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ເພືອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈາ, ຊ່າງເປັນສິດທິພິເສດແທ້ໆ ແລະ ເປັນໂອກາດສຳລັບຂ້າພະເຈາທີຈະ 

ຢືນຢູຕໜ້າພວກເຈາໃນຄຄືນນ. ພວກເຈາເປັນພາບທີໜ້າປະທັບໃຈຫລາຍ. 

 

ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມນ ແມ່ນເປັນຫົວຂໍສຳລັບກິດຈະກຳຂອງຊາວໜຸ່ມຂອງປີ 2011. 

ຕອນຂ້າພະເຈາໄດ້ໄປຮ່ວມການປະຊມຂອງກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກອງປະຊມສິນລະລຶກໃນປີນ, 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍິນກຸ່ມຊາຍໜຸ່ມແລະ ຍິງໜຸ່ມແບ່ງປັນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມວ່າມັນ 

ມີຄວາມໝາຍຕເຂົາເຈາແນວໃດ ແລະ ມັນກ່ຽວພັນກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈາແນວໃດ. ຫລາຍຄົນຮູ້ວ່າ 

ມັນເປັນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍສຸດທ້າຍ, ຍາວກວ່າໝູ່ໝົດ, ຍາກກວ່າໝູ່ໝົດທີຈະທ່ອງຈຳ, ແລະ 

ເປັນຂໍທີເຂົາເຈາຫວັງວ່າ ອະທິການຈະບຂໍໃຫ້ເຂົາເຈາທ່ອງໃຫ້ເພິນຟັງ. ແຕ່ຫລາຍຄົນເຂາໃຈວ່າ 

ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມມີຄວາມໝາຍຫລາຍໄປກວ່ານນ. 

 

ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມເປັນສິງນຳພາໄປຫາຄວາມຊອບທຳ, ເປັນການດຳລົງຊີວິດ 

ແບບຊາວຄິດສະຕຽນ. ໃຫ້ວາດພາບບຶດໜຶງວ່າໂລກຈະເປັນແບບໃດຖ້າທຸກຄົນເລືອກດຳລົງ 

ຊີວິດຕາມຄຳສອນຢູໃນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມທີວ່າ: “ພວກເຮົາເຊືອໃນການເປັນຄົນສັດຊື, 

ຈິງ, ບໍລິສຸດ, ມີເມດຕາ, ມີຄຸນນະທຳ, ແລະໃນການເຮັດຄວາມດີຕ ມະນຸດທັງປວງ ໂດຍແທ້ແລ້ວ 

ພວກເຮົາຈະກ່າວວ່າ ພວກເຮົາດຳເນີນຕາມຄຳແນະນຳຂອງໂປໂລ—ນນຄື ພວກເຮົາເຊືອທຸກສິງ, 

ພວກເຮົາຫວັງທຸກສິງ, ພວກເຮົາອົດທົນມາແລ້ວຫລາຍສິງ ແລະຫວັງທີຈະສາມາດ ອົດທົນໄດ້ທຸກສິງ 

ຫາກມີສິງໃດທີເປັນຄຸນນະທຳ, ສວຍງາມ, ຫລືຄວນສັນລະເສີນ ພວກເຮົາສະແຫວງຫາ 

ສິງເຫລົານ.” 

 



ໃນເຊາວັນອາທິດຂອງກອງປະຊມໃຫຍ່ ເທືອທຳອິດທີປະທານມອນສັນໄດ້ຂນກ່າວໃນຖານະທີ 

ເປັນສາດສະດາ, ເພິນໄດ້ກ່າວເຖິງຖ້ອຍຄຳຂອງໂປໂລຈາກ ຟີລິບປອຍບົດທີ 4 ຂໍທີ 8, ຊຶງດົນໃຈ 

ຫລັກທຳຫລາຍຂໍຢູໃນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມ. ປະທານມອນສັນຮັບຮູ້ວ່າວັນເວລາ 

ຂອງເຮົາແມ່ນມີການທ້າທາຍຫລາຍຂະໜາດໃດ  ແລະ ເພິນກໍໄດ້ກ່າວເປັນກຳລັງໃຈວ່າ, 

“ໃນເສນທາງອັນບແນ່ນອນແຫ່ງຊີວິດມະຕະນ ບາງເທືອເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ … ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ 

