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ຊ່າງເປັນໂອກາດດີ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ທ່ີຈະຕ້ອນຮັບທ່ານສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເຄິ່ງປີຄັ້ງທີ 
181 ຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. 
 
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນປີທີ 48—ໃຫ້ຄິດເບິ່ງ 48 ປີ—ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກເອີ້ນມາເປັນສະມາ
ຊິກຂອງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງໂດຍ ປະທານເດວິດ ໂອ ມິກເຄ. ນັ້ນເປັນເດືອນຕຸລາຂອງປີ 
1963. ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຫລາຍໆປີໄດ້ຜ່ານໄປຕັ້ງແຕ່ວັນນັ້ນ.  
 
ເມ່ືອເຮົາຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກຕ່າງໆ, ເບິ່ງຄືວ່າວັນເວລາກໍຜ່ານໄປໄວເກີນໄປ, ແລະ ເວລາຫົກເດືອນ
ຜ່ານມານີ້ກໍໄດ້ຜ່ານໄປໄວແບບນັ້ນສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ສິ່ງທີ່ດີເດັ່ນໃນລະຫວ່າງເວລານັ້ນກໍແມ່ນ
ໂອກາດທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອຸທິດພຣະວິຫານ ແອັດແລນຕາ ໂຈເຈຍ ຄືນໃໝ່ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນ
ພຶດສະພາ. ແອວເດີ ແລະ ຊິດສະເຕີ ຣັດໂຊ ເອັມ ບາເລີດ, ແອວເດີ ແລະ ຊິດສະເຕີ ວໍເຕີ 
ແອັຟ ກອນຊາລາສ, ແລະ ແອວເດີ ແລະ ຊິດສະເຕີ ວິວລຽມ ອາ ວອກເກີ ກໍໄດ້ໄປຮ່ວມກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ. 
 
ໃນລະຫວ່າງການສະຫລອງວັດທະນະທຳທີ່ລົງນາມວ່າ “ແສງສະຫວ່າງ ທາງ ພາກໃຕ້,” ທ່ີໄດ້ນຳ
ສະແດງໃນຄືນກ່ອນການອຸທິດຄືນໃໝ່, ພວກເຮົາໄດ້ຊົມການສະແດງຂອງຊາຍ ແລະ ຍິງໜຸ່ມ 
2,700 ຄົນທີ່ມາຈາກຕະຫລອດເຂດພຣະວິຫານນ້ັນ. ນັ້ນໄດ້ເປັນລາຍການສະແດງທີ່ດີປະເສີດທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຄີຍຊົມມາ ແລະ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມພາກັນຢືນຂຶ້ນຕົບມືຊົມເຊີຍຫລາຍເທື່ອ. 
 
ມ້ືຕໍ່ມາພຣະວິຫານຖືກອຸທິດຄືນໃໝ່ໃນສອງພາກ, ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້
ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 
 



ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ, ປະທານເຮັນລີ ບີ ໄອລິງ ໄດ້ອຸທິດພຣະວິຫານ ແຊນຊາວວາດໍ ແອວຊາ
ວາດໍ. ຊິດສະເຕີໄອລິງ ແລະ ແອວເດີ ແລະ ຊິດສະເຕີ ດີ ທອດ ຄຣິດສະຕອບເຟີສັນ, ແອວເດີ 
ແລະ ຊິດສະເຕີ ວິວລຽມ ອາ ວອກເກີ ແລະ ຊິດສະເຕີ ຊິວເວຍ ອອນເຣດ ຈາກຝ່າຍ
ປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ ແລະ ແຈັບຟະຣີ ສາມີຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ໄປຮ່ວມພິທີນັ້ນ. 
ປະທານໄອລິງໄດ້ລາຍງານວ່າມັນໄດ້ເປັນເຫດການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ.  
 
ໃນທ້າຍປີນີ້, ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ ແລະ ຊິດສະເຕີ ອຸກດອບ ຈະເດີນທາງໄປ ແຄັດ
ແຊວຕະແນງໂກ, ປະເທດກວາເຕມາລາ, ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອໄປອຸທິດພຣະວິຫານຂອງ
ເຮົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ. 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ການສ້າງພຣະວິຫານຈະດຳເນີນຕ່ໍໄປໂດຍບໍ່ມີການຢຸດຢັ້ງ. ເຊົ້າມ້ືນີ້ຖື
ວ່າເປັນສິດທິພິເສດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະປະກາດການສ້າງພຣະວິຫານອີກຫລາຍແຫ່ງ. 
 
ທຳອິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວວ່າບ່ໍມີສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດທີ່ສາສນາຈັກໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາຈະສຳຄັນໄປກວ່າ
ພຣະວິຫານ. ພຣະວິຫານເປັນບ່ອນທີ່ຄວາມສຳພັນຖືກຜະນຶກເຂົ້າກັນເພື່ອຈະຄົງຢູ່ຕະຫລອດຊົ່ວ
ນິລັນດອນ. ເຮົາມີຄວາມກະຕັນຍູສຳລັບພຣະວິຫານຫລາຍໆແຫ່ງຕະຫລອດທົ່ວໂລກ ແລະ 
ສຳລັບພອນຕ່າງໆທີ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ນຳມາສູ່ຊີວິດຂອງສະມາຊິກຂອງເຮົາ.  
 
ທ້າຍປີແລ້ວນີ້ ຕຶກແທໂບແນໂກຢູ່ເມືອງໂພໂວ ໃນເຂດຢູທາ ໄດ້ຮັບການທຳລາຍຢ່າງໜັກເນື່ອງ
ດ້ວຍໄຟໃໝ້. ຕຶກທີ່ສວຍງາມນີ້ເປັນທີ່ຮັກຫອມຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍມາຫລາຍລຸ້ນຄົນແລ້ວ, 
ແລະ ມັນຍັງເຫລືອຢູ່ແຕ່ຝາຂ້າງນອກເທົ່ານັ້ນ. ຫລັງຈາກໄດ້ພິຈາລະນາເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງ
ລະມັດລະວັງແລ້ວ, ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈສ້າງມັນຄືນໃໝ່ ແຕ່ຈະສ້ອມແປງຝາຂ້າງນອກ ແລະ 
ປ່ຽນມັນເປັນພຣະວິຫານຫລັງທີສອງຢູ່ໃນເມືອງໂພໂວ. ສ່ວນພຣະວິຫານຫລັງທຳອິດຢູ່ເມືອງໂພ
ໂວນັ້ນເປັນພຣະວິຫານຫລັງໜ່ຶງທີ່ຫຍຸ້ງຫລາຍທ່ີສຸດໃນສາສນາຈັກ, ສະນັ້ນ ພຣະວິຫານຫລັງທີ
ສອງນີ້ຈະເປັນບ່ອນຮັບໃຊ້ສະມາຊິກທີ່ຊື່ສັດຂອງສາສນາຈັກຢູ່ໃນເມືອງໂພໂວ ແລະ ໃນເຂດໃກ້
ຄຽງ. 
 
ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບພຣະວິຫານໃໝ່ແຫ່ງອື່ນອີກ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ບາລັງກີຢາ, ໂຄ
ລຳເບຍ; ເດີບານ, ອາເມຣິກາໃຕ້; ຄິນຊາຊາ ໃນສະຫະລັດປະຊາ ທິປະໄຕຄອງໂກ; ແລະ ສະ
ຕາວາລີ, ໄວໂອມິງ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງພຣະວິຫານຫລັງ
ໜ່ຶງອີກຢູ່ກຸງປາລີ, ປະເທດຝະລັ່ງ. 
 



ຈະມີລາຍລະອຽດຂອງພຣະວິຫານເຫລົ່ານ້ີໄວ້ໃຫ້ໃນອະນາຄົດເມ່ືອເຮົາຫາສະຖານທີ່ໄດ້ ແລະ ໄດ້
ຮັບການອະນຸມັດ. 
 
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ເຮົາມີຢູ່ໃນການສ້າງ
ພຣະວິຫານຂ້ືນໃຫ້ໃກ້ສະມາຊິກຂອງເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຣະວິຫານຕັ້ງຢູ່ໃກ້ສະມາຊິກທັງຫລາຍ
ໃນສາສນາຈັກ, ແຕ່ຍັງມີຫລາຍແຫ່ງໃນໂລກທີ່ພຣະວິຫານຍັງຢູ່ໄກສະມາຊິກ. ເຂົາເຈົ້າບ່ໍມີທຶນທີ່
ຈະຈ່າຍຄ່າການເດີນທາງໄປພຣະວິຫານ. ສະນ້ັນ ເຂົາເຈ້ົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບພຣະພອນສັກສິດ 
ແລະ ນິລັນດອນທີ່ພຣະວິຫານມີໄວ້ໃຫ້. ເພື່ອຈະຊ່ອຍໃນເລື່ອງນ້ີ, ເຮົາມີໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ ເງິນ
ທຶນຊ່ອຍເຫລືອການໄປພຣະວິຫານ. ນ້ີຈະເປັນເງິນທຶນທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ໄປພຣະວິຫານເທື່ອໜ່ຶງສຳ
ລັບຜູ້ທີ່ໄຝ່ຝັນຢາກມີໂອກາດໄປພຣະວິຫານແຕ່ບໍ່ສາມາດໄປ ຖ້າບໍ່ມີທຶນນີ້ຊ່ອຍ. ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່
ຢາກບໍລິຈາກໃສ່ໃນເງິນທຶນນີ້ ກໍສາມາດຂຽນລາຍລະອຽດນັ້ນໃສ່ໃບບໍລິຈາກ ຊຶ່ງແລ້ວຈະມອບໃຫ້
ອະທິການແຕ່ລະເດືອນ. 
 
ບັດນີ້, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງຮູ້ສຶກເຖິງພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ ເມ່ືອເຮົາຮັບຟັງຂ່າວສານໃນມື້ນີ້ ແລະ ມ້ືອື່ນ ແລະ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າປະສົງໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້. ນ້ີຄືຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ອາແມນ. 



ກອງປະຊມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 

 

 

ພະລັງຂອງພຣະຄຳພີ 
 

 

ໂດຍ ແອວເດີ ຣິເຈີດ ຈີ ສະກາດ 

ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 

 

 

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດໃນສະຫວັນເຂາໃຈວ່າ ກ່ອນເຮົາຈະກ້າວໜ້າໃນຊ່ວງມະຕະຂອງເຮົາ, 

ເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບການທ້າທາຍທີຫຍຸ້ງຍາກ. ການທ້າທາຍບາງຢາງອາດເກືອບເຫລືອທົນ. 

ພຣະອົງໄດ້ຈັດເຄືອງມືໄວ້ເພືອຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ບັນລຸຄວາມ ສຳເລັດໃນຊີວິດມະຕະນ. 
ເຄືອງມືຊດໜຶງເຫລົານນຄືພຣະຄຳພີ. 
 

ຕະຫລອດຊົວລະຍະຜ່ານມາ ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນໄດ້ດົນໃຈຊາຍ ແລະ ຍິງທີເລືອກໄວ້ 

ໃຫ້ຊອກຫາ, ຜ່ານການນຳພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ການແກ້ໄຂຕບັນຫາຊີວິດທີສັບສົນທີສຸດ. 

ພຣະອົງໄດ້ດົນໃຈຜູ້ຮັບໃຊ້ທີຖືກຕ້ອງໃຫ້ບັນທຶກຂໍແກ້ໄຂເຫລົານນໄວ້ເປັນຄູ່ມືສຳລັບລູກໆຂອງພຣະອົງ 

ຜູ້ມີສັດທາໃນແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດ. 

ເຮົາສາມາດໃຊ້ຄູ່ມ ເຫລົານນໄດ້ທຸກເວລາ ຜ່ານຊັບສົມບັດທີເຮົາເອນວ່າ ໜັງສືມາດຕະຖານ—ນນຄື, 

ພຣະຄຳພີໃໝ່ ແລະ ພຣະຄຳພີເດີມ, ພຣະຄຳພີມໍມອນ, Doctrine and Covenants, ແລະ Pearl of 

Great Price. 

 

ເພາະພຣະຄຳພີມາຈາກການຕິດຕທີດົນໃຈຜ່ານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ມັນຈຶງເປັນຄວາມຈິງແທ້ໆ. 

ເຮົາບຕ້ອງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີບັນຈຸຢູໃນໜັງສື ມາດຕະຖານ ເພາະພຣະວິນຍານ 

ບໍລິສຸດໄດ້ເປັນເຄືອງມື ຊຶງໄດ້ກະຕຸ້ນ ແລະ ດົນໃຈບຸກຄົນເຫລົານນທີບັນທຶກພຣະຄຳພີໄວ້. 

 

ພຣະຄຳພີຄືກັນກັບໄຟແສງນ້ອຍໆທີຮຸ່ງເຫລອມຢູໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ແລະ ຕຽມເຮົາສຳລັບການ 

ນຳພາ ແລະ ການດົນໃຈຈາກເບອງບົນ. ມັນສາມາດກາຍເປັນຂໍກະແຈເປີດການຕິດຕນຳ 

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນຂອງເຮົາ ແລະ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 



ພຣະຄຳພີໄດ້ຈັດຫາພະລັງແຫ່ງສິດອຳນາດໃຫ້ແກ່ການປະກາດຂອງເຮົາ ເມືອກ່າວມັນ ຢາງຖືກຕ້ອງ. 

ມັນສາມາດກາຍເປັນເພືອນທີແທ້ຈິງ ຊຶງສາມາດເຂາຫາໄດ້ໃນທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກເວລາ. ມັນມີໃຫ້ໃຊ້ 
ຕອນເຮົາຕ້ອງການ. ມັນເປັນພນຖານແຫ່ງຄວາມຈິງ ຊຶງຖືກປຸກໃຫ້ຕືນໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 

ການຮຽນຮູ້, ໄຕ່ຕອງ, ຄນຄວ້າ, ແລະ ທ່ອງຈຳ ພຣະຄຳພີຄືກັນກັບການຂຽນລາຍຊືຂອງໝູ່ເພືອນ, 

ຄຸນຄ່າ, ແລະ ຄວາມຈິງໄວ້ ແລະ ສາມາດເປີດເບິງໄດ້ທຸກເວລາ, ໃນທຸກບ່ອນຢູໃນໂລກນ. 
 

ພະລັງທີຍິງໃຫຍ່ສາມາດມາຈາກການທ່ອງຈຳພຣະຄຳພີ. ການທ່ອງຈຳພຣະຄຳພີຄື 

ການສ້າງເພືອນໃໝ່. ຄືກັນກັບການຄນພົບຄົນໃໝ່ຜູ້ທີສາມາດຊ່ອຍເຫລືອໃນຍາມຕ້ອງການ, 

ໃຫ້ການດົນໃຈ ແລະ ປອບໂຍນ, ແລະ ເປັນແຫລ່ງຊກຍູ້ຕອນຕ້ອງການປຽນແປງ. ຍົກຕົວຢາງ, 

ໃນການພະຍາຍາມທ່ອງຈຳບາງສ່ວນໃນເພງສັນລະເສີນ, ມັນໄດ້ເປັນແຫລ່ງພະລັງ ແລະ 

ໃຫ້ຄວາມເຂາໃຈແກ່ຂ້າພະເຈາ:  

 

“ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກສິງຢູໃນນນ ຖ້າເປັນຂອງພຣະເຈາອົງໃດ, ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ 

ທຸກຄົນທີອາໄສຢູໃນນນ ກໍເປັນຂອງພຣະເຈາອົງນນດ້ວຍ. 

 

“ພຣະອົງໄດ້ສ້າງໂລກເທິງນເລິກ, ໃຕ້ແຜ່ນດິນ ຝັງຮາກຖານໂລກໄວ້ຢູພນທະເລເລິກ. 

 

“ໃຜມີສິດທີຈະຂນໄປທີເນີນພູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ແດ່? ໃຜອາດເຂາໄປໃນ ພຣະວິຫານອັນບໍລິສຸດ? 

 

“ພວກທີບໍລິສຸດໃນຄວາມຄິດ ແລະ ການກະທຳ ຈະບຂາບໄຫວ້ຮູບເຄົາລົບ ຫລື ບໃຫ້ຄຳສັນຍາເທັດ. 

 

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະອວຍພອນ ທັງຊ່ອຍໃຫ້ພນໄພ. ພຣະເຈາຈະປະກາດວ່າ ບມີຜິດໃດໆທັງນນ” 

(ເພງສັນລະເສີນ 24:1–5). 

 

ການໄຕ່ຕອງຂໍພຣະຄຳພີ ຄືກັບວ່າເປັນສິງນຳພາຊີວິດ. ພຣະຄຳພີສາມາດເປັນພນຖານຄຊໄດ້. 

ມັນສາມາດຈັດຫາແຫລ່ງອັນໃຫຍ່ຫລວງທີເປັນເພືອນຜູ້ເຕັມໃຈ ທີຈະຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ. ການທ່ອງ 

ຈຳພຣະຄຳພີຈະກາຍເປັນເພືອນທີອົດທົນ ແລະ ບອ່ອນແອຕາມການເວລາ. 

 

ການໄຕ່ຕອງຖ້ອຍຄຳໃນພຣະຄຳພີສາມາດເປັນຂໍກະແຈເປີດການເປີດເຜີຍ ແລະ ການນຳພາຂອງ 

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້. ພຣະຄຳພີສາມາດເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານສະຫງົບຈາກຄວາມປັນປວນ, 

ໃຫ້ສັນຕິ, ຄວາມຫວັງ, ນຳຄວາມໝນໃຈຄືນມາໃຫ້ບຸກຄົນເພືອຈະສາມາດເອົາຊະນະ 



ການທ້າທາຍໃນຊີວິດ. ມັນມີພະລັງອັນຍິງໃຫຍ່ທີຈະປິນປົວຄວາມຮູ້ສຶກເມືອມີສັດທາໃນ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ມັນສາມາດປິນປົວຮ່າງກາຍໄດ້ຢາງວ່ອງໄວ. 

 

ພຣະຄຳພີສາມາດໃຫ້ຄວາມໝາຍທີແຕກຕ່າງໃນບາງເວລາໄດ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ອີງຕາມຄວາມ 

ຕ້ອງການຂອງເຮົາ. ພຣະຄຳພີທີເຮົາເຄີຍອ່ານຫລາຍເທືອອາດມີຄວາມໝາຍທີແຕກຕ່າງໃນ 

ແຕ່ລະເທືອ ຊຶງເຮັດໃຫ້ສົດຊືນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ເມືອເຮົາປະເຊີນກັບການທ້າທາຍໃໝ່ໃນຊີວິດ. 

 

ທ່ານໃຊ້ພຣະຄຳພີເປັນສ່ວນຕົວແນວໃດ? ທ່ານໝາຍມັນບໍ? ທ່ານຂຽນຖ້ອຍຄຳໃສ່ສນເຈ້ຍບໍ 

ເພືອຈະໄດ້ຈືຈຳຊ່ວງເວລາທີໄດ້ຮັບການນຳພາທາງວິນຍານທີໄດ້ສອນທ່ານກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີລຶກຊງ? 

ທ່ານໃຊ້ໜັງສືມາດຕະຖານໝົດທັງຊດບໍ, ຮວມທັງພຣະຄຳພີເດີມ? ຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຈິງ 

ທີມີຄ່າລຢູໃນພຣະຄຳພີເດີມທີເປັນສ່ວນປະກອບອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ພນຖານແຫ່ງຄວາມຈິງທີນຳ 

ພາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ ເປັນແຫລ່ງເມືອຂ້າພະເຈາພະຍາຍາມແບ່ງປັນຂ່າວສານພຣະກິດ 

ຕິຄຸນໃຫ້ກັບຄົນອືນ. ດ້ວຍເຫດນນ ຂ້າພະເຈາຈຶງມັກພຣະຄຳພີເດີມ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບຄວາມຈິງທີ 
ມີຄ່າລຢູໃນໜ້າເຈ້ຍເຫລົານນ. ຍົກຕົວຢາງ: 

 

“ຊາມູເອນກ່າວວ່າ, ແມ່ນສິງໃດທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາຕ້ອງການຫລາຍກວ່າ: ຄວາມເຊືອຟັງ ຫລື 

ຂອງຖະຫວາຍ ແລະ ເຄືອງບູຊາ? ເຊືອຟັງພຣະອົງກໍດີກວ່າຖະຫວາຍແກະໂຕດີທີສຸດເປັນເຄືອງ 

ບູຊາແກ່ພຣະອົງ” (1 ຊາມູເອນ 15:22). 

 

“ຈົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈາດ້ວຍສຸດຫົວໃຈເຈາ; ຢາເຊືອໝນຈັກເທືອໃນ ສິງທີເຈາຄິດວ່າ 

ເຈາຮູ້ຈັກ. 

 

“ຈົງລະນຶກເຖິງພຣະອົງໃນທຸກສິງທີເຈາກະທຳ, ແລະ ພຣະອົງຈະໃຫ້ເຈາເຫັນຫົນທາງອັນຖືກຕ້ອງ. 

 

“ຈົງເຊືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈາເທົານນ ແລະ ຢາຍອມເຮັດຜິດ. … 

 

“ລູກເອີຍ, ເມືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາດັດແປງກສ້າງເຈາ, ຈົງຕງ ໃຈຟັງ ແລະ ຖືເປັນຄຳຕັກເຕືອນ: 

 

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈາດັດແປງກສ້າງຜູ້ທີພຣະອົງຮັກ; ດັງພດັດແປງກສ້າງລູກຜູ້ທີຕົນພາກພູມໃຈນຳ. 

 

  



“ຄວາມສຸກເປັນຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງທີກາຍເປັນຄົນມີປັນຍາ ຄືຜູ້ທີໄດ້ຮັບຄວາມເຂາໃຈ” (ສຸພາສິດ 3:5–7, 

11–13). 

 

ພຣະຄຳພີໃໝ່ກໍເປັນແຫລ່ງທີສຳຄັນເຖິງຄວາມຈິງຄືກັນ: 

 

“ພຣະເຢຊໄດ້ຕອບລາວວ່າ, ຈົງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈາດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, ແລະ ດ້ວຍສຸດຄວາມ 

ຄິດຂອງເຈາ. 

 

“ນນແຫລະແມ່ນກົດບັນຍັດຂໍໃຫຍ່ ແລະ ຂໍຕນ. 

 

“ຂໍທີສອງກໍເໝືອນກັນຄື, ຈົງຮັກເພືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ. 

 

“ກົດບັນຍັດທັງໝົດ ແລະ ບັນດາຖ້ອຍຄຳຂອງພວກຜູ້ທຳນາຍກໍຂນກັບກົດບັນຍັດສອງຂໍນແຫລະ” 

(ມັດທາຍ 22:37–40). 

 

“ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ກ່າວວ່າ, ຊີໂມນ, ຊີໂມນເອີຍ, ເບິງແມ, ຊາຕານໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ 

ທົດລອງພວກເຈາເພືອຈະຝັດຮ່ອນພວກເຈາເໝືອນຝັດເຂາເປືອກ: 

 

“ແຕ່ເຮົາໄດ້ອະທິຖານສຳລັບເຈາ, ເພືອຄວາມເຊືອຂອງເຈາ ຈະບຂາດໄປ ເມືອເຈາກັບ 

ຄືນມາຫາເຮົາແລ້ວ ເຈາຕ້ອງຊແຮງບັນດາພີນ້ອງຂອງເຈາໄວ້. 
 

“ແລະ ລາວໄດ້ຕອບພຣະອົງວ່າ, ພຣະອາຈານເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີຈະໄປກັບທ່ານ 

ເຖິງຈະຕ້ອງຖືກຄຸກ ຫລື ຕ້ອງຕາຍກໍຕາມ. 

 

“ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ ເປໂຕເອີຍ ເຮົາບອກເຈາວ່າ ຄືນນກ່ອນໄກ່ຂັນ ເຈາຈະປະຕິເສດວ່າ 

ບຮູ້ຈັກເຮົາເຖິງສາມເທືອ. ... 

 

“ເມືອຄົນໜຶງໃນພວກສາວໃຊ້ເຫັນເປໂຕນັງຝີງໄຟຢູທີນນ ນາງຈຶງຈ້ອງຕາເບິງລາວ, ແລະ ເວາວ່າ 

ຊາຍຄົນນແຫລະ ເຄີຍຢູກັບທ່ານຄົນນນ. 

 

“ແຕ່ລາວປະຕິເສດວ່າ ນາງເອີຍຂ້ອຍບເຄີຍຮູ້ຈັກຊາຍຄົນນນ. 



 

“ຫລັງຈາກນນອີກໜ້ອຍໜຶງ ກໍມີຊາຍຄົນໜຶງເຫັນເປໂຕ ແລະ ເວາວ່າ ໂຕເປັນຄົນໜຶງ 

ໃນພວກນນຄືກັນ. ແຕ່ເປໂຕຕອບວ່າ ບ, ບແມ່ນດອກ. 

 

“ຢູມາປະມານຊົວໂມງໜຶງກໍມີຄົນໜຶງອີກເວາຢືນຢັນຢາງແຂງແຮງວ່າ ແມ່ນແທ້ໆ ແຫລະ 

ຊາຍຄົນນເຄີຍຢູກັບທ່ານຄົນນນ ເພາະລາວເປັນຊາວຄາລີເລເໝືອນກັນ. 

 

“ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕອບວ່າ, ຊາຍເອີຍ ເລືອງທີເຈາເວາເຖິງນນ ຂ້ອຍບຮູ້ຈັກ. ໃນທັນໃດ 

ເມືອເປໂຕເວາຍັງບທັນຂາດຄຳ ໄກ່ກໍຂັນຂນ. 

 

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ຫລຽວເບິງເປໂຕ ແລ້ວເປໂຕກໍລະນຶກເຖິງຖ້ອຍຄຳທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ໄດ້ກ່າວແກ່ຕົນໄດ້ວ່າ, ຄືນນ ກ່ອນໄກ່ຂັນ ເຈາຈະປະຕິເສດວ່າບຮູ້ຈັກເຮົາເຖິງສາມເທືອ. 

“ແລ້ວເປໂຕກໍອອກໄປຂ້າງນອກຮ້ອງໄຫ້ຢາງຂົມຂືນເປັນທຸກໜັກໃຈ” (ລູກາ 22:31–34, 56–62). 

 

ຂໍພຣະຄຳພີຈາກ Doctrine and Covenants ໄດ້ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ 

ຢາງຫລວງຫລາຍ ທີວ່າຢາສະແຫວງທີຈະປະກາດຄຳຂອງພຣະອົງ ແຕ່ກ່ອນອືນໝົດ 

ໃຫ້ສະແຫວງຫາຄຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ເມືອນນລນຂອງເຮົາຈະມາຍອອກ; ຈາກນນ, 

ຖ້າຫາກເຮົາປາຖະໜາ, ເຮົາຈະມີວິນຍານຂອງພຣະອົງ ແລະ ຄຳຂອງພຣະອົງ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, 

ມີອຳນາດຂອງພຣະເຈາໃນການໃຫ້ມະນຸດຍອມຮັບ (see D&C 11:21). 

 

ໃນການຕັດສິນຂອງຂ້າພະເຈາ, ພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ສອນເຖິງຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ 

ພະລັງອັນແປກປະຫລາດ. ຍົກຕົວຢາງ: 

 

ແລະ ບັດນຂ້າພະເຈາຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຖ່ອມຕົວ, ເປັນຄົນສອນງ່າຍ, ແລະ ອ່ອນໂຍນ; ເຮັດຕາມຄຳຂໍ
ຮ້ອງ; ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມອົດກນອັນຍາວນານ; ຮູ້ຈັກຫ້າມຕົນເອງໃນທຸກສິງທຸກ
ຢາງ; ພາກພຽນໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາຕະຫລອດເວລາ; ທູນຂໍສິງໃດກໍຕາມທີພວກ
ທ່ານຕ້ອງການທັງທາງວິນຍານ ແລະ ທາງໂລກ; ຈົງຖະຫວາຍຄຳຂອບພຣະຄຸນແດ່ພຣະເຈາສະເໝີ
ໃນສິງໃດກໍຕາມທີພວກທ່ານໄດ້ຮັບ. 

 

ແລະ ໃຫ້ເບິງວ່າພວກທ່ານມີສັດທາ, ຄວາມຫວັງ, ແລະ ຄວາມໃຈບຸນ, ແລະ ເມືອນນພວກທ່ານຈະມີ
ວຽກງານດີຢາງຫລວງຫລາຍສະເໝີໄປ (see Alma 7:23–24) 



 

ແລະ ຂໍອືນອີກເຊັນ: 

 

“ແລະ ຄວາມໃຈບຸນອົດທົນໄດ້ດົນນານ, ແລະ ມີຄວາມເມດຕາ, ແລະ ບອິດສາບັງບຽດ, ແລະ ບທະ
ເຍີທະຍານ, ແລະ ບສະແຫວງຫາເພືອຕົນເອງ, ບຄຽດງ່າຍ, ບຄິດຊົວ, ແລະ ບປິຕິຍິນດີໃນຄວາມຊົວ
ຮ້າຍ ແຕ່ປິຕິຍິນດີໃນຄວາມຈິງ, ທົນແບກຫາບທຸກສິງ, ເຊືອທຸກສິງ, ຫວັງທຸກສິງ, ອົດທົນທຸກສິງ. 

 

“ດັງນນ, ພີນ້ອງທີຮັກຂອງຂ້າພະເຈາ, ຖ້າຫາກທ່ານບມີຄວາມໃຈບຸນ, ທ່ານກໍບເປັນອັນໃດເລີຍ, 

ເພາະຄວາມໃຈບຸນດຳລົງຢູຕະຫລອດ. ດັງນນ, ຈົງຍຶດໝນຢູກັບຄວາມໃຈບຸນ, ຊຶງເປັນສິງທີຍິງໃຫຍ່
ທີສຸດໃນທຸກສິງ, ເພາະວ່າທຸກສິງຕ້ອງໝົດສນໄປ— 

 

“ແຕ່ຄວາມໃຈບຸນຄືຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະ ມັນອົດທົນຕະຫລອດການ; ແລະ ຜູ້ໃດ
ຖືກພົບວ່າມີມັນໃນວັນສຸດທ້າຍ, ຍ່ອມຈະເປັນການດີກັບຜູ້ນນ. 

 

“ດັງນນ, ພີນ້ອງທີຮັກຂອງຂ້າພະເຈາ, ຈົງອະທິຖານຫາພຣະບິດາດ້ວຍສຸດພະລັງແຫ່ງໃຈ, ເພືອທ່ານ
ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກນ, ຊຶງພຣະອົງປະທານໃຫ້ທຸກຄົນ ຊຶງເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີແທ້ຈິງຂອງພຣະ
ເຢຊຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ; ເພືອທ່ານຈະໄດ້ກາຍມາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈາ; ເມືອພຣະອົງສະ
ເດັດມາ ເຮົາຈະເປັນເໝືອນດັງພຣະອົງ, ເພາະວ່າເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງຢາງທີພຣະອົງເປັນຢູນນ, ເພືອ
ເຮົາຈະມີຄວາມຫວັງນ; ຄືເຂົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຄືກັນກັບພຣະອົງທີບໍລິສຸດ” (ໂມໂຣໄນ 7:45–

48). 

 

ພັນລະຍາທີປະເສີດຂອງຂ້າພະເຈາ, ຈີນີນ, ມັກພຣະຄຳພີມໍມອນຫລາຍ. ຕອນນາງເປັນສາວ, 

ເປັນໄວລຸ້ນ, ມັນກາຍເປັນພນຖານໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງນາງ. ມັນກາຍເປັນແຫລ່ງຂອງປະຈັກພະຍານ 

ແລະ ຄຳສອນລະຫວ່າງການເຜີຍແຜ່ຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາຂອງນາງຢູພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ 

ຂອງສະຫະລັດ. ເມືອພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃຊ້ເຜີຍແຜ່ຢູເມືອງໂຄໂດບາ, ປະເທດອາກຊັງຕິນ, ນາງໄດ້ຊກຍູ້ 

ເລືອງການໃຊ້ພຣະຄຳພີມໍມອນໃນການອອກເຜີຍແຜ່ຂອງພວກເຮົາ. ຈີນີນໄດ້ຢືນຢັນແຕ່ຕອນນາງເປັນ 

ໄວລຸ້ນວ່າ ຄົນທີອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນປະຈຳ ຈະໄດ້ຮັບພອນໂດຍການມີພຣະວິນຍານຂອງ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາສະຖິດຢູນຳ, ເປັນການຕງໃຈທີຈະເຊືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, ແລະ 

ເປັນປະຈັກພະຍານທີເຂມແຂງຫລາຍກວ່າເຖິງຄວາມສູງສົງຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາ.1 

ເພາະຂ້າພະເຈາບຮູ້ເປັນເວລາຫລາຍປີເມືອທ້າຍປີມາເຖິງ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນນາງນັງຢູຢາງງຽບໆ, 

ແລະ ໄດ້ອ່ານຕອນສຸດທ້າຍຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນໃຫ້ຈົບເຫລມອີກເທືອໜຶງ ກ່ອນທ້າຍປີຈະມາເຖິງ. 



 

ໃນປີ 1991 ຂ້າພະເຈາຢາກມອບຂອງຂວັນຄຣິດສະມັດພິເສດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈາ. 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຂຽນຖ້ອຍຄຳດັງຕໄປນໄວ້ໃນປມບັນທຶກສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈາວ່າ: “ມັນເປັນເວລາ 12 

ໂມງ 38 ນາທີ ຕອນບ່າຍ, ວັນພຸດ, ວັນທີ 18 ເດືອນທັນວາ 1991.ຂ້າພະເຈາຫາກໍສຳເລັດການອັດ 

ສຽງອ່ານປມພຣະຄຳພີມໍມອນສຳລັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈາ. ສິງນໄດ້ເປັນປະສົບການທີເພີມ 

ປະຈັກພະຍານໃຫ້ຂ້າພະເຈາ ເຖິງວຽກງານອັນສູງສົງ ແລະ ເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ຂ້າພະເຈາ 

ເພືອຈະມີຄວາມປາຖະໜາຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີນຫລາຍຂນກວ່າເກົາ ເພືອຈະໄດ້ຮຽນ 

ຮູ້ຈາກຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຳພີເຫລົານ ເພືອເອົາໄປໃຊ້ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈາຕພຣະຜູ້ 

ເປັນເຈາ. ຂ້າພະເຈາມັກປມນ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈາວ່າ 

ມັນເປັນຄວາມຈິງ, ວ່າມັນຖືກຕຽມໄວ້ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ເຊອສາຍອິດສະຣາເອນ, ແລະ ທຸກຄົນໃນ 

ທຸກແຫ່ງຫົນຕະຫລອດທົວໂລກ. ທຸກຄົນທີຈະສຶກສາຂ່າວສານຂອງມັນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ, 

ດ້ວຍສັດທາໃນພຣະເຢຊຄຣິດ, ຈະຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງແທ້ ແລະ ຈະພົບຊັບສົມບັດທີພາເຂົາໄປ 

ສູ່ຄວາມສຸກ, ຄວາມສະຫງົບ, ແລະ ຄວາມສຳເລັດຜົນຫລາຍກວ່າເກົາໃນຊີວິດນ. ຂ້າພະເຈາ 

ຂໍເປັນພະຍານວ່າ ປມນເປັນຄວາມຈິງ.” 

 

ຂໍໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນຈົງນຳໃຊ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພອນທີມາຈາກການສຶກສາ ພຣະຄຳພີນນ. 

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 

 

 

ແຫລ່ງອ້າງອີງ 

1. See Gordon B. Hinckley, “A Testimony Vibrant and True,” Liahona, Aug. 2005, 6. 
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ການເປີດເຜີຍ ແລະ ປະຈັກພະຍານສ່ວນຕົວ 
 
 
ໂດຍ ບາບາລາ ທອມສັນ 
ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ 
 
 
ເມ່ືອຫລາຍປີກ່ອນຕອນຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນັກຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງກອງປະຊຸມ 
ຈາກວິທະຍຸ ເພາະເຮົາບ່ໍມີໂທລະທັດໃນເຮືອນຫ້ອງແຖວນ້ອຍໆນັ້ນ. ຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສກໍປະເສີດ, 
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງກ້າຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ຄົນໜ່ຶງໄດ້ດີທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ 
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວປະຈັກພະຍານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ພຣະວິນຍານ 
ສັກສິດໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າສ່ິງທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ. ໃນເວລາ 
ດຽວກັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ມີຄວາມສົງໄສເລີຍວ່າ ພຣະຜູ່ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຊົງພະຊົນຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າ 
ບໍ່ໄດ້ສົງໄສເລີຍວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວທີ່ຢືນຢັນຕໍ່ຂ້າພະເຈ້ົາ  
ວ່າພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.1 
 
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸແປດປີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ມັນໄດ້ເປັນພອນທີ່ປະເສີດໃນຕອນນັ້ນ 
ແຕ່ກໍຍັງສຳຄັນຫລາຍຂ້ຶນໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຕີບໂຕ ແລະ ໄດ້ປະສົບກັບຂອງ 
ປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນຫລາຍໆວິທີທາງຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. 
 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເມ່ືອເຮົາເຕີບໂຕຈາກໄວເດັກເຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ແລະແລ້ວເປັນຜູ້ໃຫຍ່, 
ເຮົາຈະມີການທ້າທາຍ ແລະ ປະສົບການໃນລະຍະນັ້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ 
ເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກສະຫວັນທີ່ຈະມາສູ່ຜ່ານພຣະວິນຍານສັກສິດ. 
ເມ່ືອມີບັນຫາເຮົາອາດຈະຖາມຕົວເອງວ່າ “ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳຕອບຕ່ໍບັນຫາ?” ແລະ 
“ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຈະເຮັດຫຍັງແດ່?” 
 



 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈຳເລື່ອງລາວໃນພຣະຄຳພີມໍມອນກ່ຽວກັບລີໄຮທີ່ກຳລັງສັ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນໃຫ້ 
ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ດີ. ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງປັນການເປີດເຜີຍ ແລະ ຄຳສັ່ງສອນຢ່າງຫລວງຫລາຍກັບ 
ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນສຸດທ້າຍ. ນີໄຟໄດ້ສະແຫວງຫາການຊີ້ນຳຂອງພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າເພ່ືອຈະເຂົ້າໃຈຄຳສອນຂອງບິດາຂອງເພິ່ນໄດ້ຫລາຍຂ້ຶນ. ເພິ່ນໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈ, 
ໄດ້ຮັບພອນ, ແລະ ໄດ້ຮັບການດົນໃຈທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ຄຳສອນຂອງບິດາຂອງເພິ່ນນັ້ນຈິງ. 
ສິ່ງນັ້ນຊ່ອຍໃຫ້ນີໄຟເຮັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ 
ດຳລົງຊີວິດທີ່ຊອບທຳ. ເພ່ິນໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວເພື່ອນຳພາເພິ່ນ. 
 
ກົງກັນຂ້າມ, ພວກອ້າຍໆຂອງເພິ່ນໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບ່ໍເຂົ້າໃຈຄຳສອນຂອງ 
ບິດາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ແລ້ວນີໄຟໄດ້ຖາມຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນຫລາຍວ່າ ພວກອ້າຍທູນຖາມພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າແລ້ວບໍ?2 
 
ຄຳຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າກໍອ່ອນແອວ່າ ບໍ່ໄດ້ຖາມ, ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບ່ໍຊົງເຮັດໃຫ້ເລື່ອງເຊັ່ນນັ້ນ 
ເປັນທີ່ຮູ້ແກ່ເຮົາ.3 
 
ນີໄຟໄດ້ຮັບເອົາໂອກາດນັ້ນເພື່ອສອນພວກອ້າຍໆຂອງເພິ່ນເຖິງວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເປີດ 
ເຜີຍສ່ວນຕົວ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ ອ້າຍຈຳສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່າວບໍ່ໄດ້ບໍ?—
ຖ້າເຈ້ົາຈະບ່ໍເຮັດໃຈແຂງກະດ້າງ, ແລະ ທູນຖາມເຮົາດ້ວຍສັດທາ, ໂດຍເຊື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ, 
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ສິ່ງເຫລົ່ານ້ີຈະເປັນທີ່ຮູ້ 
ແກ່ເຈົ້າໂດຍແນ່ແທ້.4 
 
ວິທີທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວກໍແຈ່ມແຈ້ງດີ. ເຮົາຕ້ອງປາຖະໜາຈະໄດ້ຮັບການ 
ເປີດເຜີຍ, ເຮົາຕ້ອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາແຂງກະດ້າງ, ແລະແລ້ວເຮົາຕ້ອງທູນຂໍດ້ວຍສັດທາ, 
ໂດຍເຊື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບນ້ັນຈິງໆ, ແລະແລ້ວຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ. 
 
ການຕິດຕາມແບບແຜນນ້ີກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກເທື່ອທີ່ເຮົາທູນຖາມພຣະເຈົ້າ, ຄຳຕອບຈະ 
ປາກົດຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນດ້ວຍລາຍລະອຽດເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃນທັນທີທັນໃດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, 
ມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າຫາກເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍັດຢ່າງພາກພຽນ ແລະ ທູນຂໍດ້ວຍສັດທາ, 
ຄຳຕອບນ້ັນຈະມາສູ່ເຮົາໃນວິທີທາງ ແລະ ຊ່ວງເວລາຂອງພຣະອົງ. 
 
ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດວ່າການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວ ຫລື ຄຳຕອບຕ່ໍຄຳອະທິຖານ 
ຈະມາສູ່ເຮົາດ້ວຍສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ. ຕາມຈິງແລ້ວ, ການເປີດເຜີຍບາງຢ່າງກໍຈະມາສູ່ໂດຍການໄດ້ຍິນ 



 

ສຽງນັ້ນຈິງໆ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະວິນຍານຈະກ່າວອອກ 
ໃນຫລາຍໆວິທີທາງ. 
 
ພຣະຄຳພີ Doctrine and Covenants ພາກທີ 6 ອະທິບາຍເຖິງຫລາຍວິທີທາງ ຊຶ່ງເຮົາຈະ 
ສາມາດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍວ່າ, 
 
ເມ່ືອເຮົາທູນຖາມພຣະເຈົ້າ ແລະ ເລືື້ອຍໆເທື່ອພຽງໃດທີ່ເຮົາຖາມ ແລ້ວເຮົາກໍໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ 
ຈາກພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ.5 
 
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາສະຫວ່າງ.6 
 
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມສະຫງົບແກ່ຈິດໃຈຂອງເຮົາບໍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້?7 
 
ໃນພຣະຄຳພີຂໍ້ອື່ນເຮົາຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍວ່າ, 
 
ພຣະເຈົ້າຈະບອກເຮົາໃນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ແລະ ໃນໃຈຂອງເຮົາໂດຍ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, 
ຊຶ່ງຈະສະເດັດມາຍັງເຮົາ ແລະ ຊຶ່ງຈະສະຖິດຢູ່ໃນໃຈ ຂອງເຮົາ. ບັດນີ້, ນ້ີຄືວິນຍານແຫ່ງການ 
ເປີດເຜີຍ.8 
 
ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ຊວງອົກຂອງເຮົາໄໝ້ຢູ່ພາຍໃນເຮົາ; ສະນ້ັນເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າ ມັນຖືກຕ້ອງ.9 
 
ພຣະອົງຈະແບ່ງພຣະວິນຍານຂອງເຮົາໃຫ້ເຮົາ, ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາສະຫວ່າງ.”10 
 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວການເປີດເຜີຍຈະມາເມື່ອເຮົາສຶກສາພຣະຄຳພີ, ຮັບຟັງ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳ 
ແນະນຳຂອງສາດສະດາ ແລະ ຜູ້ນຳໃນສາສນາຈັກຄົນອື່ນໆ, ແລະ ເມ່ືອສະແຫວງຫາທີ່ຈະ 
ດຳລົງຊີວິດທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ຊອບທຳ. ບາງເທື່ອການດົນໃຈຈະມາຈາກພຣະຄຳພີຂໍ້ດຽວ ຫລື 
ຈາກແຖວໜ່ຶງໃນຄຳປາໄສຈາກກອງປະຊຸມ. ບາງທີຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະມາເມ່ືອພວກເດັກ 
ປະຖົມໄວຮ້ອງເພງທີ່ອອນຊອນ. ສ່ິງເຫລົ່ານ້ີກໍເປັນການເປີດເຜີຍ. 
 
ໃນຕອນຕ້ົນຂອງການຟື້ນຟູ, ສະມາຊິກຫລາຍຄົນໄດ້ສະແຫວງຫາການເປີດເຜີຍຢ່າງພາກພຽນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບພອນ ແລະ ຖືກດົນໃຈໃຫ້ວ່າຈະເຮັດຫຍັງ. 
 



 

ຊິດສະເຕີ ອີລາຍຊາ ອາ ສະໂນໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍຈາກສາດສະດາ ບຣິກຳ ຢັງ 
ໃຫ້ຊ່ອຍເຊີດຊູ ແລະ ສັ່ງສອນພວກເອື້ອຍນ້ອງໃນສາສນາຈັກ. ເພິ່ນໄດ້ ສອນວ່າ 
ສະຕີແຕ່ລະຄົນສາມາດໄດ້ຮັບການດົນໃຈເພື່ອຊ້ີນຳພວກນາງໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ 
ໜ້າທີ່ໃນສາສນາຈັກ. ເພ່ິນໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຈ່ົງບອກພວກ ເອື້ອຍນ້ອງອອກໄປ ແລະ ປະຕິບັດ 
ໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຈະສະຖິດຢູ່ກັບ 
ພວກນາງ ແລະ ພວກນາງໄດ້ຮັບພອນໃນການຮັບໃຊ້. ຈ່ົງບອກໃຫ້ພວກນາງໃຫ້ສະແຫວງຫາ 
ປັນຍາແທນອຳນາດ ແລະ ພວກນາງຈະໄດ້ມີອຳນາດທັງໝົດ ທີ່ພວກນາງມີປັນຍາຈະນຳໃຊ້.”11 
 
ຊິດສະເຕີ ສະໂນ ໄດ້ສອນພວກເອື້ອຍນ້ອງໃຫ້ສະແຫວງຫາການຊີ້ນຳຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 
ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະ “ໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສະໜອງຄວາມປາຖະໜາ 
ທຸກໆປະການໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ທີ່ອ້າງວ່າງເຕັມ. ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍ 
ພຣະວິນຍານນັ້ນ, ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເພິ່ງພໍໃຈ.”12 
 
ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ ໄດ້ສອນວ່າ “ການເປີດເຜີຍ ແລະ ປະຈັກພະຍານຈະບໍ່ມາສູ່ດ້ວຍ 
ພະລັງທີ່ຮຸນແຮງ. ສຳລັບຫລາຍໆຄົົນ, ປະຈັກພະຍານຈະມາຢ່າງຊ້າໆ—ເທື່ອລະຊິ້ນເທື່ອ 
ລະຕອນ.” ເພິ່ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ຂໍໃຫ້ເຮົາຈ່ົງສະແຫວງຫາຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງການດົນໃຈ 
ສ່ວນຕົວຢ່າງຈິງໃຈ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງທູນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານແສງແມບແຫ່ງສັດທາໃຫ້ຈິດ 
ວິນຍານຂອງເຮົາ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບ ແລະ ຮັບຮູ້ການປະຕິບັດອັນສູງສົ່ງຂອງພຣະວິນຍານ 
ສັກສິດ.”13 
 
ປະຈັກພະຍານຂອງເຮົາຈະເສີມກຳລັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂັ້ມແຂງ ຂະນະທີ່ເຮົາປະເຊີນການ 
ທ້າທາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ. ຄົນບາງຄົນກໍດີ້ນລົນຢູ່ກັບຄວາມລຳບາກທາງສຸຂະພາບ; 
ບາງຄົນກໍມີບັນຫາທາງການເງິນ; ອີກຄົນອື່ນກໍມີການທ້າທາຍໃນຊີວິດແຕ່ງງານ ຫລື 
ນຳລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບາງຄົນກໍທົນທຸກຢູ່ກັບຄວາມໂດດດ່ຽວ ຫລື ຄວາມຫວັງ ແລະ 
ຄວາມຝັນທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດເປັນຈິງ. ມັນເປັນປະຈັກພະຍານຂອງເຮົາ, ຮ່ວມເຂົ້າກັບສັດທາຂອງເຮົາ 
ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາເຖິງແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ, ທ່ີຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຜ່ານຜ່າ 
ຊ່ວງເວລາທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ຄວາມລຳບາກໄປໄດ້. 
 
ໃນປ້ຶມທີ່ມີຊື່ວ່າ Daughters in My Kingdom (ທິດາໃນອານາຈັກຂອງເຮົາ), ເຮົາອ່ານເຖິງ 
ເລື່ອງຂອງຊິດສະເຕີ ເຮດວິກ ບາຍເຣແຊວ, ສະຕີຄົນໜ່ຶງໃນປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທົນທຸກ 
ກັບຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ແລະ ຄວາມຂາດແຄນຫລາຍໃນລະຫວ່າງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ. 
ເປັນເພາະຄວາມຮັກ ແລະ ທຳມະຊາດແຫ່ງຄວາມໃຈບູນຂອງນາງລາວ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ໃນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ, ລາວຍັງເຕັມໃຈແບ່ງປັນອາຫານຂອງລາວກັບຊະເລີຍເສິກທີ່ອົດຢາກ. 



 

ຕໍ່ມາ, ເມ່ືອຖືກຖາມວ່າລາວໄດ້ “ຮັກສາປະຈັກພະຍານຕະຫລອດການທົນທຸກນັ້ນ” ໄດ້ແນວໃດ, 
ລາວໄດ້ຕອບວ່າ, “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັກສາປະຈັກພະຍານຜ່ານຊ່ວງເວລາທີ່ ທົນທຸກນັ້ນ—ປະຈັກພະຍານ 
ໄດ້ຮັກສາຂ້ອຍເອົາໄວ້.”14 
 
ເພາະເຮົາມີປະຈັກພະຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະຄົງຢູ່ແບບນັ້ນສະເໝີໄປ. 
(ເຮົາຕ້ອງບຳລຸງລ້ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນເຂັ້ມແຂງເພື່ອວ່າມັນຈະມີພະລັງພຽງພໍທີ່ຈະຄ້ຳຊູເຮົາ). 
ນັ້ນເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງປະຊຸມກັນເລື້ອຍໆ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິນລະລຶກ, ຕ່ໍພັນທະສັນຍາ 
ຂອງເຮົາ, ແລະ ໄດ້ຮັບການບຳລຸງລ້ຽງດ້ວຍພຣະຄຳອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນເປັນພຣະຄຳ 
ອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ ທີ່ຈະຮັກສາເຮົາໄວ້ໃນການສວດອ້ອນວອນຕະຫລອດເວລາ, ໂດຍ 
ວາງໃຈແຕ່ໃນຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະຄຣິດ, ຜູ້ຊົງເປັນຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ແລະ ຜູ້ເຮັດໃຫ້ສັດທາຂອງ 
ເຮົາສົມບູນ.15 
 
ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບັດນາ ໄດ້ສອນເຮົາວ່າ, “ຂະນະທີ່ທ່ານສະແຫວງຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ທູນຂໍການເປີດເຜີຍຈາກພຣະວິນຍານສັກສິດ, ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາທ່ານວ່າ ທ່ານຈະ ‘ຍ່າງຢູ່ໃນ 
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ’ (ເອຊາຢາ 2:5; 2 ນີໄຟ 12:5). ບາງເທື່ອວິນຍານ 
ແຫ່ງການເປີດເຜີຍຈະທຳງານຢ່າງທັນທີ ແລະ ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແຕ່ບາງເທື່ອຈະເປັນແບບເຫັນ 
ໄດ້ຍາກ ແລະ ເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍ, ແລະ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຢ່າງລະອຽດອ່ອນຈົນວ່າ 
ທ່ານບ່ໍອາດຮັບຮູ້ໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບພອນນ້ີຕາມແບບໃດກໍຕາມ, ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ 
ມັນມີໃຫ້ຈະສ່ອງແສງ ແລະ ຂະຫຍາຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານອອກໄປ, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ 
ທ່ານສະຫວ່າງ (ເບິ່ງ ແອວມາ 5:7; 32:28), ແລະ ຊີ້ນຳ ແລະ ປົກປັກຮັກສາທ່ານ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.”16 
  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປາຖະໜາຈະໃຫ້ພອນເຮົາດ້ວຍການນຳພາ, ປັນຍາ, ແລະ ການຊີ້ນຳໃນຊີວິດ 
ຂອງເຮົາ. ພຣະອົງປາຖະໜາຈະຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງລົງມາສູ່ເຮົາ. ສຳລັບການ 
ເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວ ເຮົາຕ້ອງປາຖະໜາຈະໄດ້ຮັບມັນ, ເຮົາຕ້ອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາແຂງກະດ້າງ, 
ແລະແລ້ວເຮົາຕ້ອງທູນຖາມດ້ວຍສັດທາ, ໂດຍເຊື່ອຢ່າງຈິງໃຈວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບ, 
ແລະແລ້ວຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງພາກພຽນ. ແລ້ວຂະນະທີ່ເຮົາສະແຫວງຫາ 
ຄຳຕອບຕ່ໍຄຳຖາມຂອງເຮົາ, ພຣະອົງຈະປະທານພອນໃຫ້ເຮົາດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງນີ້ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ຈາກຝ່າຍປະທານສະພາສາວົກເຈັດສິບ 
 
 
ຕອນເປັນຜູ້ສອນສາສນາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເວລາຫລາຍເດືອນທຳງານຢູ່ທີ່ໃຈກາງເມືອງ 
ລີມາ, ປະເທດເປຣູ. ເພາະສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈຶ່ງໄດ້ຍ່າງຜ່ານຕຶກ Plaza de Armas ຢູ່ເມືອງ
ລີມາຫລາຍເທື່ອ. ວັງຂອງລັດຖະບານ, ຫໍພັກ ແລະ ຫ້ອງທຳງານຂອງປະທານຂອງປະເທດເປຣູ 
ກໍຕັ້ງຢູ່ທາງໜ້າຕຶກນັ້ນ. ຄູ່ສອນສາສນາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວ້ົາລົມນຳຫລາຍຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ, 
ໃຫ້ຮັບຟັງພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ໄດ້ຟື້ນຟູ. ຕອນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດເລື້ອຍໆວ່າຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກ 
ໄດ້ໄປທ່ຽວຊົມວັງນັ້ນ, ແຕ່ຄວາມຄິດນັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ. 
 
ປີແລ້ວນີ້ ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆ, 
ຮ່ວມທັງຂ້າພະເຈົ້າ, ໄດ້ພົບທ່ານອາລານ ກາຊີອາ, ປະທານປະເທດເປຣູໃນຕອນນັ້ນ, 
ໃນວັງຂອງລັດຖະບານນ້ັນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫ້ອງທີ່ສວຍງາມຕ່າງໆ ແລະ ປະທານກາຊີອາ 
ກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກເຮົາເປັນຢ່າງດີ. ຄວາມສົງໃສ ຕອນເປັນຜູ້ສອນສາສນາໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
ກ່ຽວກັບວັງນັ້ນກໍໄດ້ເກີດເປັນຈິງໃນວິທີທາງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍເຄີຍຄິດເຄີຍຝັນວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ 
ເລີຍໃນປີ 1970. 
 
ຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງໄດ້ປ່ຽນໄປຕັ້ງແຕ່ຕອນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ, ໂດຍສະເພາະ
ສຳລັບສາສນາຈັກ. ໃນຕອນນັ້ນມີສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກປະມານ 11,000  ຄົນ ແລະ 
ກໍມີພຽງແຕ່ສະເຕກດຽວ. ໃນເວລານ້ີ, ມີສະມາຊິກຫລາຍກວ່າ 500,000 ຄົນ ແລະ ມີເກືອບ 
100 ສະເຕກ. ໃນເມືອງນ້ອຍທີ່ເຄີຍມີສະມາຊິກພຽງແຕ່ກຸ່ມນ້ອຍໆ, ບັດນີ້ກໍມີຕຶກສະເຕກ ແລະ 
ຕຶກໂບດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ມີສີສັນຢາຍຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ສ່ິງດຽວກັນນີ້ ກໍເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດອື່ນໆ 
ຕະຫລອດທ່ົວໂລກ. 
 



ປາກົດການອັດສະຈັນຂອງການເຕີບໂຕຂອງສາສນາຈັກ ຄວນໄດ້ຮັບການຊ້ີແຈງ. ຂ້າພະເຈ້ົາຈະ 
ເລີ່ມດ້ວຍຄຳທຳນາຍຈາກພຣະຄຳພີເດີມ. 
 
ດານີເອນເປັນຂ້າທາດຊາວເຮັບເລີໃນບາບີໂລນ. ເພິ່ນໄດ້ມີໂອກາດແກ້ຄວາມຝັນຂອງກະສັດ 
ເນບູກາດເນັດສາ. ດານີເອນໄດ້ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປີດເຜີດຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມແກ້ໃຫ້ເພິ່ນ 
ແລະ ຄຳອະທິຖານຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບການຕອບ. ດານີເອນໄດ້ບອກກະສັດວ່າ, “ແຕ່ມີພຣະເຈົ້າ 
ອົງໜ່ຶງເທິງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າທີ່ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທັງຫລາຍ. ພຣະອົງໄດ້ບອກພະລາຊາຂອງ 
ຜູ້ຂ້າໃຫ້ຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ບັດນີ້ຜູ້ຂ້າຈະບອກນິມິດທີ່ທ່ານມີຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ 
ນອນຫລັບຢູ່ນັ້ນ.” ເພ່ິນໄດ້ບອກວ່າກະສັດໄດ້ເຫັນຮູບປັ້ນທີ່ເປັນຕາຢ້ານນັ້ນ ມີຮູບຮ່າງແບບ 
ມະນຸດ, ມີຫົວ, ລຳຄໍ, ແຂນ, ຂາ, ແລະ ຕີນ. ມີຫີນໃຫຍ່ກ້ອນໜ່ຶງແຕກອອກມາເອງຈາກໜ້າ 
ຜາໂດຍບໍ່ມີໃຜເຮັດ ແລະ ກິ້ງໄປ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຫີນກ້ອນນັ້ນໄດ້ກະທົບໃສ່ກັບຮູບປັ້ນ, 
ແຕກມຸ່ນໄປ, “ກ້ອນຫີນນັ້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນກາຍເປັນພູເຕັມພື້ນແຜ່ນດິນໂລກ.” 
 
ດານີເອນໄດ້ອະທິບາຍວ່າຮູບປັນນັ້ນເປັນຕົວແທນຂອງອານາຈັກທາງການເມືອງໃນອະນາຄົດ 
ແລະວ່າ “ໃນສະໄໝທີ່ກະສັດເຫລົ່ານ້ັນປົກຄອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງສະຫວັນຊັ້ນຟ້າຈະຕັ້ງອານາຈັກ 
ໜ່ຶງຂຶ້ນ, ຊຶ່ງຈະບ່ໍສູນຫາຍໄປຈັກເທື່ອ: … ແຕ່ຈະທຳລາຍອານາຈັກອ່ືນໆໃຫ້ໝົດສ້ິນໄປ. 
ແລ້ວກໍຈະຕ້ັງໝັ້ນຢູ່ຕະຫລອດເປັນນິດ.”1 
 
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະອ້າງເຖິງພຣະຄຳພີໃນຍຸກສະໄໝນີ້. ທູດໂມໂຣໄນໄດ້ມາປາກົດຕໍ່ໂຈເຊັບ 
ສະມິດ ເທື່ອທຳອິດ ໃນປີ 1823 ແລະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງມີງານໃຫ້ເພິ່ນເຮັດ ແລະ ວ່າຊື່ຂອງ
ເພິ່ນຈະມີເພື່ອຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົ່ວໃນບັນດາປະຊາຊາດ, ຕະກຸນ ແລະ ພາສາທັງໝົດ.”2 
ແນ່ນອນຂ່າວສານຂອງໂມໂຣໄນອາດເຮັດໃຫ້ໂຈເຊັບຕົກໃຈ, ຜູ້ທີ່ໃນຕອນນັ້ນມີອາຍຸພຽງແຕ່ 17 
ປີ. 
 
ໃນປີ 1831, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກໂຈເຊັບວ່າ ຂໍກະແຈແຫ່ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ 
“ຖືກມອບໃຫ້ມະນຸດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” ອີກຄັ້ງ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະກິດຕິຄຸນຈະອອກ 
ໄປເຖິງທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ດັ່ງຫີນຊຶ່ງຖືກສະກັດຈາກພູເຂົາໂດຍປາດສະຈາກມື … 
ຈະກ້ິງອອກໄປຈົນມັນເຕັມທັງແຜ່ນດິນໂລກ3 ດ່ັງທີ່ດານີເອນໄດ້ບອກໃຫ້ແກ່ເນບູກາດເນັດສາ. 
 
ໃນປີ 1898, ປະທານວິວເຝີດ ວູດດັບ ໄດ້ເລົ່າເຖິງປະສົບການໜຶ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ມີ ໃນປີ 1834 
ຕອນເປັນສະມາຊິກໃໝ່ຕອນເພິ່ນໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຖານະປະໂລຫິດທີ່ໃນເມືອງເຄີດແລນ. 
ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າວ່າ: “ສາດສະດາໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດທຸກຄົນໄປຮ່ວມກັນທີ່ໂຮງຮຽນ 
ບ້ານໄມ້ທີ່ເຂົາເຈ້ົາມີໃນທີ່ນັ້ນ. ມັນເປັນບ້ານນ້ອຍໆ, ອາດປະມານ 18 ແມັດມົນທົນ. … 



ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ມາໂຮມກັນແລ້ວ ສາດສະດາໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກແອວເດີແຫ່ງອິດສະຣາເອນຮ່ວມກັບ 
ເພິ່ນກ່າວປະຈັກພະຍານເຖິງວຽກງານນີ້. … ເມ່ືອທຸກຄົນໄດ້ກ່າວແລ້ວສາດສະດາໄດ້ກ່າວວ່າ, 
‘ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການດົນໃຈ ແລະ ການສິດສອນຫລາຍຈາກປະຈັກ 
ພະຍານຂອງພວກທ່ານໃນຄ່ຳຄືນນີ້, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກບອກພວກທ່ານຕ່ໍທີ່ປະທັບຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ວ່າພວກທ່ານບ່ໍຮູ້ຫຍັງຫລາຍໄປກວ່າເດັກທາລົກທີ່ນັ່ງຕັກແມ່ກ່ຽວກັບຈຸດໝາຍ 
ປາຍທາງຂອງສາສນາຈັກ ແລະ ອານາຈັກນີີ້. ພວກທ່ານບ່ໍເຂົ້າໃຈ. … ມັນເປັນພຽງແຕ່ 
ຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດສ່ວນນ້ອຍທີ່ພວກທ່ານເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້ໃນຄ່ຳຄືນນີ້, ແຕ່ສາສນາຈັກນີ້ຈະ 
ອອກໄປເຕັມທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ໃຕ້—ມັນຈະອອກໄປເຕັມແຜ່ນດິນໂລກ.’”4 
 
ຄຳທຳນາຍເຫລົ່ານ້ີີວ່າ: 
• ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນດ່ັງຫີນທີ່ຖືກຕັດອອກຈາກພູເຂົາ  
 ຈະອອກໄປເຕັມແຜ່ນດິນໂລກ; 
• ຊື່ຂອງໂຈເຊັບ ສະມິດ ຈະຖືກຮັບຮູ້ຕະຫລອດທົ່ວໂລກ; ແລະ  
• ສາສນາຈັກຈະອອກໄປເຕັມທະວີບອາເມຣິກາ ແລະ ຕະຫລອດທ່ົວໂລກ 
 
ອາດໄດ້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຫົວໃນ 170 ປີກ່ອນ. ຄົນທີ່ເຊື່ອກຸ່ມນ້ອຍໆນັ້ນ, ໄດ້ພາກັນຫາລ້ຽງຊີບໃນ 
ພົມແດນອາເມຣິກາ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອຫລົບໜີຈາກການຂ່ົມເຫັງ, ບ່ໍໄດ້ປະກົດ 
ຕົວເໝືອນດັ່ງຟື້ນຖານຂອງສາສນາທີ່ຈະອອກໄປຜ່ານຊາຍແດນ ແລະ ທະລຸຈິດໃຈຂອງທຸກຄົນ
ໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ. 
 
ແຕ່ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແທ້. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຍົກຕົວຢ່າງ. 
 
ໃນວັນຄຣິດສະມັດປີ 1925 ໃນເມືອງບວຍໂນອາເຣສ, ປະເທດອາກຊັງຕິນ, ແອວເດີ ແມວວິນ 
ເຈ ບາເລີດ ໄດ້ອຸດທິດທັງທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ເພື່ອ ການສິດສອນພຣະກິດຕິຄຸນ. ຂອງພຣະ 
ເຢຊູຄຣິດ. ເມ່ືອເຖິງ 1926 ສະມາຊິກຈຳນວນໜ້ອຍໜ່ຶງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ເປັນສະມາຊິກກຸ່ມທຳອິດຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍໃນ 
ຕະຫລອດທ່ົວອາເມຣິກາໃຕ້. ນ້ັນກໍເປັນເວລາ 85 ປີ ມາແລ້ວ, ສຳລັບຫລາຍຄົນທີ່ຟັງກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ໃນມື້ນີ້. 
 
ມີສະເຕກສີໂອນຢູ່ 23 ໃນ ບວຍໂນອາເຣສ ໃນປະຈຸບັນນ້ັນ, ພ້ອມດ້ວຍຫລາຍໆສະເຕກ ແລະ 
ສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກເປັນຈຳນວນຫລາຍໆ ສິບພັນຄົນໃນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນຕະຫລອດ 
ທົ່ວປະເທດອາກຊັງຕິນ. ປະຈຸບັນນີ້ ໃນເວລານີ້ກໍມີສະເຕກຫລາຍກວ່າ 600 ແຫ່ງ ແລະ 
ມີສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກ ຈຳນວນຫລາຍລ້ານຄົນ ແລະ ໃນອາເມຣິກາໃຕ້. ໃນເມື່ອເຮົາ 



ເຝົ້າເບິ່ງ, ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍກຳລັງອອກໄປເຕັມທະວີບ, ແລະ ຊື່ຂອງໂຈເຊັບ ສະມິດ 
ກໍຖືກປະກາດອອກໄປໂດຍຄົນເຮົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນປະເທດທີ່ເພິ່ນເອງອາດບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ 
ຊື່ຕອນເພິ່ນມີຊີວິດຢູ່. 
 
ໃນສາສນາຈັກຕະຫລອດທົ່ວໂລກໃນເວລານີ້ກໍມີສະເຕກເກືອບ 3,000 ແຫ່ງ, ຈາກບາງກອກ ຫາ 
ເມັກຊິໂກຊີທີ ຫາ ໂມດສະກູ. ເຮົາຈະມີຫວອດ ແລະ ສາຂາ 29,000 ແຫ່ງ. ໃນຫລາຍໆ 
ປະເທດກໍມີສະເຕກຕ່າງໆທີ່ສົມບູນແບບ, ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ໄດ້ມີພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ທວດເປັນຜູ້ 
ປ່ຽນໃຈເຫລ້ືອມໃສ. ໃນອີກແຫ່ງອື່ນໆ ສະມາຊິກໃໝ່ກຸ່ມນ້້ອຍໆກໍໄດ້ຊຸມນຸມກັນເປັນສາຂາຂອງ
ສາສນາຈັກໃນອາຄານທີ່ເຊົ່າ. ແຕ່ລະປີສາສນາຈັກໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກຫລາຍກວ່າ
ເກົ່າຕະຫລອດທົ່ວໂລກ. 
 
ຄຳພະຍາກອນເຫລົ່ານ້ີກ່ຽວກັບການອອກໄປເຕັມແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ 
ຕະຫລອດທ່ົວໂລກ: ບໍ່ເປັນຕາໜ້າເຊື່ອບໍ? ບາງທີ. ຄືຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ? ແນ່ນອນ. 
ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ? ແນ່ນອນວ່າບໍ່. ມັນກໍກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາເຮົາຢູ່. 
 
ປະທານກໍດອນ ບີ ຮິງລີ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ: 
 
“ມີກ່າວໄວ້ວ່າໃນເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ເມືອງຂຶ້ນຂອງຈັກກະພົບຂອງປະເທດອັງກິດຕາເວັນຈະບໍ່ຕົກ. 
ຈັກກະພົບນັ້ນໄດ້ສູນຫາຍໄປແລ້ວ. ແຕ່ມັນກໍຈິງທີ່ວ່າຕາເວັນຈະບ່ໍຕົກໃນວຽກງານຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ມັນກຳລັງສຳພັດຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. 
 
“ແລະ ນ້ີກໍເປັນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານ້ັນ. ເຮົາກໍພຽງແຕ່ເລີ່ມລົງມືເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາຈະ 
ສຳເລັດເທົ່ານ້ັນ. ວຽກງານຂອງເຮົາບໍ່ມີຂອບເຂດ. … ປະເທດທີ່ເຮົາເຂົ້າໄປບໍ່ໄດ້ໃນ 
ເວລານີ້ກໍຈະເປີດຮັບເຮົາໃນວັນໃດວັນໜ່ຶງ.”5 
 
ໃນວັນເວລານີ້ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າການບັນລຸຜົນຂອງຄຳທຳນາຍໃນພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນກໍໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ. 
 
“ແລະ … ເຫດການຈະບັນເກີດຂຶ້ນຄືກະສັດຈະປິດປາກ, ເພາະເຂົາຈະເຫັນສິ່ງທີ່ 
ບໍ່ເຄີຍເຫັນຖືກບອກເລົ່າ; ແລະ ເຂົາຈະພິຈາລະນາສ່ິງທີ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຍິນ.  
 
“ເພາະໃນວັນນັ້ນ, ເພ່ືອເຮົາພຣະບິດາຈະຊົງທຳງານໜຶ່ງ, ຊຶ່ງຈະເປັນງານຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະ 
ໜ້າອັດສະຈັນໃນບັນດາພວກເຂົາ.”6 



 
ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານ້ີແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມະຫັດສະຈັນ, ມັນຍັງກ້າວໄປ 
ໜ້າຢ່າງບໍ່ມີການຮັບຮູ້ ໂດຍຜູ້ນຳທາງດ້ານການເມືອງຂອງມະນຸດຊາດ, ວັດທະ ນະທຳ ແລະ 
ຝ່າຍການສຶກສາ. ມັນກ້າວໄປໜ້າເທື່ອລະຄົນ ແລະ ເທື່ອລະ ຄອບຄົວ, ຢ່າງງຽບໆ ແລະ 
ຢ່າງສຸພາບ, ຂ່າວສານສັກສິດ, ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ. 
 
ຂໍ້ໜ່ຶງໃນພຣະຄຳພີມໍມອນໃຫ້ເຮົາເຫັນຈຸດສຳຄັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງມະຫັດສະຈັນຂອງ 
ສາສນາຈັກ. “ແລະ ຍ່ິງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວກັບທ່ານວ່າ ເວລາຈະມາເຖິງເມື່ອຄວາມຮູ້ 
ເລື່ອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະແຜ່ອອກໄປທົ່ວບັນດາປະຊາຊາດ, ຕະກຸນ, ພາສາ ແລະ ຜູ້ຄົນ.”7 
 
ຂ່າວສານທ່ີສຳຄັນສຸດຂອງເຮົາ ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ຖືກມອບໝາຍ ແລະ ຖືກບັນຊາໃຫ້ນຳໄປຫາທຸກບ່ອນ
ໃນໂລກ, ນັ້ນຄື ມີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດມີຈິງ. ພຣະອົງຊົງມີຊີວິດ ຢູ່ໃນສູນກາງແຫ່ງເວລາ. 
ພຣະອົງໄດ້ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງເຮົາ, ຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ແລະ ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດ. ຂ່າວສານ
ອັນປຽບທຽບບໍ່ໄດ້ນັ້ນ, ຊຶ່ງເຮົາປະກາດດ້ວຍສິດອຳນາດຈາກພຣະເຈົ້າ ເປັນເຫດຜົນອັນແທ້ຈິງທີ່
ເຮັດໃຫ້ສາສນາຈັກນີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງກວ້າງໄກ. 
 
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະອົງໄດ້ມາປະກົດຕົວກັບພຣະບິດາຕ່ໍໂຈເຊັບ ສະມິດ. 
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພຣະບິດາ, ພຣະອົງໄດ້ສະຖາປະນາພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງອີກ 
ຄັ້ງຢູ່ເທິງໂລກ. ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງອັກຄະສາວົກ, ສາດສະດາ, ແລະ ຂໍກະແຈແຫ່ງຖານະ 
ປະໂລຫິດມາສູ່ໂລກອີກ. ພຣະອົງໄດ້ນຳພາສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຜ່ານສາດສະດາທ່ີມີຊີິວິດຢູ່, 
ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ. ສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຄືກ້ອນຫີນທີ່ຖືກຕັດອອກຈາກໜ້າ 
ຜາໂດຍບໍ່ມີໃຜເຮັດທີ່ກິ້ງອອກໄປຕະຫລອດທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. 
 
ເຮົາມີຄວາມກະຕັນຍູສຳລັບ ໂຈເຊັບ ສະມິດ, ແລະ ເຝົ້າເບິ່ງດ້ວຍຄວາມປະຫລາດໃຈຂະນະ 
ທີ່ຊື່ຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກເຄົາລົບ, ແລະ ແນ່ນອນແມ່ນແຕ່ຖືກ ໝ່ິນປະໝາດນັບມ້ືນັບຫລາຍຂ້ຶນ 
ຕະຫລອດທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ. ແຕ່ເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ວຽກງານທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຍຸກສຸດທ້າຍນ້ີບໍ່ໄດ້ 
ກ່ຽວກັບເພິ່ນ. ມັນເປັນວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, 
ອົງສັນຕິລາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະຄຣິດຄື ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຢືນຢູ່ກັບທ່ານດ້ວຍຄວາມປະຫລາດໃຈ ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານນ້ີກ້າວໄປໜ້າຢ່າງມະຫັດ 
ສະຈັນ, ອັດສະຈັນ ແລະ ຢ່າງຢັບຢ້ັງບໍ່ໄດ້. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເວລານັ້ນມາເຖິງແລ້ວ ເມ່ືອຄວາມຮູ້ 
ເລື່ອງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ … ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປຕະຫລອດທົ່ວປະຊາຊາດ, ຕະກຸນ, 
ພາສາ ແລະ ຜູ້ຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານເຖິງພຣະອົງ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງມວນ
ມະນຸດ, ແລະ ເຖິງວຽກງານນີ້ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ໃນວັນເວລາຂອງເຮົາ ຫລາຍຄົນພວມດຳລົງຊີວິດໃນທ່າມກາງຄວາມໂສກເສາ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍ 

ອັນໃຫຍ່ຫລວງ.  ເຂົາເຈາບເຫັນຄຳຕອບຕຄຳຖາມຂອງຕົນ ແລະ ບສາມາດສະໜອງຄວາມ 

ຕ້ອງການຂອງຕົນ. ບາງຄົນໄດ້ສູນເສຍຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຊືນຊົມໄປ. ສາສດາໄດ້ປະກາດວ່າ 

ຄວາມສຸກທີແທ້ຈິງຈະພົບເຫັນໄດ້ໃນຕົວຢາງດັງຕໄປນ ແລະ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິດ. ພຣະອົງ 

ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ, ພຣະອົງເປັນຄູສອນ, ແລະ ພຣະອົງເປັນຕົວຢາງທີດີພ້ອມທຸກຢາງ. 

 

ຊີວິດຂອງພຣະອົງເປັນຊີວິດແຫ່ງການຮັບໃຊ້. ເມືອເຮົາຮັບໃຊ້ເພືອນບ້ານ ເຮົາກໍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທີ 
ຂັດສົນ. ໃນການເຮັດເຊັນນນ ເຮົາອາດພົບເຫັນຄຳຕອບໃຫ້ແກ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຮົາເອງ. 

ເມືອເຮົາເຮັດຕາມຕົວຢາງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕພຣະບິດາເທິງ 

ສະຫວັນ ແລະ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດ, ແລະ ເຮົາກາຍເປັນເໝືອນດັງພວກພຣະອົງ 

ຫລາຍຂນ. 

 

ກະສັດເບັນຈາມິນໄດ້ກ່າວເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການຮັບໃຊ້, ໂດຍກ່າວວ່າ ເມືອເຮົາ “ຮັບໃຊ້ເພືອນມະນຸດ 

ດ້ວຍກັນ [ເຮົາ] ກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈາ [ຂອງເຮົາ] ນນເອງ.”1 ທຸກຄົນມີໂອກາດທີຈະຮັບໃຊ້ ແລະ 

ສະແດງຄວາມຮັກ. 

 

ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ເຮົາໄປ “ຊ່ອຍກູ້ຊີວິດ” ແລະ ຮັບໃຊ້ຄົນອືນ. ເພິນກ່າວວ່າ: 

“ເຮົາຈະພົບເຫັນວ່າຄົນທີເຮົາຮັບໃຊ້, ຜູ້ໄດ້ຮູ້ສຶກຄວາມສຳພັດຂອງພຣະອາຈານ ຜ່ານການອອກແຮງ 

ຂອງເຮົາ, ບສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມປຽນແປງ ຊຶງມາສູ່ຊີວິດຂອງເຂົາ. ມີຄວາມປາຖະໜາ 

ທີຈະຮັບໃຊ້ຢາງຊືສັດ, ເດີນໄປຢາງຖ່ອມຕົນ, ແລະ ດຳລົງຊີວິດໃຫ້ເປັນເໝືອນດັງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

ຫລາຍຂນ. ໃນການໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທາງວິນຍານ ແລະ ການເຫັນຄຳສັນຍາແຫ່ງນິລັນດອນໜ້ອຍໜຶງ, 



ເຂົາເຈາໄດ້ກ່າວຄຳຂອງຊາຍຄົນຕາບອດ ຜູ້ພຣະເຢຊໄດ້ໂຜດໃຫ້ລາວເຫັນຫຸ່ງວ່າ, ‘ສິງໜຶງທີ 
ຂ້າພະເຈາຮູ້ຈັກ, ນນຄື ຂ້າພະເຈາເຄີຍຕາບອດ, ແຕ່ບັດນໄດ້ເຫັນຫຸ່ງແລ້ວ.’” 2 

 

ແຕ່ລະມ ເຮົາມີໂອກາດທີຈະຊ່ອຍເຫລືອ ແລະ ຮັບໃຊ້—ເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງ, ແລະ ໃນເວລາທີຖືກຕ້ອງ, 

ໂດຍບລໍຊ້າ. ການຄິດນຳຄົນອືນຜູ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາວຽກງານ ຫລື ຜູ້ເຈັບປວຍ, 

ຜູ້ຮູ້ສຶກເປົາປຽວດຽວດາຍ, ຜູ້ຄິດວ່າໄດ້ສູນເສຍທຸກສິງທຸກຢາງ. ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພືອ 

ຊ່ອຍເຫລືອ? ໃຫ້ຄິດເບິງເພືອນບ້ານຄົນນນ, ຜູ້ຢືນຕາກຝົນຢູກັບລົດທີເພ, ເອນໃຫ້ທ່ານມາຊ່ອຍເຫລືອ. 

ແມ່ນຫຍັງ ຄືສິງທີຖືກຕ້ອງທີທ່ານຕ້ອງເຮັດ? ເມືອໃດເປັນເວລາທີຖືກຕ້ອງທີທ່ານຕ້ອງເຮັດ? 

 

ຂ້າພະເຈາຈືໄດ້ຕອນພວກເຮົາໄປແມ໊ກຊິໂກຊີທີ ເປັນຄອບຄົວ ເພືອໄປຊເຄືອງນຸ່ງໃຫ້ລູກໆ. ເຂົາເຈາ 

ຍັງນ້ອຍຢູຕອນນນ. ລູກກົກຂອງພວກເຮົາມີອາຍຸພຽງແຕ່ສອງປີ, ແລະ ລູກຜູ້ນ້ອຍມີອາຍຸໄດ້ໜຶງປີ. 
ຖະໜົນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ. ໃນຂະນະທີພວກເຮົາຊອກຊເຄືອງ, ຈູງມືລູກໄປ, ພວກເຮົາໄດ້ຢຸດເບິງ 

ບາງສິງ ແລະ ໂດຍບຮູ້ສຶກຕົວ, ລູກຊາຍຜູ້ກົກຂອງພວກເຮົາໄດ້ເສຍໄປ! ພວກເຮົາບຮູ້ວ່າ ເສຍໄປ 

ຕອນໃດ, ແຕ່ລາວບໄດ້ຢູນຳພວກເຮົາ. ໂດຍບລໍຊ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ແລ່ນຊອກຫາລູກ. ພວກເຮົາໄດ້ເອນຫາ 

ລາວ, ຮູ້ສຶກຮ້ອນຮົນໃຈ, ຄິດວ່າຈະບໄດ້ເຫັນລາວອີກ. ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ເອນຫາ 

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້ຊອກລູກເຫັນ. 

 

ບດົນຈາກນນ ພວກເຮົາກໍພົບເຫັນລາວ. ລາວຢືນເບິງຂອງຫລນຢູໜ້າຮ້ານແບບໄຮ້ດຽງສາ. 

ພວກເຮົາໄດ້ໂອບກອດລາວ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະດູແລລູກຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມ 

ພາກພຽນ ແລະ ຈະບເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໄປອີກ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ກ່ອນຈະໄປຊອກຫາລູກ, 

ພວກເຮົາບໄດ້ວາງແຜນປະຊມກັນກ່ອນ. ພວກເຮົາໄດ້ລົງມືເຮັດທັນທີ, ອອກໄປຊອກຫາຄົນທີເສຍໄປ. 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ອາດມີຫລາຍຄົນ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, ໄດ້ເສຍໄປຈາກສາຍຕາຂອງເຮົາ 

ຜູ້ບຮູ້ວ່າ ເຂົາເສຍໄປ. ຖ້າເຮົາລໍຊ້າ, ເຮົາອາດເສຍເຂົາໄປ ຕະຫລອດການ. 

 

ສຳລັບຫລາຍຄົນທີຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຮົາ, ມັນບຈຳເປັນທີຈະສ້າງໂຄງການ ຫລື 

ການດຳເນີນງານທີສັບສົນ ຫລື ໃຊ້ເງິນຄຳຫລາຍ. ເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງ ການຄວາມຕງໃຈຂອງເຮົາ 

ທີຈະຮັບໃຊ້—ເພືອເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງໃນເວລານນ, ໂດຍບລໍຊ້າ. 

 

ຕອນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ມາປະກົດຕຜູ້ຄົນໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ, ພຣະອົງໄດ້ເປັນຕົວຢາງທີດີເລີດ 

ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບການບລໍຖ້າທີຈະປະຕິບັດການສົງເຄາະຕຄົນສູນເສຍຄວາມສຸກ ແລະ 



ຄວາມຊືນຊົມ. ໃນການສິດສອນຜູ້ຄົນ, ພຣະອົງເຫັນວ່າ ພວກເຂົາບສາມາດເຂາໃຈຖ້ອຍຄຳຂອງ 

ພຣະອົງ. ພຣະອົງຈຶງໄດ້ເຊອເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ກັບເມືອບ້ານ ແລະ ໄຕ່ຕອງສິງທີພຣະອົງໄດ້ກ່າວ 

ກັບພວກເຂົາ. ພຣະອົງໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຂົາອະທິຖານຫາພຣະບິດາ ແລະ ຕຽມຕົວກັບຄືນມາ 

ອີກໃນມຕໄປ, ເມືອພຣະອົງຈະກັບຄືນມາສອນພວກເຂົາອີກ.3 

 

ເມືອພຣະອົງຈົບການສິດສອນ ພຣະອົງໄດ້ຫລຽວເບິງຝູງຊົນ ແລະ ເຫັນພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້, 

ເພາະຢາກໃຫ້ພຣະອົງຢູນຳພວກເຂົາຕໄປອີກ: 

 

“ແລະ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ: ຈົງເບິງ, ອຸທອນຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມເມດຕາ 

ສົງສາມເຈາ. 

 

“ມີຜູ້ໃດເຈັບປວຍຢູໃນບັນດາພວກເຈາບ? ຈົງນຳເອົາພວກເຂົາມານ. ມີຜູ້ໃດທີເປັນລ່ອຍ, ຫລື 

ຕາບອດ, ຫລື ຂາເສຍ, ຫລື ພິການ, ຫລື ເປັນຂທູດ, ຫລື ຫ່ຽວແຫ້ງ, ຫລື ຫູໜວກ, ຫລື 
ມີທຸກອັນໃດບ? ຈົງນຳເອົາພວກເຂົາມານ ແລະ ເຮົາຈະປິນປົວພວກເຂົາ, ເພາະເຮົາມີຄວາມເມດຕາ 

ສົງສານເຈາ; ອຸທອນຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາສົງສານ.”4 

 

ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ນຳຄົນທີເຈັບປວຍມາຫາພຣະອົງ, ແລະ ພຣະອົງໄດ້ປິນປົວພວກເຂົາ. ຝູງຊົນໄດ້ 

ກມຂາບລົງທີພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ນະມັດສະການພຣະອົງ ແລະ ຈູບພຣະບາດ 

ຂອງພຣະອົງ, “ຈົນວ່າພວກເຂົາໄດ້ລ້າງພຣະບາດໃຫ້ພຣະອົງດ້ວຍນຕາຂອງພວກເຂົາ.” ແລ້ວ 

ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາພວກເຂົາໃຫ້ພາລູກນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາມາ, ແລະ ພຣະອົງໄດ້ອວຍພອນພວກເຂົາ 

ເທືອລະຄົນ.5 ນນຄືແບບຢາງທີພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້ໃຫ້ເຮົາ. ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແມ່ນສຳລັບທຸກຄົນ, 

ແຕ່ພຣະອົງບເຄີຍລືມຜູ້ໃດ. 

 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຊົງຮັກ, ເຂາໃຈ, ແລະ ອົດທົນ. ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, 

ພຣະເຢຊຄຣິດ, ກໍຮັກເຮົາເໝືອນກັນ. ພວກພຣະອົງໄດ້ຈັດຫາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ເຮົາຜ່ານ 

ທາງສາດສະດາຂອງພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ມີຄວາມປອດໄພໃນການຕິດຕາມ 

ສາດສະດາ. “ການກູ້ຊີວິດ” ຍັງເກີດຂນຢູ. ປະທານມອນສັນກ່າວວ່າ: “ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຫວັງ 

ໃຫ້ເຮົາຄິດ. ພຣະອົງຫວັງໃຫ້ເຮົາເຮັດ. ພຣະອົງຫວັງໃຫ້ເຮົາອອກແຮງ. ພຣະອົງຫວັງໃຫ້ເຮົາມີປະຈັກ 

ພະຍານ. ພຣະອົງຫວັງໃຫ້ເຮົາອຸທິດຕົນ.”6 

 



ເຮົາມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂອກາດທີໃຫຍ່ໂຕ. ມີຫລາຍຄົນທີຢາກປະສົບກັບ ຄວາມຫວານຊືນ 

ແຫ່ງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຊືນຊົມຜ່ານກິດຈະກຳໃນສາສນາຈັກ. ຄວາມສຸກນນມາຈາກການຮັບເອົາ 

ພິທີການ, ການເຮັດພັນທະສັນຍາທີສັກສິດ, ແລະ ການຮັກສາມັນ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຕ້ອງການເຮົາໃຫ້ 
ຊ່ອຍເຫລືອເຂົາ. ຂໍໃຫ້ເຮົາເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີຖືກຕ້ອງ, ໂດຍບລໍຊ້າ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ເປັນພຣະບິດາຂອງເຮົາ. ພຣະເຢຊຄຣິດຊົງ 

ພຣະຊົນຢູ ແລະ ໄດ້ມອບຊີວິດຂອງພຣະອົງ ເພືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ກັບຄືນໄປຫາທີປະທັບຂອງພຣະບິດາ 

ເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ. ຂ້າພະເຈາ 

ຮູ້ວ່າຄວາມດີອັນເປັນນິດຂອງພວກພຣະອົງໄດ້ສະແດງໃຫ້ປະຈັກຕະຫລອດມາ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນ 

ພະຍານວ່າ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາຂອງພວກພຣະອົງ ແລະວ່ານ 
ຄືສາສນາຈັກທີແທ້ຈິງແຫ່ງດຽວຢູເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ສາດສະດາ ໂຈເຊັບ ສະມິດ 

ເປັນສາດສະດາແຫ່ງການຟນຟູ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນພຣະຄຳ 

ຂອງພຣະເຈາ. ມັນໃຫ້ການນຳພາ ແລະ ເປັນແບບແຜນໃຫ້ເຮົາຕິດຕາມໄປ ເພືອຈະໄດ້ກາຍເປັນ 

ເໝືອນດັງພຣະເຈາ ແລະ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈາຂໍປະກາດໃນພຣະນາມຂອງອົງ 

ພຣະເຢຊຄຣິດເຈາຂອງເຮົາ, ອາແມນ. 

 

 

ແຫລ່ງອ້າງອີງ 

1. ໂມໄຊຢາ 2:17. 

2. Thomas S. Monson, “To the Rescue,” Liahona, July 2001, 57, 58. 

3. ເບິງ 3 ນີໄຟ 17:1–3. 

4. 3 ນີໄຟ 17:6–7; ເບິງ ຂໍທີ 5 ນຳອີກ. 

5. 3 ນີໄຟ 17:10; ເບິງ ຂໍທີ 9, 11–12, 21 ນຳອີກ. 

6. Thomas S. Monson, Liahona, July 2001, 58; Ensign, May 2001, 49. 



 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 
 
 
ຄຳແນະນຳຕ່ໍຊາວໜຸ່ມ 
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ປະທານສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍກ່າວຕໍ່ຊາວໜຸ່ມເປັນການສ່ວນຕົວຫລາຍກວ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍກ່າວມາກ່ອນ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປຽບທຽບຄວາມເປັນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກັບຂອງພວກເຈົ້າ. 
 
ພວກເຈົ້າມີຄຸນຄ່າເກີນທີ່ຈະວັດແທກໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກເຈົ້າໃນຫລາຍປະເທດ ແລະ 
ໃນທຸກໆທະວີບ. ພວກເຈ້ົາເປັນຄົນທີ່ດີກວ່າຄົນລຸ້ນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ພວກເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະກິດ 
ຕິຄຸນຫລາຍກວ່າ. ພວກເຈ້ົາມີລັກສະນະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊື່ສັດຫລາຍກວ່າ. 
 
ຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸ 87 ປີແລ້ວ. ພວກເຈົ້າອາດສົງໃສວ່າໃນໄວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍເປັນຢູ່ດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າເປັນ 
ຢູ່ດຽວນີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າພວກເຈົ້າຈະໄປໃສ. ແຕ່ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນເປັນຢູ່່ໃນໄວທີ່ 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຢູ່ດຽວນີ້. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍອ້າງ ເຖິງສອງສາມແຖວຈາກກາບກອນທີ່ມີຊື່ສຽງ 
ໂດ່ງດັງວ່າ: 
 
ກາແກ່ນັບມ້ືຊ້າລົງ 
ການ້ອຍຍັງບໍ່ 
ເຖິງສິ່ງທີ່ການ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ 
ກາແກ່ຮູ້ສິ່ງນັ້ນຫລາຍ 
 
ໃນການຮອບຮູ້, ກາແກ່ 
ຍັງເປັນອາຈານຂອງການ້ອຍ. 
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ກາແກ່ນັ້ນບໍ່ຮູ້ 
—ຈະໄວຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ. 
 



 

ການ້ອຍບິນເຈີດຂ້ຶນ, ເຈີດລົງ, 
ບິນອ້ອມກາແກ່ທີ່ຊ້າໆ. 
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ການນ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້? 
—ຈະບິນໄປໃສ.1 
 
ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງກາບກອນຂອງທ່ານໂຫວດສະໂວດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນກາບກອນ ທີ່ມີຊື່ສຽງນຳ
ອີກ! 
 
ດ້ວຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍມາດຕະຖານສິນລະທຳລົດຄວາມສຳຄັນ, 
ພວກເຈົ້າຄົນໜຸ່ມກໍເຕີບໂຕຢູ່ໃນເຂດແດນຂອງສັດຕູ. 
 
ເຮົາຮູ້ຈາກພຣະຄຳພີວ່າໄດ້ມີສົງຄາມໃນສະຫວັນ ແລະ ວ່າລູຊິເຟີໄດ້ກະບົດ, ພ້ອມທັງຝູງບໍລິວານ 
ຂອງມັນໄດ້ຖືກໂຍນລົງທີ່ແຜ່ນດິນໂລກ.2 ມານຕັ້ງໃຈຈະລົບກວນແຜນຂອງພຣະບິດາເທິງ 
ສະຫວັນ ແລະ ສະແຫວງຫາທ່ີຈະບີບບັງຄັບຈິດໃຈ ແລະ ການກະທຳຂອງທຸກຄົນ. ອິດທິພົນນີ້ 
ເປັນຝ່າຍວິນຍານ, ແລະ ມັນຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກ.3 
 
ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄັດຄ້ານ, ການທົດລອງ, ແລະ ການລ້ໍລວງ, ພວກເຈົ້າບ່ໍຈຳເປັນ 
ຕ້ອງລົ້ມເຫລວ ຫລື ຢ້ານກົວ. 
 
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸ 17 ປີ, ເກືອບຈະຈົບຈາກໂຮງຮຽນອຸດົມໂດຍເປັນນັກຮຽນຂັ້ນທຳມະດາ 
ແລະ ມີຈຸດອ່ອນແອ, ຊ່ຶງເປັນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດ, ສະພາບການໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ 
ປ່ຽນແປງໄປໃນທັນທີ ໃນເຊົ້າວັນອາທິດວັນໜ່ຶງ. ມ້ືຕໍ່ມາ ພວກເຮົາຖືກເອີ້ນໄປທີ່ຫ້ອງຮັບຟັງໃນ 
ໂຮງຮຽນ. ໃນເວທີມີວິທະຍຸນ້ອຍຕັ້ງຢູ່ໃນຕັ່ງ. ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດວິທະຍຸ. 
ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງປະທານຟະແຣກລິນ ເດລາໂນ ໂຣສະແວ້ວ ຂະນະທີ່ເພິ່ນໄດ້ປະກາດວ່າ 
ທ່າເຮືອ ພະໂຣຮາເບີ ຖືກລະເບີດ. ສະຫະລັດໄດ້ມີສົງຄາມກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. 
 
ຕໍ່ມາພາບນັ້ນກໍຖືກນຳມາປະກາດອີກ. ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງປະທານໂຣສະແວ້ວອີກ, ບັດນີ້ໄດ້ 
ປະກາດວ່າປະເທດຂອງເຮົາໄດ້ມີສົງຄາມກັບປະເທດເຢຍລະມັນ. ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງໄດ້ 
ຂະຫຍາຍອອກໄປຕະຫລອດທົ່ວໂລກ. 
 
ໃນທັນໃດນ້ັນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາກໍບໍ່ແນ່ນອນ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຕໍ່ໄປຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. 
ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດທີ່ຈະໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ມີຄອບຄົວບໍ? 
 



 

ໃນວັນເວລານີ້ກໍມີ “ສົງຄາມ ແລະ ຂ່າວລືເລື່ອງສົງຄາມ, ແລະ ທັງແຜ່ນດິນໂລກ [ກໍ] ຢູ່ 
ໃນຄວາມໂກລາຫົນ.”4 ພວກເຈົ້າ, ຊາວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ, ອາດຮູ້ສຶກບໍ່ແນ່ໃຈ ແລະ 
ບໍ່ປອດໄພໃນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແນະນຳ ແລະ ສອນພວກເຈົ້າ, 
ໃຫ້ການຕັກເຕືອນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຮັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດ. 
 
ແຜນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຄື “ແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.”5 ຄອບຄົວເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງ 
ແຜນນັ້ນ. ຄອບຄົວເພິ່ງພາການນຳໃຊ້ອຳນາດທ່ີໃຫ້ຊີວິດຢ່າງມີຄຸນຄ່າທ່ີມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງ 
ພວກເຈົ້າ.  
 
ໃນ “ຄອບຄົວ: ການປະກາດຕໍ່ໂລກ, ທີ່ເປັນເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈທ່ີຝ່າຍປະທານ 
ສູງສຸດ ແລະ ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ສະເໜີ, ເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນຊີວິດກ່ອນເກີດ, 
ມະນຸດທຸກຄົນ—ຊາຍ ແລະ ຍິງ—[ໄດ້ຖືກ] ສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ແຕ່ລະຄົນເປັນບຸດ ແລະ ທິດາທາງວິນຍານທ່ີຊົງຮັກຂອງພຣະບິດາມານດາແຫ່ງສະຫວັນ, ແລະ 
ເມ່ືອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ເຮົາແຕ່ລະຄົນ ຈ່ຶງມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນຕົວ ແລະ ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ. 
ເພດເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ການຈຳແນກບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງບຸກຄະລິກລັກສະນະ [ແລະ 
ໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງຂຶ້ນໃນໂລກກ່ອນເກີດນັ້ນ]. ... 
 
“… ພວກເຮົາປະກາດຕື່ມອີກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາວ່າ ອຳນາດຂອງການສ້າງມະນຸດແມ່ນຕ້ອງ 
ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງຜູ້ແຕ່ງງານກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທ່ົານ້ັນ.”6 
 
ໂທດຖານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ລູຊິເຟີ ແລະ ບໍລິວານຂອງມັນໄດ້ນຳມາສູ່ຕົນເອງຄືວ່າ ພວກມັນຖືກ 
ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ມີຮ່າງກາຍມະຕະ. 
 
ການລ້ໍລວງຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ພວກເຈ້ົາປະເຊີນໜ້າ, ແນ່ນນອນວ່າຮ້າຍແຮງ, ແມ່ນກ່ຽວກັບ 
ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າບ່ໍພຽງແຕ່ມີອຳນາດທີ່ຈະສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່, 
ແຕ່ພວກເຈົ້າກໍມີສິດເລືອກນຳອີກ. 
 
ສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ສອນວ່າ, ທຸກຄົນທີ່ມີຮ່າງກາຍມີອຳນາດເໜືອຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຮ່າງກາຍ.7 
ສະນັ້ນຈິດວິນຍານທຸກດວງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ກໍມີຮ່າງກາຍ ແລະ ມີອຳນາດເໜືອມານ. ພວກເຈົ້າທົນ 
ທຸກກັບການລ້ໍລວງເພາະລັກສະນະທາງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈົ້າ, ແຕ່ພວກເຈົ້າຍັງມີອຳນາດ 
ເໜືອມານ ແລະ ບໍລິວານຂອງມັນນຳອີກ. 
 
ເມ່ືອເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈົບຈາກໂຮງຮຽນອຸດົມ, ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້



 

ໄປສົງຄາມແລ້ວ, ບາງຄົນກໍບໍ່ໄດ້ກັບມາເລີຍ. ບໍ່ດົນຈາກນ້ັນພວກເຮົາທີ່ເຫລືອຢູ່ກໍໄດ້ໄປເຂົ້າເປັນ 
ທະຫານ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະລອດພົ້ນສົງຄາມ 
ນັ້ນບໍ? ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍຈະຍັງຄົງຢູ່ເໝືອນເດີມຢູ່ບໍເມ່ືອເຮົາກັບມາບ້ານ? 
 
ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງຖືກເກນເຂົ້າເປັນທະຫານແນ່ນອນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ໄປຮ່ວມ 
ທະຫານອາກາດ. ບ່ໍດົນຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ໄປຢູ່ເມືອງແຊນທາອານາ ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ໄປຮັບການ 
ອົບຮົມກ່ອນເຂົ້າໂຄງການຮຽນບິນ. 
 
ໃນຕອນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ມີປະຈັກພະຍານວ່າພຣະກິດຕິຄຸນຈິງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ວ່າ ເອໂບ 
ແອສ ຣິດ ແລະ ຈອນ ພີ ລິລີໄວ້, ຄູສອນພຣະຄຳພີຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮູ້ວ່າມັນຈິງ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນເຂົາເຈົ້າຢືນຢັນເປັນພະຍານ, ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາເຊື່ອເຂົາເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຄິດກັບຕົນເອງວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເພ່ິງປະຈັກພະຍານຂອງເຂົາເຈົ້າຈົນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມີຂອງ 
ຕົນເອງ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຮັດດັ່ງນັ້ນ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນເຖິງປິຕຸພອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບມັນເທື່ອ. ໃນແຕ່ລະສະເຕກກໍມີປິຕຸທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ທີ່ມີວິນຍານແຫ່ງການພະຍາກອນ ແລະ ວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ. ເພ່ິນໄດ້ຮັບ 
ສິດອຳນາດທ່ີຈະມອບພອນທີ່ເປັນຂອງສ່ວນຕົວໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ອະທິການຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນະນຳ 
ສະເໜີ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຂໍໃບຮັບຮອງຈາກອະທິການ. 
 
ເຈ ໂຣແລນ ແຊນສະຕະຣຳ ໄດ້ເປັນປິຕຸທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະເຕກ ແຊນທາອານາ. 
ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາມາກ່ອນ, ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ມອບພອນ 
ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ. ໃນພອນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບຄຳຕອບ ແລະ ຄຳສ່ັງສອນ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າປິຕຸພອນນ້ັນເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວຫລາຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແບ່ງປັນສ່ວນນ້ອຍໜ່ຶງຈາກ 
ປິຕຸພອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ: ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການຊ້ີນຳຜ່ານສຽງກະຊິບຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 
ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນເຖິງອັນຕະລາຍ. ຖ້າຫາກເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຕັກເຕືອນ 
ເຫລົ່ານ້ັນ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຈະອວຍພອນເຈົ້າ ເພື່ອເຈົ້າອາດຈະໄດ້ເຫັນ ແລະ 
ຢູ່ກັບຜູ້ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກອີກ.8 
 
ຄຳທີ່ວ່າ ຖ້າຫາກ, ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນຄໍານ້ອຍໆ, ຍັງປະກົດຄືກັນກັບວ່າໃຫຍ່ເທົ່າກັບເຈ້ຍໜ້າໜ່ຶງ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບພອນໃຫ້ໄດ້ກັບບ້ານຈາກສົງຄາມ ຖ້າຫາກ ຂ້າພະເຈ້ົາຮັກສາພຣະບັນຍັດ 
ແລະ ຖ້າຫາກ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການກະຕຸ້ນເຕືອນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂອງ 
ປະທານນ້ັນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕອນບັບຕິສະມາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮູ້ເທື່ອວ່າ 



 

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນໃຜ ແລະ ວ່າການກະຕຸ້ນເຕືອນເຮັດວຽກແນວໃດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບເຫັນສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນເຕືອນ 
ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອ່ານວ່າ “ທູດກ່າວໂດຍອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ; 
ດັ່ງນັ້ນ, ທູດຈຶ່ງເວົ້າຄຳຂອງພຣະຄຣິດ. ດັ່ງນັ້ນ. … ຈົ່ງຊື່ນຊົມດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະຄຣິດ; 
ເພາະຈ່ົງເບິ່ງ, ຄຳຂອງພຣະຄຣິດຈະບອກທ່ານທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນກະທຳ.”9 
 
ບາງທີສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນ ແມ່ນວ່າ ສຸລະສຽງ 
ຂອງພຣະວິນຍານຈະມາສູ່ຢ່າງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກແທນສຽງ. ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ດັ່ງທີ່ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້, ໃຫ້ຄອຍຮັບຟັງເອົາສຽງນັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ສຶກແທນໄດ້ຍິນ.  
 
ນີໄຟໄດ້ຮ້າຍພວກອ້າຍຂອງເພິ່ນໂດຍກ່າວວ່າ, “ອ້າຍເຫັນທູດແລ້ວ, ແລະ ເພິ່ນໄດ້ເວ້ົາກັບອ້າຍ, 
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ອ້າຍໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງເພິ່ນເປັນບາງຄັ້ງ, ແລະ ເພິ່ນໄດ້ຮັບສັ່ງກັບອ້າຍດ້ວຍ 
ສຸລະສຽງອັນຮຽບຮ້ອຍນິ້ມນວນ, ແຕ່ອ້າຍມີໃຈເກີນກວ່າທີ່ຈະຮູ້ສຶກພຣະຄຳຂອງເພິ່ນ.”10 
 
ຄົນທີ່ມັກວິຈານໄດ້ກ່າວວ່່າຂໍ້ເຫລົ່ານ້ີກ່າວຜິດເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າ, ເຮົາບ່ໍໄດ້ ຮູ້ສຶກ ຄຳເວົ້າ. 
ແຕ່ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຮູ້ອັນໃດກ່ຽວກັບການສ່ືສານທາງຝ່າຍວິນຍານ, ພວກເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າຄຳທ່ີດີທີ່ສຸດ 
ກໍບັນຍາຍເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄຳທີ່ວ່າ ຮູ້ສຶກ. 
 
ຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ຖ້າຫາກທ່ານຍອມຮັບ, ຈະນຳພາ ແລະ ປົກປ້ອງທ່ານ, 
ແລະ ແມ່ນແຕ່ແກ້ການກະທຳຜິດຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສຽງທາງວິນຍານທ່ີມາສູ່ຈິດໃຈທ່ີເປັນ 
ຄວາມຄິດ ຫລື ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖືກວາງໃສ່ໄວ້ໃນຈິດໃຈຂອງທ່ານ. ສາດສະດາເອໂນດ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາໃນຈິດໃຈຂ້າພະເຈ້ົາອີກ.”11 ແລະ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກ ອໍລິເວີ ຄາວເດີຣີ ວ່າ, ພຣະອົງຈະບອກເພິ່ນໃນຄວາມຄິດ ແລະ 
ໃນໃຈຂອງເພິ່ນ, ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ຊ່ຶງຈະສະເດັດມາຍັງເພິ່ນ.12 
 
ບໍ້ໄດ້ມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າພວກເຈົ້າຈະຜ່ານຜ່າຊີວິດນີ້ປາດສະຈາກການເຮັດຜິດພາດ, 
ແຕ່ພວກເຈົ້າຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນ 
ຈາກການກະຕຸ້ນເຕືອນຂອງພຣະວິນຍານ. ຄຳສັນຍານີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບສະມາຊິກຂອງ 
ສາສນາຈັກທຸກໆຄົນ. 
 
ບາງຄົນຈະເຮັດຜິດພາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ລະເມີດກົດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ. ບັດນີ້ເປັນໂອກາດ 
ຈະເຕືອນໃຈພວກເຈົ້າເຖິງການຊົດໃຊ້, ການກັບໃຈ, ແລະ ການໃຫ້ອະໄພຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ຈະນຳ 



 

ພວກເຈົ້າໄປສູ່ຄວາມບໍລິສຸດອີກຄັ້ງ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, ຄົນທີ່ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາ, 
ຄົນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ, ແລະ ພຣະອົງຈະບ່ໍຈື່ຈຳມັນອີກ.13 
 
ຖ້າຫາກມານຈະເອົາພວກເຈົ້າໄປເປັນຊະເລີຍເພາະການປະພຶດຜິດພາດຂອງເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂໍເຕືອນໃຈພວກເຈົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າດຳລົງຂໍກະແຈທ່ີຈະເປີດປະຕູຄຸກນັ້ນຈາກທາງໃນ. ພວກເຈ້ົາ 
ສາມາດໄດ້ຮັບການຊຳລະໃຫ້ສະອາດຜ່ານການເສຍສະລະຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ພວກເຈົ້າອາດຄິດໃນເວລາທີ່ມີບັນຫາວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ມີຄຸນຄ່າພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍກູ້ 
ເພາະພວກເຈົ້າໄດ້ເຮັດຜິດຫລາຍ, ທັງບາບໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ແລະ ບັດນີ້ຄິດວ່າ 
ພວກເຈົ້າໄດ້ຫລົງທາງໄປແລ້ວ. ນັ້ນບ່ໍເຄີຍເປັນຄວາມຈິງຈັກເທື່ອເລີຍ. ພຽງແຕ່ການກັບໃຈ 
ເທົ່ານັ້ນຈະສາມາດປິ່ນປົວສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າເຈັບປວດ. ແຕ່ການກັບໃຈສາມາດປິ່ນປົວ 
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າເຈັບປວດ, ບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມ. 
 
ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າກຳລັງຈະເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າບ່ໍຄວນເຮັດ, ຫລືວ່າພວກເຈົ້າກຳລັງ ພົວພັນກັບ 
ຜູ້ຄົນທີ່ກຳລັງດຶງພວກເຈົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງທີ່ຜິດພາດ, ນັ້ນເປັນເວລາທີ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ 
ອິດສະລະພາບຂອງຕົນ, ຊຶ່ງເປັນສິດໃນທາງເລືອກຂອງພວກເຈົ້າ. ຈ່ົງຟັງສຸລະສຽງຂອງ 
ພຣະວິນຍານ, ແລະ ພວກເຈົ້າຈະບ່ໍຖືກນຳພາໄປໃນທາງທີ່ຜິດພາດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍກ່າວອີກວ່າຊາວໜຸ່ມໃນວັນເວລານີ້ກຳລັງເຕີບໂຕໃນອານາເຂດຂອງສັດຕູບ່ອນທີ່ 
ມາດຕະຖານທາງສິນທຳທ່ີນັບມ້ືນັບເສື່ອມລົງ. ແຕ່ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, 
ຂ້າພະເຈ້້ົາສັນຍາກັບພວກເຈົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຖືກຄຸ້ມຄອງຈາກການ 
ໂຈມຕີຂອງມານ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການກະຕຸ້ນເຕືອນທີ່ມາຈາກພຣະວິນຍານ 
ບໍລິສຸດ. 
 
ຈົ່ງແຕ່ງຕົວຢ່າງສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ; ຈ້ົງເວົ້າຈາຢ່າງຄາລະວະ; ຈ່ົງຟັງເພງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບີກບານ. 
ຈົ່ງຫລີກເວ້ັນທຸກສິ່ງທີ່ຜິດສິນທຳ ແລະ ການປະພຶດທີ່ເສື່່ອມຊາມ. ຈົ່ງຄວບຄຸມຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ 
ແລະ ບັນຊາຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນຊື່ສັດ. ເພາະວ່າພວກເຮົາເພິ່ງພາອາໄສພວກເຈົ້າຫລາຍ, 
ພວກເຈົ້າຈ່ຶງຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ປະເສີດ. ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນຈະຄຸ້ມຄອງພວກເຈົ້າ 
ຢູ່ສະເໝີ.  
 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງປະຈັກພະຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນໄປຕັ້ງແຕ່ເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
ຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງປະຈັກພະຍານຂອງຄູສອນພຣະຄຳພີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ໃນທຸກວັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ 



 

ເພິ່ງຄົນອື່ນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຍ່າງເພາະອາຍຸແກ່ ແລະ ພະຍາດໂລກເປ້ຍຕອນຍັງນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ 
ເປັນເພາະຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບເລື່ອງທາງວິນຍານ. ຂ້າພະເຈ້ົາກາຍມາເຊື່ອ, ເຂົ້າໃຈ, ແລະ 
ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງທີ່ລ້ຳຄ່າຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ ແລະ ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ໃນຖານະທ່ີເປັນພະຍານຄົນໜ່ຶງໃນຈຳນວນພະຍານພິເສດທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງ, ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂໍເປັນພະຍານວ່າຜົນທີ່ຈະເກີດມາຈາກສົງຄາມທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຊີວິດກ່ອນເກີດນັ້ນແນ່ນອນ. 
ລູຊິເຟີຈະຜ່າຍແພ້. 
 
ກ່ອນໜ້ານີ້ເຮົາໄດ້ກ່າວເຖິງກາ. ພວກເຈ້ົາການ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບິນໄປມາຢ່າງບໍ່ມີຈຸດໝາຍ 
ປາຍທາງ, ບ່ໍແນ່ໃຈໃນເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ. ຍັງມີຜູ້ທີ່ຮູ້ຫົນທາງ. “ຕາມຈິງແລ້ວ ອົງພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າຈະບ່ໍເຮັດສິ່ງໃດໂດຍບໍ່ບອກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າແກ່ຜູ້ປະກາດພຣະຄຳຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ 
ພຣະອົງ.”14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງໄວ້ຢູ່ເທິງຫລັກທຳຂອງຂໍກະແຈ 
ແລະ ສະພາ.  
 
ນຳໜ້າສາສນາຈັກນີ້ກໍມີຜູ້ຊາຍ 15 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນສາດສະດາ, 
ຜູ້ພະຍາກອນ, ແລະ ຜູ້ເປີດເຜີຍ. ແຕ່ລະຄົນໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ ແລະ ສະພາອັກຄະ 
ສາວົກສິບສອງມີຂໍກະແຈແຫ່ງຖານະປະໂລກິດທຸກປະການທ່ີຈຳເປັນສຳລັບການນຳພາ 
ສາສນາຈັກ. ອັກຄະສາວົກຜູ້ອະວຸໂສກວ່າເປັນສາດສະດາ—ຊ່ຶງເປັນປະທານທອມມັສ ແອັສ 
ມອນສັນ, ຜູ້ທີ່ມີສິດອຳນາດຈະນຳໃຊ້ຂໍກະແຈທັງໝົດນີ້ພຽງຜູ້ດຽວ. 
 
ພຣະຄຳພີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍປະທານສູງສຸດ ແລະ ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງດຳເນີນງານໃນ 
ສະພາ ແລະວ່າການຕັດສິນຂອງສະພາເຫລົ່ານ້ັນເປັນເອກະສັນ. ແລະ ມັນກໍເປັນດັ່ງນີ້. ພວກເຮົາ 
ໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະນຳທາງພວກເຮົາ ແລະ ສະແຫວງຫາເພື່ອຈະເຮັດຕາມພຣະ 
ປະສົງຂອງພຣະອົງພຽງຜູ້ດຽວ. ພວກເຮົາກໍຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ໄວ້ວາງໃຈພວກເຮົາຫລາຍ 
ຂະໜາດໃດ, ທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສ່ວນລວມ. 
 
ພວກເຈົ້າຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ “ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ; ຢ່າເຊື່ອໝັ້ນ 
ຈັກເທື່ອໃນສ່ິງທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກ.”15 ພວກເຈົ້າຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈ ແລະ 
ໃຫ້ອ້ອມຮອບຕົນເອງດ້ວຍໝູ່ເພ່ືອນທີ່ປາຖະໜາຈະເປັນດັ່ງນີ້ຄືກັນ. 
 
ບາງເທື່ອພວກເຈົ້າອາດຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ຄິດດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຄິດເປັນບາງຄ້ັງບາງຄາວໃນໄວເຍົາ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ: ເປັນເພາະສະພາບການທີ່ກຳລັງກ້າວໄປໜ້າ, ໂລກນີີ້ກໍຈະສິ້ນສຸດໄປ. 
ໂລກຈະສິ້ນສຸດໄປກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາສຳເລັດສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດ. ນ້ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ! 



 

ທ່ານສາມາດມອງໄປໜ້າທີ່ຈະເຮັດສິ່ງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ—ໄດ້ແຕ່ງງານ, ໄດ້ມີຄອບຄົວ, ການເຫັນລູກໆ 
ແລະ ຫລານ, ອາດເປັນແມ່ນແຕ່ເຫລັນ. 
 
ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າຈະເຮັດຕາມຫລັກທຳເຫລົ່ານ້ີ, ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການດູແລ ແລະ ການປົກ 
ປ້ອງ ແລະ ພວກເຈົ້າເອງຈະຮູ້ໂດຍການກະຕຸ້ນເຕຶອນວ່າຈະໄປທາງໃດ, “ເພາະໂດຍອຳນາດ 
ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ທ່ານຈະຮູ້ຄວາມຈິງຂອງທຸກເລື່ອງ.”16 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສັນຍາກັບພວກ
ເຈົ້າວ່າ ມັນຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ ຂໍມອບພອນໄວ້ນຳພວກເຈົ້າ ຊາວໜຸ່ມທີ່ປະເສີດຂອງສາສນາ
ຈັກ, ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ໂມເຊ, ສາດສະດາທີຍິງໃຫຍ່ຄົນໜຶງທີໂລກເຄີຍຮູ້ຈັກ, ໄດ້ຖືກລ້ຽງດູໂດຍທິດາຂອງຟາລາໂອ ແລະ 

ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 40 ປີ ທຳອິດຂອງເພິນຢູໃນວັງກະສັດຂອງປະເທດເອຢິບ. ເພິນຮູ້້ດ້ວຍຕົນເອງເລືອງຄວາມ 

ຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລອມ ແລະ ຄວາມຫລູຫລາຂອງອານາຈັກໃນສະໄໝໂບຮານນນ. 

 

ຫລາຍປີຕມາ, ຢູເທິງພູທີຫ່າງໄກ, ແສນໄກຈາກຄວາມສະຫງ່າງາມ ແລະ ຄວາມເລີດລຂອງ 

ປະເທດເອຢິບທີຍິງໃຫຍ່, ໂມເຊໄດ້ຢືນຢູຕພຣະພັກຂອງພຣະເຈາ ແລະ ໄດ້ກ່າວກັບພຣະອົງໜ້າຕໜ້າ 

ຄືກັນກັບມະນຸດເວາລົມກັນ.1 ໃນຊ່ວງລະຍະການມາຢຽມຢາມນນ, ພຣະເຈາໄດ້ສະແດງໃຫ້ໂມເຊ 

ເຫັນຝີມືຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິນເຫັນໜ້ອຍໜຶງເຖິງວຽກງານ ແລະ 

ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ. ເມືອພາບສນສຸດລົງ, ໂມເຊໄດ້ລມລົງຢູກັບພນດິນເປັນເວລາຫລາຍ 

ຊົວໂມງ. ເມືອເພິນມີແຮງຂນ, ເພິນສຳນຶກ ໄດ້ວ່າ ໃນຕະຫລອດເວລາທີເພິນຢູໃນວັງຂອງຟາລາໂອ, 

ສິງເຊັນນນບເຄີຍເກີດຂນກັບເພິນຈັກເທືອ. 

 

ເພິນກ່າວວ່າ ເພິນຮູ້ວ່າມະນຸດບສຳຄັນຫຍັງເລີຍ.2 

 

ເຮົາມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າດັງທີເຮົາຄິດ 

 

ເມືອເຮົາຮຽນຮູ້ຫລາຍຂນເທົາໃດກ່ຽວກັບຈັກກະວານ, ເຮົາຍິງເຂາໃຈມັນຫລາຍຂນ ເທົານນ—

ຢາງໜ້ອຍໃນພາກສ່ວນນ້ອຍໆ—ໃນສິງທີໂມເຊໄດ້ຮູ້ຈັກ. ຈັກກະວານແມ່ນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, 

ລຶກລັບ, ແລະ ຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລອມຈົນເກີນກວ່າມະນຸດຈະ ເຂາໃຈໄດ້. ພຣະເຈາໄດ້ກ່າວແກ່ 
ໂມເຊວ່າ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງໂລກຈົນນັບບຖ້ວນ.3 ຄວາມແປກປະຫລາດຂອງຄຄືນເປັນປະຈັກພະຍານ 

ອັນສວຍງາມເຖິງຄວາມຈິງນນ. 



 

ມີສອງສາມຢາງທີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອັດສະຈັນໃຈເຊັນນນໃນຂະນະທີຂັບຍົນ 

ຜ່ານຄຄືນອັນມືດມົວຂ້າມມະຫາສະມຸດ ແລະ ທະວີບຕ່າງໆ ແລະ ຫລຽວອອກໄປທາງຫົວຍົນ 

ເບິງຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງໝູ່ດວງດາວເປັນລ້ານໆ. 

 

ນັກດາລາສາດໄດ້ພະຍາຍາມນັບໝູ່ດວງດາວຢູໃນຈັກກະວານ. ນັກວິທະຍາສາດ ກຸ່ມໜຶງໄດ້ປະເມີນ 

ຈຳນວນດວງດາວພາຍໃນຂອບເຂດຂອງກ້ອງສ່ອງ ວ່າມີຫລາຍກວ່າ 10 ເທົາຂອງຈຳນວນດິນຊາຍ 

ຢູໃນຊາຍຫາດທະເລ ແລະ ໃນທະເລຊາຍຢູໃນໂລກນ.4 
 

ການສະຫລຸບນນກໍຄ້າຍຄືກັນກັບການປະກາດຂອງສາດສະດາເອໂນກໃນສະໄໝໂບຮານ ທີວ່າ: 

“ເປັນໄປໄດ້ບໍ ທີມະນຸດຈະສາມາດນັບຝຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ມີໂລກເປັນລ້ານໆທີ 
ເໝືອນກັນນນ, ແລະ ບຖືວ່ານຄືການເລີມຕນສ້າງຂອງພຣະອົງ.”5 

 

ເມືອກ່າວເຖິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານແຫ່ງການສ້າງຂອງພຣະເຈາ, ຈຶງບເປັນສິງແປກປະຫລາດ 

ທີກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ແນະນຳຜູ້ຄົນຂອງເພິນວ່າ “ໃຫ້ຊົງຈຳສະເໝີເຖິງຄວາມຍິງໃຫຍ່ຂອງ 

ພຣະເຈາກັບຄວາມບມີຄ່າຫຍັງຂອງພວກທ່ານເອງ.”6 

 

ເຮົາມີຄ່າຫລາຍກວ່າດັງທີເຮົາຄິດ 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດບມີຄ່າຫຍັງ, ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈາ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອັດສະຈັນໃຈທີຈະ 

ຄິດວ່າ “ຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານຍິງໃຫຍ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈາ.”7 

 

ແລະ ໃນຂະນະທີເຮົາຫລຽວເບິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ ແລະ ກ່າວວ່າ, “ມະນຸດມີຄ່າ 

ຫລາຍເທົາໃດ ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ກັບລັດສະໝີພາບແຫ່ງການສ້າງ?” ພຣະເຈາພຣະອົງເອງໄດ້ 

ກ່າວວ່າ ເຮົາເປັນເຫດຜົນທີພຣະອົງໄດ້ສ້າງຈັກກະວານຂນ! ວຽກງານ ແລະ ລັດສະໝີພາບຂອງ 

ພຣະອົງ—ຈຸດປະສົງແຫ່ງຄວາມຍິງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ—ຄືການຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ 

ນຳຄວາມສູງສົງມາໃຫ້ມະນຸດ.8 ອີກຄຳໜຶງ, ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານແຫ່ງນິລັນດອນ, 

ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລອມ ແລະ ຄວາມລຶກລັບຂອງຊ່ອງວ່າງ ແລະ ເວລາທັງໝົດໄດ້ຖືກສ້າງຂນ 

ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຊີວິດມະຕະ ດັງເຊັນທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈາ. ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໄດ້ສ້າງ 

ຈັກກະວານ ເພືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ບັນລຸຄວາມສາມາດອັນສູງສົງຂອງເຮົາ ໃນຖານະທີ ເປັນບຸດ ແລະ 

ທິດາຂອງພຣະອົງ. 



 

ນຄືສິງກົງກັນຂ້າມຂອງມະນຸດ: ເມືອປຽບທຽບໃສ່ກັບພຣະເຈາແລ້ວ, ມະນຸດບມີຄ່າຫຍັງ 

ແຕ່ເຮົາມີຄ່າທີສຸດຕພຣະເຈາ. ເມືອປຽບທຽບໃສ່ກັບການສ້າງອັນເປັນນິດ ເຮົາອາດປະກົດວ່າ 

ບມີຄ່າຫຍັງ, ແຕ່ເຮົາມີໄຟແຫ່ງນິລັນດອນລຸກໃໝ້ຢູພາຍໃນຕົວ. ເຮົາມີຄຳສັນຍາແຫ່ງຄວາມສູງສົງ 

ທີບອາດເຂາໃຈໄດ້—ໂລກທີບມີທີສຸດ—ຢູແຄ່ ເອອມມືຂອງເຮົາ. ແລະ ມັນເປັນຄວາມປະສົງອັນ 

ຍິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈາທີຈະ ຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ບັນລຸມັນໄດ້. 

 

ຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງຄວາມຈອງຫອງ 

 

ຜູ້ລໍລອງທີຍິງໃຫຍ່ຮູ້ວ່າ ເຄືອງມືທີໄດ້ຜົນດີທີສຸດຂອງມັນ ໃນການພາລູກໆຂອງພຣະເຈາໃຫ້ຫລົງ 

ທາງໄປຄືການຊັກຊວນໃຫ້ມະນຸດເຮັດສິງກົງກັນຂ້າມ. ຕບາງຄົນ, ມັນຈະຊັກຊວນເຂົາໃຫ້ເປັນຄົນ 

ຈອງຫອງ, ຍົກຍ້ອງເຂົາ ແລະ ຊກຍູ້ເຂົາໃຫ້ຄິດວ່າຕົນເອງ ສຳຄັນກວ່າ ແລະ ທຳລາຍບໄດ້. 

ມັນບອກເຂົາວ່າ ເຂົາເລີດກວ່າຄົນທຳມະດາ ແລະວ່າເພາະຄວາມສາມາດ, ສິດທິການເກີດ, ຫລື 
ສະຖານະພາບໃນສັງຄົມ, ເຂົາຖືກແຍກອອກຈາກຄົນທຳມະດາທີຢູອ້ອມຮອບເຂົາ. ມັນຊັກຊວນເຂົາ 

ໃຫ້ເຊືອວ່າ ເຂົາບໄດ້ຢູໃຕ້ກົດຂອງຜູ້ໃດ ແລະ ບໄດ້ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຄົນໃດ. 

 

ອັບຣາຮາມ ລິງກັນ ມັກກາບກອນຂໍນທີວ່າ: 

 

ໂອ້ ເປັນຫຍັງວິນຍານຂອງມະນຸດຈຶງຕ້ອງຈອງຫອງ? 

ຄືກັນກັບດາວສະເດັດລົງຢາງຈະຫລວດ, ເໝືອນຂເຝອໄຫລຢາງໄວວາ, 

ເໝືອນຟາແມບເຫລອມຟາດລົງທັນທີ, ເໝືອນຄນນແຕກຊັດກະຈາຍ, 

ຊີວິດມະນຸດຜ່ານໄປຢາງວ່ອງໄວເຊັນນນ.9 

 

ສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊຄຣິດເຂາໃຈແນວນນເມືອປຽບທຽບໃສ່ກັບນິລັນດອນ, ການເປັນຢູຂອງເຮົາ 

ໃນມະຕະນເປັນພຽງແຕ່ “ຊ່ວງລະຍະນ້ອຍໜຶງ” ເທົານນໃນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ເວລາ.10 

 

ເຂົາເຈາຮູ້ວ່າ ຄຸນຄ່າທີແທ້ຈິງຂອງບຸກຄົນບໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິງທີຝາຍໂລກເຄົາລົບນັບຖື 

ວ່າເປັນລະດັບສູງ. ເຂົາເຈາຮູ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະທ້ອນເອົາເງິນທັງໝົດຢູໃນໂລກນ 
ແລ້ວຮວມມັນໄວ້ເປັນກອງໃຫຍ່ ແຕ່ເງິນນນຈະບສາມາດຊພຽງແຕ່ເຂາຈີກ້ອນດຽວໃນສະຫວັນໄດ້. 

 



ຄົນທີຈະໄດ້ຮັບ “ອານາຈັກຂອງພຣະເຈາເປັນມູນມໍລະດົກ”11 ຄືຄົນທີກາຍເປັນ “ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ, 

ບອກລອນສອນງ່າຍ, ຖ່ອມຕົນ, ອົດທົນ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ.”12 “ເພາະທຸກຄົນທີຍົກຕົວຂນຈະ 

ຖືກຖອນລົງ; ແຕ່ຜູ້ທີໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງ ຈະຖືກຍົກຂນ.”13 ສານຸສິດເຊັນນນເຂາໃຈອີກວ່າ “ເມືອທ່ານຮັບໃຊ້ 
ເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ພວກທ່ານກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈາຂອງພວກທ່ານນນເອງ.”14 

 

ເຮົາບໄດ້ຖືກລືມ 

 

ອີກວິທີໜຶງທີຊາຕານລໍລວງຄື ຜ່ານຄວາມທໍຖອຍໃຈ. ມັນພະຍາຍາມໃຫ້ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມ 

ບສຳຄັນຂອງຕົນເອງ ຈົນວ່າເຮົາເລີມຕນສົງໄສວ່າເຮົາບມີຄ່າ. ມັນບອກ ເຮົາວ່າ ເຮົາບສຳຄັນຫຍັງ 

ເລີຍທີຈະໃຫ້ຄົນອືນມາສົນໃຈ, ວ່າເຮົາຖືກລືມໄປແລ້ວ—ຖືກພຣະເຈາລືມໄປແລ້ວ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍແບ່ງປັນປະສົບການສ່ວນຕົວກັບທ່ານ ຊຶງບາງທີອາດຊ່ອຍບາງຄົນທີ ຮູ້ສຶກບສຳຄັນ, 

ຖືກລືມ, ຫລື ເປົາປຽວດຽວດາຍໄດ້. 
 

ຫລາຍປີມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຝຶກຂັບຍົນຢູສະໜາມບິນບ່ອນໜຶງໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ. 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຢູໄກບ້ານ, ເປັນທະຫານຊາວເຢຍລະມັນໜຸ່ມ, ເກີດຢູປະເທດ  ເຊັກໂກສະໂລວາເກຍ, 

ເຕີບໂຕຂນຢູເຢຍລະມັນພາກຕາເວັນອອກ; ແລະ ຂ້າພະເຈາສາມາດເວາພາສາອັງກິດໄດ້ 

ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວເທົານນ. ຂ້າພະເຈາຍັງຈືໄດ້ດີວ່າ ຂ້າພະເຈາໄດ້ເດີນທາງໄປຝຶກຫັດຢູລັດເທັກຊັດ. 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ນັງຢູໃນຍົນລຳໜຶງໃກ້ຄົນໂດຍສານຜູ້ໜຶງ ທີເວາດ້ວຍສຳນຽງຄົນທາງໃຕ້. ຂ້າພະເຈາ 

ບເຂາໃຈຄຳເວາຂອງລາວເລີຍ. ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຜິດພາສາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກຢານ 

ກົວຫລາຍ ເມືອຄິດກ່ຽວກັບການສອບເສັງແຂ່ງເອົາຄະແນນສູງກັບນັກຮຽນທີເປັນຄົນເວາພາສາ 

ອັງກິດຕງແຕ່ເກີດ. 

 

ເມືອຂ້າພະເຈາໄປເຖິງສະໜາມບິນນ້ອຍຢູເມືອງບິກສະປຣິງ, ລັດເທັກຊັດ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຊອກຫາ 

ແລະ ພົບເຫັນສາຂານ້ອຍຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ ຊຶງມີສະມາຊິກຈຳນວນໜ້ອຍໜຶງທີໃຊ້ຫ້ອງເຊົາ 

ຢູໃນຄ້າຍນນເອງເປັນບ່ອນນະມັດສະການ. ສະມາຊິກພວມທຳການສ້າງຕຶກໂບດນ້ອຍແຫ່ງໜຶງ 

ເພືອເປັນຕຶກໂບດຖາວອນສຳລັບສາສນາຈັກ. ໃນຊ່ວງເວລານນ ສະມາຊິກຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕຶກໃໝ່ເອງ. 

 

ທຸກມທຸກວັນ ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຝຶກຂັບຍົນ ແລະ ສຶກສາຢາງພາກພຽນຕາມທີຂ້າພະເຈາເຮັດໄດ້ ແລະ 

ຈາກນນໄດ້ໃຊ້ເວລາທີເຫລືອຢູຊ່ອຍສ້າງຕຶກໂບດໃໝ່ນນ. ຢູທີນນ ຂ້າພະເຈາຮຽນຮູ້ວ່າ ຄຳວ່າ 



ສອງຄູນສີ ບໄດ້ເປັນບາດກ້າວຂອງການເຕນລຳ, ແຕ່ເປັນທ່ອນໄມ້. ຂ້າພະເຈາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີທີຈະ 

ຫລີກຫົວໂປມືຈາກໄມ້ຄ້ອນຕີນຳອີກ. 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍທີສຸດເພືອຊ່ອຍສ້າງຕຶກໂບດ ຈົນວ່າປະທານສາຂາ—ຜູ້ຊຶງເປັນນາຍຄູ 

ສອນຂັບຍົນຄົນໜຶງຂອງພວກເຮົາ—ໄດ້ສະແດງຄວາມຫ່ວງໄຍວ່າ ຂ້າພະເຈາຄວນໃຊ້ເວລາສຶກສາ 

ຮຮຽນຫລາຍກວ່ານນ. 

 

ໝູ່ເພືອນນັກຮຽນຂອງຂ້າພະເຈາກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາວ່າງເຮັດກິດຈະກຳອືນໆຄືກັນ, ຊຶງຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ 

ບາງອັນອາດບສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກຳທີບົງໄວ້ຢູໃນປມ ສຳລັບຄວາມເຂມແຂງຂອງຊາວໜຸ່ມ. 

ສ່ວນຂ້າພະເຈາມັກໄປຮ່ວມກັບສາຂານ້ອຍໆ ເທັກຊັດນນ, ເພືອຮຽນເປັນຊ່າງໄມ້, ແລະ ຮຽນພາສາ 

ອັງກິດຕືມອີກ ເພືອຈະໄດ້ບັນລຸການເອນຂອງຂ້າພະເຈາໃນການເປັນຄູສອນໃນກຸ່ມແອວເດີ ແລະ 

ໃນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ. 

 

ໃນຕອນນນ, ເມືອງບິກສະປຣິງ, ທີກົງກັນຂ້າມກັບຊື, ເປັນເມືອງນ້ອຍໆ, ບສຳຄັນ, ເປັນບ່ອນທີຜູ້ຄົນ 

ບຮູ້ຈັກ. ແລະ ຂ້າພະເຈາກໍຮູ້ສຶກແນວນນຄືກັນກ່ຽວກັບຕົນເອງ—ບສຳຄັນ, ບມີໃຜຮູ້ຈັກ, ແລະ 

ຢູຕົວຄົນດຽວ. ເຖິງແມ່ນເຊັນນນ, ຂ້າພະເຈາກໍບໄດ້ ສົງໄສວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈາລືມຂ້າພະເຈາ ຫລືວ່າ 

ພຣະອົງຊອກຫາຂ້າພະເຈາບເຫັນຢູບ່ອນນນ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າບສຳຄັນຕພຣະບິດາເທິງສະຫວັນວ່າ 

ຂ້າພະເຈາຈະຢູບ່ອນໃດ, ຢູໃນຊນໃດກັບໝູ່ເພືອນທີບ່ອນຝຶກຫັດ, ຫລື ການເອນຢູໃນໂບດຂອງ 

ຂ້າພະເຈາຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມ. ສິງທີສຳຄັນຕພຣະອົງຄືວ່າ ຂ້າພະເຈາເຮັດໃຫ້ດີທີສຸດເທົາທີ 
ຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້, ວ່າໃຈຂອງຂ້າພະເຈາໂນ້ມອ່ຽງໄປຫາພຣະອົງ, ແລະວ່າຂ້າພະເຈາ 

ເຕັມໃຈທີຈະຊ່ອຍເຫລືອຄົນທີຢູອ້ອມຮອບຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈາເຮັດ 

ສິງທີຖືກຕ້ອງ—ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈາເຮັດໃຫ້ດີທີສຸດທີຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້—ແລ້ວທຸກສິງຈະ 

ເປັນໄປດ້ວຍດີ.15 

 

ແລະ ທຸກສິງກໍເປັນໄປດ້ວຍດີ. 

 

ສຸດທ້າຍຈະເປັນທຳອິດ 

 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາບສົນໃຈວ່າເຮົາໄດ້ໃຊ້ວັນເວລາຂອງເຮົາຢູໃນ ວັງອັນສວຍງາມ ຫລື ໃນຄອກສັດ. 

ພຣະອົງຮູ້ວ່າເຮົາຢູໃສ, ບວ່າສະພາບການຂອງເຮົາຈະເປັນແບບໃດ ກໍຕາມ. ພຣະອົງຈະໃຊ້ຄົນ 

ທີໂນ້ມອ່ຽງໃຈໄປຫາພຣະອົງ—ໃນວິທີຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ໃນຈຸດປະສົງອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ. 



 

ພຣະເຈາຮູ້ວ່າ ບາງຄົນທີຍິງໃຫຍ່ສຸດຊຶງເຄີຍມີຊີວິດຢູໃນໂລກນອາດບຖືກຂຽນໄວ້ຢູໃນບັນທຶກແຫ່ງ 

ປະຫວັດສາດ. ເຂົາເຈາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບພອນ, ຖ່ອມຕົນ, ຜູ້ເຮັດຕາມ ຕົວຢາງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

ແລະ ໃຊ້ຊີວິດເຮັດແຕ່ຄວາມດີ.16 

 

ສາມີພັນລະຍາຄູ່ໜຶງທີເປັນພເມ່ຂອງເພືອນຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ເປັນຕົວຢາງເຖິງຫລັກທຳຂໍນສຳລັບ 

ຂ້າພະເຈາ. ສາມີໄດ້ເຮັດວຽກຢູໂຮງງານເຫລັກໃນລັດຢູທາ. ໃນຕອນກິນເຂາທ່ຽງ ລາວຈະອ່ານປມ 

ພຣະຄຳພີ ຫລື ອ່ານວາລະສານຂອງສາສນາຈັກ. ເມືອພະນັກງານຄົນອືນໆເຫັນລາວເຮັດແນວນນ,  

ພວກເຂົາກໍມັກເວາກວນຄວາມເຊືອຂອງລາວ. ເມືອພວກເຂົາເຮັດແນວນນ, ລາວໄດ້ເວາລົມນຳພວກເຂົາ 

ດ້ວຍຄວາມອ່ອນໂຍນ ແລະ ຄວາມໝນໃຈ. ລາວບໄດ້ປອຍໃຫ້ຄວາມຂາດການນັບຖືຂອງພວກເຂົາ 

ເຮັດໃຫ້ລາວໃຈຮ້າຍ ຫລື ຄຽດແຄ້ນ. 

 

ຫລາຍປີຈາກນນ ຄົນໜຶງໃນພວກທີເວາເຍາະເຍຍລາວໄດ້ລມປວຍໜັກ. ກ່ອນຄົນນນຕາຍ, 

ລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຊາຍຜູ້ຖ່ອມຕົນຄົນນ ເປັນຄົນກ່າວຢູໃນງານສົງສະການຂອງລາວ—

ຊຶງລາວກໍໄດ້ເຮັດ. 

 

ສະມາຊິກທີຊືສັດຂອງສາສນາຈັກຄົນນບເຄີຍມີຖານະ ຫລື ຮັງມີທາງໂລກ, ແຕ່ອິດທິພົນຂອງ 

ລາວຂະຫຍາຍອອກໄປຢາງກວ້າງໄກສຳລັບຄົນທີຮູ້ຈັກລາວ. ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນອຸປະຕິເຫດ 

ຢູບ່ອນທຳງານໃນຂະນະທີພະຍາຍາມຊ່ອຍເຫລືອພະນັກງານຄົນໜຶງຜູ້ຄາຢູໃນຫິມະ. 

 

ພາຍໃນປີນນ ແມ່ໝ້າຍຂອງລາວໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດສະໝອງ, ຊຶງເຮັດໃຫ້ນາງຍ່າງບໄດ້. ແຕ່ຜູ້ຄົນມັກ 

ມາຢຽມຢາມນາງ ເພາະນາງມັກຟັງ. ນາງຈື. ນາງເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ. ໂດຍທີບສາມາດຂຽນ, 

ນາງໄດ້ທ່ອງຈຳເລກໂທລະສັບຂອງລູກຫລານຂອງນາງ. ນາງຈືວັນເກີດ ແລະ ວັນຄົບຮອບຕ່າງໆ 

ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກ. 

 

ຄົນທີມາຢຽມຢາມນາງໄດ້ຈາກນາງໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກດີກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ຕົວເຂົາເອງ. 

ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່ານາງຮັກພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ນາງເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ. ນາງບເຄີຍຈົມວ່າ 

ແຕ່ໄດ້ໃຊ້ວັນເວລາຂອງນາງເພືອເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງຄົນອືນ. ເພືອນຄົນໜຶງຂອງນາງເວາວ່າ 

ສະຕີຄົນນເປັນພຽງຄົນໜຶງໃນຈຳນວນສອງສາມຄົນ ເທົານນທີນາງຮູ້ຈັກຜູ້ໄດ້ເປັນຕົວຢາງເຖິງ 

ຄວາມຮັກ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 



ສາມີພັນລະຍາຄູ່ນ ອາດສາມາດກ່າວໄດ້ວ່າ ເຂົາເຈາເປັນຄົນທີມີຄ່ານ້ອຍທີສຸດຢູໃນໂລກນ. 
ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈາບໄດ້ຊັງຊາຄຸນຄ່າຂອງຈິດວິນຍານດັງທີໂລກຊັງຊາ. ພຣະອົງຮູ້ສາມີພັນລະຍາ 

ທີຊືສັດຄູ່ນ; ພຣະອົງຮັກເຂົາເຈາ. ການກະທຳຂອງເຂົາເຈາເປັນພະຍານເຖິງສັດທາທີເຂມແຂງ 

ໃນພຣະອົງ. 

 

ທ່ານສຳຄັນຕພຣະອົງ 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ອາດເປັນຄວາມຈິງທີມະນຸດບມີຄ່າຫຍັງ ເມືອປຽບທຽບ 

ໃສ່ກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ. ໃນບາງເວລາເຮົາອາດ ຮູ້ສຶກວ່າບສຳຄັນ, ບມີໃຜເຫັນ, 

ເປົາປຽວດຽວດາຍ, ຫລື ຖືກລືມ. ແຕ່ຈົງຈືຈຳໄວ້ ສະເໝີວ່າ—ທ່ານສຳຄັນຕພຣະອົງ! ຖ້າທ່ານ 

ມີຄວາມສົງໄສເຊັນນນ, ໃຫ້ຄິດເຖິງຫລັກທຳອັນສູງສົງສີຢາງນ: 
 

ໜຶງ, ພຣະເຈາຮັກຄົນຖ່ອມຕົວ ແລະ ອ່ອນໂຍນ, ເພາະເຂົາ “ເປັນຜູ້ຍິງໃຫຍ່ທີສຸດໃນອານາຈັກ 

ສະຫວັນ.”17 

 

ສອງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ມອບຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ [ຂອງພຣະອົງ] [ໃຫ້] ປະກາດໂດຍ 

ຄົນອ່ອນແອ ແລະ ທຳມະດາຕທີສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ.18 ພຣະອົງໄດ້ເລືອກສິງທີອ່ອນແອຂອງໂລກ 

[ໃຫ້] ອອກມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິງທີຍິງໃຫຍ່ ແລະ ເຂມແຂງ ເພພັງລົງ19 ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິງທີຍິງໃຫຍ່ 
ອັບອາຍ.20 

 

ສາມ, ບວ່າທ່ານຈະອາໄສຢູບ່ອນໃດກໍຕາມ, ບວ່າສະພາບການຂອງທ່ານຈະເປັນ ແບບໃດກໍຕາມ, 

ບວ່າວຽກງານຂອງທ່ານຈະຕຕ້ອຍພຽງໃດກໍຕາມ, ບວ່າຄວາມ ສາມາດຂອງທ່ານຈະຈຳກັດ 

ຫລາຍເທົາໃດກໍຕາມ, ບວ່າການປະກົດຂອງທ່ານຈະທຳມະດາຫລາຍປານໃດກໍຕາມ, ຫລື ການເອນ 

ຂອງທ່ານຢູທີໂບດຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຍັງເຫັນທ່ານຢູ. ພຣະອົງຮັກທ່ານ. 

ພຣະອົງຮູ້ໃຈທີຖ່ອມຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ຮູ້ການກະທຳດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານ. 

ທັງສອງຢາງຈະຮວມກັນເປັນປະຈັກພະຍານອັນເປັນນິດເຖິງຄວາມຊືສັດ ແລະ ສັດທາຂອງທ່ານ. 

 

ສີ ແລະ ສຸດທ້າຍ, ຂໍໃຫ້ເຂາໃຈວ່າ ສິງທີທ່ານເຫັນ ແລະ ປະສົບການໃນຕອນນ ຈະບເປັນສິງທີຈະເກີດ 

ຂນໃນຕະຫລອດການ. ທ່ານຈະບຮູ້ສຶກເປົາປຽວດຽວດາຍ, ໂສກເສາ, ເຈັບປວດ, ຫລື ທໍຖອຍໃຈ 

ຕະຫລອດໄປ. ເຮົາມີຄຳສັນຍາທີຊືສັດຂອງພຣະເຈາວ່າ ພຣະອົງຈະບລືມ ແລະ ບປະຖມຄົນທີ 
ໂນ້ມອ່ຽງຫົວໃຈຂອງເຂົາມາຫາພຣະອົງ.21 ຈົງມີຄວາມຫວັງ ແລະ ສັດທາໃນຄຳສັນຍານນ. 



ຈົງຮຽນຮັກພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ແລະ ກາຍເປັນສານຸສິດຂອງພຣະອົງໃນການເວາຈາ ແລະ 

ການກະທຳ. 

 

ຈົງແນ່ໃຈວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານພຽງແຕ່ຍຶດໝນ, ເຊືອໃນພຣະອົງ, ແລະ ຊືສັດຕໄປໃນການຮັກສາ 

ພຣະບັນຍັດ, ວັນໜຶງທ່ານຈະໄດ້ພົບເຫັນຄຳສັນຍາທີເປີດເຜີຍຕອັກຄະສາວົກໂປໂລດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ 

ທີວ່າ: “ສິງທີຕາບເຫັນ ຫູບໄດ້ຍິນ ແລະ ສິງທີມະນຸດຄິດບອອກ ແມ່ນສິງນນທີພຣະເຈາໄດ້ຈັດຕຽມ 

ໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີຮັກພຣະອົງ.”22 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດຢູໃນຈັກກະວານແມ່ນພຣະບິດາຂອງວິນຍານຂອງເຮົາ. 

ພຣະອົງຮູ້ຈັກທ່ານ. ພຣະອົງຮັກທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກທີບໍລິບູນ. 

 

ພຣະເຈາບໄດ້ເຫັນວ່າ ທ່ານເປັນພຽງມະນຸດທີອາໄສຢູໃນໂລກນ້ອຍໆພຽງຊົວລະຍະໜຶງເທົານນ—

ແຕ່ພຣະອົງເຫັນທ່ານວ່າເປັນລູກຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງເຫັນທ່ານວ່າ ເປັນຄົນທີມີຄວາມສາມາດ 

ແລະ ໄດ້ອອກແບບໃຫ້ກາຍເປັນເຊັນນນ. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ທ່ານສຳຄັນຕພຣະອົງ. 

 

ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງເຊືອແທ້ໆ, ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຈັດຊີວິດຂອງເຮົາ ເພືອວ່າເຮົາຈະເຂາໃຈຄຸນຄ່າ ແລະ 

ຄວາມສາມາດອັນແທ້ຈິງນິລັນດອນຂອງເຮົາ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງມີຄ່າຄວນຕພອນອັນລຄ່າຂອງ 

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາທີມີໄວ້ສຳລັບເຮົາ, ນຄືຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາໃນພຣະນາມ 

ຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດເຈາ, ອາແມນ. 
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ການສະໜັບສະໜູນເຈາໜ້າທີຊນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງສາສນາຈັກ 

 

 

ສະເໜີໂດຍ ປະທານເຮັນລີ ບີ ໄອລິງ 

ທີປຶກສາທີໜຶງໃນຝາຍປະທານສູງສຸດ 

 

 

ຂໍສະເໜີໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ ທອມມັສ ສະເປັນເຊີ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາ, ຜູ້ພະຍາກອນ, ແລະ 

ຜູ້ເປີດເຜີຍ ແລະ ເປັນປະທານຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ; ເຮັນລີ 
ເບັນນຽນ ໄອລິງ ເປັນທີປຶກສາທີໜຶງໃນຝາຍປະທານສູງສຸດ, ແລະ ດີເດີ ຟະຣີດະຣິກ ອຸກດອບ 

ເປັນທີປຶກສາທີສອງໃນຝາຍປະທານສູງສຸດ. 

 

ຜູ້ທີເຫັນດ້ວຍ, ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຜູ້ຂັດຄ້ານ, ກໍຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຂໍສະເໜີໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ ບອຍ ເຄນເນັດ ແພ໊ກເກີ ເປັນປະທານສະພາອັກຄະ 

ສາວົກສິບສອງ; ແລະ ຕໄປນຄື ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ: ບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ, ແອວ ທອມ 

ແພລີ, ລະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ, ດາລິນ ເອັຈ ໂອກ, ເອັມ ລະໂຊ ບາເລີດ, ຣິເຈີດ ຈີ ສະກາດ, ຣໍເບີດ 

ດີ ແຮວ, ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ, ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ, ຄວນຕິນ ແອວ ຄຸກ, ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ, 

ແລະ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ.  

 

ຜູ້ທີເຫັນດ້ວຍ, ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຜູ້ຂັດຄ້ານ, ກໍຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຂໍສະເໜີໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທີປຶກສາໃນຝາຍປະທານສູງສຸດ ແລະ ສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 

ເປັນສາດສະດາ, ຜູ້ພະຍາກອນ, ແລະ ຜູ້ເປີດເຜີຍ. 



 

ຜູ້ທີເຫັນດ້ວຍ, ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຜູ້ຂັດຄ້ານ, ກໍຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ແອວເດີ ຄໍລີເດຍ ອາ ເອັມ ໂຄສະຕາ ໄດ້ຖືກປົດຈາກຕຳແໜ່ງໃນຝາຍປະທານແຫ່ງສະພາ 

ສາວົກເຈັດສິບ. 

 

ຜູ້ທີຢາກສະແດງຄວາມຂອບໃຈນຳພວກເຮົາ, ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຂໍສະເໜີໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ ແອວເດີ ແທດ ອາ ຄາລິດສະເຕີ ເປັນສະມາຊິກໃນຝາຍປະທານ 

ສະພາສາວົກເຈັດສິບ. 

 

ຜູ້ທີເຫັນດ້ວຍ, ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຜູ້ຂັດຄ້ານ, ກໍຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຂໍສະເໜີປົດ ແອວເດີ ແກລີ ເຈ ໂຄນແມນ, ຣິເຈີດ ຈີ ຮິງລີ, ໂຢສິຫິໂກະ ຄິຄູຈີ, ຄານ ບີ ພະແລັດ, ຊີຊຽວ 

ໂອ ແຊມໂຍສັນ ຈາກສະພາສາວົກເຈັດສິບກຸ່ມທີໜຶງ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ພວກເພິນເປັນອາດີດ 

ເຈາໜ້າທີຊນຜູ້ໃຫຍ່. 
 

ພ້ອມນກໍຂໍສະເໜີປົດ ແອວເດີ ວົນ ຢົງ ໂຄ, ໂລແວວ ເອັມ ສະໂນ, ແລະ ພອນ ເຄ ຊີບະຣາວສະກີ 
ຈາກສະພາສາວົກເຈັດສິບກຸ່ມທີສອງ. 

 

ຜູ້ທີຢາກສະແດງຄວາມຂອບໃຈນຳພວກເຮົາສຳລັບການຮັບໃຊ້ທີດີເລີດຂອງພວກເພິນ, ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ແອວດີ ເຣົາ ດັບເບິນຢູ ຮາດີ ຈູເນຍ, ຈອນ ເອັມ ຮັນສະແມນ ຊີເຍຍ, ອາເລັກຊັນ ເອັນ ມານໂຊ, ແລະ ເຈ 

ວິເລີດ ແມຣິອອດ ຈູເນຍ, ໄດ້ຖືກປົດຈາກຕຳແໜ່ງສາວົກເຈັດສິບ. 

 

ຂໍສະເໜີໃຫ້ສະໜັບສະໜູນການສະແດງຄວາມຂອບໃຈກັບການຮັບໃຊ້ທີດີເລີດຂອງພວກເພິນ. 

 



ຜູ້ທີເຫັນດ້ວຍ, ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຂໍສະເໜີໃຫ້ສະໜັບສະໜູນເຈາໜ້າທີຊນຜູ້ໃຫຍ່ຄົນອືນໆ, ສາວົກເຈັດສິບປະຈຳເຂດ, ແລະ 

ຝາຍປະທານອົງການສາມັນຕ່າງໆ ຊຶງຖືກແຕ່ງຕງໄວ້ແລ້ວຕອນນ. 
 

ຜູ້ທີເຫັນດ້ວຍ, ຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ຜູ້ຂັດຄ້ານ, ກໍຂໍໃຫ້ຍົກມືຂນ. 

 

ປະທານມອນສັນ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ທຸກຄົນໃນສູນກາງປະຊມໃຫຍ່ນ ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ 

ສະໜູນຢາງເປັນເອກກະສັນ. 

 

ຂອບໃຈ, ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ສຳລັບການອອກສຽງສະໜັບສະໜູນ, ສັດທາ, ການອຸທິດຕົນ, 

ແລະ ການອະທິຖານຂອງທ່ານ. 



ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 
 
 
ຫົວໃຈຂອງລູກຫລານຈະຫັນກັບໄປ 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບັດນາ 
ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 
 
 
ເມ່ືອເຮົາສຶກສາ, ຮຽນຮູ້, ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ສ່ວນຫລາຍ 
ແລ້ວລະບຽບການຂອງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈະເປັນທາງການສິດສອນ. ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, 
ບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນທາງຝ່າຍວິນຍານຈາກລຳດັບຂອງ 
ເຫດການສຳຄັນໆທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມ່ືອຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 
ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນວັນເວລາສຸດທ້າຍນ້ີ. 
 
ໃນປ່າສັກສິດ, ໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ເວ້ົາລົມນຳພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ ແລະ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ໂຈເຊັບໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງ ລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງຝ່າຍພຣະເຈົ້າ 
ແລະ ການເປີດເຜີຍທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ພາບທ່ີມາໃຫ້ເຫັນທີ່ສະງ່າລາສີໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ “ຍຸກສະໄໝ 
ຂອງຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ” (ເອເຟໂຊ 1:10) ແລະ ກໍເປັນເຫດການທ່ີສຳຄັນສຸດຢ່າງໜ່ຶງໃນ 
ປະຫວັດສາດຂອງໂລກ. 
 
ປະມານສາມປີຕໍ່ມາ, ໃນການຕອບຕໍ່ຄຳອະທິຖານທ່ີຈິງໃຈໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນທີ 21 ເດືອນກັນຍາ 
1823, ຫ້ອງນອນຂອງໂຈເຊັບໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງ ຈົນມັນ “ສະຫວ່າງຍິ່ງກວ່າ 
ຕອນທ່ຽງວັນ” (Joseph Smith—History 1:30). ອົງໜ່ຶງໄດ້ປາກົດຂຶ້ນທີ່ຂ້າງຕຽງຂອງເພິ່ນ 
ແລະ ໄດ້ເອີ້ນຊາຍໜຸ່ມຕາມຊື່ ແລະ ໄດ້ ປະກາດວ່າ “ເພິ່ນເປັນທູດຖືກສົ່ງຈາກທີ່ປະທັບ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ … ແລະ ວ່າຊື່ຂອງເພິ່ນຄື ໂມໂຣໄນ!” (ຂ້ໍທີ 33). ເພ່ິນໄດ້ແນະນໍາໂຈເຊັບ 
ກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນ. ແລະແລ້ວໂມໂຣໄນໄດ້ອ້າງຄຳຈາກພະທຳຂອງມາລາກີ 
ໃນພຣະຄຳພີເດີມ, ດ້ວຍການແຕກຕ່າງອັນເລັກນ້ອຍໃນລະບຽບພາສາທີ່ໄດ້ໃຊ້ຢູ່ໃນສະບັບ 
ຄິງເຈມສ໌ ທີ່ວ່າ: “ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຖານະປະໂລຫິດແກ່ເຈົ້າ, ໂດຍມືຂອງເອລີຢາສາດສະດາ, 
ກ່ອນການມາຂອງວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. … 
 



“… ແລະ ລາວຈະຫັນໃຈພໍ່ມາຫາລູກ ແລະ ໃຈລູກໄປຫາພ່ໍ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະມາລົງໂທດ 
ແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍຄຳສາບແຊ່ງ” (ຂ້ໍທີ 38, 39). 
 
ໃນທີ່ສຸດ ຄຳແນະນຳຂອງໂມໂຣໃນຕໍ່ສາດສະດາໜຸ່ມແມ່ນຮ່ວມທັງສອງຫົວຂໍ້: (1) ພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນ ແລະ (2) ຖ້ອຍຄຳຂອງມາລາກີທີ່ທຳນາຍເຖິງບົດບາດຂອງເອລີຢາໃນການຟື້ນຟູ 
“ທຸກສິ່ງ, ທ່ີພຣະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ໂດຍທາງບັນດາຜູ້ປະກາດພະຄຳຜູ້ບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ 
ຕັ້ງແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ” (ກິດຈະການ 3:21). ສະນ້ັນ, ເຫດການໃນການຟື້ນຟູໄດ້ເປີດເຜີຍ 
ໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຝ່າຍພຣະເຈົ້າ, ເນ້ັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນ, ແລະ ວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ ແລະ ຄວາມສູງສົ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ 
ແລະ ຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ. ລຳດັບທີ່ດົນໃຈນ້ີແມ່ນເປັນທາງການສິດສອນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ເປັນ 
ທາງຝ່າຍວິນຍານທ່ີສຳຄັນສຸດສຳລັບພຣະເຈົ້າ. 
 
ຂ່າວສານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະເນັ້ນເຖິງພາລະກິດ ແລະ ວິນຍານຂອງເອລີຢາ ທີ່ ໂມໂຣໄນ 
ໄດ້ທຳນາຍລ່ວງໜ້າໃນການສິດສອນຂອງເພິ່ນໃນຕອນຕົ້ນຕໍ່ໂຈເຊັບ ສະມິດ. ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ອະທິຖານຢ່າງຕັ້ງໃຈເພ່ືອທູນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 
 
ພາລະກິດຂອງເອລີຢາ 
 
ເອລີຢາ ເປັນສາດສະດາໃນພຣະຄຳພີເດີມ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການອັດສະຈັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ເຫັນ. 
ເພິ່ນໄດ້ປິດສະຫວັນ ແລະ ຝົນກໍບໍ່ໄດ້ຕົກລົງມາໃນອິດສະຣາເອນເປັນເວລາ 3 ປີ. ເພ່ິນໄດ້ເພີ່ມ 
ໃຫ້ຖ້ວຍຂອງແມ່ໝ້າຍບ່ໍໃຫ້ຂາດແປ້ງ ແລະ ນ້ຳມັນ. ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກຊາຍກັບຄືນມາ 
ຈາກຕາຍ, ແລະ ເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ໄຟລົງມາຈາກສະຫວັນໃນການທ້າທາຍຕ່ໍສາດສະດາ 
ຂອງພະບາອານ. (ເບ່ິງ 1 ກະສັດ 17–18.) ຕອນທ້າຍສຸດຂອງພາລະກິດຂອງເອລີຢາ 
ຢູ່ເທິງໂລກ, “ລົມພະຍຸກໍພັດຫອບເອົາເອລີຢາຂ້ຶນສູ່ສະຫວັນ” (2 ກະສັດ 2:11) ແລະ 
ເພິ່ນຖືກຮັບຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕາຍ. 
  

“ເຮົາຮຽນຮູ້ຈາກການເປີດເຜີຍໃນຍຸກສຸດທ້າຍວ່າ ເອລີຢາ ໄດ້ດຳລົງອຳນາດຂອງການຜະນຶກ 
ຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ ແລະ ໄດ້ເປັນສາດສະດາຄົນສຸດທ້າຍທ່ີມີອຳນາດນັ້ນ 
ກ່ອນວັນເວລາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ” (Bible Dictionary, “ELIJAH”). ສາດສະດາໂຈເຊັບ 
ສະມິດ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, “ວິນຍານ, ອຳນາດ, ແລະ ການເອີ້ນຂອງເອລີຢາແມ່ນເພື່ອເພິ່ນ 
ຈະມີອຳນາດທີ່ຈະດຳລົງຂໍກະແຈແຫ່ງ. ... ຄວາມສົມບູນຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກ 
… ; ແລະ ເພື່ອຈະ … ບັນລຸ … ພິທີການຕ່າງໆທີ່ເປັນພາກສ່ວນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ” 
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, [2007], 311; ໂຕເນີ້ງ



ຖືກຕື່ມໃສ່). ສິດອຳນາດສັກສິດແຫ່ງການຜະນຶກນ້ີແມ່ນຈຳເປັນໃນລະບຽບພິທີການຂອງ 
ຖານະປະໂລຫິດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີອຳນາດບັງຄັບທັງໃນແຜ່ນດິນໂລກ 
ແລະ ໃນສະຫວັນ. 

 
ເອລີຢາໄດ້ມາປາກົດຕໍ່ໂມເຊຢູ່ເທິງພູ (ເບິ່ງມັດທາຍ 17:3) ແລະ ໄດ້ມອບສິດອຳນາດໃຫ້ແກ່ 
ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, ແລະ ໂຢຮັນ. ເອລີຢາໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ໂມເຊ ແລະ ຄົນອື່ນໆອີກໃນວັນທີ 3 
ເດືອນເມສາ 1836, ທີ່ພຣະວິຫານເຄີດແລນ ແລະ ໄດ້ມອບຂໍກະແຈດຽວກັນນັ້ນໃຫ້ແກ່ໂຈເຊັບ 
ສະມິດ ແລະ ອໍລິເວີ ຄາວເດີລີ. 
 
ພຣະຄຳພີບັນຖຶກວ່າສາດສະດາເອລີຢາໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຈເຊັບ ແລະ ອໍລິເວີ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ: 
 
“ຈ່ົງເບິ່ງ, ເວລາມາເຖິງເຕັມທີແລ້ວ, ຊຶ່ງກ່າວໄວ້ໂດຍປາກຂອງມາລາກີ—ໂດຍໃຫ້ຖ້ອຍຄຳວ່າເພິ່ນ 
[ເອລີຢາ] ຈະຖືກສົ່ງມາກ່ອນວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາ— 
 
ເພື່ອຫັນໃຈຂອງບັນພະບຸລຸດມາຫາລູກຫລານ ແລະ ລູກຫລານໄປຫາບັນພະບຸລຸດ, ບ່ໍສະນັ້ນ 
ແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກລົງທັນດ້ວຍການສາບແຊ່ງ— 
 
ສະນັ້ນ, ຈ່ຶງມອບໝາຍຂໍກະແຈຂອງຍຸກສະໄໝການປະທານນີ້ໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານ; ແລະ 
ໂດຍການນ້ີທ່ານຈະຮູ້ວ່າວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າຢ້ານກົວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ໃກ້, 
ແມ່ນແຕ່ທີ່ປະຕູ (see D&C 110:14–16). 
 
ການຟ້ືນຟູສິດອຳນາດແຫ່ງການຜະນຶກໃນປີ 1836 ໂດຍເອລີຢາ ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຕຽມໂລກ 
ສຳລັບການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈ 
ຫລາຍຂ້ຶນຕະຫລອດທົ່ວໂລກໃນການຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດຂອງຄອບຄົວ. 
 
ວິນຍານ ແລະ ວຽກງານຂອງເອລີຢາ 
 
ສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ປະກາດວ່າ: “ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກນີ້ 
ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ວາງໄວ້ໃຫ້ເຮົາຄືການຄ້ົນຫາບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາ … ເພາະມັນຈຳເປັນທີ່ອຳນາດ 
ແຫ່ງການຜະນຶກຄວນຢູ່ໃນກຳມືຂອງເຮົາເພື່ອຜະນຶກລູກໆຂອງເຮົາ ແລະ ບັນພະບຸລຸດຂອງ 
ເຮົາສຳລັບຍຸກສະໄໝຂອງຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ—ຍຸກສະໄໝທີ່ຈະບັນລຸຄຳສັນຍາທ່ີ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເຮັດໄວ້ກ່ອນການວາງຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອຄວາມລອດຂອງ 



ມະນຸດ. ສະນັ້ນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ເຮົາຈະສ່ົງສາດສະດາເອລີຢາມາ” (Teachings: 
Joseph Smith, 475). 
 
ໂຈເຊັບໄດ້ອະທິບາຍຕ່ໍໄປວ່າ, ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດປະສົງຂອງການມາຂອງເອລີຢາ? ຫລືວ່າມັນ 
ຈະຖືກບັນລຸຜົນໄດ້ແນວໃດ? ຂໍກະແຈຈະຖືກສົ່ງມາ, ວິນຍານຂອງເອລີຢາກໍຈະມາເຖິງ, 
ພຣະກິດຕິຄຸນຈະຖືກສະຖາປະນາ, ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ ຈະຖືກເຕົ້າໂຮມ, ສີໂອນຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນ, 
ແລະ ໄພ່ພົນຈະອອກມາໃນຖານະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູ່ເທິງພູສີໂອນ [ເບິ່ງ ໂອບາດີຢາ 1:21]. 
 
“ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຈະກາຍເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູ່ເທິງພູສີໂອນແນວໃດ? ໂດຍການສ້າງພຣະວິຫານ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ … ແລະ ໂດຍການໄປ ແລະ ຮັບເອົາພິທີການທັງໝົດ ... ແທນບັນພະບຸລຸດ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ … ; ແລະ ໃນນ້ີຄືສາຍໂສ້ທີ່ຜູກມັດຫົວໃຈຂອງບັນພະ 
ບຸລຸດກັບລູກຫລານ ແລະ ລູກຫລານກັບບັນພະບຸລຸດ, ຊ່ຶງຈະບັນລຸພາລະກິດຂອງເອລີຢາ” 
(Teachings: Joseph Smith, 472–73). 
 
ແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ ໄດ້ສອນວ່າ ວິນຍານຂອງເອລີຢາຄື “ການປະກົດຕົວຂອງ 
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ເປັນພະຍານເຖິງລັກສະນະອັນສູງສົ່ງຂອງຄອບຄົວ” (“A New Harvest 
Time,” Ensign, May 1998, 34). ອິດທິພົນພິເສດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະນຳຜູ້ຄົນ 
ໃຫ້ຄົ້ນຫາ, ບັນທຶກ, ແລະ ທະນຸຖະໜອມບັນພະບຸລຸດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ—ທັງໃນອາດີດ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ. 
   
ວິນຍານຂອງເອລີຢາມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຄົນທັງໃນ ແລະ ນອກສາສນາຈັກ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, 
ໃນຖານະສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກທີ່ໄດ້ຮັບການຟ້ືນຟູຂອງພຣະຄຣິດ, ເຮົາເຮັດພັນທະສັນຍາ 
ແລະ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຄົ້ນຫາບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາ ແລະ ດຳເນີນພິທີການທ່ີຊ່ອຍ 
ໃຫ້ລອດຕ່າງໆຂອງພຣະກິດຕິຄຸນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ. “ໂດຍການຮ່ວມກັບພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເຂົາຈ່ຶງເຖິງ 
ທີ່ສຳເລັດໄດ້” (ເຮັບເຣີ 11:40; see also Teachings: Joseph Smith, 475). ແລະ 
ທັງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດີພ້ອມບໍ່ໄດ້ຖ້າບໍ່ມີຄົນຕາຍຂອງເຮົາ (see D&C 128:15). 
 
ເປັນເພາະເຫດຜົນເຫລົ່ານ້ີເຮົາຈຶ່ງຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດຄອບຄົວ, ສ້າງພຣະວິຫານ, ແລະ ດຳເນີນ 
ພິທີການຕ່າງໆແທນຄົນຕາຍ. ເປັນເພາະເຫດຜົນເຫລົ່ານ້ີ ເອລີຢາ ຈຶ່ງຖືກສ່ົງມາໃຫ້ຟື້ນຟູ 
ສິດອຳນາດແຫ່ງການຜະນຶກທີ່ມີຜົນບັງຄັບທັງໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ໃນສະຫວັນ. ເຮົາເປັນ 
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ ແລະ ຄວາມສູງສົ່ງທີ່ຈະປ້ອງກັນ 
ແຜ່ນດິໂລກບໍ່ໃຫ້ຖືກລົງທັນດ້ວຍການສາບແຊ່ງ (see D&C 110:15). ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດກັບ 
ຄືນມາ. ນ້ີເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ.  



 
ການເຊື້ອເຊີນຕໍ່ຄົນລຸ້ນໃໝ່ 
 
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊື້ອເຊີນຄວາມສົນໃຈຂອງຍິງໜຸ່ມ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງຄົນ 
ລຸ້ນໃໝ່ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວິນຍານຂອງເອລີຢາໃນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ 
ໃນວັນເວລານີ້. ຂ່າວສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເຈາະຈົງຕໍ່ທຸກຄົນໃນສາສນາຈັກທົ່ວໄປ—ແຕ່ແມ່ນ 
ສຳລັບພວກເຈົ້າໂດຍສະເພາະ. 
 
ພວກເຈົ້າທັງຫລາຍອາດຄິດວ່າວຽກງານສືບປະຫວັດຄອບຄົວຖືກດຳເນີນໂດຍຜູ່ໃຫຍ່ໂດຍ 
ສະເພາະ. ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ຮູ້ມີເຂດຈຳກັດທາງອາຍຸທີ່ພຣະຄຳພີໄດ້ບັນຍາຍ ຫລື ມີຂໍ້ແນະນຳໃດໆ 
ທີ່ຜູ້ນຳໃນສາສນາຈັກໄດ້ປະກາດທ່ີຈຳກັດການຮັບໃຊ້ທີ່ສຳຄັນນີ້ໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຜູ້ສູງອາຍຸເທົ່ານັ້ນ. 
ພວກເຈົ້າກໍເປັນບຸດ ແລະ ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ, ແລະ 
ເປັນຜູ້ສ້າງສາອານາຈັກ. ພວກເຈົ້າບ່ໍຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກວ່າພວກເຈົ້າເຖິງກະສຽນອາຍຸກ່ອນຈະ 
ບັນລຸໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຈົ້າທີ່ຈະຊ່ອຍເຫລືອໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດສຳລັບ 
ຄອບຄົວຂອງມະນຸດ. 
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີແຫລ່ງອັດສະຈັນໃນວັນເວລາຂອງເຮົາທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຈົ້າຮຽນຮູ້ 
ແລະ ໃຫ້ມັກເຮັດວຽກງານນີ້ທີ່ວິນຍານຂອງເອລີຢາໄດ້ສົ່ງເສີມ. ຍົກຕົວຢ່າງ, FamilySearch 
ເປັນລະບົບທ້ອນໂຮມບັນທຶກ, ແຫລ່ງຕ່າງໆ, ແລະ ການບໍລິການທີ່ເຂົ້າຫາໄດ້ງ່າຍໂດຍການໃຊ້ 
ຄອມພິວເຕີສ່ວນຕົວ ແລະ ເຄື່ອງມືສື່ສານອື່ນໆ, ທີ່ໄດ້ຈັດຂ້ຶນມາເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຄົນໃຫ້ຄົ້ນພົບ ແລະ 
ບັນທຶກປະຫວັດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອົາໄວ້. ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານ້ີກໍມີໄວ້ໃຫ້ທີ່ສູນ 
ປະຫວັດສາດຄອບຄົວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕຶກໂບດຂອງສາສນາຈັກຫລາຍໆແຫ່ງຕະຫລອດທົ່ວໂລກ. 
 
ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງບັງເອີນທີ່ FamilySearch ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆໄດ້ມີອອກມາໃນຍຸກສະໄໝ 
ເມ່ືອຄົນໜຸ່ມສາວຄຸ້ນເຄີຍກັບເທັກໂນໂລຈີທາງເລື່ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ່ືສານຕ່າງໆ. ນິ້ວມືຂອງ 
ພວກເຈົ້າໄດ້ຖືກດັດໃຫ້ສົ່ງສານແທັກ ແລະ ທວີດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ກ້າວໜ້າໄປຢ່າງວ່ອງໄວ—ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຈົ້າໃຫ້ໄວທັນໃຈ 
ເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສະຫລາດທີ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນບັນດາຄົນໜຸ່ມໃນ 
ວັນເວລານີ້ຄືການຕຽມເພື່ອຈະໃຫ້ການບໍລິຈາກໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເຊື້ອເຊີນຊາວໜຸ່ມໃນສາສນາຈັກໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ແລະ ມີປະສົບການກັບວິນຍານ 
ຂອງເອລີຢາ. ຂ້າພະເຈ້ົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຈົ້າສຶກສາ, ຄ້ົນຄວ້າຫາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າ, ແລະ 
ຕຽມຕົວພວກເຈົ້າເອງເພື່ອໄປດຳເນີນພິທີການບັບຕິສະມາແທນບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າ 



ຜູ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວໃນບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (see D&C 124:28–36). ແລະ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຈົ້າຊ່ອຍຄົນອື່ນໃຫ້ຄົ້ນຫາປະຫວັດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 
ເມ່ືອພວກເຈົ້າຕອບຮັບການເຊື້ອເຊີນນີ້ດ້ວຍສັດທາ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຈົ້າຈະຫັນໄປຫາບັນພະ 
ບຸລຸດ. ຄຳສັນຍາທ່ີໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ ຈະຖືກວາງໄວ້ຢູ່ໃນຈິດໃຈ 
ຂອງພວກເຈົ້າ. ປິຕຸພອນຂອງພວກເຈົ້າ, ພ້ອມທັງການປະກາດລຳດັບເຊື້ອສາຍ, ຈະເຊ່ືອມໂຍງ 
ພວກເຈົ້າເຂ້ົາກັບບັນພະບຸລຸດເຫລົ່ານ້ີ ແລະ ຈະມີຄວາມໝາຍຫລາຍຂຶ້ນສຳລັບພວກເຈົ້າ. 
ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູທີ່ພວກເຈົ້າມີຕໍ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຈົ້າຍ່ິງຈະເພ່ີມພູນຂຶ້ນ. 
ປະຈັກພະຍານ ແລະ ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງພວກເຈົ້າຕ່ໍພຣະຜູ່ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະເລິກຊຶ້ງ 
ແລະ ທົນທານ. ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາສັນຍາວ່າພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກອິດທິພົນ 
ທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງມານ. ເມ່ືອພວກເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮັກວຽກງານສັກສິດນີ້, ພວກເຈົ້າຈະ 
ຖຶກປົກປັກຮັກສາໃນໄວເຍົາ ແລະ ຕະຫລອດຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ. 
 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ນຳທັງຫລາຍ, ກະລຸນາຈ່ົງຊ່ອຍລູກໆຂອງທ່ານ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ເຖິງ 
ແລະ ມີປະສົບການນຳວິນຍານຂອງເອລີຢາ. ແຕ່ຢ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫລື 
ໃຫ້ຂໍ້ມູນການອົບລົມລະອຽດເກີນໄປ. ເຊື້ອເຊີນຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຄົ້ນຫາ, ທົດລອງ, ແລະ ຮຽນຮູ້ 
ດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ. (see Joseph Smith—History 1:20). ຄົນໜຸ່ມທຸກຄົນກໍສາມາດເຮັດ 
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແນະນຳໂດຍການນຳໃຊ້ກິດຈະກຳທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ໃນ lds.org/familyhistoryyouth. 
ບັນດາປະທານຂອງກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ ແລະ ກຸ່ມຍິງໜຸ່ມສາມາດມີພາກສ່ວນ 
ອັນສຳຄັນໃນການຊ່ອຍເຫລືອຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນໃຫ້ມາຄຸ້ນເຄີຍໃຊ້ແຫລ່ງອຸບປະກອນພຶື້ນຖານ 
ເຫລົ່ານ້ີໄດ້. ຊາວໜຸ່ມຍິ່ງຕ້ອງການຜູ້ຮຽນຮູ້ຜູ້ທີ່ຈະກະທຳ ແລະ ໂດຍການນ້ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມ 
ສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ—ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນນັກຮຽນທີ່ຢູ່ຊື່ໆ 
ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກກະທຳຕໍ່ (ເບິ່ງ 2 ນີໄຟ 2:26). 
 
ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ນຳທັງຫລາຍ, ທ່ານຈະປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ຈະເຫັນລູກໆ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຂອງ 
ທ່ານໃນສາສນາຈັກມີຄວາມຊຳນານໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ 
ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນທີ່ມີຄ່າຫລາຍຈາກຊາວໜຸ່ມເຫລົ່ານີ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແຫລ່ວງເຫລົ່ານ້ີ. ຊາວໜຸ່ມ 
ສາມາດຊ່ອຍຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈ ຫລື ມີຄວາມຢ້ານກົວໃນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ຫລື ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ 
ໃຊ້ FamilySearch. ທ່ານກໍຈະໄດ້ນັບພະພອນຂອງທ່ານເມື່ອຊາວໜຸ່ມໄດ້ອຸທິດເວລາກັບ 
ວຽກງານປະຫວັດຄອບຄົວ ແລະ ການຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລ້ິນເກມ 
ທາງວີດີໂອ, ອິນເຕີແນັດ, ແລະ ຕິດຕໍ່ສ່ືສານມວນຊົນທາງ Facebook ໜ້ອຍລົງ.  
 



ທ້າວທະຣອຍ ແຈັກສັນ, ແຈແຣັນ ໂຮບ, ແລະ ແອນດະຣູ ອາແລນ ເປັນຜູ້ດຳລົງຖານະ 
ປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນໂດຍອະທິການທ່ີໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ຊ່ອຍກັນສອນ 
ຫ້ອງຮຽນປະຫວັດສາດຄອບຄົວໃນຫວອດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຊາຍໜຸ່ມເຫລົ່ານ້ີກໍເປັນຜູ້ແທນ 
ຄົນໜຸ່ມຫລາຍໆ ຄົນໃນຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ປາຖະໜາຈະຮັບໃຊ້. 
 
ທ້າວທະຣອຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍເຄີຍມາໂບດ ແລະ ນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ, ແຕ່ບັດນີ້ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແລ້ວວ່າ 
ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງກັບເມືອບ້ານ ແລະ ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜ່ຶງ. ເຮົາທຸກຄົນສາມາດເຮັດປະຫວັດ 
ຄອບຄົວໄດ້.” 
 
ທ້າວແຈແຣັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າເມື່ອລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍຂ້ຶນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຄອບຄົວລາວ 
ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ “ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ຊື່ເທົ່ານັ້ນແຕ່ເປັນຜູ້ຄົນແທ້ໆ. ຂ້ານ້ອຍຍິ່ງຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍຂ້ຶນ 
ກ່ຽວກັບການເອົາຊ່ືຂອງເຂົາເຈົ້າໄປພຣະວິຫານ.” 
 
ແລະ ທ້າວແອນດະລູ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈປະຫວັດຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມຮັກ 
ແລະ ກຳລັງທີ່ຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າຕົວເອງມີ. ຂະນະທີ່ຂ້ານ້ອຍຕຽມທີ່ຈະສອນແຕ່ລະອາທິດ, 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວພຣະວິນຍານສັກສິດໄດ້ດົນໃຈໃຫ້ຂ້ານ້ອຍລົງມືເຮັດ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ໃຊ້ວິທີການທ່ີຖືກສອນຢູ່ໃນບົດຮຽນ. ແຕ່ກ່ອນ, ປະຫວັດຄອບຄົວເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ. 
ແຕ່ເມ່ືອມີພຣະວິນຍານຊ່ອຍເຫລືອຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງສາມາດບັນລຸໜ້າທີ່ການເອີ້ນ ແລະ ຊ່ອຍຫລາຍ 
ຄົນໃນຫວອດຂອງເຮົາ.” 
 
ນ້ອງຊາຍ ແລະ ນ້ອງສາວທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ, ປະຫວັດຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ໂຄງການ 
ຫລື ກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສາສນາຈັກໄດ້ສະໜັບສະໜູນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ 
ສຳຄັນສຸດຂອງວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ ແລະ ຄວາມສູງສົ່ງນຳອີກ. ພວກເຈ້ົາໄດ້ຖືກຈັດຕຽມ 
ເພື່ອວັນເວລານີ້ ແລະ ໃຫ້ສ້າງສາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າມາຢູ່ເທິງໂລກໃນເວລານີ້ 
ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອໃນວຽກງານອັນຮຸ່ງໂລດນີ້. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານວ່າ ເອລີຢາໄດ້ກັບມາສູ່ໂລກ ແລະ ໄດ້ຟື້ນຟູສິດອຳນາດສັກສິດແຫ່ງ 
ການຜະນຶກ. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານວ່າ ສິ່ງທີ່ຖືກບັງຄັບຢູ່ເທິງໂລກສາມາດຖືກບັງຄັບຢູ່ໃນ 
ສະຫວັນ. ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າຄົນໜຸ່ມໃນຈຳນວນຄົນລຸ້ນໃໝ່ມີບົດບາດທ່ີສຳຄັນໃນ 
ວຽກງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ອາແມນ. 
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ເດັກນ້ອຍໆ 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ 
ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານເຖິງເດັກນ້ອຍຜູ້ເປັນພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະ 
ນຳມາໃຫ້ເຮົາໃນຊີວິດນີ້ ແລະ ໃນນິລັນດອນ. 
 
ເມ່ືອເຮົາມອງເບິ່ງດວງຕາຂອງເດັກນ້ອຍ, ເຮົາຈະເຫັນບຸດ ແລະ ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຢືນຢູ່ 
ກັບເຮົາໃນຊີວິດກ່ອນເກີດ. 
 
ມັນເປັນສິດທິພິເສດທີ່ສູງສົ່ງຂອງຄູ່ສາມີ ແລະ ພັນລະຍາ ຜູ້ທີ່ຈະສາມາດມີລູກ ແລະ ປະທານ 
ຮ່າງກາຍມະຕະໃຫ້ລູກໆທາງວິນຍານເຫລົ່ານ້ີຂອງພຣະເຈົ້າ. ເຮົາເຊື່ອໃນຄອບຄົວ ແລະ 
ເຮົາເຊື່ອໃນເດັກນ້ອຍໆ. 
 
ເມ່ືອເດັກນ້ອຍມາເກີດນຳຄູ່ສາມີ ແລະ ພັນລະຍາ, ເຂົາເຈົ້າກໍບັນລຸພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນຂອງ 
ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນທີ່ຈະນຳເດັກນ້ອຍມາສູ່ໂລກ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, “ນ້ີຄືງານ 
ຂອງເຮົາ ແລະ ລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາ—ທ່ີຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເປັນອະມະຕະ ແລະ 
ຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ.”1 ກ່ອນຄວາມເປັນອະມະຕະ, ຈະຕ້ອງມີຄວາມເປັນມະຕະ. 
 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງຄອບຄົວ. ຄອບຄົວເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງແຜນຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ 
ຢູ່ເທິງໂລກນີ້ ແລະ ຕະຫລອດຊົ່ວນິລັນດອນ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮ່ວມອາດາມ ແລະ ເອວາໃນການ 
ແຕ່ງງານແລ້ວ, ພຣະຄຳພີກ່າວວ່າ: “ແລ້ວກໍອວຍພອນເຂົາວ່າ, ຈົ່ງມີລູກເຕົ້າໃຫ້ມາກຫລາຍ, 
ເພື່ອເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າຈະມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນ”2 ໃນວັນເວລາຂອງເຮົາສາດສະດາ ແລະ 
ອັກຄະສາວົກໄດ້ປະກາດວ່າ: “ພຣະບັນຍັດຂໍ້ທຳອິດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ອາດາມ ແລະ ເອວາ 
ນັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເປັນພ່ໍແມ່ໃນຖານະສາມີພັນລະຍາ. ເຮົາກໍປະກາດວ່າ 



ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບລູກໆຂອງພຣະອົງທີ່ຈະມີລູກເຕົ້າໃຫ້ມາກຫລາຍກໍຍັງມີຜົນ 
ບັງຄັບຢູ່.”3 
 
ໃນສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຮິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍພຣະບັນຍັດຂໍ້ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກລືມລາ ຫລື 
ປະຖິ້ມ.4 ເຮົາຂໍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູທີ່ເລິກຊຶ້ງສຳລັບສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຄູ່ສາມີ ແລະ 
ພັນລະຍາ (ໂດຍສະເພາະພັນລະຍາຂອງເຮົາ) ໃນຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະມີລູກ. ເມ່ືອໃດຈະມີລູກ 
ແລະ ຈະມີຈັກຄົນນັ້ນເປັນການຕັດສິນໃຈສ່ວນຕົວລະຫວ່າງຄູ່ສາມີພັນລະຍາ ແລະ ພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າ. ນ້ີເປັນການຕັດສິນໃຈທ່ີສັກສິດ—ການຕັດສິນໃຈທ່ີຕ້ອງເຮັດດ້ວຍການອະທິຖານ 
ຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມດ້ວຍສັດທາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນຳອີກ.  
 
ເມ່ືອຫລາຍປີກ່ອນ ແອວເດີ ເຈມສ໌ ໂອ ເມສັນ ແຫ່ງສາວົກເຈັດສິບໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງນີ້ກັບ 
ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ: “ການເກີດຂອງລູກຄົນທີຫົກຂອງພວກເຮົາເປັນປະສົບການທ່ີລືມບໍ່ໄດ້. 
ໃນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອງເບິ່ງລູກສາວນ້ອຍຜູ້ສວຍງາມຄົນນັ້ນໃນຫ້ອງພັກຂອງເດັກ 
ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນາງໄດ້ເກີດ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງທີ່ແຈ້ງຊັດປະກາດວ່າ, ‘ຍັງຈະມີອີກຄົນໜ່ຶງ 
ແລະ ຈະເປັນຜູ້ຊາຍ.’ ຢ່າງບໍ່ສະຫລາດ, ຂ້າພະເຈ້ົາຟ້າວກັບໄປຫາຕຽງຂອງພັນລະຍາຜູ້ທີ່ 
ອິດເມ່ືອຍ ແລະ ບອກນາງເຖິງຂ່າວດີນີ້. ມັນເປັນເວລາທີ່ບ່ໍເໝາະສົມໃນສ່ວນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.”5  
ປີຕໍ່ມາ ຄອບຄົວເມສັນລໍຖ້າການເກີດຂອງລູກຄົນທີເຈັດ. ສາມ, ສີ່, ຫ້າ, ຫົກ, ເຈັດ ປີຜ່ານໄປ. 
ໃນທີ່ສຸດ, ຫລັງຈາກແປດ ລູກຄົນທີເຈັດຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ມາເກີດ—ລູກຊາຍນ້ອຍ. 
 
ເມ່ືອເດືອນເມສາປີແລ້ວນີ້, ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ປະກາດວ່າ:  
 
“ແຕ່ກ່ອນມາດຕະຖານຂອງສາສນາຈັກ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສັງຄົມເຂົ້າໃກ້ກັນໄດ້ດີ, 
ບັດນີ້ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຫ່າງໄກກັນຫລາຍລະຫວ່າງເຮົາ, ແລະ ມັນຍິ່ງນັບມ້ືນັບແຕກຕ່າງກັນ. 
… 
 
“ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງມະນຸດໄດ້ບັນຍາຍເຖິງຕົວພຣະອົງເອງວ່າຢູ່ໃນໂລກແຕ່ບໍ່ເປັນ 
ຂອງໂລກ. ເຮົາກໍສາມາດຢູ່ໃນໂລກແຕ່ບໍ່ເປັນຂອງໂລກໄດ້ຄືກັນ ເມ່ືອເຮົາປະຕິເສດຄວາມຄິດ 
ແລະ ຄຳສອນທີ່ຜິດພາດເຫລົ່ານ້ີ ແລະ ຄົງຢູ່ຢ່າງໝ້ັນຄົງຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ.”6 
 
ມີຫລາຍສຽງໃນໂລກໃນເວລານີ້ທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການມີລູກ ຫລື ແນະນຳໃຫ້ລໍຖ້າ 
ຫລື ກຳນົດລູກໃນຄອບຄົວ. ເມ່ືອບໍ່ດົນມານ້ີລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ເຂົ້າເບິ່ງບັນທຶກທີ່ອິນເຕີແນັດທີ່ແມ່ຊາວຄຣິດ ຄົນໜ່ຶງໄດ້ຂຽນ (ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ 
ສາສນາຈັກຂອງເຮົາ) ທີ່ມີລູກຫ້າຄົນ. ນາງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນວ່າ: “[ການເຕີບໂຕ] ໃນສັງຄົມນີ້, 



ມັນກໍຍາກທີ່ຈະມີທັດສະນະຂອງພຣະຄຳພີໃນການເປັນແມ່. … ລູກມີຄວາມສຳຄັນຕ່ຳກວ່າຄວາມ 
ສຳຄັນຂອງການຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ. ແນ່ນອນວ່າຕ່ຳກວ່າການໄປທ່ຽວທົ່ວໂລກ. ຕ່ຳກວ່າຄວາມ 
ສາມາດຈະອອກໄປທ່ຽວກາງຄືນຕາມໃຈຊອບ. ຕ່ຳກວ່າການອອກກຳລັງກາຍທີ່ສະໂມສອນ. 
ຕ່ຳກວ່າວຽກງານໃດໆທີ່ເຮົາຈະມີ ຫລື ຫວັງຈະມີ.” ແລ້ວນາງກ່່າວຕື່ມວ່າ: “ການເປັນແມ່ບໍ່ໄດ້ 
ເປັນງານທີ່ເຮັດເວລາຫວ່າງ,  ມັນເປັນການເອີ້ນ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ສະສົມເດັກນ້ອຍເພາະເຮົາເຫັນວ່າ 
ເຂົາໜ້າຮັກກວ່າສະແຕັມ. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຖ້າເຮົາມີເວລາ. ການມີລູກເປັນສິ່ງທີ່ 
ພຣະເຈົ້າປະທານເວລາໃຫ້ເຮົາເຮັດ.”7 
 
ການມີລູກທີ່ຍັງນ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍ. ຫລາຍວັນກໍຫຍຸ້ງຍາກພໍ. ແມ່ສາວຄົນໜ່ຶງຂຶ້ນລົດເມ 
ກັບລູກເຈັດຄົນ. ຄົນຂັບລົດໄດ້ຖາມນາງວ່າ: “ນາງເອີຍ, ທັງໝົດນີແມ່ນລູກຂອງເຈົ້າບໍ? ຫລື 
ວ່າເຈົ້າຊິໄປກິນເຂົ້າປ່າ?” ນາງໄດ້ຕອບວ່າ, “ທັງໝົດແມ່ນລູກຂອງຂ້ອຍ, ແລະ ມັນບໍ່ງ່າຍຄືການ 
ໄປກິນເຂົ້າປ່າເລີຍ!”8 ໃນເມື່ອໂລກມັກຖາມວ່າ  “ທັງໝົດນ້ີແມ່ນລູກຂອງເຈົ້າບໍ?” ພວກເຮົາ 
ຂໍຂອບໃຈທ່ີທ່ານໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດທ່ີປອດໄພພາຍໃນສາສນາຈັກສຳລັບຄອບຄົວ, ບ່ອນທີ່ເຮົາ 
ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອບັນດາແມ່ທີ່ມີລູກນ້ອຍ. 
 
ເຖິງພໍ່ຄົນຊອບທຳ, ບ່ໍມີຄຳດີພຽງພໍທີ່ຈະສະແດງຄວາມກະຕັນຍູ ແລະ ຄວາມຮັກທີ່ເຂົາຮູ້ສຶກຕໍ່ 
ຂອງປະທານທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນຂອງພັນລະຍາທີ່ຈະມີ ແລະ ລ້ຽງດູລູກໆຂອງເຂົາ. 
 
ແອວເດີເມສັນໄດ້ມີປະສົບການອີກຢ່າງໜ່ຶງສອງສາມອາທິດຫລັງຈາກໄດ້ແຕ່ງງານທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ເພິ່ນ 
ຈັດລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ. ເພ່ິນໄດ້ເວ້ົາວ່າ: “ມາຣີ 
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແກ້ຕົວວ່າເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຜ່ານຜ່າການຮຽນທາງການແພດມັນກໍຈຳເປັນ 
ທີ່ນາງຕ້ອງເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີເຮົາ [ຢາກ] ເຮັດ, ແຕ່ລູກໆຕ້ອງ 
ມານຳຫລັງ. ຂະນະທີີໄດ້ອ່ານວາລະສານຂອງສາສນາຈັກທີ່ບ້ານຂອງພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນບົດຄວາມຂອງແອວເດີ ສະເປັນເຊີ ດັບບັນຢູ ຄິມໂບ ແຫ່ງສະພາອັກຄະ 
ສາວົກສິບສອງໃນຕອນນັ້ນ, [ ທ່ີເນັ້ນເຖິງ] ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວກັບຊີວິດແຕ່ງງານ. 
ຕາມຄຳຂອງແອວເດີ ຄິມໂບ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສັກສິດຢ່າງໜ່ຶງຄືການມີລູກໃຫ້ມາກຫລາຍ. 
ບ້ານຂອງພໍແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ [ຢູ່ໃກ້ໆ] ຕຶກບໍລິຫານຂອງສາສນາຈັກ. ຂ້າພະເຈົ້າຍ່າງໄປ 
ຫ້ອງການນ້ັນທັນທີ ແລະ ພາຍໃນ 30 ນາທີຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານບົດຄວາມຂອງເພິ່ນ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຕົວເອງນັ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າແອວເດີ ສະເປັນເຊີ ຄິມໂບ.” (ນ້ີຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ງ່າຍ 
ໃນເວລານ້ີ.) “ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອະທິບາຍວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກເປັນທ່ານໝໍ. ບ່ໍມີທາງເລືອກທາງອ່ືນ 
ແຕ່ຕ້ອງເລື່ອນການມີລູກ. ແອວເດີ ຄິມໂບ ໄດ້ຮັບຟັງດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ແລະ ແລ້ວໄດ້ຕອບ 
ດ້ວຍສຽງຄ່ອຍໆວ່າ, ‘ບະລາເດີ ເມສັນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະສົງໃຫ້ເຈົ້າຝ່າຝືນພຣະບັນຍັດຂໍ້ 



ສຳຄັນຂໍ້ໜ່ຶງຂອງພຣະອົງບໍ ເພື່ອວ່າເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນທ່ານໝໍ? ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເຈ້ົາຈະສາມາດມີຄອບຄົວ ແລະ ຍັງເປັນທ່ານໝໍໄດ້. ສັດທາຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ່ນໍ?’” 
 
ແອວເດີ ເມສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ລູກຄົນທຳອິດຂອງເຮົາໄດ້ເກີດພາຍໃນປີຕ່ໍມາ. ມາຣີ ແລະ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພາກັນເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້ເປີດປະຕູສະຫວັນໃຫ້ເຮົາ.” 
ຄອບຄົວເມສັນ ໄດ້ມີລູກອີກສອງຄົນເປັນພອນກ່ອນເພິ່ນຈົບຈາກໂຮງຮຽນການແພດສີ່ປີຕໍ່ມາ.9 
 
ຕະຫລອດທ່ົວໂລກ, ນີ້ເປັນວັນເວລາແຫ່ງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ການເງິນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. 
ໃນກອງປະຊຸມເມ່ືອເດືອນເມສາ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຖ້າທ່ານເປັນ 
ຫ່ວງນຳການຈັດຫາທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ພັນລະຍາ ແລະ ຄອບຄົວ, ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈ 
ວ່າບໍ່ມີຄວາມອັບອາຍທ່ີຄູ່ສາມີພັນລະຍາຈະເກັບທ້ອນ ແລະ ປະຢັດ. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວໃນ 
ລະຫວ່າງເວລາທີ່ມີການທ້າທາຍນ້ີແຫລະທີ່ທ່ານຈະໃກ້ຊິດກັນຫລາຍຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ທ່ານຮຽນຮູ້ທີ່ 
ຈະເສຍສະລະ ແລະ ເລືອກການຕັດສິນໃຈທ່ີຍາກ.”10 
 
ຄຳຖາມທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງແອວເດີ ຄິມໂບ ທີ່ວ່າ “ສັດທາຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສນໍ?” ນຳເຮົາໄປສູ່ 
ພຣະຄຳພີສັກສິດ. 
 
ອາດາມ ແລະ ເອວາ ບໍ່ໄດ້ຄອດລູກຄົນທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສວນເອເດນ. ຫລັງຈາກຖືກໄລ່ 
ອອກໄປຈາກສວນ, “ອາດາມ [ແລະ ເອວາ] ເລ່ີມໄຖດິນ. … ອາດາມຮ່ວມກັບພັນລະຍາ 
ຂອງລາວ ແລະ ນາງຄອດບຸດ ແລະ ທິດາໃຫ້ເຂົາ ແລະ  [ໂດຍໃຊ້ສັດທາ] ເຂົາເລີ່ມທະວີຂຶ້ນ 
ແລະ ຕື່ມໃຫ້ເຕັມແຜ່ນດິນໂລກ.”11 
 
ບໍ່ໄດ້ແມ່ນຕອນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເຢຣູເຊເລັມ, ນຳຄຳ, ເງິນ ແລະ ຂອງມີຄ່າທັງຫລາຍ, 
ທີ່ລີໄຮ ແລະ ຊາໄຣຢາ, ໂດຍໃຊ້ສັດທາ, ໄດ້ຄອດຢາໂຄບ ແລະ ໂຈເຊັບ ລູກຊາຍຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. ນ້ັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ວກັນດານ. ລີໄຮໄດ້ກ່າວເຖິງໂຈເຊັບລູກຊາຍຂອງ 
ເພິ່ນວ່າ “ລູກຄົນທຳອິດຂອງພໍ່ໃນວັນເວລາແຫ່ງຄວາມ ລຳບາກຂອງພໍ່ຢູ່ໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງ 
ກັນດານ.”12 ລີໄຮໄດ້ກ່າວເຖິງໂຈເຊັບວ່າ, ລູກເກີດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຄວາມທຸກ 
ທໍລະມານຂອງພໍ່; ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃນວັນແຫ່ງຄວາມສະຫລົດໃຈອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດຂອງ 
ພໍ່ແມ່ຂອງລູກທີ່ໄດ້ເກີດລູກມາ.13 
 
ໃນພຣະທຳອົບພະຍົບ ຊາຍ ແລະ ຍິງສອງຄົນໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະແລ້ວດ້ວຍໃຊ້ສັດທາ, 
ໄດ້ມີລູກຊາຍນ້ອຍຄົນໜ່ຶງ. ບໍ່ໄດ້ມີປ້າຍທີ່ຕ້ອນຮັບໃນປະຕູທີ່ປະກາດການເກີດຂອງລາວ. 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອງລາວໄວ້ເພາະວ່າ ຟາອາໂລ ໄດ້ສັ່ງວ່າລູກຜູ້ຊາຍຂອງຊາວອິດສະຣາເອນ 



ທີ່ເກີດໃໝ່ທຸກຄົນຕ້ອງ “ຖືກຖິ້ມລົງທີ່ແມ່ນ້ຳນິນ.”14 ທ່ານກໍຮູ້ເລື່ອງນີ້ດີ: ເດັກຊາຍຄົນນັ້ນຖືກ 
ວາງໄວ້ດ້ວຍຄວາມຮັກຢູ່ໃນເຮືອນ້ອຍທີ່ເຮັດຈາກຫຍ້າອ້ໍ, ປ່ອຍໄປໃນແມ່ນ້ຳ, ຄອຍດູແລໂດຍ 
ເອື້ອຍຂອງລາວ, ລູກສາວຂອງຟາລາໂອໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ ຖືກລ້ຽງດູໂດຍແມ່ຂອງລາວເອງ. 
ເດັກຄົນນັ້ນຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ລູກສາວຂອງຟາລາໂອ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາລາວມາເປັນລູກຂອງນາງ ແລະ 
ໄດ້ເອີ້ນຊື່ລາວວ່າ ໂມເຊ.  
 
