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ຫລາຍໆຄົນປະເຊີນກັບບັນຫາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຄວາມໂສກເສົ້າສະຫລົດໃຈໃນ 
ລະຫວ່າງການດຳລົງຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກມະຕະນີ້. ຕະຫລອດທົ່ວໂລກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງຂອງ 
ການທົດລອງ ແລະ ຄວາມລຳບາກຍາກແຄ້ນ.1 ຮູບພາບແຫ່ງຄວາມຕາຍ, ຄວາມທຸກທໍລະມານ 
ຢ່າງສາຫັດ ແລະ ຄວາມສິ້ນຫວັງທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນໂທລະທັດໄດ້ສຳພັດຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ. 
ເຮົາເຫັນການດີ້ນລົນຢ່າງກ້າຫານ ຕ້ານທານຄວາມເສຍຫາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຊູນາມິ 
ໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ພາບທ່ີລືມບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການທຳລາຍຫໍສູນການຄ້າແຫ່ງໂລກ (World Trade 
Center) ຊຶ່ງໄດ້ເຫັນອີກຄັ້ງກໍເປັນພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດທີ່ໄດ້ກັບມາເຫັນອີກ. 
ມີສິ່ງໃດສິ່ງໜ່ຶງທີ່ມາສຳພັດຈິດໃຈຂອງເຮົາ ເມ່ືອເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມໂສກເສົ້າສະຫລົດໃຈ 
ດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອຄົນທີ່ບໍລິສຸດໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານ.  
 
ບາງເທື່ອຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈນ້ັນກໍເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວຫລາຍ. ລູກຊາຍ ຫລື ລູກສາວຕາຍໄປ 
ເມ່ືອຍັງນ້ອຍ ຫລື ເປັນຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍດ້ວຍພະຍາດທີ່ຮ້າຍກາດ. ພໍ່ ຫລື ແມ່ຕາຍໄປ 
ເພາະການກະທຳທີ່ຂາດຄວາມຄິດ ຫລື ອຸປະຕິເຫດ. ເມ່ືອມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈເກີດຂຶ້ນ, ເຮົາ 
ເປັນທຸກ ແລະ ພະຍາຍາມຈະແບກຫາບພາລະຂອງກັນແລະກັນ.2 ເຮົາໂສກເສົ້າອາໄລເຖິງສິ່ງທີ່ 
ຈະສຳເລັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ເພງທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮ້ອງອອກ. 
 
ໃນບັນດາຄຳຖາມທີ່ຄົນມັກຖາມຜູ້ນຳຂອງສາສນາຈັກຄື: “ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ຽງທຳປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງ 
ບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະກັບຄົນດີໆ?” “ເປັນຫຍັງຜູ້ທີ່ຊອບທຳ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ບໍ່ຖືກລະເວັ້ນຈາກຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈດັ່ງກ່າວ?” 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ຄຳຕອບທັງໝົດ, ເຮົາກໍຮູ້ຫລັກທຳທີ່ສຳຄັນທີ່ຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ປະເຊີນກັບ 
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈດ້ວຍສັດທາ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຍັງມີອະນາຄົດທີ່ແຈ່ມໃສທີ່ຖືກ 
ວາງໄວ້ໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນ. ຫລັກທຳທ່ີສຳຄັນທີ່ສຸດບາງຂໍ້ຄື: 



 
ໜ່ຶງ, ເຮົາມີພຣະບິດາໃນສະຫວັນ, ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຮັກເຮົາເປັນການສ່ວນຕົວ ແລະ ເຂົ້າໃຈ 
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເຮົາຢ່າງສົມບູນ. 
 
ສອງ, ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຄືພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ, 
ຊຶ່ງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ປະທານຄວາມລອດ ແລະ ຄວາມສູງສົ່ງໃຫ້ເຮົາ 
ແຕ່ຈະຊົດເຊີຍຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳທັງໝົດໃນຊີວິດ. 
 
