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ບາງເທືອຂ້າພະເຈາກໍບສາມາດຊອກຫາຄຳທີເໝາະສົມມາກ່າວກ່ຽວກັບສິງທີຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກ. 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະວິນຍານມາເປັນພະຍານແກ່ພວກເຈາກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະອັນສູງສຸດ ແລະ 

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບນິລັນດອນຂອງພວກເຈາ. ພວກເຈາເປັນຄວາມຫວັງຂອງອິດສະຣາເອນ. ພວກເຈາ 

ເປັນທິດາທີສູງສັກ ແລະ ຖືກເລືອກສັນໄວ້ຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ. 

 

ເດືອນແລ້ວນ ຂ້າພະເຈາໄດ້ມີໂອກາດໄປຮ່ວມພິທີແຕ່ງງານຢູໃນພຣະວິຫານຂອງນາງຄົນໜຶງ 

ຜູ້ຂ້າພະເຈາຮູ້ຈັກນັບແຕ່ນາງເກີດມາ. ໃນຂະນະທີຂ້າພະເຈານັງຢູໃນຫ້ອງຜະນຶກນນ, 

ຫລຽວເບິງດອກໄຟຫ້ອຍຢູເປັນພວງຈາກເພດານອັນສວຍງາມນນ, ຂ້າພະເຈາຍັງຈືມທີຂ້າພະເຈາໄດ້ 

ອູ້ມນາງເທືອທຳອິດ. ແມ່ຂອງນາງໄດ້ນຸ່ງຊດສີຂາວໃຫ້ນາງ ແລະ ຂ້າພະເຈາຄິດວ່າ ນາງເປັນ 

ນາງນ້ອຍທີງາມທີສຸດ ທີຂ້າພະເຈາເຄີຍເຫັນມາ. ແລ້ວນາງສາວຄົນນນໄດ້ຍ່າງເຂາມາໃນຫ້ອງ 

ນຸ່ງຊດຂາວຄືກັນ. ນາງສວຍງາມເປັນຕາໜ້າຮັກແທ້ໆ. ໃນຂະນະທີນາງພວມຍ່າງເຂາມາໃນຫ້ອງ, 

ຂ້າພະເຈາໄດ້ປາຖະໜາຈົນສຸດຫົວໃຈຫວັງວ່າ ຍິງໜຸ່ມທຸກຄົນຈະສາມາດວາດພາບເຫັນຕົນເອງ 

ແບບນນ ແລະ ພະຍາຍາມຮັກສາຕົວໃຫ້ມີຄ່າຄວນສະເໝີທີຈະໄດ້ເຮັດ ແລະ ຮັບເອົາພັນທະສັນຍາ 

ທີສັກສິດ ແລະ ຮັບເອົາພິທີການຂອງພຣະວິຫານ ເພືອຕຽມຕົວຕພອນແຫ່ງຄວາມສູງສົງ. 

 

ໃນຂະນະທີຄູ່ບ່າວສາວໄດ້ຄຸເຂົາລົງຂ້າງແທ່ນບູຊາ, ເຂົາເຈາໄດ້ຮັບຄຳສັນຍາທີເກີນກວ່າຈະເຂາໃຈໄດ້ 

ຊຶງຈະເປັນພອນ, ເປັນພະລັງ, ແລະ ຊ່ອຍເຫລືອເຂົາເຈາໃນເສນທາງຊີວິດ. ໃນເວລານນເອງເບິງຄືວ່າ 

ໂລກໄດ້ຢຸດສະຫງັກ ແລະ ສະຫວັນຊືນຊົມ. ໃນຂະນະທີຄູ່ບາວສາວພວມຫລຽວເບິງແວ່ນໃຫຍ່ທີຫ້ອຍ 

ຢູເທິງຝາ, ເຈາບ່າວຖືກຖາມວ່າລາວເຫັນຫຍັງ, “ເຫັນທຸກຄົນທີລ່ວງລັບໄປແລ້ວ.” ແລ້ວຄູ່ບ່າວສາວ 

