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ເມ່ືອເຮົາສຶກສາ, ຮຽນຮູ້, ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ສ່ວນຫລາຍ 
ແລ້ວລະບຽບການຂອງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈະເປັນທາງການສິດສອນ. ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, 
ບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງຝ່າຍວິນຍານຈາກລຳດັບຂອງ 
ເຫດການສຳຄັນໆທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມ່ືອຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 
ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນວັນເວລາສຸດທ້າຍນ້ີ. 
 
ໃນປ່າສັກສິດ, ໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ເວ້ົາລົມນຳພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ ແລະ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ໂຈເຊັບໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງ ລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງຝ່າຍພຣະເຈົ້າ 
ແລະ ການເປີດເຜີຍທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ພາບທ່ີມາໃຫ້ເຫັນທີ່ສະງ່າລາສີໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ “ຍຸກສະໄໝ 
ຂອງຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ” (ເອເຟໂຊ 1:10) ແລະ ກໍເປັນເຫດການທ່ີສຳຄັນສຸດຢ່າງໜ່ຶງໃນ 
ປະຫວັດສາດຂອງໂລກ. 
 
ປະມານສາມປີຕໍ່ມາ, ໃນການຕອບຕໍ່ຄຳອະທິຖານທ່ີຈິງໃຈໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນທີ 21 ເດືອນກັນຍາ 
1823, ຫ້ອງນອນຂອງໂຈເຊັບໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງ ຈົນມັນ “ສະຫວ່າງຍິ່ງກວ່າ 
ຕອນທ່ຽງວັນ” (Joseph Smith—History 1:30). ອົງໜ່ຶງໄດ້ປາກົດຂຶ້ນທີ່ຂ້າງຕຽງຂອງເພິ່ນ 
ແລະ ໄດ້ເອີ້ນຊາຍໜຸ່ມຕາມຊື່ ແລະ ໄດ້ ປະກາດວ່າ “ເພິ່ນເປັນທູດຖືກສົ່ງຈາກທີ່ປະທັບ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ … ແລະ ວ່າຊື່ຂອງເພິ່ນຄື ໂມໂຣໄນ!” (ຂ້ໍທີ 33). ເພ່ິນໄດ້ແນະນໍາໂຈເຊັບ 
ກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນ. ແລະແລ້ວໂມໂຣໄນໄດ້ອ້າງຄຳຈາກພະທຳຂອງມາລາກີ 
ໃນພຣະຄຳພີເດີມ, ດ້ວຍການແຕກຕ່າງອັນເລັກນ້ອຍໃນລະບຽບພາສາທີ່ໄດ້ໃຊ້ຢູ່ໃນສະບັບ 
ຄິງເຈມສ໌ ທີ່ວ່າ: “ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຖານະປະໂລຫິດແກ່ເຈົ້າ, ໂດຍມືຂອງເອລີຢາສາດສະດາ, 
ກ່ອນການມາຂອງວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. … 
 



“… ແລະ ລາວຈະຫັນໃຈພໍ່ມາຫາລູກ ແລະ ໃຈລູກໄປຫາພ່ໍ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະມາລົງໂທດ 
ແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍຄຳສາບແຊ່ງ” (ຂ້ໍທີ 38, 39). 
 
ໃນທີ່ສຸດ ຄຳແນະນຳຂອງໂມໂຣໃນຕໍ່ສາດສະດາໜຸ່ມແມ່ນຮ່ວມທັງສອງຫົວຂໍ້: (1) ພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນ ແລະ (2) ຖ້ອຍຄຳຂອງມາລາກີທີ່ທຳນາຍເຖິງບົດບາດຂອງເອລີຢາໃນການຟື້ນຟູ 
“ທຸກສິ່ງ, ທ່ີພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ໂດຍທາງບັນດາຜູ້ປະກາດພະຄຳຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ 
ຕັ້ງແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ” (ກິດຈະການ 3:21). ສະນ້ັນ, ເຫດການໃນການຟື້ນຟູໄດ້ເປີດເຜີຍ 
ໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຝ່າຍພຣະເຈົ້າ, ເນ້ັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນ, ແລະ ວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ ແລະ ຄວາມສູງສົ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ 
ແລະ ຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ. ລຳດັບທີ່ດົນໃຈນ້ີແມ່ນເປັນທາງການສິດສອນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເປັນ 
ທາງຝ່າຍວິນຍານທ່ີສຳຄັນສຸດສຳລັບພຣະເຈົ້າ. 
 
