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ເມ່ືອຫລາຍປີກ່ອນຕອນຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງກອງປະຊຸມ 
ຈາກວິທະຍຸ ເພາະເຮົາບ່ໍມີໂທລະທັດໃນເຮືອນຫ້ອງແຖວນ້ອຍໆນັ້ນ. ຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສກໍປະເສີດ, 
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງກ້າຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ຄົນໜ່ຶງໄດ້ດີທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ 
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວປະຈັກພະຍານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ພຣະວິນຍານ 
ສັກສິດໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າສ່ິງທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ. ໃນເວລາ 
ດຽວກັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ມີຄວາມສົງໄສເລີຍວ່າ ພຣະຜູ່ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຊົງພະຊົນຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າ 
ບໍ່ໄດ້ສົງໄສເລີຍວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວທີ່ຢືນຢັນຕໍ່ຂ້າພະເຈ້ົາ  
ວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.1 
 
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸແປດປີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ມັນໄດ້ເປັນພອນທີ່ປະເສີດໃນຕອນນັ້ນ 
ແຕ່ກໍຍັງສຳຄັນຫລາຍຂ້ຶນໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຕີບໂຕ ແລະ ໄດ້ປະສົບກັບຂອງ 
ປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນຫລາຍໆວິທີທາງຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. 
 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເມ່ືອເຮົາເຕີບໂຕຈາກໄວເດັກເຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ແລະແລ້ວເປັນຜູ້ໃຫຍ່, 
ເຮົາຈະມີການທ້າທາຍ ແລະ ປະສົບການໃນລະຍະນັ້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ 
ເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກສະຫວັນທີ່ຈະມາສູ່ຜ່ານພຣະວິນຍານສັກສິດ. 
ເມ່ືອມີບັນຫາເຮົາອາດຈະຖາມຕົວເອງວ່າ “ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳຕອບຕ່ໍບັນຫາ?” ແລະ 
“ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຈະເຮັດຫຍັງແດ່?” 
 



 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈຳເລື່ອງລາວໃນພຣະຄຳພີມໍມອນກ່ຽວກັບລີໄຮທີ່ກຳລັງສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນໃຫ້ 
ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ດີ. ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງປັນການເປີດເຜີຍ ແລະ ຄຳສັ່ງສອນຢ່າງຫລວງຫລາຍກັບ 
ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນສຸດທ້າຍ. ນີໄຟໄດ້ສະແຫວງຫາການຊີ້ນຳຂອງພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າເພ່ືອຈະເຂົ້າໃຈຄຳສອນຂອງບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ຫລາຍຂ້ຶນ. ເພິ່ນໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈ, 
ໄດ້ຮັບພອນ, ແລະ ໄດ້ຮັບການດົນໃຈທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ຄຳສອນຂອງບິດາຂອງເພິ່ນນັ້ນຈິງ. 
ສິ່ງນັ້ນຊ່ອຍໃຫ້ນີໄຟເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ 
ດຳລົງຊີວິດທີ່ຊອບທຳ. ເພ່ິນໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວເພື່ອນຳພາເພິ່ນ. 
 
ກົງກັນຂ້າມ, ພວກອ້າຍໆຂອງເພິ່ນໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບ່ໍເຂົ້າໃຈຄຳສອນຂອງ 
ບິດາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ແລ້ວນີໄຟໄດ້ຖາມຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນຫລາຍວ່າ ພວກອ້າຍທູນຖາມພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າແລ້ວບໍ?2 
 
ຄຳຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າກໍອ່ອນແອວ່າ ບໍ່ໄດ້ຖາມ, ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບ່ໍຊົງເຮັດໃຫ້ເລື່ອງເຊັ່ນນັ້ນ 
ເປັນທີ່ຮູ້ແກ່ເຮົາ.3 
 
ນີໄຟໄດ້ຮັບເອົາໂອກາດນັ້ນເພື່ອສອນພວກອ້າຍໆຂອງເພິ່ນເຖິງວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເປີດ 
ເຜີຍສ່ວນຕົວ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ ອ້າຍຈຳສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວບໍ່ໄດ້ບໍ?—
ຖ້າເຈ້ົາຈະບ່ໍເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ, ແລະ ທູນຖາມເຮົາດ້ວຍສັດທາ, ໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ, 
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ສິ່ງເຫລົ່ານ້ີຈະເປັນທີ່ຮູ້ 
ແກ່ເຈົ້າໂດຍແນ່ແທ້.4 
 
ວິທີທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວກໍແຈ່ມແຈ້ງດີ. ເຮົາຕ້ອງປາຖະໜາຈະໄດ້ຮັບການ 
ເປີດເຜີຍ, ເຮົາຕ້ອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາແຂງກະດ້າງ, ແລະແລ້ວເຮົາຕ້ອງທູນຂໍດ້ວຍສັດທາ, 
ໂດຍເຊື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບນ້ັນຈິງໆ, ແລະແລ້ວຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ. 
 
