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ຫລັງຈາກໄດ້ຍິນສຽງເພງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ໂດຍທີ່ມີຄຳອະທິຖານເປີດຂອງແອວເດີ ຣິເຈີດ ຈີ ຮິງລີ 
ຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຢາກຈະເວົ້າຢ່າງກົງໄປກົງມາກັບບັນດາອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, 
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວ້ົາຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ຊາຍໜຸ່ມທີ່ຖືຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນນຳອີກ. 
 
ເມ່ືອເຮົາເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບພາບທ່ີມາໃຫ້ເຫັນຄັ້ງທຳອິດຂອງໂຈເຊັບ ສະມິດ, ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ເວ້ົາເຖິງ 
ການປະທະທ່ີອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂື້ນກ່ອນໜ້ານີ້, ຊຶ່ງເປັນການປະທະອັນມີເປົ້າໝາຍ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 
ແມ່ນເພື່ອຈະທຳລາຍຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນັ້ນ ແຕ່ຖ້າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ມັນເປັນການປະທະເພື່ອຈະຂັດຂວາງການ 
ເປີດເຜີຍທີ່ກຳລັງຈະມອບໃຫ້ກ່າວ. ເຮົາບ່ໍມັກເວ້ົາເຖິງຊາຕານຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ, ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມັກເວ້ົາ 
ເຖິງມັນຈັກໜ້ອຍ, ແຕ່ປະສົບການຂອງໂຈເຊັບຕອນເປັນໜຸ່ມເຮັດໃຫ້ເຮົານຶກເຖິງສິ່ງທີ່ຊາຍທຸກໆຄົນ, 
ຮ່ວມດ້ວຍຊາຍທີ່ຍັງໜຸ່ມໃນກອງປະຊຸມນີ້ຕ້ອງຈ່ືຈຳໄວ້. 
 
ຢ່າງທີໜ່ຶງ, ຊາຕານ ຫລື ລູຊິເຟີ ຫລື ບິດາແຫ່ງຄວາມຂີ້ຕົວະ—ຊື່ໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານເອີ້ນມັນ—ເປັນຢູ່ 
ຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຈດຕະນາຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຕັ້ງໃຈທ່ີຈະເຮັດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ 
ຢ່າງຮຸນແຮງເມື່ອປະກົດວ່າມີແສງສະຫວ່າງແຫ່ງການໄຖ່ໃນຕອນທີ່ຄວາມຄິດແຫ່ງຄວາມຈິງປະກົດຂຶ້ນ. 
ຢ່າງທີສອງ, ມັນຕໍ່ຕ້ານຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດຕໍ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ແລະ ວຽກງານແຫ່ງສັນຕິສຸກ ແລະ ຄວາມລອດ. ມັນຈະຕ່ໍສູ້ສິ່ງເຫລົ່ານ້ີໃນເວລາໃດ ແລະ ບ່ອນໃດ 
ກໍຕາມທີ່ມັນສາມາດເຮັດໄດ້. ມັນຮູ້ວ່າມັນຈະຜ່າຍແພ້ ແລະ ຖືກໄລ່ອອກໃນທ່ີສຸດ, ແຕ່ມັນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ 
ທຳລາຍຄົນຫລາຍຕ່ໍຫລາຍຄົນທີ່ມັນສາມາດທຳລາຍໄດ້. 
 



ສະນັ້ນ ມີຫຍັງແດ່ພາຍໃນແຜນການຂອງມານໃນການຕໍ່ສູ້ນີ້ ເມ່ືອເຮົາຊ່ຽງຊີວິດນິລັນດອນຂອງເຮົາ? 
ອີກເທື່ອໜ່ຶງນີ້ຄື ການສ່ັງສອນໃນປ່າສັກສິດ. ໂຈເຊັບໄດ້ບັນທຶກວ່າ ໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານ 
ທຸກສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ, ລູຊິເຟີໄດ້ໃຊ້ “ອິດທິພົນອັນເປັນຕາຕົກຕະລຶງຈົນເຮັດ ໃຫ້ລີ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
ແຂງຈົນປາກບໍ່ອອກ.”1 
 
