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ປະທານມອນສັນ, ພວກເຮົາດີໃຈຫລາຍກ່ຽວກັບພຣະວິຫານຫລັງໃໝ່ເຫລ່ົານັ້ນ. ໂດຍສະເພາະ
ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫລາຍສຳລັບພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍຄົນຜູ້ອາໄສຢູ່ລັດໄວໂອມິງ. 
 
ສາສນາຈັກເຮັດສິ່ງໃດສ່ິງໜ່ຶງຕະຫລອດທົ່ວໂລກທີ່ເປັນປະເພນີທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນສະຫະລັດ ແລະ 
ການາດາ ເມ່ືອໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານ—ເຮົາເປີດອາຄານໃຫ້ຄົນທ່ຽວຊົມ. ໃນຊ່ວງອາທິດໜ່ຶງກ່ອນ 
ການອຸທິດພຣະວິຫານແຫ່ງໃໝ່, ເຮົາເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຊຶື້ນເຊີນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ນຳ 
ສາສນາອ່ືນໆໃນທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ສະມາຊິກຂອງສາສນາອື່ນໆມາທ່ຽວຊົມ 
ພຣະວິຫານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ຂອງເຮົາ. 
 
ນີ້ເປັນໂອກາດປະເສີດທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສາສນາຈັກຂອງເຮົາໃຫ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງລາວ 
ຂອງເຮົາ. ເກືອບທຸກຄົນທີ່ໄປທ່ຽວຊົມພຣະວິຫານຫລັງໃໝ່ກໍປະຫລາດໃຈນຳຄວາມງາມທັງ 
ທາງໃນ ແລະ ທາງນອກຂອງພຣະວິຫານນ້ັນ.  ຄວາມຊຳນານ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ 
ຄວາມລະອຽດຂອງຈຸດເດັ່ນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະທັບໃຈ. ນອກເໜືອໄປຈາກນ້ີ, ຜູ້ທ່ຽວຊົມສ່ວນ 
ຫລາຍຮູ້ສຶກເຖິງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ພິເສດເມື່ອເຂົາເຈ້ົາຖືກນຳຊົມໄປພຣະວິຫານທີ່ຍັງບໍ່ທັນ 
ໄດ້ຮັບການອຸທິດ. ນ້ີເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປຂອງຜູ້ຄົນທີ່ມາທ່ຽວຊົມອາຄານ, ແຕ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມ 
ຮູ້ສຶກທີ່ປະທັບໃຈເຂົາເຈົ້າຫລາຍ. ສ່ິງທີ່ປະທັບໃຈຜູ້ມາຊົມຫລາຍທ່ີສຸດຄືສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກ 
ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບໃນທ່ີທ່ຽວຊົມ. ຜູ້ທ່ຽວຊົມຈາກໄປດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈຕະຫລອດໄປນຳເຈົ້າ 
ພາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຊຶ່ງເປັນໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. 
 
ສາສນາຈັກກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຕະຫລອດທ່ົວໂລກຫລາຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາແຕ່ກ່ອນ. 
ສະມາຊິກຂອງສື່ສານມວນຊົນກໍຂຽນ ຫລື ກ່າວກ່ຽວກັບສາສນາຈັກທຸກໆມື້, ລາຍງານເຖິງ 
ກິດຈະກຳທັງຫລາຍຂອງສາສນາຈັກ. ສາຂາຂອງສື່ສານທີ່ມີຊື່ສຽງດັງໃນສະຫະລັດກໍ 
ສົນທະນາກັນ ເປັນປະຈຳເຖິງສາສນາຈັກ ຫລື ເຖິງສະມາຊິກ. ການສົນທະນານີ້ກໍເກີດຂຶ້ນ 



ຢູ່ຕະຫລອດທົ່ວໂລກຄືກັນ. 
 
ສາສນາຈັກຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈນຳອີກໃນອິນເຕີແນັດ, ຊ່ຶງທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ຜູ້ຄົນ 
ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ກັນຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນທຸກໆເວລາຂອງວັນໆຕະຫລອດທົ່ວໂລກ, ສາສນາຈັກ ແລະ 
ຄຳສອນກໍຖືກສົນທະນາກັນຢູ່ໃນອິນເຕີແນັດ, ໃນທ່ີບັນທຶກອອນລາຍ ແລະ ໃນເຄືອຕິດຕໍ່ທາງ 
ສັງຄົມຂອງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຂຽນຂໍ້ຄວາມໃຫ້ໜັງສືພິມ ຫລື ວາລະສານໃດໆມາກ່ອນ. ເຂົາເຈ້ົາພາ 
ກັນຖ່າຍວິດີໂອ ແລະແລ້ວແບ່ງປັນມັນທີ່ອອນລາຍ. ກຸ່ມນີ້ເປັນຄົນທຳມະດາສາມັນ—ທັງ 
ສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກຂອງເຮົາ ແລະ ສາສນາອ່ືນດ້ວຍ—ທີ່ເປັນຜູ້ກ່າວສົນທະນາເຖິງ 
ສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. 
 
ການປ່ຽນແປງໃນວິທີທາງທີ່ເຮົາຕິດຕໍ່ຫາກັນກໍອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາ “ຊາວມໍມອນ” 
ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ສາສນາຈັກຍັງເຕີບໂຕ ແລະ ກ້າວໄປໜ້າສະເໝີ. ຫລາຍຄົນ 
ກໍມີສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກເປັນເພ່ືອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ແລະ ເພື່ອນຝູງ, ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຍັງມີ 
ສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຂະແໜງລັດຖະບານ, ທຸລະກິດ, ການບັນເທີງ, ສະຖາບັນ 
ສຶກສາ, ແລະ ໃນຂະແໜງອື່ນໆ. ແມ່ນແຕ່ຜູ້ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກກໍສັງເກດເຫັນ 
ສິ່ງນີ້ໄດ້, ແລະ ເຂົາເຈ້ົາຍັງສົງໃສວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. ມັນເປັນສິ່ງອັດສະຈັນໃຈທີ່ຄົນທັງຫລາຍກໍ 
ຮັບຮູ້ເຖິງສາສນາຈັກ ແລະ ເຖິງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. 
 
ໃນຂະນະທ່ີສາສນາຈັກກຳລັງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ກໍຍັງມີຫລາຍໆຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈມັນ. 
ບາງຄົນຖືກສອນວ່າ ໃຫ້ສົງໃສສາສນາຈັກ ແລະ ຍັງເຊື່ອໃນທ່າທີທີ່ເອນອ່ຽງກ່ຽວກັບສາສນາຈັກ 
ໂດຍບໍ່ຖາມເຖິງແຫລ່ງ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງມັນ. ຍັງມີຂໍ້ມູນຜິດໆ ແລະ ຄວາມສັບສົນ 
ຫລາຍກ່ຽວກັບວ່າສາສນາຈັກຄືຫຍັງ ແລະ ວ່າມັນຍຶດໝ້ັນຢູ່ເພື່ອຫຍັງ. ສ່ິງນີ້ກໍເປັນຄວາມຈິງ 
ຕັ້ງແຕ່ວັນເວລາຂອງສາດສະດາ ໂຈເຊັບ ສະມິດ. 
 

ໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ຂຽນປະຫວັດຂອງເພິ່ນເພື່ອ “ແກ້ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈຂອງສາທາລະນະຊົນ, ແລະ 
ໃຫ້ຂໍ້ເທັດຈິງແກ່ຄົນທັງໝົດ” (Joseph Smith—History 1:1). ມັນກໍເປັນຄວາມຈິງທີ່ຈະມີຄົນທີ່ 
ປ່ຽນແປງຄວາມຈິງ ແລະ ຕັ້ງໃຈຈະບິດເບືອນຄຳສອນຂອງສາສນາຈັກ. ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍທ່ີ 
ຍັງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບສາສນາຈັກກໍພຽງແຕ່ຢາກເຂ້ົາໃຈເທົ່ານ້ັນ. ຈິດໃຈທ່ີຍຸດຕິທຳຂອງເຂົາເຈ້ົາ 
ກໍຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບພວກເຮົາແທ້ໆ. 
 
ການຮັບຮູ້ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງສາສນາຈັກທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ກໍສະເໜີໂອກາດ 
ພິເສດໃຫ້ເຮົາຜູ້ເປັນສະມາຊິກ. ເຮົາສາມາດຊ່ອຍ “ແກ້ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈຂອງສາທາລະນະຊົນ,” 
ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດເມື່ອເຮົາຖືກສະແດງອອກໃນທາງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນ. ແຕ່ສຳຄັນຫລາຍ 



ກວ່ານັ້ນ, ເຮົາສາມາດແບ່ງປັນຕົວເຮົາເອງດັ່ງທີ່ເຮົາເປັນຢູ່ແທ້ໆ.  
 
ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້—ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້—ເພື່ອເພ່ີມຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ມີຫລາຍຂ້ຶນ 
ກ່ຽວກັບສາສນາຈັກ. ຖ້າເຮົາເຮັດມັນດ້ວຍວິນຍານ ແລະ ຖ້າຫາກເຮົາປະພຶດຕົວເຮົາເອງໃນ 
ວິທີທາງທີ່ເຮົາເຮັດເມ່ືອເຮົາເປັນຜູ້ຕ້ອນຮັບຄົນທີ່ມາທ່ຽວຊົມພຣະວິຫານ, ເພ່ືອນຝູງ ແລະ 
ຄົນໃກ້ບ້ານຄຽງຂອງເຮົາຈະເຂົ້າໃຈເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ. ຄວາມສົງໃສຂອງເຂົາເຈົ້າຈະສູນຫາຍໄປ, 
ຄວາມຄິດທີ່ເອນອ່ຽນຈະຫາຍໄປຄືກັນ, ແລະ ເຂົາເຈ້ົາຈະເລ່ີມເຂົ້າໃຈສາສນາຈັກຕາມ 
ທີ່ມັນເປັນຢູ່ຈິງໆ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍໃຫ້ຄວາມຄິດສາມສີ່ຢ່າງເຖິງສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້. 
 
ໜ່ຶງ, ເຮົາຕ້ອງກ້າຫານໃນການປະກາດຂອງເຮົາເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເຮົາຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເຮົາ 
ເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນຄົນທີ່ສຳຄັນສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດທັງປວງ. ພຣະຊົນຊີບ ແລະ 
ຄຳສອນຂອງພຣະອົງເປັນຂ່າວສານອັນປະເສີດຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ແລະ ປຶ້ມອື່ນໆທີ່ເຮົາ 
ນັບຖືວ່າເປັນພຣະຄຳພີສັກສິດ. ພຣະຄຳພີເດີມຕຽມເຮົາສຳລັບພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດ 
ຢູ່ເທິງໂລກ. ພຣະຄຳພີໃໝ່ບັນຍາຍເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງໂລກ. ພຣະຄຳພີມໍມອນ 
ເປັນພະຍານທີສອງເຖິງພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດຢູ່ເທິງໂລກ. ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາສູ່ໂລກ 
ເພື່ອປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນ ເພື່ອເປັນຫລັກຖານສຳລັບມະນຸດທັງປວງ ເພື່ອວ່າລູກໆຂອງພຣະອົງ 
ຈະສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ຕິດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະອົງ. ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສະລະພຣະຊົນຊີບຂອງ 
ພຣະອົງເພື່ອເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ. ພຽງແຕ່ຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ເທົ່ານັ້ນທີ່ຄວາມລອດຂອງເຮົາຈະເປັນໄປໄດ້. ນີ້ແຫລະ ເຮົາຈ່ຶງເຊື່ອວ່າພຣະອົງ ເປັນຄົນທີ່ 
ສຳຄັນສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດທັງປວງ. ຈຸດໝາຍປາຍທາງນິລັນດອນນ້ັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບ 
ພຣະອົງຕະຫລອດໄປ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຮຸ່ງໂລດທີ່ຈະເຊື່ອພຣະອົງ ແລະ ຍອມຮັບເອົາພຣະອົງ 
ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແລະ ເປັນພຣະອາຈານຂອງເຮົາ. 
 
ເຮົາເຊື່ອວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ຜ່ານພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ພົບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່, 
ຄວາມຫວັງ, ແລະ ຄວາມສຸກ—ທັງໃນຊີວິດນີ້ ແລະ ໃນນິລັນດອນ. ຄຳສອນຂອງເຮົາ, 
ດັ່ງທີ່ຖືກສອນໄວ້ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ, ຊຶ່ງກ່າວເນັ້ນໆວ່າ: “ດ່ັງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງມຸ້ງໜ້າດ້ວຍ 
ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພຣະຄຣິດ, ໂດຍມີຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງບໍລິບູນຂອງຄວາມຫວັງ ແລະ 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຂອງມະນຸດທັງປວງ, ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກທ່ານຈະມຸ້ງໜ້າ, ຊື່ນ 
ຊົມຢູ່ດ້ວຍຄຳຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ, ແລ້ວຈົ່ງເບິ່ງ ພຣະບິດາກ່າວດັ່ງນີ້: 
ເຈົ້າຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ.” (2 ນີໄຟ 31:20). 
 



ເຮົາປະກາດຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະ ຍອມຮັບພຣະອົງວ່າເປັນພຣະຜູ່ຊ່ອຍ 
ໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ. ພຣະອົງຈະອວຍພອນເຮົາ ແລະ ນຳທາງເຮົາໃນທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມ 
ຂອງເຮົາ. ຂະນະທີ່ເຮົາເຮັດວຽກໜັກຢູ່ເທິງໂລກນີ້, ພຣະອົງຈະເສີມກຳລັງໃຫ້ເຮົາ ແລະ ນຳ 
ຄວາມສະຫງົບສຸກມາໃຫ້ເຮົາໃນເວລາທ່ີລຳບາກ. ສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍດຳລົງຊີວິດດ້້ວຍມີສັດທາໃນພຣະອົງ ຊຶ່ງສາສນາຈັກນ້ີເປັນຂອງພຣະອົງ. 
 
ສອງ, ຈ່ົງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຊອບທຳຕ່ໍຄົນອື່ນ. ຫລັງຈາກການປະກາດເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ, 
ເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມຄຳແນະນຳທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາໃນ 1 ຕີໂມທີ 4:12 ທີ່ວ່າ: “ແຕ່ຈົ່ງເປັນຕົວຢ່າງ 
ໃຫ້ຄົນເຊື່ອຖືທັງຫລາຍໃນຄຳເວົ້າຈາ, ຄວາມປະພຶດ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມເຊື່ອ, ແລະ 
ຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງຂອງເຈົ້າ.” 
 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ສອນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ 
ໂດຍກ່າວວ່າ, “ແສງສະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນພວກທ່ານນັ້ນຕ້ອງສ່ອງແຈ້ງຕໍ່ໜ້າຄົນທັງຫລາຍ 
ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ພວກທ່ານເຮັດ ແລະ ພວກເຂົາຈະສັນລະ 
ເສີນພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ” (ມັດທາຍ 5:16). 
 
ຊີວິດຂອງເຮົາຄວນເປັນຕົວຢ່າງແຫ່ງຄວາມດີງາມ ແລະ ຄຸນນະທຳ, ຂະນະທ່ີເຮົາພະຍາຍາມເຮັດ 
ຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງຕໍ່ຄົນໃນໂລກ. ວຽກງານດີໆທີ່ເຮົາແຕ່ລະຄົນສາມາດເຮັດຈະໃຫ້ຄວາມ 
ເຊື່ອຖື ທີ່ຄົນມີຕໍ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນ. ເມ່ືອທ່ານມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດຄວາມດີ, ໂດຍເປັນບຸລຸດ ແລະ ສະຕີທີ່ໜ້າເຄົາລົບ ແລະ ຊອບທຳ, 
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດຈະຖືກສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 
ຕໍ່ໄປ, ຈ່ົງເວົ້າຈາຢ່າງປົກປ້ອງສົ່ງເສີມສາສນາຈັກ. ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ, ເຮົາໄດ້ຮັບ 
ພອນດ້ວຍໂອກາດຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາກັບຄົນອື່ນ. ເມ່ືອໝູ່
ເພື່ອນທີ່ບ່ອນທຳງານ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ເຮົາພົບປະສັງສັນດ້ວຍຖາມເຖິງຄວາມເຊື່ອເລື່ອງ 
ສາສນາຂອງເຮົາ, ເຂົາເຈ້ົາກໍເຊຶື້ອເຊີນເຮົາໃຫ້ແບ່ງປັນວ່າເຮົາເປັນໃຜ ແລະ ວ່າເຮົາເຊື່ອຫຍັງແດ່. 
ເຂົາເຈົ້າອາດສົນໃຈ ຫລື ອາດບ່ໍສົນໃຈກັບສາສນາຈັກ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈຢາກຈະຮູ້ຈັກເຮົາ 
ໃຫ້ເລິກຊຶ້ງຫລາຍຂ້ຶນ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍແນະນຳທ່ານໃຫ້ຕອບຮັບເອົາການເຊື້ອເຊີນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ 
ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ທ່ານສ່ັງສອນ, ສອນ, ຊ້ີແຈງ, ຫລື ແນະນຳ. ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມສົນທະນາທັງ 
ສອງຝ່າຍ—ແບ່ງປັນສິ່ງໃດສິ່ງໜ່ຶງກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ ແລະ ຖາມເຂົາເຈົ້າເຖິງຄວາມ 
ເຊື່ອຖືຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ປະເມີນລະດັບຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຖາມ. 



ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຖາມຫລາຍ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການຕອບຄຳຖາມໃນການສົນທະນາ. ຂໍໃຫ້ຈຳໄວ້ 
ສະເໝີວ່າ ມັນຈະເປັນການດີກວ່າທີ່ເຂົາເຈ້ົາຖາມແທນທີ່ທ່ານຈະບອກ. 
 
ສະມາຊິກບາງຄົນເບິ່ງຄືວ່າຢາກຈະເກັບເອົາການເປັນສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. 
ເຂົາເຈົ້າກໍມີເຫດຜົນຂອງເຂົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງເຂົາທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນ. ບາງເທ່ືອເຂົາເຈ້ົາຢ້ານວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະເຮັດຜິດ ຫລື 
ຖືກຖາມຄຳຖາມທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈະຕອບ. ຖ້າຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວເຄີຍເຂົ້າມາໃນຄວາມຄິດ 
ຂອງທ່ານ, ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄຳແນະນຳໃຫ້ທ່ານ. ພຽງແຕ່ທ່ານຈະຈ່ືຈຳຖ້ອຍຄຳຂອງໂຢຮັນທີ່ວ່າ: 
“ໃນຄວາມຮັກນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຢ້ານ; ຄວາມຮັກອັນຄົບບໍລິບູນກໍຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານທຸກຢ່າງອອກ 
ໄປ” (1 ໂຢຮັນ 4:18). 
 
ຖ້າທ່ານໄດ້ເຂົ້າຊົມ mormon.org ເມ່ືອບໍ່ດົນມານີ້, ຊຶ່ງເປັນເວັບໄຊ້ຂອງສາສນາຈັກສຳລັບ 
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສາສນາຈັກ, ທ່ານກໍໄດ້ເຫັນສະມາຊິກຜູ້ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບຕົນເອງໄວ້ທີ່ນັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້ທີ່ອະທິບາຍວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນໃຜ ແລະ 
ວ່າເປັນຫຍັງຄວາມເຊື່ອທາງສາສນາຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈ້ົາກໍເວ້ົາຈາຢ່າງປົກປ້ອງສົ່ງເສີມ 
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 
ເຮົາຄວນດີໃຈ ແລະ ຄວນເຂົ້າສູ່ການສົນທະນາດ່ັງກ່າວດ້ວຍຄວາມຮັກເໝືອນດັ່ງພຣະຄຣິດ. 
ທ່າທີນ້ຳສຽງຂອງເຮົາ, ບ່ໍວ່າໃນການເວ້ົາຈາ ຫລື ໃນການຂຽນ ຄວນສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ 
ຄວາມສຸພາບ, ບ່ໍວ່າຄຳຕອບຈາກຄົນອື່ນຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ. ເຮົາຄວນເປັນຄົນສັດຊື່ ລະ 
ເປີດໃຈຮັບ ແລະ ພະຍາຍາມກ່າວສ່ິງທີ່ເຮົາກ່າວໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ. ເຮົາຕ້ອງຫລີກລ້ຽງຈາກການໂຕ້
ຖຽງ ຫລື ໃຈຮ້າຍບ່ໍວ່າຈະເປັນໃນທາງໃດໆກໍຕາມ. 
 
ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, “ແຕ່ຈ່ົງບໍລິສຸດໃນກິລິຍາວາຈາທຸກປະການ, ດ່ັງທີ່ພຣະເຈົ້າ 
ອົງທີ່ໄດ້ເອີ້ນພວກທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ” (1 ເປໂຕ 1:15). 
 