ຂອງອັກຄະສາວົກໂປໂລ ຊຶງຈະຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຢູໃນເສນທາງ.”1 

 

ຄຄືນນ, ຂ້າພະເຈາຢາກເນນໜັກຢູກັບຫລັກທຳສອງຂໍຢູໃນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມ 

ທີຈະຊ່ອຍ “ຮັກສາເຮົາໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຢູໃນເສນທາງ.” ຂ້າພະເຈາມີປະຈັກພະຍານທີເຂມແຂງ 

ແລະ ຕງໃຈຕຫລັກທຳທີສຳຄັນຂອງຄວາມຊືສັດ ແລະ ຈິງ. 

 

ທຳອິດ, “[ຂ້າພະເຈາ] ເຊືອໃນການເປັນຄົນຊືສັດ.” ການເປັນຄົນຊືສັດໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ປມນ້ອຍຊືວ່າ True to the Faith  ສອນວ່າ, ການເປັນຄົນຊືສັດໝາຍຄວາມວ່າຈິງໃຈ, ແທ້ຈິງ, ແລະ 

ປາດສະຈາກມານຍາຕະຫລອດເວລາ.2 ມັນເປັນພຣະບັນຍັດຈາກພຣະເຈາວ່າໃຫ້ຊືສັດ,3 ແລະ 

“ຄວາມຊືສັດຢາງແທ້ຈິງຈຳເປັນສຳລັບຄວາມລອດຂອງເຮົາ.”4 

 

ປະທານຮາວເວີດ ດັບເບິນຢູ ຮັນເທີ ໄດ້ສອນວ່າ ເຮົາຈະຕ້ອງຊືສັດແທ້ໆ. ເພິນກ່າວວ່າ: 

 

“ເມືອຫລາຍປີກ່ອນ ມີໂປສະເຕີແຜ່ນໜຶງຕິດຢູຮ່ອມທາງຍ່າງຢູຕຶກໂບດຂອງພວກເຮົາກ່າວວ່າ, 

‘ຈົງຊືສັດນຳຕົວເອງ.’ ໂປສເຕີສ່ວນຫລາຍຈະກ່າວເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບຊີວິດ. ແຕ່ຫລັກທຳ 

ກ່ຽວກັບຄວາມຊືສັດນ ເປັນສິງທີຕ້ອງພັດທະນາ. 

 

“ບາງຄົນກໍຍອມຮັບວ່າ ມັນເປັນສິງຜິດສິນທຳທີຈະບຊືສັດໃນສິງໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ເຊືອວ່າການບຊືສັດກັບ 

ສິງເລັກນ້ອຍນນບສຳຄັນ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງບໍລະຫວ່າງການບຊືສັດທີກ່ຽວກັບເງິນພັນໂດລາ ຫລື 

ເງິນພຽງສິບເຊັນເທົານນ? … ມີລະດັບຂອງຄວາມບຊືສັດບໍ, ອີງຕາມຈຳນວນຫລາຍ ຫລື ນ້ອຍ?” 

 

ປະທານຮັນເທີໄດ້ສອນວ່າ: “ຖ້າເຮົາຢາກມີພຣະອາຈານ ແລະ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະວິນຍານ 

ບໍລິສຸດເປັນເພືອນ, ເຮົາຈະຕ້ອງຊືສັດນຳຕົວເຮົາເອງ, ຊືສັດນຳພຣະເຈາ, ແລະ ນຳເພືອນມະນຸດ. 

ແລ້ວເຮົາຈະມີຄວາມສຸກທີແທ້ຈິງ.”5 

 



ເມືອເຮົາຊືສັດໃນທຸກສິງ, ໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ແລ້ວເຮົາຈະປະສົບຄວາມສະຫງົບໃນຈິດໃຈ ແລະ 

ມີຄວາມສຳນຶກດີ. ຄວາມສຳພັນຂອງເຮົາຈະເພີມພູນຫລາຍຂນ ເພາະມັນຂນກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. 

ແລະ ພອນອັນຍິງໃຫຍ່ທີມາຈາກການເປັນຄົນຊືສັດຄືວ່າ ເຮົາຈະສາມາດມີພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 

ເປັນເພືອນ. 

