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ถอด้รัความและแปลเป!นภาษาไทยโด้รัย อนงค%นาถ โช่วยกู้จากนรคศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂ'ภจ(นด้รัา
อ)เมล% nong.anongnat@gmail.com

ในป6 1982 ผมได้รัรับการบอ'บต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(เหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h'ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:;งท<าใหผมเส)ยช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h ขณะท);ความต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายมาอยเหน?อ
ผม ผมรับการส:กวาท'กส(;งท'กอยางกลายเป!นความม?ด้รั ผมพบวาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวเองก<าลงเด้รั(นผาน
อ'โมงค%ม?ด้รั และส(;งม)ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hบางช่วยกู้จากนรน(ด้รัก<าลงพาผมไป ขณะท);เรับการาก<าลงเด้รั(นอยใน
อ'โมงค%ท);เยAนและม?ด้รัน)B ผมเรับการ(;มได้รัย(นเส)ยงกรับการ)ด้รัรับการองและครับการวญครับการางอยางนากลว
ความกลวอยางรับการ'นแรับการงเพ(;มข:Bนภายในผม ผมรับการวา ถ:งแมวารับการางกายของผมได้รัต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาย
ไปแลว อยางไรับการกAต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามผมยงคงม)ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอยในสถานท);น)B
ผมเหAนงขนาด้รัใหญเคล?;อนไหวอยรับการอบๆ และคนทBงหมด้รัก<าลงรับการองขอนB<า ในไมช่วยกู้จากนราเรับการากAมาถ:งท);รับการาบสงเปFด้รั
ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:;งม)รับการงเพล(ง และแบงเป!นแผนกๆอยจ<านวนมาก แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hละท);ม)คนท);แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hางกนอยขางใน ผมเรับการ(;มรับการองออกด้รัวย
ความหวาด้รักลว ออนวอนขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอพรับการะเจา “พรับการะองค%เจาขา จ<าช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hของขาพรับการะองค%! เมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอขา
พรับการะองค%ด้รัวย!” ความกลวอยางส'ด้รัข)ด้รัจบจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณของผม และทBงช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hของผมผานต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอหนาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาผม ขณะ
ท);เรับการาเขาใกลปรับการะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hบางบาน ผมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hะโกนอ)ก “เมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอขาพรับการะองค%พรับการะเจาของขาพรับการะองค% เมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอขา
พรับการะองค% ผมออนวอนพรับการะองค%ช่วยกู้จากนรวยขาพรับการะองค%ด้รัวย! ช่วยกู้จากนรวยขาพรับการะองค%ด้รัวยพรับการะองค%เจาขา!!”
ทนใด้รันBนความเง)ยบเก(ด้รัข:Bนและผมได้รัย(นเส)ยงท);ด้รังเส)ยงหน:;งพด้รัวา “หยด!” เส)ยงนBนเขยาไปท;วทBงนรับการก
และส(;งม)ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hท);ก<าลงพาผมด้รัวยม?อนBนกAปลอยผม “เริสาไมใ พริสะเ!"าของ าย $" เริสาไมใ พริสะเ!"าของ
คนที่ลงเอยในน%ดปริสะเว( เริสาไมใ พริสะเ!"าของคนโกหก ที่ลงเอยในน)าไมเ!"าเริสยกเริสาวาพริสะเ!"า *"าเริสาไมใ พริสะเ!"า
ของคนเหลาน+,นที่ลงเอยในนโอ"อวด?” (ล$กา 6:46) เหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h'ไฉนทานทBงหลายจ:งเรับการ)ยกเรับการาวา `พรับการะองค%เจาขา พรับการะองค%
เจาขา' แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hไมกรับการะท<าต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามท);เรับการาบอกนBน

ผมรับการส:กเหม?อนวาผมก<าลงจะถกท<าลาย แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเม?;อผานไปสกครับการ เส)ยงของพรับการะเจาออนลง “มาและเริสา!ะให"
เ!"าเห8นสงที่ลงเอยในนเกดข9,นในส*านที่ลงเอยในนน,ที่ลงเอยในนก)าล+งริสอคอยส)าหริส+บที่ลงเอยในนกคนที่ลงเอยในนไมเตียนที่8มใ!ที่ลงเอยในน!ะตียนที่ดตียนที่ามที่ลงเอยในนางของเริสา
และเดนตียนที่ามการิส!นตียนที่นาการิสของห+วใ!ตียนที่นเอง”
แลวเรับการากAเขาไปในสถานท);หน:;งท);ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:;งผมเหAนผหญ(งคนหน:;งก<าลงน;งอยในเกาอ)Bโยก มนยงคงม)เส)ยงครับการวญ
ครับการางอยางนากลวมาจากท;วทBงสถานท);นBน ท)แรับการกเธอด้รัเหม?อนไมม)อะไรับการแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hแลวรับการางกายของเธอกAเปล);ยน
เป!นแมมด้รั และเธอกรับการ)ด้รัรับการองด้รัวยความท'กข%ทรับการมาน เผาไหมอยในเปลวไฟ เธอออนวอนขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h
พรับการะเจาบอกผมวา “เพริสาะวาคา!"างของความบาปค<อความตียนที่าย แตียนที่ของปริสะที่ลงเอยในนานของพริสะเ!"าค<อ
วตียนที่นริส+นดริสในพริสะเย=$คริสสตียนที่องคพริสะ%$"เป>นเ!"าของเริสา" (โริสม 6:23)
1

พรับการะเจาใหผมเหAนคนท);ไมเช่วยกู้จากนร?;อฟKงหลายคน หลายคนท);ครับการงB หน:;งเป!นสวนหน:;งของครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจกรับการครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยน พวก
เขาก<าลงรับการองและออนวอนขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hมนไมม)ความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hา ความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาสามารับการถพบได้รัเพ)ยงขณะท);
คนหน:งยงคงม)
;
ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอยบนโลก เม?;อคนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายแลว ความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาไมสามารับการถเอ?Bอมถ:งได้รัอ)กต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไป ด้รังท);บอกวา
“ม)ขอก<าหนด้รัส<าหรับการบมน'ษย%ไวแลววาจะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายหนหน:;ง และหลงจากนBนกAจะม)การับการพ(พากษาฉนใด้รั" (Bบริส$
9:27)

พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควยงใหผมเหAนสถานท);หน:;งกบบางอยางเหม?อนนB<ามนเด้รั?อด้รั และม)คนก<าลงท'กข%ทรับการมานอยขางใน
เผาไหมในเปลวไฟและพยายามท);จะออกมา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจกAจะโยนพวกเขากลบเขาไปขางในอ)ก
เรับการาเด้รั(นจนเรับการามาถ:งสถานท);หน:;งกบผคนท);ครับการBงหน:;งฟKงพรับการะค<าของพรับการะเจา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hไมเคยต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการท);จะส<าน:กความ
ผ(ด้รับาป
ผมยงเหAนศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย% ผปรับการะกาศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂขาวปรับการะเสรับการ(ฐ ผเช่วยกู้จากนร?;อและม(ช่วยกู้จากนรช่วยกู้จากนรนนารับการ) พวกเขาทBงหมด้รัอยท);น;นด้รัวยเหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h'ผลท);
แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hางกน ผมเหAนศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย%คนหน:;งผท);ไมเคยเช่วยกู้จากนร?;อในอ<านาจของพรับการะว(ญญาณบรับการ(ส'ทธ(O การับการพด้รัภาษา
แปลกๆ การับการรับการกษาหรับการ?อบพต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂมาด้รัวยพรับการะว(ญญาณบรับการ(ส'ทธ(O (มาริสะโก 3:29) "แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hผใด้รัจะกลาวค<าหม(;นปรับการะมาท
ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอพรับการะว(ญญาณบรับการ(ส'ทธ(O จะโปรับการด้รัยกใหผนBนไมได้รัเลย แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hผนBนยอมรับการบการับการปรับการบโทษเป!นน(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hย% " เขาออนวอนขอ
ความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hา และขออ)กแคโอกาสหน:;งท);จะบอกโลกวาการับการพด้รัภาษาแปลกเป!นความจรับการ(ง พรับการะว(ญญาณ
บรับการ(ส'ทธ(Oนน
B เป!นความจรับการ(ง และม)เสรับการ)ภาพจรับการ(งในพรับการะก(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ค'ณ แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hมนสายเก(นไปแลวส<าหรับการบเขา เขาจะไม
สามารับการถออกมาได้รัอ)กเลย ถ:งแมวาเขาเป!นศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย% โอกาสท);จะส<าน:กบาปของเขาค?อบนโลกน)BเทานBน
ผมยงเหAนม(ช่วยกู้จากนรช่วยกู้จากนรนนารับการ)ในนรับการก เขาอยท);น;นเพรับการาะวาเขาขอเง(นเพ?;อการับการเผยแพรับการศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาในแอฟรับการ(กา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเขาเกAบ
เง(นไวครับการ:;งหน:;งส<าหรับการบต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวเขาเอง เวลาน)Bเขาออนวอนขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาและโอกาสอ)กครับการBงหน:;งท);จะค?นเง(นท);
ไมใช่วยกู้จากนรของเขา เวลาท);เขาเหAนวาพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควไมสามารับการถช่วยกู้จากนรวยเขาได้รั เขาสาปแช่วยกู้จากนรงพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว
ผมเหAนคนท);ครับการBงหน:ง; อยในโบสถ%สรับการรับการเสรับการ(ญพรับการะเจา เวลาน)Bเขาเพ)ยงรับการองขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาส<าหรับการบบาปท);ไมได้รั
ส<าน:กผ(ด้รัของพวกเขา พวกเขาสญเส)ยโอกาสท);จะส<าน:กบาปหลงจากท);พวกเขาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายแลว ผมเหAน
ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย%ผท);ปลนเง(นส(บลด้รัและเง(นถวายจากครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจกรับการของพวกเขา พวกเขากAออนวอนเพ?;อท);จะแกไข
งานเลวๆท);พวกเขาได้รักรับการะท<าไปทBงหมด้รั แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hมนไมม)โอกาสอ)กแลว
คนเหลานBนท);ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายโด้รัยปรับการาศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂจากพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h%ไปนรับการก และคนเหลานBนท);ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายโด้รัยม)พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h%ไปสวรับการรับการค%
หลายคนเช่วยกู้จากนร?;อวาการับการต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายกAค?อการับการหย'ด้รัการับการม)ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอยท);ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการงน)B (Annihilationism)(การิส*$กที่ลงเอยในน)าลายหล+ง
ความตียนที่าย) แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hท);ความต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาย ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจรับการ(งของค'ณได้รัเรับการ(;มต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนข:น
B ในพรับการะส(รับการ(ของพรับการะเจาหรับการ?อในการับการลงโทษน(รับการนด้รัรับการ%
และความอปยศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂ (ดาเนยล 12:2) และคนเป!นอนมากในพวกท);หลบในผงคล)แหงแผนด้รั(นโลกจะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h?;นข:Bน บางกAจะ
เขาสช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hน(รับการนด้รัรับการ% บางกAเขาสความอบอายและความขายหนาน(รับการนด้รัรับการ% ค'ณก<าลงท<าทางเล?อกนBนอยเวลาน)B เรับการา
ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองไต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการองทBงหมด้รัอยางรับการะมด้รัรับการะวงถ:งท);ท);เรับการาจะอยช่วยกู้จากนร;วน(รับการนด้รัรับการ% ค'ณต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการอยช่วยกู้จากนร;วน(รับการนด้รัรับการ%ในนรับการกหรับการ?อในพรับการะ
ส(รับการ(ของพรับการะเจา? เป!นทางเล?อกของค'ณ
เรับการายงคงเด้รั(นไปอ)กสถานท);หน:;งท);นากลวท);ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:;งม)ป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจท'กช่วยกู้จากนรน(ด้รั รับการปรับการางและรับการปแบบ บางต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวม)เพ)ยงแคแขน
เด้รั)ยว ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาเด้รั)ยวและขาท);เป!นก)บขาเด้รั)ยว หนาของพวกมนเหม?อนครับการ:;งหน:ง; ของหนามน'ษย% แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hสวนท);เหล?อแค
วางเปลา ผมถาม “พรับการะองค%เจาขา น);ค?ออะไรับการ?” และพรับการะองค%ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบวา
“เหลาน,เป>นปPศา!แหงการิสที่ลงเอยในน)าลาย ในบ"านของคนเหลาน+,นที่ลงเอยในน
หลงหาย นค<อปPศา!ที่ลงเอยในน!ะที่ลงเอยในน)าลายและที่ลงเอยในน)าลายโดยไมหยดพ+ก ว+น
แล"วว+นเลา”
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ความทารับการ'ณในสถานท);นน
B นากลวจรับการ(งๆ ว(ญญาณทBงหลายจ<าส(;งท);พวกเขาท<าขณะท);อยบนโลกได้รัเสมอ เช่วยกู้จากนรน
เด้รั)ยวกบค<าอ'ปมาของเศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)กบลาซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควารับการส (ล$กา 16:19-31)
19 ยงม)เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)คนหน:;งน'งหมผาส)มวงและผาปTานเน?Bอละเอ)ยด้รั รับการบปรับการะทานอาหารับการอยางปรับการะณ)ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hท'กวนๆ
20 และม)คนขอทานคนหน:;งช่วยกู้จากนร?;อลาซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควารับการส เป!นแผลทBงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว นอนอยท);ปรับการะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการวB บานของเศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)
21 และเขาใครับการจะก(นเศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂษอาหารับการท);ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกจากโต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hWะของเศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)นBน แมส'นขกAมาเล)ยแผลของเขา
22 อยมาคนขอทานนBนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายและเหลาทต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hสวรับการรับการค%ได้รัน<าเขาไปไวท);อกของอบรับการาXม YTายเศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)นBนกAต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายด้รัวย และเขา
กAYKงไว
23 แลวเม?;ออยในนรับการกเป!นท'กข%ทรับการมานย(;งนก เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)นBนจ:งแหงนด้รัเหAนอบรับการาXมอยแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hไกล และลาซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควารับการสอยท);อกของ
ทาน
24 เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)จ:งรับการองวา `อบรับการาXมบ(ด้รัาเจาขา ขอเอAนด้รัขาพเจาเถ(ด้รั ขอใช่วยกู้จากนรลาซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควารับการสมาเพ?;อจะเอาปลายน(Bวจ'มนB<ามาแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hะ
ล(BนของขาพเจาใหเยAน ด้รัวยวาขาพเจาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ<าท'กข%ทรับการมานอยในเปลวไฟน)B '
25 แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบรับการาXมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบวา `ลกเอ_ย เจาจงรับการะล:กวาเม?;อเจายงม)ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอย เจาได้รัของด้รั)ส<าหรับการบต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว และลาซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควารับการสได้รัของเลว
แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเด้รั)`ยวน)Bเขาได้รัรับการบความเลาโลม แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเจาได้รัรับการบความท'กข%ทรับการมาน
26 นอกจากนBน รับการะหวางพวกเรับการากบพวกเจาม)เหวใหญต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hBงขวางอย เพ?อ
; วาถาผใด้รัปรับการารับการถนาจะขามไปจากท);น);ถ:งเจากA
ไมได้รั หรับการ?อถาจะขามจากท);น;นมาถ:งเรับการากAไมได้รั '
27 เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)นBนจ:งวา `บ(ด้รัาเจาขา ถาอยางนBนขอทานใช่วยกู้จากนรลาซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควารับการสไปยงบานบ(ด้รัาของขาพเจา
28 เพรับการาะวาขาพเจาม)พ);นองหาคน ใหลาซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควารับการสเป!นพยานแกเขา เพ?;อม(ใหเขามาถ:งท);ทรับการมานน)B '
29 แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบรับการาXมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบเขาวา `เขาม)โมเสสและพวกศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสด้รัาพยากรับการณ%นBนแลว ใหเขาฟKงคนเหลานBนเถ(ด้รั '
30 เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)นBนจ:งวา `ม(ได้รั อบรับการาXมบ(ด้รัาเจาขา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hถาคนหน:;งจากหมคนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายไปหาเขา เขาจะกลบใจเส)ยใหม '
31 อบรับการาXมจ:งต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบเขาวา `ถาเขาไมฟKงโมเสสและพวกศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสด้รัาพยากรับการณ% แมคนหน:;งจะเป!นข:Bนมาจากความต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาย
เขากAจะยงไมเช่วยกู้จากนร?;อ'" เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการษฐ)ช่วยกู้จากนรายสามารับการถจ<าได้รัวาเขาม)พอและพ);ช่วยกู้จากนรายนองช่วยกู้จากนรายหาคน ค'ณจ<าท'กส(;งท);ค'ณท<าใน

ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hของค'ณได้รั ด้รั)หรับการ?อเลว ค'ณจ<าญาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ของค'ณได้รัหมด้รั และน);เป!นสวนหน:ง; ของความทรับการมาน เพรับการาะค'ณไม
ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการอยางหมด้รัหวงท);ไมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการใหพวกเขาเขามาในนรับการกน)B
วนน)ม
B )หลายคนท);เทศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂนาพรับการะก(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ค'ณ เต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h?อนคนเหลานBนบนโลกใหส<าน:กบาป ผเด้รั)ยวเทานBนท);สามารับการถช่วยกู้จากนรวย
ค'ณใหรับการอด้รัได้รัค?อพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว ผซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:;งอยท);ขวาม?อของพรับการะบ(ด้รัา พรับการอมท);จะช่วยกู้จากนรวยค'ณใหรับการอด้รั “ในผอ?;นความรับการอด้รัไมม)
เลย ด้รัวยวานามอ?;นซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:;งใหเรับการาทBงหลายรับการอด้รัได้รั ไมทรับการงโปรับการด้รัใหม)ในทามกลางมน'ษย%ท;วใต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hฟdา " (ก!การิส
4:12) วางใจในพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควผเด้รั)ยว

เด8กๆในนริสก
ผมเหAนหญ(งคนหน:ง; กบลกสองคนก<าลงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hะโกนใสแมของพวกเขา “ท<าไม? ท<าไมแมไมพาเรับการาไปช่วยกู้จากนรBนเรับการ)ยน
รับการว)? ท<าไมแมไมอน'ญาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเรับการาใหไปโบสถ%?” พวกเขาสาปแช่วยกู้จากนรงเธอเพรับการาะวาเธอไมเคยอน'ญาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hใหพวกเขาได้รั
ฟKงพรับการะก(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ค'ณ!
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แมถ:งวนน)B ผมยงรับการส:กเจAบปวด้รัและกลวในจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณของผมเม?;อผมน:กได้รัวาม)แมแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเด้รัAกเลAกในนรับการก ผมเหAน
บางคนอาย'รับการะหวาง 12 และ 14 ป6 พวกเขากAเส)ยใจในหลายอยางท);พวกเขาท<าขณะท);อยบนโลก
ครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนหลายคนพด้รัอยางโงๆวาพวกเด้รัAกไมสามารับการถหลงหายไปได้รั เพรับการาะวาพวกเขายงเด้รัAกอยมาก แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h
ผมขอบอกค'ณวา ถาเด้รัAกสามารับการถแยกแยะได้รัรับการะหวางความด้รั)และความช่วยกู้จากนร;วรับการาย และพวกเขาไมเด้รั(นอยในทาง
ของพรับการะเจา พวกเขากAสามารับการถมาถ:งในสถานท);แหงความทรับการมานนBนได้รั (สภาUตียนที่ 22:6) จงYeกเด้รัAกในทางท);
เขาควรับการจะเด้รั(นไป และเม?;อเขาช่วยกู้จากนรรับการาแลว เขาจะไมพรับการากจากทางนBน

