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ທ້າຍມ້ືຂອງວັນທີ່ເມື່ອຍລ້າຂອງອາທິດທຳອິດຂອງການເປັນເຈ້ົາໜ້າທີ່ຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ 
ຂ້າພະເຈົ້າ, ກະເປົາມືຖືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໜັກຫລາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໝົກໝຸ້ນ 
ກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າ “ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສາມາດເຮັດວຽກນີ້ໄດ້ແນວໃດ?” ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກ 
ຫ້ອງການຂອງກຸ່ມສາວົກເຈັດສິບມາ ແລະ ກ້າວເຂົ້າລິຟຂອງຕຶກບໍລິຫານຂອງສາສນາຈັກ. 
ຂະນະທີ່ລິຟເລື່ອນລົງ ຂ້າພະເຈົ້າກົ້ມຫົວລົງເບິ່ງພື້ນຢ່າງບໍ່ມີຈຸດໝາຍ. 
 
ປະຕູລິຟເປີດອອກ ແລະ ຄົນໜ່ຶງເຂົ້າລິຟມາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ເງີຍໜ້າເບິ່ງ. ເມື່ອປະຕູລິຟປິດ 
ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຄົນໜ່ຶງຖາມວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເບິ່ງພື້ນ?” ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ື 
ສຽງນ້ັນໄດ້, ແມ່ນສຽງຂອງປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເງີຍໜ້າຂຶ້ນຢ່າງ 
ໄວແລ້ວຕອບວ່າ, “ໂອ້, ບ່ໍມີຫຍັງ,” ແຕ່ເພ່ິນເຫັນໜ້າອັນເມ່ືອຍລ້າ ແລະ ກະເປົາອັນໜັກ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເພິ່ນຍ້ິມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ວຍຄວາມຮັກໄຄ່, ຂະນະທີ່ຊ້ີນ້ິວມືຂ້ຶນເທິ່ງ 
ສະຫວັນວ່າ, “ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບ່ິງດີກວ່າ!” ຂະນະທີ່ລິຟເລື່ອນລົງອີກຊ້ັນໜຶ່ງ, ເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍ 
ຢ່າງຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສວ່າ ເພິ່ນກຳລັງຈະໄປພະວິຫານ. ເມື່ອເພິ່ນກ່າວລາຂ້າພະເຈົ້າ ທ່າທາງ 
ທີ່ເພິ່ນເບ່ິງຂ້າພະເຈົ້າຕອນທີ່ເພີ່ນຈະຈາກໄປຄືກັບຈະບອກຂ້າພະເຈ້ົາອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ “ບັດນີ້, 
ໃຫ້ຈ່ືຈຳໄວ້ວ່າ, ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບ່ິງດີກວ່າ.” 
 
ເມື່ອເຮົາລາຈາກກັນ, ຂ້າພະເຈົ້ານຶກເຖິງພຣະຄຳພີຂ້ໍໜ່ຶງທີ່ວ່າ: “ຈ່ົງເຊ່ືອໃນພຣະເຈົ້າ 
ຈ່ົງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ … ; ຈ່ົງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງມີປິຊາຍານທັງໝົດ ແລະ 
ອຳນາດທັງໝົດໃນສະຫວັນ ແລະ ໃນແຜ່ນດິນໂລກ.”1 ຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຄິດຫາ 
ອຳນາດຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ແລະ ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຂ້າພະເຈົ້າພົບການປອບໂຍນ 
ຊ່ຶງຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍພົບເຫັນຕອນເບິ່ງພື້ນລິຟນ້ັນ. 
 
ຫລັງຈາກນັ້ນມາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄຕ່ຕອງປະສົບການນັ້ນ ແລະ ບົດບາດຂອງສາດສະດາ. 
ຂ້າພະເຈົ້າມີພາລະໜັກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກ້ົມຫົວລົງ. ຂະນະທີ່ສາດສະດາເວ້ົາ ແລະ 
ຂ້າພະເຈົ້າເງີຍໜ້າເບິ່ງເພິ່ນ, ເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນເປ້ົາໝາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເບິ່ງຫາພະເຈ້ົາ, 



ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖືກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂື້ນ ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພະຄຣິດ. 
ນັ້ນເປັນສິ່ງທ່ີສາດສະດາເຮັດເພື່ອເຮົາ. ເພິ່ນນຳທາງເຮົາໄປສູ່ພຣະເຈ້ົາ.2 