 

ຂ້າພະເຈາຢາກແບ່ງປັນເລືອງໜຶງທີໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈາຕງໃຈເປັນຄົນຊືສັດຫລາຍຂນໃນທຸກສິງ: 

 

“ຄືນໜຶງ ຊາຍຄົນໜຶງໄດ້ໄປລັກເອົາໝາກສາລີຈາກທົງຂອງຄົນຂ້າງບ້ານ. ລາວໄດ້ພາລູກຊາຍນ້ອຍ 

ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶງໄປນຳລາວເພືອນັງຍາມຢູແຄມຮວ ເພືອຈະໄດ້ສັນຍານບອກລາວຖ້າຫາກມີຄົນຍ່າງ 

ມາແຖວນນ. ຊາຍຄົນນນໄດ້ໂດດຂ້າມຮວພ້ອມກັບຖົງຈັບໄວ້ຢູໃນມື, ແລະ ກ່ອນຈະເຂາເຖິງປາສາລີ 

ລາວໄດ້ຫລຽວໄປອ້ອມຮອບ, ຫລຽວທາງນນ ແລະ ທາງນ, ແລະ ກໍບເຫັນຄົນໃດ ແລະ ພວມ 

ຈະຫັກຝັກສາລີໃສ່ຖົງ. … [ແຕ່ທ້າວນ້ອຍໄດ້ເອນໃສ່ພວ່າ]: 

 

“‘ພເອີຍ, ມີບ່ອນໜຶງທີພບໄດ້ຫລຽວເບິງເທືອ!... ພຍັງບໄດ້ຫລຽວຂນເທິງ.’” 6 

 

ເມືອເຮົາຄິດຈະເຮັດສິງທີບຊືສັດ, ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກນຈະເກີດຂນກັບທຸກຄົນ, ເຮົາອາດຄິດວ່າ 

ຄົນອືນຈະບຮູ້ຈັກ. ເລືອງທີເລົາມານນ ເຕືອນເຮົາວ່າ ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຮູ້ຈັກສະເໝີ, ແລະ 

ເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບຕພຣະອົງ. ຄວາມຮູ້ນຈະຊ່ອຍຂ້າພະເຈາໃຫ້ພະຍາຍາມດຳລົງ 

ຊີວິດຕາມຄວາມຕງໃຈທີວ່າ: “[ເຮົາ] ເຊືອໃນການເປັນຄົນຊືສັດ.” 

 

ຫລັກທຳຂໍທີສອງໄດ້ສອນຢູໃນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມແມ່ນ “ຂ້າພະເຈາເຊືອໃນ 

ຄວາມເປັນຈິງ.” ປມວັດຈະນະນຸກົມໄດ້ອະທິບາຍຄຳວ່າ “ຈິງ” ຄືການເປັນຄົນ “ຍຶດໝນ,” 

“ຈົງຮັກພັກດີ,” “ຖືກຕ້ອງ,” ຫລື “ປາດສະຈາກການເອ່ນອຽງ.”7 

 

ປມທີຂ້າພະເຈາມັກອ່ານປມຫົວໜຶງ ເປັນປມເກົາແກ່ຂອງອັງກິດຊື, ເຈນ ໄອຣີ, ແຕ່ງໂດຍ ຊາລ໊ອດ 

ບະຣ້ອນ ພິມຈຳໜ່າຍໃນປີ 1847. ຄົນສຳຄັນໃນປມຫົວນນເປັນຍິງໜຸ່ມຊືນາງ, ເຈນ ໄອຣີ, 

ທຸກຍາກລຳບາກ ຫລາຍທີສຸດ, ເປັນລູກກຳພ້າຜູ້ພະຍາຍາມຍຶດໝນກັບຄຳວ່າ “ເປັນຄົນຈິງ.” 

ໃນເລືອງນ, ຊາຍຄົນໜຶງ ຊືທ່ານຣໍເຈສເຕີ, ຮັກນາງໄອຣີ ຫລາຍທີສຸດແຕ່ບສາມາດແຕ່ງງານກັບນາງ. 

