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ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍິນປະທານສະເປັນເຊີ ດັບເບິນຢູ ຄິມໂບ ກ່າວຢູໃນກອງປະຊມໃຫຍ່ເທືອໜຶງ ທູນຂໍໃຫ້ 

ພຣະເຈາຊ່ອຍເຫລືອເພິນປີນຂ້າມພູ. ເພິນໄດ້ກ່າວວ່າ: “ມັນມີການທ້າທາຍອັນໜັກໜ່ວງຫລາຍຢາງຢູ 

ຂ້າງໜ້າເຮົາ, ມີໂອກາດທີຈະປະເຊີນ. ຂ້າພະເຈາ ກໍເຕັມໃຈທີຈະປະເຊີນ ແລະ  ທູນຕພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວວ່າ, ‘ຂໍຈົງປະທານພູໜ່ວຍນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຖີດ,’ ຂໍຈົງປະທານການທ້າທາຍນໃຫ້ 

ຂ້ານ້ອຍເຖີດ.”1 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບການດົນໃຈເມືອຮູ້ເຖິງການທ້າທາຍ ແລະ ບັນຫາທີເພິນມີ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກຢາກເປັນ 

ຄືກັບເພິນ, ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີກ້າຫານຂອງພຣະເຈາ. ສະນນ, ຄືນໜຶງຂ້າພະເຈາໄດ້ອະທິຖານທູນຂໍການທົດລອງ 

ເພືອພິສູດເບິງຄວາມກ້າຫານຂອງຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຍັງຈືໄດ້ຢາງແຈ່ມແຈ້ງ. ໃນຄືນນນ ຂ້າພະເຈາໄດ້ 

ຄຸເຂົາລົງຢູຫ້ອງນອນຂອງຂ້າພະເຈາດ້ວຍສັດທາທີເບິງຄືວ່າ ເກືອບເຕັມຫົວໃຈຈົນຈະລະເບີດ. 

 

ພາຍໃນສອງສາມມ ຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາກໍໄດ້ຮັບຄຳຕອບ. ການທົດລອງທີຫຍຸ້ງຍາກທີສຸດໃນຊີວິດ 

ຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈາປະຫລາດໃຈ ແລະ ຖ່ອມຕົວລົງ.  ມັນໄດ້ເປັນບົດຮຽນສອງບົດໃຫ້ແກ່ 

ຂ້າພະເຈາ. ໜຶງ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບຄວາມແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໄດ້ຍິນຂ້າພະເຈາ ແລະ 

ໄດ້ຕອບຄຳອະທິຖານດ້ວຍສັດທາຂອງຂ້າພະເຈາ. ແຕ່ ສອງ,  ຂ້າພະເຈາໄດ້ເລີມຮຽນບົດຮຽນນນ ແລະ 

ກໍຍັງຮຽນຢູຕອນນກ່ຽວກັບວ່າຂ້າພະເຈາໄດ້ຮູ້ສຶກແນ່ນອນໃຈແທ້ໆ ວ່າພອນອັນຍິງໃຫຍ່ຈະມາເຖິງຈາກບັນຫາ 

ຊຶງເກີນກວ່າການຕອບແທນກັບສິງໃດໆ. 

 



 

ບັນຫາທີຂ້າພະເຈາມີໃນຊ່ວງລະຍະນນເບິງຄືວ່າເລັກນ້ອຍ ເມືອປຽບທຽບໃສ່ກັບບັນຫາທີຂ້າພະເຈາ ແລະ 

ຄົນທີຂ້າພະເຈາຮັກໄດ້ຮັບຫລັງຈາກນນ. ຫລາຍຄົນພວກທ່ານໃນຕອນນ ໄດ້ຜ່ານການທົດລອງມາແລ້ວ 

ທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ ດັງເຊັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີຊືສັດຂອງພຣະເຈາ 

ທີຂ້າພະເຈາຮູ້ດີ. ນາຍແພດຂອງເພິນໄດ້ຍິນເພິນຮ້ອງຄວນຄາງຢູຕຽງນອນຂອງເພິນດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດວ່າ,  

“ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດແຕ່ຄວາມດີຕະຫລອດຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ, ແລ້ວເປັນຫຍັງສິງນຈຶງເກີດກັບ 

ຂ້ານ້ອຍ?” 

