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ການຕຽມໃນຖານະປະໂລຫິດ: “ຂ້ອຍຕ້ອງການເຈາ” 
 
 
ໂດຍ ປະທານເຮັນລີ ບີ ໄອລິງ 
ທີປຶກສາທີໜຶງໃນຝາຍປະທານສູງສຸດ 
 
 
ອ້າຍນ້ອງທີຮັກແພງ, ຂ້າພະເຈາດີໃຈຫລາຍທີໄດ້ມາຮ່ວມກັບທ່ານໃນກອງປະຊມທົວໂລກແຫ່ງ 
ຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈາ. ຄຄືນນ ຂ້າພະເຈາຈະກ່າວເຖິງການຕຽມຖານະປະໂລຫິດ, 
ທັງສຳລັບຕົວເຮົາເອງ ແລະ ຄົນທີເຮົາຊ່ອຍເຫລືອ. 
 
ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍອາດຖາມຕົນເອງໃນຕອນນວ່າ, “ເຮົາ ໄດ້ຕຽມພ້ອມສຳລັບການມອບໝາຍໃນ 
ຖານະປະໂລຫິດແລ້ວບໍ?” ຄຳຕອບຂອງຂ້າພະເຈາຄື “ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານໄດ້ຕຽມແລ້ວ.” ຈຸດປະສົງ 
ຂອງຂ້າພະເຈາໃນມນ ແມ່ນເພືອຊ່ອຍເຫລືອທ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກການຕຽມນນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມກ້າຫານ 
ຈາກມັນ. 
 
ດັງທີທ່ານຮູ້, ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນ ເພືອຖານະປະໂລຫິດຈັດຕຽມ. 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນຈະເປັນມັກຄັກນະຍະທີໜຸ່ມນ້ອຍ, ຄູສອນ, 
ແລະ ປະໂລຫິິດລະຫວ່າງ 12 ຫາ 19 ປີ. 
 
ເຮົາອາດຄິດກ່ຽວກັບການຕຽມຖານະປະໂລຫິດວ່າມັນ ເລີມຕນໃນຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ. 
ແຕ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາໄດ້ຕຽມເຮົາໄວ້ຕງແຕ່ເຮົາຢູໃນທີປະທັບຂອງພຣະອົງພຸ້ນ. 
ພຣະອົງໄດ້ຕຽມເຮົາໃນຄຄືນນ. ແລະ ພຣະອົງຈະສືບຕຕຽມເຮົາຕາບໃດທີເຮົາປອຍໃຫ້ 
ພຣະອົງເຮັດ. 
 
ຈຸດປະສົງຂອງການຕຽມຖານະປະໂລຫິດທຸກຢາງ, ຢູໃນໂລກກ່ອນເກີດ ແລະ ໃນຊີວິດນ, ແມ່ນເພືອ 
ຕຽມເຮົາ ແລະ ຕຽມຄົນທີເຮົາຮັບໃຊ້ແທນພຣະອົງສຳລັບຊີວິດນິລັນດອນ. ບົດຮຽນທຳອິດບາງຢາງ 
ຢູໃນໂລກກ່ອນເກີດແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ, ໂດຍມີພຣະເຢຊຄຣິດ ແລະ ການຊົດໃຊ້ຂອງ 



ພຣະອົງເປັນຈຸດໃຈກາງ. ເຮົາບພຽງແຕ່ໄດ້ຖືກສອນກ່ຽວກັບແຜນເທົານນ, ແຕ່ເຮົາໄດ້ຢູໃນກອງປະຊມ 
ມະຫາສານນຳອີກບ່ອນທີເຮົາເລືອກເອົາມັນ. 
 
ເພາະວ່າມ່ານໃຫ້ຫລົງລືມມາຂນຈິດໃຈຂອງເຮົາໃນຕອນເຮົາເກີດ, ເຮົາຈຶງຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີທີຈະ 
ຮຽນຄືນໃໝ່ໃນຊີວິດນກ່ຽວກັບສິງທີເຮົາເຄີຍຮູ້ ແລະ ປົກປອງມາກ່ອນ. ພາກສ່ວນຂອງການຕຽມ 
ຂອງເຮົາໃນຊີວິດນ ແມ່ນການຊອກຫາຄວາມຈິງອັນລຄ່າ ເພືອວ່າຈາກນນເຮົາຈະໄດ້ຜູກ 
ພັນທະກັບມັນອີກໂດຍທາງພັນທະສັນຍາ. ການເຮັດສິງນນຕ້ອງມີສັດທາ, ຖ່ອມຕົນ, ແລະ 
ກ້າຫານໃນພາກສ່ວນຂອງເຮົາ ເທົາໆກັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກຄົນທີໄດ້ພົບຄວາມຈິງ 
ແລະແລ້ວໄດ້ແບ່ງປັນມັນກັບເຮົາ. 
 
