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ອາທິດໜຶງຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໄປຈັດຕງສະເຕກແຫ່ງທຳອິດຢູເມືອງມົດສະໂກ, 

ປະເທດລັດເຊຍ1 ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊມທ້ອງຖິນຢູ ເຊນ ພີເຕີສະເບີກ. ໃນຂະນະທີ 

ກ່າວປາໄສກ່ຽວກັບຄວາມກະຕັນຍູຂອງຂ້າພະເຈາເລືອງຜູ້ສອນສາສນາລຸ້ນທຳອິດ ແລະ 

ຜູ້ນຳໃນທ້ອງຖິນທີໄດ້ນຳຄວາມເຂມແຂງມາສູ່ສາສນາຈັກຢູລັດເຊຍ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ກ່າວເຖິງຊື 

ວີຢັກເຊັດສະລາ ອີຟີມໍ. ເພິນເປັນຜູ້ປຽນໃຈເຫລອມໃສຄົນທຳອິດທີກາຍເປັນປະທານເຜີຍແຜ່. ເພິນ 

ແລະ ພັນລະຍາຂອງເພິນໄດ້ປະຕິບັດງານດີຫລາຍໃນການມອບໝາຍນນ. ບດົນຫລັງຈາກເຂົາເຈາ 

ໄດ້ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ນນ, ເປັນໜ້າເສາສະຫລົດໃຈທີປະທານອີຟີມໍໄດ້ເສຍຊີວິດແບບທັນດ່ວນ.2 

ເພິນມີອາຍຸໄດ້ພຽງແຕ່ 52 ປີ ເທົານນ. 

 

ໃນຂະນະທີກ່າວເຖິງຄູ່ສາມີພັນລະຍາຜູ້ບຸກເບີກຄູ່ນ, ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການດົນໃຈຖາມຜູ້ມາ 

ປະຊມວ່າ ຊິດສະເຕີ ອີຟີມໍ ມາຮ່ວມນຳບ. ຢູສນຫ້ອງທີໄກເຕີບ ຍິງຄົນໜຶງໄດ້ຢືນຂນ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ 

ເຊອເຊີນນາງໃຫ້ມາຫາໄມໂກໂຟນ. ແມ່ນແລ້ວ, ນາງແມ່ນຊິດສະເຕີ ກາລິນາ ອີຟີມໍ. ນາງໄດ້ກ່າວ 

ດ້ວຍຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ສະແດງປະຈັກພະຍານດ້ວຍພະລັງເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ພຣະກິດ 

ຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ, ແລະ ສາສນາຈັກທີຟນຟູຄືນມາໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. ນາງ ແລະ ສາມີຂອງ 

ນາງໄດ້ຜະນຶກເຂາກັນຢູໃນພຣະວິຫານທີສັກສິດ. ນາງໄດ້ເວາວ່າ ເຂົາເຈາໄດ້ຜູກມັດເຂາກັນຕະຫລອດ 

ການ. ເຂົາເຈາຍັງເປັນຄູ່ສອນສາສນານຳກັນ, ນາງຢູໃນຟາກມ່ານເບອງນ ແລະ ສາມີນາງຢູໃນ 

ຟາກມ່ານເບອງນນ.4 ດ້ວຍນຕາແຫ່ງຄວາມສຸກ, ນາງໄດ້ຂອບພຣະໄທພຣະເຈາສຳລັບພັນທະ 

ສັນຍາຂອງພຣະວິຫານທີສັກສິດ. ຂ້າພະເຈາກໍນຕາໄຫລຄືກັນ, ໂດຍທີຮູ້ຄັກແນ່ວ່າ ການໄດ້ 

ຢູນຳກັນຊົວນິລັນດອນຂອງສາມີພັນລະຍາຄູ່ນ ແມ່ນເປັນຍ້ອນການເຮັດ, ການຮັກສາ, ແລະ 

ການໃຫ້ກຽດແກ່ພັນທະສັນຍາທີສັກສິດນນ. 

 



ຄວາມຄິດທີສຳຄັນທີສຸດເລືອງສາສນາທີແທ້ຈິງຄື ພັນທະສັນຍາທີສັກສິດ. ໃນພາສາທີຖືກຕ້ອງ, 

ພັນທະສັນຍາໂດຍທົວໄປແລ້ວຄືການສັນຍາລະຫວ່າງສອງຝາຍ ຫລື ຫລາຍກວ່ານນ. ແຕ່ໃນຂົງເຂດ 

ຂອງສາສນາ, ພັນທະສັນຍາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍກວ່ານນ. ມັນເປັນຄຳສັນຍາທີສັກສິດກັບ 

ພຣະເຈາ. ພຣະອົງໄດ້ຕງເງືອນໄຂໄວ້. ແຕ່ລະຄົນສາມາດເລືອກທີຈະຮັບເອົາເງືອນໄຂເຫລົານນ. 

