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ໂມເຊ, ສາດສະດາທີຍິງໃຫຍ່ຄົນໜຶງທີໂລກເຄີຍຮູ້ຈັກ, ໄດ້ຖືກລ້ຽງດູໂດຍທິດາຂອງຟາລາໂອ ແລະ 
ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 40 ປີ ທຳອິດຂອງເພິນຢູໃນວັງກະສັດຂອງປະເທດເອຢິບ. ເພິນຮູ້້ດ້ວຍຕົນເອງເລືອງຄວາມ 
ຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລອມ ແລະ ຄວາມຫລູຫລາຂອງອານາຈັກໃນສະໄໝໂບຮານນນ. 
 
ຫລາຍປີຕມາ, ຢູເທິງພູທີຫ່າງໄກ, ແສນໄກຈາກຄວາມສະຫງ່າງາມ ແລະ ຄວາມເລີດລຂອງ 
ປະເທດເອຢິບທີຍິງໃຫຍ່, ໂມເຊໄດ້ຢືນຢູຕພຣະພັກຂອງພຣະເຈາ ແລະ ໄດ້ກ່າວກັບພຣະອົງໜ້າຕໜ້າ 
ຄືກັນກັບມະນຸດເວາລົມກັນ.1 ໃນຊ່ວງລະຍະການມາຢຽມຢາມນນ, ພຣະເຈາໄດ້ສະແດງໃຫ້ໂມເຊ 
ເຫັນຝີມືຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິນເຫັນໜ້ອຍໜຶງເຖິງວຽກງານ ແລະ 
ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ. ເມືອພາບສນສຸດລົງ, ໂມເຊໄດ້ລມລົງຢູກັບພນດິນເປັນເວລາຫລາຍ 
ຊົວໂມງ. ເມືອເພິນມີແຮງຂນ, ເພິນສຳນຶກ ໄດ້ວ່າ ໃນຕະຫລອດເວລາທີເພິນຢູໃນວັງຂອງຟາລາໂອ, 
ສິງເຊັນນນບເຄີຍເກີດຂນກັບເພິນຈັກເທືອ. 
 
ເພິນກ່າວວ່າ ເພິນຮູ້ວ່າມະນຸດບສຳຄັນຫຍັງເລີຍ.2 
 
ເຮົາມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າດັງທີເຮົາຄິດ 
 
ເມືອເຮົາຮຽນຮູ້ຫລາຍຂນເທົາໃດກ່ຽວກັບຈັກກະວານ, ເຮົາຍິງເຂາໃຈມັນຫລາຍຂນ ເທົານນ—
ຢາງໜ້ອຍໃນພາກສ່ວນນ້ອຍໆ—ໃນສິງທີໂມເຊໄດ້ຮູ້ຈັກ. ຈັກກະວານແມ່ນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, 
ລຶກລັບ, ແລະ ຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລອມຈົນເກີນກວ່າມະນຸດຈະ ເຂາໃຈໄດ້. ພຣະເຈາໄດ້ກ່າວແກ່ 
ໂມເຊວ່າ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງໂລກຈົນນັບບຖ້ວນ.3 ຄວາມແປກປະຫລາດຂອງຄຄືນເປັນປະຈັກພະຍານ 
ອັນສວຍງາມເຖິງຄວາມຈິງນນ. 



 
ມີສອງສາມຢາງທີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອັດສະຈັນໃຈເຊັນນນໃນຂະນະທີຂັບຍົນ 
ຜ່ານຄຄືນອັນມືດມົວຂ້າມມະຫາສະມຸດ ແລະ ທະວີບຕ່າງໆ ແລະ ຫລຽວອອກໄປທາງຫົວຍົນ 
ເບິງຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງໝູ່ດວງດາວເປັນລ້ານໆ. 
 