ການຕິດຕາມແບບແຜນນ້ີກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກເທື່ອທີ່ເຮົາທູນຖາມພຣະເຈົ້າ, ຄຳຕອບຈະ 
ປາກົດຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນດ້ວຍລາຍລະອຽດເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃນທັນທີທັນໃດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, 
ມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າຫາກເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍັດຢ່າງພາກພຽນ ແລະ ທູນຂໍດ້ວຍສັດທາ, 
ຄຳຕອບນ້ັນຈະມາສູ່ເຮົາໃນວິທີທາງ ແລະ ຊ່ວງເວລາຂອງພຣະອົງ. 
 
ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດວ່າການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວ ຫລື ຄຳຕອບຕ່ໍຄຳອະທິຖານ 
ຈະມາສູ່ເຮົາດ້ວຍສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ. ຕາມຈິງແລ້ວ, ການເປີດເຜີຍບາງຢ່າງກໍຈະມາສູ່ໂດຍການໄດ້ຍິນ 



 

ສຽງນັ້ນຈິງໆ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະວິນຍານຈະກ່າວອອກ 
ໃນຫລາຍໆວິທີທາງ. 
 
ພຣະຄຳພີ Doctrine and Covenants ພາກທີ 6 ອະທິບາຍເຖິງຫລາຍວິທີທາງ ຊຶ່ງເຮົາຈະ 
ສາມາດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍວ່າ, 
 
ເມ່ືອເຮົາທູນຖາມພຣະເຈົ້າ ແລະ ເລືື້ອຍໆເທື່ອພຽງໃດທີ່ເຮົາຖາມ ແລ້ວເຮົາກໍໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ 
ຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ.5 
 
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາສະຫວ່າງ.6 
 
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມສະຫງົບແກ່ຈິດໃຈຂອງເຮົາບໍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້?7 
 
ໃນພຣະຄຳພີຂໍ້ອື່ນເຮົາຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍວ່າ, 
 
ພຣະເຈົ້າຈະບອກເຮົາໃນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ແລະ ໃນໃຈຂອງເຮົາໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, 
ຊຶ່ງຈະສະເດັດມາຍັງເຮົາ ແລະ ຊຶ່ງຈະສະຖິດຢູ່ໃນໃຈ ຂອງເຮົາ. ບັດນີ້, ນ້ີຄືວິນຍານແຫ່ງການ 
ເປີດເຜີຍ.8 
 
ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຊວງອົກຂອງເຮົາໄໝ້ຢູ່ພາຍໃນເຮົາ; ສະນ້ັນເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າ ມັນຖືກຕ້ອງ.9 
 
ພຣະອົງຈະແບ່ງພຣະວິນຍານຂອງເຮົາໃຫ້ເຮົາ, ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາສະຫວ່າງ.”10 
 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວການເປີດເຜີຍຈະມາເມື່ອເຮົາສຶກສາພຣະຄຳພີ, ຮັບຟັງ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳ 
ແນະນຳຂອງສາດສະດາ ແລະ ຜູ້ນຳໃນສາສນາຈັກຄົນອື່ນໆ, ແລະ ເມ່ືອສະແຫວງຫາທີ່ຈະ 
ດຳລົງຊີວິດທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ຊອບທຳ. ບາງເທື່ອການດົນໃຈຈະມາຈາກພຣະຄຳພີຂໍ້ດຽວ ຫລື 
ຈາກແຖວໜ່ຶງໃນຄຳປາໄສຈາກກອງປະຊຸມ. ບາງທີຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະມາເມ່ືອພວກເດັກ 
ປະຖົມໄວຮ້ອງເພງທີ່ອອນຊອນ. ສ່ິງເຫລົ່ານ້ີກໍເປັນການເປີດເຜີຍ. 
 
ໃນຕອນຕ້ົນຂອງການຟື້ນຟູ, ສະມາຊິກຫລາຍຄົນໄດ້ສະແຫວງຫາການເປີດເຜີຍຢ່າງພາກພຽນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບພອນ ແລະ ຖືກດົນໃຈໃຫ້ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ. 
 



