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ໃນວັນເວລາຂອງເຮົາ ຫລາຍຄົນພວມດຳລົງຊີວິດໃນທ່າມກາງຄວາມໂສກເສາ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍ 

ອັນໃຫຍ່ຫລວງ.  ເຂົາເຈາບເຫັນຄຳຕອບຕຄຳຖາມຂອງຕົນ ແລະ ບສາມາດສະໜອງຄວາມ 

ຕ້ອງການຂອງຕົນ. ບາງຄົນໄດ້ສູນເສຍຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຊືນຊົມໄປ. ສາສດາໄດ້ປະກາດວ່າ 

ຄວາມສຸກທີແທ້ຈິງຈະພົບເຫັນໄດ້ໃນຕົວຢາງດັງຕໄປນ ແລະ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິດ. ພຣະອົງ 

ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ, ພຣະອົງເປັນຄູສອນ, ແລະ ພຣະອົງເປັນຕົວຢາງທີດີພ້ອມທຸກຢາງ. 

 

ຊີວິດຂອງພຣະອົງເປັນຊີວິດແຫ່ງການຮັບໃຊ້. ເມືອເຮົາຮັບໃຊ້ເພືອນບ້ານ ເຮົາກໍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທີ 

ຂັດສົນ. ໃນການເຮັດເຊັນນນ ເຮົາອາດພົບເຫັນຄຳຕອບໃຫ້ແກ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຮົາເອງ. 

ເມືອເຮົາເຮັດຕາມຕົວຢາງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕພຣະບິດາເທິງ 

ສະຫວັນ ແລະ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດ, ແລະ ເຮົາກາຍເປັນເໝືອນດັງພວກພຣະອົງ 

ຫລາຍຂນ. 

 

ກະສັດເບັນຈາມິນໄດ້ກ່າວເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການຮັບໃຊ້, ໂດຍກ່າວວ່າ ເມືອເຮົາ “ຮັບໃຊ້ເພືອນມະນຸດ 

ດ້ວຍກັນ [ເຮົາ] ກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈາ [ຂອງເຮົາ] ນນເອງ.”1 ທຸກຄົນມີໂອກາດທີຈະຮັບໃຊ້ ແລະ 

ສະແດງຄວາມຮັກ. 

 

ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ເຮົາໄປ “ຊ່ອຍກູ້ຊີວິດ” ແລະ ຮັບໃຊ້ຄົນອືນ. ເພິນກ່າວວ່າ: 

“ເຮົາຈະພົບເຫັນວ່າຄົນທີເຮົາຮັບໃຊ້, ຜູ້ໄດ້ຮູ້ສຶກຄວາມສຳພັດຂອງພຣະອາຈານ ຜ່ານການອອກແຮງ 

ຂອງເຮົາ, ບສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມປຽນແປງ ຊຶງມາສູ່ຊີວິດຂອງເຂົາ. ມີຄວາມປາຖະໜາ 

ທີຈະຮັບໃຊ້ຢາງຊືສັດ, ເດີນໄປຢາງຖ່ອມຕົນ, ແລະ ດຳລົງຊີວິດໃຫ້ເປັນເໝືອນດັງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

ຫລາຍຂນ. ໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທາງວິນຍານ ແລະ ການເຫັນຄຳສັນຍາແຫ່ງນິລັນດອນໜ້ອຍໜຶງ, 



ເຂົາເຈາໄດ້ກ່າວຄຳຂອງຊາຍຄົນຕາບອດ ຜູ້ພຣະເຢຊໄດ້ໂຜດໃຫ້ລາວເຫັນຫຸ່ງວ່າ, ‘ສິງໜຶງທີ 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ຈັກ, ນນຄື ຂ້າພະເຈາເຄີຍຕາບອດ, ແຕ່ບັດນໄດ້ເຫັນຫຸ່ງແລ້ວ.’” 2 

 

ແຕ່ລະມ ເຮົາມີໂອກາດທີຈະຊ່ອຍເຫລືອ ແລະ ຮັບໃຊ້—ເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງ, ແລະ ໃນເວລາທີຖືກຕ້ອງ, 

ໂດຍບລໍຊ້າ. ການຄິດນຳຄົນອືນຜູ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາວຽກງານ ຫລື ຜູ້ເຈັບປວຍ, 

ຜູ້ຮູ້ສຶກເປົາປຽວດຽວດາຍ, ຜູ້ຄິດວ່າໄດ້ສູນເສຍທຸກສິງທຸກຢາງ. ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພືອ 

ຊ່ອຍເຫລືອ? ໃຫ້ຄິດເບິງເພືອນບ້ານຄົນນນ, ຜູ້ຢືນຕາກຝົນຢູກັບລົດທີເພ, ເອນໃຫ້ທ່ານມາຊ່ອຍເຫລືອ. 

ແມ່ນຫຍັງ ຄືສິງທີຖືກຕ້ອງທີທ່ານຕ້ອງເຮັດ? ເມືອໃດເປັນເວລາທີຖືກຕ້ອງທີທ່ານຕ້ອງເຮັດ? 

