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ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍກ່າວຕໍ່ຊາວໜຸ່ມເປັນການສ່ວນຕົວຫລາຍກວ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍກ່າວມາກ່ອນ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປຽບທຽບຄວາມເປັນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກັບຂອງພວກເຈົ້າ. 
 
ພວກເຈົ້າມີຄຸນຄ່າເກີນທີ່ຈະວັດແທກໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກເຈົ້າໃນຫລາຍປະເທດ ແລະ 
ໃນທຸກໆທະວີບ. ພວກເຈ້ົາເປັນຄົນທີ່ດີກວ່າຄົນລຸ້ນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ພວກເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະກິດ 
ຕິຄຸນຫລາຍກວ່າ. ພວກເຈ້ົາມີລັກສະນະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊື່ສັດຫລາຍກວ່າ. 
 
ຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸ 87 ປີແລ້ວ. ພວກເຈົ້າອາດສົງໃສວ່າໃນໄວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍເປັນຢູ່ດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າເປັນ 
ຢູ່ດຽວນີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພວກເຈົ້າຈະໄປໃສ. ແຕ່ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນເປັນຢູ່່ໃນໄວທີ່ 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຢູ່ດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍອ້າງ ເຖິງສອງສາມແຖວຈາກກາບກອນທີ່ມີຊື່ສຽງ 
ໂດ່ງດັງວ່າ: 
 
ກາແກ່ນັບມ້ືຊ້າລົງ 
ການ້ອຍຍັງບໍ່ 
ເຖິງສິ່ງທີ່ການ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ 
ກາແກ່ຮູ້ສິ່ງນັ້ນຫລາຍ 
 
ໃນການຮອບຮູ້, ກາແກ່ 
ຍັງເປັນອາຈານຂອງການ້ອຍ. 
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ກາແກ່ນັ້ນບໍ່ຮູ້ 
—ຈະໄວຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ. 
 



 

ການ້ອຍບິນເຈີດຂ້ຶນ, ເຈີດລົງ, 
ບິນອ້ອມກາແກ່ທີ່ຊ້າໆ. 
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ການນ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້? 
—ຈະບິນໄປໃສ.1 
 
ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງກາບກອນຂອງທ່ານໂຫວດສະໂວດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນກາບກອນ ທີ່ມີຊື່ສຽງນຳ
ອີກ! 
 
ດ້ວຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍມາດຕະຖານສິນລະທຳລົດຄວາມສຳຄັນ, 
ພວກເຈົ້າຄົນໜຸ່ມກໍເຕີບໂຕຢູ່ໃນເຂດແດນຂອງສັດຕູ. 
 
ເຮົາຮູ້ຈາກພຣະຄຳພີວ່າໄດ້ມີສົງຄາມໃນສະຫວັນ ແລະ ວ່າລູຊິເຟີໄດ້ກະບົດ, ພ້ອມທັງຝູງບໍລິວານ 
ຂອງມັນໄດ້ຖືກໂຍນລົງທີ່ແຜ່ນດິນໂລກ.2 ມານຕັ້ງໃຈຈະລົບກວນແຜນຂອງພຣະບິດາເທິງ 
ສະຫວັນ ແລະ ສະແຫວງຫາທ່ີຈະບີບບັງຄັບຈິດໃຈ ແລະ ການກະທຳຂອງທຸກຄົນ. ອິດທິພົນນີ້ 
ເປັນຝ່າຍວິນຍານ, ແລະ ມັນຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກ.3 
 
ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄັດຄ້ານ, ການທົດລອງ, ແລະ ການລ້ໍລວງ, ພວກເຈົ້າບ່ໍຈຳເປັນ 
ຕ້ອງລົ້ມເຫລວ ຫລື ຢ້ານກົວ. 
 
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸ 17 ປີ, ເກືອບຈະຈົບຈາກໂຮງຮຽນອຸດົມໂດຍເປັນນັກຮຽນຂັ້ນທຳມະດາ 
ແລະ ມີຈຸດອ່ອນແອ, ຊ່ຶງເປັນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດ, ສະພາບການໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ 
ປ່ຽນແປງໄປໃນທັນທີ ໃນເຊົ້າວັນອາທິດວັນໜ່ຶງ. ມ້ືຕໍ່ມາ ພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໄປທີ່ຫ້ອງຮັບຟັງໃນ 
ໂຮງຮຽນ. ໃນເວທີມີວິທະຍຸນ້ອຍຕັ້ງຢູ່ໃນຕັ່ງ. ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດວິທະຍຸ. 
ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງປະທານຟະແຣກລິນ ເດລາໂນ ໂຣສະແວ້ວ ຂະນະທີ່ເພິ່ນໄດ້ປະກາດວ່າ 
ທ່າເຮືອ ພະໂຣຮາເບີ ຖືກລະເບີດ. ສະຫະລັດໄດ້ມີສົງຄາມກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. 
 
