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ການຈັດຫາໃນວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

 

 

ໂດຍ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ 

ທີປຶກສາທີສອງໃນຝາຍປະທານສູງສຸດ 

 

 

ຫົກສິບຫ້າປີກ່ອນ, ບດົນຫລັງຈາກສົງຄາມໂລກຄງທີສອງ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ປະສົບກັບພອນດ້ວຍ 

ຕົນເອງເລືອງໂຄງການສະຫວັດດີການຂອງສາສນາຈັກ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈາຍັງນ້ອຍຢູ, 

ແຕ່ຂ້າພະເຈາຍັງຈືກິນຫອມຂອງໝາກຄາຍກະປ໋ອງໃສ່ກັບເຂາ ແລະ ກິນຫອມຂອງເສອຜ້າ 

ບໍລິຈາກທີສົງມາໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາຊາວເຢຍລະມັນຫລັງສົງຄາມຈາກສະມາຊິກຂອງ 

ສາສນາຈັກຢູສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ຂ້າພະເຈາຈະຈືຈຳການກະທຳດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມ 

ເມດຕາເຫລົານນ ທີມີຕພວກເຮົາຜູ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຫລາຍທີສຸດ. 

 

ປະສົບການສ່ວນຕົວ ແລະ ວັນຄົບຮອບ 75 ປີ ຂອງໂຄງການສະຫວັດດີການທີດົນໃຈ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 

ຂ້າພະເຈາຫວນຄິດອີກກ່ຽວກັບຫລັກທຳພນຖານກ່ຽວກັບການເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ຕຄົນຍາກຈົນ ແລະ 

ຄົນຂັດສົນ, ໂດຍການເປັນຄົນກຸ້ມຕົນເອງ, ແລະ ຮັບໃຊ້ເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ. 

 

ຈຸດສູງສຸດແຫ່ງສັດທາຂອງເຮົາ 

 

ບາງເທືອເຮົາເຫັນວ່າ ໂຄງການສະຫວັດດີການເປັນພຽງຫົວຂໍຢາງໜຶງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນເທົານນ—

ເປັນກິງງ່າໜຶງໃນຕນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນເທົານນ. ແຕ່ຂ້າພະເຈາເຊືອວ່າ ໃນແຜນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, 

ຄຳສັນຍາຂອງເຮົາຕ ຫລັກທຳສະຫວັດດີການຄວນເປັນຈຸດສູງສຸດແຫ່ງສັດທາຂອງເຮົາ ແລະ 

ການອຸທິດຕົນຕພຣະອົງ. 

 

ນັບຕງແຕ່ຕອນຕນເປັນຕນມາ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາໄດ້ກ່າວຢາງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບ 

ເລືອງນຈາກການຂໍຮ້ອງດ້ວຍຄວາມອ່ອນໂຍນ, ດັງເຊັນຖ້າຫາກເຈາຮັກເຮົາ … ຈົງນຶກເຖິງຄົນຍາກຈົນ, 

ແລະ ອຸທິດຊັບສິນຂອງເຈາເພືອຄຈູນເຂົາ,1 ເຖິງການບັນຊາໂດຍກົງທີວ່າ ໃນທຸກສິງໃຫ້ຈືຈຳຄົນ



ຍາກຈົນ ແລະ ຄົນຂັດສົນ, ຄົນເຈັບປວຍ ແລະ ຄົນທີເປັນທຸກ, ເພາະຄົນໃດທີບເຮັດສິງເຫລົານ, ຄົນໆ

ນນບໄດ້ເປັນສານຸສິດຂອງເຮົາ,2 ເຖິງການເນນໜັກ ແລະ ການຕັກເຕືອນທີໜັກແໜ້ນວ່າ  ຖ້າຫາກ 

ຄົນໜຶງຄົນໃດຈະຮັບຈາກຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຊຶງເຮົາສ້າງໄວ້, ແລະ ບໄດ້ແບ່ງປັນສ່ວນຂອງເຂົາ, 

ຕາມກົດແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນ ແລະ ຄົນຂັດສົນ, ເຂົາພ້ອມດ້ວຍຄົນຊົວ, 

ຈະແຫງນໜ້າຂນຈາກນະລົກ ຢູໃນຄວາມທໍລະມານ.3 

 

ຝາຍໂລກ ແລະ ຝາຍວິນຍານແມ່ນກ່ຽວພັນກັນ 

 

ພຣະບັນຍັດຂອງຂໍ—ທີຈະຮັກພຣະເຈາ ແລະ ເພືອນບ້ານຂອງເຮົາ—ທັງສອງຮວມເປັນຝາຍໂລກ 

ແລະ ຝາຍວິນຍານ. ມັນສຳຄັນທີຈະເຫັນວ່າ ພຣະບັນຍັດສອງຂໍນຖືກເອນວ່າ “ຂໍໃຫຍ່” ເພາະ 

ພຣະບັນຍັດຂໍອືນໆແມ່ນຂນກັບສອງຂໍນ.4 ອີກຄຳໜຶງ, ສິງສຳຄັນສ່ວນຕົວ, ເປັນຄອບຄົວ, ແລະ 

ໃນສາສນາຕ້ອງເລີມຕນຈາກສອງຂໍນ. ເປາໝາຍ ແລະ ການກະທຳຢາງອືນທັງໝົດຄວນອອກມາ 

ຈາກພຣະບັນຍັດສອງຂໍນ—ຈາກຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕພຣະເຈາ ແລະ ຕເພືອນບ້ານຂອງເຮົາ. 

 

ເຊັນດຽວກັບຫລຽນເງິນມີສອງເບອງ, ຝາຍໂລກ ແລະ ຝາຍວິນຍານຈະແຍກອອກຈາກກັນບໄດ້. 

 

ພຣະຜູ້ປະທານຊີວິດທັງໝົດໄດ້ປະກາດວ່າ ສຳລັບພຣະອົງ ແລ້ວທຸກສິງເປັນຝາຍວິນຍານ, ແລະ ບມີ

ຈັກເທືອທີພຣະອົງໄດ້ມອບກົດທີເປັນຝາຍໂລກໃຫ້ເຮົາ.5 ນໝາຍຄວາມວ່າ “ຈຸດຕນຕໍຂອງຊີວິດ 

ທາງວິນຍານແມ່ນການມີຊີວິດ. ມັນບໄດ້ເປັນພຽງບາງສິງທີຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ສຶກສາ, ມັນເປັນສິງທີ 

ຈະໃຊ້ຊີວິດ.”6 

 

ໜ້າເສຍໃຈ, ມີບາງຄົນທີມອງຂ້າມ “ຝາຍໂລກ” ເພາະເຂົາຄິດວ່າ ມັນບສຳຄັນຫລາຍ. 

ເຂົາຖະໜອມຝາຍວິນຍານ ໃນຂະນະທີດູຖກຝາຍໂລກ. ເຖິງແມ່ນເປັນສິງສຳຄັນທີຈະໃຫ້ 

ຄວາມຄິດຂອງເຮົາໂນ້ມອ່ຽງໄປທາງສະຫວັນ, ແຕ່ເຮົາຈະພາດຄວາມສຳຄັນຂອງສາສນາຂອງເຮົາ 

ຖ້າຫາກມືຂອງເຮົາບໂນ້ມອ່ຽງໄປຫາເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ. 

 

ຍົກຕົວຢາງ, ໂອໂນກໄດ້ສ້າງສັງຄົມສີໂອນຂນ ໂດຍການສ້າງຜູ້ຄົນໃຫ້ມີຈິດໃຈດຽວ ແລະ ເຮັດວຽກ 

ງານຝາຍໂລກ ເພືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບມີຄົນໃດຍາກຈົນຢູໃນບັນດາພວກເຂົາ.7 

 

ດັງທີເປັນມາ, ເຮົາສາມາດເບິງເອົາຕົວຢາງຈາກອາຈານຂອງເຮົາ, ພຣະເຢຊຄຣິດ, ເພືອເປັນແບບແຜນ. 