ຂ່າວສານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະເນັ້ນເຖິງພາລະກິດ ແລະ ວິນຍານຂອງເອລີຢາ ທີ່ ໂມໂຣໄນ 
ໄດ້ທຳນາຍລ່ວງໜ້າໃນການສິດສອນຂອງເພິ່ນໃນຕອນຕົ້ນຕໍ່ໂຈເຊັບ ສະມິດ. ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ອະທິຖານຢ່າງຕັ້ງໃຈເພ່ືອທູນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 
 
ພາລະກິດຂອງເອລີຢາ 
 
ເອລີຢາ ເປັນສາດສະດາໃນພຣະຄຳພີເດີມ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການອັດສະຈັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ເຫັນ. 
ເພິ່ນໄດ້ປິດສະຫວັນ ແລະ ຝົນກໍບໍ່ໄດ້ຕົກລົງມາໃນອິດສະຣາເອນເປັນເວລາ 3 ປີ. ເພ່ິນໄດ້ເພີ່ມ 
ໃຫ້ຖ້ວຍຂອງແມ່ໝ້າຍບ່ໍໃຫ້ຂາດແປ້ງ ແລະ ນ້ຳມັນ. ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກຊາຍກັບຄືນມາ 
ຈາກຕາຍ, ແລະ ເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ໄຟລົງມາຈາກສະຫວັນໃນການທ້າທາຍຕ່ໍສາດສະດາ 
ຂອງພະບາອານ. (ເບ່ິງ 1 ກະສັດ 17–18.) ຕອນທ້າຍສຸດຂອງພາລະກິດຂອງເອລີຢາ 
ຢູ່ເທິງໂລກ, “ລົມພະຍຸກໍພັດຫອບເອົາເອລີຢາຂ້ຶນສູ່ສະຫວັນ” (2 ກະສັດ 2:11) ແລະ 
ເພິ່ນຖືກຮັບຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕາຍ. 
  

“ເຮົາຮຽນຮູ້ຈາກການເປີດເຜີຍໃນຍຸກສຸດທ້າຍວ່າ ເອລີຢາ ໄດ້ດຳລົງອຳນາດຂອງການຜະນຶກ 
ຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ ແລະ ໄດ້ເປັນສາດສະດາຄົນສຸດທ້າຍທ່ີມີອຳນາດນັ້ນ 
ກ່ອນວັນເວລາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ” (Bible Dictionary, “ELIJAH”). ສາດສະດາໂຈເຊັບ 
ສະມິດ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, “ວິນຍານ, ອຳນາດ, ແລະ ການເອີ້ນຂອງເອລີຢາແມ່ນເພື່ອເພິ່ນ 
ຈະມີອຳນາດທີ່ຈະດຳລົງຂໍກະແຈແຫ່ງ. ... ຄວາມສົມບູນຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ 
… ; ແລະ ເພື່ອຈະ … ບັນລຸ … ພິທີການຕ່າງໆທີ່ເປັນພາກສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ” 
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, [2007], 311; ໂຕເນີ້ງ



ຖືກຕື່ມໃສ່). ສິດອຳນາດສັກສິດແຫ່ງການຜະນຶກນ້ີແມ່ນຈຳເປັນໃນລະບຽບພິທີການຂອງ 
ຖານະປະໂລຫິດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີອຳນາດບັງຄັບທັງໃນແຜ່ນດິນໂລກ 
ແລະ ໃນສະຫວັນ. 

