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ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວສານທີດີເລີດໃນເຊາມນ, ແລະ ຂ້າພະເຈາ 
ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທຸກຄົນທີໄດ້ມາຮ່ວມ. ພວກເຮົາດີໃຈຫລາຍເປັນພິເສດທີແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວ ໄດ້ມາ 
ຮ່ວມກັບພວກເຮົາອີກ ແລະ ເພິນຮູ້ສຶກວ່າດີຂນກວ່າເກົາ. ພວກເຮົາຮັກທ່ານ, ບອບ. 
 
ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈາໄດ້ໄຕ່ຕອງສິງທີຂ້າພະເຈາຢາກກ່າວກັບທ່ານໃນເຊາມນ, ຂ້າພະເຈາ 
ໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມຄິດສອງສາມຢາງ ຊຶງຂ້າພະເຈາຄິດວ່າກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ເໝາະສົມກັບເວລາ. ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ ຂ້າພະເຈາຈະໄດ້ຮັບການນຳພາໃນການກ່າວ 
ຄຳປາໄສຂອງຂ້າພະເຈາ. 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີຊີວິດຢູໃນໂລກນໄດ້ 84 ປີແລ້ວຕອນນ. ໃນການໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບໜ້ອຍໜຶງ, 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ເກີດໃນປີທີ ຊາເລສ ລິນເບີກ ໄດ້ຂັບຍົນຄົນດຽວຕົງຈາກນິວຢອກໄປກຸງປາລີ 
ດ້ວຍເຄືອງຈັກຫົວດຽວ, ມີເບາະນັງອັນດຽວ, ມີປີກຍົນອັນດຽວ. ມີການປຽນແປງຫລາຍນັບຕງແຕ່ 84 
ປີຜ່ານມາ. ນັບແຕ່ມນມາ ມະນຸດກໍໄດ້ໄປເຖິງດວງຈັນ ແລະ ກັບມາແລ້ວ. ຕາມຈິງແລ້ວ, 
ເລືອງທີແຕ່ງຂນໃນອາດີດ, ບັດນກາຍເປັນເລືອງຈິງ. ແລະ ເລືອງຈິງນນ,  ຂອບໃຈນຳເທັກໂນໂລຈີ, 
ໄດ້ປຽນແປງຢາງວ່ອງໄວ ຈົນວ່າເຮົາເກືອບບສາມາດຕາມໄປທັນ—ຖ້າຫາກວ່າເຮົາຊິເຄີຍທັນຫລືບ. 
ສຳລັບເຮົາຜູ້ທີຍັງຈືຈຳໃຊ້ໂທລະສັບໝຸນຊະນິດເກົາ ແລະ ຈັກພິມທີບໄດ້ໃຊ້ໄຟຟາ, ເທັກໂນໂລຈີ 
ໃນທຸກວັນນເປັນທີໜ້າງຶດງໍຫລາຍ. 
 
ພ້ອມນ ມາດຕະຖານເລືອງສິນທຳກໍໄດ້ປຽນແປງຢາງວ່ອງໄວຄືກັນ. ການປະພຶດທີແຕ່ກ່ອນຖືວ່າ 
ເປັນສິງບເໝາະສົມ ແລະ ຜິດສິນທຳ, ບັດນ ບພຽງແຕ່ເປັນສິງທີໂຍະຍານ, ແຕ່ເປັນສິງທີຜູ້ຄົນ 
ຍອມຮັບນຳອີກ. 
 



ບດົນມານ ຂ້າພະເຈາໄດ້ອ່ານເລືອງໜຶງຢູໃນWall Street Journal ຂຽນໂດຍ ຈອນນາຕັນ ແຊ໊ກ, 
ອາຈານສາສນາຢິວຄົນອັງກິດ. ໃນເລືອງນນ, ລາວໄດ້ຂຽນດັງນ: “ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ສັງຄົມ 
ຂອງຄົນພາກຕາເວັນຕົກໃນຊ່ວງລະຍະປີ 1960 ໄດ້ປຽນແປງຢາງໄວ, ໄດ້ປະຖມຫລັກການ 
ປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີເລືອງການຄວບຄຸມຕົນເອງ. ກຸ່ມນັກຮ້ອງຊື Beatles ໄດ້ຮ້ອງວ່າ 
ພຽງແຕ່ຄວາມຮັກເທົານນທີທ່ານຕ້ອງການ. ຫລັກທຳຂອງກຸ່ມ Judeo-Christian ຄືການ 
ເສຍສະລະທຸກຢາງ. ແລ້ວຕມາມີການເວາວ່າ: ຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດ ຖ້າມັນດີສຳລັບເຈາ. ພຣະບັນຍັດ 
ສິບປະການໄດ້ຖືກຂຽນຄືນໃໝ່ກາຍເປັນຄຳວ່າ ຄຳແນະນຳທີຊ່າງປະດິດຄິດສ້າງສິບປະການ.” 
 