ຕໍ່ມາພາບນັ້ນກໍຖືກນຳມາປະກາດອີກ. ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງປະທານໂຣສະແວ້ວອີກ, ບັດນີ້ໄດ້ 
ປະກາດວ່າປະເທດຂອງເຮົາໄດ້ມີສົງຄາມກັບປະເທດເຢຍລະມັນ. ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງໄດ້ 
ຂະຫຍາຍອອກໄປຕະຫລອດທົ່ວໂລກ. 
 
ໃນທັນໃດນ້ັນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາກໍບໍ່ແນ່ນອນ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຕໍ່ໄປຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. 
ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດທີ່ຈະໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ມີຄອບຄົວບໍ? 
 



 

ໃນວັນເວລານີ້ກໍມີ “ສົງຄາມ ແລະ ຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມ, ແລະ ທັງແຜ່ນດິນໂລກ [ກໍ] ຢູ່ 
ໃນຄວາມໂກລາຫົນ.”4 ພວກເຈົ້າ, ຊາວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ, ອາດຮູ້ສຶກບໍ່ແນ່ໃຈ ແລະ 
ບໍ່ປອດໄພໃນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແນະນຳ ແລະ ສອນພວກເຈົ້າ, 
ໃຫ້ການຕັກເຕືອນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຮັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດ. 
 
ແຜນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຄື “ແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.”5 ຄອບຄົວເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງ 
ແຜນນັ້ນ. ຄອບຄົວເພິ່ງພາການນຳໃຊ້ອຳນາດທ່ີໃຫ້ຊີວິດຢ່າງມີຄຸນຄ່າທ່ີມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງ 
ພວກເຈົ້າ.  
 
ໃນ “ຄອບຄົວ: ການປະກາດຕໍ່ໂລກ, ທີ່ເປັນເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈທ່ີຝ່າຍປະທານ 
ສູງສຸດ ແລະ ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ສະເໜີ, ເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນຊີວິດກ່ອນເກີດ, 
ມະນຸດທຸກຄົນ—ຊາຍ ແລະ ຍິງ—[ໄດ້ຖືກ] ສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ແຕ່ລະຄົນເປັນບຸດ ແລະ ທິດາທາງວິນຍານທ່ີຊົງຮັກຂອງພຣະບິດາມານດາແຫ່ງສະຫວັນ, ແລະ 
ເມ່ືອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ເຮົາແຕ່ລະຄົນ ຈ່ຶງມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນຕົວ ແລະ ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ. 
ເພດເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ການຈຳແນກບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງບຸກຄະລິກລັກສະນະ [ແລະ 
ໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງຂຶ້ນໃນໂລກກ່ອນເກີດນັ້ນ]. ... 
 
“… ພວກເຮົາປະກາດຕື່ມອີກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາວ່າ ອຳນາດຂອງການສ້າງມະນຸດແມ່ນຕ້ອງ 
ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງຜູ້ແຕ່ງງານກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທ່ົານ້ັນ.”6 
 
ໂທດຖານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ລູຊິເຟີ ແລະ ບໍລິວານຂອງມັນໄດ້ນຳມາສູ່ຕົນເອງຄືວ່າ ພວກມັນຖືກ 
ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ມີຮ່າງກາຍມະຕະ. 
 
ການລ້ໍລວງຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ພວກເຈ້ົາປະເຊີນໜ້າ, ແນ່ນນອນວ່າຮ້າຍແຮງ, ແມ່ນກ່ຽວກັບ 
ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າບ່ໍພຽງແຕ່ມີອຳນາດທີ່ຈະສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່, 
ແຕ່ພວກເຈົ້າກໍມີສິດເລືອກນຳອີກ. 
 
ສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ສອນວ່າ, ທຸກຄົນທີ່ມີຮ່າງກາຍມີອຳນາດເໜືອຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຮ່າງກາຍ.7 
ສະນັ້ນຈິດວິນຍານທຸກດວງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ກໍມີຮ່າງກາຍ ແລະ ມີອຳນາດເໜືອມານ. ພວກເຈົ້າທົນ 
ທຸກກັບການລ້ໍລວງເພາະລັກສະນະທາງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈົ້າ, ແຕ່ພວກເຈົ້າຍັງມີອຳນາດ 
ເໜືອມານ ແລະ ບໍລິວານຂອງມັນນຳອີກ. 
 