 
ເອລີຢາໄດ້ມາປາກົດຕໍ່ໂມເຊຢູ່ເທິງພູ (ເບິ່ງມັດທາຍ 17:3) ແລະ ໄດ້ມອບສິດອຳນາດໃຫ້ແກ່ 
ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ແລະ ໂຢຮັນ. ເອລີຢາໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ໂມເຊ ແລະ ຄົນອື່ນໆອີກໃນວັນທີ 3 
ເດືອນເມສາ 1836, ທີ່ພຣະວິຫານເຄີດແລນ ແລະ ໄດ້ມອບຂໍກະແຈດຽວກັນນັ້ນໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບ 
ສະມິດ ແລະ ອໍລິເວີ ຄາວເດີລີ. 
 
ພຣະຄຳພີບັນຖຶກວ່າສາດສະດາເອລີຢາໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຈເຊັບ ແລະ ອໍລິເວີ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ: 
 
“ຈ່ົງເບິ່ງ, ເວລາມາເຖິງເຕັມທີແລ້ວ, ຊຶ່ງກ່າວໄວ້ໂດຍປາກຂອງມາລາກີ—ໂດຍໃຫ້ຖ້ອຍຄຳວ່າເພິ່ນ 
[ເອລີຢາ] ຈະຖືກສົ່ງມາກ່ອນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາ— 
 
ເພື່ອຫັນໃຈຂອງບັນພະບຸລຸດມາຫາລູກຫລານ ແລະ ລູກຫລານໄປຫາບັນພະບຸລຸດ, ບ່ໍສະນັ້ນ 
ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກລົງທັນດ້ວຍການສາບແຊ່ງ— 
 
ສະນັ້ນ, ຈ່ຶງມອບໝາຍຂໍກະແຈຂອງຍຸກສະໄໝການປະທານນີ້ໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານ; ແລະ 
ໂດຍການນ້ີທ່ານຈະຮູ້ວ່າວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ໃກ້, 
ແມ່ນແຕ່ທີ່ປະຕູ (see D&C 110:14–16). 
 
ການຟ້ືນຟູສິດອຳນາດແຫ່ງການຜະນຶກໃນປີ 1836 ໂດຍເອລີຢາ ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຕຽມໂລກ 
ສຳລັບການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈ 
ຫລາຍຂ້ຶນຕະຫລອດທົ່ວໂລກໃນການຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດຂອງຄອບຄົວ. 
 
ວິນຍານ ແລະ ວຽກງານຂອງເອລີຢາ 
 
ສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ປະກາດວ່າ: “ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກນີ້ 
ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງໄວ້ໃຫ້ເຮົາຄືການຄ້ົນຫາບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາ … ເພາະມັນຈຳເປັນທີ່ອຳນາດ 
ແຫ່ງການຜະນຶກຄວນຢູ່ໃນກຳມືຂອງເຮົາເພື່ອຜະນຶກລູກໆຂອງເຮົາ ແລະ ບັນພະບຸລຸດຂອງ 
ເຮົາສຳລັບຍຸກສະໄໝຂອງຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ—ຍຸກສະໄໝທີ່ຈະບັນລຸຄຳສັນຍາທ່ີ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເຮັດໄວ້ກ່ອນການວາງຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອຄວາມລອດຂອງ 



ມະນຸດ. ສະນັ້ນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ເຮົາຈະສ່ົງສາດສະດາເອລີຢາມາ” (Teachings: 
Joseph Smith, 475). 
 
ໂຈເຊັບໄດ້ອະທິບາຍຕ່ໍໄປວ່າ, ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດປະສົງຂອງການມາຂອງເອລີຢາ? ຫລືວ່າມັນ 
ຈະຖືກບັນລຸຜົນໄດ້ແນວໃດ? ຂໍກະແຈຈະຖືກສົ່ງມາ, ວິນຍານຂອງເອລີຢາກໍຈະມາເຖິງ, 
ພຣະກິດຕິຄຸນຈະຖືກສະຖາປະນາ, ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ ຈະຖືກເຕົ້າໂຮມ, ສີໂອນຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນ, 
ແລະ ໄພ່ພົນຈະອອກມາໃນຖານະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູ່ເທິງພູສີໂອນ [ເບິ່ງ ໂອບາດີຢາ 1:21]. 
 
“ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຈະກາຍເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູ່ເທິງພູສີໂອນແນວໃດ? ໂດຍການສ້າງພຣະວິຫານ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ … ແລະ ໂດຍການໄປ ແລະ ຮັບເອົາພິທີການທັງໝົດ ... ແທນບັນພະບຸລຸດ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ … ; ແລະ ໃນນ້ີຄືສາຍໂສ້ທີ່ຜູກມັດຫົວໃຈຂອງບັນພະ 
ບຸລຸດກັບລູກຫລານ ແລະ ລູກຫລານກັບບັນພະບຸລຸດ, ຊ່ຶງຈະບັນລຸພາລະກິດຂອງເອລີຢາ” 
(Teachings: Joseph Smith, 472–73). 
 
ແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ ໄດ້ສອນວ່າ ວິນຍານຂອງເອລີຢາຄື “ການປະກົດຕົວຂອງ 
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ເປັນພະຍານເຖິງລັກສະນະອັນສູງສົ່ງຂອງຄອບຄົວ” (“A New Harvest 
Time,” Ensign, May 1998, 34). ອິດທິພົນພິເສດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະນຳຜູ້ຄົນ 
ໃຫ້ຄົ້ນຫາ, ບັນທຶກ, ແລະ ທະນຸຖະໜອມບັນພະບຸລຸດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ—ທັງໃນອາດີດ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ. 
   
ວິນຍານຂອງເອລີຢາມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຄົນທັງໃນ ແລະ ນອກສາສນາຈັກ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, 
ໃນຖານະສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກທີ່ໄດ້ຮັບການຟ້ືນຟູຂອງພຣະຄຣິດ, ເຮົາເຮັດພັນທະສັນຍາ 
ແລະ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຄົ້ນຫາບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາ ແລະ ດຳເນີນພິທີການທ່ີຊ່ອຍ 
ໃຫ້ລອດຕ່າງໆຂອງພຣະກິດຕິຄຸນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ. “ໂດຍການຮ່ວມກັບພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເຂົາຈ່ຶງເຖິງ 
ທີ່ສຳເລັດໄດ້” (ເຮັບເຣີ 11:40; see also Teachings: Joseph Smith, 475). ແລະ 
ທັງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດີພ້ອມບໍ່ໄດ້ຖ້າບໍ່ມີຄົນຕາຍຂອງເຮົາ (see D&C 128:15). 
 
ເປັນເພາະເຫດຜົນເຫລົ່ານ້ີເຮົາຈຶ່ງຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດຄອບຄົວ, ສ້າງພຣະວິຫານ, ແລະ ດຳເນີນ 
ພິທີການຕ່າງໆແທນຄົນຕາຍ. ເປັນເພາະເຫດຜົນເຫລົ່ານ້ີ ເອລີຢາ ຈຶ່ງຖືກສ່ົງມາໃຫ້ຟື້ນຟູ 
ສິດອຳນາດແຫ່ງການຜະນຶກທີ່ມີຜົນບັງຄັບທັງໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ໃນສະຫວັນ. ເຮົາເປັນ 
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ ແລະ ຄວາມສູງສົ່ງທີ່ຈະປ້ອງກັນ 
ແຜ່ນດິໂລກບໍ່ໃຫ້ຖືກລົງທັນດ້ວຍການສາບແຊ່ງ (see D&C 110:15). ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດກັບ 
ຄືນມາ. ນ້ີເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ.  



 
ການເຊື້ອເຊີນຕໍ່ຄົນລຸ້ນໃໝ່ 
 
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊື້ອເຊີນຄວາມສົນໃຈຂອງຍິງໜຸ່ມ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງຄົນ 
ລຸ້ນໃໝ່ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວິນຍານຂອງເອລີຢາໃນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ 
ໃນວັນເວລານີ້. ຂ່າວສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເຈາະຈົງຕໍ່ທຸກຄົນໃນສາສນາຈັກທົ່ວໄປ—ແຕ່ແມ່ນ 
ສຳລັບພວກເຈົ້າໂດຍສະເພາະ. 
 