ອາດເປັນພແມ່, ຜູ້ສອນສາສນາ, ຫລື ໝູ່ເພືອນ. ແຕ່ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອນນ ເປັນພາກສ່ວນຂອງການ 
ຕຽມຂອງເຮົາ. ການຕຽມຖານະປະໂລຫິດຂອງເຮົາຈະຮ່ວມກັບຄົນອືນສະເໝີ ຜູ້ໄດ້ຕຽມພ້ອມແລ້ວ 
ທີຈະມອບໂອກາດໃຫ້ເຮົາ ເພືອຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນ ແລະ ຈາກນນເລືອກທີຈະກະທຳຕາມ 
ໂດຍການຮັກສາພັນທະສັນຍາ ເພືອໃຫ້ມັນເຂາໄປໃນໃຈຂອງເຮົາ. ກ່ອນເຮົາຈະເໝາະສົມສຳລັບຊີວິດ 
ນິລັນດອນ, ການຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໃນຊີວິດນ ຈະຕ້ອງຮ່ວມດ້ວຍການເຮັດວຽກດ້ວຍສຸດໃຈ, ຄວາມຄິດ, 
ແລະ ກຳລັງ ແລະ ພະຍາຍາມຕຽມຄົນອືນໃຫ້ກັບໄປຫາພຣະເຈານຳເຮົາ. 
 
ສະນນພາກສ່ວນຂອງການຕຽມຖານະປະໂລຫິດທີເຮົາມີຢູໃນຊີວິດນ ຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ຮັບໃຊ້ ແລະ 
ສອນຄົນອືນ. ມັນອາດຮ່ວມດ້ວຍຄູສອນຢູໃນໂບດ, ພທີສະຫລາດ ແລະ ຮັກ, ສະມາຊິກໃນກຸ່ມ, ແລະ 
ຜູ້ສອນສາສນາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ພຣະເຢຊຄຣິດ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະມອບໂອກາດໃຫ້, ແຕ່ເຮົາຈະ 
ຕຽມພ້ອມຫລືບນນ ມັນຂນກັບເຮົາ. ຄວາມຕງໃຈຂອງຂ້າພະເຈາໃນຄຄືນນ ແມ່ນເພືອຊບອກການ 
ເລືອກບາງຢາງທີຈຳເປັນຕການຈັດຕຽມຖານະປະໂລຫິດໃຫ້ບັນລຸຄວາມສຳເລັດ. 
 
ການເລືອກທີດີຂອງຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຝຶກແມ່ນອີງຕຄວາມເຂາໃຈເຖິງວິທີທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ຈັດ 
ຕຽມຜູ້ຮັບໃຊ້ຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ. 
 
ທຳອິດ, ພຣະອົງໄດ້ເອນເອົາຜູ້ຄົນ, ໜຸ່ມ ແລະ ແກ່, ຜູ້ປະກົດຕໂລກວ່າເປັນຄົນອ່ອນແອ ແລະ ທຳມະດາ 
ແມ່ນແຕ່ຕົວເຂົາເອງກໍຄິດວ່າແນວນນ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາສາມາດປຽນການປະກົດທີບົກພ່ອງຂອງ 
ເຂົາເຈານນ ເປັນສິງເຂມແຂງ. ເລືອງນຈະປຽນວິທີທີຜູ້ນຳທີສະຫລາດເລືອກຝຶກຝົນຜູ້ຄົນ ຫລື 
ເລືອກແບບແຜນທີຈະຝຶກຝົນ. ແລະ ມັນສາມາດປຽນວິທີທີຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດຕອບຮັບ 
ເພືອພັດທະນາໂອກາດທີເຂົາໄດ້ຮັບ. 



 
ໃຫ້ເຮົາມາໄຕ່ຕອງເບິງບາງຕົວຢາງ. ຂ້າພະເຈາບມີປະສົບການຫລາຍຕອນເປັນປະໂລຫິດ 
ຢູໃນຫວອດໃຫຍ່. ອະທິການຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ໂທມາຫາຂ້າພະເຈາໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອາທິດ 
ມໜຶງ. ເມືອຂ້າພະເຈາຕອບ, ເພິນເວາວ່າ, “ເຈາມີເວລາມາພົບຂ້ອຍບ? ຂ້ອຍຕ້ອງການ ເຈາ.” 
ເພິນໄດ້ອະທິບາຍພຽງແຕ່ວ່າ ເພິນຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈາມີຄູ່ໄປຢຽມຢາມຜູ້ຍິງຄົນໜຶງທີຂ້າພະເຈາ 
ບຮູ້ຈັກຜູ້ບມີອາຫານກິນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິທີທີຈະຈັດການກັບເລືອງການເງິນນຳອີກ. 
 
