພນີອັນໂງ່ຈ້າຫລ້າຫລັງຂອງ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,ຊຶ່ງໄດ້ມັດ
ພວກເຂົາລົງສູ່ຄວາມເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບພຣະ
ຄຣິດ,ຊຶ່ງໄດ້ຊັກນ�ໃຈຂອງພວກເຂົາ
ໃຫ້ເຫີນຫາ່ງໄປຈາກພຣະອງົຜູ້ເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກຂາ້ນ້ອຍ.
18ແລະພວກຂ້ານ້ອຍຂອບພຣະໄທ

ພຣະອົງອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,
ທີ່ ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເປັນຜູ້ ຖືກເລືອກ
ແລະເປັນຜູ້ບໍລສຸິດ.ອາແມນ.
19ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກແອວມາແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ຍິນ
ຄ�ອະທິຖານເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພວກເພິ່ນ
ກໍແປກປະຫລາດໃຈເກີນກວ່າທີ່ຈະວັດ
ແທກໄດ້.
20ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ທຸກຄົນໄດ້ອອກໄປ

ແລະຖະຫວາຍການອະທິຖານແບບ
ດຽວກັນ.
21ບດັນີ້ພວກເຂົາເອີ້ນບ່ອນນັ້ນວ່າແຣ

ມີອ�ທ�,ຊຶ່ງແປວາ່ແທ່ນສກັສິດ.
22ບັດນີ້ຈາກແທ່ນສກັສິດນີ້ຜູ້ຊາຍທກຸ

ຄົນໄດ້ຖະຫວາຍການອະທິຖານແບບ
ດຽວກັນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອບພຣະໄທພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກ
ເລືອກຈາກພຣະອົງ,ແລະວ່າພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ຊັກນ�ພວກເຂົາໄປຕາມຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂາົ,ແລະວາ່
ໃຈຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກລັກພາໄປໃຫ້
ເຊື່ອຖືໃນສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ,ຊຶ່ງພວກເຂົາບໍ່
ຮູຈ້ກັເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເລີຍ.
23ບັດນີ້,ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ຄົນຖະຫວາຍ

ຄວາມຂອບພຣະໄທຕາມວິທີນີ້ແລ້ວ,

ແອວມາ31:15–23 398
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ແອວມາ31:24–31399

ພວກເຂົາກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາເຮືອນຊານ
ຂອງຕົນ,ແລະພວກເຂາົບໍ່ເວົ້າເຖິງພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາອກີຈນົກວາ່ຈະໄດ້ມາ
ຊຸມນຸມກັນອີກເທື່ອໃໝ່ທີ່ແທ່ນສັກສິດ,
ເພື່ອຖະຫວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທຕາມ
ວິທີຂອງພວກເຂາົ.
24ບັດນີ້ເມື່ອແອວມາເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້

ແລ້ວໃຈຂອງເພິ່ນໂສກເສົ້າ;ເພາະວ່າ
ເພິ່ນເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຊົ່ວແລະ
ເສຍຄນົໄປແລ້ວ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເພິ່ນເຫັນ
ວ່າໃຈຂອງພວກເຂົາໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຄ�
ແລະຢູ່ກັບເງິນ,ແລະຢູ່ກັບສິ່ງຂອງອັນ
ສວຍງາມນາໆຊະນິດ.
25ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພິ່ນເຫັນອີກ

ວາ່ໃຈຂອງພວກເຂົາໄຝຝ່ນັໃນການອວດ
ອ້າງ,ແລະໃນຄວາມທະນົງຕົວຂອງ
ພວກເຂາົ.
26ແລະເພິ່ນໄດ້ເປັ່ງສຽງຂອງເພິ່ນ

ຂຶ້ນຫາທ້ອງຟ້າສະຫວັນ,ທູນວ່າ:ໂອ້,
ຍັງອີກດົນປານໃດ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ທີ່ພຣະອົງຈະຍອມໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງຜູ້ຢູ່ທາງລຸ່ມໃນເນື້ອໜັງໃຫ້
ເຫັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນຮຸນແຮງແບບນີ້
ໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ?
27ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພວກເຂົາ

ຮອ້ງທນູຕໍ່ພຣະອົງ,ແຕ່ໃຈຂອງພວກເຂົາ
ຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນຄວາມທະນົງຕົວຂອງ
ພວກເຂົາ.ຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດ,ໂອ້
ພຣະອົງເຈົ້າ,ພວກເຂົາຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະ
ອົງແຕ່ປາກຂະນະທີ່ພວກເຂົາທະເຍີ
ທະຍານໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກ
ແມ່ນເຖິງຄວາມໃຫຍ່ຫລວງ.
28ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າຂອງຂ້າ

ນ້ອຍ,ຈົ່ງທອດພຣະເນດເບິ່ງເຄື່ອງນຸ່ງ
ທີ່ມີລາຄາແພງແລະແຫວນຂໍ້ມືແລະ
ສາຍແຂນຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຄື່ອງ
ເອ້ເປັນຄ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂອງທີ່
ມີຄຸນຄາ່ທງັໝດົຂອງພວກເຂົາ;ຊຶ່ງພວກ
ເຂົາໃຊ້ປະດັບປະດາ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຈ
ຂອງພວກເຂົາໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຂອງ
ເຫລົ່ານີ້ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະອົງແລະກ່າວວ່າ—ພວກຂ້ານ້ອຍ
ຂອບພຣະໄທພຣະອົງ,ໂອ້ພຣະອົງ
ເຈົ້າ,ເພາະພວກຂ້ານ້ອຍເປັນພວກທີ່ຖືກ
ເລອືກໄວ້ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆຕ້ອງຕາຍ.
29ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາກ່າວວ່າ

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າມັນ
ຈະບໍ່ມີພຣະຄຣດິ.
30ໂອ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຍັງອີກດົນ

ປານໃດທີ່ພຣະອົງຈະຍອມໃຫ້ຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມບໍ່ຊື່ສັດເຫລົ່ານີ້ຢູ່
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນພວກນີ້?ໂອ້ພຣະອົງ
ເຈົ້າເອີຍ,ຂໍພຣະອົງຈົ່ງໂປດປະທານ
ພະລັງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,ເພື່ອວ່າ
ຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ທນົຕໍ່ຄວາມບົກພອ່ງຂອງ
ຂ້ານ້ອຍ.ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍອ່ອນແອ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຊັ່ນນີ້ໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້ານ້ອຍເຈບັປວດຫລາຍ.
31ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ໃຈຂອງ

ຂ້ານ້ອຍເສົ້າສະຫລົດຫລາຍ;ຂໍພຣະ
ອົງຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍ
ສະບາຍໃຈໃນພຣະຄຣິດດ້ວຍເຖີດ.ໂອ້
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍພຣະອົງຈົ່ງໂປດ
ປະທານແກ່ຂ້ານ້ອຍເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະ
ມີພະລັງດ້ວຍເຖີດ,ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້
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ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍ
ຄວາມອົດທົນຊຶ່ງມັນຈະເກີດຂຶ້ນກັບ
ຂ້ານ້ອຍຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້.
32ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍພຣະອົງ

ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍສະ
ບາຍຂຶ້ນດ້ວຍເຖີດ,ແລະປະທານຄວາມ
ສ�ເລັດໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍ,ແລະເພື່ອນ
ຮ່ວມງານຂອງຂ້ານ້ອຍຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ ນ�ຂ້າ
ນ້ອຍດ້ວຍເຖີດ—ຄືອ�ໂມນ,ແລະອາ
ໂຣນ,ແລະອອມເນີ,ແລະແອມມິວເລກັ
ກັບຊີເອສຣອມນ�ອີກ,ພ້ອມດ້ວຍລູກ
ຊາຍສອງຄົນຂອງຂ້ານ້ອຍນ�ອີກ—ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າທັງໝົດສະບາຍໃຈດ້ວຍເຖີດ,ໂອ້
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍພຣະ
ອົງຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ສະບາຍໃຈໃນພຣະຄຣດິດ້ວຍເຖີດ.
33ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງປະທານໃຫ້ເຂົາ

ເຈົ້າເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ມີພະລັງ,ເພື່ອ
ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ທົນຕໍ່ຄວາມທຸກທໍລະ
ມານຂອງເຂົາເຈົ້າຊຶ່ງມັນຈະເກີດກັບ
ເຂົາເຈົ້າຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້.
34ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍພຣະອົງ

ຈົ່ງປະທານໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍເພື່ອພວກ
ຂ້ານ້ອຍຈະມີຄວາມສ�ເລັດໃນການ
ນ�ພາຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ມາຫາພຣະອົງໃນ
ພຣະຄຣດິອີກ.
35ຂໍຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດ,ໂອ້ພຣະ

ອົງເຈົ້າເອີຍ,ຈິດວິນຍານຂອງພວກ
ເຂົາປະເສີດແລະຫລາຍຄົນໃນບັນດາ
ພວກເຂົາເປັນພີ່ນອ້ງຂອງພວກຂາ້ນ້ອຍ;

ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໂປດປະ
ທານພະລັງແລະປັນຍາໃຫ້ແກ່ພວກ
ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,ເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍ
ຈະໄດ້ນ�ພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ມາຫາພຣະ
ອົງອີກ.
36ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອແອວມາກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຄື
ເພິ່ນໄດ້ວາງມືຂອງເພິ່ນໃສ່ທຸກຄົນທີ່ຢູ່
ກັບເພິ່ນ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາທີ່ເພິ່ນ
ວາງມືຂອງເພິ່ນໃສ່ພວກເພິ່ນ,ພວກ
ເພິ່ນກໍເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດ.
37ແລະຫລັງຈາກນັ້ນພວກເພິ່ນໄດ້

ແຍກຍ້າຍກັນໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າພວກ
ເພິ່ນຈະກິນຫຍັງ,ຫລືພວກເພິ່ນຈະດື່ມ
ຫຍັງ,ຫລືພວກເພິ່ນຈະນຸ່ງຫົ່ມຫຍັງ.
38ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມ

ໄວ້ໃຫ້ພວກເພິ່ນເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່
ໄດ້ຫິວເຂົ້າແລະບໍ່ກະຫາຍນ�;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ປະທານພະລັງໃຫ້
ແກ່ພວກເພິ່ນເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ຕ້ອງ
ຮັບທຸກທໍລະມານອັນໃດເລີຍນອກຈາກ
ຈະຖືກກືນເຂົ້າໄປໃນຄວາມສຸກຂອງ
ພຣະຄຣິດ.ບັດນີ້ມັນກໍເປັນໄປຕາມຄ�
ອະທິຖານຂອງແອວມາ;ແລະມັນໄດ້
ເປັນໄປເຊັ່ນນີ້ຍ້ອນວາ່ເພິ່ນໄດ້ອະທຖິານ
ດ້ວຍສັດທາ.

ບົດທີ32

ແອວມາສິດສອນຄົນຍາກຈົນຜູ້ ຊຶ່ ງ
ຄວາມທຸກທໍລະມານເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຖ່ອມຕົວ—ສັດທາແມ່ນຄວາມຫວັງໃນ
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ແອວມາ32:1–7401

ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຊຶ່ງເປັນຄວາມຈິງ—
ແອວມາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າເຫລົ່າທູດປະ
ຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ຍິງ,
ແລະເດັກນ້ອຍ—ແອວມາປຽບທຽບ
ພຣະທ�ໃສ່ກັບເມັດພືດ—ມັນຕ້ອງຖືກ
ເອົາໄປປູກແລະບ�ລຸງລ້ຽງ—ແລ້ວມັນ
ຈະເຕີບໂຕເປັນກົກໃຫຍ່ເພື່ອຈະໄດ້ປິດ
ເອົາໝາກໄມ້ນິລັນດອນຈາກຕົ້ນນັ້ນ.ປະ
ມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປ,ແລະເລີ່ມຕົ້ນ
ສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ,
ໂດຍເຂົ້າໄປໃນທ�ມະສາລາແລະໃນ
ບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ສິດສອນພຣະຄ�ເຖິງ
ແມ່ນຕາມຖະໜນົຫນົທາງຂອງພວກເຂົາ
ນ�ອີກ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ທ�ງານຢ່າງພາກພຽນ
ໃນບັນດາພວກເຂົາ,ພວກເພິ່ນກໍເລີ່ມ
ມີຄວາມສ�ເລັດໃນບັນດາຄົນຍາກຈົນ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່
ອອກຈາກທ�ມະສາລາເພາະເສື້ອຜ້າ
ລຸງລັງຂອງພວກເຂົາ—
3ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້

ເຂົ້າໄປໃນທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ,ເພາະຖື
ວ່າເປັນຄວາມສົກກະປົກ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຍາກຈົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ຖກືພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຖືວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຍາກຈົນ
ທາງໂລກແລະຍາກຈນົໃນໃຈນ�ອກີ.

4  ບັດນີ້ ,  ຂະນະທີ່ ແອວມາກ�ລັງ
ສິດສອນແລະເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຢູ່ເທິງເນີນ
ພູໂອໄນດາ,ມີຝງູຄົນເປນັຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍມາຫາເພິ່ນ,ຊຶ່ງຄືຄົນທີ່ ພວກ
ເຮົາກ�ລັງເວົ້າເຖິງຢູ່,ຜູ້ຍາກຈົນໃນໃຈ,
ເພາະຄວາມຍາກຈົນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວ
ກັບສິ່ງຂອງທາງໂລກ.
5ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາຫາແອວ

ມາ;ແລະຄົນໜຶ່ງຊຶ່ງເດັ່ນທີ່ສຸດໃນບັນດາ
ພວກເຂົາກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່
ນ້ອງພວກນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮດັແນວ
ໃດເພາະພວກເຂົາຖືກຄົນທັງປວງໝິ່ນ
ປະໝາດເພາະຄວາມຍາກຈນົຂອງພວກ
ເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ພວກປະໂລຫິດຂອງພວກເຮົາ;ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຮົາອອກຈາກ
ທ�ມະສາລາຂອງພວກເຮາົຊຶ່ງພວກເຮາົ
ໄດ້ລົງແຮງໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະ
ໄດ້ສ້າງດ້ວຍມືຂອງພວກເຮົາເອງ;ພວກ
ເຂົາໄດ້ໄລ່ພວກເຮົາໜີເພາະຄວາມ
ຍາກຈົນຂອງພວກເຮົາແລະພວກ
ເຮົາບໍ່ມີບ່ອນທີ່ຈະນະມັດສະການພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮາົຈະເຮດັແນວໃດດ?ີ
6ແລະບັດນີ້ເມື່ອແອວມາໄດ້ຍິນເລື່ອງ

ນີ້ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້ຫັນຕົວມາແລະເບິ່ງ
ໜາ້ຂອງຄນົນັ້ນທນັທ;ີແລະເພິ່ນໄດ້ເບິ່ງ
ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີອັນໃຫຍ່ຫລວງ;
ເພາະເພິ່ນເຫັນວ່າຄວາມທຸກທໍລະມານ
ຂອງພວກເຂົາເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາຖອ່ມຕວົ
ລົງ,ແລະພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນການຕຽມ
ພອ້ມທີ່ຈະຟງັພຣະຄ�.
7ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ກ່າວອັນໃດອີກ
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ກັບຝູງຊົນ;ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຍື່ນມືອອກໄປ
ແລະຮ້ອງປ່າວຕໍ່ຄົນທີ່ເພິ່ນເຫັນ,ຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ສ�ນຶກຜິດຢ່າງຈິງໃຈ,ແລະກ່າວ
ກັບພວກເຂົາວ່າ:
8ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າພວກທ່ານຕ�

ຕ້ອຍໃນໃຈ;ແລະຖ້າພວກທາ່ນເປັນດັ່ງ
ນັ້ນ,ພວກທ່ານຍ່ອມເປນັສຸກແລ້ວ.
9ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານໄດ້

ກ່າວວ່າພວກເຮາົຈະເຮດັແນວໃດດີ?—
ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ທ�ມະສາລາຂອງພວກເຮົາ,ສະນັ້ນ
ພວກເຮົາຈຶ່ງນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຮາົບໍ່ໄດ.້
10ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າພວກທ່ານຄິດບໍວ່າພວກທ່ານ
ຈະນະມັດສະການພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ນອກ
ຈາກຈະຢູ່ໃນທ�ມະສາລາຂອງພວກ
ທ່ານເທົ່ານັ້ນ?
11ແລະຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນ,ຂາ້ພະເຈົ້າຈະ

ຖາມວ່າ,ພວກທ່ານຄິດວ່າພວກທ່ານບໍ່
ຄວນນະມັດສະການພຣະເຈົ້ານອກຈາກ
ອາທິດລະເທື່ອເທົ່ານັ້ນບໍ?
12ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,

ມັນເປັນການດີທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງພວກ
ທ່ານ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຖ່ອມຕົວ,
ແລະເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ປນັຍາ;
ເພາະມັນຈ�ເປັນທີ່ພວກທ່ານຈະຮຽນ
ຮູ້ປັນຍາ;ເພາະມັນເປັນດ້ວຍວ່າພວກ
ທ່ານຖືກຂັບໄລ່,ວ່າພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ທ່ານໝິ່ນປະໝາດພວກທ່ານເພາະ
ຄວາມຍາກຈົນຫລາຍຂອງພວກທ່ານ,
ຈຶ່ງນ�ພວກທ່ານມາຫາຄວາມຕ�ຕອ້ຍທີ່

ສຸດແຫ່ງໃຈ;ເພາະພວກທ່ານຈ�ຕ້ອງຖືກ
ນ�ມາໃຫ້ຖ່ອມຕົວ.
13ແລະບັດນີ້,ເພາະພວກທ່ານຖືກ

ບັງຄັບໃຫ້ຖ່ອມຕົວພວກທ່ານຈຶ່ງເປັນ
ສຸກ;ເພາະວາ່ບາງຄັ້ງຖ້າຫາກມະນດຸຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ຖ່ອມຕົວ,ເຂົາຈະສະແຫວງ
ຫາການກັບໃຈ;ແລະບັດນີ້ຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ກັບໃຈ,ຜູ້ນັ້ນຈະພົບຄວາມເມດຕາ
ຢ່າງແນ່ນອນ;ແລະຜູ້ທີ່ພົບຄວາມເມດ
ຕາແລະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຜູ້ນັ້ນກໍ
ຈະລອດ.
14ແລະບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ເວົ້າກັບພວກທ່ານມາແລ້ວວ່າເພາະ
ພວກທ່ານຖືກບັງຄັບໃຫ້ຖ່ອມຕົວ,ພວກ
ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຮບັພອນ.ພວກທາ່ນຄິດບໍວາ່
ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວໂດຍແທ້ເພາະພຣະຄ�
ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮບັພອນຫລາຍກວາ່?
15ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ທີ່ຖ່ອມຕົວດ້ວຍ

ຄວາມຈງິໃຈແລະກບັໃຈຈາກບາບຂອງ
ຕົນ,ແລະອົດທົນຈນົເຖິງທີ່ສຸດ,ຜູ້ນັ້ນຈະ
ໄດ້ຮັບພອນ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້
ຮັບພອນຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້
ຖ່ອມຕົວເພາະຄວາມຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ
ຂອງຕນົ.
16ສະນັ້ນ,ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວໂດຍບໍ່ໄດ້

ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຖ່ອມຕົວຍ່ອມເປັນສຸກ;
ຫລືໝາຍຄວາມວາ່ຄົນທີ່ເຊື່ອຖືໃນພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຮັບບັບຕິສະມາ
ໂດຍບໍ່ດື້ດ້ານໃຈຍ່ອມເປັນສຸກ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖກືນ�ມາໃຫ້ຮູຈ້ກັພຣະ
ຄ�,ຫລືຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮູ້ຈັກກ່ອນທີ່ເຂົາ
ຈະເຊື່ອ.
17 ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ,  ມີ ຢູ່ ຫລາຍຄົນທີ່
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ແອວມາ32:18–27403

ເວົ້າວ່າ:ຖ້າຫາກທ່ານຈະສະແດງເຄື່ອງ
ໝາຍຈາກສະຫວັນແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ,
ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່ນອນ;
ເມື່ອນັ້ນພວກເຮາົຈຶ່ງຈະເຊື່ອ.
18ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມວ່ານີ້ແມ່ນ

ສັດທາບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;ເພາະຖ້າຫາກ
ລາວຮູ້ສິ່ງນັ້ນແລ້ວລາວກໍບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່
ຈະຕອ້ງເຊື່ອ,ເພາະລາວຮູ້ມນັແລ້ວ.
19ແລະບັດນີ້ຄົນທີ່ຮູ້ພຣະປະສົງຂອງ

ພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ່ປະຕິບັດຕາມຈະຖືກ
ສາບແຊ່ງຫລາຍປານໃດກວ່າຄົນທີ່ພຽງ
ແຕ່ເຊື່ອຫລືພຽງມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອ
ແລະຕົກຢູ່ໃນການລວ່ງລະເມດີ?
20ບັດນີ້ພວກທ່ານຄວນຕັດສິນກ່ຽວ

ກັບເລື່ອງນີ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າມັນເປັນທາງໜຶ່ງແມ່ນດັ່ງ
ທີ່ມນັເປນັອີກທາງໜຶ່ງ;ແລະມນັຈະເປັນ
ກັບມະນດຸທກຸຄົນຕາມວຽກງານຂອງເຂົາ.
21ແລະບັດນີ້ດັ່ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ເວົ້າມາແລ້ວກ່ຽວກັບສັດທາ—ສັດທາບໍ່
ແມນ່ການມີຄວາມຮູ້ອັນສມົບູນເຖງິເລື່ອງ
ຕ່າງໆ;ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກພວກທ່ານມີ
ສັດທາພວກທ່ານກໍຫວັງໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍ
ເຫນັ,ຊຶ່ງເປັນຄວາມຈງິ.
22ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ

ກັບພວກທ່ານ,ແລະຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ຈ�ໄວ້,ວ່າພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາຕໍ່
ຄົນທັງປວງທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ;ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງປາຖະໜາ
ໃນປະການທ�ອິດໃຫ້ທ່ານເຊື່ອໃນພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງ.
23ແລະບັດນີ້,ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ພຣະ

ຄ�ຂອງພຣະອົງແກ່ມະນຸດຈາກເຫລົ່າ
ທູດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໃຫ້ຜູ້ຊາຍ
ເທົ່ານັ້ນແຕ່ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ຍິງນ�ອີກ.ບັດ
ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;ເດັກນ້ອຍໆກໍໄດ້ຮັບພຣະ
ຄ�ມາສູ່ຕົນເອງຫລາຍເທື່ອ,ຈົນວ່າຈະ
ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມີປນັຍາແລະຄົນທີ່ມີການ
ສຶກສາຍອມຈ�ນົນ.
24ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ເນື່ອງຈາກວ່າພວກທ່ານປາ
ຖະໜາຢາກຮູ້ຈາກຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກ
ທ່ານຄວນຈະເຮດັແນວໃດດີເພາະພວກ
ທ່ານມີທຸກແລະໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ມາ—ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກ
ທ່ານຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈຕັດສິນ
ພວກທ່ານນອກຈາກມັນເປັນໄປຕາມສິ່ງ
ທີ່ມີຈງິເທົ່ານັ້ນ—
25ເພາະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ

ວ່າພວກທ່ານທຸກຄົນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້
ຖ່ອມຕົວເພາະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອແທ້ໆ
ວ່າມີບາງຄົນໃນບັນດາພວກທ່ານທີ່ຈະ
ຖ່ອມຕົວບໍ່ວາ່ພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນສະພາບ
ແບບໃດກໍຕາມ.
26ບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄວ້

ກ່ຽວກັບສັດທາ—ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຮູ້
ອັນສົມບູນ—ຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ
ເໝືອນກັນ.ທ�ອິດພວກທ່ານຈະຮູ້ເຖິງ
ຄວາມແນ່ນອນຂອງມັນຈົນສົມບູນບໍ່ໄດ້,
ເຊັ່ນດຽວກນັກບັສັດທາທີ່ບໍ່ແມນ່ຄວາມຮູ້
ອັນສົມບູນ.
27ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານ

ຈະຕື່ນແລະປຸກຄວາມສາມາດຂອງ
ພວກທ່ານຈົນມາຫາການທົດລອງຄ�
ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະໃຊ້ສັດທາຈັກ
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ໜ້ອຍໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ຫລາຍໄປກວ່າຄວາມ
ປາຖະໜາທີ່ຈະເຊື່ອ,ກໍຂໍໃຫ້ຄວາມປາ
ຖະໜານີ້ເກີດຜົນໃນພວກທ່ານຈົນວ່າ
ພວກທ່ານຈະໃຫ້ບ່ອນສ�ລັບຄ�ສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້.
28ບດັນີ້ພວກເຮາົຈະປຽບທຽບພຣະຄ�

ໃສ່ກັບເມັດພດື.ບັດນີ້ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ໃຫ້ບ່ອນເພື່ອຈະປູກເມັດພືດໃນໃຈຂອງ
ພວກທ່ານ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກເປັນເມັດ
ພືດທີ່ແທ້ຈງິຫລືເມັດທີ່ດີ,ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ໂຍນມັນຖິ້ມໂດຍຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື
ຂອງພວກທາ່ນ,ວາ່ພວກທ່ານຈະຕໍ່ຕ້ານ
ພຣະວນິຍານຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າແລວ້,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະເລີ່ມພອງຢູ່ໃນເອິກຂອງ
ພວກທ່ານ,ແລະເມື່ອພວກທ່ານຮູ້ສຶກ
ເຖິງການພອງນີ້,ພວກທ່ານຈະເລີ່ມກ່າວ
ຢູ່ພາຍໃນຕົວເອງວ່າ—ມັນຕ້ອງເປັນ
ເມດັດີຫລືວາ່ພຣະຄ�ນີ້ດີເພາະມນັເລີ່ມ
ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຂະຫຍາຍ
ອອກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເລີ່ມເຮັດໃຫ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮາົແຈງ້ອອກ,ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ມັນເລີ່ມມີລົດແຊບສ�ລບັເຮາົ.
29ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ເພີ່ມສັດທາ

ຂອງພວກທ່ານບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວາ່,ແນ່ນອນ;ປານນັ້ນມນັຍັງ
ບໍ່ເຕບີໂຕເປນັຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນ.
30ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອເມັດນັ້ນພອງ,

ແລະງອກ,ແລະເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ,
ເມື່ອນັ້ນພວກທາ່ນຕອ້ງເວົ້າວາ່ມນັແມນ່
ເມັດດີ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງມັນພອງ,ແລະ
ງອກ,ແລະເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ.ແລະບັດ
ນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສັດທາຂອງ

ພວກທ່ານເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນບໍ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ສັດທາຂອງພວກທ່ານ
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ:ເພາະພວກທ່ານຈະເວົ້າວາ່
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າມັນແມ່ນເມັດດີ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງມນັງອກແລະເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ.
31ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານແນ່

ໃຈບໍວ່ານີ້ຄືເມັດດີ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ພວກທາ່ນວ່າ,ແມ່ນແລ້ວ;ເພາະທກຸເມັດ
ໄດ້ອອກຜນົໃນລກັສະນະຂອງມນັເອງ.
32ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກເມັດໃດເຕີບໂຕ

ມນັກໍຈະຕອ້ງເປນັເມດັດ,ີແຕ່ຖ້າຫາກມນັ
ບໍ່ເຕີບໂຕ,ຈົ່ງເບິ່ງມັນກໍຕ້ອງເປັນເມັດບໍ່
ດີ,ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຖືກໂຍນຖິ້ມໄປ.
33ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເພາະພວກທາ່ນ

ໄດ້ພສູິດການທົດລອງ,ແລະໄດ້ປູກເມັດ
ນັ້ນ,ແລະມັນໄດ້ພອງ,ແລະງອກ,ແລະ
ເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ,ພວກທ່ານກໍຕ້ອງຮູ້ວ່າ
ມນັແມນ່ເມດັດີ.
34ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຄວາມຮູ້ຂອງ

ພວກທາ່ນສົມບູນບໍ?ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຄວາມ
ຮູ້ຂອງພວກທ່ານສົມບູນໃນເລື່ອງນັ້ນ,
ແລະສັດທາຂອງພວກທ່ານຄົງທີ່;ແລະ
ເປັນຍ້ອນພວກທ່ານຮູ້ ຊຶ່ງພວກທ່ານ
ຮູ້ວ່າພຣະຄ�ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກທ່ານພອງຂຶ້ນ,ແລະພວກທ່ານ
ຮູ້ອີກວ່າມັນງອກຂຶ້ນ,ແລະຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຂອງພວກທ່ານເລີ່ມແຈ້ງອອກແລະ
ຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານເລີ່ມຂະຫຍາຍ
ອອກ.
35ໂອ້ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ,ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມ

ຈງິບໍ?ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວາ່,
ຖືກແລ້ວ,ເພາະມັນຄືຄວາມສະຫວ່າງ;
ແລະອັນໃດກໍຕາມທີ່ເປັນຄວາມສະ
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ແອວມາ32:36–43405

ຫວ່າງຍ່ອມດີ,ເພາະຫລຽວເຫັນໄດ້,ດັ່ງ
ນັ້ນພວກທ່ານຕອ້ງຮູ້ວ່າມນັດີ;ແລະບັດ
ນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຫລັງຈາກພວກທ່ານໄດ້ຊີມ
ຄວາມສະຫວ່າງນີ້ແລ້ວ,ຄວາມຮູ້ຂອງ
ພວກທາ່ນສມົບູນແລ້ວບໍ?
36ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວາ່,ບໍ່ເລີຍ,ພວກທ່ານບໍ່ຄວນປະຖິ້ມ
ສັດທາຂອງພວກທ່ານ,ເພາະພວກທ່ານ
ພຽງແຕ່ໃຊ້ສດັທາຂອງພວກທ່ານເພື່ອປູກ
ເມັດເພື່ອພວກທາ່ນຈະໄດ້ພສິດູການທົດ
ລອງໃຫ້ຮູ້ຖ້າຫາກມນັເປນັເມດັດ.ີ
37ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອຕົ້ນເລີ່ມເຕີບໂຕ

ຂຶ້ນ,ພວກທ່ານຈະເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງໃຫ້ພວກ
ເຮົາບ�ລຸງລ້ຽງມັນດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່,ເພື່ອມັນຈະແຕກຮາກ,ເພື່ອມັນຈະ
ເຕີບໂຕຂຶ້ນ,ແລະອອກຜົນໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບ�ລຸງລ້ຽງມັນດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່,ມັນກໍຈະແຕກຮາກ,ແລະເຕີບໂຕ
ຂຶ້ນ,ແລະອອກຜົນ.
38ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະລະເລີຍ

ຕົ້ນນັ້ນ,ແລະບໍ່ຄິດເຖິງການບ�ລຸງລ້ຽງ
ມັນ,ຈົ່ງເບິ່ງມັນກໍຈະບໍ່ແຕກຮາກເລີຍ;
ແລະເມື່ອຄວາມຮ້ອນຂອງດວງຕາເວັນ
ມາເຖິງແລະເຜົາມັນ,ເມື່ອມັນບໍ່ມີຮາກ
ມັນຍ່ອມຫ່ຽວແຫ້ງໄປ,ແລະພວກທ່ານ
ກໍຈະຖອນມັນຂຶ້ນແລະໂຍນມນັຖິ້ມໄປ.
39ບັດນີ້,ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າເພາະເມັດບໍ່

ດີ,ທັງບໍ່ແມ່ນວ່າຜົນຂອງມັນບໍ່ເປັນທີ່
ປາຖະໜາ;ແຕ່ເປັນເພາະດິນຂອງພວກ
ທ່ານແຫ້ງແລ້ງ,ແລະພວກທ່ານບໍ່ຍອມ
ບ�ລຸງລ້ຽງຕົ້ນນັ້ນ,ສະນັ້ນພວກທ່ານຈຶ່ງ
ບໍ່ໄດ້ຮບັຜົນຈາກມນັ.

40ແລະດ້ວຍເຫດນີ້,ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ບ�ລຸງລ້ຽງພຣະຄ�,ໂດຍຄອງ
ຄອຍໝາກຂອງຕົ້ນດ້ວຍຕາແຫງ່ສດັທາ,
ແລວ້ພວກທ່ານຈະເກັບໝາກຂອງຕົ້ນໄມ້
ແຫງ່ຊວີດິບໍ່ໄດ້ເລຍີ.
41ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະບ�ລຸງ

ລ້ຽງພຣະຄ�,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບ�ລຸງລ້ຽງ
ຕົ້ນເມື່ອມນັເລີ່ມເຕີບໂຕໂດຍສດັທາຂອງ
ພວກທ່ານດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ,ແລະ
ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ,ໂດຍຄອງຄອຍຜົນ
ຈາກຕົ້ນນັ້ນ,ແລ້ວມັນຈະແຕກຮາກ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງມັນຈະເປັນຕົ້ນທີ່ງອກງາມ
ໄປສູ່ຊວີດິອັນເປັນນດິ.
42ແລະເພາະຄວາມພາກພຽນຂອງ

ພວກທ່ານແລະສັດທາຂອງພວກທ່ານ
ແລະດ້ວຍຄວາມອົດທນົຂອງພວກທາ່ນ
ໃນການບ�ລຸງລ້ຽງພຣະຄ�,ເພື່ອມັນ
ຈະໄດ້ແຕກຮາກຢູ່ ໃນພວກທ່ານ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ພວກທ່ານຈະເກັບໝາກ
ຂອງມັນໄດ້ຊຶ່ງມີຄ່າທີ່ສຸດ,ຊຶ່ງຫວານ
ເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ຫວານ,ແລະຂາວ
ເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ຂາວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະບໍລິສຸດເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ບໍລິສຸດ;
ແລະພວກທ່ານຈະອີ່ມໜ�ສ�ລານດ້ວຍ
ໝາກໄມ້ນີ້ເພື່ອພວກທາ່ນຈະບໍ່ຫວິທັງບໍ່
ກະຫາຍ.
43ເມື່ອນັ້ນພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ພວກທ່ານຈະເກັບກ່ຽວລາງວັນແຫ່ງ
ສັດທາແລະຄວາມພາກພຽນ,ແລະ
ຄວາມອົດທົນ,ແລະຄວາມອົດກັ້ນຂອງ
ພວກທ່ານໂດຍໄດ້ຄອຍຖ້າໃຫ້ຕົ້ນໄມ້
ອອກຜົນໃຫ້ພວກທາ່ນ.
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ຊີນັດໄດ້ສອນວ່າມະນຸດຄວນອະທິຖານ
ແລະນະມັດສະການໃນທຸກສະຖານທີ່,
ແລະເປັນຍ້ອນພຣະບຸດການພພິາກສາ
ຈະຖືກເອົາໜີ ໄປ—ຊີ ໂນກໄດ້ ສອນ
ວ່າເປັນຍ້ອນພຣະບຸດພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້
ຮັບຄວາມເມດຕາ—ໂມເຊໄດ້ຍົກແບບ
ສະບັບຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຂຶ້ນ
ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.ປະມານ74ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ເວົ້າຂໍ້
ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລວ້,ຄນົທັງຫລາຍໄດ້ສົ່ງ
ຄ�ຖາມມາຫາເພິ່ນໂດຍປາຖະໜາຢາກ
ຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາຄວນເຊື່ອຖືໃນພຣະ
ເຈົ້າອົງດຽວຫລືບໍ່,ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າໄປ
ນັ້ນ,ຫລືວ່າພວກເຂົາຈະປູກເມັດພືດໄດ້
ດ້ວຍວິທີໃດ,ຫລືວ່າພຣະຄ�ຈາກສິ່ງທີ່
ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງນັ້ນຈະຕ້ອງປູກໄວ້ໃນໃຈ
ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວທີິໃດ;ຫລືວາ່ພວກ
ເຂົາຈະເລີ່ມສະແດງສັດທາຂອງພວກ
ເຂາົດ້ວຍວິທີໃດ.
2ແລະແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ

ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານເວົ້າວ່າພວກ
ທ່ານນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າພວກທ່ານໄດ້
ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງ
ພວກທ່ານ.ແຕ່ວ່າຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າກັບພວກທາ່ນວາ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຄິດວ່າພວກທ່ານນະມັດສະການພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້,ແລວ້ພວກທ່ານກໍເຮັດຜິດຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫລວງ,ແລະພວກທ່ານຄວນຈະ

ຄົ້ນຄວ້າພຣະຄ�ພີ;ຖ້າຫາກມັນສອນ
ພວກທາ່ນໃນເລື່ອງນີ້,ພວກທ່ານກໍບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈມນັ.
3ພວກທ່ານຈື່ຈ�ໄດ້ບໍ່ຊຶ່ງພວກທ່ານ

ໄດ້ອ່ານເລື່ອງທີ່ຊີນັດ,ຜູ້ປະກາດພຣະ
ທ�ໃນສະໄໝໂບຮານ,ກ່ຽວກັບການ
ອະທຖິານຫລືການນະມັດສະການ?
4ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ: ພຣະອົງ

ເມດຕາປານີ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ເພາະ
ວ່າພຣະອົງໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານຂອງ
ຂ້ານ້ອຍເຖິງແມ່ນເວລາຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະອົງເມດຕາປານີເວລາຂ້ານ້ອຍອະ
ທຖິານກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ເປັນສັດຕູຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາມາ
ໃຫ້ຂາ້ນ້ອຍ.
5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ແລະ

ພຣະອົງເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍເວລາ
ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງໃນທົ່ງນາ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ;ເວລາຂ້ານ້ອຍຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະອົງໃນຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້ານ້ອຍ,
ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ຍິນຂາ້ນ້ອຍສະເໝ.ີ
6ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ໂອ້ພຣະອົງ

ເຈົ້າ,ເວລາທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ກັບບ້ານຂອງ
ຂ້ານ້ອຍພຣະອົງກໍໄດ້ຍິນຄ�ອະທິຖານ
ຂອງຂາ້ນ້ອຍ.
7ແລະເວລາຂ້ານ້ອຍເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ

ຂອງຂ້ານ້ອຍ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,
ແລະອະທິຖານຫາພຣະອົງ,ພຣະອົງກໍ
ໄດ້ຍິນສຽງຂອງຂ້ານອ້ຍ.
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງເມດຕາປານີ

ລູກຫລານຂອງພຣະອົງເວລາທີ່ພວກ
ເຂົາຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະອົງ,ເພື່ອຈະໄດ້ຍິນ
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ຈາກພຣະອົງແລະບໍ່ແມ່ນຈາກມະນຸດ,
ແລະພຣະອົງຈະໄດ້ຍິນພວກເຂົາ.
9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ,ພຣະ

ອົງເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍມາຕະຫລອດ,
ແລະໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນຫາຂອງຂ້ານ້ອຍ
ໃນທ່າມກາງບອ່ນຊມຸນຸມຂອງພຣະອງົ.
10ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະອົງໄດ້ຍິນ

ຂ້ານ້ອຍອີກເວລາທີ່ຂ້ານ້ອຍຖືກຂັບໄລ່
ອອກໄປແລະຖືກສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍ
ໝິ່ນປະໝາດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນຫາຂອງຂ້ານ້ອຍ,ແລະ
ພຣະພິໂລດກັບສດັຕູຂອງຂ້ານອ້ຍ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກ
ເຂົາໃນຄວາມພິໂລດຂອງພຣະອົງເພື່ອ
ການທ�ລາຍພວກເຂົາຢ່າງວອ່ງໄວ.
11ແລະພຣະອົງໄດ້ຍິນຂ້ານ້ອຍຍ້ອນ

ວ່າຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຄວາມ
ຈິງໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ;ແລະເປັນຍ້ອນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງທີ່ເມດຕາປານີ
ຂ້ານ້ອຍມາດັ່ງນີ້,ສະນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະ
ເອີ້ນຫາພຣະອົງໃນຄວາມທຸກທໍລະ
ມານທັງໝົດຂອງຂ້ານ້ອຍ,ເພາະວ່າ
ຄວາມສຸກຂອງຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນພຣະອົງ,
ເພາະພຣະອົງຫັນການພິພາກສາຂອງ
ພຣະອົງໄປຈາກຂ້ານ້ອຍເພາະພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອງົ.
12ແລະບັດນີ້ ແອວມາໄດ້ເວົ້າກັບ

ພວກເຂົາວ່າ:ພວກທ່ານເຊື່ອຖືພຣະຄ�
ພີເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງຄົນສະໄໝກ່ອນໄດ້ຂຽນ
ໄວ້ບ?ໍ
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຊື່ອ,

ພວກທ່ານຄວນເຊື່ອເລື່ອງທີ່ຊີນັດໄດ້ເວົ້າ
ໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ:ພຣະ

ອົງໄດ້ເອົາການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ
ໄປເພາະພຣະບຸດຂອງພຣະອງົ.
14ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມພວກທ່ານວ່າ
ພວກທ່ານອ່ານພຣະຄ�ພີບໍ?ຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານອ່ານ,ແລ້ວພວກທ່ານບໍ່ເຊື່ອ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?
15ເພາະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຂຽນວ່າຊີນັດຜູ້

ດຽວທີ່ເວົ້າເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ແຕ່ວ່າຊີ
ໂນກກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຄືກັນ—
16ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ:ໂອ້

ພຣະອງົເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງພຣະພິໂລດຜູ້
ຄົນພວກນີ້,ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຍອມ
ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມເມດຕາປານີຂອງພຣະ
ອົງຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂາົເພາະພຣະບດຸຂອງພຣະອງົ.
17ແລະບັດນີ້,ພີ່ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,

ພວກທ່ານເຫັນວ່າສາດສະດາຜູ້ທີສອງ
ໃນສະໄໝກ່ອນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຍ້ອນວາ່ຜູ້ຄນົບໍ່
ຍອມເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ,ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ເພິ່ນຈົນເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ.
18ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໝດົ;ບໍ່ມີແຕ່

ພວກເພິ່ນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
19ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມເຊກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະ

ອົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງແບບສະ
ບັບຖືກຍົກຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ເພື່ອຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ເຫັນມັນຈະໄດ້ມີ
ຊີວິດ.ແລະມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນແລະ
ມີຊວີດິ.
20ແຕ່ວ່າມີຄົນພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່າ
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ນັ້ນທີ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍຂອງສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະນີ້ກໍຍ້ອນຄວາມແຂງ
ກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ມີ
ຫລາຍຄົນທີ່ໃຈແຂງກະດ້າງຫລາຍຈົນ
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ຫລຽວເບິ່ງ,ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຕາຍ.ບດັນີ້ເຫດຜນົທີ່ພວກເຂາົບໍ່
ຫລຽວເບິ່ງກໍຄືພວກເຂາົບໍ່ເຊື່ອວາ່ມນັຈະ
ປິ່ນປົວພວກເຂາົໄດ.້
21ໂອ້ພີ່ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,ຖາ້ຫາກ

ພວກທ່ານຈະຖືກປິ່ນປົວໄດ້ໂດຍພຽງແຕ່
ຫລຽວເບິ່ງພວກທ່ານກໍຖກືປິ່ນປົວແລ້ວ,
ພວກທ່ານຈະບໍ່ຫລຽວເບິ່ງໂລດບໍ,ຫລື
ວ່າພວກທ່ານຈະເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່
ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະເມີນເສີຍບໍ່
ຍອມຫລຽວໄປເບິ່ງເລີຍ,ຈົນວ່າພວກ
ທ່ານຕາຍໄປ?
22ຖ້າຫາກເປັນດັ່ງນັ້ນວິບັດຈະມາ

ເຖິງພວກທ່ານ;ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ
ກໍຈົ່ງຫລຽວເບິ່ງ,ແລະເລີ່ມເຊື່ອຖືໃນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ວ່າພຣະອົງຈະ
ສະເດັດມາໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ວ່າພຣະອົງຈະຮັບເອົາຄວາມເຈັບປວດ
ແລະສິ້ນພຣະຊົນເພື່ອຊົດໃຊ້ແທນບາບ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະວ່າພຣະອົງຈະ
ລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍອີກ,ຊຶ່ງຈະນ�
ການຟື້ນຄືນຊີວິດມາໃຫ້,ເພື່ອຄົນທັງ
ປວງຈະໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ອົງ,ເພື່ອຮັບການພິພາກສາໃນມື້ສຸດ
ທ້າຍແລະເປັນມື້ພິພາກສາ,ຕາມວຽກ
ງານຂອງພວກເຂາົ.
23ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ພວກທ່ານປກູພຣະຄ�ນີ້
ໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອມນັຈະໄດ້

ງອກງາມຂຶ້ນມາແລະຈົ່ງບ�ລງຸມັນດ້ວຍ
ສັດທາຂອງພວກທ່ານ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນຈະກັບກາຍເປັນຕົ້ນງອກງາມຂຶ້ນ
ໃນພວກທ່ານຈົນເຖິງຊີວິດອັນເປັນນິດ.
ແລະເມື່ອນັ້ນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂປດ
ປະທານໃຫ້ ພາລະຂອງພວກທ່ານ
ເບົາບາງລົງ,ໂດຍທາງຄວາມສຸກຂອງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ.ແລະພວກທ່ານ
ສາມາດເຮັດສິ່ງທັງໝົດນີ້ໄດ້ຖ້າຫາກ
ພວກທາ່ນຕັ້ງໃຈຈະເຮດັມັນ.ອາແມນ.

ບົດທີ34

ແອມມິວເລັກໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າຄ�ສອນ
ຂອງພຣະຄຣດິຈະນ�ມະນດຸໄປສູ່ຄວາມ
ລອດ—ມະນຸດທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ຈະມີການຊົດໃຊ້ເກີດຂຶ້ນ—ກົດ
ທັງໝົດຂອງໂມເຊຊີ້ໄປຫາການເສຍສະ
ລະຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ—ແຜນ
ແຫ່ງການໄຖ່ນິລັນດອນຂຶ້ນຢູ່ກັບສັດທາ
ແລະການກັບໃຈ—ຈົ່ງອະທິຖານສ�ລບັ
ພອນທາງໂລກແລະທາງວິນຍານ—
ຊີວິດນີ້ເປັນເວລາຂອງມະນຸດທີ່ຈະຕຽມ
ພອ້ມເພື່ອພບົກັບພຣະເຈົ້າ—ຈົ່ງທ�ງານ
ເພື່ອຄວາມລອດຂອງພວກທ່ານດ້ວຍ
ຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ກບັພວກເຂາົແລວ້ເພິ່ນກໍນັ່ງລົງເທິງພື້ນ
ດິນແລະແອມມິວເລັກໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະ
ເລີ່ມສິດສອນພວກເຂາົ,ມີຄວາມວາ່:
2 ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ,  ຂ້າພະ
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ແອວມາ34:3–11409

ເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ກ່ຽວ
ກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ,ຜູ້
ຊຶ່ງພວກເຮົາສອນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວາ່ພວກທ່ານໄດ້ຮັບການສອນກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ອນພວກ
ທ່ານໄດ້ແຍກອອກໄປຈາກພວກເຮາົ.
3ແລະໂດຍທີ່ພວກທ່ານປາຖະໜາ

ຈາກອ້າຍທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເພິ່ນ
ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ ແກ່ພວກທ່ານພວກ
ທ່ານຄວນເຮດັແນວໃດ,ເພາະຄວາມທກຸ
ທໍລະມານຂອງພວກທ່ານ;ແລ້ວເພິ່ນໄດ້
ເວົ້າກັບພວກທ່ານບາງຢ່າງເພື່ອຕຽມຈິດ
ໃຈຂອງພວກທ່ານໄວ;້ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເພິ່ນ
ໄດ້ຊກັຊວນພວກທ່ານໃຫ້ມີສັດທາແລະ
ຄວາມອົດທນົ—
4ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນໃຫ້ພວກທ່ານ

ມີສັດທາຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນຝັງພຣະ
ຄ�ໄວ້ໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ພິສູດການທົດລອງຄວາມດີ
ຂອງມັນ.
5ແລະພວກເຮາົເຫນັຄ�ຖາມອັນໃຫຍ່

ຍິ່ງຊຶ່ງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານຄືວ່າ
ພຣະຄ�ຢູ່ໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຫລື
ບໍ່ຫລືຈະມີພຣະຄຣດິຫລືບໍ່?
6ແລະພວກທ່ານຫລຽວເຫັນອີກວ່າ

ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພິສູດຕໍ່ພວກ
ທ່ານຫລາຍເທື່ອແລ້ວ,ວ່າຄ�ສອນຂອງ
ພຣະຄຣດິຈະນ�ໄປສູ່ຄວາມລອດ.
7ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງຄ�

ເວົ້າຂອງຊີນັດ,ວ່າການໄຖ່ມາເຖິງໂດຍ
ທາງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້

ເວົ້າເຖິງຄ�ເວົ້າຂອງຊີໂນກນ�ອກີ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ອ້າງເຖງິໂມເຊນ�ອກີ,ເພື່ອພສູິດ
ວາ່ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈງິ.
8ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະ

ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແກ່ພວກທ່ານດ້ວຍຕົວເອງ
ວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານ,ວາ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະຄຣິດຈະສະເດັດມາໃນ
ບັນດາລູກຫລານມະນຸດ,ເພື່ອຮັບເອົາ
ການລ່ວງລະເມີດຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະວ່າພຣະອົງຈະຊົດໃຊ້ແທນ
ບາບຂອງໂລກ;ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ດັ່ງນີ້.
9ເພາະມັນສົມຄວນທີ່ຈະມີການຊົດ

ໃຊ້;ເພາະຕາມແຜນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນແລ້ວມັນ
ຈະຕ້ອງມີການຊົດໃຊ້ເກີດຂຶ້ນ,ຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນມະນຸດຊາດທັງປວງຕ້ອງຕາຍຢ່າງ
ຫລກີລຽ້ງບໍ່ໄດ້;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຄົນທັງປວງ
ມີຈິດໃຈແຂງກະດ້າງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນ
ທັງປວງຕົກແລະຫລົງທາງໄປ,ແລະ
ຕ້ອງຕາຍເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະເປັນໂດຍທາງ
ການຊດົໃຊ້ຊຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະມີຂຶ້ນ.
10ເພາະມັນສົມຄວນທີ່ຈະມີການເສຍ

ສະລະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບໍ່ແມ່ນການເສຍສະລະ
ຂອງມະນຸດ,ຫລືຂອງສັດ,ຫລືຂອງ
ສັດມີປີກຊະນິດໃດໆ;ເພາະຈະບໍ່ມີການ
ເສຍສະລະຢ່າງມະນຸດ;ແຕ່ມັນຕ້ອງເປັນ
ການເສຍສະລະອັນບໍ່ມີຂອບເຂດແລະ
ນິລນັດອນ.
11ບັດນີ້ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ຈະເສຍສະລະ

ເລືອດເນື້ອຂອງຕົນເອງເພື່ອຊົດໃຊ້
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ແທນບາບຂອງຄົນອື່ນ.ບັດນີ້,ຖ້າຫາກຜູ້
ໃດເປັນຄາດຕະກອນ,ຈົ່ງເບິ່ງກົດໝາຍ
ຂອງພວກເຮາົ,ຊຶ່ງທຽ່ງທ�,ຈະເອົາຊວີດິ
ຂອງນ້ອງຂອງເຂາົບໍ?ຂາ້ພະເຈົ້າເວົ້າກບັ
ພວກທາ່ນວ່າ,ບໍ່ເລີຍ.
12ແຕ່ກົດໝາຍຕ້ອງການຊີວິດຂອງ

ເຂົາຜູ້ເປັນຄາດຕະກອນ;ສະນັ້ນຈະບໍ່
ມີສິ່ງໃດທີ່ນ້ອຍກວ່າການຊົດໃຊ້ອັນບໍ່
ຂອບເຂດຊຶ່ງຈະມີພຽງພໍສ�ລັບບາບ
ຂອງໂລກ.
13ສະນັ້ນ,ມນັຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະມີການ

ເສຍສະລະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ເກີດຂຶ້ນ,ແລະເມື່ອນັ້ນມນັຈະມີຫລືມນັ
ສົມຄວນທີ່ຈະຢຸດການຫລັ່ງເລືອດ;ແລວ້
ກົດຂອງໂມເຊຈະສ�ເລັດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນຈະສ�ເລັດທັງໝົດໃນທຸກຈຸດແລະ
ທຸກຂີດ,ແລະຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດຕົກຫລົ່ນເລີຍ.
14ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືຄວາມໝາຍທັງ

ໝດົຂອງກົດ,ທຸກຂັ້ນທຸກຕອນໄດ້ຊີ້ແຈງ
ເຖິງການເສຍສະລະຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ຄັ້ງສຸດທ້າຍ;ແລະການເສຍສະລະ
ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍນີ້ຈະເປັນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນຈະບໍ່ມີຂອບເຂດແລະມັນຈະເປັນ
ນິລນັດອນ.
15ແລະພຣະອົງຈະນ�ເອົາຄວາມ

ລອດມາຫາຄົນທັງປວງທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ;ນີ້ຄືເຈດຕະນາຂອງ
ການເສຍສະລະຄັ້ງສຸດທ້າຍ,ເພື່ອຈະ
ນ�ອຸທອນແຫ່ງຄວາມເມດຕາມາ,ຊຶ່ງມີ
ອ�ນາດເໜອືກວ່າຄວາມຍຸດຕິທ�,ແລະ
ນ�ຫົນທາງມາໃຫ້ມະນຸດເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ມີສັດທາຈົນເຖິງການກັບໃຈ.

16ແລະຄວາມເມດຕາສາມາດສະ
ໜອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�
ໄດ້,ແລະລ້ອມພວກເຂົາໄວ້ໃນແຂນ
ແຫງ່ຄວາມປອດໄພ,ແຕ່ຜູ້ບໍ່ມີສັດທາຈນົ
ເຖິງການກັບໃຈຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ກົດ
ຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ທັງ
ໝົດ;ດັ່ງນັ້ນແຜນແຫ່ງການໄຖ່ອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ແລະນິລນັດອນມາເຖງິພຽງຄນົທີ່ມີ
ສັດທາຈນົເຖິງການກັບໃຈເທົ່ານັ້ນ.
17ສະນັ້ນຂໍພຣະເຈົ້າຈົ່ງປະທານໃຫ້

ພວກທ່ານເຖີດ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ເພື່ອພວກທ່ານຈະເລີ່ມໃຊ້ສັດທາຂອງ
ພວກທ່ານຈົນເຖິງການກັບໃຈ,ເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະເລີ່ມເອີ້ນຫາພຣະນາມອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພຣະອົງຈະມີ
ຄວາມເມດຕາຕໍ່ພວກທ່ານ;
18ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງ

ເພື່ອຄວາມເມດຕາ;ເພາະພຣະອົງມີ
ອານຸພາບທີ່ຈະຊອ່ຍໃຫ້ລອດ.
19ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງຖ່ອມຕົນ,ແລະ

ອະທິຖານຫາພຣະອົງຢູ່ສະເໝ.ີ
20ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງເມື່ອພວກທ່ານ

ຢູ່ໃນທົ່ງຂອງພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພື່ອຝງູສດັລ້ຽງທງັໝດົຂອງພວກທ່ານ.
21ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງໃນບ້ານເຮືອນ

ຂອງພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອຄົນ
ທັງໝົດໃນຄອບຄົວຂອງພວກທ່ານ,
ທັງຕອນເຊົ້າ,ຕອນບ່າຍ,ແລະຕອນ
ແລງ.
22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງ

ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານອ�ນາດຂອງສດັຕູຂອງພວກ
ທ່ານ.
23ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງ
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ແອວມາ34:24–33411

ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານມານ,ຊຶ່ງເປັນສັດຕູຂອງ
ຄວາມຊອບທ�ທງັປວງ.
24ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງເພື່ອພືດພັນໃນ

ທົ່ງຂອງພວກທາ່ນ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະມີ
ຢ່າງພຽງພ.ໍ
25ຈົ່ງເອີ້ນຫາເພື່ອຝູງສັດລ້ຽງໃນທົ່ງ

ຂອງພວກທ່ານ,ເພື່ອມັນຈະເພີ່ມຫລາຍ
ຂຶ້ນ.
26ແຕ່ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;ພວກທ່ານຕ້ອງທຸ້ມ

ເທຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານໃນຫ້ອງ
ຂອງພວກທ່ານ,ແລະໃນບ່ອນລັບລີ້
ຂອງພວກທ່ານ,ແລະໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານຂອງພວກທາ່ນ.
27ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອພວກທ່ານບໍ່ເອີ້ນ

ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ກໍ ຂໍໃຫ້ໃຈຂອງ
ພວກທ່ານຈົ່ງອີ່ມເອີບ,ແລະອອກມາ
ເປນັການອະທິຖານຫາພຣະອົງຢູ່ສະເໝີ
ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງພວກທ່ານ,ແລະ
ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຄນົທີ່ຢູ່ອອ້ມຮອບ
ພວກທາ່ນນ�ອີກ.
28ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກ

ແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂາ້ພະເຈົ້າເວົ້າກັບ
ພວກທ່ານວ່າ,ຢ່າຄິດວ່າມັນໝົດເທົ່ານີ້;
ເພາະຫລັງຈາກພວກທ່ານເຮັດທັງໝົດ
ນີ້ແລ້ວ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານຫັນໜ້າໜີ
ຈາກຄົນຂັດສົນ,ແລະຄົນເປືອຍເປົ່າ,
ແລະບໍ່ໄປຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບປ່ວຍແລະ
ຄົນມີທຸກ,ແລະໃຫ້ເຂົ້າຂອງຂອງພວກ
ທ່ານແກ່ຄົນທີ່ ຢູ່ ໃນຄວາມຕ້ອງການ
ແລ້ວ—ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບພວກທ່ານ
ວາ່,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ເຮດັສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ການອະທຖິານຂອງພວກ
ທ່ານບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ແລະບໍ່ຊ່ອຍອັນໃດ

ໃຫ້ພວກທ່ານເລີຍ,ແລະພວກທ່ານກໍ
ຈະເປັນເໝືອນດັ່ງຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດຜູ້ທີ່
ປະຕິເສດສດັທາ.
29ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ຈົດຈ�

ທີ່ຈະມີຄວາມໃຈບຸນ,ພວກທ່ານກໍເປັນ
ດັ່ງເສດເຫລືອ,ທີ່ຊ່າງໄດ້ໂຍນຖິ້ມ,(ມັນ
ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ)ແລະຖືກຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນ
ຂອງມະນດຸ.
30ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຫລັງຈາກທີ່ພວກທ່ານມີພະຍານ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ,ໂດຍທີ່
ເຫັນວ່າພຣະຄ�ພີອັນສັກສິດໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ເຖງິເລື່ອງນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ
ທ່ານອອກມາແລະນ�ຜົນໄປເຖິງການ
ກັບໃຈ.
31ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້

ພວກທ່ານອອກມາແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງອີກຕໍ່ໄປ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ຄື
ເວລາແລະວັນແຫ່ງຄວາມລອດຂອງ
ພວກທ່ານ;ແລະດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານຈະກັບໃຈແລະບໍ່ເຮັດໃຈແຂງ
ກະດ້າງແລ້ວ,ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ນີ້ຈະຖືກນ�ມາຫາພວກທ່ານໂດຍ
ທັນທີ.
32ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊີວິດນີ້ເປັນເວລາ

ສ�ລບັມະນຸດທີ່ຈະຕຽມພ້ອມເພື່ອພບົກັບ
ພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງວັນແຫ່ງ
ຊີວິດນີ້ເປັນວັນສ�ລັບມະນຸດທີ່ຈະສະ
ແດງຜົນງານຂອງຕົນເອງ.
33ແລະບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ເວົ້າກັບພວກທ່ານມາກ່ອນແລ້ວ,ເມື່ອ
ພວກທ່ານມີພະຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ເຊັ່ນນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍວິງວອນພວກທ່ານ
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ວ່າຢ່າຜດັວັນແຫ່ງການກບັໃຈຂອງພວກ
ທ່ານໄປຈົນເຖິງວັນສຸດທ້າຍເລີຍ;ເພາະ
ຫລັງຈາກມື້ແຫ່ງຊີວິດນີ້ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້
ຮັບມາເພື່ອຕຽມພ້ອມສ�ລັບນິລັນດອນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖາ້ຫາກພວກເຮາົບໍ່ປັບປງຸເວລາ
ຂອງພວກເຮົາຂະນະທີ່ຢູ່ ໃນຊີວິດນີ້,
ເມື່ອນັ້ນຄືນແຫ່ງຄວາມມືດຈະມາເຖິງ,
ໃນນ້ັນຈະມີການທ�ງານບໍ່ໄດ້ເລຍີ.
34ພວກທ່ານຈະເວົ້າບໍ່ໄດ້ເມື່ອພວກ

ທ່ານຖືກນ�ໄປຫາເວລາອັນເປັນຕາ
ຢ້ານ,ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບໃຈ,ວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ.ບໍ່ເລີຍ,ພວກທ່ານຈະເວົ້າເຊັ່ນ
ນີ້ບໍ່ໄດ້;ເພາະວິນຍານດວງດຽວກັນນັ້ນ
ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮາ່ງກາຍຂອງພວກທ່ານ
ເມື່ອພວກທ່ານອອກໄປຈາກຊີວິດນີ້ວິນ
ຍານດວງດຽວກັນນັ້ນຈະມີອ�ນາດທີ່ຈະ
ເປັນເຈົ້າຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກທ່ານ
ໃນໂລກນິລນັດອນນັ້ນ.
35  ເພາະຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,  ຖ້າ ຫາກພວກ

ທ່ານຜັດວັນແຫ່ງການກັບໃຈຈົນເຖິງ
ວັນຕາຍ, ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພວກທ່ານຕ້ອງ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິນຍານຂອງມານ,ແລະມັນ
ໄດ້ ຜູກມັດພວກທ່ານໄວ້ ເ ປັນຂອງ
ມັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງອອກໄປຈາກພວກທ່ານ
ແລະບໍ່ປະທັບຢູ່ ໃນພວກທ່ານ;ແລະ
ມານຈະມີອ�ນາດເໜອືພວກທາ່ນ;ແລະ
ນີ້ຄືພາວະສຸດທ້າຍຂອງຄົນຊົ່ວ.
36ແລະສິ່ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ , ເພາະ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງຈະ
ບໍ່ປະທັບຢູ່ໃນວິຫານທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດ,ແຕ່ຈະ
ປະທບັຢູ່ໃນໃຈຂອງຄົນຊອບທ�;ແທ້ຈງິ

ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວອີກວ່າຄົນຊອບ
ທ�ຈະສາມາດຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ອົງ,ຈະບໍ່ອອກໄປອີກ;ແຕ່ເສື້ອຜ້າຂອງ
ພວກເຂົາຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ຂາວສະອາດ
ໂດຍທາງໂລຫດິຂອງລູກແກະເສຍກ່ອນ.
37ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ພວກທ່ານ
ຈົດຈ�ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້,ແລະວ່າພວກ
ທ່ານຈະທ�ງານເພື່ອຄວາມລອດຂອງ
ພວກທາ່ນຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າດວ້ຍ
ຄວາມຢ້ານກົວ,ແລະວ່າພວກທ່ານຈະ
ບໍ່ປະຕິເສດເລື່ອງການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣດິອີກຕໍ່ໄປ;
38ວ່າພວກທ່ານຈະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະວິນ

ຍານບໍລິສຸດອີກຕໍ່ໄປ,ແຕ່ວ່າພວກທ່ານ
ຈະຮັບເອົາພຣະອົງ,ແລະຍອມຮັບເອົາ
ພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ;ວ່າພວກ
ທ່ານຈະຖ່ອມຕົວລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ແລະ
ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າດ້ວຍວິນຍານ
ແລະດ້ວຍຄວາມຈິງ,ບໍ່ວ່າພວກທ່ານ
ຈະຢູ່ ບ່ອນໃດກໍຕາມ;ແລະວ່າພວກ
ທ່ານຈະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນການຂອບພຣະ
ຄຸນທຸກໆມື້ສ�ລັບຄວາມເມດຕາແລະ
ພອນຕ່າງໆທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້
ແກ່ພວກທ່ານ.
39ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍ

ແນະນ�ພວກທ່ານ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າອີກວ່າ,ພວກທ່ານຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່
ການອະທຖິານຢູ່ສະເໝີ,ເພື່ອພວກທາ່ນ
ຈະບໍ່ ຖືກຊັກນ�ໄປໂດຍການຫລອກ
ລວງຂອງມານ,ເພື່ອມັນຈະບໍ່ມີອ�ນາດ
ເໜືອພວກທ່ານ,ເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່
ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບມັນໃນວັນສຸດທ້າຍ;ເພາະ
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ແອວມາ34:40–35:8413

ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ໃຫ້ຂອງດີເປັນລາງວັນແກ່
ພວກທາ່ນເລີຍ.
40ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ພວກ
ທ່ານໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ຄວາມທຸກ
ທໍລະມານນາໆປະການ;ວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກ
ທ່ານໝິ່ນປະໝາດຜູ້ທີ່ຂັບໄລ່ພວກທ່ານ
ອອກໄປຈາກທີ່ນະມັດສະການເພາະ
ຄວາມຍາກຈົນຂອງພວກທາ່ນ,ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ພວກທ່ານຈະກັບເປັນຄົນບາບຄືກັນກັບ
ພວກເຂາົ;
41ແຕ່ຂໍໃຫ້ພວກທາ່ນມີຄວາມອົດທົນ,

ແລະທົນຕໍ່ຄວາມທຸກທໍລະມານເຫລົ່າ
ນີ້,ດ້ວຍຄວາມຫວັງອັນໝັ້ນຄົງວ່າມື້ໃດ
ມື້ໜຶ່ງພວກທ່ານຈະພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ທໍລະມານທງັໝດົນີ້ຂອງພວກທ່ານ.

ບົດທີ35

ການສິດສອນພຣະຄ�ໄດ້ທ�ລາຍເລ້
ຫລ່ຽມຂອງຊາວໂຊລ�—ພວກເຂົາ
ໄດ້ເນລະເທດຜູ້ທີ່ກັບໃຈ,ຜູ້ຊຶ່ງຈາກ
ນັ້ນໄດ້ມາລວມກັບຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ
ທີ່ເຈີຊອນ—ແອວມາເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງປະຊາຊົນ.
ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບດັນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກແອມມິວເລັກກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ຈົບ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ອອກໄປຈາກຝູງ
ຊນົແລະຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດິນເຈີຊອນ.
2ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ຫລັງຈາກລາວໄດ້

ສິດສອນພຣະຄ�ແກ່ຊາວໂຊລ�ແລ້ວ,

ພວກອ້າຍນອ້ງທີ່ໄປນ�ກັນກໍໄດ້ຂ້າມໄປ
ຫາແຜ່ນດິນເຈີຊອນຄືກັນ.
3ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກຊາວໂຊລ�ສ່ວນຫລາຍຜູ້ທີ່ດີ
ເດັ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບພຣະຄ�
ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນມາ,
ແລະພວກເຂົາກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຍ້ອນ
ວ່າພຣະຄ�ໄດ້ທ�ລາຍອາຊີບຂອງພວກ
ເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ
ພຣະຄ�ເລີຍ.
4ແລະພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຄົນໄປເຕົ້າ

ໂຮມຜູ້ຄົນທັງໝົດທົ່ວແຜ່ນດິນມາ,ແລະ
ໄດ້ປຶກສາກັບຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນກ່ຽວກັບ
ພຣະຄ�ທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ.້
5 ບັດນີ້ຜູ້ ປົກຄອງແລະພວກປະ

ໂລຫິດທັງຫລາຍແລະ ຜູ້ ສິດສອນ
ທັງຫລາຍບໍ່ຍອມໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງຕົນ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຮູ້ຈັກຄວາມລັບໃນຈິດໃຈຂອງ
ຜູ້ຄນົທັງໝດົ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ

ຈາກທີ່ພວກເຂົາຮູ້ຈັກຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນ
ທງັໝົດແລ້ວ,ຜູ້ທີ່ເຫັນດີກັບຄ�ເວົ້າຂອງ
ແອວມາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງເພິ່ນກໍຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນ;ແລະມັນມີຜູ້
ຄນົເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ຂ້າມ
ໄປຫາແຜນ່ດິນເຈີຊອນ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາແລະອ້າຍນ້ອງຂອງເພິ່ນໄດ້
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
8ບັດນີ້ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນຊາວໂຊລ�ໄດ້ມີ

ຄວາມຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ
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ຜູ້ຢູ່ໃນເຈີຊອນ,ແລະຜູ້ປົກຄອງທີ່ເປັນ
ຫົວໜ້າຂອງຊາວໂຊລ�,ຊຶ່ງເປັນຄົນ
ຊົ່ວຫລາຍທີ່ສຸດໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຫາຜູ້ຄົນ
ຂອງອ�ໂມນແລະແຈງ້ຄວາມປະສງົວາ່
ພວກເຂົາຕ້ອງຂັບໄລ່ຄົນທັງໝົດຊຶ່ງໜີ
ມາຈາກໂຊລ�ອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ.
9ແລະລາວໄດ້ຂູ່ເຂັນພວກເຂົາ.ແລະ

ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນບໍ່ໄດ້ຢ້ານກົວຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂົາເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມຂັບໄລ່ພວກທີ່ໜີມານັ້ນ
ໄປ,ແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບຊາວ
ໂຊລ�ຜູ້ ທີ່ ທຸກຍາກທັງໝົດທີ່ ຂ້າມມາ
ຫາພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ບ�ລຸງ
ລ້ຽງແລະມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ພວກ
ນັ້ນ,ແລະໄດ້ມອບທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ພວກນັ້ນ
ເພື່ອເປັນມູນມໍລະດົກ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຕາມຄວາມຂັດສົນຂອງ
ພວກນັ້ນ.
10ບັດນີ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຍຸຍົງຊາວໂຊ

ລ�ໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຊາວເລ
ມັນແລະຍຸຍົງພວກນັ້ນໃຫ້ຄຽດແຄນ້ນ�
ກັນ.
11ແລະດວ້ຍເຫດນີ້ຊາວໂຊລ�ແລະ

ຊາວເລມັນຈຶ່ງເລີ່ມກໍ່ສົງຄາມກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງອ�ໂມນແລະກັບຊາວນີໄຟນ�ອກີ.
12ແລະປີທີສິບເຈດັແຫ່ງການປົກຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງແບບນີ້.
13ແລະຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້ໜີຈາກ

ແຜ່ນດິນເຈີຊອນ,ແລະໄປຫາແຜ່ນດິນມີ
ເລັກແລະໄດ້ມອບທີ່ດິນໃນແຜ່ນດິນເຈີ
ຊອນໃຫ້ກອງທບັຂອງຊາວນີໄຟເພື່ອຈະ

ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບກອງທັບຂອງຊາວເລມນັແລະ
ກອງທັບຂອງຊາວໂຊລ�;ແລະສົງຄາມ
ລະຫວາ່ງຊາວເລມນັກັບຊາວນີໄຟກໍເລີ່ມ
ມີຂຶ້ນດັ່ງນີ້,ໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ;ແລະຕໍ່ໄປນີ້ຈະ
ເປັນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງ
ພວກເຂາົ.
14ແລະແອວມາ,ແລະອ�ໂມນ,

ແລະພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ,ແລະພ້ອມ
ດ້ວຍລູກຊາຍສອງຄົນຂອງແອວມາກໍ
ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,
ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນການນ�ພາຊາວໂຊ
ລ�ຫລາຍຄົນມາຫາການກັບໃຈ;ແລະ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຖືກນ�ມາຫາການ
ກັບໃຈກໍຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ຂອງຕົນ;ແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ມີທີ່ດິນ
ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງຕົນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນ,ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຈັບອາວຸດ
ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ,ແລະເມຍຂອງ
ຕົນ,ແລະລູກຂອງຕົນ,ແລະແຜ່ນດິນ
ຂອງຕນົ.
15ບັດນີ້ແອວມາ,ໂດຍມີຄວາມໂສກ

ເສົ້າເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພາະສົງຄາມແລະ
ການຂາ້ຟນັແລະການຂັດແຍງ້ກັນຊຶ່ງມີ
ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ປະກາດ
ພຣະຄ�,ຫລືສົ່ງປະກາດພຣະຄ�ໄປໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນໃນທຸກຫົວເມືອງ,ໂດຍເຫັນ
ວ່າໃຈຂອງຜູ້ຄົນເລີ່ມດື້ດ້ານຂຶ້ນ;ແລະ
ພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈຍ້ອນວ່າຄວາມເຄັ່ງຄັດ
ຂອງພຣະຄ�,ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃຈ
ຂອງເພິ່ນເສົ້າໂສກຢ່າງຍິ່ງ.

ແອວມາ35:9–15 414
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ແອວມາ35:16–36:6415

16ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງໃຫ້ພວກລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນມາຫາເພິ່ນ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້
ມອບໜາ້ທີ່ຂອງເພິ່ນໃຫ້ເຂົາທຸກຄນົເປັນ
ສ່ວນຕົວ,ຊຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຊອບທ�.
ແລະພວກເຮົາມີເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄ�
ສັ່ງຂອງແອວມາຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ແກ່ພວກລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນຕາມບັນທຶກຂອງເພິ່ນ
ເອງ.

ຄ�ສັ່ງຂອງແອວມາແກ່ຮີລາມັນລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ36ແລະ37.

ບົດທີ36

ແອວມາບອກຮີລາມັນໃຫ້ຮູ້ ວ່າເພິ່ນ
ໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຫລັງຈາກໄດ້
ເຫນັທູດ—ເພິ່ນໄດ້ທນົຕໍ່ຄວາມເຈບັປວດ
ຂອງຈິດວິນຍານທີ່ອັບປະໂຫຍດ;ເພິ່ນ
ໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ແລະໄດ້ເກີດໃໝ່ຈາກພຣະເຈົ້າ—ຈິດ
ວິນຍານຂອງເພິ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ສຸກອັນຫວານຊື່ນ—ເພິ່ນໄດ້ເຫັນເຫລົ່າ
ທູດສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ—ຜູ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ຊີມລົດ
ຊາດແລະໄດ້ເຫັນຄືກັນກັບເພິ່ນໄດ້ຊີມ
ແລະໄດ້ເຫນັ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ລູກຂອງພໍ່ ຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່ ;
ເພາະວ່າພໍ່ຈະສາບານກັບລູກວ່າ,ຕາບ
ໃດທີ່ລູກຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າລູກຈະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນ.

2ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເຮັດຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ໄດ້
ໃຫ້ເຮັດມາແລ້ວ,ໃນການລະນຶກເຖິງ
ການເປັນຊະເລີຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮົາ;ເພາະພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຢູ່
ໃນຄວາມເປັນຂ້າທາດ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາໄດ້ນອກຈາກ
ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,ແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະພຣະເຈົ້າຂອງ
ຢາໂຄບ,ແລະພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ.
3ແລະບັດນີ້,ໂອ້ຮີລາມັນລູກຂອງ

ພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຍັງໜຸ່ມແໜ້ນຢູ່,ແລະ
ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຈຶ່ງວິງວອນລູກໃຫ້ຟັງຄ�ເວົ້າ
ຂອງພໍ່ແລະຮຽນຮູ້ຈາກພໍ່;ເພາະພໍ່ຮູ້
ວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະ
ເຈົ້າ,ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮບັການອູມ້ຊູໃນເວລາ
ຂັດສົນຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມ
ທຸກທລໍະມານຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂາົຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃນວນັສຸດທາ້ຍ.
4ແລະພໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຄິດວ່າພໍ່ຮູ້ຈັກ

ຈາກຕົນເອງ—ບໍ່ແມ່ນຈາກທາງໂລກ
ແຕ່ຈາກທາງວນິຍານ,ບໍ່ແມ່ນຈາກຈິດໃຈ
ອັນເປັນກາມມະລົມແຕ່ຈາກພຣະເຈົ້າ.
5ບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,ຖ້າ

ຫາກພໍ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ
ພໍ່ຈະບໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເລີຍ;ແຕ່ວ່າ
ໂດຍປາກຂອງທູດຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະ
ອົງ,ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກແກ່ພໍ່ , ບໍ່ ແມ່ນວ່າຈາກ
ຄຸນງາມຄວາມດີອນັໃດຂອງພໍ່;
6  ເພາະວ່າພໍ່ ໄ ດ້ ທ່ອງ ທ່ຽວໄປມາ
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ກັບພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ,ພະ
ຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ສົ່ງທູດຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງລົງມາ
ຢັບຢັ້ງພວກພໍ່ໄວ້ຕາມທາງ.
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທູດໄດ້ເວົ້າກັບພວກພໍ່,

ຄືກັນກັບສຽງຟ້າຮ້ອງແລະທັງແຜ່ນດິນ
ໂລກໄດ້ສັ່ນສະເທືອນໃຕ້ຕີນຂອງພວກ
ພໍ່;ແລະພວກພໍ່ໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,
ເພາະວ່າຄວາມຢ້ານກົວທີ່ພວກພໍ່ມີຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຽງຂອງທູດໄດ້ເວົ້າກັບ

ພໍ່ວາ່:ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນເຖດີ.ແລະພໍ່ໄດ້ລກຸຂຶ້ນ
ແລະເຫນັທດູອົງນັ້ນ.
9ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບພໍ່ວ່າ:ຖ້າບໍ່

ຢາກໃຫ້ຕົວຂອງເຈົ້າຖືກທ�ລາຍ,ກໍຢ່າ
ພະຍາຍາມທ�ລາຍສາດສະໜາຈກັຂອງ
ພຣະເຈົ້າອີກເລີຍ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່

ໄດ້ລົ້ມລງົຢູ່ກບັພື້ນດິນ;ແລະເປນັເວລາ
ສາມມື້ກັບສາມຄືນທີ່ພໍ່ເປີດປາກບໍ່ໄດ້,
ທັງແຂນແລະຂາຂອງພໍ່ກໍເໜງັຕງີບໍ່ໄດ້.
11ແລະທູດໄດ້ເວົ້າກັບພໍ່ອີກຫລາຍ

ເລື່ອງຊຶ່ງອ້າຍນ້ອງຂອງພໍ່ໄດ້ຍິນແຕ່
ວ່າພໍ່ບໍ່ໄດ້ຍິນເລີຍ;ພໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນຄ�
ວ່າ—ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ຕົວຂອງເຈົ້າຖືກທ�
ລາຍ,ກໍຢ່າພະຍາຍາມທ�ລາຍສາດສະ
ໜາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າອີກເລີຍ—ພໍ່ກໍເກີດ
ມີຄວາມຢ້ານກົວແລະແປກປະຫລາດ
ໃຈທີ່ສຸດຢ້ານວາ່ຕວົເອງຈະຖືກທ�ລາຍ,
ພໍ່ກໍລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແລະພໍ່ກໍບໍ່ໄດ້
ຍິນຫຍັງອກີເລຍີ.
12ແຕ່ວ່າພໍ່ຖືກທໍລະມານດ້ວຍຄວາມ

ທໍລະມານນິລັນດອນ,ເພາະວ່າຈິດວິນ
ຍານຂອງພໍ່ເຈັບປວດຈົນສຸດຂີດແລະ
ຖືກທໍລະມານດ້ວຍບາບທັງໝດົຂອງພໍ່.
13ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ໄດ້ລະນຶກເຖິງບາບ

ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດຂອງພໍ່,
ຊຶ່ງພໍ່ຖກືທໍລະມານດ້ວຍຄວາມເຈບັປວດ
ແຫ່ງນະລົກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ເຫັນວ່າພໍ່
ໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພໍ່,ແລະ
ວ່າພໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະອງົ.
14ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ໄດ້ຂ້າລູກຫລານ

ຂອງພຣະອົງມາຢ່າງຫລວງຫລາຍແລ້ວ,
ຫລືຊັກນ�ພວກເຂົາໄປຫາຄວາມທຸກ
ທໍລະມານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໂດຍສະ
ຫລຸບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພໍ່ໃຫຍ່ຫລວງ
ທີ່ສຸດ,ພຽງແຕ່ຄິດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນທີ່ປະ
ທັບຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພໍ່,ມັນກໍໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງພໍ່ຕ້ອງທໍລະມານ
ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງບໍ່ອາດສາມາດ
ຈະວດັແທກໄດ.້
15ໂອ້,ພໍ່ຄດິ,ວາ່ພໍ່ຢາກໃຫ້ຖືກກ�ຈັດ

ອອກໄປທັງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ
ໃຫ້ສູນຫາຍໄປ,ເພື່ອພໍ່ຈະບໍ່ຖືກນ�ມາ
ຢືນຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າຂອງ
ພໍ່,ເພື່ອຮັບການພິພາກສາກ່ຽວກັບການ
ປະພດຶຂອງພໍ່.
16ແລະບັດນີ້,ພໍ່ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະ

ມານຢູ່ເປັນເວລາສາມມື້ສາມຄືນ,ດ້ວຍ
ຄວາມເຈັບປວດຂອງຈິດວິນຍານທີ່ອັບ
ປະໂຫຍດ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາທີ່ພໍ່ຕ້ອງທົນກັບການທໍລະມານຢູ່
ນັ້ນ,ຂະນະທີ່ພໍ່ເຈັບປວດຢູ່ດ້ວຍຄວາມ
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ແອວມາ36:18–27417

ຊົງຈ�ເຖິງບາບອັນຫລວງຫລາຍຂອງ
ພໍ່ຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ລະນຶກເຖິງຄ�
ທ�ນາຍຂອງພໍ່ທີ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຕໍ່ຜູ້ຄນົກ່ຽວ
ກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າອົງໜຶ່ງ,ເພື່ອຊົດ
ໃຊ້ແທນບາບຂອງໂລກ.
18ບັດນີ້,ເວລາພໍ່ກ�ລັງລະນຶກເຖິງ

ຄວາມຄິດເຫລົ່ານີ້,ພໍ່ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ໃນ
ໃຈວ່າ:ໂອ້ພຣະເຢຊູເຈົ້າເອີຍ,ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຂໍຊົງມີເມດຕາປານີຕໍ່
ຂ້ານ້ອຍຜູ້ຢູ່ໃນນ�ບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂື່ນ,
ແລະຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍສາຍໂສ້ແຫ່ງ
ຄວາມຕາຍອນັເປັນນິດດວ້ຍເຖດີ.
19ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເວລາທີ່ພໍ່ຄິດ

ແບບນີ້,ພໍ່ບໍ່ຈື່ຈ�ຄວາມເຈັບປວດຂອງພໍ່
ອີກເລີຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ບໍ່ໄດ້ທໍລະມານ
ດ້ວຍຄວາມລະນຶກເຖິງບາບຂອງພໍ່ອີກ
ຕໍ່ໄປ.
20ແລະໂອ້,ພໍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຄວາມສຸກ

ແລະຄວາມສະຫວ່າງອັນໃດທີ່ ໜ້າ
ອັດສະຈັນເຊັ່ນນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈິດວິນ
ຍານຂອງພໍ່ເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມສຸກທີ່ສຸດ
ເທົ່າກັບຄວາມເຈັບປວດຂອງພໍ່!
21ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ເວົ້າກັບເຈົ້າຜູ້ເປັນ

ລູກຂອງພໍ່ວ່າ,ບໍ່ມີອັນໃດຈະໃຫຍ່ຫລວງ
ແລະຂົມຂື່ນໄດ້ເທົ່າກັບຄວາມເຈັບ
ປວດຂອງພໍ່.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພໍ່ກ່າວ
ກັບເຈົ້າລູກຂອງພໍ່ອີກວ່າ,ບໍ່ມີອັນໃດ
ເລີຍທີ່ງົດງາມແລະຫວານຊື່ນເທົ່າກັບ
ຄວາມສຸກຂອງພໍ່.
22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ຄິດວ່າພໍ່ໄດ້ເຫັນຄື

ກັນກັບລີໄຮບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,
ຊຶ່ງໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າປະທັບຢູ່ເທິງພຣະ

ທີ່ນັ່ງຂອງພຣະອົງ,ຫຸ້ມລ້ອມໄປດ້ວຍ
ເຫລົ່າທູດທງັຫລາຍຈນົນັບບໍ່ຖ້ວນ,ຢູ່ໃນ
ທາ່ທາງຮອ້ງເພງແລະສັນລະເສີນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ຈດິວນິຍານຂອງພໍ່ຢາກຈະຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.
23ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ແຂນຂາຂອງພໍ່ໄດ້ຮັບ

ກ�ລັງຂອງມັນຄືນມາອີກ,ແລະພໍ່ໄດ້
ຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຕີນຂອງພໍ່ເອງ,ແລະໄດ້
ສະແດງແກ່ຜູ້ຄົນວ່າພໍ່ໄດ້ເກີດໃໝ່ແລ້ວ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.
24ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນັບແຕ່ເວລານັ້ນ

ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງເວລານີ້,ພໍ່ໄດ້ເຮັດ
ວຽກຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ,ເພື່ອພໍ່ຈະໄດ້ຊັກນ�
ເອົາຈິດວິນຍານຫລາຍດວງມາຫາການ
ກັບໃຈ;ເພື່ອພໍ່ຈະໄດ້ນ�ເອົາພວກເຂົາ
ມາຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມສຸກຊຶ່ງບິດາ
ໄດ້ຊມີມັນມາແລ້ວ;ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ເກີດຈາກພຣະເຈົ້າອີກ,ແລະເຕັມປ່ຽມ
ໄປດ້ວຍພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ.
25ແທ້ຈງິແລວ້,ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້

ລູກຂອງພໍ່,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ພໍ່ໃນຜົນງານ
ຂອງພໍ່;
26ເພາະຍ້ອນວ່າພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງ

ໃຫ້ແກ່ພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຈຶ່ງເກີດຈາກພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຊີມລົດ
ຊາດຄືກັນກັບພໍ່ໄດ້ຊີມມາ,ແລະເຫັນຄື
ກັນກບັທີ່ພໍ່ໄດ້ເຫນັມາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງຮູ້ຈັກເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ຊຶ່ງພໍ່ໄດ້ເວົ້າ
ໄວ້ຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ;ແລະຄວາມຮູ້
ທີ່ພໍ່ມີນັ້ນເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ.
27ແລະພໍ່ໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູເວລາມີ

ຄວາມເດືອດຮ້ອນແລະເວລາມີຄວາມ
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ຫຍຸ້ງຍາກທຸກຢ່າງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານທຸກຢ່າງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ປດົປອ່ຍພໍ່ອອກຈາກ
ຄຸກແລະອອກຈາກການຜູກມັດ,ແລະ
ອອກຈາກຄວາມຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ,ແລະພຣະອົງໄດ້
ປົດປ່ອຍພໍ່ອອກໄປ.
28ແລະພໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະຍົກພໍ່ຂຶ້ນ

ໃນວນັສດຸທາ້ຍ,ເພື່ອພໍ່ຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະ
ອົງໃນລດັສະໝີພາບ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພໍ່ຈະ
ສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫລອດໄປ,ເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ນ�ພາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາອອກຈາກເອຢິບແລະພຣະອົງໄດ້
ກືນຊາວເອຢິບເຂົ້າໃນທະເລແດງ;ແລະ
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງໄດ້
ນ�ເອາົຄນົເຫລົ່ານັ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂາົໃຫ້ອອກຈາກການ
ເປັນຂ້າທາດແລະການເປັນຊະເລຍີອນັ
ບໍ່ເລກີບໍ່ແລ້ວນັ້ນ.
29ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພຣະອົງໄດ້

ນ�ພາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມມາ;ແລະ
ໂດຍອ�ນາດອັນເປັນນິດຂອງພຣະອົງ,
ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມ
ເປັນຂ້າທາດແລະຄວາມເປັນຊະເລີຍ
ທີ່ບໍ່ເລີກບໍ່ແລ້ວ,ຈົນລົງມາເຖິງປະຈຸບັນ
ນີ້;ແລະພໍ່ໄດ້ເກັບກ�ເລື່ອງຄວາມເປັນ
ຊະເລີຍຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃນຄວາມຊົງ
ຈ�ສະເໝ;ີແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະລູກກໍຄວນ
ເກັບກ�ຄວາມເປັນຊະເລີຍຂອງພວກ
ເຂົາໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈ�ເໝືອນດັ່ງພໍ່ໄດ້
ເຮດັມາ.

30ແຕຈ່ົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ນີ້ຍັງບໍ່ໝດົ;
ເພາະວ່າລູກຄວນຮູ້ຈັກເໝືອນດັ່ງພໍ່ໄດ້ຮູ້
ວາ່,ຕາບໃດທີ່ລູກຍັງຮກັສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າລູກຈະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ໃນແຜ່ນດິນ;ແລະລູກຄວນຈະຮູ້ຈັກອີກ
ວ່າຕາບໃດທີ່ລູກບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າລູກຈະຖືກຕັດອອກຈາກ
ທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງ.ບັດນີ້,ນີ້ເປັນໄປ
ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອງົ.

ບົດທີ37

ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງແລະພຣະຄ�
ພີອື່ນໆໄດ້ຖືກປົກປັກຮັກສາໄວ້ເພື່ອນ�
ເອົາຈິດວິນຍານທັງຫລາຍມາຫາຄວາມ
ລອດ—ຊາວຢາເຣັດຖືກທ�ລາຍຍ້ອນ
ວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ—ຄ�
ສາບານລັບແລະຄ�ສັນຍາຂອງພວກ
ເຂົາຈະຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ບໍ່ໃຫ້ໃຜຮູ້—
ຈົ່ງປຶກສາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານເຮັດ—ດັ່ງທີ່ເລຍໂຮນາ
ໄດ້ນ�ພາຊາວນີໄຟໄປແນວໃດ,ພຣະຄ�
ຂອງພຣະຄຣິດກໍຈະນ�ພາຜູ້ຄົນໄປຫາ
ຊວີດິນິລັນດອນແນວນັ້ນ.ປະມານ74ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ຮີລາມັນລູກຂອງພໍ່,ພໍ່
ສັ່ງລູກອີກວ່າລູກຈົ່ງຮັບເອົາບັນທຶກຊຶ່ງ
ໄດ້ຖືກມອບໃຫພ້ໍ່;
2ແລະພໍ່ສັ່ງລູກອີກວ່າໃຫ້ລູກບັນ

ທຶກກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄວ້ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກຂອງນີໄຟຄືກັນກັບພໍ່ໄດ້ກະທ�
ມາ,ແລະຮັກສາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ທັງໝົດທີ່ພໍ່
ໄດ້ຮັກສາມາໃຫ້ສັກສິດຄືກັນກັບທີ່ພໍ່ໄດ້
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ແອວມາ37:3–10419

ຮັກສາມັນໄວ້;ເພາະວ່າມັນເປັນໄປເພື່ອ
ຈຸດປະສົງອັນສະຫລາດທີ່ຕ້ອງຮັກສາ
ມັນໄວ້.
3ແລະແຜ່ນຈາລກຶທອງເຫລອືງເຫລົ່າ

ນີ້ຊຶ່ງມີຕົວອັກສອນສະຫລັກໄວ້ໃນນັ້ນ,
ຊຶ່ງມີບັນທຶກແລະພຣະຄ�ພີອັນສັກສິດ
ຢູ່ໃນນັ້ນ,ຊຶ່ງມີລ�ດັບການສືບເຊື້ອສາຍ
ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່
ເລີ່ມຕົ້ນມາ—
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ

ໄດ້ທ�ນາຍໄວ້,ວ່າມັນຄວນຖືກຮັກສາ
ໄວ້ແລະມອບຕໍ່ໆກັນໄປຈາກຄົນລຸ້ນ
ໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ,ແລະຖືກເກັບ
ກ�ແລະປກົປັກຮກັສາໄວ້ໂດຍພຣະຫດັ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈນົກວາ່ມນັຈະເຖງິ
ວັນເວລາທີ່ມັນຈະອອກໄປຫາທຸກປະຊາ
ຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,ແລະທຸກ
ຜູ້ຄົນທັງປວງ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູຈ້ກັ
ເຖງິຄວາມລຶກລບັທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.
5ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພຣະອົງ

ໄດ້ຮັກສາມັນໄວ້ມັນຈະສົດໃສຢູ່ຄືເກົ່າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະຍັງສົດໃສຢູ່ຄືເກົ່າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແຜ່ນຈາລຶກທັງໝົດ
ຊຶ່ງມີຂໍ້ຄວາມອັນເປັນພຣະຄ�ພີສັກສິດ
ຈະຍງັສດົໃສຢູ່ຄືກັນ.
6ບັດນີ້ລູກອາດຈະຄິດວ່າມັນເປັນ

ຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງພໍ່;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງພໍ່ເວົ້າ
ກັບລູກວ່າເລື່ອງເລັກນ້ອຍແລະງ່າຍໆ
ຈະນ�ເລື່ອງໃຫຍ່ມາ;ແລະໃນຫລາຍ
ຢ່າງວິທີເລັກໆນ້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຄົນສະ
ຫລາດຍອມຈ�ນົນ.
7ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮດັວຽກ

ງານໂດຍວິທີທີ່ຈະນ�ຈຸດມຸ້ງໝາຍອັນ

ເປັນນິລັນດອນຂອງພຣະອົງມາ;ແລະ
ໂດຍວິທີເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ສຸດພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເຮດັໃຫ້ຄົນສະຫລາດຕອ້ງຈ�ນນົ
ແລະເຮດັໃຫ້ຄວາມລອດເກີດກັບຈດິວນິ
ຍານເປນັຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
8ແລະບັດນີ້,ຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້,ນີ້ຄື

ຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການ
ປົກປັກຮັກສາໄວ້;ເພາະວ່າຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນ
ຈະໃຫ້ຄວາມຊົງຈ�ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ດີ
ຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຫລາຍ
ຄົນສ�ນຶກເຖິງຄວາມຜິດຂອງຕົນ,ແລະ
ນ�ພວກເຂົາມາຫາຄວາມຮູ້ ເຖິງພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ໄປຫາຄວາມລອດຂອງຈດິວນິຍານຂອງ
ພວກເຂົາ.
9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,ຖ້າ

ຫາກບໍ່ ແມ່ນຍ້ອນສິ່ງ ດັ່ງກ່າວນີ້ ທີ່ ມີ
ບັນທຶກໄວ້ ຢູ່ ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ອ�ໂມນກັບອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ
ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນຫລາຍພັນຄົນ
ແນ່ໃຈບໍ່ໄດ້ໃນຮີດຄອງປະເພນີອັນບໍ່
ຖືກຕ້ອງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາ; ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ,  ບັນທຶກເຫລົ່າ ນີ້
ແລະຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນໄດ້ຊັກນ�
ພວກເຂົາມາສູ່ການກັບໃຈ;ແລະສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຊັກນ�ພວກເຂົາມາສູ່ຄວາມ
ຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອຈະໄດ້ປິຕິ
ຍິນດີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຂົາ.
10ແລະຜູ້ໃດຈະຮູ້ ໄດ້ວ່າບັນທຶກ

ເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນເສັ້ນທາງນ�ພາພວກ
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ເຂົາຫລາຍພັນຄົນມາໃຫ້ຮູ້ຈັກ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະຊາວນີໄຟພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮົາຫລາຍພັນຄົນທີ່ແຂງຄໍ,ຜູ້ຊຶ່ງຕອນ
ນີ້ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ໃນບາບແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ເພື່ອມາຫາຄວາມຮູ້
ເລື່ອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ?
11ບັດນີ້ຄວາມລຶກລັບຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່

ຮູ້ໂດຍສົມບູນແກ່ພໍ່;ດັ່ງນັ້ນພໍ່ຈຶ່ງຢຸດໄວ້
ກ່ອນ.
12ແລະເປັນການພຽງພໍຖ້າຫາກພໍ່

ພຽງແຕ່ກ່າວວ່າບັນທຶກເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບ
ການປົກປັກຮັກສາໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງ
ອັນສະຫລາດ,ຊຶ່ງຈຸດປະສົງນີ້ພຣະ
ເຈົ້າຮູ້ຈັກ;ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ແນະນ�
ດ້ວຍຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດໃນວຽກ
ງານທັງໝົດຂອງພຣະອົງ,ແລະທາງ
ຂອງພຣະອົງຊື່ຕົງ,ແລະເສັ້ນທາງເດີນ
ຂອງພຣະອົງເປນັຮອບທີ່ເປນັນລັິນດອນ
ໜຶ່ງ.
13ໂອ້ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້,ຈື່ຈ�ໄວ້,ຮີລາມັນ

ລູກຂອງພໍ່ , ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້ານັ້ນເຄັ່ງຄັດພຽງໃດ.ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະຮັກສາ
ບັນຍັດຂອງເຮົາ,ເຈົ້າຈະຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ—ແຕ່ຖ້າຫາກລູກ
ບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງແລ້ວ
ລູກຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະອົງ.
14ແລະບັດນີ້ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້,ລູກຂອງ

ພໍ່,ວ່າພຣະເຈົ້າມອບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ກັບ
ລູກຊຶ່ງເປັນສິ່ງສັກສິດ,ຊຶ່ງພຣະອົງຈະ
ເກັບກ�ໄວ້ໃຫ້ສັກສິດ,ແລະຊຶ່ງພຣະອົງ
ຈະເກັບກ�ແລະປົກປັກຮັກສາໄວ້ເພື່ອ

ຈຸດປະສົງອັນສະຫລາດຂອງພຣະອົງ,
ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງອອກມາໃຫ້ຄນົລຸ້ນຫລງັເຫັນ.
15ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ບອກລູກໂດຍ

ວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍວ່າ,ຖ້າຫາກ
ລູກລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຈະເອົາ
ບັນທກຶເຫລົ່ານີ້ໄປຈາກລກູ,ແລະລູກຈະ
ຖືກສົ່ງໄປຫາຊາຕານ,ເພື່ອມັນຈະໄດ້ຝັດ
ລູກຄືກັນກັບຂີ້ແກບຢູ່ຕໍ່ໜາ້ລົມ.
16ແຕ່ຖ້າຫາກລູກຈະຮັກສາພຣະ

ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຈະປະຕບິດັ
ຕໍ່ສິ່ງສັກສິດເຫລົ່ານີ້ຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ບັນຊາລູກ,(ລູກຈະຕ້ອງວິງວອນ
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ລັບທຸກສິ່ງທຸກຢາ່ງ
ບໍ່ວາ່ແນວໃດກໍຕາມເພື່ອລູກຈະປະຕິບັດ
ຕໍ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້)ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີອ�ນາດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກຫລືນະລົກຈະສາມາດ
ເອົາມນັໄປຈາກລູກໄດ້,ເພາະພຣະເຈົ້າມີ
ອ�ນາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ອົງສ�ເລັດທງັໝົດ.
17ເພາະວ່າພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຄ�

ສັນຍາຂອງພຣະອົງຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ກັບລູກສ�ເລັດທັງໝົດ,ເພາະພຣະ
ອົງໄດ້ເຮດັໃຫ້ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະອງົຊຶ່ງ
ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ສ�ເລດັແລ້ວ.
18ເພາະພຣະອົງໄດ້ສັນຍາກັບຄົນ

ເຫລົ່ານັ້ນວ່າພຣະອົງຈະປົກປັກຮັກສາ
ບັນທກຶນີ້ໄວ້ເພື່ອຈດຸປະສົງອັນສະຫລາດ
ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ສະ
ແດງອ�ນາດຂອງພຣະອົງອອກມາໃຫ້
ຄົນລຸ້ນຫລັງເຫນັ.
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ແອວມາ37:19–26421

19ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຢ່າງໜຶ່ງຂອງພຣະອົງ
ສ�ເລັດແລ້ວ,ຈົນວ່າເຮັດໃຫ້ຊາວເລ
ມັນຫລາຍພັນຄົນກັບຄືນມາຫາຄວາມ
ຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ;ແລະພຣະອົງໄດ້ສະ
ແດງອ�ນາດຂອງພຣະອົງອອກມາຈາກ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະພຣະອົງຈະສະແດງ
ອ�ນາດຂອງພຣະອົງອອກມາຈາກສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ;ດັ່ງນັ້ນ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກ
ຮກັສາໄວ້.
20ດັ່ງນັ້ນພໍ່ຈຶ່ງສັ່ງເຈົ້າ,ຮີລາມັນລູກ

ຂອງພໍ່,ໃຫ້ລູກພາກພຽນພະຍາຍາມໃນ
ການເຮັດໃຫ້ຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່ສ�ເລັດທັງ
ໝົດ,ແລະໃຫ້ລູກພາກພຽນພະຍາຍາມ
ໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຄືກັນກັບທີ່ມີຂຽນໄວ.້
21ແລະບັດນີ້,ພໍ່ຈະເວົ້າກັບລູກກ່ຽວ

ກັບແຜ່ນຈາລຶກຊາວສີ່ແຜ່ນນີ້,ໃຫ້ລູກ
ເກັບກ�ມັນໄວ້,ເພື່ອວ່າຄວາມລຶກລັບ
ແລະວຽກງານແຫ່ງຄວາມມືດ,ແລະ
ວຽກງານລັບທັງໝົດ,ຫລືວຽກງານລັບ
ຂອງຜູ້ຄົນຜູ້ຖືກທ�ລາຍໄປແລ້ວ,ຈະ
ເປັນທີ່ປະຈັກແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແທ້ຈິງ
ແລວ້,ການຄາດຕະກ�ທງັໝດົຂອງພວກ
ເຂາົ,ແລະການຂີ້ລັກມັກສກົ,ແລະການ
ປຸ້ນຈີ້,ແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ,ແລະຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ຈະ
ເປັນທີ່ປະຈັກແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະວ່າໃຫ້ລູກປົກປັກຮັກສາ
ເຄື່ອງແປເຫລົ່ານີ້ໄວ.້
22ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນ

ວ່າຜູ້ ຄົນຂອງພຣະອົງເລີ່ມເຮັດວຽກ

ງານໃນຄວາມມືດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຮັດ
ການຄາດຕະກ�ແລະສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດ
ຊັງທີ່ເປັນຄວາມລັບ;ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ກັບໃຈ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະ
ຖືກທ�ລາຍອອກຈາກຜືນແຜ່ນດນິໂລກ.
23ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ກາ່ວວາ່:ເຮາົຈະ

ຕຽມຫີນກ້ອນໜຶ່ງໄວ້ໃຫ້ກາເຊເຣັມຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງມັນຈະສ່ອງ
ແສງສະຫວາ່ງອອກມາສູ່ຄວາມມືດ,ເພື່ອ
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຊຶ່ງຮັບໃຊ້ເຮົາຮູ້ຈັກ
ເພື່ອເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກວຽກ
ງານຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ວຽກງານລັບແລະວຽກງານແຫ່ງ
ຄວາມມືດ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາ.
24ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ເຄື່ອງແປ

ເຫລົ່ານີ້ມີຕຽມໄວ້ເພື່ອພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະໄດ້ສ�ເລັດ,ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວ,
ມີຄວາມວາ່:
25ເຮົາຈະນ�ເອົາວຽກງານລັບຂອງ

ພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມມືດມາຫາ
ຄວາມແຈ້ງ;ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈເຮົາຈະທ�ລາຍພວກເຂົາອອກ
ຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະເຮົາຈະ
ນ�ເອົາຄວາມລັບແລະຄວາມໜ້າກຽດ
ຊັງທັງໝົດຂອງພວກເຂົາໄປຫາຄວາມ
ສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ທຸກປະຊາຊາດທີ່ຈະມາ
ເປນັເຈົ້າຂອງແຜນ່ດິນຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ.
26ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພວກເຮົາ

ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກັບໃຈ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກທ�ລາຍແລະພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເວົ້າໄວ້ຈຶ່ງສ�ເລັດດັ່ງ
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ນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນ
ລັບໆຂອງພວກເຂົາຖືກນ�ອອກມາຈາກ
ຄວາມມືດແລະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່
ພວກເຮາົ.
27ແລະບັດນີ້,ລກູຂອງພໍ່,ພໍ່ສັ່ງໃຫ້ລກູ

ຮັກສາຄ�ສາບານຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຄ�ໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂໍ້
ຕົກລງົໃນຄວາມໜາ້ກຽດຊງັອັນລບັໆຂອງ
ພວກເຂົາໄວ້ໃຫ້ໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ລູກຈະເກບັກ�ເຄື່ອງໝາຍແລະສິ່ງແປກ
ປະຫລາດທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຈາກ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ຈັກ
ມນັ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາອາດຈະຕົກໄປ
ໃນຄວາມມືດແລະຖືກທ�ລາຍໄປ.
28ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມີການສາບແຊ່ງຢູ່

ທົ່ວແຜ່ນດິນ,ຄືຄວາມຈິບຫາຍຈະເກີດ
ກັບຄນົທັງໝດົທີ່ເປນັຄົນງານແຫງ່ຄວາມ
ມືດຕາມອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເມື່ອ
ພວກເຂົາສຸກເຕັມທີ່;ດັ່ງນັ້ນພໍ່ຈຶ່ງບໍ່ຢາກ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຖກືທ�ລາຍ.
29ດັ່ງນັ້ນລູກຈົ່ງເກັບກ�ແຜນການລບັ

ເຫລົ່ານີ້ໄວ້ຊຶ່ງເປັນຄ�ສາບານຂອງພວກ
ເຂົາໃຫ້ລອດຈາກຜູຄົ້ນພວກນີ້,ແລະລູກ
ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ພຽງແຕ່ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ
ເທົ່ານັ້ນ;ແລະລກູຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາ
ໃຫ້ກຽດຊັງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງແລະການຄາດຕະກ�ທັງ
ໝດົ;ແລະລູກຈົ່ງສດິສອນພວກເຂົາອີກ
ວ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນຖືກທ�ລາຍໄປເນື່ອງ
ຈາກວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊງັແລະການຄາດຕະກ�ຂອງພວກ
ເຂາົເອງ.

30ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າ
ສາດສະດາທັງໝົດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຜູ້ ມາຫາພວກເຂົາເພື່ອປະກາດ
ແກ່ພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະເລືອດຂອງພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເພື່ອ
ການແກ້ແຄ້ນຜູ້ທີ່ຂ້າພວກເຂົາ;ແລະ
ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນດັ່ງນີ້ກບັຄົນງານແຫງ່ຄວາມມືດແລະ
ກັບຜູ້ທີ່ເຮດັການມົ້ວສມຸລບັເຫລົ່ານັ້ນ.
31ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແຜ່ນດິນຖືກ

ສາບແຊງ່ຕະຫລອດໄປແລະຕະຫລອດ
ການສ�ລບັຄນົງານແຫງ່ຄວາມມດືແລະ
ກັບຜູ້ທີ່ເຮັດການມົ້ວສຸມລັບເຫລົ່ານັ້ນ,
ຈນົເຖິງຄວາມພນິາດ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາ
ບໍ່ກບັໃຈກອ່ນພວກເຂົາຈະສຸກເຕມັທີ່.
32ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງຈື່ຈ�

ຄ�ເວົ້າທີ່ພໍ່ໄດ້ເວົ້າກັບລູກ;ຢ່າໄດ້ມອບ
ແຜນການລັບເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,
ແຕ່ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາໃຫ້ກຽດຊງັບາບ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຕະຫລອດການ.
33ຈົ່ງສິດສອນເຖິງການກັບໃຈແລະ

ສັດທາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າແກ່ພວກ
ເຂົາ;ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາໃຫ້ຖ່ອມ
ຕົນແລະອ່ອນໂຍນແລະຕ�ຕ້ອຍໃນ
ໃຈ;ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາໃຫ້ຕ້ານທານ
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງມານ,ດ້ວຍສັດທາ
ຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງມີໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ເຈົ້າ.
34ຈົ່ງສິດສອນພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ເບື່ອ

ໜ່າຍວຽກງານດີ, ແຕ່ໃຫ້ ອ່ອນໂຍນ
ແລະຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈ;ເພາະວ່າຄົນເຊັ່ນ
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ແອວມາ37:35–42423

ນັ້ນຈະພົບທີ່ພັກຜ່ອນໃຫ້ແກ່ຈິດວິນ
ຍານຂອງຕົນ.
35ໂອ້,ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້,ລູກຂອງພໍ່,ແລະ

ຈົ່ງຮຽນຮູ້ປັນຍາໃນໄວໜຸ່ມຂອງລູກ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງຮຽນຮູ້ໃນໄວໜຸ່ມຂອງລູກ
ເພື່ອຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
36ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະ

ເຈົ້າເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລືອທັງໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ການ
ກະທ�ທັງ ໝົດຂອງລູກຢູ່ ກັບພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະບໍ່ວ່າລູກຈະໄປບ່ອນ
ໃດກໍຕາມກໍໃຫ້ວຽກງານຂອງລູກນັ້ນຢູ່
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້
ຄວາມຄິດຂອງລູກລະນຶກຫາພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກ
ໃນໃຈຂອງລູກວາງໄວ້ຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.
37ຈົ່ງປຶກສານ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນ

ການກະທ�ທັງໝົດຂອງລູກ,ແລະພຣະ
ອົງຈະຊີ້ທາງໃຫ້ລກູເພື່ອຄວາມດີ;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ເວລາລູກນອນລົງຕອນກາງຄືນກໍ
ຈົ່ງນອນຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄດ້ດູແລລູກເວລາລູກນອນ;ແລະ
ເວລາລູກຕື່ນຂຶ້ນຕອນເຊົ້າກໍຂໍໃຫ້ໃຈ
ຂອງລູກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂອບພຣະ
ໄທພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະຖ້າຫາກລູກ
ເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ລູກຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃນ
ວັນສດຸທ້າຍ.
38ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ມີແນວ

ໜຶ່ງທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າລູກກົມຫລືເຂັມ
ຊີ້ທິດ—ຫລືບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ເອີ້ນວ່າເລຍໂຮນາ,ຊຶ່ງແປວ່າເຂັມຊີ້

ທິດ;ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕຽມມັນໄວ້
ໃຫ.້
39ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ຈະ

ເຮັດວຽກແບບນີ້ໄດ້ດ້ວຍຝີມືອັນແປກ
ປະຫລາດແບບນີ້.ແລະເບິ່ງແມມັນຖືກ
ຕຽມໄວ້ໃຫ້ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ເພື່ອຊີ້ທາງທີ່ພວກເຂົາຄວນເດີນໄປໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານ.
40ແລະມັນໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ພວກເຂົາ

ຕາມສັດທາຂອງພວກເຂົາທີ່ມີໃນພຣະ
ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາມີສັດທາ
ແລະມີຄວາມເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້
ເຂັມຂອງມັນຊີ້ໄປຕາມທາງທີ່ຄວນໄປ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນກໍເປັນໄປເຊັ່ນນັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງມີສິ່ງມະຫັດສະຈັນນີ້ແລະ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ
ຊຶ່ງເກີດຈາກອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ,ມື້
ແລ້ວມື້ເລົ່າ.
41ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສິ່ງອັດສະຈັນ

ເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍວິທີ ເລັກໆ
ນ້ອຍໆ.ມັນໄດ້ສະແດງຜົນງານທີ່ໜ້າ
ອັດສະຈັນແກ່ພວກເຂົາ . ພວກເຂົາ
ກຽດຄ້ານ,ແລະລືມໃຊ້ສັດທາແລະ
ຄວາມພາກພຽນຂອງຕນົ,ແລ້ວວຽກງານ
ທີ່ໜ້າອັດສະຈັນເຫລົ່ານັ້ນກໍຢຸດສະງັກ
ໄປ,ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ກ້າວໜ້າໃນ
ການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາ.
42ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງວົນວຽນຢູ່

ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ຫລືບໍ່ໄດ້
ເດີນທາງຊື່ໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງ,
ແລະທຸກຍາກລ�ບາກດ້ວຍຄວາມຫິວ
ເຂົ້າຫວິນ�,ຍ້ອນການລ່ວງລະເມດີຂອງ
ພວກເຂົາ.
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43ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້
ລູກເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປາດສະ
ຈາກເງົາຂອງມັນ;ເພາະວ່າເວລາບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາກຽດຄ້ານທີ່ຈະ
ເອົາໃຈໃສ່ເຂັມຊີ້ທິດນີ້(ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນ
ເລື່ອງຂອງທາງໂລກ)ພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງກັບສິ່ງເປັນທາງວິນ
ຍານ.
44ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນງ່າຍທີ່ຈະເອົາໃຈ

ໃສ່ຕໍ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງຈະຊີ້
ທາງຊື່ໃຫ້ລກູໄປຫາຄວາມສຸກ,ດັ່ງທີ່ເປນັ
ມາກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ກັບເຂັມຊີ້ທິດນີ້,ຊຶ່ງຈະຊີ້ທາງ
ຊື່ໄປຫາແຜ່ນດິນແຫງ່ຄ�ສນັຍາ.
45ແລະບັດນີ້ພໍ່ຂໍຖາມວ່າ,ບໍ່ມີແບບ

ຢ່າງໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ?ເພາະໂດຍແນ່
ນອນທີ່ເຂັມຊີ້ທິດນີ້ໄດ້ນ�ພາບັນພະບຸລດຸ
ຂອງພວກເຮົາໂດຍເດີນຕາມການຊີ້
ທາງຂອງມັນມາສູ່ແຜ່ນດິນທີ່ສັນຍາໄວ້,
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣດິກໍເໝອືນກັນ,ຖ້າ
ຫາກພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມນັ້ນມັນກໍ
ຈະນ�ພາພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນຫຸບເຂົາແຫ່ງ
ຄວາມເສົ້າສະຫລດົໃຈແລ້ວໄປຫາໂລກ
ທີ່ສັນຍາໄວ້ທີ່ດີກວາ່.
46ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ຂໍຢາ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີ

ຄວາມກຽດຄ້ານຍ້ອນວ່າຄວາມງ່າຍ
ຂອງເສັ້ນທາງນັ້ນ;ເພາະວ່າມັນໄດ້ເປັນ
ມາແລ້ວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ;
ເພາະວ່າມັນໄດ້ຕຽມໄວ້ແບບນັ້ນສ�ລັບ
ພວກເຂົາ,ວ່າຖ້າຫາກພວກເຂົາຫລຽວ
ເຫັນ,ພວກເຂົາກໍຈະມີຊີວິດ;ມັນກໍຈະ
ເປັນເຊັ່ນນັ້ນກັບພວກເຮົາ.ທາງໄດ້ຖືກ
ຕຽມໄວ້ແລ້ວ,ແລະຖ້າຫາກເຮົາຈະ

ຫລຽວເບິ່ງເຮົາຈະມີຊີວິດຕະຫລອດ
ການ.
47ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງ

ວ່າລູກຮັກສາສິ່ງສັກສິດເຫລົ່ານີ້ໄວ້,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງວ່າລູກຫລຽວເບິ່ງພຣະ
ເຈົ້າແລະມີຊີວິດ.ຈົ່ງໄປຫາຜູ້ຄົນພວກນີ້
ແລະປະກາດພຣະຄ�,ແລະຈົ່ງມີຄວາມ
ເອາົໃຈໃສ.່ລາກ່ອນ,ລູກຂອງພໍ່.

ຄ�ສັ່ງຂອງແອວມາໃຫ້ແກ່ຊິບລັນລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນ.

ມີບັນທກຶໄວ້ໃນບົດທີ38.

ບົດທີ38

ຊິບລັນຖືກຂົ່ມເຫັງເພາະເຫັນແກ່ຄວາມ
ຊອບທ�—ຄວາມລອດມາຈາກພຣະ
ຄຣິດ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຊີວິດແລະຄວາມສະ
ຫວ່າງຂອງໂລກ—ຄວບຄຸມກິເລດຕັນ
ຫາທງັໝດົ.ປະມານ74ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່,
ເພາະວ່າພໍ່ ເວົ້າກັບລູກຄື ກັນກັບທີ່ພໍ່
ໄດ້ເວົ້າກັບຮີລາມັນວ່າ,ຕາບໃດທີ່ລູກ
ຈະຮກັສາພຣະບນັຍັດຂອງພຣະເຈົ້າລູກ
ຈະຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ;ແລະ
ຕາບໃດທີ່ລູກຈະບໍ່ຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວລູກຈະຖືກຕັດອອກ
ຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງ.
2ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ໄວ້ວາງ

ໃຈວ່າພໍ່ຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍທີ່ສຸດກັບ
ລູກ,ຍອ້ນຄວາມສະໝ�ສະເໝີຂອງລກູ;
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ແອວມາ38:3–10425

ແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງລູກທີ່ມີຕໍ່ພຣະ
ເຈົ້າ;ເພາະວາ່ໃນເວລາໄວໜຸມ່ຂອງລູກ,
ລູກເລີ່ມເຊື່ອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງລູກ,ສະນັ້ນພໍ່ຈຶ່ງຫວັງວ່າ
ລູກຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ
ຕໍ່ໄປ;ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ຍ່ອມເປັນສຸກ.
3ພໍ່ເວົ້າກັບເຈົ້າ,ລູກຂອງພໍ່,ວ່າພໍ່ມີ

ຄວາມສຸກທີ່ສຸດກັບລູກມາຢູ່ແລ້ວ,ຍ້ອນ
ວ່າຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມພາກພຽນ
ຂອງລູກ,ແລະຄວາມອົດທົນຂອງລູກ
ແລະຄວາມອົດກັ້ນຂອງລູກໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງຊາວໂຊລ�.
4ເພາະພໍ່ຮູ້ວ່າລູກຢູ່ໃນຂໍ້ຜູກມັດ;ແທ້

ຈິງແລ້ວ,ແລະພໍ່ຮູ້ອີກວ່າລູກຖືກແກວ່ງ
ກ້ອນຫີນໃສ່ເພື່ອເຫັນແກ່ພຣະຄ�;ແລະ
ລູກໄດ້ຮັບເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ທັງໝົດ
ດ້ວຍຄວາມອົດທົນຍ້ອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບລູກ;ແລະບັດນີ້ລູກ
ຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປົດ
ປ່ອຍລູກແລ້ວ.
5ແລະບັດນີ້ຊິບລັນ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່

ຢາກໃຫ້ລູກຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າ,ຕາບໃດທີ່ລູກ
ຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າລູກກໍຈະ
ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກຄວາມເດືອດ
ຮອ້ນ,ຈາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ,ແລະຈາກ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງລູກ,ແລະລູກ
ຈະຖກືຍົກຂຶ້ນໃນວນັສດຸທ້າຍ.
6ບັດນີ້ ,  ລູກຂອງພໍ່ , ພໍ່ ບໍ່ ຢາກໃຫ້

ລູກຄິດວ່າພໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍ
ຕົວເອງ,ແຕ່ເປັນຍ້ອນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສະຖິດຢູ່ກັບພໍ່ຊຶ່ງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ພໍ່;

ເພາະວ່າຖ້າຫາກພໍ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກພຣະ
ເຈົ້າແລ້ວພໍ່ກໍຈະບໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ເລຍີ.
7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນພຣະເມດຕາປານີອນັ

ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງ
ທູດອົງໜຶ່ງຂອງພຣະອົງລົງມາປະກາດ
ແກ່ພໍ່ ວ່າພໍ່ ຕ້ອງຢຸດການທ�ລາຍໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພໍ່ໄດ້ເຫັນທູດໜ້າຕໍ່ໜ້າ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ກ່າວກັບພໍ່,ແລະສຽງຂອງເພິ່ນດັງຄືກັບ
ຟ້າຮ້ອງ,ແລະມັນເຮັດໃຫ້ທັງແຜ່ນດິນ
ໂລກສັ່ນສະເທືອນ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພໍ່

ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຂົມຂື່ນທີ່
ສຸດຂອງຈິດວິນຍານເປັນເວລາສາມມື້
ສາມຄືນ;ແລະພໍ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການປົດ
ບາບຂອງພໍ່ເລີຍຈົນກະທັ້ງພໍ່ໄດ້ຮ້ອງທູນ
ຂໍຄວາມເມດຕາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະອົງແລະ
ພໍ່ໄດ້ພົບສັນຕິສຸກໃຫ້ແກ່ຈິດວິນຍານ
ຂອງພໍ່.
9ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ເລົ່າເລື່ອງ

ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ລູກຟັງເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ປັນຍາ,ເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພໍ່
ວ່າບໍ່ມີທາງອື່ນຫລືວິທີອື່ນໃດທີ່ມະນຸດ
ຈະລອດໄດ້,ມີແຕ່ໃນແລະໂດຍທາງ
ພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງ
ເປັນຊີວິດແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ໂລກ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອງົເປັນພຣະຄ�ແຫງ່
ຄວາມຈງິແລະຄວາມຊອບທ�.
10ແລະບັດນີ້,ເມື່ອລູກໄດ້ສິດສອນ

ພຣະຄ�ຄືກັນກັບພໍ່,ພໍ່ກໍຢາກໃຫ້ລູກສິດ
ສອນຕໍ່ໄປ;ແລະພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກພາກ
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ພຽນແລະຮູ້ຈັກຫ້າມຕົນເອງໃນທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງ.
11ຈົ່ງ ເບິ່ງ ວ່າລູກຈະບໍ່ ໄຝ່ຝັນໃນ

ຄວາມທະນົງຕົວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ວ່າລູກຈະບໍ່ອວດອ້າງໃນປັນຍາຂອງຕົນ,
ຫລືພະລງັອນັມະຫາສານຂອງລູກເອງ.
12ຈົ່ງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານ,ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມອວດເກັ່ງ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງອີກວ່າ
ລູກຕ້ອງຄວບຄຸມກິເລດຕັນຫາທັງໝົດ
ຂອງລກູ,ເພື່ອລກູຈະເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມ
ຮັກ;ຈົ່ງເບິ່ງວ່າລູກລະເວັ້ນຈາກຄວາມ
ຂີ້ຄາ້ນມັກງ່າຍຂອງລູກ.
13ຢ່າໄດ້ອະທິຖານເໝືອນດັ່ງຊາວ

ໂຊລ�,ເພາະລູກເຫັນແລ້ວວ່າພວກ
ເຂົາອະທິຖານເພື່ອຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້
ຍິນ,ແລະໄດ້ຮບັການສັນລະເສີນເພາະ
ປັນຍາຂອງພວກເຂົາເອງ.
14ຢ່າໄດ້ເວົ້າວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ

ເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຂອບພຣະໄທພຣະອົງທີ່
ພວກຂ້ານ້ອຍດີເດັ່ນກວ່າພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກຂ້ານ້ອຍ;ແຕ່ຄວນຈະເວົ້າວ່າ:ໂອ້
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໃຫ້ອະໄພຄວາມ
ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,ແລະ
ຂໍຈົ່ງລະນຶກເຖິງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍ
ດ້ວຍຄວາມເມດຕາປານີດ້ວຍເຖດີ—ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ລູກຈົ່ງຍອມຮັບຄວາມບໍ່ ມີ
ຄຸນຄ່າຂອງລູກຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າຕະຫລອດເວລາ.
15ແລະຂໍພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ພອນ

ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງລູກ,ແລະຮັບເອົາ
ລູກເຂົ້າໄປໃນອານາຈກັຂອງພຣະອົງໃນ
ວັນສຸດທ້າຍ,ເພື່ອນັ່ງລົງໃນຄວາມສັນຕິ
ສຸກ.ບັດນີ້ຈົ່ງໄປເຖີດ,ລູກຂອງພໍ່,ແລະ

ຈົ່ງສິດສອນພຣະຄ�ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.
ຈົ່ງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່.ລາກ່ອນ,ລູກ
ຂອງພໍ່.

ຄ�ສັ່ງຂອງແອວມາໃຫ້ແກ່ໂຄຣິອານທັນ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ39ຈນົເຖິງບົດທີ42.

ບົດທີ39

ບາບຂອງກາມມະລົມເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດ
ຊັງ—ບາບຂອງໂຄຣິອານທັນໄດ້ກີດ
ກັນຊາວໂຊລ�ຈາກການໄດ້ຮັບພຣະ
ຄ�—ການໄຖ່ ຂອງພຣະຄຣິດມີ ຜົນ
ສະທ້ອນຄືນຫລັງເພື່ອໄຖ່ຜູ້ຄົນທີ່ຊອບ
ທ�ຜູ້ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປກ່ອນ.ປະມານ74
ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ມີບາງ
ສິ່ງທີ່ຈະເວົ້າກັບລູກຫລາຍກວ່າທີ່ພໍ່ໄດ້
ເວົ້າໄປແລ້ວກັບອ້າຍຂອງລູກ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ລູກບໍ່ໄດ້ສັງເກດຄວາມແນ່ນອນ
ຂອງອ້າຍຂອງລູກບໍ,ຄວາມຊື່ສັດຂອງ
ລາວ,ແລະຄວາມພາກພຽນຂອງລາວ
ໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ
ໃຫ້ແກ່ລູກບໍ?
2ເພາະວ່າລູກບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄ�

ເວົ້າຂອງພໍ່ຫລາຍຄືກັນກບັອ້າຍຂອງລກູ
ຢູ່ໃນບັນດາຊາວໂຊລ�.ບັດນີ້,ນີ້ຄືເລື່ອງ
ທີ່ພໍ່ ບໍ່ພໍ ໃຈກັບລູກ;ລູກໄດ້ອວດອ້າງ
ກ�ລງັແລະປັນຍາຂອງລກູເອງ.
3ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ,ລູກຂອງພໍ່.ລູກ
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ແອວມາ39:4–12427

ໄດ້ເຮັດສິ່ງຊຶ່ງເປັນການໂສກເສົ້າແກ່ພໍ່
ຫລາຍ;ເພາະລູກໄດ້ປະຖິ້ມການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດ,ແລະໄດ້ໄປຫາ
ແຜນ່ດິນໄຊຣນັຊຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງຊາຍແດນ
ຂອງຊາວເລມັນເພື່ອຕິດຕາມອິດສະ
ເບນຍິງໂສເພນີຄນົນັ້ນ.
4ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນາງໄດ້ລັກເອົາໃຈ

ຂອງຫລາຍຄົນໄປ;ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມນ່ຂໍ້ແກ້ຕົວ
ສ�ລບັເຈົ້າ,ລູກຂອງພໍ່,ລກູຄວນເອາົໃຈ
ໃສ່ໃນການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຊຶ່ງ
ເປນັສິ່ງທີ່ລກູໄດ້ຮບັມອບໝາຍ.
5ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ບ,ໍລູກຂອງພໍ່,ວາ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້

ເປັນໜ້າກຽດຊັງໃນສາຍພຣະເນດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໜ້າກຽດ
ຊັງທີ່ສຸດເໜືອກວ່າບາບທັງປວງນອກ
ຈາກການເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງເສຍ
ຊີວິດຫລືການປະຕິເສດພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດ?
6ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກລູກປະຕິເສດ

ພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງຄັ້ງໜຶ່ງສະຖິດຢູ່
ໃນລູກ,ແລະລູກຮູ້ວ່າຕົນປະຕິເສດ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ນີ້ເປັນບາບທີ່ອະໄພໃຫ້ບໍ່ໄດ້ເລີຍ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເປັນ
ຄາດຕະກອນຕໍ່ຄວາມສະຫວ່າງແລະ
ຮູ້ເລື່ອງພຣະເຈົ້າ,ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ
ສ�ລັບພວກເຂົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ
ໂທດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ເວົ້າກັບເຈົ້າ,ລູກ
ຂອງພໍ່,ວ່າມັນບໍ່ງ່າຍສ�ລັບພວກເຂົາທີ່
ຈະໄດ້ຮບັການອະໄພ.
7ແລະບດັນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ປາຖະໜາ

ຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າລູກຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນນັ້ນ.ພໍ່ບໍ່ຢາກເວົ້າເຖິງ
ຄວາມຜິດຂອງລູກ,ອັນຈະທໍລະມານ

ຈິດວິນຍານຂອງລູກ,ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນ
ເພື່ອຄວາມດີຂອງລູກ.
8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກເຊື່ອງຄວາມຜິດຂອງ

ລູກໃຫ້ພົ້ນຈາກພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້;ແລະຖ້າ
ຫາກລູກບໍ່ກັບໃຈມັນຈະຢືນເປັນປະຈັກ
ພະຍານກ່າວໂທດລກູໃນວນັສຸດທາ້ຍ.
9ບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກກັບ

ໃຈແລະປະຖິ້ມບາບຂອງລູກ,ແລະບໍ່
ຫລົງໄຫລແລະໄຝ່ຝັນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຫັນ
ໄດ້,ແຕ່ຈົ່ງຫ້າມຕົນເອງຈາກສິ່ງທັງໝົດ
ນີ້;ເພາະຖ້າຫາກລູກບໍ່ເຮັດດັ່ງນີ້ລູກກໍ
ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າມາເປນັມນູມລໍະດົກໄດ້ເລຍີ.ໂອ້,ຈົ່ງ
ຈ�ໄວ,້ແລະຈົ່ງຖືເປັນໜາ້ທີ່,ແລະຫາ້ມ
ຕົນເອງຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
10ແລະພໍ່ສັ່ງລກູໃຫ້ຖືເປັນໜາ້ທີ່ທີ່ຈະ

ປຶກສາກັບພວກອ້າຍໃນການປະຕິບັດ
ຂອງລູກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຍັງໜຸ່ມຢູ່,
ແລະລູກຍັງຕ້ອງໃຫ້ພວກອ້າຍບ�ລຸງ
ລ້ຽງ,ແລະຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄ�ແນະນ�
ຂອງພວກເຂົາ.
11ຢ່າຍອມໃຫ້ ຕົນເອງຖືກຊັກນ�

ໄປໂດຍສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫລືໂງ່ຈ້າ
ເລີຍ;ຢ່າຍອມໃຫ້ມານຊັກນ�ໃຈຂອງ
ລູກໃຫ້ຕິດຕາມພວກຍິງໂສເພນີທີ່ຊົ່ວ
ຮາ້ຍເຫລົ່ານັ້ນອກີ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂອ້ລູກຂອງ
ພໍ່,ລູກໄດ້ນ�ເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງພຽງໃດມາໃຫ້ຊາວໂຊລ�;
ເພາະວ່າເມື່ອພວກເຂົາເຫັນການປະພຶດ
ຂອງລູກພວກເຂົາບໍ່ຍອມເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງພໍ່ເລີຍ.
12ແລະບັດນີ້ ພຣະວິນຍານຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພໍ່ວ່າ:ຈົ່ງ
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ສິດສອນພວກລູກຂອງເຈົ້າໃຫ້ ສ້າງ
ຄວາມດີ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາຊັກນ�
ໃຈຂອງຫລາຍຄົນໄປສູ່ຄວາມພິນາດ;
ສະນັ້ນພໍ່ສັ່ງເຈົ້າ,ລກູຂອງພໍ່,ດວ້ຍຄວາມ
ເກງກົວພຣະເຈົ້າ,ໃຫ້ລູກລະເວັ້ນຈາກ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງລູກ;
13ໃຫ້ລູກຫັນໜ້າໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າດ້ວຍສຸດຄວາມນຶກຄິດ,ຄວາມສາ
ມາດ,ແລະກ�ລັງ;ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຊັກ
ນ�ໃຈຂອງຜູ້ໃດໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວ;ແຕ່
ແທ້ຈິງແລ້ວຈົ່ງກັບໄປຫາເຂົາ,ແລະ
ຍອມຮບັຄວາມຜິດຂອງລກູແລະຄວາມ
ຜິດນັ້ນຊຶ່ງລກູໄດ້ກະທ�ລງົໄປ.
14ຢ່າຊອກຫາຂອງມີຄ່າຫລືສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ

ປະໂຫຍດຂອງໂລກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກ
ຈະເອົາມນັໄປກັບລກູບໍ່ໄດ.້
15ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກ

ເວົ້າສິ່ງໜຶ່ງກັບລູກກ່ຽວກັບການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະຄຣິດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບ
ລູກວ່າ,ພຣະອົງຈະສະເດັດມາຢ່າງແນ່
ນອນເພື່ອເອົາບາບຂອງໂລກໄປ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຈະສະເດັດມາເພື່ອ
ປະກາດຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມແຫ່ງຄວາມ
ລອດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄນົຂອງພຣະອົງ.
16ແລະບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ນີ້ຄືການ

ປະຕບິດັສາດສະໜາກິດຊຶ່ງເອີ້ນລູກມາ,
ເພື່ອປະກາດຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມເຫລົ່າ
ນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອຕຽມຈິດໃຈ
ຂອງເຂົາ;ຫລືແທ້ຈິງແລ້ວຄວາມລອດ
ນັ້ນຈະມາຫາພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຕຽມຈິດໃຈຂອງລູກຫລານຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ຍິນພຣະຄ�ໃນເວລາ
ຂອງການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ.

17ແລະບັດນີ້ພໍ່ ຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈ
ຂອງລູກສະບາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ລູກແປກໃຈຢູ່ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດ
ໃດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນມາກ່ອນ
ເປັນເວລາດົນນານເຖິງພຽງນີ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພໍ່ກ່າວກັບລູກວ່າຈິດວິນຍານໃນເວລາ
ນີ້ບໍ່ແມ່ນບໍທີ່ມີຄ່າຕໍ່ພຣະເຈົ້າດັ່ງຈິດວິນ
ຍານໃນເວລາຂອງການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະອົງ?
18ມັນຈ�ເປັນບໍ່ແມ່ນບໍທີ່ແຜນແຫ່ງ

ການໄຖ່ຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້
ເຊັ່ນດຽວກັບເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ລູກຫລານ
ຂອງພວກເຂົາ?
19ມັນງ່າຍບໍ່ ແມ່ນບໍທີ່ ພຣະຜູ້ ເປັນ

ເຈົ້າຈະສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງມາປະກາດ
ຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກ
ເຮົາໃນເວລານີ້ດັ່ງແກ່ລູກຫລານຂອງ
ພວກເຮົາ,ຫລືດັ່ງພາຍຫລັງເວລາແຫ່ງ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ?

ບົດທີ40

ພຣະຄຣິດນ�ເອົາການຟື້ນຄືນຊີວິດມາ
ໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນ—ຄົນຕາຍທີ່ຊອບທ�
ໄປຫາທີ່ສຸຂະເສີມແລະຄົນຊົ່ວໄປຫາ
ຄວາມມືດພາຍນອກເພື່ອລໍຖ້າມື້ແຫ່ງ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ—ທຸກ
ສ່ວນຈະຖືກປະກອບເຂົ້າກັນໃນລັກ
ສະນະອັນສົມບູນຂອງມັນໃນວັນແຫ່ງ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.ປະມານ74ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ນີ້ຄືເລື່ອງທີ່ພໍ່ຈະ
ເວົ້າເພີ່ມເຕມີກັບລູກອີກ;ເພາະພໍ່ເຫນັວາ່
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ແອວມາ40:2–11429

ຈດິໃຈຂອງລກູກັງວນົກ່ຽວກັບເລື່ອງການ
ຟື້ນຄນືຊວິີດຂອງຄນົຕາຍ.
2ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,ບໍ່ມີການ

ຟື້ນຄືນຊີວິດ—ຫລື,ພໍ່ຈະເວົ້າອີກຢ່າງ
ໜຶ່ງວ່າ,ຄວາມເປັນມະຕະບໍ່ໄດ້ສວມໃສ່
ຄວາມເປັນອະມະຕະ,ຄວາມເນົ່າເປື່ອຍ
ນີ້ບໍ່ໄດ້ສວມໃສ່ຄວາມບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ—ຈນົ
ຮອດພາຍຫລັງການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣດິ.
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ນ�ການຟື້ນຄືນ

ຊີວິດຂອງຄົນຕາຍມາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກ
ຂອງພໍ່,ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ເກີດການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດເທື່ອ.ບັດນີ້,ພໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມ
ລຶກລັບໃຫ້ລູກຟັງກ່ອນ;ປານນັ້ນ,ມັນ
ຍັງມີຄວາມລຶກລັບຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງຖືກ
ເກັບກ�ໄວ້,ຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກມັນນອກ
ຈາກພຣະເຈົ້າເອງ.ແຕ່ພໍ່ຈະເລົ່າໃຫ້
ລູກຟັງເຖິງເລື່ອງໜຶ່ງຊຶ່ງພໍ່ໄດ້ທູນຖາມ
ພຣະເຈົ້າຢ່າງພາກພຽນເພື່ອພໍ່ຈະໄດ້
ຮູ—້ເພາະມັນກຽ່ວກັບການຟື້ນຄືນຊວີດິ.
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີເວລາກ�ນົດໄວ້ທີ່ທຸກຄົນ

ຈະອອກມາຈາກຄວາມຕາຍ.ບັດນີ້ເມື່ອ
ໃດເວລານີ້ຈະມາເຖິງກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້;ແຕ່
ພຣະເຈົ້າຮູ້ເວລາທີ່ກ�ນດົໄວ.້
5ບັດນີ້,ບໍ່ວ່າມັນຈະມີຄັ້ງດຽວ,ຫລື

ຄັ້ງທີສອງ,ຫລືຄັ້ງທີສາມ,ທີ່ມະນຸດ
ຈະອອກມາຈາກຄວາມຕາຍນັ້ນ,ມັນບໍ່
ສ�ຄັນເພາະພຣະເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງທັງໝົດ
ນີ້;ແລະເປັນການພຽງພໍສ�ລັບພໍ່ທີ່ພຽງ
ຮູ້ວ່າມນັເປັນເຊັ່ນນັ້ນ—ຄືມີເວລາກ�ນົດ
ໄວ້ທີ່ທຸກຄົນຈະລຸກຂຶ້ນມາຈາກຄວາມ
ຕາຍ.
6 ບັດນີ້ມັນ ຈ�ຕ້ອງມີ ໄລຍະເວລາ

ລະຫວ່າງການຕາຍກັບເວລາຂອງການ
ຟື້ນຄນືຊວີດິ.
7ແລະບັດນີ້ພໍ່ຢາກຖາມວ່າມັນຈະ

ເກີດອັນໃດຂຶ້ນກັບຈິດວິນຍານຂອງ
ມະນຸດຕັ້ງແຕ່ເວລາຂອງການຕາຍຈົນ
ເຖິງເວລາທີ່ກ�ນົດໄວ້ສ�ລບັການຟື້ນຄືນ
ຊວີດິ?
8  ບັດນີ້ ບໍ່ ວ່ າ ມັນ ຈະມີ ຫລາຍກວ່າ

ຄັ້ ງດຽວທີ່ ກ�ນົດ ໄວ້ ເພື່ອ ໃຫ້ ມະນຸດ
ລຸກຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍນັ້ນມັນກໍບໍ່
ສ�ຄນັ;ເພາະທກຸຄົນບໍ່ໄດ້ຕາຍພອ້ມກັນ
ແລະມັນບໍ່ສ�ຄັນເພາະທັງໝົດນີ້ເປັນຄື
ກັນກບັໜຶ່ງມື້ສ�ລບັພຣະເຈົ້າ;ແລະເປັນ
ພຽງເວລາທີ່ມະນຸດໃຊ້ນັບກັນເທົ່ານັ້ນ.
9ສະນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງມີເວລາກ�ນົດໃຫ້

ນະມຸດລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍແລະມີ
ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງການຕາຍແລະ
ການຟື້ນຄືນຊີວິດ.ແລະບັດນີ້,ກ່ຽວ
ກັບໄລຍະເວລາຂອງຕອນນີ້ຈະມີຫຍັງ
ເກີດຂຶ້ນກັບຈດິວນິຍານຂອງມະນຸດເປັນ
ເລື່ອງທີ່ພໍ່ໄດ້ທູນຖາມມາຢ່າງພາກພຽນ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ;
ແລະນີ້ຄືເລື່ອງທີ່ພໍ່ຮູ້ມາ.
10ແລະເມື່ອເວລາມາເຖິງທຸກຄົນ

ຈະລຸກຂຶ້ນ, ແລ້ວພວກເຂົາຈະຮູ້ ວ່າ
ພຣະເຈົ້າຮູ້ເວລາທັງໝົດທີ່ກ�ນົດໄວ້ໃຫ້
ມະນຸດ.
11ບັດນີ້,ກ່ຽວກບັສະພາບຂອງຈດິວນິ

ຍານລະຫວາ່ງການຕາຍກບັການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ທູດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່
ຮູ້ຈັກແກ່ພໍ່ວ່າວິນຍານຂອງມະນຸດທຸກ
ຄົນນັ້ນທັນທີທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍທີ່
ເປັນມະຕະ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິນຍານຂອງ
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ມະນຸດທຸກຄົນ,ບໍ່ວ່າເຂົາດີຫລືຊົ່ວ,
ຍ່ອມຖືກນ�ກັບບ້ານໄປຫາພຣະເຈົ້າຜູ້
ປະທານຊວິີດໃຫ້ແກ່ເຂົາ.
12ແລະເມື່ອນັ້ນເຫດການຈະບງັເກີດ

ຂຶ້ນ,ຄືວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ ຊອບທ�ຈະ
ຖືກຮັບເຂົ້າໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກ,
ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າທີ່ສຸຂະເສີມ,ສະພາບຂອງ
ການພັກຜ່ອນ,ສະພາບຂອງສັນຕິສຸກ,
ຊຶ່ງບ່ອນນັ້ນພວກເຂົາຈະພັກຜ່ອນຈາກ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ
ແລະຈາກຄວາມກັງວົນ,ແລະຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈທກຸຢ່າງ.
13ແລະເມື່ອນັ້ນເຫດການຈະບັງເກີດ

ຂຶ້ນ,ຄື ວິນຍານຂອງຄົນຊົ່ວ,ແທ້ ຈິງ
ແລ້ວ,ຜູ້ທີ່ຊົ່ວ—ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂາົ
ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາເລືອກເອົາວຽກງານຊົ່ວແທນ
ວຽກງານດີ;ສະນັ້ນວິນຍານຂອງມານ
ໄດ້ເຂົ້າຢູ່ກັບພວກເຂົາ,ແລະເຂົ້າເປັນ
ເຈົ້າຂອງບ້ານຂອງພວກເຂົາ—ແລະຄົນ
ເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຫາຄວາມ
ມືດພາຍນອກ;ມັນຈະມີການຮ້ອງໄຫ້,
ແລະການຄວນຄາງ,ແລະການຂົບ
ແຂ້ວຄ້ຽວຟັນ,ແລະນີ້ເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງຕົນເອງ,ໂດຍທີ່ພວກເຂົາຖືກ
ນ�ໄປເປັນຊະເລີຍດ້ວຍຄວາມປະສົງ
ຂອງມານ.
14ບັດນີ້,ນີ້ຄືສະພາບຂອງຈດິວນິຍານ

ຂອງຄົນຊົ່ວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນຄວາມ
ມືດ,ແລະໃນສະພາບອັນເປັນຕາຢ້ານ,
ເຝົ້າຄອຍຄວາມເຄືອງແຄ້ນເໝືອນກັບ
ໄຟອັນໜ້າເກງຂາມແລະໜ້າຢ້ານກົວ

ຂອງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີກັບ
ພວກເຂົາ;ເຂົາຈະຄົງຢູ່ໃນສະພາບນີ້
ດັ່ງນັ້ນ,ເຊັ່ນດຽວກັບຄົນຊອບທ�ຢູ່ໃນທີ່
ສຸຂະເສີມຈນົເຖິງເວລາແຫງ່ການຟື້ນຄືນ
ຊວີດິຂອງພວກເຂົາ.
15ບັດນີ້,ມີບາງຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າສະ

ພາບແຫ່ງຄວາມສຸກແລະສະພາບແຫ່ງ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຈິດວິນຍານນີ້
ກ່ອນການຟື້ນຄືນຊີວິດເປັນການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດຄັ້ງທ�ອິດ.ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພໍ່ຍອມຮບັ
ວ່າມນັອາດຈະເປນັຄ�ເວົ້າທີ່ໃຊ້ເອີ້ນກັນ
ວ່າເປັນການຟື້ນຄືນຊວີດິ,ເປັນການຍົກ
ວນິຍານຫລືຈດິວນິຍານຂຶ້ນແລະເປນັ
ການສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາຄວາມສຸກຫລື
ຄວາມທຸກທໍລະມານ,ຕາມຄ�ທີ່ໄດ້ເວົ້າ
ໄວ.້
16ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີເວົ້າໄວ້ອີກວ່າ,

ການຟື້ນຄືນຊີວດິຄັ້ງທ�ອິດນີ້,ເປັນການ
ຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງທຸກຄົນທີ່ເຄີຍມີຊີວິດ
ມາແລ້ວ,ຫລືກ�ລັງມີຊີວິດຢູ່,ຫລືທີ່
ຈະມີຊີວິດ,ລົງມາເຖິງການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຂອງພຣະຄຣດິຈາກຄວາມຕາຍ.
17ບັດນີ້,ພວກເຮົາບໍ່ຄິດວ່າການຟື້ນ

ຄືນຊວີດິຄັ້ງທ�ອດິນີ້,ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງຕາມທີ່
ວ່າມານີ້ຈະເປັນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ຈິດວິນຍານແລະການສົ່ງພວກເຂົາ
ໄປຫາຄວາມສຸກຫລືໄປຫາຄວາມທຸກ
ທໍລະມານ.ລູກຈະບໍ່ຄິດວ່າມັນໝາຍ
ຄວາມວາ່ແນວນີ້.
18ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;

ແຕ່ມັນໝາຍເຖິງການກັບມາຮ່ວມເຂົ້າ
ກັນຂອງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ,
ຂອງຄົນເຫລົ່ານີ້ນັບແຕ່ວັນເວລາຂອງ
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ແອວມາ40:19–26431

ອາດາມລົງມາຈົນເຖິງການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ຂອງພຣະຄຣດິ.
19ບັດນີ້,ບໍ່ວ່າຈິດວິນຍານແລະຮ່າງ

ກາຍຂອງຄົນຊົ່ວແລະຄົນຊອບທ�ຈະ
ຮວມເຂົ້າກັນໃນເວລາດຽວກັນ,ພໍ່ຈະບໍ່
ເວົ້າເຖິງ;ຂໍໃຫ້ມັນພຽງພໍເທົ່ານີ້,ພໍ່ມີແຕ່
ຈະເວົ້າວ່າພວກເຂົາທຸກຄົນຈະອອກມາ
ຫລືອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ພວກເຂົາຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຕາຍພາຍຫລັງການຟື້ນ
ຄືນຊວິີດຂອງພຣະຄຣດິ.
20ບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ

ການຟື້ນຄືນຊວິີດຂອງພວກເຂາົມາພອ້ມ
ກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າຈິດວິນ
ຍານແລະຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ຊອບ
ທ�ຈະກັບມາຮ່ວມກັນໃນເວລາດຽວກັບ
ການຟື້ນຄືນຊວີດິແລະການສະເດດັຂຶ້ນ
ສະຫວັນຂອງພຣະຄຣດິ.
21ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄປໃນເວລາຂອງ

ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງຫລື
ພາຍຫລັງ, ພໍ່ ຈະບໍ່ ກ່າວເຖິງ; ແຕ່ ຂໍ
ກ່າວພຽງເທົ່ານີ້,ວ່າມັນມີໄລຍະເວລາ
ລະຫວ່າງການຕາຍກັບການຟື້ນຄືນ
ຊີວິດຂອງຮ່າງກາຍ,ແລະມີສະພາບ
ຂອງຈິດວິນຍານຢູ່ໃນຄວາມສຸກຫລືຢູ່
ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຈົນເຖິງເວລາ
ທີ່ພຣະເຈົ້າກ�ນົດວ່າຄົນຕາຍຈະອອກ
ມາ,ແລະທັງຈິດວິນຍານແລະຮ່າງ
ກາຍຈະເຂົ້າຮ່ວມກັນ,ແລະຖືກນ�ມາ
ຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ຈະຖືກພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງ
ພວກເຂົາ.

22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສິ່ງນີ້ຈະນ�ສິ່ງເຫລົ່າ
ນັ້ນຄືນມາຊຶ່ງກ່າວໄວ້ໂດຍປາກຂອງ
ສາດສະດາ.
23ຈິດວິນຍານຈະກັບຄືນເຂົ້າຫາ

ຮ່າງກາຍ,ແລະຮາ່ງກາຍເຂົ້າຫາຈດິວນິ
ຍານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທຸກແຂນຂາແລະຂໍ້
ຕໍ່ຈະກັບຄືນເຂົ້າຫາຮ່າງກາຍຂອງມັນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຜົມເສັ້ນໜຶ່ງໃນ
ຫົວກໍຈະບໍ່ເສຍໄປ;ແຕ່ທຸກຢ່າງຈະຖືກ
ນ�ກບັຄນືຫາໂຄງຮາ່ງອນັຖກືຕອ້ງແລະ
ສົມບູນຂອງມນັ.
24ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ນີ້ຄືການ

ກັບຄືນຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າໄວດ້້ວຍປາກຂອງສາດ
ສະດາ—
25ແລະເມື່ອນັ້ນຄົນຊອບທ�ຈະສ່ອງ

ແສງສະຫວ່າງໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.
26ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຕາຍອັນເປັນຕາ

ຢ້ານຈະມາຫາຄົນຊົ່ວ;ເພາະພວກເຂົາ
ຕາຍໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຊອບ
ທ�;ເພາະພວກເຂົາບໍ່ສະອາດ,ແລະ
ຈະບໍ່ມີສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຈະສາມາດຮັບ
ເອົາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນມູນ
ມໍລະດົກໄດ້;ແຕ່ພວກເຂົາຈະຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກໄປ,ແລະຖືກສົ່ງໄປຮັບສ່ວນ
ທີ່ໄດ້ກະທ�ໄວ້,ຫລືວຽກງານຊົ່ວຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະດື່ມສິ່ງທີ່
ສົກກະປົກຈາກຈອກທີ່ຂົມຂື່ນນັ້ນ.

ບົດທີ41

ໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດນີ້ມະນຸດຈະມາ
ສູ່ສະພາບຂອງຄວາມສຸກຫລືຄວາມ
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ທຸກທໍລະມານຕະຫລອດການ—ຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍບໍ່ເຄີຍເປັນຄວາມສຸກ—ມະນຸດ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກາມມະລົມຈະດ�ເນີນ
ຊວິີດຢູ່ໃນໂລກນີ້ໂດຍປາດສະຈາກພຣະ
ເຈົ້າ—ທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບບຸກຄະລິກ
ລັກສະນະແລະຄຸນສົມບັດທີ່ເຄີຍມີໃນ
ຊວີດິມະຕະຄືນອກີ.ປະມານ74ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ມີສິ່ງໜຶ່ງ
ທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການນ�ຄືນມາຂອງ
ສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ບາງຄົນ
ໄດ້ບິດເບືອນຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄ�
ພີ,ແລະຫລົງໄປໄກເພາະສິ່ງນີ້.ແລະພໍ່
ມອງເຫັນວ່າຈິດໃຈຂອງລູກກັງວົນກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້ນ�ອີກ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຈະ
ອະທບິາຍໃຫ້ລູກຟງັ.
2 ພໍ່ ເວົ້າ ກັບເຈົ້າ ,  ລູກຂອງພໍ່ , ວ່າ

ແຜນການນ�ກັບຄືນມາຈ�ເປັນຕໍ່ຄວາມ
ຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພາະມັນຈ�
ເ ປັນທີ່ ຈະນ�ທຸກ ຢ່າງ ກັບຄືນ ມາຫາ
ສະພາບອັນຖືກຕ້ອງຂອງມັນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມັນຈ�ເປັນແລະທ່ຽງທ�,ຕາມອ�ນາດ
ແລະຕາມການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ຄືຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດຈະຖືກ
ນ�ກັບຄືນຫາຮາ່ງກາຍຂອງມນັ,ແລະຄື
ທຸກສ່ວນຂອງຮາ່ງກາຍຈະຖກືນ�ກັບຄນື
ຫາຕວົ.
3ແລະມັນຈ�ເປັນກັບຄວາມຍຸດຕິທ�

ຂອງພຣະເຈົ້າຄືມະນຸດຈະຖືກພພິາກສາ
ຕາມວຽກງານຂອງຕົນເອງ;ແລະຖ້າ
ຫາກວຽກງານຂອງພວກເຂົາດີໃນຊີວິດ
ນີ້,ແລະຄວາມປາຖະໜາຂອງໃຈຂອງ

ພວກເຂົາດີ,ວ່າໃນວັນສຸດທ້າຍພວກເຂົາ
ກໍຈະຖືກນ�ກບັຄືນຫາສິ່ງທີ່ດີນັ້ນ.
4ແລະຖ້າຫາກວຽກງານຂອງພວກ

ເຂົາຊົ່ວມັນກໍຈະຖືກນ�ກັບຄືນມາຫາ
ເຂົາໃນທາງຄວາມຊົ່ວ.ສະນັ້ນ,ທຸກ
ຢ່າງຈະຖືກນ�ກັບຄືນຫາສະພາບອັນ
ຖືກຕ້ອງຂອງມນັ,ທຸກຢ່າງຈະມາຫາໂຄງ
ຮ່າງໂດຍທ�ມະຊາດຂອງມັນ—ຄວາມ
ເປັນມະຕະຈະຖືກຍົກຂຶ້ນຫາຄວາມເປັນ
ອະມະຕະ,ຄວາມເນົ່າເປື່ອຍຫາຄວາມ
ບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ—ຂຶ້ນຫາຄວາມສຸກອັນບໍ່
ມີບ່ອນສຸດເພື່ອຮັບເອົາອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າມາເປັນມູນມໍລະດົກ,ຫລືຂຶ້ນ
ຫາຄວາມທຸກທໍລະມານອັນບໍ່ມີບ່ອນສຸດ
ເພື່ອຮັບເອົາອານາຈັກຂອງມານມາເປັນ
ມູນມໍລະດົກ,ພວກໜຶ່ງຈະຢູ່ທາງໜຶ່ງ,
ແລະອີກພວກໜຶ່ງຈະຢູ່ອກີທາງໜຶ່ງ—
5ພວກໜຶ່ງຈະຖືກຍກົຂຶ້ນຫາຄວາມສຸກ

ຕາມການສະແຫວງຫາຄວາມສຸກຂອງ
ຕົນ,ຫລືຄວາມດີຕາມການສະແຫວງຫາ
ຄວາມດີຂອງຕົນ;ແລະອີກພວກໜຶ່ງຫາ
ຄວາມຊົ່ວຕາມການສະແຫວງຫາຄວາມ
ຊົ່ວຂອງຕນົ;ເພາະຖາ້ຜູ້ໃດສະແຫວງຫາ
ຄວາມຊົ່ວຕະຫລອດທັງວັນຜູ້ນັ້ນກໍຈະ
ໄດ້ຮບັລາງວນັທີ່ເປັນຄວາມຊົ່ວຂອງເຂົາ
ເມື່ອກາງຄືນມາເຖິງ.
6ແລະເປັນດັ່ງນັ້ນກັບອີກພວກໜຶ່ງ.

ຖ້າຫາກເຂົາກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາ,
ແລະສະແຫວງຫາຄວາມຊອບທ�ຈົນ
ເຖິງທີ່ສຸດຂອງວັນເວລາຂອງເຂົາ,ແລ້ວ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບລາງວັນອັນໄປສູ່ຄວາມ
ຊອບທ�.
7ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຜູ້ທີ່ຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະຜູ້
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ແອວມາ41:8–15433

ເປນັເຈົ້າ;ແທ້ຈງິແລວ້,ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືຄົນ
ທີ່ໄດ້ຮັບການນ�ອອກມາ,ແລະໄດ້ຮັບ
ການປົດປ່ອຍຈາກຄືນແຫ່ງຄວາມມືດ
ອັນບໍ່ມີບ່ອນສຸດ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງຢືນ
ຢູ່ຫລືຕົກໄປດັ່ງນີ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຂົາເປັນຜູ້ພິພາກສາຂອງຕົນເອງ,ບໍ່ວ່າ
ຈະກະທ�ຄວາມດີຫລືຄວາມຊົ່ວ.
8ບັດນີ້,ຄ�ສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າປ່ຽນແປງ

ບໍ່ໄດ້;ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງມີທາງຕຽມໄວ້ເພື່ອຜູ້
ໃດກໍຕາມທີ່ມີເຈດຕະນາຈະເດີນທາງນັ້ນ
ແລະຈະລອດ.
9ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ຢ່າ

ສ່ຽງເຮັດຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງລູກ
ຕາມຫລັກຄ�ສອນເຫລົ່ານັ້ນອີກເລີຍ,
ຊຶ່ງເຖິງບັດນີ້ລູກກໍສ່ຽງກະທ�ບາບມາ
ແລ້ວ.
10ຢ່າຄິດຂຶ້ນມາເອງ,ເພາະມັນມີເວົ້າ

ໄວ້ກ່ຽວກັບການນ�ກັບຄືນ,ວ່າລູກຈະ
ຖືກນ�ກັບຄືນຈາກບາບໄປຫາຄວາມ
ສຸກ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວາ່ຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍບໍ່ເຄີຍເປນັຄວາມສຸກເລຍີ.
11ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ມະນຸດທັງ

ປວງທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງທ�ມະຊາດ,
ຫລືພໍ່ຢາກເວົ້າ,ຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງກາມ
ມະລົມ,ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອິດສາອັນ
ຂົມຂື່ນແລະຖືກລ່າມໄວ້ດ້ວຍໂສ້ແຫ່ງ
ຄວາມອະທ�;ພວກເຂົາຢູ່ໃນໂລກໂດຍ
ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ,ແລະພວກເຂົາໄປໃນ
ທາງກົງກັນຂ້າມກັບທ�ມະຊາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຢູ່ໃນ
ສະພາບກງົກັນຂ້າມກັບທ�ມະຊາດຂອງ
ຄວາມສຸກ.

12ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມໝາຍ
ຂອງຄ�ວ່າການນ�ກັບຄືນມາຄື ການ
ນ�ເອົາສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທ�ມະຊາດ
ມາແລະວາງໄວ້ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ເປັນ
ທ�ມະຊາດ,ຫລືວາງໄວ້ໃນສະພາບ
ກົງກນັຂ້າມກບັທ�ມະຊາດຂອງມນັບ?ໍ
13ໂອ້,ລູກຂອງພໍ່,ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນ

ນັ້ນ;ແຕ່ຄວາມໝາຍຂອງຄ�ວາ່ການນ�
ກັບຄືນມານັ້ນຄືການນ�ເອົາຄວາມຊົ່ວ
ກັບມາຫາຄວາມຊົ່ວ,ຫລືກາມມະລົມ
ມາຫາກາມມະລົມ,ຫລືຄວາມຕ�ຊ້າມາ
ຫາຄວາມຕ�ຊ້າ—ຄວາມດີມາຫາສິ່ງທີ່
ດີ;ຄວາມຊອບທ�ມາຫາສິ່ງທີ່ຊອບທ�;
ຄວາມທ່ຽງທ�ມາຫາສິ່ງທີ່ທຽ່ງທ�;ຄວາມ
ເມດຕາມາຫາສິ່ງທີ່ມີຄວາມເມດຕາ.
14ສະນັ້ນ,ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງວ່າ

ລູກມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງລູກ;
ປະຕິບັດໂດຍທ່ຽງທ�,ຕັດສິນໂດຍຊອບ
ທ�,ແລະກະທ�ຄວາມດີຕະຫລອດ
ເວລາ;ແລະຖ້າຫາກລູກເຮັດສິ່ງທັງໝົດ
ນີ້ແລ້ວລູກຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງລູກ;
ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຄວາມເມດຕາຈະກັບຄນືມາ
ຫາລກູອີກ;ຄວາມຍດຸຕິທ�ຈະກບັຄືນມາ
ຫາລູກອີກ;ການພິພາກສາອັນຊອບທ�
ຈະກັບຄືນມາຫາລູກອີກ;ແລະລູກຈະມີ
ຄວາມດີເປັນລາງວນັແກ່ລູກອີກ.
15ເພາະສິ່ງທີ່ລູກໄດ້ສົ່ງອອກໄປຈະ

ກັບຄືນມາຫາລູກອີກ,ແລະຈະຖືກ
ນ�ກັບຄືນມາຫາ;ດັ່ງນັ້ນ,ຄ�ວ່າການ
ກັບຄືນມາຈຶ່ງກ່າວໂທດຄົນບາບໂດຍຄົບ
ຖ້ວນ,ແລະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເປັນຄົນ
ຖືກຕ້ອງໄດ້ເລີຍ.
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ບົດທີ42

ຊວີດິທີ່ເປັນມະຕະເປັນເວລາແຫງ່ການທດົ
ລອງເພື່ອໃຫ້ມະນດຸສາມາດກບັໃຈແລະ
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ—ການຕົກໄດ້ນ�ເອົາ
ຄວາມຕາຍທາງໂລກແລະທາງວນິຍານ
ມາຫາມະນຸດທຸກຄົນ—ການໄຖ່ມາເຖິງ
ຜ່ານການກັບໃຈ—ພຣະເຈົ້າເອງໄດ້ຊົດ
ໃຊ້ແທນບາບຂອງໂລກ—ຄວາມເມດຕາ
ແມ່ນສ�ລັບຜູ້ທີ່ກັບໃຈ—ສ່ວນຄົນອື່ນໆ
ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້າ—ຄວາມເມດຕາເກດີຂຶ້ນເພາະການ
ຊດົໃຊ—້ຜູ້ທີ່ກບັໃຈຢ່າງແທ້ຈງິເທົ່ານັ້ນທີ່
ຈະລອດ.ປະມານ74ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ,  ລູກຂອງພໍ່ , ພໍ່ ເຫັນ
ວ່າມັນຍັງມີສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງລູກ
ກັງວົນຢູ່,ຊຶ່ງລູກບໍ່ອາດເຂົ້າໃຈໄດ້—ຊຶ່ງ
ກ່ຽວກັບຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃນການລົງໂທດຄົນບາບ;ເພາະລູກພະ
ຍາຍາມຄິດວ່າມັນບໍ່ເປັນການຍຸດຕິທ�
ທີ່ຈະສົ່ງຄົນບາບໄປຫາສະພາບແຫ່ງ
ຄວາມທຸກທລໍະມານ.
2ບັດນີ້ ຈົ່ງ ເບິ່ງ,  ລູກຂອງພໍ່ , ພໍ່ ຈະ

ອະທບິາຍເລື່ອງນີ້ແກ່ລູກ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຫລັງຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງບິດາ
ມານດາຜູ້ ທ�ອິດຂອງພວກເຮົາອອກ
ຈາກສວນເອເດນເພື່ອໄຖດິນ,ເພາະຈາກ
ດິນນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກມາ—ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາເຈົ້າອອກ
ໄປ,ແລະວາງເຄຣູບມີໄວ້ທີ່ປາຍສວນເອ
ເດນທາງຕາເວນັອອກ,ພອ້ມດ້ວຍດາບທີ່
ເປນັແປວໄຟຊຶ່ງຫນັໄປໄດ້ທຸກທາງ,ເພື່ອ
ຮກັສາຕົ້ນໄມ້ແຫງ່ຊີວິດ—

3ບັດນີ້,ພວກເຮົາເຫັນວ່າມະນຸດມາ
ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າ,ຮູ້ ຄວາມດີ
ແລະຄວາມຊົ່ວ;ເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຍື່ນມື
ອອກໄປແລະປິດເອົາໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນ
ໄມ້ແຫ່ງຊວີດິອີກ,ແລະກິນແລະມີຊວີດິ
ຢູ່ຕະຫລອດການ,ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງ
ໄດ້ວາງເຄຣູບີມກັບດາບທີ່ເປັນແປວໄຟ
ໄວ,້ເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ກິນໝາກໄມ້ນັ້ນ—
4ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນ,ວ່າມັນມີ

ເວລາທີ່ປະທານໃຫ້ມະນຸດເພື່ອກັບໃຈ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີເວລາແຫ່ງການທົດ
ລອງ,ແມ່ນເວລາທີ່ຈະກັບໃຈແລະຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.
5ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກອາດາມໄດ້

ຍື່ນມືຂອງລາວອອກໄປແລະປິດເອົາ
ໝາກໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,ລາວ
ຈະມີຊີວິດຊົ່ວນິລັນດອນ,ຕາມພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈະບໍ່ມີໄລຍະເວລາເພື່ອ
ການກັບໃຈ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ,ແລະ
ແຜນແຫງ່ຄວາມລອດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະລົ້ມ
ເຫລວໄປ.
6ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີກ�ນົດທີ່ຈະໃຫ້

ມະນຸດຕາຍ—ສະນັ້ນ,ດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຖືກ ຕັດອອກຈາກຕົ້ນ ໄມ້ ແຫ່ງ ຊີວິດ
ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກຈາກຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກນ�ອີກ—ແລະມະນຸດຈະ
ຫລົງທາງຕະຫລອດໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຂາົກາຍເປັນມະນດຸທີ່ຕກົໄປ.
7ແລະບັດນີ້,ລູກເຫັນຈາກເລື່ອງນີ້

ວ່າບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງພວກເຮົາ
ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າທັງທາງໂລກແລະທາງວິນ
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ຍານແລ້ວ;ແລະເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ
ເຂາົເຈົ້າກາຍມາເປັນຄນົທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກບັການ
ກະທ�ຕາມຄວາມປະສງົຂອງຕນົເອງ.
8ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະກູ້

ມະນຸດຄືນຈາກຄວາມຕາຍທາງໂລກ,
ເພາະມັນຈະທ�ລາຍແຜນແຫ່ງຄວາມ
ສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ.່
9ສະນັ້ນ,ຍ້ອນຈິດວິນຍານຕາຍບໍ່

ໄດ້,ແລະການຕົກນ�ເອົາຄວາມຕາຍ
ທັງທາງວິນຍານແລະທາງໂລກມາຫາ
ມະນຸດຊາດທັງປວງຄື,ພວກເຂົາຖືກຕັດ
ອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ,
ມັນຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະກູ້ມະນຸດຊາດຄືນ
ຈາກຄວາມຕາຍທາງວນິຍານນີ້.
10ສະນັ້ນ,ເມື່ອພວກເຂາົກາຍເປັນຄນົ

ມີກາມມະລົມ,ຕັນຫາໜ້າມືດ,ແລະຕ�
ຊ້າໂດຍທ�ມະຊາດ,ສະພາບແຫງ່ການ
ທົດລອງນີ້ຈຶ່ງກັບເປັນສະພາບໃຫ້ພວກ
ເຂົາຕຽມຕົວ;ມັນກັບເປັນສະພາບເພື່ອ
ການຕຽມຕົວ.
11ແລະບັດນີ້ຈົ່ງຈ�ໄວ້,ລູກຂອງພໍ່,

ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນເພາະແຜນແຫ່ງການໄຖ່
(ຄືຖ້າບໍ່ມີ)ໃນທັນທີທີ່ພວກເຂົາຕາຍໄປ
ຈດິວິນຍານຂອງພວກເຂົາຍ່ອມເປັນທຸກ,
ໂດຍທີ່ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
12ແລະບັດນີ້,ບໍ່ມີວິທີກູ້ມະນຸດຄືນ

ຈາກສະພາບທີ່ຕົກນີ້,ຊຶ່ງມະນຸດນ�ມາ
ໃຫ້ຕົວເອງເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງ
ເຂາົເອງ;
13ສະນັ້ນ,ຕາມຄວາມຍຸດຕິທ�ແລ້ວ,

ແຜນແຫ່ງການໄຖ່ ຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ ໄດ້,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ໂດຍເງື່ອນໄຂຂອງການ

ກັບໃຈຂອງມະນຸດໃນສະພາບແຫ່ງການ
ທົດລອງນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ສະພາບແຫ່ງ
ການທົດລອງນີ້;ເພາະຖ້າຫາກມັນບໍ່
ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂເຫລົ່ານີ້,ຄວາມ
ເມດຕາຈະເກີດຜົນບໍ່ໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່
ຈະທ�ລາຍວຽກງານແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິ
ທ�ເສຍ.ບັດນີ້ວຽກງານແຫ່ງຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຈະຖືກທ�ລາຍບໍ່ໄດ້;ຖ້າຫາກເປັນ
ເຊັ່ນນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າກໍຈະເລີກເປັນພຣະ
ເຈົ້າ.
14ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າມະນຸດ

ຊາດທັງໝົດຕົກແລ້ວ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຢູ່ໃນກ�ມືແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�;ແທ້ຈິງ
ແລວ້,ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງ
ສົ່ງພວກເຂົາໄປໃຫ້ຖືກຕັດອອກຈາກທີ່
ປະທບັຂອງພຣະອົງຕະຫລອດການ.
15ແລະບັດນີ້,ແຜນແຫ່ງຄວາມເມດ

ຕາຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຊົດ
ໃຊ້ເກີດຂຶ້ນ;ສະນັ້ນພຣະເຈົ້າເອງຈຶ່ງຊດົ
ໃຊ້ແທນບາບຂອງໂລກ,ເພື່ອນ�ແຜນ
ແຫ່ງຄວາມເມດຕາມາ,ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍ
ແກ່ຂໍ້ຮຽກຮອ້ງຂອງຄວາມຍຸດຕິທ�,ເພື່ອ
ພຣະເຈົ້າຈະເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ດີພ້ອມ,
ທ່ຽງທ�,ແລະເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ເມດຕາ
ນ�ອີກ.
16ບັດນີ້,ການກັບໃຈຈະມາສູ່ມະນຸດ

ບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີການລົງໂທດ,ຊຶ່ງເປັນ
ນິລັນດອນດັ່ງຊີວິດຂອງຈິດວິນຍານຈະ
ເປັນ,ໂດຍຕັ້ງໄວ້ກົງກັນຂ້າມກັບແຜນ
ແຫ່ງຄວາມສຸກ,ຊຶ່ງເປັນນິລັນດອນດັ່ງ
ຊວີດິຂອງຈດິວນິຍານນ�ອກີ.
17ບັດນີ້,ມະນຸດຈະກັບໃຈໄດ້ແນວໃດ

ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮດັບາບ?ເຂົາຈະເຮດັ
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ບາບໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກບໍ່ມີກດົ?ກດົຈະ
ມີໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກບໍ່ມີການລົງໂທດ?
18ບັດນີ້,ມີການລົງໂທດຕັ້ງໄວ້,ແລະ

ມີ ກົດທີ່ ທ່ ຽງ ທ�ຕັ້ງ ໄວ້ , ຊຶ່ງນ�ຄວາມ
ສ�ນຶກຜິດຂອງຈິດວິນຍານມາຫາມະ
ນຸດ.
19ບັດນີ້,ຖ້າຫາກບໍ່ມີກົດໃຫ້ໄວ້—ຖ້າ

ຫາກມະນຸດກະທ�ຄາດຕະກ�ເຂົາກໍ
ຄວນຕາຍ—,ເຂົາຈະຢ້ານບໍວ່າເຂົາຈະ
ຕາຍຖ້າເຂົາກະທ�ຄາດຕະກ�?
20ແລະຖ້າຫາກບໍ່ມີກົດໃຫ້ໄວ້ເພື່ອ

ຫ້າມການເຮັດບາບມະນຸດຈະບໍ່ຢ້ານທີ່
ຈະເຮດັບາບເລຍີ.
21ແລະຖ້າຫາກມນັບໍ່ມີກດົໃຫ້ໄວ,້ຖ້າ

ຫາກມະນຸດເຮັດບາບຄວາມຍຸດຕິທ�
ແລະຄວາມເມດຕາຈະເຮັດຫຍັງໄດ້,
ເພາະທັງສອງຢ່າງນີ້ຈະບໍ່ມີສິດທິເໜືອ
ກວ່າມະນຸດ?
22ແຕ່ມີກົດໃຫ້ໄວ້,ແລະມີການລົງ

ໂທດຕັ້ງໄວ້ ແລະໃຫ້ມີ ການກັບໃຈ,
ຊຶ່ງການກັບໃຈນີ້ຄວາມເມດຕາມີສິດທິ;
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,ຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະມີສິດເໜືອ
ກວ່າມະນຸດແລະບັງຄັບກົດ,ແລະ
ກົດເຮັດໃຫ້ມີການລົງໂທດ;ຖ້າຫາກບໍ່
ດັ່ງນັ້ນ,ວຽກງານແຫງ່ຄວາມຍດຸຕິທ�ຈະ
ຖືກທ�ລາຍ,ແລະພຣະເຈົ້າກໍຈະເລີກ
ເປນັພຣະເຈົ້າ.
23ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເລີກເປັນພຣະ

ເຈົ້າ,ແລະຄວາມເມດຕາມີສິດທິໃນຜູ້
ທີ່ສ�ນຶກຜິດ,ແລະຄວາມເມດຕາເກີດ
ຂຶ້ນເພາະການຊົດໃຊ້;ແລະການຊົດ
ໃຊ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ຄົນຕາຍ;ແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ

ຄົນຕາຍນ�ມະນຸດກັບມາຫາທີ່ປະທັບ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະຄົນທັງຫລາຍຈຶ່ງ
ຖືກນ�ກັບຄືນຫາທີ່ປະທັບຂອງພຣະ
ອົງ,ເພື່ອຈະຖືກພພິາກສາຕາມວຽກງານ
ຂອງພວກເຂົາ,ອັນເປັນໄປຕາມກົດແຫງ່
ຄວາມຍຸດຕິທ�.
24ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ຄວາມຍຸດຕິ ທ�

ປະຕິບັດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທັງໝົດຂອງມັນ,
ແລະຄວາມເມດຕາມີສິດທິໃນທຸກຢ່າງ
ທີ່ເປັນຂອງມັນເອງ;ແລະດ້ວຍປະການ
ນີ້,ມັນຈຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດລອດນອກຈາກຄົນທີ່
ສ�ນກຶຜິດຢ່າງແທ້ຈງິ.
25ລູກຄິດວ່າຄວາມເມດຕາຂະໂມຍ

ຄວາມຍຸດຕິທ�ໄດ້ບໍ?ພໍ່ເວົ້າກັບລູກວ່າ,
ບໍ່ໄດ້;ບໍ່ໄດ້ເລີຍແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ.ຖ້າ
ຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າກໍຈະເລີກ
ເປນັພຣະເຈົ້າແລ້ວ.
26ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງນ�

ຈຸດມຸ້ງໝາຍອັນເປັນນິລັນດອນຂອງ
ພຣະອົງມາ,ຊຶ່ງໄດ້ຕຽມໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່
ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ.ແລະ
ດ້ວຍເຫດນີ້ມັນຈຶ່ງເກີດມີຄວາມລອດ
ແລະການໄຖ່ຂອງມະນຸດ,ແລະຄວາມ
ພິນາດ,ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງ
ເຂາົນ�ອກີ.
27ສະນັ້ນ,ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ຜູ້ໃດກໍຕາມ

ທີ່ຈະມາກໍຈະມາໄດ້ແລະດື່ມນ�ແຫ່ງ
ຊວີດິຢ່າງມີອດິສະລະ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ຈະບໍ່ມາຜູ້ນັ້ນກໍຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ມາ;
ແຕ່ໃນວັນສຸດທ້າຍສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ກະທ�
ໄວ້ຈະກັບຄືນມາຫາເຂາົ.
28ຖ້າຫາກເຂົາປາຖະໜາຈະສ້າງ

ຄວາມຊົ່ວ,ແລະບໍ່ກັບໃຈໃນວັນເວລາ
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ແອວມາ42:29–43:4437

ຂອງເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຊົ່ວຈະເກີດ
ກັບເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນຕາມການນ�ກບັຄນືມາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
29ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ບໍ່ຢາກ

ໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ກັງວົນໃຈຕໍ່ລູກ
ອີກຕໍ່ ໄປ, ແລະຂໍ ໃຫ້ ບາບຂອງລູກ
ເທົ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ກັງວົນໃຈລູກ,ດ້ວຍ
ຄວາມກັງວົນນັ້ນມັນຈະນ�ລູກລົງມາ
ສູ່ການກັບໃຈ.
30ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ປາຖະໜາວ່າ

ລູກຈະບໍ່ປະຕິເສດຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.ຈົ່ງຢ່າພະຍາຍາມ
ແກ້ຄວາມຜິດເພາະບາບຂອງລູກ,ໂດຍ
ປະຕິເສດຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;
ແຕ່ລູກຈົ່ງຍອມໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະຄວາມອົດກັ້ນຂອງພຣະອົງມີ
ອິດທິພົນຢ່າງເຕັມທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງລູກ;ຂໍ
ໃຫ້ມັນນ�ລູກລົງມາຕ�ຢູ່ກັບຝຸ່ນດິນໃນ
ຄວາມຖ່ອມຕົວ.
31ແລະບັດນີ້,ໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ລູກໄດ້

ຮັບການເອີ້ນຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ສິດສອນ
ພຣະຄ�ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.ແລະບັດນີ້,
ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງໄປເຖີດ,ຈົ່ງປະກາດພຣະ
ຄ�ດ້ວຍຄວາມຈິງແລະດ້ວຍຄວາມ
ມີສະຕິ,ເພື່ອລູກຈະໄດ້ນ�ຈິດວິນຍານ
ທັງຫລາຍມາສູ່ການກັບໃຈ,ເພື່ອແຜນ
ແຫ່ງຄວາມເມດຕາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະມີ
ສິດທິເໜືອກວ່າພວກເຂົາ.ແລະຂໍໃຫ້
ພຣະເຈົ້າຈົ່ງໂປດປະທານພອນໃຫ້ລູກ
ຈົນວ່າມັນເປັນໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງພໍ່
ດ້ວຍເຖີດ.ອາແມນ.

ບົດທີ43

ແອວມາແລະລູກຊາຍໄດ້ສິດສອນພຣະ
ຄ�—ຊາວໂຊລ�ແລະຊາວນີໄຟຄົນ
ອື່ນໆທີ່ແຍກອອກໄປກາຍເປັນຊາວເລ
ມນັ—ຊາວເລມນັມາກໍ່ສົງຄາມກັບຊາວນີ
ໄຟ—ໂມໂຣໄນປະກອບອາວຸດໃຫ້ຊາວ
ນີໄຟດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນຕ່າງໆ—ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າເປີດເຜີຍແຜນການຍຸດທະ
ສາດຂອງຊາວເລມັນຕໍ່ແອວມາ—ຊາວ
ນີໄຟປ້ອງກັນບ້ານເຮືອນ,ເສລີພາບ,
ຄອບຄົວ,ແລະສາດສະໜາຂອງພວກ
ເຂົາ—ກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນກັບລີໄຮ
ປິດລ້ອມຊາວເລມັນ.ປະມານ74ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກລູກຊາຍຂອງແອວມາໄດ້ອອກ
ໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ເພື່ອປະກາດພຣະ
ຄ�ແກ່ພວກເຂົາ.ແລະແອວມາເອງກໍ
ໄດ້ອອກໄປສອນຢ່າງບໍ່ໄດ້ພກັຜ່ອນເລີຍ.
2ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະບໍ່ກ່າວເຖິງການ

ສິດສອນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໄປອີກ,ນອກ
ຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສິດສອນພຣະຄ�
ແລະຄວາມຈິງຕາມວິນຍານແຫ່ງການ
ທ�ນາຍແລະການເປີດເຜີຍ;ແລະເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ສິດສອນຕາມຖານະອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ໄດ້ເອີ້ນເຂົາເຈົ້າ.
3ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບມາ

ເວົ້າກ່ຽວກັບສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວນີໄຟ
ແລະຊາວເລມັນໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງ
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
4ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຊາວໂຊລ�ໄດ້ກາຍເປັນຊາວເລ
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ມນັ;ດັ່ງນັ້ນ,ໃນຕົ້ນປີທີສິບແປດນີ້ຜູ້ຄນົ
ຂອງນີໄຟໄດ້ເຫັນວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງ
ຈະມາໂຈມຕີພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂາົ
ຈຶ່ງໄດ້ຕຽມເພື່ອສົງຄາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາກອງທັບຂອງ
ພວກເຂາົທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຈີຊອນ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ເລມັນໄດ້ຍົກກອງທັບທະຫານມາເປັນ
ຈ�ນວນຫລາຍພັນຄົນ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຍົກກອງທັບເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນອານ
ທິໂອນ�,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນຂອງຊາວໂຊ
ລ�;ແລະຜູນ້�ກອງທັບຂອງພວກເຂາົມີ
ຊື່ວ່າເຊລາເຮມັນາ.
6ແລະບັດນີ້,ໂດຍທີ່ຊາວອາມາລະໄຄ

ເປັນຄົນຊົ່ວແລະມກັຂ້າຄນົຫລາຍກວາ່
ຊາວເລມນັ,ດັ່ງນັ້ນ,ເຊລາເຮັມນາຈຶ່ງໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງນາຍທະຫານຂຶ້ນເພື່ອດູແລຊາວ
ເລມັນ,ຊຶ່ງພວກຫົວໜ້າເຫລົ່ານັ້ນເປັນ
ຊາວອາມາລະໄຄແລະຊາວໂຊລ�.
7ບັດນີ້ລາວໄດ້ເຮັດແບບນີ້ເພື່ອວ່າ

ລາວຈະໄດ້ ເກັບກ�ຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຂອງພວກເຂົາ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ຊາວນີ ໄຟໄວ້ ,
ເພື່ອລາວຈະໄດ້ເອົາຄົນເຫລົ່ານັ້ນມາຢູ່
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຕາມແຜນການ
ຂອງລາວ.
8ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ແຜນການຂອງລາວ

ຄືຍຸແຍ່ໃຫຊ້າວເລມນັຄຽດແຄນ້ໃຫ້ຊາວ
ນີໄຟ;ລາວເຮັດແບບນີ້ເພື່ອວ່າລາວຈະ
ໄດ້ແຍ້ງຊີງເອົາອ�ນາດເພື່ອປົກຄອງ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະເພື່ອວ່າລາວຈະ
ໄດ້ມີອ�ນາດປົກຄອງຊາວນີໄຟໂດຍ
ເອົາພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມາເປັນຂ້າທາດ
ນ�ອີກ.

9ແລະບັດນີ້ແຜນການຂອງຊາວນີ
ໄຟນັ້ນແມ່ນການປົກປັກຮັກສາແຜ່ນ
ດິນຂອງພວກເຂົາ,ແລະບ້ານເຮືອນ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເມຍຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະລກູຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ປົກປັກຮັກສາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້
ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;
ແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັກສາສິດ
ແລະສິດທິພິເສດຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,
ແທ້ຈງິແລວ້,ເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດ້ນະມດັ
ສະການພຣະເຈົ້າຕາມຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງຕນົ.
10ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າຖ້າຫາກພວກ

ເຂົາຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລມັນແລ້ວ,
ຄືຊາວເລມັນຈະທ�ລາຍຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າໃນວິນຍານ
ແລະໃນຄວາມຈິງ,ຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່
ທ່ຽງແທ້ແລະຊງົພຣະຊນົຢູ່.
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາຮູ້ຈັກ

ເຖິງຄວາມກຽດຊັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາວ
ເລມັນທີ່ມີຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ຜູ້
ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄົນຂອງອານໄທ-ນີໄຟ-ລີໄຮ,
ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ—ແລະຜູ້
ຄົນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຢູ່ໃນພັນທະ
ສັນຍາແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ລະເມີດ—
ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນກ�ມື
ຂອງຊາວເລມັນ,ພວກເຂົາກໍຈະຖືກ
ທ�ລາຍ.
12ແລະຊາວນີໄຟບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາ

ຖືກທ�ລາຍ;ດັ່ງນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງໄດ້
ມອບແຜ່ນດິນໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອເປັນມູນ
ມລໍະດົກ.
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ແອວມາ43:13–22439

13ແລະຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນໄດ້ມອບ
ເຂົ້າຂອງຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງຕົນໃຫ້
ແກ່ຊາວນີໄຟເພື່ອອູ້ມຊູກອງທັບຂອງ
ພວກເຂາົ;ແລະດັ່ງນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງຖກື
ບັງຄັບໃຫ້ຕ້ານທານຊາວເລມັນແຕ່ຝ່າຍ
ດຽວ,ຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍຂອງເລມນັແລະ
ເລມູເອນ,ແລະພວກລູກຫລານຂອງ
ອິດຊະມາເອນ,ແລະຄົນທັງໝົດທີ່ໄດ້
ແຍກອອກໄປຈາກຊາວນີໄຟຄືຊາວອາ
ມາລະໄຄ,ຊາວໂຊລ�,ແລະເຊື້ອສາຍ
ຂອງພວກປະໂລຫິດຂອງກະສັດໂນອາ
ຄົນນັ້ນ.
14ບັດນີ້ ຜູ້ ສືບເຊື້ອສາຍເຫລົ່ານີ້ມີ

ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍເກືອບເທົ່າກັບ
ຊາວນີໄຟ;ແລະສະນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງຖືກ
ບັງຄັບໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນດັ່ງນີ້,
ຈນົກະທັ້ງມີການນອງເລອືດເກດີຂຶ້ນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ຂະນະທີ່ກອງທັບຂອງຊາວເລມນັມາເຕົ້າ
ໂຮມກັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອານທິໂອນ�,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟພ້ອມແລ້ວ
ທີ່ຈະພົບກັບພວກເຂົາໃນແຜ່ນດິນເຈີ
ຊອນ.
16ບັດນີ້,ຜູ້ນ�ຂອງຊາວນີໄຟຫລືຜູ້

ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານ
ຂອງຊາວນີໄຟ—ບັດນີ້ ຫົວໜ້ານາຍ
ທະຫານຜູ້ນີ້ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທບັ
ທັງໝົດຂອງຊາວນີໄຟ—ແລະຊື່ຂອງ
ເພິ່ນຄືໂມໂຣໄນ;
17ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ຮັບຕ�ແໜ່ງໃຫ້

ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໂດຍທົ່ວໄປແລະ
ພ້ອມກັບການປົກຄອງກ່ຽວກັບສົງຄາມ.
ແລະເພິ່ນມີອາຍຸພຽງແຕ່ຊາວຫ້າປີເທົ່າ

ນັ້ນຕອນເພິ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫວົໜາ້
ນາຍທະຫານຂອງກອງທັບຊາວນີໄຟ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ພົບກັບຊາວເລມັນທີ່ຊາຍແດນ
ເຈີ ຊອນ, ແລະພວກທະຫານຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ຖືຫອກ,ແລະດາບ,ແລະອາວດຸ
ຫລາຍຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນສົງຄາມ.
19ແລະເມື່ອກອງທັບຊາວເລມັນເຫັນ

ວ່າຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຫລືວ່າໂມໂຣໄນຕຽມ
ກອງທະຫານຂອງເພິ່ນໄວ້ພ້ອມດ້ວຍ
ແຜ່ນປົກເອິກແລະພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງ
ປ້ອງກັນແຂນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພ້ອມທັງ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນຫົວຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,
ແລະພວກເຂາົນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອຜ້າໜາ—
20ບັດນີ້ກອງທັບຂອງເຊລາເຮັມນາບໍ່

ໄດ້ມີການຕຽມສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເລີຍ;ພວກເຂາົ
ມີພຽງແຕ່ຫອກແລະດາບ,ແລະຄັນທະ
ນູແລະລູກທະນູ,ແລະມີກ້ອນຫີນກັບ
ກະຖນຸຂອງພວກເຂົາ;ແລະຕົນຕົວຂອງ
ພວກເຂົາເປືອຍເປົ່າ,ນອກຈາກແຜ່ນ
ໜັງຄຽນແອວເທົ່ານັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕົນ
ຕົວຂອງພວກເຂົາທກຸຄົນເປືອຍເປົ່າໝົດ,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ຊາວໂຊລ�ແລະຊາວອາ
ມາລະໄຄເທົ່ານັ້ນ;
21ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີແຜ່ນປົກເອິກຫລື

ໂລ່—ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານ
ກົວກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟຫລາຍທີ່ສຸດ
ເພາະວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພວກນີໄຟ,ທັງໆ
ທີ່ຈ�ນວນຄົນຂອງພວກເຂົາມີຫລາຍ
ກວາ່ຊາວນີໄຟຕັ້ງຫລາຍເທົ່າ.
22ຈົ່ງເບິ່ງ, ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງ

ເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາບໍ່ກ້າມາສູ້ຮົບກັບ
ຊາວນີ ໄຟທີ່ ຊາຍແດນເຈີ ຊອນເລີຍ;
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ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນອານທິໂອນ�ແລະເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານໃກ້ຫົວແມ່ນ�ຊີ
ໂດນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແມນທາຍແລະຍຶດເອົາຫົວ
ເມືອງ;ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຄິດວ່າກອງທັບ
ຂອງໂມໂຣໄນຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ໄປທາງໃດ.
23ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,ໃນ

ທັນທີທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານໂມໂຣໄນກໍໄດ້ສົ່ງນັກສືບ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອ
ຕິດຕາມເບິ່ງຄ້າຍພັກຂອງພວກເຂົາ;
ແລະໂມໂລໄນຮູ້ຈັກເຖິງການທ�ນາຍ
ຂອງແອວມາ,ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຄົນຈ�ນວນ
ໜຶ່ງໄປຫາເພິ່ນ,ໂດຍປາຖະໜາຈະ
ໃຫ້ເພິ່ນທູນຖາມພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າວ່າ
ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟຄວນຈະໄປສູ້
ຮົບກັບຊາວເລມັນຢູ່ບ່ອນໃດເພື່ອປົກ
ປ້ອງຕວົເອງ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງ
ແອວມາ,ແລະແອວມາໄດ້ບອກຂ່າວແກ່
ພວກນ�ຂ່າວຂອງໂມໂຣໄນວາ່ກອງທບັ
ຂອງຊາວເລມັນກ�ລັງຍົກທັບເດີນເຂົ້າ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອຈະໄດ້
ຂ້າມມາຫາແຜ່ນດິນແມນທາຍ,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ເລີ່ມໂຈມຕີຜູ້ຄນົທີ່ອອ່ນແອກວ່າພວກ
ເຂົາ.ແລະພວກນ�ຂ່າວໄດ້ໄປແຈ້ງຕໍ່
ໂມໂຣໄນ.
25ບັດນີ້ໂມໂຣໄນ,ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ກອງທັບ

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເພິ່ນຄຸ້ມກັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ເຈີຊອນ,ເພາະຢ້ານວ່າໂດຍວິທີ ໃດ

ວິທີໜຶ່ງຊາວເລມັນບາງຈ�ນວນອາດ
ຈະເຂົ້າມາຍຶດເອົາແຜ່ນດິນນັ້ນແລະ
ເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ,ໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ຍົກ
ກອງທັບສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເພິ່ນແລະ
ຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດນິແມນທາຍ.
26ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນທັງໝົດ

ໃນແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນມາເຕົ້າໂຮມກັນ
ເພື່ອຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ,ເພື່ອປົກ
ປ້ອງແຜ່ນດິນແລະປະເທດຊາດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ,ແລະສິດທິແລະເສລີພາບ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ຕຽມ
ພ້ອມຢູ່ສະເໝີທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ
ເມື່ອເວລາພວກເຂົາເຂົ້າມາໂຈມຕີ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງເພິ່ນໄປລີ້
ຖ້າຢູ່ໃນຮ່ອມພູຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບຝັ່ງແມ່ນ�
ຊີໂດນ,ຊຶ່ງມັນຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກຂອງ
ແມ່ນ�ຊີໂດນໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
28ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ວາງຄົນສອດ

ແນມໄວ້ໂດຍຮອບ,ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຮູຈັ້ກ
ວ່າເວລາໃດຄ້າຍຂອງຊາວເລມັນຈະ
ມາຕັ້ງຂຶ້ນ.
29ແລະບັດນີ້,ໂມໂຣໄນຮູ້ຈັກເຈດ

ຕະນາຂອງຊາວເລມັນ,ວາ່ພວກເຂົາຢາກ
ຈະທ�ລາຍພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ,ຫລືເພື່ອ
ຈະໄດ້ນ�ເອົາພວກເຂົາມາຂຶ້ນກັບພວກ
ເຂົາແລະເອົາພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມາ
ເປັນຂ້າທາດເພື່ອພວກເຂົາເອງຈະໄດ້
ສະຖາປະນາອານາຈກັຂອງຕົນຂຶ້ນເພື່ອ
ພວກເຂາົຈະໄດ້ປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດນິ;
30ແລະໂດຍທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮູ້ຈັກອີກວ່າ

ຄວາມປາຖະໜາຢາ່ງດຽວຂອງຊາວນີໄຟ
ນັ້ນຄືເພື່ອປົກປັກຮັກສາແຜ່ນດິນຂອງ
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ແອວມາ43:31–40441

ພວກເຂົາ,ແລະເສລີພາບຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະສາດສະໜາຈັກຂອງພວກ
ເຂົາ,ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງຄິດວ່າມັນບໍ່
ເປັນການກະທ�ບາບທີ່ເພິ່ນຈະປ້ອງກັນ
ຊາວນີໄຟດ້ວຍກົນອຸບາຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນ
ຈຶ່ງຮູຈັ້ກໂດຍຄນົສອດແນມຂອງລາວວາ່
ຊາວເລມັນຈະໄປທາງໃດ.
31ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງກອງທັບ

ຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ນ�ເອົາສ່ວນໜຶ່ງໄປ
ໃນຮ່ອມພູ,ແລະລີ້ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກ
ແລະທາງໃຕ້ຂອງເນນີພູຣບິລາ;
32ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນເພິ່ນໄດ້

ໃຫ້ລີ້ຢູ່ໃນຮ່ອມພູທາງຕາເວັນຕົກຂອງ
ແມ່ນ�ຊີໂດນ,ຈົນສຸດຊາຍແດນຂອງ
ແຜ່ນດິນແມນທາຍ.
33ເມື່ອເພິ່ນໄດ້ຈັດວາງກອງທັບຂອງ

ເພິ່ນໄວ້ຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງເພິ່ນ
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ເພິ່ນກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ
ພບົກບັພວກເຂາົ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ຍົກກອງທັບມາທາງເໜືອ
ຂອງເນີນພູ,ຊຶ່ງກອງທັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ໂມໂຣໄນໄດ້ລີ້ຖ້າຢູ່ແລ້ວ.
35ແລະເວລາທີ່ ຊາວເລມັນຜ່ານ

ເນີນພູຣິບລາ,ແລະມາຮອດຮ່ອມພູ,
ແລະກ�ລັງຈະຂ້າມແມ່ນ�ຊີໂດນຢູ່ນັ້ນ,
ກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນຊຶ່ງລີ້ຖ້າຢູ່ທາງໃຕ້
ຂອງເນີນພູຊຶ່ງນ�ໂດຍຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າລີ
ໄຮ,ແລະລາວໄດ້ນ�ເອົາກອງທັບຂອງ
ລາວອອກມາແລະລ້ອມຊາວເລມັນໄວ້
ທາງຕາເວັນອອກທາງດ້ານຫລັງ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຊາວເລມນັເຫນັກອງທບັຊາວນີໄຟ

ເຂົ້າໂຈມຕີຂ້າງຫລັງ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ຫນັກັບຄືນໄປແລະເລີ່ມຕໍ່ສູ້ກບັກອງທບັ
ຂອງລີໄຮ.
37ແລະການຕາຍໄດ້ທະວີຂຶ້ນທງັສອງ

ຝ່າຍ,ແຕ່ວ່າການຕາຍຂອງຝ່າຍຊາວ
ເລມັນເປັນໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ,
ເພາະວ່າຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ຮັບການຟັນຢ່າງໜັກຂອງຊາວນີ
ໄຟດ້ວຍດາບແລະຖືກແທງດ້ວຍຫອກ,
ຄືທຸກເທື່ອທີ່ໄດ້ຟັນລົງໄປຕ້ອງໄດ້ຂ້າ
ເກອືບທກຸເທື່ອ.
38ສ່ວນໃນບນັດາຊາວນີໄຟນັ້ນ,ດົນໆ

ຈຶ່ງຕາຍຄົນໜຶ່ງດ້ວຍດາບແລະດ້ວຍ
ການເສຍເລືອດ,ໂດຍທີ່ພວກເຂົາມີ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນພາກສ່ວນສ�ຄັນຂອງ
ຮ່າງກາຍ,ແລະພາກສ່ວນສ�ຄັນທີ່
ສຸດຂອງຮ່າງກາຍກໍມີເຄື່ອງປ້ອງກັນໃຫ້
ພົ້ນຈາກການຟັນຂອງຊາວເລມັນ,ໂດຍ
ມີແຜ່ນປົກເອິກແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ແຂນແລະປ້ອງກັນຫົວຂອງພວກເຂົາ;
ດ້ວຍເຫດນີ້ຊາວນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ຂ້າຊາວເລ
ມນັຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
39ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍ,
ເພາະຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ,ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້
ເລີ່ມປບົໜີໄປທາງແມນ່�ຊີໂດນ.
40ແລະພວກເຂົາຖືກລີໄຮແລະທະ

ຫານຂອງລາວໄລ່ຕິດຕາມໄປ;ແລະ
ພວກເຂາົຖກືລີໄຮໄລ່ລົງໄປໃນນ�ຊີໂດນ
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂ້າມນ�ຊີໂດນໄປ.
ແລະລີໄຮສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວຢຸດທີ່
ຝ່ັງແມ່ນ�ຊີໂດນບໍ່ໃຫ້ຂາ້ມໄປ.
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41ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ
ໂຣໄນແລະກອງທັບຂອງເພິ່ນໄດ້ພົບ
ກັບຊາວເລມັນໃນຮ່ອມພູທາງຝັ່ງແມ່ນ�
ຊີໂດນເບື້ອງນັ້ນແລະເລີ່ມໂຈມຕີແລະ
ຂ້າຟນັພວກເຂາົ.
42ແລະຊາວເລມັນໄດ້ປົບໜີໄປທາງ

ໜ້າຂອງພວກເຂົາ,ໄປທາງແຜ່ນດິນ
ແມນທາຍ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບ
ກອງທບັຂອງໂມໂຣໄນອີກ.
43ບັດນີ້ເມື່ອເປັນດັ່ງນີ້ແລ້ວຊາວເລ

ມນັຈຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ຈນົສຸດກ�ລງັ;ແທ້ຈງິແລວ້,
ມັນບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອທີ່ຊາວເລມັນຈະຕໍ່ສູ້
ດ້ວຍກ�ລັງແລະດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງພຽງນີ້,ບໍ່ມີຈັກເທື່ອ,ບໍ່
ເຄຍີມີເລີຍຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ.
44ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບກ�ລັງໃຈ

ຈາກຊາວໂຊລ�ແລະຊາວອາມາລະ
ໄຄ,ຜູ້ທີ່ເປັນນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າ
ແລະຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຈາກເຊ
ລາເຮັມນາຜູ້ເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານ
ຂອງພວກເຂົາ,ຫລືຫົວໜ້າຜູ້ນ�ແລະ
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄືກັນກບັມງັກອນ,
ແລະຊາວນີໄຟຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າ
ຕາຍດວ້ຍມືຂອງພວກເຂາົ,ແທ້ຈງິແລວ້,
ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຟັນເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ຫົວເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຂອງຊາວ
ນີໄຟຂາດອອກເປັນສອງຕ່ອນ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ແທງແຜ່ນປົກເອິກຂອງຊາວ
ນີໄຟຊອດ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຟັນແຂນ
ຂອງຊາວນີໄຟຂາດຫລາຍແຂນ,ແລະ
ຊາວເລມັນໄດ້ຟັນລົງດ້ວຍຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ.

45ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຊາວນີໄຟຍັງ
ໄດ້ ຮັບກ�ລັງໃຈດ້ວຍອຸດົມການທີ່ ດີ
ກວ່າ,ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
ກະສັດຫລືວ່າເພື່ອອ�ນາດໃດໆແຕ່
ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອບ້ານເຮືອນຂອງ
ພວກເຂາົແລະເພື່ອເສລພີາບຂອງພວກ
ເຂາົ,ແລະເພື່ອເມຍຂອງພວກເຂາົແລະ
ເພື່ອລູກຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມນ່ເພື່ອສິດທິແຫງ່ການນະມດັສະການ
ແລະເພື່ອສາດສະໜາຈກັຂອງພວກເຂົາ
ນ�ອີກ.
46ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກ

ຢ່າງທີ່ພວກເຂົາຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນໜ້າທີ່
ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເປັນໜີ້ພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາຢູ່;ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກາ່ວກບັພວກເຂົາແລະບັນພະບຸລດຸ
ຂອງພວກເຂົານ�ອີກວ່າ:ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າ
ບໍ່ມີຄວາມຜດິຍ້ອນການຮກຸຮານເທື່ອທ�
ອິດ,ຫລືເທື່ອທີສອງ,ຕາບນັ້ນເຮົາຈະ
ບໍ່ຍອມໃຫ້ເຈົ້າຖືກຂ້າດ້ວຍມືສັດຕູຂອງ
ເຈົ້າ.
47ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງປ້ອງກັນຄອບ
ຄົວຂອງເຈົ້າຈົນເຖິງການນອງເລືອດ.
ດັ່ງນັ້ນຍ້ອນວ່າອຸດົມການອັນນີ້ຊາວ
ນີໄຟຈຶ່ງມີກ�ລັງໃຈຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ
ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງ,ແລະຄອບຄົວ
ຂອງພວກເຂາົ,ແລະແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະປະເທດຊາດຂອງພວກເຂົາ,
ແລະສິດທິຂອງພວກເຂົາ,ແລະສາດ
ສະໜາຂອງພວກເຂົາ.
48ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ແອວມາ43:41–48 442
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ແອວມາ43:49–44:2443

ເມື່ອຄົນຂອງໂມໂຣໄນໄດ້ເຫັນຄວາມ
ເປັນໜ້າຢ້ານກົວແລະຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຂອງຊາວເລມັນພວກເຂົາກໍເກືອບຈະ
ປົບໜີໄປຈາກພວກນັ້ນ.ແລະໂມໂຣໄນ
ໂດຍທີ່ເຫນັເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງໂດຍໃຫ້ກ�ລັງໃຈພວກ
ເຂົາດ້ວຍຄວາມຄິດດັ່ງນີ້—ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຄວາມຄິດເຖິງແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ,
ເສລີພາບຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ອິດສະລະພາບຂອງພວກເຂົາຈາກການ
ເປນັຂ້າທາດ.
49ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຫັນກັບຄືນໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ເລມັນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງອອກມາ
ເພື່ອທູນຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເປັນສຽງດຽວກັນ,
ເພື່ອເສລີພາບຂອງພວກເຂົາແລະເພື່ອ
ອິດສະລະພາບຂອງພວກເຂົາຈາກການ
ເປັນຂ້າທາດ.
50ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຢືນຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ

ເລມັນດ້ວຍພະລັງ;ແລະໃນຕອນທີ່
ພວກເຂົາກ�ລັງຮ້ອງທູນຂໍຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເພື່ອອິດສະລະພາບຂອງຕົນຢູ່ນັ້ນ,
ຊາວເລມັນກໍເລີ່ມຖອຍໜີໄປຕໍ່ໜ້າຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຈົນ
ເຖິງແມນ່�ຊີໂດນ.
51ບັດນີ້,ຊາວເລມັນມີຈ�ນວນຫລາຍ

ກວ່າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍກວ່າຕັ້ງສອງ
ເທົ່າຂອງຈ�ນວນຂອງຊາວນີໄຟ;ປານ
ນັ້ນ,ພວກເຂົາຍັງຖືກໄລ່ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາຕ້ອງໄປເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກອງ
ດຽວຢູ່ໃນຮອ່ມພູເທງິຝັ່ງແມນ່�ຊີໂດນ.
52ດັ່ງນັ້ນກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນຈຶ່ງ

ອ້ອມພວກເຂາົໄວ້ທງັສອງຝັ່ງແມນ່�,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ທາງຕາເວັນອອກກໍມີຄົນຂອງລີໄຮ
ເຕມັຢູ.່
53ດັ່ງນັ້ນເວລາເຊລາເຮມັນາເຫນັຄົນ

ຂອງລີໄຮຢູ່ທາງຕາເວນັອອກຂອງແມນ່�
ຊີໂດນ,ແລະກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນຢູ່
ທາງຕາເວນັຕກົຂອງແມນ່�ຊີໂດນ,ແລະ
ເຫັນວ່າເຂົາຖືກຊາວນີໄຟລ້ອມກໍເກີດມີ
ຄວາມຢ້ານກວົແລະຕົກໃຈຫລາຍຂຶ້ນ.
54ບັດນີ້ໂມໂຣໄນ,ເມື່ອເຫັນຄວາມ

ຢ້ານກົວຂອງຊາວເລມນັ,ແລວ້ເພິ່ນກໍສັ່ງ
ໃຫ້ຄນົຂອງເພິ່ນຢດຸການຂ້າຟັນລົງ.