 

ທ່ານຮູ້ຄຳຕອບທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາກ່າວກັບສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ຕອນເພິນຢູໃນຄຸກວ່າ: 

 

ແລະ ຖ້າຫາກເຈາຖືກໂຍນລົງໄປໃນຫລຸມ ຫລື ໃນມືຂອງຄາດຕະຕອນ ແລະ ເຈາຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດ; 

ຖ້າຫາກເຈາຖືກໂຍນລົງໄປໃນຄວາມເລິກ; ຖ້າຫາກຄນຊັດກະໜລົງມາກະແທກເຈາ; ຖ້າຫາກລົມ 

ແຮງກາຍເປັນສັດຕູຂອງເຈາ; ຖ້າຫາກຟາສະຫວັນຮວມຄວາມມືດ, ແລະ ທາດທັງປວງຮວມກັນ 

ສະກັດກນທາງ; ແລະ ເໜືອສິງອືນໃດ, ຖ້າຫາກປາກນະລົກນນເອງຈະເປີດກວ້າງເພືອງັບເຈາ, ຈົງຮູ້ໄວ້ເຖີດ, 

ລູກຂອງພ, ວ່າສິງທັງຫລາຍເຫລົານຈະເປັນປະສົບການແກ່ເຈາ, ແລະ ຈະເກີດຂນເພືອຄວາມດີຂອງເຈາ. 

 

ບຸດແຫ່ງມະຫາບຸລຸດເຄີຍລົດພຣະຖານະລົງຕກວ່າສິງເຫລົານທັງໝົດ. ເຈາຍິງໃຫຍ່ກວ່າພຣະອົງບໍ? 

 

ດັງນນຈົງຍຶດຖືວິທີທາງຂອງເຈາ, ແລະ ຖານະປະໂລຫິດຈະຄົງຢູກັບເຈາ; ເພາະຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາ 

ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ; ພວກເຂົາຈະຜ່ານໄປບໄດ້. ວັນເວລາຂອງເຈາເປັນທີຮູ້ຈັກ, ແລະ ຈະບນັບປີຂອງເຈາ 

ໃຫ້ນ້ອຍລົງ; ສະນນ, ຢາຢານສິງທີມະນຸດຈະເຮັດໄດ້, ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະຢູກັບເຈາຕະຫລອດການ ແລະ 

ຕະຫລອດໄປ.2 

 

ສຳລັບຂ້າພະເຈາ ເບິງຄືວ່າ ບມີຄຳຕອບອືນໃດທີດີໄປກວ່ານ ວ່າເປັນຫຍັງການທົດລອງຈຶງມາຫາເຮົາ ແລະ 

ຄົງບມີສິງໃດທີເຮົາສາມາດເຮັດທີດີໄປກວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ຜູ້ໄດ້ຜ່ານຜ່າການທົດລອງເພືອເຮົາ 

ຊຶງເກີນກວ່າທີເຮົາຈະສາມາດວາດພາບໄດ້. 

 

ທ່ານຄົງຈືຈຳພຣະຄຳຂອງພຣະອົງເມືອພຣະອົງໄດ້ແນະນຳວ່າ ເຮົາຄວນກັບໃຈ ໂດຍມີສັດທາໃນພຣະອົງວ່າ: 

 



 

ສະນນ ເຮົາຈຶງບັນຊາເຈາໃຫ້ກັບໃຈ—ກັບໃຈເຖີດ, ຖ້າບດັງນນ ເຮົາຈະຕີສອນເຈາດ້ວຍແສ້ຈາກປາກຂອງເຮົາ, 

ແລະ ໂດຍພຣະພິໂລດຂອງເຮົາ, ແລະ ໂດຍຄວາມໂມໂຫຂອງເຮົາ, ແລ້ວຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເຈາ 

ຈະສາຫັດ—ຫາສັດພຽງໃດເຈາບຮູ້, ໃຫຍ່ຫລວງພຽງໃດເຈາບຮູ້, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຍາກແສນຈະທົນ 

ພຽງໃດເຈາບຮູ້. 