ບັດນ, ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າເພິນມີທີປຶກສາສອງຄົນ ຜູ້ມີປະສົບການຜ່ານມາແລ້ວຢູໃນຝາຍອະທິການ. 
ທັງສອງຄົນເປັນຜູ້ຊາຍໃຫຍ່ທີມີປະສົບການຫລາຍ. ທີປຶກສາຄົນໜຶງເປັນເຈາຂອງທຸລະກິດໃຫຍ່ 
ຜູ້ຕມາໄດ້ກາຍເປັນປະທານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຈາໜ້າທີຊນຜູ້ໃຫຍ່. ສ່ວນທີປຶກສາອີກຄົນໜຶງກໍເປັນຜູ້ຕັດ 
ສິນທີມີຊືສຽງຄົນໜຶງຢູໃນເມືອງ. 
 
ຂ້າພະເຈາຫາກໍໄດ້ຖືກເອນໃຫ້ເປັນທີປຶກສາຄົນທີໜຶງໃນຝາຍປະທານຂອງກຸ່ມປະໂລຫິດ. ເພິນຮູ້ວ່າ 
ຂ້າພະເຈາເຂາໃຈໜ້ອຍໜຶງກ່ຽວກັບຫລັກທຳສະຫວັດດີການ. ຂ້າພະເຈາຮອດບຮູ້ຫຍັງຫລາຍ 
ກ່ຽວກັບເລືອງການເງິນ. ຂ້າພະເຈາຍັງບເຄີຍຂຽນໃບເຊັກຈັກເທືອ, ບມີບັນຊີໃນທະນາຄານ, ຫລື 
ເຄີຍເຫັນການງົບປະມານເງິນມາກ່ອນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນຂ້າພະເຈາບມີປະສົບການຫລາຍ, 
ແຕ່ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າ ເພິນຈິງຈັງຕອນເພິນເວາວ່າ, “ຂ້ອຍຕ້ອງການເຈາ.” 
 
ຂ້າພະເຈາເຂາໃຈວ່າ ອະທິການທີໄດ້ຮັບການດົນໃຈໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ. ເພິນເຫັນໂອກາດ 
ທີດີສຳລັບຂ້າພະເຈາ ເພືອຈະໄດ້ຕຽມຕການດຳລົງຖານະປະໂລຫິດ. ຂ້າພະເຈາແນ່ໃຈວ່າ 
ເພິນບໄດ້ຫລິງເຫັນວ່າ ເດັກຜູ້ຊາຍຄົນທີບມີປະສົບການຄົນນນ ຈະກາຍເປັນທີປຶກສາຄົນໜຶງໃນຝາຍ 
ອະທິການຄວບຄຸມ. ແຕ່ເພິນໄດ້ເຮັດນຳຂ້າພະເຈາໃນມນນ, ແລະ ຕະຫລອດເວລາທີຂ້າພະເຈາ 
ຮູ້ເພິນເປັນເວລາຫລາຍປີ, ຄືກັບວ່າຂ້າພະເຈາເປັນໂຄງການໜຶງທີເປັນໄປໄດ້. 
 
ເບິງຄືວ່າເພິນມັກຫລາຍ, ແຕ່ເປັນວຽກງານສຳລັບເພິນ. ໃນຕອນທີພວກເຮົາກັບເມືອບ້ານຫລັງຈາກ 
ໄດ້ໄປຢຽມຢາມແມ່ໝ້າຍຄົນໜຶງ, ເພິນໄດ້ຈອດລົດ. ເພິນໄດ້ເປີດພຣະຄຳພີທີເກົາແກ່ຂອງເພິນ 
ຊຶງເຕັມໄປດ້ວຍຮອຍໝາຍ. ເພິນບອກຂ້າພະເຈາວ່າ ຂ້າພະເຈາຕ້ອງສຶກສາພຣະຄຳພີ ແລະ 
ຮຽນຮູ້ຫລາຍກວ່າເກົາ. ແຕ່ເພິນຄົງເຫັນວ່າຂ້າພະເຈາອ່ອນແອ ແລະ ທຳມະດາພຽງພໍທີຈະສອນໄດ້. 
ຈົນມາເຖິງທຸກວັນນ, ຂ້າພະເຈາຍັງຈືສິງທີເພິນສອນໃຫ້ຂ້າພະເຈາຢູໃນຕອນບ່າຍມນນ. ແຕ່ຍິງ 
ໄປກວ່ານນ ຂ້າພະເຈາຈືວ່າ ເພິນມີຄວາມແນ່ນອນໃຈຫລາຍຂະໜາດໃດທີວ່າຂ້າພະເຈາ 
ສາມາດຮຽນ ແລະ ເປັນຄົນດີກວ່າເກົາໄດ້—ແລະວ່າຂ້າພະເຈາຈະເປັນໄດ້. 