ສາມ, ແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກຂອງພຣະບິດາທີ່ມີໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ຮ່ວມດ້ວຍຊີວິດ 
ກ່ອນເກີດ ແລະ ຊີວິດມະຕະ ແຕ່ຮ່່ວມທັງຊີວິດນິລັນດອນນຳອີກ, ຮ່ວມທັງການຊຸມນຸມທີ່ 
ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຮຸ່ງໂລດກັບຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກເຮົາໄປ. ຄວາມຜິດພາດທັງໝົດຈະຖືກແກ້ໄຂ, 
ແລະ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນດ້ວຍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີບໍ່ມີ 
ຄວາມຜິດພາດ. 
 
ຈາກທັດສະນະທີ່ຈຳກັດຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຫລື ສັດທາໃນແຜນຂອງ 
ພຣະບິດາ—ຜູ້ທີ່ພຽງມອງເບິ່ງໂລກຜ່ານທັດສະນະຂອງຊີວິດມະຕະດ້ວຍສົງຄາມ, 
ຄວາມໂຫດຮ້າຍ, ໂລກພະຍາດ ແລະ ຄວາມຊົ່ວຊ້າ—ຊີວິດນີ້ອາດເບິ່ງຄືວ່າ ໜ້າໂສກເສົ້າ, 
ວຸ້ນວາຍ, ບ່ໍຍຸດຕິທຳ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ. ຜູ້ນຳໃນສາສນາຈັກໄດ້ສົມທຽບທັດສະນະນີ້ 
ກັບຄົນທີ່ຍ່າງເຂົ້າມາເບິ່ງລະຄອນໃນຕອນເຄິ່ງການສະແດງຂອງສາມພາກ.3 ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ 
ເຖິງແຜນຂອງພຣະບິດາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນພາກທຳອິດ, ຫລື ໃນຊີວິດໃນ 
ໂລກກ່ອນເກີດ, ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໄວ້ທີ່ນັ້ນ; ຫລື ເຂົາເຈົ້າບ່ໍເຂົ້າໃຈຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ 
ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນພາກທີສາມ, ຊ່ຶງເປັນການບັນບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນຮຸ່ງໂລດ 
ຂອງແຜນຂອງພຣະບິດາ. 
 
ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ຮູ້ບຸນຄຸນວ່າ ພາຍໃຕ້ແຜນແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງພຣະອົງ 
ຜູ້ທີ່ປະກົດວ່າ ຖືກເສຍເສຍປຽບໂດຍບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມຜິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນທ່ີສຸດຈະ 
ບໍ່ຖືກລົງໂທດ.4 
 
ໃນສາມສີ່ເດືອນກໍຈະເປັນວັນຄົບຮອບ 100 ປີຕັ້ງແຕ່ Titanic ກຳປ່ັນໂດຍສານໃຫຍ່ໄດ້ຫລົ້ມຈົມ 
ຢ່າງເສົ້າສະຫລົດໃຈ. ສະພາບການທ່ີເປັນເຄາະຮ້າຍທີ່ອ້ອມຮອບເຫດການທີ່ເປັນຕາຢ້ານນີ້ໄດ້ 
ສະທ້ອນຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມ່ືອຮ້ອຍປີກ່ອນ. ຜູ້ທີ່ສົ່ງເສີມກຳປ່ັນ 
ໃໝ່ຫລູຫລາລຳນ້ີ, ຊຶ່ງສູງ 11 ຊັ້ນ ແລະ ເກືອບເທົ່າກັບສະໜາມຟຸດບານສາມສະໜາມ,5 
ທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ຄຳອ້າງທີ່ຂາດເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງກຳປັ່ນ Titanic  



ກັບແມ່ນ້ຳລະດູໜາວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພູເຂົານ້ຳກ້ອນໃນທະເລ. ກຳປ່ັນລຳນ້ີວ່າຈະຫລົ້ມຈົມບໍ່ໄດ້; 
ແຕ່ເມ່ືອມັນໄດ້ຫລົ້ມຈົມຢູ່ມະຫາສະໝຸດ ອາແລນຕິກ ທີ່ເຢັນຄືນ້ຳກ້ອນ, 1,500 ຄົນໄດ້ເສຍ 
ຊີວິດໄປ.6 
 