ບົດທີ44

ໂມໂຣໄນອອກຄ�ສັ່ງໃຫ້ ຊາວເລມັນ
ເຮັດຄ�ໝັ້ນສັນຍາແຫ່ງສັນຕິພາບຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍ—ເຊລາ
ເຮັມນາປະຕິເສດຄ�ສັ່ງນັ້ນ,ແລະການ
ສູ້ຮົບເລີ່ມຕົ້ນອີກ—ກອງທັບຂອງໂມໂຣ
ໄນຊະນະຊາວເລມັນ.ປະມານ74–73ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ຢຸດແລະຖອຍອອກຫ່າງ
ຈາກພວກເຂົາ. ແລະໂມໂຣໄນໄດ້
ເວົ້າກັບເຊລາເຮມັນາວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຊລາ
ເຮັມນາ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄົນກະຫາຍ
ເລືອດ.ທ່ານຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລ້ວ,ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ປາຖະໜາທີ່
ຈະຂາ້ທ່ານ.
2ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮາົບໍ່ໄດ້ອອກມາສູ້ຮບົ

ກັບທ່ານເພື່ອຈະເຮດັໃຫ້ທ່ານເລືອດຕົກ
ຢາງອອກໂດຍຫວັງອ�ນາດ;ທັງພວກ
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ເຮົາບໍ່ປາຖະໜາຈະເອົາໃຜມາສູ່ແອກ
ຂອງຄວາມເປັນທາດ.ແຕ່ນີ້ຄືສາເຫດ
ອັນແທ້ຈິງທີ່ທ່ານມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາ;
ແທ້ຈງິແລ້ວ,ທ່ານຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພວກເຮາົ
ເພາະສາດສະໜາຂອງພວກເຮາົ.
3ແຕ່ບັດນີ້,ເຈົ້າເຫັນແລ້ວວ່າພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາແລະ
ທ່ານເຫັນ ແລ້ວ ວ່າ ພຣະອົງ ສົ່ ງ ຕົວ
ທ່ານມາຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພວກເຮົາ.ແລະ
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າ
ມັນເປັນໄປແນວນີ້ກັບພວກເຮົາເພາະ
ສາດສະໜາແລະສັດທາຂອງພວກເຮົາ
ໃນພຣະຄຣິດ.ແລະບັດນີ້ທ່ານເຫັນ
ແລ້ວວ່າທ່ານທ�ລາຍສັດທາຂອງພວກ
ເຮາົບໍ່ໄດ້.
4ບັດນີ້ທ່ານເຫັນແລ້ວວ່ານີ້ຄືສັດທາ

ທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທ່ານເຫນັວາ່ພຣະເຈົ້າອູມ້ຊູ
ແລະປົກປັກຮັກສາແລະປ້ອງກັນພວກ
ເຮົາ,ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາສັດຊື່ຕໍ່ພຣະ
ອົງ,ຕໍ່ສັດທາຂອງພວກເຮົາ,ແລະຕໍ່
ສາດສະໜາຂອງພວກເຮົາ; ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາຖືກ
ທ�ລາຍເລີຍຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຕົກ
ໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດແລະປະຕິເສດ
ສັດທາຂອງພວກເຮາົ.
5ແລະບັດນີ້,ເຊລາເຮັມນາ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າບັນຊາທ່ານ,ໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ມີອ�ນາດທັງປວງອົງນັ້ນ,ຜູ້
ໃຫ້ກ�ລັງແກ່ແຂນຂອງພວກເຮົາຈົນ
ວ່າພວກເຮົາມີອ�ນາດເກີນກວ່າທ່ານ,
ດ້ວຍສັດທາຂອງພວກເຮົາ ,  ດ້ວຍ
ສາດສະໜາຂອງພວກເຮົາ,ແລະດ້ວຍ

ສິດທິແຫງ່ນະມດັສະການຂອງພວກເຮາົ,
ແລະດ້ວຍສາດສະໜາຈັກຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອອັນ
ສັກສິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເປັນໜີ້ເມຍຂອງ
ພວກເຮົາແລະລູກຂອງພວກເຮົາ,
ດ້ວຍເສລີພາບຊຶ່ງຜູກມັດພວກເຮົາໄວ້
ກັບແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາແລະປະ
ເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະດ້ວຍຮັກສາພຣະຄ�ອັນສັກສິດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ເປັນໜີ້
ຢູ່ສ�ລັບຄວາມຜາສຸກຂອງພວກເຮົານີ້;
ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນທີ່ຮັກຫອມທີ່
ສຸດຂອງພວກເຮາົ—
6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ;ເພື່ອເຫັນ

ແກ່ຊວີດິຂອງທ່ານ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບັນຊາ
ທ່ານໃຫ້ມອບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງ
ທ່ານທັງໝົດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເສຍ,ແລ້ວ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ພະຍາຍາມເອົາຊີວິດ
ຂອງທ່ານ,ແຕ່ຈະໄວ້ຊວີດິຂອງທ່ານ,ຖ້າ
ຫາກທ່ານຈະໄປຕາມເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ
ແລະບໍ່ກັບມາເຮັດສົງຄາມກັບພວກເຮົາ
ອີກ.
7ແລະບັດນີ້,ຖ້າທ່ານບໍ່ເຮັດຕາມ,

ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພວກເຮົາ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະສັ່ງໃຫ້ ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໂຈມຕີທ່ານ,ແລະເຮັດ
ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ຢ່າງສາຫດັ,ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ໝດົສິ້ນໄປ;
ແລະເວລານັ້ນພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າ
ຜູ້ໃດມີອ�ນາດເໜືອກວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າຜູ້
ໃດຖືກນ�ເອົາໄປສູ່ຄວາມເປັນຂ້າທາດ.
8ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື

ແອວມາ44:3–8 444
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ແອວມາ44:9–14445

ເມື່ອເຊລາເຮມັນາໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້ແລວ້
ລາວໄດ້ອອກມາແລະໄດ້ມອບຫອກ
ແລະດາບ,ແລະຄັນທະນູໃສ່ມືໂມໂຣ
ໄນ,ແລະເວົ້າກັບເພິ່ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄື
ອາວດຸຂອງພວກເຮາົ,ແລະພວກເຮາົຈະ
ມອບມັນໃຫ້ແກ່ທ່ານ,ແຕ່ວ່າພວກເຮົາ
ຈະບໍ່ຍອມຕົວເຮັດຄ�ສາບານຕໍ່ທ່ານ,
ເພາະພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮົາແລະ
ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາຈະລ່ວງລະ
ເມີດມັນ;ແຕ່ຈົ່ງຮບັເອົາອາວດຸຂອງພວກ
ເຮົາໄວ້ສາ,ແລະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເສຍ;ຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຮັກສາອາວຸດຂອງ
ພວກເຮົາໄວ້,ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະ
ຕາຍຫລືຊະນະກໍຕາມ.
9ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສັດທາ

ອັນດຽວກັນກັບທ່ານ;ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອ
ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພວກເຮົາໃຫ້ມາຢູ່ໃນ
ກ�ມືຂອງທາ່ນ;ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນ
ເປັນຍ້ອນກົນອຸບາຍຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ປົກ
ປ້ອງຕົວເອງໃຫ້ພົ້ນຈາກດາບຂອງພວກ
ເຮາົ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ມນັເປັນຍ້ອນແຜນ່ປົກເອິກ
ແລະໂລ່ທີ່ປົກປ້ອງທາ່ນໄວ.້
10ແລະບັດນີ້ເວລາເຊລາເຮັມນາໄດ້

ເວົ້າຈົບແລ້ວ,ໂມໂຣໄນກໍສົ່ງດາບແລະ
ອາວຸດຕ່າງໆຄືນໃຫ້ເຊລາເຮັມນາ,ຊຶ່ງ
ລາວໄດ້ຮັບເອົາຄືນ,ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ
ພວກເຮາົຈະຢຸດການຕໍ່ສູ້.
11ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຄວາມ

ເວົ້າທີ່ ເວົ້າໄປແລ້ວຄືນບໍ່ ໄດ້ , ດັ່ງນັ້ນ
ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນ
ຢູ່,ທ່ານຈະອອກໄປບໍ່ໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່
ທ່ານຈະອອກໄປພອ້ມກບັຄ�ສາບານວາ່

ທ່ານຈະບໍ່ກັບມາກໍ່ສົງຄາມກັບພວກເຮົາ
ອີກ.ບັດນີ້ທ່ານຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພວກເຮົາ
ແລ້ວແລະພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດ
ຂອງທ່ານຕົກລົງສູ່ພື້ນດິນເວລາໃດກໍ
ໄດ້,ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈົ່ງຍອມຮັບເອົາເງື່ອນ
ໄຂຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເໜີມານັ້ນ.
12ແລະບັດນີ້ເມື່ອໂມໂຣໄນກ່າວຂໍ້

ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ເຊລາເຮັມນາກໍຈັບເອົາ
ດາບຂອງລາວໄວ,້ຍ້ອນຄວາມຄຽດແຄນ້
ໃຫ້ໂມໂຣໄນຫລາຍ,ແລະລາວໄດ້ແລນ່
ມາໃສ່ເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າໂມໂຣໄນ;ແຕ່ເວ
ລາລາວກ�ລັງຍົກດາບຂຶ້ນນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ທະຫານຜູ້ໜຶ່ງຂອງໂມໂຣໄນໄດ້ຟັນມັນ
ຈົນຕົກລົງຢູ່ພື້ນດິນແລະມັນຫັກຢູ່ໃກ້
ດ້າມ;ແລະລາວໄດ້ຟນັເຊລາເຮມັນາອີກ
ຄືລາວໄດ້ຕັດໜງັຫວົຂອງລາວແລະມັນ
ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ພື້ນດິນ.ແລະເຊລາເຮັມນາ
ຈຶ່ງຖອຍໜີໄປຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາເຂົ້າໄປຢູ່
ໃນທ່າມກາງກອງທະຫານຂອງຕນົ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ທະຫານຜູ້ທີ່ຢນືຢູ່ຂ້າງ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕດັໜງັ
ຫົວຂອງເຊລາເຮັມນາອອກ,ໄດ້ຈັບເອົາ
ໜັງຫົວຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນໂດຍຈບັເສັ້ນຜົມ,
ແລະສຽບມັນໄວ້ທີ່ປາຍດາບແລະເດ່
ມັນອອກໄປຫາພວກເລມັນ,ແລະຮ້ອງ
ໃສ່ພວກເຂົາດ້ວຍສຽງອັນດັງວາ່:
14ໜັງຫົວຂອງຫົວໜ້າຂອງພວກ

ທ່ານຕົກລົງພື້ນດິນແບບໃດ,ພວກທາ່ນກໍ
ຈະລົ້ມລົງກັບພື້ນດິນແບບນັ້ນ,ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ພວກທ່ານຈະມອບອາວຸດຂອງ
ພວກທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາເສຍກ່ອນແລ້ວ
ອອກໄປພ້ອມດ້ວຍພັນທະສັນຍາແຫ່ງ
ສັນຕິພາບ.
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15ບັດ ນີ້ ເມື່ອ ຊາວເລມັນໄດ້ ຍິນ
ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວແລະໄດ້ເຫັນໜັງຫົວ
ຢູ່ປາຍດາບ,ພວກເຂົາຫລາຍຄົນເກີດ
ມີຄວາມຢ້ານກົວຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ອອກມາແລະໂຍນອາວຸດໄວ້ທີ່ຕີນ
ຂອງໂມໂຣໄນ,ແລະເຂົ້າມາເຮດັພນັທະ
ສັນຍາແຫ່ງສັນຕິພາບ.ແລະຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າມາສັນຍາແລະໄດ້ໜີ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກັນດານ.
16ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຊລາເຮັມນາກໍ ມີ ຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຂຶ້ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ,ແລະລາວໄດ້ຍຸຍົງ
ໃຫ້ພວກທະຫານສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ລາວໃຫ້ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢາ່ງຮນຸແຮງກັບຊາວນີໄຟອີກ.
17ແລະບັດນີ້ໂມໂຣໄນມີຄວາມຄຽດ

ແຄ້ນຫລາຍຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມດື້ດ້ານຂອງ
ຊາວເລມັນ;ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ກອງທັບຂອງເພິ່ນເຂົ້າໂຈມຕີແລະຂ້າ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຖິ້ມ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທະຫານຂອງໂມໂຣໄນ
ໄດ້ເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊາວ
ເລມັນກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍດາບຢ່າງສຸດກ�ລັງ
ຂອງຕນົ.
18ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂົາ

ເປືອຍເປົ່າແລະຫົວກໍບໍ່ມີສິ່ງປິດບັງຈຶ່ງ
ໄດ້ເປີດປ່ອງໃຫ້ດາບອັນແຫລມຄົມຂອງ
ຊາວນີໄຟ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກ
ເຂົາຖືກແທງແລະຖືກຟັນ,ແລະໄດ້
ລົ້ມຕາຍຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍດາບຂອງ
ຊາວນີ ໄຟແລະພວກເຂົາເລີ່ມຖືກ
ກວາດລົງດັ່ງທີ່ທະຫານຂອງໂມໂຣໄນ
ທ�ນາຍໄວ.້

19ບັດນີ້ເມື່ອເຊລາເຮັມນາເຫັນວ່າ
ພວກຕົນເກືອບຈະຖືກຂ້າຕາຍໝົດແລ້ວ,
ຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງອອກມາຢ່າງສຸດກ�ລັງຕໍ່ໂມ
ໂຣໄນ,ສັນຍາວ່າລາວແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ລາວຈະເຮດັພນັທະສັນຍາ,ຖ້າຫາກທາງ
ຝ່າຍນີໄຟຈະໄວ້ຊີວິດຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຍັງ
ເຫລືອຢູ່,ວ່າພວກເຂາົຈະບໍ່ມາກໍ່ສງົຄາມ
ກັບຊາວນີໄຟອີກ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫກ້ານຂ້າຟນັຢຸດລົງ.ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບເອົາອາວຸດຈາກຊາວເລມັນ;
ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາເຂົ້າມາເຮັດ
ພັນທະສັນຍາແຫ່ງສັນຕິພາບກັບເພິ່ນ
ແລ້ວພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານ.
21ບັດນີ້ພວກເຮາົບໍ່ໄດ້ນັບຈ�ນວນຄົນ

ທີ່ຕາຍໄປຍ້ອນວ່າຄວາມຫລວງຫລາຍ
ຂອງມັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈ�ນວນຄົນຕາຍ
ນັ້ນມີຫລາຍທີ່ສຸດ,ທັງຊາວນີໄຟແລະ
ຊາວເລມັນ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວນີໄຟໄດ້ໂຍນຄົນຕາຍລົງໄປໃນນ�
ຊີໂດນ,ແລະມັນໄດ້ໄຫລໄປແລະຖືກ
ຝັງຢູ່ໃນຄວາມເລກິຂອງທະເລ.
23ແລະກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟຫລື

ຂອງໂມໂຣໄນ,ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາເຮືອນ
ຊານຂອງພວກເຂົາແລະແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂາົ.
24ແລະປີທີສິບແປດແຫ່ງການປົກ

ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.ແລະບັນທຶກຂອງ
ແອວມາຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງ
ນີໄຟກໍໄດ້ຈບົລົງດັ່ງນີ້.

ແອວມາ44:15–24 446
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ແອວມາ45:1–11447

ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ແລະ
ລາຍລະອຽດຂອງສົງຄາມແລະການ
ແຕກແຍກກັນຂອງພວກເຂົາ,ໃນວັນ
ເວລາຂອງຮີລາມນັ,ອີງຕາມບັນທກຶຂອງ
ຮີລາມນັ,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເຮດັໄວ້ໃນວນັເວລາ
ຂອງເພິ່ນ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ45ຈນົເຖິງບົດທີ62.

ບົດທີ45

ຮີລາມັນເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງແອວມາ—ແອວ
ມາທ�ນາຍເຖິງການທ�ລາຍທີ່ຈະມາເຖິງ
ຊາວນີໄຟ—ເພິ່ນໃຫ້ພອນແລະສາບ
ແຊ່ງແຜ່ນດິນ—ແອວມາອາດຖືກພຣະ
ວິນຍານພາຂຶ້ນໄປເໝືອນກນັກບັໂມເຊ—
ການແຕກແຍກເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນສາດສະ
ໜາຈກັ.ປະມານ73ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟມີຄວາມປິຕິຍິນດີ
ຢ່າງຍິ່ງ,ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍ
ພວກເຂົາອອກຈາກກ�ມື ຂອງສັດຕູ;
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖະຫວາຍຄວາມ
ຂອບພຣະໄທຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຖື
ສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານຫລາຍທີ່
ສຸດ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ນະມັດສະການ
ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນ
ເຫລອື.
2ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນໃນປີທີ

ສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ
ດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຄືແອວມາໄດ້
ມາຫາຮີລາມັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນແລະ

ເວົ້າກັບເພິ່ນວາ່:ລູກເຊື່ອຄ�ເວົ້າຊຶ່ງພໍ່ໄດ້
ເວົ້າກັບລູກກ່ຽວກບັບັນທຶກເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງ
ໄດ້ຖືກຮກັສາໄວ້ຕໍໆ່ ກນັມາຫລືບໍ່?
3ແລະຮີລາມນັຕອບວາ່:ແທ້ຈງິແລ້ວ,

ລູກເຊື່ອ.
4ແລະແອວມາຖາມອີກວ່າ:ລູກເຊື່ອ

ໃນພຣະເຢຊູຄຣດິຜູ້ຈະສະເດດັມາບໍ່?
5ແລະເພິ່ນຕອບວາ່:ແທ້ຈງິແລ້ວ,ລູກ

ເຊື່ອຄ�ເວົ້າທັງໝດົທີ່ພໍ່ໄດ້ເວົ້າໄວ.້
6ແລະແອວມາຖາມເພິ່ນອີກວ່າ:

ລູກຈະຮກັສາຄ�ສັ່ງຂອງພໍ່ໄດ້ບໍ່?
7ແລະເພິ່ນຕອບວາ່:ແທ້ຈງິແລ້ວ,ລູກ

ຈະຮັກສາຄ�ສັ່ງຂອງພໍ່ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງ
ລູກ.
8ຈາກນັ້ນແອວມາໄດ້ເວົ້າກບັເພິ່ນອີກ

ວາ່:ລູກເປນັສຸກແລ້ວ;ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະເຮດັໃຫ້ລູກຈະເລນີຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນນີ້.
9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ມີບາງຢ່າງທີ່ຈະ

ທ�ນາຍໃຫ້ລູກ;ແຕ່ອັນໃດກໍຕາມທີ່ພໍ່
ທ�ນາຍໄວ້ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ຈັກ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເລື່ອງທີ່ພໍ່ທ�ນາຍໃຫ້ລູກນີ້
ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ຈັກ,ຈົນກວ່າຄ�
ທ�ນາຍນັ້ນຈະເກີດເປັນຈິງເສຍກ່ອນ;
ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຂຽນສິ່ງທີ່ພໍ່ຈະເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້.
10ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ:ຈົ່ງເບິ່ງ,

ຕາມວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍອັນມີ
ຢູ່ກັບພໍ່,ພໍ່ຈຶ່ງຫລິງເຫັນວ່າພາຍໃນສີ່
ຮ້ອຍປີຫລັງຈາກເວລາທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ
ໄດ້ສະເດັດມາປະກົດຕໍ່ຊາວນີໄຟ,ຜູ້
ຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖື.
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເວລານັ້ນພວກ
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ເຂົາຈະປະສບົກັບສົງຄາມແລະພະຍາດ
ໂລຄາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມີຄວາມ
ອຶດຢາກແລະການນອງເລືອດເກີດ
ຂຶ້ນ,ຈົນວາ່ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຈະສູນສິ້ນໄປ
ໝດົ—
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນເປັນເຊັ່ນນີ້

ກໍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືແລະຕົກໄປສູ່ວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມມືດ,ແລະກາມມະລົມ,
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພໍ່ກ່າວກັບລູກຍ້ອນວ່າພວກ
ເຂົາຈະເຮດັບາບຂັດກັບຄວາມສະຫວ່າງ
ແລະຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພໍ່ກ່າວກັບລູກ,ວາ່ນັບແຕມ່ື້ນັ້ນໄປ,ແມນ່
ແຕ່ຄນົລຸນ້ທີສີ່ຈະຍັງບໍ່ຜ່ານໄປໝດົກອ່ນ
ທີ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງຈະມາ
ເຖງິ.
13ແລະເມື່ອມື້ສ�ຄນັມາເຖິງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,

ມັນຈະມາເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດສ�ລັບ
ຄົນມີຊີວິດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້,ຫລືວ່າລູກ
ຫລານຂອງຄົນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ
ນີ້ເພາະຜູ້ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ,ຈະບໍ່ຖືກນັບເຂົ້າເປັນຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟອີກເລຍີ.
14ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່

ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍໃນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະໜ້າຢ້ານກົວນັ້ນພວກນັ້ນກໍຈະຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຊາວເລມັນ,ແລະ
ຈະກາຍມາເປນັຊາວເລມັນທັງໝດົນອກ
ຈາກບໍ່ເທົ່າໃດຄົນຜູ້ທີ່ຈະຖືກເອີ້ນວ່າສາ
ນຸສິດຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ,ແລະຊາວເລ
ມັນຈະໄລ່ຕາມລ້າຈົນວ່າພວກເຂົາສາບ
ສູນໄປ.ແລະບັດນີ້,ເປັນຍ້ອນຄວາມ

ຊົ່ວຮ້າຍນີ້,ມັນຈຶ່ງຈະເຮດັໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍ
ສ�ເລັດ.
15ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກແອວມາໄດ້ກ່າວເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ກັບຮີລາມັນແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ພອນແກ່ຮີລາມັນ,ແລະລູກຊາຍຄົນ
ອື່ນໆຂອງເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ພອນ
ແກ່ໂລກນີ້ອີກເພື່ອເຫນັແກ່ຄົນຊອບທ�.
16ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ:ອົງພຣະຜູ້

ເປນັເຈົ້າໄດ້ກາ່ວດັ່ງນີ້—ແຜນ່ດິນຈະຖືກ
ສາບແຊ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແຜ່ນດິນນີ້,ແກ່
ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,
ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງຊຶ່ງເຮັດຄວາມ
ຊົ່ວໃຫ້ໄປສູ່ຄວາມພນິາດ,ເມື່ອພວກເຂາົ
ສຸກເຕັມທີ່;ແລະມັນຈະເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ
ດັ່ງທີ່ພໍ່ເວົ້າໄວ້;ເພາະວ່າມັນເປັນການ
ສາບແຊງ່ແລະເປັນພອນຂອງພຣະເຈົ້າ
ເທິງແຜ່ນດິນ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່
ສາມາດເບິ່ງບາບດ້ວຍລະດັບການຍິນ
ຍອມແມນ່ແຕ່ໜອ້ຍທີ່ສດຸ.
17ແລະບັດນີ້, ເມື່ອແອວມາກ່າວ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ ແລ້ວເພິ່ນກໍ ໃຫ້ພອນແກ່
ສາດສະໜາຈັກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້
ໃຫ້ພອນແກ່ຄົນທັງໝົດຜູ້ທີ່ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນ
ສັດທານັບແຕ່ເວລານັ້ນເປນັຕົ້ນໄປ.
18ແລະເມື່ອແອວມາເຮັດສິ່ງນີ້ແລ້ວ

ເພິ່ນກໍ ໄດ້ ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາໄປ,ຄ້າຍຄືກັບວ່າເພິ່ນຈະໄປ
ຫາແຜ່ນດິນມີເລັກ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຍິນເລື່ອງຂອງ
ເພິ່ນອີກຕໍ່ໄປເລີຍ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້
ກ່ຽວກັບການຕາຍຫລືການຝັງສົບຂອງ
ເພິ່ນເລີຍ.

ແອວມາ45:12–18 448
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ແອວມາ45:19–46:1449

19ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າເພິ່ນ
ເປັນຄົນຊອບທ�;ແລະມີ ຂ່າວລືໄປ
ທົ່ວສາດສະໜາຈັກວ່າພຣະວິນຍານ
ໄດ້ຮັບເອົາເພິ່ນຂຶ້ນໄປຫລືຖືກຝັງໂດຍ
ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເໝືອນດັ່ງ
ໂມເຊ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຄ�ພີກ່າວວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອົາໂມເຊໄປຢູ່ກັບ
ພຣະອົງ;ແລະພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະອົງ
ໄດ້ຮັບເອົາແອວມາໄປໃນວິນຍານໄວ້
ກັບພຣະອົງຄືກັນ;ດັ່ງນັ້ນເພາະເຫດນີ້,
ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບການ
ຕາຍແລະການຝັງຂອງເພິ່ນ.
20ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີທີສິບເກົ້າແຫງ່ການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຮີ
ລາມັນໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນເພື່ອ
ປະກາດພຣະຄ�ຕໍ່ພວກເຂົາ.
21ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເນື່ອງດ້ວຍວ່າພວກ

ເຂົາໄດ້ມີສົງຄາມກັບຊາວເລມັນແລະມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລັກນ້ອຍຫລາຍເທື່ອ
ແລະມີການແຕກແຍກກັນໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນ,ມັນຈຶ່ງສມົຄວນທີ່ຈະປະກາດພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນສົມຄວນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງຂໍ້ບັງຄັບ
ຂຶ້ນທົ່ວສາດສະໜາຈກັ.
22ດັ່ງນັ້ນ,ຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ

ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປທົ່ວແຜ່ນດນິເພື່ອສະ
ຖາປະນາສາດສະໜາຈກັຂຶ້ນໃໝ,່ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ສະຖາປະນາສາດສະ
ໜາຈັກຂຶ້ນໃນທຸກຫົວເມືອງຕະຫລອດ
ແຜ່ນດິນຊຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟເປັນເຈົ້າ
ຂອງ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດ

ແລະຜູ້ສິດສອນໄວ້ທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພື່ອດູ
ແລສາດສະໜາຈກັທຸກບ່ອນ.
23ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຜູ້
ສິດສອນດູແລສາດສະໜາຈັກແລ້ວ,ມັນ
ມີການແຕກແຍກກັນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ຄ�ເວົ້າຂອງຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນເລີຍ;
24ແຕ່ພວກເຂົາກັບມາອວດ,ໂດຍທີ່

ເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງໃຈຂອງພວກ
ເຂົາ,ເພາະຄວາມຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງຍິ່ງ
ຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຮັ່ງມີ
ເປັນດີຢ່າງຍິ່ງໃນສາຍຕາຂອງຕົນເອງ,
ແລະບໍ່ຍອມເອາົໃຈໃສ່ຄ�ເວົ້າຂອງພວກ
ເພິ່ນ,ເພື່ອເດີນໄປຢ່າງພາກພູມໃຈຕໍ່
ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າ.

ບົດທີ46

ອະມາລີໄຄຢາກະບົດຢາກຈະເປັນກະ
ສັດ—ໂມໂຣໄນຍົກປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບ
ຂຶ້ນ—ເພິ່ນຊຸມນຸມກັບຜູ້ຄົນເພື່ອໃຫ້ປ້ອງ
ກັນສາດສະໜາຂອງພວກເຂົາ—ຜູ້ເຊື່ອ
ຖືຢ່າງຈິງໃຈຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິດສະຕຽນ—
ເຊື້ອສາຍຂອງໂຢເຊັບທີ່ເຫລືອຢູ່ຈະຖືກ
ປົກປັກຮກັສາໄວ—້ອະມາລີໄຄຢາແລະ
ຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປນັ້ນໜີໄປຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ—ຜູ້ທີ່ບໍ່ອູ້ມຊູອຸດົມການແຫ່ງອິດ
ສະລະພາບຖືກປະຫານຊີວິດ.ປະມານ
73–72ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
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ມີຜູ້ຄນົເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ຟງັ
ຄ�ເວົ້າຂອງຮີລາມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ
ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພີ່ນອ້ງຂອງຕນົ.
2ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ມີ

ຄວາມຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈວ່າຈະຂ້າຮີລາ
ມັນແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຖິ້ມເສຍ.
3ບັດນີ້ຫົວໜ້າຂອງພວກທີ່ຄຽດແຄ້ນ

ພີ່ ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເປັນຊາຍທີ່ ມີ
ຮ່າງກາຍສູງໃຫຍ່ແລະແຂງແຮງທີ່ສຸດ;
ແລະລາວມີຊື່ວ່າອະມາລີໄຄຢາ.
4ແລະອະມາລີໄຄຢາປາຖະໜາຈະ

ເປັນກະສັດ;ແລະຜູ້ຄົນທີ່ຄຽດແຄ້ນກໍ
ຢາກໃຫ້ລາວເປັນກະສັດຂອງຕົນ;ແລະ
ພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍກໍເປັນຜູ້ຕັດສິນ
ຊັ້ນຕົ້ນຂອງແຜ່ນດິນ,ແລະພວກເຂົາ
ກ�ລງັສະແຫວງຫາອ�ນາດ.
5ແລະພວກເຂົາຖືກຊັກຊວນດ້ວຍຄ�

ຍົກຍ້ອງຂອງອະມາລີໄຄຢາ,ວ່າຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາສະໜັບສະໜູນລາວແລະຍົກ
ລາວຂຶ້ນເປັນກະສັດແລ້ວລາວຈະເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາເປນັຜູ້ປກົຄອງຜູຄົ້ນ.
6ພວກເຂົາຈຶ່ງ ໄດ້ ຖືກອະມາລີ ໄຄ

ຢາຊັກຊວນໄປຫາການແຕກແຍກດັ່ງ
ນີ້,ທັງໆທີ່ມີຄ�ສັ່ງສອນຂອງຮີລາມັນ
ແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ທັງໆທີ່ຄົນເຫລົ່ານີ້ເຄີຍເອົາໃຈໃສ່ດູແລ
ສາດສະໜາຈັກຫລາຍທີ່ສຸດມາກ່ອນ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາເຄີຍເປັນມະຫາປະ
ໂລຫດິດູແລສາດສະໜາຈກັ.
7ແລະມີຫລາຍຄນົໃນສາດສະໜາຈກັ

ເຊື່ອໃນຄ�ຍົກຍ້ອງຂອງອະມາລີໄຄຢາ,

ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ແຍກອອກໄປຈາກ
ສາດສະໜາຈັກ;ແລະການງານຂອງ
ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແນ່ນອນແລະ
ເປນັອນັຕະລາຍຫລາຍທີ່ສຸດດັ່ງນີ້,ທັງໆ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໄຊຊະນະອັນໃຫຍ່
ຫລວງມາຈາກຊາວເລມັນ,ແລະພວກ
ເຂົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ
ຍ້ອນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປດົປ່ອຍພວກເຂົາ.
8ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າລູກຫລານ

ມະນຸດຫລົງລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາກະທ�ຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຖືກຊັກຊວນໄປຫາມານຮ້າຍ
ໄດ້ຢ່າງວອ່ງໄວພຽງໃດ.
9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາກໍເຫັນ

ໄດ້ອີກວ່າຄົນຊົ່ວຮ້າຍຄົນໜຶ່ງສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ເກດີຂຶ້ນໄດ້ໃນບນັດາລູກຫລານມະນຸດ.
10ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາເຫັນໄດ້

ວ່າອະມາລີໄຄຢາເພາະລາວເປັນຄົນທີ່
ມີເລ້ຫລ່ຽມອນັສະຫລາດແກມໂກງແລະ
ເປັນຄົນໃຊ້ຄ�ຍົກຍ້ອງຫລາຍ,ເພື່ອລາວ
ຈະໄດ້ຊັກນ�ໃຈຂອງຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະເພື່ອພະຍາຍາມທ�ລາຍສາດສະ
ໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອທ�ລາຍ
ຮາກຖານແຫ່ງເສລີພາບຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້
ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,ຫລືພອນທີ່
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາເທິງຜືນແຜ່ນດິນເພື່ອ
ເຫນັແກ່ຄົນຊອບທ�.
11ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເວລາໂມໂຣໄນ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າ
ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟໄດ້
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ແອວມາ46:12–20451

ຍິນເຖິງການແຕກແຍກເຫລົ່ານີ້,ເພິ່ນກໍ
ຄຽດແຄນ້ໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ສີກເສື້ອຂອງເພິ່ນອອກ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຂຽນໃສ່ຕ່ອນທີ່ ສີກອອກມາ
ນັ້ນ—ເພື່ອມັນຈະໄດ້ເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ສາດສະໜາ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະອິດສະລະພາບ
ຂອງພວກເຮາົ,ແລະສັນຕິສຸກຂອງພວກ
ເຮາົ,ແລະເມຍຂອງພວກເຮົາ,ແລະລູກ
ຂອງພວກເຮົາ—ແລະເພິ່ນໄດ້ມັດຜ້າ
ຕ່ອນນັ້ນໄວ້ເທິງສົ້ນໄມ.້
13ແລະເພິ່ນໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງກັນຫົວຂອງ

ເພິ່ນ,ແລະແຜ່ນປົກເອິກຂອງເພິ່ນ,
ແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຮັດເຄື່ອງປ້ອງກັນໄວ້ຮອບແອວ
ຂອງເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຈັບເອົາໄມ້ທີ່ມີ
ໜັງສືຂຽນໄວ້ໃນຕ່ອນເສື້ອທີ່ສີກອອກ
ນັ້ນ,(ແລະເພິ່ນເອີ້ນມັນວ່າປ້າຍແຫ່ງ
ເສລີພາບ)ແລະເພິ່ນກົ້ມຂາບລົງພື້ນດນິ
ແລະອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນ
ຢ່າງສດຸກ�ລງັຂໍໃຫ້ພອນແຫ່ງເສລີພາບ
ມາສະຖິດຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ,ຕາບ
ໃດທີ່ກຸ່ມຄຣິດສະຕຽນຍັງເຫລືອຢູ່ເພື່ອ
ວ່າຈະໄດ້ເປນັເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ—
14ເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງສາດສະ

ໜາຈັກໄດ້ເອີ້ນຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ຢ່າງແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣດິດັ່ງນັ້ນ.
15ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ

ສາດສະໜາຈັກນັ້ນກໍສັດຊື່ແທ້ໆ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຖືຢ່າງແທ້ຈິງໃນ
ພຣະຄຣິດກໍໄດ້ຍອມຮັບເອົາພຣະນາມ

ຂອງພຣະຄຣິດດ້ວຍຄວາມຍິນດີ,ແລະ
ພວກເຂົາຖືກເອີ້ນວ່າຄຣິດສະຕຽນ,
ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາໃນ
ພຣະຄຣດິອົງທີ່ຈະສະເດັດມາ.
16ແລະດັ່ງນັ້ນ,ໃນເວລານີ້,ໂມໂຣ

ໄນໄດ້ອະທິຖານເພື່ອອຸດົມການຂອງ
ຄຣດິສະຕຽນ,ແລະອິດສະລະພາບຂອງ
ແຜ່ນດນິທີ່ຈະໄດ້ເປນັທີ່ຊງົໂຜດ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອເພິ່ນທຸ້ມເທຈິດວິນຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ
ແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຊື່ແຜ່ນດິນທັງໝົດ
ຊຶ່ງຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງແຜ່ນດິນຮ້າງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະໂດຍລວມທັງແຜ່ນດິນທັງ
ໝົດທັງທາງເໜືອແລະທາງໃຕ້—ຊຶ່ງ
ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ຖືກເລືອກໄວ,້ແລະເປັນ
ແຜ່ນດນິແຫງ່ເສລີພາບ.
18ແລະເພິ່ນເວົ້າວ່າ:ແນ່ນອນທີ່ສຸດ

ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ຖືກດູ
ໝິ່ນເພາະພວກເຮົາຍອມຮັບເອົາພຣະ
ນາມຂອງພຣະຄຣິດຖືກຢຽບຍ�ແລະ
ຖືກທ�ລາຍ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ພວກເຮົາຈະ
ນ�ມັນມາສູ່ຕົວພວກເຮົາເອງໂດຍການ
ລ່ວງລະເມດີຂອງພວກເຮາົ.
19ແລະເມື່ອໂມໂຣໄນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້

ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູຄົ້ນ
ແລະເຍິງໄມ້ທີ່ມີຕ່ອນຜ້າທີ່ສີກອອກ
ຈາກເສື້ອຂອງເພິ່ນຂຶ້ນໃນອາກາດ,ເພື່ອ
ຈະໄດ້ໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນໄດ້
ຂຽນໄວ້ໃນຜ້າຕ່ອນນັ້ນ,ແລະເພິ່ນຮ້ອງ
ອອກມາດ້ວຍສຽງອັນດັງວາ່:
20ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະຮັກສາ

ຂໍ້ຄວາມນີ້,ກໍຂໍໃຫ້ອອກມາດ້ວຍພະລັງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເຂົ້າມາໃນ

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   451 5/14/12   12:14 PM



452

ພັນທະສັນຍາວ່າຕົນຈະຮັກສາສິດທິໄວ້
ແລະຮັກສາສິດທິຂອງສາດສະໜາໄວ້,
ເພື່ອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ປະທານ
ພອນໃຫ້ແກ່ຕົນ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອໂມໂຣໄນປະກາດຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນໄດ້ພາກັນແລ່ນອອກມາ
ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນຕິດຢູ່ອ້ອມ
ແອວ,ສີກເອົາເສື້ອຜ້າຂອງຕົນອອກມາ
ເປັນເຄື່ອງໝາຍ,ຫລືເປັນພນັທະສນັຍາ
ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ປະປ່ອຍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;
ຫລື ອີກປະການໜຶ່ງ,ຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຫລືຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດ,
ແລະລະອາຍໃຈທີ່ຍອມຮັບພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣດິແລ້ວ,ກໍຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າສີກພວກເຂົາໃຫ້ຄືກັນກັບເສື້ອຜ້າ
ຂອງພວກເຂົານັ້ນ.
22ບັດນີ້ນີ້ ຄືພັນທະສັນຍາທີ່ພວກ

ເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້,ແລະພວກເຂົາໂຍນ
ເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຂົາໄວ້ທີ່ຕີນຂອງ
ໂມໂຣໄນ,ກ່າວວ່າ:ພວກເຮົາຂໍເຮັດ
ພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຮົາ,ວ່າຖ້າຫາກພວກເຮົາຕົກໄປສູ່ການ
ລ່ວງລະເມີດ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງຖືກ
ທ�ລາຍຄືກັນກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາ
ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຖ້າຫາກພວກເຮົາຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະ
ເມີດກໍຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງໂຍນພວກເຮົາ
ລົງຢູ່ພື້ນຕີນຂອງສັດຕູເໝືອນດັ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ໂຍນເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຮົາລົງທີ່
ຕີນຂອງທ່ານ.

23ໂມໂຣໄນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮາົເປນັສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງໂຢເຊັບ,ຊຶ່ງເສື້ອ
ຜ້າຂອງເພິ່ນຖືກອ້າຍນ້ອງຂອງເພິ່ນສີກ
ອອກເປັນຕ່ອນໆ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ຈ�ແລະ
ຮກັສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄວ,້ຖ້າ
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເສື້ອຜ້າຂອງພວກເຮົາຈະຖືກພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເຮົາສີກຖິ້ມ,ແລະພວກ
ເຮາົຈະຖືກເອົາເຂົ້າຄກຸ,ຫລືວາ່ຖືກຂາຍ,
ຫລືຖກືຂ້າຕາຍ.
24ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງປົກ

ປັກຮັກສາເສລີພາບຂອງພວກເຮົາໄວ້
ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລອືຢູ່ຂອງ
ໂຢເຊັບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງ
ຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງຢາໂຄບກ່ອນທີ່ເພິ່ນ
ຈະຕາຍຈາກໄປ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້
ຮັກສາເສື້ອສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງໂຢເຊັບ
ໄວ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມັນເນົ່າເປື່ອຍ.ແລະເພິ່ນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ—ເສື້ອສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົກປັກ
ຮັກສາໄວ້ສັນໃດ,ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮບັການ
ປົກປກັຮກັສາໄວ້ໂດຍພຣະຫດັຂອງພຣະ
ເຈົ້າສັນນັ້ນ,ແລະພວກເຂົາຈະຖືກນ�
ກັບຄືນໄປຫາພຣະອົງ,ຂະນະທີ່ສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງລູກຫລານຂອງໂຢເຊັບທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ນັ້ນຈະຕາຍ,ດັ່ງເຊັ່ນການເນົ່າເປື່ອຍ
ຂອງເສື້ອຜ້າຂອງໂຢເຊບັນັ້ນ.
25ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້

ຈດິວນິຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສົ້າສະຫລົດ
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ໃຈຫລາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຈິດວິນ
ຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງມີຄວາມສຸກກັບ
ລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຍ້ອນວ່າຜູ້ສືບ
ເຊື້ອສາຍສ່ວນນັ້ນຂອງລາວຈະຖືກນ�
ກັບຄືນໄປຫາພຣະເຈົ້າ.
26ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນຄ�ເວົ້າຂອງ

ຢາໂຄບ.
27ແລະບັດນີ້ຈະມີຜູ້ໃດຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ທີ່

ໄດ້ແຍກອອກໄປຈາກພວກເຮາົນັ້ນແມນ່
ຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງໂຢເຊັບ,
ທີ່ຈະຕາຍຄືກັນກັບການເນົ່າເປື່ອຍຂອງ
ເສື້ອຜ້າຂອງເພິ່ນ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ມັນອາດຈະເປັນຕົວພວກເຮົາເອງຖ້າ
ຫາກພວກເຮົາບໍ່ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນສັດທາ
ຂອງພຣະຄຣດິ.
28ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເວລາໂມໂຣໄນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ເພິ່ນກໍອອກໄປແລະອອກຄ�
ສັ່ງໄປຫາທຸກພາກສ່ວນຂອງແຜ່ນດິນທີ່
ມີຄວາມແຕກແຍກກັນ,ແລະໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ປາຖະໜາ
ຈະຮັກສາເສລີພາບຂອງຕົນ,ເພື່ອໃຫ້
ຕໍ່ສູ້ກັບອະມາລີໄຄຢາແລະພວກທີ່ໄດ້
ແຍກອອກໄປນັ້ນຖືກເອີ້ນວ່າຊາວອະມາ
ລີໄຄຢາ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອອະມາລີໄຄຢາເຫັນວ່າຜູ້ຄົນຂອງ
ໂມໂຣໄນມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າຂອງ
ຕົນ—ແລະລາວເຫັນອີກວ່າຜູ້ຄົນຂອງ
ລາວມີຄວາມສົງໃສຢູ່ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຍຸດຕິທ�ຂອງອຸດົມການທີ່ພວກເຂົາຮັບ
ໄວ້—ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອອະມາລີໄຄຢາຢ້ານ
ກົວວ່າຕົນຈະເອົາຊະນະຊາວນີໄຟບໍ່ໄດ້,

ລາວຈຶ່ງໄດ້ນ�ເອົາຜູ້ຄົນສ່ວນໜຶ່ງແລະ
ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟ.
30ບັດນີ້ໂມໂຣໄນຄິດວ່າມັນບໍ່ເປັນ

ການສົມຄວນທີ່ຊາວເລມັນຈະມີກ�ລັງ
ເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນອີກ;ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງຄິດຈະ
ຕັດຈ�ນວນຄົນຂອງອະມາລີໄຄຢາລົງ,
ຫລືເອົາພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນກັບຄືນມາ,
ແລະຂ້າອະມາລີໄຄຢາຖິ້ມເສຍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພາະໂມໂຣໄນຮູ້ວ່າອະມາລີໄຄ
ຢາຈະຍຸຍົງໃຫ້ຊາວເລມັນຄຽດແຄ້ນໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າ,ແລະເພິ່ນຮູ້ວ່າອະມາລີໄຄຢາ
ຈະເຮັດໄປເພື່ອລາວຈະໄດ້ບັນລຸຄວາມ
ມຸງ້ໝາຍຂອງລາວ.
31ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຄິດວາ່ມັນສົມຄວນ

ທີ່ເພິ່ນຈະນ�ເອົາກອງທັບຂອງເພິ່ນ,
ຊຶ່ງຕຽມພ້ອມຢູ່ແລ້ວ,ແລະມີອາວຸດ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ,ແລະເຂົ້າເຮັດພັນທະ
ສັນຍາເພື່ອຈະໄດ້ຮັກສາສັນຕິພາບ—
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນໄດ້
ນ�ກອງທັບຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ອອກເດີນ
ທັບໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານເພື່ອຕັດ
ທາງຂອງອະມາລີໄຄຢາເສຍ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໄປຕາມຄວາມປາຖະໜາ
ຂອງເພິ່ນ,ແລະເດີນທັບເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫງ້ແລ້ງກັນດານ,ແລະໄດ້ສະກັດກອງ
ທັບຂອງອະມາລີໄຄຢາໄວ.້
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ

ມາລີໄຄຢາໄດ້ປົບໜີໄປກັບຜູ້ຄົນສ່ວນ
ໜອ້ຍໜຶ່ງຂອງລາວ,ແລະພວກທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ກໍໄດ້ມອບຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງໂມໂຣ
ໄນແລະຖືກນ�ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊລາເຮມັລາ.
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34ບັດນີ້,ໂມໂຣໄນໂດຍທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງໂດຍຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະໂດຍ
ສຽງຂອງປະຊາຊົນ,ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງມີ
ອ�ນາດທີ່ຈະຈັດການຕາມຄວາມປະສົງ
ຂອງເພິ່ນໃນການຈັດຕັ້ງແລະປົກຄອງ
ກອງທະຫານຂອງຊາວນີໄຟທງັໝດົ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ ໃດກໍ ຕາມທີ່ ເ ປັນຊາວອະມາລີ ໄຄ
ຢາທີ່ ບໍ່ ຍອມເຮັດພັນທະສັນຍາເພື່ອ
ສະໜບັສະໜນູອຸດົມການແຫງ່ອິດສະລະ
ພາບ,ເພື່ອຈະໄດ້ ດ�ລົງຮັກສາການ
ປົກຄອງອັນເປັນອດິສະລະພາບໄວ້,ເພິ່ນ
ກໍສັ່ງໃຫ້ຂ້າຄົນນັ້ນຖິ້ມເສຍ;ແລະມັນມີ
ຄົນພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ປະຕິເສດ
ພນັທະສັນຍາແຫງ່ອິດສະລະພາບນີ້.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກ,

ຄືໂມໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາປ້າຍແຫ່ງເສ
ລີພາບປັກໄວ້ຢູ່ເທິງຫໍສູງທຸກບ່ອນ,ໃຫ້
ປັກໄວ້ທົ່ວແຜ່ນດິນທີ່ຊາວນີໄຟເປັນເຈົ້າ
ຂອງ;ແລະດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ສ້າງ
ຕັ້ງເສລພີາບຢາ່ງມາດຕະຖານຂຶ້ນໃນບັນ
ດາຊາວນີໄຟ.
37ແລະພວກເຂົາເລີ່ມມີສັນຕິສຸກໃນ

ແຜ່ນດິນອີກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ດ�ລົງ
ຮັກສາສັນຕິພາບໄວ້ ໃນແຜ່ນດິນຈົນ
ເຖິງທ້າຍປີທີສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
38ແລະຮີລາມັນແລະພວກມະຫາ

ປະໂລຫິດກໍໄດ້ດ�ລົງຮັກສາລະບຽບວິ
ໄນຂອງສາດສະໜາຈກັໄວ;້ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີສັນຕິສຸກແລະມີຄວາມປິຕິ
ຍິນດີທີ່ສດຸໃນສາດສະໜາຈກັເປັນເວລາ
ສີ່ປ.ີ

39ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ
ຜູຄົ້ນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຕາຍ
ໄປ,ໂດຍເຊື່ອຖືຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າຈິດ
ວິນຍານຂອງພວກເຂົາຖືກໄຖ່ໂດຍອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣດິ;ພວກເຂາົຈຶ່ງໄດ້ລາໂລກ
ນີ້ໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີດັ່ງນັ້ນ.
40ແລະມີບາງຄົນທີ່ຕາຍໄປຍ້ອນ

ການໄຂ້ຄີງຮ້ອນຊຶ່ງມີຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆໃນ
ບາງລະດູ—ແຕ່ວາ່ບໍ່ມີຄວາມຕາຍຫລາຍ
ຍ້ອນການໄຂ້ຄີງຮ້ອນເພາະວ່າຄຸນນະ
ພາບຂອງຕົ້ນໄມ້ແລະຮາກໄມ້ຫລາຍ
ຊະນິດຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ເພື່ອ
ປິ່ນປົວພະຍາດເຫລົ່ານັ້ນ,ຊຶ່ງມັນຕ້ອງ
ເກີດກັບມະນຸດເພາະວາ່ທ�ມະຊາດຂອງ
ດິນຟາ້ອາກາດ—
41ແຕ່ວ່າມີຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຕາຍໄປ

ຍ້ອນຄວາມເຖົ້າແກ່;ແລະຜູ້ທີ່ຕາຍດ້ວຍ
ສັດທາໃນພຣະຄຣິດຈະເປັນສຸກຢູ່ກັບ
ພຣະອົງ,ດັ່ງທີ່ພວກເຮາົຄິດໄວ.້

ບົດທີ47

ອະມາລີໄຄຢາໃຊ້ເລ້ຫລຽ່ມ,ຄາດຕະກ�,
ແລະກົນອຸບາຍເພື່ອຈະໄດ້ກາຍເປັນ
ກະສັດຂອງຊາວເລມັນ—ຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່
ແຍກອອກໄປນັ້ນເປັນຄົນຊົ່ວແລະປ່າ
ເຖື່ອນຫລາຍກວ່າຊາວເລມັນ.ປະມານ
72ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະບັນທຶກເລື່ອງລາວ
ຂອງອະມາລີໄຄຢາແລະພວກທີ່ໜີ
ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກັບລາວ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ພາຄົນທີ່ໄປກັບ
ລາວຂຶ້ນໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟໃນບັນດາ

ແອວມາ46:34–47:1 454
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ແອວມາ47:2–10455

ຊາວເລມັນ,ແລະຍຸຍົງ ຊາວເລມັນ
ໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ກະສັດຂອງຊາວເລມນັໄດ້ສົ່ງ
ຂ່າວສານໄປທົ່ວແຜ່ນດິນຂອງຕົນໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງຕົນໃຫ້ພວກ
ເຂົາຮວບຮວມກັນອີກເພື່ອໄປສູ້ຮົບກັບ
ຊາວນີໄຟ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນຂ່າວສານ
ນັ້ນແລ້ວພວກເຂົາກໍມີຄວາມຢ້ານກົວ
ຫລາຍທີ່ສຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ຢ້ານວ່າກະສັດຈະບໍ່ພໍໃຈ,ແລະພວກ
ເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະໄປສູ້ຮົບກັບ
ຊາວນີໄຟນ�ອີກເພາະຢ້ານວ່າຕົນເອງ
ຈະຖືກຂ້າຕາຍ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາບໍ່ຍອມ,ຫລືວ່າຄົນ
ສ່ວນຫລາຍຂອງພວກເຂົາບໍ່ຍອມເຮັດ
ຕາມຄ�ສັ່ງຂອງກະສດັ.
3ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດກໍໂມໂຫຮ້າຍຢ່າງໃຫຍ່ເພາະ
ຜູ້ຄົນບໍ່ເຊື່ອຟັງຕົນ;ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງມອບ
ອ�ນາດໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາເປັນຜູ້ບັງຄັບ
ບັນຊາກອງທັບສ່ວນທີ່ເຊື່ອຟັງຄ�ສັ່ງ
ຂອງຕົນ,ແລະສັ່ງໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາ
ອອກໄປບັງຄບັຜູ້ຄນົໃຫ້ຈບັອາວດຸ.
4ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນຄວາມປາຖະໜາ

ຂອງອະມາລີໄຄຢາ;ເພາະລາວເປັນຄົນ
ທີ່ມີກົນອຸບາຍທີ່ຈະເຮດັຄວາມຊົ່ວຢູ່ແລ້ວ
ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນຢູ່ໃນໃຈວ່າ
ລາວຈະໂຄ່ນລົ້ມກະສັດຂອງຊາວເລມັນ
ອອກຈາກບັນລງັ.
5 ແລະບັດນີ້ອະມາລີ ໄຄຢາມີ ອ�

ນາດບັງຄັບບັນຊາຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ສະ

ໜັບສະໜູນກະສັດ; ແລະລາວພະ
ຍາຍາມຈະໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງກະສັດ
ນິຍົມຊົມຊອບລາວອີກ;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງ
ໄດ້ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນບ່ອນໜຶ່ງທີ່ມີ
ຊື່ວ່າໂອໄນດາ,ເພາະວ່າແຜ່ນດິນນັ້ນ
ເປັນບ່ອນທີ່ຊາວເລມັນທັງໝົດໜີໄປຢູ່;
ເພາະພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າກອງທັບຈະຍົກ
ມາໂດຍຄິດວ່າກອງທັບຈະຍົກມາເພື່ອ
ທ�ລາຍພວກຕົນ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນໂອໄນດາເພື່ອ
ໄປຫາສາງອາວດຸ.
6ແລະພວກເຂາົໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຄົນຜູ້ໜຶ່ງ

ເປັນກະສັດແລະເປັນຜູ້ນ�ແລະປົກຄອງ
ພວກເຂົາ,ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງໃຈຢາ່ງ
ແນ່ວແນ່ວາ່ພວກເຂາົຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຖກືບງັ
ຄັບໃຫ້ໄປສູ້ຮບົກັບຊາວນີໄຟອີກ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເທິງຈອມພູທີ່
ເອີ້ນວາ່ອັນຕິປາ,ເພື່ອຕຽມສູ້ຮບົ.
8ບັດນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນເຈດຕະນາຂອງອະ

ມາລີໄຄຢາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາສູ້ຮົບກັນ
ຕາມຄ�ສັ່ງຂອງກະສັດ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈດ
ຕະນາຂອງອະມາລີໄຄຢານັ້ນແມ່ນຈະ
ພະຍາຍາມໃຫ້ກອງທັບເລມັນນິຍົມຊົມ
ຊອບລາວ,ເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ວາງຕົວ
ເປັນຫົວໜ້າແລະໂຄ່ນລົ້ມກະສັດອອກ
ຈາກບັນລັງແລະລາວເອງຈະໄດ້ຂຶ້ນ
ເປນັກະສດັແລະຍຶດຄອງອານາຈກັ.
9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວ
ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນຮ່ອມພູ ໃກ້ກັບພູ
ອັນຕິປາ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ໃນຕອນກາງຄືນອະມາລີໄຄຢາໄດ້ສົ່ງ
ຜູ້ຕາງໜ້າຂຶ້ນໄປເທິງພູອັນຕິປາຢ່າງ
ລັບໆ,ເພື່ອເຊື້ອເຊີນລີຮອນໄທຫົວໜ້າ
ຂອງພວກທີ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນໃຫ້ລົງມາຕີນພູ
ເພາະວ່າອະມາລີໄຄຢາປາຖະໜາທີ່ຈະ
ເວົ້າກັບລາວ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອລີຮອນໄທໄດ້ຮບັຂ່າວນີ້ລາວກໍບໍ່ກ້າ
ລົງມາຫາຕີນພູ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືອະມາລີໄຄຢາໄດ້ສົ່ງຄົນໄປ
ອີກເປັນເທື່ອທີສອງເພື່ອເຊື້ອເຊີນໃຫ້
ລາວລົງມາ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືລີຮອນໄທບໍ່ຍອມລົງມາອີກແລະ
ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ສົ່ງຄົນໄປອກີເປັນເທື່ອ
ທີສາມ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອ ອະມາລີ ໄຄຢາເຫັນ ວ່າ ລາວບໍ່
ສາມາດເຮັດໃຫ້ລີຮອນໄທລົງມາຈາກ
ຈອມພູ,ລາວເອງຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງຈອມ
ພູເກອືບຮອດຄ້າຍຂອງລີຮອນໄທ,ແລະ
ລາວກໍໄດ້ສົ່ງຂ່າວໄປໃຫ້ລີຮອນໄທອີກ
ເປັນເທື່ອທີສີ່ໂດຍປາຖະໜາໃຫ້ລາວລົງ
ມາ,ແລະໃຫ້ນ�ເອົາທະຫານອາລັກຂາ
ມານ�.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາທີ່ລີຮອນໄທລົງມາຫາອະມາລີໄຄ
ຢາພ້ອມດ້ວຍທະຫານອາລັກຂາຂອງ
ລາວ,ອະມາລີໄຄຢາຢາກໃຫ້ລາວກັບ
ຄືນມາອີກກັບກອງທັບຂອງລາວໃນ
ຕອນກາງຄືນ,ແລະມາລ້ອມຄົນທີ່ຢູ່
ໃນຄ້າຍຂອງອະມາລີໄຄຢາຊຶ່ງກະສັດ
ໄດ້ ໃຫ້ ລາວມີ ອ�ນາດບັງຄັບບັນຊາ
ພວກທະຫານເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະວ່າລາວ

ຈະມອບທະຫານເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ ຢູ່ ໃນ
ກ�ມືຂອງລີຮອນໄທ,ຖ້າຫາກລາວຈະ
ໃຫ້ລາວ(ອະມາລີໄຄຢາ)ເປັນຜູ້ລອງ
ຫວົໜາ້ຄວບຄມຸກອງທັບທັງໝດົ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລີ

ຮອນໄທໄດ້ລົງມາພ້ອມດ້ວຍຄົນຂອງ
ລາວແລະລ້ອມຄົນຂອງອະມາລີໄຄຢາ
ໄວ້,ດັ່ງນັ້ນກ່ອນພວກເຂົາຈະຕື່ນນອນ
ພວກເຂົາກໍຖືກກອງທັບຂອງລີຮອນໄທ
ອ້ອມໄວ້ກ່ອນແລ້ວ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຄົນຂອງອະມາລີໄຄຢາເຫັນວ່າ
ພວກຕົນຖືກປິດລ້ອມໄວ້,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ອອ້ນວອນໃຫ້ອະມາລີໄຄຢາຍອມຕົວ
ເຂົ້າຮ່ວມກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເສຍ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ.ບັດ
ນີ້ນີ້ແຫລະຄືສິ່ງທີ່ອະມາລີໄຄຢາປາ
ຖະໜາ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ

ມາລີໄຄຢາໄດ້ມອບຄົນຂອງລາວ,ຊຶ່ງມັນ
ເປນັປໍລະປກັຕໍ່ຄ�ສັ່ງຂອງກະສັດ.ນີ້ເປນັ
ສິ່ງທີ່ອະມາລີໄຄຢາປາຖະໜາ,ເພື່ອລາວ
ຈະໄດ້ສ�ເລັດໃນແຜນການຂອງຕົນໃນ
ການໂຄ່ນລົ້ມກະສດັອອກຈາກບັນລງັ.
17ບັດນີ້ມັນເປັນທ�ນຽມໃນບັນດາ

ຊາວເລມັນທີ່ວ່າ,ຖ້າຫາກຜູ້ນ�ຫົວໜ້າ
ຂອງພວກເຂົາຖືກຂ້າຕາຍ,ພວກເຂົາກໍ
ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ລອງຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າ
ແທນ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ

ມາລີໄຄຢາໄດ້ໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຜູ້ໜຶ່ງຂອງລາວ
ວາງຢາພິດລີຮອນໄທເທື່ອລະເລັກເທື່ອ
ລະນອ້ຍຈນົວາ່ລີຮອນໄທຕາຍໄປ.

ແອວມາ47:11–18 456
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ແອວມາ47:19–30457

19ບດັນີ້,ເມື່ອລີຮອນໄທຕາຍໄປແລ້ວ,
ຊາວເລມັນກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ອະມາລີໄຄ
ຢາເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂາົແລະເປນັຜູ້
ບັງຄັບບັນຊາຂອງພວກເຂົາ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືອະ

ມາລີໄຄຢາໄດ້ອອກເດີນທາງໄປພ້ອມ
ດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວ(ເພາະວ່າລາວ
ໄດ້ຮບັຄວາມສ�ເລັດທຸກຢ່າງຕາມຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງລາວແລ້ວ)ຫາແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ,ໂດຍມຸງ້ໜາ້ເຂົ້າໄປຫາເມອືງນີໄຟ,
ຊຶ່ງເປັນເມອືງຫລວງຂອງແຜ່ນດິນ.
21ແລະກະສັດກໍໄດ້ອອກມາພົບອະ

ມາລີໄຄຢາພ້ອມດ້ວຍອາລັກຂາຂອງ
ເພິ່ນ,ເພາະຄິດວ່າອະມາລີໄຄຢາໄດ້
ປະຕິບດັຕາມຄ�ສັ່ງ,ແລະວາ່ອະມາລີໄຄ
ຢາໄດ້ເຕົ້າໂຮມກອງທັບໃຫຍ່ເພື່ອໄປສູ້
ຮບົກັບຊາວນີໄຟ.
22ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາທີ່ກະສດັອອກມາ

ພບົອະມາລີໄຄຢາລາວກໍໃຫ້ຂາ້ໃຊ້ຂອງ
ຕົນອອກໄປຕອ້ນຮບັກະສັດ.ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ອອກໄປແລະກົ້ມຂາບລົງຢູ່
ຕໍ່ໜາ້ກະສັດ,ຄືກັບວາ່ພວກເຂົາສະແດງ
ຄວາມເຄົາລົບນບັຖືເພາະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່
ຂອງເພິ່ນ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດກໍໄດ້ເດ່ມືອອກໄປເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາລຸກຂຶ້ນ,ຕາມທ�ນຽມຂອງຊາວເລ
ມັນ,ດັ່ງທີ່ເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຄວາມ
ສະຫງົບສຸກ,ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເອົາມາ
ຈາກຊາວນີໄຟ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາເພິ່ນບອກໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຂອງອະມາລີ
ໄຄຢາຄົນທ�ອດິລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນ,ຈົ່ງ

ເບິ່ງຄົນນັ້ນໄດ້ແທງກະສັດທະລຸຫົວໃຈ;
ແລະເພິ່ນໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກບັພື້ນດິນ.
25ບັດນີ້ຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດໄດ້ແລ່ນໜີ

ໄປ;ແລະຂ້າໃຊ້ຂອງອະມາລີໄຄຢາກໍສົ່ງ
ສຽງຮອ້ງຂຶ້ນວາ່:
26ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດເອງ

ແທງເພິ່ນຈນົທະລຸຫວົໃຈ,ແລະເພິ່ນໄດ້
ລົ້ມລງົແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປແລ້ວ;ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ໃຫ້ມາເບິ່ງໄວໆ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງ
ລາວເຂົ້າມາເບິ່ງວ່າມັນມີອັນໃດເກີດ
ຂຶ້ນກັບກະສັດ;ແລະເວລາພວກເຂົາ
ມາເຖິງສະຖານທີ່ເກີດເຫດແລະເຫັນ
ກະສັດນອນຈົມເລືອດຢູ່,ອະມາລີໄຄ
ຢາກໍທ�ທ່າໂມໂຫຮ້າຍຂຶ້ນ,ແລະກ່າວ
ວ່າ:ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ
ຕໍ່ກະສັດຈົ່ງອອກມາ,ແລະໄລ່ຕາມຂ້າ
ໃຊ້ຂອງເພິ່ນໄປເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາ
ຖິ້ມເສຍ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈງົຮກັພັກດີຕໍ່ກະສັດໄດ້
ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ກໍໄດ້ອອກມາແລະ
ໄລ່ຕາມຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດໄປ.
29ບັດນີ້ເວລາຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດເຫັນ

ກອງທັບໄລ່ຕາມຕົນມາ,ພວກເຂົາກໍ
ຕົກໃຈແລະໜີເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ,ແລະຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດິນເຊ
ລາເຮມັລາແລະເຂົ້າຮວ່ມກບັຜູ້ຄນົຂອງ
ອ�ໂມນ.
30ແລະກອງທັບທີ່ໄລ່ຕາມພວກນັ້ນ

ໄປໄດ້ກັບຄືນມາ,ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນໃນ
ການໄລ່ຕາມ;ແລະດ້ວຍວ່າກົນອຸບາຍ
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ຂອງອະມາລີໄຄຢາ,ລາວຈຶ່ງຊະນະໃຈ
ຂອງຜູຄົ້ນເຫລົ່ານັ້ນ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຊົ້າຕໍ່ມາລາວໄດ້ຍົກເຂົ້າເມືອງນີໄຟ
ພອ້ມດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວ,ແລະເຂົ້າ
ເປນັເຈົ້າຂອງເມອືງ.
32 ແລະ ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັ ງ

ເກີດຂຶ້ນຄືລາຊິນີໄດ້ຍິນວ່າກະສັດຖືກ
ຂ້າຕາຍ—ເພາະວ່າອະມາລີໄຄຢາໄດ້
ສົ່ງນາຍທູດໄປຫາລາຊິນີແຈ້ງບອກວ່າ
ກະສັດຖືກຂ້າໃຊ້ຂອງຕົນຂ້າຕາຍແລ້ວ,
ແລະລາວໄດ້ໄລ່ຕາມພວກເຂົາໄປພອ້ມ
ດ້ວຍກອງທັບ,ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ,ແລະ
ພວກເຂາົໄດ້ປບົໜີໄປໄດ້—
33ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອລາຊິນີໄດ້ຮັບຂ່າວນີ້

ນາງຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຫາອະມາລີໄຄຢາ,
ບໍ່ໃຫ້ລາວທ�ຮ້າຍຜູ້ຄົນຜູ້ຢູ່ໃນເມືອງນີ້;
ແລະນາງປາຖະໜາໃຫ້ລາວເຂົ້າມາພົບ
ນາງ;ແລະນາງປາຖະໜາໃຫ້ລາວພາ
ພະຍານມານ�ເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ກ່ຽວກັບການສິ້ນຊວີດິຂອງກະສັດ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ນ�ເອົາຂ້າໃຊ້ຜູ້ທີ່ຂ້າ
ກະສດັແລະຄົນທັງໝົດທີ່ຢູ່ນ�ລາວເຂົ້າ
ໄປພົບກັບລາຊິນີໃນບ່ອນທີ່ນາງນັ່ງຢູ່;
ແລະພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ແກ່ນາງວ່າກະສັດຖືກຂ້າໃຊ້ຂອງເພິ່ນ
ເອງຂ້າຕາຍ;ແລະພວກເຂາົເວົ້າອີກວາ່:
ການທີ່ພວກເຂົາໜີໄປນີ້ຍັງບໍ່ເປັນຫລັກ
ຖານພຽງພໍທີ່ຈະກ່າວໂທດພວກເຂົາບໍ?
ແລະພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ລາຊິນີພໍໃຈໃນ
ເຫດຜນົຂອງການຕາຍຂອງກະສັດດັ່ງນີ້.

35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອະມາລີໄຄຢາພະຍາຍາມສ້າງຕົນໃຫ້
ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງລາຊິນີແລະເອົານາງ
ມາເປັນພັນລະຍາຂອງຕົນ;ແລະດ້ວຍ
ກົນອຸບາຍ,ແລະດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລືອຂອງຂ້າໃຊ້ທີ່ ມີເລ້ຫລ່ຽມຂອງ
ລາວ,ລາວຈຶ່ງໄດ້ອານາຈັກມາປົກຄອງ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນທີ່ຍອມຮັບວ່າລາວ
ໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງຕະຫລອດທົ່ວ
ແຜ່ນດິນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງ
ຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຊາວເລມັນ
ແລະຊາວເລມູເອນແລະຊາວອິດຊະ
ມາເອນ,ແລະຊາວນີໄຟທີ່ແຍກອອກໄປ
ທັງໝົດ,ນັບຕັ້ງແຕ່ການປົກຄອງຂອງນີ
ໄຟຈນົເຖິງປະຈຸບັນນີ້.
36ບັດນີ້ພວກທີ່ແຍກອອກໄປນັ້ນເຄີຍ

ໄດ້ຮບັການສິດສອນມາແລະມີຄວາມຮູ້
ແບບດຽວກັນກັບຊາວນີໄຟ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນມາແບບ
ດຽວກັນກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ມັນເປັນເລື່ອງແປກປະ
ຫລາດທີ່ຈະເວົ້າວ່າຫລັງຈາກພວກເຂົາ
ໄດ້ແຍກອອກໄປບໍ່ດົນເທົ່າໃດ,ພວກເຂົາ
ກໍກາຍມາເປັນຄົນແຂງກະດ້າງຫລາຍ
ຂຶ້ນແລະບໍ່ສ�ນຶກຜິດ,ປ່າເຖື່ອນ,ຊົ່ວ
ຮ້າຍ,ແລະໂຫດຮ້າຍຫລາຍກວ່າຊາວ
ເລມັນອີກຊ�—ກິນດື່ມຢູ່ຕາມປະເພນີ
ຂອງຊາວເລມັນ;ປ່ອຍຕົວໃຫ້ເປັນຄົນ
ຂີ້ຄ້ານມັກງາ່ຍ,ແລະກະທ�ສິ່ງທີ່ລາມົກ
ນາໆປະການ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາໝດົແລ້ວ.

ແອວມາ47:31–36 458

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   458 5/14/12   12:14 PM



459

ແອວມາ48:1–8459

ບົດທີ48

ອະມາລີໄຄຢາຍຸຍົງໃຫ້ຊາວເລມັນຕໍ່ສູ້
ກັບຊາວນີໄຟ—ໂມໂຣໄນຕຽມຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນໃຫ້ປ້ອງກັນອຸດົມການແຫ່ງຄຣິດ
ສະຕຽນ—ເພິ່ນປິຕິຍິນດີໃນເສລີພາບ
ແລະອິດສະລະພາບແລະເປັນຜູ້ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ.ປະມານ72ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄ,ືທັນທີທີ່ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ຂຶ້ນຄອງ
ອານາຈັກລາວກໍໄດ້ປຸກລະດົມໃຈຂອງ
ຊາວເລມັນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີ
ຜູ້ເວົ້າກັບຊາວເລມັນຈາກຫໍສູງ,ຕ້ານກບັ
ຊາວນີໄຟ.
2ແລະລາວໄດ້ປຸກລະດົມໃຈຂອງ

ພວກເຂົາໃຫ້ເປັນສັດຕູກັບຊາວນີໄຟດັ່ງ
ນີ້,ເຖິງຂະໜາດທີ່ໃນທ້າຍປີທີສິບເກົ້າ
ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ລາວ
ໄດ້ສ�ເລັດແຜນການຂອງລາວມາເຖິງ
ບັດນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອລາວໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງຊາວເລ
ມັນ,ລາວຈຶ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກຄອງ
ທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວຢາກ
ປົກຄອງຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ,
ທັງຊາວເລມັນແລະຊາວນີໄຟນ�ກນັ.
3ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງສ�ເລັດແລ້ວຕາມ

ແຜນການຂອງລາວ,ເພາະວ່າລາວໄດ້
ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຊາວເລມັນແຂງກະດ້າງ
ແລະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາມືດ
ມົນ,ແລະລາວໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ພວກເຂົາ
ຄຽດແຄ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ລາວໄດ້ເຕົ້າ

ໂຮມທະຫານໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍເພື່ອ
ຈະໄດ້ໄປສູ້ຮບົກັບຊາວນີໄຟ.
4ຍ້ອນວາ່ຈ�ນວນທະຫານຢ່າງຫລວງ

ຫລາຍຂອງລາວ,ລາວຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງໃຈໄວ້
ວ່າລາວຈະເອົາຊະນະຊາວນີໄຟແລະ
ຈະເອົາພວກເຂົາມາເປັນຂ້າທາດ.
5ແລະລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຊາວໂຊລ�ໃຫ້

ເປັນນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າ,ເພາະວ່າ
ຊາວໂຊລ�ມີຄວາມຮູ້ ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ
ກ�ລັງພົນຂອງຊາວນີໄຟ,ແລະບ່ອນ
ຕັ້ງກ�ລັງຂອງພວກເຂົາ,ແລະເມືອງໃດ
ທີ່ບໍ່ມີກ�ລັງພຽງພໍ;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງພວກເຂົາໃຫ້ເປັນນາຍທະຫານ
ຊັ້ນຫົວໜ້າເພື່ອບັງຄັບບັນຊາກອງທັບ
ທະຫານຂອງລາວ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂາົໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍກອງທບັເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານມຸ້ງໜ້າໄປຫາ
ແຜ່ນດິນເຊຣາເຮມັລາ.
7ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂະນະທີ່ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ອ�ນາດມາ
ດ້ວຍກົນອຸບາຍແລະດ້ວຍຄ�ຫລອກ
ລວງຕ່າງໆ,ກົງກັນຂ້າມ,ໂມໂຣໄນໄດ້
ຕຽມຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂາົ.
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງເສີມກ�ລັງ

ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟ,ແລະໄດ້ສ້າງ
ປ້ອມຍາມນ້ອຍຫລືບ່ອນສະສົມກ�ລັງ
ຂຶ້ນຫລາຍແຫ່ງ;ໂດຍຄູນດິນຂຶ້ນອ້ອມ
ຮອບເປັນຄູລ້ອມກອງທັບຂອງເພິ່ນໄວ້,
ແລະສ້າງກ�ແພງຫີນຂຶ້ນອ້ອມພວກ
ທະຫານໄວ້,ພ້ອມທັງຮອບເມືອງແລະ
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ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນນ�ອີກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສ້າງກ�ແພງຂຶ້ນໃຫ້ຮອບ
ທົ່ວແຜ່ນດິນ.
9ແລະຄ້າຍໃດທີ່ ມີ ກ�ລັງບໍ່ ພຽງພໍ

ເພິ່ນກໍໄດ້ວາງຈ�ນວນທະຫານໄວ້ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ;ແລະເພິ່ນໄດ້ເສີມກ�ລັງ
ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນຊຶ່ງຊາວນີໄຟ
ເປນັເຈົ້າຂອງເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
10 ແລະເພິ່ນ ໄດ້ ຕຽມພ້ອມຢູ່ ສະ

ເໝີ ເພື່ອ ວ່ າ ຈະ ໄ ດ້ ສະໜັບສະໜູນ
ເສລີພາບຂອງພວກເຂົາ,ແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາ,ເມຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ລູກຂອງພວກເຂົາ,ແລະສັນຕິສຸກຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັກສາສິ່ງທີ່ສັດຕູຂອງ
ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າອຸດົມການແຫ່ງຄຣິດ
ສະຕຽນ.
11ແລະໂມໂຣໄນເປັນຄົນແຂງແຮງ

ແລະມີກ�ລັງຫລາຍ;ແລະເພິ່ນເປັນຄົນ
ສະຫລຽວສະຫລາດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນ
ເປັນຄນົທີ່ບໍ່ປິຕິຍິນດີໃນການນອງເລືອດ;
ແຕ່ເປັນຄົນທີ່ ປິ ຕິ ຍິນດີ ໃນເສລີພາບ
ແລະອິດສະລະພາບຂອງປະເທດຊາດ
ຂອງຕົນ,ແລະເພື່ອວ່າພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ
ຈະໄດ້ຫລີກເວັ້ນຈາກການເປັນທາດ
ແລະຂ້ອຍຂ້າ;
12ແທ້ຈງິແລວ້,ເພິ່ນເປນັຄົນທີ່ມີໃຈຊຶ່ງ

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂອບພຣະໄທພຣະ
ເຈົ້າຂອງເພິ່ນ,ສ�ລັບສິດທິພິເສດແລະ
ພອນຕ່າງໆທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນເປັນຄົນ

ທີ່ອອກແຮງງານຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງ
ເພື່ອຄວາມຜາສຸກແລະເພື່ອຄວາມ
ປອດໄພຂອງຜູຄົ້ນຂອງເພິ່ນ.
13ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພິ່ນເປັນຄົນທີ່

ໝັ້ນຄົງຢູ່ນ�ສັດທາໃນພຣະຄຣິດ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ກ່າວຄ�ສາບານໄວ້ວ່າເພິ່ນຈະ
ປ້ອງກັນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ສິດຂອງເພິ່ນ,
ແລະປະເທດຊາດຂອງເພິ່ນ,ແລະ
ສາດສະໜາຂອງເພິ່ນ,ເຖິງແມນ່ວາ່ເພິ່ນ
ຈະສນູເສຍເລືອດເນື້ອຂອງເພິ່ນກໍຕາມ.
14ບດັນີ້ຊາວນີໄຟໄດ້ຮບັການສິດສອນ

ໃຫ້ປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກສັດຕູ,ຈົນເຖິງ
ການນອງເລືອດຖ້າຫາກຈ�ເປັນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນວ່າບໍ່ໃຫ້ຮຸກຮານຜູ້ໃດ,ແທ້ຈິງ
ແລວ້,ບໍ່ໃຫ້ຍກົດາບຂຶ້ນເລຍີເວັ້ນເສຍແຕ່
ຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ສັດຕູ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະ
ເປັນໄປເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດຂອງຕົນເອງ
ເທົ່ານັ້ນ.
15ແລະນີ້ຄືສັດທາຂອງພວກເຂົາ,

ໂດຍການປະຕິບັດແບບນີ້ພຣະເຈົ້າຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນ,ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຖ້າພວກ
ເຂົາຊື່ສັດໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜ່ນດນິ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈະເຕືອນພວກເຂົາໃຫ້
ອອກໜີໄປ,ຫລືວາ່ໃຫ້ຕຽມເພື່ອສົງຄາມ,
ອີງຕາມຄວາມອັນຕະລາຍຂອງພວກ
ເຂາົ;
16ແລະພຣະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່

ຮູຈ້ກັແກ່ພວກເຂາົອກີວາ່ພວກເຂາົຄວນ
ຈະໄປທາງໃດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູຂອງ
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ແອວມາ48:17–24461

ພວກເຂົາ,ແລະໂດຍການກະທ�ດັ່ງ
ນີ້,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາ;ແລະນີ້ຄືສັດທາຂອງໂມໂຣໄນ
ແລະໃຈຂອງເພິ່ນປາບປື້ມໃນສິ່ງເຫລົ່າ
ນັ້ນ;ບໍ່ແມ່ນໃນການນອງເລືອດ,ແຕ່
ໃນການເຮັດຄວາມດີ,ໃນການປ້ອງກັນ
ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນການ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະໃນການຕ້ານທານກັບ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ.
17ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຕາມ

ຄວາມຈິງກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າຫາກ
ຄົນທັງປວງໄດ້ເປັນມາແລ້ວແລະເປັນ
ຢູ່,ແລະຈະເປັນຢູ່,ຄືກັນກັບໂມໂຣໄນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ�ນາດຂອງນະລົກນັ້ນຈະສັ່ນ
ສະເທືອນຕະຫລອດການ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມານຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອໃຈຂອງລູກ
ຫລານມະນຸດເລີຍ.
18ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນເປັນຄົນຄືກັນກັບອ�

ໂມນ,ລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຄືກັນກັບລູກຊາຍຜູ້ອື່ນໆຂອງໂມ
ໄຊຢາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຄືກັນກັບແອວ
ມາແລະພວກລກູຊາຍຂອງເພິ່ນນ�ອີກ,
ເພາະວາ່ເຂົາເຈົ້າເຫລົ່ານັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່
ເປນັຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທັງນັ້ນ.
19ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຮີລາມນັແລະພີ່ນອ້ງ

ຂອງເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ຄົນໜ້ອຍໄປ
ກວ່າໂມໂຣໄນເລີຍ;ເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້
ສິດສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການ
ກັບໃຈແກ່ຄນົທັງປວງທີ່ຍອມເຊື່ອຟງັຄ�
ເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.
20ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກໄປດັ່ງນີ້,

ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ຖ່ອມຕົວຍ້ອນຄ�ເວົ້າ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ເປັນທີ່ຊົງໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເປັນ
ອິດສະລະຈາກສົງຄາມແລະຈາກການ
ຂັດແຍ້ງໃນບັນດາພວກເຂົາເອງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເປັນເວລາເຖິງສີ່ປີ.
21ແຕ່ວ່າຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ເວົ້າໃນຕອນທ້າຍປີທີສິບເກົ້ານັ້ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມັນມີສັນຕິສຸກໃນບັນດາພວກ
ເຂົາເອງ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືກບັງຄັບຢ່າງບໍ່
ເຕັມໃຈໃຫ້ໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ.
22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໂດຍສະຫລຸບ

ແລ້ວ,ສົງຄາມຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດກັບ
ຊາວເລມັນບໍ່ເຄີຍຢຸດລົງເລີຍເປັນເວລາ
ຫລາຍປີ,ທັງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຕັມໃຈຢາກ
ເຮດັ.
23ບັດນີ້,ພວກເຂົາເສຍໃຈທີ່ຕ້ອງຈັບ

ອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນອີກ,ເພາະ
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈກັບການນອງເລືອດ
ເລີຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ—
ພວກເຂົາເສຍໃຈທີ່ ໄດ້ ເປັນທາງສົ່ງ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ອອກຈາກໂລກນີ້ໄປສູ່ໂລກນິລັນດອນ,
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະພົບກັບພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາເລຍີ.
24ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຈະບໍ່

ຍອມເດັດຂາດທີ່ຈະສະລະຊວີດິຂອງຕົນ
ໄປລ້າໆ,ແລະປ່ອຍໃຫ້ເມຍຂອງພວກ
ເຂົາແລະລູກຂອງພວກເຂົາຖກືຂ້າດ້ວຍ
ຄວາມຮ້າຍກາດແລະຄວາມປ່າເຖື່ອນ
ຂອງຄົນຊຶ່ງເຄີຍເປັນພີ່ນ້ອງກັນມາກ່ອນ,
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ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ແຍກອອກ
ໄປຈາກສາດສະໜາຈັກ,ແລະໜີຈາກ
ພວກເຂົາໄປເພື່ອຈະໄດ້ກັບມາທ�ລາຍ
ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກັບ
ຊາວເລມັນ.
25ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາທົນບໍ່ໄດ້ທີ່

ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາຈະປິຕິຍິນດີຢູ່ກັບ
ເລືອດຂອງຊາວນີໄຟເພາະຄ�ສັນຍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຢູ່ວ່າຕາບໃດທີ່ຍັງມີ
ຄົນຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່
ເພາະຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີ
ຢູ່ວ່າຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງພວກເຂົາຈະຈະ
ເລນີຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.

ບົດທີ49

ການຮຸກຮານຂອງຊາວເລມັນບໍ່ສາມາດ
ທີ່ຈະຍຶດເອົາເມືອງອ�ໂມນໄນຮາແລະ
ເມືອງໂນອາທີ່ ເປັນດ່ານປ້ອງກັນໄປ
ໄດ້—ອະມາລີໄຄຢາສາບແຊ່ງພຣະເຈົ້າ
ແລະສາບານວ່າຈະກິນເລືອດຂອງໂມ
ໂຣໄນ—ຮີລາມນັແລະພີ່ນອ້ງຂອງເພິ່ນ
ຮກັສາສາດສະໜາຈກັໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ໄປ.
ປະມານ72ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນໃນເດືອນທີສິບເອັດຂອງປີທີສິບ
ເກົ້າ,ໃນວັນທີສິບຂອງເດືອນນີ້ມີຄົນ
ເຫັນກອງທັບຂອງຊາວເລມນັຍົກໄປທາງ
ແຜ່ນດິນອ�ໂມນໄນຮາ.
2ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເມືອງນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ໃໝ່ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ຕັ້ງກອງທັບໄວ້ໃກ້
ຊາຍແດນຂອງເມືອງນີ້,ແລະພວກເຂົາ

ໄດ້ຄູນດິນຂຶ້ນໂດຍຮອບເພື່ອປອ້ງກນັຕນົ
ເອງຈາກລູກທະນູແລະກ້ອນຫີນຂອງ
ຊາວເລມັນ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້
ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍກອ້ນຫນີແລະດວ້ຍລູກທະນ.ູ
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າເມືອງ

ອ�ໂມນໄນຮາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ແລ້ວ.
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ເປັນບາງ
ສ່ວນຍ້ອນວ່າເມືອງນີ້ໄດ້ຖືກຊາວເລມັນ
ທ�ລາຍມາເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຄິດວ່າມັນຈະເປັນເຫຍື່ອອັນງ່າຍດາຍ
ສ�ລບັພວກເຂາົອີກ.
4ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຜິດຫວງັຫລາຍ

ທີ່ສຸດ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟໄດ້ຂຸດ
ດິນເຮັດເປັນຄັນຄູໄວ້ໂດຍຮອບ,ຊຶ່ງຄັນ
ຄູນັ້ນສູງສົມຄວນຈົນວ່າຊາວເລມັນ
ແກວງ່ກ້ອນຫນີແລະຍິງທະນູຂ້າມໄປບໍ່
ໄດ້,ທັງຈະເຂົ້າໂຈມຕີກໍບໍ່ໄດ້ນອກຈາກ
ຈະເຂົ້າໄປທາງປະຕູເທົ່ານັ້ນ.
5ບັດນີ້ເມື່ອນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າ

ຂອງຊາວເລມັນເຫັນດັ່ງນັ້ນກໍແປກໃຈ
ຢ່າງຍິ່ງເພາະປັນຍາຂອງຊາວນີໄຟໃນ
ການຕຽມບ່ອນປ້ອງກັນຕົວຂອງພວກ
ເຂາົ.
6ບັດນີ້ພວກຜູ້ນ�ຂອງຊາວເລມັນຄິດ

ວາ່,ຍອ້ນຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຄິດ
ວ່າພວກເຂົາຈະມີຊ່ອງທາງເພື່ອເຂົ້າ
ໂຈມຕີຊາວນີໄຟຄືກັນກັບທີ່ເຄີຍກະທ�
ມາແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍໄດ້
ຕຽມພ້ອມຄືກັນ,ພວກເຂົາມີໂລ່ແລະມີ
ແຜ່ນປົກເອິກ;ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ໃສ່
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ແອວມາ49:7–15463

ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍໜັງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເປັນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ໜາເພື່ອປົກປິດຄວາມ
ເປອືຍເປົ່າຂອງພວກເຂົາ.
7ແລະໂດຍທີ່ຕຽມພ້ອມຮຽບຮ້ອຍ

ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຄິດວ່າພວກເຂົາຈະ
ເອົາຊະນະແລະຈະເອົາພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາໄປຫາແອກແຫງ່ຄວາມເປັນຂ້າ
ທາດ,ຫລືຂ້າຖິ້ມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,ຫລື
ຈະທ�ລາຍສັດຕູເສຍໃຫ້ໝດົຕາມຄວາມ
ພໍໃຈຂອງພວກເຂາົ.
8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເກີດມີຄວາມ

ແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດເມື່ອ
ພວກເຂົາເຫັນວ່າຊາວນີໄຟໄດ້ຕຽມຕໍ່ສູ້
ກັບພວກເຂົາໃນວິທີທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮູ້ ໄດ້
ເຫນັມາກອ່ນໃນບນັດາລກູຫລານຂອງລີ
ໄຮ.ບັດນີ້ພວກເຂົາຕຽມຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລ
ມນັຕາມຄ�ສັ່ງຂອງໂມໂຣໄນ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ເລມັນຫລືຊາວອະມາລີໄຄຢາແປກ
ປະຫລາດໃຈຢ່າງ ຍິ່ງ ກັບການຕຽມ
ສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
10ບັດນີ້,ຖ້າຫາກກະສັດອະມາລີໄຄ

ຢາໄດ້ລົງມາຈາກແຜນ່ດິນນີໄຟເພື່ອເປັນ
ຜູ້ນ�ກອງທັບຂອງລາວ,ລາວອາດຈະ
ໃຫ້ຊາວເລມນັໂຈມຕີຊາວນີໄຟໃນເມອືງ
ອ�ໂມນໄນຮາທນັທ;ີເພາະວາ່ລາວບໍ່ໄດ້
ຄິດເຖິງເລືອດເນື້ອຂອງຜູ້ຄົນຂອງລາວ
ເລຍີ.
11ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ອະມາລີໄຄຢາບໍ່ໄດ້ລົງ

ມາສູ້ຮົບ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ນາຍທະຫານ
ຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງລາວບໍ່ ກ້າເຂົ້າໂຈມ
ຕີຊາວນີໄຟໃນເມືອງອ�ໂມນໄນຮາ,
ເພາະວ່າໂມໂຣໄນປ່ຽນວິທີດ�ເນີນການ

ງານໃນບັນດາຊາວນີໄຟ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ຊາວເລມັນຜິດຫວັງໃນສະຖານທີ່ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຖອຍໜີໄປເພາະ
ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໂຈມຕີບໍ່ໄດ້.
12ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖອຍໜີເຂົ້າ

ໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະຍົກ
ຍ້າຍຄ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະເດີນທັບ
ໄປທາງແຜ່ນດິນໂນອາ,ໂດຍຄິດວ່າ
ບ່ອນນັ້ນຈະເປັນບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດສ�ລັບ
ພວກເຂົາທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟ.
13ເພາະພວກເຂາົບໍ່ຮູຈ້ກັວາ່ໂມໂຣໄນ

ໄດ້ເສມີກ�ລັງໄວ,້ຫລືສ້າງຄາ້ຍຍາມໄວ້
ທຸກຫົວເມືອງໂດຍຮອບ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງເດີນທັບໄປຫາແຜ່ນດິນໂນອາ
ດ້ວຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແນ່ວແນ່;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ອອກມາໃຫ້ຄ�ສາບານວ່າ
ພວກເຂົາຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນໃນເມອືງນັ້ນ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເກີດຄວາມແປກ

ປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແກ່ພວກເຂົາ,
ເພາະວ່າເມືອງໂນອາຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນເຄີຍ
ເປັນບອ່ນທີ່ອ່ອນແອ,ບັດນີ້,ໂດຍໃຊ້ວທີິ
ຂອງໂມໂຣໄນ,ມນັຈຶ່ງກາຍມາເປັນບ່ອນ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງຫລາຍກວ່າເມືອງອ�ໂມນໄນ
ຮາອີກຊ�.
15ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງນີ້ຄືປັນຍາຂອງ

ໂມໂຣໄນ;ເພາະເພິ່ນຄິດວ່າຊາວເລມັນ
ຈະເດີນທັບໄປຫາບ່ອນນັ້ນເພື່ອສູ້ຮົບ
ແລະຈະຕົກໃຈເມື່ອເຫັນວ່າເມືອງອ�
ໂມນໄນຮາແລະເມືອງໂນອາຊຶ່ງແຕ່
ກ່ອນເຄີຍເປັນຈຸດອ່ອນແອທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນກັບມາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ;ແລະມັນ
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ເປນັໄປຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງໂມໂຣ
ໄນດັ່ງນີ້.
16ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣໄນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ

ລີໄຮໃຫ້ເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານເພື່ອ
ບັງຄັບບັນຊາຜູ້ຄົນຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ;ແລະ
ແມ່ນລີໄຮຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາວ
ເລມັນຢູ່ໃນຮອ່ມພູທາງຕາເວນັອອກຂອງ
ແມ່ນ�ຊີໂດນ.
17ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງເຫດການໄດ້ບັງ

ເກີດຂຶ້ນ,ຄືເວລາຊາວເລມັນຮູ້ຈັກວ່າ
ລີໄຮເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາເມືອງນີ້ພວກ
ເຂົາກໍຜິດຫວັງອີກ,ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ຢ້ານກົວລີໄຮຫລາຍທີ່ສຸດ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຄ�ສາບານໄວ້ແລ້ວວ່າ
ພວກເຂົາຈະເຂົ້າໂຈມຕີເມອືງນີ້;ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍົກກອງທັບຂອງພວກ
ເຂົາເຂົ້າມາ.
18  ບັດນີ້  ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,  ຊາວເລມັນ ບໍ່

ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍຍາມຂອງຊາວ
ນີໄຟບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງໃດກໍຕາມ,ນອກ
ຈາກຈະເປັນທາງປະຕູເທົ່ານັ້ນຍ້ອນວ່າ
ຄວາມສູງຂອງຄັນຄູຊຶ່ງຄູນຂຶ້ນໄວ້ແລະ
ຄວາມເລິກຂອງຕະຄອງຊຶ່ງຂຸດໄວ້ໂດຍ
ຮອບນອກຈາກແຕທ່າງປະຕູເທົ່ານັ້ນ.
19ແລະຊາວນີໄຟໄດ້ຕຽມພ້ອມຢູ່

ສະເໝີ ດັ່ ງ ນີ້ທີ່ ຈະທ�ລາຍທຸກຄົນທີ່
ພະຍາຍາມປີນຂຶ້ນປ້ອມຍາມທາງອື່ນ
ໂດຍການແກວ່ງກ້ອນຫີນແລະຍິງລູກ
ທະນູໃສ່.
20ແລະນາຍຍາມໄດ້ຕຽມພ້ອມຢູ່

ແບບນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເປັນຄົນ
ແຂງແຮງຫລາຍທີ່ສຸດ,ຊຶ່ງຕຽມພ້ອມ

ດ້ວຍດາບແລະກະຖຸນ,ເພື່ອຈະໄດ້
ຟັນທຸກຄົນທີ່ພະຍາຍາມບຸກເຂົ້າມາໃນ
ຄ້າຍຍາມທາງປະຕູຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະສູ້ຮົບກັບ
ຊາວເລມັນດັ່ງນີ້.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນາຍທະຫານຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຍົກ
ກອງທັບມາຢູ່ໜ້າທາງເຂົ້າແລະເລີ່ມຕໍ່
ສູ້ກັບຊາວນີໄຟ,ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ
ຄ້າຍຍາມຂອງພວກເຂົາ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາຖືກໄລ່ອອກໄປຫລາຍເທື່ອ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາຖືກຂ້າຕາຍ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
22ບັດນີ້ເວລາພວກເຂົາເຫັນວ່າພວກ

ເຂົາບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະຊາວນີໄຟທາງ
ປະຕູເຂົ້າ,ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຂຸດຄັນຄູ
ຂອງຊາວນີໄຟລົງເພື່ອຈະໄດ້ມີຫົນທາງ
ເຂົ້າໄປຫາກອງທບັຂອງພວກຊາວນີໄຟ,
ເພື່ອຈະໄດ້ມີໂອກາດຕໍ່ສູ້ຢ່າງເທົ່າທຽມ
ກັນ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ເຫລົ່ານີ້ພວກເຂົາຖືກກວາດອອກໄປ
ໂດຍກ້ອນຫີນແລະລູກທະນູຊຶ່ງຖືກ
ຍິງມາໃສ່ພວກເຂົາ;ແລະແທນທີ່ພວກ
ເຂົາຈະຖົມຮ່ອງພວກນັ້ນໂດຍການພັງ
ດິນລົງ ມາມັນກັບເຕັມຂຶ້ນສ່ວນໜຶ່ງ
ດ້ວຍຄົນຕາຍແລະຄົນບາດເຈັບຂອງ
ພວກເຂາົ.
23ແລະຊາວນີໄຟຈຶ່ງມີອ�ນາດທັງ

ໝົດເໜືອກວ່າສັດຕູຂອງພວກເຂົາແບບ
ນີ້;ແລະຊາວເລມັນໄດ້ພະຍາຍາມຢູ່
ສະເໝີທີ່ຈະທ�ລາຍຊາວນີໄຟຈົນວ່າ
ນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາ
ຖືກຂ້າຕາຍຈົນໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊາວ
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ເລມັນຫລາຍກວ່າພັນຄົນຖືກຂ້າຕາຍ,
ກົງກັນຂ້າມ, ທາງຝ່າຍຊາວນີ ໄຟບໍ່
ມຈັີກຄນົເລີຍຖືກຂາ້ຕາຍ.
24ມີຢູ່ປະມານຫ້າສິບຄົນເທົ່ານັ້ນໄດ້

ຮບັບາດເຈບັ,ຜູ້ຊຶ່ງເປີດຮັບລູກທະນູຂອງ
ຊາວເລມັນທີ່ທາງເຂົ້າ,ແຕ່ພວກເຂົາຖືກ
ປ້ອງກນັໄວ້ດວ້ຍໂລ່ຂອງພວກເຂາົ,ແລະ
ແຜ່ນປົກເອກິຂອງພວກເຂາົ,ແລະເຄື່ອງ
ປ້ອງກນັຫົວຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ ພວກເຂົາໄດ້ ຮັບບາດເຈັບຢູ່ ທີ່ຂາ,
ຊຶ່ງຫລາຍຄົນໄດ້ຮບັບາດເຈບັສາຫັດ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,ຄື

ເວລາຊາວເລມັນເຫັນວ່ານາຍທະຫານ
ຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງຕົນຖືກຂ້າຕາຍໝົດ
ແລ້ວພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປົບໜີເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນໄປ
ຫາແຜ່ນດິນນີໄຟເພື່ອແຈ້ງຄວາມກ່ຽວ
ກັບຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງ
ຕົນຕໍ່ອະມາລີໄຄຢາຜູ້ເປັນກະສັດຂອງ
ພວກເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນຄົນຂອງນີໄຟໂດຍ
ກ�ເນີດ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ໂມໂຫຮ້າຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຕົນ
ຫລາຍທີ່ສຸດ,ຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ບັນລຸ
ຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງລາວທີ່ມີກັບ
ຊາວນີໄຟ;ເພາະລາວບໍ່ໄດ້ເອົາພວກເຂົາ
ມາສູ່ແອກແຫງ່ຄວາມເປນັຂ້າທາດ.
27ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວມີຄວາມຄຽດ

ແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະລາວໄດ້ສາບ
ແຊ່ງພຣະເຈົ້າແລະໂມໂຣໄນນ�ອີກ,
ໂດຍກ່າວຄ�ສາບານວ່າລາວຈະກິນ
ເລືອດຂອງເພິ່ນ;ແລະນີ້ຍ້ອນວ່າໂມໂຣ

ໄນຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ການຕຽມພ້ອມເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ
ຜູ້ຄນົຂອງເພິ່ນ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອກີ

ທາງໜຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ຖະຫວາຍ
ຄວາມຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂາົ,ເພາະອ�ນາດອນັຫາທີ່ປຽບບໍ່
ໄດ້ຂອງພຣະອົງໃນການປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງ
ພວກເຂາົ.
29ແລະປີທີສບິເກົ້າແຫງ່ການປົກຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
30ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນມີສັນຕິສຸກຕໍ່

ເນື່ອງກັນໄປໃນບັນດາປະຊາຊົນຂອງນີ
ໄຟ,ແລະມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງ
ຍິ່ງຢູ່ໃນສາດສະໜາຈກັເພາະວາ່ຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ແລະຄວາມພາກພຽນຂອງ
ພວກເຂົາຊຶ່ງມີຕໍ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ຊຶ່ງຮີລາມັນ,ຊິບລັນ,ແລະໂຄຣິອານ
ທັນ,ແລະອ�ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ປະກາດກັບພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະໂດຍຄົນທັງໝົດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ແຕງ່ຕັ້ງໃຫ້ມີຖານະອັນສັກສິດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບ
ການກັບໃຈ,ແລະໄດ້ອອກໄປສິດສອນ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.

ບົດທີ50

ໂມໂຣໄນສ້າງ ປ້ອມຍາມປ້ອງກັນ
ແຜ່ນດິນຂອງຊາວນີໄຟ—ພວກເຂົາ
ໄດ້ສ້າງເມືອງໃໝ່ຂຶ້ນຫລາຍເມືອງ—
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ສົງຄາມແລະການທ�ລາຍໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນກັບຊາວນີ ໄຟໃນວັນເວລາຂອງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດ
ຊງັ—ໂມຣິອານທນັແລະຜູ້ທີ່ແຍກອອກ
ໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບລາວໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ທີ
ອານຄ�—ນີໄຟຮາໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ແລະ
ເພໂຮຣັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ຮັບຕ�
ແໜ່ງຂຶ້ນນັ່ງບັນລັງຕັດສິນແທນ.ປະ
ມານ72–67ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ໂມໂຣໄນບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງການຕຽມສົງຄາມ
ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ຊາວເລມັນ,ເພາະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງ
ທັບຂອງເພິ່ນເລີ່ມເຮັດວຽກໃນຕົ້ນປີທີ
ຊາວແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ຄື
ພວກທະຫານຄວນຂດຸດນິເຮັດເປນັຄັນຄູ
ໄວ້ຮອບເມືອງຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນທີ່
ຊາວນີໄຟເປັນເຈົ້າຂອງ.
2ແລະເທງິຄນັຄູເຫລົ່ານັ້ນເພິ່ນໄດ້ສັ່ງ

ໃຫ້ປັກຫລັກໄມ້ຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລັກ
ໄມ້ເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ສູງເທົ່າກັບຄົນໄວ້ຮອບ
ເມອືງ.
3ແລະເພິ່ນສັ່ງວາ່ພວກເຂົາຄວນເຮັດ

ຂອບເປັນໄມ້ແຫລມປັກໄວ້ເທິງຫລັກ
ໄມ້ເຫລົ່ານັ້ນແລະເຮັດໃຫ້ມັນສູງແຂງ
ແກ່ນທີ່ສຸດ.
4ແລະເພິ່ນໃຫ້ສ້າງຫໍສູງເພື່ອຈະໄດ້

ຫລຽວເຫັນຂ້າມໄມ້ແຫລມເຫລົ່ານັ້ນ
ໄດ,້ແລະເພິ່ນໃຫ້ສ້າງບ່ອນຫລົບໄພໄວ້
ເທິງຫໍສູງເຫລົ່ານັ້ນ,ເພື່ອວ່າກ້ອນຫີນ
ແລະລູກທະນູຂອງຊາວເລມັນຈະເຮັດ
ອັນຕະລາຍໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້.

5ແລະພວກເຂົາກໍຕຽມພ້ອມທີ່ຈະ
ແກວງ່ກ້ອນຫນີຈາກຫໍສງູນັ້ນຕາມຄວາມ
ພໍໃຈແລະຕາມກ�ລັງຂອງພວກເຂົາ,
ເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາໃກ້
ກ�ແພງເມືອງ.
6ໂມໂຣໄນໄດ້ຕຽມທີ່ ໝັ້ນໄວ້ຮອບ

ເມອືງທົ່ວແຜ່ນດນິຕາມນີ້ເພື່ອຕາ້ນທານ
ການມາຮກຸຮານຂອງສັດຕ.ູ
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຂອງເພິ່ນອອກ
ໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານທາງຕາເວນັ
ອອກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ກອງທັບເຫລົ່ານີ້ໄດ້
ອອກໄປຂັບໄລ່ຊາວເລມັນທັງໝົດທີ່ຢູ່
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງຕາເວັນ
ອອກໃຫ້ກັບໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ເຂົາເອງ,ຊຶ່ງຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງແຜ່ນດິນເຊ
ລາເຮມັລາ.
8ແລະແຜ່ນດິນນີໄຟໄດ້ຍາວຢຽດຊື່ໄປ

ຈາກທະເລທາງຕາເວນັອອກເຖງິທາງຕາ
ເວນັຕົກ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາໂມໂຣໄນໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເລມັນ
ທັງໝົດອອກຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ທາງຕາເວັນອອກຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງ
ແຜ່ນດິນຕ່າງໆຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາເອງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່
ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາແລະ
ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອ້ອມແອ້ມນັ້ນ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກັນດານທາງຕາ
ເວນັອອກຈນົເຖິງຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ
ແລະເຂົ້າໄປເປນັເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນ.
10ແລະເພິ່ນໄດ້ວາງກອງທັບໄວ້ທາງ

ໃຕ້ໃນຊາຍແດນຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,
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ແອວມາ50:11–20467

ແລະໃຫ້ພວກເຂົາສາ້ງບອ່ນປ້ອງກັນຂຶ້ນ
ເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງທັບແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຂົາປອດໄພຈາກກ�ມືຂອງ
ສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
11ແລະເພິ່ນໄດ້ຕັດທີ່ໝັ້ນທງັໝດົຂອງ

ຊາວເລມັນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ທາງຕາເວັນອອກດັ່ງນີ້,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ທັງ
ທາງຕາເວັນຕົກນ�ອີກ,ໂດຍການເສີມ
ກ�ລັງແຍກທາງໄວ້ລະຫວ່າງຊາວນີໄຟ
ແລະຊາວເລມັນ,ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນເຊ
ລາເຮັມລາແລະແຜ່ນດິນນີໄຟ,ຈາກ
ທະເລທາງຕາເວັນຕົກໄປເຖິງຫົວແມ່ນ�
ຊີໂດນ—ຊາວນີໄຟໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນທັງໝົດທາງເໜືອໄດ້ຕາມໃຈ
ຊອບ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ລວມທັງແຜ່ນດິນທງັ
ໝົດຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງແຜ່ນດິນອຸດົມ
ສົມບູນ.
12ດ້ວຍເຫດນີ້ໂມໂຣໄນພ້ອມກ�ລັງ

ກອງທັບຂອງເພິ່ນຈຶ່ງມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນ
ທຸກໆມື້ເພາະວ່າຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການ
ຄຸ້ມກັນຊຶ່ງຜົນງານຂອງເພິ່ນໄດ້ນ�ອອກ
ມາໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນໄດ້ວ່າເພິ່ນກ�ລັງ
ຕັດກ�ລັງແລະອ�ນາດຂອງຊາວເລ
ມັນອອກຈາກແຜ່ນດິນຊຶ່ງເປັນຂອງ
ພວກເຂາົ,ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມີອ�ນາດ
ປົກຄອງແຜ່ນດິນຂອງພວກເພິ່ນ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມສ້າງເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນ,
ແລະພວກເຂົາເອີ້ນເມືອງນັ້ນວ່າໂມໂຣ
ໄນ;ແລະມນັຕັ້ງຢູ່ໃກ້ທະເລທາງຕາເວນັ
ອອກ;ແລະມັນຢູ່ທາງໃຕ້ໃກ້ກັບເສັ້ນ
ເຂດແດນແຜ່ນດິນຂອງຊາວເລມັນ.
14ແລະພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມສ້າງເມືອງ

ໜຶ່ງຂຶ້ນອີກຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງໂມ
ໂຣໄນກັບເມືອງອາໂຣນ,ໂດຍເສື່ອມ
ຊາຍແດນເມືອງອາໂຣນກັບເມືອງໂມໂຣ
ໄນເຂົ້າກັນ;ແລະພວກເຂົາເອີ້ນຊື່ເມືອງ
ຫລືແຜ່ນດິນນີ້ວາ່ນີໄຟຮາ.
15ແລະໃນປີດຽວກັນນັ້ນພວກເຂົາກໍ

ໄດ້ເລີ່ມສ້າງເມືອງຂຶ້ນຫລາຍແຫ່ງທາງ
ເໜືອນ�ອີກ,ແລະເມືອງໜຶ່ງຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນດ້ວຍວິທີພິເສດຊຶ່ງເອີ້ນວ່າລີໄຮ,
ຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜອືໃກ້ກບັຝັ່ງທະເລ.
16ແລະປີທີຊາວໄດ້ສິ້ນສດຸລົງດັ່ງນີ້.
17ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຢູ່ໃນສະພາບ

ທີ່ຈະເລນີຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນຕົ້ນປີທີຊາວເອດັ
ແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລ
ຜູ້ຄນົນີໄຟ.
18ແລະພວກເຂົາໄດ້ຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ

ຢ່າງຍິ່ງແລະກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີຢ່າງ
ຍິ່ງ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກເຂາົໄດ້ມີຄນົເພີ່ມ
ທະວີຂຶ້ນແລະໄດ້ພັດທະນາບ້ານເມືອງ
ຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.
19ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງເຫນັໄດ້ວາ່ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາປານີແລະ
ມີຄວາມຍຸດຕິທ�ຫລາຍປານໃດເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ສ�ເລັດໃນພຣະຄ�ທັງ
ໝົດຂອງພຣະອົງຊຶ່ງໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບ
ລູກຫລານມະນຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າໃນເວລານີ້ພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງປະກົດເປັນຈິງຂຶ້ນແລ້ວ,ຊຶ່ງ
ພຣະອົງໄດ້ກາ່ວໄວ້ກັບລີໄຮວາ່:
20ເຈົ້າແລະລູກຫລານຂອງເຈົ້າເປັນ

ສຸກແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ພອນ,ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາຈະຮັກສາ
ບັນຍັດຂອງເຮົາພວກເຂົາຈະຈະເລີນ
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ຮຸງ່ເຮອືງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.ແຕ່ຈົ່ງຈ�ໄວ້ວ່າ,
ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮົາພວກເຂົາຈະຖືກຕັດອອກຈາກ
ທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
21ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຄ�

ສັນຍາເຫລົ່ານີ້ປະກົດເປັນຈິງກັບຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟແລ້ວ;ເພາະວ່າເປັນການຜິດ
ພາດແລະການຂັດແຍ້ງກັນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ການຄາດຕະກ�ຂອງ
ພວກເຂົາ,ການປຸ້ນຈີ້ຂອງພວກເຂົາ,
ການນັບຖືຮູບບູຊາຂອງພວກເຂົາ,ການ
ໂສເພນີຂອງພວກເຂາົ,ແລະຄວາມໜາ້
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ,ທີ່ມີຢູ່ໃນບັນດາ
ພວກເຂົາເອງ,ຊຶ່ງມນັໄດ້ນ�ເອົາສງົຄາມ
ແລະຄວາມພນິາດມາສູ່ຕົນ.
22ແລະຄົນທີ່ສັດຊື່ໃນການຮັກສາ

ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກປົດ
ປ່ອຍຢູ່ສະເໝີ,ຂະນະທີ່ພີ່ນ້ອງທີ່ຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາເປັນພັນໆຄົນຖືກສົ່ງ
ໄປສູ່ຄວາມເປນັຂ້າທາດ,ຫລືຕາຍດ້ວຍ
ດາບ,ຫລືເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອ
ຖື,ແລະເຂົ້າໄປສົມທບົກັບຊາວເລມນັ.
23ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງນບັຕັ້ງແຕ່ວນັເວລາຂອງ

ນີໄຟເປັນຕົ້ນມາ,ມັນບໍ່ເຄີຍມີເວລາໃດ
ເລີຍທີ່ສະຫງບົສຸກຢູ່ໃນບນັດາຜູ້ຄນົຂອງ
ນີໄຟເກີນກວ່າໃນວັນເວລາຂອງໂມໂຣ
ໄນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເວລານີ້ເປັນປີທີຊາວ
ເອດັແຫງ່ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ

ທີຊາວສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍສັນຕິພາບ
ແລະປີທີຊາວສາມກໍຄືກັນ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນຕົ້ນປີທີຊາວສີ່ແຫງ່ການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນ,ມັນມີສັນຕິພາບຢູ່ໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟອີກຖ້າຫາກມັນບໍ່ໄດ້ມີ
ການຂັດແຍ້ງກັນເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້
ຄົນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນລີໄຮ,ແລະຜູ້ຄົນຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນໂມຣິອານທັນ,ຊຶ່ງຢູ່ຕິດຊາຍ
ແດນລີໄຮ;ຊຶ່ງແຜ່ນດິນທັງສອງນີ້ມີຊາຍ
ແດນຕິດກັບຝັ່ງທະເລ.
26ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ

ແຜ່ນດິນໂມຣິ ອານທັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ເອົາສິດທິສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນລີໄຮ;
ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ຂຶ້ນຫລາຍພໍສົມຄວນລະຫວາ່ງພວກເຂົາ
ເອງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານ
ທັນຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາເອງ,ແລະຕັ້ງໃຈຈະຂ້າພວກ
ເຂາົຖິ້ມດ້ວຍດາບ.
27ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ

ແຜ່ນດິນລີໄຮໄດ້ໜີໄປເຂົ້າຄ້າຍຂອງ
ໂມໂຣໄນ,ແລະວິງວອນຂໍຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລືອຈາກເພິ່ນ;ເພາະວາ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ເປນັຝ່າຍຜິດ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນ,ຊຶ່ງຜູ້ນ�
ຊື່ວ່າໂມຣິອານທັນໄດ້ຍິນວ່າຜູ້ຄົນຂອງ
ລີໄຮໄດ້ໜີເຂົ້າໄປຄ້າຍຂອງໂມໂຣໄນ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍ
ເພາະຢ້ານວາ່ກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນຈະ
ມາໂຈມຕີພວກເຂົາແລະທ�ລາຍພວກ
ເຂາົ.
29 ດັ່ ງນັ້ນ ,  ໂມຣິ ອານທັນຈຶ່ ງ ໃຫ້

ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈ�ໃສ່ໃຈວ່າຕ້ອງໜີໄປ
ຫາແຜ່ນດິນທີ່ ຢູ່ ທາງເໜືອ,ຊຶ່ງມັນມີ
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ແອວມາ50:30–37469

ແມ່ນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ປົກຄຸມຢູ່,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ເຂົ້າໄປເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່
ທາງເໜອືນັ້ນ.
30ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້

ແຜນການນີ້ເປັນຜົນສ�ເລັດ,(ຊຶ່ງເປັນ
ເຫດໃຫ້ມີການເສົ້າສະຫລົດໃຈເກີດຂຶ້ນ)
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມຣິອານທນັໂດຍທີ່ເປັນຄນົ
ທະເຍີທະຍານ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໃຈຮ້າຍ
ໃຫ້ຂ້າໃຊ້ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຂອງລາວ,ແລະ
ໄດ້ທຸບຕີນາງຢ່າງສາຫດັ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນາງໄດ້ລັກໜີ,ແລະຂ້າມໄປຫາຄ້າຍ
ຂອງໂມໂຣໄນ,ແລະບອກໃຫ້ໂມໂຣໄນ
ຮູ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນ,ແລະເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາ
ວ່າພວກເຂົາຈະໜີໄປຫາແຜ່ນດິນທາງ
ເໜອື.
32ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນ

ດິນອຸດົມສົມບູນ,ຫລືຄວາມຈິງແລ້ວໂມ
ໂຣໄນຢ້ານວ່າ ຜູ້ ຄົນ ຈະເຊື່ອ ຟັ ງ ຄ�
ເວົ້າຂອງໂມຣິອານທັນແລະຈະເຂົ້າໄປ
ຮ່ວມກັບພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນແຫ່ງຕ່າງໆ,
ເພາະມັນອາດຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ເກີດ
ຜົນຮ້າຍໃນບັນດາຜູ້ ຄົນຂອງນີ ໄຟ,
ດັ່ງນັ້ນ,ຜົນຮ້າຍນັ້ນຈະນ�ໄປຫາການ
ລົບລ້າງເສລພີາບຂອງພວກເຂົາ.
33ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງກອງທັບ

ຂອງພວກເຂົາໄປ,ເພື່ອສະກັດຜູ້ຄົນຂອງ
ໂມຣິອານທັນໃຫ້ຢຸດການໜີໄປຫາແຜ່ນ
ດິນທາງເໜອື.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກທະຫານບໍ່ ໄດ້ສະກັດພວກເຂົາ

ຈົນວ່າພວກເຂົາມາເຖິງຊາຍແດນຂອງ
ແຜ່ນດິນຮ້າງ;ແລະບ່ອນນັ້ນພວກທະ
ຫານໄດ້ສະກັດພວກເຂົາໃກ້ທາງແຄບ
ບ່ອນໜຶ່ງຊຶ່ງຢູ່ລຽບຝັ່ງທະເລໄປຫາແຜ່ນ
ດິນທາງເໜືອ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃກ້ທະເລ
ທາງຕາເວນັຕົກແລະທາງຕາເວນັອອກ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກອງທັບທີ່ໂມໂຣໄນສົ່ງໄປນັ້ນໄດ້ຖືກ
ນ�ພາໂດຍຄົນຜູ້ ໜຶ່ງຊື່ວ່າທີອານຄ�,
ແລະໄດ້ພົບກັບຜູ້ຄົນໂມຣິອານທັນ;
ແລະຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນນີ້ເປັນຄົນ
ດື້ດ້ານຫລາຍທີ່ສຸດ,(ໂດຍຖືກຈູງໃຈ
ດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄ�ຍົກຍ້ອງ
ຂອງລາວ)ຈົນວ່າ ມີ ການສູ້ ຮົບເກີດ
ຂຶ້ນລະຫວ່າງຄົນເຫລົ່ານີ້,ຈຶ່ງເປັນເຫດ
ໃຫ້ທີອານຄ�ຂ້າໂມຣິອານທັນ,ແລະທີ
ອານຄ�ໄດ້ນ�ເອົາພວກເຂົາມາເປັນຊະ
ເລີຍແລະກັບຄືນໄປຄ້າຍຂອງໂມໂຣ
ໄນ.ແລະປີທີຊາວສີ່ແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
36ແລະຜູ້ຄົນຂອງໂມຣິອານທັນໄດ້

ຖືກນ�ເອົາກັບຄືນມາດັ່ງນີ້.ແລະພວກ
ເຂົາໃຫ້ເຮັດຄ�ໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຮັກສາ
ສັນຕິພາບຂອງພວກເຂົາໄວ້ແລະພວກ
ເຂົາຖືກນ�ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນໂມ
ຣິອານທັນຄືເກົ່າ,ແລະການຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງພວກເຂົາກັບຜູ້ຄົນລີໄຮກໍເກີດ
ຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາກໍຖືກນ�ກັບຄືນສູ່
ແຜ່ນດິນຂອງຕົນຄືເກົ່າ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນປີດຽວກັນນີ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟກໍໄດ້ມີ
ສັນຕິພາບກັບຄືນມາຫາຕົນເອງເໝືອນ
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ເດີມ,ຄືນີໄຟຮາຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ
ຄົນທີ ສອງໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ໂດຍໄດ້
ກະທ�ໜ້າ ທີ່ ໃນບັນລັງ ຕັດສິນດ້ວຍ
ຄວາມຮອບຄອບຢ່າງສົມບູນຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
38ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເພິ່ນໄດ້ປະຕິ

ເສດທີ່ຈະຮັບເອົາບັນທຶກເຫລົ່ານັ້ນຈາກ
ແອວມາແລະສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງແອວມາ
ແລະບັນພະບຸລຸດຂອງເພິ່ນຖືວ່າສັກສິດ
ທີ່ສຸດ;ດັ່ງນັ້ນແອວມາຈຶ່ງໄດ້ມອບມນັໄວ້
ກັບຮີລາມນັລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.
39ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລູກຊາຍຂອງນີໄຟຮາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ຮັບໜ້າທີ່ນັ່ງບັນລັງຕັດສິນແທນພໍ່
ຂອງເພິ່ນ;ແທ້ຈິງແລວ້,ເພິ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະຜູ້ດູແລ
ຜູ້ຄົນດ້ວຍຄ�ສາບານແລະພິທີການ
ອນັສັກສິດທີ່ຈະຕັດສິນໂດຍຄວາມຊອບ
ທ�,ແລະຈະຮັກສາສັນຕິພາບແລະ
ອິດສະລະພາບຂອງຜູ້ຄົນ,ແລະຈະ
ໃຫ້ສິດທິອັນສັກສິດຂອງພວກເຂົາໃນ
ການນະມັດສະການພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໃນການສະໜັບສະໜູນແລະດ�
ລົງຮັກສາອຸດົມການຂອງພຣະເຈົ້າຕະ
ຫລອດວັນເວລາຂອງເພິ່ນ,ແລະໃນ
ການນ�ຄນົຊົ່ວມາສູ່ຄວາມຍດຸຕິທ�ຕາມ
ການກະທ�ຄວາມຜດິຂອງພວກເຂາົ.
40ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນມີຊື່ວ່າເພໂຮ

ຣັນ.ແລະເພໂຮຣັນກໍໄດ້ຮັບເອົາຕ�
ແໜ່ງຈາກບິດາຂອງເພິ່ນແລະໄດ້ເລີ່ມ
ການປົກຄອງຂອງເພິ່ນໃນທ້າຍປີທີຊາວ
ສີ່ເພື່ອດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.

ບົດທີ51

ກຸ່ມນິຍມົກະສັດໄດ້ຊອກຫາວທີິທາງທີ່ຈະ
ປ່ຽນແປງກົດໝາຍແລະສະຖາປະນາ
ໃຫ້ມີກະສັດຂຶ້ນ—ເພໂຮຣັນແລະກຸ່ມ
ອິດສະລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກສຽງຂອງຜູ້ຄົນ—ໂມໂຣໄນບັງຄັບ
ໃຫ້ກຸ່ມນິຍົມກະສັດປ້ອງກັນເສລີພາບ
ຂອງຕົນຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກ
ປະຫານຊີວິດ—ອະມາລີໄຄຢາແລະ
ຊາວເລມັນໄດ້ຍຶດເອົາຫລາຍຫົວເມືອງ
ທີ່ເປັນເຂດດ່ານໄປ—ທີອານຄ�ຂັບໄລ່
ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ມາຮກຸຮານອອກໄປແລະ
ໄດ້ຂ້າອະມາລີໄຄຢາຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ລາວ.ປະມານ67–66ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງ ເ ກີດຂຶ້ນ
ໃນຕົ້ນປີທີຊາວຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ ໄຟ,
ມັນໄດ້ມີການສະຖາປະນາສັນຕິພາບ
ຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ຄົນລີໄຮແລະຜູ້ຄົນໂມ
ຣິອານທັນກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະກໍເລີ່ມຕົ້ນປີທີຊາວຫ້າດ້ວຍ
ສັນຕິພາບດັ່ງນີ້.
2ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສັນຕິພາບນັ້ນບໍ່

ຍືນຍາວໃນແຜ່ນດິນເລີຍ,ເພາະວ່າມັນ
ເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນກຽ່ວກັບຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສິນເພໂຮຣັນ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນສ່ວນໜຶ່ງປາຖະໜາ
ຢາກປ່ຽນແປງຂໍ້ຄວາມສອງສາມຂໍ້ຢູ່ໃນ
ກົດໝາຍ.
3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພໂຮຣັນບໍ່ຍອມປ່ຽນ

ແປງຫລືຍອມໃຫ້ກດົໝາຍນັ້ນປ່ຽນແປງ
ໄປ;ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ສົນໃຈກັບພວກທີ່
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ແອວມາ51:4–11471

ສົ່ງໃບຄ�ຮ້ອງມາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ
ກົດໝາຍນີ້.
4ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທີ່ປາຖະໜາຢາກປ່ຽນ

ແປງກົດຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,ແລະບໍ່
ຢາກໃຫ້ເພິ່ນເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນປົກ
ຄອງແຜ່ນດິນອີກຕໍ່ໄປ;ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີ
ການໂຕ້ຖຽງກັນຂຶ້ນກ່ຽວກບັເລື່ອງນີ້,ແຕ່
ບໍ່ເຖງິຂັ້ນມີການນອງເລອືດກັນ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກທີ່ປາຖະໜາຈະໃຫ້ເພໂຮຣັນຖືກ
ປົດອອກຈາກບັນລັງຕັດສິນຖືກເອີ້ນ
ວ່າກຸ່ມນິຍົມກະສັດ,ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ຕ້ອງການທີ່ຈະປຽ່ນແປງກົດໝາຍໃນວທີິ
ທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມການປົກຄອງແບບອິດສະ
ລະແລະເພື່ອຈະໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ມີ
ກະສດັຂຶ້ນປົກຄອງແຜ່ນດິນ.
6ແລະຜູ້ທີ່ປາຖະໜາໃຫ້ເພໂຮຣັນ

ເປັນຫົວໜ້າຕັດສິນປົກຄອງແຜ່ນດິນຕໍ່
ໄປກໍຮັບເອົາຊື່ວ່າກຸ່ມອິດສະລະ,ແລະ
ການແບ່ງແຍກໃນບັນດາພວກເຂົາຈຶ່ງ
ເປັນໄປແບບນີ້,ເພາະກຸ່ມອິດສະລະໄດ້
ສາບານຫລືໃຫ້ພັນທະສັນຍາວ່າພວກ
ເຂົາຈະດ�ລົງຮກັສາສິດທິຂອງພວກເຂົາ
ແລະສິດທິພິເສດຂອງສາດສະໜາຂອງ
ພວກເຂົາໂດຍການປົກຄອງແບບອິດ
ສະລະ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເລື່ອງທີ່ພວກເຂົາຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນໄດ້ມາ
ຕົກລົງກັນໄດ້ໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືສຽງຂອງຜູຄົ້ນ
ມາທາງຂ້າງກຸ່ມອິດສະລະ,ແລະເພໂຮ
ຣັນຈຶ່ງໄດ້ຢູ່ໃນບັນລັງຕັດສິນຕໍ່ໄປຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຊື່ນຊົມຫລາຍໃນບັນດາ

ພີ່ນ້ອງຂອງເພໂຮຣັນແລະຜູ້ຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍທີ່ຢູ່ ໃນອິດສະລະພາບ
ກໍຊື່ ນຊົມຄືກັນ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ກຸ່ມນິຍົມ
ກະສັດມິດງຽບລົງ,ຈົນວາ່ພວກເຂົາບໍ່ກ້າ
ຄັດຄ້ານນອກຈາກຈ�ຕ້ອງດ�ລົງຮັກສາ
ອຸດມົການແຫງ່ອິດສະລະພາບໄວ.້
8ບັດນີ້ ກຸ່ມນິຍົມກະສັດເປັນພວກ

ທີ່ ຢູ່ ໃນຕະກຸນສູງ , ແລະພວກເຂົາ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂຶ້ນເປັນກະສັດ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາອ�ນາດແລະສິດ
ເພື່ອປົກຄອງຜູຄົ້ນ.
9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕອນນີ້ ເປັນເວລາທີ່

ອັນຕະລາຍຫລາຍທີ່ຈະມີການຂັດແຍ້ງ
ກັນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ອະມາລີໄຄຢາໄດ້ປຸກລະດົມໃຈ
ຂອງຊາວເລມັນໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານຜູ້ຄົນຊາວ
ນີໄຟອີກ,ແລະລາວໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາ
ທະຫານຈາກທຸກແຫ່ງຫົນໃນແຜ່ນດິນ,
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຈັບອາວຸດ,ແລະຕຽມ
ເຮັດສົງຄາມດ້ວຍສຸດຄວາມພາກພຽນ;
ເພາະວາ່ລາວໄດ້ສາບານໄວ້ວາ່ລາວຈະ
ກິນເລືອດຂອງໂມໂຣໄນໃຫ້ໄດ.້
10ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ

ຄ�ສັນຍາທີ່ລາວເຮັດໄວ້ ນັ້ນບໍ່ ຮອບ
ຄອບ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວຍັງໄດ້
ຕຽມຕົວແລະຕຽມກອງທັບຂອງລາວ
ເພື່ອຈະມາຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟ.
11ບັດນີ້ກອງທະຫານຂອງລາວບໍ່ມີ

ກ�ລັງຫລາຍດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ,ຍ້ອນ
ວ່າຄົນຫລາຍພັນຖືກຂ້າຕາຍໄປດ້ວຍມື
ຂອງຊາວນີໄຟ;ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາມີ
ການສູນເສຍຢ່າງໜັກກໍຕາມ,ອະມາລີ
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ໄຄຢາຍັງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກອງທັບອັນໃຫຍ່
ໄດ້ຢ່າງແປກປະຫລາດໃຈ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ລາວບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວເລີຍທີ່ຈະລົງ
ມາຫາແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາ.
12ແທ້ຈງິແລວ້,ຕວົອະມາລີໄຄຢາເອງ

ທີ່ເປັນຫົວໜ້າກອງທັບຊາວເລມນັ.ແລະ
ມັນເປັນປີທີຊາວຫ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນ;ແລະເປັນເວລາດຽວກັນ
ກັບຕອນທີ່ຊາວນີໄຟເລີ່ມຕົກລົງກັນໄດ້
ໃນເລື່ອງການງານຂອງການຂັດແຍ້ງ
ກ່ຽວກັບເພໂຮຣນັຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສິນນັ້ນ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກທີ່ມີຊື່ວາ່ກຸມ່ນິຍົມກະສັດໄດ້ຍິນ
ວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງຍົກທັບລົງມາສູ້ຮົບ
ກັບຕົນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຊື່ນຊົມຢູ່
ໃນໃຈ;ແລະພວກເຂາົບໍ່ຍອມຈບັອາວດຸ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຫົວໜ້າ
ຜູ້ຕັດສນິແລະຜູ້ຄນົແຫງ່ເສລີພາບ,ຈນົ
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດເພື່ອປ້ອງ
ກັນປະເທດຊາດຂອງຕນົ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາໂມໂຣໄນເຫັນສິ່ງນີ້,ແລະເຫນັອີກ
ວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງມາຮອດຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນ,ເພິ່ນກໍໃຈຮ້າຍຢ່າງໃຫຍ່,
ຍ້ອນວ່າຄວາມດື້ດ້ານຂອງພວກເຂົາຜູ້
ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ອອກແຮງຢ່າງພາກພຽນທີ່
ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນພວກເຂົາໄວ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພິ່ນຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດຈົນ
ວ່າຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນຕໍ່ພວກເຂາົ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງໃບຄ�ຮ້ອງຕາມສຽງຂອງ
ຜູ້ຄົນໄປຫາຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນ,ໂດຍ

ປາຖະໜາໃຫ້ເພິ່ນອ່ານມັນແລະມອບ
ອ�ນາດໃຫ້ແກ່ເພິ່ນ(ໂມໂຣໄນ)ເພື່ອ
ຈະໄດ້ບັງຄັບຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປເຫລົ່ານັ້ນ
ໃຫ້ປ້ອງກັນປະເທດຊາດຂອງຕົນຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນກໍຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພວກເຂົາຖິ້ມ
ເສຍ.
16ເພາະມັນເປັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່

ປະການທ�ອິດຂອງເພິ່ນທີ່ຈະໃຫ້ການ
ຂັດແຍ້ງແລະການແຕກແຍກກັນຢຸດຕິ
ລົງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງແບບນີ້ໄດ້ນ�
ເອົາຄວາມພິນາດທັງໝົດມາຫາພວກ
ເຂາົມາກ່ອນແລ້ວ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືມັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມສຽງ
ຂອງຜູຄົ້ນ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງເພິ່ນຍົກ
ໄປຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມນິຍົມກະສັດເພື່ອດຶງເອົາ
ຄວາມທະນົງຕົວ,ແລະຄວາມມັກໃຫຍ່
ໄຝ່ສູງຂອງພວກເຂົາລົງມາ,ແລະໃຫ້
ພວກເຂົາມາຢູ່ລະດັບດຽວກັບໂລກ,ຫລື
ໃຫ້ພວກເຂົາຈັບອາວຸດເພື່ອສະໜັບສະ
ໜນູອຸດົມການແຫ່ງເສລີພາບ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກອງທະຫານໄດ້ອອກເດີນທາງໄປສູ້ຮົບ
ກັບກຸ່ມນິຍົມກະສັດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ດຶງເອົາຄວາມທະນົງຕົວແລະຄວາມມັກ
ໃຫຍ່ໄຝ່ສູງຂອງພວກເຂົາລົງມາ,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຍົກອາວຸດ
ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບຄົນຂອງໂມໂຣໄນພວກເຂົາ
ຖືກໂຄ່ນລົງແລະຖືກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ
ດຽວກັບໂລກ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ທີ່

ແຍກອອກໄປຈ�ນວນສີ່ພັນຄົນຖືກໂຄ່ນ
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ແອວມາ51:20–27473

ລົງດວ້ຍດາບ;ແລະພວກຜູ້ນ�ຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ບໍ່ຖືກຂ້າໃນການສູ້ຮບົນັ້ນກໍໄດ້ຖືກ
ຈັບເຂົ້າຄຸກ,ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະ
ພຈິາລະນາຄະດີໃນເວລານັ້ນ.
20ແລະພວກທີ່ແຍກອອກໄປທີ່ເຫລອື

ຢູ່ນັ້ນຢ້ານວ່າຕົວເອງຈະຖືກຂ້າຖິ້ມ,ຈຶ່ງ
ຍອມຕໍ່ຄນັປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບ,ແລະຖືກ
ບັງຄັບໃຫປັ້ກປ້າຍແຫ່ງເສລີພາບໄວ້ເທງິ
ຫໍສູງແລະຢູ່ໃນເມືອງຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໃຫ້ຈບັອາວດຸປອ້ງກັນປະເທດຊາດ
ຂອງຕນົ.
21ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ເຮດັໃຫ້ກຸມ່ນິຍມົ

ກະສັດສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້,ຈົນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຮູ້ຈັກກັນອີກເລີຍໃນຊື່ວ່າກຸ່ມນິຍົມກະ
ສັດ;ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມດື້ດ້ານ
ແລະຄວາມທະນົງຕົວຂອງພວກທີ່ອ້າງ
ວາ່ຕົນມາຈາກສາຍເລອືດຂອງຂນຸນາງຜູ້
ໃຫຍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລ້ວພວກເຂົາ
ຖືກນ�ລງົມາໃຫ້ຖອ່ມຕວົຄືກນັກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຍິນດີທີ່ຈະຕໍ່ສູ້
ຢ່າງກ້າຫານເພື່ອອິດສະລະພາບແລະ
ເພື່ອອິດສະລະພາບຂອງພວກເຂົາຈາກ
ຄວາມເປັນຂາ້ທາດ.
22ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂະນະທີ່ໂມໂຣໄນກ�ລັງເຮັດໃຫ້ເສິກ
ເສືອແລະການຂັດແຍ້ງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ
ສິ້ນສຸດລົງແລະໃຫ້ພວກເຂົາຫັນມາຫາ
ສັນຕິພາບແລະມາຫາຄວາມສີວິໄລ,
ແລະຕັ້ງຂໍ້ບັງຄັບເພື່ອຕຽມສົງຄາມຕໍ່ສູ້
ກັບຊາວເລມັນນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນ
ໄດ້ເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນໂມໂຣໄນກ່ອນ
ແລ້ວ,ຊຶ່ງຢູ່ໃນຊາຍແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວນີໄຟທີ່ຢູ່ ໃນເມືອງໂມໂຣໄນບໍ່ມີ
ກ�ລັງແຂງແຮງພຽງພໍ;ດັ່ງນັ້ນອະມາລີ
ໄຄຢາຈຶ່ງໄດ້ຂັບໄລ່ແລະຂ້າຜູ້ຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະມາລີໄຄຢາໄດ້ຍຶດ
ເອາົເມອືງນັ້ນ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເມອືງນີ້ເປນັ
ສູນກາງໃຫຍ່ຂອງຄາ້ຍຍາມທັງໝດົຂອງ
ຊາວນີໄຟ.
24ແລະຜູ້ຄົນຂອງເມືອງໂມໂຣໄນກໍ

ໄດ້ໜີມາຫາເມືອງນີໄຟຮາ;ແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງເມືອງລີໄຮໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອ
ຕຽມຕໍ່ສູ້ແລະພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບຊາວ
ເລມັນຄືກັນ.
25ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອະ

ມາລີໄຄຢາບໍ່ຍອມໃຫ້ຊາວເລມນັຍົກທັບ
ໄປສູ້ຮົບກັບເມືອງນີໄຟຮາ,ແຕ່ໃຫ້ຕັ້ງທບັ
ຢູ່ໃກ້ຝັ່ງທະເລ,ໂດຍຈັດໃຫ້ມີທະຫານ
ຍາມເພື່ອປ້ອງກັນແລະຮັກສາເມືອງ
ນັ້ນໄວ.້
26ແລະລາວໄດ້ຍຶດເອົາຫລາຍຫົວ

ເມືອງເຊັ່ນເມືອງນີໄຟຮາ,ເມືອງລີໄຮ,
ແລະເມືອງໂມຣິອານທັນ,ແລະເມືອງ
ອອມເນີ,ແລະເມອືງກດິ,ແລະເມືອງມວິ
ເລັກ,ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ຕັ້ງຢູ່ຕາມຊາຍແດນ
ໃກ້ຝັ່ງທະເລທາງຕາເວນັອອກ.
27ຊາວເລມັນໄດ້ຍຶດເອົາຫລາຍຫົວ

ເມືອງມາໄດ້ດັ່ງນີ້,ຕາມກົນອຸບາຍແລະ
ເລ້ຫລ່ຽມຂອງອະມາລີໄຄຢາ,ແລະ
ດ້ວຍກ�ລັງທະຫານອັນນັບບໍ່ຖ້ວນຂອງ
ລາວຊຶ່ງຫົວເມືອງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການ
ເສີມສ້າງໃຫ້ແໜ້ນໜາຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມ
ສາມາດຂອງໂມໂຣໄນ;ແລະມັນຈຶ່ງເຮດັ
ໃຫ້ຊາວເລມັນມີທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນ.
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28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນແລະໄດ້
ຕ້ອນເອົາຊາວນີໄຟໄປທາງໜາ້ພວກເຂົາ
ແລະໄດ້ຂາ້ຫລາຍຄົນ.
29ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ

ເຂົາໄດ້ພົບກັບທີອານຄ�,ຜູ້ທີ່ຂ້າໂມຣິ
ອານທັນນັ້ນຜູ້ທີ່ສະກັດຜູ້ຄົນຂອງລາວ
ຕອນທີ່ພວກເຂົາແຕກໜີໄປ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ສະກດັອະມາລີໄຄຢາໄວ້,ຂະນະ
ທີ່ລາວກ�ລັງ ເດີນທັບມາພ້ອມດ້ວຍ
ກ�ລັງທະຫານອັນຫລວງຫລາຍຂອງ
ລາວເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາແຜ່ນດິນ
ອຸດົມສົມບູນ,ແລະແຜ່ນດິນທາງເໜືອ
ເປັນຫົວເມອືງຂຶ້ນນ�ອກີ.
31ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງອະມາລີໄຄຢາຕ້ອງ

ຜິດຫວັງໂດຍຖືກທີອານຄ�ພ້ອມດ້ວຍ
ທະຫານຂອງລາວຕີໂຕ້ຕອບ,ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນເປັນນັກຮົບທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່;ເພາະວ່າທະຫານຂອງທີອານຄ�
ທຸກຄນົແຂງແຮງກວາ່ຊາວເລມນັໃນດາ້ນ
ກ�ລັງແລະມີຄວາມຊ�ນານໃນດ້ານ
ການສູ້ຮົບ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ຊະນະຊາວເລມນັ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຮາວີພວກນັ້ນ,ເຖງິຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າຟັນພວກນັ້ນຕັ້ງແຕ່
ແຈ້ງຈົນວ່າຄ�.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກດີຂຶ້ນຄືທີອານຄ�ແລະທະຫານຂອງ
ລາວໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນພັກຢູ່ໃນຊາຍແດນ
ຂອງແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ;ແລະອະມາ

ລີໄຄຢາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງລາວຂຶ້ນທີ່
ຊາຍແດນໃນຫາດຊາຍແຄມຝັ່ງທະເລ,
ແລະພວກນັ້ນຖກືຕອ້ນມາດັ່ງນີ້.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນຕອນກາງຄືນ,ທີອານຄ�ແລະຂ້າ
ໃຊ້ຂອງລາວໄດ້ລັກອອກໄປທາງນອກ
ແລະເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍຂອງອະມາລີໄຄ
ຢາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົານອນຫລັບ
ສະໜິດຍ້ອນວ່າຄວາມອ່ອນເພຍທີ່ໄດ້
ຕໍ່ສູ້ກັນໝດົມື້ແລະຄວາມຮອ້ນໃນຕອນ
ກາງເວນັ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທີ

ອານຄ�ໄດ້ລັກເຂົ້າໄປໃນຜ້າເຕັ້ນຂອງ
ກະສັດຢ່າງລບັໆ,ແລະຊດັຫອກເຂົ້າໃສ່
ກາງຫົວໃຈຂອງກະສັດ;ແລະລາວໄດ້
ເຮັດໃຫ້ກະສັດຕາຍຄາທີ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຂາ້ໃຊ້ຂອງກະສດັຮູ້ເມື່ອຄີງເລີຍ.
35ແລະລາວໄດ້ກັບຄືນໄປຫາຄ້າຍ

ຂອງລາວຢ່າງລັບໆ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທະ
ຫານຂອງລາວກ�ລງັນອນຫລັບຢູ່,ແລະ
ລາວໄດ້ປຸກພວກເຂົາໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນແລະ
ໄດ້ເລົ່າເຫດການໃຫ້ພວກເຂົາຟັງເຖິງ
ເລື່ອງທັງໝດົທີ່ລາວໄດ້ເຮດັໄປນັ້ນ.
36ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ກອງທັບທະຫານ

ຂອງລາວຕຽມພອ້ມໄວ,້ຍ້ອນວາ່ຊາວເລ
ມັນຈະຕື່ນຂຶ້ນແລະຈະຍົກທັບມາໂຈມ
ຕີພວກເຂົາ.
37ແລະປີທີຊາວຫາ້ແຫງ່ການປກົຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລະວັນເວລາຂອງອະ
ມາລີໄຄຢາເອງກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໄປເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.
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ແອວມາ52:1–8475

ບົດທີ52

ອາມໂມຣອນຂຶ້ນແທນອະມາລີໄຄຢາໃນ
ຖານະເປນັກະສັດຂອງຊາວເລມັນ—ໂມ
ໂຣໄນ,ທີອານຄ�,ແລະລີໄຮນ�ພາ
ຊາວນີໄຟເພື່ອເອົາຊະນະສົງຄາມກັບ
ຊາວເລມັນ—ເມືອງມິວເລັກຖືກຍຶດກັບ
ຄືນມາ,ແລະຢາໂຄບຄົນເລມັນຖືກຂ້າ
ຕາຍ.ປະມານ66–64ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບດັນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີທີຊາວຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເວລາຊາວເລມນັຕື່ນຂຶ້ນມາໃນຕອນເຊົ້າ,
ຊຶ່ງເປັນມື້ທ�ອດິຂອງເດືອນໜຶ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອະມາລີໄຄຢາຕາຍຢູ່
ໃນຜ້າເຕັ້ນຂອງລາວ;ແລະພວກເຂົາກໍ
ໄດ້ເຫັນອີກວ່າທີອານຄ�ຕຽມພ້ອມແລ້ວ
ທີ່ຈະສູ້ຮບົກັບພວກເຂາົໃນມື້ນັ້ນ.
2ແລະບັດນີ້,ເວລາຊາວເລມັນເຫັນ

ດັ່ງນີ້ແລ້ວພວກເຂົາກໍຕົກໃຈແລະມີ
ຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍ;ແລະພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ເລີກລົ້ມແຜນການຂອງພວກເຂົາ
ທີ່ຈະເດີນທັບໄປຫາແຜ່ນດິນທາງເໜືອ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖອຍກອງທັບທັງໝົດ
ເຂົ້າໄປໃນເມືອງມິວເລັກ,ແລະເຂົ້າໄປ
ຫາທີ່ກ�ບງັໃນຄ້າຍຂອງພວກເຂົາ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືນອ້ງ

ຊາຍຂອງອະມາລີໄຄຢາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງຜູຄົ້ນ;ແລະລາວ
ມີຊື່ວ່າອາມໂມຣອນ;ກະສັດອາມໂມ
ຣອນນ້ອງຊາຍຂອງກະສັດອະມາລີໄຄ
ຢາຈຶ່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ປົກຄອງແທນ
ດັ່ງນີ້.

4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ອາມໂມຣອນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄນົປກົຄອງຫວົ
ເມືອງເຫລົ່ານັ້ນໄວ້,ເພາະພວກເຂົາໄດ້
ເມືອງເຫລົ່ານັ້ນມາດ້ວຍການເສຍເລືອດ
ເນື້ອ;ເພາະກ່ອນທີ່ພວກເຂາົຈະໄດ້ເມອືງ
ໃດມາພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ນອງເລືອດຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.
5ແລະບັດນີ້,ທີອານຄ�ເຫັນວ່າຊາວ

ເລມັນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາເມືອງເຫລົ່ານັ້ນ
ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງແຜ່ນດິນທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ມາ,ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ເຫັນ
ຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງຈ�ນວນຜູ້ຄົນ,
ທີອານຄ�ຈຶ່ງຄິດວ່າມັນບໍ່ ສົມຄວນທີ່
ລາວຈະເຂົ້າໂຈມຕີພວກເຂົາໃນຄ້າຍ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
6ແຕ່ລາວໄດ້ຈັດວາງກ�ລັງທະຫານ

ຂອງລາວໄວ້ໂດຍຮອບ,ຄືກັນກັບວ່າ
ກ�ລັງຕຽມເຮັດເສິກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລາວ
ກ�ລັງຕຽມປອ້ງກັນຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກພວກ
ນັ້ນ,ໂດຍສ້າງກ�ແພງຂຶ້ນໂດຍຮອບ
ແລະຕຽມບອ່ນຕັ້ງກ�ລັງໄວ.້
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ

ໄດ້ຕຽມສົງຄາມຢູ່ສະເໝີຈົນກວ່າໂມໂຣ
ໄນສົ່ງທະຫານຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄປ
ເພີ່ມກ�ລັງຂອງລາວ.
8ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງມາຫາ

ລາວອີກວ່າລາວຄວນກັກຂັງຊະເລີຍ
ເສິກທັງໝົດທີ່ຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງລາວ
ໄວ້;ເພາະວ່າຊາວເລມັນໄດ້ຈັບເອົາຊະ
ເລີຍເສິກເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄປ,
ຄືລາວຕອ້ງກັກຂັງຊະເລີຍເສິກຂອງຊາວ
ເລມັນທັງໝົດໄວ້ເພື່ອເປັນການໄຖ່ເອົາ
ພວກທີ່ຊາວເລມນັໄດ້ຈບັໄປນັ້ນ.
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9ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງມາອີກວ່າລາວ
ຄວນຕັ້ງດ່ານຄ້າຍໄວ້ໃນແຜ່ນດິນອຸດົມ
ສົມບູນ,ແລະຍຶດເສັ້ນທາງແຄບຊຶ່ງ
ເສື່ອມຕໍ່ໄປຫາແຜ່ນດິນທາງເໜອືໄວ,້ຖາ້
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຊາວເລມັນຈະຍຶດເອົາຈຸດນັ້ນ
ແລະຈະມີອ�ນາດລົບກວນພວກເຂົາ
ທຸກໆດ້ານ.
10ແລະໂມໂຣໄນສັ່ງມາຫາລາວອີກ,

ໂດຍປາຖະໜາຢາກໃຫ້ລາວໝັ້ນຄົງຢູ່
ໃນການປົກປັກຮັກສາແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້
ແລະໃຫ້ພະຍາຍາມຫາໂອກາດໂດຍທກຸ
ວທິີທາງທີ່ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່
ຊາວເລມັນໃນແຜ່ນດນິສ່ວນນີ້ໃຫ້ຫລາຍ
ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະມີກ�ລັງເຮັດໄດ້ເພື່ອວ່າ
ລາວຈະໄດ້ຍຶດເມືອງຕ່າງໆຄືນມາເຖິງ
ແມ່ນວ່າມັນຈະໄດ້ມາໂດຍກົນອຸບາຍເລ້
ຫລ່ຽມຫລືໂດຍວທີິໃດກໍຕາມ;ແລະໃຫ້
ລາວຕັ້ງຄ້າຍແລະເສີມກ�ລັງຂຶ້ນຕາມ
ຫົວເມືອງຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກ�ມື
ຂອງຊາວເລມັນເທື່ອ.
11ແລະເພິ່ນໄດ້ບອກລາວວາ່,ຂ້າພະ

ເຈົ້າຢາກມາຫາທ່ານ,ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວ
ເລມັນໄດ້ ເຂົ້າມາໂຈມຕີພວກເຮົາຢູ່
ທາງຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນໃກ້ທະເລ
ທາງຕາເວັນຕົກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຕ້ອງໄປຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ,ດັ່ງນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງມາຫາທ່ານບໍ່ໄດ້.
12ບັດນີ້,ກະສັດ(ອາມໂມຣອນ)ໄດ້

ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາໄປ,
ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ແກ່ລາຊິນີກ່ຽວ
ກັບການຕາຍຂອງອ້າຍຂອງລາວ,
ແລະລາວໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ເດນີທບັອອກໄປ

ສູ້ຮົບກບັຊາວນີໄຟທີ່ຊາຍແດນໃກ້ທະເລ
ທາງຕາເວນັຕົກ.
13ແລະລາວພະຍາຍາມລົບກວນ

ຊາວນີໄຟຢູ່ດັ່ງນັ້ນ,ແລະເພື່ອຈະຖອນ
ກ�ລັງສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາໄປຍັງ
ແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນໃນຂະນະທີ່ລາວສັ່ງ
ຄົນທີ່ລາວປະໄວ້ໃຫ້ດູແລເມອືງທີ່ໄດ້ມາ,
ໃຫ້ພວກເຂົາລົບກວນຊາວນີໄຟຕາມ
ຊາຍແດນໃກ້ທະເລທາງຕາເວັນອອກ
ນ�ອີກ,ແລະໃຫ້ເຂົ້າຍຶດເອົາແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່
ພວກເຂົາຈະເຮັດໄດ້,ຕາມກ�ລັງຂອງ
ກອງທບັຂອງຕນົ.
14ແລະຊາວນີໄຟຈຶ່ງຢູ່ໃນສະພາບທີ່

ເປັນອັນຕະລາຍດັ່ງນີ້ໃນທ້າຍປີທີຊາວ
ຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູ
ແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ.
15ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນໃນປີທີຊາວເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ ຕັດສິນ,ຄືທີອານຄ�,ໂດຍຄ�
ສັ່ງຂອງໂມໂຣໄນ—ຜູ້ທີ່ຈັດຕັ້ງກອງທັບ
ຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກນັຊາຍແດນທາງໃຕ້ແລະ
ທາງຕາເວັນຕົກຂອງແຜ່ນດິນ,ແລະໄດ້
ເລີ່ມເດີນທັບຂອງເພິ່ນມຸ້ງໜ້າໄປຫາ
ແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ,ເພື່ອວ່າເພິ່ນຈະ
ໄດ້ຊອ່ຍເຫລອືທີອານຄ�ແລະກອງທັບ
ຂອງລາວໃນການໄປຕີເອົາເມືອງທີ່ສູນ
ເສຍໄປນັ້ນຄືນມາ—
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທີ

ອານຄ�ໄດ້ຮບັຄ�ສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າຕີເອາົເມອືງ
ມິວເລັກ,ແລະໃຫ້ຕີເອົາມັນຄືນມາຖ້າ
ຫາກເປັນໄປໄດ້.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທີ
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ແອວມາ52:18–24477

ອານຄ�ໄດ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າໂຈມຕີ
ເມືອງມິວເລັກ,ແລະໄດ້ອອກເດີນທາງ
ພ້ອມດ້ວຍກອງທະຫານຂອງລາວເພື່ອ
ໄປສູ້ຮບົກັບຊາວເລມນັ;ແຕ່ລາວເຫນັວາ່
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເອົາຊະນະພວກ
ສັດຕູໃນຂະນະທີ່ພວກນັ້ນຢູ່ໃນບ່ອນ
ປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງ
ໄດ້ເລີກລົ້ມແຜນການຂອງລາວແລະ
ກັບຄືນໄປຫາເມືອງອຸດົມສົມບູນຄືເກົ່າ,
ເພື່ອລໍຖ້າການມາຂອງໂມໂຣໄນ,ເພື່ອ
ລາວຈະໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມກອງທັບຂອງ
ລາວອີກ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂມໂຣໄນໄດ້ ມາຮອດແຜ່ນດິນອຸດົມ
ສົມບູນພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງເພິ່ນ,
ໃນຕອນທ້າຍປີທີຊາວເຈັດແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ.
19ແລະໃນຕົ້ນປີທີຊາວແປດ,ໂມ

ໂຣໄນແລະທີອານຄ�ພ້ອມດ້ວຍນາຍ
ທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າຫລາຍຄົນໄດ້ມີກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນເລື່ອງສົງຄາມ—
ວ່າພວກຕົນຈະເຮດັແນວໃດເພື່ອຈະໃຫ້
ຊາວເລມັນອອກມາສູ້ຮົບກັບຕົນ;ຫລື
ຊອກຫາວິທີໃດວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະລໍ້ໃຫ້ພວກ
ນັ້ນອອກມາຈາກທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ,
ເພື່ອຕົນຈະໄດ້ປຽບສັດຕູແລະຍຶດເອົາ
ເມືອງມິວເລັກນັ້ນກບັຄືນມາ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນພວກ

ເຂົາໄດ້ສົ່ງຄະນະທູດໄປຫາກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງປົກປ້ອງເມືອງມິວ
ເລກັຢູ່ເພື່ອສັ່ງຄວາມໄປຫາຫວົໜາ້ຂອງ
ຊາວເລມັນຜູ້ມີຊື່ວ່າຢາໂຄບ,ໂດຍປາ

ຖະໜາໃຫ້ລາວພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງ
ລາວອອກມາເພື່ອມາພົບກັບຕົນຢູ່ໃນ
ທົ່ງຮາບຊຶ່ງຢູ່ລະຫວ່າງສອງເມືອງນັ້ນ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງຢາໂຄບຜູ້ເປັນຊາວໂຊລ�ບໍ່
ຍອມອອກມາພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງ
ລາວ,ເພື່ອພົບກັບພວກນັ້ນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່
ຮາບພຽງ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ໂມໂຣໄນໂດຍໝົດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບ
ຊາວເລມນັຢູ່ໃນບ່ອນຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ປຽບ
ກັນ,ດັ່ງນັ້ນ,ເພິ່ນຈຶ່ງຕົກລົງໃຈເຮັດຕາມ
ແຜນທີ່ເພິ່ນຈະຫລອກລວງຊາວເລມັນໃຫ້
ອອກມາຈາກທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ.
22ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ທີອານຄ�

ນ�ເອົາທະຫານຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເດີນ
ທັບລົງໄປໃກ້ຝັ່ງທະເລ;ແລະໃນຕອນ
ກາງຄືນໂມໂຣໄນພ້ອມດ້ວຍກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນໄດ້ເດີນທັບເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານທາງຕາເວັນຕົກຂອງ
ເມືອງມິວເລັກ;ແລະໃນມື້ໃໝ່ຕໍ່ມາ,ເມື່ອ
ທະຫານຍາມຂອງຊາວເລມັນເຫັນທີ
ອານຄ�,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ແລ່ນໄປບອກ
ຢາໂຄບຜູ້ເປັນນາຍຂອງພວກເຂົາ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຍົກທັບມາ
ຕໍ່ສູ້ກັບທີອານຄ�,ໂດຍຄິດວ່າຈ�ນວນ
ຄົນຂອງລາວບໍ່ຫລາຍແລະພວກເຂົາ
ຈະເອົາຊະນະທີອານຄ�ໄດ້.ແລະໃນ
ເມື່ອທີອານຄ�ເຫນັກອງທບັຂອງຊາວເລ
ມັນຍົກມາຕໍ່ສູ້ກັບຕົນລາວກໍເລີ່ມຖອຍ
ທັບຂອງລາວລົງໄປຫາຫາດຊາຍທະ
ເລຂຶ້ນໄປທາງເໜອື.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ເວລາຊາວເລມັນເຫນັວາ່ທີອານຄ�ຖອຍ
ໜີໄປ,ພວກເຂົາຈຶ່ງມີກ�ລງັໃຈແລະໄລ່
ຕາມໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.ແລະຂະນະທີ່ທີ
ອານຄ�ກ�ລັງລໍ້ຊາວເລມັນຜູ້ກ�ລັງໄລ່
ຕາມພວກເຂົາມາໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດຢູ່
ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣໄນກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພາກ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງທັບຊຶ່ງຢູ່ ກັບເພິ່ນ
ຍົກເຂົ້າໄປໃນເມືອງແລະເຂົ້າຍຶດເອົາ
ເມອືງນັ້ນ.
25ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາ

ເມືອງດັ່ງນັ້ນແລະໄດ້ຂ້າຄົນທັງໝົດ
ທີ່ໄດ້ປະໄວ້ປ້ອງກັນເມືອງນັ້ນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໄດ້ຂ້າຄົນທັງໝົດທີ່ບໍ່ຍອມມອບ
ອາວຸດສົງຄາມຂອງພວກເຂາົ.
26ແລະໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ເມອືງມວິເລັກ

ຄືນມາໂດຍພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນດັ່ງນີ້,ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ
ເພິ່ນໄດ້ເດີນທັບໄປພ້ອມກ�ລັງທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ເພື່ອພົບກັບຊາວເລມັນເວລາພວກ
ເຂົາກັບຄືນມາຈາກການໄລ່ຕາມທີອານ
ຄ�.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ໄລ່ຕາມທີອານຄ�ຈົນມາ
ຮອດໃກ້ເມືອງອຸດົມສົມບູນ,ແລະເມື່ອ
ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບລີໄຮແລະກອງທັບ
ຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ,ຊຶ່ງຖືກປະໄວ້ປ້ອງ
ກັນເມືອງອຸດົມສົມບູນ.
28ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລານາຍ

ທະຫານຊັ້ນຫວົໜ້າຂອງຊາວເລມນັເຫັນ
ລີໄຮພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວມາຕໍ່ສູ້
ກັບຕົນ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ໜີໄປດ້ວຍຄວາມ
ສັບສົນຫລາຍ,ເພາະຢ້ານວ່າພວກຕົນ
ຈະເຂົ້າເມືອງມິວເລັກບໍ່ທັນກ່ອນທີ່ລີໄຮ

ຈະຕິດຕາມມາທັນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ອ່ອນເພຍຫລາຍຍ້ອນການເດີນທັບ,
ແລະຄົນຂອງລີໄຮຍັງແຂງແຮງຢູ່.
29ບັດນີ້ຊາວເລມັນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າໂມໂຣ

ໄນກ�ລັງລີ້ຢູ່ທາງຫລັງຂອງຕົນພ້ອມ
ດ້ວຍກອງທັບຂອງເພິ່ນ;ແລະພວກ
ເຂົາມີແຕ່ຟາງຢ້ານລີໄຮແລະທະຫານ
ຂອງລາວ.
30  ບັດນີ້ ລີ ໄຮບໍ່ ປາ ຖະໜາທີ່ ຈະ

ຕິດຕາມໄປໃຫ້ທັນພວກເຂົາຈົນກວ່າ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກັບໂມໂຣໄນແລະ
ກອງທບັຂອງເພິ່ນເສຍກ່ອນ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກ່ອນທີ່ຊາວເລມັນຈະຖອຍໄປໄດ້ໄກ
ກໍຖືກຊາວນີໄຟລ້ອມໄວ້ດ້ານໜຶ່ງໂດຍ
ທະຫານຂອງໂມໂຣໄນ,ແລະອີກດ້ານ
ໜຶ່ງແມ່ນທະຫານຂອງລີໄຮ,ຊຶ່ງທັງໝົດ
ນີ້ຍງັແຂງແຮງໝົດແລະມີກ�ລງັເຕັມທີ່;
ແຕ່ວາ່ຊາວເລມນັອ່ອນເພຍຫລາຍຍອ້ນ
ການເດີນທັບມາໄກ.
32ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ສັ່ງຄົນຂອງເພິ່ນ

ໃຫ້ໂຈມຕີຊາວເລມນັຈນົວາ່ພວກເຂົາຈະ
ຍອມມອບອາວດຸຂອງພວກເຂົາໃຫ.້
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຢາ

ໂຄບໂດຍທີ່ເປັນຜູ້ນ�ຂອງຊາວເລມັນ,
ໂດຍທີ່ເປັນຊາວໂຊລ�ແລະໂດຍທີ່ມີ
ວນິຍານທີ່ບໍ່ຍອມເສຍໄຊ,ລາວຈຶ່ງໄດ້ນ�
ເອົາຊາວເລມັນອອກໄປສູ້ຮົບກັບໂມໂຣ
ໄນດ້ວຍຄວາມໂມໂຫຮາ້ຍ.
34ໂດຍທີ່ໂມໂຣໄນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງເດີນ

ທບັຂອງພວກເລມັນ,ດັ່ງນັ້ນຢາໂຄບຈຶ່ງ
ຕັ້ງໃຈຈະຂ້າພວກເຂົາແລະຕີຜ່າອອກ
ໄປຫາເມືອງມິວເລັກ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມ
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ແອວມາ52:35–53:2479

ໂຣໄນແລະທະຫານຂອງເພິ່ນມີກ�ລັງ
ຫລາຍກວ່າ;ດັ່ງນັ້ນຊາວນີໄຟຈຶ່ງບໍ່ເປີດ
ທາງໃຫ້ແກ່ຊາວເລມນັ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງດຸເດອືດທງັສອງ
ຝ່າຍ;ແລະທັງສອງຝ່າຍມີຄົນຖືກຂ້າ
ຕາຍເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ແລະຢາໂຄບຖືກຂາ້ຕາຍ.
36ແລະລີໄຮໄດ້ອ້ອມເຂົ້າຕີທາງດ້ານ

ຫລັງຂອງພວກສັດຕູດ້ວຍກອງທະຫານ
ທີ່ມີກ�ລັງຂອງລາວ,ດ້ວຍຄວາມໂມ
ໂຫທີ່ ສຸດ ຈົນ ເຮັດ ໃຫ້ ກອງທັບຫລັງ
ຂອງຊາວເລມັນຍອມມອບອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມຂອງຕົນ;ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່
ນັ້ນກໍສັບສົນກັນຢູ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໜີໄປຫລື
ຈະຕໍ່ສູ້.
37ບັດນີ້ໂມໂຣໄນເຫັນຄວາມສັບສົນ

ຂອງຊາວເລມັນ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບ
ພວກເຂົາວ່າ:ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະນ�
ເອົາອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມມາມອບໃຫ້ແກ່
ພວກເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາຈະໄວ້ຊີວິດ
ຂອງພວກເຈົ້າ.
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຊາວເລມັນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,
ນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາ
ທັງໝົດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຈຶ່ງໄດ້ອອກ
ມາແລະໂຍນອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມໄວ້
ທີ່ຕີນຂອງໂມໂຣໄນ,ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ທະຫານຂອງຕົນກະທ�ແບບດຽວກັນ.
39ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ຍອມ

ເຮັດ;ແລະພວກທີ່ບໍ່ຍອມມອບດາບ
ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້ຖືກ

ຈບັແລະມັດໄວ,້ແລະອາວດຸທກຸຢາ່ງກໍ
ຖືກຍຶດໄປ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ເດນີທາງພອ້ມດວ້ຍພີ່ນອ້ງຂອງພວກ
ເຂາົໄປຫາແຜ່ນດິນອດົຸມສົມບູນ.
40ແລະບັດນີ້ຈ�ນວນຊະເລີຍເສິກ

ທີ່ ຈັບ ໄດ້ ນັ້ນມີ ຈ�ນວນຫລາຍກວ່າ
ຈ�ນວນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າຄົນທັງ
ສອງຝາ່ຍທີ່ຖືກຂາ້ຕາຍໄປນັ້ນ.

ບົດທີ53

ຊະເລີຍເສິກຊາວເລມັນຖືກໃຊ້ໃຫ້ສ້າງ
ຄ້າຍປ້ອງກັນເມືອງອຸດົມສົມບູນ—ການ
ແຕກແຍກໃນບັນດາຊາວນີໄຟໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ ຊາວເລມັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ—ຮີ
ລາມັນບັງຄັບບັນຊາຊາຍໜຸ່ມສອງພັນ
ຄົນຜູ້ທີ່ເປນັພວກລູກຊາຍຂອງຜູຄົ້ນຂອງ
ອ�ໂມນ.ປະມານ64–63ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂາົໄດ້ຈດັຄນົໄວ້ເພື່ອເຝົ້າຍາມຊະ
ເລີຍເສິກຊາວເລມັນ,ແລະໄດ້ບັງຄັບ
ໃຫ້ພວກເຂົາອອກໄປຝັງສົບຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຝັງສົບຂອງຊາວນີໄຟນ�
ອີກ;ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ຈັດຄົນໄວ້ເພື່ອ
ເຝົ້າຍາມພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ
ກ�ລງັອອກແຮງງານຢູ່ນັ້ນ.
2ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ໄປຫາເມືອງມິວ

ເລັກກັບລີໄຮ,ແລະເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງນີ້
ແລະມອບເມືອງໃຫ້ລີໄຮປົກຄອງ.ບັດ
ນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ລີໄຮຜູ້ນີ້ຄືຜູ້ທີ່ສູ້ຮົບຢູ່ຮ່ວມກັບ
ໂມໂຣໄນຕະຫລອດມາໃນສະໜາມຮົບ
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ທັງໝົດຂອງລາວ;ແລະລາວກໍເປັນຄົນ
ເໝືອນດັ່ງໂມໂຣໄນແລະທັງສອງຄົນນີ້
ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມປອດໄພຂອງກັນແລະ
ກັນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທັງສອງກໍຮັກແພງ
ກັນຫລາຍ,ແລະເປັນທີ່ຮັກຫອມຂອງຜູ້
ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝດົນ�ອກີ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ

ຈາກຊາວເລມັນສ�ເລັດການຝັງສົບຄົນ
ຕາຍຂອງພວກເຂົາແລະຂອງຊາວນີ
ໄຟແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາແຜ່ນ
ດິນອຸດົມສົມບູນ;ແລະທີອານຄ�,ໂດຍ
ຄ�ສັ່ງຂອງໂມໂຣໄນ,ຈຶ່ງໃຫ້ພວກເຂົາ
ເລີ່ມອອກແຮງງານເຮັດຄັນຄູຮອບແຜ່ນ
ດິນຫລືຮອບເມອືງອດົຸມສົມບູນ.
4ແລະລາວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງ

ກ�ແພງທີ່ເຮັດດ້ວຍທ່ອນໄມ້ຂຶ້ນຂ້າງໃນ
ຂອງຄັນຄູ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂຸດດິນ
ທາໃສ່ກ�ແພງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ນັ້ນ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ຊາວເລມັນອອກແຮງ
ງານໄປແບບນີ້ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ
ກ�ແພງອ້ອມເມືອງອຸດົມສົມບູນໄວ້ໂດຍ
ຮອບແລະມັນສູງຂຶ້ນຫລາຍດ້ວຍກ�
ແພງອັນແຂງແກ່ນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທ່ອນ
ແລະດິນ.
5ແລະເມືອງນີ້ ຈຶ່ງ ກາຍມາເປັນທີ່

ໝັ້ນອັນແຂງແກ່ນທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ນັ້ນມາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ກັກຂັງພວກ
ຊະເລີຍເສິກຊາວເລມັນໄວ້ໃນເຂດກ�
ແພງເມືອງນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ໃນ
ເຂດກ�ແພງເມືອງຊຶ່ງຊາວນີໄຟໄດ້ໃຫ້
ຊາວເລມນັສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍມືຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.ບັດນີ້ໂມໂຣໄນຈ�ຕ້ອງໃຫ້ຊາວເລ
ມັນອອກແຮງງານ,ເພາະວ່າມັນງ່າຍທີ່

ຈະຮກັສາພວກຊະເລີຍເສິກນັ້ນຂະນະທີ່
ພວກເຂົາອອກແຮງງານ;ແລະເພິ່ນໃຫ້
ກ�ລັງທັບທັງໝົດຂອງເພິ່ນຕຽມພ້ອມຢູ່
ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເພິ່ນຈະເຂົ້າໄປໂຈມຕີ
ຊາວເລມັນ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ເອົາຊະນະກອງທັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ທີ່ສຸດກອງໜຶ່ງຂອງຊາວເລມັນ,ແລະໄດ້
ເຂົ້າຍຶດເອາົເມອືງມວິເລັກຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນ
ອັນແຂງແກ່ນທີ່ສຸດບ່ອນໜຶ່ງຂອງຊາວເລ
ມນັໃນແຜ່ນດນິນີໄຟ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສ້າງ
ຄຸກຂຶ້ນສ�ລັບເປັນບ່ອນກັກຂັງຊະເລີຍ
ເສກິຂອງເພິ່ນ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນບໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະສູ້ຮົບກັບຊາວ
ເລມັນອີກຕໍ່ໄປໃນປີນັ້ນ,ແຕ່ເພິ່ນໃຫ້
ທະຫານຂອງເພິ່ນຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດ
ເສິກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໄດ້ໃຫ້ສ້າງ
ບ່ອນປ້ອງກັນເພື່ອຕ້ານທານກັບຊາວເລ
ມັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະກໍໄດ້ໃຫ້ພວກຜູ້
ຊາຍຊ່ອຍເຫລືອພວກແມ່ຍິງຂອງພວກ
ເຂົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກຄວາມອດຶຢາກແລະຄວາມທຸກ
ທໍລະມານ,ແລະໃຫ້ຜູ້ຄນົຈດັຫາອາຫານ
ໃຫ້ແກ່ກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟນ�ອກີ.
8ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື

ໃນຂະນະທີ່ໂມໂຣໄນບໍ່ໄດ້ຢູ່ນ�ພວກເຂາົ
ນັ້ນ,ມັນໄດ້ມີການສວມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນ
ຂຶ້ນໃນບັນດາຊາວນີໄຟຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດ
ການແຕກແຍກກັນຂຶ້ນ,ດັ່ງນັ້ນກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນຈຶ່ງໄດ້ປຽບຊາວນີໄຟ
ຂຶ້ນມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວ
ກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຄອບຄອງຫົວເມືອງຕ່າງໆ
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ແອວມາ53:9–17481

ທີ່ຢູ່ໃນແຜນ່ດິນທາງໃຕ້ໃກ້ທະເລທາງຕາ
ເວັນຕົກ.
9ແລະນີ້ກໍຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນ

ບັນດາພວກເຂົາເອງ,ແທ້ຈງິແລວ້,ຍອ້ນ
ວ່າມັນໄດ້ມີການແຕກແຍກແລະມີການ
ສວມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເອງພວກເຂາົຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍທີ່ສດຸ.
10ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີ

ບາງຢ່າງທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ອ�ໂມນ,ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເຄີຍ
ເປັນຊາວເລມັນ;ແຕ່ໂດຍອ�ໂມນແລະ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນ,ຫລືຈະເວົ້າວ່າໂດຍ
ອ�ນາດແລະພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,
ພວກເຂາົຈຶ່ງປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາຖກືນ�ພາລົງ
ມາຫາແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາແລະໄດ້
ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຊາວນີໄຟນັບແຕ່
ເວລານັ້ນມາ.
11ແລະເປັນຍ້ອນຄ�ສາບານຂອງ

ພວກເຂາົ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເວັ້ນຈາກການ
ຈັບອາວຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ;
ເພາະພວກເຂົາເຮັດຄ�ສາບານໄວ້ວ່າ
ຈະບໍ່ຂ້າຟັນອີກເລີຍ;ແລະເພາະຕາມ
ຄ�ສາບານຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂາົຈະ
ຍອມຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະ
ຍອມຕົວໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນມືຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນເພາະຄວາມ
ສົງສານແລະຄວາມຮັກອັນລົ້ນເຫລືອ
ຊຶ່ງອ�ໂມນແລະພີ່ນອ້ງຂອງເພິ່ນມີເພື່ອ
ພວກເຂົາ.
12ແລະເພາະເປັນດ້ວຍເຫດນີ້ພວກ

ເຂົາຈຶ່ງຖືກເອົາລົງມາຫາແຜ່ນດິນເຊລາ

ເຮັມລາ;ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບການ
ຄຸ້ມຄອງຈາກຊາວນີໄຟຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
13ແຕ່ ເຫດການໄດ້ ບັງ ເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາເຫັນອັນຕະລາຍ,ແລະ
ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຄວາມທຸກ
ຍາກລ�ບາກຕ່າງໆນາໆຊຶ່ງຊາວນີໄຟ
ຕ້ອງຮັບແທນຕົນພວກເຂົາກໍເກີດມີ
ຄວາມເມດຕາສົງສານຂຶ້ນມາແລະປາ
ຖະໜາທີ່ຈະຈັບອາວຸດເພື່ອປ້ອງກັນປະ
ເທດຊາດຂອງຕົນ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພວກເຂົາກ�ລັງ

ຈະຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງພວກ
ເຂົາຂຶ້ນ,ພວກເຂົາກໍຖືກຮີລາມັນແລະ
ພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຊັກຊວນບໍ່ ໃຫ້ ເຮັດ
ເຊັ່ນນັ້ນ,ເພາະວ່າພວກເຂົາກ�ລັງຈະ
ເຮັດຜິດຄ�ສາບານຂອງພວກເຂົາທີ່ໄດ້
ເຮດັໄວ.້
15ແລະຮີລາມັນຢ້ານວ່າຖ້າຂືນເຮັດ,

ພວກເຂົາຈະສູນເສຍຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຂົາ ໄປ; ດັ່ງນັ້ນ  ທຸກຄົນທີ່ ໄດ້
ເຂົ້າຢູ່ໃນພັນທະສັນຍານີ້ຈຶ່ງຕ້ອງທົນ
ເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງຕົນລຸຍໄປກັບຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຂອງພວກເຂົາ,ໃນສະພາບທີ່
ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນຂະນະນີ້.
16ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນພວກເຂົາມີລູກຊາຍຫລາຍຄົນ,ຜູ້
ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຢູ່ໃນພັນທະສັນຍາວ່າຈະ
ບໍ່ຍອມຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມເພື່ອປ້ອງ
ກັນຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕູ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຈັບອາວຸດ,ແລະມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນໃນຕອນນີ້,ແລະພວກເຂົາເອີ້ນຕົວ
ເອງວາ່ຊາວນີໄຟ.
17ແລະພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ພນັທະສັນຍາ
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ວ່າພວກເຂົາຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບຂອງ
ຊາວນີໄຟ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອປ້ອງກັນ
ແຜ່ນດິນເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຕາຍ
ກໍຕາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້
ພັນທະສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຍອມ
ເສຍເສລີພາບຂອງພວກເຂົາໄປ,ແຕ່
ວ່າຈະຕໍ່ສູ້ທຸກວິທີທາງເພື່ອຈະໄດ້ປ້ອງ
ກັນຊາວນີໄຟແລະປ້ອງກັນຕົວເອງໃຫ້
ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນຂາ້ທາດ.
18ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຊາຍໜຸມ່ທງັໝດົນ�

ກັນສອງພັນຄົນ,ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຢູ່ໃນພັນທະ
ສັນຍານີ້ແລະຈັບອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມ
ຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກນັປະເທດຊາດຂອງຕົນ.
19ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່

ເຄີຍເຮດັໃຫ້ຊາວນີໄຟເສຍຫາຍມາກ່ອນ
ເລີຍ,ແລະໃນເວລານີ້ພວກເຂົາກໍມາ
ເປນັຝາ່ຍສະໜບັສະໜນູອນັກວາ້ງຂວາງ
ອີກ.ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຈັບອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມແລະພວກເຂົາຢາກໃຫ້ຮີລາມັນ
ເປັນຜູນ້�ຂອງພວກເຂາົ.
20ແລະພວກເຂົາເປັນຊາຍໜຸ່ມທຸກ

ຄົນ,ແລະພວກເຂົາເປັນຄົນກ້າຫານທີ່
ສຸດ,ທງັດ້ານກ�ລງັແລະຄວາມວອ່ງໄວ;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ—ພວກເຂົາເປັນ
ຄົນທີ່ເອົາການເອົາງານຢູ່ຕະຫລອດວັນ
ເວລາບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ຮບັມອບໝາຍ.
21ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເປັນຄົນ

ຊື່ ສັດ  ແລະ ມີ ສະຕິ ປັນຍາຫລາຍ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນ
ໃຫ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະໃຫ້ເດີນໄປຢ່າງພາກພູມຕໍ່ພຣະ
ພກັຂອງພຣະອົງ.

22ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຮີລາມນັໄດ້ເດີນທັບເປັນຜູ້ນ�ກອງ
ທະຫານໜຸ່ມສອງພັນຄົນຂອງເພິ່ນໄປ
ຊ່ອຍຜູ້ຄົນທີ່ຊາຍແດນຂອງແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້ໃກ້ທະເລທາງຕາເວນັຕົກ.
23ແລະປີທີຊາວແປດແຫ່ງການປົກ

ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ54

ອາມໂມຣອນແລະໂມໂຣໄນເຈລະຈາ
ກັນເພື່ອແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ—ໂມໂຣ
ໄນສັ່ງໃຫ້ຊາວເລມນັຖອນອອກໄປແລະ
ຢຸດຕິການໂຈມຕີອນັປາ່ເຖື່ອນລົງ—ອາມ
ໂມຣອນສັ່ງໃຫ້ຊາວນີໄຟວາງອາວຸດ
ຂອງພວກເຂົາແລະໃຫ້ມາຂຶ້ນກັບຊາວ
ເລມນັ.ປະມານ63ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນຕົ້ນປີທີຊາວເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນ,ຄືອາມໂມຣອນໄດ້ສົ່ງຄ�
ຂໍຮອ້ງໄປຫາໂມໂຣໄນໂດຍປາຖະໜາທີ່
ຈະແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກກນັ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂມໂຣໄນຮູ້ສຶກປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງໃນຄ�
ຂໍຮ້ອງນີ້ເພາະວ່າເພິ່ນດີໃຈທີ່ຈະໄດ້
ສະບຽງອາຫານທີ່ເອົາໄປລ້ຽງຊະເລີຍ
ເສິກຊາວເລມັນນັ້ນມາລ້ຽງຜູ້ຄົນຂອງ
ເພິ່ນເອງ;ແລະເພິ່ນດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ຜູ້ຄົນ
ຂອງເພິ່ນຄືນມາເສີມກ�ລັງກອງທບັຂອງ
ເພິ່ນນ�ອກີ.
3ບັດນີ້ຊາວເລມັນໄດ້ຈັບເອົາພວກ

ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນໄປ
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ແອວມາ54:4–11483

ເປັນຊະເລີຍເສິກ,ແຕ່ຊະເລີຍເສິກທັງ
ໝົດຂອງໂມໂຣໄນ,ຫລືວ່າພວກຊະ
ເລີຍເສິກທີ່ໂມໂຣໄນຈັບມາບໍ່ມີພວກ
ແມ່ ຍິງ ຫລື ເ ດັກນ້ອຍຈັກຄົນເລີຍ;
ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງຕົກລົງໃຈໃຊ້ກົນ
ອຸບາຍເພື່ອຈະໄດ້ຊະເລີຍເສິກຊາວນີ
ໄຟຈາກຊາວເລມັນໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າ
ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
4ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ ຂຽນສານສະ

ບັບໜຶ່ງ,ແລະສົ່ງໄປນ�ຂາ້ໃຊ້ຂອງອາມ
ໂມຣອນ,ຊຶ່ງເປັນຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້ ທີ່ຖື
ສານມາໃຫ້ໂມໂຣໄນ.ບັດນີ້ນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມ
ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຂຽນເຖິງອາມໂມຣອນ,ມີ
ຄວາມວ່າ:
5ຈົ່ງເບິ່ງອາມໂມຣອນ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ຂຽນຫາທ່ານກ່ຽວກັບສົງຄາມເທື່ອນີ້ຊຶ່ງ
ທ່ານເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ຫລືວ່າແທ້ຈິງແລ້ວອ້າຍຂອງທ່ານ
ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນມາ,ແລະຊຶ່ງທ່ານຍັງຕັ້ງ
ໃຈທີ່ຈະເຮັດຢູ່ຕໍ່ໄປເຖິງແມ່ນວ່າອ້າຍ
ຂອງທາ່ນໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ.
6ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກທ່ານ

ບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະດາບແຫ່ງພຣະພິໂລດ
ອັນມີລິດເດດຂອງພຣະອົງ,ຊຶ່ງແຂວນຢູ່
ເທິງຫວົຂອງທາ່ນຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ
ແລະຖອນກອງທັບຂອງທ່ານກັບຄືນໄປ
ແຜ່ນດິນຂອງທ່ານເອງ,ຫລືວ່າແຜ່ນດິນ
ທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ,ຄືແຜ່ນດນິນີໄຟນັ້ນ.
7ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກ

ທ່ານເຖິງເລື່ອງນີ້ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດ
ຈະຮັບຟັງມັນ;ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບນະລົກອັນ

ເປັນຕາຢ້ານທີ່ຄອຍຮັບຄາດຕະກອນຄື
ກັນກັບຕົວທ່ານເອງຊຶ່ງອ້າຍຂອງທ່ານ
ໄດ້ຮັບຢູ່ໃນຂະນະນີ້,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່
ກັບໃຈແລະລົ້ມເລີກຄວາມມຸງ້ໝາຍອັນ
ເປັນຄາດຕະກ�ນັ້ນເສຍ,ແລະກັບຄືນ
ໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງທາ່ນເອງພອ້ມດ້ວຍ
ກອງທບັຂອງທ່ານ.
8ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍປະຕິເສດສິ່ງ

ເຫລົ່ານີ້ມາກ່ອນແລວ້,ແລະເຄຍີໄດ້ຕໍ່ສູ້
ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາກ່ອນ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວາ່ທາ່ນກໍຈະເຮດັສິ່ງ
ນີ້ອກີ.
9ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮາົໄດ້ຕຽມ

ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບທ່ານ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ລົ້ມເລີກຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງທ່ານເສຍ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຈະ
ດຶງເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າລົງມາ
ເທິງທ່ານຊຶ່ງເປັນອົງທີ່ທ່ານບໍ່ຍອມຮັບ,
ຈນົວາ່ທ່ານໄປສູ່ຄວາມພນິາດ.
10ແຕ່ວ່າ,ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ຊົງພຣະຊົນຢູ່ , ກອງທັບຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຍົກມາຕີທ່ານຖ້າຫາກທ່ານບໍ່
ຖອຍກັບໄປເສຍກ່ອນ,ແລະໃນບໍ່ຊ້ານີ້
ຄວາມຕາຍຈະມາຢ້ຽມຢາມທ່ານເພາະ
ພວກເຮາົຈະຮກັສາເມືອງແລະແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ;ແທ້ຈິງ
ແລວ້,ແລະພວກເຂົາຈະຮກັສາສາດສະ
ໜາຂອງພວກເຂົາແລະອຸດົມການຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົຕໍ່ໄປ.
11ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,  ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ

ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ;ເພາະທ່ານ
ເປັນລູກຂອງນະລົກ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
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ເຈົ້າຂໍຈບົສານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໂດຍບອກ
ທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ແລກປ່ຽນຊະ
ເລີຍເສິກ,ນອກຈາກໂດຍມີເງື່ອນໄຂ
ວ່າທ່ານຈະສົ່ງມອບຊາຍຜູ້ໜຶ່ງພ້ອມທັງ
ເມຍຂອງລາວແລະລູກຂອງລາວມາ
ແລກກັບຊະເລີຍເສິກຜູ້ໜຶ່ງຂອງທ່ານ;
ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດໄດ້,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະ
ແລກປ່ຽນ.
12ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,  ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່

ເຮັດດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາສູ້ຮົບກັບ
ທ່ານພອ້ມດວ້ຍກອງທບັຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບອາວຸດ
ໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ຍິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ
ເດັກນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະມາສູ້ຮົບກັບທ່ານແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຕິດຕາມທາ່ນໄປຈນົເຖິງແຜນ່ດິນ
ຂອງທ່ານ,ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກ
ບ່ອນທ�ອິດຂອງພວກເຮົາ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ມັນຈະເປັນເລືອດຕໍ່ເລືອດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຊີວິດຕໍ່ຊີວິດ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະສູ້ຮົບ
ກັບທ່ານຈົນວ່າທ່ານຈະຖືກທ�ລາຍໃຫ້
ສິ້ນໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຄຽດແຄ້ນ

ຢູ່,ແລະຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືກັນ;
ທ່ານພະຍາຍາມຈະຂ້າພວກເຮົາ,ແຕ່
ພວກເຮາົພຽງແຕ່ຕໍ່ຕ້ານເພື່ອປອ້ງກັນຕົວ
ເທົ່ານັ້ນ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກທ່ານຍັງ
ພະຍາຍາມທ�ລາຍພວກເຮົາອີກພວກ
ເຮາົກໍຈະພະຍາຍາມທ�ລາຍທາ່ນຄືກັນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມ
ເອົາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາຄືນມາ,ຊຶ່ງ
ເປັນແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກບ່ອນທ�ອິດ
ຂອງພວກເຮາົ.

14ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບສານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າພຽງເທົ່ານີ້.ຂ້າພະເຈົ້າຄືໂມ
ໂຣໄນ;ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນ�ຂອງຊາວນີໄຟ.
15ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອາມໂມຣອນ,ເມື່ອລາວໄດ້ຮັບສານສະ
ບັບນີ້ແລ້ວ,ລາວກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ
ຫລາຍ;ແລະລາວໄດ້ຂຽນສານສະບັບ
ໜຶ່ງຕອບໂມໂຣໄນ,ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່
ລາວຂຽນ,ມີຄວາມວາ່:
16ຂ້າພະເຈົ້າຄືອາມໂມຣອນ,ກະສັດ

ຂອງຊາວເລມັນ;ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນ້ອງ
ຊາຍຂອງອະມາລີໄຄຢາຜູ້ທີ່ທ່ານລອບ
ຂ້ານັ້ນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະແກ້ແຄ້ນ
ແທນເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຍົກທັບມາຕີທ່ານພ້ອມດ້ວຍ
ກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພາະວາ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດຢ້້ານຄ�ຂູ່ຂອງທາ່ນເລຍີ.
17ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັນພະບຸລຸດຂອງ

ທ່ານເຮັດຜິດຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລັກເອົາ
ສິດທິໃນການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ
ໄປໃນເມື່ອສິດທິນັ້ນເປັນຂອງພວກເຂົາ
ແລ້ວໂດຍແທ້ຈງິ.
18ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກທ່ານ

ຈະຍອມວາງອາວຸດຂອງທ່ານ,ແລະ
ຍອມຕົວໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສິດທິໂດຍ
ແທ້ຈິງມາປົກຄອງ,ເວລານັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າວາງ
ອາວດຸແລະຈະບໍ່ກໍ່ສົງຄາມອກີຕໍ່ໄປ.
19ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານເວົ້າຂູ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະ

ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງຫລາຍເທື່ອ;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ຢ້ານຄ�ຂູ່ຂອງທ່ານ
ເລຍີ.

ແອວມາ54:12–19 484
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ແອວມາ54:20–55:3485

20ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກກັນ
ຕາມຄ�ຂໍຮອ້ງຂອງທ່ານດວ້ຍຄວາມຍນິ
ດີເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເກັບອາຫານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ສ�ລັບພວກທະຫານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ແລະພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ເຮັດເສິກກັນຕໍ່ໄປ,ເພື່ອພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ເອົາຊາວນີໄຟມາຢູ່ໃຕ້ສິດອ�ນາດ
ຂອງພວກເຮົາຫລືເພື່ອການສູນສິ້ນ
ນິລນັດອນຂອງພວກເຮາົ.
21ແລະຄືສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າອົງ

ນັ້ນຜູ້ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າພວກເຮົາບໍ່ຍອມ
ຮັບ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງນີ້
ເລີຍ;ທງັທ່ານເອງກໍບໍ່ຮູ້ຈກັຄືກັນ;ແຕ່ຖ້າ
ຫາກຈະເປັນໄປວ່າສິ່ງນີ້ມີຈິງ,ພວກເຮົາ
ກໍບໍ່ຮູຈ້ກັເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະອົງໄດ້
ສ້າງພວກເຮາົຂຶ້ນມາຄືກັນກບັທ່ານ.
22ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວາ່ມນັມີມານ

ແລະນະລົກແທ້,ຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງຈະບໍ່
ສົ່ງທ່ານໄປບ່ອນນັ້ນບໍເພື່ອວ່າທ່ານຈະ
ໄດ້ຢູ່ກັບອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ທ່ານ
ໄດ້ລອບຂ້າ,ຜູ້ທີ່ທ່ານເວົ້າວາ່ເພິ່ນໄດ້ໄປ
ຫາບ່ອນນັ້ນ?ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ບໍ່ສ�ຄັນເລີຍ.
23ຂ້າພະເຈົ້າຄືອາມໂມຣອນ,ແລະ

ເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງໂຊລ�,ຜູ້ທີ່ຖືກ
ບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານບີບບັງຄັບແລະ
ພາໜີມາຈາກເຢຣູຊາເລັມ.
24ແລະຈົ່ງເບິ່ງບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າເປນັ

ຊາວເລມນັຜູ້ອາດຫານ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ສົງຄາມ
ນີ້ມີຂຶ້ນກໍເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ແຄ້ນຄວາມຜິດ
ຂອງພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະເພື່ອຈະ
ໄດ້ຮັກສາສິດທິຂອງພວກເຂົາໃນການ

ປົກຄອງ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບສານ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຫາໂມໂຣໄນພຽງເທົ່ານີ້.

ບົດທີ55

ໂມໂຣໄນປະຕິເສດບໍ່ແລກປ່ຽນຊະເລີຍ
ເສິກ—ທະຫານຍາມຊາວເລມັນຖືກ
ຫລອກໃຫ້ມຶນເມົາ,ແລະຊະເລີຍເສິກ
ຊາວນີໄຟໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ—ຊາວ
ນີໄຟໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງກິດໂດຍບໍ່ ໄດ້
ເສຍເລືອດເນື້ອເລີຍ.ປະມານ63–62ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ
ໂມໂຣໄນຮັບສານສະບັບນີ້ແລ້ວເພິ່ນ
ກໍໃຈຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ,ເພາະເພິ່ນຮູ້ວ່າ
ອາມໂມຣອນມີຄວາມຮູ້ໂດຍສົມບູນເຖິງ
ກົນອຸບາຍຂອງຕົນເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພິ່ນຮູ້ວາ່ເຫດຜົນທີ່ອາມໂມຣອນຈະເອົາ
ມາເຮັດສົງຄາມກັບຊາວນີໄຟນັ້ນບໍ່ທ່ຽງ
ທ�ເລຍີ.
2ແລະໂມໂຣໄນກ່າວວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,

ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ
ກັບອາມໂມຣອນນອກຈາກວ່າລາວ
ຈະລົ້ມເລີກຄວາມມຸ້ງໝາຍຂອງລາວ
ຕາມສານຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ;ເພາະວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ລາວມີອ�ນາດຫລາຍ
ໄປກວ່າທີ່ລາວມີຢູ່ໃນເວລານີ້.
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູຈັ້ກສະຖານທີ່ທີ່

ຊາວເລມັນກັກຂັງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້ຊຶ່ງພວກເຂາົຈບັເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ;
ແລະໂດຍທີ່ອາມໂມຣອນບໍ່ຍອມຮັບ
ເງື່ອນໄຂຕາມສານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າແລວ້,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ລາວຕາມຄ�
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ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຕາມຂ້າພວກເຂົາຈົນກວ່າວ່າ
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຂໍສັນຕິພາບ.
4ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄື ເມື່ອໂມໂຣໄນກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້
ແລ້ວ,ເພິ່ນສັ່ງໃຫ້ມີການກວດຄົ້ນໃນ
ບັນດາທະຫານຂອງເພິ່ນເພື່ອເພິ່ນ
ຈະໄດ້ ພົບ ຜູ້ ໃດຜູ້ ໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງ ເ ປັນ ຜູ້ ສືບ
ເຊື້ອສາຍຂອງຊາວເລມັນຢູ່ໃນບັນດາ
ພວກຕົນ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ພົບຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າເລມັນ;
ແລະລາວເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງກະສັດຜູ້ຖືກ
ອະມາລີໄຄຢາລອບຂ້ານັ້ນ.
6ບັດນີ້ໂມໂຣໄນສັ່ງໃຫ້ເລມັນແລະ

ທະຫານຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງອອກໄປຫາ
ທະຫານຍາມຊຶ່ງເຝົ້າຍາມຊາວນີໄຟຢູ່.
7  ບັດນີ້ຊາວນີ ໄຟຖືກກັກ ຂັ ງ ໄວ້ ຢູ່

ໃນເມືອງກິດ;ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງເລມັນໃຫ້ເອົາທະຫານຈ�ນວນ
ໜອ້ຍໜຶ່ງໄປກບັລາວ.
8ແລະເມື່ອເຖິງຕອນຄ�ມາເລມັນໄດ້

ໄປຫາທະຫານຍາມທີ່ເຝົ້າຍາມຊາວນີໄຟ
ຢູ່,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເຫັນເລມັນ
ເຂົ້າມາແລ້ວພວກທະຫານຍາມກໍຮ້ອງ
ຂຶ້ນ;ແຕ່ລາວໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:
ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້ອຍກໍເປັນຊາວ
ເລມັນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ໂຕນໜີມາ
ຈາກຊາວນີ ໄຟໃນເວລາທີ່ ພວກເຂົາ
ກ�ລັງນອນຫລັບຢູ່;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກ
ເຮາົໄດ້ລກັເອົາເຫລົ້າແວງຂອງພວກເຂົາ
ມານ�ອກີ.
9  ບັດນີ້ ເວລາຊາວເລມັນ ໄດ້ ຍິນ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວພວກເຂົາກໍຕ້ອນຮັບ
ລາວດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າ:ເອົາເຫລົ້າແວງ
ຂອງເຈົ້າມານີ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ດື່ມ;
ພວກເຮົາດີໃຈຫລາຍທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫລົ້າ
ແວງມານ�ເພາະວ່າພວກເຮົາມີຄວາມ
ອິດເມື່ອຍຫລາຍ.
10ແລະເລມັນໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາ

ວ່າ:ໃຫ້ພວກເຮົາເກັບເຫລົ້າແວງນີ້ໄວ້
ກ່ອນຈົນກວ່າວ່າພວກເຮົາຈະອອກໄປສູ້
ຮົບກັບຊາວນີໄຟ.ແຕ່ຄ�ເວົ້ານີ້ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຢາກດື່ມເຫລົ້າແວງຫລາຍ
ກວາ່ເກົ່າ;
11ເພາະພວກເຂົາເວົ້າວ່າ:ພວກເຮົາ

ມີຄວາມອິດເມື່ອຍຫລາຍ,ໃຫ້ພວກເຮົາ
ດື່ມເຫລົ້າແວງຂອງເຈົ້າເສຍເຖີດ,ແລະ
ອີກບໍ່ດົນພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເຫລົ້າແວງ
ທີ່ເປນັສ່ວນແບ່ງຂອງພວກເຮາົແລ້ວ,ຊຶ່ງ
ມນັຈະເຮດັໃຫ້ພວກເຮາົມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນ
ເພື່ອໄປຕໍ່ສູ້ກບັຊາວນີໄຟ.
12ແລະເລມັນຈຶ່ງເວົ້າກັບພວກເຂົາ

ວ່າ:ຖ້າພວກເຈົ້າຢາກດື່ມກໍເຊີນຕາມ
ສະບາຍ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ດື່ມເຫລົ້າແວງຢ່າງສະບາຍ;
ແລະພວກເຂົາພໍໃຈໃນລົດຊາດຂອງ
ມັນ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງດື່ມຕໍ່ໄປອີກ
ຢ່າງລື້ນເລີງ;ແລະເຫລົ້ານັ້ນປຸກຫລາຍ,
ເພາະໄດ້ເຮດັມນັໃຫ້ປກຸແບບນັ້ນ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ດື່ມແລະມ່ວນຊື່ນກັນ;
ແລະບໍ່ດນົພວກເຂາົກໍມນຶເມາົໝດົ.
15ແລະບັດນີ້ເມື່ອເລມັນແລະຄົນ

ແອວມາ55:4–15 486
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ແອວມາ55:1–24487

ຂອງລາວເຫັນວ່າພວກນັ້ນເມົາເຫລົ້າ
ໝົດແລະກ�ລັງນອນຫລັບສະໜິດ
ຢູ່,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກັບໄປຫາໂມໂຣໄນ
ແລະເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້
ເພິ່ນຟັງ.
16ແລະບັດນີ້ມັນໄດ້ເປັນໄປຕາມ

ແຜນການຂອງໂມໂຣໄນ.ແລະໂມໂຣ
ໄນຊຶ່ງໄດ້ຕຽມທະຫານຂອງເພິ່ນໄວ້ພອ້ມ
ດ້ວຍອາວຸດຢູ່ແລ້ວ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສົ່ງ
ທະຫານໄປຫາເມືອງກິດຂະນະທີ່ຊາວ
ເລມັນກ�ລັງນອນຫລັບສະໜິດແລະ
ມຶນເມົາຢູ່,ແລະເພິ່ນໄດ້ສົ່ງອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມໄປໃຫ້ຊະເລີຍເສິກນ�ອີກ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາມີອາວດຸຄົບມ;ື
17ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ໃຫ້ແກ່ພວກ

ແມ່ຍິງຂອງພວກເຂົາ,ແລະເດັກນ້ອຍ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ຕາມແຕ່ຄວາມ
ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດໄດ້,ເມື່ອໂມ
ໂຣໄນໄດ້ມອບອາວຸດໃຫ້ແກ່ຊະເລີຍ
ເສິກທຸກຄົນ,ແລະທັງໝົດນີ້ເຮັດໄປໃນ
ຄວາມງຽບທີ່ສຸດ.
18ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກ

ເລມັນຕື່ນຂຶ້ນມາ,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຍັງ
ມຶນເມົາຢູ່ແລະຊາວນີໄຟຕ້ອງໄດ້ຂ້າ
ພວກເຂາົຖິ້ມ.
19ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ບໍ່ ແມ່ນຄວາມປາ

ຖະໜາຂອງໂມໂຣໄນເລີຍ;ເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ເບີກບານຢູ່ໃນການຂ້າຟັນຫລືການ
ນອງເລືອດ,ແຕ່ເພິ່ນເບີກບານຢູ່ໃນການ
ຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ຄວາມພິນາດ;ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ເພິ່ນ
ຈະບໍ່ໄດ້ນ�ຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທ�ມາຫາເພິ່ນ
ເລີຍ,ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ຍອມໂຈມຕີຊາວເລມັນ

ແລະທ�ລາຍພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ພວກ
ເຂົາກ�ລງັມນຶເມາົຢູ.່
20ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ຕາມຄວາມປະສົງຂອງ

ເພິ່ນແລ້ວ;ເພາະວາ່ເພິ່ນໄດ້ມອບອາວດຸ
ໃຫ້ຊະເລີຍເສິກຊາວນີໄຟທຸກຄົນຢູ່ພາຍ
ໃນກ�ແພງເມືອງແລະໃຫ້ອ�ນາດແກ່
ພວກເຂົາທີ່ຈະໄດ້ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃນກ�ແພງ
ເມອືງນັ້ນ.
21ແລະຫລັງຈາກນັ້ນເພິ່ນໄດ້ໃຫ້

ທະຫານຂອງເພິ່ນຖອຍອອກໄປ,ແລະ
ລ້ອມກອງທັບຂອງຊາວເລມນັໄວ.້
22ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນີ້ໄດ້

ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນ,ເວລາທີ່ຊາວ
ເລມັນຕື່ນຂຶ້ນມາໃນຕອນເຊົ້າພວກເຂົາ
ກໍໄດ້ເຫນັວາ່ຕົນເອງກ�ລັງຖືກຊາວນີໄຟ
ອ້ອມໄວ້ຢູ່ຂ້າງນອກເມອືງ,ແລະເຫນັຊະ
ເລຍີເສິກຂອງຕົນຖືອາວດຸຢູ່ຂ້າງໃນ.
23ແລວ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫນັວ່າຊາວນີໄຟ

ມີກ�ລັງຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ;ແລະໃນ
ສະພາບນີ້ພວກເຂົາຮູ້ວາ່ມນັບໍ່ສົມຄວນ
ທີ່ຈະເຂົ້າຕໍ່ສູ້ກບັຊາວນີໄຟ;ດັ່ງນັ້ນນາຍ
ທະຫານຊັ້ນຫວົໜາ້ຂອງພວກເຂາົຈຶ່ງໄດ້
ສັ່ງເອົາອາວດຸຂອງພວກເຂາົ,ແລະພວກ
ເຂາົໄດ້ນ�ມນັອອກມາແລະໂຍນມັນລົງ
ທີ່ຕີນຂອງຊາວນີໄຟ,ວິງວອນຂໍຄວາມ
ເມດຕາສົງສານ.
24ບັດນີ້ ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ ເປັນຄວາມປາ

ຖະໜາຂອງໂມໂຣໄນ.ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ເອົາ
ພວກເຂົາໄວ້ເປັນຊະເລີຍເສິກ,ແລະຍຶດ
ເອົາເມືອງນັ້ນ,ແລະໃຫ້ພວກເຂົາປ່ອຍ
ຊະເລີຍທັງໝົດຊຶ່ງເປັນຊາວນີໄຟ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບກອງທັບຂອງ
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ໂມໂຣໄນ,ແລະເປັນກ�ລັງສ�ຄັນໃນ
ກອງທບັຂອງເພິ່ນ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊາວເລມັນຊຶ່ງເພິ່ນຍຶດໄວ້
ເປັນຊະເລີຍເລີ່ມເຮັດວຽກງານເພື່ອດັດ
ແປງປ້ອມຍາມທົ່ວເມືອງກິດໃຫ້ມັນເຂັ້ມ
ແຂງຂຶ້ນຕື່ມອກີ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອເພິ່ນໄດ້ເສີມສ້າງເມືອງກິດຕາມ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນ
ກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນນ�ເອົາຊະ
ເລຍີເສກິໄປຫາເມືອງອຸດົມສມົບູນ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຄຸມ້ກັນເມືອງນັ້ນໄວ້ດວ້ຍກ�ລງັທີ່
ເຂັ້ມແຂງທີ່ສດຸ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ທັງໆທີ່ຊາວເລມັນມີກົນອຸບາຍຫລາຍ
ຢາ່ງ,ຊາວນີໄຟຍັງໄດ້ຮັກສາແລະປ້ອງ
ກັນຊະເລີຍເສິກທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາຈັບ
ໄດ,້ແລະໄດ້ຮກັສາແຜ່ນດິນແລະສິ່ງນີ້
ຊ່ອຍໃຫ້ໄດ້ປຽບທັງໝົດໃນການຍຶດເອົາ
ເມອືງຕ່າງໆຂອງພວກເຂາົຄືນມາ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວນີໄຟເລີ່ມໄດ້ຮບັໄຊຊະນະອີກ,ແລະ
ກູ້ເອົາສິດແລະສິດທິພິເສດຂອງພວກ
ເຂາົຄືນມາ.
29ແລະຫລາຍເທື່ອທີ່ຊາວເລມັນໄດ້

ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າລ້ອມຊາວນີໄຟໃນ
ຕອນກາງຄືນ,ແຕ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ເຫລົ່ານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເສຍຊະເລີຍເສກິ
ໄປຫລາຍຄນົ.
30ແລະຫລາຍເທື່ອທີ່ ຊາວເລມັນ

ໄດ້ ພະຍາຍາມທີ່ ຈະເກືອເຫລົ້າແວງ

ຊາວນີໄຟ,ເພື່ອຈະໄດ້ທ�ລາຍພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນດ້ວຍຢາພິດຫລືວ່າດ້ວຍ
ຄວາມມຶນເມາົ.
31ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟບໍ່ໄດ້ຊັກຊ້າ

ທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາໃນເວລາທີ່ມີ
ຄວາມທຸກທໍລະມານເລີຍ.ພວກເຂົາຈະ
ຖືກນ�ໄປຖືກບ້ວງຂອງພວກເລມັນບໍ່ໄດ້;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະບໍ່ດື່ມເຫລົ້າ
ແວງຂອງພວກສັດຕູເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະໃຫ້
ຊະເລີຍເສິກຊາວເລມັນບາງຄົນດື່ມເສຍ
ກ່ອນ.
32ແລະພວກເຂົາລະມັດລະວັງຢູ່ສະ

ເໝີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຖືກວາງຢາພິດໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ;ເພາະຖ້າຫາກເຫລົ້າ
ແວງເປັນພິດແກ່ຊາວເລມັນມັນກໍຈະ
ເປັນພິດແກ່ຊາວນີໄຟຄືກັນ;ແລະຊາວ
ນີໄຟໄດ້ລອງຊີມເຫລົ້າຂອງຊາວເລມັນ
ແບບນີ້.
33ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືມັນເປັນການສົມຄວນທີ່ໂມໂຣໄນ
ຈະຕຽມພ້ອມເພື່ອເຂົ້າໂຈມຕີເມືອງໂມ
ຣິອານທັນ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ດ້ວຍຜົນງານ
ຂອງພວກເຂົາ,ຊາວເລມັນຈຶ່ງເສີມກ�ລັງ
ເມືອງໂມຣິອານທັນຈົນວ່າມັນເປັນທີ່
ໝັ້ນອັນເຂັ້ມແຂງທີ່ສດຸ.
34ແລະພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາກ�ລັງ

ໃໝ່ເຂົ້າມາໃນເມືອງ,ແລະສົ່ງສະບຽງ
ອາຫານມາເພີ່ມອີກ.
35 ແລະ ປີ ທີ ຊາວເກົ້າ ແຫ່ງ ການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟກໍໄດ້ສິ້ນສດຸລົງດັ່ງນີ້.
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ແອວມາ56:1–9489

ບົດທີ56

ຮີລາມັນສົ່ງສານໄປຫາໂມໂຣໄນ,ເລົ່າ
ເຖິງສະພາບແຫ່ງສົງຄາມກັບຊາວເລ
ມັນ—ອານທິພັດແລະຮີລາມັນໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະຈາກຊາວເລມັນ—ຊາຍໜຸ່ມ
ສອງພັນຄົນຂອງຮີລາມັນຕໍ່ສູ້ດ້ວຍອ�
ນາດອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈແລະບໍ່ມີຜູ້
ໃດຖືກຂ້າຕາຍເລີຍ.ຂໍ້ທີ1,ປະມານ62
ປີກ່ອນຄ.ສ.;ຂໍ້ທີ2–19,ປະມານ66ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.;ແລະຂໍ້ທີ20–57,ປະມານ
65–64ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນຕົ້ນປີທີສາມສິບແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນໃນມື້ທີສອງຂອງເດືອນ
ໜຶ່ງ,ໂມໂຣໄນໄດ້ຮັບສານຈາກຮີລາ
ມັນກ່າວເຖິງການງານຂອງຜູ້ຄົນໃນແຜ່ນ
ດິນສ່ວນນັ້ນ.
2ແລະນີ້ຄືຄ�ເວົ້າທີ່ເພິ່ນໄດ້ຂຽນມາ,

ມີຄວາມວ່າ:ໂມໂຣໄນອ້າຍທີ່ຮັກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຜູ້ເປັນອ້າຍທັງໃນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແລະທັງໃນຄວາມທຸກຍາກ
ລ�ບາກຈາກສົງຄາມຂອງພວກເຮົາ
ນີ້;ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ້າຍທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງຈະບອກໃຫ້ທ່ານ
ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງພວກເຮົາໃນ
ແຜ່ນດິນພາກນີ້.
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວໜຸ່ມສອງພັນຄົນເຫລົ່າ

ນີ້ຊຶ່ງອ�ໂມນພາລົງມາຈາກແຜ່ນດິນ
ນີໄຟ—ບັດນີ້ທ່ານຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າພວກ
ເຂົາເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງເລມັນຜູ້ເປັນ
ລູກຊາຍກົກຂອງລີໄຮບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮາົ.

