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ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍສຳລັບໂອກາດທີໄດ້ກ່າວກັບທ່ານໃນວັນຊະບາໂຕຢູກອງ 
ປະຊມໃຫຍ່ຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. ສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງ 
ສາສນາຈັກມີໜ້າທີທີສັກສິດອັນດຽວກັນ. ເຮົາໄດ້ຮັບເອົາມັນ ແລະ ສັນຍາທີຈະບັນລຸມັນ ຕອນເຮົາ 
ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ. ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຖ້ອຍຄຳຂອງແອວມາ, ສາດສະດາທີຍິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນ, ເຖິງສິງທີເຮົາໄດ້ສັນຍາກັບພຣະເຈາວ່າເຮົາຈະ: “ເຕັມໃຈທີຈະເປັນທຸກກັບຄົນທີເປັນທຸກ; ແທ້
ຈິງແລ້ວ, ຈະປອບໃຈຄົນທີຕ້ອງການຄວາມປອບໃຈ, ແລະ ຈະຢືນເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈາໃນທຸກ
ເວລາ ແລະ ໃນທຸກສິງ, ແລະ ໃນທຸກບ່ອນທີພວກທ່ານຢູ, ເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງຄວາມຕາຍ, ເພືອພວກທ່ານ
ຈະຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະເຈາ, ແລະ ຖືກນັບເຂາຢູກັບບັນດາຜູ້ຄົນຂອງການຟນຄືນຊີວິດຄງທຳອິດ, ເພືອ
ພວກທ່ານຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ.”1 
 
ນນຄືໜ້າທີອັນສຳຄັນ ແລະ ເປັນຄຳສັນຍາທີປະເສີດຈາກພຣະເຈາ. ຂ່າວສານຂອງຂ້າພະເຈາໃນມນ 
ແມ່ນກ່ຽວກັບການຊກຍູ້. ເຊັນດຽວກັນພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີຂອງເຮົາເປັນທີແຈ່ມແຈ້ງ, 
ມັນຍັງໄດ້ນຳພາໄປໜ້ານຳອີກໃນເສນທາງແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ. 
 
ໜຶງ, ເຮົາໄດ້ສັນຍາທີຈະກາຍເປັນຄົນເພືອແຜ່. ສອງ, ເຮົາສັນຍາທີກາຍເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈາ. 
ແລະ ສາມ, ເຮົາສັນຍາທີຈະອົດທົນ. ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນສິງນຳພາທີດີທີສຸດໃນການຮຽນຮູ້ວ່າ 
ເຮົາເຮັດໄດ້ດີປານໃດ ແລະ ວິທີທີຈະເຮັດໃຫ້ດີຂນກວ່າເກົາ. 
 
ໃຫ້ເຮົາເລີມຕນດ້ວຍການເປັນຄົນເພືອແຜ່. ຂ້າພະເຈາຂໍເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບປະສົບການບດົນມານ. 
ພວກທ່ານຫລາຍຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັບໃຊ້ໃນວັນໜຶງ. ມີຫລາຍພັນບ່ອນທີໄດ້ຈັດຕງຂນ 
ຕະຫລອດທົວໂລກ. 



 
ສະພາເພືອນຂອງທ່ານທີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາໄດ້ອະທິຖານເພືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຄວນຈັດໂຄງການ 
ຊ່ອຍເຫລືອໃດຂນ. ເຂົາເຈາໄດ້ທູນຖາມພຣະເຈາເພືອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນທີເຂົາເຈາຄວນໄປຮັບໃຊ້, 
ຈະຮັບໃຊ້ໃນແບບໃດ, ແລະ ຄວນເຊອເຊີນຜູ້ໃດແດ່ໃຫ້ມາເຂາຮ່ວມ. ເຂົາເຈາອາດອະທິຖານ 
ຂໍໃຫ້ບລືມຊ້ວນ ຫລື ນກິນ. ເໜືອກວ່າສິງອືນໃດໝົດ, ເຂົາເຈາໄດ້ອະທິຖານວ່າ ທຸກຄົນທີຮັບໃຊ້ ແລະ 
ທຸກຄົນທີໄດ້ຮັບການຮັບໃຊ້ ຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ. 
 
ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ຄຳອະທິຖານເຫລົານນໄດ້ຮັບຄຳຕອບຢາງໜ້ອຍຢູໃນຫວອດໜຶງ. ຫລາຍກວ່າ 
ສະມາຊິກ 120 ຄົນ ອາສາສະໝັກເພືອຊ່ອຍເຫລືອ. ໃນສາມຊົວໂມງ ເຂົາເຈາໄດ້ປຽນແປງບໍລິເວນ 
ຕຶກໂບດແຫ່ງໜຶງຢູໃນຊມຊົນຂອງເຮົາ. ມັນເປັນວຽກງານຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ມ່ວນຊືນ. ຫົວໜ້າໂບດ 
ແຫ່ງນນມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍ. ທຸກຄົນທີເຮັດວຽກນຳກັນ ໃນມນຮູ້ສຶກເປັນໜຶງ ແລະ ມີຄວາມ 
ຮັກຢາງຫລວງຫລາຍ. ບາງຄົນຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເຂົາເຈາຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ ໃນຂະນະທີເຈາ 
ຫລົກຫຍ້າ ແລະ ກຽນຟຸມໝາກໄມ້. 
 
ຖ້ອຍຄຳຈາກພຣະຄຳພີມໍມອນ ໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອເຂົາເຈາໃຫ້ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈາຈຶງຮູ້ສຶກມີຄວາມ 
ສຸກນນ. ກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ກ່າວຕຜູ້ຄົນຂອງເພິນວ່າ, “ເມືອພວກທ່ານຮັບໃຊ້ເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ 
ພວກທ່ານກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈາຂອງພວກທ່ານນນເອງ.”2 ແລະ ແມ່ນມໍມອນທີໄດ້ສອນຖ້ອຍຄຳຂອງເພິນ 
ຢູໃນພຣະຄຳພີມໍມອນທີວ່າ, “ຄວາມໃຈບຸນຄືຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະ ມັນອົດທົນ
ຕະຫລອດການ; ແລະ ຜູ້ໃດຖືກພົບວ່າມີມັນໃນວັນສຸດທ້າຍ, ຍ່ອມຈະເປັນການດີກັບຜູ້ນນ.”3 
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ຮັກສາຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງ ເມືອທ່ານຮັກສາຄຳສັນຍາຂອງທ່ານ. ເມືອທ່ານ 
ຮັບໃຊ້ຄົນອືນເພືອພຣະອົງ, ແລ້ວພຣະອົງຈະປອຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ແລະ 
ບດົນຄວາມຮູ້ສຶກໃຈບຸນຈະກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶງໃນຄຸນສົມບັດຂອງທ່ານ. ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ 
ຄວາມແນ່ນອນນນຂອງມໍມອນໃນໃຈຂອງທ່ານ ເມືອທ່ານສືບຕຮັບໃຊ້ຄົນອືນໃນຊີວິດ, ແລະ 
ຈະເປັນການດີຕທ່ານ. 
 
ດັງທີທ່ານໄດ້ສັນຍາກັບພຣະເຈາວ່າຈະກາຍເປັນຄົນເພືອແຜ່, ທ່ານກໍໄດ້ສັນຍາວ່າຈະເປັນພະຍານ 
ຂອງພຣະອົງນຳອີກ ບວ່າທ່ານຈະຢູໃສກໍຕາມຕະຫລອດຊີວິດຂອງທ່ານ. ອີກເທືອໜຶງ, ພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນເປັນສິງນຳພາທີດີທີສຸດ ທີຂ້າພະເຈາຮູ້ມາ ເລືອງການຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ຮັກສາຄຳສັນຍານນ. 
 



ເທືອໜຶງຂ້າພະເຈາໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໄປກ່າວຢູພິທີຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດຢູມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແຫ່ງໜຶງ. ປະທານມະຫາວິທະຍາໄລຢາກເຊອເຊີນປະທານກໍດອນ ບີ ຮິງລີ, ແຕ່ເຫັນວ່າເພິນບມີ 
ເວລາ. ສະນນຂ້າພະເຈາຈຶງໄດ້ຖືກເຊີນ. ຕອນນນຂ້າພະເຈາເປັນຜູ້ມີອາຍຸອ່ອນກວ່າໝູ່ຢູໃນສະພາ 
ອັກຄະສາວົກສິບສອງ. 
 