ໃນເລື່ອງທີ່ເຮົາຮັກຫລາຍກ່ຽວກັບການເກີດຂອງກຸມມານນ້ອຍຄົນໜ່ຶງ, ບໍ່ໄດ້ມີຫ້ອງທີ່ຖືກເອ້ ຫລື 
ອູ່ທີ່ມີຍີ່ຫໍ້—ມີພຽງແຕ່ຮາງຫຍ້າສຳລັບພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ.  
 
ໃນ “ວັນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ [ແລະ] ເວລາທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດ,”15 ໄພ່ພົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ, ໂດຍໃຊ້ 
ສັດທາ, ບ່ໍເຄີຍລືມ, ປະຕິເສດ, ຫລື ລະເລີຍຕໍ່ “ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບລູກໆຂອງ 
ພຣະອົງໃຫ້ມີລູກເຕົ້າທີ່ມາກຫລາຍ.”16 ເຮົາກໍກ້າວໄປໜ້າດ້ວຍສັດທາ, ອີກເທື່ອໜ່ຶງໂດຍ 
ຮູ້ວ່າການຕັດສິນໃຈວ່າຈະມີລູກຈັກຄົນ ແລະ ຈະມີເຂົາ ເມ່ືອໃດກໍແມ່ນລະຫວ່າງສາມີ ແລະ 
ພັນລະຍາ ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ເຮົາບໍ່ຄວນຕັດສິນກັນແລະກັນໃນເລື່ອງນີ້. 
 
ການມີລູກເປັນເລື່ອງທີ່ຄຸ່ນເຄືອງງ່າຍທີ່ສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ເຈັບປວດສຳລັບສະຕີຜູ້ຊອບທຳທ່ີບໍ່ມີ 
ໂອກາດທີ່ຈະແຕ່ງງານ ແລະ ມີຄອບຄົວ. ຕໍ່ທ່ານສະຕີຜູ້ສູງສົ່ງ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຮູ້ຈັກ 
ຄຳອະທິຖານ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາມີຄວາມກະຕັນຍູພຽງໃດສຳລັບອິດ 
ທິພົນທີ່ດີເລີດຂອງທ່ານ, ຮ່ວມທັງການເອື້ອມອອກໄປດ້ວຍອ້ອມແຂນທີ່ຮັກແພງ ໄປຫາເດັກນ້ອຍ 
ທີ່ຕ້ອງການສັດທາ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທ່ານ. 
 
ການມີລູກກໍສາມາດເປັນເລື່ອງທີ່ໂສກເສົ້າສຳລັບຄູ່ສາມີທີ່ແຕ່ງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າເຂົາເຈ້ົາ 
ບໍ່ສາມາດມີລູກທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ່ືນເຕັ້ນຢາກມີ ຫລື ສຳລັບພັນລະຍາ ແລະ ສາມີທີ່ວາງແຜນຈະມີ 
ຄອບຄົວໃຫຍ່ ແຕ່່ໄດ້ຮັບຄອບຄົວນ້ອຍໆເປັນພອນ. 
 
ເຮົາບໍ່ສາມາດອະທິບາຍສະເໝີໄປເຖິງຄວາມລຳບາກຂອງຊີວິດມະຕະ. ບາງເທ່ືອຊີວິດ ເບິ່ງຄືວ່າ 
ບໍ່ຍຸດຕິທຳ—ໂດຍສະເພາະເມື່ອຄວາມປາຖະໜາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ ແມ່ນຈະເຮັດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາ. ໃນຖານະຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈວ່າ 
ຄຳສັນຍານີ້ແນ່ນອນວ່າ: “ສະມາຊິກຜູ້ຊື່ສັດທີ່ສະພາບການຂອງເຂົາເຈ້ົາບໍ່ອຳນວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 
ໄດ້ຮັບພອນຂອງການແຕ່ງງານນິລັນດອນ ແລະ ການເປັນພໍ່ແມ່ໃນຊີວິດນີ້ຈະໄດ້ຮັບພອນ 
ທັງໝົດທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນຊົ່ວນິລັນດອນ, ເມ່ືອເຂົາເຈົ້າຮັກສາພັນທະສັນຍາທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຮັດກັບ 
ພຣະເຈົ້າ.”17 
 



ປະທານເຈ ສະກອດ ໂດຣິອາສ ປະທານເຂດເຜີຍແຜ່ທີ່ ເປຣູ ລີມາ ຕາເວັນຕົກ ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງ 
ລາວຂອງເພິ່ນ ແລະ ພັນລະຍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງ. ເພິ່ນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, “ແບັກກີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ໄດ້ແຕ່ງງານກັນເປັນເວລາ 25 ປີໂດຍບໍ່ສາມາດມີລູກ ຫລື ລູກ [ບຸນທຳ]. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍົກ 
ຍ້າຍຫລາຍເທື່ອ. ການແນະນຳຕົວໃນແຕ່ລະບ່ອນກໍເປັນເລື່ອງອຶດອັດໃຈ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ 
ເປັນເລື່ອງທີ່ເຈັບຊ້ຳ. ສະມາຊິກໃນຫວອດກໍສົງໃສວ່າເປັນຫຍັງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ [ຈຶ່ງບໍ່ມີ] ລູກ. 
ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ສົງໃສຄົນດຽວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍສົງໃສຄືກັນ. 
 
“ຕອນຂ້າພະເຈົ້ກຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນອະທິການ, ສະມາຊິກໃນຫວອດໄດ້ສະແດງຄວາມຫ່ວງໄຍວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີປະສົບການກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນໄວລຸ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າ 
ສຳລັບຄວາມສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຝຶກຄວາມຊຳນານໃນການລ້ຽງລູກກັບລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈ້ົາກໍໃຫ້ອະນຸຍາດດ້ວຍຄວາມຮັກ. 
 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລໍຄອຍ, ໄດ້ມີທັດສະນະ, ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມອົດທົນ. ຫລັງຈາກ 25 
ປີ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບນາງນິກໂຄ ອາຍຸສອງປີ ແລະແລ້ວ 
ເດັກເກີດໃໝ່ມາລ້ຽງເປັນລູກບຸນທຳ. ບັດນີ້ຄົນແປກໜ້າກໍຍ້ອງຍໍພວກຂ້າພະເຈົ້າທ່ີມີຫລານທີ່ 
ໜ້າຮັກສວຍງາມ. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫົວຫລິ້ນ ແລະ ບອກເຂົາເຈ້ົາວ່າ, ‘ເດັກນ້ອຍນີ້ເປັນລູກ 
ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດກັບຄືນຫລັງ.’”18 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເຮົາບ່ໍຄວນຕັດສິນກັນໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ສັກສິດ ແລະ 
ເປັນສ່ວນຕົວນີ້. 
 
“ແລະ [ພຣະເຢຊູ] ກໍເອົາເດັກນ້ອຍຜູ້ໜ່ຶງ … ກອດເດັກນ້ອຍນ້ັນ [ແລະ] ກ່າວວ່າ … 
 
“ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕ້ອນຮັບເດັກນ້ອຍຄົນໜ່ຶງຢ່າງນີ້ໃນນາມຂອງເຮົາ, ກໍຕ້ອນຮັບເຮົາ; ແລະ 
ຈະຕ້ອນຮັບ … ຜູ້ທີ່ໄດ້ສົ່ງເຮົາມາຄືກັນ.”19 ຊ່າງເປັນພອນທີ່ປະເສີດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸດ 
ແລະ ທິດາຂອງພຣະເຈົ້າສູ່ຄອບຄົວຂອງເຮົາ. 
 
ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງສະແຫວງຫາເພື່ອຈະເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຍອມຮັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ ແລະ ດ້ວຍການອະທິຖານ, ຮັບຟັງສຸລະສຽງຂອງພຣະວິນຍານ 
ສັກສິດດ້ວຍຄວາມຄາລະວະ. 
 



ຄອບຄົວເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງແຜນນິລັນດອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານເຖິງ 
ເດັກນ້ອຍຜູ້ເປັນພອນທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະນຳມາໃຫ້ເຮົາໃນຊີວິດນີ້ ແລະ 
ໃນນິລັນດອນ, ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ບົດທີແປດໃນປຶ້ມ ຈົ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ ແມ່ນ ເຈາະຈົງໃສ່ການໃຊ້ເວລາຂອງເຮົາໃຫ້ 
ສະຫລາດ. ໃນບົດນີ້, ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ ໄດ້ຕັກເຕືອນເຮົາວ່າ ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍ 
ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຊຳນານໃນວິທີໃຊ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ. (ເບ່ິງ ຈົ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນ 
ຂອງເຮົາ: ຄູ່ມືຕໍ່ການຮັບໃຊ້ຂອງຜູ້ສອນສາສນາ [2004], 146.) ການຊຳນານໃນວິທີໃຊ້ 
ເພື່ອຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາ ຮ່ວມດ້ວຍການເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມເວລາຂອງເຮົາ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການເປັນຕົວຢ່າງຂອງປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ 
ທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃນຖານະທ່ີເປັນສາດສະດາຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພ່ິນຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ດ່ັງທີ່ 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເຮັດ, ວ່າຍັງມີເວລາພຽງພໍຢູ່ທີ່ຈະຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບປ່ວຍ (ເບິ່ງ ລູກາ 
17:12–14), ຄົນທໍ້ຖອຍທາງວິິນຍານ ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນທັງປວງ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮູ້ສຶກ 
ເຖິງບຸນຄຸນສຳລັບຕົວຢ່າງຂອງຄົນຫລາຍໆຄົນ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ເວລາຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການຮັບໃຊ້ມະນຸດ 
ຮ່ວມໂລກ. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເປັນພະຍານວ່າການໃຊ້ເວລາຂອງເຮົາໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ເຮັດໃຫ້ 
ພຣະເຈົ້າສຸກໃຈ ແລະ ສ່ິງນັ້ນຈະນຳເຮົາເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະ 
ຍຶດໝ້ັນຕໍ່ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງທີ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ສັດຊື່ ແລະ ສະຫລາດໃນເວລາ ຍ່ອມມີຄ່າຄວນທີ່ຈະ 
ໄດ້ຮັບປາສາດຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາທີ່ຕຽມໄວ້ໃຫ້ເຂົາເພ່ືອເປັນມໍລະດົກ (see D&C 72:4). 
 
ເວລາບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດຊື້ ຫລື ຂາຍໄດ້, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະພະຍາຍາມຫລາຍເທົ່າໃດກໍຕາມ. ແຕ່
ເມ່ືອເວລາຖືກໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນຈະມີຄ່າເກີນກວ່າຈະວັດແທກໄດ້. ທຸກໆມື້ເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບ 
ນາທີເທົ່າໆກັນ ແລະ ມີຫລາຍໆຊົ່ວໂມງທີ່ຈະໃຊ້, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສຍເງິນ, ແລະ ບໍ່ດົນເຮົາ 
ຮຽນຮູ້ດັ່ງທີ່ເພງທີ່ໂດ່ງດັ່ງ ແລະ ສອນຢ່າງດີວ່າ, “ເວລາຜ່ານໄປຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະ 
ເມ່ືອມັນຜ່ານໄປແລ້ວ ກໍບໍ່ສາມາດເອົາກັບຄືນໄດ້” (“Improve the Shining Moments,” 
Hymns, no. 226). ເວລາທີ່ເຮົາມີ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຢ່າງສະຫລາດ. ປະທານບຣິກຳ ຢັງ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເຮົາທຸກໆຄົນເປັນໜ້ີຕໍ່ພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອ 



  

ເປັນປະໂຫຍດ, ແລະ ພຣະອົງຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກວິທີໃດທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ມັນ.” (Teachings of 
Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 286). 
 
ເພາະມີຫລາຍສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ເຮົາ, ເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າ ສິ່ງໃດຕ້ອງເປັນການເລືອກອັນສຳຄັນ 
ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າກັບເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາ ຫລື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະຍອມແພ້ ເພື່ອຈະຜັດມ້ື 
ຜັດຍາມ ແລະ ໃຊ້ເວລາຂອງເຮົາໃນກິດຈະກຳຫລາຍໆຢ່າງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. ເຮົາໄດ້ຖືກສອນ 
ກ່ຽວກັບການຈັດລຳດັບຂອງຄວາມສຳຄັນໂດຍການສອນຂອງພຣະອາຈານຕອນພຣະອົງ 
ໄດ້ປະກາດໃນຄຳເທດສະໜາທີ່ຄ້ອຍພູວ່າ, “ດ່ັງນັ້ນ, ຢ່າຊອກຫາສິ່ງຂອງຂອງໂລກນີ້ ແຕ່ 
ກ່ອນອື່ນໝົດຈົ່ງກັງວົນຢູ່ກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຢູ່ກັບຊີວິດໃນທາງຊອບທຳທີ່ 
ພຣະອົງຕ້ອງການ” (ມັດທາຍ 6:33, footnote a; from Joseph Smith Translation, ມັດ
ທາຍ 6:38). (See also Dallin H. Oaks, “Focus and Priorities,” Liahona, July 
2001, 99--102.) 
 
ແອວມາໄດ້ກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນເມື່ອເພິ່ນສອນວ່າ “ຊີວິດນີ້ຈ່ຶງມາເປັນສະພາບແຫ່ງການ 
ທົດລອງ ເປັນເວລາທີ່ຕຽມພົບພຣະເຈົ້າ” (ແອວມາ 12:24). ເຮົາອາດຈະຕ້ອງການຄວາມ 
ແນະນຳ ເພ່ືອຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອຕຽມພົບພຣະເຈົ້າ ຊ່ຶງເປັນຂອງຂວັນອັນລຳ້ຄ່າ, ແຕ່ແນ່ນອນ 
ເຮົາຕ້ອງຍົກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຮົາເປັນລຳດັບຂອງຄວາມສຳຄັນທຳອິດ. 
ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ ໄດ້ຕັກເຕືອນເຮົາວ່າ “ໃນຄວາມສຳພັນຂອງຄອບຄົວ, ແທ້ຈິງແລ້ວ 
ຄຳວ່າ ຄວາມຮັກຕ້ອງໝາຍຄວາມວ່າເວລາ” (“Of Things That Matter Most,” Liahona, 
Nov. 2010, 22). ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານວ່າ ເມ່ືອສະແຫວງຫາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອດ້ວຍການ 
ອະທິຖານຢ່າງຕັ້ງໃຈ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າສິ່ງໃດເໝາະສົມກັບເວລາ
ຂອງເຮົາຫລາຍກວ່າໝູ່. 
 
ການໃຊ້ເວລາບໍ່ດີພໍກໍຄ້າຍໆກັນກັບໃຊ້ເວລາຢ່າງບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຂະນະທີ່ເຮົາເຮັດຕາມຄຳ 
ບັນຊາເພ່ືອຈະກຳຈັດຄວາມກຽດຄ້ານ (see D&C 84:124), ເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອເຮັດ 
ວຽກງານຂອງເຮົາໃຫ້ມີຜົນ. ຕົວຢ່າງ, ມັນເປັນການດີເລີດທີ່ເຮົາມີການຕິດຕໍ່ຂ່າວສານຢ່າງ 
ວ່ອງໄວ, ການເທັກສຕິງ ຜ່ານໂທລະສັບ ຫລື ທາງເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ. ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຮົາໝ້ັນໃຈວ່າ 
ເຮົາຈະບ່ໍຕິດສິ່ງເຫລົ່ານ້ີຈົນອອກບໍ່ໄດ້. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່າ ບາງຄົນຕົກຫລຸມຕິດການສ່ືສານ 
ອັນກິນເວລາຫລາຍນີ້. ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນທາດຕ້ອງກວດເບິ່ງ ແລະ ສົ່ງເທັກສຕິງ ຕະຫລອດ 
ແລະ ເພາະສະນັ້ນ ມັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຜິດໆວ່າເຮົາມີວຽກເຮັດຫລາຍ ແລະ ເປັນຜົນດີ. 
 
ມັນມີຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງຂອງການໃຊ້ຂ່າວສານຕິດຕໍ່ອັນງ່າຍໆ ແລະ ຂໍ້ມູນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າ 
ພົບວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະໃຊ້ມັນເພື່ອຊອກຫາວາລະສານ, ຄຳປາໄສຂອງກອງປະຊຸມ, 



  

ບັນທຶກຂອງບັນພະບຸລຸດ, ແລະ ເພື່ອໄດ້ຮັບອີເມວ, ຄຳເຕືອນຜ່ານເຝສບູກ, ຂ່າວປະຈຸບັນຜ່ານ 
ທວີເທີ, ແລະ ເທັກສຕິງ. ບໍ່ວ່າສິ່ງເຫລົ່ານ້ີຈະດີຂະໜາດໃດກໍຕາມ, ເຮົາບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນ 
ຕົວແທນຂອງສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດ. ມັນຈະເປັນເລື່ອງທີ່ເສົ້າໂສກຂະໜາດໃດຖ້າວ່າ 
ໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີພ້ອມດ້ວຍຄວາມສະໄໝໃໝ່ຂອງມັນເປັນຕົວແທນຂອງການ 
ອະທິຖານອັນລຽບງ່າຍ ແລະ ຈິງໃຈຕໍ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນອົງຜູ້ມີແຕ່ຄວາມຮັກ. ຂໍໃຫ້ເຮົາ 
ເຕັມໃຈທີ່ຈະຄຸເຂົ່າ ດັ່ງກັນກັບເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດເທັກສຕິງ. 
 
ເກມອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຄວາມສຳພັນອອນລາຍບໍ່ແມ່ນ ຕົວແທນອັນຍືນຍາວຂອງເພື່ອນ 
ທີ່ແທ້ຈິງ, ຜູ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ການໂອບກອດຢ່າງມີຄວາມອູ້ມຊູ, ຜູ້ທີ່ສາມາດອະທິຖານ ເພ່ືອເຮົາ 
ແລະ ຊອກຫາສ່ິງທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດອັນດີເພື່ອເຮົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ບຸນຄຸນຂະໜາດໃດທ່ີໄດ້ 
ເຫັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ອົງການສະຕີສົງເຄາະ ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອ 
ສະໜັບສະໜູນຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ໃນໂອກາດເຊັ່ນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນວ່າ ອັກຄະສາວົກ 
ໂປໂລ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດເມື່ອເພິ່ນກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານຄົນບໍ່ເປັນຢິວຈຶ່ງບໍ່ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ 
ອີກຕໍ່ໄປ; ບັດນີ້ພວກທ່ານເປັນພີ່ນ້ອງຮ່ວມພົນລະເມືອງກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າ” (ເອເຟໂຊ 
2:19). 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າຄວາມສຸກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຮົາເກີດຂຶ້ນເມ່ືອເຮົາມອບຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາ 
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (ເບ່ິງ ແອວມາ 37:37) ແລະ ຫາສ່ິງທີ່ນຳລາງວັນອັນນິລັນດອນຫລາຍກວ່າ 
ການສົນໃຈຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດກ່ຽວກັບຂ່າວສັງຄົມໃນເຝສບູກ ແລະ ຫລິ້ນວິດີໂອເກມ ຫລື ຫລິ້ນ 
ເກມຢູ່ໂທລະສັບມືຖື. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຮຽກຮ້ອງຕໍ່ທ່ານແຕ່ລະຄົນຈ່ົງເອົາສ່ິງທີ່ປຸ້ນເວລາອັນມີຄຸນຄ່າ 
ຂອງເຮົາ ແລະ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເປັນນາຍຂອງມັນແທນທີ່ຈະຍອມປ່ອຍຕົວໃຫ້ຕິດມັນ ຈົນມັນກາຍ 
ເປັນນາຍຂອງເຮົາ.  
 
ເພື່ອຈະໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບສຸກທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງ, ເຮົາຕ້ອງທຸ້ມເທເວລາຂອງເຮົາໃສ່ 
ໃນສ່ິງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແລະ ສິ່ງທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍຫລາຍທີ່ສຸດ. ເມ່ືອເຮົາ 
ເວ້ົາລົມນຳພຣະເຈົ້າດ້ວຍການອະທິຖານຢ່າງຈິງໃຈ, ອ່ານ ແລະ ຮຽນຮູ້ພຣະຄຳພີແຕ່ລະມື້, 
ໄຕຕ່ອງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ອ່ານ ແລະ ຮູ້ສຶກ, ຫລັງຈາກນັ້ນດຳລົງຊີວິດ ແລະ ໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ເຮົາ 
ໄດ້ຮຽນມາ, ເຮົາກໍຈະເຂ້ົາໃກ້ພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນ. ຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນວ່າ ເມ່ືອເຮົາ 
ສະແຫວງຫາຢ່າງພາກພຽນຈາກປຶ້ມດີທີ່ສຸດ ພຣະອົງຈະປະທານຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເຮົາ ໂດຍພຣະ 
ວິນຍານບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ (see D&C 121: 26; see also D&C 109:14–15). 
 
ຊາຕານຈະລໍ້ລວງເຮົາໃຫ້ໃຊ້ເວລາໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຜ່ານການດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈ 
ຂອງເຮົາໄປໃສ່ໃນສ່ິງທີ່ປອມແປງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບການລ້ໍລວງກໍຕາມ, ແອວເດີ ຄວນຕິນ 



  

ແອວ ຄຸກ ໄດ້ສອນວ່າ “ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ຂ່າວສານຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະ 
ບໍ່ຖືກນຳໃຫ້ຫລົງທາງໂດຍສິ່ງທີ່ລໍ້ລວງ ແລະ ທຳລາຍເຮົາ” (“Are You a Saint?” Liahona, 
Nov. 2003, 96). ໄຮຣຳ ເພຈ, ຊ່ຶງເປັນຜູ້ໜ່ຶງໃນຈຳນວນແປດຄົນທີ່ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນ ໄດ້ສອນເຮົາເຖິງບົດຮຽນອັນສຳຄັນກ່ຽວກັບການດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາໄປໃສ່ 
ໃນເລື່ອງອື່ນ. ລາວມີຫີນກ້ອນໜ່ຶງ ແລະ ໂດຍການເບິ່ງກ້ອນຫີນນັ້ນ ໄດ້ບັນທຶກສິ່ງທີ່ລາວຄິດວ່າ 
ເປັນການເປີດເຜີຍສຳລັບສາສນາຈັກ (see D&C 28). ຫລັງຈາກໄຮຣຳໄດ້ຖືກລົງໂທດ, ມີຄຳ 
ອະທິບາຍທ່ີບອກເລົ່າວ່າກ້ອນຫີນນ້ັນໄດ້ຖືກນຳໄປ ແລະ ຕຳໃຫ້ເປັນຝຸ່ນເພື່ອມັນຈະບ່ໍດຶງຄວາມ 
ສົນໃຈຂອງລາວໄປໃສ່ໃນເລື່ອງອື່ນ.1 ຂ້າພະເຈ້ົາເຊື້ອເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ຈຳແນກເບິ່ງວ່າ ໃນຊີວິດ 
ຂອງເຮົາ ສິ່ງໃດທີ່ດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງເຮົາໄປຢ່າງບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ເຮົາຕ້ອງກຳຈັດອອກ 
ເຮົາຈະຕ້ອງສະຫລາດໃນການໃຊ້ການຕັດສິນຂອງເຮົາເພື່ອໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າວິທີທີ່ເຮົາໃຊ້ເວລານັ້ນ 
ສະໝຳ່ສະເໝີຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຮ່ວມພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຄອບຄົວ, ວຽກງານ, ແລະ ການພັກຜ່ອນ 
ຢ່ອນອາລົມທີ່ດີງາມ. ດ່ັງທີ່ຫລາຍໆຄົນໄດ້ຮູ້ແລ້ວ, ຈະມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຫລາຍຂຶ້ນເມ່ືອເຮົາໃຊ້ 
ເວລາຂອງເຮົາໄປໃນສິ່ງທີ່ມີ “ຄຸນນະທຳ, ສວຍງາມ, ຫລື ຄວນສັນລະເສີນ, ຫລື ເປັນຂ່າວດີ 
ຫລື ມີຄ່າຄວນທີ່ຈະສັນລະເສີນ.” (ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊື່ອ 1:13). 
 
ເວລາຜ່ານໄປຢ່າງວ່ອງໄວ. ວັນນີ້ເປັນວັນທີ່ດີຂະນະທີ່ເວລາຂອງຊີວິດໃນໂລກມະນຸດໝຸນຕໍ່ໄປ, 
ໃຫ້ທົບທວນເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດເພື່ອຈະຕຽມພ້ອມທີ່ຈະພົບພຣະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານວ່າ 
ມີຂອງປະທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ເວລາຕຽມພ້ອມໃນໂລກມະນຸດສຳລັບຊີວິດອະມະຕະ 
ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ. ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
 
 
ແຫລ່ງອ້າງອີງ 
1. Utah Stake General Minutes, Apr. 6, 1856, LR 9629 11, Vol. 10 (1855--
1860), 273: “ພ່ໍ [ອີເມີ] ຮາຣິສໄດ້ເວ້ົາວ່າ ອັກຄະສາວົກໄດ້ເວ້ົາວ່າເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຕ້ານທານ 
ອານາເຂດທ່ີມີເຈົ້າຊາຍເປັນປະມຸກ ແລະ ອຳນາດໃນສະຖານທີ່ຊັ້ນສູງ. ອ້າຍ ໄຮຣຳ ເພຈ 
ໄດ້ຂຸດເອົາກ້ອນຫີນດຳແລ້ວເອົາໃສ່ຖົງໂສ້ງຂອງລາວ. ເມ່ືອລາວກັບເຖິງບ້ານ, ແລ້ວເບິ່ງກ້ອນ 
ຫີນນັ້ນ, ລາວເຫັນປະໂຫຍກປາກົດຂື້ນ. ລາວຂຽນມັນລົງ. ແລ້ວກໍມີຫລາຍປະໂຫຍກປະກົດ 
ຂຶ້ນອີກ ຈົນວ່າລາວຂຽນໄດ້ສິບຫົກໜ້າ. ເມ່ືອອ້າຍ ໂຈເຊັບ ໄດ້ຖືກລາຍງານໃນເລື່ອງນີ້, 
ມີຄົນໜ່ຶງຖາມ ໂຈເຊັບ ວ່າມັນຖືກຕ້ອງບໍ. ໂຈເຊັບບໍ່ຮູ້ວ່າຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່. ເພ່ິນໄດ້ອະທິຖານ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍວ່າກ້ອນຫີນນ້ັນເປັນຂອງມານ. ຫລັງຈາກນ້ັນມັນໄດ້ຖືກຕຳໃຫ້ເປັນຝຸ່ນ ແລະ 
ຂໍ້ຄວາມຂຽນເຫລົ່ານ້ັນໄດ້ຖືກເຜົາຖິ້ມ. ມັນເປັນວຽງງານຂອງອຳນາດຂອງຄວາມມືດ. ອາແມນ.” 
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ທ້າຍມ້ືຂອງວັນທີ່ເມື່ອຍລ້າຂອງອາທິດທຳອິດຂອງການເປັນເຈ້ົາໜ້າທີ່ຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ 
ຂ້າພະເຈົ້າ, ກະເປົາມືຖືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໜັກຫລາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໝົກໝຸ້ນ 
ກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າ “ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສາມາດເຮັດວຽກນີ້ໄດ້ແນວໃດ?” ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກ 
ຫ້ອງການຂອງກຸ່ມສາວົກເຈັດສິບມາ ແລະ ກ້າວເຂົ້າລິຟຂອງຕຶກບໍລິຫານຂອງສາສນາຈັກ. 
ຂະນະທີ່ລິຟເລື່ອນລົງ ຂ້າພະເຈົ້າກົ້ມຫົວລົງເບິ່ງພື້ນຢ່າງບໍ່ມີຈຸດໝາຍ. 
 
ປະຕູລິຟເປີດອອກ ແລະ ຄົນໜ່ຶງເຂົ້າລິຟມາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ເງີຍໜ້າເບິ່ງ. ເມື່ອປະຕູລິຟປິດ 
ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຄົນໜ່ຶງຖາມວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເບິ່ງພື້ນ?” ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ື 
ສຽງນ້ັນໄດ້, ແມ່ນສຽງຂອງປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເງີຍໜ້າຂຶ້ນຢ່າງ 
ໄວແລ້ວຕອບວ່າ, “ໂອ້, ບ່ໍມີຫຍັງ,” ແຕ່ເພ່ິນເຫັນໜ້າອັນເມ່ືອຍລ້າ ແລະ ກະເປົາອັນໜັກ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເພິ່ນຍ້ິມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ວຍຄວາມຮັກໄຄ່, ຂະນະທີ່ຊ້ີນ້ິວມືຂ້ຶນເທິ່ງ 
ສະຫວັນວ່າ, “ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບ່ິງດີກວ່າ!” ຂະນະທີ່ລິຟເລື່ອນລົງອີກຊ້ັນໜຶ່ງ, ເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍ 
ຢ່າງຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສວ່າ ເພິ່ນກຳລັງຈະໄປພະວິຫານ. ເມື່ອເພິ່ນກ່າວລາຂ້າພະເຈົ້າ ທ່າທາງ 
ທີ່ເພິ່ນເບ່ິງຂ້າພະເຈົ້າຕອນທີ່ເພີ່ນຈະຈາກໄປຄືກັບຈະບອກຂ້າພະເຈ້ົາອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ “ບັດນີ້, 
ໃຫ້ຈ່ືຈຳໄວ້ວ່າ, ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບ່ິງດີກວ່າ.” 
 
ເມື່ອເຮົາລາຈາກກັນ, ຂ້າພະເຈົ້ານຶກເຖິງພຣະຄຳພີຂ້ໍໜ່ຶງທີ່ວ່າ: “ຈ່ົງເຊ່ືອໃນພຣະເຈົ້າ 
ຈ່ົງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ … ; ຈ່ົງເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງມີປິຊາຍານທັງໝົດ ແລະ 
ອຳນາດທັງໝົດໃນສະຫວັນ ແລະ ໃນແຜ່ນດິນໂລກ.”1 ຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຄິດຫາ 
ອຳນາດຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ແລະ ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຂ້າພະເຈົ້າພົບການປອບໂຍນ 
ຊ່ຶງຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍພົບເຫັນຕອນເບິ່ງພື້ນລິຟນ້ັນ. 
 
ຫລັງຈາກນັ້ນມາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄຕ່ຕອງປະສົບການນັ້ນ ແລະ ບົດບາດຂອງສາດສະດາ. 
ຂ້າພະເຈົ້າມີພາລະໜັກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກ້ົມຫົວລົງ. ຂະນະທີ່ສາດສະດາເວ້ົາ ແລະ 
ຂ້າພະເຈົ້າເງີຍໜ້າເບິ່ງເພິ່ນ, ເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນເປ້ົາໝາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເບິ່ງຫາພະເຈ້ົາ, 



ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖືກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂື້ນ ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພະຄຣິດ. 
ນັ້ນເປັນສິ່ງທ່ີສາດສະດາເຮັດເພື່ອເຮົາ. ເພິ່ນນຳທາງເຮົາໄປສູ່ພຣະເຈ້ົາ.2 

 
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າ ປະທານມອນສັນ ບ່ໍໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ສາດສະດາ, ຜູ້ພະຍາກອນ 
ແລະ ຜູ້ເປີດເຜີຍເທົ່ານັ້ນ, ເພ່ິນຍັງເປັນຕົວຢ່າງອັນດີເລີດຂອງການດຳລົງຊີວິດຕາມຫລັກທຳ 
ຂອງການເງີຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເພິ່ນ, ແຕ່ເພິ່ນມີສັດທາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍ 
ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ, ມີຄວາມສະຫລາດ ແລະ ຮັກແພງຄົນອ່ືນໆ. ທັດສະນະຂອງເພິ່ນ 
ແມ່ນຕ້ອງ “ສາມາດເຮັດໄດ້” ແລະ “ຕ້ັງໃຈທີ່ຈະເຮັດ.” ເພິ່ນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ແລະ ອາໄສພຣະອົງສຳລັບພະລັງ ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ພອນເພິ່ນ. 
 
ປະສົບການໄດ້ສອນຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ຖ້າເຮົາໃຊ້ສັດທາຂອງເຮົາ ດ່ັງທີ່ປະທານມອນສັນເຮັດ, 
ແລະ ສະແຫວງຫາພຣະອົງເພື່ອຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ, ເຮົາຈະບໍ່ເກີດຄວາມໜັກໃຈໃນຄວາມ 
ລຳບາກຂອງຊີວິດ. ເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ບ່ໍມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດສ່ິງທີ່ເຮົາເອີ້ນໃຫ້ເຮັດ 
ຫລື ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ. ເຮົາຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ແລະ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍ 
ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊ່ືນ.3 ເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກັງວົນບ່ໍມີຄວາມ 
ສຳຄັນນິລັນດອນ, ແລະ ຖ້າມັນສຳຄັນ ດັ່ງນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເຮົາ. ແຕ່ເຮົາຕ້ອງມີ 
ສັດທາເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບ່ິງ ແລະ ມີຄວາມກ້າຫານທ່ີຈະເຮັດຕາມການຊ້ີນຳຂອງພຣະອົງ. 
 
ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນການທ້າທາຍແທ້ທີ່ຈະເງີຍໜ້າເບິ່ງໃນຊີວິດຂອງເຮົາ? ບາງທີ່ເຮົາບໍ່ມີ 
ສັດທາວ່າ ການກະທຳງ່າຍໆນັ້ນຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຮົາໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຕອນລູກ 
ຫລານອິດສະຣາເອນໄດ້ຖືກງູພິດຕອດ, ໂມເຊໄດ້ບັນຊາໃຫ້ຍົກງູທອງເຫລືອງຂື້ນ. ງູທອງ 
ເຫລືອງເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດ. ຜູ້ທີ່ເງີຍໜ້າເບິ່ງງູທອງເຫລືອງດັ່ງທີ່ສາດສະດາໄດ້ 
ຕັກເຕືອນ, ກໍໄດ້ຖືກປ່ິນປົວ.4 ແຕ່ຫລາຍໆຄົນບ່ໍເຮັດຕາມກໍໄດ້ຮັບໄພ.5 

 
ແອວມາເຫັນພ້ອມວ່າເຫດຜົນທີ່ຊາວອິດສະຣາເອນບໍ່ເງີຍໜ້າຂ້ຶນເບ່ິງງູໃຫຍ່ກໍເພາະວ່າ 
ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຊ່ືອວ່າ ຖ້າເຮັດແບບນັ້ນແລ້ວເຂົາເຈ້ົາຈະຖືກປິ່ນປົວ. ຄຳເວົ້າຂອງແອວມາ 
ກໍກ່ຽວພັນກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າໃນປະຈຸບັນນ້ີ ທີ່ວ່າ, 
 
ໂອ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ຖ້າຫາກຈະຫາຍໄດ້ ໂດຍພຽງແຕ່ກວາດຕາເບ່ິງ ເພື່ອທ່ານ 
ຈະຫາຍ ທ່ານຈະບໍ່ຫລຽວເບິ່ງຢ່າງໄວບໍ ຫລື ຈະເຮັດໃຈຂອງທ່ານແຂງກະດ້າງຢູ່ໃນຄວາມ 
ບໍ່ເຊ່ືອ ແລະ ເຢັນຊາຈົນບ່ໍຍອມກວາດຕາເບິ່ງຈົນທ່ານຕາຍ … ? 
 
ຖ້າຫາກເປັນດັງນ້ັນວິບັດຈະມາສູ່ທ່ານ ແຕ່ຫາກບ່ໍເປັນດັ່ງນ້ັນກໍຈ່ົງກວາດຕາເບິ່ງ ແລະ 
ເລ່ີມເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ວ່າພຣະອົງກໍຈະສະເດັດມາໄຖ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ ແລະ 
ວ່າພຣະອົງກໍຈະຮັບທຸກເວດທະນາ ແລະ ສ້ິນພຣະຊົນເພື່ອຊົດໃຊ້ບາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ວ່າພຣະອົງຈະລຸກຂ້ຶນຈາກຄວາມຕາຍອີກ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຟ້ືນຄືນຊີວິດມາຈາກຕາຍ 



ເພື່ອຄົນທັງປວງຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງເພື່ອຮັບການພິພາກສາໃນວັນສຸດທ້າຍ ແລະ 
ເປັນວັນພິພາກສາຕາມແຕ່ວຽກງານຂອງເຂົາ.6 

 
ການຊຸກຍູ້ຂອງປະທານມອນສັນ ໃຫ້ເງີຍໜ້າເບິ່ງ ເປັນການປຽບທຽບໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະຄຣິດ. 
ເມື່ອເຮົາລະນຶກເຖິງພຣະອົງ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນອຳນາດຂອງພຣະອົງ, ເຮົາຈະໄດ້ຮັບພະລັງ 
ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍວິທີນ້ີ ເຮົາຈະສາມາດຖືກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມກະວົນ 
ກະວາຍໃຈຂອງເຮົາ. ຄວາມລຳບາກ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເຮົາ. ດ້ວຍວິທີນ້ີ 
ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ, ແລະ ການປ່ິນປົວຄວາມເຈັບປ່ວຍຈາກບາບ 
ຂອງເຮົາ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບສັດທາ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອຈະ 
ອົດທົນຕໍ່ທຸກສ່ິງ.7 

 
ບໍ່ດົນມານ້ີ ຊິດສະເຕີ ຄຸກ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຜູ້ຍິງໃນປະເທດ 
ອາຟຣິກາໃຕ້. ຫລັງຈາກໄດ້ຟັງຂ່າວສານອັນໜ້າດົນໃຈບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ການ 
ຊົດໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ປະທານສະຕີສົງເຄາະຂອງສະເຕກໄດ້ເຊ້ືອເຊີນທຸກໆຄົນອອກ 
ໄປຂ້າງນອກ. ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບໝາກປຸມເປ້ົາຮີລຽມ. ນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໝາກປຸມເປ້ົາ 
ເປັນຕົວແທນຂອງສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເປັນພາລະ, ການທົດສອບ, ຫລື ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ 
ທີ່ຢັບຢ້ັງເຮົາໄວ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ນັບເຖິງສາມ, ແລ້ວເຮົາກໍປ່ອຍໝາກປຸມເປ້ົາ, ຫລື 
ພາລະຂອງເຮົາໄປ. ຂະນະທີ່ເຮົາເງີຍໜ້າເບິ່ງພາລະຂອງເຮົາລອຍຂຶ້ນອາກາດໄປ 
ເຮົາຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈ. ການປ່ອຍໝາກປຸມເປົ້ານ້ັນເປັນສ່ິງຕັກເຕືອນອັນເລິກຊ້ຶງເຖິງ 
ຄວາມສຸກທີ່ບ່ໍສາມາດຈະພັນລະນາໄດ້ໃນການເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບ່ິງສະຫວັນ ແລະ ຄິດຫາ 
ພຣະຄຣິດ. 
 
ບໍ່ຄືກັນກັບການປ່ອຍໝາກປຸມເປ້ົາ, ການເງີຍໜ້າເບ່ິງສະຫວັນດ້ວຍຈິດວິນຍານບໍ່ແມ່ນ 
ປະສົບການພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານ້ັນ. ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄຳອະທິຖານສຳລັບສິນລະລຶກວ່າ 
ເຮົາຕ້ອງລະນຶກເຖິງພະອົງຕະຫລອດເວລາ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາພະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, 
ເຮົາຕ້ອງມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຢູ່ນຳເຮົາທຸກມື້ເພື່ອນຳພາເຮົາ.8 

 
ເມື່ອລູກຫລານອິດສະຣາເອນໄດ້ຫລົງທາງຢູ່ໃນຖ່ິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ 
ນຳພາການເດີນທາງຂອງເຂົາແຕ່ລະມ້ືຂະນະທ່ີເຂົາສະແຫວງຫາການຊີ້ນຳຂອງພຣະອົງ. 
ໃນພຣະທຳອົບພະຍົບເຮົາໄດ້ອ່ານວ່າ, “ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງນັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ນຳ 
ໜ້າພວກເຂົາໄປ ໂດຍບັນດານໃຫ້ມີເສົາເມກຊີ້ທາງໄປໃນເວລາກາງເວັນ ແລະ ເສົາໄຟເຍືອງ 
ທາງໄປໃນເວລາກາງຄືນ ເພື່ອພວກເຂົາຈະເດີນທາງທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນໄດ້.”9 
ການນຳພາຂອງພຣະອົງສະໝຳ່ສະເໝີ, ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເປັນພະຍານຢ່າງຖ່ອມຕົວ 
ຕໍ່ທ່ານວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສາມາດເຮັດດັ່ງດຽວກັນນ້ັນຕ່ໍເຮົາ. 
 



ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈະນຳພາເຮົາແນວໃດໃນວັນນ້ີ. ຜ່ານສາສະດາ, ອັກຄະສາວົກ, ແລະ 
ຜູ້ນຳຂອງຖານະປະໂລຫິດ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມາສູ່ເຮົາຫລັງຈາກເຮົາອະທິຖານ 
ຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຮົາ. ພຣະອົງນຳພາເຮົາເມື່ອເຮົາປະຖິ້ມສິ່ງຂອງ 
ທາງໂລກ, ກັບໃຈ, ແລະ ປ່ຽນແປງ. ພຣະອົງນຳພາເຮົາເມື່ອເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແລະ 
ພະຍາຍາມທີ່ຈະເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ. ແລະ ພຣະອົງນຳພາເຮົາຜ່ານພຣະວິນຍານ 
ບໍລິສຸດ.10 

 
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການນຳພາໃນການເດີນທາງໃນຊີວິດ ແລະ ມີພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນເພ່ືອນ 
ຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ, ເຮົາຕ້ອງມີ “ຫູທີ່ໄດ້ຍິນ” ແລະ “ຕາທ່ີເຫັນ,” ທີ່ນຳພາເບ່ິງສະຫວັນ.11 
ເຮົາຕ້ອງກະທຳຕາມການຊີ້ນຳທີ່ໄດ້ຮັບ. ເຮົາຕ້ອງເງີຍໜ້າເບິ່ງ ແລະ ເຮັດຕາມ. ແລະ 
ເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າເຮົາຈະສົດຊ່ືນ, ເພາະພຣະເຈົ້າປາຖະໜາໃຫ້ເຮົາ 
ມີຄວາມສຸກ. 
 
ເຮົາເປັນລູກໆຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. ພຣະອົງຢາກມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, 
ໃຫ້ພອນເຮົາ, ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ. ພຣະອົງປິ່ນປົວບາດແຜຂອງເຮົາ, ເຊັດນຳ້ຕາເຮົາ, 
ແລະ ຊ່ອຍເຮົາຕະຫລອດການເດີນທາງຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນສູ່ທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງ. 
ເມື່ອເຮົາສະແຫວງຫາພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະນຳພາເຮົາ.  
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນແສງສະຫວ່າງ; ເປັນຫຍັງເຮົາຢ້ານ? 
ພຣະອົງໃກ້ຄຽງທັງວັນທັງຄືນ. ... 
ພຣະອົງເປັນຄວາມສຸກ ແລະ ເພງຂອງເຮົາ. 
ພຣະອົງນຳພາເຮົາທັງວັນທັງຄືນ.12 

 
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງປະຈັກພະຍານວ່າບາບຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ ແລະ 
ຄວາມທຸກຍາກຂອງເຮົາ ຈະຜ່ອນຄາຍລົງເມື່ອເຮົາສະແຫວງຫາພຣະຄຣິດ. “ຂໍໃຫ້ເຮົາລະນຶກ 
ເຖິງພຣະອົງ, ... ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກ້ົມໜ້າລົງ,” ດ່ັງທີ່ປະທານມອນສັນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ເງີຍໜ້າເບ່ິງ 
ດີກວ່າ.” 
 
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ການໄຖ່ 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ລິກະແຣນ ອາ ເຄີຕິສ ຈູເນຍ 
ແຫ່ງສາວົກເຈັດສິບ 
 
 
ມີນາມຫລາຍຢ່າງທີ່ອ້າງເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. ນາມດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈສ່ວນຕ່າງໆ 
ຂອງທຸລະກິດ ທີ່ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ. ຍົກຕົວຢ່າງນາມ “ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ.” 
ເຮົາທຸກຄົນຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງນາມນັ້ນເພາະເຮົາທຸກຄົນເຄີຍລອດຈາກສ່ິງໃດສິ່ງໜ່ຶງ. 
ຕອນເປັນເດັກ ຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມກັບນ້ອງສາວ ໄດ້ໄປຫລິ້ນເຮືອຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳສາຍນ້ອຍ ແລະ 
ພວກເຮົາໄດ້ອອກເຂດປອດໄພໄປ ແລະ ຖືກຍູ້ສົ່ງຕາມກະແສໄປສູ່ຄວາມອັນຕະລາຍຢູ່ທາງໜ້າ. 
ພວກເຮົາໄດ້ເອີ້ນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ, ແລະພໍ່ຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ມາຊ່ອຍ ແລະ ຮັກສາພວກເຮົາ 
ຈາກຄວາມອັນຕະລາຍຂອງແມ່ນ້ຳ. ເມ່ືອໃດທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຄິດເຖິງການລອດ ກໍຄິດເຖິງ 
ປະສົບການນ້ັນ. 
 
ນາມວ່າ “ພຣະຜູ້ໄຖ່” ມີຄວາມໝາຍເໝືອນກັນ. “ການໄຖ່” ໝາຍເຖິງ “ການຊ້ື ຫລືື ຊື້ຄືນ.” 
ຕາມກົດໝາຍ ຊັບສົມບັດຈະໄຖ່ໄດ້ຕອນທີ່ໜ້ີສິນຖືກຈ່າຍໝົດແລ້ວ. ໃນຍຸກພຣະຄຳພີເດີມ 
ກົດຂອງໂມເຊຍ່ອມມີວິທີຕ່າງໆທີ່ຄົນຮັບໃຊ້ ແລະ ຊັບສົມບັດຈະຖືກປົດປ່ອຍ ຫລື ໄຖ່ໄດ້ 
ໂດຍທາງການຈ່າຍເງິນ (ເບິ່ງ ລະບຽບພວກເລວີ 25:31). 
 
ໃນພຣະຄຳພີ ມີຄຳວ່າ “ໄຖ່” ຫລາຍເທ່ືອກ່ຽວກັບການປົດປ່ອຍຊາວອິດສະຣາເອນອອກຈາກ 
ຄວາມເປັນທາດຢູ່ປະເທດເອຢິບ. ຫລັງຈາກໄດ້ປົດປ່ອຍແລ້ວ ໂມເຊບອກພວກເຂົາວ່າ: “ແຕ່ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັກພວກເຈົ້າ ... ພຣະອົງ ຈຶ່ງຊ່ອຍພວກເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນດ້ວຍລິດອຳນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ 
ຂອງພຣະອົງ ແລະ ປົດປ່ອຍພວກເຈົ້າໃຫ້ເປັນອິດສະລະ ຈາກການເປັນທາດຂອງກະສັດເອຢິບ” 
(ພຣະບັນຍັດສອງ 7:8). 
 
ຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ພຣະເຢໂຮວາໄຖ່ຊາວອິດສະຣາເອນຈາກການເປັນທາດກໍເຫັນຫລາຍເທື່ອໃນ 
ພຣະຄຳພີ. ລາງເທື່ອກໍແມ່ນເພື່ອຊ່ອຍຄວາມຊົງຈຳຂອງປະຊາຊົນເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າທີ່ຊ່ອຍຊາວອິດສະຣາເອນໃຫ້ພົ້ນຈາກຊາວເອຢິບ. 



 

ແຕ່ອີກຢ່າງໜ່ຶງກໍແມ່ນເພື່ອສອນເຂົາເຈ້ົາວ່າ ຈະມີການໄຖ່ອີກຢ່າງໜ່ຶງທີ່ສຳຄັນກວ່າສຳລັບອິດສະ 
ຣາເອນ. ລີໄຮເຄີຍສອນວ່າ: “ແລະ ພຣະເມຊີສະເດັດມາໃນຄວາມສົມບູນແຫ່ງເວລາ 
ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ໄຖ່ລູກຫລານໃຫ້ພົ້ນຈາກການຕົກ” (2 ນີໄຟ 2:26). 
 
ເພງສັນລະເສີນກ່າວວ່າ: “ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະກອບກູ້ເອົາຂ້ອຍ ແລະ ຈະຊ່ອຍຊູໃຫ້ພ້ົນຈາກລິດ 
ອຳນາດຂອງຄວາມຕາຍໄດ້” (ເພງສັນລະເສີນ 49:15). 
 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຄີຍປະກາດຜ່ານເອຊາຢາວ່າ: “ເຮົາປັດການບາບຂອງເຈົ້າດ່ັງເມກຫາຍໄປ 
ຈົ່ງກັບມາ ເພາະເຮົາຜູ້ດຽວທ່ີຊ່ອຍເຈົ້າໄດ້” (ເອຊາຢາ 44:22). 
 
ການໄຖ່ທີ່ອ້າງໃນຂໍ້ພຣະຄຳພີດັ່ງກ່າວມານ້ີແມ່ນການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ນີ້ແມ່ນ 
“ຄວາມຮັກອັນໝ້ັນຄົງ ຊຶ່ງຕັ້ງໃຈຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ” ທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າທີ່ຮັກເຮົາ (ເພງສັນລະເສີນ 
130:7). ທີ່ບໍ່ຄືການໄຖ່ຕາມກົດຂອງໂມເຊ ຫລື ຕາມກົດໝາຍໃນປະຈຸບັນ, ການໄຖ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ມີ 
ຜົນຈາກ “ສ່ິງຂອງທີ່ເສື່ອມສູນໄປໄດ້ດັ່ງເງິນ ຫລື ຄຳ” (1 ເປໂຕ 1:18). “ພຣະຄຣິດໄດ້ 
ປົດປ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອິດສະລະ ໝາຍຄວາມວ່າ ບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບອະໄພ 
ພຣະຄຸນອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້” (ເອເຟໂຊ 1:7). ປະທານຈອນ ເທເລີ 
ເຄີຍສອນວ່າ ເພາະການເສຍສະລະຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ “ໜ້ີສິນຈ່າຍແລ້ວ ການໄຖ່ເຮັດໄປແລ້ວ 
ພັນທະສັນຍາປະກອບໄປແລ້ວ ຄວາມຍຸດຕິທຳສ້ິນສຸດແລ້ວ ແລະ ລິດອຳນາດທ້ັງໝົດກໍ ... 
ມອບໃສ່ພຣະຫັດຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ” (Teachings of Presidents of the 
Church: John Taylor [2001], 44). 
 
ຜົນຂອງການໄຖ່ດັ່ງກ່າວຄືການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍທາງຮ່າງກາຍສຳລັບລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າທັງ
ໝົດ. ໝາຍຄວາມວ່າ ເອົາຊະນະການຕາຍທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທຸກຄົນຈະຟ້ືນຄືນຊີວິດ. 
ອີກປະການໜຶ່ງ ການໄຖ່ໂດຍພຣະຄຣິດ ແມ່ນການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ. 
ໂດຍຜ່ານທາງການທໍລະມານ ແລະ ການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ ພຣະຄຣິດໄດ້ຈ່າຍຄ່າບາບ 
ຂອງມະນຸດທຸກຄົນຕາມເງື່ອນໄຂການກັບໃຈສ່ວນຕົວ. 
 
ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາກັບໃຈ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ ເພາະພຣະຜູ້ໄຖ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າໜ້ີສິນເຮົາ. 
ນີ້ເປັນຂ່າວດີໃຫ້ເຮົາທຸຸກຄົນ, “ທ່ີໄດ້ເຮັດບາບ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ຊ່ອຍເຂົາ” (ໂຣມ 
3:23). ຄົນທີ່ຫລົງຫາຍໄປຈາກທາງແຫ່ງຄວາມຊອບທຳຕ້ອງການການໄຖ່ ແລະ ຖ້າຫາກ 
ເຂົາກັບໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ ການໄຖ່ຈະເປັນຂອງເຂົາ. ແຕ່ຄົນທີ່ພະຍາຍາມດຳລົງຊີວິດດີຕະຫລອດ 
ກໍຕ້ອງການການໄຖ່ນີ້ຄືກັນ ເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະກັບໄປຫາທີ່ປະທັບຂອງພຣະບິດາໄດ້ ນອກຈາກ 
ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນການໄຖ່ ໂດຍຄວາມຮັກອັນນີ້ 



 

ຍ່ອມໃຫ້ກົດໝາຍແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ຄວາມເມດຕາປະກອບໃນຊີວິດຂອງທຸກຄົນ 
ທີ່ກັບໃຈ ແລະ ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. 
 
“ໃຫຍ່ຍິ່ງສະຫງ່າຄົບຖ້ວນພຽງໃດ ແຜນການອັນໃຫຍ່ແຫ່ງການໄຖ່ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນທຳ, 
ຄວາມຮັກ ແລະ ພຣະເມດຕາປອງດອງໂດຍສັກສີ” (“How Great the Wisdom and the 
Love,” Hymns, no. 195). 
 
ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ສອນວ່າ: “ມີພຣະຜູ້ໄຖ່ ພຣະຜູ້ເປັນກາງທີ່ເຕັມໃຈ ແລະ ພ້ອມທີ່ 
ຈະຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເມດຕາແກ່ຄົນທີ່ກັບໃຈ” (“The 
Mediator,” Ensign, May 1977, 56). 
 
ພຣະຄຳພີ, ວັນນະຄະດີ, ແລະ ປະສົບການຂອງຊີວິດ ເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງການໄຖ່. ໂດຍທາງ 
ພຣະຄຣິດ, ຜູ້ຄົນສາມາດປ່ຽນຊີວິດ ແລະ ຮັບການໄຖ່ໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າມັກເລື່ອງການໄຖ່ 
ດັ່ງກ່າວນີ້. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາມີໝູ່ຄົນໜ່ຶງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄຳສອນຂອງສາສນາຈັກຕອນທີ່ລາວເປັນເດັກ. ຕອນທີ່ເປັນ 
ບ່າວ ແລ້ວລາວຮັບຮູ້ສິ່ງທີ່ຂາດໄປຈາກຊີວິດເພາະບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນ. ລາວຈ່ຶງ 
ກັບໃຈ ແລະ ໄດ້ອຸທິດຕົນທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດຢ່າງຊອບທຳ. ມີມ້ືໜ່ຶງຫລັງຈາກຫລາຍໆປີແລ້ວ 
ຂ້າພະເຈ້ົາພົບລາວຢູ່ພຣະວິຫານ. ແວວຕາບ່ົງບອກວ່າລາວມີພຣະກິດຕິຄຸນ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຮູ້ສຶກວ່າ ລາວເປັນສະມາຊິກໝ້ັນຄົງທີ່ພະຍາຍາມຮັກສາພຣະກິດຕິຄຸນຢ່າງເຕັມທີ່. ລາວເປັນ 
ເລື່ອງການໄຖ່. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍສຳພາດຜູ້ຍິງຄົນໜ່ຶງເພື່ອຮັບບັບຕິສະມາ ທີ່ນາງເຄີີີຍເຮັດບາບອັນຮ້າຍແຮງ. 
ໃນລະຫວ່າງການສຳພາດຂ້າພະເຈ້ົາຖາມວ່າ ນາງເຂົ້າໃຈບໍວ່ານາງເຮັດບາບນັ້ນອີກບໍ່ໄດ້. 
ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອັນລຶກຊ້ຶງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນດວງຕາຂອງນາງ, ນາງຕອບວ່າ, “ປະທານ 
ຂ້ານ້ອຍເຮັດບາບນ້ັນອີກບໍ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ນ້ັນຄືເຫດຜົນທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກຮັບບັບຕິສະມາ—
ເພື່ອຊຳລະຕົວຈາກຜົນຂອງບາບອັນຮ້າຍແຮງນັ້ນ.” ນາງເປັນເລື່ອງການໄຖ່. 
 
ໃນປີທີ່ຜ່ານມາບ່ໍດົນນີ້ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຕກ ແລະ ປະຊຸມອື່ນໆ. ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ນຳເອົາການຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄປນຳ ກ່ຽວກັບການກອບກູ້ 
ສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກທີ່ບໍ່ໄປໂບດປະຈຳ. ທ່ີກອງປະຊຸມສະເຕກແຫ່ງໜ່ຶງ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
ເລົ່າເລື່ອງສະມາຊິກຄົນໜ່ຶງທີ່ໄດ້ກັບມາເປັນສະມາຊິກເຕັມທີ່ ຫລັງຈາກອະທິການ ແລະ 
ຜູ້ນຳຄົນອື່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມລາວທີ່ບ້ານບອກວ່າເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການລາວ ແລະ ໄດ້ເອີ້ນລາວໃຫ້ຮັບໃຊ້ 



 

ໃນຫວອດ. ຄົນໃນເລ່ືອງນັ້ນບໍ່ພຽງໄດ້ຍອມຮັບການເອີ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ປ່ຽນຊີວິດ, ປ່ຽນນິໄສ ນຳ
ອີກ ແລະ ເຂົ້າມາຮ່ວມກັບສາສນາຈັກຢ່າງເຕັມທີ່. 
 
ເພື່ອນຂ້າພະເຈົ້າຄົນໜ່ຶງຢູ່ໃນບ່ອນຊຸມນຸມກໍໄດ້ຍິນເລື່ອງນັ້ນ. ໃບໜ້າລາວໄດ້ປ່ຽນໄປເມື່ອລາວ 
ຟັງເລື່ອງ. ວັນຕໍ່ໄປນັ້ນ ລາວໄດ້ສົ່ງອີເມວທີ່ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຕົວລາວຕອບເລື່ອງແບບນັ້ນ 
ເພາະເລື່ອງທີ່ພໍ່ເຖົ້າລາວໄດ້ກັບມາເປັນສະມາຊິກຢ່າງເຕັມທີ່ກໍຄ້າຍໆຄືກັນກັບເລື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງ. ລາວບອກວ່າຍ້ອນມີອະທິການມາບ້ານ ແລະ ເຊີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນສາສນາຈັກ 
ພໍ່ເຖົ້າຈ່ຶງໄດ້ພິຈາລະນາຊີວິດ ແລະ ປະຈັກພະຍານຄືນອີກ ແລ້ວໄດ້ປ່ຽນຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຍອມ 
ຮັບເອົາການເອີ້ນນັ້ນ. ບັດນີ້ເພິ່ນມີລູກມີຫລານ 88 ຄົນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກ 
ຢ່າງເຕັມທີ່. 
 
ບໍ່ຫລາຍມ້ືຫລັງຈາກນ້ັນມີປະຊຸມອີກແຫ່ງໜ່ຶງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລົ່າເລື່ອງສອງບົດໃຫ້ຟັງ. 
ວັນຕໍ່ມາກໍໄດ້ຮັບອີເມວອີກ ສະບັບໜ່ຶງທີ່ເລີ່ມວ່າ “ນັ້ນເປັນເລື່ອງພໍ່ເຮົາຄືກັນ:” ອີເມວດັ່ງກ່າວ 
ທີ່ມາຈາກປະທານສະເຕກເລົ່າວ່າ ພ່ໍລາວໄດ້ເຊີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນສາສນາຈັກ ເຖິງແມ່ນພໍ່ບໍ່ໄດ້ 
ໄປໂບດ ແລະ ມີນິໄສທີ່ຕ້ອງປ່ຽນກ່ອນ. ພໍ່ລາວໄດ້ຍອມຮັບການເຊີນນັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍໄດ້ກັບໃຈ 
ແລະ ໃນທ່ີສຸດ ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນປະທານສະເຕກ ແລ້ວປະທານໂຄງການເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ໄດ້ວາງພື້ນຖານເພ່ືອລູກໆຫລານໆ ໃຫ້ເປັນສະມາຊິກໃນສາສນາຈັກຢ່າງເຕັມທີ່. 
 
ອີກສອງສາມອາທິດຈາກນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທັງສາມບົດໃນກອງປະຊຸມສະເຕກ 
ອີກແຫ່ງໜ່ຶງ. ຫລັງຈາກປະຊຸມມີຊາຍຄົນໜ່ຶງມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ບອກວ່າ ນັ້ນບໍ່ຄື 
ເລື່ອງພໍ່ລາວ. ນັ້ນຄືເລື່ອງຕົວລາວເອງ. ລາວບອກເຫດການທີ່ພາລາວໃຫ້ກັບໃຈ ແລະ 
ກັບໄປເຂົ້າຮ່ວມສາສນາຈັກຢ່າງເຕັມທີ່. ແລະ ເປັນຈ່ັງຊີ້ຕະຫລອດ: ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລົ່າກ່ຽວ
ກັບການເອ້ີນກອບກູ້ຄົນບ່ໍມາປະຈຳ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນເລື່ອງຊ້ຳໆ ວ່າມີຫລາຍ 
ຄົນໄດ້ຕອບການເຊີນ ແລະ ປ່ຽນຊີວິດຂອງເຂົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາ ໄດ້ຍິນເລື່ອງການໄຖ່ເລື້ອຍໆ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະຕອບແທນພຣະຜູ້ໄຖ່ບໍ່ໄດ້ສຳລັບຄ່າສິນທີ່ພຣະອົງໄດ້ຈ່າຍແທນເຮົາ 
ແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະຍາຍາມຢ່າງດີທີ່ສຸດເພື່ອກັບໃຈ ແລະ ເຮັດຕາມ 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມທີ່. ອັກຄະສາວົກ ອໍສັນ ແອັຟ ວິດນີ ໄດ້ຂຽນວ່າ: 
 
“ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ານ້ອຍ ທີ່ພຣະຫັດໄດ້ຮັກສາຂ້ານ້ອຍຢ່າງເຕັມ 
ທີ່ ລິດອຳນາດໄດ້ຍົກຂ້ານ້ອຍຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນຄວາມຂົມເປັນຄວາມຫວານ! ຄວາມກະຕັນຍູ 
ຂ້ານ້ອຍບອກບໍ່ໄດ້ ພຣະເຈົ້າອິດສະຣາເອນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່. 
 



 

“ຕອບແທນພຣະອົງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຮັກພຣະອົງໄດ້. ພຣະອົງແມ່ນຄວາມປິຕິຍິນດີແກ່ຂ້ານ້ອຍ 
ເປັນຄວາມສຸກທັງວັນ ເປັນຄວາມຝັນທັງຄືນ; ປາກຂ້ານ້ອຍຍັງເວົ້າໃຫ້ຟັງ ແລະ 
ຊີວິດຂ້ານ້ອຍຕາມພຣະອົງສັ່ງ” (“Savior, Redeemer of My Soul,” Hymns, no. 112). 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານເຖິງອຳນາດຂອງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ. ເມ່ືອໃດທີ່ເຮົາກັບໃຈ ແລະ 
ໄປຫາພຣະອົງ, ເຮົາສາມາດຮັບພອນທັງໝົດຂອງຊີວິດນິລັນດອນໄດ້. ຫວັງວ່າເຮົາຈະເຮັດສ່ິງນັ້ນ 
ໄດ້ ໂດຍຮັບການໄຖ່ສ່ວນຕົວນັ້ນ ຄືຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ໃນພຣະນາມຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
 
 



ກອງປະຊມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 

 

 

ຂອງປະທານອັນສູງສົງແຫ່ງການກັບໃຈ 

 

 

ໂດຍ ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ 

ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 

 

 

ພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ບັນຈຸເລືອງລາວກ່ຽວກັບຊາຍຄົນໜຶງຊື ນີຮໍ. ງ່າຍທີຈະເຂາໃຈວ່າເປັນຫຍັງ 

ມໍມອນ, ໃນການຫຍໍແຜ່ນຈາລຶກຫລາຍພັນປີຂອງຊາວນີໄຟຈຶງຄິດວ່າ ມັນສຳຄັນທີຈະຮວມເລືອງ 

ລາວບາງຢາງກ່ຽວກັບຊາວຄົນນ ແລະ ອິດທິພົນແຫ່ງຄຳສອນອັນຍາວນານຂອງລາວໄວ້ນຳ. 

ມໍມອນໄດ້ເຕືອນເຮົາ, ໂດຍທີຮູ້ວ່າຄຳສອນດັງກ່າວອາດປະກົດຂນອີກໃນວັນເວລາຂອງເຮົາ. 

 

ເລືອງລາວຂອງນີຮໍໄດ້ປາກົດຂນປະມານ 90 ກ່ອນການກຳເນີດຂອງພຣະຄຣິດ. ລາວໄດ້ສອນວ່າ 

ມະນຸດຊາດທັງປວງຈະລອດໃນວັນສຸດທ້າຍ … ; ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ສ້າງມະນຸດທັງປວງ
ຂນມາ ແລະ ໄດ້ໄຖ່ຄົນທັງປວງນຳອີກ, ແລະ ໃນຕອນສຸດທ້າຍມະນຸດທັງປວງຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ 

(see Alma 1:4).  

 

ປະມານ 15 ປີ ຈາກນນ, ໂຄຣິຫໍ ໄດ້ມາຫາຊາວນີໄຟ ເພືອສັງສອນ ແລະ ປະກາດຄຳສອນຂອງນີຮໍ. 
ພຣະຄຳພີມໍມອນ ໄດ້ບັນທຶກວ່າ ລາວເປັນຜູ້ຕຕ້ານພຣະຄຣິດ, ແລະ ລາວໄດ້ເລີມສິດສອນຜູ້ຄົນບໃຫ້
ເຫັນດີກັບຄຳທຳນາຍ … ກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິດ (see Alma 30:6). ໂຄຣິຫໍໄດ້ 

ປະກາດຕືມວ່າ ມັນຈະບມີການຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງມະນຸດເກີດຂນຢາງເດັດຂາດ, ແຕ່ວ່າມະນຸດ
ແຕ່ລະຄົນເປັນຢູໃນຊີວິດນ ຕາມການດຳເນີນຊີວິດຂອງຕົນເອງ; ດັງນນ ມະນຸດແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮຸ່ງ
ເຮືອງຕາມຄວາມສະຫລາດຂອງຕົນເອງ, ແລະວ່າທຸກຄົນຊະນະຕາມກຳລັງຂອງຕົນເອງ; ແລະ ແມ່ນ
ຫຍັງກໍຕາມທີຕົນເອງກະທຳໄປນນ ຈະບມີຄວາມຜິດເລີຍ (see Alma 30:17). ສາດສະດາປອມ 

ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຂົາບເຊືອຖືໃນການກັບໃຈຈາກບາບຂອງພວກເຂົາ (see Alma 15:15).  

 

ເຊັນດຽວກັນກັບໃນວັນເວລາຂອງນີຮໍ ແລະ ໂຄຣິຫໍ, ເຮົາມີຊີວິດຢູໃນວັນເວລາ ຊຶງໃກ້ກັບການສະເດັດ 

ມາຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ—ໃນກໍລະນີຂອງເຮົາ ມັນເປັນວັນເວລາທີຕຽມພ້ອມສຳລັບການສະເດັດມາ 



ຄງທີສອງຂອງພຣະອົງ. ແລະ ຄ້າຍຄືກັນນນ, ຂ່າວສານເລືອງການກັບໃຈ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວບມີ 

ໃຜຢາກຟັງ. ບາງຄົນປະກາດວ່າ ຖ້າຫາກມີພຣະເຈາແທ້, ພຣະອົງຄົງບບັນຊາແບບຈິງຈັງກັບ 

ເຮົາດອກ (see Alma 18:5). ບາງຄົນໃນປະຈຸບັນນ ປະກາດວ່າພຣະເຈາຜູ້ຊົງຮັກຈະອະໄພບາບ 

ທັງໝົດ ພຽງແຕ່ສາລະພາບຜິດແບບງ່າຍໆເທົານນ, ຫລື ຖ້າຫາກມີການລົງໂທດບາບແທ້ໆ 

ກໍຈະເປັນວ່າ ພຣະເຈາຈະຕີສອນພວກເຮົາສອງສາມເທືອ ແລະ ພາຍຫລັງມາ, ພວກເຮົາກໍຈະລອດ
ຢູໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ (see 2 Nephi 28:8). ບາງຄົນ ຄືກັນກັບໂຄຣິຫໍ ຈະປະຕິເສດການເປັນ 

ຢູຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ ບເຊືອວ່າມີບາບ. ຄຳສອນຂອງເຂົາແມ່ນວ່າ ຄຸນຄ່າ, ມາດຕະຖານ, ແລະ 

ແມ່ນແຕ່ຄວາມຈິງ ເປັນເລືອງທີກ່ຽວພັນກັນ. ດັງນນ, ສິງໃດກໍຕາມທີບຸກຄົນຮູ້ສຶກວ່າເປັນສິງທີຖືກ 

ຕ້ອງສຳລັບເຂົາ, ແລ້ວຄົນອືນບສາມາດຈະເວາວ່າ ມັນເປັນສິງທີຜິດ ຫລື ເປັນບາບ. 

 

ຢູທາງນອກ ຄຳສອນເຊັນນນເບິງຄືເປັນໜ້າເຊືອ ເພາະມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາເຮັດຕາມໃຈຊອບ ຫລື 
ບຕ້ອງເປັນຫ່ວງກັບຜົນສະທ້ອນ. ໃນການໃຊ້ຄຳສອນຂອງນີຮໍ ແລະ ໂຄຣິຫໍ, ເຮົາສາມາດຫາຂໍແກ້ຕົວ 

ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນດີກັບທຸກສິງ. ເມືອສາດສະດາເອນໃຫ້ກັບໃຈ, ມັນຄືກັນກັບເທນເຢັນໃສ່ຜູ້ຄົນ. 

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຄວນຮັບເອົາການເອນຂອງສາດສະດາດ້ວຍຄວາມສຸກ. ຖ້າຫາກປາດສະຈາກການ 

ກັບໃຈ, ແລ້ວຈະບມີການກ້າວໄປໜ້າ ຫລື ການພັດທະນາຊີວິດເລີຍ. ການທຳທ່າວ່າບມີບາບຈະບ 
ຊ່ອຍໃຫ້ຄວາມໜັກໜ່ວງ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດບັນເທົາລົງ. ການທົນທຸກນຳບາບຈະບຊ່ອຍໃຫ້ຊີວິດ 

ດີຂນແນວໃດ. ພຽງແຕ່ການກັບໃຈເທົານນທີຈະພາໄປສູ່ຊີວິດທີດີກວ່າ. ແລະ, ແນ່ນອນ, ພຽງແຕ່ 

ຜ່ານການກັບໃຈເທົານນທີເຮົາຈະສາມາດໄດ້ຮັບພຣະຄຸນແຫ່ງການຊົດໃຊ້ພຣະຄຣິດ ແລະ ຄວາມລອດ 

ໄດ້. ການກັບໃຈເປັນຂອງປະທານອັນສູງສົງ, ແລະ ຄວນມີຮອຍຍມຢູໃນໃບໜ້າຂອງເຮົາ ເມືອເຮົາກ່າວ 

ເຖິງມັນ. ມັນຊບອກເຮົາໄປຫາອິດສະລະພາບ, ຄວາມໝນໃຈ, ແລະ ຄວາມສະຫງົບ. ການກັບໃຈ 

ເປັນເຫດຜົນທີແທ້ຈິງຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງ, ແລະ ບແມ່ນເຫດຜົນໃຫ້ຢຸດການສະເຫລີມ 

ສະຫລອງ. 

 

ການກັບໃຈຈະເປັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ເພາະການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດເທົານນ. ເປັນການເສຍສະລະ 

ອັນເປັນນິດຂອງພຣະອົງທີ “ຈະນຳເອົາຄວາມລອດມາຫາຄົນທັງປວງທີມີສັດທາໄປສູ່ການກັບໃຈ” 

(ແອວມາ 34:15). ການກັບໃຈເປັນເງືອນໄຂທີຈຳເປັນ, ແລະ ເປັນພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດຄືພະລັງ, 

ໂດຍການນນ “ຄວາມເມດຕາຈະສາມາດສະໜອງຂໍຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທຳໄດ້” (ແອວມາ 

34:16). ຫລັກຖານຂອງເຮົາຄື: 
 

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ການຮັບຮອງຄວາມຊອບທຳ [ຫລື ການໃຫ້ອະໄພບາບ] ຜ່ານພຣະຄຸນຂອງພຣະ 

ຜູ້ເປັນເຈາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊຄຣິດແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈິງ; 



 

ແລະ ພວກເຮົາກໍຮູ້ອີກວ່າການຊຳລະໃຫ້ບໍລິສຸດ [ຫລື ການຊຳລະລ້າງຈາກບາບ] ຜ່ານພຣະຄຸນ 

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາຂອງເຮົາ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊຄຣິດແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈິງ, ຕທຸກ
ຄົນຜູ້ຮັກ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະເຈາດ້ວຍສຸດພະລັງ, ຄວາມຄິດ, ແລະ ກຳລັງຂອງເຂົາ (see D&C 20:30–

31). 

 

ການກັບໃຈເປັນຫົວຂໍທີໃຫຍ່ໂຕ, ແຕ່ໃນມນ ຂ້າພະເຈາຢາກກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ຫ້າຢາງເທົານນ 

ກ່ຽວກັບຫລັກທຳພຣະກິດຕິຄຸນຂນພນຖານ ຊຶງຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ. 

 

ໜຶງ, ການເຊອເຊີນໃຫ້ກັບໃຈເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກ. ເມືອພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ “ເລີມຕນ 

ປະກາດວ່າ ຈົງຖມໃຈເກົາເອົາໃຈໃໝ່: ເພາະວ່າອານາຈັກສະຫວັນມາໃກ້ແລ້ວ” (ມັດທາຍ 4:17), 

ມັນເປັນຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຮັກ, ເຊອເຊີນທຸກຄົນທີມີຄ່າຄວນໃຫ້ເຂາຮ່ວມກັບພຣະອົງ ແລະ 

ຊືນຊົມກັບຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນໃນໂລກນ, ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນໃນໂລກທີຈະມາເຖິງ (see 

Moses 6:59). ຖ້າຫາກເຮົາບເຊອເຊີນຄົນອືນໃຫ້ປຽນແປງ ຫລື ຖ້າຫາກເຮົາບກັບໃຈ, ແລ້ວເຮົາ 

ກໍເຮັດໜ້າທີຂອງເຮົາບສຳເລັດໃນການຊ່ອຍເຫລືອຕົນເອງ ແລະ ຄົນອືນໆ. ພແມ່ຜູ້ປອຍໃຫ້ລູກ 

ເຮັດບາບ, ເພືອນທີບເຕືອນເພືອນ, ຜູ້ນຳທີຢານກົວສ່ວນຫລາຍຈະເປັນຫ່ວງນຳຕົນເອງຫລາຍກວ່າ 

ການເປັນຢູ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄົນທີເຂົາເຈາສາມາດຊ່ອຍເຫລືອໄດ້. ແມ່ນແລ້ວ, ການເອນໃຫ້ກັບໃຈ 

ມາເຖິງແລ້ວ ໂດຍບໂຍະຍານ ຫລື ຜິດຫູ, ແລະ ອາດຖືກເຮັດໃຫ້ຄົນຊັງ, ແຕ່ເມືອໄດ້ຖືກນຳພາໂດຍ 

ພຣະວິນຍານ, ມັນຈະເປັນການປະພຶດດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍແທ້ໆ (see D&C 121:43–44). 

 

ສອງ, ການກັບໃຈໝາຍເຖິງການພະຍາຍາມທີຈະປຽນແປງ. ມັນຈະເປັນການເຍາະເຍຍການ 

ທົນທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູໃນສວນເຄັດເຊມາເນ ແລະ ທີໄມ້ກາງແຂນ 

ຖ້າຫາກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ພຣະອົງປຽນສະພາບຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນທູດສະຫວັນໂດຍທີບຕ້ອງ 

ເຮັດພາກສ່ວນຂອງເຮົາ. ກົງກັນຂ້າມ, ເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ ເພືອເຮັດໃຫ້ 
ບໍລິບູນ ແລະ ຮັບລາງວັນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມອັນພາກພຽນຂອງເຮົາ (see 2 Nephi 25:23). 

ບາງທີ ເຊັນດຽວກັນກັບທີເຮົາອະທິຖານຂໍຄວາມເມດຕາ, ເຮົາຄວນອະທິຖານຂໍເວລາ ແລະ 

ໂອກາດທີຈະເຮັດວຽກ ແລະ ພະຍາຍາມເອົາຊະນະມັນນຳອີກ. ແນ່ນອນພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະອວຍພອນ 

ຄົນທີປາຖະໜາຢາກມາຫາການພິພາກສາຢາງມີຄ່າຄວນ, ຄົນທີຕງໃຈອອກແຮງໄປແຕ່ລະວັນ 

ເພືອປຽນຄວາມອ່ອນແອ ໃຫ້ກັບກາຍເປັນຄວາມເຂມແຂງ. ການກັບໃຈທີແທ້ຈິງ, ການປຽນແປງ 

ທີແທ້ຈິງ ອາດຮຽກຮ້ອງຄວາມພະຍາຍາມຄືນອີກ, ແຕ່ມີບາງສິງທີເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ ແລະ ສັກສິດໃນ 

ຄວາມພະຍາຍາມນນ. ການໃຫ້ອະໄພທີສູງສົງ ແລະ ການປິນປົວມາເຖິງແບບທຳມະຊາດ 



ສູ່ຄົນເຊັນນນ, ເພາະ ແນ່ນອນ, ຄຸນນະທຳຮັກຄຸນນະທຳ; ຄວາມສະຫວ່າງແນບສະໜິດກັບຄວາມ 

ສະຫວ່າງ; ແລະ ຄວາມເມດຕາມີຄວາມສົງສານຕຄວາມເມດຕາ ແລະ ອ້າງສິດໃນຄົນຂອງນາງເອງ 

(see D&C 88:40). 

 

ດ້ວຍການກັບໃຈ ເຮົາສາມາດພັດທະນາຕົນໄປເລອຍໆ ໃນຄວາມສາມາດຂອງເຮົາເພືອດຳລົງຊີວິດ, 

ເພາະເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ຄົນທີບສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດຂອງອານາຈັກຊນສູງ ຈະທົນກັບລັດສະໝີພາບ 

ຂອງອານາຈັກຊນສູງບໄດ້ (see D&C 88:22). 

 

ສາມ, ການກັບໃຈໝາຍເຖິງການບພຽງແຕ່ປະຖມບາບເທົານນ ແຕ່ເປັນການສັນຍາທີຈະເຊືອຟັງ 

ນຳອີກ. ວັດຈະນະນຸກົມຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບອກວ່າ: “ການກັບໃຈໝາຍເຖິງການຫັນ 

ຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມປະສົງມາຫາພຣະເຈາ, ທັງປະຕິເສດບາບ ຊຶງທຳມະຊາດແລ້ວ ເຮົາມັກ 

ຈະໂນ້ມອ່ຽງໄປຫາ.”1 ຕົວຢາງໜຶງກ່ຽວກັບຄຳສອນນ ຈາກພຣະຄຳພີມໍມອນແມ່ນພົບເຫັນຢູໃນ 

ຖ້ອຍຄຳຂອງແອວມາ ທີກ່າວກັບພວກລູກຊາຍຂອງເພິນວ່າ: 

 

“ສະນນພສັງເຈາ, ລູກຂອງພ, ດ້ວຍຄວາມເກງກົວພຣະເຈາ, ໃຫ້ລູກລະເວນຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍຂອງ
ລູກ; 

 

ໃຫ້ລູກຫັນໜ້າໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈາດ້ວຍສຸດຄວາມນຶກຄິດ, ຄວາມສາມາດ, ແລະ ກຳລັງ” (ແອວມາ 

39:12–13; see also Mosiah 7:33; 3 ນີໄຟ 20:26; ມໍມອນ 9:6 ນຳອີກ). 

 

ກ່ອນຈະຫັນໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈາຂອງເຮົາໄດ້ນນ, ມັນຈະຕ້ອງບມີສິງໃດທີຕກວ່າພັນທະສັນຍາ 

ທີຈະເຊືອຟັງຕພຣະອົງ. ເຮົາມັກຈະກ່າວເຖິງພັນທະສັນຍານວ່າເປັນພັນທະສັນຍາແຫ່ງການຮັບ 

ບັບຕິສະມາ ເພາະມັນສະແດງເຖິງການເປັນພະຍານ ໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາໃນນ (see 

Mosiah 18:10). ການຮັບບັບຕິສະມາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເປັນຕົວຢາງ, ຢືນຢັນພັນທະ 

ສັນຍາຂອງພຣະອົງທີຈະເຊືອຟັງຕພຣະບິດາ. “ແຕ່ເຖິງແມ່ນພຣະອົງບໍລິສຸດ, ພຣະອົງຍັງສະແດງແກ່
ລູກຫລານມະນຸດວ່າ ຕາມທາງແຫ່ງເນອໜັງພຣະອົງຖ່ອມຕົວຕພຣະພັກຂອງພຣະບິດາ, ແລະ ເປັນ
ພະຍານຕພຣະບິດາວ່າ ຈະເຊືອຟັງພຣະອົງໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ” (2 ນີໄຟ 

31:7). ປາດສະຈາກພັນທະສັນຍານ, ການກັບໃຈຈະບສຳເລັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ການປົດບາດຈະບໄດ້ 

ຮັບເລີຍ.2 ອາຈານ ໂນແອວ ເຣນົນ ໄດ້ກ່າວເຖິງເລືອງນໃນທາງທີໜ້າຊົງຈຳທີວ່າ “ການເລືອກກັບໃຈ 

ຄືກັນກັບການເລືອກເຜົາສະພານທີຕໃສ່ທຸກບ່ອນ [ດ້ວຍຄວາມຕງໃຈ] ທີຈະເດີນຕາມເສນທາງ 

ດຽວນນ ທີເລືອກ, ທາງ ດຽວ ນນທີພາໄປສູ່ຊີວິດ ນິລັນດອນ.”3 



 

ສີ, ການກັບໃຈຮຽກຮ້ອງຈຸດປະສົງທີຈິງຈັງ ແລະ ເຕັມໃຈທີ ຈະຮັກສາມັນໄວ້, ເຖິງແມ່ນຈະຜ່ານຄວາມ 

ເຈັບປວດ. ການຂຽນຂນຕອນຂອງການກັບໃຈໄວ້ເຮັດຕາມລຳດັບອາດຊ່ອຍບາງຄົນໄດ້, ແຕ່ມັນອາດ 

ພາໃຫ້ເຮັດແບບບຕ້ອງຄິດ, ພຽງໝາຍຂີດສິງທີໄດ້ເຮັດເທົານນ ໂດຍບຮູ້ສຶກແທ້ໆກັບການປຽນແປງ. 

ການກັບໃຈທີແທ້ຈິງບໄດ້ເປັນສິງຕນໆ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາມອບເງືອນໄຂສຳລວມສອງຢາງໃຫ້ເຮົາ ເພືອ 

ໂດຍສິງນນ ຈະຮູ້ວ່າຄົນໆນນໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາຫລືບ—ເຂົາຈະສາລະພາບ ແລະ ປະຖມ
ມັນ (see D&C 58:43). 

 

ການສາລະພາບ ແລະ ການປະຖມ ເປັນຄວາມຄິດທີມີພະລັງຫລາຍ. ຫລາຍກວ່າຄຳວ່າ 

“ຂ້ອຍຍອມຮັບ; ຂ້ອຍຂໍໂທດ” ເທົານນ. ການສາລະພາບເປັນສິງເລິກຊງ, ບາງເທືອເປັນການຮັບ 

ຮູ້ທີເຈັບປວດເຖິງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການເຮັດຜິດຕ ພຣະເຈາ ແລະ ມະນຸດ. ຄວາມໂສກເສາ ແລະ 

ເສຍໃຈ ແລະ ນອັນຂົມຂືນ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະມາກັບການສາລະພາບຂອງບຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະ 

ເມືອເຂົາໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ແກ່ບາງຄົນ, ຫລື ຍິງໄປກວ່ານນ, ໄດ້ພາຄົນອືນເຮັດບາບ. 

ມັນເປັນເພາະຄວາມໂສກເສາອັນໃຫຍ່ໂຕນ, ທີເຫັນຄວາມຈິງຂອງສິງທີເປັນຢູ, ຊຶງເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ 

ດັງກ່າວ, ເຊັນດຽວກັບແອວມາ, ຮ້ອງອອກມາວ່າ ໂອ້ ພຣະເຢຊເຈາເອີຍ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາ, ຂໍຊົງ
ມີເມດຕາປານີຕຂ້ານ້ອຍຜູ້ຢູໃນນບີແຫ່ງຄວາມຂົມຂືນ, ແລະ ຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍສາຍໂສ້ແຫ່ງຄວາມ
ຕາຍອັນເປັນນິດດ້ວຍເຖີດ” (see Alma 36:18). ດ້ວຍສັດທາໃນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່, ແລະ 

ອຳນາດຂອງພຣະອົງ, ຄວາມໝົດຫວັງຈຶງກາຍເປັນຄວາມມີຫວັງ. ໃຈ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາ 

ຂອງເຂົາຈະປຽນໄປ, ແລະ ບາບທີຄງໜຶງເຄີຍເປັນສິງພໍໃຈ ແຕ່ຕອນນກັບເປັນສິງໜ້າກຽດຊັງ. 

ຄວາມຕງໃຈທີຈະຍົກເລີກ ແລະ ປະຖມບາບ ແລະ ເພືອດັດແປງ, ດັງທີຕົນສາມາດເຮັດໄດ້, ຊຶງເຂົາ 

ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດກັບຄົນອືນ, ຕອນນໄດ້ມີໃຈໃໝ່. ຄວາມພະຍາຍາມນນ ບດົນກໍຈະເຕີບໂຕຂນເປັນ 

ພັນທະສັນຍາເລືອງການເຊືອຟັງຕພຣະເຈາ. ດ້ວຍພັນທະສັນຍານນ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 

ຜູ້ເປັນອັກຄະທູດແຫ່ງພຣະຄຸນອັນສູງສົງ, ຈະນຳຄວາມບັນເທົາ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພມາໃຫ້. 

ແລ້ວເຂົາຈະສາມາດກ່າວກັບແອວມາໄດ້ວ່າ ເຮົາບເຄີຍເຫັນຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງອັນໃດ
ທີໜ້າອັດສະຈັນເຊັນນ ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກທີສຸດເທົາກັບຄວາມ
ເຈັບປວດຂອງເຮົາ! (see Alma 36:20). 

 

ຄວາມເຈັບປວດໃດທີຮຽກຮ້ອງການກັບໃຈ ຈະໜ້ອຍກວ່າຂໍຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທຳ 

ສຳລັບການລະເມີດທີຍັງບໄດ້ສາລະພາບເທືອ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກ່າວເລັກນ້ອຍ 

ກ່ຽວກັບສິງທີພຣະອົງໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານເພືອສະໜອງຂໍຮຽກຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ 

ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ,  



ພຣະອົງໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານກັບສິງເຫລົານແທນທຸກຄົນ, ເພືອວ່າເຂົາຈະບໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານຖ້າ
ຫາກເຂົາຈະກັບໃຈ; 

 

ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາບກັບໃຈ ເຂົາຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານແມ່ນແຕ່ເໝືອນດັງພຣະອົງ; 

 

ຊຶງຄວາມທຸກທໍລະມານເຮັດໃຫ້ຕົວພຣະອົງເອງ, ແມ່ນແຕ່ພຣະເຈາ, ຜູ້ຍິງໃຫຍ່ທີສຸດໃນບັນດາທຸກສິງ
ທັງປວງ, ຕ້ອງສັນເພາະຄວາມເຈັບປວດ, ແລະ ເລືອດໄຫລອອກຈາກທຸກຂຸມຂົນ, ແລະ ທົນທຸກ 

ທໍລະມານທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ວິນຍານ—ແລະ ປາຖະໜາທີຈະບຕ້ອງດືມຈອກອັນຂົມຂືນນນ (see 

D&C 19:16–18). 

 

ຫ້າ, ບວ່າການກັບໃຈຈະເຈັບປວດຫລາຍພຽງໃດກໍຕາມ, ແຕ່ມັນຈະຖືກກືນເຂາໄປໃນຄວາມສຸກແຫ່ງ 

ການໃຫ້ອະໄພ. ໃນກອງປະຊມໃຫຍ່ໃນບົດປາໄສຂອງປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ຊືວ່າ “ແສງອາລຸນ 

ແຫ່ງການໃຫ້ອະໄພ,” ເພິນໄດ້ບັນຍາຍດັງນ: 
 

“ໃນເດືອນເມສາ ປີ 1847, ທ່ານບຣິກຳ ຢັງ ໄດ້ພາກຸ່ມບຸກເບີກກຸ່ມທຳອິດອອກຈາກເມືອງວິນເຕີ 

ຄວດເຕີ. ໃນເວລາດຽວກັນນນ, 1,600 ໄມ (2,500 ກິໂລແມັດ) ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຜູ້ເດີນທາງ 

ທີລອດຕາຍຂອງກຸ່ມດອນເນີ ໄດ້ກະຈັດກະຈາຍລົງພູ ຊີເອຣາ ນີວາດາ ໄປຫາຫ່ອມພູເມືອງ 

ສັກກະລາເມັນໂຕ. 

 

“ເຂົາເຈາໄດ້ຄ້າງໃນຫິມະຢູເທິງພູໃນລະດູໜາວທີຮ້າຍກາດ. ການລອດຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ, 

ແຕ່ລະອາທິດ, ແລະ ແຕ່ລະ ເດືອນ ແລະ ການອຶດຢາກມາກແຄ້ນ ແລະ ທົນທຸກທໍລະມານ 

ອັນເກີນທີຈະພັນລະນາໄດ້ຂອງເຂົາເຈານນ ແມ່ນເກືອບເປັນເລືອງທີບໜ້າເຊືອເລີຍ. 

 

“ໃນກຸ່ມນນ ມີຊາຍໜຸ່ມອາຍຸ 15 ປີ ຊື ຈອນ ບະຣີນ. ໃນຄືນ ຂອງວັນທີ 24 ເດືອນເມສາ, 

ລາວໄດ້ຍ່າງເຂາໄປຫາບ້ານສວນຂອງທ່ານຈອນສັນ. ຫລາຍປີຈາກນນ ທ້າວຈອນໄດ້ຂຽນວ່າ: 

 

“‘ຕາເວັນໄດ້ຕົກລົງດິນດົນແລ້ວ ເມືອພວກເຮົາໄປເຖິງບ້ານຂອງທ່ານຈອນສັນ, ສະນນ ເທືອທຳອິດທີ 
ຂ້າພະເຈາເຫັນມັນແມ່ນເປັນຕອນເຊາ. ອາກາດກໍດີ, ດິນກໍຂຽວງາມໄປດ້ວຍຫຍ້າ, ນົກສົງສຽງ 

ຮ້ອງເພງຢູເທິງຕນໄມ້, ແລະ ການເດີນທາງໄດ້ສນສຸດລົງ. ບເປັນໜ້າເຊືອທີຂ້າພະເຈາຍັງມີຊີວິດຢູ. 
 

“‘ພາບທີຂ້າພະເຈາເຫັນໃນເຊາມນນ ເບິງຄືພາບທີ ຂ້າພະເຈາວາດໄວ້ຢູໃນຈິດໃຈ. ເຫດການ 



ສ່ວນຫລາຍທີເກີດຂນຜ່ານມາ ໄດ້ລັບເລືອນໄປຈາກຄວາມຊົງຈຳ, ແຕ່ຂ້າພະເຈາຍັງຈືຄ້າຍ 

ທີເຄີຍຕງຢູໃກ້ບ້ານຂອງທ່ານຈອນສັນນນ.’ 

 

ປະທານແພ໊ກເກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ທຳອິດ ຂ້າພະເຈາກໍງົງງັນກັບຄຳເວາຂອງລາວທີວ່າ ‘ເຫດການ 

ສ່ວນຫລາຍທີເກີດຂນຜ່ານມາ ໄດ້ລັບເລືອນໄປຈາກຄວາມຊົງຈຳ.’ ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີການ 

ທົນທຸກທໍລະມານຢາງໜັກເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ແລະ ຄວາມໂສກເສາ ໄດ້ລັບເລືອນໄປຈາກ 

ຄວາມຊົງຈຳຂອງລາວ? ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີລະດູໜາວອັນມືດມົວນນ ໄດ້ກາຍເປັນແສງ 

ອາລຸນແຫ່ງຍາມເຊາ? 

 

“ຫລັງຈາກໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບເລືອງນນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈາຈຶງສຳນຶກໄດ້ວ່າ ມັນບໄດ້ເປັນເລືອງຍາກເລີຍ. 

ຂ້າພະເຈາກໍເຄີຍ ເຫັນເຫດການບາງສິງທີເກີດກັບບາງຄົນທີຂ້າພະເຈາຮູ້ ໃນລັກສະນະທີຄ້າຍຄືກັນນ. 
ຂ້າພະເຈາເຄີຍເຫັນບາງຄົນໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານຢູກັບຄວາມຜິດ ແລະ ຈາກນນໄດ້ອອກມາສູ່ແສງ 

ອາລຸນແຫ່ງການໃຫ້ອະໄພ. ເມືອແສງອາລຸນມາເຖິງ, ເຂົາເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ: 

 

“ຄົນທີກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາ, ຄົນໆນນໄດ້ຮັບການໃຫ້ ອະໄພ, ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ບຈືຈຳມັນ
ອີກຕໄປ [see D&C 58:42].” 4 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍຮັບຮູ້ ແລະ ເປັນພະຍານດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູ ເຖິງການຮັບທຸກທໍລະມານທີບສາມາດ 

ຈະເຂາໃຈໄດ້ນນ, ວ່າ ຄວາມຕາຍ ແລະ ການເປັນຄືນມາສູ່ຊີວິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ “ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ເງືອນໄຂແຫ່ງການກັບໃຈ” (ຮີລາມັນ 14:18). ຂອງປະທານແຫ່ງການກັບໃຈເປັນຂໍກະແຈເປີດ 

ເຂາຫາຄວາມສຸກໃນຊີວິດນ ແລະ ຊີວິດໜ້າ. ໃນຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ 

ໃນຄວາມຖ່ອມຕົນທີສຸດ ແລະ ໃນຄວາມຮັກ, ຂ້າພະເຈາຂໍເຊອເຊີນທ່ານທຸກຄົນໃຫ້ “ກັບໃຈ: 

ເພາະອານາຈັກສະຫວັນມາໃກ້ແລ້ວ” (ມັດທາຍ 4:17). ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ໃນການຮັບເອົາການ 

ເຊອເຊີນນ, ທ່ານຈະພົບຄວາມສຸກທັງໃນຕອນນ ແລະ ຕະຫລອດການ. ໃນພຣະນາມຂອງ 

ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 

 

 

ແຫລ່ງອ້າງອີງ 

1. Bible Dictionary, “Repentance.” 

2. ພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ກ່າວຢເລອຍໆກ່ຽວກັບ “ການບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ” (see Mosiah 

26:22; ແອວມາ 5:62; Alma 6:2; 7:14; 8:10; 9:27; 48:19; 49:30; Helaman 3:24; 5:17, 19; 3 



ນີໄຟ 1:23; Nephi 7:24–26; ໂມໂຣໄນ 8:11). ໂຢຮັນ ບັບຕິດ ໄດ້ໃນຄຳດຽວກັນນ (ເບິງ ມັດທາຍ 

3:11), ແລະ ໂປນ ໄດ້ກ່າວເຖິງ “ການບັບຕິສະມາໄວ້ກັບການກັບໃຈ” (ກິດຈະການ 19:4). ຄຳນ 
ກໍມີຢູໃນ Doctrine and Covenants ຄືກັນ (see Doctrine and Covenants 35:5; 107:20). 

“ການບັບຕິສະມາຕ ຫລື ໄວ້ກັບການກັບໃຈ” ແມ່ນອ້າງເຖິງຄວາມຈິງທີວ່າ ການບັບຕິສະມາ 

ພ້ອມດ້ວຍພັນທະສັນຍາຂອງມັນ ເປັນຂນສຸດທ້າຍຂອງການກັບໃຈ. ດ້ວຍການກັບໃຈທັງໝົດ, 

ຮ່ວມທັງການຮັບບັບຕິສະມາ, ແລ້ວບຸກຄົນນນຈະພ້ອມແ້ວຍສຳລັບການວາງມືສຳລັບຂອງ 

ປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແລະ ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີບຸກຄົນນນຈະໄດ້ຮັບ 

ການບັບຕິສະມາທາງວິນຍານ (ເບິງ ໂຢຮັນ 3:5) ແລະ ໄດ້ຮັບການອະໄພໂທດ: “ເພືອພວກທ່ານ 

ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກປະຕູ ຊຶງໂດຍທາງນນພວກທ່ານຄວນເຂາໄປ. ເພາະປະຕູທີພວກທ່ານຄວນເຂາໄປຄື 
ການກັບໃຈ ແລະ ຮັບການບັບຕິສະມາດ້ວຍນ; ແລະ ເວລານນການປົດບາບຂອງພວກທ່ານ 

ຈະມາເຖິງໂດຍໄຟ ແລະ ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ” (2 ນີໄຟ 31:17). 

3. Noel B. Reynolds, “The True Points of My Doctrine,” Journal of Book of Mormon 

Studies, vol. 5, no. 2 (1996): 35; ໂຕເນງຖືກຕືມໃສ່. 
4. Boyd K. Packer, in Conference Report, Oct. 1995, 21; see also “The Brilliant Morning 

of Forgiveness,” Ensign, Nov. 1995, 18. 



ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 
 
 
“ຄວາມຮັກອັນຄົບບໍລິບູນກໍຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານທຸກຢ່າງອອກໄປ” 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພລີ 
ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 
 
 
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. 
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ໂດຍ ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ  
ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 
 
 
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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ອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ 

 

 

ໂດຍ ອະທິການ ຄີດ ບີ ມິກມູລິນ 

ທີປຶກສາທີສອງໃນຝາຍອະທິການຄວບຄຸມ 

 

 

ໃນກອງປະຊມອົບລົມສຳລັບເຈາໜ້າທີຊນຜູ້ໃຫຍ່ບດົນມານ, ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ 

ໄດ້ເນນໜັກຄືນອີກກ່ຽວກັບໜ້າທີ ແລະ ໂອກາດສຳລັບຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ.1 

ໃນຄວາມໜັກແໜ້ນຂອງການແນະນຳນນ, ຂ້າພະເຈາຂໍກ່າວກັບທ່ານ. 

 

ໜ້າທີ, ເມືອປະຕິບັດຢາງຖືກຕ້ອງ, ຈະກຳນົດຊາຕາກຳຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ປະຊາຊາດ. ຫລັກທຳຂອງ 

ໜ້າທີ ຊຶງຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນແມ່ນເປັນຂນພນຖານແທ້ໆທີວ່າ, ດັງນນ, 

ບັດນ ໃຫ້ທຸກຄົນຮຽນຮູ້ໜ້າທີຂອງຕົນ, ແລະ ກະທຳໃນຕຳແໜ່ງຊຶງຕົນໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ 

ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ.2 

 

ປະທານມອນສັນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, “ການເອນໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ ສາມາດມາເຖິງຢາງງຽບໆ ເມືອເຮົາ 

ຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດຕອບຮັບການມອບໝາຍທີເຮົາໄດ້ຮັບ.”3 ປະທານມອນສັນ ໄດ້ອ້າງເຖິງ 

ຖ້ອຍຄຳຂອງທ່ານຈອດ ອາເບີດ ສະມິດ ວ່າ: “ມັນເປັນໜ້າທີຂອງທ່ານທີຈະຮຽນຮູ້ສິງທີພຣະຜູ້ 

ເປັນເຈາປະສົງ ແລະ ຈາກນນໂດຍພະລັງ ແລະ ຄວາມເຂມແຂງຂອງຖານະປະໂລຫິດທີສັກສິດ 

ຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ຂະຫຍາຍການເອນຂອງທ່ານຢູຕໜ້າໝູ່ເພືອນຂອງທ່ານ ໃນວິທີທີຜູ້ຄົນຈະ 

ເຕັມໃຈຕິດຕາມທ່ານ.”4 

 

ໃນການກ່າວເຖິງໜ້າທີຂອງພຣະອົງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເຮົາບໄດ້ເຮັດຕາມໃຈຂອງເຮົາເອງ, 

ແຕ່ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາ.”5 “ເຮົາໄດ້ລົງມາຈາກສະຫວັນບແມ່ນ ເພືອເຮັດຕາມໃຈ 

ຂອງຕົນເອງ ແຕ່ເພືອເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງຜູ້ທີໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ.”6 ເພາະພຣະເຢຊຄຣິດ 

ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີຂອງພຣະອົງເພືອ “ມະນຸດຊາດທັງປວງຈະລອດໄດ້ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມກົດ 

ແລະ ພິທີການແຫ່ງພະກິດຕິຄຸນ.”7 ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ນຄືມາດຕະຖານທີເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມ. 