ຖ້າຄົນໃດຮັບເອົາເງືອນໄຂຂອງພັນທະສັນຍາ ແລະ ເຊືອຟັງກົດຂອງພຣະເຈາ, ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ 

ຮັບພອນທີກ່ຽວພັນກັບພັນທະສັນຍານນ. ເຮົາຮູ້ວ່າ “ເມືອເຮົາໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈາ, 

ກໍໝາຍຄວາມວ່າເຮົາໄດ້ເຊືອຟັງຕກົດນນ.4 

 

ຕະຫລອດເວລາທີຜ່ານມາ, ພຣະເຈາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບລູກໆຂອງພຣະອົງ.5 ພັນທະສັນຍາ 

ຂອງພຣະອົງໄດ້ມີຢູໃນແຜນແຫ່ງຄວາມລອດຕະຫລອດມາ ແລະ ສະນນຈຶງເປັນພາກສ່ວນທີສົມບູນ 

ແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ.6 ຍົກຕົວຢາງ, ພຣະເຈາໄດ້ສັນຍາທີຈະສົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດມາ 

ໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະອົງ,7 ໂດຍການຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຊືອຟັງຕກົດຂອງພຣະອົງເປັນສິງຕອບແທນ. 8 

 

ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບຊາຍ ແລະ ຍິງໃນສະໄໝໂບຮານ ຜູ້ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ 

ເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ. ພັນທະສັນຍາຄືຫຍັງ? “ພັນທະສັນຍາຊຶງໄດ້ເຮັດກັບພຣະເຈາ 

[ຂອງເຂົາ], ໂດຍກ່າວຕອັບຣາຮາມວ່າ, ຄອບຄົວທັງໝົດທົວແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນເພາະ 

ເຊອສາຍຂອງເຈາ.”9 

 

ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ ເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຢູໃນໂລກໃໝ່ ຜູ້ຖືກກ່າວເຖິງຄືກັນວ່າເປັນລູກຫລານ 

ແຫ່ງພັນທະສັນຍາ.10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈາທີໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດແລ້ວ ໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ: “ຈົງເບິງ, 

ເຈາເປັນລູກຫລານຂອງສາດສະດາ; ແລະ ເຈາເປັນເຊອສາຍອິດສະຣາເອນ; ແລະ ເຈາຢູໃນພັນທະ

ສັນຍາ ຊຶງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຈາ, ເມືອພຣະອົງກ່າວກັບອັບຣາຮາມວ່າ: ແລະ 

ໃນລູກຫລານຂອງເຈາ ທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນ.”11 

 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເອກະລັກຂອງເຂົາໃນຖານະທີເປັນລູກຫລານ 

ແຫ່ງພັນທະ ສັນຍາ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ພຣະບິດາຍົກເຮົາໃຫ້ກັບເຈາກ່ອນ, … ສົງເຮົາມາໃຫ້

ພອນແກ່ເຈາໃນການເຮັດໃຫ້ເຈາທຸກຄົນຫັນໜີຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍຂອງເຈາ; ແລະ ນກໍເພາະວ່າເຈາ

ເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ.” 12 

 

ພັນທະສັນຍາທີພຣະເຈາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ13 ແລະ ຕມາໄດ້ຢືນຢັນຕືມອີກກັບອີຊາກ14 

ກັບຢາໂຄບ15 ເປັນສິງສຳຄັນເໜືອກວ່າສິງອືນໃດ. ມັນບັນຈຸຄຳສັນຍາຫລາຍຢາງ, ຮ່ວມທັງ: 



 

• ພຣະເຢຊຄຣິດຈະມາເກີດນຳເຊອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ. 

 

• ລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມຈະມີຢູຢາງຫລວງຫລາຍ, ມີສິດທີຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ  

ຕະຫລອດການ ແລະ ມີຖານະປະໂລຫິດນຳອີກ. 

 

• ອັບຣາຮາມຈະກາຍເປັນບິດາຂອງຫລາຍປະຊາຊາດ. 

 

• ແຜ່ນດິນບາງບ່ອນຈະເປັນກຳມະສິດຂອງລູກຫລານຂອງເພິນ. 