 

ຂ້າພະເຈາຈືໄດ້ຕອນພວກເຮົາໄປແມ໊ກຊິໂກຊີທີ ເປັນຄອບຄົວ ເພືອໄປຊເຄືອງນຸ່ງໃຫ້ລູກໆ. ເຂົາເຈາ 

ຍັງນ້ອຍຢູຕອນນນ. ລູກກົກຂອງພວກເຮົາມີອາຍຸພຽງແຕ່ສອງປີ, ແລະ ລູກຜູ້ນ້ອຍມີອາຍຸໄດ້ໜຶງປີ. 

ຖະໜົນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ. ໃນຂະນະທີພວກເຮົາຊອກຊເຄືອງ, ຈູງມືລູກໄປ, ພວກເຮົາໄດ້ຢຸດເບິງ 

ບາງສິງ ແລະ ໂດຍບຮູ້ສຶກຕົວ, ລູກຊາຍຜູ້ກົກຂອງພວກເຮົາໄດ້ເສຍໄປ! ພວກເຮົາບຮູ້ວ່າ ເສຍໄປ 

ຕອນໃດ, ແຕ່ລາວບໄດ້ຢູນຳພວກເຮົາ. ໂດຍບລໍຊ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນຊອກຫາລູກ. ພວກເຮົາໄດ້ເອນຫາ 

ລາວ, ຮູ້ສຶກຮ້ອນຮົນໃຈ, ຄິດວ່າຈະບໄດ້ເຫັນລາວອີກ. ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ເອນຫາ 

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້ຊອກລູກເຫັນ. 

 

ບດົນຈາກນນ ພວກເຮົາກໍພົບເຫັນລາວ. ລາວຢືນເບິງຂອງຫລນຢູໜ້າຮ້ານແບບໄຮ້ດຽງສາ. 

ພວກເຮົາໄດ້ໂອບກອດລາວ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະດູແລລູກຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມ 

ພາກພຽນ ແລະ ຈະບເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໄປອີກ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ກ່ອນຈະໄປຊອກຫາລູກ, 

ພວກເຮົາບໄດ້ວາງແຜນປະຊມກັນກ່ອນ. ພວກເຮົາໄດ້ລົງມືເຮັດທັນທີ, ອອກໄປຊອກຫາຄົນທີເສຍໄປ. 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ອາດມີຫລາຍຄົນ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, ໄດ້ເສຍໄປຈາກສາຍຕາຂອງເຮົາ 

ຜູ້ບຮູ້ວ່າ ເຂົາເສຍໄປ. ຖ້າເຮົາລໍຊ້າ, ເຮົາອາດເສຍເຂົາໄປ ຕະຫລອດການ. 

 

ສຳລັບຫລາຍຄົນທີຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຮົາ, ມັນບຈຳເປັນທີຈະສ້າງໂຄງການ ຫລື 

ການດຳເນີນງານທີສັບສົນ ຫລື ໃຊ້ເງິນຄຳຫລາຍ. ເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງ ການຄວາມຕງໃຈຂອງເຮົາ 

ທີຈະຮັບໃຊ້—ເພືອເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງໃນເວລານນ, ໂດຍບລໍຊ້າ. 

 

ຕອນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ມາປະກົດຕຜູ້ຄົນໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ, ພຣະອົງໄດ້ເປັນຕົວຢາງທີດີເລີດ 

ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບການບລໍຖ້າທີຈະປະຕິບັດການສົງເຄາະຕຄົນສູນເສຍຄວາມສຸກ ແລະ 



ຄວາມຊືນຊົມ. ໃນການສິດສອນຜູ້ຄົນ, ພຣະອົງເຫັນວ່າ ພວກເຂົາບສາມາດເຂາໃຈຖ້ອຍຄຳຂອງ 

ພຣະອົງ. ພຣະອົງຈຶງໄດ້ເຊອເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ກັບເມືອບ້ານ ແລະ ໄຕ່ຕອງສິງທີພຣະອົງໄດ້ກ່າວ 

ກັບພວກເຂົາ. ພຣະອົງໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຂົາອະທິຖານຫາພຣະບິດາ ແລະ ຕຽມຕົວກັບຄືນມາ 

ອີກໃນມຕໄປ, ເມືອພຣະອົງຈະກັບຄືນມາສອນພວກເຂົາອີກ.3 

 

ເມືອພຣະອົງຈົບການສິດສອນ ພຣະອົງໄດ້ຫລຽວເບິງຝູງຊົນ ແລະ ເຫັນພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້, 

ເພາະຢາກໃຫ້ພຣະອົງຢູນຳພວກເຂົາຕໄປອີກ: 

 

“ແລະ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ: ຈົງເບິງ, ອຸທອນຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມເມດຕາ 

ສົງສາມເຈາ. 