ອາຈານ ແຊ໊ກ ໄດ້ກ່າວຕືມວ່າ: “ເຮົາໄດ້ຟຸມເຟືອຍກັບສິນທຳຂອງເຮົາ ຄືກັນກັບເຮົາຟຸມເຟືອຍກັບ 
ເງິນຄຳຂອງເຮົາ. … ມີຫລາຍພາກສ່ວນອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ [ໃນໂລກນ] ບ່ອນທີສາສນາເປັນ 
ເລືອງໃນອາດີດ ແລະ ບມີສຽງເຕືອນບອກກົງກັນຂ້າມກັບຄຳທີວ່າ ຊໂລດ, ໃຊ້ໂລດ, ນຸ່ງໂລດ, 
ອວດອ້າງໂລດ, ເພາະສົມຄວນສຳລັບເຈາ. ຂ່າວສານກໍຄື ສິນທຳກາຍເປັນເລືອງລ້າສະໄໝ, 
ຄວາມສຳນຶກແມ່ນສຳລັບຄົນອ່ອນແອ, ແລະ ພຣະບັດຍັດທີສຳຄັນທີສຸດແມ່ນ ‘ຢາໃຫ້ຄົນພົບເຫັນ.’” 1 
 
ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເລືອງນ—ໜ້າເສຍໃຈ—ບັນຍາຍເຖິງໂລກຂອງເຮົາໃນທຸກວັນນ. 
ເຮົາຕ້ອງກຸ້ມໃຈນຳມັນບໍ ແລະ ຄິດວ່າເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶງຈະສູ້ຊົນກັບມັນໄດ້? ບ. ຕາມຈິງແລ້ວ, 
ເຮົາມີພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດຢູໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ແລະ ເຮົາຮູ້ວ່າ ສິນທຳບໄດ້ເປັນສິງ 
ລ້າສະໄໝ, ວ່າຄວາມສຳນຶກຂອງເຮົາຈະນຳພາເຮົາສະເໝີ, ແລະວ່າເຮົາມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບສຳລັບ 
ການກະທຳຂອງເຮົາ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂລກນໄດ້ປຽນໄປ, ແຕ່ກົດຂອງພຣະເຈາຍັງເໝືອນເດີມ. ມັນບໄດ້ປຽນແປງ; 
ມັນຈະບປຽນແປງ. ພຣະບັນຍັດສິບປະການກໍຄືກັນ—ຍັງເປັນພຣະບັນຍັດຢູຄືເກົາ. ມັນ ບ 
ໄດ້ເປັນຄຳແນະນຳ. ມັນຈຳເປັນສຳລັບວັນເວລາຂອງເຮົາເທົາໆກັບໃນວັນເວລາຕອນພຣະເຈາ 
ໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່ລູກຫລານອິດສະຣາເອນ. ຖ້າຫາກເຮົາພຽງແຕ່ຟັງ, ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຸລະສຽງ 
ຂອງພຣະເຈາ, ກ່າວກັບເຮົາໃນຕອນນ ແລະ ໃນເວລານ. 
 
“ຢານະມັດສະການພຣະອືນ ນອກຈາກເຮົາແຕ່ເທົານນ. 
 
“ຢາເຮັດສຳລັບຕົນຮູບຢາງໃດຢາງໜຶງອັນເປັນຕົວແທນຂອງສິງທີຢູໃນທ້ອງຟາ. … 
 
“ຢາໃຊ້ຊືຂອງເຮົາໄປໃນທາງຊົວຮ້າຍ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ອົງເປັນພຣະເຈາຂອງເຈາ. … 



 
“ຈົງຖືມພຣະ ແລະ ຍຶດຖືໄວ້ເປັນມສັກສິດ. … 
 
“ຈົງນັບຖືພແມ່ຂອງເຈາ. … 
 
“ຢາຂ້າຄົນ. 
 
“ຢາຫລນຊ້ສູ່ຜົວເມຍຜູ້ອືນ. 
 
“ຢາລັກ. 
 
