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ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານເຖິງເດັກນ້ອຍຜູ້ເປັນພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະ 
ນຳມາໃຫ້ເຮົາໃນຊີວິດນີ້ ແລະ ໃນນິລັນດອນ. 
 
ເມ່ືອເຮົາມອງເບິ່ງດວງຕາຂອງເດັກນ້ອຍ, ເຮົາຈະເຫັນບຸດ ແລະ ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຢືນຢູ່ 
ກັບເຮົາໃນຊີວິດກ່ອນເກີດ. 
 
ມັນເປັນສິດທິພິເສດທີ່ສູງສົ່ງຂອງຄູ່ສາມີ ແລະ ພັນລະຍາ ຜູ້ທີ່ຈະສາມາດມີລູກ ແລະ ປະທານ 
ຮ່າງກາຍມະຕະໃຫ້ລູກໆທາງວິນຍານເຫລົ່ານ້ີຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຮົາເຊື່ອໃນຄອບຄົວ ແລະ 
ເຮົາເຊື່ອໃນເດັກນ້ອຍໆ. 
 
ເມ່ືອເດັກນ້ອຍມາເກີດນຳຄູ່ສາມີ ແລະ ພັນລະຍາ, ເຂົາເຈົ້າກໍບັນລຸພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນຂອງ 
ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນທີ່ຈະນຳເດັກນ້ອຍມາສູ່ໂລກ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, “ນ້ີຄືງານ 
ຂອງເຮົາ ແລະ ລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາ—ທ່ີຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເປັນອະມະຕະ ແລະ 
ຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ.”1 ກ່ອນຄວາມເປັນອະມະຕະ, ຈະຕ້ອງມີຄວາມເປັນມະຕະ. 
 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງຄອບຄົວ. ຄອບຄົວເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງແຜນຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ 
ຢູ່ເທິງໂລກນີ້ ແລະ ຕະຫລອດຊົ່ວນິລັນດອນ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮ່ວມອາດາມ ແລະ ເອວາໃນການ 
ແຕ່ງງານແລ້ວ, ພຣະຄຳພີກ່າວວ່າ: “ແລ້ວກໍອວຍພອນເຂົາວ່າ, ຈົ່ງມີລູກເຕົ້າໃຫ້ມາກຫລາຍ, 
ເພື່ອເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າຈະມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນ”2 ໃນວັນເວລາຂອງເຮົາສາດສະດາ ແລະ 
ອັກຄະສາວົກໄດ້ປະກາດວ່າ: “ພຣະບັນຍັດຂໍ້ທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ອາດາມ ແລະ ເອວາ 
ນັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເປັນພ່ໍແມ່ໃນຖານະສາມີພັນລະຍາ. ເຮົາກໍປະກາດວ່າ 



ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບລູກໆຂອງພຣະອົງທີ່ຈະມີລູກເຕົ້າໃຫ້ມາກຫລາຍກໍຍັງມີຜົນ 
ບັງຄັບຢູ່.”3 
 
ໃນສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຮິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍພຣະບັນຍັດຂໍ້ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກລືມລາ ຫລື 
ປະຖິ້ມ.4 ເຮົາຂໍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູທີ່ເລິກຊຶ້ງສຳລັບສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຄູ່ສາມີ ແລະ 
ພັນລະຍາ (ໂດຍສະເພາະພັນລະຍາຂອງເຮົາ) ໃນຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະມີລູກ. ເມ່ືອໃດຈະມີລູກ 
ແລະ ຈະມີຈັກຄົນນັ້ນເປັນການຕັດສິນໃຈສ່ວນຕົວລະຫວ່າງຄູ່ສາມີພັນລະຍາ ແລະ ພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າ. ນ້ີເປັນການຕັດສິນໃຈທ່ີສັກສິດ—ການຕັດສິນໃຈທ່ີຕ້ອງເຮັດດ້ວຍການອະທິຖານ 
ຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມດ້ວຍສັດທາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນຳອີກ.  
 