ດັງທີປະທານເຈ ຣູເບັນ ຄະລາກ ຈູເນຍ ໄດ້ສອນວ່າ, “ເມືອພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດມາສູ່ໂລກ 



ພຣະອົງໄດ້ມີພາລະກິດອັນຍິງໃຫຍ່ຢູສອງຢາງ; ຢາງໜຶງແມ່ນການເຮັດບົດບາດຂອງພຣະເມຊີອາ, 

ການຊົດໃຊ້ສຳລັບການຕົກ, ແລະ ບັນລຸຕາມກົດ; ອີກຢາງໜຶງແມ່ນວຽກງານທີພຣະອົງໄດ້ກະທຳ 

ກັບອ້າຍເອອຍນ້ອງຂອງພຣະອົງໃນເນອໜັງ ໂດຍການບັນເທົາຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເຂົາ.”8 

 

ໃນວິທີທີຄ້າຍຄືກັນນນ, ຄວາມກ້າວໜ້າຝາຍວິນຍານຂອງເຮົາແມ່ນກ່ຽວພັນກັບການຮັບໃຊ້ຝາຍໂລກ 

ທີເຮົາໄດ້ກະທຳກັບຄົນອືນ. 

 

ຝາຍໜຶງເຮັດໃຫ້ອີກຝາຍໜຶງສົມບູນ. ຖ້າຫາກຂາດຝາຍໜຶງໄປຈະເກີດເປັນແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກ 

ທີປອມແປງຂອງພຣະເຈາ. 

 

ວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

 

ມີຜູ້ຄົນ ແລະ ອົງການທີດີຢາງຫລວງຫລາຍຢູໃນໂລກທີພະຍາຍາມສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນ 

ຈຳເປັນຂອງຄົນຍາກຈົນ ແລະ ຄົນຂັດສົນຢູໃນທຸກບ່ອນ. ເຮົາມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍສຳລັບສິງນ, 

ແຕ່ວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາເລືອງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກວິທີຂອງໂລກ. ພຣະຜູ້ 

ເປັນເຈາໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະຕ້ອງເປັນຕາມວິທີຂອງພຣະອົງ.9 ພຣະອົງບສົນໃຈພຽງແຕ່ນຳຄວາມ 

ຕ້ອງການສຸກເສີນເທົານນ; ແຕ່ພຣະອົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳຄວາມກ້າວໜ້ານິລັນດອນ 

ນຳອີກ. ເພາະເຫດຜົນນ, ວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈຶງຮ່ວມດ້ວຍການເປັນຄົນກຸ້ມຕົນເອງສະເໝີ ແລະ 

ການຮັບໃຊ້ເພືອນບ້ານທີນອກເໜືອໄປຈາກການດູແລຄົນຍາກຈົນນຳອີກ. 

 

ໃນປີ 1941 ແມ່ນ ກີລາ ໄດ້ຖ້ວມເມືອງດັງແກນ, ລັດອາລິໂຊນາ. ປະທານສະເຕກຜູ້ຍັງໜຸ່ມຊືວ່າ 

ສະເປັນເຊີ ດັບເບິນຢູ ຄິມໂບ ໄດ້ປຶກສາກັບທີປຶກສາຂອງເພິນ, ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະ 

ໄດ້ສົງໂທລະເລກໄປເມືອງເຊົາເລັກ ຂໍເງິນທຶນຈຳນວນໜຶງທີຫລາຍສົມຄວນ. 