 

ມັນເປັນປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈາທີທ່ານຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຕຳແໜ່ງມັກຄະນາຍົກ, ຄູສອນ, ແລະ 

ປະໂລຫິດ ຕາມຄວາມເຕັມໃຈ, ເຊືອຖືໄດ້, ແລະ ສາມາດ ຈະເຮັດໜ້າທີດັງທີພວກເຮົາ ຄາດຫວັງ 

ໃຫ້ທ່ານເຮັດ. ພວກເຮົາຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທ່ານ. ພະລັງຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕືນເຕນ, ຄວາມ 

ສາມາດຂອງທ່ານເປັນໜ້າປະຫລາດໃຈ, ການເປັນເພືອນຂອງທ່ານໄດ້ເພີມຄວາມເຂມແຂງ 

ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ທ່ານ ແລະ ຕຳແໜ່ງຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນທີທ່ານດຳລົງຢູແມ່ນສຳຄັນ 

ຫລາຍຕວຽກງານຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນກັບລູກໆຂອງພຣະອົງ ແລະ ເປັນການຕຽມແຜ່ນ 

ດິນໂລກສຳລັບການສະເດັດມາຄງທີສອງຂອງພຣະບຸດທີສັກສິດຂອງພຣະອົງ. ເມືອພວກເຮົາຄິດ 

ກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ໜ້າທີຂອງທ່ານ ພວກເຮົາບໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງທ່ານເລີຍ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວ 

ເຖິງທ່ານວ່າ: “ຢາໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶງໝິນປະໝາດຄວາມໜຸ່ມຂອງເຈາ, ແຕ່ຈົງເປັນແບບຢາງໃຫ້ຄົນທີ 
ເຊືອຖືທັງຫລາຍ ໃນທາງກິລິຍາ ແລະ ວາຈາ, ໃນຄວາມຮັກ, ໃນຄວາມເຊືອ, ແລະ ໃນຄວາມ 

ບໍລິສຸດຂອງເຈາ.”8 

 

ເມືອເວລາມາເຖິງ ຖານະປະໂລຫິດ 

ທີມີຊືຕາມອາໂລນໄດ້ມາສູ່ຜູ້ຄົນໃນສະໄໝໂບຮານ. 

ຜ່ານຊາວເລວີ, ປະໂລຫິດ, ແລະ ສາດສະດານຳອີກ, 

ມັນມາເພືອເປັນພອນໃຫ້ແກ່ລູກໆຂອງພຣະເຈາ. 

 

ແລ້ວພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ມາສູ່ໂລກ 

ແລະ ໄດ້ໄປຊອກຫາຊາຍຄົນໜຶງຊືໂຢຮັນ, 

ເພືອຈະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍອຳນາດດຽວກັນນນ 

ແລະ ເລີມຕນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດ. 

 

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍອຳນາດດຽວກັນນ 
ໄດ້ຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ສູ່ໂລກ, 

ພຣະກິດຕິຄຸນນນຈາກຕນເຖິງປາຍ 

ເພືອມັນຈະໄດ້ຝັງເລິກຢູໃນຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ. 

 

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ, ເປັນຄວາມຈິງທີປະເສີດ 

ມາເຖິງເພືອເປັນການຕຽມ— 

ເພືອວ່າມະນຸດຈະໄດ້ຮັບການໄຖ່ 



ຜ່ານພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະເຈາ! 

 

ແລະ ຜູ້ທີປະຕິບັດອຳນາດເຫລົານ— 

‘ແລະ ຕຜູ້ທີໃຊ້ອຳນາດນ. 
ດ້ວຍອຳນາດຖານະປະໂລຫິດຢູກັບເຂົາ 

ເຮົາເວາວ່າ, “ເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່!”9 

 

ອຳນາດ ແລະ ສິດອຳນາດຂອງ … ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ ຄືການຖືຂໍກະແຈທັງຫລາຍແຫ່ງ 

ການປະຕິບັດຂອງເຫລົາທູດ, ແລະ ປະຕິບັດພິທີການພາຍນອກ, ຕົວອັກສອນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, 

ບັບຕິສະມາແຫ່ງການກັບໃຈ ເພືອການປົດບາບ, ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະສັນຍາ ແລະ 

ພຣະບັນຍັດ.10 ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ໄດ້ສັງເກດ ເຫັນວ່າ: “ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີຫລາຍໃນ 

ການແຈກຢາຍສິດອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ. ເຮົາມີສິດອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ 

ຈັດຕງໄວ້ເກືອບໃນທຸກບ່ອນ. … ແຕ່ການແຈກຢາຍ ສິດອຳນາດ ຂອງຖານະປະໂລຫິດ 

ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປໜ້າ, ຂ້າພະເຈາຄິດ, ກ້າວໜ້າຫລາຍກວ່າການແຈກຢາຍ ອຳນາດ 

ຖານະປະໂລຫິດ.”11 ເພາະຄວາມສະຫວັດດີການຂອງລູກໆຂອງພຣະເຈາ, ສິງນຈຶງຈຳເປັນ 

ຕ້ອງຖືກດັດແປງ. 

 

ສາດສະດາຂອງເຮົາໄດ້ບອກເຮົາເຖິງວິທີທີຈະເຮັດສິງນໄດ້. ໂດຍການອ້າງເຖິງຖ້ອຍຄຳຂອງ 

ປະທານຈອດ ຄິວ ແຄນນັນ, ປະທານມອນສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈາຢາກເຫັນອຳນາດຂອງ 

ຖານະປະໂລຫິດຖືກເຮັດໃຫ້ເຂມແຂງຂນ. … ຂ້າພະເຈາຢາກໃຫ້ພະລັງ ແລະ ອຳນາດນຂະຫຍາຍ 

ອອກໄປໃຫ້ທົວເຖິງຈາກຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງສູງສຸດລົງໄປຫາ … ຕສຸດ ແລະ ຫາ ມັກຄະນາຍົກທີ 
ຖ່ອມຕົນທີສຸດໃນສາສນາຈັກ. ຊາຍຄົນທຸກຕ້ອງສະແຫວງຫາ ແລະ ຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກ 

ການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈາ, ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງສະຫວັນສ່ອງໃສ່ຈິດວິນຍານຂອງລາວ ແລະ 

ມອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໜ້າທີໃຫ້ແກ່ລາວ ທີກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນນນຂອງວຽກງານທີລາວຮັບຜິດ 

ຊອບໃນຖານະປະໂລຫິດ.”12 

 

ມັກຄະນາຍົກ, ຄູສອນ, ຫລື ປະໂລຫິດ ສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພືອຈະໄດ້ຮັບວິນຍານແຫ່ງການເປີດເຜີຍ 

ແລະ ຂະຫຍາຍການເອນຂອງຕົນ? ລາວສາມາດດຳລົງຊີວິດໃນວິທີທີຈະໄດ້ຮັບການຊະລະລ້າງ, 

ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ,  ແລະ ອຳນາດທີເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 

 



ສິງສຳຄັນກ່ຽວກັບເລືອງນ ແມ່ນພົບເຫັນຢູໃນຖ້ອຍຄຳຂອງແອວມາ ທີວ່າ “ບັດນຂ້າພະເຈາກ່າວກັບ
ພວກທ່ານວ່າ ນຄືຖານະຊຶງຂ້າພະເຈາຖືກເອນມາ … ເພືອສັງສອນ … ຄົນລຸ້ນໃໝ່ … ເພືອວ່າພວກ
ເຂົາຕ້ອງກັບໃຈ ແລະ ເກີດໃໝ່.”13 ເມືອບຸກຄົນໃດໄດ້ເກີດໃໝ່, ໃຈຂອງເຂົາຈະປຽນໄປ. ເຂົາບຄິດ 

ຢາກເຮັດສິງຊົວຮ້າຍ ຫລື ບສະອາດ. ເຂົາຮູ້ສຶກມີຄວາມຮັກອັນເລິກຊງຕພຣະເຈາ. ເຂົາຢາກເປັນຄົນດີ, 

ຮັບໃຊ້ຄົນອືນ, ແລະ ຮັກສາພຣະບັນຍັດ.14 

 

ປະທານໂຈເຊັບ ແອັຟ ສະມິດ ໄດ້ບັນຍາຍປະສົບການ ຂອງເພິນດ້ວຍການປຽນແປງອັນ 

ຍິງໃຫຍ່ນວ່າ: “ຄວາມຮູ້ສຶກທີມາສູ່ຂ້າພະເຈາຄືກັບວ່າເປັນຄວາມສະຫງົບແທ້ໆ, ເປັນຄວາມຮັກ ແລະ 

ຄວາມສະຫວ່າງ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກໃນຈິດວິນຍານວ່າ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈາມີບາບ … ມັນຄົງໄດ້ຮັບ 

ການອະໄພໃຫ້ແລ້ວ; ວ່າຂ້າພະເຈາສະອາດຈາກບາບຂອງຂ້າພະເຈາແທ້ໆ, ຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈາ 

ໄດ້ຮັບການສຳພັດ, ແລະ ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າ ຂ້າພະເຈາບຢາກທຳຮ້າຍ ແມ່ນແຕ່ແມງໄມ້ໂຕນ້ອຍໆ 

ຢູໃຕ້ຕີນຂອງຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າ ຢາກເຮັດຄວາມດີໃນທຸກບ່ອນ ຕທຸກຄົນ ແລະ ຕທຸກສິງ. 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າມີຊີວິດໃໝ່, ມີຄວາມປາຖະໜາໃໝ່ ທີຈະເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງ. ຂ້າພະເຈາບມີ 
ຄວາມປາຖະໜາທີຈະເຮັດຄວາມຊົວຮ້າຍແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ຂ້າພະເຈາເປັນພຽງ 

ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶງເທົານນ, … ແຕ່ນຄືອິດທິພົນທີມາສູ່ຂ້າພະເຈາ, ແລະ ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ມັນມາຈາກ 

ພຣະເຈາ, ແລະ ໄດ້ເປັນພະຍານທີມີຊີວິດຕຂ້າພະເຈາ ເມືອຂ້າພະເຈາຮັບເອົາພຣະຜູ້ ເປັນເຈາ.”15 

 

ສະນນ ພວກເຮົາຈຶງຂໍໃຫ້ພວກເຈາ ຜູ້ເປັນນ້ອງຊາຍທີດີເລີດ ທັງຫລາຍໃຫ້ພະຍາຍາມຢາງ 

ພາກພຽນເດ ທີຈະໄດ້ “ເກີດໃໝ່,”16 ຈົງອະທິຖານຂໍການປຽນແປງອັນຍິງໃຫຍ່ນ ໃນຊີວິດຂອງ 

ພວກເຈາ. ຈົງສຶກສາພຣະຄຳພີ. ມີຄວາມປາຖະໜາຫລາຍກວ່າສິງອືນໃດໝົດ ທີຈະໄດ້ຮູ້ພຣະເຈາ 

ແລະ ກາຍເປັນເໝືອນດັງພຣະບຸດທີສັກສິດຂອງພຣະອົງຫລາຍກວ່າເກົາ. ຈົງຊືນຊົມກັບຄວາມເປັນ 

ໄວລຸ້ນຂອງພວກເຈາ, ແຕ່ “ໃຫ້ປະຖມການເປັນເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຈາເດ” ທີວ່າ:17 

 

ຈົງຫລີກເວນຈາກການສົນທະນາອັນໂງ່ງ່າ. 

 

ຈົງຫລີກໜີຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍທັງປວງ. 

 

ຈົງຫລີກເວນຈາກການໂຕ້ຖຽງກັນ. 

 

ໃຫ້ກັບໃຈເມືອຈຳເປັນ.18 

 



ສິງນຈະຊ່ອຍເຫລືອພວກເຈາໃຫ້ເຕີບໂຕຂນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢາງມີກຽດ. ຄຸນສົມບັດຂອງຄວາມກ້າຫານ, 

ການໄວ້ວາງໃຈໄດ້, ຄວາມອ່ອນນ້ອມ, ສັດທາ, ແລະ ຄວາມດີຈະເປັນຂອງພວກເຈາ. ໝູ່ເພືອນຈະ 

ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພວກເຈາ, ພແມ່ຈະສັນລະເສີນພວກເຈາ, ອ້າຍນ້ອງໃນຖານະປະໂລຫິດ ຈະເພິງ 

ພາອາໄສພວກເຈາ, ແລະ ຍິງໜຸ່ມຈະຮັກແພງພວກເຈາ ແລະ ກາຍເປັນຄົນດີກວ່າເກົາ ເພາະພວກເຈາ. 

ພຣະເຈາຈະໃຫ້ກຽດພວກເຈາ ແລະ ປະທານພະລັງຈາກເບອງບົນໃຫ້ແກ່ການຮັບໃຊ້ໃນ 

ຖານະປະໂລຫິດຂອງພວກເຈາ. 

 

ສ່ວນພວກເຮົາທີເຫລືອຢູ ຈະເຮັດພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາ. ໃນຖານະທີເປັນພແມ່, ພຕູ້ແມ່ຕູ້, ພວກເຮົາ 

ຈະຕຽມພວກເຈາສຳລັບບົດບາດອັນຊອບທຳ ແລະ ສູງສົງ ທີໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຕຽມ 

ພວກເຈາສຳລັບການຮັບໃຊ້ ທີກ້າຫານກວ່າໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ. ໃນຖານະທີເປັນ 

ອ້າຍນ້ອງກັນ, ພວກເຮົາຈະເປັນຕົວຢາງໃຫ້ພວກເຈາເຮັດຕາມ. ພວກເຮົາຈະເພີມຄວາມເຂມແຂງ 

ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຂອງພວກເຈາ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນຝາຍປະທານກຸ່ມຂອງພວກເຈາ ເມືອເຂົາເຈາ 

ໃຊ້ຂໍກະແຈຂອງການເປັນຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈາ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ໂອກາດປະຕິບັດໜ້າທີຖານະ 

ປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນຂອງພວກເຈາ ແລະ ຂະຫຍາຍການເອນຂອງພວກເຈາຄືກັນ. 

 

ຜ່ານການປະຕິບັດຂອງພວກເຈາ, ພອນອັນຍິງໃຫຍ່ຈະມາສູ່ສາສນາຈັກ. “ເຫລົາທູດກ່າວໂດຍ 

ອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”19 ພວກເຈາກໍຈະເຮັດເຊັນນນໄດ້ຄືກັນ. ເມືອພວກເຈາກ່າວໂດຍ 

ອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແລະ ປະຕິບັດສິນລະລຶກ, ແລ້ວຊາຍ ແລະ ຍິງ, ເດັກນ້ອຍຈະ 

ພະຍາຍາມກັບໃຈ, ເພືອເພີມສັດທາຂອງເຂົາເຈາໃນພຣະຄຣິດ, ແລະ ເພືອຈະໄດ້ມີພຣະວິນຍານ 

ບໍລິສຸດສະຖິດຢູນຳຕະຫລອດເວລາ. 

 

ເມືອພວກເຈາຖືສິນອົດເຂາ ແລະ ໄປເກັບເງິນບໍລິຈາກ, ສະມາຊິກຈະປະທັບໃຈຫລາຍກັບການ 

ເຮັດວຽກງານຂອງພວກເຈາຕາມແບບແຜນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ 

ນຳຄົນຍາກຈົນ, ນຳຄົນຖືກຢຽບຍ, ແລະ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຊອເຊີນວ່າ: “ຈົງຕາມເຮົາມາ.”20 

ການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຈາໃນການດູແລຄົນທີຂາດເຂີນ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຈາມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ 

ທີສັກສິດ ແລະຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະໄພ ຈາກຄວາມຜິດບາບທີຜ່ານມາຂອງ 

ພວກເຮົາ.21 

 

ເມືອພວກເຈາ “ໄປຢຽມຢາມບ້ານເຮືອນຂອງສະມາຊິກ ແຕ່ລະຄົນ,”22 ຢາສູ່ຢານ ຫລື ອາຍ. 

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມອບຖ້ອຍຄຳໃຫ້ພວກເຈາໃນເວລາທີພວກເຈາຈະກ່າວ, ຈະມອບ 

ປະຈັກພະຍານໃຫ້ພວກເຈາເພືອສະແດງ ຈະມອບການຮັບໃຊ້ໃຫ້ພວກເຈາເພືອກະທຳ. 



 

ຄວາມພະຍາຍາມອັນພາກພຽນຂອງພວກເຈາທີຈະ “ດູແລສາສນາຈັກເລອຍໄປ”23 ຈະເປັນຜົນດີ. 

ກິລິຍາທ່າທາງທີດີຂອງພວກເຈາຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນອ່ອນໂຍນລົງ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ 

ຫລຸດອອກຈາກກຳມືຂອງສັດຕູໄດ້. ການເຊອເຊີນຂອງພວກເຈາທີຈະໃຫ້ຜູ້ຄົນໄປໂບດນຳພວກເຈາ, 

ໄປຮ່ວມກອງປະຊມສິນລະລຶກນຳພວກເຈາ, ແລະ ຮັບໃຊ້ນຳພວກເຈາ ຈະກາຍເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ 

ຫລົງທາງໄປໃນຄວາມມືດບ່ອນທີໄຟແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນເທົາກັບແສງຮິງຫ້ອຍ ຫລື ສ່ອງເຂາບ 
ເຖິງເລີຍ. 

 

ໂອ້, ບັນດານ້ອງຊາຍທີຮັກແພງທັງຫລາຍ, “ຢາເມີນເສີຍຕຂອງປະທານຝາຍຈິດວິນຍານທີມີໃນເຈາ 

ຊຶງຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຈາ,”24 ຊຶງພວກເຈາໄດ້ຮັບຕອນທີໄດ້ມອບຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ 

ໃຫ້ພວກເຈາ. 

 

“ພຣະເຈາບໄດ້ປະທານໃນອັນຢານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາ; ແຕ່ໄດ້ປະທານໃຈອັນປະກອບດ້ວຍລິດອຳນາດ, 

ຄວາມຮັກ ແລະ ການບັງຄັບຕົນໃຫ້ແກ່ເຮົາ. 

 

“ຈົງຢາລະອາຍທີຈະເປັນພະຍານຝາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈາຂອງເຮົາ. … ຈົງມີສ່ວນ … 

ໃນພຣະກິດຕິຄຸນໂດຍອາໄສອຳນາດຂອງພຣະເຈາ; 

 

“ຜູ້ໄດ້ … ເອນເຮົາທັງຫລາຍສູ່ການເອນທີສັກສິດ, … ຊຶງໄດ້ ປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນພຣະເຢຊຄິດ 

ຕງແຕ່ດຶກດຳບັນມານນ.”25 

 

ສາດສະດາທີຮັກຂອງເຮົາ “ໄດ້ເອນທ່ານສູ່ໜ້າທີ.”26 ພວກເຮົາຍ້ອງຍໍສັນສະເລີນທ່ານ, ອະທິຖານ 

ເພືອທ່ານ, ປະຕິຍິນດີໃນການຮັບໃຊ້ກັບທ່ານ ແລະ ຂອບພຣະໄທພຣະເຈາສຳລັບພະລັງແຫ່ງ 

ການປະຕິບັດຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງທ່ານ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາຄືພຣະບິດານິລັນດອນຂອງເຮົາ ແລະ ຊົງສະຖິດຢູໃນສະຫວັນ. 

ພຣະເຢຊຄຣິສຄື ພຣະບຸດທີສັກສິດຂອງພຣະເຈາ, ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກ, ແລະ ພວກທ່ານຜູ້ດຳລົງ 

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນທີຊອບທຳ ເປັນອັກຄະທູດຂອງພຣະອົງຢູໃນໂລກນ, ໃນພຣະນາມ 

ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ໂອກາດອັນດີເລີດໃນຊີວິດ 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ດັບເບິນຢູ ຄຣິສໂຕເຟີ ວາແດວ 
ແຫ່ງສາວົກເຈັດສິບ 
 

 
ໂອກາດອັນສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງຜູ້ສອນສາສນາຄືການສຳພາດອັນສຸດທ້າຍ ຫລື ການສຳພາດກ່ອນ 
ຈະຈົບການເປັນຜູ້ສອນສາສນານຳປະທານໂຄງການເຜີຍແຜ່. ໃນລະຫວ່າງການສຳພາດຈະເປັນ 
ການສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສົບການອັນປະທັບໃຈທ່ີສຸດຂອງຊີວິດ ແລະ ບົດຮຽນອັນສຳຄັນທີ່ 
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 18 ຫາ 24 ເດືອນຜ່ານມາ. 

 
ຂະນະທີ່ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນເຫລົ່ານ້ີອາດຈະເປັນເລື່ອງທຳມະດາສຳລັບການຮັບໃຊ້ 
ວຽກງານເຜີຍແຜ່, ຜູ້ສອນສາສນາແຕ່ລະຄົນມີຈຸດແຕກຕ່າງ, ການທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດທີ່ 
ຈະທົດສອບເຮົາຂຶ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການອັນຈຳເພາະ ແລະ ນີໄສຂອງເຮົາ. 

 
ດົນນານກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຈາກບ້ານໃນໂລກ ເພື່ອຈະຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາເຕັມເວລາ, 
ເຮົາໄດ້ຈາກພ່ໍແມ່ເທິງສະຫວັນເພື່ອຈະເຮັດພາລະກິດສ່ວນຕົວຂອງເຮົາໃນໂລກນີ້ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ. 
ເຮົາມີພຣະບິດາຢູ່ເທິງສະຫວັນອົງທີ່ຮູ້ເຮົາ—ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະ ຄວາມອ່ອນແອ, 
ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ, ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຊ້ອນຢູ່ພາຍໃນຂອງເຮົາ. ພຣະອົງຮູ້ວ່າ 
ປະທານໂຄງການເຜີຍແຜ່ຜູ້ໃດ ແລະ ຄູ່ສອນສາສນາຄົນໃດ ແລະ ສະມາຊິກຄົນໃດ ແລະ 
ຜູ້ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຄົນໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງປະສົບເພື່ອເຮົາຈະກາຍເປັນຜູ້ສອນສາສນາ, ສາມີ, ແລະ 
ພໍ່ ແລະ ຜູ້ຖືຖານະປະໂລຫິດທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະກາຍເປັນໄປໄດ້. 

 
ສາດສະດາ, ຜູ້ພະຍາກອນ, ແລະ ຜູ້ເປີດເຜີຍ ໄດ້ມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ສອນສາສນາ 
ຕາມການຊ້ີນຳ ແລະ ຕາມອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ດົນບັນດານໃຈຝ່າຍປະທານ 
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຜູ້ສອນສາສນາທຸກໆຫົກອາທິດ ແລະ ຮຽນຮູ້ຢ່າງວ່ອງໃວວ່າ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮູ້ໂດຍຈຳເພາະວ່າ ພຣະອົງຕ້ອງການຜູ້ສອນສາສນາທັງຫລາຍໄປຮັບໃຊ້ 
ບ່ອນໃດ. 

 



ສອງສາມປີຜ່ານມາ, ແອວເດີ ຫາວິແອວ ມີເຊໂກ, ຈາກເມືອງ ມາດຣິດ, ປະເທດສະເປນ, 
ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາເຕັມເວລາຢູ່ລັດອາຣິໂຊນາ. ໃນເວລານ້ັນ, ການເອີ້ນໃຫ້ລາວ 
ມາຮັບໃຊ້ຢູ່ປະເທດອາເມຣິກາ ເບິ່ງຄືວ່າປະຫລາດນ້ອຍໜ່ຶງ, ເພາະສວ່ນຫລາຍແລ້ວ 
ຊາຍໜຸ່ມຈາກປະເທດສະເປນຈະໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນປະເທດຂອງຕົນເອງ. 

 
ຕອນສະຫລຸບຂອງປະຊຸມໄຟເອີຊາຍທາງສະເຕກ, ທີ່ແອວເດີ ມີເຊໂກ ແລະ ເພື່ອນຜູ້ສອນ 
ສາສນາຂອງລາວໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ແອວເດີ ມີເຊໂກ ໄດ້ຖືກຖາມໂດຍສະມາຊິກ 
ຂອງສາສນາຈັກທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງປານໃດຄົນໜ່ຶງ, ລາວມານຳເພື່ອນຂອງລາວເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນ 
ເວລາຫລາຍປີທີ່ຊາຍຄົນນີ້ມາໂບດ, ລາວຖາມແອວເດີ ມີເຊໂກ ວ່າ, ເປັນການບັງເອີນບໍ່ທີ່ 
ລາວອາດຈະຮູ້ຊາຍຄົນໜ່ຶງຊື່ວ່າ ມີເຊໂກ ໃນເມືອງມາດຣິດ. ເມ່ືອແອວເດີ ມີໂຊໂກ ຕອບວ່າ, 
ພໍ່ຂອງລາວຊື່ວ່າ ໂຮເຊ ມີເຊໂກ, ຊາຍຄົນນັ້ນຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍ ແລະ ຖາມຄຳຖາມອີກສອງສາມ 
ຂໍ້ເພື່ອ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແມ່ນ ໂຮເຊ ມີໂຊໂກ ທີ່ລາວຮູ້ຈັກ. ເມ່ືອລາວແນ່ໃຈວ່າເຂົາເຈ້ົາເວົ້າ 
ເຖິງຄົນດຽວກັນ, ສະມາຊິກທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງປານໃດຄົນນີ້ເລີ່ມນຳ້ຕາໄຫລ. “ພ່ໍຂອງເຈົ້າຄົນດຽວ 
ເທົ່ານັ້ນທີ່ຂ້ອຍໃຫ້ບັບຕິສະມາ ຕະຫລອດເວລາທີ່ຂ້ອຍຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ.” 
ລາວອະທິບາຍ ແລະ ບັນລະຍາຍວ່າໃນຈິດໃຈຂອງລາວ, ລາວຄິດວ່າວຽກງານເຜີຍແຜ່ 
ຂອງລາວລົ້ມເຫລວ ເປັນເຫດຜົນທີ່ລາວບໍ່ມາໂບດຫລາຍໆປີເພາະມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ວ່າຕົນເອງ 
ບໍ່ດີພໍ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ, ເຊື່ອວ່າລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜິດຫວັງ. 

 
ຕໍ່ໄປ ແອວເດີ ມີເຊໂກ ໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງ “ສິ່ງທີ່ຜູ້ເຄີຍເປັນຜູ້ສອນສາສນາຄົນນັ້ນຄິດວ່າບ່ໍໄດ້ 
ຮັບຜົນສຳເລັດ” ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດຕໍ່ຄອບຄົວຂອງລາວ, ພໍ່ຂອງລາວໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ 
ຕອນຍັງເປັນໂສດ, ໄດ້ແຕ່ງງານໃນພຣະວິຫານ, ວ່າລາວ ແອວເດີ ມີເຊໂກ ເປັນຜູ້ທີສີ່ໃນ 
ຈຳນວນລູກຫົກຄົນ—ວ່າລູກຊາຍທັງສາມຄົນ ແລະ ນ້ອງສາວຜູ້ໜ່ຶງໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນ 
ສາສນາເຕັມເວລາ, ທັງໝົດເປັນສະມາຊິກທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງສາສນາຈັກ, ແລະ ໄດ້ແຕ່ງງານ 
ແລ້ວໄດ້ຖືກຜະນຶກໃນພະວິຫານ. 

 
ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກທີ່ບ່ໍເຂັ້ມແຂງທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ສອນສາສນາຜູ້ນັ້ນເລີ່ມຮ້ອງໄຫ້. ຜ່ານຄວາມ 
ພະຍາຍາມຂອງລາວ, ບັດນີ້ ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຫລາຍໆຄົນໄດ້ຮັບພອນ, ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ໄດ້ສົ່ງຜູ້ສອນສາສນາຜູ້ໜ່ຶງຈາກເມືອງມາດຣິດ ປະເທດສະເປນ, ມາປະຊຸມໄຟເອີຊາຍຢູ່ 
ຣັດອາຣິໂຊນາ ເພື່ອໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ລົ້ມເຫລວ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະອົງຕ້ອງ 
ການຜູ້ສອນສາສນາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃສ. 

 
ບໍ່ວ່າດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ພອນລະຫວ່າງຂອງການຮັບໃຊ້ 
ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ພອນນ້ັນຈະບ່ໍຈົບລົງເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບການປົດຈາກປະທານສະເຕກ. 



ວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານເປັນການຕຽມຕົວ ເພື່ອຊີວິດຂອງທ່ານຕ່ໍໄປ. ປະສົບການ, ບົດຮຽນ, 
ແລະ ປະຈັກພະຍານທ່ີມາຈາກການຮັບໃຊ້ອັນສັດຊື່ ແມ່ນເພື່ອພື້ນຖານຈຸດສຳຄັນຂອງພຣະກິດ 
ຕິດຄຸນທີ່ຈະຍືນຍາວຕະຫລອດໃນໂລກມະນຸດ ແລະ ໃນນິລັນດອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເພື່ອ 
ຈະໄດ້ຮັບພອນຕໍ່ໄປຫລັງຈາກວຽກງານເຜີຍແຜ່, ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂທ່ີຕ້ອງເຮັດຕາມ. ໃນ Doctrine 
and Covenants ເຮົາອ່ານວ່າ ເພາະຄົນທັງປວງທີ່ຈະຮັບພອນຈາກພຣະຫັດ ເຮົາຈະຢູ່ໃນກົດ 
ຊຶ່ງຖືກກຳນົດໄວ້ສຳລັບພອນນັ້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງມັນ (see D&C 132:5). ຫລັກທຳນ້ີ 
ຖືກສອນໃນເລື່ອງລາວຂອງອົບພະຍົບ. 

 
ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ໂມເຊກັບໄປປະເທດເອຢິບເພື່ອນຳພາ 
ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນຈາກການຖືກຈັບເປັນຊະເລີຍ. ເກີດໄພທຳມະຊາດຫລາຍແນວ 
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບ່ໍພົບເສລີພາບ, ຈົນເກີດມີໄພທຳມະຊາດອັນທີ 10 ແລະ ເປັນອັນສຸດທ້າຍ: 
“ໃນຄືນນັ້ນ ເຮົາຈະຜ່ານດິນແດນເອຢິບໄປ ເພື່ອຂ້າລູກຊາຍກົກໃນດິນແດນຂອງຊາວເອຢິບ” 
(ອົບພະຍົບ 12:12). 

 
ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກ “ຜູ້ທຳຮ້າຍ” (ຂ້ໍ 23), ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດ້ບັນຊາຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ 
ຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາ, ຊ່ຶງແມ່ນລູກແກະທີ່ “ບໍ່ມີບ່ອນຕຳໜິໃດໆທັງສິ້ນ” (ຂ້ໍ 5), ແລະ 
ເກັບເລືອດຈາກເຄື່ອງບູຊານັ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງ “ເອົາເລືອດ” ແລະ ທາມັນໃສ່ໄມ້ 
ຂອບວົງປະຕູເຂົ້າເຮືອນ—“ໃຫ້ທາຂ້າງຊ້າຍ, ຂ້າງຂວາ, ແລະ ຂ້າງເທິງ” (ຂໍ້ 7)—ກັບຄຳ 
ສັນຍານ້ີ: “ເມ່ືອເຮົາເຫັນເລືອດນັ້ນ ເຮົາຈະຜ່ານເວັ້ນໄປ ແລະ ຈະບໍ່ທຳຮ້າຍພວກເຈົ້າ” (ຂ້ໍ 13). 

 
“ລູກຫລານຂອງອິດສະຣາເອນກໍພາກັນໄປເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສ່ັງ” ( 28). ເຂົາເຈ້ົາ 
ຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາ, ເອົາເລືອດ, ແລະ ທາໃສ່ເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. “ແລ້ວໃນຕອນທ່ຽງຄືນ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍໄດ້ຂ້າລູກຊາຍກົກທັງໝົດໃນເອຢິບ” ( 29). ໂມເຊກັບຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນ, 
ຕາມຄຳສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຈ່ຶງໄດ້ຖືກປ້ອງກັນ. 

 
ເລືອດທີ່ໃຊ້ໂດຍຊາວອິດສະຣາເອນ, ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການຊົດໃຊ້ໃນອານາຄົດຂອງພຣະອົງ 
ເປັນສິ່ງທີ່ມາຈາກເຄ່ືອງບູຊາທີ່ເຂົາເຈ້ົາຖະຫວາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເສຍສະລະ ແລະ 
ເລືອດເທົ່ານັ້ນ ຈະບ່ໍພຽງພໍທີ່ຈະຮັບພອນທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້. ປາດສະຈາກການທາເລືອດໃສ່ຂອບ 
ວົງປະຕູ, ການເສຍສະລະກໍເສຍໄປລ້າໆ. 

 
ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ສອນວ່າ: “ວຽກງານເຜີຍແຜ່ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ. ມັນຕ້ອງໃຊ້ 
ກຳລັງວັງຊາແທ້ໆ, ທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງເຮົາຢ່າງເຕັມທີ່ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ 
ຫລາຍທ່ີສຸດ. … ບໍ່ມີວຽກງານໃດຈະໃຊ້ເວລານານກວ່າ ຫລື ອຸທິດຕົນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ຫລື 



ເສຍສະລະ ແລະ ອະທິຖານຢ່າງແຮງກ້າ.” (“That All May Hear, Ensign, May 1995, 
49). 

 
ຜົນທີ່ຕາມມາຈາກ “ການເສຍສະລະ,” ນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ກັບບ້ານຈາກການເປັນຜູ້ສອນສາສນາ 
ພ້ອມດ້ວຍຂອງປະທານຕ່າງໆຂອງເຮົາ. ຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມສັດຊື່. ຂອງປະທານແຫ່ງ 
ປະຈັກພະຍານ. ຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງພຣະວິນຍານ. ຂອງປະທານ 
ແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນພຣະກິດຕິຄຸນແຕ່ລະວັນ. ຂອງປະທານແຫ່ງການໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 
ໃຫ້ລອດ. ຂອງປະທານທີ່ຫໍ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນປຶ້ມພຣະຄຳພີ, ປຶ້ມ ຈົ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນ 
ຂອງເຮົາ ອັນເກົ່າໆ, ປຶ້ມບັນທຶກປະຈຳວັນຕອນເປັນຜູ້ສອນສາສນາ, ແລະ ດ້ວຍຈິດໃຈອັນຮູ້ສຶກ 
ບຸນຄຸນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄືກັບລູກໆແຫ່ງອິດສະຣາເອນ, ຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນຳ 
ວຽກງານເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໄປຕ້ອງມີການໃຊ້ຫລັງຈາກການເສຍສະລະ. 
 
ສອງສາມປີຜ່ານມາ ຂະນະທີ່ເອື້ອຍ ວາແດວ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຮັບໃຊ້ເປັນປະທານໂຄງການ 
ເຜີຍແຜ່ຢູ່ເມືອງບາເສໂລນາ ປະເທດສະເປນ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມອບວຽກອັນສຸດທ້າຍໃຫ້ແກ່ 
ຜູ້ສອນສາສນາແຕ່ລະຄົນລະຫວ່າງການສຳພາດຕອນສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາກັບບ້ານ 
ເຂົາເຈົ້າຖືກຂໍໃຫ້ໃຊ້ເວລາທີ່ຈະໄຕ່ຕອງທັນທີເຖິງບົດຮຽນ ແລະ ຂອງຂວັນທີ່ພຣະບິດາເທິງ 
ສະຫວັນອົງມີໃຈບຸນໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈ້ົາ. ເຂົາເຈົ້າຖືກຂໍໃຫ້ອະທິຖານຢ່າງຕັ້ງໃຈເຖິງ 
ບົດຮຽນທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບ ແລະ ວິທີທີ່ຈະໃຊ້ມັນໃນຊີວິດຫລັງຈາກກັບບ້ານຈາກການ 
ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ. ບົດຮຽນທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆພາກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ—
ໃນການສຶກສາ ແລະ ການເລືອກອາຊີບ, ການແຕ່ງງານ, ແລະ ລູກໆ, ການຮັບໃຊ້ສາສນາຈັກ 
ໃນອານາຄົດ—ແລະ, ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະກາຍເປັນຕ່ໍໄປ ແລະ ຄວາມພັດທະນາຕໍ່ໄປ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຖານະທີ່ເປັນສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 
ບໍ່ຊ້າເກີນໄປສຳລັບຜູ້ກັບຈາກການເປັນຜູ້ສອນສາສນາທຸກໆຄົນຈະພິຈາລະນາເຖິງບົດຮຽນທີ່ໄດ້ 
ຮຽນຜ່ານການຮັບໃຊ້ຢ່າງສັດຊື່ ແລະ ໃຊ້ມັນຢ່າງພາກພຽນຫລາຍຂຶ້ນໃນຊີວິດ. ເມ່ືອເຮົາເຮັດ 
ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກເຖິງອິທິພົນຂອງພຣະວິນຍານສົມບູນຫລາຍຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ຄອບຄົວ 
ຂອງເຮົາຈະເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ແລະ ເຮົາຈະເຂົ້າໃກ້ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະບິດາເທິງ 
ສະຫວັນຂອງເຮົາຫລາຍຂ້ຶນ. ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ່ານມາ ແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພຣີ 
ໄດ້ໃຫ້ການເຊື້ອເຊີນດັ່ງນີ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າເອ້ີນຫາທ່ານຜູ້ກັບຈາກການເປັນຜູ້ສອນ 
ສາສນາໃຫ້ຕັ້ງໃຈອີກ ເພື່ອຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມປາຖະໜາຢ່າງໃໝ່ທີ່ຈະເຮັດວຽກງານ 
ເຜີຍແຜ່. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເອີ້ນໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຄືວ່າ, ເປັນຄືວ່າ, ແລະ ເຮັດຄືວ່າເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະບິດາ 
ເທິງສະຫວັນ. … ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສັນຍາຕ່ໍທ່ານວ່າມີພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລໍຖ້າທ່ານຢູ່ຖ້າຫາກທ່ານ 



ຈະກ້າວຕໍ່ໄປດ້ວຍຄວາມກະຕຶລືລົ້ນ ທີ່ທ່ານເຄີຍມີຕອນເປັນຜູ້ສອນສາສນາເຕັມເວລາ.” (“The 
Returned Missionary,” Liahona, Jan. 2002, 88, 89; Ensign, Nov. 2001, 77). 

 
ບັດນີ້, ເຖິງຊາຍໜຸ່ມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາເທື່ອ, ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍແບ່ງບັນຄຳສອນ 
ຂອງປະທານມອນສັນ ຈາກເດືອນຕຸລາຜ່ານມາແລ້ວນີ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວ້ົາຊ້ຳສ່ິງທີ່ສາດສະດາ 
ທັງຫລາຍໄດ້ສອນຢ່າງດົນນານມາແລ້ວ—ວ່າຊາຍໜຸ່ມຜູ້ມີຄ່າຄວນ, ແລະ ຄວາມສາມາດຄວນ 
ຈະຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານເຜີຍແຜ່. ການຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານເຜີຍແຜ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງ 
ຖານະປະໂລຫິດ—ເປັນຂໍ້ຜູກມັດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄາດຫວັງຈາກເຮົາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງຫລວງ 
ຫລາຍ.” (“As We Meet Together Again,” Liahona, Nov. 2010, 5–6). 

 
ຄືກັບຜູ້ສອນສາສນາຜ່ານມາ ຫລື ໃນປະຈຸບັນນີ້, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮູ້ຈັກທ່ານ ແລະ ມີປະສົບການ 
ວຽກງານເຜີຍແຜ່ຕຽມພ້ອມສຳລັບທ່ານ. ພຣະອົງຮູ້ປະທານໂຄງການເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານ ແລະ 
ພັນລະຍາຜູ້ປະເສີດຂອງເພິ່ນ. ຜູ້ທີ່ຈະຮັກທ່ານຄືກັນກັບລູກໆຂອງເພິ່ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະສະແຫວງຫາ 
ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການຊີ້ນຳແທນທ່ານ. ພຣະອົງຮູ້ຄູ່ສອນສາສນາຂອງທ່ານແຕ່ລະຄົນ ແລະ 
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ຈາກພວກເຂົາ. ພຣະອົງຮູ້ເຂດແດນທີ່ທ່ານຈະເຮັດວຽກງານ, ສະມາຊິກທີ່ທ່ານ 
ຈະພົບພໍ້, ຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານຈະສອນ, ແລະ ຫລາຍໆຊີວິດທີ່ທ່ານຈະສຳພັດຕະຫລອດນິລັນດອນ. 

 
ຜ່ານການຮັບໃຊ້ຢ່າງອຸທິດຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະເສຍສະລະ, ວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂອງ 
ທ່ານຈະກາຍເປັນປະສົບການອັນສັກສິດຕໍ່ທ່ານ. ທ່ານຈະເປັນພະຍານຕ່ໍການປ່ຽນແປງອັນມະຫັດ 
ສະຈັນ ຂະນະທີ່ພຣະວິນຍານໄດ້ເຮັດວຽກ ຜ່ານທ່ານເພື່ອສຳພັດຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານສອນ. 

 
ຂະນະທີ່ທ່ານຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ ມີຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ. ເພື່ອຈະກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ້ອງເຮັດຫລາຍກວ່າການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ສອນສາສນາ, 
ໃສ່ປ້າຍຊື່ ຫລື ເຂົ້າສູ່ສູນກາງອົບລົມຜູ້ສອນສາສນາ. ມັນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນ 
ດົນນານກວ່າ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ແອວເດີ.” 

 
ເລີ່ມວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານພ້ອມດ້ວຍປະຈັກພະຍານສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີມໍມອນ. 
ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນຫລັກຖານອັນມີພະລັງກ່ຽວກັບຄວາມສັກສິດຂອງພຣະຄຣິດ. ມັນຍັງເປັນ 
ຫລັກຖານຂອງການຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ຜ່ານ ໂຈເຊັບ ສມິດ. ຂະນະທ່ີເປັນຜູ້ສອນສາສນາ, 
ທຳອິດທ່ານຕ້ອງມີປະຈັກພະຍານສ່ວນຕົວວ່າ ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນຄວາມຈິງ. ພະຍານແຫ່ງ 
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຈະກາຍເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການສິດສອນຂອງທ່ານ.(ເບ່ິງ ຈົ່ງສອນພຣະກິດ 
ຕິຄຸນຂອງເຮົາ: ຄູ່ມືຕໍ່ການຮັບໃຊ້ຂອງຜູ້ສອນສາສນາ [2004], 103.) 

 



ເລີ່ມວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານພ້ອມດ້ວຍການມີຄ່າຄວນທີ່ຈະມີພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນເພ່ືອນ. 
ໃນຄຳເວ້ົາຂອງປະທານເອສະລາ ແທັບ ເບັນສັນ: “ພຣະວິນຍານເປັນສ່ວນປະກອບອັນ 
ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນວຽກງານນີ້. ດ້ວຍມີພຣະວິນຍານເຮັດໃຫ້ການເອີ້ນຂອງທ່ານຂະຫຍາຍອອກ, 
ທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານ. 
ປາດສະຈາກພຣະວິນຍານແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດບ່ໍວ່າ ທ່ານຈະມີພອນສະຫວັນ ແລະ 
ຄວາມສາມາດສວ່ນຕົວ.” (ໃນຈ່ົງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ, 176.) 

 
ເລີ່ມວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກ. ສ່ວນຫລາຍຜົນສຳເລັດຂອງການ 
ເປັນຜູ້ສອນສາສນາຂອງທ່ານແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານທີ່ຈະຊອກຫາ, ສອນ, 
ໃຫ້ບັບຕິສມາ, ແລະ ຢືນຢັນຄົນອື່ນ. ທ່ານຖືກຄາດຫວັງຈະເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ທຸກໆວັນ, ເຮັດດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ທ່ານຈະເຮັດໄດ້ໃນການນຳຈິດວິນຍານເຂົ້າສູ່ພຣະຄຣິດ. (ເບິ່ງ 
ຈົ່ງສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ, 10–11.) 

 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍກ່າວຊຳ້ອີກກ່ຽວກັບການເຊື້ອເຊີນຂອງ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ, ຊ່ຶງໄດ້ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມ 
ຊາຍໜຸ່ມທີ່ກຳລັງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ວ່າ: “ເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພວກທ່ານ, ຊາຍໜຸ່ມຂອງ 
ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂລນ. ເຮົາຕ້ອງການພວກທ່ານ. ຄືກັນກັບທະຫານສອງພັນຄົນ 
ຂອງຮີລາມັນ, ທ່ານຍັງເປັນລູກຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າທາງດ້ານພຣະວິນຍານນຳອີກ, ແລະ 
ເໝືອນກັນທ່ານກໍສາມາດຮັບຂອງປະທານພິເສດທີ່ມີພະລັງເພື່ອຈະສ້າງ ແລະ ປົກປ້ອງ 
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ເຮົາຕ້ອງການພວກທ່ານ ເພື່ອຈະເຮັດພັນທະສັນຍາອັນສັກສິດ, 
ດັ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ເຮັດ. ເຮົາຕ້ອງການພວກທ່ານໃຫ້ເຊື່ອຟັງຢ່າງໝ້ັນຄົງ ແລະ ມີຄວາມສັດຊື່ 
ດັ່ງທີ່ເຂົາມີ.” (“The Greatest Generation of Missionaries,” Liahona, Nov. 2002, 
47). 
 
ເມ່ືອທ່ານຍອມຮັບການເຊື້ອເຊີນນີ້, ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ບົດຮຽນອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ດັ່ງທີ່ ແອວເດີ ມີເຊໂກ 
ແລະ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ດ້ວຍສັດທາ, ຜູ້ທີ່ກັບຄືນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ມັນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ. ທ່ານຈະ 
ຮຽນຮູ້ວ່າຄຳຂອງສາດສະດາຂອງເຮົາ, ປະທານທອມມັສ ເອັສ ມອນສັນ, ເປັນຄວາມຈິງ: 
“ໂອກາດພິເສດໃນການເປັນຜູ້ສອນສາສນາເປັນໂອກາດແຫ່ງຊີວິດຂອງທ່ານ. ພອນແຫ່ງ 
ນິລັນດອນກຳລັງລໍຖ້າທ່ານ. ສິດທິພິເສດເປັນຂອງທ່ານທີ່ຈະບ່ໍເປັນຜູ້ເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນຜູ້ມີ 
ບົດບາດໃນການຮັບໃຊ້ຂອງຖານະປະໂລຫິດ.” (Ensign, May 1995, 49). ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນ
ພະຍານວ່າ ສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມຈິງ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
  



ກອງປະຊມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 

 

 

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. 

 

 

ແຫລ່ງອ້າງອີງ 
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2. See Doctrine and Covenants 52:40. 
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4. ເບິງ ມັດທາຍ 22:36–40. 

5. See Doctrine and Covenants 29:34. 

6. Thomas Merton, Thoughts in Solitude (1956), 46. 

7. See Moses 7:18. 

8. J. Reuben Clark Jr., in Conference Report, Apr. 1937, 22. 

9. See Doctrine and Covenants 104:16; see also verse 15. 

10. Spencer W. Kimball, in Conference Report, Apr. 1974, 183, 184. 

11. ເບິງ ໂມໄຊຢາ 4:26; 18:27. 

12. Harold B. Lee, transcript of welfare agricultural meeting, Oct. 3, 1970, 20. 

13. See Handbook 1: Stake Presidents and Bishops (2010), chapter 5, “Administering 

Church Welfare”; Handbook 2: Administering the Church (2010), chapter 6, “Welfare 

Principles and Leadership”; Providing in the Lord’s Way: Summary of a Leader’s Guide 

to Welfare (pamphlet, 2009). 

14. Elder Glen L. Rudd’s book Pure Religion: The Story of Church Welfare since 1930 
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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. 
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ກ້າຢືນຢູຄົນດຽວ 

 

 

ໂດຍ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ 

 

 

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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ໂດຍ ປະທານເຮັນລີ ບີ ໄອລິງ 

ທີປຶກສາທີໜຶງໃນຝາຍປະທານສູງສຸດ 

 

 

ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍສຳລັບໂອກາດທີໄດ້ກ່າວກັບທ່ານໃນວັນຊະບາໂຕຢູກອງ 

ປະຊມໃຫຍ່ຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. ສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງ 

ສາສນາຈັກມີໜ້າທີທີສັກສິດອັນດຽວກັນ. ເຮົາໄດ້ຮັບເອົາມັນ ແລະ ສັນຍາທີຈະບັນລຸມັນ ຕອນເຮົາ 

ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ. ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຖ້ອຍຄຳຂອງແອວມາ, ສາດສະດາທີຍິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນ, ເຖິງສິງທີເຮົາໄດ້ສັນຍາກັບພຣະເຈາວ່າເຮົາຈະ: “ເຕັມໃຈທີຈະເປັນທຸກກັບຄົນທີເປັນທຸກ; ແທ້
ຈິງແລ້ວ, ຈະປອບໃຈຄົນທີຕ້ອງການຄວາມປອບໃຈ, ແລະ ຈະຢືນເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈາໃນທຸກ
ເວລາ ແລະ ໃນທຸກສິງ, ແລະ ໃນທຸກບ່ອນທີພວກທ່ານຢູ, ເຖິງແມ່ນຈົນເຖິງຄວາມຕາຍ, ເພືອພວກທ່ານ
ຈະຖືກໄຖ່ໂດຍພຣະເຈາ, ແລະ ຖືກນັບເຂາຢູກັບບັນດາຜູ້ຄົນຂອງການຟນຄືນຊີວິດຄງທຳອິດ, ເພືອ
ພວກທ່ານຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ.”1 

 

ນນຄືໜ້າທີອັນສຳຄັນ ແລະ ເປັນຄຳສັນຍາທີປະເສີດຈາກພຣະເຈາ. ຂ່າວສານຂອງຂ້າພະເຈາໃນມນ 
ແມ່ນກ່ຽວກັບການຊກຍູ້. ເຊັນດຽວກັນພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີຂອງເຮົາເປັນທີແຈ່ມແຈ້ງ, 

ມັນຍັງໄດ້ນຳພາໄປໜ້ານຳອີກໃນເສນທາງແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ. 

 

ໜຶງ, ເຮົາໄດ້ສັນຍາທີຈະກາຍເປັນຄົນເພືອແຜ່. ສອງ, ເຮົາສັນຍາທີກາຍເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈາ. 

ແລະ ສາມ, ເຮົາສັນຍາທີຈະອົດທົນ. ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນສິງນຳພາທີດີທີສຸດໃນການຮຽນຮູ້ວ່າ 

ເຮົາເຮັດໄດ້ດີປານໃດ ແລະ ວິທີທີຈະເຮັດໃຫ້ດີຂນກວ່າເກົາ. 

 

ໃຫ້ເຮົາເລີມຕນດ້ວຍການເປັນຄົນເພືອແຜ່. ຂ້າພະເຈາຂໍເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບປະສົບການບດົນມານ. 
ພວກທ່ານຫລາຍຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັບໃຊ້ໃນວັນໜຶງ. ມີຫລາຍພັນບ່ອນທີໄດ້ຈັດຕງຂນ 

ຕະຫລອດທົວໂລກ. 



 

ສະພາເພືອນຂອງທ່ານທີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາໄດ້ອະທິຖານເພືອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຄວນຈັດໂຄງການ 

ຊ່ອຍເຫລືອໃດຂນ. ເຂົາເຈາໄດ້ທູນຖາມພຣະເຈາເພືອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນທີເຂົາເຈາຄວນໄປຮັບໃຊ້, 
ຈະຮັບໃຊ້ໃນແບບໃດ, ແລະ ຄວນເຊອເຊີນຜູ້ໃດແດ່ໃຫ້ມາເຂາຮ່ວມ. ເຂົາເຈາອາດອະທິຖານ 

ຂໍໃຫ້ບລືມຊ້ວນ ຫລື ນກິນ. ເໜືອກວ່າສິງອືນໃດໝົດ, ເຂົາເຈາໄດ້ອະທິຖານວ່າ ທຸກຄົນທີຮັບໃຊ້ ແລະ 

ທຸກຄົນທີໄດ້ຮັບການຮັບໃຊ້ ຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ. 

 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ຄຳອະທິຖານເຫລົານນໄດ້ຮັບຄຳຕອບຢາງໜ້ອຍຢູໃນຫວອດໜຶງ. ຫລາຍກວ່າ 

ສະມາຊິກ 120 ຄົນ ອາສາສະໝັກເພືອຊ່ອຍເຫລືອ. ໃນສາມຊົວໂມງ ເຂົາເຈາໄດ້ປຽນແປງບໍລິເວນ 

ຕຶກໂບດແຫ່ງໜຶງຢູໃນຊມຊົນຂອງເຮົາ. ມັນເປັນວຽກງານຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ມ່ວນຊືນ. ຫົວໜ້າໂບດ 

ແຫ່ງນນມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍ. ທຸກຄົນທີເຮັດວຽກນຳກັນ ໃນມນຮູ້ສຶກເປັນໜຶງ ແລະ ມີຄວາມ 

ຮັກຢາງຫລວງຫລາຍ. ບາງຄົນຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເຂົາເຈາຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ ໃນຂະນະທີເຈາ 

ຫລົກຫຍ້າ ແລະ ກຽນຟຸມໝາກໄມ້. 
 

ຖ້ອຍຄຳຈາກພຣະຄຳພີມໍມອນ ໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອເຂົາເຈາໃຫ້ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈາຈຶງຮູ້ສຶກມີຄວາມ 

ສຸກນນ. ກະສັດເບັນຢາມິນໄດ້ກ່າວຕຜູ້ຄົນຂອງເພິນວ່າ, “ເມືອພວກທ່ານຮັບໃຊ້ເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ 

ພວກທ່ານກໍຮັບໃຊ້ພຣະເຈາຂອງພວກທ່ານນນເອງ.”2 ແລະ ແມ່ນມໍມອນທີໄດ້ສອນຖ້ອຍຄຳຂອງເພິນ 

ຢູໃນພຣະຄຳພີມໍມອນທີວ່າ, “ຄວາມໃຈບຸນຄືຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະ ມັນອົດທົນ
ຕະຫລອດການ; ແລະ ຜູ້ໃດຖືກພົບວ່າມີມັນໃນວັນສຸດທ້າຍ, ຍ່ອມຈະເປັນການດີກັບຜູ້ນນ.”3 

 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ຮັກສາຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງ ເມືອທ່ານຮັກສາຄຳສັນຍາຂອງທ່ານ. ເມືອທ່ານ 

ຮັບໃຊ້ຄົນອືນເພືອພຣະອົງ, ແລ້ວພຣະອົງຈະປອຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. ແລະ 

ບດົນຄວາມຮູ້ສຶກໃຈບຸນຈະກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶງໃນຄຸນສົມບັດຂອງທ່ານ. ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ 

ຄວາມແນ່ນອນນນຂອງມໍມອນໃນໃຈຂອງທ່ານ ເມືອທ່ານສືບຕຮັບໃຊ້ຄົນອືນໃນຊີວິດ, ແລະ 

ຈະເປັນການດີຕທ່ານ. 

 

ດັງທີທ່ານໄດ້ສັນຍາກັບພຣະເຈາວ່າຈະກາຍເປັນຄົນເພືອແຜ່, ທ່ານກໍໄດ້ສັນຍາວ່າຈະເປັນພະຍານ 

ຂອງພຣະອົງນຳອີກ ບວ່າທ່ານຈະຢູໃສກໍຕາມຕະຫລອດຊີວິດຂອງທ່ານ. ອີກເທືອໜຶງ, ພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນເປັນສິງນຳພາທີດີທີສຸດ ທີຂ້າພະເຈາຮູ້ມາ ເລືອງການຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ຮັກສາຄຳສັນຍານນ. 

 



ເທືອໜຶງຂ້າພະເຈາໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໄປກ່າວຢູພິທີຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດຢູມະຫາວິທະຍາໄລ 

ແຫ່ງໜຶງ. ປະທານມະຫາວິທະຍາໄລຢາກເຊອເຊີນປະທານກໍດອນ ບີ ຮິງລີ, ແຕ່ເຫັນວ່າເພິນບມີ 
ເວລາ. ສະນນຂ້າພະເຈາຈຶງໄດ້ຖືກເຊີນ. ຕອນນນຂ້າພະເຈາເປັນຜູ້ມີອາຍຸອ່ອນກວ່າໝູ່ຢູໃນສະພາ 

ອັກຄະສາວົກສິບສອງ. 

 

ຜູ້ທີໄດ້ເຊອເຊີນຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງ ເມືອນາງຮູ້ເຖິງຕຳແໜ່ງຂອງຂ້າພະເຈາໃນຖານະເປັນ 

ອັກຄະສາວົກ. ນາງໄດ້ໂທມາຫາ ແລະ ເວາວ່າ ຕອນນນາງເຂາໃຈແລ້ວ ກ່ຽວກັບໜ້າທີຂອງ 

ຂ້າພະເຈາວ່າ ເປັນພະຍານຄົນໜຶງຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 

ໃນນສຽງທີໜັກແໜ້ນ ນາງໄດ້ບອກຂ້າພະເຈາວ່າ ຂ້າພະເຈາເຮັດແນວນນບໄດ້ຕອນຂ້າພະເຈາຂນ 

ກ່າວໃນຕອນນນ. ນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລນັບຖືທຸກສາສນາ, ຮ່ວມທັງຜູ້ທີ 
ປະຕິເສດວ່າບມີພຣະເຈາ. ນາງໄດ້ກ່າວຕືມອີກວ່າ, “ທ່ານຈະກ່າວເລືອງຄວາມເຊືອຂອງ 

ທ່ານບໄດ້ຢູນ.” 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ວາງໂທລະສັບລົງດ້ວຍຄວາມຂ້ອງໃຈຫລາຍສົມຄວນ. ຂ້າພະເຈາຄວນບອກມະຫາ 

ວິທະຍາໄລບໍວ່າ ຂ້າພະເຈາຢາກລມເລີກເລືອງການໄປກ່າວຢູທີນນ? ມີພຽງສອງອາທິດເທົານນ 

ກ່ອນຕ້ອງໄປກ່າວ. ເຂົາເຈາໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວວ່າ ຂ້າພະເຈາຈະໄປກ່າວ. ແລ້ວຖ້າຂ້າພະເຈາບໄປ 

ມັນຈະກະທົບກະເທືອນກັບຊືສຽງຂອງສາສນາຈັກແນວໃດ? 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ອະທິຖານຂໍໃຫ້ຮູ້ຈັກສິງທີພຣະເຈາຢາກໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຮັດ. ແລ້ວຄຳຕອບໄດ້ມາເຖິງ 

ໃນທາງທີປະຫລາດໃຈຕຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ຕົວຢາງຂອງນີໄຟ, ອະບິນາໄດ, ແອວມາ, 

ອາມູເລັກ, ແລະ ພວກລູກຊາຍຂອງໂມໄຊຢາແມ່ນກ່ຽວພັນກັບຂ້າພະເຈາ.  ເຂົາເຈາໄດ້ເປັນພະຍານ 

ທີກ້າຫານເຖິງພຣະເຢຊຄຣິດເມືອປະເຊີນກັບບັນຫາທີຫຍຸ້ງຍາກທີສຸດ. 

 

ສະນນ ມີການເລືອກຢາງດຽວຄື ຕ້ອງຈັດຕຽມ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ເລີມຕນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບມະຫາ 

ວິທະຍາໄລ ເທົາທີຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້. ເມືອໃກ້ເຖິງມ, ຂ້າພະເຈາຍິງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ 

ຫລາຍຂນ, ແລະ ຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາກໍຈິງຈັງຫລາຍຂນ. 

 

ໃນຄວາມມະຫັດສະຈັນເຊັນດຽວກັບນແຍກອອກຈາກກັນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບເຫັນການຂຽນ 

ເລືອງໜຶງຫາກໍຖືກພິມ. ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສຳລັບສິງທີເຂົາເຈາໄດ້ເຮັດ 

ເຊັນດຽວກັນກັບສາສນາຈັກໄດ້ຮຽນທີຈະເຮັດໃນເລືອງຊ່ອຍເຫລືອມະນຸດສະທຳຕະຫລອດທົວໂລກ. 



ແລະ ສະນນໃນຄຳປາໄສຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບສິງທີພວກເຮົາ ແລະ 

ເຂົາເຈາໄດ້ເຮັດ ເພືອຊ່ອຍເຫລືອຄົນອືນທີຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຫລາຍທີສຸດ. ຂ້າພະເຈາ 

ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊຄຣິດໄດ້ເປັນແຫລ່ງຂອງພອນທີມາສູ່ຊີວິດຂອງຄົນທີເຮົາ 

ໄດ້ຮັບໃຊ້. 
 

ຫລັງຈາກກອງປະຊມນນ, ຜູ້ຄົນໄດ້ລຸກຢືນຂນ ແລະ ຕົບມື ຊຶງເປັນສິງແປກເລັກນ້ອຍຕຂ້າພະເຈາ. 

ຂ້າພະເຈາຕົກຕະລຶງ, ແຕ່ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເລັກນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈາຈືກ່ຽວກັບສິງທີໄດ້ເກີດຂນກັບ 

ອະບີນາໄດ. ພຽງແຕ່ແອວມາເທົານນທີໄດ້ຮັບເອົາການເປັນພະຍານຂອງເພິນ. ແຕ່ໃນຄືນນນ, 

ໃນລະຫວ່າງການຮັບປະທານອາຫານຄ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍິນປະທານມະຫາວິທະຍາໄລກ່າວວ່າ 

ຢູໃນຄຳປາໄສຂອງຂ້າພະເຈາ ເພິນໄດ້ຍິນຄຳຂອງພຣະເຈາ. 

 

ບັດນ, ການປົດປອຍທີມະຫັດສະຈັນນນໜ້ອຍໜັກໜ້ອຍໜາຈະມາສູ່ຂ້າພະເຈາ ໃນເລືອງ 

ປະສົບການກ່ຽວກັບການເປັນພະຍານເຖິງພຣະຄຣິດ. ແຕ່ຜົນສະທ້ອນຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນ 

ໃນຕົວທ່ານ, ໃນພະລັງ, ແລະ ໃນຄວາມກ້າຫານທີຈະເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈານນ 

ແມ່ນແນ່ນອນ. ຄຳສອນ ແລະ ຕົວຢາງທີກ້າຫານຢູໃນພຣະຄຳພີນນຈະຄຊ, ນຳພາ, ແລະ 

ໃຫ້ຄວາມກ້າຫານແກ່ທ່ານ. 

 

ຜູ້ສອນສາສນາຜູ້ປະກາດພຣະນາມ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ ຈະໄດ້ຮັບພອນ 

ໂດຍການຊືນຊົມກັບພຣະຄຳພີມໍມອນ. ພແມ່ຜູ້ພະຍາຍາມຢາກໃຫ້ລູກ ມີປະຈັກພະຍານເຖິງ 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອ ເມືອເຂົາເຈາສະແຫວງຫາວິທີທີຈະນຳຖ້ອຍຄຳ ແລະ 

ອິດທິພົນຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນມາສູ່ບ້ານເຮືອນ ແລະ ຊີວິດຂອງທຸກຄົນຢູໃນຄອບຄົວ. 

ສິງນໄດ້ເປັນຄວາມຈິງສຳລັບພວກເຮົາ. 

 

ຂ້າພະເຈາເຫັນວ່າ ການມະຫັດສະຈັນນນເກີດຂນໃນກອງປະຊມສິນລະລຶກທຸກເທືອ ແລະ 

ໃນຫ້ອງຮຽນຢູໂບດບ່ອນທີຂ້າພະເຈາໄປຮ່ວມ.  ຜູ້ກ່າວປາໄສ ແລະ ຄູສອນໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກ ແລະ 

ໃຫ້ຄວາມເຂາໃຈເລືອງພຣະຄຳພີ, ໂດຍສະເພາະ ພຣະຄຳພີມໍມອນ. ແລະ ປະຈັກພະຍານສ່ວນຕົວ 

ຈະມາຈາກສ່ວນເລິກແຫ່ງໃຈຂອງເຂົາເຈາ. ເຂົາເຈາຈະສອນດ້ວຍຄວາມເຊືອໝນຫລາຍຂນ ແລະ 

ສະແດງປະຈັກພະຍານດ້ວຍພະລັງ. 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນເປັນພະຍານຄືກັນວ່າ ເຮົາເຮັດດີຂນໃນພາກສ່ວນທີສາມຂອງຄຳສັນຍາທີເຮົາ 

ໄດ້ເຮັດຕອນຮັບບັບຕິສະມາທີຈະອົດທົນ, ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາຕາບໃດທີເຮົາມີຊີວິດຢູ. 



 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຢຽມຢາມເພືອນເກົາຄົນໜຶງຢູໂຮງໝໍ ຜູ້ເປັນໂລກມະເລັງທີຮ້າຍແຮງ. ຂ້າພະເຈາ 

ໄດ້ພາລູກສາວສອງຄົນໄປນຳ. ຂ້າພະເຈາບຄາດຫວັງໃຫ້ນາງຈືຈຳພວກເຂົາ. ຄອບຄົວຂອງນາງ 

ໄດ້ຢືນອ້ອມຕຽງນອນຂອງລາວຢູຕອນພວກເຮົາຍ່າງເຂາໄປ. 

 

ນາງຫລຽວຂນ ແລະ ຍມ. ຂ້າພະເຈາຈະບເຄີຍລືມໃບໜ້າຂອງນາງ ເມືອນາງເຫັນພວກເຮົາພາ 

ລູກສາວມານຳ. ນາງໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຂົາຫຍັບເຂາໄປໃກ້ນາງ. ນາງໄດ້ລຸກນັງຂນ, ກອດເຂົາເຈາ, 

ແລະ ແນະນຳເຂົາເຈາຕຄອບຄົວຂອງນາງ. ນາງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມດີເດັນຂອງນາງນ້ອຍສອງຄົນ. 

ຄືກັນກັບວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີເຈາຍິງສອງຄົນຢູຕໜ້າວັງຂອງກະສັດ. 

 

ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າຈະໄປຢາມບຶດໜຶງ ເພາະຄິດວ່າ ນາງຄົງເມືອຍ, ເມືອຂ້າພະເຈາຫລຽວເບິງນາງ, 

ເບິງຄືວ່າ ນາງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານ, ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຢາງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ນາງເຕັມໄປດ້ວຍ 

ຄວາມຮັກຕເຮົາທຸກຄົນ. 

 

ເບິງຄືວ່າ ນາງຊືນຊົມກັບເວລາ ແລະ ຄືກັບວ່າເວລາໄດ້ຢຸດຢູ. ນາງໄດ້ໃຊ້ຊີວິດສ່ວນຫລາຍຂອງ 

ນາງລ້ຽງດູລູກເຕາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ນາງຮູ້ຈາກເລືອງລາວໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 

ໃຫ້ລອດທີໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດແລ້ວ  ໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍມາເທືອລະຄົນ, ແລະ ອວຍພອນພວກເຂົາ, ແລະ 

ກໍກັນແສງດ້ວຍຄວາມສຸກ.4 ແລະ ນາງກໍໄດ້ປະສົບກັບຄວາມສຸກນນເປັນເວລາດົນນານຄືກັນ 

ເພືອຈະໄດ້ອົດທົນໃນການຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈົນເຖິງທີສຸດ. 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນການມະຫັດສະຈັນເຊັນດຽວກັນນນຢູໃນຫ້ອງນອນຂອງຊາຍຄົນໜຶງ 

ຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ມາພຽງພໍແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມຊືສັດ ແລະ ຄິດວ່າລາວສົມຄວນທີຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ລາວໄດ້ຮັບການຮັກສາຫລາຍເທືອດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດກັບພະຍາດທີທ່ານໝໍ 
ບອກວ່າຮ້າຍແຮງ. ເຂົາເຈາບສາມາດປິນປົວ ຫລື ໃຫ້ຄວາມຫວັງອີກຕໄປ. 

 

ພັນລະຍາຂອງລາວໄດ້ພາຂ້າພະເຈາເຂາໄປໃນຫ້ອງນອນຢູໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈາ. 

ລາວນອນຫງາຍຢູໃນຕຽງທີປູຮຽບຮ້ອຍດີ. ລາວນຸ່ງເສອຂາວທີລີດຢາງດີ, ໃສ່ກາລະວັດ, ແລະ 

ໃສ່ເກີບໃໝ່. 

 



ລາວໄດ້ເຫັນຄວາມແປກໃຈຢູໃນດວງຕາຂອງຂ້າພະເຈາ, ໄດ້ຫົວອອກມາຢາງຄ່ອຍໆອະທິບາຍວ່າ, 

“ຫລັງຈາກທ່ານມອບພອນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແລ້ວ, ຂ້ານ້ອຍຢາກຕອບຮັບການເອນເພືອຈະໄດ້ລຸກຂນຈາກ 

ຕຽງ ແລະ ອອກໄປເຮັດວຽກງານ. ດັງທີເຫັນແຈ້ງ ລາວຕຽມພ້ອມແລ້ວສຳລັບການສຳພາດນຳ 

ພຣະອາຈານໃນບດົນນນ, ສຳລັບຜູ້ທີລາວໄດ້ທຳງານໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຊືສັດ. 

 

ລາວເປັນຕົວຢາງຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທີປຽນໃຈເຫລອມໃສແທ້ໆ ທີຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບເຫັນ 

ຫລັງຈາກເຂົາເຈາໄດ້ຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມອຸທິດຕົນຕະຫລອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈາ. ແລ້ວເຂົາເຈາ 

ໄດ້ກ້າວເດີນໄປໜ້າ. 

 

ປະທານແມລິອອນ ຈີ ຣອມນີ ໄດ້ບັນລະຍາຍໃນທາງນວ່າ: “ສຳລັບຄົນທີປຽນໃຈເຫລອມໃສແທ້ໆ 

ຈະບມີຄວາມປາຖະໜາສິງທີກົງກັນຂ້າມກັບພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. ເຂົາເຈາມີແຕ່ 
ຄວາມຮັກຕພຣະເຈາ ແລະ ມີຄວາມຕງໃຈທີຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.”5 

 

ໃນຄວາມຕງໃຈທີຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດນນ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນໃນສານຸສິດທີມີປະສົບ 

ການຂອງພຣະຄຣິດ. ເຊັນດຽວກັບແມ່ປາຜູ້ເວາທັກທາຍກັບພວກລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ 

ຜູ້ຊາຍທີໃສ່ເກີບໃໝ່ນນ ທີຕຽມພ້ອມແລ້ວທີຈະລຸກຂນ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ພຣະ ຜູ້ເປັນເຈາ, 

ເຂົາເຈາເຮັດຕາມຄຳບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ອລດຈົນເຖິງທີສຸດ. ທ່ານທຸກຄົນກໍເຄີຍເຫັນ. 

 

ທ່ານສາມາດເບິງມັນຄືນອີກ ຖ້າຫາກທ່ານເປີດເບິງໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ຂ້າພະເຈາຍັງຮູ້ສຶກ 

ມີຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຢູ ເມືອຂ້າພະເຈາອ່ານຖ້ອຍຄຳເຫລົານຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີເກົາແກ່ຂອງພຣະເຈາ 

ທີວ່າ: “ເພາະແມ່ນແຕ່ຕອນນຮ່າງກາຍທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈາກໍສັນສາຍຢາງຍິງຂະນະທີຂ້າພະເຈາ
ພະຍາຍາມເວາກັບພວກທ່ານ; ແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ຍັງຄຊຂ້າພະເຈາໄວ້, ແລະ ຍອມໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈາເວາກັບພວກທ່ານ.”6 

 

ທ່ານສາມາດມີຄວາມກ້າຫານຄືກັນກັບຂ້າພະເຈາໄດ້ ຈາກຕົວຢາງອັນອົດທົນຂອງໂມໂຣໄນ. 

ເພິນໄດ້ປະຕິບັດສາສນາກິດດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ. ເພິນຮູ້ວ່າ ຈະເຖິງບນທ້າຍຊີວິດຂອງເພິນແລ້ວ, 

ແຕ່ເພິນໄດ້ຂຽນຖ້ອຍຄຳດັງຕໄປນເພືອເຫັນແກ່ຜູ້ຄົນທີຍັງບໄດ້ເກີດເທືອ ແລະ ເປັນລູກຫລານ 

ຂອງສັດຕູຂອງເພິນ: “ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈົງມາຫາພຣະຄຣິດ, ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນດີພ້ອມໃນພຣະອົງ, 

ແລະ ປະຕິເສດຕົນຈາກຄວາມບເປັນເໝືອນດັງພຣະເຈາທຸກຢາງ; ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານປະຕິເສດຕົນ
ຈາກຄວາມບເປັນເໝືອນດັງພຣະເຈາທຸກຢາງ, ແລະ ຮັກພຣະເຈາດ້ວຍສຸດພະລັງ, ຈິດໃຈ, ແລະ 



ກຳລັງຂອງທ່ານ, ເມືອນນພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຈຶງພຽງພໍສຳລັບທ່ານ, ເພືອໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະ
ອົງ, ທ່ານຈະດີພ້ອມໃນພຣະຄຣິດ.”7 

 

ໂມໂຣໄນໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຊີວິດ ແລະ ການປະຕິບັດ ສາສນາກິດຂອງເພິນເພືອເປັນການກ່າວ 

ອຳລາ. ເພິນໄດ້ເຊອເຊີນໃຫ້ເຮັດຄວາມໃຈບຸນດັງທີສາດສະດາຕະຫລອດທົວພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ເຮັດ. 

ເພິນໄດ້ຕືມການເປັນພະຍານຂອງເພິນໃສ່ນຳເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ເມືອຄວາມຕາຍເລືອນ 

ເຂາມາໃກ້. ເພິນເປັນລູກທີປຽນໃຈເຫລອມໃສແທ້ໆຂອງພຣະເຈາ. ເຮົາກໍສາມາດເຕັມໄປດ້ວຍ 

ຄວາມໃຈບຸນ, ບມີຄວາມຢານກົວທີຈະເປັນພະຍານຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນ 

ຂອງພຣະອົງ ແລະ ຕງໃຈທີຈະອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ. 

 

ໂມໂຣໄນໄດ້ສອນເຮົາເຖິງສິງທີເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ. ເພິນກ່າວວ່າ ບາດກ້າວທຳອິດທີພາໄປ 

ຫາການປຽນ ໃຈເຫລອມໃສແທ້ໆນນແມ່ນການມີສັດທາ. ການສຶກສາພຣະຄຳພີດ້ວຍການອິຖານ 

ຈະຊ່ອຍສ້າງສັດທາໃນພຣະເຈາພຣະບິດາ, ໃນພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ, ແລະ 

ໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ. ມັນຈະສ້າງສັດທາຂອງທ່ານໃນສາດສະດາຂອງພຣະເຈາ, 

ໃນສະໄໝໂບຮານ ແລະ ປະຈຸບັນ. 

 

ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂາໃກ້ພຣະເຈາຫລາຍກວ່າໜັງສືເຫລມອືນໆ. ມັນສາມາດປຽນແປງຊີວິດ 

ໃຫ້ດີຂນກວ່າເກົາ. ມັນຈະຊກຍູ້ທ່ານໃຫ້ເຮັດຄືກັນກັບຄູ່ສອນສາສນາຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ເຮັດ. 

ຕອນລາວໜີຈາກເຮືອນຕອນເປັນໄວລຸ້ນຄົນໜຶງໄດ້ເອົາພຣະຄຳພີວາງໄວ້ໃນແກັດອັນທີລາວຖືໄປນຳ 

ຕອນລາວຊອກຫາຄວາມສຸກ. 

 

ຫລາຍປີຜ່ານໄປ. ລາວໄດ້ຍ້າຍຫລາຍບ່ອນຕະຫລອດທົວໂລກ. ລາວຢູຕົວຄົນດຽວ ແລະ 

ບມີຄວາມສຸກ. ມໜຶງລາວເຫັນແກັດໜ່ວຍນນ. ມັນເຕັມໄປດ້ວຍສິງຂອງທີລາວໄດ້ຖືໄປນຳ. ຢູກນແກັດ, 

ລາວເຫັນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ລາວໄດ້ອ່ານມັນ ແລະ ທົດລອງມັນເບິງ. ລາວຮູ້ວ່າ ມັນເປັນຄວາມຈິງ. 

ການເປັນພະຍານນນໄດ້ປຽນຊີວິດຂອງລາວ. ລາວພົບເຫັນຄວາມສຸກເກີນກວ່າທີລາວຄາດຝັນ. 

 

ພຣະຄຳພີມໍມອນຂອງທ່ານອາດຢູລັບຕາ ເພາະໜ້າທີວຽກງານອືນໆທີທ່ານຕ້ອງເຮັດໃນທຸກວັນ. 

ຂ້າພະເຈາຂໍໃຫ້ທ່ານຈົງສຶກສາມັນຢາງເລິກຊງ ແລະ ສຶກສາມັນເລອຍໆເດ. ຢູໃນນນມັນມີຄວາມ 

ສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊ, ຊຶງເປັນທາງດຽວເທົານນທີສາມາດພາກັບຄືນບ້ານ 

ຫາພຣະເຈາໄດ້. 

 



ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ຈະຕອບຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານ. 

ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ. ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນພະຍານທີແທ້ຈິງ ແລະ 

ແນ່ແທ້ ບອກວ່າພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດທີໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດ 

ແລະ ຊົງພຣະຊົນຢູ. 
 

ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນພະຍານທີລຄ່າ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງ 

ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 

 

 

ແຫລ່ງອ້າງອີງ 

1. ໂມໄຊຢາ 18:9. 

2. ໂມໄຊຢາ 2:17. 

3. ໂມໂຣໄນ 7:47. 

4. ເບິງ 3 ນີໄຟ 17:21–22. 

5. Marion G. Romney, in Conference Report, Oct. 1963, 23. 

6. ໂມໄຊຢາ 2:30. 

7. ໂມໂຣໄນ 10:32. 



 

ກອງປະຊມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 

 

 

ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ: ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ 

 

 

ໂດຍ ແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວ 

ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 

 

 

ໃນເຊາວັນຊະບາໂຕ, ເຮົາຂໍຂອບພຣະໄທ ແລະ ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຈິງແທ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 

ໃຫ້ລອດ. ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ ຜ່ານສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ. 

ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນຄວາມຈິງ. ເຮົາໄດ້ຖືກນຳພາໂດຍສາດສະດາໃນທຸກວັນນ ນນຄືປະທານ 

ທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ. ເໜືອສິງອືນທັງໝົດ, ເຮົາໄດ້ເປັນພະຍານຢາງໜັກແໜ້ນເຖິງການ 

ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ ແລະ ພອນນິລັນດອນທີມາຈາກການນນ. 

 

ໃນຊ່ວງລະຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ຫລາຍຂນ 

ກ່ຽວກັບການຊົດໃຊ້ເສຍສະລະຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ກ່ຽວກັບວິທີທີພຣະອົງຕຽມຕົວສຳລັບ 

ການຊົດໃຊ້ຕະຫລອດນິລັນດອນຂອງພຣະອົງເພືອເຮົາແຕ່ລະຄົນ. 

 

ການຕຽມຂອງພຣະອົງໄດ້ເລີມຕນຢູໃນຊ່ວງຊີວິດມະຕະ ໃນຂະນະທີພຣະອົງລໍຖ້າພຣະບິດາຂອງ 

ພຣະອົງ, ໂດຍກ່າວວ່າ, ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເຖີດ, ແລະ ໃຫ້ລັດສະໝີພາບ 

ເປັນຂອງພຣະອົງຕະຫລອດການ.1 ນັບແຕ່ນນມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ, ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງ 

ພຣະອົງໃນການປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ. ພຣະຄຳພີໄດ້ສອນເຮົາ 

ວ່ານັບແຕ່ຕອນເພິນຢູໃນໄວເຍົາ, ພຣະອົງໄດ້ “ເຮັດທຸລະກິດຂອງພຣະບິດາ [ຂອງພຣະອົງ]”2 ແລະ 

ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາສຳລັບເວລາປະຕິບັດສາສນາກິດຂອງພຣະອົງ3 ຕອນພຣະອົງມີອາຍຸໄດ້ 30 ປີ, 
ພຣະອົງໄດ້ຮັບການທົດລອງຢາງໜັກ ແລະ ໄດ້ເລືອກຕ້ານທານກັບມັນ, ໂດຍກ່າວວ່າ, “ອ້າຍຊາຕານ, 

ຈົງໜີໄປໃຫ້ໄກຈາກເຮົາ.”4 ຢູໃນສວນເຄັດເຊມາເນ, ພຣະອົງໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, 

ໂດຍການປະກາດວ່າ, “ແຕ່ຢາງໃດກໍດີຂໍຢາໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງລູກ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ເປັນໄປ 

ຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາເຈາເທນ,”5 ແລະ ຈາກນນ ໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງພຣະອົງເພືອຮັບທຸກ 



ທໍລະມານເພືອຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ. ຜ່ານຄວາມອັບອາຍຢູຕໜ້າຝູງຊົນໃນສານ ແລະ 

ຮັບໃຊ້ເຈັບປວດຕອນຖືກຄຶງ, ພຣະອົງໄດ້ລໍຖ້າພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, ເຕັມໃຈທີຈະ “ຮັບເອົາ 

ບາດເຈັບຍ້ອນການບາບຂອງພວກເຮົາ … [ແລະ] ເຖິງປານນນ ພຣະອົງຍັງໄດ້ກ່າວອອກມາວ່າ,6 

“ພຣະເຈາຂອງຂ້ານ້ອຍ, ພຣະເຈາຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶງປະຖມຂ້ານ້ອຍ?”7 

ພຣະອົງໄດ້ລໍຖ້າພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ—ໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງພຣະອົງເພືອໃຫ້ອະໄພ 

ແກ່ສັດຕູຂອງພຣະອົງ,8 ໄດ້ເບິງວ່າມີຄົນດູແລມານດາຂອງພຣະອົງ,9 ແລະ ອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ 

ຈົນວ່າຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສນສຸດລົງ.10 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄຕ່ຕອງເລອຍໆວ່າ, ເປັນຫຍັງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາ ແລະ ສາດສະດາທີບໍລິສຸດ ແລະ 

ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາທີຊືສັດທຸກຄົນ ຈຶງປະເຊີນກັບການທົດລອງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຫລາຍ 

ແທ້ໆ, ແມ່ນແຕ່ຕອນທີເຂົາເຈາໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ? 

ເປັນຫຍັງຈຶງຍາກຫລາຍແທ້, ໂດຍສະເພາະເຂົາເຈາເຫລົານນ? 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບໂຈເຊັບ ສະມິດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານກັບຄວາມປວຍໂຊຕອນຍັງນ້ອຍ ແລະ 

ຖືກຂົມເຫັງຕະຫລອດຊີວິດຂອງເພິນ. ເຊັນດຽວກັບພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງຂນວ່າ, “ໂອ້ 

ພຣະອົງເຈາຂ້າ, ພຣະອົງຢູໃສ?”11 ແມ່ນແຕ່ຕອນເພິນເບິງຄືວ່າຢູຕົວຄົນດຽວ, ເພິນໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈ 

ຂອງເພິນເພືອລໍຖ້າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຜູ້ບຸກເບີກ, ຜູ້ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ໜີຈາກເມືອງນາວູ ແລະ 

ໄດ້ຂ້າມທົງພຽງມາ—ໄດ້ໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງເຂົາເຈາເພືອເຮັດຕາມສາດສະດາ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈາ 

ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານກັບຄວາມປວຍໄຂ້, ທຸກຍາກລຳບາກ, ແລະ ບາງຄົນກໍໄດ້ຕາຍໄປ. ເປັນຫຍັງ 

ຈຶງມີບັນຫາທີຮ້າຍແຮງເຊັນນນ? ຈຸດຈົບຢູໃສ? ເພືອຈຸດປະສົງອັນໃດ? 

 

ເມືອເຮົາຖາມຄຳຖາມເຫລົານ, ເຮົາຈະສຳນຶກໄດ້ວ່າ ຈຸດປະສົງ ຂອງຊີວິດຢູເທິງໂລກນແມ່ນເພືອ 

ເຕີບໂຕ, ພັດທະນາ, ແລະ ເຂມແຂງ ຜ່ານປະສົບການຂອງເຮົາເອງ. ເຮົາຈະເຮັດແນວນໄດ້ແນວໃດ? 

ພຣະຄຳພີໄດ້ຕອບຄຳຖາມນ ໃນຖ້ອຍຄຳງ່າຍໆວ່າ: ເຮົາ “ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ.”12 ການທົດສອບ 

ແລະ ການທົດລອງໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນ. ການທ້າທາຍໃນຊ່ວງມະຕະນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາ ແລະ 

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ໄດ້ເຫັນວ່າເຮົາຈະໃຊ້ອຳເພີໃຈຂອງເຮົາເພືອເຮັດຕາມພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ 

ຫລືບ. ພຣະອົງຮູ້ກ່ອນແລ້ວ, ແລະ ເຮົາມີໂອກາດທີຈະຮຽນຮູ້, ວ່າບສຳຄັນວ່າສະຖານະການຂອງເຮົາ 

ຈະເປັນແນວໃດ, “ທຸກສິງທັງປວງເຫລົານແມ່ນສຳລັບປະສົບການຂອງເຮົາເອງ … ແລະ 

ເພືອຄວາມດີຂອງເຮົາເອງ.”13 



 

ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຈະເຂາໃຈການທ້າທາຍຂອງເຮົາສະເໝີໄປບໍ? ບາງເທືອເຮົາທຸກຄົນບມີເຫດຜົນ 

ບໍທີຈະຖາມວ່າ, “ໂອ້ ພຣະອົງເຈາຂ້າ, ພຣະອົງຢູໃສ?”14 ມີ! ເມືອຄູ່ຄອງໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ, ພັນລະຍາ 

ຫລື ສາມີຂອງຜູ້ນນ ອາດມີຄວາມສົງໄສ. ເມືອມີບັນຫາເລືອງການເງິນໃນຄອບຄົວ, ຜູ້ເປັນພອາດ 

ຈະຖາມ. ເມືອລູກເດີນໜີຈາກເສນທາງ, ພແມ່ອາດຮ້ອງອອກມາດ້ວຍຄວາມໂສກເສາ. ແມ່ນແລ້ວ, 

“ນຕາອາດໄຫລຫລັງໃນເວລາກາງຄືນ, ແຕ່ຄວາມຊົມຊືນຍິນດີກໍມີມາໃນຕອນເຊາ.”15 ແລ້ວ, 

ໃນຍາມເຊາຂອງແຫ່ງສັດທາ ແລະ ຄວາມເຂາໃຈຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະລຸກຂນ ແລະ ເລືອກທີຈະລໍຖ້າ 

ພຣະເຈາ, ໂດຍກ່າວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງເທນ.”16 

 

ແລ້ວ, ຄຳວ່າ ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ໃນພຣະຄຳພີ, ຄຳວ່າ ລໍຖ້າ 

ໝາຍຄວາມການມີຄວາມຫວັງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ການມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ການມີ 
ຄວາມຫວັງ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈານນຮຽກຮ້ອງສັດທາ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຖ່ອມຕົນ, 

ຄວາມອ່ອນນ້ອມ, ຄວາມອົດກນໄດ້ນານ, ການຮັກສາພຣະບັນຍັດ, ແລະ ການອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ. 

 

ໃນການລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໝາຍເຖິງການປູກເມັດພືດແຫ່ງສັດທາ ແລະ ການບຳລຸງລ້ຽງມັນ 

“ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ, ແລະ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ.”17 

 

ນນໝາຍເຖິງການອະທິຖານດັງເຊັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ໄດ້ເຮັດ—ຫາພຣະເຈາ, ພຣະບິດາເທິງ 

ສະຫວັນຂອງເຮົາ—ໂດຍກ່າວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕງຢູ. ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມ 

ນພຣະໄທຂອງພຣະອົງ.”18 ມັນເປັນຄຳອະທິຖານທີເຮົາກ່າວດ້ວຍສຸດຈິດວິນຍານ, ໃນພຣະນາມ 

ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 

ການລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໝາຍເຖິງການໄຕ່ຕອງໃນໃຈຂອງເຮົາ ແລະ “ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ” 

ເພືອວ່າ ເຮົາຈະສາມາດຮູ້ “ທຸກຢາງທີ [ເຮົາ] ຄວນຮູ້.”19 

 

ເມືອເຮົາເຮັດຕາມການກະຕຸ້ນຂອງພຣະວິນຍານ, ເຮົາຈະພົບວ່າ “ຄວາມຍາກລຳບາກນນເຮັດ 

ໃຫ້ເກີດມີຄວາມອົດທົນ”20 ແລະ ເຮົາຮຽນທີຈະດຳເນີນຕໄປດ້ວຍຄວາມອົດທົນຈົນກວ່າ [ເຮົາ] ຈະຖືກ
ເຮັດໃຫ້ດີພ້ອມ.21 

 

ການລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໝາຍເຖິງການຍຶດໝນ22 ແລະ “ມຸ້ງໜ້າ” ໃນສັດທາ, “ໂດຍມີຄວາມ 

ສະຫວ່າງຢາງສົມບູນຂອງຄວາມຫວັງ.”23 



 

ໝາຍເຖິງການ “ໄວ້ວາງໃຈໃນຄຸນຄວາມດີຂອງພຣະຄຣິດ”24 ແລະ ໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ 

ຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ, ໂດຍກ່າວວ່າຂໍໃຫ້ເກີດຂນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງດ້ວຍເທນ, ແລະ 

ບແມ່ນຕາມຄວາມປະສົງຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ.25 

 

ເມືອເຮົາລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ເຮົາຈະແນ່ວແນ່ ແລະ ບຫວັນໄຫວໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດ,26 

ໂດຍທີຮູ້ວ່າ “ຈະພນຈາກຄວາມທຸກທໍລະມານທັງໝົດນຂອງ [ເຮົາ].”27 

 

ແລະ ເຮົາ “ບໄດ້ປະຖມ … ຄວາມໝນໃຈ [ຂອງເຮົາ]”28 ວ່າທຸກສິງທັງປວງທີເຮົາເປັນທຸກມາ 

ກໍຈະຮວມກັນເພືອຄວາມດີຂອງເຮົາ.29 

 

ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຈະມາເຖິງໃນທຸກຮູບແບບ. ປະສົບການຂອງໂຢບໄດ້ເຕືອນເຮົາວ່າ 

ເຮົາອາດຖືກເອນໃຫ້ອົດທົນ. ໂຢບໄດ້ສູນເສຍຊັບສິນທຸກຢາງຂອງເພິນ, ຮ່ວມທັງດິນດອນຕ່ອນຫຍ້າ, 

ບ້ານເຮືອນ, ແລະ ສັດສາວາສິງ; ຄົນໃນຄອບຄົວ, ຊືສຽງ, ສຸຂະພາບ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄວາມ 

ຮູ້ສຶກໃນຈິດໃຈ. ແຕ່ເພິນໄດ້ລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ໄດ້ສະແດງປະຈັກພະຍານອັນມພະລັງ ທີວ່າ: 

 

“ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ຜູ້ໜຶງຢູໃນສະຫວັນສະຖານ ຜູ້ທີຈະມາໃນທີສຸດ ປອງກັນຊີວິດຂ້ອຍໄວ້: 

 

“ເຖິງແມ່ນວ່າເນອກາຍຂ້ອຍຈະຖືກພະຍາດກັດກິນ ເມືອຍັງຢູໃນຮ່າງກາຍ ຂ້ອຍຈະໄດ້ເຫັນ 

ພຣະເຈາ.”30 

 

 “ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຈະຂ້າຂ້ອຍ, ແຕ່ຂ້ອຍຈະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.”31 

 

ເຖິງແມ່ນດ້ວຍຕົວຢາງອັນດີເລີດຂອງໂຢບ, ສາດສະດາທັງຫລາຍ, ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, 

ແຕ່ເຮົາຍັງເຫັນວ່າຍາກທີຈະລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ໂດຍສະເພາະໃນຕອນທີເຮົາບເຂາໃຈຄັກແນ່ 
ກ່ຽວກັບແຜນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງທີມີສຳລັບເຮົາ. ຄວາມເຂາໃຈນນ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ 

ຈະຖືກມອບໃຫ້ເທືອລະນ້ອຍ ເທືອລະບັນທັດ, ເປັນຂໍເລັກໆໜ້ອຍໆ.32 

 

ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າບາງເທືອຂ້າພະເຈາບໄດ້ຮັບຄຳຕອບຕຄຳຖາມ 

ອະທິຖານ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈາຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈາຍັງບຕຽມພ້ອມ. ເມືອພຣະອົງຕອບ, 

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ມັນຈະເປັນ “ນໜ້ອຍໜຶງ ນນໜ້ອຍໜຶງ”33 ເພາະຂ້າພະເຈາເຮັດໄດ້ 



ພຽງແຕ່ເທົານນ ຫລື ຂ້າພະເຈາເຕັມໃຈເຮັດແຕ່ພຽງເທົານນ. 

 

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເຮົາມັກອະທິຖານຂໍຄວາມອົດທົນ, ແຕ່ເຮົາຢາກໄດ້ໄວໆ! ຕອນເປັນໜຸ່ມ, ປະທານເດວິດ 

ໂອ ມິກເຄ ໄດ້ອະທິຖານສຳລັບການເປັນພະຍານກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ. 

ຫລາຍປີຈາກນນ, ໃນຂະນະທີເພິນຮັບໃຊ້ເຜີຍແຜ່ຢູປະເທດສະກ໊ອດແລນ, ການເປັນພະຍານ 

ນນໄດ້ມາສູ່ເພິນວ່າ “ມັນເປັນສິງໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນໃຈແກ່ຂ້າພະເຈາວ່າ ຄຳອະທິຖານອັນຈິງໃຈ 

ຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃນເວລາໃດເວລາໜຶງ.”34 

 

ເຮົາອາດບຮູ້ເມືອໃດ ຫລື ວິທີໃດທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະຕອບຄຳຖາມ, ແຕ່ເປັນໃນເວລາ ແລະ 

ວິທີຂອງພຣະອົງ, ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ຄຳຄອບນນຈະມາເຖິງ. ແຕ່ສຳລັບຄຳຕອບ 

ບາງຢາງນນ, ເຮົາອາດຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຈົນຫລັງຈາກຊີວິດນ. ສິງນອາດເປັນຄວາມຈິງ 

ສຳລັບຄຳສັນຍາບາງຢາງຢູໃນໃບປິຕຸຂອງເຮົາ ແລະ ພອນບາງຢາງສຳລັບຄົນໃນຄອບຄົວ 

ຂອງເຮົາ. ຢາທໍຖອຍໃຈນຳພຣະຜູ້ເປັນເຈາເດ. ພອນຂອງພຣະອົງເປັນສິງນິລັນດອນ, ບແມ່ນ 

ພຽງຊົວຄາວ. 

 

ການລໍຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໄດ້ມອບໂອກາດທີມີຄ່າປະເສີດລໃຫ້ເຮົາ ເພືອຈະໄດ້ຄນພົບວ່າ 

ມີຫລາຍຄົນທີລໍຖ້າເຮົາຢູ. ລູກຂອງເຮົາໄດ້ລໍຖ້າເຮົາໃຫ້ສະແດງຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຮັກ, ແລະ 

ຄວາມເຂາໃຈຕເຂົາ. ພແມ່ຂອງເຮົາໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມກະຕັນ ແລະ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ 

ຕເພິນ. ອ້າຍເອອຍນ້ອງຂອງເຮົາໄດ້ລໍຖ້າເຮົາໃຫ້ອົດທົນ, ມີເມດຕາ, ແລະ ໃຫ້ອະໄພ. ຄູ່ຄອງຂອງເຮົາ 

ໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ເຮົາສະແດງຄວາມຮັກຕເຂົາ ດັງທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຮັກເຮົາແຕ່ລະຄົນ. 

 

ເມືອເຮົາອົດທົນກັບຄວາມທຸກທໍລະມານທາງຮ່າງກາຍ, ເຮົາຈະຮູ້ຈັກວ່າມີຫລາຍຄົນລໍຖ້າເຮົາຢູ. 
ສຳລັບຜູ້ເປັນຄືກັນກັບນາງແມຣີ ແລະ ນາງມາທາ, ສຳລັບທຸກຄົນທີເປັນຄືໄທຊາມາເລຍຜູ້ໃຈດີ 

ທີໄດ້ປະຕິບັດຕຄົນເຈັບປວຍ, ຊແຮງຄົນທີອ່ອນແອ, ແລະ ດູແລຝາຍຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ, 

ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູຕພຣະບິດາເທິງສະຫວັນທີຊົງຮັກ ແລະ ພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ. 

ໃນການປະຕິບັດເໝືອນດັງພຣະຄຣິດໃນແຕ່ລະວັນຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ລໍຖ້າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ 

ເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. ຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງນນແຈ່ມແຈ້ງທີວ່າ: 

“ເມືອໃດພວກເຈາໄດ້ເຮັດສິງເຫລົານແກ່ຜູ້ທີຕຕ້ອຍທີສຸດຄົນໜຶງໃນພວກພີນ້ອງເຫລົານຂອງເຮົາ, 

ພວກເຈາກໍໄດ້ເຮັດແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ.”36 ພຣະອົງຮູ້ຈັກການເສຍສະລະ ແລະ ຄວາມໂສກເສາຂອງທ່ານ. 

ພຣະອົງໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານ. ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມພັກຜ່ອນຂອງພຣະອົງຈະເປັນ 

ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີທ່ານສືບຕລໍຖ້າ ພຣະອົງໃນສັດທາ. 



 

ເຮົາແຕ່ລະຄົນເປັນທີຮັກຫອມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາຫລາຍກວ່າ ທີເຮົາສາມາດເຂາໃຈ ຫລື ຫລິງເຫັນໄດ້. 

ສະນນ ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງມີເມດຕາຕກັນ ແລະ ຕຕົນເອງ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ ເມືອເຮົາລໍຖ້າ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ເຮົາຈະກາຍເປັນ “ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາໂດຍການຊົດໃຊ້ຂອງ [ພຣະອົງ], … 

ບອກລອນສອນງ່າຍ, ອ່ອນໂຍນ, ຖ່ອມຕົວ, ອົດທົນ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ, ເຕັມໃຈໃນທຸກສິງທີພຣະຜູ້
ເປັນເຈາເຫັນສົມຄວນທີຈະໃຫ້ເກີດກັບ [ເຮົາ], ເໝືອນດັງເດັກນ້ອຍຍິນຍອມຕບິດາຂອງຕົນ.”36 

 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຍິນຍອມຕພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ ເຊັນນນຕອນຢູໃນສວນເຄັດເຊມາເນ. 

ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນນຳສານຸສິດຂອງພຣະອົງວ່າ, “ຈົງເຝາຄອຍກັບເຮົາເທນ,” ແຕ່ສາມເທືອ 

ເມືອພຣະອົງໄດ້ກັບມາຫາພວກເຂົາ, ພຣະອົງພົບເຫັນວ່າ ພວກເຂົານອນຫລັບຢູ.37 ໂດຍບໄດ້ 

ມີສານຸສິດເປັນເພືອນ ແລະ ໂດຍບໄດ້ມີພຣະບິດາສະຖິດຢູນຳ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເລືອກທີຈະທົນ
ຕຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະ ການລໍລວງທຸກຢາງ38 ແລ້ວມີທູດອົງໜຶງ 

ມາຊກຳລັງຂອງພຣະອົງຂນ,39 ພຣະອົງບໄດ້ຫລີກຈາກຈອກອັນຂົມຂືນ.40 ພຣະອົງໄດ້ລໍຖ້າພຣະບິດາ 

ຂອງພຣະອົງ ໂດຍກ່າວວ່າ, “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ,”41 ແລະ ພຣະອົງໄດ້ 

ຢຽບອະງ່ນດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.42 ບັດນ, ໃນຖານະທີເປັນອັກຄະສາວົກຄົນໜຶງຂອງ 

ພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຊແຮງຂນ ເພືອຈະໄດ້ເຝາຄອຍກັບ 

ພຣະອົງ ແລະ ລໍຖ້າພຣະອົງໃນຕະຫລອດວັນເວລາຂອງເຮົາ. 