ເມ່ືອຫລາຍປີກ່ອນ ແອວເດີ ເຈມສ໌ ໂອ ເມສັນ ແຫ່ງສາວົກເຈັດສິບໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້ກັບ 
ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ: “ການເກີດຂອງລູກຄົນທີຫົກຂອງພວກເຮົາເປັນປະສົບການທ່ີລືມບໍ່ໄດ້. 
ໃນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອງເບິ່ງລູກສາວນ້ອຍຜູ້ສວຍງາມຄົນນັ້ນໃນຫ້ອງພັກຂອງເດັກ 
ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນາງໄດ້ເກີດ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງທີ່ແຈ້ງຊັດປະກາດວ່າ, ‘ຍັງຈະມີອີກຄົນໜ່ຶງ 
ແລະ ຈະເປັນຜູ້ຊາຍ.’ ຢ່າງບໍ່ສະຫລາດ, ຂ້າພະເຈ້ົາຟ້າວກັບໄປຫາຕຽງຂອງພັນລະຍາຜູ້ທີ່ 
ອິດເມ່ືອຍ ແລະ ບອກນາງເຖິງຂ່າວດີນີ້. ມັນເປັນເວລາທີ່ບ່ໍເໝາະສົມໃນສ່ວນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.”5  
ປີຕໍ່ມາ ຄອບຄົວເມສັນລໍຖ້າການເກີດຂອງລູກຄົນທີເຈັດ. ສາມ, ສີ່, ຫ້າ, ຫົກ, ເຈັດ ປີຜ່ານໄປ. 
ໃນທີ່ສຸດ, ຫລັງຈາກແປດ ລູກຄົນທີເຈັດຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ມາເກີດ—ລູກຊາຍນ້ອຍ. 
 
ເມ່ືອເດືອນເມສາປີແລ້ວນີ້, ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ປະກາດວ່າ:  
 
“ແຕ່ກ່ອນມາດຕະຖານຂອງສາສນາຈັກ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສັງຄົມເຂົ້າໃກ້ກັນໄດ້ດີ, 
ບັດນີ້ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຫ່າງໄກກັນຫລາຍລະຫວ່າງເຮົາ, ແລະ ມັນຍິ່ງນັບມ້ືນັບແຕກຕ່າງກັນ. 
… 
 
“ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງມະນຸດໄດ້ບັນຍາຍເຖິງຕົວພຣະອົງເອງວ່າຢູ່ໃນໂລກແຕ່ບໍ່ເປັນ 
ຂອງໂລກ. ເຮົາກໍສາມາດຢູ່ໃນໂລກແຕ່ບໍ່ເປັນຂອງໂລກໄດ້ຄືກັນ ເມ່ືອເຮົາປະຕິເສດຄວາມຄິດ 
ແລະ ຄຳສອນທີ່ຜິດພາດເຫລົ່ານ້ີ ແລະ ຄົງຢູ່ຢ່າງໝ້ັນຄົງຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ.”6 
 
ມີຫລາຍສຽງໃນໂລກໃນເວລານີ້ທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການມີລູກ ຫລື ແນະນຳໃຫ້ລໍຖ້າ 
ຫລື ກຳນົດລູກໃນຄອບຄົວ. ເມ່ືອບໍ່ດົນມານ້ີລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ເຂົ້າເບິ່ງບັນທຶກທີ່ອິນເຕີແນັດທີ່ແມ່ຊາວຄຣິດ ຄົນໜ່ຶງໄດ້ຂຽນ (ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ 
ສາສນາຈັກຂອງເຮົາ) ທີ່ມີລູກຫ້າຄົນ. ນາງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນວ່າ: “[ການເຕີບໂຕ] ໃນສັງຄົມນີ້, 