 

ເພາະຈົງເບິງ, ເຮົາພຣະເຈາ, ໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານກັບສິງເຫລົານແທນທຸກຄົນ, ເພືອວ່າພວກເຂົາຈະ 

ບໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານຖ້າຫາກພວກເຂົາຈະກັບໃຈ; 

 

ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຂົາບກັບໃຈ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານແມ່ນແຕ່ເໝືອນດັງເຮົາ; 

 

ຊຶງຄວາມທຸກທໍລະມານເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ, ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈາ, ຜູ້ຍິງໃຫຍ່ທີສຸດໃນບັນດາທຸກສິງທັງປວງ, 

ຕ້ອງສັນເພາະຄວາມເຈັບປວດ, ແລະ ເລືອດໄຫລອອກຈາກທຸກຂຸມຂົນ, ແລະ ທົນທຸກທໍລະມານທັງຮ່າງກາຍ 

ແລະ ວິນຍານ—ແລະ ປາຖະໜາທີເຮົາຈະບຕ້ອງດືມຈອກອັນຂົມຂືນນນ, ແລະ ຢຸດສະຫງັກຢູ— 

 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ລັດສະໝີພາບຈົງມີແດ່ພຣະບິດາ, ແລະ ເຮົາໄດ້ຮັບເອົາ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການຕຽມ 

ຂອງເຮົາເພືອລູກຫລານມະນຸດ.3 

 

ທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈາມີສັດທາວ່າ ທາງດຽວເທົານນ ທີຈະສາມາດລຸກຂນເພືອຜ່ານຜ່າ ແລະ 

ເອົາຊະນະການທົດລອງໄດ້ ແມ່ນການເຊືອວ່າ ມັນມີ “ຫວ້ານຢາທີກີເລອາດ”4 ແລະວ່າ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ສັນຍາວ່າ, “ເຮົາຈະບ … ປະຖມເຈາ.”5 ນນຄືສິງທີປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ 

ໄດ້ສອນເຮົາ ເພືອຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ ແລະ ຄົນທີເຮົາຮັບໃຊ້ທີມີຄວາມເປົາປຽວດຽວດາຍ ແລະ 

ເຕັມໄປດ້ວຍການທົດລອງ.6 

 
ແຕ່ປະທານມອນສັນໄດ້ສອນຢາງສະຫລາດສະເໝີມາວ່າ ພນຖານແຫ່ງສັດທາໃນຄວາມເປັນຈິງ 

ຂອງຄຳສັນຍາເຫລົານນ ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນຈຶງຈະສ້າງສຳເລັດ.  ທ່ານອາດເຫັນວ່າບາງຄົນ 

ຕ້ອງໄດ້ສ້າງພນຖານນນ ໃນຂະນະທີທ່ານຢູຂ້າງຕຽງນອນຂອງເຂົາ ຜູ້ກຳລັງຈະຍອມແພ້ 

ບສາມາດອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ. ຖ້າຫາກພນຖານແຫ່ງສັດທາຂອງເຮົາບໄດ້ຝັງແໜ້ນຢູໃນໃຈຂອງເຮົາ, 

ແລ້ວຄວາມເຂມແຂງທີຈະອົດທົນຕໄປຈະເພງພັງລົງ. 

 



 

ຈຸດປະສົງຂອງຂ້າພະເຈາໃນມນ ແມ່ນເພືອອະທິບາຍເຖິງວິທີທີເຮົາສາມາດສ້າງພນຖານທີບຫວັນໄຫວ. 

ຂ້າພະເຈາຈະອະທິບາຍດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ ດ້ວຍເຫດຜົນສອງຢາງ. ທຳອິດ, ສິງທີຂ້າພະເຈາກ່າວ 

ອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນທີດນລົນຢູໃນທ່າມກາງບັນຫາທໍຖອຍໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າພນຖານແຫ່ງສັດທາ 

ຂອງເຂົາເຈາພວມຈະພັງລົງ. ແລະ ສອງ, ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ການທົດລອງອັນໜັກໜ່ວງກວ່າ 

ລໍຖ້າຂ້າພະເຈາຢູກ່ອນບນທ້າຍຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ. ດັງນນ, ຫວ້ານຢາທີຂ້າພະເຈາຈະມອບໃຫ້ທ່ານ 

ແມ່ນຈາກປະສົບການໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາຜ່ານການອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ. 

 

ຕອນຂ້າພະເຈາຍັງໜຸ່ມ, ຂ້າພະເຈາເຄີຍເຮັດວຽກເປັນຄົນເທເສົາ ສ້າງພນສຳລັບເຮືອນປຸກໃໝ່. 