ເມ່ືອເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈົບຈາກໂຮງຮຽນອຸດົມ, ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້



 

ໄປສົງຄາມແລ້ວ, ບາງຄົນກໍບໍ່ໄດ້ກັບມາເລີຍ. ບໍ່ດົນຈາກນ້ັນພວກເຮົາທີ່ເຫລືອຢູ່ກໍໄດ້ໄປເຂົ້າເປັນ 
ທະຫານ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະລອດພົ້ນສົງຄາມ 
ນັ້ນບໍ? ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍຈະຍັງຄົງຢູ່ເໝືອນເດີມຢູ່ບໍເມ່ືອເຮົາກັບມາບ້ານ? 
 
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງຖືກເກນເຂົ້າເປັນທະຫານແນ່ນອນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ໄປຮ່ວມ 
ທະຫານອາກາດ. ບ່ໍດົນຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ໄປຢູ່ເມືອງແຊນທາອານາ ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ໄປຮັບການ 
ອົບຮົມກ່ອນເຂົ້າໂຄງການຮຽນບິນ. 
 
ໃນຕອນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ມີປະຈັກພະຍານວ່າພຣະກິດຕິຄຸນຈິງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ວ່າ ເອໂບ 
ແອສ ຣິດ ແລະ ຈອນ ພີ ລິລີໄວ້, ຄູສອນພຣະຄຳພີຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮູ້ວ່າມັນຈິງ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນເຂົາເຈົ້າຢືນຢັນເປັນພະຍານ, ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາເຊື່ອເຂົາເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຄິດກັບຕົນເອງວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເພ່ິງປະຈັກພະຍານຂອງເຂົາເຈົ້າຈົນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມີຂອງ 
ຕົນເອງ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຮັດດັ່ງນັ້ນ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນເຖິງປິຕຸພອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບມັນເທື່ອ. ໃນແຕ່ລະສະເຕກກໍມີປິຕຸທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ທີ່ມີວິນຍານແຫ່ງການພະຍາກອນ ແລະ ວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ. ເພ່ິນໄດ້ຮັບ 
ສິດອຳນາດທ່ີຈະມອບພອນທີ່ເປັນຂອງສ່ວນຕົວໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ອະທິການຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນະນຳ 
ສະເໜີ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຂໍໃບຮັບຮອງຈາກອະທິການ. 
 
ເຈ ໂຣແລນ ແຊນສະຕະຣຳ ໄດ້ເປັນປິຕຸທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະເຕກ ແຊນທາອານາ. 
ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາມາກ່ອນ, ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ມອບພອນ 
ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ. ໃນພອນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບຄຳຕອບ ແລະ ຄຳສ່ັງສອນ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າປິຕຸພອນນ້ັນເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວຫລາຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແບ່ງປັນສ່ວນນ້ອຍໜ່ຶງຈາກ 
ປິຕຸພອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ: ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການຊ້ີນຳຜ່ານສຽງກະຊິບຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 
ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນເຖິງອັນຕະລາຍ. ຖ້າຫາກເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຕັກເຕືອນ 
ເຫລົ່ານ້ັນ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຈະອວຍພອນເຈົ້າ ເພື່ອເຈົ້າອາດຈະໄດ້ເຫັນ ແລະ 
ຢູ່ກັບຜູ້ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກອີກ.8 
 
ຄຳທີ່ວ່າ ຖ້າຫາກ, ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນຄໍານ້ອຍໆ, ຍັງປະກົດຄືກັນກັບວ່າໃຫຍ່ເທົ່າກັບເຈ້ຍໜ້າໜ່ຶງ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບພອນໃຫ້ໄດ້ກັບບ້ານຈາກສົງຄາມ ຖ້າຫາກ ຂ້າພະເຈ້ົາຮັກສາພຣະບັນຍັດ 
ແລະ ຖ້າຫາກ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການກະຕຸ້ນເຕືອນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂອງ 
ປະທານນ້ັນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕອນບັບຕິສະມາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮູ້ເທື່ອວ່າ 



 