 
“ຢາໃສ່ຮ້າຍປາຍສີເພືອນມະນຸດ. … 
 
 “ຢາຢາກໄດ້ຂອງຜູ້ອືນ.”2 
 
ກົດຂອງການປະພຶດຕົນຂອງເຮົາແມ່ນເດັດຂາດ; ມັນບໄດ້ເປັນສິງຕລອງ. ມັນບໄດ້ຢູໃນພຣະບັນຍັດ 
ສິບປະການເທົານນ, ແຕ່ໃນຄຳເທດສະໜາຢູເທິງຄ້ອຍພູນຳອີກ, ຊຶງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກ່າວ 
ຕອນພຣະອົງມີຊີວິດຢູໃນໂລກນ. ມັນຢູໃນຕະຫລອດທົວຄຳສອນຂອງພຣະອົງ. ມັນຢູໃນການ 
ເປີດເຜີຍຂອງຍຸກໃໝ່ຄືກັນ. 
 
ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນແມ່ນເໝືອນເດີມ ໃນມວານນ, ມນ, ແລະ ຕະຫລອດການ. 
ສາດສະດາມໍມອນໄດ້ບອກເຮົາວ່າ ພຣະເຈາ “ບມີວັນປຽນແປງຈາກຊົວນິລັນດອນເຖິງຊົວ
ນິລັນດອນ.”3 ຢູໃນໂລກນບ່ອນທີເກືອບທຸກສິງເບິງຄືວ່າປຽນແປງໄປ, ແຕ່ຄວາມໝນຄົງ 
ຂອງພຣະອົງເປັນສິງທີເຮົາເພິງພາອາໄສໄດ້, ເປັນສະໝໍທີເຮົາສາມາດຍຶດໝນໄວ້ຢາງແໜ້ນໜຽວ 
ແລະ ປອດໄພ, ຖ້າບດັງນນ ເຮົາອາດຈະຖືກພັດໄປໃນນບ່ອນທີເຮົາບຮູ້ຈັກ. 
 
ມັນອາດປະກົດຕທ່ານເປັນບາງຄງວ່າ ຄົນທີອອກໄປໃນໂລກມີຄວາມມ່ວນຊືນຫລາຍກວ່າທ່ານ. 
ພວກທ່ານບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກຖືກຈຳກັດດ້ວຍກົດຂອງສາສນາຈັກທີເຮົາຍຶດໝນ. ອ້າຍເອອຍນ້ອງ 
ຂອງຂ້າພະເຈາ, ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈາຂໍປະກາດຕທ່ານວ່າ ບມີ ສິງໃດ ທີຈະນຳຄວາມສຸກ 
ຫລື ຄວາມສະຫງົບມາສູ່ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຫລາຍກວ່າພຣະວິນຍານ ຊຶງສາມາດມາສູ່ເຮົາເມືອ 



ເຮົາເຮັດຕາມພຣະຜູ້ ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ຮັກສາພຣະບັນຍັດ. ພຣະວິນຍານນນ ບສາມາດຢູນຳ 
ກິດຈະກຳທີຝາຍໂລກເຂາຮ່ວມ. ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ປະກາດເຖິງຄວາມຈິງນວ່າ: “ມະນຸດທີ 
ມີຈິດໃຈທຳມະດາຈະຮັບສິງເຫລົານນ ຊຶງເປັນຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈາກໍບໄດ້, 
ເພາະພວກເຂົາເຫັນວ່າ ສິງເຫລົານເປັນເລືອງໂງ່ສຳລັບຕົນ ແລະ ບສາມາດເຂາໃຈເພາະວ່າ 
ທີຈະເຂາໃຈສິງເຫລົານນໄດ້ກໍຕ້ອງອາໄສພຣະວິນຍານ.”4 ຄຳວ່າ “ມະນຸດທີມີຈິດໃຈທຳມະດາ” 
ສາມາດໝາຍເຖິງເຮົາແຕ່ລະຄົນ ຖ້າຫາກເຮົາປອຍຕົນເອງໃຫ້ເປັນເຊັນນນ. ເຮົາຈະຕ້ອງລະມັດ 
ລະວັງຢູໃນໂລກທີປຽນແປງຢາງວ່ອງໄວຈາກສິງທີເປັນທາງວິນຍານ. ມັນສຳຄັນທີເຮົາຈະ 
ປະຕິເສດສິງໃດກໍຕາມທີບສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງເຮົາ, ປະຕິເສດບຍອມແພ້ໃນສິງທີ 
ເຮົາຕ້ອງການຫລາຍທີສຸດ—ນນຄື ຊີວິດນິລັນດອນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ. ພາຍຸຈະກະທົບ 
ໃສ່ປະຕູຂອງເຮົາສະເໝີ, ເພາະມັນເປັນພາກສ່ວນໃນປະສົບການຂອງເຮົາຢູໃນຊ່ວງມະຕະ 
ຢາງທີຫລີກລ້ຽງບໄດ້. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ເຮົາຈະສາມາດຕຽມພ້ອມເພືອປະເຊີນກັບມັນໄດ້, ເພືອ 
ຮຽນຈາກມັນ, ແລະ ເພືອເອົາຊະນະມັນ ຖ້າຫາກເຮົາມີພຣະກິດຕິຄຸນເປັນພນຖານ ແລະ 
ມີຄວາມຮັກຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູໃນໃຈຂອງເຮົາ. ສາດສະດາເອຊາຢາໄດ້ປະກາດວ່າ, 
“ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຈະມີຕະຫລອດໄປ ເພາະທຸກຄົນຈະເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງ.”5 
 