 
ເພິນໄດ້ເຫັນໄກກວ່າຕອນນນກ່ຽວກັບວ່າຂ້າພະເຈາສາມາດກາຍເປັນຄົນແນວໃດໃນອະນາຄົດ 
ເຖິງແມ່ນຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກອ່ອນແອ ແລະ ເປັນຄົນທຳມະດາພຽງພໍທີຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ 
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ເຊືອວ່າຈະໄດ້ຮັບ. 
 
ອະທິການ, ປະທານເຜີຍແຜ່, ແລະ ຜູ້ເປັນພສາມາດເລືອກ ທີຈະປະຕິບັດໜ້າທີຮັບຜິດຊອບເຫລົານນ. 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນມັນເກີດຂນໃນກອງປະຊມປະຈັກພະຍານ ແລະ ຖືສິນອົດເຂາຈາກປະທານກຸ່ມ 
ມັກຄະນາຍົກທີກ່າວປະຈັກພະຍານຂອງລາວ. ລາວພວມຈະກາຍເປັນຄູສອນ ແລະ ໄປຈາກກຸ່ມ 
ຂອງລາວ. 
 
ລາວໄດ້ເປັນພະຍານດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີໜັກແໜ້ນຢູໃນນສຽງຂອງລາວເຖິງຄວາມດີ ແລະ 
ພະລັງທີເຕີບໂຕຂນຢູໃນກຸ່ມຂອງລາວ. ຂ້າພະເຈາບເຄີຍໄດ້ຍິນຜູ້ໃດເວາຍ້ອງຍໍກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດ 
ຂອງຕົນຫລາຍເທົາກັບລາວ. ລາວໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍການຮັບໃຊ້ຂອງເຂົາ. ແລະ ຈາກນນລາວໄດ້ 
ກ່າວວ່າ ລາວຮູ້ວ່າລາວສາມາດຊ່ອຍເຫລືອມັກຄະນາຍົກຄົນໃໝ່ ຕອນເຂົາເຈາຮູ້ສຶກວ່າ 
ບຈັກຊິເຮັດຫຍັງ ເພາະລາວເຄີຍຮູ້ສຶກແນວນນຄືກັນຕອນລາວເຂາມາສູ່ຖານະປະໂລຫິດ. 
 
ຄວາມຮູ້ສຶກອ່ອນແອຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຄົນອົດທົນຫລາຍຂນ, ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ 
ຫລາຍຂນ, ແລະ ສະນນ ຈຶງສາມາດເພີມຄວາມເຂມແຂງ ແລະ ຮັບໃຊ້ຄົນອືນໄດ້. ໃນສອງປີນນ 
ໃນຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ, ເບິງຄືວ່າ ລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ມີປະສົບການຫລາຍ ແລະ 
ສະຫລາດ. ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ລາວໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອໃນຖານະທີເປັນປະທານກຸ່ມຈາກ 
ຄວາມຊົງຈຳອັນແຈ່ມແຈ້ງຂອງລາວເອງໃນສອງປີກ່ອນ. ການທ້າທາຍຂອງລາວໃນອະນາຄົດ 
ໃນການເປັນຜູ້ນຳຂອງລາວ ແລະ ຂອງເຮົາຈະມາເຖິງ ເມືອຄວາມຊົງຈຳນນເລືອນລາງໄປຕາມເວລາ 
ແລະ ຄວາມສຳເລັດຜົນຂອງເຮົາ. 
 
ໂປໂລຄົງເຄີຍເຫັນສິງອັນຕະລາຍນນເມືອລາວໄດ້ແນະນຳ ເພືອນໜຸ່ມຂອງລາວຢູໃນຖານະ 
ປະໂລຫິດ. ລາວໄດ້ຊກຍູ້ ແລະ ແນະນຳລາວໃນການຕຽມຖານະປະໂລຫິດຂອງລາວ ແລະ 
ໃນການຊ່ອຍເຫລືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາຕຽມຄົນອືນນຳອີກ. 
 
ໃຫ້ມາຟັງຖ້ອຍຄຳທີໂປໂລໄດ້ກ່າວກັບຕີໂມທີ ເພືອນຮ່ວມງານໜຸ່ມຂອງລາວ ມີຄຳວ່າ: 
 



“ຢາໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງໝິນປະໝາດຄວາມໜຸ່ມຂອງເຈາ; ແຕ່ຈົງເປັນແບບຢາງໃຫ້ຄົນທີເຊືອຖືທັງຫລາຍ 
ໃນທາງກິລິຍາ ແລະ ວາຈາ, ໃນຄວາມຮັກ, ໃນຄວາມເຊືອ, ແລະ ໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງເຈາ. 
 