 

• ທຸກປະຊາຊາດຢູໃນໂລກນ ຈະໄດ້ຮັບພອນເພາະລູກຫລານຂອງເພິນ.16 

 

• ແລະ ພັນທະສັນຍານນຈະເປັນນິດ—ເຖິງແມ່ນຈະເປັນ “ຫລາຍພັນລຸ້ນຄົນ.”17 

 

ຄຳສັນຍາບາງຢາງເຫລົານ ໄດ້ສຳເລັດຄົບຖ້ວນແລ້ວ; ບາງຢາງຍັງບສຳເລັດເທືອ. ຂ້າພະເຈາຂໍອ້າງ 

ເຖິງຄຳສັນຍາໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ ທີວ່າ, ລີໄຮບໄດ້ເວາເຖິງລູກຫລານຂອງພວກເຮົາເທົານນ, ແຕ່ໄດ້

ເວາເຖິງເຊອສາຍອິດສະຣາເອນທັງໝົດນຳອີກ ໂດຍຊເຖິງພັນທະສັນຍາ ຊຶງຈະສຳເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ

ນ ຊຶງພັນທະສັນຍານນພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃຫ້ໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ.18 ຊ່າງເປັນສິງທີອັດສະຈັນໃຈແທ້ໆນໍ? 

ປະມານ 600 ປີ ກ່ອນ ພຣະເຢຊໄດ້ມາປະສູດຢູໃນເມືອງເບັດເລເຮັມ, ສາດສະດາໄດ້ຮູ້ວ່າ 

ພັນທະສັນຍາທີໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມຈະສຳເລັດຄົບຖ້ວນພຽງແຕ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເທົານນ. 

 

ໃນການບັນລຸຄຳສັນຍານນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ມາປະກົດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເພືອຟນຟູພັນທະສັນຍາ 

ທີໄດ້ເຮັດກັບອັບຣາຮາມຄືນໃໝ່. ຕສາສດາໂຈເຊັບ ສະມິດ, ພຣະອາຈານໄດ້ປະກາດວ່າ, 

 

ອັບຣາຮາມໄດ້ຮັບສັນຍາກ່ຽວກັບເຊອສາຍຂອງເພິນ, ແລະ ຜົນແອວຂອງເພິນ—ຈາກແອວຂອງ 

ຜູ້ນນທີໂຈເຊັບ ໄດ້ເກີດມາ, … 

 

ຄຳສັນຍານກໍເປັນຂອງໂຈເຊັບເໝືອນກັນ, ເພາະໂຈເຊັບມາຈາກອັບຣາຮາມ.”19 

 

ດ້ວຍຄຳສັນຍາຄືນໃໝ່ນ, ເຮົາໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດທີສັກສິດ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນອັນເປັນນິດ 

ເຊັນດຽວກັບໃນສະໄໝໂບຮານ. ເຮົາມີສິດທີຈະຮັບເອົາຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ, 



ຊືນຊົມກັບພອນຂອງຖານະປະໂລຫິດ, ແລະ ມີຄ່າຄວນສຳລັບພອນອັນຍິງໃຫຍ່ທີສຸດ 

ຂອງພຣະເຈາ—ນນຄື ຊີວິດນິລັນດອນ.20 

 

ພວກເຮົາບາງຄົນເປັນເຊອສາຍຂອງອັບຣາຮາມແທ້ໆ; ບາງຄົນໄດ້ຖືກເຕາໂຮມເຂາໃນຄອບຄົວຂອງ 

ເພິນເປັນລູກບຸນທຳ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາບເລືອກເຊອສາຍ21 ເຮົາໄດ້ຮັບພອນເຫລົານນຳກັນ—

ຖ້າເຮົາສະແຫວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ເຊືອຟັງພຣະອົງ.22 ຖ້າເຮົາບສະແຫວງຫາ, ເຮົາຈະ 

ສູນເສຍພອນແຫ່ງພັນທະສັນຍາໄປ.23 ໃນການຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ, ສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງ 

ມີປິຕຸພອນໃຫ້ເພືອມອບຄວາມເຂາໃຈໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນສຳລັບອະນາຄົດຂອງເຂົາ, ຊຶງພົວພັນກັບອາດີດ, 

ທີປະກາດເຖິງເຊອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະ ຢາໂຄບ.24 

 

ອ້າຍນ້ອງແຫ່ງພັນທະສັນຍາມີສິດທີຈະເໝາະສົມຕຄຳສາບານ ແລະ ພັນທະສັນຍາຂອງຖານະ 

ປະໂລຫິດ.25 ຖ້າທ່ານຊືສັດຕການໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດທັງສອງຢາງນ … ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ການເອນ [ຂອງທ່ານ], ແລ້ວ [ທ່ານ] ຍ່ອມຖືກພຣະວິນຍານຊຳລະໃຫ້ບໍລິສຸດ ຈົນເຖິງເຮັດໃຫ້ 