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນໃຜ ແລະ ວ່າການກະຕຸ້ນເຕືອນເຮັດວຽກແນວໃດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບເຫັນສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນເຕືອນ 
ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ່ານວ່າ “ທູດກ່າວໂດຍອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ; 
ດັ່ງນັ້ນ, ທູດຈຶ່ງເວົ້າຄຳຂອງພຣະຄຣິດ. ດັ່ງນັ້ນ. … ຈົ່ງຊື່ນຊົມດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດ; 
ເພາະຈ່ົງເບິ່ງ, ຄຳຂອງພຣະຄຣິດຈະບອກທ່ານທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນກະທຳ.”9 
 
ບາງທີສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນ ແມ່ນວ່າ ສຸລະສຽງ 
ຂອງພຣະວິນຍານຈະມາສູ່ຢ່າງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກແທນສຽງ. ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ດັ່ງທີ່ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້, ໃຫ້ຄອຍຮັບຟັງເອົາສຽງນັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ສຶກແທນໄດ້ຍິນ.  
 
ນີໄຟໄດ້ຮ້າຍພວກອ້າຍຂອງເພິ່ນໂດຍກ່າວວ່າ, “ອ້າຍເຫັນທູດແລ້ວ, ແລະ ເພິ່ນໄດ້ເວ້ົາກັບອ້າຍ, 
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ອ້າຍໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງເພິ່ນເປັນບາງຄັ້ງ, ແລະ ເພິ່ນໄດ້ຮັບສັ່ງກັບອ້າຍດ້ວຍ 
ສຸລະສຽງອັນຮຽບຮ້ອຍນິ້ມນວນ, ແຕ່ອ້າຍມີໃຈເກີນກວ່າທີ່ຈະຮູ້ສຶກພຣະຄຳຂອງເພິ່ນ.”10 
 
ຄົນທີ່ມັກວິຈານໄດ້ກ່າວວ່່າຂໍ້ເຫລົ່ານ້ີກ່າວຜິດເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າ, ເຮົາບ່ໍໄດ້ ຮູ້ສຶກ ຄຳເວົ້າ. 
ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຮູ້ອັນໃດກ່ຽວກັບການສ່ືສານທາງຝ່າຍວິນຍານ, ພວກເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າຄຳທ່ີດີທີ່ສຸດ 
ກໍບັນຍາຍເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄຳທີ່ວ່າ ຮູ້ສຶກ. 
 
ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ຖ້າຫາກທ່ານຍອມຮັບ, ຈະນຳພາ ແລະ ປົກປ້ອງທ່ານ, 
ແລະ ແມ່ນແຕ່ແກ້ການກະທຳຜິດຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສຽງທາງວິນຍານທ່ີມາສູ່ຈິດໃຈທ່ີເປັນ 
ຄວາມຄິດ ຫລື ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖືກວາງໃສ່ໄວ້ໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານ. ສາດສະດາເອໂນດ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາໃນຈິດໃຈຂ້າພະເຈ້ົາອີກ.”11 ແລະ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກ ອໍລິເວີ ຄາວເດີຣີ ວ່າ, ພຣະອົງຈະບອກເພິ່ນໃນຄວາມຄິດ ແລະ 
ໃນໃຈຂອງເພິ່ນ, ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ຊ່ຶງຈະສະເດັດມາຍັງເພິ່ນ.12 
 
ບໍ້ໄດ້ມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າພວກເຈົ້າຈະຜ່ານຜ່າຊີວິດນີ້ປາດສະຈາກການເຮັດຜິດພາດ, 
ແຕ່ພວກເຈົ້າຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນ 
ຈາກການກະຕຸ້ນເຕືອນຂອງພຣະວິນຍານ. ຄຳສັນຍານີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບສະມາຊິກຂອງ 
ສາສນາຈັກທຸກໆຄົນ. 
 
ບາງຄົນຈະເຮັດຜິດພາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ລະເມີດກົດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ. ບັດນີ້ເປັນໂອກາດ 
ຈະເຕືອນໃຈພວກເຈົ້າເຖິງການຊົດໃຊ້, ການກັບໃຈ, ແລະ ການໃຫ້ອະໄພຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ຈະນຳ 



 

ພວກເຈົ້າໄປສູ່ຄວາມບໍລິສຸດອີກຄັ້ງ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, ຄົນທີ່ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາ, 
ຄົນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ, ແລະ ພຣະອົງຈະບ່ໍຈື່ຈຳມັນອີກ.13 
 