ໄດ້ຫລຽວເບິງແວ່ນທີຫ້ອຍຢູຝາອີກເບອງກົງກັນຂ້າມ ແລ້ວເຈາສາວໄດ້ກ່າວອອກມາດ້ວຍນຕາວ່າ, 

“ຂ້ານ້ອຍເຫັນທຸກຄົນທີຈະເກີດຫລັງຈາກພວກຂ້ານ້ອຍ.” ນາງເຫັນຄອບຄົວໃນອານາຄົດຂອງນາງ—



ລູກຫລານຂອງນາງ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ນາງເຂາໃຈໃນເວລາເຖິງຄວາມສຳຄັນທີຈະເປັນຄົນບໍລິສຸດ 

ແລະ ມີຄຸນນະທຳ. ບມີພາບໃດທີສວຍງາມໄປກວ່າການໄດ້ເຫັນຄູ່ບ່າວສາວນັງຄຸເຂົາລົງນຳກັນຢູ 

ຂ້າງແທ່ນບູຊາຢູໃນພຣະວິຫານ. 

 

ຊ່ວງລະຍະທີພວກເຈາຢູໃນໂຄງການຍິງໜຸ່ມ ເປັນຊ່ວງເວລາຕຽມຕົວພວກເຈາສຳລັບພຣະວິຫານ. 

ຢູໃນນນ ພວກເຈາຈະໄດ້ຮັບພອນ ຊຶງພວກເຈາມີສິດທີຈະໄດ້ຮັບມັນໃນຖານະທີເປັນທິດາ 

ຂອງພຣະເຈາ. ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງພວກເຈາຮັກພວກເຮົາ ແລະ ຢາກໃຫ້ພວກເຈາມີ 

ຄວາມສຸກ. ວິທີເຮັດສິງນີຄືທີຈະເດີນໄປໃນເສນທາງແຫ່ງຄຸນນະທຳ1 ແລະ ຍຶດໝນຢູກັບພັນທະສັນຍາ 

ຂອງພວກເຈາ.2 

 

ເພືອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈາ, ຢູໃນໂລກທີນັບມນັບມີຄວາມເປິເປອນເລືອງສິນທຳ, ຄວາມຊົວຮ້າຍ, 

ໃຊ້ຜູ້ຍິງ, ແລະ ບິດເບືອນບົດບາດຫລາຍຂນ, ພວກເຈາຕ້ອງຢືນປົກປອງຕົວເອງ, ຄອບຄົວ, ແລະ 

ທຸກຄົນທີພວກເຈາພົບປະສັງສັນດ້ວຍ. ພວກເຈາຕ້ອງເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄຸນນະທຳໄວ້. 

 

ຄຳວ່າ ຄຸນນະທຳ ແລະ ເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄືຫຍັງ? “ຄຸນນະທຳຄືຄວາມຄິດ ແລະ ການປະພຶດ 

ຕາມມາດຕະຖານສູງ. ມັນຮ່ວມດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດທາງກາຍ ແລະ ໃຈ.”3 ຄຳວ່າ ເປັນຄົນປົກປັກ 

ຮັກສາຄືຫຍັງ? ຄົນປົກປັກຮັກສາຄືຄົນທີປົກປອງ, ເປັນກຳບັງ, ແລະ ປອງກັນ.4 ດັງນນ, ໃນຖານະ 

ທີເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄຸນນະທຳ, ພວກເຈາຕ້ອງປົກປອງ, ຕ້ອງເປັນກຳບັງ, ແລະ ປອງກັນຄວາມ 

ບໍລິສຸດທາງໃຈໄວ້ ເພາະອຳນາດຂອງການສ້າງຊີວິດມະຕະເປັນອຳນາດທີສັກສິດ ແລະ ສູງສົງ ແລະ 

ຈະຕ້ອງປົກປອງມັນໄວ້ຈົນເຖິງມແຕ່ງງານ. ຕ້ອງມີຄຸນນະທຳ ກ່ອນຈະໄດ້ມີພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 

ເປັນເພືອນ ແລະ ນຳພາ. ພວກເຈາຕ້ອງມີການນຳພານນ ກ່ອນຈະສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູໃນໂລກນ 