ມັນກໍຍາກທີ່ຈະມີທັດສະນະຂອງພຣະຄຳພີໃນການເປັນແມ່. … ລູກມີຄວາມສຳຄັນຕ່ຳກວ່າຄວາມ 
ສຳຄັນຂອງການຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ. ແນ່ນອນວ່າຕ່ຳກວ່າການໄປທ່ຽວທົ່ວໂລກ. ຕ່ຳກວ່າຄວາມ 
ສາມາດຈະອອກໄປທ່ຽວກາງຄືນຕາມໃຈຊອບ. ຕ່ຳກວ່າການອອກກຳລັງກາຍທີ່ສະໂມສອນ. 
ຕ່ຳກວ່າວຽກງານໃດໆທີ່ເຮົາຈະມີ ຫລື ຫວັງຈະມີ.” ແລ້ວນາງກ່່າວຕື່ມວ່າ: “ການເປັນແມ່ບໍ່ໄດ້ 
ເປັນງານທີ່ເຮັດເວລາຫວ່າງ,  ມັນເປັນການເອີ້ນ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ສະສົມເດັກນ້ອຍເພາະເຮົາເຫັນວ່າ 
ເຂົາໜ້າຮັກກວ່າສະແຕັມ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຖ້າເຮົາມີເວລາ. ການມີລູກເປັນສິ່ງທີ່ 
ພຣະເຈົ້າປະທານເວລາໃຫ້ເຮົາເຮັດ.”7 
 
ການມີລູກທີ່ຍັງນ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍ. ຫລາຍວັນກໍຫຍຸ້ງຍາກພໍ. ແມ່ສາວຄົນໜ່ຶງຂຶ້ນລົດເມ 
ກັບລູກເຈັດຄົນ. ຄົນຂັບລົດໄດ້ຖາມນາງວ່າ: “ນາງເອີຍ, ທັງໝົດນີແມ່ນລູກຂອງເຈົ້າບໍ? ຫລື 
ວ່າເຈົ້າຊິໄປກິນເຂົ້າປ່າ?” ນາງໄດ້ຕອບວ່າ, “ທັງໝົດແມ່ນລູກຂອງຂ້ອຍ, ແລະ ມັນບໍ່ງ່າຍຄືການ 
ໄປກິນເຂົ້າປ່າເລີຍ!”8 ໃນເມື່ອໂລກມັກຖາມວ່າ  “ທັງໝົດນ້ີແມ່ນລູກຂອງເຈົ້າບໍ?” ພວກເຮົາ 
ຂໍຂອບໃຈທ່ີທ່ານໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດທ່ີປອດໄພພາຍໃນສາສນາຈັກສຳລັບຄອບຄົວ, ບ່ອນທີ່ເຮົາ 
ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອບັນດາແມ່ທີ່ມີລູກນ້ອຍ. 
 
ເຖິງພໍ່ຄົນຊອບທຳ, ບ່ໍມີຄຳດີພຽງພໍທີ່ຈະສະແດງຄວາມກະຕັນຍູ ແລະ ຄວາມຮັກທີ່ເຂົາຮູ້ສຶກຕໍ່ 
ຂອງປະທານທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນຂອງພັນລະຍາທີ່ຈະມີ ແລະ ລ້ຽງດູລູກໆຂອງເຂົາ. 
 