ນັກດາລາສາດໄດ້ພະຍາຍາມນັບໝູ່ດວງດາວຢູໃນຈັກກະວານ. ນັກວິທະຍາສາດ ກຸ່ມໜຶງໄດ້ປະເມີນ 
ຈຳນວນດວງດາວພາຍໃນຂອບເຂດຂອງກ້ອງສ່ອງ ວ່າມີຫລາຍກວ່າ 10 ເທົາຂອງຈຳນວນດິນຊາຍ 
ຢູໃນຊາຍຫາດທະເລ ແລະ ໃນທະເລຊາຍຢູໃນໂລກນ.4 
 
ການສະຫລຸບນນກໍຄ້າຍຄືກັນກັບການປະກາດຂອງສາດສະດາເອໂນກໃນສະໄໝໂບຮານ ທີວ່າ: 
“ເປັນໄປໄດ້ບໍ ທີມະນຸດຈະສາມາດນັບຝຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ມີໂລກເປັນລ້ານໆທີ 
ເໝືອນກັນນນ, ແລະ ບຖືວ່ານຄືການເລີມຕນສ້າງຂອງພຣະອົງ.”5 

 
ເມືອກ່າວເຖິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານແຫ່ງການສ້າງຂອງພຣະເຈາ, ຈຶງບເປັນສິງແປກປະຫລາດ 
ທີກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ແນະນຳຜູ້ຄົນຂອງເພິນວ່າ “ໃຫ້ຊົງຈຳສະເໝີເຖິງຄວາມຍິງໃຫຍ່ຂອງ 
ພຣະເຈາກັບຄວາມບມີຄ່າຫຍັງຂອງພວກທ່ານເອງ.”6 

 
ເຮົາມີຄ່າຫລາຍກວ່າດັງທີເຮົາຄິດ 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດບມີຄ່າຫຍັງ, ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈາ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອັດສະຈັນໃຈທີຈະ 
ຄິດວ່າ “ຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຍິງໃຫຍ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈາ.”7 
 
ແລະ ໃນຂະນະທີເຮົາຫລຽວເບິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ ແລະ ກ່າວວ່າ, “ມະນຸດມີຄ່າ 
ຫລາຍເທົາໃດ ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ກັບລັດສະໝີພາບແຫ່ງການສ້າງ?” ພຣະເຈາພຣະອົງເອງໄດ້ 
ກ່າວວ່າ ເຮົາເປັນເຫດຜົນທີພຣະອົງໄດ້ສ້າງຈັກກະວານຂນ! ວຽກງານ ແລະ ລັດສະໝີພາບຂອງ 
ພຣະອົງ—ຈຸດປະສົງແຫ່ງຄວາມຍິງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ—ຄືການຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ 
ນຳຄວາມສູງສົງມາໃຫ້ມະນຸດ.8 ອີກຄຳໜຶງ, ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານແຫ່ງນິລັນດອນ, 
ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລອມ ແລະ ຄວາມລຶກລັບຂອງຊ່ອງວ່າງ ແລະ ເວລາທັງໝົດໄດ້ຖືກສ້າງຂນ 
ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຊີວິດມະຕະ ດັງເຊັນທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈາ. ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໄດ້ສ້າງ 
ຈັກກະວານ ເພືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ບັນລຸຄວາມສາມາດອັນສູງສົງຂອງເຮົາ ໃນຖານະທີ ເປັນບຸດ ແລະ 
ທິດາຂອງພຣະອົງ. 



 
ນຄືສິງກົງກັນຂ້າມຂອງມະນຸດ: ເມືອປຽບທຽບໃສ່ກັບພຣະເຈາແລ້ວ, ມະນຸດບມີຄ່າຫຍັງ 
ແຕ່ເຮົາມີຄ່າທີສຸດຕພຣະເຈາ. ເມືອປຽບທຽບໃສ່ກັບການສ້າງອັນເປັນນິດ ເຮົາອາດປະກົດວ່າ 
ບມີຄ່າຫຍັງ, ແຕ່ເຮົາມີໄຟແຫ່ງນິລັນດອນລຸກໃໝ້ຢູພາຍໃນຕົວ. ເຮົາມີຄຳສັນຍາແຫ່ງຄວາມສູງສົງ 
ທີບອາດເຂາໃຈໄດ້—ໂລກທີບມີທີສຸດ—ຢູແຄ່ ເອອມມືຂອງເຮົາ. ແລະ ມັນເປັນຄວາມປະສົງອັນ 
ຍິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈາທີຈະ ຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ບັນລຸມັນໄດ້. 
 
ຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງຄວາມຈອງຫອງ 
 
ຜູ້ລໍລອງທີຍິງໃຫຍ່ຮູ້ວ່າ ເຄືອງມືທີໄດ້ຜົນດີທີສຸດຂອງມັນ ໃນການພາລູກໆຂອງພຣະເຈາໃຫ້ຫລົງ 
ທາງໄປຄືການຊັກຊວນໃຫ້ມະນຸດເຮັດສິງກົງກັນຂ້າມ. ຕບາງຄົນ, ມັນຈະຊັກຊວນເຂົາໃຫ້ເປັນຄົນ 
ຈອງຫອງ, ຍົກຍ້ອງເຂົາ ແລະ ຊກຍູ້ເຂົາໃຫ້ຄິດວ່າຕົນເອງ ສຳຄັນກວ່າ ແລະ ທຳລາຍບໄດ້. 
ມັນບອກເຂົາວ່າ ເຂົາເລີດກວ່າຄົນທຳມະດາ ແລະວ່າເພາະຄວາມສາມາດ, ສິດທິການເກີດ, ຫລື 
ສະຖານະພາບໃນສັງຄົມ, ເຂົາຖືກແຍກອອກຈາກຄົນທຳມະດາທີຢູອ້ອມຮອບເຂົາ. ມັນຊັກຊວນເຂົາ 
ໃຫ້ເຊືອວ່າ ເຂົາບໄດ້ຢູໃຕ້ກົດຂອງຜູ້ໃດ ແລະ ບໄດ້ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຄົນໃດ. 
 
ອັບຣາຮາມ ລິງກັນ ມັກກາບກອນຂໍນທີວ່າ: 
 
ໂອ້ ເປັນຫຍັງວິນຍານຂອງມະນຸດຈຶງຕ້ອງຈອງຫອງ? 
ຄືກັນກັບດາວສະເດັດລົງຢາງຈະຫລວດ, ເໝືອນຂເຝອໄຫລຢາງໄວວາ, 
ເໝືອນຟາແມບເຫລອມຟາດລົງທັນທີ, ເໝືອນຄນນແຕກຊັດກະຈາຍ, 
ຊີວິດມະນຸດຜ່ານໄປຢາງວ່ອງໄວເຊັນນນ.9 
 
ສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊຄຣິດເຂາໃຈແນວນນເມືອປຽບທຽບໃສ່ກັບນິລັນດອນ, ການເປັນຢູຂອງເຮົາ 
ໃນມະຕະນເປັນພຽງແຕ່ “ຊ່ວງລະຍະນ້ອຍໜຶງ” ເທົານນໃນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ເວລາ.10 
 
ເຂົາເຈາຮູ້ວ່າ ຄຸນຄ່າທີແທ້ຈິງຂອງບຸກຄົນບໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິງທີຝາຍໂລກເຄົາລົບນັບຖື 
ວ່າເປັນລະດັບສູງ. ເຂົາເຈາຮູ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະທ້ອນເອົາເງິນທັງໝົດຢູໃນໂລກນ 
ແລ້ວຮວມມັນໄວ້ເປັນກອງໃຫຍ່ ແຕ່ເງິນນນຈະບສາມາດຊພຽງແຕ່ເຂາຈີກ້ອນດຽວໃນສະຫວັນໄດ້. 
 



