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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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