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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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