ຄົນທີຈະໄດ້ຮັບ “ອານາຈັກຂອງພຣະເຈາເປັນມູນມໍລະດົກ”11 ຄືຄົນທີກາຍເປັນ “ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ, 
ບອກລອນສອນງ່າຍ, ຖ່ອມຕົນ, ອົດທົນ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ.”12 “ເພາະທຸກຄົນທີຍົກຕົວຂນຈະ 
ຖືກຖອນລົງ; ແຕ່ຜູ້ທີໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງ ຈະຖືກຍົກຂນ.”13 ສານຸສິດເຊັນນນເຂາໃຈອີກວ່າ “ເມືອທ່ານຮັບໃຊ້ 
ເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ພວກທ່ານກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈາຂອງພວກທ່ານນນເອງ.”14 
 
ເຮົາບໄດ້ຖືກລືມ 
 
ອີກວິທີໜຶງທີຊາຕານລໍລວງຄື ຜ່ານຄວາມທໍຖອຍໃຈ. ມັນພະຍາຍາມໃຫ້ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມ 
ບສຳຄັນຂອງຕົນເອງ ຈົນວ່າເຮົາເລີມຕນສົງໄສວ່າເຮົາບມີຄ່າ. ມັນບອກ ເຮົາວ່າ ເຮົາບສຳຄັນຫຍັງ 
ເລີຍທີຈະໃຫ້ຄົນອືນມາສົນໃຈ, ວ່າເຮົາຖືກລືມໄປແລ້ວ—ຖືກພຣະເຈາລືມໄປແລ້ວ. 
 
ຂ້າພະເຈາຂໍແບ່ງປັນປະສົບການສ່ວນຕົວກັບທ່ານ ຊຶງບາງທີອາດຊ່ອຍບາງຄົນທີ ຮູ້ສຶກບສຳຄັນ, 
ຖືກລືມ, ຫລື ເປົາປຽວດຽວດາຍໄດ້. 
 
ຫລາຍປີມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຝຶກຂັບຍົນຢູສະໜາມບິນບ່ອນໜຶງໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ. 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ຢູໄກບ້ານ, ເປັນທະຫານຊາວເຢຍລະມັນໜຸ່ມ, ເກີດຢູປະເທດ  ເຊັກໂກສະໂລວາເກຍ, 
ເຕີບໂຕຂນຢູເຢຍລະມັນພາກຕາເວັນອອກ; ແລະ ຂ້າພະເຈາສາມາດເວາພາສາອັງກິດໄດ້ 
ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວເທົານນ. ຂ້າພະເຈາຍັງຈືໄດ້ດີວ່າ ຂ້າພະເຈາໄດ້ເດີນທາງໄປຝຶກຫັດຢູລັດເທັກຊັດ. 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ນັງຢູໃນຍົນລຳໜຶງໃກ້ຄົນໂດຍສານຜູ້ໜຶງ ທີເວາດ້ວຍສຳນຽງຄົນທາງໃຕ້. ຂ້າພະເຈາ 
ບເຂາໃຈຄຳເວາຂອງລາວເລີຍ. ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຜິດພາສາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກຢານ 
ກົວຫລາຍ ເມືອຄິດກ່ຽວກັບການສອບເສັງແຂ່ງເອົາຄະແນນສູງກັບນັກຮຽນທີເປັນຄົນເວາພາສາ 
ອັງກິດຕງແຕ່ເກີດ. 
 
ເມືອຂ້າພະເຈາໄປເຖິງສະໜາມບິນນ້ອຍຢູເມືອງບິກສະປຣິງ, ລັດເທັກຊັດ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຊອກຫາ 
ແລະ ພົບເຫັນສາຂານ້ອຍຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ ຊຶງມີສະມາຊິກຈຳນວນໜ້ອຍໜຶງທີໃຊ້ຫ້ອງເຊົາ 
ຢູໃນຄ້າຍນນເອງເປັນບ່ອນນະມັດສະການ. ສະມາຊິກພວມທຳການສ້າງຕຶກໂບດນ້ອຍແຫ່ງໜຶງ 
ເພືອເປັນຕຶກໂບດຖາວອນສຳລັບສາສນາຈັກ. ໃນຊ່ວງເວລານນ ສະມາຊິກຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕຶກໃໝ່ເອງ. 
 