ໃນຫລາຍໆທາງການຫລົ້ມຈົມຂອງກຳປ່ັນ Titanic ກໍເປັນການປຽບທຽບສຳລັບຊີວິດ ແລະ 
ຫລັກທຳພຣະ ກິດຕິຄຸນທັງຫລາຍ. ມັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເລີດຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະມອງ 
ເບິ່ງຜ່ານມຸມມອງຂອງຊີວິດມະຕະນີ້. ການເສຍຊີວິດເປັນຜົນຮ້າຍຫລວງຫລາຍທີ່ຕາມມາແຕ່ 
ເປັນເພາະອຸປະຕິເຫດທຳມະຊາດ. ການເສຍຊີວິດຈາກສົງຄາມໂລກທັງສອງຄັ້ງ ແລະ ການເສຍ 
ຫາຍຈາກຫໍສູນສິນຄ້າເມື່ອສິບປີຜ່ານມານີ້, ເຮົາກໍໄດ້ເຫັນໃນວັນເວລາຂອງເຮົາເຖິງເລື່ອງທີ່ໜ້າ 
ຕົກໃຈ, ຄວາມທໍລະມານ ແລະ ບັນຫາທາງສິນທຳທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາທີ່ເປັນຜົນທີ່ມາຈາກ 
ການນຳໃຊ້ອຳເພີໃຈໃນທາງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ. ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ແລະ 
ປະເທດຊາດເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈເຫລ່ົານີ້, ບ່ໍວ່າຈະເປັນເພາະເຫດໃດກໍຕາມ. 
 
ກ່ຽວກັບ Titanic ບົດຮຽນທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງຄວາມຈອງຫອງ ແລະ 
ການເດີນທາງຢູ່ໃນສາຍນ້ຳອັນຕະລາຍ ແລະວ່່າ “ພຣະເຈົ້າເຮັດກັບທຸກຄົນເທິງຫລັກເກນ 
ຢ່າງດຽວກັນ.”7 ທຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ມາຈາກສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 
ບາງຄົນກໍລ້ຳລວຍ ແລະ ມີຊື່ສຽງດັງ, ດັ່່ງທ່ານຈອນ ເຈກັບ ອາສະເຕີ; ແຕ່ຍັງມີຄົນງານ, 
ຄົນອົບພະຍົບ, ຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ພະນັກງານກຳປັ່ນນຳອີກ.8 
 
ຢ່າງໜ້ອຍກໍມີໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍສອງຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳປ່ັນ Titanic. ທັງສອງເລື່ອງ 
ຈະອະທິບາຍເຖິງການທ້າທາຍຂອງເຮົາໃນການເຂົ້າໃຈການທົດສອບ, ຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ 
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ແລະ ໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີທີ່ເຮົາຈະຮັບມືກັບສິ່ງເຫລົ່ານ້ີ. ໜ່ຶງເປັນ 
ຕົວຢ່າງຂອງການຮູ້ສຶກບຸນຄຸນສຳລັບພອນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ ແລະ ບັນຫາທ່ີເຮົາຫລີກລ້ຽງໄດ້. 
ມັນກ່ຽວກັບທ່ານແອວມາ ຊອນ, ຜູ້ທີ່ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທ່ີຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່.9 ເພິ່ນໄດ້ເປັນ 
ປະທານສະເຕກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕອນຂ້າພະເຈ້ົາເກີດໃນເມືອງໂລກັນ, ລັດຢູທາ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
ຮັບການສຳພາດກ່ອນໄປສອນສາສນາຈາກແອວເດີ ສອນ. ໃນສະໄໝນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ 
ສຳພາດຜູ້ທີ່ຈະໄປສອນສາສນາທຸກຄົນ. ເພິ່ນໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຫລາຍໃນຊີວິດຂອງ 
ຂ້າພະເຈ້ົາ. 
 