 
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າ ປະທານມອນສັນ ບ່ໍໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ສາດສະດາ, ຜູ້ພະຍາກອນ 
ແລະ ຜູ້ເປີດເຜີຍເທົ່ານັ້ນ, ເພ່ິນຍັງເປັນຕົວຢ່າງອັນດີເລີດຂອງການດຳລົງຊີວິດຕາມຫລັກທຳ 
ຂອງການເງີຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເພິ່ນ, ແຕ່ເພິ່ນມີສັດທາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍ 
ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ, ມີຄວາມສະຫລາດ ແລະ ຮັກແພງຄົນອ່ືນໆ. ທັດສະນະຂອງເພິ່ນ 
ແມ່ນຕ້ອງ “ສາມາດເຮັດໄດ້” ແລະ “ຕ້ັງໃຈທີ່ຈະເຮັດ.” ເພິ່ນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ແລະ ອາໄສພຣະອົງສຳລັບພະລັງ ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ພອນເພິ່ນ. 
 
ປະສົບການໄດ້ສອນຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ຖ້າເຮົາໃຊ້ສັດທາຂອງເຮົາ ດ່ັງທີ່ປະທານມອນສັນເຮັດ, 
ແລະ ສະແຫວງຫາພຣະອົງເພື່ອຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ, ເຮົາຈະບໍ່ເກີດຄວາມໜັກໃຈໃນຄວາມ 
ລຳບາກຂອງຊີວິດ. ເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ບ່ໍມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດສ່ິງທີ່ເຮົາເອີ້ນໃຫ້ເຮັດ 
ຫລື ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ. ເຮົາຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ແລະ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊ່ືນ.3 ເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກັງວົນບ່ໍມີຄວາມ 
ສຳຄັນນິລັນດອນ, ແລະ ຖ້າມັນສຳຄັນ ດັ່ງນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເຮົາ. ແຕ່ເຮົາຕ້ອງມີ 
ສັດທາເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບ່ິງ ແລະ ມີຄວາມກ້າຫານທ່ີຈະເຮັດຕາມການຊ້ີນຳຂອງພຣະອົງ. 
 
ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນການທ້າທາຍແທ້ທີ່ຈະເງີຍໜ້າເບິ່ງໃນຊີວິດຂອງເຮົາ? ບາງທີ່ເຮົາບໍ່ມີ 
ສັດທາວ່າ ການກະທຳງ່າຍໆນັ້ນຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຮົາໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຕອນລູກ 
ຫລານອິດສະຣາເອນໄດ້ຖືກງູພິດຕອດ, ໂມເຊໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຍົກງູທອງເຫລືອງຂື້ນ. ງູທອງ 
ເຫລືອງເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດ. ຜູ້ທີ່ເງີຍໜ້າເບິ່ງງູທອງເຫລືອງດັ່ງທີ່ສາດສະດາໄດ້ 
ຕັກເຕືອນ, ກໍໄດ້ຖືກປ່ິນປົວ.4 ແຕ່ຫລາຍໆຄົນບ່ໍເຮັດຕາມກໍໄດ້ຮັບໄພ.5 

 
ແອວມາເຫັນພ້ອມວ່າເຫດຜົນທີ່ຊາວອິດສະຣາເອນບໍ່ເງີຍໜ້າຂ້ຶນເບ່ິງງູໃຫຍ່ກໍເພາະວ່າ 
ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຊ່ືອວ່າ ຖ້າເຮັດແບບນັ້ນແລ້ວເຂົາເຈ້ົາຈະຖືກປິ່ນປົວ. ຄຳເວົ້າຂອງແອວມາ 
ກໍກ່ຽວພັນກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າໃນປະຈຸບັນນ້ີ ທີ່ວ່າ, 
 
ໂອ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ຖ້າຫາກຈະຫາຍໄດ້ ໂດຍພຽງແຕ່ກວາດຕາເບ່ິງ ເພື່ອທ່ານ 
ຈະຫາຍ ທ່ານຈະບໍ່ຫລຽວເບິ່ງຢ່າງໄວບໍ ຫລື ຈະເຮັດໃຈຂອງທ່ານແຂງກະດ້າງຢູ່ໃນຄວາມ 
ບໍ່ເຊ່ືອ ແລະ ເຢັນຊາຈົນບ່ໍຍອມກວາດຕາເບິ່ງຈົນທ່ານຕາຍ … ? 
 