ທຸກມທຸກວັນ ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຝຶກຂັບຍົນ ແລະ ສຶກສາຢາງພາກພຽນຕາມທີຂ້າພະເຈາເຮັດໄດ້ ແລະ 
ຈາກນນໄດ້ໃຊ້ເວລາທີເຫລືອຢູຊ່ອຍສ້າງຕຶກໂບດໃໝ່ນນ. ຢູທີນນ ຂ້າພະເຈາຮຽນຮູ້ວ່າ ຄຳວ່າ 



ສອງຄູນສີ ບໄດ້ເປັນບາດກ້າວຂອງການເຕນລຳ, ແຕ່ເປັນທ່ອນໄມ້. ຂ້າພະເຈາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີທີຈະ 
ຫລີກຫົວໂປມືຈາກໄມ້ຄ້ອນຕີນຳອີກ. 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍທີສຸດເພືອຊ່ອຍສ້າງຕຶກໂບດ ຈົນວ່າປະທານສາຂາ—ຜູ້ຊຶງເປັນນາຍຄູ 
ສອນຂັບຍົນຄົນໜຶງຂອງພວກເຮົາ—ໄດ້ສະແດງຄວາມຫ່ວງໄຍວ່າ ຂ້າພະເຈາຄວນໃຊ້ເວລາສຶກສາ 
ຮຮຽນຫລາຍກວ່ານນ. 
 
ໝູ່ເພືອນນັກຮຽນຂອງຂ້າພະເຈາກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາວ່າງເຮັດກິດຈະກຳອືນໆຄືກັນ, ຊຶງຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ 
ບາງອັນອາດບສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກຳທີບົງໄວ້ຢູໃນປມ ສຳລັບຄວາມເຂມແຂງຂອງຊາວໜຸ່ມ. 
ສ່ວນຂ້າພະເຈາມັກໄປຮ່ວມກັບສາຂານ້ອຍໆ ເທັກຊັດນນ, ເພືອຮຽນເປັນຊ່າງໄມ້, ແລະ ຮຽນພາສາ 
ອັງກິດຕືມອີກ ເພືອຈະໄດ້ບັນລຸການເອນຂອງຂ້າພະເຈາໃນການເປັນຄູສອນໃນກຸ່ມແອວເດີ ແລະ 
ໃນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ. 
 
ໃນຕອນນນ, ເມືອງບິກສະປຣິງ, ທີກົງກັນຂ້າມກັບຊື, ເປັນເມືອງນ້ອຍໆ, ບສຳຄັນ, ເປັນບ່ອນທີຜູ້ຄົນ 
ບຮູ້ຈັກ. ແລະ ຂ້າພະເຈາກໍຮູ້ສຶກແນວນນຄືກັນກ່ຽວກັບຕົນເອງ—ບສຳຄັນ, ບມີໃຜຮູ້ຈັກ, ແລະ 
ຢູຕົວຄົນດຽວ. ເຖິງແມ່ນເຊັນນນ, ຂ້າພະເຈາກໍບໄດ້ ສົງໄສວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈາລືມຂ້າພະເຈາ ຫລືວ່າ 
ພຣະອົງຊອກຫາຂ້າພະເຈາບເຫັນຢູບ່ອນນນ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າບສຳຄັນຕພຣະບິດາເທິງສະຫວັນວ່າ 
ຂ້າພະເຈາຈະຢູບ່ອນໃດ, ຢູໃນຊນໃດກັບໝູ່ເພືອນທີບ່ອນຝຶກຫັດ, ຫລື ການເອນຢູໃນໂບດຂອງ 
ຂ້າພະເຈາຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມ. ສິງທີສຳຄັນຕພຣະອົງຄືວ່າ ຂ້າພະເຈາເຮັດໃຫ້ດີທີສຸດເທົາທີ 
ຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້, ວ່າໃຈຂອງຂ້າພະເຈາໂນ້ມອ່ຽງໄປຫາພຣະອົງ, ແລະວ່າຂ້າພະເຈາ 
ເຕັມໃຈທີຈະຊ່ອຍເຫລືອຄົນທີຢູອ້ອມຮອບຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈາເຮັດ 
ສິງທີຖືກຕ້ອງ—ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈາເຮັດໃຫ້ດີທີສຸດທີຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້—ແລ້ວທຸກສິງຈະ 
ເປັນໄປດ້ວຍດີ.15 
 
ແລະ ທຸກສິງກໍເປັນໄປດ້ວຍດີ. 
 
