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ອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈາ, ຖືວ່າເປັນກຽດຢາງຍິງທີໄດ້ມາຮ່ວມກັບທ່ານ. ພວກເຮົາທີເປັນຜູ້ດຳລົງຖາ 

ນະປະໂຫລິດຂອງພຣະເຈາມີຄວາມຜູກພັນອັນໝນແກ່ນໃນຖານະທີເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ. 

 

ເຮົາອ່ານຢູໃນ Doctrine and Covenants, ພາກທີ 121, ຂໍທີ 36 ວ່າ ສິດທິຂອງຖານະປະໂລຫິດ 

ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຳນາດແຫ່ງສະຫວັນຢາງແຍກອອກຈາກກັນບໄດ້. ຊ່າງເປັນຂອງປະທານທີປະເສີດ 

ແທ້ໆນໍທີເຮົາໄດ້ຮັບ—ເພືອຈະໄດ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດ, ຊຶງເປັນອຳນາດທີແຍກອອກຈາກສະຫວັນ 

ບໄດ້. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຂອງປະທານອັນລຄ່ານບພຽງແຕ່ໄດ້ນຳພອນອັນພິເສດມາໃຫ້ເທົານນ 

ແຕ່ຍັງໄດ້ນຳໜ້າທີຮັບຜິດຊອບອັນໜັກແໜ້ນມາໃຫ້ນຳອີກ. ເຮົາຕ້ອງດຳລົງຊີວິດໃນທາງທີເຮົາຈະມີ 

ຄ່າຄວນຕຖານະປະໂລຫິດທີເຮົາດຳລົງຢູ. ເຮົາມີຊີວິດຢູໃນວັນເວລາທີເຮົາຖືກອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍສິງ 

ຢວຢວນຢາງຫລວງຫລາຍ ເພືອຈະໃຫ້ເຮົາເດີນໄປໃນທາງທີພາໄປສູ່ຄວາມພິນາດຂອງເຮົາ. 

ໃນການຫລີກເວນເສນທາງເຊັນນນ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຕງໃຈ ແລະ ກ້າຫານ. 

 

ຂ້າພະເຈາຍັງຈືໄດ້ຢູ—ແລະ ພວກທ່ານບາງຄົນໃນນ ຈະຈືໄດ້ຄືກັນ—ຕອນມາດຕະຖານຂອງຄົນ 

ສ່ວນຫລາຍ ຄ້າຍຄືກັນກັບມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ. ມັນບເປັນແບບນນອີກແລ້ວ. ບດົນມານ 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ອ່ານເລືອງໜຶງ ຢູ New York Times ກ່ຽວກັບການຄນກວ່າທີເກີດຂນໃນລະດູແລ້ງ 

ຂອງປີ 2008. ນັກສັງຄົມວິທະຍາຄົນໜຶງທີໂດ່ງດັງຂອງ Notre Dame ໄດ້ນຳພາການຄນຄວ້າ ແລະ 

ໄດ້ສຳພາດຜູ້ໃຫຍ່ໂສດຈຳນວນ 230 ຄົນຕະຫລອດທົວສະຫະລັດ. ຂ້າພະເຈາເຊືອວ່າ ເຮົາສາມາດ 

ຕັດສິນໄດ້ວ່າຜົນຂອງມັນອາດຄ້າຍຄືກັນຕະຫລອດທົວໂລກ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍແບ່ງປັນນຳທ່ານພາກສ່ວນໜຶງຂອງເລືອງນນ: 

 



“ຜູ້ສຳພາດໄດ້ຖາມຄຳຖາມທີໃຫ້ຕອບແບບເປັນປະໂຫຍກກ່ຽວກັບສິງຖືກສິງຜິດ, ສະພາບສິນທຳ 

ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ. ໃນຄຳຕອບທີສັບສົນນນ, … ທ່ານຈະເຫັນຄົນໜຸ່ມໄດ້ຊອກຫາຄຳຕອບ 

ທີເໝາະສົມຕເລືອງນ. ແຕ່ພວກເຂົາຄິດບອອກ ຫລື ບມີສັບທີຈະເອົາມາໃຊ້. 

 

“ເມືອຖືກຖາມໃຫ້ບັນລະຍາຍສະພາບສິນທຳທີພວກເຂົາປະເຊີນຢູ, ສອງສ່ວນສາມຂອງຄົນໜຸ່ມ 

ບຕອບຄຳຖາມ ຫລື ອະທິບາຍບັນຫາທີບສິນທຳເລີຍ, ຄືກັບວ່າເຂົາບມີເງິນທີຈະຈ່າຍຄ່າເຊົາເຮືອນ 

ຫ້ອງແຖວ, ຫລື ບມີເງິນທີຈະຈ່າຍຄ່າຈອດລົດຢູແຄມທາງ.”  