 

ແທນທີຈະສົງເງິນ, ປະທານຮີເບີ ເຈ ກະແຣ້ນ ໄດ້ສົງຜູ້ຊາຍສົມຄົນໄປ: ເຮັນລີ ດີ ໂມເລ, ແມຣີອອນ ຈີ 

ຣອມນີ, ແລະ ແຮໂຣນ ບີ ລີ. ພວກເພິນໄດ້ໄປຢຽມຢາມປະທານຄິມໂບ ແລະ ສອນບົດຮຽນທີ 

ສຳຄັນແກ່ເພິນວ່າ “ນບແມ່ນໂຄງການເອນວ່າ ‘ໃຫ້ມອບລ້າໆ’” ພວກເພິນເວາ. “ນແມ່ນໂຄງການ 

‘ໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອຕົນເອງ.’” 

 

ຫລາຍປີຈາກນນ, ປະທານຄິມໂບ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ມັນອາດເປັນສິງງ່າຍ, ຂ້າພະເຈາຄິດ, ສຳລັບ 

ພວກອ້າຍນ້ອງ ຈະສົງເງິນມາໃຫ້ ແລະ ມັນກໍຄົງບເປັນສິງຍາກສຳລັບຂ້າພະເຈາຈະແຈກຢາຍເງິນ 



ເຫລົານນ; ແຕ່ຜົນດີໄດ້ມາສູ່ພວກເຮົາ ເມືອພວກເຮົາໄດ້ສົງຄົນຂອງພວກເຮົາເອງໄປເມືອງດັງແກນ ແລະ 

ສ້າງຮວ ແລະ ບັນທຸກຫຍ້າ ແລະ ແປງດິນໃຫ້ຮາບພຽງ ແລະ ເຮັດທຸກສິງທີຈຳເປັນ. ນນຄືການຊ່ອຍ 

ເຫລືອຕົນເອງ.”10 

 

ໂດຍການເຮັດຕາມວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ສະມາຊິກໃນສະເຕກຂອງປະທານຄິມໂບ ບພຽງ 

ແຕ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈາໃນທັນທີ, ແຕ່ໄດ້ພັດທະນາການເປັນຄົນກຸ້ມຕົນເອງນຳອີກ, 

ແລະ ມີຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຕກັນ ເມືອເຂົາເຈາຮັບໃຊ້ຊຶງກັນແລະກັນ. 

 

ເຮົາທຸກຄົນຖືກເກນ 

 

ໃນຊົວໂມງນ ກໍມີສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກຫລາຍຄົນທີທຸກທໍລະມານຢູ. ເຂົາເຈາຫິວໂຫຍ, 

ຂາດເງິນ, ແລະ ທົນກັບບັນຫາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະ ທາງວິນຍານຕ່າງໆ. 

ເຂົາເຈາອະທິຖານດ້ວຍພະລັງທັງໝົດຂອງຈິດວິນຍານ ເພືອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ, ແລະ ບັນເທົາ. 

 

ອ້າຍນ້ອງເອີຍ, ຈົງຢາຄິດວ່າ ສິງນເປັນໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນອືນເດ. ມັນແມ່ນຂອງຂ້າພະເຈາ, 

ແລະ ຂອງທ່ານ. ເຮົາທຸກຄົນຖືກເກນ. “ທຸກຄົນ” ໝາຍເຖິງ ທຸກຄົນ—ຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດ 

ແຫ່ງອາໂລນ ແລະ ເມນຄີເສເດັກທຸກຄົນ, ທຸກ ຫລື ຮັງມີ, ໃນທຸກປະຊາຊາດ. ໃນແຜນຂອງພຣະຜູ້ 

ເປັນເຈາ, ມີບາງສິງທີທຸກຄົນສາມາດຊ່ອຍເຫລືອ.11 

 

ບົດຮຽນທີເຮົາຮຽນຈາກຄົນລຸ້ນໜຶງຫາຄົນອີກລຸ້ນໜຶງ ແມ່ນວ່າຄົນຮັງມີ ແລະ ຄົນຍາກຈົນ ທຸກຄົນ 

ແມ່ນຢູພາຍໃຕ້ພັນທະທີສັກສິດ ເພືອຊ່ອຍເຫລືອເພືອນບ້ານ. ມັນຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືກັນກ່ອນ 

ຈະສາມາດນຳໃຊ້ຫລັກທຳສະຫວັດດີການ ແລະ ການກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ຢາງມີປະສິດພິພາບ. 