ແລ້ວ, ລາວໄດ້ຂໍໃຫ້ນາງ ໄອຣີຍ້າຍມາຢູກັບລາວໂດຍບຕ້ອງແຕ່ງງານກັບລາວ. ນາງໄອຣີກໍຮັກ 

ທ່ານຣໍເຈສເຕີຄືກັນ, ແລະ ບາງເທືອນາງກໍຄິດໃນໃຈວ່າ, “ແມ່ນໃຜຊິມາເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳເຈາ? ຫລື 

ມີໃຜແດ່ທີຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດເພາະສິງທີເຈາເຮັດລົງໄປ?” 



 

ບດົນນາງເຈນກໍໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃນໃຈວ່າ: “ເຮົາເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳຕົວເອງ. ເມືອເຮົາຢູຄົນດຽວ, 

ບສົນໃຈກັບຜູ້ໃດ, ບຮັບການຄຊຫລາຍເທົາໃດ, ແລ້ວເຮົາຈະນັບຖືຕົວເອງຫລາຍຂນເທົານນ. 

ເຮົາຈະຮັກສາກົດທີພຣະເຈາປະທານໃຫ້; … ກົດ ແລະ ຫລັກທຳບແມ່ນສຳລັບເວລາ ຖ້າມັນບມີ 

ການລໍລວງ: ມັນແມ່ນສຳລັບຊ່ວງເວລາເຊັນນ. ... ຖ້າເຮົາລ່ວງລະເມີດພຣະບັນຍັດໃນຍາມ 

ທີສະດວກທີຈະເຮັດ ແລ້ວພຣະບັນຍັດເຫລົານນຈະມີຄຸນຄ່າແນວໃດ? ພຣະບັນຍັດມີຄຸນຄ່າ—ສະນນ 

ເຮົາຈຶງເຊືອຕະຫລອດມາ. … ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ຄວາມຕງໃຈທີຄິດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ ເປັນສິງທີ 

ເຮົາຍຶດໝນໃນເວລານ: ສະນນ ເຮົາຈຶງບຫວັນໄຫວໄປມາ.”8 

 

ໃນຊ່ວງທີນາງຖືກລໍໃຈ, ນາງເຈນ ໄອຣີ ໄດ້ຈິງຕຄວາມເຊືອຂອງນາງ, ນາງໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນກົດທີ 

ພຣະເຈາປະທານໃຫ້, ແລະ ນາງບຫວັນໄຫວໄປມາໃນການຕ້ານທານກັບການລໍໃຈນນ. 

 

ການຈິງໃຈຕຄວາມເຊືອຂອງເຮົາ—ເຖິງແມ່ນການເຮັດນນຈະບມີຄົນນິຍົມ, ຫລື ງ່າຍ—

ແຕ່ມັນຈະຮັກສາເຮົາໃຫ້ປອດໄພຢູໃນເສນທາງທີພາໄປຫາຊີວິດນິລັນດອນຢູນຳພຣະບິດາເທິງ 

ສະຫວັນ. ຂ້າພະເຈາຮັກ ຮູບແຜ່ນນທີແຕ້ມໂດຍຍິງໜຸ່ມຄົນໜຶງຜູ້ປາຖະໜາຢາກມີຄວາມສຸກ 

ທີຈະໄດ້ຢູນຳພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຕະຫລອດການ. 

 

ການເປັນຄົນຈິງກໍຍັງປອຍໃຫ້ເຮົາເປັນຜົນກະທົບໃນທາງດີຕຊີວິດຂອງຄົນອືນນຳອີກ. ບດົນມານ 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຍິນເລືອງທີດົນໃຈກ່ຽວກັບຍິງໜຸ່ມຄົນໜຶງ ຜູ້ຕງໃຈທີຈະຈິງຕຄວາມເຊືອຂອງນາງ, 

ໄດ້ເປັນຜົນກະທົບໃນທາງດີຕຍິງໜຸ່ມອີກຄົນໜຶງ. 

