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“ຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ: ຄວາມເມດຕາເລີມຕນຈາກເຮົາ” 

 

 

ແມຣີ ເອັນ ຄຸກ 

ທີປຶກສາທີໜຶງໃນຝາຍປະທານອົງການຍິງໜຸ່ມສາມັນ 

 

 

ສອງສາມອາທິດກ່ອນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນບົດຮຽນທີສຳຄັນຈາກກຸນລະສະຕີຄົນໜຶງ ຜູ້ກ່າວປາໄສ 

ຢູກອງປະຊມສິນລະລຶກຢູຫວອດຂອງຂ້າພະເຈາ. ຂ້າພະເຈາປະທັບໃຈຫລາຍກັບຄຳສອນ ແລະ 

ການເປັນພະຍານຂອງນາງດ້ວຍຄວາມໝນໃຈເຖິງພຣະເຢຊຄຣິດ. ນາງໄດ້ສະຫລຸບຄຳປາໄສຂອງ 

ນາງດ້ວຍຄຳວ່າ: “ເມືອຂ້າພະເຈາເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນຈຸດໃຈກາງໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ, 

ແລ້ວຂ້າພະເຈາຈະມີມທີດີ, ດີຕຄົນທີຂ້າພະເຈາຮັກຫລາຍກວ່າເກົາ, ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ.” 

 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ສັງເກດເບິງຍິງໜຸ່ມຄົນນນຢູຫ່າງໆໃນລະຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ. ນາງໄດ້ທັກທາຍ 

ທຸກຄົນດ້ວຍແວວຕາສົດໃສ ແລະ ດ້ວຍຮອຍຍມ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນນາງຊືນຊົມກັບຄວາມສຳເລັດຜົນ 

ຂອງໝູ່ເພືອນ. ບດົນມານຍິງໜຸ່ມສອງຄົນໃນຊນໄມເມດ ໄດ້ລາຍງານຕຂ້າພະເຈາວ່າ ຍິງໜຸ່ມຄົນນນ 

ໄດ້ຕັດສິນໃຈບເອົາປໜັງ ເມືອນາງຮູ້ວ່າມັນເປັນໜັງເລືອງທີນນບກ່ຽວພັນກັບ “ຄຸນນະທຳ ແລະ 

ຄວາມສວຍງາມ.”1 ນາງມີຄວາມຮັກ, ເມດຕາ, ແລະ ເຊືອຟັງ. ນາງມາຈາກຄອບຄົວທີພແມ່ 

ແຕກແຍກກັນ, ແລະ ນາງເຄີຍປະສົບກັບການທ້າຍທາຍຫລາຍຢາງ, ສະນນ ຂ້າພະເຈາຈຶງຢາກຮູ້ວ່າ 

ນາງເຮັດ ແນວໃດຈຶງສາມາດຍຶດໝນວິນຍານແຫ່ງຄວາມສຸກ ແລະ ເມດຕານນໄວ້ໄດ້. ເມືອນາງຄົນນນ 

ກ່າວປະຈັກພະຍານວ່າ, “ຂ້າພະເຈາເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນຈຸດໃຈກາງໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈາ,” 

ຂ້າພະເຈາກໍຄຶດເຫັນຄຳຕອບໄດ້. 

 

“ພວກເຮົາເຊືອໃນການເປັນຄົນສັດຊື, ຈິງ, ບໍລິສຸດ, ມີເມດຕາ, ມີຄຸນນະທຳ, ແລະໃນການເຮັດຄວາມດີ 

ຕມະນຸດທັງປວງ.” ຄຸນສົມບັດເໝືອນພຣະຄຣິດທີກ່າວມານນ ທີມີຢູໃນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີ 

ສິບສາມ ຈະຕຽມພວກເຮົາສຳລັບພອນຂອງພຣະວິຫານ ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ. 