4  ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ ຈ�ເ ປັນຕ້ອງ
ທວນຄືນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງພວກເຂົາຫລືຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື
ຂອງພວກເຂົາ,ເພາະທ່ານເອງກໍຮູ້ຈັກ
ເລື່ອງທັງໝດົນີ້ຢູ່ແລວ້—
5ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນການພຽງພໍແລ້ວ

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກທ່ານວ່າຊາຍ
ໜຸ່ມສອງພັນຄົນນີ້ໄດ້ຈັບອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມ,ແລະໄດ້ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ
ຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຮົາໄດ້
ຍົກອອກໄປເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຊາດ
ຂອງພວກເຮາົ.
6ແລະບັດນີ້ທ່ານກໍຮູ້ຈັກຢູ່ແລ້ວກ່ຽວ

ກັບພັນທະສັນຍາຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່
ຈັບອາວຸດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຂາົ.
7ແຕ່ ໃນປີ ທີ ຊາວຫົກເວລາພວກ

ເຂົາໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກທໍລະມານແລະ
ຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້
ອົດທົນແທນພວກເຂົາ,ພວກເຂົາເກືອບ
ຈະທ�ລາຍພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ເຮັດໄວ້ແລະວ່າຈະຈັບອາວຸດແຫ່ງ
ສົງຄາມເພື່ອປ້ອງກັນພວກເຮາົ.
8ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຍອມປ່ອຍໃຫ້

ພວກເຂົາທ�ລາຍພັນທະສັນຍາທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ເຮັດໄວ້,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ພຣະເຈົ້າຈະເພີ່ມກ�ລັງໃຫ້ພວກເຮົາ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງ
ທົນທຸກອີກຕໍ່ໄປຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດ
ຕາມຄ�ສາບານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮດັໄວ.້
9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ພວກ

ເຮົາຈະໄດ້ມີຄວາມປິຕິຍິນດີຫລາຍທີ່

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   489 5/14/12   12:14 PM



490

ສຸດ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນປີທີຊາວຫົກ,
ຂ້າພະເຈົ້າຮີລາມັນໄດ້ເດີນທັບນ�ໜ້າ
ຊາຍໜຸ່ມສອງພັນຄົນໄປຫາເມືອງຢູເດ
ອາ,ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອອານທິພັດ,ຜູ້ຊຶ່ງ
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລຜູ້ຄົນໃນ
ແຜ່ນດິນພາກນັ້ນ.
10ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາລູກຊາຍ

ສອງພັນຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,(ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາມີຄ່າຄວນທີ່ຈະຖືກເອີ້ນວ່າລູກ
ຊາຍ)ໄປຮ່ວມກັບກອງທັບຂອງອານ
ທິພັດ,ຊຶ່ງດ້ວຍກ�ລັງນີ້ອານທິພັດມີ
ຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຊາວເລມນັໄດ້ລດົກ�ລງັທັບຂອງລາວລົງ
ແລະທະຫານຂອງລາວຖກືຂ້າຕາຍຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງ
ເປນັທຸກ.
11ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຮົາຍັງ

ປອບໃຈຕົວເອງໃນເລື່ອງນີ້ວາ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ຕາຍໄປເພື່ອອຸດົມການຂອງປະເທດ
ຊາດຂອງຕົນແລະເພື່ອພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ , ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ, ພວກເຂົາ
ເປນັສຸກແລ້ວ.
12ແລະຊາວເລມັນໄດ້ກັກຂັງຊະເລີຍ

ເສິກຫລາຍຄົນໄວ້ອີກ,ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນ
ນາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າ,ເພາະບໍ່ມີຜູ້
ໃດອື່ນເລີຍທີ່ພວກນັ້ນຈະໄວ້ຊວີດິ.ແລະ
ພວກເຮົາຄິດວ່າຂະນະນີ້ນາຍທະຫານ
ເຫລົ່ານີ້ ອາດຈະຖືກກັກຂັງ ໄວ້ ຢູ່ ໃນ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ;ຖ້າຫາກພວກເຂົາຍັງບໍ່
ທັນຖືກຂາ້ເທື່ອ.
13ແລະບັດນີ້ນີ້ແມ່ນເມືອງທີ່ຊາວເລ

ມນັຍຶດເອົາໄປໂດຍການເສຍເລອືດເນື້ອ
ຂອງຜູ້ກ້າຫານຂອງພວກເຮາົຫລາຍຄນົ:

14ແຜນ່ດິນແມນທາຍ,ຫລືເມືອງແມນ
ທາຍ,ແລະເມືອງຊີເອສຣອມ,ແລະ
ເມອືງຄູມະໄນ,ແລະເມືອງອານທພິາຣາ.
15ແລະເມືອງເຫລົ່ານີ້ຖືກພວກເລມັນ

ຍຶດເອົາໄປເວລາຂ້າພະເຈົ້າໄປຮອດ
ເມືອງຢູເດອາ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບ
ກັບອານທິພັດພ້ອມດ້ວຍທະຫານຂອງ
ລາວທີ່ກ�ລັງເຮັດວຽກຢູ່ ຢ່າງໜັກສຸດ
ກ�ລັງຢູ່ເພື່ອເສີມສ້າງເມືອງໃຫ້ແໜ້ນ
ໜາຂຶ້ນ.
16ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາມີຄວາມ

ອ່ອນເພຍຫລາຍທັງຮາ່ງກາຍແລະທາງ
ວິນຍານ,ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງ
ອາດຫານໃນເວລາກາງເວັນແລະເຮັດ
ວຽກໜັກໃນເວລາກາງຄືນເພື່ອຮັກສາ
ເມອືງຂອງພວກເຂົາໄວ;້ແລະພວກເຂົາ
ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງສາຫັດຕໍ່ທຸກ
ຢ່າງ.
17ແລະບັດນີ້ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈຈະເອົາ

ຊະນະຫລືຖືກຂ້າຢູ່ໃນບ່ອນນີ້;ດັ່ງນັ້ນ
ທ່ານຈະຄດິວາ່ກ�ລັງຂອງຄົນກຸ່ມນ້ອຍໆ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້ານ�ມານີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກຊາຍໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້
ຄວາມຫວັງແລະຄວາມສຸກແກ່ພວກ
ເຂາົຫລາຍຂະໜາດໃດ.
18ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເວລາຊາວເລມັນເຫັນວ່າອານທິ
ພັດໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມໃຫ້ກອງທັບຂອງ
ລາວຫລາຍຂຶ້ນ,ອາມໂມຣອນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້
ກອງທັບຂອງລາວວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມາ
ໂຈມຕີເມືອງຢູເດອາ,ຫລືຍົກມາສູ້ຮົບ
ກັບພວກເຮາົ.
19ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເປັນທີ່ ໂປດ
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ແອວມາ56:20–29491

ປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດັ່ງນີ້;ເພາະ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາຍົກມາໂຈມຕີພວກ
ເຮົາໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງອ່ອນແອຢູ່
ນັ້ນພວກເຂົາອາດຈະທ�ລາຍກອງທັບ
ນ້ອຍໆຂອງພວກເຮົາໄດ້;ແຕ່ວ່າພວກ
ເຮາົໄດ້ຖກືປົກປັກຮກັສາໄວດ້ັ່ງນີ້.
20ອາມໂມຣອນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ

ລາວຮກັສາເມອືງເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງພວກເຂາົ
ໄດ້ຍຶດເອົາມາໄດ້.ແລະປີທີຊາວຫົກໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.ແລະໃນຕົ້ນປີທີຊາວ
ເຈັດພວກເຮົາໄດ້ຕຽມເມືອງແລະຕຽມ
ຕົວທີ່ຈະສູ້ຮບົ.
21ບັດນີ້ພວກເຮົາປາຖະໜາຈະໃຫ້

ຊາວເລມັນຍົກມາໂຈມຕີພວກເຮົາ;
ເພາະພວກເຮົາບໍ່ປາຖະໜາທີ່ຈະຍົກ
ໄປໂຈມຕີພວກເຂົາໃນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກ
ເຂົາ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ຈັດວາງນັກສືບໄວ້ທົ່ວໄປ
ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວ
ເລມັນ,ວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຍົກທັບຜ່ານ
ພວກເຮົາໄປໃນເວລາກາງຄືນຫລືໃນ
ເວລາກາງເວັນເພື່ອໄປໂຈມຕີເມືອງ
ອື່ນໆຂອງພວກເຮາົຢູ່ທາງເໜອື.
23ເພາະພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ ເມືອງ

ເຫລົ່ານັ້ນຍງັບໍ່ທນັມີກ�ລງັພຽງພໍທີ່ຈະປະ
ເຊນີໜາ້ກັບສດັຕູເທື່ອ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮາົ
ຈຶ່ງປາຖະໜາທີ່ຈະເຂົ້າໂຈມຕີພວກເຂົາ
ທາງຂ້າງຫລັງຖ້າຫາກພວກເຂົາຜ່ານ
ພວກເຮາົໄປ,ແລະໂດຍວິທີນີ້ພວກເຮາົ
ກໍຈະໄດ້ໂຈມຕີພວກເຂົາທາງຂ້າງຫລັງ
ແລະໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຂົາຈະຖືກ
ໂຈມຕີທາງດ້ານໜ້າ.ພວກເຮົາຄິດວ່າ

ພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະສັດຕູໄດ້;ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຮົາຕ້ອງຜິດຫວັງໃນຄວາມ
ຕັ້ງໃຈເທື່ອນີ້.
24ພວກເຂົາບໍ່ກ້າຍົກກອງທັບທັງໝົດ

ຂອງພວກເຂົາຜ່ານໄປ,ທັງບໍ່ກ້າຍົກ
ກອງທັບບາງສ່ວນຜ່ານໄປເພາະຢ້ານ
ວ່າຕົນເອງບໍ່ມີກ�ລັງພຽງພໍ,ແລະຢ້ານ
ວາ່ຈະເສຍໄຊ.
25ແລະພວກເຂົາກໍບໍ່ກ້າເດີນທັບລົງ

ໄປຕີເມືອງເຊລາເຮັມລາ;ທັງບໍ່ກ້າຂ້າມ
ຫົວແມ່ນ�ຊີໂດນໄປຫາເມືອງນີໄຟຮາຄື
ກັນ.
26ແລະດ້ວຍກ�ລັງທັບຂອງພວກ

ເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາ
ເມອືງຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຍຶດໄດ້ດັ່ງນີ້.
27ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນໃນເດືອນທີ ສອງຂອງປີ ນີ້ , ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບສະບຽງອາຫານຫລາຍຢ່າງ
ຈາກພວກພໍ່ຂອງຊາຍໜຸ່ມສອງພັນຄົນ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
28ແລະມີຄົນອີກສອງພັນຄົນທີ່ຖືກ

ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາຈາກແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາ.ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄົນພ້ອມ
ແລ້ວຢູ່ສະເໝີສິບພັນຄົນ,ແລະມີທັງ
ສະບຽງອາຫານສ�ລັບພວກເຂົາ,ແລະ
ສ�ລັບເມຍຂອງພວກເຂົາແລະລູກຂອງ
ພວກເຂົາ.
29ແລະຊາວເລມັນຈຶ່ງເຫັນວ່າກ�ລັງ

ຂອງພວກເຮົານັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆດັ່ງນີ້ແລະສະບຽງອາຫານກໍຖືກ
ສົ່ງມາຄ�ຊູພວກເຮົາ,ພວກເຂົາກໍເລີ່ມ
ມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະໄດ້
ຍົກທັບໄປທັນທີເພື່ອຈະໄດ້ຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້
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ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສະບຽງອາຫານແລະ
ກ�ລງັເພີ່ມເຕີມ.
30ບັດນີ້ເວລາພວກເຮົາເຫັນວ່າຊາວ

ເລມນັເລີ່ມກະວນົກະວາຍກຽ່ວກັບເລື່ອງ
ນີ້,ພວກເຮົາຈຶ່ງຄິດຈະໃຊ້ກົນອຸບາຍກັບ
ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນອານທິພັດຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າເດີນທັບໄປພ້ອມດ້ວຍພວກ
ລູກຊາຍໜຸມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອໄປຫາ
ເມືອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃຫ້ເຮັດຄືກັບວ່າພວກ
ເຮົາກ�ລັງຂົນສະບຽງອາຫານໄປຫາ
ເມອືງໃກ້ຄຽງນັ້ນ.
31ແລະພວກເຮົາໄດ້ເດີນທັບໄປໃກ້

ເມືອງອານທິພາຣາ,ຄ້າຍຄືກັບວ່າຈະ
ກາຍເມອືງນັ້ນໄປຫາອກີເມອືງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນ
ຊາຍແດນໃກ້ແຄມທະເລ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທັບໄປຄ້າຍຄືກັບວ່າ
ພວກເຮົາຈະໄປຫາເມືອງນັ້ນພ້ອມດ້ວຍ
ສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຮາົ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອານທິພັດໄດ້ເດີນທັບໄປພ້ອມດ້ວຍ
ກອງທບັສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາວ,ໂດຍໄດ້ປະ
ສ່ວນທີ່ເຫລືອໄວ້ເພື່ອຮັກສາຕົວເມືອງ.
ແຕ່ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຍົກໄປຈົນກວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຍົກໄປກ່ອນພ້ອມດ້ວຍກອງທັບ
ນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະມາຮອດໃກ້
ເມືອງອານທິພາຣາ.
34ແລະບັດນີ້,ຢູ່ໃນເມືອງອານທິພາ

ຣານັ້ນມີກອງທັບທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງ
ຊາວເລມັນຕັ້ງຢູ່;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຢູ່ທີ່ນັ້ນມີ
ກ�ລງັພົນຫລາຍທີ່ສດຸ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເລມນັໄດ້ຮັບແຈງ້ຄວາມຈາກ

ນັກສືບ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ຍົກທັບມາພ້ອມ
ດ້ວຍກ�ລັງທັບຂອງພວກເຂົາແລະ
ເຂົ້າມາໂຈມຕີພວກເຮາົ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ໜີໄປທາງໜ້າພວກເຂົາໄປ
ທາງເໜືອ.ແລະພວກເຮົາໄດ້ນ�ເອົາ
ກອງທັບທີ່ມີກ�ລັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງຊາວ
ເລມັນອອກໄປຈາກທີ່ໝັ້ນດັ່ງນີ້;
37ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແມ່ນໄລຍະໄກບໍ່

ໜ້ອຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເມື່ອພວກເຂົາ
ເຫນັກອງທັບຂອງອານທິພດັຕິດຕາມມາ
ດ້ວຍສຸດກ�ລັງ,ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຫັນຂວາ
ຫລືຊ້າຍ,ແຕ່ໄດ້ຍົກທັບຕິດຕາມພວກ
ເຮົາມາໃນເສັ້ນທາງຊື່;ແລະດັ່ງທີ່ພວກ
ເຂົາຄິດໄວ້,ມັນເປັນເຈດຕະນາຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ຈະຂ້າພວກເຮົາເສຍກ່ອນທີ່
ອານທິພັດຈະຍົກທັບມາທັນພວກເຂົາ,
ແລະນີ້ກໍເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຖືກ
ທະຫານຂອງພວກເຮາົລ້ອມໄວ.້
38ແລະບັດນີ້ເວລາອານທິພັດເຫັນ

ວ່າພວກເຮົາມີອັນຕະລາຍ,ຈຶ່ງຟ້າວ
ເດີນທັບຂອງລາວມາຢ່າງວ່ອງໄວ.ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນເວລາກາງຄືນ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕດິຕາມພວກເຮາົ
ມາທັນ,ທັງອານທິພັດກໍຕິດຕາມພວກ
ເຂົາບໍ່ທັນຄືກັນ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້
ຕັ້ງຄ້າຍພກັຂຶ້ນໃນຄນືນັ້ນ.
39ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ຕອນເຊົ້າມືດຂອງມື້ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວ
ເລມັນໄດ້ອອກໄລ່ຕາມພວກເຮົາມາອີກ
ແລ້ວ.ບັດນີ້ພວກເຮົາບໍ່ມີກ�ລັງພຽງພໍ
ທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ ກັບພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ລູກຊາຍໜຸມ່
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ແອວມາ56:40–49493

ທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນ
ກ�ມືຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮາົຈຶ່ງ
ໄດ້ເດີນທັບຕໍ່ໄປ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ເດີນ
ທັບເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ.
40ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ກ້າຫັນຂວາຫລື

ຊ້າຍເພາະພວກເຂົາຢ້ານວ່າພວກເຂົາ
ຈະຖືກອ້ອມໄວ້;ທັງຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ
ບໍ່ກ້າຫັນຂວາຫລືຊ້າຍເພາະຢ້ານວ່າ
ພວກເຂົາຈະຕາມມາທັນ,ແລະພວກ
ເຮາົຈະຕ້ານທານພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,ແຕ່ຈະ
ຖືກຂ້າ,ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະໜີໄປໄດ້;
ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປົບໜີ
ໄປເລື້ອຍໆໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານໝດົ
ມື້ນັ້ນຈົນຮອດຕອນຄ�ມດື.
41ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກຄ,ື

ຕອນເຊົ້າມື້ໃໝ່ມາພວກເຮົາກໍເຫັນຊາວ
ເລມັນຕິດຕາມມາອີກ,ແລະພວກເຮົາກໍ
ໄດ້ໜີໄປທາງໜາ້ພວກເຂົາຕໍ່ໄປ.
42ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ

ເຂົາໄດ້ຢຸດໄລ່ຫລັງຈາກຕາມມາບໍ່ໄກ
ເທົ່າໃດ;ແລະມນັເປັນຕອນເຊົ້າຂອງວນັ
ທີສາມຂອງເດອືນເຈດັ.
43ແລະບັດນີ້,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າອານ

ທິພັດໄດ້ໄລ່ຕາມພວກນັ້ນມາທັນຫລືບໍ່,
ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບຄນົຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນ
ຫຍັງສັດຕູຈຶ່ງຢຸດໄລ່ຕາມພວກເຮົາມັນ
ອາດຈະເປັນຄວາມປະສົງຂອງພວກ
ເຂົາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໂຈມຕີ,ເພື່ອ
ວ່າພວກເຮາົຈະຖກືບ້ວງຂອງພວກເຂົາ;
44ດັ່ງນັ້ນພວກເຈົ້າຈະວ່າແນວໃດ,

ລູກຂອງພໍ່,ພວກເຈົ້າຈະອອກໄປສູ້ຮົບ
ກັບພວກເຂົາບໍ?

45ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບອ້າຍ
ໂມໂຣໄນທີ່ ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນຄວາມກ້າຫານ
ແບບນີ້ມາກ່ອນເລຍີ,ບໍ່ເຄຍີເລີຍ,ບໍ່ເຄີຍ
ເຫັນຜູ້ໃດເລີຍແມ່ນແຕ່ໃນບັນດາຊາວນີ
ໄຟທງັໝດົ.
46ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈົນເຖິງຂັ້ນເອີ້ນ

ພວກເຂົາວ່າລູກຊາຍ(ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຫລາຍ)ຈົນວ່າພວກ
ເຂົາເອີ້ນຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ພໍ່ເອີຍ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ,ແລະ
ພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາຖືກຂ້າ
ດອກ;ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາອອກໄປເທາະ;
ພວກເຮາົຈະບໍ່ຂ້າພີ່ນ້ອງຊາວເລມັນຂອງ
ພວກເຮົາຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະປ່ອຍ
ພວກເຮົາໃຫ້ຢູ່ຕາມລ�ພັງ;ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້
ພວກເຮົາອອກໄປເທາະຢ້ານວ່າພວກ
ສັດຕູຈະເອົາຊະນະກອງທັບຂອງອານ
ທິພັດ.
47ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຕໍ່ສູ້ມາກ່ອນ,

ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຢ້ານຄວາມຕາຍເລີຍ;
ແລະພວກເຂາົໄດ້ຄິດເຖງິເສລພີາບຂອງ
ພໍ່ຂອງພວກເຂົາຫລາຍກວ່າຊີວິດຂອງ
ຕົນເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການສິດສອນຈາກແມ່ຂອງພວກເຂົາ,
ວາ່ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ສົງໃສ,ແລ້ວພຣະ
ເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍພວກເຂົາ.
48ແລະພວກເຂົາໄດ້ທົບທວນຄ�

ເວົ້າຂອງແມ່ຂອງພວກເຂົາກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ໂດຍກ່າວວ່າ:ພວກເຮົາບໍ່ສົງໃສ
ເລຍີວາ່ແມ່ຂອງພວກເຮາົຮູຈ້ກັເລື່ອງນີ້.
49ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍທະຫານສອງພັນ
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ຄົນໄດ້ຫັນກັບໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມນັທີ່ໄດ້
ໄລ່ຕາມພວກເຮາົມາ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,
ກອງທັບຂອງອານທິພັດໄດ້ຍົກມາທັນ
ແລະການສູ້ຮບົອັນດຸເດອືນກໍເລີ່ມຕົ້ນ.
50ໂດຍທີ່ກອງທບັຂອງອານທິພັດຍງັມີ

ຄວາມອອ່ນເພຍຫລາຍຢູ່ຍ້ອນການເດີນ
ທັບມາໄກພາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນໆ
ແບບນີ້,ພວກເຂົາຈຶ່ງເກືອບຕກົຢູ່ໃນກ�ມື
ຂອງຊາວເລມັນ;ແລະຖ້າຫາກຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ກັບຄືນມາພ້ອມດ້ວຍສອງພັນຄົນ
ນີ້ແລ້ວພວກເຂົາຄົງຈະໄດ້ບັນລຸຕາມ
ຄວາມມຸ້ງໝາຍຂອງພວກເຂົາໄປແລວ້.
51ເພາະອານທິພັດແລະຜູ້ນ�ທະ

ຫານຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຂາ້ຕາຍດ້ວຍດາບ
ຍ້ອນວ່າຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງພວກເຂົາ
ຊຶ່ງເກີດມາຈາກການເດີນທັບຢ່າງວ່ອງ
ໄວ—ດັ່ງນັ້ນທະຫານຂອງອານທິພັດ
ຈຶ່ງມີຄວາມສັບສົນຍ້ອນການຕາຍຂອງ
ພວກຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລ້ວພວກ
ເຂາົກໍເລີ່ມແຕກໜີໄປຈາກຊາວເລມັນ.
52ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນຈຶ່ງມີກ�ລັງໃຈຂຶ້ນ,ແລະເລີ່ມ
ໄລ່ຕາມພວກເຂົາໄປ;ແລະຊາວເລມັນ
ໄດ້ໄລ່ພວກເຂົາໄປຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ
ເມື່ອຮລີາມັນພ້ອມດ້ວຍສອງພນັຄົນຂອງ
ເພິ່ນເຂົ້າຕີທາງດ້ານຫລັງ,ແລະເລີ່ມ
ຂ້າພວກເຂົາລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນທັງ
ໝົດຕ້ອງຢຸດແລະຫັນກັບມາສູ້ກັບຮີ
ລາມັນ.
53ບັດນີ້ເວລາຄນົຂອງອານທິພດັເຫັນ

ວ່າຊາວເລມັນຫວນກັບຄືນໄປ,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເຂົ້າແລະເຂົ້າ

ໄປໂຈມຕີທາງດ້ານຫລັງຂອງຊາວເລມນັ
ອີກ.
54ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄື ພວກເຮົາ ,  ຜູ້ ຄົນ ຂອງນີ ໄຟ,
ທະຫານຂອງອານທິພັດ,ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍສອງພັນຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ລ້ອມຊາວເລມັນໄວ້ແລະໄດ້ຂ້າ
ພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ມອບອາວດຸແລະ
ມອບຕົວໃຫ້ເປັນຊະເລີຍເສກິ.
55ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເວລາພວກເຂົາຍອມມອບຕົວ
ໃຫ້ກັບພວກເຮົາແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ນັບຈ�ນວນຊາຍໜຸມ່ທັງໝດົທີ່
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຮວ່ມກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ຢ້ານວາ່ຈະມີ
ຫລາຍຄົນຖກືຂ້າຕາຍ.
56ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິ

ຍິນດີຫລາຍທີ່ສຸດເພາະວ່າບໍ່ມີຈັກຄົນ
ເລີຍທີ່ລົ້ມຕາຍກັບພື້ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄືກັນກັບວ່າພວກເຂົາ
ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍພະລັງຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດເຄີຍເຫັນການຕໍ່ສູ້
ດ້ວຍພະລັງອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈແບບນີ້
ມາກ່ອນເລີຍ;ແລະດ້ວຍພະລັງອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ໂຈມຕີຊາວເລ
ມັນ,ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານ
ກົວຫລາຍ;ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຊາວເລມນັ
ຈຶ່ງໄດ້ຍອມມອບຕວົເປັນຊະເລຍີເສິກ.
57ແລະເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີ

ບ່ອນສ�ລັບໄວ້ຊະເລີຍເສິກ,ທີ່ຈະໃຫ້
ພວກເຮົາຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນ,ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຮາົຈຶ່ງໄດ້ຈດັສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາແຜ່ນດນິ
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ແອວມາ57:1–8495

ເຊລາເຮັມລາ,ຊຶ່ງມີທະຫານສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງອານທິພດັຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂາ້ນ�ພາໄປ,
ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ພາພວກເຂົາໄປຮວ່ມກບັຊາຍໜຸມ່ຊາວອ�
ໂມນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະເດີນທັບກັບ
ຄືນໄປຫາເມອືງຢູເດອາ.

ບົດທີ57

ຮີລາມັນທບົທວນເຖິງການຍຶດເອົາເມອືງ
ອານທພິາຣາແລະເຖິງການຍອມຈ�ນນົ
ແລະພາຍຫລັງມາໄດ້ເປັນກ�ລັງປ້ອງ
ກັນເມືອງຄູມະໄນ—ຊາຍໜຸ່ມຊາວອ�
ໂມນຕໍ່ສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານແລະບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຖືກຂ້າຕາຍເລີຍ;ມີແຕ່ໄດ້ຮັບບາດ
ເຈບັເທົ່ານັ້ນ—ກິດລາຍງານເຖງິການຂ້າ
ຟນັແລະການໂຕນໜີຂອງຊະເລຍີເສິກ
ຊາວເລມັນ.ປະມານ63ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບສານສະບັບໜຶ່ງຈາກ
ກະສັດອາມໂມຣອນ,ທີ່ມີຄວາມວ່າຖ້າ
ຫາກຂ້າພະເຈົ້າສົ່ງຊະເລີຍເສິກທີ່ພວກ
ເຮົາຈັບໄດ້ຄືນໃຫ້ລາວແລ້ວລາວຈະ
ມອບເມືອງອານທພິາຣາໃຫ້ພວກເຮາົ.
2ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສານຕອບກະ

ສັດ,ວ່າພວກເຮົາແນ່ໃຈວ່າກ�ລັງຄົນ
ຂອງພວກເຮົາມີພຽງພໍທີ່ຈະຕີເອົາເມືອງ
ອານທິພາຣາໄດ້ດ້ວຍກ�ລັງຂອງພວກ
ເຮົາ;ແລະການສົ່ງຊະເລີຍເພື່ອແລກ
ປ່ຽນກັບເມືອງນັ້ນພວກເຮົາຄິດວ່າມັນບໍ່
ເປັນການສະຫລາດເລີຍ,ແລະວ່າພວກ
ເຮາົຈະສົ່ງຊະເລຍີເສິກຄືນເພື່ອເປັນການ
ແລກປ່ຽນກັບຊະເລີຍເສກິເທົ່ານັ້ນ.

3ແລະອາມໂມຣອນປະຕິເສດສານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະວ່າລາວບໍ່ຍອມ
ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສກິ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮາົ
ຈຶ່ງຕຽມພອ້ມເພື່ອຈະໄປຕີເອົາເມືອງອານ
ທິພາຣາ.
4ແຕ່ຜູ້ຄົນເມືອງອານທິພາຣາໄດ້ປະ

ຖິ້ມເມືອງແລະອອກໜີໄປຫາເມືອງ
ຕ່າງໆຊຶ່ງພວກເຂາົເປນັເຈົ້າຂອງຢູ່,ເພື່ອ
ເສີມກ�ລັງເມືອງເຫລົ່ານັ້ນ;ແລະດ້ວຍ
ເຫດນີ້ເມືອງອານທິພາຣາຈຶ່ງຕົກຢູ່ໃນມື
ຂອງພວກເຮາົດັ່ງນີ້.
5ແລະປີທີຊາວແປດແຫ່ງການປົກ

ຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສດຸລົງດັ່ງນີ້.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນຕົ້ນປີທີຊາວເກົ້າພວກເຮາົໄດ້ສະບຽງ
ອາຫານຊຸດໜຶ່ງແລະກ�ລັງພົນມາ
ເພີ່ມເຕີມກອງທັບອີກ,ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ແລະມາຈາກ
ແຜ່ນດິນອ້ອມແອ້ມເປັນຈ�ນວນຫົກ
ພັນຄົນ,ນອກນັ້ນຍັງມີຊາຍໜຸ່ມຊາວອ�
ໂມນອີກຫົກສິບຄົນຜູ້ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກັບ
ກອງທັບນ້ອຍສອງພັນຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາມີກ�ລັງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ສະບຽງອາຫານຢ່າງເຫລືອເຟອືຕື່ມອກີ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ເປັນຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຮົາທີ່
ຈະສູ້ຮົບກັບກອງທັບທີ່ຖືກວາງໄວ້ເພື່ອ
ປ້ອງກນັເມອືງຄູມະໄນ.
8ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ

ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ ວ່າຈາກນັ້ນໄປບໍ່ດົນ
ພວກເຮົາກໍໄດ້ສ�ເລັດຕາມຄວາມປາ
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ຖະໜາຂອງພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ດ້ວຍກ�ລັງອັນເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາ,
ຫລືດ້ວຍສ່ວນໜຶ່ງຂອງກ�ລັງອັນເຂັ້ມ
ແຂງຂອງພວກເຮົາ,ພວກເຮົາໄດ້ລ້ອມ
ເມືອງຄູມະໄນໄວ້ໃນຕອນກາງຄືນ,ໃກ້
ເວລາທີ່ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບສະບຽງ
ອາຫານ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ຮອບເມືອງເປັນ
ເວລາຫລາຍຄືນ;ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້
ນອນກບັດາບແລະຈດັເວນຍາມໄວ້ເພື່ອ
ຊາວເລມັນຈະບໍ່ໄດ້ມາໂຈມຕີພວກເຮົາ
ໃນເວລາກາງຄືນແລະຂ້າພວກເຮົາຖິ້ມ
ຊຶ່ງພວກເຂົາເຄີຍພະຍາຍາມມາກ່ອນ
ແລ້ວຫລາຍເທື່ອ;ແຕ່ທຸກໆເທື່ອທີ່ພວກ
ເຂົາພະຍາຍາມແບບນີ້ພວກເຂົາຕ້ອງ
ໄດ້ເສຍເລອືດເນື້ອໄປ.
10ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນສະບຽງອາຫານ

ຂອງພວກເຂົາກໍມາຮອດແລະກ�ລັງ
ທີ່ຈະເຂົ້າເມືອງໃນເວລາກາງຄືນ.ແລະ
ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຮາົ,ຊາວນີໄຟແທນທີ່ຈະ
ເປັນຊາວເລມັນຈຶ່ງໄດ້ຈບັພວກເຂົາແລະ
ຍຶດເອົາສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຂົາໄວ.້
11ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຊາວເລມັນຖືກ

ຕັດອອກຈາກຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງ
ພວກເຂົາຕາມວິທີນີ້,ແຕ່ພວກເຂົາຍັງ
ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮກັສາເມອືງນັ້ນໄວ້ຢູ;່ດັ່ງນັ້ນ
ມັນຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະ
ຍຶດເອົາສະບຽງອາຫານເຫລົ່ານີ້ແລະ
ສົ່ງມນັໄປຫາເມືອງຢູເດອາ,ແລະສົ່ງຊະ
ເລີຍເສິກຂອງພວກເຮົາໄປຫາແຜ່ນດິນ
ເຊລາເຮມັລາ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຜ່ານໄປບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນທີ່ຊາວ
ເລມັນຈະໝົດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ຊ່ອຍເຫລືອ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຍອມ
ມອບເມືອງໃຫ້ຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພວກເຮົາ;
ແລະພວກເຮາົຈຶ່ງສ�ເລັດຜນົດັ່ງນີ້ຕາມ
ແຜນການຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຍຶດເອົາ
ເມອືງຄູມະໄນໄວ.້
13ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊະ

ເລີຍເສິກຂອງພວກເຮົາມີເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ຊຶ່ງຫລາຍກວ່າຈ�ນວນ
ທະຫານຂອງພວກເຮົາ,ພວກເຮົາຈ�
ເປັນຕ້ອງໃຊ້ກ�ລັງທັງໝົດຂອງພວກ
ເຮົາເພື່ອເຝົ້າຍາມແລະໄດ້ຂ້າຈ�ນວນ
ໜຶ່ງຖິ້ມ.
14ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເປັນຈ�

ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ພະຍາຍາມໂຕນ
ໜີແລະຕໍ່ສູ້ດ້ວຍກ້ອນຫີນ,ຫລືດ້ວຍ
ໄມ້ຄ້ອນ,ຫລືດ້ວຍອັນໃດກໍແລ້ວແຕ່ທີ່
ພວກເຂົາຈະເອົາມາໄດ້,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຮົາໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຖິ້ມເຖິງສອງ
ພັນຄົນຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຍອມມອບ
ຕົວເປັນຊະເລີຍເສິກແລ້ວ.
15 ດັ່ ງນັ້ນ  ມັນຈຶ່ ງ ສົມຄວນສ�ລັບ

ພວກເຮົາທີ່ຈະຂ້າພວກເຂົາ,ຫລືຕ້ອງ
ຍາມພວກເຂົາດ້ວຍດາບໃນມື,ແລະ
ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພາພວກເຂົາລົງໄປຫາ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ;ແລະເພາະ
ສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຮົາລວມທັງ
ເຄື່ອງທີ່ຍຶດມາໄດ້ຈາກຊາວເລມັນກໍຍັງ
ບໍ່ພໍສ�ລັບທະຫານຂອງພວກເຮົາເອງຢູ່
ແລ້ວ.
16ແລະບັດນີ້,ໃນສະພາບອັນໜ້າ

ວິຕົກເຊັ່ນນີ້,ມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງໜັກທີ່
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ແອວມາ57:17–25497

ສຸດທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊະເລີຍເສິກ
ເຫລົ່ານີ້;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຮົາ
ຍັງໄດ້ຕົກລົງໃຈທີ່ຈະສົ່ງພວກເຂົາໄປ
ຫາແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເລືອກເອົາຄົນຂອງພວກເຮົາ
ສ່ວນໜຶ່ງ,ແລະມອບໜາ້ທີ່ໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຝົ້າຍາມຊະເລີຍເສິກໃນຂະນະທີ່ກ�ລັງ
ພາພວກເຂົາລົງໄປຫາແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮມັລາ.
17ແຕ່ວ່າເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນມາ.ແລະ
ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສອບຖາມ
ພວກເຂົາກ່ຽວກັບຊະເລີຍເສິກເຫລົ່ານັ້ນ
ເລີຍ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນໄດ້ມາ
ໂຈມຕີພວກເຮົາ,ແລະພວກເຂົາມາທັນ
ເວລາພໍດີເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກການຕົກໄປຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພວກ
ຊາວເລມັນເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອາມໂມຣອນ
ໄດ້ສົ່ງສະບຽງອາຫານມາຊ່ອຍພວກ
ເຂົາພ້ອມດ້ວຍກ�ລັງພົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກຜູ້ຊາຍຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງໄປກັບ
ຊະເລີຍເສິກນັ້ນໄດ້ມາຮອດທັນເວລາ
ເພື່ອຢັບຢັ້ງສັດຕູໄວ້,ຂະນະທີ່ພວກເຂົາ
ກ�ລງັຈະຊະນະພວກເຮາົຢູ່ແລ້ວ.
19ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບນ້ອຍຈ�ນວນ

ສອງພັນຫົກສິບຄົນນັ້ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ ຢ່າງດຸ
ເດືອດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງ
ໃນການສູ້ຮົບແລະຕໍ່ຕ້ານກັບຊາວ
ເລມັນ,ແລະໄດ້ຂ້າທຸກຄົນທີ່ຂັດຂວາງ
ພວກເຂາົ.
20ແລະເວລາກອງທບັທີ່ເຫລອືຢູ່ຂອງ

ພວກເຮົາກ�ລັງຈະຍອມແພ້ໃຫ້ແກ່ຊາວ
ເລມັນຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ທະຫານສອງພັນ
ຫົກສິບຄນົນັ້ນຍັງເຂັ້ມແຂງແລະບໍ່ຫວັ່ນ
ໄຫວເລຍີ.
21ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟັງ

ແລະຕັ້ງໃຈປະຕິບັດຕາມຄ�ສັ່ງທຸກຄ�
ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນໄປ
ເຊັ່ນນີ້ຕາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າທີ່ພວກເຂົາ
ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວາ່ແມ່ຂອງພວກເຂາົ
ໄດ້ສອນພວກເຂົາ.
22ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພວກເຮົາ

ເປັນໜີ້ຊີວິດຕໍ່ພວກລູກຊາຍເຫລົ່ານີ້
ກັບພວກທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ໄປສົ່ງຊະເລີຍ
ເສິກເຫລົ່ານັ້ນສ�ລັບໄຊຊະນະເທື່ອນີ້;
ເພາະພວກເຂາົເປັນຜູ້ທີ່ຕີຊາວເລມນັໃຫ້
ແຕກຜ່າຍໄປ;ດັ່ງນັ້ນພວກນັ້ນຈຶ່ງຖືກ
ຂັບໄລ່ກັບໄປຫາເມືອງແມນທາຍ.
23ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງ

ຄູມະໄນໄວ້ ; ແລະບໍ່ ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ
ທັງໝົດດ້ວຍດາບ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ພວກເຮາົກໍຍງັໄດ້ຮບັການເສຍຫາຍຢາ່ງ
ຫລວງຫລາຍ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກຊາວເລມັນໄດ້ໜີໄປແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງທັນທີວ່າໃຫ້
ຍ້າຍທະຫານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບອອກຈາກຜູ້ທີ່ຕາຍ,ແລະສັ່ງ
ໃຫ້ປິ່ນປົວບາດແຜຂອງພວກເຂົາ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ມີຢູ່ສອງຮ້ອຍຄົນໃນສອງພັນຫົກສິບຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ໝົດສະຕິໄປເພາະ
ການເສຍເລືອດຢ່າງໜັກ;ເຖິງຢ່າງໃດ
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ກໍຕາມ,ດ້ວຍພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ຄວາມແປກປະຫລາດ
ໃຈຫລາຍທີ່ ສຸດແກ່ພວກເຮົາ,ແລະ
ດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີຫລາຍແກ່ກອງທັບ
ທັງໝດົຂອງພວກເຮົາ,ເພາະວາ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ເລີຍໃນພວກເຮົາທີ່ຖືກຂ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະບໍ່ມີເທົ່າໃດຄົນໃນບັນດາພວກເຮົາ
ທີ່ໄດ້ຮບັບາດເຈັບຫລາຍບອ່ນ.
26ແລະບັດນີ້,ການປົກປັກຮັກສາ

ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບນັ້ນເປັນການແປກ
ປະຫລາດໃຈແກ່ທົ່ວກອງທັບຂອງພວກ
ເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ໄວ້ຊີວິດໃນຂະນະທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮົາຫລາຍພັນຄົນຖືກຂ້າຕາຍ.ແລະ
ພວກເຮົາເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນວ່າມັນເປັນ
ອ�ນາດອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຍ້ອນວ່າສັດທາຂອງພວກເຂົາ
ມີຫລາຍທີ່ສຸດແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການສິດສອນໃຫ້ເຊື່ອ—ວ່າມັນມີພຣະ
ເຈົ້າຜູ້ທ່ຽງທ�,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ສົງ
ໃສ,ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ
ໄວ້ໂດຍອ�ນາດອັນໜ້າອັດສະຈັນຂອງ
ພຣະອົງ.
27ບັດນີ້ນີ້ຄືສັດທາຂອງພວກເຂົາ

ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ;ພວກ
ເຂົາຍັງໜຸມ່ນ້ອຍ,ແລະຈດິໃຈຂອງພວກ
ເຂົາເຂັ້ມແຂງ,ແລະພວກເຂົາມີຄວາມ
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຕະຫລອດເວລາ.
28 ແລະ ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັ ງ

ເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງຈາກທີ່ ພວກເຮົາໄດ້
ພະຍາບານຜູ້ ຄົນຂອງພວກເຮົາຜູ້ ທີ່
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ,ແລະໄດ້ຝັງສົບຄົນ
ຂອງພວກເຮົາແລະຊາວເລມັນຊຶ່ງມີຢູ່

ຢ່າງຫລວງຫລາຍແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮົາໄດ້ຖາມກິດກ່ຽວກັບຊະເລີຍເສິກ
ຊຶ່ງພວກເຂາົໄດ້ພາລົງໄປຫາແຜ່ນດນິເຊ
ລາເຮມັລາ.
29ບັດນີ້ກິດເປັນຫົວໜ້ານາຍທະຫານ

ຄວບຄຸມກຸ່ມທະຫານຜູ້ຖືກແຕງ່ຕັ້ງໃຫ້ຄມຸ
ພວກຊະເລີຍເສິກໄປຫາແຜ່ນດນິນັ້ນ.
30ແລະບັດນີ້ນີ້ຄືຄ�ເວົ້າຂອງກິດທີ່

ໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮົາໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງລົງໄປຫາແຜ່ນ
ດິນເຊລາເຮັມລາພ້ອມດ້ວຍຊະເລີຍ
ເສິກຂອງພວກເຮົາ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບພວກ
ນັກສືບຂອງກອງທບັຂອງພວກເຮາົຜູ້ຊຶ່ງ
ໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ໄປຕິດຕາມເບິ່ງຄ້າຍຂອງ
ຊາວເລມັນ.
31ແລະພວກນັ້ນໄດ້ຮ້ອງບອກພວກ

ເຮົາ,ໂດຍກ່າວວ່າ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບ
ຂອງຊາວເລມັນກ�ລັງຍົກທັບໄປທາງ
ເມືອງຄູມະໄນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີພວກທີ່ຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແລະຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຮາົ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກຊະເລີຍເ ສິກຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຮອ້ງບອກຂອງພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງມີກ�ລັງໃຈຂຶ້ນ;ແລະພວກ
ເຂາົໄດ້ລກຸຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານພວກເຮາົ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເປນັຍ້ອນການກະບົດຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງ
ເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮາົຕ້ອງຟາດຟນັພວກ
ເຂົາ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ແລ່ນເຂົ້າມາຫາດາບຂອງ
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ແອວມາ57:34–58:4499

ພວກເຮົາເປັນໝູ່,ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາສ່ວນຫລາຍຖືກຂ້າຕາຍແລະພວກ
ທີ່ເຫລືອຕາຍນັ້ນໄດ້ແລ່ນຜ່າຍໜີໄປ.
34ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພວກເຂົາໄດ້

ໜີໄປແລ້ວແລະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ
ໄລ່ຕາມພວກເຂົາທັນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້
ເດີນທັບຢ່າງວ່ອງໄວກັບມາເມືອງຄູມະ
ໄນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ມາເຖິງ
ທນັເວລາເພື່ອຈະໄດ້ຊອ່ຍເຫລອືພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຮາົໃນການປອ້ງກັນເມອືງໄວ.້
35ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການ

ປົດປ່ອຍໃຫ້ຫລຸດຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຮົາອີກ.ແລະຂໍພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຈົ່ງພຣະ
ກະເສີມສ�ລານເຖີດ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນ
ແມ່ນພຣະອົງທີ່ປົດປ່ອຍພວກເຮົາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ທີ່ເຮັດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ແກ່
ພວກເຮາົ.
36ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຮີລາມັນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມ
ຂອງກິດແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມສຸກຢ່າງລົ້ນເຫລືອ,ຍ້ອນວ່າ
ພຣະກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້
ປົກປັກຮກັສາພວກເຮາົໄວ,້ເພື່ອວາ່ພວກ
ເຮາົທັງໝດົຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າ;ແທ້ຈງິແລວ້,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າຈິດວິນຍານ
ຂອງຜູ້ທີ່ຕາຍໄປນັ້ນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.

ບົດທີ58

ຮີລາມັນ,ກິດ,ແລະທີ ອອມເນີ ຍຶດ
ເອົາເມືອງແມນທາຍຄືນມາດ້ວຍກົນ

ອຸບາຍ—ຊາວເລມັນຖອນອອກໄປ—
ພວກລູກຊາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ
ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງພວກ
ເຂົາໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນການປ້ອງກັນເສລີພາບ
ແລະໝັ້ນຄົງຢູ່ກັບສັດທາຂອງພວກເຂົາ.
ປະມານ63–62ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືຈຸດປະສົງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາ
ແມນ່ຈະເອົາເມອືງແມນທາຍໃຫ້ໄດ້;ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີທາງທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອອກຈາກເມືອງດ້ວຍ
ກ�ລັງທັບນ້ອຍຂອງພວກເຮົານີ້.ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈື່ກົນອຸບາຍທີ່ພວກ
ເຮົາເຄີຍໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຮົາຈະຫລອກໃຫ້ພວກເຂົາອອກ
ມາຈາກທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອີກ
ແລ້ວ.
2ແລະພວກເຂົາມີຈ�ນວນພົນຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍ,ຫລາຍກວາ່ກອງທັບຂອງ
ພວກເຮົາຈົນວ່າພວກເຮົາບໍ່ກ້າອອກໄປ
ໂຈມຕີພວກເຂົາໃນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ.
3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນສົມຄວນທີ່ພວກ

ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນຂອງພວກເຮົາຮັກສາ
ແຜ່ນດິນພາກຕ່າງໆທີ່ ພວກເຮົາ ໄດ້
ຍຶດກັບຄືນມາເປັນເຈົ້າຂອງອີກ;ດັ່ງນັ້ນ
ມັນຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າ
ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມ
ຈາກແຜນ່ດິນເຊລາເຮມັລາແລະໄດ້ຮບັ
ສະບຽງອາຫານຕື່ມອີກ.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າ ໄ ດ້ ສົ່ ງ ນາຍທູດໄປຫາຜູ້
ປົກຄອງແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອ
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ໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ຈັກການງານຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຮົາ .  ແລະ ເຫດການໄດ້ ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາໄດ້ຄອຍຖ້າຮັບສະ
ບຽງອາຫານແລະກ�ລັງເພີ່ມເຕີມຈາກ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາ.
5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ການລໍຄອຍນີ້ບໍ່ເປັນປະ

ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເລີຍເພາະວ່າ
ແຕ່ລະມື້ຊາວເລມັນໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມ
ຂຶ້ນພອ້ມທັງສະບຽງອາຫານເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ;ແລະນີ້ຄືສະພາບຂອງ
ພວກເຮາົໃນໄລຍະນີ້.
6ແລະຊາວເລມັນກໍໄດ້ອອກມາໂຈມ

ຕີພວກເຮົາເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ,ໂດຍ
ຕັ້ງ ໃຈທີ່ ຈະທ�ລາຍພວກເຮົາ ດ້ວຍ
ກົນອບຸາຍ;ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ,ພວກເຮາົ
ບໍ່ສາມາດອອກຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາເພາະ
ກ�ລງັແລະທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ ຄອຍຖ້າ ຢູ່ ໃນສະພາບ
ອັນທຸກຍາກລ�ບາກເປັນເວລາຫລາຍ
ເດືອນ,ຈົນວ່າພວກເຮົາເກືອບຈະຕາຍ
ຍ້ອນການຂາດອາຫານ.
8ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ

ເຮົາໄດ້ຮັບອາຫານພ້ອມກັບກອງທະ
ຫານສອງພັນຄົນຊຶ່ງພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້
ເປັນຜູ້ທີ່ຄຸ້ມກັນອາຫານມາເພື່ອຊ່ອຍ
ເຫລືອພວກເຮົາ;ແລະນີ້ຄືຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລືອທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ,ເພື່ອ
ຈະໄດ້ປ້ອງກັນປະເທດຊາດຂອງພວກ
ເຮົາຈາກການຕົກໄປສູ່ກ�ມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອຈະໄດ້
ຕໍ່ສູ້ກັບສດັຕູຂອງພວກເຮົາຊຶ່ງມີຈ�ນວນ
ຈົນນັບບໍ່ຖວ້ນ.

9ແລະບັດນີ້ສາເຫດຂອງຄວາມກັງ
ວົນໃຈເຫລົ່ານີ້ຂອງພວກເຮົາ,ຫລືສາ
ເຫດວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກເພິ່ນຈຶ່ງ
ບໍ່ສົ່ງກ�ລັງມາໃຫ້ພວກເຮົາຫລາຍກວ່າ
ນີ້,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ
ຈຶ່ງມີຄວາມໂສກເສົ້າແລະເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມຢ້ານກວົ,ຢ້ານວາ່ບໍ່ທາງໃດກໍທາງ
ໜຶ່ງການຕັດສິນຂອງພຣະເຈົ້າຈະເກີດ
ກັບແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮາົ,ຈົນເຖງິການ
ລົບລ້າງແລະເຖິງຄວາມພິນາດຈົນໝົດ
ສິ້ນ.
10ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ທຸ້ມເທ

ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ ໃນການ
ອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອວາ່ພຣະອງົ
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີກ�ລັງຂຶ້ນແລະ
ປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດຈາກກ�ມື
ຂອງສັດຕູຂອງພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຂໍໃຫພ້ວກເຮາົມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ຮັກສາເມືອງຂອງພວກເຮົາ,
ແລະແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາ,ແລະຊັບ
ສິນຂອງພວກເຮາົໄວ້ເພື່ອຄ�ຊູຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຮາົ.
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຫດການໄດ້ບັງ

ເກີດຂຶ້ນຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພວກ
ເຮົາໂດຍໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງ
ຈະປົດປ່ອຍພວກເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຄວາມ
ສະຫງົບແກ່ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ,
ແລະໄດ້ປະທານສັດທາອັນແຮງກ້າໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາ,ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຄວາມຫວງັໃນຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກ
ເຮາົຈາກພຣະອົງ.

ແອວມາ58:5–11 500
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ແອວມາ58:12–19501

12 ແລະ ພວກເຮົ າ ກໍ ໄ ດ້ ມີ ກ�ລັງ
ໃຈຂຶ້ນກັບກ�ລັງອັນເລັກນ້ອຍຊຶ່ງພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບນັ້ນ,ແລະພວກເຮົາເຈາະ
ຈົງຢູ່ກັບຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເອົາຊະນະ
ສັດຕູຂອງພວກເຮົາ,ແລະເພື່ອຮັກສາ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາ,ແລະຊັບສິນ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະເມຍຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະລູກຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ອຸດົມການແຫ່ງເສລີພາບຂອງພວກເຮົາ
ໄວ້.
13 ແລະ ພວກເຮົາ ໄ ດ້ ຍົກ ກ�ລັງ

ອອກໄປດ້ວຍສຸດກ�ລັງຂອງພວກເຮົາ
ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນຊຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງ
ແມນທາຍ;ແລະພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍ
ຂຶ້ນທາງຂ້າງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງຢູ່
ໃກ້ເມອືງ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຊົ້າຕໍ່ມາ,ເວລາຊາວເລມນັເຫນັວ່າພວກ
ເຮົາຢູ່ຂ້າງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊຶ່ງຢູ່
ໃກ້ເມືອງ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງນັກສືບ
ມາສອດແນມເບິ່ງພວກເຮົາເພື່ອພວກ
ເຂາົຈະໄດ້ຮູຈັ້ກເຖິງຈ�ນວນແລະກ�ລງັ
ທັບຂອງພວກເຮາົ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວ

ລາພວກເຂົາເຫັນວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີກ�
ລັງຫລາຍຕາມຈ�ນວນຂອງພວກເຮົາ,
ແລະໂດຍຢ້ານວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາຕັດຂາດຈາກການຊ່ອຍເຫລືອ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ຍົກກ�ລັງອອກມາສູ້
ຮົບແລະຂ້າພວກເຮົາເສຍ,ແລະໂດຍ
ຄິດອີກວາ່ພວກເຂົາຈະທ�ລາຍພວກເຮາົ
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍກ�ລັງທະຫານ
ອັນຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ,ດັ່ງນັ້ນ

ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຕຽມຕົວເພື່ອອອກມາສູ້
ຮບົກັບພວກເຮາົ.
16ແລະເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວ່າພວກ

ເຂົາກ�ລັງຕຽມຕົວເພື່ອຈະອອກມາສູ້ຮບົ
ກັບພວກເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້
ກິດພ້ອມດ້ວຍທະຫານສ່ວນໜຶ່ງໄປລີ້ຢູ່
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແລະທີອອມ
ເນີກັບຄົນຂອງລາວສ່ວນໜຶ່ງກໍໄປລີ້ຢູ່ໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານຄືກນັ.
17ບັດນີ້ກິດກັບຄົນຂອງລາວໄດ້ຢູ່

ທາງເບື້ອງຂວາແລະອີກພວກໜຶ່ງຢູ່
ທາງເບື້ອງຊ້າຍ;ແລະເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ກ�ລັງລີ້ຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມ
ດ້ວຍກອງທັບທີ່ ເຫລືອຢູ່ຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຍັງຄົງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່
ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນແລະໄດ້ຄອຍ
ຖ້າເວລາທີ່ຊາວເລມັນຈະຍົກທັບອອກ
ມາສູ້ຮບົກບັພວກເຮາົ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນກໍໄດ້ອອກມາຕໍ່ສູ້ກັບພວກ
ເຮົາດ້ວຍກ�ລັງທັບອັນມະຫາສານຂອງ
ພວກເຂົາ.ແລະເວລາທີ່ພວກເຂົາຍົກ
ມາແລະກ�ລັງຈະເຂົ້າໂຈມຕີພວກເຮົາ
ດ້ວຍດາບ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍໃຫ້ທະຫານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າຖອຍອອກ
ໄປໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ຕິດຕາມພວກເຮົາມາ
ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວເພາະວ່າພວກເຂົາ
ປາຖະໜາທີ່ຈະຕິດຕາມໃຫ້ທັນເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຂ້າພວກເຮົາ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງຕິດຕາມພວກເຮົາເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະພວກ
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ເຮົາໄດ້ຜ່ານໄປທາງກາງຂອງກິດແລະ
ທີອອມເນີ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວເລມັນບໍ່
ເຫນັພວກເຂົາ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຊາວເລມັນໄດ້ຜ່ານໄປ,ຫລືວ່າ
ກອງທັບໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວກິດແລະທີ
ອອມເນີໄດ້ຍົກທັບອອກມາຈາກບ່ອນລີ້
ຊ່ອນຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ກັ້ນພວກ
ນັກສືບຂອງຊາວເລມັນໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ພວກເຂາົກັບຄືນໄປຫາເມອືງ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາກັ້ນພວກເລມັນໄວ້ແລ້ວ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເມືອງ
ແລະເຂົ້າໂຈມຕີແລະທ�ລາຍທະຫານ
ຍາມທີ່ປະໄວ້ເຝົ້າເມືອງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂາົໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາແລະໄດ້
ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງນັ້ນ.
22ບັດນີ້ມັນເປັນໄປເຊັ່ນນີ້ຍ້ອນວ່າ

ຊາວເລມັນໄດ້ຍອມໃຫ້ກອງທັບທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ທະຫານ ຍາມ
ບໍ່ເທົ່າໃດຄົນເທົ່ານັ້ນ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂດຍວິທີນີ້  ກິດແລະທີ ອອມເນີຈຶ່ງ
ໄດ້ຍຶດເອົາທີ່ ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາໄດ້.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຫລັງ
ຈາກທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານດົນພໍສົມຄວນ,ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້
ອອກໄປຕາມເສັ້ນທາງຂອງພວກເຮົາມຸ້ງ
ໜາ້ໄປຫາແຜ່ນດນິເຊລາເຮມັລາ.
24ແລະເວລາຊາວເລມັນເຫັນວ່າ

ພວກເຂົາກ�ລັງເດີນທັບມຸ້ງໜ້າໄປຫາ
ແຜ່ນດນິເຊລາເຮມັລາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງເກີດ

ມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ,ຢ້ານວ່າ
ພວກເຮາົຈະມີແຜນການວາງໄວ້ເພື່ອຈະ
ພາພວກເຂົາໄປສູ່ຄວາມພິນາດ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຖອຍຄືນເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ແຕ່ໄດ້ຖອຍກັບໄປທາງເກົ່າຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ຍົກມາ.
25ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນເວລາກາງ

ຄືນແລະພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນ,
ເພາະວ່ານາຍທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງ
ຊາວເລມັນຄິດວ່າຊາວນີໄຟຈະອ່ອນ
ເພຍຍ້ອນການເດີນທັບຂອງພວກເຂົາ;
ແລະໂດຍຄິດວ່າຕົນເອງໄດ້ຂັບໄລ່ກອງ
ທັບທັງໝົດຂອງຊາວນີໄຟໄປແລ້ວດັ່ງ
ນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຄິດອັນໃດເລີຍກ່ຽວ
ກັບເມອືງແມນທາຍນັ້ນ.
26ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຮອດຕອນກາງຄືນ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ໄດ້ໃຫ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານອນ,ແຕ່ວ່າ
ໃຫ້ເດີນທັບຕໍ່ໄປຕາມເສັ້ນທາງອື່ນມຸ້ງ
ໜາ້ໄປຫາເມອືງແມນທາຍ.
27ແລະຍ້ອນວ່າການເດີນທັບຂອງ

ພວກເຮົາໃນຕອນກາງຄືນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຕອນເຊົ້າມາພວກເຮົາກໍເລີຍໜ້າຊາວ
ເລມັນໄປ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ມາຮອດເມືອງແມນທາຍກ່ອນພວກ
ເຂົາ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນມາ

ຕາມນີ້ແລ້ວ,ເປັນຍອ້ນກນົອຸບາຍ,ພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງແມນທາຍໄດ້
ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍເລອືດເນື້ອເລີຍ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາກອງທັບຂອງຊາວເລມນັໄດ້ກັບມາ
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ແອວມາ58:30–39503

ໃກ້ເມືອງ,ແລະເຫັນວ່າພວກເຮົາຕຽມ
ພ້ອມທີ່ຈະພົບກັບພວກເຂົາຢູ່,ພວກເຂົາ
ກໍແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແລະ
ເກດີຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຂຶ້ນ,
ເຖງິຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ໜີເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານ.
30ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເຫດການໄດ້ບັງ

ເກດີຂຶ້ນຄືກອງທັບຂອງຊາວເລມນັໄດ້ໜີ
ອອກຈາກແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້ທັງໝົດ.ແຕ່
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເອົາພວກຜູ້ຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ຈາກແຜນ່ດິນໄປນ�ພວກເຂົາ.
31ແລະໃນເວລານີ້ເມືອງຕ່າງໆທີ່

ຊາວເລມັນໄດ້ຍຶດເອົາໄປໄດ້ຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມຄອບຄອງຂອງພວກເຮົາແລ້ວ;
ແລະບິດາຂອງພວກເຮົາແລະຜູ້ຍິງ
ຂອງພວກເຮົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງ
ພວກເຮົາກໍກ�ລັງກັບຄືນໄປຫາເຮືອນ
ຊານຂອງຕົນ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ພວກທີ່ຖກືຈບັ
ໄປເປັນຊະເລີຍເສິກແລະຖືກຊາວເລ
ມັນພາໄປເທົ່ານັ້ນ.
32ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງພວກເຮົາ

ມີກ�ລັງບໍ່ຫລາຍທີ່ຈະຮັກສາຫລາຍຫົວ
ເມືອງແລະຊັບສິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ເຊັ່ນນີ້ໄວ້ໄດ້.
33ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮາົໄວ້ວາງໃຈໃນ

ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຜູ້ປະທານໄຊ
ຊະນະເໜືອແຜ່ນດິນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເມືອງແລະ
ແຜ່ນດນິເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງເປັນຂອງພວກເຮາົ
ຄືນມາ.
34 ບັດນີ້ພວກເຮົາ ບໍ່ ຮູ້ຈັກ ເ ຖິງ ສາ

ເຫດວ່າດ້ວຍເຫດໃດຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງຈຶ່ງ

ບໍ່ສົ່ງກ�ລັງມາໃຫ້ພວກເຮົາ;ແລະພວກ
ຜູ້ຊາຍທີ່ມາຊ່ອຍພວກເຮາົກໍບໍ່ຮູ້ວາ່ດ້ວຍ
ເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບກ�ລັງເພີ່ມ
ເຕມີ.
35ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານ

ກ�ລັງຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍ,ແລະ
ທ່ານໄດ້ ນ�ກ�ລັງ ໄປຊ່ອຍເຫລືອ
ແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນ;ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນີ້
ພວກເຮາົກໍຈະບໍ່ຈົ່ມເລີຍ.
36ແລະຖ້າຫາກມັນບໍ່ເປັນເຊັ່ນນີ້,ຈົ່ງ

ເບິ່ງ,ພວກເຮົາຢ້ານວ່າມັນຈະມີການ
ແຕກແຍກໃນຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງ
ບໍ່ສົ່ງຄົນມາເພີ່ມອີກ;ເພາະພວກເຮົາຮູ້
ຈັກວ່າມັນມີຜູ້ຄົນຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,
ຫລາຍກວາ່ທີ່ໄດ້ສົ່ງມາແລ້ວ.
37ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ສ�ຄັນເລີຍ—

ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະ
ປົດປ່ອຍພວກເຮົາ,ທັງໆທີ່ ກອງທັບ
ຂອງພວກເຮົາອ່ອນເພຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ຫລຸດ
ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງສດັຕູຂອງພວກເຮາົ.
38ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕອນນີ້ຄືທ້າຍປີທີຊາວເກົ້າ,

ແລະພວກເຮາົໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຮົາ;ແລະຊາວເລມັນໄດ້ໜີ
ກັບໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟແລ້ວ.
39ແລະພວກລູກຊາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງ

ອ�ໂມນຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງດ້ວຍ
ຄວາມຍ້ອງຍໍນັ້ນ,ກໍຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າຢູ່
ເມືອງແມນທາຍ;ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ຄ�ຊູພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ໄດ້ຄຸ້ມຄອງພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການ
ຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ມີຜູ້
ໃດຖືກຂາ້ຕາຍເລີຍ.
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40ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບຫລາຍບ່ອນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ພວກເຂົາຍັງໝັ້ນຄງົຢູ່ໃນເສລີພາບເປັນ
ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເປັນອິດສະລະ;ແລະນັບມື້ນັບ
ວັນພວກເຂົາຍິ່ງໝັ້ນຢູ່ໃນການລະນຶກ
ເ ຖິງ ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ອົງ ເ ປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຫລາຍຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂາົໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮກັສາກົດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະການພພິາກສາຂອງ
ພຣະອົງ,ແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ອົງຕະຫລອດເວລາ;ແລະພວກເຂົາມີ
ສັດທາຢ່າງລົ້ນເຫລອືໃນຄ�ທ�ນາຍກຽ່ວ
ກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
41ແລະບັດນີ້,ອ້າຍໂມໂຣໄນທີ່ຮັກ

ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ,ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອງົ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ຜູ້ໄຖ່ພວກ
ເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອິດ
ສະລະຈົ່ງໂປດຄຸ້ມຄອງທ່ານໄວ້ໃນທີ່ປະ
ທບັຂອງພຣະອົງຕະຫລອດໄປດວ້ຍເຖດີ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງໂປດຄຸ້ມ
ຄອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮບັຄວາມສ�ເລັດໃນການຍຶດເອົາທຸກສິ່ງ
ທຸກຢາ່ງທີ່ຊາວເລມນັໄດ້ຍຶດໄປຈາກພວກ
ເຮາົກັບຄືນມາ,ເພື່ອຈະໄດຄ້�ຊູພວກເຮາົ.
ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈບົສານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານີ້.ຂ້າພະເຈົ້າຄືຮີ
ລາມັນລູກຊາຍຂອງແອວມາ.

ບົດທີ59

ໂມໂຣໄນຮ້ອງຂໍເພໂຮຣັນໃຫ້ເພີ່ມກ�ລັງ
ກອງທັບຂອງຮີລາມັນ—ຊາວເລມັນຍຶດ

ເອົາເມືອງນີໄຟຮາ—ໂມໂຣໄນໃຈຮ້າຍ
ໃຫ້ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ.ປະມານ62ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ
ສາມສິບແຫງ່ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສນິ
ດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຫລັງຈາກໂມໂຣ
ໄນໄດ້ຮັບສານຂອງຮີລາມັນແລະອ່ານ
ມັນແລ້ວ,ເພິ່ນກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງ
ຍິ່ງແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜາສຸກ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນມີຄວາມຊື່ນຊົມກັບຄວາມ
ສ�ເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງຮີລາມັນໄດ້ຮັບ
ໃນການຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຕ່າງໆທີ່ເສຍໄປ
ກັບຄືນມາ.
2ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພິ່ນໄດ້ປະກາດ

ໃຫ້ຜູ້ຄົນທຸກຄົນຂອງເພິ່ນຮູ້ຈັກ,ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ປະກາດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ອ້ອມແອ້ມນັ້ນຮູ້ຈັກນ�ອີກ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ປິຕິຍິນດີນ�ກນັ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເພິ່ນ

ໄດ້ສົ່ງສານໄປຫາເພໂຮຣັນໂດຍທັນທີ,
ໂດຍປາຖະໜາໃຫ້ເພິ່ນເກນທະຫານ
ເພື່ອເພີ່ມກ�ລັງໃຫ້ຮີລາມັນ,ຫລືກອງ
ທັບຂອງຮີລາມັນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ເພິ່ນ
ຈະສາມາດຮັກສາແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນໄວ້
ໄດ້ຢ່າງສະບາຍຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຮັບການ
ຊ່ອຍເຫລືອຢ່າງແປກປະຫລາດໃນການ
ຍຶດເອົາມນັຄນືມາໄດ.້
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເວລາ

ໂມໂຣໄນສົ່ງສານນີ້ໄປຫາແຜ່ນດິນເຊ
ລາເຮັມລາແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມວາງແຜນ
ອີກເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ສິ່ງຂອງທັງໝົດ
ແລະຫົວເມືອງຕ່າງໆທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຄືນ
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ແອວມາ59:5–13505

ມາຊຶ່ງຊາວເລມັນໄດ້ຍຶດເອົາໄປຈາກ
ພວກເຂົາ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂະນະທີ່ໂມໂຣໄນກ�ລັງຕຽມຕົວທີ່ຈະ
ໄປສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຮາທີ່ມາເຕົ້າໂຮມກນັຈາກ
ເມືອງໂມໂຣໄນແລະຈາກເມືອງລີໄຮ
ແລະຈາກເມືອງໂມຣິອານທັນກ�ລັງຖືກ
ຊາວເລມັນໂຈມຕີ.
6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້

ໜີຈາກແຜ່ນດິນແມນທາຍ,ແລະຈາກ
ແຜ່ນດິນອ້ອມແອ້ມນັ້ນ ໄດ້ ຂ້າມມາ
ເຂົ້າຮ່ວມກັບຊາວເລມັນໃນແຜ່ນດິນ
ສ່ວນນີ້.
7ແລະພວກເຂົາມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແຕ່ລະມື້
ພວກເຂົາໄດ້ຮບັກ�ລງັເພີ່ມຂຶ້ນ,ໂດຍຄ�
ສັ່ງຂອງອາມໂມຣອນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ຍົກມາສູ້ຮບົກັບຜູຄົ້ນຂອງນີໄຟຮາ,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຂ້າພວກເຂົາຈົນວ່າ
ຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍ.
8ແລະກອງທັບຂອງພວກເຂົາມີກ�ລັງ

ຢ່າງຫລວງຫລາຍຈນົວາ່ຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟ
ຮາທີ່ເຫລືອຢູ່ຈ�ເປັນຕ້ອງໜີໄປ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກັບກອງທັບ
ຂອງໂມໂຣໄນ.
9ແລະບັດນີ້ຕາມຄວາມຄິດຂອງໂມ

ໂຣໄນນັ້ນເພິ່ນຄວນສົ່ງຄົນໄປເມືອງນີ
ໄຟຮາ,ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ຄົນໃຫ້ຮັກສາ
ເມືອງນີ້,ແລະໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າການທີ່ຈະ
ຮັກສາເມືອງບໍ່ ໃຫ້ຕົກຢູ່ ໃນກ�ມືຂອງ
ຊາວເລມັນນັ້ນແມ່ນງ່າຍກວ່າຈະໄປຕີ

ເອາົຄືນ,ເພິ່ນຄດິວາ່ຜູ້ຄນົໃນເມອືງນີ້ຈະ
ຮກັສາເມອືງໄວ້ໄດ້ຢາ່ງງາ່ຍດາຍ.
10ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ກ�ລັງທັງໝດົ

ຂອງເພິ່ນຢູ່ຮກັສາບອ່ນຕ່າງໆຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້
ຍຶດຄືນມາໄດ້.
11ແລະບັດນີ້,ເມື່ອໂມໂຣໄນຮູ້ວ່າ

ເ ມືອງນີ ໄຟຮາຖືກຍຶດເອົາໄປແລ້ວ,
ເພິ່ນກໍ ເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ ສຸດ
ແລະເກີດມີຄວາມສົງໃສຂຶ້ນມາຍອ້ນວາ່
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຜູ້ຄົນ,ຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາຄວນຕົກໄປຢູ່ໃນກ�ມືຂອງພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາຫລບືໍ່.
12ບັດນີ້ເລື່ອງນີ້ກໍເກີດຂຶ້ນກັບນາຍ

ທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າຂອງເພິ່ນທັງໝົດ.
ເຂົາເຈົ້າກໍສົງໃສແລະແປກປະຫລາດ
ໃຈຄກັືນເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຜູ້ຄົນ,
ແລະມັນແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍກ່ຽວ
ກັບຊາວເລມັນທີ່ມີອ�ນາດເໜືອກວ່າ
ພວກເຂາົ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ,
ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເອົາຫວົຊາກ່ຽວກັບອດິ
ສະລະພາບຂອງປະເທດຊາດຂອງຕົນ.

ບົດທີ60

ໂມໂຣໄນຕໍ່ວ່າກັບເພໂຮຣັນພ້ອມທັງ
ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງໃນການບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່
ກອງທັບ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍອມໃຫ້
ຄົນຊອບທ�ຖືກຂ້າ—ຊາວນີໄຟຕ້ອງ
ໃຊ້ອ�ນາດ,ແລະໃຊ້ທຸກວິທີເພື່ອປົດ
ປ່ອຍຕົນເອງໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕູຂອງພວກ
ເຂົາ—ໂມໂຣໄນຂູ່ວ່າຈະຕໍ່ສູ້ກັບຝ່າຍຜູ້
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ປົກຄອງເວັ້ນເສຍແຕ່ຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ
ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອແກ່ກອງທັບ
ຂອງເພິ່ນ.ປະມານ62ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນໄດ້ຂຽນໜັງສື ໄປຫາຜູ້ ປົກຄອງ
ແຜ່ນດິນອີກຜູ້ຊື່ວ່າເພໂຮຣັນ,ແລະນີ້
ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ເພິ່ນຂຽນໄປ,ມີຄວາມວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສານນີ້ມາຫາ
ເພໂຮຣັນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງເຊລາເຮັມລາ,ຜູ້
ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະປົກຄອງ
ແຜ່ນດິນທັງໝົດ,ແລະມາຫາທຸກຄົນທີ່
ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສຽງຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອປົກຄອງແລະດ�ເນີນ
ການງານກຽ່ວກັບສງົຄາມເທື່ອນີ້.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີສິ່ງທີ່ຈະ

ກ່າວກັບຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເປັນການກ່າວ
ໂທດ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຕົວພວກທ່ານເອງ
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ,ແລະ
ຈັດຫາຫອກແລະດາບ,ແລະຫາອາວດຸ
ແຫ່ງສົງຄາມທຸກຊະນິດໃຫ້ພວກເຂົາ,
ແລະສົ່ງພວກເຂົາອອກໄປສູ້ຮບົກບັຊາວ
ເລມັນ,ບໍ່ວ່າຈະເປັນບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່
ພວກເຂົາຈະເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຮາົ.
3ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,  ຂ້າພະເຈົ້າ

ເວົ້າກັບພວກທ່ານໂດຍຕົງວ່າ,ແລະ
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະຮີ ລາມັນ
ກັບຄົນ ຂອງເພິ່ນ ນ�ອີກ,  ຕ້ອງ ທົນ
ທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນສາຫັດ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ຕ້ອງທນົຕໍ່ຄວາມຫວິເຂົ້າ,ຫິວນ�,
ແລະຄວາມອິດເມື່ອຍ,ແລະຄວາມທຸກ
ທໍລະມານນາໆປະການ.

4ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກເຮົາຕ້ອງ
ອົດທົນຢູ່ກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນພວກ
ເຮາົກໍຈະບໍ່ຈົ່ມວາ່ແລະຮອ້ງທກຸເລີຍ.
5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ, ຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ

ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໄປເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍພັນຄົນໄດ້
ລົ້ມຕາຍດ້ວຍດາບ,ຊຶ່ງມັນບໍ່ຄວນເປັນ
ໄປເລີຍຖ້າຫາກພວກທ່ານໄດ້ສົ່ງກ�ລັງ
ແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອແກ່ກອງທັບ
ຂອງພວກເຮາົພຽງພ.ໍແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກ
ທ່ານບໍ່ໄດ້ເອົາຫວົຊາກັບພວກເຮາົເລີຍ.
6ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຢາກ

ຮູ້ຈັກສາເຫດຂອງການບໍ່ເອົາຫົວຊາອັນ
ໃຫຍ່ ຫລວງນີ້ ; ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ, ພວກ
ເຮົາຢາກຮູຈ້ກັວາ່ເປັນຫຍງັພວກທາ່ນຈຶ່ງ
ບໍ່ເອາົໃຈໃສ່.
7ພວກທ່ານຄິດບໍວາ່ພວກທາ່ນຈະນັ່ງ

ຢູ່ໃນບັນລັງຂອງພວກທ່ານໄດ້ຢ່າງໂງ່
ຈາ້ແລະບໍ່ມີຄວາມຄດິໃນຂະນະທີ່ສັດຕູ
ຂອງພວກທ່ານກ�ລັງແຜ່ຂະຫຍາຍວຽກ
ງານແຫ່ງຄວາມຕາຍອ້ອມຮອບຕົວຂອງ
ພວກທ່ານຢູ່?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນເວລານີ້
ສັດຕູກ�ລັງຂ້າພີ່ນ້ອງຂອງພວກທ່ານຢູ່
ເປນັພນັໆຄົນ—
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ລໍຄອຍ

ຄວາມຄຸ້ມຄອງຈາກພວກທ່ານ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ເລືອກພວກທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນ
ຖານະນີ້ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຊ່ອຍ
ເຫລືອພວກເຂົາ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ສົ່ງກອງທັບໄປໃຫ້ພວກເຂົາ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນ,ແລະ
ຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ຫລາຍພັນຄົນພົ້ນຈາກ
ການຕາຍດ້ວຍດາບ.
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ແອວມາ60:9–16507

9ແຕ່ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ນີ້ ຍັງ ບໍ່ ໝົດ—ພວກ
ທ່ານໄດ້ກັກສະບຽງອາຫານໄວ້ບໍ່ສົ່ງ
ໄປໃຫ້ພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຄົນ
ຈ�ນວນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ຕໍ່ສູ້ແລະ
ຕ້ອງເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີ
ຄວາມປາຖະໜາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະໃຫ້
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ມີ ຄວາມຜາສຸກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ແລະກ�ລັງຈະຕາຍດ້ວຍຄວາມ
ອຶດຫິວ,ເພາະການບໍ່ເອົາຫົວຊາຂອງ
ພວກທາ່ນນີ້.
10ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ—ເພາະວ່າພວກທ່ານຄວນ
ຈະເປັນທີ່ຮັກຫອມ;ດັ່ງນັ້ນ,ແລະພວກ
ທ່ານຄວນຈະກະຕຸ້ນຕົວເອງໃຫ້ພາກ
ພຽນຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອຄວາມຜາສຸກແລະ
ອິດສະລະພາບຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກທ່ານບໍ່ເອົາຫົວຊາພວກເຂົາ
ເລີຍເຖິງຂະໜາດທີ່ເລືອດຂອງຫລາຍ
ພັນຄົນຈະໄຫລລົງມາເທິງພວກທ່ານ
ເພື່ອການແກ້ແຄ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະ
ເຈົ້າຮູ້ຈັກການຮ້ອງໄຫ້ແລະຄວາມທຸກ
ເວດທະນາທງັໝດົຂອງພວກເຂາົແລ້ວ—
11ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າພວກ

ທ່ານຈະນັ່ງຢູ່ໃນບັນລັງຂອງພວກທ່ານ
ໄດ້,ແລະກໍຍ້ອນວ່າພຣະກະລຸນາທິຄຸນ
ຂອງພຣະເຈົ້າພວກທ່ານບໍ່ຕ້ອງເຮັດ
ຫຍັງເລີຍແລະພຣະອົງຈະປົດປ່ອຍ
ພວກທ່ານ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຄິດແນວນີ້,ພວກທ່ານກໍຄດິຜິດໄປແລ້ວ.
12ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າ,ພີ່ນ້ອງຂອງ

ພວກທ່ານຖືກຂ້າຕາຍກໍຍ້ອນວ່າຄວາມ
ຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາ?ຂາ້ພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ຄິດແບບນີ້ພວກທ່ານກໍຄິດຜິດໄປແລ້ວ;
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າ,
ພວກທ່ານຈະຖືກລົງໂທດສ�ລັບການ
ຕາຍຂອງຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ນັ້ນ;
13ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍອມ

ໃຫ້ຄົນຊອບທ�ຕ້ອງຖືກຂ້າເພື່ອຄວາມ
ຍຸດຕິທ�ແລະການພພິາກສາຂອງພຣະ
ອົງຈະໄດ້ມາຫາຄົນຊົ່ວ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າຄົນຊອບທ�ຕົກໄປ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຖືກຂ້າ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປຫາທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາແລ້ວ.
14ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ

ກັບພວກທ່ານວ່າ ,  ຂ້າພະເຈົ້າ ຢ້ານ
ຫລາຍທີ່ສຸດວ່າການຕັດສິນຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະມາຫາຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຍ້ອນວ່າ
ຄວາມບໍ່ເອົາຫົວຊາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ຄວາມບໍ່ເອົາຫົວຊາຂອງຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ
ຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເລີຍກັບພີ່
ນອ້ງຂອງຕົນ,ແທ້ຈງິແລວ້,ພວກທ່ານບໍ່
ເອາົໃຈໃສ່ເລີຍກັບຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ.
15ເພາະຖ້າຫາກມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ

ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຊຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກພວກ
ຫົວໜ້າຂອງພວກເຮົາກ່ອນແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາກໍຈະຕ້ານທານສັດຕູຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາມີອ�ນາດເໜືອ
ກວາ່ພວກເຮາົ.
16ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກມັນບໍ່ແມ່ນ

ຍ້ອນສົງຄາມຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ
ພວກເຮົາເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກບໍ່

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   507 5/14/12   12:14 PM



508

ແມ່ນຍ້ອນກຸ່ມນິຍົມກະສັດເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງ
ເປັນເຫດໃຫ້ການນອງເລືອດອັນແສນ
ສາຫັດເຊັ່ນນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກ
ເຮົາເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນເວລາທີ່ພວກ
ເຮາົກ�ລັງຂັດແຍ້ງກັນຖ້າຫາກພວກເຮົາ
ລວມກ�ລັງເຂົ້າກັນຄືກັນກັບພວກເຮົາ
ເຄຍີເຮັດມາແຕ່ກ່ອນແລ້ວ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ຖ້າຫາກບໍ່ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຢາກໄດ້
ອ�ນາດແລະສດິຊຶ່ງກຸມ່ນຍົິມກະສັດໄດ້
ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍກັບພວກເຮົາຢູ່ນີ້,ຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາຊື່ສດັຕໍ່ອຸດົມການແຫງ່ອິດ
ສະລະພາບຂອງພວກເຂາົ,ແລະເຂົ້າມາ
ຮວ່ມກັບພວກເຮາົ,ແລະອອກໄປຕໍ່ສູ້ກບັ
ສັດຕູຂອງພວກເຮົາແທນທີ່ຈະຍົກດາບ
ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັນເອງ,ອັນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດ
ການນອງເລືອດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ
ພວກເຮົາເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາອອກໄປສູ້ຮົບກັບສັດຕູດ້ວຍ
ພະລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພວກເຮົາກໍ
ຈະເຮັດໃຫ້ສັດຕູຂອງພວກເຮົາຜ່າຍແພ້
ໄປ,ແລະມັນຈະເປັນໄປເພື່ອໃຫ້ພຣະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງສ�ເລດັ.
17ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ຊາວເລມັນກ�ລັງ

ມາໂຈມຕີພວກເຮົາຢູ່ ,ກ�ລັງຍຶດເອົາ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາໄປ,ແລະພວກ
ເຂົາກ�ລັງຂ້າຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ
ດາບ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກແມ່ຍິງຂອງ
ພວກເຮົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະກໍຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ
ນ�ອີກ,ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ຄວາມທກຸທລໍະມານນາໆປະການ,ແລະ
ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ
ຂອງຜູ້ທີ່ ສະແຫວງຫາອ�ນາດແລະ

ສິດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນກຸ່ມນິຍົມກະສັດ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
18ແຕ່ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄວນ

ເວົ້າຍືດຍາວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້?ເພາະ
ພວກເຮາົບໍ່ຮູຈ້ກັວາ່ພວກທ່ານເອງກ�ລັງ
ສະແຫວງຫາສິດອ�ນາດຢູ່ຫລືບໍ່.ພວກ
ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພວກທ່ານເອງກໍເປັນຜູ້
ທໍລະຍົດຕໍ່ປະເທດຊາດຂອງພວກທ່ານ
ຄືກນັຫລືບໍ່.
19ຫລືວ່າພວກທ່ານບໍ່ ເອົາຫົວຊາ

ຍ້ອນວ່າພວກທ່ານຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງ
ປະເທດແລະພວກທ່ານຖືກອ້ອມລ້ອມ
ດ້ວຍກ�ລັງອັນແໜ້ນໜາຊັ້ນບໍ,ຈົນວ່າ
ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຈັດສົ່ງອາຫານໄປໃຫ້
ພວກເຮົາ,ແລະບໍ່ສົ່ງຄົນໄປເພີ່ມກ�ລັງ
ກອງທບັຂອງພວກເຮາົ?
20ພວກທ່ານລືມພຣະບັນຍັດຂອງອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກທ່ານແລ້ວບໍ?
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານລືມການເປັນ
ຊະເລີຍຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ແລ້ວບໍ?ພວກທ່ານລືມແລ້ວບໍວ່າພວກ
ເຮົາໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍອອກຈາກກ�ມື
ຂອງສດັຕູມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ?
21ຫລືວາ່ພວກທ່ານຄິດວາ່ພຣະຜູ້ເປນັ

ເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍພວກເຮົາຕໍ່ໄປຢູ່ບໍ,ໃນ
ຂະນະທີ່ພວກເຮົານັ່ງຢູ່ເທິງບັນລັງແລະ
ບໍ່ໃຊ້ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈັດຫາໄວ້ໃຫ້
ເປນັປະໂຫຍດ?
22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະນັ່ງຢູ່

ລ້າໆໄດ້ບໍໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານຖືກ
ຫຸ້ມລ້ອມດ້ວຍຄົນຫລາຍພັນຄົນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ນບັເປນັຫລາຍສບິພນັຄົນຜູ້ຊຶ່ງນັ່ງ
ຢູ່ລ້າໆ,ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນຫລາຍພັນຄົນ
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ແອວມາ60:23–29509

ທີ່ຢູ່ທາງຊາຍແດນກ�ລັງລົ້ມຕາຍດ້ວຍ
ດາບ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບແລະເສຍເລືອດເນື້ອໄປ?
23ພວກທ່ານຄິດບໍວ່າພຣະເຈົ້າຈະ

ຖືວ່າພວກທ່ານບໍ່ມີຄວາມຜິດຂະນະທີ່
ພວກທ່ານນັ່ງຢູ່ຢ່າງເສີຍເມີຍແລະເບິ່ງ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້?ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບພວກທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ.ບັດນີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້
ຕົນຕົວຂ້າງໃນສະອາດເສຍກ່ອນ,ແລ້ວ
ຈຶ່ງເຮດັຄວາມສະອາດຂ້າງນອກ.
24ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່

ກັບໃຈຈາກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດມາ
ນັ້ນ,ແລະເລີ່ມຕື່ນທ�ງານ,ແລະສົ່ງ
ອາຫານແລະຄົນມາໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າງ
ໄວ,ແລະສົ່ງໄປໃຫ້ຮີ ລາມັນນ�ອີກ,
ເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຄ�ຊູພາກສ່ວນເຫລົ່າ
ນັ້ນຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາໄວ້,ຊຶ່ງ
ເພິ່ນຍຶດຄືນມາໄດ້,ແລະເພື່ອພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ແຜ່ນດິນໃນຄວາມຄອບຄອງຂອງ
ພວກເຮົາທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ໃນສ່ວນເຫລົ່ານີ້
ຄືນມາ,ຈົ່ງເບິ່ງມັນເປັນການສົມຄວນທີ່
ພວກເຮົາຈະບໍ່ລົບກວນຊາວເລມັນອີກ
ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະໃຫ້ຕົນຕົວ
ຂ້າງໃນສະອາດເສຍກ່ອນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນຕົນຕົວຂອງຫົວໜ້າຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ
ຂອງພວກເຮາົ.
25ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ຍອມ

ເຮັດຕາມສານນີ້,ແລະອອກມາສະແດງ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວິນຍານແຫ່ງອິດ
ສະລະພາບອັນແທ້ຈງິ,ແລະພະຍາຍາມ
ເສີມກ�ລັງກອງທັບຂອງພວກເຮົາໃຫ້

ເຂັ້ມແຂງ,ແລະສົ່ງອາຫານເພື່ອມາ
ລ້ຽງພວກເຂົາແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະປະໃຫ້ກຸ່ມອິດສະລະສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຮັກສາແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້
ໄວ້,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະປະພະລັງແລະ
ພອນຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ກບັພວກເຂົາເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ອ�ນາດອັນໃດມາທ�ລາຍພວກ
ເຂາົໄດ້—
26ແລະມນັຈະເປນັໄປຍອ້ນວາ່ສັດທາ

ອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ຄວາມອົດທົນຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກ
ນາໆປະການຂອງພວກເຂົາ—
27ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະມາຫາພວກ

ທ່ານ,ແລະຖ້າຫາກຈະມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃນ
ບັນດາພວກທ່ານປາຖະໜາຢາກມີອິດ
ສະລະພາບຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກມັນ
ຈະມີແມ່ນແຕ່ແສງແຫ່ງອິດສະລະພາບ
ໜ້ອຍໜຶ່ງເຫລືອຢູ່ , ຈົ່ ງ ເບິ່ງ  ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຍຸຍົງໃຫ້ເກີດການກະບົດຂຶ້ນໃນ
ບັນດາພວກທ່ານ,ຈົນວ່າພວກທີ່ປາ
ຖະໜາຈະແຍ້ງຊີງເອົາອ�ນາດແລະສິດ
ໝດົສິ້ນໄປ.
28ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່

ຢ້ານອ�ນາດຫລືສິດຂອງພວກທ່ານ
ເລີຍ,ແຕ່ຄືພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຢ້ານກົວ;  ແລະຕາມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງທີ່ ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຈັບດາບເພື່ອປ້ອງກັນອຸດົມການ
ຂອງປະເທດຊາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້,
ແລະຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ທາ່ນພວກເຮາົຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮບັຄວາມເສຍ
ຫາຍຢ່າງໜກັເຊັ່ນນີ້.
29ຈົ່ງເບິ່ງມັນເຖິງເວລາແລ້ວ,ແທ້ຈິງ
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ແລວ້,ບັດນີ້ເວລາມາຮອດແລ້ວຖາ້ຫາກ
ພວກທ່ານບໍ່ຕື່ນຕົວໃນການປ້ອງກັນປະ
ເທດຊາດແລະລູກຫລານຂອງພວກທ່ານ
ແລ້ວ,ດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ຫ້ອຍຢູ່
ເໜືອຫົວຂອງພວກທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມນັຈະຟນັລງົໃສ່ພວກທາ່ນແລະມາຢ້ຽມ
ຢາມພວກທ່ານຈົນເຖິງຄວາມພນິາດ.
30ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງລໍຖ້າຄວາມ

ຊ່ອຍເຫລືອຈາກພວກທ່ານຢູ່;ແລະຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ
ແກ່ພວກຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ມາຫາພວກທ່ານທີ່ ແຜ່ນດິນ ເຊລາ
ເຮັມລາ,ແລະຈະຟັນພວກທ່ານດ້ວຍ
ດາບ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກທ່ານບໍ່ ມີ
ອ�ນາດທີ່ຈະຂັດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃນອຸດົມການແຫ່ງອິດ
ສະລະພາບຂອງພວກເຮາົໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
31ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ

ບໍ່ ປ່ອຍໃຫ້ ພວກທ່ານມີ ຊີວິດ ແລະ
ກ້າວໜ້າໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເພື່ອທ�ລາຍ
ຜູ້ຄນົທີ່ຊອບທ�ຂອງພຣະອງົ.
32ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານຄິດບໍວາ່ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຈະໄວ້ຊີວິດພວກທ່ານແລະ
ສະເດັດມາລົງໂທດຊາວເລມັນ,ຍ້ອນ
ວ່າຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນ
ໜ້າກຽດຊັງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຄວາມ
ໜ້າກຽດຊັງນີ້ໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນໂດຍຜູ້ທີ່
ແຍກອອກໄປຈາກພວກເຮົາ,ແລະໃນ
ຂະນະທີ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ
ເປັນເຫດຂອງຄວາມຮັກຂອງພວກທ່ານ
ນ�ຄວາມສັນລະເສີນແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະ
ໂຫຍດຂອງໂລກ?

33ພວກທາ່ນຮູຈັ້ກແລ້ວວາ່ພວກທ່ານ
ລະເມີດກົດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະພວກ
ທ່ານຮູຈ້ກັແລ້ວວາ່ພວກທາ່ນໄດ້ຢຽບຍ�
ມັນໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງພວກທ່ານ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:
ຖ້າຫາກຜູ້ທີ່ ເຈົ້າໄດ້ເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້
ປົກຄອງຂອງເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈຈາກບາບແລະ
ຈາກຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາແລວ້,
ເຈົ້າຈົ່ງຂຶ້ນໄປສູ້ຮບົກັບພວກເຂົາ.
34ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໂມ

ໂຣໄນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ ຈະເຮັດຕາມ
ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ເພື່ອຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະສົ່ງສະບຽງ
ອາຫານກັບຄົນຂອງພວກທ່ານມາໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຮີລາມັນນ�ອີກໂດຍ
ໄວທີ່ສຸດ.
35ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານ

ບໍ່ເຮັດຕາມນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາຫາພວກ
ທ່ານຢ່າງໄວ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າຈະ
ບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຮາົຕາຍຍອ້ນຄວາມອດຶ
ຫິວ;ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະອົງຈະມອບອາຫານ
ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,ເຖິງ
ແມ່ນຈະເປັນໄປດ້ວຍດາບກໍຕາມ.ບັດ
ນີ້ຈົ່ງເບິ່ງວ່າພວກທ່ານເຮັດໃຫ້ພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າສ�ເລດັ.
36ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຜູ້ນ�

ນາຍທະຫານຂອງພວກທ່ານ.ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາອ�ນາດ,ແຕ່ຈະ
ດຶງມັນລົງມາ.ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະແຫວງ
ຫາກຽດຕິຍົດຂອງໂລກ,ແຕ່ເພື່ອລັດ
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ແອວມາ61:1–7511

ສະໝີພາບຂອງພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ,ແລະອິດສະລະພາບແລະຄວາມ
ຜາສຸກຂອງປະເທດຊາດຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບສານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ພຽງເທົ່ານີ້.

ບົດທີ61

ເພໂຮຣັນ ບອກໂມໂຣໄນເຖິ ງ ການ
ຕໍ່ຕ້ ານແລະການກະບົດຕໍ່ ຝ່າຍຜູ້
ປົກຄອງ—ກຸມ່ນິຍົມກະສັດຍຶດເອົາເມືອງ
ເຊລາເຮັມລາໄປແລະສ້າງມິດຕະພາບ
ກັບຊາວເລມນັ—ເພໂຮຣນັຮ້ອງຂໍຄວາມ
ຊ່ອຍເຫລືອທາງທະຫານເພື່ອຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້
ກັບພວກກະບົດ.ປະມານ62ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືບໍ່ດົນຫລັງຈາກທີ່ໂມໂຣໄນສົ່ງສານ
ຂອງເພິ່ນໄປຫາຫວົໜາ້ຜູ້ປກົຄອງ,ແລວ້
ເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບສານຈາກເພໂຮຣັນຫົວໜ້າ
ຜູ້ປົກຄອງແລະນີ້ຄືເນື້ອຄວາມທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ຮບັ:
2ຂ້າພະເຈົ້າເພໂຮຣັນຜູ້ເປັນຫົວໜ້າ

ຜູ້ ປົກຄອງແຜ່ນດິນ,ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ມາຫາໂມໂຣໄນ,ຜູ້ບັງຄບັບັນຊາ
ກອງທັບ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ
ທ່ານໂມໂຣໄນວາ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊື່ນຊົມ
ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງທ່ານເລີຍ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໂສກເສົ້າຫລາຍ.
3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີບາງຄົນທີ່ຊື່ນຊົມ

ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງທ່ານ,
ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ ,  ເ ຖິງ ຂະໜາດທີ່ ພວກ

ເຂົາໄດ້ ລຸກຂຶ້ນກະບົດຕໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະຕໍ່ ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ ເປັນ
ກຸ່ມອິດສະລະ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີຄົນ
ຫລວງຫລາຍທີ່ລກຸຂຶ້ນກະບົດ.
4ແລະມັນແມ່ນຜູ້ ທີ່ພະຍາຍາມຈະ

ເອົາບັນລັງຕັດສິນໄປຈາກຂ້າພະເຈົ້າທີ່
ເປັນສາເຫດໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່
ຫລວງນີ້ເກີດຂຶ້ນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ໃຊ້ຄ�ຍົກຍ້ອງແລະຊັກຈູງໃຈຂອງ
ຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄປ
ນ�,ຊຶ່ງໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຢ່າງສາຫັດເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາ
ພວກເຮົາ;ພວກເຂົາກໍໄດ້ກັກສະບຽງ
ອາຫານຂອງພວກເຮົາໄວ້,ແລະໄດ້
ຂົ່ມຂູ່ກຸ່ມອິດສະລະຈນົວາ່ພວກເຂົາບໍ່ກ້າ
ມາຫາທາ່ນ.
5ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ຂາ້ພະ

ເຈົ້າອອກຈາກບັນລັງຕັດສິນ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໜີໄປຫາແຜ່ນດິນກີເດ
ໂອນພ້ອມດ້ວຍຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງເທົ່າທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າຈະຫາໄດ້.
6ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໃບ

ປະກາດໄປທົ່ວແຜ່ນດິນພາກນີ້;ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາກ�ລັງພາກັນມາຫາ
ພວກເຮົາແຕ່ລະມື້,ແລະຮັບເອົາອາວຸດ
ເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຊາດຂອງພວກ
ເຂົາແລະອິດສະລະພາບຂອງພວກເຂົາ
ແລະເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ຮບັມາ.
7 ແລະພວກເຂົາ ໄດ້ ມາຫາພວກ

ເຮົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກທີ່ລຸກຂຶ້ນຕໍ່
ຕ້ານພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດສະຫງັກໃນການ
ຕໍ່ຕ້ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
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ພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວພວກເຮົາ
ແລະບໍ່ກາ້ອອກມາສູ້ຮບົກັບພວກເຮາົ.
8ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປຄອບຄອງແຜ່ນ

ດິນຫລືເມືອງເຊລາເຮັມລາ;ພວກເຂົາ
ໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ມີກະສດັຂຶ້ນປົກຄອງ
ພວກເຂົາເອງ,ແລະກະສັດໄດ້ຂຽນ
ຈົດໝາຍໄປຫາກະສັດຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງ
ໃນນັ້ນໄດ້ສັນຍາຮ່ວມສ�ພັນທະໄມຕີ
ກັບຊາວເລມັນ;ຊຶ່ງໃນຄ�ສັນຍາສ�ພັນ
ທະໄມຕີນັ້ນລາວຕົກລົງວ່າຈະຮັກສາ
ເມືອງເຊລາເຮມັລາໄວ,້ລາວຄດິວາ່ການ
ຮັກສານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຊາວເລມັນສາ
ມາດຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຕ່າງໆທີ່ຍັງເຫລືອ
ຢູ່,ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເປນັຫວົເມອືງ
ຂຶ້ນຂອງຊາວເລມັນແລ້ວ,ລາວເອງຈະ
ໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງຜູ້ຄນົພວກນີ້.
9ແລະບັດນີ້,ໃນສານຂອງທ່ານນັ້ນ

ທ່ານຕ�ນິຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ;
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໃຈຮາ້ຍເລີຍ,ແຕ່ໄດ້ປິຕິຍິນ
ດີໃນນ�ໃຈອັນປະເສດີຂອງທາ່ນ.ຂາ້ພະ
ເຈົ້າເພໂຮຣັນບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາອ�ນາດ
ອັນໃດເລີຍນອກຈາກບັນລັງຕັດສິນເພື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັກສາຄວາມຍຸດຕິທ�
ແລະເສລີພາບຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເສລີພາບສະເໝີມາຊຶ່ງ
ໃນນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ເປນັອິດສະລະ.
10ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາຈະ

ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈົນເຖິງການນອງ
ເລືອດ.ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊາວເລ
ມັນເສຍເລືອດເນື້ອເລີຍຖ້າຫາກພວກ
ເຂາົຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເອງ.

11ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາຕ້ອງເສຍເລືອດເນື້ອເລີຍຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາບໍ່ລກຸຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານແລະຈັບ
ດາບຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຮາົ.
12ພວກເຮົາຈະຍອມຕົວຂຶ້ນຢູ່ກັບ

ແອກແຫ່ງຄວາມເປັນຂ້າທາດຖ້າຫາກ
ມັນເປັນສິ່ງຈ�ເປັນກັບຄວາມຍຸດຕິທ�
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຫລືຖ້າຫາກພຣະອົງຈະ
ບັນຊາພວກເຮາົໃຫ້ເຮດັເຊັ່ນນີ້.
13ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ບັນຊາ

ພວກເຮາົໃຫ້ຍອມຕົວຂຶ້ນຢູ່ກັບສັດຕູຂອງ
ພວກເຮົາເລີຍ,ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະອົງ,ແລະພຣະອົງຈະປົດ
ປ່ອຍພວກເຮາົ.
14ດັ່ງນັ້ນ,ໂມໂຣໄນອ້າຍທີ່ຮັກຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງຕໍ່ຕ້ານ
ຄວາມຊົ່ວແລະຄວາມຊົ່ວໃດກໍຕາມທີ່
ພວກເຮົາບໍ່ອາດຕ້ານທານໄດ້ດ້ວຍຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຊັ່ນ
ດຽວກັບການກະບົດແລະການແຕກແຍກ
ນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງຕໍ່ຕ້ານມັນດ້ວຍ
ດາບຂອງພວກເຮາົ,ເພື່ອພວກເຮາົຈະໄດ້
ຮກັສາອິດສະລະພາບຂອງພວກເຮາົໄວ,້
ເພື່ອພວກເຮາົຈະໄດ້ປິຕິຍິນດີໃນສດິທິອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພວກ
ເຮົາ,ແລະໃນອຸດົມການຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່
ແລະພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮາົ.
15ດັ່ງນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ທ່ານມາຫາຂ້າພະ

ເຈົ້າໂດຍໄວ,ພ້ອມດ້ວຍຄົນຂອງທ່ານ
ຈ�ນວນໜຶ່ງ,ແລະໃຫ້ຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່
ນັ້ນຢູ່ ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງ
ລີໄຮແລະຂອງທີອານຄ�;ໃຫ້ ເຂົາ
ເຈົ້າມີອ�ນາດທີ່ຈະດ�ເນີນສົງຄາມໃນ
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ແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນຕາມພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງເປັນພຣະວິນຍານ
ແຫງ່ອດິສະລະພາບທີ່ມີຢູ່ກັບເຂາົເຈົ້າ.
16ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສະບຽງ

ອາຫານເລັກໜ້ອຍມາໃຫ້ພວກເຂົາ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຫວິຕາຍຈົນກວາ່
ທ່ານຈະມາເຖິງຂ້າພະເຈົ້າ.
17ຈົ່ງເຕົ້າໂຮມກ�ລັງທະຫານເທົ່າທີ່

ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ແລະໃຫ້ເດີນທັບ
ມາທີ່ນີ້,ແລະພວກເຮົາຈະໄປຕໍ່ສູ້ທັນທີ
ກັບພວກທີ່ແຕກແຍກອອກໄປດ້ວຍ
ພະລັງຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຕາມ
ສັດທາທີ່ພວກເຮາົມ.ີ
18ແລະພວກເຮົາຈະຍຶດເອົາເມືອງ

ເຊລາເຮັມລານັ້ນຄືນມາ,ເພື່ອພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ມີອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງ
ໄປໃຫ້ລີ ໄຮແລະທີອານຄ�;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຮາົຈະອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກ
ເຂົາດ້ວຍພະລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍອນັໃຫຍ່ຫລວງນີ້ສິ້ນສດຸລົງ.
19ແລະບັດນີ້ , ໂມໂຣໄນ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ຮັບສານຂອງທ່ານ,
ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງກຸ້ມໃຈຫລາຍ
ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດດີ,ວ່າມັນເປັນ
ການຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່ທີ່ພວກເຮົາຈະອອກ
ໄປສູ້ຮບົກັບພີ່ນອ້ງຂອງພວກເຮາົເອງ.
20ແຕ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າຖ້າຫາກພວກ

ເຂົາບໍ່ກັບໃຈພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ໃຫ້ທາ່ນໄປສູ້ຮບົກັບພວກເຂົາ.
21ຈົ່ງຊ່ອຍໃຫ້ລີໄຮແລະທີອານຄ�

ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ຈົ່ງ
ບອກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຢ້ານກົວ,ເພາະວ່າ

ພຣະເຈົ້າຈະປົດປ່ອຍເຂົາເຈົ້າ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພ້ອມທັງທຸກຄົນທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ ໃນ
ເສລີພາບຊຶ່ງພຣະເຈົ້າເຮດັໃຫ້ພວກເຂາົ
ເປັນອິດສະລະ.ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ຈົບສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາໂມໂຣໄນ
ອ້າຍທີ່ຮກັຂອງຂ້າພະເຈົ້າພຽງເທົ່ານີ້.

ບົດທີ62

ໂມໂຣໄນເດີນທັບໄປຊ່ອຍເພໂຮຣັນໃນ
ແຜ່ນດິນກີເດໂອນ—ຜູ້ທີ່ນິຍົມກະສັດ
ແລະປະຕິເສດບໍ່ປ້ອງກັນປະເທດຊາດ
ຖືກປະຫານຊີວິດ—ເພໂຮຣັນແລະໂມ
ໂຣໄນໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງນີໄຟຮາຄນືມາ—
ຊາວເລມັນຢ່າງຫລວງຫລາຍເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ—ທີອານຄ�ຂ້າ
ອາມໂມຣອນແລະລາວກໍຖືກຂ້າຕາຍ
ຄືກັນ—ຊາວເລມັນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນໄປ,ແລະສັນຕິພາບໄດ້ຖືກ
ສະຖາປະນາຂຶ້ນ—ຮີລາມັນກັບຄືນມາ
ປະຕິບດັສາດສະໜາກິດຄືເກົ່າແລະຈັດ
ຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນ.ປະມານ62–57
ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອໂມໂຣໄນໄດ້ຮັບສານນີ້ໃຈຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບພະລັງຂຶ້ນ,ແລະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອຍ້ອນ
ຄວາມຊື່ສັດຂອງເພໂຮຣັນ,ຄືເພິ່ນເອງ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນທໍລະຍົດຕໍ່ອິດສະລະພາບ
ແລະຕໍ່ປະເທດຊາດຂອງເພິ່ນ.
2ແຕ່ເພິ່ນກໍມີຄວາມໂສກເສົ້າຫລາຍ

ທີ່ສຸດຄືກັນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກທີ່ຂບັໄລ່ເພໂຮຣນັອອກຈາກບນັລງັ
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ຕັດສິນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍສະຫລຸບ
ເພາະມນັມີພວກທີ່ກະບົດຕໍ່ປະເທດຊາດ
ແລະຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົານ�ອກີ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ເອົາຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງມານ�
ຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງເພໂຮຣັນ,
ແລະມອບອ�ນາດໃຫ້ລີໄຮແລະທີອານ
ຄ�ບັງຄັບບັນຊາກອງທະຫານທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຂອງເພິ່ນ,ແລະເພິ່ນໄດ້ເດີນທັບໄປ
ຫາແຜ່ນດນິກີເດໂອນ.
4ແລະເພິ່ນໄດ້ຍົກທຸງແຫ່ງເສລີພາບ

ຂຶ້ນໃນທຸກບ່ອນທີ່ເພິ່ນເຂົ້າໄປເຖິງ,ແລະ
ໄດ້ຮບັກ�ລງັເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າທີ່ຈະຫາໄດ້ໃນ
ລະຫວ່າງການເດີນທັບຂອງເພິ່ນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນກີເດໂອນນັ້ນ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ຜູ້ ຄົນຫລາຍພັນຄົນທີ່ ໄດ້ ພາກັນມາ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງທັບຂອງເພິ່ນ,ແລະໄດ້
ຈັບດາບຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນອິດສະລະ
ພາບ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຕົກໄປສູ່
ຄວາມເປັນຂາ້ທາດ.
6ແລະເວລາໂມໂຣໄນໄດ້ເຕົ້າໂຮມ

ກ�ລັງຄົນເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ໃນລະຫວ່າງ
ການເດີນທັບຂອງເພິ່ນແລ້ວ,ເພິ່ນກໍມາ
ຮອດແຜ່ນດິນກີເດໂອນ,ແລະໄດ້ຮວມ
ກ�ລັງຂອງເພິ່ນເຂົ້າກັບກ�ລງັຂອງເພໂຮ
ຣັນ,ແມ່ນແຕ່ມີກ�ລັງຫລາຍກວ່າກ�ລັງ
ຄົນຂອງເພຄັດ,ຜູ້ທີ່ເປັນກະສັດຂອງ
ພວກທີ່ແຍກອອກໄປຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຂັບໄລ່
ກຸ່ມອິດສະລະອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາໄປແລະໄດ້ເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນນັ້ນ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນແລະເພໂຮຣັນໄດ້ລົງໄປພ້ອມ
ດ້ວຍກອງທັບຂອງພວກເພິ່ນເພື່ອເຂົ້າ
ໄປໂຈມຕີແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ພົບກັບທະຫານຂອງເພ
ຄັດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້
ເຂົ້າສູ້ຮບົກັນ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພຄັດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ

ແລະທະຫານຂອງລາວຖືກຈັບໄປເປັນ
ຊະເລີຍເສິກ,ແລະເພໂຮຣັນກໍໄດ້ກັບ
ຄືນສູ່ບັນລັງຕັດສິນຂອງເພິ່ນເໝືອນ
ເດມີ.
9ແລະຄົນຂອງເພຄັດໄດ້ຮັບການ

ພິຈາລະນາຄະດີຕາມກົດໝາຍ,ແລະ
ກຸ່ມນິຍົມກະສັດກໍໄດ້ຖືກຈັບແລະເອົາ
ເຂົ້າຄກຸ;ແລະພວກເຂົາຖືກຕດັສິນຕາມ
ກົດໝາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖາ້ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ເປັນທະຫານຂອງເພຄັດແລະເປັນກຸ່ມ
ນິຍົມກະສັດທີ່ຂັດຂວາງແລະບໍ່ຍອມ
ຈັບອາວຸດຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຊາດ
ຂອງຕົນ,ຜູ້ນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຖືກປະຫານ
ຊວີດິ.
10ແລະມັນຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນທີ່

ກົດໝາຍນີ້ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງ
ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງປະ
ເທດຊາດຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະຜູ້ ໃດກໍ ຕາມທີ່ ຖືກພົບວ່າປະຕິ
ເສດອິດສະລະພາບຍ່ອມຖືກປະຫານ
ຊວີດິຕາມກດົໝາຍໂດຍທນັທ.ີ
11 ແລະ ປີ ທີ ສາມສິບແຫ່ງ ການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ໂມໂຣໄນກັບເພ
ໂຮຣັນໄດ້ນ�ສັນຕິພາບຄືນມາໃຫ້ແຜ່ນ
ດິນເຊລາເຮັມລາ,ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
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ແອວມາ62:12–21515

ພວກເພິ່ນ,ໂດຍໄດ້ປະຫານຊີວິດທຸກ
ຄົນທີ່ບໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ອຸດົມການແຫ່ງອິດສະລະ
ພາບ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ຕົ້ນປີທີສາມສິບເອັດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ໂມ
ໂຣໄນໄດ້ສັ່ງໃຫສ້ົ່ງສະບຽງອາຫານແລະ
ກອງທັບທີ່ມີກ�ລັງຄົນຫົກພັນຄົນໄປໃຫ້
ຮີລາມັນໂດຍທັນທີ,ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອ
ເພິ່ນໃນການປ້ອງກັນແຜນ່ດິນພາກນັ້ນ.
13ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ສົ່ງກອງທັບທີ່ມີ

ກ�ລັງຄົນຫົກພັນຄົນພ້ອມດ້ວຍອາຫານ
ເປັນຈ�ນວນພຽງພໍໄປໃຫ້ກອງທັບຂອງ
ລີ ໄຮແລະທີ ອານຄ�ນ�ອີກ . ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສິ່ງນີ້ກະທ�
ໄປເພື່ອເສີມກ�ລັງແຜ່ນດິນເພື່ອຈະໄດ້
ຕ້ານທານຊາວເລມນັ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນກັບເພໂຮຣັນໂດຍທີ່ໄດ້ປະກອງ
ທະຫານໄວ້ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ແລ້ວທັງ
ສອງກໍໄດ້ອອກເດີນທັບໄປພ້ອມດ້ວຍ
ທະຫານຈ�ນວນຫລວງຫລາຍມຸ້ງໜ້າ
ໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟຮາ,ໂດຍຕັ້ງໃຈຈະ
ເອາົຊະນະຊາວເລມນັຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເມອືງນັ້ນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນເດນີທັບມຸງ້ໜາ້ໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນັ້ນ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພບົກັບຊາວເລ
ມັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ຂ້າ
ພວກເຂົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້
ຍຶດເອົາສະບຽງອາຫານແລະອາວຸດ
ຂອງພວກເຂົາ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ

ຈາກພວກເພິ່ນໄດ້ຈບັພວກເຂາົໄວ້ແລ້ວ,
ພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດພັນທະ
ສັນຍາວາ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ຈັບອາວດຸແຫງ່
ສົງຄາມຂຶ້ນສູ້ຮບົກບັຊາວນີໄຟອກີຕໍ່ໄປ.
17ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຮັດພັນທະ

ສັນຍານີ້ແລ້ວພວກເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງພວກ
ເຂົາໄປຢູ່ກັບຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນ,ແລະ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມີຈ�ນວນປະມານສີ່
ພນັຄນົທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາໄປແລ້ວ
ພວກເພິ່ນກໍໄດ້ເດີນທບັໄປຫາແຜນ່ດິນນີ
ໄຟຮາ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເພິ່ນໄປຮອດເມືອງນີໄຟຮາ
ແລ້ວ,ພວກເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນໃນທົ່ງ
ຮາບທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເມອືງນີໄຟຮາ.
19ບັດນີ້ໂມໂຣໄນປາຖະໜາຈະໃຫ້

ຊາວເລມັນອອກມາສູ້ຮບົກັບພວກຕນົໃນ
ທົ່ງຮາບ;ແຕ່ຊາວເລມັນຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມ
ເກັ່ງກ້າທີ່ສຸດຂອງພວກເພິ່ນ,ແລະໂດຍ
ທີ່ເຫັນຈ�ນວນຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ກ້າອອກມາຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກເພິ່ນ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ອອກມາ
ຕໍ່ສູ້ໃນມື້ນັ້ນ.
20ແລະເມື່ອເຖງິຕອນກາງຄືນ,ໂມໂຣ

ໄນໄດ້ອອກໄປໃນຄວາມມືດ,ແລະຂຶ້ນ
ໄປເທິງກ�ແພງເພື່ອສອດແນມເບິ່ງວ່າ
ຊາວເລມັນຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ກັບກອງທັບຂອງ
ພວກເຂົາຢູ່ບອ່ນໃດຂອງເມອືງ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ທາງຕາເວນັອອກໃກ້
ທາງເຂົ້າ;ແລະພວກເຂົາທັງໝົດກ�ລັງ
ນອນຫລັບຢູ່.ແລະບັດນີ້ໂມໂຣໄນໄດ້
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ກັບຄືນໄປຫາກອງທັບຂອງລາວແລະ
ໃຫ້ພວກເຂົາຕຽມເຊືອກກັບຂັ້ນໄດໂດຍ
ດ່ວນ,ເພື່ອຈະໄດ້ຢ່ອນລົງໄປຈາກສນັກ�
ແພງແລະເຂົ້າໄປຫາຂ້າງໃນ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ໃຫ້ທະຫານຂອງເພິ່ນຍົກທັບ
ອອກໄປແລະຂຶ້ນໄປເທງິກ�ແພງ,ແລະ
ຢ່ອນຕົວລົງໄປຫາສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕົວ
ເມືອງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລົງໄປທາງຕາເວັນ
ຕົກ,ບ່ອນທີ່ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຢູ່
ກັບກອງທັບຂອງພວກເຂົາ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຂົາເຈົ້າທັງໝົດໄດ້ຢ່ອນຕົວລົງໄປໃນ
ເມືອງຕອນກາງຄືນໂດຍໃຊ້ເຊືອກທີ່
ໝັ້ນໜຽວແລະຂັ້ນໄດ;ເມື່ອຮອດຕອນ
ເຊົ້າມາເຂົາເຈົ້າທຸກຄນົໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ພາຍ
ໃນກ�ແພງເມືອງແລ້ວດັ່ງນັ້ນ.
24ແລະບັດນີ້,ເວລາຊາວເລມັນຕື່ນ

ຂຶ້ນແລະເຫນັວາ່ກອງທບັຂອງໂມໂຣໄນ
ຢູ່ພາຍໃນກ�ແພງເມອືງແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ກໍຕົກໃຈຢາ້ນທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂາົໄດ້ພາກນັແລ່ນໜີອອກໄປຕາມທາງ
ເຂົ້າເມອືງນັ້ນ.
25ແລະບັດນີ້ ເມື່ອໂມໂຣໄນເຫັນ

ວ່າພວກເຂົາກ�ລັງໜີໄປຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ,
ເພິ່ນກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຂອງເພິ່ນຍົກ
ອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ຂ້າ
ພວກເຂົາຖິ້ມຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະ
ອ້ອມໄວ້ອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະ
ຈັບເອົາພວກເຂົາໄປເປັນຊະເລີຍເສິກ;
ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນກໍໜີເຂົ້າໄປຫາ
ແຜ່ນດິນໂມໂຣໄນຊຶ່ງຢູ່ຕິດຊາຍແດນໃກ້
ຝັ່ງທະເລ.

26ໂມໂຣໄນກັບເພໂຮຣັນໄດ້ຄອບ
ຄອງເມືອງນີໄຟຮາດັ່ງນີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ສູນ
ເສຍຈກັຄົນເລີຍ;ແລະມີຊາວເລມັນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຖກືຂ້າຕາຍ.
27ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບເປັນຊະເລີຍຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະ
ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນແລະ
ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີອິດສະລະພາບ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ປາຖະໜາຢາກ
ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງພວກເຂາົ.
29ດັ່ງນັ້ນ,ຊະເລີຍເສິກທັງໝົດທີ່

ເປັນຊາວເລມັນຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້
ຄົນຂອງອ�ໂມນແລະໄດ້ເລີ່ມອອກ
ແຮງຢ່າງດຸໝັ່ນ,ໄດ້ໄຖດິນ,ປູກພືດພັນ
ນາໆຊະນິດ,ແລະລ້ຽງສັດລວມທັງ
ຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານທຸກຊະນິດ;ດັ່ງນັ້ນ
ຊາວນີ ໄຟຈຶ່ງ ໄດ້ ພົ້ນຈາກພາລະອັນ
ໜັກໜ່ວງໂດຍວິທີນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພົ້ນຈາກພາລະ
ທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຝົ້າຍາມຊະເລີຍເສິກທີ່ເປັນ
ຊາວເລມັນອີກຕໍ່ໄປ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນ,ຫລັງຈາກທີ່ເພິ່ນໄດ້ຄອບຄອງ
ເມືອງນີໄຟຮາ,ໄດ້ຈັບຊະເລີຍເສິກເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄວ,້ຊຶ່ງໄດ້ເຮດັໃຫ້
ກອງທັບຂອງຊາວເລມັນລົດກ�ລັງລົງ
ຫລາຍ,ແລະໄດ້ຮບັຊາວນີໄຟຫລາຍຄົນ
ທີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍກັບຄືນມາ,ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ກອງທັບຂອງໂມໂຣໄນມີກ�ລັງ
ຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ;ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຈຶ່ງ
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ແອວມາ62:31–37517

ໄດ້ນ�ກອງທັບຈາກແຜ່ນດິນນີໄຟຮາໄປ
ຫາແຜ່ນດນິລີໄຮ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຊາວເລມັນເຫັນວ່າໂມໂຣໄນກ�ລັງ
ຈະມາໂຈມຕີພວກເຂາົ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຕື່ນ
ຕົກໃຈແລະໄດ້ປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າກອງທັບ
ຂອງໂມໂຣໄນ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນກັບກອງທັບຂອງເພິ່ນໄດ້ໄລ່ຕາມ
ພວກເຂົາຈາກເມືອງໜຶ່ງໄປຫາອີກເມືອງ
ໜຶ່ງຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບລີໄຮ
ແລະທີອານຄ�;ແລະຊາວເລມນັໄດ້ປົບ
ໜີຈາກລີໄຮແລະທີອານຄ�ໄປ,ຈົນລົງ
ໄປຮອດແຜ່ນດິນໂມໂຣໄນຊຶ່ງຢູ່ໃນຊາຍ
ແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ.
33ແລະກອງທັບຂອງຊາວເລມັນໄດ້

ພາກັນມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາທັງໝົດເປັນກອງດຽວໃນ
ແຜ່ນດິນໂມໂຣໄນ.ບັດນີ້ອາມໂມຣອນ
ຜູ້ເປັນກະສັດຂອງຊາວເລມັນກໍຢູ່ໃນທີ່
ນັ້ນຄືກັນ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນແລະລີໄຮແລະທີອານຄ�ໄດ້
ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນອ້ອມຮອບຊາຍແດນແຜ່ນ
ດິນໂມໂຣໄນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວເລມນັ
ໄດ້ຖືກລ້ອມໄວ້ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນໃກ້ຖິ່ນແຫງ້
ແລ້ງກັນດານທາງໃຕ້,ແລະປິດລ້ອມ
ຊາຍແດນໃກ້ກັບຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ທາງຕາເວັນອອກ.
35ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຂຶ້ນໃນ

ຕອນຄ�ດັ່ງນີ້.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງຊາວນີ
ໄຟແລະຊາວເລມັນມີຄວາມອິດເມື່ອຍ
ຫລາຍຍ້ອນການເດີນທັບມາເປັນເວລາ

ນານແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້
ວາງກົນອຸບາຍແນວໃດໃນຕອນກາງ
ຄືນ,ນອກຈາກທີອານຄ�ຄົນດຽວເພາະ
ວ່າລາວໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອາມໂມຣອນ
ຫລາຍທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ລາວເຈາະ
ຈົງໃສ່ວ່າອາມໂມຣອນແລະອະມາລີ
ໄຄຢາອ້າຍຂອງລາວເປັນສາເຫດຂອງ
ສົງຄາມທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານລະຫວ່າງ
ເຂົາເຈົ້າກັບຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງເປັນສາເຫດ
ຂອງສົງຄາມແລະການນອງເລືອດຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະການ
ອຶດຢາກຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນນີ້.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ທີອານຄ�ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຫລາຍຈຶ່ງ
ໄດ້ລອບເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍຂອງຊາວເລ
ມັນ,ແລະຢ່ອນຕົວລົງຈາກສັນກ�ແພງ
ເມືອງ.ແລະລາວໄດ້ເຂົ້າໄປພ້ອມດ້ວຍ
ເຊືອກຈາກບ່ອນນັ້ນຫາບ່ອນນີ້,ຈົນວ່າ
ລາວພົບກະສັດແລະລາວໄດ້ຊັດຫອກ
ໃສ່ກະສັດຖືກໃກ້ຫົວໃຈ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ກະສັດໄດ້ປຸກຂ້າໃຊ້ຂອງຕົນຂຶ້ນກ່ອນ
ຕົວເອງຈະຂາດໃຈຕາຍ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ຕາມທີອານຄ�ແລະ
ຂ້າລາວ.
37ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາລີໄຮແລະໂມໂຣໄນຮູ້ເຖິງການ
ຕາຍຂອງທີ ອານຄ�,  ພວກເພິ່ນກໍ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ ສຸດ;ຍ້ອນ
ວ່າ ທີ ອານຄ�ເ ປັນຄົນທີ່ ໄ ດ້ ຕໍ່ ສູ້ ຢ່າງ
ກ້າຫານເພື່ອປະເທດຊາດຂອງລາວ,
ແທ້ຈິງ ແລ້ວ, ເປັນເພື່ອນແທ້ໆຂອງ
ເສລີພາບ;ແລະລາວໄດ້ທົນຕໍ່ຄວາມທຸກ
ທໍລະມານຢ່າງແສນສາຫັດຢ່າງຫລວງ
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ຫລາຍມາແລ້ວ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້
ຕາຍໄປເສຍແລ້ວຕາມທາງຂອງໂລກ.
38ບດັນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ອອກເດີນທັບໃນຕອນເຊົ້າ,
ແລະໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີຊາວເລມັນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້າພວກເຂົາລົງ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຈົນວ່າບໍ່ໄດ້
ກັບຄືນມາຕໍ່ສູ້ກັບຊາວນີໄຟອີກເລີຍໃນ
ເວລານັ້ນ.
39ແລະປີທີສາມສິບເອັດແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງ
ນີ ໄຟໄດ້ ສິ້ນ ສຸດລົງ ດັ່ ງ ນີ້ ;  ຊຶ່ ງພວກ
ເຂົາໄດ້ມີສົງຄາມ,ແລະມີການນອງ
ເລືອດ,ແລະມີຄວາມອຶດຢາກ,ແລະມີ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ດັ່ງນັ້ນເປັນເວລາ
ຫລາຍປີ.
40ແລະມັນໄດ້ມີການຄາດຕະກ�,

ແລະມີ ການຂັດແຍ້ງ, ແລະມີ ການ
ແຕກແຍກ,ແລະມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆ
ປະການຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເພື່ອເຫັນແກ່ຄົນ
ຊອບທ�,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນຍ້ອນຄ�
ອະທິຖານຂອງຄົນທີ່ຊອບທ�,ພວກເຂາົ
ຈຶ່ງໄດ້ຮບັການໄວ້ຊວີດິ.
41ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຍ້ອນວ່າໄລຍະເວລາ

ຂອງສົງຄາມນັ້ນຍາວນານຫລາຍລະ
ຫວ່າງຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນຄົນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈຶ່ງແຂງກະດ້າງ
ຂຶ້ນ,ເພາະໄລຍະເວລາອັນຍາວນານ
ຂອງສົງຄາມ;ແລະຄົນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍຈຶ່ງອ່ອນໂຍນລົງເພາະຄວາມທຸກ

ທໍລະມານຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈົນເຖິງສ່ວນເລິກແຫ່ງ
ຄວາມຖ່ອມຕົວ.
42ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງ ຈາກໂມໂຣໄນໄດ້ ເ ສີມ ກ�ລັງ
ໃຫ້ ພາກຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ ໃ ກ້ ກັບແຜ່ນດິນ
ຂອງຊາວເລມັນຈົນວ່າມີກ�ລັງພຽງພໍ
ແລ້ວ,ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນໄປເມືອງເຊ
ລາເຮັມລາ;ແລະຮີລາມັນກໍໄດ້ກັບໄປ
ຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເພິ່ນຄື
ກັນ;ແລະມັນກໍມີການສະຖາປະນາ
ສັນຕິພາບຂຶ້ນອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນບັນດາ
ຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟ.
43ແລະໂມໂຣໄນໄດ້ມອບອ�ນາດ

ຂອງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງລາວ
ໃຫ້ຢູ່ໃນການບັນຊາຂອງລູກຊາຍຂອງ
ເພິ່ນຜູ້ມີຊື່ວ່າໂມໂຣໄນຮາ;ແລະເພິ່ນ
ກໍ ໄດ້ ກັບໄປຢູ່ນ�ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ
ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຂອງ
ເພິ່ນກບັຄວາມສະຫງບົສຸກ.
44ແລະເພໂຮຣັນກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ

ບັນລັງຕັດສິນຂອງເພິ່ນເໝືອນເດີມ;
ແລະຮີ ລາມັນໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ ສິດສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຜູ້ຄົນຄືນອີກ;
ຍ້ອນວ່າມັນມີສົງຄາມແລະການຂັດ
ແຍ້ງກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນນັ້ນມັນ
ຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະຕັ້ງຂໍ້ບັງຄັບຂຶ້ນອີກໃນ
ສາດສະໜາຈກັ.
45ດັ່ງນັ້ນ,ຮີ ລາມັນແລະພີ່ນ້ອງ

ຂອງເພິ່ນຈຶ່ງອອກໄປແລະໄດ້ປະກາດ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍພະລັງ
ອັນມະຫາສານໃຫ້ຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
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ຫລວງຫລາຍສ�ນຶກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຕົນ,ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັບໃຈ
ຈາກບາບຂອງພວກເຂົາແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
46ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂຶ້ນອກີຕະຫລອດທົ່ວແຜນ່ດິນ.
47 ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ, ແລະພວກເ ຂົາ

ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ບັງຄັບຂຶ້ນຊຶ່ງກ່ຽວກັບກົດໝາຍ.
ແລະມີການເລືອກຕັ້ງຜູ້ ຕັດສິນແລະ
ຫວົໜາ້ຂອງຜູ້ຕັດສິນຂຶ້ນອີກ.
48ແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟກໍເລີ່ມຈະເລີນ

ຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງໃນແຜ່ນດິນອີກ,
ແລະເລີ່ມມີຜູ້ຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນແລະ
ເຂັ້ມແຂງຫລາຍຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ.ແລະ
ພວກເຂາົເລີ່ມຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງຍິ່ງ.
49ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມີເຄື່ອງ

ຂອງທີ່ມີຄຸນຄ່າ,ຫລືພະລັງ,ຫລືຄວາມ
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຕ່າງໆ,ແຕ່ພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມທະນົງຕົວໃນ
ສາຍຕາຂອງຕົນເລີຍ;ທັງພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ຊັກຊ້າທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;ແຕ່
ພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວທີ່ສຸດຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອງົ.
50ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈື່ ຈ�ສະ

ເໝີເຖິງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກະທ�ເພື່ອພວກເຂົາ,ວ່າພຣະອົງ
ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກຄວາມ
ຕາຍ,ແລະຈາກການເປັນຊະເລີຍ,ແລະ
ອອກຈາກຄຸກ,ແລະພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ທໍລະມານນາໆປະການ,ແລະພຣະອົງ

ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກກ�ມື
ຂອງສດັຕູຂອງພວກເຂົາ.
51ແລະພວກເຂົາໄດ້ອະທິຖານຫາ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາຢູ່ ສະເໝີ , ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່
ພວກເຂາົຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອງົ,ຈນົ
ວາ່ພວກເຂາົໄດ້ໝັ້ນຄງົແລະຈະເລນີຮຸງ່
ເຮອືງຢູ່ໃນແຜນ່ດິນດັ່ງນີ້.
52ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຫດການທັງໝົດນີ້ ເປັນໄປ.ແລະຮີ
ລາມັນໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ໃນປີທີສາມສິບ
ຫ້າແຫ່ງການປກົຄອງຂອງຜູ້ຕດັສິນດູແລ
ຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟ.

ບົດທີ63

ຊິບລັນແລະຕໍ່ມາຮີລາມັນໄດ້ຄອບຄອງ
ບັນທຶກສັກສິດໄວ້—ຊາວນີໄຟຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍເດີນທາງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທາງເໜືອ—ເຮກອດສ້າງເຮືອໃຫຍ່ລ�
ໜຶ່ງ,ຊຶ່ງປ່ອຍມນັລົງສູ່ທະເລທາງຕາເວນັ
ຕົກ—ໂມໂຣໄນຮາເອົາຊະນະຊາວເລ
ມັນໃນສະໜາມຮົບ.ປະມານ56–52ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ຕົ້ນປີທີສາມສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູຄົ້ນຂອງນີໄຟຄືຊິບ
ລັນໄດ້ຄອບຄອງສິ່ງສັກສິດເຫລົ່ານີ້ໄວ້
ຊຶ່ງແອວມາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຮີລາມັນ.
2ແລະເພິ່ນເປັນຄົນທ່ຽງທ�,ແລະ

ເພິ່ນໄດ້ເດີນໄປຢ່າງພາກພູມຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່
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ຈະສ້າງຄວາມດີຢູ່ຕະຫລອດເວລາ,ທີ່
ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເພິ່ນ;ແລະ
ອ້າຍຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ເຮດັເຊັ່ນດຽວກນັ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປຄືກັນ.ແລະປີທີ
ສາມສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສດຸລົງດັ່ງນັ້ນ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທີສາມສິບເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນ,ມັນໄດ້ມີຜູ້ຊາຍກຸ່ມໃຫຍ່ກຸ່ມ
ໜຶ່ງເປັນຈ�ນວນເຖິງຫ້າພັນສີ່ຮ້ອຍຄົນ,
ພ້ອມດ້ວຍເມຍຂອງພວກເຂົາແລະລູກ
ຂອງພວກເຂົາ,ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາໄປຫາແຜ່ນດິນຊຶ່ງ
ຢູ່ທາງເໜອື.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຮ

ກອດເປັນຄົນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຫລາຍ
ທີ່ສຸດ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປແລະ
ສ້າງເຮືອໃຫຍ່ລ�ໜຶ່ງທີ່ຊາຍແດນຂອງ
ແຜ່ນດິນອຸ ດົມສົມບູນ, ຊຶ່ ງຢູ່ ໃກ້ ກັບ
ແຜ່ນດິນຮ້າງ,ແລະໄດ້ປ່ອຍມັນລົງສູ່
ລົງສູ່ທະເລທາງຕາເວັນຕົກໃກ້ທາງແຄບ
ຊຶ່ງນ�ໄປຫາແຜ່ນດນິທາງເໜອື.
6ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟເປນັຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍໄດ້ລົງໄປໃນເຮືອນນັ້ນ
ແລະໄດ້ຂີ່ໄປພອ້ມດວ້ຍສະບຽງອາຫານ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະມີແມ່ຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນນ�ອີກ;ແລະພວກ
ເຂາົຂັບເຮອືໄປທາງເໜອື.ແລະປີທີສາມ
ສິບເຈັດໄດ້ສິ້ນສດຸລົງດັ່ງນີ້.
7ແລະໃນປີທີສາມສິບແປດ,ຜູ້ຊາຍ

ຄົນນີ້ ກໍ ໄດ້ສ້າງເຮືອໃຫຍ່ອີກລ�ໜຶ່ງ.

ແລະເຮືອລ�ທ�ອິດກໍໄດ້ກັບຄືນມາອີກ,
ແລະມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ລົງ ໄປໃນເຮືອ; ແລະພວກເຂົາ ໄດ້
ເອົາສະບຽງອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍໄປ
ນ�,ແລະອອກເດີນທາງໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທາງເໜອືອີກ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່

ມີຜູ້ໃດໄດ້ຂ່າວຄາວຂອງພວກເຂົາເລີຍ.
ແລະພວກເຮາົຄດິວາ່ພວກເຂົາຈມົຢູ່ໃນ
ຄວາມເລິກຂອງທະເລເສຍແລ້ວ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີເຮືອໃຫຍ່
ອີກລ�ໜຶ່ງໄດ້ແລ່ນອອກໄປອີກ;ແລະ
ພວກເຮາົບໍ່ຮູຈ້ກັວາ່ມນັໄປທາງໃດ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີນີ້ມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່
ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນທາງເໜອື.ແລະປີທີ
ສາມສບິແປດໄດ້ສິ້ນສດຸລົງດັ່ງນີ້.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີສາມສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ຊິບລັນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ,ແລະ
ໂຄຣິອານທັນໄດ້ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທາງເໜືອໃນເຮືອລ�ໜຶ່ງ,ເພື່ອນ�ເອົາ
ສະບຽງອາຫານໄປໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ອອກໄປ
ຫາແຜ່ນດນິນັ້ນ.
11ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນ

ສ�ລບັຊບິລນັທີ່ຈະມອບສິ່ງສັກສິດເຫລົ່າ
ນີ້ໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ,ຜູ້ມີຊື່ວ່າ
ຮີລາມັນ,ໂດຍເອີ້ນຕາມຊື່ບິດາຂອງ
ລາວ.
12ບດັນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ອັກຂະລະທັງໝດົນັ້ນ

ຊຶ່ງຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຮີລາມັນຖືກ
ຂຽນຂຶ້ນແລະຖືກສົ່ງອອກໄປໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນດຸຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ
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ນອກຈາກສ່ວນຕ່າງໆຊຶ່ງແອວມາສັ່ງ
ຫາ້ມບໍ່ໃຫ້ສົ່ງອອກໄປ.
13ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງ

ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ເປັນສິ່ງ
ສັກສິດ,ແລະມອບຕໍ່ໆກັນໄປຈາກຄົນ
ລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ;ດັ່ງນັ້ນ,ໃນປີ
ນີ້,ສິ່ງສັກສິດເຫລົ່ານີ້ຈຶ່ງຖືກມອບໃຫ້ແກ່
ຮີລາມນັ,ກ່ອນການຕາຍຂອງຊບິລັນ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກ

ໃນປີນີ້ຄືມີຜູ້ຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງໄດ້ແຍກ
ອອກໄປຫາຊາວເລມັນ;ແລະພວກເຂົາ
ຖືກຊັກຊວນໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຊາວນີໄຟ
ຄືນອີກ.
15ແລະໃນປີດຽວກັນນີ້ອີກພວກເຂົາ

ໄດ້ຍົກທັບລົງມາພອ້ມດ້ວຍກອງທັບອັນມີ
ກ�ລັງມະຫາສານເພື່ອມາກໍ່ສົງຄາມກັບ
ຜູ້ຄົນຂອງໂມໂຣໄນຮາ,ຫລືກັບກອງທັບ
ຂອງໂມໂຣໄນຮາ,ຊຶ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຕ້ອງຜ່າຍແພ້ແລະຖກືຂັບໄລ່ໃຫ້ກັບ
ຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາຄືເກົ່າ,
ໂດຍໄດ້ຮບັຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜກັ.
16ແລະໃນປີທີສາມສິບເກົ້າແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟກໍສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
17ແລະເລື່ອງລາວຂອງແອວມາ,ແລະ

ຮີລາມັນລກູຊາຍຂອງເພິ່ນ,ແລະຊິບລນັ
ນ�ອກີຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ1

ເພໂຮຣັນ ຜູ້ ເປັນ ລູກ ຊາຍກາຍເ ປັນ

ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະຖືກລອບຂ້າໂດຍ
ຄິດຄູເມັນ—ແລ້ວເພຄິວເມໄນກໍຮັບຕ�
ແໜງ່ບນັລັງຕດັສິນແທນ—ໂຄຣິອານທະ

ແອວມາ63:13–17521

   ໜງັສືຮີລາມັນ

ເລື່ອງລາວຂອງຊາວນີໄຟ.ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງຂອງພວກເຂົາ,ແລະການ
ແຕກແຍກຂອງພວກເຂົາ.ແລະເລື່ອງລາວຂອງການທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້
ບໍລິສຸດຫລາຍທ່ານທີ່ໄດ້ທ�ນາຍໄວ້ກ່ອນການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດນ�ອີກ,ຕາມ
ບັນທຶກຂອງຮີລາມັນນ�ອີກ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ,ແລະຕາມບັນທຶກຂອງ
ພວກລູກຊາຍຂອງເພິ່ນນ�ອີກ,ຈົນມາຮອດການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ.ແລະ
ຊາວເລມັນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສນ�ອີກ.ແລະເລື່ອງ
ລາວຂອງການປຽ່ນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງພວກເຂົາ.ເລື່ອງລາວກຽ່ວກັບຄວາມຊອບທ�
ຂອງຊາວເລມັນ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຂອງຊາວນີໄຟ,ຕາມ
ບັນທຶກຂອງຮີລາມັນແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ຈົນມາເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ຄຣດິ,ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າໜງັສືຮີລາມັນ,ແລະອື່ນໆ.
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ເມີນ�ພາກອງທັບເລມັນ,ຍຶດເອົາເຊລາ
ເຮັມລາໄປ,ແລະຂ້າເພຄິວເມໄນ—ໂມ
ໂຣໄນຮາຊະນະຊາວເລມັນແລະຍຶດ
ເອົາເຊລາເຮັມລາຄືນມາ,ແລະໂຄຣິ
ອານທະເມີຖືກຂ້າ.ປະມານ52–50ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີທີສີ່ສິບແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ,ມັນໄດ້ເລີ່ມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພໂຮຣັນໄດ້ສິ້ນຊີວິດ

ໄປແລະໄດ້ໄປຕາມທາງຂອງໂລກແລວ້;
ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງຢ່າງ
ຮຸນແຮງກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ໃດໃນບັນດາອ້າຍ
ນ້ອງກັນຊຶ່ງເປັນພວກລູກຊາຍຂອງເພ
ໂຮຣນັຈະໄດ້ຮບັຕ�ແໜງ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນ.
3ບັດນີ້ນີ້ຄືລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ຂັດແຍງ້ກັນ

ເພື່ອຍາດເອົາຕ�ແໜ່ງຜູ້ຕັດສິນຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂັດແຍ້ງກັນນ�ອີກ:ເພໂຮ
ຣນັ,ເພອານໄຄ,ແລະເພຄວິເມໄນ.
4ບັດນີ້ເພໂຮຣັນບໍ່ໄດ້ມີລູກຊາຍພຽງ

ແຕ່ສາມຄົນເທົ່ານັ້ນ(ເພາະເພິ່ນມີລູກ
ຊາຍຫລາຍຄົນ),ແຕ່ສາມຄົນນີ້ເປັນຜູ້
ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນເພື່ອຍາດເອົາຕ�ແໜ່ງຜູ້
ຕັດສິນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເກີດການແບ່ງແຍກກັນຂຶ້ນເປັນສາມກຸ່ມ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.
5ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຫດການໄດ້ບັງ

ເກີດຂຶ້ນຄືເພໂຮຣັນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ
ສຽງຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ

ແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພ

ຄິວເມໄນ,ເມື່ອລາວເຫັນວ່າຕົນເອງບໍ່
ໄດ້ຕ�ແໜ່ງຜູ້ຕັດສິນແລ້ວ,ລາວຈຶ່ງເຫັນ
ພອ້ມກັບສຽງຂອງຜູຄົ້ນ.
7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພອານໄຄ,ແລະຜູ້ຄົນ

ຜູ້ທີ່ປາຖະໜາໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ປົກຄອງ
ຂອງຕົນກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຂຶ້ນ;ດັ່ງນັ້ນ,
ລາວຈຶ່ງໄດ້ຍຸຍົງຜູ້ຄົນພວກນັ້ນໃຫ້ລຸກ
ຂຶ້ນກະບົດຕໍ່ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວເອງ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຂະນະ

ທີ່ລາວກ�ລງັກໍ່ການກະບົດຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ລາວໄດ້ຖືກຈັບໄປ,ແລະຖືກຕັດສິນ
ຕາມສຽງຂອງຜູ້ຄົນ,ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ໂທດປະຫານຊີວິດ;ເພາະວ່າລາວໄດ້ກໍ່
ການກະບົດຂຶ້ນແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ທ�ລາຍເສລພີາບຂອງຜູຄົ້ນ.
9ບັດນີ້ເວລາພວກທີ່ຢາກໃຫ້ເພອານ

ໄຄເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງຕົນເຫັນວ່າເພ
ອານໄຄໄດ້ຮັບໂທດປະຫານຊີວິດແລ້ວ,
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນ,ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າຄິດ
ຄູເມັນ,ໄປທີ່ບັນລັງຕັດສິນຂອງເພໂຮ
ຣນັ,ແລະລອບຂ້າເພໂຮຣນັໃນຂະນະທີ່
ເພິ່ນນັ່ງຢູ່ໃນບັນລັງຕັດສນິຢູ່ນັ້ນ.
10ແລະຂ້າໃຊ້ຂອງເພໂຮຣັນໄດ້ໄລ່

ຕິດຕາມຄິດຄູເມັນໄປ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄິດຄູ
ເມັນໄດ້ປົບໜີໄປຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດຈົນ
ວາ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄລ່ຕາມລາວທັນ.
11ແລະລາວໄດ້ກັບຄືນໄປຫາຜູ້ທີ່ໃຊ້

ລາວມາ,ແລະພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ເຮັດ
ພັນທະສັນຍາຮ່ວມກັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
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ໄດ້ສາບານໂດຍອ້າງເຖິງພຣະຜູ້ສ້າງທີ່
ເປັນນິດຂອງພວກເຂົາ,ວ່າບໍ່ໃຫ້ເປີດ
ເຜຍີໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ວ່າຄິດຄູເມັນໄດ້ລອບຂ້າ
ເພໂຮຣນັ.
12ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດຮູ້ຈັກຄິດຄູ

ເມັນເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,
ເພາະວ່າລາວໄດ້ປອມຕົວເຂົ້າໄປລອບ
ຂ້າເພໂຮຣນັ.ແລະຄິດຄູເມນັພ້ອມດ້ວຍ
ພັກພວກຂອງລາວກໍໄດ້ເຮັດພັນທະ
ສັນຍານ�ກັນ,ໄດ້ປະປົນຢູ່ໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນ,ໂດຍວິທີທີ່ຈະຊອກຫາພວກເຂົາບໍ່
ເຫນັ;ແຕ່ຄົນທີ່ຖກືພບົເຫນັຕ້ອງຮບັໂທດ
ປະຫານຊວິີດ.
13ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພຄິວເມໄນ

ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສຽງຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້
ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ ຕັດສິນ,ແລະເປັນຜູ້
ປົກຄອງດູແລຜູ້ຄົນແທນເພໂຮຣັນອ້າຍ
ຂອງລາວ.ແລະມັນເປັນໄປຕາມສິດທິ
ຂອງລາວທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ.ແລະທັງ
ໝົດນີ້ເປັນໄປໃນປີທີ ສີ່ ສິບແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນແລະມັນໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ປີທີສີ່ສິບເອັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນ,ຄືຊາວເລມັນໄດ້ເຕົ້າໂຮມ
ກອງທບັອນັມີກ�ລງັຄົນນັບບໍ່ຖວ້ນ,ແລະ
ປະກອບອາວຸດດ້ວຍຫອກແລະດາບ,
ແລະດ້ວຍຄັນທະນູ,ແລະລູກທະນູ,
ແລະດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນຫົວແລະ
ເຄື່ອງປ້ອງກນັເອິກ,ແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ທຸກຊະນິດ.
15ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບລົງມາ

ອີກເພື່ອຈະໄດ້ສູ້ຮົບກັບຊາວນີໄຟ.ແລະ

ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການບັງຄັບບັນຊາໂດຍ
ໂຄຣິອານທະເມີ;ແລະລາວເປັນຜູ້ສືບ
ເຊື້ອສາຍຂອງເຊລາເຮມັລາ;ແລະລາວ
ເປັນຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປຈາກບັນດາຊາວ
ນີໄຟ;ແລະເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່ແລະມີ
ກ�ລງັຫລາຍ.
16ດັ່ງນັ້ນ,ກະສັດຂອງຊາວເລມັນຜູ້

ມີຊື່ວ່າທຸບະລອດ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງ
ອາມໂມຣອນ,ຈຶ່ງຄິດວາ່ໂຄຣິອານທະເມີ
ເປັນຄົນມີກ�ລັງແຂງແຮງ,ສະນັ້ນລາວ
ຈະສາມາດຢືນຕໍ່ ສູ້ກັບຊາວນີໄຟໄດ້,
ແລະລາວກໍມີປັນຍາອັນແຫລມຄົມນ�
ອີກ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຖ້າສົ່ງລາວໄປລາວ
ກໍຈະເອົາຊະນະຊາວນີໄຟໄດ້—
17ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຍຸຍົງພວກເຂົາ

ໃຫ້ຄຽດແຄ້ນ,ແລະລາວໄດ້ເຕົ້າໂຮມ
ກອງທັບຂອງລາວ,ແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂຄ
ຣິອານທະເມີເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ,
ແລະລາວໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາອອກເດີນ
ທັບລງົໄປຫາແຜນ່ດິນເຊລາເຮມັລາເພື່ອ
ສູ້ຮບົກບັຊາວນີໄຟ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຍ້ອນວ່າມັນມີການຂັດແຍ້ງກັນແລະ
ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນຝ່າຍຜູ້
ປົກຄອງ, ຈຶ່ ງ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກເ ຂົາບໍ່ ມີ
ທະຫານຍາມພຽງພໍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮັມລາ;ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າຊາວ
ເລມັນຈະບໍ່ກ້າເຂົ້າມາເຖິງໃຈກາງຂອງ
ແຜ່ນດິນເພື່ອມາຍຶດເອົາເມືອງເຊລາ
ເຮມັລາທີ່ໃຫຍ່ຍິ່ງນັ້ນ.
19ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິອານທະເມີໄດ້ເດີນທັບນ�ໜ້າກອງ
ທະຫານອັນມະຫາສານຂອງລາວມາ,
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ແລະເຂົ້າໂຈມຕີຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ
ນັ້ນ, ແລະການເດີນທັບຂອງພວກ
ເຂົານັ້ນວ່ອງໄວທີ່ສຸດຈົນວ່າຊາວນີໄຟ
ບໍ່ມີ ເວລາພຽງພໍທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມກ�ລັງ
ກອງທບັຂອງຕນົ.
20ດັ່ງນັ້ນໂຄຣິອານທະເມີຈຶ່ງໄດ້ຂ້າ

ທະຫານຍາມທາງເຂົ້າເມືອງ,ແລະໄດ້
ຍົກກອງທັບເຂົ້າໄປໃນເມືອງພ້ອມດ້ວຍ
ກອງທັບທັງໝົດຂອງລາວ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຂ້າທຸກຄົນທີ່ຂັດຂວາງພວກເຂົາ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າເປັນເຈົ້າ
ຂອງເມອືງທງັເມືອງ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພ

ຄິວເມໄນ,ຜູ້ເປັນຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສນິໄດ້ແລ່ນ
ໜີໄປຕໍ່ໜາ້ໂຄຣິອານທະເມ,ີໄປຮອດກ�
ແພງເມືອງ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຟນັລາວຕິດກ�
ແພງຈົນລາວຕາຍ.ແລະວັນເວລາຂອງ
ເພຄິວເມໄນກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
22ແລະບັດນີ້ເວລາໂຄຣິອານທະເມີ

ເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ຄອບຄອງເມືອງເຊ
ລາເຮັມລາແລ້ວ,ແລະເຫັນວ່າຊາວນີ
ໄຟໄດ້ປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ,ແລະ
ໄດ້ຖືກຂ້າ,ແລະໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ,
ແລະວ່າລາວໄດ້ຍຶດທີ່ ໝັ້ນອັນເຂັ້ມ
ແຂງທີ່ ສຸດໃນທົ່ວແຜ່ນດິນໄດ້ແລ້ວ,
ໃຈຂອງລາວກໍມີກ�ລງັຂຶ້ນເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ ລາວຄິດ ຈະຍົກ ທັບ ໄປສູ້ ຮົບ ທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ.
23ແລະບັດນີ້ລາວບໍ່ ໄດ້ ຢຸດຢູ່ ໃນ

ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາເລີຍ,ແຕ່ລາວໄດ້
ຍົກທັບໄປດ້ວຍກອງທັບໃຫຍ່ຂອງລາວ,
ແລະມຸ້ງໜ້າໄປຫາເມືອງອຸດົມສົມບູນ;

ເພາະວ່າມັນເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວ
ທີ່ຈະຍົກທັບໄປແລະຈະຟາດຟັນໄປ
ຕະຫລອດທາງ,ເພື່ອຈະໄດ້ຍຶດເອົາ
ແຜ່ນດິນພາກສວ່ນຕ່າງໆທາງເໜອື.
24ແລະໂດຍທີ່ຄິດວ່າກ�ລັງສ່ວນ

ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຊາວນີໄຟຕັ້ງຢູ່ທີ່ໃຈກາງ
ຂອງແຜ່ນດິນ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຍົກທັບ
ໄປໂດຍບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້
ແຕ່ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ;ແລະໂດຍ
ວິທີນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີແລະ
ຟາດຟນັພວກເຂາົລົງກັບພື້ນດິນ.
25ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເທື່ອນີ້ໂຄຣິອານທະເມີ

ໄດ້ເດນີທັບຜ່ານໃຈກາງຂອງແຜ່ນດິນໄປ
ມນັຈຶ່ງເຮດັໃຫ້ໂມໂຣໄນຮາໄດ້ປຽບພວກ
ເຂົາ,ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວນີໄຟຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຖກືຂ້າຕາຍໄປແລ້ວກໍຕາມ.
26ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣໄນຮາຄິດວ່າ

ຊາວເລມັນບໍ່ກ້າເຂົ້າມາໃຈກາງຂອງ
ແຜ່ນດິນ,ພຽງແຕ່ວ່າຈະເຂົ້າໂຈມຕີຫົວ
ເມືອງຕ່າງໆໂດຍອ້ອມແອ້ມຊາຍແດນ
ຄືກັນກັບທີ່ຊາວເລມັນໄດ້ເຮັດມາກ່ອນ
ແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣໄນຮາຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ກອງທັບອັນເຂັ້ມແຂງຂອງລາວໄປຮັກ
ສາແຜ່ນດິນພາກສ່ວນຕ່າງໆໂດຍອ້ອມ
ຮອບໃກ້ຊາຍແດນ.
27ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ຢ້ານ

ກົວໃນສິ່ງທີ່ ໂມໂຣໄນຮາເຮັດໄປນັ້ນ
ເລີຍ,ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບເຂົ້າ
ເຖິງໃຈກາງຂອງແຜ່ນດິນແລ້ວ,ແລະ
ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງຫລວງຊຶ່ງຄືເມືອງເຊ
ລາເຮັມລາ,ແລະກ�ລັງເດີນທັບຜ່ານ
ຫລາຍຫົວເມືອງທີ່ ສ�ຄັນທີ່ ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນ,ແລະຂ້າຜູ້ ຄົນຢ່າງຫລວງ
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ຮີລາມນັ1:28–2:2525

ຫລາຍກ່າຍກອງ,ທງັຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ຍິງ,ແລະ
ເດັກນ້ອຍ,ຍຶດເອົາຫລາຍຫົວເມືອງ
ແລະທີ່ໝັ້ນຫລາຍບ່ອນ.
28ແຕ່ເມື່ອໂມໂຣໄນຮາຮູ້ຈັກເລື່ອງນີ້

ແລ້ວ,ລາວກໍໄດ້ສົ່ງລີໄຮພ້ອມດ້ວຍກອງ
ທະຫານໄປປິດລ້ອມທັນທີເພື່ອຈະໄດ້
ສະກັດກັ້ນພວກເຂົາກອ່ນທີ່ພວກເຂາົຈະ
ມາຮອດແຜ່ນດິນອຸດມົສົມບູນ.
29ແລະລາວໄດ້ເຮດັເຊັ່ນນີ້;ແລະໄດ້

ສະກັດກັ້ນພວກເຂົາໄວ້ກ່ອນທີ່ພວກ
ເຂົາຈະມາຮອດແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ,
ແລະໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີພວກເຂົາ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມຖອຍທັບກັບ
ຄືນໄປເຊລາເຮມັລາ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນຮາໄດ້ສະກັດກັ້ນພວກເຂົາໄວ້ໃນ
ລະຫວ່າງການຖອຍທັບຂອງພວກເຂົາ,
ແລະໄດ້ເຂົ້າສູ້ຮົບກັນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ມັນກາຍເປັນການຕໍ່ສູ້ອັນນອງເລືອດ
ທີ່ສຸດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຖືກຂ້າ,ແລະໃນບັນດາ
ພວກທີ່ຕາຍນັ້ນມີໂຄຣິອານທະເມີຢູ່ນ�.
31ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຊາວເລມັນ

ຈະຖອຍທັບໄປທາງໃດກໍບໍ່ໄດ້,ບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນທາງເໜືອ,ຫລືທາງໃຕ້,ຫລື
ທາງຕາເວັນອອກ,ຫລືທາງຕາເວັນຕົກ,
ເພາະວາ່ພວກເຂາົຖືກຊາວນີໄຟອອ້ມໄວ້
ທຸກດ້ານ.
32ແລະສະຫລຸບຄວາມແລ້ວໂຄຣິ

ອານທະເມີໄດ້ນ�ເອາົຊາວເລມນັເຂົ້າໄປ
ເຖິງໃຈກາງຂອງຊາວນີໄຟ,ເຖງິຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນອ�ນາດຂອງຊາວ
ນີໄຟ,ແລະຕົວລາວເອງກໍຖືກຂ້າຕາຍ,

ແລະຊາວເລມັນໄດ້ຍອມມອບຕົວໃຫ້ຢູ່
ໃນກ�ມືຂອງຊາວນີໄຟ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ໂຣໄນຮາໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງເຊລາເຮັມລາ
ຄືນອີກ,ແລະສັ່ງໃຫ້ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຖືກ
ຈັບມາເປັນຊະເລີຍເສິກນັ້ນອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນໂດຍສນັຕິ.
34ແລະ ປີ ທີ ສີ່ ສິບເອັດແຫ່ງ ການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລງົດັ່ງນີ້.

ບົດທີ2

ຮີລາມັນຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ
ກາຍເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ—ແກດີອານ
ທັນເປັນຜູ້ນ�ຂອງພັກຄິດຄູເມັນ—ຂ້າ
ໃຊ້ຂອງຮີລາມນັຂ້າຄດິຄູເມນັ,ແລະພກັ
ພວກຂອງແກດີອານທັນປົບໜີເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.ປະມານ50–49
ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີສີ່ສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສນິ,ຫລັງຈາກໂມໂຣໄນຮາໄດ້ສະຖາ
ປະນາສັນຕິພາບຂຶ້ນອີກລະຫວ່າງຊາວ
ນີໄຟກັບຊາວເລມັນແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດເລີຍໄດ້ຮັບຕ�ແໜ່ງເປັນຜູ້ຕັດສິນ;
ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ຂຶ້ນອີກໃນບັນດາຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບວ່າຜູ້
ໃດສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕ�ແໜ່ງເປັນຜູ້
ຕັດສິນແທນ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຮີ

ລາມັນຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນໄດ້
ຖືກແຕງ່ຕັ້ງໃຫ້ຮບັຕ�ແໜງ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນ
ແທນໂດຍສຽງຂອງຜູຄົ້ນ.
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3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄິດຄູເມັນຜູ້ໄດ້ລອບຂ້າ
ເພໂຮຣັນໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍ
ຊີວິດຂອງຮີລາມັນຄືກັນ;ແລະລາວໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກພວກ
ຂອງລາວ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາ
ຮ່ວມກັນວ່າຈະບໍ່ບອກໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ຈັກເຖິງ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງລາວ.
4ເພາະມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າແກດີອານ

ທັນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ�ນິຊ�ນານໃນ
ການປາກເວົ້າແລະກົນອຸບາຍເລ້ຫລ່ຽມ
ທີ່ຈະເຮດັວຽກງານລັບກຽ່ວກບັການຄາດ
ຕະກ�ແລະປຸ້ນຈີ້;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້
ກາຍມາເປັນຜູ້ນ�ຂອງພກັຄິດຄູເມນັ.
5ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າດີນ�ພວກ

ເຂົາ,ແລະຄິດຄູເມັນນ�ອີກວ່າຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາຈະໃຫ້ລາວໄດ້ຂຶ້ນນັ່ງບັນລັງ
ຕັດສິນແລ້ວລາວຈະໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພັກ
ຂອງລາວມີອ�ນາດແລະໜ້າທີ່ສູງໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນ;ດັ່ງນັ້ນຄິດຄູເມນັຈຶ່ງພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະຂ້າຮີລາມນັເສຍ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ຂະນະທີ່ລາວກ�ລັງເດີນທາງໄປຫາ
ບັນລັງຜູ້ຕັດສິນເພື່ອຈະທ�ຮ້າຍຮີລາມນັ
ຢູ່ ນັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າໃຊ້ ຄົນໜຶ່ງຂອງຮີ
ລາມັນໄດ້ປອມຕົວອອກໄປຂາ້ງນອກໃນ
ເວລາກາງຄືນ,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ຈັກ
ເຖິງແຜນການຊຶ່ງພັກນີ້ວາງຂຶ້ນເພື່ອຈະ
ໄດ້ທ�ລາຍຮີລາມັນ—
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າໃຊ້ ຂອງຮີ ລາມັນໄດ້ພົບກັບຄິດຄູ
ເມັນ,ແລະໄດ້ໃຫ້ສັນຍານແກ່ລາວ;
ດັ່ງນັ້ນຄິດຄູເມັນຈຶ່ງໄດ້ບອກໃຫ້ລາວຮູ້
ເຖິງຄວາມປາຖະໜາຂອງຕົນ,ໂດຍ

ປາຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ລາວນ�ລາວໄປຫາ
ບັນລັງຕັດສິນເພື່ອວ່າລາວຈະໄດ້ລອບ
ຂ້າຮີລາມນັເສຍ.
8ແລະເວລາຂ້າໃຊ້ຂອງຮີລາມນັຮູຈ້ກັ

ເຖິງເລື່ອງໃນໃຈຂອງຄິດຄູເມັນທັງໝົດ,
ແລະຮູ້ຈັກເຖິງຈຸດປະສົງຂອງລາວທີ່
ຫວັງຈະຂ້າ,ແລະຮູ້ຈັກອີກວ່າມັນເປັນ
ຈຸດປະສົງຂອງທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນພັກຂອງ
ລາວທີ່ຫວັງຈະຂ້າຄືກັນ,ແລະຫວັງທີ່
ຈະລັກ,ແລະຫວງັທີ່ຈະຍຶດເອົາອ�ນາດ,
(ແລະນີ້ເປັນແຜນການລັບ,ແລະການ
ມົ້ວສຸມລັບຂອງພວກເຂົາ)ຂ້າໃຊ້ຂອງ
ຮີລາມັນເວົ້າກັບຄິດຄູເມັນວ່າ:ໃຫ້ພວກ
ເຮາົໄປຫາບັນລງັຕດັສິນນ�ກນັເທາະ.
9ບັດນີ້ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄິດຄູເມັນພໍໃຈ

ຫລາຍທີ່ສຸດ,ເພາະຄິດວ່າລາວຈະໄດ້
ຮບັຜນົສ�ເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ;້
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງ
ເດີນທາງໄປຫາບັນລັງຕັດສິນຢູ່ນັ້ນ,ຂ້າ
ໃຊ້ຂອງຮີລາມັນໄດ້ແທງຄິດຄູເມັນທະລຸ
ຫົວໃຈຈົນລາວໄດ້ລົ້ມຕາຍຄາທີ່ໂດຍ
ບໍ່ມີສຽງຮ້ອງຄາງເລີຍ.ແລະລາວໄດ້
ແລ່ນໄປບອກຮີລາມັນເຖິງເລື່ອງທັງໝົດ
ທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ,ແລະໄດ້ຍິນ,ແລະໄດ້
ເຮດັ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຮີ

ລາມັນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຄົນໄປຈັບພວກໂຈນ
ແລະກຸ່ມຄາດຕະກອນລັບພວກນີ້,ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດຕາມ
ກົດໝາຍ.
11ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາແກດີອານທັນຮູ້

ວາ່ຄິດຄູເມັນບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາລາວກໍຢ້ານ
ວ່າຕົວເອງຈະຖືກທ�ລາຍ;ດັ່ງນັ້ນລາວ

ຮີລາມນັ2:3–11 526
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ຮີລາມນັ2:12–3:5527

ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ພັກພວກຂອງລາວຕິດຕາມ
ລາວໄປ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນໂດຍທາງລັບເຂົ້າໄປໃນ
ຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;ແລະເວລາທີ່ຮີ
ລາມນັສົ່ງຄົນໄປຈບັພວກເຂົາ,ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນ
ພວກເຂາົໃນບ່ອນໃດເລຍີ.
12ແລະເລື່ອງລາວຂອງແກດີອານທັນ

ຈະຖືກເວົ້າເຖິງອີກຫລັງຈາກນີ້ໄປ.ແລະ
ປີທີສີ່ສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງດັ່ງນີ້.
13ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນຕອນສຸດທ້າຍ

ຂອງໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ທ່ານຈະເຫັນໄດ້ວ່າ
ແກດີອານທັນຜູ້ນີ້ໄດ້ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງ
ການໂຄ່ນລົ້ມ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເກືອບ
ຈະເປັນການທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໃຫ້
ສູນສິ້ນໄປ.
14ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ

ວ່າມັນແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງໜັງສືຮີ
ລາມັນ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງຕອນ
ສຸດທ້າຍຂອງໜັງສືນີໄຟ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເອົາເລື່ອງລາວທງັໝດົມາຂຽນໄວ.້

ບົດທີ3

ຊາວນີໄຟຢ່າງຫລວງຫລາຍອົບພະຍົບ
ໄປຫາແຜ່ນດິນທາງເໜືອ—ພວກເຂົາ
ສ້າງເຮືອນຊານດ້ວຍປູນຊີມັງແລະ
ຂຽນບັນທຶກໄວ້ຫລາຍເລື່ອງ—ຫລາຍ
ສິບພັນຄົນໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສແລະ
ຮັບບັບຕິສະມາ—ພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ເຈົ້ານ�ພາມະນຸດໄປສູ່ຄວາມລອດ—ນີ
ໄຟລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນຮັບຕ�ແໜ່ງ

ເປັນຜູ້ຕັດສິນ.ປະມານ49–39ປີກ່ອນ
ຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ
ປີທີສີ່ສິບສາມແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ ຕັດສິນ,  ມັນບໍ່ ມີ ການຂັດແຍ້ງ ກັນ
ເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຍົກເວັ້ນ
ແຕ່ມີ ຄວາມທະນົງຕົວເລັກໜ້ອຍໃນ
ສາດສະໜາຈັກ,ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດການ
ແຕກແຍກກັນເລັກນອ້ຍໃນບນັດາຜູ້ຄົນ,
ຊຶ່ງມັນໄດ້ຢຸດຕິລົງໃນທ້າຍປີທີສີ່ສບິສາມ.
2ແລະມັນບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນເລີຍ

ໃນບັນດາຜູ້ຄົນໃນປີທີສີ່ສິບສີ່;ແລະທັງ
ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຫລາຍໃນປີທີສີ່ສິບ
ຫາ້.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີສີ່ສິບຫົກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ມີການ
ຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນຫລາຍພໍສົມຄວນແລະ
ມີການແຕກແຍກກັນຫລາຍ;ຈຶ່ງເປັນ
ເຫດໃຫ້ຜູ້ຄົນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາໄປ,ແລະ
ໄດ້ອອກໄປຫາແຜ່ນດິນທາງເໜືອເພື່ອ
ຈະໄດ້ເອົາແຜ່ນດິນພາກນັ້ນເປັນມູນ
ມລໍະດກົ.
4ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປເປັນ

ໄລຍະໄກທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາມາຮອດແມ່ນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່ແລະ
ແມນ່�ຫລາຍສາຍ.
5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ກະຈັດ

ກະຈາຍກັນອອກໄປທົ່ວແຜ່ນດິນພາກ
ນັ້ນ,ແລະໄດ້ເຂົ້າໄປເອົາທີ່ດິນສ່ວນ
ຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ມີເຈົ້າຂອງຊຶ່ງຖືກປະໄວ້
ໃຫ້ຮົກຮ້າງແລະປາດສະຈາກຕົ້ນໄມ້,
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ຍ້ອນວ່າມັນເຄີຍມີຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ມາ
ກ່ອນແລ້ວ.
6ແລະບັດນີ້ແຜ່ນດິນນີ້ບໍ່ໄດ້ຮົກຮ້າງ

ອີກແລ້ວ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ມັນບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້;
ຍ້ອນວ່າຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ຂອງຜູ້ຄົນຜູ້ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້
ມາກ່ອນມນັຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວາ່ແຜ່ນດິນຮາ້ງ.
7ແລະມັນມີຕົ້ນໄມ້ຢູ່ພຽງເລັກໜ້ອຍ

ໃນແຜ່ນດິນ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຜູ້ຄົນ
ທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ເປັນຜູ້ທີ່ຊ�ນິ
ຊ�ນານໃນການເຮັດປູນຊີມັງ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂາົຈຶ່ງໄດ້ສ້າງເຮອືນຊານຂຶ້ນດວ້ຍ
ປູນຊມີງັ,ເພື່ອເປັນບ່ອນພັກພາອາໄສ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເ ຂົາ ໄດ້ ເພີ່ມ ທະວີ ຂຶ້ນ ,  ແລະ
ຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະ ໄດ້ ແຜ່
ຂະຫຍາຍອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນທາງ
ໃຕ້ເຖິງແຜ່ນດິນທາງເໜືອ,ແລະພວກ
ເຂົາເລີ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນປົກຄຸມທົ່ວຜືນແຜ່ນດນິ
ໂລກ,ຈາກທະເລທາງໃຕ້ເຖິງທະເລທາງ
ເໜືອ,ຈາກທະເລທາງຕາເວັນຕົກເຖິງ
ທະເລທາງຕາເວັນອອກ.
9ແລະຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງ

ເໜອືໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນ,ແລະເຮອືນ
ຊານທີ່ເຮັດດ້ວຍປູນຊີມັງ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ວ່າຊະນິດໃດໆ
ກໍຕາມເຕີບໂຕຂຶ້ນເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ມີໄມ້ໄວ້ສ້າງເຮືອນຊານຂອງພວກ
ເຂົາເວລາມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ສາ້ງບ້ານເມອືງຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະພຣະວິຫານຂອງພວກ

ເຂົາ,ແລະບ່ອນຫລົບໄພຂອງພວກເຂົາ,
ແລະທ�ມະສາລາຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ອາຄານຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເນື່ອງ

ຈາກວ່າຕົ້ນໄມ້ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອຫາ
ຍາກຫລາຍ,ຜູ້ຄົນຢູ່ທາງໃຕ້ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງໄມ້
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຂຶ້ນໄປທາງເຮອື.
11ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດຊ່ອຍ

ຜູ້ຄົນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອ
ສ້າງບ້ານເມືອງຂຶ້ນ,ທັງເຮັດດ້ວຍໄມ້
ແລະດ້ວຍປູນຊມີງັ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ຜູ້ຄົນຂອງອ�ໂມນຈ�ນວນຫລາຍຊຶ່ງ
ເປັນຊາວເລມັນໂດຍກ�ເນີດ,ໄດ້ຂຶ້ນໄປ
ຫາແຜ່ນດນິນີ້ຄືກັນ.
13ແລະບັດນີ້ມີບັນທຶກຫລາຍສະບັບ

ທີ່ຫລາຍຄົນໃນຜູ້ຄົນພວກນີ້ຂຽນໄວ້ເຖິງ
ການກະທ�ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຊຶ່ງເປັນ
ເລື່ອງທີ່ຍືດຍາວກຽ່ວກັບພວກເຂົາເອງ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້

ພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍເທົ່ານັ້ນຂອງການ
ກະທ�ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເລື່ອງລາວຂອງຊາວເລມັນແລະເລື່ອງ
ລາວຂອງຊາວນີໄຟ,ແລະສົງຄາມຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະການຂັດແຍ້ງຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະການແຕກແຍກຂອງພວກ
ເຂາົ,ແລະການສດິສອນຂອງພວກເຂົາ,
ແລະການທ�ນາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ການຂົນສົ່ງທາງນ�ຂອງພວກເຂົາແລະ
ການສ້າງເຮືອໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ການສ້າງພຣະວິຫານຂອງພວກເຂົາ,
ແລະການສ້າງບ່ອນລີ້ໄພແລະທ�ມະ
ສາລາຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຊອບ
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ຮີລາມນັ3:15–23529

ທ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະການຄາດຕະກ�
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະການລັກຂະໂມຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະການປຸ້ນຈີ້ຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄວາມໜາ້ກຽດຊງັແລະ
ການໂສເພນີຂອງພວກເຂົາ,ບໍ່ສາມາດ
ຈະເອົາມາບັນຈຸໄວ້ໃນໜງັສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້.
15ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ, ມັນມີ ໜັງສືຫລາຍ

ເຫລັ້ມແລະບັນທຶກຫລາຍສະບັບຂອງ
ທຸກແບບ,ແລະສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນແມນ່ຊາວ
ນີໄຟເປັນຜູ້ຮກັສາໄວ.້
16ແລະຊາວນີໄຟໄດ້ມອບສິ່ງເຫລົ່າ

ນີ້ຕໍ່ໆກັນໄປຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາຄົນອີກ
ລຸ້ນໜຶ່ງ,ຈົນວ່າມາຮອດເວລາພວກເຂົາ
ຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດແລະມີການ
ຄາດຕະກ�,ການປຸ້ນຈີ້,ແລະການຕາມ
ລ່າ,ແລະການຂັບໄລ່,ແລະການຂ້າ
ຟັນ,ແລະການແຕກກະຈັດກະຈາຍ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະປະປົນ
ເຂົ້າກັບຊາວເລມັນຈົນວ່າພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟອີກຕໍ່ໄປ,ກາຍ
ເປັນຄົນຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະປ່າເຖື່ອນ,ແລະ
ຮ້າຍກາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ກາຍເປັນ
ຊາວເລມັນ.
17ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບມາ

ເວົ້າ ເຖິງເລື່ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກ;
ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມານີ້ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນແລ້ວຫລັງຈາກມີການຂັດແຍ້ງ,
ແລະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ແລະສົງຄາມ,
ແລະການແຕກແຍກຢາ່ງໃຫຍ່ຫລວງໃນ
ບັນດາຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟ.
18ປີທີສີ່ສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ;

19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ມັນຍັງມີການຂັດແຍ້ງອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ເກີດຂຶ້ນໃນແຜນ່ດິນຢູ່,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເຖິງ
ແມ່ນໃນປີທີສີ່ສິບເຈັດແລະປີທີສີ່ສິບ
ແປດນ�ອກີ.
20ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຮີລາມັນຍັງໄດ້

ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ແລະຄວາມຊອບທ�;ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງໃຈຮັກສາກົດ,ແລະການ
ຕັດສິນ,ແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຕະຫລອດເວລາ;ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຊ້
ຊວີິດຕາມແບບຢ່າງຂອງບິດາຂອງເພິ່ນ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ເພິ່ນໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນມີລູກຊາຍສອງຄົນ.ເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້
ລູກກົກວ່ານີໄຟ,ແລະຜູ້ຫລ້າວ່າລີໄຮ.
ແລະພວກເຂົາທັງສອງເລີ່ມເຕີບໂຕຂຶ້ນ
ໃນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສົງຄາມແລະການຂັດແຍ້ງກັນເລີ່ມຢຸດ
ລົງແດ່ແລ້ວ,ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ໃນທາ້ຍປີທີສີ່ສິບແປດແຫງ່ການປກົຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ປີທີສີ່ສິບເກົ້າແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນ,ມັນໄດ້ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ
ຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປໃນແຜ່ນດິນ,ນອກຈາກ
ການມົ້ວສຸມລັບຊຶ່ງໂຈນແກດີອານທັນ
ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ
ແຜ່ນດິນທີ່ມີຜູ້ຄົນພັກພາອາໄສຢູ່,ຊຶ່ງ
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ໃນເວລານັ້ນຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ນ�ຂອງຝ່າຍ
ປົກຄອງບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍໄປຈາກແຜ່ນ
ດິນ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີດຽວກນັນີ້ມນັມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຫລາຍທີ່ສຸດໃນສາດສະໜາຈັກ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ມີຫລາຍພັນຄົນເຂົ້າມາຮ່ວມ
ສາດສະໜາຈັກແລະໄດ້ຮບັບບັຕິສະມາ
ໄວ້ກບັການກັບໃຈ.
25ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງ

ສາດສະໜາຈັກນັ້ນກວ້າງຂວາງຫລາຍ
ຂຶ້ນ,ແລະພອນຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ຖກື
ຖອກເທລົງມາເທິງຜູ້ຄົນ,ຈົນວ່າມະຫາ
ປະໂລຫດິແລະຄູສອນເອງແປກໃຈເກນີ
ກວ່າທີ່ຈະຄ�ນວນໄດ.້
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ໄດ້
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຈົນນ�ຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍມາຫາການຮບັບັບຕິສະມາ
ແລະເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນກັບສາດ
ສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຖງິແມນ່ເປັນຫລາຍສິບພນັຄນົ.
27ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເມດຕາປານີຕໍ່ທຸກໆ
ຄົນທີ່ເອີ້ນຫາພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງ
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຈງິໃຈຂອງໃຈເຂົາ.
28ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້

ວ່າປະຕູສະຫວັນໄດ້ເປີດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣດິຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
29ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້

ວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕັ້ງໃຈຍຶດຖືພຣະຄ�

ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງໄວແລະມີອ�ນາດທີ່
ຈະແຍກຄວາມສະຫລາດແກມໂກງແລະ
ບ້ວງແລະກົນຂອງມານອອກໄປ,ແລະ
ນ�ເອົາຄົນຂອງພຣະຄຣດິໄປໃນທາງຄບັ
ແລະແຄບຂ້າມເຫວເລກິແຫງ່ຄວາມທຸກ
ທໍລະມານອນັເປັນນິດຊຶ່ງຕຽມໄວ້ໃຫ້ກນື
ຄົນຊົ່ວ—
30ແລະຈະນ�ເອົາຈິດວິນຍານຂອງ

ພວກເຂົາມາວາງໄວ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ຈິດວິນຍານທີ່ເປັນອະມະຕະຂອງພວກ
ເຂົາມາວາງໄວ້ທາງພຣະຫັດກ�ຂວາ
ຂອງພຣະເຈົ້າໃນອານາຈັກສະຫວັນ,
ເພື່ອນັ່ງຢູ່ຮວ່ມກບັອັບຣາຮາມ,ແລະກບັ
ອີຊາກ,ແລະກັບຢາໂຄບ,ແລະກັບບັນ
ພະບຸລຸດຜູ້ບໍລິສຸດທັງຫລາຍຂອງພວກ
ເຮາົເພື່ອຈະບໍ່ອອກໄປອີກ.
31ແລະໃນປີນີ້ມັນຍັງມີຄວາມຊື່ນຊມົຢູ່

ໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ແລະໃນ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆໂດຍອ້ອມຮອບເຖິງ
ແມ່ນໃນທົ່ວແຜ່ນດິນທີ່ຊາວນີໄຟເປັນ
ເຈົ້າຂອງ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມັນໄດ້ມີ ສັນຕິພາບແລະຄວາມຊື່ນ
ຊົມຢ່າງລົ້ນເຫລືອໃນເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງປີທີສີ່ສິບເກົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນ
ໄດ້ມີສັນຕິພາບແລະຄວາມຜາສຸກຕໍ່
ເນື່ອງກັນໄປອີກໃນປີທີຫ້າສິບແຫ່ງການ
ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
33ແລະໃນປີທີຫ້າສິບເອັດແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນກໍຍັງມີສັນຕິພາບ
ຢູ່ນອກຈາກມີຄວາມທະນົງຕົວຊຶ່ງເລີ່ມ
ເຂົ້າມາໃນສາດສະໜາຈກັ—ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າ
ມາໃນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
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ຮີລາມນັ3:34–4:3531

ແຕ່ເຂົ້າມາໃນໃຈຂອງຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າເປັນ
ຂອງສາດສະໜາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ—
34ແລະພວກເຂົາໄດ້ໄຝ່ຝັນຢູ່ໃນ

ຄວາມທະນົງຕົວ,ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້
ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຫລາຍຄົນ.
ບັດນີ້ນີ້ເປນັຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງຊຶ່ງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຕ້ອງທົນທຸກຕໍ່ການກົດ
ຂີ່ຂົ່ມເຫັງນັ້ນ,ແລະຕ້ອງລຸຍໄປກັບ
ຄວາມທຸກທລໍະມານຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
35ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂາົຍັງໄດ້

ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະອະທິຖານຢູ່ເລື້ອຍໆ
ແລະໄດ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆໃນ
ຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ໝັ້ນຄົງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆນ�ສັດທາໃນ
ພຣະຄຣິດ,ຈົນເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງ
ພວກເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກແລະ
ຄວາມປອບໃຈ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຈນົເຮດັໃຫ້
ໃຈຂອງພວກເຂົາບໍລິສຸດແລະສັກສິດ
ຊຶ່ງຄວາມສກັສດິນັ້ນມີມາຍ້ອນການຍອມ
ຖະຫວາຍໃຈຂອງພວກເຂາົແດ່ພຣະເຈົ້າ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ປີ ທີ ຫ້າ ສິບ ສອງໄດ້ ສິ້ນ ສຸດລົງ ດ້ວຍ
ສັນຕພິາບຄືກັນ,ນອກຈາກຄວາມທະນົງ
ຕົວອັນໃຫຍ່ຫລວງໄດ້ເຂົ້າເຖິງໃຈຂອງ
ຜູ້ຄົນ;ແລະມັນເປັນຍ້ອນຄວາມຮັ່ງມີ
ເປນັດີແລະຄວາມຈະເລນີຮຸງ່ເຮອືງຢ່າງ
ຍິ່ງໃນແຜນ່ດິນຂອງພວກເຂາົ;ແລະນບັ
ມື້ນັບວັນມັນໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນຢູ່ໃນພວກ
ເຂາົ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີຫ້າສິບສາມແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ຮີລາມັນໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ແລະ

ລູກຊາຍກົກຂອງເພິ່ນນີໄຟໄດ້ຂຶ້ນເປັນ
ຜູ້ຕັດສິນແທນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນບັນລັງ
ຕັດສນິດວ້ຍຄວາມຍຸດຕິທ�ແລະຄວາມ
ທ່ຽງທ�;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ຮັກສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້
ເດນີໃນທາງຂອງບດິາຂອງເພິ່ນ.

ບົດທີ4

ຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປຈາກຊາວນີໄຟໄດ້ລວມ
ກ�ລງັເຂົ້າກັບຊາວເລມນັແລະຍຶດເອາົເຊ
ລາເຮັມລາໄປ—ຊາວນີໄຟເສຍໄຊເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາ—ສາດສະ
ໜາຈກັເສື່ອມໂຊມລງົແລະຜູຄົ້ນກັບກາຍ
ມາເປນັຄນົອ່ອນແອຄືກັນກບັຊາວເລມນັ.
ປະມານ38–30ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີຫ້າສິບສີ່ຄືມັນມີການແຕກແຍກຂຶ້ນ
ຫລາຍໃນສາດສະໜາຈັກ,ແລະມີການ
ຂັດແຍ້ງກັນໃນບັນດາຜູ້ຄົນນ�ອີກ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ມີການນອງເລືອດຢ່າງໜັກ
ເກດີຂຶ້ນ.
2ແລະຝ່າຍພວກກະບົດບາງສ່ວນ

ຖືກຂ້າແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກ
ແຜ່ນດິນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ໄປຫາ
ກະສດັຂອງຊາວເລມນັ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຍຸຍົງຊາວເລມັນໃຫ້ມາເຮັດ
ເສິກກັບຊາວນີໄຟ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລ
ມັນມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄ�
ເວົ້າຂອງພວກທີ່ແຍກອອກໄປນັ້ນ.
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4ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ
ທີຫ້າສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ມັນໄດ້ມີຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ແຍກອອກ
ຈາກຊາວນີໄຟໄປຫາຊາວເລມັນ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດໃນການ
ຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ອື່ນຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຊາວນີໄຟ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕຽມເຮັດເສິກຕະ
ຫລອດປີ.
5ແລະໃນປີທີຫ້າສິບເຈັດພວກເຂົາ

ໄດ້ຍົກທັບລົງມາສູ້ ຮົບກັບຊາວນີໄຟ,
ແລະພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມວຽກງານແຫ່ງ
ຄວາມຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ໃນປີທີຫ້າສິບແປດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສນິພວກເຂົາໄດ້ຮບັຄວາມສ�
ເລັດໃນການເຂົ້າຄອບຄອງແຜ່ນດິນເຊ
ລາເຮັມລາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແຜ່ນດິນ
ທັງໝົດລວມທັງແຜ່ນດິນທີ່ຢູ່ ໃກ້ ກັບ
ແຜ່ນດນິອຸດົມສົມບນູ.
6ແລະຊາວນີໄຟພ້ອມທັງກອງທັບ

ຂອງໂມໂຣໄນຮາຖືກຂັບໄລ່ເຂົ້າໄປໃນ
ແຜ່ນດນິອຸດົມສົມບນູ;
7ແລະບ່ອນນັ້ນຊາວນີໄຟໄດ້ສ້າງ

ຄ້າຍຂຶ້ນເພື່ອຕ້ານທານຊາວເລມນັ,ຈາກ
ທະເລທາງຕາເວັນຕົກຈົນເຖິງທາງຕາ
ເວັນອອກ;ຊຶ່ງເປັນການເດີນທາງມື້ໜຶ່ງ
ສ�ລັບຊາວນີໄຟ,ຕາມເສັ້ນທາງຊຶ່ງພວກ
ເຂົາໄດ້ເສີມກ�ລັງແລະວາງກ�ລັງທັບ
ຂອງພວກເຂົາໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດ
ຊາດຂອງພວກເຂົາໃນທາງເໜອື.
8ແລະພວກທີ່ແຍກອອກໄປຈາກຊາວ

ນີໄຟນັ້ນໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອຈາກ
ກອງທັບອັນມີກ�ລັງຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຈາກຊາວເລມັນ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ

ໄດ້ຍຶດເອົາແຜ່ນດິນຂອງຊາວນີໄຟທີ່ຢູ່
ທາງໃຕ້ໄປໝົດ.ແລະທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີທີຫ້າສິບແປດແລະປີຫ້າສິບເກົ້າ
ແຫງ່ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສນິ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ປີທີຫົກສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນ,ໂມໂຣໄນຮາແລະກ�ລັງຂອງ
ເພິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດໃນການຍຶດ
ເອົາແຜ່ນດິນພາກສ່ວນຕ່າງໆຄືນມາ;
ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຍຶດເອົາຫລາຍ
ຫົວເມືອງຊຶ່ງຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງຊາວເລ
ມນັຄືນມາ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີຫົກສິບເອັດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດ
ໃນການຍດຶແຜ່ນດິນຈົນວາ່ພວກເຂົາໄດ້
ຍຶດເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນທັງໝົດທີ່
ເສຍໄປນັ້ນຄືນມາ.
11ບັດນີ້ ການສູນເສຍຢ່າງຫລວງ

ຫລາຍຂອງຊາວນີໄຟເທື່ອນີ້ແລະການ
ຂ້າຟັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາ
ພວກເຂົາຊຶ່ງມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍຖ້າ
ຫາກມັນບໍ່ ເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ
ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາເອງ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ອ້າງຕົນ
ເອງວ່າເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
12ແລະມັນເປັນຍ້ອນຄວາມທະນົງ

ໃຈຂອງພວກເຂົາ,ເປັນຍ້ອນຄວາມ
ຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງຍິ່ງຂອງພວກເຂົາ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນຍ້ອນການກົດຂີ່ຂົ່ມ
ເຫັງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ຄົນທຸກຍາກ
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ຮີລາມນັ4:13–21533

ລ�ບາກ,ກັກກັນອາຫານຈາກຄົນອຶດ
ຫິວ,ບໍ່ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປືອຍ
ເປົ່າ,ແລະຕົບໜ້າພີ່ນ້ອງຂອງຕົນຜູ້ທີ່
ຖ່ອມຕົວ,ເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍສິ່ງທີ່ສັກສິດ,
ປະຕິເສດວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍ
ແລະການເປີດເຜີຍ,ກໍ່ການຄາດຕະກ�,
ປຸ້ນຈີ້,ເວົ້າຕົວະ,ຂີ້ລັກມັກສົກ,ຫລິ້ນຊູ້,
ຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ,ແລະປົບ
ໜີໄປຫາແຜ່ນດິນນີໄຟໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນ—
13ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນ

ໃຫຍ່ຫລວງນີ້,ແລະການອວດອ້າງໃນ
ກ�ລັງຂອງພວກເຂົາເອງ,ພວກເຂົາຈຶ່ງ
ຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ຢູ່ກັບກ�ລັງຂອງຕົນເອງ;
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ແລະກັບມາເປັນຄົນທຸກ,ຖືກທຸບຕີ,ຖືກ
ຂັບໄລ່ອອກໄປຕໍ່ໜາ້ຊາວເລມນັ,ຈນົວາ່
ຕ້ອງເສຍຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ຂອງຕນົເອງທງັໝດົໄປ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໂມໂຣໄນຮາໄດ້ສິດ

ສອນຜູ້ຄົນຫລາຍເລື່ອງເຖິງຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະນີໄຟກັບລີ
ໄຮຜູ້ຊຶ່ງເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນກໍໄດ້
ສິດສອນຜູ້ຄົນຫລາຍເລື່ອງຄືກັນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍຫລາຍ
ເລື່ອງແກ່ພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະສິ່ງທີ່ຈະເກີດ
ຂຶ້ນກັບພວກເຂົາຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບ
ໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈ,ແລະຕາບໃດທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈພວກເຂົາກໍໄດ້ຈະ
ເລນີຮຸງ່ເຮອືງຂຶ້ນ.

16ເພາະເມື່ອໂມໂຣໄນຮາເຫັນວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ພາ
ພວກເຂົາໄປຕໍ່ສູ້ຈາກບ່ອນໜຶ່ງຫາອີກ
ບ່ອນໜຶ່ງ,ແລະຈາກເມືອງໜຶ່ງໄປຫາອີກ
ເມືອງໜຶ່ງ,ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເປັນເຈົ້າຂອງແລະ
ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນທັງໝົດຂອງພວກ
ເຂາົຄືນມາ.
17ແລະປີທີຫົກສິບເອັດແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລງົດັ່ງນີ້.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ປີທີຫົກສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນ,ວ່າໂມໂຣໄນຮາບໍ່ສາມາດຍຶດ
ເອົາແຜ່ນດິນຄືນມາຈາກຊາວເລມັນອີກ
ແລ້ວ.
19ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເລີກລົ້ມ

ແຜນການຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຍຶດເອົາ
ແຜນ່ດນິທີ່ເຫລອືຢູ່ຄືນມາ,ເພາະວາ່ຊາວ
ເລມັນມີຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດຈົນ
ວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຊາວນີໄຟຈະມີ
ອ�ນາດເໜືອພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນໂມໂຣ
ໄນຮາຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ກ�ລັງທັບທັງໝົດຂອງ
ເພິ່ນໃຫ້ປົກປັກຮັກສາແຜ່ນດິນສ່ວນທີ່
ເພິ່ນຍດຶຄືນມາໄດ້ນັ້ນ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,

ຍ້ອນວ່າຄວາມຫລວງຫລາຍຂອງຈ�
ນວນຜູຄ້ນົຂອງຊາວເລມັນຊາວນີໄຟຈຶ່ງ
ເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍຂຶ້ນ,ຢ້ານ
ວ່າຕົນເອງຈະຜ່າຍແພ້,ແລະຖືກຢຽບ
ຍ�ລງົ,ແລະຖືກຂ້າ,ແລະຖືກທ�ລາຍ.
21ແທ້ຈງິແລວ້,ພວກເຂາົເລີ່ມຈື່ຈ�ຄ�

ທ�ນາຍຂອງແອວມາ,ແລະຄ�ທ�ນາຍ
ຂອງໂມໄຊຢານ�ອີກ;ແລະພວກເຂົາ
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ເຫັນວ່າຕົນເອງເປັນຄົນແຂງຄໍ,ແລະວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ຖືວາ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ມີຄຸນຄາ່;
22ແລະວ່າພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນແປງ

ແລະຢຽບຍ�ກົດຂອງໂມໄຊຢາໄວ້ໃຕ້
ຕີນຂອງພວກເຂົາ,ຫລືວ່າເປັນກົດທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບັນຊາເພິ່ນໃຫ້ບອກ
ແກ່ຜູ້ຄົນ;ແລະພວກເຂົາເຫັນວ່າກົດ
ຂອງພວກເຂົາເສື່ອມໂຊມລົງ,ແລະວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ກັບກາຍເປັນຄົນຊົ່ວ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາຊົ່ວຄືກັນກັບຊາວ
ເລມັນ.
23ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ

ພວກເຂົາສາດສະໜາຈັກຈຶ່ງເລີ່ມເສື່ອມ
ໂຊມລົງ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມບໍ່ເຊື່ອຖື
ໃນວິນຍານແຫ່ງການທ�ນາຍແລະວິນ
ຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ;ແລະການ
ພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າກ�ລັງຫລຽວ
ເບິ່ງໜາ້ພວກເຂາົຢູ່.
24ແລະພວກເຂົາເຫັນວ່າຕົນເອງກັບ

ມາເປັນຄົນອ່ອນແອຄືກັນກັບຊາວເລ
ມັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າບໍ່ ປົກ
ປ້ອງພວກເຂົາຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ຖອນໄປຈາກພວກ
ເຂົາເພາະພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ປະທັບຢູ່ໃນວິຫານທີ່ບໍ່
ບໍລສຸິດ—
25ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງ ຢຸດ

ປົກປ້ອງພວກເຂົາດ້ວຍອ�ນາດອັນ
ມະຫັດສະຈັນທີ່ຫາອັນປຽບບໍ່ໄດ້ຂອງ
ພຣະອົງ,ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕົກໄປ
ຢູ່ໃນສະພາບຂອງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືແລະ

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນຕາຢ້ານນັ້ນ;
ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຊາວເລ
ມັນມີ ອ�ນາດຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ,
ແລະພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຢ່າງຫລີກ
ລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບຄືນມາ
ໃກຊ້ດິຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າອງົເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
26ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເຫັນວ່າ

ຊາວເລມນັມີກ�ລງັຫລາຍເທົ່າກັບກ�ລງັ
ຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງເປັນກ�ລັງຂອງຄົນ
ຕໍ່ຄົນ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕົກໄປສູ່ການ
ລ່ວງລະເມີດອັນໃຫຍ່ຫລວງດັ່ງນີ້;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ກັບມາອ່ອນແອ
ເພາະການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາ
ໃນເວລາບໍ່ຫລາຍປີດັ່ງນີ້.

ບົດທີ5

ນີ ໄຟແລະ ລີ ໄຮອຸ ທິດຕົນເພື່ອ ສິດ
ສອນ—ຊື່ຂອງພວກເພິ່ນເປັນສິ່ງທີ່ນ�
ພາໃຫ້ພວກເພິ່ນດ�ເນີນຊີວິດຕາມແບບ
ຢ່າງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເພິ່ນ—
ພຣະຄຣິດໄຖ່ຜູ້ທີ່ກັບໃຈ—ນີໄຟແລະ
ລີໄຮເຮັດໃຫ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສແລະພວກເພິ່ນຖືກ
ຈັບເຂົ້າຄຸກແລະຖືກລ້ອມໄວ້ ດ້ວຍ
ໄຟ—ເມກແຫ່ງຄວາມມືດປົກຄຸມຜູ້ຄົນ
ຈ�ນວນສາມຮອ້ຍຄົນ—ແຜ່ນດິນສັ່ນສະ
ເທືອນແລະມີສຽງບັນຊາໃຫ້ພວກເຂົາ
ກັບໃຈ—ນີໄຟແລະລີໄຮສົນທະນາກັບ
ເຫລົ່າທູດ,ແລະຝງູຊົນຖືກລ້ອມໄວ້ດ້ວຍ
ໄຟ.ປະມານ30ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີ
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ຮີລາມນັ5:2–10535

ດຽວກັນນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີໄຟໄດ້ມອບບັນລັງ
ຕັດສິນໃຫ້ແກ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວາ່ຊີໂຊຣ�.
2ເພາະວ່າຜູ້ຄົນເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງກົດ

ໝາຍແລະເລືອກເອົາຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ພວກເຂົາເອງ,ແຕ່ຜູ້ທີ່ເລືອກເອົາຄວາມ
ຊົ່ວມີຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ເລືອກເອົາຄວາມ
ດີ,ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງກ�ລັງສຸກເພື່ອ
ຄວາມພິນາດແລ້ວ,ເພາະວ່າກົດໝາຍ
ໄດ້ເສື່ອມໂຊມລງົ.
3ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະນີ້ຍັງບໍ່ໝດົ;ພວກ

ເຂົາເປັນຄົນແຂງຄໍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ກົດ
ໝາຍຫລືຄວາມຍຸດຕິທ�ຈະປົກຄອງ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,ນອກຈາກຈະພາໄປເຖິງ
ຄວາມພິນາດເທົ່ານັ້ນ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟໂສກເສົ້າຫລາຍເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສະລະ
ບັນລັງຕັດສິນຂອງເພິ່ນເພື່ອໄປສິດສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຕະຫລອດວັນ
ເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເພິ່ນ,ແລະລີໄຮ
ນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນກໍຄືກັນຕະຫລອດວນັ
ເວລາທີ່ເຫລອືຢູ່ຂອງເພິ່ນ;
5ເພາະວ່າພວກເພິ່ນຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງ

ຮີລາມນັບິດາຂອງພວກເພິ່ນທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້
ກັບພວກເພິ່ນ.ແລະນີ້ຄືຄ�ເວົ້າຂອງຮີ
ລາມັນຊຶ່ງກ່າວວ່າ:
6ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ປາຖະໜາ

ຢາກໃຫ້ລກູຈື່ຈ�ທີ່ຈະຮກັສາພຣະບັນຍດັ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກປະ
ກາດຂໍ້ຄວາມນີ້ຕໍ່ຜູ້ຄົນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້
ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລູກຕາມຊື່ຂອງບັນພະບຸລຸດຄົນ
ທ�ອິດຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເຢ
ຣູຊາເລັມ;ແລະພໍ່ເຮັດໄປເພື່ອຢາກໃຫ້

ລູກຈື່ຈ�ຊື່ຂອງລູກ;ແລ້ວລູກກໍຈະຈື່ຈ�
ພວກເພິ່ນແລະເວລາລູກຈື່ຈ�ພວກເພິ່ນ
ລູກກໍຈະຈື່ຈ�ຜົນງານຂອງພວກເພິ່ນ;
ແລະເວລາລູກຈື່ຈ�ຜົນງານຂອງພວກ
ເພິ່ນລກູຈະຮູ້ດີວາ່ມັນຖືກເວົ້າເຖິງ,ແລະ
ຂຽນໄວ້ວາ່ພວກເພິ່ນນັ້ນເປັນຜູ້ປະເສດີ.
7ດັ່ງນັ້ນ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຢາກໃຫ້ລູກ

ເຮັດສິ່ງທີ່ດີເພື່ອຈະໄດ້ຖືກເວົ້າເຖິງແລະ
ຖືກຂຽນໄວ້ຄືກັນກັບທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກ
ເວົ້າເຖິງແລະຖືກຂຽນເຖງິ.
8ແລະບັດນີ້ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງເບິ່ງພໍ່ມີ

ບາງສິ່ງທີ່ຈະຂໍຈາກລູກຄືບໍ່ໃຫ້ລູກເຮັດ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອເປັນການໂອ້ອວດ,ແຕ່
ໃຫ້ລູກເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອເປັນການ
ສະສົມຊັບສົມບັດໄວ້ໃນສະຫວັນເພື່ອ
ຕົນເອງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໝົດ
ບໍ່ເປັນແລະເປັນຢູ່ຊົ່ວນິລັນດອນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອລູກຈະມີຂອງປະທານອັນ
ມີຄຸນຄ່າແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ,ຊຶ່ງພວກ
ເຮົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະຄິດວ່າບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮາົໄດ້ຮບັມນັມາແລ້ວ.
9ໂອ້ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້,ຈື່ຈ�ໄວ້,ລູກຂອງ

ພໍ່,ຖ້ອຍຄ�ຂອງກະສັດເບັນຢາມິນທີ່ໄດ້
ກ່າວກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າບໍ່ມີທາງຫລືວິທີອື່ນໃດ
ເລີຍທີ່ມະນຸດຈະລອດໄດ້,ນອກຈາກ
ທາງໂລຫດິທີ່ຊດົໃຊ້ແທນຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດຜູ້ຈະສະເດັດມາເທົ່ານັ້ນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພຣະອົງຈະສະເດັດມາເພື່ອໄຖ່
ໂລກ.
10ແລະຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າຂອງແອມມິວ

ເລັກນ�ອີກຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຕໍ່ຊີເອສຣອມ,
ຢູ່ໃນເມອືງອ�ໂມນໄນຮານັ້ນ;ເພາະເພິ່ນ
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ໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ສະເດັດມາຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອໄຖ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງ,ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໄຖ່
ພວກເຂົາໃນບາບຂອງພວກເຂາົ,ແຕ່ຈະ
ໄຖ່ພວກເຂາົຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ.
11ແລະພຣະອົງມີອ�ນາດຊຶ່ງໄດ້ຮັບ

ຈາກພຣະບິດາເພື່ອໄຖ່ມະນຸດຈາກບາບ
ຂອງພວກເຂົາຍ້ອນການກບັໃຈ;ດັ່ງນັ້ນ
ພຣະອງົຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງລົງມາ
ເພື່ອປະກາດຂາ່ວກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງ
ການກັບໃຈ,ຊຶ່ງຈະນ�ໄປຫາອ�ນາດ
ຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່,ໄປຫາຄວາມລອດຂອງ
ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ.
12ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງຈື່ໄວ້,ລູກຂອງພໍ່,

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າລູກຈະຕ້ອງສ້າງຮາກຖານ
ຂອງລູກເທິງດານຫີນຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່
ຂອງພວກເຮົາ,ຄືພຣະຄຣິດ,ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພື່ອວ່າເມື່ອມານສົ່ງລົມ
ພາຍຸຮ້າຍຂອງມັນມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຟ້າ
ແມບເຫລື້ອມກັບລົມບ້າໝູຂອງມັນມາ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເມື່ອໝາກເຫັບທັງໝົດ
ແລະລົມຝົນອັນແຮງກາ້ຂອງມນັລົງມາຕີ
ລູກ,ມັນຈະບໍ່ມີອ�ນາດອັນໃດເໜືອລູກ
ເລີຍທີ່ຈະແກ່ລູກລງົໄປຫາເຫວເລກິແຫງ່
ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຄວາມຈິບ
ຫາຍອັນບໍ່ສິ້ນສຸດ,ເພາະດານຫີນບ່ອນ
ທີ່ລູກຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງມັນຊຶ່ງເປັນຮາກ
ຖານທີ່ແໜນ້ໜາ,ເປນັຮາກຖານຊຶ່ງຫາກ
ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນເທິງມັນພວກເຂົາຈະຕົກ
ໄປບໍ່ໄດ້.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ້

ຄືຄ�ເວົ້າຊຶ່ງຮີລາມັນໄດ້ສັ່ງສອນລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສິດສອນ

ພວກເພິ່ນຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້,
ແລະຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງໄດ້ຂຽນໄວ.້
14ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຈື່ ຈ�ຄ�ເວົ້າ

ຂອງເພິ່ນ;ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້
ອອກໄປ,ໂດຍຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອຈະໄດ້ສິດສອນພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟທັງໝົດ,ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ເມືອງ
ອຸດມົສມົບູນໄປ;
15ແລະຈາກນັ້ນກໍໄປຫາເມືອງກິດ;

ແລະຈາກເມືອງກິດກໍໄປຫາເມືອງມິວ
ເລກັ.
16ແລະຈາກເມືອງໜຶ່ງກໍໄປຫາອີກ

ເມືອງໜຶ່ງຈົນວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປ
ຫາບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດຊຶ່ງຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນທາງໃຕ້;ແລະຈາກທີ່ນັ້ນ
ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາໄປ
ຫາບນັດາຊາວເລມນັ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເພິ່ນໄດ້ສດິສອນດ້ວຍພະລັງອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພວກທີ່ແຍກອອກໄປຈາກຊາວນີໄຟ
ຍອມຈ�ນົນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ອອກມາຮບັສາລະພາບບາບຂອງຕົນ
ແລະຮັບບບັຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ,
ແລະກັບຄືນໄປຫາຊາວນີໄຟທນັທີເພື່ອ
ຈະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທີ່
ຕົນໄດ້ກະທ�ໄປນັ້ນ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟກັບລີໄຮໄດ້ສິດສອນຊາວເລມັນດວ້ຍ
ພະລັງແລະອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນ
ນັ້ນ,ເພາະວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບອ�ນາດ
ແລະສິດອ�ນາດເພື່ອຈະໄດ້ກ່າວ,ແລະ
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ຮີລາມນັ5:19–29537

ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນຄວນ
ກ່າວນ�ອກີ—
19ດັ່ງນັ້ນມນັຈຶ່ງໄດ້ເກດີມີຄວາມແປກ

ໃຈຫລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຊາວເລມັນຈົນເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາສ�ນຶກໄດ້,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ໄດ້ມີຊາວເລມນັຈ�ນວນແປດພນັຄົນທີ່ຢູ່
ໃນແຜນ່ດນິເຊລາເຮັມລາແລະແຜ່ນດນິ
ອ້ອມແອ້ມນັ້ນຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບ
ການກັບໃຈ,ແລະໄດ້ສ�ນຶກເຖິງຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂາົ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟແລະລີໄຮໄດ້ອອກບ່ອນນັ້ນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນນີໄຟ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຢູ່

ທີ່ນັ້ນພວກເພິ່ນຖືກກອງທັບຂອງຊາວ
ເລມັນຈັບໄປແລະເອົາເຂົ້າຄຸກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເປັນຄຸກບ່ອນດຽວກັນກັບທີ່ອ�
ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງເພິ່ນຖືກຂ້າໃຊ້
ຂອງລິມໄຮເອາົໄປກກັຂັງ.
22ແລະຫລັງຈາກທີ່ພວກເພິ່ນຖືກຈັບ

ເຂົ້າຄຸກໄດ້ຫລາຍມື້ປາດສະຈາກເຂົ້ານ�,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂາົໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄຸກເພື່ອ
ຈະເອົາພວກເພິ່ນໄປຂາ້ຖິ້ມເສຍ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟແລະລີໄຮໄດ້ຖືກອ້ອມໄວ້ຄືກັບວ່າ
ດ້ວຍໄຟ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ກ້າ
ແຕະຕ້ອງພວກເພິ່ນເລີຍເພາະຢ້ານວ່າ
ໄຟຈະໄໝ້ພວກເຂົາ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ນີໄຟແລະລີໄຮບໍ່ໄດ້ຖືກໄຟໄໝ້ເລີຍ;
ແລະເບິ່ງຄືວ່າພວກເພິ່ນຢືນຢູ່ທ່າມກາງ
ກອງໄຟແລະໄຟບໍ່ໄດ້ໄໝ້ພວກເພິ່ນ.
24ແລະເວລາພວກເພິ່ນເຫັນວ່າຕົນ

ເອງຖືກລ້ອມໄວ້ດ້ວຍເລົາໄຟ,ແລະ
ເຫັນວ່າໄຟບໍ່ໄດ້ໄໝ້ຕົນ,ໃຈຂອງພວກ
ເພິ່ນຈຶ່ງມີກ�ລງັຂຶ້ນ.
25ເພາະວ່າພວກເພິ່ນເຫັນວ່າຊາວເລ

ມັນບໍ່ກ້າແຕະຕ້ອງພວກເພິ່ນ;ທັງບໍ່ກ້າ
ເຂົ້າມາໃກ້ພວກເພິ່ນ,ແຕ່ວ່າຢືນຢູ່ຄືກັນ
ກັບເກີດເປັນຄົນໄບ້ດວ້ຍຄວາມແປກປະ
ຫລາດໃຈ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟແລະລີໄຮໄດ້ຢືນຂຶ້ນແລະເລີ່ມເວົ້າ
ກັບພວກເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ,
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ສະ
ແດງສິ່ງອັດສະຈັນໃຈນີ້ໃຫ້ພວກທ່ານ
ເຫັນ,ເພື່ອສະແດງໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນ
ວາ່ພວກທ່ານຈະຂ້າພວກເຮາົບໍ່ໄດ້.
27ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພວກເພິ່ນກ່າວ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ແຜ່ນດິນກໍສັ່ນສະເທອືນ
ຢ່າງໜັກ,ແລະກ�ແພງຄຸກກໍສັ່ນສະ
ເທືອນຄາ້ຍຄືກັບວາ່ມັນກ�ລງັຈະພງັລົງສູ່
ພື້ນດິນ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ໄດ້ພງັລົງ.ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄຸກນັ້ນເປັນຊາວເລມັນ
ແລະຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປນັ້ນ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປົກຄຸມໄວ້ດ້ວຍເມກ
ແຫ່ງຄວາມມືດ,ແລະຄວາມຢ້ານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍໄດ້ເກດີກັບພວກເຂາົ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມີສຽງດັງຂຶ້ນຄ້າຍຄືກັບວ່າສຽງນັ້ນຢູ່
ເທິງເມກແຫ່ງຄວາມມືດ,ມີຄວາມວ່າ:
ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈ,ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈ,ແລະຢ່າ
ພະຍາຍາມທ�ລາຍຜູ້ຮບັໃຊ້ຂອງເຮາົອີກ
ຕໍ່ໄປຜູ້ຊຶ່ງເຮົາສົ່ງມາຫາພວກເຈົ້າເພື່ອ
ປະກາດຂາ່ວປະເສດີ.
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30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເວລາພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງນີ້,ແລະເຫັນ
ວ່າບໍ່ແມນ່ສຽງຟ້າຮອ້ງ,ທັງບໍ່ແມນ່ສຽງກຶກ
ກ້ອງ,ແຕ່ວ່າມັນເປນັສຽງອ່ອນຫວານຂອງ
ຄວາມນິ້ມນວນຢາ່ງແຈມ່ແຈງ້,ຄ້າຍຄືກບັ
ວ່າເປັນສຽງຊື່ມໃສ່ຫູ,ແລະມັນໄດ້ສຽບ
ແທງເຂົ້າໄປໃນຈິດວນິຍານທກຸດວງ—
31ແລະທັງໆທີ່ສຽງນັ້ນນິ້ມນວນ,ຈົ່ງ

ເບິ່ງແຜ່ນດິນຍັງສັ່ນສະເທືອນຫລາຍທີ່
ສຸດ,ແລະກ�ແພງຄຸກກໍສັ່ນສະເທືອນ
ອີກ,ຄ້າຍກັບວ່າມັນກ�ລັງຈະເພພັງລົງ
ສູ່ພື້ນດິນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງເມກຊຶ່ງປົກຄຸມ
ພວກເຂາົຢູ່ນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ລ່ອງລອຍອອກໄປ
ເລຍີ—
32ແລະຈົ່ງເບິ່ງມີສຽງດັງຂຶ້ນອີກ,ມີ

ຄວາມວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈ,ເຈົ້າຈົ່ງກັບໃຈ,
ເພາະອານາຈັກສະຫວັນມາຮອດແລ້ວ;
ແລະຢ່າໄດ້ພະຍາຍາມທ�ລາຍຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງເຮາົອີກຕໍ່ໄປ;ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືແຜ່ນດິນແລະກ�ແພງຄກຸໄດ້
ສັ່ນສະເທອືນອກີ.
33ແລະສຽງດັງມາອີກເປັນເທື່ອທີ

ສາມ,ແລະໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມອັນໜ້າ
ອັດສະຈັນໃຈກັບພວກເຂົາຊຶ່ງມະນຸດບໍ່
ສາມາດກ່າວ,ແລະກ�ແພງໄດ້ສັ່ນອີກ,
ແລະແຜ່ນດິນໄດ້ສັ່ນສະເທືອນຄ້າຍຄື
ກັບວ່າມັນກ�ລງັຈະແຍກອອກຈາກກນັ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນປົບໜີໄປບໍ່ໄດ້ຍ້ອນວ່າເມກ
ແຫ່ງຄວາມມືດນັ້ນໄດ້ປົກຄຸມພວກເຂົາ
ໄວ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາເຄື່ອນໄຫວ
ໄປມາບໍ່ໄດ້ເລີຍເພາະຄວາມຢ້ານກົວທີ່
ເກດີກັບພວກເຂົາ.

