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ໃນເຊາວັນຊະບາໂຕ, ເຮົາຂໍຂອບພຣະໄທ ແລະ ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຈິງແທ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 

ໃຫ້ລອດ. ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ ຜ່ານສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ. 

ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນຄວາມຈິງ. ເຮົາໄດ້ຖືກນຳພາໂດຍສາດສະດາໃນທຸກວັນນ ນນຄືປະທານ 

ທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ. ເໜືອສິງອືນທັງໝົດ, ເຮົາໄດ້ເປັນພະຍານຢາງໜັກແໜ້ນເຖິງການ 

ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ ແລະ ພອນນິລັນດອນທີມາຈາກການນນ. 

 

ໃນຊ່ວງລະຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ຫລາຍຂນ 

ກ່ຽວກັບການຊົດໃຊ້ເສຍສະລະຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ກ່ຽວກັບວິທີທີພຣະອົງຕຽມຕົວສຳລັບ 

ການຊົດໃຊ້ຕະຫລອດນິລັນດອນຂອງພຣະອົງເພືອເຮົາແຕ່ລະຄົນ. 

 

ການຕຽມຂອງພຣະອົງໄດ້ເລີມຕນຢູໃນຊ່ວງຊີວິດມະຕະ ໃນຂະນະທີພຣະອົງລໍຖ້າພຣະບິດາຂອງ 

ພຣະອົງ, ໂດຍກ່າວວ່າ, ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເຖີດ, ແລະ ໃຫ້ລັດສະໝີພາບ 

ເປັນຂອງພຣະອົງຕະຫລອດການ.1 ນັບແຕ່ນນມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ, ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງ 

ພຣະອົງໃນການປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ. ພຣະຄຳພີໄດ້ສອນເຮົາ 

ວ່ານັບແຕ່ຕອນເພິນຢູໃນໄວເຍົາ, ພຣະອົງໄດ້ “ເຮັດທຸລະກິດຂອງພຣະບິດາ [ຂອງພຣະອົງ]”2 ແລະ 

ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາສຳລັບເວລາປະຕິບັດສາສນາກິດຂອງພຣະອົງ3 ຕອນພຣະອົງມີອາຍຸໄດ້ 30 ປີ, 

ພຣະອົງໄດ້ຮັບການທົດລອງຢາງໜັກ ແລະ ໄດ້ເລືອກຕ້ານທານກັບມັນ, ໂດຍກ່າວວ່າ, “ອ້າຍຊາຕານ, 

ຈົງໜີໄປໃຫ້ໄກຈາກເຮົາ.”4 ຢູໃນສວນເຄັດເຊມາເນ, ພຣະອົງໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, 

ໂດຍການປະກາດວ່າ, “ແຕ່ຢາງໃດກໍດີຂໍຢາໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງລູກ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ເປັນໄປ 

ຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາເຈາເທນ,”5 ແລະ ຈາກນນ ໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງພຣະອົງເພືອຮັບທຸກ 



ທໍລະມານເພືອຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ. ຜ່ານຄວາມອັບອາຍຢູຕໜ້າຝູງຊົນໃນສານ ແລະ 

ຮັບໃຊ້ເຈັບປວດຕອນຖືກຄຶງ, ພຣະອົງໄດ້ລໍຖ້າພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, ເຕັມໃຈທີຈະ “ຮັບເອົາ 

ບາດເຈັບຍ້ອນການບາບຂອງພວກເຮົາ … [ແລະ] ເຖິງປານນນ ພຣະອົງຍັງໄດ້ກ່າວອອກມາວ່າ,6 

“ພຣະເຈາຂອງຂ້ານ້ອຍ, ພຣະເຈາຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶງປະຖມຂ້ານ້ອຍ?”7 

ພຣະອົງໄດ້ລໍຖ້າພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ—ໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງພຣະອົງເພືອໃຫ້ອະໄພ 

ແກ່ສັດຕູຂອງພຣະອົງ,8 ໄດ້ເບິງວ່າມີຄົນດູແລມານດາຂອງພຣະອົງ,9 ແລະ ອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ 

ຈົນວ່າຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສນສຸດລົງ.10 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄຕ່ຕອງເລອຍໆວ່າ, ເປັນຫຍັງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາ ແລະ ສາດສະດາທີບໍລິສຸດ ແລະ 

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາທີຊືສັດທຸກຄົນ ຈຶງປະເຊີນກັບການທົດລອງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຫລາຍ 

ແທ້ໆ, ແມ່ນແຕ່ຕອນທີເຂົາເຈາໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ? 