ໃນລະດູແລ້ງທີຮ້ອນອົບເອາ ມັນເປັນວຽກງານທີໜັກຫລາຍ ໃນການຕຽມພນດິນເພືອຖອກສີມັງເທເສົາ. 

ຕອນນນບມີເຄືອງຈັກເທືອ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຈົກ ແລະ ຊ້ວນ. ການສ້າງພນຖານໃຫ້ຕຶກໝນຄົງຢູຢາງ 

ດົນນານເປັນວຽກງານທີຫຍຸ້ງຍາກໃນຕອນນນ. 

 

ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມອົດທົນ. ຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຖອກເສົາແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ມັນແຫ້ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ພວກເຮົາຢາກເຮັດວຽກໃຫ້ແລ້ວໄວ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ ແລະ ການສ້າງພນຖານຂອງຕຶກກໍຄືກັນຕ້ອງ 

ໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ມັນແຫ້ງ ກ່ອນເຮົາຈະຍ້າຍຂອບໄມ້ອອກ. 

 

ສຳລັບຜູ້ຮຽນກສ້າງໃໝ່, ມັນເປັນສິງແປກປະຫລາດໃຈ ເມືອເຫັນແທ່ງເຫລັກຖືກວາງໃສ່ຂ້າງໃນ 

ຂອງຂອບໄມ້ເພືອເຮັດໃຫ້ພນຖານແໜ້ນໜ້າກວ່າເກົາ. 

 

ໃນວິທີດຽວກັນ, ເຮົາຕ້ອງຈັດຕຽມຕົວເຮົາໃຫ້ດີສຳລັບພນຖານແຫ່ງສັດທາຂອງເຮົາ ເພືອວ່າມັນຈະສາມາດ 

ທົນກັບລົມພະຍຸແຫ່ງຊີວິດໄດ້ ເມືອມັນມາເຖິງ. ພນຖານແຫ່ງສັດທາທີແໜ້ນໜາ ນນແມ່ນຄວາມຊືສັດຂອງເຮົາ. 

 

ການເລືອກສິງທີຖືກຕ້ອງສະເໝີເມືອໃດກໍຕາມທີເຮົາຕ້ອງໄດ້ເລືອກເຮັດ ຈະສ້າງພນຖານອັນແໜ້ນໜາ 

ໃຫ້ແກ່ສັດທາຂອງເຮົາ. ເຮົາສາມາດເລີມຕນນັບແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍໆ ເພາະທຸກຄົນໄດ້ເກີດມາດ້ວຍຂອງ 

ປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະຄຣິດທີມອບໃຫ້ລ້າໆ. ດ້ວຍພຣະວິນຍານນນ ເຮົາຈະຮູ້ເມືອເຮົາເຮັດ 

ສິງທີຖືກຕ້ອງ ແລະ ສິງທີຜິດຕພຣະພັກຂອງພຣະເຈາ. 

 



 

ການເລືອກເຫລົານນ, ເປັນຫລາຍຮ້ອຍໃນແຕ່ລະມ, ຈະຕຽມພນຖານອັນແໜ້ນໜາໃຫ້ແກ່ສັດທາຂອງເຮົາ. 

ແລະ ໂລຫະທີເອົາມາໂກບສັດທາຂອງເຮົາໄວ້ ແມ່ນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ພ້ອມດ້ວຍພັນທະ 

ສັນຍາ, ພິທີການ, ແລະ ຫລັກທຳນຳອີກ. 

 

ສິງສຳຄັນທີສຸດສຳລັບສັດທາທີອົດທົນໄດ້ດົນນານ ຄືການຕັດສິນໃຈທີຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີຈຳເປັນ. ສະນນແລ້ວ 

ຈຶງບໄດ້ເປັນສິງສະຫລາດສຳລັບຂ້າພະເຈາ ທີໄດ້ທູນຂໍພູສູງທີຈະປີນຂ້າມ ແລະ ການທົດລອງອັນຫຍຸ້ງຍາກ 

ທີຈະບັນລຸໄວເກີນໄປ. 