35ບັດນີ້ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນບັນດາພວກ
ເຂົາຊຶ່ງເປັນຊາວນີໄຟໂດຍກ�ເນີດ,
ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນເຄີຍເປັນສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແຕ່ໄດ້
ແຍກອອກໄປຈາກພວກເຂົາ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ຫັນຕົວໄປ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວ
ໄດ້ເຫັນໜ້າຂອງນີໄຟແລະລີໄຮຜ່ານ
ຄວາມມືດຂອງເມກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນ
ໄດ້ຮຸ່ງເຫລື້ອມທີ່ສຸດຄືກັນກັບໜ້າຂອງ
ເຫລົ່າທູດ.ແລະລາວໄດ້ເຫັນພວກ
ເພິ່ນຫລຽວໜ້າຂຶ້ນໄປເທິງຟ້າ;ແລະ
ພວກເພິ່ນຢູ່ໃນທ່າທາງທີ່ກ�ລັງເວົ້າຫລື
ກ�ລັງເປັ່ງສຽງກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຊຶ່ງພວກ
ເພິ່ນຫລຽວເຫນັ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຮອ້ງບອກຝງູຊນົເພື່ອໃຫ້
ພວກເຂົາຫລຽວມາເບິ່ງ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໄດ້
ມີພະລັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນສາມາດ
ຫລຽວມາເບິ່ງແລະພວກເຂາົໄດ້ເຫນັໜາ້
ຂອງນີໄຟແລະລີໄຮ.
38ແລະຜູ້ ຄົນໄດ້ເວົ້າກັບຊາຍຄົນ

ນັ້ນວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ,ແລະຄົນທັງສອງ
ນັ້ນກ�ລັງສົນທະນາກັບຜູ້ໃດຢູ?່
39ບັດນີ້ຊາຍຄົນນັ້ນມີຊື່ວ່າອາມີນາ

ດາບ.ແລະອາມີນາດາບໄດ້ເວົ້າກັບ
ຜູຄົ້ນວາ່:ພວກເພິ່ນກ�ລັງສົນທະນາກັບ
ເຫລົ່າທູດຂອງພຣະເຈົ້າ.
40ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ຖາມລາວວ່າ:ພວກເຮົາ
ຈະເຮັດແນວໃດ,ເພື່ອຈະໃຫ້ເມກແຫ່ງ
ຄວາມມືດໜີຈາກພວກເຮາົໄປ?

ຮີລາມນັ5:30–40 538
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ຮີລາມນັ5:41–51539

41ແລະອາມີນາດາບໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ພວກທ່ານຕ້ອງກັບໃຈ,ແລະ
ຮ້ອງຂໍຕໍ່ ສຽງນັ້ນຈົນວ່າພວກທ່ານມີ
ສັດທາໃນພຣະຄຣິດ,ຜູ້ຊຶ່ງແອວມາ,
ແລະແອມມວິເລກັ,ແລະຊີເອສຣອມໄດ້
ສິດສອນພວກທ່ານໄວ້;ແລະຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານປະຕິບັດຕາມນີ້,ເມກແຫ່ງ
ຄວາມມືດຈະເລື່ອນໄປຈາກພວກທ່ານ.
42ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເລີ່ມຮ້ອງຂໍຕໍ່ສຽງຂອງ
ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນສັ່ນສະເທືອນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຈົນວ່າເມກ
ແຫງ່ຄວາມມືດໄດ້ກະຈາຍໄປ.
43ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາຫລຽວເບິ່ງ,ແລະເຫັນ
ວາ່ເມກແຫງ່ຄວາມມດືນັ້ນໄດ້ກະຈາຍໄປ
ແລະບໍ່ໄດ້ປິດບງັພວກເຂົາອກີແລ້ວ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາເຫັນວ່າຕົນເອງຖືກລ້ອມ
ໄວ້ດວ້ຍເລົາໄຟ,ແທ້ຈງິແລ້ວທຸກຄນົ.
44ແລະນີໄຟກັບລີໄຮໄດ້ຢືນຢູ່ ໃນ

ທ່າມກາງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາຖືກປິດອ້ອມຮອບ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຄ້າຍຄືກັບວ່າພວກເຂົາຢູ່ທ່າມກາງແປວ
ໄຟ,ແຕ່ມນັບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກ
ເຂົາເລີຍ,ທັງບໍ່ໄດ້ໄໝ້ລາມໄປຫາກ�
ແພງຄຸກເລີຍ;ແລະພວກເຂົາກໍເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມສຸກຈົນບໍ່ອາດຈະພັນລະນາ
ໄດ້ແລະເຕັມໄປດ້ວຍລັດສະໝີພາບ.
45ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານອັນ

ສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ສະເດັດລົງ
ມາຈາກຟ້າສະຫວັນ,ແລະໄດ້ເຂົ້າໃນ
ໃຈຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຄື
ກັບເຕັມປ່ຽມດ້ວຍໄຟ,ແລະພວກເຂົາ

ສາມາດເວົ້າຂໍ້ຄວາມອັນໜ້າອັດສະຈັນ
ອອກມາ.
46ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ສຽງດັງມາຫາພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນເປັນສຽງທີ່ອ່ອນຫວານ,ຄ້າຍຄືກັບ
ວາ່ມນັເປັນສຽງຊື່ມໃສ່ຫູ,ມີຄວາມວາ່:
47ສັນຕິສຸກ,ສັນຕິສຸກຈົ່ງມີແກ່ເຈົ້າ,

ຍ້ອນວ່າສັດທາຂອງເຈົ້າໃນຜູ້ທີ່ ເຮົາ
ຮັກຫລາຍທີ່ສຸດ,ຜູ້ທີ່ເປັນຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່
ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ.
48ແລະບັດນີ້,ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍິນ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ຫລຽວ
ເບິ່ງຄ້າຍຄືກັບວ່າສຽງນັ້ນມາຈາກໃສ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າ
ເປີດອອກ;ແລະເຫລົ່າທູດໄດ້ລົງມາ
ຈາກສະຫວນັແລະປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາ.
49ແລະມັນມີຢູ່ປະມານສາມຮ້ອຍຄົນ

ທີ່ໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;
ແລະພວກເຂາົໄດ້ຮບັຄ�ສັ່ງໃຫ້ອອກໄປ
ແລະບໍ່ໃຫ້ແປກໃຈ,ທັງບໍ່ໃຫ້ສົງໃສ.
50ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂາົໄດ້ອອກໄປ,ແລະໄດ້ປະຕບິດັ
ຕໍ່ຜູ້ຄົນ,ປະກາດເລື່ອງທັງໝົດທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມາຕໍ່ຜູ້ຄົນທົ່ວ
ທຸກພາກໂດຍຮອບ,ເຖງິຂະໜາດທີ່ຊາວ
ເລມນັສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຍອມຮບັເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້,ຍ້ອນວ່າຫລັກຖານແລະຄວາມຍິ່ງ
ໃຫຍ່ທີ່ພວກເຂາົໄດ້ຮບັມາ.
51ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ສ�ນຶກ

ຕົວກໍໄດ້ວາງອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຂອງ
ຕົນ,ແລະປະຄວາມກຽດຊັງຂອງພວກ
ເຂົາແລະຮີດຄອງປະເພນີຂອງບັນພະ
ບຸລດຸຂອງພວກເຂົາ.
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52ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງແຜ່ນດິນທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ຍຶດເອົາມານັ້ນຄືນໃຫ້ຊາວນີໄຟ.

ບົດທີ6

ຊາວເລມັນຜູ້ທີ່ຊອບທ�ສິດສອນຊາວນີ
ໄຟຜູ້ທີ່ຊົ່ວ—ຜູ້ຄົນສອງຝ່າຍຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂຶ້ນໃນສະໄໝແຫ່ງສັນຕິສຸກແລະ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ—ລູຊິ
ເຟີ,ຜູ້ສ້າງບາບ,ຍຸຍົງໃຈຂອງຄົນຊົ່ວ
ແລະພວກໂຈນແກດີອານທັນໃຫ້ກະທ�
ການຄາດຕະກ�ແລະສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ—
ພວກເຂົາໂຄ່ນລົ້ມຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງຂອງ
ຊາວນີໄຟ.ປະມານ29–23ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ
ທີຫົກສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນໄດ້ຜ່ານໄປ,ເລື່ອງລາວທັງໝົດນີ້
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຄືຊາວເລມັນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້
ກາຍມາເປັນຄົນຊອບທ�,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາມີຫລາຍ
ກວ່າຊາວນີໄຟອີກຊ�,ຍ້ອນວ່າຄວາມ
ໝັ້ນຄົງແລະຄວາມສະໝ�ສະເໝີຂອງ
ພວກເຂົາຢູ່ໃນສັດທາ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ໄດ້ມີຊາວນີໄຟເປັນ

ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່ກາຍມາເປັນຄນົ
ແຂງກະດ້າງແລະບໍ່ສ�ນຶກຜິດແລະ
ຊົ່ວຮ້າຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່
ຍອມຮບັຟງັພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຄ�ສິດສອນແລະຄ�ທ�ນາຍທັງໝົດທີ່
ມາໃນບັນດາພວກເຂາົ.
3ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ສະມາຊິກຂອງ

ສາດສະໜາຈັກກໍຍັງມີຄວາມຜາສຸກພໍ

ສົມຄວນນ�ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ຂອງຊາວເລມັນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຍ້ອນວ່າ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງໄດ້
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ.ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຜູກສ�ພັນທະໄມຕີຕໍ່ກັນ,
ແລະໄດ້ປິຕິຍິນດີນ�ກັນ,ແລະໄດ້ມີ
ຄວາມຊື່ນຊມົຫລາຍທີ່ສດຸ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ເລມັນຫລາຍຄົນໄດ້ລົງມາເມືອງເຊລາ
ເຮັມລາ,ແລະໄດ້ປະກາດແກ່ຊາວນີໄຟ
ເຖິງການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະໄດ້ຊັກຊວນພວກເຂົາເຖິງ
ສັດທາແລະການກັບໃຈ.
5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຫລາຍຄົນໄດ້

ສິດສອນດ້ວຍພະລັງແລະດ້ວຍສິດ
ອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ,ຈົນວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ຊັກນ�ຫລາຍຄົນລົງມາສູ່ສ່ວນ
ເລິກແຫ່ງຄວາມຖ່ອມຕົວ,ແລະເປັນຜູ້
ຕິດຕາມທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ລູກແກະ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ເລມັນຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທາງເໜືອ;ແລະນີໄຟກັບລີໄຮກໍໄປຫາ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອຄືກັນເພື່ອສິດສອນ
ຜູ້ຄົນ.ແລະປີທີຫົກສິບສາມໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງດັ່ງນີ້.
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີຄວາມສະຫງົບ

ສຸກຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນທັງໝົດ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ຊາວນີໄຟສາມາດເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນ
ສ່ວນໃດກໍໄດ້ຕາມແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງ
ການບໍ່ວ່າໃນບັນດາຊາວນີໄຟຫລືວ່າ
ໃນບັນດາຊາວເລມນັ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
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ຮີລາມນັ6:9–17541

ເລມນັຈະໄປບ່ອນໃດກໍໄດ້ຕາມແຕ່ພວກ
ເຂົາຕ້ອງການຄືກນັ,ບໍ່ວາ່ໃນບັນດາຊາວ
ເລມັນຫລືໃນບັນດາຊາວນີໄຟ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງເປັນ
ອິດສະລະດັ່ງນີ້,ເພື່ອຊື້ແລະເພື່ອຂາຍ,
ແລະເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ,ຕາມຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງໃຜລາວ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືທັງ

ຊາວເລມັນແລະຊາວນີໄຟໄດ້ຮັ່ງມີເປັນ
ດີຢາ່ງຍິ່ງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີຄ�,ແລະ
ມີເງິນ,ແລະມີໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ທັງໃນແຜ່ນດິນທາງໃຕ້
ແລະໃນແຜ່ນດິນທາງເໜອື.
10ບດັນີ້ແຜນ່ດິນທາງໃຕ້ຖືກເອີ້ນວ່າລີ

ໄຮ,ແລະແຜ່ນດິນທາງເໜອືຖກືເອີ້ນວາ່
ມິວເລັກ,ເພາະເອີ້ນຕາມຊື່ລູກຊາຍຂອງ
ເຊເດກີຢາ;ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາ
ມິວເລັກເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນພາກເໜືອ,
ແລະລີໄຮເຂົ້າໄປຫາແຜ່ນດິນທາງໃຕ້.
11ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ມີຄ�ຫລາຍ

ຊະນິດໃນແຜ່ນດິນທັງສອງບ່ອນ,ແລະ
ເງິນ,ແລະໂລຫະທີ່ມີຄ່າທຸກຊະນິດ;
ແລະມີນາຍຊ່າງທີ່ມີຝີມືປານີດນ�ອີກ,
ຊຶ່ງໄດ້ຕີໂລຫະທຸກຊະນິດ;ແລະໄດ້ເຮດັ
ໃຫ້ມັນລະອຽດງາມດີ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ກັບກາຍເປັນຄນົຮັ່ງມີດັ່ງນີ້.
12 ພວກເ ຂົາ ໄດ້ ປູກພືດພັນ ຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍ,ທັງທາງເໜືອແລະທາງ
ໃຕ້;ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງ,ທັງທາງເໜືອແລະ
ທາງໃຕ້.ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີຄົນເພີ່ມ
ທະວີຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະເຂັ້ມ
ແຂງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງໃນແຜ່ນດິນ.ແລະ

ພວກເຂົາໄດ້ລ້ຽງສັດຫລາຍຊະນິດຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ມັນໄດ້ອອກ
ແມ່ແຜ່ລູກຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
13ຈົ່ງເບິ່ງພວກຜູ້ຍິງກໍໄດ້ອອກແຮງ

ງານຢ່າງດຸໝັ້ນແລະເຂັນຝ້າຍ,ແລະ
ໄດ້ເຮັດຜ້າແພຫລາຍຊະນິດ,ຜ້າລີນິນ
ຕ�ຢ່າງດີແລະຜ້າທຸກຊະນິດ,ເພື່ອຈະ
ໄດ້ປົກປິດຄວາມເປືອຍເປົ່າຂອງພວກ
ເຂົາ.ແລະປີທີຫົກສິບສີ່ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ
ຢ່າງສນັຕິດັ່ງນີ້.
14ແລະໃນປີທີຫົກສິບຫ້າພວກເຂົາ

ໄດ້ມີຄວາມຜາສຸກແລະສັນຕິພາບຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນໄດ້ມີ
ການສິດສອນຫລາຍຢ່າງແລະມີການ
ທ�ນາຍຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາ
ເຖິງ.ແລະປີທີຫົກສິບຫ້າກໍໄດ້ຜ່ານໄປ
ດັ່ງນີ້.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທີຫົກສິບຫົກແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊີໂຊຣ�ຖືກລອບຂ້າ
ໂດຍມືລຶກລັບໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນບັນລັງ
ຜູ້ຕັດສິນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືໃນປີດຽວກັນນັ້ນ,ຄືລູກຊາຍຂອງ
ເພິ່ນ,ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນແທນກໍຖືກລອບ
ຂ້າຄືກນັ.ແລະປີທີຫກົສບິຫກົໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງດັ່ງນີ້.
16ແລະໃນຕົ້ນປີທີຫົກສິບເຈັດຜູ້ຄົນ

ເລີ່ມເປັນຄົນຊົ່ວຄນືຄືເກົ່າ.
17ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາມາດົນ
ແລ້ວດວ້ຍຂອງທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂລກຈນົ
ວ່າມັນບໍ່ມີການຍຸຍົງໃຫ້ຄຽດແຄ້ນ,ໃຫ້
ເຮດັສົງຄາມ,ຫລືໃຫ້ຂ້າຟນັກັນ;ດັ່ງນັ້ນ
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ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງ
ມີຄ່າຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາເລີ່ມພະຍາຍາມຫາຜົນປະໂຫຍດ
ເພື່ອຕົນເອງຈະໄດ້ມີກຽດຕິຍົດສູງກວ່າ
ຜູ້ອື່ນ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມທ�ການ
ຄາດຕະກ�ຢ່າງລັບໆ,ແລະເລີ່ມລັກ,
ແລະປຸ້ນຈີ້ເພື່ອຫາຜນົປະໂຫຍດ.
18ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄາດຕະກອນ

ແລະພວກປຸ້ນຈີ້ ເຫລົ່າ ນັ້ນເປັນພັກ
ພວກທີ່ຄິດຄູເມັນແລະແກດີອານທັນ
ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນ.ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືໃນບັນດາຊາວນີໄຟກໍມີພັກ
ພວກຂອງແກດີອານທັນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມນັມີຈ�ນວນຫລາຍ
ກວ່າໃນບັນດາຊາວເລມັນພວກທີ່ຊົ່ວ
ກວ່າ.ແລະພວກເຂົາຖືກເອີ້ນວ່າໂຈນ
ແລະຄາດຕະກອນຂອງແກດີອານທນັ.
19ແລະພວກເຂົາຄືພວກທີ່ໄດ້ລອບ

ຂ້າຊີໂຊຣ�ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນແລະ
ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ,ໃນຂະນະທີ່ພວກ
ເພິ່ນຢູ່ໃນບັນລັງຜູ້ຕດັສນິ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຊອກຫາພວກເຂົາບໍ່ພບົເລຍີ.
20 ແລະ ບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັ ງ

ເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອຊາວເລມນັເຫນັວາ່ມນັມີ
ພວກໂຈນປະປົນຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເອງພວກເຂົາກໍເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍ
ທີ່ສຸດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ທຸກວິທີ
ທາງແລະອ�ນາດຂອງພວກເຂົາເພື່ອ
ທ�ລາຍພວກໂຈນເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ໝົດສິ້ນ
ໄປຈາກຜນືແຜ່ນດິນໂລກ.
21 ແຕ່ ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ , ຊາ ຕານໄດ້ ຍຸ ຍົ ງ

ໃຈຂອງຊາວນີໄຟສ່ວນຫລາຍ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ

ພວກໂຈນເຫລົ່ານັ້ນ,ແລະໄດ້ເຮັດ
ພນັທະສນັຍາແລະຄ�ສາບານກັບພວກ
ເຂົາ,ວ່າພວກເຂົາຈະຄຸ້ມຄອງແລະປົກ
ປັກຮັກສາພວກດຽວກັນ,ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່
ໃນສະພາບອັນຫຍຸ້ງຍາກໃດໆກໍຕາມທີ່
ພວກໂຈນໄດ້ຮັບ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບໂທດເພາະການຄາດຕະກ�ຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະການປຸ້ນຈີ້ຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະການຂີ້ລັກມັກສົກຂອງພວກ
ເຂາົ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ມີເຄື່ອງໝາຍຂອງພວກ
ເຂົາເອງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຄື່ອງໝາຍລັບ
ແລະຄ�ເວົ້າລັບໆຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຈັກ
ພີ່ນ້ອງທີ່ເຂົ້າມາໃນພັນທະສັນຍາ,ເພື່ອ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍໃດໆກໍຕາມທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂາົກະທ�ເຂົາຈະບໍ່ຖກືພີ່ນ້ອງຫລື
ຄົນທີ່ໄດ້ເປັນຂອງພັກພວກຂອງຕົນທີ່
ຮບັພນັທະສັນຍານີ້ທ�ຮາ້ຍ.
23ແລະພວກເຂາົຈະໄດ້ຂ້າ,ແລະປຸ້ນ

ຈີ້,ແລະລັກ,ແລະທ�ໂສເພນີແລະ
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການດັ່ງນີ້,
ກົງກນັຂ້າມກບັກົດໝາຍຂອງບາ້ນເມືອງ
ແລະກົດຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອກີ.
24ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຢູ່ໃນພັກພວກ

ດຽວກັນເປີດເຜີຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພັກພວກດຽວ
ກັນໃຫ້ໂລກຮູ້ຈັກ,ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການ
ຕັດສິນລົງໂທດ,ບໍ່ແມ່ນຕາມກົດໝາຍ
ຂອງບ້ານເມືອງ,ແຕ່ເປັນກົດໝາຍອັນ
ຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງແກດີອານທັນແລະຄິດຄູ
ເມນັໄດ້ຕັ້ງໄວ.້
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25ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນຄ�ສາບານ
ແລະພັນທະສັນຍາລັບຊຶ່ງແອວມາໄດ້
ສັ່ງລູກຂອງເພິ່ນໄວ້ວ່າບໍ່ໃຫ້ເອົາອອກ
ໄປໃຫ້ໂລກຮູ້,ເພາະຢ້ານວ່າມັນຈະເປັນ
ທາງນ�ພາຜູ້ຄົນລງົໄປສູ່ຄວາມພນິາດ.
26ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ແກດີອານທັນບໍ່ໄດ້

ເອົາຄ�ສາບານແລະພັນທະສັນຍາລັບ
ເຫລົ່ານັ້ນມາຈາກບັນທຶກທີ່ຖືກມອບໃຫ້
ແກ່ຮີລາມນັ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມນັຖືກເອົາເຂົ້າ
ໃສ່ໃນໃຈຂອງແກດີອານທັນໂດຍຜູ້ດຽວ
ກັນກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊກັຊວນບິດາມານດາຜູ້ທ�
ອິດຂອງພວກເຮາົໃຫ້ກນິໝາກໄມ້ທີ່ຕ້ອງ
ຫາ້ມນັ້ນ—
27ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນແມ່ນຜູ້ດຽວກັນນີ້

ທີ່ໄດ້ວາງແຜນກັບກາອິນ,ວ່າຖ້າຫາກ
ລາວຂ້າອາເບັນຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງ
ລາວແລ້ວສິ່ງທີ່ລາວເຮັດໄປນັ້ນຈະບໍ່
ເປນັທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ໂລກນີ້ເລຍີ.ແລະມັນໄດ້
ວາງແຜນກັບກາອິນແລະກັບຜູ້ເຊື່ອຟັງ
ລາວນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນມາ.
28ແລະແມ່ນຜູ້ດຽວກັນນີ້ຄືກັນທີ່ໃສ່

ມນັໄວ້ໃນໃຈຂອງຜູຄົ້ນໃຫ້ສ້າງຫໍຄອຍທີ່
ສູງທີ່ສຸດເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຂຶ້ນໄປເຖິງ
ສະຫວັນ.ແລະແມ່ນຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ຊັກ
ນ�ຜູຄ້ນົຜູ້ທີ່ໜີມາຈາກຫຄໍອຍໃຫ້ເຂົ້າມາ
ໃນແຜ່ນດິນນີ້;ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານ
ແຫ່ງຄວາມມືດແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ໄປທົ່ວແຜ່ນດນິ,ຈນົວາ່ມນັໄດ້ລາກຜູ້ຄົນ
ໄປສູ່ຄວາມພິນາດ,ແລະໄປສູ່ນະລົກ
ອັນເປັນນດິ.
29ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມນ່ຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ໃສ່

ມັນໄວ້ໃນໃຈຂອງແກດີອານທັນສືບຕໍ່
ເຮດັວຽກງານແຫ່ງຄວາມມດື,ແລະການ

ຄາດຄະກ�ຢ່າງລັບໆຕໍ່ໄປ;ແລະມັນໄດ້
ນ�ມັນອອກມານັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງມະນດຸຈົນເຖິງເວລານີ້.
30ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ດຽວກັນນີ້ທີ່ສ້າງ

ບາບທັງປວງ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ທ�
ງານແຫ່ງຄວາມມືດແລະຄາດຕະກ�
ລັບ,ແລະໄດ້ສົ່ງຕໍ່ແຜນການຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຄ�ສາບານຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພັນທະສັນຍາຂອງພວກເຂົາ,
ແລະແຜນການອັນຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນຕາ
ຢ້ານຂອງພວກເຂົາຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງຫາ
ຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງຕາມທີ່ມັນຈະສາມາດ
ຄອບຄອງໃຈຂອງລູກຫລານມະນດຸໄດ.້
31ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ຄອບ

ຄອງໃຈຂອງຊາວນີໄຟໄດ້ຫລາຍ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາກັບ
ມາເປັນຄນົຊົ່ວທີ່ສຸດ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາສ່ວນຫລາຍໄດ້ຫັນໄປຈາກທາງ
ແຫງ່ຄວາມຊອບ,ແລະໄດ້ຢຽບຍ�ພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ຫັນໄປສູ່ທາງຂອງ
ຕົນ,ແລະໄດ້ສ້າງຮບູບູຊາຂຶ້ນໃຫ້ຕົນເອງ
ດ້ວຍຄ�ຂອງພວກເຂົາແລະເງິນຂອງ
ພວກເຂາົ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດນີ້ໄດ້ມາຫາພວກ
ເຂົາໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດປີ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ສ່ວນຫລາຍຂອງມັນໄດ້ມາສູ່ພວກເຂາົ
ໃນປີທີຫົກສິບເຈັດແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟ.
33ແລະພວກເຂົາໄດ້ເກັ່ງກ້າຂຶ້ນໃນ

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາໃນປີທີຫົກ
ສິບແປດນ�ອີກ,ຈົນວາ່ມນັເຮດັໃຫ້ຄົນທີ່
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ຊອບທ�ເສົ້າສະຫລົດໃຈແລະເປັນທຸກ
ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.
34ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້ວ່າ

ຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມເສື່ອມໂຊມລົງຢູ່ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະເກັ່ງກ້າຢູ່ໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ,ໃນ
ເວລາດຽວກັນຊາວເລມັນກັບມາເລີ່ມ
ເຕີບໂຕຢ່າງຍິ່ງໃນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຂົາໄດ້ເລີ່ມຮກັສາກດົແລະພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະເດີນຢູ່ໃນຄວາມຈິງ
ແລະຊື່ຕົງຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະອົງ.
35ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້

ວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເລີ່ມຖອຍອອກຈາກຊາວນີໄຟແລ້ວ,
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມແຂງ
ກະດາ້ງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ.
36ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້ວ່າ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີ່ມຖອກເທພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງລົງມາເທິງຊາວເລມັນ,
ເພາະຄວາມບອກລອນສອນງ່າຍແລະ
ຄວາມເຕັມໃຈຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະເຊື່ອ
ໃນພຣະຄ�ຂອງພຣະອງົ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ຕາມລ້າພວກໂຈນແກດີ
ອານທັນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນບັນດາພວກ
ທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວ່າ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ໂຈນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກທ�ລາຍໃຫ້ສູນສິ້ນ
ໄປຈາກບນັດາຊາວເລມນັ.
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນອີກ

ດ້ານໜຶ່ງຄືຊາວນີໄຟໄດ້ຊຸກຍູ້ແລະໄດ້
ຊອ່ຍເຫລອືພວກເຂາົ,ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກ

ພວກທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວາ່,ຈນົວາ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນຂອງ
ຊາວນີໄຟ,ແລະໄດ້ລໍ້ລວງຄົນຊອບທ�
ສ່ວນຫລາຍໃຫ້ລົງມາເຊື່ອໃນວຽກງານ
ຂອງພວກເຂົາແລະມີສ່ວນໃນຂອງທີ່
ລັກຂະໂມຍມາ,ແລະຮວ່ມກັບພວກເຂົາ
ໃນການຄາດຕະກ�ແລະການມົ້ວສຸມ
ລັບຂອງພວກເຂາົ.
39ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີອ�ນາດດ�

ເນີນການປົກຄອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້
ຕີນຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ຂ້ຽນຕີແລະ
ໄດ້ຫັນຫລັງໃສ່ຜູ້ ທີ່ ທຸກຍາກລ�ບາກ
ແລະອ່ອນນ້ອມ,ແລະຜູ້ຕິດຕາມຂອງ
ພຣະເຈົ້າທີ່ຖ່ອມຕົນ.
40ແລະພວກເຮົາ ຈຶ່ງ ເຫັນໄດ້ ດັ່ງ

ນີ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕົກຢູ່ ໃນສະພາບ
ອັນເປັນຕາຢ້ານ,ແລະກ�ລັງສຸກເພື່ອ
ຄວາມພິນາດອນັເປັນນິດ.
41ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ

ທີຫົກສິບແປດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງດັ່ງນີ້.

ຄ�ທ�ນາຍຂອງນີໄຟລູກຊາຍຂອງຮີ
ລາມັນ—ພຣະເຈົ້ານາບຂູ່ຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ພວກເຂົາດ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ,
ແລະຈະທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ພິນາດ
ໄປຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຈາກ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂາົ.ພຣະເຈົ້າ
ລົງໂທດຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟດ້ວຍພະຍາດ
ໂລຄາ;ພວກເຂົາກັບໃຈແລະຫນັມາຫາ

ຮີລາມນັ6:34–41 544

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   544 5/14/12   12:14 PM



545
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ພຣະອົງ.ຊາມູເອນຄົນເລມນັທ�ນາຍແກ່
ຊາວນີໄຟ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ7ຈນົເຖິງບົດທີ16.

ບົດທີ7

ນີໄຟຖືກປະຕິເສດຢູ່ທາງເໜືອແລະ
ໄດ້ກັບຄືນມາເຊລາເຮັມລາ—ເພິ່ນອະ
ທິຖານຢູ່ເທິງຫໍສູງຢູ່ໃນສວນຂອງເພິ່ນ
ແລະເອີ້ນໃຫ້ ຜູ້ ຄົນກັບໃຈຖ້າ ບໍ່ ດັ່ງ
ນັ້ນພວກເຂົາຈະຕາຍ.ປະມານ23–21
ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນໃນປີທີຫກົສິບເກົ້າແຫງ່ການປກົຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ຄືນີ
ໄຟລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນໄດ້ກັບມາຈາກ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອມາຫາແຜ່ນດິນເຊລາ
ເຮມັລາ.
2ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ອອກໄປຫາບັນດາ

ຜູ້ຄົນຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອ,ແລະ
ໄດ້ສິດສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້
ແກ່ພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ທ�ນາຍຫລາຍ
ເລື່ອງຕໍ່ພວກເຂາົ;
3ແລະພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດຄ�

ເວົ້າທັງໝົດຂອງເພິ່ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ເພິ່ນຢູ່ໃນບັນດາພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,ແຕ່ໄດ້
ກັບຄືນມາຫາແຜນ່ດນິອັນເປນັບ້ານເກີດ
ເມອືງນອນຂອງເພິ່ນ.
4ແລະໂດຍທີ່ເຫັນວ່າຜູ້ຄົນຕົກຢູ່ໃນ

ສະພາບແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນເປັນຕາ
ຢ້ານ,ແລະພວກໂຈນແກດີອານທັນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຂຶ້ນຄອງບັນລັງຕັດສິນ—

ຍາດແຍ່ງເອົາອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດ
ຂອງແຜ່ນດິນໄປ;ເມີນເສີຍຕໍ່ພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ , ແລະກະທ�ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະອົງ;ແລະບໍ່
ໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທ�ແກ່ລູກຫລານມະນຸດ;
5ກາ່ວໂຈມຕີຄົນຊອບທ�ເພາະຄວາມ

ຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາ;ປ່ອຍຄົນຜິດ
ແລະຄນົຊົ່ວໄປໂດຍບໍ່ລົງໂທດເພາະເງນິ
ຂອງພວກເຂາົ;ແລະຍິ່ງໄປກວາ່ນັ້ນຍງັ
ໄດ້ຢູ່ໃນຕ�ແໜ່ງຫົວໜ້າຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ
ເພື່ອປົກຄອງແລະເຮັດຕາມຄວາມ
ປະສງົຂອງຕົນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດຫ້າ
ຜົນປະໂຫຍດແລະການຍ້ອງຍໍສັນລະ
ເສີນທາງໂລກແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຫລິ້ນຊູ້,ແລະລັກ
ສິ່ງຂອງ,ແລະເຮັດການຄາດຕະກ�,
ແລະເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພວກ
ເຂາົໄດ້ຢາ່ງສະບາຍ—
6ບັດນີ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ

ນີ້ໄດ້ມາສູ່ຊາວນີໄຟໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດປີ;
ແລະເວລານີໄຟໄດ້ເຫນັສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ໃຈ
ຂອງເພິ່ນກໍບວບຊ�ດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະ
ຫລົດຢູ່ພາຍໃນຫົວອົກຂອງເພິ່ນ;ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ
ຂອງຈດິວນິຍານຂອງເພິ່ນວາ່:
7ໂອ້,ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນວັນ

ເວລາຂອງສະໄໝທີ່ນີໄຟບັນພະບຸລຸດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ່ ອອກມາຈາກ
ແຜ່ນດນິເຢຣູຊາເລັມ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະປິຕິ
ຍິນດີກັບເພິ່ນໃນແຜ່ນດິນແຫງ່ຄ�ສນັຍາ;
ເພາະວາ່ເວລານັ້ນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນເປນັຄົນ
ບອກລອນສອນງາ່ຍ,ໝັ້ນຄົງທີ່ຈະຮກັສາ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຊາ້ທີ່ຈະ
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ນ�ໄປໃຫ້ເຮດັຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ແລະພວກ
ເຂົາວ່ອງໄວທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຢູ່ໃນສະໄໝນັ້ນ,ແລ້ວຈິດວິນຍານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຄົງມີແຕ່ຄວາມຜາສຸກ
ຢູ່ໃນຄວາມຊອບທ�ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບວ່າ

ນີ້ເປັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະວ່າ
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍນີ້ຂອງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
10ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້

ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫໍສູງຢູ່ໃນ
ສວນຂອງນີໄຟ,ຊຶ່ງຢູ່ແຄມທາງຫລວງ
ທີ່ນ�ໄປຫາຕະຫລາດໃຫຍ່,ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ
ເມືອງເຊລາເຮມັລາ;ດັ່ງນັ້ນ,ນີໄຟຈຶ່ງໄດ້
ກົ້ມຂາບລົງຢູ່ເທິງຫໍສູງຢູ່ໃນສວນຂອງ
ເພິ່ນ,ຊຶ່ງຫໍສູງນັ້ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ປະຕູສວນ
ແຄມທາງຫລວງ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ພວກຜູ້ຊາຍຈ�ນວນໜຶ່ງຜ່ານມາເຫັນ
ນີໄຟຢູ່ເທິງຫໍສູງໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງ
ທຸ້ມເທຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນໄວ້ກັບພຣະ
ເຈົ້າ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ແລ່ນໄປບອກ
ຜູ້ຄົນເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ,ແລະ
ຜູ້ຄົນກໍໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຝູງໃຫຍ່
ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກສາເຫດຂອງການເປັນ
ທຸກອັນໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນນັ້ນເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຜູຄົ້ນ.
12ແລະບັດນີ້,ເມື່ອນີໄຟລຸກຂຶ້ນເພິ່ນ

ກໍໄດ້ເຫນັຝູງຊນົມາເຕົ້າໂຮມກນັຢູ່.

13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພິ່ນໄດ້ເປີດປາກແລະເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເປນັຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງ
ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນີ້?ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄດ້ບອກພວກທ່ານເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກທ່ານບໍ?
14ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນມາ

ເທິງຫໍສູງນີ້ກໍເພື່ອວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້
ທຸ້ມເທຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້
ກັບພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດຍິ່ງຂອງໃຈຂ້າພະ
ເຈົ້າຊຶ່ງເປັນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກທາ່ນ!
15ແລະເປັນຍ້ອນການໂສກເສົ້າ

ແລະການຮອ້ງໄຫ້ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າພວກ
ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ,ແລະແປກ
ໃຈ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານສົມຄວນ
ທີ່ຈະແປກໃຈ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານ
ຄວນແປກໃຈເພາະພວກທ່ານໄດ້ປ່ອຍ
ຕົວໃຫ້ມານຄອບຄອງໃຈຂອງພວກທ່ານ
ຢ່າງກວາ້ງຂວາງເຊັ່ນນີ້.
16ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ

ພວກທາ່ນຈຶ່ງປ່ອຍຕົວຂອງພວກທ່ານໃຫ້
ແກ່ການຊກັຈູງຂອງມັນຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມທີ່
ຈະເອົາຈິດວິນຍານຂອງພວກທ່ານໂຍນ
ລົງໄປສູ່ຄວາມທກຸທລໍະມານອັນເປນັນິດ
ແລະໄປສູ່ຄວາມຈບິຫາຍອນັບໍ່ມີສິ້ນສດຸ?
17ໂອ້ພວກທ່ານຈົ່ງກັບໃຈ,ພວກ

ທ່ານຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ!ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ
ພວກທ່ານຈຶ່ງຢາກຕາຍ?ຈົ່ງຫນັມາ,ຫນັ
ມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກທ່ານ
ເຖີດ.ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງປະ
ຖິ້ມພວກທ່ານ?

ຮີລາມນັ7:8–17 546
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ຮີລາມນັ7:18–25547

18ເປັນຍ້ອນວ່າພວກທ່ານເຮັດໃຈ
ແຂງກະດ້າງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານບໍ່
ຟັງສຽງຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດ;ີແທ້ຈງິແລ້ວ,
ພວກທ່ານໄດ້ກໍ່ກວນໃຫ້ພຣະອົງພຣະພິ
ໂລດໃຫ້ພວກທ່ານ.
19ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ແທນທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມ

ພວກທ່ານ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບ
ໃຈ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ທ່ານກະຈັດກະຈາຍໄປຈົນວ່າພວກ
ທ່ານຈະກັບກາຍມາເປັນຕ່ອນຊີ້ນສ�ລບັ
ໝາແລະສດັປ່າ.
20ໂອ້,ພວກທ່ານລືມພຣະເຈົ້າຂອງ

ພວກທ່ານໄດ້ແນວໃດທັງໆທີ່ໃນມື້ນັ້ນ
ເອງທີ່ພຣະອົງໄດ້ປົດປ່ອຍພວກທ່ານ
ອອກມາ?
21ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນໄປເພື່ອຫາຜົນ

ປະໂຫຍດ,ເພື່ອໃຫ້ຄົນຍ້ອງຍໍສັນລະ
ເສີນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພື່ອພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ຄ�ແລະເງິນ.ແລະພວກ
ທ່ານໄດ້ໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງມີຄຸນຄ່າ
ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງໂລກນີ້,
ເພື່ອສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນພວກທາ່ນຈຶ່ງຂ້າ,ແລະ
ປຸ້ນຈີ້,ແລະລັກ,ແລະເປັນພະຍານ
ເທດັປກັປ�ເພື່ອນບາ້ນໃກ້ຄຽງຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆ
ປະການ.
22ແລະເປັນຍ້ອນເຫດນີ້ຄວາມຈິບ

ຫາຍຈະມາສູ່ພວກທ່ານຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ກັບໃຈ.ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ບໍ່ກັບໃຈ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເມືອງໃຫຍ່ນີ້ແລະ
ເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆຊຶ່ງຢູ່ອ້ອມແອ້ມນີ້ທີ່
ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງຈະຖືກຍຶດເອົາ
ໄປ,ຈົນວ່າພວກທ່ານບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ;

ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ປະທານ
ພະລັງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານຄືກັນກັບຕອນ
ທີ່ພຣະອົງເຄີຍໄດ້ປະທານມາແລ້ວແຕ່
ກ່ອນເພື່ອໃຫ້ພວກທ່ານຢືນຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູ
ຂອງພວກທ່ານໄດ້.
23ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະບໍ່ສະແດງພະລັງຂອງ
ເຮາົແກ່ຄົນທີ່ຊົ່ວ,ແກ່ຄົນໜຶ່ງຫລາຍກວາ່
ອີກຄົນໜຶ່ງ,ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຈາກ
ບາບຂອງເຂົາ,ແລະເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງ
ເຮົາ.ບັດນີ້ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເອີຍ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ
ເຫັນວ່າຈະເປັນການດີສ�ລັບຊາວເລ
ມນັຫລາຍກວາ່ພວກທາ່ນຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ກບັໃຈ.
24ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາມີຄວາມ

ຊອບທ�ຫລາຍກວ່າພວກທ່ານ,ເພາະ
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຝ່າຝືນຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ຮັບມາ;ດັ່ງນັ້ນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດຕາປານີຕໍ່ພວກ
ເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້
ວັນເວລາຂອງພວກເຂົາຍືດຍາວອອກໄປ
ຕື່ມອີກແລະຈະເພີ່ມຈ�ນວນລູກຫລານ
ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ,ໃນຂະນະ
ທີ່ພວກທ່ານຈະຖືກທ�ລາຍໃຫ້ໝົດສິ້ນ
ໄປຖ້າຫາກພວກທາ່ນບໍ່ກັບໃຈ.
25ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ພວກທ່ານ

ເພາະຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ນີ້ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນບັນດາພວກທ່ານ;ແລະ
ພວກທ່ານໄດ້ຮ່ວມຕົວເຂົ້າກັບມັນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານໄດ້ຮ່ວມຕົວເຂົ້າກັບ
ພັກລັບນັ້ນຊຶ່ງ ແກດີ ອານທັນເປັນຜູ້
ຈດັຕັ້ງຂຶ້ນ!
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26ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດຈະມາເຖິງພວກ
ທ່ານເພາະຄວາມທະນົງຕົວຊຶ່ງພວກ
ທ່ານຍອມໃຫ້ມັນເຂົ້າມາໃນໃຈຂອງ
ພວກທາ່ນ,ຈົນເຮດັໃຫ້ພວກທາ່ນໄຝຝ່ນັ
ເໜືອກວ່າສິ່ງທີ່ດີງາມເພາະສິ່ງມີຄ່າອັນ
ຫລວງຫລາຍຂອງພວກທ່ານ!
27ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ພວກທ່ານ

ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊງັຂອງພວກທ່ານ!
28ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ,

ພວກທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແຜ່ນດິນຂອງພວກທ່ານຈະຖືກຍຶດເອົາ
ໄປແລະພວກທ່ານຈະຖືກທ�ລາຍໄປ
ຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.
29ຈົ່ງເບິ່ງບດັນີ້,ຂາ້ພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກາ່ວ

ດ້ວຍຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ເອງ, ເພາະວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ວາ່ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈງິເພາະອງົ
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໃຫ້ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ຈັກ,ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ວ່າມນັຈະເກີດຂຶ້ນ.

ບົດທີ8

ບັນດາຜູ້ຕັດສນິທີ່ເສື່ອມຊາມພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຍຸຍົງຜູ້ຄົນໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານນີໄຟ—ອັບຣາ
ຮາມ,ໂມເຊ,ຊີນັດ,ຊີໂນກ,ອີໄຊອັດ,
ເອຊາຢາ,ເຢເຣມີຢາ,ລີໄຮ,ແລະນີໄຟ
ຕ່າງກໍໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງພຣະຄຣິດ—
ໂດຍການດົນໃຈນີໄຟປະກາດເຖິງການ
ຄາດຕະກ�ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ.ປະມານ
23–21ປີກອ່ນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ເວລານີໄຟກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ມີຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນຊຶ່ງເປັນຂອງພກັລັບ
ຂອງແກດີອານທນັ,ແລະພວກເຂົາຄຽດ
ແຄ້ນແລະໄດ້ຮ້ອງຂັດຄ້ານເພິ່ນ,ໂດຍ
ການຮ້ອງຕໍ່ຜູ້ຄົນວ່າ:ເປັນຫຍັງພວກ
ທາ່ນຈຶ່ງບໍ່ຈັບເອົາຄົນຜູ້ນີ້ແລະເອົາລາວ
ໄປເພື່ອຈະໄດ້ກ່າວໂທດລາວຕາມຄວາມ
ຜິດທີ່ລາວເຮດັມາ?
2ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພວກທ່ານຍັງ

ເບິ່ງ ແລະຟັງຄົນຜູ້ ນີ້ ໝິ່ນປະໝາດ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ແລະຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍຂອງ
ພວກເຮາົຢູ?່
3ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີໄຟໄດ້ເວົ້າກັບພວກ

ເຂົາກ່ຽວກັບການເສື່ອມໂຊມຂອງກົດ
ໝາຍຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນີໄຟ
ໄດ້ເວົ້າຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້;
ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄປກງົກັນ
ຂ້າມກບັພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.
4ແລະຜູ້ຕັດສິນເຫລົ່ານັ້ນຄຽດແຄ້ນ

ໃຫ້ເພິ່ນຍ້ອນວ່າເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບວຽກງານລັບ
ແຫ່ງຄວາມມືດຂອງພວກເຂົາ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງບໍ່ກ້າຈັບເພິ່ນ
ເພາະຄວາມຢ້ານກົວວ່າຜູ້ຄົນຈະຮ້ອງ
ຂັດຄ້ານພວກເຂົາ.
5ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຕໍ່ຜູ້ຄົນ,

ມີຄວາມວ່າ:ດ້ວຍເຫດໃດພວກທ່ານຈຶ່ງ
ຍອມໃຫ້ຄົນຜູ້ນີ້ໝິ່ນປະໝາດພວກເຮົາ?
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ເວົ້າກ່າວໂທດ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກນີ້ທັງໝົດຈົນເຖິງຄວາມ
ພນິາດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເວົ້າວາ່ເມືອງ
ໃຫຍ່ເຫລົ່ານີ້ຂອງພວກເຮົາຈະຖືກຍຶດ
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ເອົາໄປຈາກພວກເຮົາອີກ,ວ່າພວກເຮົາ
ຈະບໍ່ມີບອ່ນຢູ່ອາໄສ.
6ແລະບັດນີ້ພວກເຮາົຮູຈ້ກັວາ່ມນັເປັນ

ໄປບໍ່ໄດ້,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮາົມີກ�ລັງ
ອັນເຂັ້ມແຂງ,ແລະເມອືງຂອງພວກເຮາົ
ກໍຍິ່ງໃຫຍ່,ດັ່ງນັ້ນສັດຕູຂອງພວກເຮົາ
ຈະມີກ�ລັງເໜອືກວາ່ພວກເຮາົບໍ່ໄດ້.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ຄົນຄຽດແຄ້ນ
ໃຫ້ນີໄຟດັ່ງນີ້,ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ;
ເພາະວ່າມີບາງຄົນໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ,ຢ່າ
ຫຍຸ້ງກັບຄົນຜູ້ນີ້ເລີຍເພາະວ່າເພິ່ນເປັນ
ຄົນດີ,ແລະເລື່ອງທງັໝດົທີ່ເພິ່ນໄດ້ກາ່ວ
ມານັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນຢາ່ງແນ່ນອນຖ້າຫາກ
ພວກເຮາົບໍ່ກັບໃຈ;
8ແທ້ຈິງແລວ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ການຕັດສນິທງັ

ໝດົຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖອ້ຍຄ�ແກ່ພວກເຮາົ
ຈະມາຫາພວກເຮົາ;ເພາະວ່າພວກເຮົາ
ຮູ້ຈັກວ່າເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕໍ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຮົາ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງມັນມີຢູ່ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະເພິ່ນຮູ້ຈັກເລື່ອງ
ທັງໝົດທີ່ຈະເກີດກັບພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວ
ກັບທີ່ເພິ່ນຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຮາົ;
9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກ

ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນສາດສະດາແລ້ວເພິ່ນ
ຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ດອກ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນທີ່ພະຍາຍາມທ�ລາຍນີໄຟຈຶ່ງຖືກ
ບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ຈັບນີໄຟແລະພວກເຂົາບໍ່

ກ້າຈັບນີໄຟຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມ
ຢ້ານກົວ;ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງເລີ່ມກ່າວກັບ
ພວກເຂົາອີກໂດຍທີ່ເຫັນວ່າເພິ່ນໄດ້
ຮັບຄວາມນິຍົມໃນສາຍຕາຂອງຄົນບາງ
ຄົນເຖິງຂະໜາດທີ່ຜູ້ຄົນທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນ
ເກດີມີຄວາມຢ້ານກົວຂຶ້ນມາ.
11ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ກ່າວກັບພວກ

ເຂາົຕື່ມອີກມີຄວາມວາ່:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພວກທ່ານບໍ່ເຄີຍອ່ານ
ບໍວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້ແກ່
ຊາຍຄົນໜຶ່ງແມ່ນແຕ່ໂມເຊໃຫ້ຕີນ�ໃນ
ທະເລແດງແລະມັນກໍແຍກອອກໄປ
ທາງນັ້ນແລະທາງນີ້,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ຊາວອິດສະຣາເອນຜູ້ເປັນບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານໄປເທິງແຜ່ນດິນ
ແຫ້ງ,ແລະນ�ໄດ້ໄຫລກັບແລະຖ້ວມ
ກອງທັບຂອງຊາວເອຢິບແລະໄດ້
ກືນກິນພວກເຂົາໃຫ້ໝດົສິ້ນໄປ?
12ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພຣະ

ເຈົ້າໄດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້ຄົນຜູ້ນີ້ແລ້ວ
ເຫດໃດພວກທ່ານຈຶ່ງໂຕ້ຖຽງກັນອີກ,
ແລະກາ່ວວາ່ພຣະອງົບໍ່ໄດມ້ອບອ�ນາດ
ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງໂດຍອ�ນາດນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການຕັດສິນ
ທີ່ຈະມາຫາພວກທ່ານຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ກບັໃຈ?
13ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກທ່ານ

ປະຕິເສດຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ
ແຕ່ພວກທ່ານຍັງໄດ້ປະຕິເສດຄ�ເວົ້າທງັ
ໝົດຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້
ເວົ້າໄວ້,ແລະປະຕິເສດຄ�ເວົ້າຂອງໂມ
ເຊຄົນນີ້ອີກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອ�ນາດອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານໄດ້ປະຕິ
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ເສດຄ�ເວົ້າຊຶ່ງໂມເຊໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ.
14ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂມເຊບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຖອ້ຍຄ�

ໄວ້ບໍວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະ
ເດັດມາ?ແລະເພິ່ນໄດ້ຍົກງູທອງຂຶ້ນໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານສັນໃດ,ຜູ້ທີ່ຈະສະ
ເດດັມາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນສັນນັ້ນ.
15ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄນົຜູ້ທີ່ຫລຽວ

ເບິ່ງງູນັ້ນຈະມີຊີວິດສັນໃດ,ຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍຄົນທີ່ຫລຽວເບິ່ງພຣະບຸດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສັດທາ,ໂດຍມີວິນ
ຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດຈະມີຊວີດິສນັນັ້ນ,ເຖິງ
ແມ່ນຈົນໄປສູ່ຊວິີດນິລນັດອນ.
16ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໂມ

ເຊຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຖອ້ຍຄ�ກຽ່ວ
ກັບເລື່ອງນີ້,ແຕ່ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດ
ຄົນອື່ນໆກໍໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້ຄືກັນ,ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ວັນເວລາຂອງເພິ່ນຄືນໄປຫາວັນ
ເວລາຂອງອັບຣາຮາມ.
17ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ອັບຣາ

ຮາມໄດ້ເຫັນການສະເດັດມາຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະກໍໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີ
ແລະປິຕິຍນິດີຫລາຍ.
18ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະ

ເຈົ້ າ ກ່າວ ກັບ ພວກທ່ານວ່ າບໍ່ ແ ມ່ນ
ແຕ່ອັບຣາຮາມເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ແຕ່ຍັງມີອີກຫລາຍທ່ານຜູ້ມີ
ຊີວິດກ່ອນວັນເວລາຂອງອັບຣາຮາມຜູ້
ທີ່ຖືກເອີ້ນໂດຍພຣະຖານະຂອງພຣະ
ເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາມພຣະຖານະ
ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ;ແລະມັນ
ເປັນໄປດັ່ງນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້
ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກໄວ້ຫລາຍພັນປີກ່ອນການສະ

ເດັດມາຂອງພຣະອົງ,ວ່າການໄຖ່ກໍຈະ
ມາເຖິງພວກເຂົາ.
19ແລະບັດນີ້ຂາ້ພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກ

ທ່ານຮູ້ໄວ້ວາ່ນັບຕັ້ງແຕ່ວນັເວລາຂອງອັບ
ຣາຮາມເປັນຕົ້ນມາມັນໄດ້ມີສາດສະດາ
ຫລາຍທ່ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ສາດສະດາ
ຊີນັດໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງກ້າຫານ;ຍ້ອນ
ການກະທ�ນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງຖກືຂ້າຕາຍ.
20ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊີໂນກນ�ອີກ.ແລະ

ອີໄຊອັດນ�ອີກ,ແລະເອຊາຢານ�ອີກ,
ແລະເຢເຣມີຢາ,(ເຢເຣມີຢາຄືສາດສະ
ດາຜູ້ທີ່ ໃຫ້ ຖ້ອຍຄ�ເຖິງການທ�ລາຍ
ຂອງເຢຣູຊາເລັມ)ແລະບັດນີ້ພວກ
ເຮົາຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກ
ທ�ລາຍໄປແລ້ວຕາມຄ�ເວົ້າຂອງເຢເຣ
ມີຢາ.ໂອ້ເຫດສັນໃດພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ສະເດັດມາຕາມຄ�ທ�ນາຍ
ຂອງເພິ່ນ?
21ແລະບັດນີ້ພວກທາ່ນຍງັຈະໂຕ້ຖຽງ

ກັນຢູ່ບໍວ່າເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືກທ�ລາຍ
ແລ້ວຫລືບໍ່?ພວກທາ່ນຍັງຈະເວົ້າຢູ່ບໍ່ວາ່
ພວກລູກຊາຍຂອງເຊເດກີຢາບໍ່ໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍໝົດທຸກຄົນນອກຈາກມິວເລັກ
ເທົ່ານັ້ນ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກທ່ານ
ບໍ່ເຫັນບໍວ່າລູກຫລານຂອງເຊເດກີຢາຢູ່
ນ�ພວກເຮົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ?
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຍັງບໍ່ໝດົ—
22ລີໄຮບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ

ກໍໄດ້ຖືກໄລ່ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມ
ຍ້ອນວ່າເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້,ແລະນີໄຟກໍໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
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ຮີລາມນັ8:23–9:1551

ກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຄືກັນ,ແລະບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເກືອບທັງໝົດນ�
ອີກຈົນລົງມາເຖິງເວລານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງການສະ
ເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະໄດ້ລໍຖ້າ,
ແລະປິຕິຍນິດີໃນວນັເວລາຂອງພຣະອງົ
ຊຶ່ງກ�ລງັຈະມາເຖງິ.
23ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າ,

ແລະພຣະອົງສະຖິດຢູ່ ນ�ພວກເພິ່ນ,
ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເພິ່ນ
ເຫັນວ່າພວກເພິ່ນຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະອົງ;
ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ສັນລະເສີນພຣະອົງ
ເພາະສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນ.
24ແລະບັດນີ້,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າພວກ

ທ່ານຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວແລະຈະ
ປະຕິເສດມັນບໍ່ໄດ້ນອກຈາກວ່າພວກ
ທ່ານຈະເວົ້າຕົວະເທົ່ານັ້ນ,ດັ່ງນັ້ນຖ້າ
ຫາກພວກທ່ານເວົ້າຕົວະພວກທ່ານກໍ
ຈະເປັນຜູ້ເຮັດບາບຍ້ອນວ່າພວກທ່ານ
ປະຕິເສດເລື່ອງທັງໝົດນີ້ທັງໆທີ່ມີຫລັກ
ຖານຢູ່ຢ່າງພຽງພໍຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ເຫັນ
ມາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານໄດ້ເຫັນທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງ,ທັງສິ່ງຢູ່ໃນສະຫວັນ,ແລະ
ທັງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນໂລກກໍໄດ້ເປັນ
ພະຍານວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປນັຄວາມຈງິ.
25ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ

ຄວາມຈິງແລະທໍລະຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້
ບໍລິສຸດຂອງພວກທ່ານແລະໃນເວລານີ້
ແທນທີ່ພວກທ່ານຈະສະສົມຊັບສົມບັດ
ໄວ້ໃນສະຫວັນເພື່ອຕົນເອງຊຶ່ງບ່ອນ
ນັ້ນບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍໄດ້,ແລະ
ຢູ່ບ່ອນນັ້ນບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສະອາດຈະເຂົ້າ
ໄປໄດ້,ແຕ່ພວກທ່ານກ�ລັງກອບໂກຍ

ເອົາພຣະພິໂລດໄວ້ເພື່ອຕົນເອງໃນວັນ
ແຫງ່ການພພິາກສາ.
26ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນເວລານີ້ ພວກ

ທ່ານກ�ລັງສຸກເພື່ອຄວາມພິນາດອັນ
ເປັນນິດເພາະການຄາດຕະກ�ຂອງ
ພວກທາ່ນແລະການລ່ວງປະເວນີແລະ
ການຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ
ມນັຈະມາເຖິງພວກທາ່ນໃນບໍ່ຊາ້ນີ້.
27ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງບັດນີ້ມັນຢູ່

ໃກ້ໆປະຕູຂອງທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃຫ້
ພວກທ່ານໄປຫາບນັລັງຕັດສນິແລະຄົ້ນ
ເບິ່ງ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຕັດສິນຂອງພວກ
ທ່ານໄດ້ຖືກລອບຂ້າແລະເພິ່ນກ�ລັງ
ນອນຈົມກອງເລືອດຂອງເພິ່ນຢູ່;ແລະ
ເພິ່ນຖືກນ້ອງຊາຍຂອງເພິ່ນລອບຂ້າ,ຜູ້
ຊຶ່ງຢາກນັ່ງບນັລັງຕັດສິນແທນ.
28ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງສອງເປັນຄົນ

ຂອງພັກລັບຂອງພວກທ່ານນັ້ນເອງ,ຊຶ່ງ
ຜູ້ຕັ້ງມນັຄືແກດີອານທນັແລະມານຮາ້ຍ
ຜູ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍຈິດວິນຍານ
ຂອງມະນດຸ.

ບົດທີ9

ພວກໄປເອົາຂ່າວພົບຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ
ຕາຍຄາບັນລັງຕັດສິນ—ຜູ້ໄປເອົາຂ່າວ
ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກແລະພາຍລຸນມາຖືກ
ປ່ອຍຕົວໄປ—ໂດຍການດົນໃຈນີໄຟ
ຮູຈ້ກັວາ່ຊີອານທ�ເປັນຄາດຕະກອນ—
ຫລາຍຄົນຮບັຮູ້ວາ່ນີໄຟເປັນສາດສະດາ.
ປະມານ23–21ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
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ຂຶ້ນຄືເວລານີໄຟເວົ້າຂໍ້ຄວາມນີ້ແລວ້ໄດ້
ມີບາງຄົນຊຶ່ງຢູ່ໃນບນັດາພວກເຂົາແລ່ນ
ໄປຫາບັນລັງຕັດສິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນມີ
ນ�ກັນຫ້າຄົນທີ່ໄປ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ລົມກັນຕອນແລ່ນໄປນັ້ນວາ່:
2ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະຮູ້ຈັກຢ່າງ

ແນ່ນອນວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນເປັນສາດສະດາ
ແທ້ຫລືບໍ່ແລະພຣະເຈົ້າບັນຊາໃຫ້ເພິ່ນ
ທ�ນາຍເລື່ອງໜ້າອັດສະຈັນເຊັ່ນນີ້ແກ່
ພວກເຂົາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າ
ພຣະອົງຈະກະທ�ແບບນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຮາົບໍ່ເຊື່ອວາ່ເພິ່ນເປນັສາດສະດາ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຖ້າຫາກສິ່ງທີ່ເພິ່ນ
ເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນວ່າເພິ່ນ
ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນເປັນຄວາມຈງິແລ້ວພວກ
ເຮົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າມານັ້ນ
ເປນັຄວາມຈິງ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືພວກ

ເຂົາໄດ້ແລ່ນໄປຢ່າງວ່ອງໄວເທົ່າທີ່ຈະ
ໄວໄດ້,ແລະເຂົ້າໄປຮອດບນັລັງຕັດສິນ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນລົ້ມຢູ່ກັບ
ພື້ນແລະນອນຈົມກອງເລອືດຢູ.່
4ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພວກເຂົາ

ເຫັນເຊັ່ນນີ້ພວກເຂົາກໍແປກປະຫລາດ
ໃຈຢ່າງຍິ່ງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ເຊື່ອວ່າຄ�ເວົ້າທີ່ນີໄຟເວົ້າກ່ຽວກັບຫົວ
ໜາ້ຜູ້ຕັດສນິນັ້ນຈິງ.
5ແຕ່ບັດນີ້,ເມື່ອເຫັນແລ້ວພວກເຂົາ

ກໍເຊື່ອ,ແລະພວກເຂົາຢ້ານວ່າການ
ພິພາກສາທັງໝົດທີ່ນີໄຟເວົ້າມານັ້ນຈະ
ເກີດກັບຜູ້ຄົນ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຕົວ
ສັ່ນແລະລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ.

6ບັດນີ້,ໃນທັນທີທີ່ຜູ້ຕັດສິນຖືກລອບ
ຂ້າຕາຍ—ໂດຍນ້ອງຊາຍຂອງຕົນຊຶ່ງ
ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງລຶກລັບເຂົ້າມາແທງແລ້ວກໍ
ແລ່ນໜີໄປ,ແລະພວກຂ້າໃຊ້ໄດ້ແລ່ນ
ໄປບອກຜູ້ຄົນ,ສົ່ງສຽງຮ້ອງປ່າວເຖິງ
ເລື່ອງການຄາດຕະກ�ທີ່ ເກີດຂຶ້ນໃນ
ບັນດາພວກເຂົາ;
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງຜູ້ຄົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມ

ກັນທີ່ບັນລັງຕັດສິນ—ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຂົາມີຄວາມແປກປະຫລາດໃຈ
ຫລາຍເວລາພວກເຂົາເຫັນຄົນຫ້າຄົນ
ນັ້ນລົ້ມຢູ່ກັບພື້ນດິນ.
8ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວ

ກັບຝູງຊົນທີ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ສວນຂອງ
ນີໄຟນັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂາົຈຶ່ງເວົ້າກັນວາ່:
ຄົນພວກນີ້ຄືພວກທີ່ລອບຂ້າຜູ້ຕັດສິນ
ແລະພຣະເຈົ້າລົງໂທດພວກເຂົາເພື່ອ
ພວກເຂາົຈະໜີໄປຈາກພວກເຮາົບໍ່ໄດ້.
9ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນໄດ້ຈັບພວກເຂົາ,ແລະມັດພວກ
ເຂົາແລະເອົາພວກເຂົາເຂົ້າຄຸກ.ແລະ
ມີຂ່າວສານສົ່ງອອກໄປທົ່ວວ່າຜູ້ຕັດສິນ
ຖືກລອບຂ້າແລະຄາດຕະກອນກໍໄດ້ຖືກ
ຈບັເອົາເຂົ້າຄຸກແລວ້.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ມື້ຕໍ່ມາຜູ້ຄົນກໍໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອ
ໄວ້ອາໄລແລະເພື່ອຖືສນິອດົເຂົ້າໃນພທິີ
ຝັງສົບຫວົໜາ້ຜູ້ຕດັສິນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງຖກື
ຂ້າຕາຍ.
11ແລະພວກຜູ້ຕັດສິນຜູ້ທີ່ໄປຟັງຄ�

ເວົ້າຂອງນີໄຟຢູ່ໃນສວນຂອງເພິ່ນນັ້ນກໍ
ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນພທີິຝງັສບົຄືກັນ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ພວກເຂົາໄດ້ສອບຖາມໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ມີຄວາມວ່າ:ຄົນຫ້າຄົນທີ່ຖືກສົ່ງມາເພື່ອ
ສອບສວນກ່ຽວກັບຫົວໜ້າຜູ້ ຕັດສິນ
ວ່າເພິ່ນຖືກຂ້າຕາຍຫລືບໍ່ ນັ້ນຢູ່ໃສ?
ແລະຄົນທັງຫລາຍຕອບແລະເວົ້າວ່າ:
ກ່ ຽວກັບຄົນຫ້າ ຄົນທີ່ ພວກທ່ານສົ່ງ
ມານັ້ນພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ,ແຕ່ວ່າມີຫ້າຄົນ
ທີ່ເປນັຄາດຕະກອນຊຶ່ງພວກເຮາົໄດ້ຈບັ
ເຂົ້າຄຸກແລ້ວ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກຜູ້ຕັດສິນຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ນ�ເອົາພວກຫ້າ
ຄົນນັ້ນມາແລະພວກເຂົາຖືກນ�ມາ,
ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາຄືຄົນຫາ້ຄົນທີ່ຖກື
ສົ່ງໄປນັ້ນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກຜູ້ຕັດສິນ
ໄດ້ ສອບຖາມພວກເຂົາເພື່ອຈະໄດ້
ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບເລື່ອງຕ່າງໆ,ແລະພວກ
ເຂາົໄດ້ບອກຜູຄົ້ນເຫລົ່ານັ້ນເຖງິເລື່ອງທັງ
ໝດົທີ່ພວກເຂາົໄດ້ເຮດັ,ມີຄວາມວາ່:
14ພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນມາຫາບັນລັງ

ຕັດສິນແລະເມື່ອພວກເຮົາເຫັນທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງຄືກັນກັບນີໄຟໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ໄວ້ , ພວກເຮົາ ກໍ ແປກປະຫລາດ
ໃຈຫລາຍເຖິງຂະໜາດທີ່ ພວກເຮົາ
ໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ ກັບພື້ນດິນ;ແລະເວລາ
ພວກເຮົາຫາຍແປກປະຫລາດໃຈແລ້ວ,
ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາກໍໄດ້ເອົາພວກເຮົາ
ເຂົ້າຄຸກ.
15ບັດນີ້,ເລື່ອງການລອບຂາ້ຜູ້ຕັດສິນ

ນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ໃດເຮັດ,ແລະ
ພວກເຮົາຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້
ແລ່ນມາຕາມທີ່ພວກທ່ານປາຖະໜາ
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນຕາຍແລ້ວຕາມຄ�
ເວົ້າຂອງນີໄຟ.

16ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືພວກຜູ້ຕັດສິນໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງນີ້
ແກ່ຜູ້ຄົນແລະໄດ້ຮ້ອງກ່າວໂທດນີໄຟ,
ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ
ນີໄຟຜູ້ນີ້ຕ້ອງຕົກລົງກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້
ຂ້າຜູ້ຕັດສິນ,ແລະລາວຈຶ່ງໄດ້ປະກາດ
ເລື່ອງນີ້ແກ່ພວກເຮົາ,ເພື່ອລາວຈະໄດ້
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ
ຕາມສັດທາຂອງລາວ,ເພື່ອລາວຈະ
ໄດ້ຍົກຕົວເອງຂຶ້ນເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່,ເປັນ
ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້ແລະເປັນ
ສາດສະດາ.
17ແລະບັດນີ້ ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພວກເຮົາ

ຈະສອບສວນຊາຍຜູ້ນີ້ແລະລາວຈະ
ສາລະພາບຄວາມຜິດຂອງລາວແລະ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ໃດແທ້ຂ້າຜູ້
ຕັດສິນ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫ້າຄົນຖືກປ່ອຍຕົວໃນມື້ ຝັງສົບນັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງໄດ້
ຕິຕຽນພວກຜູ້ຕັດສິນກ່ຽວກັບຄ�ເວົ້າທີ່
ເວົ້າປັກປ�ນີໄຟ,ແລະໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບ
ຜູ້ຕັດສິນແຕ່ລະຄົນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂາົຍອມຈ�ນົນ.
19ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພວກເຂົາຍັງໄດ້

ສັ່ງໃຫ້ຈັບມັດເອົານີໄຟມາແລະໃຫ້ມາ
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ສອບຖາມເພິ່ນຫລາຍຢ່າງເພື່ອຈະເຮັດ
ໃຫ້ເພິ່ນສັບສນົ,ເພື່ອວາ່ພວກເຂາົຈະໄດ້
ກ່າວຫາເພິ່ນໃຫ້ເຖິງຄວາມຕາຍ—
20ໂດຍກ່າວກັບເພິ່ນວ່າ:ທ່ານເປັນ

ຜູ້ສົມຮູ້ ຮ່ວມຄິດ;ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເຮັດ
ຄາດຕະກ�ນີ້?ບັດນີ້ຈົ່ງບອກມາແລະ
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ຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງທ່ານສາ;ກ່າວ
ວ່າ,ຈົ່ງເບິ່ງນີ້ແມ່ນເງິນ;ແລະພວກ
ເຮົາຈະໄວ້ຊີ ວິດຂອງທ່ານຖ້າຫາກ
ທ່ານບອກພວກເຮາົເຖງິການຕກົລົງຮວ່ມ
ມືກັບຄາດຕະກອນຄົນນັ້ນ.
21ແຕ່ນີໄຟໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:

ໂອ້ພວກຄົນໂງ່ເອີຍ,ພວກທ່ານມີໃຈ
ສົກກະປົກ,ພວກທ່ານຕາບອດ,ພວກ
ທ່ານເປັນຄົນແຂງຄໍ,ພວກທ່ານຮູ້ຈັກ
ບໍ່ ວ່າ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງ ເ ປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກ
ທ່ານໄປໃນທາງບາບຂອງພວກທ່ານອີກ
ດົນປານໃດ?
22ໂອ້ພວກທ່ານຄວນຮ້ອງໄຫ້ແລະ

ໄວ້ອາໄລ,ຍ້ອນວ່າໃນຂະນະນີ້ຄວາມ
ພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງກ�ລັງຄອຍຖ້າ
ພວກທ່ານຢູ່,ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບ
ໃຈ.
23ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານກ່າວວ່າຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ລອບ
ຂ້າສີໂຊຣ�ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນ
ຂອງພວກເຮົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ກ່າວກັບພວກທ່ານວ່າເປັນຍ້ອນຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ສະແດງຫລັກຖານແກ່ພວກທ່ານ
ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອເປັນພະຍານ
ຕໍ່ພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຊຶ່ງມີຢູ່
ໃນບັນດາພວກທາ່ນ.
24ແລະຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ

ສິ່ງນີ້ພວກທ່ານຈຶ່ງເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຕົກລົງກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ເຮັດສິ່ງນີ້;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະ

ແດງເຄື່ອງໝາຍນີ້ແກ່ພວກທ່ານ,ພວກ
ທ່ານຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະ
ພະຍາຍາມທີ່ ຈະທ�ລາຍຊີວິດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
25ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ

ສະແດງເຄື່ອງໝາຍອກີຢ່າງໜຶ່ງແກ່ພວກ
ທ່ານ,ແລະຈະເບິ່ງວ່າພວກທ່ານຈະ
ພະຍາຍາມທ�ລາຍຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນເລື່ອງນີ້ຫລືບໍ່.
26ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າ:ໃຫ້ໄປຫາເຮືອນຂອງຊີອານ
ທ�ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍຂອງສີໂຊຣ�,ແລະ
ເວົ້າກັບລາວວາ່—
27ນີໄຟຜູ້ທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນສາດ

ສະດາຜູ້ໄດ້ທ�ນາຍກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້
ສົມຮູ້ຮວ່ມຄິດກັບເຈົ້າບໍໃນການລອບຂາ້
ສີໂຊຣ�ຜູ້ເປັນອ້າຍຂອງເຈົ້າ?
28ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວຈະເວົ້າກັບພວກ

ທ່ານວາ່,ບໍ່.
29ແລະພວກທ່ານຈົ່ງຖາມລາວອີກ

ວາ່:ເຈົ້າໄດ້ຂາ້ອ້າຍຂອງເຈົ້າບໍ່?
30ແລະລາວຈະຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມ

ຢ້ານກົວແລະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເວົ້າແນວໃດ.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວຈະປະຕິເສດແລະ
ລາວຈະເຮັດທ�ທ່າວ່າລາວແປກໃຈ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວກໍຈະອ້າງກັບ
ພວກທາ່ນວາ່ລາວບລິໍສຸດ.
31ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຫ້ພວກທ່ານກວດຄົ້ນ

ຕົວລາວ,ແລະພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ
ເລອືດໃນສາຍເສື້ອຄມຸຂອງລາວ.
32ແລະເວລາພວກທ່ານເຫັນສິ່ງ

ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພວກທ່ານຈົ່ງຖາມວ່າ:

ຮີລາມນັ9:21–32 554
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ຮີລາມນັ9:33–10:1555

ເລືອດນີ້ ມາແຕ່ໃສ?ພວກເຮົາບໍ່ ຮູ້ ບໍ
ວ່າມັນເປັນເລອືດຂອງອ້າຍເຈົ້າ?
33ແລະເວລານັ້ນລາວຈະຕົວສັ່ນ,

ແລະໜາ້ຊດີ,ຄາ້ຍຄືກບັວາ່ຄວາມຕາຍ
ມາຮອດລາວແລ້ວ.
34ແລະເວລານັ້ນພວກທ່ານຈະ

ເວົ້າວ່າ:ຍ້ອນຄວາມຢ້ານແລະໜ້າຊີດ
ທີ່ມີຢູ່ໃນໃບໜ້າຂອງເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຮາົຈຶ່ງຮູ້ວ່າເຈົ້າມີຄວາມຜິດ.
35ແລະເວລານັ້ນລາວຈະມີຄວາມ

ຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ ສຸດ ;  ແລະ ແລ້ວ
ລາວຈະສາລະພາບກັບພວກທາ່ນ,ແລະ
ລາວຈະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ອກີວາ່ລາວບໍ່ໄດ້
ເຮດັການຄາດຕະກ�ນີ້.
36ແລະເວລານັ້ນລາວຈະກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າຂ້າພະເຈົ້ານີໄຟບໍ່ຮູ້ຈັກ
ເລື່ອງນີ້ເລີຍນອກຈາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຮັບມາໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ແລະເວລານັ້ນພວກທ່ານຈະຮູ້ວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນສັດຊື່,ແລະພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ສົ່ງຂ້າພະເຈົ້າມາຫາພວກທາ່ນ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂາົໄດ້ໄປແລະເຮດັ,ຕາມທີ່ນີໄຟ
ໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ�
ເວົ້າຂອງເພິ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄວາມ
ຈິງ;ເພາະອີງຕາມຄ�ທີ່ລາວໄດ້ປະຕິ
ເສດ,ແລະອີງຕາມຄ�ທີ່ລາວໄດ້ສາລະ
ພາບນ�ອກີ.
38ແລະລາວຖືກນ�ຕົວມາເພື່ອພິສູດ

ວ່າລາວເອງເປັນຄາດຕະກອນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ຄົນຫ້າຄົນໄດ້ຖກືປ່ອຍຕົວໄປ
ແລະນີໄຟກໍຖືກປ່ອຍຕົວໄປຄືກນັ.
39ແລະຊາວນີໄຟບາງຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນ

ຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟ;ແລະບາງຄົນໄດ້ເຊື່ອ
ໃນເລື່ອງນີ້ເພາະປະຈັກພະຍານຂອງ
ຫ້າຄົນນັ້ນ,ເພາະພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນ
ຄຸກ.
40ແລະບັດນີ້ມີບາງຄົນໃນບັນດາຜູ້

ຄົນເວົ້າວາ່ນີໄຟເປັນສາດສະດາ.
41ແລະມີຄົນອື່ນໆທີ່ ເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງ

ເບິ່ງເພິ່ນເປັນພຣະເຈົ້າ,ເພາະຖ້າຫາກ
ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນພຣະເຈົ້າແລ້ວເພິ່ນຈະ
ຮູ້ຈັກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ ໄດ້.ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງຄວາມ
ນຶກຄິດທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ບອກເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆນ�ອີກ; ແລະ
ແມ່ນແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ
ຄາດຕະກອນຕົວຈິ ງ ຂອງຫົວໜ້າ ຜູ້
ຕັດສິນຂອງພວກເຮົາ.

ບົດທີ10

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານອ�ນາດແຫ່ງ
ການຜະນຶກໃຫ້ ແກ່ ນີ ໄຟ—ເພິ່ນມີ
ອ�ນາດທີ່ຈະມດັແລະແກ້ຢູ່ໃນແຜນ່ດິນ
ໂລກແລະຢູ່ໃນສະຫວັນ—ເພິ່ນສັ່ງໃຫ້
ຜູ້ຄົນກັບໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະ
ຕາຍ—ພຣະວິນຍານນ�ພາເພິ່ນຈາກ
ຝູງຊົນກຸ່ມໜຶ່ງໄປຫາຝູງຊົນອີກກຸ່ມໜຶ່ງ.
ປະມານ21–20ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ມີການແບງ່ແຍກເກີດຂຶ້ນໃນບນັດາຜູຄົ້ນ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແຍກກັນ
ໄປທາງນັ້ນທາງນີ້,ໄປຕາມທາງຂອງ
ໃຜລາວ,ປະໃຫ້ນີໄຟຢູ່ຕາມລ�ພັງ,ໃນ
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ຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກ
ເຂາົ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟເດີນທາງມຸ້ງໜ້າກັບໄປຫາບ້ານຂອງ
ເພິ່ນເອງ,ໂດຍທີ່ເພິ່ນໄດ້ໄຕ່ຕອງເຖິງ
ເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະ
ແດງແກ່ເພິ່ນ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ຂະນະທີ່ເພິ່ນກ�ລັງໄຕ່ຕອງ—ໂດຍທີ່
ຖືກຢຽດຫຍາມເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຜູ້ຄົນຊາວນີໄຟ,ວຽກງານລັບແຫ່ງ
ຄວາມມືດຂອງພວກເຂົາ,ແລະການ
ຄາດຕະກ�ຂອງພວກເຂົາ,ແລະການ
ປຸ້ນຈີ້ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍນາໆປະການຂອງພວກເຂາົ—ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂະນະທີ່ເພິ່ນ
ກ�ລັງໄຕ່ຕອງໃນໃຈຢູ່ນ້ັນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຽງ
ໄດ້ມາຫາເພິ່ນມີຄວາມວາ່:
4ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວນີໄຟເພາະສິ່ງທີ່

ເຈົ້າເຮັດໄປນັ້ນ;ເພາະເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າ
ເຈົ້າປະກາດພຣະຄ�ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບ
ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ໂດຍບໍ່ຮູຈ້ກັ
ອິດເມື່ອຍ.ແລະເຈົ້າກໍບໍ່ຢ້ານພວກເຂົາ
ເລີຍ,ແລະບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາເພື່ອຊີວິດ
ຂອງຕົນເອງ,ແຕ່ ກະທ�ຕາມຄວາມ
ປະສົງຂອງເຮົາ,ແລະຮັກສາບັນຍັດ
ຂອງເຮາົ.
5 ແລະບັດນີ້ ,  ເພາະເຈົ້າ ໄດ້ ເຮັດ

ການນີ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ ຈັກອິດເມື່ອຍດັ່ງນັ້ນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະປະທານພອນໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າຕະຫລອດການ;ແລະເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຄ�ເວົ້າແລະໃນການ
ກະທ�ແລະໃນສັດທາແລະໃນວຽກ

ງານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະ
ເປັນໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າ,ເພາະວ່າ
ເຈົ້າຈະບໍ່ຂໍສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມ
ປະສງົຂອງເຮາົເລີຍ.
6ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຄືນີໄຟ,ແລະເຮົາຄື

ພຣະເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາປະກາດແກ່
ເຈົ້າຕໍ່ໜ້າເຫລົ່າທູດຂອງເຮາົວາ່,ເຈົ້າຈະ
ມີອ�ນາດເໜືອກວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແລະ
ເຮົາຈະລົງໂທດໂລກດ້ວຍຄວາມອຶດ
ຢາກແລະດ້ວຍພະຍາດໂລຄາ,ແລະ
ຄວາມພິນາດຕາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້
ຄົນພວກນີ້.
7ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ໃຫ້ອ�ນາດແກ່ເຈົ້າ,

ຄືສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າຈະຜະນຶກເທິງແຜ່ນດິນ
ໂລກນີ້ສິ່ງນັ້ນຈະຖືກຜະນກຶໃນສະຫວນັ;
ແລະສິ່ ງໃດທີ່ ເຈົ້ າຈະແກ້ໃຫ້ຫລຸດ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ ສິ່ ງ ນັ້ນຈະຖືກ
ແກ້ໃຫ້ຫລຸດໃນສະຫວັນ;ແລະດ້ວຍ
ເຫດນີ້  ເຈົ້າຈະມີ ອ�ນາດໃນບັນດາ
ຜູ້ຄນົພວກນີ້.
8ແລະຖ້າຫາກເຈົ້າຈະກ່າວກັບພຣະ

ວິຫານນີ້ວ່າໃຫ້ມັນແຍກອອກເປັນສອງ,
ມນັກໍຈະເປັນໄປ.
9ແລະຖ້າເຈົ້າຈະກ່າວກັບພູໜ່ວຍນີ້

ວ່າໃຫ້ມັນພັງລົງມາແລະກັບມາຮາບ
ພຽງ,ມັນກໍຈະເປນັໄປ.
10ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະກ່າວ

ວ່າ:ພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດຜູ້ຄົນພວກນີ້,
ມນັກໍຈະເກີດຂຶ້ນ.
11ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າ

ໄປປະກາດກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ , ວ່າອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຜູ້ຊົງລິດອ�ນາດຍິ່ງ
ໃຫຍ່ກາ່ວດັ່ງນີ້:ຖ້າຫາກພວກທາ່ນບໍ່ກັບ
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ຮີລາມນັ10:12–11:1557

ໃຈ,ພວກທ່ານຈະຖືກລົງໂທດຈົນເຖິງ
ຄວາມພິນາດ.
12ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ , ບັດນີ້ ເຫດການ

ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເວລາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຮັບສັ່ງຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານີ້ກັບນີໄຟແລ້ວ,
ເພິ່ນໄດ້ຢຸດສະຫງັກແລະບໍ່ໄດ້ກັບໄປ
ເຮືອນຂອງເພິ່ນເລີຍ,ແຕ່ໄດ້ກັບໄປ
ຫາຝູງຊົນທີ່ກະຈັດກະຈາຍກັນຢູ່ທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ,ແລະເລີ່ມປະກາດຕໍ່ພວກເຂາົ
ເຖງິພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງໄດ້ຮບັສັ່ງ
ແກ່ເພິ່ນກ່ຽວກັບຄວາມພນິາດຂອງພວກ
ເຂາົຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກບັໃຈ.
13ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງໆທີ່ສິ່ງມະຫັດສະ

ຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງນີໄຟໄດ້ເຮັດໄປໃຫ້ຜູ້
ຄົນເຫັນກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງຫົວໜ້າ
ຜູ້ຕັດສິນ,ພວກເຂົາຍັງເຮັດໃຈແຂງກະ
ດ້າງຢູ່ແລະບໍ່ເຊື່ອຟງັພຣະຄ�ຂອງພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າເລີຍ.
14ດັ່ງນັ້ນນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ປະກາດພຣະຄ�

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກ,ມີຄວາມວ່າ:
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວດັ່ງນີ້ຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ກບັໃຈ,ພວກທ່ານຈະຖກືລົງໂທດ
ຈນົເຖິງຄວາມພນິາດ.
15ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືເມື່ອນີໄຟປະກາດພຣະຄ�ກັບຜູ້ຄົນ
ເຫລົ່ານີ້ແລວ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂາົຍັງເຮດັ
ໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ແລະບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ
ຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ໝິ່ນປະໝາດເພິ່ນ,ແລະໄດ້
ພະຍາຍາມຈບັເພິ່ນເພື່ອຈະເອົາເພິ່ນເຂົ້າ
ຄຸກ.
16ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ

ໄດ້ສະຖິດຢູ່ນ�ເພິ່ນ,ແລະພວກເຂົາຈຶ່ງ

ຈັບເພິ່ນເຂົ້າຄຸກບໍ່ໄດ້,ເພາະພຣະວິນ
ຍານໄດ້ພາເພິ່ນອອກໄປຈາກທ່າມກາງ
ພວກເຂາົ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ອອກໄປໃນພຣະວິນຍານ,ຈາກ
ຝູງຊົນກຸ່ມໜຶ່ງຫາຝູງຊົນອີກກຸ່ມໜຶ່ງ,
ປະກາດພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈົນວ່າ
ເພິ່ນໄດ້ປະກາດຕໍ່ຜູ້ຄົນໂດຍທົ່ວເຖິງ,
ຫລືໄດ້ສົ່ງມັນໄປຫາບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝດົ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາບໍ່ຍອມຟັງຄ�ຂອງເພິ່ນເລີຍ;
ແລະເລີ່ມມີການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງແຍກແລະ
ເລີ່ມຂາ້ຟນັກັນດ້ວຍດາບ.
19ແລະປີທີເຈັດສິບເອັດແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.

ບົດທີ11

ນີໄຟທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປ່ຽນໃຫ້ມີ
ຄວາມອຶດຢາກແທນສົງຄາມ—ຫລາຍຄົນ
ໄດ້ຕາຍໄປ—ພວກເຂົາກັບໃຈ,ແລະນີ
ໄຟອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ຝົນຕກົ
ລົງມາ—ນີໄຟແລະລີໄຮໄດ້ຮັບການ
ເປີດເຜີຍຫລາຍຢ່າງ—ພວກໂຈນແກດີ
ອານທັນສ້າງທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນ.ປະມານ20–6ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີທີເຈັດສິບສອງແຫ່ງການປົກຄອງ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນມັນໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ຫລາຍຂຶ້ນ,ເຖງິຂະໜາດທີ່ມນັມີສງົຄາມ
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ເ ກີດຂຶ້ນຕະຫລອດທົ່ວ ແຜ່ນດິນໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນຂອງນີໄຟທັງໝດົ.
2ແລະມັນແມ່ນພວກໂຈນລັບພັກນີ້

ທີ່ໄດ້ສ້າງວຽກງານແຫ່ງຄວາມພິນາດ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ແລະເຮັດເສິກຢູ່
ຕະຫລອດປີນັ້ນ;ແລະໃນປີທີເຈັດສິບ
ສາມກໍຍັງມີສົງຄາມຢູ່ອກີ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ນີ້ນີໄຟໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ມີ
ຄວາມວ່າ:
4ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍຢ່າປ່ອຍໃຫ້

ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຖືກທ�ລາຍດ້ວຍດາບເລີຍ;
ແຕ່ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ແຕ່ຂໍໃຫ້ມີ
ຄວາມອຶດຢາກແທນທົ່ວແຜ່ນດິນນີ້ເຖີດ,
ເພື່ອຈະໄດ້ກະຕຸ້ນພວກເຂົາໃຫ້ລະນຶກ
ເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະບາງທີພວກເຂົາ
ອາດຈະກບັໃຈແລະຫນັມາຫາພຣະອົງ.
5 ແລະມັນ ກໍ ໄ ດ້ ເ ປັນໄປຕາມຄ�

ອ້ອນວອນຂອງນີໄຟ.ແລະມັນຈຶ່ງມີ
ຄວາມອຶດຢາກຫລາຍທີ່ສຸດໃນແຜ່ນດິນ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດ.ແລະ
ມັນມີຄວາມອຶດຢາກຕິດຕໍ່ກັນໄປຈົນ
ຮອດປີທີເຈັດສິບສີ່ກໍຍັງມີຄວາມອຶດ
ຢາກຢູ່ , ແລະວຽກງານແຫ່ງຄວາມ
ພິນາດດ້ວຍດາບໄດ້ຢຸດຕິລົງ,ແຕ່ວ່າ
ຄວາມອຶດຢາກກັບມາຮາ້ຍແຮງຂຶ້ນ.
6ແລະຄວາມອຶດຢາກນີ້ ໄດ້ ມີ ຢູ່ ຕໍ່

ໄປຈົນຮອດປີທີເຈັດສິບຫ້າອີກ.ເພາະ
ແຜ່ນດິນຖືກສາບແຊ່ງ ຈົນ ວ່າ ມັນ
ແຫ້ງແລ້ງບໍ່ໃຫ້ພືດພັນອອກໝາກເກີດ
ຜົນໃນລະດູການ;ແລະທັງແຜ່ນດິນ
ໂລກຖືກສາບແຊ່ງແມ່ນແຕ່ໃນບັນດາ

ຊາວເລມນັເຊັ່ນດຽວກັບໃນບັນດາຊາວນີ
ໄຟຈົນພວກເຂົາເປັນພັນໆຖືກລົງໂທດ
ຈົນຕາຍໄປໃນແຜ່ນດິນສ່ວນທີ່ມີຄົນຊົ່ວ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍອາໄສຢູ.່
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນເຫັນວ່າຕົນເອງກ�ລັງຈະຕາຍໄປ
ເພາະຄວາມອຶດຢາກ,ແລະພວກເຂົາ
ຈຶ່ງເລີ່ມສ�ນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກ
ເຂົາເລີ່ມຄິດເຖງິຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟ.
8ແລະຜູ້ ຄົນເລີ່ມວິງວອນຫົວໜ້າ

ຜູ້ ຕັດສິນແລະ ຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ເວົ້າກັບນີໄຟວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າທ່ານເປັນຄົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງ
ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຮົາແດ່ທ້ອນເພື່ອໃຫ້
ພຣະອົງເອົາຄວາມອຶດຢາກນີ້ໄປຈາກ
ພວກເຮົາ,ຢ້ານວ່າຄ�ທັງໝົດຊຶ່ງທ່ານ
ໄດ້ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຂອງ
ພວກເຮາົນັ້ນຈະເກີດເປນັຈງິ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກຜູ້ຕດັສິນໄດ້ເວົ້າກັບນີໄຟຕາມຄ�ທີ່
ຜູ້ຄົນຕ້ອງການໃຫ້ເວົ້າ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເວລານີໄຟເຫັນວ່າ
ຜູ້ຄນົກັບໃຈແລວ້ແລະໄດ້ຖອ່ມຕົວຢູ່ໃນ
ຜ້າກະສອບ,ແລ້ວເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ມີຄວາມວາ່:
10ໂອ້ພຣະອງົເຈົ້າເອີຍ,ຈົ່ງທອດພຣະ

ເນດເຖີດຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄດ້ກັບໃຈແລ້ວ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ກວາດລ້າງພັກພວກ
ຂອງແກດີອານທັນອອກໄປຈາກບັນດາ
ພວກເຂາົແລ້ວເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
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ໄດ້ສູນສິ້ນໄປ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຝັງ
ແຜນລັບຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃນແຜ່ນດິນ
ແລ້ວ.
11ບັດນີ້,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອຍີ,ເພາະ

ຄວາມຖ່ອມຕົວຂອງພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້
ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງຖອນພຣະພິໂລດຂອງ
ພຣະອົງໄປເສຍ,ແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງ
ຜ່ອນຄາຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງກັບ
ຄວາມພິນາດຂອງຄົນຊົ່ວເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງ
ພຣະອງົໄດ້ທ�ລາຍໄປແລ້ວ.
12ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍໃຫ້ພຣະ

ອົງເອາົພຣະພໂິລດຂອງພຣະອົງໄປເຖີດ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເອົາພຣະພິໂລດອັນຮຸນ
ແຮງຂອງພຣະອົງໄປ,ແລະຈົ່ງເຮັດໃຫ້
ຄວາມອຶດຢາກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ຢຸດລົງ
ດ້ວຍເຖີດ.
13ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໂປດ

ຟັງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,ແລະຂໍໃຫ້ເປັນ
ໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເຖີດ,
ແລະຂໍຈົ່ງສົ່ງຝົນລົງມາເທິງຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກດ້ວຍເຖີດເພື່ອມັນຈະອອກໝາກ
ຂອງມັນ,ແລະອອກພືດຂອງມັນໃນ
ລະດູຂອງພດື.
14ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງໄດ້

ຍິນຄ�ອ້ອນວອນຂອງຂ້ານ້ອຍເວລາ
ຂ້ານ້ອຍທູນວ່າຂໍໃຫ້ມີຄວາມອຶດຢາກ
ເກີດຂຶ້ນເພື່ອພະຍາດໂລຄາທີ່ເກີດມາ
ຈາກດາບຈະໄດ້ຢຸດຕິລົງ,ແລະຂາ້ນອ້ຍ
ຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ຍິນຄ�ອ້ອນວອນຂອງ
ຂ້ານ້ອຍໃນເວລານີ້ເພາະພຣະອົງໄດ້
ກ່າວວ່າ:ຖ້າຫາກຜູ້ຄົນພວກນີ້ກັບໃຈ,
ແລ້ວເຮາົຈະໄວ້ຊວີດິຂອງພວກເຂົາ.
15ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໂອ້ ພຣະອົງເຈົ້າ

ເອີຍ,ແລະພຣະອົງເຫັນວ່າພວກເຂົາ
ກັບໃຈແລ້ວ,ເພາະຄວາມອຶດຢາກແລະ
ພະຍາດໂລຄາແລະຄວາມພິນາດຊຶ່ງ
ເກີດກັບພວກເຂົາ.
16ແລະບັດນີ້,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,

ພຣະອົງຈະບໍ່ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ອົງໄປບໍ,ແລະຈະບໍ່ທົດລອງອີກບໍວ່າ
ພວກເຂົາຈະຮບັໃຊ້ພຣະອງົຫລືບໍ່?ແລະ
ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ພຣະອົງຈະອວຍພອນພວກເຂົາ
ໄດ້ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ກ່າວໄວ.້
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນປີທີເຈັດສິບຫົກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງໄປຈາກ
ຜູ້ຄົນ,ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາ
ເທິງແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້
ອອກໝາກຂອງມັນໃນລະດູທີ່ມີໝາກ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນໄດ້
ອອກພດືຂອງມນັໃນລະດູທີ່ມີພດື.
18ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນໄດ້ມີຄວາມປິ

ຕິຍິນດີແລະໄດ້ຖະຫວາຍຄວາມຂອບ
ພຣະຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າ,ແລະທັງຜືນ
ແຜ່ນດິນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ;
ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມທ�ລາຍ
ນີໄຟອີກຕໍ່ໄປ,ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ນັບຖື
ເພິ່ນວ່າເປັນສາດສະດາຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່,ແລະ
ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ອ�ນາດແລະສິດອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຈາກພຣະເຈົ້າ.
19ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລີໄຮນ້ອງຊາຍຂອງ

ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ນ້ອຍໜ້າໄປກວ່າເພິ່ນໃນ
ເລື່ອງກ່ຽວກບັຄວາມຊອບທ�ນີ້ເລີຍ.
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20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ດັ່ງນີ້ຄືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ເລີ່ມຈະເລີນ
ຮຸ່ ງເຮືອງຂຶ້ນອີກໃນແຜ່ນດິນ, ແລະ
ເລີ່ມເສີມສ້າງແຜ່ນດິນທີ່ຮົກຮ້າງຂອງ
ພວກເຂົາຂຶ້ນ,ແລະເລີ່ມມີຜູ້ຄົນເພີ່ມ
ທະວີ ຂຶ້ນ ແລະໄດ້ ຂະຫຍາຍອອກ
ໄປຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ປົກຄຸມທັງຜືນ
ແຜ່ນດິນທັງທາງເໜືອແລະທາງໃຕ້,
ຈາກທະເລທາງຕາເວັນຕົກຫາທະເລ
ທາງຕາເວັນອອກ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືປີທີເຈັດສິບຫົກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍ
ສັນຕິພາບ.ແລະປີທີເຈດັສິບເຈດັກໍເລີ່ມ
ຕົ້ນດ້ວຍສັນຕິພາບ;ແລະສາດສະໜາ
ຈັກກໍໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ;
ແລະຜູ້ຄົນສ່ວນຫລາຍທັງຊາວເລມັນ
ແລະຊາວນີໄຟໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາ
ຈັກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີ ສັນຕິພາບ
ຫລາຍທີ່ສຸດໃນແຜ່ນດິນ;ແລະປີທີເຈັດ
ສິບເຈັດໄດ້ສິ້ນສດຸລົງດັ່ງນີ້.
22ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີສັນຕິພາບໃນ

ປີທີເຈັດສິບແປດອີກນອກຈາກວ່າມີ
ການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບ
ຫລັກທ�ຂອງຄ�ສອນຊຶ່ງສາດສະດາ
ທັງຫລາຍໄດ້ຂຽນໄວ.້
23ແລະໃນປີທີເຈັດສິບເກົ້າກໍເລີ່ມມີ

ການຜິດຖຽງກັນຂຶ້ນ.ແຕ່ເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີໄຟກັບລີໄຮ,ແລະພີ່
ນ້ອງຂອງພວກເພິ່ນຫລາຍຄົນຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກ
ກ່ຽວກັບຫລັກທ�ອນັແທ້ຈງິຂອງຄ�ສອນ
ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍທຸກໆມື້,
ດັ່ງນັ້ນພວກເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເພິ່ນເຮັດໃຫ້ການ

ຜິດຖຽງກັນຂອງພວກເຂົາສິ້ນສຸດລົງໃນ
ປີດຽວກັນນັ້ນ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນປີທີແປດສິບແຫ່ງການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,ມັນມີຜູ້
ຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງຜູ້ທີ່ແຍກອອກໄປຈາກ
ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟບໍ່ເທົ່າໃດປີມານີ້ໄດ້ຂ້າມ
ໄປຫາຊາວເລມັນແລະຮັບເອົາຊື່ຊາວ
ເລມັນ,ແລະມີຄົນອີກຈ�ນວນໜຶ່ງຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນແທ້ຈິງຂອງຊາວເລມັນ
ຖືກພວກທີ່ແຍກອອກໄປນັ້ນຍຸຍົງໃຫ້
ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ,ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມເຮັດສົງຄາມກັບພີ່ນ້ອງ
ຂອງຕນົ.
25ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດການຄາດ

ຕະກ�ແລະປຸ້ນຈີ້;ຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍ
ຖອຍກັບເຂົ້າໄປໃນພເູຂົາ,ແລະເຂົ້າໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະໃນບ່ອນ
ລັບຂອງພວກເຂົາ,ລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່ເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ຜູ້ໃດພົບເຫັນ,ໂດຍມີຈ�ນວນຄົນ
ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນທຸກໆວັນ,ຈົນວ່າມີຜູ້ຄົນ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍແຍກອອກໄປ
ຫາພວກເຂົາ.
26ແລະໃນເວລາໜຶ່ງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,

ໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດປີ,ພວກເຂົາໄດ້ກັບ
ກາຍມາເປັນໂຈນພັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນຫາແຜນລັບທັງໝດົຂອງ
ແກດີອານທັນອອກມາ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ກາຍມາເປັນພວກໂຈນຂອງແກດີ
ອານທັນດັ່ງນີ້.
27ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກໂຈນເຫລົ່ານີ້ໄດ້

ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໄດ້ສ້າງຄວາມພິນາດອັນ

ຮີລາມນັ11:20–27 560

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   560 5/14/12   12:14 PM



561

ຮີລາມນັ11:28–37561

ໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ,
ແລະໃນບັນດາຜູ້ຄົນຊາວເລມນັນ�ອກີ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມັນເປັນການສົມຄວນທີ່ຈະຢຸດຕິວຽກ
ງານແຫ່ງຄວາມພິນາດນີ້;ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງກອງທັບທີ່ ມີ ກ�ລັງຄົນ
ອັນເຂັ້ມແຂງເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານແລະເຂົ້າໄປໃນພູເຂົາເພື່ອ
ຊອກຫາພວກໂຈນພັກນີ້,ເພື່ອຈະໄດ້
ທ�ລາຍພວກເຂົາເສຍ.
29ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືໃນປີດຽວກັນນັ້ນພວກເຂົາໄດ້
ຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາຄືເກົ່າ.ແລະປີທີແປດສິບແຫງ່
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ຕົ້ນປີທີແປດສິບເອັດຄືພວກເຂົາໄດ້
ຍົກອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກໂຈນພັກນີ້ອີກ,
ແລະໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ;ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບ
ການເສຍຫາຍຢ່າງໜກັຄືກັນ.
31ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໜີ

ອອກຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລະ
ອອກຈາກພເູຂົາຄືນໄປຫາແຜ່ນດນິຂອງ
ພວກເຂົາເອງອີກເພາະມັນມີພວກໂຈນ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຊຶ່ງມີຢູ່ ທົ່ວ
ໄປໃນພູເຂົາແລະໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນ
ດານ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ

ນີ້ໄດ້ສິ້ນສດຸລງົດັ່ງນີ້.ແລະພວກໂຈນໄດ້
ມີກ�ລັງເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ,ແລະເຂັ້ມແຂງ
ຂຶ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາສາມາດ

ຕໍ່ຕ້ານທັງກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟແລະ
ຂອງຊາວເລມັນນ�ອີກ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ນ�ເອົາຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງມາໃຫ້ຜູຄົ້ນທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.
33ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າໄປ

ຫາແຜນ່ດິນພາກສ່ວນຕາ່ງໆຫລາຍແຫງ່,
ແລະໄດ້ເຮັດຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່
ຫລວງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໄດ້ຂ້າຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະໄດ້
ຈບັເອົາຫລາຍຄນົໄປເປັນຊະເລີຍໃນຖິ່ນ
ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຍິ່ງໄປ
ກວ່ານັ້ນໂດຍສະເພາະພວກຜູ້ຍິງຂອງ
ພວກເຂົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂາົ.
34ບັດນີ້ຄວາມຊົ່ວອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້

ຊຶ່ງມາສູ່ຜູ້ຄົນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ມັນໄດ້ປຸກໃຫ້ພວກເຂົາຕື່ນ
ອີກເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອງົເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
35ແລະປີທີແປດສິບເອັດແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ
ດັ່ງນີ້.
36ແລະໃນປີທີແປດສິບສອງພວກ

ເຂົາໄດ້ເລີ່ມລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.ແລະໃນປີທີ
ແປດສິບສາມພວກເຂົາກໍຍິ່ງແກ່ກ້າຂຶ້ນ
ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.ແລະໃນປີທີແປດ
ສິບສີ່ພວກເຂາົບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂທດິທາງຂອງ
ພວກເຂາົເລີຍ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີແປດສິບຫາ້ພວກເຂົາໄດ້ແກ່ກ້າຫລາຍ
ຂຶ້ນໃນຄວາມທະນົງຕົວແລະໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາ
ກ�ລງັສກຸອີກດັ່ງນັ້ນເພື່ອຄວາມພນິາດ.
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38ແລະປີທີແປດສບິຫາ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລງົ
ດັ່ງນີ້.

ບົດທີ12

ມະນຸດບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໂງ່ຈ້າແລະວ່ອງ
ໄວທີ່ຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວ—ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າລົງໂທດຜູຄົ້ນຂອງພຣະອົງ—ມະນຸດ
ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງເລີຍຖ້າຈະປຽບທຽບໃສ່
ກັບອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ—ໃນວນັແຫງ່
ການພິພາກສາ,ມະນຸດຈະໄດ້ຮັບຊີວິດ
ອັນເປັນນິດຫລືໄດ້ຮັບການສາບແຊ່ງ
ອັນເປັນນດິ.ປະມານ6ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະພວກເຮາົຈຶ່ງເຫນັໄດ້ເຖງິຄວາມ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມບໍ່ໜກັແໜນ້ຂອງ
ໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດດັ່ງນີ້ວ່າມັນ
ເປັນໄປແນວໃດ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກເຮາົ
ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າໃນພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນອັນບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊົງໄດ້ປະທານພອນແລະເຮັດໃຫ້
ຜູ້ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮອືງຂຶ້ນ.
2ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແລະພວກເຮາົຈະເຫນັ

ໄດ້ໃນເວລາທີ່ພຣະອົງເຮດັໃຫຜູ້ຄົ້ນຂອງ
ພຣະອົງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໃນການເພີ່ມພູນໄຮ່ນາຂອງພວກ
ເຂົາ,ຝູງສັດຂອງພວກເຂົາແລະຝູງສັດ
ໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄ�
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເງິນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະສິ່ງຂອງມີຄ່ານາໆປະການ
ຂອງພວກເຂົາແລະສິ່ງຂອງທີ່ເຮດັດວ້ຍ
ຝີມືອັນປານີດຂອງພວກເຂົາ,ໄວ້ຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະປດົປ່ອຍພວກເຂົາ

ໃຫ້ຫລດຸອອກຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູ;ເຮດັ
ໃຫ້ໃຈຂອງສັດຕູຂອງພວກເຂົາອ່ອນລົງ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ມາເຮັດສົງຄາມ
ກັບພວກເຂົາອີກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະ
ໂດຍສະຫລຸບແລ້ວ,ກະທ�ທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງເພື່ອຄວາມຜາສຸກແລະຄວາມສຸກ
ສະບາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມັນກໍຍັງມີຕອນທີ່ພວກເຂົາ
ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່ແລະໄດ້ຫລົງ
ລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ຢຽບຍ�ພຣະຜູ້
ບໍລສຸິດໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງພວກເຂົາ—ແທ້ຈິງ
ແລວ້,ແລະທັງໝດົນີ້ຍອ້ນວາ່ຄວາມສະ
ບາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມຈະເລີນ
ຮຸງ່ເຮອືງຢາ່ງຍິ່ງຂອງພວກເຂາົ.
3ແລະພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າຖ້າ

ຫາກພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າບໍ່ລົງໂທດຜູຄົ້ນຂອງ
ພຣະອົ ງ ດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ
ນາໆປະການ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຖ້າຫາກ
ພຣະອົງບໍ່ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂາົ
ດ້ວຍຄວາມຕາຍແລະດ້ວຍຄວາມຢ້ານ
ກົວຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະດ້ວຍຄວາມອຶດ
ຢາກ,ແລະດ້ວຍພະຍາດໂລຄາຕ່າງໆ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍຈະບໍ່ລະນຶກເຖິງພຣະ
ອົງເລີຍ.
4ໂອ້ລູກຫລານມະນຸດເຈົ້າຊ່າງມາ

ໂງ່ແທ້ນໍ,ແລະອວດດີແທ້ນໍ,ແລະຊົ່ວ
ແທ້ນໍ,ແລະຕ�ຊ້າແທ້ນໍ,ແລະວ່ອງໄວ
ແທ້ນໍທີ່ຈະສ້າງຄວາມຊົ່ວ,ແລະຊັກຊ້າ
ແທ້ນໍທີ່ຈະສ້າງຄວາມດີ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ວ່ອງໄວແທ້ນໍທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຄ�ເວົ້າຂອງ
ມານຮ້າຍແລະໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຂອງໂລກ!

ຮີລາມນັ11:38–12:4 562
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ຮີລາມນັ12:5–18563

5ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວ່ອງໄວແທ້ນໍທີ່ຈະໄຝ່
ຝັນໃນຄວາມທະນົງຕົວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ວ່ອງໄວແທ້ນໍທີ່ຈະອວດອ້າງແລະເຮັດ
ນາໆປະການຊຶ່ງເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;
ແລະຊັກ ຊ້າ ແທ້ນໍທີ່ ຈະລະນຶກ ເຖິງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຟັງຄ�ແນະ
ນ�ຂອງພຣະອົງ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຊັກຊ້າ
ແທ້ນໍທີ່ຈະເດີນໃນທາງແຫງ່ປັນຍາ!
6ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່ປາຖະໜາທີ່ຈະ

ໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປນັພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ,ຜູ້ສ້າງພວກເຂົາ,ປົກຄອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄອບຄອງດູແລພວກ
ເຂົາ;ທັງໆທີ່ພຣະກະລຸນາທິຄຸນອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແລະພຣະເມດຕາ
ຂອງພຣະອົງມີຕໍ່ພວກເຂົາ,ພວກເຂົາ
ຍັງຖືວ່າຄ�ແນະນ�ຂອງພຣະອົງບໍ່ມີຄ່າ,
ແລະພວກເຂົາບໍ່ຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນ
ຜູ້ນ�ທາງຂອງພວກເຂາົ.
7ໂອ້ລູກຫລານມະນຸດເອີຍເຈົ້າຊ່າງ

ມາບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງເລີຍແທ້ນໍ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ພວກເຂົາຍັງນ້ອຍໄປກວ່າຂີ້ຝຸ່ນ
ດິນຂອງແຜນ່ດິນໂລກ.
8ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂີ້ຝຸ່ນຂອງແຜ່ນດິນ

ໂລກຍັງ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາ
ທາງນັ້ນທາງນີ້ໄດ້,ເພື່ອແຍກອອກຈາກ
ກັນດ້ວຍການບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ແລະເປັນນິດຂອງພວກເຮາົ.
9ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງດ້ວຍສຸລະສຽງ

ຂອງພຣະອົງເນີນພູແລະພູເຂົາສັ່ນ
ແລະຫວັ່ນໄຫວ.
10ແລະໂດຍອ�ນາດແຫ່ງສຸລະສຽງ

ຂອງພຣະອົງມັນຈຶ່ງແຕກອອກ,ແລະ

ກັບມາຮາບພຽງແລະກາຍມາເປັນ
ຮອ່ມພ.ູ
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງ

ສຸລະສຽງຂອງພຣະອົງທງັແຜ່ນດິນໂລກ
ສັ່ນສະເທອືນ;
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງ

ສຸລະສຽງຂອງພຣະອົງ,ຫນີຮາກຖານສັ່ນ
ສະເທືອນ,ເຖິງໃຈກາງ.
13ແທ້ຈງິແລວ້,ແລະຖ້າຫາກພຣະອົງ

ກ່າວກັບແຜ່ນດິນໂລກວ່າ—ຈົ່ງເລື່ອນ
ໄປ—ມັນກໍຈະເລື່ອນໄປ.
14ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຖ້າຫາກພຣະອົງ

ກ່າວກັບແຜ່ນດິນໂລກວ່າ—ຈົ່ງກັບຄືນ
ໄປ,ເພື່ອຕໍ່ມື້ອອກໄປໃຫ້ເປັນຫລາຍຊົ່ວ
ໂມງ—ມນັກໍຈະເປນັໄປ;
15ແລະດ້ວຍເຫດນີ້,ຕາມພຣະຄ�

ຂອງພຣະອົງ ແຜ່ນດິນໂລກຈຶ່ງ ກັບ
ຄືນໄປ,ແລະມັນຈຶ່ງປະກົດໃຫ້ມະນຸດ
ເຫັນວ່າດວງຕາເວັນນັ້ນຢູ່ບ່ອນເກົ່າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເປັນໄປ
ຕາມນັ້ນເພາະໂດຍແນ່ນອນມັນແມ່ນ
ແຜ່ນດິນໂລກທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄປມາແລະ
ບໍ່ແມນ່ດວງຕາເວນັ.
16ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພຣະອົງ

ກ່າວກັບນ�ທີ່ເລິກທີ່ສຸດອກີວາ່—ເຈົ້າຈົ່ງ
ແຫງ້—ມນັກໍຈະເປັນໄປ.
17ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກພຣະອົງກ່າວກັບ

ພູເຂົາໜ່ວຍນີ້ວ່າ—ເຈົ້າຈົ່ງສູງຂຶ້ນ,ແລະ
ຕົກລົງໃສ່ເມືອງນັ້ນເພື່ອຝັງມັນໄວ້—ຈົ່ງ
ເບິ່ງມນັກໍຈະເປັນໄປ.
18ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກຜູ້ໃດເຊື່ອງ

ຊັບສົມບັດໄວ້ໃນແຜ່ນດິນ,ແລະເມື່ອ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວວ່າ—ໃຫ້ມັນຖືກ
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ສາບແຊ່ງຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້
ທີ່ເຊື່ອງມັນໄວ້—ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນກໍຈະຖືກ
ສາບແຊງ່.
19ແລະຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ

ວ່າ—ເຈົ້າຈົ່ງຖືກສາບແຊງ່,ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້
ຜູ້ໃດພບົເຫັນເຈົ້ານບັແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນ
ໄປແລະຕະຫລອດການ—ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນ
ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດພົບເຫັນມັນໄດ້ນັບແຕ່ເວລາ
ນີ້ເປນັຕົ້ນໄປແລະຕະຫລອດການ.
20ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ຖ້າຫາກພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າກ່າວກັບມະນຸດວ່າ—ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າ,ເຈົ້າຈະຖືກ
ສາບແຊ່ງຕະຫລອດການ—ມັນກໍຈະ
ເປນັໄປ.
21ແລະຖ້າຫາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ

ວ່າ—ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງເຈົ້າ,
ເຈົ້າຈະຖືກຕັດອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງ
ເຮົາ—ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປ
ດັ່ງນັ້ນ.
22ແລະວິບັດແກ່ຜູ້ພຣະອົງຈະກ່າວ

ເຊັ່ນນີ້,ເພາະມັນຈະເປັນໄປກັບເຂົາຜູ້
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະເຂົາຈະລອດ
ບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນເພາະເຫດນີ້,ເພື່ອມະນຸດ
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດຈຶ່ງມີ ປະກາດ
ເລື່ອງການກບັໃຈ.
23ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນທີ່ກັບໃຈແລະເຊື່ອຟັງ

ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຍ່ອມເປັນສຸກ;
ເພາະຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືພວກທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມລອດ.
24ແລະຂໍພຣະເຈົ້າໂປດປະທານໃນ

ຄວາມບໍລິບູນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ
ເພື່ອມະນຸດຈະຖືກນ�ມາສູ່ການກັບໃຈ

ແລະວຽກງານດີ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຖືກນ�ກັບຄືນສູ່ພຣະຄຸນເພື່ອພຣະຄຸນ,
ຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.
25ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທກຸຄນົໄດ້

ຮັບຄວາມລອດ.ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານ
ມາວ່າໃນວັນສຸດທ້າຍແລະຍິ່ງໃຫຍ່
ນັ້ນຈະມີບາງຄົນທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ,
ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຈະຖືກປະຖິ້ມຈາກທີ່ປະທັບ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
26ແທ້ຈິງ ແລ້ວ,ຈະຖືກສົ່ງ ໄປຫາ

ສະພາບແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານອັນບໍ່
ມີວັນສິ້ນສຸດຕາມຄ�ທີ່ມີເວົ້າໄວ້ວ່າ:ຜູ້
ທີ່ສ້າງຄວາມດີຈະມີຊີວິດອັນເປັນນິດ;
ແລະຜູ້ທີ່ສ້າງຄວາມຊົ່ວຈະໄດ້ຮບັຄວາມ
ອັບປະໂຫຍດອັນເປັນນິດແລະມັນຈະ
ເປນັໄປດັ່ງນັ້ນ.ອາແມນ.

ຄ�ທ�ນາຍຂອງຊາມູເອນຄົນເລມັນທີ່
ໃຫ້ໄວ້ກັບຊາວນີໄຟ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ13ຈນົເຖິງບົດທີ15.

ບົດທີ13

ຊາມູເອນຄົນເລມັນທ�ນາຍເຖິງການ
ທ�ລາຍຂອງຊາວນີໄຟຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາບໍ່ກັບໃຈ—ພວກເຂົາແລະຂອງ
ມຄ່ີາຂອງພວກເຂົາຖືກສາບແຊງ່—ພວກ
ເຂົາປະຕິເສດແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ສາດສະດາ,ຖືກຫຸ້ມລ້ອມໄວ້ດ້ວຍວິນ
ຍານຮາ້ຍ,ແລະສະແຫວງຫາຄວາມສຸກ
ໃນການເຮດັສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮາ້ຍ.ປະມານ6ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

ຮີລາມນັ12:19–26 564
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ຮີລາມນັ13:1–8565

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີທີແປດສິບຫົກ,ຊາວນີໄຟຍັງຢູ່
ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຍັງ
ຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ,
ໃນຂະນະທີ່ຊາວເລມັນໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງ
ເຄັ່ງຄັດໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕາມກົດຂອງໂມເຊ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີນີ້ມີຊາວເລມັນຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າຊາມູເອນ,
ເຂົ້າມາໃນແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາແລະ
ເລີ່ມສິດສອນຜູ້ຄົນ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເພິ່ນໄດ້ສິດສອນກ່ຽວກັບ
ການກບັໃຈໃຫ້ແກ່ຜູຄົ້ນຢູ່ຫລາຍມື້,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ເພິ່ນອອກໄປ,ແລະ
ເພິ່ນກ�ລັງຈະກັບໄປຫາແຜ່ນດິນຂອງ
ເພິ່ນເອງ.
3ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສຸລະສຽງຂອງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງເພິ່ນ,ວ່າເພິ່ນ
ຄວນກັບຄືນໄປອີກແລະທ�ນາຍແກ່ຜູ້
ຄົນເຖິງເລື່ອງອັນໃດກໍຕາມທີ່ຈະເຂົ້າມາ
ໃນໃຈຂອງເພິ່ນ.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາບໍ່ ຍອມໃຫ້ເພິ່ນເຂົ້າເມືອງ;
ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງອອກໄປແລະຂຶ້ນເທິງ
ກ�ແພງເມືອງນັ້ນແລະຍື່ນມືຂອງເພິ່ນ
ອອກໄປແລະຮ້ອງອອກມາດ້ວຍສຽງ
ອັນດັງແລະທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນເຖິງເລື່ອງ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃສ່ໄວ້ໃນໃຈຂອງເພິ່ນ.
5ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:

ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຊາມູເອນເປັນຊາວເລ
ມັນ,ຂໍເວົ້າເຖິງພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ໃສ່ໄວ້ໃນໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງໄດ້

ໃສ່ມັນໄວ້ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອ
ໃຫ້ກ່າວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າດາບແຫ່ງ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ກ�ລັງຫ້ອຍຢູ່ເທິງຫົວ
ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແລະກ່ອນສີ່ຮ້ອຍປີ
ຈະຜ່ານໄປ,ດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�
ຈະຕກົລົງມາໃສ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.
6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມພິນາດຢ່າງໃຫຍ່

ຫລວງໄດ້ຄອຍຖ້າຜູ້ຄົນພວກນີ້ຢູ່,ແລະ
ມັນຈະມາຫາຜູ້ຄົນພວກນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ
ແລະຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ລອດໄດ້ນອກຈາກການກັບໃຈ
ແລະສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,
ຜູ້ຈະສະເດັດມາໃນໂລກຢ່າງແນ່ນອນ,
ແລະຈະທົນທຸກທໍລະມານຫລາຍຢ່າງ
ແລະຈະຖກືຂ້າເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າໄດ້ປະກາດເລື່ອງນີ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ນ�ຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມມາ
ສູ່ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຖືກສົ່ງມາຫາພວກທ່ານ
ແລະປະກາດແກ່ພວກທ່ານນ�ອີກ,ເພື່ອ
ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນ
ຊົມນີ້;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານບໍ່ຍອມຮັບ
ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ.
8ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:

ເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງ
ຜູ້ຄົນຊາວນີໄຟ,ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບ
ໃຈເຮາົຈະເອົາພຣະຄ�ຂອງເຮາົໄປຈາກ
ພວກເຂົາ,ແລະເຮົາຈະຖອນພຣະວິນ
ຍານຂອງເຮາົອອກຈາກພວກເຂົາ,ແລະ
ເຮົາຈະບໍ່ອົດທົນກັບພວກເຂົາຕໍ່ໄປອີກ,
ແລະເຮົາຈະຫັນໃຈຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາມາຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາ.
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9ແລະກ່ອນສີ່ຮ້ອຍປີຈະຜ່ານໄປເຮົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກລົງໂທດ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ
ດ້ວຍດາບແລະດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ
ແລະດ້ວຍພະຍາດໂລຄາຕາ່ງໆ.
10ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າແທ້

ຈິງແລ້ວ,ເຮົາຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ
ໃນພຣະພິໂລດອັນຮ້າຍແຮງຂອງເຮົາ,
ແລະຄົນລຸ້ນທີສີ່ຜູ້ ທີ່ ເປັນສັດຕູຂອງ
ພວກເຈົ້າຈະມີຊີວິດຢູ່,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມພິນາດທັງໝົດຂອງ
ພວກເຈົ້າ;ແລະສິ່ງນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ແນ່ນອນຖ້າຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ກັບໃຈ;
ແລະຄົນລຸ້ນທີສີ່ຈະເຫັນຄວາມພິນາດ
ຂອງພວກເຈົ້າ.
11ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້ແຕ່ຖ້າ

ຫາກພວກເຈົ້າກັບໃຈແລະຫັນມາຫາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຈົ້າເຮົາຈະເອົາພຣະພິໂລດຂອງ
ເຮົາໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ທີ່ກັບໃຈແລະ
ຫັນມາຫາເຮົາຍ່ອມເປັນສຸກ,ແຕ່ວິບັດ
ແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ກັບໃຈ.
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ເມືອງເຊ

ລາເຮັມລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພາະຄົນຊອບທ�ມັນຈຶ່ງຖືກຍົກເວັ້ນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ເມືອງຍິ່ງໃຫຍ່
ນີ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວເພາະເຮົາເຫັນ
ວ່າມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຄົນສ່ວນຫລາຍຂອງເມືອງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ທີ່
ຈະເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ເຮົາ,ພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າກາ່ວ.
13ແຕ່ຄົນທີ່ຈະກັບໃຈຍ່ອມເປັນສຸກ,

ເປັນຍ້ອນພວກເຂົາເຮົາຈຶ່ງຈະຍົກເວັ້ນ.

ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນເພາະຄົນ
ຊອບທ�ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຮົາຈະໃຫ້ໄຟລົງມາຈາກສະຫວັນແລະ
ທ�ລາຍມັນເສຍ.
14ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພື່ອເຫັນແກ່ຄົນຊອບ

ທ�ມັນຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ.ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າເວລາ
ຈະມາເຖິງເມື່ອໃດພວກເຈົ້າຈະຂັບໄລ່
ຄົນຊອບທ�ອອກຈາກບັນດາພວກເຈົ້າ,
ເມື່ອນັ້ນພວກເຈົ້າຈະສຸກເພື່ອຄວາມ
ພິນາດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ເມືອງ
ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຊຶ່ງມີຢູ່ໃນນັ້ນ.
15ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະວິບັດແກ່ເມືອງ

ກີເດໂອນ,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຊຶ່ງມີຢູ່ໃນນັ້ນ.
16ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະວິບັດແກ່ເມືອງ

ທັງໝົດຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂດຍຮອບ,ທີ່
ຊາວນີໄຟເປັນເຈົ້າຂອງເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງທີ່ມີຢູ່ໃນ
ນັ້ນ.
17ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ , ຈອມໂຍທາໄດ້

ກ່າວໄວ້ ດັ່ງນີ້ , ແຜ່ນດິນຈະຖືກສາບ
ແຊ່ງ  ເພາະເພື່ອ ເຫັນ ແກ່ ຜູ້ ຄົນທີ່ ຢູ່
ເທິງແຜ່ນດນິ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາ.
18ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ

ຈອມໂຍທາກ່າວ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະ
ເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະແທ້ຈິງຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ເຊື່ອງຊັບສົມບັດ
ໄວ້ໃນແຜ່ນດິນຈະຫາມັນບໍ່ພົບອີກເລີຍ
ເພາະການສາບແຊ່ງອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່
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ມີກັບແຜ່ນດິນ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຄົນຊອບທ�
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອງຊັບສິນຂອງພວກເຂົາໄວ້ກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.
19ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ

ວ່າ,ເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອງຊັບ
ສົມບັດຂອງພວກເຂົາໄວ້ກັບເຮົາ;ແລະ
ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາ
ໄວ້ກັບເຮົາຈະຖືກສາບແຊ່ງເພາະບໍ່ມີຜູ້
ໃດທີ່ຈະເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງຕົນໄວ້ກັບ
ເຮົານອກຈາກຄົນທີ່ຊອບທ�ເທົ່ານັ້ນ;
ແລະຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງ
ເຂົາໄວ້ກັບເຮົາຈະຖືກສາບແຊ່ງແລະ
ຊັບສົມບັດກໍຄືກັນ,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະໄຖ່
ມັນຄືນມາເພາະຄ�ສາບແຊ່ງທີ່ມີ ກັບ
ແຜ່ນດິນ.
20ແລະມື້ນັ້ນຈະມາເຖິງຄືພວກເຂົາ

ຈະເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງພວກເຂົາໄວ້
ເພາະພວກເຂົາມີແຕ່ໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຂອງ
ມີຄ່າ;ແລະເພາະພວກເຂົາມີແຕ່ໝົກ
ໝຸ້ນຢູ່ ກັບຂອງມີຄ່າຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຈະເຊື່ອງຊັບສົມບັດຂອງພວກ
ເຂົາໄວ້ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຫລົບໜີໄປ
ຈາກສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;ເພາະພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຊື່ອງຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ
ໄວ້ກັບເຮົາ,ພວກເຂົາຈະຖືກສາບແຊ່ງ
ແລະຊັນສົມບັດຂອງພວກເຂົາກໍຄືກັນ,
ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກເຂາົຈະຖກືລງົໂທດ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ.
21ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານຜູ້ເປັນຜູ້ຄົນຂອງ

ເມືອງ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່ ນີ້ ,  ແລະ ຈົ່ ງ ຟັ ງ ຄ�
ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖີດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົ່ງຟັງພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ກ່າວໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອງົໄດ້ກ່າວ

ວ່າພວກທ່ານຈະຖືກສາບແຊ່ງເພາະ
ຂອງມີຄ່າຂອງພວກທ່ານ,ແລະຂອງມີ
ຄ່າຂອງພວກທ່ານຈະຖືກສາບແຊ່ງນ�
ອີກເພາະພວກທ່ານໝົກໝຸ້ນ ຢູ່ ກັບ
ມັນ,ແລະບໍ່ຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງຜູ້
ປະທານມນັໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ.
22ພວກທ່ານບໍ່ຈື່ຈ�ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າອງົ

ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານໃນສິ່ງທີ່
ພຣະອົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ,ແຕ່
ພວກທ່ານຈື່ ຈ�ຂອງມີຄ່າ ຂອງພວກ
ທ່ານຢູ່ຕະຫລອດເວລາແລະບໍ່ ຖະ
ຫວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ທ່ານສ�ລັບສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ໃຈຂອງພວກທາ່ນບໍ່ໄດ້ອອກມາຫາພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແຕ່ມັນໄດ້ພອງຂຶ້ນດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງຕົວອນັໃຫຍ່ຫລວງ,ຈນົເຖິງ
ການອວດອາ້ງແລະຈົນເຖິງການທະເຍີ
ທະຍານ,ການອິດສາບັງບຽດ,ການຜິດ
ຖຽງກັນ,ການມີເຈດຕະນາຮ້າຍ,ການ
ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ,ແລະການຄາດຕະກ�,
ແລະການເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆ
ປະການ.
23ດ້ວຍເຫດນີ້ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງ

ໃຫ້ການສາບແຊ່ງມາສູ່ແຜ່ນດິນແລະ
ມາສູ່ຂອງມີຄ່າຂອງພວກທ່ານນ�ອີກ,
ແລະນີ້ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ທ່ານ.
24ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວບັິດແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້,

ເພາະເວລານີ້ຊຶ່ງມາເຖິງແລ້ວ,ທີ່ພວກ
ທ່ານໄດ້ຂັບໄລ່ສາດສະດາອອກໄປ,
ແລະເຍາະເຍີ້ຍພວກເພິ່ນ,ແລະແກວ່ງ
ກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະໄລ່ຂ້າ
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ພວກເພິ່ນ,ແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ນາໆປະການຕໍ່ພວກເພິ່ນຄືກັນກັບຜູ້ຄົນ
ໃນສະໄໝໂບຮານເຮດັໄປນັ້ນ.
25ແລະບັດນີ້ເວລາພວກທ່ານເວົ້າ

ອອກມາ,ພວກທ່ານເວົ້າວ່າ:ຖ້າຫາກ
ພວກເຮາົມີຊວີດິຢູ່ໃນສະໄໝຂອງບັນພະ
ບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,ພວກເຮົາຈະບໍ່ຂ້າ
ສາດສະດາ;ພວກເຮົາຈະບໍ່ແກວ່ງກ້ອນ
ຫນີໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນ
ອອກໄປ.
26ຈົ່ງເບິ່ງພວກທ່ານຍິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ

ຫລາຍກວາ່ພວກເຂົາອີກຊ�;ເພາະຕາບ
ໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່,ຖ້າ
ຫາກສາດສະດາຄົນໃດມາໃນບັນດາ
ພວກທ່ານແລະປະກາດພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແກ່ພວກທ່ານ,ຊຶ່ງໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ເຖິງບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກທ່ານ,ແລ້ວພວກທ່ານກໍໂມ
ໂຫຮ້າຍຂຶ້ນ,ແລະຂັບໄລ່ເພິ່ນອອກໄປ,
ແລະຊອກຫາທຸກວິທີທາງທີ່ຈະທ�ລາຍ
ເພິ່ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະເວົ້າວາ່
ເພິ່ນເປັນສາດສະດາປອມ,ແລະວ່າ
ເພິ່ນເປນັຄນົບາບ,ແລະເປນັຂອງມານ,
ເພາະເພິ່ນໄດ້ ໃຫ້ ຖ້ອຍຄ�ວ່າ ການ
ກະທ�ຂອງພວກທາ່ນຊົ່ວ.
27ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ , ຖ້າ ຫາກມີ ຄົນໜຶ່ງ

ເຂົ້າມາໃນບັນດາພວກທ່ານແລະ
ເວົ້າວາ່:ເຮດັແນວນີ້;ແລະຈະບໍ່ມີຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍ; ເຮັດແນວນັ້ນແລ້ວພວກ
ທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງທົນທຸກ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ລາວຈະເວົ້າວ່າ:ຈົ່ງດ�ເນີນໄປຕາມ
ຄວາມຈອງຫອງຂອງໃຈຂອງພວກທ່ານ
ເອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງດ�ເນີນໄປຕາມ

ຄວາມຈອງຫອງຂອງຕາຂອງພວກທ່ານ
ເອງ,ແລະຈົ່ງເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມຕາມ
ຄວາມປາຖະໜາຂອງໃຈຂອງພວກ
ທາ່ນ—ແລະຖ້າຫາກມີຄນົໃດເຂົ້າມາໃນ
ບັນດາພວກທ່ານແລະເວົ້າແບບນີ້ພວກ
ທ່ານກໍຈະຮັບເອົາລາວແລະເວົ້າວ່າ
ລາວເປັນສາດສະດາ.
28ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະຍົກ

ລາວຂຶ້ນ,ແລະພວກທ່ານຈະມອບສິ່ງ
ຂອງຂອງພວກທ່ານໃຫ້ ລາວ;ພວກ
ທ່ານຈະມອບຄ�ຂອງພວກທ່ານໃຫ້
ລາວ,ແລະເງິນຂອງພວກທ່ານໃຫ້ລາວ,
ແລະພວກທ່ານຈະຕົກແຕ່ງລາວດ້ວຍ
ເສື້ອຜ້າທີ່ມີລາຄາແພງເພາະລາວໄດ້
ຍ້ອງຍໍພວກທ່ານ,ແລະຍ້ອນວ່າລາວ
ເວົ້າໃນທາງທີ່ພວກທ່ານພໍໃຈ,ເວລາ
ນັ້ນພວກທ່ານຈະບໍ່ພົບຄວາມຜິດໃນ
ລາວ.
29ໂອ້ພວກທ່ານຜູ້ຄົນລຸ້ນທີ່ຊົ່ວແລະ

ເສຍຄົນເອີຍ;ພວກທ່ານເປັນຄົນແຂງ
ກະດ້າງແລະພວກທາ່ນເປັນຄົນແຂງຄໍ,
ພວກທ່ານຄິດວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ອົດທົນກັບພວກທ່ານໄດ້ດົນປານໃດ?
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຈະປ່ອຍຕົວໃຫ້
ຄົນໂງ່ແລະຕາບອດນ�ພາພວກທ່ານ
ໄປດົນປານໃດ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ທ່ານຈະເລືອກເອົາຄວາມມືດແທນ
ຄວາມສະຫວາ່ງໄປດນົປານໃດ?
30ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະພິໂລດ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເກີດກັບພວກ
ທ່ານແລ້ວ;ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ສາບ
ແຊ່ງແຜ່ນດິນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກທາ່ນ.
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ຮີລາມນັ13:31–38569

31ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາມາເຖິງແລ້ວ
ທີ່ພຣະອົງຈະສາບແຊ່ງຂອງມີຄ່າຂອງ
ພວກທ່ານ,ເພື່ອໃຫ້ມັນມື່ນຫລຸດໄປ,
ເພື່ອພວກທ່ານຈະຍຶດມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້;ແລະ
ໃນມື້ແຫງ່ຄວາມຍາກຈນົຂອງພວກທ່ານ,
ພວກທາ່ນຈະບໍ່ສາມາດຮກັສາມັນໄວ້ໄດ້.
32ແລະໃນມື້ແຫງ່ຄວາມຍາກຈນົຂອງ

ພວກທ່ານ,ພວກທ່ານຈະຮອ້ງຫາພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກທ່ານຈະຮ້ອງໄປ
ໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ເພາະຄວາມເປົ່າ
ປ່ຽວໄດ້ມາຫາພວກທ່ານແລ້ວ,ແລະ
ຄວາມພິນາດຂອງພວກທ່ານນັ້ນກໍຈະມີ
ຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ;ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກ
ທ່ານຈະຮ້ອງໄຫ້ແລະຄວນຄາງ,ຈອມ
ໂຍທາກ່າວ.ເວລານັ້ນພວກທ່ານຈະ
ຄວນຄາງແລະເວົ້າວາ່:
33ໂອ້ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄດ້ກັບໃຈ,

ແລະບໍ່ໄດ້ຂ້າສາດສະດາ,ແລະບໍ່ໄດ້
ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະບໍ່
ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກໄປ.ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໃນມື້ນັ້ນພວກທ່ານຈະກ່າວວ່າ:
ໂອ້ຖ້າຫາກພວກເຮົາລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປນັພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ
ໃນມື້ທີ່ພຣະອົງປະທານຂອງມີຄ່າໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາ,ມັນກໍຄົງຈະບໍ່ມື່ນຫລຸດໄປ
ຈົນພວກເຮົາຕ້ອງສູນເສຍມັນ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຂອງມີຄ່າຂອງພວກເຮົາໄປຈາກ
ພວກເຮາົແລ້ວ.
34ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາວາງເຄື່ອງມືໄວ້

ບ່ອນນີ້ແລະມື້ໃໝ່ມາມັນໄດ້ຫາຍໄປ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ດາບຂອງພວກເຮົາກໍຫາຍ
ໄປໃນມື້ທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາມັນເພື່ອ
ການສູ້ຮບົ.

35ແທ້ຈງິແລ້ວ,ພວກເຮາົໄດ້ເຊື່ອງຊບັ
ສົມບັດຂອງພວກເຮົາໄວ້ແລະມັນໄດ້
ມື່ນຫລຸດໄປຈາກພວກເຮົາເພາະຄວາມ
ສາບແຊງ່ທີ່ມີກັບແຜນ່ດິນ.
36ໂອ້ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄດ້ກັບໃຈໃນ

ມື້ທີ່ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາເຖິງ
ພວກເຮົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງແຜ່ນດິນໄດ້ຖືກ
ສາບແຊ່ງແລ້ວ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ກໍມື່ນຫລຸດໄປ,ແລະພວກເຮາົບໍ່ສາມາດ
ຈະຍດຶຖືມນັໄວ້ເລີຍ.
37ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຖືກປິດລ້ອມໄວ້

ດ້ວຍວິນຍານຮ້າຍ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກ
ເຮົາຖືກປິດລ້ອມໄວ້ດ້ວຍບໍລິວານຂອງ
ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຈະທ�ລາຍຈິດວິນຍານ
ຂອງພວກເຮົາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຮົານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ.
ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງຈະບໍ່
ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງໄປຈາກ
ພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ບໍ?ແລະນີ້ຈະເປັນຄ�
ເວົ້າຂອງພວກທາ່ນໃນມື້ນັ້ນ.
38ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ວັນເວລາແຫ່ງການທົດ

ລອງຂອງພວກທ່ານໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ;
ພວກທ່ານໄດ້ຜັດມື້ຜັດວັນແຫ່ງຄວາມ
ລອດຂອງພວກທ່ານຈົນວ່າມັນສາຍ
ເກນີໄປຢ່າງເປັນນິດ,ແລະຄວາມພນິາດ
ຂອງພວກທ່ານກໍແນ່ນອນແລ້ວ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເພາະຕະຫລອດຊີວິດຂອງພວກ
ທ່ານ,ພວກທາ່ນມີແຕ່ສະແຫວງຫາສິ່ງທີ່
ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດຍຶດຖືມັນໄວ້;ແລະ
ພວກທ່ານສະແຫວງຫາຄວາມສຸກໂດຍ
ການສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຊຶ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ກົງກັນຂ້າມກັບທ�ມະຊາດຂອງຄວາມ
ຊອບທ�ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນທັງສາມພຣະອົງຜູ້
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ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເປັນນິລນັດອນຂອງພວກ
ເຮາົ.
39ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງແຜ່ນດິນເອີຍ,ຂໍໃຫ້

ພວກທ່ານຈົ່ງຟັງຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເຖີດ!ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ພຣະພິໂລດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຫັນໜີໄປຈາກ
ພວກທ່ານ,ແລະວ່າພວກທ່ານຈະກັບ
ໃຈແລະລອດ.

ບົດທີ14

ຊາມູເອນເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຈ້ງໃນ
ຍາມກາງຄືນແລະດາວດວງໃໝທ່ີ່ປະກົດ
ຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ພຣະຄຣິດກ�ເນດີ—ພຣະ
ຄຣດິໄຖ່ມະນຸດຈາກຄວາມຕາຍທາງໂລກ
ແລະທາງວິນຍານ—ເຄື່ອງໝາຍຂອງ
ການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງລວມທັງ
ສາມມື້ແຫ່ງຄວາມມືດ,ການພັງທະລາຍ
ຂອງກ້ອນຫີນ,ແລະການທ�ລາຍຢ່າງ
ຮາ້ຍແຮງຂອງທ�ມະຊາດ.ປະມານ6ປີ
ກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຊາມູເອນຄົນເລມນັໄດ້ທ�ນາຍອີກ
ຫລາຍເລື່ອງຊຶ່ງຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້.
2 ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ ,  ເພິ່ນ ໄດ້ ເວົ້າ ກັບ

ພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍແກ່ພວກທ່ານ;ເພາະ
ອີກຫ້າປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ້,ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເວລານັ້ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະ
ເດັດມາເພື່ອໄຖ່ຄົນທັງປວງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
3ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ສິ່ງ

ນີ້ແກ່ພວກທ່ານເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍ

ຂອງການສະເດັດມາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມນັ
ຈະມີຄວາມແຈ້ງທີ່ສຸດໃນສະຫວັນ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ໃນຄືນກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມານັ້ນ,ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມມືດເລີຍ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນປະກົດແກ່ມະນຸດວ່າ
ມນັເປນັກາງເວນັ.
4ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈະມີມື້ໜຶ່ງກັບຄືນໜຶ່ງ

ແລະອີກມື້ໜຶ່ງ,ເບິ່ງຄື ກັບວ່າເປັນມື້
ດຽວແລະບໍ່ມີກາງຄືນ;ແລະນີ້ຈະເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍແກ່ພວກທ່ານ;ເພາະວ່າ
ພວກທ່ານຮູ້ຈັກເຖິງການຂຶ້ນຂອງດວງ
ຕາເວັນແລະການຕົກຂອງມັນນ�ອີກ;
ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມ
ແນ່ນອນວ່າມັນຈະມີສອງມື້ກັບໜຶ່ງຄືນ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຄືນນັ້ນຈະບໍ່ມີຄວາມ
ມດືແລະມັນຈະເປັນຄືນກອ່ນທີ່ພຣະອົງ
ຈະກ�ເນດີ.
5ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະມີດາວດວງໃໝ່

ປະກົດຂຶ້ນ,ຊຶ່ງເປັນດາວທີ່ພວກທ່ານບໍ່
ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນແລະດາວດວງນີ້ຈະ
ເປນັເຄື່ອງໝາຍແກ່ພວກທາ່ນຄືກັນ.
6ແລະຈົ່ງເບິ່ງນີ້ຍັງບໍ່ໝົດ,ມັນຈະມີ

ເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກປະຫລາດ
ຫລາຍຢ່າງໃນທ້ອງຟາ້.
7ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກທ່ານທຸກຄົນຈະແປກປະຫລາດໃຈ
ແລະອັດສະຈນັໃຈຫລາຍ,ເຖງິຂະໜາດ
ທີ່ພວກທ່ານຈະລົ້ມລງົຢູ່ກັບພື້ນດິນ.
8ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຜູ້ນັ້ນຈະມີຊວີດິອັນເປນັນິດ.
9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າໂດຍທູດຂອງພຣະ
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ອົງ,ວ່າໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາບອກເລື່ອງນີ້
ແກ່ພວກທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງ
ໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທ�ນາຍເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ແກ່ພວກທ່ານ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຈົ່ງ
ປ່າວປະກາດຕໍ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ວ່າຈົ່ງກັບ
ໃຈແລະຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
10ແລະບັດນີ້,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເປັນ

ຄົນເລມັນ,ແລະເວົ້າກັບພວກທ່ານມາ
ແລ້ວເຖິງພຣະຄ�ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະເພາະມັນໄດ້ຕ�ນພິວກ
ທ່ານຢ່າງຮຸນແຮງ,ພວກທ່ານຈຶ່ງຄຽດ
ແຄ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແລະພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະທ�ລາຍຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຂັບ
ໄລ່ຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປຈາກບັນດາພວກ
ທ່ານ.
11ແລະຂໍໃຫ້ພວກທ່ານຈົ່ງຟັງຄ�

ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າກອ່ນເຖີດ,ເພາະວາ່
ດ້ວຍເຈດຕະນານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂຶ້ນ
ມາເທິງກ�ແພງເມືອງນີ້,ເພື່ອພວກທ່ານ
ຈະໄດ້ຍິນແລະຮູ້ເຖິງການພິພາກສາ
ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຄອຍຖ້າພວກທ່ານຢູ່
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານ,
ແລະເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ ເຖິງ
ເງື່ອນໄຂຂອງການກັບໃຈນ�ອກີ.
12ແລະເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້

ຮູ້ຈັກເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດນ�ອີກ,ຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຜູ້ເປັນພຣະບິດາຂອງສະຫວັນ
ແລະຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ຜູ້ເປັນພຣະຜູ້
ສ້າງສາລະພັດສິ່ງແຕ່ຕົ້ນມາ;ແລະເພື່ອ
ວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງເຄື່ອງໝາຍ
ຂອງການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ,ດ້ວຍ

ເຈດຕະນານີ້ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຊື່ອໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
13ແລະຖ້າຫາກພວກທ່ານເຊື່ອໃນ

ພຣະນາມຂອງພຣະອງົແລວ້,ພວກທາ່ນ
ຈະກັບໃຈຈາກບາບທັງໝົດຂອງພວກ
ທ່ານ,ເພື່ອດ້ວຍເຫດນີ້ພວກທ່ານຈະໄດ້
ຮັບການປົດບາບໂດຍຄຸນຄວາມດີຂອງ
ພຣະອົງ.
14ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ອີກອັນໜຶ່ງ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າຈະໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງແກ່
ພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືເຄື່ອງໝາຍ
ຂອງການສິ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະອົງ.
15ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະສິ້ນພຣະ

ຊົນຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອຄວາມລອດຈະມີ
ຂຶ້ນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະອົງເຫັນວ່າມັນ
ຈ�ເປັນແລະມັນເປັນການສົມຄວນທີ່
ພຣະອົງຈະສິ້ນພຣະຊົນ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຄົນຕາຍ,
ເພື່ອໂດຍການສິ້ນພຣະຊົນນີ້ມະນຸດຈະ
ຖືກນ�ເຂົ້າມາຫາທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ.
16ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ການສິ້ນພຣະ

ຊົນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຟື້ນຄືນຊີວິດ,
ແລະໄຖ່ມະນຸດຊາດທັງປວງຈາກຄວາມ
ຕາຍຄັ້ງທ�ອິດ—ຊຶ່ງເປັນຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານ;ຍ້ອນວ່າໂດຍທີ່ອາດາມ
ໄດ້ຕກົໄປມະນຸດຊາດທັງປວງຈຶ່ງຖືກຕັດ
ອອກຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະຖືວ່າຕາຍແລ້ວ,ຊຶ່ງເປັນທັງທາງ
ໂລກແລະທາງວນິຍານ.
17ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ການຟື້ນຄືນຊວີດິຂອງ

ພຣະຄຣິດໄຖ່ມະນຸດຊາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຖິງແມ່ນມະນຸດຊາດທັງປວງ,ແລະນ�

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   571 5/14/12   12:14 PM



572

ພວກເຂົາກັບເຂົ້າໄປຫາທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
18ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະມັນເຮັດໃຫ້ເກີດ

ເງື່ອນໄຂແຫງ່ການກັບໃຈ,ຄືຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ກັບໃຈຜູ້ນັ້ນຍ່ອມບໍ່ຖືກໂຄ່ນລົງແລະ
ໂຍນເຂົ້າໃນກອງໄຟ;ແຕ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ບໍ່ກັບໃຈຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຖືກໂຄ່ນລົງແລະ
ໂຍນເຂົ້າໃນກອງໄຟ;ແລະຄວາມຕາຍ
ທາງວິນຍານຈະມາເຖິງພວກເຂົາອີກ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືຄວາມຕາຍຄັ້ງທີສອງ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາຖືກຕັດອອກໄປອີກ
ຈາກສິ່ງທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບຄວາມຊອບທ�.
19ດັ່ງນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງກັບໃຈ,ພວກ

ທ່ານຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ເມື່ອພວກທາ່ນຮູ້ຈກັ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ພວກທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງມາຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການກ່າວໂທດ,ແລະພວກທ່ານຈະ
ຖືກນ�ລງົໄປຫາຄວາມຕາຍຄັ້ງທີສອງນີ້.
20ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ກ່າວກັບພວກທ່ານມາແລ້ວ,ກ່ຽວກັບ
ເຄື່ອງໝາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຄືເຄື່ອງໝາຍ
ຂອງການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ໃນມື້ນັ້ນມື້ທີ່ພຣະອົງຈະຮັບເອົາ
ຄວາມຕາຍ,ດວງຕາເວັນຈະມືດແລະ
ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນແກ່ພວກ
ທ່ານ,ແລະດວງເດືອນກັບດວງດາວນ�
ອີກ,ແລະມນັຈະບໍ່ມີຄວາມສະຫວາ່ງໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນນີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ພຣະ
ອົງຮບັເອາົຄວາມຕາຍໄປຈນົເຖິງສາມມື້,
ຈນົວາ່ເຖິງເວລາທີ່ພຣະອງົຈະລຸກຂຶ້ນອີກ
ຈາກຄວາມຕາຍ.
21ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນເວລາທີ່ພຣະອົງ

ຈະປ່ອຍຈິດວິນຍານຂຶ້ນໄປມັນຈະມີຟ້າ

ຮ້ອງແລະຟ້າແມບເຫລື້ອມເປັນເວລາ
ຫລາຍຊົ່ວໂມງແລະແຜ່ນດິນຈະສັ່ນ
ຫວັ່ນໄຫວແລະຫີນຊຶ່ງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ນີ້ທີ່ຢູ່ທາງເທິງແລະທາງໃຕ້ໜ້າດິນຈະ
ພັງທະລາຍ,ຊຶ່ງພວກທ່ານຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ
ໃນເວລານີ້ຫີນນັ້ນແຂງແກ່ນຊ�ໃດ,ຫລື
ແຜ່ນດິນທີ່ເປັນແຜ່ນອັນກວ້າງໃຫຍ່ຈະ
ແຕກແຍກອອກໄປ;
22ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະແຍກອອກເປັນ

ສອງ,ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນໄປຈະເຫັນ
ເປັນຮ່ອງແລະຮອຍແຕກ,ແລະເປັນ
ເສດແຕກຫັກຢູ່ທົ່ວທັງແຜ່ນດິນໂລກ,
ແທ້ຈິງແລ້ວທັງທາງເທິງແລະທາງໃຕ້
ໜາ້ດິນ.
23ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະມີລົມພາຍຸ

ໃຫຍ່,ແລະພູຜາຫລາຍໜ່ວຍຈະພັງ
ທະລາຍລົງເປນັຮອ່ມພ,ູແລະຈະມີບອ່ນ
ຫລາຍແຫ່ງຊຶ່ງດຽວນີ້ເອີ້ນກັນວາ່ຮອ່ມພູ
ຈະກບັເປັນພູເຂົາ,ຊຶ່ງມີຄວາມສູງທີ່ສດຸ.
24ແລະທາງໃຫຍ່ຫລາຍສາຍຈະຂາດ

ອອກ,ແລະຫລາຍຫົວເມືອງຈະກັບມາ
ຮກົຮາ້ງ.
25ແລະຫລຸມຝັງສົບເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍຈະເປີດອອກ,ແລະປ່ອຍ
ຄົນຕາຍຂຶ້ນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ;
ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍຈະມາປະກົດແກ່ຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ.
26ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທູດໄດ້ບອກຂ້າພະ

ເຈົ້າດັ່ງນີ້;ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າມັນຈະມີຟ້າຮ້ອງແລະຟ້າແມບ
ເຫລື້ອມເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ.
27 ແລະ ເພິ່ນ ໄວ້ ເວົ້າ ກັບຂ້າພະ

ຮີລາມນັ14:18–27 572
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ຮີລາມນັ14:28–15:2573

ເຈົ້າວ່າໃນຂະນະທີ່ຟ້າຮ້ອງແລະຟ້າ
ແມບເຫລື້ອມ,ແລະລົມພະຍຸຮ້າຍຍັງ
ມີຢູ່,ຄວາມມືດຈະປົກຄຸມທັງແຜ່ນດິນ
ໂລກເປັນເວລາສາມມື້.
28ແລະທູດໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ

ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່
ອັດສະຈັນໃຈຫລາຍກວ່ານັ້ນ,ເພາະມີ
ເຈດຕະນາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ
ເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກປະຫລາດ
ເຫລົ່ານີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ
ນີ້ ໂດຍມີ ເຈດຕະນາທີ່ຈະບໍ່ ໃຫ້ ມີ ສາ
ເຫດຂອງການບໍ່ເຊື່ອຖືໃນບັນດາລູກ
ຫລານມະນຸດ—
29ແລະນີ້ດ້ວຍເຈດຕະນາວ່າຜູ້ໃດກໍ

ຕາມທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຜູ້ນັ້ນຈະລອດ,ແລະ
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອ,ການພິພາກສາ
ອັນຊອບທ�ຈະມາສູ່ຜູ້ນັ້ນ;ແລະຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາຖືກກ່າວໂທດ,ພວກເຂົາ
ກໍເປັນຜູ້ນ�ການກ່າວໂທດນັ້ນມາສູ່ຕົນ
ເອງ.
30ແລະບັດນີ້ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້,ຈົ່ງຈື່ຈ�

ໄວ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ວ່າຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີ່ຕາຍໄປ,ກໍເປັນຍອ້ນວາ່ລາວສາ້ງ
ຄວາມຕາຍໃຫ້ຕົວລາວເອງ,ແລະຜູ້ໃດກໍ
ຕາມທີ່ກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ,ຜູ້ນັ້ນກໍຈະ
ນ�ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍມາສູ່ຕົວເຂົາເອງ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານມີອິດສະລະ;ພວກ
ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດເພື່ອຕົວ
ເອງ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານແລະພຣະອງົ
ໄດ້ເຮດັໃຫ້ພວກທາ່ນເປນັອິດສະລະ.
31ພຣະອົງປະທານມັນໃຫ້ພວກທ່ານ

ເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມ

ດີຈາກຄວາມຊົ່ວ,ແລະພຣະອົງຈະ
ປະທານມັນໃຫ້ພວກທ່ານເພື່ອວ່າພວກ
ທ່ານຈະໄດ້ເລືອກເອົາຊີວິດຫລືຄວາມ
ຕາຍ;ແລະພວກທ່ານສາມາດເຮັດ
ຄວາມດີໄດ້ແລະຖືກນ�ກັບຄືນຫາສິ່ງ
ທີ່ດີ,ຫລືໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີກັບຄືນມາຫາພວກ
ທ່ານ;ຫລືພວກທ່ານສາມາດເຮດັຄວາມ
ຊົ່ວໄດ້,ແລະໃຫ້ສິ່ງທີ່ຊົ່ວກັບຄືນມາຫາ
ພວກທາ່ນ.

ບົດທີ15

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າລົງໂທດຊາວນີໄຟເພາະ
ພຣະອົງຮັກພວກເຂົາ—ຊາວເລມັນທີ່
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສມີສັດທາອັນໝັ້ນຄົງ
ແລະແນ່ວແນ່—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເມດ
ຕາຊາວເລມັນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.ປະມານ
6ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະ ບັດນີ້ ,  ພີ່ ນ້ອງ ທີ່ ຮັກ ແພງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ປະກາດກັບພວກທ່ານວ່າຖ້າຫາກພວກ
ທາ່ນບໍ່ກັບໃຈແລ້ວບ້ານເຮອືນຂອງພວກ
ທ່ານຈະຖກືປະຖິ້ມໃຫ້ຮກົຮາ້ງ.
2ແທ້ຈງິແລ້ວ,ຖາ້ຫາກພວກທ່ານບໍ່ກບັ

ໃຈເຫດຮາ້ຍອນັໃຫຍ່ຫລວງນັ້ນຈະເຮດັ
ໃຫ້ພວກຜູ້ຍິງຂອງພວກທາ່ນເປນັທຸກໃນ
ມື້ທີ່ນາງຍັງເປນັແມລ່ກູອ່ອນຢູ່;ເພາະວາ່
ພວກທ່ານຈະພະຍາຍາມໜີໄປແລະ
ຈະບໍ່ມີບ່ອນພັກພາອາໄສ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແລະວິບັດແກ່ນາງຜູ້ທີ່ຖືພາເພາະນາງ
ຈະໜັກທ້ອງແລະໜີໄປບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,
ນາງຈຶ່ງຈະຖືກຢຽບຍ�ແລະຖືກປະຖິ້ມ
ໃຫ້ຕາຍໄປ.
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3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ ຜູ້ ມີ ຊື່ວ່າ ຜູ້ຄົນຂອງນີ ໄຟຖ້າຫາກ
ພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ເຫັນເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກ
ປະຫລາດທັງໝົດນີ້ຊຶ່ງຈະສະແດງແກ່
ພວກເຂົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາເປັນ
ຜູ້ຄົນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລອືກໄວ;້ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ພຣະອົງຮັກຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟແລະ
ພຣະອົງໄດ້ລົງໂທດພວກເຂົາໃນເວລາ
ທີ່ພວກເຂົາກະທ�ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເພາະ
ພຣະອົງຮກັພວກເຂົາ.
4ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ພຣະອົງກຽດຊັງຊາວເລມັນເພາະວ່າ
ພວກເຂົາກະທ�ຄວາມຊົ່ວຢູ່ຕະຫລອດ
ເວລາ,  ແລະມັນ ເປັນ ຍ້ອນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ຄວາມລອດໄດ້ມາເຖິງພວກເຂົາແລ້ວ
ໂດຍທາງການສິດສອນຂອງຊາວນີໄຟ;
ແລະດ້ວຍເຈດຕະນານີ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວັນເວລາຂອງພວກເຂົາ
ຍືດຍາວອອກໄປ.
5ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານ

ເຫັນວ່າພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍກະທ�ໃນ
ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄວນກະທ�,ແລະພວກ
ເຂົາເດີນໄປຢ່າງຮອບຄອບຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງ
ໃຈຮັກສາພຣະບັນຍັດແລະຮັກສາກົດ
ແລະຮັກສາການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ
ຕາມກົດຂອງໂມເຊ.
6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍ
ກ�ລັງກະທ�ຢ່າງນີ້ , ແລະພວກເຂົາ

ກ�ລັງພະຍາຍາມດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ
ອັນບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍທີ່ຈະນ�ພາພີ່ນ້ອງທີ່
ເຫລືອຢູ່ຂອງພວກເຂົາມາສູ່ຄວາມຮູ້
ເລື່ອງຄວາມຈງິ;ດັ່ງນັ້ນທຸກໆມື້ພວກເຂົາ
ຈຶ່ງມີຄົນມາເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ.
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກທ່ານໄດ້ຮູ້ດ້ວຍ

ຕົວເອງແລ້ວ,ເພາະພວກທ່ານໄດ້ເຫັນ
ມາແລ້ວ,ວ່າຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກ
ນ�ມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງຄວາມຈິງ,ແລະ
ໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງຮີດຄອງປະເພນີອັນຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະໜ້າກຽດຊັງຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂາົ,ແລະຖືກຊກັຊວນໃຫ້ມາເຊື່ອ
ພຣະຄ�ພີອັນສັກສິດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃຫ້
ມາເຊື່ອຄ�ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້
ບໍລິສຸດຊຶ່ງມີຂຽນໄວ້ຊຶ່ງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້
ພວກເຂົາມີສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະມາສູ່ການກັບໃຈ,ຊຶ່ງສັດທາແລະ
ການກັບໃຈນັ້ນໄດ້ນ�ການປ່ຽນແປງ
ມາສູໃ່ຈຂອງພວກເຂົາ—
8ດັ່ງນັ້ນ,ພວກທ່ານຈຶ່ງຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງ

ວ່າ,ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ມາເຖິງ
ຈຸດນີ້ຍ່ອມໝັ້ນຄົງແລະແນ່ວແນ່ຢູ່ໃນ
ສັດທາ,ແລະຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂາົເປັນອິດສະລະ.
9ແລະພວກທ່ານກໍຮູ້ ອີກວ່າພວກ

ເຂົາໄດ້ຝງັອາວດຸແຫງ່ສົງຄາມຂອງພວກ
ເຂົາໄວ້,ແລະພວກເຂົາຢ້ານທີ່ຈະເອົາ
ມັນຂຶ້ນມາເພາະຢ້ານວ່າໃນທາງໃດທາງ
ໜຶ່ງພວກເຂົາຈະເຮດັບາບ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ພວກທ່ານເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຂົາຢ້ານທີ່
ຈະເຮັດບາບ—ເພາະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂົາ
ຈະຍອມຕົວໃຫ້ສັດຕູຂອງພວກເຂົາຢຽບ
ຍ�ແລະຂ້າຖິ້ມ,ແລະຈະບໍ່ຍອມຍົກ

ຮີລາມນັ15:3–9 574
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ຮີລາມນັ15:10–17575

ດາບຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນເພື່ອຕໍ່ສູ້ພວກ
ເຂົາ,ແລະນີ້ກໍເປັນເພາະສັດທາຂອງ
ພວກເຂົາໃນພຣະຄຣດິ.
10ແລະບັດນີ້,ເປັນຍ້ອນຄວາມແນວ

ແນ່ຂອງພວກເຂົາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ເຊື່ອຖື,ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງພວກເຂົາເວລາພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ແສງສະຫວາ່ງມາແລ້ວເທື່ອໜຶ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະທານພອນໃຫ້ແກ່
ພວກເຂົາແລະຈະເຮັດໃຫ້ວັນເວລາ
ຂອງພວກເຂົາຍືດຍາວອອກໄປ,ທັງໆ
ທີ່ພວກເຂົາເຄີຍສ້າງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາ
ກ່ອນ—
11ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນວ່າພວກ

ເຂົາຈະເສື່ອມໂຊມລົງສູ່ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຍັງຈະເຮັດໃຫ້ວັນເວ
ລາຂອງພວກເຂົາຍືດຍາວອອກໄປ,ຈົນ
ເຖິງເວລາທີ່ກ່າວໄວ້ໂດຍບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະໂດຍສາດສະດາຊີ
ນັດແລະສາດສະດາຄົນອື່ນໆອີກຫລາຍ
ທ່ານກ່ຽວກັບການນ�ພີ່ນ້ອງຊາວເລມັນ
ຂອງພວກເຮາົກບັຄືນມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ
ຄວາມຈິງອີກ—
12ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຊາວເລມັນ
ຜູ້ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍ;ແລະເຖິງແມນ່ວາ່ພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຫລາຍປານໃດ
ກໍຕາມ,ແລະເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະ
ຖືກຂັບໄລ່ໄປມາທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,
ແລະຈະຖືກຕາມລາ້,ແລະຈະຖືກທຸບຕີ,
ແລະຈະແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ,ແລະ

ບໍ່ມີບອ່ນພກັພາອາໄສກໍຕາມ,ແຕ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຍງັຈະເມດຕາພວກເຂົາຢູ່.
13ແລະຈະເປັນເຊັ່ນນີ້ຕາມຄ�ທ�

ນາຍ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະມາສູ່ຄວາມຮູ້ທີ່
ແທ້ຈິງ,ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮູ້ເຖິງພຣະຜູ້ໄຖ່
ແລະຜູ້ລ້ຽງແກະຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະແທ້ຈິງ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນ
ບັນດາຝູງແກະຂອງພຣະອົງ.
14ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບພວກ

ທ່ານວ່າ,ມັນຈະເປັນສິ່ງດີສ�ລັບພວກ
ເຂາົຫລາຍກວ່າພວກທ່ານຖ້າຫາກພວກ
ທ່ານບໍ່ກບັໃຈ.
15ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່

ຖືກສະແດງແກ່ພວກເຂົາຄືກັນກັບທີ່ໄດ້
ຖືກສະແດງແກ່ພວກທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ມັນໄດ້ຖືກສະແດງແກ່ຜູ້ທີ່ເສື່ອມໂຊມ
ຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືເພາະຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ,
ພວກທາ່ນໄດ້ເຫນັມາດວ້ຍຕົວພວກທາ່ນ
ແລ້ວວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
16ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ

ວ່າ:ເຮົາຈະບໍ່ທ�ລາຍພວກເຂົາຈົນໝົດ
ສິ້ນ,ແຕ່ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັບມາ
ຫາເຮົາອີກໃນວັນແຫ່ງຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ກ່າວ.
17ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ກ່າວ,ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງຊາວນີໄຟ:ຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາຈະບໍ່ກັບໃຈແລະບໍ່ຕັ້ງ
ໃຈທີ່ຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງເຮົາ
ແລ້ວ,ເຮົາຈະທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ໝົດ
ສິ້ນໄປ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ,ເພາະ
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ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂາົທງັໆທີ່ເຮົາ
ໄດ້ກະທ�ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍ
ຢ່າງໃນບັນດາພວກເຂົາ;ແລະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນ
ສັນໃດ,ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນໄປສັນນັ້ນ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ.

ບົດທີ16

ຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່ເຊື່ອຊາມູເອນໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມາໂດຍນີໄຟ—ຊາມູເອນບໍ່ສາມາດ
ຖືກຂ້າໂດຍລູກທະນູແລະກ້ອນຫີນ
ຂອງຊາວນີໄຟທີ່ບໍ່ກບັໃຈ—ບາງຄນົເຮດັ
ໃຈແຂງກະດ້າງ,ແລະບາງຄົນໄດ້ເຫັນ
ເຫລົ່າທູດ—ພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອເວົ້າວ່າມັນບໍ່
ມີເຫດຜົນເລີຍທີ່ຈະເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ
ແລະການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງໃນ
ເຢຣູຊາເລັມ.ປະມານ6–1ປີກ່ອນຄ.ສ.

1ແລະບັດນີ້,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄື ມັນ ມີ ຄົນ ເ ປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍທີ່ໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າຂອງຊາມູເອນ
ຄົນເລມນັຄົນນີ້ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າຢູ່ເທິງກ�ແພງ
ເມືອງ.ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອ
ໃນຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນໄດ້ອອກໄປຊອກ
ຫານີໄຟ;ແລະເມື່ອພວກເຂົາອອກໄປ
ແລະພົບເພິ່ນແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ສາ
ລະພາບບາບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ເພິ່ນແລະ
ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດບາບນັ້ນ,ໂດຍປາຖະໜາ
ທີ່ຈະຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
2ແຕ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນ

ຄ�ເວົ້າຂອງຊາມູເອນໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້
ເພິ່ນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ແກວງ່ກ້ອນຫນີ

ໄປໃສ່ເພິ່ນຢູ່ເທິງກ�ແພງ,ແລະຫລາຍ
ຄົນໄດ້ຍິງທະນູໄປໃສ່ເພິ່ນນ�ອີກໃນ
ເວລາທີ່ເພິ່ນກ�ລັງຢືນຢູ່ ເທິງກ�ແພງ
ນັ້ນ,ແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບເພິ່ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂາົບໍ່ສາມາດແກວງ່ກອ້ນຫນີແລະ
ຍິງທະນູໄປຖກືເພິ່ນ.
3ບັດນີ້ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນວ່າພວກ

ເຂົາແຕະຕ້ອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້,ຫລາຍຄົນຕື່ມ
ອີກໄດ້ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປຫານີໄຟ
ເພື່ອຮບັບບັຕິສະມາ.
4ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີໄຟກ�ລັງໃຫ້ບັບຕິ

ສະມາຢູ່,ແລະທ�ນາຍ,ແລະສິດສອນ,
ແລະປາ່ວປະກາດການກັບໃຈແກ່ຜູ້ຄົນ,
ແລະສະແດງເຄື່ອງໝາຍແລະການ
ແປກປະຫລາດຕ່າງໆ,ແລະເຮັດສິ່ງ
ມະຫດັສະຈນັໃນບັນດາຜູຄົ້ນ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະຄຣິດຈະສະ
ເດດັມາໃນບໍ່ຊາ້—
5ໂດຍບອກພວກເຂົາເຖິງເລື່ອງທີ່ຈະ

ເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້າເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮູ້ຈັກແລະຈື່ຈ�ມັນໄດ້ເມື່ອເຖິງເວລາ
ທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນວ່າມັນຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່
ຮູ້ຈັກແກ່ພວກເຂົາມາກ່ອນແລ້ວໂດຍ
ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອຖື;
ດັ່ງນັ້ນຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງຊາມູເອນຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປຫາ
ເພິ່ນເພື່ອຮັບບັບຕິສະມາເພາະວ່າພວກ
ເຂົາມາດ້ວຍການກັບໃຈແລະດວ້ຍການ
ສາລະພາບບາບຂອງພວກເຂາົ.
6ແຕ່ວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�

ເວົ້າຂອງຊາມູເອນ;ດັ່ງນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາ
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ຮີລາມນັ16:7–18577

ເຫັນວ່າກ້ອນຫີນແລະລູກທະນູຂອງ
ພວກເຂົາແຕະຕ້ອງເພິ່ນບໍ່ໄດ,້ພວກເຂາົ
ຈຶ່ງຮອ້ງບອກນາຍທະຫານຂອງພວກເຂົາ,
ມີຄວາມວ່າ:ຈັບຊາຍຜູ້ນີ້ແລ້ວມັດລາວ
ໄວ້,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງລາວຖືກຜີສິງ;ແລະ
ເພາະອ�ນາດຂອງຜີທີ່ຢູ່ກັບລາວ,ພວກ
ເຮາົຈຶ່ງແກວ່ງກ້ອນຫນີແລະຍິງທະນູໄປ
ໃສ່ລາວບໍ່ຖືກ;ສະນັ້ນຈົ່ງຈັບລາວແລະ
ມັດລາວໄວ້,ແລະເອົາລາວໄປ.
7ແລະເວລາທີ່ພວກນາຍທະຫານອອກ

ໄປເພື່ອຈະຈບັເພິ່ນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເພິ່ນໄດ້ກະ
ໂດດລົງຈາກກ�ແພງເມືອງແລະໄດ້ໜີ
ອອກຈາກແຜ່ນດນິຂອງພວກເຂາົໄປ,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ເຖງິແມ່ນໄປຫາບ້ານເມອືງຂອງ
ເພິ່ນ,ແລະເລີ່ມສິດສອນແລະທ�ນາຍ
ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄນົຂອງເພິ່ນເອງ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນບັນດາ

ຊາວນີໄຟໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວຂອງເພິ່ນ
ອີກ;ແລະການງານຂອງຜູ້ຄົນເປັນໄປ
ດັ່ງນັ້ນ.
9ແລະປີ ທີ ແປດສິບຫົກແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
10ແລະປີທີແປດສິບເຈັດແຫ່ງການ

ປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສນິກໍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງ
ນີ້ອີກ,ຜູ້ຄົນສ່ວນຫລາຍຍັງຢູ່ໃນຄວາມ
ທະນົງຕົວແລະຢູ່ ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄົນສ່ວນນ້ອຍໄດ້
ດ�ເນີນຊີວິດໄປຢ່າງຮອບຄອບຫລາຍ
ຂຶ້ນຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
11ແລະສະພາບເຊັ່ນນີ້ກໍເປນັໄປໃນປີ

ທີແປດສບິແປດແຫງ່ການປົກຄອງຂອງຜູ້
ຕັດສິນຄືກັນ.

12ແລະມັນມີ ການປ່ຽນແປງພຽງ
ເລັກນ້ອຍໃນການງານຂອງຜູ້ຄົນນອກ
ຈາກຜູ້ຄົນ ເລີ່ມ ແຂງກະດ້າງຫລາຍ
ຂຶ້ນໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະເຮັດສິ່ງທີ່
ກົງກັນຂ້າມກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ,ໃນປີທີແປດສິບເກົ້າແຫງ່
ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ.
13ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ

ເກົ້າສິບແຫງ່ການປົກຄອງຂອງຜູ້ຕັດສິນ,
ມນັມີເຄື່ອງໝາຍສ�ຄນັແລະການແປກ
ປະຫລາດປະກົດຂຶ້ນແກ່ຜູ້ຄົນ;ແລະຄ�
ເວົ້າຂອງສາດສະດາທັງຫລາຍເລີ່ມເປັນ
ຈງິຂຶ້ນມາ.
14ແລະທູດໄດ້ມາປະກົດແກ່ມະນຸດ,

ແລະນັກປາດ,ແລະໄດ້ປະກາດຂ່າວ
ອັນໜ້າຊື່ນຊົມແຫ່ງຄວາມປິຕິຍິນດີອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນໃນປີນີ້
ຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີຈຶ່ງເລີ່ມສ�ເລັດ.
15ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຜູ້ຄົນຍິ່ງເລີ່ມ

ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງຫລາຍຂຶ້ນ,ທຸກ
ຄົນນອກຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຫລາຍທີ່
ສຸດ,ທັງຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນນ�
ອີກ,ແລະເລີ່ມເຊື່ອຖືກ�ລັງຂອງຕນົເອງ
ແລະປັນຍາຂອງຕນົເອງ,ໂດຍກາ່ວວາ່:
16ບາງສິ່ງໃນບັນດາຫລາຍສິ່ງພວກ

ເຂົາອາດເດົາຖືກ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາ
ຮູ້ວ່າວຽກງານທີ່ສ�ຄັນແລະສິ່ງອັດສະ
ຈນັທັງໝດົທີ່ເວົ້າເຖງິຈະບັງເກດີຂຶ້ນບໍ່ໄດ້.
17ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຫາເຫດຜົນ

ແລະໂຕ້ຖຽງກັນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ເອງ,ມີຄວາມວາ່:
18ຄືມັນບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຄົນຢ່າງພຣະ

ຄຣດິຈະສະເດັດມາ;ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນແທ້
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ແລະວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະເປັນພຣະບິດາຂອງສະຫວັນ
ແລະຂອງແຜ່ນດິນໂລກດັ່ງທີ່ເວົ້າເຖິງ,
ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງຈະບໍ່ສະ
ເດັດມາຫາພວກເຮາົເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ພຣະ
ອົງຈະສະເດດັມາຫາຄົນທງັຫລາຍຊຶ່ງຈະ
ຢູ່ທີ່ເຢຣູຊາເລມັ?
19ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ

ພຣະອົງຈຶ່ງຈະບໍ່ສະເດັດມາຫາແຜ່ນດິນ
ນີ້ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ພຣະອົງຈະສະເດັດມາ
ສູ່ແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ?
20ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາຮູ້ວ່ານີ້ເປັນ

ຮດີຄອງປະເພນີອັນຊົ່ວຮາ້ຍຊຶ່ງຖືກມອບ
ໃຫ້ຕໍ່ໆກັນມາຈົນເຖິງພວກເຮົາໂດຍບັນ
ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ສ�ຄັນແລະໜ້າອັດ
ສະຈັນຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນບັນ
ດາພວກເຮົາ,ແຕ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ຢູ່ຫ່າງ
ໄກແຜ່ນດິນຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ;ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ຢູ່ໃນຄວາມໂງ່ຈ້າລ້າຫລັງ,ເພາະວ່າ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເປັນພະຍານ
ດ້ວຍຕາຂອງພວກເຮົາເອງວ່າ ມັນ
ເປນັຄວາມຈິງ.
21ແລະໂດຍກົນອຸບາຍແລະຄວາມ

ລຶກລັບຂອງມານຮາ້ຍ,ພວກເຂົາຈະເຮດັ
ການລຶກລັບອັນໃຫຍ່ຫລວງບາງຢ່າງ
ຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ,ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາ ລົງໄປເປັນຂ້າ ໃຊ້ ຂອງຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະເປັນຂ້າໃຊ້

ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,ເພາະວ່າພວກ
ເຮົາຕ້ອງເພິ່ງພວກເຂົາໃຫ້ສອນພຣະ
ຄ�ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ;ແລະພວກເຂົາຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມໂງ່ຈ້າດັ່ງນີ້
ຖ້າຫາກພວກເຮົາຍອມມອບຕົວໃຫ້ກັບ
ພວກເຂົາຕະຫລອດວັນເວລາຂອງຊີວິດ
ພວກເຮາົ.
22ແລະມີອີກຫລາຍເລື່ອງທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້

ຄິດຂຶ້ນມາເອງຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ,
ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງໂງ່ແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດ;
ແລະພວກເຂາົວຸນ້ວາຍໃຈຫລາຍ,ເພາະ
ຊາຕານໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ພວກເຂົາເຮດັຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຢູ່ຕະຫລອດເວລາ;ແທ້ຈງິແລວ້,
ມັນໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປມາແຜ່ຂ່າວລືແລະ
ການຂັດແຍ້ງທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນເພື່ອມັນ
ຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຜູ້ຄົນແຂງກະດ້າງ
ຕໍ່ສິ່ງທີ່ດີແລະຕໍ່ສິ່ງທີ່ຈະມາເຖງິ.
23ແລະທັງໆທີ່ ເຄື່ອງໝາຍແລະ

ການແປກປະຫລາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດຂຶ້ນ,ຊາຕານກໍຍັງມີ
ອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເໜືອໃຈຂອງຜູ້ຄົນ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດນິຢູ່.
24ແລະປີທີເກົ້າສິບແຫງ່ການປົກຄອງ

ຂອງຜູ້ຕັດສິນດູແລຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້
ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້.
25ແລະໜັງສືຮີລາມັນ,ຕາມບັນທຶກ

ຂອງຮີ ລາມັນຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີ
ລາມັນກໍໄດ້ຈບົລົງດັ່ງນີ້.

ຮີລາມນັ16:19–25 578
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   ນີໄຟສະບບັທີສາມ
ໜງັສືນີໄຟ

ລູກຊາຍຂອງນີໄຟ,ຜູ້ເປັນລກູຊາຍຂອງຮີລາມນັ

ແລະຮີລາມັນເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງແອວມາ,ຜູ້ເປັນລູກ
ຊາຍຂອງແອວມາ,ໂດຍເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງນີໄຟຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງລີໄຮ,ຜູ້
ທີ່ໄດ້ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມໃນປີທ�ອິດແຫ່ງການປົກຄອງຂອງເຊເດກີຢາກະສັດ
ຂອງຊາວຢດູາ.

ບົດທີ1

ນີໄຟຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນອອກ
ຈາກແຜ່ນດິນໄປ,ແລະນີໄຟລູກຊາຍ
ຂອງເພິ່ນຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກໄວ້—ເຖິງ
ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍແລະການແປກປະ
ຫລາດປະກົດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວໄປ,ແຕ່ຄົນຊົ່ວ
ຍັງວາງແຜນທີ່ຈະຂ້າຄົນຊອບທ�—ຄືນ
ແຫ່ງການກ�ເນີດຂອງພຣະຄຣິດມາ
ເຖິງ—ເຄື່ອງໝາຍຖືກມອບໃຫ້ແລະ
ດາວດວງໃໝ່ປະກົດຂຶ້ນ—ການເວົ້າຕົວະ
ແລະການຫລອກລວງເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ,
ແລະພັກແກດີອານທັນໄດ້ຂ້າຄົນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.ປະມານຄ.ສ.1–4.

1ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ເກົ້າສິບເອັດໄດ້ຜ່ານໄປແລະມັນເປັນ
ຫົກຮ້ອຍປີນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ລີໄຮມາ
ຈາກເຢຣູຊາເລັມ;ແລະມັນເປັນປີທີ່ເລ
ໂຄນີອັດເປັນຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສິນແລະເປັນ
ຜູ້ປກົຄອງດູແລແຜ່ນດິນ.
2ແລະນີໄຟລູກຊາຍຂອງຮີລາມັນໄດ້

ອອກຈາກແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາໄປ,
ໂດຍທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ນີໄຟ
ຜູ້ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງເພິ່ນໃຫ້ເປັນຜູ້

ຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງແລະ
ບັນທຶກທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາມາ,
ແລະສິ່ງທງັໝດົຊຶ່ງໄດ້ຮບັການຮກັສາໄວ້
ໃຫ້ສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ.
3ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ,

ແລະບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າເພິ່ນໄປຫາບ່ອນໃດ,
ແລະນີໄຟຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນກໍໄດ້
ຮັກສາບັນທຶກແທນເພິ່ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ບັນທຶກຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນຕົ້ນປີທີເກົ້າສິບສອງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ�
ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາເລີ່ມຈະສ�
ເ ລັດໂດຍສົມບູນຍິ່ງ ຂຶ້ນ;  ເພາະມັນ
ເລີ່ມ ມີ ເຄື່ອງໝາຍສ�ຄັນແລະສິ່ ງ
ມະຫດັສະຈນັເກດີຂຶ້ນໃນບັນດາຜູຄົ້ນ.
5ແຕ່ມີບາງຄົນເລີ່ມກ່າວວ່າເວລາໄດ້

ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວສ�ລັບຄ�ຊຶ່ງຊາມູເອນ
ຊາວເລມນັເວົ້າໄວ້ຈະສ�ເລັດ.
6ແລະພວກເຂົາເລີ່ມສະແດງຄວາມ

ປິຕິຍິນດີໃສ່ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາ,ໂດຍກ່າວ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງເວລາໄດ້ຜາ່ນໄປແລ້ວ,ແລະ
ຄ�ເວົ້າຂອງຊາມູເອນບໍ່ເກີດເປັນຈິງ;
ສະນັ້ນ,ຄວາມປິຕິຍິນດີແລະສັດທາ
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ຂອງພວກທ່ານທີ່ ມີ ຕໍ່ ສິ່ ງ ນີ້ ກໍ ບໍ່ ມີ ປະ
ໂຫຍດ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງປ່າວໄປຕະຫລອດທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ;ແລະຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອເລີ່ມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດເພາະຢ້ານ
ໂດຍທາງໃດທາງໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເວົ້າໄວ້ຈະບໍ່
ເກດີຂຶ້ນ.
8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ລໍຖ້າ

ຢູ່ຢ່າງຈົດຈໍ່ສ�ລັບມື້ນັ້ນແລະຄືນນັ້ນ
ແລະມື້ນັ້ນຊຶ່ງຈະເປັນມື້ດຽວກັນຄືກັບ
ວ່າບໍ່ມີກາງຄືນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້
ວ່າສດັທາຂອງພວກເຂົາມີປະໂຫຍດ.
9ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ມື້ໜຶ່ງທີ່ພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອຕັ້ງໄວ້ເພື່ອທຸກຄົນ
ທີ່ເຊື່ອໃນປະເພນີເຫລົ່ານັ້ນຈະຖືກຂ້າ
ຖ້າຫາກເຄື່ອງໝາຍຊຶ່ງສາດສະດາຊາມູ
ເອນໃຫ້ໄວ້ບໍ່ເກີດເປັນຈງິ.
10ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອນີໄຟຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງນີໄຟເຫັນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນີ້ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,
ໃຈຂອງເພິ່ນກໍເສົ້າສະຫລົດຢ່າງຍິ່ງ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ອອກໄປແລະຂາບລົງຢູ່ ກັບ
ພື້ນດິນ,ແລະຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງ
ເພິ່ນຢ່າງສຸດກ�ລັງເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພື່ອພວກທີ່ກ�ລັງຈະຖືກ
ທ�ລາຍເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາໃນ
ປະເພນີຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງສຸດ
ກ�ລັງໝດົມື້ນັ້ນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ສຸລະສຽງ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງເພິ່ນ,ມີ
ຄວາມວາ່:
13ຈົ່ງເງີຍໜ້າແລະເບີກບານເຖີດ;

ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ,
ແລະໃນຄືນນີ້ເຄື່ອງໝາຍຈະປະກດົຂຶ້ນ,
ແລະໃນມື້ອື່ນເຊົ້ານີ້ເຮົາຈະເຂົ້າມາໃນ
ໂລກນີ້,ເພື່ອສະແດງແກ່ໂລກວາ່ເຮາົຈະ
ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຊຶ່ງເຮົາເວົ້າໄວ້
ໂດຍປາກຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດຂອງ
ເຮາົສ�ເລດັ.
14ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະມາຫາຜູ້ຄົນຂອງ

ເຮົາເອງ,ເພື່ອກະທ�ໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ສ�ເລັດຊຶ່ງເຮາົໄດ້ກະທ�ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູຈັ້ກ
ແກ່ລູກຫລານມະນຸດນບັຕັ້ງແຕ່ການວາງ
ຮາກຖານຂອງໂລກ,ແລະເພື່ອກະທ�
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາແລະ
ຂອງພຣະບຸດ—ຂອງພຣະບິດາເພາະ
ເຮົາ,ແລະຂອງພຣະບຸດເພາະເນື້ອ
ໜັງຂອງເຮົາ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາໄດ້
ມາເຖິງແລ້ວ,ແລະຄືນນີ້ເຄື່ອງໝາຍຈະ
ປະກດົຂຶ້ນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຄ�ທີ່ກ່າວໄວ້ກັບນີໄຟນັ້ນສ�ເລັດ
ແລ້ວ,ດັ່ງທີ່ ກ່າວໄວ້ ; ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເວລາດວງອາທິດຕົກແລ້ວມັນບໍ່ມີຄວາມ
ມດືເລີຍ;ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມແປກປະຫລາດ
ໃຈເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມມືດໃນຕອນ
ກາງຄນືເລີຍ.
16ແລະມີຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຜູ້ບໍ່

ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່
ກັບພື້ນດິນແລະເປັນຄືກັນກັບຕາຍ
ແລ້ວ,ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າແຜນການ
ທ�ລາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ພວກເຂົາວາງ
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3ນີໄຟ1:17–25581

ໄວ້ ສ�ລັບຄົນທີ່ ເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ສາດສະດາລົ້ມ ເຫລວແລ້ວ;  ເພາະ
ເຄື່ອງໝາຍທີ່ໃຫ້ໄວ້ນັ້ນໄດ້ເກດີຂຶ້ນແລ້ວ.
17ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຮູ້ຈັກວ່າພຣະ

ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສະເດັດມາປະກົດ
ໃນບໍ່ດົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂດຍສະຫລຸບ,
ຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນຈາກທາງ
ຕາເວັນຕົກເຖິງທາງຕາເວັນອອກ,ທັງ
ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜອືແລະໃນແຜ່ນດນິ
ທາງໃຕ້,ມີຄວາມແປກໃຈຢ່າງຍິ່ງຈົນວ່າ
ພວກເຂົາລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດນິ.
18ເພາະພວກເຂົາຮູ້ຈັກວ່າສາດສະ

ດາໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ມາ
ຫລາຍປີແລ້ວ,ແລະເຄື່ອງໝາຍຊຶ່ງໃຫ້
ໄວ້ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາ
ເລີ່ມຢ້ານກົວເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືມນັ

ບໍ່ມີຄວາມມືດຕະຫລອດຄືນນັ້ນ,ແຕ່ມັນ
ແຈ້ງຄືກັນກັບຕອນທ່ຽງຂອງກາງເວັນ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືດວງ
ອາທິດໄດ້ຂຶ້ນມາອີກໃນຕອນເຊົ້າຕາມ
ລະບຽບອນັຖືກຕ້ອງຂອງມນັ;ແລະພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຮູ້ຈັກວ່າມັນເປັນມື້ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະກ�ເນີດ,ເພາະເຄື່ອງໝາຍທີ່ໄດ້
ໃຫ້ໄວ້.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື,

ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ,  ທຸກສິ່ ງ ທຸກ ຢ່າງ ,  ທຸກ
ຂໍ້ຄວາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງ
ສາດສະດາ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນອີກຄື

ດາວດວງໃໝ່ໄດ້ປະກດົຂຶ້ນຕາມຄ�ທີ່ໄດ້
ໃຫ້ໄວ້ຄືກັນ.

22ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືນັບ
ແຕ່ເວລານັ້ນເປນັຕົ້ນໄປ,ຊາຕານໄດ້ແຜ່
ຂະຫຍາຍຄ�ຕົວະອອກໄປໃນບັນດາ
ຜູຄ້ນົເພື່ອເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາແຂງ
ກະດ້າງໂດຍມີເຈດຕະນາທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້
ພວກເຂົາເຊື່ອໃນເຄື່ອງໝາຍແລະການ
ແປກປະຫລາດເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ເຫັນມາ;ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເວົ້າ
ຕົວະແລະການຫລອກລວງກໍຕາມແຕ່
ຄນົສ່ວນຫລາຍກໍຍງັເຊື່ອ,ແລະປ່ຽນໃຈ
ເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ແລະຄົນ
ອື່ນໆອີກຫລາຍຄົນກໍຄືກັນ,ໄດ້ໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ,ຊຶ່ງໃນການ
ນັ້ນມີການປົດບາບຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມມີສັນຕິສຸກອີກດັ່ງນັ້ນໃນ
ແຜ່ນດນິ.
24ແລະມັນບໍ່ມີການຂັດແຍງ້ກນັເລີຍ,

ນອກຈາກຄົນຈ�ນວນບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່
ເລີ່ມສິດສອນ,ໂດຍພະຍາຍາມພິສູດ
ຕາມພຣະຄ�ພີວາ່ມນັບໍ່ຈ�ເປັນທີ່ຈະປະ
ຕິບັດຕາມກົດຂອງໂມເຊອີກຕໍ່ໄປ.ບັດນີ້
ໃນເລື່ອງນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດໂດຍບໍ່
ເຂົ້າໃຈພຣະຄ�ພ.ີ
25ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່

ດົນພວກເຂົາກໍໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ,
ແລະຍອມຮັບຄວາມຜິດທີ່ພວກເຂົາ
ຕົກຢູ່,ເພາະມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ແກ່ພວກເຂົາວ່າກົດຍັງບໍ່ສົມບູນເທື່ອ,
ແລະວ່າມນັຈະຕ້ອງສົມບູນທກຸຂໍ້;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ຖ້ອຍຄ�ໄດ້ມາເຖິງພວກເຂົາວ່າ
ມນັຕ້ອງສມົບູນທັງໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວາ່
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ຈຸດໜຶ່ງຫລືຂີດໜຶ່ງກໍຈະບໍ່ຜ່ານໄປຈົນ
ກວາ່ວ່າມນັຈະສມົບູນເສຍກອ່ນ;ສະນັ້ນ
ໃນປີດຽວກັນນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກນ�
ມາສູ່ຄວາມຮູ້ເຖິງຄວາມຜິດຂອງພວກ
ເຂົາແລະໄດ້ສາລະພາບຄວາມຜດິຂອງ
ພວກເຂາົ.
26ແລະປີທີເກົ້າສິບສອງໄດ້ ຜ່ານ

ໄປດັ່ງນັ້ນ,ນ�ຂ່າວອັນໜ້າຊື່ນຊົມມາ
ເຖິງຜູ້ຄົນເພາະເຄື່ອງໝາຍໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຕາມຄ�ທ�ນາຍຂອງສາດສະດາຜູ້
ບໍລສຸິດທງັຫລາຍ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ

ເກົ້າສິບສາມໄດ້ຜ່ານໄປດ້ວຍສັນຕິສຸກ
ນອກຈາກພວກໂຈນແກດີອານທັນເທົ່າ
ນັ້ນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພູຜາປ່າດົງ,ຜູ້ທີ່ມາ
ລົບກວນບ້ານເມືອງ;ເພາະທີ່ໝັ້ນຂອງ
ພວກເຂົາແລະບ່ອນລີ້ຊ່ອນຕົວຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນເຂັ້ມແຂງຫລາຍຈົນວ່າ
ຜູ້ຄົນເອົາຊະນະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້;ສະນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດການຄາດຕະກ�
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ທ�ການຂ້າ
ຟນັຢາ່ງຫລວງຫລາຍໃນບັນດາຜູ້ຄນົ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນປີທີເກົ້າສິບສີ່ພວກເຂົາເລີ່ມມີກ�ລັງ
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ເພາະມີ
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ແຍກອອກໄປ
ຈາກຊາວນີໄຟໜີໄປຫາພວກເຂົາ,ຊຶ່ງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ຫລາຍແກ່ຊາວນີໄຟເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຄົງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນ.
29ແລະມີເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມເສົ້າ

ສະຫລົດໃຈຫລາຍໃນບັນດາຊາວເລມັນ
ນ�ອີກ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ມີລູກ

ຫລານຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ໄດ້ເຕີບໂຕ
ແລະເລີ່ມມີອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນຈົນເປັນຕົວ
ເອງ,ແລະຖືກບາງຄົນຊຶ່ງເປັນຊາວໂຊ
ລ�ຊກັນ�ໄປ,ໂດຍການເວົ້າຕົວະແລະ
ໂດຍການຍົກຍ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອ
ໄປເຂົ້າຮວ່ມກບັພວກໂຈນແກດີອານທນັ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
30ແລະຊາວເລມັນຈຶ່ງທົນທຸກເຊັ່ນ

ນັ້ນເໝືອນກັນ,ແລະເລີ່ມເສື່ອມລົງໃນ
ສັດທາແລະຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກ
ເຂົາ,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນລຸ້ນ
ໃໝ.່

ບົດທີ2

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ—ຊາວນີ
ໄຟແລະຊາວເລມັນຮ່ວມມືກັນເພື່ອປົກ
ປ້ອງຕົນເອງຈາກພວກໂຈນແກດີອານ
ທັນ—ຊາວເລມັນທີ່ເຫລື້ອມໃສກັບເປັນ
ຄົນຜິວຂາວແລະຖືກເອີ້ນວາ່ຊາວນີໄຟ.
ປະມານຄ.ສ.5–16.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ
ທີເກົ້າສິບຫ້າກໍໄດ້ຜ່ານໄປຄືກັນ,ແລະ
ຜູ້ຄົນເລີ່ມຫລົງລືມເຄື່ອງໝາຍແລະ
ຄວາມແປກປະຫລາດຊຶ່ງພວກເຂົາເຄີຍ
ໄດ້ຍິນມາ,ແລະເລີ່ມແປກໃຈນ້ອຍລົງ
ກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍຫລືການແປກປະ
ຫລາດຈາກສະຫວັນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາເລີ່ມແຂງກະດ້າງໃນໃຈແລະ
ມືດດັບໃນຈິດ,ແລະເລີ່ມບໍ່ເຊື່ອທຸກສິ່ງ
ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຍິນແລະເຫນັມາ—
2ນຶກຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດບາງ
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3ນີໄຟ2:3–12583

ຢ່າງໃນໃຈຂອງພວກເຂົາວ່າມະນຸດ
ແລະອ�ນາດຂອງມານເຮັດມັນຂຶ້ນເພື່ອ
ຊັກຈູງແລະຫລອກລວງໃຈຂອງຜູ້ຄົນ;
ແລະຊາຕານໄດ້ຄອບຄອງໃຈຂອງຜູ້ຄົນ
ອີກແລ້ວດັ່ງນັ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກເຂົາບອດແລະ
ຊັກນ�ພວກເຂົາໄປໃຫ້ເຊື່ອວ່າຄ�ສອນ
ຂອງພຣະຄຣິດເປັນສິ່ງທີ່ໂງ່ຈ້າລ້າຫລັງ
ແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນເລີ່ມເກັ່ງກ້າຂຶ້ນໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊງັ;ແລະພວກເຂົາ
ບໍ່ເຊື່ອວາ່ມນັຈະມີເຄື່ອງໝາຍຫລືການ
ແປກປະຫລາດເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກ;ແລະ
ຊາຕານໄດ້ໄປຫາທົ່ວທຸກແຫງ່ຫົນຊກັຈງູ
ໃຈຂອງຜູ້ຄົນໄປໂດຍລໍ້ລວງພວກເຂົາ
ແລະເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຄວາມ
ຊົ່ວຮາ້ຍອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນແຜນ່ດິນ.
4ແລະປີທີເກົ້າສິບຫົກໄດ້ຜ່ານໄປ

ດັ່ງນັ້ນ;ແລະປີທີເກົ້າສິບເຈັດນ�ອີກ;
ແລະປີທີເກົ້າສິບແປດແລະປີທີເກົ້າສິບ
ເກົ້ານ�ອກີ.
5ແລະໜຶ່ງຮ້ອຍປີໄດ້ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງ

ແຕ່ວັນເວລາຂອງໂມໄຊຢາຜູ້ເປັນກະສັດ
ຂອງຊາວນີໄຟ.
6ແລະຫົກຮ້ອຍກັບເກົ້າປີໄດ້ຜ່ານໄປ

ນັບຕັ້ງແຕ່ລີໄຮອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ
ມາ.
7ແລະເກົ້າປີໄດ້ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່

ເວລາທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍປະທານໃຫ້,ຊຶ່ງ
ສາດສະດາໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າພຣະຄຣິດຈະ
ສະເດັດມາສູໂ່ລກ.
8ບັດນີ້ຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມນັບເວລາ

ຂອງພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້ເປັນ
ຕົ້ນໄປເລີ່ມຈາກເວລາທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ
ປະທານໃຫ,້ຫລືນັບຕັ້ງແຕ່ການສະເດດັ
ມາຂອງພຣະຄຣິດ;ດັ່ງນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງເປັນ
ເວລາພຽງແຕ່ເກົ້າປີຜ່ານໄປ.
9ແລະນີໄຟຜູ້ເປັນບິດາຂອງນີໄຟຜູ້

ໄດ້ຮັບໜາ້ທີ່ເພື່ອເກັບແຜ່ນຈາລຶກນັ້ນ,ບໍ່
ໄດ້ກັບຄືນມາແຜ່ນດິນເຊລາເຮມັລາອກີ,
ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດພົບເຫັນເພິ່ນຢູ່ບ່ອນໃດ
ເລຍີໃນທົ່ວແຜນ່ດິນ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ທັງໆ
ທີ່ມີການສິດສອນແລະໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍ
ຫລາຍຢ່າງໃນບັນດາພວກເຂົາ;ແລະປີ
ທີສິບໄດ້ຜາ່ນໄປດັ່ງນີ້;ແລະປີທີສບິເອດັ
ກໍໄດ້ຜ່ານໄປດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍນ�ອກີ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີສິບສາມມນັເລີ່ມມີສົງຄາມແລະການ
ຂັດແຍ້ງກັນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ;
ເພາະວ່າພວກໂຈນແກດີອານທັນກັບ
ມີຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະໄດ້
ຂ້າຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະເຮັດ
ໃຫ້ຫລາຍຫົວເມືອງແປນເປົ່າແລະໄດ້
ຂະຫຍາຍຄວາມຕາຍແລະການຂ້າຟນັ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍທົ່ວແຜ່ນດິນ,ຈົນວ່າ
ມັນເປັນສິ່ງສົມຄວນທີ່ຜູ້ຄົນທັງໝົດທັງ
ຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມນັຈະຈບັອາວດຸ
ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂາົ.
12ດັ່ງນັ້ນ,ຊາວເລມັນທັງໝົດຜູ້ໄດ້

ປ່ ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະຜູ້ ເ ປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າສົມທົບກັບຊາວນີ ໄຟ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ແລະຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບໂຈນແກດີອານ
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ທັນເຫລົ່ານັ້ນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ
ຊີວິດຂອງພວກເຂົາແລະພວກຜູ້ຍິງ
ຂອງພວກເຂົາແລະພວກເດັກນ້ອຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະເພື່ອ
ປົກປັກຮັກສາສິດຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ສິດທິພິເສດຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພວກເຂົາແລະສິດຂອງການນະມັດ
ສະການຂອງພວກເຂົາ,ແລະອິດສະລະ
ພາບແລະເສລີພາບຂອງພວກເຂົານ�
ອີກ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກ່ອນປີທີສິບສາມຈະຜ່ານພົ້ນໄປຊາວນີ
ໄຟໄດ້ຖືກຄຸກຄາມດ້ວຍການທ�ລາຍອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງຍ້ອນວາ່ສົງຄາມເທື່ອນີ້ໂຫດ
ຮ້າຍທາລຸນຫລາຍທີ່ສຸດ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມນັເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມ
ກັບຊາວນີໄຟໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາ
ຊາວນີໄຟ;
15ແລະຄ�ສາບແຊ່ງທີ່ມີຢູ່ກັບພວກ

ເຂົາຖກືຖອນອອກໄປ,ແລະຜິວໜງັຂອງ
ພວກເຂາົກັບມາຂາວຄືກັນກບັຊາວນີໄຟ;
16ແລະພວກຊາຍໜຸມ່ແລະພວກລູກ

ສາວຂອງພວກເຂົາ ກັບມາເປັນຄົນ
ຈົບງາມທີ່ສຸດ,ແລະພວກເຂົາຖືກນັບ
ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຊາວນີໄຟແລະຖືກເອີ້ນ
ວ່າຊາວນີໄຟ.ແລະປີທີສິບສາມໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງດັ່ງນີ້.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ໃນຕົ້ນປີທີສິບສີ່,ສົງຄາມລະຫວ່າງພວກ
ໂຈນແລະຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ດ�ເນີນຕໍ່
ໄປແລະມັນໄດ້ກັບມາຮ້າຍແຮງຫລາຍ
ທີ່ສຸດ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຜູ້ຄົນຂອງນີ

ໄຟຍັງໄດ້ປຽບພວກໂຈນຢູ່,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກ
ໄປຈາກແຜ່ນດິນຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນພູ
ແລະບ່ອນລີ້ຊອ່ນຂອງພວກເຂາົ.
18ແລະປີທີສິບສີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງ

ນີ້.ແລະໃນປີທີສິບຫ້າພວກເຂົາໄດ້ຍົກ
ມາຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ;ແລະເປັນ
ຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີ
ໄຟ,ແລະການຂັດແຍ້ງແລະການແຕກ
ແຍກກັນຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເທື່ອຂອງພວກ
ເຂົາ,ພວກໂຈນແກດີອານທັນຈຶ່ງໄດ້ປຽບ
ພວກເຂາົ.
19ແລະປີທີສິບຫ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງ

ນີ້,ແລະຜູ້ ຄົນໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ດັ່ງນີ້;ແລະດາບ
ແຫ່ງຄວາມພິນາດໄດ້ແຂວນຢູ່ເທິງຫົວ
ຂອງພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາຈະຖືກມັນຟາດຟັນ, ແລະນີ້ ກໍ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາ.