ດັ່ງທີ່ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ໄດ້ສອນໃນເຊົ້າມ້ືນີ້, ຊາຕານບ່ໍສາມາດຂ້າຄົນໂດຍກົງ. ນັ້ນເປັນ 
ສິ່ງໜ່ຶງໃນຈຳນວນຫລາຍສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງມັນທີ່ຈະຫັກຫ້າມວຽກງານ 
ບໍ່ໃຫ້ບັນລຸຜົນ ຖ້າມັນເຮັດໃຫ້ລີ້ນຂອງຄົນຊື່ສັດບາງຄົນແຂງຈົນປາກບໍ່ອອກ. ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, 
ຖ້າເປັນດ່ັງນັ້ນ, ໃນຄືນນີ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຊອກຫາຊາຍໝຸ່ມ ແລະ ຊາຍແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍພຽງພໍທີ່ຈະ 
ອາສາສະໝັກ ແລະ ເວ້ົາໃຫ້ດັງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຕ່ໍສູ້ລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົ່ວ. ເຮົາກຳລັງ 
ຕໍ່ສູ້ສົງຄາມ, ແລະ ລະຫວ່າງສອງສາມນາທີຕ່ໍໄປນີ້, ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເກນຄົນໃຫ້ຮ່ວມການສູ້ຮົບນີ້. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຮ້ອງເພງ “ເຮົາທຸກຄົນຖືກເກນ” ຄ່ອຍໆບໍ? ດັ່ງເຊັ່ນຄຳວ່າ “ບັດນີ້ເຮົາລໍຖ້າທະຫານ; 
ໃຜຈະອາສາສະໝັກ?”2 ແນ່ນອນ, ສ່ິງທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນສະໝັກໃນການຕໍ່ສູ້ນີ້ແມ່ນວ່າ 
ຜູ້ສະໝັກບໍ່ຕ້ອງຍິງປືນ ຫລື ຂວ່າງລູກລະເບີດ. ເຮົາປາຖະໜາກອງພັນທະຫານຕ່າງໆທີ່ຈະເອົາອາວຸດ 
ຊຶ່ງແມ່ນຄຳທຸກໆຄຳທີ່ອອກຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະເຈົ້າ.3 ສະນ້ັນ ຄືນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຜູ້ສອນ 
ສາສນາຜູ້ທີ່ລີ້ນບໍ່ແຂງ, ແຕ່ດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ອຳນາດແຫ່ງຖານະປະໂລຫິດ 
ຂອງເຂົາ, ຈະເປີດປາກ ແລະ ເວ້ົາເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງມະຫັດສະຈັນ. ຄຳເວົ້າແບບນີ້, ເຈົ້າໜ້າທ່ີ 
ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ໃນສະໄໝກ່ອນໄດ້ສອນວ່າ, ເປັນວິທີທີ່ “ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ [ທາງດ້ານສັດທາ] 
ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ ແລະ ຈະເຮັດຕໍ່ໄປ.”4 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຢ່າງພິເສດໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນນັ່ງຕັ້ງຕົວຕົງ ແລະ ຕັ້ງໃຈຟັງ. 
ສຳລັບພວກທ່ານ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປຽບທຽບໃສ່ກິລາ. ນ້ີແມ່ນການຕ່ໍສູ້ແບບຮ້າຍແຮງຊາຍໜຸ່ມທັງຫລາຍ, 
ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢືນໜ້າຕໍ່ໜ້າໃກ້ທ່ານ ແລະ ເວ້ົາດ້ວຍອາລົມອັນແຮງກ້າ ແລະ ຄວາມຮີບດ່ວນຕາມ
ສຽງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີ—ແບບດຽວກັນກັບຄູສອນກິລາເວົ້າຕອນຄະແນນກິລາກຳລັງຈາວກັນ ແລະ ໄຊຊະນະ 
ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫລາຍທ່ີສຸດ. ແລະ ຜົນຂອງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຫລ້ິນຂອງທ່ານ ຄູສອນກິລານ້ີກຳລັງ 
ບອກທ່ານວ່າ, ເພື່ອຈະຫລ້ິນໃນເກມນີ້, ບາງຄົນໃນຈຳນວນ ພວກທ່ານຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຕາມສິນທຳ 
ອັນດີງາມຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນການຕໍ່ສູ້ນີ້ລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົ່ວຊຶ່ງມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດ 
ແລະ ຄວາມຕາຍ, ທ່ານບ່ໍສາມາດຫລິ້ນໃຫ້ຝ່າຍຜູ້ກົງກັນຂ້າມ ເມ່ືອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານພົບການລໍ້ລວງ, 