 

“ມີຜູ້ໃດເຈັບປວຍຢູໃນບັນດາພວກເຈາບ? ຈົງນຳເອົາພວກເຂົາມານ. ມີຜູ້ໃດທີເປັນລ່ອຍ, ຫລື 

ຕາບອດ, ຫລື ຂາເສຍ, ຫລື ພິການ, ຫລື ເປັນຂທູດ, ຫລື ຫ່ຽວແຫ້ງ, ຫລື ຫູໜວກ, ຫລື 

ມີທຸກອັນໃດບ? ຈົງນຳເອົາພວກເຂົາມານ ແລະ ເຮົາຈະປິນປົວພວກເຂົາ, ເພາະເຮົາມີຄວາມເມດຕາ 

ສົງສານເຈາ; ອຸທອນຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາສົງສານ.”4 

 

ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ນຳຄົນທີເຈັບປວຍມາຫາພຣະອົງ, ແລະ ພຣະອົງໄດ້ປິນປົວພວກເຂົາ. ຝູງຊົນໄດ້ 

ກມຂາບລົງທີພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ນະມັດສະການພຣະອົງ ແລະ ຈູບພຣະບາດ 

ຂອງພຣະອົງ, “ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ລ້າງພຣະບາດໃຫ້ພຣະອົງດ້ວຍນຕາຂອງພວກເຂົາ.” ແລ້ວ 

ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາໃຫ້ພາລູກນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາມາ, ແລະ ພຣະອົງໄດ້ອວຍພອນພວກເຂົາ 

ເທືອລະຄົນ.5 ນນຄືແບບຢາງທີພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ໃຫ້ເຮົາ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແມ່ນສຳລັບທຸກຄົນ, 

ແຕ່ພຣະອົງບເຄີຍລືມຜູ້ໃດ. 

 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຊົງຮັກ, ເຂາໃຈ, ແລະ ອົດທົນ. ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, 

ພຣະເຢຊຄຣິດ, ກໍຮັກເຮົາເໝືອນກັນ. ພວກພຣະອົງໄດ້ຈັດຫາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ເຮົາຜ່ານ 

ທາງສາດສະດາຂອງພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ມີຄວາມປອດໄພໃນການຕິດຕາມ 

ສາດສະດາ. “ການກູ້ຊີວິດ” ຍັງເກີດຂນຢູ. ປະທານມອນສັນກ່າວວ່າ: “ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຫວັງ 

ໃຫ້ເຮົາຄິດ. ພຣະອົງຫວັງໃຫ້ເຮົາເຮັດ. ພຣະອົງຫວັງໃຫ້ເຮົາອອກແຮງ. ພຣະອົງຫວັງໃຫ້ເຮົາມີປະຈັກ 

ພະຍານ. ພຣະອົງຫວັງໃຫ້ເຮົາອຸທິດຕົນ.”6 

 



ເຮົາມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂອກາດທີໃຫຍ່ໂຕ. ມີຫລາຍຄົນທີຢາກປະສົບກັບ ຄວາມຫວານຊືນ 

ແຫ່ງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຊືນຊົມຜ່ານກິດຈະກຳໃນສາສນາຈັກ. ຄວາມສຸກນນມາຈາກການຮັບເອົາ 

ພິທີການ, ການເຮັດພັນທະສັນຍາທີສັກສິດ, ແລະ ການຮັກສາມັນ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຕ້ອງການເຮົາໃຫ້ 

ຊ່ອຍເຫລືອເຂົາ. ຂໍໃຫ້ເຮົາເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີຖືກຕ້ອງ, ໂດຍບລໍຊ້າ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ເປັນພຣະບິດາຂອງເຮົາ. ພຣະເຢຊຄຣິດຊົງ 

ພຣະຊົນຢູ ແລະ ໄດ້ມອບຊີວິດຂອງພຣະອົງ ເພືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ກັບຄືນໄປຫາທີປະທັບຂອງພຣະບິດາ 

ເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ. ຂ້າພະເຈາ 

ຮູ້ວ່າຄວາມດີອັນເປັນນິດຂອງພວກພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ປະຈັກຕະຫລອດມາ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນ 

ພະຍານວ່າ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາຂອງພວກພຣະອົງ ແລະວ່ານ 

ຄືສາສນາຈັກທີແທ້ຈິງແຫ່ງດຽວຢູເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ສາດສະດາ ໂຈເຊັບ ສະມິດ 

ເປັນສາດສະດາແຫ່ງການຟນຟູ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນພຣະຄຳ 

ຂອງພຣະເຈາ. ມັນໃຫ້ການນຳພາ ແລະ ເປັນແບບແຜນໃຫ້ເຮົາຕິດຕາມໄປ ເພືອຈະໄດ້ກາຍເປັນ 

ເໝືອນດັງພຣະເຈາ ແລະ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈາຂໍປະກາດໃນພຣະນາມຂອງອົງ 

ພຣະເຢຊຄຣິດເຈາຂອງເຮົາ, ອາແມນ. 
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