ຜູ້ທີໄດ້ເຊອເຊີນຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງ ເມືອນາງຮູ້ເຖິງຕຳແໜ່ງຂອງຂ້າພະເຈາໃນຖານະເປັນ 
ອັກຄະສາວົກ. ນາງໄດ້ໂທມາຫາ ແລະ ເວາວ່າ ຕອນນນາງເຂາໃຈແລ້ວ ກ່ຽວກັບໜ້າທີຂອງ 
ຂ້າພະເຈາວ່າ ເປັນພະຍານຄົນໜຶງຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. 
 
ໃນນສຽງທີໜັກແໜ້ນ ນາງໄດ້ບອກຂ້າພະເຈາວ່າ ຂ້າພະເຈາເຮັດແນວນນບໄດ້ຕອນຂ້າພະເຈາຂນ 
ກ່າວໃນຕອນນນ. ນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລນັບຖືທຸກສາສນາ, ຮ່ວມທັງຜູ້ທີ 
ປະຕິເສດວ່າບມີພຣະເຈາ. ນາງໄດ້ກ່າວຕືມອີກວ່າ, “ທ່ານຈະກ່າວເລືອງຄວາມເຊືອຂອງ 
ທ່ານບໄດ້ຢູນ.” 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ວາງໂທລະສັບລົງດ້ວຍຄວາມຂ້ອງໃຈຫລາຍສົມຄວນ. ຂ້າພະເຈາຄວນບອກມະຫາ 
ວິທະຍາໄລບໍວ່າ ຂ້າພະເຈາຢາກລມເລີກເລືອງການໄປກ່າວຢູທີນນ? ມີພຽງສອງອາທິດເທົານນ 
ກ່ອນຕ້ອງໄປກ່າວ. ເຂົາເຈາໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວວ່າ ຂ້າພະເຈາຈະໄປກ່າວ. ແລ້ວຖ້າຂ້າພະເຈາບໄປ 
ມັນຈະກະທົບກະເທືອນກັບຊືສຽງຂອງສາສນາຈັກແນວໃດ? 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ອະທິຖານຂໍໃຫ້ຮູ້ຈັກສິງທີພຣະເຈາຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຮັດ. ແລ້ວຄຳຕອບໄດ້ມາເຖິງ 
ໃນທາງທີປະຫລາດໃຈຕຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ຕົວຢາງຂອງນີໄຟ, ອະບິນາໄດ, ແອວມາ, 
ອາມູເລັກ, ແລະ ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາແມ່ນກ່ຽວພັນກັບຂ້າພະເຈາ.  ເຂົາເຈາໄດ້ເປັນພະຍານ 
ທີກ້າຫານເຖິງພຣະເຢຊຄຣິດເມືອປະເຊີນກັບບັນຫາທີຫຍຸ້ງຍາກທີສຸດ. 
 
ສະນນ ມີການເລືອກຢາງດຽວຄື ຕ້ອງຈັດຕຽມ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ເລີມຕນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມະຫາ 
ວິທະຍາໄລ ເທົາທີຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້. ເມືອໃກ້ເຖິງມ, ຂ້າພະເຈາຍິງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ 
ຫລາຍຂນ, ແລະ ຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາກໍຈິງຈັງຫລາຍຂນ. 
 
ໃນຄວາມມະຫັດສະຈັນເຊັນດຽວກັບນແຍກອອກຈາກກັນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບເຫັນການຂຽນ 
ເລືອງໜຶງຫາກໍຖືກພິມ. ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສຳລັບສິງທີເຂົາເຈາໄດ້ເຮັດ 
ເຊັນດຽວກັນກັບສາສນາຈັກໄດ້ຮຽນທີຈະເຮັດໃນເລືອງຊ່ອຍເຫລືອມະນຸດສະທຳຕະຫລອດທົວໂລກ. 



ແລະ ສະນນໃນຄຳປາໄສຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບສິງທີພວກເຮົາ ແລະ 
ເຂົາເຈາໄດ້ເຮັດ ເພືອຊ່ອຍເຫລືອຄົນອືນທີຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຫລາຍທີສຸດ. ຂ້າພະເຈາ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊຄຣິດໄດ້ເປັນແຫລ່ງຂອງພອນທີມາສູ່ຊີວິດຂອງຄົນທີເຮົາ 
ໄດ້ຮັບໃຊ້. 
 