ໄດ້ຢາງມີປະສິດທິພາບ. ຕ້ອງມີຄຸນນະທຳກ່ອນຈະສາມາດເຂາໄປໃນພຣະວິຫານໄດ້. ແລະ 

ຈະຕ້ອງມີຄ່າຄວນພໍທີຈະຢືນຢູຕພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ. ພວກເຈາຕ້ອງຕຽມຕົວໃນຕອນນ 

ສຳລັບເວລານນ. ຄວາມກ້າວໜ້າສ່ວນຕົວ ແລະ ມາດຕະຖານທີຢູໃນປມ ສຳລັບຄວາມເຂມແຂງຂອງ 

ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ. ການດຳລົງຊີວິດຕາມຫລັກທຳທີບົງໄວ້ຢູໃນປມຫົວນ້ອຍນນ 

ຈະເພີມຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກ່ພວກເຈາ ແລະ ຊ່ອຍພວກເຈາໃຫ້ ກາຍເປັນຄົນ “ທີເໝາະສົມ 

ຫລາຍຂນສຳລັບອານາຈັກ.”5 

 

ລະດູຮ້ອນປີກາຍນ, ຍິງໜຸ່ມກຸ່ມໜຶງຈາກເມືອງອາພາຍ, ລັດຢູທາ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີຈະກາຍເປັນ 

“ຄົນທີເໝາະສົມຫລາຍຂນສຳລັບອານາຈັກ.” ເຂົາເຈາຕງໃຈທີຈະເອົາໃຈໃສ່ເລືອງພຣະວິຫານ 

ໂດຍການພາກັນຍ່າງຈາກພຣະວິຫານດະເຣເປີ ຢູທາ ໄປຫາພຣະວິຫານເຊົາເລັກ, ເປັນລະຍະທາງ 



22 ໄມ (35 ກິໂລແມັດ), ດັງເຊັນ ຈອນ ໂຣ ໂມຍໂອ ຜູ້ບຸກເບີກຄົນໜຶງໄດ້ເຮັດ. ບະລາເດີ ໂມຍໂອ 

ເປັນຊ່າງຕັດຫີນ ຜູ້ຊຶງສາສດາບຣິກຳ ຢັງ ໄດ້ຂໍໃຫ້ມາສ້າງພຣະວິຫານເຊົາເລັກ. ແຕ່ລະອາທິດ 

ລາວໄດ້ຍ່າງປະມານ 22 ໄມ ຈາກເຮືອນຂອງລາວໄປຫາພຣະວິຫານ. ໜ້າທີຢາງໜຶງຂອງລາວຄືການ 

ສະຫລັກຖ້ອຍຄຳວ່າ “ສັກສິດແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ” ໃສ່ຝາເບອງຕາເວັນອອກຂອງພຣະວິຫານ 

ເຊົາເລັກ. ມັນບໄດ້ເປັນສິງງ່າຍ ແລະ ກໍເຄີຍປະເຊີນກັບອຸປະສັກຫລາຍເທືອ. ເທືອໜຶງ, ງົວໂຕໜຶງ 

ຂອງເພິນໄດ້ເຕະຂາເພິນ. ເພາະຂາເບອງນນຂອງລາວບຫາຍດີ, ໝໍຈຶງໄດ້ຕັດມັນອອກ. ແຕ່ສິງນນ 

ບໄດ້ຢຸດຢງລາວຈາກຄວາມຕງໃຈທີຈະສ້າງພະວິຫານໃຫ້ແລ້ວດັງທີລາວໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບ 

ສາດສະດາ. ລາວໄດ້ສ່ຽນໄມ້ເຮັດເປັນຂາປອມ ແລະ ຫລັງຈາກຫລາຍອາທິດ ລາວກໍສາມາດຍ່າງໄດ້ 

ໄປໄກເຖິງ 22 ໄມ ໄປຫາພຣະວິຫານເພືອເຮັດວຽກຕາມທີລາວໃຫ້ສັນຍາຈະເຮັດ.6 

 

ກຸ່ມຍິງໜຸ່ມຂອງຫວອດຊີເດີ ຮຽວ ໜ່ວຍທີຫົກ  ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍ່າງໃນລະຍະຄວາມຍາວເທົາກັນນນ 

ແທນບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈາ ແລະ ແທນບາງຄົນຜູ້ໄດ້ດົນໃຈເຂົາເຈາໃຫ້ຄົງຢູໃນຄຸນນະທຳ 

ເພືອຈະໄດ້ເຂາໄປໃນພຣະວິຫານ. ເຂົາເຈາໄດ້ຝຶກທຸກອາທິດຕອນເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກຸ່ມ ແລະ 

ໃນຂະນະທີເຂົາເຈາພາກັນຍ່າງໄປ ເຂົາເຈາໄດ້ແບ່ງປັນສິງທີເຂົາເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບ 

ພຣະວິຫານ. 

 

ເຂົາເຈາເລີມຕນຍ່າງໄປພຣະວິຫານໃນຕອນເຊາດ້ວຍການອະທິຖານ. ໃນຕອນເຂົາເຈາເລີມຕນ 

ອອກເດີນທາງ, ຂ້າພະເຈາມີຄວາມປະທັບໃຈຫລາຍນຳຄວາມໝນໃຈຂອງເຂົາເຈາ. ເຂົາເຈາໄດ້ 

ຕຽມຕົວເປັນຢາງດີ ແລະ ຮູ້ວ່າພ້ອມແລ້ວທີຈະອອກເດີນທາງ. ສາຍຕາຂອງເຂົາເຈາຈົດຈຢູທີເປາໝາຍ. 

ແຕ່ລະບາດກ້າວທີເຂົາເຈາກ້າວໄປ ເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ພວກເຈາແຕ່ລະຄົນ ເມືອພວກເຈາຕຽມຕົວ 

ໃນຕອນນເພືອໄປພຣະວິຫານ. ການຕຽມສ່ວນຕົວຂອງພວກເຈາແມ່ນເລີມຕນດ້ວຍການອະທິຖານ 

ທຸກວັນ, ການອ່ານພຣະຄຳພີມໍມອນທຸກວັນ, ແລະ ການບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຈາ. 

 

ໃນລະຫວ່າງທາງ, ຍິງໜຸ່ມເຫລົານນຍ່າງຕໄປ ເຂົາເຈາໄດ້ປະເຊີນກັບອຸປະສັກຫລາຍຢາງ, 

ແຕ່ເຂົາເຈາບຍອມຫລົດລະຈາກເປາໝາຍຂອງເຂົາເຈາ. ຕີນຂອງບາງຄົນເລີມໄຂ່ພອງ, ແລະ 

ຫົວເຂົາຂອງບາງຄົນ ເລີມອ່ອນເພຍ, ແຕ່ເຂົາເຈາຍັງກ້າວເດີນຕໄປ. ສຳລັບພວກເຈາແຕ່ລະຄົນ, 

ພວກເຈາກໍຈະປະເຊີນກັບອຸປະສັກຄືກັນຢູໃນເສນທາງຂອງພວກເຈາໄປພຣະວິຫານ, 

ແຕ່ພວກເຈາຈະຕງໃຈມຸ້ງໜ້າຕໄປ.  ຍິງໜຸ່ມກຸ່ມນນໄດ້ຍ່າງໄປຕາມເສນທາງທີຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈາ 

ແຕ້ມໃຫ້ເປັນເສນທາງທີປອດໄພ ແລະ ເປັນທາງລັດທີສຸດ. ເສນທາງຂອງພວກເຈາກໍຄືກັນໄດ້ 

ຖືກແຕ້ມໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ແລະ ພວກເຈາແນ່ໃຈໄດ້ວ່າ ບແມ່ນແຕ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເຄີຍຍ່າງມາແລ້ວ, 

ແຕ່ພຣະອົງຈະຍ່າງໄປນຳພວກເຈານຳອີກ—ທຸກບາດກ້າວ. 