ດັ່ງນັ້ນຈ່ົງຄາດຫວັງທີ່ຈະແຕ່ງຕົວເພື່ອເຮັດວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູ່ໃນພຣະວິຫານ ແລະ ໃນ
ເຂດເຜີຍແຜ່ ຄືກັບວ່າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດສິ່ງໃດເລີຍ. 
 
ເພາະສະນ້ັນ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້, ທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບ່ໍອອກ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າມີພັນໆຄົນໃນຈຳນວນຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນມີຊື່ໃນລາຍຊື່ຂອງສາສນາຈັກຜູ້ທີ່ອາດ 
ຈະຖືກເອີ້ນເປັນຜູ້ສອນສາສນາໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ການທ້າທາຍແມ່ນໃນການໃຫ້ມັກຄະນາຍົກ, ຄູສອນ, 
ແລະ ປະໂລຫິດດຳລົງຊີວິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໃນສາສນາຈັກ ແລະ ມີຄ່າຄວນພຽງພໍທີ່ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນ 
ແອວເດີ ແລະ ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ. ສະນ້ັນເຮົາຕ້ອງການຊາຍໜຸ່ມທີ່ຫລິ້ນໃຫ້ຝ່າຍເຮົາ 
ໃຫ້ຢູ່ນຳຝ່າຍເຮົາຕໍ່ໄປ ແລະ ໃຫ້ຢຸດຫລິ້ນແບບເຮັດຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງເມື່ອເຮົາຕ້ອງການທ່ານໃຫ້ຫລິ້ນ 
ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດ! ການແຂ່ງກິລາສ່ວນຫລາຍແລ້ວທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຈັກ, ມີເສັ້ນຂີດໄວ້ຢູ່ພື້ນ ຫລື 
ຢູ່ໃນສະໜາມ ເພື່ອຜູ້ຫລ້ິນຕ້ອງຫລິ້ນພາຍໃນເສັ້ນນ້ັນ, ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັດກຳນົດຂອບເຂດທາງ 
ດ້ານສິນທຳ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃນວຽກງານນີ້. ຜູ້ສອນສາສນາຄົນໜ່ຶງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ 
ກັບໃຈຈາກບາບທາງດ້ານເພດ ຫລື ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍ ຫລື ການເບິ່ງຮູບລາມົກ ບໍ່ສາມາດຄາດຫວັງ 
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນກັບໃຈຈາກບາບເຫລົ່ານັ້ນ! ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຮັດແບບນັ້ນໄດ້. ພຣະວິນຍານຈະບ່ໍ 
ສະຖິດນຳທ່ານ ແລະ ຄຳເວົ້າຈະແໜ້ນໃນຄໍ ເມ່ືອທ່ານພະຍາຍາມເວົ້າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດເດີນໄປໃນ
ເສັ້ນທາງທີ່ລີໄຮເອີ້ນວ່າເສັ້ນທາງຕ້ອງຫ້າມ5 ແລະ ຄາດຫວັງທີ່ຈະນຳພາຄົນອ່ືນໃຫ້ເດີນໄປໃນເສັ້ນທາງ 
“ທີ່ຄັບ”6—ຈະເຮັດບໍ່ໄດ້. 
 