 

ເມືອຫລາຍປີກ່ອນ, ນາງຄຣິສຕີ ແລະ ນາງເຈນ ໄດ້ເອົາຫ້ອງຮຽນຮ້ອງເພງນຳກັນຢູເມືອງເຫີດ, 

ລັດເທັກຊັດ. ມີເທືອໜຶງ, ນາງເຈນໄດ້ຍິນນາງຄຣິສຕີເວາລົມກັບໝູ່ຂອງນາງກ່ຽວກັບສາສນາ ແລະ 

ຄວາມເຊືອ ຫລາຍຢາງຂອງເຂົາເຈາ, ແລະ ເລືອງໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີທີເຂົາເຈາມັກ. ບດົນມານ, 

ຫລັງຈາກໄດ້ຕິດກັບນາງຄຣິສຕີຄືນອີກ, ນາງເຈນໄດ້ເລົາວ່າ: 

 

“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈທີບຮູ້ຈັກສິງທີເຈາກັບໝູ່ຂອງເຈາເວາລົມກັນ, ສະນນ ຕອນຍາມຄິດສະມັດ 

ຂ້ອຍຈຶງບອກພແມ່ວ່າຂ້ອຍຢາກໄດ້ປມພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີເປັນຂອງຂວັນຄິດສະມັດ. ຂ້ອຍກໍໄດ້ ແລະ 

ເລີມຕນອ່ານມັນ. ສິງນໄດ້ເລີມຕນເສນທາງແຫ່ງສາສນາຂອງຂ້ອຍ ແລະ ເລີມຊອກຫາສາສນາຈັກ 

ທີແທ້ຈິງ. … ສິບສອງປີຜ່ານໄປ. ໃນລະຫວ່າງເວລານນ ຂ້ອຍໄດ້ໄປຢຽມຫລາຍໆໂບດ ແລະ 

ໄດ້ໄປໂບດເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າຍັງມີສິງອືນອີກຫລາຍຢາງ. ຄືນໜຶງ, ຂ້ອຍໄດ້ຄຸເຂົາລົງ ແລະ 



ອະທິຖານຂໍໃຫ້ຮູ້ ສິງທີຈະເຮັດ. ຄືນນນຂ້ອຍໄດ້ຝັນເຫັນເຈາ, ຄຣິສຕີ. ຂ້ອຍບໄດ້ເຫັນເຈານັບແຕ່ພວກເຮົາ 

ໄດ້ຮຽນຈົບໂຮງຮຽນອຸດົມ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ມັນເປັນຄວາມຝັນທີແປກໆ, ແຕ່ຂ້ອຍບໄດ້ເອົາໃສ່ໃຈ. 

ຂ້ອຍໄດ້ຝັນເຫັນເຈາອີກສາມຄືນຕິດຕກັນ. ຂ້ອຍໄດ້ນັງຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຝັນນນ. ຂ້ອຍຈືໄດ້ວ່າເຈາເປັນ 

ຄົນມໍມອນ. ຂ້ອຍໄດ້ເປີດເບິງເວບໄຊ້ຂອງສາສນາຈັກມໍມອນ. ສິງທຳອິດທີຂ້ອຍເຫັນແມ່ນ 

ກົດພຣະວາຈາແຫ່ງ ປັນຍາ. ແມ່ຂ້ອຍໄດ້ຕາຍໄປດ້ວຍໂລກມະເລັງປອດສອງປີກ່ອນ. ລາວສູບຢາ ແລະ 

ເມືອໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບກົດພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ ມັນຕຳຫົວໃຈຂ້ອຍ. ຕມາ, ຂ້ອຍໄດ້ໄປຢາມພ. 

ຕອນຂ້ອຍນັງຢູຫ້ອງ ຮັບແຂກຂອງເພິນ, ຂ້ອຍໄດ້ເລີມຕນອະທິຖານ. ຂ້ອຍຖາມວ່າຂ້ອຍຄວນໄປໃສ ແລະ 

ເຮັດຫຍັງ. ທັນໃດນນ, ຂ່າວໂຄສະນາຂອງສາສນາຈັກຂອງເຈາໄດ້ປະກົດຂນຢູໃນຈໍໂທລະທັດ. 

ຂ້ອຍໄດ້ຂຽນ ເອົາເລກໂທລະສັບ ແລະ ໂທໄປໃນຄືນນນ. ຜູ້ສອນສາສນາໄດ້ໂທມາຫາຂ້ອຍ ແລະ 

ສາມມຕມາ ໄດ້ຖາມຖ້າຫາກວ່າ ເຂົາເຈາຈະເອົາປມພຣະຄຳພີມໍມອນມາໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ບໍ. 