 

ຂ້າພະເຈາຢາກເວາເນນກ່ຽວກັບຄຳໜຶງໃນນນ—ຄຳວ່າ ມີເມດຕາ. ມີເມດຕາເປັນຄຳທີສວຍງາມ 

ທີເຮົາບສູ້ໄດ້ຍິນເລອຍໆ. ກົກເຄາມາຈາກພາສາລາຕິນ ແລະ ໝາຍຄວາມວ່າ “ປາຖະໜາດີ 

ຕຄົນອືນ.”2 ການມີເມດຕາຄືການເປັນຄົນດີ, ມີເຈດຕະນາດີ, ແລະ ມີຄວາມໃຈບຸນ. ຫລາຍຄົນ 

ພວກເຈາກໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ມີເມດຕານແລ້ວ ຕອນພວກເຈາຢູຊນປະຖົມໄວ 

ແລະ ຈືຈຳເພງນ ທີວ່າ: 

 

ເຮົາຢາກເປັນຄົນດີຕທຸກຄົນ, 

ເພາະມັນເປັນສິງຖືກຕ້ອງ, ທ່ານກໍຮູ້. 

ສະນນ ເຮົາຈຶງເວາກັບຕົວເອງ, “ຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ: 

ຄວາມເມດຕາເລີມຕນຈາກເຮົາ.”3 

 

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາໄດ້ສອນເຮົາກ່ຽວກັບສິງນ ແລະ ໃຫ້ດຳລົງຊີວິດທີມີເມດຕາ. ພຣະເຢຊຮັກ 

ທຸກຄົນ ແລະ ພຣະອົງຮັບໃຊ້ທຸກຄົນ. ການເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງເຮົາ, ຈະຊ່ອຍເຮົາ 

ໃຫ້ຊອກຫາຄຸນສົມບັດທີມີເມດຕານ. ກ່ອນຈະພັດທະນາຄຸນສົມບັດເໝືອນດັງພຣະຄຣິດໄດ້ນນ, 

ເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ “ຕິດຕາມເສນທາງຂອງພຣະອົງ.”4 

 

ຈາກຄຳອຸປະມາເລືອງໄທຊາມາເລຍຜູ້ໃຈດີ ເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ ເຮົາຄວນຮັກທຸກຄົນ. ເລືອງນນເລີມຕນ 

ໃນພຣະທຳລູກາບົດທີ 10, ເມືອທຳບັນດິດຄົນໜຶງໄດ້ຖາມພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງ 

ເຮັດຢາງໃດຈຶງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນດອນ?” 

 

ຄຳຕອບແມ່ນ: “ຈົງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈາອົງເປັນພຣະເຈາຂອງເຈາດ້ວຍສຸດໃຈ, ດ້ວຍສຸດຈິດ, 

ດ້ວຍສຸດກຳລັງ ແລະ ດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງເຈາ; ແລະ ຈົງຮັກເພືອນບ້ານເໝືອນຮັກ  

ຕົນເອງ.” 

 

ແລ້ວທຳບັນດິດໄດ້ຖາມວ່າ, “ແມ່ນຜູ້ໃດເປັນເພືອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ?” ຄຳຖາມທີທຳບັນດິດຖາມ 

ເປັນໜ້າສົນໃຈ, ນັບແຕ່ຊາວຢິວມີເພືອນປະເທດຢູທາງເໜືອ, ໄທຊາມາເລຍ ຜູ້ເຂົາເຈາບມັກ 

ຫລາຍທີສຸດ ຈົນວ່າເມືອເຂົາເຈາເດີນທາງຈາກເຢຣູຊາເລັມ ໄປຫາ ຄາລີເລ, ເຂົາເຈາຈະເດີນທາງ 

ໄປທາງໂງ້ງຜ່ານທົງພຽງຈໍແດນໄປ ແທນທີຈະເດີນລັດຜ່ານປະເທດຊາມາເລຍໄປ. 



