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ໃນກອງປະຊມອົບລົມສຳລັບເຈາໜ້າທີຊນຜູ້ໃຫຍ່ບດົນມານ, ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ 

ໄດ້ເນນໜັກຄືນອີກກ່ຽວກັບໜ້າທີ ແລະ ໂອກາດສຳລັບຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ.1 

ໃນຄວາມໜັກແໜ້ນຂອງການແນະນຳນນ, ຂ້າພະເຈາຂໍກ່າວກັບທ່ານ. 

 

ໜ້າທີ, ເມືອປະຕິບັດຢາງຖືກຕ້ອງ, ຈະກຳນົດຊາຕາກຳຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ປະຊາຊາດ. ຫລັກທຳຂອງ 

ໜ້າທີ ຊຶງຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນແມ່ນເປັນຂນພນຖານແທ້ໆທີວ່າ, ດັງນນ, 

ບັດນ ໃຫ້ທຸກຄົນຮຽນຮູ້ໜ້າທີຂອງຕົນ, ແລະ ກະທຳໃນຕຳແໜ່ງຊຶງຕົນໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ 

ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ.2 

 

ປະທານມອນສັນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, “ການເອນໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ ສາມາດມາເຖິງຢາງງຽບໆ ເມືອເຮົາ 

ຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດຕອບຮັບການມອບໝາຍທີເຮົາໄດ້ຮັບ.”3 ປະທານມອນສັນ ໄດ້ອ້າງເຖິງ 

ຖ້ອຍຄຳຂອງທ່ານຈອດ ອາເບີດ ສະມິດ ວ່າ: “ມັນເປັນໜ້າທີຂອງທ່ານທີຈະຮຽນຮູ້ສິງທີພຣະຜູ້ 

ເປັນເຈາປະສົງ ແລະ ຈາກນນໂດຍພະລັງ ແລະ ຄວາມເຂມແຂງຂອງຖານະປະໂລຫິດທີສັກສິດ 

ຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ຂະຫຍາຍການເອນຂອງທ່ານຢູຕໜ້າໝູ່ເພືອນຂອງທ່ານ ໃນວິທີທີຜູ້ຄົນຈະ 

ເຕັມໃຈຕິດຕາມທ່ານ.”4 

 

ໃນການກ່າວເຖິງໜ້າທີຂອງພຣະອົງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເຮົາບໄດ້ເຮັດຕາມໃຈຂອງເຮົາເອງ, 

ແຕ່ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາ.”5 “ເຮົາໄດ້ລົງມາຈາກສະຫວັນບແມ່ນ ເພືອເຮັດຕາມໃຈ 

ຂອງຕົນເອງ ແຕ່ເພືອເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງຜູ້ທີໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ.”6 ເພາະພຣະເຢຊຄຣິດ 

ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີຂອງພຣະອົງເພືອ “ມະນຸດຊາດທັງປວງຈະລອດໄດ້ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມກົດ 

ແລະ ພິທີການແຫ່ງພະກິດຕິຄຸນ.”7 ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ນຄືມາດຕະຖານທີເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມ. 



 

ມັນເປັນປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈາທີທ່ານຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຕຳແໜ່ງມັກຄະນາຍົກ, ຄູສອນ, ແລະ 

ປະໂລຫິດ ຕາມຄວາມເຕັມໃຈ, ເຊືອຖືໄດ້, ແລະ ສາມາດ ຈະເຮັດໜ້າທີດັງທີພວກເຮົາ ຄາດຫວັງ 

ໃຫ້ທ່ານເຮັດ. ພວກເຮົາຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທ່ານ. ພະລັງຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕືນເຕນ, ຄວາມ 

ສາມາດຂອງທ່ານເປັນໜ້າປະຫລາດໃຈ, ການເປັນເພືອນຂອງທ່ານໄດ້ເພີມຄວາມເຂມແຂງ 

ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ທ່ານ ແລະ ຕຳແໜ່ງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນທີທ່ານດຳລົງຢູແມ່ນສຳຄັນ 

ຫລາຍຕວຽກງານຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນກັບລູກໆຂອງພຣະອົງ ແລະ ເປັນການຕຽມແຜ່ນ 

ດິນໂລກສຳລັບການສະເດັດມາຄງທີສອງຂອງພຣະບຸດທີສັກສິດຂອງພຣະອົງ. ເມືອພວກເຮົາຄິດ 

ກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ໜ້າທີຂອງທ່ານ ພວກເຮົາບໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງທ່ານເລີຍ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວ 

ເຖິງທ່ານວ່າ: “ຢາໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງໝິນປະໝາດຄວາມໜຸ່ມຂອງເຈາ, ແຕ່ຈົງເປັນແບບຢາງໃຫ້ຄົນທີ 

ເຊືອຖືທັງຫລາຍ ໃນທາງກິລິຍາ ແລະ ວາຈາ, ໃນຄວາມຮັກ, ໃນຄວາມເຊືອ, ແລະ ໃນຄວາມ 

ບໍລິສຸດຂອງເຈາ.”8 

 

ເມືອເວລາມາເຖິງ ຖານະປະໂລຫິດ 

ທີມີຊືຕາມອາໂລນໄດ້ມາສູ່ຜູ້ຄົນໃນສະໄໝໂບຮານ. 