 

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີຢູອ້ອມຮອບ ແລະ ເຮົາຫວັງວ່າຄົນອືນຈາກບ່ອນໄກ 

ຈະປະກົດຂນແບບປະຕິຫານເພືອຊ່ອຍເຫລືອຄົນທີຕ້ອງການ. ບາງທີເຮົາລໍຖ້າໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີຮູ້ຈັກ 

ກ່ຽວກັບບັນຫານນໂດຍສະເພາະມາແກ້ໄຂ. ເມືອເຮົາເຮັດເຊັນນ, ເຮົາໄດ້ຕັດການຮັບໃຊ້ອັນທີເຮົາ 

ສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກເພືອນບ້ານ, ແລະ ເຮົາໄດ້ຕັດໂອກາດທີຈະຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ. ເຖິງແມ່ນບມີ 

ຄວາມຜິດຫຍັງກ່ຽວກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແຕ່ໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ: ຈະບມີຜູ້ຊ່ຽວຊານພຽງພໍທີຈະມາແກ້ໄຂ 

ບັນຫາທັງໝົດໄດ້. ກົງກັນຂ້າມພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ມອບຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ ແລະ 

ຈັດຕງອົງການໄວ້ໃກ້ເຮົາໃນທຸກປະເທດບ່ອນທີສາສນາຈັກຖືກຈັດຕງຂນ. ແລະ ຢູຄຽງຂ້າງກໍມີ 

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະນຳອີກ. ດັງທີຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດຮູ້ໃນຕອນນ, ບມີອົງການ 



ສະຫວັດດີການແຫ່ງໃດທີຈະບັນລຸຄວາມສຳເລັດ ຖ້າຫາກມັນບມີການໃຊ້ຂອງປະທານ 

ທີມະຫັດສະຈັນ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງບັນດາເອອຍນ້ອງຂອງເຮົາ. 

 

ວິທີຂອງພຣະເຈາບແມ່ນການນັງລໍຖ້າຢູແຄມຫ້ວຍ, ຖ້າໃຫ້ນໄຫລຜ່ານຈົນໝົດກ່ອນ ຈຶງຈະ 

ເດີນຂ້າມ. ມັນເປັນການມາຮ່ວມກັນ, ກໍແຂນເສອຂນ, ທຳງານນຳກັນ, ແລະ ສ້າງຂົວ ຫລື ເຮືອ 

ເພືອໃຊ້ຂ້າມນແຫ່ງການທ້າຍທາຍຂອງເຮົາ. ທ່ານ ຜູ້ເປັນຜູ້ຊາຍຂອງສີໂອນ, ທ່ານຜູ້ດຳລົງຖານະ 

ປະໂລຫິດ, ເປັນຄົນທີຈະອອກໜ້າ ແລະ ນຳການສົງເຄາະມາໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາ ໂດຍການ 

ນຳໃຊ້ຫລັກທຳທີດົນໃຈຂອງໂຄງການສະຫວັດດີການ! ມັນເປັນພາລະກິດຂອງທ່ານທີຈະເປີດ 

ຕາຂອງທ່ານ, ໃຊ້ຖານະປະໂລຫິດຂອງທ່ານ ແລະ ອອກໄປທຳງານໃນວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 

 

ອົງການທີຍິງໃຫຍ່ທີສຸດຢູເທິງແຜ່ນດິນໂລກ 

 

ໃນຊ່ວງລະຍະເສດຖະກິດຕົກຕ, ທ່ານແຮໂຣນ ບີ ລີ, ຕອນນນໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນປະທານສະເຕກ, 