 

ເລືອງນນກ່າວຕໄປວ່າ: 

 

“ຄວາມເຊືອທີເປັນຕົວຢາງຂອງເຂົາ, ຊຶງພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍກັບຄືນໄປກ່າວຫລາຍເທືອ ແມ່ນວ່າ 

ການເລືອກກ່ຽວກັບເລືອງສິນທຳແມ່ນຂນກັບຄວາມມັກຊອບຂອງບຸກຄົນ. ພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍ 

ຈະຕອບວ່າ ‘ມັນເປັນເລືອງສ່ວນຕົວ.’ ‘ມັນຂນກັບບຸກຄົນ. ຂ້ອຍບມີສິດເວາ?’ 

 

“ໃນການປະຕິເສດການເຊືອຟັງຢາງບມີຄວາມສົງໄສຕສິດອຳນາດ, ຄົນໜຸ່ມຫລາຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ: 

‘ຂ້ອຍຈະເຮັດສິງທີຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກ ຫລື ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ. ຂ້ອຍບມີທາງຮູ້ວ່າຈະເຮັດສິງໃດ 

ຍົກເວນແຕ່ຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍ.’” 

 

ຜູ້ໃຫ້ການສຳພາດໄດ້ເນນວ່າ ຄົນໜຸ່ມສ່ວນຫລາຍທີເຂົາເຈາໄດ້ເວາລົມນຳ “ບໄດ້ຮັບແຫລ່ງ 

ຊ່ອຍເຫລືອໃດໆ—ຈາກໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນ ຫລື ຄອບຄົວ—ເພືອພັດທະນາເລືອງສິນທຳຂອງ 

ພວກເຂົາ.”1 

 

ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ທຸກຄົນທີໄດ້ຍິນສຽງຂອງຂ້າພະເຈາ ບຄວນສົງໄສກ່ຽວກັບວ່າອັນໃດເປັນເລືອງ 

ສິນທຳ ແລະ ອັນໃດບໄດ້ເປັນ, ແລະ ກໍບຄວນສົງໄສກ່ຽວກັບສິງທີຄາດຫວັງຈາກເຮົາທີເປັນຜູ້ດຳລົງ 

ຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈາ. ເຮົາໄດ້ຮັບການສິດສອນຕະຫລອດມາກ່ຽວກັບກົດຂອງພຣະເຈາ. 

ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ ຫລື ໄດ້ຍິນຢູບ່ອນອືນ, ແຕ່ກົດເຫລົານນບໄດ້ປຽນແປງ. 

 

ໃນຂະນະທີເຮົາດຳເນີນຊີວິດຕໄປທຸກວັນ, ມັນເກືອບຫລີກລ້ຽງບໄດ້ທີສັດທາຂອງເຮົາຈະຖືກທ້າທາຍ. 

ມີບາງເວລາ ເຮົາອາດພົບເຫັນຕົນເອງຢູກັບຄົນອືນ, ແຕ່ເຮົາຈະຢືນແຍກຕົວຢາງ ຫລື ຢືນຢູຄົນດຽວ 

ກ່ຽວກັບສິງໃດທີສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ບຮັບຮູ້. ເຮົາມີຄວາມກ້າຫານທາງສິນທຳບໍທີຈະຍຶດໝນຢູກັບ 

ຄວາມເຊືອຂອງເຮົາ, ເຖິງແມ່ນຖ້າຫາກວ່າເຮົາເຮັດ, ເຮົາຈະໄດ້ຢືນຢູຄົນດຽວ? ໃນຖານະທີເປັນຜູ້ດຳລົງ 



ຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈາ, ມັນສຳຄັນທີເຮົາຈະສາມາດປະເຊີນ—ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ—

ບວ່າຈະເປັນການທ້າທາຍໃດກໍຕາມທີເຮົາປະເຊີນ. ທ່ານຈືຈຳຖ້ອຍຄຳຂອງທ່ານເທັນນີເຊິນ ໄດ້ບໍທີວ່າ: 

“ພະລັງຂອງຂ້າພະເຈາເທົາກັບພຣະລັງຂອງຄົນສິບຄົນ, ເພາະໃຈຂອງຂ້າພະເຈາບໍລິສຸດ.”2 

 

ບຮູ້ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດຜົນໃດຜູ້ຄົນທີໂດ່ງດັງບາງຄົນ ແລະ ຄົນອືນໆທີຢູໃນສາຍຕາຂອງຊມຊົນ 

ນັບມນັບກ່າວເຍາະເຍຍສາສນາໂດຍທົວໄປຫລາຍຂນກວ່າເກົາ, ບາງເທືອຈະເປັນສາສນາຈັກ 

ໂດຍສະເພາະ. ຖ້າຫາກວ່າປະຈັກພະຍານຂອງເຮົາບຢັງລົງເລິກ, ແລ້ວການກ່າວສຽດສີເຊັນນນ 

ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດສົງໄສຄວາມເຊືອຂອງເຮົາໄດ້ ຫລື ຢັບຢງເຮົາຈາກຄວາມຕງໃຈໄດ້. 