ບົດທີ3

ກິດດີອານໄຮຜູ້ເປັນຫົວໜ້າໂຈນແກດີ
ອານທັນສັ່ງໃຫ້ເລໂຄນິອັດແລະຊາວ
ນີໄຟຍອມຈ�ນົນແລະຍອມມອບແຜ່ນ
ດິນໃຫ້ພວກເຂົາ—ເລໂຄນິອັດແຕ່ງຕັ້ງ
ກິດກິດໂດໄນຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າບັງຄັບ
ບັນຊາກອງທັບ—ຊາວນີໄຟເຕົ້າໂຮມກນັ
ຢູ່ເຊລາເຮັມລາແລະແຜ່ນດິນອຸດົມ
ສົມບູນເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງ.ປະມານ
ຄ.ສ.16–18.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ໃນປີທີສິບຫກົນັບຕັ້ງແຕ່ການສະເດັດມາ
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3ນີໄຟ3:2–8585

ຂອງພຣະຄຣິດ,ເລໂຄນິອັດຜູ້ປົກຄອງ
ແຜ່ນດິນໄດ້ຮັບສານຈາກຜູ້ນ�ແລະຜູ້
ປົກຄອງຂອງພວກໂຈນພັກນີ້;ແລະນີ້ຄື
ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຂຽນໄວ,້ມີຄວາມວາ່:
2ເລໂຄນິອັດຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ປົກຄອງ

ແຜ່ນດິນທີ່ມີກຽດສູງສົ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າຂຽນສານນີ້ມາຫາທ່ານ,ແລະຂໍ
ຍ້ອງຍໍທ່ານເປັນຢ່າງສູງເພາະຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງທ່ານ,ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງທ່ານນ�ອີກໃນການປົກ
ປັກຮັກສາສິ່ງທີ່ພວກທ່ານຄິດວ່າເປັນ
ສິດທິແລະເສລີພາບຂອງພວກທ່ານ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທ່ານຢູ່ໃນຖານະດີ
ຄ້າຍຄືກັບວ່າພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມ
ອູ້ມຊູໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າອົງ
ໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນເສລີພາບຂອງ
ພວກທ່ານ,ແລະຊັບສົມບັດຂອງພວກ
ທ່ານ,ແລະປະເທດຂອງພວກທາ່ນ,ຫລື
ສິ່ງພວກທາ່ນເອີ້ນເຊັ່ນນັ້ນ.
3ແລະເບິ່ງເປັນໜ້າສົງສານສ�ລັບ

ຂ້າພະເຈົ້າເລໂຄນິອັດຜູ້ມີກຽດສູງສຸດ,
ທີ່ ພວກທ່ານໂງ່ ແລະອວດດີ ທີ່ ຄິດ
ວ່າພວກທ່ານຈະສາມາດຢືນຕໍ່ສູ້ກັບ
ຄົນກ້າຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍຜູ້ທີ່ ຢູ່
ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງ
ໃນເວລານີ້ກ�ລັງຢືນຈັບອາວຸດແລະ
ຄອຍຖ້າຄ�ສັ່ງຢູ່ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຮົນທີ່
ສຸດ—ໃຫ້ຍົກໄປໂຈມຕີຊາວນີໄຟແລະ
ທ�ລາຍພວກເຂົາເສຍ.
4ແລະຂ້າພະເຈົ້າໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກດີເຖິງ

ວິນຍານທີ່ບໍ່ຍອມຜ່າຍແພ້ຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະໂດຍທີ່ໄດ້ທົດສອບມາແລ້ວ
ໃນສະໜາມຮົບແລະຮູ້ຈັກດີເຖິງຄວາມ

ກຽດຊັງອັນເປັນນິດຂອງພວກເຂົາທີ່
ມີ ຕໍ່ ພວກທ່ານເພາະຄວາມຜິດພາດ
ຫລາຍຢາ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ກະທ�ຕໍ່ພວກ
ເຂົາ,ສະນັ້ນຖ້າຫາກພວກເຂົາຍົກລົງ
ມາຕໍ່ສູ້ກັບພວກທ່ານແລ້ວພວກເຂົາ
ຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກທ່ານດ້ວຍຄວາມ
ພນິາດຈນົໝດົສິ້ນ.
5ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂຽນສານ

ນີ້ປະທັບຕາດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ,
ເຫັນແກ່ຄວາມຜາສຸກຂອງພວກທ່ານ
ເພາະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກທ່ານໃນ
ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານເຊື່ອວ່າຖືກຕ້ອງ,ແລະ
ວິນຍານອັນສູງສັກຂອງພວກທ່ານໃນ
ສະໜາມຮບົ.
6ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂຽນມາຫາ

ທາ່ນເພື່ອປາຖະໜາໃຫ້ພວກທ່ານຍອມ
ມອບເມືອງຂອງພວກທ່ານ,ແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກທ່ານ,ແລະຊັບສົມບັດຂອງ
ພວກທ່ານ,ແທນທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາມາ
ຢ້ຽມຢາມພວກທ່ານດ້ວຍດາບແລະໃຫ້
ຄວາມພິນາດນັ້ນມາສູ່ພວກທ່ານ.
7ຫລືອີກຄ�ໜຶ່ງໃຫ້ພວກທ່ານຍອມ

ມອບຕົວໃຫ້ພວກເຮາົເສຍ,ແລະເຂົ້າມາ
ຮ່ວມກັບພວກເຮົາແລະມາຮູ້ຈັກກັບ
ວຽກງານອັນລຶກລັບຂອງພວກເຮົາ,
ແລະກັບກາຍເປັນພີ່ນ້ອງຂອງພວກ
ເຮົາເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້ເປັນຄືກັນກັບ
ພວກເຮົາ—ບໍ່ແມ່ນຂ້າທາດຂອງພວກ
ເຮົາ,ແຕ່ເປັນພີ່ນ້ອງແລະຫຸ້ນສ່ວນໃນ
ເຂົ້າຂອງທງັໝດົຂອງພວກເຮາົ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສາບານ

ກັບພວກທ່ານວ່າ,ຖ້າຫາກພວກທ່ານ
ເຮັດຕາມນີ້ດ້ວຍຄ�ສາບານ,ພວກທ່ານ
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ຈະບໍ່ ຖືກທ�ລາຍ;ແຕ່ ຖ້າພວກທ່ານ
ບໍ່ຍອມເຮັດຕາມນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວ
ຄ�ສາບານກັບພວກທ່ານວ່າ,ເດືອນ
ໜ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຍົກທັບລົງມາໂຈມຕີພວກ
ທ່ານ,ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ຢັ້ງມືແລະ
ຈະບໍ່ໄວ້ຊີວິດ,ແຕ່ຈະຂ້າພວກທ່ານ,
ແລະຈະໃຫ້ດາບຟາດຟັນລົງເທິງພວກ
ທ່ານຈນົວ່າພວກທາ່ນຈະສູນສິ້ນ.
9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຄືກິດດີ

ອານໄຮ;ແລະຂາ້ພະເຈົ້າເປນັຜູ້ປົກຄອງ
ສະມາຄົມລັບແຫ່ງນີ້ ຂອງແກດີອານ
ທັນ;ຊຶ່ງສະມາຄົມແລະວຽກງານຂອງ
ມັນຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ວ່າດີ;ແລະມັນມີມາ
ແຕ່ເກົ່າກ່ອນແລະມັນຖືກມອບຕໍ່ໆກັນ
ມາເຖງິພວກເຮາົ.
10ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນສານມາຫາ

ທ່ານ,ເລໂຄນິອດັ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວງັ
ວ່າພວກທ່ານຈະມອບແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກທ່ານ,ແລະຊັບສົມບັດຂອງພວກ
ທ່ານໃຫ້ໂດຍບໍ່ມີການເສຍເລືອດເນື້ອ,
ເພື່ອຄົນພວກນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ແຍກ
ອອກໄປຈາກພວກທ່ານເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກທ່ານໃນການຍຶດເອົາ
ສິດທິການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາໄປ
ຈະໄດ້ຮັບສິດທິແລະອ�ນາດປົກຄອງ
ຂອງພວກເຂົາຄືນມາ,ແລະຖ້າຫາກ
ພວກທ່ານບໍ່ເຮັດຕາມນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ແກ້ແຄ້ນຄວາມເສຍຫາຍຂອງພວກເຂົາ.
ຂ້າພະເຈົ້າຄືກິດດີອານໄຮ.
11ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນເວລາເລໂຄນິອັດໄດ້ຮັບສານນີ້ແລ້ວ
ເພິ່ນກໍແປກໃຈຢ່າງຍິ່ງເພາະຄວາມ

ອວດດີຂອງກິດດີອານໄຮໃນການຮຽກ
ຮ້ອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຂອງ
ຊາວນີໄຟແລະນາບຂູ່ຜູ້ຄົນແລະຈະ
ແກ້ແຄ້ນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່
ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍນ�ອີກນອກຈາກ
ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາໃຫ້ແກ່
ຕົນເອງໂດຍແຍກອອກໄປຫາພວກໂຈນ
ທີ່ຊົ່ວແລະໜ້າກຽດຊງັເຫລົ່ານັ້ນ.
12ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລໂຄນິອັດຜູ້ປົກຄອງ

ຜູ້ນີ້ເປັນຄົນທ່ຽງທ�,ແລະຄ�ສັ່ງແລະ
ການນາບຂູ່ຂອງໂຈນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນ
ມີຄວາມສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຟງັສານຂອງກິດດີອານ
ໄຮຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກໂຈນເລີຍ,ແຕ່
ວ່າເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພື່ອຂໍພະລັງໃນເວລາທີ່
ພວກໂຈນຈະຍົກທັບມາໂຈມຕີພວກເຂາົ.
13ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງຂ່າວໄປ

ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ,ວ່າໃຫ້ພວກ
ເຂົາຮວບຮວມພວກແມ່ຍິງຂອງພວກ
ເຂົາແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ,ຝູງ
ສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາແລະຝູງສັດໃຊ້
ແຮງງານຂອງພວກເຂົາ,ແລະເຂົ້າຂອງ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເທົ່າ
ນັ້ນ.
14ແລະເພິ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສ້າງບ່ອນປ້ອງ

ກັນຂຶ້ນໂດຍຮອບ,ແລະໃຫ້ບ່ອນນັ້ນມີ
ກ�ລັງຫລາຍທີ່ສຸດ.ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ກອງທັບທັງໝົດທງັຂອງຊາວນີໄຟແລະ
ຂອງຊາວເລມັນຫລືຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຖືກ
ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຊາວນີໄຟມາຕັ້ງປ້ອງ
ກັນພວກເຂົາໂດຍຮອບທັງກາງເວັນ
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3ນີໄຟ3:15–22587

ແລະກາງຄືນ,ແລະປ້ອງກັນພວກເຂົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກພວກໂຈນ.
15ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພວກ

ເຂົາວ່າ:ຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ
ຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດຂອງພວກ
ທ່ານແລະຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລ້ວພວກທ່ານຈະບໍ່ມີທາງຫລຸດພົ້ນ
ຈາກກ�ມືຂອງພວກໂຈນແກດີອານທັນ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້.
16ແລະຄ�ເວົ້າແລະຄ�ທ�ນາຍ

ຂອງເລໂຄນິອັດນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນຫລາຍຈົນເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ຢ້ານກົວເກີດກັບຜູ້ຄົນທັງໝົດ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມທ�ຕົວດ້ວຍ
ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາທີ່ ຈະ
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຂອງເລໂຄນິອັດ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເລ

ໂຄນິອັດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີນາຍທະຫານ
ຊັ້ນຫົວໜ້າເພື່ອຄວບຄຸມກອງທັບທັງໝດົ
ຂອງຊາວນີໄຟ,ເພື່ອຈະໄດ້ບັງຄັບບັນຊາ
ໃນເວລາທີ່ພວກໂຈນຈະຍົກທັບລົງມາ
ຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອໂຈມຕີ
ພວກເຂົາ.
18ບັດນີ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າໃຫຍ່ທີ່

ສຸດໃນບັນດານາຍທະຫານທງັໝດົແລະ
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໃຫຍ່ຂອງກອງທັບຂອງ
ຊາວນີໄຟມີຊື່ວ່າກດິກິດໂດໄນ.
19ບັດນີ້ມັນເປັນທ�ນຽມໃນບັນດາ

ຊາວນີໄຟທັງໝົດທີ່ ຈະແຕ່ງຕັ້ງນາຍ
ທະຫານຊັ້ນຫົວໜ້າ ຂອງພວກເ ຂົາ
(ນອກຈາກໃນເວລາແຫງ່ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ)
ຈາກຄົນທີ່ມີວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ

ແລະການທ�ນາຍນ�ອີກ;ດັ່ງນັ້ນ,ກິດ
ກິດໂດໄນຜູ້ນີ້ຈຶ່ງໄດ້ເປັນສາດສະດາຜູ້ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ,ເຊັ່ນດຽວກັນ
ກັບຫວົໜາ້ຜູ້ຕັດສນິ.
20ບັດນີ້ຜູ້ຄົນໄດ້ກ່າວກັບກິດກິດໂດ

ໄນວາ່:ຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າເທາະ,
ແລະໃຫ້ພວກເຮົາຂຶ້ນໄປເທິງພູແລະ
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ໂຈມຕີພວກໂຈນແລະ
ທ�ລາຍພວກເຂົາເສຍໃນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາເອງ.
21ແຕ່ກິດກິດໂດໄນໄດ້ກ່າວກັບພວກ

ເຂົາວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັ່ງຫ້າມ;ເພາະ
ຖາ້ຫາກພວກເຮາົຂນືຂຶ້ນໄປໂຈມຕີພວກ
ເຂົາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສົ່ງພວກເຮົາໄປ
ສູ່ກ�ມືຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ
ຈະຕຽມຕົວເອງໃນໃຈກາງແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຮົາ,ແລະພວກເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມ
ກອງທັບທັງໝົດຂອງພວກເຮົາໄວ້,ແລະ
ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄປໂຈມຕີພວກເຂົາ,ແຕ່
ພວກເຮົາຈະລໍຄອຍພວກເຂົາຈົນກວ່າ
ພວກເຂົາຈະຍົກທັບມາໂຈມຕີພວກເຮາົ;
ດັ່ງນັ້ນຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່,ຖ້າຫາກພວກເຮົາເຮັດຕາມ
ນີ້ພຣະອົງຈະສົ່ງພວກເຂົາມາສູ່ມືຂອງ
ພວກເຮາົ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີສິບເຈັດ,ໃນທ້າຍປີທີສິບເຈັດ,ມີປະ
ກາດຂອງເລໂຄນິອັດອອກໄປຕະຫລອດ
ທົ່ວຜນືແຜ່ນດນິ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາ
ມ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະລົດຮົບຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຝູງງົວຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຝູງສັດລ້ຽງທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,
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ແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກເຂົາ,
ແລະພືດພັນທັນຍາຫານຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະເຂົ້າຂອງທັງໝົດຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະໄດ້ຍົກອອກໄປນັບພັນນັບ
ໝື່ນຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປຮອດ
ບ່ອນທີ່ໄດ້ກ�ນດົໄວ້ໃຫ້ພວກເຂົາໄປເຕົ້າ
ໂຮມກັນເພື່ອປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
23ແລະແຜ່ນດິນຊຶ່ງໄດ້ກ�ນົດໄວ້ຄື

ແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ແລະແຜ່ນດິນ
ທີ່ຢູ່ ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ
ແລະແຜນ່ດນິອຸດົມສົມບູນ,ແທ້ຈງິແລວ້,
ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງແຜ່ນດິນ
ອຸດມົສົມບູນກັບແຜນ່ດິນຮາ້ງ.
24ແລະມັນມີຜູ້ຄົນຫລາຍພັນຄົນຜູ້ມີ

ຊື່ວ່າຊາວນີໄຟໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນ
ແຜ່ນດິນນັ້ນ.ບັດນີ້ເລໂຄນິອັດໄດ້ໃຫ້
ພວກເຂົາໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້ເພາະຄ�ສາບແຊງ່ຢ່າງໜກັຊຶ່ງມີ
ກັບແຜ່ນດິນທາງເໜອື.
25ແລະພວກເຂົາໄດ້ເສີມກ�ລັງຂຶ້ນ

ເພື່ອຕ້ານທານກັບສັດຕູຂອງພວກເຂົາ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນດຽວ
ແລະໃນກຸ່ມດຽວ,ແລະພວກເຂົາຢ້ານ
ກົວຄ�ທີ່ເລໂຄນິອັດໄດ້ເວົ້າໄວ້,ເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບ
ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ອະທຖິານຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອງົເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພຣະອົງ
ຈະໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃນເວລາທີ່
ສັດຕູຈະຍົກທັບມາໂຈມຕີພວກເຂາົ.
26ແລະພວກເຂົາເສົ້າສະຫລົດໃຈ

ຢ່າງຍິ່ງເພາະສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.ແລະ

ກິດກິດໂດໄນໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງອາວຸດ
ແຫ່ງສົງຄາມທຸກຊະນິດ,ແລະໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີກ�ລັງດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນ,ແລະ
ດ້ວຍໂລ່,ແລະດ້ວຍເສື້ອຫຸ້ມເກາະ,
ຕາມແບບຢ່າງທີ່ເພິ່ນໄດ້ແນະນ�.

ບົດທີ4

ກອງທັບນີ ໄຟເອົາຊະນະພວກໂຈນ
ແກດີອານທັນ—ກິດດີອານໄຮຖືກຂ້າ
ຕາຍ,ແລະເຊມັນາໄລຫາຜູ້ຮບັຕ�ແໜງ່
ແທນລາວຖືກແຂນຄໍ—ຊາວນີໄຟສັນລະ
ເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ລັບໄຊຊະນະ
ຂອງພວກເຂົາ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ທ້າຍປີທີສິບແປດກອງທັບຂອງໂຈນ
ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຕຽມສູ້ຮົບແລະເລີ່ມລົງມາ
ຈູ່ໂຈມຈາກເນີນພູ,ແລະອອກມາຈາກ
ຫວົພູແລະຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານ,ແລະ
ຈາກທີ່ໝັ້ນຕ່າງໆແລະບ່ອນລີ້ຊ່ອນ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເລີ່ມເຂົ້າຄອບຄອງ
ແຜ່ນດນິທງັບ່ອນທາງໃຕ້ແລະທງັບ່ອນ
ທາງເໜືອ,ແລະເລີ່ມເຂົ້າຄອບຄອງ
ແຜ່ນດິນທັງໝົດຊຶ່ງຊາວນີໄຟປະຖິ້ມໄວ້,
ແລະຫວົເມອືງຕ່າງໆຊຶ່ງຊາວນີໄຟໄດ້ປະ
ຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ຮກົຮາ້ງ.
2ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ມີສັດປ່າສ�ລັບທີ່

ຈະລ່າເນື້ອໃນແຜ່ນດິນເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງຊາວ
ນີໄຟໄດ້ປະຖິ້ມ,ແລະມັນບໍ່ມີສັດປ່າທີ່
ຈະໃຫ້ພວກໂຈນລ່າເລີຍນອກຈາກມີແຕ່
ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫງ້ແລງ້ກນັດານເທົ່ານັ້ນ.
3ແລະພວກໂຈນບໍ່ ສາມາດດ�ລົງ

ຊີວດິນອກຈາກຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຖິ່ນແຫງ້

3ນີໄຟ3:23–4:3 588
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3ນີໄຟ4:4–10589

ແລ້ງກັນດານເພາະຄວາມອຶດຫິວຍ້ອນ
ວ່າຊາວນີໄຟໄດ້ປະຖິ້ມແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຂົາໄວ້ໃຫ້ຮົກຮ້າງແລະໄດ້ເຕົ້າ
ໂຮມເອົາຝງູສດັລ້ຽງຂອງພວກເຂົາແລະ
ຝູງສັດໃຊ້ແຮງງານຂອງພວກເຂົາແລະ
ສິ່ງຂອງທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ພວກເຂົາຢູ່ເປັນກຸ່ມດຽວ.
4ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດສ�ລັບພວກ

ໂຈນທີ່ຈະປຸ້ນແລະຈະຊອກຫາອາຫານ
ໄດ້,ນອກຈາກຈະຍົກມາສູ້ຮົບຢ່າງເປີດ
ເຜີຍກັບຊາວນີໄຟເທົ່ານັ້ນ;ແລະຊາວ
ນີໄຟໂດຍທີ່ໄດ້ຢູ່ເປັນກຸ່ມດຽວ,ແລະມີ
ຈ�ນວນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະໂດຍ
ທີ່ໄດ້ເກັບມ້ຽນສະບຽງອາຫານ,ລວມທັງ
ມ້າແລະງົວ,ແລະຝູງສັດທຸກຊະນິດ
ໄວ້ສ�ລັບພວກເຂົາເອງ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະຢູ່ລອດໄດ້ເປັນເວລາເຈັດປີ,ຊຶ່ງໃນ
ໄລຍະເວລານັ້ນພວກເຂົາມີຄວາມຫວັງ
ວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ທ�ລາຍພວກໂຈນ
ໃຫ້ໝດົສິ້ນໄປຈາກຜນືແຜ່ນດິນ;ແລະປີ
ທີສິບແປດໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທີສິບເກົ້າກິດດີອານໄຮເຫັນວ່າມັນ
ສົມຄວນທີ່ລາວຈະຍົກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວ
ນີໄຟ,ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີທາງອື່ນທີ່ພວກ
ເຂົາຈະຢູ່ລອດໄດ້ນອກຈາກຈະປຸ້ນ
ແລະລັກແລະຂ້າເທົ່ານັ້ນ.
6ແລະພວກເຂົາບໍ່ກ້າທີ່ຈະກະຈັດ

ກະຈາຍໄປຕາມແຜ່ນດິນເທົ່າທີ່ຄວນ
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ປູກພືດພັນ,ເພາະ
ຢ້ານວ່າຊາວນີໄຟຈະຍົກທັບມາແລະ
ຂ້າພວກເຂົາເສຍ;ດັ່ງນັ້ນກິດດີອານໄຮ
ຈຶ່ງອອກຄ�ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວວ່າ

ໃນປີນີ້ພວກເຂົາຈະຍົກໄປສູ້ຮບົກັບຊາວ
ນີໄຟ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກໂຈນໄດ້ຍົກທັບມາສູ້ຮົບ;ແລະມັນ
ເປັນໄປໃນເດືອນທີຫກົ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມື້
ທີ່ພວກເຂົາຍົກທັບມາສູ້ຮົບນັ້ນເປັນມື້ທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເປັນໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍ
ທີ່ສຸດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕົວຕາມ
ແບບຢ່າງຂອງພວກໂຈນ;ແລະພວກ
ເຂົາຄຽນໜັງແກະຮອບແອວຊຶ່ງຍ້ອມ
ດ້ວຍເລືອດ,ແລະຫົວຂອງພວກເຂົາ
ໂລ້ນ,ແລະມີເຄື່ອງປ້ອງກັນຫົວ,ແລະ
ການປະກົດຂອງກອງທັບຂອງກດິດີອານ
ໄຮນັ້ນມີຈ�ນວນພົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ແລະເປັນໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍ,ຍ້ອນ
ວ່າເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາທີ່ຍ້ອມ
ດ້ວຍເລືອດ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາກອງທັບຊາວນີ ໄຟເຫັນ ການ
ປະກົດຂອງກອງທັບຂອງກິດດີອານໄຮ
ແລ້ວ,ກໍໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ແລະ
ໄດ້ເປັ່ງສຽງຮອ້ງທນູຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ
ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄດ້ໄວ້ຊີວິດແລະປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກ�ມືຂອງພວກສັດຕູ.
9ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາກອງທັບຂອງກິດດີອານໄຮເຫັນ
ດັ່ງນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມປິຕິຍິນດີ,
ແລະກໍເລີ່ມຮ້ອງໂຮຂຶ້ນດ້ວຍສຽງອັນ
ດັງເພາະວ່າພວກເຂົາຄິດວ່າຊາວນີໄຟ
ໄດ້ລົ້ມລົງເພາະຄວາມຢ້ານກົວກອງທັບ
ຂອງພວກເຂົາ.
10ແຕ່ວ່າໃນເລື່ອງນີ້ພວກເຂົາຕ້ອງ
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ຜິດຫວັງເພາະຊາວນີໄຟບໍ່ ໄດ້ຢ້ານ
ກົວພວກເຂົາເລີຍ;ແຕ່ພວກເຂົາຢ້ານ
ກົວພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້
ອ້ອນວອນຫາພຣະອົງເພື່ອຂໍຄວາມຄຸ້ມ
ຄອງ;ດັ່ງນັ້ນ,ເວລາກອງທັບຂອງກິດດີ
ອານໄຮແລ່ນເຂົ້າມາໃສ່ພວກເຂາົ,ພວກ
ເຂາົກໍຕຽມພອ້ມຢູ່ແລ້ວທີ່ຈະພບົກບັພວກ
ເຂົາ;ແທ້ຈງິແລວ້,ພວກເຂົາໄດ້ຕອ້ນຮັບ
ພວກເຂົາດ້ວຍກ�ລັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ.
11ແລະການສູ້ຮົບໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນ

ເດືອນທີຫົກ;ແລະການສູ້ຮົບເທື່ອນີ້ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ແລະໂຫດຮາ້ຍທີ່ສດຸ,ແທ້ຈງິແລວ້,
ການຂ້າຟັນເທື່ອນີ້ໃຫຍ່ຫລວງແລະ
ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນບໍ່
ເຄີຍມີການຂ້າຟັນທີ່ໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນ
ນີ້ມາກ່ອນເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງລີ
ໄຮນັບຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນໄດ້ອອກມາຈາກເຢຣູ
ຊາເລັມ.
12ແລະເຖິງແມ່ນວ່າກິດດີອານໄຮໄດ້

ນາບຂູ່ແລະກ່າວຄ�ສາບານໄວ້ກໍຕາມ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟຍັງໄດ້ໄຊຊະນະພວກ
ເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແຕກ
ຜ່າຍໄປຕໍ່ໜາ້ພວກເຂົາ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກິດກິດໂດໄນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງ
ເພິ່ນ ໄລ່ ຕາມພວກເຂົາໄປໃຫ້ ຮອດ
ຊາຍແດນຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,
ແລະວ່າບໍ່ໃຫ້ໄວ້ຊີວິດຜູ້ໃດເລີຍທີ່ພວກ
ເຂົາພົບເຫັນໃນລະຫວ່າງທາງ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມພວກເຂົາໄປດັ່ງ
ນັ້ນ,ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາໄປຈົນຮອດ
ຊາຍແດນຂອງຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,

ຈົນວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄ�ສັ່ງຂອງກິດກິດໂດ
ໄນສ�ເລັດ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກິດດີອານໄຮ,ຜູ້ທີ່ຢືນຕໍ່ສູ້ດ້ວຍຄວາມ
ອົງອາດກ້າຫານໄດ້ຖືກໄລ່ຕາມໃນຂະ
ນະທີ່ລາວໜີໄປ;ແລະໂດຍທີ່ມີຄວາມ
ອິດເມື່ອຍເພາະການຕໍ່ສູ້ອັນຍືດຍາວ
ຂອງລາວ,ລາວຈຶ່ງຖືກຕາມທັນແລະ
ຖືກຂ້າຕາຍ.ແລະນີ້ຄືທີ່ສຸດຂອງໂຈນ
ກິດດີອານໄຮ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກອງທັບຊາວນີ ໄຟໄດ້ກັບຄືນມາຫາ
ບ່ອນປອດໄພຂອງພວກເຂົາອີກ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີສິບເກົ້າໄດ້
ຜ່ານໄປ,ແລະພວກໂຈນບໍ່ໄດ້ຍົກມາສູ້
ຮົບອີກ;ທັງບໍ່ໄດ້ຍກົມາໃນປີທີຊາວຄືກັນ.
16 ແລະ ໃນປີ ທີ ຊາວເ ອັດພວກ

ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຍົກມາສູ້ຮົບ,ແຕ່ວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ຍົກມາລ້ອມຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄວ້
ໂດຍຮອບ;ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາກັນຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຈາກ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ,ແລະລ້ອມໄວ້
ທຸກດ້ານ,ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາກັນ
ພວກເຂົາຈາກຜົນປະໂຫຍດພາຍນອກ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລ້ວພວກເຂົາອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ຄົນພວກເຂົາຕ້ອງຍອມມອບຕົວ
ຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂາົ.
17ບັດນີ້ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ

ອີກຄົນໜຶ່ງ,ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າເຊັມນາໄລຫາ;
ດັ່ງນັ້ນເຊັມນາໄລຫາຜູ້ນີ້ເອງທີ່ໄດ້ອອກ
ຄ�ສັ່ງໃຫ້ປິດລ້ອມເທື່ອນີ້.
18ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເປັນການໄດ້

ປຽບແກ່ຊາວນີໄຟ;ເພາະວ່າມັນເປັນໄປ

3ນີໄຟ4:11–18 590
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3ນີໄຟ4:19–28591

ບໍ່ໄດ້ທີ່ພວກໂຈນຈະປິດລ້ອມໄດ້ຢ່າງ
ດົນນານພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນອັນໃດຈາກ
ຊາວນີໄຟເພາະສະບຽງອາຫານຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສະສົມໄວ້ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ,
19ແລະເປັນຍ້ອນການຂາດເຂີນ

ສະບຽງອາຫານໃນບັນດາພວກໂຈນ;
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່ມີອັນໃດກິນ
ເລີຍນອກຈາກຊີ້ນເທົ່ານັ້ນ,ເພື່ອພວກ
ເຂົາຈະຢູ່ລອດໄດ້ຊຶ່ງເປັນຊີ້ນທີ່ພວກເຂາົ
ໄດ້ເອົາມາຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ;
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສັດປ່າທີ່ເຄີຍຫາມາໄດ້ກໍກັບຫາຍາກ
ຫລາຍຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານເຖງິ
ຂະໜາດທີ່ ພວກໂຈນກ�ລັງຈະຕາຍ
ດ້ວຍຄວາມອຶດຫວິ.
21ແລະຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມເດີນທັບ

ຕະຫລອດທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ,
ແລະໄດ້ເຂົ້າໂຈມຕີກອງທັບຂອງພວກ
ເຂົາແລະໄດ້ຟາດຟັນພວກເຂົາລົງເປັນ
ພນັໆເປັນໝື່ນໆຄົນ.
22ແລະມັນຈຶ່ງເປັນຄວາມປາຖະໜາ

ຂອງຜູ້ ຄົນຂອງເຊັມນາໄລຫາທີ່ ຈະ
ເລີກລົ້ມແຜນການຂອງພວກເຂົາດັ່ງ
ນີ້,ເພາະຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ຊຶ່ງເກີດກັບພວກເຂົາທັງກາງເວັນແລະ
ກາງຄືນ,
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຊັມນາໄລຫາຈຶ່ງໄດ້ອອກຄ�ສັ່ງໃຫ້ຜູ້
ຄົນຂອງລາວຖອນຕົວອອກຈາກການ
ປິດລ້ອມ,ແລະເດີນທັບຂຶ້ນໄປຫາຂົງ
ເຂດທີ່ ຢູ່ ເໜືອສຸດຂອງແຜ່ນດິນທາງ
ເໜອື.

24ແລະບັດນີ້,ກິດກິດໂດໄນໂດຍທີ່
ຮູ້ຈັກແຜນການຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມອ່ອນແອຂອງ
ພວກເຂົາເພາະຄວາມຕ້ອງການອາ
ຫານຂອງພວກເຂົາ,ແລະການຂ້າຟັນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາ
ພວກເຂາົ,ດັ່ງນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງ
ທັບຂອງເພິ່ນອອກໄປໃນເວລາກາງຄືນ
ແລະໄດ້ດັກສະກັດທາງໜີຂອງພວກ
ເຂົາແລະໄດ້ວາງກ�ລັງໄວ້ຕາມເສັ້ນ
ທາງທີ່ພວກເຂົາຈະໜີໄປ.
25ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດແບບນີ້ໃນ

ເວລາກາງຄືນ,ແລະໄດ້ເດີນທັບເລີຍ
ໄປທາງໜ້າຂອງພວກໂຈນ,ສະນັ້ນໃນ
ມື້ອື່ນເຊົ້າມາເວລາພວກໂຈນເລີ່ມເດີນ
ທັບຂອງພວກເຂົາໄປ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້
ພົບກັບກອງທັບຂອງຊາວນີໄຟທັງທາງ
ດ້ານໜ້າຂອງພວກເຂົາແລະທາງດ້ານ
ຫລັງຂອງພວກເຂົາ.
26ແລະພວກໂຈນຜູ້ຢູ່ທາງໃຕ້ກໍໄດ້

ຖືກສະກັດກັ້ນໃນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໜີມາ.
ແລະທັງໝົດນີ້ເປັນໄປຕາມຄ�ສັ່ງຂອງ
ກິດກິດໂດໄນ.
27ແລະມີຫລາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ຍອມ

ມອບຕົວເປັນຊະເລີຍເສິກຕໍ່ຊາວນີໄຟ,
ແລະພວກທີ່ເຫລືອຢູ່ກໍຖືກຂ້າ.
28ແລະເຊມັນາໄລຫາຜູ້ນ�ຂອງພວກ

ເຂົາຖືກຈັບແຂວນຄໍຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້,ແທ້
ຈງິແລ້ວ,ຖືກແຂວນໄວ້ຢູ່ຍອດຕົ້ນໄມ້ຈນົ
ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ.ແລະເວລາພວກ
ເຂົາໄດ້ແຂວນລາວໄວ້ຈນົເຖິງຕາຍແລວ້,
ພວກເຂົາກໍໄດ້ປ�ຕົ້ນໄມ້ນັ້ນລົງ,ແລະ
ໄດ້ຮອ້ງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງອັນດງັ,ມີຄວາມວາ່:
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29ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງປົກປັກຮັກສາ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງດ້ວຍເຖີດໃນຄວາມ
ຊອບທ�ແລະໃນໃຈອັນບໍລິສຸດຂອງ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພວກທີ່ພະຍາຍາມຂ້າພວກເຂົາດວ້ຍ
ອ�ນາດ,ແລະການມົ້ວສຸມລັບຖືກໂຄ່ນ
ລົງກັບພື້ນດິນຄືກັນກັບຊາຍຜູ້ນີ້ຖືກໂຄ່ນ
ລົງກັບພື້ນດິນ.
30ແລະພວກເຂົາໄດ້ມີຄວາມປິຕິຍິນ

ດີແລະຮ້ອງຂຶ້ນອີກເປັນສຽງດຽວກັນ,
ມີ ຄວາມວ່າ:ຂໍພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາ
ຮາມ,ແລະພຣະເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງຢາໂຄບ,ຈົ່ງໂປດຄຸ້ມ
ຄອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ດ້ວຍເຖີດ,ຕາບໃດ
ທີ່ພວກເຂົາຍັງເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຢູ່ເພື່ອຂໍຄວາມ
ຄຸ້ມຄອງ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ເປັ່ງສຽງອອກມາ
ເປັນສຽງດຽວກັນໃນການຮ້ອງເພງ,
ແລະສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາສ�ລັບສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ກະທ�ເພື່ອພວກເຂົາ,ໃນການປົກປ້ອງ
ພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ຕົກໄປສູ່ກ�ມືຂອງພວກ
ສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
32ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງ

ອອກມາວາ່:ໂຮຊນັນາແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປນັ
ເຈົ້າສູງສຸດ.ແລະພວກເຂາົໄດ້ຮອ້ງອອກ
ມາວ່າ:ຂໍພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຜູ້ຊງົລິດອ�ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ຈົ່ງພຣະກະ
ເສີມສ�ລານເຖີດ.
33ແລະໃຈຂອງພວກເຂົາເຕັມໄປ

ດ້ວຍຄວາມສຸກຈົນຫລັ່ງນ�ຕາອອກມາ

ຢ່າງຫລວງຫລາຍເພາະພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໃນການປົດປ່ອຍ
ພວກເຂົາອອກຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຮູ້ ວ່າເປັນ
ຍ້ອນການກັບໃຈແລະການຖ່ອມຕົວ
ຂອງພວກເຂົາ,ພວກເຂາົຈຶ່ງໄດຮ້ັບການ
ປົດປ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກການທ�ລາຍອັນ
ຕະຫລອດໄປເປັນນດິ.

ບົດທີ5

ຊາວນີໄຟກັບໃຈແລະປະຖິ້ມບາບຂອງ
ພວກເຂົາ—ມໍມອນຂຽນປະຫວັດສາດ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໄວ້ແລະປະກາດ
ພຣະຄ�ອັນເປັນນິດແກ່ພວກເຂົາ—ອິດ
ສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມຈາກການແຕກ
ກະຈັດກະຈາຍອັນຍາວນານ.ປະມານ
ຄ.ສ.22–26.

1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈັກຄົນ
ເລີຍໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງຊາວນີ
ໄຟໄດ້ສົງໄສໃນຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາ
ຜູ້ບໍລິສຸດທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້;ເພາະ
ພວກເຂົາຮູ້ວ່າມັນຈ�ເປັນທີ່ມັນຈະຕ້ອງ
ເປນັຈງິ.
2ແລະພວກເຂົາຮູຈ້ກັວາ່ມັນສົມຄວນ

ທີ່ ພຣະຄຣິດຕ້ອງສະເດັດມາເພາະ
ເຄື່ອງໝາຍຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງ ໄດ້ ເກີດ
ຂຶ້ນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະດາ;ແລະ
ເພາະຫລາຍສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ນັ້ນໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນແລ້ວ,ພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າມັນຈ�ເປັນ
ທີ່ທຸກສິ່ງຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຄ�ທີ່ໄດ້ເວົ້າ
ໄວ.້
3ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ປະຖິ້ມບາບ

3ນີໄຟ4:29–5:3 592

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   592 5/14/12   12:14 PM



593

3ນີໄຟ5:4–13593

ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ,ແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ,ແລະການທ�
ໂສເພນີຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ຮັບ
ໃຊ້ພຣະເຈົ້າຈົນສຸດຄວາມພາກພຽນ
ຕະຫລອດວັນແລະຄືນ.
4ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາໄດ້ຈັບພວກໂຈນທັງໝົດ
ມາເປັນຊະເລີຍ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ມີຜູ້
ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າໜີລອດໄປໄດ້,ພວກ
ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເອົາຊະເລີຍເຂົ້າຄກຸ,ແລະໄດ້
ສິດສອນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່
ພວກຊະເລີຍເຫລົ່ານັ້ນ;ແລະຫລາຍ
ຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງ
ພວກເຂົາແລະໄດ້ ເຂົ້າເຮັດພັນທະ
ສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ເຮັດການຄາດ
ຕະກ�ອກີຕໍ່ໄປໄດ້ຖືກປ່ອຍໄປ.
5ແຕ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄນົທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາ

ເຮັດພັນທະສັນຍາ,ແລະຄົນທີ່ຍັງມີ
ຄວາມຄິດຄາດຕະກ�ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກ
ເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່
ພົບເຫັນວ່າໃຊ້ຄ�ເວົ້າຂົ່ມຂູ່ພີ່ນ້ອງຂອງ
ຕົນຢູ່ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດສິນແລະລົງໂທດ
ຕາມກົດໝາຍ.
6ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້

ຢຸດການມົ້ວສຸມລັບອັນຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ໜ້າກຽດຊັງທັງໝົດຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍ,ແລະການຄາດຕະກ�
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
7ແລະປີທີຊາວສອງໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງ

ນີ້,ແລະປີທີຊາວສາມນ�ອີກ,ແລະປີທີ
ຊາວສີ່,ແລະປີທີຊາວຫ້າ;ແລະເວລາ
ຊາວຫາ້ປີໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.
8ແລະມີຫລາຍຢ່າງຫລາຍແນວເກີດ

ຂຶ້ນຊຶ່ງໃນສາຍຕາຂອງຄົນບາງຄົນເຫັນ
ວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເລື່ອງ
ລາວທັງໝົດກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາມາ
ຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ບໍ່ສາມາດບັນທຶກ
ແມ່ນແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂອງສິ່ງທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນ
ໄລຍະຊາວຫາ້ປີຜາ່ນມາ;
9ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງມັນມີບັນທຶກຊຶ່ງມີເລື່ອງ

ລາວຂອງຄວາມເປັນມາທັງໝົດຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແລະມັນເປັນເລື່ອງລາວ
ທີ່ສັ້ນໆແຕ່ເປນັຄວາມຈງິຊຶ່ງໃຫ້ໄວ້ໂດຍ
ນີໄຟ.
10ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບັນ

ທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້,ຕາມບັນທຶກຂອງນີໄຟຊຶ່ງຖືກບັນທຶກ
ໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກທີ່ເອີ້ນວາ່ແຜ່ນຈາລຶກ
ຂອງນີໄຟ.
11ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ບັນ

ທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຮດັດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງຄືກັນ.
12ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ວ່າມໍ

ມອນ,ໂດຍທີ່ຖືກເອີ້ນຕາມແຜ່ນດິນມໍ
ມອນ,ແຜ່ນດິນທີ່ແອວມາໄດ້ສ້າງຕັ້ງ
ສາດສະໜາຈັກຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ມັນເປັນສາດສະໜາຈັກແຫ່ງ
ທ�ອິດທີ່ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນບັນດາ
ພວກເຂົາຫລັງຈາກການລ່ວງລະເມີດ
ຂອງພວກເຂົາ.
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສານຸສິດ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ,ພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການເອີ້ນຈາກ
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ພຣະອົງໃຫ້ປະກາດພຣະຄ�ໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອງົ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ມີຊວິີດອັນເປັນນດິ.
14ແລະມັນຈຶ່ງເປັນການສົມຄວນທີ່

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຕາມພຣະປະສງົຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າ,ຄວນເຮດັບນັທກຶກຽ່ວກບັສິ່ງທີ່
ເປັນມາເຫລົ່ານີ້ໄວ້,ເພື່ອໃຫ້ຄ�ອະທິຖານ
ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຈາກໄປແລ້ວໄດ້ຮັບຄວາມສ�
ເລັດຕາມສັດທາຂອງພວກເຂາົ—
15ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບັນທຶກເຫລັ້ມນ້ອຍ

ຂອງເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່
ເວລາທີ່ລີໄຮອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມ,
ຈົນເຖິງເວລານີ້.
16ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບັນ

ທຶກຈາກເລື່ອງລາວຊຶ່ງຄົນທີ່ຢູ່ມາກ່ອນ
ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ໄວ້,ຈົນຮອດຕອນຕົ້ນ
ຂອງວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;
17ແລະແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດ

ບັນທຶກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫນັມາດ້ວຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
18ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ ວ່າ  ບັນທຶກ

ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໄວ້ນັ້ນເປັນບັນທຶກທີ່
ຖືກຕ້ອງແລະເປັນຄວາມຈິງ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມມັນຍັງມີອີກຫລາຍສິ່ງຫລາຍ
ຢ່າງຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະຂຽນໄວ້
ໄດ້ຕາມພາສາຂອງພວກເຮາົ.
19ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບການ

ເວົ້າເຖິງຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງໄວ້ພຽງ
ເທົ່ານີ້,ແລະຕໍ່ໄປນີ້ຈະເລີ່ມເລົ່າເລື່ອງ
ລາວກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນມາກ່ອນຂ້າພະ
ເຈົ້າ.
20ຂ້າພະເຈົ້າຄືມໍມອນ,ແລະເປັນ

ຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍໂດຍແທ້ຈິງຂອງລີໄຮ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີເຫດຜົນທີ່ຈະຖະຫວາຍ
ພອນແດ່ພຣະເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້
ລອດຂອງຂ້າພະເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ,ທີ່
ພຣະອົງໄດ້ນ�ພາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຮົາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,
(ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກເລື່ອງນີ້ເລີຍນອກ
ຈາກພຣະອົງເອງແລະຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້
ນ�ອອກມາຈາກແຜ່ນດິນນັ້ນ)ແລະ
ວ່າພຣະອົງໄດ້ປະທານຄວາມຮູ້ຢ່າງມະ
ຫາສານໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປສູ່ຄວາມລອດແຫງ່ຈິດ
ວນິຍານຂອງພວກເຮາົ.
21ພຣະອົງໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່

ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບໂດຍແນ່ແທ້,
ແລະໄດ້ເມດຕາປານີລກູຫລານຂອງໂຢ
ເຊບັ.
22ແລະຕາບໃດທີ່ລູກຫລານຂອງລີ

ໄຮຍັງຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ
ຢູ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຕາມຄ�ຂອງພຣະອງົ.
23ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແນ່ນອນທີ່ສຸດ

ພຣະອົງຈະເອົາສ່ວນໜຶ່ງທີ່ ເຫລືອຢູ່
ຂອງລູກຫລານຂອງໂຢເຊັບມາສູ່ຄວາມ
ຮູ້ ເລື່ອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
24ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະຊົນ

ຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນສັນໃດ,ພຣະອົງຈະເຕົ້າ
ໂຮມສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ທັງໝົດຂອງລູກ
ຫລານຂອງຢາໂຄບ,ຈາກສີ່ສ່ວນຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກເຂົ້າກັນສັນນັ້ນຊຶ່ງພວກ
ເຂົາໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມຜືນ
ແຜ່ນດິນໂລກ.

3ນີໄຟ5:14–24 594
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3ນີໄຟ5:25–6:4595

25ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດພນັທະສນັຍາ
ໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບທັງໝົດສັນ
ໃດ,ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກະທ�
ໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບຈະສ�ເລັດ
ໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງພຣະອົງເອງ
ສັນນັ້ນ,ຈົນເຖິງການນ�ເອົາເຊື້ອສາຍ
ຂອງຢາໂຄບທັງໝົດກັບມາຫາຄວາມຮູ້
ເລື່ອງພນັທະສັນຍາທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບພວກເຂົາ.
26ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກ

ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ,ຄືພຣະເຢຊູ
ຄຣິດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ; ແລະ
ເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະຖືກເຕົ້າໂຮມຈາກ
ສີ່ສ່ວນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ເຂົ້າມາຫາ
ແຜ່ນດນິຂອງພວກເຂົາເອງຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ໜີຈາກໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ,ມັນກໍຈະເປັນ
ໄປສັນນັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ6

ຊາວນີ ໄຟຈະເ ລີນຮຸ່ ງ ເຮືອງ ຂຶ້ນ—
ຄວາມທະນົງຕົວ,ຄວາມຮັ່ງມີເປັນດີ,
ແລະການແບ່ງຊັ້ນວັນນະເກີດຂຶ້ນ—
ສາດສະໜາຈັກແຕກແຍກດ້ວຍຄວາມ
ບໍ່ລົງລອຍກັນ—ຊາຕານນ�ພາຜູ້ຄົນໃນ
ການກະບົດ—ສາດສະດາຫລາຍທ່ານ
ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການກັບໃຈແລະໄດ້ຖືກ
ຂ້າ—ຜູ້ຄາດຕະກ�ພວກເພິ່ນຄິດກະບົດ
ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມຝ່າຍຜູ້ປົກຄອງ.ປະມານ
ຄ.ສ.26–30.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ຄືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟທັງໝົດໄດ້ກັບຄືນໄປ

ຫາແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເອງໃນປີທີ
ຊາວຫົກ,ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນ,ພ້ອມດ້ວຍ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ,ພ້ອມທັງຝູງສັດ
ລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ,ແລະຝູງສັດໃຊ້ແຮງ
ງານຂອງພວກເຂົາ,ແລະມ້າຂອງພວກ
ເຂົາແລະງົວຂອງພວກເຂົາ,ແລະທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ເປັນ
ຂອງພວກເຂົາ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ກິນສະບຽງອາຫານ
ຂອງພວກເຂົາທັງໝົດເທື່ອ;ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ໃຊ້ທັງໝົດໄປກັບພວກເຂົາ,ຊຶ່ງມີ
ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງທຸກຊະນິດ,ແລະຄ�
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເງິນຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຂອງມີຄ່າທັງໝົດຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາເອງ,ແລະສິ່ງ
ຂອງຂອງພວກເຂົາເອງ,ທັງຢູ່ທາງເໜືອ
ແລະຢູ່ທາງໃຕ້,ທັງໃນແຜ່ນດິນທາງ
ເໜອືແລະໃນແຜ່ນດນິທາງໃຕ້.
3ແລະພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນທີ່ດິນໃຫ້

ແກ່ພວກໂຈນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດ
ພັນທະສັນຍາວ່າຈະຮັກສາສັນຕິສຸກ
ໃນແຜ່ນດິນ,ຜູ້ປາຖະໜາເປັນຊາວເລ
ມັນຢູ່ຕໍ່ໄປ,ຕາມຈ�ນວນໜ້ອຍຫລາຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ມີບ່ອນທ�ມາຫາກິນ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ສະຖາປະນາສັນຕິພາບຂຶ້ນໃນທົ່ວ
ແຜ່ນດິນດັ່ງນັ້ນ.
4ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຮຸ່ງເຮືອງແລະ

ໃຫຍ່ຍິ່ງຂຶ້ນອີກ;ແລະປີທີ ຊາວຫົກ
ແລະຊາວເຈັດໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະມັນ
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ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຫລາຍ
ໃນແຜ່ນດິນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງກົດ
ຂຶ້ນຕາມຄວາມຊອບທ�ແລະຄວາມຍຸດ
ຕິທ�.
5ແລະບັດນີ້ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນທົ່ວແຜນ່ດນິ

ທີ່ຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຕະຫລອດໄປໄດ້,ເວັ້ນເສຍແຕ່
ພວກເຂົາຈະຕົກໄປສູ່ການລ່ວງລະເມີດ
ເທົ່ານັ້ນ.
6ແລະບັດນີ້ແມ່ນກິດກິດໂດໄນແລະ

ຜູ້ຕັດສິນເລໂຄນິອັດ,ແລະພວກທີ່ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ນ�ເປນັຜູ້ສະຖາປະນາ
ສັນຕິພາບອນັຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນແຜນ່ດິນ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ໄດ້ມີຫລາຍເມືອງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່,
ແລະຫລາຍເມືອງທີ່ເກົ່າແກ່ກໍໄດ້ຮັບ
ການສ້ອມແຊມ.
8ແລະມັນມີ ການສ້າງທາງຫລວງ

ຫລາຍສາຍ,ແລະຖະໜົນຫົນທາງ
ຫລາຍສາຍຊຶ່ງນ�ໄປຈາກເມືອງໜຶ່ງຫາ
ອີກເມອືງໜຶ່ງ,ແລະຈາກແຜ່ນດນິໜຶ່ງໄປ
ຫາອີກແຜ່ນດິນໜຶ່ງ,ແລະຈາກບອ່ນໜຶ່ງ
ໄປຫາອີກບອ່ນໜຶ່ງ.
9ແລະປີທີຊາວແປດໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະ

ຜູ້ຄນົກໍມີສັນຕິສຸກຕະຫລອດເວລາ.
10ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີຊາວເກົ້າມັນໄດ້ເລີ່ມມີການໂຕ້ຖຽງ
ກັນເລັກໜ້ອຍໃນບັນດາຜູ້ ຄົນ;ແລະ
ມີບາງຄົນໄຝ່ຝັນໃນຄວາມທະນົງຕົວ
ແລະການອວດອ້າງເພາະຂອງມີຄ່າ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ,ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ຈົນນ�ໄປສູ່ການຂົ່ມເຫັງອັນໃຫຍ່
ຫລວງ.

11ເພາະວ່າມັນໄດ້ມີພໍ່ຄ້າຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໃນແຜນ່ດິນ,ແລະທະນາຍຄວາມ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່
ຢ່າງຫລວງຫລາຍນ�ອີກ.
12ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມມີການແບ່ງຊັ້ນ

ວັນນະກັນຂຶ້ນຕາມຄວາມຮັ່ງມີຂອງຕົນ,
ແລະຕາມໂອກາດຂອງພວກເຂົາທີ່ໄດ້
ຮຽນຮູ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ບາງຄົນເປັນຄົນໂງ່
ຈ້າເພາະຄວາມຍາກຈົນຂອງພວກເຂົາ,
ແລະຄົນອື່ນໆໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງເພາະຄວາມຮັ່ງມີຂອງພວກ
ເຂາົ.
13ບາງຄົນໄດ້ໄຝ່ຝັນໃນຄວາມທະນົງ

ຕົວ,ແລະບາງຄົນເປັນຄົນຖ່ອມຕົວທີ່
ສຸດ;ບາງຄົນກໍໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນດ້ວຍສຽງ
ປ້ອຍດ່າ,ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຍອມຮັບ
ການປ້ອຍດ່າແລະຍອມຮັບການຂົ່ມ
ເຫັງແລະຄວາມທຸກທໍລະມານນາໆ
ປະການ,ແລະບໍ່ຍອມໂຕ້ຕອບແລະ
ດ່າຄືນ,ມີແຕ່ຖອ່ມຕົວແລະສ�ນກຶຜິດຕໍ່
ພຣະພກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
14ແລະມັນຈຶ່ງມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ

ກັນໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ສາດສະໜາຈັກເລີ່ມແຕກແຍກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ສາດສະໜາຈັກ
ໃນທົ່ວແຜ່ນດິນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕກແຍກ
ກັນໃນປີທີສາມສິບນອກຈາກໃນບັນດາ
ຊາວເລມັນຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງຜູ້ທີ່ປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສສັດທາໂດຍແທ້ຈິງ;ແລະ
ເຂົາຈະບໍ່ຖິ້ມມັນໄປເພາະເຂົາໝັ້ນຄົງ,
ແລະແນ່ວແນ່,ແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ,ເຕັມ
ໃຈທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າດວ້ຍສຸດຄວາມພາກພຽນ.

3ນີໄຟ6:5–14 596
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3ນີໄຟ6:15–23597

15ບັດນີ້ສາເຫດຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງຜູ້ຄົນແມ່ນຄືແນວນີ້—ຊາຕານໄດ້
ມີອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການຍຸຍົງໃຫ້
ຜູ້ຄົນເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການ,
ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫລົງໄຫລດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງຕົວ,ຫລອກລວງພວກ
ເຂົາໃຫ້ສະແຫວງຫາອ�ນາດແລະສິດ
ອ�ນາດ,ແລະຂອງມີຄ່າ,ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຂອງໂລກ.
16ແລະຊາຕານໄດ້ຊັກນ�ໃຈຂອງ

ຜູ້ຄນົໃຫ້ເຮດັຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍນາໆປະການ
ດັ່ງນີ້;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂາົຈຶ່ງໄດ້ຊື່ນຊມົຢູ່ກັບ
ສັນຕິພາບພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດປີເທົ່ານັ້ນ.
17ແລະດ້ວຍເຫດນີ້,ໃນຕົ້ນປີທີສາມ

ສິບ—ຜູຄົ້ນໄດ້ຖືກປະປ່ອຍໄວ້ເປນັເວລາ
ດົນນານຢູ່ນ�ການຫລອກລວງຂອງມານ
ຕາມແຕ່ມັນປາຖະໜາທີ່ຈະພາພວກ
ເຂົາໄປ,ແລະໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຕາມແຕ່ມນັປາຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂາົ
ເຮດັ—ແລະຕົ້ນປີທີສາມສິບນີ້,ຜູ້ຄົນຈຶ່ງ
ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ອັນເປັນຕາຢ້ານດັ່ງນີ້.
18ບັດນີ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບໂດຍ

ບໍ່ຮູ້ເທົ່າເຖິງການ,ເພາະພວກເຂົາຮູ້ຈັກ
ເຖິງພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບ
ພວກເຂົາ,ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການ
ສິດສອນມາແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໂດຍເຈດຕະນາ.
19ແລະບັດນີ້ມັນເປນັໄປໃນວນັເວລາ

ຂອງເລໂຄນິອັດຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງເລ
ໂຄນິອັດ,ເພາະວ່າເລໂຄນິອັດໄດ້ຮັບ
ຕ�ແໜ່ງແທນບິດາຂອງເພິ່ນແລະໄດ້
ປົກຄອງຜູ້ຄົນໃນປນີັ້ນ.

20ແລະມັນເລີ່ມມີຄົນໄດ້ຮັບການດົນ
ໃຈຈາກສະຫວັນແລະຖືກສົ່ງໄປຫາ
ບັນດາຜູ້ ຄົນໃນທົ່ວແຜ່ນດິນເພື່ອສິດ
ສອນແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງອາດຫານ
ເຖິງບາບແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້
ຄົນ,ແລະໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ແກ່ພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບການໄຖ່,ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ກະທ�ເພື່ອຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ,ຫລືອີກ
ປະການໜຶ່ງຄືການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ
ພຣະຄຣິດ;ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ຢ່າງອາດຫານເຖິງການສິ້ນພຣະຊົນ
ແລະການທຸກທໍລະມານຂອງພຣະອງົ.
21ບັດນີ້ມັນໄດ້ມີຜູ້ຄົນຈ�ນວນຫລວງ

ຫລາຍທີ່ຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່
ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;ແລະ
ຜູ້ທີ່ຄຽດແຄ້ນນັ້ນສ່ວນຫລາຍເປັນພວກ
ຫົວໜ້າຜູ້ ຕັດສິນ,ແລະພວກທີ່ເປັນ
ມະຫາປະໂລຫິດແລະພວກທະນາຍ
ຄວາມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທະນາຍ
ຄວາມທັງໝົດໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່
ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
22ບັດນີ້ບໍ່ມີທະນາຍຄວາມຫລືວ່າຜູ້

ຕັດສິນຫລືວາ່ມະຫາປະໂລຫິດຄົນໃດທີ່
ຈະມີອ�ນາດກາ່ວໂທດຜູ້ໃດເຖິງຕາຍໄດ້
ນອກຈາກຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນຈະເປັນຜູ້
ລົງຊື່ໃນການກາ່ວໂທດນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
23ບັດນີ້ມີຫລາຍຄົນໃນພວກທີ່ໃຫ້

ຖ້ອຍຄ�ເຖິງເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງອາດຫານໄດ້ຖືກ
ພວກຜູ້ຕັດສິນຈບັໄປແລະຂ້າຢ່າງລບັໆ
ເພື່ອການຕາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮູ້
ໄປເຖິງຜູ້ປກົຄອງແຜ່ນດນິຈນົກວາ່ຫລງັ
ຈາກເຂົາເຈົ້າຕາຍໄປແລວ້.
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24ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມ
ກັບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງທີ່ຈະລົງ
ໂທດປະຫານຊີວິດຄົນໃດຕາມໃຈຊອບ
ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບອ�ນາດ
ຈາກຜູ້ປກົຄອງແຜ່ນດນິເສຍກ່ອນ—
25ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີ ໃບຄ�ຮ້ອງຂຶ້ນ

ໄປຫາແຜ່ນດິນເຊລາເຮັມລາ,ເຖິງຜູ້
ປົກຄອງແຜນ່ດິນເພື່ອກ່າວຟອ້ງຜູ້ຕັດສິນ
ເຫລົ່ານີ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໂທດສາດສະດາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ,
ຊຶ່ງມນັບໍ່ເປັນໄປຕາມກດົໝາຍ.
26ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຈັບແລະຖືກນ�ໄປ
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ຕັດສິນ,ເພື່ອຮັບການຕັດສິນ
ຕາມຄວາມຜິດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໄປ
ນັ້ນຕາມກົດໝາຍຊຶ່ງຜູ້ຄົນໄດ້ຕັ້ງໄວ.້
27ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ຕັດສິນເຫລົ່ານີ້ມີເພື່ອນຝູງແລະຍາດ
ພີ່ນ້ອງຫລາຍຄົນ;ແລະພວກທີ່ເຫລືອ
ຢູ່,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກທະນາຍຄວາມ
ແລະພວກມະຫາປະໂລຫິດເກືອບໝົດ
ທຸກຄົນໄດ້ຮ່ວມມືເຂົ້າກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກຜູ້ຕັດສິນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກ
ພຈິາລະນາໂທດຕາມກດົໝາຍ.
28ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດພັນທະ

ສັນຍາຮ່ວມກັນ,ແທ້ ຈິງ ແລ້ວ,ເປັນ
ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງຄົນແຕ່ເກົ່າກ່ອນໃຫ້
ໄວ້ຊຶ່ງພັນທະສັນຍານັ້ນມານໄດ້ໃຫ້ໄວ,້
ເພື່ອຈະໄດ້ຮ່ວມຫົວກັນຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມ
ຊອບທ�ທງັມວນ.
29ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມຫົວ

ກັນຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະເຂົ້າເຮັດພັນທະສັນຍາເພື່ອຈະໄດ້

ທ�ລາຍຜູ້ຄົນຊອບທ�ເຫລົ່ານັ້ນ,ເພື່ອ
ຊ່ອຍເຫລືອພວກທີ່ມີຄວາມຜິດຖານ
ຄາດຕະກ�ໃຫ້ພົ້ນຈາກເງື້ອມມືຂອງ
ຄວາມຍຸດຕິທ�,ຊຶ່ງກ�ລັງຈະອອກໃຊ້
ຕາມກດົໝາຍ.
30ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍ

ແລະສິດທິຂອງປະເທດຊາດຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນ
ຍາຮ່ວມກັນເພື່ອທ�ລາຍຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນ
ດິນ,ແລະເພື່ອຈັດຕັ້ງກະສັດຂຶ້ນປົກ
ຄອງແຜ່ນດິນ,ເພື່ອແຜ່ນດິນຈະບໍ່ໄດ້ມີ
ເສລີພາບອກີຕໍ່ໄປແຕ່ຈະຂຶ້ນກັບກະສັດ.

ບົດທີ7

ຫົວໜ້າຜູ້ຕັດສິນຖືກຂ້າຕາຍ,ຜູ້ປົກຄອງ
ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ,ແລະຜູ້ຄົນແບ່ງແຍກກັນ
ອອກເປນັຫລາຍເຜົ່າ—ຢາໂຄບຜູ້ຕໍ່ຕາ້ນ
ພຣະຄຣິດກາຍເປັນກະສັດຂອງກຸ່ມມົ້ວ
ສຸມລັບ—ນີໄຟສິດສອນເຖິງການກັບ
ໃຈແລະສັດທາໃນພຣະຄຣິດ—ເຫລົ່າ
ທູດມາປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ເພິ່ນ
ທຸກໆມື້,ແລະເພິ່ນໄດ້ໂຜດຍກົນອ້ງຊາຍ
ຂອງເພິ່ນຂຶ້ນຈາກຕາຍ—ຫລາຍຄົນ
ກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາ.ປະມານ
ຄ.ສ.30–33.

1ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະແດງ
ແກ່ພວກທ່ານວາ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ມີກະສັດປົກຄອງແຜ່ນດິນ;ແຕ່ໃນປີ
ດຽວກັນນັ້ນ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນປີທີສາມ
ສິບ,ພວກເຂົາໄດ້ທ�ລາຍບັນລັງຕັດສິນ,
ແທ້ ຈິ ງ ແລ້ວ, ໄດ້ ລອບຂ້າ ຫົວໜ້າ ຜູ້
ຕັດສິນຂອງແຜ່ນດິນ.

3ນີໄຟ6:24–7:1 598
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3ນີໄຟ7:2–12599

2ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ແບ່ງແຍກເປັນສັດຕູ
ກັນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງແຍກກັນ
ອອກເປັນຫລາຍເຜົ່າ,ຕາມຄອບຄົວ
ແລະຍາດພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນຝູງຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ທ�ລາຍ
ການປົກຄອງຂອງແຜ່ນດນິດັ່ງນີ້.
3ແລະແຕ່ລະເຜົ່າກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້

ມີຫົວໜ້າຫລືຜູ້ດູແລພວກເຂົາ;ແລະ
ພວກເຂົາຈຶ່ງກັບເປັນເຜົ່າຕ່າງໆແລະ
ເປນັຫວົໜາ້ເຜົ່າດັ່ງນີ້.
4ບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ບໍ່ມີຜູ້ ໃດໃນບັນດາ

ພວກເຂົາທີ່ ບໍ່ ມີ ຄອບຄົວແລະຍາດ
ພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນຝງູຫລາຍຄົນ;ດັ່ງນັ້ນ
ເຜົ່າຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງກວ້າງຂວາງຢ່າງ
ຍິ່ງ.
5ບັດນີ້ທັງໝົດນີ້ເປັນໄປແລະຍັງ

ບໍ່ທັນມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກ
ເຂົາເທື່ອ;ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດ
ນີ້ມາສູ່ຜູ້ຄົນເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍອມຕົວ
ໃຫ້ກບັອ�ນາດຂອງຊາຕານ.
6 ແລະລະບຽບການຂອງຝ່າຍຜູ້

ປົກຄອງໄດ້ຖືກທ�ລາຍໄປ,ເພາະຄວາມ
ມົ້ວສຸມລັບຂອງເພື່ອນຝູງແລະຍາດ
ພີ່ນ້ອງຂອງພວກທີ່ຂາ້ສາດສະດາ.
7ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການ

ຂັດແຍ້ງອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນແຜ່ນດິນ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ຜູ້ຄົນທີ່ຊອບທ�ເກືອບ
ຈະກາຍມາເປັນຄົນຊົ່ວໄປຈົນໝົດ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຍັງມີແຕ່ຄົນທີ່ຊອບທ�ຢູ່ພຽງບໍ່
ເທົ່າໃດຄົນເທົ່ານັ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ.
8ແລະເວລາຫົກປີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານ

ໄປເທື່ອນັບແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ຫນັໄປ
ຈາກຄວາມຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາ,ຄື

ກັນກັບໝາກິນສິ່ງທີ່ມັນຮາກອອກມາ,
ຫລືຄືກັນກັບໝູທີ່ລ້າງແລ້ວລົງໄປນອນ
ລຸຍຢູ່ໃນບວກອີກ.
9ບັດນີ້ກຸ່ມມົ້ວສຸມລັບນີ້,ຊຶ່ງນ�ຄວາມ

ຊົ່ວຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງມາສູ່ຜູ້ຄົນ,ໄດ້
ມາເຕົ້າໂຮມກັນແລະໄດ້ຕັ້ງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ
ຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາຜູ້ທີ່ພວກ
ເຂາົເອີ້ນວາ່ຢາໂຄບ;
10ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອີ້ນລາວວ່າເປັນ

ກະສັດຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງ
ໄດ້ກາຍມາເປັນກະສັດປົກຄອງຄົນຊົ່ວ
ກຸ່ມນີ້;ແລະລາວເປັນຄົນສ�ຄັນທີ່ສຸດ
ຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ອອກສຽງຕໍ່ຕ້ານສາດສະດາ
ຜູ້ຊຶ່ງໃຫ້ຖອ້ຍຄ�ເຖິງພຣະເຢຊ.ູ
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາບໍ່ມີຈ�ນວນຄົນຫລາຍເທົ່າ
ກັບເຜົ່າຕ່າງໆ,ຜູ້ໄດ້ຮວມເຂົ້າກັນເປັນ
ໜຶ່ງແຕ່ພວກຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້
ຕັ້ງກົດຂຶ້ນ,ແຕ່ລະຄົນຕາມເຜົ່າຂອງຕົນ
ເອງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາກໍຍັງ
ເປັນສັດຕູກັນຢູ່;ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນຊອບທ�,ແຕ່ພວກເຂົາກໍ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນກຽດຊັງພວກທີ່ໄດ້ເຂົ້າ
ເຮັດພັນທະສັນຍາເພື່ອທ�ລາຍຝ່າຍຜູ້
ປົກຄອງ.
12 ດັ່ ງນັ້ນ ,  ຢາໂຄບໂດຍທີ່ ເຫັນ

ວ່າສັດຕູມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າພວກຕົນ,
ໂດຍທີ່ລາວເອງເປັນກະສັດຂອງກຸ່ມ
ນັ້ນ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ລາວໜີໄປຫາຂົງເຂດທີ່ຢູ່ເໜືອສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອ,ແລະຢູ່ທີ່ນັ້ນຈະໄດ້
ສ້າງອານາຈັກຂຶ້ນເພື່ອພວກເຂົາເອງ,
ຈົນວ່າມີພວກທີ່ແຍກອອກໄປຮ່ວມກັບ
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ພວກເຂົາ,(ເພາະຢາໂຄບໄດ້ເວົ້າຍຸຍົງ
ພວກເຂົາວ່າມັນຈະມີຜູ້ຄົນແຍກອອກ
ໄປຮ່ວມເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ)
ແລະພວກເຂົາກັບມາມີກ�ລັງພຽງພໍທີ່
ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ;ແລະ
ພວກເຂາົໄດ້ເຮດັເຊັ່ນນີ້.
13ແລະການເດີນທັບຂອງພວກເຂົາ

ນັ້ນວ່ອງໄວທີ່ສຸດເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່ມີສິ່ງ
ໃດຈະຂັດຂວາງພວກເຂົາໄດ້ຈົນວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປພົ້ນຈາກໄລຍະທີ່
ຜູ້ຄົນຈະຕາມມາທັນ.ແລະປີທີສາມສິບ
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດັ່ງນີ້;ແລະການງານຂອງ
ຜູ້ຄນົຂອງນີໄຟກໍເປັນໄປດັ່ງນີ້.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນ

ປີທີສາມສິບເອັດຄືພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງ
ແຍກອອກເປັນຫລາຍເຜົ່າ,ທຸກຄົນຕາມ
ຄອບຄົວ,ຍາດພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນຝູງ
ຂອງເຂົາ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກ
ເຂົາຍັງໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າພວກເຂົາຈະ
ບໍ່ ເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກັນ,ແຕ່ພວກ
ເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງເລື່ອງກົດໝາຍແລະ
ລະບຽບການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ
ເພາະພວກເ ຂົາ ໄ ດ້ ຕັ້ ງ ກົດຂຶ້ນຕາມ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ທີ່ ເປັນຫົວໜ້າ
ແລະຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ຕັ້ງກົດເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດຂຶ້ນວ່າບໍ່
ໃຫ້ແຕ່ລະເຜົ່າລ່ວງລະເມີດຊຶ່ງກັນແລະ
ກັນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້ມີສັນຕິພາບ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນພໍສົມຄວນ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ໃຈຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫັນເຫ
ໄປຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ສາດສະດາ,ແລະ

ໄດ້ ຂັບ ໄ ລ່ ພວກເພິ່ນ ອອກໄປ ຈາກ
ບັນດາພວກເຂົາ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄື—ໂດຍທີ່ນີໄຟໄດ້ຮບັການມາຢ້ຽມຢາມ
ຈາກເຫລົ່າທູດແລະໄດ້ຍິນສຸລະສຽງ
ຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ,ດັ່ງນັ້ນນີໄຟຈຶ່ງໄດ້
ເຫັນເຫລົ່າທູດ,ແລະເປັນພະຍານດ້ວຍ
ຕາ,ແລະມີອ�ນາດທີ່ຖືກປະທານໃຫ້ແກ່
ເພິ່ນເພື່ອເພິ່ນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະຄຣດິ,
ແລະເປັນພະຍານດ້ວຍຕາເຖິງການຫນັ
ເຫຢ່າງວອ່ງໄວຈາກຄວາມຊອບທ�ໄປສູ່
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ຂອງພວກເຂົານ�ອກີ;
16ດັ່ງນັ້ນ,ໂດຍທີ່ມີຄວາມໂສກເສົ້າ

ເພາະຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂົາແລະຄວາມບອດຂອງຈິດໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ—ຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປໃນປີ
ດຽວກັນນັ້ນ,ແລະເລີ່ມໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ຢ່າງ
ອາດຫານເລື່ອງການກັບໃຈແລະການ
ປົດບາບຜ່ານສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣດິເຈົ້າ.
17ແລະເພິ່ນໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາ

ກິດຫລາຍຢ່າງແກ່ພວກເຂົາ;ແລະບໍ່
ສາມາດຂຽນເລື່ອງທັງໝົດໄວ້ໄດ້,ແລະ
ຖ້າຈະຂຽນສ່ວນໜຶ່ງໄວ້ກໍຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນ,
ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ເລີຍໃນ
ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້.ແລະນີໄຟໄດ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດດ້ວຍອ�ນາດແລະ
ດ້ວຍສິດອ�ນາດອນັຍິ່ງໃຫຍ່.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນ,ເພາະ
ເພິ່ນມີອ�ນາດຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ,
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3ນີໄຟ7:19–26601

ເພາະມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ພວກເຂົາຈະບໍ່
ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງເພິ່ນ,ເພາະສດັທາຂອງ
ເພິ່ນໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້ານັ້ນໃຫຍ່
ຍິ່ງທີ່ສຸດຈົນວ່າເຫລົ່າທູດໄດ້ມາປະຕິບັດ
ຕໍ່ເພິ່ນທຸກໆມື້.
19ແລະໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ

ເພິ່ນໄດ້ຂັບໄລ່ພວກຜີສາງແລະວິນ
ຍານອັນບໍ່ສະອາດອອກໄປ;ແລະເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ເພິ່ນໄດ້ໂຜດຍົກນ້ອງຊາຍ
ຂອງເພິ່ນຂຶ້ນຈາກຕາຍ,ຫລັງຈາກທີ່
ລາວຖືກຜູ້ຄນົແກວງ່ກ້ອນຫນີໃສ່ຈນົເຖງິ
ແກ່ຄວາມຕາຍ.
20ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ເຫັນເຫດການນີ້

ແລະໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງເລື່ອງນີ້,ແລະ
ໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເພິ່ນຍ້ອນອ�ນາດຂອງ
ເພິ່ນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະ
ຈັນອີກຫລາຍຢ່າງໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູຕໍ່ສາຍຕາຂອງຜູຄ້ນົນ�ອກີ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ

ທີສາມສິບເອັດໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ,ແລະ
ມີຄົນບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມ
ໃສໃນພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ;ແຕ່ຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍຄົນທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໄດ້ສະ
ແດງຕໍ່ຜູ້ຄົນໂດຍແທ້ຈິງວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ ຖືກຢ້ຽມຢາມໂດຍອ�ນາດແລະ
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງສະຖິດຢູ່
ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຊຶ່ງໃນພຣະອົງພວກ
ເຂາົເຊື່ອຖື.
22ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ

ການຂັບໄລ່ຜີສາງອອກຈາກຕົວຂອງ
ພວກເຂາົ,ແລະໄດ້ຮບັການປິ່ນປວົຈາກ
ຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍຂອງພວກເຂົາ
ແລະຄວາມບໍ່ຢູ່ດີມີແຮງຂອງພວກເຂົາ

ນັ້ນ,ໄດ້ປະກາດແກ່ຜູ້ຄົນໂດຍແທ້ຈິງວ່າ
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຫາຍດີ
ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ສະແດງເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ເຫນັນ�ອກີແລະ
ໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນ.
23ປີທີສາມສິບສອງກໍໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.

ແລະນີໄຟໄດ້ຮ້ອງປ່າວຕໍ່ຜູ້ຄົນໃນຕົ້ນປີ
ທີສາມສິບສາມ;ແລະເພິ່ນໄດ້ສິດສອນ
ເລື່ອງການກັບໃຈແລະການປົດບາບໃຫ້
ແກ່ພວກເຂາົ.
24ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຈື່ຈ�

ໄວ້ນ�ອກີວາ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລຍີທີ່ໄດ້ຮບັການ
ນ�ມາສູ່ການກັບໃຈໂດຍປາດສະຈາກ
ການບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�.
25ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງມີຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນໄດ້

ຮບັການຢືນຢັນຈາກນີໄຟ,ເພື່ອປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດນີ້ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ມາຫາ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮບັບັບຕິສະມາດ້ວຍນ�,
ແລະການຮັບບັບຕິດສະມາດ້ວຍນ�ນີ້
ຈະເປັນພະຍານແລະປະຈັກພະຍານ
ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ຜູ້ຄົນ
ວາ່ພວກເຂົາໄດ້ກັບໃຈແລະໄດ້ຮບັການ
ປົດບາບແລ້ວ.
26ແລະໃນຕົ້ນປີນີ້ມີຄນົເປັນຈ�ນວນ

ຫລວງຫລາຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໄວ້ກັບ
ການກັບໃຈ;ແລະເວລາສ່ວນຫລາຍ
ຂອງປີໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.

ບົດທີ8

ລົມພາຍຸຮ້າຍ,ແຜ່ນດິນໄຫວ,ໄຟໄໝ້,
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ລົມບ້າໝູ,ແລະການພັງທະລາຍເປັນ
ຫລກັຖານເຖງິການຄຶງຂອງພຣະຄຣດິ—
ຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຖືກ
ທ�ລາຍ—ຄວາມມືດປົກຄຸມແຜ່ນດິນ
ເປັນເວລາສາມມື້ສາມຄືນ—ຜູ້ທີ່ລອດ
ຕາຍໂສກເສົ້າເສຍໃຈຫລາຍສ�ລັບ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ.ປະມານ
ຄ.ສ.33–34.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ຕາມບັນທຶກຂອງພວກເຮົາ,ແລະພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າບັນທຶກຂອງພວກເຮົາຖືກຕ້ອງ,
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາຍຄົນນີ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັກສາ
ບັນທຶກນີ້ໄວ້ເປນັຄນົຊອບທ�—ເພາະວາ່
ເປັນຄວາມຈິງແທ້ໆທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່
ມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູ;ແລະບໍ່ມີຄົນໃດທີ່ຈະ
ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ນອກຈາກຄົນນັ້ນຈະສະ
ອາດໝົດຈົດຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ລາວເສຍກ່ອນ—
2ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,

ຖ້າວັນເວລາຖືກຕ້ອງຕາມຊາຍຄົນນີ້ຄິດ
ໄລ່ໄວ້,ປີທີສາມສິບສາມກໍໄດ້ຜ່ານພົ້ນ
ໄປ;
3ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມຄອຍເຝົ້າຫາເຄື່ອງ

ໝາຍດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຊຶ່ງສາດສະດາ
ຊາມູເອນຄົນເລມັນໄດ້ໃຫ້ໄວ້,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ໄດ້ລໍຖ້າເວລາທີ່ມັນຈະເກີດມີ
ຄວາມມືດເປັນເວລາສາມມື້ສາມຄືນປົກ
ຄຸມຜືນແຜ່ນດິນ.
4ແລະມນັເລີ່ມມີຄວາມສົງໄສແລະມີ

ການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງໃນບັນດາ

ຜູ້ຄົນ,ທັງໆທີ່ເຄື່ອງໝາຍຫລາຍຢ່າງໄດ້
ໃຫ້ໄວ້ແລ້ວ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີສາມສບິສີ່,ໃນເດືອນທ�ອດິ,ໃນວນັທີ
ສີ່ຂອງເດືອນ,ມັນໄດ້ມີລົມແຮງເກີດຂຶ້ນ
ທົ່ວແຜ່ນດິນຢາ່ງທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຄີຍພບົເຫນັ
ມາກ່ອນເລີຍ.
6ແລະມັນໄດ້ມີລົມພາຍຸຮ້າຍແລະ

ໜ້າຢ້ານກົວນ�ອີກ;ແລະມັນມີຟ້າຮ້ອງ
ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດສັ່ນສະ
ເທືອນຄືກັບວ່າມັນຈະແຍກອອກຈາກ
ກັນ.
7ແລະມັນໄດ້ມີຟ້າແມບເຫລື້ອມຢ່າງ

ຫນັກໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບ
ເຫນັມາກ່ອນເລີຍ.
8ແລະເມືອງເຊລາເຮັມລາໄດ້ຖືກ

ໄຟໄໝ.້
9ແລະເມືອງໂມໂຣໄນໄດ້ຈມົລົງໄປໃນ

ຄວາມເລິກຂອງທະເລ,ແລະຜູ້ທີ່ອາໄສ
ຢູ່ໃນນັ້ນກໍໄດ້ຈມົລົງໄປໃນນ�.
10ແລະດິນຖືກຫອບຂຶ້ນໄປຖົມເມືອງ

ໂມໂຣໄນຮາຈົນວ່າມັນເກີດເປັນພູເຂົາ
ໃຫຍ່ຂຶ້ນແທນເມືອງ.
11ແລະມັນມີຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່

ຫລວງແລະໜ້າຢ້ານກົວໃນແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້.
12ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນໄດ້ມີຄວາມພິນາດ

ອັນໃຫຍ່ ຫລວງແລະໜ້າ ຢ້ານກົວ
ໃນແຜ່ນດິນທາງເໜືອ ຫລາຍກວ່າ
ພາກອື່ນໆ;  ເພາະຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,  ທັງ ຜືນ
ແຜ່ນດິນຖືກປ່ຽນໄປຍ້ອນລົມພາຍຸຮ້າຍ
ແລະລົມບ້າໝູ,ແລະຟ້າຮ້ອງແລະຟ້າ

3ນີໄຟ8:1–12 602
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3ນີໄຟ8:13–23603

ແມບເຫລື້ອມ,ແລະມັນໄດ້ມີແຜ່ນດິນ
ໄຫວຢາ່ງຮາ້ຍແຮງທົ່ວແຜ່ນດນິໂລກ;
13ແລະເສັ້ນທາງຫລວງສາຍຕ່າງໆ

ໄດ້ຂາດອອກ,ແລະຖະໜົນທີ່ຮາບພຽງ
ໄດ້ເສຍຫາຍໄປ,ແລະບ່ອນທີ່ແປນກ້ຽງ
ກັບກາຍເປັນຂມຸຂຸຄະ.
14ແລະເມືອງໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງຫລາຍ

ເມືອງໄດ້ຈົມ,ແລະຫລາຍເມືອງໄດ້ຖືກ
ເຜົາ,ແລະຫລາຍເມອືງໄດ້ສັ່ນສະເທອືນ
ຈົນວ່າອາຄານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນເພພັງ
ລົງກັບພື້ນດິນ,ແລະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນ
ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ,ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ
ໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ຮກົຮາ້ງ.
15ແລະມີບາງເມືອງທີ່ເຫລືອຢູ່;ແຕ່

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງມັນ ນັ້ນ ໃຫຍ່
ຫລວງທີ່ສຸດ,ແລະມີຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍຖືກຂ້າຕາຍ.
16ແລະມີບາງຄົນຖືກລົມບ້າໝູຫອບ

ໄປແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ເລີຍວ່າພວກເຂົາ
ຖືກພາໄປບອ່ນໃດ;ມີແຕ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາ
ຖືກຫອບໄປ.
17ແລະທັງແຜ່ນດິນໂລກກັບປ່ຽນຮູບ

ໄປດັ່ງນີ້,ຍ້ອນວ່າລົມພາຍຸຮ້າຍ,ແລະ
ຟ້າຮ້ອງ,ແລະຟ້າແມບເຫລື້ອມ,ແລະ
ການສັ່ນສະເທອືນຂອງແຜ່ນດິນ.
18ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫີນໄດ້ແຍກອອກ

ເ ປັນສອງ; ມັນ ໄດ້ ແຍກອອກຢູ່ ທົ່ວ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ເຖິງຂະໜາດມັນແຕກ
ເປັນຕ່ອນໆແລະເປັນຮອຍຕໍ່ແລະ
ແຕກແຫງຢູ່ທົ່ວໄປຕາມຜືນແຜນ່ດິນ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຟ້າຮ້ອງ,ແລະຟ້າແມບເຫລື້ອມ,
ແລະລົມແຮງ,ແລະລົມພາຍຸຮ້າຍ,

ແລະແຜ່ນດິນໄຫວຢຸດລົງ—ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາປະມານ
ສາມຊົ່ວໂມງ;ແລະບາງຄົນເວົ້າວ່າ
ມັນດົນກວ່ານັ້ນ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ເຫດການອັນໃຫຍ່ຍິ່ງແລະໜ້າຢ້ານ
ກົວທັງ ໝົດນີ້ ໄດ້ ເ ກີດຂຶ້ນເປັນເວລາ
ປະມານສາມຊົ່ວໂມງ—ແລະແລ້ວຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ມັນໄດ້ມີຄວາມມືດປົກຄຸມທົ່ວຜືນ
ແຜ່ນດິນ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ໄດ້ມີຄວາມມືດອັນໜາແໜ້ນປົກຄຸມທົ່ວ
ຜືນແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຜູ້ອາໄສຢູ່
ໃນນັ້ນຜູ້ທີ່ລອດຕາຍສາມາດສ�ພດັກິ່ນ
ອາຍແຫ່ງຄວາມມືດໄດ້.
21ແລະມັນບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງເລີຍ

ເພາະຄວາມມດື,ບໍ່ມີທງັຄວາມສະຫວາ່ງ
ຈາກແສງທຽນ,ຈາກແສງກະບອງ;ທັງກໍ່
ໄຟດ້ວຍໄມ້ແນວດີແລະໄມ້ແຫງ້ແທ້ໆ ກໍ
ບໍ່ຕິດ,ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສະຫວາ່ງ
ເລຍີ;
22ແລະມັນບໍ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່

ຈະເຫັນໄດ້ເລີຍ,ທັງບໍ່ມີແສງໄຟ,ຫລື
ແສງມິງມຽງ,ຫລືແສງຈາກດວງຕາ
ເວັນ,ຫລືຈາກດວງເດືອນ,ຫລືຈາກ
ດວງດາວ,ເພາະໝອກແຫ່ງຄວາມມືດ
ຊຶ່ງປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນນັ້ນໜາຕຶບ
ທີ່ສຸດ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ເປັນຢູ່ເຊັ່ນນີ້ເປັນເວລາສາມມື້ທີ່ມັນບໍ່ມີ
ຄວາມສະຫວາ່ງທີ່ຈະເຫນັໄດ້ເລີຍ;ແລະ
ມັນໄດ້ມີສຽງຮ້ອງແລະສຽງຄວນຄາງ
ແລະສຽງຮອ້ງໄຫ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນ
ດາຜູ້ຄົນທັງປວງຕະຫລອດເວລາ;ແທ້ຈງິ
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ແລ້ວ,ສຽງຄວນຄາງຂອງຜູ້ຄົນນັ້ນໃຫຍ່
ຫລວງເພາະຄວາມມືດແລະຄວາມພິ
ນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ໄດ້ມາສູ່ພວກເຂົາ.
24ແລະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຈົ່ມວ່າໃນ

ບ່ອນໜຶ່ງ,ມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ຖ້າຫາກພວກ
ເຮາົໄດ້ກບັໃຈກອ່ນວນັອນັຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າຢ້ານກົວນີ້,ແລະແລ້ວພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮາົກໍຄງົໄດ້ຮບັການໄວ້ຊີວິດ,ແລະ
ພວກເຂົາຄົງບໍ່ໄດ້ຖືກເຜົາຢູ່ໃນເມືອງເຊ
ລາເຮມັລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນເລີຍ.
25ແລະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງ

ແລະຈົ່ມໃນອີກບ່ອນໜຶ່ງ,ມີຄວາມວ່າ:
ໂອ້ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄດ້ກັບໃຈກ່ອນວັນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າຢ້ານກົວນີ້,ແລະ
ບໍ່ໄດ້ຂ້າແລະບໍ່ໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ສາດສະດາ,ແລະຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກ
ໄປ;ແລ້ວແມ່ຂອງພວກເຮົາແລະພວກ
ລູກສາວທີ່ໜ້າຮັກຂອງພວກເຮົາ,ແລະ
ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາກໍຄົງໄດ້ຮັບ
ການໄວ້ຊວິີດ,ແລະຄົງບໍ່ໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ໃນ
ເມືອງໂມໂຣໄນຮາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນ.ແລະ
ສຽງຄວນຄາງຂອງຜູ້ຄົນນັ້ນໃຫຍ່ຫລວງ
ແລະເປັນໜາ້ຢາ້ນກົວດັ່ງນັ້ນ.

ບົດທີ9

ຢູ່ໃນຄວາມມືດນັ້ນ,ສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ຄຣິດໄດ້ປະກາດການທ�ລາຍຂອງຜູ້
ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະຫລາຍຫົວ
ເມືອງຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂົາ—ພຣະອົງປ່າວປະກາດເຖິງການ
ຖະຫວາຍພຣະອົງເອງ,ປະກາດວ່າກົດ
ຂອງໂມເຊສ�ເລັດແລວ້,ແລະເຊື້ອເຊນີ

ມະນຸດໃຫ້ມາຫາພຣະອົງແລະລອດ.
ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ
ໄດ້ມີສຽງທີ່ໄດ້ຍິນທົ່ວກັນໃນບັນດາຄົນ
ທັງໝົດຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທົ່ວຜືນ
ແຜ່ນດິນນີ້,ມີຄວາມວາ່:
2ວິບັດ,ວິບັດ,ວິບັດແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້;

ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ອາໄສໃນທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ
ນີ້ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ;ເພາະວ່າ
ມານແລະບໍລວິານຂອງມນັໄດ້ຫວົເຍາະ
ເຍີ້ຍດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ,ເພາະພວກ
ລູກສາວແລະພວກລູກຊາຍຜູ້ທີ່ໜ້າຮັກ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາຖືກຂ້າຕາຍ;
ແລະເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ
ໜາ້ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາເອງພວກເຂົາ
ຈຶ່ງລົ້ມຕາຍໄປ.
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ເຜົາເມືອງເຊລາ

ເຮມັລາເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນແລະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່
ໃນນັ້ນດ້ວຍໄຟ.
4ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງ

ໂມໂຣໄນເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນຈົມລົງໄປໃນ
ຄວາມເລິກຂອງທະເລ,ແລະຜູ້ອາໄສຢູ່
ໃນນັ້ນກໍຈມົລງົໃນນ�ຄືກັນ.
5ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົໄດ້ຝັງເມືອງໂມໂຣ

ໄນຮາເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນ,ແລະຜູ້ອາໄສໃນ
ນັ້ນດ້ວຍດິນ,ເພື່ອເຊື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກໜ້າເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງ
ສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດແລະໄພ່ພົນຂອງ
ເຮົາທັງຫລາຍຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາ
ເພື່ອຟອ້ງພວກເຂົາອກີຕໍ່ໄປ.
6ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງ
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3ນີໄຟ9:7–12605

ກິນການຈົມລົງໄປແລະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ນັ້ນກໍໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ກັບຄວາມເລິກຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ;
7ແລະເມືອງໂອໄນຮາແລະຜູ້ອາ

ໄສຢູ່ໃນນັ້ນ,ແລະເມືອງໂມຄ�ແລະ
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນແລະເມືອງເຢຣູຊາ
ເລັມແລະຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນ,ຊຶ່ງເຮົາໄດ້
ເຮັດໃຫ້ນ�ມາຖ້ວມເມືອງທັງໝົດນີ້ເພື່ອ
ເຊື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກໜ້າ
ເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງສາດສະດາຜູ້ບໍລິ
ສຸດແລະໄພ່ພົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍຈະ
ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາເພື່ອຟ້ອງພວກເຂົາ
ອີກຕໍ່ໄປ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເມືອງແກດີອານໄດ,

ແລະເມືອງແກດີອອມນາ,ແລະເມືອງ
ຢາໂຄບ,ແລະເມືອງກິມກິມໂນ,ຊຶ່ງ
ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງເຫລົ່ານີ້ຈົມລົງໄປ;
ແລະເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີເນີນພູເກີດຂຶ້ນ
ແລະເຮັດໃຫ້ຮ່ອມພູຂຶ້ນມາແທນບ່ອນ,
ແລະເຮົາໄດ້ຝັງຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນໄວ້
ໃນຄວາມເລິກຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ເພື່ອ
ເຊື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າ
ກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກໜ້າ
ເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງສາດສະດາແລະ
ໄພ່ພນົຂອງເຮາົທງັຫລາຍຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາ
ຫາເຮາົເພື່ອຟອ້ງພວກເຂາົອີກຕໍ່ໄປ.
9ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟມາ

ໄໝ້ຢາໂຄບບູກາດເມືອງໃຫຍ່ນັ້ນຊຶ່ງ
ເປັນທີ່ຢູ່ ອາໄສຂອງຜູ້ຄົນຂອງກະສັດ
ຢາໂຄບ,ຍ້ອນວ່າບາບແລະຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາຊຶ່ງມັນຊົ່ວຮ້າຍ
ເກີນກວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງປວງໃນທົ່ວ

ແຜ່ນດິນໂລກຍ້ອນວ່າການຄາດຕະກ�
ແລະການມົ້ວສຸມລັບຂອງພວກເຂົາ;
ເພາະວາ່ພວກເຂົາໄດ້ທ�ລາຍສັນຕິພາບ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາແລະທ�ລາຍການ
ປົກຄອງຂອງແຜ່ນດິນ;ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກເຜົາໄໝ້ໄປເພື່ອ
ຈະໄດ້ທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ໜ້າເຮົາ,ເພື່ອເລືອດຂອງສາດສະດາ
ແລະໄພ່ພົນຂອງເຮົາທັງຫລາຍຈະບໍ່ໄດ້
ຂຶ້ນມາຫາເຮົາເພື່ອຟ້ອງພວກເຂົາອີກຕໍ່
ໄປ.
10ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົໄດ້ເຮດັໃຫ້ໄຟມາ

ໄໝ້ເມອືງເລມນັ,ແລະເມືອງຈອດ,ແລະ
ເມອືງກາດ,ແລະເມືອງຄິດຄຸເມນັ,ແລະ
ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່
ສາດສະດາແລະໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່
ຜູ້ທີ່ເຮົາສົ່ງໄປເພື່ອປະກາດແກ່ພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະຄວາມໜາ້
ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົານັ້ນ.
11ແລະຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຂັບ

ໄລ່ພວກເພິ່ນອອກໄປ,ມັນຈຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ເປັນຄົນຊອບທ�ເລີຍໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ,ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງໄຟລົງມາທ�ລາຍ
ພວກເຂົາ,ເພື່ອເຊື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າ ກຽດຊັງ ຂອງພວກ
ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກໜ້າເຮົາ,ເພື່ອເລືອດ
ຂອງສາດສະດາແລະໄພ່ພົນຂອງເຮົາ
ທັງຫລາຍທີ່ເຮາົໄດ້ສົ່ງໄປໃນບັນດາພວກ
ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນມາຫາເຮົາເພື່ອຟ້ອງ
ພວກເຂາົອີກຕໍ່ໄປ.
12ແລະເຮົາໄດ້ໃຫ້ການທ�ລາຍອັນ

ໃຫຍ່ຫລວງເກີດຂຶ້ນກັບແຜ່ນດິນນີ້,ແລະ
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ກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາ.
13ໂອ້ພວກເຈົ້າທຸກຄນົໄດ້ຮບັການໄວ້

ຊີວິດກໍຍ້ອນວ່າພວກເຈົ້າເປັນຄົນຊອບ
ທ�ຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ,ບັດນີ້ພວກ
ເຈົ້າຍັງຈະບໍ່ຫັນກັບມາຫາເຮົາບໍ,ແລະ
ກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຈົ້າແລະ
ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ,ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້
ປິ່ນປົວພວກເຈົ້າ?
14ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຕາມຄວາມຈິງເຮົາ

ກ່າວກັບພວກເຈົ້າວ່າ,ຖ້າຫາກພວກ
ເຈົ້າເຂົ້າມາຫາເຮົາພວກເຈົ້າຈະມີຊີວິດ
ນິລັນດອນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ແຂນແຫ່ງຄວາມ
ເມດຕາສົງສານຂອງເຮົາໄດ້ເດ່ອອກມາ
ຫາພວກເຈົ້າແລ້ວ,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຈະເຂົ້າມາຫາເຮົາ,ເຮົາຈະຮັບເອົາໄວ້;
ແລະຄົນທີ່ມາຫາເຮາົຈະເປັນສຸກ.
15ຈົ່ງເບິ່ງ, ເຮົາຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ

ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.ເຮົາໄດ້ສ້າງ
ທ້ອງຟ້າແລະແຜ່ນດິນໂລກ,ລວມທັງ
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ.ເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບ
ພຣະບິດາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ.ເຮົາຢູ່ໃນພຣະ
ບິດາແລະພຣະບິດາຢູ່ໃນເຮົາ,ແລະ
ໃນເຮົາພຣະບິດາແຜ່ບາລະມີພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ.
16ເຮົາໄດ້ມາຫາຄົນຂອງເຮົາເອງ,

ແລະຄົນຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບເຮົາ.
ແລະຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີກຽ່ວກັບການສະ
ເດດັມາຂອງເຮາົໄດ້ສ�ເລັດແລ້ວ.
17ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ຕ້ອນ

ຮັບເຮົາ,ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຂົາກາຍມາ
ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ;ແລະແມ່ນແຕ່
ເຊັ່ນນັ້ນເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍ

ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງເຮົາ,ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ການໄຖ່ມາເຖິງໂດຍທາງເຮົາ,
ແລະໃນເຮົາກົດຂອງໂມເຊຈຶ່ງສ�ເລັດ
ຄົບຖ້ວນ.
18ເຮົາຄືຄວາມສະຫວ່າງແລະຊີວິດ

ຂອງໂລກ.ເຮົາຄືອາລະຟາແລະໂອ
ເມຄາ,ເປັນຕົ້ນແລະທີ່ສຸດ.
19ແລະພວກເຈົ້າຢ່າໄດ້ຖະຫວາຍ

ເຄື່ອງບູຊາດ້ວຍການຫລັ່ງເລືອດແກ່
ເຮົາອີກຕໍ່ໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຄື່ອງບູຊາ
ແລະເຄື່ອງເຜົາຂອງພວກເຈົ້າໝົດສິ້ນ
ໄປແລ້ວ,ເພາະເຮາົບໍ່ຮບັເອົາເຄື່ອງບູຊາ
ແລະເຄື່ອງເຜົາຂອງພວກເຈົ້າອີກແລ້ວ.
20 ແລະໃຫ້ ພວກເຈົ້າຖະຫວາຍ

ໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ
ຂອງພວກເຈົ້າແກ່ເຮົາເປັນເຄື່ອງບູຊາ,
ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມາຫາເຮາົດ້ວຍໃຈທີ່
ຊອກຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ,
ເຮົາຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ຜູ້ນັ້ນດ້ວຍໄຟ,
ແລະດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຖິງ
ແມ່ນຈະເປັນຊາວເລມັນກໍຕາມ,ເພາະ
ສັດທາຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາໃນເວລາ
ທີ່ພວກເຂົາປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ,ໄດ້ຮັບ
ບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,ແລະພວກເຂາົບໍ່ຮູຈ້ກັມັນ.
21ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ມາສູ່ໂລກເພື່ອນ�

ເອົາການໄຖ່ມາສູ່ໂລກ,ເພື່ອຊ່ອຍໂລກ
ໃຫລ້ອດຈາກບາບ.
22ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈແລະ

ມາຫາເຮົາຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ,ເຮົາຈະ
ຮັບຜູ້ນັ້ນໄວ້ເພາະອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າປະກອບດ້ວຍຄົນເຊັ່ນນັ້ນ.ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເພາະຄົນເຊັ່ນນັ້ນທີ່ເຮົາໄດ້ສະລະຊີວິດ
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3ນີໄຟ10:1–9607

ຂອງເຮົາແທນ,ແລະຮັບເອົາຊີວິດນັ້ນ
ຄືນອີກ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງກັບໃຈ,ແລະມາຫາ
ເຮົາເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ,ແລະລອດ.

ບົດທີ10

ມັນມີຄວາມງຽບສະຫງດັໃນແຜ່ນດິນເປນັ
ເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ—ສຸລະສຽງຂອງ
ພຣະຄຣິດສັນຍາວ່າຈະເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງເໝືອນດັ່ງແມ່ໄກ່ເຕົ້າໂຮມ
ລູກຂອງມັນ—ຄນົທີ່ຊອບທ�ຫລາຍກວ່າ
ໄດ້ຖືກຮກັສາໄວ.້ປະມານຄ.ສ.34–35.

1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນແຜ່ນດິນ
ໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້,ແລະໄດ້ເປັນ
ພະຍານໃນເລື່ອງນີ້.ແລະຫລັງຈາກ
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຈົບລົງແລ້ວມັນໄດ້ມີ
ຄວາມງຽບສະຫງັດໃນແຜ່ນດິນເປັນ
ເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ;
2ເພາະຜູ້ຄົນມີຄວາມແປກໃຈຫລາຍທີ່

ສຸດເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂາົຢດຸຮ້ອງໄຫ້
ແລະຢຸດຄວນຄາງນ�ການສນູເສຍຍາດ
ພີ່ນ້ອງຜູ້ທີ່ຖືກຂາ້ຕາຍ;ດັ່ງນັ້ນມນັຈຶ່ງໄດ້
ມີຄວາມງຽບສະຫງັດໃນແຜ່ນດນິທັງໝົດ
ເປນັເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ສຸລະສຽງມາຫາຜູ້ຄົນອີກ,ແລະພວກ
ເ ຂົາ ທຸກຄົນໄດ້ ຍິນ ,  ແລະໄດ້ ເປັນ
ພະຍານເຖິງສຽງນັ້ນ,ມີຄວາມວາ່:
4ໂອ້ເຈົ້າຜູ້ເປັນພົນລະເມືອງຂອງ

ເມືອງໃຫຍ່ເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຕົກໄປແລ້ວຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ,ແທ້ຈງິ

ແລ້ວ,ຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,
ຈກັເທື່ອແລວ້ທີ່ເຮາົໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຈົ້າຄືກັນ
ກັບແມ່ໄກ່ເຕົ້າໂຮມລູກຂອງມັນໄວ້ໃຕ້
ປີກຂອງມນັ,ແລະບ�ລງຸລຽ້ງເຈົ້າ.
5ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຈັກເທື່ອແລ້ວທີ່

ເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຈົ້າຄືກັນກັບແມ່ໄກ່
ເຕົ້າໂຮມລູກຂອງມັນໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງມັນ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂອ້ເຈົ້າຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອດິ
ສະຣາເອນຜູ້ຕົກໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໂອ້
ເຈົ້າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ,ເຈົ້າຕົກໄປ
ແລ້ວ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈັກເທື່ອແລ້ວທີ່ເຮົາ
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຈົ້າຄືກັນກັບແມ່ໄກ່ເຕົ້າໂຮມ
ລູກຂອງມັນໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງມັນ,ແລະ
ເຈົ້າບໍ່ຍິນຍອມ.
6ໂອ້ເຈົ້າເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຜູ້

ທີ່ເຮົາໄວ້ຊີວິດ,ເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມເຈົ້າ
ຫລາຍໆເທື່ອຄືກັນກັບແມ່ໄກ່ເຕົ້າໂຮມ
ລູກຂອງມັນໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງມັນ,ຖ້າຫາກ
ເຈົ້າຈະກັບໃຈແລະຫັນມາຫາເຮົາດ້ວຍ
ຄວາມມຸ້ງໝາຍເຕັມທີ່ແຫງ່ໃຈ.
7ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ

ເອນເອີຍບ່ອນຢູ່ຂອງເຈົ້າຈະກາຍເປັນ
ບ່ອນຮກົຮາ້ງຈົນກວາ່ຈະຮອດເວລາແຫ່ງ
ພັນທະສັນຍາທີ່ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດ
ຂອງເຈົ້າສ�ເລັດຄບົຖ້ວນ.
8ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກຜູ້ຄົນໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຮ້ອງໄຫ້ແລະ
ຄວນຄາງຕື່ມອີກເພາະການສູນເສຍຍາດ
ພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນຝູງຂອງພວກເຂົາ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືສາມ

ມື້ໄດ້ຜ່ານໄປ.ແລະເວລາຕອນເຊົ້າມື້
ໃໝ່ມາຄວາມມືດໄດ້ກະຈາຍໄປຈາກ
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ຜືນແຜ່ນດິນ,ແລະແຜ່ນດິນໂລກໄດ້
ເຊາົສັ່ນສະເທອືນ,ແລະຫນີກໍເຊາົແຕກ,
ແລະສຽງຄວນຄາງອນັເປັນໜາ້ຢ້ານກວົ
ກໍໄດ້ມິດງຽບລົງ,ແລະສຽງກຶກກ້ອງທັງ
ໝດົກໍໄດ້ຜ່ານໄປ.
10ແລະແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ຕໍ່ເຂົ້າກັນ

ອີກຄືຕັ້ງໝັ້ນຢູ່;ແລະການຄວນຄາງ,
ແລະການຮ້ອງໄຫ້,ແລະການຄ�ຄວນ
ຂອງຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ລອດຕາຍໄດ້ມິດງຽບລົງ;
ແລະການເປັນທຸກຂອງພວກເຂົາໄດ້
ປ່ຽນມາເປັນຄວາມສຸກ,ແລະການຮ້ອງ
ຄວນຄາງຂອງພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ
ການສັນລະເສີນ,ແລະຂອບພຣະໄທແດ່
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຂາົ.
11ແລະພຣະຄ�ໄດ້ສ�ເລດັປານນີ້ດັ່ງ

ທີ່ສາດສະດາທງັຫລາຍໄດ້ເວົ້າໄວ.້
12ແລະຜູ້ທີ່ ມີ ຊີວິດຢູ່ນັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່

ຊອບທ�ຫລາຍກວ່າ,ແລະແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້
ຕ້ອນຮັບສາດສະດາແລະບໍ່ໄດ້ແກວ່ງ
ກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເພິ່ນ;ແລະມັນແມ່ນ
ພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ນອງເລືອດໄພ່ພນົຂອງພຣະ
ເຈົ້າທີ່ໄດ້ຮບັການໄວ້ຊວີດິ—
13ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ

ແລະບໍ່ໄດ້ຈົມລງົແລະບໍ່ໄດ້ຖືກຝງັໄວ້ຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ຈົມຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງທະເລ;ແລະ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກໄຟເຜົາ,ທັງບໍ່ໄດ້ຖືກ
ທັບແລະບໍ່ໄດ້ຖືກບົດໃຫ້ຕາຍ;ແລະ
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖກືລມົບ້າໝູຫອບໄປ;ທງັ
ບໍ່ໄດ້ໝົດກ�ລັງດ້ວຍອາຍແລະຄວັນ
ຂອງຄວາມມືດ.
14ແລະບັດນີ້,ຜູ້ໃດທີ່ອ່ານເລື່ອງນີ້ກໍ

ຂໍໃຫ້ຜູນ້ັ້ນເຂົ້າໃຈເຖີດ;ຜູ້ໃດທີ່ມີພຣະຄ�
ພີກໍຂໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຄົ້ນຄວ້າແລະເບິ່ງເອົາ
ທອ້ນ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງຖ້າຫາກຄວາມຕາຍ
ແລະການທ�ລາຍທັງໝົດນີ້ດ້ວຍໄຟ
ແລະດ້ວຍຄວັນ,ແລະດ້ວຍລົມພາຍຸ
ຮ້າຍ,ແລະດ້ວຍລົມບ້າໝູ,ແລະດ້ວຍ
ການແຕກແຍກຂອງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອ
ດູດເອົາພວກເຂົາໄປ,ແລະສິ່ງທັງໝົດ
ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນໄປເພື່ອໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ສາດສະດາຜູ້ບລໍສຸິດຫລາຍທ່ານສ�ເລັດ.
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານ

ວ່າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍ
ຄ�ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເວລາພຣະ
ຄຣິດສະເດັດມາ,ແລະຖືກຂ້າຕາຍ
ເພາະພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
16ແທ້ ຈິງແລ້ວ,ສາດສະດາຊີ ນັດ

ໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,
ແລະຊີໂນກກໍໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ຄືກັນ,ເພາະພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບພວກ
ເຮົາຜູ້ເປັນລູກຫລານທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ພວກເພິ່ນ.
17ຈົ່ງເບິ່ງ,ຢາໂຄບຜູ້ເປັນບັນພະບຸລຸດ

ຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບ
ລູກຫລານທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງໂຢເຊັບຄືກັນ.
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ແລ້ວພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນລູກ
ຫລານທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງໂຢເຊັບບໍ?ແລະ
ເລື່ອງລາວເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງບໍຊຶ່ງລີໄຮຜູ້
ເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ນ�
ອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມນັ້ນ?

3ນີໄຟ10:10–17 608

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   608 5/14/12   12:14 PM



609

3ນີໄຟ10:18–11:3609

18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໃນທ້າຍປີທີສາມສິບສີ່ຄື,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະສະແດງໃຫ້ພວກທ່ານເຫັນ
ວ່າຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟທີ່ລອດຕາຍ,ແລະ
ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີຊື່ວ່າຊາວເລມັນທີ່ລອດ
ຕາຍໄດ້ ຮັບ ຄວາມໂປດປານແລະ
ພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລັ່ງລົງມາເທິງຫົວ
ຂອງພວກເ ຂົາ ,  ເ ຖິງ ຂະໜາດທີ່ບໍ່
ດົນຫລັງຈາກການສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ
ຂອງພຣະຄຣິດພຣະອົງໄດ້ມາປະກົດ
ຕົວແກ່ພວກເຂົາແທ້ໆ—
19ໂດຍປະກົດຕົວແກ່ ພວກເຂົາ

ແລະປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ພວກ
ເຂົາ;ແລະເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະອົງ
ຈະມີກ່າວເຖິງຕໍ່ໄປຈາກນີ້.ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າສ�ລັບເວລານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບຄ�
ເວົ້າຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ.

ພຣະເຢຊູຄຣດິໄດ້ມາປະກົດຕົວແກ່ຜູ້ຄນົ
ຂອງນີໄຟໃນຂະນະທີ່ ຝູງຊົນກ�ລັງ
ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ,
ແລະໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່
ພວກເຂົາ;ແລະໂດຍວິທີນີ້ພຣະອົງໄດ້
ປະກດົແກ່ພວກເຂາົ.

ມີຢູ່ໃນບົດທີ11ຈນົເຖິງບົດທີ26.

ບົດທີ11

ພຣະບິດາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງບຸດທີ່ຮັກຂອງ
ພຣະອົງ—ພຣະຄຣິດມາປະກົດແລະ
ປະກາດການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ—ຝູງ

ຊົນໄດ້ລູບຄ�ຮອຍຢູ່ໃນພຣະຫັດແລະ
ພຣະບາດແລະຢູ່ໃນຂ້າງຂອງພຣະອົງ
ພວກເຂົາຮ້ອງໂຮໂຮຊັນນາ—ພຣະອົງ
ຈດັຕັ້ງແບບແຜນບັບຕິສະມາ—ວນິຍານ
ແຫງ່ການຂັດແຍ້ງກນັມາຈາກມານ—ຄ�
ສອນຂອງພຣະຄຣິດຄືມະນຸດຄວນເຊື່ອ
ແລະຮບັບັບຕິສະມາແລະຮັບເອົາພຣະ
ວນິຍານບໍລິສຸດ.ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືມັນໄດ້ມີຊາວນີໄຟເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ອ້ອມ
ຮອບບໍລິເວນພຣະວິຫານຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ;ແລະພວກເຂົາ
ກ�ລັງອັດສະຈັນໃຈແລະງຶດງໍ້ກັນຢູ່,
ແລະກ�ລັງບອກກັນເຖິງຄວາມປ່ຽນ
ແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ ໜ້າອັດສະຈັນໃຈ
ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
2ແລະພວກເຂົາກ�ລັງເວົ້າເຖິງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດນີ້ຢູ່,ຜູ້ຊຶ່ງມີເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ໄວ້
ກ່ຽວກັບການສິ້ນພຣະຊນົຂອງພຣະອົງ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ຂະນະທີ່ພວກເຂົາກ�ລັງສົນທະນາກັນ
ຢູ່ນັ້ນ,ພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງດັງຂຶ້ນຄືກັນ
ກັບວ່າມັນດັງມາຈາກທ້ອງຟ້າແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ກວາດສາຍຕາໄປຮອບໆ
ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈສຽງທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຍິນນັ້ນເລີຍ,ແລະມັນບໍ່ແມ່ນ
ສຽງໂຫດຫ້ຽມແລະທັງບໍ່ແມ່ນສຽງດັງ;
ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ,ແລະທັງໆທີ່ມນັເປັນ
ສຽງເບົາປານນັ້ນມັນກໍຍັງໄດ້ສຽບແທງ
ເຂົ້າຈົນເຖິງກາງໃຈ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ບໍ່
ມີສ່ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ
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ທີ່ສຽງນັ້ນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສັ່ນໄດ້;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນໄດ້ສຽບແທງພວກເຂົາຈົນເຖິງ
ຮອດຈດິວນິຍານທກຸສ່ວນ,ແລະໄດ້ເຮດັ
ໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຂົາຮອ້ນໄໝ.້
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງນັ້ນອກີ,ແລະພວກ
ເຂາົບໍ່ເຂົ້າໃຈມັນ.
5ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງນັ້ນອີກ

ເປັນເທື່ອທີສາມ,ແລະໄດ້ງ່ຽງຫູຟັງແລະ
ຕາຂອງພວກເຂາົຫລຽວໄປທາງສຽງນັ້ນ;
ແລະພວກເຂົາໄດ້ແນມຂຶ້ນທ້ອງຟ້າ,
ເພາະສຽງດັງມາຈາກບ່ອນນັ້ນ.
6ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເທື່ອທີສາມພວກເຂົາ

ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໃຈສຽງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນນັ້ນ;
ແລະມັນກ່າວກັບພວກເຂົາວາ່:
7ຈົ່ງເບິ່ງເຈົ້າຈົ່ງຟັງບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ

ເຖີດ,ຜູ້ເຮາົພໍໃຈຫລາຍ,ຜູ້ທີ່ສັນລະເສີນ
ພຣະນາມຂອງເຮາົ—ຈົ່ງຟງັທາ່ນ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ,ເມື່ອ

ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້ານັ້ນພວກເຂົາ
ຈຶ່ງໄດ້ກວາດສາຍຕາຂຶ້ນໄປທອ້ງຟາ້ອີກ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເຫນັຊາຍຄົນ
ໜຶ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ;ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ສວມເສື້ອຄຸມສີຂາວ;ແລະພຣະອງົໄດ້
ລົງມາຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກເຂົາ;ແລະຕາ
ຂອງຝູງຊງົທັງໝດົຈດົຈໍ່ຢູ່ທີ່ພຣະອົງ,ແລະ
ພວກເຂົາບໍ່ກ້າທີ່ຈະເປີດປາກ,ທັງບໍ່ກ້າ
ຊື່ມກັນ,ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າ
ແນວໃດເພາະພວກເຂາົຄິດວາ່ພຣະອົງ
ເປນັທູດທີ່ມາປະກດົຕໍ່ພວກເຂົາ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ເດ່ພຣະຫັດອອກໄປແລະ
ເວົ້າກັບຜູ້ຄນົ,ມີຄວາມວາ່:

10ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຜູ້ທີ່
ສາດສະດາໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າຈະມາຍັງ
ໂລກນີ້.
11ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາເປັນຄວາມສະ

ຫວ່າງແລະເປັນຊີວິດຂອງໂລກ;ແລະ
ເຮາົໄດ້ດື່ມຈາກຈອກອນັຂມົຂື່ນຊຶ່ງພຣະ
ບິດາໄດ້ປະທານໃຫ້ເຮົາແລ້ວ,ແລະຖະ
ຫວາຍບາລະມີພຣະບິດາໂດຍຮັບເອົາ
ບາບຂອງໂລກມາໄວ້ກັບເຮົາ,ຊຶ່ງໃນ
ເລື່ອງນີ້ເຮົາໄດ້ຍອມປະຕິບັດຕາມພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະບິດາໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ
ຝູງຊົນທັງໝົດກໍໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ;
ເພາະພວກເຂົາຈື່ໄດ້ວາ່ມັນມີທ�ນາຍໄວ້
ແລ້ວໃນບັນດາພວກເຂົາວ່າພຣະຄຣິດ
ຈະສະເດັດມາຫາພວກເຂົາດ້ວຍຕົວ
ພຣະອົງເອງຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະ
ເດດັຂຶ້ນສະຫວນັແລ້ວ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາມີ
ຄວາມວາ່:
14ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນແລະອອກມາຫາເຮົາ

ເຖີດ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ເດ່ມືມາໃສ່ຂ້າງ
ຂອງເຮົາ,ແລະເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ລູບຄ�
ຮອຍຕະປູທີ່ພຣະຫັດແລະທີ່ພຣະບາດ
ຂອງເຮົານ�ອີກເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ ວ່າ
ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນແລະ
ພຣະເຈົ້າຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະ
ໄດ້ຖືກປະຫານເພື່ອບາບຂອງໂລກ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຝູງຊົນໄດ້ອອກໄປ,ແລະໄດ້ເດ່ມືໄປ
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3ນີໄຟ11:16–27611

ໃສ່ຂ້າງແລະໄດ້ລູບຄ�ຮອຍຕະປູທີ່
ພຣະຫັດແລະພຣະບາດຂອງພຣະ
ອົງ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ກະທ�ສິ່ງນີ້ໂດຍ
ການອອກໄປເທື່ອລະຄົນຈົນວ່າພວກ
ເຂົາໝົດທຸກຄົນໄດ້ອອກໄປແລະໄດ້
ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ,ແລະໄດ້
ລູບຄ�ດ້ວຍມືຂອງຕົນເອງ,ແລະໄດ້
ຮູ້ເຖິງຄວາມແນ່ນອນນີ້ແລະໄດ້ເປັນ
ພະຍານວ່າມັນແມ່ນພຣະອົງແທ້ໆຜູ້ທີ່
ສາດສະດາທັງຫລາຍໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຈະ
ສະເດັດມາ.
16ແລະຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາທຸກ

ຄົນໄດ້ອອກໄປແລະໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາ
ຂອງຕົນເອງແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງ
ອອກມາເປັນສຽງດຽວກັນ,ມີຄວາມວາ່:
17ໂຮຊັນນາ!ຂໍພຣະນາມຂອງພຣະ

ເຈົ້າຜູ້ສູງສຸດຈົ່ງພຣະກະເສີມສ�ລານ
ເຖີດ!ແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ກາບລົງແທບ
ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະໄດ້
ນະມດັສະການພຣະອົງ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກບັນີໄຟ(ເພາະວາ່ນີໄຟ
ກໍໄດ້ຢູ່ໃນບັນດາຝູງຊົນນັ້ນ)ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ບນັຊາໃຫ້ເພິ່ນອອກມາ.
19ແລະນີໄຟໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະອອກ

ໄປ,ແລະກາບລົງຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແລະໄດ້ຈູບພຣະບາດຂອງ
ພຣະອົງ.
20ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາໃຫ້

ນີໄຟລຸກຂຶ້ນ.ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ລຸກຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່
ພຣະພກັຂອງພຣະອົງ.
21ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ເພິ່ນວ່າ:ເຮົາມອບອ�ນາດແກ່ເຈົ້າເພື່ອ

ເຈົ້າຈະໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ເມື່ອເຮາົກັບຂຶ້ນສະຫວນັອີກ.
22ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຄົນ

ອື່ນໆມາອີກ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເຂົາໃນທ�ນອງດຽວກັນ;ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ ປະທານອ�ນາດໃຫ້ ແກ່ ພວກ
ເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາຄົນອື່ນ.
ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:
ເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ບັບຕິສະມາຕາມວິທີນີ້ແລະ
ມັນຈະບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນໃນບັນດາ
ພວກເຈົ້າ.
23ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ເຈົ້າວ່າ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈຈາກບາບ
ຂອງຕົນຕາມຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ປາຖະໜາທີ່ ຈະຮັບ ບັບຕິ ສະມາໃນ
ພຣະນາມຂອງເຮົາ,ເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາເຂົາຕາມວິທີນີ້—ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຈົ່ງ
ລົງໄປຢືນຢູ່ໃນນ�,ແລະເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ບບັຕິ
ສະມາເຂົາໃນພຣະນາມຂອງເຮາົ.
24ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຈົ່ງກ່າວຄ�

ເຫລົ່ານີ້ໂດຍເອີ້ນຊື່ຂອງເຂາົ,ກ່າວວາ່:
25ໂດຍໄດ້ຮັບອ�ນາດມອບໝາຍ

ຈາກພຣະເຢຊູຄຣດິ,ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ບັບຕິ
ສະມາທາ່ນໃນພຣະນາມຂອງພຣະບິດາ,
ແລະຂອງພຣະບຸດ,ແລະຂອງພຣະວນິ
ຍານບໍລສຸິດ.ອາແມນ.
26ແລະຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າຈຸ່ມເຂົາ

ລົງໃນນ�,ແລະຂຶ້ນມາຈາກນ�ອີກ.
27ແລະຕາມວິທີນີ້ເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້ບັບຕິ

ສະມາໃນພຣະນາມຂອງເຮົາ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຕາມຈງິແລ້ວເຮາົກາ່ວກັບເຈົ້າ,ວາ່
ພຣະບິດາ,ແລະພຣະບຸດ,ແລະພຣະ
ວິນຍານບລິໍສຸດເປນັໜຶ່ງ;ແລະເຮາົຢູ່ໃນ
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ພຣະບິດາ,ແລະພຣະບິດາຢູ່ໃນເຮົາ,
ແລະພຣະບິດາກັບເຮາົເປັນໜຶ່ງ.
28ແລະຕາມທີ່ເຮາົສັ່ງເຈົ້າ,ເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້

ບັບຕິສະມາ.ແລະມັນຈະບໍ່ມີການໂຕ້
ຖຽງກັນໃນບັນດາພວກເຈົ້າ,ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີ
ມາກ່ອນ;ທັງຈະບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນໃນ
ບັນດາພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບຄ�ສອນຂອງ
ເຮາົດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາກອ່ນນັ້ນ.
29ເພາະຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາ

ກ່າວກັບເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ມີວິນຍານແຫ່ງການ
ຂັດແຍ້ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກເຮົາ,ແຕ່ມາ
ຈາກມານ,ຜູ້ເປັນບິດາຂອງການຂັດແຍ້ງ
ແລະມັນໄດ້ຍຸຍົງໃຈຂອງມະນຸດໃຫ້ຂັດ
ແຍ້ງກັນດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ.
30ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄ�ສອນຂອງເຮົາ

ທີ່ຈະຍຸຍົງໃຈຂອງມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມ
ຄຽດແຄ້ນຕໍ່ກັນ;ແຕ່ນີ້ເປັນຄ�ສອນຂອງ
ເຮາົຄືຄວນໃຫ້ເລື່ອງເຊັ່ນນັ້ນໝດົໄປ.
31ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາ

ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າເຮາົຈະປະກາດຄ�ສອນ
ຂອງເຮາົກບັເຈົ້າ.
32ແລະນີ້ຄືຄ�ສອນຂອງເຮົາ,ແລະ

ມັນເປັນຄ�ສອນຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ປະ
ທານໃຫ້ແກ່ເຮາົ,ແລະເຮົາເປັນພະຍານ
ເຖິງພຣະບິດາແລະພຣະບິດາເປັນ
ພະຍານເຖິງເຮົາ,ແລະພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດເປັນພະຍານເຖງິພຣະບິດາແລະ
ເຖິງເຮົາ,ແລະເຮົາເປັນພະຍານວ່າ
ພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາໃຫ້ມະນຸດທັງປວງ
ຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງກັບໃຈແລະເຊື່ອໃນ
ເຮາົ.
33ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນເຮົາ,

ແລະຮັບບັບຕິສະມາ,ຜູ້ນັ້ນຈະລອດ;

ແລະເຂົາຈະເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອານາຈັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າເປນັມນູມລໍະດົກ.
34ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນເຮົາ,

ແລະບໍ່ຮັບບັບຕິສະມາ,ຈະຕ້ອງອັບປະ
ໂຫຍດ.
35ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ເຈົ້າວາ່,ນີ້ຄືຄ�ສອນຂອງເຮາົແລະເຮົາ
ເປັນພະຍານເຖິງມັນຊຶ່ງມາຈາກພຣະ
ບິດາ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນເຮົາ
ຍ່ອມເຊື່ອໃນພຣະບິດາຄືກັນ;ແລະຕໍ່
ຜູ້ນັ້ນພຣະບິດາຈະເປັນພະຍານເຖິງເຮາົ,
ເພາະພຣະອົງຈະສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ຜູ້ນັ້ນດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດ.
36ແລະເມື່ອນັ້ນພຣະບິດາຈະເປັນ

ພະຍານເຖິງເຮົາ,ແລະພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດຈະເປັນພະຍານເຖິງພຣະບິດາ
ແລະເຖິງເຮົາ;ເພາະວ່າພຣະບິດາກັບ
ເຮາົແລະພຣະວນິຍານບລິໍສຸດເປັນໜຶ່ງ.
37ແລະເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າອີກ,ເຈົ້າ

ຕ້ອງກັບໃຈ,ແລະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງ
ເດັກນ້ອຍເສຍກ່ອນ,ແລະຮັບບັບຕິສະ
ມາໃນນາມຂອງເຮົາ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າ
ຈະບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້
ເລຍີ.
38ແລະເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າອີກ,ເຈົ້າ

ຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນ
ນາມຂອງເຮາົເສຍກ່ອນ,ແລະກາຍເປນັ
ເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າ
ຈະບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໄດ້ອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າມາເປັນມູນມໍລະດົກໄດ້ເລີຍ.
39ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ເຈົ້າ,ວ່ານີ້ຄືຄ�ສອນຂອງເຮົາ,ແລະຜູ້

3ນີໄຟ11:28–39 612
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3ນີໄຟ11:40–12:3613

ໃດກໍຕາມທີ່ສ້າງຢູ່ໃນຄ�ສອນນີ້ຍ່ອມ
ສ້າງຢູ່ເທິງດານຫີນຂອງເຮົາແລະປະຕູ
ນະລກົຈະເອາົຊະນະເຂາົບໍ່ໄດ.້
40ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະປະກາດ

ຫລາຍຫລືໜ້ອຍໄປກວ່ານີ້,ແລະຕັ້ງ
ມັນຂຶ້ນເປັນຄ�ສອນຂອງເຮົາ ຜູ້ນັ້ນ
ແຫລະມາຈາກຄວາມຊົ່ວ,ແລະບໍ່ໄດ້
ສ້າງຢູ່ເທງິດານຫນີຂອງເຮາົ,ແຕ່ເຂົາໄດ້
ສ້າງຢູ່ໃນຮາກຖານຂອງດິນຊາຍ,ແລະ
ປະຕູນະລົກຈະເປີດຮັບຄົນເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອ
ນ�ມາຖວ້ມແລະລົມພາຍຸພດັຕີ.
41ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງອອກໄປຫາຜູ້ຄົນພວກນີ້

ເຖີດແລະປະກາດພຣະຄ�ຊຶ່ງເຮົາໄດ້
ກ່າວໄປນັ້ນໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ.

ບົດທີ12

ພຣະເຢຊູເອີ້ນແລະມອບໝາຍໜ້າທີ່
ໃຫ້ອັກຄະສາວກົສບິສອງຄົນ—ພຣະອົງ
ສິດສອນຊາວນີໄຟເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ເທດສະໜາຢູ່ຄ້ອຍພູ—ພຣະອົງກ່າວ
ຄ�ອວຍພອນ—ຄ�ສອນຂອງພຣະອົງ
ຢູ່ເໜືອແລະສູງກວ່າກົດຂອງໂມເຊ—
ມະນຸດຖືກບັນຊາໃຫ້ເປັນຄົນດີພ້ອມ
ເໝືອນດັ່ງພຣະອົງແລະພຣະບິດາຂອງ
ພຣະອົງເປັນ—ປຽບທຽບກັບມດັທາຍ5.
ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ກັບນີໄຟແລະກັບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການ
ເອີ້ນນັ້ນແລ້ວ,  (ບັດນີ້ ຈ�ນວນຄົນທີ່
ໄດ້ຮັບການເອີ້ນແລະໄດ້ຮັບອ�ນາດ

ແລະສິດອ�ນາດເພື່ອໃຫ້ບັບຕິສະມາ
ນັ້ນມີຢູ່ສິບສອງຄົນດ້ວຍກັນ)ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ເດ່ພຣະຫັດອອກໄປ
ຫາຝູງຊນົ,ແລະກ່າວຢ່າງດັງໆກັບພວກ
ເຂົາ,ມີຄວາມວ່າ:ເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກຖ້າ
ຫາກເຈົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບຄົນຂອງເຮົາ
ສິບສອງຄົນນີ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາມາ
ຈາກບັນດາພວກເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ເຈົ້າແລະໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຈົ້າແລະເຮົາໄດ້ມອບ
ອ�ນາດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາເຈົ້າດ້ວຍນ�ແລະ
ຫລັງຈາກເຈົ້າໄດ້ຮບັບບັຕິສະມາດວ້ຍນ�
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາ
ເຈົ້າດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ;ສະນັ້ນເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກຖ້າ
ຫາກເຈົ້າຈະເຊື່ອໃນເຮົາແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາຫລັງຈາກທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫນັເຮາົແລະ
ຮູ້ວາ່ເຮາົເປນັຢູ່.
2ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຜູ້ທີ່ຈະເຊື່ອໃນ

ຄ�ເວົ້າຂອງເຈົ້າຈະເປັນສຸກຫລາຍກວ່າ
ນີ້ເພາະວ່າເຈົ້າຈະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນເຮົາ,ແລະວ່າເຈົ້າຮູ້ວ່າເຮົາເປັນ
ຢູ່.ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ໃດທີ່ຈະເຊື່ອໃນຄ�
ເວົ້າຂອງເຈົ້າແລະລົງມາສູ່ຄວາມເລິກ
ແຫ່ງຄວາມຖ່ອມຕົວແລະຮັບບັບຕິດ
ສະມາຍ່ອມເປັນສຸກເພາະວ່າຜູ້ນັ້ນຈະ
ໄດ້ຮັບການມາຢ້ຽມຢາມດ້ວຍໄຟແລະ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລະຈະໄດ້
ຮບັການປົດບາບຂອງຕົນ.
3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທີ່ຍາກຈົນທາງວິນ

ຍານທີ່ມາຫາເຮາົຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວາ່
ອານາຈກັສະຫວນັຈະເປັນຂອງຜູນ້ັ້ນ.
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4ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຄົນທັງປວງທີ່
ໂສກເສົ້າຍ່ອມເປັນສກຸ,ເພາະວາ່ເຂົາຈະ
ໄດ້ຮບັການປອບໃຈ.
5ແລະຄົນທີ່ອ່ອນໂຍນຍ່ອມເປັນສຸກ,

ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນໂລກ
ເປນັມູນມໍລະດົກ.
6ແລະຄົນທັງປວງທີ່ອຶດຫິວຄວາມ

ຊອບທ�ຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະ
ເຕມັໄປດ້ວຍພຣະວນິຍານບໍລິສດຸ.
7ແລະຄົນທີ່ມີໃຈເມດຕາຍ່ອມເປັນ

ສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດ
ຕາຕອບແທນ.
8ແລະຄົນທັງປວງທີ່ ມີ ໃຈບໍລິສຸດ

ຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ເຫັນ
ພຣະເຈົ້າ.
9ແລະຄົນທັງປວງທີ່ສ້າງຄວາມສະ

ຫງົບສຸກຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາຈະ
ຖືກເອີ້ນວ່າລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.
10ແລະຄົນທັງປວງທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງ

ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງເຮົາຍ່ອມ
ເປັນສຸກ,ເພາະວາ່ອານາຈກັສະຫວັນຈະ
ເປນັຂອງເຂາົ.
11ແລະເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກເມື່ອຄົນ

ຕິຕຽນແລະນິນທາເຈົ້າແລະກ່າວ
ຄວາມຊົ່ວນາໆປະການ,ແລະຫາຄວາມ
ຜິດໃສ່ເຈົ້າເພາະເຮາົ;
12ເພາະເຈົ້າຈະມີຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງ

ລົ້ນເຫລືອແລະມີຄວາມຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ,
ເພາະລາງວັນຂອງເຈົ້າໃນສະຫວັນຈະ
ໃຫຍ່ຍິ່ງ;ເພາະສາດສະດາທີ່ຢູ່ມາກ່ອນ
ເຈົ້າຖືກຂົ່ມເຫງັເຊັ່ນນັ້ນ.
13ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວ

ກັບເຈົ້າວ່າ,ເຮົາບັນຊາເຈົ້າໃຫ້ເປັນເກືອ

ຂອງໂລກ;ແຕ່ຖ້າຫາກເກືອນັ້ນໝົດລົດ
ເຄັມຂອງມັນໂລກຈະໄດ້ຄວາມເຄັມ
ຈາກໃສ?ຈາກນັ້ນເກອືຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ອັນໃດເລີຍ,ແຕ່ຈະຖືກໂຍນຖິ້ມໃຫ້ຄົນ
ຢຽບຍ�ເທົ່ານັ້ນ.
14ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວ

ກັບເຈົ້າວ່າ,ເຮົາບັນຊາໃຫ້ເຈົ້າເປັນແສງ
ສະຫວ່າງຂອງຜູ້ ຄົນພວກນີ້.ເມືອງທີ່
ຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນພູຈະຖືກບງັລບັໄວ້ບໍ່ໄດ້.
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນຈະໃຕ້ທຽນແລ້ວເອົາ

ກະບຸງມາກວມໄວ້ ບໍ?ບໍ່ ເລີຍ,ມີ ແຕ່
ຈະຕັ້ງມັນໄວ້ເທິງບ່ອນຕັ້ງທຽນແລະ
ມັນຈະສ່ອງແຈ້ງໄປທົ່ວທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນ
ເຮອືນນັ້ນ.
16ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ

ເຈົ້າສ່ອງເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນພວກນີ້,
ເພື່ອວ່າເມື່ອພວກເຂົາເຫັນການດີຂອງ
ເຈົ້າແລະສັນລະເສີນພຣະບິດາຂອງ
ເຈົ້າຜູ້ສະຖດິຢູ່ໃນສະຫວນັ.
17ຢ່າຄິດວາ່ເຮາົມານີ້ເພື່ອລບຶລ້າງກດົ

ແລະຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ.ເຮົາບໍ່
ໄດ້ມາເພື່ອລຶບລ້າງແຕ່ເຮົາມາເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ມນັສ�ເລດັຄົບຖ້ວນ;
18ເພາະຕາມຈິງ ແລ້ວເຮົາ ບອກ

ເຈົ້າວ່າແມ່ນແຕ່ຈຸດໜຶ່ງຫລືຂີດໜຶ່ງກໍບໍ່
ໄດ້ຕົກຫລົ່ນໄປຈາກກົດ,ແຕ່ໃນເຮາົມັນ
ໄດ້ສ�ເລດັແລວ້ທັງໝດົ.
19ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ມອບກົດ

ແລະພຣະບັນຍັດຂອງພຣະບິດາຂອງ
ເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ເຊື່ອໃນ
ເຮົາ,ແລະເພື່ອເຈົ້າຈະກັບໃຈຈາກບາບ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະເຂົ້າມາຫາເຮົາດ້ວຍໃຈ
ທີ່ຊອກຊ�ແລະດ້ວຍວິນຍານທີ່ສ�ນຶກ
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3ນີໄຟ12:20–33615

ຜິດ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າມີພຣະບັນຍັດຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ເຈົ້າ,ແລະກົດສ�ເລດັແລ້ວ.
20ສະນັ້ນຈົ່ງມາຫາເຮົາແລະເຈົ້າຈະ

ລອດ;ເພາະເຮົາບອກກັບເຈົ້າຕາມຈິງ,
ວ່າຖ້າຫາກເຈົ້າຈະບໍ່ຮັກສາບັນຍັດຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງເຮົາບັນຊາເຈົ້າໃນເວລານີ້ບໍ່ວ່າ
ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປໃນ
ອານາຈັກສະຫວັນບໍ່ໄດ້.
21ເຈົ້າໄດ້ຍິນຄ�ເວົ້າຊຶ່ງກ່າວໄວ້ໃນ

ສະໄໝໂບຮານແລະມີຂຽນໄວ້ຕໍ່ໜ້າ
ເຈົ້າອີກ,ວ່າຢ່າຂ້າຄົນ,ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ຂ້າຄົນຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງ
ໂທດໂດຍພຣະເຈົ້າ;
22ແຕ່ເຮົາບອກເຈົ້າວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມ

ທີ່ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນຜູ້ນັ້ນ
ຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຈາກສານຂອງ
ພຣະອົງ.ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເວົ້າກັບ
ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນວ່າ,ຄົນໂງ່ຈ້າ,ຜູ້ນັ້ນ
ຈະຖືກພິພາສາລົງໂທດຈາກສານສູງສດຸ,
ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເວົ້າວ່າ,ຄົນບ້າ,
ຜູ້ນັ້ນຈະມີໂທດເຖິງໄຟນະລົກ.
23ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າຈະມາຫາເຮົາ,

ຫລືປາຖະໜາທີ່ຈະມາຫາເຮາົແລະນຶກ
ຂຶ້ນໄດ້ວາ່ເຈົ້າມີຂໍ້ຂຸນ່ເຄືອງກບັອ້າຍນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າດ້ວຍເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ—
24ກໍໃຫ້ກັບຄືນໄປດີກັບອ້າຍນ້ອງຂອງ

ເຈົ້າເສຍກ່ອນ,ແລ້ວຈຶ່ງມາຫາເຮົາດ້ວຍ
ຄວາມມຸງ້ໝາຍເຕມັທີ່ແຫງ່ໃຈ,ແລະເຮາົ
ຈະຮບັເອົາເຈົ້າ.
25ຈົ່ງຮບີປອງດອງກັບຄູ່ໂຈດຂອງເຈົ້າ

ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ກາງທາງນ�ກັນ,ຢ້ານວ່າ
ຄູ່ໂຈດຂອງເຈົ້າຈະມອບເຈົ້າໄວ້,ແລະ
ເຈົ້າຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າຄຸກ.

26ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າວາ່,ເຈົ້າຈະອອກຈາກທີ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຈນົ
ກວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ໃຊ້ໜີ້ຈົນຄົບທຸກຊີໄນ
ເສຍກ່ອນ.ແລະໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຢູ່ໃນ
ຄຸກນັ້ນເຈົ້າຈະມີເງນິຈັກຊີໄນບໍ່ທີ່ຈະເອົາ
ມາເປັນຄ່າໄຖ່ຕົວ?ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງ
ແລ້ວເຮາົກ່າວກັບເຈົ້າວາ່,ບໍ່ເລີຍ.
27ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄົນໃນສະໄໝກ່ອນໄດ້

ຂຽນໄວ້ວາ່,ຢ່າຫລິ້ນຊູສູ່້ຜວົເມຍຜູ້ອື່ນ;
28ແຕ່ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຜູ້ ໃດກໍ

ຕາມທີ່ຫລຽວເບິ່ງແມ່ຍິງດ້ວຍຄວາມໄຄ່
ໃນຍິງນັ້ນ,ຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້ຫລິ້ນຊູ້ໃນໃຈຂອງ
ຕົນແລ້ວ.
29ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົໃຫ້ບັນຍັດແກ່ເຈົ້າ,ວາ່

ຢ່າຍອມໃຫ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າມາໃນໃຈ
ຂອງເຈົ້າເລີຍ;
30ເພາະວ່າມັນຈະເປັນການດີກວ່າທີ່

ເຈົ້າຈະປະຕິເສດຕົນຈາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ຊຶ່ງ
ໃນການນີ້ເຈົ້າຈະໄດ້ແບກໄມ້ກາງແຂນ
ຂອງເຈົ້າເອງແທນທີ່ເຈົ້າຈະຖືກໂຍນລງົ
ສູ່ນະລົກ.
31ມັນມີຂຽນໄວ້,ວ່າຖ້າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່

ຈະປະຮ້າງເມຍຂອງຕົນກໍໃຫ້ເຮັດໜັງສື
ຢ່າຮາ້ງໃຫ້ນາງ.
32ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວ

ກັບເຈົ້າ,ວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະປະຖິ້ມເມຍ
ຂອງຕົນນອກຈາກເພາະຜິດຖານຫລິ້ນ
ຊູ້,ຍ່ອມເປັນເຫດໃຫ້ນາງມີຊູ້;ແລະຜູ້
ໃດທີ່ຈະແຕ່ງງານກັບນາງຊຶ່ງຖືກຢ່າ
ຍ່ອມເປັນຊູ.້
33ແລະມັນມີຂຽນໄວ້ ອີກວ່າ,ຢ່າ

ສາບານເທັດ,ແຕ່ໃຫ້ປະຕິບັດຄ�ສາບານ
ຂອງເຈົ້າຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
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34ແຕ່ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຢ່າສາບານເລີຍ;ທງັຢ່າ
ອ້າງສະຫວັນ,ເພາະວ່າມັນເປັນພຣະທີ່
ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ;
35ຫລືຢ່າອ້າງແຜ່ນດິນໂລກ,ເພາະ

ວ່າມັນເປັນທີ່ຮອງພຣະບາດຂອງພຣະ
ອົງ;
36ທັງຢ່າສາບານໂດຍອ້າງເຖິງຫົວ

ຂອງເຈົ້າ,ເພາະວ່າເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຜົມ
ເສັ້ນໜຶ່ງກັບເປນັດ�ຫລືຂາວບໍ່ໄດ້;
37ແຕ່ຈົ່ງໃຫ້ຖອ້ຍຄ�ຂອງເຈົ້າເປັນດັ່ງ

ນີ້,ແມ່ນກໍໃຫ້ວ່າແມ່ນ;ບໍ່ແມ່ນກໍໃຫ້ວ່າ
ບໍ່ແມ່ນ;ເພາະຄ�ເວົ້າເກີນນີ້ໄປມາຈາກ
ຄວາມຊົ່ວ.
38ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນມີຂຽນໄວ້ວ່າ,ຕາ

ຕໍ່ຕາ,ແລະແຂ້ວຕໍ່ແຂວ້;
39ແຕ່ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າຢ່າຕໍ່ສູ້ກັບ

ຄົນຊົ່ວ,ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຕົບແກ້ມເບື້ອງຂວາ
ຂອງເຈົ້າ,ຈົ່ງປິ່ນແກ້ມເບື້ອງຊ້າຍໃຫ້
ຜູນ້ັ້ນນ�ອກີ;
40ແລະຖ້າຄົນໃດຢາກຟ້ອງສານເອົາ

ເສື້ອຊັ້ນໃນຂອງເຈົ້າ,ກໍຈົ່ງເອົາເສື້ອຊັ້ນ
ນອກຂອງເຈົ້າໃຫ້ເຂາົເໝອືນກັນ;
41ແລະຖ້າຜູ້ໃດຈະບັງຄັບໃຫ້ເຈົ້າຍ່າງ

ໄປໜຶ່ງຫລັກ,ກໍໃຫ້ເຈົ້າໄປກັບເຂົາເຖິງ
ສອງຫລກັ.
42ຈົ່ງໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຂໍເຈົ້າ,ແລະຢ່າໄດ້

ປິ່ນຫລັງໃສ່ຜູ້ຂໍຢືມເຈົ້າ.
43ແລະຈົ່ງເບິ່ງມັນມີຂຽນໄວ້ອີກ,ວ່າ

ຈົ່ງຮກັເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າແລະກຽດຊງັ
ສັດຕູຂອງເຈົ້າ;
44ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ຈົ່ງ

ຮັກສັດຕູຂອງເຈົ້າ,ຈົ່ງໃຫ້ພອນແກ່ຄົນທີ່

ປ້ອຍດາ່ເຈົ້າ,ຈົ່ງເຮດັດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ກຽດຊັງເຈົ້າ,
ແລະຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຈົ້າຢ່າງ
ໝິ່ນປະໝາດແລະຂົ່ມເຫງັເຈົ້າ;
45ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນລູກຂອງ

ພຣະບິດາ ຂອງເຈົ້າ ຜູ້ ປະທັບຢູ່ ໃນ
ສະຫວນັ;ເພາະພຣະອົງໄດ້ເຮດັໃຫ້ດວງ
ຕາເວັນຂຶ້ນສ່ອງແສງໃສ່ຄົນຊົ່ວແລະ
ຄົນດີ.
46ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງເປັນຂອງ

ສະໄໝກ່ອນ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນກົດ,ຈຶ່ງສ�ເລັດ
ຄົບຖ້ວນໃນເຮາົ.
47ສິ່ງເກົ່າໝົດໄປ,ແລະທຸກສິ່ງເປັນ

ຂອງໃໝ.່
48ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຢາກໃຫ້ເຈົ້າດີພ້ອມ

ຄືກັນກັບເຮາົ,ຫລືພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້
ປະທບັຢູ່ໃນສະຫວນັຊງົດີພອ້ມ.

ບົດທີ13

ພຣະເຢຊູ ສອນຄ�ອະທິຖານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ າໃຫ້ ແກ່ ຊາວນີໄຟ—
ພວກເຂົາຄວນຮິບໂຮມຊັບສົມບັດໄວ້
ໃນສະຫວັນ—ອັກຄະສາວົກສິບສອງ
ຖືກບັນຊາໃຫ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ໂດຍບໍ່ຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງທາງໂລກ—
ປຽບທຽບກັບມັດທາຍ6. ປະມານ
ຄ.ສ.34.

1ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວ,ເຮົາກ່າວ
ວ່າເຮົາຢາກໃຫ້ເຈົ້າໃຫ້ທານແກ່ຄົນ
ຍາກຈົນ;ແຕ່ຈົ່ງລະວັງຢ່າໃຫ້ທານເພື່ອ
ອວດຄົນອື່ນ;ເພາະຖ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນ
ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກພຣະບິດາ
ຂອງເຈົ້າຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວນັ.
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3ນີໄຟ13:2–16617

2ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອເຈົ້າໃຫ້ທານຢ່າໄດ້ເປົ່າ
ແກໄປກ່ອນໜ້າເຈົ້າ,ເໝືອນດັ່ງຄົນໜ້າ
ຊື່ໃຈຄົດເຄີຍເຮັດໃນທ�ມະສາລາແລະ
ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ,ເພື່ອໃຫ້ມະນຸດ
ສັນລະເສີນ.ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າວ່າ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງ
ພວກເຂາົແລ້ວ.
3ແຕ່ເມື່ອເຈົ້າໃຫ້ທານຢ່າໃຫ້ມືຊ້າຍ

ຂອງເຈົ້າຮູ້ ວ່າ ມື ຂວາຂອງເຈົ້າ ເຮັດ
ຫຍັງ;
4ເພື່ອຂອງທານຂອງເຈົ້າຈະເປັນໄປ

ຢ່າງລັບໆແລະພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້
ເຫັນໃນທີ່ລັບຈະໂຜດປະທານລາງວັນ
ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຢ່າງເປດີເຜີຍ.
5ແລະເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານຈົ່ງຢ່າເຮັດ

ເໝືອນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ເພາະພວກ
ເຂົາມັກຢືນອະທິຖານໃນທ�ມະສາລາ
ແລະຕາມແຈຖະໜົນ,ເພື່ອຜູ້ຄົນຈະໄດ້
ເຫັນພວກເຂົາ.ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວ
ກັບເຈົ້າວ່າ,ພວກເຂົາໄດ້ຮັບລາງວັນ
ຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
6ແຕ່ເວລາເຈົ້າອະທິຖານ,ຈົ່ງເຂົ້າໄປ

ໃນຫ້ອງແລະເມື່ອເຈົ້າປິດປະຕູແລ້ວ,
ຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້
ສະຖິດຢູ່ໃນທີ່ລັບ;ແລະພຣະບິດາຂອງ
ເຈົ້າຜູ້ ເຫັນໃນທີ່ລັບຈະໂຜດປະທານ
ລາງວັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.
7ແຕ່ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານຢູ່,ຢ່າເວົ້າຊ�

ຄ�ເກົ່າ,ເໝືອນດັ່ງຄົນນອກສາດສະໜາ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາຄິດວ່າຖ້າພວກເຂົາ
ເວົ້າຫລາຍໆເທື່ອພຣະອົງຈະໂຜດຮັບ
ຟງັ.
8ສະນັ້ນຢ່າເຮັດຄືພວກເຂົາ,ເພາະ

ວ່າພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຮູ້ ໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າ
ຕ້ອງການກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະຂໍຈາກພຣະ
ອົງ.
9ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງອະທິຖານຕາມວິທີນີ້:

ໂອ້ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງຜູ້ສະຖິດ
ຢູ່ໃນສະຫວນັ,ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງເປນັທີ່ເຄາົລົບບູຊາ.
10ຂໍໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເປັນ

ໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກເໝອືນດັ່ງທີ່ເປັນໄປ
ໃນສະຫວນັ.
11ແລະຂໍຈົ່ງໂຜດຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າ

ພຣະອົງເໝືອນດັ່ງທີ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍົກ
ໂທດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮດັຜິດຕໍ່ຂ້າພຣະອງົ.
12ແລະຂໍຢ່າພາຂ້າພຣະອົງເຂົ້າໄປ

ໃນການທົດລອງ,ແຕ່ຂໍຈົ່ງໃຫ້ຂ້າພຣະ
ອົງພົ້ນຈາກຄວາມຊົ່ວ.
13  ເພາະລາຊາອານາຈັກ, ແລະ

ອ�ນາດ,ແລະລັດສະໝີພາບ,ກໍເປັນ
ຂອງພຣະອົງຕະຫລອດໄປ.ອາແມນ.
14ເພາະວ່າ,ຖ້າຫາກເຈົ້າໃຫ້ອະໄພ

ແກ່ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນພຣະບິດາ
ເທງິສະຫວນັຂອງເຈົ້າກໍຈະໃຫ້ອະໄພແກ່
ເຈົ້າຄືກັນ;
15ແຕ່ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ອະໄພແກ່

ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນພຣະບິດາຂອງ
ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ໃຫ້ອະໄພແກ່ເຈົ້າຄືກນັ.
16ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ເມື່ອເຈົ້າຖືສິນອົດ

ເຂົ້າຢາ່ເຮດັໜາ້ເສົ້າໝອງເໝອືນດັ່ງຄົນ
ໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ເພາະພວກເຂົາເຮັດໜ້າ
ເສົ້າໝອງເພື່ອຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າ
ພວກເຂົາຖືສິນອົດເຂົ້າ.ຕາມຈິງແລ້ວ
ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ລາງວນັຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
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17ແຕ່ເວລາເຈົ້າຖືສິນອົດເຂົ້າ,ຈົ່ງ
ລ້າງໜ້າ,ແລະເອົານ�ມັນທາຫົວຂອງ
ເຈົ້າ;
18ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າເຈົ້າຖືສິນອົດ

ເຂົ້າ,ແຕ່ໃຫ້ພຣະບດິາຂອງເຈົ້າຜູ້ສະຖິດ
ຢູ່ໃນທີ່ລັບເຫັນ,ແລະພຣະບິດາຂອງ
ເຈົ້າຜູ້ເຫັນຢູ່ໃນທີ່ລັບຈະໂຜດປະທານ
ລາງວັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.
19ຢາ່ຮບິໂຮມຊັບສົມບດັສ�ລບັຕົນໄວ້

ໃນໂລກ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນມອດແລະຂີ້ໝຽ້ງ
ກັດກິນໄດ້,ແລະເປັນບ່ອນທີ່ໂຈນເຈາະ
ເຂົ້າລັກເອົາໄດ;້
20ແຕ່ຈົ່ງຮບິໂຮມຊບັສົມບັດສ�ລັບຕນົ

ໄວ້ໃນສະຫວັນ,ຊຶ່ງເປັນບອ່ນມອດແລະ
ຂີ້ໝ້ຽງກັດກິນບໍ່ໄດ້,ແລະທັງໂຈນຈະ
ເຈາະແລະລັກເອາົໄປບໍ່ໄດ້.
21ເພາະວ່າຊບັສົມບັດຂອງເຈົ້າຢູ່ບອ່ນ

ໃດ,ໃຈຂອງເຈົ້າກໍຢູ່ບອ່ນນັ້ນຄືກນັ.
22ຕາເປັນດວງສະຫວ່າງຂອງຮ່າງ

ກາຍ;ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກຕາຂອງເຈົ້າເບິ່ງ
ຕົງ,ຮາ່ງກາຍຂອງເຈົ້າທຸກສວ່ນກໍຈະສະ
ຫວ່າງດີ.
23 ແຕ່ ຖ້າ ຫາກຕາຂອງເຈົ້າ ຊົ່ວ ,

ຮ່າງກາຍທຸກສ່ວນຂອງເຈົ້າຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມມືດມົນ.ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກ
ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນຕົວຂອງເຈົ້າມືດ
ໄປ,ຄວາມມືດນັ້ນຈະໃຫຍ່ຫລວງພຽງ
ໃດນໍ!
24ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງ

ສອງເຈົ້າບ່າວສອງນາຍໄດ້;ເພາະລາວ
ຈະຊັງນາຍຜູ້ນີ້ແລະໄປຮັກນາຍຜູ້ນັ້ນ,
ຫລືຈະນັບຖືນາຍຜູ້ ນີ້ ແລະໝິ່ນປະ
ໝາດນາຍຜູ້ນັ້ນ.ເຈົ້າຈະເປນັຂ້າໃຊ້ຂອງ

ພຣະເຈົ້າແລະເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງເງິນຄ�
ພ້ອມກັນບໍ່ໄດ້.
25ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງກໍໄດ້ຫລຽວເບິ່ງຄົນສິບ
ສອງຄົນຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ແລະ
ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄ�ເວົ້າ
ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເວົ້າມານັ້ນ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ພວກເຈົ້າຄືຜູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ເພື່ອ
ຈະໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້.ດັ່ງນັ້ນເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າຢ່າ
ຄິດເຖິງຊີວິດຂອງເຈົ້າ,ວ່າເຈົ້າຈະກິນ
ຫຍງັ,ຫລືເຈົ້າຈະດື່ມຫຍັງ;ແລະຢາ່ຄດິ
ເຖິງຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ,ວ່າເຈົ້າຈະນຸ່ງ
ຫຍັງ.ຊີວິດກໍຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າອາຫານບໍ່
ແມ່ນບໍ,ແລະຮ່າງກາຍກໍຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມນ່ບ?ໍ
26ຈົ່ງເບິ່ງນົກໃນອາກາດ,ມັນບໍ່ໄດ້

ຫວ່ານ,ທັງມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຫລືບໍ່ໄດ້ເຕົ້າ
ໂຮມໃສ່ເລົ້າໄວ້ ; ແຕ່ພຣະບິດາເທິງ
ສະຫວັນຂອງເຈົ້າຍັງລ້ຽງດູມັນ.ເຈົ້າປະ
ເສດີຫລາຍກວາ່ນກົບໍ່ແມນ່ບໍ?
27ໃຜໃນເຈົ້າເມື່ອຄິດເອົາຈະສາມາດ

ເພີ່ມຄວາມສູງຈັກສອກໜຶ່ງໃຫ້ຕົນເອງ
ໄດ້ບໍ?
28ແລະເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງຄິດເຖິງເຄື່ອງ

ນຸ່ງຫົ່ມ?ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງດອກໄມ້ໃນທົ່ງ
ວ່າມັນເຕີບໂຕຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?ມັນບໍ່ໄດ້
ທ�ງານ,ທັງບໍ່ໄດ້ເຂັນຝ້າຍ;
29ແລະເຮາົກ່າວກັບເຈົ້າວາ່ເຖິງແມ່ນ

ໂຊໂລໂມນໃນຄວາມສະຫງ່າລາສີທັງ
ໝົດຂອງລາວກໍຍັງບໍ່ໄດ້ທົງເຄື່ອງງາມ
ເທົ່າກັບດອກໄມ້ເຫລົ່ານີ້ດອກໜຶ່ງ.

3ນີໄຟ13:17–29 618
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3ນີໄຟ13:30–14:11619

30ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງ
ຫຍ້າໃນທົ່ງຢ່າງນັ້ນ,ຊຶ່ງເປັນຢູ່ມື້ນີ້ແລະ
ມື້ໜ້າຕ້ອງຖືກໂຍນຖິ້ມໃສ່ເຕົາໄຟ,ພຣະ
ອົງກໍຈະແຕ່ງເຈົ້າເຊັ່ນນັ້ນຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່
ນ້ອຍໜາ້ໃນສັດທາ.
31ດັ່ງນັ້ນຢ່າຄິດໂດຍກ່າວວ່າຈະກິນ

ຫຍັງ?ຫລືດື່ມຫຍັງ?ຫລືນຸ່ງຫົ່ມຫຍັງ?
32ເພາະພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງ

ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງທັງໝດົນີ້.
33ແຕ່ເຈົ້າຈົ່ງສະແຫວງຫາລາຊາອາ

ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຊອບ
ທ�ຂອງພຣະອົງເສຍກ່ອນ,ແລ້ວພຣະ
ອົງຈະເພີ່ມສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.
34ດັ່ງນັ້ນຢ່າຄິດເຖງິມື້ອື່ນ,ເພາະມື້ອື່ນ

ຈະຄິດເຖິງເລື່ອງຂອງມັນເອງ.ມື້ໜຶ່ງກໍ
ພຽງພໍແລວ້ກັບຄວາມຊົ່ວຂອງມື້ນັ້ນ.

ບົດທີ14

ພຣະເຢຊູບັນຊາວາ່:ຢ່າກ່າວໂທດຜູ້ອື່ນ;
ໃຫ້ທູນຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ;ລະວັງສາດສະ
ດາປອມ—ພຣະອົງສັນຍາວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດ
ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາຈະໄດ້
ຮບັຄວາມລອດ—ປຽບທຽບກັບມັດທາຍ
7.ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູຮັບສັ່ງຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຫັນໄປທາງຝູງຊົນອີກ,
ແລະໄດ້ເປີດປາກກ່າວກັບພວກເຂາົອີກ,
ມີຄວາມວ່າ:ຕາມຈງິ,ຕາມຈງິແລ້ວ,ເຮາົ
ກ່າວກັບເຈົ້າວາ່ຢ່າກາ່ວໂທດຜູ້ອື່ນ,ເພື່ອ
ເຈົ້າຈະບໍ່ຖກືກ່າວໂທດຄນື.
2ເພາະສິ່ງໃດທີ່ເຈົ້າເອົາມາກ່າວໂທດ

ຜູ້ອື່ນ,ເຈົ້າກໍຈະຖືກກາ່ວໂທດໃນສິ່ງນັ້ນ;
ແລະເຈົ້າຕວງຜູ້ອື່ນດ້ວຍເຄື່ອງຜອງອັນ
ໃດ,ເຈົ້າກໍຈະຖືກຕວງດ້ວຍເຄື່ອງຜອງ
ອັນນັ້ນຄືກນັ.
3ແລະເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຫລຽວເຫັນຂີ້

ເຫຍື້ອທີ່ຢູ່ໃນຕາຂອງພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າ,
ແຕ່ ໄມ້ທັງທ່ອນທີ່ ຢູ່ ໃນຕາຂອງເຈົ້າ,
ເຈົ້າບໍ່ຮູສຶ້ກ?
4ຫລືເຈົ້າຈະເວົ້າກັບພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າ

ໄດ້ແນວໃດວ່າ:ໃຫ້ຂ້ອຍເຂ່ຍຂີ້ເຫຍື້ອ
ອອກຈາກຕາເຈົ້າເທາະ—ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ໄມ້ທັງທອ່ນຢູ່ໃນຕາຂອງເຈົ້າ?
5ເຈົ້າຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ຈົ່ງເອົາໄມ້ທັງ

ທ່ອນອອກຈາກຕາຂອງເຈົ້າເສຍກ່ອນ;
ແລ້ວເຈົ້າຈຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຄັກເພື່ອຈະໄດ້
ເຂ່ຍຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກຕາຂອງພີ່ນ້ອງ
ຂອງເຈົ້າ.
6ຢ່າເອົາຂອງທີ່ປະເສີດໃຫ້ໝາ,ຢ່າ

ໂຍນໄຂ່ມຸກໃສ່ຕໍ່ໜ້າໝູ,ຢ້ານວ່າມັນຈະ
ຢຽບຍ�ເສຍແລະຈະຕ່າວຄືນມາຂົບ
ເຈົ້ານ�ອກີ.
7ຈົ່ງໝັ່ນຂໍ,ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ;ຈົ່ງ

ໝັ່ນຊອກ,ແລ້ວເຈົ້າຈະພົບ;ຈົ່ງໝັ່ນ
ເຄາະ,ແລ້ວຈະມີຜູ້ໄຂປະຕູໃຫ.້
8ເພາະວ່າທຸກຄົນທີ່ໝັ່ນຂໍ,ຈະໄດ້ຮັບ;

ແລະທຸກຄົນທີ່ໝັ່ນຊອກ,ຈະພົບ;ແລະ
ທຸກຄົນທີ່ໝັ່ນເຄາະ,ຈະມີຜູ້ໄຂໃຫ.້
9ຫລືມີຜູ້ໃດແດ່ໃນພວກເຈົ້າທີ່ຖ້າ

ຫາກລູກຂອງຕົນຂໍເຂົ້າປັ້ນໜຶ່ງ,ພໍ່ຈະ
ເອາົກ້ອນຫນີໃຫ້ບໍ?
10ຫລືຖ້າຫາກລູກຂອງຕົນຂໍປາ,ພໍ່

ຈະເອົາງູໃຫ້ບໍ?
11ເຫດສະນັ້ນ,ເຈົ້າຜູ້ເປັນຄົນຊົ່ວ
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ກໍຍັງຮູ້ຈັກເອົາຂອງດີໃຫ້ລູກຂອງຕົນ,
ແລ້ວພຣະບິດາຂອງເຈົ້າຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນ
ສະຫວັນຈະປະທານຂອງດີໃຫ້ແກ່ຄົນ
ທີ່ທູນຂໍຈາກພຣະອົງຫລາຍກວ່ານັ້ນອີກ
ຈັກເທົ່າ?
12ສະນັ້ນ,ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າອັນ

ໃດກໍຕາມທີ່ ເຈົ້າປາຖະໜາໃຫ້ ຜູ້ ອື່ນ
ເຮັດກັບເຈົ້າ,ເຈົ້າຈົ່ງເຮັດກັບເຂົາທຸກ
ປະການເໝືອນກັນ,ເພາະມັນເປັນກົດ
ແລະເປັນຄ�ສັ່ງສອນຂອງສາດສະດາ
ທັງຫລາຍ.
13ຈົ່ງເຂົ້າໄປທາງປະຕູຄັບ;ເພາະວ່າ

ປະຕູກວ້າງຂວາງແລະທາງກໍກວ້າງ
ຂວາງຈະນ�ໄປຫາຄວາມພິນາດ,ແລະ
ມີຫລາຍຄົນເຂົ້າໄປໃນທາງນັ້ນ.
14ເພາະວ່າປະຕູທີ່ນ�ໄປສູ່ຊວີດິກໍຄັບ,

ແລະທາງກໍແຄບ,ແລະບໍ່ມີຫລາຍຄົນ
ພບົທາງນີ້.
15ຈົ່ງລະວັງສາດສະດາປອມ,ຜູ້ທີ່

ປອມຕົວຄືແກະມາຫາເຈົ້າ,ແຕ່ພາຍໃນ
ເຂາົເປັນໝາໄນຕວົຮາ້ຍ.
16ເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກເຂົາໂດຍໝາກຜົນ

ຂອງເຂົາ.ຜູ້ຄົນຈະເກັບໝາກອະງຸນ່ຈາກ
ເຄືອໜາມບໍ,ຫລືເກັບໝາກເດື່ອຈາກ
ຕົ້ນໜາມບໍ?
17ດັ່ງນັ້ນຕົ້ນໄມ້ດີທຸກຕົ້ນຍ່ອມເກີດ

ໝາກຜົນດີ;ແຕ່ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ດີຍ່ອມເກີດ
ໝາກຜົນບໍ່ດີ.
18ຕົ້ນດີຈະເກີດໝາກຜົນບໍ່ດີບໍ່ໄດ້,

ຫລືຕົ້ນໄມ້ບໍ່ດີຈະເກີດໝາກຜນົດີບໍ່ໄດ້.
19ຕົ້ນໄມ້ທຸກຕົ້ນທີ່ບໍ່ເກີດໝາກຜົນດີ

ຕ້ອງຖືກໂຄ່ນລົງ,ແລະຖືກໂຍນເຂົ້າໃນ
ກອງໄຟເສຍ.

20ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກເຂົາໂດຍໝາກ
ຜົນຂອງເຂົາ.
21ບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນທີ່ກ່າວກັບເຮົາ

ວາ່,ພຣະອງົເຈົ້າເອຍີ,ພຣະອົງເຈົ້າເອຍີ,
ແລ້ວຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນລາຊາອານາຈັກ
ສະຫວັນ ໄດ້ ;  ມີ ແຕ່ ຜູ້ ທີ່ ກະທ�ຕາມ
ນ�ພຣະໄທຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້
ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າ
ໄປໄດ້.
22ຫລາຍຄົນຈະກ່າວກັບເຮົາ ໃນ

ມື້ນັ້ນວາ່:ພຣະອົງເຈົ້າເອຍີ,ພຣະອງົເຈົ້າ
ເອີຍ,ພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ທ�ນາຍໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງບໍ,ແລະໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໄດ້
ຂັບໄລ່ຜີອອກໄປ,ແລະໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ກະທ�
ສິ່ງແປກປະຫລາດຫລາຍຢາ່ງບໍ່ແມນ່ບໍ?
23ແລະເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະບອກກັບ

ພວກເຂົາວ່າ:ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກພວກເຈົ້າ;
ພວກເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຮັດການຊົ່ວຮ້າຍເອີຍ,ຈົ່ງ
ຜ່າຍໜີໄປໃຫ້ພົ້ນຈາກເຮາົເສຍ.
24ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຍິນຄ�

ເຫລົ່ານີ້ຂອງເຮົາແລະປະຕິບັດຕາມ,
ຜູ້ນັ້ນກໍປຽບເໝືອນຄົນສະຫລາດຜູ້ປຸກ
ເຮອືນຂອງຕົນໃສ່ເທງິດານຫນີ—
25ແລະຝົນຖັ່ງເທລົງມາ,ແລະນ�ກໍ

ນອງ,ແລະລົມກໍພັດ,ແລະປະທະ
ເຮືອນນັ້ນ;ແລະມັນບໍ່ພັງ,ເພາະວ່າ
ມນັຖືກສ້າງໃສເ່ທິງດານຫນີ.
26ແຕ່ທຸກຄນົທີ່ໄດ້ຍນິຄ�ເຫລົ່ານີ້ຂອງ

ເຮົາແລ້ວບໍ່ປະຕິບັດຕາມກໍປຽບເໝືອນ
ຄົນໂງ່,ຜູ້ປຸກເຮືອນຂອງຕົນໃສ່ເທິງດິນ
ຊາຍ—

3ນີໄຟ14:12–26 620
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3ນີໄຟ14:27–15:10621

27ແລະຝົນຖັ່ງເທລົງມາ,ແລະນ�ກໍ
ນອງ,ແລະລົມກໍ ພັດ,ແລະປະທະ
ເຮືອນນັ້ນ;ແລະມັນພັງ,ແລະການພັງ
ນັ້ນໃຫຍ່ຫລວງ.

ບົດທີ15

ພຣະເຢຊູປະກາດວ່າກົດຂອງໂມເຊສ�
ເລັດໃນພຣະອົງ—ຊາວນີໄຟແມ່ນແກະ
ອີກຝູງໜຶ່ງຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງໃນ
ເຢຣູຊາເລັມ—ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ຜູ້
ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນເຢຣູຊາເລັມ
ຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບແກະຂອງອິດສະຣາ
ເອນທີ່ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ.ປະມານ
ຄ.ສ.34.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະເນດເບິ່ງຝູງ
ຊົນໂດຍຮອບ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າໄດ້ຍິນເລື່ອງທີ່ເຮົາ
ສິດສອນກ່ອນທີ່ເຮົາໄດ້ຂຶ້ນໄປເຝົ້າພຣະ
ບິດາຂອງເຮົາແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ ໃດທີ່
ຈົດຈ�ຄ�ເວົ້າເຫລົ່ານີ້ຂອງເຮົາແລະ
ປະຕິບັດຕາມ,ເຮົາຈະຍົກຜູ້ນັ້ນຂຶ້ນໃນ
ວັນສດຸທ້າຍ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວພຣະອົງເຫັນວ່າມີບາງຄົນໃນ
ບັນດາພວກເຂົາທີ່ແປກໃຈແລະສົງໄສ
ວ່າພຣະອົງມີຄວາມປະສົງອັນໃດກ່ຽວ
ກັບກົດຂອງໂມເຊ;ເພາະພວກເຂົາບໍ່
ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າທີ່ວ່າສິ່ງເກົ່າໄດ້ຜ່ານໄປ,
ແລະວ່າທກຸສິ່ງເປນັຂອງໃໝ.່

3ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ຢ່າໄດ້ແປກໃຈເລີຍທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວ
ກັບເຈົ້າວາ່ສິ່ງເກົ່າໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະທກຸ
ສິ່ງເປນັຂອງໃໝ.່
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າກົດທີ່

ມອບໃຫ້ແກ່ໂມເຊນັ້ນສ�ເລັດແລ້ວ.
5ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົຄືຜູ້ທີ່ມອບກົດໃຫ,້ແລະ

ເຮາົຄືຜູ້ທີ່ໃຫພ້ນັທະສນັຍາກັບອິດສະຣາ
ເອນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ;ດັ່ງນັ້ນ,ໃນເຮົາກົດ
ສ�ເລັດແລ້ວ,ເພາະວ່າເຮາົໄດ້ມາເພື່ອໃຫ້
ກົດນັ້ນສ�ເລດັ;ສະນັ້ນມນັຈຶ່ງມີທີ່ສດຸ.
6ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາບໍ່ ໄດ້ທ�ລາຍຄ�ສັ່ງ

ສອນຂອງສາດສະດາທັງຫລາຍ,ເພາະ
ວ່າມີຫລາຍຕໍ່ຫລາຍອັນທີ່ຍັງບໍ່ທັນສ�
ເລັດໃນເຮາົເທື່ອ,ຕາມຈງິແລ້ວເຮາົກາ່ວ
ກັບເຈົ້າວາ່ມນັຈະສ�ເລດັທງັໝດົ.
7ແລະເພາະວ່າ ເຮົາ ໄດ້ ກ່າວກັບ

ເຈົ້າວາ່ສິ່ງເກົ່າໄດ້ຜາ່ນໄປ,ແຕ່ເຮາົບໍ່ໄດ້
ທ�ລາຍຂໍ້ຄວາມທີ່ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່
ຈະມາເຖິງ.
8ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພັນທະສັນຍາທີ່ເຮົາ

ໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຍັງບໍ່ສ�
ເລັດເທື່ອ;ແຕ່ກົດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ໂມເຊ
ນັ້ນມີທີ່ສຸດໃນເຮາົ.
9ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄືກົດ,ແລະຄວາມສະ

ຫວ່າງ.ຈົ່ງເບິ່ງທີ່ເຮົາແລະອົດທົນຈົນ
ເຖິງທີ່ສຸດ,ແລະເຈົ້າຈະມີຊີວິດ;ຍ້ອນ
ເຮົາຈະໃຫ້ຊີວິດນິລັນດອນແກ່ຄົນທີ່
ອົດທົນຈນົເຖິງທີ່ສຸດ.
10ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົໄດ້ມອບບນັຍັດໃຫແ້ກ່

ເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ.
ແລະນີ້ຄືກົດແລະສາດສະດາ,ເພາະ
ມນັໄດ້ໃຫ້ຖອ້ຍຄ�ເຖງິເຮາົໂດຍແທ້.
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11ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກບັສິບສອງຄົນ
ຜູ້ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເລອືກໄວ້ວາ່:
12ເຈົ້າເປັນສານຸສິດຂອງເຮົາ;ແລະ

ເຈົ້າເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງຜູ້ ຄົນ
ພວກນີ້,ຜູ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ເຊື້ອສາຍຂອງໂຢເຊບັ.
13ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືແຜ່ນດິນທີ່ເປັນ

ມູນມໍລະດົກຂອງເຈົ້າ;ແລະພຣະບິດາ
ໄດ້ປະທານມນັໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.
14ແລະບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອທີ່ພຣະບິດາ

ໄດ້ໃຫ້ພຣະບັນຍັດແກ່ເຮົາບອກເລື່ອງນີ້
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າທີ່ເຢຣູຊາເລັມ.
15ທັງບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອທີ່ພຣະບິດາໄດ້

ໃຫ້ພຣະບັນຍັດແກ່ເຮົາບອກພວກເຂົາ
ກ່ຽວກັບເຜົ່າອື່ນໆຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ,ຜູ້ທີ່ພຣະບິດາໄດ້ນ�ພາອອກ
ໄປຈາກແຜ່ນດິນ.
16ພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາໃຫ້ເຮົາບອກ

ພວກເຂາົພຽງເທົ່ານີ້:
17ວ່າເຮົາມີແກະອື່ນອີກຊຶ່ງບໍ່ເປັນ

ຂອງຄອກນີ້;ແກະເຫລົ່ານັ້ນເຮາົຕ້ອງພາ
ມາເໝອືນກັນ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະຟງັສຽງ
ຂອງເຮົາ;ແລ້ວຈະລວມເປັນຝູງດຽວກັນ
ແລະມີຜູ້ລ້ຽງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.
18ແລະບັດນີ້,ເພາະຄວາມແຂງຄໍ

ແລະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາ;ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໄດ້
ຮັບບັນຊາຈາກພຣະບິດາວ່າບໍ່ໃຫ້ບອກ
ພວກເຂາົອີກກ່ຽວກບັເລື່ອງນີ້.
19 ແຕ່ ຕາມຈິງ ແລ້ວເຮົາ ກ່າວກັບ

ເຈົ້າວ່າພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາເຮົາແລະ

ເຮົາ ກໍ ໄດ້ ບອກເລື່ອງນີ້ ກັບເຈົ້າ ,  ວ່າ
ເຈົ້າໄດ້ຖືກແຍກຈາກບັນດາພວກເຂົາ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;
ດັ່ງນັ້ນເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍກ່ຽວ
ກັບເຈົ້າ.
20ແລະຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ເຈົ້າ ອີກວ່າ ພຣະບິດາໄດ້ ແຍກເຜົ່າ
ອື່ນໆອີກອອກຈາກພວກເຂົາ;ແລະ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ,
ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບຜູ້
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
21ແລະຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ເຈົ້າວ່າ:ເຈົ້ານີ້ແຫລະຄືຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາກ່າວ
ເຖິງວ່າ:ເຮົາມີແກະອື່ນອີກຊຶ່ງບໍ່ເປັນ
ຂອງຄອກນີ້;ແກະເຫລົ່ານັ້ນເຮາົຕ້ອງພາ
ມາເໝືອນກັນ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະຟງັສຽງ
ຂອງເຮາົ;ແລ້ວຈະລວມເປັນຝູງດຽວກັນ,
ແລະມີຜູ້ລ້ຽງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.
22ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ ໄດ້ເຂົ້າໃຈເຮົາ,

ເພາະພວກເຂົາຄິດວາ່ເປນັຄົນຕ່າງຊາດ;
ເພາະພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຄົນຕ່າງ
ຊາດຈະປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໂດຍທາງ
ການສິດສອນຂອງພວກເຂາົ.
23ແລະພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາເມື່ອ

ເຮົາກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຍິນສຽງ
ຂອງເຮາົ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮາົທີ່
ວາ່ຄົນຕາ່ງຊາດຈະບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຮາົ
ບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍຕາມ—ວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້
ປະກົດຕົວຕໍ່ພວກເຂົານອກຈາກຈະເປັນ
ໂດຍພຣະວນິຍານບໍລິສດຸເທົ່ານັ້ນ.
24ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າທງັໄດ້ຍິນສຽງຂອງ

ເຮົາ,ແລະໄດ້ເຫັນເຮົາ;ແລະເຈົ້າຄື

3ນີໄຟ15:11–24 622
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3ນີໄຟ16:1–7623

ແກະຂອງເຮົາ,ແລະເຈົ້າຖືກນັບເຂົ້າຢູ່
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ພຣະບິດາປະທານໃຫ້
ແກ່ເຮາົ.

ບົດທີ16

ພຣະເຢຊູຈະຢ້ຽມຢາມແກະອື່ນອີກທີ່
ເສຍໄປຂອງອິດສະຣາເອນ—ໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍພຣະກິດຕິຄຸນຈະໄປຫາຄົນຕ່າງ
ຊາດແລ້ວຈຶ່ງໄປຫາເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນ—ຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້
ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງເມື່ອພຣະອົງ
ນ�ສີໂອນຄືນມາອີກ.ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະຕາມຈງິ,ຕາມຈງິແລ້ວເຮົາກາ່ວ
ກັບເຈົ້າວ່າເຮົາມີແກະອື່ນອີກຊຶ່ງບໍ່ໄດ້
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້,ທັງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ເຢຣູຊາເລັມ,ທັງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສ່ວນໃດສວ່ນ
ໜຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນນັ້ນໂດຍຮອບທີ່ເຮົາ
ເຄຍີໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກດິ.
2ເພາະວ່າຄົນທີ່ເຮົາກ�ລັງເວົ້າເຖິງນີ້

ຄືຄົນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຮົາເທື່ອ;
ແລະເຮົາກໍບໍ່ເຄີຍປະກົດຕົວໃຫ້ພວກ
ເຂາົເຫນັຈັກເທື່ອ.
3 ແຕ່ ວ່ າ ເຮົ າ ໄ ດ້ ຮັບ ພຣະບັນຍັດ

ຈາກພຣະບິດາວ່າໃຫ້ເຮົາໄປຫາພວກ
ເຂົາ,ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຍິນສຽງຂອງ
ເຮົາ,ແລະຈະນັບພວກເຂົາເຂົ້າຢູ່ໃນ
ບັນດາແກະຂອງເຮົາ,ເພື່ອຈະລວມເປັນ
ຝູງດຽວກັນແລະມີຜູ້ລ້ຽງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ;
ດັ່ງນັ້ນເຮາົຈຶ່ງຈະໄປປະກດົຕວົແກ່ພວກ
ເຂົາ.
4ແລະເຮົາບັນຊາເຈົ້າວ່າຈົ່ງຂຽນ

ຂໍ້ ຄວາມເຫລົ່ານີ້ ໄວ້ຫລັງຈາກທີ່ ເຮົາ
ໄປແລ້ວ,ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າຜູ້
ຄົນຂອງເຮົາທີ່ ເຢຣູ ຊາເລັມຜູ້ ທີ່ ເຄີຍ
ເຫັນເຮົາແລະຢູ່ກັບເຮົາໃນການປະ
ຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງເຮົາ,ບໍ່ທູນ
ຂໍພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ເລື່ອງເຈົ້າ
ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະເລື່ອງ
ເຜົ່າອື່ນໆຊຶ່ງພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກເພື່ອວ່າ
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງເຈົ້າຈະຂຽນໄວ້ຈະ
ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ແລະນ�ມາສະ
ແດງແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອໂດຍທາງ
ຄວາມບໍລິບູນຂອງຄົນຕ່າງຊາດພວກທີ່
ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກຫລານຂອງພວກເຂົາ,
ຊຶ່ງຈະກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມຜືນແຜ່ນ
ດິນໂລກເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກ
ເຂົາຈະຖືກນ�ເຂົ້າມາ,ຫລືຈະຖືກນ�
ມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງເຮົາ,ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງ
ພວກເຂົາ.
5ແລະເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມພວກ

ເຂົາເຂົ້າມາຈາກສີ່ສ່ວນຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ;ແລະເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພັນ
ທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບ
ຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນສ�ເລັດ.
6ແລະຄົນຕ່າງຊາດຍ່ອມເປັນສຸກ,

ເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາທີ່ມີໃນ
ເຮົາ,ໂດຍຜ່ານທາງພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ
ທີ່ໄດ້ເປັນພະຍານຕໍ່ພວກເຂົາເຖິງເຮົາ
ແລະເຖິງພຣະບິດາ.
7ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະບິດາໄດ້ກາ່ວວາ່ເພາະ

ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາທີ່ມີໃນເຮົາ,
ແລະເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງເຈົ້າ,ໂອ້
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ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ດັ່ງນັ້ນໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍຄວາມຈິງຈຶ່ງຈະມາເຖິງຄົນຕ່າງ
ຊາດ,ເພື່ອວ່າຄວາມສົມບູນຂອງເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ເປັນທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ພວກເຂົາ.
8ແຕ່ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວວ່າ,ວິບັດແກ່

ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ—ເພາະວ່າທັງໆ
ທີ່ ພວກເຂົາໄດ້ມາຢູ່ ໃນຜືນແຜ່ນດິນ
ນີ້ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຊຶ່ງ
ເປັນຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນຕ້ອງ
ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ;ແລະໄດ້ຂັບໄລ່
ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນອອກຈາກບັນດາພວກເຂົາແລະ
ຖືກຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕນີພວກເຂາົ;
9ແລະເປັນຍ້ອນພຣະເມດຕາຂອງ

ພຣະບິດາທີ່ມີຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະການ
ພພິາກສາຂອງພຣະບດິາທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�
ອີກ,ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າວ່າຫລັງຈາກທັງໝົດນີ້ແລະເຮົາ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຊຶ່ງເປັນຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນໄດ້ຮັບການລົງ
ໂທດ,ແລະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ
ແລະຖືກຂ້າ,ແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ
ຈາກບັນດາພວກເຂົາ,ແລະຖືກພວກ
ເຂົາກຽດຊງັແລະຖືກພວກເຂາົເວົ້າຂວັນ
ນິນທາ—
10ແລະພຣະບດິາບັນຊາໃຫ້ເຮາົກ່າວ

ກັບເຈົ້າດັ່ງນີ້ວ່າ:ໃນມື້ນັ້ນເມື່ອຄົນຕ່າງ
ຊາດເຮັດບາບເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພຣະກິດຕິຄຸນ
ແລະປະຕິເສດຄວາມສົມບູນຂອງພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ແລະເພີ້ຝັນດ້ວຍ
ຄວາມທະນົງໃຈຂອງພວກເຂົາເໜືອ
ກວ່າປະຊາຊາດທັງປວງ,ແລະເໜືອ

ກວ່າຜູ້ຄົນທັງປວງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,
ແລະຈະເຕັມໄປດ້ວຍການເວົ້າຕົວະ,
ແລະການຫລອກຫລວງ,ແລະການ
ກໍ່ກວນ,ແລະການໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ແລະ
ການຄາດຕະກ�,ແລະການປະຕິບັດ
ໂດຍອ�ນາດຈອມປອມ,ແລະການໂສ
ເພນີ,ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນລີ້ລັບ
ນາໆປະການ;ແລະຖ້າຫາກເມື່ອໃດ
ພວກເຂົາກະທ�ສິ່ງທັງໝົດນີ້ແລະບໍ່
ຍອມຮັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດ
ຕິຄຸນຂອງເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະບິດາໄດ້
ກ່າວວ່າ,ເຮົາຈະເອົາຄວາມສົມບູນຂອງ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາໄປຈາກບັນດາ
ພວກເຂາົ.
11ແລະເວລານັ້ນເຮົາຈະນຶກເຖິງ

ພັນທະສັນຍາທີ່ເຮົາໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບ
ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນ,ແລະເຮາົຈະນ�ເອົາພຣະກດິຕິຄຸນ
ຂອງເຮາົມາຫາພວກເຂາົ.
12ແລະແລ້ວເຮົາຈະສະແດງແກ່

ເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ວ່າ
ຄົນຕ່າງຊາດຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອເຈົ້າ;
ແຕ່ເຮົາຈະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາຂອງ
ເຮົາທີ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນ,ແລະເຈົ້າຈະມາສູ່ຄວາມຮູ້
ເລື່ອງຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງເຮາົ.
13ພຣະບິດາໄດ້ກ່າວວ່າແຕ່ຖ້າຫາກ

ຄົນຕ່າງຊາດຈະກັບໃຈແລະກັບມາ
ຫາເຮົາ,ຈົ່ງເບິ່ງໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ,ເຮົາຈະນັບພວກເຂົາເຂົ້າຢູ່ໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນຂອງເຮາົ.
14ແລະເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ

3ນີໄຟ16:8–14 624
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3ນີໄຟ16:15–17:4625

ເຮາົຊຶ່ງເປັນເຊື້ອສາຍອດິສະຣາເອນເຂົ້າ
ໄປໃນບັນດາພວກເຂົາເພື່ອຢຽບຍ�ພວກ
ເຂາົ,ພຣະບິດາກາ່ວ.
15ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ຫັນມາຫາ

ເຮົາ,ແລະບໍ່ຟັງສຽງຂອງເຮົາ,ເຮົາຈະ
ຍອມໃຫ້ພວກເຂາົ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ເຮາົຈະ
ຍອມໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ,ເຂົ້າໄປໃນບັນດາພວກ
ເຂົາແລະຢຽບຍ�ພວກເຂາົ,ແລະພວກ
ເຂົາຈະເປັນເໝືອນດັ່ງເກືອທີ່ໝົດຄວາມ
ເຄັມຊຶ່ງນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປມັນຈະບໍ່ມີ
ຄຸນຄ່າ,ມີແຕ່ຈະຖືກໂຍນຖິ້ມແລະຖືກ
ຢຽບຍ�ໄວ້ໃຕ້ຕີນຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,
ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
16ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ພວກເຈົ້າວ່າ,ພຣະບິດາໄດ້ສັ່ງເຮົາໄວ້
ດັ່ງນີ້ຄື—ໃຫ້ເຮົາມອບແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອເປັນມູນມໍລະດົກຂອງ
ພວກເຂົາ.
17ແລະເວລານັ້ນຄ�ເວົ້າຂອງສາດສະ

ດາເອຊາຢາຈະສ�ເລດັ,ຊຶ່ງກາ່ວວາ່:
18ຄົນເຝົ້າຍາມຂອງເຈົ້າຈະເປັ່ງສຽງ;

ພວກເ ຂົາ ຈະຮ້ອງ ເພງພ້ອມກັນ ,
ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະເຫັນພ້ອມກັນ
ເວລາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານ�ສີໂອນມາອີກ.
19ຈົ່ງເປັ່ງສຽງປິຕິຍິນດີ,ຮ້ອງເພງນ�

ກັນ,ກຸງເຢຣູຊາເລັມເອີຍເຈົ້າຜູ້ທີ່ເປັນ
ເມືອງຮົກຮ້າງ;ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ອອຍໃຈຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດໄ້ຖ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມແລວ້.
20ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາງແຂນອັນ

ສັກສິດຂອງພຣະອົງຕໍ່ສາຍຕາຂອງທຸກ
ປະຊາຊາດ;ແລະທຸກໆຊົນຊາດຂອງ

ແຜ່ນດິນໂລກຈະເຫັນຄວາມຊ່ອຍໃຫ້
ລອດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ບົດທີ17

ພຣະເຢຊູແນະນ�ໃຫ້ຝງູຊນົໄຕ່ຕອງກ່ຽວ
ກັບຄ�ເວົ້າຂອງພຣະອງົແລະອະທິຖານ
ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ—ພຣະອົງປິ່ນປົວຄົນ
ເຈັບປ່ວຍ—ພຣະອົງອະທິຖານເພື່ອຝູງ
ຊົນໂດຍໃຊ້ພາສາທີ່ບໍ່ສາມາດຈະຂຽນ
ໄວ້ໄດ້—ເຫລົ່າທູດປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ ເດັກນ້ອຍແລະໄຟໄດ້ອ້ອມ
ຮອບລູກໆຂອງພວກເຂົາໄວ້.ປະມານ
ຄ.ສ.34.

1ຈົ່ງເບິ່ງ,ບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະ
ເນດເບິ່ງຝູງຊົນໂດຍຮອບອີກ,ແລະ
ພຣະອົງກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເວລາຂອງເຮາົມາເຖິງແລວ້.
2ເຮົາເຫັນວ່າເຈົ້າຍັງອ່ອນແອຢູ່ແລະ

ເຈົ້າຍງັບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ�ເວົ້າທງັໝດົຂອງເຮາົ
ໄດ້,ຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາໃຫ້ເຮົາມາ
ບອກເຈົ້າໃນເທື່ອນີ້.
3ດັ່ງນັ້ນ,ເຈົ້າຈົ່ງກັບໄປບ້ານຂອງເຈົ້າ,

ແລະໄຕ່ຕອງເຖິງເລື່ອງທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວ
ໄປນັ້ນ,ແລະທູນຖາມພຣະບດິາໃນພຣະ
ນາມຂອງເຮົາ,ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈແລະ
ຈົ່ງຕຽມຈດິໃຈໄວ້ສ�ລບັມື້ອື່ນ,ແລະເຮາົ
ຈະກບັມາຫາເຈົ້າອີກ.
4ແຕ່ບັດນີ້ເຮົາຈະໄປເຝົ້າພຣະບິດາ,

ແລະເຮົາຈະໄປປະກົດຕົວຕໍ່ເຜົ່າອິດສະ
ຣາເອນທີ່ຫາຍໄປນັ້ນ,ເພາະວ່າພວກ
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ເຂົາບໍ່ ໄດ້ ຫາຍໄປສ�ລັບພຣະບິດາ,
ເພາະພຣະອົງຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ນ�ພວກ
ເຂາົໄປໄວ້ບ່ອນໃດ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້ແລ້ວ,ພຣະ
ອົງໄດ້ທອດພຣະເນດເບິ່ງຝູງຊົນໂດຍ
ຮອບອີກ,ແລະເຫັນວ່າພວກເຂົາຫລັ່ງ
ນ�ຕາ,ແລະໄດ້ຫລຽວເບິ່ງພຣະອົງຄືກັບ
ວ່າຈະທູນຂໍໃຫ້ພຣະອົງຢູ່ກັບພວກເຂົາ
ຕື່ມອີກໜອ້ຍໜຶ່ງ.
6ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ

ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ອຸທອນຂອງເຮົາເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມເມດຕາສົງສານເຈົ້າ.
7ມີຜູ້ໃດເຈັບປ່ວຍຢູ່ໃນບັນດາພວກ

ເຈົ້າບໍ່?ຈົ່ງນ�ເອົາພວກເຂົາມານີ້.ມີຜູ້ໃດ
ທີ່ເປັນລ່ອຍ,ຫລືຕາບອດ,ຫລືຂາເສຍ,
ຫລືພິການ,ຫລືເປັນຂີ້ທູດ,ຫລືຫ່ຽວ
ແຫ້ງ,ຫລືຫູໜວກ,ຫລືມີທຸກອັນໃດບໍ່?
ຈົ່ງນ�ເອົາພວກເຂົາມານີ້ແລະເຮົາຈະ
ປິ່ນປົວພວກເຂົາ,ເພາະເຮົາມີຄວາມເມດ
ຕາສົງສານເຈົ້າ;ອຸທອນຂອງເຮົາເຕມັໄປ
ດ້ວຍຄວາມເມດຕາສົງສານ.
8ເພາະເຮົາເຫັນວ່າເຈົ້າປາຖະໜາຈະ

ໃຫ້ເຮາົສະແດງແກ່ເຈົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ເຮາົໄດ້
ກະທ�ແກ່ພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າທີ່ເຢຣູຊາເລມັ,
ເພາະເຮົາເຫັນວ່າເຈົ້າມີສັດທາພຽງພໍທີ່
ຈະໃຫ້ເຮາົປິ່ນປວົເຈົ້າ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ພຣະອົງກ່າວດັ່ງນີ້ແລ້ວ,ຝູງຊົນທັງໝົດ
ໄດ້ອອກໄປພ້ອມກັນ,ພ້ອມດ້ວຍຄົນ
ເຈັບຂອງພວກເຂົາແລະຄົນມີທຸກຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະຄົນເປ້ຍລ່ອຍຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຄົນຕາບອດຂອງພວກເຂົາ,

ແລະຄົນໃບ້ຂອງພວກເຂົາ,ແລະພ້ອມ
ດ້ວຍຄົນທັງໝົດທີ່ ມີທຸກໃດໆ;ແລະ
ພຣະອງົໄດ້ປິ່ນປວົພວກເຂາົທຸກຄົນເມື່ອ
ພວກເຂາົຖືກພາມາຫາພຣະອງົ.
10ແລະພວກເຂົາທັງໝົດທັງຜູ້ທີ່ໄດ້

ຮບັການປິ່ນປົວແລະຜູ້ມສຸີຂະພາບແຂງ
ແຮງ,ໄດ້ກົ້ມຂາບລົງແທບພຣະບາດ
ແລະໄດ້ນະມັດສະການພຣະອົງ;ແລະ
ຝູງຊົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້
ອອກມາຈບູພຣະບາດຂອງພຣະອງົ,ເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລ້າງພຣະບາດ
ຂອງພຣະອົງດ້ວຍນ�ຕາຂອງພວກເຂາົ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອງົໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນ�ເອາົເດັກນ້ອຍຂອງ
ພວກເຂາົມາ.
12ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ ນ�ເອົາ

ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາມານັ່ງຢູ່ພື້ນດິນ
ອ້ອມຮອບພຣະອົງ,ແລະພຣະເຢຊູໄດ້
ປະທັບຢືນຢູ່ເຄິ່ງກາງ;ແລະຝູງຊົນໄດ້
ເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ຄົນນ�ເອົາເດັກນ້ອຍທັງ
ໝດົເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ນ�ເອົາເດັກນ້ອຍທັງ
ໝົດມາແລ້ວ,ແລະພຣະເຢຊູປະທບັຢນື
ຢູ່ເຄິ່ງກາງ,ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຝູງຊນົຄຸ
ເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ
ແລ້ວ,ພຣະເຢຊູຮ້ອງຄວນຄາງຢູ່ພາຍ
ໃນພຣະອົງ,ແລະກ່າວວ່າ:ຂ້າແດ່ພຣະ
ບິດາ,ຂ້ານ້ອຍຫຍຸ້ງຍາກຈິດໃຈຫລາຍ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນທີ່ເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.