 

ໃນເຊາວັນຊະບາໂຕນ, ຂ້າພະເຈາຂໍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູວ່າ “ໃນສວນເຄັດເຊມາເນຂອງ 

ຂ້າພະເຈາ”43 ແລະ ຂອງທ່ານນນ, ເຮົາຈະບໄດ້ຢູຄົນດຽວ. ພຣະອົງຜູ້ເຝາເຮົາ ຢູຈະ “ບເຊືອບ 

ນອນຫລັບໄປຈັກເທືອ.”44 ເຫລົາທູດຢູທີນ ແລະ ຢູຟາກຜ້າມ່ານຈະຫຸ້ມລ້ອມ [ເຮົາ], ເພືອຊແຮງ [ເຮົາ] 

ໄວ້.45 ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານພິເສດວ່າ ຄຳສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດເປັນຄວາມຈິງ 

ດັງທີພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຜູ້ທີມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງຄືປົງໃຈຂໍໃຫ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ຊ່ອຍເຫລືອນນ ເຂົາກໍຈະໄດ້ມີກຳລັງວັງຊາຂນໃໝ່ ເຂົາຈະລຸກຂນໄດ້ດັງນົກອິນຊີບິນໄປ; ເຂົາຈະແລ່ນໄດ້ 

ແລະ ບອິດເມືອຍອ່ອນແແຮງ.”46 ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງລໍຖ້າພຣະອົງ ໂດຍການກ້າວເດີນໄປໜ້າໃນສັດທາ, 

ວ່າເຮົາຈະກ່າວໃນຄຳອະທິຖານຂອງເຮົາວ່າ, “ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງເທນ,”47 

ແລະ ກັບໄປຫາພຣະອົງດ້ວຍກຽດຕິຍົດ. ໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ, ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ພຣະຄຳພີມໍມອນ—ພຣະຄຳພີຈາກພຣະເຈົ້າ 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ແທດ ອາ ຄາລິດສະເຕີ 
ຈາກຝ່າຍປະທານສະພາສາວົກເຈັດສິບ 
 
 
ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ພໍ່ຕູ້ທວດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈັບປື້ມພຣະຄຳພີມໍມອນຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ. 
ເພິ່ນໄດ້ເປີດໄປຫາກາງປື້ມ ແລະ ອ່ານສອງສາມໜ້າ. ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ປະກາດວ່າ, “ປ້ຶມນີ້ໄດ້ຂຽນ 
ໄວ້ໂດຍພຣະເຈົ້າ ຫລື ມານບໍ, ແລະ ຂ້ອຍຈະຄ້ົນຄວ້າວ່າໃຜເປັນຜູ້ຂຽນມັນ.” ເພ່ິນອ່ານມັນຈົນ 
ຈົບສອງເທື່ອພາຍໃນ 10 ມ້ື ແລະ ປະກາດວ່າ, “ມານບ່ໍແມ່ນຜູ້ຂຽນມັນ—ມັນຕ້ອງແມ່ນມາຈາກ 
ພຣະເຈົ້າ.”1 
 
ນັ້ນຄືຄວາມສະຫລາດອັນພິເສດຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນ—ບ່ໍມີຄວາມເປັນກາງຖ້າມັນບໍ່ເປັນພຣະຄຳພີຂອງ 
ພຣະເຈົ້າດ່ັງທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້, ມັນກໍເປັນປຶ້ມອັນຫລອກລວງ. ປື້ມນີ້ບໍ່ໄດ້ອ້າງພຽງແຕ່ວ່າເປັນປຶ້ມຂຽນ 
ກ່ຽວກັບເລື່ອງໃດເລື່ອງໜ່ຶງ ຫລື ເຫດການກ່ຽວກັບສາສນາ ຫລື ການສະສົມຂອງການຂຽນທີ່ເປັນ 
ຄວາມຮູ້ເທົ່ານັ້ນ. ມັນອ້າງວ່າເປັນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ—ທຸກໆປະໂຫຍກ, ທຸກໆຂໍ້, ທຸກໆໜ້າ. ໂຈເຊັບ 
ສມິດ ໄດ້ປະກາດວ່າທູດສະຫວັນອົງໜ່ຶງຂອງພຣະເຈົ້າ ໄດ້ນຳພາເພິ່ນໄປຫາແຜ່ນທອງຄຳ, ຊຶ່ງບັນຈຸ 
ດ້ວຍການຂຽນຂອງສາດສະດາຫລາຍຄົນຜູ້ທີ່ຢູ່ອາເມຣິກາສະໄໝໂບຮານ, ແລະ ວ່າເພິ່ນໄດ້ແປ 
ແຜ່ນທອງຄຳນັ້ນຜ່ານອຳນາດອັນສັກສິດ. ຖ້າເປັນເລື່ອງຈິງ, ພຣະຄຳພີມໍມອນກໍເປັນພຣະຄຳພີອັນສັກສິດ 
ດັ່ງທີ່ມັນໄດ້ອ້າງວ່າເປັນ; ຖ້າບ່ໍດັ່ງນັ້ນ, ມັນກໍໍຊັບຊ້ອນ ແລະ ເປັນການຫລອກລວງທີ່ຮ້າຍກາດຫລາຍ. 
 
ນັກຂຽນຊື່ ສີ່ ເອສ ລູອິສ ໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຄົນຜູ້ໜ່ຶງທີ່ໄດ້ປະສົບ ສະຖານະການທີ່ຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ 
ການຍອມຮັບ ຫລື ປະຕິເສດຄວາມສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ—ເພ່ິນອະທິບາຍວ່າບ່ໍມີສ່ວນ 
ເປັນກາງກ່ຽວກັບສະຖານະການນີ້: “ຂ້າພະເຈ້ົາພະຍາຍາມຢັບຍັ້ງຜູ້ຄົນເວ້ົາເລື່ອງບ້າໆດັ່ງທີ່ບາງ 
ຄົນເວ້ົາກ່ຽວກັບພຣະອົງ: ຂ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະເຢຊູວ່າເປັນຄູສອນທາງດ້ານ 
ສິນທຳຜູ້ໜ່ຶງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຍອມຮັບເອົາການປະກາດຂອງພຣະອົງວ່າເປັນພຣະເຈົ້າແທ້ໆ.“ 



ນັ້ນເປັນເລື່ອງໜ່ຶງທີ່ເຮົາບໍ່ເວ້ົາເດັດຂາດ. ບຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວ້ົາຖ້ອຍຄຳທ່ີພຣະເຢຊູ 
ໄດ້ກ່າວຈະບ່ໍເປັນຄູສອນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ດ້ານສິນທຳ. … ທ່ານ ຕ້ອງເລືອກວ່າຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ເປັນ ແລະ 
ຍັງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍແມ່ນຄົນຜີບ້າ ຫລື ບາງສ່ິງຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ. ... 
ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຮົາບໍ່ຄິດແບບໂງ່ໆກ່ຽວກັບພຣະອົງວ່າພຣະອົງເປັນຄູສອນອົງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ. 
ພຣະອົງຍັງບໍ່ຍອມໃຫ້ເຮົາຄິດແບບນັ້ນ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ເຮົາຄິດແບບນັ້ນ.”2 
 
ອີກປະການໜຶ່ງ, ເຮົາກໍຕ້ອງເຮັດທາງເລືອກແບບງ່າຍໆກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີມໍມອນ—ມັນຕ້ອງເປັນ 
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລື ຕ້ອງເປັນຄຳຂອງມານ. ບໍ່ມີທາງເລືອກຢ່າງອ່ືນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເຊື້ອເຊີນ 
ທ່ານບຶດໜ່ຶງໃຫ້ທົດສອບທີ່ຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຕັດສິນໃຈເຖິງລັກສະນະອັນແທ້ຈິງຂອງປຶ້ມນີ້. ຖາມຕົວຂອງ 
ທ່ານເອງວ່າຖ້າຂ້ໍພຣະຄຳພີຈາກພຣະຄຳພີມໍມອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ນຳທ່ານເຂົ້າສູ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຫລື ມານ 
ຫລາຍຂ້ຶນ: 
 
“ຈ່ົງຊື່ນຊົມດ້ວຍຄຳຂອງພຣະຄຣິດ; ເພາະຈ່ົງເບິ່ງ, ຄຳຂອງພຣະຄຣິດຈະບອກທ່ານທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານ 
ຄວນກະທຳ (2 ນີໄຟ 32:3).” 
 
ຫລື ຄຳຂອງພໍ່ຜູ້ມີແຕ່ຄວາມຮັກທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລູກຊາຍທັງຫລາຍຂອງເພິ່ນວ່າ: 
 
“ແລະ ບັດນີ້ຈົ່ງຈ່ືຈຳໄວ້ ລູກຂອງພ່ໍ, ຈົ່ງຈ່ືຈຳວ່າລູກຈະຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານຂອງລູກເທິງດານຫີນ 
ຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ, ຊຶ່ງເປັນພຣະຄຣິດ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.” 
 
ຫລືຄຳນ້ີທີ່ມາຈາກສາດສະດາຄົນໜ່ຶງວ່າ: 
 
“ຈ່ົງມາຫາພຣະຄຣິດ ແລະ ຖືກກະທຳໃຫ້ດີພ້ອມໃນພຣະອົງ” (ໂມໂຣໄນ 10:32). 
 
ຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານ້ີຈາກພຣະຄຳພີມໍມອນຈະສາມາດເປັນໄປໄດ້ບໍ ທີ່ຈະຖືກຂຽນໂດຍມານ? ຫລັງຈາກທ່ີ 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຂັບໄລ່ຜີສາງອອກ, ພວກຟາລິຊາຍໄດ້ຕອບໂຕ້ວ່າ ພຣະອົງກະທຳສ່ິງນັ້ນ” 
ເພາະເບເອນະສະບຸນ ພະຍາມານໃຫ້ລິດອຳນາດແກ່ລາວ. ”ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຕອບຄືນວ່າ 
ຄວາມນຶກຄິດແບບນັ້ນບໍ່ເຂົ້າເລື່ອງ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ “ອານາຈັກໃດທ່ີແຕກແຍກກັນກໍຈະຈິບຫາຍ. 
ເມືອງໃດ ຫລື ຄອບຄົວໃດທີ່ແຕກແຍກກັນກໍຈະລ້ົມລະລາຍ.” ແລະ ຕໍ່ໄປພະອົງກ່າວຈຸດສຳຄັນ 



ອັນສຸດທ້າຍຂອງພຣະອົງວ່າ: “ດ່ັງນັ້ນ ຖ້າຊາຕານຕໍ່ສູ້ກັນເອງ ຄືມີການແຕກແຍກໃນອານາຈັກ 
ຂອງມັນເອງ ກໍໝາຍຄວາມວ່າມັນໄດ້ແຕກແຍກກັນແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຊ້າມັນກໍຈະລ້ົມລະລາຍ!”  
(ມັດທາຍ 12:24–26). 
 
ຖ້າຫາກວ່າຂ້ໍພຣະຄຳພີທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເຖິງຈາກພຣະຄຳພີມໍມອນນັ້ນໄດ້ສອນເຮົາໃຫ້ນະມັດສະການ 
ແລະ ຮັກ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ (ຊ່ຶງມັນສອນດັ່ງນັ້ນແທ້), ຂ້ໍພຣະຄຳພີເຫລົ່ານັ້ນຈະ 
ມາຈາກມານໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເປັນດ່ັງນັ້ນ, ພຣະອົງຈະແບ່ງແຍກຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງເອງ ແລະ ຖ້າເປັນ 
ເຊັ່ນນັ້ນກໍຈະທຳລາຍອານາຈັກຂອງພຣະອົງເອງ, ຊຶ່ງແມ່ນສະຖານະການທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ 
ກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້. ການອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ 
ຮູ້ຈັກຂ້ໍສະຫລຸບຢ່າງດຽວກັນກັບພ່ໍຕູ້ທວດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຊ່ຶງແມ່ນ: “ມານບ່ໍສາມາດຂຽນມັນໄດ້—
ຕ້ອງຂຽນໂດຍພຣະເຈົ້າ.” 
 
ແຕ່ເປັນຫຍັງພຣະຄຳພີມໍມອນຈ່ຶງສຳຄັນຫລາຍເມື່ອເຮົາມີພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີທີ່ສອນເຮົາກ່ຽວກັບ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ? ທ່ານເຄີຍປະຫລາດໃຈບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີໂບດຄຣິສຕຽນຫລາຍແທ້ໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້ 
ເມ່ືອມັນໄດ້ຮັບຄຳສອນຈາກພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານອັນດຽວກັນ? ກໍເພາະວ່າເຂົາແປ 
ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າເຂົາແປຄືກັນ, ກໍຈະເປັນສາສນາຈັກອັນດຽວກັນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນ 
ສະຖານະການທີ່ພຣະເຈົ້າປາຖະໜາ, ເພາະອັກຄະສາວົກໂປໂລ ໄດ້ປະກາດວ່າມີ “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ອົງດຽວ, ມີຄວາມເຊື່ອດຽວ, ແລະ ມີບັບຕິສະມາອັນດຽວ” (ເອເຟໂຊ 4:5). ເພ່ືອຈະໃຫ້ເປັນເອກະພາບ 
ທົ່ວໄປ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກົດແຫ່ງສະຫວັນດ້ານຜູ້ເປັນພະຍານ. ໂປໂລໄດ້ສັ່ງສອນວ່າ, 
“ຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆຕ້ອງມີພິຍານສອງ ຫລື ສາມປາກຈຶ່ງເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.” (2 ໂກຣິນໂທ 13:1). 
 
ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີແມ່ນປະຈັກພະຍານເຫລັ້ມໜ່ຶງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ; ພຣະຄຳພີມໍມອນແມ່ນອີກ 
ເຫລັ້ມໜ່ຶງ. ເປັນຫຍັງພະຍານອັນທີສອງນີ້ຈຶ່ງສຳຄັນແທ້? ຕົວຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ອາດຈະຊ່ອຍໄດ້: 
ທ່ານສາມາດແຕ້ມເສັ້ນຊື່ໄດ້ຈັກເສັ້ນຜ່ານຈຸດດຽວໃສ່ເຈ້ຍໃບໜ່ຶງ? ຄຳຕອບຄືຢ່າງນັບບໍ່ຖ້ວນ. ຂໍໃຫ້ 
ສົມມຸດບຶດໜ່ຶງວ່າຈຸດດຽວນັ້ນເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຣິດຕະທຳຄຳພີ ແລະ ເສັ້ນຊື່ຫລາຍໆຮ້ອຍເສັ້ນ 
ແຕ້ມຜ່ານຈຸດນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນຂອງການແປທີ່ຕ່າງກັນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ແລະ ວ່າການ 
ແປແຕ່ລະຢ່າງນັ້ນເປັນຕົວແທນຂອງສາສນາຈັກຕ່າງໆ. 
 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກເຈ້ຍນ້ັນມີ ຈຸດອັນທີສອງເປັນຕົວແທນຂອງພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນ? ທ່ານຈະສາມາດແຕ້ມເສັ້ນຊື່ໄດ້ຈັກເສັ້ນລະຫວ່າງສອງຈຸດອ້າງອີງເຫລົ່ານ້ີ—ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ 



ແລະ ພຣະຄຳພີມໍມອນ? ອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການຕີຄວາມໝາຍອັນດຽວເທົ່ານັ້ນກ່ຽວກັບຄຳສອນຂອງ 
ພຣະຄຣິດຈະເປັນໄປໄດ້ໃນປະຈັກພະຍານທັງສອງເຫລັ້ມນີ້. 
 
ຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າທີ່ພຣະຄຳພີມໍມອນສະແດງເປັນການຢືນຢັນ, ເຮັດໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ, ເປັນພະຍານທ້ອນໂຮມ 
ແຫ່ງຄຳສອນ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສອນໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີດັ່ງນັ້ນມີພຽງແຕ່ “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງດຽວ, 
ມີຄວາມເຊື່ອດຽວ, ແລະ ມີ ບັບຕິສະມາອັນດຽວ.” ຕົວຢ່າງ, ບາງຄົນສັບສົນວ່າການຮັບບັບຕິສະມາ 
ເປັນເງື່ອນໄຂເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ປະກາດຕ່ໍ ນີໂກເດມ ວ່າ, 
“ເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວ່າ ບ່ໍມີໃຜເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າໄດ້ນອກຈາກລາວເກີດຈາກນຳ້ 
ແລະ ຈາກພຣະວິນຍານ” (ໂຢຮັນ 3:5). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະຄຳພີມໍມອນກຳຈັດຄວາມສົງໄສ 
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນວ່າ: “ແລະ ພຣະອົງຊົງບັນຊາຄົນທັງປວງວ່າເຂົາຕ້ອງກັບໃຈ ແລະ ຮັບບັບຕິສະມາ 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, … ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈະຮັບຄວາມລອດບໍ່ໄດ້ໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ”  
(2 ນີໄຟ 9:23). 
 
ໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້ມີການບັບຕິສະມາຫລາຍໆວິທີເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບອກເຮົາເຖິງ 
ວິທີທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ອົງເປັນຕົວຢ່າງອົງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ, ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວ: “ພຣະອົງກໍ 
ຂຶ້ນຈາກນ້ຳ” (ມັດທາຍ 3:16). ພຣະອົງຈະຂຶ້ນຈາກນ້ຳບໍ ຖ້າທຳອິດພຣະອົງບໍ່ລົງນຳ້ກ່ອນ? ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີ 
ຄວາມບໍ່ສອດຄອງກັນໃນເລື່ອງນີ້, ພຣະຄຳພີມໍມອນກຳຈັດມັນດ້ວຍຂໍ້ຄວາມຢ່າງສັດຊື່ກ່ຽວກັບຄຳສອນ 
ຂອງວິທີບັບຕິສະມາຢ່າງເໝາະສົມວ່າ: “ແລະ ແລ້ວເຈົ້າຈ່ົງຈຸ່ມເຂົາລົງໃນນ້ຳ ແລະ ຈ່ົງເອົາເຂົາຂ້ຶນຈາກ 
ນ້ຳອີກ” (3 ນີໄຟ 11:26). 
 
ຫລາຍໆຄົນເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຢຸດໃຫ້ການເປີດເຜີຍຕໍ່ມະນຸດ ຫລັງຈາກພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ຂຽນຈົບ 
ແມ້ແຕ່ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີເອງເປັນພະຍານເຖິງແບບແຜນແຫ່ງການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຢູ່ 
ລະຫວ່າງຫລາຍກວ່າ 4,000 ປີທີ່ມີມະນຸດໃນໂລກນ້ີ. ແຕ່ຄຳສອນຜິດໆຢ່າງນີ້ກໍຄືກັນກັບໝາກໂດມິໂນ 
ຊຸດໜ່ຶງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລ້ວຊຸກໝາກທຳອິດໃຫ້ລົ້ມແລ້ວໝາກອ່ືນໆຈະລົ້ມຕາມກັນໄປ ຫລື ໃນກໍລະນີນີ້ 
ກໍໝາຍເຖິງການລ້ົມຂອງຄຳສອນອັນຖືກຕ້ອງ. ຄວາມເຊື່ອໃນການສິ້ນສຸດຂອງການເປີດເຜີຍຈາກ 
ພຣະເຈົ້າ ເປັນເຫດໃຫ້ຄຳສອນທີ່ວ່າ “ພຣະເຈົ້າຍັງເໝືອນເດີມ ມ້ືວານນີ້, ມ້ືນີ້ ແລະ ຕະຫລອດໄປ“ 
(ມໍມອນ 9:9) ຖືກທຳລາຍ; ເປັນເຫດໃຫ້ຄຳສອນໃນອາໂມດທີ່ວ່າ “ຕາມຈິງແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ແຫ່ງຈັກກະວານບ່ໍໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດ ໂດຍບໍ່ບອກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າເຖິງແຜນການຂອງພຣະອົງແກ່ຜູ້ 
ປະກາດພຣະຄຳຄືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ” (ອາໂມດ 3:7) ຖືກທຳລາຍ; ແລະ ເປັນເຫດໃຫ້ຄຳສອນທ່ີວ່າ 
“ພຣະເຈົ້າເຮັດກັບທຸກຄົນເທິງຫລັກເກນຢ່າງດຽວກັນ” (ກິດຈະການ 10:34) ແລະ ເພາະສະນ້ັນ 



ພຣະເຈົ້າປາກເວົ້ານຳມະນຸດໃນທຸກໆສະໄໝຖືກທຳລາຍຄືກັນ. ແຕ່ໂຊກດີພຣະຄຳພີມໍມອນເຮັດໃຫ້ 
ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍທີ່ບໍ່ຢຸດຟື້ນຄືນໃໝ່: 
 
“ແລະ ອີກຢ່າງໜ່ຶງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກັບທ່ານຜູ້ປະຕິເສດການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ກ່າວວ່າ 
ມັນໝົດໄປແລ້ວ ວ່າບໍ່ມີການເປີດເຜີຍ …  
 
“ເພາະເຮົາບໍ່ໄດ້ອ່ານ ຫລື ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຊົງເປັນຢ່າງດຽວກັນມ້ືວານນີ້, ມ້ືນີ້, ແລະ ຕະຫລອດໄປ” 
(ມໍມອນ 9:7, 9). 
 
“ອີກປະການໜຶ່ງ, ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າ, ອົງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ເວ້ົາລົມກັບຄົນສະໄໝໂບຮານ, ພຣະອົງກໍຈະ 
ເວ້ົາລົມກັບຄົນໃນສະໄໝໃໝ່ນ້ີ. 
 
ການຢືນຢັນຄຳສອນ ແລະ ຄຳອະທິບາຍທີ່ມີຢູ່ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນມີຫລາຍຢ່າງ, ແຕ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດສິ່ງໜ່ຶງທີ່ມີ 
ອຳນາດຫລາຍກວ່າ ຫລື ຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍກວ່າຄຳບັນຍາຍກ່ຽວກັບການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ມີ 
ຢູ່ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ທ່ານຢາກມີປະຈັກພະຍານອັນໜັກແໜ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ບໍ່ທີ່ວ່າ 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ລົດຕົວລົງຕຳ່ທີ່ສຸດເພື່ອຮັບເອົາບາບຂອງທ່ານ ແລະ ປະຈັກພະຍານວ່າບ່ໍມີ 
ບາບອັນໃດ ຫລື ສະຖານະການໃດໃນໂລກມະນຸດທີ່ ຈະບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຂອງການຊົດໃຊ້ 
ຂອງພຣະອົງ—ວ່າແຕ່ລະຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ທ່ານປະເຊີນພຣະອົງມີອຳນາດອັນດີເລີດທີ່ຈະປິ່ນປົວ 
ທ່ານບໍ? ຖ້າດັ່ງນັ້ນ ຈ່ົງອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນ. ມັນຈະສອນທ່ານ ແລະ ເປັນພະຍານຕ່ໍທ່ານວ່າການ 
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດເພາະວ່າມັນຄຸມບັງ ແລະ ອ້ອມລ້ອມອຳນາດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ 
ທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກໃນໂລກມະນຸດ. ນ້ີແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສາດສະດາມໍມອນໄດ້ປະກາດວ່າ, 
“ທ່ານຈະມີຄວາມຫວັງໂດຍທາງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ” (ໂມໂຣໄນ 7:41). 
 
ບໍ່ເປັນເລື່ອງປະຫລາດໃຈທີ່ພຣະຄຳພີມໍມອນໄດ້ປະກາດຢ່າງກ້າຫານວ່າ, “ແລະ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຈະເຊື່ອ 
ໃນພຣະຄຣິດ ທ່ານຈະເຊ່ືອໃນຂ້ໍຄວາມນີ້ ເພາະມັນເປັນຄຳຂອງພຣະຄຣິດ” (2 ນີໄຟ 33:10). ພ້ອມກັນ 
ກັບພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ, ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນພະຍານອັນສຳຄັນແຫ່ງຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິດ ແລະ 
ຄວາມສັກສິດຂອງພຣະອົງ. ພ້ອມກັນກັບພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ, ມັນ “ສອນຄົນທັງປວງວ່າເຂົາຄວນ 
ທຳດີ” (2 ນີໄຟ 33:10). “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງດຽວ, ມີຄວາມເຊື່ອດຽວ, ແລະ ມີບັບຕິສະມາອັນດຽວ.” 
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າພຣະຄຳພີມໍມອນຈຶ່ງຈຳເປັນຫລາຍແທ້ໆໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 



ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຂອງສາສນາຈັກຂອງເຮົາຢູ່ເມືອງໂທຣົນໂທ, 
ປະເທດການາດາ. ຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 14 ປີຄົນໜ່ຶງເປັນຜູ້ກ່າວປາໄສ. ນາງເວົ້າວ່ານາງໄດ້ສົນທະນາເລື່ອງ 
ສາສນາກັບເພື່ອນຄົນໜ່ຶງຂອງນາງຢູ່ໂຮງຮຽນ. ເພື່ອນຂອງນາງເວົ້າຕໍ່ນາງວ່າ, “ເຈ້ົານັບຖືສາສນາໃດ?” 
 
ນາງຕອບວ່າ “ສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ, ຫລື ໂບດມໍມອນ.” 
 
ເພື່ອນຂອງນາງຕອບວ່າ, “ຂ້ອຍຮູ້ສາສນາຈັກນັ້ນ, ແລະ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສາສນາຈັກອັນແທ້ຈິງ.” 
 
“ເຈ້ົາຮູ້ໄດ້ແນວໃດ?” ນາງຖາມຄືນ. 
 
“ເພາະວ່າ, ຂ້ອຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າມັນ,” ເພ່ືອນນາງຕອບ. 
 
“ເຈ້ົາໄດ້ອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນແລ້ວບໍ?” 
 
“ບໍ່, ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານເທື່ອ,” ເພ່ືອນນາງຕອບ. 
 
ຫລັງຈານນ້ັນ ຍິງໜຸ່ມຜູ້ແສນຫວານນ້ັນຕອບວ່າ “ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາສາສນາຂອງ 
ຂ້ອຍເທື່ອ ເພາະຂ້ອຍໄດ້ອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນທຸກໆໜ້າ ແລະ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ມັນເປັນຄວາມຈິງ.” 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເໝືອນກັນໄດ້ອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນທຸກໆໜ້າ, ອ່ານແລ້ວອ່ານອີກ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າສະແດງ 
ປະຈັກພະຍານ, ເໝືອນດັ່ງກັບພໍ່ຕູ້ທວດ, ວ່າມັນມາຈາກພຣະເຈົ້າ. ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, 
ອາແມນ. 
 
 
ແຫລ່ງອ້າງອີງ 
1. Willard Richards, in LeGrand Richards, A Marvelous Work and a Wonder, rev. 
ed. (1972), 81, 82. 
2. C. S. Lewis, Mere Christianity (1952), 40–41. 



ກອງປະຊມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 

 

 

ຈົງຮັກແມ່ຂອງນາງ 

 

 

ໂດຍ ອີເລນ ແອັສ ດໍຕັນ 

ປະທານອົງການຍິງໜຸ່ມສາມັນ 

 

 

ບມີຖ້ອຍຄຳໃດຈະສາມາດອະທິບາຍໂອກາດທີສັກສິດເມືອພໄດ້ອູ້ມລູກນ້ອຍທີຫາກໍເກີດໄວ້ໃນອ້ອມ 

ແຂນຂອງລາວເປັນເທືອທຳອິດ. ປີນ ລູກຊາຍສາມຄົນຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ກາຍເປັນພຂອງລູກສາວນ້ອຍ 

ສາມຄົນ. ເມືອຂ້າພະເຈາຫລຽວເບິງລູກຊາຍສະກັນ, ແຂງແຮງ, ຜູ້ຫລນກິລາ ຣຸກບີ, ຊື ຈອນ, 

ອູ້ມລູກສາວນ້ອຍຂອງລາວໄວ້ໃນອ້ອມແຂນ, ລາວໄດ້ຫລຽວເບິງນາງດ້ວຍຄວາມອ່ອນໂຍນຢາງ 

ຄາລະວະ ແລະ ຈາກນນລາວໄດ້ຫລຽວເບິງຂ້າພະເຈາດ້ວຍໃບໜ້າເບິງຄືຖາມວ່າ—“ລູກຈະຮູ້ຈັກ 

ລ້ຽງລູກຜູ້ຍິງເປັນຢູບໍ?” 

 

ເຊາມນ ຂ້າພະເຈາຢາກກ່າວກັບພວກລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ ຜູ້ເປັນພທຸກໆຄົນ. ພຈະສາມາດ 

ລ້ຽງດູລູກສາວໃຫ້ມີຄວາມສຸກ, ແລະ ປັບຕົວເຂາກັບຄອບຄົວໄດ້ແນວໃດຢູໃນໂລກທີນັບມນັບ 

ອັນຕະລາຍຫລາຍຂນເລອຍໆນ? ສາດສະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ສອນກ່ຽວກັບຄຳຕອບນແລ້ວ. 

ມັນເປັນຄຳຕອບທີງ່າຍໆ, ແລະ ມັນເປັນຄວາມຈິງ—“ສິງທີສຳຄັນທີສຸດທີບສາມາດເຮັດສຳລັບ 

[ລູກສາວ] ຂອງລາວຄືທີຈະຮັກແມ່ [ຂອງນາງ].”1 ໂດຍວິທີທີທ່ານຮັກແມ່ຂອງນາງ, ທ່ານຈະສອນ 

ລູກສາວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໂຍນ, ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ຄວາມນັບຖື, ຄວາມເຫັນອົກ 

ເຫັນໃຈ, ແລະ ຄວາມອຸທິດຕົນ. ນາງຈະຮຽນຈາກຕາມຢາງຂອງທ່ານເຖິງສິງທີນາງຄາດຫວັງຈາກ 

ຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງຄູ່ຄອງທີນາງຊອກຫາໃນອານາຄົດ. ທ່ານສາມາດສະແດງ 

ໃຫ້ລູກສາວຂອງທ່ານເຫັນໂດຍວິທີທີທ່ານຮັກ ແລະ ໃຫ້ກຽດພັນລະຍາຂອງທ່ານ ວ່ານາງບຄວນ 

ຄາດຫວັງຕກວ່ານນ. ຕົວຢາງຂອງທ່ານຈະສອນລູກສາວຂອງທ່ານເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການເປັນສະຕີ. 
ທ່ານສະແດງໃຫ້ນາງເຫັນວ່າ ນາງເປັນທິດາຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ, ຜູ້ຮັກນາງ. 

 

ຈົງຮັກແມ່ຂອງນາງໃຫ້ຫລາຍຈົນວ່າການແຕ່ງງານຂອງທ່ານເປັນລະດັບຊນສູງ. ການແຕ່ງງານໃນ 

ພຣະວິຫານສຳລັບການເວລາ ແລະ ຕະຫລອດຊົວນິລັນດອນ ແມ່ນເໝາະສົມຕຄວາມພະຍາຍາມ 



ອັນຍິງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນອັນສູງສຸດ. ພຽງແຕ່ຫລັງຈາກນີໄຟໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານສຳເລັດຢູໃນ 

ຖິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານແລ້ວ, ລາວຈຶງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈາມີຊີວິດຢູຕາມທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ.2 ຄຳວ່າ 

“ຕາມທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ” ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ຢູໃນພຣະວິຫານ. ມັນຄືການຮັກສາພຣະບັນຍັດ. 

ຢາປອຍໃຫ້ສິງໃດເຂາມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ຫລື ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ອັນທີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫລົດ 

ພັນທະສັນຍາຂອງທ່ານລົງ ຫລື  ຫລົດຄຳໝນສັນຍາຕພັນລະຍາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານລົງ. 

 

ໃນອົງການຍິງໜຸ່ມ ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອລູກສາວຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົາໃຈທາດແທ້ຂອງນາງໃນຖານະ 

ທີເປັນທິດາຂອງພຣະເຈາ ແລະ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີຄຸນນະທຳ ແລະ ມີຄ່າຄວນທີຈະເຂາໄປ 

ຮັບເອົາພອນຂອງພຣະວິຫານ ແລະ ແຕ່ງງານໃນພຣະວິຫານ. ພວກເຮົາພວມສອນລູກສາວຂອງ 

ທ່ານເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຮັດ ແລະ ຮັກສາພັນທະສັນຍາອັນສັກສິດ. ພວກເຮົາພວມສອນນາງ 

ໃຫ້ສັນຍາຕອນນວ່າຈະດຳລົງຊີວິດໃນທາງທີນາງສາມາດມີຄ່າຄວນພໍທີຈະເຂາໄປໃນພຣະວິຫານ 

ແລະ ບປອຍໃຫ້ສິງໃດມາເລືອນເວລາ, ກີດກັນ, ຫລື ນຳຄວາມບເໝາະສົມມາສູ່ນາງ 

ຈາກການບັນລຸເປາໝາຍນນ. ຕົວຢາງຂອງທ່ານ, ໃນການເປັນພ, ດັງແຮງກວ່າຖ້ອຍຄຳທີສຳຄັນ 

ຂອງພວກເຮົາ. ຍິງໜຸ່ມມີຄວາມເປັນຫ່ວງນຳພຂອງເຂົາ. ຫລາຍຄົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 

ຄວາມປາຖະໜາອັນຍິງໃຫຍ່ທີສຸດຂອງເຮົາ ຄືການຢາກຢູເປັນຄອບຄົວນິລັນດອນ. ເຂົາຢາກໃຫ້ທ່ານ 

ຢູທີນັນເມືອເຂົາໄປພຣະວິຫານ ຫລື ແຕ່ງງານຢູໃນພຣະວິຫານ. ຈົງຢູໃກ້ລູກສາວຂອງທ່ານ ແລະ 

ຊ່ອຍເຫລືອນາງຕຽມຕົວ ແລະ ມີຄ່າຄວນຕໄປສຳລັບພຣະວິຫານ. ເມືອນາງມີອາຍຸໄດ້ 12 ປີ, ໃຫ້ທ່ານ 

ພານາງໄປຮັບບັບຕິສະມາແທນບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນອືນໆ. ນາງຈະຖະໜອມໂອກາດ 

ນນໄວ້ຕະຫລອດການ. 

 

ວັດທະນະທຳທີຖືກນິຍົມໃນປະຈຸບັນນ ພະຍາຍາມທຳລາຍ ແລະ ຢຽບຍບົດບາດນິລັນດອນ 

ຂອງທ່ານ ໃນຖານະທີເປັນປິຕຸໃນບ້ານ ແລະ ເປັນພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີສຳຄັນ 

ທີສຸດຂອງທ່ານໜ້ອຍລົງ. ສິງເຫລົານໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ທ່ານ “ໂດຍແບບແຜນອັນສູງສົງ,” ແລະ 

ໃນການເປັນພ ທ່ານ “ຈະເປັນຜູ້ນຳພາຄອບຄົວ [ຂອງທ່ານ] ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ດ້ວຍຄວາມ 

ຊອບທຳ ແລະ ມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີຈະຈັດຫາສິງທີຈຳເປັນຕ່າງໆ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄອບຄົວ 

[ຂອງທ່ານ].”3 

 

ພທັງຫລາຍເອີຍ, ທ່ານເປັນຜູ້ປົກປອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ພັນລະຍາຂອງທ່ານ, ແລະ ລູກໆຂອງທ່ານ. 

ທຸກວັນນ, “ມັນບໄດ້ເປັນສິງງ່າຍທີຈະປົກປອງຄອບຄົວຂອງຕົນຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍ ອັນບຕ້ອງການ 

ຊຶງເຂາມາໃນຈິດໃຈ ແລະ ວິນຍານ [ຂອງເຂົາ]. … ອິດທິພົນເຫລົານສາມາດ ແລະ ກໍໄຫລເຂາມາ 



ໃນບ້ານເຮືອນຢາງສະບາຍ. ຊາຕານ [ແມ່ນສະຫລາດຫລາຍ]. ມັນບຈຳເປັນຕ້ອງພັງຝາ 

ເຮືອນເຂາໄປ.”4 

 

ທ່ານຕ້ອງເປັນຄົນປົກປອງຄຸນນະທຳ. “ຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດຕ້ອງມີ ຄຸນນະທຳ. ຄຸນສົມບັດທີມີ 
ຄຸນນະທຳບົງບອກວ່າ [ທ່ານມີ] ຄວາມຄິດທີບໍລິສຸດ ແລະ ສະອາດ. … ຄຸນນະທຳຄື … ການເປັນ 

ເໝືອນດັງພຣະເຈາ. … [ມັນ] ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມສັກສິດ.”5 ຄຸນຄ່າຂອງອົງການຍິງໜຸ່ມຄືການ 

ເປັນເໝືອນດັງພຣະຄຣິດ ຊຶງຮວມທັງຄຸນຄ່າຂອງຄຸນນະທຳ. ບັດນ ພວກເຮົາ ຈຶງເອນໃຫ້ທ່ານເຂາ 

ຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນການນຳພາໂລກໃຫ້ກັບຄືນສູ່ຄຸນນະທຳ. ກ່ອນຈະເຮັດເຊັນນນໄດ້, ທ່ານ 

“ຕ້ອງຝຶກຝົນຄຸນນະທຳ ແລະ ຄວາມສັກສິດ”6 ກ່ອນ ໂດຍການກຳຈັດທຸກສິງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ 

ອັນທີບດີ ແລະ ບສອດຄ່ອງກັບການດຳລົງຖານະປະໂລຫິດທີສັກສິດຂອງພຣະເຈາ. ຈົງໃຫ້ 
ຄຸນນະທຳປະດັບຄວາມນຶກຄິດຂອງທ່ານຢາງບເສືອມຄາຍ; ເມືອນນຄວາມໝນໃຈຂອງທ່ານ 

ຈະແຂງແກ່ນຂນໃນທີປະທັບຂອງພຣະເຈາ; ແລະ … ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເປັນເພືອນຂອງທ່ານ 

ສະເໝີ.”7 ສະນນຈົງລະວັງກ່ຽວກັບສິງທີທ່ານເບິງໃນໂທລະທັດ ຫລື ອ່ານ. ຄຸນນະທຳຂອງທ່ານ 

ຈະເປັນແບບຢາງໃຫ້ແກ່ລູກສາວຂອງທ່ານ, ແລະ ລູກຊາຍຂອງທ່ານຄືກັນ, ກ່ຽວກັບຄວາມເຂມແຂງ 

ທີແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມກ້າຫານເລືອງສິນທຳ. ໂດຍການເປັນຜູ້ປົກປອງຄຸນນະທຳໃນຊີວິດຂອງທ່ານ 

ເອງ, ໃນບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານ, ແລະ ໃນຊີວິດຂອງລູກໆຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ພັນລະຍາ  

ແລະ ລູກສາວຂອງທ່ານເຫັນວ່າ ຄວາມຮັກທີແທ້ຈິງນນເປັນແນວໃດ. ຄວາມບໍລິສຸດຂອງທ່ານ 

ຈະເປັນພະລັງໃຫ້ທ່ານ. 

 

ທ່ານເປັນຜູ້ປົກປອງລູກສາວຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າການເປັນພ. ຈົງມີພາກສ່ວນໃນຊີວິດ 

ຂອງລູກສາວຂອງທ່ານເດ. ຈົງເຮັດໃຫ້ນາງຮູ້ຈັກມາດຕະຖານຂອງທ່ານ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານ, 

ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງທ່ານສຳລັບຄວາມສຳເລັດຜົນ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງນາງ. 

ຈົງເວາລົມກັບນາງ, ຮູ້ຈັກໝູ່ເພືອນຂອງນາງ, ແລະ ເມືອເວລາມາເຖິງ, ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄົນຮັກຂອງນາງ. 

ຈົງຊ່ອຍເຫລືອນາງໃຫ້ເຂາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ. ຈົງຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ນາງເຂາໃຈ 

ວ່າຫລັກທຳຂອງຄວາມຮຽບຮ້ອຍເປັນການປົກປອງ. ຈົງຊ່ອຍເຫລືອນາງເລືອກເພງ ແລະ ສິງ 

ບັນເທີງອັນທີຈະເຊອເຊີນພຣະວິນຍານ ແລະ ສະໝສະເໝີກັບທາດແທ້ອັນສູງສົງຂອງນາງ. 

ຈົງໃກ້ຊິດກັບຊີວິດຂອງນາງ. ແລະ ຖ້າຫາກໃນຕອນເປັນໄວລຸ້ນ ນາງບກັບມາບ້ານຈາກການໄປທ່ຽວ 

ຕົງເວລາ, ໃຫ້ທ່ານໄປຕາມເອົານາງເດ. ນາງຈະເວາວ່າ ທ່ານທຳລາຍຊີວິດໃນສັງຄົມຂອງນາງ, 

ແຕ່ພາຍໃນໃຈຂອງນາງ, ນາງຈະຮູ້ວ່າ ທ່ານຮັກນາງ ແລະວ່າທ່ານເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳນາງ 

ຫລາຍພໍທີຈະເປັນຜູ້ປົກປອງນາງ. 

 



ທ່ານບໄດ້ເປັນຊາຍທຳມະດາ. ເພາະຄວາມກ້າຫານຂອງທ່ານໃນໂລກກ່ອນເກີດ, ທ່ານຈຶງເໝາະສົມ 

ທີຈະເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ໄດ້ຮັບອຳນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ. ຢູທີນນ ທ່ານໄດ້ມີ “ສັດທາຢາງຫລວງ 

ຫລາຍ ແລະ ເຮັດວຽກງານດີ,” ແລະ ທ່ານມາຢູທີນເພືອເຮັດແບບດຽວກັນນນ.8 ຖານະປະໂລຫິດ 

ຂອງທ່ານໄດ້ແຍກທ່ານອອກຕ່າງຫາກ. 

 

ພາຍໃນສອງສາມອາທິດໜ້ານ ລູກຊາຍສາມຄົນຂອງຂ້າພະເຈາ ກໍຈະຕງຊື ແລະ ໃຫ້ພອນແກ່ 
ລູກສາວຂອງພວກເຂົາແລ້ວ. ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ສິງນຈະເປັນພອນຂອງຖານະປະໂລຫິດເທືອທຳອິດ 

ຂອງຫລາຍໆເທືອທີເຂົາຈະໄດ້ຮັບຈາກພຂອງເຂົາ, ເພາະໃນໂລກທີເຂົາຈະເຕີບໂຕ, ເຂົາຈະຕ້ອງການ 

ພອນເຫລົານນ. ລູກສາວຂອງທ່ານຈະຖະໜອມຖານະປະໂລຫິດ  ແລະ ເກັບໄວ້ໃນໃຈວ່າ ນຄືສິງ 

ທີນາງຢາກມີໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວໃນອະນາຄົດຂອງນາງ. ຈົງຈືຈຳສະເໝີວ່າສິດທິຂອງ 

ຖານະປະໂລຫິດກ່ຽວຂ້ອງກັບອຳນາດແຫ່ງສະຫວັນຢາງແຍກອອກຈາກກັນບໄດ້ ແລະ ສາມາດ 

“ຖືກບັງຄັບ … ຕາມຫລັກທຳແຫ່ງຄວາມຊອບທຳເທົານນ.” 9 

 

ພທັງຫລາຍ, ທ່ານເປັນຜູ້ກ້າຫານສຳລັບລູກສາວຂອງທ່ານ. ພຂອງຂ້າພະເຈາເປັນຜູ້ກ້າຫານ 

ສຳລັບຂ້າພະເຈາ. ເພິນມັກຈະນັງລໍຖ້າຂ້າພະເຈາຢູຂນໄດໜ້າເຮືອນທຸກຄືນຕອນຂ້າພະເຈາກັບມາ 

ເຮືອນ. ເພິນໄດ້ຍົກຂ້າພະເຈາຂນ ແລະ ແກວ່ງຂ້າພະເຈາອ້ອມຮອບ ແລະ ຈາກນນໄດ້ວາງຕີນ 

ຂອງຂ້າພະເຈາໃສ່ເທິງເກີບຂອງເພິນ, ແລະ ເພິນໄດ້ເຕນນຳຂ້າພະເຈາ ຂະນະທີພາຂ້າພະເຈາຍ່າງ 

ເຂາໄປໃນເຮືອນ. ຂ້າພະເຈາມັກພະຍາຍາມກ້າວເດີນໃຫ້ຖືກຕາມບາດກ້າວຂອງເພິນ. ຕອນນກໍ 
ຍັງເຮັດຢູ. 
 

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ປະຈັກພະຍານຂອງທ່ານເປັນອິດທິພົນທີມີພະລັງຕລູກສາວຂອງທ່ານ? ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ 

ພຂອງຂ້າພະເຈາມີປະຈັກພະຍານ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ເພິນຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ແລະ ເພາະວ່າ 

ພຂອງຂ້າພະເຈາຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ຂ້າພະເຈາກໍຮັກຄືກັນ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າເພິນເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳ 

ຜູ້ເປັນແມ່ໝ້າຍ ເພາະເພິນໄດ້ລາພັກການເພືອຊ່ອຍແມ່ໝ້າຍຄົນຂ້າງບ້ານທາສີເຮືອນຂອງລາວ. 

ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ ມັນເປັນການລາພັກການທີດີທີສຸດທີຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈາເຄີຍມີ 
ເພາະຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນທາສີເຮືອນ! ທ່ານຈະເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງລູກສາວຂອງທ່ານ 

ເປັນເວລາຫລາຍປີ ຖ້າຫາກທ່ານຈະຫາໂອກາດໃຊ້ເວລາຢູກັບນາງ ເພືອແບ່ງປັນປະຈັກພະຍານ 

ຂອງທ່ານໃຫ້ກັບນາງ. 

 

ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ,  ນາງອາບິດໄດ້ປຽນໃຈເຫລອມໃສເພາະພາບນິມິດອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈ 

ທີພນາງໄດ້ແບ່ງປັນກັບນາງ. ເປັນເວລາຫລາຍປີຫລັງຈາກນນ, ນາງໄດ້ຮັກສາປະຈັກພະຍານ 



ໄວ້ຢູໃນໃຈຂອງນາງ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢາງຊອບທຳໃນສັງຄົມທີຊົວຮ້າຍແທ້ໆນນ. ແລ້ວວັນເວລາ 

ໄດ້ມາເຖິງ ເມືອນາງບສາມາດນງຢູຊືໆ, ແລະ ນາງໄດ້ແລ່ນໄປຫາເຮືອນນນເຮືອນນ ເພືອແບ່ງປັນ 

ປະຈັກພະຍານຂອງນາງ ແລະ ສິງມະຫັດສະຈັນທີນາງໄດ້ເຫັນເປັນພະຍານຢູໃນວັງຂອງກະສັດ. 

ພະລັງຂອງການປຽນໃຈເຫລອມໃສ ແລະ ປະຈັກພະຍານຂອງນາງອາບິດ ໄດ້ເປັນເຄືອງມື 
ໃນການປຽນແປງທັງສັງຄົມ. ຜູ້ຄົນທີໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳຂອງນາງໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຄົນ “ປຽນໃຈເຫລອມໃສ 

ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, [ແລະ] ບເຄີຍຕົກໄປ,” ແລະ ພວກລູກຊາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນ 

ນັກຮົບໜຸ່ມ!10 

 

ດັງທີເພງສວດກ່າວວ່າ, “ຈົງລຸກຂນ, ໂອ້ ຄົນຂອງພຣະເຈາ!”11 ນຄືການເອນຕທ່ານ, ຊາຍຜູ້ດຳລົງ 

ຖານະປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຂໍເຖິງທ່ານ ເຊັນດຽວກັບທີນາຍທັບໂມໂຣໄນຖືກກ່າວເຖິງ 

ທີວ່າ: 

 

“ເພິນເປັນຄົນແຂງແຮງ ແລະ ມີກຳລົງຫລາຍ; … ເປັນຄົນສະຫລຽວສະຫລາດ; … ເປັນຄົນທີ 
ໝນຄົງຢູນຳສັດທາໃນພຣະຄຣິດ. … 

 

“ຖ້າຫາກຄົນທັງປວງໄດ້ເປັນມາແລ້ວ, ແລະ ເປັນຢູ, ແລະ ຈະເປັນຢູດ ຄືກັນກັບໂມໂຣໄນ, ຈົງເບິງ, 

ອຳນາດຂອງນະລົກນນຈະສັນສະເທືອນຕະຫລອດການ; … ມານຈະບມີອຳນາດເໜືອໃຈຂອງ 

ລູກຫລານມະນຸດເລີຍ.”12 

 

ອ້າຍນ້ອງ, ສາມີ, ຊາຍໜຸ່ມທັງຫລາຍ, “ຈົງຈົງຮັກພັກດີຕຄວາມຈົງຮັກພັກດີທີຢູພາຍໃນຕົວທ່ານ.”13 

 

ສະນນ ທ່ານຈະລ້ຽງດູລູກສາວຂອງທ່ານແນວໃດ? ຈົງຮັກແມ່ຂອງນາງ. ຈົງພາຄອບຄົວຂອງທ່ານ 

ໄປພຣະວິຫານ, ເປັນຜູ້ປົກປອງຄຸນນະທຳ, ແລະ ຂະຫຍາຍຖານະປະໂລຫິດຂອງທ່ານ. 

ພທັງຫລາຍເອີຍ, ພຣະບິດາໄດ້ຝາກຝັງທິດາຜູ້ປະເສີດລໄວ້ນຳທ່ານ. ເຂົາເປັນຄົນບໍລິສຸດ ແລະ 

ຖືກເລືອກໄວ້. ມັນເປັນຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາທີທ່ານຈະດູແລເຂົາ, ໃຫ້ຄວາມເຂມແຂງແກ່ເຂົາ, 

ເປັນຕົວຢາງເລືອງຄຸນນະທຳ, ແລະ ສອນເຂົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະບາດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

ໄປໃນທຸກບາດກ້າວ—ເພາະພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ! ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ຄວາມສຳຄັນຂອງຊື່ 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ 
ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 
 
 
ແອວເດີ ແຮວ ເອີຍ, ໂດຍທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ທຸກໆຄົນ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮັກອັນເລິກຊຶ້ງ 
ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູທີ່ທ່ານໄດ້ມາຮ່ວມນຳໃນເຊົ້າມ້ືນີ້. 
 
ຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸຸມໃຫຍ່ສາມັນເມ່ືອເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດແລ້ວຄິດອີກເຖິງເລື່ອງ 
ຄວາມສຳຄັນຂອງຊື່. ໃນສາມສີ່ເດືອນຜ່ານມານ້ີ, ເຫລັນຫລາຍຄົນໄດ້ມາເກີດໃນຄອບຄົວຂອງ 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ເຂົາມາເກີດໄວກວ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະນັບທັນ, ເດັກແຕ່ລະ 
ຄົນກໍເປັນທີ່ຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວຂອງເຮົາ. ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຊື່ພິເສດທີ່ພໍ່ແມ່ເຂົາໄດ້ເລືອກໃຫ້, 
ຊື່ທີ່ຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຕະຫລອດຊີວິດຂອງເຂົາ, ທ່ີຈຳແນກເຂົາຈາກຄົນອື່ນ. ສ່ິງນີ້ກໍເປັນຈິງໃນທຸກໆ 
ຄອບຄົວ, ແລະ ມັນກໍຈິງໃນບັນດາສາສນາຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ດ້ວຍ.  
 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຮູ້ວ່າມັນສຳຄັນພຽງໃດທີ່ຈະຕັ້ງຊື່ຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະ
ອົງໃນວັນເວລາສຸດທ້ານີ້. ໃນພາກທີ 115 ໃນພຣະຄຳພີ Doctrine and Covenants, 
ພຣະອົງເອງໄດ້ຕັ້ງຊື່ຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງວ່າ: “ເພາະຈະຮຽກສາສນາຈັກຂອງເຮົາໃນວັນ 
ເວລາສຸດທ້າຍດັ່ງນີ້, ແມ່ນແຕ່ສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ” (ຂ້ໍທີ 4). 
 
ແລະ ກະສັດເບັບຢາເມັນໄດ້ສອນຜູ້ຄົນຂອງເພິ່ນໃນພຣະຄຳພີມໍມອນວ່າ:  
 
“ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຢາກໃຫ້ທ່ານຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ, ຄືທ່ານທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນ 
ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ານຈະເຊື່ອຟັງຈົນສິ້ນຊີວິດຂອງທ່ານ … 
 
“ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຈື່ຈຳໄວ້ອີກວ່າ ນີ້ຄືພຣະນາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ ເຊິ່ງມັນຈະບໍ່ຖືກລຶບໄປ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ຈະເປັນໂດຍການລ່ວງລະເມີດ; 
ສະນັ້ນ, ຈ່ົງລະວັງເພື່ອພວກທ່ານຈະບໍ່ລ່ວງລະເມີດ, ເພື່ອພຣະນາມຈະບໍ່ຖືກລຶບຈາກໃຈຂອງພວກ



 

ທ່ານ“ (ໂມໄຊຢາ 5:8, 11). 
 
ເຮົາຮັບເອົາພຣະນານຂອງພຣະຄຣິດໃນການຮັບບັບຕິສະມາ. ເຮົາຕໍ່ຜົນຂອງການບັບຕິສະມານັ້ນ 
ແຕ່ລະອາທິດເມ່ືອເຮົາຮັບສ່ວນສິນລະລຶກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຕັມໃຈຂອງເຮົາທີ່ຈະຮັບເອົາ 
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະ ສັນຍາຈະລະນຶກເຖິງພຣະອົງຕະຫລອດເວລາ (see D&C 
20:77, 79). 
 
ເຮົາຮູ້ບໍວ່າເຮົາໄດ້ຮັບພອນຫລາຍພຽງໃດທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະບຸດທີ່ຊົງຮັກ ແລະ 
ອົງດຽວທີ່ຖືກຳເນີດຂອງພຣະເຈົ້າ? ເຮົາເຂົ້າໃຈບ່ໍວ່ານີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍພຽງໃດ? 
ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດເປັນພຣະນາມດຽວພາຍໃຕ້ສະຫວັນຊຶ່ງຈະຊ່ອຍໃຫ້ມະນຸດ 
ຈະລອດໄດ້ (ເບິ່ງ 2 ນີໄຟ  31:21). 
 
ດັ່ງທີ່ທ່ານຈະຈຳໄດ້, ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ໄດ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຊື່ຂອງ 
ສາສນາຈັກໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເມ່ືອເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້. ເພ່ິນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ເມ່ືອເຊື່ອຟັງຕໍ່ 
ການເປີດເຜີຍ, ເຮົາຈ່ຶງເອີ້ນຕົວເອງວ່າ ສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ 
ແທນທີ່ສາສນາຈັກມໍມອນ.” (“Guided by the Holy Spirit,” Liahona, May 2011, 30). 
 
ເພາະຊ່ືເຕັມຂອງສາສນາຈັກນັ້ນສຳຄັນຫລາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເນັ້ນການເປີດເຜີຍທີ່ມາຈາກ 
ພຣະຄຳພີ, ຈົດໝາຍແນະນຳຂອງຝ່າຍປະທານສູງສຸດຂອງປີ 1982 ແລະ 2001, ແລະ 
ຈາກຖ້ອຍຄໍາຂອງອັກຄະສາວົກຜູ້ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກໃຫ້ປົກປ້ອງ ແລະ 
ສັ່ງສອນຄົນໃນໂລກວ່າສາສນາຈັກກໍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍຊື່ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ນີ້ຄືຊື່ຊຶ່ງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຮຽກຮ້ອງເຮົາໃນວັນສຸດທ້າຍ. ມັນເປັນຊື່ຊຶ່ງສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຈະ 
ແຕກຕ່າງຈາກສາສນາອື່ນໆ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄິດຫລາຍເທ່ືອເຖິງເຫດຜົນທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຕັ້ງຊື່ທີ່ຍາວໃຫ້ສາສນາຈັກຂອງ
ພຣະອົງທີ່ໄດ້ຟື້ນຟູແລ້ວ. ມັນອາດເບິ່ງຄືວ່າຍາວ, ແຕ່ຫາກເຮົາມາຄິດເອົາສາວ່າມັນເປັນຄຳ 
ບັນຍາຍວ່າສາສນາຈັກເປັນແບບໃດ, ໃນທັນທີມັນຈະກາຍເປັນຊ່ືທີ່ສັ້ນດີອັດສະຈັນ, ກົງໄປກົງມາ, 
ແລະ ງ່າຍດ້ວຍ. ຈະມີຄຳບັນຍາຍທ່ີຊື່ຕົງ ແລະ ແຈ້ງຊັດໄປກວ່ານີ້ບໍ ແລະ ຖືກສະແດງອອກມາ 
ພາຍໃນຄຳສ້ັນໆເຫລົ່ານີ້?  
 
ທຸກໆຄຳກໍແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ຈຳເປັນຫລາຍທີ່ສຸດ. ຄຳທຳອິດເດີ ໝາຍເຖິງສະພາບການພິເສດ 
ຂອງສາສນາຈັກທີ່ໄດ້ຮັບການຟ້ືນຟູໃນບັນດາສາສນາອື່ນໆໃນໂລກ. 
 



 

ຄຳທີ່ວ່າ ສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດກໍປະກາດວ່າ ນ້ີເປັນສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າ, “ແລະ ຈະເປັນສາສນາຈັກຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ 
ນອກຈາກຈະມີຊື່ຕາມຊື່ຂອງເຮົາ? ເພາະຫາກວ່າສາສນາຈັກມີຊື່ຕາມຊື່ຂອງໂມເຊ ມັນກໍ 
ເປັນສາສນາຈັກຂອງໂມເຊ; ຫລື ຫາກມັນມີຊື່ຕາມຊື່ຂອງມະນຸດ [ດັ່ງມໍມອນ] ມັນກໍເປັນ 
ສາສນາຈັກຂອງມະນຸດ; ແຕ່ຫາກມັນມີຊື່ຕາມຊື່ຂອງເຮົາມັນກໍເປັນສາສນາຈັກຂອງເຮົາ, 
ຫາກເປັນໄປວ່າມັນຖືກສ້າງໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເຮົາ” (3 ນີໄຟ 27:8). 
 
ຍຸກສຸດທ້າຍ ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນສາສນາຈັກອັນດຽວກັນ ກັບສາສນາຈັກທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ 
ຈັດຕ້ັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສາສນາກິດຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງໂລກ ແຕ່ໄດ້ຮັບການ 
ຟື້ນຟູແລ້ວໃນວັນເວລາສຸດທ້າຍນ້ີ. ເຮົາຮູ້ວ່າໄດ້ມີການກະບົດ, ຫລື ການປະຖ້ິມຄວາມເຊື່ອ, 
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງມີການຟ້ືນຟູຂອງສາສນາຈັກທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຄົບບໍລິບູນໃນວັນ 
ເວລາຂອງເຮົາ.  
 
ໄພ່ພົນ ໝາຍຄວາມວ່າສະມາຊິກນັ້ນກໍຕິດຕາມພຣະອົງ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດຕາມພຣະປະສົງ 
ຂອງພຣະອົງ, ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, ແລະ ຕຽມພ້ອມເພື່ອຈະໄດ້ຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງ 
ພຣະອົງ ແລະ ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນອີກຄັ້ງ. ໄພ່ພົນ ກໍໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາທີ່ຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າສັກສິດໂດຍການເຮັດພັນທະສັນຍາວ່າຈະຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. 
 
ພະນາມທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ມອບໃຫ້ສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງກໍບອກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນວ່າ 
ເຮົາເປັນໃຜ ແລະ ວ່າເຮົາເຊື່ອຫຍັງ. ເຮົາເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດຄືພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ 
ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງໂລກ. ພຣະອົງໄດ້ຊົດໃຊ້ແທນທຸກຄົນທີ່ກັບໃຈຈາກບາບຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ແລະ 
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍຂາດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ມີການຟ້ືນຄືນຊີວິດຈາກ 
ຄວາມຕາຍ. ເຮົາຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ. ແລະ ດ່ັງທີ່ກະສັດເບັນຢາມິນ ໄດ້ກ່າວກັບຜູ້ຄົນ 
ຂອງເພິ່ນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຢືນຢັນຕໍ່ເຮົາທຸກຄົນໃນມ້ືນີ້ອີກວ່າ, “ໃຫ້ທ່ານຈົດຈຳທ່ີຈະລະນຶກເຖິງ 
ພຣະນາມ [ຂອງພຣະອົງ] ຢູ່ໃນໃຈທ່ານສະເໝີໄປ” (ໂມໄຊຢາ 5:12). 
 
ເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢືນເປັນພະຍານຂອງພຣະອົງ “ທຸກເວລາ ແລະ ໃນທຸກຢ່າງ, ແລະ 
ໃນທຸກແຫ່ງ” (ໂມໄຊຢາ 18:9). ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນ 
ຮູ້ວ່າເຮົາຕິດຕາມໃຜ ແລະ ວ່າເຮົາເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກຂອງໃຜ: ສາສນາຈັກຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. ແນ່ນອນວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດສິ່ງນີ້ດ້ວຍທ່າທີ່ແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ປະຈັກພະຍານ. 
ເຮົາຕ້ອງຕິດຕາມພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໂດຍການປະກາດຢ່າງລຽບງ່າຍ ແລະ ແຈ່ມແຈ້ງ, 
ແຕ່ຢ່າງຖ່ອມຕົນວ່າ ເຮົາເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງ. ເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງ 
ໂດຍການເປັນໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ—ສານຸສິດໃນວັນເວລາສຸດທ້າຍ. 



 

 
ຜູ້ຄົນ ແລະ ອົງການຕ່າງສ່ວນຫລາຍກໍມີຊື່ຫລິ້ນທີ່ຄົນອື່ນໃສ່ໃຫ້. ຊື່ຫລິ້ນອາດເປັນຊື່ສັ້ນ 
ຈາກຊ່ືເຕັມ, ຫລື ມັນອາດມາຈາກເຫດການ ຫລື ຈາກລັກສະນະພິເສດທາງຮ່າງກາຍ ຫລື ອື່ນໆ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຊື່ຫລິ້ນບ່ໍມີສະຖານະ ຫລື ຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບຊື່ຈິງ, ແຕ່ກໍຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນ 
ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ. 
 
ສາສນາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນສະໄໝໂບຮານ ແລະ ສະໄໝໃໝ່ກໍໄດ້ມີຊື່ຫລິ້ນ. ໄພ່ພົນໃນ 
ສະໄໝພຣະຄຳພີໃໝ່ຖືກເອີ້ນວ່າຊາວຄຣິດ ເພາະເຂົາເຈ້ົາປະກາດຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ໃນຕອນຕ້ົນຜູ້ທີ່ຕິ ແລະ ກ່າວສຽດສີໄດ້ໃຊ້ຊື່ນັ້ນໃນທາງທີ່ດູຖູູູກ, ແຕ່ບັດນີ້ກໍກາຍເປັນຊື່ທີ່ມີກຽດ; 
ແລະ ເຮົາກໍຖືວ່າເປັນກຽດຍິ່ງທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ ສາສນາຊາວຄຣິດ. 
 
ສະມາຊິກເຮົາຖືກເອີ້ນວ່າ ຊາວມໍມອນ ເພາະເຮົາເຊື່ອໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ: ປະຈັກພະຍານອີກ 
ຢ່າງໜ່ຶງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຄົນອື່ນອາດພະຍາຍາມໃຊ້ຄຳວ່າ ມໍມອນ ທົ່ວໆໄປທີ່ຮ່ວມ ແລະ 
ອ້າງເຖິງຜູ້ທີ່ແຕກແຍກອອກໄປຈາກສາສນາຈັກ ແລະ ໄປຈັດຕັ້ງກຸ່ມອື່ນໆ. ການໃຊ້ຊື່ໃນທາງນີ້ 
ກໍພຽງແຕ່ນຳໄປສູ່ຄວາມສັບສົນ. ເຮົາກໍມີຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສື່ສານມວນຊົນ 
ທີ່ລະເວັ້ນຈາກການນຳໃຊ້ຄຳ ມໍມອນ ໃນທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນສັບສົນຊື່ຂອງ 
ສາສນາຈັກກັບກຸ່ມທີ່ມີເມຍຫລາຍຄົນ ຫລື ກຸ່ມທີ່ເຊື່ອຖືຫລັກພ້ືນຖານອື່ນໆ. ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂໍປະກາດຢ່າງແຈ້ງຊັດວ່າ ບໍ່ມີກຸ່ມທີ່ມີເມຍຫລາຍຄົນ, ຮ່ວມທັງຜູ້ທີ່ເອີ້ນຕົວເອງວ່າ 
ຊາວມໍມອນພື້ນຖານ ຫລື ຊື່ອື່ນໆທີ່ມາຈາກຊ່ືຂອງເຮົາ, ມີພາກສ່ວນ ຫລື ເປັນສະມາຊິກໃດໆ 
ຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມໍມອນ ບໍ່ໄດ້ເປັນຊື່ເຕັມ ແລະ ຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາສນາຈັກ, ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ມັນໄດ້ເກີດມາຈາກຜູ້ຄົນທີ່ເວ້ົາຕິສຽດສີເຮົາໃນຕອນຕົ້ນແຫ່ງການບຽດບຽນ, ມັນໄດ້ກາຍມາເປັນ 
ຊື່ຫລິ້ນທີ່ດີສົມຄວນເມື່ອອ້າງເຖິງສະມາຊິກ ແທນທີ່ອ້າງເຖິງສະຖາບັນ. ເຮົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເຊົາໃຊ້ 
ຊື່ ມໍມອນ, ເມ່ືອສົມຄວນ, ແຕ່ເຮົາຄວນເນັ້ນຕໍ່ໄປເຖິງຊື່ເຕັມ ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງສາສນາຈັກ 
ນັ້ນເອງ. ໃນອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງ, ເຮົາຄວນລະເວັ້ນ ແລະ ເຊົາໃຊ້ຄຳທີ່ວ່າ “ສາສນາມໍມອນ.” 
 
ຕະຫລອດຫລາຍປີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ມອບໝາຍຕະຫລອດທົ່ວໂລກ, ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຖືກຖາມຫລາຍເທື່ອຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາມໍມອນ. ຄຳຕອບຂອງ 
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍແມ່ນ, “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເພາະເຮົາເຊື່ອ 
ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ, ຊຶ່ງເປັນຊື່ຕາມຊ່ືຂອງສາດສະດາຜູ້ນຳໃນສະໄໝໂບຮານ ແລະ ເປັນປະຈັກ 
ພະຍານອີກຢ່າງໜ່ຶງເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ບາງເທື່ອເຮົາກໍຖືກເອີ້ນວ່າ ຊາວມໍມອນ.” ໃນທຸກໆ 
ກໍລະນີຄໍາຕອບນີ້ກໍເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງດີ ແລະ ຕາມຈິງແລ້ວກໍໄດ້ເປີດໂອກາດຢ່າງຫລວງຫລາຍ 



 

ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທີ່ຈະອະທິບາຍເຖິງການຟ້ືນຟູຂອງພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ສົມບູນໃນວັນເວລາສຸດທ້າຍນີ້. 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ຂໍໃຫ້ທ່ານຄິດເຖິງອິດທິພົນທີ່ເຮົາສາມາດມີໄດ້ໂດຍຄຳຕອບທີ່ໃຊ້ 
ຊື່ເຕັມຂອງສາສນາຈັກດ່ັງທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ປະກາດວ່າເຮົາຄວນເຮັດ. ແລະ ຖ້າທ່ານ 
ບໍ່ສາມາດຕອບທັນທີໂດຍໃຊ້ຊື່ເຕັມ, ວ່າຢ່າງນ້ອຍກໍຂໍໃຫ້ເວ້ົາວ່າ, “ຂ້ອຍເປັນສະມາຊິກຂອງ 
ສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.” ແລະ ແລ້ວຈຶ່ງອະທິບາຍ “ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.” 
 
ບາງຄົນອາດຖາມວ່າ, ແລ້ວກ່ຽວກັບ ແວບໄຊ້ຂອງອິນເຕີແນັດດັ່ງ Mormon.org ແລະ 
ການໂຄສະນາທາງສື່ສານມວນຊົນອື່ນໆເດ. ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ການອ້າງເຖິງ 
ສະມາຊິກເປັນສ່ວນຮວມວ່າຊາວມໍມອນ ບາງເທື່ອກໍສົມຄວນ. ເພື່ອຄວາມສະດວກ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ 
ເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາຂອງເຮົາທີ່ເຂົ້າມາຄ້ົນຫາເຮົາຈະໃຊ້ຄຳນັ້ນ. ແຕ່ເມ່ືອທ່ານເປີດ 
ແວບໄຊ້ Mormon.org ຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາສນາຈັກກໍຖືກອະທິບາຍຢູ່ໃນໜ້າທຳອິດນ້ັນ, ແລະ 
ປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນທຸກໆໜ້າຕາມຈາກນັ້ນ. ມັນບໍ່ສະດວກທີ່ຈະຄາດຫວັງໃຫ້ຄົນພິມຊື່ເຕັມຂອງ 
ສາສນາຈັກເມ່ືອເຂົາເຈົ້າຄ້ົນຫາເຮົາ ຫລື ເມ່ືອເຂົາເຈົ້າເຂ້ົາສູ່ ເວບໄຊ້ຂອງເຮົາ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສະດວກເຫລົ່ານ້ີອາດເປັນແບບນີ້ຕໍ່ໄປ, ມັນບໍ່ຄວນຢັບຢັ້ງສະມາຊິກຈາກການ 
ໃຊ້ຊ່ືເຕັມຂອງສາສນາຈັກ ເມ່ືອໃດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈ່ົງພັດທະນານິໄສ ພາຍໃນກິດຈະກຳ 
ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ໃນສາສນາຈັກ ແລະ ໃນການປະຕິບັດປະຈຳວັນຂອງເຮົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ 
ມັນແຈ່ມແຈ້ງວ່າສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍເປັນຊື່ຊຶ່ງອົງພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈົ້າເອງໄດ້ບອກວ່າເຮົາຈະຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້.  
 
ການລົງຄະແນນສຽງຄວາມຄິດເຫັນເມ່ືອບໍ່ດົນມານ້ີໄດ້ຊີ້ບອກວ່າຫລາຍໆຄົນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າ ມໍມອນ ໝາຍເຖິງສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກ. ແລະ ຄົນສ່ວນຫລາຍກໍຍັງ 
ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຊາວມໍມອນເປັນຊາວຄຣິດ. ແມ່ນແຕ່ເມ່ືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ອ່ານເຖິງວຽກງານຂອງ Helping 
Hands (ມືທີ່ຊ່ອຍເຫລືອ) ຕະຫລອດທ່ົວໂລກຫລັງຈາກໄພພິບັດຂອງລົມພະຍຸເຮີຣິເຄນ, 
ແຜ່ນດິນໄຫວ, ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຄວາມອຶດຢາກ, ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມພົວພັນຂອງວຽກ 
ມະນຸດສະທຳຂອງເຮົາວ່າເປັນອົງການຂອງຊາວຄຣິດ. ແນ່ນອນວ່າມັນຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍ 
ສຳລັບເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາເຊື່ອໃນ ແລະ ຕິດຕາມພຣະຜູ້ຊ່ອຍຖ້າຫາກເຮົາ 
ອ້າງເຖິງຕົວເອງວ່າສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. 
ໃນວິທີນີ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນຊື່ ມໍມອນ ຈະມາຮັບຮູ້ຄວາມພົວພັນຂອງຄຳນ້ັນກັບຊື່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຂອງເຮົາ 
ແລະ ກັບຜູ້ຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ຕາມທີ່ຝ່າຍປະທານສູງສຸດໄດ້ຂໍຮ້ອງໃນຈົດໝາຍຂອງພວກເພິ່ນລົງວັນທີ 23 ເດືອນກຸມພາ  



 

2001 ວ່າ:  “ການນຳໃຊ້ຊື່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍ, ສາສນາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກ 
ສຸດທ້າຍ, ຍ່ິງສຳຄັນຫລາຍຂຶ້ນໃນໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາທີ່ຈະປະກາດພຣະນາມຂອງ 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຕະຫລອດທົ່ວໂລກ. ເພາະເຫດນີ້, ພວກເຮົາຈຶ່ງຮ້ອງຂໍວ່າ ເມ່ືອເຮົາອ້າງ 
ເຖິງສາສນາຈັກເຮົາຈະໃຊ້ຊື່ເຕັມຂອງມັນເມ່ືອໃດກໍຕາມເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.” 
 
ໃນປີ 1948 ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນຂອງເດືອນຕຸລາ, ປະທານໂຈດ ອາວເບິດ ສະມິດ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເມ່ືອທ່ານອອກໄປຈາກກອງປະຊຸມນີ້, ທ່ານອາດຈະ 
ໄດ້ຕິດຕໍ່ປະຕິບັດກັບກຸ່ມສາສນາຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າຍັງມີສາສນາຈັກພຽງ 
ແຫ່ງດຽວໃນໂລກໂດຍຄຳບັນຊາຈາກສະຫວັນທີ່ມີຊື່ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ” 
(ໃນການລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມ, ເດືອນຕຸລາ 1948, 167). 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ຂໍໃຫ້ເຮົາຈ່ົງຈື່ຈຳຄຳແນະນຳນີ້ນຳອີກຂະນະທີ່ເຮົາອອກໄປຈາກ 
ກອງປະຊຸມມ້ືນີ້. ຂໍໃຫ້ປະຈັກພະຍານຂອງເຮົາເຖິງພຣະອົງຈົ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກ
ຂອງເຮົາຕໍ່ພຣະອົງຈົ່ງມີຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາເລື້ອຍໄປ. ຂ້າພະເຈ້ົາອະທິຖານດ້ວຍຄວາມຖ່ອມ
ຕົນໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ, ອາແມນ. 



ກອງປະຊມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 

 

 

ຢືນຢູໃນບ່ອນທີສັກສິດ 

 

 

ໂດຍ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ 

 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວສານທີດີເລີດໃນເຊາມນ, ແລະ ຂ້າພະເຈາ 

ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທຸກຄົນທີໄດ້ມາຮ່ວມ. ພວກເຮົາດີໃຈຫລາຍເປັນພິເສດທີແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວ ໄດ້ມາ 

ຮ່ວມກັບພວກເຮົາອີກ ແລະ ເພິນຮູ້ສຶກວ່າດີຂນກວ່າເກົາ. ພວກເຮົາຮັກທ່ານ, ບອບ. 

 

ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈາໄດ້ໄຕ່ຕອງສິງທີຂ້າພະເຈາຢາກກ່າວກັບທ່ານໃນເຊາມນ, ຂ້າພະເຈາ 

ໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມຄິດສອງສາມຢາງ ຊຶງຂ້າພະເຈາຄິດວ່າກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ເໝາະສົມກັບເວລາ. ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ ຂ້າພະເຈາຈະໄດ້ຮັບການນຳພາໃນການກ່າວ 

ຄຳປາໄສຂອງຂ້າພະເຈາ. 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີຊີວິດຢູໃນໂລກນໄດ້ 84 ປີແລ້ວຕອນນ. ໃນການໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບໜ້ອຍໜຶງ, 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ເກີດໃນປີທີ ຊາເລສ ລິນເບີກ ໄດ້ຂັບຍົນຄົນດຽວຕົງຈາກນິວຢອກໄປກຸງປາລີ 
ດ້ວຍເຄືອງຈັກຫົວດຽວ, ມີເບາະນັງອັນດຽວ, ມີປີກຍົນອັນດຽວ. ມີການປຽນແປງຫລາຍນັບຕງແຕ່ 84 

ປີຜ່ານມາ. ນັບແຕ່ມນມາ ມະນຸດກໍໄດ້ໄປເຖິງດວງຈັນ ແລະ ກັບມາແລ້ວ. ຕາມຈິງແລ້ວ, 

ເລືອງທີແຕ່ງຂນໃນອາດີດ, ບັດນກາຍເປັນເລືອງຈິງ. ແລະ ເລືອງຈິງນນ,  ຂອບໃຈນຳເທັກໂນໂລຈີ, 

ໄດ້ປຽນແປງຢາງວ່ອງໄວ ຈົນວ່າເຮົາເກືອບບສາມາດຕາມໄປທັນ—ຖ້າຫາກວ່າເຮົາຊິເຄີຍທັນຫລືບ. 
ສຳລັບເຮົາຜູ້ທີຍັງຈືຈຳໃຊ້ໂທລະສັບໝຸນຊະນິດເກົາ ແລະ ຈັກພິມທີບໄດ້ໃຊ້ໄຟຟາ, ເທັກໂນໂລຈີ 

ໃນທຸກວັນນເປັນທີໜ້າງຶດງໍຫລາຍ. 

 

ພ້ອມນ ມາດຕະຖານເລືອງສິນທຳກໍໄດ້ປຽນແປງຢາງວ່ອງໄວຄືກັນ. ການປະພຶດທີແຕ່ກ່ອນຖືວ່າ 

ເປັນສິງບເໝາະສົມ ແລະ ຜິດສິນທຳ, ບັດນ ບພຽງແຕ່ເປັນສິງທີໂຍະຍານ, ແຕ່ເປັນສິງທີຜູ້ຄົນ 

ຍອມຮັບນຳອີກ. 

 



ບດົນມານ ຂ້າພະເຈາໄດ້ອ່ານເລືອງໜຶງຢູໃນWall Street Journal ຂຽນໂດຍ ຈອນນາຕັນ ແຊ໊ກ, 

ອາຈານສາສນາຢິວຄົນອັງກິດ. ໃນເລືອງນນ, ລາວໄດ້ຂຽນດັງນ: “ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ສັງຄົມ 

ຂອງຄົນພາກຕາເວັນຕົກໃນຊ່ວງລະຍະປີ 1960 ໄດ້ປຽນແປງຢາງໄວ, ໄດ້ປະຖມຫລັກການ 

ປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີເລືອງການຄວບຄຸມຕົນເອງ. ກຸ່ມນັກຮ້ອງຊື Beatles ໄດ້ຮ້ອງວ່າ 

ພຽງແຕ່ຄວາມຮັກເທົານນທີທ່ານຕ້ອງການ. ຫລັກທຳຂອງກຸ່ມ Judeo-Christian ຄືການ 

ເສຍສະລະທຸກຢາງ. ແລ້ວຕມາມີການເວາວ່າ: ຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດ ຖ້າມັນດີສຳລັບເຈາ. ພຣະບັນຍັດ 

ສິບປະການໄດ້ຖືກຂຽນຄືນໃໝ່ກາຍເປັນຄຳວ່າ ຄຳແນະນຳທີຊ່າງປະດິດຄິດສ້າງສິບປະການ.” 

 

ອາຈານ ແຊ໊ກ ໄດ້ກ່າວຕືມວ່າ: “ເຮົາໄດ້ຟຸມເຟືອຍກັບສິນທຳຂອງເຮົາ ຄືກັນກັບເຮົາຟຸມເຟືອຍກັບ 

ເງິນຄຳຂອງເຮົາ. … ມີຫລາຍພາກສ່ວນອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ [ໃນໂລກນ] ບ່ອນທີສາສນາເປັນ 

ເລືອງໃນອາດີດ ແລະ ບມີສຽງເຕືອນບອກກົງກັນຂ້າມກັບຄຳທີວ່າ ຊໂລດ, ໃຊ້ໂລດ, ນຸ່ງໂລດ, 

ອວດອ້າງໂລດ, ເພາະສົມຄວນສຳລັບເຈາ. ຂ່າວສານກໍຄື ສິນທຳກາຍເປັນເລືອງລ້າສະໄໝ, 

ຄວາມສຳນຶກແມ່ນສຳລັບຄົນອ່ອນແອ, ແລະ ພຣະບັດຍັດທີສຳຄັນທີສຸດແມ່ນ ‘ຢາໃຫ້ຄົນພົບເຫັນ.’” 1 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເລືອງນ—ໜ້າເສຍໃຈ—ບັນຍາຍເຖິງໂລກຂອງເຮົາໃນທຸກວັນນ. 
ເຮົາຕ້ອງກຸ້ມໃຈນຳມັນບໍ ແລະ ຄິດວ່າເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶງຈະສູ້ຊົນກັບມັນໄດ້? ບ. ຕາມຈິງແລ້ວ, 

ເຮົາມີພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດຢູໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ແລະ ເຮົາຮູ້ວ່າ ສິນທຳບໄດ້ເປັນສິງ 

ລ້າສະໄໝ, ວ່າຄວາມສຳນຶກຂອງເຮົາຈະນຳພາເຮົາສະເໝີ, ແລະວ່າເຮົາມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບສຳລັບ 

ການກະທຳຂອງເຮົາ. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂລກນໄດ້ປຽນໄປ, ແຕ່ກົດຂອງພຣະເຈາຍັງເໝືອນເດີມ. ມັນບໄດ້ປຽນແປງ; 

ມັນຈະບປຽນແປງ. ພຣະບັນຍັດສິບປະການກໍຄືກັນ—ຍັງເປັນພຣະບັນຍັດຢູຄືເກົາ. ມັນ ບ 
ໄດ້ເປັນຄຳແນະນຳ. ມັນຈຳເປັນສຳລັບວັນເວລາຂອງເຮົາເທົາໆກັບໃນວັນເວລາຕອນພຣະເຈາ 

ໄດ້ມອບມັນໃຫ້ແກ່ລູກຫລານອິດສະຣາເອນ. ຖ້າຫາກເຮົາພຽງແຕ່ຟັງ, ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຸລະສຽງ 

ຂອງພຣະເຈາ, ກ່າວກັບເຮົາໃນຕອນນ ແລະ ໃນເວລານ. 
 

“ຢານະມັດສະການພຣະອືນ ນອກຈາກເຮົາແຕ່ເທົານນ. 

 

“ຢາເຮັດສຳລັບຕົນຮູບຢາງໃດຢາງໜຶງອັນເປັນຕົວແທນຂອງສິງທີຢູໃນທ້ອງຟາ. … 

 

“ຢາໃຊ້ຊືຂອງເຮົາໄປໃນທາງຊົວຮ້າຍ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ອົງເປັນພຣະເຈາຂອງເຈາ. … 



 

“ຈົງຖືມພຣະ ແລະ ຍຶດຖືໄວ້ເປັນມສັກສິດ. … 

 

“ຈົງນັບຖືພແມ່ຂອງເຈາ. … 

 

“ຢາຂ້າຄົນ. 

 

“ຢາຫລນຊ້ສູ່ຜົວເມຍຜູ້ອືນ. 

 

“ຢາລັກ. 

 

 

“ຢາໃສ່ຮ້າຍປາຍສີເພືອນມະນຸດ. … 

 

 “ຢາຢາກໄດ້ຂອງຜູ້ອືນ.”2 

 

ກົດຂອງການປະພຶດຕົນຂອງເຮົາແມ່ນເດັດຂາດ; ມັນບໄດ້ເປັນສິງຕລອງ. ມັນບໄດ້ຢູໃນພຣະບັນຍັດ 

ສິບປະການເທົານນ, ແຕ່ໃນຄຳເທດສະໜາຢູເທິງຄ້ອຍພູນຳອີກ, ຊຶງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກ່າວ 

ຕອນພຣະອົງມີຊີວິດຢູໃນໂລກນ. ມັນຢູໃນຕະຫລອດທົວຄຳສອນຂອງພຣະອົງ. ມັນຢູໃນການ 

ເປີດເຜີຍຂອງຍຸກໃໝ່ຄືກັນ. 

 

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນແມ່ນເໝືອນເດີມ ໃນມວານນ, ມນ, ແລະ ຕະຫລອດການ. 

ສາດສະດາມໍມອນໄດ້ບອກເຮົາວ່າ ພຣະເຈາ “ບມີວັນປຽນແປງຈາກຊົວນິລັນດອນເຖິງຊົວ
ນິລັນດອນ.”3 ຢູໃນໂລກນບ່ອນທີເກືອບທຸກສິງເບິງຄືວ່າປຽນແປງໄປ, ແຕ່ຄວາມໝນຄົງ 

ຂອງພຣະອົງເປັນສິງທີເຮົາເພິງພາອາໄສໄດ້, ເປັນສະໝໍທີເຮົາສາມາດຍຶດໝນໄວ້ຢາງແໜ້ນໜຽວ 

ແລະ ປອດໄພ, ຖ້າບດັງນນ ເຮົາອາດຈະຖືກພັດໄປໃນນບ່ອນທີເຮົາບຮູ້ຈັກ. 

 

ມັນອາດປະກົດຕທ່ານເປັນບາງຄງວ່າ ຄົນທີອອກໄປໃນໂລກມີຄວາມມ່ວນຊືນຫລາຍກວ່າທ່ານ. 

ພວກທ່ານບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກຖືກຈຳກັດດ້ວຍກົດຂອງສາສນາຈັກທີເຮົາຍຶດໝນ. ອ້າຍເອອຍນ້ອງ 

ຂອງຂ້າພະເຈາ, ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈາຂໍປະກາດຕທ່ານວ່າ ບມີ ສິງໃດ ທີຈະນຳຄວາມສຸກ 

ຫລື ຄວາມສະຫງົບມາສູ່ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຫລາຍກວ່າພຣະວິນຍານ ຊຶງສາມາດມາສູ່ເຮົາເມືອ 



ເຮົາເຮັດຕາມພຣະຜູ້ ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ຮັກສາພຣະບັນຍັດ. ພຣະວິນຍານນນ ບສາມາດຢູນຳ 

ກິດຈະກຳທີຝາຍໂລກເຂາຮ່ວມ. ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ປະກາດເຖິງຄວາມຈິງນວ່າ: “ມະນຸດທີ 
ມີຈິດໃຈທຳມະດາຈະຮັບສິງເຫລົານນ ຊຶງເປັນຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈາກໍບໄດ້, 

ເພາະພວກເຂົາເຫັນວ່າ ສິງເຫລົານເປັນເລືອງໂງ່ສຳລັບຕົນ ແລະ ບສາມາດເຂາໃຈເພາະວ່າ 

ທີຈະເຂາໃຈສິງເຫລົານນໄດ້ກໍຕ້ອງອາໄສພຣະວິນຍານ.”4 ຄຳວ່າ “ມະນຸດທີມີຈິດໃຈທຳມະດາ” 

ສາມາດໝາຍເຖິງເຮົາແຕ່ລະຄົນ ຖ້າຫາກເຮົາປອຍຕົນເອງໃຫ້ເປັນເຊັນນນ. ເຮົາຈະຕ້ອງລະມັດ 

ລະວັງຢູໃນໂລກທີປຽນແປງຢາງວ່ອງໄວຈາກສິງທີເປັນທາງວິນຍານ. ມັນສຳຄັນທີເຮົາຈະ 

ປະຕິເສດສິງໃດກໍຕາມທີບສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງເຮົາ, ປະຕິເສດບຍອມແພ້ໃນສິງທີ 
ເຮົາຕ້ອງການຫລາຍທີສຸດ—ນນຄື ຊີວິດນິລັນດອນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ. ພາຍຸຈະກະທົບ 

ໃສ່ປະຕູຂອງເຮົາສະເໝີ, ເພາະມັນເປັນພາກສ່ວນໃນປະສົບການຂອງເຮົາຢູໃນຊ່ວງມະຕະ 

ຢາງທີຫລີກລ້ຽງບໄດ້. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ເຮົາຈະສາມາດຕຽມພ້ອມເພືອປະເຊີນກັບມັນໄດ້, ເພືອ 

ຮຽນຈາກມັນ, ແລະ ເພືອເອົາຊະນະມັນ ຖ້າຫາກເຮົາມີພຣະກິດຕິຄຸນເປັນພນຖານ ແລະ 

ມີຄວາມຮັກຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢູໃນໃຈຂອງເຮົາ. ສາດສະດາເອຊາຢາໄດ້ປະກາດວ່າ, 

“ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຈະມີຕະຫລອດໄປ ເພາະທຸກຄົນຈະເຮັດສິງທີຖືກຕ້ອງ.”5 

 

ໃນການເປັນຢູ ໃນ ໂລກ ແຕ່ບເປັນ ຂອງ ໂລກ, ມັນຈຳເປັນທີເຮົາຈະຕິດຕກັບພຣະບິດາເທິງ 

ສະຫວັນຜ່ານການອະທິຖານ. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດເຊັນນນ; ພຣະອົງຈະຕອບຄຳອະທິຖານ 

ຂອງເຮົາ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ແນະນຳເຮົາ ດັງທີມີບັນທຶກໄວ້ຢູໃນ 3 ນີໄຟ ບົດທີ 18 ວ່າໃຫ້ “ຄອຍ
ເຝາລະວັງ ແລະ ອະທິຖານຢູສະເໝີ ເພືອເຈາຈະບໄດ້ເຂາໄປຫາການລໍລວງ; ເພາະວ່າຊາຕານ 

ປາຖະໜາຢາກໄດ້ເຈາ. … 

 

“ດັງນນ ເຈາຕ້ອງອະທິຖານຫາພຣະບິດາຢູສະເໝີໃນນາມຂອງເຮົາ; 

 

“ແລະ ສິງໃດກໍຕາມທີເຈາຈະຂໍຈາກພຣະບິດາໃນນາມຂອງເຮົາ ຊຶງຖືກຕ້ອງ, ໂດຍເຊືອວ່າເຈາຈະໄດ້
ຮັບ, ຈົງເບິງ ມັນຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ເຈາ.”6 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບປະຈັກພະຍານເຖິງພະລັງຂອງການອະທິຖານຕອນຂ້າພະເຈາມີອາຍຸໄດ້ 12 ປີ. 
ຂ້າພະເຈາໄດ້ທຳງານຢາງຂະຫຍັນເພືອຈະໄດ້ມີເງິນ ແລະ ກໍທ້ອນໄດ້ຫ້າໂດລາ. ຕອນນນເປັນຊ່ວງ 

ລະຍະເສດຖະກິດຕົກຕຫລາຍທີສຸດ ຕອນເງິນຫ້າໂດລາເປັນຈຳນວນເງິນຫລາຍທີສຸດ—

ໂດຍສະເພາະສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12 ປີ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ມອບເງິນຫລຽນທັງໝົດ ຊຶງເປັນ 

ຈຳນວນຫ້າໂດລາໃຫ້ພຂອງຂ້າພະເຈາ, ແລະ ເພິນໄດ້ເອົາເງິນເຈ້ຍໃບຫ້າໂດລາໃຫ້ຂ້າພະເຈາ. 



ຂ້າພະເຈາມີສິງພິເສດທີຈະຊດ້ວຍເງິນຫ້າໂດລານນ, ແຕ່ຕອນນຂ້າພະເຈາບຈືວ່າໄດ້ຊຫຍັງ. 

ຂ້າພະເຈາພຽງແຕ່ຈືໄດ້ວ່າ ເງິນຈຳນວນນນແມ່ນສຳຄັນຫລາຍຕຂ້າພະເຈາ. 

 

ໃນເວລານນ ພວກເຮົາບມີຈັກຊັກເຄືອງ, ສະນນແມ່ຂອງຂ້າພະເຈາຈຶງໄດ້ສົງເຄືອງໄປຊັກຢູຮ້ານ 

ທຸກອາທິດ. ຫລັງຈາກສອງສາມມພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບ “ເຄືອງປຽກຄືນ” ແລະ ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈາ 

ຈະຕາກມັນໃສ່ຮາວເຄືອງຢູຫລັງບ້ານ. 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍັດເງິນໃບຫ້າໂດລານນໃສ່ໃນຖົງໂສ້ງ, ແລະ ທ່ານອາດສາມາດຕວງໄດ້ນໍ, ໂສ້ງຂອງ 

ຂ້າພະເຈາຖືກສົງໄປຮ້ານກັບເງິນທີຕິດຢູໃນຖົງນນ. ເມືອຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂນ, ຂ້າພະເຈາ 

ກໍເປັນຫ່ວງນຳເງິນຫລາຍທີສຸດ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ຈະມີຄົນກວດເບິງຖົງກ່ອນຈະຊັກມັນ. ຖ້າຫາກວ່າ 

ບມີໃຜເຫັນເງິນນນ, ຂ້າພະເຈາກໍແນ່ໃຈວ່າ ເງິນນນຈະຕົກເຫ່ຍໄປຕອນຊັກ ແລະ ພະນັກງານຊັກເຄືອງ 

ອາດພົບເຫັນ ແລະ ກໍບຮູ້ວ່າຈະສົງເງິນກັບໄປໃຫ້ຜູ້ໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາມີຄວາມຕງໃຈທີຈະເຮັດ 

ແນວນນ. ຄວາມຫວັງທີຈະໄດ້ເງິນກັບຄືນມານນແມ່ນມີໜ້ອຍທີສຸດ—ເປັນຄວາມຈິງທີແມ່ຂອງ 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈາ ຕອນຂ້າພະເຈາບອກໃຫ້ເພິນຮູ້ກ່ຽວກັບເງິນຢູໃນຖົງໂສ້ງ. 

 

ຂ້າພະເຈາຢາກໄດ້ເງິນນນ; ຂ້າພະເຈາຕ້ອງການມັນ; ຂ້າພະເຈາໄດ້ທຳງານຢາງໜັກກ່ອນຈະໄດ້ 

ເງິນນນ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ມີສິງດຽວເທົານນທີຂ້າພະເຈາສາມາດເຮັດໄດ້. ໃນຄວາມຈົນຕາແຈ 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຫັນໄປຫາພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນ ແລະ ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍ 

ຮັກສາເງິນນນໄວ້ຢາງປອດໄພຢູໃນຖົງ ຈົນກວ່າເຄືອງຊັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນມາ. 

 

ໃນສອງມອັນຍາວນານ, ເມືອຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າມັນເຖິງເວລາ ທີລົດຂົນສົງເຄືອງຈະນຳເຄືອງ 

ຊັກມາໃຫ້ພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ນັງຢູໃກ້ປອງຢຽມ, ລໍຖ້າ. ເມືອລົດມາຈອດຢູໜ້າບ້ານ, 

ຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈາເຕນຢາງໄວ. ທັນທີທີເຄືອງປຽກເຂາມາໃນເຮືອນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຈັບເອົາໂສ້ງ 

ຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ ໄດ້ແລ່ນຂນໄປຫ້ອງນອນຂອງຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຈົກລົງໄປໃນຖົງ 

ດ້ວຍມືອັນສັນເຊັນ. ເມືອຂ້າພະເຈາຈົກບເຫັນຫຍັງ, ຂ້າພະເຈາກໍຄິດວ່າ ເງິນໄດ້ເສຍໄປແລ້ວ, 

ແຕ່ແລ້ວມືຂ້າພະເຈາໄປຕຳເອົາເງິນເຈ້ຍໃບຫ້າໂດລານນທີປຽກຢູ. ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈາດຶງມັນ 

ອອກມາຈາກຖົງໂສ້ງ, ຂ້າພະເຈາກໍໂລ່ງໃຈ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ອະທິຖານຢາງຈິງໃຈດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູ 

ຕພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈາ, ເພາະຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຕອບຄຳ 

ອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາ. 

 



ນັບແຕ່ນນມາ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບຄຳຕອບຕຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາຫລາຍເທືອຈົນນັບບຖ້ວນ. 

ບມີຈັກມທີຂ້າພະເຈາບໄດ້ຕິດຕກັບພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈາຜ່ານ 

ການອະທິຖານ. ມັນເປັນຄວາມສຳພັນທີຂ້າພະເຈາທະນຸຖະໜອມ—ຊຶງຂ້າພະເຈາອາດບຮູ້ວ່າ 

ຊິເຮັດຫຍັງຖ້າປາດສະຈາກພຣະອົງ. ຖ້າຫາກວ່າຕອນນ ທ່ານບມີຄວາມສຳພັນເຊັນນນກັບ 

ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນຂອງທ່ານ, ຂ້າພະເຈາຂໍແນະນຳທ່ານໃຫ້ພະຍາຍາມ 

ບັນລຸເປາໝາຍນນເດ. ເມືອທ່ານເຮັດເຊັນນນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການດົນໃຈ ແລະ ການນຳພາ 

ໃນຊີວິດຈາກພຣະອົງ—ຊຶງຈຳເປັນຫລາຍຕເຮົາແຕ່ລະຄົນ ຖ້າຫາກເຮົາຈະຢູລອດໄດ້ທາງ 

ວິນຍານໃນເສນທາງຊີວິດຂອງເຮົາຢູໃນໂລກນ. ການດົນໃຈ ແລະ ການນຳພາເຊັນນນເປັນຂອງ 

ປະທານທີພຣະອົງປະທານໃຫ້ລ້າໆ ຖ້າຫາກເຮົາພຽງແຕ່ສະແຫວງຫາມັນ. ຊ່າງເປັນຊັບ 

ສົມບັດອັນລຄ່າແທ້ໆນໍ! 
 

ຂ້າພະເຈາມີຄວາມຖ່ອມ ແລະ ກະຕັນຍູຫລາຍເມືອພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈາ 

ຕິດຕກັບຂ້າພະເຈາຜ່ານການດົນໃຈຂອງພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນທີຈະຈືມັນ, ໄວ້ວາງໃຈມັນ, 

ແລະ ຕິດຕາມການດົນໃຈນນ. ເທືອແລ້ວເທືອເລົາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບການດົນໃຈເຊັນນນ. ເທືອໜຶງ 

ເປັນການດົນໃຈຊັດເຈນທີສຸດ ຊຶງເກີດຂນໃນເດືອນສິງຫາ ປີ  1987 ໃນຕອນທຳການອຸທິດພຣະວິຫານ 

ຟະແລັງເຝີດ ເຢຍລະມັນ. ປະທານເອສະລາ ແທັບ ເບັນສັນ ໄດ້ຢູກັບຂ້າພະເຈາໃນສອງມທຳອິດຂອງ 

ການອຸທິດນນ ກ່ອນເພິນກັບຄືນບ້ານ,  ແລະ ສະນນ ມັນຈຶງໄດ້ເປັນໂອກາດຂອງຂ້າພະເຈາທີຈະ 

ໄດ້ດຳເນີນພາກຕ່າງໆທີເຫລືອຢູ. 
 

ໃນວັນເສົາ ພວກເຮົາມີພາກໜຶງສຳລັບຊາວໂຮນລັງຜູ້ອາໄສ ຢູໃນຂອບເຂດຂອງພຣະວິຫານ 

ຟະແລັງເຝີດ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ຈັກຂ້າພະເຈາໄດ້ຮູ້ຈັກຜູ້ນຳຄົນໜຶງດີທີມາຈາກປະເທດໂຮນລັງຊື ບະລາເດີ 

ພີເຕີ ມູຣິກ. ກ່ອນການເລີມຕນພາກນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບການດົນໃຈໃຫ້ເອນບະລາເດີ ມູຣິກ 

ຂນກ່າວກັບເພືອນສະມາຊິກຄົນໂຮນລັງໃນພາກນນ, ຕາມຈິງແລ້ວ, ລາວຄວນເປັນຜູ້ກ່າວຄົນທຳອິດ. 

ໂດຍທີບໄດ້ເຫັນລາວຢູໃນພຣະວິຫານໃນເຊາມນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍືນເຈ້ຍນ້ອຍໄປໃຫ້ ແອວເດີ 
ຄາໂລສ ອີ ອາເຊ, ປະທານເຂດຂອງພວກເຮົາ, ຖາມວ່າ ພີເຕີ ມູຣິກ ໄດ້ມາຮ່ວມພາກນນຫລືບ. 
ກ່ອນຂ້າພະເຈາລຸກຢືນຂນ ເພືອເລີມຕນພາກນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບເຈ້ຍນ້ອຍຈາກແອວເດີອາເຊ 

ບອກວ່າບະລາເດີ ມູຣິກ ບ ໄດ້ມາຮ່ວມ, ລາວຫຍຸ້ງກັບທຸລະຢູບ່ອນອືນ, ແຕ່ລາວຈະມາຮ່ວມ 

ການອຸທິດພຣະວິຫານໃນມຕໄປກັບບັນດາກຸ່ມທະຫານ. 