ໃນການເປັນຢູ ໃນ ໂລກ ແຕ່ບເປັນ ຂອງ ໂລກ, ມັນຈຳເປັນທີເຮົາຈະຕິດຕກັບພຣະບິດາເທິງ 
ສະຫວັນຜ່ານການອະທິຖານ. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດເຊັນນນ; ພຣະອົງຈະຕອບຄຳອະທິຖານ 
ຂອງເຮົາ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ແນະນຳເຮົາ ດັງທີມີບັນທຶກໄວ້ຢູໃນ 3 ນີໄຟ ບົດທີ 18 ວ່າໃຫ້ “ຄອຍ
ເຝາລະວັງ ແລະ ອະທິຖານຢູສະເໝີ ເພືອເຈາຈະບໄດ້ເຂາໄປຫາການລໍລວງ; ເພາະວ່າຊາຕານ 
ປາຖະໜາຢາກໄດ້ເຈາ. … 
 
“ດັງນນ ເຈາຕ້ອງອະທິຖານຫາພຣະບິດາຢູສະເໝີໃນນາມຂອງເຮົາ; 
 
“ແລະ ສິງໃດກໍຕາມທີເຈາຈະຂໍຈາກພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ຊຶງຖືກຕ້ອງ, ໂດຍເຊືອວ່າເຈາຈະໄດ້
ຮັບ, ຈົງເບິງ ມັນຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ເຈາ.”6 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບປະຈັກພະຍານເຖິງພະລັງຂອງການອະທິຖານຕອນຂ້າພະເຈາມີອາຍຸໄດ້ 12 ປີ. 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ທຳງານຢາງຂະຫຍັນເພືອຈະໄດ້ມີເງິນ ແລະ ກໍທ້ອນໄດ້ຫ້າໂດລາ. ຕອນນນເປັນຊ່ວງ 
ລະຍະເສດຖະກິດຕົກຕຫລາຍທີສຸດ ຕອນເງິນຫ້າໂດລາເປັນຈຳນວນເງິນຫລາຍທີສຸດ—
ໂດຍສະເພາະສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12 ປີ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ມອບເງິນຫລຽນທັງໝົດ ຊຶງເປັນ 
ຈຳນວນຫ້າໂດລາໃຫ້ພຂອງຂ້າພະເຈາ, ແລະ ເພິນໄດ້ເອົາເງິນເຈ້ຍໃບຫ້າໂດລາໃຫ້ຂ້າພະເຈາ. 



ຂ້າພະເຈາມີສິງພິເສດທີຈະຊດ້ວຍເງິນຫ້າໂດລານນ, ແຕ່ຕອນນຂ້າພະເຈາບຈືວ່າໄດ້ຊຫຍັງ. 
ຂ້າພະເຈາພຽງແຕ່ຈືໄດ້ວ່າ ເງິນຈຳນວນນນແມ່ນສຳຄັນຫລາຍຕຂ້າພະເຈາ. 
 