ຜ່ານຊາວເລວີ, ປະໂລຫິດ, ແລະ ສາດສະດານຳອີກ, 

ມັນມາເພືອເປັນພອນໃຫ້ແກ່ລູກໆຂອງພຣະເຈາ. 

 

ແລ້ວພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ມາສູ່ໂລກ 

ແລະ ໄດ້ໄປຊອກຫາຊາຍຄົນໜຶງຊືໂຢຮັນ, 

ເພືອຈະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍອຳນາດດຽວກັນນນ 

ແລະ ເລີມຕນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ. 

 

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍອຳນາດດຽວກັນນ 

ໄດ້ຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ສູ່ໂລກ, 

ພຣະກິດຕິຄຸນນນຈາກຕນເຖິງປາຍ 

ເພືອມັນຈະໄດ້ຝັງເລິກຢູໃນຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ. 

 

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ, ເປັນຄວາມຈິງທີປະເສີດ 

ມາເຖິງເພືອເປັນການຕຽມ— 

ເພືອວ່າມະນຸດຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ 



ຜ່ານພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະເຈາ! 

 

ແລະ ຜູ້ທີປະຕິບັດອຳນາດເຫລົານ— 

‘ແລະ ຕຜູ້ທີໃຊ້ອຳນາດນ. 

ດ້ວຍອຳນາດຖານະປະໂລຫິດຢູກັບເຂົາ 

ເຮົາເວາວ່າ, “ເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່!”9 

 

ອຳນາດ ແລະ ສິດອຳນາດຂອງ … ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ ຄືການຖືຂໍກະແຈທັງຫລາຍແຫ່ງ 

ການປະຕິບັດຂອງເຫລົາທູດ, ແລະ ປະຕິບັດພິທີການພາຍນອກ, ຕົວອັກສອນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, 

ບັບຕິສະມາແຫ່ງການກັບໃຈ ເພືອການປົດບາບ, ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະສັນຍາ ແລະ 

ພຣະບັນຍັດ.10 ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ໄດ້ສັງເກດ ເຫັນວ່າ: “ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີຫລາຍໃນ 

ການແຈກຢາຍສິດອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ. ເຮົາມີສິດອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ 

ຈັດຕງໄວ້ເກືອບໃນທຸກບ່ອນ. … ແຕ່ການແຈກຢາຍ ສິດອຳນາດ ຂອງຖານະປະໂລຫິດ 

ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປໜ້າ, ຂ້າພະເຈາຄິດ, ກ້າວໜ້າຫລາຍກວ່າການແຈກຢາຍ ອຳນາດ 

ຖານະປະໂລຫິດ.”11 ເພາະຄວາມສະຫວັດດີການຂອງລູກໆຂອງພຣະເຈາ, ສິງນຈຶງຈຳເປັນ 

ຕ້ອງຖືກດັດແປງ. 

 

ສາດສະດາຂອງເຮົາໄດ້ບອກເຮົາເຖິງວິທີທີຈະເຮັດສິງນໄດ້. ໂດຍການອ້າງເຖິງຖ້ອຍຄຳຂອງ 

ປະທານຈອດ ຄິວ ແຄນນັນ, ປະທານມອນສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈາຢາກເຫັນອຳນາດຂອງ 

ຖານະປະໂລຫິດຖືກເຮັດໃຫ້ເຂມແຂງຂນ. … ຂ້າພະເຈາຢາກໃຫ້ພະລັງ ແລະ ອຳນາດນຂະຫຍາຍ 

ອອກໄປໃຫ້ທົວເຖິງຈາກຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງສູງສຸດລົງໄປຫາ … ຕສຸດ ແລະ ຫາ ມັກຄະນາຍົກທີ 

ຖ່ອມຕົນທີສຸດໃນສາສນາຈັກ. ຊາຍຄົນທຸກຕ້ອງສະແຫວງຫາ ແລະ ຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກ 

ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈາ, ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງສະຫວັນສ່ອງໃສ່ຈິດວິນຍານຂອງລາວ ແລະ 

ມອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໜ້າທີໃຫ້ແກ່ລາວ ທີກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນນນຂອງວຽກງານທີລາວຮັບຜິດ 

ຊອບໃນຖານະປະໂລຫິດ.”12 

 

ມັກຄະນາຍົກ, ຄູສອນ, ຫລື ປະໂລຫິດ ສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພືອຈະໄດ້ຮັບວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ 

ແລະ ຂະຫຍາຍການເອນຂອງຕົນ? ລາວສາມາດດຳລົງຊີວິດໃນວິທີທີຈະໄດ້ຮັບການຊະລະລ້າງ, 

ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ,  ແລະ ອຳນາດທີເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 

 



ສິງສຳຄັນກ່ຽວກັບເລືອງນ ແມ່ນພົບເຫັນຢູໃນຖ້ອຍຄຳຂອງແອວມາ ທີວ່າ “ບັດນຂ້າພະເຈາກ່າວກັບ

ພວກທ່ານວ່າ ນຄືຖານະຊຶງຂ້າພະເຈາຖືກເອນມາ … ເພືອສັງສອນ … ຄົນລຸ້ນໃໝ່ … ເພືອວ່າພວກ

ເຂົາຕ້ອງກັບໃຈ ແລະ ເກີດໃໝ່.”13 ເມືອບຸກຄົນໃດໄດ້ເກີດໃໝ່, ໃຈຂອງເຂົາຈະປຽນໄປ. ເຂົາບຄິດ 

ຢາກເຮັດສິງຊົວຮ້າຍ ຫລື ບສະອາດ. ເຂົາຮູ້ສຶກມີຄວາມຮັກອັນເລິກຊງຕພຣະເຈາ. ເຂົາຢາກເປັນຄົນດີ, 

ຮັບໃຊ້ຄົນອືນ, ແລະ ຮັກສາພຣະບັນຍັດ.14 

 

ປະທານໂຈເຊັບ ແອັຟ ສະມິດ ໄດ້ບັນຍາຍປະສົບການ ຂອງເພິນດ້ວຍການປຽນແປງອັນ 

ຍິງໃຫຍ່ນວ່າ: “ຄວາມຮູ້ສຶກທີມາສູ່ຂ້າພະເຈາຄືກັບວ່າເປັນຄວາມສະຫງົບແທ້ໆ, ເປັນຄວາມຮັກ ແລະ 

ຄວາມສະຫວ່າງ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກໃນຈິດວິນຍານວ່າ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈາມີບາບ … ມັນຄົງໄດ້ຮັບ 

ການອະໄພໃຫ້ແລ້ວ; ວ່າຂ້າພະເຈາສະອາດຈາກບາບຂອງຂ້າພະເຈາແທ້ໆ, ຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈາ 

ໄດ້ຮັບການສຳພັດ, ແລະ ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າ ຂ້າພະເຈາບຢາກທຳຮ້າຍ ແມ່ນແຕ່ແມງໄມ້ໂຕນ້ອຍໆ 

ຢູໃຕ້ຕີນຂອງຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າ ຢາກເຮັດຄວາມດີໃນທຸກບ່ອນ ຕທຸກຄົນ ແລະ ຕທຸກສິງ. 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າມີຊີວິດໃໝ່, ມີຄວາມປາຖະໜາໃໝ່ ທີຈະເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງ. ຂ້າພະເຈາບມີ 

ຄວາມປາຖະໜາທີຈະເຮັດຄວາມຊົວຮ້າຍແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ຂ້າພະເຈາເປັນພຽງ 

ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶງເທົານນ, … ແຕ່ນຄືອິດທິພົນທີມາສູ່ຂ້າພະເຈາ, ແລະ ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ມັນມາຈາກ 

ພຣະເຈາ, ແລະ ໄດ້ເປັນພະຍານທີມີຊີວິດຕຂ້າພະເຈາ ເມືອຂ້າພະເຈາຮັບເອົາພຣະຜູ້ ເປັນເຈາ.”15 

 

ສະນນ ພວກເຮົາຈຶງຂໍໃຫ້ພວກເຈາ ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍທີດີເລີດ ທັງຫລາຍໃຫ້ພະຍາຍາມຢາງ 

ພາກພຽນເດ ທີຈະໄດ້ “ເກີດໃໝ່,”16 ຈົງອະທິຖານຂໍການປຽນແປງອັນຍິງໃຫຍ່ນ ໃນຊີວິດຂອງ 

ພວກເຈາ. ຈົງສຶກສາພຣະຄຳພີ. ມີຄວາມປາຖະໜາຫລາຍກວ່າສິງອືນໃດໝົດ ທີຈະໄດ້ຮູ້ພຣະເຈາ 

ແລະ ກາຍເປັນເໝືອນດັງພຣະບຸດທີສັກສິດຂອງພຣະອົງຫລາຍກວ່າເກົາ. ຈົງຊືນຊົມກັບຄວາມເປັນ 

ໄວລຸ້ນຂອງພວກເຈາ, ແຕ່ “ໃຫ້ປະຖມການເປັນເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຈາເດ” ທີວ່າ:17 

 

ຈົງຫລີກເວນຈາກການສົນທະນາອັນໂງ່ງ່າ. 