ແອວເດີເມສັນໄດ້ມີປະສົບການອີກຢ່າງໜ່ຶງສອງສາມອາທິດຫລັງຈາກໄດ້ແຕ່ງງານທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນ 
ຈັດລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ. ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາວ່າ: “ມາຣີ 
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແກ້ຕົວວ່າເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຜ່ານຜ່າການຮຽນທາງການແພດມັນກໍຈຳເປັນ 
ທີ່ນາງຕ້ອງເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີເຮົາ [ຢາກ] ເຮັດ, ແຕ່ລູກໆຕ້ອງ 
ມານຳຫລັງ. ຂະນະທີີໄດ້ອ່ານວາລະສານຂອງສາສນາຈັກທີ່ບ້ານຂອງພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນບົດຄວາມຂອງແອວເດີ ສະເປັນເຊີ ດັບບັນຢູ ຄິມໂບ ແຫ່ງສະພາອັກຄະ 
ສາວົກສິບສອງໃນຕອນນັ້ນ, [ ທ່ີເນັ້ນເຖິງ] ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວກັບຊີວິດແຕ່ງງານ. 
ຕາມຄຳຂອງແອວເດີ ຄິມໂບ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສັກສິດຢ່າງໜ່ຶງຄືການມີລູກໃຫ້ມາກຫລາຍ. 
ບ້ານຂອງພໍແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ [ຢູ່ໃກ້ໆ] ຕຶກບໍລິຫານຂອງສາສນາຈັກ. ຂ້າພະເຈົ້າຍ່າງໄປ 
ຫ້ອງການນ້ັນທັນທີ ແລະ ພາຍໃນ 30 ນາທີຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານບົດຄວາມຂອງເພິ່ນ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຕົວເອງນັ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວເດີ ສະເປັນເຊີ ຄິມໂບ.” (ນ້ີຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ງ່າຍ 
ໃນເວລານ້ີ.) “ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອະທິບາຍວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກເປັນທ່ານໝໍ. ບ່ໍມີທາງເລືອກທາງອ່ືນ 
ແຕ່ຕ້ອງເລື່ອນການມີລູກ. ແອວເດີ ຄິມໂບ ໄດ້ຮັບຟັງດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ແລະ ແລ້ວໄດ້ຕອບ 
ດ້ວຍສຽງຄ່ອຍໆວ່າ, ‘ບະລາເດີ ເມສັນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະສົງໃຫ້ເຈົ້າຝ່າຝືນພຣະບັນຍັດຂໍ້ 



ສຳຄັນຂໍ້ໜ່ຶງຂອງພຣະອົງບໍ ເພື່ອວ່າເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນທ່ານໝໍ? ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເຈ້ົາຈະສາມາດມີຄອບຄົວ ແລະ ຍັງເປັນທ່ານໝໍໄດ້. ສັດທາຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ່ນໍ?’” 
 
ແອວເດີ ເມສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ລູກຄົນທຳອິດຂອງເຮົາໄດ້ເກີດພາຍໃນປີຕ່ໍມາ. ມາຣີ ແລະ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພາກັນເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້ເປີດປະຕູສະຫວັນໃຫ້ເຮົາ.” 
ຄອບຄົວເມສັນ ໄດ້ມີລູກອີກສອງຄົນເປັນພອນກ່ອນເພິ່ນຈົບຈາກໂຮງຮຽນການແພດສີ່ປີຕໍ່ມາ.9 
 
ຕະຫລອດທ່ົວໂລກ, ນີ້ເປັນວັນເວລາແຫ່ງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ການເງິນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. 
ໃນກອງປະຊຸມເມ່ືອເດືອນເມສາ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຖ້າທ່ານເປັນ 
ຫ່ວງນຳການຈັດຫາທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ພັນລະຍາ ແລະ ຄອບຄົວ, ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈ 
ວ່າບໍ່ມີຄວາມອັບອາຍທ່ີຄູ່ສາມີພັນລະຍາຈະເກັບທ້ອນ ແລະ ປະຢັດ. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວໃນ 
ລະຫວ່າງເວລາທີ່ມີການທ້າທາຍນ້ີແຫລະທີ່ທ່ານຈະໃກ້ຊິດກັນຫລາຍຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ທ່ານຮຽນຮູ້ທີ່ 
ຈະເສຍສະລະ ແລະ ເລືອກການຕັດສິນໃຈທ່ີຍາກ.”10 
 
ຄຳຖາມທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງແອວເດີ ຄິມໂບ ທີ່ວ່າ “ສັດທາຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສນໍ?” ນຳເຮົາໄປສູ່ 
ພຣະຄຳພີສັກສິດ. 
 