 

ຊິດສະເຕີ ອີລາຍຊາ ອາ ສະໂນໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍຈາກສາດສະດາ ບຣິກຳ ຢັງ 
ໃຫ້ຊ່ອຍເຊີດຊູ ແລະ ສັ່ງສອນພວກເອື້ອຍນ້ອງໃນສາສນາຈັກ. ເພິ່ນໄດ້ ສອນວ່າ 
ສະຕີແຕ່ລະຄົນສາມາດໄດ້ຮັບການດົນໃຈເພື່ອຊ້ີນຳພວກນາງໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ 
ໜ້າທີ່ໃນສາສນາຈັກ. ເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຈ່ົງບອກພວກ ເອື້ອຍນ້ອງອອກໄປ ແລະ ປະຕິບັດ 
ໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະຖິດຢູ່ກັບ 
ພວກນາງ ແລະ ພວກນາງໄດ້ຮັບພອນໃນການຮັບໃຊ້. ຈ່ົງບອກໃຫ້ພວກນາງໃຫ້ສະແຫວງຫາ 
ປັນຍາແທນອຳນາດ ແລະ ພວກນາງຈະໄດ້ມີອຳນາດທັງໝົດ ທີ່ພວກນາງມີປັນຍາຈະນຳໃຊ້.”11 
 
ຊິດສະເຕີ ສະໂນ ໄດ້ສອນພວກເອື້ອຍນ້ອງໃຫ້ສະແຫວງຫາການຊີ້ນຳຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 
ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະ “ໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສະໜອງຄວາມປາຖະໜາ 
ທຸກໆປະການໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ທີ່ອ້າງວ່າງເຕັມ. ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍ 
ພຣະວິນຍານນັ້ນ, ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເພິ່ງພໍໃຈ.”12 
 
ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ ໄດ້ສອນວ່າ “ການເປີດເຜີຍ ແລະ ປະຈັກພະຍານຈະບໍ່ມາສູ່ດ້ວຍ 
ພະລັງທີ່ຮຸນແຮງ. ສຳລັບຫລາຍໆຄົົນ, ປະຈັກພະຍານຈະມາຢ່າງຊ້າໆ—ເທື່ອລະຊິ້ນເທື່ອ 
ລະຕອນ.” ເພິ່ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ຂໍໃຫ້ເຮົາຈ່ົງສະແຫວງຫາຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງການດົນໃຈ 
ສ່ວນຕົວຢ່າງຈິງໃຈ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານແສງແມບແຫ່ງສັດທາໃຫ້ຈິດ 
ວິນຍານຂອງເຮົາ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບ ແລະ ຮັບຮູ້ການປະຕິບັດອັນສູງສົ່ງຂອງພຣະວິນຍານ 
ສັກສິດ.”13 
 
ປະຈັກພະຍານຂອງເຮົາຈະເສີມກຳລັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂັ້ມແຂງ ຂະນະທີ່ເຮົາປະເຊີນການ 
ທ້າທາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ. ຄົນບາງຄົນກໍດີ້ນລົນຢູ່ກັບຄວາມລຳບາກທາງສຸຂະພາບ; 
ບາງຄົນກໍມີບັນຫາທາງການເງິນ; ອີກຄົນອື່ນກໍມີການທ້າທາຍໃນຊີວິດແຕ່ງງານ ຫລື 
ນຳລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບາງຄົນກໍທົນທຸກຢູ່ກັບຄວາມໂດດດ່ຽວ ຫລື ຄວາມຫວັງ ແລະ 
ຄວາມຝັນທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດເປັນຈິງ. ມັນເປັນປະຈັກພະຍານຂອງເຮົາ, ຮ່ວມເຂົ້າກັບສັດທາຂອງເຮົາ 
ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາເຖິງແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ, ທ່ີຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຜ່ານຜ່າ 
ຊ່ວງເວລາທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ຄວາມລຳບາກໄປໄດ້. 
 
ໃນປ້ຶມທີ່ມີຊື່ວ່າ Daughters in My Kingdom (ທິດາໃນອານາຈັກຂອງເຮົາ), ເຮົາອ່ານເຖິງ 
ເລື່ອງຂອງຊິດສະເຕີ ເຮດວິກ ບາຍເຣແຊວ, ສະຕີຄົນໜ່ຶງໃນປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທົນທຸກ 
ກັບຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ແລະ ຄວາມຂາດແຄນຫລາຍໃນລະຫວ່າງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ. 
ເປັນເພາະຄວາມຮັກ ແລະ ທຳມະຊາດແຫ່ງຄວາມໃຈບູນຂອງນາງລາວ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ໃນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ, ລາວຍັງເຕັມໃຈແບ່ງປັນອາຫານຂອງລາວກັບຊະເລີຍເສິກທີ່ອົດຢາກ. 