ຖ້າຫາກເປັນດັງນ້ັນວິບັດຈະມາສູ່ທ່ານ ແຕ່ຫາກບ່ໍເປັນດັ່ງນ້ັນກໍຈ່ົງກວາດຕາເບິ່ງ ແລະ 
ເລ່ີມເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ວ່າພຣະອົງກໍຈະສະເດັດມາໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ ແລະ 
ວ່າພຣະອົງກໍຈະຮັບທຸກເວດທະນາ ແລະ ສ້ິນພຣະຊົນເພື່ອຊົດໃຊ້ບາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ວ່າພຣະອົງຈະລຸກຂ້ຶນຈາກຄວາມຕາຍອີກ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຟ້ືນຄືນຊີວິດມາຈາກຕາຍ 



ເພື່ອຄົນທັງປວງຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງເພື່ອຮັບການພິພາກສາໃນວັນສຸດທ້າຍ ແລະ 
ເປັນວັນພິພາກສາຕາມແຕ່ວຽກງານຂອງເຂົາ.6 

 
ການຊຸກຍູ້ຂອງປະທານມອນສັນ ໃຫ້ເງີຍໜ້າເບິ່ງ ເປັນການປຽບທຽບໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະຄຣິດ. 
ເມື່ອເຮົາລະນຶກເຖິງພຣະອົງ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນອຳນາດຂອງພຣະອົງ, ເຮົາຈະໄດ້ຮັບພະລັງ 
ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍວິທີນ້ີ ເຮົາຈະສາມາດຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມກະວົນ 
ກະວາຍໃຈຂອງເຮົາ. ຄວາມລຳບາກ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເຮົາ. ດ້ວຍວິທີນ້ີ 
ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ, ແລະ ການປ່ິນປົວຄວາມເຈັບປ່ວຍຈາກບາບ 
ຂອງເຮົາ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບສັດທາ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຈະ 
ອົດທົນຕໍ່ທຸກສ່ິງ.7 

 
ບໍ່ດົນມານ້ີ ຊິດສະເຕີ ຄຸກ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຜູ້ຍິງໃນປະເທດ 
ອາຟຣິກາໃຕ້. ຫລັງຈາກໄດ້ຟັງຂ່າວສານອັນໜ້າດົນໃຈບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ການ 
ຊົດໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ປະທານສະຕີສົງເຄາະຂອງສະເຕກໄດ້ເຊ້ືອເຊີນທຸກໆຄົນອອກ 
ໄປຂ້າງນອກ. ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບໝາກປຸມເປ້ົາຮີລຽມ. ນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໝາກປຸມເປ້ົາ 
ເປັນຕົວແທນຂອງສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເປັນພາລະ, ການທົດສອບ, ຫລື ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ 
ທີ່ຢັບຢ້ັງເຮົາໄວ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ນັບເຖິງສາມ, ແລ້ວເຮົາກໍປ່ອຍໝາກປຸມເປ້ົາ, ຫລື 
ພາລະຂອງເຮົາໄປ. ຂະນະທີ່ເຮົາເງີຍໜ້າເບິ່ງພາລະຂອງເຮົາລອຍຂຶ້ນອາກາດໄປ 
ເຮົາຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈ. ການປ່ອຍໝາກປຸມເປົ້ານ້ັນເປັນສ່ິງຕັກເຕືອນອັນເລິກຊ້ຶງເຖິງ 
ຄວາມສຸກທີ່ບ່ໍສາມາດຈະພັນລະນາໄດ້ໃນການເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບ່ິງສະຫວັນ ແລະ ຄິດຫາ 
ພຣະຄຣິດ. 
 
ບໍ່ຄືກັນກັບການປ່ອຍໝາກປຸມເປ້ົາ, ການເງີຍໜ້າເບ່ິງສະຫວັນດ້ວຍຈິດວິນຍານບໍ່ແມ່ນ 
ປະສົບການພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານ້ັນ. ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄຳອະທິຖານສຳລັບສິນລະລຶກວ່າ 
ເຮົາຕ້ອງລະນຶກເຖິງພະອົງຕະຫລອດເວລາ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາພະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, 
ເຮົາຕ້ອງມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຢູ່ນຳເຮົາທຸກມື້ເພື່ອນຳພາເຮົາ.8 