ຖ້າຫາກມານຈະເອົາພວກເຈົ້າໄປເປັນຊະເລີຍເພາະການປະພຶດຜິດພາດຂອງເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂໍເຕືອນໃຈພວກເຈົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າດຳລົງຂໍກະແຈທ່ີຈະເປີດປະຕູຄຸກນັ້ນຈາກທາງໃນ. ພວກເຈ້ົາ 
ສາມາດໄດ້ຮັບການຊຳລະໃຫ້ສະອາດຜ່ານການເສຍສະລະຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ພວກເຈົ້າອາດຄິດໃນເວລາທີ່ມີບັນຫາວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ມີຄຸນຄ່າພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍກູ້ 
ເພາະພວກເຈົ້າໄດ້ເຮັດຜິດຫລາຍ, ທັງບາບໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ແລະ ບັດນີ້ຄິດວ່າ 
ພວກເຈົ້າໄດ້ຫລົງທາງໄປແລ້ວ. ນັ້ນບ່ໍເຄີຍເປັນຄວາມຈິງຈັກເທື່ອເລີຍ. ພຽງແຕ່ການກັບໃຈ 
ເທົ່ານັ້ນຈະສາມາດປິ່ນປົວສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າເຈັບປວດ. ແຕ່ການກັບໃຈສາມາດປິ່ນປົວ 
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າເຈັບປວດ, ບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມ. 
 
ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າກຳລັງຈະເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າບ່ໍຄວນເຮັດ, ຫລືວ່າພວກເຈົ້າກຳລັງ ພົວພັນກັບ 
ຜູ້ຄົນທີ່ກຳລັງດຶງພວກເຈົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງທີ່ຜິດພາດ, ນັ້ນເປັນເວລາທີ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ 
ອິດສະລະພາບຂອງຕົນ, ຊຶ່ງເປັນສິດໃນທາງເລືອກຂອງພວກເຈົ້າ. ຈ່ົງຟັງສຸລະສຽງຂອງ 
ພຣະວິນຍານ, ແລະ ພວກເຈົ້າຈະບ່ໍຖືກນຳພາໄປໃນທາງທີ່ຜິດພາດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍກ່າວອີກວ່າຊາວໜຸ່ມໃນວັນເວລານີ້ກຳລັງເຕີບໂຕໃນອານາເຂດຂອງສັດຕູບ່ອນທີ່ 
ມາດຕະຖານທາງສິນທຳທ່ີນັບມ້ືນັບເສື່ອມລົງ. ແຕ່ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, 
ຂ້າພະເຈ້້ົາສັນຍາກັບພວກເຈົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຖືກຄຸ້ມຄອງຈາກການ 
ໂຈມຕີຂອງມານ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການກະຕຸ້ນເຕືອນທີ່ມາຈາກພຣະວິນຍານ 
ບໍລິສຸດ. 
 
ຈົ່ງແຕ່ງຕົວຢ່າງສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ; ຈ້ົງເວົ້າຈາຢ່າງຄາລະວະ; ຈ່ົງຟັງເພງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບີກບານ. 
ຈົ່ງຫລີກເວ້ັນທຸກສິ່ງທີ່ຜິດສິນທຳ ແລະ ການປະພຶດທີ່ເສື່່ອມຊາມ. ຈົ່ງຄວບຄຸມຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ 
ແລະ ບັນຊາຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນຊື່ສັດ. ເພາະວ່າພວກເຮົາເພິ່ງພາອາໄສພວກເຈົ້າຫລາຍ, 
ພວກເຈົ້າຈ່ຶງຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ປະເສີດ. ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນຈະຄຸ້ມຄອງພວກເຈົ້າ 
ຢູ່ສະເໝີ.  
 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງປະຈັກພະຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນໄປຕັ້ງແຕ່ເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
ຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງປະຈັກພະຍານຂອງຄູສອນພຣະຄຳພີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ໃນທຸກວັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ 



 

ເພິ່ງຄົນອື່ນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຍ່າງເພາະອາຍຸແກ່ ແລະ ພະຍາດໂລກເປ້ຍຕອນຍັງນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ 
ເປັນເພາະຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບເລື່ອງທາງວິນຍານ. ຂ້າພະເຈ້ົາກາຍມາເຊື່ອ, ເຂົ້າໃຈ, ແລະ 
ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງທີ່ລ້ຳຄ່າຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ ແລະ ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ໃນຖານະທ່ີເປັນພະຍານຄົນໜ່ຶງໃນຈຳນວນພະຍານພິເສດທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງ, ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂໍເປັນພະຍານວ່າຜົນທີ່ຈະເກີດມາຈາກສົງຄາມທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຊີວິດກ່ອນເກີດນັ້ນແນ່ນອນ. 
ລູຊິເຟີຈະຜ່າຍແພ້. 
 