ເປັນຫຍັງຈຶງຍາກຫລາຍແທ້, ໂດຍສະເພາະເຂົາເຈາເຫລົານນ? 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບໂຈເຊັບ ສະມິດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານກັບຄວາມປວຍໂຊຕອນຍັງນ້ອຍ ແລະ 

ຖືກຂົມເຫັງຕະຫລອດຊີວິດຂອງເພິນ. ເຊັນດຽວກັບພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງຂນວ່າ, “ໂອ້ 

ພຣະອົງເຈາຂ້າ, ພຣະອົງຢູໃສ?”11 ແມ່ນແຕ່ຕອນເພິນເບິງຄືວ່າຢູຕົວຄົນດຽວ, ເພິນໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈ 

ຂອງເພິນເພືອລໍຖ້າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຜູ້ບຸກເບີກ, ຜູ້ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ໜີຈາກເມືອງນາວູ ແລະ 

ໄດ້ຂ້າມທົງພຽງມາ—ໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງເຂົາເຈາເພືອເຮັດຕາມສາດສະດາ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈາ 

ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານກັບຄວາມປວຍໄຂ້, ທຸກຍາກລຳບາກ, ແລະ ບາງຄົນກໍໄດ້ຕາຍໄປ. ເປັນຫຍັງ 

ຈຶງມີບັນຫາທີຮ້າຍແຮງເຊັນນນ? ຈຸດຈົບຢູໃສ? ເພືອຈຸດປະສົງອັນໃດ? 

 

ເມືອເຮົາຖາມຄຳຖາມເຫລົານ, ເຮົາຈະສຳນຶກໄດ້ວ່າ ຈຸດປະສົງ ຂອງຊີວິດຢູເທິງໂລກນແມ່ນເພືອ 

ເຕີບໂຕ, ພັດທະນາ, ແລະ ເຂມແຂງ ຜ່ານປະສົບການຂອງເຮົາເອງ. ເຮົາຈະເຮັດແນວນໄດ້ແນວໃດ? 

ພຣະຄຳພີໄດ້ຕອບຄຳຖາມນ ໃນຖ້ອຍຄຳງ່າຍໆວ່າ: ເຮົາ “ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ.”12 ການທົດສອບ 

ແລະ ການທົດລອງໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນ. ການທ້າທາຍໃນຊ່ວງມະຕະນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາ ແລະ 

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ໄດ້ເຫັນວ່າເຮົາຈະໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງເຮົາເພືອເຮັດຕາມພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ 

ຫລືບ. ພຣະອົງຮູ້ກ່ອນແລ້ວ, ແລະ ເຮົາມີໂອກາດທີຈະຮຽນຮູ້, ວ່າບສຳຄັນວ່າສະຖານະການຂອງເຮົາ 

ຈະເປັນແນວໃດ, “ທຸກສິງທັງປວງເຫລົານແມ່ນສຳລັບປະສົບການຂອງເຮົາເອງ … ແລະ 

ເພືອຄວາມດີຂອງເຮົາເອງ.”13 



 

ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຈະເຂາໃຈການທ້າທາຍຂອງເຮົາສະເໝີໄປບໍ? ບາງເທືອເຮົາທຸກຄົນບມີເຫດຜົນ 

ບໍທີຈະຖາມວ່າ, “ໂອ້ ພຣະອົງເຈາຂ້າ, ພຣະອົງຢູໃສ?”14 ມີ! ເມືອຄູ່ຄອງໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ, ພັນລະຍາ 