ຂ້ອຍຕອບວ່າ, ‘ມາໄດ້.’ ແລ້ວຂ້ອຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາສາມເດືອນເຄິງຈາກນນ. ສອງປີຕມາ 

ຂ້ອຍໄດ້ພົບກັບສາມີຢູໂບດ. ພວກເຮົາໄດ້ແຕ່ງງານກັນຢູພຣະວິຫານດາລັສ. ຕອນນ 

ພວກເຮົາເປັນພແມ່ຂອງລູກນ້ອຍທີໜ້າຮັກສອງຄົນ. 

 

“ຂ້ອຍຢາກຂອບໃຈເຈາ, ຄຣິສຕີ. ເຈາໄດ້ເປັນຕົວຢາງທີດີຢູໃນໂຮງຮຽນ. ເຈາດີກັບທຸກຄົນ ແລະ 

ມີຄຸນນະທຳ. ຜູ້ສອນສາສນາໄດ້ສອນຂ້ອຍ ແລະ ໄດ້ເຊອເຊີນຂ້ອຍໃຫ້ຮັບບັບຕິດສະມາ, ແຕ່ເຈາໄດ້ 

ເປັນຜູ້ສອນສາສນາຄົນທີສາມຂອງຂ້ອຍ. ເຈາໄດ້ເພາະປູກເມັດພຶດແຫ່ງຄວາມເຊືອໄວ້ໃນໃຈຂ້ອຍ 

ຜ່ານການກະທຳຂອງເຈາ, ແລະ ເຈາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້ອຍດີຂນແທ້ໆ. ບັດນ ຂ້ອຍມີຄອບຄົວ 

ນິລັນດອນ. ລູກຂອງຂ້ອຍຈະເຕີບໂຕຂນກັບຄວາມຮູ້ເລືອງພຣະກິດຕິຄຸນອັນສົມບູນ. ມັນເປັນພອນ 

ອັນຍິງໃຫຍ່ທີສຸດທີເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບ. ເຈາໄດ້ຊ່ອຍນຳພອນນນມາສູ່ຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.” 

 

ຕອນຂ້າພະເຈາຕິດຕຫານາງ, ຄຣິສຕີ ເວາວ່າ, “ບາງເທືອ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ເຮົາໄດ້ຍິນຄຸນລັກສະນະ 

ກ່າວເຖິງໃນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມ, ແລະ ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າໜັກໃຈຫລາຍ. ເຖິງຢາງໃດກໍດີ, 

ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ເມືອເຮົາດຳລົງຊີວິດຕາມມາດຕະຖານເຫລົານນ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດຕາມຕົວຢາງ 

ຂອງພຣະຄຣິດ, ແລ້ວເຮົາຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້. … ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຄືກັນກັບອຳໂມນ ຢູໃນ ແອວມາ 

ບົດທີ 26 ຂໍທີ 3 ເມືອເພິນກ່າວວ່າ, ‘ແລະ ນຄືພອນທີປະທານໃຫ້ເຮົາ, ວ່າເຮົາໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນ 

ເຄືອງມືໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈາ ເພືອນຳວຽກງານອັນຍິງໃຫຍ່ນມາ.’” 

 

ມັນເປັນຄຳອະທິຖານຂອງຂ້າພະເຈາ ວ່າພວກເຈາແຕ່ລະຄົນຈະບພຽງແຕ່ກ່າວອອກມາວ່າ 

“ເຮົາເຊືອໃນການເປັນຄົນຊືສັດ ແລະ ຈິງ,” ແຕ່ພວກເຈາຈະດຳລົງຊີວິດຕາມຄຳສັນຍານນແຕ່ລະມ. 

ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ ເມືອພວກເຈາເຮັດເຊັນນ, ພະລັງ, ຄວາມຮັກ, ແລະ ພອນຂອງພຣະບິດາ 



ເທິງສະຫວັນຈະມາຄຊພວກເຈາ ໃນຂະນະທີພວກເຈາເຮັດວຽກງານທີແຕ່ລະຄົນພວກເຈາ 

ຖືກສົງມານເພືອໃຫ້ເຮັດ. ຂ້າພະເຈາກ່າວສິງເຫລົານ ໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊຄິດ, ອາແມນ. 
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