ในพรับการะคมภ)รับการ%บอกวา “ขาพเจาได้รัเหAนบรับการรับการด้รัาผท);ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายแลว ทBงผนอยและผใหญ ย?นอยจ<าเพาะพรับการะพกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ%
พรับการะเจา และหนงส?อต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hางๆกAเปFด้รัออก หนงส?ออ)กมวนหน:;งกAเปFด้รัออกด้รัวย ค?อหนงส?อแหงช่วยกู้จากนรว) (ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h และผท);ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาย
ไปแลวกAถกพ(พากษาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามขอความท);จารับการ:กไวในหนงส?อเหลานBน ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามท);เขาได้รักรับการะท<า ” (ววริส( 20:12) คน
ทBงหมด้รัท);สามารับการถเขาใจรับการะหวางความด้รั)และความช่วยกู้จากนร;วจะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองย?นอยต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอพรับการะพกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ%พรับการะเจา ไมม)ส(;งใด้รัท);ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควอนเรับการน
ได้รัจากสายพรับการะเนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการของพรับการะเจา
เรับการายงคงเด้รั(นต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไปจนเรับการามาถ:งสถานท);หน:;งท);คลายกบสนามก)ฬา ม)ป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจอยท);น;นหวเรับการาะใหกบว(ญญาณท);
ถกท<าลาย พวกมนเยาะเยยพวกเขา และทรับการมานคนเหลานBนท);ถกสรับการางข:Bนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามพรับการะฉายาลกษณ%ของพรับการะเจา
ป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจจะฉ)กช่วยกู้จากนร(Bนสวนของคนออกและซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควอนช่วยกู้จากนร(BนสวนพวกนBนไว ท<าใหคนไปคนหามน ป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจได้รัรับการบความส'ขจาก
การับการทรับการมานโด้รัยการับการสรับการางความเจAบปวด้รั ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามท);ม)เข)ยนไววา “ขโมยนBนยอมมาเพ?;อจะลกและgาและท<าลาย
เส)ย เรับการาได้รัมาเพ?;อเขาทBงหลายจะได้รัช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h และจะได้รัอยางครับการบบรับการ(บรับการณ%" (ยอหน 10:10)
คนท);นน
; กรับการะหายหานB<าอยางส(Bนหวง แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกAไมม)เลย พวกเขาเส)ยใจแมกรับการะท;งวนท);พวกเขาเก(ด้รั แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hความรับการส:กท);
แยกวากAค?อคนเหลานBนท);รับการจกพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hแลวเด้รั(นออกไปจากพรับการะองค% ถาค'ณเด้รั(นออกจากทางของพรับการะ
เยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว ถาค'ณไมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ด้รัต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามทางของพรับการะองค%อ)ก วนน)เB ป!นวนท);จะกลบมา! อยาได้รัละอายใจในส(;งท);เพ?;อนของค'ณ
หรับการ?อคนอ?;นอาจจะพด้รั
จ<าได้รัส(;งท);พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควกลาวเก);ยวกบคนเหลานBนท);ละอายเก);ยวกบพรับการะองค% “เพรับการาะถาผใด้รัม)ความอายเพรับการาะเรับการา
และถอยค<าของเรับการา บ'ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการมน'ษย%กAจะม)ความอายเพรับการาะผนBน เม?;อทานมาด้รัวยสงารับการาศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂ)ของทานเองและของ
พรับการะบ(ด้รัาและของเหลาทต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hสวรับการรับการค%บรับการ(ส'ทธ(O" (ล$กา 9:26)
มนเป!นเวลาท);ค'ณจะว(;งสพรับการะพกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ%ของพรับการะเจา และหาความรับการอด้รั อยามองหาครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจกรับการท);ท<าใหค'ณรับการส:กด้รั)
มองหาครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจกรับการท);ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:;งพรับการะว(ญญาณของพรับการะเจาม)การับการเคล?;อนไหวและส<าน:กต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอความผ(ด้รับาปทBงหมด้รัของ
ค'ณ! มนเป!นเวลาส<าหรับการบการับการส<าน:กบาปเป!นอยางมาก เวลาท);จะรับการองออกหาพรับการะเจาและว(;งหาพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว ถา
ค'ณม)บาปท);ค'ณยงไมหย'ด้รั จ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณของค'ณก<าลงอยในอนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการาย เพรับการาะวาพรับการะคมภ)รับการ%บอกวาพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควจะมา
เหม?อนอยางขโมยในเวลากลางค?น (1เธสะโลนกา 5:2) เพรับการาะทานเองกAรับการด้รั)แลววา วนขององค%พรับการะผเป!นเจา
จะมาเหม?อนอยางขโมยท);มาในเวลากลางค?น ค'ณพรับการอมแลวหรับการ?อไม?
เรับการายงคงมองด้รัป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจทรับการมานคน ผมเหAนป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนหน:ง; ลวงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาคนออกมา
และซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควอนมนไว และคนๆนBนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองลากต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวเขาเองด้รัวยความเจAบปวด้รัเพ?;อหา
มน ป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจได้รัรับการบความเพล(ด้รัเพล(นจากความโหด้รัรับการายของพวกมน พวกมน
ฉ)กแขนและขาของบางคนออก แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hส<าหรับการบคนเหลานBนท);ครับการBงหน:ง; รับการจก
พรับการะเจาแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเส)ยช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hในความบาปของพวกเขา การับการลงโทษของพวกเขาแย
กวามาก พวกเขาได้รัรับการบโทษเป!นสองเทา (Bบริส$ 10:26-27) 26 เม?;อเรับการาได้รั
รับการบความรับการเรับการ?;องความจรับการ(งแลว แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเรับการายงข?นท<าผ(ด้รัอ)ก เครับการอ
?; งบช่วยกู้จากนราไถบาปกAจะไมม)
เหล?ออยเลย 27 แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจะม)ความหวาด้รักลวในการับการรับการอคอยการับการพ(พากษาโทษและไฟอนรับการายแรับการง ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควง:; จะก(นเอาบรับการรับการด้รัาคน
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ท);ขด้รัขวางนBนเส)ย คนเหลานBนท);ไมเคยรับการจกพรับการะเจากAถกทรับการมาน แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hม)การับการทรับการมานมากกวาส<าหรับการบคนเหลานBน
ท);รับการจกพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควแลวกAกลายเป!นผท);เด้รั(นถอยออกไป (2 เปโตียนที่ริส 2:21) “ เพรับการาะวาถาเขาไมได้รัรับการจกทางช่วยกู้จากนรอบธรับการรับการม
นBนเส)ยเลยกAยงจะด้รั)กวาท);เขาได้รัรับการแลว แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกลบหนหลงใหพรับการะบญญต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(อนบรับการ(ส'ทธ(Oท);ได้รัทรับการงโปรับการด้รัปรับการะทานใหแกเขา
นBน"

เวลาท);อยท);น;น ผมรับการส:กถ:งความนากลวอยางไมสามารับการถจะบรับการรับการยายได้รัในจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณของผม หวาด้รักลว
อยางท);ส'ด้รั ผมรับการส:กสงสารับการต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณทBงหมด้รัท);รับการองขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาเป!นอยางมาก พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควพด้รัวา “ เริสา
!ะให"เ!"าเห8นวธการิสหลายสงที่ลงเอยในนก)าล+งริสอคอย!ตียนที่วญญา(ที่ลงเอยในนหลงที่ลงเอยในนาง”
เรับการาผานอ)กสถานท);หน:;งท);ม)ช่วยกู้จากนรองเลAกๆท);เผาไหมอยแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hางกนอยหลายช่วยกู้จากนรอง ส(;งท);อย
ขางในช่วยกู้จากนรองเลAกๆนBนเป!นจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณ แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hท);เหล?อไวทBงหมด้รัของพวกเขากAค?อแค
กรับการะด้รักท);ไหมเกรับการ)ยมส)เทา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hพวกเขายงคงรับการส:กเจAบ และพวกเขากรับการ)ด้รัรับการองออกมาขอ
ความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาจากพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควขณะท);พรับการะองค%เด้รั(นผาน ผมพบวาคนเหลาน)BครับการBงหน:ง; อยใน
โบสถ% บางคนแมแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเทศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂนาพรับการะค<าของพรับการะเจาในช่วยกู้จากนรวงช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hของพวกเขา บางคนขบ
ไลป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจและพด้รัภาษาแปลกๆขณะอยบนโลก แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเวลาน)Bครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนเหลาน)อ
B ยขาง
ลางน)B เพรับการาะวาวนหน:;งพวกเขาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hด้รัส(นใจหนจากทางของพรับการะเจา