 

ໃນລະຫວ່າງເສນທາງທີເດີນໄປຫາພຣະວິຫານ, ຈະມີພ, ແມ່, ຄົນໃນຄອບຄົວ, ແລະ 

ຜູ້ນຳຖານະປະໂລຫິດຄອຍເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາພວກເຈາ. ໜ້າທີຂອງເຂົາເຈາຄືທີຈະຊ່ອຍທຸກຄົນ 

ໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປອງຈາກສິງອັນຕະລາຍ. ເຂົາເຈາໄດ້ຄອຍເບິງວ່າ ກຸ່ມຍິງໜຸ່ມ 

ເຫລົານນມີນກິນພຽງພໍເພືອຊກຳລັງ. ຕາມເສນທາງກໍມີສະຖານທີປະຖົມພະຍາບານນຳອີກ 

ໂດຍກຸ່ມຜູ້ນຳຖານະປະໂລຫິດ ເພືອຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ດືມນ. ເພືອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈາ, 

ພຂອງພວກເຈາ, ແມ່ຂອງພວກເຈາ, ອະທິການຂອງພວກເຈາ, ແລະ ຫລາຍຄົນຈະເປັນຄົນປົກປັກ 

ຮັກສາພວກເຈາ ໃນຂະນະທີພວກເຈາເດີນທາງໄປພຣະວິຫານ. ພວກເພິນຈະເອນເຕືອນ ແລະ ຊທາງ 

ແລະ ຖ້າຫາກພວກເຈາໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລື ເຈັບປວດ, ຫລື ເດີນອອກຈາກເສນທາງ, ພວກເພິນຈະ 

ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຈາ. 

 

ຂ້າພະເຈາປະທັບໃຈຫລາຍເມືອປະມານໜຶງໄມ ກ່ອນໄປເຖິງພຣະວິຫານ ອ້າຍຂອງເຂົາເຈາ ແລະ 

ກຸ່ມຊາຍໜຸ່ມພ້ອມດ້ວຍໝູ່ເພືອນໄດ້ມາສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຊຍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈາ. 

ອ້າຍຄົນໜຶງໄດ້ຍົກເອົານ້ອງສາວຂອງລາວຜູ້ຕີນໄຂ່ພອງຂນໃສ່ຫລັງ ແລ້ວເຈ່ຍນາງໄປຈົນເຖິງ 

ພຣະວິຫານ. ເມືອກຸ່ມຍິງໜຸ່ມທີໜ້າປະທັບໃຈເຫລົານນໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ, ທຸກຄົນໄດ້ລັງ 

ນຕາ ແລະ ໄດ້ພາກັນຍ່າງເຂາໄປຫາຕຶກພຣະວິຫານ ແລະ ຈັບຝາ ແລ້ວສັນຍາໃນໃຈວ່າຈະຮັກສາ 

ຕົວໃຫ້ມີຄ່າຄວນສະເໝີເພືອຈະໄດ້ເຂາໄປໃນພຣະວິຫານ. 

 

ການຍ່າງໄປພຣະວິຫານເປັນຄຳອຸປະມາກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງພວກເຈາ. ພແມ່ ແລະ ຜູ້ນຳຖານະ 

ປະໂລຫິດໄດ້ຢືນຍາມຢູຂ້າງທາງໄປຕະຫລອດທາງ. ເຂົາເຈາໄດ້ຈັດຫາສິງຊ່ອຍເຫລືອ ແລະ 

ການປະຖົມພະຍາບານ. ກຸ່ມຍິງໜຸ່ມກໍໄດ້ຮັກສາ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນ. ກຸ່ມຊາຍໜຸ່ມໄດ້ຍ້ອງຍໍ 

ຊົມເຊີຍຄວາມເຂມແຂງ, ຄວາມຕງໃຈ, ແລະ ພະລັງຂອງກຸ່ມຍິງໜຸ່ມເຫລົານນ. ຜູ້ເປັນອ້າຍກໍໄດ້ 

ເຈ່ຍເອົານ້ອງສາວຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄປ. ຄອບຄົວກໍຊືນຊົມນຳລູກສາວຜູ້ໄດ້ບັນລຸການເດີນທາງໄປ 

ພຣະວິຫານຂອງເຂົາເຈາ ແລະ ໄດ້ພາເຂົາເຈາເມືອເຮືອນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ. 