ຕອນທ່ານແອວມາຍັງໜຸ່ມ, ເພິ່ນໄດ້ມີເພື່ອນຄົນໜ່ຶງຊື່ວ່າ ຟະເຣດ ທີ່ບໍ່ໄປໂບດ. ເຂົາເຈົ້າ 
ໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການໄປສອນສາສນາ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດທ່ານແອວມາ ຊອນ 
ກໍໄດ້ເກ້ຍກ່ອມໃຫ້ ຟະເຣດ ຕຽມພ້ອມ  ແລະ ໄປເຜີຍແຜ່. ທັງສອງຖືກເອີ້ນໄປເຜີຍແຜ່ທີ່ປະເທດ 
ອັງກິດ. ເມ່ືອຈົບການເຜີຍແຜ່ແລ້ວ, ແອວເດີ ຊອນ ແລະ ເລຂາເຂດເຜີຍແຜ່ໄດ້ຈັດຕຽມການ 



ເດີນທາງກັບຄືນບ້ານທ່ີສະຫະລັດ. ເພ່ິນໄດ້ຊື້ປີ້ເດີນທາງສຳລັບຕົນເອງ, ຟະເຣດ ແລະ 
ຜູ້ສອນສາສນາອີກສີ່ຄົນທີ່ໄດ້ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ຄືກັນ.10  
 
ເມ່ືອເຖິງເວລາເດີນທາງ, ດ້ວຍເຫດ ໃດເຫດໜຶ່ງ ຟະເຣດ ມາບໍ່ທັນ. ແອວເດີ ຊອນ ເລີຍໄດ້ 
ຍົກເລີກປີ້ທັງຫົກທີ່ຈະອອກເດີນທາງຖ້ຽວເທື່ອທຳອິດຂອງກຳປ່ັນໃໝ່ຫລູຫລານ້ັນ ແລະ 
ໄດ້ຊື້ປີ້ໃໝ່ໃນກຳປ່ັນທີ່ຈະອອກໃນມື້ຕ່ໍມາ.11 ຜູ້ສອນສາສນາທັງສີ່ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຢາກເດີນທາງ 
ໃນກຳປ່ັນTitanic ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດຫວັງຂອງຕົນ. ຄຳຕອບຂອງແອວເດີ ຊອນ 
ກໍຄ້າຍກັບໂຢເຊັບ ແລະ ພວກອ້າຍນ້ອງຂອງ ເພິ່ນໃນປະເທດເອຢິບທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ 
ປະຖົມມະການວ່າ “ຜູ້ຂ້າຈະກັບຄືນເມືອຫາພ່ໍໄດ້ຢ່າງໃດໃນເມື່ອບ່ໍມີເດັກຄົນນີ້ເມືອນຳ?”12 
ເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍຕ່ໍຄູ່ສອນສາສນາວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ມາປະເທດອັງກິດນຳກັນ ແລະ ພວກເພິ່ນ 
ຄວນຈະກັບບ້ານນຳກັນ. ຕ່ໍມາແອວເດີ ຊອນ ກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການຫລົ້ມຈົມຂອງກຳປ່ັນ Titanic 
ແລະ ໄດ້ບອກ ຟະເຣດ ເພື່ອນຂອງເພິ່ນດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູວ່າ, “ເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຂ້ອຍ 
ເອົາໄວ້.” ຟະເຣດໄດ້ຕອບວ່າ, “ບ່ໍດອກ, ໂດຍທີ່ເຈົ້າໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ້ອຍໄປສອນສາສນາ, 
ເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຂ້ອຍເອົາໄວ້.”13 ຜູ້ສອນສາສນາທຸກຄົນໄດ້ຂອບພະໄທພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດເຂົາເຈ້ົາເອົາໄວ້.14 
 