ອາດາມ ແລະ ເອວາ ບໍ່ໄດ້ຄອດລູກຄົນທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສວນເອເດນ. ຫລັງຈາກຖືກໄລ່ 
ອອກໄປຈາກສວນ, “ອາດາມ [ແລະ ເອວາ] ເລ່ີມໄຖດິນ. … ອາດາມຮ່ວມກັບພັນລະຍາ 
ຂອງລາວ ແລະ ນາງຄອດບຸດ ແລະ ທິດາໃຫ້ເຂົາ ແລະ  [ໂດຍໃຊ້ສັດທາ] ເຂົາເລີ່ມທະວີຂຶ້ນ 
ແລະ ຕື່ມໃຫ້ເຕັມແຜ່ນດິນໂລກ.”11 
 
ບໍ່ໄດ້ແມ່ນຕອນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເຢຣູເຊເລັມ, ນຳຄຳ, ເງິນ ແລະ ຂອງມີຄ່າທັງຫລາຍ, 
ທີ່ລີໄຮ ແລະ ຊາໄຣຢາ, ໂດຍໃຊ້ສັດທາ, ໄດ້ຄອດຢາໂຄບ ແລະ ໂຈເຊັບ ລູກຊາຍຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ນ້ັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ວກັນດານ. ລີໄຮໄດ້ກ່າວເຖິງໂຈເຊັບລູກຊາຍຂອງ 
ເພິ່ນວ່າ “ລູກຄົນທຳອິດຂອງພໍ່ໃນວັນເວລາແຫ່ງຄວາມ ລຳບາກຂອງພໍ່ຢູ່ໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງ 
ກັນດານ.”12 ລີໄຮໄດ້ກ່າວເຖິງໂຈເຊັບວ່າ, ລູກເກີດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຄວາມທຸກ 
ທໍລະມານຂອງພໍ່; ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນວັນແຫ່ງຄວາມສະຫລົດໃຈອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດຂອງ 
ພໍ່ແມ່ຂອງລູກທີ່ໄດ້ເກີດລູກມາ.13 
 
ໃນພຣະທຳອົບພະຍົບ ຊາຍ ແລະ ຍິງສອງຄົນໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະແລ້ວດ້ວຍໃຊ້ສັດທາ, 
ໄດ້ມີລູກຊາຍນ້ອຍຄົນໜ່ຶງ. ບໍ່ໄດ້ມີປ້າຍທີ່ຕ້ອນຮັບໃນປະຕູທີ່ປະກາດການເກີດຂອງລາວ. 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອງລາວໄວ້ເພາະວ່າ ຟາອາໂລ ໄດ້ສັ່ງວ່າລູກຜູ້ຊາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ 



ທີ່ເກີດໃໝ່ທຸກຄົນຕ້ອງ “ຖືກຖິ້ມລົງທີ່ແມ່ນ້ຳນິນ.”14 ທ່ານກໍຮູ້ເລື່ອງນີ້ດີ: ເດັກຊາຍຄົນນັ້ນຖືກ 
ວາງໄວ້ດ້ວຍຄວາມຮັກຢູ່ໃນເຮືອນ້ອຍທີ່ເຮັດຈາກຫຍ້າອ້ໍ, ປ່ອຍໄປໃນແມ່ນ້ຳ, ຄອຍດູແລໂດຍ 
ເອື້ອຍຂອງລາວ, ລູກສາວຂອງຟາລາໂອໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ ຖືກລ້ຽງດູໂດຍແມ່ຂອງລາວເອງ. 
ເດັກຄົນນັ້ນຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ລູກສາວຂອງຟາລາໂອ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາລາວມາເປັນລູກຂອງນາງ ແລະ 
ໄດ້ເອີ້ນຊື່ລາວວ່າ ໂມເຊ.  
 
ໃນເລື່ອງທີ່ເຮົາຮັກຫລາຍກ່ຽວກັບການເກີດຂອງກຸມມານນ້ອຍຄົນໜ່ຶງ, ບໍ່ໄດ້ມີຫ້ອງທີ່ຖືກເອ້ ຫລື 
ອູ່ທີ່ມີຍີ່ຫໍ້—ມີພຽງແຕ່ຮາງຫຍ້າສຳລັບພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ.  
 