ຮ່າງກາຍ [ຂອງທ່ານ] ໃໝ່ຄືນອີກ.26 ບພຽງແຕ່ເທົານນ. ຜູ້ຊາຍທີມີຄ່າຄວນທີຈະຮັບເອົາຖານະ 

ປະໂລຫິດ ຈະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊຄຣິດນຳອີກ ແລະ ຜູ້ທີຮັບເອົາພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ກໍໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຈາ 

ພຣະບິດາເໝືອນກັນ.27 ແລະ ຜູ້ທີໄດ້ຮັບເອົາພຣະບິດາຈະໄດ້ຮັບທຸກສິງທີພຣະອົງມີ.28 ພອນທີ 

ອັດສະຈັນໃຈຈະມາຈາກຄຳສາບານ ແລະ ພັນທະສັນຍານ ຫາຊາຍ, ຍິງ, ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ມີຄ່າຄວນ 

ຕະຫລອດທົວໂລກ. 

 

ເຮົາມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີຈະບັນລຸພັນທະສັນຍາທີໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ. ເຊອສາຍຂອງເຮົາໄດ້ 

ຖືກແຕ່ງຕງມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຖືກຕຽມໃຫ້ເປັນພອນແກ່ທຸກຄົນຢູໃນໂລກ.29 ສະນນແລ້ວຈຶງວ່າ 

ໜ້າທີຂອງຖານະປະໂລຫິດແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍວຽກງານເຜີຍແຜ່. ຫລັງຈາກ 4,000 ປີ ທີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 

ແລະ ຕຽມພ້ອມ, ນຄືວັນທີໄດ້ມອບໝາຍໄວ້ ເມືອພຣະກິດຕິຄຸນຕ້ອງໄດ້ຖືກນຳໄປໃຫ້ທຸກຜູ້ຄົນ 

ຢູໃນໂລກນ. ນຄືເວລາທີຈະເຕາໂຮມຊາວອິດສະຣາເອນທີສັນຍາໄວ້. ແລະ ເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ! 

ຊ່າງເປັນໜ້າຕືນເຕນແທ້ໆນໍ? ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ອີງຕເຮົາ ແລະ ພວກລູກຊາຍຂອງເຮົາ—ແລະ 

ພຣະອົງກໍມີຄວາມພູມໃຈຫລາຍກັບພວກລູກສາວຂອງເຮົາ—ຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ 

ທີຊືສັດໃນວັນເວລາທີຍິງໃຫຍ່ນ ແຫ່ງການເຕາໂຮມອິດສະຣາເອນ. 

 

ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນເຄືອງໝາຍທີເຫັນໄດ້ ຊຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເລີມຕນເຕາໂຮມລູກຫລານ 

ອິດສະຣາເອນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.30 ພຣະຄຳພີເຫລມນ ໄດ້ຖືກຂຽນຂນສຳລັບວັນເວລາ 

ຂອງເຮົາ, ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງຂອງມັນ ດັງນ “ທ່ານຈະຮູ້ວ່າພັນທະສັນຍາ ຊຶງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດໄວ້



ກັບລູກຫລານອິດສະຣາເອນກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຫາແຜ່ນດິນທີເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ

ນນເລີມຈະສຳເລັດແລ້ວ. … ເພາະຈົງເບິງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈືຈຳພັນທະສັນຍາ ຊຶງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້

ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຜູ້ເປັນເຊອສາຍອິດສະຣາເອນ.”31 

 

ໂດຍແທ້ແລ້ວ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາບໄດ້ລືມ! ພຣະອົງໄດ້ອວຍພອນເຮົາ ແລະ ຄົນອືນໆຕະຫລອດ 

ທົວໂລກດ້ວຍພຣະຄຳພີມໍມອນ. ຈຸດປະສົງຢາງໜຶງຂອງມັນແມ່ນເພືອ “ໃຫ້ຊາວຢິວ ແລະ 

ຄົນຕ່າງຊາດຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊຄື ພຣະຄຣິດ.”32 ມັນຊ່ອຍເຮົາທີຈະເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈາ. 