ແຕ່ມີວິທີທີ່ທ່ານຈະເອົາຊະນະບາບເຫລົ່ານ້ີໄດ້ເໝືອນກັນກັບຜູ້ສົນໃຈຜູ້ທີ່ທ່ານຈະສອນຈະເອົາຊະນະ 
ບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ບ່ໍວ່າທ່ານແມ່ນໃຜກໍຕາມ ແລະ ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການ 
ໃຫ້ອະໄພໄດ້. ຊາຍໜຸ່ມທຸກໆຄົນສາມາດປະຖິ້ມບາບຢ່າງໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານອາດປະເຊີນມາ. ມັນເປັນ 
“ສິ່ງອັດສະຈັນແຫ່ງການໃຫ້ອະໄພ,” ສ່ິງອັດສະຈັນ ແຫ່ງການຊົດໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. 
ແຕ່ທ່ານບ່ໍສາມາດເຮັດແບບນີ້ໄດ້ປາດສະຈາກຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນເຂັ້ມແຂງຕໍ່ພຣະກິດຕິຄຸນ, ແລະ 
ທ່ານບ່ໍສາມາດເຮັດມັນໄດ້ປາດສະຈາກການກັບໃຈຕ່ໍສິ່ງທີ່ຕ້ອງກັບໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໍທ່ານຜູ້ເປັນ 
ຊາຍໜຸ່ມໃຫ້ເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງໃນສາສນາຈັກ ແລະ ໃຫ້ສະອາດ. ຖ້າຈຳເປັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍໃຫ້ທ່ານ 
ກາຍເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນສາສນາຈັກ ແລະ ເປັນຄົນສະອາດ. 
 
ບັດນີ້ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເຮົາຂໍກ່າວຢ່າງໜັກແໜ້ນຕໍ່ພວກທ່ານ ເພາະວ່າສ່ວນຫລາຍແລ້ວເມ່ືອເຮົາເວ້ົາ 
ຢ່າງນຸ້ມນວນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນເລີຍ. ເຮົາກ່າວຢ່າງໜັກແໜ້ນເພາະວ່າ ຊາຕານມີຕົວຈິງຜູ້ທີ່ຈະ 
ທຳລາຍພວກທ່ານ ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ປະເຊີນກັບອິດທິພົນຂອງມັນແຕ່ຕອນເປັນໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ຍັງນ້ອຍ 



ທັງຫລາຍທ່ີມັນສາມາດເຮັດໄດ້. ສະນ້ັນເຮົາຕ້ອງຈັບເສື້ອຂອງທ່ານໄວ້ ແລະ ຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງ 
ຢ່າງສຸດກຳລັງເທົ່າທີ່ຈະຮ້ອງໄດ້. 
 
ຟັງສຽງຄຶກຄະນອງອັນດັງແລະແຈ່ມແຈ້ງ; 
ມາເຕົ້າໂຮມກັນ! ມາເຕ້ົາໂຮມກັນ!7 
 
ທ່ານຜູ້ເປັນເພື່ອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ເຮົາຕ້ອງການຜູ້ສອນສາສນາເປັນສິບໆພັນຄົນໃນເດືອນ ແລະ 
ປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ຜູ້ສອນສາສນາຄົນເຫລົ່ານ້ັນຕ້ອງມາຈາກຈຳນວນຄົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍໃນກຸ່ມ 
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ຜູ້ເປັນສະມາຊິກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຜູ້ທີ່ສະອາດ, ແລະ 
ຜູ້ທີ່ມີຄ່າຄວນທີ່ຈະຮັບໃຊ້. 
 