 

ໃນພາບນິມິດຂອງລີໄຮກ່ຽວກັບຕນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ຊຶງມີຢູໃນ 1 ນີໄຟ ບົດທີ 8, ລີໄຮໄດ້ເຫັນຜູ້ຄົນຢືນຈ່ອງ 

ຮາວເຫລັກ ຈົນວ່າພວກເຂົາພາກັນໄປເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບສ່ວນໝາກໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,ຊຶງເຮົາຮູ້ວ່າ ມັນເປັນ 

ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ. ແລະ ຈາກນນ, ໜ້າໂສກເສາ, ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບ 

ສ່ວນໝາກໄມ້ແລ້ວ, ບາງຄົນເກີດຄວາມອັບອາຍ ເພາະຜູ້ຄົນຢູອາຄານໃຫຍ່ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, 

ຜູ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມຈອງຫອງຂອງລູກຫລານມະນຸດ, ຜູ້ຊມືມາຫາເຂົາ ແລະ ເຍາະເຍຍເຂົາ; 

ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງໄປໃນເສນທາງທີຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ສູນຫາຍໄປ.3 ເຄືອງມືທີມີພະລັງແທ້ໆ 

ຂອງສັດຕູແມ່ນການເຍາະເຍຍ ແລະ ຫົວຂວັນ! ອີກເທືອໜຶງ, ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເຮົາມີຄວາມ 

ກ້າຫານບທີຈະຢືນຢູຢາງເຂມແຂງ ແລະ ຍຶດໝນເມືອປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີກົງກັນຂ້າມ? 

 

ຂ້າພະເຈາຍັງຈືປະສົບການເທືອທຳອິດຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ກ່ຽວກັບການມີຄວາມກ້າຫານໃນຄວາມ 

ເຊືອໝນຂອງຂ້າພະເຈາຕອນຮັບໃຊ້ຢູໃນກອງທະຫານສະຫະລັດໃນທ້າຍສົງຄາມໂລກຄງທີສອງ. 

 

ການຝຶກທະຫານບໄດ້ເປັນປະສົບການທີງ່າຍໆສຳລັບຂ້າພະເຈາ, ຫລື ສຳລັບຄົນອືນໆທີຈະ 

ອົດທົນນຳໄດ້. ສຳລັບສາມອາທິດທຳອິດ ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາຢູໃນຂນອັນຕະລາຍ. 

ໜ່ວຍທະຫານບໄດ້ພະຍາຍາມຝຶກຂ້າພະເຈາ; ເຂົາເຈາພະຍາຍາມຂ້າຂ້າພະເຈາ. 

 

ຂ້າພະເຈາຍັງຈືບເຄີຍລືມເມືອວັນອາທິດໄດ້ເລືອນມາເຖິງຫລັງຈາກອາທິດທຳອິດ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຍິນ 

ຂ່າວດີຈາກຫົວໜ້າ. ໃນຂະນະທີຢືນຢູໃນແຖວໃນສະໜາມຝຶກໃນທ່າມກາງລົມເຢັນຂອງ 

ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄຳບັນຊາວ່າ “ມນໃຫ້ທຸກຄົນໄປໂບດ—ໃຫ້ທຸກຄົນໄປ, ນອກຈາກ 

ແຕ່ຂ້າພະເຈາເທົານນ. ຂ້າພະເຈາຈະພັກຜ່ອນ!” ແລ້ວເພິນໄດ້ກ່າວວ່າ, “ທຸກຄົນທີເປັນກາໂຕລິກ, 

ໃຫ້ໄປຫາຄ້າຍດີກາເຕ—ແລະ ບໃຫ້ກັບຄືນມາຈົນກວ່າຈະເຖິງບ່າຍສາມໂມງແລງ. ອອກໄປ 

ໄດ້ແລ້ວ!” ກຸ່ມໃຫຍ່ໜຶງໄດ້ເດີນອອກແຖວໄປ. ແລ້ວເພິນໄດ້ກ່າວຄຳບັນຊາອີກວ່າ, “ຜູ້ທີເປັນຄົນຢິວ, 



ໃຫ້ໄປຫາຄ້າຍເຮັນລີ—ແລະ ບໃຫ້ກັບຄືນມາຈົນກວ່າຈະເຖິງບ່າວສາມໂມງແລງ. ອອກໄປໄດ້ແລ້ວ!” 

ກຸ່ມນ້ອຍໜຶງໄດ້ອອກແຖວໄປ. ແລ້ວເພິນໄດ້ກ່າວວ່າ, “ສ່ວນທີເຫລືອຢູ ພວກເຈາເປັນຄົນໂປເຕັສຕັງ, 

ໃຫ້ພວກເຈາໄປຫາຄ້າຍຟາລາກັດ—ແລະ ບໃຫ້ກັບຄືນມາຈົນກວ່າຈະເຖິງບ່າຍສາມໂມງແລງ. 