 

ພຣະເຢຊໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງທຳບັນດິດໂດຍການກ່າວຄຳອຸປະມາເລືອງໄທຊາມາເລຍຜູ້ໃຈດີ. 

ອີງຕາມຄຳອຸປະມານນວ່າ: 

 

“ຍັງມີຊາຍຄົນໜຶງລົງຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລັມໄປຍັງເມືອງເຢຣິໂກ ແລະ ຕົກຢູໃນກຳມືຂອງພວກ 

ນັກປຸ້ນ. ພວກປຸນໄດ້ເອົາທຸກສິງທີຊາຍຜູ້ນນມີທັງຕົບຕີລາວ ແລະ ປະຖມໄວ້ເກືອບຕາຍ…. 

 

“ແຕ່ມີໄທຊາມາເລຍຄົນໜຶງທີເດີນທາງມາພໍຊາຍຄົນນນ ແລະ ເມືອເຫັນລາວແລ້ວກໍມີໃຈເມດຕາ 

ສົງສານ, 

 

“ລາວຈຶງເຂົາໄປຊ່ອຍເອົານມັນ ແລະ ນອະງ່ນຖອກໃສ່ບາດແຜ ແລະ ເອົາຜ້າພັນບາດໃຫ້, 

ແລ້ວກໍໂຈມຊາຍຄົນນນຂນຂີເທິງຫລັງສັດຂອງຕົນ ນຳໄປຮອດໂຮງແຮມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ 

ບົວລະບັດລາວ. 

 

“ວັນຕມາ ລາວໄດ້ເອົາເງິນສອງຫລຽນໃຫ້ເຈາຂອງໂຮງແຮມ ແລະ ສັງວ່າ, ຈົງຊ່ອຍເບິງແຍງ 

ຊາຍຄົນນໃຫ້ດີເນີ, ຖ້າເຈາຈ່າຍເກີນນໄປເທົາໃດ ເມືອຂ້ອຍກັບມາ ຂ້ອຍຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້.”5 

 

ບເໝືອນປະໂລຫິດຊາວຢິວ ແລະ ຄົນເລວີ ຜູ້ໄດ້ຍ່າງເວນກາຍຊາຍຜູ້ເຈັບຄົນນນ, ທີເປັນຄົນຊາດດຽວ 

ກັບຕົນ, ແຕ່ໄທຊາມາເລຍບແຍກເຊອແຍກຊາດ. ລາວໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາດັງເຊັນພຣະຄຣິດ. 

ພຣະເຢຊໄດ້ສອນເຮົາຜ່ານຄຳອຸປະມາເລືອງນວ່າ ທຸກຄົນເປັນເພືອນບ້ານຂອງເຮົາ. 

 

ບດົນມານ ທີປຶກສາຄົນໜຶງຂອງອະທິການໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການທີສອນເຖິງຄວາມສຳຄັນ 

ຂອງເພືອນບ້ານແຕ່ລະຄົນ. ເມືອລາວຫລຽວເບິງຜູ້ມາປະຊມ, ລາວເຫັນເດັກນ້ອຍຄົນໜຶງ ມີກັບສໍສີ 

ໃຫຍ່ກັບທີມີຫລາຍສີ. ເມືອລາວຫລຽວເບິງສະມາຊິກທົວໆໄປໃນຫວອດ, ລາວປຽບທຽບເຂົາເຈາ 

ໃສ່ກັບສີຕ່າງໆຂອງສໍສີເຫລົານນ, ຕ່າງຄົນກໍມີຈຸດພິເສດຂອງໃຜມັນ. 

 

ລາວກ່າວວ່າ, “ສີທີເຂົາເຈານຳມາສູ່ຫວອດ ແລະ ໂລກນເປັນສີຂອງເຂົາເຈາເອງ. ເຂົາເຈາມີຄວາມ 

ເຂມແຂງໃນຕົວ, ມີຄວາມອ່ອນແອ, ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ, ແລະ ມີຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ເມືອ 

ມາລວມເຂາກັນ, ເຂົາເຈາຈະເປັນສີສັນຕ່າງໆລວມກັນເປັນກັບໜຶງທາງວິນຍານ. ... 