ຕໍ່ພວກທ່ານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ແລ້ວ ຫລື ກຳລັງຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້, ເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ 
ຕໍ່ທ່ານສຳລັບຄວາມດີທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອ. ຂໍພຣະເຈົ້າຈ່ົງອວຍພອນທ່ານ! 
ອີກຢ່າງໜ່ຶງເຮົາຮູ້ຈັກວ່າມີບາງຄົນຄາດຫວັງມາຕະຫລອດຊີວິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃຊ້ເຜີຍແຜ່ ແຕ່ເພາະເຂົາເຈົ້າ 
ມີສຸຂະພາບບ່ໍດີ ຫລື ບັນຫາອ່ືນໆທີ່ເຂົາເຈົ້າບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ເຂົາເຈົ້າຈ່ຶງບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້. ເຮົາຢາກ 
ຈະຍ້ອງຍໍຜູ້ຄົນເຫລົ່ານ້ີຢ່າງເປີດເຜີຍ. ເຮົາຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມປາຖະໜາ, ແລະ ເຮົາສັນລະເສີນການອຸທິດ 
ຕົນຂອງພວກທ່ານ. ເຮົາຮັກ ແລະ ຊົມເຊີຍພວກທ່ານ. ພວກທ່ານເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນ “ກຸ່ມຕໍ່ສູ້ຂອງເຮົາ” 
ແລະ ຈະມີພາກສ່ວນໃນນັ້ນຕະຫລອດໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທ່ານໄດ້ຖືກອະນຸຍາດບ່ໍໃຫ້ຮັບໃຊ້ 
ເຕັມເວລາ. ແຕ່ວ່າເຮົາຍັງຕ້ອງການ ທ່ານ! 
 
ບັດນີ້, ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ. ຢ່າຍິ້ມ ແລະ ນັ່ງຢູ່ຊື່ໆຢ່າງ 
ສະບາຍໃຈ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເວົ້າບໍ່ຈົບເທື່ອຕອນນີ້. ເຮົາຍັງຕ້ອງການອີກເປັນພັນໆຄູ່ເພື່ອຈະຮັບໃຊ້ໃນ 
ໂຄງການເຜີຍແຜ່ຂອງສາສນາຈັກ. ປະທານໂຄງການເຜີຍແຜ່ແຕ່ລະຄົນຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄູ່ອາວຸໂສເຫລົ່ານ້ີ. 
ທຸກໆແຫ່ງຫົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້, ຄູ່ອາວຸໂສຂອງເຮົານຳເອົາປະສົບການໄປສູ່ວຽກງານທີ່ຜູ້ມີອາຍຸ 19 
ປີບໍ່ສາມາດມີໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະເປັນຄົນດີເລີດຂະໜາດໃດກໍຕາມ. 
 
ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄູ່ອາວຸໂສໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້, ຝ່າຍປະທານສູງສຸດ ແລະ ກຸ່ມອັກຄະສະວົກສິບສອງໄດ້ເຮັດສິ່ງ 
ທີ່ກ້າຫານ ແລະ ໃຈບຸນຫລາຍທ່ີສຸດເທົ່າທີ່ໄດ້ເຮັດມາພາຍໃນ 50 ປີ ຜ່ານມານ້ີ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 
ແລ້ວນີ້ ຜູ້ນຳຖານະປະໂລຫິດແຕ່ລະຄົນໃນຂົງເຂດທັງຫລາຍໄດ້ຮັບການປະກາດວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ 
ບ່ອນຢູ່ອາໃສຂອງຄູ່ອາວຸໂສທີ່ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ (ແລະ ເຮົາເວົ້າເຖິງການຈ່າຍຄ່າເຮືອນຊານ 



