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ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 

 

 

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດໃນສະຫວັນເຂາໃຈວ່າ ກ່ອນເຮົາຈະກ້າວໜ້າໃນຊ່ວງມະຕະຂອງເຮົາ, 

ເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບການທ້າທາຍທີຫຍຸ້ງຍາກ. ການທ້າທາຍບາງຢາງອາດເກືອບເຫລືອທົນ. 

ພຣະອົງໄດ້ຈັດເຄືອງມືໄວ້ເພືອຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ບັນລຸຄວາມ ສຳເລັດໃນຊີວິດມະຕະນ. 
ເຄືອງມືຊດໜຶງເຫລົານນຄືພຣະຄຳພີ. 
 

ຕະຫລອດຊົວລະຍະຜ່ານມາ ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນໄດ້ດົນໃຈຊາຍ ແລະ ຍິງທີເລືອກໄວ້ 

ໃຫ້ຊອກຫາ, ຜ່ານການນຳພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ການແກ້ໄຂຕບັນຫາຊີວິດທີສັບສົນທີສຸດ. 

ພຣະອົງໄດ້ດົນໃຈຜູ້ຮັບໃຊ້ທີຖືກຕ້ອງໃຫ້ບັນທຶກຂໍແກ້ໄຂເຫລົານນໄວ້ເປັນຄູ່ມືສຳລັບລູກໆຂອງພຣະອົງ 

ຜູ້ມີສັດທາໃນແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດ. 

ເຮົາສາມາດໃຊ້ຄູ່ມ ເຫລົານນໄດ້ທຸກເວລາ ຜ່ານຊັບສົມບັດທີເຮົາເອນວ່າ ໜັງສືມາດຕະຖານ—ນນຄື, 

ພຣະຄຳພີໃໝ່ ແລະ ພຣະຄຳພີເດີມ, ພຣະຄຳພີມໍມອນ, Doctrine and Covenants, ແລະ Pearl of 

Great Price. 

 

ເພາະພຣະຄຳພີມາຈາກການຕິດຕທີດົນໃຈຜ່ານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ມັນຈຶງເປັນຄວາມຈິງແທ້ໆ. 

ເຮົາບຕ້ອງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີບັນຈຸຢູໃນໜັງສື ມາດຕະຖານ ເພາະພຣະວິນຍານ 

ບໍລິສຸດໄດ້ເປັນເຄືອງມື ຊຶງໄດ້ກະຕຸ້ນ ແລະ ດົນໃຈບຸກຄົນເຫລົານນທີບັນທຶກພຣະຄຳພີໄວ້. 

 

ພຣະຄຳພີຄືກັນກັບໄຟແສງນ້ອຍໆທີຮຸ່ງເຫລອມຢູໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ແລະ ຕຽມເຮົາສຳລັບການ 

ນຳພາ ແລະ ການດົນໃຈຈາກເບອງບົນ. ມັນສາມາດກາຍເປັນຂໍກະແຈເປີດການຕິດຕນຳ 

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນຂອງເຮົາ ແລະ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 



ພຣະຄຳພີໄດ້ຈັດຫາພະລັງແຫ່ງສິດອຳນາດໃຫ້ແກ່ການປະກາດຂອງເຮົາ ເມືອກ່າວມັນ ຢາງຖືກຕ້ອງ. 

ມັນສາມາດກາຍເປັນເພືອນທີແທ້ຈິງ ຊຶງສາມາດເຂາຫາໄດ້ໃນທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກເວລາ. ມັນມີໃຫ້ໃຊ້ 
ຕອນເຮົາຕ້ອງການ. ມັນເປັນພນຖານແຫ່ງຄວາມຈິງ ຊຶງຖືກປຸກໃຫ້ຕືນໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 

ການຮຽນຮູ້, ໄຕ່ຕອງ, ຄນຄວ້າ, ແລະ ທ່ອງຈຳ ພຣະຄຳພີຄືກັນກັບການຂຽນລາຍຊືຂອງໝູ່ເພືອນ, 

ຄຸນຄ່າ, ແລະ ຄວາມຈິງໄວ້ ແລະ ສາມາດເປີດເບິງໄດ້ທຸກເວລາ, ໃນທຸກບ່ອນຢູໃນໂລກນ. 
 