ໃນເວລານນ ພວກເຮົາບມີຈັກຊັກເຄືອງ, ສະນນແມ່ຂອງຂ້າພະເຈາຈຶງໄດ້ສົງເຄືອງໄປຊັກຢູຮ້ານ 
ທຸກອາທິດ. ຫລັງຈາກສອງສາມມພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ “ເຄືອງປຽກຄືນ” ແລະ ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈາ 
ຈະຕາກມັນໃສ່ຮາວເຄືອງຢູຫລັງບ້ານ. 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍັດເງິນໃບຫ້າໂດລານນໃສ່ໃນຖົງໂສ້ງ, ແລະ ທ່ານອາດສາມາດຕວງໄດ້ນໍ, ໂສ້ງຂອງ 
ຂ້າພະເຈາຖືກສົງໄປຮ້ານກັບເງິນທີຕິດຢູໃນຖົງນນ. ເມືອຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂນ, ຂ້າພະເຈາ 
ກໍເປັນຫ່ວງນຳເງິນຫລາຍທີສຸດ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ຈະມີຄົນກວດເບິງຖົງກ່ອນຈະຊັກມັນ. ຖ້າຫາກວ່າ 
ບມີໃຜເຫັນເງິນນນ, ຂ້າພະເຈາກໍແນ່ໃຈວ່າ ເງິນນນຈະຕົກເຫ່ຍໄປຕອນຊັກ ແລະ ພະນັກງານຊັກເຄືອງ 
ອາດພົບເຫັນ ແລະ ກໍບຮູ້ວ່າຈະສົງເງິນກັບໄປໃຫ້ຜູ້ໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາມີຄວາມຕງໃຈທີຈະເຮັດ 
ແນວນນ. ຄວາມຫວັງທີຈະໄດ້ເງິນກັບຄືນມານນແມ່ນມີໜ້ອຍທີສຸດ—ເປັນຄວາມຈິງທີແມ່ຂອງ 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈາ ຕອນຂ້າພະເຈາບອກໃຫ້ເພິນຮູ້ກ່ຽວກັບເງິນຢູໃນຖົງໂສ້ງ. 
 
ຂ້າພະເຈາຢາກໄດ້ເງິນນນ; ຂ້າພະເຈາຕ້ອງການມັນ; ຂ້າພະເຈາໄດ້ທຳງານຢາງໜັກກ່ອນຈະໄດ້ 
ເງິນນນ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ມີສິງດຽວເທົານນທີຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້. ໃນຄວາມຈົນຕາແຈ 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ຫັນໄປຫາພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນ ແລະ ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍ 
ຮັກສາເງິນນນໄວ້ຢາງປອດໄພຢູໃນຖົງ ຈົນກວ່າເຄືອງຊັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນມາ. 
 
ໃນສອງມອັນຍາວນານ, ເມືອຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າມັນເຖິງເວລາ ທີລົດຂົນສົງເຄືອງຈະນຳເຄືອງ 
ຊັກມາໃຫ້ພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ນັງຢູໃກ້ປອງຢຽມ, ລໍຖ້າ. ເມືອລົດມາຈອດຢູໜ້າບ້ານ, 
ຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈາເຕນຢາງໄວ. ທັນທີທີເຄືອງປຽກເຂາມາໃນເຮືອນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຈັບເອົາໂສ້ງ 
ຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ ໄດ້ແລ່ນຂນໄປຫ້ອງນອນຂອງຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຈົກລົງໄປໃນຖົງ 
ດ້ວຍມືອັນສັນເຊັນ. ເມືອຂ້າພະເຈາຈົກບເຫັນຫຍັງ, ຂ້າພະເຈາກໍຄິດວ່າ ເງິນໄດ້ເສຍໄປແລ້ວ, 
ແຕ່ແລ້ວມືຂ້າພະເຈາໄປຕຳເອົາເງິນເຈ້ຍໃບຫ້າໂດລານນທີປຽກຢູ. ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈາດຶງມັນ 
ອອກມາຈາກຖົງໂສ້ງ, ຂ້າພະເຈາກໍໂລ່ງໃຈ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ອະທິຖານຢາງຈິງໃຈດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູ 
ຕພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈາ, ເພາະຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຕອບຄຳ 
ອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາ. 
 



ນັບແຕ່ນນມາ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບຄຳຕອບຕຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາຫລາຍເທືອຈົນນັບບຖ້ວນ. 
ບມີຈັກມທີຂ້າພະເຈາບໄດ້ຕິດຕກັບພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈາຜ່ານ 
ການອະທິຖານ. ມັນເປັນຄວາມສຳພັນທີຂ້າພະເຈາທະນຸຖະໜອມ—ຊຶງຂ້າພະເຈາອາດບຮູ້ວ່າ 
ຊິເຮັດຫຍັງຖ້າປາດສະຈາກພຣະອົງ. ຖ້າຫາກວ່າຕອນນ ທ່ານບມີຄວາມສຳພັນເຊັນນນກັບ 
ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນຂອງທ່ານ, ຂ້າພະເຈາຂໍແນະນຳທ່ານໃຫ້ພະຍາຍາມ 
ບັນລຸເປາໝາຍນນເດ. ເມືອທ່ານເຮັດເຊັນນນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການດົນໃຈ ແລະ ການນຳພາ 
ໃນຊີວິດຈາກພຣະອົງ—ຊຶງຈຳເປັນຫລາຍຕເຮົາແຕ່ລະຄົນ ຖ້າຫາກເຮົາຈະຢູລອດໄດ້ທາງ 
ວິນຍານໃນເສນທາງຊີວິດຂອງເຮົາຢູໃນໂລກນ. ການດົນໃຈ ແລະ ການນຳພາເຊັນນນເປັນຂອງ 
ປະທານທີພຣະອົງປະທານໃຫ້ລ້າໆ ຖ້າຫາກເຮົາພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາມັນ. ຊ່າງເປັນຊັບ 
ສົມບັດອັນລຄ່າແທ້ໆນໍ! 
 