ໄດ້ຖືກຂໍຮ້ອງຈາກພວກອ້າຍນ້ອງໃຫ້ຊອກຫາຄຳຕອບໃຫ້ແກ່ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ, ຄວາມໂສກເສາ, 

ແລະ ຄວາມຫິວໂຫຍທີຂະຫຍາຍອອກໄປຢາງກວ້າງໄກຕະຫລອດທົວໂລກ ໃນເວລານນ. ເພິນໄດ້ 

ນຳບັນຫານນຂນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ທູນຖາມວ່າ, “ຕ້ອງມີອົງການໃດທີເຮົາຕ້ອງມີເພືອຈັດ 

ການກັບເລືອງນ?” 

 

ແລະ “ຄືກັບວ່າ ພະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ກ່າວ [ກັບເພິນ] ວ່າ: ‘ເບິງແມລູກພ. ເຈາບຕ້ອງການອົງການອືນ. 

ພໄດ້ມອບອົງການທີຍິງໃຫຍ່ທີສຸດຢູໃນໂລກນໃຫ້ລູກແລ້ວ. ບມີອົງການໃດທີຍິງໃຫຍ່ກວ່າອົງການ 

ຖານະປະໂລຫິດ. ສິງທີເຈາຕ້ອງການຢູໃນໂລກນຄືການນຳໃຊ້ຖານະປະໂລຫິດ. ມີແຕ່ເທົານນ.’” 12 

 

ນນຄືຈຸດເລີມຕນໃນວັນເວລາຂອງເຮົາຄືກັນ. ເຮົາມີອົງການຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາຢູແລ້ວ. ການທ້າທາຍ 

ຂອງເຮົາແມ່ນຂນກັບວິທີທີເຮົາໃຊ້ມັນ. 

 

ບ່ອນທີຈະເລີມຕນ ແມ່ນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກສິງທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເປີດເຜີຍແກ່ເຮົາ. ເຮົາບຄວນຄິດວ່າ 

ເຮົາຮູ້ຈັກ. ເຮົາຕ້ອງເຂາຫາບັນຫາດ້ວຍຄວາມຖ່ອມເໝືອນດັງເດັກນ້ອຍ. ຄົນທຸກລຸ້ນຄວນຮຽນຮູ້ 

ຫລັກທຳຄືນໃໝ່ທີເປັນພນຖານຂອງວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາກ່ຽວກັບການດູແລຄົນຂັດສົນ. 

ເຊັນດຽວກັບສາດສະດາຫລາຍທ່ານໄດ້ແນະນຳເຮົາຕະຫລອດຫລາຍປີຜ່ານມາ, ຫລັກທຳ 

ສະຫວັດດີການຂອງສາສນາຈັກເປັນແນວຄິດທີຍອດຍ້ຽມແທ້ໆ; ມັນເປີດເຜີຍຄວາມຈິງຈາກ 

ພຣະເຈາ—ມັນເປັນວິທີຊ່ອຍເຫລືອຄົນຂັດສົນ. 



 

ອ້າຍນ້ອງເອີຍ, ຈົງສຶກສາຫລັກທຳທີເປີດເຜີຍ ແລະ ຄຳສອນກ່ອນ. ຈົງອ່ານຄູ່ມືກ່ຽວກັບ 

ສະຫວັດດີການຂອງສາສນາຈັກ;13 ຈົງສວຍໂອກາດເປີດເບິງເວບໄຊ້ “providentliving.org”; 

ອ່ານເລືອງລາວໃນວາລະສານ Liahona ສະບັບເດືອນມິຖນາ 2011 ກ່ຽວກັບໂຄງການ 

ສະຫວັດດີການຂອງສາສນາຈັກ. ຈົງຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາເລືອງການຈັດຫາໃຫ້ 

ແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາ. ຈົງຮຽນຮູ້ວິທີທີຫລັກທຳດູແລຄົນຂັດສົນ, ການຮັບໃຊ້ເພືອນບ້ານ, ແລະ 