ພະລັງທີຍິງໃຫຍ່ສາມາດມາຈາກການທ່ອງຈຳພຣະຄຳພີ. ການທ່ອງຈຳພຣະຄຳພີຄື 

ການສ້າງເພືອນໃໝ່. ຄືກັນກັບການຄນພົບຄົນໃໝ່ຜູ້ທີສາມາດຊ່ອຍເຫລືອໃນຍາມຕ້ອງການ, 

ໃຫ້ການດົນໃຈ ແລະ ປອບໂຍນ, ແລະ ເປັນແຫລ່ງຊກຍູ້ຕອນຕ້ອງການປຽນແປງ. ຍົກຕົວຢາງ, 

ໃນການພະຍາຍາມທ່ອງຈຳບາງສ່ວນໃນເພງສັນລະເສີນ, ມັນໄດ້ເປັນແຫລ່ງພະລັງ ແລະ 

ໃຫ້ຄວາມເຂາໃຈແກ່ຂ້າພະເຈາ:  

 

“ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກສິງຢູໃນນນ ຖ້າເປັນຂອງພຣະເຈາອົງໃດ, ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ 

ທຸກຄົນທີອາໄສຢູໃນນນ ກໍເປັນຂອງພຣະເຈາອົງນນດ້ວຍ. 

 

“ພຣະອົງໄດ້ສ້າງໂລກເທິງນເລິກ, ໃຕ້ແຜ່ນດິນ ຝັງຮາກຖານໂລກໄວ້ຢູພນທະເລເລິກ. 

 

“ໃຜມີສິດທີຈະຂນໄປທີເນີນພູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ແດ່? ໃຜອາດເຂາໄປໃນ ພຣະວິຫານອັນບໍລິສຸດ? 

 

“ພວກທີບໍລິສຸດໃນຄວາມຄິດ ແລະ ການກະທຳ ຈະບຂາບໄຫວ້ຮູບເຄົາລົບ ຫລື ບໃຫ້ຄຳສັນຍາເທັດ. 

 

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະອວຍພອນ ທັງຊ່ອຍໃຫ້ພນໄພ. ພຣະເຈາຈະປະກາດວ່າ ບມີຜິດໃດໆທັງນນ” 

(ເພງສັນລະເສີນ 24:1–5). 

 

ການໄຕ່ຕອງຂໍພຣະຄຳພີ ຄືກັບວ່າເປັນສິງນຳພາຊີວິດ. ພຣະຄຳພີສາມາດເປັນພນຖານຄຊໄດ້. 

ມັນສາມາດຈັດຫາແຫລ່ງອັນໃຫຍ່ຫລວງທີເປັນເພືອນຜູ້ເຕັມໃຈ ທີຈະຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ. ການທ່ອງ 

ຈຳພຣະຄຳພີຈະກາຍເປັນເພືອນທີອົດທົນ ແລະ ບອ່ອນແອຕາມການເວລາ. 

 

ການໄຕ່ຕອງຖ້ອຍຄຳໃນພຣະຄຳພີສາມາດເປັນຂໍກະແຈເປີດການເປີດເຜີຍ ແລະ ການນຳພາຂອງ 

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້. ພຣະຄຳພີສາມາດເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານສະຫງົບຈາກຄວາມປັນປວນ, 

ໃຫ້ສັນຕິ, ຄວາມຫວັງ, ນຳຄວາມໝນໃຈຄືນມາໃຫ້ບຸກຄົນເພືອຈະສາມາດເອົາຊະນະ 



ການທ້າທາຍໃນຊີວິດ. ມັນມີພະລັງອັນຍິງໃຫຍ່ທີຈະປິນປົວຄວາມຮູ້ສຶກເມືອມີສັດທາໃນ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ມັນສາມາດປິນປົວຮ່າງກາຍໄດ້ຢາງວ່ອງໄວ. 

 

ພຣະຄຳພີສາມາດໃຫ້ຄວາມໝາຍທີແຕກຕ່າງໃນບາງເວລາໄດ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ອີງຕາມຄວາມ 

ຕ້ອງການຂອງເຮົາ. ພຣະຄຳພີທີເຮົາເຄີຍອ່ານຫລາຍເທືອອາດມີຄວາມໝາຍທີແຕກຕ່າງໃນ 

ແຕ່ລະເທືອ ຊຶງເຮັດໃຫ້ສົດຊືນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ເມືອເຮົາປະເຊີນກັບການທ້າທາຍໃໝ່ໃນຊີວິດ. 