ໃນ “ວັນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ [ແລະ] ເວລາທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດ,”15 ໄພ່ພົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ, ໂດຍໃຊ້ 
ສັດທາ, ບ່ໍເຄີຍລືມ, ປະຕິເສດ, ຫລື ລະເລີຍຕໍ່ “ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບລູກໆຂອງ 
ພຣະອົງໃຫ້ມີລູກເຕົ້າທີ່ມາກຫລາຍ.”16 ເຮົາກໍກ້າວໄປໜ້າດ້ວຍສັດທາ, ອີກເທື່ອໜ່ຶງໂດຍ 
ຮູ້ວ່າການຕັດສິນໃຈວ່າຈະມີລູກຈັກຄົນ ແລະ ຈະມີເຂົາ ເມ່ືອໃດກໍແມ່ນລະຫວ່າງສາມີ ແລະ 
ພັນລະຍາ ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ເຮົາບໍ່ຄວນຕັດສິນກັນແລະກັນໃນເລື່ອງນີ້. 
 
ການມີລູກເປັນເລື່ອງທີ່ຄຸ່ນເຄືອງງ່າຍທີ່ສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ເຈັບປວດສຳລັບສະຕີຜູ້ຊອບທຳທ່ີບໍ່ມີ 
ໂອກາດທີ່ຈະແຕ່ງງານ ແລະ ມີຄອບຄົວ. ຕໍ່ທ່ານສະຕີຜູ້ສູງສົ່ງ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຮູ້ຈັກ 
ຄຳອະທິຖານ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາມີຄວາມກະຕັນຍູພຽງໃດສຳລັບອິດ 
ທິພົນທີ່ດີເລີດຂອງທ່ານ, ຮ່ວມທັງການເອື້ອມອອກໄປດ້ວຍອ້ອມແຂນທີ່ຮັກແພງ ໄປຫາເດັກນ້ອຍ 
ທີ່ຕ້ອງການສັດທາ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທ່ານ. 
 
ການມີລູກກໍສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ໂສກເສົ້າສຳລັບຄູ່ສາມີທີ່ແຕ່ງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າເຂົາເຈ້ົາ 
ບໍ່ສາມາດມີລູກທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ່ືນເຕັ້ນຢາກມີ ຫລື ສຳລັບພັນລະຍາ ແລະ ສາມີທີ່ວາງແຜນຈະມີ 
ຄອບຄົວໃຫຍ່ ແຕ່່ໄດ້ຮັບຄອບຄົວນ້ອຍໆເປັນພອນ. 
 
ເຮົາບໍ່ສາມາດອະທິບາຍສະເໝີໄປເຖິງຄວາມລຳບາກຂອງຊີວິດມະຕະ. ບາງເທ່ືອຊີວິດ ເບິ່ງຄືວ່າ 
ບໍ່ຍຸດຕິທຳ—ໂດຍສະເພາະເມື່ອຄວາມປາຖະໜາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ ແມ່ນຈະເຮັດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ. ໃນຖານະຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈວ່າ 
ຄຳສັນຍານີ້ແນ່ນອນວ່າ: “ສະມາຊິກຜູ້ຊື່ສັດທີ່ສະພາບການຂອງເຂົາເຈ້ົາບໍ່ອຳນວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ໄດ້ຮັບພອນຂອງການແຕ່ງງານນິລັນດອນ ແລະ ການເປັນພໍ່ແມ່ໃນຊີວິດນີ້ຈະໄດ້ຮັບພອນ 
ທັງໝົດທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນຊົ່ວນິລັນດອນ, ເມ່ືອເຂົາເຈົ້າຮັກສາພັນທະສັນຍາທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຮັດກັບ 
ພຣະເຈົ້າ.”17 
 