ໃຫ້ອອກໄປໄດ້! 

 

ທັນໃດນນ ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ, “ມອນສັນ, ເຈາບໄດ້ເປັນຄົນກາໂຕລິກ, ເຈາບໄດ້ເປັນຄົນຢິວ, 

ເຈາບໄດ້ເປັນຄົນໂປເຕັສຕັງ. ເຈາເປັນຄົນມໍມອນ, ສະນນໃຫ້ເຈາຢືນຢູນ! ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າ 

ເປົາປຽວດຽວດາຍແທ້ໆໃນຕອນນນ. ກ້າຫານ ແລະ ຕງໃຈ, ແມ່ນແລ້ວ—ແຕ່ຢູຄົນດຽວ. 

 

ແລະ ຈາກນນຂ້າພະເຈາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳທີອ່ອນຫວານທີສຸດຈາກຫົວໜ້າ. ເພິນຫລຽວມາທາງ 

ຂ້າພະເຈາ ແລະ ກ່າວວ່າ, “ແລະ ພວກເຈາເອນໂຕເອງວ່າແນວໃດ?” ຈົນເຖິງເວລານນ ຂ້າພະເຈາ 

ບຮູ້ວ່າມີໃຜແດ່ຢືນຢູທາງຂ້າງ ຫລື ທາງຫລັງຂອງຂ້າພະເຈາຢູເດີນບ່ອນນນ. ເກືອບເປັນສຽງ 

ດຽວກັນ, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນໄດ້ກ່າວອອກມາວ່າ, “ມໍມອນ!” ມັນຍາກທີຈະອະທິບາຍຄວາມສຸກໃນໃຈ 

ເມືອຂ້າພະເຈາຫັນໜ້າໄປເບິງ ແລະ ເຫັນກຸ່ມທະຫານຈຳນວນນ້ອຍໜຶງ. 

 

ຫົວໜ້າໄດ້ເກົາຫົວ ແລະ ກ່າວອອກມາດ້ວຍຄວາມສັບສົນວ່າ, “ຄັນຊນ ໃຫ້ພວກເຈາໄປຊອກຫາບ່ອນ 

ນະມັດສະການເອົາເອງເດ. ແລະ ບໃຫ້ກັບມາຈົນກວ່າຈະເຖິງບ່າຍສາມໂມງແລງ. ໄປໄດ້ແລ້ວ!” 

 

ໃນຂະນະທີພວກເຮົາພາກັນອອກແຖວໄປ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຄິດ ເຫັນກາບກອນບົດໜຶງທີໄດ້ຮຽນຢູໃນ 

ຊນປະຖົມໄວຫລາຍປີມາກ່ອນ: 

 

ກ້າເປັນຄົນມໍມອນ; 

ກ້າຢືນຢູຄົນດຽວ. 

ກ້າທີຈະຍຶດໝນໃນຈຸດປະສົງ; 

ກ້າທີຈະສະແດງໃຫ້ຄົນອືນຮູ້. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າປະສົບການນນບໄດ້ເປັນດັງທີຂ້າພະເຈາຄາດຄິດ, ແຕ່ຂ້າພະເຈາກໍພ້ອມແລ້ວທີຈະຢືນຢູ 

ຄົນດຽວ, ຖ້າຫາກຈຳເປັນ. 

 



ນັບຕງແຕ່ມນນມາ ບາງເທືອຂ້າພະເຈາກໍພົບເຫັນຕົນເອງ ບມີໃຜຢືນຢູຂ້າງຫລັງ ແລະ ຂ້າພະເຈາກໍ 

ໄດ້ ຢືນຢູຄົນດຽວ. ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍທີໄດ້ຕັດສິນໃຈດົນນານມາແລ້ວທີຈະຍຶດໝນ 

ແລະ ຈິງ, ຕຽມ ແລະ ພ້ອມສະເໝີທີຈະປົກປອງສາສນາຂອງຂ້າພະເຈາ, ຖ້າເວລານນມາເຖິງ. 

 

ເພືອປອງກັນເຮົາໃນເວລາທີຮູ້ສຶກວ່າບພຽບພ້ອມສຳລັບພາລະທີຢູຂ້າງໜ້າເຮົາ, ອ້າຍນ້ອງ 

ທັງຫລາຍ, ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈາແບ່ງປັນບົດຄວາມໜຶງນຳທ່ານທີກ່າວໃນປີ 1987 ຊຶງຕອນນນ 

ປະທານເອສະລາ ແທັບ ເບັນສັນ ໄດ້ເປັນປະທານຂອງສາສນາຈັກ ແລະ ເພິນໄດ້ກ່າວກັບສະມາຊິກ 

ກຸ່ມໃຫຍ່ກຸ່ມໜຶງຢູລັດຄາລິຟໍເນຍ. ປະທານເບັນສັນໄດ້ກ່າວວ່າ: 

 

“ໃນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ, ສາດສະດາໄດ້ຫລິງເຫັນພາບຂອງວັນເວລາຂອງເຮົາ. ຫລາຍໂກດຄົນທີໄດ້ 

ຕາຍໄປ ແລະ ຜູ້ຄົນທີຍັງບໄດ້ມາເກີດເທືອໄດ້ຈ້ອງມອງເບິງເຮົາ. ແມ່ນແນວນນແທ້ໆ—ທ່ານເປັນລຸ້ນ 

ທີຖືກເລືອກໄວ້. 