3ນີໄຟ17:5–14 626
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3ນີໄຟ17:15–25627

15ແລະເມື່ອພຣະອົງກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ແລວ້,ພຣະອົງໄດ້ຄຸເຂົ່າລງົຢູ່ກັບ
ພື້ນດິນຄືກັນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພຣະອົງໄດ້
ອະທິຖານຕໍ່ພຣະບິດາ,ແລະສິ່ງທີ່ພຣະ
ອົງອະທິຖານນັ້ນບໍ່ອາດຈະຂຽນໄວ້ໄດ້,
ແລະຝູງຊົນທີ່ໄດ້ຍິນພຣະອົງໄດ້ເປັນ
ພະຍານເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
16ແລະຕາມວິທີນີ້ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້

ເປັນພະຍານ:ຕາບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນແລະ
ຫູບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ໜາ້ອັດສະຈນັເຊັ່ນນີ້ມາກອ່ນດັ່ງທີ່ພວກ
ເຮາົໄດ້ເຫນັແລະໄດ້ຍິນເລື່ອງທີ່ພຣະເຢ
ຊູໄດ້ກ່າວກັບພຣະບດິາ;
17ແລະບໍ່ມີລີ້ນໃດຈະເວົ້າໄດ້,ທັງບໍ່

ມີຄົນໃດຈະຂຽນໄວ້ໄດ້,ທັງໃຈຂອງມະ
ນຸດຈະເຂົ້າໃຈເລື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ທັງໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູກ່າວ;
ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເຂົ້າໃຈໄດ້ເຖິງຄວາມ
ສຸກຊຶ່ງເຕັມຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ
ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນພຣະອົງອະ
ທິຖານຕໍ່ພຣະບິດາເພື່ອພວກເຮາົ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູຈົບການອະທິຖານຕໍ່ພຣະ
ບິດາແລ້ວ,ພຣະອົງກໍລຸກຂຶ້ນ;ແຕຄ່ວາມ
ປິຕິຍິນດີຂອງຝູງຊນົນັ້ນຍັງມີຢູ່ຢາ່ງຖ້ວມ
ລົ້ນຈົນວ່າພວກເຂົາໝດົກ�ລງັໄປ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ,ແລະ
ບອກໃຫ້ພວກເຂົາລຸກຂຶ້ນ.
20ແລະພວກເຂົາໄດ້ລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນ

ດິນ,ແລະພຣະອົງໄດ້ກາ່ວກບັພວກເຂົາ

ວ່າ:ເຈົ້າເປນັສຸກແລ້ວເພາະສັດທາຂອງ
ເຈົ້າ.ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມສຸກຂອງ
ເຮາົເຕມັປຽ່ມ.
21ແລະເມື່ອພຣະອົງໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມ

ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງກໍກັນແສງ,ແລະ
ຝູງຊນົໄດ້ເປັນພະຍານໃນເລື່ອງນີ້,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ເອາົເດັກນອ້ຍຂອງພວກເຂົາ
ມາເທື່ອລະຄົນ,ແລະອວຍພອນພວກ
ເຂົາ,ແລະອະທິຖານຕໍ່ພຣະບິດາເພື່ອ
ພວກເຂົາ.
22ແລະເມື່ອພຣະອົງໄດ້ເຮັດສິ່ງນີ້

ແລ້ວ,ພຣະອົງກໍກັນແສງອກີ;
23ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຝູງຊົນ,

ແລະເວົ້າກັບພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງລູກ
ນ້ອຍໆຂອງເຈົ້າ.
24ແລະເວລາພວກເຂົາຫລຽວໄປເບິ່ງ

ພວກເຂົາໄດ້ກວາດສາຍຕາຂຶ້ນໄປເທິງ
ຟ້າ,ແລະພວກເຂົາເຫັນທ້ອງຟ້າເປີດ
ອອກ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຫລົ່າທູດ
ພາກັນລົງມາຈາກສະຫວັນຄືກັບວ່າຢູ່
ທ່າມກາງໄຟ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ລົງມາ
ອ້ອມຮອບເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນໄວ້,ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປິດລ້ອມໄວ້ດ້ວຍໄຟ;
ແລະເຫລົ່າທູດໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ພວກເຂົາ.
25ແລະຝູງຊົນໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ

ແລະໄດ້ເປັນພະຍານ;ແລະພວກເຂົາ
ຮູ້ວ່າບັນທຶກຂອງພວກເຂົາເປັນຄວາມ
ຈງິເພາະພວກເຂາົທຸກຄົນໄດ້ເຫນັ,ແລະ
ໄດ້ຍິນດ້ວຍຕົວເອງ;ແລະພວກເຂົາມີ
ຈ�ນວນຢູ່ປະມານສອງພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນ
ລວມທງັຜູ້ຊາຍ,ຜູ້ຍິງ,ແລະເດັກນ້ອຍ.
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ບົດທີ18

ພຣະເຢຊູຈັດຕັ້ງສິນລະລຶກຂຶ້ນໃນບັນ
ດາຊາວນີໄຟ—ພວກເຂົາຖືກສັ່ງໃຫ້ອະ
ທິຖານເປັນປະຈ�ໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ—ຜູ້ທີ່ຮັບເນື້ອໜັງແລະໂລຫິດ
ຂອງພຣະອົງໂດຍບໍ່ມີຄ່າຄວນຈະອັບ
ປະໂຫຍດ—ສານຸສິດໄດ້ຮັບອ�ນາດ
ເພື່ອມອບພຣະວນິຍານບລໍສຸິດ.ປະມານ
ຄ.ສ.34.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະເຢຊູ ໄດ້ ສັ່ ງ ໃຫ້ ສານຸ ສິດ ຂອງ
ພຣະອົງໄປເອົາເຂົ້າຈີ່ ແລະເຫລົ້າ
ແວງຈ�ນວນໜຶ່ງມາໃຫ້ພຣະອົງ.
2ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາອອກໄປ

ຫາເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າແວງຢູ່ນັ້ນ,ພຣະ
ອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຝູງຊນົນັ່ງລງົຢູ່ພື້ນດນິ.
3ແລະເມື່ອສານຸສິດກັບມາພ້ອມດ້ວຍ

ເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າແວງ,ພຣະອົງໄດ້ຮັບ
ເອົາເຂົ້າຈີ່ແລະຫັກມັນແລະໃຫ້ພອນ
ແກ່ມັນ;ແລະພຣະອົງໄດ້ມອບມັນໃຫ້
ແກ່ສານຸສິດແລະສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາກນິ.
4ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ກນິແລະອີ່ມ

ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົາເອົາ
ໃຫ້ຝງູຊນົກິນ.
5ແລະເມື່ອຝູງຊົນໄດ້ກິນແລະອີ່ມ

ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບສານຸສິດວ່າ:
ຈົ່ງເບິ່ງຈະມີຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາພວກເຈົ້າ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ,ແລະເຮົາ
ຈະ ມອບອ�ນາດໃຫ້ ແ ກ່ ລາວ ເພື່ອ
ລາວຈະໄດ້ຫັກເຂົ້າຈີ່ແລະໃຫ້ພອນ
ແກ່ມັນແລະເອົາມັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ,ແລະໃຫ້ແກ່

ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນ
ນາມຂອງເຮາົ.
6ແລະສິ່ງນີ້ ເຈົ້າຈົ່ງຍຶດຖືປະຕິບັດ

ສະເໝີດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດຊຶ່ງເຮົາໄດ້ຫັກ
ເຂົ້າຈີ່ແລະໃຫ້ພອນແກ່ມັນແລະເອົາ
ໃຫເ້ຈົ້າກິນ.
7ແລະສິ່ງນີ້ເຈົ້າຈົ່ງເຮັດດ້ວຍຄວາມ

ລະນຶກເຖງິຮາ່ງກາຍຂອງເຮາົ,ຊຶ່ງເຮາົໄດ້
ສະແດງແກ່ເຈົ້າ.ແລະມັນຈະເປັນປະຈກັ
ພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາວ່າເຈົ້າລະນຶກເຖິງ
ເຮົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.ແລະຖ້າຫາກ
ເຈົ້າລະນຶກເຖິງເຮົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ
ເຈົ້າຈະມີວນິຍານຂອງເຮາົຢູ່ນ�ເຈົ້າ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະອົງກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສານຸສິດຂອງພຣະອົງ
ຮັບເອົາຈອກເຫລົ້າແວງແລະດື່ມມັນ,
ແລະໃຫ້ພວກເຂົາມອບໃຫ້ແກ່ຝູງຊນົນ�
ອີກເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດ້ດື່ມມນັ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມນີ້ແລະໄດ້
ດື່ມມັນແລະອີ່ມ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ມອບມນັໃຫ້ແກ່ຝູງຊນົ,ແລະພວກເຂາົກໍ
ໄດ້ດື່ມແລະພວກເຂົາອີ່ມ.
10ແລະເມື່ອສານຸສິດໄດ້ກະທ�ສິ່ງນີ້

ແລ້ວ,ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວເພາະສິ່ງນີ້ທີ່ເຈົ້າ
ໄດ້ກະທ�ໄປນັ້ນ,ເພາະນີ້ເປັນການເຮັດ
ໃຫ້ບນັຍັດຂອງເຮາົສ�ເລດັ,ແລະນີ້ເປນັ
ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາວາ່ເຈົ້າເຕັມໃຈ
ປະຕບັິດຕາມສິ່ງທີ່ເຮາົໄດ້ບັນຊາເຈົ້າ.
11ແລະນີ້ເຈົ້າຈົ່ງປະຕິບັດສະເໝີໄປ

ກັບຄນົທີ່ກັບໃຈແລະຮບັບບັຕິສະມາໃນ

3ນີໄຟ18:1–11 628
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3ນີໄຟ18:12–23629

ນາມຂອງເຮົາ;ແລະເຈົ້າຈົ່ງກະທ�ສິ່ງນີ້
ດ້ວຍຄວາມລະນຶກເຖິງໂລຫິດຂອງເຮົາ,
ຊຶ່ງເຮາົໄດ້ຫລັ່ງເພື່ອເຈົ້າ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້
ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະບິດາວ່າເຈົ້າລະນຶກ
ເຖິງເຮົາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.ແລະຖ້າ
ຫາກເຈົ້າລະນຶກເຖິງເຮົາຢູ່ຕະຫລອດ
ເວລາເຈົ້າຈະມີ ວິນຍານຂອງເຮົາຢູ່
ນ�ເຈົ້າ.
12ແລະເຮົາໃຫ້ບັນຍັດແກ່ເຈົ້າວ່າຈົ່ງ

ກະທ�ສິ່ງເຫລົ່ານີ້.ແລະຖ້າຫາກເຈົ້າ
ກະທ�ຕາມສິ່ງເຫລົ່ານີ້ສະເໝີເຈົ້າຍ່ອມ
ເປັນສຸກ,ເພາະເຈົ້າຖືກສ້າງຢູ່ເທິງດານ
ຫນີຂອງເຮາົ.
13ແຕ່ຜູ້ໃດໃນບັນດາພວກເຈົ້າຈະ

ກະທ�ຫລາຍຫລືນອ້ຍໄປກວາ່ນີ້ຍອ່ມບໍ່
ໄດ້ຖືກສ້າງຢູ່ເທິງດານຫີນຂອງເຮົາ;ແຕ່
ໄດ້ຖືກສາ້ງຢູ່ເທງິດິນຊາຍ;ແລະເມື່ອຝົນ
ຖັ່ງເທລົງມາ,ແລະນ�ກໍນອງ,ແລະລົມ
ກໍພດັ,ແລະປະທະພວກເຂາົ,ພວກເຂົາ
ຈະພັງ,ແລະປະຕູນະລົກຈະເປີດອອກ
ພອ້ມແລ້ວທີ່ຈະຮບັເອົາພວກເຂົາ.
14ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກຖ້າຫາກ

ເຈົ້າຈະຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ,ຊຶ່ງພຣະ
ບິດາໄດ້ບນັຊາເຮາົໃຫມ້ອບມັນແກ່ເຈົ້າ.
15ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວ

ກັບເຈົ້າວ່າຈົ່ງຄອຍເຝົ້າລະວັງແລະ
ອະທິຖານຢູ່ສະເໝີ,ເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້
ຖືກມານລໍ້ລວງ,ແລະຖກືມນັນ�ໄປເປັນ
ຊະເລີຍ.
16 ແລະ ເຊັ່ນ ດຽວກັບທີ່ ເຮົາ ໄດ້

ອະທິຖານໃນບັນດາພວກເຈົ້າ,ໃຫ້ເຈົ້າ
ອະທິຖານໃນສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາທີ່ກັບໃຈແລະ

ຮບັບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮາົ.ຈົ່ງເບິ່ງ
ເຮົາຄືຄວາມສະຫວ່າງ;ເຮົາໄດ້ເຮັດເປັນ
ຕົວຢາ່ງໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າແລວ້.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ກັບສານຸສິດຂອງພຣະອງົແລວ້,ພຣະອງົ
ໄດ້ຫັນໄປຫາຝູງຊົນອີກແລະກ່າວກັບ
ພວກເຂົາວາ່:
18ຈົ່ງເບິ່ງ,ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາ

ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າເຈົ້າຕ້ອງຄອຍເຝົ້າລະ
ວັງ ແລະອະທິຖານຢູ່ ສະເໝີ  ເພື່ອ
ເຈົ້າຈະບໍ່ ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາການລໍ້ ລວງ;
ເພາະວ່າຊາຕານປາຖະໜາຢາກໄດ້ເຈົ້າ,
ເພື່ອມັນຈະໄດ້ຝັດຮ່ອນເຈົ້າເໝືອນດັ່ງ
ຝັດເຂົ້າເປືອກ.
19ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຕ້ອງອະທິຖານຫາພຣະ

ບິດາຢູ່ສະເໝີໃນນາມຂອງເຮາົ;
20ແລະສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະຂໍຈາກ

ພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາຊຶ່ງຖືກຕ້ອງ,
ໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ,ຈົ່ງເບິ່ງມັນ
ຈະຖກືມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.
21ຈົ່ງ ອະທິຖານນ�ຄອບຄົວຂອງ

ເຈົ້າຫາພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາສະ
ເໝີ,ເພື່ອເມຍຂອງເຈົ້າແລະລູກຂອງ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັພອນ.
22ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຈົ່ງຊຸມນຸມກັນ

ຢູ່ເລື້ອຍໆ;ແລະເຈົ້າຢ່າໄດ້ຫ້າມຜູ້ທີ່
ເຂົ້າມາຫາເຈົ້າເວລາເຈົ້າກ�ລັງຊຸມນຸມ
ກັນຢູ່ນັ້ນ,ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາຫາ
ເຈົ້າແລະຢ່າໄດ້ຫາ້ມເຂົາ;
23ແຕ່ເຈົ້າຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອເຂົາ,

ແລະຢ່າໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາອອກໄປ;ແລະ
ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າເຂົາມາຫາເຈົ້າເປັນ
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ປະຈ�ຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະບິດາເພື່ອ
ເຂາົໃນນາມຂອງເຮາົ.
24ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຍົກແສງສະຫວ່າງຂອງ

ເຈົ້າຂຶ້ນເພື່ອມັນຈະສ່ອງແສງໄປທົ່ວ
ໂລກ.ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາຄືຄວາມສະຫວ່າງຊຶ່ງ
ເຈົ້າຈະຍົກຂຶ້ນ—ພ້ອມທັງສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້
ເຫັນເຮາົກະທ�ໄປນັ້ນ.ຈົ່ງເບິ່ງເຈົ້າເຫນັ
ວາ່ເຮາົໄດ້ອະທຖິານຫາພຣະບິດາ,ແລະ
ເຈົ້າທຸກຄນົໄດ້ເຫນັດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ.
25ແລະເຈົ້າເຫັນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້

ຜູ້ໃດໃນພວກເຈົ້າອອກໄປ,ແຕ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ເຈົ້າເຂົ້າມາຫາເຮົາ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ສ�
ພັດແລະເຫນັ;ເຖິງແມນ່ເຊັ່ນນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງ
ປະຕິບັດຕໍ່ໂລກ;ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຝ່າຝືນບນັຍັດນີ້ຜູ້ນັ້ນຈະຍອມໃຫ້ຕົນຖືກ
ຊກັນ�ໄປຫາການລໍ້ລວງ.
26ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ທອດພຣະ
ເນດໄປຫາສານຸສິດທີ່ພຣະອົງເລືອກໄວ້
ນັ້ນອີກ,ແລະກ່າວກັບພວກເຂົາວາ່:
27ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາ

ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ເຮົາຈະມອບບັນຍັດ
ອີກຂໍ້ໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ແລະຫລັງຈາກ
ນັ້ນເຮົາຕ້ອງໄປເຝົ້າພຣະບິດາຂອງເຮົາ
ເພື່ອຈະໄດ້ກະທ�ໃຫ້ພຣະບັນຍັດຂໍ້
ອື່ນໆທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ
ສ�ເລດັ.
28ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືບັນຍັດທີ່

ເຮົາຈະມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ຄືເວລາເຈົ້າ
ປະຕິບດັສາດສະໜາກດິນັ້ນຢ່າປອ່ຍໃຫ້
ຜູ້ໃດຮບັສ່ວນເນື້ອໜັງແລະໂລຫິດຂອງ
ເຮາົໂດຍບໍ່ມີຄຸນຄາ່;

29ເພາະວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກິນເນື້ອ
ໜັງແລະດື່ມໂລຫິດຂອງເຮົາໂດຍບໍ່ມີ
ຄ່າຄວນຜູ້ນັ້ນຍ່ອມກິນແລະດື່ມຄວາມ
ອັບປະໂຫຍດເຂົ້າໄປສູ່ ດວງວິນຍານ
ຂອງເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກເຈົ້າຮູ້ວ່າຜູ້ໃດ
ບໍ່ມີຄ່າຄວນທີ່ຈະກິນເນື້ອໜັງແລະດື່ມ
ໂລຫດິຂອງເຮາົເຈົ້າຄວນຫາ້ມເຂາົໄວ.້
30ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຢ່າໄດ້ຂັບ

ໄລ່ເຂົາອອກຈາກບັນດາພວກເຈົ້າ,ແຕ່
ເຈົ້າຈົ່ງປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ເຂົາ
ແລະຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນນາມ
ຂອງເຮາົເພື່ອເຂາົແລະຖ້າຫາກເປັນໄປ
ວ່າເຂົາກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນ
ນາມຂອງເຮົາ,ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງຮັບເອົາ
ເຂົາໄວ້,ແລະຈົ່ງມອບເນື້ອໜັງແລະ
ໂລຫດິຂອງເຮາົໃຫ້ເຂົາ.
31ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈເຂົາຈະບໍ່

ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,
ເພື່ອວ່າເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ທ�ລາຍຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເຮົາຮູ້ຈັກແກະຂອງ
ເຮາົ,ແລະພວກເຂາົຖືກນັບໄວ້ແລ້ວ.
32ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເຈົ້າຈະບໍ່ຂັບ

ໄລ່ເຂົາອອກຈາກທ�ມະສາລາຂອງ
ພວກເຈົ້າ,ຫລືຈາກສະຖານທີ່ນະມັດ
ສະການຂອງພວກເຈົ້າ,ແຕ່ຈົ່ງປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ຄົນນັ້ນສະເໝີໄປ
ເພາະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈະຮູ້ ໄດ້ວ່າເຂົາ
ອາດຈະກັບມາແລະກັບໃຈຫລືບໍ່,ແລະ
ມາຫາເຮົາດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝາຍເຕັມທີ່
ແຫງ່ໃຈ,ແລະເຮາົຈະປິ່ນປົວເຂົາ;ແລະ
ເຈົ້າຈະເປັນທາງນ�ຄວາມລອດມາສູ່
ເຂົາ.
33ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງຮັກສາຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
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3ນີໄຟ18:34–19:3631

ນີ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ບັນຊາເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່
ໄດ້ເຂົ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ການກ່າວໂທດ;ເພາະ
ວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ຖກືພຣະບິດາກ່າວໂທດ.
34ແລະເຮົາໄດ້ມອບບັນຍັດເຫລົ່ານີ້

ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຍ້ອນວ່າການໂຕ້ຖຽງກັນຊຶ່ງ
ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນບນັດາພວກເຈົ້າ.ແລະ
ເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ມີການ
ໂຕ້ຖຽງກນັໃນບນັດາພວກເຈົ້າເອງ.
35ແລະບັດນີ້ເຮົາຈະໄປເຝົ້າພຣະ

ບິດາ,ເພາະມັນສົມຄວນທີ່ເຮົາຈະໄປ
ເຝົ້າພຣະບດິາເພື່ອເຈົ້າ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູຈົບຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,
ພຣະອົງໄດ້ແຕະຕ້ອງສານຸສິດແຕລ່ະຄນົ
ຜູ້ທີ່ພຣະອງົເລືອກໄວ້ດວ້ຍພຣະຫດັຂອງ
ພຣະອົງຈົນໄດ້ແຕະຕ້ອງທຸກຄົນ,ແລະ
ກ່າວກັບພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ແຕະຕ້ອງ
ພວກເຂົາຢູ່ນັ້ນ.
37ແລະຝູງຊົນບໍ່ໄດ້ຍິນຄ�ທີ່ພຣະ

ອົງກ່າວ,ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນ
ພະຍານ;ແຕ່ສານຸສິດໄດ້ເປັນພະຍານ
ວ່າພຣະອົງໄດ້ ປະທານອ�ນາດໃຫ້
ພວກເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ມອບພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ.ແລະຕໍ່ໄປນີ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະສະແດງໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ວ່າ
ບັນທຶກນີ້ເປັນຄວາມຈງິ.
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ແຕະຕ້ອງໝົດທຸກຄົນ
ແລ້ວ,ມັນໄດ້ມີກ້ອນເມກມາປົກຄຸມຝູງ
ຊົນໄວ້ເຖິງຂະໜາດບໍ່ມີຜູ້ ໃດສາມາດ
ຫລຽວເຫນັພຣະເຢຊູໄດ.້
39ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຖືກ

ກ້ອນເມກປົກຄຸມຢູ່ນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຈາກ

ພວກເຂົາໄປ,ແລະໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນສະ
ຫວນັ.ແລະພວກສານຸສດິໄດ້ເຫນັແລະ
ໄດ້ເປັນພະຍານວ່າພຣະອົງໄດ້ສະເດັດ
ຂຶ້ນສະຫວນັອກີເທື່ອໜຶ່ງ.

ບົດທີ19

ສານຸສິດສິບສອງຄົນປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດແກ່ຝູງຊົນແລະອະທິຖານເພື່ອ
ຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ—ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລະຮັບເອົາ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແລະໄດ້ຮັບການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຈາກເຫລົ່າ
ທູດ—ພຣະເຢຊູອະທິຖານດວ້ຍຖ້ອຍຄ�
ທີ່ບໍ່ສາມາດຂຽນໄວ້ໄດ—້ພຣະອງົຢນືຢັນ
ເຖິງສັດທາອັນແຮງກ້າຂອງຊາວນີໄຟ
ເຫລົ່ານີ້.ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ
ແລ້ວ,ຝູງຊົນກໍໄດ້ແຍກຍ້າຍກັນໄປ,
ແລະທຸກຄົນກໍໄດ້ພາເມຍຂອງຕົນແລະ
ລູກຂອງຕົນກັບໄປບ້ານເຮືອນຂອງ
ໃຜລາວ.
2ແລະມັນໄດ້ມີຂ່າວລືໂດຍທັນທີໄປ

ທົ່ວໃນບັນດາຜູ້ຄົນກ່ອນມັນຈະຄ�ມືດ,
ວ່າພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ພວກເຂົາ,ແລະວ່າພຣະອົງຈະມາ
ປະກດົຕໍ່ຝງູຊນົອກີໃນມື້ອື່ນເຊົ້າ.
3ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຕະຫລອດທັງ

ຄືນມັນໄດ້ມີສຽງເວົ້າກັນໄປທົ່ວກ່ຽວກັບ
ພຣະເຢຊູ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຂ່າວ
ໄປຍັງຜູ້ຄົນຈົນວ່າຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ໄດ້ຮູ້ຈັກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນເປັນຈ�ນວນ
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ຫລວງຫລາຍໄດ້ທ�ງານຢ່າງໜັກຕະ
ຫລອດທັງຄືນ,ເພື່ອວ່າໃນມື້ໃໝ່ຂຶ້ນມາ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ມໜີາ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູ
ຈະມາປະກົດຕວົຕໍ່ຝູງຊນົອີກ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ມື້ໃໝ່ຂຶ້ນມາຝູງຊົນກໍໄດ້ມາລວມກັນ
ຢູ່ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີໄຟແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວຜູ້ທີ່ເພິ່ນໄດ້ໂຜດຍົກຂຶ້ນຈາກ
ຕາຍຊື່ວ່າຕີໂມທີ,ແລະລູກຊາຍຂອງ
ລາວຊື່ວ່າໂຢນາ,ແລະມາໂທໄນກັບ
ນ້ອງຊາຍຂອງລາວຊື່ວ່າມາໂທໄນຮາ,
ແລະຄູເມັນ,ແລະຄູເມນັອອນໄຮ,ແລະ
ເຢເຣມີຢາ,ແລະເຊັມນັນ,ແລະໂຢນາ,
ແລະເຊເດກີຢາ,ແລະເອຊາຢາ—ທັງ
ໝົດນີ້ຄືຊື່ຂອງສານຸສິດທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້
ເລືອກໄວ້—ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປຢືນຢູ່ເຄິ່ງ
ກາງຝງູຊນົ.
5ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ , ມັນມີ ຝູງຊົນຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍຈົນວ່າພວກເພິ່ນຕ້ອງໄດ້
ໃຫ້ພວກເຂົາແຍກອອກເປັນສິບສອງກຸ່ມ.
6ແລະສານຸສິດສິບສອງຄົນໄດ້ສອນ

ຝູງຊົນ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນໄດ້
ໃຫ້ຝູງຊົນຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນແລະ
ອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊ.ູ
7ແລະສານຸສິດກໍໄດ້ອະທິຖານຫາ

ພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ
ຄືກັນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເພິ່ນໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ຜູ້ຄົນ.
8ແລະເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ສິດສອນ

ຂໍ້ຄວາມດຽວກັນກັບທີ່ ພຣະເຢຊູ ໄດ້

ກ່າວໂດຍບໍ່ຜິດຈາກຄ�ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້
ກ່າວໄວ້ເລີຍຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນໄດ້ຄຸ
ເຂົ່າລງົແລະອະທຖິານຫາພຣະບິດາໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊ.ູ
9ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານຂໍສິ່ງທີ່

ພວກເພິ່ນປາຖະໜາຫລາຍທີ່ສຸດ;ແລະ
ພວກເພິ່ນປາຖະໜາຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານ
ບໍລິສດຸມາສະຖິດຢູ່ນ�ພວກເພິ່ນ.
10ແລະເມື່ອເຂົາເຈົ້າອະທິຖານແລ້ວ

ພວກເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ລົງໄປຍັງຄີມແມ່ນ�,
ແລະຝູງຊນົໄດ້ຕດິຕາມພວກເພິ່ນໄປ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນີໄຟໄດ້ລົງໄປໃນນ�ແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ.
12ແລະເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນມາຈາກນ�ແລະ

ເລີ່ມໃຫ້ບັບຕິສະມາ.ແລະເພິ່ນໄດ້ໃຫ້
ບັບຕິສະມາທຸກຄນົທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກ
ໄວ.້
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ເມື່ອພວກເພິ່ນທຸກຄົນໄດ້ຮບັບັບຕິສະມາ
ແລະຂຶ້ນມາຈາກນ�ແລວ້,ພຣະວນິຍານ
ບໍລິສຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງພວກເພິ່ນ,
ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍ
ພຣະວນິຍານບລິໍສຸດແລະດ້ວຍໄຟ.
14ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄືກັນກັບວ່າພວກ

ເພິ່ນຖືກລ້ອມໄວ້ດ້ວຍໄຟ;ແລະມັນໄດ້
ລົງມາຈາກສະຫວັນ,ແລະຝູງຊົນໄດ້
ເຫັນກັບຕາຂອງຕົນເອງ,ແລະໄດ້ເປັນ
ພະຍານເຖິງເລື່ອງນີ້ແລະເຫລົ່າທູດໄດ້
ລົງມາຈາກສະຫວັນແລະໄດ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເພິ່ນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນຂະນະທີ່ເຫລົ່າທູດກ�ລັງປະຕິບັດ

3ນີໄຟ19:4–15 632
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3ນີໄຟ19:16–25633

ສາດສະໜາກິດແກ່ສານຸສິດຢູ່ນັ້ນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດລົງມາແລະ
ປະທັບຢືນຢູ່ເຄິ່ງກາງແລະປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ພວກເພິ່ນ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ກາ່ວກັບຝູງຊົນ,ແລະບັນຊາ
ໃຫ້ພວກເຂົາຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນອີກ,
ແລະບັນຊາໃຫ້ສານຸສິດຂອງພຣະອົງຄຸ
ເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນຄືກັນ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອທຸກຄົນໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ
ແລວ້ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ສານຸສິດຂອງ
ພຣະອົງອະທຖິານ.
18ແລະຈົ່ງ ເບິ່ງ , ພວກເພິ່ນເລີ່ມ

ອະທິຖານ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ອະທຖິານ
ຫາພຣະເຢຊູ,ເອີ້ນພຣະອົງວ່າພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າຂອງພວກເພິ່ນ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດອອກໄປຈາກວົງ
ລ້ອມຂອງພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ສະເດັດ
ອອກໄປຫ່າງຈາກພວກເຂົາເລັກໜ້ອຍ
ແລະກົ້ມຂາບລົງຢູ່ ກັບພື້ນດິນ,ແລະ
ພຣະອົງໄດ້ກາ່ວວ່າ:
20ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຂໍຂອບ

ພຣະໄທທີ່ ພຣະອົງໄດ້ ປະທານພຣະ
ວິນຍານບໍ ລິສຸດໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ເຫລົ່າ ນີ້
ຊຶ່ງຂ້ານ້ອຍເລືອກໄວ້;ແລະເປັນຍ້ອນ
ສັດທາຂອງພວກເຂົາທີ່ມີໃນຂ້ານ້ອຍ,
ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ເລືອກພວກເຂົາຈາກໂລກ.
21ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຂໍວິງວອນ

ຂໍພຣະອົງປະທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ຈະເຊື່ອໃນຄ�ເວົ້າຂອງ
ພວກເຂາົ.

22 ພຣະບິດາເ ອີຍ,  ພຣະອົງ ໄດ້
ປະທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຫ້ແກ່
ພວກເ ຂົາ  ເພາະພວກເ ຂົາ ເຊື່ອ ໃນ
ຂ້ານ້ອຍ;ແລະພຣະອົງເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາເຊື່ອໃນຂ້ານ້ອຍກໍເພາະວ່າພຣະ
ອົງໄດ້ຍິນພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາ
ອະທິຖານຫາຂ້ານ້ອຍ;ແລະພວກເຂົາ
ອະທິຖານຫາຂ້ານ້ອຍເພາະຂ້ານ້ອຍຢູ່
ກັບພວກເຂົາ.
23ແລະບັດນີ້ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍ

ອະທິຖານຫາພຣະອົງເພື່ອພວກເຂົາ,
ແລະ ເພື່ອ ທຸກຄົນທີ່ ຈະເຊື່ອ ໃນຄ�
ເວົ້າຂອງພວກເຂົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ເຊື່ອໃນຂ້ານ້ອຍ,ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່
ໃນພວກເຂົາດັ່ງພຣະອົງຢູ່ໃນຂ້ານ້ອຍ,
ເພື່ອພວກເຮາົຈະໄດ້ເປັນໜຶ່ງ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະ
ບິດາດັ່ງນັ້ນແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດ
ໄປຫາສານຸສິດຂອງພຣະອົງ,ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນຍັງອະທິຖານຫາພຣະອົງ
ຢູ່ໂດຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງ;ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ເວົ້າຊ�ຄ�ເກົ່າ,ເພາະວ່າພວກເພິ່ນໄດ້
ຮບັມາແລ້ວວາ່ພວກເພິ່ນຄວນອະທຖິານ
ແບບໃດ,ແລະພວກເພິ່ນກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມປາຖະໜາ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພວກ
ເພິ່ນໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນກ�ລັງອະ
ທິຖານຫາພຣະອົງຢູ່ນັ້ນ,ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ຍິ້ມໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະຄວາມສະ
ຫວາ່ງໃນໃບໜາ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ສ່ອງໃສ່
ພວກເພິ່ນ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນຂາວ
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ຄືກັນກັບໃບໜາ້ແລະອາພອນຂອງພຣະ
ເຢຊູ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງຄວາມຂາວນັ້ນຍິ່ງ
ກວ່າຄວາມຂາວທງັປວງ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ບໍ່
ມີສິ່ງໃດໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຈະຂາວເທົ່າ
ກັບຄວາມຂາວນັ້ນ.
26ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບພວກ

ເພິ່ນວາ່:ຈົ່ງອະທຖິານຕໍ່ໄປເຖດີ;ແຕ່ເຖິງ
ປານນັ້ນພວກເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດອະທິຖານ
ເລຍີ.
27ແລະພຣະອົງໄດ້ຫັນໄປຈາກພວກ

ເພິ່ນອີກ,ແລະໄດ້ສະເດັດອອກໄປຫ່າງ
ຈາກພວກເພິ່ນເລັກໜອ້ຍ;ແລະກົ້ມຂາບ
ລົງຢູ່ ກັບພື້ນດິນ; ແລະພຣະອົງ ໄດ້
ອະທິຖານຫາພຣະບິດາອີກ,ມີຄວາມວ່າ:
28ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຂໍຂອບ

ພຣະໄທພຣະອົງທີ່ພຣະອົງກະທ�ໃຫ້
ຄົນທີ່ຂ້ານ້ອຍເລືອກໄວ້ບໍລິສຸດ,ເພາະ
ສັດທາຂອງພວກເຂົາ,ແລະຂ້ານ້ອຍ
ອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອ
ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຄ�ຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດໃນ
ຂ້ານ້ອຍ,ໂດຍທາງສັດທາໃນຄ�ຂອງ
ພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາ
ບໍລສຸິດໃນຂ້ານອ້ຍ.
29ພຣະບິດາເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍບໍ່ ໄດ້

ອະທິຖານເພື່ອໂລກ,ແຕ່ເພື່ອຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍ
ຈາກໂລກເພາະສັດທາຂອງພວກເຂົາ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດໃນ
ຂາ້ນ້ອຍ,ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ໃນພວກ
ເຂົາຄືກັນກັບພຣະບິດາຢູ່ໃນຂ້ານ້ອຍ,
ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ເປັນໜຶ່ງ,ເພື່ອ
ຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮບັບາລະມໃີນພວກເຂົາ.

30 ແລະ ເມື່ອ ພຣະເຢຊູ ໄດ້ ກ່າວ
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະ
ເດັດມາຫາສານຸສິດຂອງພຣະອົງອີກ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນຍັງອະທິຖານຫາ
ພຣະອົງຢູ່ຢ່າງຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈໂດຍບໍ່ຢຸດ
ຢັ້ງ;ແລະພຣະອົງໄດ້ຍິ້ມໃສ່ພວກເພິ່ນ
ອີກ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນຂາວເໝືອນ
ດັ່ງພຣະເຢຊ.ູ
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດອອກໄປຫ່າງຈາກ
ພວກເພິ່ນ ເລັກ ໜ້ອຍອີກແລະໄດ້
ອະທຖິານຫາພຣະບິດາ;
32 ແລະລີ້ນ ບໍ່ ສາມາດກ່າວຄ�ທີ່

ພຣະອົງອະທິຖານນັ້ນໄດ້,ທັງມະນຸດ
ບໍ່ ສາມາດຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ ພຣະອົງ
ອະທຖິານນັ້ນໄດ.້
33ແລະຝູງຊົນໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເປັນ

ພະຍານ;ແລະໃຈຂອງພວກເຂົາເປີດ
ອອກແລະພວກເຂົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ອະທິຖານໃນໃຈຂອງພວກເຂົາ.
34ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຄ�ເວົ້າຊຶ່ງພຣະ

ອົງໄດ້ກ່າວອອກມານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ
ໜ້າອັດສະຈັນຫລາຍຈົນຂຽນມັນໄວ້
ບໍ່ໄດ້,ທັງມະນຸດຈະເອີ່ຍບໍ່ໄດ້.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູຈົບການອະທິຖານແລ້ວ,
ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດດັມາຫາສານຸສິດ
ອີກ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ:
ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນສັດທາອັນແຮງກ້າເຊັ່ນ
ນີ້ໃນບັນດາຊາວຢິວເລີຍ;ສະນັ້ນເຮົາ
ຈຶ່ງສະແດງສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ເຊັ່ນນີ້ກັບພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,ເພາະຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂາົ.

3ນີໄຟ19:26–35 634

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   634 5/14/12   12:14 PM



635

3ນີໄຟ19:36–20:10635

36ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,
ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍໃນບັນດາຊາວຢິວທີ່ເຄີຍ
ເຫັນສິ່ງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ເຫັນມາ
ນີ້;ທັງພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ເຊັ່ນນີ້ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍນິ.

ບົດທີ20

ພຣະເຢຊູຈັດຫາເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າແວງ
ຢ່າງໜາ້ອດັສະຈນັແລະປະຕິບັດສິນລະ
ລຶກແກ່ພວກເຂົາຕື່ມອີກ—ຜູ້ທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຂອງຢາໂຄບຈະຮຽນຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາແລະຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງອາເມຣິ
ກາ—ພຣະເຢຊູເປນັສາດສະດາຄືກັນກບັ
ໂມເຊ,ແລະຊາວນີໄຟແມ່ນລູກຫລານ
ຂອງສາດສະດາ—ຜູ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າກຸ່ມອື່ນໆຈະໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່
ເຢຣູຊາເລັມ.ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຝູງຊົນເຊົາອະທິ
ຖານ,ແລະສານຸສິດຂອງພຣະອົງກໍຄື
ກັນ.ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາ
ວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນເຊົາອະທິຖານຢູ່ໃນ
ໃຈຂອງພວກເຂາົ.
2ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກ

ເຂົາລຸກຢືນຂຶ້ນ.ແລະພວກເຂາົກໍໄດ້ລກຸ
ຢືນຂຶ້ນ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືພຣະ

ອົງໄດ້ຫັກເຂົ້າຈີ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງແລະໃຫ້
ພອນແກ່ມນັ,ແລະເອາົໃຫ້ສານຸສິດກນິ.
4ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ກິນແລ້ວ

ພຣະອົງໄດ້ ບັນຊາໃຫ້ພວກເຂົາຫັກ
ເຂົ້າຈີ່,ແລະເອົາໃຫ້ຝູງຊນົກິນ.
5ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເອົາໃຫ້ຝູງຊນົ

ແລ້ວພຣະອົງເອົາເຫລົ້າແວງໃຫ້ພວກ
ເຂົາດື່ມນ�ອີກ,ແລະບັນຊາໃຫ້ພວກ
ເຂາົເອົາໃຫ້ຝູງຊນົດື່ມ.
6ບັດນີ້,ທັງສານຸສິດແລະຝູງຊົນບໍ່

ໄດ້ເອົາເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າແວງມາໃຫ້
ພຣະອົງ;
7ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເອົາເຂົ້າຈີ່ໃຫ້ແກ່ຄົນ

ເຫລົ່ານັ້ນກິນ,ແລະໄດ້ເອົາເຫລົ້າແວງ
ໃຫ້ແກ່ຄົນເຫລົ່ານັ້ນດື່ມອີກ.
8ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ

ວ່າ:ຄົນໃດທີ່ໄດ້ກິນເຂົ້າຈີ່ຈາກປ່ຽງນີ້ກໍ
ເທົ່າກັບວ່າເຂົາໄດ້ກິນຮ່າງກາຍຂອງ
ເຮາົເຂົ້າໄປສູ່ຈດິວນິຍານຂອງເຂົາ;ແລະ
ຄົນໃດທີ່ໄດ້ດື່ມເຫລົ້າແວງຈາກຈອກນີ້
ກໍເທົ່າກັບວ່າເຂົາໄດ້ດື່ມໂລຫິດຂອງເຮົາ
ເຂົ້າໄປສູ່ຈດິວນິຍານຂອງເຂາົ;ແລະຈິດ
ວິນຍານຂອງເຂົາຈະບໍ່ຫວິຫລືກະຫາຍ,
ແຕ່ຈະອີ່ມ.
9ບັດນີ້,ເມື່ອຝູງຊົນໄດ້ກິນແລະດື່ມ

ກັນໝົດທຸກຄົນແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ
ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງອອກມາເປັນສຽງດຽວ
ກັນແລະຖະຫວາຍບາລະມີແດ່ພຣະເຢ
ຊູຜູ້ທີ່ພວກເຂົາທັງໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ
ສຽງ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ຖະຫວາຍບາລະມີ
ແດ່ພຣະເຢຊູແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບ
ພວກເຂົາວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງບັດນີ້ເຮົາໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພຣະບັນຍັດຊຶ່ງພຣະບິດາບັນຊາເຮົາ
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ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ສ�ເລັດແລ້ວ,ຜູ້ຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນ.
11ເຈົ້າຄົງຈ�ໄດ້ວ່າເຮົາໄດ້ກ່າວກັບ

ເຈົ້າ,ແລະເວົ້າວ່າເມື່ອຄ�ຂອງເອຊາຢາ
ຈະສ�ເລັດ—ຈົ່ງເບິ່ງມນັມີຂຽນໄວ້,ເຈົ້າມີ
ມນັຢູ່ຕໍ່ໜາ້ເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຄົ້ນຄວາ້ມນັ—
12ແລະຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາ

ກ່າວກັບເຈົ້າ,ວ່າເມື່ອມັນສ�ເລັດເວລາ
ນັ້ນພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງກໍຈະສ�ເລັດ,
ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
13ແລະເມື່ອນັ້ນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່,ຊຶ່ງໄດ້

ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະເຕົ້າໂຮມຈາກທາງຕາເວັນອອກ
ແລະຈາກທາງຕາເວັນຕົກ,ແລະຈາກ
ທາງໃຕ້ແລະຈາກທາງເໜືອ;ແລະ
ພວກເຂົາຈະຖືກນ�ມາສູ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂາົຜູ້ໄດ້ໄຖ່ພວກເຂົາ.
14ແລະພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາເຮົາວ່າ

ເຮົາຄວນມອບແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອ
ເປນັມູນມໍລະດົກ.
15ແລະເຮາົກ່າວກບັເຈົ້າ,ວ່າຖ້າຫາກ

ຄົນຕ່າງຊາດບໍ່ກັບໃຈຫລັງຈາກທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບພອນແລ້ວ,ຫລັງຈາກພວກ
ເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາກະຈັດກະ
ຈາຍໄປ—
16ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າ,ຜູ້ເປັນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່

ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບຈະອອກໄປ
ໃນບັນດາພວກເຂົາ;ແລະເຈົ້າຈະຢູ່ໃນ
ທ່າມກາງຂອງພວກເຂາົທີ່ມີຈ�ນວນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ;ແລະເຈົ້າຈະຢູ່ໃນບັນດາ

ພວກເຂົາເໝືອນດັ່ງສິງຢູ່ໃນບັນດາສັດ
ໃນປ່າ,ແລະດັ່ງສິງໜຸ່ມຢູ່ໃນບັນດາຝູງ
ແກະຊຶ່ງຖາ້ຫາກມນັຜາ່ນໄປທັງຈະຢຽບ
ຍ�ແລະຈີກເປັນຕ່ອນໆ,ແລະບໍ່ມີໃຜ
ປົດປ່ອຍໄດ້.
17ມືຂອງເຈົ້າຈະຍົກຢູ່ເທິງຜູ້ປໍລະປັກ

ຂອງເຈົ້າ,ແລະສັດຕູຂອງເຈົ້າຈະຖືກຕັດ
ອອກໄປທງັໝດົ.
18ແລະເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງ

ເຮົາເຂົ້າກັນດັ່ງຄົນເຕົ້າໂຮມມັດເຂົ້າ
ໄວໃ້ນລານ.
19ເພາະເຮາົຈະເຮດັໃຫຜູ້້ຄົນຂອງເຮາົ

ຜູ້ທີ່ພຣະບິດາໃຫ້ພັນທະສັນຍາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຂອງເຈົ້າເປັນ
ເຫລກັ,ແລະເຮາົຈະເຮດັໃຫ້ກີບຕີນຂອງ
ເຈົ້າເປັນທອງເຫລືອງ.ແລະເຈົ້າຈະໄດ້
ທຸບຕີຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍເປັນຕ່ອນໆ;
ແລະເຮົາຈະອຸທິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ພວກເຂົາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ
ເຂົ້າຂອງຂອງພວກເຂົາຖະຫວາຍພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຮາົຄືຜູ້ທີ່ຈະກະທ�ສິ່ງນີ້.
20ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ,

ພຣະບິດາກ່າວ,ວ່າດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຂອງເຮົາຈະແຂວນຢູ່ເທິງຫົວຂອງ
ພວກເຂົາໃນມື້ນັ້ນ,ແລະຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາບໍ່ກບັໃຈມັນຈະຟາດຟນັລົງໃສ່ພວກ
ເຂົາ,ພຣະບິດາກ່າວ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມ່ນ
ແຕ່ຢູ່ເທິງຫົວຂອງທຸກປະຊາຊາດຂອງ
ຄົນຕ່າງຊາດ.
21ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຮົາຈະສະຖາປະນາຄົນຂອງເຮົາຂຶ້ນ,
ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.

3ນີໄຟ20:11–21 636
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3ນີໄຟ20:22–29637

22ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຈະສະຖາປະ
ນາຜູ້ຄົນພວກນີ້ຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນນີ້,ເພື່ອ
ໃຫ້ ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບຢາໂຄບບັນພະບຸດລຸດຂອງເຈົ້າ
ສ�ເລັດ;ແລະມັນຈະເປັນເຢຣູຊາເລັມ
ໃໝ່.ແລະອ�ນາດຂອງສະຫວັນຈະມາ
ຢູ່ທ່າມກາງຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນແຕເ່ຮາົຈະຢູ່ໃນທ່າມກາງພວກເຈົ້າ.
23ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົຄືຜູ້ທີ່ໂມເຊເວົ້າເຖິງ,ມີ

ຄວາມວ່າ:ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າຈະຍົກສາດສະດາຜູ້ໜຶ່ງ
ຂຶ້ນຈາກພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າໃຫ້ແກ່ເຈົ້າທີ່
ເໝືອນກັບຂ້າພະເຈົ້າ;ເຈົ້າຈົ່ງຟັງຜູ້ນັ້ນ
ໃນທຸກເລື່ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມ
ທີ່ຜູ້ນັ້ນຈະກ່າວກັບເຈົ້າ.ແລະເຫດການ
ຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ຟງັຖ້ອຍ
ຄ�ຂອງສາດສະດາຜູ້ ນັ້ນຈະຖືກຕັດ
ອອກຈາກບັນດາຜູ້ຄນົ.
24ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,

ແລະສາດສະດາທັງໝົດນັບຕັ້ງແຕ່ຊາມູ
ເອນແລະຄົນອື່ນໆຕໍ່ຈາກນັ້ນມາຫລາຍ
ຕໍ່ຫລາຍຄົນກໍໄດ້ເວົ້າແລະໃຫ້ຖ້ອຍຄ�
ເຖິງເຮາົ.
25ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າເປັນລູກຫລານ

ຂອງສາດສະດາ;ແລະເຈົ້າເປັນເຊື້ອ
ສາຍອິດສະຣາເອນ;ແລະເຈົ້າຢູ່ໃນພັນ
ທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບ
ບັນພະບລຸຸດຂອງເຈົ້າ,ເມື່ອພຣະອົງກ່າວ
ກັບອັບຣາຮາມວ່າ:ແລະໃນລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ຈະໄດ້ຮບັພອນ.
26ພຣະບິດາຍົກເຮົາໃຫ້ກັບເຈົ້າກ່ອນ,

ແລະສົ່ງເຮາົມາໃຫ້ພອນແກ່ເຈົ້າໃນການ

ເຮດັໃຫ້ເຈົ້າທກຸຄນົຫນັໜີຈາກຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງເຈົ້າ;ແລະນີ້ກໍເພາະວ່າເຈົ້າ
ເປນັລູກຫລານແຫງ່ພນັທະສັນຍາ—
27ແລະຫລັງຈາກທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນ

ແລ້ວເມື່ອນັ້ນພຣະບິດາຈະໃຫ້ພັນທະ
ສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບອັບ
ຣາຮາມສ�ເລັດ,ມີຄວາມວ່າ:ໃນລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າທກຸຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກຈະໄດ້ຮບັພອນ—ເພື່ອການເທພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດລົງມາເທິງຄົນຕ່າງຊາດ
ໂດຍທາງເຮາົ,ຊຶ່ງພອນທີ່ມີຢູ່ກັບຄົນຕ່າງ
ຊາດນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍິ່ງໃຫຍ່
ເໜືອຄົນທັງປວງ,ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາກະຈດັກະຈາຍໄປ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອດິ
ສະຣາເອນ.
28ແລະພວກເຂົາຈະເປັນໄພພິບັດ

ຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງແຜ່ນດິນນີ້.ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບພຣະ
ກິດຕິ ຄຸນອັນສົມບູນຂອງເຮົາ ແລ້ວ,
ເມື່ອນັ້ນຖ້າຫາກພວກເຂົາຍັງເຮັດໃຈ
ແຂງກະດ້າງກັບເຮາົຢູ່,ເຮາົຈະສົ່ງຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາກັບຄືນໃສ່ຫົວ
ຂອງພວກເຂົາ,ພຣະບດິາກ່າວ.
29ແລະເຮົາຈະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາ

ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ;
ແລະເຮົາໄດ້ໃຫ້ພັນທະສັນຍາກັບພວກ
ເຂົາວ່າເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມພວກເຂົາໃນ
ວນັເວລາອັນເໝາະສົມຂອງເຮາົ,ວາ່ເຮາົ
ຈະມອບແຜ່ນດິນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂາົໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຄືນຄືເກົ່າເປັນ
ມນູມລໍະດົກຄືແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລມັ,ຊຶ່ງ
ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາຂອງພວກ
ເຂາົຕະຫລອດໄປ,ພຣະບດິາກ່າວ.
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30ແລະເຫດການຈະບງັເກີດຂຶ້ນຄືວນັ
ເວລາຈະມາເຖິງ,ເມື່ອພຣະກດິຕິຄຸນອັນ
ສົມບູນຂອງເຮົາຈະໄດ້ຖືກສິດສອນໃຫ້
ແກ່ພວກເຂາົ;
31ແລະພວກເຂົາຈະເຊື່ອໃນເຮົາ,

ວ່າເຮົາຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ,ແລະຈະອະທິຖານຫາພຣະ
ບິດາໃນນາມຂອງເຮາົ.
32ເມື່ອນັ້ນພວກທີ່ເຝົ້າຍາມກໍ ຈະ

ເປັ່ງສຽງ,ແລະພວກເຂົາຈະເປັ່ງສຽງ
ໂຮຮ້ອງນ�ກັນ;ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະ
ເຫນັດວ້ຍຕາ.
33ເມື່ອນັ້ນພຣະບິດາຈະເຕົ້າໂຮມ

ພວກເຂົາເຂົ້າກັນອີກ,ແລະປະທານເຢຣູ
ຊາເລັມໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອເປັນແຜ່ນດິນ
ມູນມໍລະດກົຂອງພວກເຂົາ.
34ເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະເປັ່ງສຽງດ້ວຍ

ຄວາມຊື່ນຊົມ—ຮ້ອງເພງນ�ກັນ,ກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມເອີຍເຈົ້າຜູ້ທີ່ເປັນເມືອງຮົກ
ຮ້າງ;ເພາະພຣະບິດາໄດ້ອອຍໃຈຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ໄຖ່ກຸງ
ເຢຣຊູາເລັມແລວ້.
35ພຣະບິດາໄດ້ກາງແຂນອັນສັກສິດ

ຂອງພຣະອົງຕໍ່ສາຍຕາຂອງທຸກປະຊາ
ຊາດທັງປວງໄດ້ເຫັນ;ແລະຈົນເຖິງທີ່
ສຸດຂອງແຜນ່ດນິໂລກຈະໄດ້ເຫນັຄວາມ
ລອດຈາກພຣະບິດາ;ແລະພຣະບິດາ
ກັບເຮາົເປັນໜຶ່ງ.
36ແລະເມື່ອນັ້ນເລື່ອງທີ່ມີຂຽນໄວ້

ຈະບັງເກີດຂຶ້ນ:ຈົ່ງຕື່ນເຖີດ,ຈົ່ງຕື່ນຂຶ້ນ
ອີກ,ແລະຈົ່ງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,ໂອ້ສີ
ໂອນ;ຈົ່ງນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອຜ້າອັນສວຍງາມ
ເຖີດ,ໂອ້ເຢຣູຊາເລັມເມືອງທີ່ສັກສິດ

ເອີຍ,ເພາະວ່ານັບແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປຈະບໍ່ມີຜູ້
ໃດທີ່ສົກກະປົກແລະບໍ່ສະອາດເຂົ້າ
ມາຫາເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.
37ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກຝຸ່ນດິນ;ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ,

ນັ່ງລົງ,ໂອ້ເຢຣູຊາເລມັ;ຈົ່ງປົດຕົວອອກ
ຈາກປອກຄໍ,ໂອ້ທິດາຜູ້ຖືກຈອ່ງຈ�ຂອງ
ສີໂອນ.
38ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວດັ່ງນີ້ວາ່:

ເຈົ້າໄດ້ຂາຍຕົວໄປລ້າໆ,ແລະເຈົ້າຈະ
ຖືກໄຖ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງນິ.
39ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ເຈົ້າ,ວ່າຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຈະຮູ້ຈັກຊື່ເຮົາ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນມື້ນັ້ນພວກເຂົາຈະຮູ້ວ່າ
ເຮາົຄືຄົນທີ່ເວົ້າ.
40ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຂົາຈະເວົ້າວ່າ:

ຕີນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ ເທິງພູເຂົານັ້ນງາມພຽງ
ໃດຜູ້ທີ່ໄດ້ນ�ເອົາຂ່າວປະເສີດມາ;ທີ່
ໄດ້ປະກາດຄວາມສັນຕິສຸກ;ທີ່ນ�ເອົາ
ຂ່າວປະເສີດຂອງຄວາມດີມາ,ທີ່ປະກາດ
ຄວາມລອດ;ທີ່ກ່າວກັບສີໂອນວາ່:ພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າຊງົປົກຄອງ;
41ແລະເມື່ອນັ້ນຈະມີສຽງຮ້ອງອອກ

ໄປວ່າ:ເຈົ້າຈົ່ງອອກໄປ,ເຈົ້າຈົ່ງອອກ
ໄປ,ເຈົ້າຈົ່ງອອກໄປຈາກບ່ອນນັ້ນ,ຢ່າ
ແຕະຕ້ອງສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດ;ຈົ່ງອອກໄປ
ຈາກທ່າມກາງຂອງມັນ;ເຈົ້າທີ່ຖືພາສະ
ນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົ່ງຮັກສາຕົວ
ໃຫສ້ະອາດ.
42ເພາະເຈົ້າບໍ່ ຕ້ອງຟ້າວອອກໄປ

ຫລືບໍ່ຕ້ອງຫລົບໜີໄປ;ເພາະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະນ�ໜ້າເຈົ້າໄປ,ແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງອິດສະຣາເອນຈະຮັກສາທາງ
ຫລັງຂອງເຈົ້າ.

3ນີໄຟ20:30–42 638
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3ນີໄຟ20:43–21:4639

43ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າໃຊ້ຂອງເຮົາຈະເຮັດ
ພາລະກດິຂອງຕົນຢ່າງຮອບຄອບ;ລາວ
ຈະເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະມີກຽດອັນສູງສົ່ງ.
44ດັ່ງທີ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນແປກໃຈ

ໃນຕົວເຈົ້າ—ໜ້າຕາຂອງລາວບາດ
ເຈັບຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ,ແລະຮ່າງກາຍ
ຂອງລາວບາດເຈັບຫລາຍກວ່າບຸດຂອງ
ມະນຸດ—
45ແຕ່ລາວຈະເຮັດໃຫ້ຊົນຊາດທັງ

ຫລາຍອັດສະຈັນໃຈ;ກະສັດຈະປາກບໍ່
ອອກ;ເພາະພວກເພິ່ນຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່
ບໍ່ເຄີຍບອກເລົ່າ;ແລະພວກເພິ່ນຈະພິ
ຈາລະນາສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ.
46ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ເຈົ້າວ່າສິ່ງທັງໝົດນີ້ຈະມາເຖິງຢ່າງແນ່
ນອນຕາມທີ່ພຣະບິດາໄດ້ບັນຊາເຮົາ.
ເມື່ອນັ້ນພັນທະສັນຍາທີ່ພຣະບິດາໄດ້
ໃຫ້ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອງົຈະສ�ເລດັ;
ແລະເມື່ອນັ້ນເຢຣູຊາເລັມຈະມີຜູ້ຄົນ
ຂອງເຮົາອາໄສຢູ່ອີກ,ແລະມັນຈະເປັນ
ແຜ່ນດນິມນູມລໍະດົກຂອງພວກເຂາົ.

ບົດທີ21

ຊາວອິດສະຣາເອນຈະເຕົ້າໂຮມກັນ
ເມື່ອພຣະຄ�ພີມໍມອນອອກມາ—ຄົນ
ຕ່າງຊາດຈະໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາ
ເປັນຜູ້ ທີ່ມີອິດສະລະພາບຢູ່ໃນອາເມ
ຣິກາ—ພວກເຂົາຈະລອດຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາເຊື່ອແລະເຊື່ອຟັງ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ພວກເຂົາຈະຖືກຕັດອອກແລະຖືກ
ທ�ລາຍ—ຊາວອິດສະຣາເອນຈະສ້າງ
ເມືອງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຂຶ້ນ,ແລະເຜົ່າ

ຕ່າງໆທີ່ຫາຍໄປຈະກັບຄືນມາ.ປະມານ
ຄ.ສ.34.

1ແລະຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າວ່າເຮົາຈະໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍແກ່ເຈົ້າ,
ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ໃນເວລາທີ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ຈະເກີດຂຶ້ນ—ຄືເຮົາຈະເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ
ຂອງເຮົາ ຈາກການແຕກກະຈັດກະ
ຈາຍໄປເປັນເວລາດົນນານຂອງພວກ
ເຂົາ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະ
ຈະສະຖາປະນາສີໂອນຂອງເຮົາຂຶ້ນໃນ
ບັນດາພວກເຂົາອກີ;
2ແລະຈົ່ງເບິ່ງນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ແກ່

ເຈົ້າເປັນເຄື່ອງໝາຍ—ເພາະຕາມຈິງ
ແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າເມື່ອສິ່ງເຫລົ່າ
ນີ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ປະກາດແກ່ເຈົ້າ,ແລະສິ່ງ
ທີ່ເຮົາຈະປະກາດແກ່ເຈົ້າກ່ຽວກັບຕົວ
ເຮົາເອງຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ,ແລະໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊຶ່ງເຈົ້າຈະໄດ້
ຮບັຈາກພຣະບິດາຈະເປນັທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ຄົນ
ຕ່າງຊາດເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ,ແລະກ່ຽວກັບຜູ້
ຄົນພວກນີ້ຂອງເຮາົຜູ້ທີ່ຈະຖືກພວກເຂົາ
ເຮດັໃຫ້ແຕກກະຈດັກະຈາຍໄປ;
3ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ

ເຈົ້າວ່າເມື່ອເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນທີ່ຮູ້
ແກ່ພວກເຂົາຈາກພຣະບິດາ,ແລະຈະ
ອອກມາຈາກພຣະບິດາ,ຈາກພວກເຂົາ
ມາເຖງິເຈົ້າ;
4ເພາະມັນເປັນຄວາມສະຫລຽວສະ

ຫລາດໃນພຣະບິດາທີ່ພວກເຂົາສົມຄວນ
ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນແຜ່ນດິນນີ້,ແລະ
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ຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ຄົນທີ່ມີອິດສະລະພາບ
ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະບິດາ,ເພື່ອສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ອອກມາຈາກພວກເຂົາມາ
ຫາຜູ້ທີ່ເຫລອືຢູ່ຂອງລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,
ເພື່ອພນັທະສນັຍາຂອງພຣະບິດາຊຶ່ງໃຫ້
ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອງົຈະສ�ເລດັ,ໂອ້
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;
5ດັ່ງນັ້ນ,ວຽກງານເຫລົ່ານີ້ແລະວຽກ

ງານທີ່ຈະມາເຖິງໃນບັນດາພວກເຈົ້ານັບ
ແຕ່ນີ້ໄປຈະອອກມາຈາກຄົນຕ່າງຊາດ,
ແລະມາຫາລູກຫລານຂອງເຈົ້າຊຶ່ງຈະ
ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ;
6ເພາະພຣະບິດາເຫັນດັ່ງນັ້ນວ່າມັນ

ຄວນອອກມາຈາກຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອດ້ວຍເຫດ
ຄືຖາ້ຫາກຄນົຕ່າງຊາດຈະບໍ່ເຮດັໃຈແຂງ
ກະດ້າງ,ວ່າພວກເຂົາຈະກັບໃຈແລະ
ມາຫາເຮາົແລະຮບັບັບຕິສະມາໃນນາມ
ຂອງເຮາົ,ແລະຮູ້ເຖິງຫລັກທ�ອັນແທ້ຈງິ
ຂອງຄ�ສອນຂອງເຮົາ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ນັບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາຜູຄົ້ນຂອງເຮົາ,
ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;
7ແລະເມື່ອສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນຄືລູກ

ຫລານຂອງເຈົ້າຈະເລີ່ມຮູ້ເລື່ອງເຫລົ່າ
ນີ້—ມັນຈະເປັນເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂາົເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດຮູ້້ວາ່ວຽກງານ
ຂອງພຣະບິດາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ,ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ກະທ�ໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນສ�ເລັດ.
8ແລະເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງ,ເຫດການ

ຈະບັງ ເ ກີດຂຶ້ນຄື ກະສັດຈະປາກບໍ່
ອອກ;ເພາະພວກເພິ່ນຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ເຄີຍບອກເລົ່າ;ແລະພວກເພິ່ນຈະ
ພຈິາລະນາສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄຍີໄດ້ຍນິ.
9ເພາະວ່າໃນມື້ນັ້ນເພື່ອເຮົາພຣະ

ບິດາຈະກະທ�ວຽກງານຢ່າງໜຶ່ງ,ຊຶ່ງຈະ
ເປັນວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນໃຈໃນບັນດາພວກເຂົາ;ແລະ
ຈະມີ ຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາທີ່ ຈະບໍ່
ເຊື່ອເລື່ອງນີ້,ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນມາ
ປະກາດເລື່ອງນີ້ແກ່ເຂົາກໍຕາມ.
10ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊີວິດຂອງຂ້າໃຊ້ຂອງ

ເຮາົຈະຢູ່ໃນມືເຮາົ;ສະນັ້ນພວກເຂາົຈະ
ບໍ່ທ�ຮ້າຍລາວເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະໄດ້
ຮັບບາດເຈັບເພາະພວກເຂົາກໍຕາມ.ແຕ່
ເຮົາຈະປິ່ນປົວລາວເພາະວ່າເຮົາຈະ
ສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງເຮາົນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່
ກວາ່ເລ້ຫລ່ຽມຂອງມານ.
11ດັ່ງນັ້ນເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງເຮົາ,
ຜູ້ເປັນພຣະເຢຊູຄຣິດຊຶ່ງພຣະບິດາຈະ
ເຮັດໃຫ້ລາວນ�ອອກໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດ
ແລະຈະປະທານອ�ນາດໃຫ້ລາວເພື່ອ
ລາວຈະນ�ມັນອອກໄປຫາຄົນຕາ່ງຊາດ,
(ມັນຈະເປັນໄປຄືກັນກັບໂມເຊກ່າວໄວ້)
ພວກເຂົາຈະຖືກຕັດອອກຈາກບັນດາ
ຜູ້ຄນົຂອງເຮາົຜູ້ຢູ່ໃນພນັທະສນັຍາ.
12ແລະຜູ້ຄົນຂອງເຮົາຜູ້ທີ່ ເຫລືອ

ຢູ່ຂອງຢາໂຄບຈະຢູ່ໃນບັນດາຄົນຕ່າງ
ຊາດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈະຢູ່ທ່າມກາງພວກ
ເຂົາເໝືອນດັ່ງສິງໃນບັນດາສັດໃນປ່າ,
ແລະດັ່ງສິງໜຸ່ມຢູ່ໃນບັນດາຝູງແກະ
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3ນີໄຟ21:13–25641

ຊຶ່ງຖ້າຫາກມັນຜ່ານໄປທັງຈະຢຽບຍ�
ແລະຈີກເປັນຕ່ອນໆ,ແລະບໍ່ມີໃຜປົດ
ປ່ອຍໄດ້.
13ມືຂອງພວກເຂົາຈະຍົກຢູ່ເທິງຜູ້ປໍ

ລະປັກຂອງພວກເຂົາ,ແລະສັດຕູຂອງ
ພວກເຂາົຈະຖກືຕັດອອກໄປທັງໝດົ.
14ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຄົນຕ່າງ

ຊາດຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ;ເພາະ
ເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນັ້ນ,ພຣະ
ບິດາກ່າວ,ວ່າເຮົາຈະເອົາມ້າຂອງເຈົ້າ
ໄປຈາກທ່າມກາງພວກເຈົ້າ,ແລະເຮົາ
ຈະທ�ລາຍລໍ້ຂອງເຈົ້າ;
15ແລະເຮົາຈະທ�ລາຍເມືອງທັງ

ຫລາຍໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈົ້າ,ແລະຈະ
ຢຽບຍ�ທີ່ໝັ້ນທັງໝົດຂອງເຈົ້າ;
16ແລະເຮົາຈະຕັດການໃຊ້ຄາຖາ

ອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ມີໝດໍອີູກຕໍ່ໄປ;
17ຮູບສະຫລັກຂອງເຈົ້າເຮົາຈະຕັດ

ອອກນ�ອີກ,  ແລະ ຮູບ ບູຊາ ຂອງ
ເຈົ້າອອກຈາກທ່າມກາງພວກເຈົ້າ,ແລະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ກາບໄຫວ້ວຽກງານຈາກມືຂອງ
ເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ;
18ແລະເຮົາຈະຖອນປ່າອອກຈາກ

ທ່າມກາງພວກເຈົ້າ;ເຮົາຈະທ�ລາຍ
ເມືອງຂອງເຈົ້ານ�ອກີ.
19ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ການເວົ້າຕົວະ,ແລະການຫລອກລວງ,
ແລະການອິດສາບັງບຽດ,ແລະການ
ຜິດຖຽງກັນ,ແລະການປະຕິບັດໂດຍ
ອ�ນາດຈອມປອມ,ແລະການໂສເພນີ
ຈະສນູສິ້ນໄປທັງໝດົ.
20ເພາະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນ,

ພຣະບິດາກ່າວ,ວ່າໃນມື້ນັ້ນຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ຈະບໍ່ກັບໃຈແລະບໍ່ມາຫາບຸດທີ່ຮັກ
ຂອງເຮົາ,ເຮົາຈະຕັດເຂົາອອກຈາກ
ບັນດາຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍອິດ
ສະຣາເອນ;
21ແລະເຮາົຈະທ�ການແກ້ແຄນ້ແລະ

ໂມໂຫຮ້າຍພວກເຂົາດັ່ງທີ່ກັບຄົນນອກ
ສາດສະໜາ,ຢ່າງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍ
ໄດ້ຍິນ.
22ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະກັບໃຈ

ແລະເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງເຮົາ,ແລະບໍ່ເຮັດ
ໃຈແຂງກະດ້າງແລ້ວ,ເຮົາຈະຈັດຕັ້ງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາຂຶ້ນໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ,ແລະພວກເຂົາຈະເຂົ້າມາ
ສູ່ພັນທະສັນຍາແລະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່
ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ນີ້ຂອງຢາໂຄບ,
ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ເປັນມູນ
ມລໍະດົກຂອງພວກເຂົາ;
23ແລະພວກເຂາົຈະຊອ່ຍເຫລືອຜູ້ຄົນ

ຂອງເຮາົ,ຜູ້ທີ່ເຫລອືຂອງຢາໂຄບ,ແລະ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນຂອງເຊື້ອສາຍອດິສະ
ຣາເອນທີ່ຈະກັບມາອີກ,ເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະສ້າງເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນ,ຊຶ່ງຈະຖືກເອີ້ນວ່າ
ເຢຣູຊາເລັມໃໝ.່
24ແລະແລ້ວພວກເຂົາ ຈະຊ່ອຍ

ເຫລືອຜູ້ຄົນຂອງເຮົາເພື່ອພວກເຂົາທີ່
ແຕກກະຈັດກະຈາຍກັນໄປຕາມຜືນ
ແຜ່ນດິນຈະໄດ້ຖືກເຕົ້າໂຮມມາສູ່ເຢຣູ
ຊາເລັມໃໝ.່
25ແລະແລ້ວອ�ນາດຂອງສະຫວັນ

ຈະລົງມາເທິງບັນດາພວກເຂົາ;ແລະ
ເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່າມກາງພວກເຂົາເໝືອນ
ກັນ.
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26ແລະແລ້ວວຽກງານຂອງພຣະບິດາ
ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ນັ້ນ,ເມື່ອພຣະກິດຕິ
ຄຸນນີ້ຖືກສິດສອນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຫລືອ
ຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າໃນມື້ນັ້ນວຽກງານຂອງ
ພຣະບດິາຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນບັນດາຜູຄ້ນົທັງ
ໝົດຂອງເຮົາທີ່ແຕກກະຈັດກະຈາຍກັນ
ໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ເຜົ່າທີ່ຫາຍ
ໄປ,ຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ນ�ພວກເຂົາອອກ
ໄປຈາກເຢຣູຊາເລັມ.
27ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວຽກງານຈະເລີ່ມຕົ້ນ

ດ້ວຍພຣະບິດາໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງໝົດ
ຂອງເຮົາທີ່ແຕກກະຈັດກະຈາຍກັນໄປ,
ເພື່ອຕຽມທາງໄວ້ຊຶ່ງໂດຍທາງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈະມາຫາເຮາົ,ເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດ້
ເອີ້ນຫາພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮາົ.
28ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະແລ້ວວຽກງານ

ຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພຣະບິດາໃນບັນດາປະ
ຊາຊາດທງັປວງໃນການຕຽມທາງໄວ້ຊຶ່ງ
ທາງນັ້ນພຣະອົງຈະເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງກັບບ້ານສູ່ແຜ່ນດິນທີ່ເປັນມູນ
ມລໍະດກົຂອງພວກເຂົາ.
29ແລະພວກເຂົາຈະອອກຈາກປະ

ເທດທັງໝົດ;ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ອອກ
ໄປດ້ວຍຄວາມຮີບຮ້ອນ,ຫລືຫລົບໜີ
ໄປ,ເພາະເຮົາຈະນ�ໜ້າພວກເຂົາໄປ,
ພຣະບດິາກ່າວ,ແລະເຮາົຈະຮກັສາທາງ
ຫລັງຂອງພວກເຂົາ.

ບົດທີ22

ເມືອງສີໂອນແລະຫລັກຂອງມັນຈະຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ແລະຊາວອິດ

ສະຣາເອນຈະຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນໃນ
ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມອ່ອນໂຍນ—
ພວກເຂົາຈະໄຊຊະນະ—ປຽບທຽບກັບ
ເອຊາຢາ54.ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະເມື່ອນັ້ນສິ່ງທີ່ ມີ ຂຽນໄວ້ ຈະ
ເກີດຂຶ້ນ:ຈົ່ງຮ້ອງລ�ທ�ເພງເຖີດ,ໂອ້
ເຈົ້າຜູ້ເປັນເໝືອນຍິງໝັນ;ຈົ່ງຮ້ອງລ�
ທ�ເພງແລະມ່ວນຊື່ນເຖດີ,ເຈົ້າຜູ້ບໍ່ເຄີຍ
ເຈບັທອ້ງອອກລູກເອີຍ;ເພາະວາ່ເຈົ້າຈະ
ມີລູກຫລາຍກວາ່ຍິງທີ່ມີຜົວ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າກ່າວ.
2ຈົ່ງເຮັດຜ້າເຕັ້ນຂອງເຈົ້າໃຫ້ກວ້າງ

ຂວາງ,ແລະຕໍ່ເຊືອກຜ້າເຕັ້ນຂອງເຈົ້າ
ໃຫ້ຍາວ;ແລະສຽບຫລັກຂອງເຈົ້າໃຫ້
ແໜນ້;
3ເພາະເຈົ້າຈະຂະຫຍາຍເຂດອອກໄປ

ທາງຂວາມືແລະຊ້າຍ,ແລະຜູ້ຄົນຂອງ
ເຈົ້າໄດ້ຄົນຕ່າງຊາດມາເປັນມໍລະດົກ
ແລະເຮັດໃຫ້ເມືອງຮົກຮ້າງເປັນບ່ອນ
ອາໄສ.
4ຢ່າສູ່ຢ້ານ,ເຈົ້າຈະບໍ່ອາຍ;ທັງເຈົ້າ

ຈະບໍ່ຈ�ນົນ,ເພາະເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຮັດ
ໃຫ້ອາຍ;ເຈົ້າຈະລືມຄວາມອາຍໃນໄວ
ເຍົາຂອງເຈົ້າ,ແລະຈະບໍ່ຈື່ຈ�ຄວາມ
ຕ�ນິໃນຄາວໄວເຍົາຂອງເຈົ້າ,ແລະຈະ
ບໍ່ຈື່ຈ�ຄວາມຕ�ນິຂອງຄວາມເປັນໝ້າຍ
ຂອງເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.
5ເພາະຜູ້ສາ້ງຂອງເຈົ້າ,ສາມີຂອງເຈົ້າ,

ຈອມໂຍທາຄືພຣະນາມຂອງພຣະອົງ;
ແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າ,ແລະພຣະຜູ້ບໍລິ
ສຸດຂອງອິດສະຣາເອນ—ພຣະອົງຈະຖືກ
ເອີ້ນວາ່ພຣະເຈົ້າຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ.

3ນີໄຟ21:26–22:5 642
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3ນີໄຟ22:6–23:1643

6ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເຈົ້າ
ເປັນເໝືອນເມຍສາວທີ່ຖືກຜົວປະຖິ້ມ
ແລະມີວິນຍານໂສກເສົ້າ,ແລະເປັນ
ເມຍສາວຄາວເຈົ້າເປັນໝ້າຍ,ພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າຂອງເຈົ້າກ່າວ.
7ເຮົາໄດ້ປະຖິ້ມເຈົ້າພຽງແຕ່ໄລຍະຊົ່ວ

ຄາວ,ແຕ່ເຮາົຈະເອົາເຈົ້າຄນືດ້ວຍຄວາມ
ຮກັອັນສຸດຊຶ້ງ.
8ເຮົາປິ່ນໜ້າດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍ

ພຽງຊົ່ວຄາວ,ແຕ່ເຮົາຈະສະແດງຄວາມ
ຮກັຕໍ່ເຈົ້າສບືໄປ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອງົເປັນ
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈົ້າກ່າວ.
9ເພາະການນີ້,ເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນ

ສະໄໝຂອງໂນອາວ່າເຮົາຈະບໍ່ ໃຫ້
ນ�ຖ້ວມແຜ່ນດິນໂລກອີກເລີຍ,ສະນັ້ນ
ເຮົາຈຶ່ງສັນຍາວ່າເຮົາຈະບໍ່ໂກດຮ້າຍ
ເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.
10 ພູ ໃຫຍ່ ແລະພູ ນ້ອຍອາດພັງ

ທະລາຍລົງ,ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງເຮົາ
ໝັ້ນຄົງບໍ່ສິ້ນສຸດໄດ້,ທັງເຮົາຈະຮັກສາ
ສັນຍາສັນຕິພາບໄວ້ສືບໄປ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າທີ່ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ເຈົ້າກາ່ວ.
11ໂອ້ເຈົ້າຜູ້ເປັນທຸກ,ຜູ້ຖືກໂຍນໄປ

ດ້ວຍພາຍຸຮ້າຍ,ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ປອບໂຍນ!ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົຈະວາງຫນີຂອງ
ເຈົ້າດ້ວຍສສີວຍງາມ,ແລະຈະວາງຮາກ
ຖານຂອງເຈົ້າດ້ວຍຫນີປະເສດີ.
12ແລະເຮົາຈະສ້າງປ່ອງຢ້ຽມຂອງ

ເຈົ້າດ້ວຍທັບທິມ,ແລະປະຕູຂອງເຈົ້າ
ດ້ວຍແກ້ວເຈຍລະໄນ,ແລະກ�ແພງ
ເມືອງທັງໝົດຂອງເຈົ້າດ້ວຍເພັດນິນ
ຈິນດາ.
13 ແລະ ລູກຫລານທັງ ໝົດຂອງ

ເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັການສິດສອນເລື່ອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະສັນຕິສກຸຂອງລູກຫລານ
ຂອງເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່.
14ເຈົ້າຈະຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມຊອບທ�;

ເຈົ້າຈະຫ່າງຈາກການກົດຂີ່ເພາະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ຢ້ານ,ແລະຫ່າງຈາກຄວາມຫວາດ
ກົວເພາະມນັຈະບໍ່ມາໃກ້ເຈົ້າ.
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຈະຮ່ວມກັນຕໍ່ສູ້

ເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ,ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໂດຍເຮົາ;
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະຮ່ວມກັນຕໍ່ຕ້ານເຈົ້າກໍ
ຈະລົ້ມລງົ.
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາໄດ້ສ້າງຊ່າງຕີເຫລັກ

ເປົ່າຖ່ານໃນໄຟ,ແລະນ�ເຄື່ອງມືທີ່ເຂົາ
ສ້າງອອກມາ;ແລະເຮາົໄດ້ສ້າງຜູ້ມ້າງເພ
ເພື່ອທ�ລາຍ.
17ບໍ່ມີອາວຸດໃດໆທີ່ຖືກເຮັດຂຶ້ນເພື່ອ

ໃຊ້ກັບເຈົ້າຈະໄດ້ຜົນ;ແລະເຈົ້າຈະລົງ
ໂທດລີ້ນທຸກລີ້ນທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນຟອ້ງເຈົ້າໃນ
ການພິພາກສາ.ນີ້ຄືມໍລະດົກຂອງຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຄວາມ
ຊອບທ�ຂອງພວກເຂົາມາຈາກເຮົາ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ.

ບົດທີ23

ພຣະເຢຊູເຫັນພ້ອມກັບຄ�ຂອງເອຊາ
ຢາ—ພຣະອົງບັນຊາໃຫ້ຜູ້ຄົນຄົ້ນຫາ
ສາດສະດາ—ຄ�ຂອງຊາມູເອນຄົນເລ
ມັນກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຖືກບັນທຶກ
ໄວ້ໃນແຜນ່ຈາລຶກ.ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າວາ່ເຈົ້າຄວນຄົ້ນຫາສິ່ງເຫລົ່ານີ້.ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ເຮົາໃຫ້ບັນຍັດແກ່ເຈົ້າເພື່ອ
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ໃຫ້ຄົ້ນຫາສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຢ່າງພາກພຽນ;
ເພາະວ່າຄ�ເວົ້າຂອງເອຊາຢານັ້ນໃຫຍ່
ຍິ່ງ.
2ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ໃນທຸກເລື່ອງ

ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຂອງເຮົາແທ້ໆຜູ້ຊຶ່ງເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈ�
ເປັນທີ່ເພິ່ນຈະຕ້ອງເວົ້າກບັຄົນຕ່າງຊາດ
ເໝອືນກັນ.
3ແລະທຸກເລື່ອງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ໄດ້

ເກີດຂຶ້ນແລະຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຄ�ທີ່ເພິ່ນ
ເວົ້າ.
4ສະນັ້ນຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນຄ�ຂອງເຮາົ;

ຈົ່ງຂຽນເລື່ອງທີ່ເຮາົບອກເຈົ້າ;ແລະຕາມ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາທີ່ເຫັນວ່າ
ສົມຄວນມນັຈະອອກໄປຫາຄົນຕາ່ງຊາດ.
5ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເຊື່ອຄ�ຂອງ

ເຮົາແລະກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິສະມາ
ຜູ້ນັ້ນຈະລອດ.ຈົ່ງຄົ້ນຫາສາດສະດາ,
ເພາະວ່າຫລາຍຄົນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ໄວ້
ເຖງິເລື່ອງເຫລົ່ານີ້.
6ແລະບັດນີ້ ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອພຣະເຢຊູກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່າ
ນີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງກໍໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ອີກ,ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງພຣະ
ຄ�ພີທັງໝົດກັບພວກເຂົາຊຶ່ງພວກເຂົາ
ໄດ້ຮບັມາ,ພຣະອງົໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈົ້າຂຽນພຣະ
ຄ�ພີອື່ນທີ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ມ.ີ
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບນີໄຟວ່າ:ຈົ່ງເອົາ
ບັນທຶກທີ່ເຈົ້າມີອອກມາ.
8ແລະເວລານີໄຟໄດ້ເອົາບນັທກຶອອກ

ມາແລະວາງໄວ້ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ

ອົງ,ແລ້ວພຣະອງົໄດ້ທອດພຣະເນດເບິ່ງ
ມນັແລະກ່າວວາ່:
9ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,

ເຮົາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊາມູເອນຄົນເລມັນຂ້າໃຊ້
ຂອງເຮົາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້,
ວາ່ໃນມື້ທີ່ພຣະບິດາຈະແຜ່ບາລະມີພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງໃນເຮົາຈະມີໄພ່ພົນ
ຂອງເຮົາເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍທີ່
ຈະລຸກຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ,ແລະຈະມາ
ປະກດົແກ່ຜູ້ຄົນຢາ່ງຫລວງຫລາຍ,ແລະ
ຈະປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ພວກ
ເຂົາ.ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ວາ່:ມນັບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນບໍ?
10ແລະສານຸສິດຂອງພຣະອົງໄດ້

ຕອບພຣະອົງແລະກ່າວວ່າ: ແມ່ນ
ແລ້ວ,ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຊາມູເອນໄດ້
ທ�ນາຍຕາມຄ�ຂອງພຣະອົງ,ແລະຄ�
ເຫລົ່ານັ້ນສ�ເລດັແລ້ວທັງໝດົ.
11ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບພວກ

ເຂົາວ່າ:ດ້ວຍເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຂຽນ
ເລື່ອງນີ້ໄວ້,ເລື່ອງທີ່ໄພ່ພົນຂອງເຮົາ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ລຸກຂຶ້ນແລະໄດ້
ມາປະກົດແກ່ຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ແລະໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່
ພວກເຂົາ?
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟຈ�ໄດ້ວາ່ເລື່ອງນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໄວ.້
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະເຢຊູໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຂຽນເລື່ອງນີ້ໄວ້;
ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຂຽນໄວ້ຕາມທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ບັນຊາ.
14ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຊີ້ແຈງພຣະຄ�

3ນີໄຟ23:2–14 644
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3ນີໄຟ24:1–7645

ພທີັງໝົດແລ້ວຊຶ່ງພວກເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້,
ພຣະອງົໄດ້ບັນຊາໃຫ້ພວກເພິ່ນສິດສອນ
ເລື່ອງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງມານັ້ນແກ່
ພວກເຂາົ.

ບົດທີ24

ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຈດັຕຽມທາງ
ສ�ລບັການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ—ພຣະ
ຄຣິດຈະປະທັບນັ່ງເປັນຜູ້ພິພາກສາ—
ຊາວອິດສະຣາເອນຖືກບັນຊາໃຫ້ຈ່າຍ
ສ່ວນສິບແລະຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາ—
ປຶ້ມແຫ່ງຄວາມຊົງຈ�ຖືກຮັກສາໄວ້—
ປຽບທຽບກັບມາລາກີ 3 . ປະມານ
ຄ.ສ.34.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະອົງບັນຊາໃຫ້ພວກເພິ່ນຂຽນຖ້ອຍ
ຄ�ຊຶ່ງ ພຣະບິດາໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່
ມາລາກີຊຶ່ງພຣະອົງຈະບອກແກ່ພວກ
ເພິ່ນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຫລັງຈາກທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ
ເຫລົ່ານີ້ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ ຊີ້ ແຈງກັບ
ພວກເພິ່ນ.ແລະນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ບອກແກ່ພວກເພິ່ນ,ມີຄວາມວ່າ:
ພຣະບິດາກ່າວກັບມາລາກີດັ່ງນີ້—ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຮົາຈະສົ່ງທູດຂອງເຮົາໄປຈັດຕຽມ
ທາງໄວ້ສ�ລັບເຮົາ,ແລ້ວໃນທັນໃດນັ້ນ
ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າອົງທີ່ພວກເຈົ້າສະແຫວງ
ຫາກໍຈະສະເດັດມາທີ່ພຣະວິຫານຂອງ
ພຣະອົງ,ເຖິງແມ່ນທດູແຫງ່ພນັທະສນັຍາ
ຊຶ່ງພວກເຈົ້າເບີກບານໃນພຣະອົງ;ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະອົງຈະມາ,ຈອມໂຍທາກາ່ວ.
2ແຕ່ໃຜຈະຢູ່ໃນວນັທີ່ພຣະອົງສະເດັດ

ມາ?ໃຜຈະຢືນຢູ່ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາ
ປະກົດ?ເພາະວາ່ພຣະອົງເປນັເໝອືນດັ່ງ
ໄຟທີ່ຫລອມໂລຫະ,ແລະເປັນເໝອືນດັ່ງ
ສະບູທີ່ມີພະລັງແຮງຂອງຄນົຊກັຜ້າ.
3ແລະພຣະອົງຈະປະທັບນັ່ງດັ່ງຜູ້

ຫລອມເງິນໃຫ້ບໍລິສຸດ;ແລະພຣະອົງ
ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຊາຍຂອງເລວີບໍລິສຸດດັ່ງ
ດຽວກັນກັບຄ�ແລະເງນິທີ່ຫລອມແລ້ວ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະນ�ເຄື່ອງຖະຫວາຍ
ບູຊາທີ່ ຖືກຕ້ອງມາຖະຫວາຍແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
4ເມື່ອນັ້ນເຄື່ອງຖະຫວາຍຂອງຢູດາ

ແລະເຢຣູຊາເລັມຈະເປັນທີ່ພໍພຣະໄທ
ຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດັ່ງໃນສະໄໝໂບຮານ
ແລະດັ່ງປີກອ່ນໆ.
5ແລະເຮົາຈະມາໃກ້ເຈົ້າເພື່ອພິພາກ

ສາ;ແລະເຮົາຈະເປັນພະຍານຕໍ່ສູ້ພວກ
ທີ່ ລົງມື ເຝິກເວດມົນຄາຖາໃນທັນທີ ,
ແລະຕໍ່ສູ້ພວກທີ່ຫລິ້ນຊູສູ່້ຜົວເມຍ,ແລະ
ຕໍ່ສູ້ພວກທີ່ເປັນພະຍານເທັດ,ແລະຕໍ່ສູ້
ພວກທີ່ສໍ້ໂກງຄ່າແຮງງານຂອງລູກຈ້າງ,
ຕໍ່ສູ້ພວກທີ່ເອົາປຽບແມ່ໝ້າຍແລະເດັກ
ກ�ພ້າ,ແລະຄົນຕ່າງດ້າວ,ແລະຕໍ່ສູ້
ພວກທີ່ບໍ່ຢ�ເກງເຮາົ,ຈອມໂຍທາກ່າວ.
6ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເຮົາ

ບໍ່ປ່ຽນແປງ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຈົ້າຜູ້ເປັນ
ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບຍັງບໍ່ສູນສິ້ນໄປ
ເທື່ອ.
7  ເ ຖິງ ແມ່ນຕັ້ ງແຕ່ ວັນເວລາຂອງ

ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າ,ພວກເຈົ້າ
ໄດ້ໄປຈາກພິທີການຂອງເຮົາ,ແລະບໍ່
ໄດ້ຮັກສາມັນ.ຈົ່ງກັບມາຫາເຮົາແລະ
ເຮົາຈະກັບໄປຫາພວກເຈົ້າ,ຈອມໂຍທາ
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ກ່າວ.ແຕ່ພວກເຈົ້າຖາມວ່າ:ພວກຂ້າ
ພຣະອົງຈະເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະສາມາດ
ກັບໄປຫາພຣະອງົໄດ້?
8ມັນເປັນການຖືກຕ້ອງບໍທີ່ມະນຸດສໍ້

ໂກງພຣະເຈົ້າ?ແຕ່ເຈົ້າໄດ້ສໍ້ໂກງເຮົາ.
ແຕ່ພວກເຈົ້າຖາມວາ່:ສໍ້ໂກງຢາ່ງໃດ?ກໍ
ສໍ້ໂກງໃນເລື່ອງໜຶ່ງສ່ວນສິບແລະເຄື່ອງ
ຖະຫວາຍຕ່າງໆນັ້ນແຫລະ.
9ພວກເຈົ້າຖືກສາບແຊ່ງດ້ວຍຄ�ສາບ

ແຊງ່,ກໍເພາະວ່າຄົນທງັຊາດສໍ້ໂກງເຮາົ.
10ຈົ່ງນ�ເງິນເຕັມຈ�ນວນໜຶ່ງສ່ວນ

ສິບມາຍັງພຣະວິຫານເພື່ອວ່າຈະມີ
ອາຫານໃນພຣະວິຫານ;ຈົ່ງລອງເຮັດ
ຢ່າງນັ້ນກັບເຮົາເບິ່ງ,ຈອມໂຍທາກ່າວ,
ແລະພວກເຈົ້າຈະເຫັນວ່າເຮົາຈະໄຂ
ປະຕູສະຫວັນແລະຖອກເທພຣະພອນ
ລົງມາຍັງພວກເຈົ້າຈົນວ່າບໍ່ມີບ່ອນໃສ່
ມນັໄວ້.
11ເຮາົຈະບໍ່ປອ່ຍໃຫ້ຝູງແມງໄມມ້າທ�

ລາຍຜົນລະປູກຂອງພວກເຈົ້າ;ທັງຕົ້ນ
ອະງຸນ່ຂອງພວກເຈົ້າກໍຈະມີໝາກຫລາຍ,
ຈອມໂຍທາກາ່ວ.
12ແລະທຸກປະຊາຊາດຈະເອີ້ນພວກ

ເຈົ້າວ່າຜູ້ມີຄວາມສຸກ,ເພາະດິນແດນ
ຂອງພວກເຈົ້າຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຜາ
ສຸກ,ຈອມໂຍທາກ່າວ.
13ພວກເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຈາໃສ່ຮ້າຍເຮົາ,

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າກ່າວ.ແຕ່ພວກເຈົ້າ
ຖາມວ່າ:ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເວົ້າຈາໃສ່
ຮາ້ຍຫຍງັແດ່ແກ່ພຣະອົງ?
14ພວກເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ:ຮັບໃຊ້ພຣະ

ເຈົ້ານັ້ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ແລະມີປະໂຫຍດ
ຫຍັງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມພິທີການຕ່າງໆ

ຂອງພຣະອົງແລະເສຍໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາໄດ້ເຮັດມາຕໍ່ພຣະພັກຂອງຈອມ
ໂຍທາ?
15ແລະ ບັດນີ້ພວກເຮົາ ເອີ້ນ ຄົນ

ຈອງຫອງວ່າຄົນມີຄວາມສຸກ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ, ຄົນທີ່ ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍວ່າ
ສູງສົ່ງ; ແທ້ຈິງ ແລ້ວ,ວ່າແຕ່ ຄົນທົດ
ລອງພຣະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຮບັໂທດຫຍັງເລີຍ.
16ແລ້ວຄົນທີ່ຢ�ເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າກັນເລື້ອຍໆ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ຍິນແລະໄດ້ຟັງ;ແລະຢູ່ຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະອົງມີໜັງສືແຫ່ງຄວາມ
ຊງົຈ�ເຫລັ້ມໜຶ່ງທີ່ບັນທຶກລາຍຊື່ຂອງຄົນ
ທີ່ ຢ�ເກງພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ໄວ້ , ແລະ
ເຄາົລົບພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.
17ພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ,

ຈອມໂຍທາກ່າວ,ໃນມື້ນັ້ນເມື່ອເຮົາດ�
ເນນີການນັ້ນ;ແລະເຮາົຈະເມດຕາພວກ
ເຂາົດັ່ງພໍ່ເມດຕາລູກຜູ້ທີ່ຮບັໃຊ້ຕົນ.
18ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈະກັບມາແລະເຫັນ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນຊອບທ�
ແລະຄົນຊົ່ວ,ລະຫວ່າງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ຮບັໃຊ້ພຣະອົງ.

ບົດທີ25

ໃນການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ,ຄົນຊົ່ວຈະ
ຖືກເຜົາດັ່ງເຟອືງ—ເອລີຢາຈະກັບຄືນມາ
ກ່ອນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເປັນຕາຢ້ານ
ນັ້ນ—ປຽບທຽບກັບມາລາກີ4.ປະມານ
ຄ.ສ.34.

1ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ມື້ນັ້ນຍ່ອມມາເຖິງ
ເມື່ອຈະໃໝ້ດັ່ງເຕົາໄຟ;ແລະຄົນຈອງ

3ນີໄຟ24:8–25:1 646
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3ນີໄຟ25:2–26:4647

ຫອງທັງໝົດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄົນທັງໝົດ
ທີ່ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈະເປັນດັ່ງເຟືອງ;
ແລະມື້ທີ່ມາຈະໃໝພ້ວກເຂາົຈນົບໍ່ມີຫຍງັ
ເຫລືອ,ຈອມໂຍທາກ່າວ,ແລະມນັຈະບໍ່
ເຫລືອທັງຮາກຫລືກິ່ງໃຫ້ພວກເຂົາເລີຍ.
2ແຕ່ສ�ລັບເຈົ້າທີ່ຢ�ເກງນາມຂອງ

ເຮົາ,ພຣະບຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ຈະ
ລຸກຂຶ້ນພ້ອມກັບອ�ນາດແຫ່ງການປິ່ນ
ປົວທີ່ຢູ່ໃນປີກຂອງພຣະອົງ;ແລະເຈົ້າ
ຈະເປັນອິດສະລະແລະມີຄວາມສຸກດັ່ງ
ລູກງົວໃນຄອກ.
3ແລະເຈົ້າຈະຊະນະຄົນຊົ່ວ;ເພາະ

ພວກເຂົາຈະເປນັດັ່ງຂີ້ຝຸນ່ທີ່ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຕນີ
ຂອງເຈົ້າໃນມື້ທີ່ເຮົາດ�ເນີນການນັ້ນ,
ຈອມໂຍທາກາ່ວ.
4ຈົ່ງຈື່ຈ�ກົດຂອງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ

ເຮົາ,ພ້ອມທັງຂໍ້ກ�ນົດແລະຄ�ພິພາກ
ສາຊຶ່ງເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ລາວທີ່ພູໂຮ
ເຣບັສ�ລບັຊາວອິດສະຣາເອນທຸກຄນົ.
5ຈົ່ງເບິ່ງ,ກ່ອນມື້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ

ເປັນຕາຢ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາ
ເຖິງ,ເຮົາຈະໃຊ້ສາດສະດາເອລີຢາມາ
ຫາເຈົ້າ;
6ແລະລາວຈະຫັນໃຈພໍ່ມາຫາລູກ,

ແລະຫັນໃຈລູກໄປຫາພໍ່,ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາ
ຈະມາແລະທ�ລາຍແຜນ່ດິນໂລກດ້ວຍ
ຄ�ສາບແຊງ່.

ບົດທີ26

ພຣະເຢຊູຊີ້ແຈງທງັໝດົນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈນົ
ເຖິງມື້ສຸດທາ້ຍ—ທາລົກແລະເດັກນອ້ຍ
ເວົ້າເລື່ອງມະຫັດສະຈນັທີ່ບໍ່ອາດສາມາດ

ຂຽນໄວ້ໄດ້—ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະຄຣິດຖື ວ່າ ສິ່ງ ຂອງທັງ
ໝົດທີ່ພວກເຂົາມີເປັນຂອງສ່ວນລວມ.
ປະມານຄ.ສ.34.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູເລົ່າເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ
ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຕໍ່ຝູງ
ຊົນ;ແລະພຣະອົງໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງທັງ
ໝົດຕໍ່ພວກເຂົາ,ທັງເລື່ອງໃຫຍ່ແລະ
ເລື່ອງນ້ອຍ.
2ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ພຣະ

ຄ�ພີເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ນ�,
ພຣະບິດາຈຶ່ງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ເຮົາມອບໃຫ້
ແກ່ພວກເຈົ້າ;ເພາະມັນເປັນຄວາມສະ
ຫລຽວສະຫລາດໃນພຣະອົງທີ່ມັນຄວນ
ຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຜູ້ຄົນລຸນ້ຫລັງ.
3ແລະພຣະອງົໄດ້ຊີ້ແຈງເລື່ອງທງັໝດົ

ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນເຖິງເວລາທີ່ພຣະອົງຈະ
ສະເດັດມາໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະ
ອົງ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນກະທັ້ງທຸກເລື່ອງ
ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ,ຈົນ
ກະທັ້ງວັດຖຸຕ່າງໆເປື່ອຍໄປດ້ວຍໄຟ,
ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະຫົດເຂົ້າດັ່ງມ້ວນ
ກະດາດ,ແລະຟ້າກັບແຜ່ນດິນກໍຈະ
ລ່ວງພົ້ນໄປ;
4ແລະຈົນກະທັ້ງເປັນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່

ແລະສດຸທ້າຍ,ເມື່ອທກຸຜູ້ຄົນ,ແລະທຸກ
ຕະກຸນ,ແລະທຸກປະຊາຊາດ,ແລະທຸກ
ພາສາຈະມາຢືນຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພື່ອຮັບການພິພາກສາ,ຕາມວຽກ
ງານຂອງພວກເຂົາບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກ
ງານດີຫລືວຽກງານຊົ່ວ—
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5ຖ້າຫາກມັນເປັນວຽກງານດ,ີກໍຈະໄດ້
ອອກມາຫາການຟື້ນຄືນຊີວິດອັນເປັນ
ນິດ;ແລະຖາ້ຫາກມນັເປນັວຽກງານຊົ່ວ,
ກໍຈະໄດ້ອອກມາຫາການຟື້ນຄືນຊີວິດ
ທີ່ອັບປະໂຫຍດ;ໂດຍເປັນທາງສອງ
ເສັ້ນຄຽງຄູ່ກັນໄປ,ເສັ້ນໜຶ່ງຢູ່ມືເບື້ອງ
ໜຶ່ງແລະອີກເສັ້ນໜຶ່ງຢູ່ມືອີກເບື້ອງໜຶ່ງ,
ອີງຕາມພຣະເມດຕາ,ແລະຕາມຄວາມ
ຍຸດຕິທ�,ແລະຕາມຄວາມບໍລິສຸດຊຶ່ງມີ
ໃນພຣະຄຣິດ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຢູ່ມາກ່ອນໂລກ
ເລີ່ມຕົ້ນ.
6ແລະບັດນີ້ບໍ່ອາດຂຽນມັນໄວ້ໃນໜັງ

ສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ເຖງິແມນ່ໃນໜຶ່ງສວ່ນຮອ້ຍ
ຂອງເລື່ອງຊຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໄວ້ແທ້ໆ 
ແກ່ຜູ້ຄົນ;
7ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟໄດ້

ບັນຈຸຫລາຍກວາ່ນີ້ຂອງເລື່ອງຊຶ່ງພຣະອງົ
ໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄນົ.
8ແລະສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນ

ໄວ້ຊຶ່ງເປັນພຽງສ່ວນເລັກໜ້ອຍຂອງ
ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ພຣະອົງໄດ້ສິດສອນຜູ້
ຄົນ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂຽນມັນໄວ້ໂດຍມີ
ເຈດຕະນາວ່າມັນອາດຈະຖືກນ�ມາສູ່
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກໂດຍຄົນຕ່າງຊາດຕາມ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ.້
9ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບເລື່ອງນີ້

ແລ້ວ,ຊຶ່ງສົມຄວນທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮັບມັນກ່ອນ,ເພື່ອທົດລອງຄວາມເຊື່ອ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປ
ວ່າພວກເຂົາເຊື່ອເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເມື່ອນັ້ນ
ເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະປະກົດແກ່ພວກເຂົາ.
10ແລະຖາ້ຫາກເປັນໄປວາ່ພວກເຂາົ

ບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ເມື່ອນັ້ນເລື່ອງທີ່ຍິ່ງ

ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ຈະຖືກກີດກັນໄວ້ຈາກພວກ
ເຂົາ,ຊຶ່ງນ�ໄປສູ່ການກ່າວໂທດພວກ
ເຂາົ.
11ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຈະຂຽນ

ເລື່ອງທັງໝົດທີ່ບັນທຶກຢູ່ໃນແຜ່ນຈາລຶກ
ຂອງນີໄຟຢູ່ພໍດີ,ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ຫ້າມໄວ້ແລະກ່າວວ່າ:ເຮົາຈະທົດລອງ
ສັດທາຂອງຜູ້ຄົນຂອງເຮາົ.
12ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນຈຶ່ງຂຽນ

ເລື່ອງທີ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າບນັຊາຂ້າພະເຈົ້າ
ເທົ່ານັ້ນ.ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ,ມໍມອນ
ຈົບຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ໄປ
ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ່ມຂຽນເລື່ອງຊຶ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຮບັບັນຊາ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານ

ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສິດສອນຜູ້ຄົນ
ໂດຍແທ້ເປັນເວລາສາມມື້,ແລະຫລັງ
ຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ພວກ
ເຂົາເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ,ແລະໄດ້ຫັກ
ເຂົ້າຈີ່ແລະໃຫ້ພອນແກ່ມັນ,ແລະໄດ້
ມອບມນັໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືພຣະອົງໄດ້ສິດສອນແລະປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ເດັກນ້ອຍຂອງຝູງ
ຊົນຊຶ່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ,ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ມາຍລີ້ນຂອງພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ເວົ້າເລື່ອງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈນັກັບພໍ່ຂອງພວກເຂາົ,ແມ່ນແຕ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍ
ກັບຜູ້ຄນົມາແລ້ວ;ແລະພຣະອົງໄດ້ມາຍ
ລີ້ນຂອງພວກເຂາົເພື່ອພວກເຂາົຈະເວົ້າ
ອອກມາໄດ້.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

3ນີໄຟ26:5–15 648
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3ນີໄຟ26:16–27:1649

ຫລັງຈາກທີ່ ພຣະອົງ ໄດ້ ສະເດັດຂຶ້ນ
ສະຫວັນ—ເທື່ອທີສອງທີ່ພຣະອົງໄດ້
ປະກົດຕົວຕໍ່ພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ກັບຂຶ້ນ
ໄປຫາພຣະບິດາ,ຫລັງຈາກໄດ້ປິ່ນປົວ
ຄົນເຈັບປ່ວຍແລະຄົນເປ້ຍລ່ອຍທັງ
ໝົດ,ແລະໄດ້ເປີດຕາໃຫ້ຄົນຕາບອດ
ແລະໄດ້ເປີດຫູໃຫ້ຄົນຫູໜວກ,ແລະ
ເຖິງຂະໜາດທີ່ໄດ້ປິ່ນປົວພະຍາດນາໆ
ປະການໃນບັນດາພວກເຂົາ,ແລະໄດ້
ໂຜດຍົກຊາຍຄົນໜຶ່ງຄືນຈາກຕາຍ,ແລະ
ໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງພຣະອົງໃຫ້
ພວກເຂົາເຫັນ,ແລ້ວໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປ
ເຝົ້າພຣະບິດາ—
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ໃນມື້ຕໍ່ມາຄືຝູງຊົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ,
ແລະພວກເຂົາທັງໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ
ເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະ
ໜາດທາລົກກໍໄດ້ເປີດປາກເວົ້າເລື່ອງ
ໜ້າອັດສະຈັນອອກມາ;ແລະເລື່ອງທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າອອກມານັ້ນຖືກຫ້າມບໍ່
ໃຫ້ຜູ້ໃດຂຽນໄວ້.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສານຸສິດຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້
ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນບັບຕິສະມາແລະສິດສອນ
ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ມາຫາພວກ
ເພິ່ນຕັ້ງແຕ່ເວລານັ້ນໄປ;ແລະຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູກໍເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍ
ພຣະວິນຍານບລິໍສຸດ.
18ແລະຫລາຍຄົນໃນຈ�ນວນພວກ

ເຂົາໄດ້ເຫນັແລະໄດ້ຍນິເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່ອາດ
ຈະເວົ້າໄດ້,ຊຶ່ງມັນຖືກຫາ້ມບໍ່ໃຫ້ຂຽນໄວ.້
19ແລະພວກເຂົາໄດ້ສິດສອນ,ແລະ

ໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ກັນແລະ
ກັນ;ແລະພວກເຂົາຖືວ່າສິ່ງຂອງທັງ
ໝົດທີ່ພວກເຂົາມີເປັນຂອງສ່ວນລວມ,
ທກຸຄນົປະຕິບັດຕໍ່ກັນຢາ່ງທ່ຽງທ�.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດັ່ງທີ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາ.
21ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນ

ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຖືກເອີ້ນວ່າ
ສາດສະໜາຈກັຂອງພຣະຄຣດິ.

ບົດທີ27

ພຣະເຢຊູ ບັນຊາໃຫ້ ພວກເ ຂົາ ເອີ້ນ
ສາດສະໜາຈັກຕາມພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ—ພາລະກິດແລະການເສຍສະລະ
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງປະກອບເປັນພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ—ມະນຸດຖືກບັນ
ຊາໃຫ້ກັບໃຈແລະຮບັບບັຕິສະມາເພື່ອ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຖືກຊ�ລະລ້າງໃຫ້ບໍລິ
ສຸດໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ—ພວກ
ເຂົາຄວນເປັນດັ່ງທີ່ພຣະເຢຊູ ເປັນ.
ປະມານຄ.ສ.34–35.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ໄລຍະເວລາທີ່ສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູ
ກ�ລັງເດີນທາງໄປສິດສອນເລື່ອງທີ່
ພວກເພິ່ນໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມານັ້ນ,
ແລະໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືສານຸສິດໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອ
ອະທິຖານແລະຖືສິນອົດເຂົ້າຢ່າງເອົາ
ຈງິເອົາຈງັ.
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2ແລະພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາປະກົດ
ຕົວຕໍ່ພວກເພິ່ນອີກ,ເພາະພວກເພິ່ນໄດ້
ອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ສະ
ເດັດມາຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກເພິ່ນ,ແລະ
ຖາມພວກເພິ່ນວ່າ:ເຈົ້າຕ້ອງການອັນໃດ
ຈາກເຮາົ?
3ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບພຣະ

ອົງວ່າ:ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພວກຂ້າ
ນ້ອຍຢາກໃຫ້ພຣະອົງບອກພວກຂ້າ
ນ້ອຍວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຄວນເອີ້ນຊື່ຂອງ
ສາດສະໜາຈັກນີ້ວ່າແນວໃດເພາະວ່າ
ໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງກນັໃນບັນດາຜູຄົ້ນກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້.
4ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ພວກເພິ່ນວາ່:ຕາມຈງິ,ຕາມຈງິແລ້ວເຮົາ
ກ່າວກັບເຈົ້າວ່າ,ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຜູ້ຄນົ
ຈຶ່ງຈົ່ມແລະໂຕ້ຖຽງກນັເພາະເລື່ອງນີ້?
5ພວກເຂົາບໍ່ ໄດ້ ອ່ານພຣະຄ�ພີບໍ,

ຊຶ່ງມນັບອກໄວ້ວ່າເຈົ້າຕ້ອງຮບັເອາົພຣະ
ນາມຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງເປັນນາມຂອງ
ເຮົາ?ເພາະໂດຍນາມນີ້ເຈົ້າຈະຖືກເອີ້ນ
ໃນວັນສຸດທ້າຍ;
6ແລະຜູ້ໃດທີ່ຮບັນາມຂອງເຮົາ,ແລະ

ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ຜູ້ນັ້ນຈະລອດໃນ
ວັນສດຸທ້າຍ.
7ດັ່ງນັ້ນ,ອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະເຮັດ,

ຈົ່ງເຮດັໃນນາມຂອງເຮາົ;ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງ
ເອີ້ນສາດສະໜາຈັກຕາມນາມຂອງເຮົາ;
ແລະເຈົ້າຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະບິດາໃນນາມ
ຂອງເຮົາເພື່ອພຣະອົງຈະປະທານພອນ
ໃຫ້ແກ່ສາດສະໜາຈກັເພື່ອເຫນັແກ່ເຮາົ.
8ແລະມັນຈະເປັນສາດສະໜາຈັກ

ຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກມັນບໍ່ມີ
ຊື່ຕາມນາມຂອງເຮົາ?ເພາະຖ້າຫາກ
ສາດສະໜາຈັກມີຊື່ຕາມຊື່ຂອງໂມເຊ,
ແລ້ວມັນກໍຈະເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງ
ໂມເຊ;ຫລືຖ້າຫາກມັນມີຊື່ຕາມຊື່ຂອງ
ມະນຸດ,ມັນກໍຈະເປັນສາດສະໜາຈັກ
ຂອງມະນຸດ;ແຕ່ຖ້າຫາກມັນມີຊື່ຕາມ
ນາມຂອງເຮາົ,ມັນກໍຈະເປັນສາດສະໜາ
ຈັກຂອງເຮົາຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າມັນຖືກ
ສ້າງເທງິພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮາົ.
9ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ,ວ່າ

ເຈົ້າຖືກສ້າງເທິງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ເຮົາ;ສະນັ້ນອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະເອີ້ນ
ເຈົ້າຈົ່ງເອີ້ນຕາມນາມຂອງເຮົາ;ດັ່ງນັ້ນ
ຖ້າຫາກເຈົ້າເອີ້ນຫາພຣະບິດາເພື່ອ
ສາດສະໜາຈັກ,ແລະຖ້າຫາກມັນເປັນ
ໄປໃນນາມຂອງເຮົາພຣະບິດາຈະຮັບ
ຟງັເຈົ້າ;
10ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າສາດສະ

ໜາຈັກຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງພຣະກິດຕິຄຸນ
ຂອງເຮົາແລ້ວພຣະບິດາຈະສະແດງວຽກ
ງານຂອງພຣະອົງອອກມາໃນນັ້ນ.
11ແຕ່ຖ້າຫາກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງເທິງ

ພຣະກິດຕິ ຄຸນ ຂອງເຮົາ , ແລະມັນ
ຖືກສ້າງ ເທິງວຽກງານຂອງມະນຸດ,
ຫລືເທິງວຽກງານຂອງມານ,ຕາມຈິງ
ແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າພວກເຂົາຈະມີ
ຄວາມສຸກໃນວຽກງານຂອງພວກເຂົາ
ພຽງຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ,ແລະໃນບໍ່
ຊ້າເວລາສຸດທ້າຍຍ່ອມມາເຖິງ,ແລະ
ພວກເຂົາຈະຖືກໂຄ່ນລົງແລະໂຍນເຂົ້າ
ໃນໄຟ,ຊຶ່ງຈາກບ່ອນນັ້ນຈະບໍ່ມີທາງ
ຫວນກບັຄືນໄດ້.
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3ນີໄຟ27:12–21651

12ເພາະວາ່ວຽກງານຂອງພວກເຂົາຈະ
ຕິດຕາມພວກເຂົາ,ເປັນຍ້ອນວຽກງານ
ຂອງພວກເຂົາທີ່ພວກເຂົາຖືກໂຄ່ນລົງ;
ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່ເຮາົໄດ້ບອກເຈົ້າ.
13ຈົ່ງເບິ່ງເຮົາໄດ້ມອບພຣະກິດຕິຄຸນ

ຂອງເຮາົໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,ແລະນີ້ຄືພຣະກດິຕິ
ຄຸນຊຶ່ງເຮາົໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ—ຄືເຮາົໄດ້
ມາເກີດໃນໂລກເພື່ອກະທ�ຕາມນ�ພຣະ
ໄທຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາ,ເພາະວ່າ
ພຣະບິດາຂອງເຮາົໄດ້ສົ່ງເຮົາມາ.
14ແລະພຣະບິດາຂອງເຮາົໄດ້ສົ່ງເຮາົ

ມາເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້
ກາງແຂນ;ແລະຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ຖືກ
ຍົກຂຶ້ນເທງິໄມ້ກາງແຂນເພື່ອວາ່ເຮາົຈະ
ໄດ້ຊັກນ�ຄົນທັງຫລາຍມາຫາເຮົາ,ດັ່ງ
ທີ່ເຮົາໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍມະນຸດສັນນັ້ນ
ມະນຸດກໍຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍພຣະບິ
ດາສັນນັ້ນ,ເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດ້ມາຢືນຢູ່
ຕໍ່ພຣະພກັຂອງເຮົາເພື່ອຮັບການພິພາກ
ສາຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ,ບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນວຽກງານດີຫລືວຽກງານຊົ່ວ—
15ແລະເປັນດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຈຶ່ງຖືກ

ຍົກຂຶ້ນ;ສະນັ້ນຕາມອ�ນາດຂອງພຣະ
ບິດາ,ເຮາົຈຶ່ງຈະຊກັນ�ຄນົທງັຫລາຍມາ
ຫາເຮົາ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການ
ພພິາກສາຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ໃດກໍຕາມທີ່ກັບໃຈແລະຮບັບັບຕິສະມາ
ໃນນາມຂອງເຮາົຜູ້ນັ້ນຈະເຕັມປ່ຽມ;ແລະ
ຖ້າຫາກເຂົາອດົທົນຈນົເຖິງທີ່ສຸດ,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຮາົຈະຖືວາ່ເຂົາບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະພກັ
ຂອງພຣະບິດາຂອງເຮາົໃນມື້ນັ້ນທີ່ເຮາົຈະ
ຢືນຂຶ້ນເພື່ອພິພາກສາໂລກ.

17ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,
ຜູ້ນັ້ນກໍຈະເປັນຜູ້ ທີ່ຖືກໂຄ່ນລົງແລະ
ໂຍນເຂົ້າໃນໄຟ,ຊຶ່ງຈາກບ່ອນນັ້ນເຂົາ
ຈະກັບຄືນມາອີກບໍ່ໄດ້,ເພາະຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຂອງພຣະບດິາ.
18ແລະນີ້ຄືພຣະຄ�ທີ່ພຣະອົງໄດ້

ປະທານໃຫ້ແກ່ລູກຫລານມະນຸດ.ແລະ
ເພາະດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພຣະຄ�ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ສ�
ເລັດ,ແລະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕົວະ,ແຕ່
ໄດ້ເຮດັໃຫ້ພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງສ�ເລັດ
ທັງໝດົ.
19ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຈະບໍ່ສາມາດ

ເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້;
ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດສາມາດເຂົ້າໄປ
ໃນທີ່ພັກຂອງພຣະອົງໄດ້ນອກຈາກຜູ້
ທີ່ໄດ້ຊ�ລະລ້າງອາພອນຂອງເຂົາໃຫ້
ຂາວສະອາດແລ້ວດ້ວຍໂລຫດິຂອງເຮາົ,
ເພາະສັດທາແລະການກບັໃຈຈາກບາບ
ທັງໝົດແລະຄວາມຊື່ສັດຈົນເຖິງທີ່ສຸດ
ຂອງເຂົາ.
20ບັດນີ້ນີ້ຄືພຣະບັນຍັດ:ຈົ່ງກັບໃຈ,

ເຈົ້າທັງຫລາຍຈນົເຖງິທີ່ສດຸຂອງແຜນ່ດິນ
ໂລກ,ແລະຈົ່ງມາຫາເຮາົແລະຮບັບັບຕິ
ສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ,ເພື່ອເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຖືກຊ�ລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍການ
ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ເພື່ອເຈົ້າຈະ
ຢືນຢູ່ໂດຍບໍ່ມີມົນທິນຕໍ່ໜ້າເຮົາໃນວັນ
ສຸດທ້າຍ.
21ຕາມຈິງ,ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວ

ກັບເຈົ້າວ່າ,ນີ້ຄືພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ
ແລະເຈົ້າຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນຈະກະທ�
ໃນສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ;ເພາະວຽກ
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ງານທີ່ເຈົ້າເຫັນເຮົາເຮັດມາແລ້ວສິ່ງນັ້ນ
ເຈົ້າຈົ່ງເຮດັຕາມເໝອືນກັນ;ເພາະສິ່ງໃດ
ທີ່ເຈົ້າເຫັນເຮາົເຮດັມາແລວ້ເຖິງແມ່ນສິ່ງ
ນັ້ນເຈົ້າຈົ່ງກະທ�.
22ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າເຮດັສິ່ງເຫລົ່ານີ້

ເຈົ້າຍ່ອມເປັນສຸກ,ເພາະວ່າເຈົ້າຈະຖືກ
ຍົກຂຶ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍ.
23ຈົ່ງຂຽນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າເຫັນແລະໄດ້

ຍິນມານັ້ນ,ນອກຈາກເລື່ອງທີ່ຖືກຫ້າມ
ໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
24ຈົ່ງຂຽນວຽກງານຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້

ໄວ້,ຊຶ່ງມັນຈະເກີດຂຶ້ນ,ດັ່ງທີ່ມີຂຽນໄວ້
ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເກດີຂຶ້ນແລ້ວ.
25ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈາກບັນດາໜັງສືທີ່

ມີຂຽນໄວ້ແລະທີ່ຈະຂຽນ,ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາ,ເພາະຕາມ
ໜັງສືເຫລົ່ານັ້ນວຽກງານຂອງພວກເຂົາ
ຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ມວນມະນດຸ.
26ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທກຸສິ່ງໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້

ໂດຍພຣະບິດາ;ດັ່ງນັ້ນໂລກຈະໄດ້ຮັບ
ການພພິາກສາຈາກໜງັສືທີ່ຈະຂຽນ.
27ແລະຈົ່ງຮູ້ ໄວ້ ວ່າເຈົ້າຈະເປັນຜູ້

ພິພາກສາຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້,ຕາມການ
ພິພາກສາຊຶ່ງເຮົາຈະມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ,
ຊຶ່ງຈະຍຸດຕິທ�.ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຄວນເປັນ
ຄົນແນວໃດ?ຕາມຈງິແລ້ວເຮົາກ່າວກັບ
ເຈົ້າວ່າເຖງິແມ່ນດັ່ງທີ່ເຮາົເປັນ.
28ແລະບັດນີ້ເຮົາໄປເຝົ້າພຣະບິດາ.

ແລະຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າ,ສິ່ງ
ໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຈະຂໍຈາກພຣະບິດາໃນ
ນາມຂອງເຮາົເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັ.
29ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງຂໍ,ແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ;

ຈົ່ງເຄາະ,ແລ້ວຈະມີຄົນໄຂປະຕູໃຫ້;

ເພາະວ່າທຸກຄົນທີ່ຂໍກໍຈະໄດ້ຮັບ;ແລະ
ທຸກຄົນທີ່ເຄາະກໍຈະມີຄົນໄຂປະຕູໃຫ.້
30ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຄວາມສຸກຂອງ

ເຮົາໃຫຍ່ຍິ່ງຈົນເຕັມບໍລິບູນເພາະເຈົ້າ,
ແລະເພາະຄົນລຸ້ນນີ້;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງ
ແມ່ນພຣະບິດາກໍປິຕິຍິນດີແລະເຫລົ່າ
ທູດທີ່ສັກສິດທັງຫລາຍນ�ອກີ,ເພາະເຈົ້າ
ແລະຄົນລຸ້ນນີ້;ເພາະບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກ
ເຂາົເສຍໄປ.
31ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈ;

ເພາະເຮົາໝາຍເຖິງຜູ້ຄົນລຸ້ນນີ້ທີ່ມີຊີວິດ
ຢູ່ຕອນນີ້;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຂົາ
ເສຍໄປ;ແລະເຮົາມີຄວາມສຸກຫລາຍ
ແທ້ໆນ�ພວກເຂົາ.
32ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເສົ້າ

ສະຫລົດໃຈເພາະຄົນລຸ້ນທສີີ່ນັບຈາກຄົນ
ລຸ້ນນີ້ໄປຈະຖືກມານຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ
ເຖິງແມ່ນດັ່ງບຸດແຫ່ງຄວາມຈິບຫາຍ;
ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະຂາຍເຮົາເພື່ອເງິນ
ແລະເພື່ອຄ�,ແລະເພື່ອສິ່ງທີ່ມອດ
ແລະຂີ້ໝ້ຽງກັດກິນແລະເປັນບ່ອນທີ່
ໂຈນເຈາະເຂົ້າລັກເອົາໄດ້,ແລະໃນມື້
ນັ້ນເຮາົຈະມາຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາຈນົເຖິງ
ຂັ້ນທີ່ນ�ເອົາວຽກງານຂອງພວກເຂົາກັບ
ມາໃສ່ຫວົຂອງພວກເຂົາເອງ.
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຈົບຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບສານຸສິດຂອງພຣະ
ອົງວ່າ:ຈົ່ງເຂົ້າໄປທາງປະຕູຄັບ;ເພາະ
ປະຕູຄັບ,ແລະທາງແຄບນັ້ນແຫລະທີ່
ນ�ໄປສູ່ຊວີດິ,ແລະມີໜອ້ຍຄົນທີ່ຈະພບົ
ເຫນັມນັ;ແຕ່ວາ່ປະຕູແລະທາງທີ່ນ�ໄປ
ຫາຄວາມຕາຍນັ້ນກວ້າງຂວາງຫລາຍ

3ນີໄຟ27:22–33 652
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3ນີໄຟ28:1–7653

ແລະມີຄົນເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ
ເດີນໄປທາງນັ້ນ,ຈົນວ່າຕາເວັນຄ້ອຍ
ຄ�,ແລ້ວພວກເຂາົກໍບໍ່ອາດສາມາດເຮດັ
ຫຍັງໄດ້.

ບົດທີ28

ເກົ້າຄົນໃນອັກຄະສາວົກສິບສອງປາ
ຖະໜາແລະໄດ້ຮັບຄ�ສັນຍາວ່າຈະມີ
ສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເວລາ
ພວກເພິ່ນສິ້ນຊີວິດໄປ—ຊາວນີໄຟອີກ
ສາມຄົນປາຖະໜາແລະໄດ້ຮບັອ�ນາດ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍເພື່ອວ່າພວກ
ເພິ່ນຈະໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກຈົນກວ່າ
ພຣະເຢຊູຈະສະເດັດມາອກີ—ພວກເພິ່ນ
ໄດ້ປ່ຽນສະພາບແລະໄດ້ເຫນັສິ່ງທີ່ເອີ່ຍ
ປາກບໍ່ໄດ,້ແລະໃນປະຈຸບນັນີ້ພວກເພິ່ນ
ກໍຍັງປະຕິບັດສາດສະໜາກິດໃນທ່າມ
ກາງມະນດຸຢູ່.ປະມານຄ.ສ.34–35.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ
ຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້,ພຣະ
ອົງໄດ້ເວົ້າກັບສານຸສິດຂອງພຣະອົງ
ແຕ່ລະຄົນ,ໂດຍກ່າວກັບພວກເພິ່ນວ່າ:
ພວກເຈົ້າປາຖະໜາອັນໃດຈາກເຮົາ,
ຫລັງຈາກເຮາົໄປເຝົ້າພຣະບິດາ?
2ແລະທັງໝົດນອກຈາກສາມຄົນ

ໄດ້ທູນວ່າ:ພວກຂ້ານ້ອຍປາຖະໜາ
ວ່າຫລັງຈາກທີ່ພວກຂ້ານ້ອຍມີຊີວິດຢູ່
ຈົນຮອດສຸດອາຍຸຂອງມະນຸດ,ວ່າການ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ,ຊຶ່ງໃນການ
ນັ້ນພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນພວກຂ້ານ້ອຍມາ,

ຂໍໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂຶ້ນໄປເຝົ້າພຣະ
ອົງໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງໂດຍໄວ
ດ້ວຍເທີ້ນ.
3ແລະພຣະອົງ ໄດ້ ກ່າວກັບພວກ

ເພິ່ນວ່າ:ພວກເຈົ້າເປັນສຸກແລ້ວເພາະ
ວ່າພວກເຈົ້າປາຖະໜາສິ່ງນີ້ຈາກເຮົາ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້
ເຈັດສິບສອງປີພວກເຈົ້າຈະໄດ້ໄປຫາ
ເຮົາໃນອານາຈັກຂອງເຮົາ;ແລະພວກ
ເຈົ້າຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຢູ່ກັບເຮາົ.
4ແລະຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວ

ກັບພວກເພິ່ນແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຫັນພຣະ
ພັກມາຫາອີກສາມຄົນ,ແລະໄດ້ກ່າວ
ກບັພວກເພິ່ນວາ່:ພວກເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮາົ
ເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ພວກເຈົ້າ,ເມື່ອເຮົາໄປ
ເຝົ້າພຣະບິດາ?
5ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ສະຫລດົຢູ່ໃນໃຈ,

ເພາະວາ່ພວກເພິ່ນບໍ່ກາ້ທນູພຣະອົງເຖິງ
ສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນປາຖະໜາ.
6ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເພິ່ນ

ວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມຄິດຂອງ
ພວກເຈົ້າ,ແລະພວກເຈົ້າປາຖະໜາ
ສິ່ງດຽວກັນກັບທີ່ໂຢຮັນທີ່ຮັກຂອງເຮົາ
ໄດ້ປາຖະໜາ,ຜູ້ໄດ້ຢູ່ກັບເຮົາໃນການ
ປະຕບິດັສາດສະໜາກິດຂອງເຮາົ,ກ່ອນ
ທີ່ເຮາົຖືກຊາວຢວິຍົກຂຶ້ນ.
7ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເຈົ້າເປັນສຸກກວ່ານັ້ນ,

ເພາະພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງຊີມລົດຊາດ
ຂອງຄວາມຕາຍເລຍີ;ແຕ່ພວກເຈົ້າຈະມີ
ຊວີດິຢູເ່ພື່ອຈະໄດ້ເຫນັສິ່ງທງັໝດົທີ່ພຣະ
ບິດາຈະກະທ�ກັບລູກຫລານມະນຸດ,
ຈົນວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະສ�ເລັດຕາມ
ນ�ພຣະໄທຂອງພຣະບິດາ,ເມື່ອນັ້ນເຮາົ
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ຈະມາໃນລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາພ້ອມ
ດ້ວຍອ�ນາດແຫ່ງສະຫວນັ.
8ແລະພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງຮັບຄວາມ

ເຈັບປວດຂອງຄວາມຕາຍເລີຍ;ແຕ່ວ່າ
ເວລາເຮົາມາໃນລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາ
ພວກເຈົ້າຈະຖືກປ່ຽນໄປຊົ່ວພັບຕາດຽວ
ຈາກຄວາມເປັນມະຕະໄປສູ່ຄວາມເປັນ
ອະມະຕະ;ແລະເມື່ອນັ້ນພວກເຈົ້າຈະ
ເປັນສຸກໃນອານາຈັກຂອງພຣະບິດາ
ຂອງເຮາົ.
9ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ມີ

ຄວາມເຈັບປວດເວລາທີ່ພວກເຈົ້າຢູ່ໃນ
ເນື້ອໜັງ,ທັງບໍ່ມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ນອກຈາກຈະເປັນເພາະບາບຂອງໂລກ
ເທົ່ານັ້ນ;ແລະທັງໝົດນີ້ເຮົາຈະກະທ�
ໄປເພື່ອສະໜອງຄວາມປາຖະໜາຂອງ
ພວກເຈົ້າ,ເພາະພວກເຈົ້າມີຄວາມປະສົງ
ທີ່ຈະຊັກນ�ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດໃຫ້
ມາຫາເຮາົໃນເວລາທີ່ໂລກຍັງຕັ້ງຢູ່.
10ແລະເພາະເຫດນີ້ພວກເຈົ້າຈຶ່ງ

ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ;ແລະພວກ
ເຈົ້າຈະໄດ້ນັ່ງລົງໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ບິດາຂອງເຮົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມ
ສຸກຂອງພວກເຈົ້າຈະບໍລິບູນ,ດັ່ງເຊັ່ນ
ພຣະບິດາໄດ້ປະທານຄວາມສຸກອັນ
ບໍລິບູນໃຫ້ແກ່ເຮົາ;ແລະພວກເຈົ້າຈະ
ເປັນດັ່ງເຮາົ,ດັ່ງທີ່ເຮົາເປນັດັ່ງພຣະບດິາ,
ແລະພຣະບິດາກັບເຮາົເປັນໜຶ່ງ;
11ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນ

ພະຍານເຖິງພຣະບິດາແລະເຮົາ;ແລະ
ເປັນຍ້ອນເຮົາພຣະບິດາຈຶ່ງປະທານ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຫລານ
ມະນຸດ.

12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້
ແລ້ວ,ພຣະອົງໄດ້ແຕະຕ້ອງພວກເພິ່ນ
ແຕ່ລະຄົນດ້ວຍນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະ
ອົງຍົກເວັ້ນແຕ່ສາມຄົນຊຶ່ງຈະຢູ່ຕໍ່ໄປ,
ແລະຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອງົກໍໄດ້ຈາກໄປ.
13ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທ້ອງຟ້າໄດ້ເປີດ

ອອກ,ແລະພວກເພິ່ນຖືກພາຂຶ້ນໄປ
ສະຫວັນ,ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນແລະ
ໄດ້ຍິນເລື່ອງຊຶ່ງບໍ່ອາດຈະເວົ້າໄດ້.
14ແລະພວກເພິ່ນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ;

ທັງພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອ�ນາດໃຫ້ເວົ້າ
ເຖງິເລື່ອງຊຶ່ງພວກເພິ່ນໄດ້ເຫນັແລະໄດ້
ຍິນນັ້ນ;
15ແລະພວກເພິ່ນບອກບໍ່ ໄດ້ ວ່າ

ພວກເພິ່ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫລືຢູ່ນອກ
ຮ່າງກາຍ;ເພາະວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ຮູ້ສຶກ
ເໝອືນເປັນການປ່ຽນຮາ່ງກາຍຂອງພວກ
ເພິ່ນ,ຄືພວກເພິ່ນຖກືປ່ຽນຈາກຮາ່ງກາຍ
ແຫ່ງເນື້ອໜັງໄປສູ່ສະພາບທີ່ເປັນອະ
ມະຕະ,ເພື່ອພວກເພິ່ນຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່
ເປນັຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.
16ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ

ເພິ່ນໄດ້ລງົມາປະຕບັິດສາດສະໜາກດິໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກອີກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ພວກເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນມາ,
ເພາະມນັເປັນພຣະບນັຍັດຈາກສະຫວນັ.
17ແລະບັດນີ້,ພວກເພິ່ນເປັນມະຕະ

ຢູ່ຫລືເປັນອະມະຕະຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ປ່ຽນ
ຮ່າງກາຍຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ຮູ;້
18ແຕ່ວາ່ຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ພຽງເທົ່ານີ້ຕາມ

3ນີໄຟ28:8–18 654
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3ນີໄຟ28:19–29655

ບັນທກຶຊຶ່ງໄດ້ຮບັມາ—ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນແລະໄດ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ຜູ້ຄົນທັງປວງ,ໄດ້
ເຕົ້າໂຮມຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອຈາກ
ການສັ່ງສອນຂອງພວກເພິ່ນເຂົ້າມາສູ່
ສາດສະໜາຈກັ;ໄດ້ບັບຕິສະມາໃຫ້ພວກ
ເຂົາ,ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄນົທີ່ຮບັບັບຕິ
ສະມານັ້ນໄດ້ຮບັພຣະວນິຍານບໍລິສດຸ.
19ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກຄົນທີ່ບໍ່ເປັນ

ຂອງສາດສະໜາຈັກຈັບເອົາເຂົ້າຄຸກ.
ແລະ ຄຸກກໍ ຂັງ ພວກເພິ່ນ ໄວ້ ບໍ່ ໄດ້ ,
ເພາະວ່າມນັໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງ.
20ແລະພວກເພິ່ນຖືກໂຍນລົງໄປໃນ

ແຜ່ນດິນ;ແຕ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຕີແຜ່ນດິນ
ດ້ວຍພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ ,  ເ ຖິງ
ຂະໜາດທີ່ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະອົງ
ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມ
ເລິກຂອງແຜ່ນດິນ;ແລະສະນັ້ນພວກ
ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຂຸດຫລຸມໃຫ້ເລິກພໍທີ່
ຈະຂງັພວກເພິ່ນໄວ້ໄດ.້
21ແລະພວກເພິ່ນຖືກໂຍນເຂົ້າໄປ

ໃນເຕົາໄຟສາມເທື່ອແລະບໍ່ ໄດ້ຮັບ
ອັນຕະລາຍ.
22ແລະພວກເພິ່ນຖືກໂຍນເຂົ້າໃນ

ຖ�ສັດຮ້າຍສອງເທື່ອ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ພວກເພິ່ນໄດ້ຫລິ້ນຢູ່ກັບສັດເຫລົ່ານັ້ນຄື
ກັນກັບເດັກນ້ອຍຫລິ້ນກັບລູກແກະທີ່ຍັງ
ກິນນົມຢູ່,ແລະບໍ່ໄດ້ຮບັອນັຕະລາຍ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໄປດັ່ງນັ້ນໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນ ຂອງນີ ໄຟທັງ ໝົດ ,  ແລະ ໄດ້
ສິດສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນຜືນແຜ່ນດິນ;

ແລະພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຮ່ວມເຂົ້າໃນ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະ
ຄົນລຸນ້ນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮບັພອນດັ່ງນີ້ຕາມຖ້ອຍ
ຄ�ຂອງພຣະເຢຊູ.
24ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນຂໍຈົບ

ການເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ເທົ່າ
ນີ້ກອ່ນ.
25ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລງັຈະຂຽນຊື່

ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມ
ຕາຍໄວ້,ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຫ້າມ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຂຽນ,ສະນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນມນັໄວ້ເພາະວາ່ມນັຖືກ
ປິດໄວ້ຈາກໂລກ.
26ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ

ພວກເພິ່ນ,ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ຂາ້ພະເຈົ້າ.
27ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເພິ່ນຈະຢູ່ ໃນ

ບັນດາຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະຄົນຕ່າງຊາດ
ຈະບໍ່ຮູຈ້ກັພວກເພິ່ນເລີຍ.
28ພວກເພິ່ນຈະຢູ່ ໃນບັນດາຊາວ

ຢິວເໝືອນກັນ,ແລະຊາວຢິວຈະບໍ່
ຮູຈ້ກັພວກເພິ່ນເລີຍ.
29ແລະເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນວ່າສົມຄວນ
ໃນຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະ
ອົງທີ່ພວກເພິ່ນຈະປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດແກ່ເຜົ່າອິດສະຣາເອນທັງໝົດທີ່
ແຕກກະຈັດກະຈາຍກັນໄປ,ແລະແກ່
ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາສາ,
ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ,ແລະຈະນ�ຄົນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍອອກມາຈາກພວກນັ້ນ
ມາຫາພຣະເຢຊູເພື່ອຄວາມປາຖະໜາ
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ຂອງພວກເພິ່ນຈະສ�ເລັດ,ແລະເປັນ
ຍ້ອນອ�ນາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອຂອງພຣະ
ເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກບັພວກເພິ່ນ.
30ແລະພວກເພິ່ນເປັນເໝືອນດັ່ງ

ທູດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະຖ້າຫາກພວກ
ເພິ່ນຈະອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູພວກເພິ່ນກໍ ຈະ
ສາມາດປະກົດຕວົໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເຫນັໄດ້
ຕາມແຕ່ພວກເພິ່ນເຫນັວາ່ສົມຄວນ.
31ດັ່ງນັ້ນ,ພວກເພິ່ນຈະເຮດັວຽກງານ

ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນໃຈ
ກ່ອນມື້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະມາເຖງິເມື່ອທກຸຜູ້
ຄົນຈະຕ້ອງມາຢນືຕໍ່ໜາ້ບນັລງັພພິາກສາ
ຂອງພຣະຄຣດິຢ່າງແນ່ນອນ.
32ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນແຕ່ໃນບັນດາຄົນ

ຕ່າງຊາດພວກເພິ່ນຈະເຮັດວຽກງານອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜາ້ອັດສະຈນັໃຈກ່ອນວນັ
ພພິາກສານັ້ນ.
33ແລະຖ້າຫາກທ່ານມີພຣະຄ�ພີທັງ

ໝົດຊຶ່ງໃຫ້ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບວຽກງານ
ອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈທັງໝົດຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ທ່ານກໍຈະຮູ້ ຕາມຄ�ຂອງພຣະ
ຄຣດິວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຕອ້ງເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ແນ່ນອນ.
34ແລະວິບັດແກ່ຄົນທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອຟັງ

ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຢຊູແລະຂອງຄົນ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ແລະສົ່ງໄປໃນ
ບັນດາພວກເຂົານ�ອີກ;ເພາະວ່າຜູ້ໃດ
ກໍຕາມທີ່ບໍ່ຮບັຟງັພຣະຄ�ຂອງພຣະເຢຊູ
ແລະຖ້ອຍຄ�ຂອງຄົນທີ່ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງ
ໄປ,ຜູ້ນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາພຣະອົງ;ແລະ
ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງກໍຈະບໍ່ຮັບເອົາພວກເຂົາ
ໃນວັນສຸດທ້າຍ;

35ແລະມນັຈະເປັນການດີກວາ່ສ�ລັບ
ເຂົາຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ໄດ້ເກີດມາ.ເພາະ
ທ່ານຄິດບໍວ່າທ່ານຈະກ�ຈັດຄວາມຍຸດ
ຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ເຄືອງແຄ້ນໄດ້,ຜູ້
ຖືກຢຽບຍ�ຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງມະນຸດ,ເພື່ອ
ໂດຍການນັ້ນຄວາມລອດຈະມາໄດ້?
36ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນໄດ້ເລືອກໄວ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ກ່ຽວກັບສາມຄົນທີ່ ຖືກພາຂຶ້ນໄປໃນ
ທ້ອງຟ້າ,ຄືຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເພິ່ນ
ໄດ້ຖືກຊ�ລະຈາກຄວາມເປັນມະຕະໄປ
ຫາຄວາມເປັນອະມະຕະແລ້ວຫລືບໍ່—
37ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ຂຽນມາ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນຈ�ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງ
ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍ
ຂອງພວກເພິ່ນ ,  ຖ້າ ບໍ່ ດັ່ ງນັ້ນພວກ
ເພິ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຊີມລົດຊາດຂອງຄວາມ
ຕາຍ;
38ດັ່ງນັ້ນ,ເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຊີມ

ລົດຊາດຂອງຄວາມຕາຍ,ມັນຈຶ່ງມີການ
ປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນກັບຮາ່ງກາຍຂອງພວກ
ເພິ່ນ,ເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຈັບປວດຫລືຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ນອກຈາກເປັນເພາະບາບຂອງໂລກ.
39ບັດນີ້ການປ່ຽນແປງນີ້ຍັງບໍ່ເທົ່າກັບ

ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນສຸດ
ທ້າຍ;ແຕ່ມັນມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ
ກັບພວກເພິ່ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາຕານ
ບໍ່ມີອ�ນາດເໜືອພວກເພິ່ນ,ຄືມັນຈະບໍ່
ສາມາດລໍ້ລວງພວກເພິ່ນໄດ້;ແລະພວກ

3ນີໄຟ28:30–39 656
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3ນີໄຟ28:40–29:6657

ເພິ່ນຖືກຊ�ລະໃຫ້ບໍລິສຸດແລ້ວໃນເນື້ອ
ໜັງ,ຈົນວ່າພວກເພິ່ນເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ
ແລະຈົນວ່າອ�ນາດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ບໍ່ສາມາດຍດຶພວກເພິ່ນໄວ້ໄດ້.
40ແລະພວກເພິ່ນຈະຄົງຢູ່ໃນສະ

ພາບເຊັ່ນນີ້ຈົນເຖິງມື້ພິພາກສາຂອງ
ພຣະຄຣິດ;ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກເພິ່ນຈະ
ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ນີ້,ແລະຈະຖືກຮັບເຂົ້າໄປໃນອານາ
ຈັກຂອງພຣະບິດາເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ອອກ
ໄປອີກ,ແຕ່ຈະຢູ່ ກັບພຣະເຈົ້າໃນສະ
ຫວັນຊົ່ວນິລັນດອນ.

ບົດທີ29

ການອອກມາຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນຈະ
ເປັນການສັນຍານວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຕົ້າໂຮມຊາວອິດສະຣາເອນ
ແລະເຮັດໃຫ້ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງ
ສ�ເລັດ—ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດການເປີດເຜີຍ
ແລະຂອງປະທານຂອງພຣະອົງໃນຍຸກ
ສຸດທ້າຍຈະຖືກສາບແຊງ່.ປະມານຄ.ສ.
34–35.

1ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບທ່ານວ່າເມື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນ
ສົມຄວນໃນຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດ
ຂອງພຣະອົງ,ວ່າຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ຈະ
ມາສູ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ຕາມພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະຮູ້ວ່າພັນທະ
ສັນຍາຊຶ່ງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບລູກ
ຫລານອິດສະຣາເອນກ່ຽວກັບການກັບ
ຄືນມາຫາແຜ່ນດິນທີ່ເປັນມູນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຂົານັ້ນເລີ່ມຈະສ�ເລັດແລ້ວ.

2ແລະທ່ານຈະຮູ້ ວ່າພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງສາດສະດາຜູ້ບໍລິສຸດ
ເວົ້າໄວ້ຈະສ�ເລັດທັງໝົດ;ແລະທ່ານບໍ່
ຄວນເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊັກຊ້າໃນ
ການສະເດັດມາຫາລູກຫລານອິດສະຣາ
ເອນ.
3ແລະທ່ານບໍ່ຄວນຄິດຢູ່ໃນໃຈວາ່ຄ�

ທີ່ເວົ້າໄວ້ນັ້ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ,ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈື່ຈ�ພັນທະສັນຍາ
ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
4ແລະເມື່ອທາ່ນເຫນັຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້

ອອກມາໃນບັນດາພວກທ່ານ,ເມື່ອນັ້ນ
ທ່ານບໍ່ຄວນໝິ່ນປະໝາດການກະທ�
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ,ເພາະວ່າ
ດາບແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະອົງ
ຢູ່ໃນພຣະຫັດເບື້ອງຂວາຂອງພຣະອົງ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ໃນມື້ນັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານ
ໝິ່ນປະໝາດການກະທ�ຂອງພຣະອົງ
ແລວ້ພຣະອົງຈະເຮດັໃຫ້ມນັຕາມມາທນັ
ທ່ານຢ່າງວອ່ງໄວ.
5ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ໝິ່ນປະໝາດການ

ກະທ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,
ວບິດັແກ່ຄົນທີ່ປະຕິເສດພຣະຄຣິດແລະ
ວຽກງານຂອງພຣະອງົ!
6ແທ້ຈິງແລ້ວ,ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ປະຕິເສດ

ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ກະທ�
ວຽກງານໂດຍການເປີດເຜີຍ,ຫລືໂດຍ
ການທ�ນາຍ,ຫລືໂດຍຂອງປະທານ,
ຫລືໂດຍພາສາ,ຫລືໂດຍການປິ່ນປົວ,
ຫລືໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ!
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7ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະວິບັດແກ່ຜູ້ທີ່ຈະ
ເວົ້າສິ່ງນີ້ອອກມາໃນມື້ນັ້ນເພື່ອຫາຜົນ
ປະໂຫຍດ,ວ່າມັນບໍ່ມີສິ່ງມະຫັດສະຈັນ
ເກີດຂຶ້ນໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ;ເພາະຄົນ
ທີ່ທ�ການນີ້ຈະເປັນດັ່ງບຸດແຫ່ງຄວາມ
ຈບິຫາຍ,ຊຶ່ງຄົນເຊັ່ນນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮບັຄວາມ
ເມດຕາເລີຍຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຄຣດິ
ທີ່ໃຫ້ໄວ້!
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະທ່ານບໍ່ຄວນດູ

ຖູກຫລືໝິ່ນປະໝາດ,ຫລືເຍາະເຍີ້ຍ
ຊາວຢິວ,ຫລືຄົນໃດຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນອີກຕໍ່ໄປ;ເພາະ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈື່ ຈ�ພັນທະ
ສັນຍາຂອງພຣະອົງທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບພວກ
ເຂົາ,ແລະພຣະອົງຈະກະທ�ຕໍ່ພວກເຂົາ
ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ສາບານໄວ.້
9ດັ່ງນັ້ນທ່ານບໍ່ຕ້ອງຄິດວ່າທ່ານຈະ

ສາມາດຫັນພຣະຫັດເບື້ອງຂວາຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄປຫາເບື້ອງຊາຍໄດ້,
ເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ດ�ເນີນການພິພາກ
ສາຈນົເຖງິການເຮດັໃຫ້ພນັທະສນັຍາຊຶ່ງ
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນສ�ເລັດ.

ບົດທີ30

ຄົນຕ່າງຊາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍຖືກບັນຊາ
ໃຫ້ກັບໃຈ,ມາຫາພຣະຄຣິດ,ແລະຖືກ

ນັບເຂົ້າຢູ່ນ�ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
ປະມານຄ.ສ.34–35.

1ຈົ່ງຟງັ,ໂອ້ເຈົ້າຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະຈົ່ງ
ຟງັພຣະຄ�ຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ,ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກ່ຽວກັບ
ທ່ານ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາ
ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຂຽນໄວ,້ມີຄວາມວາ່:
2ຈົ່ງຫນັມາ,ເຈົ້າຄນົຕາ່ງຊາດທັງປວງ,

ຈາກທາງອັນຊົ່ວຮາ້ຍຂອງເຈົ້າ;ແລະກບັ
ໃຈຈາກການເຮດັຊົ່ວຂອງເຈົ້າ,ຈາກການ
ເວົ້າຕົວະແລະການຫລອກລວງຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະຈາກການໂສເພນີຂອງເຈົ້າ,
ແລະຈາກຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນລີ້ລັບ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະການຂາບໄຫວ້ຮູບບູຊາ
ຂອງເຈົ້າ,ແລະການຄາດຕະກ�ຂອງ
ເຈົ້າ,ແລະການປະຕິບັດດ້ວຍອ�ນາດ
ຈອມປອມຂອງເຈົ້າ,ແລະການອິດສາ
ບັງບຽດຂອງເຈົ້າ,ແລະການຜິດຖຽງ
ກັນຂອງເຈົ້າ,ແລະຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜາ້ກຽດຊງັທັງໝດົຂອງເຈົ້າ,
ແລະມາຫາເຮາົແລະຮບັບບັຕິສະມາໃນ
ນາມຂອງເຮົາ,ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການ
ປົດບາບຂອງເຈົ້າ,ແລະເພື່ອຈະໄດ້ເຕັມ
ປ່ຽມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ເພື່ອ
ເຈົ້າຈະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ກັບຜູ້ຄນົຂອງເຮາົຜູ້
ເປນັເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ.
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   ນີໄຟສະບບັທີສີ່
ໜງັສືນໄີຟ

ຜູ້ເປນັລູກຊາຍຂອງນີໄຟ—ຊຶ່ງເປນັສານຸສິດຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ

ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຕາມບັນທກຶຂອງເພິ່ນ.

ບົດທີ1

ຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນທັງໝົດປ່ຽນ
ໃຈເຫລື້ອມໃສເຂົ້າຮ່ວມສາດສະໜາ
ຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ພວກເຂົາມີ
ເຂົ້າຂອງທັງໝົດນ�ກັນເປັນສ່ວນລວມ,
ກະທ�ການມະຫດັສະຈນັ,ແລະຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງໃນແຜ່ນດິນ—ຫລັງຈາກສອງ
ສັດຕະວັດ,ການແຕກແຍກ,ຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍ,ສາດສະໜາຈກັທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ,ແລະ
ການຂົ່ມເຫັງເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ—ຫລັງຈາກ
ສາມຮ້ອຍປີ,ທັງຊາວນີໄຟແລະຊາວ
ເລມັນກາຍເປັນຄົນຊົ່ວ—ອາມມາຣອນ
ເຊື່ອງແຜ່ນຈາລຶກທີ່ສັກສິດໄວ້.ປະມານ
ຄ.ສ.35–321.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີທີ
ສາມສິບສີ່ຜາ່ນໄປ,ແລະປີທີສາມສບິຫາ້
ນ�ອີກ,ແລະຈົ່ງເບິ່ງສານຸສິດຂອງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ຄຣິດຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນທັງໝົດໂດຍຮອບ.
ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນໄດ້ມາຫາພວກ
ເພິ່ນ,ແລະໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຕົນ
ຢ່າງແທ້ຈິງ,ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູ;ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຮບັພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນ�ອກີ.
2ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີສາມສິບຫົກຄື,ຜູ້ຄົນທັງໝົດທົ່ວຜືນ

ແຜ່ນດິນໄດ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສໃນພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ທັງຊາວນີໄຟແລະຊາວເລ
ມັນ,ແລະບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງແລະການ
ໂຕ້ຖຽງກັນໃນບັນດາພວກເຂົາ,ແລະ
ທກຸຄົນກໍໄດ້ປະຕບັິດຕໍ່ກັນໂດຍທ່ຽງທ�.
3ແລະພວກເຂົາມີເຂົ້າຂອງທງັໝດົນ�

ກັນເປັນສ່ວນລວມ;ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຄົນ
ຮັ່ງມີຫລືຄົນຍາກຈົນ,ຂ້າທາດຫລືຜູ້
ເປັນອດິສະລະ,ແຕ່ພວກເຂົາທກຸຄົນເປນັ
ອິດສະລະ,ແລະເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນຂອງ
ປະທານຈາກສະຫວນັ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ

ທີສາມສິບເຈັດກໍໄດ້ຜ່ານໄປອີກ,ແລະ
ມັນກໍຍັງມີ ຄວາມສັນຕິ ສຸກຢູ່ ຕໍ່ ໄປໃນ
ແຜ່ນດິນ.
5ແລະມີວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ

ໜ້າມະຫັດສະຈັນທີ່ສານຸສິດຂອງພຣະ
ເຢຊູເຮັດຂຶ້ນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເພິ່ນ
ໄດ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ,ແລະເຮັດໃຫ້
ຄົນຕາຍຄືນມີຊີວິດອີກ,ແລະເຮັດໃຫ້
ຄົນເປ້ຍລອ່ຍຍ່າງໄດ້,ແລະຄົນຕາບອດ
ເຫັນຮຸ່ງ,ແລະຄົນຫູໜວກຍິນໄດ້;ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນນາໆ
ປະການໃນບັນດາລູກຫລານມະນຸດ;
ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງອັດສະຈັນ
ໂດຍວິທີອື່ນນອກຈາກໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ.
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6ແລະປີທີສາມສິບແປດໄດ້ຜ່ານໄປ
ດັ່ງນີ້,ແລະປີທີສາມສິບເກົ້າແລະປີທີ
ສີ່ສິບເອັດ,ແລະປີທີສີ່ສິບສອງນ�ອີກ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນເຖິງປີທີສີ່ສິບເກົ້າຜ່ານ
ໄປ,ແລະປີທີຫ້າສິບເອັດອີກ,ແລະປີທີ
ຫ້າສິບສອງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົນປີທີຫ້າສິບ
ເກົ້າຜ່ານໄປນ�ອກີ.
7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້

ພວກເຂົາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງໃນ
ແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ ພວກເຂົາໄດ້ ສ້າງເມືອງຂຶ້ນອີກໃນ
ບ່ອນຊຶ່ງເຄີຍເປັນເມື່ອງທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້
ໄປແລ້ວ.
8ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນເມືອງເຊລາ

ເຮມັລາຊຶ່ງເປັນເມອືງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນກໍໄດ້
ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ອີກ.
9ແຕ່ວ່າມີຫລາຍເມືອງຊຶ່ງໄດ້ຈົມລົງ,

ແລະນ�ເຂົ້າມາແທນທີ່;ສະນັ້ນຈຶ່ງສ້າງ
ເມອືງເຫລົ່ານັ້ນຂຶ້ນໃໝ່ບໍ່ໄດ້.
10ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງເຫດການໄດ້

ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟໄດ້ເຂັ້ມ
ແຂງຂຶ້ນ,ແລະມີຄົນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງ
ໄວ,ແລະກັບເປັນຜູ້ຄົນທີ່ຈົບງາມແລະ
ໜາ້ຊມົທີ່ສດຸ.
11ແລະພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານກັນ,

ແລະຍົກໃຫ້ແຕ່ງງານກັນ,ແລະໄດ້ຮັບ
ພອນຫລາຍປະການຕາມຄ�ສັນຍາຊຶ່ງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໄວ້ກັບພວກ
ເຂາົ.
12ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເດີນໄປຕາມ

ການປະຕິບັດແລະພິທີການຂອງກົດ
ຂອງໂມເຊຕໍ່ໄປອີກ;ແຕ່ວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ເດີນໄປຕາມພຣະບັນຍັດຊຶ່ງພວກ

ເຂົາໄດ້ຮັບຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ໂດຍການຖື
ສິນອົດເຂົ້າແລະການອະທິຖານ,ແລະ
ການຊຸມນຸມກັນເລື້ອຍໆເພື່ອອະທິຖານ
ແລະເພື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບໍ່

ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງ
ໝົດໃນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແຕ່ມີ ສິ່ງທີ່ ໜ້າ
ອັດສະຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕ່າງໆທີ່ເຮັດຂຶ້ນ
ໃນບັນດາສານສິຸດຂອງພຣະເຢຊ.ູ
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ

ທີເຈັດສິບເອັດຜ່ານໄປແລະປີທີເຈັດ
ສິບສອງອີກ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະໂດຍ
ສະຫລຸບ,ຈົນຮອດປີທີເຈັດສິບເກົ້າໄດ້
ຜ່ານໄປ;ແທ້ຈິງແລ້ວຈົນຮອດໜຶ່ງຮ້ອຍ
ປີຜ່ານໄປ,ແລະສານຸສິດຂອງພຣະເຢ
ຊູຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ກໍໄດ້ຈາກໄປ
ຫາທີ່ສຸຂະເສີມຂອງພຣະເຈົ້າທັງໝົດ
ແລ້ວເວັ້ນເສຍແຕ່ສາມຄົນທີ່ຈະຍັງຄົງ
ຢູ່ຕໍ່ໄປ;ແລະມີສານຸສິດຜູ້ອື່ນໆໄດ້ຮັບ
ແຕ່ງຕັ້ງແທນ;ແລະຜູ້ຄົນເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍໃນລຸ້ນນັ້ນກໍໄດ້ຈາກໄປ
ເໝອືນກັນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນແຜ່ນດິນ,ຍ້ອນ
ວາ່ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມີຢູ່ໃນໃຈ
ຂອງຜູ້ຄົນ.
16ແລະມັນບໍ່ມີການອິດສາບັງບຽດ,

ບໍ່ມີການຜິດຖຽງ,ບໍ່ມີການວຸ້ນວາຍ,ບໍ່
ມີການໂສເພນີ,ບໍ່ມີການເວົ້າຕົວະ,ບໍ່ມີ
ການຄາດຕະກ�,ບໍ່ມີການປະພຶດລາມົກ
ຢ່າງໃດເລີຍ;ແລະໂດຍແນ່ນອນແລ້ວ
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ຄົງບໍ່ມີຜູ້ຄົນກຸ່ມໃດທີ່ມີຄວາມສຸກຫລາຍ
ໄປກວ່ານີ້ ໃນບັນດາຜູ້ຄົນທັງປວງທີ່
ພຣະຫດັຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາ.
17ມນັບໍ່ມີໂຈນ,ຫລືຄາດຕະກອນ,ທັງ

ບໍ່ມີຊາວເລມັນຫລືຊາວໃດໆເລີຍ;ແຕ່
ຄົນທັງໝົດຢູ່ເປັນພວກດຽວກັນ,ເປັນ
ລູກຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະທາຍາດຂອງ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
18ແລະພວກເຂົາໄດ້ເປັນສຸກຫລາຍ

ແທ້ໆ!ເພາະພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າໄດ້ປະທານ
ພອນໃຫ້ພວກເຂົາສ�ລັບການກະທ�
ຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບພອນແລະຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ເຖິງແມ່ນໜຶ່ງຮ້ອຍສິບປີຜ່ານ
ໄປ;ແລະຄົນລຸ້ນທ�ອິດນັບແຕ່ພຣະ
ຄຣິດກໍໄດ້ຈາກໄປ,ແລະມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີ
ການຂັດແຍ້ງກັນໃນທົ່ວແຜນ່ດິນເລີຍ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີ

ໄຟ,ຜູ້ທີ່ເຮດັບນັທກຶອນັສດຸທ້າຍນີ້ໄດ້ສິ້ນ
ຊີວິດໄປ,(ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເຮັດບັນທຶກໄວ້ໃນ
ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ)ແລະອາໂມລູກ
ຊາຍຂອງເພິ່ນໄດ້ເຮັດບັນທຶກນີ້ແທນ;
ແລະລາວກໍໄດ້ເຮັດບັນທຶກໄວ້ໃນແຜ່ນ
ຈາລຶກຂອງນີໄຟນ�ອກີ.
20ແລະລາວໄດ້ຮັກສາບັນທຶກຢູ່ແປດ

ສິບສີ່ປີ,ແລະຄວາມສັນຕິສຸກກໍຍັງມີຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນ,ນອກຈາກຜູຄົ້ນສ່ວນໜ້ອຍ
ໜຶ່ງທີ່ອອກໄປຈາກສາດສະໜາຈກັແລະ
ເອີ້ນຊື່ຕົນວາ່ຊາວເລມນັ;ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງ
ເລີ່ມມີຊາວເລມັນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອກີ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືອາ

ໂມໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປຄືກັນ,(ແລະມັນເປັນ
ໜຶ່ງຮອ້ຍເກົ້າສິບສີ່ປີນັບແຕ່ການສະເດັດ

ມາຂອງພຣະຄຣດິ)ແລະອາໂມລກູຊາຍ
ຂອງລາວໄດ້ຮັກສາບັນທຶກແທນ;ແລະ
ລາວກໍໄດ້ບັນທກຶໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງ
ນີໄຟຄືກັນ;ແລະມັນມີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສື
ນີໄຟນ�ອກີຊຶ່ງແມນ່ໜງັສືເຫລັ້ມນີ້.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສອງຮ້ອຍປີໄດ້ຜ່ານໄປ;ແລະຄົນຊົ່ວ
ອາຍຸທີສອງໄດ້ຜ່ານໄປໝດົນອກຈາກບໍ່
ເທົ່າໃດຄົນເທົ່ານັ້ນ.
23ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນຢາກ

ໃຫ້ທ່ານຮູ້ ວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ ພວກເຂົາໄດ້ ແຜ່ຂະ
ຫຍາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ແລະວ່າ
ພວກເຂົາກັບເປັນຄົນຮັ່ງມີຢ່າງຍິ່ງ,ເພາະ
ຄວາມຈະເລນີຮຸງ່ເຮອືງຂອງພວກເຂົາໃນ
ພຣະຄຣດິ.
24ແລະບັດນີ້,ໃນປີທີສອງຮ້ອຍໜຶ່ງ

ໄດ້ເລີ່ມມີບາງຄົນໃນບັນດາພວກເຂົາທີ່
ໄຝ່ຝັນໃນຄວາມທະນົງຕົວເຊັ່ນການນຸ່ງ
ຖືເສື້ອຜ້າທີ່ມີລາຄາແພງ,ແລະໃສ່ເຄື່ອງ
ປະດັບຢ່າງດີນາໆຊະນິດແລະໃຊ້ຂອງ
ດີໆຂອງໂລກ.
25ແລະນບັແຕ່ເວລານັ້ນໄປພວກເຂາົ

ບໍ່ໄດ້ມີສິ່ງຂອງແລະເຂົ້າຂອງຮວມກັນ
ເປັນສ່ວນລວມໃນບັນດາພວກເຂົາອີກ
ຕໍ່ໄປ.
26ແລະພວກເຂົາເລີ່ມແບ່ງຊັ້ນວນັນະ

ກັນ;ແລະພວກເຂົາເລີ່ມສ້າງສາດສະ
ໜາຈັກຂອງຕົນເອງຂຶ້ນເພື່ອຫາຜົນປະ
ໂຫຍດ,ແລະເລີ່ມປະຕິເສດສາດສະໜາ
ຈກັທີ່ແທ້ຈງິຂອງພຣະຄຣດິ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອສອງຮອ້ຍສິບປີຜາ່ນໄປກໍໄດ້ມີສາດ

4ນີໄຟ1:17–27661
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4ນີໄຟ1:28–36 662

ສະໜາຈັກຢູ່ຫລາຍແຫ່ງໃນແຜ່ນດິນ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມີຫລາຍສາດສະໜາຈັກ
ຊຶ່ງອາ້ງວ່າຕົນຮູຈ້ກັພຣະຄຣດິ,ແຕ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະກິດຕິຄຸນສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະ
ການ,ແລະໄດ້ປະຕິບັດສິ່ງທີ່ສັກສິດແກ່
ຄົນທີ່ຖືກຫາ້ມເພາະຄວາມບໍ່ມີຄ່າຄວນ.
28ແລະສາດສະໜາຈັກແຫ່ງນີ້ໄດ້

ມີສະມາຊິກເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະ
ຍ້ອນວ່າອ�ນາດຂອງຊາຕານຜູ້ຊຶ່ງມີ
ອ�ນາດເໜອືໃຈຂອງພວກເຂາົ.
29ແລະອີກອັນໜຶ່ງ,ມັນມີສາດສະໜາ

ຈັກອີກແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ປະຕິເສດພຣະຄຣິດ;
ແລະເຂົາໄດ້ຂົ່ມເຫັງສາດສະໜາຈັກທີ່
ແທ້ຈິງຂອງພຣະຄຣິດ,ຍ້ອນວ່າຄວາມ
ຖ່ອມຕວົຂອງພວກເຂາົແລະຄວາມເຊື່ອ
ຂອງພວກເຂົາໃນພຣະຄຣິດ;ແລະເຂົາ
ໄດ້ໝິ່ນປະໝາດພວກເຂົາຍ້ອນວ່າສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງກະທ�ຂຶ້ນ
ໃນບັນດາພວກເຂາົ.
30ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ອ�ນາດແລະ

ສິດຂົ່ມຂູ່ສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ຢູ່
ກັບເຂົາ,ແລະເຂົາໄດ້ເອົາພວກເພິ່ນ
ເຂົ້າຄຸກ;ແຕ່ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະຄ�
ຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບພວກເພິ່ນ,ຄຸກຈຶ່ງ
ແຍກອອກເປັນສອງ,ແລະພວກເພິ່ນກໍ
ໄດ້ອອກໄປເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ໃນບັນດາພວກເຂົາ.
31ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ແລະທັງໆທີ່ສິ່ງ

ມະຫັດສະຈັນທັງໝົດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກໍ
ຕາມ,ແຕ່ຜູ້ຄົນກໍຍງັເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງ

ຢູ່,ແລະໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າພວກ
ເພິ່ນເໝືອນດັ່ງຊາວຢິວທີ່ຢູ່ເຢຣູຊາເລັມ
ພະຍາຍາມຂ້າພຣະເຢຊູຕາມພຣະຄ�
ຂອງພຣະອງົ.
32ແລະເຂົາໄດ້ໂຍນພວກເພິ່ນເຂົ້າ

ເຕົາໄຟ,ແຕ່ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກມາໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮບັອນັຕະລາຍຢາ່ງໃດ.
33ແລະເຂົາໄດ້ໂຍນພວກເພິ່ນເຂົ້າ

ໃນຖ�ສັດຮ້າຍອີກ,ແລະພວກເພິ່ນໄດ້
ຫລິ້ນຢູ່ກັບສັດຮ້າຍເຫລົ່ານັ້ນຄືກັນກັບ
ເດັກນ້ອຍຫລິ້ນຢູ່ ນ�ລູກແກະ;ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກມາຈາກສັດເຫລົ່ານັ້ນ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮບັອັນຕະລາຍເລີຍ.
34ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຜູ້ຄົນກໍຍັງເຮັດ

ໃຈແຂງກະດ້າງຢູ່,ເພາະວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ຖືກຊັກນ�ໄປໂດຍພວກນັກທ�ແລະ
ໂດຍສາດສະດາປອມຫລາຍຄົນເພື່ອ
ໃຫ້ສາ້ງສາດສະໜາຈັກຫລາຍບ່ອນຂຶ້ນ,
ແລະໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວນາໆປະການ.
ແລະພວກເຂົາໄດ້ທຸບຕີຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ເຢຊູ;ແຕ່ວ່າຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້
ໂຕ້ຕອບເລີຍ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ເສື່ອມ
ໂຊມລົງດັ່ງນັ້ນຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືໄປ
ແຕ່ລະປີແລະຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈົນ
ວາ່ສອງຮອ້ຍສາມສບິປີຜາ່ນໄປ.
35ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດ

ຂຶ້ນໃນປີນີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນປີສອງຮ້ອຍ
ສາມສິບເອັດ,ມັນເກີດມີການແບ່ງແຍກ
ກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາຜູ້ຄົນ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນປີນີ້ມັນໄດ້ເກີດມີຜູ້ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງຊຶ່ງມີ
ຊື່ວ່າຊາວນີໄຟ,ແລະພວກເຂົາເປັນຜູ້
ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງໃນພຣະຄຣິດ;
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ແລະໃນບັນດາພວກເຂົາມີພວກອື່ນອີກ
ທີ່ຊາວເລມັນເອີ້ນວ່າ—ຊາວຢາໂຄບ,
ຊາວໂຢເຊບັ,ແລະຊາວໂຊລ�;
37ດັ່ງນັ້ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຢ່າງ

ແທ້ຈງິ,ແລະຜູ້ນະມດັສະການຢ່າງແທ້ຈງິ
ຂອງພຣະຄຣິດ,(ລວມທັງສານຸສິດສາມ
ຄົນຂອງພຣະເຢຊູຊຶ່ງຈະຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປ)ຖືກ
ເອີ້ນວ່າຊາວນີໄຟ,ແລະຊາວຢາໂຄບ,
ແລະຊາວໂຢເຊບັ,ແລະຊາວໂຊລ�.
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້

ທີ່ປະຕິເສດພຣະກິດຕິຄຸນຖືກເອີ້ນວ່າ
ຊາວເລມັນ,ຊາວເລມູເອນ,ແລະຊາວ
ອິດຊະມາເອນ;ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນການບໍ່ເຊື່ອຖື,ແຕ່ພວກ
ເຂາົໄດ້ກະບດົຕໍ່ພຣະກດິຕິຄຸນຂອງພຣະ
ຄຣິດໂດຍເຈດຕະນາ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ສິດສອນລູກຫລານຂອງພວກເຂົາບໍ່
ໃຫ້ເຊື່ອ,ເໝືອນດັ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຂາົ,ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ.
39ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ

ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຂົາຄືກັນກັບທີ່ເປັນມາ
ແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນມາ.ແລະພວກເຂົາ
ຈຶ່ງຖກືສິດສອນໃຫ້ກຽດຊງັລກູຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຄືກັນກັບຊາວເລມັນຖືກສິດສອນ
ໃຫ້ກຽດຊັງລູກຫລານຊາວນີໄຟນັບຕັ້ງ
ແຕ່ຕົ້ນມາ.
40ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສອງຮ້ອຍສີ່ສິບສີ່ປີຜ່ານໄປແລະການ
ງານຂອງຜູ້ຄົນເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.ແລະ
ຜູ້ຄົນສ່ວນທີ່ຊົ່ວຫລາຍກວ່າກໍເຂັ້ມແຂງ
ຂຶ້ນ,ແລະກັບມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າ
ຜູ້ຄນົຂອງພຣະເຈົ້າ.

41ແລະພວກເຂົາຍັງຄົງສ້າງສາດສະ
ໜາຈັກໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ຕໍ່ໄປ,ແລະຕົກ
ແຕ່ງມັນດ້ວຍຂອງມີຄ່ານາໆຊະນິດ.
ແລະສອງຮ້ອຍຫ້າສິບປີໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງ
ນີ້,ແລະສອງຮ້ອຍຫົກສິບປີກໍຜ່ານໄປ
ອີກ.
42ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄນົກຸ່ມທີ່ຊົ່ວເລີ່ມເຮດັຄ�ສາບານແລະ
ເຮັດການມົ້ວສຸມລັບຂອງແກດີອານທັນ
ຂຶ້ນອີກ.
43ແລະຜູ້ຄົນຜູ້ມີຊື່ວາ່ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ

ເລີ່ມທະນົງໃຈຂຶ້ນ,ຍ້ອນວ່າຂອງມີຄ່າ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະ
ກັບມາຖືຕົວຄືກັນກັບຊາວເລມັນພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ.
44ແລະນັບແຕ່ເວລານີ້ໄປສານຸສິດ

ກໍເລີ່ມເສົ້າສະຫລົດໃຈເພາະບາບຂອງ
ໂລກ.
45ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອສາມຮ້ອຍປີຜ່ານໄປ,ທັງຜູ້ຄົນຂອງ
ນີໄຟແລະຜູ້ຄົນເລມັນກັບມາເປັນຄົນ
ຊົ່ວຫລາຍຂຶ້ນເທົ່າໆກນັ.
46ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂຈນແກດີອານທັນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈັກ
ຄົນທີ່ຊອບທ�ນອກຈາກສານຸສິດຂອງ
ພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ.ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຄ້າຂາຍຄ�ແລະເງິນຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ເຮັດການ
ຄ້າຂາຍອື່ນໆນ�ອກີ.
47ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກສາມຮອ້ຍຫາ້ປີຜ່ານໄປ,(ແລະ
ຜູ້ຄົນຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຢູ່)ອາ

4ນີໄຟ1:37–47663
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4ນີໄຟ1:48–ມມໍອນ1:5 664

   ໜງັສືມໍມອນ

ບົດທີ1

ອາມມາຣອນແນະນ�ມໍມອນກ່ຽວກັບ
ແຜ່ນຈາລຶກສັກສິດ—ສົງຄາມລະຫວ່າງ
ຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມັນ—ຊາວນີໄຟ
ສາມຄົນຖືກພາໜີໄປ—ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ເວດມນົ,ແລະຄາຖາອາ
ຄົມມີຂຶ້ນ.ປະມານຄ.ສ.321–326.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນເຮັດ
ບັນທຶກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນແລະໄດ້ຍິນແລະເອີ້ນໜັງສືນີ້ວ່າ
ໜງັສືມໍມອນ.
2ແລະມັນຄົງເປັນໄລຍະເວລາໃກ້ກັບ

ຕອນທີ່ອາມມາຣອນເຊື່ອງບັນທຶກໄວ້
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນ,ເພິ່ນໄດ້ມາຫາ
ຂ້າພະເຈົ້າ,(ຕອນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸ
ປະມານສິບປີ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມມີ
ຄວາມຮູ້ແດ່ແລ້ວຕາມແບບການຮຽນຮູ້
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ)ແລະອາມ

ມາຣອນໄດ້ເວົ້າກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຂ້ອຍ
ເຫັນວ່າເຈົ້າເປັນເດັກທີ່ຈິງຈັງແລະເຈົ້າ
ຮູຈ້ກັສງັເກດ;
3ດັ່ງນັ້ນ,ເມື່ອເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ຊາວສີ່ປີ

ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າຈົດຈ�ເລື່ອງທີ່ເຈົ້າໄດ້
ສັງເກດມາກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້;ແລະ
ເວລາເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ເທົ່ານັ້ນຈົ່ງໄປຫາ
ແຜ່ນດິນອານທ�,ໄປຫາເນີນພູທີ່ມີຊື່ວ່າ
ຊິມ;ແລະບ່ອນນັ້ນແຫລະທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຝັງ
ແຜ່ນຈາລຶກສັກສິດທັງໝົດກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້ໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
4ແລະຈົ່ງເບິ່ງ, ໃຫ້ ເຈົ້າເອົາແຜ່ນ

ຈາລກຶຂອງນີໄຟ,ແລະສວ່ນທີ່ຍັງເຫລືອ
ຢູ່ນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າປະມັນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມັນ
ຢູ່ນັ້ນ;ແລະໃຫ້ບັນທຶກເລື່ອງທັງໝົດທີ່
ເຈົ້າສັງເກດມາກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄວ້
ໃນແຜ່ນຈາລກຶຂອງນີໄຟນັ້ນ.
5ແລະຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໂດຍເປັນຜູ້

ສືບຕະກຸນຂອງນີໄຟ,(ແລະບິດາຂອງ

ໂມໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ;ແລະອາມມາຣອນ
ນ້ອງຊາຍຂອງລາວໄດ້ຮັກສາບັນທຶກ
ແທນ.
48ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອສາມຮ້ອຍຊາວປີຜ່ານໄປ,ອາມມາ
ຣອນໂດຍຖືກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊົງ
ນ�ໄດ້ເຊື່ອງບັນທຶກທີ່ສັກສິດໄວ້—ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນບັນທຶກສັກສິດທັງໝົດ
ຊຶ່ງຖືກມອບຕໍ່ໆກັນມາຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງ

ຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ—ຈົນເຖິງປີທີສາມ
ຮ້ອຍຊາວນັບຕັ້ງແຕ່ການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣດິ.
49ແລະລາວໄດ້ເຊື່ອງມັນໄວ້ ກັບ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອມັນຈະຖືກນ�
ອອກມາຫາເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບຜູ້ທີ່
ເຫລອືຢູ່ອີກ,ຕາມຄ�ທ�ນາຍແລະຕາມ
ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ແລະ
ບັນທຶກຂອງອາມມາຣອນຈບົລງົດັ່ງນີ້.
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ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີ ຊື່ວ່າມໍ ມອນ)ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງຈື່ຈ�ເລື່ອງຊຶ່ງອາມມາຣອນໄດ້ສັ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄວ້.
6ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອ

ຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ສິບເອັດປີ,ບິດາ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພາຂ້າພະເຈົ້າໄປຫາ
ແຜ່ນດິນທາງໃຕ້,ຈົນໄປຮອດແຜ່ນດິນ
ເຊລາເຮມັລາ.
7ທົ່ວແຜ່ນດິນໄດ້ເຕມັໄປດ້ວຍອາຄານ

ບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ,ແລະມີຜູ້ຄົນຢູ່ຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍຄືກັນກັບດນິຊາຍໃນທະເລ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ນີ້ຄືມັນເລີ່ມມີສົງຄາມລະຫວ່າງຊາວນີ
ໄຟ,ຊຶ່ງຊາວນີໄຟໄດ້ສມົທບົເຂົ້າກບັຊາວ
ຢາໂຄບແລະຊາວໂຢເຊັບແລະຊາວ
ໂຊລ�;ແລະສງົຄາມນີ້ເປັນໄປລະຫວາ່ງ
ຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມນັແລະຊາວເລມູ
ເອນແລະຊາວອິດຊະມາເອນ.
9ບັດນີ້ຊາວເລມັນແລະຊາວເລມູ

ເອນແລະຊາວອິດຊະມາເອນຖືກເອີ້ນ
ວ່າຊາວເລມັນ,ແລະສົງຄາມນີ້ແມ່ນ
ລະຫວ່າງຊາວນີໄຟກັບຊາວເລມນັ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ສງົຄາມເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາພວກເຂົາ
ທີ່ຊາຍແດນເຊລາເຮັມລາ,ໃກ້ແມ່ນ�ຊີ
ໂດນ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວນີໄຟໄດ້ເຕົ້າໂຮມພົນທະຫານໄວ້
ເປນັຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ມີຈ�ນວນຫລາຍກວ່າສາມສິບພັນຄົນ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ມີການສູ້ຮົບກັນຫລາຍເທື່ອໃນປີ
ດຽວກັນນີ້,ຊຶ່ງຊາວນີໄຟໄດ້ເອົາຊະນະ

ຊາວເລມັນແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ລົ້ມເລີກແຜນການຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະມັນຈຶ່ງໄດ້ມີຄວາມສັນຕິ
ສຸກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອີກ;ແລະຄວາມສັນຕິ
ສຸກໄດ້ຄົງຢູ່ເປັນເວລາປະມານສີ່ປີ,ຄືບໍ່ມີ
ການຂ້າຟັນກັນເລີຍ.
13ແຕ່ວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ແຜ່ຂະ

ຫຍາຍໄປທົ່ວຜືນແຜນ່ດນິ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອົາສານຸສິດທີ່ຮັກ
ຂອງພຣະອົງໄປ,ແລະວຽກງານແຫ່ງ
ການມະຫດັສະຈັນແລະການປິ່ນປົວໄດ້
ຢຸດລົງເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງຜູ້ຄນົ.
14ແລະບໍ່ ມີ ຂອງປະທານມາຈາກ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດບໍ່ໄດ້ສະເດັດມາຫາຜູ້ໃດ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງ
ພວກເຂາົ.
15ແລະຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງມີອາຍຸໄດ້ສິບ

ຫ້າ ປີ ແລະພໍ ມີ ຄວາມຄິດແດ່ແລ້ວ,
ສະນັ້ນຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮບັການສະເດັດ
ມາຢ້ຽມຢາມຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ໄດ້ຊມີລົດຊາດແລະຮູ້ເຖິງພຣະກະລຸນາ
ທິຄນຸຂອງພຣະເຢຊ.ູ
16ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມ

ສິດສອນຜູ້ຄົນພວກນີ້,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກ
ປິດປາກໄວ້,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຖືກຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ສິດສອນພວກເຂົາ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ
ພວກເຂົາໄດ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກ
ເຂົາໂດຍເຈດຕະນາ;ແລະສານຸສິດທີ່ຮກັ
ຖືກພາໜີໄປຈາກແຜ່ນດິນ,ເພາະຄວາມ
ຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາ.

ມໍມອນ1:6–16665
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ມໍມອນ1:17–2:4 666

17ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄົງຢູ່ໃນບັນດາ
ພວກເຂົາ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ສິດສອນພວກເຂາົ,ເພາະຄວາມແຂງກະ
ດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກເຂົາ;ແລະເພາະ
ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈຂອງພວກ
ເຂົານີ້,ແຜ່ນດິນຈຶ່ງຖືກສາບແຊ່ງເພາະ
ພວກເຂາົ.
18ແລະພວກໂຈນແກດີອານທັນ

ເຫລົ່ານີ້,ຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນບັນດາຊາວເລມັນ,
ໄດ້ລົບກວນແຜນ່ດນິ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຄົນ
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນເລີ່ມເຊື່ອງຊັບສົມບັດ
ຂອງຕົນໄວ້ໃນດິນ;ແລະມັນໄດ້ສູນ
ຫາຍໄປເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສາບ
ແຊງ່ແຜນ່ດິນໄວ,້ເພາະພວກເຂົາຈະຍຶດ
ມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້,ທັງຈະເອົາມັນຄືນມາອີກກໍ
ບໍ່ໄດ້.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມນັມີເວດມນົ,ຄາຖາ,ແລະໄສຍະສາດ;
ແລະອ�ນາດຂອງມານຮ້າຍກະທ�ຂຶ້ນ
ຢູ່ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ຈົນວ່າເຮັດໃຫ້ຄ�
ທ�ນາຍຂອງອະບີນາໄດແລະຂອງຊາ
ມູເອນຄົນເລມັນໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດ
ທັງໝດົ.

ບົດທີ2

ມໍມອນນ�ພາກອງທັບນີໄຟ—ເລືອດ
ແລະການຂ້າຟັນຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ—ຊາວນີໄຟຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງ
ແລະໄວ້ອາໄລເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈກັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ—ວັນເວລາ
ແຫ່ງພຣະຄຸນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານ
ໄປ—ມໍມອນຮັບແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ

ໄວ້—ສົງຄາມດ�ເນີນຕໍ່ໄປ.ປະມານ
ຄ.ສ.327–350.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ
ປີດຽວກັນນັ້ນໄດ້ມີສົງຄາມອີກລະຫວາ່ງ
ຊາວເລມັນກັບຊາວນີໄຟ.ແລະເຖິງ
ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍມີອາຍຸນ້ອຍຢູ່
ແຕ່ວ່າມີຮ່າງກາຍໃຫຍ່ສູງ;ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນ
ຂອງນີໄຟຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນຜູ້ນ�ຂອງພວກເຂົາ,ຫລືເປັນຜູ້ນ�
ກອງທບັຂອງພວກເຂົາ.
2ດັ່ງນັ້ນເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ສິບຫົກປີ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກນ�ໜ້າກອງທັບຂອງ
ຊາວນີໄຟເພື່ອໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລມັນ;
ດັ່ງນັ້ນເວລາສາມຮ້ອຍຊາວຫົກປີໄດ້
ຜ່ານໄປ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີສາມຮ້ອຍຊາວເຈັດຊາວເລມັນໄດ້
ເຂົ້າມາໂຈມຕີພວກເຮົາດ້ວຍກ�ລັງອັນ
ຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດ,ເຖງິຂະໜາດທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຕົກໃຈ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍອມຕໍ່ສູ້,
ແລະພວກເຂົາເລີ່ມຖອຍໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທາງເໜອື.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ມາຮອດເມືອງໜຶ່ງມີຊື່ວ່າ
ອານໂກລາ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປ
ເປັນເຈົ້າຂອງເມືອງນັ້ນ,ແລະໄດ້ຕຽມ
ພ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກຊາວ
ເລມັນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເສີມສ້າງກ�ລັງປ້ອງກັນ
ເມືອງຈົນໝົດຄວາມສາມາດຂອງພວກ

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   666 5/14/12   12:14 PM



667

ເຮົາ;ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເສີມສ້າງ
ກ�ລັງທັງໝົດໄວ້ກໍຕາມແຕ່ຊາວເລມັນ
ກໍຍງັໄດ້ມາໂຈມຕພີວກເຮາົແລະໄດ້ຂັບ
ໄລ່ພວກເຮາົອອກຈາກເມອືງນັ້ນໄປ.
5ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຮົາ

ອອກຈາກແຜນ່ດນິດາວດິນ�ອກີ.
6ແລະພວກເຮົາໄດ້ເດີນທັບຕໍ່ ໄປ

ແລະມາຮອດແຜ່ນດິນໂຢຊວຍ,ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່
ຕາມຊາຍແດນທາງຕາເວັນຕົກໃກ້ກັບ
ຝັ່ງທະເລ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ທ້ອນໂຮມຜູ້ຄົນຂອງພວກ
ເຮົາຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້,
ເພື່ອພວກເຮາົຈະໄດ້ທອ້ນໂຮມພວກເຂາົ
ໄວ້ເປັນກຸ່ມດຽວກັນ.
8ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ແຜ່ນດິນນັ້ນເຕັມໄປ

ດ້ວຍພວກໂຈນແລະຊາວເລມັນ;ແລະ
ທັງໆທີ່ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງຊຶ່ງ
ລໍຖ້າຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່,ພວກເຂົາ
ກໍບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກການເຮັດຄວາມຊົ່ວ
ຂອງພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີເລືອດ
ແລະການຂ້າຟັນຕະຫລອດທົ່ວຜືນ
ແຜນ່ດິນ,ທງັຝ່າຍຊາວເລມນັແລະຝ່າຍ
ຊາວນີໄຟເຊັ່ນດຽວກັນ;ແລະມັນມີການ
ປະຕວັິດທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.
9ແລະບັດນີ້,ຊາວເລມັນມີກະສັດຄົນ

ໜຶ່ງຊື່ວ່າອາໂຣນ;ແລະລາວໄດ້ມາສູ້
ຮົບກັບພວກເຮົາດ້ວຍກ�ລັງທັບສີ່ສິບ
ສີ່ພັນຄົນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ຕ້ານລາວດ້ວຍ
ກ�ລັງສີ່ສິບສອງພນັຄນົ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາ
ຊະນະລາວດ້ວຍກ�ລັງກອງທັບຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າຈົນເຮັດໃຫ້ລາວປົບໜີໄປ
ຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທັງໝົດ
ນີ້ໄດ້ເປັນໄປແລະສາມຮ້ອຍສາມສິບປີ
ກໍໄດ້ຜາ່ນໄປ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວນີໄຟໄດ້ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເລີ່ມຮ້ອງໄຫ້ຂຶ້ນ
ຄືກັນກັບທີ່ສາດສະດາຊາມູເອນໄດ້ທ�
ນາຍໄວ້;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະຮກັ
ສາສິ່ງທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງໄວ້ໄດ້ເພາະ
ວ່າຂະໂມຍ,ແລະໂຈນ,ແລະຄາດຕະ
ກອນ,ແລະການໃຊ້ໄສຍະສາດ,ແລະ
ການໃຊ້ເວດມນົ,ແລະຄາຖາອາຄມົຊຶ່ງ
ມີຢູ່ໃນແຜນ່ດິນ.
11ມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີການໄວ້ອາໄລແລະ

ມີການຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງຢູ່ ດັ່ງນັ້ນທົ່ວ
ຜືນແຜ່ນດິນເພາະສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ແລະ
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນ
ບັນດາຜູຄົ້ນຂອງນີໄຟ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນເຫັນການຮ້ອງ
ໄຫ້ຄວນຄາງແລະການໄວ້ອາໄລຂອງ
ພວກເຂົາແລະເຫັນຄວາມເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີ່ມ
ປິຕິຍິນດີຢູ່ພາຍໃນໂດຍທີ່ຮູ້ຈັກຄວາມ
ເມດຕາແລະຄວາມອົດກັ້ນຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ດັ່ງນັ້ນໂດຍທີ່ຄິດວ່າພຣະ
ອົງຈະເມດຕາພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ປ່ຽນໃຈເປນັຄນົຊອບທ�ອກີ.
13ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງຄວາມສຸກຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າບໍ່ມີປະໂຫຍດອັນໃດເລີຍເພາະ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງພວກເຂົາ

ມໍມອນ2:5–13667
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ບໍ່ ແມ່ນເພື່ອການກັບໃຈເພາະພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ;ແຕ່ເປັນ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງຜູ້ທີ່ອັບປະ
ໂຫຍດເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ ຍອມ
ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສຸກໃນບາບ
ສະເໝີໄປ.
14ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມາຫາພຣະເຢ

ຊູດ້ວຍໃຈທີ່ຊອກຊ�ແລະວິນຍານທີ່
ສ�ນຶກຜິດ,ແຕ່ວາ່ພວກເຂາົໄດ້ສາບແຊງ່
ພຣະເຈົ້າ,ແລະປາຖະໜາທີ່ຈະຕາຍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາຍັງດີ້ນລົນ
ດ້ວຍດາບເພື່ອປ້ອງກັນຊີວິດຂອງພວກ
ເຂາົຢູ່.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຫວນຄືນມາຫາຂ້າພະເຈົ້າອີກ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າວັນແຫ່ງພຣະຄຸນ
ສ�ລັບພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ,ທັງ
ທາງໂລກແລະທາງວິນຍານ;ເພາະວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກເຂົາຫລາຍພັນ
ຄົນຖືກໂຄ່ນລົງຂະນະທີ່ພວກເຂົາທໍລະ
ຍົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປີດ
ເຜີຍ,ແລະກອງກັນຂຶ້ນຄືກັນກັບກອງ
ຝຸ່ນສັດທີ່ຢາຍໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.ແລະ
ສາມຮອ້ຍສີ່ສິບສີ່ປີກໍໄດ້ຜ່ານໄປດັ່ງນີ້.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທີສາມຮອ້ຍສີ່ສິບຫາ້ຊາວນີໄຟໄດ້ເລີ່ມ
ໜີໄປທາງໜ້າຊາວເລມັນ;ແລະພວກ
ເຂົາຖືກໄລ່ຕິດຕາມໄປຮອດແຜ່ນດິນເຈ
ຊອນ,ກ່ອນທີ່ຊາວເລມນັຈະສາມາດຢັບ
ຢັ້ງຊາວນີໄຟໄວ້ໄດ້.
17ແລະບັດນີ້,ເມືອງເຈຊອນນີ້ຕັ້ງຢູ່

ໃກ້ກັບແຜ່ນດິນທີ່ອາມມາຣອນໄດ້ມ້ຽນ

ບັນທຶກໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພື່ອ
ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ໄປຕາມຄ�ເວົ້າຂອງອາມ
ມາຣອນແລະໄດ້ເອົາແຜ່ນຈາລຶກຂອງ
ນີໄຟອອກມາແລະໄດ້ເຮັດບັນທຶກຕາມ
ຄ�ເວົ້າຂອງອາມມາຣອນ.
18ໃນແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ ບັນທຶກເລື່ອງລາວຕ່າງໆໄວ້
ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງທັງໝົດ;ແຕ່
ວ່າໃນໜັງສືເຫລັ້ມນີ້  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະ
ຄວາມໜ້າກຽດຊັງຂອງພວກເຂົາໄວ້,
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ, ພາບຂອງຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງນັ້ນມີຢູ່
ໃນສາຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕະຫລອດ
ເວລານັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າພໍທີ່ຈະເຫັນ
ທາງຂອງມະນຸດໄດ້.
19ແລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນທຸກຫລາຍ

ຍ້ອນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນເຫລົ່ານີ້;
ເພາະວ່າໃຈຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຍ້ອນວ່າຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນເຫລົ່ານີ້ມາຕະຫລອດ
ວັນເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຖືກຍົກຂຶ້ນໃນວນັສຸດທາ້ຍ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນປີນີ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟຖືກຂ້າຕາຍແລະ
ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາຖືກຂັບໄລ່ຂຶ້ນ
ໄປທາງເໜືອຈົນວ່າພວກເຮົາມາຮອດ
ແຜ່ນດິນທີ່ມີຊື່ວາ່ເຊມ.
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21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ເສີມກ�ລັງເມືອງເຊມຂຶ້ນ,
ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຮົາໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດ
ໄດ້,ເພື່ອບາງທີພວກເຮົາອາດຈະຊ່ອຍ
ກັນໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມພນິາດໄດ.້
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີສາມຮ້ອຍສີ່ສິບຫົກພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມ
ມາໂຈມຕີພວກເຮາົອີກ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຂ້າ

ພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະໄດ້ຂໍຮ້ອງຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາຢືນຕໍ່ສູ້ຢ່າງກ້າຫານຕໍ່ໜາ້ຊາວເລມນັ
ເພື່ອເມຍຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອລູກ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອເຮືອນຂອງ
ພວກເຂົາ,ແລະເພື່ອບ້ານຂອງພວກ
ເຂາົ.
24ແລະຄ�ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຸກ

ລະດົມໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂຶ້ນແດ່,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ປົບໜີໄປຕໍ່ໜ້າຊາວເລມັນ,ແຕ່ໄດ້ຢືນ
ດ້ວຍຄວາມກາ້ຫານຕໍ່ສູ້ພວກເຂາົ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍກ�ລັງທັບສາມສິບ
ພັນຄົນຕ້ານກັບກ�ລັງທັບຫ້າສິບພັນ
ຄົນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຮົາໄດ້ຢືນຕໍ່ສູ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຕໍ່ໜາ້ພວກເຮາົ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືເມື່ອພວກເຂົາກ�ລັງໜີໄປນັ້ນພວກ
ເຮົາໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມໄປດ້ວຍກ�ລັງທັບ
ຂອງພວກເຮົາ,ແລະໄດ້ພົບກັບພວກ
ເຂົາອີກ,ແລະໄດ້ເອົາຊະນະພວກເຂົາ;

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພະລັງຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຮົາ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ກ�ລັງຂອງ
ຕົນເອງ,ເພາະພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ;
ດັ່ງນັ້ນພວກເຮາົຈຶ່ງກັບມາອ່ອນແອຄືກນັ
ກັບພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮາົ.
27ແລະໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເສົ້າສະ

ຫລົດຍ້ອນວ່າຄວາມສູນເສຍອັນໃຫຍ່
ຫລວງຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ຂອງພວກເຂົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮາົໄດ້
ອອກໄປສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນແລະກັບ
ພວກໂຈນແກດີອານທັນ,ຈົນວ່າພວກ
ເຮາົໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອາົແຜນ່ດິນມູນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຮາົຄືນມາອີກ.
28ແລະປີທີສາມຮ້ອຍສີ່ສິບເກົ້າໄດ້

ຜ່ານພົ້ນໄປ.ແລະໃນປີທີສາມຮ້ອຍຫ້າ
ສິບພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບຊາວ
ເລມັນແລະພວກໂຈນແກດີອານທັນ,
ຊຶ່ງໃນນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນແຜ່ນດິນ
ມນູມລໍະດກົຂອງພວກເຮາົ.
29ແລະຊາວເລມັນໄດ້ມອບແຜ່ນດິນ

ທາງເໜືອໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົນຮອດທາງແຄບຊຶ່ງນ�ໄປສູ່ແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້ .  ແລະພວກເຮົາ ໄ ດ້ ມອບ
ແຜ່ນດິນທາງໃຕ້ທັງໝດົໃຫ້ຊາວເລມນັ.

ບົດທີ3

ມໍມອນຮ້ອງການກັບໃຈຕໍ່ຊາວນີໄຟ—
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະອວດອາ້ງໃນພະລັງຂອງຕນົເອງ—

ມໍມອນ2:21–29669
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ມໍມອນ3:1–9 670

ມໍ ມອນປະຕິເສດບໍ່ ນ�ພາພວກເຂົາ,
ແລະເພິ່ນອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາຢ່າງ
ໝົດຫວັງ—ພຣະຄ�ພີມໍມອນເຊື້ອເຊີນ
ສິບສອງເຜົ່າຂອງອິດສະຣາເອນໃຫ້
ເຊື່ອໃນພຣະກິດຕິຄຸນ.ປະມານຄ.ສ.
360–362.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊາວ
ເລມັນບໍ່ໄດ້ມາສູ້ຮົບອີກຈົນວ່າເວລາສິບ
ປີຜ່ານໄປ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ໃຫ້ຊາວນີໄຟ,ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຕຽມບ້ານເມືອງແລະຕຽມອາວຸດຂອງ
ພວກເຂາົໄວ້ສ�ລບັເວລາສູ້ຮົບ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ວາ່:ໃຫ້ປ່າວເຕືອນຜູ້ຄນົພວກນີ້ວາ່—ຈົ່ງ
ກັບໃຈ,ແລະມາຫາເຮົາ,ແລະຮບັບບັຕິ
ສະມາ,ແລະຈັດຕັ້ງສາດສະໜາຈກັຂອງ
ເຮາົຂຶ້ນອກີ,ແລະເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັການໄວ້
ຊວິີດ.
3ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ່າວເຕືອນຜູ້ຄົນ

ພວກນີ້,ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ;ແລະພວກເຂົາບໍ່
ເຂົ້າໃຈວ່າແມນ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານີ້ແຫລະ
ທີ່ໄວ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາມາຕະຫລອດ,
ແລະໃຫ້ ໂອກາດພວກເຂົາເພື່ອຈະ
ມີການກັບໃຈ.ແລະຈົ່ງເບິ່ງພວກເຂາົໄດ້
ເຮດັໃຈແຂງກະດ້າງຕໍ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າອົງ
ເປນັພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຫລງັ

ຈາກສິບປີນີ້ຜ່ານໄປ,ຊຶ່ງລວມເປັນສາມ
ຮ້ອຍຫົກສິບປີນັບຕັ້ງແຕ່ການສະເດັດ
ມາຂອງພຣະຄຣິດ,ກະສັດຊາວເລມັນ
ໄດ້ສົ່ງສານມາຫາຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກວ່າພວກເຂົາກ�ລັງຈະ
ຍົກທັບມາສູ້ຮບົກັບພວກເຮາົອີກ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ແຜ່ນດິນຮ້າງ,ໄປຫາ
ເມືອງໜຶ່ງຊຶ່ງຢູ່ໃນຊາຍແດນໃກ້ກັບທາງ
ແຄບ,ຊຶ່ງນ�ໄປຫາແຜ່ນດິນທາງໃຕ.້
6ແລະບ່ອນນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ວາງ

ກອງທັບຂອງພວກເຮົາໄວ້ເພື່ອວ່າພວກ
ເຮົາຈະໄດ້ສະກັດກັ້ນກອງທັບຊາວເລ
ມັນ,ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາ
ເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຕອນໃດໆຂອງ
ພວກເຮົາ;ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເສີມ
ກ�ລັງ ຕ້ານທານພວກເຂົາໄວ້  ດ້ວຍ
ກ�ລງັທັງໝດົຂອງພວກເຮາົ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທີສາມຮອ້ຍຫກົສິບເອັດຊາວເລມນັໄດ້
ຍົກກອງທັບລົງມາຮອດເມືອງຮ້າງເພື່ອ
ມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາ;ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນປີນັ້ນພວກເຮົາໄດ້
ຮັບໄຊຊະນະພວກເຂົາ,ເຖິງຂະໜາດທີ່
ພວກເຂົາໄດ້ແຕກຖອຍໄປຫາແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກເຂົາເອງອີກ.
8ແລະໃນປີທີສາມຮ້ອຍຫົກສິບສອງ

ພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບລົງມາສູ້ ຮົບອີກ.
ແລະພວກເຮົາໄດ້ເອົາຊະນະພວກເຂົາ
ອີກ,ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ແລະໄດ້ໂຍນສົບຂອງ
ພວກເຂາົລົງໃນທະເລ.
9ແລະບັດນີ້,ຍ້ອນວ່າສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງ

ຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ໄປ,ພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນອວດອ້າງໃນ
ພະລັງຂອງຕົນເອງ,ແລະເລີ່ມສາບານຕໍ່
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ສະຫວັນວ່າພວກເຂົາຈະແກ້ແຄ້ນດ້ວຍ
ຕົນເອງເພື່ອເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຖືກສັດຕູຂອງພວກເຂົາຂ້າ
ຕາຍ.
10ແລະພວກເຂົາໄດ້ສາບານໂດຍ

ອ້າງເຖິງສະຫັວນ,ແລະໂດຍອ້າງເຖິງ
ພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອກີ,ວາ່ພວກ
ເຂົາຈະຂຶ້ນໄປສູ້ຮົບກັບສັດຕູຂອງພວກ
ເຂົາ,ແລະຈະທ�ລາຍພວກເຂົາໃຫ້ສູນ
ສິ້ນໄປຈາກແຜ່ນດິນ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໄດ້ປະຕເິສດເດດັຂາດ
ນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາແລະເປັນຜູ້ນ�ຂອງ
ຜູ້ຄົນພວກນີ້,ເພາະຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະ
ຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາ.
12ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນ�ພາພວກ

ເຂົາຫລາຍເທື່ອມາແລ້ວໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດ
ຄ�ນຶງເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂົາແລະໄດ້ຮັກພວກເຂົາດ້ວຍສຸດໃຈ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຕາມຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າຊຶ່ງມີຢູ່ໃນຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຈດິ
ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າທຸ້ມເທອອກມາ
ໃນຄ�ອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຕະຫລອດທັງວັນເພື່ອພວກເຂົາ;
ແຕ່ປານນັ້ນພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ມີສັດທາ,
ຍ້ອນວ່າຄວາມແຂງກະດາ້ງຂອງໃຈຂອງ
ພວກເຂາົ.
13ແລະສາມເທື່ອທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປົດ

ປ່ອຍພວກເຂາົອອກຈາກກ�ມືຂອງສັດຕູ
ຂອງພວກເຂົາ,ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ໄດ້
ກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາເລຍີ.
14ແລະເວລາພວກເຂົາສາບານ

ໂດຍອ້າງເຖິງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ
ພຣະເຢຊູຄຣິດຂອງພວກເຮົາຊົງຫ້າມ,
ວ່າພວກເຂົາຈະຂຶ້ນໄປຫາສັດຕູເພື່ອສູ້
ຮົບແລະແກ້ແຄ້ນດ້ວຍຕົນເອງແທນ
ເລືອດຂອງພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຫາ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ມີຄວາມວາ່:
15ການແກ້ແຄ້ນເປັນຂອງເຮົາ,ແລະ

ເຮົາຈະຕອບໂຕ້ໃຫ້;ແລະເປັນຍ້ອນວ່າ
ຜູຄ້ນົພວກນີ້ບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຫລັງຈາກທີ່ເຮົາ
ໄດ້ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກ
ເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍໃຫ້ສູນສິ້ນໄປອອກ
ຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງເດັດຂາດ
ວາ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຂຶ້ນໄປສູ້ຮບົກັບສັດຕູ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຮດັຕາມຄ�ບນັຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;
ແລະຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ຢືນເປັນພະຍານເປັນ
ຄົນກາງເພື່ອສະແດງແກ່ໂລກເຖິງສິ່ງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນມາຕາມ
ການປະກົດຂອງພຣະວນິຍານຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້
ຫລັກຖານກຽ່ວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ.
17ດັ່ງນັ້ນຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຽນຫາທາ່ນຜູ້

ເປັນຄົນຕ່າງຊາດ,ແລະຫາທ່ານຜູ້ເປັນ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອກີ,ເມື່ອເຖງິ
ເວລາທີ່ວຽກງານຈະເລີ່ມຕົ້ນ,ວ່າທ່ານ
ຈະຕຽມພອ້ມເພື່ອກັບຄນືໄປຫາແຜ່ນດິນ
ມນູມລໍະດກົຂອງທາ່ນ;
18ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ຂຽນຫາທີ່ສຸດຂອງແຜນ່ດິນໂລກ;ແທ້ຈງິ
ແລ້ວ,ຂຽນຫາທ່ານຜູ້ເປັນສິບສອງເຜົ່າ

ມໍມອນ3:10–18671
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ມໍມອນ3:19–4:3 672

ຂອງອິດສະຣາເອນ,ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ
ຕັດສິນຕາມວຽກງານຂອງທ່ານໂດຍຄົນ
ສິບສອງເຜົ່າຊຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້
ໃຫ້ເປັນສານຸສິດຂອງພຣະອົງໃນແຜ່ນ
ດິນເຢຣູຊາເລມັ.
19ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນຫາຜູ້ທີ່

ເຫລືອຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ອີກ,ຜູ້ທີ່ຈະ
ຮັບການຕັດສິນໂດຍຄົນສິບສອງຄົນຜູ້
ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກໄວ້ໃນແຜ່ນດິນນີ້;
ແລະພວກເຂົາກໍຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນ
ຈາກຄົນສິບສອງຄົນຊຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້
ເລືອກໄວ້ໃນແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມນ�
ອີກ.
20ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ສະແດງ

ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ;ດັ່ງນັ້ນຂ້າ
ພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຽນຫາທ່ານທຸກຄົນ.ແລະ
ດ້ວຍເຫດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຽນຫາທ່ານ
ເພື່ອທາ່ນຈະໄດ້ຮູຈ້ກັວາ່ທ່ານທຸກຄນົຈະ
ຕ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຕັດສິນຂອງພຣະ
ຄຣິດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທຸກຄົນທີ່ເປັນເຊື້ອ
ສາຍແລະເປັນຄອບຄົວມະນຸດຂອງອາ
ດາມ;ແລະວ່າທຸກຄົນຈະຕ້ອງຢືນຮັບ
ການຕັດສິນຕາມຜົນງານຂອງທ່ານ,ບໍ່
ວ່າມັນຈະດີຫລືຊົ່ວ;
21ແລະເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ ເຊື່ອໃນ

ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຊຶ່ງ
ທ່ານຈະມີມັນຢູ່ໃນບັນດາພວກທ່ານ;
ແລະເພື່ອວາ່ຊາວຢິວຜູ້ຄົນແຫງ່ພນັທະ
ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ມີພະ
ຍານອື່ນອີກນອກຈາກພຣະອົງຜູ້ທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ,ວ່າພຣະເຢ
ຊູຜູ້ທີ່ພວກເຂົາຂ້າ,ຄືພຣະຄຣິດອົງນັ້ນ
ແລະພຣະເຈົ້າອົງນັ້ນ.

22ແລະຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາທີ່ຈະຊັກ
ຊວນທ່ານທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກໃຫ້ກັບໃຈແລະຕຽມຕົວເພື່ອຢືນຢູ່
ຕໍ່ໜາ້ບັນລງັພິພາກສາຂອງພຣະຄຣດິ.

ບົດທີ4

ສົງຄາມແລະການຂ້າຟັນລັນແທງເກີດ
ຂຶ້ນ—ຄົນຊົ່ວທ�ລາຍຄົນຊົ່ວ—ຄວາມ
ຊົ່ວຮາ້ຍເກີດຂຶ້ນຊຶ່ງຮາ້ຍແຮງກວາ່ທີ່ເຄີຍ
ເປັນມາໃນອິດສະເອນທັງໝົດ—ພວກ
ຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຖືກມອບໃຫ້ເປັນ
ເຄື່ອງຖະຫວາຍແກ່ຮູບບູຊາ—ຊາວເລ
ມັນເລີ່ມກ�ຈັດຊາວນີໄຟຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກ
ເຂາົ.ປະມານຄ.ສ.363–375.

1ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ
ໃນປີທີສາມຮ້ອຍຫົກສິບສາມຊາວນີໄຟ
ໄດ້ຍົກກອງທັບຂອງພວກເຂົາອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນຮາ້ງຂຶ້ນໄປສູ້ຮບົກັບຊາວເລມນັ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກອງທບັຂອງຊາວນີໄຟໄດ້ຖືກຂບັໄລ່ຄືນ
ມາຍັງແຜ່ນດິນຮ້າງອີກ.ແລະເວລາທີ່
ພວກເຂົາຍັງອິດເມື່ອຍຢູ່ນັ້ນ,ກອງທັບ
ຊຶ່ງ ຍັງ ສົດຊື່ນຢູ່ ຂອງຊາວເລມັນໄດ້
ເຂົ້າມາໂຈມຕີພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂາົ
ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງຮຸນແຮງ,ເຖິງຂະໜາດ
ທີ່ຊາວເລມັນເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງເມືອງ
ຮາ້ງ,ແລະໄດ້ຂາ້ຊາວນີໄຟເປນັຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ,ທັງໄດ້ຈັບຊາວນີໄຟໄປ
ເປນັຊະເລຍີເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍ.
3ແລະພວກທີ່ເຫລືອຕາຍໄດ້ໜີໄປຢູ່

ກັບຜູ້ຄນົຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມອືງທີອານຄ�.
ບັດນີ້ເມື ອງທີອານຄ�ນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນຊາຍ

35607_331_bofm_000-testamentBodyMatter.indd   672 5/14/12   12:14 PM



673

ແດນໃກ້ຝັ່ງທະເລ;ແລະມັນກໍຢູ່ ໃກ້
ເມອືງຮາ້ງອີກ.
4ແລະຍ້ອນວ່າກອງທັບຂອງຊາວນີ

ໄຟຍົກທັບຂຶ້ນໄປຕີຊາວເລມັນຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາຖືກຟາດຟນັ;ເພາະຖ້າຫາກ
ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການຍົກທັບໄປຕີນັ້ນ,ຊາວ
ເລມນັຈະບໍ່ມີອ�ນາດເໜອືພວກເຂາົໄດ້.
5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ການພພິາກສາຂອງພຣະ

ເຈົ້າຈະຕາມທັນຄົນຊົ່ວ;ແລະມັນແມ່ນ
ຄົນຊົ່ວທີ່ຖືກຄົນຊົ່ວລົງໂທດ;ເພາະມັນ
ແມ່ນຄົນຊົ່ວນີ້ແຫລະທີ່ຍຸຍົງໃຈຂອງລູກ
ຫລານມະນຸດໃຫ້ຂາ້ຟນັກນັ.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງກີດຂຶ້ນຄືຊາວ

ເລມັນໄດ້ຕຽມພ້ອມເພື່ອຈະໄດ້ ຍົກ
ກອງທບັມາຕີເອົາເມອືງທີອານຄ�.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນໃນປີ

ທີສາມຮ້ອຍຫົກສິບສີ່ຊາວເລມັນໄດ້ຍົກ
ທບັມາຕີເມືອງທີອານຄ�ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງເມອືງທີອານຄ�ນ�ອກີ.
8ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາຖືກຊາວນີໄຟຕີໂຕ້ຕອບແລະ
ຂັບໄລ່ກັບຄືນໄປ.ແລະເມື່ອຊາວນີໄຟ
ເຫັນວ່າຕົນໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເລມັນກັບ
ຄືນໄປ,ພວກເຂົາກໍໄດ້ອວດອ້າງພະລັງ
ຂອງຕົນອີກ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບ
ອອກໄປດ້ວຍສຸດກ�ລັງຂອງຕົນ,ແລະ
ເຂົ້າຍຶດເອົາເມອືງຮາ້ງຄືນມາອີກ.
9ແລະບັດນີ້ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ໄດ້ເກີດ

ຂຶ້ນແລ້ວ,ແລະທັງສອງຝ່າຍມີຄົນນັບ
ເປັນຫລາຍພັນຖືກຂ້າຕາຍ,ທັງຊາວນີ
ໄຟແລະຊາວເລມນັ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືປີ

ທີສາມຮອ້ຍຫກົສິບຫກົໄດ້ຜາ່ນໄປ,ແລະ

ຊາວເລມັນໄດ້ຍົກທບັມາສູ້ຮບົກັບຊາວນີ
ໄຟອີກ;ແຕ່ຊາວນີໄຟກໍບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກ
ຄວາມຊົ່ວທີ່ພວກເຂົາເຮັດໄປນັ້ນ,ແລະ
ຍັງຄົງຈົມຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂາົຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.
11ແລະມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສ�ລັບລີ້ນ

ທີ່ຈະບັນລະຍາຍ,ຫລືສ�ລັບມະນຸດທີ່
ຈະຂຽນຄ�ບັນລະຍາຍຢ່າງບໍລິບູນເຖິງ
ພາບອັນໜ້າຫວາດກົວຂອງເລືອດແລະ
ການຂ້າຟັນຊຶ່ງມີຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ທັງ
ຂອງຊາວນີໄຟແລະຊາວເລມັນ;ແລະ
ໃຈທຸກດວງແຂງກະດ້າງຈນົເບກີບານໃນ
ການຫລັ່ງເລືອດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.
12ແລະຕາມຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າແລ້ວມັນບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເຊັ່ນນີ້ມາກ່ອນເລີຍໃນ
ບັນດາລູກຫລານຂອງລີໄຮ,ຫລືແມ່ນ
ແຕ່ໃນບັນດາເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງ
ໝດົ,ດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່ໃນບນັດາຜູ້ຄົນພວກນີ້.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ເຂົ້າເປັນເຈົ້າຂອງເມືອງ
ຮ້າງ,ແລະນີ້ເພາະວ່າຈ�ນວນຄົນຂອງ
ພວກເຂົາມີຫລາຍກວ່າຈ�ນວນຄົນຂອງ
ຊາວນີໄຟ.
14ແລະພວກເຂົາໄດ້ເດີນທັບມຸ້ງໜ້າ

ໄປຕີເອົາເມືອງທີ ອານຄ�ອີກ,ແລະ
ໄດ້ຂັບໄລ່ຜູ້ອາໄສອອກຈາກເມືອງນັ້ນ
ໄປ,ແລະໄດ້ຈັບເອົາຫລາຍຄົນໄປເປັນ
ຊະເລີຍເສິກລວມທັງພວກຜູ້ຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍ,ແລະໄດ້ມອບພວກເຂົາເປັນ
ເຄື່ອງຖະຫວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຮູບ
ບູຊາຂອງພວກເຂົາ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ໃນປີທີສາມຮອ້ຍຫກົສິບເຈດັ,ຊາວນີໄຟ
ໂດຍທີ່ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ
ຍ້ອນວ່າຊາວເລມັນໄດ້ເອົາພວກຜູ້ຍິງ
ແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາໄປເປັນ
ເຄື່ອງຖະຫວາຍ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍົກທັບ
ໄປສູ້ຮົບກັບຊາວເລມັນດ້ວຍຄວາມຄຽດ
ແຄ້ນທີ່ສຸດ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ເອົາຊະນະຊາວເລມັນ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່
ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງຕົນໄປ.
16ແລະຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້ຍົກທັບມາຕີ

ຊາວນີໄຟອີກຈົນຮອດປີທີສາມຮ້ອຍ
ເຈັດສິບຫາ້.
17 ແລະໃນປີ ນີ້ ພວກເ ຂົາ ໄດ້ ຍົກ

ທັບລົງມາຕີຊາວນີໄຟດ້ວຍກ�ລັງທັງ
ໝົດຂອງພວກເຂົາ ; ແລະບໍ່ ໄດ້ ນັບ
ຈ�ນວນຄົນຂອງພວກເຂົາເພາະຄວາມ
ຫລວງຫລາຍຂອງຈ�ນວນຂອງພວກ
ເຂາົ.
18ແລະນັບແຕ່ເວລານີ້ໄປຊາວນີໄຟ

ບໍ່ໄດ້ມີອ�ນາດເໜືອຊາວເລມັນອີກ,ແຕ່
ເລີ່ມຖືກພວກເຂົາກວາດລ້າງຕົນຄືກັນ
ກັບນ�ຄາ້ງຢູ່ຕໍ່ໜາ້ດວງຕາເວນັ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມນັໄດ້ຍົກທັບລົງມາຕີເມອືງຮາ້ງ;
ແລະມັນໄດ້ມີການສູ້ຮບົກັນຢາ່ງຮນຸແຮງ
ທີ່ສຸດໃນແຜ່ນດິນຮ້າງ,ຊຶ່ງໃນການສູ້ຮົບ
ນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຊະນະຊາວນີໄຟ.
20ແລະພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປທາງໜ້າ

ພວກເຂົາອີກ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາ
ຮອດເມອືງໂບອາດ;ແລະບ່ອນນັ້ນພວກ
ເຂົາໄດ້ຕັ້ງຫລັກຕໍ່ສູ້ຊາວເລມັນດ້ວຍ
ຄວາມອາດຫານ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຊາວ
ເລມັນບໍ່ໄດ້ເອົາຊະນະພວກເຂົາຈົນວ່າ

ຊາວເລມັນໄດ້ຍົກທັບມາອີກເປັນເທື່ອທີ
ສອງ.
21ແລະເມື່ອພວກເຂົາຍົກທັບມາເປັນ

ເທື່ອທີສອງ,ຊາວນີໄຟຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່
ແລະຖືກຂ້າຟັນອີກຊຶ່ງເປັນການຂ້າຟັນ
ທີ່ໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ;ພວກແມ່ຍິງແລະ
ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກເອົາໄປ
ເປນັເຄື່ອງຖະຫວາຍແກ່ຮບູບູຊາອກີ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄື ຊາວນີໄຟໄດ້ປົບໜີ ໄປຈາກພວກ
ເຂົາອີກ,ໂດຍໄດ້ເອົາຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ເມືອງນັ້ນທັງໝົດໄປນ�,ລວມທັງຜູ້ທີ່ຢູ່
ໃນຕົວເມອືງແລະຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ.
23ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໂດຍ

ທີ່ເຫັນວ່າຊາວເລມັນກ�ລັງຈະລົບລ້າງ
ແຜ່ນດິນ,ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໄປ
ຫາເນີນພູຊິມ,ແລະໄດ້ເອົາບັນທຶກທັງ
ໝົດຊຶ່ງອາມມາຣອນໄດ້ເຊື່ອງໄວ້ກັບ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນຂຶ້ນມາ.