 

“ຄວາມເປັນໜຶງເປັນຄຸນນະພາບທາງວິນຍານ. ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີຫວານຊືນແຫ່ງຄວາມສັນຕິສຸກ 

ແລະ ຈຸດປະສົງທີມາຈາກການເປັນຜູ້ໜຶງໃນຄອບຄົວ. … ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຢາກໃຫ້ຄົນອືນ 

ໄດ້ດີທີສຸດເທົາໆກັບທີພວກເຈາຢາກໄດ້. … ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີວ່າ ບມີຄົນຫວັງທຳຮ້າຍພວກເຈາ. 

[ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຈາຈະບເຄີຍຢູຕາມລຳພັງ.]6 

 

ເຮົາສ້າງຄວາມເປັນໜຶງນນ ແລະ ແບ່ງປັນສີສັນພິເສດຂອງເຮົາຜ່ານຄວາມເມດຕາ: ການກະທຳດ້ວຍ 

ຄວາມດີ. 

 

ພວກເຈາເຄີຍຮູ້ສຶກເປົາປຽວດຽວດາຍບໍ? ພວກເຈາເຄີຍສັງເກດເຫັນຄົນທີເປົາປຽວດຽວດາຍບໍ, 

ຜູ້ມີຊີວິດທີເປັນພຽງສີຂາວດຳເທົານນ? ເພືອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ສັງເກດເຫັນ 

ພວກເຈາໃນຂະນະທີພວກເຈານຳສີສັນອັນພິເສດເຂາມາສູ່ຊີວິດຂອງຄົນອືນດ້ວຍຮອຍຍມ, 

ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳອ່ອນຫວານ, ຫລື ດ້ວຍຈົດໝາຍນ້ອຍໃຫ້ກຳລັງໃຈ. 

 

ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ໄດ້ສອນເຮົາເຖິງວິທີພົບປະສັງສັນກັບໝູ່ເພືອນ ແລະ ທຸກຄົນທີເຮົາ 

ພົບເຫັນ ເມືອເພິນສອນກຸ່ມຍິງໜຸ່ມຂອງສາສນາຈັກວ່າ, “ເພືອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາຂໍໃຫ້ 

ພວກເຈາຈົງມີຄວາມກ້າຫານທີຈະຫລີກເວນຈາກການເວາສຽດສີຄົນອືນ, ຈົງກ້າຫານທີຈະເບິງວ່າ 

ທຸກຄົນຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮັກແພງ.”7 

 

ເຮົາສາມາດເຮັດຕາມຕົວຢາງຂອງໄທຊາມາເລຍຄົນນນ ແລະ “ປຽນໂລກ” ໂດຍຄວາມເມດຕາ 

ຂອງຄົນໆດຽວນນ.8 ຂ້າພະເຈາຂໍຊັກຊວນພວກເຈາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເຮັດສິງໜຶງແບບໄທຊາມາເລຍ 

ໄດ້ເຮັດໃນອາທິດທີຈະມາເຖິງນ. ມັນອາດໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຈາຕ້ອງໄດ້ເຮັດເກີນກວ່າການເປັນ 

ໝູ່ເພືອນທຳມະດາ, ຫລື ຕ້ອງໄດ້ເຊົາອາຍ. ພວກເຈາອາດເລືອກຮັບໃຊ້ບາງຄົນທີບໄດ້ເຮັດຄວາມດີ 

ນຳພວກເຈາ. ຂ້າພະເຈາສັນຍາວ່າ ຖ້າພວກເຈາເອອມອອກໄປເກີນກວ່າການເຮັດສິງທີງ່າຍດາຍ, 

ແລ້ວພວກເຈາຈະຮູ້ສຶກດີທີສຸດຢູໃນໃຈ, ຄວາມດີນນຈະເລີມກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶງຢູໃນຊີວິດຂອງ 

ພວກເຈາໄປແຕ່ລະວັນ. ພວກເຈາຈະເຫັນວ່າຄວາມເມດຕາສາມາດນຳຄວາມສຸກ ແລະ ການເປັນ 

ໜຶງມາສູ່ບ້ານເຮືອນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫວອດ, ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຈາໄດ້. “ຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ: 

ຄວາມເມດຕາເລີມຕນຈາກເຮົາ.” 