ສຸດທ້າຍຈະເປັນທຳອິດ 
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາບສົນໃຈວ່າເຮົາໄດ້ໃຊ້ວັນເວລາຂອງເຮົາຢູໃນ ວັງອັນສວຍງາມ ຫລື ໃນຄອກສັດ. 
ພຣະອົງຮູ້ວ່າເຮົາຢູໃສ, ບວ່າສະພາບການຂອງເຮົາຈະເປັນແບບໃດ ກໍຕາມ. ພຣະອົງຈະໃຊ້ຄົນ 
ທີໂນ້ມອ່ຽງໃຈໄປຫາພຣະອົງ—ໃນວິທີຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ໃນຈຸດປະສົງອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ. 



 
ພຣະເຈາຮູ້ວ່າ ບາງຄົນທີຍິງໃຫຍ່ສຸດຊຶງເຄີຍມີຊີວິດຢູໃນໂລກນອາດບຖືກຂຽນໄວ້ຢູໃນບັນທຶກແຫ່ງ 
ປະຫວັດສາດ. ເຂົາເຈາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບພອນ, ຖ່ອມຕົນ, ຜູ້ເຮັດຕາມ ຕົວຢາງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 
ແລະ ໃຊ້ຊີວິດເຮັດແຕ່ຄວາມດີ.16 
 
ສາມີພັນລະຍາຄູ່ໜຶງທີເປັນພເມ່ຂອງເພືອນຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ເປັນຕົວຢາງເຖິງຫລັກທຳຂໍນສຳລັບ 
ຂ້າພະເຈາ. ສາມີໄດ້ເຮັດວຽກຢູໂຮງງານເຫລັກໃນລັດຢູທາ. ໃນຕອນກິນເຂາທ່ຽງ ລາວຈະອ່ານປມ 
ພຣະຄຳພີ ຫລື ອ່ານວາລະສານຂອງສາສນາຈັກ. ເມືອພະນັກງານຄົນອືນໆເຫັນລາວເຮັດແນວນນ,  
ພວກເຂົາກໍມັກເວາກວນຄວາມເຊືອຂອງລາວ. ເມືອພວກເຂົາເຮັດແນວນນ, ລາວໄດ້ເວາລົມນຳພວກເຂົາ 
ດ້ວຍຄວາມອ່ອນໂຍນ ແລະ ຄວາມໝນໃຈ. ລາວບໄດ້ປອຍໃຫ້ຄວາມຂາດການນັບຖືຂອງພວກເຂົາ 
ເຮັດໃຫ້ລາວໃຈຮ້າຍ ຫລື ຄຽດແຄ້ນ. 
 
ຫລາຍປີຈາກນນ ຄົນໜຶງໃນພວກທີເວາເຍາະເຍຍລາວໄດ້ລມປວຍໜັກ. ກ່ອນຄົນນນຕາຍ, 
ລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຊາຍຜູ້ຖ່ອມຕົນຄົນນ ເປັນຄົນກ່າວຢູໃນງານສົງສະການຂອງລາວ—
ຊຶງລາວກໍໄດ້ເຮັດ. 
 
ສະມາຊິກທີຊືສັດຂອງສາສນາຈັກຄົນນບເຄີຍມີຖານະ ຫລື ຮັງມີທາງໂລກ, ແຕ່ອິດທິພົນຂອງ 
ລາວຂະຫຍາຍອອກໄປຢາງກວ້າງໄກສຳລັບຄົນທີຮູ້ຈັກລາວ. ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນອຸປະຕິເຫດ 
ຢູບ່ອນທຳງານໃນຂະນະທີພະຍາຍາມຊ່ອຍເຫລືອພະນັກງານຄົນໜຶງຜູ້ຄາຢູໃນຫິມະ. 
 