 

ພນຖານອັນໝນຄົງນນບໄດ້ຂນກັບເວລາທີຜ່ານໄປ, ແຕ່ຂນກັບການເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ. ການມີອາຍຸສູງບໄດ້ຖືວ່າ 

ຈະມີສັດທາອັນໝນຄົງ, ແຕ່ຂນກັບການຮັບໃຊ້ພຣະເຈາ ແລະ ຄົນອືນໆຕະຫລອດເວລາ ດ້ວຍສຸດໃຈ ແລະ 

ສຸດຈິດທີປຽນປະຈັກພະຍານແຫ່ງຄວາມຈິງໃຫ້ກາຍເປັນພະລັງທາງວິນຍານອັນແຂງແກ່ນ. 

 

ບັດນ, ຂ້າພະເຈາຂໍຊັກຊວນຜູ້ທີຢູໃນທ່າມກາງການທົດລອງທີຫຍຸ້ງຍາກ, ຜູ້ຮູ້ສຶກວ່າສັດທາຂອງຕົນກຳລັງ 

ເສືອມ ເພາະຄວາມກົດດັນຂອງບັນຫາ. ບັນຫາຕ່າງໆສາມາດເປັນວິທີທີໃຫ້ຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ສັດທາ 

ອັນບຫວັນໄຫວຂອງທ່ານໄດ້. ໂມໂຣໄນ, ລູກຊາຍຂອງມໍມອນຢູໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ, ໄດ້ບອກເຮົາເຖິງ 

ວິທີທີພອນນນສາມາດມາເຖິງເຮົາໄດ້. ລາວໄດ້ສອນວ່າ ແມ່ນແຕ່ການປູກງ່ານ້ອຍໆໜຶງຂອງສັດທາ 

ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຈາຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ມັນເຕີບໂຕຂນ ດັງນ: 

 

ໂມໂຣໄນກ່າວວ່າ ຄວາມເຊືອຄືສິງທີມຸ້ງຫວັງໄວ້ ແລະ ຍັງບທັນເຫັນ; ສະນນ ຈົງຢາໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນເລີຍ, ເພາະ

ເຮົາບເຫັນຍ້ອນວ່າເຮົາຈະບໄດ້ຮັບພະຍານຈົນກວ່າຫລັງຈາກການທົດລອງສັດທາຂອງເຮົາ. 

 

ເພາະເປັນດ້ວຍສັດທາທີພຣະຄຣິດໄດ້ມາປະກົດຕົວແກ່ບັນພະບຸລຸດຂອງລາວ, ຫລັງຈາກພຣະອົງຟນຄືນຊີວິດ

ແລ້ວ; ແລະ ພຣະອົງຈະບປະກົດຕົວແກ່ພວກເຂົາ ຈົນກວ່າຫລັງຈາກພວກເຂົາມີສັດທາໃນພຣະອົງແລ້ວ; 

ສະນນ, ມັນຈຶງຕ້ອງເປັນໄປວ່າ ບາງຄົນມີສັດທາໃນພຣະອົງ, ເພາະວ່າພຣະອົງບໄດ້ປະກົດຕົວແກ່ໂລກ. 

 

ແຕ່ເປັນຍ້ອນສັດທາຂອງມະນຸດ ພຣະອົງຈຶງຈະມາປະກົດຕົວແກ່ໂລກ, ແລະ ຖະຫວາຍບາລະມີພຣະນາມ

ຂອງພຣະບິດາ, ແລະ ຕຽມທາງໄວ້ເພືອໂດຍທາງນນ ຜູ້ອືນຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນຂອງປະທານຈາກສະຫວັນ, 

ເພືອເຂົາຈະໄດ້ຫວັງໃນສິງເຫລົານນ ຊຶງພວກເຂົາຍັງບທັນເຫັນເທືອ. 

 

ສະນນ, ເຮົາຈະມີຄວາມຫວັງອີກ, ແລະ ເປັນຜູ້ມີສ່ວນໃນຂອງປະທານນນ, ຖ້າພຽງແຕ່ເຮົາມີສັດທາ.7 



 

 

ພາກສ່ວນນນຂອງສັດທາທີມີຄ່າທີສຸດ ແລະ ສ່ວນທີທ່ານຕ້ອງປົກປອງ ແລະ ເພືອໃຊ້ໃນທາງໃດກໍໄດ້ 

ແມ່ນສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊຄຣິດເຈາ. ໂມໂຮໄນໄດ້ສອນເຖິງພະລັງຂອງສັດທານນ ໃນທາງນວ່າ ທັງບວ່າ