“ທ່າທາງແຫ່ງການສົນທະນາ” ຂອງທຸກວັນນີ້ເບິ່ງຄືວ່າ ນັບມ້ືນັບກ່ຽວກັບອິນເຕີແນັດຫລາຍຂ້ຶນ. 
ເຮົາຂໍຊຸກຍູ້ຜູ້ຄົນ, ທັງໜຸ່ມ ແລະ ແກ່, ໃຫ້ໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ແລະ ການສ່ືສານສັງຄົມເພື່ອ 
ເອື້ອມອອກໄປ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອທາງສາສນາຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 
ຂະນະທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ທ່ານອາດຈະເຂົ້າພົບການສົນທະນາກ່ຽວກັບສາສນາຈັກ. 
ເມ່ືອໄດ້ຮັບການຊ້ີນຳຈາກພຣະວິນຍານ, ຢ່າລັ່ງເລໃຈທີ່ຈະຕ່ືມຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ 
ໃນການສົນທະນານ້ັນ. 



 
ຂ່າວສານຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດນັ້ນບໍ່ເໝືອນສ່ິງອື່ນໃດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ແບ່ງປັນ 
ກັບຄົນອື່ນ. ໃນຍຸກສະໄໝທີ່ມີຂໍ້ມູນຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ນ້ີເປັນຂໍ້ມູນທີ່ລ້ຳຄ່າສຸດໃນໂລກ. 
ຈະບ່ໍມີຄວາມສົງໄສເລີຍເຖິງຄຸນຄ່າຂອງມັນ. ມັນເປັນໄຂ່ມຸກອັນລ້ຳຄ່າຫລາຍທ່ີສຸດ (ເບິ່ງ 
ມັດທາຍ 13:46). 
 
ໃນການກ່າວເຖິງສາສນາຈັກ, ເຮົາບ່ໍຕ້ອງພະຍາຍາມເວົ້າເກີນທີ່ມັນເປັນຢູ່. ເຮົາບ່ໍຕ້ອງປ່ຽນແປງ 
ຂ່າວສານນ້ັນ. ເຮົາຕ້ອງບອກຂ່າວສານຢ່າງສັດຊ່ື ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ຖ້າຫາກເຮົາຈະເປີດຊ່ອງ 
ທາງການສື່ສານ, ຂ່າວສານແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ໄດ້ຟື້ນຟູຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະພິສູດຕົວເອງ 
ຕໍ່ຜູ້ທີ່ພ້ອມຈະຍອມຮັບມັນແລ້ວ. 
 
ບາງເທື່ອກໍມີການແຕກຕ່າງຫລາຍ—ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ—ລະຫວ່າງປະສົບການທີ່ 
ເຮົາມີກ່ຽວກັບສາສນາຈັກຈາກການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ວິທີທີ່ຄົນອື່ນທາງນອກຫລຽວເບິ່ງເຮົາ. 
ນີ້ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນສຳຄັນທີ່ເຮົາມີການເປີດພຣະວິຫານໃຫ້ຄົນທ່ຽວຊົມກ່ອນທີ່ພຣະວິຫານ 
ຫລັງໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບການອຸທິດ. ສະມາຊິກຜູ້ອາສາສະໝັກໃນການເປີດພຣະວິຫານໃຫ້ທ່ຽວຊົມ 
ກໍພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ເຫັນພຣະວິຫານດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນມັນຈາກທັດສະນະ 
ຂອງສະມາຊິກທາງໃນ. ເຂົາເຈ້ົາຮັບຮູ້ວ່າ ສາສນາຈັກເປັນວຽກງານປະຕິຫານ ແລະ 
ສິ່ງອັດສະຈັນ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຮູ້ສິ່ງນັ້ນດ້ວຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ 
ທ່ານເຮັດດັ່ງນັ້ນຄືກັນ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ສັນຍາວ່າຖ້າຫາກທ່ານຈະຕອບຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ຟື້ນຟູຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ວິນຍານແຫ່ງຄວາມຮັກ 
ແລະ ວິນຍານແຫ່ງຄວາມກ້າຫານຈະເປັນເພື່ອນຂອງທ່ານສະເໝີໄປ, ເພາະ “ຄວາມຮັກອັນ 
ຄົບບໍລິບູນກໍຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານທຸກຢ່າງອອກໄປ” (1 ໂຢຮັນ 4:18). 
 
ນີ້ເປັນວັນເວລາແຫ່ງການຂະຫຍາຍໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດກັບຄົນ
ອື່ນ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈ່ົງຕຽມຕົວເອງເພື່ອຈະສວຍເອົາໂອກາດທີ່ເຮົາແຕ່ລະຄົນມີ ເພື່ອຈະແບ່ງປັນ 
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາເທີ້ນ, ຂ້າພະເຈ້ົາອະທິຖານດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນໃນພຣະນາມຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
 