ພວກເຈົ້າທັງຫລາຍອາດຄິດວ່າວຽກງານສືບປະຫວັດຄອບຄົວຖືກດຳເນີນໂດຍຜູ່ໃຫຍ່ໂດຍ 
ສະເພາະ. ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ຮູ້ມີເຂດຈຳກັດທາງອາຍຸທີ່ພຣະຄຳພີໄດ້ບັນຍາຍ ຫລື ມີຂໍ້ແນະນຳໃດໆ 
ທີ່ຜູ້ນຳໃນສາສນາຈັກໄດ້ປະກາດທ່ີຈຳກັດການຮັບໃຊ້ທີ່ສຳຄັນນີ້ໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຜູ້ສູງອາຍຸເທົ່ານັ້ນ. 
ພວກເຈົ້າກໍເປັນບຸດ ແລະ ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ, ແລະ 
ເປັນຜູ້ສ້າງສາອານາຈັກ. ພວກເຈົ້າບ່ໍຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກວ່າພວກເຈົ້າເຖິງກະສຽນອາຍຸກ່ອນຈະ 
ບັນລຸໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຈົ້າທີ່ຈະຊ່ອຍເຫລືອໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດສຳລັບ 
ຄອບຄົວຂອງມະນຸດ. 
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີແຫລ່ງອັດສະຈັນໃນວັນເວລາຂອງເຮົາທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຈົ້າຮຽນຮູ້ 
ແລະ ໃຫ້ມັກເຮັດວຽກງານນີ້ທີ່ວິນຍານຂອງເອລີຢາໄດ້ສົ່ງເສີມ. ຍົກຕົວຢ່າງ, FamilySearch 
ເປັນລະບົບທ້ອນໂຮມບັນທຶກ, ແຫລ່ງຕ່າງໆ, ແລະ ການບໍລິການທີ່ເຂົ້າຫາໄດ້ງ່າຍໂດຍການໃຊ້ 
ຄອມພິວເຕີສ່ວນຕົວ ແລະ ເຄື່ອງມືສື່ສານອື່ນໆ, ທີ່ໄດ້ຈັດຂ້ຶນມາເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຄົນໃຫ້ຄົ້ນພົບ ແລະ 
ບັນທຶກປະຫວັດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອົາໄວ້. ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານ້ີກໍມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ສູນ 
ປະຫວັດສາດຄອບຄົວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕຶກໂບດຂອງສາສນາຈັກຫລາຍໆແຫ່ງຕະຫລອດທົ່ວໂລກ. 
 
ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງບັງເອີນທີ່ FamilySearch ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆໄດ້ມີອອກມາໃນຍຸກສະໄໝ 
ເມ່ືອຄົນໜຸ່ມສາວຄຸ້ນເຄີຍກັບເທັກໂນໂລຈີທາງເລື່ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ່ືສານຕ່າງໆ. ນິ້ວມືຂອງ 
ພວກເຈົ້າໄດ້ຖືກດັດໃຫ້ສົ່ງສານແທັກ ແລະ ທວີດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ກ້າວໜ້າໄປຢ່າງວ່ອງໄວ—ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຈົ້າໃຫ້ໄວທັນໃຈ 
ເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສະຫລາດທີ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນບັນດາຄົນໜຸ່ມໃນ 
ວັນເວລານີ້ຄືການຕຽມເພື່ອຈະໃຫ້ການບໍລິຈາກໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເຊື້ອເຊີນຊາວໜຸ່ມໃນສາສນາຈັກໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ແລະ ມີປະສົບການກັບວິນຍານ 
ຂອງເອລີຢາ. ຂ້າພະເຈ້ົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຈົ້າສຶກສາ, ຄ້ົນຄວ້າຫາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າ, ແລະ 
ຕຽມຕົວພວກເຈົ້າເອງເພື່ອໄປດຳເນີນພິທີການບັບຕິສະມາແທນບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າ 