 

ທ່ານໃຊ້ພຣະຄຳພີເປັນສ່ວນຕົວແນວໃດ? ທ່ານໝາຍມັນບໍ? ທ່ານຂຽນຖ້ອຍຄຳໃສ່ສນເຈ້ຍບໍ 

ເພືອຈະໄດ້ຈືຈຳຊ່ວງເວລາທີໄດ້ຮັບການນຳພາທາງວິນຍານທີໄດ້ສອນທ່ານກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີລຶກຊງ? 

ທ່ານໃຊ້ໜັງສືມາດຕະຖານໝົດທັງຊດບໍ, ຮວມທັງພຣະຄຳພີເດີມ? ຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຈິງ 

ທີມີຄ່າລຢູໃນພຣະຄຳພີເດີມທີເປັນສ່ວນປະກອບອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ພນຖານແຫ່ງຄວາມຈິງທີນຳ 

ພາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ ເປັນແຫລ່ງເມືອຂ້າພະເຈາພະຍາຍາມແບ່ງປັນຂ່າວສານພຣະກິດ 

ຕິຄຸນໃຫ້ກັບຄົນອືນ. ດ້ວຍເຫດນນ ຂ້າພະເຈາຈຶງມັກພຣະຄຳພີເດີມ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບຄວາມຈິງທີ 
ມີຄ່າລຢູໃນໜ້າເຈ້ຍເຫລົານນ. ຍົກຕົວຢາງ: 

 

“ຊາມູເອນກ່າວວ່າ, ແມ່ນສິງໃດທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາຕ້ອງການຫລາຍກວ່າ: ຄວາມເຊືອຟັງ ຫລື 

ຂອງຖະຫວາຍ ແລະ ເຄືອງບູຊາ? ເຊືອຟັງພຣະອົງກໍດີກວ່າຖະຫວາຍແກະໂຕດີທີສຸດເປັນເຄືອງ 

ບູຊາແກ່ພຣະອົງ” (1 ຊາມູເອນ 15:22). 

 

“ຈົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈາດ້ວຍສຸດຫົວໃຈເຈາ; ຢາເຊືອໝນຈັກເທືອໃນ ສິງທີເຈາຄິດວ່າ 

ເຈາຮູ້ຈັກ. 

 

“ຈົງລະນຶກເຖິງພຣະອົງໃນທຸກສິງທີເຈາກະທຳ, ແລະ ພຣະອົງຈະໃຫ້ເຈາເຫັນຫົນທາງອັນຖືກຕ້ອງ. 

 

“ຈົງເຊືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈາເທົານນ ແລະ ຢາຍອມເຮັດຜິດ. … 

 

“ລູກເອີຍ, ເມືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາດັດແປງກສ້າງເຈາ, ຈົງຕງ ໃຈຟັງ ແລະ ຖືເປັນຄຳຕັກເຕືອນ: 

 

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈາດັດແປງກສ້າງຜູ້ທີພຣະອົງຮັກ; ດັງພດັດແປງກສ້າງລູກຜູ້ທີຕົນພາກພູມໃຈນຳ. 

 

  



“ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງທີກາຍເປັນຄົນມີປັນຍາ ຄືຜູ້ທີໄດ້ຮັບຄວາມເຂາໃຈ” (ສຸພາສິດ 3:5–7, 

11–13). 

 

ພຣະຄຳພີໃໝ່ກໍເປັນແຫລ່ງທີສຳຄັນເຖິງຄວາມຈິງຄືກັນ: 

 

“ພຣະເຢຊໄດ້ຕອບລາວວ່າ, ຈົງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈາດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະ ດ້ວຍສຸດຄວາມ 

ຄິດຂອງເຈາ. 

 

“ນນແຫລະແມ່ນກົດບັນຍັດຂໍໃຫຍ່ ແລະ ຂໍຕນ. 

 

“ຂໍທີສອງກໍເໝືອນກັນຄື, ຈົງຮັກເພືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ. 

 

“ກົດບັນຍັດທັງໝົດ ແລະ ບັນດາຖ້ອຍຄຳຂອງພວກຜູ້ທຳນາຍກໍຂນກັບກົດບັນຍັດສອງຂໍນແຫລະ” 

(ມັດທາຍ 22:37–40). 