*นนส$นริสก
พรับการะเจาบอกวา “ด$ที่ลงเอยในน*นนกว"างสายน,” ผมเหAนสายหน:;งท);ม)ผเช่วยกู้จากนร?;อจ<านวน
มากมายก<าลงเด้รั(นอย และแมพวกเขาก<าลงถ?อพรับการะคมภ)รับการ%อย ผมเหAนบาง
คนก<าลงอธ(ษฐานและคนอ?;นก<าลงรับการองเพลงสรับการรับการเสรับการ(ญ
ผมเหAนการับการท);ถนนแคบๆของพรับการะเจาแยกแขนงออกไปทางขวา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h
ครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนหลายคนยงคงเด้รั(นต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไปสนรับการก พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควอธ(บายวา “พวกเขาม วตียนที่สองที่ลงเอยในนาง พวกเขาใ "
วตียนที่สองอยาง วตียนที่อยางหน9งในบ"านแหงการิสอธUฐานของเริสา และอกอยางหน9งในบ"านของพวก
เขาเอง” ผมพด้รัวา “แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hพรับการะองค%เจาขา คนเหลาน)Bก<าลงสรับการรับการเสรับการ(ญพรับการะนามของพรับการะองค%!” พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบ
“ใ และแม"แตียนที่เวลาที่ลงเอยในนพวกเขาริส"องไห" ตียนที่ะโกน และพ$ดสงที่ลงเอยในนดเกยวก+บเริสาหริส<อให"เริสา ห+วใ!ของพวก
เขาเตียนที่8มไปด"วยการิส%ดปริสะเว( เตียนที่8มไปด"วยความ +วริส"าย เตียนที่8มไปด"วยการิสโกหก เตียนที่8มไปด"วยการิส
หลอกลวง เตียนที่8มไปด"วยความเกลยด +ง เตียนที่8มไปด"วยริสากแหงความขมข<น เตียนที่8มไปด"วยความคด
เลวๆ” แลวผมจ:งเขาใจส(;งท);เข)ยนอยในพรับการะคมภ)รับการ% “ ม(ใช่วยกู้จากนรท'กคนท);เรับการ)ยกเรับการาวา `พรับการะองค%เจาขา พรับการะองค%
เจาขา' จะได้รัเขาในอาณาจกรับการแหงสวรับการรับการค% แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hผท);ปi(บต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามพรับการะทยพรับการะบ(ด้รัาของเรับการาผทรับการงสถ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hในสวรับการรับการค%จ:ง
จะเขาได้รั" (ม+ที่ลงเอยในนธว 7:21)
ครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนหลายคนม)ความเกล)ยด้รัช่วยกู้จากนรงหรับการ?อความขมข?น
; ในหวใจของพวกเขาท);ม)ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอพ);นองของพวกเขา และ
อาจแมแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hขาด้รัโบสถ%เพรับการาะวาพ);นองคนนBน แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเวลาท);ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย%ถามครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจกรับการ “พวกทานก);คนรับการก
พรับการะเจา?” พวกเขาพด้รั “อาเมน!” แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hในพรับการะคมภ)รับการ%บอกวาคนเหลานBนท);เกล)ยด้รัพ);นองของต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนเป!นเหม?อน
gาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกรับการ และไมม)gาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกรับการสามารับการถเขามาในอาณาจกรับการแหงสวรับการรับการค%ได้รั มนเข)ยนไววา “YTายเรับการาบอกทานทBง
หลายวา ผใด้รัโกรับการธพ);นองของต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนโด้รัยไมม)เหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h' ผนBนจะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองถกพ(พากษาลงโทษ ถาผใด้รัจะพด้รักบพ);นองวา
`อายบา' ผนBนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองถกน<าไปท);ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาลสงใหพ(พากษาลงโทษ และผใด้รัจะวา `อายโง' ผนBนจะม)โทษถ:งไฟ
นรับการก" (ม+ที่ลงเอยในนธว 5:22) พ);นองเหลาน)Bจะเส)ยใจอยางส'ด้รัซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:Bงเวลาท);พรับการะเจากลบมา
พรับการะคมภ)รับการ%บอกเรับการาวา “17 อยาเกล)ยด้รัช่วยกู้จากนรงพ);นองของเจาอยในใจ แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเจาจงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h?อนเพ?;อนบานของเจา เพ?;อ
เจาจะไมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองรับการบโทษเพรับการาะเขา 18 เจาอยาแกแคนหรับการ?อผกพยาบาทลกหลานญาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(พ);นองของเจา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเจา
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จงรับการกเพ?;อนบานเหม?อนรับการกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนเอง เรับการาค?อพรับการะเยโXวาห%" (เลวนตียนที่ 19:17-18) มนนาเศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂรับการามากเม?;อคนเหลานBน
ท);รับการบใช่วยกู้จากนรพรับการะเจาไมสามารับการถท<าใหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวเองไปสวรับการรับการค%ได้รั ค'ณจ<าเป!นต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองไต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการองอยางจรับการ(งจงในเรับการ?;องน)B และถาม
วา “ผมพรับการอมแลวหรับการ?อยงส<าหรับการบพรับการะเจา? ผมท<าต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามนB<าพรับการะทยพรับการะเจาจรับการ(งๆหรับการ?อเปลา? ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hของผมเป!นท);
ช่วยกู้จากนรน
?; ช่วยกู้จากนรอบของพรับการะเจาหรับการ?อเปลา?” ค'ณยงม)เวลาท);จะเปFด้รัหวใจของค'ณใหกบพรับการะเจาและหลบหน)จากนรับการก
บางคนไมสนใจวาพวกเขาก<าลงจะไปท);ไหน พวกเขาเพ)ยงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการสน'กกบช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hน)B แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hผมขอบอกค'ณ ใช่วยกู้จากนร
เวลากบพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว ไมใช่วยกู้จากนรกบผหญ(งบางคนเป!นการับการสน'กกบช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h ใช่วยกู้จากนรเวลาอยในบานของพรับการะเจา ไมใช่วยกู้จากนรบารับการ% น;น
ค?อช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h เรับการาจ<าเป!นท);จะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาจากพรับการะเจาส<าหรับการบคนเหลานBนท);ยงคงเด้รั(นบนถนนของความ
ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายและความบาป
ในนรับการก เรับการาเหAนหลายคนท);ค(ด้รัวาพวกเขาม)ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอยอยางบรับการ(ส'ทธ(Oขณะท);อยบน
โลก แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอนน)Bพวกเขาเพ)ยงแคออนวอนขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาและโอกาสอ)กครับการBง
หน:;ง จ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณของผมเจAบปวด้รัย(;งนกส<าหรับการบพวกเขา เรับการาเหAนผหญ(งคนหน:;ง
ท<าทาเหม?อนเธอก<าลงอานพรับการะค<าของพรับการะเจา และเทศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂน%เก);ยวกบ ยอห%น
3:16 เธอกลาววา “เพรับการาะวาพรับการะเจาทรับการงรับการกโลก จนได้รัทรับการงปรับการะทานพรับการะบ'ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ
องค%เด้รั)ยวของพรับการะองค% เพ?;อท'กคนท);เช่วยกู้จากนร?;อในพรับการะบ'ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการนBนจะไมพ(นาศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂ แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hม)ช่วยกู้จากนรว) (ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hน(
รับการนด้รัรับการ"% พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควบอกวาเธออยท);น;น “เพริสาะวาเธอไมเคยให"อภ+ยสามของเธอ เธอไมเคย!+ดการิสที่ลงเอยในน!ะ
ให"อภ+ยสามของเธอ” (ม+ที่ลงเอยในนธว 6:14-15) 14 เพรับการาะวาถาทานยกการับการละเม(ด้รัของเพ?;อนมน'ษย% พรับการะบ(ด้รัาของทาน

ผทรับการงสถ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hในสวรับการรับการค%จะทรับการงโปรับการด้รัยกโทษใหทานด้รัวย 15 แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hถาทานไมยกการับการละเม(ด้รัของเพ?;อนมน'ษย% พรับการะบ(ด้รัาของ
ทานจะไมทรับการงโปรับการด้รัยกการับการละเม(ด้รัของทานเหม?อนกน หญ(งคนน)Bเป!นผน<าทางครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจกรับการอ)แวนเจล(ค อย 35 ป6

แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอนน)Bอยในนรับการก เธอออนวอนขอโอกาสอ)กครับการBงท);จะใหอภยสาม)ของเธอ
พรับการะคมภ)รับการ%เต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h?อนเรับการา จงปรับการองด้รัองกบคความโด้รัยเรับการAวขณะท);พากนไป เกล?อกวาในเวลาหน:;งเวลาใด้รัคความนBน
จะมอบทานไวกบผพ(พากษา แลวผพ(พากษาจะมอบทานไวกบผค'ม และทานจะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองถกขงไวในเรับการ?อนจ<า
(ม+ที่ลงเอยในนธว 5:25) และ บ'คคลผใด้รัม)ใจกรับการ'ณา ผนBนเป!นส'ข เพรับการาะวาเขาจะได้รัรับการบพรับการะกรับการ'ณา (ม+ที่ลงเอยในนธว 5:7)
ถาค'ณเป!นบางคนท);รับการองไหในการับการปรับการะทบอยด้รัวยของพรับการะเจา ค'ณยงคงอยภายใต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hพรับการะส(รับการ(และพรับการะเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h
ถาค'ณรับการส:กวาค'ณไมสามารับการถรับการองไหได้รัอ)กต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไป หรับการ?ออธ(ษฐานได้รัอ)กต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไป ถาค'ณหย'ด้รัช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hแหงการับการ
อธ(ษฐานของค'ณ ค'ณก<าลงอยในอนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการายอยางใหญหลวง
การับการใหอภยเป!นบางส(;งท);พ(เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂษ และท);ผหญ(งคนนBนไมเคยใหอภย หลงจาก 35 ป6แหงการับการท<างานหนกเพ?;อ
พรับการะเจา เธอสญส(Bนท'กอยางในท);ส'ด้รั ไต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการองในเรับการ?;องน)B และต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองแนใจวาค'ณใหอภยหมด้รั ค'ณต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการใช่วยกู้จากนร
ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hช่วยกู้จากนรว; น(รับการนด้รัรับการอยางไรับการ?
พ);ช่วยกู้จากนรายของผมมกจะบอกผมวา “วนท);ผมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาย ผมจะไปนรับการกและปลอยใหป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจ
ทรับการมานผม” แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองขอบค'ณจรับการ(งๆ เขาส<าน:กได้รัในความเช่วยกู้จากนร?;อโงๆน)B เพรับการาะวาการับการ
พ(พากษาของพรับการะเจามาถ:งเขาแลว ขณะท);บนท:กขอความน)Bอย ปKจจ'บนเขา
ก<าลงนอนปTวยด้รัวยโรับการคเอด้รัส% เขาออนวอนขอโอกาสจากพรับการะเจา และในท);ส'ด้รั
เขาเปFด้รัหวใจใหพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว เขาไมได้รัค(ด้รัอยางเด้รั(มอ)กต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไป และไมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการท);จะ
ไปสถานท);แหงความทรับการมานนBน ขอบค'ณจรับการ(งๆพ);ช่วยกู้จากนรายของผมยอมรับการบพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควเป!นพรับการะผช่วยกู้จากนรวยใหรับการอด้รั พ);ช่วยกู้จากนราย
ของผมโช่วยกู้จากนรคด้รั) เขารับการวาเขาม)เวลาเหล?อไมมาก แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hคนสวนใหญไมรับการเม?;อไหรับการพวกเขาจะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาย
พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควและผมยงเด้รั(นต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไปจนเรับการามาถ:งกล'มคนท);เรับการ)ยกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวเองวา “อ)แวนเจล(คครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยน” พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควอธ(บายวา
ท<าไมผช่วยกู้จากนรายเหลาน)Bถ:งได้รัอยในนรับการก ในละแวกใกลเค)ยงท);เขาอาศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂยอย ม)คนเมาคนหน:;งท);กลบกลายมาเป!น
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ครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยน วนหน:;งภรับการรับการยาของเขาไมสบายหนก เขาเรับการ(;มไปแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hละบาน ขอความช่วยกู้จากนรวยเหล?อเพ?;อท);จะพาเธอไป
โรับการงพยาบาล เม?;อเขามาถ:งบานของครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยน เขาบอกพวกเขาวา “ภรับการรับการยาของผมไมสบายมาก ผมจ<าเป!น
ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองขอย?มเง(นค'ณบางเพ?;อพาเธอไปโรับการงพยาบาล” แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนบอกเขาวา “น;นค?อส(;งท);ค'ณพด้รั! ไมม)! เรับการา
ไมม)เง(นท);น);!” เม?;อเขาไปบานของครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนอ)กหลงหน:;ง พวกเขากAปi(เสธท)จะช่วยกู้จากนรวยเขา ในท);ส'ด้รัภรับการรับการยาของ
ช่วยกู้จากนรายคนน)ก
B Aเส)ยช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h
ครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนคนหน:ง; พด้รัวา “ผมแนใจวาได้รัสอนบทเรับการ)ยนใหกบคนเมานBน เขาแคต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการ
เง(นเพ?;อท);จะเมา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเขาหลอกผมไมได้รั! ผมไมได้รัใหเขาสกเหรับการ)ยญเด้รั)ยว!” ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอนน)อ
B ยใน
นรับการก พวกเขาอยในไฟและถกทรับการมาน และเส)ยใจอยางส'ด้รัซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว:Bงในความช่วยกู้จากนร;วรับการายของพวกเขา
(ม+ที่ลงเอยในนธว 5:42) ถาเขาจะขอส(;งใด้รัจากทานกAจงให อยาเม(นหนาจากผท);อยากขอย?มจากทาน

ผช่วยกู้จากนรายเหลาน)Bถกผกมด้รัด้รัวยเช่วยกู้จากนร?อกและเผาไฟ ผ(วหนงของพวกเขารับการวงลงจากรับการางกาย และ
การับการทรับการมานไมม)การับการส(Bนส'ด้รั พวกเขาจ<าได้รัถ:งส(;งช่วยกู้จากนร;วรับการายทBงหมด้รัท);พวกเขาท<า