 

ບພຽງແຕ່ພະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຮັກທຸກຄົນເທົານນ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງໄດ້ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນນຳອີກ. ຈົງຂະຫຍາຍ 

ຄວາມດີຂອງພວກເຈາອອກໃຫ້ຫລາຍໆຄົນ. ທັງຄົນເຖາຄົນໜຸ່ມຈະໄດ້ຮັບພອນອັນໃຫຍ່ຍິງເພາະ 



ການຮັບໃຊ້ດ້ວຍຄວາມດີຂອງພວກເຈາ. ປະທານມອນສັນນັບແຕ່ຕອນເພິນຍັງນ້ອຍ, ກໍມີບ່ອນ 

ພິເສດໃນຫົວໃຈຂອງເພິນສຳລັບຄົນເຖາຄົນແກ່. ເພິນຮູ້ຈັກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການແວ່ໄປຢຽມ, ຮອຍຍິມ 

ຫລື ການຈັບມືທີອ່ອນເພຍ ແລະຫ່ຽວຍານ. ຕົວຢາງທີລຽບງ່າຍເຖິງຄວາມໃຈບຸນນນ ໄດ້ນຳສີສັນ 

ຕ່າງໆສູ່ຊີວິດຂອງບາງຄົນ ຊຶງບາງເທືອເຮັດໃຫ້ມທີງ່ວມເຫງົາ ແລະ ເລືອນໄປຢາງຊ້າໆ ເປັນມທີ 

ເບີກບານມ່ວນຊືນໄດ້. ຂ້າພະເຈາຂໍຊັກຊວນພວກເຈາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບພຕູ້ແມ່ຕູ້ ແລະ 

ຄົນເຖາແກ່ຊະລາ. ຈົງຫລຽວເບິງບາງຄົນຢູໃນໂບດໃນມອືນ ແລະ ເບິງວ່າມີຜູ້ໃດບໍທີເຖາແກ່ 

ທີພວກເຈາສາມາດເປັນສີສັນຕືມໃສ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈາໄດ້. ບຕ້ອງເຮັດຫຍັງຫລາຍ—ພຽງແຕ່ເວາ 

ເອນຊືຖາມສະບາຍດີ, ເວາລົມນຳເລັກນ້ອຍ, ເວລາຊ່ອຍເຫລືອເທົານນກໍພໍ. ພວກເຈາສາມາດເປີດ 

ປະຕູ ຫລື ຖາມຊ່ອຍເຫລືອເຂົາເຈາຢູບ້ານ ແລະ ໃນຮວສວນຂອງເຂົາເຈາ. ວຽກງານງ່າຍໆ 

ທີຄົນໜຸ່ມຄືພວກເຈາສາມາດເຮັດອາດເປັນສິງທີຍາກທີສຸດສຳລັບຜູ້ເຖາຜູ້ແກ່. “ຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ: 

ຄວາມເມດຕາເລີມຕນຈາກເຮົາ.” 

 

ບາງເທືອການເປັນຄົນມີເມດຕາອາດເປັນສິງຍາກທີສຸດທີຈະເຮັດໃນຄອບຄົວຂອງເຮົາເອງ. 