ເທົ່ານັ້ນ) ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອເພີ່ມຕື່ມຈາກເງິນທຶນທົ່ວໄປຂອງສາສນາຈັກ ຖ້າຫາກວ່າຄ່າ 
ຈ່າຍຫລາຍກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ຈັດໄວ້. ເປັນພອນອັນດີເລີດແທ້ໆ! ນີ້ແມ່ນຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກ 
ສະຫວັນເພາະມັນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແພງທີ່ສຸດສຳລັບຄູ່ອາວຸໂສຂອງເຮົາມີໃນການຮັບໃຊ້ເປັນ 
ຜູ້ສອນສາສນາ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ຕັດສິນໃຈອີກວ່າ ຄູ່ອາວຸໂສສາມາດຮັບໃຊ້ເປັນເວລາ 6 ຫລື 
12 ເດືອນ, ຫລື ຮັບໃຊ້ 18 ຫລື 23 ເດືອນຕາມປະເພນີ. ໃນການສະແດງອັນມະຫັດສະຈັນອີກ 
ຢ່າງໜ່ຶງ, ເຮົາໃຫ້ອະນຸຍາດແກ່ຄູ່ອະວຸໂສກັບບ້ານໄດ້ຊົ່ວຄາວຖ້າມີເລື່ອງສຳຄັນເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວແຕ່ 
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍຕົວເອງ. ແລະ ຂໍໃຫ້ຢຸດເປັນຫ່ວງວ່າພວກທ່ານຕ້ອງເຄາະປະຕູ ຫລື 
ເຮັດວຽກງານຕາມຕາຕະລາງເໝືອນກັນກັບຜູ້ສອນສາສນາອາຍຸ 19 ປີ! ເຮົາບ່ໍຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກທ່ານເຮັດ 
ແບບນັ້ນ ແຕ່ເຮົາມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ທ່ານອາດຈະເຮັດ, ແລະ ທ່ານຈະມີອິດສະລະ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງ 
ວິທີທີ່ຈະເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານ້ັນໄດ້.   
 
ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າບາງຄົນບໍ່ສາມາດໄປຮັບໃຊ້ໄດ້ດຽວນີ້ ຫລື ບາງທີໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ 
ເພາະມີເຫດຜົນເລື່ອງສຸຂະພາບ, ເລ່ືອງຄອບຄົວ ຫລື ເລື່ອງເງິນ ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ດີ ແລະ ພຽງພໍ. 
ແຕ່ດ້ວຍການວາງແຜນໜ້ອຍໜ່ຶງ ພວກທ່ານສ່ວນຫລາຍຈະສາມາດໄປຮັບໃຊ້ໄດ້. 
 
ອະທິການ ແລະ ປະທານສະເຕກທັງຫລາຍ, ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາເລື່ອງນີ້ໃນສະພາ ແລະ ການປະຊຸມ 
ຕ່າງໆ. ຂໍໃຫ້ນັ່ງໃນການປະຊຸມຕ່າງໆຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງຄົນໃນການປະຊຸມດ້ວຍການອະທິຖານ 
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການດົນໃຈກ່ຽວກັບຄົນໃດທີ່ຈະສາມາດຮັບການເອ້ີນ. ຫລັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ປຶກສານຳເຂົາເຈົ້າ 
ແລະ ຊ່ອຍເຂົາເຈ້ົາຈັດມ້ືໄວ້ສຳລັບການຮັບໃຊ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເມ່ືອສ່ິງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ໃຫ້
ບອກພັນລະຍາຂອງທ່ານວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດປະຕັ່ງນັ່ງທີ່ເອນຫລັງ ແລະ ຣີໂມດໂທລະທັດເປັນ 
ລະຍະໜຶ່ງໄດ້, ພັນລະຍາກໍສາມາດປະຫລານໄດ້ຄືກັນ. ຫລານແສນຮັກເຫລົ່ານ້ັນຈະຢູ່ດີມີແຮງ, ແລະ 
ຂ້າພະເຈ້ົາສັນຍາວ່າ ທ່ານຈະເຮັດເພື່ອເຂົາໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ່ຶງທ່ານບ່ໍສາມາດເຮັດ 
ເພື່ອເຂົາໄດ້ຖ້າທ່ານຢູ່ບ້ານໃຊ້ເວລາຢູ່ໃກ້ໆເຂົາ, ຕະຫລອດໄປເປັນນິດ. ພ່ໍຕູ້ແມ່ຕູ້ບໍ່ສາມາດໃຫ້ 
ຂອງຂວັນອັນລຳ້ຄ່າແກ່ລູກຫລານຫລາຍກວ່າການກະທຳ ແລະ ການເວົ້າທີ່ວ່າ, “ໃນຄອບຄົວນີ້ເຮົາ 
ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ!” 
 