ເວລາໃດກໍຕາມຈະບມີຜູ້ໃດສາມາດເຮັດສິງມະຫັດສະຈັນໄດ້ເລີຍຈົນກວ່າຜູ້ນນຈະມີສັດທາເສຍກ່ອນ; ສະນນ 

ກ່ອນອືນໝົດເຂົາຕ້ອງເຊືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາເສຍກ່ອນ.8 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຢຽມຢາມສະຕີຄົນໜຶງ ຜູ້ໄດ້ຮັບພະລັງພຽງພໍອັນໜ້າມະຫັດສະຈັນໃຈ ເພືອອົດທົນກັບ 

ຄວາມສູນເສຍອັນບຄາດຄິດ ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທີວ່າ, “ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ໄຖ່ຊົງພຣະຊົນ.”9 ສັດທານນ ແລະ 

ຖ້ອຍຄຳທີເປັນປະຈັກພະຍານນນ ຍັງຕິດພັນຢູກັບນາງເປັນເວລາດົນນານ. 

 

ຂ້າພະເຈາກໍງຶດງໍທີໄດ້ຮູ້ວ່າສະຕີຄົນໜຶງອີກ ໄດ້ໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນທີເຮັດຜິດຕນາງເປັນເວລາຫລາຍປີ. 

ຂ້າພະເຈາປະຫລາດໃຈຫລາຍ ແລະ ໄດ້ຖາມນາງວ່າ ເປັນຫຍັງນາງຈຶງເລືອກທີຈະໃຫ້ອະໄພ ແລະ 

ລືມຊ່ວງລະຍະຫລາຍປີທີນາງຖືກຂົມເຫັງ. 

 

ນາງໄດ້ຕອບຢາງຄ່ອຍໆວ່າ, “ມັນເປັນສິງຍາກທີສຸດທີຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດ, ແຕ່ຂ້ານ້ອຍພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າ 

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. ສະນນ ຂ້ອຍຈຶງໄດ້ເຮັດ.” ສັດທາຂອງນາງທີວ່າ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະໃຫ້ອະໄພນາງ 

ຖ້າຫາກນາງໃຫ້ອະໄພຄົນອືນ ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ນາງມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມຫວັງເມືອນາງປະເຊີນກັບ 

ຄວາມຕາຍພຽງແຕ່ສອງສາມເດືອນຫລັງຈາກນາງໄດ້ໃຫ້ອະໄພແກ່ສັດຕູຂອງນາງຜູ້ບຍອມກັບໃຈ. 

 

ນາງຖາມຂ້າພະເຈາວ່າ, “ເມືອຂ້າພະເຈາໄປເຖິງ, ມັນຈະເປັນສະຫວັນໄດ້ແນວໃດ?” 

 

ແລະ ຂ້າພະເຈາໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້າພະເຈາຮູ້ຈາກສິງທີຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນຈາກຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທີຈະໃຊ້ 

ສັດທາ ແລະ ໃຫ້ອະໄພ ຊຶງຈະເປັນການກັບບ້ານທີປະທັບໃຈຫລາຍ.” 

 

ຂ້າພະເຈາມີສິງໜຶງອີກທີຈະໃຫ້ກຳລັງໃຈຕຜູ້ທີໃນຕອນນ ສົງໄສຖ້າຫາກວ່າສັດທາຂອງຕົນໃນພຣະເຢຊຄຣິດ 

ຈະພຽງພໍບສຳລັບເຂົາເຈາທີຈະອົດທົນໄດ້ດີຈົນເຖິງທີສຸດ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບພອນຫລາຍທີຮູ້ຈັກຫລາຍຄົນ 

ທີຟັງຂ້າພະເຈາຢູຕອນນ  ຕອນພວກທ່ານຍັງໜຸ່ມ,  ສະຫລາດ, ມີພອນສະຫວັນຫລາຍເກີນກວ່າທຸກຄົນ 

ທີຢູອ້ອມຂ້າງພວກທ່ານ, ແຕ່ພວກທ່ານໄດ້ເລືອກເຮັດສິງທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະເຮັດ. ດ້ວຍພອນຢາງຫລວງ 

ຫລາຍທີພວກທ່ານມີ, ພວກທ່ານໄດ້ຫາທາງເພືອຊ່ອຍເຫລືອ ແລະ ດູແລຄົນທີພວກທ່ານຄິດວ່າພວກທ່ານ 

ບໄດ້ສົນໃຈນຳ ຫລື ຜູ້ທີພວກທ່ານເຄີຍໝິນປະໝາດແຕ່ຜ່ານມາ. 