ການເປັນຄົນກຸ້ມຕົນເອງປະກອບເຂາກັນແນວໃດ. ວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາເລືອງການເປັນຄົນກຸ້ມ 

ຕົນເອງແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ຽງໝນໃນຫລາຍທາງ, ຮ່ວມທັງການສຶກສາ, ອາຊີບ, 

ການເງິນໃນຄອບຄົວ, ແລະ ຄວາມເຂມແຂງທາງວິນຍານ. ຈົງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ 

ສະຫວັດດີການໃນປະຈຸບັນຂອງສາສນາຈັກ.14 

 

ເມືອທ່ານໄດ້ສຶກສາຄຳສອນ ແລະ ຫລັກທຳຂອງໂຄງການສະຫວັດດີການຂອງສາສນາຈັກແລ້ວ, 

ຈົງຊອກນຳໃຊ້ສິງທີທ່ານໄດ້ຮຽນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີທ່ານພິທັກຮັກສາ. ນໝາຍຄວາມວ່າ, 

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງຫາຄຳຕອບດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. ທຸກຄອບຄົວ, ທຸກຝຸງຊົນ, ທຸກເຂດຢູ 

ໃນໂລກນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ບມີຈັກເທືອທີຄຳຕອບອັນດຽວຈະແກ້ໄຂໄດ້ທຸກຢາງໃນໂຄງການ 

ສະຫວັດດີການຂອງສາສນາຈັກ. ມັນເປັນໂຄງການຊ່ອຍຕົນເອງບ່ອນທີບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ 

ຕການກຸ້ມຕົນເອງ. ແຫລ່ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍການອະທິຖານເປັນສ່ວນຕົວ, ພອນສະຫວັນ 

ແລະ ຄວາມສາມາດທີພຣະເຈາປະທານໃຫ້,  ຊັບສິນທີມີໃຫ້ເຮົາຜ່ານທາງຄອບຄົວຂອງເຮົາເອງ ແລະ 

ຜ່ານທາງຍາດຕິພີນ້ອງ, ແຫລ່ງຊ່ອຍເຫລືອຈາກຊມຊົນຕ່າງໆ, ແລະ ການຊ່ອຍເຫລືອຂອງກຸ່ມຖານະ 

ປະໂລຫິດ ແລະ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ. ສິງນຈະນຳພາເຮົາໄປຜ່ານທາງແບບແຜນທີດົນໃຈຂອງ 

ການເປັນຄົນກຸ້ມຕົນເອງ. 

 

ທ່ານຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນອັນທີສອດຄ່ອງກັບຄຳສອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ຕາມສະຖານະການທີເກີດຂນ 

ຢູໃນທ້ອງຖິນຂອງທ່ານ. ໃນການນຳໃຊ້ຫລັກທຳອັນສູງສົງ, ທ່ານບຈຳເປັນຕ້ອງເພິງເມືອງເຊົາເລັກ 

ສະເໝີ. ກົງກັນຂ້າມໃຫ້ທ່ານເພິງປມຄູ່ມືເດ, ເພິງໃຈຂອງທ່ານ, ແລະ ເພິງສະຫວັນ. ຈົງໄວ້ວາງໃຈ 

ໃນການດົນໃຈຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ເຮັດຕາມວິທີຂອງພຣະອົງ. 

 

ໃນທີສຸດ ທ່ານຕ້ອງເຮັດຢູໃນເຂດຂອງທ່ານສິງທີສານຸສິດຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ເຮັດໃນຕອນຕນຂອງຍຸກນ 

ຄື: ປຶກສາຫາລືນຳກັນ, ໃຊ້ແຫລ່ງທັງໝົດທີມີ, ສະແຫວງຫາການດົນໃຈຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, 

ທູນຂໍການຢືນຢັນຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ຈາກນນໃຫ້ກໍແຂນເສອຂນ ແລະ ລົງມືເຮັດວຽກງານ. 