ກ່ອນໜ້ານີ້ເຮົາໄດ້ກ່າວເຖິງກາ. ພວກເຈ້ົາການ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບິນໄປມາຢ່າງບໍ່ມີຈຸດໝາຍ 
ປາຍທາງ, ບ່ໍແນ່ໃຈໃນເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ. ຍັງມີຜູ້ທີ່ຮູ້ຫົນທາງ. “ຕາມຈິງແລ້ວ ອົງພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າຈະບ່ໍເຮັດສິ່ງໃດໂດຍບໍ່ບອກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າແກ່ຜູ້ປະກາດພຣະຄຳຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ 
ພຣະອົງ.”14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງໄວ້ຢູ່ເທິງຫລັກທຳຂອງຂໍກະແຈ 
ແລະ ສະພາ.  
 
ນຳໜ້າສາສນາຈັກນີ້ກໍມີຜູ້ຊາຍ 15 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນສາດສະດາ, 
ຜູ້ພະຍາກອນ, ແລະ ຜູ້ເປີດເຜີຍ. ແຕ່ລະຄົນໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ ແລະ ສະພາອັກຄະ 
ສາວົກສິບສອງມີຂໍກະແຈແຫ່ງຖານະປະໂລກິດທຸກປະການທ່ີຈຳເປັນສຳລັບການນຳພາ 
ສາສນາຈັກ. ອັກຄະສາວົກຜູ້ອະວຸໂສກວ່າເປັນສາດສະດາ—ຊ່ຶງເປັນປະທານທອມມັສ ແອັສ 
ມອນສັນ, ຜູ້ທີ່ມີສິດອຳນາດຈະນຳໃຊ້ຂໍກະແຈທັງໝົດນີ້ພຽງຜູ້ດຽວ. 
 
ພຣະຄຳພີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍປະທານສູງສຸດ ແລະ ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງດຳເນີນງານໃນ 
ສະພາ ແລະວ່າການຕັດສິນຂອງສະພາເຫລົ່ານ້ັນເປັນເອກະສັນ. ແລະ ມັນກໍເປັນດັ່ງນີ້. ພວກເຮົາ 
ໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນຳທາງພວກເຮົາ ແລະ ສະແຫວງຫາເພື່ອຈະເຮັດຕາມພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ. ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ໄວ້ວາງໃຈພວກເຮົາຫລາຍ 
ຂະໜາດໃດ, ທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສ່ວນລວມ. 
 
ພວກເຈົ້າຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ “ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ; ຢ່າເຊື່ອໝັ້ນ 
ຈັກເທື່ອໃນສ່ິງທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກ.”15 ພວກເຈົ້າຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈ ແລະ 
ໃຫ້ອ້ອມຮອບຕົນເອງດ້ວຍໝູ່ເພ່ືອນທີ່ປາຖະໜາຈະເປັນດັ່ງນີ້ຄືກັນ. 
 
ບາງເທື່ອພວກເຈົ້າອາດຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ຄິດດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຄິດເປັນບາງຄ້ັງບາງຄາວໃນໄວເຍົາ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ: ເປັນເພາະສະພາບການທີ່ກຳລັງກ້າວໄປໜ້າ, ໂລກນີີ້ກໍຈະສິ້ນສຸດໄປ. 
ໂລກຈະສິ້ນສຸດໄປກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາສຳເລັດສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດ. ນ້ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ! 



 

ທ່ານສາມາດມອງໄປໜ້າທີ່ຈະເຮັດສິ່ງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ—ໄດ້ແຕ່ງງານ, ໄດ້ມີຄອບຄົວ, ການເຫັນລູກໆ 
ແລະ ຫລານ, ອາດເປັນແມ່ນແຕ່ເຫລັນ. 
 
ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະເຮັດຕາມຫລັກທຳເຫລົ່ານ້ີ, ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການດູແລ ແລະ ການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ພວກເຈົ້າເອງຈະຮູ້ໂດຍການກະຕຸ້ນເຕຶອນວ່າຈະໄປທາງໃດ, “ເພາະໂດຍອຳນາດ 
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ທ່ານຈະຮູ້ຄວາມຈິງຂອງທຸກເລື່ອງ.”16 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສັນຍາກັບພວກ
ເຈົ້າວ່າ ມັນຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ ຂໍມອບພອນໄວ້ນຳພວກເຈົ້າ ຊາວໜຸ່ມທີ່ປະເສີດຂອງສາສນາ
ຈັກ, ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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