 

“ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ກ່າວວ່າ, ຊີໂມນ, ຊີໂມນເອີຍ, ເບິງແມ, ຊາຕານໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ 

ທົດລອງພວກເຈາເພືອຈະຝັດຮ່ອນພວກເຈາເໝືອນຝັດເຂາເປືອກ: 

 

“ແຕ່ເຮົາໄດ້ອະທິຖານສຳລັບເຈາ, ເພືອຄວາມເຊືອຂອງເຈາ ຈະບຂາດໄປ ເມືອເຈາກັບ 

ຄືນມາຫາເຮົາແລ້ວ ເຈາຕ້ອງຊແຮງບັນດາພີນ້ອງຂອງເຈາໄວ້. 
 

“ແລະ ລາວໄດ້ຕອບພຣະອົງວ່າ, ພຣະອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີຈະໄປກັບທ່ານ 

ເຖິງຈະຕ້ອງຖືກຄຸກ ຫລື ຕ້ອງຕາຍກໍຕາມ. 

 

“ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ ເປໂຕເອີຍ ເຮົາບອກເຈາວ່າ ຄືນນກ່ອນໄກ່ຂັນ ເຈາຈະປະຕິເສດວ່າ 

ບຮູ້ຈັກເຮົາເຖິງສາມເທືອ. ... 

 

“ເມືອຄົນໜຶງໃນພວກສາວໃຊ້ເຫັນເປໂຕນັງຝີງໄຟຢູທີນນ ນາງຈຶງຈ້ອງຕາເບິງລາວ, ແລະ ເວາວ່າ 

ຊາຍຄົນນແຫລະ ເຄີຍຢູກັບທ່ານຄົນນນ. 

 

“ແຕ່ລາວປະຕິເສດວ່າ ນາງເອີຍຂ້ອຍບເຄີຍຮູ້ຈັກຊາຍຄົນນນ. 



 

“ຫລັງຈາກນນອີກໜ້ອຍໜຶງ ກໍມີຊາຍຄົນໜຶງເຫັນເປໂຕ ແລະ ເວາວ່າ ໂຕເປັນຄົນໜຶງ 

ໃນພວກນນຄືກັນ. ແຕ່ເປໂຕຕອບວ່າ ບ, ບແມ່ນດອກ. 

 

“ຢູມາປະມານຊົວໂມງໜຶງກໍມີຄົນໜຶງອີກເວາຢືນຢັນຢາງແຂງແຮງວ່າ ແມ່ນແທ້ໆ ແຫລະ 

ຊາຍຄົນນເຄີຍຢູກັບທ່ານຄົນນນ ເພາະລາວເປັນຊາວຄາລີເລເໝືອນກັນ. 

 

“ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕອບວ່າ, ຊາຍເອີຍ ເລືອງທີເຈາເວາເຖິງນນ ຂ້ອຍບຮູ້ຈັກ. ໃນທັນໃດ 

ເມືອເປໂຕເວາຍັງບທັນຂາດຄຳ ໄກ່ກໍຂັນຂນ. 

 

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ຫລຽວເບິງເປໂຕ ແລ້ວເປໂຕກໍລະນຶກເຖິງຖ້ອຍຄຳທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ໄດ້ກ່າວແກ່ຕົນໄດ້ວ່າ, ຄືນນ ກ່ອນໄກ່ຂັນ ເຈາຈະປະຕິເສດວ່າບຮູ້ຈັກເຮົາເຖິງສາມເທືອ. 

“ແລ້ວເປໂຕກໍອອກໄປຂ້າງນອກຮ້ອງໄຫ້ຢາງຂົມຂືນເປັນທຸກໜັກໃຈ” (ລູກາ 22:31–34, 56–62). 

 

ຂໍພຣະຄຳພີຈາກ Doctrine and Covenants ໄດ້ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ 

ຢາງຫລວງຫລາຍ ທີວ່າຢາສະແຫວງທີຈະປະກາດຄຳຂອງພຣະອົງ ແຕ່ກ່ອນອືນໝົດ 

ໃຫ້ສະແຫວງຫາຄຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ເມືອນນລນຂອງເຮົາຈະມາຍອອກ; ຈາກນນ, 

ຖ້າຫາກເຮົາປາຖະໜາ, ເຮົາຈະມີວິນຍານຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄຳຂອງພຣະອົງ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, 

ມີອຳນາດຂອງພຣະເຈາໃນການໃຫ້ມະນຸດຍອມຮັບ (see D&C 11:21). 