ບາງເທື່ອ, ດ່ັງທີ່ເປັນໃນກໍລະນີຂອງແອວເດີ ຊອນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມສອນສາສນາຂອງເພິ່ນ, 
ພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຈະມາສູ່ຜູ້ຄົນທີ່ຊື່ສັດ. ເຮົາຄວນຮູ້ບຸນຄຸນສຳລັບຄວາມເມດຕາທີ່ລະອຽດອ່ອນ 
ທີ່ເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດຂອງເຮົາ.15 ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວເລີຍເຖິງພອນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບແຕ່ລະມື້ລະວັນໄປ. 
ມັນສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ເຮົາມີວິນຍານແຫ່ງຄວາມກະຕັນຍູໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາ.16 
 
ຂໍ້ພຣະຄຳພີກໍແຈ່ມແຈ້ງດີ; ຜູ້ຄົນທີ່ຊອບທຳ, ຕິດຕາມພຣະຜູ່ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ແລະ ຮັກສາ 
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ.17 ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງ 
ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຄືການມີພຣະວິນຍານໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄວາມຊອບທຳ, ການອະທິຖານ, ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຈະບ່ໍນຳໄປສູ່ຈຸດຈົບ 
ທີ່ມີຄວາມສຸກສະເໝີໄປໃນຊີວິດມະຕະ. ຫລາຍຄົນຈະປະສົບຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ສາຫັດ. 
ເມ່ືອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ການທ່ີມີສັດທາ ແລະ ການສະແຫວງຫາພອນຂອງຖານະປະໂລຫິດ 
ພຣະເຈົ້າຍ່ອມເຫັນດີ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະກາດວ່າ, “ແອວເດີ … ຈະຖືກເອີ້ນ, ແລະ 
ສວດອ້ອນວອນເພື່ອເຂົາ, ແລະ ປົກມືເທິງເຂົາໃນນາມຂອງເຮົາ; ແລະ ຫາກເຂົາຕາຍເຂົາຈະ 
ຕາຍໄວ້ກັບເຮົາ, ແລະ ຫາກເຂົາຢູ່ເຂົາຈະຢູ່ກັບເຮົາ.”18 
 
ມັນຈະເປັນບົດຮຽນວ່າການພົວພັນຂອງສະມາຊິກໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຄົນທີສອງກັບກຳປ່ັນ Titanic 



ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດຈົບທີ່ດີມີຄວາມສຸກ. ນາງໄອຣີນ ໂຄແບັດມາ ອາຍຸ 30 ປີ. ນາງໄດ້ເປັນພັນລະຍາ 
ແລະ ແມ່ຜູ້ໜຸ່ມສາວຈາກເມືອງໂພໂວ, ລັດຢູທາ. ນາງໄດ້ເປັນຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນຫລາຍ 
ໃນຖານະນັກສິນລະປິນ ແລະ ນັກດົນຕີ; ນາງຍັງໄດ້ເປັນຄູ ແລະ ນາງພະຍາບານນຳອີກ. 
ເພາະຍ້ອນການຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານໝໍມືອາຊີບໃນເມືອງໂພໂວ, ນາງໄດ້ໄປຝຶກຮຽນກ່່ຽວກັບ 
ວິຊາການນາງພະດຸງຄັນເປັນເວລາຫົກເດືອນທີ່ກຸງລອນດອນ. ນາງໄດ້ປາຖະໜາຢາກເຮັດຄວາມ 
ແຕກຕ່າງໃນໂລກ. ນາງກໍໄດ້ລະມັດລະວັງ, ຄິດຮອບຄອບ, ແລະ ອະທິຖານ ແລະ ກ້າຫານ. 
ເຫດຜົນໜ່ຶງທີ່ນາງໄດ້ເລືອກເດີນທາງກັບມາສະຫະລັດໃນກຳປ່ັນ Titanic ກໍເພາະວ່ານາງໄດ້ 
ຄິດວ່າພວກຜູ້ສອນສາສນາກໍຈະເດີນທາງມາພ້ອມນາງ ແລະ ວ່ານີ້ຈະໃຫ້ນາງມີຄວາມປອດໄພ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ. ນາງໄອຣີນເປັນສະຕີຄົນໜ່ຶງທີ່ບໍ່ໄດ້ລອດມີຊີວິດໃນເຫດການເສົ້າສະຫລົດໃຈທ່ີສາຫັດນີ້.  
ສະຕີ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າເຮືອ, ໄດ້ຖືກຊ່ອຍຊີວິດ, ແລະ ໃນທ່ີສຸດກໍໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ອຍກູ້. ບ່ໍມີເຮືອຊ່ອຍຊີວິດຫລາຍພໍສຳລັບທຸກຄົນ. ເຮົາເຂົ້າໃຈກັນວ່ານາງບ່ໍໄດ້ຂຶ້ນເຮືອນັ້ນເພາະ 
ຄວາມຊຳນານຂອງນາງ, ທີ່ໄດ້ມີການຝຶກຝົນພິເສດ, ນາງໄດ້ຢູ່ຊ່ອຍຜູ້ໂດຍສານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 
ຈາກນ້ຳກ້ອນໃຫຍ່ນັ້ນທີ່ໄດ້ຕຳກຳປ່ັນນັ້ນ.19  
 