ປະທານເຈ ສະກອດ ໂດຣິອາສ ປະທານເຂດເຜີຍແຜ່ທີ່ ເປຣູ ລີມາ ຕາເວັນຕົກ ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງ 
ລາວຂອງເພິ່ນ ແລະ ພັນລະຍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງ. ເພິ່ນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ແບັກກີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ໄດ້ແຕ່ງງານກັນເປັນເວລາ 25 ປີໂດຍບໍ່ສາມາດມີລູກ ຫລື ລູກ [ບຸນທຳ]. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍົກ 
ຍ້າຍຫລາຍເທື່ອ. ການແນະນຳຕົວໃນແຕ່ລະບ່ອນກໍເປັນເລື່ອງອຶດອັດໃຈ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ 
ເປັນເລື່ອງທີ່ເຈັບຊ້ຳ. ສະມາຊິກໃນຫວອດກໍສົງໃສວ່າເປັນຫຍັງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ [ຈຶ່ງບໍ່ມີ] ລູກ. 
ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ສົງໃສຄົນດຽວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍສົງໃສຄືກັນ. 
 
“ຕອນຂ້າພະເຈົ້ກຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນອະທິການ, ສະມາຊິກໃນຫວອດໄດ້ສະແດງຄວາມຫ່ວງໄຍວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີປະສົບການກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນໄວລຸ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າ 
ສຳລັບຄວາມສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຝຶກຄວາມຊຳນານໃນການລ້ຽງລູກກັບລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈ້ົາກໍໃຫ້ອະນຸຍາດດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລໍຄອຍ, ໄດ້ມີທັດສະນະ, ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມອົດທົນ. ຫລັງຈາກ 25 
ປີ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບນາງນິກໂຄ ອາຍຸສອງປີ ແລະແລ້ວ 
ເດັກເກີດໃໝ່ມາລ້ຽງເປັນລູກບຸນທຳ. ບັດນີ້ຄົນແປກໜ້າກໍຍ້ອງຍໍພວກຂ້າພະເຈົ້າທ່ີມີຫລານທີ່ 
ໜ້າຮັກສວຍງາມ. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫົວຫລິ້ນ ແລະ ບອກເຂົາເຈ້ົາວ່າ, ‘ເດັກນ້ອຍນີ້ເປັນລູກ 
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດກັບຄືນຫລັງ.’”18 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເຮົາບ່ໍຄວນຕັດສິນກັນໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ສັກສິດ ແລະ 
ເປັນສ່ວນຕົວນີ້. 
 
“ແລະ [ພຣະເຢຊູ] ກໍເອົາເດັກນ້ອຍຜູ້ໜ່ຶງ … ກອດເດັກນ້ອຍນ້ັນ [ແລະ] ກ່າວວ່າ … 
 
“ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕ້ອນຮັບເດັກນ້ອຍຄົນໜ່ຶງຢ່າງນີ້ໃນນາມຂອງເຮົາ, ກໍຕ້ອນຮັບເຮົາ; ແລະ 
ຈະຕ້ອນຮັບ … ຜູ້ທີ່ໄດ້ສົ່ງເຮົາມາຄືກັນ.”19 ຊ່າງເປັນພອນທີ່ປະເສີດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸດ 
ແລະ ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າສູ່ຄອບຄົວຂອງເຮົາ. 
 
ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງສະແຫວງຫາເພື່ອຈະເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຍອມຮັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ ແລະ ດ້ວຍການອະທິຖານ, ຮັບຟັງສຸລະສຽງຂອງພຣະວິນຍານ 
ສັກສິດດ້ວຍຄວາມຄາລະວະ. 
 



ຄອບຄົວເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງແຜນນິລັນດອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານເຖິງ 
ເດັກນ້ອຍຜູ້ເປັນພອນທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະນຳມາໃຫ້ເຮົາໃນຊີວິດນີ້ ແລະ 
ໃນນິລັນດອນ, ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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