ວຽກງານເຜີຍແຜ່ບໍ່ແມ່ນພຽງສິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນສາສນາຈັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ແລະ ດີເລີດນີ້. 
ແຕ່ເກືອບໝົດທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ຄົນໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ມາສູ່ຄວາມເຊື່ອໃນສາສນາຈັກ. ແນ່ນອນວ່ານ້ີແມ່ນເຫດຜົນຂອງໜ້າທີ່ອັນສຸດທ້າຍ 
ທີ່ພຣະເຢຊູມອບໃຫ້ອັກຄະສາວົກສິບສອງເປັນເຫດຜົນຂັ້ນພ້ືນຖານ—ວ່າ “ດ່ັງນັ້ນຈົ່ງໄປທົ່ວໂລກ 



ສັ່ງສອນຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາໃຫ້ເປັນສາວົກຂອງເຮົາ ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງພຣະບິດາ, 
ພຣະບຸດ, ແລະ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”8 ເວລານ້ັນ, ແລະ ເວລານັ້ນເທົ່ານັ້ນ, ພອນແຫ່ງພຣະກິດ 
ຕິຄຸນທີ່ເຫລືອສາມາດມາເຖິງ—ຊຶ່ງແມ່ນຄວາມສາມັກຄີພ້ອມພຽງກັນໃນຄອບຄົວ, ໂປຣແກມຕ່າງໆສຳລັບ 
ຊາວໜຸ່ມ, ຄຳສັນຍາແຫ່ງຖານະປະໂລຫິດ, ແລະ ພິທີການຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນຫາພຣະວິຫານ. ແຕ່ດັ່ງທີ່ນີໄຟ 
ໄດ້ສະແດງປະຈັກພະຍານວ່າສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຈົນວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນໄດ້ “ເຂົ້າທາງປະຕູແລ້ວ.”9 
ເພາະມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດຕະຫລອດເສັ້ນທາງຈົນຮອດຊີວິດນິລັນດອນ, ເຮົາຕ້ອງການ 
ຜູ້ສອນສາສນາຫລາຍໆຂຶ້ນ ເພື່ອຈະເປີດປະຕູນັ້ນ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອຄົນເຂົ້າໄປໃນ. 
 
ຊາຍທຸກໆຄົນ, ໜຸ່ມ ແລະ ແກ່, ທີ່ຖືຖານະປະໂລຫິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໍທ່ານໃຫ້ມີສຽງອັນເຂັ້ມແຂງ 
ຫລາຍຂ້ຶນ, ເປັນສຽງບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ສູ້ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ມານຜູ້ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍນ້ັນ 
ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນສຽງສຳລັບຄວາມດີ, ເປັນສຽງສຳລັບພຣະກິດຕິຄຸນ, ເປັນສຽງສຳລັບພຣະເຈົ້າ. 
ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ ບ່ໍວ່າອາຍຸຈະເທົ່າໃດກໍຕາມ, ຂໍໃຫ້ລີ້ນຂອງທ່ານບໍ່ແຂງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຄຳຂອງທ່ານ 
ຈະເຮັດສິ່ງອັດສະຈັນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຖືກກັນໄວ້ຈາກຄວາມຈິງພຽງເພາະເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າຈະພົບມັນຢູ່ໃສ.10 
 
ຟ້າວເຂົ້າຮົບ, ຮີບຮ້ອນສູ່ຍິງ. 
ຄວາມຈິງເປັນໝວກ, ຫົວເຂັມຄັດ ແລະ ໂລ 
ຢືນຄຽງທຸງເຮົາ; ຜັດປິວສະງ່າງາມ 
ເຮົາມ່ວນຊື່ນໃຈ, ມ່ວນຊື່ນໃຈ, ຍົກໂຍທາກັບບ້ານ.11 
 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະອາຈານຂອງເຮົາ, ອາແມນ. 
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