ມີການທ້າທາຍຫລາຍໆຢ່າງ. ບາງຢ່າງຈະໃຫ້ເຮົາມີປະສົບການທ່ີຈຳເປັນ. ເລ່ືອງທີ່ສາຫັດທີ່ 
ເຫັນຢູ່ໃນຊີວິດນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນເພາະການຂາດສັດທາ ຫລື ຄວາມບໍ່ດີພ້ອມໃນແຜນທົ່ວໄປຂອງ 
ພຣະບິດາໃນສະຫວັນ. ໄຟທີ່ຫລອມໂລຫະນັ້ນມີຈິງ, ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງບຸກຄະລິກລັກສະນະ 
ແລະ ຄວາມຊອບທຳນ້ັນຖືກພັດທະນາດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາດີພ້ອມ ແລະ 
ຊຳລະໃຫ້ເຮົາສະອາດ ແລະ ຕຽມເຮົາເພື່ອພົບພຣະເຈົ້າ. 
 
ເມ່ືອສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ເປັນຊະເລີຍໃນຄຸກລີເບີຕີ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ເພິ່ນວ່າ 
ໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດຊາດ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຫາກເຈົ້າຖືກໂຍນລົງໄປ 
ໃນຄວາມເລິກ; ຫາກຄ້ືນໃຫຍ່ຊັດຂ້ຶນມາທີ່ເຈົ້າ; ຫາກລົມແຮງກັບເປັນສັດຕູຂອງເຈົ້າ; …. ແລະ 
ທາດທັງໝົດຮວມກັນກັ້ນທາງ; … ເລ່ືອງທັງໝົດນີ້ຈະເປັນປະສົບການແກ່ເຈົ້າ ແລະ ຈະເປັນ 
ໄປເພື່ອຄວາມດີຂອງເຈົ້າ.”20 ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຈົບການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງວ່າ:  
“ວັນເວລາຂອງເຈົ້າເປັນທີ່ຮູ້ ແລະ ຈະບ່ໍນັບປີຂອງເຈົ້ານ້ອຍລົງ; ສະນັ້ນ, ຢ່າຢ້ານ … , 
ເພາະພຣະເຈົ້າຈະຢູ່ກັບເຈົ້າຕະຫລອດການ ແລະ ຕະຫລອດໄປ.”21 
 
ການທ້າທາຍບາງຢ່າງກໍເກີດມາຈາກການເລືອກຂອງຄົນອື່ນ. ການເລືອກເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບ 
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການພັດທະນາທາງວິນຍານຂອງຝ່າຍບຸກຄົນ. ການປະພຶດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກໍເປັນ 
ສ່ວນປະກອບຂອງການເລືອກ. ໂມໂຣໄນຫົວໜ້າທະຫານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຫລັກຄຳສອນທ່ີ 
ສຳຄັນສຸດນີ້ວ່າ: “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍອມໃຫ້ຄົນຊອບທຳຖືກຂ້າເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ 
ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ມາເຖິງຄົນຊົ່ວຮ້າຍ.” ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ້ງຊັດວ່າ 