 

“ເພາະເປັນເວລາເກືອບເຖິງຫົກພັນປີ ພຣະເຈາໄດ້ຮັກສາທ່ານໄວ້ໃຫ້ມາເກີດໃນວັນເວລາສຸດທ້າຍ 

ກ່ອນການສະເດັດມາຄງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ບາງຄົນຈະຕົກໄປ, ແຕ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ 

ຈະຄົງຢູຄືເກົາ ເພືອຕ້ອນຮັບພຣະປະມຸກຂອງມັນ—ນນຄື ພຣະເຢຊຄຣິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນລຸ້ນນຈະ 

ຖືກປຽບທຽບໃສ່ກັບຄວາມຊົວຮ້າຍໃນວັນເວລາຂອງໂນອາກໍຕາມ, ແຕ່ເມືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ຊະລຳລ້າງແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍນ, ຈຶງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍໃນເທືອນ. ສຳລັບວັນເວລາສຸດ 

ທ້າຍນ, ພຣະເຈາໄດ້ຮັກສາລູກໆທີເກັງກ້າທີສຸດໄວ້ ເພືອໃຫ້ມາຊ່ອຍເຫລືອອານາຈັກໃຫ້ໄດ້ 

ຮັບໄຊຊະນະ.”4 

 

ແມ່ນແລ້ວ, ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເຮົາເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ລູກໆທີເກັງກ້າທີສຸດຂອງພຣະອົງ. ໜ້າທີ 

ຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາ ຄືຈະມີຄ່າຄວນຕພອນທີສະຫງ່າລາສີທັງໝົດຂອງພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນ 

ສະຫວັນທີໄດ້ມີໄວ້ສຳລັບເຮົາ. ບວ່າເຮົາຈະໄປໃສ, ຖານະປະໂລຫິດຈະໄປນຳເຮົາ. ເຮົາຢືນຢູ 

ບ່ອນທີສັກສິດແລ້ວບໍ? ຂໍນຳເດ, ກ່ອນທ່ານພາຕົວເອງ ແລະ ຖານະປະໂລຫິດຂອງທ່ານໄປຫາບ່ອນ 

ທີອັນຕະລາຍ ຫລື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີບມີຄ່າຄວນສຳລັບທ່ານ ຫລື ສຳລັບຖານະ 

ປະໂລຫິດນນ, ແລ້ວໃຫ້ທ່ານຢຸດກ່ອນ ແລະ ເພືອໄຕ່ຕອງຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ. ເຮົາແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບ 

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ. ໃນການດຳເນີນໄປໜ້າ, ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບອຳນາດຊຶງຖືຂໍກະແຈ 

ຂອງການປະຕິບັດຂອງທູດ. ປະທານກໍດອນ ບີ ຮິງລິງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: 

 

“ທ່ານບຄວນເຮັດສິງໃດທີຈະກີດກັນການປະຕິບັດຂອງທູດແທນທ່ານ. 



 

“ທ່ານຈະເຮັດຜິດສິນທຳບໄດ້ ບວ່າຈະເປັນໃນສິງໃດ. ທ່ານຈະເປັນຄົນຄົດໂກງບໄດ້. ທ່ານຈະເປັນ 

ຄົນສໍໂກງ ຫລື ຕົວະບໄດ້. ທ່ານຈະກ່າວພຣະນາມຂອງພຣະເຈາໃນທາງທີບເໝາະສົມ ຫລື 

ກ່າວຄຳຫຍາບຄາຍບໄດ້ ເພາະຖ້າທ່ານເຮັດສິງດັງກ່າວ ທ່ານຈະບມີສິດຕການປະຕິບັດຂອງທູດ.”5 

 

ຖ້າຫາກຄົນໃດຄົນໜຶງໃນພວກທ່ານເຮັດຄວາມຜິດຢູໃນເສນທາງແຫ່ງຊີວິດ, ຂ້າພະເຈາຢາກໃຫ້ 

ທ່ານເຂາໃຈຢາງບມີຂໍສົງໄສວ່າ ບວ່າມັນຈະເປັນສິງໃດ ທ່ານກໍສາມາດກັບຄືນມາໄດ້ຢູ. ມີຂນຕອນ 

ທີເອນວ່າການກັບໃຈ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາໄດ້ມອບຊີວິດຂອງພຣະອົງ ເພືອຈະໄດ້ມອບ 

ພອນນນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈາ.  ເຖິງແມ່ນວ່າເສນທາງແຫ່ງການກັບໃຈບໄດ້ເປັນເລືອງງ່າຍ, 

ແຕ່ຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງນນຈິງແທ້ແນ່ນອນ. ເຮົາໄດ້ຖືກບອກວ່າ, “ເຖິງແມ່ນວ່າບາບຂອງໝູ່ເຈາ 

ເປັນສີແດງ ແຕ່ເຮົາກໍຈະຊຳລະໃຫ້ຂາວສະອາດດັງນວນຝາຍ.”6 “ແລະ ຈະບຈົດຈຳຄວາມຜິດ 

[ເຫລົານນ] ອີກຕໄປ.”7 ຈັງແມ່ນເປັນຖ້ອຍຄຳທີປະເສີດ. ຈັງແມ່ນເປັນພອນທີເລີດລ. ຈັງແມ່ນເປັນ 

ຄຳສັນຍາທີດີເດັນແທ້ໆ. 

 

ອາດຈະມີບາງຄົນຜູ້ຄິດກັບຕົນເອງວ່າ, “ຂ້ອຍບໄດ້ດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະບັນຍັດທຸກປະການ ແລະ 

ຂ້ອຍກໍບໄດ້ເຮັດທຸກສິງທີຂ້ອຍຄວນເຮັດ, ແຕ່ຊີວິດຂ້ອຍກໍເປັນໄປດ້ວຍດີຢູແລ້ວ. ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍ 

ສາມາດຊືນຊົມກັບຊີວິດ ແລະ ບຈຳເປັນຕ້ອງເຊືອຟັງຕພຣະບັນຍັດ.” ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, 

ຂ້າພະເຈາສັນຍາທ່ານວ່າ ສິງນຈະບໄດ້ຜົນໃນຫລາຍປີຂ້າງໜ້າ. 

 

ສອງສາມເດືອນຜ່ານມານ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສະບັບໜຶງຈາກຊາຍຄົນໜຶງຜູ້ເຄີຍຄິດ 

ດັງທີຫາກໍກ່າວມານນ. ຕອນນ ລາວໄດ້ກັບໃຈແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຈັດຊີວິດຂອງລາວໃຫ້ສອດຄ່ອງ 

ກັບຫລັກທຳພຣະກິດຕິຄຸນ ແລະ ພຣະບັນຍັດແລ້ວ. ຂ້າພະເຈາຢາກແບ່ງປັນວັກໜຶງຈາກຈົດໝາຍ 

ສະບັບນນ, ເພາະມັນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເລືອງຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຄິດ ທີຂາດຕົກບົກພ່ອງ. 

ລາວເວາວ່າ “ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ (ຍາກທີສຸດ) ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດເວາຖືກແທ້ໆ 

ເມືອພຣະອົງກ່າວວ່າ, ‘ບຫ່ອນມີຜູ້ໃດເປັນຂ້າສອງເຈາ ບ່າວສອງນາຍໄດ້ຄື: ເຂົາຊັງນາຍຜູ້ນ ແລະ 

ໄປຮັກນາຍຜູ້ນນ ເຂົາຈະສັດຊືຕນາຍຜູ້ນ ແລະ ຈະໝິນປະໝາດນາຍຜູ້ນນ, ພວກເຈາຮັບໃຊ້ພຣະເຈາ 

ແລະ ເງິນຄຳພ້ອມກັນກໍບໄດ້.’8 ຂ້າພະເຈາພະຍາຍາມ, ເທົາໆກັບຄົນອືນ, ທີໄດ້ເຮັດ. ໃນທີສຸດ,”  

ເພິນໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້າພະເຈາພົບແຕ່ຄວາມເປົາປຽວດຽວດາຍ, ມືດມົນ, ແລະ ຄວາມອ້າງວ້າງ 

ທີຊາຕານໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຄົນທີເຊືອຄວາມລໍລວງ, ພາບລວງຕາ, ແລະ ຄວາມຕົວະຍົວະຂອງມັນ.” 

 



ກ່ອນເຮົາຈະເຂມແຂງ ແລະ ສາມາດຕ້ານທານກັບພະລັງທີດຶງເຮົາໄປທາງຜິດ ຫລື ສຽງທີຍົວະເຮົາ 

ໃຫ້ເດີນໄປໃນທາງຜິດ, ເຮົາຕ້ອງມີປະຈັກພະຍານຂອງຕົນເອງ. ບວ່າທ່ານຈະມີອາຍຸໄດ້ 12 ຫລື 112 

ປີ—ຫລື ອາຍຸເທົາໃດກໍຕາມ—ທ່ານສາມາດຮູ້ສຳລັບຕົນເອງວ່າ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ 

ເປັນຄວາມຈິງ. ຈົງອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນ. ຈົງໄຕ່ຕອງຄຳສອນຂອງມັນ. ຈົງທູນຖາມພຣະບິດາ 