 

ຈົງຫລີກໜີຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍທັງປວງ. 

 

ຈົງຫລີກເວນຈາກການໂຕ້ຖຽງກັນ. 

 

ໃຫ້ກັບໃຈເມືອຈຳເປັນ.18 

 



ສິງນຈະຊ່ອຍເຫລືອພວກເຈາໃຫ້ເຕີບໂຕຂນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢາງມີກຽດ. ຄຸນສົມບັດຂອງຄວາມກ້າຫານ, 

ການໄວ້ວາງໃຈໄດ້, ຄວາມອ່ອນນ້ອມ, ສັດທາ, ແລະ ຄວາມດີຈະເປັນຂອງພວກເຈາ. ໝູ່ເພືອນຈະ 

ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພວກເຈາ, ພແມ່ຈະສັນລະເສີນພວກເຈາ, ອ້າຍນ້ອງໃນຖານະປະໂລຫິດ ຈະເພິງ 

ພາອາໄສພວກເຈາ, ແລະ ຍິງໜຸ່ມຈະຮັກແພງພວກເຈາ ແລະ ກາຍເປັນຄົນດີກວ່າເກົາ ເພາະພວກເຈາ. 

ພຣະເຈາຈະໃຫ້ກຽດພວກເຈາ ແລະ ປະທານພະລັງຈາກເບອງບົນໃຫ້ແກ່ການຮັບໃຊ້ໃນ 

ຖານະປະໂລຫິດຂອງພວກເຈາ. 

 

ສ່ວນພວກເຮົາທີເຫລືອຢູ ຈະເຮັດພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາ. ໃນຖານະທີເປັນພແມ່, ພຕູ້ແມ່ຕູ້, ພວກເຮົາ 

ຈະຕຽມພວກເຈາສຳລັບບົດບາດອັນຊອບທຳ ແລະ ສູງສົງ ທີໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຕຽມ 

ພວກເຈາສຳລັບການຮັບໃຊ້ ທີກ້າຫານກວ່າໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ. ໃນຖານະທີເປັນ 

ອ້າຍນ້ອງກັນ, ພວກເຮົາຈະເປັນຕົວຢາງໃຫ້ພວກເຈາເຮັດຕາມ. ພວກເຮົາຈະເພີມຄວາມເຂມແຂງ 

ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຂອງພວກເຈາ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນຝາຍປະທານກຸ່ມຂອງພວກເຈາ ເມືອເຂົາເຈາ 

ໃຊ້ຂໍກະແຈຂອງການເປັນຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈາ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ໂອກາດປະຕິບັດໜ້າທີຖານະ 

ປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນຂອງພວກເຈາ ແລະ ຂະຫຍາຍການເອນຂອງພວກເຈາຄືກັນ. 

 

ຜ່ານການປະຕິບັດຂອງພວກເຈາ, ພອນອັນຍິງໃຫຍ່ຈະມາສູ່ສາສນາຈັກ. “ເຫລົາທູດກ່າວໂດຍ 

ອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”19 ພວກເຈາກໍຈະເຮັດເຊັນນນໄດ້ຄືກັນ. ເມືອພວກເຈາກ່າວໂດຍ 

ອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແລະ ປະຕິບັດສິນລະລຶກ, ແລ້ວຊາຍ ແລະ ຍິງ, ເດັກນ້ອຍຈະ 

ພະຍາຍາມກັບໃຈ, ເພືອເພີມສັດທາຂອງເຂົາເຈາໃນພຣະຄຣິດ, ແລະ ເພືອຈະໄດ້ມີພຣະວິນຍານ 

ບໍລິສຸດສະຖິດຢູນຳຕະຫລອດເວລາ. 