ພາຍໃນປີນນ ແມ່ໝ້າຍຂອງລາວໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດສະໝອງ, ຊຶງເຮັດໃຫ້ນາງຍ່າງບໄດ້. ແຕ່ຜູ້ຄົນມັກ 
ມາຢຽມຢາມນາງ ເພາະນາງມັກຟັງ. ນາງຈື. ນາງເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ. ໂດຍທີບສາມາດຂຽນ, 
ນາງໄດ້ທ່ອງຈຳເລກໂທລະສັບຂອງລູກຫລານຂອງນາງ. ນາງຈືວັນເກີດ ແລະ ວັນຄົບຮອບຕ່າງໆ 
ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
 
ຄົນທີມາຢຽມຢາມນາງໄດ້ຈາກນາງໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກດີກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ຕົວເຂົາເອງ. 
ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່ານາງຮັກພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ນາງເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ. ນາງບເຄີຍຈົມວ່າ 
ແຕ່ໄດ້ໃຊ້ວັນເວລາຂອງນາງເພືອເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງຄົນອືນ. ເພືອນຄົນໜຶງຂອງນາງເວາວ່າ 
ສະຕີຄົນນເປັນພຽງຄົນໜຶງໃນຈຳນວນສອງສາມຄົນ ເທົານນທີນາງຮູ້ຈັກຜູ້ໄດ້ເປັນຕົວຢາງເຖິງ 
ຄວາມຮັກ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. 
 



ສາມີພັນລະຍາຄູ່ນ ອາດສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ເຂົາເຈາເປັນຄົນທີມີຄ່ານ້ອຍທີສຸດຢູໃນໂລກນ. 
ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈາບໄດ້ຊັງຊາຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານດັງທີໂລກຊັງຊາ. ພຣະອົງຮູ້ສາມີພັນລະຍາ 
ທີຊືສັດຄູ່ນ; ພຣະອົງຮັກເຂົາເຈາ. ການກະທຳຂອງເຂົາເຈາເປັນພະຍານເຖິງສັດທາທີເຂມແຂງ 
ໃນພຣະອົງ. 
 
ທ່ານສຳຄັນຕພຣະອົງ 
 
ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ອາດເປັນຄວາມຈິງທີມະນຸດບມີຄ່າຫຍັງ ເມືອປຽບທຽບ 
ໃສ່ກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ. ໃນບາງເວລາເຮົາອາດ ຮູ້ສຶກວ່າບສຳຄັນ, ບມີໃຜເຫັນ, 
ເປົາປຽວດຽວດາຍ, ຫລື ຖືກລືມ. ແຕ່ຈົງຈືຈຳໄວ້ ສະເໝີວ່າ—ທ່ານສຳຄັນຕພຣະອົງ! ຖ້າທ່ານ 
ມີຄວາມສົງໄສເຊັນນນ, ໃຫ້ຄິດເຖິງຫລັກທຳອັນສູງສົງສີຢາງນ: 
 
ໜຶງ, ພຣະເຈາຮັກຄົນຖ່ອມຕົວ ແລະ ອ່ອນໂຍນ, ເພາະເຂົາ “ເປັນຜູ້ຍິງໃຫຍ່ທີສຸດໃນອານາຈັກ 
ສະຫວັນ.”17 
 
ສອງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ມອບຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ [ຂອງພຣະອົງ] [ໃຫ້] ປະກາດໂດຍ 
ຄົນອ່ອນແອ ແລະ ທຳມະດາຕທີສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.18 ພຣະອົງໄດ້ເລືອກສິງທີອ່ອນແອຂອງໂລກ 
[ໃຫ້] ອອກມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິງທີຍິງໃຫຍ່ ແລະ ເຂມແຂງ ເພພັງລົງ19 ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິງທີຍິງໃຫຍ່ 
ອັບອາຍ.20 