ຜູ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວໃນບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (see D&C 124:28–36). ແລະ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຈົ້າຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ຄົ້ນຫາປະຫວັດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 
ເມ່ືອພວກເຈົ້າຕອບຮັບການເຊື້ອເຊີນນີ້ດ້ວຍສັດທາ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າຈະຫັນໄປຫາບັນພະ 
ບຸລຸດ. ຄຳສັນຍາທ່ີໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ ຈະຖືກວາງໄວ້ຢູ່ໃນຈິດໃຈ 
ຂອງພວກເຈົ້າ. ປິຕຸພອນຂອງພວກເຈົ້າ, ພ້ອມທັງການປະກາດລຳດັບເຊື້ອສາຍ, ຈະເຊ່ືອມໂຍງ 
ພວກເຈົ້າເຂ້ົາກັບບັນພະບຸລຸດເຫລົ່ານ້ີ ແລະ ຈະມີຄວາມໝາຍຫລາຍຂຶ້ນສຳລັບພວກເຈົ້າ. 
ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູທີ່ພວກເຈົ້າມີຕໍ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າຍ່ິງຈະເພ່ີມພູນຂຶ້ນ. 
ປະຈັກພະຍານ ແລະ ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງພວກເຈົ້າຕ່ໍພຣະຜູ່ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະເລິກຊຶ້ງ 
ແລະ ທົນທານ. ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາສັນຍາວ່າພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກອິດທິພົນ 
ທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງມານ. ເມ່ືອພວກເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັກວຽກງານສັກສິດນີ້, ພວກເຈົ້າຈະ 
ຖຶກປົກປັກຮັກສາໃນໄວເຍົາ ແລະ ຕະຫລອດຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ. 
 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ນຳທັງຫລາຍ, ກະລຸນາຈ່ົງຊ່ອຍລູກໆຂອງທ່ານ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ເຖິງ 
ແລະ ມີປະສົບການນຳວິນຍານຂອງເອລີຢາ. ແຕ່ຢ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫລື 
ໃຫ້ຂໍ້ມູນການອົບລົມລະອຽດເກີນໄປ. ເຊື້ອເຊີນຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຄົ້ນຫາ, ທົດລອງ, ແລະ ຮຽນຮູ້ 
ດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ. (see Joseph Smith—History 1:20). ຄົນໜຸ່ມທຸກຄົນກໍສາມາດເຮັດ 
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແນະນຳໂດຍການນຳໃຊ້ກິດຈະກຳທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ໃນ lds.org/familyhistoryyouth. 
ບັນດາປະທານຂອງກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ ແລະ ກຸ່ມຍິງໜຸ່ມສາມາດມີພາກສ່ວນ 
ອັນສຳຄັນໃນການຊ່ອຍເຫລືອຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນໃຫ້ມາຄຸ້ນເຄີຍໃຊ້ແຫລ່ງອຸບປະກອນພຶື້ນຖານ 
ເຫລົ່ານ້ີໄດ້. ຊາວໜຸ່ມຍິ່ງຕ້ອງການຜູ້ຮຽນຮູ້ຜູ້ທີ່ຈະກະທຳ ແລະ ໂດຍການນ້ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມ 
ສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ—ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນນັກຮຽນທີ່ຢູ່ຊື່ໆ 
ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກກະທຳຕໍ່ (ເບິ່ງ 2 ນີໄຟ 2:26). 
 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ນຳທັງຫລາຍ, ທ່ານຈະປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ຈະເຫັນລູກໆ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຂອງ 
ທ່ານໃນສາສນາຈັກມີຄວາມຊຳນານໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ 
ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນທີ່ມີຄ່າຫລາຍຈາກຊາວໜຸ່ມເຫລົ່ານີ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແຫລ່ວງເຫລົ່ານ້ີ. ຊາວໜຸ່ມ 
ສາມາດຊ່ອຍຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈ ຫລື ມີຄວາມຢ້ານກົວໃນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ຫລື ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ 
ໃຊ້ FamilySearch. ທ່ານກໍຈະໄດ້ນັບພະພອນຂອງທ່ານເມື່ອຊາວໜຸ່ມໄດ້ອຸທິດເວລາກັບ 
ວຽກງານປະຫວັດຄອບຄົວ ແລະ ການຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລ້ິນເກມ 
ທາງວີດີໂອ, ອິນເຕີແນັດ, ແລະ ຕິດຕໍ່ສ່ືສານມວນຊົນທາງ Facebook ໜ້ອຍລົງ.  
 