ການເປັນຄອບຄົວທີເຂມແຂງຮຽກຮ້ອງຄວາມພະຍາຍາມ. “ຈົງຊືນບານ, ຮູ້ຈັກຊ່ອຍ, ແລະ 

ຮູ້ຈັກເຫັນໃຈຄົນອືນ. ບັນຫາມີຢູໃນບ້ານ ເນືອງມາຈາກຄົນໃນຄອບຄົວເວາຈາ ແລະ ປະພຶດຕົນ 

ໃນທາງທີເຫັນແກ່ຕົວ ຫລື ບດີ. ໃຫ້ພວກເຈາຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອືນໃນຄອບຄົວ. 

ໃຫ້ສະແຫວງຫາການເປັນຄົນມັກສະຫງົບ ແທນທີຈະເວາອໍແອ້, ຕົບຕີ, ແລະ ຜິດຖຽງກັນ.”9 

“ຈົງຈືຈຳໄວ້ວ່າ: ຄວາມເມດຕາເລີມຕນຈາກເຮົາ.” 

 

ພະເຢຊຮັກເດັກນ້ອຍ, ໄດ້ອູ້ມເອົາເດັກນ້ອຍໄວ້ໃນອ້ອມແຂນຂອງພຣະອົງ, ແລະ ອວຍພອນເຂົາ.10 

ເຊັນດຽວກັນກັບພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ພວກເຈາສາມາດເປັນພອນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນດ້ວຍ 

ຄວາມເມດຕາຂອງພວກເຈາ, ບແມ່ນພຽງແຕ່ຄົນຢູໃນເຮືອນຂອງພວກເຈາເທົານນ. 

 

ພວກເຈາອາດບຮູ້ວ່າອິດທິພົນ ແລະ ຕົວຢາງຂອງພວກເຈາສຳຄັນຫລາຍຂະໜາດໃດສຳລັບ 

ເດັກນ້ອຍ. ບດົນນ ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮັບຈົດໝາຍນ້ອຍສະບັບໜຶງຈາກເພືອນຄົນໜຶງຜູ້ເປັນເຈາຂອງ 

ສູນລ້ຽງເດັກຢູທີໂຮງຮຽນອຸດົມ. ຊາຍໜຸ່ມຍິງໜຸ່ມຫລາຍຄົນທີໄປເຂາໂຮງຮຽນນນເປັນສະມາຊິກ 

ຂອງສາສນາຈັກ. ລາວໄດ້ເລົາໃຫ້ຂ້າພະເຈາຟັງວ່າ: 

 

“ໃນຂະນະທີຂ້ອຍຍ່າງໄປຕາມທາງຍ່າງໃນຕຶກໂຮງຮຽນນຳພວກເດັກນ້ອຍ ຂ້ອຍດີໃຈຫລາຍທີ 

ໄດ້ເຫັນຮູບພະເຢຊ ຫລື ຮູບພຣະວິຫານຕິດຢູຂ້າງໃນປະຕູຂອງຕູ້ໄວ້ເຄືອງຂອງນັກຮຽນ. ເດັກນ້ອຍ 

ຄົນໜຶງໄດ້ຫລຽວເຫັນຮູບພຣະເຢຊຕອນນາງນັກຮຽນຄົນໜຶງໄຂຕູ້ໄວ້ເຄືອງຂອງນາງ ແລະ ໄດ້ເວາວ່າ 



“ເບິງຫນແມ ພຣະເຢຊຢູໂຮງຮຽນພວກເຮົາ!” ຄຳນນປະທັບໃຈຫລາຍ ຈົນວ່ານາງນຕາໄຫລ ແລະ 

ນາງໄດ້ກມລົງມາໂອບກອດເດັກນ້ອຍຜູ້ນນ. ຂ້ອຍຂອບໃຈຍິງໜຸ່ມຄົນນນສຳລັບຕົວຢາງທີດີຂອງ 

ນາງແກ່ຄົນທີຢູອ້ອມຂ້າງນາງ. ມັນຊ່າງເປັນສິງເຊີດຊໃຈແທ້ໆ ທີເຫັນວ່າຄົນໜຸ່ມຫລາຍຄົນ 

ພະຍາຍາມຍຶດໝນໃນຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທຳ ແລະ ເຮັດພາກສ່ວນຂອງຕົນໃນການ 

ເຊອເຊີນພຣະວິນຍານໃຫ້ມາສະຖິດຢູໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈາ ເຖິງແມ່ນມັນຈະເປັນຊ່ວງເວລາ 

ທີຫຍຸ້ງຍາກ, ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງ ແລະ ຄວາມຫຍາບຄາຍຢູໃນໂລກ ທີອ້ອມຮອບເຂົາ. 