“ຈົງຕງໃຈດ້ວຍຄວາມພຽນພະຍາຍາມຂອງເຈາໃນການອ່ານພຣະຄຳຈົນກວ່າເຮົາຈະມາ. 
 
“ຢາເມີນເສີຍຕຂອງປະທານຝາຍຈິດວິນຍານທີມີໃນເຈາ ຊຶງຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຈາ ເມືອພວກ 
ຜູ້ທຳນາຍ ແລະ ພວກເຖາແກ່ວາງມືໃສ່ເຈາ. ... 
 
“ຈົງລະວັງຕົວຂອງເຈາ ແລະ ຄຳສອນຂອງເຈາດ້ວຍ;1 ຈົງສືບຕດຳເນີນການເຫລົານ ເພາະຖ້າເຈາ 
ປະຕິບັດຢາງນ ເຈາກໍຈະຊ່ອຍເຈາເອງ ແລະ ທຸກຄົນຜູ້ທີຟັງເຈາໃຫ້ພນ.”2 
 
ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີດີສຳລັບເຮົາທຸກຄົນ. ບຕ້ອງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຂາດປະສົບການ 
ຂອງທ່ານ ຫລື ທ່ານເປັນແນວໃດ ແຕ່ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບສິງທີທ່ານສາມາດກາຍເປັນດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍ 
ເຫລືອຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 
 
ຄຳສອນຂອງໂປໂລໄດ້ເຊອເຊີນເຮົາໃຫ້ຊືນຊົມໃນຕອນເຮົາຕຽມຖານະປະໂລຫິດຂອງເຮົາ 
ກັບພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບການຈະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ແລ້ວ 
ເຮົາຈະສາມາດຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ແລະ ຮັບເອົາ 
ຄວາມກ້າຫານທີຈະເຮັດມັນ, ບວ່າເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໆກໍຕາມໃນອະນາຄົດ. 
 
ເຮົາໄດ້ຖືກຕຽມສຳລັບການຮັບໃຊ້ໃນຖານະປະໂລຫິດ ທີຈະກາຍເປັນສິງທ້າທາຍໜັກກວ່າເກົາ 
ຕາມການເວລາ. ຍົກຕົວຢາງ, ກຳລັງ ແລະ ສະໝອງຂອງເຮົາກໍເຖາແກ່ອ່ອນແອລົງ. ຄວາມສາມາດ 
ທີຈະຮຽນ ແລະ ຈືຈຳສິງທີເຄີຍໄດ້ອ່ານຈະຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ. ການຮັບໃຊ້ໃນຖານະປະໂລຫິດດັງທີ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຄາດຫວັງຈາກເຮົາ ຈະເປັນເລືອງຕ້ອງຄວບຄຸມຕົນເອງໃນທຸກວັນຕະຫລອດຊີວິດ 
ຂອງເຮົາ. ເຮົາສາມາດຕຽມສຳລັບການທົດສອບນນ ໂດຍການສ້າງສັດທາຜ່ານການຮັບໃຊ້ໄປ 
ແຕ່ລະມ. 
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ມອບໂອກາດໃຫ້ເຮົາທີຈະຕຽມ ໂດຍບາງຢາງທີພຣະອົງເອນວ່າ ຄຳສາບານ ແລະ 
ພັນທະສັນຍາຂອງຖານະປະໂລຫິດ.4 
 



ມັນເປັນພັນທະສັນຍາ ທີເຮົາໄດ້ເຮັດກັບພຣະເຈາທີຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດທຸກປະການຂອງພຣະອົງ 
ແລະ ຮັບໃຊ້ຄືກັນກັບພຣະອົງຈະຮັບໃຊ້ດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ. ການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ເໝາະສົມກັບ 
ມາດຕະຖານນນເທົາທີເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຈະສ້າງຄວາມເຂມແຂງທີເຮົາຕ້ອງການໃນການອົດທົນ 
ຈົນເຖິງທີສຸດ. 
 
ຜູ້ຊ່ອຍຝຶກຖານະປະໂລຫິດທີມີປະສິດທິພາບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຫັນວິທີທີຈະສ້າງຄວາມ 
ເຂມແຂງນນ. ມັນຄືການສ້າງນິໄສທີຈະເອົາຊະນະຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມຢານກົວທີອາດເຮັດໃຫ້ 
ທ່ານຄິດຢາກເລີກລມ. ຜູ້ປຶກສາທີດີເດັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຫັນວ່າ 
ພະລັງທາງວິນຍານມາຈາກການຜ່ານກາຍຈຸດທີຄົນອືນມັກຢຸດພັກ. 
 