ຫລື ສາມີຂອງຜູ້ນນ ອາດມີຄວາມສົງໄສ. ເມືອມີບັນຫາເລືອງການເງິນໃນຄອບຄົວ, ຜູ້ເປັນພອາດ 

ຈະຖາມ. ເມືອລູກເດີນໜີຈາກເສນທາງ, ພແມ່ອາດຮ້ອງອອກມາດ້ວຍຄວາມໂສກເສາ. ແມ່ນແລ້ວ, 

“ນຕາອາດໄຫລຫລັງໃນເວລາກາງຄືນ, ແຕ່ຄວາມຊົມຊືນຍິນດີກໍມີມາໃນຕອນເຊາ.”15 ແລ້ວ, 

ໃນຍາມເຊາຂອງແຫ່ງສັດທາ ແລະ ຄວາມເຂາໃຈຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະລຸກຂນ ແລະ ເລືອກທີຈະລໍຖ້າ 

ພຣະເຈາ, ໂດຍກ່າວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງເທນ.”16 

 

ແລ້ວ, ຄຳວ່າ ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ໃນພຣະຄຳພີ, ຄຳວ່າ ລໍຖ້າ 

ໝາຍຄວາມການມີຄວາມຫວັງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ການມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ການມີ 

ຄວາມຫວັງ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈານນຮຽກຮ້ອງສັດທາ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຖ່ອມຕົນ, 

ຄວາມອ່ອນນ້ອມ, ຄວາມອົດກນໄດ້ນານ, ການຮັກສາພຣະບັນຍັດ, ແລະ ການອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ. 

 

ໃນການລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໝາຍເຖິງການປູກເມັດພືດແຫ່ງສັດທາ ແລະ ການບຳລຸງລ້ຽງມັນ 

“ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ, ແລະ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ.”17 

 

ນນໝາຍເຖິງການອະທິຖານດັງເຊັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ໄດ້ເຮັດ—ຫາພຣະເຈາ, ພຣະບິດາເທິງ 

ສະຫວັນຂອງເຮົາ—ໂດຍກ່າວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕງຢູ. ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມ 

ນພຣະໄທຂອງພຣະອົງ.”18 ມັນເປັນຄຳອະທິຖານທີເຮົາກ່າວດ້ວຍສຸດຈິດວິນຍານ, ໃນພຣະນາມ 

ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 

ການລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໝາຍເຖິງການໄຕ່ຕອງໃນໃຈຂອງເຮົາ ແລະ “ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ” 

ເພືອວ່າ ເຮົາຈະສາມາດຮູ້ “ທຸກຢາງທີ [ເຮົາ] ຄວນຮູ້.”19 

 

ເມືອເຮົາເຮັດຕາມການກະຕຸ້ນຂອງພຣະວິນຍານ, ເຮົາຈະພົບວ່າ “ຄວາມຍາກລຳບາກນນເຮັດ 

ໃຫ້ເກີດມີຄວາມອົດທົນ”20 ແລະ ເຮົາຮຽນທີຈະດຳເນີນຕໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນຈົນກວ່າ [ເຮົາ] ຈະຖືກ

ເຮັດໃຫ້ດີພ້ອມ.21 

 

ການລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໝາຍເຖິງການຍຶດໝນ22 ແລະ “ມຸ້ງໜ້າ” ໃນສັດທາ, “ໂດຍມີຄວາມ 

ສະຫວ່າງຢາງສົມບູນຂອງຄວາມຫວັງ.”23 



 

ໝາຍເຖິງການ “ໄວ້ວາງໃຈໃນຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະຄຣິດ”24 ແລະ ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ 

ຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ, ໂດຍກ່າວວ່າຂໍໃຫ້ເກີດຂນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງດ້ວຍເທນ, ແລະ 

ບແມ່ນຕາມຄວາມປະສົງຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ.25 

 

ເມືອເຮົາລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ເຮົາຈະແນ່ວແນ່ ແລະ ບຫວັນໄຫວໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດ,26 

ໂດຍທີຮູ້ວ່າ “ຈະພນຈາກຄວາມທຸກທໍລະມານທັງໝົດນຂອງ [ເຮົາ].”27 

 