ຫລັງຈາກກອງປະຊມນນ, ຜູ້ຄົນໄດ້ລຸກຢືນຂນ ແລະ ຕົບມື ຊຶງເປັນສິງແປກເລັກນ້ອຍຕຂ້າພະເຈາ. 
ຂ້າພະເຈາຕົກຕະລຶງ, ແຕ່ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເລັກນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈາຈືກ່ຽວກັບສິງທີໄດ້ເກີດຂນກັບ 
ອະບີນາໄດ. ພຽງແຕ່ແອວມາເທົານນທີໄດ້ຮັບເອົາການເປັນພະຍານຂອງເພິນ. ແຕ່ໃນຄືນນນ, 
ໃນລະຫວ່າງການຮັບປະທານອາຫານຄ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍິນປະທານມະຫາວິທະຍາໄລກ່າວວ່າ 
ຢູໃນຄຳປາໄສຂອງຂ້າພະເຈາ ເພິນໄດ້ຍິນຄຳຂອງພຣະເຈາ. 
 
ບັດນ, ການປົດປອຍທີມະຫັດສະຈັນນນໜ້ອຍໜັກໜ້ອຍໜາຈະມາສູ່ຂ້າພະເຈາ ໃນເລືອງ 
ປະສົບການກ່ຽວກັບການເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄຣິດ. ແຕ່ຜົນສະທ້ອນຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນ 
ໃນຕົວທ່ານ, ໃນພະລັງ, ແລະ ໃນຄວາມກ້າຫານທີຈະເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈານນ 
ແມ່ນແນ່ນອນ. ຄຳສອນ ແລະ ຕົວຢາງທີກ້າຫານຢູໃນພຣະຄຳພີນນຈະຄຊ, ນຳພາ, ແລະ 
ໃຫ້ຄວາມກ້າຫານແກ່ທ່ານ. 
 
ຜູ້ສອນສາສນາຜູ້ປະກາດພຣະນາມ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ ຈະໄດ້ຮັບພອນ 
ໂດຍການຊືນຊົມກັບພຣະຄຳພີມໍມອນ. ພແມ່ຜູ້ພະຍາຍາມຢາກໃຫ້ລູກ ມີປະຈັກພະຍານເຖິງ 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອ ເມືອເຂົາເຈາສະແຫວງຫາວິທີທີຈະນຳຖ້ອຍຄຳ ແລະ 
ອິດທິພົນຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນມາສູ່ບ້ານເຮືອນ ແລະ ຊີວິດຂອງທຸກຄົນຢູໃນຄອບຄົວ. 
ສິງນໄດ້ເປັນຄວາມຈິງສຳລັບພວກເຮົາ. 
 
ຂ້າພະເຈາເຫັນວ່າ ການມະຫັດສະຈັນນນເກີດຂນໃນກອງປະຊມສິນລະລຶກທຸກເທືອ ແລະ 
ໃນຫ້ອງຮຽນຢູໂບດບ່ອນທີຂ້າພະເຈາໄປຮ່ວມ.  ຜູ້ກ່າວປາໄສ ແລະ ຄູສອນໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກ ແລະ 
ໃຫ້ຄວາມເຂາໃຈເລືອງພຣະຄຳພີ, ໂດຍສະເພາະ ພຣະຄຳພີມໍມອນ. ແລະ ປະຈັກພະຍານສ່ວນຕົວ 
ຈະມາຈາກສ່ວນເລິກແຫ່ງໃຈຂອງເຂົາເຈາ. ເຂົາເຈາຈະສອນດ້ວຍຄວາມເຊືອໝນຫລາຍຂນ ແລະ 
ສະແດງປະຈັກພະຍານດ້ວຍພະລັງ. 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນເປັນພະຍານຄືກັນວ່າ ເຮົາເຮັດດີຂນໃນພາກສ່ວນທີສາມຂອງຄຳສັນຍາທີເຮົາ 
ໄດ້ເຮັດຕອນຮັບບັບຕິສະມາທີຈະອົດທົນ, ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາຕາບໃດທີເຮົາມີຊີວິດຢູ. 



 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຢຽມຢາມເພືອນເກົາຄົນໜຶງຢູໂຮງໝໍ ຜູ້ເປັນໂລກມະເລັງທີຮ້າຍແຮງ. ຂ້າພະເຈາ 
ໄດ້ພາລູກສາວສອງຄົນໄປນຳ. ຂ້າພະເຈາບຄາດຫວັງໃຫ້ນາງຈືຈຳພວກເຂົາ. ຄອບຄົວຂອງນາງ 
ໄດ້ຢືນອ້ອມຕຽງນອນຂອງລາວຢູຕອນພວກເຮົາຍ່າງເຂາໄປ. 
 