ທ່ານຜູ້ນຳຖານະປະໂລຫິດທີດີເດັນ ຜູ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂມແຂງທາງວິນຍານໃນຕອນທ່ານເປັນໜຸ່ມ 
ຍັງມີມັນຢູໃນຕອນ ທີຄວາມເຂມແຂງທາງຮ່າງກາຍອ່ອນແອລົງ. 
 
ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປເມືອງນ້ອຍແຫ່ງໜຶງໃນລັດຢູທາ. ລາວໄດ້ຮັບໂທລະສັບຢູໂຮງແຮມ. 
ຈາກປະທານສະເປັນເຊີ ດັບເບິນຢູ ຄິມໂບ. ມັນເປັນຕອນເດິກແລ້ວ ແລະ ກໍອິດເມືອຍຫລາຍເພາະ 
ເຮັດວຽກໜັກໝົດມ ແລະ ກໍຄົງເປັນເຊັນນນຄືກັນກັບປະທານຄິມໂບ ຜູ້ໄດ້ເລີມຕນການສົນທະນາ 
ໃນທາງນ. ເພິນວ່າ, “ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າເຈາມາເມືອງນ. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນເດິກແລ້ວ ແລະ ເຈາອາດເຂາ 
ນອນແລ້ວ, ແຕ່ເຈາຊ່ອຍເຫລືອຂ້ອຍໄດ້ບໍ? ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈາໄປເປັນເພືອນຂ້ອຍ ເພືອກວດກາເບິງ 
ສະພາບຂອງຕຶກໂບດຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາຢູໃນເມືອງນ.” ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປນຳ 
ເພິນໃນຄືນນນ, ໂດຍທີບຮູ້ຈັກຫຍັງຫລາຍກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງ ຫລື ກ່ຽວກັບຕຶກໂບດ ແລະ 
ບຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງປະທານຄິມໂບຈຶງຢາກເຮັດແນວນນ ຫລັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກເມືອຍໝົດມແລ້ວ ແລະ 
ເປັນຫຍັງປະທານຄິມໂບຈຶງຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ. 
 
ຫລາຍປີຈາກນນ ຂ້າພະເຈາກໍໄດ້ຮັບໂທລະສັບທີຄ້າຍຄື ກັນນນໃນຄືນໜຶງຕອນພັກຢູໂຮງແຮມ 
ຢູປະເທດຍີປຸນ. ຕອນນນຂ້າພະເຈາເປັນຜູ້ກວດການໃໝ່ຝາຍການສຶກສາຂອງສາສນາຈັກ. 
ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າປະທານກໍດອນ ບີ ຮິງລີ ໄດ້ພັກຢູໃນຫ້ອງໜຶງຢູໃນໂຮງແຮມບ່ອນນນຄືກັນ 
ເພືອເຮັດພາລະຂອງເພິນຢູຍີປຸນ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຕອບຮັບໂທລະສັບບດົນ ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈາ 
ໄດ້ລມນອນລົງດ້ວຍຄວາມອິດເມືອຍຈາກການເຮັດທຸກສິງທຸກຢາງທີຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້. 
 
ປະທານຮິງລີໄດ້ຖາມດ້ວຍສຽງອັນແຈ່ມໃສຂອງເພິນວ່າ, “ເຈານອນໄດ້ແນວໃດ ໃນຂະນະທີຂ້ອຍ 
ພວມອ່ານໜັງສືທີພວກເຮົາຖືກຂໍໃຫ້ທົບທວນ?” ສະນນ ຂ້າພະເຈາຈຶງໄດ້ລຸກຂນໄປເຮັດວຽກ 



ເຖິງແມ່ນໄດ້ຄິດວ່າ ປະທານຮິງລີສາມາດທົບທວນໜັງສືນນໄດ້ດີກວ່າຂ້າພະເຈາ. ແຕ່ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກ 
ວ່າເພິນຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກຂ້າພະເຈາ. 
 
ໃນທ້າຍການປະຊມເກືອບທຸກເທືອ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ຈະຖາມເລຂາຂອງຝາຍ 
ປະທານສູງສຸດວ່າ, “ຂ້ອຍເຮັດໜ້າທີໄດ້ດີຢູບໍ?” ແລະ ເພິນມັກຈະຍມເມືອໄດ້ຍິນຄຳຕອບ ທີວ່າ: “ໂອ້, 
ເຮັດໄດ້ດີຢູ, ປະທານ.” ຮອຍຍມທີຊືນຊົມຂອງປະທານມອນສັນໄດ້ສົງຂ່າວສານມາຫາຂ້າພະເຈາ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ, “ມີສິງໃດອີກບທີເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນໜ້າທີຂອງເຮົາ?” ແລະ ຈາກນນ 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ກັບຄືນໄປຫ້ອງການເພືອເຮັດວຽກ. 
 
ຄູສອນທີດີເລີດໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຫັນເຖິງການຕຽມທີຈະຮັກສາຄຳສາບານ ແລະ 
ພັນທະສັນຍາຕອນເວລາ ແລະ ອາຍຸໄຂເຮັດໃຫ້ຍາກທີຈະຮັກສາ. ເຂົາເຈາໄດ້ສະແດງ ແລະ 
ໄດ້ສອນຂ້າພະເຈາໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມຕົນເອງໃຫ້ເຮັດວຽກງານຂະຫຍັນຫລາຍກວ່າທີຂ້າພະເຈາ 
ຄິດວ່າຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້ ຕອນຂ້າພະເຈາຍັງມີເຫືອແຮງທີຈະເຮັດມັນຢູ. 
 
ຂ້າພະເຈາບໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີດີພ້ອມທຸກຢາງໃນທຸກເວລາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີກວ່າ 
ທີຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ ສາມາດເຮັດໄດ້. ດ້ວຍການມີນີໄສເຊັນນນຕິດຕົວມາແຕ່ນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈາຈະຕຽມ 
ພ້ອມສຳລັບການທົດລອງທີຈະມາເຖິງ. ທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈາສາມາດຕຽມດ້ວຍພະລັງທີຈະຮັບ 
ຄຳສາບານ ແລະ ພັນທະສັນຍາ ຜ່ານການທົດສອບທີຈະມາເຖິງຢາງແນ່ນອນໃນບນທ້າຍຂອງຊີວິດ. 
 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນຫລັກຖານເຖິງສິງດັງກ່າວຢູໃນການປະຊມກຳມະການຝາຍການສຶກສາ. ຈົນເຖິງ 
ເວລານນ ປະທານສະເປັນເຊີ ດັບເບິນຢູ ຄິມໂບ ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເວລາດົນນານພ້ອມທັງໄດ້ອົດທົນກັບ 
ບັນຫາສຸຂະພາບທີບເຫືອດຫາຍ ພຽງແຕ່ໂຢບເທົານນທີສາມາດເຂາໃຈໄດ້. ເພິນເປັນຜູ້ນຳພາ 
ການປະຊມໃນເຊາມນນ. 
 
ທັນໃດນນ, ເພິນໄດ້ຢຸດກ່າວ. ເພິນຫລັບໄປໃນຕັງ. ຕາເພິນປິດ. ຫົວກມລົງໃສ່ໜ້າເອິກ. ຂ້າພະເຈາ 
ໄດ້ນັງຢູໃກ້ເພິນ. ແອວເດີ ຮໍແລນ ໄດ້ນັງຢູທາງຂ້າງພວກເຮົາ. ທັງສອງຄົນພວກເຮົາໄດ້ລຸກຂນເພືອ 
ຊ່ອຍເຫລືອເພິນ. ໂດຍທີບເຄີຍມີປະສົບມາກ່ອນໃນຍາມສຸກເສີນ, ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈຈຶງຕັດສິນໃຈ 
ຍົກເພິນໄປພ້ອມທັງຕັງ; ໄປຫາຫ້ອງການຂອງເພິນຢູໃກ້ໆນນ. 
 
ເພິນໄດ້ກາຍເປັນຄູສອນຂອງພວກເຮົາໃນຊ່ວງເວລານນເອງ ເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍຂອງເພິນ. ໂດຍມີພວກ 
ເຮົາຍົກເພິນກັບຕັງຜູ້ລະເບອງ, ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈາກຫ້ອງປະຊມໄປຫາຮ່ອມບ່ອນຍ່າງຂອງຕຶກ 



ບໍລິຫານຂອງສາສນາຈັກ. ເພິນໄດ້ເປີດຕາຂນໜ້ອຍໜຶງ, ແຕ່ຍັງງົງຢູ, ແລະ ເວາວ່າ, “ໂອ້, ລະວັງເດ, 
ຢານພວກທ່ານຊິເຈັບຫລັງ.” ເມືອພວກເຮົາຍ່າງໄປໃກ້ປະຕູຫ້ອງການເພິນ, ເພິນເວາວ່າ, “ໂອ້, 
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບສະບາຍໃຈທີລົບກວນການປະຊມ.” ທັນທີທີໄດ້ພາເພິນເຂາໄປໃນຫ້ອງການເພິນ, 
ໂດຍທີເພິນຍັງບຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂນກັບຕົນ, ເພິນໄດ້ຫລຽວຂນເບິງພວກເຮົາແລ້ວເວາວ່າ, 
“ພວກທ່ານຄວນຟາວກັບຄືນໄປຫາບ່ອນປະຊມເດ.” 
 