 

ເມືອພວກເຈາຖືສິນອົດເຂາ ແລະ ໄປເກັບເງິນບໍລິຈາກ, ສະມາຊິກຈະປະທັບໃຈຫລາຍກັບການ 

ເຮັດວຽກງານຂອງພວກເຈາຕາມແບບແຜນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ 

ນຳຄົນຍາກຈົນ, ນຳຄົນຖືກຢຽບຍ, ແລະ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຊອເຊີນວ່າ: “ຈົງຕາມເຮົາມາ.”20 

ການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຈາໃນການດູແລຄົນທີຂາດເຂີນ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຈາມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ 

ທີສັກສິດ ແລະຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະໄພ ຈາກຄວາມຜິດບາບທີຜ່ານມາຂອງ 

ພວກເຮົາ.21 

 

ເມືອພວກເຈາ “ໄປຢຽມຢາມບ້ານເຮືອນຂອງສະມາຊິກ ແຕ່ລະຄົນ,”22 ຢາສູ່ຢານ ຫລື ອາຍ. 

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມອບຖ້ອຍຄຳໃຫ້ພວກເຈາໃນເວລາທີພວກເຈາຈະກ່າວ, ຈະມອບ 

ປະຈັກພະຍານໃຫ້ພວກເຈາເພືອສະແດງ ຈະມອບການຮັບໃຊ້ໃຫ້ພວກເຈາເພືອກະທຳ. 



 

ຄວາມພະຍາຍາມອັນພາກພຽນຂອງພວກເຈາທີຈະ “ດູແລສາສນາຈັກເລອຍໄປ”23 ຈະເປັນຜົນດີ. 

ກິລິຍາທ່າທາງທີດີຂອງພວກເຈາຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນອ່ອນໂຍນລົງ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ 

ຫລຸດອອກຈາກກຳມືຂອງສັດຕູໄດ້. ການເຊອເຊີນຂອງພວກເຈາທີຈະໃຫ້ຜູ້ຄົນໄປໂບດນຳພວກເຈາ, 

ໄປຮ່ວມກອງປະຊມສິນລະລຶກນຳພວກເຈາ, ແລະ ຮັບໃຊ້ນຳພວກເຈາ ຈະກາຍເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ 

ຫລົງທາງໄປໃນຄວາມມືດບ່ອນທີໄຟແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນເທົາກັບແສງຮິງຫ້ອຍ ຫລື ສ່ອງເຂາບ 

ເຖິງເລີຍ. 

 

ໂອ້, ບັນດານ້ອງຊາຍທີຮັກແພງທັງຫລາຍ, “ຢາເມີນເສີຍຕຂອງປະທານຝາຍຈິດວິນຍານທີມີໃນເຈາ 

ຊຶງຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຈາ,”24 ຊຶງພວກເຈາໄດ້ຮັບຕອນທີໄດ້ມອບຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ 

ໃຫ້ພວກເຈາ. 

 

“ພຣະເຈາບໄດ້ປະທານໃນອັນຢານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາ; ແຕ່ໄດ້ປະທານໃຈອັນປະກອບດ້ວຍລິດອຳນາດ, 

ຄວາມຮັກ ແລະ ການບັງຄັບຕົນໃຫ້ແກ່ເຮົາ. 

 

“ຈົງຢາລະອາຍທີຈະເປັນພະຍານຝາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈາຂອງເຮົາ. … ຈົງມີສ່ວນ … 

ໃນພຣະກິດຕິຄຸນໂດຍອາໄສອຳນາດຂອງພຣະເຈາ; 

 

“ຜູ້ໄດ້ … ເອນເຮົາທັງຫລາຍສູ່ການເອນທີສັກສິດ, … ຊຶງໄດ້ ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊຄິດ 

ຕງແຕ່ດຶກດຳບັນມານນ.”25 

 

ສາດສະດາທີຮັກຂອງເຮົາ “ໄດ້ເອນທ່ານສູ່ໜ້າທີ.”26 ພວກເຮົາຍ້ອງຍໍສັນສະເລີນທ່ານ, ອະທິຖານ 

ເພືອທ່ານ, ປະຕິຍິນດີໃນການຮັບໃຊ້ກັບທ່ານ ແລະ ຂອບພຣະໄທພຣະເຈາສຳລັບພະລັງແຫ່ງ 

ການປະຕິບັດຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງທ່ານ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາຄືພຣະບິດານິລັນດອນຂອງເຮົາ ແລະ ຊົງສະຖິດຢູໃນສະຫວັນ. 

ພຣະເຢຊຄຣິສຄື ພຣະບຸດທີສັກສິດຂອງພຣະເຈາ, ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກ, ແລະ ພວກທ່ານຜູ້ດຳລົງ 

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນທີຊອບທຳ ເປັນອັກຄະທູດຂອງພຣະອົງຢູໃນໂລກນ, ໃນພຣະນາມ 

ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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