 
ສາມ, ບວ່າທ່ານຈະອາໄສຢູບ່ອນໃດກໍຕາມ, ບວ່າສະພາບການຂອງທ່ານຈະເປັນ ແບບໃດກໍຕາມ, 
ບວ່າວຽກງານຂອງທ່ານຈະຕຕ້ອຍພຽງໃດກໍຕາມ, ບວ່າຄວາມ ສາມາດຂອງທ່ານຈະຈຳກັດ 
ຫລາຍເທົາໃດກໍຕາມ, ບວ່າການປະກົດຂອງທ່ານຈະທຳມະດາຫລາຍປານໃດກໍຕາມ, ຫລື ການເອນ 
ຂອງທ່ານຢູທີໂບດຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຍັງເຫັນທ່ານຢູ. ພຣະອົງຮັກທ່ານ. 
ພຣະອົງຮູ້ໃຈທີຖ່ອມຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ຮູ້ການກະທຳດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານ. 
ທັງສອງຢາງຈະຮວມກັນເປັນປະຈັກພະຍານອັນເປັນນິດເຖິງຄວາມຊືສັດ ແລະ ສັດທາຂອງທ່ານ. 
 
ສີ ແລະ ສຸດທ້າຍ, ຂໍໃຫ້ເຂາໃຈວ່າ ສິງທີທ່ານເຫັນ ແລະ ປະສົບການໃນຕອນນ ຈະບເປັນສິງທີຈະເກີດ 
ຂນໃນຕະຫລອດການ. ທ່ານຈະບຮູ້ສຶກເປົາປຽວດຽວດາຍ, ໂສກເສາ, ເຈັບປວດ, ຫລື ທໍຖອຍໃຈ 
ຕະຫລອດໄປ. ເຮົາມີຄຳສັນຍາທີຊືສັດຂອງພຣະເຈາວ່າ ພຣະອົງຈະບລືມ ແລະ ບປະຖມຄົນທີ 
ໂນ້ມອ່ຽງຫົວໃຈຂອງເຂົາມາຫາພຣະອົງ.21 ຈົງມີຄວາມຫວັງ ແລະ ສັດທາໃນຄຳສັນຍານນ. 



ຈົງຮຽນຮັກພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ແລະ ກາຍເປັນສານຸສິດຂອງພຣະອົງໃນການເວາຈາ ແລະ 
ການກະທຳ. 
 
ຈົງແນ່ໃຈວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານພຽງແຕ່ຍຶດໝນ, ເຊືອໃນພຣະອົງ, ແລະ ຊືສັດຕໄປໃນການຮັກສາ 
ພຣະບັນຍັດ, ວັນໜຶງທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນຄຳສັນຍາທີເປີດເຜີຍຕອັກຄະສາວົກໂປໂລດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ 
ທີວ່າ: “ສິງທີຕາບເຫັນ ຫູບໄດ້ຍິນ ແລະ ສິງທີມະນຸດຄິດບອອກ ແມ່ນສິງນນທີພຣະເຈາໄດ້ຈັດຕຽມ 
ໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີຮັກພຣະອົງ.”22 
 
ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດຢູໃນຈັກກະວານແມ່ນພຣະບິດາຂອງວິນຍານຂອງເຮົາ. 
ພຣະອົງຮູ້ຈັກທ່ານ. ພຣະອົງຮັກທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກທີບໍລິບູນ. 
 
ພຣະເຈາບໄດ້ເຫັນວ່າ ທ່ານເປັນພຽງມະນຸດທີອາໄສຢູໃນໂລກນ້ອຍໆພຽງຊົວລະຍະໜຶງເທົານນ—
ແຕ່ພຣະອົງເຫັນທ່ານວ່າເປັນລູກຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງເຫັນທ່ານວ່າ ເປັນຄົນທີມີຄວາມສາມາດ 
ແລະ ໄດ້ອອກແບບໃຫ້ກາຍເປັນເຊັນນນ. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ທ່ານສຳຄັນຕພຣະອົງ. 
 
ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງເຊືອແທ້ໆ, ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຈັດຊີວິດຂອງເຮົາ ເພືອວ່າເຮົາຈະເຂາໃຈຄຸນຄ່າ ແລະ 
ຄວາມສາມາດອັນແທ້ຈິງນິລັນດອນຂອງເຮົາ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງມີຄ່າຄວນຕພອນອັນລຄ່າຂອງ 
ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາທີມີໄວ້ສຳລັບເຮົາ, ນຄືຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາໃນພຣະນາມ 
ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດເຈາ, ອາແມນ. 
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