 

 

ເມືອການທົດລອງອັນຫຍຸ້ງຍາກມາເຖິງ, ສັດທາທີຈະອົດທົນກັບມັນໄດ້ດີຈະຢູນຳ, ຊຶງໄດ້ສ້າງຂນດັງທີທ່ານ 

ເຫັນໃນຕອນນ ແຕ່ອາດບເຫັນໃນຕອນທີທ່ານເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ ເຖິງແມ່ນທ່ານ 

ຈະບຮູ້ສຶກກໍຕາມ, ຮັບໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ອະໄພຄົນອືນໆດັງທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກະທຳ. ທ່ານໄດ້ສ້າງພນ 

ຖານແຫ່ງສັດທາຈາກຄວາມຮັກ ດັງທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຮັກ ແລະ ຮັບໃຊ້ແທນພຣະອົງ. ການມີສັດທາ 

ໃນພຣະອົງ ພາທ່ານໃຫ້ເຮັດຄວາມໃຈບຸນ ຊຶງໄດ້ນຳຄວາມຫວັງມາໃຫ້ທ່ານ. 

 

ຍັງບສາຍເກີນໄປທີຈະໃຫ້ຄວາມເຂມແຂງແກ່ພນຖານແຫ່ງສັດທາ. ຍັງມີເວລາຢູ. ໂດຍການມີສັດທາ 

ໃນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ທ່ານສາມາດກັບໃຈ ແລະ ອ້ອນວອນຂໍການໃຫ້ອະໄພໄດ້. ມີຄົນທີທ່ານສາມາດ 

ໃຫ້ອະໄພ. ມີຄົນທີທ່ານສາມາດຂອບໃຈ. ມີຄົນທີທ່ານສາມາດຮັບໃຊ້ ແລະ ເພືອສົງເສີມ. ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ 

ບວ່າທ່ານຈະຢູໃສກໍຕາມ ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະ ຮູ້ສຶກເປົາປຽວດຽວດາຍ ແລະ ຖືກປະຖມກໍຕາມ. 

 

ຂ້າພະເຈາບສາມາດສັນຍາວ່າ ບັນຫາຂອງທ່ານຈະໝົດໄປໃນຊີວິດນ.  ຂ້າພະເຈາບສາມາດເວາໄດ້ວ່າ 

ການທົດລອງຂອງທ່ານຈະເປັນພຽງຊົວລະຍະສນໆເທົານນ.  ລັກສະນະໜຶງຂອງການທົດລອງ 

ໃນຊີວິດແມ່ນວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ເວລາຜ່ານໄປຢາງຊ້າໆ ແລະ ປະກົດວ່າເກືອບຢຸດຊອີກ. 

 

ມັນມີເຫດຜົນສຳລັບສິງນນ. ເຖິງແມ່ນຮູ້ວ່າເຫດຜົນເຫລົານນ ອາດບໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນຫລາຍ, 

ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມອົດທົນ. ເຫດຜົນເຫລົານນມາຈາກຄວາມຈິງນ: ໃນຄວາມຮັກທີດີພ້ອມທີມີຕທ່ານ, 

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢາກຕຽມທ່ານໃຫ້ສາມາດໄປຢູກັບພວກພຣະອົງ 

ເພືອຢູກັບຄອບຄົວຕະຫລອດການ. ພຽງແຕ່ຄົນເຫລົານນທີຖືກຊຳລະລ້າງໃຫ້ສະອາດທັງໝົດຜ່ານ 

ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດຈະສາມາດໄປຢູທີນນໄດ້. 

 

ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ທົນກັບການເປັນມະເລັງເກືອບເຖິງ 10 ປີ. ເພິນໄດ້ທົນກັບການຮັກສາ ແລະ ການຜ່າຕັດ 

ແລະ ໃນທີສຸດໄດ້ນອນຈົມຢູໃນຕຽງ ເປັນການທົດລອງຂອງເພິນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຍັງຈືຖ້ອຍຄຳທີພຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ກ່າວກັບເພິນ ໃນຂະນະທີພຫລຽວເບິງແມ່ຂອງຂ້າພະເຈາ 

ຫັນໃຈເທືອສຸດທ້າຍວ່າ, “ນາງນ້ອຍໄດ້ກັບຄືນບ້ານແລ້ວ.” 