ແລະ ເຮົາ “ບໄດ້ປະຖມ … ຄວາມໝນໃຈ [ຂອງເຮົາ]”28 ວ່າທຸກສິງທັງປວງທີເຮົາເປັນທຸກມາ 

ກໍຈະຮວມກັນເພືອຄວາມດີຂອງເຮົາ.29 

 

ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຈະມາເຖິງໃນທຸກຮູບແບບ. ປະສົບການຂອງໂຢບໄດ້ເຕືອນເຮົາວ່າ 

ເຮົາອາດຖືກເອນໃຫ້ອົດທົນ. ໂຢບໄດ້ສູນເສຍຊັບສິນທຸກຢາງຂອງເພິນ, ຮ່ວມທັງດິນດອນຕ່ອນຫຍ້າ, 

ບ້ານເຮືອນ, ແລະ ສັດສາວາສິງ; ຄົນໃນຄອບຄົວ, ຊືສຽງ, ສຸຂະພາບ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄວາມ 

ຮູ້ສຶກໃນຈິດໃຈ. ແຕ່ເພິນໄດ້ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ໄດ້ສະແດງປະຈັກພະຍານອັນມພະລັງ ທີວ່າ: 

 

“ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ຜູ້ໜຶງຢູໃນສະຫວັນສະຖານ ຜູ້ທີຈະມາໃນທີສຸດ ປອງກັນຊີວິດຂ້ອຍໄວ້: 

 

“ເຖິງແມ່ນວ່າເນອກາຍຂ້ອຍຈະຖືກພະຍາດກັດກິນ ເມືອຍັງຢູໃນຮ່າງກາຍ ຂ້ອຍຈະໄດ້ເຫັນ 

ພຣະເຈາ.”30 

 

 “ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຈະຂ້າຂ້ອຍ, ແຕ່ຂ້ອຍຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.”31 

 

ເຖິງແມ່ນດ້ວຍຕົວຢາງອັນດີເລີດຂອງໂຢບ, ສາດສະດາທັງຫລາຍ, ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, 

ແຕ່ເຮົາຍັງເຫັນວ່າຍາກທີຈະລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ໂດຍສະເພາະໃນຕອນທີເຮົາບເຂາໃຈຄັກແນ່ 

ກ່ຽວກັບແຜນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງທີມີສຳລັບເຮົາ. ຄວາມເຂາໃຈນນ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ 

ຈະຖືກມອບໃຫ້ເທືອລະນ້ອຍ ເທືອລະບັນທັດ, ເປັນຂໍເລັກໆໜ້ອຍໆ.32 

 

ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າບາງເທືອຂ້າພະເຈາບໄດ້ຮັບຄຳຕອບຕຄຳຖາມ 

ອະທິຖານ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈາຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈາຍັງບຕຽມພ້ອມ. ເມືອພຣະອົງຕອບ, 

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ມັນຈະເປັນ “ນໜ້ອຍໜຶງ ນນໜ້ອຍໜຶງ”33 ເພາະຂ້າພະເຈາເຮັດໄດ້ 



ພຽງແຕ່ເທົານນ ຫລື ຂ້າພະເຈາເຕັມໃຈເຮັດແຕ່ພຽງເທົານນ. 

 

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເຮົາມັກອະທິຖານຂໍຄວາມອົດທົນ, ແຕ່ເຮົາຢາກໄດ້ໄວໆ! ຕອນເປັນໜຸ່ມ, ປະທານເດວິດ 

ໂອ ມິກເຄ ໄດ້ອະທິຖານສຳລັບການເປັນພະຍານກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ. 