 

ໃນການຕັດສິນຂອງຂ້າພະເຈາ, ພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ສອນເຖິງຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ 

ພະລັງອັນແປກປະຫລາດ. ຍົກຕົວຢາງ: 

 

ແລະ ບັດນຂ້າພະເຈາຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຖ່ອມຕົວ, ເປັນຄົນສອນງ່າຍ, ແລະ ອ່ອນໂຍນ; ເຮັດຕາມຄຳຂໍ
ຮ້ອງ; ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມອົດກນອັນຍາວນານ; ຮູ້ຈັກຫ້າມຕົນເອງໃນທຸກສິງທຸກ
ຢາງ; ພາກພຽນໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາຕະຫລອດເວລາ; ທູນຂໍສິງໃດກໍຕາມທີພວກ
ທ່ານຕ້ອງການທັງທາງວິນຍານ ແລະ ທາງໂລກ; ຈົງຖະຫວາຍຄຳຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະເຈາສະເໝີ
ໃນສິງໃດກໍຕາມທີພວກທ່ານໄດ້ຮັບ. 

 

ແລະ ໃຫ້ເບິງວ່າພວກທ່ານມີສັດທາ, ຄວາມຫວັງ, ແລະ ຄວາມໃຈບຸນ, ແລະ ເມືອນນພວກທ່ານຈະມີ
ວຽກງານດີຢາງຫລວງຫລາຍສະເໝີໄປ (see Alma 7:23–24) 



 

ແລະ ຂໍອືນອີກເຊັນ: 

 

“ແລະ ຄວາມໃຈບຸນອົດທົນໄດ້ດົນນານ, ແລະ ມີຄວາມເມດຕາ, ແລະ ບອິດສາບັງບຽດ, ແລະ ບທະ
ເຍີທະຍານ, ແລະ ບສະແຫວງຫາເພືອຕົນເອງ, ບຄຽດງ່າຍ, ບຄິດຊົວ, ແລະ ບປິຕິຍິນດີໃນຄວາມຊົວ
ຮ້າຍ ແຕ່ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມຈິງ, ທົນແບກຫາບທຸກສິງ, ເຊືອທຸກສິງ, ຫວັງທຸກສິງ, ອົດທົນທຸກສິງ. 

 

“ດັງນນ, ພີນ້ອງທີຮັກຂອງຂ້າພະເຈາ, ຖ້າຫາກທ່ານບມີຄວາມໃຈບຸນ, ທ່ານກໍບເປັນອັນໃດເລີຍ, 

ເພາະຄວາມໃຈບຸນດຳລົງຢູຕະຫລອດ. ດັງນນ, ຈົງຍຶດໝນຢູກັບຄວາມໃຈບຸນ, ຊຶງເປັນສິງທີຍິງໃຫຍ່
ທີສຸດໃນທຸກສິງ, ເພາະວ່າທຸກສິງຕ້ອງໝົດສນໄປ— 

 

“ແຕ່ຄວາມໃຈບຸນຄືຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະ ມັນອົດທົນຕະຫລອດການ; ແລະ ຜູ້ໃດ
ຖືກພົບວ່າມີມັນໃນວັນສຸດທ້າຍ, ຍ່ອມຈະເປັນການດີກັບຜູ້ນນ. 

 

“ດັງນນ, ພີນ້ອງທີຮັກຂອງຂ້າພະເຈາ, ຈົງອະທິຖານຫາພຣະບິດາດ້ວຍສຸດພະລັງແຫ່ງໃຈ, ເພືອທ່ານ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກນ, ຊຶງພຣະອົງປະທານໃຫ້ທຸກຄົນ ຊຶງເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີແທ້ຈິງຂອງພຣະ
ເຢຊຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ; ເພືອທ່ານຈະໄດ້ກາຍມາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈາ; ເມືອພຣະອົງສະ
ເດັດມາ ເຮົາຈະເປັນເໝືອນດັງພຣະອົງ, ເພາະວ່າເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງຢາງທີພຣະອົງເປັນຢູນນ, ເພືອ
ເຮົາຈະມີຄວາມຫວັງນ; ຄືເຂົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຄືກັນກັບພຣະອົງທີບໍລິສຸດ” (ໂມໂຣໄນ 7:45–

48). 