ພວກເຮົາກໍໄດ້ຟາວກັບຄືນໄປ, ໂດຍທີຮູ້ວ່າການມີໜ້າຢູບ່ອນປະຊມແມ່ນສຳຄັນຕພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 
ປະທານຄິມໂບ ນັບແຕ່ນ້ອຍເປັນຕນມາ ໄດ້ບຶກບືນເກີນວ່າຄວາມສາມາດໃນການອົດທົນຮັບໃຊ້ ແລະ 
ໃນການຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ມັນເປັນນິໄສທີຝັງແໜ້ນໃນຕົວເພິນ. ເພິນໄດ້ຕຽມພ້ອມ. ແລະ ສະນນ 
ເພິນຈຶງສາມາດສອນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຮົາຮູ້ວິທີທີຈະຕຽມຮັກສາຄຳສາບານ ແລະ ພັນທະສັນຍາ, 
ໂດຍການຍຶດໝນໃນການຕຽມເປັນເວລາຫລາຍປີ ໂດຍໃຊ້ພະລັງຂອງເຮົາກັບສິງທີເບິງຄືວ່າ 
ເປັນພາລະເລັກນ້ອຍກັບຜົນສະທ້ອນອັນນ້ອຍໆ. 
 
ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ ເຮົາຈະຮັກສາພັນທະສັນຍາແຫ່ງປະໂລຫິດຂອງເຮົາ ເພືອເຮັດໃຫ້ເຮົາ 
ເໝາະສົມຕຊີວິດນິລັນດອນ ແລະ ທັງທຸກຄົນທີເຮົາຖືກເອນໃຫ້ຝຶກນຳອີກ. ຂ້າພະເຈາສັນຍາວ່າ 
ຖ້າຫາທ່ານເຮັດທຸກສິງທີທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້, ແລ້ວພຣະເຈາຈະເພີມຄວາມເຂມແຂງ ແລະ 
ປັນຍາໃຫ້ທ່ານ. ພຣະອົງຈະຕຽມທ່ານ. ຂ້າພະເຈາສັນຍາກັບທ່ານວ່າ ຜູ້ທີທ່ານຝຶກຝົນ ແລະ 
ເປັນຕົວຢາງໃຫ້ ຈະຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຊືຂອງທ່ານ ດັງທີຂ້າພະເຈາໄດ້ເຮັດໃນມນ ຜູ້ຊຶງເປັນຜູ້ອົບລົມ 
ທີດີທີຂ້າພະເຈາເຄີຍຮູ້ຈັກ. 
 
ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາ ພຣະບິດາຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ຮັກທ່ານ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກທ່ານ. 
ພຣະອົງ ແລະ ພຣະບຸດຜູ້ໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດແລ້ວທີສູງສົງຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດ ໄດ້ມາ 
ປະກົດຕຊາຍໜຸ່ມຜູ້ບມີປະສົບການຊື ໂຈເຊັບ ສະມິດ. ພວກພຣະອົງໄດ້ໄວ້ວາງໃຈເພິນໃຫ້ຟນຟູ 
ພຣະກິດຕິຄຸນທີສົມບູນ ແລະ ສາສນາຈັກທີແທ້ຈິງ. ພວກພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈເພິນໃນຍາມ 
ທີເພິນຕ້ອງການ. ພວກພຣະອົງໄດ້ປອຍໃຫ້ເພິນຮູ້ສຶກເຖິງການຕີສອນດ້ວຍຄວາມຮັກ ຕອນທີມັນ 
ຈະນຳເພິນລົງມາເພືອຈະໄດ້ຍົກເພິນຂນອີກ. ພວກພຣະອົງໄດ້ຕຽມເພິນ, ແລະ ຕຽມພວກເຮົາ 
ສຳລັບຄວາມເຂມແຂງ,  ທຳງານເພືອມຸ້ງໄປຫາລັດສະໝີພາບຊນສູງ ນນຄືຈຸດເປາໝາຍ ແລະ 
ເຫດຜົນຂອງການຮັບໃຊ້ທັງໝົດຂອງຖານະປະໂລຫິດ. 
 



ຂ້າພະເຈາຂໍອວຍພອນທ່ານ ເພືອວ່າທ່ານຈະສາມາດຮູ້ຈັກໂອກາດທີດີເດັນທີພຣະເຈາໄດ້ມອບ 
ໃຫ້ທ່ານໃນການເອນ ແລະ ຕຽມທ່ານຕການຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະ ການຮັບໃຊ້ຄົນອືນ. 
ໃນພຣະນາມຂອງຜູ້ນຳ ແລະ ພຣະອາຈານທີຊົງຮັກ, ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
 
 
ແຫລ່ງອ້າງອີງ 
1. ເບິງ 2 ນີໄຟ 32:3–6. 
2. 1 ຕີໂມທີ 4:12–14, 16. 
3. See Doctrine and Covenants 84:39. 