ຂ້າພະເຈາມີຄວາມຖ່ອມ ແລະ ກະຕັນຍູຫລາຍເມືອພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈາ 
ຕິດຕກັບຂ້າພະເຈາຜ່ານການດົນໃຈຂອງພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນທີຈະຈືມັນ, ໄວ້ວາງໃຈມັນ, 
ແລະ ຕິດຕາມການດົນໃຈນນ. ເທືອແລ້ວເທືອເລົາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບການດົນໃຈເຊັນນນ. ເທືອໜຶງ 
ເປັນການດົນໃຈຊັດເຈນທີສຸດ ຊຶງເກີດຂນໃນເດືອນສິງຫາ ປີ  1987 ໃນຕອນທຳການອຸທິດພຣະວິຫານ 
ຟະແລັງເຝີດ ເຢຍລະມັນ. ປະທານເອສະລາ ແທັບ ເບັນສັນ ໄດ້ຢູກັບຂ້າພະເຈາໃນສອງມທຳອິດຂອງ 
ການອຸທິດນນ ກ່ອນເພິນກັບຄືນບ້ານ,  ແລະ ສະນນ ມັນຈຶງໄດ້ເປັນໂອກາດຂອງຂ້າພະເຈາທີຈະ 
ໄດ້ດຳເນີນພາກຕ່າງໆທີເຫລືອຢູ. 
 
ໃນວັນເສົາ ພວກເຮົາມີພາກໜຶງສຳລັບຊາວໂຮນລັງຜູ້ອາໄສ ຢູໃນຂອບເຂດຂອງພຣະວິຫານ 
ຟະແລັງເຝີດ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ຈັກຂ້າພະເຈາໄດ້ຮູ້ຈັກຜູ້ນຳຄົນໜຶງດີທີມາຈາກປະເທດໂຮນລັງຊື ບະລາເດີ 
ພີເຕີ ມູຣິກ. ກ່ອນການເລີມຕນພາກນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ເອນບະລາເດີ ມູຣິກ 
ຂນກ່າວກັບເພືອນສະມາຊິກຄົນໂຮນລັງໃນພາກນນ, ຕາມຈິງແລ້ວ, ລາວຄວນເປັນຜູ້ກ່າວຄົນທຳອິດ. 
ໂດຍທີບໄດ້ເຫັນລາວຢູໃນພຣະວິຫານໃນເຊາມນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍືນເຈ້ຍນ້ອຍໄປໃຫ້ ແອວເດີ 
ຄາໂລສ ອີ ອາເຊ, ປະທານເຂດຂອງພວກເຮົາ, ຖາມວ່າ ພີເຕີ ມູຣິກ ໄດ້ມາຮ່ວມພາກນນຫລືບ. 
ກ່ອນຂ້າພະເຈາລຸກຢືນຂນ ເພືອເລີມຕນພາກນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບເຈ້ຍນ້ອຍຈາກແອວເດີອາເຊ 
ບອກວ່າບະລາເດີ ມູຣິກ ບ ໄດ້ມາຮ່ວມ, ລາວຫຍຸ້ງກັບທຸລະຢູບ່ອນອືນ, ແຕ່ລາວຈະມາຮ່ວມ 
ການອຸທິດພຣະວິຫານໃນມຕໄປກັບບັນດາກຸ່ມທະຫານ. 
 
ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈາຢືນຂນກ່າວຕ້ອນຮັບຜູ້ຄົນ ແລະ ບອກເຖິງລາຍການ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບ 
ການດົນໃຈຢາງບຜິດພາດວ່າ ຄວນເອນໃຫ້ພີເຕີ ມູຣິກ ຂນກ່າວເປັນຄົນທຳອິດ. ຂ້າພະເຈາ 



ປະຫລາດໃຈ, ເພາະຂ້າພະເຈາຫາກໍໄດ້ຍິນຈາກແອວເດີ ອາເຊ ວ່າບະລາເດີ ມູຣິກ ບ ໄດ້ຢູໃນ 
ພຣະວິຫານຕອນນນ. ໂດຍທີໄວ້ວາງໃຈນຳການດົນໃຈ , ຂ້າພະເຈາຈຶງໄດ້ປະກາດການຮ້ອງເພງ, 
ການອະທິຖານ, ແລະ ໄດ້ບອກວ່າ ຜູ້ກ່າວປາໄສຄົນທຳອິດຈະເປັນບະລາເດີ ພີເຕີ ມູຣິກ. 
 
ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈາກັບຄືນບ່ອນນັງ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫລືອດຕາໄປເບິງແອວເດີ ອາເຊ ແລະ 
ເຫັນໜ້າເພິນເບິງຄືວ່າ ຕືນຕົກໃຈ. ຕມາເພິນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈາວ່າ ຫລັງຈາກເພິນໄດ້ຍິນ 
ຂ້າພະເຈາປະກາດວ່າບະລາເດີ ມູຣິກ ຈະເປັນຜູ້ກ່າວຄົນທຳອິດ, ເພິນບເຊືອຫູເພິນ. ເພິນເວາວ່າ 
ເພິນຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບເຈ້ຍນ້ອຍຂອງເພິນແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈາກໍໄດ້ອ່ານມັນແລ້ວ, ແລະ 
ເພິນບເຂາໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈາຈຶງປະກາດໃຫ້ບະລາເດີ ມູຣິກ ເປັນຜູ້ກ່າວ, ໂດຍທີຮູ້ແລ້ວວ່າ 
ລາວບໄດ້ຢູໃນພຣະວິຫານ. 
 
ໃນລະຫວ່າງທີເຫດການນນເກີດຂນ, ພີເຕີ ມູຣິກ ໄດ້ປະຊມຢູ ຫ້ອງການເຂດໃນເມືອງ ຜອດສະຕັດສີ . 
ລະຫວ່າງການ ປະຊມນນ, ລາວໄດ້ຫັນໄປຫາແອວເດີ ຮາກີ ຜູ້ຊຶງຕອນນນ 
ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ອະນາເຂດ, ແລ້ວເວາວາ, “ເຈາສາມາດ 
ພາຂ້ອຍໄປຫາພຣະວິຫານໄດ້ໄວປານໃດ?” 
 
ແອວເດີ ຮາກີ ຜູ້ຮູ້ກັນວ່າມັກຂັບລົດສະປອດຂອງລາວໄວ ໄດ້ຕອບວ່າ, “ຂ້ອຍສາມາດພາເຈາໄປ 
ເຖິງພາຍໃນ 10 ນາທີ! ແຕ່ເປັນຫຍັງເຈາຈຶງຢາກໄປພຣະວິຫານ?” 
 
ບະລາເດີ ມູຣິກ ຕອບວ່າລາວບຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງລາວຕ້ອງໄປພຣະວິຫານ ແຕ່ລາວຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງ 
ໄດ້ໄປພຣະວິຫານ. ແລ້ວທັງສອງກໍໄດ້ອອກເດີນທາງໄປພຣະວິຫານທັນທີ. 
 
ໃນຂະນະທີກຸ່ມນັກຮ້ອງ ຮ້ອງເພງອັນປະທັບໃຈຢູນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຫລຽວໄປມາ, ຄິດວ່າບດົນ 
ກໍຈະໄດ້ເຫັນ ພີເຕີ ມູຣິກ ແລ້ວ. ແຕ່ກໍບເຫັນ. ແຕ່ແປກປະຫລາດທີຂ້າພະເຈາ ບຮູ້ສຶກຕົກໃຈ. 
ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ, ບຜິດພາດ, ແລະວ່າທຸກສິງຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ. 
 
ບະລາເດີ ມູຣິກ ໄດ້ຍ່າງເຂາປະຕູພຣະວິຫານໃນຕອນທີການກ່າວອະທິຖານເປີດສນສຸດລົງ, 
ແຕ່ກໍຍັງບຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງລາວຈຶງຕ້ອງມາພຣະວິຫານ. ເມືອລາວຍ່າງໄປ ຕາມຮ່ອມທາງຍ່າງ 
ດ້ວຍຄວາມຮີບຮ້ອນ, ລາວໄດ້ເຫັນຮູບພາບຂອງຂ້າພະເຈາຢູເທິງຈໍໂທລະທັດ ແລະ ໄດ້ຍິນ 
ຂ້າພະເຈາປະກາດວ່າ, “ບັດນພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຈາກບະລາເດີ ພີເຕີ ມູຣິກ.” 
 