ເທິງສະຫວັນ ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງຫລືບ. ເຮົາມີຄຳສັນຍານນວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານທູນຖາມ

ດ້ວຍໃຈຈິງ, ດ້ວຍເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງ, ໂດຍມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງຈະສະແດງຄວາມຈິງ

ຂອງເລືອງນໃຫ້ປະກົດແກ່ທ່ານ, ໂດຍອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”9 

 

ເມືອເຮົາຮູ້ວ່າ ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນຄວາມຈິງ, ແລ້ວເຮົາກໍຈະຮູ້ວ່າໂຈເຊັບ ສະມິດ ກໍເປັນສາດສະດາ 

ແທ້ໆ ແລະວ່າ ເພິນໄດ້ເຫັນພຣະເຈາ ພຣະບິດານິລັນດອນ ແລະ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, 

ພຣະເຢຊຄຣິດ. ແລະ ກໍຈະຮູ້ອີກວ່າ ພຣະກິດຕິຄຸນໄດ້ຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍຜ່ານໂຈເຊັບ 

ສະມິດ—ຮ່ວມທັງການຟນຟູຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ ແລະ ເມັນຄີເສເດັກ. 

 

ເມືອເຮົາມີປະຈັກພະຍານ, ມັນຈະເປັນໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາທີຈະແບ່ງປັນປະຈັກພະຍານນນ 

ໃຫ້ກັບຄົນອືນ. ອ້າຍນ້ອງຫລາຍຄົນພວກທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາຕະຫລອດທົວໂລກ. 

ພວກທ່ານຫລາຍຄົນທີຍັງນ້ອຍຢູຍັງບໄດ້ຮັບໃຊ້ເທືອ. ຈົງຕຽມຕົວໃນຕອນນສຳລັບໂອກາດນນ. 

ຈົງຮັກສາຕົວໃຫ້ເໝາະສົມຕການຮັບໃຊ້. 

 

ຖ້າຫາກເຮົາຕຽມພ້ອມທີຈະແບ່ງປັນພຣະກິດຕິຄຸນ, ເຮົາກໍຕຽມພ້ອມທີຈະຮັບເອົາຄຳແນະນຳຂອງ 

ອັກຄະສາວົກເປໂຕ, ຜູ້ໄດ້ຊັກຊວນວ່າ, “ຈົງມີໃຈພ້ອມຢູສະເໝີ ເພືອພວກເຈາຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ 

ຕທຸກຄົນທີຖາມພວກເຈາວ່າ, ເຈາມີເຫດຜົນປະການໃດ ຈຶງມີຄວາມຫວັງຢາງນ.”10 

 

ເຮົາຈະມີໂອກາດຕະຫລອດຊີວິດຂອງເຮົາ ເພືອແບ່ງປັນຄວາມເຊືອຂອງເຮົາ, ເຖິງແມ່ນເຮົາບຮູ້ສະເໝີ 

ໄປວ່າ ເຮົາຈະຖືກເອນໃຫ້ເຮັດເມືອໃດ. ໂອກາດເຊັນນນໄດ້ມາເຖິງຂ້າພະເຈາໃນປີ 1957 

ຕອນຂ້າພະເຈາໄດ້ທຳງານຢູໂຮງພິມ ແລະ ໄດ້ຖືກຂໍໃຫ້ໄປເມືອງດາລັສ, ເທັກຊັດ, ບາງເທືອຖືກເອນວ່າ 

“ເມືອງສາສນາຈັກ,” ເພືອກ່າວຢູບ່ອນຊມນຸມຂອງນັກທຸລະກິດ. ຫລັງຈາກໄດ້ກ່າວຈົບແລ້ວ, 

ຂ້າພະເຈາກໍໄດ້ຂນລົດທົວທ່ຽວຊົມເບິງຕົວເມືອງ. ເມືອພວກເຮົາຜ່ານກາຍຕຶກໂບດແຫ່ງຕ່າງໆ, 

ຜູ້ຂັບລົດຈະບອກວ່າ, “ຢູຂ້າງຊ້າຍທ່ານຈະເຫັນສາສນາຈັກ ແມໂຕດິສ,” ຫລື “ຢູຂ້າງຂວາ 

ທ່ານຈະເຫັນໂບດກາໂຕລິກ.” 

 



ໃນຂະນະທີພວກເຮົາຜ່ານກາຍຕຶກຫລັງໜຶງທີແອ້ມດ້ວຍດິນຈີສີແດງຕງຢູເທິງຄ້ອຍ, ຜູ້ຂັບລົດໄດ້ 

ປະກາດວ່າ, “ຕຶກຫລັງນເປັນບ່ອນທີຄົນມໍມອນມາຊມນຸມກັນ.” ຜູ້ຍິງຄົນໜຶງທີນັງຢູທ້າຍລົດ 

ໄດ້ເວາຂນວ່າ, “ທ່ານບອກພວກເຮົາບາງຢາງກ່ຽວກັບຄົນມໍມອນໄດ້ບໍ?” 