ພວກເຮົາມີຄົນໜຸ່ມທີດີແທ້ໆຢູໃນສາສນາຈັກ.” 

 

ຂ້າພະເຈາກໍເຫັນດ້ວຍກັບລາວ! ເພືອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈາ, ພວກເຈາປຽນແປງໂລກໂດຍການ 

ໃຫ້ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນຈຸດໃຈກາງໃນຊີວິດຂອງພວກເຈາ ແລະ ພວກເຈາກໍກຳລັງ “ກາຍເປັນຄົນ 

ທີພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກເຈາເປັນ.”11 

 

ຂອບໃຈສຳລັບການດຳລົງຊີວິດທີມີເມດຕາ: ສຳລັບການຮ່ວມຄົນທີແຕກຕ່າງເຂາກັບພວກເຈາ; 

ສຳລັບການເຮັດຄວາມດີຕໝູ່ເພືອນ, ຕຜູ້ເຖາຜູ້ແກ່, ຕຄອບຄົວຂອງພວກເຈາ, ແລະ ຕເດັກນ້ອຍ; 

ສຳລັບການເປັນເພືອນບ້ານຕຄົນທີເງົາຫງອຍ ແລະ ຕຄົນທີມີການທ້າທາຍ ແລະ ເຈັບປວດໃຈ. 

ຜ່ານຄວາມເມດຕາຂອງພວກເຈາ, ພວກເຈາ “ໄດ້ຊບອກໃຫ້ຄົນອືນເຫັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຜູ້ 

ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ.”12 ຂອບໃຈທີຈືຈຳວ່າ “ຄວາມເມດຕາເລີມຕນຈາກເຮົາ.” 

 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາຂອງພຣະເຈາ ທີເຕັມໄປດ້ວຍ 

ຄວາມເມດຕາ ຊຶງເຮົາສາມາດຮຽນເຮັດຕາມໄດ້. ຈົງເຮັດຕາມສາດສະດາ. ຈົງຮຽນຮູ້ຈາກ 

ຕົວຢາງຂອງເພິນ ແລະ ຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງເພິນ. ຂ້າພະເຈາເຊືອໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄິດ, 

ແລະ ຮູ້ວ່າຜ່ານໂຈເຊັບ ສະມິດ ຖານະປະໂລຫິດໄດ້ຖືກຟນຟູຕແຜ່ນດິນໂລກອີກ. 

 

ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ຮັກເຮົາແຕ່ລະຄົນ. ພະອົງໄດ້ມອບຊີວິດຂອງ 

ພະອົງເພືອເຮົາທຸກຄົນ. ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊຄຣິດເປັນຈຸດໃຈກາງຢູໃນ 

ຊີວິດຂອງເຮົາ ແລະ “ຕິດຕາມເສນທາງຂອງພຣະອົງ” ໂດຍການຮັກ ແລະ ຮັບໃຊ້ຊຶງກັນແລະກັນ.13 

ໂດຍການເຮັດເຊັນນນ, ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ເຮົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ໂລກນເປັນບ່ອນທີດີຂນກວ່າເກົາໄດ້ 

ເພາະວ່າ, “ພວກເຮົາເຊືອໃນການເປັນຄົນມີເມດຕາ.”14 ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານ, ໃນພຣະນາມຂອງ 

ພຣະເຢຊຄິດ, ອາແມນ. 
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