ຄົນທີ່ຊອບທຳບໍ່ໄດ້ສູນສິ້ນໄປ, ແຕ່ໄດ້ “ເຂົ້າໄປໃນຄວາມພັກຜ່ອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າ 
ຂອງເຂົາແລ້ວ.”22 ຄົນຊົ່ວຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເຂົາໄດ້ເຮັດລົງໄປ.”23 
 
ການທ້າທາຍບາງຢ່າງກໍມາຈາກການບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ກົດຂອງພຣະເຈົ້າ. ບັນຫາທາງສຸຂະພາບທ່ີມາ 
ຈາກການສູບຢາ, ດ່ືມເຫລົ້າສຸລາ, ແລະ ການໃຊ້ຢາໃນທາງຜິດ ກໍມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 
ການຖືກຄຸກຄຸມຂັງເພາະອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫລົ້າສຸລາ ແລະ ຢາເສບຕິດກໍມີຫລາຍ 
ເໝືອນກັນ.24 
 
ການຢ່າຮ້າງເພາະຍ້ອນຄວາມນອກໃຈບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ກັນກໍມີຢ່າງຫລວງຫລາຍຄືກັນ. ບັນຫາ ແລະ 
ຄວາມຍາກລຳບາກເຫລົ່ານີ້ອາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ໂດຍການເຊື່ອຟັງກົດຂອງພຣະເຈົ້າ.25 
 
ປະທານເຜີຍແຜ່ທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ແອວເດີ ມາລີອຽນ ດີ ແຫງສ໌ (ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ 
ເດືອນສິງຫາ), ໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາທີ່ເປັນຜູ້ສອນສາສນາທ່ອງຈຳຂ້ໍຄວາມໜຶ່ງ ເພື່ອຕ້ານ 
ທານຄວາມຍາກລຳບາກໃນຊີວິດມະຕະວ່າ: “ບ່ໍໍມີໂຊກຊາຕາໃດ, ບໍ່ມີພົມລິຂິດໃດ, 
ບໍ່ມີຊາຕາກຳໃດຈະສາມາດຫລີກເວ້ັນ ຫລື ກີດກ້ັນ ຫລື ຄວບຄຸມຄວາມເດັດດ່ຽວຂອງ 
ຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ໄດ້.”26 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຍອມຮັບວ່ານີ້ຈະນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນທຸກໆການທ້າທາຍທ່ີເຮົາຈະໄດ້ປະເຊີນໜ້າ 
ແຕ່ມັນກໍຈິງໃນເລື່ອງທາງຝ່າຍວິນຍານ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກບຸນຄຸນຕໍ່ຄຳແນະນຳ 
ຂອງເພິ່ນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. 
 
ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນເສຍຊີວິດໃນກຳປ່ັນ Titanic ກໍເພາະບ່ໍມີເຮືອຊ່ອຍຊີວິດພຽງພໍ. 
ບໍ່ວ່າເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລຳບາກໃດໆກໍຕາມໃນຊີວິດນີ້, ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 
ໃຫ້ລອດກໍຈັດຕຽມເຮືອຊ່ອຍຊີວິດໄວ້ໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຄິດວ່າຄວາມລຳບາກທີ່ເຂົາ 
ເຈົ້າປະເຊີນຢູ່ນັ້ນບໍ່ຍຸດຕິທຳ, ການຊົດໃຊ້ນັ້ນຈະຊົດເຊີຍຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳທັງໝົດໃນຊີວິດ.27 
 