 

ຜູ້ຂັບລົດໄດ້ຈອດລົດຢູຂ້າງທາງ, ຫັນໜ້າກັບໄປ ແລະ ເວາວ່າ, “ນາງເອີຍ, ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈາ 

ມາຊມນຸມກັນຢູຕຶກຫລັງສີແດງນນ. ມີຜູ້ໃດບໍຢູໃນລົດນທີຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບຄົນມໍມອນຕືມອີກ?” 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ຄົນອືນຕອບ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຫລຽວເບິງໃບໜ້າຂອງແຕ່ລະຄົນວ່າເຂົາເຈາຮູ້ຈັກ 

ຫລື ຢາກໃຫ້ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຫລືບ. ບມີໃຜເລີຍ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ເຫລືອແຕ່ຂ້າພະເຈາເທົານນ 

ດັງເຊັນອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ແນະນຳວ່າ “ຈົງມີໃຈພ້ອມຢູສະເໝີ ເພືອພວກເຈາຈະສາມາດຕອບ 

ແກ້ຕົວໄດ້ຕທຸກຄົນທີຖາມພວກເຈາວ່າ, ເຈາມີເຫດຜົນປະການໃດ ຈຶງມີຄວາມຫວັງຢາງນ.” 

ຂ້າພະເຈາຍັງຮູ້ຄວາມຈິງຂອງຖ້ອຍຄຳທີວ່າ,“ເມືອເວລາມາເຖິງທີຕ້ອງຕັດສິນໃຈ, ເວລາທີຈະຕຽມ 

ພ້ອມນນໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ.” 

 

ລະຫວ່າງ 15 ນາທີນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີໂອກາດແບ່ງປັນປະຈັກພະຍານກັບຄົນທີຢູໃນລົດທົວ 

ກ່ຽວກັບສາສນາຈັກ ແລະ ຄວາມເຊືອຂອງເຮົາ. ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍສຳລັບ 

ປະຈັກພະຍານຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ ມີຄວາມກະຕັນຍູທີຂ້າພະເຈາໄດ້ຕຽມພ້ອມທີຈະແບ່ງປັນມັນ. 

 

ດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນທີດຳລົງຖານະປະໂລຫິດ 

ຈະໃຫ້ກຽດຖານະປະໂລຫິດນນ ແລະ ຈິງຕຄວາມຈິງທີເຮົາໄດ້ຮັບ. ຂໍໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນຜູ້ດຳລົງ 

ຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈາຮູ້ຈັກສິງທີຕົນເຊືອຖື. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງມີຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຕຽມຕົວ 

ທີຈະຍຶດໝນສຳລັບສິງທີເຮົາເຊືອຖື, ແລະ ຖ້າຫາກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຢືນຢູຄົນດຽວໃນຕອນນນ, ກໍຂໍໃຫ້ເຮົາ 

ຈົງມີຄວາມກ້າຫານ, ໄດ້ຮັບຄວາມເຂມແຂງໂດຍຄວາມຮູ້ທີວ່າ ຕາມຈິງແລ້ວ ເຮົາບໄດ້ຢູຄົນດຽວຕອນ 

ເຮົາຢືນຢູກັບພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນ. 

 

ເມືອເຮົາໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບຂອງປະທານອັນຍິງໃຫຍ່ທີເຮົາໄດ້ຮັບ—ສິດທິຂອງຖານະປະໂລຫິດກ່ຽວຂ້ອງ 

ກັບອຳນາດ ແຫ່ງສະຫວັນຢາງແຍກອອກຈາກກັນບໄດ້—ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຕງໃຈສະເໝີທີຈະເຝາຍາມ 

ແລະ ປົກປອງມັນ ແລະ ມີຄ່າຄວນສຳລັບຄຳສັນຍາອັນຍິງໃຫຍ່ຂອງມັນ. ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, 

ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຕເຮົາ, ຊຶງມີຢູໃນ 3 ນີໄຟ ທີວ່າ: “ຈົງຍົກ

ແສງສະຫວ່າງຂອງເຈາຂນເພືອອມັນຈະສ່ອງແສງໄປທົວໂລກ. ຈົງເບິງ ເຮົາຄືຄວາມສະຫວ່າງຊຶງເຈາ 

ຈະຍົກຂນ—ພ້ອມທັງສິງທີເຈາໄດ້ເຫັນເຮົາກະທຳໄປນນ.”11 



 

ເພືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຕິດຕາມຄວາມສະຫວ່າງນນໄປ ແລະ ຍົກມັນຂນໃຫ້ໂລກທັງມວນເຫັນ, 

ນຄືຄຳອະທິຖານ ແລະ ພອນຂອງຂ້າພະເຈາຕທຸກຄົນທີໄດ້ຍິນສຽງຂອງຂ້າພະເຈາ, 

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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