ບົດທີ5

ມໍມອນນ�ພາກອງທັບຊາວນີໄຟອີກໃນ
ສະໜາມຮົບອັນນອງເລືອດແລະເຕັມ
ໄປດ້ວຍການຂ້າຟັນລັນແທງ—ພຣະຄ�
ພີມໍມອນຈະອອກມາເພື່ອໃຫ້ຊາວອິດ
ສະຣາເອນທຸກຄົນແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູ
ຄືພຣະຄຣິດ—ຊາວເລມັນຈະເປັນຄົນ
ຜິວດ�,ສົກກະປົກ,ແລະໜາ້ກຽດຊງັ—
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພຣະກິດຕິຄຸນຈາກ
ຄົນຕ່າງຊາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.ປະມານ
ຄ.ສ.375–384.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກໄປໃນບັນດາຊາວນີ
ໄຟ,ແລະໄດ້ຖອນຄ�ສາບານຄືນຊຶ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໄວ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ມອບອ�ນາດບັນຊາກອງ
ທັບທະຫານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄືນ,ເພາະວ່າພວກເຂາົເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄື
ກັບວ່າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດປົດປ່ອຍພວກ
ເຂົາຈາກຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພວກ
ເຂາົໄດ້.
2ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມ

ຫວັງເລີຍເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກເຖິງ
ການຕັດສິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງຈະ
ມາຫາພວກເຂົາ;ເພາະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກ
ເຂົາ,ແຕ່ໄດ້ພາກັນດີ້ນລົນເພື່ອຊີວິດ
ຂອງຕົນຕາມລ�ພັງໂດຍບໍ່ມີການເອີ້ນ
ຫາພຣະອງົຜູ້ໄດ້ສ້າງພວກເຂົາມາ.
3ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊາວເລມັນໄດ້ຍົກທັບມາຕີພວກເຮົາໃນ
ຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ�ລັງໜີໄປຫາເມືອງ
ຢໍແດນ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ຖກືຂັບ
ໄລ່ກັບຄືນໄປຈົນວ່າພວກເຂົາຍຶດເອົາ
ເມືອງບໍ່ໄດ້ໃນເວລານັ້ນ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຊາວ

ເລມັນໄດ້ຍົກທັບມາຕີອີກ,ແລະພວກ
ເຮາົໄດ້ຮກັສາເມືອງໄວ້ໄດ.້ແລະມີເມອືງ
ອື່ນໆອີກທີ່ຊາວນີໄຟຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງເປັນ
ທີ່ໝັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊາວເລມັນເຂົ້າ
ມາໃນແຜ່ນດິນຊຶ່ງຢູ່ທາງໜ້າຂອງພວກ
ເຮາົໄດ້,ເພື່ອເຂົ້າມາທ�ລາຍຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ
ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮາົ.
5ແຕ່ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບ້ານ

ເມືອງບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຮົາຜ່ານ
ໄປ,ແລະບໍ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ນັ້ນເຂົ້າກັນ,ກໍຖືກຊາວເລມັນທ�ລາຍ
ໝົດ,ທັງຕົວເມືອງແລະໝູ່ບ້ານ,ແລະ
ເມືອງໃຫຍ່ກໍຖືກເຜົາດ້ວຍໄຟ;ແລະ
ເວລາສາມຮ້ອຍເຈັດສິບເກົ້າປີໄດ້ຜ່ານ
ໄປດັ່ງນີ້.
6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທີສາມຮ້ອຍແປດສິບຊາວເລມັນໄດ້
ຍົກທັບມາສູ້ຮົບກັບພວກເຮົາອີກ,ແລະ
ພວກເຮົາໄດ້ຢືນຕໍ່ສູ້ພວກເຂົາຢ່າງອາດ
ຫານ,ແຕ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດເພາະວ່າພວກ
ເຂົາມີຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຈົນວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ຢຽບຍ�ຜູ້ຄົນຂອງຊາວນີໄຟໄວ້
ໃຕ້ຕີນຂອງພວກເຂົາ.
7ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ປົບໜີໄປອີກ,ແລະຜູ້ໃດ
ທີ່ປົບໜີໄວກວ່າຊາວເລມັນກໍໜີລອດ,
ແລະຜູ້ທີ່ໜີບໍ່ທນັກໍຖກືຊາວເລມນັກວາດ
ລ້າງແລະຖືກທ�ລາຍໄປ.
8ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມໍ

ມອນບໍ່ປາຖະໜາທີ່ຈະທໍລະມານຈິດວິນ
ຍານຂອງມະນຸດໂດຍນ�ເອົາພາບຂອງ
ເລືອດແລະການຂ້າຟັນອັນເປັນຕາ
ຢ້ານເຊັ່ນນີ້ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາ
ໂຍນໃສ່ຕໍ່ໜ້າມະນຸດ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງ
ແນ່ນອນ,ແລະວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ລີ້
ຊ່ອນຢູ່ຈະຕອ້ງຖືກເປີດເຜີຍໃນທ່າມກາງ
ປວງຊນົ—
9ແລະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ ກໍ ຈະເປັນທີ່

ຮູ້ຈັກແກ່ຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ ນ�ອີກ,ແລະມາຫາຄົນຕ່າງຊາດ
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ນ�ອີກ,ຜູ້ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວວ່າ
ຈະເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາເປັນຜູ້ ເ ຮັດໃຫ້
ຜູ້ຄົນພວກນີ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ,
ແລະພວກເຂົາຈະນັບວ່າຜູ້ຄົນພວກນີ້
ບໍ່ມີຄຸນຄ່າອັນໃດໝົດ—ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂຽນໄວ້ໂດຍຫຍໍ້ແລະບໍ່ກ້າ
ໃຫ້ເລື່ອງລາວອັນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບສິ່ງ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນມາ,ເພາະພຣະ
ບັນຍັດຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບມາ,ແລະ
ເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະບໍ່ ໄດ້ ມີ ຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈເກີນໄປເພາະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້.
10ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງນີ້ຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບລູກຫລານຂອງພວກເຂົາ,
ແລະກັບຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ມີຄວາມເອົາ
ໃຈໃສ່ຕໍ່ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນນ�ອີກ,
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະຮູຈ້ກັວາ່ພອນຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນມາຈາກໃສ.
11ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ວ່າ ຄົນເຊັ່ນ

ນັ້ນຈະເສົ້າສະຫລົດໃຈເພາະຄວາມສູນ
ເສຍຂອງເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພວກເຂົາຈະເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈຍ້ອນວ່າຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ ຄົນ
ພວກນີ້;ພວກເຂົາຈະເສົ້າສະຫລົດໃຈ
ທີ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້ບໍ່ກັບໃຈເພື່ອອ້ອມແຂນ
ຂອງພຣະເຢຊູຈະໄດ້ກອດຮັດພວກເຂົາ
ໄວ້.
12ບັດນີ້ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ມີຂຽນໄວ້ເຖິງ

ຜູ້ ທີ່ ເຫລືອຢູ່ ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງຢາ
ໂຄບ;ແລະມັນຖືກຂຽນໄວ້ຕາມວິທີນີ້
ເພາະພຣະເຈົ້າຮູ້ວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຈະ
ບໍ່ນ�ມັນອອກມາໃຫ້ພວກເຂົາ;ແລະ
ມັນຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ເພື່ອມັນຈະໄດ້ອອກມາໃນວັນເວລາອັນ
ເໝາະສົມຂອງພຣະອົງ.
13ແລະນີ້ຄືພຣະບັນຍັດຊຶ່ງຂາ້ພະເຈົ້າ

ໄດ້ຮັບມາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະອອກ
ມາຕາມພຣະບັນຍດັຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເມື່ອພຣະອົງເຫັນວ່າສົມຄວນໃນຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະອົງ.
14ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນຈະອອກໄປຫາ

ຊາວຢິວຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ;ແລະເພາະເຈດຕະ
ນານີ້ມັນຈະອອກໄປ—ເພື່ອມັນຈະໄດ້
ຊກັຊວນພວກເຂົາໃຫ້ເຊື່ອວາ່ພຣະເຢຊຄູື
ພຣະຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່;ເພື່ອພຣະບິດາຈະໄດ້ນ�ຈຸດ
ປະສົງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະນິລັນດອນຂອງ
ພຣະອົງມາໂດຍທາງພຣະບຸດທີ່ຮັກຂອງ
ພຣະອົງ,ໃນການນ�ເອົາຊາວຢິວຫລື
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທັງໝົດກັບຄືນ
ຫາແຜ່ນດິນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ,
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາປະທານໃຫ້,ເພື່ອເປັນການ
ເຮັດໃຫ້ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງສ�
ເລັດ;
15ແລະເພື່ອລູກຫລານຂອງຜູ້ຄົນ

ພວກນີ້ຈະໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະກິດ
ຕິຄຸນຂອງພຣະອົງຢ່າງເຕັມປ່ຽມ,ຊຶ່ງຈະ
ອອກໄປຫາພວກເຂົາຈາກຄົນຕ່າງຊາດ;
ເພາະຜູ້ຄົນພວກນີ້ຈະແຕກກະຈັດກະ
ຈາຍໄປ,ແລະຈະກັບເປັນຄົນຜິວດ�,
ສົກກະປກົ,ແລະໜາ້ກຽດຊງັ,ເກີນກວາ່
ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນມາແລ້ວໃນບັນດາຊາວເລ
ມັນ,ແລະນີ້ເປັນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື
ແລະການນັບຖືຮບູບູຊາຂອງພວກເຂົາ.
16ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານຂອງ
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ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ໄ ດ້ ເລີກລົ້ມຄວາມ
ພະຍາຍາມກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກ
ເຂົາແລ້ວ;ແລະພວກເຂົາປາດສະຈາກ
ພຣະຄຣິດແລະພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນໂລກນີ້;
ແລະພວກເຂົາຖືກຂັບໄລ່ໄປມາຄືກນັກບັ
ຂີ້ແກບທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜາ້ລົມ.
17ຄັ້ງໜຶ່ງພວກເຂົາເຄີຍເປັນຄົນ

ທີ່ໜ້າຊົມ,ແລະພວກເຂົາມີພຣະຄຣິດ
ເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາເອງເປັນຜູ້ນ�ພາ
ພວກເຂາົ.
18ແຕ່ບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາຖືກຊາ

ຕານພາໄປຄືກັນກັບຂີ້ແກບພັດຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ລົມ,ຫລືວ່າຄືກັນກັບເຮືອທີ່ຖືກຄື້ນທະ
ເລຟາດໄປມາໂດຍປາດສະຈາກໃບເຮືອ
ຫລືສະໝໍ,ຫລືປາດສະຈາກສິ່ງທີ່ຈະ
ນ�ມນັໄປ;ແລະຄືກັນກັບເຮອືເປັນຢູ່ສັນ
ໃດ,ພວກເຂົາກໍເປັນຢູ່ສັນນັ້ນ.
19ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ເກັບພອນຂອງພວກເຂົາໄວ້,ຊຶ່ງພວກ
ເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮບັໃນແຜນ່ດິນເພື່ອຄນົ
ຕ່າງຊາດຜູ້ຈະມາເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດນິ.
20ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການຈະບັງເກີດ

ຂຶ້ນຄືພວກເຂົາຈະຖືກຄົນຕ່າງຊາດຂັບ
ໄລ່ແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ;ແລະ
ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຖືກຄົນຕ່າງຊາດ
ຂັບໄລ່ແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ
ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລານັ້ນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະ
ອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ,ແລະກັບ
ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທງັໝດົ.
21ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານຶກເຖິງຄ�

ອະທິຖານຂອງຄົນທີ່ຊອບທ�ນ�ອີກ;ຊຶ່ງ

ພວກເຂົາໄດ້ວິງວອນທູນຂໍພຣະອົງເພື່ອ
ພວກເຂາົ.
22ແລະເວລານັ້ນ,ໂອ້ຄົນຕ່າງຊາດ,

ທ່ານຈະຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າອ�ນາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ກັບໃຈ
ແລະຫນັຈາກທາງຊົ່ວຂອງທ່ານ?
23ທ່ານຮູ້ ບໍ່ວ່າທ່ານຢູ່ໃນພຣະຫັດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ?ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າພຣະອົງມີ
ອ�ນາດທັງໝົດ,ແລະໂດຍຄ�ບັນຊາ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງແຜ່ນດິນໂລກ
ຈະກໍ້ເຂົ້າກນັດັ່ງມວ້ນກະດາດ?
24ດັ່ງນັ້ນ,ທ່ານຈົ່ງກັບໃຈເຖີດ,ແລະ

ຈົ່ງຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ ພຣະພັກຂອງພຣະ
ອົງ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈະສະເດັດມາ
ໃນຄວາມຍຸດຕິທ�ເພື່ອຕັດສິນລົງໂທດ
ທ່ານ—ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງລູກຫລານຂອງຢາໂຄບຈະເຂົ້າໄປ
ໃນບັນດາພວກທາ່ນດັ່ງໂຕສິງ,ແລະຈະ
ຈີກທ່ານອອກເປັນຕ່ອນໆ,ແລະຈະບໍ່ມີ
ໃຜຈະປົດປອ່ຍໄດ້.

ບົດທີ6

ຊາວນີໄຟໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ແຜ່ນດິນຄູ
ໂມຣາສ�ລັບການສູ້ຮົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ—ມໍ
ມອນເຊື່ອງແຜ່ນຈາລຶກສັກສິດໄວ້ໃນ
ເນີນພູຄູໂມຣາ—ຊາວເລມັນໄດ້ຮັບໄຊ
ຊະນະ,ແລະປະຊາຊາດນີໄຟຖືກທ�
ລາຍໄປ—ຫລາຍຮ້ອຍພັນຄົນຖືກຂ້າ
ຕາຍດ້ວຍດາບ.ປະມານຄ.ສ.385.

1ແລະບັດນີ້ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້ເຮດັບັນທກຶ
ກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຂອງຊາວນີໄຟຜູ້
ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າສ�ເລັດແລ້ວ.ແລະ

ມໍມອນ5:17–6:1677
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ມໍມອນ6:2–9 678

ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຮົາໄດ້
ເດນີທັບໄປກ່ອນໜາ້ຊາວເລມນັ.
2ແລະຂ້າພະເຈົ້າມໍມອນໄດ້ຂຽນສານ

ເຖິງກະສັດຂອງຊາວເລມັນ,ແລະໄດ້
ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເພິ່ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາ
ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄປຫາແຜ່ນດິນຄູໂມ
ຣາໃກ້ກັບເນີນພູມີຊື່ວ່າຄູໂມຣາ,ແລະ
ບ່ອນນັ້ນພວກເຮົາຈະຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຂົາ
ໄດ້.
3ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກະສັດຂອງຊາວເລມັນໄດ້ຍິນຍອມຕາມ
ຄ�ຂໍຮອ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທັບໄປເຖິງແຜ່ນດິນ
ຄູ ໂມຣາ, ແລະພວກເຮົາ ໄດ້ ຕັ້ງ ຜ້າ
ເຕັ້ນຢູ່ອ້ອມເນີນພູຄູໂມຣາ;ແລະມັນ
ເ ປັນບ່ອນທີ່ ມີ ແມ່ນ�ໃຫຍ່ , ແລະມີ
ແມ່ນ�ຫລາຍສາຍແລະມີຫ້ວຍນ�ຢູ່
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ;ແລະບ່ອນນີ້ພວກ
ເຮົາມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ປຽບຊາວເລ
ມນັ.
5ແລະເມື່ອສາມຮ້ອຍແປດສິບສີ່

ປີຜ່ານໄປ,ພວກເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ
ຂອງພວກເຮົາທີ່ເຫລືອຢູ່ທັງໝົດມາຫາ
ແຜ່ນດນິຄູໂມຣາ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງ
ພວກເຮົາທັງໝົດເຂົ້າເປັນກຸ່ມດຽວກັນ
ທີ່ແຜ່ນດິນຄູໂມຣາແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າມໍມອນເລີ່ມເຖົ້າແກ່ລົງ;ແລະໂດຍທີ່
ຮູຈັ້ກວ່າມັນຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະໂດຍ

ທີ່ໄດ້ຮັບບັນຊາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ບັນທຶກສັກ
ສິດຊຶ່ງບັນພະບຸດລຸດຂອງພວກເຮົາ
ມອບໃຫ້ຕໍ່ໆກັນມາຕົກຢູ່ໃນກ�ມືຂອງ
ຊາວເລມັນ,(ເພາະວ່າຊາວເລມັນຈະ
ທ�ລາຍມັນ)ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດ
ບັນທຶກນີ້ຈາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ,
ແລະເຊື່ອງບັນທກຶທັງໝດົຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບມອບໝາຍມາໂດຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄວ້ໃນເນີນພູຄູໂມຣາ,
ຍົກເວັ້ນແຕ່ແຜ່ນຈາລຶກສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່ໂມໂຣ
ໄນລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ພ້ອມດ້ວຍເມຍ
ຂອງພວກເຂົາແລະລູກຂອງພວກເຂົາ,
ໄດ້ຫລຽວເຫັນກອງທັບຂອງຊາວເລມັນ
ກ�ລັງມຸ້ງໜ້າມາຫາພວກເຂົາ;ແລະ
ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມຕາຍອັນ
ເປັນຕາຢ້ານຊຶ່ງມີຢູ່ເຕັມອົກຂອງຄົນ
ຊົ່ວທຸກຄົນ,ພວກເຂົາໄດ້ຄອຍຕ້ອນຮັບ
ພວກນັ້ນຢູ່.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບມາສູ້ຮົບກັບພວກ
ເຮົາ,ແລະທຸກຄົນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຢ້ານກົວທີ່ສຸດເພາະຄວາມຫລວງຫລາຍ
ຂອງຈ�ນວນຄົນຂອງພວກເຂົາ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາໂຈມຕີຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍດາບ,ແລະດ້ວຍທະນູ,
ແລະດ້ວຍລູກທະນູ,ແລະດ້ວຍຂວານ,
ແລະດ້ວຍອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມທຸກຊະ
ນິດ.
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10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົງ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ຫລາຍສິບພັນຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ທ່າມກາງ
ພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານຂ້າ
ພະເຈົ້າໄປຄືພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮດັໃຫ້ຊວີດິ
ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າສິ້ນສດຸລົງ.
11ແລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຜ່ານໄປ

ແລະໄດ້ໂຄ່ນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າລົງ
ຈົນໝົດແລ້ວນອກຈາກພວກເຮົາຊາວສີ່
ຄົນເທົ່ານັ້ນ(ຊຶ່ງໃນບັນດາຄົນເຫລົ່ານີ້ມີ
ໂມໂຣໄນລູກຊາຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ)ແລະ
ໂດຍການລອດຊີວິດຈາກພວກທີ່ຕາຍ
ຂອງຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ,ໃນມື້ໃໝ່ມາ,
ຫລັງຈາກຊາວເລມັນກັບໄປຄ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາ,ຈາກຈອມເນີນພູຄູໂມຣາ,
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ສິບພັນຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານ�ໜ້າໄປຖືກ
ໂຄ່ນລງົຈົນໝດົ.
12ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນສົບຂອງ

ສິບພັນຄົນຊຶ່ງໂມໂຣໄນລູກຊາຍຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້ານ�ພາໄປອກີ.
13ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ສິບພັນຄົນຂອງກິດ

ກິດໂດນາກໍລົ້ມຕາຍຢູ່,ແລະລາວກໍຢູ່ໃນ
ທ່າມກາງພວກເຂາົນັ້ນ.
14ແລະເລມາກໍໄດ້ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບສິບ

ພັນຄົນຂອງລາວ;ແລະກິນການກໍໄດ້
ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບສບິພັນຄົນຂອງລາວ;ແລະ
ລິມຮາກໍໄດ້ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບສິບພັນຄົນ
ຂອງລາວ;ແລະເຈນີອ�ກໍໄດ້ລົ້ມຕາຍຢູ່
ກັບສິບພັນຄົນຂອງລາວ;ພ້ອມທັງຄູມະ
ໄນຮາ,ແລະໂມໂຣໄນຮາ,ແລະອານທິ

ໂອນ�,ແລະຊິບລ�,ແລະເຊມ,ແລະ
ຈອດ,ຕ່າງກໍໄດ້ລົ້ມຕາຍຢູ່ກັບສິບພັນ
ຄົນຂອງຕົນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ຫົວໜ້າທະຫານຄົນອື່ນອີກສິບຄົນທີ່ໄດ້
ລົ້ມຕາຍດ້ວຍອາວຸດແຫ່ງສົງຄາມຢູ່ກັບ
ສິບພັນຄົນຂອງຕົນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງໝົດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ
ຈົນໝົດ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຊາວສີ່ຄົນທີ່ຢູ່ກັບ
ຂ້າພະເຈົ້ານີ້,ແລະບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ໜີໄປ
ຫາແຜ່ນດິນທາງໃຕ້,ແລະບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ
ທີ່ແຕກໄປຫາຊາວເລມັນ;ແລະເນື້ອໜງັ,
ແລະກະດູກ,ແລະເລືອດຂອງພວກ
ເຂົາເຕັມຊະຊາຍຢູ່ຕາມຜືນແຜ່ນດິນຖືກ
ຖິ້ມໃຫ້ເປື່ອຍເນົ່າຢູ່ໃນແຜ່ນດິນດ້ວຍ
ນ�ມືຂອງຄົນທີ່ຂ້າພວກເຂົາ,ແລະຖືກ
ປ່ອຍໃຫ້ສະຫລາຍໄປແລະກັບໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແມ່ຂອງພວກເຂົາ.
16ແລະຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ເປັນທຸກ,ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຍ້ອນ
ການຕາຍຂອງຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮອ້ງອອກມາວາ່:
17ໂອ້ທ່ານຜູ້ສວຍງາມ,ທ່ານອອກໄປ

ຈາກທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ແນວ
ໃດ!ໂອ້ທ່ານຜູ້ສວຍງາມ,ທ່ານບໍ່ຍອມ
ຮັບພຣະເຢຊູອົງນັ້ນໄດ້ແນວໃດ,ຜູ້ຢືນ
ວາແຂນຕ້ອນຮບັທາ່ນຢູ!່
18ຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ເຊັ່ນນີ້,ທາ່ນກໍຈະບໍ່ລົ້ມຕາຍ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,
ທ່ານໄດ້ລົ້ມຕາຍໄປ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ໂສກເສົ້າເພາະການສູນເສຍທ່ານ.
19ໂອ້ທ່ານຜູ້ເປັນລູກຊາຍແລະລູກ

ສາວທີ່ສວຍງາມ,ທ່ານຜູ້ເປັນພໍ່ແລະ
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ແມ່,ທ່ານຜູ້ເປັນສາມີແລະພັນລະຍາ,
ທ່ານຜູ້ສວຍງາມ,ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່
ທ່ານມາລົ້ມຕາຍໄປແບບນີ້!
20ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ,

ແລະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງຂາ້ພະ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດນ�ທາ່ນກບັຄນືມາໄດ.້
21ແລະມື້ນັ້ນຈະມາຮອດໃນບໍ່ຊ້ານີ້

ຊຶ່ງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະຂອງທ່ານຈະ
ຕ້ອງສວມຄວາມເປັນອະມະຕະແລະ
ຮ່າງກາຍຊຶ່ງກ�ລັງເນົ່າເປື່ອຍຢູ່ນີ້ຈະກັບ
ເປນັຮາ່ງກາຍທີ່ເນົ່າເປື່ອຍບໍ່ໄດ້ໃນບໍ່ຊ້າ;
ແລະເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ບັນລັງພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ,ເພື່ອ
ຮັບການພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງ
ທາ່ນ;ແລະຖ້າຫາກເປນັໄປວາ່ທາ່ນເປນັ
ຄົນຊອບທ�,ເມື່ອນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
ພອນດັ່ງບນັພະບຸລຸດຂອງທ່ານຜູ້ຈາກໄປ
ກ່ອນທ່ານ.
22ໂອ້ຖ້າທ່ານໄດ້ກັບໃຈກ່ອນຄວາມ

ພນິາດອັນໃຫຍ່ຫລວງນີ້ໄດ້ມາເຖງິທ່ານ.
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ,ແລະ
ພຣະບິດາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພຣະບິດາຜູ້
ສະຖິດນິລັນດອນແຫ່ງສະຫວັນຮູ້ເຖິງ
ສະພາບຂອງທ່ານ;ແລະພຣະອງົກະທ�
ກັບທາ່ນຕາມຄວາມຍດຸຕິທ�ແລະຕາມ
ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ.

ບົດທີ7

ມໍມອນເຊື້ອເຊີນຊາວເລມັນໃນຍຸກສຸດ
ທ້າຍໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,ໃຫ້ຮັບເອົາ
ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ,ແລະຮັບ
ຄວາມລອດ—ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ

ຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີຈະເຊື່ອໃນພຣະຄ�ພີມໍ
ມອນ.ປະມານຄ.ສ.385.

1ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ເວົ້າກັບຜູ້ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ,ຖ້າຫາກເປັນ
ໄປວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະທານສິ່ງທີ່
ຂາ້ພະເຈົ້າຈະເວົ້າໄປນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ,
ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ ຈັກເຖິງເລື່ອງ
ຕ່າງໆຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ;
ແທ້ຈງິແລວ້,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກບັທ່ານວາ່,
ທ່ານຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນທີ່
ເຫລອືຢູ່;ແລະນີ້ຄືຄ�ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ:
2ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າທ່ານເປັນເຊື້ອສາຍອິດ

ສະຣາເອນ.
3ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າທ່ານຕ້ອງກັບໃຈຖ້າບໍ່

ດັ່ງນັ້ນ,ທ່ານຈະລອດບໍ່ໄດ.້
4ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າທ່ານຕ້ອງປະຖິ້ມອາວຸດ

ແຫ່ງສົງຄາມຂອງທ່ານເສຍ,ແລະບໍ່ໃຫ້
ເບີກບານໃນການຫລັ່ງເລືອດອີກຕໍ່ໄປ,
ແລະບໍ່ຕ້ອງຈັບມັນຂຶ້ນມາອີກເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າບັນຊາພວກທ່ານ
ເທົ່ານັ້ນ.
5ຈົ່ງຮູ້ໄວ້ວ່າທ່ານຕ້ອງມາຫາຄວາມ

ຮູ້ເລື່ອງກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ,
ແລະກັບໃຈຈາກບາບແລະຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍທັງໝົດຂອງທ່ານ,ແລະເຊື່ອໃນ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະວ່າພຣະອົງ
ໄດ້ຖືກຊາວຢິວຂ້າ,ແລະໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະບິດາພຣະອົງໄດ້ເປັນຄືນມາມີ
ຊີວິດອີກ,ຊຶ່ງໂດຍການນັ້ນພຣະອົງໄດ້
ໄຊຊະນະເໜືອຫລຸມສົບ;ແລະໃນພຣະ
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ອົງຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງຄວາມຕາຍໄດ້
ຖືກກືນໄວນ້�ອີກ.
6ແລະພຣະອົງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ

ຟື້ນຄືນຊວີດິຂອງຄນົຕາຍ,ຊຶ່ງໂດຍການ
ນັ້ນມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂຶ້ນມາຢືນຢູ່
ຕໍ່ໜາ້ບັນລງັພິພາກສາຂອງພຣະອົງ.
7ແລະພຣະອົງໄດ້ນ�ການໄຖ່ມາສູ່

ໂລກ,ຊຶ່ງໂດຍການນັ້ນຜູ້ທີ່ຖືກພົບວ່າ
ບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ
ໃນວັນພິພາກສາຍ່ອມໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງໃນສະພາວະ
ແຫ່ງຄວາມສຸກອັນບໍ່ມີທີ່ສຸດ,ເພື່ອຮ້ອງ
ເພງສັນລະເສີນໂດຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງຮ່ວມກັບ
ຜູ້ຂັບຮ້ອງຢູ່ເບື້ອງເທິງ,ເພື່ອສັນລະເສີນ
ພຣະບິດາ,ແລະພຣະບຸດ,ແລະພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າດຽວ
ກັນ.
8ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງກັບໃຈ,ແລະຮັບບັບຕິ

ສະມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ,ແລະ
ຍຶດໝັ້ນໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະ
ຄຣດິ,ຊຶ່ງຈະຖກືວາງຢູ່ຕໍ່ໜ້າທາ່ນ,ບໍ່ພຽງ
ແຕ່ມີຢູ່ໃນບັນທຶກນີ້ເທົ່ານັ້ນແຕ່ມີຢູ່ໃນ
ບັນທຶກຊຶ່ງຈະອອກຈາກຊາວຢິວມາຫາ
ຄົນຕ່າງຊາດນ�ອີກ,ຊຶ່ງບັນທຶກນັ້ນຈະ
ອອກຈາກຄົນຕາ່ງຊາດມາຫາທາ່ນ.
9ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເລື່ອງນີ້ມີຂຽນໄວ້ໂດຍ

ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານເຊື່ອເລື່ອງ
ນັ້ນ;ແລະຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອເລື່ອງນັ້ນ;
ທ່ານຈະເຊື່ອເລື່ອງນີ້ຄືກັນ;ແລະຖ້າ
ຫາກທ່ານເຊື່ອເລື່ອງນີ້ທ່ານຈະຮູ້ກ່ຽວ
ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ,ແລະຈະ
ຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານອັນໜ້າອັດສະຈັນ

ໃຈນ�ອີກຊຶ່ງເຮັດຂຶ້ນໂດຍອ�ນາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃນບນັດາພວກເຂົາ.
10ແລະທ່ານຈະຮູ້ອີກວ່າທ່ານເປັນ

ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງເຊື້ອສາຍຂອງ
ຢາໂຄບ;ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງຖືກນັບເຂົ້າຢູ່
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາທ�
ອິດ;ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າທ່ານ
ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດ,ແລະຮັບບັບຕິສະ
ມາດ້ວຍນ�ກ່ອນ,ແລ້ວດ້ວຍໄຟແລະ
ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ຕາມແບບ
ຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ລອດຂອງພວກ
ເຮາົ,ຕາມສິ່ງທີ່ພຣະອົງບັນຊາພວກເຮາົ,
ມນັຈະດີກັບທ່ານໃນວັນແຫງ່ການພິພາກ
ສານັ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ8

ຊາວເລມັນຊອກທ�ລາຍຊາວນີໄຟ—
ພຣະຄ�ພີມໍມອນຈະອອກມາໂດຍອ�
ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ—ຄ�ສາບແຊ່ງເຖິງ
ຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນແລະ
ຕໍ່ຕ້ານວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—
ບັນທຶກຂອງນີໄຟຈະອອກມາໃນເວລາ
ທີ່ຊົ່ວຮາ້ຍ,ເສື່ອມໂຊມ,ແລະມີການປະ
ຖິ້ມ.ປະມານຄ.ສ.400–421.

1ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນເຮັດ
ບັນທຶກຂອງມໍ ມອນບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈົບແລ້ວ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າມີພຽງ
ບໍ່ເທົ່າໃດເລື່ອງທີ່ຈະຂຽນ,ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງ
ທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າຂຽນໄວ.້
2ແລະບັດນີ້ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກການສູ້ຮົບຄັ້ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ

ມໍມອນ7:6–8:2681
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ມໍມອນ8:3–11 682

ສະຫຍົດສະຫຍອງທີ່ຄູໂມຣານັ້ນ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່ໜີໄປຫາແຜ່ນດິນ
ທາງໃຕ້ໄດ້ຖືກຊາວເລມັນຕິດຕາມລ່າຈນົ
ຖືກທ�ລາຍໄປໝດົ.
3ແລະບດິາຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືກພວກ

ເຂາົຂ້ານ�ອກີ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າຖືກປ່ອຍ
ໃຫ້ຢູ່ຜູ້ດຽວເພື່ອຂຽນເລື່ອງເສົ້າສະຫລົດ
ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້
ຈາກໄປແລ້ວ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຄ�ສັ່ງຂອງບິດາຂ້າພະເຈົ້າສ�
ເລັດແລ້ວ.ແລະພວກເຂົາຈະຂ້າຂ້າພະ
ເຈົ້າຫລືບໍ່,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ.້
4ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະຂຽນບັນທຶກ

ແລະຈະເຊື່ອງມັນໄວ້ໃນດິນ;ແລະບອ່ນ
ໃດຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຫານັ້ນບໍ່ສ�ຄນັແລ້ວ.
5ຈົ່ງເບິ່ງ,ບດິາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ

ບັນທຶກນີ້,ແລະເພິ່ນໄດ້ຂຽນຈຸດປະສົງ
ຂອງມັນໄວ.້ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຂຽນມັນໄວ້ອີກຖາ້ຫາກຂາ້ພະເຈົ້າມີບອ່ນ
ຂຽນໃນແຜ່ນຈາລຶກ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ມີໂລຫະອີກ,ເພາະ
ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ຄົນດຽວ.ບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຖືກຂ້າຢູ່ໃນການສູ້ຮົບພ້ອມທັງ
ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງໝົດ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີໝູ່ເພື່ອນເລຍີທັງບໍ່ມີ
ບ່ອນຈະໄປຫາ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຍອມໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າມີ
ຊວິີດຢູ່ດນົປານໃດ.
6ຈົ່ງເບິ່ງ,ສີ່ຮ້ອຍປີໄດ້ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງ

ແຕ່ການສະເດດັມາຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ
ແລະພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ລອດ.
7ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມນັໄດ້ຕາມລາ່

ຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຈາກ
ເມືອງໜຶ່ງໄປຫາອີກເມືອງໜຶ່ງແລະ
ຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ,ຈົນ
ວ່າບໍ່ເຫລືອຈັກຄົນ;ແລະການຕົກຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຄວາມພິນາດຂອງຊາວນີໄຟຜູ້ຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນໃຫຍ່ຫລວງແລະໜ້າ
ອັດສະຈນັທີ່ສຸດ.
8ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນແມນ່ພຣະຫດັຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ທ�ການນີ້.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງອີກ,ຊາວເລມັນກ�ລັງເຮັດສົງຄາມ
ຕໍ່ສູ້ກັນເອງຢູ່;ແລະທັງທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ
ນີ້ເປັນຮອບໜຶ່ງຂອງການຄາດຕະກ�
ແລະການນອງເລືອດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນບໍ່ມີ
ຍາມເຊົາ;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າສົງຄາມ
ຈະສິ້ນສຸດລົງຕອນໃດ.
9ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່

ເວົ້າກ່ຽວກັບພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ,ເພາະວາ່
ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ເຫລືອຢູ່ນອກຈາກຊາວ
ເລມັນແລະພວກໂຈນເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງມີ
ຊວີດິຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນ.
10ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ຽງ

ແທ້ເລີຍນອກຈາກສານຸສິດຂອງພຣະ
ເຢຊູ, ຜູ້ ທີ່ ຄົງຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນຈົນຮອດ
ເວລາທີ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນໃຫຍ່
ຫລວງ;ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ປ່ອຍ
ໃຫ້ພວກເພິ່ນຢູ່ກບັຜູ້ຄົນອກີ;ແລະພວກ
ເພິ່ນຍັງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຫລືບໍ່ນັ້ນບໍ່ມີຜູ້
ໃດຮູ.້
11ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫນັພວກເພິ່ນ,ແລະ
ພວກເພິ່ນໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ແກ່ພວກເຮາົ.
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12ແລະຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບບັນທຶກນີ້ແລະ
ບໍ່ຕ�ນຕິິຕຽນມັນເພາະຂໍ້ບົກພອ່ງທີ່ຢູ່ໃນ
ນັ້ນ,ຜູ້ນັ້ນຈະຮູຈ້ກັເຖິງເລື່ອງສ�ຄັນກວ່າ
ນີ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຄືໂມໂຣໄນ;ແລະ
ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດ
ໃຫ້ທກຸສິ່ງທຸກຢ່າງເປນັທີ່ຮູຈ້ກັແກ່ທາ່ນ.
13ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຈົບການເວົ້າ

ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນພວກນີ້ໄວ້ເທົ່ານີ້.ຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນລູກຊາຍຂອງມໍມອນ,ແລະ
ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນ
ຂອງນີໄຟ.
14ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄືຜູ້ທີ່ເຊື່ອງບັນທກຶ

ໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແຜ່ນຈາລຶກ
ນີ້ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງ,ຕາມພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພາະວ່າພຣະອົງກ່າວ
ຢ່າງແນ່ນອນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະໄດ້ມັນໄປ
ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;ແຕ່ວ່າ
ບັນທຶກທີ່ຢູ່ ໃນນັ້ນມີຄ່າທີ່ສຸດແລະຜູ້
ໃດທີ່ຈະນ�ມັນໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະປະທານພອນໃຫ້ແກ່
ຜູ້ນັ້ນ.
15ເພາະວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ມີອ�ນາດນ�

ມັນໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງໄດ້ນອກຈາກ
ພຣະເຈົ້າຈະປະທານໃຫ້ແກ່ຜູ້ນັ້ນເທົ່າ
ນັ້ນ;ເພາະພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງວ່າ
ມັນຈະເປັນໄປເພາະການທີ່ເຫັນແກ່
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງແຕ່ຢ່າງ
ດຽວ,ຫລືເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງຜູ້ຄົນ
ແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໃນສະໄໝໂບຮານແລະເພື່ອຜູ້ທີ່ໄດ້
ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປດົນນານແລ້ວ.
16ແລະຄນົທີ່ຈະນ�ສິ່ງນີ້ມາຫາຄວາມ

ສະຫວາ່ງຍ່ອມເປນັສກຸ;ເພາະວາ່ມນັຈະ

ຖືກນ�ອອກຈາກຄວາມມດືມາຫາຄວາມ
ສະຫວ່າງຕາມຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ມັນຈະຖືກນ�ອອກມາຈາກດິນ,
ແລະມັນຈະສ່ອງແສງສະຫວ່າງຈາກ
ຄວາມມືດ,ແລະມາສູ່ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້
ຄົນ;ແລະມັນຈະເປັນໄປໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
17ແລະຖ້າຫາກມີຄວາມຜິດກໍເປັນ

ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ.ແຕ່ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຜິດ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຈົ້າຮູ້ທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງ;ສະນັ້ນ,ຜູ້ທີ່ວິຈານກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ
ລະວັງຕົວໄວ້ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຢູ່ໃນອັນ
ຕະລາຍຂອງໄຟນະລົກ.
18ແລະຜູ້ທີ່ກ່າວວາ່:ຈົ່ງສະແດງມນັຕໍ່

ເຮາົ,ຖາ້ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຖືກລງົໂທດ—
ກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນລະວັງໄວ້ຢ້ານວ່າເຂົາຈະສັ່ງ
ໃນສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊງົຫາ້ມ.
19ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຜູ້ໃດທີ່ຕັດສິນຜູ້ອື່ນ

ຢ່າງຮີບດ່ວນຈະຖືກຕັດສນິຢາ່ງຮບີດ່ວນ
ຄືກັນ;ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ
ຕາມວຽກງານຂອງເຂົາ;ສະນັ້ນ,ຄົນທີ່
ທ�ຮ້າຍຄົນອື່ນຍ່ອມຖືກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າທ�ຮາ້ຍຄືກັນ.
20ຈົ່ງເບິ່ງສິ່ງທີ່ຂໍ້ຄວາມພຣະຄ�ພີກ່າວ

ໄວ້ຄື—ມະນຸດບໍ່ຄວນທ�ຮ້າຍຕໍ່ກັນ,ທັງ
ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຕັດສິນກັນ;ເພາະວ່າ
ການຕັດສິນນັ້ນເປັນຂອງເຮົາ,ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າກ່າວ,ແລະການແກ້ແຄ້ນເປັນ
ຂອງເຮົານ�ອີກ,ແລະເຮົາຈະເປັນຜູ້
ຕອບແທນ.
21ແລະຜູ້ໃດທີ່ ເວົ້າໂດຍສະແດງ

ຄວາມໂມໂຫແລະຕໍ່ຕ້ານວຽກງານຂອງ

ມໍມອນ8:12–21683
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ມໍມອນ8:22–29 684

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະກໍ່ກວນຜູ້ຄົນແຫງ່
ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້
ເປັນເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ,ແລະ
ກ່າວວ່າ:ພວກເຮົາຈະທ�ລາຍວຽກງານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະບໍ່ຈື່ຈ�ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະ
ອົງຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະ
ຣາເອນດອກ—ຜູ້ດຽວກັນນັ້ນກໍຢູ່ໃນຂັ້ນ
ອັນຕະລາຍທີ່ຈະຖກືໂຄ່ນລງົແລະໂຍນ
ເຂົ້າໃນກອງໄຟ;
22ເພາະວ່າຈຸດເປົ້າໝາຍອັນເປັນ

ນິລັນດອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະດ�
ເນີນຕໍ່ໄປ,ຈົນກວ່າພັນທະສັນຍາຂອງ
ພຣະອງົຈະສ�ເລັດທງັໝດົ.
23ຈົ່ງຄົ້ນຄວ້າຄ�ທ�ນາຍຂອງເອຊາ

ຢາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້.
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບທ່ານວ່າໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່
ຈາກໄປກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນນີ້ຈະຕ້ອງທູນຂໍຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມນ່ຈາກ
ພື້ນດິນ;ແລະຕາບໃດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊົງພຣະຊົນຢູ່ພຣະອົງຈະນຶກເຖິງ
ພັນທະສັນຍາທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບ
ພວກເຂົາ.
24ແລະພຣະອົງຮູ້ເຖິງຄ�ອະທິຖານ

ຂອງພວກເຂາົວາ່ມນັເປັນໄປເພື່ອພີ່ນ້ອງ
ຂອງພວກເຂົາ.ແລະພຣະອົງຮູ້ຈັກ
ສັດທາຂອງພວກເຂົາ,ເພາະໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດ
ເຄື່ອນຍ້າຍພູໄດ້;ແລະໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກສັ່ນສະເທືອນໄດ,້ແລະ

ໂດຍອ�ນາດແຫ່ງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ
ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຄຸກພັງທະລາຍລົງ
ກັບພື້ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນແຕ່ເຕົາ
ໄຟຮ້ອນແຮງທັງສັດປ່າແລະງູພິດກໍ
ຍັງເຮັດອັນຕະລາຍໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້,
ເພາະອ�ນາດແຫງ່ຄ�ຂອງພຣະອົງ.
25ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຄ�ອະທິຖານຂອງ

ຄົນເຫລົ່ານັ້ນເປັນໄປເພື່ອຄົນຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະຍອມໃຫ້ນ�ເອົາສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ອອກມາ.
26ແລະບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດຈ�ຕ້ອງເວົ້າ ວ່າ

ມັນຈະບໍ່ມາເຖິງ,ເພາະມັນຈະມາຢ່າງ
ແນ່ນອນ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ
ແລ້ວວ່າມັນຈະອອກຈາກແຜ່ນດິນໂດຍ
ພຣະຫດັຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ,ແລະບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດຈະຢບັຢັ້ງໄດ້;ແລະມັນຈະມາໃນມື້
ທີ່ຜູ້ຄົນເວົ້າກັນວ່າສິ່ງມະຫັດສະຈັນໝົດ
ໄປແລ້ວ;ແລະມັນຈະມາຄືກັນກັບວ່າຜູ້
ໃດຜູ້ໜຶ່ງຈະເວົ້າອອກຈາກຄນົຕາຍ.
27ແລະມັນຈະມາໃນມື້ທີ່ເລືອດຂອງ

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະຕ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພາະການມົ້ວສຸມລັບ
ແລະວຽກງານແຫງ່ຄວາມມືດ.
28ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມາໃນມື້ ທີ່

ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກປະຕິເສດ,
ແລະສາດສະໜາຈັກຕ່າງໆກັບມາເສື່ອມ
ຄວາມສັກສິດແລະເພີ້ຝັນດ້ວຍຄວາມ
ທະນົງໃຈຂອງຕນົ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມນ່ໃນ
ວັນທີ່ຜູ້ນ�ຂອງສາດສະໜາຈັກແລະຜູ້
ສອນຈະລຸກຂຶ້ນໃນຄວາມທະນົງໃຈຂອງ
ຕົນ,ຈົນເຖິງການອິດສາບັງບຽດຜູ້ຄົນທີ່
ເປນັຂອງສາດສະໜາຈກັຂອງຄົນອື່ນ.
29ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມາໃນມື້ທີ່ຈະ
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ໄດ້ຍິນເຖິງເລື່ອງໄຟ,ແລະພາຍຸຮ້າຍ,
ແລະອາຍຄວັນໃນຕ່າງແດນ;
30ແລະຈະໄດ້ຍິນເຖິງເລື່ອງສົງຄາມ,

ຂ່າວເລົ່າລືເລື່ອງສົງຄາມ,ແລະແຜ່ນດິນ
ໄຫວໃນບ່ອນຕ່າງໆນ�ອກີ.
31ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມາໃນມື້ທີ່ຈະ

ມີສິ່ງສົກກະປົກທີ່ສຸດຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກ;ມັນຈະມີການຄາດຕະກ�,ແລະ
ການປຸ້ນຈີ້,ແລະການເວົ້າຕົວະ,ແລະ
ການຫລອກລວງ,ແລະການໂສເພນີ,
ແລະການກະທ�ທີ່ ເປັນໜ້າກຽດຊັງ
ນາໆປະການ;ຈະເປັນເວລາທີ່ຈະມີ
ຫລາຍຄນົກ່າວວ່າເຮດັແນວນີ້ຫລືເຮດັ
ແນວນັ້ນໂລດ,ແລະມັນຈະບໍ່ເປັນຫຍັງ
ດອກ,ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສົ່ງເສີມ
ການກະທ�ເຊັ່ນນີ້ໃນວັນສຸດທ້າຍ.ແຕ່
ວິບັດແກ່ຄນົເຊັ່ນນັ້ນ,ເພາະວາ່ເຂົາຢູ່ໃນ
ຄວາມອດິສາອັນຂົມຂື່ນແລະຖກືຫລ່າມ
ໄວ້ດວ້ຍໂສ້ແຫງ່ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ.
32ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມາໃນມື້ທີ່ຈະ

ມີ ສາດສະໜາຈັກຕ່າງໆຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ຊຶ່ງກ່າວວ່າ:ຈົ່ງມາຫາເຮົາ,ແລະດ້ວຍ
ເງິນຂອງທ່ານ,ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການອະ
ໄພຈາກບາບຂອງທາ່ນ.
33ໂອ້ທ່ານຜູ້ເປັນຄົນຊົ່ວແລະເສຍ

ຄົນແລະແຂງຄໍເອີຍ,ດ້ວຍເຫດໃດ
ທ່ານຈຶ່ງສ້າງສາດສະໜາຈັກໃຫ້ຕົນເອງ
ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ?ດ້ວຍເຫດໃດ
ທ່ານຈຶ່ງປ່ຽນພຣະຄ�ອັນສັກສິດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ນ�ເອາົຄວາມ
ອັບປະໂຫຍດມາໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງ
ທາ່ນ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຈົ່ງພຈິາລະນາການ
ເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,

ເວລາຍ່ອມມາເຖິງໃນມື້ນັ້ນສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ຕ້ອງສ�ເລັດທັງໝດົ.
34ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະ

ແດງເລື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງມາໃນບໍ່ຊ້ານີ້ແກ່
ຂ້າພະເຈົ້າ,ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເມື່ອເວລາມາ
ເຖິງໃນມື້ນັ້ນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະອອກມາໃນ
ບັນດາພວກທາ່ນ.
35ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານຄື

ກັບວ່າທ່ານຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂ້າພະເຈົ້າ,ແຕ່ວ່າ
ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຢຊູຄຣດິ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນທ່ານ,
ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກການກະທ�ຂອງ
ທ່ານ.
36ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ເດີນ

ໄປໃນຄວາມທະນົງໃຈຂອງທ່ານ;ແລະ
ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຍົກຕົນ
ເອງຂຶ້ນໃນຄວາມທະນົງໃຈຂອງຕົນຈົນ
ເຖິງການນຸ່ງເສື້ອຜ້າທີ່ສວຍງາມຫລາຍ,
ຈົນເຖິງຂັ້ນອິດສາບັງບຽດ,ແລະຜິດ
ຖຽງກັນ,ແລະມີເຈດຕະນາຮ້າຍຕໍ່ກັນ,
ແລະຂົ່ມເຫງັ,ແລະເຮດັຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ
ນາໆປະການ;ແລະທັງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ທຸກໆບ່ອນກັບ
ມາສົກກະປົກເພາະຄວາມທະນົງໃຈຂອງ
ທ່ານ.
37ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຮັກເງິນ,ແລະ

ຮັກສິ່ງຂອງຂອງທ່ານ,ແລະຮັກເສື້ອຜ້າ
ທີ່ສວຍງາມຫລາຍຂອງທາ່ນ,ແລະການ
ຕົກແຕ່ງສາດສະໜາຈກັຂອງທາ່ນຫລາຍ
ກວາ່ທີ່ທາ່ນຮກັຄນົຍາກຈນົແລະຄົນຂັດ
ສົນ,ຄນົເຈບັປ່ວຍ,ແລະຄົນທີ່ເປນັທຸກ.
38ໂອ້ທ່ານຄົນສົກກະປົກ,ທ່ານຄົນ

ມໍມອນ8:30–38685
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ໜ້າຊື່ໃຈຄົດ,ທ່ານຜູ້ສອນ,ຜູ້ຊຶ່ງຂາຍຕົວ
ເພື່ອສິ່ງທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍໄດ້,ດ້ວຍເຫດ
ໃດທ່ານຈຶ່ງເຮດັໃຫ້ສາດສະໜາຈກັທີ່ບໍລິ
ສຸດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນສົກກະປົກ?ດ້ວຍ
ເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງອັບອາຍທີ່ຈະຮັບເອົາ
ພຣະນາມຂອງພຣະຄຣດິ?ດ້ວຍເຫດໃດ
ທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຄິດວ່າຄຸນຄ່າຂອງຄວາມສຸກ
ອັນບໍ່ມີບ່ອນຈົບນັ້ນສ�ຄັນກວ່າຄວາມ
ທຸກທໍລະມານຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍຕາຍ—ຍ້ອນວ່າ
ຄ�ສນັລະເສນີຂອງໂລກບໍ?
39ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງ ຕົກແຕ່ງ

ຕົວດ້ວຍສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ,ແລະຍັງຍອມ
ໃຫ້ຄົນຫິວໂຫຍ,ແລະຄົນຂັດສົນ,ແລະ
ຄົນເປື່ອຍເປົ່າ,ແລະຄົນເຈັບປ່ວຍ,
ແລະຄົນທີ່ເປນັທກຸຜ່ານເຈົ້າໄປ,ແລະບໍ່
ຫລຽວແລພວກເຂົາ?
40ແທ້ຈິງແລ້ວ,ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງ

ສ້າງຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນລີ້ ລັບຂຶ້ນ
ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ,ແລະເຮັດໃຫ້
ແມ່ໝ້າຍຕ້ອງໂສກເສົ້າຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເຮັດໃຫ້ເດັກ
ກ�ພ້າຕ້ອງໂສກເສົ້າຕໍ່ພຣະພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະເຮັດໃຫ້ເລືອດ
ພໍ່ຂອງພວກເຂົາແລະສາມີຂອງພວກ
ເຂົາຕ້ອງຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈາກ
ພື້ນດິນ,ເພື່ອການແກ້ແຄ້ນເທິງຫົວຂອງ
ທ່ານ?
41ຈົ່ງເບິ່ງ,ດາບແຫ່ງການແກ້ແຄ້ນ

ແຂວນຢູ່ເທິງຫົວທ່ານ;ແລະເວລາຈະ
ມາເຖິງໃນບໍ່ຊາ້ນີ້ທີ່ພຣະອົງຈະແກ້ແຄ້ນ
ທ່ານແທນເລືອດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພາະວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ທົນຕໍ່ການ
ຮອ້ງຂໍຂອງພວກເຂົາອກີຕໍ່ໄປ.

ບົດທີ9

ໂມໂຣໄນເຊື້ອເຊີນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ຄຣິດໃຫ້ ກັບ ໃຈ—ເພິ່ນໃຫ້ ຖ້ອຍຄ�
ເຖິງພຣະເຈົ້າແຫ່ງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ,ຜູ້
ມອບການເປີດເຜີຍແລະຖອກເທຂອງ
ປະທານແລະເຄື່ອງໝາຍເທິງຜູ້ທີ່ສັດ
ຊື່—ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຢຸດລົງກໍເພາະວ່າ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖ—ືເຄື່ອງໝາຍຈະຕດິຕາມ
ໄປກັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອ—ມະນຸດຖືກຕັກເຕືອນ
ໃຫ້ເປັນຄນົສະຫລາດແລະຮກັສາພຣະ
ບັນຍັດ.ປະມານຄ.ສ.401–421.

1ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບ
ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣດິນ�ອກີ.
2ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຈະເຊື່ອໃນມື້ ແຫ່ງ

ການສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມທ່ານຫລືບໍ່—
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະເດັດ
ມາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໃນວັນອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ນັ້ນເມື່ອແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກກໍ້
ເຂົ້າກັນຄືກັນກັບມ້ວນກະດາດ,ແລະ
ທາດຕ່າງໆຈະລະລາຍດ້ວຍຄວາມຮອ້ນ
ອັນແຮງກ້າ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ໃນມື້ຍິ່ງໃຫຍ່
ນັ້ນທ່ານຈະຖືກນ�ມາຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະ
ພກັຂອງລກູແກະຂອງພຣະເຈົ້າ—ເວລາ
ນັ້ນເຈົ້າຈະກ່າວບໍວາ່ບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ?
3ເວລານັ້ນທ່ານຍັງຈະປະຕິເສດພຣະ

ຄຣິດອີກຢູ່ບໍຫລືທ່ານຈະສາມາດຫລຽວ
ເບິ່ງລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ່?ທ່ານ
ຄິດບໍວ່າທ່ານຈະສາມາດຢູ່ກັບພຣະອົງ
ພາຍໃຕ້ຄວາມສ�ນຶກຜິດຂອງທ່ານໄດ້?
ທ່ານຄິດບໍວ່າທ່ານຈະມີຄວາມສຸກທີ່ຈະ
ຢູ່ກັບພຣະອົງຜູ້ບໍລິສຸດອົງນັ້ນໄດ້ເມື່ອ
ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານທໍລະມານຢູ່ດ້ວຍ
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ຄວາມສ�ນກຶຜິດວາ່ທ່ານເຄຍີເຮດັຜິດຕໍ່
ກົດຂອງພຣະອົງ?
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານ

ວ່າທ່ານຈະທຸກທໍລະມານໃຈທີ່ຈະຢູ່ກັບ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍລິສຸດແລະທ່ຽງທ�ພາຍໃຕ້
ຄວາມສ�ນຶກຜິດໃນຄວາມເປິະເປື້ອນ
ຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ,ຍິ່ງ
ກວ່າທ່ານຈະຢູ່ກັບຈິດວິນຍານທີ່ອັບປະ
ໂຫຍດໃນນະລກົ.
5ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເມື່ອທ່ານຖືກນ�ມາໃຫ້

ເຫນັຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງທາ່ນຕໍ່ພຣະພກັ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະໃຫ້ເຫັນລັດສະໝີ
ພາບຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ,ແລະໃຫ້
ເຫັນຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,
ມນັຈະເຮດັໃຫ້ເກດີແປວໄຟທີ່ບໍ່ຮູ້ມອດຢູ່
ໃນຕົວທາ່ນ.
6ໂອ້ແລ້ວທາ່ນບໍ່ເຊື່ອ,ທ່ານຈົ່ງຫນັມາ

ຫາພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ;ຈົ່ງທນູຂໍຕໍ່ພຣະບດິາ
ຢ່າງສຸດກ�ລັງໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູເພື່ອທ່ານອາດຈະພົບວ່າທ່ານບໍ່
ມີມົນທິນມີແຕ່ຄວາມບໍລິສຸດ,ຄວາມ
ງາມ,ແລະຄວາມຂາວ,ໂດຍຖືກເຮັດ
ໃຫ້ສະອາດແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດຂອງລູກ
ແກະໃນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສຸດທ້າຍ
ນັ້ນ.
7ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂໍ

ເວົ້າກັບທ່ານຜູ້ປະຕິເສດການເປີດເຜີຍ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະເວົ້າວ່າມັນໝົດໄປ
ແລ້ວ,ວ່າບໍ່ມີການເປີດເຜີຍ,ຫລືການ
ທ�ນາຍ,ຫລືຂອງປະທານ,ຫລືການ
ປິ່ນປົວ,ຫລືການເວົ້າດ້ວຍພາສາອື່ນ,
ແລະການແປຄວາມໝາຍຂອງພາສາ
ອື່ນ;

8ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າ
ຄົນທີ່ປະຕິເສດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະ
ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ເຂົາບໍ່ໄດ້ອ່ານພຣະຄ�ພີ;ຖ້າຫາກອ່ານ
ເຂາົກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈມັນ.
9ເຮົາບໍ່ໄດ້ອ່ານບໍວ່າພຣະເຈົ້າເປັນ

ເໝືອນກັບເຊັ່ນມື້ວານນີ້ , ມື້ ນີ້ , ແລະ
ຕະຫລອດການ,ແລະໃນພຣະອົງບໍ່ມີ
ຄວາມຜນັແປທງັບໍ່ມີເງາົຂອງຄວາມປ່ຽນ
ແປງເລີຍ?
10ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກທ່ານນຶກຄິດ

ໃຫ້ຕົວເອງເຖິງພຣະເຈົ້າທີ່ຜັນແປໄດ້,
ແລະໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນມີເງົາຂອງຄວາມ
ປ່ຽນແປງເວລານັ້ນທາ່ນກໍນຶກຄິດໃຫ້ຕົນ
ເອງເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນພຣະ
ເຈົ້າຂອງສິ່ງມະຫດັສະຈນັ.
11ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະແດງ

ພຣະເຈົ້າຂອງສິ່ງມະຫດັສະຈນັແກ່ທາ່ນ,
ເຖິງແມ່ນພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ,
ແລະພຣະເຈົ້າຂອງອີຊາກ,ແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງຢາໂຄບ;ແລະຄືພຣະເຈົ້າອົງ
ດຽວກັນນັ້ນທີ່ສາ້ງທ້ອງຟາ້ສະຫວນັແລະ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່
ໃນນັ້ນ.
12ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ສ້າງອາດາມ,

ແລະເປັນຍ້ອນອາດາມມະນຸດທັງໝົດ
ຈຶ່ງໄດ້ຕົກໄປ.ແລະເປັນຍ້ອນການຕົກ
ຂອງມະນຸດພຣະເຢຊູຈຶ່ງສະເດັດມາຜູ້
ເປັນພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ;ແລະ
ເປັນຍ້ອນພຣະເຢຊູຄຣິດການໄຖ່ຂອງ
ມະນຸດຈຶ່ງມີມາ.
13 ແລະ ເ ປັນຍ້ອນການໄຖ່ ຂອງ

ມະນຸດ,ຊຶ່ງມາໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຄົນ

ມໍມອນ9:4–13687
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ມໍມອນ9:14–21 688

ທັງຫລາຍຈຶ່ງຖືກນ�ກັບໄປຫາທີ່ປະທັບ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈງິແລ້ວ,ດວ້ຍ
ການນີ້ມະນຸດທັງປວງຈຶ່ງຖືກໄຖ່,ເປັນ
ຍ້ອນການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະຄຣິດ
ມນັຈຶ່ງເກີດການຟື້ນຄືນຊວີດິ,ຊຶ່ງເຮດັໃຫ້
ເກີດການໄຖ່ເພື່ອໃຫ້ພົ້ນຈາກການນອນ
ຫລັບອັນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ,ຊຶ່ງເມື່ອເວລາ
ສຽງແກດງັຂຶ້ນອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າຈະ
ປຸກມະນຸດທງັປວງໃຫ້ຕື່ນຈາກການນອນ
ຫລັບ;ແລະຄົນທັງຫລາຍຈະອອກມາ
ທັງຜູ້ນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່,ແລະທຸກຄົນ
ຈະຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງໂດຍ
ຖືກໄຖ່ແລະຫລຸດຈາກສາຍຮັດແຫ່ງ
ຄວາມຕາຍຊົ່ວນິລັນດອນ,ຊຶ່ງຄວາມ
ຕາຍນັ້ນເປັນຄວາມຕາຍທາງຮາ່ງກາຍ.
14ແລະເວລານັ້ນການພິພາກສາ

ຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດຈະມາຫາພວກເຂົາ;
ແລະເວລານັ້ນຄົນທີ່ສົກກະປົກຈະຄົງ
ສົກກະປົກຢູ່ຄືເກົ່າ;ແລະຄົນທີ່ຊອບທ�
ຈະຄົງຊອບທ�ຢູ່ຄືເກົ່າ;ແລະຄົນທີ່ເປັນ
ສຸກຈະຄົງເປັນສຸກຢູ່ຄືເກົ່າ;ແລະຄົນທີ່ບໍ່
ເປນັສຸກກໍຄົງບໍ່ເປນັສຸກຢູ່ຄືເກົ່າ.
15ແລະບັດນີ້,ໂອ້ທ່ານທັງຫລາຍທີ່

ນຶກຄິດໃຫ້ຕົນເອງວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນບໍ່ໄດ້,ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຖາມທ່ານວ່າສິ່ງທັງໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເວົ້າມານີ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວບໍ?ເວລາສຸດທ້າຍ
ມາຮອດແລ້ວບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ກັບທ່ານວ່າຍັງບໍ່ທັນມາຮອດເທື່ອ;ແລະ
ພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ເຊາົເປນັພຣະເຈົ້າຂອງສິ່ງ
ມະຫດັສະຈັນເທື່ອ.
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທ�ບໍ່ໄດ້

ເປັນໜ້າມະຫັດສະຈັນແກ່ສາຍຕາຂອງ

ພວກເຮາົບໍ່?ແທ້ຈງິແລວ້,ແລະແມ່ນໃຜ
ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວຽກງານອັນໜ້າອັດສະຈັນ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້?
17ຜູ້ໃດຈະເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງມະ

ຫັດສະຈັນຊຶ່ງໂດຍພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ
ທ້ອງຟ້າສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ
ຈຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ;ແລະໂດຍອ�ນາດຂອງ
ຄ�ຂອງພຣະຜູ້ສ້າງມະນຸດຈຶ່ງຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະ
ໂດຍອ�ນາດຂອງຄ�ຂອງພຣະອົງສິ່ງ
ມະຫດັສະຈນັຈຶ່ງເກດີຂຶ້ນ?
18ແລະຜູ້ໃດຈະເວົ້າວ່າພຣະເຢຊູ

ຄຣິດບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງ?ແລະມີສິ່ງມະຫັດສະ
ຈັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນໂດຍມື
ຂອງອກັຄະສາວກົ.
19ແລະຖ້າຫາກມີສິ່ງມະຫັດສະຈັນ

ກະທ�ຂຶ້ນໃນສະໄໝນັ້ນ,ດ້ວຍເຫດໃດ
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຈະເລີກເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນແລະຍັງເປັນອົງຜູ້ບໍ່
ປ່ຽນແປງຢູ່ໄປເລື້ອຍໆ?ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າພຣະອົງບໍ່
ປ່ຽນແປງ;ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງພຣະ
ອົງຈະເລີກເປັນພຣະເຈົ້າ;ແລະພຣະອົງ
ຈະບໍ່ເລີກເປັນພຣະເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງ
ເປນັພຣະເຈົ້າຂອງສິ່ງມະຫດັສະຈນັຢູ່.
20ແລະເຫດຜນົທີ່ພຣະອງົເລີກກະທ�

ສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃນບັນດາລູກຫລານ
ມະນຸດເປັນເພາະວ່າພວກເຂົາເສື່ອມ
ໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື,ແລະອອກ
ຈາກທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ແລະບໍ່ຮູ້ຈັກ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊຶ່ງພວກເຂົາຄວນໄວ້ວາງໃຈ.
21ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວາ່
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ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຄຣດິ,ໂດຍບໍ່
ສົງໄສຈັກດີ້,ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາຂໍຈາກ
ພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ
ເຂົາຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນ;ແລະຄ�ສັນຍາ
ມີກັບຄົນທັງປວງ,ເຖິງແມ່ນທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ.
22ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດພຣະ

ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວດັ່ງນັ້ນກັບ
ສານຸສິດຂອງພຣະອົງຜູ້ທີ່ ຈະຄົງຢູ່ ຕໍ່
ໄປ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະກັບສານຸນິດ
ທັງໝົດຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຝູງຊົນໄດ້ຍິນ
ວ່າ:ທ່ານຈົ່ງອອກໄປທົ່ວໂລກ,ແລະຈົ່ງ
ສິດສອນພຣະກິດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ
ທຸກຄົນ;
23ແລະຄົນທີ່ເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິ

ສະມາຈະລອດ,ແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຈະອັບ
ປະໂຫຍດ;
24ແລະ ເຄື່ອງໝາຍເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ

ຕິດຕາມຄົນທີ່ເຊື່ອໄປ—ໃນພຣະນາມ
ຂອງເຮົາເຂົາຈະຂັບໄລ່ຜີສາດອອກ
ໄປ;ເຂົາຈະເວົ້າອອກມາເປັນພາສາ
ອື່ນ;ແລະເຂົາຈະຈັບງູໄດ້;ແລະຖ້າ
ຫາກເຂົາດື່ມສິ່ງທີ່ ເປັນພິດມັນຈະບໍ່
ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ເຂົາ;ເຂົາຈະເອົາມື
ວາງໃສ່ຄົນປ່ວຍໄຂ້ແລະຄົນປ່ວຍຈະ
ຫາຍດີ;
25 ແລະ ຜູ້ ໃດກໍ ຕາມທີ່ ເຊື່ອ ໃນ

ນາມຂອງເຮົາ,ໂດຍບໍ່ສົງໄສຈັກດີ້,ເຮົາ
ຈະຢືນຢັນຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາທັງໝົດກັບ
ເຂາົ,ເຖິງກັບທີ່ສຸດຂອງແຜນ່ດິນໂລກ.
26ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງຜູ້ໃດຈະສາມາດ

ຢືນຕໍ່ຕ້ານວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້?ຜູ້ໃດຈະສາມາດປະຕິເສດຄ�ຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້?ຜູ້ໃດຈະລຸກຂຶ້ນ
ຕໍ່ຕ້ານລິດທານຸພາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ?ຜູ້ໃດຈະໝິ່ນປະໝາດວຽກງານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ?ຜູ້ໃດຈະດູໝິ່ນ
ລູກໆຂອງພຣະຄຣິດ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານ
ທັງຫລາຍຜູ້ໝິ່ນປະໝາດວຽກງານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ທ່ານນັ້ນແຫລະຈະ
ແປກໃຈແລະຈະຕາຍ.
27ໂອ້ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ,ຈົ່ງຢ່າໄດ້ໝິ່ນປະ

ໝາດເລີຍ,ແລະຢ່າໄດ້ແປກໃຈເລີຍ,
ແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແລະໃຫ້ທູນຂໍພຣະບິດາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການ,ຢ່າສົງໄສເລີຍ,ແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອ,
ແລະເລີ່ມຕົ້ນຄືກັນກັບໃນຄາວກ່ອນ,
ແລະມາຫາພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າດວ້ຍສຸດໃຈ,
ແລະເຮັດວຽກງານຂອງຄວາມລອດໃຫ້
ຕົນເອງດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວແລະຕົວ
ສັ່ນຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະອົງ.
28ຈົ່ງຮອບຄອບໃນວັນແຫ່ງການທົດ

ລອງຂອງທ່ານ;ຈົ່ງເອົາຕົວອອກໃຫ້ຫາ່ງ
ໄກຈາກສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດທັງໝດົ;ຢ່າໄດ້ຂໍ
ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຄວາມໄຄ່
ຂອງທ່ານ,ແຕ່ໃຫ້ຂໍດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອັນບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ,ເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຜ່າ
ຍແພ້ຕໍ່ການລໍ້ລວງ,ແຕ່ວ່າເພື່ອທ່ານຈະ
ໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າອົງທີ່ທ່ຽງແທ້ແລະ
ຊງົພຣະຊນົຢູ.່
29ຈົ່ງເບິ່ງວາ່ທ່ານຈະບໍ່ຮບັບັບຕິສະມາ

ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຄວນ;ຈົ່ງເບິ່ງວ່າທ່ານຈະບໍ່
ຮບັສ່ວນສິນລະລຶກຂອງພຣະຄຣິດໂດຍບໍ່
ມີຄາ່ຄວນ;ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງວາ່ທາ່ນຈະເຮດັທກຸ
ສິ່ງທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມມີຄ່າຄວນ,ແລະ

ມໍມອນ9:22–29689
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ມໍມອນ9:30–37 690

ເຮັດໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່,
ແລະຖ້າຫາກທ່ານເຮັດເຊັ່ນນີ້ແລະ
ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ມີ
ທາງທີ່ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປເລຍີ.
30ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານ

ຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຈາກຄົນຕາຍ;
ເພາະຂາ້ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທາ່ນຈະໄດ້ຍິນຄ�
ເວົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
31ຢ່າໄດ້ກ່າວໂທດຂ້າພະເຈົ້າຍ້ອນ

ຄວາມຂາດຕົກບົກພອ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ທັງບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພາະຄວາມ
ຂາດຕົກບົກພ່ອງຂອງເພິ່ນ,ທັງຄົນທີ່
ຂຽນໄວ້ກ່ອນເພິ່ນເລີຍ;ແຕ່ທາງທີ່ດີຈົ່ງ
ຖະຫວາຍຄວາມຂອບຄຸນແດ່ພຣະເຈົ້າທີ່
ພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນເຖິງ
ຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງຂອງພວກເຮົາ,
ເພື່ອວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ໃຫ້ຮອບຄອບ
ດີກວ່າທີ່ພວກເຮາົເປັນມາ.
32ແລະບັດນີ້,ຈົ່ງເບິ່ງພວກເຮົາໄດ້

ຂຽນບັນທຶກນີ້ຕາມຄວາມຮູ້ ຄວາມສາ
ມາດຂອງພວກເຮົາ,ດ້ວຍອັກຂະລະຊຶ່ງ
ເອີ້ນກັນໃນບັນດາພວກເຮາົວາ່ພາສາເອ
ຢິບທີ່ປັບປຸງໃໝ່,ໂດຍໄດ້ຖືກມອບຕໍ່ໆ
ກັນມາແລະປ່ຽນແປງໄປຕາມວິທີເວົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ.
33ແລະຖ້າຫາກແຜ່ນຈາລຶກຂອງ

ພວກເຮາົໃຫຍ່ພ,ໍພວກເຮາົອາດຈະຂຽນ
ເປັນພາສາເຮັບເຣີ;ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້
ປ່ຽນແປງພາສາເຮບັເຣີນ�ອກີ;ແລະຖ້າ

ຫາກພວກເຮາົຂຽນເປນັພາສາເຮບັເຣີໄດ້,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານຈະບໍ່ພົບຄວາມຂາດຕົກ
ບົກພ່ອງໃນບັນທກຶຂອງພວກເຮາົເລີຍ.
34ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮູ້ຈັກເລື່ອງທີ່

ພວກເຮົາຂຽນໄວ້,ແລະຮູ້ອີກວ່າບໍ່ມີ
ບຸກຄົນອື່ນໃດຮູ້ພາສາຂອງພວກເຮົາ;
ແລະດ້ວຍເຫດວາ່ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດຮູ້ພາສາ
ຂອງພວກເຮົາ,ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງຈະ
ຕຽມທາງເພື່ອການແປຄວາມໝາຍນັ້ນ.
35ແລະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ມີຂຽນໄວ້ເພື່ອ

ພວກເຮາົຈະໄດ້ກ�ຈດັເລືອດຂອງພີ່ນອ້ງ
ຜູ້ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືອອກ
ຈາກອາພອນຂອງພວກເຮາົ.
36ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮາົປາ

ຖະໜາໃຫ້ກບັພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮາົ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນການກັບຄືນມາສູ່ຄວາມ
ຮູ້ເລື່ອງພຣະຄຣິດ,ອັນເປັນໄປຕາມຄ�
ອະທິຖານຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າທັງ
ໝດົຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດນິ.
37ແລະຂໍອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຈົ່ງຍິນ

ຍອມໃຫ້ການອະທິຖານຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບຄ�ຕອບຕາມສັດທາຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຈົ່ງ
ນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ເຮັດໄວ້ກັບເຊື້ອສາຍອິດສະຣາເອນ;
ແລະຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົ່ງປະທານພອນໃຫ້
ແກ່ພວກເຂົາຕະຫລອດການ,ໂດຍທາງ
ສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ອາແມນ.
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   ໜງັສືອີເທີ

ບັນທກຶຂອງຊາວຢາເຣັດທີ່ໄດ້ມາຈາກແຜນ່ຈາລກຶຊາວສີ່ແຜ່ນຊຶ່ງຜູ້ຄນົຂອງລິມໄຮໄດ້
ພບົເຫນັໃນວັນເວລາຂອງກະສັດໂມໄຊຢາ.

ບົດທີ1

ໂມໂຣໄນຫຍໍ້ ການບັນທຶກຂອງອີ ເທີ
ເຂົ້າກັນ—ລ�ດບັການສບືເຊື້ອສາຍຂອງອີ
ເທ—ີພາສາຂອງຊາວຢາເຣດັບໍ່ໄດ້ສັບສົນ
ໃນສະໄໝຂອງຫໍຄອຍເມືອງບາເບັນ—
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັນຍາວາ່ຈະນ�ພວກເຂາົ
ໄປຫາແຜນ່ດິນທີ່ເລືອກໄວ້ແລະເຮດັໃຫ້
ພວກເຂົາເປັນປະຊາຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນໃຫ້
ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະໄໝ
ກ່ອນຊຶ່ງໄດ້ຖືກທ�ລາຍໄປແລ້ວໃນຜືນ
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອນີ້ໂດຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
2ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດບັນທຶກຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າຈາກແຜ່ນຈາລຶກຊາວສີ່ແຜ່ນ
ຊຶ່ງຜູ້ຄົນຂອງລິມໄຮໄດ້ພົບເຫັນ,ຊຶ່ງມີ
ຊື່ວ່າໜງັສືອີເທີ.
3ແລະຄືກັນກັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດໄວ້

ແລ້ວວ່າ,ໃນພາກທ�ອິດຂອງບັນທຶກນີ້
ມີຢູ່ແລ້ວໃນບັນດາຊາວຢິວຊຶ່ງເວົ້າກ່ຽວ
ກັບການສາ້ງໂລກແລະກ່ຽວກັບອາດາມ
ນ�ອີກແລະເລື່ອງລາວນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ຂອງອາດາມຈົນມາຮອດເວລາຂອງຫໍ
ຄອຍສູງໃຫຍ່ນັ້ນ,ແລະເລື່ອງອັນໃດກໍ
ຕາມຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາລູກຫລານມະ
ນຸດຈົນຮອດເວລານັ້ນ—
4ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຂຽນເລື່ອງ

ເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ
ຂອງອາດາມຈົນມາຮອດເວລານັ້ນ;
ເພາະມັນມີຢູ່ແລ້ວໃນແຜ່ນຈາລຶກ;ແລະ
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ພົບພໍ້ແຜ່ນຈາລຶກ,ຜູ້ນັ້ນຈະ
ມີອ�ນາດເພາະວາ່ເຂົາຈະໄດ້ເລື່ອງລາວ
ໂດຍຄບົຖ້ວນ.
5ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເລື່ອງ

ລາວໂດຍຄົບຖ້ວນ,ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງເລື່ອງລາວ
ນັບຕັ້ງແຕ່ຫໍຄອຍຈົນກະທັ້ງພວກເຂົາ
ເຫລົ່ານັ້ນຖືກທ�ລາຍໝດົ.
6ແລະຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເລື່ອງລາວໄວ້

ຕາມນີ້.ຜູ້ທີ່ຂຽນບັນທຶກນີ້ມີຊື່ວ່າອີເທີ,
ແລະລາວເປັນຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງໂຄຣິ
ອານທໍ.
7ໂຄຣິອານທໍເປນັລູກຊາຍຂອງໂມຣນັ.
8ແລະໂມຣນັເປັນລກູຊາຍຂອງອີເທມັ.
9ແລະອີເທມັເປັນລູກຊາຍຂອງເອຫາ.
10ແລະເອຫາເປນັລູກຊາຍຂອງເຊດ.
11ແລະເຊດເປັນລກູຊາຍຂອງຊບິລັນ.
12ແລະຊິບລັນເປັນລູກຊາຍຂອງ

ຄອມ.
13ແລະຄອມເປັນລູກຊາຍຂອງໂຄຣິ

ອານທ�.
14ແລະໂຄຣິອານທ�ເປັນລູກຊາຍ

ຂອງອາມນີແກດາ.
15ແລະອາມນີແກດາເປັນລູກຊາຍ

ຂອງອາໂຣນ.
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16ແລະອາໂຣນເປັນຜູ້ສບືຕະກຸນຂອງ
ເຫດັ,ຜູ້ເປນັລູກຊາຍຂອງຮີອາທ�.
17ແລະຮີອາທ�ເປນັລູກຊາຍຂອງລບິ.
18ແລະລບິເປັນລູກຊາຍຂອງກີເຊ.
19ແລະກີເຊເປນັລູກຊາຍຂອງໂຄຣ�.
20ແລະໂຄຣ�ເປນັລູກຊາຍຂອງເລວ.ີ
21ແລະເລວີເປັນລູກຊາຍຂອງຄິມ.
22ແລະຄິມເປັນລູກຊາຍຂອງໂມຣິ

ອານທັນ.
23ແລະໂມຣິ ອານທັນເ ປັນຜູ້ ສືບ

ຕະກນຸຂອງຣບິລາຄດິ.
24ແລະຣິບລາຄິດເປັນລູກຊາຍຂອງ

ເຊດັ.
25ແລະເຊດັເປັນລກູຊາຍຂອງເຫດັ.
26ແລະເຫັດເປັນລູກຊາຍຂອງຄອມ.
27ແລະຄອມເປັນລູກຊາຍຂອງໂຄຣິ

ອານທ�.
28ແລະໂຄຣິອານທ�ເປັນລູກຊາຍ

ຂອງອີເມ.ີ
29ແລະອີເມີເປັນລກູຊາຍຂອງໂອເມ.
30ແລະໂອເມເປັນລກູຊາຍຂອງຊນູ.
31ແລະຊນູເປນັລູກຊາຍຂອງຄບີ.
32ແລະຄີບເປັນລູກຊາຍຂອງໂອໄຣ

ຮາ,ຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງຢາເຣດັ;
33ຢາເຣັດຜູ້ນີ້ແຫລະຄືຜູ້ ທີ່ມາຈາກ

ຫໍສູງໃຫຍ່ພ້ອມດ້ວຍນ້ອງຊາຍແລະ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ພ້ອມທັງຜູ້
ອື່ນແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ,ໃນ
ວັນເວລາທີ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້
ພາສາຂອງມະນຸດສັບສົນກັນ,ແລະ
ສາບານໃນພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ
ວ່າຜູ້ຄົນທັງຫລາຍຈະກະຈັດກະຈາຍ
ໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະຕາມ

ຄ�ຂອງ ພຣະຜູ້ ເ ປັນ ເຈົ້ າມະນຸດ ຈຶ່ ງ
ກະຈັດກະຈາຍໄປ.
34ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໂດຍ

ທີ່ເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່ສູງແລະມີກ�ລັງ
ຫລາຍ,ແລະໂດຍທີ່ເປັນຜູ້ໂປດປານທີ່
ສດຸຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຢາເຣັດຜູ້ເປັນ
ອ້າຍຈຶ່ງເວົ້າກັບລາວວ່າ:ຈົ່ງຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຖີດ,ເພື່ອພຣະອົງຈະບໍ່
ເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງພວກເຮົາສັບສົນຈົນ
ວາ່ພວກເຮາົເວົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີ
ຄວາມເມດຕາປານີຕໍ່ຢາເຣັດ;ດັ່ງນັ້ນ
ພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງຢາ
ເຣັດສັບສົນ;ແລະຢາເຣັດກັບນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວກໍບໍ່ໄດ້ສັບສົນ.
36ຈາກນັ້ນຢາເຣັດໄດ້ເວົ້າກັບນ້ອງ

ຊາຍຂອງລາວວ່າ:ຈົ່ງຮ້ອງທູນຂໍພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອີກ,ເພື່ອບາງທີພຣະອົງຈະຫັນ
ເອົາພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງໄປຈາກໝູ່
ເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ,ເພື່ອພຣະອົງຈະບໍ່
ເຮດັໃຫ້ພາສາຂອງພວກເຂົາສັບສົນ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງມີຄວາມ
ເມດຕາປານີຕໍ່ໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຂົາ,
ພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົານ�ອີກ,
ຄືພາສາຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສບັສົນ.
38ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຢາ

ເຣັດໄດ້ເວົ້າກັບນ້ອງຊາຍຂອງລາວອີກ,
ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງໄປທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າວ່າພຣະອົງຈະຂັບໄລ່ພວກເຮາົອອກ
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ຈາກແຜ່ນດິນບໍ່ແລະຖ້າຫາກພຣະອົງ
ຈະຂັບໄລ່ພວກເຮົາອອກຈາກແຜ່ນດິນ
ໄປຈົ່ງຮອ້ງທນູຕໍ່ພຣະອົງວາ່ພວກເຮາົຈະ
ໄປຫາບ່ອນໃດ?ແລະເພື່ອບາງທີພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຈະໄດ້ນ�ພາພວກເຮົາໄປຫາ
ແຜ່ນດິນທີ່ປະເສດີເລີດລ�ກວ່າແຜນ່ດນິ
ທັງໝດົໃນໂລກນີ້?ແລະຖ້າຫາກມນັເປັນ
ເຊັ່ນນັ້ນກໍຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສັດຊື່ຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນນັ້ນມາ
ເປນັມູນມລໍະດົກຂອງພວກເຮາົ.
39ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດກໍໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕາມທີ່ໄດ້ເວົ້າໄວ້ດ້ວຍ
ປາກຂອງຢາເຣດັ.
40ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ຍິນນ້ອງຊາຍຂອງຢາ
ເຣດັ,ແລະມີຄວາມເມດຕາປານີຕໍ່ລາວ,
ແລະໄດ້ກ່າວກັບລາວວາ່:
41ຈົ່ງໄປເຕົ້າໂຮມຝູງສັດລ້ຽງຂອງ

ເຈົ້າທັງໂຕຜູ້ແລະໂຕແມ່ທຸກຊະນິດ,
ແລະເມັດພືດເຄື່ອງປູກຂອງຝັງທຸກໆ
ຊະນິດນ�ອີກ;ພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງ
ເຈົ້າ;ແລະຢາເຣັດອ້າຍຂອງເຈົ້າພ້ອມ
ທັງຄອບຄົວຂອງລາວອີກ;ແລະໝູ່
ເພື່ອນຂອງເຈົ້າພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາ;ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງຢາເຣັດ
ພອ້ມທງັຄອບຄົວຂອງພວກເຂາົ.
42ແລະເວລາເຈົ້າເຮັດຕາມນີ້ແລ້ວ

ເຈົ້າຈົ່ງນ�ໜ້າພວກເຂົາລົງໄປຫາຮ່ອມ
ພູທາງເໜືອ.ແລະເຮົາຈະພົບກັບເຈົ້າ
ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,ແລະເຮົາຈະນ�ທາງເຈົ້າ
ໄປຫາແຜ່ນດິນອັນປະເສີດເລີດລ�ກວ່າ
ແຜ່ນດິນທັງໝດົໃນແຜ່ນດິນໂລກ.

43ແລະບ່ອນນັ້ນເຮົາຈະໃຫ້ພອນແກ່
ເຈົ້າແລະລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ສະຖາປະນາປະເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນັ້ນໄວ້
ໃຫ້ເຮົາຈາກລູກຫລານຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ຈາກລູກຫລານຂອງອ້າຍຂອງເຈົ້າ,ແລະ
ຜູ້ທີ່ຈະໄປພ້ອມກັບເຈົ້າ,ແລະຈະບໍ່ມີ
ປະເທດໃດໆໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ທີ່
ຈະຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າປະເທດຊຶ່ງເຮົາຈະ
ສະຖາປະນາໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ,ຈາກລູກ
ຫລານຂອງເຈົ້າ.ແລະເຮາົຈະໃຫ້ເຈົ້າດັ່ງ
ນີ້ຍ້ອນວ່າເຈົ້າໄດ້ຂໍເຮົາເປັນເວລາອັນ
ຍາວນານ.

ບົດທີ2

ຊາວຢາເຣັດຕຽມພ້ອມເພື່ອການເດີນ
ທາງໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ—
ມັນເ ປັນແຜ່ນດິນບ່ອນທີ່ ມະນຸດຈະ
ຕ້ອງຮັບໃຊ້ພຣະຄຣິດຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະ
ຖືກກວາດອອກໄປ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ສົນທະນາກັບນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເປັນ
ເວລາສາມຊົ່ວໂມງ—ຊາວຢາເຣັດສ້າງ
ເຮືອຈ�ນວນໜຶ່ງ—ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຖາມ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດວ່າເຮັດແນວໃດ
ເຮອືນັ້ນຈຶ່ງຈະມີແສງສະຫວາ່ງ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຢາ
ເຣັດແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວພ້ອມ
ທັງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ,ພ້ອມດ້ວຍ
ໝູ່ເພື່ອນຂອງຢາເຣັດແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວພ້ອມທັງຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ,ລົງໄປຫາຮ່ອມພູຊຶ່ງຢູ່
ທາງເໜືອ,(ແລະຮ່ອມພູນັ້ນມີຊື່ວ່ານີມ
ໂຣດ,ຊຶ່ງເອີ້ນຕາມຊື່ນາຍພານທີ່ມີຊື່ສຽງ
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ຜູ້ໜຶ່ງ)ພ້ອມທັງຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກ
ເຂົາຊຶ່ງພວກເຂາົໄດ້ເຕົ້າໂຮມໄວ,້ທງັໂຕ
ຜູ້ແລະໂຕແມ່ທຸກຊະນດິ.
2ແລະພວກເຂົາໄດ້ຫ້າງແຮ້ວຈັບນົກ

ໃນອາກາດ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕຽມ
ພາຊະນະຊຶ່ງໃນນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ເອົາ
ປາຈາກນ�ໄປກບັພວກເຂົາ.
3ແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາເດເຊເຣັດໄປ

ນ�ຊຶ່ງແປວ່າໂຕເຜິ້ງ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ເອົາຝູງເຜິ້ງໄປນ�ດັ່ງນັ້ນ;ແລະສິ່ງທີ່
ມີຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນນາໆຊະນິດ,ເມັດພດື
ເຄື່ອງປູກຂອງຝງັທຸກຊະນິດ.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາລົງມາຮອດຮ່ອມພູນີມ
ໂຣດແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດ
ລົງມາແລະກ່າວກັບນ້ອງຊາຍຂອງຢາ
ເຣດັ;ແລະພຣະອງົໄດ້ປະທັບຢູ່ໃນກອ້ນ
ເມກ,ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣດັກໍບໍ່ໄດ້
ເຫນັພຣະອງົເລີຍ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາໃຫ້
ເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ໄປຫາສ່ວນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄປ
ເຖິງ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດອອກທາງໜາ້
ພວກເຂົາ,ແລະໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາ
ຂະນະທີ່ພຣະອົງປະທັບຢູ່ໃນກ້ອນເມກ,
ແລະຊີ້ທາງທີ່ພວກເຂົາຄວນຈະໄປຫາ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນຖິ່ນແຫງ້
ແລ້ງກັນດານ,ແລະໄດ້ສ້າງເຮືອບັນທຸກ
ຊຶ່ງດ້ວຍເຮອືນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ໃຊ້ຂ້າມ
ນ�ຫລາຍສາຍແລະໄດ້ຮັບການຊີ້ທາງ

ຕະຫລອດເວລາໂດຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
7ແລະພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກ

ເຂົາຢຸດພັກໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
ເລີຍທະເລໄປ,ແຕ່ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກ
ເຂົາເລີຍໄປຈົນເຖິງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�
ສນັຍາຊຶ່ງປະເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນ
ອື່ນໆທັງໝົດຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ
ໄດຮ້ກັສາໄວ້ໃຫ້ຄົນຊອບທ�.
8ແລະພຣະອົງໄດ້ສາບານກັບນ້ອງ

ຊາຍຂອງຢາເຣັດດ້ວຍພຣະພິໂລດວ່າ,
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍານີ້ນັບແຕ່ເວລານັ້ນໄປ
ຕະຫລອດການ,ຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້
ພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້
ແລະອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາຈະຖືກກວາດອອກໄປເມື່ອຄວາມ
ສົມບູນແຫງ່ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງມາ
ຫາພວກເຂົາ.
9 ແລະ ບັດນີ້ , ພວກເຮົາ ເ ຫັນໄດ້

ເຖິງພຣະດ�ລັດຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບ
ແຜ່ນດິນນີ້ , ຄື ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�
ສັນຍາ;ແລະຊາດໃດກໍຕາມທີ່ເປັນ
ເຈົ້າຂອງຊາດນັ້ນຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະຖືກກວາດ
ອອກໄປເວລາຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະພິ
ໂລດຂອງພຣະອົງມາຫາພວກເຂາົ.ແລະ
ຄວາມສົມບູນແຫງ່ພຣະພິໂລດຂອງພຣະ
ອົງຈະມາຫາພວກເຂົາໃນເວລາພວກ
ເຂາົສຸກຢູໃ່ນຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ.
10ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະ

ເສີດເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນໃດໆທັງໝົດ;
ສະນັ້ນຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້
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ພຣະເຈົ້າ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກກວາດ
ອອກໄປເພາະວ່າມັນເປັນພຣະດ�ລັດ
ອັນເປັນນິດຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະມັນຈະ
ບໍ່ເກີດຂຶ້ນຈົນກວ່າຈະຮອດຄວາມສົມບູນ
ຂອງຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍໃນບນັດາລູກຫລານ
ຂອງແຜ່ນດິນທີ່ພວກເຂົາຈະຖືກກວາດ
ອອກໄປ.
11ແລະມັນຈະມາຫາທ່ານ,ໂອ້ທ່ານ

ຄົນຕາ່ງຊາດ,ເພື່ອທາ່ນຈະໄດ້ຮູ້ຈກັພຣະ
ດ�ລັດຂອງພຣະເຈົ້າ—ເພື່ອທ່ານຈະ
ກັບໃຈ,ແລະບໍ່ຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ທ່ານຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຄວາມສົມບູນນັ້ນມາ
ຮອດ,ເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ນ�ເອົາຄວາມ
ສົມບູນແຫ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າ
ລົງມາຫາທ່ານຄືກັນກບັຜູ້ທີ່ອາໄສໃນນັ້ນ
ເຄຍີເຮດັມາແລ້ວ.
12ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດ

ເລີດລ�,ແລະຊາດໃດກໍຕາມທີ່ຈະມາ
ເປັນເຈົ້າຂອງມນັຈະເປັນອດິສະລະຈາກ
ການເປັນຂ້າທາດ,ແລະຈາກການເປັນ
ຊະເລີຍແລະຈາກປະເທດອື່ນທັງໝົດ
ພາຍໃຕ້ສະຫວັນຊັ້ນຟ້ານີ້,ຖ້າຫາກເຂົາ
ພຽງແຕ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຂອງແຜ່ນ
ດິນ,ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ປະກົດ
ມາແລ້ວໂດຍເລື່ອງທີ່ພວກເຮາົຂຽນໄວ.້
13ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມເຮັດ

ບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ໄປ;ເພາະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ນ�ເອົາຢາເຣັດແລະນ້ອງ
ຊາຍຂອງລາວມາຈົນຮອດທະເລແບ່ງ
ແຍກແຜ່ນດິນ.ແລະເມື່ອພວກເຂົາມາ
ຮອດທະເລແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າ
ເຕັ້ນຂຶ້ນ;ແລະພວກເຂົາເອີ້ນບ່ອນ

ນັ້ນວ່າໂມຣິອານຄູເມີ;ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຜ້າເຕັ້ນນັ້ນຢູ່ແຄມຝັ່ງທະ
ເລແຫງ່ນັ້ນເປັນເວລາສີ່ປີ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນທ້າຍປີທີສີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະ
ເດັດລົງມາຫານ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ
ອີກ,ແລະປະທັບຢູ່ໃນກ້ອນເມກແລະ
ໄດ້ກ່າວກັບລາວ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກ່າວກັບນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເປັນ
ເວລາສາມຊົ່ວໂມງ,ແລະຕ�ນິຕິຕຽນ
ລາວຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຈື່ຈ�ທີ່ຈະເອີ້ນ
ຫາພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ.
15ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ກັບ

ໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ,
ແລະໄດ້ເອີ້ນຫາພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເພື່ອພີ່ນ້ອງຂອງລາວຜູ້ທີ່ຢູ່ນ�
ລາວ.ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກ
ລາວວ່າ:ເຮົາຈະຍົກໂທດໃຫ້ເຈົ້າແລະ
ພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບບາບຂອງພວກ
ເຂົາ;ແຕ່ວ່າເຈົ້າຢ່າໄດ້ເຮັດບາບອີກຕໍ່
ໄປ,ແລະເຈົ້າຈົ່ງຈ�ໄວ້ວາ່ວິນຍານຂອງ
ເຮົາຈະບໍ່ພະຍາຍາມຢູ່ກັບມະນຸດສະເໝີ
ໄປ;ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຈົ້າເຮັດບາບອີກ
ຕໍ່ໄປຈົນສຸກເຕັມທີ່ແລ້ວ,ເຈົ້າຈະຖືກຕັດ
ອອກຈາກທີ່ປະທບັຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ແລະນີ້ຄືຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮາົກ່ຽວກັບ
ແຜນ່ດິນຊຶ່ງເຮາົຈະໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເພື່ອເປັນ
ມູນມໍລະດົກຂອງເຈົ້າ;ເພາະວ່າມັນຈະ
ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດເລີດລ�ກວ່າຜືນ
ແຜ່ນດິນອື່ນໆທັງໝດົ.
16ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ:

ຈົ່ງລົງມືເຮັດວຽກ,ແລະສ້າງເຮືອຕາມ
ແບບຊຶ່ງເຮົາເຮັດໄວ້ກ່ອນນັ້ນ.ແລະ
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ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງຊາຍ
ຂອງຢາເຣັດໄດ້ລົງມືສ້າງເຮືອພ້ອມທັງພີ່
ນ້ອງຂອງລາວ,ແລະໄດ້ສ້າງເຮືອຕາມ
ແບບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮດັມາແລ້ວຕາມຄ�
ແນະນ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະມັນ
ນ້ອຍແລະເບົາຢູ່ເທິງໜ້ານ�ຄືກັນກັບ
ຄວາມເບົາຂອງນົກທີ່ຢູ່ເທງິໜາ້ນ�.
17ແລະເຮືອເຫລົ່ານັ້ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ຕາມວິທີອັນແໜ້ນໜາທີ່ສຸດ,ຈົນວ່າມັນ
ສາມາດບັນຈຸນ�ໄດ້ຄືກັນກັບຊາມ;ແລະ
ທ້ອງຂອງມັນແໜ້ນໜາຄືກັນກັບຊາມ;
ແລະຂ້າງຂອງມັນແໜ້ນໜາຄືກັນກັບ
ຊາມ,ແລະທ້າຍທັງສອງເບື້ອງສ້ວຍ
ແຫລມ;ແລະທາງເທິງຂອງມັນແໜ້ນ
ໜາຄືກັນກັບຊາມ;ແລະຄວາມຍາວ
ຂອງມັນຄືກັນກັບຄວາມຍາວຂອງຕົ້ນ
ໄມ້;ແລະປະຕູຂອງມນັ,ເວລາປິດແລວ້,
ມນັແໜນ້ໜາຄືກັນກັບຊາມ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ທູນຕໍ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກຊຶ່ງພຣະອົງ
ບັນຊາຂ້ານ້ອຍແລ້ວ,ແລະຂ້ານ້ອຍ
ໄດ້ເຮັດເຮືອຕາມທີ່ພຣະອົງແນະນ�ໃຫ້
ຂ້ານ້ອຍເຮດັ.
19ແລະຈົ່ງທອດພຣະເນດເບິ່ງ,ໂອ້

ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ມັນບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ
ຢູ່ໃນເຮອືເລີຍ?ແລະຂ້ານອ້ຍຈະບັງຄບັ
ເຮືອໄປທາງໃດ?ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງ
ຕາຍເພາະວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່
ໄດ້ໃນເຮືອ,ນອກຈາກດ້ວຍອາກາດທີ່ຢູ່
ໃນນັ້ນ;ດັ່ງນັ້ນພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງ
ຕາຍ.

20ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຫ້
ເຈົ້າເຈາະຮູຂ້າງເທິງຮູໜຶ່ງແລະເຈາະ
ທ້ອງເຮືອອີກຮູໜຶ່ງ.ແລະເມື່ອເຈົ້າຈະ
ຕ້ອງທົນທຸກເພາະຂາດອາກາດໃຫ້ເຈົ້າ
ເປີດຮູແລະຮັບອາກາດ.ແລະຖ້າຫາກ
ເປັນໄປວ່ານ�ໄຫລເຂົ້າມາຫາເຈົ້າ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ໃຫ້ເຈົ້າປິດຮູເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ຕາຍ
ດ້ວຍນ�ຖວ້ມ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເຮັດຕາມນັ້ນ,
ຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າບັນຊາໃຫ້ເຮດັ.
22ແລະລາວໄດ້ຮ້ອງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າອີກມີຄວາມວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງ
ເຈົ້າເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໂປດທອດພຣະເນດ
ເຖີດ,  ຂ້ານ້ອຍໄດ້ ເຮັດຕາມທີ່ ພຣະ
ອົງ ໄດ້ ບັນຊາຂ້າ ນ້ອຍແລ້ວ,  ແລະ
ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕຽມເຮືອໄວ້ສ�ລັບຜູ້ຄົນ
ຂອງຂ້ານ້ອຍແລ້ວແລະຈົ່ງທອດພຣະ
ເນດເຖີດ,ມັນບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງເລີຍ
ຢູ່ໃນນັ້ນ.ຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດ,ໂອ້
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງຈະປ່ອຍໃຫ້
ພວກຂ້ານ້ອຍຂ້າມນ�ອັນກວ້າງໃຫຍ່
ດ້ວຍຄວາມມືດບໍ?
23ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດວ່າ:ເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ເຮົາເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະ
ໄດ້ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ໃນເຮືອຂອງເຈົ້າ?
ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າບໍ່ສາມາດມີປ່ອງຢ້ຽມ
ເພາະວ່າມັນຈະແຕກອອກເປັນປ່ຽງໆ,
ທັງເຈົ້າບໍ່ສາມາດເອົາໄຟໄປກັບເຈົ້າ
ເພາະວາ່ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ໄປດ້ວຍແສງໄຟ.
24ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຈະເປັນຄືກັບປາ
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ວານຢູ່ໃນກາງທະເລ;ເພາະວ່າຄື້ນທະ
ເລຈະມາກະທບົຖ້ວມເຈົ້າ.ເຖິງຢາ່ງໃດກໍ
ຕາມ,ເຈົ້າຈະຂຶ້ນມາອີກຈາກຄວາມເລິກ
ຂອງທະເລ;ເພາະວ່າລົມນັ້ນພັດອອກ
ຈາກປາກຂອງເຮົາ,ແລະເຮົາຈະສົ່ງຝົນ
ແລະນ�ຖວ້ມໄປນ�ອກີ.
25ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຕຽມເຈົ້າໄວ້ຕໍ່ສູ້

ສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ເພາະວາ່ເຈົ້າຈະຂາ້ມຄວາມ
ເລິກອັນກວ້າງໃຫຍ່ນີ້ໄປບໍ່ໄດ້ນອກຈາກ
ວ່າເຮົາຈະຕຽມເຈົ້າຕໍ່ສູ້ ກັບຄື້ນທະເລ
ແລະລົມທີ່ພັດມາແລະນ�ຖ້ວມທີ່ຈະ
ມາຫາເຈົ້າເສຍກ່ອນ.ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ເຮົາຕຽມສິ່ງໃດໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອເຈົ້າຈະ
ໄດ້ມີແສງສະຫວ່າງເວລາເຈົ້າຖືກກນືເຂົ້າ
ໄປໃນຄວາມເລິກທີ່ສຸດຂອງທະເລ?

ບົດທີ3

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເຫັນນິ້ວພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພຣະອງົ
ແຕະຕ້ອງຫີນສິບຫົກກ້ອນນັ້ນ—ພຣະ
ຄຣິດໄດ້ສະແດງຮ່າງກາຍທາງວິນຍານ
ແກ່ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣດັ—ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດກີດກັນສິ່ງທີ່ປິດບັງຢູ່ພາຍ
ໃນຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນໄດ້—
ເຄື່ອງແປຖືກເຮດັຂຶ້ນເພື່ອນ�ເອົາບັນທຶກ
ຂອງຊາວຢາເຣດັໄປຫາແສງສະຫວາ່ງ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດ,(ບັດນີ້ເຮືອທີ່ຕຽມໄວ້
ມີຢູ່ແປດລ�)ໄດ້ອອກໄປຫາພູເຂົາຊຶ່ງ
ເອີ້ນກັນວ່າພູເຊເຣັມ,ຍ້ອນວ່າຄວາມ
ສູງທີ່ສຸດຂອງມັນ,ແລະລາວໄດ້ຫລອມ
ຫນີໃຫ້ເປັນກ້ອນນອ້ຍສິບຫກົກ້ອນອອກ

ຈາກຫີນກ້ອນໜຶ່ງ,ແລະມັນຂາວແລະ
ໄສຄືກັນກັບແກ້ວທີ່ສ່ອງຊອດໄດ້,ແລະ
ລາວໄດ້ຖືມນັຂຶ້ນໄປເທງິຈອມພູແລະໄດ້
ຮອ້ງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ,ມີຄວາມວາ່:
2ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງໄດ້

ກ່າວວ່າ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງຖືກ
ນ�ຖ້ວມອ້ອມຮອບ.ບັດນີ້ ຈົ່ງ ທອດ
ພຣະເນດເຖີດ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,
ຂໍຢ່າພຣະພິໂລດຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງ
ເລີຍ;ຍ້ອນວ່າຄວາມອ່ອນແອຂອງລາວ
ທີ່ມີຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະອົງ;ເພາະວ່າ
ພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງບໍລິສຸດ
ແລະປະທັບຢູ່ໃນສະຫວັນ,ແລະວ່າ
ພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີຄ່າຄວນຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງ;ຍ້ອນການຕົກໂດຍທ�
ມະຊາດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງກັບມາ
ຊົ່ວຢູ່ ຕະຫລອດເວລາ;ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະ
ອົງໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດແກ່ພວກ
ຂ້ານ້ອຍວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຕ້ອງເອີ້ນຫາ
ພຣະອົງ,ເພື່ອພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮັບ
ຄ�ຕອບຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍ.
3ຈົ່ງທອດພຣະເນດເຖີດ,ໂອ້ພຣະ

ອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງໄດ້ລົງໂທດພວກ
ຂ້ານ້ອຍຍ້ອນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກຂ້ານ້ອຍ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກ
ຂ້ານ້ອຍໄປໃນຊົ່ວເວລາຫລາຍປີມາ
ແລ້ວ,ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະ
ອົງຍັງເມດຕາປານີພວກຂ້ານ້ອຍຢູ່.ໂອ້
ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂໍຈົ່ງໂຜດທອດພຣະ
ເນດພວກຂ້ານ້ອຍດ້ວຍຄວາມສົງສານ,

ອີເທີ2:25–3:3697
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ແລະຂໍໂຜດຫັນເອົາພຣະພິໂລດຂອງ
ພຣະອົງອອກໄປຈາກຄົນເຫລົ່ານີ້ຂອງ
ພຣະອົງດ້ວຍເຖີດ,ແລະຢ່າໄດ້ປ່ອຍ
ໃຫ້ພວກເຂົາຂ້າມຄວາມເລກິຂອງທະເລ
ດ້ວຍຄວາມມດືເລຍີ;ແຕ່ຂໍຈົ່ງໂຜດທອດ
ພຣະເນດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຫລໍ່
ຫລອມອອກຈາກຫນີ.
4ແລະຂ້ານ້ອຍຮູ້,ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ

ເອີຍ,ວ່າພຣະອົງມີລິດເດດທຸກຢ່າງ,
ແລະສາມາດເຮັດອັນໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່
ພຣະອົງປາຖະໜາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງມະນຸດ;ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,
ດັ່ງນັ້ນຂໍຈົ່ງໂຜດແຕະຕ້ອງຫີນເຫລົ່ານີ້
ດ້ວຍນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ຕຽມມັນໄວ້ເພື່ອມນັຈະສອ່ງແສງອອກມາ
ໃນຄວາມມດື,ແລະມນັຈະໄດ້ສ່ອງແສງ
ອອກມາຫາພວກຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນເຮືອນັ້ນ,
ຊຶ່ງພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕຽມໄວ້ແລ້ວ,ເພື່ອ
ວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ມີແສງສະຫວ່າງ
ໃນຂະນະທີ່ຂາ້ມນ�ທະເລໄປນັ້ນ.
5ຈົ່ງທອດພຣະເນດດ້ວຍເຖີດ,ໂອ້

ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ພຣະອົງເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້.
ພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະອົງສາມາດສະ
ແດງລດິເດດອນັຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້,ຊຶ່ງເບິ່ງເປນັ
ເລື່ອງເລັກນ້ອຍໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ
ມະນຸດ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລານ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດກ່າວຂໍ້
ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເດ່ພຣະຫັດອອກມາແລະແຕະ
ຕ້ອງຫີນເຫລົ່ານັ້ນເທື່ອລະກ້ອນດ້ວຍ
ນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.ແລະເຄື່ອງ
ປິດບັງຖືກເອົາອອກໄປຈາກນ້ອງຊາຍ

ຂອງຢາເຣັດ,ແລະລາວໄດ້ເຫັນນິ້ວ
ພຣະຫດັຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ;ແລະມັນ
ຄືກັນກັບນິ້ວມືຂອງມະນຸດ,ທີ່ມີເນື້ອໜັງ
ແລະກະດູກ,ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຢາ
ເຣັດໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າດວ້ຍຄວາມຢ້ານກົວ.
7ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຫັນວ່ານ້ອງ

ຊາຍຂອງຢາເຣດັໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດນິ;
ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບລາວ
ວ່າ:ຈົ່ງລູກຂຶ້ນເຖີດ,ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງ
ລົ້ມລົງ?
8ແລະລາວໄດ້ທູນຕອບພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າວ່າ:ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນນິ້ວພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະຂ້ານ້ອຍ
ຢ້ານວ່າພຣະອົງຈະລົງໂທດຂ້ານ້ອຍ;
ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າມີເນື້ອໜງັແລະກະດູກ.
9ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ຢາເຣັດວ່າ:ເປັນຍ້ອນສັດທາຂອງເຈົ້າ,
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຫນັວາ່ເຮາົຈະຮບັເອາົເນື້ອໜງັ
ແລະກະດູກ;ແລະບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດເລີຍ
ທີ່ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາດ້ວຍສັດທາອັນໃຫຍ່
ຫລວງຄືກັນກັບເຈົ້າ;ເພາະວ່າຖ້າຫາກ
ບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຈົ້າຈະເຫັນນິ້ວພຣະຫັດ
ຂອງເຮາົບໍ່ໄດ້.ເຈົ້າເຫນັຫລາຍກວາ່ນີ້ບໍ່?
10ແລະລາວໄດ້ທູນຕອບວ່າ:ບໍ່ ;

ພຣະອງົເຈົ້າເອີຍ,ຈົ່ງໂຜດປະກົດຕົວໃຫ້
ຂ້ານ້ອຍເຫນັແດ່ທ້ອນ.
11ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ລາວວາ່:ເຈົ້າເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງເຮາົບໍ່?
12ແລະລາວໄດ້ຕອບວ່າ:ເຊື່ອ,ພຣະ

ອົງເຈົ້າເອີຍ,ຂ້ານ້ອຍຮູ້ ວ່າພຣະອົງ
ກ່າວດ້ວຍຄວາມຈິງ,ເພາະວ່າພຣະ
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ອົງເປັນພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຈິງ,ແລະ
ເວົ້າຕົວະບໍ່ໄດ.້
13ແລະເວລາລາວກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້

ແລ້ວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະກົດ
ຕົວໃຫ້ລາວເຫັນ,ແລະກ່າວວ່າ:ຍ້ອນ
ວ່າເຈົ້າຮູຈັ້ກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເຈົ້າຈຶ່ງຖກືໄຖ່
ອອກຈາກການຕົກແລ້ວ;ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈຶ່ງ
ຖືກນ�ເອົາກັບມາຫາທີ່ປະທັບຂອງເຮົາ;
ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປະກົດຕົວແກ່ເຈົ້າ.
14ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄືຜູ້ທີ່ຖືກຕຽມໄວ້ນັບ

ຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ
ເພື່ອໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາຄື
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເຮົາຄືພຣະບິດາແລະ
ພຣະບຸດ.ໂດຍຜ່ານທາງເຮົາມະນຸດ
ຊາດທັງປວງຈະມີຊີວິດອັນຕະຫລອດ
ການ,ຕະຫລອດທັງທຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນ
ພຣະນາມຂອງເຮົາ;ແລະພວກເຂົາຈະ
ກາຍເປັນບຸດແລະທິດາຂອງເຮາົ.
15ແລະເຮົາບໍ່ ເຄີຍປະກົດຕົວແກ່

ມະນຸດຜູ້ ທີ່ ເຮົ າ ສ້າງ ມາກ່ອນເລີຍ ,
ເພາະວ່າມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຊື່ອໃນເຮົາຄືກັນ
ກັບເຈົ້າເຊື່ອ.ເຈົ້າເຫນັແລ້ວບໍ່ວາ່ເຈົ້າຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບລັກສະນະຂອງເຮົາ?
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມະນຸດທັງໝົດໄດ້ຖືກສ້າງ
ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຕາມຮູບຮ່າງລັກສະນະ
ຂອງເຮາົເອງ.
16ຈົ່ງເບິ່ງ,ຮ່າງກາຍຊຶ່ງເຈົ້າເຫນັຢູ່ດຽວ

ນີ້,ເປັນຮ່າງກາຍທາງວິນຍານຂອງເຮົາ;
ແລະເຮົາໄດ້ສ້າງມະນຸດຕາມລັກສະນະ
ຮາ່ງກາຍທາງວນິຍານຂອງເຮາົ;ແລະຄື
ກັນກັບທີ່ເຮົາປະກົດແກ່ເຈົ້າໃນທາງວິນ
ຍານສັນໃດເຮາົຈະປະກົດແກ່ຜູ້ຄນົຂອງ
ເຮາົໃນທາງເນື້ອໜງັສັນນັ້ນ.

17ແລະບັດນີ້,ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣ
ໄນກ່າວໄວ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອາດບັນທຶກ
ເລື່ອງລາວຂອງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄວ້ໄດ້ຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ,ດັ່ງນັ້ນມນັຈຶ່ງພຽງພໍສ�ລັບຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ຈະກ່າວວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປະກົດ
ແກ່ຊາຍຄົນນີ້ໃນທາງວິນຍານແລ້ວ,
ຕາມແບບແລະໃນຮູບຮ່າງລັກສະນະ
ຂອງຮ່າງກາຍອັນດຽວກັນກັບທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ສະແດງແກ່ຊາວນີໄຟມາແລວ້.
18ແລະພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດສາດສະ

ໜາກິດແກ່ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດຊຶ່ງຄື
ກັນກັບທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດສາດສະ
ໜາກິດແກ່ຊາວນີໄຟ;ແລະທັງໝົດນີ້
ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາຍຄົນນີ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະ
ອົງຄືພຣະເຈົ້າ,ຍ້ອນວ່າວຽກງານອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້
ສະແດງແກ່ລາວ.
19ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມຮູ້ຂອງຊາຍ

ຄົນນີ້ຈຶ່ງກີດກັນລາວຈາກການເຫັນສິ່ງ
ທີ່ປິດບັງຢູ່ພາຍໃນບໍ່ໄດ້;ແລະລາວໄດ້
ເຫັນນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະເຢຊູ,ຊຶ່ງເວ
ລາເຫັນແລ້ວລາວກໍລົ້ມລົງດ້ວຍຄວາມ
ຢ້ານກົວ,ເພາະລາວຮູ້ວ່າມັນເປັນນິ້ວ
ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະ
ລາວບໍ່ມີສັດທາອກີຕໍ່ໄປ,ເພາະວາ່ລາວຮູ້
ແລ້ວໂດຍບໍ່ມີຄວາມສົງໄສເລີຍ.
20ສະນັ້ນ,ຍ້ອນວາ່ລາວມີຄວາມຮູ້ອັນ

ສົມບູນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ,ຈຶ່ງກີດກັນລາວ
ຈາກສິ່ງທີ່ປິດບັງຢູ່ພາຍໃນບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ
ລາວຈຶ່ງໄດ້ເຫນັພຣະເຢຊ;ູແລະພຣະອົງ
ໄດ້ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ລາວ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວກັບນ້ອງຊາຍຂອງ

ອີເທີ3:13–21699
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ຢາເຣັດວ່າ:ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຈົ້າຢ່າໄດ້ໃຫ້ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງເຈົ້າໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ
ອອກໄປຫາໂລກມະນຸດ,ຈົນກວ່າເວລາ
ຈະມາຮອດເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ແຜ່ບາລະ
ມີພຣະນາມຂອງເຮົາໃນທາງເນື້ອໜັງ;
ສະນັ້ນ,ເຈົ້າຈົ່ງເກັບກ�ເລື່ອງທີ່ເຈົ້າໄດ້
ເຫັນແລະໄດ້ຍິນທັງໝົດໄວ້,ແລະຢ່າ
ໄດ້ເປີດເຜຍີມັນຕໍ່ຄົນໃດ.
22ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ເວລາເຈົ້າຈະມາຫາ

ເຮົາ,ເຈົ້າຈົ່ງຂຽນມັນແລະຜະນຶກມັນ
ໄວ້,ເພື່ອຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດແປຄວາມໝາຍ
ຂອງມັນໄດ້;ເພາະເຈົ້າຈະຂຽນມັນເປັນ
ພາສາທີ່ເຂາົອ່ານບໍ່ໄດ້.
23ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ຫນີສອງກ້ອນນີ້,ເຮາົ

ຈະເອົາໃຫ້ເຈົ້າ,ແລະເຈົ້າຈົ່ງຜະນຶກມັນ
ໄວ້ກບັສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະຂຽນນັ້ນ.
24ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພາສາຊຶ່ງເຈົ້າຈະຂຽນ

ນັ້ນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ;
ສະນັ້ນໃນເວລາອັນເໝາະສົມຂອງເຮາົ,
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຫີນເຫລົ່ານີ້ຂະຫຍາຍ
ເລື່ອງທີ່ເຈົ້າຈະຂຽນອອກສູ່ສາຍຕາຂອງ
ມະນຸດ.
25ແລະເວລາພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ພຣະອົງ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ
ເຫັນຜູ້ອາໄສທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ມາແຕ່ກ່ອນ,ແລະທັງໝົດທີ່ຈະເປັນຢູ່
ນ�ອີກ;ແລະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປິດບັງຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນຈາກສາຍຕາຂອງລາວເລີຍຈນົ
ເຖງິທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.
26ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບລາວ

ໃນເວລາກ່ອນນັ້ນ,ວາ່ຖາ້ຫາກລາວເຊື່ອ
ໃນພຣະອົງວ່າພຣະອົງສາມາດສະແດງ

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແກ່ລາວ—ມັນກໍຈະຖືກ
ສະແດງແກ່ລາວ;ດັ່ງນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ປິດບັງສິ່ງໃດຈາກລາວເລີຍ,
ເພາະລາວຮູ້ວາ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າສາມາດ
ສະແດງທຸກສິ່ງທຸກຢາ່ງແກ່ລາວ.
27ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບອກລາວ

ວ່າ:ຈົ່ງຂຽນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລະຜະນຶກ
ມັນໄວ້;ແລະເຮົາຈະສະແດງມັນແກ່ລູກ
ຫລານມະນຸດໃນເວລາອັນເໝາະສົມ
ຂອງເຮາົ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາລາວວ່າລາວ
ຈະຕ້ອງຜະນຶກຫີນສອງກ້ອນທີ່ລາວຮັບ
ມານັ້ນ,ແລະບໍ່ໃຫ້ສະແດງມັນຕໍ່ຜູ້ໃດ,
ຈົນກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະແດງມັນ
ແກ່ລູກຫລານມະນຸດເອງ.

ບົດທີ4

ໂມໂຣໄນຖືກບັນຊາໃຫ້ ຜະນຶກການ
ຂຽນຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄວ້—
ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຈົນກວ່າມະນຸດ
ຈະມີສັດທາຄືກັນກັບນ້ອງຊາຍຂອງຢາ
ເຣັດ—ພຣະຄຣິດບັນຊາໃຫ້ມະນຸດເຊື່ອ
ຖືໃນຄ�ຂອງພຣະອົງແລະຄ�ຂອງ
ສານຸສິດຂອງພຣະອົງ—ມະນຸດຖືກ
ບັນຊາໃຫ້ກັບໃຈ,ເຊື່ອຟງັພຣະກດິຕິຄນຸ,
ແລະຮບັຄວາມລອດ.

1ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊານ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໃຫ້ລົງໄປຈາກພູເຂົາ
ຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະ
ໃຫ້ຂຽນເລື່ອງທີ່ລາວໄດ້ເຫັນໄວ້,ແລະ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຖືກຫາ້ມບໍ່ໃຫ້ເອົາອອກມາ
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ຫາລູກຫລານມະນຸດຈົນກວ່າຫລັງຈາກ
ພຣະອົງຈະຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງໄມ້ກາງແຂນ;
ແລະດວ້ຍເຫດນີ້ກະສັດໂມໄຊຢາຈຶ່ງໄດ້
ເກັບມນັໄວ,້ເພື່ອມັນຈະບໍ່ໄດ້ອອກມາຫາ
ໂລກນີ້ຈົນກວ່າຫລັງຈາກພຣະຄຣິດໄດ້
ມາປະກົດຕົວຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.
2ແລະຫລັງຈາກພຣະຄຣິດໄດ້ມາ

ປະກົດຕົວຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະ
ອົງ ແລ້ວພຣະອົງ ໄດ້ ບັນຊາວ່າ ສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນຄວນສະແດງອອກໃຫ້ເຫນັ.
3ແລະບັດນີ້ , ຫລັງຈາກນັ້ນພວກ

ເຂົາທັງໝົດໄດ້ເສື່ອມໂຊມຢູ່ໃນຄວາມ
ບໍ່ເຊື່ອຖື;ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍນອກຈາກ
ຊາວເລມັນເທົ່ານັ້ນ,ແລະພວກເຂົາ
ປະຕິເສດພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ;
ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບບັນຊາໃຫ້
ເຊື່ອງມນັໄວ້ໃນດິນອກີ.
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນເລື່ອງ

ຊຶ່ງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເຫັນນັ້ນ
ໄວ້ໃນແຜ່ນຈາລຶກເຫລົ່ານີ້;ແລະບໍ່ເຄີຍ
ມີເລື່ອງໃດທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເປັນເປັນ
ເລື່ອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່າເລື່ອງທີ່ສະແດງ
ອອກໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣດັເຫນັ.
5ສະນັ້ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບັນຊາ

ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຂຽນເລື່ອງນີ້ໄວ້;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຂຽນມັນໄວ້.ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າຜະນກຶມນັໄວ;້
ແລະພຣະອົງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຜະ
ນຶກການແປຂອງມັນໄວ້ນ�ອີກ;ສະນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຜະນຶກເຄື່ອງແປໄວ້ຕາມ
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
6ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ອອກ

ໄປຫາຄົນຕ່າງຊາດຈົນກວ່າຈະຮອດມື້ທີ່
ພວກເຂົາຈະກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລະກັບມາເປັນຄົນສະ
ອາດຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
7ແລະໃນມື້ນັ້ນພວກເຂົາຈະສະແດງ

ສັດທາໃນເຮົາ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ,ຄື
ກັນກັບນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເຮັດໄປ
ນັ້ນ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະຖືກຊ�ລະລ້າງ
ໃຫ້ບໍລິສຸດໃນເຮົາ,ເວລານັ້ນເຮົາຈະສະ
ແດງສິ່ງທີ່ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເຫັນ
ແກ່ພວກເຂົາ,ຈົນກະທັ້ງການເປີດເຜີຍ
ທັງໝດົຂອງເຮາົແກ່ພວກເຂົາ,ພຣະເຢຊູ
ຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,ພຣະ
ບິດາແຫ່ງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ
ລວມທງັທກຸສິ່ງທກຸຢ່າງໃນນັ້ນກາ່ວໄວ.້
8ແລະຄົນທີ່ຄັດຄ້ານຄ�ຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າກໍຂໍໃຫ້ເຂົາຖືກສາບແຊ່ງ;ແລະ
ຄົນທີ່ປະຕິເສດສິ່ງເຫລົ່ານີ້ກໍຂໍໃຫ້ເຂົາຖືກ
ສາບແຊງ່;ເພາະວາ່ເຮາົຈະບໍ່ສະແດງສິ່ງ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວາ່ນີ້ແກ່ພວກເຂົາ,ພຣະເຢຊູ
ຄຣດິກ່າວ;ເພາະເຮາົຄືຜູ້ທີ່ກ່າວ.
9 ແລະ ດ້ວຍຄ�ບັນຊາຂອງເຮົາ

ສະຫວັນຈຶ່ງເປີດອອກແລະປິດ;ແລະ
ດ້ວຍຄ�ຂອງເຮົາ ແຜ່ນດິນໂລກຈຶ່ ງ
ສັ່ນສະເທືອນ;ແລະດ້ວຍຄ�ບັນຊາຂອງ
ເຮົາຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນຈຶ່ງຕາຍໄປເຖິງ
ແມ່ນດ້ວຍໄຟເຜົາ.
10ແລະຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງເຮົາ

ຍ່ອມບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງສານຸສິດຂອງເຮາົ
ຄືກັນ;ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າເຮົາບໍ່
ໄດ້ກ່າວກໍໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນເອງ;ເພາະວ່າ
ເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນເຮົານີ້ແຫລະຄືຜູ້
ກ່າວໃນວນັສຸດທາ້ຍນັ້ນ.

ອີເທີ4:2–10701
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11ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້
ກ່າວມານີ້,ເຮາົຈະໄປຢຽ້ມຢາມເຂາົດ້ວຍ
ການປະກົດຂອງວນິຍານຂອງເຮາົ,ແລ້ວ
ເຂົາຈະຮູ້ຈັກແລະເປັນພະຍານ.ເປັນ
ຍ້ອນວິນຍານຂອງເຮົາເຂົາຈຶ່ງຈະຮູ້ຈັກ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ວ່າເປັນຄວາມຈິງ;ເພາະວ່າ
ມນັຈະຊກັຊວນໃຫ້ມະນຸດສ້າງຄວາມດີ.
12ແລະສິ່ງ ໃດກໍ ຕາມທີ່ ຊັກຊວນ

ມະນຸດໃຫ້ສ້າງຄວາມດີນັ້ນມາຈາກເຮົາ;
ເພາະວາ່ຄວາມດີບໍ່ໄດ້ມາຈາກຜູ້ໃດນອກ
ຈາກມາຈາກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.ເຮົາຄືຜູ້ດຽວ
ກັນກັບຜູ້ທີ່ນ�ພາມະນຸດໄປຫາຄວາມ
ດີທັງໝົດ;ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນຄ�ຂອງເຮົາ
ຈະບໍ່ເຊື່ອໃນເຮົາວ່າເຮົາຊົງພຣະຊົນຢູ່;
ແລະຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນເຮົາກໍຈະບໍ່ເຊື່ອໃນ
ພຣະບິດາຜູ້ສົ່ງເຮົາມາ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,
ເຮາົຄືພຣະບດິາ,ເຮາົຄືຄວາມສະຫວາ່ງ,
ແລະຊວິີດແລະຄວາມຈງິຂອງໂລກ.
13ຈົ່ງມາຫາເຮາົ,ໂອ້ເຈົ້າຄົນຕ່າງຊາດ

ເອຍີ,ແລະເຮາົຈະສະແດງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ກວ່ານີ້ແກ່ເຈົ້າຄ,ືຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້
ຍ້ອນວ່າຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖ.ື
14ຈົ່ງມາຫາເຮົາ,ໂອ້ເຈົ້າເຊື້ອສາຍ

ອິດສະຣາເອນເອີຍ,ແລະມັນຈະຖືກ
ສະແດງໃຫ້ເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງ
ພຣະບິດາເກັບກ�ໄວ້ໃຫ້ເຈົ້ານັບຕັ້ງແຕ່
ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ,ແລະມັນ
ຍັງບໍ່ໄດ້ມາຫາເຈົ້າເທື່ອຍ້ອນວ່າຄວາມ
ບໍ່ເຊື່ອຖື.
15 ຈົ່ ງ ເບິ່ ງ ,  ເວລາເຈົ້າ ເ ປີດມ່ານ

ກັ້ງຂອງຄວາມບໍ່ ເຊື່ອຖືນັ້ນອອກຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄົງຢູ່ໃນສະພາບອັນເປັນຕາ
ຢ້ານຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມ

ແຂງກະດ້າງຂອງໃຈ,ແລະຄວາມ
ມືດມົວຂອງຈິດໃຈເວລານັ້ນສິ່ງທີ່ໜ້າ
ອັດສະຈັນຊຶ່ງຖືກເຊື່ອງໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າ
ເຫັນຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງ
ໂລກ—ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເວລາເຈົ້າເອີ້ນຫາ
ພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາດ້ວຍໃຈທີ່
ຊອກຊ�,ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ,
ເວລານັ້ນເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກວ່າພຣະບິດາໄດ້
ນຶກເຖິງພນັທະສັນຍາຊຶ່ງພຣະອົງເຮດັໄວ້
ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ.
16ແລະເວລານັ້ນການເປີດເຜີຍຂອງ

ເຮົາຊຶ່ງ ເຮົາ ໃຫ້ ໂຢຮັນຜູ້ ຮັບໃຊ້ ຂອງ
ເຮົາຂຽນໄວ້ຈະຖືກເປີດອອກຕໍ່ສາຍຕາ
ຂອງຜູ້ຄົນທັງໝົດ.ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າເວລາ
ເຈົ້າຈະເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້
ຈັກວ່າເວລາມາຮອດແລ້ວທີ່ມັນຈະຖືກ
ສະແດງອອກໃຫ້ເຫນັໂດຍຢ່າງແທ້ຈງິ.
17ດັ່ງນັ້ນ,ເວລາເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັບັນທຶກ

ນີ້ເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກວ່າວຽກງານຂອງພຣະ
ບິດາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນແລ້ວ.
18ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງກັບໃຈເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່

ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະຈົ່ງມາຫາ
ເຮົາ,ແລະເຊື່ອໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ເຮົາ,ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງ
ເຮົາ;ເພາະວ່າຄົນທີ່ເຊື່ອແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາຈະລອດ,ແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຈະອັບ
ປະໂຫຍດ;ແລະເຄື່ອງໝາຍຈະຕດິຕາມ
ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນນາມຂອງເຮາົ.
19ແລະຄົນທີ່ຖືກພົບວ່າສັດຊື່ຕໍ່ນາມ

ຂອງເຮົາຍ່ອມເປັນສຸກໃນວັນສຸດທ້າຍ,
ເພາະວ່າເຂົາຈະຖືກຍົກຂຶ້ນໃຫ້ຢູ່ ໃນ
ອານາຈກັຊຶ່ງໄດ້ຕຽມໄວ້ແລວ້ໃຫ້ເຂົານັບ
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ຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ.ແລະ
ຈົ່ງເບິ່ງເຮາົຄືຜູ້ທີ່ກ່າວມນັ.ອາແມນ.

ບົດທີ5

ພະຍານສາມຄົນແລະຜົນງານເອງຈະ
ຢືນເປັນປະຈກັພະຍານເຖິງຄວາມຈງິອນັ
ສົມບນູຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນໄດ້
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບບັນຊາ,
ຕາມຄວາມຈື່ຈ�ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຜະນຶກໄວ້;ດັ່ງນັ້ນ
ຢ່າໄດ້ແຕະຕ້ອງມັນເລີຍເພື່ອຈະແປ
ເພາະວາ່ທ່ານຖກືຫາ້ມຈາກສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ມັນຈະເປັນໄປໂດຍຄວາມ
ສະຫລຽວສະຫລາດຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ເວລາຕໍ່ໄປ.
2ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ

ສິດທິພິເສດເພື່ອຈະໄດ້ສະແດງແຜ່ນ
ຈາລຶກແກ່ຜູ້ ທີ່ຈະຊ່ອຍນ�ວຽກງານນີ້
ອອກມາ;
3ແລະຈະສະແດງຕໍ່ຄົນສາມຄົນໂດຍ

ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ສະນັ້ນພວກ
ເພິ່ນຈຶ່ງຈະຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມແນ່ນອນວ່າ
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈງິ.
4ແລະດ້ວຍປາກຂອງພະຍານສາມ

ຄົນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ສະຖາປະນາຂຶ້ນ;
ແລະປະຈັກພະຍານຂອງສາມຄົນ,
ແລະວຽກງານນີ້ຊຶ່ງເປັນວຽກງານທີ່ຈະ
ສະແດງເຖິງອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຄ�ຂອງພຣະອົງອີກ,ອັນເປັນສິ່ງທີ່ພຣະ
ບິດາ,ແລະພຣະບຸດ,ແລະພຣະວິນ

ຍານບໍລິສຸດເປັນພະຍານ—ແລະທັງ
ໝົດນີ້ຈະຢູ່ເປັນປະຈັກພະຍານຕໍ່ໂລກ
ໃນວນັສຸດທ້າຍ.
5ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກເຂົາ

ກັບໃຈແລະເຂົ້າມາຫາພຣະບິດາໃນ
ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູ,ພວກເຂົາຈະ
ຖືກຮບັເຂົ້າໃນອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.
6ແລະບັດນີ້,ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີ

ສິດອ�ນາດໃນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ທ່ານ
ຈົ່ງຕັດສິນເຖີດ;ເພາະວ່າທ່ານຈະຮູ້ຈັກ
ວາ່ຂ້າພະເຈົ້າມີອ�ນາດເວລາທ່ານເຫນັ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະພວກເຮົາຈະຢືນຢູ່ຕໍ່
ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າໃນວັນສຸດທ້າຍ.
ອາແມນ.

ບົດທີ6

ເຮືອຂອງຊາວຢາເຣັດຖືກລົມພັດໄປຫາ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ—ຜູ້ຄົນສັນລະ
ເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ລບັພຣະກະລຸນາ
ທິຄຸນຂອງພຣະອົງ—ໂອໄຣຮາໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງພວກ
ເຂົາ—ຢາເຣດັແລະນອ້ງຊາຍຂອງລາວ
ໄດ້ສິ້ນຊວີດິໄປ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນເລີ່ມ
ຂຽນບັນທຶກຂອງຢາເຣດັແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວຕໍ່ໄປ.
2ເພາະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຫລັງ

ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຕຽມຫີນເຫລົ່າ
ນັ້ນຊຶ່ງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດນ�ຂຶ້ນໄປ
ເທິງພູເຂົາແລ້ວ,ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ
ໄດ້ລົງມາຈາກພູນັ້ນ,ແລະລາວໄດ້ເອົາ
ຫນີໃສ່ໄວ້ໃນເຮອືຊຶ່ງຕຽມໄວ້ແລວ້,ກ້ອນ

ອີເທີ5:1–6:2703
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ໜຶ່ງໄວ້ແຕ່ລະສົ້ນຂອງເຮືອ;ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ມັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ເຮືອ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
3ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫີນ

ສ່ອງແສງໃນຄວາມມືດ,ເພື່ອໃຫ້ຄວາມ
ແຈ້ງແກ່ພວກຜູ້ຊາຍ,ພວກແມ່ຍິງ,ແລະ
ເດັກນ້ອຍ,ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຂ້າມ
ແຜ່ນນ�ອນັກວ້າງໃຫຍ່ໃນຄວາມມດື.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາຕຽມອາຫານທຸກຢ່າງ
ໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້
ດ�ລົງຄົງຢູ່ໄດ້ໃນທະເລນ�ນັ້ນ,ແລະ
ອາຫານສ�ລັບສັດລ້ຽງແລະສັດໃຊ້
ແຮງງານຂອງພວກເຂາົ,ພອ້ມທງັສັດປ່າ
ແລະນົກນາໆຊະນິດທີ່ພວກເຂົາຄວນ
ເອົາໄປນ�ອີກ—ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເມື່ອພວກເຂົາຈັດແຈງ
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ລົງໄປຫາ
ພາຊະນະຫລືເຮືອຂອງພວກເຂົາແລະ
ອອກທະເລໄປ,ໂດຍມອບພວກເຂົາໄວ້
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອົງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດລົມແຮງ
ພັດຢູ່ເທິງໜ້ານ�ພັດໄປທາງແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;ແລະພວກເຂົາຖືກຍູ້
ໄປທາງໜ້າລົມຢູ່ເທິງຄື້ນຂອງທະເລ
ດັ່ງນັ້ນ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາຖືກຝັງຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງ
ທະເລຫລາຍເທື່ອຍ້ອນວ່າຟອງນ�ຂະ
ໜາດໃຫຍ່ຊຶ່ງພັດພວກເຂົາແລະລົມ
ພາຍຸຮາ້ຍອັນໃຫຍ່ຫລວງແລະໜາ້ຢ້ານ

ກົວຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຮ້າຍກາດ
ຂອງລມົ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາຖືກຝັງຢູ່ໃນຄວາມເລິກ
ຂອງທະເລນ�ກໍເຮັດອັນຕະລາຍໃຫ້
ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເລີຍ,ເພາະເຮືອຂອງ
ພວກເຂົານັ້ນແໜ້ນໜາຄືກັນກັບຊາມ,
ແລະເຮືອນັ້ນແໜ້ນໜາຄືກັນກັບເຮືອ
ຂອງໂນອາ;ດັ່ງນັ້ນເວລາທີ່ພວກເຂົາຈມົ
ລົງນ�ເລິກພວກເຂົາກໍຮອ້ງທູນຕໍ່ພຣະຜູ້
ປັນເຈົ້າ,ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ນ�ພວກເຂົາ
ຂຶ້ນມາໜາ້ນ�ອີກ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລົມ

ບໍ່ໄດ້ຢຸດພັດໄປທາງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�
ສັນຍາເລີຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຢູ່ເທິງ
ແຜ່ນນ�;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກຍູ້ໄປ
ທາງໜາ້ລົມນັ້ນ.
9ແລະພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງສັນລະເສີນ

ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ນ້ອງ
ຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ຮ້ອງສັນລະເສີນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໝົດມື້;ແລະລາວໄດ້
ຂອບພຣະຄຸນແລະສັນລະເສີນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໝົດມື້;ແລະເມື່ອຮອດຕອນ
ກາງຄນື,ພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດສັນລະເສີນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
10ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກພດັໄປດັ່ງນັ້ນ;

ແລະບໍ່ມີຜີສາດທະເລຕວົໃດສາມາດທ�
ລາຍພວກເຂາົໄດ້ເລີຍ,ທງັປາວານກໍເຮດັ
ໃຫ້ພວກເຂົາເສຍຫາຍບໍ່ໄດ້;ແລະພວກ
ເຂົາມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ
ເຖງິແມນ່ຈະຢູ່ເທິງນ�ຫລືໃຕ້ນ�.
11ແລະພວກເຂາົໄດ້ຖືກພດັໄປຢູ່ເທິງ

ໜາ້ນ�ເປນັເວລາສາມຮອ້ຍສີ່ສິບສີ່ມື້.
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12ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂຶ້ນຝັ່ງຂອງ
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.ແລະເວລາ
ພວກເຂົາກ້າວຕີນຂຶ້ນຝັ່ງຂອງແຜ່ນດິນ
ແຫ່ງ ຄ�ສັນຍາແລ້ວ,  ພວກເ ຂົາ ກໍ
ກົ້ມຂາບລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ, ແລະໄດ້
ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະໄດ້ຫລັ່ງນ�ຕາຕໍ່ ພຣະພັກຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ເພາະຄວາມສຸກຍ້ອນ
ວ່າພຣະກະລຸນາທິຄຸນອນັລົ້ນເຫລືອຂອງ
ພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກເຂົາ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປຕາມຜືນແຜ່ນດິນ
ແລະເລີ່ມໄຖດິນ.
14ແລະຢາເຣັດມີລູກຊາຍຢູ່ສີ່ຄົນ;

ແລະພວກເຂົາມີຊື່ວາ່ຢາຄົມ,ແລະກຽວ
ກາ,ແລະເມຮາ,ແລະໂອໄຣຮາ.
15ແລະນອ້ງຊາຍຂອງຢາເຣດັກໍມີລກູ

ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນຄືກັນ.
16ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງຢາເຣັດແລະ

ນ້ອງຊາຍຂອງລາວມີຈ�ນວນປະມານ
ຊາວສອງຄົນ;ແລະພວກເຂົາເກີດລູກ
ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນກ່ອນທີ່ຈະ
ມາຮອດແຜ່ນດິນແຫງ່ຄ�ສັນຍານີ້;ແລະ
ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມມີຈ�ນວນຄົນ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
17 ແລະ ພວກເຂົ າ ໄ ດ້ ຮັບ ການ

ສິດສອນໃຫ້ເດີນໄປຢ່າງຖ່ອມຕວົຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກເບື້ອງບົນ
ນ�ອີກ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາເລີ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວ
ແຜ່ນດິນແລະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ,ແລະໄດ້

ໄຖດິນ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ໝັ້ນຄົງຫລາຍ
ຂຶ້ນໃນແຜ່ນດນິ.
19ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເລີ່ມ

ເຖົ້າແກ່ລົງ,ແລະເຫັນວ່າໃນບໍ່ຊ້ານີ້
ຕົນເອງກໍຈະຕ້ອງລົງໄປສູ່ຫລຸມຝັງສົບ
ແລ້ວ;ລາວຈຶ່ງເວົ້າກັບຢາເຣັດວ່າ:ໃຫ້
ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ
ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ນັບຈ�ນວນພວກ
ເຂົາ, ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າ
ພວກເຂົາປາຖະໜາອັນໃດຈາກພວກ
ເຮົາກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະລົງໄປສູ່ຫລຸມ
ຝັງສົບ.
20ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນຕາມ

ນັ້ນ.ບັດນີ້ຈ�ນວນລູກຊາຍແລະລູກ
ສາວຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດມີຊາວ
ສອງຄົນ;ແລະຈ�ນວນລູກສາວແລະ
ລູກຊາຍຂອງຢາເຣັດມີສິບສອງຄົນ,
ລາວມີລູກຊາຍຢູ່ສີ່ຄົນ.
21ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນັບຈ�ນວນຜູ້ຄົນຂອງຕົນ;
ແລະຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນັບຈ�ນວນ
ແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສອບຖາມເຖິງຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາ
ປາຖະໜາໃຫ້ເຂາົເຈົ້າເຮດັຫຍງັໃຫ້ພວກ
ເຂົາກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະລົງໄປສູ່ຫລຸມຝັງ
ສົບ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນປາຖະໜາຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຕ່ງ
ຕັ້ງລກູຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເປັນ
ກະສດັປົກຄອງພວກເຂາົ.
23ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ນີ້ເປັນການ

ໂສກເສົ້າຫລາຍສ�ລັບເຂົາເຈົ້າ.ແລະ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດໄດ້ເວົ້າກັບຜູ້ຄົນ

ອີເທີ6:12–23705
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ເຫລົ່ານັ້ນວ່າ:ສິ່ງນີ້ຈະນ�ໄປສູ່ການເປັນ
ຊະເລີຍຢ່າງແນ່ນອນ.
24ແຕ່ວາ່ຢາເຣດັໄດ້ເວົ້າກບັນ້ອງຊາຍ

ວ່າ:ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາມີກະສັດເສຍ.
ແລະດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ເວົ້າກັບພວກ
ເຂົາວ່າ:ພວກເຈົ້າຈົ່ງເລືອກເອົາກະສັດ
ຈາກບັນດາລູກຊາຍຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່
ພວກເຈົ້າພໍໃຈ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົາລູກກົກຂອງ
ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດຜູ້ທີ່ມີຊື່ວ່າເພ
ແກກ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເພແກກປະຕິເສດແລະບໍ່ຍອມເປັນ
ກະສັດຂອງພວກເຂົາ.ແລະຜູ້ຄົນຢາກ
ໃຫ້ບິດາຂອງລາວບັງຄັບລາວໃຫ້ເປັນ,
ແຕ່ບິດາຂອງລາວບໍ່ຍອມ;ແລະລາວໄດ້
ບອກພວກເຂົາວາ່ບໍ່ຄວນບັງຄັບຜູ້ໃດໃຫ້
ເປນັກະສດັຂອງພວກເຂົາ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົານອ້ງຊາຍທັງໝດົ
ຂອງເພແກກ,ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຍອມຮບັ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກລູກຊາຍຂອງຢາເຣັດກໍບໍ່ຍອມຈັກ
ຄົນນອກຈາກຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ;ແລະໂອ
ໄຣຮາກໍ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ
ກະສດັປົກຄອງຜູ້ຄນົ.
28ແລະລາວໄດ້ເລີ່ມປົກຄອງແລະ

ຜູ້ຄົນກໍເລີ່ມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນແລະ
ພວກເຂົາກັບມາເປັນຄນົຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງ
ຍິ່ງ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຢາ

ເຣັດໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວກໍຄືກັນ.

30ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືໂອ
ໄຣຮາໄດ້ເດີນໄປຢ່າງຖ່ອມຕົນຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະໄດ້ຈື່ຈ�
ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ເພື່ອບິດາຂອງລາວ,ແລະລາວໄດ້ສິດ
ສອນຜູ້ຄົນຂອງລາວອີກວ່າພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແນວໃດເພື່ອ
ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂາົ.

ບົດທີ7

ໂອໄຣຮາປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຊອບ
ທ�—ທ່າມກາງການຍຶດອ�ນາດແລະ
ຜິດຖຽງກັນ,ການຊີງດີຊີງເດັ່ນໃນອານາ
ຈັກຂອງຊູນແລະໂຄຫໍເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ—
ສາດສະດາປະນາມຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍແລະ
ການນັບຖືຮູບບູຊາຂອງຜູ້ຄົນ,ຊຶ່ງຈາກ
ນັ້ນພວກເຂົາກໍໄດ້ກັບໃຈ.

1ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ໂອໄຣຮາໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນໃນ
ແຜນ່ດິນດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທ�ຕະຫລອດ
ວັນເວລາຂອງລາວຊຶ່ງມີຢູ່ຢ່າງຍາວ
ນານ.
2ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກ

ສາວຫລາຍຄນົ;ແທ້ຈິງແລວ້,ລາວມີລູກ
ທງັໝດົສາມສິບເອັດຄົນ,ຊຶ່ງໃນຈ�ນວນ
ນີ້ເປນັລູກຊາຍຊາວສາມຄົນ.
3ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ

ມີລູກອີກຜູ້ໜຶ່ງຊື່ຄີບໃນໄວຊະລາຂອງ
ລາວ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ຄີບໄດ້ປົກຄອງແທນ;ແລະຄີບໄດ້ມີລູກ
ຊາຍຊື່ວາ່ໂຄຣິຮ.ໍ
4ແລະເວລາໂຄຣິຮໍມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບ
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ສອງປີລາວໄດ້ກະບົດຕໍ່ບິດາຂອງຕົນ,
ແລະໄດ້ຂ້າມໄປຫາແຜ່ນດິນນີຮໍ;ແລະ
ລາວໄດ້ມີລກູຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍ
ຄົນ,ແລະພວກເຂົາເປັນຄົນຈົບງາມທີ່
ສຸດ;ສະນັ້ນໂຄຣິຮໍຈຶ່ງໄດ້ດຶງເອົາຜູ້ຄົນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍມາຢູ່ກັບລາວ.
5ແລະເວລາລາວເຕົ້າໂຮມກ�ລັງທັບ

ໄດ້ແລ້ວລາວຈຶ່ງຂຶ້ນມາຫາແຜ່ນດິນໂມ
ຣັນບ່ອນທີ່ກະສັດຢູ່ແລະໄດ້ຈັບເອົາ
ກະສັດໄປເປັນຊະເລີຍຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄ�
ເວົ້າຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣດັເກີດເປນັ
ຈິງທີ່ວ່າພວກເຂົາຈະຖືກນ�ໄປສູ່ການ
ເປນັຊະເລີຍ.
6ບັດນີ້ແຜ່ນດິນໂມຣັນບ່ອນທີ່ກະສັດ

ຢູ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບແຜ່ນດິນຊຶ່ງຊາວນີໄຟ
ເອີ້ນວ່າແຜ່ນດນິຮາ້ງ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄີບ

ກັບຜູ້ຄົນຂອງລາວຖືກກວາດໄປເປັນ
ຊະເລີຍຂອງໂຄຣິຮໍຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງ
ຕົນ,ຈນົວາ່ຄີບເຖົ້າແກ່ຫລາຍແລວ້;ເຖງິ
ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນໄວຊະລາຂອງລາວ,
ລາວຍັງໄດ້ລູກຊາຍອີກຊື່ວ່າຊູນຂະນະ
ທີ່ລາວເປນັຊະເລີຍ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊູນ

ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ອ້າຍຂອງຕົນ,ແລະຊູນ
ແຂງແຮງຂຶ້ນ, ແລະກັບມາມີ ກ�ລັງ
ຫລາຍຕາມກ�ລັງຂອງມະນຸດ;ແລະ
ລາວກໍຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການຕັດສນິນ�ອກີ.
9ສະນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງມາຫາເນີນພູເອຟະ

ຣາອີມ,ແລະລາວໄດ້ຫລອມແຮ່ຈາກ
ເນີນພູ ນັ້ນ,ແລະໄດ້ ເຮັດດາບດ້ວຍ
ເຫລັກໃຫ້ຜູ້ທີ່ລາວດຶງມາຫາລາວ;ແລະ
ຫລັງຈາກລາວໄດ້ເອົາດາບໃຫ້ພວກເຂົາ

ເປັນອາວຸດແລ້ວ,ລາວກໍກັບຄືນໄປຫາ
ເມືອງນີຮໍ,ແລະໄດ້ສູ້ຮົບກັບໂຄຣິຮໍອ້າຍ
ຂອງຕົນ,ໂດຍວິທີນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້ຍຶດເອົາ
ອານາຈກັຄືນມາໃຫ້ຄີບບດິາຂອງລາວ.
10ແລະບັດນີ້ຍ້ອນວ່າຜົນງານທີ່ຊູນ

ເຮັດໄປນັ້ນ,ບິດາຂອງລາວຈຶ່ງໄດ້ມອບ
ອານາຈັກໃຫ້ລາວ;ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້
ເລີ່ມປກົຄອງແທນບິດາຂອງລາວ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນດ້ວຍຄວາມ
ຊອບທ�;ແລະລາວໄດ້ແຜ່ອານາຈັກ
ຂອງລາວອອກໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,
ເພາະວ່າຜູ້ ຄົນກັບມາມີ ຈ�ນວນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊູນໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍ
ຄົນຄືກັນ.
13ແລະໂຄຣິຮໍໄດ້ກັບໃຈຈາກຄວາມ

ຊົ່ວຫລາຍຢ່າງຊຶ່ງລາວໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ;
ດັ່ງນັ້ນຊູນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ລາວມີອ�ນາດໃນ
ອານາຈກັຂອງຕົນ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິຮໍມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນ.
ແລະໃນບັນດາພວກລູກຊາຍຂອງໂຄຣິ
ຮໍມີຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວາ່ໂນອາ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືໂນ

ອາໄດ້ກະບົດຕໍ່ກະສັດຊູນ,ແລະຕໍ່ໂຄ
ຣິຮໍບິດາຂອງຕົນ,ແລະໄດ້ດຶງເອົາໂຄ
ຮໍນ້ອງຊາຍຂອງລາວ,ແລະອ້າຍນ້ອງ
ຂອງຕົນທັງໝົດແລະຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໄປນ�.
16ແລະລາວໄດ້ ມາສູ້ ຮົບ ກັບກະ

ສັດຊນູ,ດ້ວຍເຫດນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້ຮບັແຜນ່
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ດິນມູນມໍລະດົກບ່ອນທ�ອິດຂອງພວກ
ເຂົາ;ແລະລາວໄດ້ກາຍມາເປັນກະສັດ
ປົກຄອງແຜນ່ດິນສ່ວນນັ້ນ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ສູ້ຮົບກັບກະສັດຊູນອີກ;ແລະ
ລາວໄດ້ຈັບກະສັດຊູນ,ແລະເອົາໄປ
ເປນັຊະເລີຍໃນແຜນ່ດິນໂມຣນັ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ

ໃກ້ເວລາທີ່ລາວຈະປະຫານຊີວິດຊູນ,
ພວກລູກຊາຍຂອງຊູນໄດ້ລອບເຂົ້າໄປ
ໃນເຮືອນຂອງໂນອາໃນຕອນກາງຄືນ,
ແລະໄດ້ຂາ້ລາວແລະໄດ້ມ້າງປະຕູຄຸກ,
ແລະນ�ເອົາບິດາຂອງພວກເຂົາອອກ
ມາແລະໄດ້ນ�ຊູນກັບຄືນໄປປົກຄອງ
ອານາຈັກຂອງຕົນຄືເກົ່າ.
19ສະນັ້ນ,ລູກຊາຍຂອງໂນອາຈຶ່ງໄດ້

ເລີ່ມສ້າງອານາຈັກຂຶ້ນແທນລາວ;ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຂົາກໍບໍ່ມີອ�ນາດ
ເໜອືກະສັດຊນູອີກຕໍ່ໄປ,ແລະຜູ້ຄນົທີ່ຢູ່
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກະສັດຊູນໄດ້
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຍິ່ງແລະຍິ່ງໃຫຍ່
ຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ.
20ແລະປະເທດຖືກແຍກອອກໄປ

ແລະມັນມີຢູ່ສອງອານາຈັກຄືອານາຈັກ
ຂອງຊູນ,ແລະອານາຈັກຂອງໂຄຮໍລູກ
ຊາຍຂອງໂນອາ.
21ແລະໂຄຮໍລູກຊາຍຂອງໂນອາໄດ້

ໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງຕົນໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊູນ,ຊຶ່ງໃນ
ການສູ້ຮົບນີ້ຊູນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແລະ
ໄດ້ປະຫານຊວິີດໂຄຮ.ໍ
22ແລະບັດນີ້ໂຄຮໍມີລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ

ຊື່ວ່ານີມໂຣດ;ແລະນີມໂຣດໄດ້ຍົກ
ອານາຈັກຂອງໂຄຮໍໃຫ້ຊູນ,ແລະລາວ

ເປັນທີ່ພໍໃຈໃນສາຍຕາຂອງຊູນ;ສະນັ້ນ
ຊູນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອອັນ
ສ�ຄັນແກ່ລາວ,ແລະລາວຈຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ຕາມໃຈຊອບຢູ່ໃນອານາຈກັຂອງຊນູ.
23ແລະໃນສະໄໝການປົກຄອງ

ຂອງຊູນນີ້ກໍມີສາດສະດາຈ�ນວນໜຶ່ງ,
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາໃນບັນດາ
ຜູ້ຄົນອີກ,ໂດຍໄດ້ທ�ນາຍວ່າຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍແລະການນັບຖືຮູບບູຊາຂອງ
ຜູ້ຄນົນັ້ນກ�ລັງຈະນ�ເອົາການສາບແຊງ່
ມາໃຫ້ແຜ່ນດິນ,ແລະພວກເຂົາຈະຖືກ
ທ�ລາຍຖ້າຫາກພວກເຂາົບໍ່ກັບໃຈ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນໄດ້ໝິ່ນປະໝາດສາດສະດາ,ແລະ
ໄດ້ເຍາະເຍີ້ຍພວກເພິ່ນ.ແລະເຫດການ
ໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືກະສັດຊູນໄດ້ລົງໂທດ
ຜູ້ຄນົທັງໝດົທີ່ໝິ່ນປະໝາດສາດສະດາ.
25ແລະລາວໄດ້ອອກກົດໝາຍໄປທົ່ວ

ແຜ່ນດິນ,ຊຶ່ງໃຫ້ອ�ນາດແກ່ສາດສະດາ
ເພື່ອຈະສາມາດໄປຫາບ່ອນໃດກໍຕາມ
ແລ້ວແຕ່ພວກເພິ່ນຕ້ອງການ;ແລະ
ດ້ວຍເຫດນີ້ຜູ້ຄົນຈຶ່ງຖືກນ�ມາສູ່ການ
ກັບໃຈ.
26ແລະຍ້ອນວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ກັບໃຈຈາກ

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະປະຖິ້ມການນັບຖື
ຮູບບູຊາຂອງພວກເຂົາ,ແລະພຣະ
ເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຍົກເວັ້ນພວກເຂົາ,ແລະພວກ
ເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນອີກໃນ
ແຜ່ນດິນ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືຊູນໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວ
ຫລາຍຄົນໃນໄວຊະລາຂອງລາວ.
27ແລະມັນບໍ່ມີສົງຄາມອີກໃນວັນ

ເວລາຂອງຊູນ;ແລະລາວໄດ້ລະນຶກ
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ເຖິງສິ່ງສ�ຄັນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ເພື່ອບັນພະບຸລຸດຂອງລາວໃນການນ�
ເອົາພວກເຂົາຂ້າມຄວາມເລິກທີ່ສຸດຂອງ
ທະເລມາຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ;
ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນ
ດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທ�ຕະຫລອດວນັເວລາ
ຂອງລາວ.

ບົດທີ8

ມັນມີການຜິດຖຽງກັນແລະມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນເລື່ອງອານາຈັກ—ເອຄິດຈັດຕັ້ງ
ຄ�ສາບານການມົ້ວສຸມລັບເພື່ອປະຫານ
ຊີວິດກະສັດ—ການມົ້ວສຸມລັບເປັນຂອງ
ມານແລະຜົນຄືການທ�ລາຍປະຊາ
ຊາດ—ຄົນຕ່າງຊາດໃນສະໄໝປະຈຸ
ບັນຖືກເຕືອນໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານການມົ້ວສຸມລັບ
ຊຶ່ງພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມເສລີພາບຂອງ
ແຜ່ນດິນ,ປະຊາຊາດ,ແລະປະເທດ
ຊາດທງັໝດົ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊູນ
ໄດ້ລູກຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງຊື່ວາ່ໂອເມ,ແລະ
ໂອເມໄດ້ປົກຄອງແທນລາວ.ແລະໂອ
ເມໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າຢາເຣັດ;ແລະຢາ
ເຣັດໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍ
ຄົນ.
2ແລະຢາເຣັດໄດ້ກະບົດຕໍ່ບິດາຂອງ

ຕົນ,ແລະມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຫັດ.
ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືລາວໄດ້
ເວົ້າຍອ້ງຍໍຜູຄົ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ຍ້ອນ
ວ່າຄ�ເວົ້າອັນມີເລ້ຫລ່ຽມຂອງລາວຈົນ
ວາ່ລາວໄດ້ອານາຈກັເຄິ່ງໜຶ່ງມາປົກຄອງ.
3ແລະເມື່ອລາວໄດ້ ອານາຈັກມາ

ເຄິ່ງໜຶ່ງແລ້ວ,ລາວກໍໄດ້ມາສູ້ຮົບກັບ
ບິດາຂອງຕົນ,ແລະລາວໄດ້ຈັບເອົາ
ບິດາຂອງຕົນໄປເປນັຊະເລຍີ,ແລະເຮັດ
ໃຫ້ບິດາຂອງຕົນທ�ງານໃນຂະນະທີ່
ເປນັຊະເລີຍ;
4ແລະບັດນີ້,ໃນໄລຍະເວລາແຫ່ງ

ການປົກຄອງຂອງໂອເມ,ລາວໄດ້ຕົກ
ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ
ຊີວິດຂອງລາວ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງ
ເກີດຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກ
ສາວຫລາຍຄົນ,ຊຶ່ງໃນບັນດາລູກພວກ
ນີ້ມີສອງຄົນຊື່ວ່າເອຊະໂຣມແລະໂຄ
ຣິອານທະເມີ.
5ແລະພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນຫລາຍທີ່

ສຸດຍ້ອນການກະທ�ຂອງຢາເຣັດອ້າຍ
ຂອງຕົນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາໄດ້
ຈັດກອງທັບແລະໄດ້ສູ້ຮົບກັບຢາເຣັດ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ສູ້ຮົບກັບຢາເຣັດໃນເວລາກາງ
ຄືນ.
6ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາໄດ້ຂ້າຄົນໃນກອງທັບ
ຂອງຢາເຣັດແລ້ວແລະກ�ລັງຈະຂ້າ
ລາວນ�ອກີ;ແລະລາວໄດ້ວິງວອນພວກ
ເຂົາໃຫ້ໄວ້ຊີວິດລາວ,ແລະລາວຈະຍົກ
ອານາຈັກຄືນໃຫ້ບິດາຂອງຕົນ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້
ໄວ້ຊວີດິລາວ.
7 ແລະບັດນີ້ ຢາເຣັດ ໄດ້ ມີ ຄວາມ

ເສົ້າສະຫລົດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດຍ້ອນການ
ສູນເສຍອານາຈັກໄປນັ້ນ,ເພາະວ່າໃຈ
ຂອງລາວຢູ່ກັບອານາຈັກແລະການ
ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຂອງໂລກ.

ອີເທີ8:1–7709
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8ບັດນີ້ໂດຍທີ່ລູກສາວຂອງຢາເຣັດ
ເປັນຄົນຊ�ນິຊ�ນານທີ່ສຸດ,ແລະໂດຍ
ທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງ
ບິດາຕົນ,ນາງຈຶ່ງໄດ້ຄິດວາງແຜນເພື່ອ
ຈະກູ້ເອົາອານາຈັກຄືນມາໃຫ້ບິດາຂອງ
ນາງໃຫ້ໄດ້.
9ບັດນີ້ລູກສາວຂອງຢາເຣັດເປັນຄົນ

ງາມທີ່ສຸດ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດ
ຂຶ້ນຄືນາງໄດ້ເວົ້າກັບບິດາຂອງນາງ
ວ່າ: ແມ່ນຫຍັງທີ່ ເຮັດໃຫ້ ພໍ່ມີ ຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈເຊັ່ນນີ້?ພໍ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານ
ບັນທຶກຊຶ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ນ�ຂ້າມຄວາມເລິກທີ່ສຸດຂອງທະເລ
ອັນກວ້າງໃຫຍ່ມາບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນບໍ່ມີ
ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄົນໃນສະໄໝກ່ອນ
ບໍທີ່ໃຊ້ແຜນການລັບຂອງພວກເຂົາ,ຊຶ່ງ
ໃນແຜນການນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ຍຶດເອົາ
ອານາຈັກຫລາຍແຫ່ງແລະມີຄວາມຮຸ່ງ
ເຮອືງເຫລືອງເຫລື້ອມ?
10ແລະບັດນີ້,ດັ່ງນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ພໍ່ຈົ່ງໃຫ້

ຄົນໄປນ�ເອົາເອຄິດລູກຊາຍຂອງຄິມນໍ
ມາ;ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກເອງເປັນຄົນງາມ,
ແລະລູກຈະຟ້ອນລ�ຕໍ່ໜ້າລາວ,ແລະ
ລູກຈະເຮັດໃຫ້ລາວພໍໃຈ,ຈົນວ່າລາວ
ຢາກໄດ້ລູກໄປເປັນພນັລະຍາຂອງລາວ;
ເວລານັ້ນພໍ່ຈົ່ງກ່າວວ່າ:ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຍົກລູກສາວໃຫ້ທ່ານຖ້າຫາກທ່ານເອົາ
ຫົວບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ເປນັກະສັດມາ
ໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າ.
11ແລະບັດນີ້ໂອເມແມ່ນເພື່ອນຂອງ

ເອຄິດ;ສະນັ້ນ,ເມື່ອຢາເຣັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ຄົນໄປເອີ້ນເອຄິດມາຫາ,ລູກສາວຂອງ
ຢາເຣັດກໍໄດ້ຟ້ອນລ�ຕໍ່ໜ້າລາວ,ເຖິງ

ຂະໜາດທີ່ ເຮັດໃຫ້ ລາວພໍ ໃຈ, ເ ຖິງ
ຂະໜາດທີ່ລາວຢາກໄດ້ນາງມາເປັນພັນ
ລະຍາ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເອຄດິໄດ້ເວົ້າກບັຢາເຣດັວາ່:ໃຫ້ນາງມາ
ເປນັພນັລະຍາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າສາ.
12ແລະຢາເຣັດເວົ້າກັບລາວວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກນາງໃຫ້ທາ່ນ,ຖ້າຫາກ
ທ່ານຈະເອົາຫົວຂອງບິດາຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຜູ້ເປັນກະສັດມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເອຄິດໄດ້ເຕົ້າໂຮມຍາດພີ່ນ້ອງທັງໝົດ
ຂອງຕົນໃນຄອບຄົວຂອງຢາເຣັດແລະ
ເວົ້າກັບພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນວ່າ:ພວກ
ທ່ານຈະສາບານກັບເຮົາໄດ້ບໍ່ວ່າພວກ
ທ່ານຈະສັດຊື່ ຕໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າໃນສິ່ງ ທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າປາຖະໜາຈາກພວກທ່ານ?
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ສາບານກັບລາວ,
ໂດຍອ້າງເຖິງພຣະເຈົ້າແຫ່ງສະຫວັນ
ແລະອ້າງເຖິງແຜ່ນດິນໂລກນ�ອີກ,
ແລະອ້າງວ່າຖ້າຫາກຜູ້ໃດຫັນປ່ຽນບໍ່
ປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ ເອຄິດປາຖະໜາ
ຜູ້ນັ້ນຈະສູນເສຍຫົວຂອງຕົນ;ແລະຜູ້
ໃດທີ່ເປີດເຜີຍອັນໃດກໍຕາມທີ່ເອຄິດ
ບອກໃຫ້ຮູ້,ຜູ້ນັ້ນຈະສູນເສຍຊີວິດຂອງ
ຕົນ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນດີກັບເອຄິດດັ່ງນັ້ນ.
ແລະເອຄິດໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາກ່າວຄ�
ສາບານຊຶ່ງມອບໃຫ້ຄົນໃນສະໄໝໂບ
ຮານຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາອ�ນາດ,ຊຶ່ງຕໍ່ກັນ
ມາຈາກກາອິນຜູ້ເປັນຄາດຕະກອນນັບ
ຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນມາ.
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16ແລະອ�ນາດຂອງມານໄດ້ຮັກສາ
ຄ�ສາບານນີ້ໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ມອບຄ�
ສາບານເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຕໍ່ໄປ,ເພື່ອ
ໃຫ້ພວກເຂົາຄົງຢູ່ໃນຄວາມມືດ,ເພື່ອ
ຊອ່ຍເຫລືອຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາອ�ນາດໃຫ້
ມີອ�ນາດ,ແລະເພື່ອຂາ້,ແລະເພື່ອປຸນ້
ຈີ້,ແລະເພື່ອຕົວະຍົວະ,ແລະເພື່ອເຮດັ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆປະການແລະການ
ໂສເພນ.ີ
17ແລະແມ່ນລູກສາວຂອງຢາເຣັດ

ນີ້ແຫລະທີ່ໄດ້ນ�ມັນມາໄວ້ໃນໃຈຂອງ
ລາວເພື່ອໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຫາສິ່ງເກົ່າແກ່
ເຫລົ່ານີ້;ແລະຢາເຣັດໄດ້ນ�ມັນມາໄວ້
ໃນໃຈຂອງເອຄິດ;ສະນັ້ນເອຄິດຈຶ່ງໄດ້
ມອບມັນໃຫ້ແກ່ຍາດພີ່ນ້ອງແລະໝູ່
ເພື່ອນຂອງລາວ,ແລະນ�ພວກເຂົາໄປ
ດ້ວຍຄ�ສນັຍາທີ່ຈບົງາມໃຫ້ເຮດັສິ່ງໃດກໍ
ຕາມທີ່ລາວປາຖະໜາ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂາົໄດ້ຈັດຕັ້ງການມົ້ວສມຸລັບຂຶ້ນຄື
ກັນກັບໃນສະໄໝກ່ອນ;ຊຶ່ງການມົ້ວສຸມ
ລັບນັ້ນເປັນໜ້າກຽດຊັງແລະຊົ່ວຮ້າຍ
ຍິ່ງກວ່າສິ່ງໃດໆໃນສາຍພຣະເນດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ;
19ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ວຽກໃນການມົ້ວສຸມລັບ,ທັງພຣະອົງບໍ່
ມີພຣະປະສົງໃຫ້ມະນຸດຂ້າຟັນກັນ,ແຕ່
ໃນທຸກສິ່ງພຣະອົງຊົງຫ້າມມັນນັບຕັ້ງແຕ່
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະນຸດເປັນຕົ້ນມາ.
20ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນ

ບໍ່ໄດ້ຂຽນແບບສະບັບຂອງຄ�ສາບານ
ແລະການມົ້ວສຸມລັບຂອງພວກເຂົາໄວ້,
ເພາະມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ

ມັນມີຢູ່ແລ້ວກັບຄົນທັງປວງ,ແລະມັນມີ
ຢູ່ແລ້ວໃນບັນດາຊາວເລມນັ.
21ແລະມັນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມ

ພິນາດແກ່ ຜູ້ ຄົນ ພວກນີ້  ຊຶ່ ງ ຂ້າພະ
ເຈົ້າກ�ລັງເວົ້າເຖິງຢູ່ດຽວນີ້,ແລະມັນ
ນ�ຄວາມພິນາດມາໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງນີໄຟ
ນ�ອີກ.
22ແລະປະເທດໃດກໍຕາມທີ່ຈະສະ

ໜບັສະໜນູການມົ້ວສຸມລັບແບບນີ້,ເພື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ອ�ນາດແລະຜົນປະໂຫຍດຈົນ
ໃຫ້ມັນແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ;
ຈົ່ງເບິ່ງ,ປະເທດນັ້ນຈະຖືກທ�ລາຍ;
ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມໃຫ້
ເລືອດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຖືກ
ພວກເຂົາຫລັ່ງຮ້ອງທູນພຣະອົງຈາກ
ພື້ນດິນສະເໝີໄປເພື່ອການແກ້ແຄ້ນຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນແລະພຣະອົງບໍ່ແກ້ແຄ້ນພວກ
ເຂົາ.
23ສະນັ້ນ,ໂອ້ທ່ານຄົນຕ່າງຊາດ,

ມັນແມ່ນຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດໃນ
ພຣະເຈົ້າທີ່ ຈະໃຫ້ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ເປັນທີ່
ຮູ້ຈັກແກ່ທ່ານ,ເພື່ອໂດຍການນີ້ທ່ານ
ຈະກັບໃຈຈາກບາບຂອງທ່ານ,ແລະບໍ່
ປ່ອຍໃຫ້ການມົ້ວສຸມລັບຢູ່ເໜືອທ່ານ,
ຊຶ່ງສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ມີອ�ນາດແລະຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ—ແລະວຽກງານ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ວຽກງານແຫ່ງຄວາມພິນາດຍ່ອມ
ມາສູ່ທ່ານ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນດາບແຫ່ງ
ຄວາມຍຸດຕິທ�ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ສະຖິດ
ນິລັນດອນຈະຕົກລົງມາໃສ່ທ່ານເພື່ອ
ການໂຄ່ນລົ້ມ,ແລະເພື່ອຄວາມພິນາດ
ຂອງທ່ານຖ້າຫາກທ່ານຈະປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ມີຢູ່.

ອີເທີ8:16–23711
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ອີເທີ8:24–9:3 712

24ສະນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ
ທ່ານ,ເມື່ອທ່ານເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ
ໃນບັນດາພວກທ່ານ,ທ່ານຄວນຈະຕື່ນ
ຂຶ້ນສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບອັນ
ເປນັຕາຢ້ານຂອງທ່ານ,ຍ້ອນວາ່ການມົ້ວ
ສຸມລບັນີ້ຊຶ່ງຈະມີຢູ່ໃນບັນດາພວກທ່ານ;
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນວິບັດຈົ່ງມີກັບມັນ,ເພາະ
ເລືອດຂອງຄົນທັງຫລາຍທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ
ໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນເພື່ອແກ້ແຄ້ນ
ມນັ,ແລະແກ້ແຄ້ນຜູ້ທີ່ສາ້ງມນັຂຶ້ນມາ.
25ເພາະວ່າເຫດການຈະບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ໃດທີ່ສ້າງມັນຍ່ອມສະແຫວງທີ່ຈະລົບ
ລ້າງອິດສະລະພາບຂອງແຜ່ນດິນ,ປະ
ຊາຊາດ,ແລະປະເທດຊາດທັງໝົດ;
ແລະຈະນ�ເອົາຄວາມພນິາດມາສູ່ຜູ້ຄນົ
ທັງໝົດ,ເພາະວ່າມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ
ບິດາຂອງຄວາມຂີ້ຕົວະທັງໝົດ,ແມ່ນ
ຄົນຂີ້ຕົວະຜູ້ດຽວກັນນັ້ນທີ່ຫລອກລວງ
ບິດາມານດາຜູ້ທ�ອິດຂອງເຮົາ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແມນ່ຄນົຂີ້ຕວົະຜູ້ດຽວກັນນີ້ແຫລະ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຮັດຄາດຕະກ�ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນມາ;ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ໃຈ
ຂອງມະນຸດແຂງກະດ້າງຈົນໄດ້ຂ້າສາດ
ສະດາທັງຫລາຍ,ແລະໄດ້ແກວ່ງກ້ອນ
ຫນີໃສ່ພວກເພິ່ນ,ແລະຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນ
ອອກໄປນບັແຕ່ຕອນຕົ້ນ.
26ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຈຶ່ງໄດ້

ຮັບບັນຊາໃຫ້ຂຽນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເພື່ອ
ຄວາມຊົ່ວຕ່າງໆຈະໄດ້ໝົດໄປ,ແລະ
ວ່າເວລາຈະມາຮອດຊຶ່ງຊາຕານຈະບໍ່ມີ
ອ�ນາດເໜືອໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ,
ມີແຕ່ເຂົາຈະຖືກຊກັຈງູໃຫ້ເຮດັແຕ່ຄວາມ
ດີຕະຫລອດໄປ,ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ມາຫາ

ອ່າງນ�ແຫ່ງຄວາມຊອບທ�ທັງປວງ
ແລະລອດ.

ບົດທີ9

ອານາຈັກສົ່ງຕໍ່ຈາກຜູ້ໜຶ່ງຫາອີກຜູ້ໜຶ່ງ
ຕາມເຊື້ອສາຍ,ຕາມກົນອຸບາຍເລ້ຫລ່ຽມ,
ແລະຕາມການຄາດຕະກ�—ອີເມີເຫັນ
ພຣະບຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທ�—ສາດສະ
ດາຫລາຍທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກັບ
ໃຈ—ມີຄວາມອຶດຢາກເກີດຂຶ້ນແລະມີງູ
ພດິກດັຕອດຜູ້ຄົນ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນເລີ່ມ
ເຮດັບັນທຶກຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຕໍ່ໄປ.ດັ່ງນັ້ນ,
ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືຍ້ອນ
ວ່າການມົ້ວສຸມລັບຂອງເອຄິດແລະໝູ່
ເພື່ອນຂອງລາວ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້
ໂຄ່ນລົ້ມອານາຈກັຂອງໂອເມ.
2ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ພຣະຜູ້ ເປັນ

ເຈົ້າຍັງໄດ້ເມດຕາສົງສານໂອເມ,ພ້ອມ
ທັງລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງລາວຜູ້ທີ່
ບໍ່ພະຍາຍາມທ�ລາຍລາວ.
3ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນໂອ

ເມໃນຄວາມຝັນວ່າລາວຄວນອອກໄປ
ຈາກແຜ່ນດິນ;ສະນັ້ນໂອເມຈຶ່ງໄດ້ອອກ
ໄປຈາກແຜ່ນດິນພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ
ຂອງລາວ,ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຫລາຍ
ມື້,ແລະມາຮອດແລະຜ່ານເນີນພູຊິມ
ໄປ,ແລະໄດ້ມາຮອດບ່ອນຊຶ່ງຊາວນີໄຟ
ໄດ້ຖືກທ�ລາຍ,ແລະຈາກບ່ອນນັ້ນໄປ
ທາງຕາເວັນອອກ,ແລະມາຮອດບ່ອນ
ໃກ້ຝັ່ງທະເລຊຶ່ງມີຊື່ວ່າອາບລ�,ແລະ
ບ່ອນນັ້ນລາວໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນພອ້ມທງັ
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ລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງລາວນ�ອີກ,
ແລະຄົນໃນຄອບຄົວຂອງລາວທັງໝົດ
ນອກຈາກຢາເຣັດແລະຄອບຄົວຂອງ
ລາວເທົ່ານັ້ນ.
4ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຢາເຣັດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດ
ປົກຄອງຜູ້ຄົນດ້ວຍມືຂອງຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍ;ແລະລາວໄດ້ຍົກລູກສາວຂອງ
ລາວໃຫ້ເປັນພນັລະຍາຂອງເອຄິດ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເອ

ຄິດພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າພໍ່ເຖົ້າຂອງຕົນ;
ແລະລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງຜູ້ທີ່ລາວໃຫ້ກ່າວ
ຄ�ສາບານດ້ວຍຄ�ສາບານຂອງຄົນໃນ
ສະໄໝໂບຮານ,ແລະພວກນັ້ນກໍໄດ້ຫົວ
ພໍ່ເຖົ້າຂອງເອຄິດ,ໃນຂະນະທີ່ຢາເຣັດ
ນັ່ງຢູ່ໃນບັນລັງກາ່ວຄ�ປາໄສຕໍ່ຜູ້ຄົນ.
6ເພາະການແຜ່ສັງຄົມທີ່ຊົ່ວຮ້າຍແລະ

ລຶກລັບນີ້ເປັນໄປຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຈົນ
ວ່າມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງຜູ້ຄົນທັງໝົດ
ເສື່ອມໂຊມ;ດັ່ງນັ້ນຢາເຣັດຈຶ່ງຖືກລອບ
ຂ້າໃນບນັລັງຂອງລາວເອງ,ແລະເອຄິດ
ໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເອ

ຄິດເລີ່ມມີຄວາມອິດສາບັງບຽດລູກຊາຍ
ຄົນໜຶ່ງຂອງຕົນ,ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ເອົາ
ລູກຊາຍຂອງຕນົຂັງໄວ້ໃນຄຸກ,ແລະໃຫ້
ຂັງໄວ້ໂດຍເອົາອາຫານໃຫ້ກິນພຽງເລັກ
ນ້ອຍຫລືວ່າບໍ່ໃຫ້ກິນເລີຍຈົນເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ.
8ແລະບັດນີ້ນ້ອງຊາຍຂອງຜູ້ທີ່ຕາຍ,

(ມີຊື່ວ່ານີມຣາ)ໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ບິດາ
ຂອງລາວຍ້ອນສິ່ງທີ່ບິດາຂອງລາວໄດ້
ເຮດັກບັອ້າຍຂອງລາວ.

9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືນີມ
ຣາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄົນຈ�ນວນໜຶ່ງ,ແລະ
ໄດ້ໜີອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ,ແລະໄດ້
ຂ້າມໄປຢູ່ກັບໂອເມ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເອຄິດໄດ້ລູກຊາຍຕື່ມອີກ,ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ເອົາຊະນະໃຈຂອງຜູ້ຄົນເຖິງ
ແມນ່ພວກເຂາົໄດ້ສາບານກັບລາວວາ່ຈະ
ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທຸກຢ່າງຕາມທີ່ລາວ
ປາຖະໜາ.
11ບັດນີ້ຜູ້ຄົນຂອງເອຄິດປາຖະໜາ

ຜົນປະໂຫຍດ,ຄືກັນກັບທີ່ເອຄິດປາ
ຖະໜາອ�ນາດ;ດັ່ງນັ້ນ,ພວກລູກຊາຍ
ຂອງເອຄດິຈຶ່ງໄດ້ແຈກຢາຍເງນິໃຫ້ພວກ
ເຂົາ,ຊຶ່ງດ້ວຍວິທີນີ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ດຶງ
ຜູ້ຄນົສ່ວນຫລາຍມາຫາພວກເຂາົ.
12ແລະມັນເລີ່ມມີສົງຄາມລະຫວ່າງ

ພວກລູກຊາຍຂອງເອຄິດກັບຕົວເອຄິດ
ເອງເປັນເວລາຫລາຍປີ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ຈົນວ່າໄປສູ່ຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່
ໃນອານາຈັກເກືອບໝົດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,
ແມ່ນທັງໝົດນອກຈາກຄົນສາມສິບຄົນ
ກັບພວກທີ່ໜີໄປກັບເຊື້ອສາຍຂອງໂອເມ
ເທົ່ານັ້ນ.
13ດັ່ງນັ້ນ,ໂອເມຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນມາຫາ

ແຜ່ນດິນທີ່ເປນັມນູມລໍະດກົຂອງຕນົອີກ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂອເມເລີ່ມເຖົ້າແກ່ລົງ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ລາວກໍຍັງໄດ້ລູກຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງ
ໃນໄວຊະລາຂອງລາວຊື່ວ່າອີເມີ;ແລະ
ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ອີເມີ ເປັນກະສັດ
ປົກຄອງແທນ.
15ແລະຫລັງ ຈາກທີ່ ອີ ເ ມີ ໄ ດ້ ຖືກ

ອີເທີ9:4–15713
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ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດແທນແລ້ວ,ລາວ
ໄດ້ເຫັນສັນຕິພາບໃນແຜ່ນດິນຢູ່ສອງປີ,
ແລະລາວໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ໂດຍທີ່ໄດ້
ເຫັນວັນເວລາຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ເສົ້າສະຫລົດໃຈເປັນເວລາຍາວນານ.
ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືອີເມີໄດ້
ປົກຄອງແທນລາວ,ແລະໄດ້ກະທ�ຕາມ
ຕົວຢ່າງຂອງບິດາຕົນ.
16ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີ່ມເອົາຄ�

ສາບແຊ່ງອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນອີກ,
ແລະເຊື້ອສາຍຂອງອີເມີໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຢ່າງຍິ່ງພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ
ອີເມ;ີແລະໃນເວລາຫກົສບິສອງປີພວກ
ເຂົາກັບມາເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງຢ່າງຍິ່ງ,
ເຖິງຂະໜາດທີ່ພວກເຂົາກາຍມາເປັນຄົນ
ຮັ່ງມີຢາ່ງຍິ່ງ—
17ໂດຍມີໝາກໄມ້ນາໆຊະນິດ,ແລະ

ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ,ແລະຜ້າໄໝ,ແລະ
ຜ້າລີນິນຢ່າງດີ,ແລະຄ�,ແລະເງິນ,
ແລະຂອງມຄ່ີາຫລາຍຢ່າງ;
18ແລະກໍມີຝູງສດັລຽ້ງ,ງວົເຖິກ,ແລະ

ງົວແມ່,ແລະແກະ,ແລະໝູ,ແລະແບ້,
ແລະສັດອື່ນໆອີກຫລາຍຊະນິດທີ່ມີປະ
ໂຫຍດສ�ລັບເປັນອາຫານຂອງມະນຸດ
ນ�ອີກ.
19ແລະພວກເຂົາກໍມີຝູງມ້າ,ແລະລໍ,

ແລະກໍມີຊ້າງແລະມີຄູຣີລ�ແລະຄູມ�
ນ�ອີກ;ຊຶ່ງທັງໝົດເປັນປະໂຫຍດແກ່
ມະນຸດ,ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນຝູງ
ຊາ້ງ,ຄູຣີລ�,ແລະຄູມ�.
20ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖອກເທ

ພຣະພອນລົງມາເທິງແຜ່ນດິນດັ່ງນີ້ຊຶ່ງ
ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດເລີດລ�ກວ່າ

ແຜ່ນດິນອື່ນໆທັງໝົດ;ແລະພຣະອົງ
ໄດ້ບັນຊາວ່າ ຜູ້ ໃດກໍຕາມທີ່ ຈະເປັນ
ເຈົ້າຂອງແຜ່ນດິນຜູ້ນັ້ນຄວນຄອບຄອງ
ມັນໄວ້ໃຫ້ກັບພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ,ຖ້າບໍ່
ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍເວລາເຂົາ
ສຸກໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ເພາະກັບຄົນ
ເຊັ່ນນັ້ນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວ:ເຮົາຈະ
ຖອກເທຄວາມບໍລບູິນແຫງ່ຄວາມໂມໂຫ
ຂອງເຮາົອອກມາ.
21ແລະອີເມີໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນ

ດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທ�ຕະຫລອດວນັເວລາ
ຂອງລາວ,ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະ
ລູກສາວຫລາຍຄົນ;ແລະມີລູກຊາຍຜູ້
ໜຶ່ງຊື່ວ່າໂຄຣິອານທ�,ແລະລາວໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໂຄຣິອານທ�ຂຶ້ນປົກຄອງ
ແທນ.
22ແລະຫລັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ

ໃຫ້ ໂຄຣິ ອານທ�ປົກຄອງແທນແລ້ວ
ລາວກໍມີຊີວິດຢູ່ຕື່ມອີກສີ່ປີ,ແລະລາວກໍ
ໄດ້ເຫັນສັນຕິພາບໃນແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະເຖິງແມ່ນລາວໄດ້ເຫັນພຣະ
ບຸດແຫ່ງຄວາມຊອບທ�,ແລະລາວມີ
ຄວາມປິຕິຍິນດີແລະປາບປື້ມໃນວັນ
ເວລາຂອງລາວ;ແລະລາວກໍໄດ້ສິ້ນ
ຊວີດິໄປໃນຄວາມສະຫງບົສຸກ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂຄຣິ ອານທ�ໄດ້ກະທ�ຕາມຕົວຢ່າງ
ຂອງບິດາຕົນ,ແລະໄດ້ສ້າງເມືອງໃຫຍ່
ຫລາຍເມືອງ,ແລະໄດ້ໃຫ້ຄວາມດີແກ່
ຜູ້ຄົນຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວບໍ່
ມີລູກເລີຍຈນົວາ່ລາວເຖົ້າແກ່ຊະລາລົງ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
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ພັນລະຍາຂອງລາວໄດ້ສິ້ນຊີວິດເມື່ອ
ນາງມີອາຍຸໄດ້ໜຶ່ງຮອ້ຍກັບສອງປີ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນໄວຊະລາ
ຂອງໂຄຣິອານທ�,ລາວໄດ້ຮັບເອົາຍິງ
ສາວຄົນໜຶ່ງມາເປັນພັນລະຍາ,ແລະ
ໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນ;
ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງມຊີວີດິຢູ່ຈນົເຖິງໜຶ່ງຮ້ອຍ
ສີ່ສບິສອງປີ.
25ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວມີລູກຊາຍຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າຄອມ,ແລະ
ຄອມໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ;ແລະລາວ
ໄດ້ປົກຄອງຢູ່ສີ່ສິບເກົ້າປີ,ແລະລາວໄດ້
ມີລູກຊາຍຊື່ວາ່ເຫດັ;ແລະເຫດັໄດ້ມີລກູ
ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນຄືກັນ.
26ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກ

ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນອີກ,ແລະເລີ່ມມີ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຫລາຍໃນແຜ່ນດິນອີກ
ແລະເຫັດເລີ່ມຖືແຜນລຶກລັບຂອງສະ
ໄໝກອ່ນອກີເພື່ອທ�ລາຍບດິາຂອງຕນົ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ປົດບິດາຂອງຕົນອອກຈາກ
ບັນລັງ,ໂດຍການຂ້າດ້ວຍດາບຂອງຕົນ
ເອງ;ແລະລາວໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.
28ແລະມີສາດສະດາຫລາຍທ່ານ

ໃນແຜ່ນດິນອີກ,ມາປ່າວເຕືອນເລື່ອງ
ການກັບໃຈຕໍ່ຜູ້ຄົນທງັຫລາຍວາ່—ພວກ
ເຂົາຕ້ອງຕຽມທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຄ�ສາບແຊ່ງຈະມາສູ່ຜືນ
ແຜ່ນດິນ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະມີຄວາມ
ອຶດຢາກຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຊຶ່ງຈະເປັນ
ເຫດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກທ�ລາຍຖ້າຫາກ
ພວກເຂາົບໍ່ກບັໃຈ.
29ແຕ່ວ່າຜູ້ຄົນບໍ່ເຊື່ອຄ�ຂອງສາດສະ

ດາເລີຍ,ແຕ່ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເພິ່ນອອກ
ໄປ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ໂຍນຫລາຍທາ່ນ
ລົງໃນຂຸມແລະປະໃຫ້ພວກເພິ່ນຕາຍ.
ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກ
ເຂົາໄດ້ເຮດັສິ່ງທງັໝດົນີ້ຕາມຄ�ສັ່ງຂອງ
ກະສດັເຫດັ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມັນ

ເລີ່ມມີການຂາດແຄນເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງໃນແຜ່ນດິນ,ແລະຜູ້ທີ່ອາໄສເລີ່ມ
ຖືກທ�ລາຍຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍການຂາດ
ແຄນນັ້ນ,ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຝົນຕົກລົງມາ
ໃນຜືນແຜ່ນດນິເລີຍ.
31ແລະມັນໄດ້ມີງູພິດອອກໄປຕາມ

ຜືນແຜ່ນດິນອີກ,ແລະມັນໄດ້ຕອດຜູ້ຄົນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຝູງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້ເລີ່ມແຕກໜີຜ່າຍງູພດິໄປທາງໃຕ້ຊຶ່ງ
ຊາວນີໄຟເອີ້ນວາ່ເຊລາເຮມັລາ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ສັດຫລາຍໂຕທີ່ຕາຍໄປລະຫວ່າງທາງ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຍັງມີຝູງສັດລ້ຽງ
ເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໜີໄປຮອດ
ແຜ່ນດິນທາງໃຕ.້
33ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮດັໃຫ້ງູເຊາົຕິດຕາມ
ທ�ຮ້າຍຝູງສັດທີ່ພະຍາຍາມໜີໄປນັ້ນ,
ແຕ່ໃຫ້ມັນກັນເສັ້ນທາງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຜ່ານໄປໄດ້,ແລະຖ້າວ່າຜູ້ໃດຈະລອງ
ຜ່ານໄປຜູ້ນັ້ນກໍຈະລົ້ມຕາຍເພາະຖືກງູ
ພດິຕອດ.
34ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນໄດ້ ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງສັດ
ເຫລົ່ານັ້ນ, ແລະໄດ້ ກິນຊາກສັດທີ່
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ອີເທີ9:35–10:6 716

ລົ້ມຕາຍຕາມທາງຈນົວ່າພວກເຂົາໄດ້ກນິ
ໝົດກ້ຽງ.ບັດນີ້ເວລາຜູ້ຄົນເຫັນວ່າພວກ
ເຂາົຈະຕ້ອງຕາຍພວກເຂົາກໍເລີ່ມກບັໃຈ
ຈາກຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາແລະ
ໄດ້ຮອ້ງທນູຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
35ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາພວກເຂົາຖ່ອມຕົວພຽງພໍຕໍ່ພຣະ
ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະອົງກໍໄດ້
ສົ່ງຝົນລົງມາເທິງຜືນແຜ່ນດິນ;ແລະ
ຜູ້ຄົນກໍເລີ່ມຟື້ນຂຶ້ນມາໃໝ່,ແລະມັນ
ເລີ່ມມີໝາກໄມ້ໃນຂົງເຂດທາງເໜືອ,
ແລະໃນຂົງເຂດອ້ອມແອ້ມນັ້ນ.ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະແດງອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງແກ່ພວກເຂົາໃນການປົກປັກ
ຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມອຶດ
ຢາກ.

ບົດທີ10

ກະສັດຜູ້ໜຶ່ງຂຶ້ນປົກຄອງແທນກະສັດ
ອີກຜູ້ໜຶ່ງຕໍ່ໆກັນໄປ—ກະສັດບາງຄົນ
ຊອບທ�;ບາງຄົນກໍຊົ່ວ—ເວລາມຄີວາມ
ຊອບທ�ຜູ້ຄົນກໍຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະ
ໄດ້ຮບັພອນຈາກພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືເຊັດ
ຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງເຫັດ—ເພາະເຫັດໄດ້
ຕາຍໄປດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກກັບຄົນໃນ
ຄອບຄົວຂອງລາວທັງໝົດນອກຈາກ
ເຊັດຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ—ສະນັ້ນ,ເຊັດຈຶ່ງ
ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຊຸດໂຊມຄືນ
ອີກ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຊັດໄດ້ລະນຶກເຖິງຄວມພິນາດຂອງ

ບັນພະບຸລຸດຂອງລາວ;ແລະລາວໄດ້
ສ້າງອານາຈັກອັນຊອບທ�ຂຶ້ນ;ເພາະວາ່
ລາວຈື່ຈ�ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ກະທ�
ໃນການນ�ພາຢາເຣັດແລະນ້ອງຊາຍ
ຂອງລາວຂ້າມຄວາມເລິກຂອງທະເລ
ມາ;ແລະລາວໄດ້ເດນີໄປຕາມເສັ້ນທາງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະລາວໄດ້ມີລກູ
ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນ.
3ແລະລູກຊາຍກົກຂອງລາວຊື່ວ່າ

ເຊັດ,ໄດ້ກະບົດຕໍ່ລາວ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ,ເຊັດໄດ້ຖືກຂ້າດ້ວຍມືຂອງໂຈນ,
ເພາະຂອງມີຄ່າອັນຫລວງຫລາຍຂອງ
ລາວ,ຊຶ່ງໄດ້ນ�ຄວາມສະຫງົບສຸກມາສູ່
ບິດາຂອງລາວອີກ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືບິດາ

ຂອງລາວໄດ້ສ້າງຫລາຍເມອືງຂຶ້ນໃນຜືນ
ແຜ່ນດິນ,ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍ
ໄປທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນອີກ.ແລະເຊັດໄດ້ມີ
ຊີວິດຢູ່ດົນນານທີ່ສຸດ;ແລະລາວໄດ້ມີ
ລູກຊາຍຄນົໜຶ່ງຊື່ຣບິລາຄດິ.ແລະລາວ
ໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ແລະຣິບລາຄິດໄດ້ຂຶ້ນ
ປົກຄອງແທນ.
5ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຣິບລາຄິດບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນ
ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ເລີຍ,ຍ້ອນວ່າລາວມີມະເຫສີແລະນາງ
ສະໜົມຫລາຍຄົນ,ແລະໄດ້ວາງພາລະ
ອນັເຫລືອບ່າກວາ່ແຮງໃຫ້ກັບຜູ້ຄນົ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ລາວໄດ້ເກັບພາສີນ�ຜູ້ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນດ້ວຍຄ່າພາສີອັນແພງ;ແລະ
ດ້ວຍພາສີນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ສ້າງອາຄານ
ອັນກວາ້ງໃຫຍ່ຫລາຍແຫງ່.
6ແລະລາວໄດ້ສ້າງບັນລັງອັນງົດງາມ
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ທີ່ສຸດໃຫ້ຕນົເອງແລະໄດ້ສ້າງຄຸກຫລາຍ
ແຫ່ງນ�ອີກ,ແລະຄົນໃດທີ່ບໍ່ຍອມເສຍ
ພາສີລາວກໍເອົາເຂົາເຂົ້າຄຸກ;ແລະ
ຄົນໃດທີ່ບໍ່ສາມາດເສຍພາສີລາວກໍເອົາ
ເຂົາເຂົ້າຄຸກ;ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ພວກ
ເຂົາອອກແຮງງານໜັກຕະຫລອດເວລາ
ເພື່ອລ້ຽງຕົນ;ແລະຄົນໃດທີ່ບໍ່ຍອມອອກ
ແຮງງານລາວກໍສັ່ງໃຫ້ຂາ້ຄົນນັ້ນຖິ້ມ.
7ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ສິ່ງຂອງດີໆທັງ

ໝົດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນຄ�ແນວດີ
ຂອງລາວ,ລາວກໍສັ່ງໃຫ້ຫລໍ່ຫລອມໃຫ້
ບໍລິສຸດຢູ່ໃນຄຸກ;ແລະງານຝີມືດີນາໆ
ຊະນິດລາວກໍສັ່ງໃຫ້ເຮດັຢູ່ໃນຄຸກ.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກ
ຫລາຍເພາະການໂສເພນີແລະຄວາມ
ໜາ້ກຽດຊງັຂອງລາວ.
8ແລະເມື່ອລາວປົກຄອງເປັນເວລາສີ່

ສິບສອງປີຜູ້ຄົນໄດ້ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານລາວ;
ແລະມັນເລີ່ມມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນອີກໃນ
ແຜ່ນດິນ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ຣິບລາຄິດຖືກ
ຂ້າຕາຍ,ແລະຜູ້ສືບຕະກຸນຂອງລາວກໍ
ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນໄປ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກຫລາຍປີຜ່ານໄປ,ໂມຣິອານ
ທັນ,(ໂດຍທີ່ ເປັນຜູ້ ສືບຕະກຸນຂອງ
ຣິບລາຄິດ)ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກ�ລັງທັບຈາກ
ຜູ້ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ,ແລະໄດ້
ຍົກໄປສູ້ຮົບກັບຜູ້ຄົນແລະລາວໄດ້ຍຶດ
ເອົາຫລາຍຫົວເມືອງ;ແລະສົງຄາມກັບ
ມາຮ້າຍແຮງຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະມັນໄດ້ຄົງ
ຢູ່ເປັນເວລາຫລາຍປີ;ແລະລາວໄດ້ມີ
ອ�ນາດປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແລະໄດ້

ແຕ່ງຕັ້ງຕົວເອງຂຶ້ນເປັນກະສັດປົກຄອງ
ທົ່ວແຜ່ນດິນ.
10ແລະຫລັງ ຈາກທີ່ ລາວໄດ້ ສະ

ຖາປະນາຕົນເອງເປນັກະສັດແລວ້,ລາວ
ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນພາລະຂອງຜູ້ຄົນໃຫ້ເບົາ
ບາງລົງ,ຊຶ່ງດ້ວຍການນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້ຮັບ
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບໃນສາຍຕາຂອງຜູ້
ຄົນ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້
ເປນັກະສດັຂອງພວກເຂົາ.
11ແລະລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທ�

ແກ່ຜູ້ຄົນ,ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ຕົວເອງເພາະ
ການໂສເພນີຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງ
ລາວ;ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດອອກ
ຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂມຣິອານທັນໄດ້ສ້າງເມືອງຫລາຍເມືອງ
ຂຶ້ນ,ແລະຜູ້ຄົນກັບມາຮັ່ງມີເປັນດີຢ່າງ
ຍິ່ງພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງລາວ,ທັງ
ອາຄານແລະຄ�ແລະເງນິ,ແລະທາງ
ການປູກຝັງພືດພັນທັນຍາຫານ,ແລະ
ທາງຝູງສັດລ້ຽງ,ແລະສັດໃຊ້ແຮງງານ,
ແລະສິ່ງດັ່ງກ່າວຖືກນ�ກັບຄືນມາຫາ
ພວກເຂາົອີກ.
13ແລະໂມຣິອານທັນໄດ້ມີຊີວິດຢູ່

ຢ່າງຍາວນານ,ແລະແລ້ວລາວໄດ້ມີ
ລູກຊາຍຊື່ວ່າຄິມ;ແລະຄິມໄດ້ປົກຄອງ
ແທນບິດາຂອງລາວຢູ່ແປດປ,ີແລະບິດາ
ຂອງລາວກໍໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ.ແລະເຫດ
ການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຄິມບໍ່ໄດ້ປົກຄອງ
ດ້ວຍຄວາມຊອບທ�,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງບໍ່
ເປນັທີ່ໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
14ແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວໄດ້ລຸກ

ຂຶ້ນກະບົດຕໍ່ລາວ,ຊຶ່ງດ້ວຍການນີ້ລາວ
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ຈຶ່ງໄດ້ເອົາອ້າຍມາເປັນຊະເລີຍ;ແລະ
ຄິມໄດ້ຄົງຢູ່ເປັນຊະເລີຍຕະຫລອດວັນ
ເວລາຂອງລາວ;ແລະລາວໄດ້ມີລູກ
ຊາຍແລະລກູສາວຫລາຍຄນົໃນຂະນະ
ທີ່ເປັນຊະເລີຍນັ້ນ,ແລະໃນໄວຊະລາ
ຂອງລາວ,ລາວໄດ້ມີລູກຊາຍອີກຊື່ວ່າ
ເລວີ;ແລະຄມິໄດ້ສິ້ນຊວີດິໄປ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເລ

ວີໄດ້ເປັນຊະເລີຍຫລັງຈາກບິດາຂອງ
ລາວເປັນເວລາສີ່ສິບສອງປີ,ແລະລາວ
ໄດ້ກໍ່ສົງຄາມກັບກະສັດຂອງແຜ່ນດິນ,
ດ້ວຍເຫດນີ້ລາວຈຶ່ງໄດ້ອານາຈັກມາ
ເປນັຂອງຕົນ.
16ແລະຫລັງຈາກລາວໄດ້ອານາຈັກ

ມາເປັນຂອງຕົນແລ້ວລາວໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່
ຖືກຕ້ອງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ;ແລະຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ;ແລະລາວໄດ້ມີ
ຊີວິດຢູ່ຢ່າງຍາວນານ,ແລະໄດ້ມີລູກ
ຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄົນ;ແລະ
ລາວໄດ້ມີລູກຊາຍອີກຊື່ວ່າໂຄຣ�,ຊຶ່ງ
ລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປນັກະສັດແທນ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣ�ເຮດັແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໃນສາຍພຣະເນດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຕະຫລອດວນັເວລາຂອງ
ລາວ;ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍແລະລກູ
ສາວຫລາຍຄົນ;ແລະຫລັງຈາກທີ່ລາວມີ
ຊີວິດຢູ່ດົນນານແລ້ວລາວກໍໄດ້ຈາກໄປ
ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆຂອງແຜ່ນດິນໂລກ;
ແລະກີເຊໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກີເຊໄດ້ຈາກໄປອີກ,ແລະລິບໄດ້ຂຶ້ນ
ປົກຄອງແທນ.