 

ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈາຢືນຂນກ່າວຕ້ອນຮັບຜູ້ຄົນ ແລະ ບອກເຖິງລາຍການ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບ 

ການດົນໃຈຢາງບຜິດພາດວ່າ ຄວນເອນໃຫ້ພີເຕີ ມູຣິກ ຂນກ່າວເປັນຄົນທຳອິດ. ຂ້າພະເຈາ 



ປະຫລາດໃຈ, ເພາະຂ້າພະເຈາຫາກໍໄດ້ຍິນຈາກແອວເດີ ອາເຊ ວ່າບະລາເດີ ມູຣິກ ບ ໄດ້ຢູໃນ 

ພຣະວິຫານຕອນນນ. ໂດຍທີໄວ້ວາງໃຈນຳການດົນໃຈ , ຂ້າພະເຈາຈຶງໄດ້ປະກາດການຮ້ອງເພງ, 

ການອະທິຖານ, ແລະ ໄດ້ບອກວ່າ ຜູ້ກ່າວປາໄສຄົນທຳອິດຈະເປັນບະລາເດີ ພີເຕີ ມູຣິກ. 

 

ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈາກັບຄືນບ່ອນນັງ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫລືອດຕາໄປເບິງແອວເດີ ອາເຊ ແລະ 

ເຫັນໜ້າເພິນເບິງຄືວ່າ ຕືນຕົກໃຈ. ຕມາເພິນໄດ້ບອກຂ້າພະເຈາວ່າ ຫລັງຈາກເພິນໄດ້ຍິນ 

ຂ້າພະເຈາປະກາດວ່າບະລາເດີ ມູຣິກ ຈະເປັນຜູ້ກ່າວຄົນທຳອິດ, ເພິນບເຊືອຫູເພິນ. ເພິນເວາວ່າ 

ເພິນຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບເຈ້ຍນ້ອຍຂອງເພິນແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈາກໍໄດ້ອ່ານມັນແລ້ວ, ແລະ 

ເພິນບເຂາໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈາຈຶງປະກາດໃຫ້ບະລາເດີ ມູຣິກ ເປັນຜູ້ກ່າວ, ໂດຍທີຮູ້ແລ້ວວ່າ 

ລາວບໄດ້ຢູໃນພຣະວິຫານ. 

 

ໃນລະຫວ່າງທີເຫດການນນເກີດຂນ, ພີເຕີ ມູຣິກ ໄດ້ປະຊມຢູ ຫ້ອງການເຂດໃນເມືອງ ຜອດສະຕັດສີ . 
ລະຫວ່າງການ ປະຊມນນ, ລາວໄດ້ຫັນໄປຫາແອວເດີ ຮາກີ ຜູ້ຊຶງຕອນນນ 

ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ອະນາເຂດ, ແລ້ວເວາວາ, “ເຈາສາມາດ 

ພາຂ້ອຍໄປຫາພຣະວິຫານໄດ້ໄວປານໃດ?” 

 

ແອວເດີ ຮາກີ ຜູ້ຮູ້ກັນວ່າມັກຂັບລົດສະປອດຂອງລາວໄວ ໄດ້ຕອບວ່າ, “ຂ້ອຍສາມາດພາເຈາໄປ 

ເຖິງພາຍໃນ 10 ນາທີ! ແຕ່ເປັນຫຍັງເຈາຈຶງຢາກໄປພຣະວິຫານ?” 

 

ບະລາເດີ ມູຣິກ ຕອບວ່າລາວບຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງລາວຕ້ອງໄປພຣະວິຫານ ແຕ່ລາວຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງ 

ໄດ້ໄປພຣະວິຫານ. ແລ້ວທັງສອງກໍໄດ້ອອກເດີນທາງໄປພຣະວິຫານທັນທີ. 
 

ໃນຂະນະທີກຸ່ມນັກຮ້ອງ ຮ້ອງເພງອັນປະທັບໃຈຢູນນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຫລຽວໄປມາ, ຄິດວ່າບດົນ 

ກໍຈະໄດ້ເຫັນ ພີເຕີ ມູຣິກ ແລ້ວ. ແຕ່ກໍບເຫັນ. ແຕ່ແປກປະຫລາດທີຂ້າພະເຈາ ບຮູ້ສຶກຕົກໃຈ. 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ, ບຜິດພາດ, ແລະວ່າທຸກສິງຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ. 

 

ບະລາເດີ ມູຣິກ ໄດ້ຍ່າງເຂາປະຕູພຣະວິຫານໃນຕອນທີການກ່າວອະທິຖານເປີດສນສຸດລົງ, 

ແຕ່ກໍຍັງບຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງລາວຈຶງຕ້ອງມາພຣະວິຫານ. ເມືອລາວຍ່າງໄປ ຕາມຮ່ອມທາງຍ່າງ 

ດ້ວຍຄວາມຮີບຮ້ອນ, ລາວໄດ້ເຫັນຮູບພາບຂອງຂ້າພະເຈາຢູເທິງຈໍໂທລະທັດ ແລະ ໄດ້ຍິນ 

ຂ້າພະເຈາປະກາດວ່າ, “ບັດນພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຈາກບະລາເດີ ພີເຕີ ມູຣິກ.” 

 



ຕຄວາມອັດສະຈັນໃຈຂອງແອວເດີອາເຊ, ພີເຕີ ມູຣິກ ໄດ້ຍ່າງເຂາໄປໃນຫ້ອງທັນທີ ແລະ 

ຂນໄປຫາແທ່ນປາໄສ. 

 

ຫລັງຈາກພາກນນ, ບະລາເດີ ມູຣິກ ແລະ ຂ້າພະເຈາໄດ້ເວາລົມກັນກ່ຽວກັບສິງທີໄດ້ເກີດຂນ 

ກ່ອນລາວໄດ້ມີໂອກາດຂນກ່າວ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບການດົນໃຈທີມາເຖິງໃນມນນ 

ບພຽງແຕ່ມາເຖິງຂ້າພະເຈາເທົານນ ແຕ່ມາເຖິງບະລາເດີ ພີເຕີ ມູຣິກ ນຳອີກ. ປະສົບການທີ 
ປະເສີດນນ ໄດ້ເປັນພະຍານທີປະຕິເສດບໄດ້ຕຂ້າພະເຈາ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີຄ່າຄວນ 

ທີຈະຮັບເອົາການດົນໃຈ ແລະ ຈາກນນໄວ້ວາງໃຈມັນ—ແລະ ເຮັດຕາມການດົນໃຈນນ—

ເມືອມັນມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ຢາງບມີຄວາມຂ້ອງໃຈວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ປະສົງໃຫ້ຜູ້ຄົນ 

ທີມາຮ່ວມພາກນນໃນພຣະວິຫານຟະແລັງເຝີດ ໄດ້ຍິນປະຈັກພະຍານອັນມີພະລັງ ແລະ 

ປະທັບໃຈຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ  ບະລາເດີ ພີເຕີ ມູຣິກ. 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ການຕິດຕຫາ ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູເທິງສະຫວັນ 

ຂອງເຮົາ—ຊຶງຮ່ວມທັງການອະທິຖານຫາພຣະອົງ ແລະ ການດົນໃຈຂອງພຣະອົງຕເຮົາ—

ມັນຈຳເປັນຫລາຍສຳລັບເຮົາທີຈະຜ່ານຜ່າພາຍຸ ແລະ ການທົດລອງໃນຊີວິດ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ໄດ້ເຊອເຊີນເຮົາໃຫ້ເຂາໃກ້ພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງຈະເຂາໃກ້ເຮົາ; ໃຫ້ສະແຫວງຫາພຣະອົງ 

ຢາງພາກພຽນ ແລະ ເຮົາຈະພົບພຣະອົງ.7 ເມືອເຮົາເຮັດເຊັນນນ, ເຮົາຈະຮູ້ສຶກເຖິງພຣະ 

ວິນຍານຂອງພຣະອົງໃນຊີວິດຂອງເຮົາ, ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມກ້າຫານ 

ທີຈະຍຶດໝນຢູຢາງເຂມແຂງ ແລະ ໝນຄົງໃນຄວາມຊອບທຳ—ຢືນ … ຢູໃນບ່ອນສັກສິດ, ແລະ 

ບຫວັນໄຫວ.8 

 

ໃນຂະນະທີລົມໝຸນວຽນວົນຢູອ້ອມຂ້າງເຮົາ ແລະ ສິນທຳຂອງສັງຄົມນັບມນັບຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ 

ຢູຕໜ້າເຮົາ, ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຈືຈຳຄຳສັນຍາອັນລຄ່າຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາທີມີຕຜູ້ທີເຮົາໄວ້ວາງໃຈ 

ໃນພຣະອົງ ທີວ່າ: “ເພາະເຮົາຢູກັບໝູ່ເຈາ ສະນນຢາສູ່ຢານກົວ! ຢາສູ່ຢານສິງໃດໆ. ເຮົາຄື 
ພຣະເຈາຂອງໝູ່ເຈາ! ເຮົາຈະຊ່ອຍຊໃຫ້ໝູ່ເຈາໄດ້ເຂມແຂງ; ເຮົາຈະປົກປັກຮັກສາຊ່ອຍໝູ່ເຈາໃຫ້ພນ.”9 

 

ຂໍໃຫ້ສິງດັງກ່າວນນເປັນພອນຂອງເຮົາ, ຂ້າພະເຈາ ອະທິຖານໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ອາທິດໜຶງຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໄປຈັດຕງສະເຕກແຫ່ງທຳອິດຢູເມືອງມົດສະໂກ, 

ປະເທດລັດເຊຍ1 ຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊມທ້ອງຖິນຢູ ເຊນ ພີເຕີສະເບີກ. ໃນຂະນະທີ 
ກ່າວປາໄສກ່ຽວກັບຄວາມກະຕັນຍູຂອງຂ້າພະເຈາເລືອງຜູ້ສອນສາສນາລຸ້ນທຳອິດ ແລະ 

ຜູ້ນຳໃນທ້ອງຖິນທີໄດ້ນຳຄວາມເຂມແຂງມາສູ່ສາສນາຈັກຢູລັດເຊຍ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ກ່າວເຖິງຊື 
ວີຢັກເຊັດສະລາ ອີຟີມໍ. ເພິນເປັນຜູ້ປຽນໃຈເຫລອມໃສຄົນທຳອິດທີກາຍເປັນປະທານເຜີຍແຜ່. ເພິນ 

ແລະ ພັນລະຍາຂອງເພິນໄດ້ປະຕິບັດງານດີຫລາຍໃນການມອບໝາຍນນ. ບດົນຫລັງຈາກເຂົາເຈາ 

ໄດ້ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ນນ, ເປັນໜ້າເສາສະຫລົດໃຈທີປະທານອີຟີມໍໄດ້ເສຍຊີວິດແບບທັນດ່ວນ.2 

ເພິນມີອາຍຸໄດ້ພຽງແຕ່ 52 ປີ ເທົານນ. 

 

ໃນຂະນະທີກ່າວເຖິງຄູ່ສາມີພັນລະຍາຜູ້ບຸກເບີກຄູ່ນ, ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການດົນໃຈຖາມຜູ້ມາ 

ປະຊມວ່າ ຊິດສະເຕີ ອີຟີມໍ ມາຮ່ວມນຳບ. ຢູສນຫ້ອງທີໄກເຕີບ ຍິງຄົນໜຶງໄດ້ຢືນຂນ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ 

ເຊອເຊີນນາງໃຫ້ມາຫາໄມໂກໂຟນ. ແມ່ນແລ້ວ, ນາງແມ່ນຊິດສະເຕີ ກາລິນາ ອີຟີມໍ. ນາງໄດ້ກ່າວ 

ດ້ວຍຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ສະແດງປະຈັກພະຍານດ້ວຍພະລັງເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ, ພຣະກິດ 

ຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ, ແລະ ສາສນາຈັກທີຟນຟູຄືນມາໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. ນາງ ແລະ ສາມີຂອງ 

ນາງໄດ້ຜະນຶກເຂາກັນຢູໃນພຣະວິຫານທີສັກສິດ. ນາງໄດ້ເວາວ່າ ເຂົາເຈາໄດ້ຜູກມັດເຂາກັນຕະຫລອດ 

ການ. ເຂົາເຈາຍັງເປັນຄູ່ສອນສາສນານຳກັນ, ນາງຢູໃນຟາກມ່ານເບອງນ ແລະ ສາມີນາງຢູໃນ 

ຟາກມ່ານເບອງນນ.4 ດ້ວຍນຕາແຫ່ງຄວາມສຸກ, ນາງໄດ້ຂອບພຣະໄທພຣະເຈາສຳລັບພັນທະ 

ສັນຍາຂອງພຣະວິຫານທີສັກສິດ. ຂ້າພະເຈາກໍນຕາໄຫລຄືກັນ, ໂດຍທີຮູ້ຄັກແນ່ວ່າ ການໄດ້ 
ຢູນຳກັນຊົວນິລັນດອນຂອງສາມີພັນລະຍາຄູ່ນ ແມ່ນເປັນຍ້ອນການເຮັດ, ການຮັກສາ, ແລະ 

ການໃຫ້ກຽດແກ່ພັນທະສັນຍາທີສັກສິດນນ. 

 



ຄວາມຄິດທີສຳຄັນທີສຸດເລືອງສາສນາທີແທ້ຈິງຄື ພັນທະສັນຍາທີສັກສິດ. ໃນພາສາທີຖືກຕ້ອງ, 

ພັນທະສັນຍາໂດຍທົວໄປແລ້ວຄືການສັນຍາລະຫວ່າງສອງຝາຍ ຫລື ຫລາຍກວ່ານນ. ແຕ່ໃນຂົງເຂດ 

ຂອງສາສນາ, ພັນທະສັນຍາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍກວ່ານນ. ມັນເປັນຄຳສັນຍາທີສັກສິດກັບ 

ພຣະເຈາ. ພຣະອົງໄດ້ຕງເງືອນໄຂໄວ້. ແຕ່ລະຄົນສາມາດເລືອກທີຈະຮັບເອົາເງືອນໄຂເຫລົານນ. 

ຖ້າຄົນໃດຮັບເອົາເງືອນໄຂຂອງພັນທະສັນຍາ ແລະ ເຊືອຟັງກົດຂອງພຣະເຈາ, ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ 

ຮັບພອນທີກ່ຽວພັນກັບພັນທະສັນຍານນ. ເຮົາຮູ້ວ່າ “ເມືອເຮົາໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈາ, 

ກໍໝາຍຄວາມວ່າເຮົາໄດ້ເຊືອຟັງຕກົດນນ.4 

 

ຕະຫລອດເວລາທີຜ່ານມາ, ພຣະເຈາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບລູກໆຂອງພຣະອົງ.5 ພັນທະສັນຍາ 

ຂອງພຣະອົງໄດ້ມີຢູໃນແຜນແຫ່ງຄວາມລອດຕະຫລອດມາ ແລະ ສະນນຈຶງເປັນພາກສ່ວນທີສົມບູນ 

ແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ.6 ຍົກຕົວຢາງ, ພຣະເຈາໄດ້ສັນຍາທີຈະສົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດມາ 

ໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະອົງ,7 ໂດຍການຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຊືອຟັງຕກົດຂອງພຣະອົງເປັນສິງຕອບແທນ. 8 

 

ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບຊາຍ ແລະ ຍິງໃນສະໄໝໂບຮານ ຜູ້ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ 

ເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ. ພັນທະສັນຍາຄືຫຍັງ? “ພັນທະສັນຍາຊຶງໄດ້ເຮັດກັບພຣະເຈາ 

[ຂອງເຂົາ], ໂດຍກ່າວຕອັບຣາຮາມວ່າ, ຄອບຄົວທັງໝົດທົວແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນເພາະ 

ເຊອສາຍຂອງເຈາ.”9 

 

ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ ເຮົາໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນຢູໃນໂລກໃໝ່ ຜູ້ຖືກກ່າວເຖິງຄືກັນວ່າເປັນລູກຫລານ 

ແຫ່ງພັນທະສັນຍາ.10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈາທີໄດ້ເປັນຄືນມາມີຊີວິດແລ້ວ ໄດ້ບອກພວກເຂົາວ່າ: “ຈົງເບິງ, 

ເຈາເປັນລູກຫລານຂອງສາດສະດາ; ແລະ ເຈາເປັນເຊອສາຍອິດສະຣາເອນ; ແລະ ເຈາຢູໃນພັນທະ
ສັນຍາ ຊຶງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງເຈາ, ເມືອພຣະອົງກ່າວກັບອັບຣາຮາມວ່າ: ແລະ 

ໃນລູກຫລານຂອງເຈາ ທຸກຕະກຸນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບພອນ.”11 

 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເອກະລັກຂອງເຂົາໃນຖານະທີເປັນລູກຫລານ 

ແຫ່ງພັນທະ ສັນຍາ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ພຣະບິດາຍົກເຮົາໃຫ້ກັບເຈາກ່ອນ, … ສົງເຮົາມາໃຫ້
ພອນແກ່ເຈາໃນການເຮັດໃຫ້ເຈາທຸກຄົນຫັນໜີຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍຂອງເຈາ; ແລະ ນກໍເພາະວ່າເຈາ
ເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ.” 12 

 

ພັນທະສັນຍາທີພຣະເຈາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ13 ແລະ ຕມາໄດ້ຢືນຢັນຕືມອີກກັບອີຊາກ14 

ກັບຢາໂຄບ15 ເປັນສິງສຳຄັນເໜືອກວ່າສິງອືນໃດ. ມັນບັນຈຸຄຳສັນຍາຫລາຍຢາງ, ຮ່ວມທັງ: 



 

• ພຣະເຢຊຄຣິດຈະມາເກີດນຳເຊອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ. 

 

• ລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມຈະມີຢູຢາງຫລວງຫລາຍ, ມີສິດທີຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ  

ຕະຫລອດການ ແລະ ມີຖານະປະໂລຫິດນຳອີກ. 

 

• ອັບຣາຮາມຈະກາຍເປັນບິດາຂອງຫລາຍປະຊາຊາດ. 

 

• ແຜ່ນດິນບາງບ່ອນຈະເປັນກຳມະສິດຂອງລູກຫລານຂອງເພິນ. 

 

• ທຸກປະຊາຊາດຢູໃນໂລກນ ຈະໄດ້ຮັບພອນເພາະລູກຫລານຂອງເພິນ.16 

 

• ແລະ ພັນທະສັນຍານນຈະເປັນນິດ—ເຖິງແມ່ນຈະເປັນ “ຫລາຍພັນລຸ້ນຄົນ.”17 

 

ຄຳສັນຍາບາງຢາງເຫລົານ ໄດ້ສຳເລັດຄົບຖ້ວນແລ້ວ; ບາງຢາງຍັງບສຳເລັດເທືອ. ຂ້າພະເຈາຂໍອ້າງ 

ເຖິງຄຳສັນຍາໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ ທີວ່າ, ລີໄຮບໄດ້ເວາເຖິງລູກຫລານຂອງພວກເຮົາເທົານນ, ແຕ່ໄດ້
ເວາເຖິງເຊອສາຍອິດສະຣາເອນທັງໝົດນຳອີກ ໂດຍຊເຖິງພັນທະສັນຍາ ຊຶງຈະສຳເລັດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
ນ ຊຶງພັນທະສັນຍານນພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃຫ້ໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ.18 ຊ່າງເປັນສິງທີອັດສະຈັນໃຈແທ້ໆນໍ? 

ປະມານ 600 ປີ ກ່ອນ ພຣະເຢຊໄດ້ມາປະສູດຢູໃນເມືອງເບັດເລເຮັມ, ສາດສະດາໄດ້ຮູ້ວ່າ 

ພັນທະສັນຍາທີໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມຈະສຳເລັດຄົບຖ້ວນພຽງແຕ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເທົານນ. 

 

ໃນການບັນລຸຄຳສັນຍານນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ມາປະກົດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເພືອຟນຟູພັນທະສັນຍາ 

ທີໄດ້ເຮັດກັບອັບຣາຮາມຄືນໃໝ່. ຕສາສດາໂຈເຊັບ ສະມິດ, ພຣະອາຈານໄດ້ປະກາດວ່າ, 

 

ອັບຣາຮາມໄດ້ຮັບສັນຍາກ່ຽວກັບເຊອສາຍຂອງເພິນ, ແລະ ຜົນແອວຂອງເພິນ—ຈາກແອວຂອງ 

ຜູ້ນນທີໂຈເຊັບ ໄດ້ເກີດມາ, … 

 

ຄຳສັນຍານກໍເປັນຂອງໂຈເຊັບເໝືອນກັນ, ເພາະໂຈເຊັບມາຈາກອັບຣາຮາມ.”19 

 

ດ້ວຍຄຳສັນຍາຄືນໃໝ່ນ, ເຮົາໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດທີສັກສິດ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນອັນເປັນນິດ 

ເຊັນດຽວກັບໃນສະໄໝໂບຮານ. ເຮົາມີສິດທີຈະຮັບເອົາຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນ, 



ຊືນຊົມກັບພອນຂອງຖານະປະໂລຫິດ, ແລະ ມີຄ່າຄວນສຳລັບພອນອັນຍິງໃຫຍ່ທີສຸດ 

ຂອງພຣະເຈາ—ນນຄື ຊີວິດນິລັນດອນ.20 

 

ພວກເຮົາບາງຄົນເປັນເຊອສາຍຂອງອັບຣາຮາມແທ້ໆ; ບາງຄົນໄດ້ຖືກເຕາໂຮມເຂາໃນຄອບຄົວຂອງ 

ເພິນເປັນລູກບຸນທຳ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາບເລືອກເຊອສາຍ21 ເຮົາໄດ້ຮັບພອນເຫລົານນຳກັນ—

ຖ້າເຮົາສະແຫວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ເຊືອຟັງພຣະອົງ.22 ຖ້າເຮົາບສະແຫວງຫາ, ເຮົາຈະ 

ສູນເສຍພອນແຫ່ງພັນທະສັນຍາໄປ.23 ໃນການຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ, ສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງ 

ມີປິຕຸພອນໃຫ້ເພືອມອບຄວາມເຂາໃຈໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນສຳລັບອະນາຄົດຂອງເຂົາ, ຊຶງພົວພັນກັບອາດີດ, 

ທີປະກາດເຖິງເຊອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະ ຢາໂຄບ.24 

 

ອ້າຍນ້ອງແຫ່ງພັນທະສັນຍາມີສິດທີຈະເໝາະສົມຕຄຳສາບານ ແລະ ພັນທະສັນຍາຂອງຖານະ 

ປະໂລຫິດ.25 ຖ້າທ່ານຊືສັດຕການໄດ້ຮັບຖານະປະໂລຫິດທັງສອງຢາງນ … ແລະ ຂະຫຍາຍ 

ການເອນ [ຂອງທ່ານ], ແລ້ວ [ທ່ານ] ຍ່ອມຖືກພຣະວິນຍານຊຳລະໃຫ້ບໍລິສຸດ ຈົນເຖິງເຮັດໃຫ້ 
ຮ່າງກາຍ [ຂອງທ່ານ] ໃໝ່ຄືນອີກ.26 ບພຽງແຕ່ເທົານນ. ຜູ້ຊາຍທີມີຄ່າຄວນທີຈະຮັບເອົາຖານະ 

ປະໂລຫິດ ຈະຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊຄຣິດນຳອີກ ແລະ ຜູ້ທີຮັບເອົາພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ກໍໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຈາ 

ພຣະບິດາເໝືອນກັນ.27 ແລະ ຜູ້ທີໄດ້ຮັບເອົາພຣະບິດາຈະໄດ້ຮັບທຸກສິງທີພຣະອົງມີ.28 ພອນທີ 
ອັດສະຈັນໃຈຈະມາຈາກຄຳສາບານ ແລະ ພັນທະສັນຍານ ຫາຊາຍ, ຍິງ, ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ມີຄ່າຄວນ 

ຕະຫລອດທົວໂລກ. 

 

ເຮົາມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີຈະບັນລຸພັນທະສັນຍາທີໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ. ເຊອສາຍຂອງເຮົາໄດ້ 

ຖືກແຕ່ງຕງມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຖືກຕຽມໃຫ້ເປັນພອນແກ່ທຸກຄົນຢູໃນໂລກ.29 ສະນນແລ້ວຈຶງວ່າ 

ໜ້າທີຂອງຖານະປະໂລຫິດແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍວຽກງານເຜີຍແຜ່. ຫລັງຈາກ 4,000 ປີ ທີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 

ແລະ ຕຽມພ້ອມ, ນຄືວັນທີໄດ້ມອບໝາຍໄວ້ ເມືອພຣະກິດຕິຄຸນຕ້ອງໄດ້ຖືກນຳໄປໃຫ້ທຸກຜູ້ຄົນ 

ຢູໃນໂລກນ. ນຄືເວລາທີຈະເຕາໂຮມຊາວອິດສະຣາເອນທີສັນຍາໄວ້. ແລະ ເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ! 

ຊ່າງເປັນໜ້າຕືນເຕນແທ້ໆນໍ? ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ອີງຕເຮົາ ແລະ ພວກລູກຊາຍຂອງເຮົາ—ແລະ 

ພຣະອົງກໍມີຄວາມພູມໃຈຫລາຍກັບພວກລູກສາວຂອງເຮົາ—ຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາ 

ທີຊືສັດໃນວັນເວລາທີຍິງໃຫຍ່ນ ແຫ່ງການເຕາໂຮມອິດສະຣາເອນ. 

 

ພຣະຄຳພີມໍມອນເປັນເຄືອງໝາຍທີເຫັນໄດ້ ຊຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເລີມຕນເຕາໂຮມລູກຫລານ 

ອິດສະຣາເອນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.30 ພຣະຄຳພີເຫລມນ ໄດ້ຖືກຂຽນຂນສຳລັບວັນເວລາ 

ຂອງເຮົາ, ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງຂອງມັນ ດັງນ “ທ່ານຈະຮູ້ວ່າພັນທະສັນຍາ ຊຶງພຣະບິດາໄດ້ເຮັດໄວ້



ກັບລູກຫລານອິດສະຣາເອນກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຫາແຜ່ນດິນທີເປັນມູນມໍລະດົກຂອງພວກເຂົາ
ນນເລີມຈະສຳເລັດແລ້ວ. … ເພາະຈົງເບິງ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈືຈຳພັນທະສັນຍາ ຊຶງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໄວ້
ກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຜູ້ເປັນເຊອສາຍອິດສະຣາເອນ.”31 

 

ໂດຍແທ້ແລ້ວ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາບໄດ້ລືມ! ພຣະອົງໄດ້ອວຍພອນເຮົາ ແລະ ຄົນອືນໆຕະຫລອດ 

ທົວໂລກດ້ວຍພຣະຄຳພີມໍມອນ. ຈຸດປະສົງຢາງໜຶງຂອງມັນແມ່ນເພືອ “ໃຫ້ຊາວຢິວ ແລະ 

ຄົນຕ່າງຊາດຮັບຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊຄື ພຣະຄຣິດ.”32 ມັນຊ່ອຍເຮົາທີຈະເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈາ. 

ມັນເຊອເຊີນເຮົາໃຫ້ຈືຈຳພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ. ມັນເປັນປະຈັກ 

ພະຍານອີງຢາງໜຶງເຖິງພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 

ລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາມີສິດທີຈະໄດ້ຮັບຄຳສອນຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຈັກແຜນແຫ່ງ 

ຄວາມລອດ. ເຂົາຈະໄດ້  ຮັບ ມັນໂດຍການເຮັດພັນທະສັນຍາອັນສັກສິດທີສຳຄັນນນ. ທ່ານບຣິກຳ ຢັງ 

ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທຸກຄົນ ໄດ້ເຂາເຮັດພັນທະສັນຍາໃໝ່ ແລະ ເປັນນິດ ເມືອເຂົາເຂາ 

ມາຮ່ວມສາສນາຈັກນ. … ເຂົາໄດ້ເຂາເຮັດພັນທະສັນຍາໃໝ່ ແລະ ເປັນນິດ ເພືອຄຊອານາຈັກຂອງ 

ພຣະເຈາ.”33 ເຂົາໄດ້ ຮັກສາ ພັນທະສັນຍາ ໂດຍການເຊືອຕພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. 

 

ໃນຕອນຮັບບັບຕິສະມາ ເຮົາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາທີຈະຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ຮັກສາ 

ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.34 ເມືອເຮົາຮັບສິນລະລຶກ, ເຮົາໄດ້ຕພັນທະສັນຍານນ ແລະ 

ປະກາດຄວາມເຕັມໃຈຂອງເຮົາ ທີຈະຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. ສະນນເຮົາຈຶງ 

ໄດ້ຖືກນັບເຂາເປັນບຸດ ແລະ ທິດາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນອ້າຍເອອຍນ້ອງກັນ. 

ພຣະອົງເປັນພຣະບິດາແຫ່ງຊີວິດໃໝ່ຂອງເຮົາ.35 ໃນທີສຸດ, ໃນພຣະວິຫານທີສັກສິດ, 

ເຮົາຈະໄດ້ຈະໄດ້ຮັບພອນທີເປັນຄອບຄົວນິລັນດອນ ດັງທີໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະ 

ຢາໂຄບ, ພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານຂອງພວກເພິນ.36 ດັງນນ, ການແຕ່ງງານຊນສູງ ຄືການແຕ່ງງານ 

ອັນສູງສົງ. 

 

ເມືອເຮົາຮັບຮູ້ວ່າເຮົາເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ, ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາເປັນໃຜ ແລະ 

ພຣະເຈາຫວັງສິງໃດຈາກເຮົາ.37 ກົດຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ຢູໃນໃຈຂອງ ເຮົາ.38 ພຣະອົງຄື 

ພຣະເຈາຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາເປັນຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.39 ລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາທີຍຶດໝນ 

ຈະດຳເນີນຕໄປ, ແມ່ນແຕ່ໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກຍາກລຳພາກ. ເມືອຄຳສອນນນໄດ້ຝັັງເລິກ 

ຢູໃນໃຈຂອງເຮົາ, ເຖິງແມ່ນໄລພິດແຫ່ງຄວາມຕາຍກໍກາຍເປັນສິງງ່າຍທີຈະທົນນຳໄດ້ ແລະ 

ຄວາມອົດທົນທາງວິນຍານຂອງເຮົາ ກໍຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເຂມແຂງຂນ. 



 

ຄຳຍ້ອງຍໍສັນສະເລີນອັນສູງສຸດທີເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບຢູໃນຊີວິດນຄື ການຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນຄົນ 

ຮັກສາພັນທະສັນຍາ. ລາງວັນສຳລັບຄົນທີຮັກສາພັນທະສັນຍາ ຈະຖືກຮັບຮູ້ທັງໃນຕອນນ ແລະ 

ຫລັງຈາກຊີວິດນ. ພຣະຄຳພີໄດ້ປະກາດວ່າ “ໃຫ້ພວກທ່ານພິຈາລະນາເຖິງສະພາບອັນເປັນພອນ 

ແລະ ຄວາມສຸກຂອງຄົນທີຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ. ເພາະຈົງເບິງ, ເຂົາໄດ້ຮັບພອນທຸກຢາງ, 

… ຖ້າຫາກເຂົາອົດທົນຢາງຊືສັດຈົນເຖິງທີສຸດແລ້ວ, ເຂົາຈະຖືກຮັບເຂາສູ່ສະຫວັນ … [ແລະ] ຢູກັບ
ພຣະເຈາໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມສຸກທີບມີວັນສນສຸດ.”40 

 

ພຣະເຈາຊົງພຣະຊົນຢູ. ພຣະເຢຊຄື ພຣະຄຣິດ. ສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ເພືອ 

ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາໃນປະຈຸບັນນ. ແລະ ເຮົາ, 

ໃນຖານະທີເປັນລູກຫລານແຫ່ງພັນທະສັນຍາ ທີຊືສັດ, ຈະໄດ້ຮັບພອນໃນຕອນນ ແລະ 

ຕະຫລອດການ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ກອງປະຊມໃຫຍ່ ເດືອນຕຸລາ 2011 

 

 

ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊ 
 

 

ໂດຍ ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກ 

ແຫ່ງສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງ 

 

 

“ພວກເຈາຄິດຢາງໃດກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ?” (ມັດທາຍ 22:42). ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳເຫລົານນ, ພຣະເຢຊໄດ້ 

ເຮັດໃຫ້ພວກຟາລີຊາຍໃນວັນເວລາຂອງພຣະອົງສັບສົນ. ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳດຽວກັນນນ ຂ້າພະເຈາຂໍຖາມ 

ເພືອນໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຊາວຄຣິດສະຕຽນວ່າ ທ່ານເຊືອແທ້ແນວໃດ ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊຄຣິດ 

ແລະ ທ່ານເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມເຊືອນນ. 

 

ຄຳອ້າງອີງຂອງຂ້າພະເຈາກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີແມ່ນເອົາມາຈາກພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ, 
ເພາະຄົນຄຣິດສະຕຽນຮູ້ຈັກຫລາຍ. ແລ້ວຄຳແປຂອງຂ້າພະເຈາແມ່ນເອົາມາຈາກພຣະຄຳພີໃນ 

ຍຸກໃໝ່, ນນຄືພຣະຄຳພີມໍມອນ, ສອນເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຂໍພຣະຄຳພີຈາກ 

ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ຊຶງບແຈ່ມແຈ້ງປານໃດ ຈົນວ່າຊາວຄຣິດສະຕຽນຫລາຍກຸ່ມບເຫັນ 

ດ້ວຍກັນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍເຫລົານນ. ຂ້າພະເຈາຂໍກ່າວກັບຜູ້ເຊືອ ແລະ ຄົນອືນໆນຳອີກ. 

ດັງທີແອວເດີ ແທດ ອາ ຄາລິດສະເຕີ ໄດ້ສອນເຮົາໃນເຊາມນວ່າ ບາງຄົນເອນຕົນເອງວ່າຄຣິດສະຕຽນ 

ນັບຖືວ່າພຣະເຢຊເປັນອາຈານຜູ້ຍິງໃຫຍ່ ແຕ່ຫລີກລ້ຽງຈາກການຢືນຢັນເຖິງຄວາມເປັນພຣະເຈາຂອງ 

ພຣະອົງ. ໃນການກ່າວກັບເຂົາເຈາ, ຂ້າພະເຈາຈະໃຊ້ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຢຊເອງ.  ເຮົາທຸກຄົນຄວນ 

ສຳນຶກວ່າ ພຣະອົງເອງໄດ້ສອນກ່ຽວກັບວ່າພຣະອົງເປັນໃຜ ແລະ ພຣະອົງຖືກສົງມາສູ່ໂລກເພືອ 

ເຮັດສິງໃດ. 

 

ພຣະບຸດທີຖືກຳເນີດອົງດຽວ 

 

ພຣະເຢຊໄດ້ສອນວ່າ ພຣະອົງເປັນພຽງພຣະບຸດທີຖືກຳເນີດອົງດຽວເທົານນ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ: 

 



“ເພາະວ່າພຣະເຈາຮັກໂລກ ຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງເພືອທຸກຄົນທີວາງໃຈ 

ເຊືອໃນພຣະບຸດນນ ຈະບຈິບຫາຍ” 

 

“ພຣະເຈາໄດ້ໃຊ້ພຣະບຸດເຂາມາໃນໂລກບແມ່ນເພືອຕັດສິນລົງໂທດມະນຸດ, ແຕ່ເພືອມະນຸດຈະພນ 

ໄດ້ດ້ວຍພຣະບຸດນນ” (ໂຢຮັນ 3:16–17). 

 

ພຣະເຈາພຣະບິດາໄດ້ຢືນຢັນສິງນ. ໃນປະສົບການອັນສັກສິດທີສູງສຸດຢູເທິງພູແຫ່ງການ 

ປຽນສະພາບ, ພຣະອົງໄດ້ປະກາດຈາກສະຫວັນວ່າ:  “ທ່ານຜູ້ນແຫລະເປັນບຸດທີຮັກຂອງເຮົາ ຊຶງເຮົາ 

ພໍໃຈຫລາຍ; ຈົງຟັງທ່ານ” (ມັດທາຍ 17:5). 

 

ພຣະເຢຊກໍໄດ້ສອນວ່າ ການປຽນສະພາບຂອງພຣະອົງ ກໍເປັນຄືກັນກັບພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ: 

 

“ບັດນເຈາທັງຫລາຍຮູ້ຈັກເຮົາແລ້ວ ແລະ ພວກເຈາກໍຈະຮູ້ຈັກພຣະບິດາຂອງເຮົາຄືກັນ ຕງແຕ່ນໄປ 

ພວກເຈາຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະ ເຫັນພຣະອົງແລ້ວ. 

 

“ຟີລິບເວາຕພຣະອົງວ່າ ພຣະອາຈານເອີຍ ໂຜດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະບິດາເຈາແດ່ທ້ອນ 

ແລ້ວພວກຂ້ານ້ອຍກໍພໍໃຈແລ້ວ. 

 

“ພຣະເຢຊຕອບວ່າ ຟີລິບເອີຍ ເຮົາໄດ້ຢູກັບພວກເຈາຕງດົນນານ ແລະ ເຈາຍັງບຮູ້ຈັກເຮົາບໍ? 

ຜູ້ທີໄດ້ເຫັນເຮົາກໍໄດ້ ເຫັນພຣະບິດາຄືກັນ”(ໂຢຮັນ 14:7–9). 

 

ຕມາອັກຄະສາວົກໂປໂລຈຶງໄດ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບພຣະບຸດດັງນວ່າ “ມີສະພາບເປັນແບບພິມ 

ດຽວກັນກັບ [ພຣະເຈາພຣະບິດາ]” (ເຮັບເຣີ 1:3; ເບິງ 2 ໂກຣິນໂທ 4:4 ນຳອີກ). 

 

ພຣະຜູ້ສ້າງ 

 

ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊ, ຜູ້ທີເພິນເອນວ່າ “ພຣະທຳ,” ດັງນ “ແຕ່ຕນເດີມນນ 

ພຣະທຳຊົງຢູກັບພຣະເຈາ. ພຣະເຈາໄດ້ສ້າງທຸກສິງຂນໂດຍທາງພຣະທຳ, ໃນບັນດາສິງທີເປັນ 

ມານນ ບມີສິງໜຶງສິງໃດທີເປັນມາໂດຍນອກຈາກພຣະທຳ” (ໂຢຮັນ 1:2–3). ດັງນນ, ພາຍໃຕ້ 
ແຜນຂອງພຣະບິດາ, ພຣະເຢຊຈຶງໄດ້ສ້າງທຸກສິງທັງປວງ. 



 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາອົງເປັນພຣະເຈາຂອງອິດສະຣາເອນ 

 

ໃນຊ່ວງລະຍະການປະຕິບັດສາສນາກິດຂອງພຣະອົງ ຕຊາວຟີລິດສະຕິນ, ພຣະເຢຊໄດ້ສອນວ່າ 

ພຣະອົງເປັນພຣະເຢໂຮວາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາອົງເປັນພຣະເຈາຂອງອິດສະຣາເອນ (ເບິງ ໂຢຮັນ 8:58). 

ຕມາ, ຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ເປັນຄືນມີຊີວິດແລ້ວ, ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຕຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງຢູໃນ 

ທະວີບອາເມຣິກາ. ຢູທີນນພຣະອົງໄດ້ປະກາດວ່າ: 

 

“ຈົງເບິງ, ເຮົາຄືພຣະເຢຊຄຣິດ, ຜູ້ທີສາດສະດາໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄຳວ່າຈະມາຍັງໂລກນ. 
 

“ … ເຮົາຄືພຣະເຈາຂອງອິດສະຣາເອນ ແລະ ພຣະເຈາຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ” (3 ນີໄຟ 11:10–11, 

14). 

 

ສິງທີພຣະອົງໄດ້ເຮັດເພືອເຮົາ 

 

ໃນກອງປະຊມສະເຕກຫລາຍປີກ່ອນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບກັບຜູ້ຍິງຄົນໜຶງຜູ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ຖືກ 

ຂໍໃຫ້ກັບມາໂບດ ຫລັງຈາກບໄດ້ມາເປັນເວລາຫລາຍປີ, ແລະ ນາງບມີເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ 

ນາງຈຶງຄວນກັບມາ. ໃນການຊກຍູ້ນາງ ຂ້າພະເຈາໄດ້ກ່າວວ່າ, “ເມືອເຈາຄິດກ່ຽວກັບທຸກສິງ 

ທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເຮັດເພືອເຮົາ, ເຈາບມີເຫດຜົນຫຍັງບໍທີຈະກັບມາໂບດເພືອນະມັດສະການ 

ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ? ຂ້າພະເຈາໄດ້ແປກໃຈກັບຄຳຕອບຂອງນາງທີວ່າ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຫຍັງ 

ແກ່ຂ້ອຍ?” ສຳລັບຜູ້ທີບເຂາໃຈວ່າ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ສຳລັບເຮົາ, ຂ້າພະເຈາ 

ຈະຕອບຄຳຖາມນນດ້ວຍຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງເອງ ແລະ ດ້ວຍປະຈັກພະຍານຂອງຂ້າພະເຈາ. 

 

ຊີວິດຂອງໂລກ 

 

ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊວ່າ: “ຝາຍເຮົາໄດ້ມາ ເພືອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ, 

ແລະ ຈະໄດ້ຊີວິດຢາງບໍລິບູນ” (ໂຢຮັນ 10:10). ຕມາ, ຢູໃນໂລກໃໝ່, ພຣະອົງໄດ້ປະກາດວ່າ, 

“ເຮົາເປັນຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ຊີວິດຂອງໂລກ” (3 ນີໄຟ 11:11). ພຣະອົງເປັນຊີວິດຂອງໂລກ 

ເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ເພາະວ່າຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ, ເຮົາທຸກຄົນຈຶງແນ່ນອນໃຈວ່າ 

ເຮົາຈະມີຊີວິດອີກ. ແລະ ຊີວິດທີພຣະອົງມອບໃຫ້ເຮົານນ ບໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ຊີວິດມະຕະນເທົານນ. 



ພຣະອົງໄດ້ສອນວ່າ, “ເຮົາໃຫ້ຊີວິດນິລັນດອນແກ່ເຂົາ; ແລະ ເຂົາກໍບຈະຈິບຫາຍຈັກເທືອ, ບມີຜູ້ໃດຍາດ 

ເອົາເຂົາອອກຈາກກຳມືຂອງເຮົາໄດ້” (ໂຢຮັນ 10:28; ເບິງ ໂຢຮັນ 17:2 ນຳອີກ). 

 

ຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ 

 

ພຣະເຢຊໄດ້ສອນອີກວ່າ, “ເຮົານແຫລະເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ ຜູ້ທີຕາມເຮົາມາຈະມີຄວາມ 

ສະຫວ່າງຂອງໂລກ ແລະ ຈະບເດີນຢູໃນຄວາມມືດຈັກເທືອ” (ໂຢຮັນ 8:12). ພຣະອົງໄດ້ປະກາດວ່າ 

ອີກວ່າ, “ເຮົານແຫລະເປັນທາງນນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະ ເປັນຊີວິດ” (ໂຢຮັນ 14:6). ພຣະອົງເປັນ 

ທາງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຄວາມສະຫວ່າງ ເພາະຄຳສອນຂອງພຣະອົງເປັນແສງເຍືອງທາງ 

ໃນຊີວິດມະຕະຂອງເຮົາ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນທາງກັບຄືນໄປຫາພຣະບິດາ. 

 

ການເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາ 

 

ພຣະເຢຊໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະບິດາ ແລະ ຕິດຕາມພຣະອົງສະເໝີ. ເຖິງແມ່ນແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ, 

ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບພແມ່ຢູໃນໂລກຂອງພຣະອົງວ່າ, “ພວກທ່ານບຮູ້ບໍວ່າ ເຮົາຕ້ອງເຮັດພາລະກິດ 

ຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາ?” (ລູກາ 2:49). “ເພາະເຮົາໄດ້ລົງມາຈາກສະຫວັນ,” ຕມາພຣະອົງ 

ໄດ້ສອນວ່າ, “ບແມ່ນເພືອເຮັດຕາມໃຈຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງຜູ້ທີໄດ້ 

ໃຊ້ເຮົາມາ” (ໂຢຮັນ 6:38; ເບິງ ໂຢຮັນ 5:19 ນຳອີກ). ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ສອນວ່າ, 

“ບມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກມາທາງເຮົາ” (ໂຢຮັນ 14:6; ເບິງ ມັດທາຍ 11:27 ນຳອີກ). 

 

ເຮົາກັບມາຫາພຣະບິດາໂດຍການເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊໄດ້ສອນວ່າ 

“ບແມ່ນວ່າທຸກຄົນທີເອນເຮົາວ່າ, ພຣະອົງເຈາ, ພຣະອົງເຈາ, ແລ້ວຈະເຂາໄປໃນອານາຈັກ 

ສະຫວັນໄດ້, ເຂາໄດ້ແຕ່ຜູ້ທີປະຕິບັດຕາມນພຣະໄທຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນ” 

(ມັດທາຍ 7:21). ພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ:  

 

“ຫລາຍຄົນຈະເວາກັບເຮົາວ່າ, ພຣະອົງເຈາ, ພຣະອົງເຈາ, ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ປະກາດຖ້ອຍຄຳ 

ຂອງພຣະອົງບໍ? ແລະ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ຜີມານຮ້າຍອອກບແມ່ນບໍ? ແລະ 

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄດ້ເຮັດການອັດສະຈັນຫລາຍປະການບແມ່ນບໍ?  

 

“ເມືອນນເຮົາຈະປະກາດຕພວກເຂົາວ່າ ເຮົາບເຄີຍຮູ້ຈັກພວກເຈາ, ຈົງຖອຍໜີໄປຈາກເຮົາເສຍ, 

ພວກເຈາຄົນທີເຮັດການຊົວຮ້າຍ” (ມັດທາຍ 7:22–23). 



 

ແລ້ວໃຜຈະເຂາໄປໃນອານາຈັກສະຫວັນໄດ້? ບແມ່ນຜູ້ທີພຽງແຕ່ເຮັດວຽກງານໂດຍໃຊ້ພຣະນາມ 

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາເທົານນ, ພຣະເຢຊໄດ້ສອນ, “ເຂາໄດ້ແຕ່ຜູ້ທີປະຕິບັດຕາມນພຣະໄທຂອງ 

ພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນ.” 

 

ຕົວຢາງທີຍິງໃຫຍ່ 

 

ພຣະເຢຊໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວິທີທີຈະເຮັດສິງນ. ເທືອແລ້ວເທືອເລົາ ພຣະອົງໄດ້ເຊອເຊີນເຮົາໃຫ້ 
ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ: “ແກະຂອງເຮົາກໍຟັງສຽງຂອງເຮົາ, ເຮົາຮູ້ຈັກເຂົາ, ແລະ ເຂົາກໍຕາມເຮົາໄປ” 

(ໂຢຮັນ 10:27). 

 

ອຳນາດຖານະປະໂລຫິດ 

 

ພຣະອົງໄດ້ມອບອຳນາດຖານະປະໂລຫິດໃຫ້ແກ່ອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງ (ເບິງ ມັດທາຍ 10:1) 

ແລະ ຄົນອືນໆ. ຕເປໂຕ, ອັກຄະສາວົກຜູ້ອາວຸໂສ, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ເຮົາຈະມອບຂໍກະແຈແຫ່ງ 

ອານາຈັກສະຫວັນໃຫ້ເຈາ, ສິງໃດທີເຈາຜູກມັດໄວ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ, ສິງນນຈະຖືກຜູກມັດ 

ໄວ້ໃນສະຫວັນ ແລະ ສິງໃດທີເຈາຈະແກ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ, ສິງນນຈະຖືກແກ້ໃຫ້ຫລຸດແລ້ວໃນ 

ສະຫວັນ” (ມັດທາຍ 16:19; ເບິງ ມັດທາຍ 18:18 ນຳອີກ). 

 

ລູກາໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ “ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເລືອກເອົາ … ເຈັດສິບຄົນນຳອີກ, ແລະ ໃຊ້ເຂົາອອກໄປເປັນ 

ໝູ່ລະສອງຄົນ ເພືອໄປກ່ອນໜ້າພຣະອົງໃນທຸກເມືອງ ແລະ ທຸກບ້ານທີພຣະອົງໃກ້ຈະເຂາໄປນນ” 

(ລູກາ 10:1). ຕມາ ເຈັດສິບຄົນນນໄດ້ບອກພຣະເຢຊດ້ວຍຄວາມຊືນຊົມວ່າ, “ແມ່ນແຕ່ບັນດາ 

ຜີມານຮ້າຍກໍເຊືອຟັງພວກຂ້ານ້ອຍໃນນາມຂອງພຣະອົງ” (ລູກາ 10:17). ຂ້າພະເຈາກໍເຄີຍ 

ໄດ້ເຫັນເປັນພະຍານເຖິງອຳນາດຖານະປະໂລຫິດນນ. 

 

ການນຳພາໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 

 

ໃນທ້າຍການປະຕິບັດສາສະໜາກິດຂອງພຣະອົງຢູໃນໂລກ, ພຣະເຢຊໄດ້ສອນອັກຄະສາວົກຂອງ 

ພຣະອົງວ່າ, “ພຣະຜູ້ຊ່ອຍຄື ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຜູ້ທີພຣະບິດາຈະໃຊ້ມາໃນນາມຂອງເຮົາ 

ອົງນນແຫລະຈະສັງສອນພວກເຈາທຸກສິງ ແລະ ຈະເຕືອນໃຫ້ພວກເຈາໃຫ້ລະນຶກເຖິງທຸກສິງ 



ຊຶງເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈາແລ້ວນນ” (ໂຢຮັນ 14:26), ແລະ “ພຣະອົງຈະນຳ 

ເຈາທັງຫລາຍໄປສູ່ຄວາມຈິງທັງໝົດ” (ໂຢຮັນ 16:13). 

 

ການນຳພາໂດຍພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 

 

ພຣະອົງໄດ້ນຳພາຕືມອີກຜ່ານທາງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ. ດັງນນ, ພຣະອົງຈຶງໄດ້ບັນຊາ 

ຊາວນີໄຟວ່າ ພວກເຂົາບຄວນຜິດຖຽງກັນກ່ຽວກັບຄຳສອນ ເພາະພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ: 

 

“ຜູ້ທີມີວິນຍານແຫ່ງການຂັດແຍ້ງນນບໄດ້ມາຈາກເຮົາ, ແຕ່ມາຈາກມານ, ຜູ້ເປັນບິດາຂອງການຂັດ
ແຍ້ງ ແລະ ມັນໄດ້ຍຸຍົງໃຈຂອງມະນຸດໃຫ້ຂັດແຍ້ງກັນດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ. 

 

“ຈົງເບິງ, ນບແມ່ນຄຳສອນຂອງເຮົາທີຈະຍຸຍົງໃຈຂອງມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນຕກັນ; ແຕ່ນເປັນ
ຄຳສອນຂອງເຮົາຄື ຄວນໃຫ້ເລືອງເຊັນນນໝົດໄປ” (3 ນີໄຟ 11:29–30). 

 

ເອົາໃຈໃສ່ກັບຊີວິດນິລັນດອນ 

 

ພຣະອົງຍັງໄດ້ທ້າທາຍເຮົາຕືມອີກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕພຣະອົງ, ບແມ່ນຕໂລກ. ໃນການເທດສະໜາອັນ 

ດີເດັນຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບຊີວິດ, ພຣະເຢຊໄດ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 

ການບຳລຸງລ້ຽງຝາຍໂລກ ແລະ ນິລັນດອນ. “ຢາພະຍາຍາມຫາອາຫານທີເສຍໄປ,” ພຣະອົງກ່າວ, 

“ແຕ່ຈົງຫາອາຫານທີຕງໝນຢູຄືອາຫານສຳລັບຊີວິດນິລັນດອນ, ອາຫານນແມ່ນບຸດມະນຸດທີຈະ 

ໃຫ້ແກ່ພວກເຈາ” (ໂຢຮັນ 6:27). ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ສອນວ່າ ພຣະອົງເປັນອາຫານແຫ່ງຊີວິດ, 

ເປັນແຫລ່ງບຳລຸງລ້ຽງນິລັນດອນ. ໃນການກ່າວເຖິງການບຳລຸງລ້ຽງທີໂລກ ມອບໃຫ້, ຮ່ວມທັງ 

ເຂາມານາ ພຣະເຢໂຮວາໄດ້ສົງມັນລົງມາໃຫ້ລູກຫລານອິດສະຣາເອນຢູໃນຖິນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ, 

ພຣະເຢຊໄດ້ສອນວ່າ ຄົນທີເພິງພາເຂານໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ (ເບິງ ໂຢຮັນ 6:49). ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, 

ການບຳລຸງລ້ຽງທີພຣະອົງຈະມອບໃຫ້, ເປັນ “ອາຫານແຫ່ງຊີວິດທີໄດ້ລົງມາຈາກສະຫວັນ,” 

(ໂຢຮັນ 6:51). 

 

ສານຸສິດບາງຄົນຂອງພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າມັນ “ເປັນຄຳເວາຮຸນແຮງ,” ແລະ ຈາກເວລານນ 

ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຫລາຍຄົນ “ຈຶງທໍຖອຍ ແລະ ບໄປກັບພຣະອົງອີກ” (ໂຢຮັນ 6: 60, 66). 

ເບິງຄືວ່າພວກເຂົາບຍອມຮັບການສິດສອນຂອງພຣະອົງ ທີວ່າ “ແຕ່ກ່ອນອືນໝົດຈົງສະແຫວງຫາ … 

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ” (ມັດທາຍ 6:33). ແມ່ນແຕ່ທຸກວັນນ ຜູ້ທີເປັນຄຣິດສະຕຽນຍັງຕິດແທດກັບ 



ສິງທີເປັນຂອງໂລກຢູ—ສິງທີຄຈູນຊີວິດຢູໃນໂລກ ແຕ່ບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບການບຳລຸງລ້ຽງ 

ຝາຍຊີວິດນິລັນດອນ. ສຳລັບບາງຄົນແລ້ວ, “ຄຳເວາອັນຮຸນແຮງ” ຂອງພຣະອົງນນ ເປັນເຫດຜົນ 

ທີເຂົາບໄດ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. 

 

ການຊົດໃຊ້ 
 

ການປະຕິບັດສາສນາກິດອັນສູງສຸດຢູໃນໂລກຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຄືການເປັນຄືນມາ 

ມີຊີວິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງສຳລັບບາບຂອງໂລກ. ໂຢຮັນບັບຕິດໄດ້ 

ທຳນາຍກ່ຽວກັບເລືອງນເມືອເພິນກ່າວວ່າ, “ຈົງເບິງ ພຣະເມສານ້ອຍຜູ້ໄດ້ຮັບເອົາບາບກຳຂອງ 

ຊາວໂລກອອກເສຍ” (ໂຢຮັນ 1:29). ຕມາ, ພຣະເຢຊໄດ້ສອນວ່າ “ບຸດມະນຸດມາ … ເພືອຮັບໃຊ້, ແລະ 

ຍອມສະລະຊີວິດຂອງຕົນເປັນຄ່າໄຖ່ຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ” (ມັດທາຍ 20:28). ໃນເຂາແລງ 

ຄາບສຸດທ້າຍ, ພຣະເຢຊໄດ້ອະທິບາຍ, ອີງຕາມເລືອງລາວໃນມັດທາຍ, ວ່າເຫລາແວງທີເພິນ 

ໃຫ້ພອນຄື “ເລືອດຂອງເຮົາ ຊຶງເປັນເລືອດແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈາທີຫລັງໄຫລອອກ 

ສຳລັບຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເພືອການບາບຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ” (ມັດທາຍ 26:28). 

 

ໃນການປາກົດຕຊາວນີໄຟ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາທີເປັນຄືນມາມີຊີວິດໄດ້ເຊອເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ອອກມາ 

ແຕະຕ້ອງຮອຍບາດແຜຢູໃນຂ້າງ ແລະ ຮອຍຕະປູຢູໃນພຣະບາດ ແລະ ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ. 

ຕອນພຣະອົງເຮັດສິງນ, ພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, “ເພືອເຈາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະເຈາຂອງອິດສະ 

ຣາເອນ ແລະ ພຣະເຈາຂອງທັງແຜ່ນດິນໂລກ, ແລະ ໄດ້ຖືກປະຫານເພືອບາບຂອງໂລກ.” (3 ນີໄຟ 

11:14). ແລະ ເລືອງລາວໄດ້ບອກໄວ້ຕືມວ່າ, ຝູງຊົນໄດ້ລມ “ກາບລົງແທບພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊ 
ແລະ ໄດ້ນະມັດສະການພຣະອົງ” (ຂໍທີ 17). ເພາະການນ, ໂລກທັງໂລກຈະນະມັດສະການ 

ພຣະອົງໃນທີສຸດ. 

 

ພຣະເຢຊໄດ້ສອນຕືມອີກກ່ຽວກັບຄວາມຈິງແທ້ຂອງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ. ພຣະຄຳພີມໍມອນ, 

ຊຶງບັນລະຍາຍຢາງລະອຽດກ່ຽວກັບຄຳສອນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍ 

ຢາງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສາສນາກິດຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ລາຍງານການສິດສອນ 

ຂອງພຣະອົງວ່າ: 

 

“ພຣະບິດາຂອງເຮົາໄດ້ສົງເຮົາມາເພືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຖືກຍົກຂນເທິງໄມ້ກາງແຂນ …, ເພືອວ່າເຮົາຈະໄດ້
ຊັກນຳຄົນທັງຫລາຍມາຫາເຮົາ, … 

 



“ … ເພືອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາຕາມວຽກງານຂອງພວກເຂົາ. 

 

“ແລະ … ຜູ້ໃດກໍຕາມທີກັບໃຈ ແລະ ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ ຜູ້ນນຈະເຕັມປຽມ; ແລະ ຖ້າ
ຫາກເຂົາອົດທົນຈົນເຖິງທີສຸດ, ຈົງເບິງ, ເຮົາຈະຖືວ່າເຂົາບມີຄວາມຜິດຕພຣະພັກຂອງພຣະບິດາຂອງ
ເຮົາໃນມນນທີເຮົາຈະຢືນຂນເພືອພິພາກສາໂລກ. … 

 

“ແລະ ສິງທີບສະອາດຈະບສາມາດເຂາໄປໃນອານາຈັກຂອງ [ພຣະບິດາ] ໄດ້; ດັງນນ ຈະບມີສິງໃດ
ສາມາດເຂາໄປໃນທີພັກຂອງພຣະອົງໄດ້ ນອກຈາກຜູ້ທີໄດ້ຊຳລະລ້າງອາພອນຂອງເຂົາໃຫ້ຂາວ
ສະອາດແລ້ວດ້ວຍໂລຫິດຂອງເຮົາ, ເພາະສັດທາ ແລະ ການກັບໃຈຈາກບາບທັງໝົດ ແລະ ຄວາມ
ຊືສັດຈົນເຖິງທີສຸດຂອງເຂົາ” (3 ນີໄຟ 27:14–16, 19). 

 

ແລະ ສະນນເຮົາຈຶງເຂາໃຈວ່າ ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ ຈະໃຫ້ໂອກາດເຮົາເພືອເອົາຊະນະ 

ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ ທີເປັນຜົນຈາກບາບ ແລະ ຜ່ານການເຮັດ ແລະ ຮັກສາພັນທະສັນຍາ 

ອັນສັກສິດ, ເພືອຈະໄດ້ຮັບພອນແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ. 

 

ການທ້າທາຍ ແລະ ປະຈັກພະຍານ 

 

ພຣະເຢຊໄດ້ທ້າທາຍວ່າ: “ພວກເຈາຄິດຢາງໃດກ່ຽວກັບພຣະຄຣິດ?” (ມັດທາຍ 22:42). ອັກຄະສາວົກ 

ໂປໂລໄດ້ທ້າທາຍຊາວໂກຣິນໂທວ່າ “ຈົງພິຈາລະນາເບິງຕົນເອງວ່າ ພວກເຈາຕງຢູໃນຄວາມເຊືອ 

ຫລືບ” (2 ໂກຣິນໂທ 13:5). ທຸກຄົນຄວນຕອບຄຳທ້າທາຍເຫລົານສຳລັບຕົນເອງ. ເຮົາມີຄວາມຈົງ 

ຮັກພັກດີຫລາຍປານໃດ? ເຮົາເປັນຄືກັນກັບຊາວຄຣິດສະຕຽນທີແອວເດີ ນຽວ ເອ ແມ໊ກສະແວວ 

ກ່າວເຖິງນນບ ຊຶງເພິນບອກວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຍ້າຍໄປຕງເຮືອນຢູສີໂອນ, ແຕ່ຍັງມີເຮືອນອີກຫລັງໜຶງ 

ຢູບາບີໂລນ?1 

 

ເຮົາຈະຢືນຢູເຄິງໆກາງໆບໄດ້. ເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດ. ບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາແມ່ນຢູໃນ 

ສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ, ແລະ ເຮົາບຄວນໃຊ້ໃບຜ່ານແດນ 

ຂອງເຮົາເຂາໄປຢາມກຸງບາບີໂລນ ຫລື ປະພຶດຕົນຄືກັບວ່າເປັນພົນລະເມືອງຂອງມັນ. ເຮົາຄວນ 

ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ, ແລະ ແຕ່ກ່ອນອືນໝົດ ຈົງ 

ສະແຫວງຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ ແລະ ຈັດຕງຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະອົງ (ເບິງ ມັດທາຍ 6:33, 

footnote a; from Joseph Smith Translation, ມັດທາຍ 6:38). 

 



ພຣະເຢຊຄຣິດ ເປັນ ພຽງພຣະບຸດອົງດຽວທີຖືກຳເນີດຂອງພຣະເຈາ. ພຣະອົງ ເປັນ ພຣະຜູ້ສ້າງ 

ຂອງເຮົາ. ພຣະອົງ ເປັນ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ. ພຣະອົງ ເປັນ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈາກບາບ 

ແລະ ຄວາມຕາຍຂອງເຮົາ. ນຄືຄວາມຮູ້ອັນສຳຄັນຢູໃນໂລກນ, ແລະ ທ່ານສາມາດຮູ້ສິງນສຳລັບຕົນ 

ເອງໄດ້, ດັງທີຂ້າພະເຈາຮູ້ສຳລັບຕົນເອງ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຜູ້ເປັນພະຍານເຖິງພຣະບິດາ ແລະ 

ພຣະບຸດ ແລະ ນຳພາເຮົາໄປສູ່ຄວາມຈິງ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງນຕຂ້າພະເຈາ, ແລະ ພຣະອົງ 

ຈະເປີດເຜີຍມັນຕທ່ານຄືກັນ. ວິທີນນກໍຄືຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ການເຊືອຟັງ. ອີງຕາມຄວາມ 

ປາຖະໜາ, ພຣະເຢຊໄດ້ສອນວ່າ, “ຈົງໝັນຂໍແລ້ວເຈາຈະໄດ້ຮັບ, ຈົງໝັນຊອກແລ້ວເຈາກໍຈະໄດ້ພົບ, 

ຈົງໝັນເຄາະ ແລ້ວຈະມີຜູ້ໄຂໃຫ້ເຈາ” (ມັດທາຍ 7:7). ອີງຕາມການເຊືອຟັງ, ພຣະອົງໄດ້ສອນວ່າ 

“ຖ້າຜູ້ໃດກໍຕາມທີເຕັມໃຈປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈາ ຫລື ເຮົາກ່າວຕາມໃຈ 

ຂອງເຮົາເອງ” (ໂຢຮັນ 7:17). ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຈິງຂອງສິງເຫລົານ ໃນພຣະນາມ 

ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 

 

 

ແຫລ່ງອ້າງອີງ 

1. See Neal A. Maxwell, A Wonderful Flood of Light (1990), 47. 
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ຜູ້ສອນສາສນາ ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ, “ແມ່ຕູ້ເອີຍ, ພວກນ້ັນ 
ແມ່ນຜູ້ສອນສາສນາແທ້ໆບໍ?” ຂ້າພະເຈ້ົາຫັນໄປເຫັນເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງຄົນໜ່ຶງກຳລັງຈັບມືແມ່ຕູ້ຂອງນາງຢູ່ 
ແລະ ຊີ້ໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ຄູ່ສອນສາສນາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍິ້ມຕອບ, ຍືນມືໃຫ້ນາງຈັບ, 
ເບິ່ງຕາຂອງນາງໂດຍກົງ, ແລະ ເວ້ົາວ່າ “ສະບາຍດີ, ຂ້ອຍແມ່ນແອວເດີ ຣິເຈີດສັນ, ແລະ ເຮົາເປັນ 
ຜູ້ສອນສາສນາແທ້ໆ.” ນາງຍິ້ມເມ່ືອນາງຫລຽວຫລັງຄືນເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າ, ນາງດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຜູ້ສອນ 
ສາສນາຜູ້ແທ້ຈິງ. ຂ້າພະເຈົ້າຍ່າງອອກຈາກປະສົບການນ້ັນດ້ວຍການອຸທິດຕົນອັນໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຢາກເປັນຜູ້ສອນສາສນາທ່ີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ຄອບຄົວ, ແລະ ເດັກຍິງຄົນນີ້ ຄາດຫວັງຢາກໃຫ້ 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນ. ສຳລັບສອງປີນັ້ນ, ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດວຽກງານຢ່າງໜັກເພື່ອຈະເຮັດຄື, ຄິດຄື,ປະຕິບັດຄື, 
ແລະ ພິເສດທີ່ສຸດແລ້ວເພື່ອຈະສອນຄືກັນກັບຜູ້ສອນສາສນາອັນແທ້ຈິງ. 
 
ຕອນກັບມາບ້ານ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນວ່າ ແມ້ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຮັດວຽກງານເຜີຍແຜ່ 
ຈົບແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ອິດທິພົນຂອງວຽກງານເຜີຍແຜ່ຍັງຢູ່ນຳຂ້າພະເຈົ້າ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຮູ້ສຶກວ່າສອງປີທີ່ເຮັດວຽກງານເຜີຍແຜ່ນັ້ນເປັນເວລາທີ່ 
ພິເສດສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ບົດຮຽນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງບໍ່ຄາດຫວັງແມ່ນສຽງຂອງເດັກນ້ອຍ 
ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ. ພຽງແຕ່ເວລານ້ີສຽງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນ, “ແມ່ຕູ້ເອີຍ, 
ຜູ້ນັ້ນແມ່ນຜູ້ຖືຖານະປະໂລຫິດແທ້ໆບໍ?” “ແມ່ຕູ້ເອີຍ, ຜູ້ນັ້ນເປັນສາມີແທ້ໆ ຫລື ພໍ່ແທ້ໆບໍ?” ຫລື 
“ແມ່ຕູ້ເອີຍ, ຜູ້ນັ້ນເປັນສະມາຊິກທີ່ແທ້ຈິງຂອງສາສນາຈັກບໍ?” 
 



ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຈຸດສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຂອງແທ້ໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ 
ເຮົາແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງເຮົາທີ່ຈະສອນໃນວິທີທີ່ຈະບ່ໍຈຳກັດເຮົາຈາກການຮຽນຮູ້. ທ່ານຮູ້ວ່າ, 
ຊີວິດແທ້ໆຕ້ອງມີການຮຽນຮູ້ຢ່າງຈິງຈັງ ຊຶ່ງອາໄສການສອນອັນແທ້ຈິງ. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະສອນ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບບ່ໍມີຂອບເຂດຈຳກັດບໍ່ແມ່ນມີພຽງແຕ່ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນໃຫ້ສອນຢ່າງເປັນທາງການ 
ເທົ່ານັ້ນ.1 ແທ້ຈິງແລ້ວ, ທຸກໆຄົນໃນຄອບຄົວ, ຜູ້ນຳຂອງສາສນາຈັກ, ແລະ ສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກ 
(ຮ່ວມດ້ວຍຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ) ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະສອນຄືກັນ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາທຸກຄົນຈະເປັນຄູ, ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງບໍ່ສົງໃສວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນຄູທີ່ແທ້ຈິງ 
ແລະ ເປັນພະຍານແຫ່ງຄວາມຈິງທັງໝົດ. ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມໃນເລື່ອງນີ້ຈະເຮັດ 
ການຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງແທນທີ່ຈະຟັງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຫລື ເຊື້ອເຊີນພຣະວິນຍານໃຫ້ຢູ່ 
ນຳເຂົາເຈ້ົາແຕ່ໃຊ້ພຣະອົງພຽງແຕ່ເປັນອົງສະນັບສະໜູນເທົ່ານັ້ນ, ຫລື ເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມອບ 
ພາລະທັງໝົດໃຫ້ພຣະວິນຍານແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າບ່ໍໄດ້ຕຽມພ້ອມ ຫລື ສຶກສາກ່ອນຈະສອນ. ພ່ໍແມ່, 
ຜູ້ນຳ, ແລະ ຄູທັງໝົດມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະສອນ “ໂດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”2 ເຂົາເຈ້ົາບໍ່ຄວນ 
ສອນກ່ອນທີ່ພຣະວິນຍານຈະສະຖິດຢູ່ນຳ ຫລື ຫລັງຈາກພຣະວິນຍານຈາກໄປແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງສອນ 
ໂດຍພຣະວິນຍານເພ່ືອວ່າພຣະວິນຍານສອນຄວາມຈິງຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດ. 
 
ໂມໂຣໄນໄດ້ຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ເຮົາຈະ “ສອນໂດຍພຣະວິນຍານ” ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມ 
ສັບປ່ຽນ, ລົດຄວາມໝາຍ ຫລື ເຮັດໃຫ້ພຣະວິນຍານອອກໄປ ເພາະພຣະວິນຍານເປັນຄູສອນ 
ຢ່າງແທ້ຈິງ. ໂມໂຣໄນໄດ້ກ່າວວ່າ ໄພ່ພົນທັງຫລາຍໄດ້ດຳເນີນການປະສົບການ “ຕາມອິດທິພົນ 
ຂອງພຣະວິນຍານ.”3 ເພ່ືອເຮັດສິ່ງນີ້ຕ້ອງມີຫລາຍກວ່າການມີພຣະວິນຍານຢູ່ນຳເຮົາ. ເພ່ືອຈະ 
ປະຕິບັດຕົວຂອງເຮົາຕາມພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງປ່ຽນແປງວິທີການສອນ 
ຂອງເຮົາເພື່ອເຮັດຕາມຕົວຢ່າງວິທີການສອນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເມ່ືອເຮົາເຮັດວິທີຂອງເຮົາ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິທີຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍຈະສາມາດສອນ ແລະ 
ເປັນພະຍານຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດກຳຈັດ. ການປະຕິບັດການອັນສອດຄ່ອງມີຕົວຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. 
 
ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ລູກໆໄປປີນພູ ສ່າວສິສເຕີ, ຊຶ່ງມີຄວາມສູງປະມານ 10,358 ຟຸດ 
(3,157 ແມັດ) ຢູ່ລັດໂອເຣກັນ. ຫລັງຈາກປີນໄດ້ຫລາຍໆຊົ່ວໂມງເຮົາມາຮອດທາງຍາວທີ່ເນີນປະມານ 
45 ອົງສາຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຫີນກ້ອນໆເກີດມາຈາກພູເຂົາໄຟ. ແຕ່ເຮົາສາມາດຫລຽວເຫັນຈອມພູເຮົາ 
ເລີຍປີນເຂົາຕ່ໍໄປແຕ່ພົບວ່າທຸກໆບາດກ້າວຕີນຂອງເຮົາຈະຈົມລົງກ້ອນຫີນນ້ອຍໆເຫລົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາ 
ເລື່ອນຄືນກັບຫລັງຫລາຍໆເຊັນຕິແມັດ. ລູກຊາຍອາຍຸ 12 ປີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາປີນເຂົາຕໍ່ໄປຂະນະທີ່ 



ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ນຳລູກສາວອາຍຸ 8 ປີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ບໍ່ດົນເຮົາຮູ້ສຶກເມ່ືອຍລ້າ ແລະ ທໍ້ຖອຍ, 
ນາງຮູ້ສຶກເສົ້າໂສກ, ເພາະຄິດວ່ານາງຈະບໍ່ສາມາດສົມທົບນຳອ້າຍຂອງນາງຢູ່ຍອດພູເຂົາ. ຄວາມຮູ້ສຶກ 
ທີ່ຢາກເຮັດທຳອິດແມ່ນອູ້ມນາງປີນເຂົາຕໍ່ໄປ. ວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໃຈທ່ີຈະເຮັດດັ່ງຄວາມຮູ້ສຶກ 
ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າອ່ອນແອ. ເຮົານັ່ງຢູ່ເທິງກ້ອນຫີນ, ປະເມີນເບິ່ງສະຖາ 
ນະການຂອງເຮົາ, ແລະ ອອກແຜນໃໝ່. ຂ້າພະເຈ້ົາບອກນາງໃຫ້ເອົາມືຈັບຖົງໂສ້ງຂ້າງຫລັງ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ໃຫ້ຈັບແໜ້ນໆ. ແລະ—ສຳຄັນທີ່ສຸດ—ເມ່ືອຂ້າພະເຈົ້າຍົກຂາຍ່າງນາງຕ້ອງຍົກ 
ຂານາງຢ່າງນຳ, ນາງເຮັດຕາມທຸກໆບາດກ້າວທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດ ແລະ ອາໄສການຈ່ອງດຶງຖົງໂສ້ງ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເບ່ິງຄືວ່າ ເວລາຈະຜ່ານໄປຢ່າງດົນນານ, ເຮົາປີນໄປຮອດຈອມພູເຂົາ, 
ທ່າທາງທີ່ນາງສະແດງອອກດ້ວຍໄຊຊະນະ ແລະ ຄວາມພໍໃຈນ້ັນຫາສ່ິງໃດປຽບບໍ່ໄດ້ ແລະ 
ໃນຄວາມເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານາງ ແລະ ອ້າຍຂອງນາງເປັນນັກປີນເຂົາອັນແທ້ຈິງ. 
 
ຄວາມສຳເລັດຂອງລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເກີດຈາກຜົນຂອງຄວາມພາກພຽນ ແລະ ວິທີທີ່ນາງ 
ປີນຕາມທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປີນ. ຂະນະທ່ີນາງຍົກຂາປີນພ້ອມເວລາດຽວກັນກັບຂ້າພະເຈ້ົາ, 
ພວກເຮົາມີຈັງວະພ້ອມກັນ, ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດໃຊ້ແຮງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມທີ່ສຸດ. ກໍເປັນ 
ກໍລະນີຢ່າງດຽວກັນນີ້ເມ່ືອເຮົາສອນ “ຕາມອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານ.” ເມ່ືອເຮົາເຮັດໃຫ້ການສອນ 
ຂອງເຮົາສອດຄ່ອງກັບການສອນຂອງພຣະວິນຍານ, ພຣະວິນຍານຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ແລະ 
ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ, ການສອນຈະບໍ່ມີຂອບເຂດ. ເມ່ືອຮູ້ດັ່ງນີ້ແລ້ວ, ກະລຸນາໄຕ່ຕອງພື້ນຖານສອງ 
ຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊຶ່ງມາຈາກ “ອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານ” ທ່ີເຮົາຈະເຮັດຕາມ. 
 
ທຳອິດ, ພຣະວິນຍານສອນແຕ່ລະບຸກຄົນໃນວິທີສ່ວນຕົວ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮູ້ຄວາມຈິງ 
ຢ່າງເປັນສ່ວນຕົວ. ເພາະວ່າເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕ້ອງການ, ສະພາບການ, ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພຣະວິນຍານຈະສອນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ ແລະ ຕ້ອງເຮັດເພື່ອເຮົາຈະກາຍເປັນ 
ຄົນທີ່ເຮົາຄວນເປັນ. ກະລຸນາເຂົ້າໃຈວ່າແມ້ແຕ່ວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສອນ “ຄວາມຈິງຂອງທຸກເລື່ອງ,”4 
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສອນຄວາມຈິງທັງໝົດພ້ອມກັນ. ພຣະວິນຍານສອນຄວາມຈິງ “ເປັນບັນທັດ, ເປັນຂໍ້ໆ, 
ບ່ອນນີ້ນ້ອຍໜ່ຶງບ່ອນນັ້ນນ້ອຍໜ່ຶງ.”5 
 
ຜູ້ທີ່ສອນຕາມວິທີຂອງພຣະວິນຍານເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຈ້ົາສອນຜູ້ຄົນບ່ໍແມ່ນສອນບົດຮຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ເຂົາເຈົ້າເອົາຊະນະຄວາມຢາກສອນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນປຶ້ມບົດຮຽນ ຫລື ສອນທຸກສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນມາ 
ແລະ ແທນທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນເຂົາເຈ້ົາເຈາະຈົງການສອນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫລື 
ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຮັດ. ພ່ໍແມ່, ຜູ້ນຳ, ແລະ ຄູສອນທັງຫລາຍຊ່ຶງເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດ 



ຕາມຕົວຢ່າງການສອນຂອງພຣະວິນຍານໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງວ່ອງໄວວ່າການສອນແທ້ໆ ແລ້ວບໍ່ແມ່ນ 
ພຽງແຕ່ການເວົ້າ ແລະ ການເລົ່າເລື່ອງເທົ່ານັ້ນ. ເພາະດ້ວຍເຫດນີ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຢຸດເພື່ອຈະຟັງ, 
ສັງເກດຢ່າງຮອບຄອບ, ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນຮູ້ຈັກທີ່ຈະເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປ.6 ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, 
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະສອນທັງນັກຮຽນ ແລະ ທັງຄູກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນເຮັດ ແລະ 
ເວ້ົາ.7 
 
ທີສອງ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສອນເຮົາດ້ວຍການເຊື້ອເຊີນ, ການກະຕຸ້ນ, ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ, 
ແລະ ການດົນໃຈທ່ີຈະເຮັດ. ພຣະຄຣິດໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈຕ່ໍເຮົາວ່າ ເຮົາຈະຮູ້ຄວາມຈິງ ເມ່ືອເຮົາດຳລົງ
ຊີວິດຕາມຄຳສອນດັ່ງທີ່ຄວນ.8 ພຣະວິນຍານຈະນຳພາ, ຊ້ີນຳ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນສ່ິງທີ່ 
ຕ້ອງເຮັດ.9 ເຖິງຢ່າງໃດຕໍຕາມ, ພຣະອົງຈະບໍ່ເຮັດເພື່ອເຮົາໃນສ່ິງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດເອງໄດ້. ເຫັນບໍ, 
ພຣະວິນຍານບໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ເພື່ອເຮົາ, ຮູ້ສຶກເພື່ອເຮົາ, ຫລື ປະຕິບັດເພື່ອເຮົາ ເພາະວ່າມັນເປັນສິ່ງ 
ກົງກັນຂ້າມຕໍ່ຄຳສອນກ່ຽວກັບການເລືອກ. ພຣະອົງສາມາດໃຫ້ໂອກາດຊ່ອຍເຫລືອ ແລະ ເຊື້ອເຊີນ 
ເຮົາໃຫ້ຮຽນຮູ້, ຮູ້ສຶກ ແລະ ປະຕິບັດ. 
 
ຜູ້ທີ່ສອນຕາມວິທີຂອງພຣະວິນຍານຊ່ອຍເຫລືອຄົນອ່ືນໆ ໂດຍການເຊື້ອເຊີນ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, 
ແລະ ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ການເລືອກຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ພ່ໍແມ່, ຜູ້ນຳ, ແລະ ຄູສອນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າ, 
ເຂົາເຈົ້າບ່ໍສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກເພື່ອ, ຮຽນເພື່ອ, ຫລື ກັບໃຈເພ່ືອຄອບຄົວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຫລື 
ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແທນທີ່ຈະຖາມວ່າ, “ຂ້ອຍຈະເຮັດສິ່ງໃດໄດ້ແດ່ສຳລັບລູກໆ 
ຂອງຂ້ອຍ, ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນ, ຫລື ຄົນອື່ນໆ?” ເຂົາເຈ້ົາຖາມວ່າ, “ຂ້ອຍຈະສາມາດເຊື້ອເຊີນ ແລະ 
ຊ່ອຍຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ຮອບຂ້າງຂ້ອຍໃຫ້ຮຽນຮູ້ເພື່ອຕົວຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງໄດ້ແນວໃດ?” ພໍ່ແມ່ຜູ້ເຮັດຕາມຕົວຢ່າງ 
ຂອງອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານ ເຮັດໃຫ້ບ້ານເປັນບ່ອນທີ່ຄອບຄົວຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະຖືຄວາມສຳຄັນຂອງ 
ຫລັກທຳແທນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິນທຳເທົ່ານ້ັນ. ແບບດຽວກັນນີ້, ແທນທີ່ພຽງແຕ່ເວ້ົາກ່ຽວກັບຄຳສອນເທົ່ານັ້ນ, 
ຄູສອນຄວນຊ່ອຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ. ເມ່ືອຜູ້ຄົນໃຊ້ 
ສິດທິທີ່ຈະເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເໝາະສົມ, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍຈະບ່ໍມີຂອບເຂດ.  
 
ດ້ວຍສະຖານະການຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນນີ້, ເຮົາຕ້ອງການການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສອນອັນ 
ແທ້ຈິງໃນບ້ານ, ປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງຮຽນທາງດ້ານພຣະກິດຕິຄຸນທັງຫລາຍຂອງເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຮູ້ວ່າບາງຄ້ັງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສອນດີຂຶ້ນອາດຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມໜັກໃຈ. ກະລຸນາ 
ຢ່າທໍ້ຖອຍນຳຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ່ານ. ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດຄືນຫລັງກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງການປີນພູ 
ນຳລູກໆຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ເຮົາຕົກລົງກັນວ່າທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຮົາຢຸດພັກຜ່ອນ, ແທນທ່ີເຮົາຈະຖາມວ່າເຮົາ 



ຕ້ອງປີນອີກໄກປານໃດ, ເຮົາຈະຫລ່ຽວຫລັງຄືນເບິ່ງພູເຂົາ. ເຮົາຈະເບິ່ງພາບທິວທັດ ແລະ ບອກກັນວ່າ, 
“ເບິ່ງແມ້ ເຮົາປີນໄດ້ໄກແລ້ວ.” ແລ້ວເຮົາກໍຫັນໃຈເຂ້ົາເລິກໆ, ຫລຽວໜ້າຂຶ້ນແລ້ວກໍປີນຕໍ່ໄປເທື່ອ 
ລະບາດກ້າວ. ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ທ່ານສາມາດເປັນພ່ໍແມ່ທີ່ຫ້າວຫັນ, ນຳພາ ແລະ 
ສອນຕາມວິທີທາງອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນ
ພະຍານວ່າ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ຊີວິດຈະປ່ຽນແປງ. 
 
ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບພອນໂດຍຄູສອນແທ້ຈິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສອນດ້ວຍພຣະວິນຍານ ແລະ 
ພິເສດສຸດແລ້ວໂດຍພຣະວິນຍານ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊື້ອເຊີນທ່ານໃຫ້ຈັດວິທີການສອນຂອງທ່ານ 
ຕາມວິທີຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານເຮັດ. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເປັນພະຍາຍານວ່າ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ ແລະ ວ່າຄຳສອນຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່. 
ເພາະສ່ິງນີ້ເຮົາຕ້ອງເປັນພໍ່ແມ່ຢ່າງແທ້ຈິງ, ຜູ້ນຳຢ່າງແທ້ຈິງ, ຄູສອນຢ່າງແທ້ຈິງ, ແລະ ນັກຮຽນຢ່າງ 
ແທ້ຈິງ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍທ່ານໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ, 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ຜູ້ສອນສາສນາເປັນຂອງຊັບສົມບັດຂອງສາສນາຈັກ 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ຄາຊຸຫິໂກ ຢະມາຊິຕາ 
ແຫ່ງສາວົກເຈັດສິບ 
 
 
ໃນຄ່ຳຄືນຫລາຍປີມາແລ້ວມີຜູ້ສອນສາສນາຄົນໃໝ່ຊື່ ແອວເດີ ຊວັນ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຜູ້ສອນອະວຸໂສ 
ຄົນຍີ່ປຸ່ນມາຢ້ຽມບ້ານພວກເຮົາ. ໂຊກດີທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ບ້ານຕອນນ້ັນ ກໍເລີຍເຊີນພວກເພິ່ນ 
ເຂົ້າບ້ານ. ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາພົບພວກເພ່ິນທີ່ປະຕູ ທັນທີຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ສັງເກດເຫັນເສື້ອນອກທີ່ 
ແອວເດີ ຊວັນ ໃສ່. ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄິດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ “ເສ້ືອນອກເຈົ້າໃສ່ນັ້ນຄັກແທ້!” 
ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຜືນໃໝ່ ແລະ ສີມັນເກົ່າຫລາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນເສື້ອນອກ 
ທີ່ຜູ້ສອນສາສນາຄົນມາກ່ອນໄດ້ຖິ້ມໄວ້ທີ່ຫໍພັກຂອງຜູ້ສອນສາສນາ. 
 
ແອວເດີ ຊວັນ ໄດ້ຕອບຄຳເວົ້າຂ້າພະເຈົ້າທັນທີ ແລະ ເປັນທີ່ກົງກັນຂ້າມຈາກຄວາມຄິດຂອງ 
ຂ້າພະເຈ້ົາ. ໂດຍເວົ້າພາສາຍ່ີປຸ່ນຢ່າງຢຸດໆຢ່ອນໆ, ລາວຕອບວ່າ: “ແມ່ນແລ້ວ ເສື້ອນີ້ກໍດີຢູ່. 
ພໍ່ຂ້ອຍໄດ້ໃສ່ເສື້ອນອກຜືນນີ້ຕອນເພິ່ນເປັນຜູ້ສອນສາສນາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຊາວກວ່າປີແລ້ວ.” 
 
ພໍ່ລາວໄດ້ຮັບໃຊ້ທີ່ເມືອງໂອກາຢະມາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເມ່ືອລູກຊາຍກຳລັງຈະອອກໄປ 
ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສອນສາສນາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພໍ່ໄດ້ເອົາເສື້ອນອກໃຫ້ລູກ. ຮູບໃບນ້ີ ສະແດງເສື້ອ 
ນອກທີ່ແອວເດີ ຊວັນ ທັງພໍ່ທັງລູກເຄີຍໃສ່. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກປະທັບໃຈທີ່ໄດ້ຍິນຄຳຂອງແອວເດີ ຊວັນ. ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາເຂົ້າໃຈສາເຫດ 
ທີ່ແອວເດີ ຊວັນ ໄດ້ໃສ່ເສື້ອນອກຂອງພໍ່ຕອນທີ່ລາວອອກໄປສອນສາສນາ. ແອວເດີ ຊວັນ 
ໄດ້ອອກໄປສອນສາສນາໂດຍມີຄວາມຮັກຄືພໍ່ມີໃຫ້ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຊາວຍີ່ປຸ່ນ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາແນ່ໃຈຄົງມີໃຜບາງຄົນໃນພວກທ່ານທີ່ເຄີຍມີປະສົບການຄ້າຍໆກັນນ້ີ. ຜູ້ສອນ 
ສາສນາທ່ີປະເທດຍີ່ປຸ່ນຫລາຍຄົນເຄີຍບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ມີພ່ໍແມ່ມີພໍ່ຕູ້ ຫລື ລຸງທີ່ເຄີຍ 
ເປັນຜູ້ສອນສາສນາທ່ີປະເທດຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍ. 
 



ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຮັກຄວາມນັບຖືທີ່ຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກແຫ່ງຄວາມກະຕັນຍູ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສອນສາສນາອາດີດທຸກຄົນທີ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ທົ່ວໂລກ. ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ ຄົນປ່ຽນໃຈ 
ເຫລື້ອມໃສທີ່ພວກທ່ານເຄີຍຊ່ອຍເຄີຍສອນ ບໍ່ຄືຈະລືມທ່ານເລີຍ. “ເປັນຕາຮັກແທ້ທີ່ເຫັນຜູ້ສົ່ງຂ່າວ 
ຂ້າມພູມາໂດຍນຳຂ່າວດີ!”1 

 
ຂ້າພະເຈ້ົາເອງເປັນຄົນປ່ຽນໃຈເຫລ້ືອມໃສດ່ັງກ່າວນັ້ນ. ຂ້າພະເຈ້ົາມີອາຍຸ 17 ປີເມ່ືອໄດ້ 
ປ່ຽນໃຈເຫລ້ືອມໃສ ຕອນທີ່ຮຽນອຸດົມ. ຜູ້ສອນສາສນາທີ່ໃຫ້ບັບຕິສະມາຂ້າພະເຈ້ົາ ຊື່ແອວເດີ 
ຣາບ ທີ່ມາຈາກລັດໄອດາໂຮ. ເພິ່ນຫາກໍຖືກປົດຈາກຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະເຕກຢູ່ໄອດາໂຮ.  
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຫັນເພິ່ນຕັ້ງແຕ່ເປັນສະມາຊິກໃໝ່ໆ ແຕ່ເຄີຍໄດ້ສົ່ງອີເມວ ແລະ ລົມກັນຢູ່ 
ໂທລະສັບ. ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍລືມເພິ່ນ. ໜ້າທີ່ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສຂອງເພິ່ນມີໃນຄວາມຊົງຈຳ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕະຫລອດ. ເພິ່ນແຮ່ງດີໃຈທ່ີໄດ້ຍິນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ດີມີແຮງ. 
 
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ 17 ປີຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍໄດ້ເຂົ້າໃຈດີປານໃດສິ່ງທີ່ຜູ້ສອນສາສນາສອນ. 
ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດກ່ຽວກັບຜູ້ສອນສາສນາ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ ກາຍເປັນ
ເໝືອນພວກເພິ່ນ. ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ສຶກ ເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເລິກຊຶ້ງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. 
 
ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເລ່ົາໃຫ້ຟັງເລື້ອງວັນທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຮັບບັບຕິສະມາ. ເປັນວັນທີ 15 ເດືອນກໍລະກົດ 
ແລະ ເປັນມ້ືທີ່ຮ້ອນ. ມີຜູ້ຍິງຄົນໜ່ຶງທີ່ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍມ້ືນັ້ນ. ຜູ້ສອນສາສນາໄດ້ສ້າງອ່າງ 
ບັບຕິສະມາດ້ວຍມືພວກເພິ່ນເອງ ແລະ ມັນບໍ່ງາມປານໃດ. 
 
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາທັນທີ. ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ 
ຈາກແອວເດີ ລອຍດ໌ ກ່ອນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນັ່ງຢູ່ກັບພວກສະມາຊິກຫລັບຕາ ແລະ ຟັງຄຳເວົ້າ 
ເພິ່ນ.  ແອວເດີ ລອຍດ໌ ໃຫ້ການຢືນຢັນນາງ ແລ້ວເພິ່ນເລີ່ມອວຍພອນໃຫ້ນາງ. ແຕ່ເພາະ 
ແອວເດີ ລອຍດ໌ ໄດ້ຢຸດເວ້ົາຈັກນ້ອຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ເປີດຕາເບິ່ງເພິ່ນຢ່າງໜ້າສົນໃຈຫລາຍ. 
 
ມາຮອດວັນນີ້ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຈື່ຢ່າງຄັກກ່ຽວກັບພາບທ່ີເຫັນນັ້ນ. ຕາ ແອວເດີ ລອຍດ໌ ມີນ້ຳຕາ 
ໄຫລລົ້ນ. ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າທ່ີປະສົບກັບອ້ອມກອດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 
ແລະ ໂດຍທາງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ອັນແນ່ນອນວ່າ ແອວເດີ ລອຍດ໌ 
ຮັກພວກເຮົາ ແລະ ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກພວກເຮົາ. 
 
ແລ້ວເປັນທີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ແອວເດີ ລອຍດ໌ ເປັນຄົນເຮັດອີກ. ເພິ່ນວາງມືທີ່ຫົວຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ 
ໄດ້ຢືນຢັນຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກ ໄດ້ມອບຂອງປະທານແຫ່ງພຣະວິນຍານ 
ບໍລິສຸດ ແລ້ວເພິ່ນເລີ່ມອວຍພອນໃຫ້. ແລະ ອີກເທື່ອໜ່ຶງເພິ່ນໄດ້ຢຸດຈັກນ້ອຍ. ແຕ່ເທື່ອນັ້ນ 



ຂ້າພະເຈ້ົາເຂົ້າໃຈເຫດການທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ແນ່ນອນ ໂດຍທາງພຣະວິນຍານ 
ບໍລິສຸດວ່າ ຜູ້ສອນສາສນາຮັກຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຂ້າພະເຈ້ົາ. 
 
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວ້ົາໜ້ອຍໜ່ຶງໃຫ້ຜູ້ສອນສາສນາທີ່ກຳລັງຮັບໃຊ້ຢູ່ທົ່ວໂລກ. ທ່າທ່ີຂອງ 
ພວກທ່ານ ແລະ ຄວາມຮັກທີ່ພວກທ່ານສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນຫລາຍ. 
ເຖິງແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຄຳສອນທັ້ງໝົດທີ່ຜູ້ສອນສາສນາໄດ້ສອນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ສຶກ
ເຖິງຄວາມຮັກຫລາຍຂອງພວກເພິ່ນ ແລະ ການກະທຳແຫ່ງຄວາມໃຈດີຫລາຍຢ່າງຂອງ 
ພວກເພິ່ນ ໄດ້ສອນຂ້າພະເຈົ້າເຖິງບົດຮຽນສຳຄັນ. ຂ່າວສານນ້ັນແມ່ນຂ່າວແຫ່ງຄວາມຮັກ 
ຂ່າວແຫ່ງຄວາມຫວັງ ແລະ ຂ່າວແຫ່ງສັດທາ. ທ່າທີ່ ແລະ ການກະທຳຂອງພວກທ່ານຊວນເຊີນ 
ພຣະວິນຍານ, ແລະ ພຣະວິນຍານເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈສ່ິງທີ່ສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກ 
ບົ່ງບອກໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ວ່າ ໂດຍທາງຄວາມຮັກຂອງພວກທ່ານ, ພວກທ່ານກຳລັງແຈກຄວາມຮັກ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກທ່ານເປັນຊັບສົມບັດຂອງສາສນາຈັກແຫ່ງນີ້. ຂ້າພະເຈ້ົາກະຕັນຍູສຳລັບ 
ພວກທ່ານທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເສຍສະລະ ແລະ ມີຄວາມພາກພຽນ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເວົ້າກັບທ່ານທີ່ຈະເປັນຜູ້ສອນສາສນາໃນອະນາຄົດ. ໃນຄອບຄົວຂ້າພະເຈ້ົາມີລູກ 
ສີ່ຄົນທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ສອນສາສນາ ແລະ ຄົນທີ່ຫ້າກຳລັງຈະເຂົ້າສູນອົບລົມຜູ້ສອນສາສນາຢູ່ໂພໂວ 
ໃນທ້າຍເດືອນນີ້. ປີໜ້າລູກຫລ້າຂອງພວກເຮົາຕັ້ງໃຈຈະເປັນຜູ້ສອນສາສນາຫລັງຈາກລາວຈົບ 
ໂຮງຣຽນອຸດົມ. 
 
ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຢາກເວົ້າກັບລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ກັບທ່ານທຸກຄົນທີ່ກຳລັງ 
ຕຽມຕົວເປັນຜູ້ສອນສາສນາ. ມີສາມປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງນຳເອົາໄປ ຕອນໄປເປັນຜູ້ສອນສາສນາ. 
 
1. ຈ່ົງມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະສອນພຣະກິດຕິຄຸນ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານບຳລຸງລ້ຽງ ແລະ 
ດູແລແກະຂອງພຣະອົງ.2 ຄົນທົ່ວໂລກກຳລັງລໍຖ້າທ່ານ. ກະລຸນາໄປໄວໆ ໄປຫາເຂົາເຈ້ົາ. 
ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ເຮັດວຽກໜັກກວ່າຜູ້ສອນສາສນາເພື່ອໄປກູ້ຄົນອື່ນ. ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນທີ່ຖືກ 
ກູ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ. 
 
2. ຈ່ົງພັດທະນາປະຈັກພະຍານຂອງທ່ານ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕ້ອງການໃຈ ແລະ 
ຄວາມຄິດທີ່ຕັ້ງໃຈ.3 
 
3. ຈ່ົງຮັກຄົນອື່ນ. ເໝືອນແອວເດີ ຊວັນ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາເສື້ອນອກຂອງພໍ່ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຮັກ 
ທີ່ພໍ່ມີໃຫ້ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຊາວຍີ່ປຸ່ນໄປກັບລາວ. 
 



ແລະ ສຳລັບທ່ານທີ່ບໍ່ຮູ້ວິທີຈະຕຽມເປັນຜູ້ສອນສາສນາ ໃຫ້ທ່ານໄປເວົ້າລົມນຳອະທິການ 
ຂອງທ່ານ. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ເພິ່ນຈະຊ່ອຍທ່ານ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາກະຕັນຍູທີ່ຜູ້ສອນສາສນາຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ທ່ີພວກເພິ່ນ 
ຕອບການຮຽກຮ້ອງນັ້ນ ແລະ ໄປຮັບໃຊ້ທົ່ວໂລກ.  
 
ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບອກຜູ້ສອນສາສນາອາດີດທຸກຄົນວ່າ—ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕັນຍູແທ້ໆ 
ສຳລັບການກະທຳຂອງພວກທ່ານ. ພວກທ່ານເປັນຊັບສົມບັດຂອງສາສນາຈັກແຫ່ງນີ້. ແລະ 
ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານເປັນຜູ້ສອນສາສນາຕໍ່ໄປ ແລະ ກະທຳຄືເປັນສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານວ່າ ເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ, ພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາ ແລະ 
ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະອົງພຣະເຢຊູຄຣິດລົງມາ ເພື່ອເຮົາຈະສາມາດກັບໄປຫາ 
ທີ່ປະທັບຂອງພຣະອົງອີກ. ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
 
 
ແຫລ່ງອ້າງອິງ 
1. ເອຊາຢາ 52:72. 
2. ເອເສກຽນ 34:11. 
3. See Doctrine and Covenants 64:34. 
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ໂດຍ ແອວເດີ ແຣນດໍ ເຄ ເບັນເນັດ 
ແຫ່ງສາວົກເຈັດສິບ 
 
 
ຫລາຍປີແລ້ວຕອນທີ່ໄປຫລິ້ນທະເລນຳຄອບຄົວ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນປ້າຍ ແລະ ທຸງທີ່ເຕືອນວ່າ 
ມີກະແສແຮງ ທີ່ໄຫລໄປຈາກຝັ່ງທະເລໄປສູ່ນ້ຳເລິກນ້ຳວຸ້ນ. ເຖິງແມ່ນຕາຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນບໍ່ໄດ້ 
ແຕ່ຜູ້ເຝົ້າຊ່ອຍຊີວິດທີ່ຢືນເທິງຫໍໃກ້ໆ ກໍເຫັນໄດ້ງ່າຍກະແສດັ່ງກ່າວອັນຕະລາຍແກ່ທຸກຄົນ 
ທີ່ອອກຈາກທ່ີປອດໄພຂອງຝັ່ງ ແລະ ເຂ້ົາໃນນ້ຳ. ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ືທີ່ໄດ້ບອກຕົວເອງວ່າ 
“ຂ້ອຍລອຍນ້ຳໄດ້ດີ. ການລອຍນ້ຳແມ່ນໂອກາດອອກກຳລັງກາຍດີ. ຖ້າຢູ່ນ້ຳຕື້ນຂ້ອຍ 
ຊິປອດໄພ.” 
 
ໂດຍການເສີຍເມີຍຈາກຄຳເຕືອນ ແລະ ໂດຍທີ່ຮູ້ສຶກໝ້ັນໃຈກັບຕົວເອງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງນ້ຳ 
ເພື່ອໄປລອຍນ້ຳຢ່າງ “ສົດຊ່ືນ.” ຫລັງຈາກສອງສາມນາທີ ຂ້າພະເຈ້ົາເບິ່ງຫາຄອບຄົວທີ່ 
ຝັ່ງທະເລ ແຕ່ຝ່ັງທະເລບໍ່ໃກ້ອີກ. ກະແສທີ່ໄດ້ເຕືອນໄວ້ກ່ອນໄດ້ຈັບຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ 
ກຳລັງດຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄປຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວ. 
 
ໂດຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕອນທຳອິດ ແຕ່ແລ້ວໂດຍກຳລັງໝົດຫວັງ ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມ 
ລອຍກັບຝ່ັງ ແລະ ກະແສແຮງໄດ້ລາກຂ້າພະເຈ້ົາໄປສູ່ນ້ຳທ່ີເລິກກວ່າ ທີ່ວຸ້ນກວ່າອີກ. 
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໝົດແຮງ ແລະ ເລີ່ມກືນນ້ຳ, ຮູ້ສຶກຄືຈະຈົມນ້ຳຕາຍ. ໝົດກຳລັງແລ້ວ 
ໃນທີ່ສຸດຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ຄົນຊ່ອຍຊີວິດ. 
 
ເໝືອນເປັນສິ່ງອັດສະຈັນ ທັນທີກໍມີຜູ້ເຝົ້າຊ່ອຍຊີວິດໄດ້ຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ 
ລາວໄດ້ເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າລົງນ້ຳ. ລາວຮູ້ວ່າກະແສຈະຈັບຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ລາວຮູ້ວ່າກະແສ 
ຈະລາກໄປຮອດທີ່ໃດ. ໂດຍທີ່ຫລີກກະແສ ລາວໄດ້ລອຍອ້ອມ ແລະ ໄປຈາກທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ກຳລັງດ້ີນຮົນ ແລ້ວລາວລໍຖ້າໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ. ໂດຍທີ່ອ່ອນເພຍຈົນບ່ໍ 
ສາມາດທ່ີຈະລອຍກັບໄປເອງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍທ່ີລາວໄດ້ມາຊ່ອຍຊີວິດ. 
ປາດສະຈາກຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງລາວແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄົງຈະບ່ໍສາມາດກັບໄປຫາ 
ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້. 
 



ໃນວັນນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າເລືອກບໍ່ດີທີ່ກ່ໍໃຫ້ເກີດເຫດທີ່ອາດອັນຕະລາຍແທ້ໆໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຄິດເຖິງຂອງປະທານແຫ່ງການເລືອກ, 
ຂ້າພະເຈົ້າວິງວອນໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຊ່ອຍພວກເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ພິຈາລະນາການເລືອກ 
ຂອງພວກເຮົາ. 
 
ສາດສະດາຂອງເຮົາ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເຄີຍສອນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ 
ເນ້ັນເກີນກວ່ານີ້ວ່າ ຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນຂ້ຶນກັບການເລືອກ. ທ່ານບໍ່ສາມາດເລືອກ 
ນິລັນດອນປາດສະຈາກຜົນຂອງນິລັນດອນ.”1 
 
ທ່ານທຸກຄົນ—ດ່ັງທີ່ເຮົາໄດ້ຖືກສິດສອນໃນກອງປະຊຸມນ້ີ—ເປັນບຸດ ຫລື ທິດາທີ່ຮັກຂອງ 
ພຣະບິດາພຣະມານດາແຫ່ງສະຫວັນ. ທ່ານມີຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ 
ແຫ່ງສະຫວັນ.2 ໃນຊີວິດກ່ອນມະຕະ ທ່ານໄດ້ຮຽນທ່ີຈະຮັກຄວາມຈິງ. ທ່ານໄດ້ເລືອກຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງຕາມນິລັນດອນ. ທ່ານໄດ້ຮູ້ວ່າໃນຊີວິດມະຕະນີ້ ຈະມີຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມເສົ້າໂສກ ແລະ ການທໍລະມານ, ການທົດລອງ ແລະ ການທົດສອບ 
ທີ່ຊ່ອຍທ່ານເຕີບໂຕຂຶ້ນ ແລະ ຈະເລີນ. ທ່ານຮູ້ອີກວ່າ ທ່ານຈະເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ໄປ, 
ກັບໃຈຈາກການເລືອກຜິດ, ແລະ ໂດຍທາງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຮັບຊີວິດ 
ນິລັນດອນເປັນມໍລະດົກ. 
 
ສາດສະດາ ລີໄຮ ໄດ້ສອນຫຍັງເຖິງເລື່ອງການເລືອກ? ເພ່ິນແນະນຳວ່າ ພວກເຮົາ 
“ເປັນອິດສະລະທີ່ຈະເລືອກເສລີພາບ ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ ໂດຍທາງຄວາມເປັນ 
ກາງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງມະນຸດທັງປວງ ຫລື ຈະເລືອກການເປັນຊະເລີຍ ແລະ 
ຄວາມຕາຍຕາມການເປັນຊະເລີຍ ແລະ ອຳນາດຂອງມານ.” ແລ້ວເພິ່ນສອນວ່າ 
“ໃຫ້ຫລຽວຫາພຣະຜູ້ເປັນກາງຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ອົງນ້ີ ແລະ ໃຫ້ເຊ່ືອຟັງບັນຍັດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງ 
ພຣະອົງ ແລະ ຊ່ືສັດຕ່ໍຄຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ເລືອກຊີວິດນິລັນດອນ.”3 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ເມື່ອເຮົາເລືອກເລື່ອງການຄິດການຮູ້ສຶກ ແລະ ການເຮັດ 
ທ່ານກັບຂ້າພະເຈ້ົາກຳລັງເລືອກຊີວິດນິລັນດອນບໍ? 
 
ຫລານພວກເຮົາກຳລັງຮຽນວ່າ ສ່ິງໃດກໍຕາມທ່ີເຂົາເລືອກເຮັດ, ເຂົາກໄໍດ້ເລືອກເອົາຜົນຂອງ
ມັນນຳອີກ. ບໍ່ດົນມາມານີ້ ຫລານສາວອາຍຸສາມປີບໍ່ຍອມກິນເຂ້ົາໃນຄ່ຳຄືນໜຶ່ງ. ແມ່ລາວ 
ອະທິບາຍວ່າ “ເກືອບຮອດເວລາໄປນອນ ຖ້າລູກເລືອກກິນເຂົ້າ ລູກເລືອກກິນກະແລ້ມຄືກັນ. 
ຖ້າລູກເລືອກບໍ່ກິນເຂ້ົາ ລູກເລືອກຈະໄປນອນດຽວນ້ີ ແລະ ບ່ໍກິນກະແລ້ມ.” ຫລານສາວໄດ້
ໄຕ່ຕອງການເລືອກສອງຢ່າງນັ້ນ ແລ້ວໄດ້ເວ້ົາເນັ້ນວ່າ “ລູກຢາກເລືອກຈ່ັງຊ້ີ—ເລືອກຫລ້ິນ 
ແລະ ກິນແຕ່ກະແລ້ມ ແລະ ບ່ໍໄປນອນເລີຍ.” 



ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ພວກເຮົາເຄີຍຫວັງບໍທີ່ຈະສາມາດຫລ້ິນ, ກິນແຕ່ກະແລ້ມ, 
ບໍ່ໄປນອນເລີຍ; ແລະ ມີທາງໃດທ່ີຈະຫລີກຜົນຂອງໂລກຂາດອາຫານ ແລະ ຄວາມ 
ອິດເມ່ືອຍ? 
 
ທີ່ຈິງພວກເຮົາມີການເລືອກນິລັນດອນແຕ່ສອງຢ່າງ ແຕ່ລະຢ່າງມີຜົນນິລັນດອນ: 
ທີ່ເລືອກຕິດຕາມພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ ແລະ ໂດຍການນ້ັນເລືອກຊີວິດ 
ນິລັນດອນນຳພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ຫລື ເລືອກຈະຕິດຕາມໂລກໄປ ແລະ 
ໂດຍການນັ້ນເລືອກແຍກຕົວຈາກພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຊ່ົວນິລັນດອນ. 
 
ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເລືອກເອົາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ ແລະ ການອັນຕະລາຍ 
ແຫ່ງຄວາມເປັນຂອງໂລກທັງສອງຢ່າງ. ການເດີນໄປຕາມໂລກອາດປະກົດຄືປອດໄພ ເຊ່ັນ
ດຽວກັບການໄປລອຍນ້ຳ “ສົດຊ່ືນ” ຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ. 
 
ຄ້າຍຄືກັບກະແສທີ່ສາມາດປ່ຽນຊີວິດຄອບຄົວຂ້າພະເຈ້ົານັ້ນ ປະຈຸບັນກໍມີກະແສແຫ່ງຄວາມ
ເປັນຂອງໂລກ, ປັດຊະຍາທີ່ຫລອກລວງ, ຄຳສອນປອມ ແລະ ຄວາມອະທຳທີ່ຄວບຄຸມບ່ໍໄດ້ 
ຊ່ຶງພະຍາຍາມລາກພວກເຮົາໄປ ແລະ ແຍກພວກເຮົາໄປຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຈາກ 
ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. 
 
ສາດສະດາຜູ້ພະຍາກອນ ແລະ ຜູ້ເປີດເຜີຍທ່ີມີຊີວິດຢູ່ຂອງພວກເຮົາເຫັນ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບກະແສແຫ່ງໂລກທີ່ເບ່ິງຄືກັບວ່າບ່ໍເປັນພິດເປັນໄພ ຊ່ຶງອັນຕະລາຍທ່ີ 
ຂູ່ເຂັນຊີວິດພວກເຮົາ. ໂດຍຄວາມຮັກຂອງພວກເພິ່ນ, ພວກເພິ່ນຈ່ຶງໄດ້ເຊ້ືອເຊີນ, ແນະນຳ, 
ແລະ ເຕືອນພວກເຮົາ. ພວກເພິ່ນຮູ້ວ່າຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນຢູ່ນຳການເລືອກ 
ທີ່ຕິດຕາມ (1) ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນພຣະຄຳພີ, ໄຕ່ຕອງ, ແລະ 
ອະທິຖານທຸກວັນ (2) ການນຳພາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ (3) ຄຳແນະນຳທີ່ 
ພະຍາກອນຂອງພວກເພິ່ນ. ພວກເພິ່ນຮູ້ວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຄວາມສຸກມາ
ເຖິງໂດຍທາງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະ ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ດຳລົງຢູ່ຂອງ 
ພຣະອົງແຕ່ທາງດຽວ. ດັ່ງທີ່ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກ ຫາກໍໄດ້ສອນມານັ້ນ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍ
ໃຫ້ລອດຂອງເຮົາໄດ້ປະກາດວ່າ “ເຮົານ້ີແຫລະເປັນທາງນັ້ນ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຊີວິດ; 
ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກມາທາງເຮົາ.”4 
 
ໃນລະຫວ່າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທຸກທໍລະມານໃນປະເທດລັດເຊຍ, ທ່ານອະນາໂທລີ 
ແລະ ສະເວັດລະນາ ເຣເຊັດນິຄໍ ໄດ້ເລືອກຄວາມຊອບທຳ ແທນຄວາມເປັນຂອງໂລກ. 
ຫລັງຈາກໄດ້ເຂ້ົາມາໃນສາສນາຈັກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຖືກຂ່ົມເຫັງ. ລາວໄດ້ຖືກຫລົດຕຳແໜ່ງທີ່ 
ໂຮງການ. ໂດຍມີສັດທາເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຄິດວ່າ “ບັດນ້ີມີເວລາຫລາຍກວ່າທ່ີຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ!” 
ຫລາຍເທ່ືອຄົນໄດ້ຂູ່ເຂັນເຂົາເຈ້ົາ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາຍັງເລືອກດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນ. 



ແອວເດີ ອະນາໂທລີ ເຣເຊັດນິຄໍ ໄດ້ຖືກເອີ້ນເປັນສາວົກເຈັດສິບຄົນທຳອິດສຳລັບເຂດລັດ
ເຊຍ. ໂດຍທາງການເລືອກຂອງເຂົາເຈ້ົາຄອບຄົວເຣເຊັດນິຄໍ ໄດ້ເລືອກຊີວິດນິລັນດອນ. 
 
ພວກເຮົາທຸກຄົນຜະເຊີນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການລໍ້ລວງ. ພວກເຮົາ 
ທຸກຄົນເຄີຍເຮັດຜິດ. ບໍ່ເຄີຍຍາກໂພດ ຫລື ໝົດເວລາທ່ີຈະເລືອກສິ່ງຖືກຕ້ອງ. ການກັບໃຈ 
ເປັນການເລືອກຢ່າງໜຶ່ງທ່ີສຳຄັນຫລາຍ. 
 
ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ ເຄີຍສອນວ່າ: 
 
“ຄວາມຜິດນ້ອຍ ແລະ ການຫັນເລັກນ້ອຍໄປຈາກຄຳສອນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຄຣິດ 
ສາມາດນຳເອົາຜົນການອັນເສົ້າໂສກໃນຊີວິດມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນສ່ິງສຳຄັນຄື 
ພວກເຮົາຄວນຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົວເອງ ເພື່ອຈະເລືອກເຮັດສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈ 
ເພື່ອກັບໄປສູ່ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບ່ໍຕ້ອງລໍຖ້າ ຫລື ຫວັງວ່າ ຄວາມຜິດດ່ັງກ່າວ 
ຈະແກ້ໄຂເອງ. 
 
“ເມື່ອເລ່ືອນການແກ້ໄຂໄປດົນນານເທົ່າໃດ ຍ່ິງຕ້ອງໃຊ້ເວລາກັບການປ່ຽນແປງໄປດົນນານເທ່ົາ
ນັ້ນ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນນານເພື່ອກັບຄືນສູ່ເສ້ັນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ—ເຖິງອາດຈະເຖິງຈຸດທີ່ 
ຄວາມພິນາດກຳລັງຈະເກີດຂ້ຶນ.”5 
 
ພາຫຸແຫ່ງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ຍື່ນມາຫາພວກເຮົາທຸກຄົນຕະຫລອດ.6 
ເມື່ອພວກເຮົາກັບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ເຕັມທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮັບອະໄພໃຫ້ແກ່ຄວາມຜິດ 
ຂອງເຮົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະບໍ່ຈ່ືຈຳບາບຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່ໄປ.7 
 
ເມື່ອທ່ານພິຈາລະນາການເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງມັນ ທ່ານອາດຈະຖາມຕົວເອງວ່າ: 
 
• ຂ້ອຍກຳລັງຫາການແນະນຳຈາກສະຫວັນບໍ ໂດຍທາງການສຶກສາພຣະຄຳພີ, ໄຕ່ຕອງ, 
ແລະ ອະທິຖານທຸກວັນ ຫລື ຂ້ອຍໄດ້ເລືອກຫຍຸ້ງກັບສ່ິງອ່ືນ ຫລື ບ່ໍສົນເລີຍ ຈ່ຶງບໍ່ເອົາ 
ເວລາໄປສຶກສາຄຳຂອງພຣະຄຣິດ, ໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບມັນ, ແລະ ສົນທະນາກັບພຣະບິດາ 
ເທິງສະຫວັນ? 
 
• ຂ້ອຍກຳລັງເລືອກທີ່ຈະເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງສາດສະດາ, ພຣະເຈ້ົາຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ບໍ ຫລື 
ຂ້ອຍກຳລັງຕິດຕາມທາງຂອງໂລກ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອ່ືນ? 
 
• ຂ້ອຍກຳລັງຫາການແນະນຳຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທຸກມື້ໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເລືອກຄິດ, 
ເລືອກຮູ້ສຶກ, ເລືອກເຮັດບໍ? 
 



• ຂ້ອຍໄດ້ເອື້ອມອອກໄປຊ່ອຍເຫລືອຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ຮັບໃຊ້, ແລະ ຊ່ອຍກູ້ ຫລື ຊ່ອຍ
ເຫລືອຄົນອ່ືນບ່ໍ? 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ບ່ໍໄດ້ເປັນສິ່ງບັງເອີນ ແຕ່ເປັນມາ 
ຈາກການເລືອກ. ບ່ໍເຄີຍຊ້າເກີນໄປຈະທີ່ເລືອກຊີວິນນິລັນດອນຕິ! 
 
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານວ່າ ຍ້ອນແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະບິດາ 
ເທິງສະຫວັນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະສາມາດກາຍເປັນຄົນສົມບູນດີພ້ອມ ໂດຍທາງການ 
ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ນຳພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ 
ຊ່ົວນິລັນດອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຢ່າງເຕັມທີ່. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ 
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ສິດທິພິເສດແຫ່ງການອະທິຖານ 
 
 
ໂດຍ ແອວເດີ ເຈ ເດວິນ ຄໍນິຊ 
ແຫ່ງສາວົກເຈັດສິບ 
 
 
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງຫລາຍ, ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນ 
ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫລື ແນວຄິດ ຫລື ແຮງກົດດັນ. ພຣະອົງເປັນອົງສັກສິດ, ດ່ັງທີ່ພຣະຄຳພີໄດ້ສອນ. 
ພຣະອົງມີໃບໜ້າ ແລະ ພຣະຫັດ ແລະ ມີຮ່າງກາຍທີ່ເປັນມະຕະຢ່າງດີເລີດ. ພຣະອົງເປັນຈິງ. 
ພຣະອົງຮູ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນເປັນການສ່ວນຕົວ; ແລະ ພຣະອົງຮັກເຮົາທຸກຄົນ. ພຣະອົງປາຖະໜາ 
ທີ່ຈະໃຫ້ພອນແກ່ເຮົາ. 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ: 
 
“ມີໃຜໃດແດ່ໃນພວກທ່ານທ່ີເອົາກ້ອນຫີນໃຫ້ແກ່ລູກຂອງຕົນ ເມ່ືອລູກຂໍເຂົ້າ? 
 
“ຫລື ລາວຈະເອົາງູໃຫ້ບໍ ເມ່ືອລູກຂໍປາ? 
 
“ພວກທ່ານທັງໆທີ່ເປັນຄົນບໍ່ດີກໍຍັງຮູ້ເອົາຂອງດີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງຕົນ. ຈ່ັງຊັ້ນຫລາຍກວ່ານັ້ນ 
ອີກຈັກເທົ່າໃດ ພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນກໍຈະເອົາຂອງດີໃຫ້ແກ່ 
ຜູ້ທີ່ຂໍຈາກພຣະອົງ?” (ມັດທາຍ 7:9–11). 
 
ບາງທີປະສົບການສ່ວນຕົວຈະຊ່ອຍເປັນຕົວຢ່າງສຳລັບຫລັກທຳນ້ີ. ຕອນຂ້າພະເຈົ້າເປັນໜຸ່ມ 
ຝຶກຝົນເປັນນາຍໝໍຢູ່ Boston Children’s Hospital, ແຕ່ລະຄັ້ງຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດວຽກ 
ຫລາຍຊ່ົວໂມງ ແລະ ເດີນທາງລະຫວ່າງໂຮງໝໍ ແລະ ບ້ານໃນເມືອງວໍເຕີທາວ, ລັດມາຊາຈູເສັດ, 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນໂດຍລົດຖີບ ເພາະພັນລະຍາ ແລະ ລູກໆຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໃຊ້ລົດ 
ຂອງພວກເຮົາ. ແລງວັນໜ່ຶງ ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຂີ່ລົດຖີບກັບບ້ານຫລັງຈາກເຮັດວຽກຫລາຍ 
ຊົ່ວໂມງໃນໂຮງໝໍ, ຮູ້ສຶກເມ່ືອຍ ແລະ ຢາກກິນເຂົ້າ ແລະ ຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍໃຈ. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ 
ຕອນເຖິງບ້ານຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ພຽງແຕ່ຈະໃຫ້ເວລາ ແລະ ກຳລັງແກ່ພັນລະຍາ ແລະ ລູກໆ 



ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງສະແດງທ່າທາງມ່ວນຊື່ນນຳອີກ. ເວ້ົາຕາມຄວາມຈິງ, 
ມັນເປັນເລື່ອງຍາກທ່ີພຽງຈະຖີບລົດຖີບຕໍ່ໄປ. 
 
ທາງກັບບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຮ້ານອາຫານຂາຍຈືນໄກ່ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ກິນໄກ່ຕ່ອນໜ່ຶງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະບໍ່ຫິວເຂົ້າ ແລະ ບໍ່ເມ່ືອຍຫລາຍປານໃດ. ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ 
ເວລານັ້ນຮ້ານອາຫານຂາຍຂາໄກ່ ແລະ ອົ້ງໄກ່ຫລຸດລາຄາ ຕ່ອນລະ 29 ເຊັນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ເບິ່ງກະເປົາເງິນ ມີພຽງແຕ່ 5 ເຊັນເທົ່ານ້ັນ. ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຖີບລົດກັບບ້ານຕໍ່ໄປ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ບອກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຖິງສະພາບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຖາມ, ຖ້າວ່າໃນຄວາມເມດຕາ 
ຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເກັບເງິນ 25 ເຊັນໄດ້ບໍ່ຢູ່ຂ້າງທາງ. ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ບອກພຣະອົງວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ບຸນຄຸນຫລາຍ 
ຖ້າພຣະອົງຈະມອບພອນອັນເມດຕານີ້ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເລີ່ມເບິ່ງພື້ນດິນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງແຕ່ກໍບໍ່ເຫັນຫຍັງເລີຍ. ພະຍາຍາມຮັກສາສັດທາ 
ດ້ວຍທ່າທາງອັນຖ່ອມຕົນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຖີບລົດຕໍ່ໄປ. ໃກ້ຈະເຖິງຮ້ານອາຫານ, ແລະ 
ເກືອບຈະກົງກັນຂ້າມກັບຮ້ານອາຫານຂາຍຈືນໄກ່, ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຫລຽນເງິນ 25 ເຊັນ ຢູ່ພື້ນດິນ. 
ດ້ວຍຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ໂລ່ງໃຈ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈັບເງິນຫລຽນຂຶ້ນມາ, ຊ້ືໄກ່ຈືນກິນ ແຕ່ລະຄຳ 
ຢ່າງແຊບນົວ ແລະ ຖີບລົດກັບບ້ານຢ່າງມ່ວນຊື່ນ. 
 
ໃນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈົ້າແຫ່ງສະຫວັນ, ພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະ ປົກຄອງທຸກສິ່ງ 
ທຸກຢ່າງໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ, ໄດ້ຍິນຄຳອະທິຖານກ່ຽວກັບເລື່ອງເລັກນ້ອຍ. ຄົນໜ່ຶງອາດຈະ 
ຖາມວ່າເປັນຫຍັງພຣະອົງຕ້ອງເປັນຫວ່ງເປັນໄຍນຳເລື່ອງອັນເລັກນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກນຳໃຫ້ 
ເຊື່ອວ່າພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຮັກເຮົາ. ຫລາຍສ່ິງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ເຮົາກາຍເປັນສ່ິງສຳຄັນຕໍ່ພຣະອົງ, 
ເພາະພຣະອົງຮັກເຮົາ. ພຣະອົງປະສົງຈະຊ່ອຍເຮົາຫລາຍຂະໜາດໃດ ກັບເລື່ອງໃຫຍ່ທີ່ເຮົາຂໍ, 
ຖ້າສ່ິງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ? (ເບິ່ງ 3 ນີໄຟ 18:20) 
 
ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ກໍເໝືອນກັນ, ກະລຸນາເຊື່ອວ່າພຣະບິດາເທິງສະຫວັນອົງ 
ແສນຮັກຂອງເຮົາ ປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ພອນເຮົາຂະໜາດໃດ. ແຕ່ເພາະວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ແຊກແຊງ 
ທາງເລືອກຂອງເຮົາ. ເຮົາຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຕ້ອງ 
ເຮັດດັ່ງນີ້ຜ່ານການອະທິຖານ. ການອະທິຖານເປັນຂອງຂວັນສິ່ງໜ່ຶງທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດທີ່ພຣະເຈົ້າ 
ມອບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. 
 
ໃນໂອກາດໜຶ່ງ, ສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມວ່າ, “ນາຍເຈ້ົາຂ້າຂໍໂຜດສອນພວກຜູ້ຂ້າໃຫ້ 
ອ້ອນວອນ” (ລູກາ 11:1). ໃນການຕອບພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ເປັນຄຳແນະນຳອັນສຳຄັນ 



ຕໍ່ຫລັກທຳຂອງການອະທິຖານ. (ເບ່ິງ Russell M. Nelson, “Lessons from the Lord’s 
Prayers,” Liahona, May 2009, 46–49; ເບິ່ງ ມັດທາຍ 6:9–13; ລູກາ 11:1–4 ນຳ
ອີກ). ຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ: 
 
ເຮົາເລີ່ມດ້ວຍການເວົ້ານຳພຣະບິດາເທິງສະຫວັນວ່າ: “ຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພະອົງທັງຫລາຍ 
ຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນ” (ມັດທາຍ 6:9; ລູກາ 11:2). ເປັນສິດທິພິເສດທີ່ເຮົາຈະເວົ້ານຳພຣະອົງ 
ຢ່າງໂດຍກົງ. ເຮົາບໍ່ອະທິຖານຫາຜູ້ອ່ືນ. ຈ່ົງຈື່ຈຳວ່າເຮົາໄດ້ຖືກສອນບໍ່ໃຫ້ເວ້ົາຊ້ຳຄວາມເກົ່າ 
ຮ່ວມດ້ວຍການໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເມ່ືອອະທິຖານ.1 
 
“ຂໍໃຫ້ພຣະນາມເປັນທີ່ສັກກາລະບູຊາ” (ມັດທາຍ 6:9; ລູກາ 11:2). ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຕໍ່ 
ພຣະບິດາຂອງພຣະອົງດ້ວຍກິລິຍາແບບເຄົາລົບນັບຖື, ຮັບຮູ້ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ແລະ 
ຍົກຍ້ອງພ້ອມດ້ວຍຂອບພຣະໄທພຣະອົງ. ແນ່ນອນການນັບຖືຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຂອບພຣະໄທ 
ພຣະເຈົ້າຢ່າງເຈາະຈົງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການອະທິຖານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
 
“ຂໍໃຫ້ພຣະອົງມາປົກຄອງໂລກນີ້ເຖີດ; ຂໍໃຫ້ທຸກສິ່ງເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້” (ມັດທາຍ 6:10; ລູກາ 
11:2). ເຮົາຮັບຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍໃນການເພິ່ງພາອາໄສພຣະເຈົ້າ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ 
ປາຖະໜາຂອງເຮົາທີ່ຈະເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ເປັນຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງເຮົາກໍຕາມ. ປຶ້ມແປພະຄຳພີພາສາອັງກິດຂອງເຮົາອະທິບາຍວ່າ: “ການອະທິຖານ 
ເປັນການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມປະສົງຂອງພຣະບິດາ ແລະ ຂອງເຮົາສອດຄ່ອງກັນ. ເປົ້າໝາຍ 
ຂອງການອະທິຖານບ່ໍແມ່ນເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ເພື່ອຮັບເອົາພອນ 
ທີ່ພຣະເຈົ້າເຕັມພຣະໄທທີ່ຈະປະທານໃຫ້ເຮົາ, ແຕ່ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງ 
ຮ້ອງຂໍຈາກພຣະອົງເພື່ອຈະໄດ້ຮັບພອນເຫລົ່ານ້ັນ.” 
 
“ຂໍໂຜດໃນມ້ືນີ້ໃຫ້ອາຫານທີ່ພວກຂ້າພະອົງຕ້ອງການ” (ມັດທາຍ 6:11; ເບິ່ງ ລູກາ 11:3 ນຳ
ອີກ). ເຮົາຂໍສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຄວາມສັດຊື່ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຮ້ອງຂໍ 
ສິ່ງຂອງຈາກພຣະເຈົ້າ. ມັນຈະເປັນສ່ິງທີ່ບໍ່ສັດຊື່ຢ່າງແທ້ຈິງ, ຕົວຢ່າງຖ້າເຮົາຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ໃຫ້ຊ່ອຍເຮົາສອບໄດ້ດີໃນໂຮງຮຽນແລ້ວເຮົາບໍ່ຫົວຊາຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ, ເຮັດການບ້ານ, ຫລື 
ຮ່ຳຮຽນກ່ອນຈະສອບ. ຫລາຍໆຄັ້ງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາອະທິຖານ, ພຣະວິນຍານຈະກະຕຸ້ນຂ້າພະເຈົ້າ 
ໃຫ້ຍ່ອມຮັບວ່າມີຫລາຍຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຄວນເຮັດເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຕໍ່ສິ່ງທີ່ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງມີຂໍ້ຜູກມັດ ແລະ ເຮັດພາກສ່ວນ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ມັນເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບແຜນຂອງພຣະເຈົ້າ ຖ້າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດເພື່ອເຮົາ 
ໃນສ່ິງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. 
 



“ຂໍໂຜດຍົກຄວາມຜິດທີ່ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ທຳ” (ມັດທາຍ 6:12), ຫລື ຄຳແປອີກຢ່າງໜ່ຶງວ່າ 
“ຂໍໂຜດຍົກການບາບຂອງພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງດ້ວຍເທີ້ນ” (ລູກາ 11:4). 
ສ່ວນສຳຄັນຂອງການອະທິຖານສ່ວນຕົວຄືການກັບໃຈ ແຕ່ບາງຄ້ັງເຮົາກໍລືມສ່ວນສຳຄັນນັ້ນ. 
ເພື່ອການກັບໃຈຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ, ຕ້ອງເປັນເລື່ອງສະເພາະ, ຈິງໃຈ, ແລະ ຍາວນານ. 
 
“ດັ່ງພວກຂ້າພະອົງຍົກຄວາມຜິດທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ທຳຕໍ່ພວກຂ້າພະອົງນັ້ນ” (ມັດທາຍ 6:12; ເບິ່ງ 
ລູກາ 11:4 ນຳອີກ). ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເລື່ອງກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງການ 
ໃຫ້ອະໄພບາບຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຍົກໂທດບາບໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ເຮົາ. ບາງຄັ້ງສິ່ງທີ່ 
ຄົນອີື່ນ ເຮັດຜິດຕໍ່ເຮົາຈະເຈັບປວດຫລາຍແທ້ໆ ແລະ ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພ ຫລື ລືມ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ບຸນຄຸນສຳລັບການປອບໂຍນ ແລະ ການປິ່ນປົວທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃນການເຊື້ອເຊີນ 
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພ່ືອໃຫ້ປົດປ່ອຍຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາ ແລະ ມອບຄວາມເຈັບປວດນັ້ນໃຫ້ 
ພຣະອົງ. ໃນ Doctrine and Covenants, ພາກ 64, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ,  
 
ພຣະອົງຈະໃຫ້ອະໄພຜູ້ທີ່ພຣະອົງປະສົງທີ່ຈະອະໄພ ແຕ່ພຣະອົງບັນຊາວ່າເຮົາໃຫ້ອະໄພ 
ແກ່ທຸກໆຄົນ 
 
ແລະ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວອີກຢ່າງໜ່ຶງວ່າເຮົາຕ້ອງເວົ້າໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາວ່າໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕັດສິນໃຈ 
ລະຫວ່າງເຈ້ົາກັບຂ້ອຍ, ແລະ ໃຫ້ລາງວັນຕາມການກະທຳຂອງເຈົ້າ (ຂ້ໍທີ 10–11). 
 
ຫລັງຈາກນ້ັນເຮົາຕ້ອງລືມເລື່ອງນັ້ນທັງໝົດ, ເພ່ືອໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະຕິບັດເລື່ອງນັ້ນຕໍ່ໄປ, 
ຖ້າຫາກວ່າເຮົາຢາກໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວ. 
 
“ຂໍຢ່າຍອມໃຫ້ຄົນນຳເຮົາໄປສູ່ການທົດລອງອັນໜັກ ແຕ່ຂໍໂຜດຮັກສາໃຫ້ພ້ົນຈາກມານຮ້າຍ” (ມັດ
ທາຍ 6:13, footnote a; from Joseph Smith Translation, ມັດທາຍ 6:14; ເບິ່ງ ລູກາ 
11:4 ນຳອີກ, footnote c; from Joseph Smith Translation). ເພາະສະນັ້ນ, ໃນການ 
ອະທິຖານຂອງເຮົາ, ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມສວມຍຸດທະພັນຄົບຊຸດທີ່ພະເຈ້ົາໂຜດໃຫ້ພວກທ່ານ (ເບ່ິງ 
ເອເຟໂຊ 6:11; D&C 27:15) ໂດຍການຄອຍຖ້າຢ່າງຕັ້ງໃຈໃນວັນຂ້າງໜ້າ ແລະ ຂໍຄວາມ 
ຊ່ອຍເຫລືອຈາກສ່ິງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ເຮົາອາດຈະປະເຊີນ. ເພ່ືອນໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ກະລຸນາ 
ຢ່າລືມຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປົກປ້ອງ ແລະ ຢູ່ນຳທ່ານ. 
 
“ເຫດວ່າຣາຊາອານາຈັກ, ລິດອຳນາດ, ແລະ ລັດສະໝີ ກໍເປັນຂອງພຣະອົງສືບໆໄປເປັນນິດ” 
(ມັດທາຍ 6:13). ເປັນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແທ້ໆທີ່ຕອນທ້າຍສຸດຂອງການອະທິຖານນີ້ ພຣະເຢຊູ 
ໄດ້ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າອີກ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບິດາ. 



ເມ່ືອເຮົາເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ພຣະເຈົ້າປົກຄອງອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະ ວ່າພຣະອົງມີອຳນາດ 
ແລະ ລັດສະໝີພາບ, ເຮົາຍ່ອມຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນອົງປົກຄອງແທ້ໆ, ວ່າພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາ 
ດ້ວຍຄວາມຮັກອັນດີເລີດ, ແລະ ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ. ຂ້າພະເຈ້ົາພົບວ່າຄວາມລັບ 
ຢ່າງໜ່ຶງໃນການທີ່ຈະມີຊີວິດຜາສຸກແມ່ນການເຂົ້າໃຈວ່າການເຮັດຕາມວິທີຂອງພຣະເຈົ້າຈະ 
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກຫລາຍກວ່າເຮັດຕາມວິທີຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ. 
 
ເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍທີ່ຄົນຄົນໜ່ຶງຈະຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຄຸນຄ່າພໍທີ່ຈະອະທິຖານ. ແນວຄິດເຊັ່ນນັ້ນມາ 
ຈາກວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ, ຜູ້ທີ່ສອນເຮົາບໍ່ໃຫ້ອະທິຖານ (ເບິ່ງ 2 ນີໄຟ 32:8). ເປັນເລື່ອງເສົ້າໃຈ 
ທີ່ຄິດວ່າເຮົາມີບາບຫລາຍໂພດ ທີ່ຈະອະທິຖານຄືກັນກັບຄົນເຈັບປ່ວຍເຊື່ອວ່າຕົນເອງເຈັບ 
ປ່ວຍໜັກເກີນໄປທີ່ຈະໄປຫາໝໍ! 
 
ເຮົາບໍ່ຄວນຄິດວ່າການອະທິຖານແບບໃດກໍຕາມ, ບ່ໍວ່າຈະຈິງໃຈຂະໜາດໃດ, ຈະໄດ້ຮັບປະສິດ 
ທິພາບທັງໝົດ, ຖ້າເຮົາພຽງແຕ່ອະທິຖານ. ເຮົາບ່ໍຄວນອະທິຖານເທົ່ານັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອ 
ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເຮົາຮ້ອງຂໍໃນການອະທິຖານຂອງເຮົານຳອີກ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະພໍພຣະໄທ 
ນຳຜູ້ທີ່ອະທິຖານແລ້ວເຮັດວຽກຫລາຍກວ່າຜູ້ອະທິຖານເທົ່ານັ້ນ. ຄືກັນກັບຢາ, ການອະທິຖານຈະ 
ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ເມ່ືອເຮົາເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຖືກສັ່ງ. 
 
ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເວົ້າວ່າການອະທິຖານເປັນສິດທິພິເສດອັນແສນຫວານ, ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ສາມາດເວົ້າລົມນຳພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ ແລະ ຮູ້ສຶກເຖິງພຣະວິນຍານ 
ຂອງພຣະອົງຕອນຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພາະວ່າພຣະອົງຕອບ ແລະ ເວ້ົາລົມນຳເຮົາ 
ແທ້ໆ. ແນ່ນອນ, ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ວິທີທີ່ພຣະອົງເວົ້າລົມນຳເຮົາບ່ໍແມ່ນເປັນສຽງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນ. 
ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: ”ສຽງທ່ີແສນຫວານ ແລະ ງຽບໆຂອງການດົນໃຈ 
ມາເຖິງແບບລັກສະນະຄວາມຮູ້ສຶກຫລາຍກວ່າເປັນສຽງເວົ້າ. ຄວາມສະຫລາດອັນບໍລິສຸດສາມາດ 
ເຂົ້າສູ່ສະຕິປັນຍາ. … ການຊ້ີນຳນີ້ເກີດຂຶ້ນຄ້າຍກັບຄວາມນຶກຄິດ, ຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານການກະຕຸ້ນ 
ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈ.” (“Prayer and Promptings,” Liahona, Nov. 2009, 44). 
 
ບາງຄັ້ງເບິ່ງຄືວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກການອະທິຖານຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ແຂງຂັນຂອງເຮົາ. 
ຕ້ອງມີສັດທາທີ່ຈະຈ່ືຈຳວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕອບໃນເວລາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນວິທີຂອງພຣະອົງ 
ເພື່ອພຣະອົງຈະໃຫ້ພອນເຮົາດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະດີໄດ້. ຫລື ເມ່ືອເຮົາຄິດກ່ຽວກັບມັນຫລາຍຂ້ຶນ, 
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເຮົາຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ສ່ິງໃດທີ່ເຮົາຄວນເຮັດ. 
 
ກະລຸນາຢ່າທໍ້ຖອຍໃຈຖ້າວ່າມັນບໍ່ເກີດຜົນຕໍ່ທ່ານໃນທັນທີທັນໃດ. ຄືກັນກັບການຮຽນ 
ພາສາຕ່າງດ້າວ, ມັນຕ້ອງໃຊ້ການຝຶກຫັດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ. ກະລຸນາຮູ້ວ່າ, 



ຜ່ານສ່ິງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ທ່ານຈະສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາແຫ່ງພຣະວິນຍານ, ແລະ ເມ່ືອທ່ານຮຽນຮູ້, 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສັດທາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ອຳນາດໃນຄວາມຊອບທຳ. 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຊື່ນຊົມນຳຄຳສ່ັງສອນຂອງສາດສະດາຜູ້ແສນຮັກຂອງເຮົາ, ປະທານທອມມັສ ແອັສ 
ມອນສັນ, ຜູ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ຍາກລຳບາກນຳການ 
ທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບ່ໍວ່າໃຫຍ່ ຫລື ນ້ອຍ, ການອະທິຖານເປັນສ່ິງໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ທາງວິນຍານ; ມັນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສະຫງົບ. ການອະທິຖານເປັນວິທີທີ່ເຮົາ 
ຈະເຂົ້າໃກ້ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ, ອົງຊົງຮັກເຮົາ. ເວ້ົາລົມນຳພຣະອົງໃນການ 
ອະທິຖານ ແລະ ຈ່ົງລໍຖ້າຄຳຕອບ. ສ່ິງມະຫັດສະຈັນສະແດງອອກຜ່ານການອະທິຖານ.” (“Be 
Your Best Self,” Liahona, May 2009, 68). 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກຊຶ້ງສຳລັບສິດທິພິເສດຂອງການເວົ້າລົມນຳພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ 
ດ້ວຍການອະທິຖານ. ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພະໄທສຳລັບຫລາຍໆຄັ້ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຍິນ ແລະ 
ຕອບຂ້າພະເຈົ້າ. ເພາະພຣະອົງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາບາງຄັ້ງເປັນວິທີມະຫັດສະຈັນ ແລະ ວິທີທຳນາຍ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າພຣະອົງຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານຢ່າງຖ່ອມຕົວວ່າ 
ພຣະເຢຊູຄິດ, ພຣະບຸດອົງສັກສິດຂອງພຣະອົງ, ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດທີ່ຊົງພຣະຊົນຢູ່ 
ຂອງເຮົາ. ນ້ີແມ່ນສາສນາຈັກ ແລະ ອານາຈັກຂອງພຣະອົງໃນໂລກນີ້; ພາລະໜ້າທີ່ຂອງ 
ສາສນາຈັກນີ້ເປັນຂອງພຣະອົງ. ທ່ານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ, ຜູ້ທີ່ເຮົາຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ 
ປະທານພອນ, ເປັນສາດສະດາຂອງພຣະອົງ; ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງ 
ເຫລົ່ານ້ັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວານແນ່ນອນຢ່າງສົມບູນ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄິດ, ອາແມນ. 
 
 
ແຫລ່ງອ້າງອີງ 
1. See Francis M. Lyman, “Proprieties in Prayer,” in Brian H. Stuy, comp., 
Collected Discourses Delivered by President Wilford Woodruff, His Two 
Counselors, the Twelve Apostles, and Others, 5 vols. (1987–92), 3:76–79; 
B. H. Roberts, comp., The Seventy’s Course in Theology, 5 vols. (1907–
12), 4:120; Encyclopedia of Mormonism (1992), “Prayer,” 1118–19; Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. (1966), 583. 
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ຫລາຍໆຄົນປະເຊີນກັບບັນຫາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຄວາມໂສກເສົ້າສະຫລົດໃຈໃນ 
ລະຫວ່າງການດຳລົງຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກມະຕະນີ້. ຕະຫລອດທົ່ວໂລກເຮົາເຫັນຕົວຢ່າງຂອງ 
ການທົດລອງ ແລະ ຄວາມລຳບາກຍາກແຄ້ນ.1 ຮູບພາບແຫ່ງຄວາມຕາຍ, ຄວາມທຸກທໍລະມານ 
ຢ່າງສາຫັດ ແລະ ຄວາມສິ້ນຫວັງທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນໂທລະທັດໄດ້ສຳພັດຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ. 
ເຮົາເຫັນການດີ້ນລົນຢ່າງກ້າຫານ ຕ້ານທານຄວາມເສຍຫາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຊູນາມິ 
ໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ພາບທ່ີລືມບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການທຳລາຍຫໍສູນການຄ້າແຫ່ງໂລກ (World Trade 
Center) ຊຶ່ງໄດ້ເຫັນອີກຄັ້ງກໍເປັນພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດທີ່ໄດ້ກັບມາເຫັນອີກ. 
ມີສິ່ງໃດສິ່ງໜ່ຶງທີ່ມາສຳພັດຈິດໃຈຂອງເຮົາ ເມ່ືອເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມໂສກເສົ້າສະຫລົດໃຈ 
ດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອຄົນທີ່ບໍລິສຸດໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານ.  
 
ບາງເທື່ອຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈນ້ັນກໍເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວຫລາຍ. ລູກຊາຍ ຫລື ລູກສາວຕາຍໄປ 
ເມ່ືອຍັງນ້ອຍ ຫລື ເປັນຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍດ້ວຍພະຍາດທີ່ຮ້າຍກາດ. ພໍ່ ຫລື ແມ່ຕາຍໄປ 
ເພາະການກະທຳທີ່ຂາດຄວາມຄິດ ຫລື ອຸປະຕິເຫດ. ເມ່ືອມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈເກີດຂຶ້ນ, ເຮົາ 
ເປັນທຸກ ແລະ ພະຍາຍາມຈະແບກຫາບພາລະຂອງກັນແລະກັນ.2 ເຮົາໂສກເສົ້າອາໄລເຖິງສິ່ງທີ່ 
ຈະສຳເລັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ເພງທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮ້ອງອອກ. 
 
ໃນບັນດາຄຳຖາມທີ່ຄົນມັກຖາມຜູ້ນຳຂອງສາສນາຈັກຄື: “ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ຽງທຳປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງ 
ບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະກັບຄົນດີໆ?” “ເປັນຫຍັງຜູ້ທີ່ຊອບທຳ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ບໍ່ຖືກລະເວັ້ນຈາກຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈດັ່ງກ່າວ?” 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ຄຳຕອບທັງໝົດ, ເຮົາກໍຮູ້ຫລັກທຳທີ່ສຳຄັນທີ່ຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ປະເຊີນກັບ 
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈດ້ວຍສັດທາ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຍັງມີອະນາຄົດທີ່ແຈ່ມໃສທີ່ຖືກ 
ວາງໄວ້ໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນ. ຫລັກທຳທ່ີສຳຄັນທີ່ສຸດບາງຂໍ້ຄື: 



 
ໜ່ຶງ, ເຮົາມີພຣະບິດາໃນສະຫວັນ, ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຮັກເຮົາເປັນການສ່ວນຕົວ ແລະ ເຂົ້າໃຈ 
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເຮົາຢ່າງສົມບູນ. 
 
ສອງ, ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຄືພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ, 
ຊຶ່ງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ປະທານຄວາມລອດ ແລະ ຄວາມສູງສົ່ງໃຫ້ເຮົາ 
ແຕ່ຈະຊົດເຊີຍຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳທັງໝົດໃນຊີວິດ. 
 
ສາມ, ແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກຂອງພຣະບິດາທີ່ມີໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ຮ່ວມດ້ວຍຊີວິດ 
ກ່ອນເກີດ ແລະ ຊີວິດມະຕະ ແຕ່ຮ່່ວມທັງຊີວິດນິລັນດອນນຳອີກ, ຮ່ວມທັງການຊຸມນຸມທີ່ 
ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຮຸ່ງໂລດກັບຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກເຮົາໄປ. ຄວາມຜິດພາດທັງໝົດຈະຖືກແກ້ໄຂ, 
ແລະ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນດ້ວຍຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີບໍ່ມີ 
ຄວາມຜິດພາດ. 
 
ຈາກທັດສະນະທີ່ຈຳກັດຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຫລື ສັດທາໃນແຜນຂອງ 
ພຣະບິດາ—ຜູ້ທີ່ພຽງມອງເບິ່ງໂລກຜ່ານທັດສະນະຂອງຊີວິດມະຕະດ້ວຍສົງຄາມ, 
ຄວາມໂຫດຮ້າຍ, ໂລກພະຍາດ ແລະ ຄວາມຊົ່ວຊ້າ—ຊີວິດນີ້ອາດເບິ່ງຄືວ່າ ໜ້າໂສກເສົ້າ, 
ວຸ້ນວາຍ, ບ່ໍຍຸດຕິທຳ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ. ຜູ້ນຳໃນສາສນາຈັກໄດ້ສົມທຽບທັດສະນະນີ້ 
ກັບຄົນທີ່ຍ່າງເຂົ້າມາເບິ່ງລະຄອນໃນຕອນເຄິ່ງການສະແດງຂອງສາມພາກ.3 ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ 
ເຖິງແຜນຂອງພຣະບິດາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນພາກທຳອິດ, ຫລື ໃນຊີວິດໃນ 
ໂລກກ່ອນເກີດ, ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໄວ້ທີ່ນັ້ນ; ຫລື ເຂົາເຈົ້າບ່ໍເຂົ້າໃຈຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ 
ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນພາກທີສາມ, ຊ່ຶງເປັນການບັນບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນຮຸ່ງໂລດ 
ຂອງແຜນຂອງພຣະບິດາ. 
 
ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ຮູ້ບຸນຄຸນວ່າ ພາຍໃຕ້ແຜນແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງພຣະອົງ 
ຜູ້ທີ່ປະກົດວ່າ ຖືກເສຍເສຍປຽບໂດຍບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມຜິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນທ່ີສຸດຈະ 
ບໍ່ຖືກລົງໂທດ.4 
 
ໃນສາມສີ່ເດືອນກໍຈະເປັນວັນຄົບຮອບ 100 ປີຕັ້ງແຕ່ Titanic ກຳປ່ັນໂດຍສານໃຫຍ່ໄດ້ຫລົ້ມຈົມ 
ຢ່າງເສົ້າສະຫລົດໃຈ. ສະພາບການທ່ີເປັນເຄາະຮ້າຍທີ່ອ້ອມຮອບເຫດການທີ່ເປັນຕາຢ້ານນີ້ໄດ້ 
ສະທ້ອນຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມ່ືອຮ້ອຍປີກ່ອນ. ຜູ້ທີ່ສົ່ງເສີມກຳປ່ັນ 
ໃໝ່ຫລູຫລາລຳນ້ີ, ຊຶ່ງສູງ 11 ຊັ້ນ ແລະ ເກືອບເທົ່າກັບສະໜາມຟຸດບານສາມສະໜາມ,5 
ທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ຄຳອ້າງທີ່ຂາດເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງກຳປັ່ນ Titanic  



ກັບແມ່ນ້ຳລະດູໜາວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພູເຂົານ້ຳກ້ອນໃນທະເລ. ກຳປ່ັນລຳນ້ີວ່າຈະຫລົ້ມຈົມບໍ່ໄດ້; 
ແຕ່ເມ່ືອມັນໄດ້ຫລົ້ມຈົມຢູ່ມະຫາສະໝຸດ ອາແລນຕິກ ທີ່ເຢັນຄືນ້ຳກ້ອນ, 1,500 ຄົນໄດ້ເສຍ 
ຊີວິດໄປ.6 
 
ໃນຫລາຍໆທາງການຫລົ້ມຈົມຂອງກຳປ່ັນ Titanic ກໍເປັນການປຽບທຽບສຳລັບຊີວິດ ແລະ 
ຫລັກທຳພຣະ ກິດຕິຄຸນທັງຫລາຍ. ມັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີເລີດຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະມອງ 
ເບິ່ງຜ່ານມຸມມອງຂອງຊີວິດມະຕະນີ້. ການເສຍຊີວິດເປັນຜົນຮ້າຍຫລວງຫລາຍທີ່ຕາມມາແຕ່ 
ເປັນເພາະອຸປະຕິເຫດທຳມະຊາດ. ການເສຍຊີວິດຈາກສົງຄາມໂລກທັງສອງຄັ້ງ ແລະ ການເສຍ 
ຫາຍຈາກຫໍສູນສິນຄ້າເມື່ອສິບປີຜ່ານມານີ້, ເຮົາກໍໄດ້ເຫັນໃນວັນເວລາຂອງເຮົາເຖິງເລື່ອງທີ່ໜ້າ 
ຕົກໃຈ, ຄວາມທໍລະມານ ແລະ ບັນຫາທາງສິນທຳທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາທີ່ເປັນຜົນທີ່ມາຈາກ 
ການນຳໃຊ້ອຳເພີໃຈໃນທາງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ. ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ແລະ 
ປະເທດຊາດເພາະຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈເຫລ່ົານີ້, ບ່ໍວ່າຈະເປັນເພາະເຫດໃດກໍຕາມ. 
 
ກ່ຽວກັບ Titanic ບົດຮຽນທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງຄວາມຈອງຫອງ ແລະ 
ການເດີນທາງຢູ່ໃນສາຍນ້ຳອັນຕະລາຍ ແລະວ່່າ “ພຣະເຈົ້າເຮັດກັບທຸກຄົນເທິງຫລັກເກນ 
ຢ່າງດຽວກັນ.”7 ທຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ມາຈາກສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. 
ບາງຄົນກໍລ້ຳລວຍ ແລະ ມີຊື່ສຽງດັງ, ດັ່່ງທ່ານຈອນ ເຈກັບ ອາສະເຕີ; ແຕ່ຍັງມີຄົນງານ, 
ຄົນອົບພະຍົບ, ຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ພະນັກງານກຳປັ່ນນຳອີກ.8 
 
ຢ່າງໜ້ອຍກໍມີໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍສອງຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳປ່ັນ Titanic. ທັງສອງເລື່ອງ 
ຈະອະທິບາຍເຖິງການທ້າທາຍຂອງເຮົາໃນການເຂົ້າໃຈການທົດສອບ, ຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ 
ຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ແລະ ໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີທີ່ເຮົາຈະຮັບມືກັບສິ່ງເຫລົ່ານ້ີ. ໜ່ຶງເປັນ 
ຕົວຢ່າງຂອງການຮູ້ສຶກບຸນຄຸນສຳລັບພອນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ ແລະ ບັນຫາທ່ີເຮົາຫລີກລ້ຽງໄດ້. 
ມັນກ່ຽວກັບທ່ານແອວມາ ຊອນ, ຜູ້ທີ່ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທ່ີຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່.9 ເພິ່ນໄດ້ເປັນ 
ປະທານສະເຕກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕອນຂ້າພະເຈ້ົາເກີດໃນເມືອງໂລກັນ, ລັດຢູທາ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
ຮັບການສຳພາດກ່ອນໄປສອນສາສນາຈາກແອວເດີ ສອນ. ໃນສະໄໝນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ 
ສຳພາດຜູ້ທີ່ຈະໄປສອນສາສນາທຸກຄົນ. ເພິ່ນໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຫລາຍໃນຊີວິດຂອງ 
ຂ້າພະເຈ້ົາ. 
 
ຕອນທ່ານແອວມາຍັງໜຸ່ມ, ເພິ່ນໄດ້ມີເພື່ອນຄົນໜ່ຶງຊື່ວ່າ ຟະເຣດ ທີ່ບໍ່ໄປໂບດ. ເຂົາເຈົ້າ 
ໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການໄປສອນສາສນາ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດທ່ານແອວມາ ຊອນ 
ກໍໄດ້ເກ້ຍກ່ອມໃຫ້ ຟະເຣດ ຕຽມພ້ອມ  ແລະ ໄປເຜີຍແຜ່. ທັງສອງຖືກເອີ້ນໄປເຜີຍແຜ່ທີ່ປະເທດ 
ອັງກິດ. ເມ່ືອຈົບການເຜີຍແຜ່ແລ້ວ, ແອວເດີ ຊອນ ແລະ ເລຂາເຂດເຜີຍແຜ່ໄດ້ຈັດຕຽມການ 



ເດີນທາງກັບຄືນບ້ານທ່ີສະຫະລັດ. ເພ່ິນໄດ້ຊື້ປີ້ເດີນທາງສຳລັບຕົນເອງ, ຟະເຣດ ແລະ 
ຜູ້ສອນສາສນາອີກສີ່ຄົນທີ່ໄດ້ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ຄືກັນ.10  
 
ເມ່ືອເຖິງເວລາເດີນທາງ, ດ້ວຍເຫດ ໃດເຫດໜຶ່ງ ຟະເຣດ ມາບໍ່ທັນ. ແອວເດີ ຊອນ ເລີຍໄດ້ 
ຍົກເລີກປີ້ທັງຫົກທີ່ຈະອອກເດີນທາງຖ້ຽວເທື່ອທຳອິດຂອງກຳປ່ັນໃໝ່ຫລູຫລານ້ັນ ແລະ 
ໄດ້ຊື້ປີ້ໃໝ່ໃນກຳປ່ັນທີ່ຈະອອກໃນມື້ຕ່ໍມາ.11 ຜູ້ສອນສາສນາທັງສີ່ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຢາກເດີນທາງ 
ໃນກຳປ່ັນTitanic ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດຫວັງຂອງຕົນ. ຄຳຕອບຂອງແອວເດີ ຊອນ 
ກໍຄ້າຍກັບໂຢເຊັບ ແລະ ພວກອ້າຍນ້ອງຂອງ ເພິ່ນໃນປະເທດເອຢິບທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ 
ປະຖົມມະການວ່າ “ຜູ້ຂ້າຈະກັບຄືນເມືອຫາພ່ໍໄດ້ຢ່າງໃດໃນເມື່ອບ່ໍມີເດັກຄົນນີ້ເມືອນຳ?”12 
ເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍຕ່ໍຄູ່ສອນສາສນາວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ມາປະເທດອັງກິດນຳກັນ ແລະ ພວກເພິ່ນ 
ຄວນຈະກັບບ້ານນຳກັນ. ຕ່ໍມາແອວເດີ ຊອນ ກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການຫລົ້ມຈົມຂອງກຳປ່ັນ Titanic 
ແລະ ໄດ້ບອກ ຟະເຣດ ເພື່ອນຂອງເພິ່ນດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູວ່າ, “ເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຂ້ອຍ 
ເອົາໄວ້.” ຟະເຣດໄດ້ຕອບວ່າ, “ບ່ໍດອກ, ໂດຍທີ່ເຈົ້າໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ້ອຍໄປສອນສາສນາ, 
ເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຂ້ອຍເອົາໄວ້.”13 ຜູ້ສອນສາສນາທຸກຄົນໄດ້ຂອບພະໄທພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດເຂົາເຈ້ົາເອົາໄວ້.14 
 
ບາງເທື່ອ, ດ່ັງທີ່ເປັນໃນກໍລະນີຂອງແອວເດີ ຊອນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມສອນສາສນາຂອງເພິ່ນ, 
ພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຈະມາສູ່ຜູ້ຄົນທີ່ຊື່ສັດ. ເຮົາຄວນຮູ້ບຸນຄຸນສຳລັບຄວາມເມດຕາທີ່ລະອຽດອ່ອນ 
ທີ່ເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດຂອງເຮົາ.15 ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວເລີຍເຖິງພອນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບແຕ່ລະມື້ລະວັນໄປ. 
ມັນສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ເຮົາມີວິນຍານແຫ່ງຄວາມກະຕັນຍູໃນຫົວໃຈຂອງເຮົາ.16 
 
ຂໍ້ພຣະຄຳພີກໍແຈ່ມແຈ້ງດີ; ຜູ້ຄົນທີ່ຊອບທຳ, ຕິດຕາມພຣະຜູ່ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ແລະ ຮັກສາ 
ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຈະຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ.17 ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງ 
ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຄືການມີພຣະວິນຍານໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. 
 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄວາມຊອບທຳ, ການອະທິຖານ, ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຈະບ່ໍນຳໄປສູ່ຈຸດຈົບ 
ທີ່ມີຄວາມສຸກສະເໝີໄປໃນຊີວິດມະຕະ. ຫລາຍຄົນຈະປະສົບຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ສາຫັດ. 
ເມ່ືອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ການທ່ີມີສັດທາ ແລະ ການສະແຫວງຫາພອນຂອງຖານະປະໂລຫິດ 
ພຣະເຈົ້າຍ່ອມເຫັນດີ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະກາດວ່າ, “ແອວເດີ … ຈະຖືກເອີ້ນ, ແລະ 
ສວດອ້ອນວອນເພື່ອເຂົາ, ແລະ ປົກມືເທິງເຂົາໃນນາມຂອງເຮົາ; ແລະ ຫາກເຂົາຕາຍເຂົາຈະ 
ຕາຍໄວ້ກັບເຮົາ, ແລະ ຫາກເຂົາຢູ່ເຂົາຈະຢູ່ກັບເຮົາ.”18 
 
ມັນຈະເປັນບົດຮຽນວ່າການພົວພັນຂອງສະມາຊິກໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຄົນທີສອງກັບກຳປ່ັນ Titanic 



ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດຈົບທີ່ດີມີຄວາມສຸກ. ນາງໄອຣີນ ໂຄແບັດມາ ອາຍຸ 30 ປີ. ນາງໄດ້ເປັນພັນລະຍາ 
ແລະ ແມ່ຜູ້ໜຸ່ມສາວຈາກເມືອງໂພໂວ, ລັດຢູທາ. ນາງໄດ້ເປັນຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນຫລາຍ 
ໃນຖານະນັກສິນລະປິນ ແລະ ນັກດົນຕີ; ນາງຍັງໄດ້ເປັນຄູ ແລະ ນາງພະຍາບານນຳອີກ. 
ເພາະຍ້ອນການຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານໝໍມືອາຊີບໃນເມືອງໂພໂວ, ນາງໄດ້ໄປຝຶກຮຽນກ່່ຽວກັບ 
ວິຊາການນາງພະດຸງຄັນເປັນເວລາຫົກເດືອນທີ່ກຸງລອນດອນ. ນາງໄດ້ປາຖະໜາຢາກເຮັດຄວາມ 
ແຕກຕ່າງໃນໂລກ. ນາງກໍໄດ້ລະມັດລະວັງ, ຄິດຮອບຄອບ, ແລະ ອະທິຖານ ແລະ ກ້າຫານ. 
ເຫດຜົນໜ່ຶງທີ່ນາງໄດ້ເລືອກເດີນທາງກັບມາສະຫະລັດໃນກຳປ່ັນ Titanic ກໍເພາະວ່ານາງໄດ້ 
ຄິດວ່າພວກຜູ້ສອນສາສນາກໍຈະເດີນທາງມາພ້ອມນາງ ແລະ ວ່ານີ້ຈະໃຫ້ນາງມີຄວາມປອດໄພ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ. ນາງໄອຣີນເປັນສະຕີຄົນໜ່ຶງທີ່ບໍ່ໄດ້ລອດມີຊີວິດໃນເຫດການເສົ້າສະຫລົດໃຈທ່ີສາຫັດນີ້.  
ສະຕີ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າເຮືອ, ໄດ້ຖືກຊ່ອຍຊີວິດ, ແລະ ໃນທ່ີສຸດກໍໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ອຍກູ້. ບ່ໍມີເຮືອຊ່ອຍຊີວິດຫລາຍພໍສຳລັບທຸກຄົນ. ເຮົາເຂົ້າໃຈກັນວ່ານາງບ່ໍໄດ້ຂຶ້ນເຮືອນັ້ນເພາະ 
ຄວາມຊຳນານຂອງນາງ, ທີ່ໄດ້ມີການຝຶກຝົນພິເສດ, ນາງໄດ້ຢູ່ຊ່ອຍຜູ້ໂດຍສານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 
ຈາກນ້ຳກ້ອນໃຫຍ່ນັ້ນທີ່ໄດ້ຕຳກຳປ່ັນນັ້ນ.19  
 
ມີການທ້າທາຍຫລາຍໆຢ່າງ. ບາງຢ່າງຈະໃຫ້ເຮົາມີປະສົບການທ່ີຈຳເປັນ. ເລ່ືອງທີ່ສາຫັດທີ່ 
ເຫັນຢູ່ໃນຊີວິດນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນເພາະການຂາດສັດທາ ຫລື ຄວາມບໍ່ດີພ້ອມໃນແຜນທົ່ວໄປຂອງ 
ພຣະບິດາໃນສະຫວັນ. ໄຟທີ່ຫລອມໂລຫະນັ້ນມີຈິງ, ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງບຸກຄະລິກລັກສະນະ 
ແລະ ຄວາມຊອບທຳນ້ັນຖືກພັດທະນາດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາດີພ້ອມ ແລະ 
ຊຳລະໃຫ້ເຮົາສະອາດ ແລະ ຕຽມເຮົາເພື່ອພົບພຣະເຈົ້າ. 
 
ເມ່ືອສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ເປັນຊະເລີຍໃນຄຸກລີເບີຕີ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ເພິ່ນວ່າ 
ໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດຊາດ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຫາກເຈົ້າຖືກໂຍນລົງໄປ 
ໃນຄວາມເລິກ; ຫາກຄ້ືນໃຫຍ່ຊັດຂ້ຶນມາທີ່ເຈົ້າ; ຫາກລົມແຮງກັບເປັນສັດຕູຂອງເຈົ້າ; …. ແລະ 
ທາດທັງໝົດຮວມກັນກັ້ນທາງ; … ເລ່ືອງທັງໝົດນີ້ຈະເປັນປະສົບການແກ່ເຈົ້າ ແລະ ຈະເປັນ 
ໄປເພື່ອຄວາມດີຂອງເຈົ້າ.”20 ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຈົບການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງວ່າ:  
“ວັນເວລາຂອງເຈົ້າເປັນທີ່ຮູ້ ແລະ ຈະບ່ໍນັບປີຂອງເຈົ້ານ້ອຍລົງ; ສະນັ້ນ, ຢ່າຢ້ານ … , 
ເພາະພຣະເຈົ້າຈະຢູ່ກັບເຈົ້າຕະຫລອດການ ແລະ ຕະຫລອດໄປ.”21 
 
ການທ້າທາຍບາງຢ່າງກໍເກີດມາຈາກການເລືອກຂອງຄົນອື່ນ. ການເລືອກເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບ 
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການພັດທະນາທາງວິນຍານຂອງຝ່າຍບຸກຄົນ. ການປະພຶດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກໍເປັນ 
ສ່ວນປະກອບຂອງການເລືອກ. ໂມໂຣໄນຫົວໜ້າທະຫານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຫລັກຄຳສອນທ່ີ 
ສຳຄັນສຸດນີ້ວ່າ: “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍອມໃຫ້ຄົນຊອບທຳຖືກຂ້າເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ 
ການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ມາເຖິງຄົນຊົ່ວຮ້າຍ.” ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ້ງຊັດວ່າ 



ຄົນທີ່ຊອບທຳບໍ່ໄດ້ສູນສິ້ນໄປ, ແຕ່ໄດ້ “ເຂົ້າໄປໃນຄວາມພັກຜ່ອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າ 
ຂອງເຂົາແລ້ວ.”22 ຄົນຊົ່ວຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເຂົາໄດ້ເຮັດລົງໄປ.”23 
 
ການທ້າທາຍບາງຢ່າງກໍມາຈາກການບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ກົດຂອງພຣະເຈົ້າ. ບັນຫາທາງສຸຂະພາບທ່ີມາ 
ຈາກການສູບຢາ, ດ່ືມເຫລົ້າສຸລາ, ແລະ ການໃຊ້ຢາໃນທາງຜິດ ກໍມີຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 
ການຖືກຄຸກຄຸມຂັງເພາະອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫລົ້າສຸລາ ແລະ ຢາເສບຕິດກໍມີຫລາຍ 
ເໝືອນກັນ.24 
 
ການຢ່າຮ້າງເພາະຍ້ອນຄວາມນອກໃຈບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ກັນກໍມີຢ່າງຫລວງຫລາຍຄືກັນ. ບັນຫາ ແລະ 
ຄວາມຍາກລຳບາກເຫລົ່ານີ້ອາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ໂດຍການເຊື່ອຟັງກົດຂອງພຣະເຈົ້າ.25 
 
ປະທານເຜີຍແຜ່ທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ແອວເດີ ມາລີອຽນ ດີ ແຫງສ໌ (ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ 
ເດືອນສິງຫາ), ໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາທີ່ເປັນຜູ້ສອນສາສນາທ່ອງຈຳຂ້ໍຄວາມໜຶ່ງ ເພື່ອຕ້ານ 
ທານຄວາມຍາກລຳບາກໃນຊີວິດມະຕະວ່າ: “ບ່ໍໍມີໂຊກຊາຕາໃດ, ບໍ່ມີພົມລິຂິດໃດ, 
ບໍ່ມີຊາຕາກຳໃດຈະສາມາດຫລີກເວ້ັນ ຫລື ກີດກ້ັນ ຫລື ຄວບຄຸມຄວາມເດັດດ່ຽວຂອງ 
ຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ໄດ້.”26 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຍອມຮັບວ່ານີ້ຈະນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນທຸກໆການທ້າທາຍທ່ີເຮົາຈະໄດ້ປະເຊີນໜ້າ 
ແຕ່ມັນກໍຈິງໃນເລື່ອງທາງຝ່າຍວິນຍານ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກບຸນຄຸນຕໍ່ຄຳແນະນຳ 
ຂອງເພິ່ນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. 
 
ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນເສຍຊີວິດໃນກຳປ່ັນ Titanic ກໍເພາະບ່ໍມີເຮືອຊ່ອຍຊີວິດພຽງພໍ. 
ບໍ່ວ່າເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລຳບາກໃດໆກໍຕາມໃນຊີວິດນີ້, ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 
ໃຫ້ລອດກໍຈັດຕຽມເຮືອຊ່ອຍຊີວິດໄວ້ໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຄິດວ່າຄວາມລຳບາກທີ່ເຂົາ 
ເຈົ້າປະເຊີນຢູ່ນັ້ນບໍ່ຍຸດຕິທຳ, ການຊົດໃຊ້ນັ້ນຈະຊົດເຊີຍຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳທັງໝົດໃນຊີວິດ.27 
 
ການທ້າທາຍພິເສດສຳລັບຜູ້ທີ່ສູນເສຍຄົນຮັກໄປຄືການລະເວັ້ນຈາກການຄິດເຖິງໂອກາດທີ່ສູນສິ້ນ 
ໄປໃນຊີວິດນີ້. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຜູ້ທີ່ຕາຍໄປໄວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດ, ຄວາມສົນໃຈ 
ແລະ ພອນສະຫວັນທີ່ຫລວງຫລາຍ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີຈຳກັດຂອງເຮົາ, ເຮົາໂສກເສົ້າອາໄລ 
ເຖິງສິ່ງທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ເພງທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຂັບຮ້ອງ. ສ່ິງນີ້ຖືກບັນຍາຍວ່າການຕາຍ 
ທີ່ຍັງມີສຽງດົນຕີຢູ່ໃນຕົວ. ດົນຕີໃນກໍລະນີນີ້ຄືການສົມທຽບເຖິງຄວາມສາມາດທຸກຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ບາງເທ່ືອຄົນຄົນນ້ັນໄດ້ຕຽມຕົວຢ່າງຮອບຄອບແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະບັນລຸ 
ການກະກຽມນັ້ນໃນຊີວິດນີ້.28 ກາບກອນດີລືຊື່ລືສຽງທີ່ທ່ານທອມມັສ ກະເຣ ໄດ້ແຕ່ງ ທີ່ລົງນາມ 



Elegy (ເອເລຈີ) ກາບກອນທີ່ອາໄລ ປະພັນທີ່ເດີ່ນໂບດຊົນນະບົດ ສະທ້ອນເຖິງໂອກາດທີ່ພາດ 
ດັ່ງກ່າວວ່າ:  
 
ດອກໄມ້ຫລາຍດອກຈະບານໂດຍບໍ່ມີໃຜເຫັນ, 
ແລະ ສູນເສຍກິ່ນຫອມຫວນໄປກັບອາກາດໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ.29 
 
ການສູນເສຍໂອກາດອາດກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ອາຊີບ, ພອນສະຫວັນ, ປະສົບການ, ຫລື ອື່ນໆ. 
ທັງໝົດທີ່ສູນສິ້ນໄປໃນກໍລະນີຂອງຊິດສະເຕີໂຄແບັດ. ຍັງມີເພງທີ່ນາງຈະບ່ໍໄດ້ຮ້ອງ ແລະ 
ຄວາມສາມາດທີ່ນາງບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດມະຕະນີ້. ແຕ່ເມ່ືອມອງຜ່ານທັດສະນະ 
ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ແຈ້ງຊັດ, ແທນທັດສະນະທີ່ຈຳກັດຂອງຄວາມເປັນມະຕະເທົ່ານັ້ນ, 
ເຮົາຈະຮູ້ເຖິງລາງວັນນິລັນດອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະບິດາຜູ້ຊົງຮັກໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນແຜນ 
ຂອງພຣະອົງ. ດ່ັງທີ່ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ສອນວ່າ, “ສ່ິງທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫລື ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ, 
ສິ່ງທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນສິ່ງນັ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍ 
ທີ່ຮັກພຣະອົງ.”30 ແຖວໜ່ຶງຈາກເພງສວດທີ່ເຮົາມັກກໍໃຫ້ຄວາມປອບໂຍນ, ປອບໃຈ, ແລະ 
ທັດສະນະທີ່ແຈ້ງຊັດວ່າ: “ແລະ ພຣະເຢຊູສາມາດໄດ້ຍິນເພງທີ່ຂ້າຮ້ອງບໍ່ໄດ້.”31 
 
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສະນ້ັນ, ໃຫ້ໃຈຂອງເຈົ້າສະບາຍ. … ຈ່ົງຢູ່ງຽບໆ ແລະ 
ຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະເຈົ້າ.”32 ເຮົາມີຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງທີ່ວ່າເຮົາ ແລະ ລູກຫລານຂອງເຮົາ 
ຈະຮ້ອງ “ເພງແຫ່ງຄວາມສຸກອັນເປັນນິດ.”33 ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້
ລອດຂອງເຮົາ, ອາແມນ. 
 
 
ແຫລ່ງອ້າງອີງ 
1. ເບິ່ງ ໂຢຮັນ 16:33. 
2. ເບິ່ງ ໂມໄຊຍາ 18:8–9; ເບິ່ງ 2 ນີໄຟ 32:7 ນຳອີກ. 
3. See Boyd K. Packer, “The Play and the Plan” (Church Educational 
System fireside for young adults, May 7, 1995), 3: “ໃນມະຕະ, ເຮົາເປັນຄືກັນກັບ
ຄົນທີ່ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນໂຮງລະຄອນຕອນທີ່ຜ້າກ້ັງຖືກຍົກຂຶ້ນສຳລັບການສະແດງສາກທີສອງ. ເຮົາ 
ໄດ້ພາດສາກທີ 1 ໄປແລ້ວ … ‘ແລະ ຄຳວ່າທຸກຄົນໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມສຸກ’ ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນ
ສາກທີສອງ. ຄຳນ້ັນແມ່ນມີຢູ່ໃນສາກທີສາມ ເມ່ືອຄວາມລຶກລັບໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ທຸກສິ່ງເປັນ 
ໄປດ້ວຍດີ.” See also Neal A. Maxwell, All These Things Shall Give Thee 
Experience (1979), 37: “ພຣະເຈົ້າ … ເຫັນຕອນຕົ້ນຈາກຕອນສຸດທ້າຍ. … ເລກ
ຄະນິດສາດ … ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຜູ້ເປັນມະນຸດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ເຮົາບໍ່ສາມາດສົມມັນເຂົ້າກັນ 
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ໂດຍ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ 

 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ທ່ານຈະ ເຫັນດ້ວຍກັບຂ້າພະເຈາ ທີວ່າມັນເປັນ 

ກອງປະຊມທີໃຫ້ການດົນໃຈ. ເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາຢາງຫລວງຫລາຍ 

ໃນລະຫວ່າງສອງວັນນ ເມືອໃຈຂອງເຮົາໄດ້ຖືກສຳພັດ ແລະ ປະຈັກພະຍານຂອງເຮົາເຖິງວຽກງານ 

ອັນສູງສົງໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເຂມແຂງຂນ. ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕທຸກຄົນທີມາຮ່ວມ, 

ລວມທັງບັນດາອ້າຍນ້ອງຜູ້ກ່າວຄຳອະທິຖານ. 

 

ເຮົາທຸກຄົນມານເພາະເຮົາຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ຢາກຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ 

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຮູ້ຈັກເຮົາ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢູໃນທຸກສິງ. 

 

ອີກເທືອໜຶງ ເພງກໍມ່ວນອອນຊອນຫລາຍ, ແລະ ຂ້າພະເຈາ  ແລະ ຕະຫລອດທັງສາສນາຈັກຂໍສະແດງ 

ຄວາມກະຕັນຍູຕຜູ້ທີໄດ້ເຕັມໃຈແບ່ງປັນພອນສະຫວັນຂອງເຂົາເຈາກັ ພວກເຮົາໃນເລືອງນ. 
 

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດຕບັນດາອ້າຍນ້ອງຜູ້ໄດ້ຖືກປົກໃນລະຫວ່າງກອງ 

ປະຊມນ. ພວກເພິນໄດ້ຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຊືສັດ ແລະ ດີຫລາຍ ແລະ ໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຢາງຫລວງຫລາຍ 

ໃນການເຮັດວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈາ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢາງເລິກຊຶງຕທີປຶກສາ ຜູ້ຊືສັດ ແລະ ອຸທິຕົນຂອງຂ້າພະເຈາ ແລະ 

ຂໍຂອບໃຈ ພວກເພິນຢູຕໜ້າທຸກຄົນທີໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຂ້າພະເຈາ. ພວກເພິນເປັນຄົນທີສະຫລາດ 

ຫລັກແຫລມ ແລະ ມີຄວາມເຂາໃຈຫລາຍແທ້ໆ, ແລະ ການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເພິນນນ 

ມີຄ່າເຫລືອແສນ. 

 



ຂ້າພະເຈາຂໍຂອບໃຈບັນດາອ້າຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈາໃນສະພາອັກຄະສາວົກສິບສອງສຳລັບ 

ການຮັບໃຊ້ທີບຫລົດລະຂອງພວກເພິນໃນການເຮັດວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ ເປັນເຈາ. ເຊັນດຽວກັນ 

ຂ້າພະເຈາຂໍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູ ຕສະມາຊິກໃນສະພາສາວົກເຈັດສິບ ແລະ ຝາຍອະທິການ 

ຄວບຄຸມນຳອີກສຳລັບການຮັບໃຊ້ທີບເຫັນແກ່ຕົວ ແລະ ດີເດັນນນ. ຂ້າພະເຈາກໍຂໍສະແດງຄວາມ 

ຂອບໃຈນຳຝາຍສະຕີ ແລະ ອ້າຍນ້ອງທັງຫລາຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຢູໃນອົງການຊ່ອຍເຫລືອຕ່າງໆນຳອີກ. 

 

ອ້າຍເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ຂ້າພະເຈາຂໍໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈໄດ້ວ່າ ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຮູ້ຈັກ 

ການທ້າທາຍທີທ່ານປະເຊີນຢູໃນໂລກທຸກວັນນ. ພຣະອົງຮັກເຮົາແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຈະອວຍພອນເຮົາ 

ໃນຂະນະທີເຮົາພະຍາຍາມຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະ ສະແຫວງຫາພຣະອົງຜ່ານ 

ການອະທິຖານ. 

 

ເຮົາໄດ້ຮັບພອນຫລາຍທີມີພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດທີຟນຟູຄືນມາໃໝ່. ມັນໃຫ້ຄຳຕອບ 

ຕຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ເຮົາມາຈາກໃສ, ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶງມາຢູນ, ແລະ ເຮົາຈະໄປໃສຫລັງຈາກ 

ຊີວິດນ. ມັນໃຫ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຫວັງຕຊີວິດຂອງເຮົາ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍຂອບໃຈທ່ານສຳລັບການຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈຕກັນແລະກັນ. ເຮົາເປັນພຣະຫັດ 

ຂອງພຣະເຈາຢູເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ໂດຍຖືກສັງໃຫ້ຮັກ ແລະ ຮັບໃຊ້ລູກໆຂອງພຣະອົງ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍຂອບໃຈທ່ານສຳລັບທຸກສິງທີທ່ານໄດ້ເຮັດຢູໃນຫວອດ ແລະ ສາຂາຂອງທ່ານ. 

ຂ້າພະເຈາຂໍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູສຳລັບຄວາມເຕັມໃຈຂອງທ່ານທີຈະຮັບໃຊ້ຢູຕຳແໜ່ງ 

ທີທ່ານໄດ້ຖືກເອນ, ບວ່າຈະເປັນອັນໃດກໍຕາມ. ແຕ່ລະຢາງກໍສຳຄັນໃນການນຳພາວຽກງານ 

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄປໜ້າ. 

 

ບັດນກອງປະຊມກໍສນສຸດລົງແລ້ວ. ເມືອເຮົາກັບໄປບ້ານເຮືອນ, ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງກັບໄປດ້ວຍຄວາມ 

ປອດໄພ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຢູເຢັນເປັນສຸກລະຫວ່າງທີພວກເຮົາບໄດ້ພົບກັນ. ຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານທີເຮົາຮູ້ສຶກ 

ຈົງສະຖິດຢູກັບເຮົາທຸກວັນ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງສະແດງຄວາມເມດຕາຕກັນແລະກັນ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຖືກພົບ 

ເຫັນວ່າ ເຮົາເຮັດວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 

 

ຂໍໃຫ້ສະຫວັນຈົງອວຍພອນທ່ານ. ຂໍໃຫ້ບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານຈົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງ 

ແລະ ຄວາມຮັກ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົງບຳລຸງລ້ຽງປະຈັກພະຍານຂອງທ່ານຕະຫລອດໄປ, ເພືອວ່າມັນຈະໄດ້ 
ປົກປອງທ່ານ ຕ້ານກັບສັດຕູ. 



 

ໃນຖານະທີເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີຖ່ອມຕົນຂອງທ່ານ, ຂ້າພະເຈາມີຄວາມປາຖະໜາດ້ວຍສຸດໃຈທີຈະເຮັດ 

ຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈາ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະ ຮັບໃຊ້ທ່ານ. 

 

ຂ້າພະເຈາຮັກທ່ານ; ຂ້າພະເຈາອະທິຖານເພືອທ່ານ. ອີກເທືອໜຶງ ຂ້າພະເຈາຂໍໃຫ້ທ່ານຈົງຈືຈຳ 

ຂ້າພະເຈາ ແລະ ເຈາໜ້າທີຊນຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນຢູໃນຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາເປັນໜຶງກັບທ່ານ 

ໃນການນຳພາວຽກງານອັນມະຫັດສະຈັນນໄປໜ້າ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານຕທ່ານວ່າ 

ເຮົາໄດ້ຢູນຳກັນໃນເລືອງນ ແລະວ່າຊາຍ, ຍິງ, ແລະ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີພາກສ່ວນທີຈະເຮັດ. 

ຂໍໃຫ້ພຣະເຈາຈົງປະທານພະລັງ ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕງໃຈໃຫ້ເຮົາ ເພືອວ່າ 

ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ດີ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານຕທ່ານວ່າ ວຽກງານນເປັນຄວາມຈິງ, ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຊົງພຣະຊົນຢູ, 
ແລະວ່າພຣະອົງນຳພາ ແລະ ຊນຳສາສນາຈັກນຢູເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານ ແລະ 

ສະແດງປະຈັກພະຍານວ່າ ພຣະເຈາພຣະບິດານິລັນດອນຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ຮັກເຮົາ. ພຣະອົງເປັນ 

ພຣະບິດາຂອງເຮົາແທ້ໆ, ແລະ ພຣະອົງເປັນຕົນເປັນຕົວ ແລະ ແທ້ຈິງ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົງຮັບຮູ້ ແລະ 

ເຂາໃຈວ່າໃກ້ປານໃດທີຈະພຣະອົງຈະມາ, ໄກປານໃດທີພຣະອົງຈະໄປເພືອຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ, 

ຫລາຍພຽງໃດທີພຣະອົງຮັກເຮົາ, ແລະ ຫລາຍປານໃດທີພຣະອົງເຕັມໃຈກະທຳເພືອເຮົາ. 

 

ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຈົງອວຍພອນທ່ານ. ຂໍໃຫ້ຄວາມສະຫງົບທີພຣະອົງສັນຍາໄວ້ມາສູ່ທ່ານໃນຕອນນ ແລະ 

ຕະຫລອດ ໄປດ້ວຍເທນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍກ່າວອຳລາທ່ານ ຈົນກວ່າເຮົາຈະພົບກັນອີກໃນຫົກເດືອນຂ້າງໜ້າ, ແລະ ຂ້າພະເຈາ 

ກ່າວມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ, ອາແມນ. 



ກອງປະຊມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ 

 

 

ສິງທີຂ້າພະເຈາຫວັງໃຫ້ຫລານສາວ ແລະ ຫລາຍຊາຍຂອງ 

ຂ້າພະເຈາເຂາໃຈກ່ຽວກັບສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

 

 

ໂດຍ ຈູລີ ບີ ເບັກ 

ປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

 

 

ມັນເປັນສິດທິພິເສດທີຈະໄດ້ກ່າວກັບທ່ານໃນກອງປະຊມແຫ່ງປະຫວັດສາດນ. ມັນເປັນພອນສຳລັບ 

ເຮົາທຸກຄົນນຳກັນ. ໃນຊ່ວງລະຍະທີໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນຂອງ 

ຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີຄວາມຮັກອັນເລິກຊງຕເອອຍນ້ອງໃນສາສນາຈັກນ, ແລະ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈາເຫັນພາບອັນກວ້າງໄກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພຣະອົງ ແລະ 

ພະອົງຫວັງສິງໃດຈາກເຮົາ. 

 

ຫົວຂໍຂອງຄຳປາໄສນແມ່ນ “ສິງທີຂ້າພະເຈາຫວັງໃຫ້ຫລານສາວ (ແລະ ຫລານຊາຍ) ຂອງ 

ຂ້າພະເຈາເຂາໃຈກ່ຽວກັບສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ.” ພວກຫລານສາວຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈາຕອນນ 
ພວມຫຍຸ້ງຢູກັບການບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າສ່ວນຕົວ ແລະ ພັດທະນານິໄສ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງການ 

ເປັນສະຕີ. ບດົນນ ພວກເຂົາ ແລະ ໝູ່ເພືອນຂອງພວກເຂົາຈະມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບນນ ສຳລັບການ 

ເປັນເອອຍນ້ອງກຸ່ມໃຫຍ່ໂຕທົວໂລກ. 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ສິງທີຂ້າພະເຈາກ່າວໃນກອງປະຊມນ ຈະຊ່ອຍເຂົາເຈາ ແລະ ທຸກຄົນທີໄດ້ຍິນ ຫລື 

ອ່ານມັນ ຈະເຂາໃຈຢາງແຈ່ມແຈ້ງ ເຖິງສິງທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາປາຖະໜາສຳລັບທິດາຂອງພຣະອົງ 

ຕອນສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຖືກຈັດຕງຂນ.  

 

ແບບແຜນແຫ່ງການເປັນສານຸສິດໃນສະໄໝໂບຮານ 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນ 

ທຸກວັນນໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນຕາມແບບແຜນແຫ່ງການເປັນສານຸສິດທີມີຢູໃນສາສນາຈັກໃນສະໄໝ 



ໂບຮານ. ຕອນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ຈັດຕງສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຂນໃນເວລາຂອງພຣະຄຳພີ 
ໃໝ່, “ກຸ່ມສະຕີເປັນພາກສ່ວນທີສຳຄັນຫລາຍໃນການປະຕິບັດສາສນາກິດ [ຂອງພຣະອົງ].”1 

ພຣະອົງໄດ້ໄປຢຽມຢາມນາງມາທາ ແລະ ນາງແມຣີ, ຜູ້ຕິດຕາມທີອຸທິດຕົນຂອງພຣະອົງ, ຢູເຮືອນ 

ຂອງນາງມາທາ. ໃນຂະນະທີນາງມາທານັງຟັງພຣະອົງ ແລະ ຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢູນນ ອີງຕາມປະເພນີ 

ຂອງວັນເວລາຂອງເຂົາເຈາ, ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອນາງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນາງສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍ 

ກວ່ານນ. ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອນາງມາທາ ແລະ ນາງແມຣີໃຫ້ເຂາໃຈວ່າ ພວກນາງສາມາດເລືອກ 

“ສິງທີດີ,” ຊຶງຈະບຖືກເອົາໄປຈາກພວກນາງຈັກເທືອ.2 ຄຳເວາອັນອ່ອນຫວານນນ ເປັນຄຳເຊອເຊີນ 

ໃຫ້ມາຮ່ວມການປະຕິບັດສາສນາກິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ແລະ ຕມາ ຢູໃນພຣະຄຳພີໃໝ່, 
ປະຈັກພະຍານທີເຂມແຂງຂອງນາງມາທາເຖິງຄວາມສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 
ເຮົາເຂາໃຈເຖິງສັດທາ ແລະ ການເປັນສານຸສິດຂອງນາງ.3 

 

ເມືອເຮົາອ່ານພຣະຄຳພີໃໝ່ຕໄປ, ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ອັກຄະສາວົກໄດ້ສືບຕຈັດຕງສາສນາຈັກຂອງ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຂນ. ເຮົາກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງສະຕີທີຊືສັດບາງຄົນ ຊຶງການເປັນສານຸສິດຂອງເຂົາເຈາ 

ໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໃນການເຕີບໂຕຂອງສາສນາຈັກ. ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສະຕີທີເປັນສານຸສິດຢູໃນ 

ສະຖານທີຕ່າງໆເຊັນ ເອເຟໂຊ4 ແລະ ຟີລິບປີ.5 ແຕ່ສາສນາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ 

ສູນຫາຍໄປໃນການປະຖມຄວາມເຊືອ, ສະນນ ແບບແຜນຂອງການເປັນສານຸສິດນນກໍໄດ້ສູນຫາຍ 

ໄປຄືກັນ. 

 

ເມືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເລີມຕນຟນຟູສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງຄືນອີກຜ່ານສາສດາໂຈເຊັບ ສະມິດ, 

ອີກເທືອໜຶງ ພຣະອົງໄດ້ຮ່ວມຜູ້ຍິງເຂານຳໃນແບບແຜນຂອງການເປັນສານຸສິດ. ສອງສາມເດືອນ 

ຫລັງຈາກສາສນາຈັກໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນຢາງເປັນທາງການ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເປີດເຜີຍຕນາງເອມມາ 

ສະມິດວ່າໃຫ້ນາງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕງເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຄູສອນໃນສາສນາຈັກ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ອຍເຫລືອ 

ສາມີຂອງນາງ, ຜູ້ຊຶງເປັນສາດສະດາ.6 ໃນການເອນຂອງນາງທີໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ສ້າງສາອານາຈັກຂອງພຣະອົງນນ, ນາງໄດ້ຮັບການແນະນຳເຖິງວິທີທີຈະມີສັດທາ ແລະ 

ຄວາມຊອບທຳສ່ວນຕົວຫລາຍຂນ, ເຖິງວິທີທີຈະເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຮືອນ 

ຂອງນາງ, ແລະ ເຖິງວິທີທີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອືນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ຈາກວັນເວລາທີພຣະກິດຕິຄຸນ 

ເລີມຕນຟນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນຍຸກນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຕ້ອງການຜູ້ຍິງໃຫ້ມາຮ່ວມເປັນສານຸສິດຂອງ 

ພຣະອົງ. 

 



ຕົວຢາງໜຶງກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມທີດີເດັນຂອງເຂົາເຈາຄືການເຮັດວຽກງານເຜີຍແຜ່. 
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສາສນາຈັກໃນຕອນຕນເປັນໄປໄດ້ເພາະຜູ້ຊາຍທີຊືສັດ ຜູ້ເຕັມໃຈໄປຈາກ 

ຄອບຄົວເພືອເດີນທາງໄປຫາບ່ອນທີບຮູ້ຈັກ ແລະ ທົນກັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ 

ເພືອສອນພຣະກິດຕິຄຸນ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຊາຍເຫລົານນເຂາໃຈວ່າ ພາລະກິດຂອງເຂົາເຈາຄົງ 

ບັນລຸຄວາມສຳເລັດບໄດ້ ຖ້າປາດສະຈາກຄູ່ຄອງທີເຕັມໄປດ້ວຍສັດທາຂອງເຂົາເຈາ, ຜູ້ໄດ້ຄຊ 
ບ້ານເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດ ແລະ ຫາເງິນມາລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ສອນສາສນາ. ເອອຍນ້ອງ 

ທັງຫລາຍຍັງໄດ້ດູແລສະມາຊິກໃໝ່ຫລາຍພັນຄົນທີໄດ້ມາເຕາໂຮມກັນຢູໃນຊມຊົນຂອງເຂົາເຈາ 

ນຳອີກ. ເຂົາເຈາຈິງຈັງກັບຊີວິດໃໝ່ຂອງເຂົາເຈາແທ້ໆ, ໄດ້ຊ່ອຍສ້າງສາອານາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະອົງ. 

 

ຜູກພັນກັບຖານະປະໂລຫິດ 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາ ຈະເຂາໃຈວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ດົນໃຈ 

ສາສດາໂຢເຊັບ ສະມິດ ໃຫ້ຈັດຕງກຸ່ມສະຕີຂອງສາສນາຈັກຂນ “ພາຍໃຕ້ຖານະປະໂລຫິດ 

ຕາມແບບແຜນຂອງຖານະປະໂລຫິດ”7 ແລະ ສອນເຂົາເຈາ “ເຖິງວິທີທີ [ເຂົາເຈາ] ຈະໄດ້ຮັບສິດທິ 
ພິເສດ, ພອນ, ແລະ ຂອງປະທານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.”8 

 

ເມືອສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນເປັນທາງການ, ນາງເອມມາ ສະມິດ ໄດ້ສືບຕເປັນຜູ້ນຳ.  

ນາງໄດ້ຖືກເອນໃຫ້ເປັນປະທານຂອງສະມາຄົມ, ໂດຍມີທີປຶກສາສອງຄົນຮັບໃຊ້ກັບນາງໃນ 

ຝາຍປະທານ. ແທນທີຈະໄດ້ຮັບການເລືອກຕາມຄວາມໂດ່ງດັງ, ຕາມທີອົງການອືນໆນອກສາສນາຈັກ 

ກະທຳກັນ, ຝາຍປະທານນໄດ້ຖືກເອນໂດຍການເປີດເຜີຍ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຄົນທີ 
ເຂົາເຈາຈະນຳພາ, ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕງໂດຍຜູ້ນຳຖານະປະໂລຫິດ ເພືອຮັບໃຊ້ໃນໜ້າທີ 
ຂອງຕົນ, ດັງນນຈຶງ “ໄດ້ຮັບການຮຽກຮ້ອງຈາກພຣະເຈາໂດຍການພະຍາກອນ ແລະ ໂດຍການວາງມື 
ໂດຍຜູ້ມີອຳນາດ.”9 ການຈັດຕງພາຍໃຕ້ຖານະປະໂລຫິດເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຝາຍປະທານ 

ທີຈະໄດ້ຮັບຊນຳຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ສາດສະດາຂອງພຣະອົງ ສຳລັບວຽກງານສະເພາະ 

ບາງຢາງ. ການຈັດຕງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ສາງແຫ່ງພອນສະຫວັນ, ເວລາ, 

ແລະ ຊັບສິບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ຖືກນຳປະຕິບັດດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. 

 

ສະຕີກຸ່ມທຳອິດໄດ້ເຂາໃຈວ່າ ເຂົາເຈາໄດ້ຮັບສິດອຳນາດໃຫ້ສອນ, ດົນໃຈ, ແລະ ຈັດຕງບັນດາ 

ເອອຍນ້ອງໃນຖານະເປັນສານຸສິດ ເພືອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 

ໃນກອງປະຊມເທືອທຳອິດຂອງເຂົາເຈາ, ເຂົາເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ—ເພືອເພີມ 



ສັດທາ ແລະ ຄວາມຊອບທຳສ່ວນຕົວ, ເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຮືອນ, ແລະ 

ສະແຫວງຫາ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ການຈັດຕງຂອງສະມາຄົມ 

ສະຕີສົງເຄາະ ເປັນພາກສ່ວນທີສຳຄັນຫລາຍເພືອການຕຽມສິດທິຊົນສຳລັບສິດທິພິເສດ, ພອນ, ແລະ 

ຂອງປະທານທີພົບເຫັນພຽງແຕ່ຢູໃນພຣະວິຫານເທົານນ. ປະທານໂຈເຊັບ ຟຽວດິງ ສະມິດ 

ໄດ້ສອນວ່າ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ “ເປັນພາກສ່ວນທີສຳຄັນຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈາຢູເທິງ 

ແຜ່ນດິນໂລກ” ແລະ “ຖືກຈັດຕງຂນ ແລະ ດຳເນີນງານເພືອຊ່ອຍເຫລືອສະມາຊິກທີຊືສັດໃຫ້ໄດ້ຮັບ 

ຊີວິດນິລັນດອນໃນອານາຈັກຂອງພຣະບິດາ.”10 ພວກເອອຍນ້ອງຜູ້ໄດ້ຊມນຸມກັນເປັນເທືອທຳອິດຢູໃນ 

ຕຶກຮ້ານຄ້າຂອງໂຈເຊັບ ສະມິດ ທີແອ້ມດ້ວຍດິນຈີສີແດງ, ປິນໜ້າໄປຫາພຣະວິຫານທີພວມສ້າງ 

ຢູຕອນນນ ຄົງຮູ້ສຶກແນວໃດ ໃນຂະນະທີສາສດາສອນເຂົາເຈາວ່າ “ຄວນມີສະມາຄົມໜຶງ, 

ແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍທັງໝົດຂອງໂລກ, ທີຖືກເລືອກໄວ້, ມີສິນທຳ, ແລະ ສັກສິດ.”11 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງພຣະວິຫານ ເຊັນດຽວກັບ 

ເອອຍນ້ອງກຸ່ມທຳອິດຂອງສະມາຄົມ, ຜູ້ເຊືອວ່າພອນຂອງພຣະວິຫານເປັນລາງວັນທີໃຫຍ່ຫລວງ 

ແລະ ເປັນເປາໝາຍທີຍິງໃຫຍ່ຂອງສະຕີໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ. ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ, ເຊັນດຽວກັບ 

ເອອຍນ້ອງສະມາຄົມກຸ່ມທຳອິດ, ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະພະຍາຍາມທຸກວັນທີຈະ 

ເຕີບໂຕຂນດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມ ເພືອເຮັດ ແລະ ຮັກສາພັນທະສັນຍາທີສັກສິດຂອງພຣະວິຫານ 

ແລະວ່າເມືອພວກເຂົາໄປພຣະວິຫານ, ພວກເຂົາຈະເອົາໃຈໃສ່ຕທຸກສິງທີກ່າວ ແລະ ເຮັດຢູໃນນນ. 

ຜ່ານພອນຂອງພຣະວິຫານ ພວກເຂົາຈະຫຸ້ມຫດ້ວຍພະລັງ12 ແລະ ພອນ ເພືອຮັບເອົາ “ຂໍກະແຈ 

ແຫ່ງຄວາມຮູ້ຂອງພຣະເຈາ.”13 ຜ່ານພິທີການຂອງຖານະປະໂລຫິດທີພົບເຫັນຢູໃນພຣະວິຫານ 

ເທົານນ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບພອນເພືອບັນລຸຄວາມສູງສົງ, ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບນິລັນດອນ, ແລະ 

ພວກເຂົາຈະສັນຍາທີຈະດຳລົງຊີວິດເປັນສານຸສິດອຸທິດຕົນ. ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູທີຈຸດປະສົງ 

ຕນຕໍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃນການຈັດຕງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຂນຄື ເພືອໃຫ້ສະຕີຊ່ອຍເຫລືອ 

ຊຶງກັນແລະກັນຕຽມ “ສຳລັບພອນອັນຍິງໃຫຍ່ກວ່າຂອງຖານະປະໂລຫິດ ທີພົບເຫັນຢູໃນພິທີການ 

ແລະ ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະວິຫານ.”14 

 

ບ່ອນເພິງ ແລະ ອິດທິພົນຂອງເອອຍນ້ອງຕະຫລອດທົວໂລກ 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງອິດທິພົນ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງເອອຍນ້ອງຕະຫລອດທົວໂລກ. ນັບຕງແຕ່ປີ 1842 ເປັນຕນມາ ສາສນາຈັກໄດ້ 



ຂະຫຍາຍອອກເກີນຂົງເຂດເມືອງນາວູ, ແລະ ໃນປະຈຸບັນນ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະມີຢູຫລາຍກວ່າ 

175 ປະເທດ, ບ່ອນທີເອອຍນ້ອງເວາຫລາຍກວ່າ 80 ພາສາ. ແຕ່ລະອາທິດ ຫວອດ ແລະ 

ສາຂາໃໝ່ຈະຖືກຈັດຕງຂນ, ແລະ ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃໝ່ ຈະກາຍເປັນພາກສ່ວນຂອງ 

ເອອຍນ້ອງທີກວ້າງໄກນ, “ຂະຫຍາຍໄປທົວທຸກທະວີບ.”15 ເມືອສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຍັງນ້ອຍຢູ 
ແລະ ຖືກຈັດຕງຂນສ່ວນຫລາຍໃນລັດຢູທາ, ຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈາຈະສາມາດເອົາໃຈໃສ່ຕອົງການ ແລະ 

ສະມາຊິກໃນໂຄງການທ້ອງຖິນ ແລະ ວຽກງານສົງເຄາະທີກ່ຽວພັນກັນ. ເຂົາເຈາໄດ້ພັດທະນາ 

ຄວາມດຸໝັນໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ຈັດໂຄງການສ້າງໂຮງໝໍ ແລະ ສາງເຂາ. ການຮັບໃຊ້ຂອງ 

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະລຸ້ນທຳອິດໄດ້ຊ່ອຍສ້າງແບບແຜນຂອງການເປັນສານຸສິດ ຊຶງຕອນນຖືກນຳ 

ໃຊ້ຕະຫລອດທົວໂລກ. ໃນຂະນະທີສາສນາຈັກເຕີບໂຕຂນ, ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕອນນໄດ້ 

ບັນລຸຈຸດປະສົງໃນທຸກຫວອດ ແລະ ສາຂາ, ໃນທຸກສະເຕກ ແລະ ທ້ອງຖິນ, ໃນຂະນະທີປັບຕົວ 

ເຂາກັບການປຽນແປງຢາງໄວຂອງໂລກ. 