ການທ້າທາຍພິເສດສຳລັບຜູ້ທີ່ສູນເສຍຄົນຮັກໄປຄືການລະເວັ້ນຈາກການຄິດເຖິງໂອກາດທີ່ສູນສິ້ນ 
ໄປໃນຊີວິດນີ້. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຜູ້ທີ່ຕາຍໄປໄວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດ, ຄວາມສົນໃຈ 
ແລະ ພອນສະຫວັນທີ່ຫລວງຫລາຍ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີຈຳກັດຂອງເຮົາ, ເຮົາໂສກເສົ້າອາໄລ 
ເຖິງສິ່ງທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ເພງທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຂັບຮ້ອງ. ສ່ິງນີ້ຖືກບັນຍາຍວ່າການຕາຍ 
ທີ່ຍັງມີສຽງດົນຕີຢູ່ໃນຕົວ. ດົນຕີໃນກໍລະນີນີ້ຄືການສົມທຽບເຖິງຄວາມສາມາດທຸກຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ບາງເທ່ືອຄົນຄົນນ້ັນໄດ້ຕຽມຕົວຢ່າງຮອບຄອບແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະບັນລຸ 
ການກະກຽມນັ້ນໃນຊີວິດນີ້.28 ກາບກອນດີລືຊື່ລືສຽງທີ່ທ່ານທອມມັສ ກະເຣ ໄດ້ແຕ່ງ ທີ່ລົງນາມ 



Elegy (ເອເລຈີ) ກາບກອນທີ່ອາໄລ ປະພັນທີ່ເດີ່ນໂບດຊົນນະບົດ ສະທ້ອນເຖິງໂອກາດທີ່ພາດ 
ດັ່ງກ່າວວ່າ:  
 
ດອກໄມ້ຫລາຍດອກຈະບານໂດຍບໍ່ມີໃຜເຫັນ, 
ແລະ ສູນເສຍກິ່ນຫອມຫວນໄປກັບອາກາດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ.29 
 
ການສູນເສຍໂອກາດອາດກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ອາຊີບ, ພອນສະຫວັນ, ປະສົບການ, ຫລື ອື່ນໆ. 
ທັງໝົດທີ່ສູນສິ້ນໄປໃນກໍລະນີຂອງຊິດສະເຕີໂຄແບັດ. ຍັງມີເພງທີ່ນາງຈະບ່ໍໄດ້ຮ້ອງ ແລະ 
ຄວາມສາມາດທີ່ນາງບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດມະຕະນີ້. ແຕ່ເມ່ືອມອງຜ່ານທັດສະນະ 
ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ແຈ້ງຊັດ, ແທນທັດສະນະທີ່ຈຳກັດຂອງຄວາມເປັນມະຕະເທົ່ານັ້ນ, 
ເຮົາຈະຮູ້ເຖິງລາງວັນນິລັນດອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະບິດາຜູ້ຊົງຮັກໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນແຜນ 
ຂອງພຣະອົງ. ດ່ັງທີ່ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ສອນວ່າ, “ສ່ິງທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫລື ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ, 
ສິ່ງທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນສິ່ງນັ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍ 
ທີ່ຮັກພຣະອົງ.”30 ແຖວໜ່ຶງຈາກເພງສວດທີ່ເຮົາມັກກໍໃຫ້ຄວາມປອບໂຍນ, ປອບໃຈ, ແລະ 
ທັດສະນະທີ່ແຈ້ງຊັດວ່າ: “ແລະ ພຣະເຢຊູສາມາດໄດ້ຍິນເພງທີ່ຂ້າຮ້ອງບໍ່ໄດ້.”31 
 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສະນ້ັນ, ໃຫ້ໃຈຂອງເຈົ້າສະບາຍ. … ຈ່ົງຢູ່ງຽບໆ ແລະ 
ຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະເຈົ້າ.”32 ເຮົາມີຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງທີ່ວ່າເຮົາ ແລະ ລູກຫລານຂອງເຮົາ 
ຈະຮ້ອງ “ເພງແຫ່ງຄວາມສຸກອັນເປັນນິດ.”33 ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້
ລອດຂອງເຮົາ, ອາແມນ. 
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