 

ຕໍ່ມາ, ເມ່ືອຖືກຖາມວ່າລາວໄດ້ “ຮັກສາປະຈັກພະຍານຕະຫລອດການທົນທຸກນັ້ນ” ໄດ້ແນວໃດ, 
ລາວໄດ້ຕອບວ່າ, “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັກສາປະຈັກພະຍານຜ່ານຊ່ວງເວລາທີ່ ທົນທຸກນັ້ນ—ປະຈັກພະຍານ 
ໄດ້ຮັກສາຂ້ອຍເອົາໄວ້.”14 
 
ເພາະເຮົາມີປະຈັກພະຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະຄົງຢູ່ແບບນັ້ນສະເໝີໄປ. 
(ເຮົາຕ້ອງບຳລຸງລ້ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນເຂັ້ມແຂງເພື່ອວ່າມັນຈະມີພະລັງພຽງພໍທີ່ຈະຄ້ຳຊູເຮົາ). 
ນັ້ນເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງປະຊຸມກັນເລື້ອຍໆ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິນລະລຶກ, ຕ່ໍພັນທະສັນຍາ 
ຂອງເຮົາ, ແລະ ໄດ້ຮັບການບຳລຸງລ້ຽງດ້ວຍພຣະຄຳອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນເປັນພຣະຄຳ 
ອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ ທີ່ຈະຮັກສາເຮົາໄວ້ໃນການສວດອ້ອນວອນຕະຫລອດເວລາ, ໂດຍ 
ວາງໃຈແຕ່ໃນຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະຄຣິດ, ຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ແລະ ຜູ້ເຮັດໃຫ້ສັດທາຂອງ 
ເຮົາສົມບູນ.15 
 
ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບັດນາ ໄດ້ສອນເຮົາວ່າ, “ຂະນະທີ່ທ່ານສະແຫວງຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ທູນຂໍການເປີດເຜີຍຈາກພຣະວິນຍານສັກສິດ, ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາທ່ານວ່າ ທ່ານຈະ ‘ຍ່າງຢູ່ໃນ 
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ’ (ເອຊາຢາ 2:5; 2 ນີໄຟ 12:5). ບາງເທື່ອວິນຍານ 
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍຈະທຳງານຢ່າງທັນທີ ແລະ ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແຕ່ບາງເທື່ອຈະເປັນແບບເຫັນ 
ໄດ້ຍາກ ແລະ ເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍ, ແລະ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຢ່າງລະອຽດອ່ອນຈົນວ່າ 
ທ່ານບ່ໍອາດຮັບຮູ້ໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບພອນນ້ີຕາມແບບໃດກໍຕາມ, ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ 
ມັນມີໃຫ້ຈະສ່ອງແສງ ແລະ ຂະຫຍາຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານອອກໄປ, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ 
ທ່ານສະຫວ່າງ (ເບິ່ງ ແອວມາ 5:7; 32:28), ແລະ ຊີ້ນຳ ແລະ ປົກປັກຮັກສາທ່ານ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.”16 
  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປາຖະໜາຈະໃຫ້ພອນເຮົາດ້ວຍການນຳພາ, ປັນຍາ, ແລະ ການຊີ້ນຳໃນຊີວິດ 
ຂອງເຮົາ. ພຣະອົງປາຖະໜາຈະຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງມາສູ່ເຮົາ. ສຳລັບການ 
ເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວ ເຮົາຕ້ອງປາຖະໜາຈະໄດ້ຮັບມັນ, ເຮົາຕ້ອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາແຂງກະດ້າງ, 
ແລະແລ້ວເຮົາຕ້ອງທູນຖາມດ້ວຍສັດທາ, ໂດຍເຊື່ອຢ່າງຈິງໃຈວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບ, 
ແລະແລ້ວຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງພາກພຽນ. ແລ້ວຂະນະທີ່ເຮົາສະແຫວງຫາ 
ຄຳຕອບຕ່ໍຄຳຖາມຂອງເຮົາ, ພຣະອົງຈະປະທານພອນໃຫ້ເຮົາດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງນີ້ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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