ນາງຫລຽວຂນ ແລະ ຍມ. ຂ້າພະເຈາຈະບເຄີຍລືມໃບໜ້າຂອງນາງ ເມືອນາງເຫັນພວກເຮົາພາ 
ລູກສາວມານຳ. ນາງໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຫຍັບເຂາໄປໃກ້ນາງ. ນາງໄດ້ລຸກນັງຂນ, ກອດເຂົາເຈາ, 
ແລະ ແນະນຳເຂົາເຈາຕຄອບຄົວຂອງນາງ. ນາງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມດີເດັນຂອງນາງນ້ອຍສອງຄົນ. 
ຄືກັນກັບວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີເຈາຍິງສອງຄົນຢູຕໜ້າວັງຂອງກະສັດ. 
 
ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າຈະໄປຢາມບຶດໜຶງ ເພາະຄິດວ່າ ນາງຄົງເມືອຍ, ເມືອຂ້າພະເຈາຫລຽວເບິງນາງ, 
ເບິງຄືວ່າ ນາງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານ, ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຢາງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ນາງເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມຮັກຕເຮົາທຸກຄົນ. 
 
ເບິງຄືວ່າ ນາງຊືນຊົມກັບເວລາ ແລະ ຄືກັບວ່າເວລາໄດ້ຢຸດຢູ. ນາງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດສ່ວນຫລາຍຂອງ 
ນາງລ້ຽງດູລູກເຕາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ນາງຮູ້ຈາກເລືອງລາວໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 
ໃຫ້ລອດທີໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດແລ້ວ  ໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍມາເທືອລະຄົນ, ແລະ ອວຍພອນພວກເຂົາ, ແລະ 
ກໍກັນແສງດ້ວຍຄວາມສຸກ.4 ແລະ ນາງກໍໄດ້ປະສົບກັບຄວາມສຸກນນເປັນເວລາດົນນານຄືກັນ 
ເພືອຈະໄດ້ອົດທົນໃນການຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈົນເຖິງທີສຸດ. 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນການມະຫັດສະຈັນເຊັນດຽວກັນນນຢູໃນຫ້ອງນອນຂອງຊາຍຄົນໜຶງ 
ຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ມາພຽງພໍແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມຊືສັດ ແລະ ຄິດວ່າລາວສົມຄວນທີຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ. 
 
ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ລາວໄດ້ຮັບການຮັກສາຫລາຍເທືອດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດກັບພະຍາດທີທ່ານໝໍ 
ບອກວ່າຮ້າຍແຮງ. ເຂົາເຈາບສາມາດປິນປົວ ຫລື ໃຫ້ຄວາມຫວັງອີກຕໄປ. 
 
ພັນລະຍາຂອງລາວໄດ້ພາຂ້າພະເຈາເຂາໄປໃນຫ້ອງນອນຢູໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈາ. 
ລາວນອນຫງາຍຢູໃນຕຽງທີປູຮຽບຮ້ອຍດີ. ລາວນຸ່ງເສອຂາວທີລີດຢາງດີ, ໃສ່ກາລະວັດ, ແລະ 
ໃສ່ເກີບໃໝ່. 
 



ລາວໄດ້ເຫັນຄວາມແປກໃຈຢູໃນດວງຕາຂອງຂ້າພະເຈາ, ໄດ້ຫົວອອກມາຢາງຄ່ອຍໆອະທິບາຍວ່າ, 
“ຫລັງຈາກທ່ານມອບພອນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແລ້ວ, ຂ້ານ້ອຍຢາກຕອບຮັບການເອນເພືອຈະໄດ້ລຸກຂນຈາກ 
ຕຽງ ແລະ ອອກໄປເຮັດວຽກງານ. ດັງທີເຫັນແຈ້ງ ລາວຕຽມພ້ອມແລ້ວສຳລັບການສຳພາດນຳ 
ພຣະອາຈານໃນບດົນນນ, ສຳລັບຜູ້ທີລາວໄດ້ທຳງານໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຊືສັດ. 
 
ລາວເປັນຕົວຢາງຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທີປຽນໃຈເຫລອມໃສແທ້ໆ ທີຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບເຫັນ 
ຫລັງຈາກເຂົາເຈາໄດ້ຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມອຸທິດຕົນຕະຫລອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈາ. ແລ້ວເຂົາເຈາ 
ໄດ້ກ້າວເດີນໄປໜ້າ. 
 
ປະທານແມລິອອນ ຈີ ຣອມນີ ໄດ້ບັນລະຍາຍໃນທາງນວ່າ: “ສຳລັບຄົນທີປຽນໃຈເຫລອມໃສແທ້ໆ 
ຈະບມີຄວາມປາຖະໜາສິງທີກົງກັນຂ້າມກັບພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. ເຂົາເຈາມີແຕ່ 
ຄວາມຮັກຕພຣະເຈາ ແລະ ມີຄວາມຕງໃຈທີຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.”5 
 
ໃນຄວາມຕງໃຈທີຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດນນ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນໃນສານຸສິດທີມີປະສົບ 
ການຂອງພຣະຄຣິດ. ເຊັນດຽວກັບແມ່ປາຜູ້ເວາທັກທາຍກັບພວກລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍທີໃສ່ເກີບໃໝ່ນນ ທີຕຽມພ້ອມແລ້ວທີຈະລຸກຂນ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ພຣະ ຜູ້ເປັນເຈາ, 
ເຂົາເຈາເຮັດຕາມຄຳບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ອລດຈົນເຖິງທີສຸດ. ທ່ານທຸກຄົນກໍເຄີຍເຫັນ. 
 
ທ່ານສາມາດເບິງມັນຄືນອີກ ຖ້າຫາກທ່ານເປີດເບິງໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ຂ້າພະເຈາຍັງຮູ້ສຶກ 
ມີຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຢູ ເມືອຂ້າພະເຈາອ່ານຖ້ອຍຄຳເຫລົານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີເກົາແກ່ຂອງພຣະເຈາ 
ທີວ່າ: “ເພາະແມ່ນແຕ່ຕອນນຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈາກໍສັນສາຍຢາງຍິງຂະນະທີຂ້າພະເຈາ
ພະຍາຍາມເວາກັບພວກທ່ານ; ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ຍັງຄຊຂ້າພະເຈາໄວ້, ແລະ ຍອມໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈາເວາກັບພວກທ່ານ.”6 
 
ທ່ານສາມາດມີຄວາມກ້າຫານຄືກັນກັບຂ້າພະເຈາໄດ້ ຈາກຕົວຢາງອັນອົດທົນຂອງໂມໂຣໄນ. 
ເພິນໄດ້ປະຕິບັດສາສນາກິດດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ. ເພິນຮູ້ວ່າ ຈະເຖິງບນທ້າຍຊີວິດຂອງເພິນແລ້ວ, 
ແຕ່ເພິນໄດ້ຂຽນຖ້ອຍຄຳດັງຕໄປນເພືອເຫັນແກ່ຜູ້ຄົນທີຍັງບໄດ້ເກີດເທືອ ແລະ ເປັນລູກຫລານ 
ຂອງສັດຕູຂອງເພິນ: “ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈົງມາຫາພຣະຄຣິດ, ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນດີພ້ອມໃນພຣະອົງ, 
ແລະ ປະຕິເສດຕົນຈາກຄວາມບເປັນເໝືອນດັງພຣະເຈາທຸກຢາງ; ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານປະຕິເສດຕົນ
ຈາກຄວາມບເປັນເໝືອນດັງພຣະເຈາທຸກຢາງ, ແລະ ຮັກພຣະເຈາດ້ວຍສຸດພະລັງ, ຈິດໃຈ, ແລະ 



ກຳລັງຂອງທ່ານ, ເມືອນນພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຈຶງພຽງພໍສຳລັບທ່ານ, ເພືອໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ອົງ, ທ່ານຈະດີພ້ອມໃນພຣະຄຣິດ.”7 
 
ໂມໂຣໄນໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຊີວິດ ແລະ ການປະຕິບັດ ສາສນາກິດຂອງເພິນເພືອເປັນການກ່າວ 
ອຳລາ. ເພິນໄດ້ເຊອເຊີນໃຫ້ເຮັດຄວາມໃຈບຸນດັງທີສາດສະດາຕະຫລອດທົວພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ເຮັດ. 
ເພິນໄດ້ຕືມການເປັນພະຍານຂອງເພິນໃສ່ນຳເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ເມືອຄວາມຕາຍເລືອນ 
ເຂາມາໃກ້. ເພິນເປັນລູກທີປຽນໃຈເຫລອມໃສແທ້ໆຂອງພຣະເຈາ. ເຮົາກໍສາມາດເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມໃຈບຸນ, ບມີຄວາມຢານກົວທີຈະເປັນພະຍານຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນ 
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຕງໃຈທີຈະອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ. 
 