 



ຂ້າພະເຈາສັນຍາກັບທ່ານວ່າ, ຖ້າຫາກທ່ານຈະເຮັດຕາມແບບແຜນນ, ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຮັບການ 

ນຳພາໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ໃດ, ສິງໃດ, ເມືອໃດ, ແລະ ບ່ອນໃດ ທີທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຫາ 

ໃນວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 

 

ພອນຂອງການຈັດຫາໃນວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

 

ຄຳສັນຍາ ແລະ ພອນດັງທີໄດ້ທຳນາຍໄວ້ກ່ຽວກັບໂຄງການສະຫວັດດີການຂອງສາສນາຈັກ, 

ກ່ຽວກັບການຈັດຫາໃນວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ເປັນສິງທີສຳຄັນ ແລະ ປະເສີດເລີດລທີສຸດ 

ທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ລູກໆຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຖ້າເຈາໃຫ້ອາຫານ 

ແກ່ຜູ້ທີອຶດຫິວ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ທີຂັດສົນໄດ້ມີຄວາມອີມໃຈ ແລ້ວມືດທີອ້ອມຮອບເຈານນ ກໍຈະປຽນ 

ເປັນແຈ້ງໃນຕອນກາງເວັນ. ແລ້ວເຮົາກໍຈະນຳພາເຈາໄປສະເໝີ.”15 

 

ບວ່າເຮົາຈະຮັງມີ ຫລື ຍາກຈົນ, ບວ່າຈະອາໄສຢູບ່ອນໃດກໍຕາມທີເຮົາອາໄສຢູ, ເຮົາຕ້ອງການ 

ຊຶງກັນແລະກັນ, ເພາະຍ້ອນການເສຍສະລະເວລາ, ພອນສະຫວັນ, ແລະ ແຫລ່ງຂອງເຮົາ 

ທີວິນຍານຂອງເຮົາເຕີບໂຕ ແລະ ຖືກຫລຫລອມ. 

 

ວຽກງານແຫ່ງການຈັດຫາໃນວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈານ ບໄດ້ເປັນສິງໜຶງໃນບັນດາໂຄງການຂອງ 

ສາສນາຈັກເທົານນ. ເຮົາຈະເມີນເສີຍ ຫລື ປະມັນໄວ້ບໄດ້. ມັນເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງຄຳສອນຂອງເຮົາ; 

ມັນເປັນແກ່ນສານຂອງສາສນາຂອງເຮົາ. ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ມັນເປັນສິດທິພິເສດອັນຍິງໃຫຍ່ ແລະ 

ພິເສດຂອງເຮົາໃນຖານະທີເປັນຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດ ທີຈະນຳໃຊ້ຖານະປະໂລຫິດຂອງເຮົາ. 

ເຮົາບຄວນຫັນຫົວໃຈ ຫລື ຫົວຂອງເຮົາຈາກການກາຍເປັນຄົນກຸ້ມຕົນເອງ, ດູແລຄົນຂັດສົນໃຫ້ 

ດີກວ່າເກົາ, ແລະ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ. 

 

ຝາຍໂລກແມ່ນກ່ຽວພັນກັບຝາຍວິນຍານ. ພຣະເຈາໄດ້ປະທານປະສົບການໃນຊ່ວງມະຕະ ແລະ 

ການທ້າທາຍຝາຍໂລກທີກ່ຽວພັນກັນໃຫ້ເຮົາ ຄືກັບວ່າມັນເປັນຫ້ອງວິໄຈ ບ່ອນທີເຮົາຈະສາມາດ 

ເຕີບໂຕເປັນຄົນທີພຣະບິດາເທິງສະຫວັນປະສົງໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງເຂາໃຈໜ້າທີ 

ອັນຍິງໃຫຍ່ ແລະ ພອນທີມາຈາກການເຮັດຕາມ ແລະ ການຈັດຫາໃນວິທີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ນຄືຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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