คริสสเตียนที่ยนที่ลงเอยในนหยง%ยอง
ได้รัโปรับการด้รัฟKงผมใหด้รั)ด้รั) ผมกAเป!นอ)แวนเจล(คครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยน ผมอธ(ษฐานเผ?;อคนปTวยและพรับการะเจา
กAรับการกษาพวกเขา ผมอธ(ษฐานเผ?;อคนท);ขาพ(การับการและพรับการะเจาทรับการงยกเขาข:Bน ผมไลป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจ
ออกและพด้รัภาษาแปลกใหม แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hผมม)จ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณของความหย(;ง ท);ท<าใหผมเหAน
ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย%ของผมYTายจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณแลวเลAกกวาผม
ผมเหAนการับการมหศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂจรับการรับการย%หลายอยางในงานรับการบใช่วยกู้จากนรของผม มากกวาศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย%ของผม แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hผมเรับการ(;มค(ด้รัวามนเป!น
ผมท);กรับการะท<าการับการมหศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂจรับการรับการย% ในความหย(;งของผม ผมค(ด้รัวาผมเป!นพรับการสวรับการรับการค%ท);ว(เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂษ เป!นบางคนท);พ(เศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂษ ผม
ไมเขาใจวามนเป!นความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาของพรับการะเจาท);ม)ในช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hของผม เม?;อผมไปท);นรับการก พรับการะเจาบอกผมวา “เริสา
ไมใ พริสะเ!"าของคนที่ลงเอยในนหยง%ยอง”
พวกเรับการาหลายคนย?นอยต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอหนาแทนบช่วยกู้จากนราของพรับการะเจาเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hAมไปด้รัวยความจองหองและความหย(;ง หลายคนท);
รับการองเพลงสรับการรับการเสรับการ(ญแด้รัพรับการะเจา เรับการ(;มเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hAมไปด้รัวยความยะโส ผรับการบใช่วยกู้จากนรพรับการะเจาหลายคนท);เทศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂนาพรับการะค<า และ
พรับการะเจาใช่วยกู้จากนรเขาอยางทรับการงพลงมาก เรับการ(;มค(ด้รัวาพวกเขาม)ความส<าคญมากเหล?อเก(น ? หลายคนท);ท<างานในการับการ
ปลด้รัปลอยกAเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hAมไปด้รัวยความหย(;ง? ผมอยากบอกค'ณวาพรับการะเจาเหAนหมด้รั และรับการจกหวใจของค'ณ
ถาค'ณม)ความหย(;ง ความทะนงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวหรับการ?อความถ?อต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวในหวใจของค'ณ ถาค'ณด้รัท);พ);นองหรับการ?อศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย%ของ
ค'ณด้รัวยการับการด้รัถกเหย)ยด้รัหยาม ได้รัโปรับการด้รัส<าน:กในความบาปของค'ณโด้รัยเรับการAว ! มนด้รั)กวามากท);จะถกท<าใหเส)ย
เก)ยรับการต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอหนามน'ษย% ด้รั)กวาท);ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองเส)ยเก)ยรับการต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ในการับการปรับการะทบอยของพรับการะเจา ผมปรับการารับการถนาใหค'ณสามารับการถเหAน
สถานท);นเ)B หม?อนอยางท);ผมเหAน ผมปรับการารับการถนาใหค'ณสามารับการถได้รัย(นการับการรับการองไหของการับการท);ถกสาปแช่วยกู้จากนรง
เรับการาเด้รั(นต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไปจนกรับการะท;งถ:งหองรับการอบางอยาง เรับการาเหAนป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจท);ก<าลงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hะโกน
และป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนอ?;นแสด้รังต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนเองต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอหนาเขา พวกมนสองต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนอยในรับการปของผหญ(ง
สวย งานของพวกมนค?อท<าลายงานรับการบใช่วยกู้จากนร และน<าผรับการบใช่วยกู้จากนรเขาสความบาป
คนเหลานBนท);ท<างานรับการบใช่วยกู้จากนรพรับการะเจา ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองรับการะวงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอกบด้รักของซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาน ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาน
ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองการับการท<าลายช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hของค'ณและมนสามารับการถใช่วยกู้จากนรคนเหลานBนท);ใกลช่วยกู้จากนร(ด้รักบค'ณ
คนเหลานBนท);ไมเด้รั(นใกลช่วยกู้จากนร(ด้รัพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว พวกเขาสามารับการถเป!นเครับการ?;องม?อของ
ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hานได้รั
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ซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hานกAม)ป6ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาจท);ปลอมแปลงเป!นมน'ษย% พวกมนไปในครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจกรับการคนหาหญ(งสาว และแมแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hผหญ(งท);
แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hงงานแลว เพ?;อท);จะน<าพวกเขาเขาสความบาป ท<าลายการับการแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hงงานและช่วยกู้จากนรว) (ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h
ในนรับการก ผมกAเหAนช่วยกู้จากนรายคนหน:ง; ท);พด้รัด้รัหม(;นพรับการะว(ญญาณบรับการ(ส'ทธ(O (ล$กา 12:10) ผใด้รั
จะกลาวรับการายต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบ'ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการมน'ษย% จะทรับการงโปรับการด้รัยกโทษใหผนBนได้รั แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hถาผใด้รัจะกลาวหม(;น
ปรับการะมาทต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอพรับการะว(ญญาณบรับการ(สท
' ธ(O จะทรับการงโปรับการด้รัยกโทษใหผนBนไมได้รั เขาอยท);นน
;

ออนวอนขอความเมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hา และรับการองต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hะโกนด้รัวยความเจAบปวด้รั ม)หนอนท;วทBงใบหนา
และรับการางกายของเขา เขาพยายามท);จะเอาพวกมนออก แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hมนกลบมามากข:Bนไปอ)ก
(มาริสะโก 9:44) ในท);นBนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวหนอนกAไมต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาย และไฟกAไมด้รับเลย ความเจAบปวด้รัของเขา
เหล?อท);จะทน
ช่วยกู้จากนรายคนน)ก
B งวลเก);ยวกบสมาช่วยกู้จากนร(กในครับการอบครับการวของเขาจะมาถ:งท);น); ถาค'ณรับการกครับการอบครับการวของค'ณอยางแทจรับการ(ง
ค'ณต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองส;งสอนพรับการะค<าของพรับการะเจาใหพวกเขา เพ?;อวาเขาอาจหล)กหน)จากนรับการกได้รั (ก!การิส 16:31) “เปาโล
กบส(ลาสจ:งกลาววา "จงเช่วยกู้จากนร?;อวางใจในพรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควครับการ(สต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h%เจา และทานจะรับการอด้รัได้รัทBงครับการอบครับการวของทานด้รัวย "

ในพรับการะคมภ)รับการ%กลาววา อยากลวผท);gาได้รัแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกาย แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hไมม)อ<านาจท);จะgาจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณ แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hจงกลวพรับการะองค%
ผทรับการงฤทธ(Oท);จะใหทBงจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hว(ญญาณทBงกายพ(นาศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂในนรับการกได้รั (มทธ(ว 10:28)
ครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนจ<าเป!นต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองจ<าไววาถ:งแมวาพวกเขาสามารับการถซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควอนความจรับการ(งจากศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย% มคนายก ผปกครับการอง
และศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสน(กช่วยกู้จากนรนท);รับการวมนมสการับการกนในโบสถ%ได้รั พวกเขาไมสามารับการถซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควอนจากการับการพรับการะพกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ%ของพรับการะเจาได้รัเลย
อยางท);เข)ยนไววา 7 ขาพรับการะองค%จะไปไหนใหพนพรับการะว(ญญาณของพรับการะองค%ได้รั หรับการ?อขาพรับการะองค%จะหน)ไป
ไหนใหพนพรับการะพกต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ%ของพรับการะองค% 8 ถาขาพรับการะองค%ข:Bนไปยงสวรับการรับการค% พรับการะองค%ทรับการงสถ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hท);น;น ถาขาพรับการะองค%
จะท<าท);นอนไวในนรับการก ด้รัเถ(ด้รั พรับการะองค%ทรับการงสถ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hท);น;น 9 ถาขาพรับการะองค%จะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ด้รัป6กแสงอรับการ'ณ และอาศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂยอยท);
สวนของทะเลไกลโพน 10 แมถ:งท);นน
; พรับการะหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hถ%ของพรับการะองค%จะน<าขาพรับการะองค% และพรับการะหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hถ%ขวาของ
พรับการะองค%จะย:ด้รัขาพรับการะองค%ไว (สดด 139:7-10)