ໂມໂຣໄນໄດ້ສອນເຮົາເຖິງສິງທີເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ. ເພິນກ່າວວ່າ ບາດກ້າວທຳອິດທີພາໄປ 
ຫາການປຽນ ໃຈເຫລອມໃສແທ້ໆນນແມ່ນການມີສັດທາ. ການສຶກສາພຣະຄຳພີດ້ວຍການອິຖານ 
ຈະຊ່ອຍສ້າງສັດທາໃນພຣະເຈາພຣະບິດາ, ໃນພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ, ແລະ 
ໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ. ມັນຈະສ້າງສັດທາຂອງທ່ານໃນສາດສະດາຂອງພຣະເຈາ, 
ໃນສະໄໝໂບຮານ ແລະ ປະຈຸບັນ. 
 
ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂາໃກ້ພຣະເຈາຫລາຍກວ່າໜັງສືເຫລມອືນໆ. ມັນສາມາດປຽນແປງຊີວິດ 
ໃຫ້ດີຂນກວ່າເກົາ. ມັນຈະຊກຍູ້ທ່ານໃຫ້ເຮັດຄືກັນກັບຄູ່ສອນສາສນາຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ເຮັດ. 
ຕອນລາວໜີຈາກເຮືອນຕອນເປັນໄວລຸ້ນຄົນໜຶງໄດ້ເອົາພຣະຄຳພີວາງໄວ້ໃນແກັດອັນທີລາວຖືໄປນຳ 
ຕອນລາວຊອກຫາຄວາມສຸກ. 
 
ຫລາຍປີຜ່ານໄປ. ລາວໄດ້ຍ້າຍຫລາຍບ່ອນຕະຫລອດທົວໂລກ. ລາວຢູຕົວຄົນດຽວ ແລະ 
ບມີຄວາມສຸກ. ມໜຶງລາວເຫັນແກັດໜ່ວຍນນ. ມັນເຕັມໄປດ້ວຍສິງຂອງທີລາວໄດ້ຖືໄປນຳ. ຢູກນແກັດ, 
ລາວເຫັນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ລາວໄດ້ອ່ານມັນ ແລະ ທົດລອງມັນເບິງ. ລາວຮູ້ວ່າ ມັນເປັນຄວາມຈິງ. 
ການເປັນພະຍານນນໄດ້ປຽນຊີວິດຂອງລາວ. ລາວພົບເຫັນຄວາມສຸກເກີນກວ່າທີລາວຄາດຝັນ. 
 
ພຣະຄຳພີມໍມອນຂອງທ່ານອາດຢູລັບຕາ ເພາະໜ້າທີວຽກງານອືນໆທີທ່ານຕ້ອງເຮັດໃນທຸກວັນ. 
ຂ້າພະເຈາຂໍໃຫ້ທ່ານຈົງສຶກສາມັນຢາງເລິກຊງ ແລະ ສຶກສາມັນເລອຍໆເດ. ຢູໃນນນມັນມີຄວາມ 
ສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊ, ຊຶງເປັນທາງດຽວເທົານນທີສາມາດພາກັບຄືນບ້ານ 
ຫາພຣະເຈາໄດ້. 
 



ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ຈະຕອບຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານ. 
ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ. ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນພະຍານທີແທ້ຈິງ ແລະ 
ແນ່ແທ້ ບອກວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດທີໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດ 
ແລະ ຊົງພຣະຊົນຢູ. 
 
ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນພະຍານທີລຄ່າ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງ 
ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
 
 
ແຫລ່ງອ້າງອີງ 
1. ໂມໄຊຢາ 18:9. 
2. ໂມໄຊຢາ 2:17. 
3. ໂມໂຣໄນ 7:47. 
4. ເບິງ 3 ນີໄຟ 17:21–22. 
5. Marion G. Romney, in Conference Report, Oct. 1963, 23. 
6. ໂມໄຊຢາ 2:30. 
7. ໂມໂຣໄນ 10:32. 