ທ້າວທະຣອຍ ແຈັກສັນ, ແຈແຣັນ ໂຮບ, ແລະ ແອນດະຣູ ອາແລນ ເປັນຜູ້ດຳລົງຖານະ 
ປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນໂດຍອະທິການທ່ີໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ຊ່ອຍກັນສອນ 
ຫ້ອງຮຽນປະຫວັດສາດຄອບຄົວໃນຫວອດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຊາຍໜຸ່ມເຫລົ່ານ້ີກໍເປັນຜູ້ແທນ 
ຄົນໜຸ່ມຫລາຍໆ ຄົນໃນຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ປາຖະໜາຈະຮັບໃຊ້. 
 
ທ້າວທະຣອຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍເຄີຍມາໂບດ ແລະ ນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ, ແຕ່ບັດນີ້ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແລ້ວວ່າ 
ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງກັບເມືອບ້ານ ແລະ ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜ່ຶງ. ເຮົາທຸກຄົນສາມາດເຮັດປະຫວັດ 
ຄອບຄົວໄດ້.” 
 
ທ້າວແຈແຣັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າເມື່ອລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍຂ້ຶນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຄອບຄົວລາວ 
ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ “ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ຊື່ເທົ່ານັ້ນແຕ່ເປັນຜູ້ຄົນແທ້ໆ. ຂ້ານ້ອຍຍິ່ງຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍຂ້ຶນ 
ກ່ຽວກັບການເອົາຊ່ືຂອງເຂົາເຈົ້າໄປພຣະວິຫານ.” 
 
ແລະ ທ້າວແອນດະລູ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈປະຫວັດຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມຮັກ 
ແລະ ກຳລັງທີ່ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າຕົວເອງມີ. ຂະນະທີ່ຂ້ານ້ອຍຕຽມທີ່ຈະສອນແຕ່ລະອາທິດ, 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວພຣະວິນຍານສັກສິດໄດ້ດົນໃຈໃຫ້ຂ້ານ້ອຍລົງມືເຮັດ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ໃຊ້ວິທີການທ່ີຖືກສອນຢູ່ໃນບົດຮຽນ. ແຕ່ກ່ອນ, ປະຫວັດຄອບຄົວເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ. 
ແຕ່ເມ່ືອມີພຣະວິນຍານຊ່ອຍເຫລືອຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງສາມາດບັນລຸໜ້າທີ່ການເອີ້ນ ແລະ ຊ່ອຍຫລາຍ 
ຄົນໃນຫວອດຂອງເຮົາ.” 
 
ນ້ອງຊາຍ ແລະ ນ້ອງສາວທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ, ປະຫວັດຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ໂຄງການ 
ຫລື ກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສາສນາຈັກໄດ້ສະໜັບສະໜູນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ 
ສຳຄັນສຸດຂອງວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ ແລະ ຄວາມສູງສົ່ງນຳອີກ. ພວກເຈ້ົາໄດ້ຖືກຈັດຕຽມ 
ເພື່ອວັນເວລານີ້ ແລະ ໃຫ້ສ້າງສາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າມາຢູ່ເທິງໂລກໃນເວລານີ້ 
ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອໃນວຽກງານອັນຮຸ່ງໂລດນີ້. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານວ່າ ເອລີຢາໄດ້ກັບມາສູ່ໂລກ ແລະ ໄດ້ຟື້ນຟູສິດອຳນາດສັກສິດແຫ່ງ 
ການຜະນຶກ. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານວ່າ ສິ່ງທີ່ຖືກບັງຄັບຢູ່ເທິງໂລກສາມາດຖືກບັງຄັບຢູ່ໃນ 
ສະຫວັນ. ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າຄົນໜຸ່ມໃນຈຳນວນຄົນລຸ້ນໃໝ່ມີບົດບາດທ່ີສຳຄັນໃນ 
ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ອາແມນ. 