ຕຄວາມອັດສະຈັນໃຈຂອງແອວເດີອາເຊ, ພີເຕີ ມູຣິກ ໄດ້ຍ່າງເຂາໄປໃນຫ້ອງທັນທີ ແລະ 
ຂນໄປຫາແທ່ນປາໄສ. 
 
ຫລັງຈາກພາກນນ, ບະລາເດີ ມູຣິກ ແລະ ຂ້າພະເຈາໄດ້ເວາລົມກັນກ່ຽວກັບສິງທີໄດ້ເກີດຂນ 
ກ່ອນລາວໄດ້ມີໂອກາດຂນກ່າວ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບການດົນໃຈທີມາເຖິງໃນມນນ 
ບພຽງແຕ່ມາເຖິງຂ້າພະເຈາເທົານນ ແຕ່ມາເຖິງບະລາເດີ ພີເຕີ ມູຣິກ ນຳອີກ. ປະສົບການທີ 
ປະເສີດນນ ໄດ້ເປັນພະຍານທີປະຕິເສດບໄດ້ຕຂ້າພະເຈາ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີຄ່າຄວນ 
ທີຈະຮັບເອົາການດົນໃຈ ແລະ ຈາກນນໄວ້ວາງໃຈມັນ—ແລະ ເຮັດຕາມການດົນໃຈນນ—
ເມືອມັນມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ຢາງບມີຄວາມຂ້ອງໃຈວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ປະສົງໃຫ້ຜູ້ຄົນ 
ທີມາຮ່ວມພາກນນໃນພຣະວິຫານຟະແລັງເຝີດ ໄດ້ຍິນປະຈັກພະຍານອັນມີພະລັງ ແລະ 
ປະທັບໃຈຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ  ບະລາເດີ ພີເຕີ ມູຣິກ. 
 
ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ການຕິດຕຫາ ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູເທິງສະຫວັນ 
ຂອງເຮົາ—ຊຶງຮ່ວມທັງການອະທິຖານຫາພຣະອົງ ແລະ ການດົນໃຈຂອງພຣະອົງຕເຮົາ—
ມັນຈຳເປັນຫລາຍສຳລັບເຮົາທີຈະຜ່ານຜ່າພາຍຸ ແລະ ການທົດລອງໃນຊີວິດ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 
ໄດ້ເຊອເຊີນເຮົາໃຫ້ເຂາໃກ້ພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງຈະເຂາໃກ້ເຮົາ; ໃຫ້ສະແຫວງຫາພຣະອົງ 
ຢາງພາກພຽນ ແລະ ເຮົາຈະພົບພຣະອົງ.7 ເມືອເຮົາເຮັດເຊັນນນ, ເຮົາຈະຮູ້ສຶກເຖິງພຣະ 
ວິນຍານຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມກ້າຫານ 
ທີຈະຍຶດໝນຢູຢາງເຂມແຂງ ແລະ ໝນຄົງໃນຄວາມຊອບທຳ—ຢືນ … ຢູໃນບ່ອນສັກສິດ, ແລະ 
ບຫວັນໄຫວ.8 
 
ໃນຂະນະທີລົມໝຸນວຽນວົນຢູອ້ອມຂ້າງເຮົາ ແລະ ສິນທຳຂອງສັງຄົມນັບມນັບຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ 
ຢູຕໜ້າເຮົາ, ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຈືຈຳຄຳສັນຍາອັນລຄ່າຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາທີມີຕຜູ້ທີເຮົາໄວ້ວາງໃຈ 
ໃນພຣະອົງ ທີວ່າ: “ເພາະເຮົາຢູກັບໝູ່ເຈາ ສະນນຢາສູ່ຢານກົວ! ຢາສູ່ຢານສິງໃດໆ. ເຮົາຄື 
ພຣະເຈາຂອງໝູ່ເຈາ! ເຮົາຈະຊ່ອຍຊໃຫ້ໝູ່ເຈາໄດ້ເຂມແຂງ; ເຮົາຈະປົກປັກຮັກສາຊ່ອຍໝູ່ເຈາໃຫ້ພນ.”9 
 
ຂໍໃຫ້ສິງດັງກ່າວນນເປັນພອນຂອງເຮົາ, ຂ້າພະເຈາ ອະທິຖານໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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