19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ລິບເຮັດສິ່ງທີ່ດີໃນສາຍພຣະເນດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄືກນັ.ແລະໃນວນັເວລາ
ຂອງລບິນັ້ນງູພດິຖືກທ�ລາຍຈນົໝດົສິ້ນ.
ສະນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງໄດ້ໄປຫາແຜ່ນດິນທາງ
ໃຕ້ເພື່ອຊອກຫາອາຫານໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງ
ແຜ່ນດິນ,ເພາະວ່າແຜ່ນດິນນັ້ນເຕັມໄປ
ດ້ວຍສັດປ່າ.ແລະຕົວລິບເອງກໍກາຍ
ເປນັນາຍພານໃຫຍ່ຜູ້ໜຶ່ງ.
20ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ້າງເມືອງໃຫຍ່

ເມືອງໜຶ່ງຂຶ້ນໃກ້ ກັບຊ່ອງແຄບຂອງ
ແຜ່ນດິນໃກ້ກັບບ່ອນຊຶ່ງທະເລແບ່ງ
ແຜ່ນດິນອອກ.
21ແລະພວກເຂົາໄດ້ປົກປັກຮັກສາ

ແຜ່ນດິນທາງໃຕ້ໄວ້ເປັນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານເພື່ອຈະໄດ້ສັດໄວ້ລ່າ.ແລະ
ສ່ວນແຜ່ນດິນທາງເໜືອນັ້ນເຕັມໄປ
ດ້ວຍຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່.
22ແລະພວກເຂົາມີການອຸດສາຫະກ�

ຢ່າງຍິ່ງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຊື້ຂາຍແລະ
ທ�ການຄ້າລະຫວາ່ງກັນເພື່ອຈະໄດ້ຜົນ
ປະໂຫຍດ.
23ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂຸດຄົ້ນແຮ່ນາໆ

ຊະນິດ,ແລະໄດ້ຫລໍ່ຫລອມຄ�,ແລະ
ເງິນ,ແລະເຫລັກ,ແລະທອງເຫລືອງ,
ແລະໂລຫະນາໆຊະນິດ;ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ຂຸດຄົນມັນຂຶ້ນມາຈາກດິນ;ສະ
ນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຄູນດິນຂຶ້ນເປັນ
ກອງໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແຮ່ເປັນຄ�,ແລະ
ເປັນເງິນ,ແລະເປັນເຫລັກ,ແລະເປັນ
ທອງແດງ.ແລະພວກເຂົາໄດ້ຜະລິດສິ່ງ
ອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ.
24ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕ�ຜ້າໄໝແລະ
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ຜ້າລີນິນຢ່າງດີ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ
ເສື້ອຜ້າຫລາຍຊະນິດ,ເພື່ອພວກເຂາົຈະ
ໄດ້ຫຸມ້ຫໍ່ຄວາມເປອືຍເປົ່າຂອງພວກເຂົາ.
25ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮດັເຄື່ອງມືນາໆ

ຊະນິດເພື່ອໄຖດິນ,ທັງເພື່ອຂຸດແລະ
ເພື່ອຫວ່ານ,ແລະເພື່ອເກັບກ່ຽວແລະ
ເພື່ອພວນ,ແລະເພື່ອນວດນ�ອກີ.
26ແລະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດເຄື່ອງມືນາໆ

ຊະນິດຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຮດັໂດຍໃຊ້ແຮງ
ງານຂອງສັດຂອງພວກເຂາົ.
27ແລະພວກເຂົາໄດ້ສ້າງອາວຸດແຫ່ງ

ສົງຄາມນາໆຊະນິດ.ແລະພວກເຂົາໄດ້
ເຮັດວຽກນາໆຊະນິດດ້ວຍຝີມືແປກຢ່າງ
ຍິ່ງ.
28ແລະບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ໄດ້ຮັບ

ພອນຫລາຍກວ່າພວກເຂົາ,ແລະມີ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າຫລາຍກວາ່ນີ້.ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ ໃນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດ
ເລີດລ�ກວ່າແຜ່ນດິນທັງໝົດ,ເພາະວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮບັສັ່ງມນັ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລິບມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຍາວນານ,ແລະໄດ້ມີ
ລູກຊາຍແລະລູກສາວຫລາຍຄນົ;ແລະ
ລາວກໍມີລູກຊາຍອີກຊື່ວາ່ຮີອາທ�.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຮີ

ອາທ�ໄດ້ປົກຄອງແທນບິດາຂອງລາວ.
ແລະເມື່ອຮີອາທ�ໄດ້ປົກຄອງຢູ່ຊາວສີ່ປ,ີ
ຈົ່ງເບິ່ງ,ອານາຈັກຖືກຍຶດໄປຈາກລາວ.
ແລະລາວໄດ້ຕົກເປັນຊະເລີຍຫລາຍປີ,
ແທ້ຈງິແລ້ວ,ແມນ່ຕະຫລອດວນັເວລາທີ່
ເຫລືອຢູ່ຂອງລາວ.

31ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວາ່ເຫດັ,
ແລະເຫັດໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມເປັນ
ຊະເລີຍຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວ.
ແລະເຫັດມີລູກຊື່ວ່າອາໂຣນ,ແລະອາ
ໂຣນໄດ້ຢູ່ ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍຕະ
ຫລອດວັນເວລາຂອງລາວຄືກັນ;ແລະ
ລາວມີລູກຊາຍຊື່ວາ່ອາມນີແກດາ,ແລະ
ອາມນີແກດາກໍໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຊະ
ເລີຍຕະຫລອດວນັເວລາຂອງລາວຄືກນັ;
ແລະລາວມີລູກຊາຍຊື່ວາ່ໂຄຣິອານທ�,
ແລະໂຄຣິອານທ�ກໍໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນ
ຊະເລີຍຕະຫລອດວັນເວລາຂອງລາວຄື
ກັນ;ແລະລາວມີລູກຊາຍຊື່ວາ່ຄອມ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄອມໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈັກໄປເຄິ່ງໜຶ່ງ.
ແລະລາວໄດ້ປົກຄອງອານາຈັກສ່ວນ
ນັ້ນເປັນເວລາສີ່ສິບສອງປີ;ແລະລາວ
ໄດ້ໄປສູ້ຮົບກັບກະສັດອາມກິດ,ແລະ
ທັງສອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນເປັນເວລາຫລາຍປີ
ຊຶ່ງລະຫວາ່ງເວລານັ້ນຄອມໄດ້ມີອ�ນາດ
ເໜືອອາມກິດ,ແລະໄດ້ຍຶດເອົາອານາ
ຈກັສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ມາເປັນເຈົ້າຂອງ.
33ແລະໃນວັນເວລາຂອງຄອມມັນ

ເລີ່ມມີພວກໂຈນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ;ແລະ
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ນ�ເອົາແຜນເກົ່າ
ມາໃຊ,້ແລະໄດ້ເວົ້າຄ�ສາບານຕາມວທິີ
ຂອງຄົນສະໄໝໂບຮານ,ແລະພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍອານາຈກັອກີ.
34ບດັນີ້ຄອມໄດ້ຕໍ່ສູ້ກບັພວກເຂາົຢາ່ງ

ໜັກ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ລາວກໍຍັງເອົາ
ຊະນະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້.

ອີເທີ10:25–34719
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ສົງຄາມ,ການແຕກແຍກ,ແລະຄວາມ
ຊົ່ວ ຮ້າຍຄວບງ�ຊີວິດ ຂອງຊາວຢາ
ເຣັດ—ສາດສະດາໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ເຖິງການ
ທ�ລາຍຂອງຊາວຢາເຣັດເວັ້ນເສຍແຕ່
ພວກເຂົາຈະກັບໃຈເສຍກ່ອນ—ຜູ້ຄົນບໍ່
ຍອມຮບັຟັງຄ�ຂອງສາດສະດາ.

1ແລະໃນວັນເວລາຂອງຄອມໄດ້ມີ
ສາດສະດາຫລາຍທ່ານອີກ,ແລະໄດ້
ທ�ນາຍເຖິງ ຄວາມພິນາດອັນໃຫຍ່
ຫລວງຂອງຜູ້ຄົນຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈ,ແລະຫນັໄປຫາພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ,
ແລະປະຖິ້ມການຄາດຕະກ�,ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂາົ.
2ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນບໍ່ຍອມຮັບຟັງຄ�ຂອງສາດສະດາ,
ແລະພວກເພິ່ນ ໄດ້ ໜີ ໄປຫາຄອມ
ເພື່ອຄວາມປອດໄພ,ເພາະວ່າຜູ້ຄົນ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະທ�ລາຍພວກເພິ່ນ.
3ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍຫລາຍ

ເລື່ອງແກ່ຄອມ;ແລະລາວໄດ້ຮັບພອນ
ຕະຫລອດວັນເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລາວ.
4ແລະລາວໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງດົນນານ,

ແລະໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າຊິບລ�;ແລະ
ຊິບລ�ໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງແທນ.ແລະນ້ອງ
ຊາຍຂອງຊິບລ�ໄດ້ກະບົດຕໍ່ລາວ,ແລະ
ເລີ່ມມີສົງຄາມໃຫຍ່ທີ່ສຸດທົ່ວແຜ່ນດິນ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືນອ້ງ

ຊາຍຂອງຊິບລ�ໃຫ້ຂ້າສາດສະດາທັງ
ໝົດຊຶ່ງໄດ້ທ�ນາຍເຖິງຄວາມພິນາດ
ຂອງຜູຄົ້ນ;
6ແລະມັນໄດ້ມີຄວາມສູນເສຍອັນ

ໃຫຍ່ຫລວງທົ່ວແຜ່ນດິນ,ເພາະພວກ
ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�ວ່າຄ�ສາບແຊ່ງອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງຈະມາສູ່ແຜ່ນດິນ,ແລະມາສູ່
ຜູ້ຄົນນ�ອີກ,ແລະວ່າມັນຈະມີຄວາມ
ພິນາດອັນໃຫຍ່ຫລວງໃນບັນດາພວກ
ເຂົາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນຜືນແຜ່ນດິນ
ໂລກນີ້ເລີຍ,ແລະວ່າກະດູກຂອງພວກ
ເຂົາກະຈາຍກອງກັນຂຶ້ນເທິງແຜ່ນດິນ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຈາກຄວາມ
ຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາເສຍກ່ອນ.
7ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຟັງສຸລະສຽງ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລີຍ,ຍ້ອນວ່າການ
ມົ້ວສຸມລັບອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;
ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງເລີ່ມມີສົງຄາມແລະມີ
ການຂັດແຍ້ງກັນຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດິນ,ແລະ
ມັນມີຄວາມອຶດຢາກແລະພະຍາດ
ໂລຄາຢ່າງຫລວງຫລາຍນ�ອີກເຖິງ
ຂະໜາດທີ່ມັນໄດ້ມີຄວາມພິນາດອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫນັມາກ່ອນໃນ
ຜືນແຜ່ນດິນໂລກ;ແລະທັງໝົດນີ້ເກີດ
ຂຶ້ນໃນວນັເວລາຂອງຊິບລ�.
8ແລະຜູ້ຄົນເລີ່ມກັບໃຈຈາກຄວາມ

ຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ;ແລະຕາບໃດ
ທີ່ພວກເຂົາກັບໃຈພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງມີ
ເມດຕາປານີຕໍ່ພວກເຂົາຢູ່ສະເໝ.ີ
9ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊິບລ�ຖືກຂ້າ,ແລະເຊດຖືກຈັບໄປເປັນ
ຊະເລີຍ,ແລະໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຊະ
ເລຍີຕະຫລອດວນັເວລາຂອງລາວ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເອຫາລູກຊາຍຂອງລາວໄດ້ຮັບອານາ
ຈັກມາປົກຄອງແທນ;ແລະລາວໄດ້ປົກ
ຄອງຜູຄົ້ນຕະຫລອດວນັເວລາຂອງລາວ.
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ແລະລາວໄດ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆ
ປະການໃນວນັເວລາຂອງລາວ,ຊຶ່ງດ້ວຍ
ເຫດນີ້ມັນຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂ້າ
ຟັນກັນຢ່າງໜັກໃນເວລາອັນສັ້ນໆຂອງ
ລາວ.
11ແລະອີເທັມ,ໂດຍທີ່ເປັນຜູ້ ສືບ

ຕະກຸນຂອງເອຫາ,ຈຶ່ງໄດ້ຮັບອານາຈັກ
ມາປົກຄອງ;ແລະລາວໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຊົ່ວ
ຮາ້ຍໃນວັນເວລາຂອງລາວຄືກນັ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ວັນເວລາຂອງອີເທັມ,ໄດ້ມີສາດສະດາ
ຫລາຍທ່ານມາທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນອີກ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ພວກເພິ່ນໄດ້ທ�ນາຍວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະທ�ລາຍພວກເຂົາ
ໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນໂລກຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວ
ຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາເສຍກ່ອນ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນໄດ້ເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ,ແລະບໍ່
ຍອມເຊື່ອຟັງຄ�ຂອງພວກເພິ່ນເລີຍ;
ແລະສາດສະດາໂສກເສົ້າແລະໄດ້
ອອກໄປຈາກບັນດາຜູຄົ້ນ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອີ

ເທັມໄດ້ດ�ເນີນການຕັດສິນດ້ວຍຄວາມ
ຊົ່ວຮາ້ຍຕະຫລອດວນັເວລາທງັໝດົຂອງ
ລາວ;ແລະລາວໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າໂມ
ຣນັ.ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກດີຂຶ້ນຄືໂມ
ຣນັໄດ້ຂຶ້ນປກົຄອງແທນແລະໂມຣັນໄດ້
ເຮດັສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮາ້ຍຕໍ່ພຣະພກັຂອງພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືໄດ້

ເກີດມີການກະບົດຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,
ຍ້ອນວ່າການມົ້ວສຸມລັບນັ້ນຊຶ່ງສ້າງຂຶ້ນ

ເພື່ອຫາອ�ນາດແລະຫາຜົນປະໂຫຍດ;
ແລະເກີດມີຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍໃນບັນດາພວກເຂົາ,ແລະໄດ້
ສູ້ຮົບກັບໂມຣັນ,ຊຶ່ງດ້ວຍເຫດນີ້ລາວຈຶ່ງ
ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມອານາຈັກໄປເຄິ່ງໜຶ່ງ;ແລະ
ລາວໄດ້ປົກຄອງອານາຈັກເຄິ່ງນັ້ນເປັນ
ເວລາຫລາຍປີ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂມ

ຣັນໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມຄືນ,ແລະໄດ້ຍຶດເອົາ
ອານາຈກັຄືນມາອີກ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືມີ

ຄົນໜຶ່ງອີກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່;ແລະລາວເປັນຜູ້
ສືບຕະກຸນຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣດັ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມໂມຣັນແລະຍຶດເອົາ
ອານາຈັກ;ສະນັ້ນ,ໂມຣັນຈຶ່ງໄດ້ຢູ່ໃນ
ຄວາມເປັນຊະເລີຍຕະຫລອດວນັເວລາທີ່
ເຫລືອຢູ່ ຂອງລາວ;ແລະລາວໄດ້ມີ
ລູກຊາຍຊື່ວາ່ໂຄຣິອານທ.ໍ
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂຄຣິອານທໍໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍ
ຕະຫລອດວນັເວລາຂອງລາວ.
20ແລະໃນວນັເວລາຂອງໂຄຣິອານທໍ

ໄດ້ມີສາດສະດາຫລາຍທ່ານມາທ�ນາຍ
ເຖິງເລື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນ
ອີກ,ແລະໄດ້ປ່າວປະກາດການກັບ
ໃຈຕໍ່ຜູ້ຄົນ,ແລະຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່
ກັບໃຈອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະດ�ເນີນ
ການຕັດສິນເຖິງຄວາມພິນາດທັງໝົດ
ຂອງພວກເຂົາ;
21ແລະວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ

ສົ່ງຫລືນ�ເອົາຄົນອື່ນມາເປັນເຈົ້າຂອງ
ແຜ່ນດິນໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,

ອີເທີ11:11–21721
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ຕາມວິທີທີ່ພຣະອົງນ�ເອົາບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຂົາມານັ້ນ.
22ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບຄ�

ທັງໝົດຂອງສາດສະດາເລີຍ,ຍ້ອນວ່າ
ສັງຄົມລັບແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງອັນ
ຊົ່ວຮາ້ຍຂອງພວກເຂົາ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິອານທໍໄດ້ມີລູກຊາຍຊື່ວ່າອີເທີ,ແລະ
ລາວໄດ້ສິ້ນຊີວິດໄປ,ໂດຍຢູ່ໃນຄວາມ
ເປັນຊະເລີຍຕະຫລອດວັນເວລາຂອງ
ລາວ.

ບົດທີ12

ສາດສະດາອີເທີຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ຄົນເຊື່ອ
ໃນພຣະເຈົ້າ—ໂມໂຣໄນເວົ້າຢ�ເຖິງ
ການແປກປະຫລາດແລະສິ່ງອັດສະຈນັ
ທີ່ເຮັດໄດ້ດ້ວຍສັດທາ—ສັດທາເຮັດ
ໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດສາມາດເຫັນ
ພຣະຄຣິດ—ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ມອບ
ຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ມະນດຸເພື່ອບາງທີເຂົາ
ອາດຈະຖ່ອມຕົວລົງ—ນ້ອງຊາຍຂອງ
ຢາເຣັດຍ້າຍພູຊີລິນໄດ້ດ້ວຍສັດທາ—
ສັດທາ,ຄວາມຫວງັ,ແລະຄວາມໃຈບນຸ
ເປັນສິ່ງຈ�ເປັນຕໍ່ຄວາມລອດ—ໂມໂຣ
ໄນເຫນັພຣະເຢຊູໜາ້ຕໍ່ໜາ້.

1ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືອີເທີ
ມີຊີວິດຢູ່ໃນວັນເວລາຂອງໂຄຣິອານທະ
ເມີ;ແລະໂຄຣິອານທະເມີເປັນກະສັດ
ປົກຄອງທົ່ວແຜ່ນດິນ.
2ແລະອີເທີ ເປັນສາດສະດາຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ສະນັ້ນອີເທີຈຶ່ງໄດ້ອອກ
ມາໃນວັນເວລາຂອງໂຄຣິອານທະເມີ,

ແລະໄດ້ເລີ່ມທ�ນາຍແກ່ຜູ້ຄົນ,ເພາະວາ່
ຈະຫ້າມເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຍ້ອນພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊຶ່ງສະຖິດຢູ່ກັບເພິ່ນ.
3ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ປ່າວປະກາດຕັ້ງ

ແຕ່ຕອນເຊົ້າຈົນຮອດຕາເວັນຕົກດິນ,
ແລະຊັກຊວນຜູຄົ້ນໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຈະນ�ໄປສູ່ການກບັໃຈຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ພວກເຂົາຈະຖືກທ�ລາຍ,ໂດຍກ່າວກັບ
ພວກເຂົາວ່າດ້ວຍສັດທາທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງຍອ່ມສ�ເລັດ—
4ສະນັ້ນ,ຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ

ຜູ້ນັ້ນຈະສົມຫວັງຢ່າງແນ່ນອນສ�ລັບ
ໂລກທີ່ຈະດີກວ່ານີ້,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນ
ທາງພຣະຫັດເບື້ອງຂວາຂອງພຣະເຈົ້າ,
ຊຶ່ງຄວາມຫວັງນີ້ ມາຈາກສັດທາອັນ
ເຮັດຫລັກໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຈິດວິນຍານຂອງ
ມະນຸດ,ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາແນ່ໃຈແລະ
ແນ່ວແນ່,ສ້າງຄວາມດີໃຫ້ຫລາຍຢູ່ສະ
ເໝີ,ອັນຈະນ�ໄປຫາການຖະຫວາຍບາ
ລະມີແດ່ພຣະເຈົ້າ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືອີ

ເທີໄດ້ທ�ນາຍເລື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າ
ອັດສະຈັນແກ່ຜູ້ຄົນ,ຊຶ່ງພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອ
ຍ້ອນວາ່ພວກເຂົາບໍ່ເຫນັມນັ.
6ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຈະ

ເວົ້າບາງຢາ່ງກ່ຽວກບັສິ່ງເຫລົ່ານີ້;ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະສະແດງຕໍ່ໂລກວ່າຄວາມເຊື່ອ
ຄືສິ່ງທີ່ມຸ້ງຫວັງໄວ້ແລະຍັງບໍ່ທັນເຫັນ;
ສະນັ້ນຈົ່ງຢ່າໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນເລີຍ,ເພາະ
ທ່ານບໍ່ເຫັນຍ້ອນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ພະຍານຈົນກວາ່ຫລັງຈາກການທົດລອງ
ສັດທາຂອງທ່ານ.
7ເພາະເປັນດ້ວຍສັດທາທີ່ພຣະຄຣິດ
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ໄດ້ມາປະກົດຕົວແກ່ບັນພະບຸລຸດຂອງ
ພວກເຮາົ,ຫລັງຈາກພຣະອົງເປນັຄືນມາ
ມີຊີວິດແລ້ວ;ແລະພຣະອົງຈະບໍ່ປະກົດ
ຕົວແກ່ພວກເຂາົຈົນກວ່າຫລັງຈາກພວກ
ເຂົາມີສັດທາໃນພຣະອົງແລ້ວ;ສະນັ້ນ,
ມັນຈຶ່ງຕ້ອງເປັນໄປວ່າບາງຄົນມີສັດທາ
ໃນພຣະອົງ,ເພາະວ່າພຣະອົງບໍ່ ໄດ້
ປະກດົຕົວແກ່ໂລກ.
8ແຕ່ເປັນຍ້ອນສັດທາຂອງມະນຸດ

ພຣະອົງຈຶ່ງຈະມາປະກົດຕົວແກ່ໂລກ,
ແລະຖະຫວາຍບາລະມີພຣະນາມຂອງ
ພຣະບິດາ,ແລະຕຽມທາງໄວ້ເພື່ອໂດຍ
ທາງນັ້ນຜູ້ອື່ນຈະໄດ້ມີ ສ່ວນໃນຂອງ
ປະທານຈາກສະຫວັນ,ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້
ຫວັງໃນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຊຶ່ງພວກເຂົາຍັງບໍ່
ທັນເຫນັເທື່ອ.
9ສະນັ້ນ,ທ່ານຈະມີຄວາມຫວັງອີກ,

ແລະເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນຂອງປະທານນັ້ນ,
ຖ້າພຽງແຕ່ທາ່ນມີສັດທາ.
10ຈົ່ງເບິ່ງເປັນດ້ວຍສັດທາຄົນໃນ

ສະໄໝກ່ອນຈຶ່ງຖືກເອີ້ນຕາມຖານະອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ.
11ສະນັ້ນ,ດ້ວຍສັດທາພຣະອົງຈຶ່ງ

ປະທານກົດຂອງໂມເຊໃຫ້.ແຕ່ດ້ວຍ
ຂອງປະທານຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ
ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕຽມເສັ້ນທາງອັນປະເສີດ
ທີ່ສຸດໃຫ້;ແລະເປັນດ້ວຍສັດທາມັນຈຶ່ງ
ສ�ເລັດ.
12ເພາະຖ້າຫາກບໍ່ມີສັດທາໃນບັນດາ

ລູກຫລານມະນຸດພຣະເຈົ້າຈະເຮັດສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນໃນບັນດາພວກເຂົາບໍ່ໄດ້;
ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ປະກົດຕົວຈົນກວ່າ
ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາມີສັດທາ.

13ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນແມ່ນສັດທາຂອງແອວ
ມາແລະແອມມິວເລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຸກພັງ
ທະລາຍລົງພື້ນດິນ.
14ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນແມ່ນສັດທາຂອງນີໄຟ

ແລະລີໄຮທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ
ກັບຊາວເລມັນ,ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານບໍລສຸິດ.
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນແມ່ນສັດທາຂອງອ�

ໂມນແລະພີ່ນ້ອງຂອງລາວຊຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນີ້ໃນບັນ
ດາຊາວເລມນັ.
16ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະຄົນທັງປວງທີ່

ເຮດັສິ່ງມະຫດັສະຈັນກໍເຮດັດ້ວຍສັດທາ,
ເຖິງແມ່ນຜູ້ທີ່ເປັນຢູ່ມາກ່ອນພຣະຄຣິດ
ແລະຜູ້ທີ່ເປັນຢູ່ພາຍຫລັງພຣະຄຣິດກໍ
ຄືກນັ.
17ແລະມັນເປັນຍ້ອນສັດທາທີ່ສາ

ນຸສິດສາມຄົນໄດ້ຮັບສັນຍາວ່າພວກ
ເພິ່ນບໍ່ຈ�ເປັນຕ້ອງຊີມລົດຊາດຂອງ
ຄວາມຕາຍເລີຍ;ແລະພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້
ຮບັສນັຍານີ້ຈນົກວາ່ຫລັງຈາກພວກເພິ່ນ
ມີສັດທາ.
18ແລະທັງບໍ່ວາ່ເວລາໃດກໍຕາມຈະບໍ່

ມີຜູ້ໃດສາມາດເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນໄດ້
ເລຍີຈນົກວາ່ຜູ້ນັ້ນຈະມີສັດທາເສຍກ່ອນ;
ສະນັ້ນກ່ອນອື່ນໝົດເຂົາຕ້ອງເຊື່ອໃນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າເສຍກ່ອນ.
19ແລະມີຫລາຍຄົນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າບໍ່ສາມາດກີດກັນສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃນ
ຈາກພວກເຂົາໄດ້,ເຖິງແມ່ນກ່ອນພຣະ
ຄຣິດສະເດັດມາຍ້ອນວ່າສັດທາອັນ
ແຮງກ້າຂອງພວກເຂົາ,ແຕ່ພວກເຂົາ
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ໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງຊຶ່ງສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ເຫັນແລ້ວດ້ວຍ
ອ�ນາດແຫ່ງສັດທາ,ແລະພວກເຂົາກໍ
ພໍໃຈ.
20ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຮົາເຫັນໃນ

ບັນທຶກນີ້ວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃນຈ�ນວນຄົນ
ເຫລົ່ານີ້ຄືນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ;ຍ້ອນ
ວ່າລາວມີສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ
ພຣະເຈົ້າ,ເວລາພຣະເຈົ້າເດ່ນິ້ວພຣະຫັດ
ອອກມາພຣະອົງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຊື່ອງມັນ
ໄວ້ໃຫ້ພົ້ນຈາກສາຍຕາຂອງນ້ອງຊາຍ
ຂອງຢາເຣັດໄດ້,ເພາະດ້ວຍຄ�ຂອງ
ພຣະອົງທີ່ຮບັສັ່ງກັບລາວຊຶ່ງຄ�ນັ້ນລາວ
ໄດ້ຮບັມາໂດຍສັດທາ.
21ແລະຫລັງຈາກນ້ອງຊາຍຂອງຢາ

ເຣັດເຫັນນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລ້ວ,ເປັນເພາະສັນຍາທີ່ນ້ອງຊາຍ
ຂອງຢາເຣັດໄດ້ຮັບມາໂດຍສັດທາ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງ ບໍ່ ສາມາດບັງສິ່ງ
ໃດໃຫ້ພົ້ນຈາກສາຍຕາຂອງລາວໄດ້;
ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງສະແດງທຸກສິ່ງທຸກ
ຢ່າງແກ່ລາວ,ເພາະພຣະອົງກີດກນັລາວ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກມ່ານກັ້ງບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
22 ແລະ ເ ປັນດ້ວຍສັດທາທີ່ ບັນ

ພະບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບສັນຍາ
ວ່າສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະມາຫາພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂາົໂດຍຜ່ານຄົນຕ່າງຊາດ;ດັ່ງນັ້ນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບັນຊາຂ້າພະເຈົ້າ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄືພຣະເຢຊູຄຣດິ.
23ແລະຂ້າພະເຈົ້າທູນຕໍ່ ພຣະອົງ

ວ່າ:ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ,ຄົນຕ່າງຊາດ
ຈະເຍາະເຍີ້ຍສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ເພາະຄວາມ
ອ່ອນ ແອຂອງ ການຂຽນ ຂອງ ພວກ

ຂ້ານ້ອຍ;ເພາະພຣະອົງເຈົ້າເອີຍພຣະ
ອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຍິ່ງໃຫຍ່ໃນ
ຄ�ເວົ້າໂດຍສັດທາ,ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການ
ຂຽນ;ເພາະພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນພວກ
ນີ້ເວົ້າໄດ້ ຫລາຍເພາະພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່
ພວກເຂົາ;
24ແລະພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າ

ນ້ອຍຂຽນໄດ້ພຽງໜ້ອຍດຽວ,ເພາະ
ຄວາມບໍ່ຊ�ນິຊ�ນານຂອງມືຂອງພວກ
ຂ້ານ້ອຍ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກຂາ້ນ້ອຍຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການຂຽນຄືກັນ
ກັບນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ,ເພາະພຣະ
ອົງເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຊຶ່ງລາວຂຽນໄວ້ນັ້ນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ຄື ກັນກັບພຣະອົງ,  ຈົນວ່າເກີນ
ກ�ລງັຂອງມະນຸດທີ່ຈະອ່ານມນັໄດ້.
25ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຄ�ເວົ້າຂອງພວກ

ຂ້ານ້ອຍມີອ�ນາດແລະຍິ່ງໃຫຍ່ນ�
ອີກ,ຈົນວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຂຽນໄວ້ບໍ່ໄດ້;
ສະນັ້ນ,ເວລາພວກຂ້ານ້ອຍຂຽນພວກ
ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງ
ຕົນ,ແລະສະດຸດຍ້ອນວ່າການວາງຄ�
ເວົ້າຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ;ແລະຂ້ານ້ອຍ
ຢ້ານວ່າຄົນຕ່າງຊາດຈະເຍາະເຍີ້ຍຄ�
ເວົ້າຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.
26ແລະເວລາຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຂໍ້ຄວາມ

ນີ້ແລ້ວ,ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ:ຄົນໂງ່ຈະເຍາະເຍີ້ຍ,
ແຕ່ວ່າເຂົາຈະເປັນທຸກ;ແລະຄຸນງາມ
ຄວາມດີຂອງເຮົາມີ ພຽງພໍ ສ�ລັບຄົນ
ທີ່ອ່ອນໂຍນ,ເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ເອົາປຽບ
ຄວາມອ່ອນແອຂອງເຈົ້າ.
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27ແລະຖ້າຫາກມະນຸດມາຫາເຮົາ,
ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຄວາມ
ອ່ອນແອຂອງເຂົາ.ເຮົາຈະມອບຄວາມ
ອ່ອນແອໃຫ້ ມະນຸດເພື່ອເຂົາຈະໄດ້
ຖ່ອມຕົວ;ແລະພຣະຄຸນຂອງເຮົາມີ
ພຽງພໍສ�ລບັຄນົທງັປວງທີ່ຖ່ອມຕວົຕໍ່ໜາ້
ເຮົາ;ເພາະຖ້າຫາກເຂົາຖ່ອມຕົວຕໍ່ໜ້າ
ເຮົາ,ແລະມີສັດທາໃນເຮົາ,ເວລານັ້ນ
ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ອ່ອນແອນັ້ນກັບມາ
ເຂັ້ມແຂງສ�ລບັເຂົາ.
28ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮາົຈະສະແດງໃຫ້ຄນົຕາ່ງ

ຊາດເຫັນຄວາມອອ່ນແອຂອງເຂົາ,ແລະ
ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າສັດທາ,
ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈບຸນຈະນ�
ພວກເຂົາມາຫາເຮົາ—ຊຶ່ງເປັນອ່າງນ�
ແຫງ່ຄວາມຊອບທ�ທງັປວງ.
29ແລະຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນເວລາ

ໄດ້ຍິນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ,ກໍສະບາຍ
ໃຈຂຶ້ນ,ແລະທູນວ່າ:ໂອ້ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ,ພຣະປະສົງອັນຊອບທ�ຂອງພຣະ
ອົງຈະສ�ເລັດ,ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າ
ພຣະອົງເຮັດວຽກງານໃຫ້ລູກຫລານ
ມະນຸດຕາມສັດທາຂອງເຂົາ;
30ເພາະນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດເວົ້າ

ກັບພູຊີລິນວ່າ,ຈົ່ງຍ້າຍໄປ—ແລະມັນ
ກໍໄດ້ຍ້າຍໄປ.ແລະຖ້າຫາກລາວບໍ່ມີ
ສັດທາມັນກໍຈະບໍ່ຍ້າຍໄປ;ສະນັ້ນພຣະ
ອົງຈຶ່ງເຮັດວຽກງານຫລັງຈາກທີ່ມະນຸດມີ
ສັດທາ.
31ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ປະກົດຕົວແກ່

ສານຸສິດຂອງພຣະອົງຕາມນັ້ນ;ເພາະ
ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາມີສັດທາແລະໄດ້
ເວົ້າໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,ພຣະ

ອົງຈຶ່ງໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ພວກເຂົາດ້ວຍ
ອ�ນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່.
32ແລະຂ້ານ້ອຍຈື່ໄດ້ອີກວ່າພຣະອົງ

ກ່າວວາ່ພຣະອົງໄດ້ຕຽມທີ່ພກັໄວ້ໃຫ້ແກ່
ມະນຸດ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນໃນທ່າມກາງ
ຜາສາດຂອງພຣະບດິາຂອງພຣະອງົ,ຊຶ່ງ
ໃນນັ້ນມະນຸດຈະໄດ້ມີຄວາມຫວັງອັນ
ປະເສີດທີ່ສຸດ;ສະນັ້ນມະນຸດຈຶ່ງຕ້ອງ
ມີຄວາມຫວັງ,ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະຮັບ
ມລໍະດກົໃນບອ່ນທີ່ພຣະອົງຕຽມໄວ້ບໍ່ໄດ້.
33ແລະອີກເທື່ອໜຶ່ງ,ຂ້ານ້ອຍຈື່ໄດ້

ອີກວ່າພຣະອົງກ່າວວ່າພຣະອົງຮັກ
ໂລກ,ຈົນຍອມເສຍສະລະພຣະຊົນເພື່ອ
ໂລກ,ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບພຣະຊົນ
ຄືນອີກເພື່ອຕຽມບ່ອນໄວ້ໃຫ້ລູກຫລານ
ມະນຸດ.
34ແລະບັດນີ້ຂ້ານ້ອຍຮູ້ ວ່າຄວາມ

ຮັກນີ້ຊຶ່ງພຣະອົງມີຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ
ເປັນຄວາມໃຈບຸນ;ສະນັ້ນ,ຖ້າຫາກລູກ
ຫລານມະນຸດບໍ່ ມີຄວາມໃຈບຸນແລ້ວ
ເຂົາຈະຮັບບ່ອນຊຶ່ງພຣະອົງຕຽມໄວ້ໃນ
ຜາສາດຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ.້
35ສະນັ້ນ,ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກສິ່ງເຫລົ່າ

ນີ້ຊຶ່ງພຣະອົງກ່າວ,ວ່າຖ້າຫາກຄົນຕ່າງ
ຊາດບໍ່ມີຄວາມໃຈບຸນ,ເພາະຄວາມອ່ອນ
ແອຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ,ວ່າພຣະອົງຈະ
ພິສູດເຂົາ,ແລະເອົາຄວາມສາມາດໄປ
ຈາກເຂົາ,ແທ້ຈິງແລ້ວ,ເຖິງແມ່ນສິ່ງຊຶ່ງ
ເຂົາໄດ້ຮັບ,ແລະຈະມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່
ຈະມີຄວາມໃຈບຸນຢ່າງລົ້ນເຫລືອ.
36ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນ

ຄືຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂໍໃຫ້ພຣະອົງປະທານຄຸນງາມ
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ຄວາມດີໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ,ເພື່ອພວກ
ເຂາົຈະໄດ້ມີຄວາມໃຈບຸນ.
37ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ໄດ້ ກ່າວກັບຂ້າພະ
ເຈົ້າວ່າ:ຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມໃຈ
ບຸນມັນກໍບໍ່ສ�ຄັນສ�ລັບເຈົ້າ,ເຈົ້າເປັນ
ຄົນຊື່ສັດ;ດັ່ງນັ້ນອາພອນຂອງເຈົ້າຈຶ່ງ
ຖືກຊ�ລະລ້າງໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວ.
ແລະຍ້ອນວ່າເຈົ້າເຫັນຄວາມອ່ອນແອ
ຂອງເຈົ້າເອງ,ເຈົ້າຈຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມ
ແຂງຂຶ້ນ,ຈົນວ່າສາມາດໄປນັ່ງລົງໃນ
ບ່ອນຊຶ່ງເຮາົໄດ້ຕຽມໄວ້ໃນຜາສາດຂອງ
ພຣະບິດາຂອງເຮາົ.
38ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນ

ຂໍກ່າວຄ�ອ�ລາຄົນຕ່າງຊາດ,ແທ້ຈິງ
ແລ້ວ,ແລະທັງພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຜູ້
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮັກແພງນ�ອີກ,ຈົນກວ່າ
ພວກເຮົາຈະພົບກັນອີກຕໍ່ໜ້າບັນລັງ
ພິພາກສາຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງເປັນບ່ອນ
ທີ່ຄົນທັງໝົດຈະຮູ້ຈັກວ່າອາພອນຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຈຸດດ່າງດ�ດ້ວຍເລືອດ
ຂອງທາ່ນ.
39 ແລະ ເວລານັ້ນ ທ່ານຈະຮູ້ ວ່ າ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ,ແລະວ່າ
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າໜ້າຕໍ່
ໜາ້,ແລະວ່າພຣະອງົໄດ້ກ່າວກບັຂາ້ພະ
ເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວຢ່າງງ່າຍດາຍ,
ຄືກັນກັບຄົນຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າກັບຄົນອີກຜູ້ໜຶ່ງ
ໃນພາສາຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;
40ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ພຽງ

ໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ,ເພາະຄວາມອ່ອນ
ແອໃນການຂຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

41ແລະບັດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�
ໃຫ້ທ່ານສະແຫວງຫາພຣະເຢຊູອົງນີ້ຜູ້
ຊຶ່ງສາດສະດາແລະອັກຄະສາວົກໄດ້
ຂຽນໄວ້,ເພື່ອຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພຣະ
ເຈົ້າພຣະບິດາ,ແລະຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເຈົ້ານ�ອີກ,ແລະພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດຊຶ່ງເປັນພະຍານເຖິງພວກພຣະ
ອົງ,ເພື່ອຈະຢູ່ນ�ແລະສະຖິດຢູ່ໃນທ່ານ
ຕະຫລອດໄປ.ອາແມນ.

ບົດທີ13

ອີເທີເວົ້າກ່ຽວກັບເຢຣູ ຊາເລັມໃໝ່ທີ່
ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນອາເມຣິກາໂດຍລູກ
ຫລານຂອງໂຢເຊບັ—ເພິ່ນທ�ນາຍ,ຖືກ
ຂັບໄລ່,ຂຽນປະຫວັດສາດຂອງຊາວຢາ
ເຣັດໄວ້,ແລະບອກລ່ວງໜ້າເຖິງການ
ທ�ລາຍຂອງຊາວຢາເຣັດ—ສົງຄາມ
ເກດີຂຶ້ນທົ່ວແຜ່ນດນິ.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຈະ
ເລີ່ມເຮັດບັນທຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຈົບ
ຊຶ່ງມນັກຽ່ວກັບຄວາມພນິາດຂອງຜູ້ຄົນຜູ້
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນມາ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບ

ຄ�ທັງໝົດຂອງອີເທີ;ເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້
ບອກພວກເຂົາແທ້ໆເຖິງເລື່ອງທັງໝົດ
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະນຸດ
ເປັນຕົ້ນມາ;ແລະວ່າຫລັງຈາກນ�ແຫ້ງ
ລົງຈາກແຜ່ນດິນນີ້ແລ້ວມັນກໍກາຍມາ
ເປັນແຜ່ນດິນທີ່ປະເສີດເລີດລ�ກວ່າ
ແຜ່ນດິນອື່ນໆທັງໝົດ,ເປັນແຜ່ນດິນທີ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້;ສະນັ້ນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງມີພຣະປະສົງທີ່ຈະ
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ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນນີ້ຮັບໃຊ້
ພຣະອົງ;
3ແລະວ່າມັນຈະເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງ

ເມອືງເຢຣູຊາເລັມໃໝ,່ຊຶ່ງຈະລງົມາຈາກ
ສະຫວັນ,ແລະເປັນຮົ່ມໂພລີ້ໄພອັນ
ສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ອີເທີໄດ້ເຫັນວັນເວລາຂອງ

ພຣະຄຣິດ,ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ
ເມືອງເຢຣູຊາເລັມໃໝຢູ່່ໃນແຜ່ນດິນນີ້.
5ແລະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບເຊື້ອສາຍ

ອິດສະຣາເອນນ�ອກີ,ແລະເຢຣູຊາເລັມ
ຊຶ່ງຈາກທີ່ນັ້ນລີໄຮຈະອອກມາ—ຫລັງ
ຈາກທີ່ມັນຖືກທ�ລາຍແລ້ວມັນຈະຖືກ
ສ້າງຄືນອີກໃຫ້ເປັນເມືອງສັກສິດແດ່
ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າດັ່ງນັ້ນຈະເປັນເຢຣູ
ຊາເລັມໃໝ່ບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າມັນເປັນມາ
ແລ້ວໃນສະໄໝກ່ອນ;ແຕ່ວ່າມັນຈະ
ຖືກສ້າງຄືນອີກ,ແລະກາຍເປັນເມືອງ
ສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;ແລະມັນ
ຈະຖືກສ້າງໃຫ້ແກ່ເຊື້ອສາຍອິດສະຣາ
ເອນ—
6ແລະວ່າເມອືງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຈະຖືກ

ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ໃຫ້ແກ່ລູກຫລານ
ຂອງໂຢເຊັບທີ່ເຫລືອຢູ່,ຊຶ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ມນັມີແບບຢ່າງມາແລ້ວ.
7ເພາະວ່າດັ່ງທີ່ໂຢເຊັບໄດ້ນ�ເອົາ

ບິດາຂອງເພິ່ນໄປຫາແຜ່ນດິນເອຢິບ,
ແລະເພິ່ນໄດ້ ຕາຍຢູ່ທີ່ ນັ້ນ;ສະນັ້ນ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ນ�ເອົາສ່ວນໜຶ່ງ
ທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງລູກຫລານຂອງໂຢເຊັບ
ອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເຢຣູຊາເລັມ,ເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ເມດຕາລກູຫລານຂອງໂຢ
ເຊັບເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ຕາຍດັ່ງທີ່ພຣະ

ອົງໄດ້ເມດຕາບິດາຂອງໂຢເຊັບເພື່ອ
ເພິ່ນຈະບໍ່ຕາຍ.
8ສະນັ້ນ,ເຊື້ອສາຍທີ່ເຫລືອຢູ່ຂອງໂຢ

ເຊບັຈະຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນແຜ່ນດິນ
ນີ້;ແລະມັນຈະເປັນແຜ່ນດິນມໍລະດົກ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາຈະສ້າງ
ເມືອງບໍລິສຸດຖະຫວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຄືກັນກັບເມືອງເຢຣູຊາເລັມໃນສະ
ໄໝກ່ອນ;ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ສັບສົນ
ອີກຕໍ່ໄປ,ຈົນກວ່າທີ່ສຸດຈະມາເຖິງເມື່ອ
ແຜ່ນດິນໂລກຈະສິ້ນໄປ.
9ແລະມັນຈະເປັນສະຫວັນໃໝ່ແລະ

ແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່;ແລະມັນຈະເປັນຄື
ຂອງເກົ່າແຕ່ວ່າຂອງເກົ່າໄດ້ສູນສິ້ນໄປ
ແລວ້,ແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເປັນຂອງ
ໃໝ່ໝດົ.
10ແລະຈາກນັ້ນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ຈະ

ມາ;ແລະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນັ້ນຍ່ອມເປັນ
ສຸກ,ເພາະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງພວກເຂົາ
ຂາວສະອາດແລ້ວໂດຍທາງໂລຫິດຂອງ
ລູກແກະ;ແລະເຂົາຄືພວກທີ່ຖືກນັບ
ເຂົ້າຢູ່ ໃນບັນດາລູກຫລານທີ່ເຫລືອຢູ່
ຂອງໂຢເຊບັ,ຜູ້ເປັນເຊື້ອສາຍອດິສະຣາ
ເອນ.
11ແລະຈາກນັ້ນເຢຣູຊາເລັມເກົ່າ

ຈະມາອີກ;ແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນຍ່ອມເປັນ
ສຸກ,ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຮັບການຊ�ລະ
ລ້າງໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດ
ຂອງລູກແກະ;ແລະເຂົາຄືພວກທີ່ໄດ້
ກະຈດັກະຈາຍກັນໄປແລະຖກືເຕົ້າໂຮມ
ເຂົ້າມາຈາກສີ່ສ່ວນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,
ແລະຈາກແຜ່ນດິນທາງເໜອືແລະເປັນ
ຜູ້ມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ພັນທະສັນຍາ

ອີເທີ13:3–11727
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ອີເທີ13:12–21 728

ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ,
ບັນພະບຸລຸດຂອງເຂາົສ�ເລດັ.
12 ແລະ ເວລາທີ່ ສິ່ ງ ເຫລົ່າ ນີ້ ມາ

ເຖິງ,ມັນຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມພຣະ
ຄ�ພີບັງເກີດຂຶ້ນມາ,ຊຶ່ງກ່າວໄວ້ວ່າ,ຜູ້
ເປັນຕົ້ນຈະເປັນປາຍ,ແລະຜູ້ເປັນປາຍ
ຈະເປັນຕົ້ນ.
13ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງຈະຂຽນຕື່ມ

ອີກແຕ່ວ່າຖືກຫ້າມໄວ້;ຄ�ທ�ນາຍຂອງ
ອີເທີນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະໜ້າອັດສະຈັນ
ແທ້ໆ ;ແຕ່ພວກເຂົາກໍຖືວາ່ມັນບໍ່ມີຄຸນຄ່າ
ຫຍັງໝດົ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂບັໄລ່ເພິ່ນ
ອອກໄປແລະເພິ່ນໄດ້ໄປລີ້ຊ່ອນຕົວຢູ່
ໃນຖ�ໃນຕອນກາງເວັນ,ແລະໃນຕອນ
ກາງຄືນເພິ່ນໄດ້ອອກໄປເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆທີ່
ເກດີຂຶ້ນກັບຜູ້ຄນົ.
14ແລະໃນເວລາທີ່ເພິ່ນລີ້ຢູ່ໃນຖ�ນັ້ນ,

ເພິ່ນໄດ້ເຮັດບັນທຶກທີ່ເຫລືອຢູ່ນີ້,ໂດຍ
ເຫັນຄວາມພິນາດທີ່ເກີດກັບຜູ້ຄົນໃນ
ຕອນກາງຄນື.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີດຽວກັນກັບປີທີ່ເພິ່ນຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ຈາກບັນດາຜູ້ຄົນມັນເລີ່ມມີສົງຄາມ
ໃຫຍ່ໃນບັນດາຜູ້ຄົນ,ເພາະວ່າມີຫລາຍ
ຄົນຊຶ່ງເປັນພວກຍິ່ງໃຫຍ່ລຸກຂຶ້ນ,ແລະ
ພະຍາຍາມທ�ລາຍໂຄຣິ ອານທະເມີ
ໂດຍໃຊ້ແຜນລັບທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຊຶ່ງໄດ້ກ່າວ
ມາແລ້ວ.
16ແລະບັດນີ້ໂຄຣິອານທະເມີ,ໂດຍ

ທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຂອງສົງຄາມ
ທັງໝົດ,ແລະເລ້ຫລ່ຽມທັງໝົດຂອງ
ໂລກ,ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ສູ້ຮບົກັບພວກທີ່
ພະຍາຍາມທ�ລາຍລາວ.

17ແຕ່ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ກັບໃຈເລີຍ,ທັງບໍ່
ມີລູກຊາຍຫລືລູກສາວທີ່ຈົບງາມຂອງ
ລາວຄົນໃດກັບໃຈເລີຍ;ທັງບໍ່ມີລູກຊາຍ
ຫລືລູກສາວທີ່ຈົບງາມຂອງໂຄຣິຮໍຄົນໃດ
ກັບໃຈເລີຍ;ແລະໂດຍສະຫລບຸແລວ້,ບໍ່
ມີລູກຊາຍຫລືລູກສາວທີ່ຈົບງາມຂອງ
ຄົນໃດທັງຜືນແຜ່ນດິນໂລກກັບໃຈຈາກ
ບາບຂອງຕນົເລີຍ.
18ສະນັ້ນ,ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໃນປີທ�ອິດທີ່ອີເທີອາໄສຢູ່ໃນຖ�ນັ້ນມີ
ຜູ້ຄນົຢາ່ງຫລວງຫລາຍຖກືຂ້າຕາຍໂດຍ
ມືຂອງພວກມົ້ວສຸມລັບເຫລົ່ານັ້ນໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບໂຄຣິອານທະເມີເພື່ອພວກ
ເຂາົຈະໄດ້ຍຶດເອາົອານາຈກັໄປ.
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກລູກຊາຍຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄດ້
ຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຸເດືອດແລະໄດ້ເສຍເລືອດ
ເນື້ອໄປຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
20ແລະໃນປີທີສອງພຣະຄ�ຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຫາອີເທີ,ແລະສັ່ງ
ໃຫ້ເພິ່ນໄປທ�ນາຍແກ່ໂຄຣິອານທະເມີ
ວ່າ,ຖ້າຫາກລາວແລະຄົນໃນຄອບຄົວ
ຂອງລາວທັງໝົດກັບໃຈ,ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະມອບອານາຈັກໃຫ້ແກ່ລາວແລະ
ຈະໄວ້ຊວີດິຜູ້ຄົນ—
21ຖ້າ ບໍ່ ດັ່ ງນັ້ນພວກເ ຂົາ ຈະຖືກ

ທ�ລາຍພ້ອມກັບຄົນໃນຄອບຄົວຂອງ
ລາວຍົກເວັ້ນແຕ່ຕົວລາວເອງ.ແລະ
ລາວຈະມີຊີວິດຢູ່ ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນຄ�
ທ�ນາຍສ�ເລັດຊຶ່ງມີເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບ
ຜູ້ຄົນອີກພວກໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນ
ມາເປນັມນູມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ;ແລະ
ພວກເຂາົຈະເປນັຜູ້ຝັງສົບຂອງໂຄຣິອານ
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ທະເມີ;ແລະທຸກຄົນຈະຖືກທ�ລາຍໄປ
ຍົກເວັ້ນແຕ່ໂຄຣິອານທະເມີຄນົດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ.
22ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິອານທະເມີບໍ່ໄດ້ກັບໃຈເລີຍ,ທັງຄົນໃນ
ຄອບຄວົຂອງລາວແລະທັງຜູ້ຄົນກໍບໍ່ໄດ້
ກັບໃຈ;ແລະສົງຄາມກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດຕິລົງ,
ແລະພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຂາ້ອີເທີ,
ແຕ່ວາ່ເພິ່ນໄດ້ໜີໄປກ່ອນພວກເຂົາແລະ
ໄດ້ລີ້ຊອ່ນຕົວຢູ່ໃນຖ�ອກີ.
23ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຊ

ເຣດັໄດ້ຍົກທບັມາ,ແລະລາວໄດ້ເຂົ້າມາ
ສູ້ຮບົກັບໂຄຣິອານທະເມີອກີ;ແລະລາວ
ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ,ເຖິງຂະໜາດທີ່ໃນປີ
ທີສາມລາວໄດ້ເອົາໂຄຣິອານທະເມີມາ
ເປນັຊະເລີຍ.
24ແລະໃນປີທີສີ່ລູກຊາຍຂອງໂຄຣິ

ອານທະເມີໄດ້ເອົາຊະນະເຊເຣັດ,ແລະ
ໄດ້ຍຶດເອົາອານາຈກັຄືນມາໃຫ້ບິດາຂອງ
ຕົນອີກ.
25ບັດນີ້ມັນໄດ້ມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນທົ່ວ

ຜືນແຜ່ນດິນ,ທກຸຄນົພອ້ມດ້ວຍພກັຂອງ
ຕົນກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິ່ງທີ່ຕົນປາຖະໜາ.
26ແລະໂດຍສະຫລຸບແລ້ວ,ມັນມີ

ພວກໂຈນແລະມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນາໆ
ປະການຢູ່ທົ່ວຜືນແຜນ່ດິນ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ເຊເຣັດ
ຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະລາວໄດ້ຍົກທັບໄປ
ພ້ອມດ້ວຍກອງທັບຂອງລາວເພື່ອໄປ
ສູ້ຮົບ;ແລະທັງສອງໄດ້ປະທະກັນດ້ວຍ
ຄວາມຄຽດແຄ້ນອັນຮ້າຍແຮງ;ແລະທັງ
ສອງໄດ້ປະທະກັນໃນຮ່ອມພູກິນການ;

ແລະການສູ້ຮົບນັ້ນກັບມາຮ້າຍແຮງທີ່
ສຸດ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເຊເຣັດໄດ້ຕໍ່ສູ້ເປັນເວລາສາມມື້.ແລະ
ເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄຣິອານທະ
ເມີໄດ້ເອາົຊະນະລາວ,ແລະໄດ້ຕິດຕາມ
ລາວໄປຈົນວ່າໄປຮອດທົ່ງພຽງເຮຊະ
ລອນ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືເຊ

ເຣັດໄດ້ສູ້ຮົບກັບລາວອີກໃນທົ່ງພຽງນັ້ນ;
ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ເອົາຊະນະໂຄຣິ
ອານທະເມີ,ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ລາວໃຫ້ຄືນ
ໄປຫາຮອ່ມພູກນິການອີກ.
30ແລະໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ສູ້ຮບົກັບເຊ

ເຣັດອີກໃນຮ່ອມພູກິນການ,ຊຶ່ງລາວໄດ້
ຮບັໄຊຊະນະແລະລາວໄດ້ຂ້າເຊເຣດັ.
31ແລະເຊເຣັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄຣິອານ

ທະເມີໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ກົກຂາ,ຈົນວ່າ
ລາວບໍ່ໄດ້ອອກໄປສູ້ຮົບອີກເປັນເວລາ
ສອງປີ,ຊຶ່ງໃນໄລຍະເວລານັ້ນຜູ້ ຄົນ
ທັງໝົດໃນຜືນແຜ່ນດິນກ�ລັງຂ້າຟັນກັນ
ຢູ່,ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຫ້າມປາມພວກເຂົາ
ເລຍີ.

ບົດທີ14

ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ ຄົນນ�ຄວາມ
ສາບແຊ່ງມາສູ່ແຜ່ນດິນ—ໂຄຣິອານ
ທະເມີເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກີເລ
ອາດ,ແລ້ວຕໍ່ຕ້ານລິບ,ແລະຫລັງຈາກ
ນັ້ນຕໍ່ຕ້ານຊີດ—ເລືອດແລະການຂ້າ
ຟນັກນັມີຢູ່ທົ່ວແຜ່ນດິນ.

1ແລະ ບັດນີ້ ມັນ ເລີ່ມ ມີ ຄ�ສາບ

ອີເທີ13:1–14:31729
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ອີເທີ14:2–12 730

ແຊ່ງ ອັນ ໃຫຍ່ ຫລວງທົ່ວ ແຜ່ນດິນ
ເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ,ຊຶ່ງໃນ
ຄ�ສາບແຊ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກຜູ້ໃດຈະວາງ
ອາວຸດຫລືດາບໄວ້ເທິງຮ້ານຫລືເກັບ
ມ້ຽນໄວ້ບ່ອນທີ່ຕົນເຄີຍເອົາໄວ້,ຈົ່ງເບິ່ງ,
ໃນມື້ໃໝ່ມາ,ພວກເຂົາຈະຫາມັນບໍ່ພົບ,
ເພາະວ່າຄ�ສາບແຊ່ງທົ່ວແຜ່ນດິນນັ້ນ
ໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດ.
2ສະນັ້ນທຸກໆຄົນຈຶ່ງເກັບກ�ສິ່ງທີ່ຕົນ

ເປັນເຈົ້າຂອງໄວ້ໃກ້ມື,ແລະຈະບໍ່ຢືມ
ຂອງຜູ້ໃດ,ທັງບໍ່ເອົາໃຫ້ຜູ້ໃດຢືມ;ທຸກໆ
ຄົນໄດ້ຈັບດ້າມດາບຂອງຕົນໄວ້ໃນມື
ຂວາ,ເພື່ອປ້ອງກັນຊັບສົມບັດຂອງຕົນ,
ແລະຊີວິດຂອງຕົນພ້ອມທັງເມຍຕົນ
ແລະລູກຂອງຕົນ.
3ແລະບັດນີ້,ຫລງັຈາກສອງປີຜ່ານໄປ,

ແລະຫລງັຈາກການຕາຍຂອງເຊເຣດັ,ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ນ້ອງຊາຍຂອງເຊເຣັດໄດ້ຍກົທບັມາ
ແລະລາວໄດ້ສູ້ຮົບກັບໂຄຣິອານທະເມີ,
ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະແລະໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມລາວໄປ
ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເອຄິດ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກດີຂຶ້ນຄືນອ້ງ

ຊາຍຂອງເຊເຣັດໄດ້ສູ້ຮົບກັບລາວຢູ່ໃນ
ຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກັນດານເອຄິດ,ແລະການ
ສູ້ຮົບນັ້ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ,ແລະຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລາຍພັນຄົນໄດ້ລົ້ມຕາຍໄປ
ດ້ວຍດາບ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິອານທະເມີໄດ້ປິດລ້ອມຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານໄວ້;ແລະນ້ອງຊາຍຂອງເຊ
ເຣັດໄດ້ຍົກທັບອອກຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ
ກັນດານໃນເວລາກາງຄືນ,ແລະໄດ້

ຂ້າຄົນໃນກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະ
ເມີສ່ວນໜຶ່ງ,ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເມົາ
ເຫລົ້າຢູ່.
6ແລະລາວໄດ້ຍົກທັບມາຮອດແຜ່ນ

ດິນໂມຣັນ,ແລະໄດ້ຂຶ້ນນັ່ງບັນລັງແທນ
ໂຄຣິອານທະເມ.ີ
7ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິອານທະເມີໄດ້ອາໄສຢູ່ນ�ກອງທັບຂອງ
ລາວໃນຖິ່ນແຫງ້ແລ້ງກນັດານເປນັເວລາ
ສອງປີ,ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບ
ກ�ລັງມາໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວຫລາຍ
ຂຶ້ນ.
8ບັດນີ້ນ້ອງຊາຍຂອງເຊເຣັດ,ຊຶ່ງມີ

ຊື່ວ່າກີເລອາດ,ກໍໄດ້ຮັບກ�ລັງມາໃຫ້
ກອງທັບຂອງລາວຫລາຍຂຶ້ນ,ຍ້ອນ
ວາ່ການມົ້ວສຸມລບັ.
9ແລະເຫດການໄດ້ ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ມະຫາປະໂລຫິດຂອງລາວເອງໄດ້ລອບ
ຂ້າລາວໃນຂະນະທີ່ລາວກ�ລັງນັ່ງຢູ່ໃນ
ບັນລັງ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂອງພວກມົ້ວສຸມລັບໄດ້ລອບ
ຂ້າຄົນນັ້ນໃນທາງລັບ;ແລະໄດ້ຍຶດເອົາ
ອານາຈັກມາເປັນຂອງຕົນ;ແລະລາວ
ມີຊື່ວ່າລິບ;ແລະລິບເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່
ກວາ່ຄົນອື່ນໃນບນັດາຜູ້ຄົນທັງໝດົ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ປີທ�ອິດຂອງລິບ,ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້
ຍົກທັບມາຫາແຜ່ນດິນໂມຣັນແລະໄດ້ສູ້
ຮບົກັບລິບ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ລາວໄດ້ສູ້ຮົບກັບລິບ,ຊຶ່ງໃນການສູ້ຮົບ
ນັ້ນລິບໄດ້ຟັນແຂນຂອງລາວຈົນລາວ
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ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມີຍັງໄດ້ມຸ້ງ
ໜາ້ເຂົ້າຫາລິບອີກ,ຈນົວາ່ລາວໄດ້ປົບໜີ
ໄປເຖິງຊາຍແດນແຄມຝັ່ງທະເລ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິອານທະເມີໄດ້ໄລ່ຕາມລາວໄປ;ແລະ
ລິບກໍໄດ້ ຕໍ່ສູ້ ກັບລາວໃນແຄມຝັ່ງທະ
ເລນັ້ນ.
14ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລິບ

ໄດ້ຟາດຟັນກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະ
ເມ,ີຈນົວາ່ພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປຫາຖິ່ນແຫ້ງ
ແລ້ງກັນດານເອຄິດອກີ.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລິບ

ໄດ້ໄລ່ຕາມໂຄຣິອານທະເມີໄປອີກຈົນ
ຮອດທົ່ງພຽງອາກົດ.ແລະໂຄຣິອານທະ
ເມີໄດ້ເອົາທຸກຄົນໄປນ�ລາວຂະນະທີ່
ລາວກ�ລັງປົບໜີໄປທາງໜ້າລິບໄປຍັງ
ແຜ່ນດິນສ່ວນນັ້ນບ່ອນທີ່ລາວໜີໄປ.
16ແລະເວລາລາວໄດ້ມາຮອດທົ່ງພຽງ

ອາກົດແລ້ວ,ລາວກໍໄດ້ສູ້ ຮົບກັບລິບ,
ແລະລາວໄດ້ຟາດຟັນລິບຈົນເຖິງແກ່
ຄວາມຕາຍ;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ນ້ອງ
ຊາຍຂອງລິບກໍໄດ້ຍົກມາສູ້ຮົບກັບໂຄ
ຣິອານທະເມີເປັນການແກ້ແຄ້ນ,ແລະ
ການສູ້ຮົບນັ້ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ,ຈົນເຮັດ
ໃຫ້ ໂຄຣິ ອານທະເ ມີ ໜີ ໄປທາງໜ້າ
ກອງທບັຂອງນອ້ງຊາຍຂອງລິບອີກ.
17ບັດນີ້ນ້ອງຊາຍຂອງລບິມີຊື່ວາ່ຊີດ.

ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊີດໄດ້
ໄລ່ຕາມໂຄຣິອານທະເມີໄປ,ແລະລາວ
ໄດ້ໂຄນ່ລົ້ມຫລາຍຫວົເມອືງ,ແລະລາວ
ໄດ້ຂ້າທັງພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ,
ແລະໄດ້ເຜົາບ້ານເມອືງຖິ້ມ.

18ແລະຜູ້ຄົນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນ
ມີຄວາມຢ້ານກົວຊີດ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມີ
ສຽງຮ້ອງໄປທົ່ວແຜ່ນດິນວ່າ—ຜູ້ໃດ
ຈະສາມາດຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກອງທັບຂອງຊີດ
ໄດ້?ຈົ່ງເບິ່ງ,ລາວໄດ້ກວາດລ້າງແຜ່ນ
ດິນທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜາ້ລາວຈນົໝດົສິ້ນ!
19ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຜູ້ຄົນເລີ່ມເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນເປັນກອງທັບ
ຕະຫລອດທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ.
20ແລະພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງແຍກກັນ

ອອກ; ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງ ໄ ດ້ ໜີ ໄປຫາ
ກອງທັບຂອງຊີດ,ແລະອີກສ່ວນໜຶ່ງໄດ້
ໜີໄປຫາກອງທບັຂອງໂຄຣິອານທະເມ.ີ
21ແລະສົງຄາມນັ້ນຮ້າຍແຮງແລະ

ຍືດເຍື້ອຍາວນານທີ່ສຸດ,ແລະພາບຂອງ
ການນອງເລືອດແລະການຂ້າຟັນກັນ
ນັ້ນມີຢູ່ຢ່າງດນົນານທີ່ສຸດ,ຈນົວາ່ທງັຜນື
ແຜ່ນດິນເຕັມໄປດ້ວຍຊາກສົບຂອງຄົນ
ຕາຍ.
22ແລະສົງຄາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງ

ໄວແລະຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຈົນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຢຸດຝັງຊາກສົບເລີຍ,ມີແຕ່ເດີນທັບຕໍ່ໄປ
ຈາກການຂ້າຟັນບ່ອນນີ້ໄປຫາການຂ້າ
ຟັນບ່ອນນັ້ນ,ໂດຍປະຖິ້ມຊາກສົບໄວ້
ທັງຊາຍແລະຍິງ,ແລະເດັກນ້ອຍໃຫ້
ກ່າຍກອງຢູ່ຕາມຜນືແຜນ່ດິນເພື່ອໃຫ້ໂຕ
ໜອນເຈາະກິນ.
23ແລະຊາກສົບໄດ້ສົ່ງກິ່ນເໝັນໄປ

ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນເຖິງແມ່ນຕະຫລອດ
ທົ່ວຜນືແຜ່ນດນິ;ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງຖືກລບົ
ກວນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນເພາະ
ກິ່ນເໝນັນັ້ນ.
24ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຊດີຍັງບໍ່ຢຸດໃນ

ອີເທີ14:13–24731
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ການໄລ່ຕາມໂຄຣິອານທະເມີໄປ;ເພາະ
ວ່າລາວສາບານວ່າຈະແກ້ແຄ້ນໂຄຣິ
ອານທະເມີເອງ,ເພື່ອເລືອດຂອງອ້າຍ
ລາວທີ່ຖືກຂາ້ຕາຍ,ແລະຄ�ຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຫາອີເທີວາ່ໂຄຣິອານທະ
ເມີຈະບໍ່ຖືກຂາ້.
25ແລະພວກເຮົາ ຈຶ່ງ ເຫັນໄດ້ ວ່າ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ
ພວກເຂົາ ເຫລົ່ານັ້ນ ໃນຄວາມບໍ ລິ
ບູນແຫງ່ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະຄວາມໜ້າກຽດຊັງ
ນັ້ນໄດ້ຕຽມທາງໄວ້ໃຫ້ຄວາມພິນາດອັນ
ເປນັນິດຂອງພວກເຂາົ.
26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຊດີ

ໄດ້ໄລ່ຕາມໂຄຣິອານທະເມີໄປທາງຕາ
ເວນັອອກຈົນມາຮອດຊາຍແດນແຄມຝັ່ງ
ທະເລ,ແລະບ່ອນນັ້ນລາວໄດ້ສູ້ຮົບກັບ
ຊດີເປັນເວລາສາມມື້.
27ແລະຄວາມພິນາດໃນບັນດາ

ກອງທັບຂອງຊີດເປັນໜ້າຢ້ານກົວທີ່ສຸດ
ຈົນວ່າພວກທະຫານຂອງຊີດເລີ່ມຢ້ານ
ຕົກໃຈ,ແລະເລີ່ມປົບໜີໄປທາງໜ້າ
ຂອງກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມ;ີແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ແຕກໜີໄປຫາແຜ່ນດິນໂຄຣິ
ຮ,ໍແລະໄດ້ກວາດລ້າງຜູ້ອາໄສຢູ່ທງັໝດົ
ທີ່ບໍ່ຍອມເຂົ້າຮວ່ມກບັພວກເຂາົໄປຕໍ່ໜາ້
ພວກເຂົາ.
28ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນ

ໃນຮອ່ມພູໂຄຣິຮ;ໍແລະໂຄຣິອານທະເມີ
ກໍໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂອງລາວຂຶ້ນໃນຮ່ອມພູ
ເຊີ.ບັດນີ້ຮ່ອມພູເຊີນັ້ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເນີນ
ພູຄອມນໍ;ສະນັ້ນໂຄຣິອານທະເມີຈຶ່ງໄດ້
ເຕົ້າໂຮມກອງທັບຂອງລາວຢູ່ເທິງເນີນ

ພູຄອມນໍ,ແລະໄດ້ເປົ່າແກດັງກ້ອງໄປ
ຫາກອງທັບຂອງຊີດເພື່ອເຊື້ອເຊີນພວກ
ເຂາົອອກມາສູ້ຮບົ.
29ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ອອກມາ,ແຕ່ຖືກຂັບໄລ່
ຄືນໄປ;ແລະພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບມາ
ເປັນເທື່ອທີສອງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຖືກ
ຂັບໄລ່ຄືນໄປອີກ.ແລະເຫດການໄດ້
ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພວກເຂົາໄດ້ຍົກທັບມາ
ອີກເປັນເທື່ອທີສາມ,ແລະການສູ້ຮົບ
ນັ້ນຮາ້ຍແຮງທີ່ສດຸ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຊີດໄດ້ຟັນໂຄຣິອານທະເມີຈົນວ່າລາວ
ມີບາດແຜເລິກຫລາຍບ່ອນ;ແລະໂຄຣິ
ອານທະເມີ,ໂດຍທີ່ໄດ້ເສຍເລືອດຫລາຍ
ຈນົວາ່ໄດ້ສະຫລົບໄປ,ແລະຖືກຫາມໄປ
ຖິ້ມຄືກບັວາ່ລາວຕາຍແລ້ວ.
31 ບັດນີ້ການສູນເສຍທັງ ຜູ້ ຊາຍ,

ຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຂອງສອງຝ່າຍ
ນັ້ນແມ່ນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດຈົນວ່າຊີດ
ຕ້ອງສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງລາວບໍ່ໃຫ້ໄລ່
ຕາມກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄປ;
ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນໄປຫາ
ຄ້າຍຂອງພວກເຂົາ.

ບົດທີ15

ຊາວຢາເຣັດຈ�ນວນຫລາຍລ້ານຄົນ
ຖືກ ຂ້າ ຕາຍ ໃນ ສະໜາມຮົບ—ຊີດ
ແລະໂຄຣິອານທະເມີເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນ
ທັ ງ ໝົດ ເພື່ອ ສູ້ ຮົບ ໃນ ສົງຄາມແຫ່ ງ
ມະຕະ—ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າເລີກລົ້ມຄວາມພະຍາຍາມກັບພວກ
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ເຂົາ—ປະຊາຊາດຢາເຣັດຖືກທ�ລາຍ
ຈົນໝົດສິ້ນ—ໂຄຣິອານທະເມີຄົນດຽວ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່.

1ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ
ບາດແຜຂອງໂຄຣິອານທະເມີຫາຍດີ
ແລ້ວ,ລາວເລີ່ມຈື່ຈ�ເຖິງຄ�ເວົ້າຂອງອີ
ເທີໄດ້ເວົ້າກັບລາວ.
2ລາວເຫັນວ່າຜູ້ຄົນຂອງລາວເກືອບ

ສອງລ້ານຄົນຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍດາບ,
ແລະລາວເລີ່ມມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ;
ແທ້ຈງິແລວ້,ມີຊາຍຊະກັນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ
ສອງລ້ານຄົນພ້ອມທັງເມຍຂອງພວກ
ເຂາົແລະລູກຂອງພວກເຂົາ.
3ລາວຈຶ່ງເລີ່ມກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຊຶ່ງ

ລາວໄດ້ເຮດັໄປນັ້ນ;ລາວເລີ່ມນກຶເຖິງຄ�
ເວົ້າທີ່ອອກມາຈາກປາກຂອງສາດສະດາ
ທງັຫລາຍ,ແລະລາວເຫນັວ່າມນັສ�ເລັດ
ແລ້ວຕາມນັ້ນທຸກຂໍ້ຈົນຮອດບັດນີ້;ແລະ
ຈິດວິນຍານຂອງລາວໂສກເສົ້າຫລາຍ
ແລະບໍ່ຍອມທີ່ຈະສະບາຍໃຈເລີຍ.
4ແລະເຫດການໄດ້ບງັເກີດຂຶ້ນຄືລາວ

ໄດ້ຂຽນສານຫາຊດີ,ເພື່ອສະແດງຄວາມ
ປາຖະໜາໃຫ້ຊີດຍົກເວັ້ນຜູ້ຄົນ,ແລະ
ລາວຈະມອບອານາຈັກໃຫ້ເພື່ອເຫັນແກ່
ຊວິີດຂອງຜູ້ຄົນ.
5ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຊີດໄດ້ຮັບສານຂອງລາວແລ້ວ,
ລາວຈຶ່ງໄດ້ຂຽນສານຕອບໂຄຣິອານ
ທະເມີ,ວ່າຖ້າຫາກໂຄຣິອານທະເມີຍ
ອມມອບຕົວເພື່ອຊີດຈະໄດ້ ຂ້າລາວ
ດ້ວຍດາບຂອງຕົນ ແລ້ວ,  ລາວຈະ
ໄວ້ຊວິີດຂອງຜູ້ຄົນ.

6ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຜູ້
ຄົນບໍ່ໄດ້ກັບໃຈຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງ
ພວກເຂົາເລີຍ;ແລະຜູ້ຄົນຂອງໂຄຣິ
ອານທະເມີຖືກຍຸຍົງໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້
ຄົນຂອງຊີດ;ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊີດໄດ້ຖືກ
ຍຸຍົງໃຫ້ຄຽດແຄ້ນໃຫ້ຜູ້ຄົນຂອງໂຄຣິ
ອານທະເມີ;ດັ່ງນັ້ນ,ຜູ້ຄົນຂອງຊດີຈຶ່ງໄດ້
ສູ້ຮບົກບັຜູ້ຄົນຂອງໂຄຣິອານທະເມ.ີ
7ແລະເວລາໂຄຣິອານທະເມີເຫັນວ່າ

ຕົນເອງກ�ລັງຈະເສຍໄຊລາວຈຶ່ງໄດ້ໜີ
ໄປຕໍ່ໜາ້ຜູ້ຄົນຂອງຊດີອີກ.
8ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືລາວ

ໄດ້ ມາຮອດນ�ຣິບລີອານຄ�,ຊຶ່ງແປ
ວ່າກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຫລືໃຫຍ່ກວ່າ
ນ�ທັງໝົດ;ສະນັ້ນ,ເວລາພວກເຂົາມາ
ຮອດແມ່ນ�ນີ້ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຜ້າ
ເຕັ້ນຂຶ້ນ;ແລະຊີດກໍໄດ້ຕັ້ງຜ້າເຕັ້ນຂຶ້ນ
ໃກ້ກັນນັ້ນ;ແລະສະນັ້ນໃນມື້ຕໍ່ມາພວກ
ເຂາົໄດ້ອອກມາສູ້ຮບົກັນອີກ.
9ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ສູ້ ຮົບກັນຢ່າງດຸເດືອດທີ່
ສຸດ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຮັບ
ບາດເຈບັອີກ,ແລະລາວໄດ້ສະຫລົບໄປ
ເພາະການເສຍເລອືດຢາ່ງໜກັ.
10ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ມຸ້ງໜ້າ
ເຂົ້າຫາກອງທັບຂອງຊີດຈົນວ່າໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະຈາກສັດຕູ,ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາຕ້ອງປົບໜີຕໍ່ໜ້າພວກເຂົາ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ໜີໄປທາງໃຕ້,ແລະຕັ້ງຜ້າ
ເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ເອີ້ນວາ່
ໂອແກດ.
11ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອີເທີ15:1–11733
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ອີເທີ15:12–19 734

ກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຕັ້ງຜ້າ
ເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນໃກ້ກັບເນີນພູ
ຣາມາ;ແລະມັນເປັນເນີນພູແຫ່ງດຽວ
ກັນກັບບ່ອນທີ່ບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າມໍ
ມອນໄດ້ເຊື່ອງບນັທກຶສັກສິດໄວ້ກັບພຣະ
ຜູ້ເປນັເຈົ້າ.
12ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນ
ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ,ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າ,ນອກ
ຈາກອີເທີເທົ່ານັ້ນ.
13ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ອີ ເທີ ໄ ດ້ ເ ຫັນການປະພຶດ ທັ ງ ໝົດ
ຂອງຜູ້ ຄົນ;ແລະເພິ່ນເຫັນວ່າຜູ້ ຄົນ
ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂຄຣິອານທະເມີໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມກັບກອງທັບຂອງໂຄຣິອານທະ
ເມີ;ແລະຜູ້ຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນຊີດກໍ
ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມກັບກອງທັບຂອງຊດີ.
14ສະນັ້ນ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ

ປະມານສີ່ ປີ ເພື່ອເຕົ້າ ໂຮມຜູ້ ຄົນ ທັງ
ໝົດທີ່ຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນ,ແລະເພື່ອຕົນ
ຈະໄດ້ຮັບກ�ລັງໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ ຈະ
ຫລາຍໄດ້.
15ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຜູ້ຄົນມາເຕົ້າໂຮມກ�ລັງກັນໝົດ
ທຸກຄົນແລ້ວ,ທຸກຄົນຈຶ່ງໄປກັບກອງທັບ
ທີ່ ຕົນຕ້ອງການພ້ອມດ້ວຍເມຍຂອງ
ຕົນແລະລູກຂອງຕົນ—ທັງຜູ້ຊາຍ,
ຜູ້ຍິງ,ແລະເດັກນ້ອຍກໍໄດ້ຖືອາວຸດ
ແຫ່ງສົງຄາມ,ໂດຍມີໂລ່,ແລະເຄື່ອງ
ປ້ອງກັນໜ້າເອິກ,ແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນ
ຫົວ,ແລະນຸ່ງຫົ່ມຕາມວິທີການຂອງ
ສົງຄາມ—ພວກເຂົາໄດ້ເດີນທັບເຂົ້າຫາ
ກັນເພື່ອສູ້ຮົບ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້

ກັນຕະຫລອດມື້ນັ້ນແຕ່ ບໍ່ ມີ ຝ່າຍໃດ
ຊະນະ.
16ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນມາພວກເຂົາກໍ
ອິດເມື່ອຍແລະໄດ້ກັບຄືນໄປຄ້າຍຂອງ
ໃຜລາວ;ແລະຫລັງຈາກກັບຄືນໄປເຖິງ
ຄ້າຍແລ້ວພວກເຂົາກໍເລີ່ມຮອ້ງໄຫ້ຄວນ
ຄາງຍ້ອນວ່າການສູນເສຍຜູ້ຄົນທີ່ຖືກ
ຂ້າຕາຍ;ແລະສຽງຮ້ອງຂອງພວກເຂົາ,
ແລະການຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງຂອງພວກ
ເຂົານັ້ນດັງແຮງທີ່ສຸດ,ຈົນເຮັດໃຫ້ມີສຽງ
ດັງກ້ອງສະນັ່ນທີ່ສຸດໃນອາກາດ.
17ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໃນ

ມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປສູ້ຮົບກັນ
ອີກ,ແລະການສູ້ຮົບໃນມື້ນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະເປັນໜ້າຢ້ານກົວທີ່ສຸດ;ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ,ກໍບໍ່ມີຝ່າຍໃດຈະເອົາຊະນະ
ໄດ້,ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນມາ
ພວກເຂົາໄດ້ເຮດັໃຫ້ອາກາດດັງກອ້ງສະ
ໜັ່ນໄປດ້ວຍສຽງຮອ້ງໄຫ້ແລະສຽງຄວນ
ຄາງ,ດ້ວຍສຽງຈົ່ມວ່າຂອງພວກເຂົາ
ຍ້ອນວ່າການສູນເສຍຜູ້ຄົນຂອງພວກ
ເຂາົທີ່ຖກືຂ້າຕາຍ.
18ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິອານທະເມີໄດ້ຂຽນສານໄປຫາຊີດອີກ,
ໂດຍປາຖະໜາບໍ່ລາວໃຫ້ມາສູ້ຮົບອີກ,
ແຕ່ໃຫ້ລາວເອົາອານາຈັກໄປແລະໃຫ້
ໄວ້ຊວີດິຂອງຜູ້ຄົນ.
19ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານຂອງ

ພຣະຜູ້ ເ ປັນເຈົ້າ ໄ ດ້ ລົ້ມ ເ ລີກຄວາມ
ພະຍາຍາມກັບພວກເຂົາແລ້ວ,ແລະ
ຊາຕານມີອ�ນາດເຕັມທີ່ເໜືອໃຈຂອງ
ຜູ້ຄົນ;ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້
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ເປັນຄົນທີ່ມີໃຈແຂງກະດ້າງ,ແລະມີ
ຄວາມມືດດັບໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອພວກເຂາົຈະໄດ້ຖກືທ�ລາຍ;ສະນັ້ນ
ພວກເຂາົຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປສູ້ຮບົກັນອີກ.
20ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ ກັນຕະຫລອດມື້ນັ້ນ,
ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນມາພວກ
ເຂາົກໍນອນຢູ່ກບັດາບຂອງພວກເຂົາ.
21ແລະມື້ໃໝ່ມາພວກເຂົາກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້

ກັນຈົນຮອດຕອນກາງຄືນ.
22ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນ,ພວກ

ເຂົາກໍມຶນເມົາດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ,ຄື
ກັນກັບຄົນເມົາເຫລົ້າແວງ;ແລະພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ນອນຢູ່ກັບດາບຂອງພວກເຂົາ
ອີກ.
23ແລະມື້ຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນ

ອີກ;ແລະເມື່ອເຖິງຕອນກາງຄືນພວກ
ເຂົາກໍລົ້ມຕາຍກັນໝົດຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງໂຄຣິອານທະເມີຫ້າສິບສອງຄົນ,
ແລະຜູ້ຄົນຂອງຊີດຫົກສິບເກົ້າຄົນເທົ່າ
ນັ້ນ.
24ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ນອນຢູ່ກັບດາບຂອງພວກ
ເຂົາໃນຄືນນັ້ນ,ແລະໃນມື້ຕໍ່ມາພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນອີກ,ແລະພວກເຂົາໄດ້
ຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍກ�ລັງຂອງພວກເຂົາແລະ
ດ້ວຍດາບຂອງພວກເຂົາແລະດ້ວຍ
ເຄື່ອງປ້ອງກັນອາວຸດຂອງພວກເຂົາ
ຕະຫລອດມື້ນັ້ນ.
25ແລະເມື່ອຮອດຕອນກາງຄືນຜູ້ຄົນ

ຂອງຊດີເຫລືອຢູ່ສາມສິບສອງຄົນ,ແລະ
ຜູ້ຄົນຂອງໂຄຣິອານທະເມີເຫລືອຢູ່ຊາວ
ເຈັດຄົນ.

26ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ພາກັນກິນດື່ມ
ແລະໄດ້ເຂົ້ານອນ,ແລະໄດ້ຕຽມຕົວ
ເພື່ອຄວາມຕາຍໃນມື້ຕໍ່ມາ.ແລະພວກ
ເຂົາເປັນຄົນຮ່າງໃຫຍ່ສູງແລະມີກ�ລັງ
ຕາມກ�ລັງຂອງມະນຸດ.
27ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ພວກເຂົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນເປັນເວລາສາມຊົ່ວ
ໂມງ,ແລະພວກເຂົາໄດ້ສະຫລົບໄປ
ດ້ວຍການເສຍເລືອດຢາ່ງໜກັ.
28ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ເວລາຜູ້ຄົນຂອງໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ຮັບ
ກ�ລງັພໍທີ່ຈະຍ່າງໄປໄດ້ແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ກໍຕຽມທ່າທີ່ຈະໜີໄປເພື່ອເອົາຕົວລອດ;
ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊີດໄດ້ລຸກຂຶ້ນພ້ອມດ້ວຍຜູ້
ຄົນຂອງລາວ,ແລະລາວໄດ້ສາບານ
ດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນວາ່ລາວຈະຂ້າໂຄ
ຣິອານທະເມີໃຫ້ໄດ້ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນລາວກໍ
ຈະຕາຍດວ້ຍດາບ.
29ສະນັ້ນ,ລາວຈຶ່ງໄດ້ໄລ່ຕາມພວກ

ເຂົາໄປ,ແລະໃນມື້ຕໍ່ມາຊີດກໍຕາມມາ
ທັນ;ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື
ເມື່ອພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ລົ້ມຕາຍດ້ວຍ
ດາບໝົດແລ້ວ,ນອກຈາກໂຄຣິອານ
ທະເມີກັບຊີດເທົ່ານັ້ນ,ຈົ່ງເບິ່ງຊີດໄດ້
ສະຫລົບໄປເພາະການເສຍເລືອດຢ່າງ
ໜກັ.
30ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ໂຄຣິອານທະເມີໄດ້ເນີ້ງຕົວເອື່ອຍດາບ,
ແລະພັກຜ່ອນຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ,ແລ້ວລາວ
ໄດ້ຕັດຫວົຊດີຈນົຂາດ.
31ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄື

ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຕັດຫົວຂອງຊີດຂາດ

ອີເທີ15:20–31735
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ອີເທີ15:32–ໂມໂຣໄນ1:4 736

   ໜງັສືໂມໂຣໄນ

ບົດທີ1

ໂມໂຣໄນຂຽນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ຊາວເລມັນ—ຊາວນີໄຟຜູ້ທີ່ບໍ່ປະຕິເສດ
ພຣະຄຣິດຖືກຂ້າຕາຍ.ປະມານຄ.ສ.
401–421.

1ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຫລັງຈາກ
ຫຍໍ້ເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຄົນຢາເຣັດຈົບ
ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຈະໄດ້ຂຽນ
ອີກ,ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ຕາຍເທື່ອ;
ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຊາວເລມນັເຫັນ
ຂ້າພະເຈົ້າເພາະພວກເຂົາຈະທ�ລາຍ
ຂ້າພະເຈົ້າ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ສງົຄາມລະຫວາ່ງພວກ

ເຂົາເອງເປັນໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍທີ່ສຸດ;
ແລະເປັນຍ້ອນຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງ

ພວກເຂົາ,ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຂ້າຊາວນີໄຟ
ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິເສດພຣະຄຣດິ.
3ແລະຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຈະບໍ່ປະຕິ

ເສດພຣະຄຣິດ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ໄດ້ຊັດເຊພະເນຈອນໄປຫາບ່ອນໃດກໍ
ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປໄດ້ເພື່ອຄວາມ
ປອດໄພຂອງຊວີດິຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.
4ສະນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂຽນອີກເລັກ

ໜອ້ຍ,ກົງກັນຂາ້ມກັບຂາ້ພະເຈົ້າຄດິໄວ;້
ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຈະໄດ້ຂຽນ
ຕື່ມອີກ;ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂຽນຕື່ມອີກເລັກ
ໜ້ອຍ,ເພື່ອທາງທີມັນອາດຈະມີຄຸນຄ່າ
ແກ່ຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ໃນມື້ໜຶ່ງຂ້າງໜ້າຕາມພຣະປະສົງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ແລ້ວ,ຊີດໄດ້ເອົາມືຊູຕົວເອງໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ
ແລະກໍລົ້ມລົງອີກ;ແລະຫລັງຈາກທີ່
ລາວຊັກເພື່ອຫັນໃຈ,ລາວກໍໄດ້ຂາດໃຈ
ຕາຍ.
32ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືໂຄ

ຣິອານທະເມີໄດ້ລົ້ມລົງຢູ່ກັບພື້ນດິນ,ຄື
ກັນກັບຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວ.
33ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບສັ່ງກັບ

ອີເທີວາ່:ຈົ່ງອອກໄປ.ແລະອີເທີໄດ້ອອກ
ໄປ,ແລະເຫັນວ່າຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າສ�ເລັດແລ້ວທັງໝົດ;ແລະເພິ່ນໄດ້
ຈບົບນັທກຶຂອງເພິ່ນ;(ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່

ໄດ້ຂຽນໄວ້ແມນ່ແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮອ້ຍ)ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ເຊື່ອງມັນໄວ້ດ້ວຍວິທີທີ່ຜູ້ຄົນ
ຂອງລິມໄຮໄດ້ພບົເຫນັມນັ.
34ບັດນີ້ຄ�ສຸດທ້າຍຊຶ່ງອີເທີໄດ້ຂຽນ

ໄວ້ມີດັ່ງນີ້:ບໍ່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມີ
ພຣະປະສົງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປ່ຽນແປງສະ
ພາບ,ຫລືໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຕາມພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນເນື້ອໜັງ
ນັ້ນ,ມັນບໍ່ສ�ຄັນຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະລອດໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.ອາແມນ.
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ບົດທີ2

ພຣະເຢຊູໄດ້ມອບອ�ນາດໃຫ້ອັກຄະ
ສາວົກຊາວນີໄຟສິບສອງຄົນເພື່ອຈະ
ໄດ້ມອບຂອງປະທານແຫງ່ພຣະວນິຍານ
ບໍລສຸິດ.ປະມານຄ.ສ.401–421.

1ຄ�ຂອງພຣະຄຣິດຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້
ກ່າວກັບສານຸສິດສິບສອງຄົນຂອງພຣະ
ອົງຜູ້ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ໃນຂະນະ
ທີ່ພຣະອົງວາງພຣະຫດັໃສພ່ວກເພິ່ນ—
2ແລະພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງພວກ

ເພິ່ນ,ໂດຍກ່າວວາ່:ເຈົ້າຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະ
ບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ,ໃນຄ�ອະທິຖານ
ຢ່າງມີພະລັງ;ແລະຫລັງຈາກເຈົ້າເຮັດ
ສິ່ງນີ້ແລ້ວ,ເຈົ້າຈະມີອ�ນາດກັບຄົນທີ່
ເຈົ້າຈະປົກມືໃສ່ເພື່ອມອບພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດໃຫ້;ແລະເຈົ້າຈົ່ງມອບໃຫ້ໃນ
ນາມຂອງເຮົາ,ເພາະອັກຄະສາວົກຂອງ
ເຮາົເຮດັດັ່ງນີ້.
3ບັດນີ້ພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວຂໍ້ຄວາມນີ້

ກັບພວກເພິ່ນໃນເວລາທີ່ພຣະອົງສະເດັດ
ມາປະກດົຕວົຕໍ່ພວກເພິ່ນເປັນຄັ້ງທ�ອດິ;
ແລະຝູງຊນົບໍ່ໄດ້ຍນິ,ແຕ່ວາ່ສານສິຸດທຸກ
ຄົນໄດ້ຍິນ;ແລະຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນທີ່
ພວກເພິ່ນໄດ້ປົກມືໃສ່,ກໍຮູ້ສຶກພຣະວິນ
ຍານບໍລສຸິດ.

ບົດທີ3

ຜູ້ເປັນແອວເດີແຕ່ງຕັ້ງປະໂລຫິດແລະ
ຄູສອນໂດຍການວາງມື.ປະມານຄ.ສ.
401–421.

1ວິທີທີ່ສານຸສິດຜູ້ຊຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າແອວ

ເດີຂອງສາດສະໜາຈັກໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະ
ໂລຫດິແລະຄູສອນ—
2ຫລັງຈາກທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານ

ຫາພຣະບິດາໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ຄຣິດແລ້ວ,ພວກເພິ່ນໄດ້ປົກມືໃສ່ພວກ
ເຂາົ,ແລະກ່າວວາ່:
3ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງທ່ານໃຫ້ເປັນປະ
ໂລຫດິ(ຫລືຖ້າຫາກເຂົາຈະເປັນຄູສອນ,
ຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງທ່ານໃຫ້ເປັນຄູສອນ)
ເພື່ອສັ່ງສອນການກັບໃຈແລະການປົດ
ບາບໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ໂດຍ
ຄວາມອົດທົນແຫ່ງສັດທາຕໍ່ພຣະນາມ
ຂອງພຣະອງົຈນົເຖງິທີ່ສຸດ.ອາແມນ.
4ແລະຕາມວິທີນີ້ພວກເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງ

ຕັ້ງປະໂລຫິດແລະຄູສອນ,ຕາມຂອງ
ປະທານແລະການເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃຫ້ແກ່ມະນຸດ;ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງ
ຕັ້ງພວກເຂົາໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນ
ຍານບໍລສຸິດ,ຊຶ່ງຢູ່ໃນພວກເພິ່ນ.

ບົດທີ4

ວທີິແອວເດີແລະປະໂລຫດິປະຕບັິດສິນ
ລະລຶກໃຫ້ພອນແກ່ເຂົ້າຈີ່ມີອະທິບາຍໄວ.້
ປະມານຄ.ສ.401–421.

1ນີ້ຄືວທິີຂອງແອວເດີແລະປະໂລຫດິ
ປະຕິບັດເນື້ອໜງັແລະໂລຫດິຂອງພຣະ
ຄຣິດໃຫ້ຄົນໃນສາດສະໜາຈັກ;ແລະ
ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ
ຂອງພຣະຄຣດິ;ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວາ່ມັນ
ເປັນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ;ແລະແອວເດີຫລື
ປະໂລຫິດໄດ້ປະຕິບັດມັນ—

ໂມໂຣໄນ2:1–4:1737
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2ແລະພວກເຂົາໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງພ້ອມ
ກັບຄົນໃນສາດສະໜາຈັກ,ແລະໄດ້
ອະທິຖານຫາພຣະບິດາໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະຄຣດິ,ມີຄວາມວາ່:
3ໂອ້ ພຣະຜູ້ ເປັນເຈົ້າ, ພຣະບິດາ

ຜູ້ ສະຖິດນິລັນດອນ, ພວກຂ້າພຣະ
ອົງທູນຂໍພຣະອົງໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະເຢຊູ ຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະ
ອົງ;ໂປດປະທານພອນແລະເຮັດໃຫ້
ເຂົ້າຈີ່ນີ້ສັກສິດແກ່ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາ
ທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ຮັບສ່ວນເພື່ອເຂົາຈະໄດ້
ຮັບປະທານດ້ວຍຄວາມລະນຶກເຖິງກາຍ
ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,ແລະເປັນ
ສັກຂີພະຍານຕໍ່ພຣະອົງ,ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ,ວ່າ
ເຂົາເຕັມໃຈຮັບພຣະນາມຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງ,ແລະລະນຶກເຖິງພຣະ
ອົງຕະຫລອດເວລາແລະຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອງົຊຶ່ງປະທານໃຫ້ເຂາົ,
ເພື່ອເຂົາຈະມີພຣະວນິຍານຂອງພຣະອົງ
ຢູ່ດວ້ຍຕະຫລອດເວລາ.ອາແມນ.

ບົດທີ5

ລະບຽບການປະຕບັິດສນິລະລຶກໃຫ້ພອນ
ແກ່ເຫລົ້າແວງໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້.ປະມານ
ຄ.ສ.401–421.

1ນີ້ຄືວິທີໃຫ້ພອນແກ່ເຫລົ້າແວງ—ຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຈອກມາ,ແລະ
ກ່າວວ່າ:
2ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້

ສະຖິດນິລັນດອນ,ພວກຂ້າພຣະອົງ
ທູນຂໍພຣະອົງໃນພຣະນາມຂອງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,ໂປດ
ປະທານພອນແລະເຮັດໃຫ້ເຫລົ້າແວງ
ນີ້ສັກສິດແກ່ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາທັງ
ຫລາຍຜູ້ທີ່ດື່ມ,ເພື່ອເຂົາຈະເຮັດດ້ວຍ
ຄວາມລະນຶກເຖິງໂລຫິດຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງຫລັ່ງເພື່ອເຂົາ;ເພື່ອ
ເຂົາຈະເປັນສັກຂີພະຍານຕໍ່ພຣະອົງ,
ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດ
ນິລັນດອນ,ວ່າເຂົາລະນຶກເຖິງພຣະອົງ
ຕະຫລອດເວລາ,ເພື່ອເຂົາຈະມີພຣະວນິ
ຍານຂອງພຣະອງົຢູ່ດ້ວຍ.ອາແມນ.

ບົດທີ6

ຄົນທີ່ກັບໃຈໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລະ
ກາຍເປັນສະມາຊິກ—ສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຜູ້ທີ່ກັບໃຈໄດ້ຮັບການ
ອະໄພ—ການປະຊມຸຖກືດ�ເນນີໂດຍອ�
ນາດຂອງພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ.ປະມານ
ຄ.ສ.401–421.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບ
ການໃຫ້ບັບຕິສະມາ.ຈົ່ງເບິ່ງແອວເດີ,
ປະໂລຫິດ,ແລະຄູສອນໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມາ;ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມານອກຈາກວ່າພວກເຂົາຈະນ�ຜົນ
ອອກມາວາ່ພວກເຂົາມຄີາ່ຄວນ.
2ທັງພວກເຂົາຈະບໍ່ຮັບຜູ້ໃດມາສູ່ການ

ຮັບບັບຕິສະມານອກຈາກຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນ ຈະ ອອກມາ ດ້ວຍ ໃຈ ທີ່ ຊອກຊ�
ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ,ແລະເປັນ
ພະຍານຕໍ່ສາດສະໜາຈັກວ່າພວກເຂົາ
ໄດ້ກັບໃຈແທ້ໆຈາກບາບທັງໝົດຂອງ
ພວກເຂົາ.
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ໂມໂຣໄນ6:3–9739

3ແລະຈະບໍ່ຮັບຜູ້ໃດມາສູ່ບັບຕິສະມາ
ນອກຈາກເຂົາຈະຮັບພຣະນາມຂອງ
ພຣະຄຣິດເສຍກ່ອນ,ໂດຍມີຄວາມຕັ້ງ
ໃຈທີ່ຈະຮບັໃຊ້ພຣະອງົຈນົເຖິງທີ່ສຸດ.
4ແລະຫລັງຈາກທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບບັບຕິ

ສະມາແລ້ວ,ແລະອ�ນາດຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ກະທ�ແລະຊ�ລະ
ລ້າງເຂົາໃຫ້ຂາວສະອາດແລ້ວ,ເຂົາຈຶ່ງ
ໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ ໃນບັນດາຜູ້ ຄົນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະຊື່
ຂອງເຂົາໄດ້ຖືກຮັບໄວ້,ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້
ຖືກຈດົຈ�ແລະບ�ລງຸລ້ຽງດ້ວຍພຣະຄ�
ອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອຮັກສາ
ເຂົາຢູ່ໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ
ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການອະທິຖານຕະຫລອດ
ເວລາ,ໂດຍໄວ້ວາງໃຈໃນຄຸນຄວາມດີ
ຂອງພຣະຄຣດິ,ຜູ້ເປັນຜູ້ສ້າງແລະເປັນ
ຜູ້ເຮດັໃຫ້ສັດທາຂອງເຂົາສົມບູນ.
5ແລະຄົນໃນສາດສະໜາຈັກໄດ້

ຊຸມນຸມກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ,ເພື່ອຖືສິນອົດ
ເຂົ້າແລະເພື່ອອະທິຖານແລະເພື່ອ
ສົນທະນາກັນກ່ຽວກບັຄວາມຜາສກຸຂອງ
ຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ.
6ແລະພວກເຂົາໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນຢູ່

ເລື້ອຍໆເພື່ອຮບັສ່ວນເຂົ້າຈີ່ແລະເຫລົ້າ
ແວງ,ດ້ວຍຄວາມລະນຶກເຖິງອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣດິເຈົ້າ.
7ແລະພວກເຂົາເຄັ່ງຄັດທີ່ຈະເອົາໃຈ

ໃສ່ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນບັນດາພວກ
ເຂົາ;ແລະຜູ້ໃດຖືກພົບວ່າໄດ້ກະທ�
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,ແລະມີພະຍານຂອງ
ສາດສະໜາຈັກ ສາມຄົນ ກ່າວໂທດ
ຜູ້ນັ້ນຕໍ່ໜາ້ແອວເດ,ີແລະຖ້າຫາກເຂົາບໍ່

ກັບໃຈ,ແລະບໍ່ສາລະພາບຜິດແລ້ວ,ຊື່
ຂອງເຂົາຍ່ອມຖືກລຶບອອກ,ແລະເຂົາ
ຈະບໍ່ຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ກັບບັນດາຜູ້ຄົນຂອງ
ພຣະຄຣດິ.
8ແຕ່ວ່າທຸກເທື່ອທີ່ເຂົາກັບໃຈແລະ

ສະແຫວງຫາການຍົກໂທດດ້ວຍເຈດ
ຕະນາອັນແທ້ຈິງ,ເຂົາກໍຈະໄດ້ຮັບການ
ອະໄພ.
9ແລະສາດສະໜາຈັກດ�ເນີນການ

ປະຊຸມຂອງພວກເຂົາຕາມວິທີ ການ
ທ�ງານຂອງພຣະວິນຍານແລະໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍ ລິ ສຸດ;
ເພາະວ່າອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດໄດ້ນ�ພາພວກເຂົາໄປ,ບໍ່ວ່າຈະ
ໄປເພື່ອການສັ່ງສອນ,ຫລືເພື່ອການ
ແນະນ�,ຫລືເພື່ອການໄຫວ້ວອນ,ເພື່ອ
ການອະທຖິານ,ຫລືເພື່ອການຮອ້ງເພງ,
ມນັກໍເປັນໄປດັ່ງນັ້ນ.

ບົດທີ7

ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ທີ່ປະທັບຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ອະທິຖານດ້ວຍເຈດ
ຕະນາອັນແທ້ຈິງ—ພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະຄຣິດຊ່ອຍໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກຄວາມ
ດີຈາກຄວາມຊົ່ວ—ຊາຕານພະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫ້ ມະນຸດປະຕິເສດພຣະຄຣິດ
ແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວ—ສາດສະດາໃຫ້
ຖ້ອຍຄ�ກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣິດ—ໂດຍຜ່ານສັດທາ, ສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນແລະເຫລົ່າ
ທູດປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ—ມະນຸດ
ຄວນມີຄວາມຫວັງໃນຊີວິດນິລັນດອນ
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ແລະຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມໃຈບຸນ.ປະມານ
ຄ.ສ.401–421.

1ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຂຽນ
ຄ�ຂອງມໍ ມອນບິດາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄວ້ເລັກໜ້ອຍ,ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ
ສັດທາ,ຄວາມຫວັງ,ແລະຄວາມໃຈ
ບຸນ;ເພາະເພິ່ນໄດ້ເວົ້າກບັຜູ້ຄນົຕາມວທິີ
ນີ້ເມື່ອເພິ່ນສອນພວກເຂົາໃນທ�ມະສາ
ລາຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ສາ້ງໄວ້ເປັນສະຖານ
ທີ່ນະມດັສະການ.
2ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມໍ ມອນຂໍ

ເວົ້າກັບທ່ານ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ;ແລະມັນເປັນດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ,ແລະອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ແລະພຣະ
ປະສົງອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ,ເພາະ
ຂອງປະທານແຫງ່ການເອີ້ນຂອງພຣະອງົ
ທີ່ມີແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບ
ອະນດຸຍາດໃຫ້ເວົ້າກັບທາ່ນໃນເທື່ອນີ້.
3ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກັບທ່ານ

ຜູ້ເປັນຂອງສາດສະໜາຈັກ,ຊຶ່ງເປັນ
ຜູ້ຕິດຕາມແລະເປັນຜູ້ທີ່ຮັກສັນຕິສຸກ
ຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະຊຶ່ງມີຄວາມຫວັງ
ຢ່າງພຽງພໍຊຶ່ງດ້ວຍຄວາມຫວັງນີ້ທ່ານ
ຈະເຂົ້າໄປໃນທີ່ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້,ນັບແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກວ່າ
ທ່ານຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຢູ່ກັບພຣະອົງໃນ
ສະຫວັນ.
4ແລະບັດນີ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ກ່ຽວກັບ
ທ່ານເພາະການເດີນດ້ວຍສັນຕິສຸກຂອງ
ທ່ານກັບລູກຫລານມະນຸດ.

5ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຈ�ເຖິງຄ�ຂອງ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊຶ່ງກ່າວໄວ້ວ່າໂດຍວຽກ
ງານຂອງເຂົາທ່ານຈະຮູ້ຈັກເຂົາ;ເພາະ
ຖ້າຫາກວຽກງານຂອງເຂົາດີ,ເຂົາກໍເປັນ
ຄົນດີເໝອືນກັນ.
6ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າຄົນ

ຊົ່ວຈະເຮັດສິ່ງດີບໍ່ໄດ້;ເພາະຖ້າຫາກ
ເຂົາຖະຫວາຍສິ່ງຂອງຫລືອະທິຖານຕໍ່
ພຣະເຈົ້າມັນກໍບໍ່ເປັນປະໂຫຍດກັບເຂົາ
ເລຍີນອກຈາກວາ່ເຂາົຈະເຮດັດວ້ຍເຈດ
ຕະນາອັນແທ້ຈງິ.
7ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຈະບໍ່ນັບວ່າມັນເປັນ

ຄວາມຊອບທ�ສ�ລບັເຂົາ.
8ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ຖ້າຫາກຄົນຊົ່ວຈະໃຫ້

ສິ່ງຂອງ,ເຂົາຈະເຮັດໄປຢ່າງບໍ່ເຕັມໃຈ;
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງນັບວາ່ເຂາົຍັງມີສິ່ງຂອງນັ້ນຢູ່;
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງນັບວາ່ເຂົາຊົ່ວຕໍ່ພຣະພກັຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
9ແລະເຊັ່ນດຽວກັນມັນຈະຖືກນັບວ່າ

ຊົ່ວຕໍ່ມະນຸດຄືກນັຖ້າຫາກເຂາົອະທິຖານ
ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງ
ຂອງໃຈ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມັນຈະບໍ່ເປັນປະ
ໂຫຍດກັບເຂົາເລີຍ,ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າ
ຈະບໍ່ຮບັຄົນເຊັ່ນນັ້ນ.
10ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນຊົ່ວຈະເຮດັສິ່ງທີ່ດີບໍ່ໄດ;້

ທັງເຂາົຈະໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີບໍ່ໄດ້.
11ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ອ່າງນ�ຂົມຈະໃຫ້

ນ�ດີອອກມາບໍ່ໄດ້;ທັງອ່າງນ�ດີຈະໃຫ້
ນ�ຂົມອອກມາບໍ່ໄດ້;ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນທີ່ຮັບ
ໃຊ້ມານຈະຕິດຕາມພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້;
ແລະຖ້າຫາກເຂົາຕິດຕາມພຣະຄຣິດ
ເຂາົຈະເປັນຜູ້ຮບັໃຊ້ຂອງມານບໍ່ໄດ.້
12ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງທີ່ດີທງັໝດົມາຈາກພຣະ
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ໂມໂຣໄນ7:13–20741

ເຈົ້າ;ແລະສິ່ງທີ່ຊົ່ວມາຈາກມານ;ເພາະ
ມານເປັນສັດຕູກັບພຣະເຈົ້າ,ແລະຕໍ່ສູ້
ກັບພຣະອົງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ,ແລະ
ເຊື້ອເຊີນແລະຊັກຈູງມະນຸດໃຫ້ເຮັດ
ບາບແລະເຮັດຄວາມຊົ່ວຢູ່ຕະຫລອດ
ເວລາ.
13ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ສິ່ງທີ່ເປັນຂອງພຣະ

ເຈົ້າເຊື້ອເຊີນແລະຊັກຈູງໃຫ້ມະນຸດ
ເຮັດຄວາມດີຢູ່ຕະຫລອດເວລາ;ດັ່ງນັ້ນ,
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຊື້ອເຊີນແລະຊັກຈູງ
ໃຫ້ເຮັດຄວາມດີ,ແລະໃຫ້ຮັກພຣະເຈົ້າ
ແລະໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ,ແມ່ນມາຈາກ
ການດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ.
14ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຈົ່ງລະວັງໃຫ້ດີ,ເພື່ອທ່ານຈະບໍ່
ຕັດສິນວ່າສິ່ງທີ່ຊົ່ວມາຈາກພຣະເຈົ້າ,
ຫລືວ່າສິ່ງທີ່ ດີ ແລະເປັນຂອງພຣະ
ເຈົ້າມາຈາກມານ.
15ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ມັນຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້
ຕັດສິນ,ເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມດີ
ຈາກຄວາມຊົ່ວ;ແລະວິທີທີ່ຈະຕັດສິນ
ນັ້ນແຈ່ມແຈ້ງດີ,ເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ ດ້ວຍ
ຄວາມຮູ້ ອັນສົມບູນເໝືອນດັ່ງຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງກາງເວັນກັບຄວາມມືດ
ຂອງກາງຄືນ.
16ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະວິນຍານຂອງ

ພຣະຄຣິດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ
ທຸກຄົນ,ເພື່ອເຂົາຈະຮູ້ຈັກຄວາມດີຈາກ
ຄວາມຊົ່ວ;ດັ່ງນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍສະ
ແດງວິທີທີ່ຈະຕັດສິນໃຫ້ແກ່ທ່ານເພາະ
ວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຮັດ
ຄວາມດ,ີແລະຊກັຊວນໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະ

ຄຣດິ,ຖືກສົ່ງມາໂດຍອ�ນາດແລະຂອງ
ປະທານຂອງພຣະຄຣດິ;ດັ່ງນັ້ນທາ່ນຈະ
ຮູ້ດ້ວຍຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນວ່າສິ່ງນັ້ນມາ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.
17ແຕ່ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ຊັກຊວນມະນຸດ

ໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວແລະບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະ
ຄຣິດ,ແລະປະຕິເສດພຣະອົງ,ແລະບໍ່
ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ,ເມື່ອນັ້ນທາ່ນຈະຮູ້ດ້ວຍ
ຄວາມຮູ້ອັນສົມບູນວ່າມັນມາຈາກມານ;
ເພາະມານທ�ງານຕາມວິທີນີ້,ເພາະ
ມານຈະບໍ່ຊກັຊວນມະນດຸໃຫ້ເຮດັຄວາມ
ດີ, ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວກໍບໍ່ ມີ ເລີຍ;ທັງ
ບໍລິວານຂອງມັນກໍບໍ່ເຮດັ;ທງັຄນົທີ່ຍອມ
ຕົວຂຶ້ນຢູ່ກບັມານກໍບໍ່ເຮດັ.
18ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ໂດຍທີ່ເຫັນວ່າທ່ານຮູ້ຈັກຄວາມ
ສະຫວ່າງຊຶ່ງໂດຍຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນ
ທາ່ນຈະຕດັສນິຊຶ່ງຄວາມສະຫວາ່ງນັ້ນຄື
ຄວາມສະຫວາ່ງຂອງພຣະຄຣດິ,ຈົ່ງເບິ່ງ
ວ່າທ່ານຈະບໍ່ຕັດສິນຜິດ;ເພາະທ່ານ
ຕັດສນິຢາ່ງໃດພຣະເຈົ້າຈະຕັດສນິທ່ານ
ຢ່າງນັ້ນ.
19ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍວິງວອນທ່ານ,

ພີ່ນອ້ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໃຫ້ສະແຫວງຫາ
ຢ່າງພາກພຽນໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງ
ພຣະຄຣິດເພື່ອທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມດີ
ຈາກຄວາມຊົ່ວ;ແລະຖ້າຫາກທ່ານຈະ
ຍຶດຖືທຸກສິ່ງທີ່ດີໄວ້,ແລະບໍ່ຕ�ນິຕິຕຽນ
ມັນ,ທ່ານຈະເປັນລູກຂອງພຣະຄຣິດ
ຢ່າງແນ່ນອນ.
20ແລະບັດນີ້,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ຈະເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ທ່ານຈະຍຶດຖື
ທຸກສິ່ງທີ່ດີໄວ້ໄດ້?
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21ແລະບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມາເຖິງ
ສັດທານັ້ນ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວາ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ບອກທ່ານເຖິງວິທີທີ່ທ່ານຈະສາມາດ
ຍຶດຖືທຸກສິ່ງທີ່ດີໄວ້ໄດ້.
22ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະເຈົ້າຮູ້ທຸກສິ່ງໂດຍ

ທີ່ເປັນຢູ່ຈາກຄວາມເປັນນິດເຖິງຄວາມ
ເປັນນິດ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງທູດມາ
ປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່ລູກຫລານ
ມະນຸດ,ເພື່ອສະແດງໃຫ້ປະຈັກກ່ຽວກັບ
ການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະ
ໂດຍພຣະຄຣດິທກຸສິ່ງທີ່ດຈີຶ່ງຈະມີມາ.
23ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ ປະກາດກັບ

ສາດສະດາດ້ວຍພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ
ເອງ,ວ່າພຣະຄຣດິຈະສະເດັດມາ.
24ແລະຈົ່ງເບິ່ງ,ມີຫລາຍວິທີທີ່ພຣະ

ອົງໄດ້ສະແດງສິ່ງທີ່ດີໃຫ້ປະກົດແກ່ລູກ
ຫລານມະນຸດ;ແລະທຸກສິ່ງທີ່ດີມາຈາກ
ພຣະຄຣິດ;ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມະນຸດກໍຈະຕົກ
ໄປ,ແລະບໍ່ມີສິ່ງທີ່ດີມາຫາເຂົາໄດ.້
25ດັ່ງນັ້ນ,ໂດຍການປະຕິບັດສາດສະ

ໜາກິດຂອງເຫລົ່າທູດ, ແລະໂດຍ
ທຸກຄ�ຊຶ່ ງອອກມາຈາກພຣະໂອດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ມະນຸດຈຶ່ງເລີ່ມສະແດງ
ສັດທາໃນພຣະຄຣິດ;ແລະໂດຍສັດທາ
ເຊັ່ນນັ້ນ,ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍຶດຖືທຸກສິ່ງທີ່ດີໄວ້;
ແລະເປັນດັ່ງນັ້ນຈນົເຖງິການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະຄຣດິ.
26ແລະຫລງັຈາກພຣະອົງໄດ້ສະເດັດ

ມາແລ້ວມະນຸດກໍໄດ້ຮັບຄວາມລອດ
ໂດຍການມີສັດທາໃນພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງ;ແລະໂດຍສັດທາເຂົາຈຶ່ງກາຍ
ມາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.ແລະພຣະ

ຄຣິດຊົງພຣະຊົນຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນສັນ
ໃດ,ພຣະອົງໄດ້ຮັບສັ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ກັບ
ບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາສັນນັ້ນ,ມີຄວາມ
ວ່າ:ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ດີທີ່ເຈົ້າທູນຂໍພຣະ
ບິດາໃນນາມຂອງເຮາົ,ດ້ວຍສດັທາໂດຍ
ເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ມັນກໍຈະ
ເປນັໄປກັບເຈົ້າເຊັ່ນນັ້ນ.
27ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ສິ່ງມະຫັດສະຈັນໝົດໄປແລ້ວບໍ
ເພາະພຣະຄຣິດໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປສະ
ຫວັນ,ແລະປະທັບຢູ່ທາງຂວາພຣະຫັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດແຫ່ງ
ຄວາມເມດຕາຈາກພຣະບິດາຊຶ່ງພຣະ
ອົງມີຕໍ່ລູກຫລານມະນຸດ?
28ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຕອບທີ່ສຸດ

ຂອງກົດແລ້ວ,ແລະພຣະອົງຂໍຮັບເອົາ
ຄນົທັງປວງທີ່ມີສັດທາໃນພຣະອົງ;ແລະ
ຄົນທີ່ມີສັດທາໃນພຣະອົງຈະແນບສະ
ນິດໃນທຸກສິ່ງທີ່ດີ;ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງວງິ
ວອນແທນລູກຫລານມະນຸດ;ແລະພຣະ
ອົງປະທບັຢູ່ເປັນນລັິນດອນໃນສະຫວນັ.
29ແລະເພາະພຣະອົງໄດ້ກະທ�ການ

ນີ້,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນໝົດໄປແລ້ວບໍ?ຈົ່ງເບິ່ງ
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;
ແລະທັງເຫລົ່າທູດກໍບໍ່ໄດ້ເລີກປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດແກ່ລກູຫລານມະນດຸເລຍີ.
30ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເພິ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບ

ພຣະອົງ,ເພື່ອປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ
ຕາມຄ�ບັນຊາຂອງພຣະອົງ,ໂດຍສະ
ແດງຕົວແກ່ຜູ້ມີສັດທາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ
ແລະມີຈິດໃຈໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເປັນ
ພຣະເຈົ້າທຸກແບບ.
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ໂມໂຣໄນ7:31–39743

31ແລະໜ້າທີ່ປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກິດຂອງພວກເພິ່ນຄືຮຽກຮອ້ງມະນຸດມາ
ສູ່ການກັບໃຈ,ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກ
ງານແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະບິດາ
ສ�ເລັດ,ຊຶ່ງພຣະອົງກະທ�ໄວ້ກັບລູກ
ຫລານມະນຸດ,ເພື່ອຕຽມທາງໃນບັນດາ
ລູກຫລານມະນຸດ,ໂດຍການປະກາດຄ�
ຂອງພຣະຄຣິດແກ່ພາຊະນະທີ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເລືອກໄວ້,ເພື່ອເຂົາຈະສະແດງ
ປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະອົງ.
32ແລະໂດຍການກະທ�ເຊັ່ນນັ້ນ,

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕຽມທາງເພື່ອ
ມະນຸດທີ່ເຫລືອຢູ່ຈະມີສັດທາໃນພຣະ
ຄຣິດ,ວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມີ
ບ່ອນຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂາົຕາມອ�ນາດຂອງ
ພຣະອົງ;ແລະຕາມວິທີນີ້ພຣະບິດາຈະ
ນ�ພັນທະສັນຍາມາຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ກບັລູກຫລານມະນຸດ.
33ແລະພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວວ່າ:ຖ້າ

ຫາກເຈົ້າມີສັດທາໃນເຮົາ,ເຈົ້າຈະມີ
ອ�ນາດເຮັດສິ່ງໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາເຫັນ
ສົມຄວນ.
34ແລະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ:ຈົ່ງກັບ

ໃຈເຖີດເຈົ້າທັງຫລາຍທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ແລະຈົ່ງມາຫາເຮົາ,ແລະຮັບ
ບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງເຮາົ,ແລະ
ມີສັດທາໃນເຮາົ,ເພື່ອເຈົ້າຈະລອດ.
35ແລະບັດນີ້ , ພີ່ນ້ອງທີ່ ຮັກຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ,ຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານ
ເປັນຄວາມຈງິແລວ້ພຣະເຈົ້າຈະສະແດງ
ແກ່ທ່ານດ້ວຍອ�ນາດແລະລັດສະໝີ
ພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນວັນສຸດທ້າຍ,ວ່າ

ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ,ແລະຖ້າ
ຫາກມັນເປັນຄວາມຈິງວັນແຫ່ງສິ່ງ
ມະຫດັສະຈນັໝດົໄປແລ້ວບໍ?
36ຫລືທູດເລີກມາປະກົດຕົວແກ່ລູກ

ຫລານມະນຸດແລ້ວບໍ?ຫລືພຣະອົງໄດ້
ເກັບອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ໄປຈາກເຂົາແລ້ວບໍ?ຫລືພຣະອົງຈະ
ກະທ�ຕາບໃດທີ່ ເວລາຍັງເຫລືອຢູ່,
ຫລືໂລກຍັງຕັ້ງຢູ່,ຫລືຍັງມີຄົນຜູ້ດຽວ
ເຫລືອຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຈະຊ່ອຍ
ໃຫລ້ອດ?
37ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານ

ວ່າ,ບໍ່ເລີຍ;ເພາະເປັນຍ້ອນສັດທາສິ່ງ
ມະຫັດສະຈັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ;ແລະເປັນ
ຍ້ອນສັດທາເຫລົ່າທູດຈຶ່ງໄດ້ມາປະກົດ
ຕົວແລະປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແກ່
ມະນຸດ;ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໝົດ
ໄປວິບັດຍ່ອມມີແກ່ລູກຫລານມະນຸດ,
ເພາະມນັເປນັຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖ,ືແລະ
ທຸກສິ່ງກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
38ເພາະຕາມຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ

ແລ້ວ,ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະລອດໄດ້ນອກຈາກ
ເຂົາຈະມີສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ອົງ;ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໝົດ
ໄປ,ແລ້ວສັດທາກໍໝົດໄປຄືກັນ;ແລະ
ສະພາບຂອງມະນຸດຈະເປັນຕາຢ້ານ
ຫລາຍຂະໜາດໃດ,ເພາະເຂົາຈະເປັນ
ຄືກນັກັບວາ່ບໍ່ມີການໄຖ່ກະທ�ຂຶ້ນເລຍີ.
39ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າ

ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນສິ່ງທີ່ດີກວ່າ
ນີ້ຈາກທ່ານ,ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນ
ວ່າທ່ານມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດເພາະ
ຄວາມອ່ອນໂຍນຂອງທ່ານເພາະຖ້າ
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ຫາກທ່ານບໍ່ມີສັດທາໃນພຣະອົງແລ້ວ,
ທ່ານກໍບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະຖືກນັບເຂົ້າຢູ່
ໃນບັນດາຜູ້ຄົນຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຂອງພຣະອົງ.
40ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບ
ທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ.ທ່ານຈະບັນລຸ
ເຖິງສັດທາໄດ້ແນວໃດຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີ
ຄວາມຫວັງ?
41ແລະແມ່ນອັນໃດທີ່ທ່ານຈະຫວັງ?

ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທາ່ນວ່າທ່ານ
ຈະມີຄວາມຫວັງໂດຍທາງການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະຄຣິດແລະໂດຍອ�ນາດຂອງ
ການຟື້ນຄນືຊວີດິຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຖືກ
ຍົກຂຶ້ນສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ,ແລະນີ້ເພາະ
ສັດທາຂອງທ່ານທີ່ມີໃນພຣະອົງຕາມ
ສັນຍາ.
42ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກຜູ້ໃດມີສັດທາກໍຈ�

ຕ້ອງມີຄວາມຫວັງ;ເພາະວ່າປາດສະ
ຈາກສັດທາຈະມີຄວາມຫວງັບໍ່ໄດ້ເລີຍ.
43ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຈົ່ງເບິ່ງຂ້າພະ

ເຈົ້າກ່າວກັບທາ່ນວາ່ມະນຸດຈະມີສັດທາ
ແລະຄວາມຫວັງບໍ່ໄດ້,ນອກຈາກວ່າ
ເຂາົຈະມີໃຈອອ່ນໂຍນແລະຕ�ຕອ້ຍ.
44ຖ້າຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,ສດັທາແລະ

ຄວາມຫວັງຂອງເຂົາກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ເພາະວ່າຄົນເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມ
ຮັບຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້ານອກຈາກ
ຜູ້ທີ່ມີໃຈອ່ອນໂຍນແລະຕ�ຕອ້ຍ,ແລະ
ຖ້າຫາກຜູ້ໃດມີໃຈອ່ອນໂຍນແລະຕ�
ຕ້ອຍ,ແລະສາລະພາບໂດຍອ�ນາດ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດວ່າພຣະເຢຊູ
ຄືພຣະຄຣດິ,ຜູ້ນັ້ນຕອ້ງມີຄວາມໃຈບຸນ,

ເພາະຖາ້ຫາກເຂົາບໍ່ມີຄວາມໃຈບຸນເຂົາ
ກໍບໍ່ເປັນອັນໃດເລີຍ;ດັ່ງນັ້ນເຂົາຕ້ອງມີ
ຄວາມໃຈບຸນ.
45ແລະຄວາມໃຈບຸນອົດທົນໄດ້ດົນ

ນານ,ແລະມີຄວາມເມດຕາ,ແລະບໍ່
ອິດສາບັງບຽດ,ແລະບໍ່ທະເຍີທະຍານ,
ແລະບໍ່ສະແຫວງຫາເພື່ອຕົນເອງ,ບໍ່
ຄຽດງ່າຍ,ບໍ່ຄດິຊົ່ວ,ແລະບໍ່ປິຕິຍິນດີໃນ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແຕ່ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມ
ຈິງ,ທົນແບກຫາບທຸກສິ່ງ,ເຊື່ອທຸກສິ່ງ,
ຫວງັທຸກສິ່ງ,ອດົທົນທຸກສິ່ງ.
46ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີຄວາມໃຈບຸນ,
ທ່ານກໍບໍ່ເປັນອັນໃດເລີຍ,ເພາະຄວາມ
ໃຈບຸນດ�ລົງຢູ່ຕະຫລອດ.ດັ່ງນັ້ນ,ຈົ່ງ
ຍຶດໝັ້ນຢູ່ກັບຄວາມໃຈບຸນ,ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທຸກສິ່ງ,ເພາະວ່າທກຸສິ່ງ
ຕ້ອງໝດົສິ້ນໄປ—
47ແຕ່ຄວາມໃຈບຸນຄືຄວາມຮັກອັນ

ບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣດິ,ແລະມັນອົດທນົ
ຕະຫລອດການ;ແລະຜູ້ໃດຖືກພົບວ່າມີ
ມນັໃນວນັສຸດທ້າຍ,ຍ່ອມຈະເປັນການດີ
ກັບຜູ້ນັ້ນ.
48ດັ່ງນັ້ນ,ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຈົ່ງອະທິຖານຫາພຣະບິດາດ້ວຍ
ສຸດພະລັງແຫງ່ໃຈ,ເພື່ອທາ່ນຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມຮັກນີ້,ຊຶ່ງພຣະອົງປະທານ
ໃຫ້ທຸກຄົນຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ແທ້ຈິງ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣດິ,ພຣະບຸດຂອງພຣະ
ອົງ;ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ກາຍມາເປັນບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ;ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາ
ເຮາົຈະເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ,ເພາະວ່າ
ເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງຢ່າງທີ່ພຣະອົງເປັນ
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ຢູ່ນັ້ນ,ເພື່ອເຮົາຈະມີຄວາມຫວັງນີ້;ຄື
ເຂາົຈະຖືກເຮດັໃຫ້ບໍລສຸິດຄືກັນກັບພຣະ
ອົງທີ່ບໍລິສຸດ.ອາແມນ.

ບົດທີ8

ການບັບຕິສະມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍໆເປັນ
ຄວາມຊົ່ວທີ່ໜ້າກຽດຊັງ—ເດັກນ້ອຍໆ
ໄດ້ຮັບຄວາມລອດເພາະການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະຄຣິດ—ສັດທາ,ການກັບໃຈ,
ການມີໃຈອ່ອນໂຍນແລະຕ�ຕ້ອຍ,
ການຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະ
ການອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດຈະນ�ໄປສູ່
ຄວາມລອດ.ປະມານຄ.ສ.401–421.

1ສານສະບບັໜຶ່ງຂອງບິດາຂອງຂາ້ພະ
ເຈົ້າມໍມອນທີ່ຂຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣ
ໄນ;ແລະເພິ່ນໄດ້ຂຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ດົນຫລັງຈາກການເອີ້ນສູ່ການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະ
ເພິ່ນໄດ້ຂຽນຫາຂາ້ພະເຈົ້າໃນທ�ນອງນີ້,
ມີຄວາມວ່າ:
2ໂມໂຣໄນລູກທີ່ຮກັຂອງພໍ່,ພໍ່ມີຄວາມ

ປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງທີ່ອງົພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ
ຂອງລູກນຶກເຖິງລູກ,ແລະເອີ້ນລູກມາສູ່
ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະມາສູ່ວຽກງານອັນສັກສິດຂອງ
ພຣະອົງ.
3ພໍ່ນຶກເຖິງລູກສະເໝີໃນຄ�ອະທຖິານ

ຂອງພໍ່,ໂດຍການອະທິຖານຫາພຣະ
ເຈົ້າພຣະບິດາຕະຫລອດເວລາໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູ,ພຣະບຸດຜູ້ບໍລິສຸດ
ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອໂດຍທາງພຣະກະ
ລຸນາທິຄຸນແລະພຣະຄຸນອັນບໍ່ມີຂອບ

ເຂດຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງຈະປົກປັກ
ຮັກສາລູກໂດຍທາງຄວາມອົດທົນແຫ່ງ
ສັດທາໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈົນ
ເຖິງທີ່ສຸດ.
4ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຂໍເວົ້າກັບ

ລູກກ່ ຽວກັບເລື່ອງທີ່ ເຮັດໃຫ້ ພໍ່ໂສກ
ເສົ້າຫລາຍທີ່ສຸດ;ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ພໍ່
ໂສກເສົ້າທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່ໃນບັນດາ
ພວກລກູ.
5ເພາະຖ້າຫາກເລື່ອງທີ່ພໍ່ຮູ້ ມານັ້ນ

ເປັນຄວາມຈິງ,ມັນໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ
ໃນບັນດາພວກລູກກ່ຽວກັບການບັບຕິ
ສະມາໃຫ້ແກ່ເດັກນອ້ຍໆ.
6ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ປາຖະໜາ

ໃຫ້ລູກເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນ,ເພື່ອຈະ
ເອົາຄວາມຜິດອັນຮ້າຍແຮງນີ້ໄປຈາກ
ບັນດາພວກລູກ;ເພາະດ້ວຍເຈດຕະນາ
ນີ້ພໍ່ຈຶ່ງໄດ້ຂຽນສານມາຫາລູກ.
7ເພາະໃນທັນທີທີ່ພໍ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເຫລົ່າ

ນີ້ ກ່ຽວກັບພວກລູກພໍ່ ກໍ ໄດ້ ທູນຖາມ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.ແລະ
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາ
ເຖິງພໍ່ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດ,ມີຄວາມວາ່:
8ຈົ່ງຟັງຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ,ພຣະຜູ້ໄຖ່

ຂອງລູກ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະ
ເຈົ້າຂອງເຈົ້າ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ເຮົາມາໃນໂລກ
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເອີ້ນເອົາຄົນຊອບທ�ແຕ່
ເພື່ອເອີ້ນເອົາຄົນບາບມາສູ່ການກັບ
ໃຈ;ຄົນທີ່ສະບາຍບໍ່ຕ້ອງການໝໍ,ແຕ່
ຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍຕ້ອງການໝໍ;ດັ່ງນັ້ນ,
ເດັກນ້ອຍໆເປັນຄົນດີເພາະພວກເຂົາບໍ່
ສາມາດເຮັດບາບໄດ້;ດັ່ງນັ້ນໃນເຮົາ,
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ການສາບແຊງ່ທີ່ມີກັບອາດາມຈຶ່ງຖືກເອົາ
ໄປຈາກເຂົາ;ແລະໃນເຮົາ,ກົດກ່ຽວກັບ
ພທີິຕດັຈຶ່ງຖືກເອົາໄປຈາກເຂົາ.
9ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ສະ

ແດງຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ປະກົດແກ່ພໍ່
ຕາມນີ້;ດັ່ງນັ້ນ,ລູກທີ່ຮັກຂອງພໍ່,ພໍ່ຮູ້ວ່າ
ມນັເປັນການເຍາະເຍີ້ຍພຣະເຈົ້າຢ່າງຮນຸ
ແຮງທີ່ພວກລູກຈະໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່
ເດກັນ້ອຍໆ.
10ຈົ່ງເບິ່ງພໍ່ກ່າວກັບລູກວ່າລູກຈົ່ງ

ສອນເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້—ເຊັ່ນການກັບໃຈ
ແລະການບັບຕິສະມາໃຫ້ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຮັບ
ຜິດຊອບແລະສາມາດເຮດັບາບໄດ້;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງສອນຜູ້ເປັນບິດາມານດາ
ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງກັບໃຈແລະຮັບບັບຕິ
ສະມາ,ແລະຖ່ອມຕົວຄືກັນກັບລູກໆ
ຂອງພວກເຂົາ,ແລ້ວພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮບັຄວາມລອດພອ້ມກັບລູກນ້ອຍໆຂອງ
ພວກເຂາົທັງໝດົ.
11ແລະລູກນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາ

ບໍ່ຕ້ອງການການກັບໃຈຫລືຮັບບັບຕິ
ສະມາ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ການບັບຕິສະມາແມ່ນ
ກະທ�ໄວ້ກັບການກບັໃຈເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້
ພຣະບັນຍັດສ�ເລັດອັນນ�ໄປສູ່ການ
ປົດບາບ.
12ແຕ່ເດັກນ້ອຍມີ ຊີວິດຢູ່ໃນພຣະ

ຄຣິດ,ເຖິງແມ່ນຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກ
ຖານຂອງໂລກມາ;  ຖ້າ ຫາກບໍ່ ເປັນ
ດັ່ງນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າກໍຄົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່
ຍຸດຕິທ�,ແລະເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ປ່ຽນແປງ
ຢູ່ສະເໝີແລະເລືອກໜ້າຄົນ;ເພາະວ່າ
ມີເດັກນອ້ຍໆຈກັຄົນແລ້ວທີ່ຕາຍໄປໂດຍ
ປາດສະຈາກການບັບຕິສະມາ!

13ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເດັກນ້ອຍໆຈະ
ລອດບໍ່ໄດ້ໂດຍປາດສະຈາກການບັບຕິ
ສະມາ,ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນກໍຕ້ອງຕົກໄປ
ສູ່ນະລົກອນັບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ.
14ຈົ່ງເບິ່ງພໍ່ກ່າວກັບລູກວ່າ,ຄົນທີ່

ຄິດວ່າເດັກນ້ອຍໆຕ້ອງໄດ້ຮັບບັບຕິສະ
ມາຍ່ອມເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອິດສາອັນ
ຂົມຂື່ນແລະຖືກລ່າມໄວ້ດ້ວຍໂສ້ແຫ່ງ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ;ເພາະເຂົາບໍ່ມີສັດທາ,
ຄວາມຫວັງ,ຫລືຄວາມໃຈບຸນເລີຍ;
ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າຫາກເຂົາຖືກຕັດອອກໄປໃນ
ຂະນະທີ່ຢູ່ ໃນຄວາມຄິດນັ້ນ,ເຂົາຈະ
ຕ້ອງຕກົໄປສູ່ນະລົກ.
15ເພາະມັນເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນ

ເປັນຕາຢ້ານທີ່ຈະຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊ່ອຍ
ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມລອດ
ເພາະການບັບຕິສະມາ,ແລະອີກຄົນໜຶ່ງ
ຕ້ອງຕົກໄປສູ່ຄວາມອັບປະໂຫຍດຍ້ອນ
ວາ່ບໍ່ໄດ້ຮບັບັບຕິສະມາ.
16ວິບັດແກ່ຄົນທີ່ບິດເບືອນເສັ້ນທາງ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕາມນີ້ເພາະເຂົາ
ຈະຕົກໄປສູ່ຄວາມອັບປະໂຫຍດຖ້າ
ຫາກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເວົ້າດ້ວຍ
ຄວາມອາດຫານໂດຍມີສິດອ�ນາດຈາກ
ພຣະເຈົ້າ;ແລະພໍ່ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່
ອ�ນາດຂອງມະນຸດ;ເພາະຄວາມຮັກທີ່
ສົມບູນຍ່ອມຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານກົວທັງ
ໝດົອອກໄປ.
17ແລະພໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນ,

ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮັກອັນເປັນນິດ;ດັ່ງນັ້ນ,
ສ�ລັບພໍ່ແລ້ວເດັກນ້ອຍທກຸຄນົເທົ່າທຽມ
ກັນໝົດ;ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຈຶ່ງຮກັເດັກນ້ອຍໆທກຸ
ຄົນດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ສົມບູນ;ແລະເຂົາ
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ໂມໂຣໄນ8:18–27747

ເທົ່າທຽມກັນໝົດແລະເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນ
ຄວາມລອດ.
18ເພາະພໍ່ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ເປັນພຣະ

ເຈົ້າທີ່ບໍ່ ຍຸດຕິທ�,ທັງບໍ່ ເປັນຜູ້ທີ່ ປ່ຽນ
ແປງຢູ່ສະເໝີ;ແຕ່ພຣະອົງຈະບໍ່ມີວັນ
ປ່ຽນແປງຈາກຊົ່ວນິລັນດອນເຖິງຊົ່ວ
ນິລນັດອນ.
19ເ ດັກນ້ອຍໆບໍ່ ສາມາດກັບໃຈ;

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ ເປັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍອັນ
ເປັນຕາຢ້ານທີ່ຈະປະຕິເສດພຣະເມດຕາ
ອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະອົງມີຕໍ່
ເຂົາ,ເພາະເຂົາທັງໝົດມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະ
ອົງເພາະພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ.
20ແລະຄົນທີ່ເວົ້າວາ່ເດັກນ້ອຍໆຕອ້ງ

ຮບັບັບຕິສະມາຍ່ອມປະຕິເສດພຣະເມດ
ຕາຂອງພຣະຄຣິດ,ແລະຖືວ່າການຊົດ
ໃຊ້ແລະອ�ນາດແຫ່ງການໄຖ່ຂອງພຣະ
ອົງບໍ່ມີຄ່າ.
21ວິບັດແກ່ຄົນເຊັ່ນນັ້ນ,ເພາະເຂົາຢູ່

ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍແຫ່ງຄວາມຕາຍຄື,
ນະລົກ,ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງ
ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ;ພໍ່ເວົ້າເລື່ອງນີ້ຢ່າງອາດ
ຫານເພາະພຣະເຈົ້າບັນຊາພໍ່ໃຫ້ເວົ້າ.
ຈົ່ງຟງັເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ແລະຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່,
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຢືນກ່າວໂທດລູກທີ່
ບັນລັງພພິາກສາຂອງພຣະຄຣດິ.
22ເພາະຈົ່ງເບິ່ງເດັກນ້ອຍໆທຸກຄົນມີ

ຊີວິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ,ແລະລວມທັງທຸກ
ຄົນທີ່ຢູ່ໂດຍປາດສະຈາກກົດ.ເພາະວ່າ
ອ�ນາດແຫ່ງການໄຖ່ມາເຖິງເຂົາທຸກຄົນ
ທີ່ບໍ່ມີກົດ;ດັ່ງນັ້ນ,ຄົນທີ່ບໍ່ຖືກກ່າວໂທດ,
ຫລືຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ການກ່າວໂທດ
ຍ່ອມກັບໃຈບໍ່ໄດ້;ແລະການບັບຕິສະມາ

ຈະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍແກ່ຄົນ
ເຫລົ່ານັ້ນ—
23ແຕ່ວາ່ມນັເປັນການເຍາະເຍີ້ຍພຣະ

ເຈົ້າ,ເປັນການປະຕິເສດພຣະເມດຕາ
ຂອງພຣະຄຣດິ,ແລະອ�ນາດຂອງພຣະ
ວິນຍານອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ,ແລະ
ເປັນການໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນວຽກ
ງານທີ່ບໍ່ມີຄ່າ.
24ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ບໍ່ຄວນຈະ

ໃຫ້ມີເລື່ອງເຊັ່ນນີ້ເກີດຂຶ້ນເລີຍ;ເພາະ
ການກັບໃຈແມ່ນສ�ລັບຜູ້ທີ່ຝ່າຝືນກົດ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
25ແລະຜົນທ�ອິດຂອງການກັບໃຈຄື

ການບັບຕິສະມາ;ແລະການບັບຕິສະມາ
ມາໂດຍສັດທາອນັນ�ໄປສູ່ການເຮດັໃຫ້
ພຣະບັນຍັດສ�ເລດັ;ແລະການເຮດັໃຫ້
ພຣະບັນຍັດສ�ເລັດນ�ມາຊຶ່ງການປົດ
ບາບ.
26ແລະການປດົບາບນ�ມາຊຶ່ງຄວາມ

ອ່ອນໂຍນ,ແລະຄວາມຕ�ຕ້ອຍໃນ
ໃຈ;ແລະເພາະຄວາມອ່ອນໂຍນແລະ
ຄວາມຕ�ຕ້ອຍໃນໃຈການມາຢ້ຽມຢາມ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຍ່ອມມາເຖິງ
ຊຶ່ງພຣະຜູ້ປອບໂຍນເຮັດໃຫ້ເຕັມປ່ຽມ
ໄປດ້ວຍຄວາມຫວງັແລະຄວາມຮກັອັນ
ສົມບູນ,ຊຶ່ງຄວາມຮັກນັ້ນອົດທົນດ້ວຍ
ຄວາມພາກພຽນຕໍ່ການອະທິຖານຈົນທີ່
ສຸດຈະມາເຖິງ,ເມື່ອໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈົ້າທັງໝດົຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ.
27ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຈະຂຽນຫາ

ລູກອີກຖາ້ຫາກພໍ່ບໍ່ໄດ້ໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາວເລ
ມັນໃນໄວໆນີ້.ຈົ່ງເບິ່ງ,ຄວາມທະນົງຕົວ
ຂອງຊົນຊາດນີ້,ຫລືຜູ້ຄົນຂອງຊາວນີ
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ໄຟປະກົດເປັນຄວາມພິນາດຂອງພວກ
ເຂາົຖ້າຫາກພວກເຂາົບໍ່ກບັໃຈ.
28ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອພວກເຂົາ,ລູກ

ຂອງພໍ່,ເພື່ອການກັບໃຈຈະມາເຖິງພວກ
ເຂົາ.ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ຢ້ານວ່າພຣະວິນ
ຍານເລີກຄວາມພະຍາຍາມກັບພວກ
ເຂົາ;ແລະຜູ້ຄົນໃນແຜ່ນດິນສ່ວນນີ້
ກ�ລັງພະຍາຍາມທ�ລາຍອ�ນາດແລະ
ສິດທັງໝົດຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ;ແລະ
ພວກເຂົາກ�ລັງປະຕິເສດພຣະວິນຍານ
ບໍລສຸິດ.
29ແລະຫລັງຈາກທີ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາ

ຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊັ່ນນີ້,ລູກຂອງພໍ່,
ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍໃນບໍ່ຊ້ານີ້,ແລ້ວ
ຈະເຮັດໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍຊຶ່ງສາດສະດາທີ່
ເວົ້າໄວ້ສ�ເລັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ພຣະຜູ້
ຊອ່ຍໃຫ້ລອດຂອງເຮາົກ່າວໄວ.້
30ລາກ່ອນ,ລູກຂອງພໍ່,ຈນົກວາ່ພໍ່ຈະ

ຂຽນຫາລູກອີກ,ຫລືຈະພົບລູກອີກ.ອາ
ແມນ.

ສານສະບັບທີສອງຂອງມໍມອນຫາໂມໂຣ
ໄນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ.

ມີບັນທກຶໄວ້ໃນບົດທີ9.

ບົດທີ9

ທັງຊາວເລມັນແລະຊາວນີໄຟໂຫດຮາ້ຍ
ແລະເສື່ອມຊາມ—ພວກເຂົາທໍລະມານ
ແລະເຂັ່ນຂ້າຊຶ່ງກັນແລະກັນ—ມໍມອນ
ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະຄຸນແລະພຣະ
ກະລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງໂມ

ໂຣໄນຕະຫລອດການ.ປະມານຄ.ສ.
401–421.

1ລູກທີ່ຮັກຂອງພໍ່,ພໍ່ຂຽນເຖິງລູກອີກ
ເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພໍ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່;ແຕ່ພໍ່
ໄດ້ຂຽນເລື່ອງທີ່ໜ້າໂສກເສົ້າແດ່ເລັກ
ໜອ້ຍ.
2ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ທ�ການສູ້ຮົບ

ຢ່າງໜັກກັບຊາວເລມັນ,ຊຶ່ງໃນການສູ້
ຮົບຄັ້ງນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຊະນະພວກເຂົາ;
ແລະອາຄີອານທັດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວ,
ພ້ອມທັງລູຣ�ແລະເອັມຣອນນ�ອີກ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແລະພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍ
ຄົນທີ່ດີໆຂອງພວກເຮົາໄປເປັນຈ�ນວນ
ຫລວງຫລາຍ.
3ແລະບັດນີ້ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່

ຢ້ານວ່າຊາວເລມັນຈະທ�ລາຍຜູ້ຄົນ
ພວກນີ້;ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈ,
ແລະຊາຕານໄດ້ຍຸຍົງພວກເຂົາໃຫ້ຜິດ
ຖຽງກນັຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.
4ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ໄດ້ທ�ງານກັບພວກເຂົາ

ຕະຫລອດໄປ;ແລະເມື່ອພໍ່ເວົ້າກບັພວກ
ເຂົາດ້ວຍຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຮຸນແຮງ
ພວກເຂົາກໍຕວົສັ່ນແລະຄຽດແຄນ້ໃຫ້ພໍ່;
ແລະເມື່ອພໍ່ເວົ້າກັບພວກເຂົາດ້ວຍຄ�
ເວົ້າທີ່ອ່ອນຫວານພວກເຂົາກໍເຮັດໃຈ
ແຂງກະດ້າງຕໍ່ມັນ;ດັ່ງນັ້ນ,ພໍ່ຈຶ່ງຢ້ານວາ່
ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະ
ເລກີພະຍາຍາມກັບພວກເຂົາແລ້ວ.
5ເພາະພວກເຂົາຄຽດແຄ້ນທີ່ສຸດຈົນ

ພໍ່ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ
ຕໍ່ຄວາມຕາຍເລີຍ;ແລະພວກເຂົາສູນ
ເສຍຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ກັນ;
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ໂມໂຣໄນ9:6–15749

ແລະພວກເຂົາກະຫາຍເລືອດແລະ
ກໍ່ການແກ້ແຄ້ນກນັຢູ່ຕະຫລອດການ.
6ແລະບັດນີ້,ລູກທີ່ຮັກຂອງພໍ່,ເຖິງ

ແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມີໃຈແຂງກະດ້າງ
ຢູ່ກໍຕາມ,ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາທ�ງານຢ່າງ
ພາກພຽນ;ເພາະຖ້າຫາກພວກເຮົາຢຸດ
ທ�ງານ,ພວກເຮາົກໍຈະຖືກນ�ໄປຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການກ່າວໂທດ;ເພາະພວກເຮົາມີ
ວຽກງານທີ່ຈະເຮັດເວລາພວກເຮົາຢູ່ໃນ
ຮ່າງກາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນໜຽວນີ້,ເພື່ອ
ພວກເຮາົຈະເອົາຊະນະສັດຕູຂອງຄວາມ
ຊອບທ�ທງັມວນ,ແລະພກັຜ່ອນຈດິວນິ
ຍານຂອງພວກເຮົາໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
7ແລະບັດນີ້ພໍ່ຈະຂຽນບາງຢ່າງກ່ຽວ

ກັບຄວາມທກຸເວດທະນາຂອງຜູ້ຄນົພວກ
ນີ້.ເພາະຕາມທີ່ພໍ່ໄດ້ຍິນມາຈາກອາໂມ
ຣອນ,ຈົ່ງເບິ່ງ,ຊາວເລມັນມີຊະເລີຍ
ເສິກຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ,
ຜູ້ຍິງ,ແລະເດັກນ້ອຍ,ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້
ມາຈາກຫສູໍງເຊີໄຣຊາ.
8ແລະພວກເຂົາໄດ້ຂ້າຜົວແລະພໍ່

ຂອງພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍເຫລົ່າ
ນັ້ນ;ແລະພວກເຂົາໃຫ້ແມ່ຍິງກິນເນື້ອ
ໜັງຜົວຂອງຕົນ,ແລະໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ກິນເນື້ອໜັງພໍ່ຂອງຕົນ;ແລະບໍ່ເອົານ�
ໃຫ້ພວກເຂົາດື່ມ,ຖ້າໃຫ້ດື່ມກໍພຽງເລັກ
ນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
9ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຊາວເລມັນຈະ

ກະທ�ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າກຽດຊັງອັນໃຫຍ່
ຫລວງນີ້,ແຕ່ມັນກໍຍັງບໍ່ຮ້າຍແຮງໄປ
ກວາ່ຜູ້ຄນົຂອງພວກເຮາົຜູ້ຢູ່ໃນເມືອງໂມ
ຣິອານທ�ເລີຍ.ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພວກເຂົາ

ໄດ້ເອົາລູກສາວຂອງຊາວເລມັນຫລາຍ
ຄົນມາເປັນຊະເລີຍ;ແລະຫລງັຈາກເອົາ
ສິ່ງອັນເປັນທີ່ຮັກແລະມີຄ່າທີ່ສຸດເໜືອ
ກວາ່ທກຸສິ່ງໄປຈາກພວກນາງແລ້ວ,ຊຶ່ງຄື
ພມົມະຈນັແລະຄວາມບລິໍສຸດ—
10ແລະຫລັງຈາກພວກເຂົາກະທ�

ສິ່ງນີ້ແລ້ວ,ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າພວກນາງ
ດ້ວຍວິທີການທີ່ປ່າເຖື່ອນທີ່ສຸດ,ໂດຍ
ທໍລະມານຮ່າງກາຍຂອງພວກນາງຈົນ
ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ;ແລະຫລັງຈາກ
ເຮັດການນີ້ແລ້ວ,ພວກເຂົາກໍກິນເນື້ອ
ໜັງຂອງພວກນາງເໝືອນກັບສັດປ່າ,
ເພາະວ່າຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໃຈ
ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກເຂົາເຮັດ
ໄປເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຄວາມ
ກ້າຫານ.
11ໂອ້ລູກທີ່ຮັກຂອງພໍ່,ເປັນໄປໄດ້

ແນວໃດທີ່ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ປາດສະຈາກ
ຄວາມສີວິໄລ—
12(ແລະພຽງສອງສາມປີຜ່ານມານີ້

ພວກເຂົາຍັງເປັນຄົນທີ່ສຸພາບແລະໜ້າ
ຊົມຢູ່)
13ແຕ່ວ່າໂອ້ລູກຂອງພໍ່,ເປັນໄປ

ໄດ້ແນວໃດທີ່ ຜູ້ ຄົນເຫລົ່ານີ້ ມີ ຄວາມ
ເບີກບານຢູ່ກັບຄວາມໜ້າກຽດຊັງເຖິງ
ຂະໜາດນີ້—
14ພວກເຮົາຈະຫວັງໄດ້ແນວໃດວ່າ

ພຣະເຈົ້າຈະຢັບຢັ້ງພຣະຫັດໃນການ
ພພິາກສາລົງໂທດພວກເຮາົ?
15ຈົ່ງເບິ່ງ,ໃຈຂອງພໍ່ຮອ້ງຂຶ້ນວາ່:ວບັິດ

ແກ່ຜູ້ຄົນພວກນີ້.ຂໍຈົ່ງໂປດອອກມາໃນ
ການພິພາກສາເຖີດ,ໂອ້ພຣະເຈົ້າເອີຍ,
ຂໍຈົ່ງເຊື່ອງບາບ,ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,
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ແລະຄວາມໜາ້ກຽດຊງັຂອງພວກເຂົາໃຫ້
ພົ້ນຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງເຖີດ!
16ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ມີ

ແມ່ໝ້າຍຫລາຍຄົນກັບລູກສາວຂອງ
ພວກເຂົາທີ່ຍັງຢູ່ໃນເມອືງເຊີໄຣຊາ;ແລະ
ສະບຽງອາຫານສ່ວນທີ່ຊາວເລມັນບໍ່ໄດ້
ເອົາໄປນ�,ຈົ່ງເບິ່ງ,ກອງທັບຂອງຊີເນ
ໄຟໄດ້ເກັບເອົາໄປໝົດ,ແລະປະຖິ້ມ
ໃຫ້ພວກເຂົາຊັດເຊພະເນຈອນໄປທຸກ
ແຫງ່ຫນົເພື່ອຊອກຫາອາຫານ;ແລະຍິງ
ຊະລາຫລາຍຄົນໄດ້ເປັນລົມຕາມທາງ
ແລະຕາຍໄປ.
17ແລະກອງທັບຊຶ່ງຢູ່ກັບພໍ່ກໍອ່ອນ

ກ�ລັງ;ແລະກອງທັບຂອງຊາວເລມັນ
ນັ້ນຢູ່ລະຫວ່າງເຊີໄຣຊາກັບພໍ່;ແລະ
ມີ ຜູ້ ຍິງ ຫລາຍຕໍ່ ຫລາຍຄົນໜີ ໄປຫາ
ກອງທັບຂອງອາໂຣນແລ້ວກໍຕົກເປັນ
ຜູ້ຮັບເຄາະຂອງຄວາມປ່າເຖື່ອນອັນ
ເປນັຕາຢາ້ນຂອງພວກເຂາົ.
18ໂອ້ຜູ້ຄົນຂອງພໍ່ຊ່າງມາຊົ່ວຮ້າຍ

ແທ້ນໍ!ພວກເຂົາບໍ່ມີລະບຽບແລະບໍ່ມີ
ຄວາມເມດຕາເລີຍ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ພໍ່ເປັນພຽງ
ແຕ່ມະນຸດເທົ່ານັ້ນ,ແລະພໍ່ມີແຕ່ກ�ລັງ
ຂອງມະນຸດ,ແລະພໍ່ບໍ່ສາມາດບງັຄັບໃຫ້
ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຄ�ສັ່ງຂອງພໍ່ໄດ້
ອີກຕໍ່ໄປ.
19ແລະພວກເຂົາກັບມາເຂັ້ມແຂງໃນ

ຄວາມຊົ່ວຊາ້ຂອງພວກເຂົາ;ແລະພວກ
ເຂົາປ່າເຖື່ອນໂດຍບໍ່ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃດ;ບໍ່ວ່າ
ໜຸ່ມຫລືແກ່;ແລະພວກເຂົາເບີກບານ
ກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນອກຈາກສິ່ງທີ່ດີ;
ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພວກ
ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ

ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນນີ້ມີຫລາຍກວ່າທຸກສິ່ງ;
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ລີ້ນບອກບໍ່ໄດ້,ທັງຂຽນໄວ້
ກໍບໍ່ໄດ້.
20ແລະບັດນີ້,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ຈະບໍ່

ເວົ້າເຖິງສະພາບທີ່ໜ້າຢ້ານກົວນີ້ອີກຕໍ່
ໄປ.ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຮູ້ຈັກແລ້ວເຖິງຄວາມ
ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້; ລູກຮູ້ ວ່າ
ພວກເຂາົຢູ່ໂດຍປາດສະຈາກຫລກັການ,
ແລະປາດສະຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ;ແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົານັ້ນຮ້າຍ
ແຮງກວາ່ຊາວເລມນັ.
21ຈົ່ງເບິ່ງ,ລູກຂອງພໍ່,ພໍ່ບໍ່ສາມາດ

ອ້ອນວອນຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອພວກເຂົາ
ເພາະພໍ່ຢາ້ນວາ່ພຣະອົງຈະລົງໂທດພໍ່.
22ແຕ່ ຈົ່ງ ເບິ່ງ ,  ລູກຂອງພໍ່ , ພໍ່ ໄດ້

ອ້ອນວອນຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອລູກ,ແລະພໍ່
ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄຣດິວາ່ລກູຈະລອດ;
ແລະພໍ່ອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອພຣະ
ອົງຈະໄວ້ຊີວິດຂອງລູກ,ເພື່ອເບິ່ງຜູ້ຄົນ
ຂອງພຣະອົງກັບມາຫາພຣະອົງ,ຫລືໄປ
ຫາຄວາມພິນາດທັງສິ້ນຂອງພວກເຂົາ;
ເພາະພໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຖ້າ
ຫາກພວກເຂົາບໍ່ກັບໃຈແລະກັບມາຫາ
ພຣະອົງ.
23ແລະຖ້າຫາກພວກເຂາົຕາຍໄປມນັ

ຈະເປັນເໝືອນດັ່ງຊາວຢາເຣັດ,ເພາະ
ຄວາມຈົງໃຈຂອງໃຈເຂົາໃນການສະ
ແຫວງຫາເລືອດແລະການແກ້ແຄ້ນ.
24ແລະຖ້າຫາກເປັນໄປວ່າພວກເຂົາ

ຕາຍໄປ,ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາເປັນຈ�ນວນຫລວງຫລາຍໄດ້
ແຕກໄປຫາຊາວເລມັນ,ແລະຜູ້ຄົນເປັນ
ຈ�ນວນຫລວງຫລາຍຕື່ມອີກທີ່ຈະແຕກ
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ໂມໂຣໄນ9:25–10:4751

ໄປຫາພວກເຂົາ;ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຂຽນໄວ້ແດ່
ບາງເລື່ອງຖ້າຫາກລູກໄດ້ຮັບການຍົກ
ເວັ້ນແລະພໍ່ຈະຕາຍໄປແລະບໍ່ເຫັນ
ລູກ;ແຕ່ພໍ່ວາງໃຈວ່າພໍ່ຈະໄດ້ເຫັນລູກ
ໃນບໍ່ຊ້ານີ້;ເພາະພໍ່ມີບັນທຶກອັນສັກສິດ
ທີ່ຢາກມອບໃຫ້ລູກ.
25ລູກຂອງພໍ່,ຈົ່ງສັດຊື່ໃນພຣະຄຣິດ;

ແລະຢາ່ໃຫ້ເລື່ອງຊຶ່ງພໍ່ຂຽນມານີ້ເຮດັໃຫ້
ລູກໂສກເສົ້າ,ທີ່ຈະທວ່ງດຶງລກູລງົໄປຫາ
ຄວາມຕາຍ,ແຕ່ຂໍໃຫ້ພຣະຄຣິດຈົ່ງຍົກ
ລູກຂຶ້ນ,ແລະຂໍໃຫ້ຄວາມທຸກທໍລະມານ
ແລະການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ,
ແລະການປະກົດຕົວຕໍ່ ບັນພະບຸລຸດ
ຂອງພວກເຮາົ,ແລະພຣະເມດຕາແລະ
ຄວາມອົດກັ້ນຂອງພຣະອົງ,ແລະຄວາມ
ຫວັງໃນລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ
ແລະຊີວິດນິລັນດອນຈົ່ງມີຢູ່ໃນຈິດໃຈ
ຂອງລກູຕະຫລອດການດ້ວຍເທີ້ນ.
26ແລະຂໍ ໃຫ້ ພຣະຄຸນຂອງພຣະ

ເຈົ້າພຣະບິດາ,ຊຶ່ງພຣະທີ່ນັ່ງຂອງພຣະ
ອົງຢູ່ສູງໃນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ,ແລະອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,ຜູ້
ປະທັບຢູ່ທາງພຣະຫັດເບື້ອງຂວາແຫ່ງ
ອ�ນາດຂອງພຣະອົງ,ຈົນກວ່າທຸກສິ່ງ
ທຸກຢາ່ງຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະອົງ,ຈົ່ງຢູ່ແລະ
ສະຖິດຢູ່ກັບລູກຕະຫລອດການດ້ວຍ
ເທີ້ນ.ອາແມນ.

ບົດທີ10

ປະຈັກພະຍານຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ
ມາໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ
ບໍ ລິສຸດ—ຂອງປະທານແຫ່ງ ພຣະ

ວິນຍານຖືກແຈກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສັດ
ຊື່—ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວນິຍານຄຽງ
ຄູ່ກນັໄປກັບສັດທາ—ຄ�ເວົ້າຂອງໂມໂຣ
ໄນກ່າວຂຶ້ນມາຈາກພື້ນດິນ—ຈົ່ງມາຫາ
ພຣະຄຣິດ,ເປັນຄົນດີພ້ອມໃນພຣະອົງ,
ແລະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານບໍລິ
ສຸດ.ປະມານຄ.ສ.421.

1ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໂມໂຣໄນຂຽນເລື່ອງ
ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າດີໄວ້ ແດ່;ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນເຖິງຊາວເລມັນ,ພີ່ນ້ອງ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ;ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າຫລາຍກວ່າສີ່ຮ້ອຍ
ຊາວປີ ຜ່ານໄປແລ້ວນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບ
ເຄື່ອງໝາຍຂອງການສະເດັດມາຂອງ
ພຣະຄຣດິ.
2ແລະຂ້າພະເຈົ້າຜະນຶກບັນທຶກນີ້ໄວ້,

ຫລັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານ
ຈກັສອງສາມຄ�ເປັນການແນະນ�ທາ່ນ.
3ຈົ່ງເບິ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານ

ວ່າເມື່ອທ່ານອ່ານເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ຖ້າມັນ
ເປັນຄວາມສະຫລຽວສະຫລາດຂອງ
ພຣະເຈົ້າວ່າທ່ານຄວນອ່ານມັນ,ໃຫ້
ທ່ານຈ�ໄວ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເມດຕາ
ລູກຫລານມະນຸດຫລາຍພຽງໃດ,ຕັ້ງແຕ່
ການສ້າງອາດາມລົງມາຈົນເຖິງເວລາທີ່
ທ່ານໄດ້ຮບັເລື່ອງເຫລົ່ານີ້,ແລະໄຕ່ຕອງ
ເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນໃຈທາ່ນ.
4ແລະເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບເລື່ອງເຫລົ່າ

ນີ້ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານໃຫ້
ທູນຖາມພຣະເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດ
ນລັິນດອນໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣດິ,
ຖ້າຫາກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ຈິງ;ແລະຖ້າ
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ຫາກທ່ານທູນຖາມດ້ວຍໃຈຈິງ,ດ້ວຍ
ເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງ,ໂດຍມີສັດທາໃນ
ພຣະຄຣິດ,ພຣະອົງຈະສະແດງຄວາມ
ຈງິຂອງເລື່ອງນີ້ໃຫ້ປະກດົແກ່ທາ່ນ,ໂດຍ
ອ�ນາດຂອງພຣະວນິຍານບໍລິສຸດ.
5ແລະໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນ

ຍານບໍລິສດຸທ່ານຈະຮູ້ຈກັຄວາມຈງິຂອງ
ທຸກເລື່ອງ.
6ແລະສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ດີຍ່ອມທ່ຽງທ�

ແລະເປັນຈິງ;ດັ່ງນັ້ນ,ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ດີຈະ
ປະຕິເສດພຣະຄຣິດ,ແຕ່ຮັບວ່າພຣະອົງ
ເປນັຢູ່.
7ແລະທ່ານຈະຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນຢູ່,

ໂດຍອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ;
ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານບໍ່ໃຫ້
ປະຕິເສດອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ;ເພາະ
ພຣະອົງທ�ງານດ້ວຍອ�ນາດຕາມສັດທາ
ຂອງລູກຫລານມະນຸດ,ເຊັ່ນດຽວກັບມື້ນີ້
ແລະມື້ອື່ນ,ແລະຕະຫລອດການ.
8ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ

ແນະນ�ທ່ານ,ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ບໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດຂອງປະທານຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ເພາະມັນມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ;
ແລະມັນມາຈາກພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນ.
ແລະມີວິທີຕ່າງໆທີ່ຈະໃຫ້ຂອງປະທານ
ເຫລົ່ານີ້;ແຕ່ເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວກັນທີ່
ທ�ງານທັງໝົດທຸກຢ່າງ;ແລະປະທານ
ຂອງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ມະນຸດໂດຍການປະກົດ
ຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອ
ເປນັປະໂຫຍດແກ່ພວກເຂົາ.
9ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ປະທານໃຫ້ຄົນໜຶ່ງ

ໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອ
ເຂາົຈະສອນຄ�ແຫງ່ປັນຍາ;

10ແລະໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງເພື່ອເຂົາຈະ
ສອນຄ�ແຫງ່ຄວາມຮູ້ໂດຍພຣະວນິຍານ
ດຽວກັນ;
11ແລະໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງມີສັດທາອັນ

ໃຫຍ່ຍິ່ງ;ແລະໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ຂອງ
ປະທານແຫ່ງການປິ່ນປົວໂດຍພຣະວິນ
ຍານດຽວກັນ;
12ແລະອັນໜຶ່ງ,ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ເພື່ອ

ເຂົາຈະທ�ການອັດສະຈັນໃຈອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ;່
13ແລະອັນໜຶ່ງ,ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ເພື່ອ

ເຂາົຈະທ�ນາຍກຽ່ວກບັທຸກສິ່ງ;
14ແລະອັນໜຶ່ງ, ໃຫ້ ອີກຄົນໜຶ່ງ,

ການເຫັນທູດແລະວິນຍານທີ່ປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດ;
15ແລະອັນໜຶ່ງ,ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ພາ

ສາທຸກພາສາ;
16ແລະອັນໜຶ່ງ,ໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງ,ການ

ແປຄວາມໝາຍຂອງພາສາແລະພາສາ
ຕ່າງໆ.
17ແລະຂອງປະທານທັງໝົດນີ້ມາ

ໂດຍພຣະວນິຍານຂອງພຣະຄຣດິ;ແລະ
ມນັມາສູ່ທກຸຄນົໄດ້ຕ່າງໆກັນຕາມທີ່ພຣະ
ອົງພໍພຣະໄທ.
18ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານ,

ພີ່ນ້ອງທີ່ຮກັຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໃຫ້ທ່ານຈ�
ໄວ້ວ່າຂອງປະທານທີ່ດີທຸກຢ່າງມາຈາກ
ພຣະຄຣດິ.
19ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານ,

ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໃຫ້ທ່ານ
ຈ�ໄວ້ວ່າພຣະອົງເປັນເໝືອນກັບເຊັ່ນ
ມື້ວານນີ້,ມື້ນີ້,ແລະຕະຫລອດການ,
ແລະວ່າຂອງປະທານຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ

ໂມໂຣໄນ10:5–19 752
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ເວົ້າມາທັງໝົດນີ້,ຊຶ່ງເປັນທາງວິນຍານ
ຈະບໍ່ໝົດໄປຈັກເທື່ອ,ຕາບໃດທີ່ໂລກ
ຍັງຕັ້ງຢູ່,ນອກຈາກຈະເປັນໄປຕາມ
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງລູກຫລານມະນຸດ
ເທົ່ານັ້ນ.
20ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງຕ້ອງມີສັດທາ;ແລະຖ້າ

ຫາກມີສັດທາກໍຕອ້ງມີຄວາມຫວງັເໝືອນ
ກັນ;ແລະຖ້າຫາກມີຄວາມຫວງັກໍຕ້ອງມີ
ຄວາມໃຈບຸນເໝອືນກັນ.
21ແລະຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີຄວາມໃຈ

ບຸນທ່ານຈະລອດຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້;ທັງທ່ານຈະລອດຢູ່ໃນ
ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກ
ທ່ານບໍ່ມີສັດທາ;ທັງທ່ານຈະລອດບໍ່ໄດ້
ຖ້າຫາກທາ່ນບໍ່ມີຄວາມຫວງັ.
22ແລະຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີຄວາມຫວັງ

ທ່ານກໍຈ�ຕ້ອງຢູ່ ໃນຄວາມໝົດຫວັງ;
ແລະຄວາມໝົດຫວັງມາເຖິງເພາະ
ຄວາມຊົ່ວຮາ້ຍ.
23ແລະພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວກັບບັນ

ພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄວ້ແທ້ໆວ່າ:ຖ້າ
ຫາກເຈົ້າມີສັດທາເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດ
ທຸກສິ່ງທີ່ເຮາົເຫັນວາ່ສມົຄວນ.
24ແລະບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າກັບທີ່

ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ—ວ່າຖ້າຫາກ
ມື້ນັ້ນມາເຖິງຊຶ່ງອ�ນາດແລະຂອງ
ປະທານຂອງພຣະເຈົ້າໝດົໄປໃນບນັດາ
ພວກທ່ານ,ມັນກໍຈະເປັນເພາະຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຖື.
25ແລະວິບັດແກ່ລູກຫລານມະນດຸຖ້າ

ຫາກມັນເປັນໄປເຊັ່ນນີ້;ເພາະວ່າຈະບໍ່ມີ
ຜູ້ໃດເລີຍທີ່ເຮັດຄວາມດີໃນບັນດາພວກ
ທ່ານ,ບໍ່ມີຈັກຄົນເລີຍ.ເພາະຖ້າຫາກ

ເຖິງແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວໃນບັນດາພວກ
ທ່ານເຮັດຄວາມດີ,ເຂົາຄົນນັ້ນຈະທ�
ງານດ້ວຍອ�ນາດແລະຂອງປະທານ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
26ແລະວິບັດແກ່ຄົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້

ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໝົດສິ້ນແລະຕາຍ,ເພາະ
ເຂົາຍ່ອມຕາຍຢູ່ໃນບາບຂອງເຂົາ,ແລະ
ເຂົາຈະລອດຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້;ແລະຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເລື່ອງນີ້
ຕາມຄ�ຂອງພຣະຄຣິດ;ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕົວະ.
27ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ທ່ານ

ໃຫ້ຈດົຈ�ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້;ເພາະເວລາຈະ
ມາໂດຍໄວທີ່ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ໄດ້ເວົ້າຕົວະ,ເພາະທ່ານຈະເຫັນຂ້າພະ
ເຈົ້າຢູ່ທີ່ບ່ອນພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ;
ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກ່າວກັບ
ທ່ານວ່າ:ເຮົາບໍ່ໄດ້ປະກາດຄ�ຂອງເຮົາ
ແກ່ເຈົ້າບໍ?ຊຶ່ງຊາຍຄົນນີ້ຂຽນໄວ້,ເໝືອນ
ຄົນຕາຍຮ້ອງຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ,
ແທ້ຈິງແລ້ວ,ແມ່ນດັ່ງຄົນຕາຍເວົ້າອອກ
ມາຈາກຝຸ່ນດນິ?
28ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດເລື່ອງເຫລົ່ານີ້

ເພື່ອໃຫ້ຄ�ທ�ນາຍສ�ເລັດ.ແລະຈົ່ງ
ເບິ່ງ,ມັນຈະອອກຈາກພຣະໂອດຂອງ
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນນິດ;ແລະຄ�ຂອງ
ພຣະອົງຈະອອກຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງໄປຫາ
ຄົນອີກລຸ້ນໜຶ່ງ.
29ແລະພຣະເຈົ້າຈະສະແດງແກ່ທ່ານ,

ວ່າເລື່ອງຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໄວ້ນັ້ນເປັນ
ຄວາມຈງິ.
30ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂໍ

ແນະນ�ທ່ານໃຫ້ມາຫາພຣະຄຣິດ,ແລະ
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ຍຶດຖືຂອງປະທານທີ່ດີໄວ້ທຸກຢ່າງ,ແລະ
ບໍ່ແຕະຕອ້ງຂອງຊົ່ວຫລືສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດ.
31ແລະຈົ່ງຕື່ນ,ແລະລຸກຂຶ້ນເຖີດ,

ໂອ້ເຢຣູຊາເລັມ;ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງສວມ
ອາພອນສວຍງາມເຖີດ,ໂອ້ທິດາຂອງສີ
ໂອນ;ແລະຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຫລັກຂອງທ່ານ
ແຂງແຮງແລະຂະຫຍາຍເຂດຂອງທ່ານ
ຕະຫລອດການ,ເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ສັບສົນ
ອີກຕໍ່ໄປ,ເພື່ອພັນທະສັນຍາຂອງພຣະ
ບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນຊຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ໄວ້ກັບທ່ານຈະສ�ເລັດ,ໂອ້ເຊື້ອສາຍ
ອິດສະຣາເອນ.
32ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຈົ່ງມາຫາພຣະຄຣິດ,

ແລະຖືກເຮດັໃຫ້ເປັນຄົນດີພອ້ມໃນພຣະ
ອົງ,ແລະປະຕິເສດຕົນຈາກຄວາມບໍ່
ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງ;ແລະ
ຖ້າຫາກທ່ານປະຕິເສດຕົນຈາກຄວາມບໍ່
ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າທຸກຢ່າງ,ແລະ
ຮັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດພະລັງ,ຈິດໃຈ,
ແລະກ�ລງັຂອງທ່ານ,ເມື່ອນັ້ນພຣະຄຸນ
ຂອງພຣະອົງຈຶ່ງພຽງພໍສ�ລບັທ່ານ,ເພື່ອ
ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ,ທ່ານຈະດີ
ພ້ອມໃນພຣະຄຣິດ;ແລະຖ້າຫາກໂດຍ
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ານດີພ້ອມໃນ

ພຣະຄຣດິ,ທ່ານຍອ່ມບໍ່ມີທາງປະຕິເສດ
ອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເລຍີ.
33ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງ,ຖ້າຫາກໂດຍ

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າທ່ານດີພ້ອມໃນ
ພຣະຄຣິດ,ແລະບໍ່ປະຕິເສດອ�ນາດ
ຂອງພຣະອົງ,ເມື່ອນັ້ນທ່ານຍ່ອມຖືກ
ຊ�ລະໃຫ້ ບໍລິສຸດໃນພຣະຄຣິດໂດຍ
ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍທາງການ
ຫລັ່ງໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນ
ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະບິດາອັນນ�ໄປ
ສູ່ການປົດບາບຂອງທ່ານ,ເພື່ອທ່ານ
ຈະກາຍມາເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ,ປາດສະຈາກ
ມນົທິນ.
34 ແລະ ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ກ່າວ

ຄ�ອ�ລາຕໍ່ທຸກຄົນ.ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໄປພກັຢູ່ໃນທີ່ສຸຂະເສີມຂອງພຣະ
ເຈົ້າ,ຈົນກວ່າວິນຍານແລະຮ່າງກາຍ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າຮ່ວມກັນອີກ,
ແລະຂາ້ພະເຈົ້າຈະຖກືນ�ອອກມາດວ້ຍ
ໄຊຊະນະທາງອາກາດ,ເພື່ອມາພບົທາ່ນ
ຕໍ່ໜ້າບ່ອນພິພາກສາອັນໜ້າພໍໃຈຂອງ
ພຣະເຢໂຮວາຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່,ຜູ້ພິພາກສາຜູ້
ສະຖິດນິລັນດອນຂອງທັງຄົນເປັນແລະ
ຄົນຕາຍ.ອາແມນ.

ໂມໂຣໄນ10:31–34 754

ຈບົ
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ຂໍ້ຄວາມອາ້ງອງີຂອງຫວົຂໍ້ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ,ພຣະຄຳ�ພີມໍມອນເປັນສັກຂີພະຍານເຖິງຄຳວາມເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຳຣິດແລະປະກອບດ້ວຍຄຳ�ສອນຂອງພຣະກິດຕິຄຳຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຳຣິດ.ຫົວຂໍ້ແລະຂໍ້
ຄຳວາມອ້າງອີງຕໍ່ໄປນີ້ພາໃຫ້ມີຄຳວາມເຂົ້າໃຈເຖິງເລື່ອງຜູ້ຄຳົນ,ສະຖານທີ່,ຄຳ�ສອນແລະເຫດ
ການໃນພຣະຄຳ�ພີມໍມອນ.

ພຣະເຢຊູຄຳຣິດ

ການກ�ເນີດແລະການສິ້ນພຣະຊົນ:ຮີ
ລາມັນ14:2–6,20–27;3ນີໄຟ1:15–21;
8:5–23.
ການຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ:1ນີໄຟ
11:32–33;19:9–14;2ນີໄຟ6:9;ໂມໄຊຢາ
15:1–7;3ນີໄຟ27:14–15.
ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຄຣິດ:
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2:3–10,25–27;9:5–27;ຢາໂຄບ4:11–12;
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ໜາກິດຕໍ່ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິກາ:3ນີ
ໄຟ11–27.ພຣະອົງປະກາດຄວາມເປັນພຣະ
ເຈົ້າຂອງພຣະອົງ:9:1,12–15;ສັ່ງສອນນີ
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ແຜນສ�ລັບການອະທິຖານ:13:9–13;ເຕືອນ
ໃຫ້ລະວັງສາດສະດາປອມ:14:15–20;
ສອນກ່ຽວກັບແກະອ່ືນ:15:11–24;ປິ່ນປົວ
ຄົນເຈັບປ່ວຍ:17:5–10;ອະທິຖານເພື່ອ
ຝູງຊົນ:17:13–20;ອວຍພອນພວກເດັກ

ນ້ອຍ:17:10–12,21–25;ຈັດຕັ້ງພິທີສິນລະ
ລຶກຂຶ້ນ:18:1–14;ໃຫ້ອ�ນາດແກ່ສານຸສິດ
ສິບສອງຄົນເພື່ອມອບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ:
18:26–39;ອະທິຖານຫາພຣະບິດາ:19:16–
34;ປະຕິບັດພິທີສິນລະລຶກ:20:1–9;ສອນ
ກ່ຽວກັບຖ້ອຍຄ�ຂອງເອຊາຢາ:22:1–23:3;
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ກ່ຽວກັບນາມຂອງສາດສະໜາຈັກ:27:1–12;
ສອນກ່ຽວກັບພາລະກິດແລະການຊົດໃຊ້
ຂອງພຣະອົງ:27:13–22.
ຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ:2ນີໄຟ31:10–
32:6;3ນີໄຟ11:31–41.
ຄ�ທ�ນາຍກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ:1ນີໄຟ10:4–
11;11:1–3,12–33;19:8–17;2ນີໄຟ10:3;
25:19;ໂມໄຊຢາ3:5–12;13:33–35;ແອວ
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27:13;
3ນີໄຟ27:1–12;ໂມໂຣໄນ6:4–9.
ປະຈັກພະຍານທີ່ກ່າວເຖິງເລື່ອງພຣະຄຣິດ:
2ນີໄຟ25:26;26:12;ຢາໂຄບ7:11,19;
ແອວມາ6:8;ອີເທີ12:41;ໂມໂຣໄນ7:31.
ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ:1ນີໄຟ11:25;
15:23–25;17:45–46;2ນີໄຟ27:14;
31:20;ໂມໄຊຢາ26:3;ແອວມາ17:2;31:5;
32:28–43.
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ:1ນີໄຟ10:4;13:40;
2ນີໄຟ25:20;ໂມໄຊຢາ3:17–20;5:7–15;
ຮີລາມັນ14:15–17.
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17,47–50;46:12–13;48:11–18.
ໂມໂຣໄນ,ຜູ້ເປັນລູກຂອງມໍມອນ:ຄຳ�ຂອງມໍ
ມອນ1:1;ມໍມອນ8:1–3,14;ອີເທີ1:1–2;
ໂມໂຣໄນ1:1–4;10:1–2.
ມໍມອນ:ມໍມອນ1:1–6;2:1–2,17–18;
3:8–12;5:1–2;6:5–6;8:2–3.
ພຣະເຢຊູຄຣິດ:ເບິ່ງພາກພຣະເຢຊູຄຳຣິດ
ຢາໂຄບ,ຜູ້ເປັນລູກຂອງລີໄຮ:2ນີໄຟ6–11;
ຢາໂຄບ1–7.
ຢາເຣັດ:ອີເທີ1:33–2:1;2:13.
ຢາເຣັດ,ນ້ອງຊາຍຂອງ:ອີເທີ1:34–43;
2–3;4:4;12:20–21,24,30.
ລາບານ:1ນີໄຟ3:1–27;4:1–26.
ລາໂມໄນ:ແອວມາ17–19.
ລີໄຮ,ຜູ້ເປັນບິດາຂອງນີໄຟ:1ນີໄຟ2:1–4;
5:14;8:2–38;16–18;2ນີໄຟ1–3;4:1–12.
ເລມູເອນ:1ນີໄຟ2:10;3:28;ຢາໂຄບ
1:13–14.
ເລມັນ:1ນີໄຟ2:5,11–12;3:9–31;7:6;
8:34–38.
ອະບີນາໄດ:ໂມໄຊຢາ11–17.
ອາດາມ:2ນີໄຟ2:14–29;ແອວມາ
12:21–26.
ອີເທີ:ອີເທີ12:1–5;13:2–14.

35607_331_bofm_000-testamentBackMatter.indd   758 5/14/12   12:16 PM



ຄ�ສອນ•ການຫລນິນຊ້ ແະການລລວງງະເເນີ759

759

ເອໂນດ:ເອໂນດ1.
ເອວາ:2ນີໄຟ2:15–20.
ອ�ໂມນ,ຜູ້ເປັນລູກຂອງໂມໄຊຢາ:ໂມໄຊຢາ
27:8–28:8;ແອວມາ17–20;26–27.
ອິດຊະມາເອນ:1ນີໄຟ7:2–5;16:7,34.
ອັບຣາຮາມ:ຢາໂຄບ4:5;ແອວມາ13:15;
ຮີລາມັນ8:16–19.
ແອມມິວເລັກ:ແອວມາ8:21–27;10:1–32;
11:20–46;14:9–29;34.
ແອວມາຜູ້ເປັນບິດາ:ໂມໄຊຢາ17–18;
25–26.
ແອວມາ,ຜູ້ເປັນລູກຂອງແອວມາ:ໂມໄຊຢາ
27:8–27;ແອວມາ4:11–20;36:6–27.
ຮີລາມັນ,ຜູ້ເປັນລູກຂອງແອວມາ:ແອວມາ
45:22–23;53:19,22;57:19–27.
ຮີລາມັນ,ລູກຊາຍຂອງ(ນັກຮົບໜຸ່ມ):ແອວ
ມາ53:16–22;56:10,47,52–56;57:26.
ເຮກອດ:ແອວມາ63:5–8.

ຄຳ�ສອນ
ເກີດໃໝ່:ໂມໄຊຢາ5:2–15;27:23–30.
ການກົງກັນຂ້າມ:2ນີໄຟ2:11.
ການກັບໃຈ:ໂມໄຊຢາ5:2;26:29;ແອວມາ
14:1;34:33–36;36;42:16,29;3ນີໄຟ
9:20–22;27:20;ໂມໂຣໄນ6:8.
ການຂັດແຍ້ງ:2ນີໄຟ26:32;ໂມໄຊຢາ
4:14;3ນີໄຟ11:29.
ການຈ່າຍສ່ວນສິບ:ແອວມາ13:15;3ນີໄຟ
24:8–11.
ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ນ�ສາດສະໜາຈັກ:
3ນີໄຟ10:12–13;12:1.
ການເສຍສະລະ,ເຄື່ອງບູຊາ:2ນີໄຟ2:6–7;
ແອວມາ34:8–14;3ນີໄຟ9:19–20.
ການເຊື່ອຟັງ:1ນີໄຟ3:7;17:3;ໂມໄຊຢາ
2:37;ແອວມາ3:26–27;3ນີໄຟ14:21.
ການຕົກຂອງອາດາມແລະເອວາ(ການຕົກ
ຂອງມະນຸດຊາດ):1ນີໄຟ10:6;2ນີໄຟ2;
ແອວມາ22:12–14;34:9;42:2–15.

ການແຕ່ງງານ:1ນີໄຟ7:1;16:7;
4ນີໄຟ1:11.
ການຖືສິນອົດເຂົ້າ:ໂມໄຊຢາ27:22–23;
ແອວມາ5:46;6:6;17:3,9;45:1.
ການໄຖ່:ເບິ່ງແຜນແຫ່ງການໄຖ່
ການທ�ນາຍ:ຢາໂຄບ4:6,13;ໂມໄຊຢາ
5:3;ແອວມາ12:7;3ນີໄຟ29:6;ມໍມອນ
8:23.
ການນະມັດສະການ:2ນີໄຟ25:29;ຢາໂຄບ
4:5;ແອວມາ34:38;3ນີໄຟ11:17.
ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ:ຂອງສາດສະໜາຈັກ
ຄຣິດສະຕຽນສະໄໝກ່ອນ:1ນີໄຟ13:26;
2ນີໄຟ26:20;ສ່ວນບຸກຄົນ:1ນີໄຟ8:23,
28.12:17.ແອວມາ4:6–12.ຮີລາມັນ
3:33–34.4:11–13.5:2–3.12:2.13:38.
3ນີໄຟ2:1–3.
ມໍມອນ8:28–41.
ການເປີດເຜີຍ:2ນີໄຟ28:30;30:17;32:5;
ຢາໂຄບ4:8;ແອວມາ5:46;26:22;ມໍມອນ
9:7–8;ອີເທີ12:6;ໂມໂຣໄນ10:4–5.
ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ:ໂມໄຊຢາ5:2,
12–14;27:33–35;ແອວມາ22:15–18;ຮີ
ລາມັນ15:7;3ນີໄຟ7:21.
ການພິພາກສາ:1ນີໄຟ12:9;2ນີໄຟ9:15,
46;28:23;ແອວມາ41:3,14;3ນີໄຟ
27:16,23–26;ມໍມອນ3:18–20.
ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດ:ແອວ
ມາ40.
ການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ:1ນີໄຟ15:13–18;
2ນີໄຟ3:6–15;27:6–26;3ນີໄຟ16:7.
ການລໍ້ລວງ:1ນີໄຟ15:24;2ນີໄຟ
2:11–16;ແອວມາ13:28;37:33;3ນີໄຟ
18:15,18.
ການເວົ້າຕົວະ:2ນີໄຟ2:18;9:34;28:8–9;
ແອວມາ5:17;12:3;ອີເທີ3:12.
ການວາງມືໃສ່:ແອວມາ6:1;3ນີໄຟ18:36–
37;ໂມໂຣໄນ2:2.
ການໃຫ້ອະໄພ:1ນີໄຟ7:21;ໂມໄຊຢາ4:2;
26:29–31;ແອວມາ39:6;3ນີໄຟ13:11.
ການຫລິ້ນຊູ້ແລະການລ່ວງປະເວນີ:ຢາ
ໂຄບ3:12;ແອວມາ39:3–5;ຮີລາມັນ8:26.

35607_331_bofm_000-testamentBackMatter.indd   759 5/14/12   12:16 PM



760ຄ�ສອນ•ການອະທຖິານ

760

ການອະທິຖານ:2ນີໄຟ32:8–9;ເອໂນດ
1:4;ແອວມາ5:45–46;17:3;26:22;
34:17–28;37:37;3ນີໄຟ18:16,19–21;
19:31–34;20:1;ໂມໂຣໄນ7:6–9;10:4.
ການອຸທິດ:4ນີໄຟ1:3.
ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ(ຫລືສັກສິດ):ແອວ
ມາ13:10–12;ຮີລາມັນ3:33–35;3ນີໄຟ
27:20.
ການຮັບໃຊ້:2ນີໄຟ2:3;ໂມໄຊຢາ2:17;
ອີເທີ2:8–12.
ການຮັບຮອງ:2ນີໄຟ2:5;ໂມໄຊຢາ14:11.
ຂອງທານ,ການໃຫ້ທານ:ໂມໄຊຢາ4:26;
18:27;3ນີໄຟ13:1–4.
ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານ:3ນີໄຟ
29:6;ມໍມອນ9:7;ໂມໂຣໄນ10:8–18.
ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ:
2ນີໄຟ31:17;ໂມໂຣໄນ2.
ຄ�ສອນ:ເບິ່ງພຣະເຢຊູຄຳຣິດ—ຄຳ�ສອນ
ຂອງພຣະຄຳຣິດ
ເຄື່ອງໝາຍ:ໂມໄຊຢາ3:15;ແອວມາ
30:48–60;ຮີລາມັນ14;3ນີໄຟ1:13–16;ມໍ
ມອນ9:24;ອີເທີ4:18.
ຄົນຍາກຈົນ:2ນີໄຟ9:30;ໂມໄຊຢາ4:26;
ແອວມາ1:27;34:28;4ນີໄຟ1:3.
ຄອບຄົວ:1ນີໄຟ8:37;2ນີໄຟ2:20;25:26;
ຢາໂຄບ3:7;ໂມໄຊຢາ4:14–15;
3ນີໄຟ18:21.
ຄວາມຂອບພຣະຄຸນ:ໂມໄຊຢາ2:19–21;
ແອວມາ34:38;37:37.
ຄວາມໄຄ່,ກິເລດຕັນຫາ:ແອວມາ39:3–4,
9;3ນີໄຟ12:28.
ຄວາມຄຽດແຄ້ນ:2ນີໄຟ4:28–29;28:19–
20,28;33:4–5;3ນີໄຟ11:30;ໂມໂຣໄນ
9:3–4.
ຄວາມໃຈບຸນ:2ນີໄຟ26:30;ແອວມາ7:24;
ອີເທີ12:33–34;ໂມໂຣໄນ7.
ຄວາມຈິງ:1ນີໄຟ16:2;2ນີໄຟ9:40;ຢາ
ໂຄບ4:13;ໂມໂຣໄນ10:5.
ຄວາມເຈັບປ່ວຍ,ຄວາມປ່ວຍໄຂ້:ໂມໄຊຢາ
3:5;ແອວມາ7:10–12;3ນີໄຟ26:15.

ຄວາມເຈັບປວດ:2ນີໄຟ9:21;ຢາໂຄບ
3:11;ໂມໄຊຢາ2:36–38;3:5–8;25:11;
27:28–29;ແອວມາ7:10–11;36:16–21.
ຄວາມສະຫງົບ,ສັນຕິສຸກ:ໂມໄຊຢາ4:3;
ແອວມາ38:8;40:12.
ຄວາມສຸກ:1ນີໄຟ8:12;2ນີໄຟ2:22–25;
9:18;ແອວມາ22:15;36:20.
ຄວາມເຊື່ອ:2ນີໄຟ6:14;ໂມໄຊຢາ4:10;
ແອວມາ11:40;ຮີລາມັນ14:13;
3ນີໄຟ11:35.
ຄວາມຊົ່ວ:2ນີໄຟ32:8;ອອມໄນ1:25;
ໂມໄຊຢາ2:32;ແອວມາ19:33;ໂມໂຣໄນ
7:8–17.
ຄວາມຊອບທ�:1ນີໄຟ17:35;2ນີໄຟ2:13;
9:18,40;ແອວມາ5:58;ຮີລາມັນ13:38.
ຄວາມຍຸດຕິທ�:1ນີໄຟ15:30;2ນີໄຟ
9:26;ແອວມາ34:16;42:13–25;54:6.
ຄວາມດີພ້ອມ:ແອວມາ42:15;3ນີໄຟ
12:48;ໂມໂຣໄນ10:32.
ຄວາມຕາຍ:ທາງຮ່າງກາຍ:2ນີໄຟ2:22;
9:6,11;ແອວມາ12:24;40:11;ທາງວິນ
ຍານ:2ນີໄຟ2:27.9:4–9.ຢາໂຄບ3:11.
ແອວມາ13:30.42:9.ຮີລາມັນ14:16–19.
ຄວາມຖ່ອມຕົວ:2ນີໄຟ9:42;ໂມໄຊຢາ
4:11;ແອວມາ5:27–28;ຮີລາມັນ3:33–35;
3ນີໄຟ12:2;ອີເທີ12:27.
ຄວາມທະນົງຕົວ,ຄວາມຈອງຫອງ:1ນີໄຟ
11:36;ຢາໂຄບ2:13,16;ແອວມາ5:28;ຮີ
ລາມັນ3:33–36;ໂມໂຣໄນ8:27.
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື:1ນີໄຟ4:13;ໂມໄຊຢາ
26:1–5;3ນີໄຟ19:35.
ຄວາມເປັນມະຕະ:2ນີໄຟ2:21,25;ແອວ
ມາ12:24;34:32;42:10.
ຄວາມເປັນອະມະຕະ:2ນີໄຟ9:13;ແອວ
ມາ11:45.
ຄວາມຜິດ:1ນີໄຟ16:2;2ນີໄຟ9:14;
ເອໂນດ1:6;ແອວມາ42:18,29.
ຄວາມພາກພຽນ:ຢາໂຄບ1:19;ແອວມາ
17:2;3ນີໄຟ6:14;ໂມໂຣໄນ9:6.

35607_331_bofm_000-testamentBackMatter.indd   760 5/14/12   12:16 PM



ຄ�ສອນ•ງນັຍາ761

761

ຄວາມເມດຕາ:ແອວມາ32:22;42:13–25;
ໂມໂຣໄນ8:19–20.

ຄວາມເມດຕາສົງສານ:ໂມໄຊຢາ15:9;
3ນີໄຟ17:6.

ຄວາມລອດ:2ນີໄຟ2:3–6;ໂມໄຊຢາ
15:24–28;ໂມໂຣໄນ8:8–24.

ຄວາມຫວັງ:2ນີໄຟ31:20;ແອວມາ7:24;
13:27–29;ອີເທີ12:4;ໂມໂຣໄນ7:1,
40–43.

ຄວາມອ່ອນໂຍນ:ໂມໄຊຢາ3:19;3ນີໄຟ
12:5;ໂມໂຣໄນ7:44;8:26.

ຄວາມອ່ອນແອ:1ນີໄຟ19:6;ຢາໂຄບ
4:6–7;ອີເທີ12:27–28,37.

ຄວາມຮູ້:2ນີໄຟ9:14;ແອວມາ18:35;
32:34;ຮີລາມັນ15:13;ໂມໂຣໄນ7:15–17.

ຄວາມຮັກ:1ນີໄຟ19:9;2ນີໄຟ31:20;ໂມ
ໄຊຢາ4:15;ແອວມາ5:26;13:28;38:12;
ໂມໂຣໄນ7:47–48;8:16.

ຄວາມຮັ່ງມີ:2ນີໄຟ9:30,50–51;26:31;
ຢາໂຄບ2:18–19;ແອວມາ1:30–31;
4:6–8;3ນີໄຟ6:12.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ແອວມາ12:14;41:3–7;
ຮີລາມັນ14:29–31;ໂມໂຣໄນ8:10.

ເງິນ:ເບິ່ງຄຳວາມຮັ່ງມີ

ຈື່ຈ�,ລະນຶກເຖິງ:1ນີໄຟ14:8;17:45;
ໂມໄຊຢາ1:2–7;ຮີລາມັນ12:3;3ນີໄຟ
18:7,11;ມໍມອນ5:21;ໂມໂຣໄນ4:3;5:2;
10:27.

ຈິດສ�ນຶກ:ໂມໄຊຢາ4:3;ແອວມາ29:5;
ໂມໂຣໄນ7:16.

ສາດສະໜາຈັກ:1ນີໄຟ14:8–17;ແອວມາ
6:1–6;ມໍມອນ8:32–33;ໂມໂຣໄນ6:5.

ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ:2ນີໄຟ27:23;ແອວມາ
23:6;ມໍມອນ9:10–20;ອີເທີ12:12–21.

ສັດທາ:1ນີໄຟ3:7;7:12;2ນີໄຟ9:23;
26:13;ເອໂນດ1:3–8;ໂມໄຊຢາ3:12;5:7;
ແອວມາ14:26;22:16;32;57:25–27;
ຮີລາມັນ8:15;3ນີໄຟ17:8;ອີເທີ12:6–31;
ໂມໂຣໄນ7:1,20–48;10:4.

ສາດສະດາ:1ນີໄຟ3:17–18;22:1–2;
ຢາໂຄບ7:11;ໂມໄຊຢາ8:16;3ນີໄຟ1:13.

ສິດອ�ນາດ:ຮີລາມັນ5:18;11:18;3ນີໄຟ
7:17;12:1–2.

ສິນລະລຶກ:3ນີໄຟ18:1–11,28–29;
ໂມໂຣໄນ4–5.

ຊີວິດກ່ອນຊີວິດອັນເປັນມະຕະ:ແອວມາ
13:3;ອີເທີ3:16.

ຊີວິດນິລັນດອນ:2ນີໄຟ2:27;9:39;31:17–
20;33:4;3ນີໄຟ15:9.

ເດັກນ້ອຍ:2ນີໄຟ2:22–23;ໂມໄຊຢາ
4:14–15;3ນີໄຟ17:21–24;ໂມໂຣໄນ
8:8–24.

ແຕ່ງຕັ້ງ:ໂມໄຊຢາ18:18;3ນີໄຟ12:1;
ໂມໂຣໄນ3:1–4.

ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ:1ນີໄຟ8;11:8–9,21–22,
25;15:36;ແອວມາ5:34,62;32:40.

ຖານະປະໂລຫິດ:ແອວມາ6:1;13:1–12;
17:3;3ນີໄຟ11:21–22;ໂມໂຣໄນ2:2.

ທີ່ສຸຂະເສີມ:ແອວມາ40:11–12;4ນີໄຟ
1:14.

ທ�ມະຊາດຂອງມະນຸດ,ມະນຸດທ�ມະດາ
ສາມັນ:ໂມໄຊຢາ3:19;16:5;ແອວມາ
26:19–22;41:11;42:7–24.

ທູນຖາມ,ທູນຂໍ:1ນີໄຟ15:11;2ນີໄຟ
32:4;ໂມໄຊຢາ4:10,21;ໂມໂຣໄນ10:4.

ນະລົກ:1ນີໄຟ15:35;2ນີໄຟ9:10–12;
28:21;ຢາໂຄບ3:11;ມໍມອນ9:4.

ບ້ານ:3ນີໄຟ17:2–3;ມໍມອນ2:23.

ບັບຕິສະມາ:2ນີໄຟ9:23–24;ໂມໄຊຢາ
18:8–16;21:33–35;ແອວມາ7:14;
3ນີໄຟ11:19–40;12:1–2;ໂມໂຣໄນ
8:4–25.

ບາບ:2ນີໄຟ4:31;9:38;ແອວມາ13:12;
41:9–10;45:16;ໂມໂຣໄນ8:8.

ປະຈັກພະຍານ:ໂມໄຊຢາ18:9;ແອວມາ
4:19–20;5:45–48;30:41–44.

ປັນຍາ:2ນີໄຟ9:28;27:26;ໂມໄຊຢາ
2:17;ແອວມາ37:35.
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ຄຳ�ສອນ•ພໍ່ແມ່,ບິດາມານດາ

ຜູ້ຍິງ:ຢາໂຄບ2:28;ແອວມາ32:23;
56:47–48.
ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດ:ຢາໂຄບ7;
ແອວມາ1;30.
ແຜນແຫ່ງການໄຖ່:2ນີໄຟ2;9;
ແອວມາ12:25–34;22:12–14;34:8–16;
42:5–26,31.
ແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກ:ເບິ່ງແຜນແຫ່ງການໄຖ່
ຝ່າຍພຣະເຈົ້າ:2ນີໄຟ31:21;ໂມໄຊຢາ
15:1–4;3ນີໄຟ11:3–7,27,36.
ພະຍານຂອງພຣະເຈົ້າ,ສັກຂີພະຍານ:
ໂມໄຊຢາ18:8–9;3ນີໄຟ18:10–11;
ໂມໂຣໄນ4–5.
ພິທີການ:ໂມໄຊຢາ13:30;ແອວມາ30:3.
ພໍ່,(ພຣະ)ບິດາ:ເທິງສະຫວັນ:ໂມໄຊຢາ
2:34;3ນີໄຟ13:14,26–33;ອີເທີ12:8;
ທາງໂລກ:1ນີໄຟ1:1.ເອໂນດ1:1.ໂມ
ໄຊຢາ27:14.ແອວມາ36–42.ຮີລາມັນ
5:5–12.
ພໍ່ແມ່,ບິດາມານດາ:1ນີໄຟ1:1;5:11;
8:37;ໂມໄຊຢາ4:14–15;ໂມໂຣໄນ8:10.
ພັນທະສັນຍາ:1ນີໄຟ15:18;2ນີໄຟ
31:13,16;ໂມໄຊຢາ5:5;18:8–16;3ນີໄຟ
20:25–26;ໂມໂຣໄນ7:31;10:32–33.
ພັນປີ:1ນີໄຟ22:26;2ນີໄຟ12:4;30:18.
ພອນ:1ນີໄຟ15:18;17:35;2ນີໄຟ1:28;
4:9;ໂມໄຊຢາ2:24;ຮີລາມັນ12:1;
3ນີໄຟ12:1–12;24:10.
ພົມມະຈັນ:2ນີໄຟ9:36;ຢາໂຄບ2:28;
ແອວມາ39:1–13;3ນີໄຟ12:27–28;
ໂມໂຣໄນ9:9.
ພຣະກິດຕິຄຸນ:3ນີໄຟ27:13–22.
ພຣະຄ�ພີ:1ນີໄຟ19:23;2ນີໄຟ25:21–
23;29:10–14;32:3;ຢາໂຄບ7:23;ໂມໄຊ
ຢາ1:2–7;ແອວມາ17:2;37:1–19;ຮີລາ
ມັນ15:7–8;ມໍມອນ7:8–9.
ພຣະຄ�ພີມໍມອນ:2ນີໄຟ3:12–21;ມໍມອນ
7:9;ອີເທີ5:1–4;ໂມໂຣໄນ10:4.
ພຣະຄຸນ:2ນີໄຟ2:8;10:24;25:23;ຢາ
ໂຄບ4:7;ອີເທີ12:26–27.

ພຣະຄຣິສຕະທ�ຄ�ພີ:1ນີໄຟ13:38–41;
2ນີໄຟ3:12;29:3–14;ມໍມອນ7:8–10.
ພຣະບັນຍັດ:1ນີໄຟ2:10;3:7;ເຈຣອມ1:9;
ແອວມາ37:35.
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ:1ນີໄຟ10:17–19;
2ນີໄຟ32:5;3ນີໄຟ27:20;28:11;
ໂມໂຣໄນ10:5.
ມະນຸດ:2ນີໄຟ2:25;ໂມໄຊຢາ7:27;3ນີ
ໄຟ12:48;27:27;ໂມໂຣໄນ7:48.
ແມ່,ມານດາ:ແອວມາ56:47;57:21.
ມານ:2ນີໄຟ2:17–18,27;28:19–23;
ອອມໄນ1:25;ແອວມາ30:60;34:39;
ຮີລາມັນ5:12;3ນີໄຟ18:15,18.
ລູກຂອງພຣະເຈົ້າ:ໂມໄຊຢາ5:7;27:25;
3ນີໄຟ9:17;ອີເທີ3:14;ໂມໂຣໄນ7:19.
ວຽກງານເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ:ຢາໂຄບ1:19;
ແອວມາ17–26;29:8;ມໍມອນ9:22.
ວັນຊະບາໂຕ:ເຈຣອມ1:5;ໂມໄຊຢາ
13:16–19;18:23–25.
ໃຫ້ຖ້ອຍຄ�,ເປັນພະຍານ:2ນີໄຟ33:1;
ຢາໂຄບ7:10–11;ແອວມາ5:45–48.
ເຫລົ່າທູດ:ໂມໄຊຢາ27:11–16;ແອວມາ
36:22;3ນີໄຟ17:24;ໂມໂຣໄນ7:25–32.
ອ�ເພີໃຈ:2ນີໄຟ2:15–16,27;ຮີລາມັນ
14:30–31.
ອັກຄະສາວົກ:1ນີໄຟ1:10;11:34;
ມໍມອນ3:18.
ອິດສະຣາເອນ:ການເຕົ້າໂຮມ:1ນີໄຟ
15:12–17;22:3–12;2ນີໄຟ10:3–9;ຢາ
ໂຄບ5–6;3ນີໄຟ16:4;17:4;ການກະຈັດ
ກະຈາຍ:
1ນີໄຟ22:3–9;2ນີໄຟ10:3–9;ຢາໂຄບ
5–6;3ນີໄຟ21:26–29;ສິບເຜົ່າທີ່ສູນຫາຍ
ໄປ:1ນີໄຟ22:3–4;2ນີໄຟ29:12–14;
3ນີໄຟ17:4;21:26–29.
ອົດທົນ:1ນີໄຟ22:31;2ນີໄຟ31:16,20;
3ນີໄຟ27:6.

ເຫດການແລະສະຖານທີ່
ການເດີນທາງຂອງລີໄຮໄປຫາແຜ່ນດິນແຫ່ງ
ຄ�ສັນຍາ:1ນີໄຟ2–18.
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ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະ
ຄຣິດຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິກາ:ເບິ່ງພຣະເຢຊູ
ຄຳຣິດ—ການມາປະກົດແລະການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິກາ
ການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາຂອງພວກລູກຊາຍ
ຂອງໂມໄຊຢາ:ແອວມາ17–27.
ການພິທັກຮັກສາແຜ່ນຈາລຶກຂອງມໍມອນ
ແລະໂມໂຣໄນ:ຄຳ�ຂອງມໍມອນ1;ມໍມອນ
1:1–5;2:17–18;8:1–17.
ກອງທັບຂອງຮີລາມັນ:ແອວມາ53:10–23;
56–57.
ຄູໂມຣາ:ມໍມອນ6:2,6–11;8:2;
ອີເທີ15:11.
ເຄື່ອງແປ:ໂມໄຊຢາ8:13–18.
ຄວາມສະຫງົບສຸກຫລັງຈາກການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດຂອງພຣະຄຣິດ:4ນີໄຟ
1:1–20.
ຄວາມພິນາດຂອງຊາວນີໄຟ:ມໍມອນ1–6.
ເຊຣາເຮັມລາ:ອອມໄນ1:12–13;ໂມໄຊຢາ
1:18;ແອວມາ5:2;ຮີລາມັນ13:12;3ນີໄຟ
8:8,24.
ຊ່ອງແຄບຂອງແຜ່ນດິນ:ແອວມາ22:32;
63:5;ມໍມອນ2:29;3:5;ອີເທີ10:20.
ນ�ມໍມອນ:ໂມໄຊຢາ18:7–8;25:18;ແອວ
ມາ5:3.
ປະສົບການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ:ໂມໄຊຢາ
17–18(ແອວມາຜູ້ເປັນບິດາ);ໂມໄຊຢາ27,
ແອວມາ36(ແອວມາ,ຜູ້ເປັນລູກຂອງແອວ
ມາ);ໂມໄຊຢາ27–28(ພວກລູກຊາຍຂອງ
ໂມໄຊຢາ);ແອວມາ8:18–32(ແອມມິວ
ເລັກ);ແອວມາ17(ກະສັດລາໂມໄນ);ແອວ
ມາ19:16–17(ເອບິດ);ແອວມາ22(ບິດາ
ຂອງກະສັດລາໂມໄນ);ແອວມາ23–24
(ຜູ້ຄຳົນຂອງອ�ໂມນ).

ແຜ່ນຈາລຶກຂອງຊາວຢາເຣັດ:ໂມໄຊຢາ
8:9–12;21:25–28;ອີເທີ1:1–4;15:33.
ແຜ່ນຈາລຶກຂອງນີໄຟ:1ນີໄຟ9;19:1–6.
ແຜ່ນຈາລຶກທອງເຫລືອງ:1ນີໄຟ3–4;
5:10–16;19:21–24;ອອມໄນ1:14;ໂມໄຊ
ຢາ1:1–14;ແອວມາ37:1–7;3ນີໄຟ1:2.
ແຜ່ນດິນເຈີຊອນ:ແອວມາ27:22–23;28:1;
30:19–21;35:1–2,13;43:4.
ແຜ່ນດິນທາງເໜືອ:ແອວມາ22:30–33;
46:22;50:11,29–34;63:4–10;ຮີລາມັນ
3:3,8–11;ມໍມອນ2:20,29.
ແຜ່ນດິນນີໄຟ:2ນີໄຟ5:6–9;ອອມໄນ
1:12–13;ຄຳ�ຂອງມໍມອນ1:13;ໂມໄຊຢາ
28:1;ແອວມາ22:32.
ແຜ່ນດິນແຫ່ງຄ�ສັນຍາ:1ນີໄຟ2:20;
2ນີໄຟ1:5–9;ອີເທີ2:9–12.
ແຜ່ນດິນອຸດົມສົມບູນ:ແອວມາ22:29–33;
52:9;63:5;3ນີໄຟ11:1.
ແຜ່ນດິນຮ້າງ:ແອວມາ22:30–32;ມໍມອນ
3:5;ອີເທີ7:6.
ພາບນິມິດຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ:
ອີເທີ3.
ພາບນິມິດເລື່ອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ:1ນີໄຟ8;
11;15.
ແມ່ນ�ຊີໂດນ:ແອວມາ3:3;22:29.
ເຢຣູຊາເລັມ:1ນີໄຟ1:4,13,18;3ນີໄຟ
20:46;ອີເທີ13:5.
ເລຍໂຮນາ,ຫລືເຂັມຊີ້ທິດ:1ນີໄຟ16:10,
28–29;ແອວມາ37:38,43–45.
ອ�ໂມນໄນຮາ:ແອວມາ8–14;16:1–3,9,
11;49:1–4.
ເຮືອໃຫຍ່ຂອງນີໄຟ:1ນີໄຟ17–18.
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