การับการโกหกพริสะเ!"า
มนอาจฟKงด้รัวาบา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนหลายคนลงเอยในนรับการกเพรับการาะวาการับการโกหก ครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนบอย
ครับการBงโกหกในโบสถ%อยางหนาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาเฉย และไมค(ด้รัอะไรับการเลยเก);ยวกบการับการโกหก ศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย%
อาจถามพวกเขาหน:;งค<าถาม และสมาช่วยกู้จากนร(กกAโกหกพวกเขา แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hเรับการาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองจ<าไววาการับการโกหก
อยางงายๆเป!นส(;งท);พรับการะเจาgาอานาเน)ยและซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควาฟ6รับการาขณะท);อยในโบสถ% (ก!การิส 5:3-10)
3 YTายเปโต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการจ:งถามวา "อานาเน)ย เหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h'ไฉนซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่ควาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hานจ:งท<าใหใจของเจาเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hAมไปด้รัวยการับการม'สาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอ
พรับการะว(ญญาณบรับการส
( 'ทธ(O และท<าใหเจาเกAบคาท);ด้รั(นสวนหน:;งไว 4 เม?;อท);ด้รั(นยงอยกAเป!นของเจาม(ใช่วยกู้จากนร
หรับการ?อ เม?;อขายแลวเง(นกAยงอยในอ<านาจของเจาม(ใช่วยกู้จากนรหรับการ?อ ม)เหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h'อะไรับการเก(ด้รัข:น
B ใหเจาค(ด้รัในใจเช่วยกู้จากนรนนBนเลา เจาม(ได้รัม'สาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอ
มน'ษย%แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hได้รัม'สาต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอพรับการะเจา" 5 เม?;ออานาเน)ยได้รัย(นค<าเหลานBนกAลมลงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hาย และเม?;อคนทBงปวงทรับการาบเรับการ?;องกAพากน
สะด้รั'งต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hกใจกลวอยางย(;ง 6 พวกคนหน'มกAล'กข:Bนหอศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂพเขาไวแลวหามเอาไปYKง 7 หลงจากนBนปรับการะมาณสามช่วยกู้จากนร;วโมง
ภรับการรับการยาของเขายงไมทรับการาบเหต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h'การับการณ%ท);เก(ด้รัข:Bนจ:งเขาไป 8 YTายเปโต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการถามนางวา "เจาขายท);ด้รั(นได้รัรับการาคาเทานBนหรับการ?อ
จงบอกเรับการาเถ(ด้รั" หญ(งนBนจ:งต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอบวา "ได้รัเทานBนเจาคะ" 9 เปโต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการจ:งถามนางวา "ไฉนเจาทBงสองได้รัพรับการอมใจกน
ทด้รัลองพรับการะว(ญญาณขององค%พรับการะผเป!นเจาเลา จงด้รัเถ(ด้รั เทาของพวกคนท);YKงศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂพสาม)ของเจากAอยท);ปรับการะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h และเขา
จะหามศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂพของเจาออกไปด้รัวย" 10 ในทนใด้รันBนนางกAลมลงต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายแทบเทาของเปโต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ และพวกคนหน'มได้รัเขามาเหAน
วาหญ(งนBนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายแลว จ:งได้รัหามศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂพออกไปYKงไวขางสาม)ของนาง
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ครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนหลายคนอยในนรับการกเพรับการาะวาพวกเขาแคโกหกศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂาสนาจารับการย% พวกเขาไมได้รัต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการะหนกวาพวกเขา
ก<าลงโกหกพรับการะเจา และในพรับการะคมภ)รับการ%เต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h?อนเรับการา ไมม)คนข)Bเมา ไมม)ผท<าผ(ด้รัปรับการะเวณ) ไมม)ผท);ลกลอบได้รัเส)ย
กนกอนแต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hงงาน ไมมคนโกหกจะได้รัรับการบอาณาจกรับการของพรับการะเจาเป!นมรับการด้รัก (ววริส( 21:8) แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hคนขลาด้รั คนไม
เช่วยกู้จากนร?;อ คนท);นาสะอ(ด้รัสะเอ)ยน คนท);gาคน คนลวงปรับการะเวณ) คนใช่วยกู้จากนรเวทมนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hรับการ% คนไหวรับการปเคารับการพ และคนทBงปวงท);พด้รัม'สา
นBน จะได้รัรับการบสวนของต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hนในบ:งไฟท);เผาไหมด้รัวยไฟและก<ามะถน น;นค?อความต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hายครับการBงท);สอง " (1 โคริสนธ 6:9-10)
9 ทานไมรับการหรับการ?อวาคนอธรับการรับการมจะไมได้รัรับการบอาณาจกรับการของพรับการะเจาเป!นมรับการด้รัก อยาหลงเลย คนลวงปรับการะเวณ) คนถ?อรับการป
เคารับการพ คนผ(ด้รัผวเม)ยเขา คนน(สยเหม?อนผหญ(งหรับการ?อคนท);เป!นกะเทย 10 คนขโมย คนโลภ คนข)เB มา คนปากรับการาย คน
ฉอโกง จะไมได้รัรับการบอาณาจกรับการของพรับการะเจาเป!นมรับการด้รัก

ค'ณต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hองรับการวาเพ)ยงเพรับการาะวาค'ณอางวาเป!นครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนคน
หน:;ง ค'ณยงคงสามารับการถเป!นคนไมสะอาด้รัต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอพรับการะเจาได้รั
ถาค'ณยงท<าบาปอยต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอไป โด้รัยสวนต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hวผมเองถกพรับการะเจา
ใช่วยกู้จากนร แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hยงคงม)ความเยอหย(;งในหวใจของผม (ม+ที่ลงเอยในนธว
7:21-23) 21 ม(ใช่วยกู้จากนรท'กคนท);เรับการ)ยกเรับการาวา `พรับการะองค%เจาขา
พรับการะองค%เจาขา' จะได้รัเขาในอาณาจกรับการแหงสวรับการรับการค% แต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hผท);
ปi(บต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hามพรับการะทยพรับการะบ(ด้รัาของเรับการาผทรับการงสถ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hในสวรับการรับการค%จ:งจะ
เขาได้รั 22 เม?;อถ:งวนนBนจะม)คนเป!นอนมากรับการองแกเรับการาวา
`พรับการะองค%เจาขา พรับการะองค%เจาขา ขาพรับการะองค%ได้รัพยากรับการณ%ใน
พรับการะนามของพรับการะองค% และได้รัขบผ)ออกในพรับการะนามของพรับการะองค% และได้รักรับการะท<าการับการมหศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂจรับการรับการย%เป!นอนมากในพรับการะนาม
ของพรับการะองค%ม(ใช่วยกู้จากนรหรับการ?อ' 23 เม?;อนBนเรับการาจะได้รักลาวแกเขาวา `เรับการาไมเคยรับการจกเจาเลย เจาผกรับการะท<าความช่วยกู้จากนร;วช่วยกู้จากนรา จงไป
เส)ยใหพนหนาเรับการา' มนยงคงม)เวลาใหส<าน:กความผ(ด้รับาปและเปล);ยนแปลงหวใจและจ(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hใจของค'ณใหม

ถาค'ณเป!นครับการ(สเต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h)ยนท);ไมกรับการะต้นฉบัยจากภาษาสเปน)h?อรับการ?อรับการน เด้รั(นถอยหลงจากพรับการะเจา หรับการ?อม)ช่วยกู้จากนร)ว(ต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hสองทาง นอมศุภจินดา ES"咣ဂ剳ဂ单ဂ)รับการษะของค'ณ
เด้รั)`ยวน)Bต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hอพรับการะเจา และออนวอนขอการับการใหอภย เต้นฉบัยจากภาษาสเปน)hAมใจท);จะหนหลงจากการับการกรับการะท<าอนช่วยกู้จากนร;วรับการาย ถาค'ณไมรับการจก
พรับการะเยซึ่งทำให้ผมเสียชีวิต ขณะที่คว อธ(ษฐานเด้รั)`ยวน)B และทลขอการับการอภยโทษจากพรับการะองค% ขอใหพรับการะองค%เขามาในหวใจของค'ณ
ยอมรับการบพรับการะองค%เป!นพรับการะผช่วยกู้จากนรวยใหรับการอด้รัของค'ณ

อยาเสยเวลาอกตียนที่อไป!
และอยาเป>นคริสสเตียนที่ยนที่ลงเอยในนลงเอยอย$ในนริสก!
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