 

ພັນລະຍາທີປະເສີດຂອງຂ້າພະເຈາ, ຈີນີນ, ມັກພຣະຄຳພີມໍມອນຫລາຍ. ຕອນນາງເປັນສາວ, 

ເປັນໄວລຸ້ນ, ມັນກາຍເປັນພນຖານໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງນາງ. ມັນກາຍເປັນແຫລ່ງຂອງປະຈັກພະຍານ 

ແລະ ຄຳສອນລະຫວ່າງການເຜີຍແຜ່ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາຂອງນາງຢູພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ 

ຂອງສະຫະລັດ. ເມືອພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ເຜີຍແຜ່ຢູເມືອງໂຄໂດບາ, ປະເທດອາກຊັງຕິນ, ນາງໄດ້ຊກຍູ້ 

ເລືອງການໃຊ້ພຣະຄຳພີມໍມອນໃນການອອກເຜີຍແຜ່ຂອງພວກເຮົາ. ຈີນີນໄດ້ຢືນຢັນແຕ່ຕອນນາງເປັນ 

ໄວລຸ້ນວ່າ ຄົນທີອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນປະຈຳ ຈະໄດ້ຮັບພອນໂດຍການມີພຣະວິນຍານຂອງ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາສະຖິດຢູນຳ, ເປັນການຕງໃຈທີຈະເຊືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, ແລະ 

ເປັນປະຈັກພະຍານທີເຂມແຂງຫລາຍກວ່າເຖິງຄວາມສູງສົງຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາ.1 

ເພາະຂ້າພະເຈາບຮູ້ເປັນເວລາຫລາຍປີເມືອທ້າຍປີມາເຖິງ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນນາງນັງຢູຢາງງຽບໆ, 

ແລະ ໄດ້ອ່ານຕອນສຸດທ້າຍຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນໃຫ້ຈົບເຫລມອີກເທືອໜຶງ ກ່ອນທ້າຍປີຈະມາເຖິງ. 



 

ໃນປີ 1991 ຂ້າພະເຈາຢາກມອບຂອງຂວັນຄຣິດສະມັດພິເສດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈາ. 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຂຽນຖ້ອຍຄຳດັງຕໄປນໄວ້ໃນປມບັນທຶກສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈາວ່າ: “ມັນເປັນເວລາ 12 

ໂມງ 38 ນາທີ ຕອນບ່າຍ, ວັນພຸດ, ວັນທີ 18 ເດືອນທັນວາ 1991.ຂ້າພະເຈາຫາກໍສຳເລັດການອັດ 

ສຽງອ່ານປມພຣະຄຳພີມໍມອນສຳລັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈາ. ສິງນໄດ້ເປັນປະສົບການທີເພີມ 

ປະຈັກພະຍານໃຫ້ຂ້າພະເຈາ ເຖິງວຽກງານອັນສູງສົງ ແລະ ເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ຂ້າພະເຈາ 

ເພືອຈະມີຄວາມປາຖະໜາຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີນຫລາຍຂນກວ່າເກົາ ເພືອຈະໄດ້ຮຽນ 

ຮູ້ຈາກຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຳພີເຫລົານ ເພືອເອົາໄປໃຊ້ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈາຕພຣະຜູ້ 

ເປັນເຈາ. ຂ້າພະເຈາມັກປມນ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈາວ່າ 

ມັນເປັນຄວາມຈິງ, ວ່າມັນຖືກຕຽມໄວ້ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ເຊອສາຍອິດສະຣາເອນ, ແລະ ທຸກຄົນໃນ 

ທຸກແຫ່ງຫົນຕະຫລອດທົວໂລກ. ທຸກຄົນທີຈະສຶກສາຂ່າວສານຂອງມັນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ, 

ດ້ວຍສັດທາໃນພຣະເຢຊຄຣິດ, ຈະຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງແທ້ ແລະ ຈະພົບຊັບສົມບັດທີພາເຂົາໄປ 

ສູ່ຄວາມສຸກ, ຄວາມສະຫງົບ, ແລະ ຄວາມສຳເລັດຜົນຫລາຍກວ່າເກົາໃນຊີວິດນ. ຂ້າພະເຈາ 

ຂໍເປັນພະຍານວ່າ ປມນເປັນຄວາມຈິງ.” 

 

ຂໍໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນຈົງນຳໃຊ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພອນທີມາຈາກການສຶກສາ ພຣະຄຳພີນນ. 

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 

 

 

ແຫລ່ງອ້າງອີງ 

1. See Gordon B. Hinckley, “A Testimony Vibrant and True,” Liahona, Aug. 2005, 6. 