 

ຜູ້ປາໄສຄົນໜຶງທີກ່າວຢູງານສົງສະການແມ່ນປະທານສະເປັນເຊີ ດັບເບິນຢູ ຄິມໂບ. ໃນບັນດາຖ້ອຍ 

ຄຳສະແດງຄວາມນັບຖືນນ, ຂ້າພະເຈາຈືສິງໜຶງທີວ່າແບບນ: “ບາງຄົນພວກທ່ານອາດຄິດວ່າ 



 

ເອອຍມຽວດະເຣດ ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານຫລາຍ ເພາະສິງທີນາງໄດ້ເຮັດ ຈຶງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າການທົດລອງ. 

ແລ້ວເພິນກ່າວວ່າ, “ບແມ່ນແນວນນ, ເປັນເພາະວ່າ ພຣະເຈາຢາກໃຫ້ນາງຖືກຫລຫລອມດົນເຕີບ.” 

ຂ້າພະເຈາຈືໃນຕອນນນ ຄິດວ່າ, “ຖ້າຫາກຜູ້ຍິງທີດີເຊັນນນຕ້ອງໄດ້ຖືກຫລຫລອມ, ຂ້າພະເຈາຕ້ອງຖືກ 

ຫລຫລອມຫລາຍຂະໜາດໃດ?” 

 

ຖ້າຫາກເຮົາມີສັດທາໃນພຣະເຢຊຄຣິດ, ເວລາທີຍາກທີສຸດ ແລະ ງ່າຍທີສຸດໃນຊີວິດສາມາດເປັນພອນໄດ້. 

ໃນທຸກສະຖານະການ, ເຮົາສາມາດເລືອກສິງທີຖືກຕ້ອງດ້ວຍການນຳພາຂອງພຣະວິນຍານ. ເຮົາມີ 

ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດທີຈະຫລຫລອມ ແລະ ນຳພາຊີວິດຂອງເຮົາ ຖ້າຫາກເຮົາເລືອກທີຈະ 

ເລືອກເອົາມັນ. ແລະ ໂດຍການເປີດເຜີຍຂອງສາດສະດາຕເຮົາ ເຖິງບ່ອນຂອງເຮົາຢູໃນແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ, 

ເຮົາຈະສາມາດອາໄສຢູດ້ວຍຄວາມຫວັງອັນສົມບູນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສັນຕິສຸກ.  ເຮົາຈະບມີວັນຮູ້ສຶກວ່າ 

ເຮົາຢູຄົນດຽວ ຫລື ບມີຄົນຮັກໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ເພາະເຮົາບເຄີຍເປັນດັງທີກ່າວ. 

ເຮົາສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ສັນຍາວ່າ ທູດຂອງພຣະອົງຈະ 

ຢູທາງຊ້າຍມື ແລະ ທາງຂວາມືເຮົາ, ເພືອຄຊເຮົາ.10 ແລະ ພຣະອົງຈະເຮັດຕາມພຣະຄຳຂອງພຣະອົງສະເໝີ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາອົງເປັນພຣະບິດາຊົງພຣະ ຊົນຢູ ແລະວ່າພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ 

ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຢືນຢັນຄວາມຈິງຢູໃນກອງປະຊມນ ແລະ ຈະຢືນຢັນອີກ 

ເມືອທ່ານສະແຫວງຫາພຣະອົງ ເມືອທ່ານຟັງ ແລະ ຈາກນນເມືອທ່ານສຶກສາຂ່າວສານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ມີສິດ 

ອຳນາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາທີຢູໃນນ. ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ຂອງໂລກ.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະດູແລທ່ານ. ພຣະເຈາພຣະບິດາຊົງພຣະຊົນຢູ. ພຣະບຸດທີຮັກຂອງຂອງພຣະອົງ, 

ພຣະເຢຊຄຣິດ, ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ. ຄວາມຮັກຂອງບເຄີຍສນສຸດ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານໃນ 

ພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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