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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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