 

ທຸກວັນ, ເອອຍນ້ອງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕະຫລອດທົວໂລກ ຈະປະສົບກັບການທ້າທາຍ 

ປະສົບການຕ່າງໆນາໆ. ສະຕີກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈາໃນທຸກວັນນຈະປະເຊີນກັບສິງທີບຄາດຄິດ, 

ຄວາມເຈັບປວຍທາງຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ, ແລະ ທາງວິນຍານ; ແລະ ຄວາມຕາຍ. ເອອຍນ້ອງບາງຄົນ 

ຈະປະເຊີນກັບຄວາມເປົາປຽວດຽວດາຍ ແລະ ຄວາມຜິດຫວັງ ເພາະເຂົາເຈາບມີຄອບຄົວຂອງ 

ຕົນເອງ, ແລະ ບາງຄົນກໍທົນທຸກທໍລະມານກັບການເລືອກທີບສະຫລາດຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ. 

ບາງຄົນປະສົບກັບສົງຄາມ ຫລື ຄວາມອຶດຢາກ ຫລື ໄພທຳມະຊາດ, ແລະ ບາງຄົນກໍພວມຮຽນ 

ກ່ຽວກັບຈຸດດ່າງພ້ອຍຂອງການຕິດເສດ, ການຕົກງານ, ຫລື ການຂາດການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກຝົນ. 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັງກ່າວສາມາດກັດຄວາມແຂງແກ່ນຂອງສັດທາໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂມແຂງຂອງ 

ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວອ່ອນແອລົງ. ຈຸດປະສົງຢາງໜຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃນການຈັດຕງ 

ກຸ່ມສະຕີເປັນສານຸສິດຄື ທີຈະຊ່ອຍສົງເຄາະ ເພືອຍົກເຂົາເຈາຂນສູງກວ່າ “ທຸກສິງທີກີດກັນຄວາມສຸກ 

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສະຕີ.”16 ໃນແຕ່ລະຫວອດ ແລະ ສາຂາ, ຈະມີສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

ພ້ອມກັບເອອຍນ້ອງຜູ້ສາມາດສະແຫວງຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ນຳ 

ຖານະປະໂລຫິດ ເພືອເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ຊຶງກັນແລະກັນ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂອັນທີສາມາດ 

ນຳໃຊ້ຢູໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ໃນຊມຊົນຂອງຕົນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ຜ່ານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ, 

ການເປັນສານຸສິດຂອງພວກເຂົາຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະ ພວກເຂົາຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມກັບ 

ຄົນອືນໆ ໃນວຽກງານທີໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ດີເລີດຢາງທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ກະທຳໄປ. 

ວຽກງານທີເອອຍນ້ອງໃນສາສນາຈັກຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດໃນວັນເວລາຂອງເຮົາບໄດ້ເປັນສິງນ້ອຍໜ້າ ຫລື 



ບສຳຄັນຕພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ຜ່ານການຮັບໃຊ້ທີຊືສັດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງການ 

ເຫັນດ້ວຍຂອງພຣະອົງ ແລະ ພອນທີໄດ້ມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງສະຖິດຢູນຳ. 

 

ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຄວນຮູ້ອີກວ່າ ເອອຍນ້ອງສະມາຄົມສາມາດຈັດຫາບ່ອນປອດໄພ, 

ບ່ອນຫລົບໄພ, ແລະ ການປົກປອງໃຫ້ໄດ້.17 ເມືອວັນເວລາຂອງເຮົາເລີມນັບມນັບຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ 

ຂນ, ເອອຍນ້ອງໃນສະມາຄົມຈະຊ່ອຍປົກປອງບ້ານເຮືອນຂອງສີໂອນຈາກສຽງແກ່ກ້າຂອງໂລກ ແລະ 

ອິດທິພົນທີລ່າເຫຍືອ, ຢວຢວນຂອງສັດຕູ. ຜ່ານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ 

ການສິດສອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂມແຂງຂນ ແລະ ອິດທິພົນຂອງສະຕີທີຊອບທຳສາມາດເປັນ 

ພອນໃຫ້ລູກໆຂອງພຣະບິດານັບເປັນຫລາຍຕຫລາຍຄົນ. 

 

ການເປັນສານຸສິດທີດູແລ ແລະ ປະຕິບັດ 

 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂາໃຈວ່າ ການຢຽມສອນເປັນການສະແດງ 

ອອກເຖິງການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ເປັນວິທີທີສຳຄັນຫລາຍທີຈະໃຫ້ກຽດແກ່ພັນທະສັນຍາຂອງ 

ພວກເຂົາ. ພາກສ່ວນຂອງການເປັນສານຸສິດນ ຄວນຄ້າຍຄືກັບການປະຕິບັດສາສນາກິດ 

ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້. ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນຕອນເລີມຕນ, ກຳມະການຝາຍ 

ຢຽມສອນຈາກແຕ່ລະຫວອດຈະໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ປະເມີນເບິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ເກັບກຳການບໍລິຈາກ ເພືອຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຄົນຂັດສົນ. ຕະຫລອດປີຜ່ານມາ, ເອອຍນ້ອງ 

ສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ນຳໄດ້ຮຽນຮູ້ເທືອລະຂນຕອນ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຕົນໃນເລືອງຄວາມສາມາດ 

ເພືອດູແລຄົນອືນ. ກໍມີບາງເວລາເມືອເອອຍນ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕການໄປຢຽມຢາມ, ການສອນບົດຮຽນ, 

ແລະ ການປະຈົດໝາຍນ້ອຍໄວ້ໜ້າເຮືອນຂອງເອອຍນ້ອງ. ການກະທຳດັງກ່າວໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອ 

ເອອຍນ້ອງຮຽນຮູ້ແບບແຜນຂອງການດູແລ. ເຊັນດຽວກັບຜູ້ຄົນໃນວັນເວລາຂອງໂມເຊໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 
ຕກົດອັນຍືດຍາວນນ, ເອອຍນ້ອງໃນສະມາຄົມໃນຕອນນນກໍມີກົດປາກເປົາ ແລະ ເປັນລາຍລັກ 

ອັກສອນທີຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄືກັນ ເພືອຈະໄດ້ເຂາໃຈວິທີທີຈະເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ຊຶງກັນແລະກັນ. 

 

ໂດຍທີມີຄວາມຕ້ອງການຢາງຫລວງຫລາຍທີຈະສົງເຄາະ ແລະ ຊ່ອຍກູ້ໃນຊີວິດຂອງເອອຍນ້ອງ ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈາໃນທຸກວັນນ, ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາຈຶງປະສົງໃຫ້ເຮົາເດີນຕາມ 

ເສນທາງທີສູງກວ່າ ແລະ ສະແດງການເປັນສານຸສິດຂອງເຮົາ ໂດຍການດູແລຢາງຈິງໃຈຕລູກໆ 

ຂອງພຣະອົງ. ດ້ວຍຈຸດປະສົງທີສຳຄັນນຢູໃນໃຈ, ບັດນຜູ້ນຳໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມ 

ສຸກສະບາຍທາງວິນຍານ ແລະ ທາງໂລກຂອງເອອຍນ້ອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈາ ແລະ 



ກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້.18 ບັດນຜູ້ຢຽມສອນມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີຈະ “ມາຮູ້ຈັກ ແລະ ຮັກເອອຍນ້ອງ 

ແຕ່ລະຄົນ, ຊ່ອຍເຫລືອນາງເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ສັດທາຂອງນາງ, ແລະ ຮັບໃຊ້.”19 

 

ໃນຖານະທີເປັນສານຸສິດທີອຸທິດຕົນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ເຮົາໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງ 

ເຮົາທີຈະເຮັດສິງທີພຣະອົງຈະເຮັດ ຖ້າຫາກພຣະອົງຢູນ. ເຮົາຮູ້ວ່າ ສຳລັບພຣະອົງແລ້ວ ມັນແມ່ນ 

ການດູແລຂອງເຮົາທີສຳຄັນ, ແລະ ສະນນເຮົາຈຶງພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ຕການດູແລເອອຍນ້ອງ 

ແທນທີຈະເອົາໃຈໃສ່ຕຈຳນວນສິງທີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ. ການປະຕິບັດທີແທ້ຈິງຖືກວັດແທກຕາມ 

ຄວາມໃຈບຸນຂອງເຮົາຫລາຍກວ່າຄວາມດີເດັນຂອງສະຖິຕິຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາສຳເລັດຜົນ 

ໃນການປະຕິບັດຂອງເຮົາໃນການເປັນຜູ້ຢຽມສອນ ເມືອເອອຍນ້ອງຂອງເຮົາສາມາດເວາວ່າ, 

“ຜູ້ຢຽມສອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອຂ້ອຍໃຫ້ເຕີບໂຕຂນທາງວິນຍານ” ແລະ “ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ຜູ້ຢຽມສອນ 

ຂອງຂ້ອຍເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳຂ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ” ແລະ “ຖ້າຂ້ອຍມີບັນຫາ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ 

ຜູ້ຢຽມສອນຂອງຂ້ອຍຈະຈັດການທັນທີ ໂດຍບຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຂ້ອຍຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອກ່ອນ.” ຜູ້ນຳ 

ທີເຂາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕຄົນອືນຈະປຶກສາຫາລືນຳກັນ ເພືອຈະໄດ້ສະແຫວງ 

ຫາ ແລະ ຮັບການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບວິທີທີຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ຢຽມສອນ ແລະ ເຖິງວິທີທີຈັດລະບຽບ 

ແລະ ວິທີອອກປະຕິບັດສາສນາກິດທີດົນໃຈ. 

 

ນອກເໜືອຈາກນນ, ການຢຽມສອນເປັນວຽກງານເພີມເຕີມຂອງອະທິການທີຕ້ອງດູແລຝູງແກະ 

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ອະທິການ ແລະ ປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕ້ອງການ ການຮັບໃຊ້ 
ທີດົນໃຈຂອງຜູ້ຢຽມສອນ ເພືອຮັບໃຊ້ພວກເພິນໃນການບັນລຸໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເພິນ.  

ຜ່ານການປະຕິບັດຂອງຜູ້ຢຽມສອນ, ປະທານສະມາຄົມສາມາດຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມຢູເຢັນເປັນສຸກ 

ຂອງເອອຍນ້ອງແຕ່ລະຄົນຢູໃນຫວອດ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຢູເຢັນເປັນສຸກຂອງເຂົາເຈາ 

ເມືອນາງໄປພົບອະທິການ? 

 

ປະທານ ທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ສອນເຮົາວ່າ “ເມືອເຮົາພະຍາຍາມດ້ວຍສັດທາຢາງບຫວັນໄຫວ 

ເພືອບັນລຸໜ້າທີ ທີມອບໝາຍໃຫ້ແກ່ເຮົາ, ເມືອເຮົາສະແຫວງຫາການດົນໃຈຈາກພຣະຜູ້ຍິງໃຫຍ່ 
ສູງສຸດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາ, ແລ້ວເຮົາຈະບັນລຸຄວາມມະຫັດສະຈັນ.”20 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມມະຫັດສະຈັນ 

ເມືອພວກເຂົາຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ການຢຽມສອນເປັນແບບແຜນຂອງການເປັນສະມາຊິກທີ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະຮັບຮູ້ ເມືອພຣະອົງສະເດັດມາອີກ. 

 

ການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 



 

ຄຳສອນນ ແລະ ຄຳສອນທີສຳຄັນອືນໆກ່ຽວກັບສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ ຕອນນມີໃຫ້ພວກຫລານ 

ສາວຂອງຂ້າພະເຈາເພືອສຶກສາແລ້ວຢູໃນປມຊືວ່າ Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society. ປມຫົວນບັນຈຸບັນທຶກມໍລະດົກຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ ແລະ 

ສະຕີຂອງສາສນາຈັກນ. ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເອອຍນ້ອງຕະຫລອດທົວໂລກກາຍເປັນໜຶງ ແລະ 

ເປັນກຸ່ມກ້ອນດຽວ ດ້ວຍຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ ແລະ ແບບແຜນ ແລະ ສິດທິພິເສດ 

ຂອງການເປັນສານຸສິດ. ມັນເປັນພະຍານເຖິງບົດບາດທີສຳຄັນຂອງສະຕີໃນແຜນແຫ່ງ 

ຄວາມສຸກຂອງພຣະບິດາ, ແລະ ມັນໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານທີບຫວັນໄຫວເຖິງສິງທີເຮົາເຊືອ, 

ສິງທີເຮົາເຮັດ, ແລະ ສິງທີເຮົາປອງກັນ. ຝາຍປະທານສູງສຸດໄດ້ຊກຍູ້ເຮົາໃຫ້ “ສຶກສາປມຫົວນ ແລະ 

ປອຍໃຫ້ຄວາມຈິງທີບມີເວລາສນສຸດ ແລະ ຕົວຢາງທີດົນໃຈເປັນອິດທິພົນໃນຊີວິດ [ຂອງເຮົາ].”21 

 

ການຮູ້ວ່າ ການຈັດຕງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະເປັນການສ້າງອັນສູງສຸດ, ປະທານໂຈເຊັບ ແອັຟ 

ສະມິດ ໄດ້ບອກເອອຍນ້ອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະວ່າ: “ມັນແມ່ນສຳລັບພວກທ່ານເພືອຈະໄດ້ 
ນຳພາໂລກ ແລະ ເພືອນຳພາສະຕີໃນໂລກໂດຍສະເພາະ. … ພວກເຈາເປັນຫົວ, ” ເພິນກ່າວ, 

“ບແມ່ນຫາງ.”22 ເມືອເວລາແຫ່ງການສະເດັດມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃກ້ເຂາມາ, ຂ້າພະເຈາ 

ຫວັງວ່າພວກຫລານສາວຂອງຂ້າພະເຈາຈະເຂມແຂງຂນ, ເປັນສະຕີທີຊືສັດ ຜູ້ນຳໃຊ້ຫລັກທຳ ແລະ 

ແບບແຜນຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ເມືອສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

ກາຍເປັນວິທີຂອງຊີວິດສຳລັບພວກເຂົາ, ແລ້ວພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມເປັນໜຶງກັບ 

ຄົນອືນໆເພືອບັນລຸຈຸດປະສົງອັນສູງສົງຂອງມັນ. ຂ້າພະເຈາມີປະຈັກພະຍານເຖິງສາສນາຈັກ 

ຂອງພຣະເຢຊຄຣິດທີແທ້ຈິງ ຊຶງຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ນ, ແລະ ຂ້າພະເຈາມີຄວາມກະຕັນຍູສຳລັບ 

ແບບແຜນຂອງການເປັນສິດທິຊົນ ທີຖືກຟນຟູຄືນມາໃໝ່ເມືອພະຜູ້ເປັນເຈາດົນໃຈສາສດາໂຈເຊັບ 

ສະມິດ ໃຫ້ຈັດຕງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຂນ. ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ກອງປະຊມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ 

 

 

ຄວາມໃຈບຸນບເຄີຍລມເຫລວ 

 

 

ໂດຍ ຊິວເວຍ ເອັຈ ອອນເຣດ 

ທີປຶກສາທີໜຶງໃນຝາຍປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ 

 

 

ບດົນນສາມີກັບຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປເມືອງນາວູ, ລັດອິລິນອຍ. ຕອນຢູບ່ອນນນ ພວກເຮົາໄດ້ຂນໄປນັງຢູ 
ຊນເທິງຂອງຮ້ານຄ້າຕຶກຫລັງທີແອ້ມດ້ວຍດິນຈີສີແດງ, ບ່ອນທີສາສດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ໃຊ້ເປັນຫ້ອງ 

ການ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດ. ພວກເຮົາໄດ້ຟັງຜູ້ນຳທ່ຽວດ້ວຍຄວາມຕງໃຈ ຜູ້ເລົາເຫດການປະຫວັດສາດ 

ບາງຢາງໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບການຟນຟູ ຊຶງໄດ້ເກີດຂນຢູບ່ອນນນ. 

 

ຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ຫວນຄືນກັບໄປຫາຕອນສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນ ແລະ 

ຄຳສອນບາງຢາງທີເອອຍນ້ອງໃນສະມາຄົມໄດ້ຮັບຈາກສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ຢູໃນຫ້ອງ 

ນນເອງ. ຄຳສອນເຫລົານນກາຍເປັນຫລັກທຳພນຖານໃຫ້ສະມາຄົມສ້າງຕງຂນ. ຈຸດປະສົງ, 

ເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ບ້ານເຮືອນຂອງສີໂອນ, ແລະ ສະແຫວງຫາ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອຄົນທີຂັດສົນ 

ໄດ້ຖືກຈັດຕງຂນນັບແຕ່ຕອນເລີມຕນ. ເຂົາເຈາເຮັດວຽກງານຕາມຄຳສອນຂອງສາສດາຂອງເຮົາຢາງ 

ສະໝສະເໝີ. 
 

ໃນການຊມນຸມໃນຕອນຕນນນ, ສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ອ້າງເຖິງສານຂອງໂປໂລຫາຊາວ 

ໂກຣິນໂທ. ໃນຄຳປາໄສອັນມີພະລັງກ່ຽວກັບຄວາມໃຈບຸນນ, ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງສັດທາ, ຄວາມຫວັງ, 

ແລະ ຄວາມໃຈບຸນ ໂດຍສະຫລຸບວ່າ “ແຕ່ສິງທີໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນຄວາມໃຈບຸນ.”1 

 

ພຣະອົງໄດ້ບັນຍາຍເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງການເປັນໜຶງໃນຄວາມໃຈບຸນ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ: 

 

“ຄວາມໃຈບຸນກໍອົດທົນດົນນານ ແລະ ມັກໃນການເມດຕາກະລຸນາ; ຄວາມໃຈບຸນບເຫິງສາ, 

ບອວດອ້າງ, 

 



 

“ … ຄວາມໃຈບຸນບຄິດເຫັນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວແຕ່ຝາຍດຽວ, ບມີໃຈຮ້າຍງ່າຍ; 

 

“ບຍິນດີໃນການອະທຳ, ແຕ່ຍິນດີໃນການສັດຈິງ; 

 

“ສູ້ທົນທຸກສິງ, ເຊືອທຸກສິງ, ຫວັງໃນທຸກສິງ, ອົດທົນກັບທຸກສິງ. 

 

“ຄວາມໃຈບຸນບເຄີຍລມເຫລວ.”2 

 

ໃນການກ່າວກັບບັນດາເອອຍນ້ອງ, ສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຢາຈຳກັດໃນພາບ 

ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄຸນນະທຳຂອງເພືອນບ້ານຂອງທ່ານ. … ທ່ານຕ້ອງຂະຫຍາຍຈິດວິນຍານຂອງ 

ທ່ານອອກໄປຫາຄົນອືນຖ້າຫາກທ່ານ [ຢາກ] ເຮັດຄືກັນກັບພຣະເຢຊ. ... ເມືອທ່ານມີຄວາມບໍລິສຸດ 

ແລະ ຄຸນນະທຳຫລາຍຂນ, ເມືອທ່ານມີຄວາມດີຫລາຍຂນ, ແລ້ວໃຈຂອງທ່ານຈະໃຫຍ່ຂນ—ຂໍໃຫ້ມັນ 

ຈົງຂະຫຍາຍອອກໄປຫາຄົນອືນ—ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນໄດ້ດົນນານ ແລະ ອົດທົນກັບ 

ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ. ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດນນລຄ່າຫລາຍເທົາໃດນໍ!”3 

 

ພຣະຄຳພີປະກາດວ່າ “ຄວາມໃຈບຸນບເຄີຍລມເຫລວ” ໄດ້ກາຍເປັນຄຳຂວັນຂອງສະມາຄົມ 

ສະຕີສົງເຄາະ ເພາະວ່າມັນໄດ້ຮັບເອົາຄຳສອນເຫລົານ ແລະ ສັງໃຫ້ສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ 

ມອບໃຫ້ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະເປັນຄົນ “ຊ່ອຍສົງເຄາະຄົນຍາກຈົນ” ແລະ ເພືອ “ກູ້ຈິດວິນຍານ.”4 

 

ຫລັກທຳພນຖານເຫລົານໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍເອອຍນ້ອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕະຫລອດທົວໂລກ, 

ເພາະວຽກງານເຊັນນນເປັນວຽກງານຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ. 

 

ຄວາມໃຈບຸນຄືຫຍັງ? ເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມໃຈບຸນໄດ້ແນວໃດ? 

 

ສາດສະດາມໍມອນໄດ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບຄວາມໃຈບຸນວ່າເປັນຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ,5 

ແລະ ໂປໂລກໍໄດ້ສອນວ່າ “ຄວາມໃຈບຸນ … ເປັນສາຍຜູກມັດທີຄົບຖ້ວນ,”6 ແລະ ນີໄຟໄດ້ເຕືອນ 

ເຮົາວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດໄວ້ຂໍໜຶງວ່າ ມະນຸດທັງປວງຄວນມີຄວາມໃຈບຸນ, 

ຊຶງຄວາມໃຈບຸນຄືຄວາມຮັກ.”7 

 



 

ໃນການທົບທວນຄຳບັນຍາຍຂອງໂປໂລທີກ່າວຜ່ານກ່ຽວກັບຄວາມໃຈບຸນ, ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ 

ຄວາມໃຈບຸນບໄດ້ເປັນການກະທຳເທືອດຽວ ຫລື ເປັນບາງສິງທີເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້, ແຕ່ເປັນສະພາບ 

ຂອງການເປັນຢູ, ສະພາບຂອງຫົວໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກທີສ້າງການປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຮັກ. 

 

ມໍມອນກໍໄດ້ສອນວ່າ ຄວາມໃຈບຸນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ສານຸສິດທີແທ້ຈິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 

ແລະວ່າຄວາມໃຈບຸນເຮັດໃຫ້ຄົນເຫລົານນບໍລິສຸດ.8 ນອກເໜືອຈາກນນ, ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ 

ຄວາມໃຈບຸນເປັນຂອງປະທານອັນສູງສົງ ຊຶງເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາ ແລະ ອະທິຖານທູນຂໍ. 

ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມໃຈບຸນໃນໃຈຂອງເຮົາ ກ່ອນເຮົາຈະໄດ້ຮັບອານາຈັກຊນສູງເປັນມູນມໍລະດົກ.9 

 

ດ້ວຍຄວາມເຂາໃຈວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ຂໍໃຫ້ເຮົາຫຸ້ມຫຕົນເອງດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນ,”10 

ເຮົາຕ້ອງທູນຖາມວ່າ ຄຸນສົມບັດແບບໃດທີຈະຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ພັດທະນາຄວາມໃຈບຸນ. 

 

ທຳອິດ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມປາຖະໜາຢາກມີຄວາມໃຈບຸນຫລາຍຂນ ແລະ ກາຍເປັນເໝືອນດັງ 

ພຣະຄຣິດຫລາຍຂນ. 

 

ຂນຕອນຕໄປຄື ການອະທິຖານ. ມໍມອນໄດ້ແນະນຳເຮົາໃຫ້ “ອະທິຖານຫາພຣະບິດາດ້ວຍສຸດພະລັງ 

ແຫ່ງໃຈ, ເພືອ [ເຮົາ] ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກນ.” ຄວາມຮັກຢາງພຣະເຈານຄືຄວາມໃຈບຸນ, ແລະ 

ເມືອເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກນ, ແລ້ວ “ເຮົາຈະເປັນຄືກັນກັບພຣະອົງ.”11 

 

ການອ່ານພຣະຄຳພີທຸກວັນ ສາມາດນຳຈິດໃຈຂອງເຮົາມາຫາພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ 

ມີຄວາມປາຖະໜາທີຈະເປັນເໝືອນດັງພຣະອົງຫລາຍຂນ. 

 

ຢູໃນຫ້ອງການຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີຮູບແຜ່ນໜຶງທີແຕ້ມໂດຍ ມີເນີວາ ທີອາເຈີ ໃສ່ຊືວ່າ 

ການຊອກຫາແກະທີເສຍໄປ. ມັນເປັນພາບຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຢືນຢູໃນທ່າມກາງຝູງແກະຂອງ 

ພຣະອົງ ແລະ ຫອບແກະໂຕນ້ອຍໜຶງໄວ້ຢູໃນອ້ອມແຂນຂອງພຣະອົງ. ມັນຊ່ອຍຂ້າພະເຈາວາດພາບ 

ເຫັນຄຳຂໍຮ້ອງຂອງພຣະອົງທີວ່າ “ຈົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ,”12  ຊຶງສຳລັບຂ້າພະເຈາແລ້ວ 

ມັນໝາຍເຖິງການປະຕິບັດຕທຸກຄົນທີຢູອ້ອມຮອບທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພິເສດແກ່ຄົນທີຂັດສົນ. 

 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດເປັນຕົວຢາງທີດີເດັນເຖິງວິທີທີຈະຂະຫຍາຍຄວາມໃຈບຸນອອກໄປ. ໃນລະຫວ່າງ 

ການປະຕິບັດສາສນາກິດຂອງພຣະອົງຢູໃນໂລກ ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕຄົນຫິວໂຫຍ, 

ຕຄົນບາບ, ຕຄົນເປັນທຸກ, ແລະ ຕຄົນເຈັບປວຍ. ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດຕຄົນຍາກຈົນ ແລະ ຄົນຮັງມີ; 



 

ຕຜູ້ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ຜູ້ຊາຍ; ຕຄອບຄົວ, ໝູ່ເພືອນ, ແລະ ຄົນແປກໜ້າ. ພຣະອົງໄດ້ອະໄພໃຫ້ແກ່ 
ຄົນທີກ່າວຫາພຣະອົງ, ແລະ ພຣະອົງໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານ ແລະ ຕາຍເພືອມວນມະນຸດທັງປວງ. 

 

ຕະຫລອດຊີວິດສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ, ເພິນກໍໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມໃຈບຸນ ເມືອເພິນເອອມ 

ອອກໄປຫາຄົນອືນດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ນັບຖືສັນອ້າຍນ້ອງ. ເພິນເປັນທີຮູ້ຈັກດີເພາະຄວາມເມດຕາ, 

ຄວາມຮັກ, ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຂອງເພິນຕຄົນທີຢູອ້ອມຮອບເພິນ. 

 

ທຸກວັນນ, ເຮົາໄດ້ຮັບພອນຫລາຍທີມີສາດສະດາ ຜູ້ເປັນຕົວຢາງຂອງຄວາມໃຈບຸນ. ປະທານທອມມັສ 

ແອັສ ມອນສັນ ເປັນຕົວຢາງໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະ ແກ່ໂລກ. ເພິນມີຄວາມໃຈບຸນ. ເພິນເປັນຄົນດີ, ມີເມດຕາ, 

ແລະ ມີໃຈເພືອແຜ່; ເປັນຜູ້ປະຕິບັດທີແທ້ຈິງຂອງອົງພຣະເຢຊຄຣິດເຈາ. 

 

ປະທານມອນສັນສອນວ່າ: “ຄວາມໃຈບຸນຄືການມີຄວາມອົດທົນກັບບາງຄົນຜູ້ທີດູຖກເຮົາ. 

ມັນເປັນການຢັບຢງບໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍໃຈໄວ. ມັນເປັນການຮັບຮູ້ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ 

ຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງ. ມັນເປັນການຮັບຮູ້ຄົນອືນດັງທີເຂົາເປັນຢູແທ້ໆ. ມັນເປັນການເບິງຂ້າມ 

ການປະກົດທາງຮ່າງກາຍ ໄປຫາຄຸນສົມບັດທີຈະບເສາໝອງລົງເມືອເວລາຜ່ານໄປ. ມັນເປັນການ 

ຕ້ານທານກັບການຕັດສິນຄົນອືນແບບທັນດ່ວນ.”13 

 

ເມືອເຮົາມີຄວາມໃຈບຸນ, ເຮົາຈະຮັບໃຊ້ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອຄົນອືນໃນຕອນທີບສະດວກ ແລະ 

ບຄິດຢາກໃຫ້ຄົນອືນຍົກຍ້ອງ ຫລື ຈ່າຍທົດແທນ. ເຮົາບລໍຖ້າການມອບໝາຍໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອ 

ເພາະມັນກາຍເປັນລັກສະນະຂອງເຮົາ. ເມືອເຮົາເລືອກເປັນຄົນດີ, ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ, ເພືອແຜ່, ອົດທົນ, 

ຮັບຮູ້, ອະໄພ, ຮັບເຂາຢູນຳ, ແລະ ບເຫັນແກ່ຕົວ, ແລ້ວເຮົາຈະພົບວ່າ ເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນ. 

 

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຫລາຍວິທີທີຈະຮັບໃຊ້ຄົນອືນ. ວິທີໜຶງທີສຳຄັນທີສຸດໃນການ 

ຝຶກຝົນຄວາມໃຈບຸນຄື ຜ່ານການຢຽມສອນ. ຜ່ານການຢຽມສອນຢາງໄດ້ຜົນ ເຮົາຈະມີໂອກາດຫລາຍ 

ທີຈະຮັກ, ປະຕິບັດ, ແລະ ຮັບໃຊ້ຄົນອືນ. ການສະແດງຄວາມໃຈບຸນ, ຫລື ຄວາມຮັກ, ຈະເຮັດໃຫ້ 
ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການຊຳລະລ້າງ ແລະ ບໍລິສຸດ, ຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນເໝືອນດັງ 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ. 

 

ຂ້າພະເຈາມີຄວາມປະຫລາດໃຈຫລາຍ ເມືອຂ້າພະເຈາໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການກະທຳຈົນນັບ 

ບຖ້ວນເຖິງຄວາມໃຈບຸນໃນທຸກວັນ ໂດຍຜູ້ຢຽມສອນຕະຫລອດທົວໂລກ ຜູ້ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍບ 
ເຫັນແກ່ຕົວຕເອອຍນ້ອງທີຂັດສົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈາ. ສຳລັບຜູ້ຢຽມສອນທີຊືສັດເຫລົານນ, 



 

ຂ້າພະເຈາຂໍກ່າວວ່າ, ຜ່ານການກະທຳອັນເລັກນ້ອຍດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນນນ, ທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມ 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ທ່ານໄດ້ເປັນເຄືອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ເມືອທ່ານຊ່ອຍເຫລືອ, 

ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ, ເຊີດຊ, ປອບໂຍນ, ຟັງ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ບຳລຸງລ້ຽງ, ສອນ, ແລະ ໃຫ້ຄວາມ 

ເຂມແຂງແກ່ເອອຍນ້ອງຜູ້ທີຢູພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງທ່ານ. ຂ້າພະເຈາຂໍແບ່ງປັນຕົວຢາງສນໆກ່ຽວກັບ 

ການປະຕິບັດເຊັນນນ. 

 

ນາງໂຣຊາເປັນໂລກເບົາຫວານໜັກ ແລະ ມີຄວາມເຈັບເປັນຢາງອືນອີກ. ນາງໄດ້ມາເຂາຮ່ວມ 

ສາສນາຈັກສອງສາມປີຜ່ານມານ. ນາງລ້ຽງລູກນ້ອຍດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ. ນາງໄດ້ທຽວເຂາໂຮງໝໍ 

ເລອຍໆ ແລະ ຕ້ອງຢູເປັນເວລາສອງສາມມທຸກເທືອ. ຜູ້ຢຽມສອນທີດີຂອງນາງບພຽງແຕ່ໄດ້ພາ 

ນາງໄປໂຮງໝໍເທົານນ, ແຕ່ເຂົາເຈາໄດ້ໄປຢຽມຢາມ ແລະ ປອບໂຍນນາງຢູໂຮງໝໍນຳອີກ 

ໃນຂະນະທີຕ້ອງໄດ້ດູແລລູກຊາຍຂອງນາງຢູບ້ານ ແລະ ພາໄປໂຮງຮຽນ. ຜູ້ຢຽມສອນຂອງນາງ 

ໄດ້ເປັນເພືອນ ແລະ ເປັນຄອບຄົວຂອງນາງ. 

 

ຫລັງຈາກໄດ້ໄປຢຽມຢາມເອອຍນ້ອງຄົນໜຶງສອງສາມເທືອ, ນາງແຄຕີໄດ້ພົບເຫັນວ່າ 

ເອອຍນ້ອງຄົນນນບຮູ້ຈັກອ່ານ ແລະ ກໍຢາກຮຽນ. ນາງແຄຕີໄດ້ສະເໜີຊ່ອຍເຫລືອ ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ນາງຮູ້ວ່າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນ, ຕ້ອງອົດທົນ, ແລະ ເຮັດເປັນປະຈຳ. 

 

ນາງເອັມມະລີເປັນເມຍສາວຜູ້ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ. ສາມີຂອງນາງຊື ໄມໂກ ບມີຄວາມສົນໃຈ 

ກັບເລືອງສາສນາ. ເມືອນາງເອັມມະລີລມປວຍລົງ ແລະ ໄດ້ເຂາໂຮງໝໍຊົວລະຍະໜຶງ, ນາງຄາລີ 
ເອອຍນ້ອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຄົນໜຶງຜູ້ເປັນເພືອນບ້ານ ໄດ້ເອົາຂອງກິນໄປໃຫ້ຄອບຄົວ, 

ເບິງແຍງລູກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈາ, ທຳຄວາມສະອາດບ້ານເຮືອນ, ແລະ ຈັດການເລືອງໃຫ້ນາງເອັມມະລີ 
ໄດ້ຮັບພອນຂອງຖານະປະໂລຫິດ.  ການກະທຳດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງທ້າວໄມໂກ 

ອ່ອນໂຍນລົງ. ລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປໂບດ ແລະ ພົບກັບຜູ້ສອນສາສນາ. ບດົນມານ ນາງເອັມມະລີ 
ກັບທ້າວໄມໂກ ກໍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ. 

 

ຄວາມໃຈບຸນບເຄີຍລມເຫລວ. ຄວາມໃຈບຸນຄືຄວາມດີ, ຄວາມໃຈບຸນບຄິດເຫັນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ 

ແຕ່ຝາຍດຽວ, ສູ້ທົນທຸກສິງ, ອົດທົນກັບທຸກສິງ.14 

 

ປະທານເຮັນລີ ບີ ໄອລິງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ປະຫວັດສາດຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ 

ເລືອງລາວກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ອັນດີເດັນທີບເຫັນແກ່ຕົວເຊັນນນ. ... ສະມາຄົມນປະກອບດ້ວຍ 

ສະຕີຜູ້ທີຄວາມໃຈບຸນເລີມຕນຈາກໃຈທີປຽນແປງໂດຍຄວາມເໝາະສົມສຳລັບ ແລະ ໂດຍການ 



 

ຮັກສາພັນທະສັນຍາທີມີໃຫ້ຢູໃນສາສນາຈັກທີແທ້ຈິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາເທົານນ. ຄວາມຮູ້ສຶກ 

ຂອງເຂົາເຈາເລືອງຄວາມໃຈບຸນມາຈາກພຣະອົງຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ. ການກະທຳດ້ວຍ 

ຄວາມໃຈບຸນຂອງເຂົາເຈາໄດ້ຖືກນຳພາໂດຍຕົວຢາງຂອງພຣະອົງ—ແລະ ມາຈາກຄວາມກະຕັນຍູ 

ສຳລັບຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມເມດຕາອັນບສນສຸດຂອງພຣະອົງ—ແລະ ໂດຍພຣະວິນຍານສັກສິດ, 

ຊຶງພຣະອົງໄດ້ສົງມາ ເພືອຊ່ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃນພາລະກິດແຫ່ງຄວາມເມດຕາຂອງເຂົາເຈາ. 

ເພາະສິງນນ, ເຂົາເຈາຈຶງໄດ້ເຮັດ ແລະ ສາມາດເຮັດສິງທີບທຳມະດາສຳລັບຄົນອືນ ແລະ ເພືອພົບ 

ຄວາມສຸກແມ່ນແຕ່ໃນຕອນທີຄວາມຕ້ອງການອັນຫລວງຫລາຍບໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງກໍຕາມ.”15 

 

ການຈັດຫາການຮັບໃຊ້ ແລະ ການມີຄວາມໃຈບຸນຕຄົນອືນ ຈະຊ່ອຍເຫລືອເຮົາເອົາຊະນະບັນຫາ 

ຂອງເຮົາເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນສິງທີບທ້າທາຍຫລາຍປານໃດ. 

 

ບັດນ ຂ້າພະເຈາຈະຫວນກັບໄປຫາຄຳສອນຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ທີກ່າວກັບເອອຍນ້ອງ 

ໃນຕອນເລີມຕນຟນຟູນນ. ໃນການສົງເສີມໃຫ້ມີຄວາມໃຈບຸນ ແລະ ຄວາມເມດຕາກະລຸນາ, 

ເພິນໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຖ້າຫາກພວກທ່ານດຳລົງຊີວິດຕາມຫລັກທຳເຫລົານ, ຄວາມຍິງໃຫຍ່ ແລະ 

ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງເຫລອງເຫລອມຈະເປັນລາງວັນຂອງທ່ານໃນອານາຈັກຊນສູງ! ຖ້າຫາກທ່ານດຳລົງ 

ຊີວິດຕາມສິດທິພິເສດ, ເຫລົາທູດຈະບສາມາດຖືກຫັກຫ້າມໃຫ້ມາກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກທ່ານໄດ້.”16 

 

ເຊັນດຽວກັບໃນຕອນຕນຢູເມືອງນາວູ, ບ່ອນທີພວກເອອຍນ້ອງໄດ້ອອກໄປຊອກຫາ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອ 

ຄົນທີຂັດສົນ, ທຸກວັນນກໍເໝືອນກັນ. ເອອຍນ້ອງໃນອານາຈັກເປັນຫລັກຄຈູນທາງວິນຍານ, 

ຮັບໃຊ້ຢາງເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ແລະ ອຸທິດຕົນ. ຄູຢຽມສອນທີອຸທິດຕົນຈະຢຽມຢາມ ແລະ ເປັນຫ່ວງ 

ເປັນໄຍຕກັນແລະກັນ. ເຂົາເຈາຕິດຕາມຕົວຢາງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ເຮັດດັງທີພຣະອົງ 

ໄດ້ເຮັດ. 

 

ສະຕີທຸກຄົນຢູໃນສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມາດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ໂດຍທີຮູ້ວ່າການກະທຳ 

ອັນເລັກນ້ອຍດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນຂອງເຂົາເຈາໄດ້ເປັນພະລັງປິນປົວແກ່ຄົນອືນ ແລະ ແກ່ເຂົາເຈາເອງ. 

ເຂົາເຈາມາຮູ້ຈັກດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນໃຈວ່າ ຄວາມໃຈບຸນເປັນຄວາມຮັກອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈາ ແລະ 

ບເຄີຍລມເຫລວ. 

 

ເມືອທ່ານອ່ານປະຫວັດສາດຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ, ມັນຈະດົນໃຈທ່ານໃຫ້ຄນພົບວ່າ 

ຫລັກທຳພຣະກິດຕິຄຸນທີສຳຄັນນ ເປັນເໝືອນເສນດ້າຍທີປະສານເຂາກັນຕະຫລອດປມຫົວນນ. 

 



 

ຂ້າພະເຈາຂໍມ້ວນທ້າຍດ້ວຍການເຊອເຊີນສະຕີທຸກຄົນໃນສາສນາຈັກ ໃຫ້ທູນຂໍໃຫ້ຕົນເຕັມໄປດ້ວຍ 

ຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມໃຈບຸນ, ຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ. ຈົງໃຊ້ແຫລ່ງທັງໝົດຂອງ 

ທ່ານເພືອເຮັດຄວາມດີ, ນຳການສົງເຄາະ ແລະ ຄວາມລອດມາໃຫ້ຄົນທີຢູອ້ອມຮອບທ່ານ, ຮ່ວມທັງ 

ຄອບຄົວຂອງທ່ານເອງ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະປະທານຄວາມສຳເລັດໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມ 

ຂອງທ່ານ. 

 

ຂໍໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາເຖິງຄວາມຮັກອັນຍິງໃຫຍ່ທີພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດມີຕເຮົາ, ແລະ ສັດທາ  

ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຂອງເຮົາຕການຊົດໃຊ້ ຈົງສົງເສີມເຮົາໃຫ້ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມໃຈບຸນ 

ກັບຄົນອືນທີຢູອ້ອມຮອບເຮົາ. ນຄືຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄິດ, 

ອາແມນ. 
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ກອງປະຊມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ 

 

 

ແນບສະນິດຢູກັບພັນທະສັນຍາ 

 

 

ໂດຍ ບາບາລາ ທອມສັນ 

ທີປຶກສາທີສອງໃນຝາຍປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ 

 

 

ຈົງເຮັດໃຫ້ໃຈເບີກບານ ແລະ ຊືນຊົມ, ແລະ ແນບສະນິດຢູກັບພັນທະ ສັນຍາ ຊຶງເຈາໄດ້ເຮັດໄວ້.1 
ທຸກເທືອທີຂ້າພະເຈາອ່ານຂໍນ ຂ້າພະເຈາຈະມີຄວາມສຸກສະເໝີ. ໃຈຂອງຂ້າພະເຈາເບີກບານ 

ເມືອຂ້າພະເຈາຄິດກ່ຽວກັບຄຳສັນຍາ ແລະ ພອນຫລາຍຢາງທີເປັນພາກສ່ວນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ 

ຂະນະທີຂ້າພະເຈາສະແຫວງທີຈະແນບສະນິດຢູກັບພັນທະສັນຍາ ຊຶງຂ້າພະເຈາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບ 

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈາ. 

 

ນັບຕງແຕ່ພແມ່ຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ, ມັນຈຳເປັນທີຕ້ອງໄດ້ມ້ຽນມັດທຳຄວາມສະອາດ 

ເຮືອນຂອງພວກເພິນເພືອຂາຍ. ໃນລະຫວ່າງສອງສາມເດືອນຜ່ານມານ ດັງທີອ້າຍເອອຍນ້ອງຂອງ 

ຂ້າພະເຈາຊ່ອຍກັນທຳຄວາມສະອາດ ເກັບເຂາຂອງຢູບ້ານຂອງພແມ່ຂອງຂ້າພະເຈາ, ພວກເຮົາ 

ໄດ້ພົບເຫັນປມປະຫວັດຄອບຄົວ ແລະ ເອກະສານທີສຳຄັນຫລາຍຢາງ. ມັນເປັນສິງດຶງດູດໃຈຫລາຍ 

ທີໄດ້ອ່ານປະຫວັດສ່ວນຕົວ ແລະ ປິຕຸພອນຂອງພແມ່ ແລະ ພຕູ້ແມ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ 

ຖືກເຕືອນກ່ຽວກັບພັນທະສັນຍາທີພວກເພິນໄດ້ເຮັດ ແລະ ຮັກສາ. 

 

ແມ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈາ ອີເລນ ແຮ໊ງ ໄຣເມີ ເປັນແມ່ໜຸ່ມໃນປີ 1912 ເມືອເພິນໄດ້ຮັບປິຕຸພອນ. 

ເມືອຂ້າພະເຈາໄດ້ອ່ານພອນຂອງເພິນ, ແຖວນປະທັບໃຈຂ້າພະເຈາຫລາຍ ແລະ ຝັງຢູໃນຈິດໃຈຂອງ 

ຂ້າພະເຈາວ່າ: “ເຈາໄດ້ຖືກເລືອກໄວ້ນັບຕງແຕ່ກ່ອນການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ, ແລະ ເປັນວິນຍານ 

ດວງໜຶງທີຖືກເລືອກໃຫ້ມາສູ່ວັນເວລານ. ... ປະຈັກພະຍານຂອງເຈາຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະ 

ເຈາຈະສາມາດເປັນພະຍານ. ... ຜູ້ທຳລາຍໄດ້ສະແຫວງທີຈະທຳລາຍເຈາ, ແຕ່ຖ້າຫາກເຈາແນບ 

ສະນິດຢູກັບພຣະເຈາຂອງເຈາ, ແລ້ວມັນ [ຜູ້ທຳລາຍ] ຈະບມີອຳນາດທີຈະທຳຮ້າຍເຈາ. ຜ່ານຄວາມ 

ຊືສັດຂອງເຈາ, ເຈາຈະມີພະລັງອັນຍິງໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ທຳລາຍຈະໜີໄປຢູຕໜ້າເຈາ ເພາະຄວາມຊືສັດ 

ຂອງເຈາ. ... ເມືອຊົວໂມງແຫ່ງຄວາມຢານກົວ ແລະ ການທົດລອງມາເຖິງເຈາ ຖ້າຫາກເຈາເຂາໄປໃນ 



ບ່ອນລັບລຂອງເຈາໃນການອະທິຖານ ແລ້ວຫົວໃຈຂອງເຈາຈະໄດ້ຮັບການປອບໂຍນ ແລະ ອຸບປະສັກ 

ຈະຖືກຍົກອອກໄປ.”2 

 

ແມ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບຄຳສັນຍາວ່າ ຖ້າຫາກເພິນຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງເພິນ ແລະ ຢູໃກ້ 
ພຣະເຈາ, ແລ້ວຊາຕານຈະບສາມາດມີອຳນາດເໜືອເພິນ. ເພິນຈະໄດ້ຮັບການປອບໂຍນ ແລະ 

ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອໃນການທົດລອງຂອງເພິນ. ຄຳສັນຍາເຫລົານນໄດ້ເກີດເປັນຈິງໃນຊີວິດຂອງເພິນ. 

 

ມນ ຂ້າພະເຈາຢາກກ່າວກ່ຽວກັບ (1) ຄວາມສຳຄັນຂອງການແນບສະນິດຢູກັບພັນທະສັນຍາ ແລະ 

(2) ຄວາມສຸກ ແລະ ການປົກປອງທີມາຈາກການຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາ. 

 

ບາງຕົວຢາງ ຂ້າພະເຈາຈະໃຊ້ຈາກ Daughters in My Kingdom: The History and Work of 

Relief Society. ປມນເຕັມໄປດ້ວຍຕົວຢາງຂອງສະຕີຜູ້ໄດ້ພົບຄວາມສຸກອັນຍິງໃຫຍ່ໃນການຮັກສາ 

ພັນທະສັນຍາ. 

 

ຄວາມສຳຄັນຂອງການແນບສະນິດຢູກັບພັນທະສັນຍາ 

 

ປມວັດຈະນະນຸກົມບອກເຮົາວ່າ ພັນທະສັນຍາເປັນພັນທະລະຫວ່າງພຣະເຈາກັບມະນຸດ. 

“ຕາມຄວາມດີງາມຂອງພຣະເຈາ, ພຣະອົງໄດ້ຕງເງືອນໄຂຂນ, ຊຶງມະນຸດຮັບຮູ້. ... ພຣະກິດຕິຄຸນ 

ໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ໃນແບບທີຫລັກທຳ ແລະ ພິທີການຕ່າງໆຈະໄດ້ຮັບໂດຍພັນທະສັນຍາ ຊຶງຜູກມັດຜູ້ຮັບໄວ້ 

ພາຍໃຕ້ພັນທະ ແລະ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີໜັກແໜ້ນ ເພືອໃຫ້ກຽດແກ່ຂໍຜູກມັດ.”3 ໃນສຳນວນທີວ່າ  

“ແນບສະນິດຢູກັບພັນທະສັນຍາ,” ຄຳວ່າ ແນບສະນິດ ໝາຍຄວາມວ່າ “ຕິດແທດຢາງຄັກແນ່ ແລະ 

ໃກ້ຊິດ” ກັບບາງສິງ.4 

 

ໃນພຣະຄຳພີ ເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊາຍ ແລະ ຍິງ ຜູ້ໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈາ. ພຣະເຈາໄດ້ 

ມອບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສິງທີຈະເຮັດເພືອໃຫ້ກຽດແກ່ພັນທະສັນຍາເຫລົານນ, ແລະ ຈາກນນ 

ເມືອພັນທະສັນຍາເຫລົານນໄດ້ຖືກຮັກສາ, ແລະ ພອນແຫ່ງຄຳສັນຍາຈະຕິດຕາມມາ. 

 

ຍົກຕົວຢາງ, ຜ່ານພິທີການບັບຕິສະມາ, ເຮົາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. 

ເຮົາໄດ້ຕຽມຕົວເອງສຳລັບການບັບຕິສະມາໂດຍການມີສັດທາໃນອົງພຣະເຢຊຄຣິດ, ກັບໃຈຈາກ 

ບາບຂອງເຮົາ, ແລະ ເຕັມໃຈຮັບພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ. ເຮົາໄດ້ເຮັດສັນຍາທີຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ 

ຂອງພຣະເຈາ ແລະ ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຕະຫລອດເວລາ.  ເຮົາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາທີຈະ 



“ເຕັມໃຈຈະແບກຫາບພາລະຂອງກັນແລະກັນ ເພືອຈະໄດ້ແບ່ງເບົາ.” ເຮົາໄດ້ສະແດງອອກວ່າ 

ເຮົາເຕັມໃຈທີຈະເປັນທຸກກັບຄົນທີເປັນທຸກ ແລະ ປອບໃຈຄົນທີຕ້ອງການປອບໃຈ.5 

 

ໃນພຣະວິຫານທີສັກສິດ, ເຮົາໄດ້ຮັບພິທີການທີສັກສິດຢາງອືນໆ ແລະ ໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາຢາງອືນໆ.  

ໃນຕອນຕນຂອງການຟນຟູ, ສາສດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ມີຄວາມຮີບຮ້ອນຫລາຍຢາກໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງ 

ພຣະເຈາໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະວິຫານທີສັນຍາໄວ້. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ບອກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 

ໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ເພືອວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດເຜີຍພິທີການຂອງ 

ພຣະອົງໃນນນແກ່ຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.6 

 

“ຈຸດປະສົງຢາງໜຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາໃນການຈັດຕງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະແມ່ນເພືອຕຽມທິດາ 

ຂອງພຣະອົງສຳລັບພອນອັນຍິງໃຫຍ່ກວ່າຂອງຖານະປະໂລຫິດ ຊຶງພົບເຫັນຢູໃນພິທີການຂອງ 

ພຣະວິຫານ. ເອອຍນ້ອງໃນນາວູໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ພຣະວິຫານສ້າງສຳເລັດດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລນ, ເພາະ 

ເຂົາເຈາຮູ້, ເຊັນດຽວກັບສາສດາໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ສັນຍາກັບແມ່ຕູ້ເມີຊີ ຟຽວດິງ ທອມສັນ, 

ວ່າພິທີການຈະນຳເຂົາເຈາ ‘ອອກມາຈາກຄວາມມືດເຂາສູ່ຄວາມສະຫວ່າງອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈ.’”7 

 

 “ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາຫລາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ໄດ້ມາທີພຣະວິຫານນາວູ ຫລັງຈາກການອຸທິດ 

ເພືອວ່າເຂົາເຈາຈະໄດ້ຮັບຂອງປະທານສັກສິດ ແລະ ພິທີການຜະນຶກກ່ອນເຂົາເຈາຈະເລີມຕນ 

ອອກເດີນທາງ” ໄປສູ່ຫ່ອມພູເຊົາເລັກ.8 ປະທານບຣິກຳ ຢັງ ແລະ ຜູ້ຄົນຂອງສາສນາຈັກຫລາຍຄົນ 

ແລະ ພະນັກງານສ້າງພຣະວິຫານໄດ້ໃຊ້ເວລາ, ຮັບໃຊ້ຢູໃນພຣະວິຫານ ເພືອວ່າວຽກງານອັນສຳຄັນ 

ນຈະໄດ້ຖືກກະທຳໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາ. 

 

ພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາຈະຄຈູນເຮົາ ບວ່າຈະເປັນໃນເວລາດີ ຫລື ໃນເວລາຫຍຸ້ງຍາກກໍຕາມ. 

ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ ໄດ້ເຕືອນເຮົາວ່າ “ເຮົາເປັນຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ. ເຮົາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາ 

ທີຈະມອບແຫລ່ງຕ່າງໆຂອງເຮົາ ເຊັນເວລາ ແລະ ເງິນຄຳ ແລະ ພອນສະຫວັນ—ທັງໝົດທີເຮົາເປັນ 

ແລະ ທັງໝົດທີເຮົາມີ. ເຮົາເປັນຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ, ແລະ ພຣະວິຫານເປັນຈຸດໃຈກາງ 

ຂອງພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາ. ມັນເປັນແຫລ່ງຂອງພັນທະສັນຍາ.9 

 

ພຣະຄຳພີເຕືອນເຮົາວ່າ ມັນຈະເປັນພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ—ວ່າເຮົາຈະດຳເນີນຊີວິດໃນ 

ພິທີການທັງໝົດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ.10 

 

ເຮົາຈະໄດ້ຮັບພອນອັນຍິງໃຫຍ່ ເມືອເຮົາແນບສະນິດຢູກັບພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາ. 



 

ຄວາມສຸກມາຈາກການຮັກສາພັນທະສັນຍາ 

 

ໃນພຣະຄຳພີມໍມອນເຮົາໄດ້ອ່ານຄຳເທດສະໜາຂອງກະສັດເບັນຢາມິນ. ເພິນໄດ້ສອນຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບ 

ພຣະເຢຊຄຣິດ, ວ່າພຣະອົງຈະມາສູ່ໂລກ ແລະ ຮັບທຸກທໍລະມານໃນທຸກຮູບແບບ. ເພິນໄດ້ສອນຜູ້ຄົນ 

ວ່າ ພຣະຄຣິດຈະຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງມວນມະນຸດ ແລະວ່າພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະເປັນ 

ພຣະນາມດຽວເທົານນທີມະນຸດຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມລອດ.11 

 

ຫລັງຈາກໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບຄຳສອນທີງົດງາມເຫລົານນ, ຜູ້ຄົນຈຶງຖ່ອມຕົນ ແລະ ປາຖະໜາດ້ວຍສຸດ 

ຫົວໃຈທີຈະເປັນອິດສະລະຈາກບາບ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ. ເຂົາເຈາໄດ້ກັບໃຈ ແລະ ມີສັດທາໃນ 

ພຣະເຢຊຄຣິດ.12 ເຂົາເຈາໄດ້ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈາວ່າ ເຂົາເຈາຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດ 

ຂອງພຣະອົງ. 

 

“ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາກໍໄດ້ສະເດັດມາເທິງເຂົາ ແລະ ເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ, 

ໂດຍທີໄດ້ຮັບການໂຜດຈາກບາບຂອງເຂົາ ແລະ ໂດຍຄວາມສະຫງົບຈິດສຳນຶກ, ເພາະສັດທາ 

ຍິງທີເຂົາມີຢູໃນພຣະເຢຊຄຣິດ.”13 

 

ອີກຕົວຢາງໜຶງກ່ຽວກັບຄວາມສຸກທີມາເຖິງຜ່ານຄວາມຊືສັດໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈາ 

ແລະ ແບ່ງປັນພຣະກິດຕ້ຄຸນຂອງພຣະອົງກັບຄົນອືນ ໄດ້ສະແດງອອກໂດຍອຳໂມນ. ອຳໂມນ 

ກັບອ້າຍນ້ອງຂອງລາວໄດ້ເປັນເຄືອງມືໃນການຊ່ອຍເຫລືອຫລາຍພັນຄົນໃຫ້ມາຫາພຣະຄຣິດ. 

ຕໄປນຄືຖ້ອຍຄຳຂອງອຳໂມນໃຊ້ບັນລະຍາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວ ເມືອຫລາຍຕຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບ 

ບັບຕິສະມາ ແລະ ເຮັດພັນທະສັນຍາກັບພຣະເຈາ: 

 

ພວກເຮົາມີເຫດຜົນທີຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີຫລາຍຂະໜາດໃດ.14 

 

ຄວາມສຸກຂອງຂ້ອຍເຕັມປຽມ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໃຈຂອງຂ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ, ແລະ 

ຂ້ອຍຈະປິຕິຍິນດີໃນພຣະເຈາຂອງຂ້ອຍ.15 

 

ຂ້າພະເຈາບສາມາດເວາແມ່ນແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໜຶງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈາ.16 

 

ບເຄີຍມີຜູ້ໃດຈະມີເຫດຜົນຫລາຍແບບນທີຈະປິຕິຍິນດີຄືກັນກັບພວກເຮົາ.17 



 

ການເຮັດ ແລະ ຮັກສາພັນທະສັນຍາອັນສັກສິດ ຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ສາມາດມີພຣະວິນຍານສັກສິດ 

ຢູນຳເຮົາ. ນຄືພຣະວິນຍານທີຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເຈາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ.18 

 

ສົງຄາມໂລກຄງທີສອງ ໄດ້ສ້າງຄວາມທຸກທໍລະມານຫລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຢາງຫລວງຫລາຍຕະຫລອດ 

ທົວໂລກ. ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາຢູເຢຍລະມັນໄດ້ອົນທົນກັບການທົດລອງຫລາຍຢາງ. ປະທານ 

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະທີຊືສັດຢູເມືອງສະຕູກາດ, ເຢຍລະມັນ ຊືຊິດສະເຕີ ມາເຣຍ ສະປາຍແດວ. 

ໃນການກ່າວເຖິງການທົດລອງຂອງເຂົາເຈາ, ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກເຮົາໃນ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຮົາເຖິງສາສນາຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້ເປັນແຫລ່ງ 

ໃຫ້ຄວາມເຂມແຂງແກ່ພວກເຮົາ. ... ດ້ວຍຄວາມສຸກ ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງເພງສີໂອນ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ 

ວາງໃຈນຳພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກສິງເປັນໄປດ້ວຍດີ”19 

 

ອີກເທືອໜຶງ, ເມືອສະມາຊິກຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງເຂົາ, ເຂົາຈະຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ ແມ່ນແຕ່ໃນຕອນ 

ທີປະເຊີນກັບການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງກໍຕາມ. 

 

ນາງ ແຊຣາ ຣິຈ ເປັນສະຕີທີຊອບທຳຄົນໜຶງຜູ້ອາໄສຢູເມືອງນາວູ ຜູ້ຖືກເອນໃຫ້ຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານ 

ກ່ອນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາຖືກຂັບໄລ່ໜີຈາກເມືອງ. ຕໄປນຄືຖ້ອຍຄຳຂອງນາງກ່ຽວກັບພອນແຫ່ງ 

ພັນທະສັນຍາໃນພຣະວິຫານ: “ພອນທີພວກເຮົາໄດ້ຮັບຢູໃນບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈານນແມ່ນຫລວງ 

ຫລາຍແທ້ໆ, ຊຶງນຳຄວາມສຸກ ແລະ ການປອບໂຍນມາໃຫ້ພວກເຮົາ ໃນທ່າມກາງຄວາມໂສກເສາ 

ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫ້ມີສັດທາໃນພຣະເຈາ, ໂດຍທີຮູ້ວ່າພຣະອົງ 

ຈະນຳພາພວກເຮົາ ແລະ ຄຊພວກເຮົາໃນເສນທາງທີບຮູ້ຈັກ ຊຶງຢູຂ້າງໜ້າຂອງພວກເຮົາ.20 

 

ກ່ອນໜ້ານນ ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານເຄີດແລນສຳເລັດ, ແລະ ຫລາຍຄົນກໍໄດ້ 

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອຸທິດ, ຫລັງຈາກການອຸທິດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາກໍໄດ້ຮັບເອົາພຣະວິຫານ. 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ບອກເຂົາເຈາໃຫ້ຊືນຊົມຍິນດີຢາງເຫລືອລນອັນເປັນຜົນຈາກພອນ ຊຶງຈະເທລົງມາ 

… ເທິງຫົວຂອງຜູ້ຄົນຂອງ [ພຣະອົງ].”21 

 

ໃນຂະນະທີພຣະວິຫານທີສັກສິດຖືກສ້າງຂນຕືມອີກຕະຫລອດທົວໂລກ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນພອນທີ 
ມາເຖິງຊີວິດຂອງສະມາຊິກ. ໃນປີ 2008 ຂ້າພະເຈາໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສຸກຢູໃນໃບໜ້າຂອງ 

ຄູ່ສາມີພັນລະຍາຄູ່ໜຶງຈາກປະເທດຢູຄະເຣນ ໃນຂະນະທີເຂົາເຈາບອກຂ້າພະເຈາກ່ຽວກັບການໄປ 

ພຣະວິຫານຟຣີເບີກ, ປະເທດເຢຍລະມັນ, ເພືອຮັບເອົາພິທີການຂອງພຣະວິຫານຂອງເຂົາເຈາ. 



ການເດີນທາງໄປພຣະວິຫານຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 27 ຊົວໂມງທາງລົດເມສຳລັບສະມາຊິກທີອຸທິດຕົນສອງ 

ຄົນນ, ແລະ ເຂົາເຈາບສາມາດໄປພຣະວິຫານເລອຍໆ. ເຂົາເຈາມີຄວາມຕືນເຕນຫລາຍທີຮູ້ວ່າ 

ພຣະວິຫານຄີອຽບ ຢູຄະເຣນ ຈະສ້າງສຳເລັດໃນບດົນນນ ແລະ ເຂົາເຈາຈະສາມາດໄປເລອຍໆ. 

ຕອນນພຣະວິຫານຫລັງນນເປີດແລ້ວ, ແລະ ຫລາຍພັນຄົນກໍມີຄວາມສຸກກັບພອນໃນນນ. 

 

ໃນການອ່ານຈາກປະຫວັດສ່ວນຕົວຂອງແມ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມສຸກ 

ອັນຍິງໃຫຍ່ຂອງເພິນນຳພັນທະສັນຍາຂອງເພິນ. ເພິນມັກໄປພຣະວິຫານ ແລະ ປະຕິບັດພິທີການ 

ສຳລັບຫລາຍພັນຄົນຜູ້ໄດ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ. ມັນເປັນພາລະກິດຂອງຊີວິດເພິນ. ເພິນໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນ 

ພະນັກງານພະວິຫານຫລາຍກວ່າ 20 ປີໃນພຣະວິຫານແມນທາຍ ຢູທາ. ເພິນໄດ້ຂຽນວ່າ 

ເພິນມີປະສົບການເລືອງການປິນປົວຢາງມະຫັດສະຈັນຫລາຍຢາງ ທີຊ່ອຍເຫລືອເພິນໃນການ 

ລ້ຽງດູລູກເຕາ ແລະ ຮັບໃຊ້ຄົນອືນໆໂດຍການເຮັດວຽກງານຢູໃນພຣະວິຫານ. ໃນຖານະທີເປັນ 

ຫລານສາວຂອງເພິນ,  ຖ້າພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບແມ່ຕູ້ໄຣເມີ, ມັນຄົງເປັນວ່າ ເພິນເປັນສະຕີ 

ທີຊອບທຳ ຜູ້ຮັກສາພັນທະສັນຍາ ແລະ ຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຄືກັນ.22  ເມືອຜູ້ຄົນໄຈ້ແຍກສົມບັດຂອງເຮົາ 

ຫລັງຈາກເຮົາຕາຍໄປ, ເຂົາຈະພົບເຫັນຫລັກຖານຫຍັງບວ່າເຮົາຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາ? 

 

ສາສດາທີຮັກຂອງເຮົາ, ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ບອກເຮົາຢູໃນກອງປະຊມໃຫຍ່ເທືອ 

ແລ້ວນວ່າ: “ເມືອທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈາໄປບ້ານທີສັກສິດຂອງພຣະເຈາ, ເມືອເຮົາຈືຈຳພັນທະ 

ສັນຍາທີເຮົາໄດ້ເຮັດຢູໃນນນ, ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດປະເຊີນກັບການທົດລອງທຸກຢາງ ແລະ ເອົາຊະນະ 

ການລໍລວງໄດ້. ໃນບ່ອນທີສັກສິດນ, ເຮົາຈະພົບຄວາມສະຫງົບ; ເຮົາຈະສົດຊືນຂນ ແລະ 

ໄດ້ຮັບການປົກປອງ.”23 

 

ອີກເທືອໜຶງ: “ຈົງເຮັດໃຫ້ໃຈເບີກບານ ແລະ ຊືນຊົມ, ແລະ ແນບສະນິດຢູກັບພັນທະສັນຍາ 

ຊຶງເຈາໄດ້ເຮັດໄວ້.” 24 ການຮັກສາພັນທະສັນຍາເປັນຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຜາສຸກທີແທ້ຈິງ. 

ສິງນເປັນການປອບໂຍນ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ. ສິງນເປັນການປົກປອງຈາກຄວາມຊົວຮ້າຍຢູໃນ 

ໂລກ. ການຮັກສາພັນທະສັນຍາຈະຊ່ອຍເຮົາໃນເວລາທີຖືກທົດລອງ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ເມືອເຮົາມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດ ແລະ ແນບສະນິດຢູກັບພັນທະສັນຍາ 

ຂອງເຮົາ, ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກທີກ່າວເຖິງໃນພຣະຄຳພີສັກສິດ ແລະ ຄຳສັນຍາທີໃຫ້ໄວ້ 

ໂດຍສາດສະດາຍຸກສຸດທ້າຍ. 

 



ເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງ, ຂ້າພະເຈາຮັກທ່ານ ແລະ ຫວັງວ່າທ່ານຈະປະສົບກັບຄວາມສຸກອັນ 

ຍິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເອງ. ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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ກອງປະຊມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ 

 

 

ດອກຟໍເກັດມີນ໊ອດ 

 

 

ໂດຍ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ 

ທີປຶກສາທີສອງໃນຝາຍປະທານສູງສຸດ 

 

 

ເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງ, ຊ່າງເປັນຄວາມສຸກແທ້ໆທີໄດ້ມາຮ່ວມກັບທ່ານໃນມນ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ລໍຖ້າດ້ວຍ 

ຄວາມຕືນເຕນສຳລັບກອງປະຊມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະນ ແລະ ຂ່າວສານທີປະທັບໃຈ ຊຶງໄດ້ກ່າວ 

ໄປນນ. ຂອບໃຈຫລາຍໆເດເອອຍນ້ອງເອີຍ. ຖືວ່າເປັນກຽດຢາງຍິງສຳລັບຂ້າພະເຈາທີໄດ້ຮັບມອບ 

ໝາຍໂດຍປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໃຫ້ມາກ່າວກັບທ່ານໃນມນ ແລະ ຕືມສອງສາມຄຳ 

ໃສ່ນຳອີກແກ່ບັນດາເອອຍນ້ອງຂອງສາສນາຈັກ. 

 

ບດົນມານ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍ່າງຜ່ານສວນທີສວຍງາມ ບ່ອນໜຶງກັບພັນລະຍາ ແລະ ລູກສາວຂອງ 

ຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາປະຫລາດໃຈສະເໝີນຳການສ້າງທີສວຍງາມຂອງພຣະເຈາ. ແລ້ວຂ້າພະເຈາ 

ໄດ້ສັງເກດເຫັນດອກໄມ້ດອກໜຶງ ໃນທ່າມກາງດອກໄມ້ທີສວຍງາມທັງຫລາຍ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ຊືຂອງມັນ 

ເພາະນັບແຕ່ຕອນຂ້າພະເຈາຍັງນ້ອຍ ຂ້າພະເຈາມັກມັນ. ມັນຊືວ່າ forget-me-not ແປວ່າ 

ຢາລືມຜູ້ຂ້າເດ. 
 

ຂ້າພະເຈາບຮູ້ແນ່ວ່າ ເປັນຫຍັງດອກໄມ້ນ້ອຍໆນນຈຶງມີຄວາມໝາຍຫລາຍແທ້ໆສຳລັບຂ້າພະເຈາ 

ຕະຫລອດມາ. ມັນບເດັນຕາທັນທີເມືອຫລຽວເບິງ—ມັນເປັນດອກທີມອງຂ້າມໄດ້ງ່າຍ ໃນທ່າມກາງ 

ດອກໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ຫລາຍຫລາກມາກສີ, ແຕ່ມັນກໍສວຍງາມແທ້ໆ ມີສີຄືທ້ອງຟາ. ບາງທີອາດເປັນ 

ເຫດຜົນອີກຢາງໜຶງທີຂ້າພະເຈາມັກມັນຫລາຍ. 

 

ຊືຂອງມັນເປັນຄືກັບຄຳອ້ອນວອນ. ມີນິທານຊາວເຢຍລະມັນເລືອງໜຶງບອກໄວ້ວ່າ ໃນຕອນທີພຣະເຈາ 

ໄດ້ຕງຊືໃຫ້ພືດພັນທັນຍາຫານທັງໝົດ, ມີຕນໜຶງບໄດ້ຖືກຕງຊືໃຫ້. ມີສຽງນ້ອຍໆດັງຂນມາວ່າ, “ໂອ້ 
ພຣະອົງເຈາຂ້າ, ຢາລືມຜູ້ຂ້າເດ!” ແລະ ພຣະເຈາໄດ້ຕອບວ່າ ນນແຫລະຈະເປັນຊືຂອງມັນ. 

 



ຄຄືນນ ຂ້າພະເຈາຢາກໃຊ້ດອກໄມ້ນ້ອຍໆນເປັນການປຽບທຽບ. ກີບຂອງດອກໄມ້ ດອກຟໍເກັດ 

ມີນ໊ອດ ກະຕຸ້ນຂ້າພະເຈາໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບຫ້າສິງທີເປັນເລືອງສະຫລາດ ທີເຮົາບຄວນລືມ. 

 

ໜຶງ, ຢາລືມອົດທົນກັບຕົນເອງ. 

 

ຂ້າພະເຈາຢາກບອກທ່ານບາງສິງທີຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ທ່ານຈະເຂາໃຈໃນທາງທີຖືກຕ້ອງວ່າ: 

ພຣະເຈາຮູ້ຈັກວ່າ ທ່ານກັບຂ້າພະເຈາບໄດ້ເປັນຄົນດີພ້ອມທຸກຢາງ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍຕືມວ່າ: ພຣະເຈາກໍຮູ້ອີກວ່າ ຜູ້ຄົນທີທ່ານຄິດວ່າ ເປັນຄົນດີພ້ອມທຸກຢາງນນ 

ກໍບໄດ້ດີພ້ອມທຸກຢາງ. 

 

ແຕ່ເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ພະລັງຫລາຍທີສຸດເພືອປຽບທຽບຕົນເອງໃສ່ກັບຄົນອືນ—ຕາມປົກກະຕິ 
ແລ້ວເຮົາຈະປຽບທຽບຄວາມອ່ອນແອຂອງເຮົາໃສ່ກັບຄວາມເຂມແຂງຂອງເຂົາເຈາ. ສິງນເຮັດໃຫ້ເຮົາ 

ສ້າງຄວາມຫວັງໃຫ້ຕົນເອງອັນທີບສາມາດຈະບັນລຸໃຫ້ສຳເລັດ. ຜົນກໍຄື, ເຮົາບເຄີຍຍ້ອງຍໍຄວາມ 

ພະຍາຍາມທີດີເດັນຂອງເຮົາ, ເພາະເບິງຄືວ່າ ມັນນ້ອຍໜ້າກວ່າຂອງຄົນອືນ. 

 

ທຸກຄົນກໍມີຈຸດເຂມແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຕົນ. 

 

ມັນເປັນສິງດີທີທ່ານຈະມີຄວາມເຂມແຂງ. 

 

ມັນເປັນພາກສ່ວນໜຶງຂອງປະສົບການໃນຊ່ວງມະຕະຂອງທ່ານທີຈະມີຄວາມອ່ອນແອ. 

 

ໃນທີສຸດພຣະເຈາຢາກໃຫ້ເຮົາປຽນຄວາມອ່ອນແອຂອງເຮົາເປັນຄວາມເຂມແຂງ,1 ແຕ່ພຣະອົງຮູ້ວ່າ 

ມັນເປັນເປາໝາຍອັນດົນນານ. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນດີພ້ອມທຸກຢາງຄືກັນກັບພຣະອົງ,2 

ແລະ ຖ້າຫາກເຮົາເດີນຢູໃນເສນທາງແຫ່ງການເປັນສານຸສິດ, ແລ້ວມໜຶງເຮົາຈະເປັນໄດ້. ບເປັນ 

ຫຍັງດອກທີທ່ານບໄດ້ໄປເຖິງຈຸດນນເທືອ. ໃຫ້ພະຍາຍາມໄປເລອຍໆ ແຕ່ໃຫ້ເຊົາລົງໂທດຕົນເອງ. 

 

ເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງ, ພວກທ່ານຫລາຍຄົນໄດ້ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ອົດທົນຢາງບຫລົດລະ 

ກັບຄວາມອ່ອນແອຂອງຄົນອືນ. ຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ ໃຫ້ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ອົດທົນກັບຕົນເອງ 

ນຳເດ. 
 



ໃນເວລາດຽວກັນ, ຈົງຂອບພຣະໄທສຳລັບຄວາມສຳເລັດຜົນອັນເລັກນ້ອຍຢູໃນບ້ານເຮືອນ, 

ຄວາມສຳພັນໃນຄອບຄົວ, ການສຶກສາ ແລະ ຊີວິດຂອງທ່ານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູໃນສາສນາຈັກ ຫລື 
ການພັດທະນາຕົນເອງ. ເຊັນດຽວກັບດອກໄມ້ ຟໍເກັດມີນ໊ອດ, ຄວາມສຳເລັດເຫລົານອາດເບິງຄື 
ເລັກນ້ອຍຕທ່ານ ແລະ ບມີໃຜເຫັນ, ແຕ່ພຣະເຈາເຫັນມັນ ແລະ ມັນບໄດ້ເປັນສິງເລັກນ້ອຍຕພຣະອົງ. 

ຖ້າຫາກທ່ານຄຶດເບິງຄວາມສຳເລັດຜົນຄືກັນກັບດອກກຸຫລາບ ຫລື ດອກກ້ວຍໄມ້ເທົານນ, 

ແລ້ວທ່ານຈະບເຫັນປະສົບການອັນຫວານຊືນໃນຊີວິດເລີຍ. 

 

ຍົກຕົວຢາງ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມຢາກໃຫ້ມີການສັງສັນໃນຄອບຄົວຢາງ “ສົມບູນແບບ” ທຸກໆ 

ອາທິດ—ເຖິງແມ່ນວ່າ ການເຮັດເຊັນນນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວບສະບາຍໃຈ—

ແຕ່ມັນອາດບເປັນການເລືອກເຮັດທີດີ. ແຕ່ໃຫ້ທ່ານຖາມຕົນເອງວ່າ, “ເຮົາຄວນເຮັດສິງໃດເປັນຄອບຄົວ 

ທີຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມຊືນຊົມ ແລະ ເປັນທາງວິນຍານ ແລະ ນຳຄອບຄົວໃຫ້ເຂາໃກ້ຊິດກັນ?” 

ການສັງສັນໃນຄອບຄົວເຊັນນນ—ເຖິງແມ່ນມັນຈະເປັນແບບງ່າຍໆທຳມະດາ—ແຕ່ມັນອາດໄດ້ຜົນ 

ຫລາຍກວ່າ. 

 

ເສນທາງຊີວິດຂອງເຮົາໄປຫາຄວາມດີພ້ອມທຸກຢາງນນຈະໃຊ້ເວລາດົນນານ, ແຕ່ເຮົາສາມາດພົບ 

ຄວາມແປກປະຫລາດ ແລະ ຄວາມຊືນຊົມໄດ້ໃນບາດກ້າວອັນນ້ອຍຂອງເຮົາຢູໃນເສນທາງ. 

 

ສອງ, ຢາລືມຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເສຍສະລະໃນທາງທີດີ ແລະ ໃນທາງທີບສະຫລາດ. 

 

ການເສຍສະລະທີຮັບຮູ້ໄດ້ຄືຕອນທີເຮົາສະລະບາງຢາງທີດີສຳລັບສິງທີມີຄ່າຫລາຍກວ່າ. 

 

ການອຶດນອນໜ້ອຍໜຶງເພືອຈະໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອລູກຜູ້ຝັນຮ້າຍ ເປັນການເສຍສະລະທີດີ. ເຮົາທຸກຄົນກໍຮູ້ດີ. 

ການອຶດນອນໝົດຄືນໂດຍທີຊ່ຽງສຸຂະພາບເພືອຈັດຫາເຄືອງເອ້ໃຫ້ລູກໃສ່ກັບກະໂປງນຸ່ງໄປໂບດ 

ໃນວັນອາທິດ ອາດບເປັນການເສຍສະລະທີດີ. 

 

ການອຸທິດເວລາຈຳນວນໜຶງຂອງເຮົາເພືອສຶກສາພຣະຄຳພີ ຫລື ຕຽມບົດຮຽນເປັນການເສຍສະລະ 

ທີດີ. ການໃຊ້ເວລາຂຽນຊືຂອງບົດຮຽນໃສ່ໃນເຕາດອກໄມ້ເພືອເອົາໄປໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຢູໃນຫ້ອງ 

ອາດບໄດ້ເປັນການເສຍສະລະທີດີ. 

 

ທຸກຄົນ ແລະ ທຸກສະຖານະການແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ການເສຍສະລະທີດີໃນຕອນໜຶງ, 

ອາດເປັນການເສຍສະລະທີບດີໃນອີກຕອນໜຶງກໍໄດ້. 



 

ເຮົາຈະສາມາດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງສຳລັບສະຖານະການຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາສາມາດຖາມ 

ຕົນເອງວ່າ, “ເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ພະລັງໃນສິງທີສຳຄັນຫລາຍທີສຸດບໍ?” ກໍມີຫລາຍສິງທີດີ 

ທີຈະເຮັດ, ແຕ່ເຮົາບສາມາດເຮັດໄດ້ທັງໝົດ. ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາພໍພຣະໄທຫລາຍ 

ເມືອເຮົາເສຍສະລະບາງສິງທີດີສຳລັບສິງທີດີກວ່າ. ໃນທັດສະນະທີເປັນນິລັນດອນ, ບາງເທືອສິງ 

ນນອາດໝາຍເຖິງການດູແລດອກນ້ອຍໆ ແທນທີຈະດູແລດອກໃຫຍ່ໆ ແລະ ສວຍງາມ. 

 

ສາມ, ຢາລືມມີຄວາມສຸກໃນຕອນນ. 
 

ໃນປມອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍຊືວ່າCharlie and the Chocolate Factory, ຜູ້ເຮັດເຂາໜົມຊື ວິວລີ ວອງກາ 

ໄດ້ເຊືອງບັດທອງຄຳໄວ້ໃນເຂາໜົມຫ້າປຽງ ແລະ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີໄດ້ຮັບບັດນນ 

ຈະສາມາດເຂາໄປທ່ຽວຊົມໂຮງເຂາໜົມຂອງລາວ ແລະ ຈະໄດ້ເຂາໜົມກິນຕະຫລອດຊີວິດ. 

 

ມີຖ້ອຍຄຳຂຽນໄວ້ຢູໃນບັດວ່າ: “ທ່ານຜູ້ໄດ້ຮັບບັດທອງຄຳນ ເປັນຜູ້ທີໂຊກດີຫລາຍທີສຸດ! … 

ສິງແປກປະຫລາດພວມລໍຖ້າທ່ານຢູ! ຫລາຍສິງທີຍອດຍ້ຽມພວມລໍຖ້າທ່ານຢູ, … ຄວາມລຶກລັບ 

ແລະ ມະຫັດສະຈັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເບີກບານໃຈ, ປະຫລາດໃຈ, ແລະ ງົງງັນ. … ”3 

 

ໃນເລືອງນນ, ຜູ້ຄົນຕະຫລອດທົວໂລກພາກັນຊອກຫາບັດທອງຄຳ. ບາງຄົນຄຶດວ່າ ຄວາມສຸກທັງໝົດ 

ຂອງເຂົາແມ່ນຂນຢູກັບການໄດ້ຮັບບັດທອງຄຳນນ. ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍໃຈ, ຜູ້ຄົນໄດ້ລືມຄວາມສຸກກັບ 

ການເຄີຍມີກັບເຂາໜົມທຳມະດາ. ປຽງເຂາໜົມເລີຍກາຍເປັນຄວາມຜິດຫວັງ ຖ້າຫາກເຂົາບເຫັນ 

ບັດທອງຄຳຢູໃນນນ. 

 

ຫລາຍຄົນໃນທຸກວັນນພວມລໍຖ້າບັດທອງຄຳນນ—ຊຶງເຂົາຄິດວ່າ ມັນຈະນຳຄວາມສຸກທີເຂົາໄດ້ໄຝຝັນ 

ມາໃຫ້ເຂົາ. ສຳລັບບາງຄົນ, ບັດທອງຄຳອາດເປັນການແຕ່ງງານທີສົມບູນແບບ; ສຳລັບບາງຄົນ, 

ອາດເປັນເຄືອງເຮືອນທີຄືກັນກັບຢູໃນປມຮູບ; ສຳລັບບາງຄົນ ອາດເປັນອິດສະລະຈາກຄວາມອຸກອັງ 

ຫລື ກຸ້ມໃຈ. 

 

ບເປັນຄວາມຜິດແນວໃດທີຈະຫວັງໃນສິງທີຖືກຕ້ອງ—ເຮົາຫວັງ ແລະ ສະແຫວງຫາສິງທີ “ເປັນຄຸນ 

ນະທຳ, ສວຍງາມ, ຫລື ຄວນສັນລະເສີນ.”4 ບັນຫາມາເຖິງ ເມືອເຮົາໂຈະຄວາມສຸກໃນຕອນນໄວ້ 

ແລະ ລໍຖ້າເຫດການທີຈະເກີດຂນໃນອະນາຄົດ—ລໍຖ້າບັດທອງຄຳຂອງເຮົາ—ໃຫ້ປະກົດຂນ. 

 



ສະຕີຄົນໜຶງມີຄວາມຫວັງຫລາຍທີສຸດທີຈະແຕ່ງງານກັບຜູ້ດຳລົງຖານະປະໂລຫິດທີຊອບທຳ ແລະ 

ຢາກເປັນແມ່ ແລະ ເປັນພັນລະຍາ. ນາງມີຄວາມຝັນນນຕະຫລອດຊີວິດຂອງນາງ, ແລະວ່ານາງຈະ 

ເປັນພັນລະຍາ ແລະ ແມ່ທີດີຫລາຍຂະໜາດໃດ. ບ້ານເຮືອນຂອງນາງຄົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ, 

ຄວາມເມດຕາ. ຄົງບມີການກ່າວເວາແບບຂົມຂືນ. ອາຫານຄົງບເຄີຍໃໝ້. ແລະ ລູກຂອງນາງ, 

ແທນທີຈະທ່ຽວຫລນນຳໝູ່, ເຂົາພັດມັກຢູແຕ່ເຮືອນຫລນນຳພແມ່ໃນຕອນຄ ແລະ ໃນທ້າຍອາທິດ. 

 

ນແມ່ນບັດທອງຄຳຂອງນາງ. ມັນເປັນສິງດຽວເທົານນທີນາງຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດຂອງນາງຂນຢູກັບມັນ. 

ມັນເປັນສິງດຽວເທົານນຢູໃນໂລກນທີນາງຢາກໄດ້ຫລາຍທີສຸດ. 

 

ແຕ່ມັນບເຄີຍເກີດຂນ. ແລະ ເມືອວັນເວລາໄດ້ຜ່ານໄປ, ນາງເລີມແຍກຕົວອອກຫ່າງ, ຂົມຂືນ, ແລະ 

ໃຈຮ້າຍຫລາຍກວ່າເກົາ. ນາງບເຂາໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຈາຈຶງບຕອບຄວາມປາຖະໜາ 

ທີຊອບທຳຂອງນາງ. 

 

ນາງເປັນນາຍຄູສອນຊນປະຖົມ, ແລະ ການຢູນຳເດັກນ້ອຍໝົດມໄດ້ເຕືອນນາງຕະຫລອດວ່າ 

ນາງຄົງບພົບເຫັນບັດທອງຄຳນນຈັກເທືອ. ເມືອເດືອນປີຜ່ານໄປ, ນາງນັບມນັບຜິດຫວັງ ແລະ 

ແຍກຕົວອອກຫ່າງ. ຜູ້ຄົນບຢາກພົວພັນກັບນາງ ແລະ ຫລີກເວນນາງເມືອໃດທີເຂົາເຈາເຮັດໄດ້. 

ບາງເທືອນາງກໍໄດ້ລະບາຍຄວາມງດງິດໃຈກັບເດັກນ້ອຍຢູໂຮງຮຽນ. ນາງພົບເຫັນວ່າ 

ນາງບມີຄວາມອົດທົນ, ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະ ຄວາມເປົາປຽວດຽວດາຍ 

ອອກໃຫ້ເຫັນເລອຍໆ. 

 

ຜົນຮ້າຍຂອງເລືອງນຄື ສະຕີທີດີຄົນນ, ໃນຄວາມຜິດຫວັງກ່ຽວກັບບັດທອງຄຳຂອງນາງ, 

ລືມເຫັນພອນທີນາງມີ. ນາງບມີລູກຢູໃນເຮືອນ, ແຕ່ນາງຖືກອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍເດັກນ້ອຍຢູ 
ໃນຫ້ອງນາງ. ນາງບໄດ້ຮັບພອນໂດຍມີຄອບຄົວ, ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ມອບໂອກາດໃຫ້ນາງ 

ຊຶງພຽງໜ້ອຍ ຄົນທີໄດ້ຮັບແນວນນ—ໂອກາດທີຈະເປັນອິດທິພົນດີໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ 

ເປັນຫລາຍລ້ອຍຄົນ ແລະ ຄອບຄົວໃນຖານະທີເປັນນາຍຄູ. 
 

ບົດຮຽນນແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກເຮົາໃຊ້ວັນເວລາຂອງເຮົາລໍຖ້າແຕ່ດອກກຸຫລາບທີສວຍງາມ, 

ເຮົາອາດບເຫັນຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນຂອງດອກຟໍເກັດມີນ໊ອດນ້ອຍໆນນທີຢູ 
ອ້ອມຮອບເຮົາ. 

 



ນບໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາຄວນປະຖມຄວາມຫວັງ ຫລື ຢຽບຍ ເປາໝາຍຂອງເຮົາ. 

ຢາຢຸດເອອມຫາຄວາມດີທີສຸດທີຢູ ພາຍໃນຕົວເຮົາ. ຢາຢຸດເຊົາຫວັງສຳລັບຄວາມປາຖະໜາ 

ຂອງໃຈທີຊອບທຳທັງໝົດ. ແຕ່ຢາປິດຕາ ແລະ ປິດໃຈ ກັບໂອກາດ ແລະ ຄວາມງາມທຳມະດາ 

ທີເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ເຕັມປຽມ. 

 

ຄົນທີມີຄວາມສຸກຫລາຍທີສຸດທີຂ້າພະເຈາຮູ້ມາບໄດ້ເປັນຄົນທີຊອກຫາບັດທອງຄຳ; ເຂົາເຈາ 

ເປັນຄົນທີສະແຫວງຫາເປາໝາຍທີມີຄ່າຄວນ, ເປັນຄົນທີຄນພົບ ແລະ ຖະໜອມໂອກາດທີສວຍງາມ 

ແລະ ຫວານຊືນໃນແຕ່ລະວັນ. ເຂົາເຈາເປັນຄົນທີສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກແຫ່ງຄວາມກະຕັນຍູ ແລະ 

ຄວາມປະຫລາດໃຈໄປແຕ່ລະວັນຕະຫລອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈາ. ເຂົາເຈາເປັນຄົນທີມີຄວາມສຸກແທ້ໆ. 

 

ສີ, ຢາລືມຄຳວ່າ “ເປັນຫຍັງ” ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ 

 

ບາງເທືອ, ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາ, ເຮົາອາດມອງຂ້າມພາກສ່ວນທີສຳຄັນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ 

ພຣະເຢຊຄຣິດໂດຍບຕງໃຈ, ເຊັນດຽວກັນກັບບາງຄົນທີມອງຂ້າມຄວາມສວຍງາມຂອງດອກຟໍເກັດ 

ມີນ໊ອດນນ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມຢາງພາກພຽນຂອງເຮົາທີຈະບັນລຸໜ້າທີ ແລະ ພາລະທັງໝົດ 

ຂອງເຮົາໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງສາສນາຈັກ, ບາງເທືອເຮົາເຫັນພຣະກິດຕິຄຸນຄືກັບວ່າ 

ເປັນວຽກງານບາງຢາງທີເຮົາຕ້ອງເອົາມາຕືມໃສ່ພາລະອືນໆ “ທີຈະເຮັດ” ຕືມອີກ, ມາໃສ່ໄວ້ 

ໃນເວລາອັນຫຍຸ້ງຍາກທີເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ. ເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບສິງທີພຣະຜູ້ເປັນເຈາຢາກໃຫ້ 
ເຮົາເຮັດ ແລະ ກັບວິທີທີເຮົາຈະເຮັດ, ແຕ່ບາງເທືອເຮົາຈະລືມຄຳວ່າເປັນຫຍັງ. 

 

ເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງ, ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດບໄດ້ເປັນພາລະ; ມັນເປັນເສນທາງ, ຈັດແປງ 

ໄວ້ໂດຍພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນທີຊົງຮັກ, ທີຈະນຳໄປຫາຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ 

ໃນຊີວິດນ ແລະ ລັດສະໝີພາບ ແລະ ຄວາມສຳເລັດທີບຄາດຄິດໃນຊີວິດທີຈະມາເຖິງ. ພຣະກິດ 

ຕິຄຸນເປັນຄວາມສະຫວ່າງທີສ່ອງເຂາໄປໃນຄວາມເປັນມະຕະ ແລະ ເຍືອງທາງໃຫ້ເຮົາ. 

 

ໃນຂະນະທີການເຂາໃຈຄຳວ່າ “ສິງທີ” ແລະ “ວິທີທີ” ກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນເປັນສິງຈຳເປັນ, 

ແຕ່ໄຟແຫ່ງນິລັນດອນ ແລະ ຄວາມຍິງໃຫຍ່ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນນນອອກມາຈາກຄຳວ່າ “ເປັນຫຍັງ.” 

ເມືອເຮົາເຂາໃຈຄຳວ່າ ເປັນຫຍັງ ທີພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໄດ້ມອບໃຫ້ເຮົາໃນແບບແຜນນ 
ສຳລັບການດຳລົງຊີວິດ, ເມືອເຮົາຈືຈຳຄຳວ່າ ເປັນຫຍັງ ແລ້ວເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພນຖານ 

ໃນຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້, ແລ້ວພຣະກິດຕິຄຸນຈະບເປັນພາລະໜັກໜ່ວງອີກຕໄປ, ແລະ ມັນຈະກາຍເປັນ 

ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຊືນຊົມ. ມັນຈະກາຍເປັນສິງທີມີຄ່າ ແລະ ເປັນຄວາມຫວານຊືນ. 



 

ຢາເດີນໄປໃນເສນທາງແຫ່ງການເປັນສານຸສິດໂດຍການຫລຽວເບິງແຕ່ພນດິນ, ຄິດນຳແຕ່ວຽກງານ 

ແລະ ພາລະທີຢູຕໜ້າເຮົາ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຢາເດີນໄປຢາງບເຫັນເຖິງຄວາມສວຍງາມຂອງໂລກອັນຮຸ່ງ 

ເຫລອມ ແລະ ທິວທັດອັນປະທັບໃຈທີຢູອ້ອມຮອບເຮົາ. 

 

ເອອຍນ້ອງທີຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາຂໍແນະນຳທ່ານໃຫ້ສະແຫວງຫາຄວາມຍິງໃຫຍ່, 
ຄວາມງາມ, ແລະ ຄວາມຊືນຊົມຢາງກະຕືລືລນຂອງຄຳວ່າ “ເປັນຫຍັງ” ແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ 

ພຣະເຢຊຄຣິດ. 

 

ຄຳວ່າ “ສິງທີ” ເປັນການເຊືອຟັງ ຈະໝາຍເສນທາງ ແລະ ຮັກສາເຮົາໄວ້ຢູໃນເສນທາງ. ຄຳວ່າ 

“ເປັນຫຍັງ” ຕ້ອງເຊືອຟັງເປັນການກະທຳດ້ວຍຄວາມເສຍສະລະ, ຈະປຽນແປງສິງທີໜ້າເບືອ 

ໃຫ້ກາຍເປັນສິງທີຍິງໃຫຍ່. ມັນຈະຂະຫຍາຍການກະທຳອັນເລັກນ້ອຍດ້ວຍຄວາມເຊືອຟັງຂອງເຮົາ 

ໃຫ້ກາຍເປັນການກະທຳທີສັກສິດດ້ວຍຄວາມອຸທິດຕົນ. 

 

ຫ້າ, ຢາລືມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈາຮັກທ່ານ. 

 

ຄາວຍັງນ້ອຍ, ເມືອຂ້າພະເຈາຫລຽວເບິງດອກຟໍເກັດມີນ໊ອດອັນນ້ອຍໆນນ, ບາງເທືອຂ້າພະເຈາ 

ຮູ້ສຶກວ່າຂ້າພະເຈາຄືກັນກັບດອກໄມ້ນນ—ນ້ອຍໆ ແລະ ບສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ສົງໄສວ່າ 

ຂ້າພະເຈາຖືກຄອບຄົວ ຫລື ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນລືມໄປແລ້ວ. 

 

ຫລາຍປີຈາກນນ ຂ້າພະເຈາສາມາດຫວນຄິດຄືນຫາຄາວຍັງນ້ອຍດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ 

ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ. ຕອນນຂ້າພະເຈາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຂ້າພະເຈາບໄດ້ຖືກລືມ. 

 

ແລະ ຂ້າພະເຈາຮູ້ສິງອືນອີກ. ໃນຖານະທີເປັນອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອາຈານ, ພຣະເຢຊຄຣິດ, 

ຂ້າພະເຈາຂໍປະກາດດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນໃຈ ແລະ ໝນໃຈ—ວ່າທ່ານກໍຄືກັນ! 

 

ທ່ານບໄດ້ຖືກລືມ. 

 

ເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ບວ່າທ່ານຈະຢູບ່ອນໃດກໍຕາມ, ບວ່າສະຖານະການຂອງທ່ານຈະເປັນ 

ແບບໃດກໍຕາມ, ທ່ານບໄດ້ຖືກລືມ. ບສຳຄັນວ່າວັນຂອງທ່ານຈະມືດມົວຫລາຍພຽງໃດ, 



ບສຳຄັນວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າບສຳຄັນຫລາຍພຽງໃດ, ບສຳຄັນວ່າທ່ານຈະຢູລັບຕາຫລາຍພຽງໃດ, 

ແຕ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນບໄດ້ລືມທ່ານ. ຕາມຈິງແລ້ວ, ພຣະອົງຮັກທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກອັນເປັນນິດ. 

 

ໃຫ້ຄິດແນວນ: ທ່ານຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ຈືຈຳໂດຍພຣະອົງຜູ້ຍິງໃຫຍ່, ມີອຳນາດ, ແລະ ມີລັດສະໝີພາບ 

ຫລາຍທີສຸດແຫ່ງຈັກກະວານ! ທ່ານໄດ້ຖືກຮັກໂດຍຈອມກະສັດອັນເປັນນິດແຫ່ງເວລາທີບມີທີສນສຸດ! 

 

ພຣະອົງໄດ້ສ້າງ ແລະ ຮູ້ຈັກດວງດາວ, ຮູ້ທ່ານ ແລະ ຊືຂອງທ່ານ—ທ່ານເປັນທິດາຂອງອານາຈັກ 

ຂອງພຣະອົງ. ເພງສັນລະເສີນບອກໄວ້ວ່າ: 

 

“ເມືອຫລຽວເບິງທ້ອງຟາທີພຣະອົງໄດ້ສ້າງຂນມາ, ເດືອນດາວທີພຣະອົງຕງໄວ້ໃນບ່ອນຂອງມັນນນ;  

 

“ມະນຸດສຳຄັນຫຍັງແດ່ທີພຣະອົງຕ້ອງຄິດເຖິງ? … 

 

“ແຕ່ພຣະອົງຍັງໄດ້ແຕ່ງຕງເຂົາໃຫ້ມີຖານະຮອງຈາກພຣະອົງເອງ, ພຣະອົງໃຫ້ເຂົາມີຊືສຽງ ແລະ 

ໃຫ້ເຂົາມີກຽດຕິຍົດດ້ວຍ.”5 

 

ພຣະເຈາຮັກທ່ານ ເພາະທ່ານເປັນລູກໆຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງຮັກທ່ານເຖິງແມ່ນໃນເວລາທີທ່ານ 

ຮູ້ສຶກເປົາປຽວດຽວດາຍ ຫລື ເຮັດຄວາມຜິດພາດ. 

 

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈາ ແລະ ອຳນາດແຫ່ງການຟນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ ເປັນການໄຖ່ ແລະ ກູ້ຊີວິດ. 

ຖ້າຫາກທ່ານຈະພຽງແຕ່ປອຍໃຫ້ຄວາມຮັກອັນສູງສົງຂອງພຣະອົງເຂາມາສູ່ຊີວິດຂອງທ່ານ, 

ແລ້ວມັນຈະປະຖົມພະຍາບານບາດແຜ, ປິນປົວຄວາມເຈັບປວດ, ແລະ ບັນເທົາຄວາມໂສກເສາ. 

 

ເອອຍນ້ອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະທີຮັກແພງ, ທ່ານຢູໃກ້ສະຫວັນຫລາຍກວ່າທີທ່ານຮູ້ຈັກ. 

ຊາຕາກຳຂອງທ່ານນນແມ່ນເກີນກວ່າທີທ່ານຄາດຄິດ. ຈົງສືບຕເພີມເຕີມສັດທາ ແລະ ຄວາມ 

ຊອບທຳໃຫ້ຕົນເອງ. ຮັບເອົາພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດທີຟນຟູຄືນມາໃໝ່ເປັນເສນທາງ 

ແຫ່ງຊີວິດຂອງທ່ານ. ຈົງຖະໜອມຂອງປະທານທີເປັນກິດຈະກຳຢູໃນສາສນາຈັກອັນຍິງໃຫຍ່ 
ຈິງແທ້ນ. ຈົງເກັບກຳຂອງປະທານແຫ່ງການຮັບໃຊ້ຢູໃນສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະທີໄດ້ຈັດຕງຂນ. 

ຈົງສືບຕເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ບ້ານເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ. ຈົງສືບຕສະແຫວງຫາ ແລະ 

ຊ່ອຍເຫລືອຄົນອືນ ຜູ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 

 



ເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ມັນມີບາງສິງທີດົນໃຈ ແລະ ງົດງາມ ກ່ຽວກັບດອກຟໍເກັດມີນ໊ອດອັນ 

ນ້ອຍໆນນ. ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ມັນຈະເປັນເຄືອງໝາຍໃຫ້ແກ່ສິງເລັກນ້ອຍ ທີເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ 

ທ່ານມີຄວາມສຸກ ແລະ ຫວານຊືນ. ກະລຸນາຢາລືມວ່າທ່ານຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມ 

ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັບຕົນເອງ, ແລະວ່າການເສຍສະລະບາງຢາງແມ່ນດີກວ່າອີກບາງຢາງ, 

ວ່າທ່ານຈະບລໍຖ້າບັດທອງຄຳ ກ່ອນຈະມີຄວາມສຸກ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຢາລືມຄຳວ່າ “ເປັນຫຍັງ” 

ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ ຊຶງຈະດົນໃຈ ແລະ ເຊີດຊທ່ານຂນ. ແລະ ຢາລືມວ່າ ພຣະບິດາ 

ເທິງສະຫວັນຂອງທ່ານຮູ້ຈັກ, ຮັກ, ແລະ ທະນຸຖະໜອມທ່ານ. 

 

ຂອບໃຈສຳລັບຜູ້ທີທ່ານເປັນຢູ. ຂອບໃຈສຳລັບການກະທຳຈົນນັບບຖ້ວນດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ 

ການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຕຜູ້ຄົນຢາງຫລວງຫລາຍ. ຂອບໃຈສຳລັບທຸກສິງທີທ່ານຍັງບໄດ້ເຮັດເທືອ 

ເພືອນຳຄວາມສຸກແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດມາສູ່ຄອບຄົວ, ສາສນາຈັກ, ຕຊມຊົນ, ແລະ 

ຕປະເທດຊາດຢູໃນໂລກນ. 
 

ເອອຍນ້ອງທັງຫລາຍ, ພວກເຮົາຮັກທ່ານ. ມັນເປັນຄຳອະທິຖານ ແລະ ພອນຂອງຂ້າພະເຈາ 

ວ່າທ່ານຈະບລືມວ່າ ທ່ານເປັນທິດາອັນປະເສີດລໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈາ, ໃນພຣະນາມ 

ອັນສັກສິດຂອງພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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