ຫລາຍປີຈາກນນ, ໃນຂະນະທີເພິນຮັບໃຊ້ເຜີຍແຜ່ຢູປະເທດສະກ໊ອດແລນ, ການເປັນພະຍານ 

ນນໄດ້ມາສູ່ເພິນວ່າ “ມັນເປັນສິງໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນໃຈແກ່ຂ້າພະເຈາວ່າ ຄຳອະທິຖານອັນຈິງໃຈ 

ຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃນເວລາໃດເວລາໜຶງ.”34 

 

ເຮົາອາດບຮູ້ເມືອໃດ ຫລື ວິທີໃດທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະຕອບຄຳຖາມ, ແຕ່ເປັນໃນເວລາ ແລະ 

ວິທີຂອງພຣະອົງ, ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ຄຳຄອບນນຈະມາເຖິງ. ແຕ່ສຳລັບຄຳຕອບ 

ບາງຢາງນນ, ເຮົາອາດຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຈົນຫລັງຈາກຊີວິດນ. ສິງນອາດເປັນຄວາມຈິງ 

ສຳລັບຄຳສັນຍາບາງຢາງຢູໃນໃບປິຕຸຂອງເຮົາ ແລະ ພອນບາງຢາງສຳລັບຄົນໃນຄອບຄົວ 

ຂອງເຮົາ. ຢາທໍຖອຍໃຈນຳພຣະຜູ້ເປັນເຈາເດ. ພອນຂອງພຣະອົງເປັນສິງນິລັນດອນ, ບແມ່ນ 

ພຽງຊົວຄາວ. 

 

ການລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໄດ້ມອບໂອກາດທີມີຄ່າປະເສີດລໃຫ້ເຮົາ ເພືອຈະໄດ້ຄນພົບວ່າ 

ມີຫລາຍຄົນທີລໍຖ້າເຮົາຢູ. ລູກຂອງເຮົາໄດ້ລໍຖ້າເຮົາໃຫ້ສະແດງຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຮັກ, ແລະ 

ຄວາມເຂາໃຈຕເຂົາ. ພແມ່ຂອງເຮົາໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກະຕັນ ແລະ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ 

ຕເພິນ. ອ້າຍເອອຍນ້ອງຂອງເຮົາໄດ້ລໍຖ້າເຮົາໃຫ້ອົດທົນ, ມີເມດຕາ, ແລະ ໃຫ້ອະໄພ. ຄູ່ຄອງຂອງເຮົາ 

ໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຕເຂົາ ດັງທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຮັກເຮົາແຕ່ລະຄົນ. 

 

ເມືອເຮົາອົດທົນກັບຄວາມທຸກທໍລະມານທາງຮ່າງກາຍ, ເຮົາຈະຮູ້ຈັກວ່າມີຫລາຍຄົນລໍຖ້າເຮົາຢູ. 

ສຳລັບຜູ້ເປັນຄືກັນກັບນາງແມຣີ ແລະ ນາງມາທາ, ສຳລັບທຸກຄົນທີເປັນຄືໄທຊາມາເລຍຜູ້ໃຈດີ 

ທີໄດ້ປະຕິບັດຕຄົນເຈັບປວຍ, ຊແຮງຄົນທີອ່ອນແອ, ແລະ ດູແລຝາຍຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ, 

ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູຕພຣະບິດາເທິງສະຫວັນທີຊົງຮັກ ແລະ ພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ. 

ໃນການປະຕິບັດເໝືອນດັງພຣະຄຣິດໃນແຕ່ລະວັນຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ລໍຖ້າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ 

ເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. ຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງນນແຈ່ມແຈ້ງທີວ່າ: 

“ເມືອໃດພວກເຈາໄດ້ເຮັດສິງເຫລົານແກ່ຜູ້ທີຕຕ້ອຍທີສຸດຄົນໜຶງໃນພວກພີນ້ອງເຫລົານຂອງເຮົາ, 

ພວກເຈາກໍໄດ້ເຮັດແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ.”36 ພຣະອົງຮູ້ຈັກການເສຍສະລະ ແລະ ຄວາມໂສກເສາຂອງທ່ານ. 

ພຣະອົງໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານ. ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມພັກຜ່ອນຂອງພຣະອົງຈະເປັນ 

ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີທ່ານສືບຕລໍຖ້າ ພຣະອົງໃນສັດທາ. 



 

ເຮົາແຕ່ລະຄົນເປັນທີຮັກຫອມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາຫລາຍກວ່າ ທີເຮົາສາມາດເຂາໃຈ ຫລື ຫລິງເຫັນໄດ້. 