ມັນເຊອເຊີນເຮົາໃຫ້ຈືຈຳພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ. ມັນເປັນປະຈັກ 

ພະຍານອີງຢາງໜຶງເຖິງພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 

ລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາມີສິດທີຈະໄດ້ຮັບຄຳສອນຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຈັກແຜນແຫ່ງ 

ຄວາມລອດ. ເຂົາຈະໄດ້  ຮັບ ມັນໂດຍການເຮັດພັນທະສັນຍາອັນສັກສິດທີສຳຄັນນນ. ທ່ານບຣິກຳ ຢັງ 

ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທຸກຄົນ ໄດ້ເຂາເຮັດພັນທະສັນຍາໃໝ່ ແລະ ເປັນນິດ ເມືອເຂົາເຂາ 

ມາຮ່ວມສາສນາຈັກນ. … ເຂົາໄດ້ເຂາເຮັດພັນທະສັນຍາໃໝ່ ແລະ ເປັນນິດ ເພືອຄຊອານາຈັກຂອງ 

ພຣະເຈາ.”33 ເຂົາໄດ້ ຮັກສາ ພັນທະສັນຍາ ໂດຍການເຊືອຕພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. 

 

ໃນຕອນຮັບບັບຕິສະມາ ເຮົາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາທີຈະຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ຮັກສາ 

ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.34 ເມືອເຮົາຮັບສິນລະລຶກ, ເຮົາໄດ້ຕພັນທະສັນຍານນ ແລະ 

ປະກາດຄວາມເຕັມໃຈຂອງເຮົາ ທີຈະຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. ສະນນເຮົາຈຶງ 

ໄດ້ຖືກນັບເຂາເປັນບຸດ ແລະ ທິດາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນອ້າຍເອອຍນ້ອງກັນ. 

ພຣະອົງເປັນພຣະບິດາແຫ່ງຊີວິດໃໝ່ຂອງເຮົາ.35 ໃນທີສຸດ, ໃນພຣະວິຫານທີສັກສິດ, 

ເຮົາຈະໄດ້ຈະໄດ້ຮັບພອນທີເປັນຄອບຄົວນິລັນດອນ ດັງທີໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະ 

ຢາໂຄບ, ພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານຂອງພວກເພິນ.36 ດັງນນ, ການແຕ່ງງານຊນສູງ ຄືການແຕ່ງງານ 

ອັນສູງສົງ. 

 

ເມືອເຮົາຮັບຮູ້ວ່າເຮົາເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ, ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາເປັນໃຜ ແລະ 

ພຣະເຈາຫວັງສິງໃດຈາກເຮົາ.37 ກົດຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ຢູໃນໃຈຂອງ ເຮົາ.38 ພຣະອົງຄື 

ພຣະເຈາຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາເປັນຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.39 ລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາທີຍຶດໝນ 

ຈະດຳເນີນຕໄປ, ແມ່ນແຕ່ໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກຍາກລຳພາກ. ເມືອຄຳສອນນນໄດ້ຝັັງເລິກ 

ຢູໃນໃຈຂອງເຮົາ, ເຖິງແມ່ນໄລພິດແຫ່ງຄວາມຕາຍກໍກາຍເປັນສິງງ່າຍທີຈະທົນນຳໄດ້ ແລະ 

ຄວາມອົດທົນທາງວິນຍານຂອງເຮົາ ກໍຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເຂມແຂງຂນ. 



 

ຄຳຍ້ອງຍໍສັນສະເລີນອັນສູງສຸດທີເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບຢູໃນຊີວິດນຄື ການຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນຄົນ 

ຮັກສາພັນທະສັນຍາ. ລາງວັນສຳລັບຄົນທີຮັກສາພັນທະສັນຍາ ຈະຖືກຮັບຮູ້ທັງໃນຕອນນ ແລະ 

ຫລັງຈາກຊີວິດນ. ພຣະຄຳພີໄດ້ປະກາດວ່າ “ໃຫ້ພວກທ່ານພິຈາລະນາເຖິງສະພາບອັນເປັນພອນ 

ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄົນທີຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ. ເພາະຈົງເບິງ, ເຂົາໄດ້ຮັບພອນທຸກຢາງ, 

… ຖ້າຫາກເຂົາອົດທົນຢາງຊືສັດຈົນເຖິງທີສຸດແລ້ວ, ເຂົາຈະຖືກຮັບເຂາສູ່ສະຫວັນ … [ແລະ] ຢູກັບ

ພຣະເຈາໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກທີບມີວັນສນສຸດ.”40 

 

ພຣະເຈາຊົງພຣະຊົນຢູ. ພຣະເຢຊຄື ພຣະຄຣິດ. ສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ເພືອ 

ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາໃນປະຈຸບັນນ. ແລະ ເຮົາ, 

ໃນຖານະທີເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ ທີຊືສັດ, ຈະໄດ້ຮັບພອນໃນຕອນນ ແລະ 

ຕະຫລອດການ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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