 
ເມື່ອລູກຫລານອິດສະຣາເອນໄດ້ຫລົງທາງຢູ່ໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ 
ນຳພາການເດີນທາງຂອງເຂົາແຕ່ລະມ້ືຂະນະທ່ີເຂົາສະແຫວງຫາການຊີ້ນຳຂອງພຣະອົງ. 
ໃນພຣະທຳອົບພະຍົບເຮົາໄດ້ອ່ານວ່າ, “ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງນັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ນຳ 
ໜ້າພວກເຂົາໄປ ໂດຍບັນດານໃຫ້ມີເສົາເມກຊີ້ທາງໄປໃນເວລາກາງເວັນ ແລະ ເສົາໄຟເຍືອງ 
ທາງໄປໃນເວລາກາງຄືນ ເພື່ອພວກເຂົາຈະເດີນທາງທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນໄດ້.”9 
ການນຳພາຂອງພຣະອົງສະໝຳ່ສະເໝີ, ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເປັນພະຍານຢ່າງຖ່ອມຕົວ 
ຕໍ່ທ່ານວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສາມາດເຮັດດັ່ງດຽວກັນນ້ັນຕ່ໍເຮົາ. 
 



ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈະນຳພາເຮົາແນວໃດໃນວັນນ້ີ. ຜ່ານສາສະດາ, ອັກຄະສາວົກ, ແລະ 
ຜູ້ນຳຂອງຖານະປະໂລຫິດ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມາສູ່ເຮົາຫລັງຈາກເຮົາອະທິຖານ 
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຮົາ. ພຣະອົງນຳພາເຮົາເມື່ອເຮົາປະຖິ້ມສິ່ງຂອງ 
ທາງໂລກ, ກັບໃຈ, ແລະ ປ່ຽນແປງ. ພຣະອົງນຳພາເຮົາເມື່ອເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແລະ 
ພະຍາຍາມທີ່ຈະເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ. ແລະ ພຣະອົງນຳພາເຮົາຜ່ານພຣະວິນຍານ 
ບໍລິສຸດ.10 

 
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການນຳພາໃນການເດີນທາງໃນຊີວິດ ແລະ ມີພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນເພ່ືອນ 
ຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ, ເຮົາຕ້ອງມີ “ຫູທີ່ໄດ້ຍິນ” ແລະ “ຕາທ່ີເຫັນ,” ທີ່ນຳພາເບ່ິງສະຫວັນ.11 
ເຮົາຕ້ອງກະທຳຕາມການຊີ້ນຳທີ່ໄດ້ຮັບ. ເຮົາຕ້ອງເງີຍໜ້າເບິ່ງ ແລະ ເຮັດຕາມ. ແລະ 
ເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເຮົາຈະສົດຊ່ືນ, ເພາະພຣະເຈົ້າປາຖະໜາໃຫ້ເຮົາ 
ມີຄວາມສຸກ. 
 
ເຮົາເປັນລູກໆຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. ພຣະອົງຢາກມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, 
ໃຫ້ພອນເຮົາ, ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ. ພຣະອົງປິ່ນປົວບາດແຜຂອງເຮົາ, ເຊັດນຳ້ຕາເຮົາ, 
ແລະ ຊ່ອຍເຮົາຕະຫລອດການເດີນທາງຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນສູ່ທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງ. 
ເມື່ອເຮົາສະແຫວງຫາພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະນຳພາເຮົາ.  
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນແສງສະຫວ່າງ; ເປັນຫຍັງເຮົາຢ້ານ? 
ພຣະອົງໃກ້ຄຽງທັງວັນທັງຄືນ. ... 
ພຣະອົງເປັນຄວາມສຸກ ແລະ ເພງຂອງເຮົາ. 
ພຣະອົງນຳພາເຮົາທັງວັນທັງຄືນ.12 

 
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງປະຈັກພະຍານວ່າບາບຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ ແລະ 
ຄວາມທຸກຍາກຂອງເຮົາ ຈະຜ່ອນຄາຍລົງເມື່ອເຮົາສະແຫວງຫາພຣະຄຣິດ. “ຂໍໃຫ້ເຮົາລະນຶກ 
ເຖິງພຣະອົງ, ... ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກ້ົມໜ້າລົງ,” ດ່ັງທີ່ປະທານມອນສັນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ເງີຍໜ້າເບ່ິງ 
ດີກວ່າ.” 
 
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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