ສະນນ ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງມີເມດຕາຕກັນ ແລະ ຕຕົນເອງ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ ເມືອເຮົາລໍຖ້າ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ເຮົາຈະກາຍເປັນ “ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາໂດຍການຊົດໃຊ້ຂອງ [ພຣະອົງ], … 

ບອກລອນສອນງ່າຍ, ອ່ອນໂຍນ, ຖ່ອມຕົວ, ອົດທົນ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ, ເຕັມໃຈໃນທຸກສິງທີພຣະຜູ້

ເປັນເຈາເຫັນສົມຄວນທີຈະໃຫ້ເກີດກັບ [ເຮົາ], ເໝືອນດັງເດັກນ້ອຍຍິນຍອມຕບິດາຂອງຕົນ.”36 

 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຍິນຍອມຕພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ ເຊັນນນຕອນຢູໃນສວນເຄັດເຊມາເນ. 

ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນນຳສານຸສິດຂອງພຣະອົງວ່າ, “ຈົງເຝາຄອຍກັບເຮົາເທນ,” ແຕ່ສາມເທືອ 

ເມືອພຣະອົງໄດ້ກັບມາຫາພວກເຂົາ, ພຣະອົງພົບເຫັນວ່າ ພວກເຂົານອນຫລັບຢູ.37 ໂດຍບໄດ້ 

ມີສານຸສິດເປັນເພືອນ ແລະ ໂດຍບໄດ້ມີພຣະບິດາສະຖິດຢູນຳ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເລືອກທີຈະທົນ

ຕຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະ ການລໍລວງທຸກຢາງ38 ແລ້ວມີທູດອົງໜຶງ 

ມາຊກຳລັງຂອງພຣະອົງຂນ,39 ພຣະອົງບໄດ້ຫລີກຈາກຈອກອັນຂົມຂືນ.40 ພຣະອົງໄດ້ລໍຖ້າພຣະບິດາ 

ຂອງພຣະອົງ ໂດຍກ່າວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ,”41 ແລະ ພຣະອົງໄດ້ 

ຢຽບອະງ່ນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.42 ບັດນ, ໃນຖານະທີເປັນອັກຄະສາວົກຄົນໜຶງຂອງ 

ພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຊແຮງຂນ ເພືອຈະໄດ້ເຝາຄອຍກັບ 

ພຣະອົງ ແລະ ລໍຖ້າພຣະອົງໃນຕະຫລອດວັນເວລາຂອງເຮົາ. 

 

ໃນເຊາວັນຊະບາໂຕນ, ຂ້າພະເຈາຂໍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູວ່າ “ໃນສວນເຄັດເຊມາເນຂອງ 

ຂ້າພະເຈາ”43 ແລະ ຂອງທ່ານນນ, ເຮົາຈະບໄດ້ຢູຄົນດຽວ. ພຣະອົງຜູ້ເຝາເຮົາ ຢູຈະ “ບເຊືອບ 

ນອນຫລັບໄປຈັກເທືອ.”44 ເຫລົາທູດຢູທີນ ແລະ ຢູຟາກຜ້າມ່ານຈະຫຸ້ມລ້ອມ [ເຮົາ], ເພືອຊແຮງ [ເຮົາ] 

ໄວ້.45 ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານພິເສດວ່າ ຄຳສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດເປັນຄວາມຈິງ 

ດັງທີພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຜູ້ທີມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຄືປົງໃຈຂໍໃຫ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ຊ່ອຍເຫລືອນນ ເຂົາກໍຈະໄດ້ມີກຳລັງວັງຊາຂນໃໝ່ ເຂົາຈະລຸກຂນໄດ້ດັງນົກອິນຊີບິນໄປ; ເຂົາຈະແລ່ນໄດ້ 

ແລະ ບອິດເມືອຍອ່ອນແແຮງ.”46 ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງລໍຖ້າພຣະອົງ ໂດຍການກ້າວເດີນໄປໜ້າໃນສັດທາ, 

ວ່າເຮົາຈະກ່າວໃນຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາວ່າ, “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງເທນ,”47 

ແລະ ກັບໄປຫາພຣະອົງດ້ວຍກຽດຕິຍົດ. ໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ, ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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