 

ໃນການຢູໃນເສນທາງໄປພຣະວິຫານນນ, ພວກເຈາຕ້ອງປົກປອງຄຸນນະທຳຂອງຕົນເອງ ແລະ 

ຂອງຄົນອືນທີພວກເຈາພົບປະສັງສັນດ້ວຍຄືກັນ—ເປັນຫຍັງ? ມໍມອນໄດ້ສອນຢູໃນພຣະຄຳພີ 

ມໍມອນວ່າ ຄຸນນະທຳ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດເປັນ “ສິງທີມີຄ່າເລີດລເໜືອສິງໃດໆທັງສນ.”7 

 

ພວກເຈາແຕ່ລະຄົນຈະເຮັດແນວໃດ ຈຶງຈະສາມາດເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄຸນນະທຳໄວ້ໄດ້? 

ມັນເລີມຕນດ້ວຍການເຊືອວ່າ ພວກເຈາສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້. ມັນເລີມຕນດ້ວຍຄວາມ 



ຕງໃຈ. ຕອນຂ້າພະເຈາເປັນສາວ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນບາງຢາງເຮົາພຽງຈຳເປັນຕັດສິນໃຈ 

ເທືອດຽວເທົານນ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຂຽນສິງທີຂ້າພະເຈາຈະເຮັດສະເໝີ ແລະ ບເຮັດເດັດຂາດໄວ້ໃນ 

ກະດານນ້ອຍແຜ່ນໜຶງ. ມັນຮ່ວມທັງ:  ການເຊືອຟັງພຣະວາຈາແຫ່ງປັນຍາ, ການອະທິຖານທຸກວັນ, 

ການຈ່າຍເງິນສ່ວນສິບ, ແລະ ການໄປໂບດບຂາດ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຕັດສິນໃຈເທືອດຽວເຮັດ 

ສິງເຫລົານນ ແລະ ເມືອຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດກ່ຽວກັບສິງເຫລົານນອີກ, ຂ້າພະເຈາກໍຮູ້ຄັກແນ່ວ່າ 

ຂ້າພະເຈາຄວນເຮັດແນວໃດ ເພາະຂ້າພະເຈາໄດ້ຕັດສິນໃຈມາກ່ອນແລ້ວ. ເມືອໝູ່ນັກຮຽນຂອງ 

ຂ້າພະເຈາເວາວ່າ, “ດືມເທືອດຽວບເປັນຫຍັງດອກ,” ຂ້າພະເຈາກໍຫົວ ແລ້ວເວາວ່າ, “ຂ້ອຍໄດ້ 

ຕັດສິນໃຈແລ້ວກ່ຽວກັບເລືອງນຕອນຂ້ອຍມີອາຍຸໄດ້ 12 ປີ.” ການຕັດສິນໃຈໄວ້ລ່ວງໜ້າຈະຊ່ວຍ 

ພວກເຈາເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄຸນນະທຳໄວ້. ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກເຈາແຕ່ລະຄົນຈະຂຽນ 

ສິງທີພວກເຈາຈະເຮັດເລອຍໄປ ແລະ ສິງທີຈະບເຮັດຈັກເທືອລົງໄວ້. ແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດຕາມນນ. 

 

ການເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄຸນນະທຳກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຈາຈະເປັນຄົນສຸພາບ ບພຽງແຕ່ນຳ 

ການນຸ່ງຖືເທົານນ, ແຕ່ນຳການກ່າວຈາ, ການກະທຳ, ແລະ ການໃຊ້ສອຍສິງບັນເທີງນຳອີກ. 

ການເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄຸນນະທຳໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຈາຈະບສົງຖ້ອຍຄຳໃນມືຖື ຫລື 

ຮູບພາບອັນທີບເໝາະສົມໃຫ້ຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈາສູນເສຍພຣະວິນຍານ, ສູນເສຍ 

ອຳນາດຖານະປະໂລຫິດ, ຫລືສູນເສຍຄຸນນະທຳຂອງເຂົາເຈາໄປ. ນນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຈາ 

ເຂາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມບໍລິສຸດ ເພາະພວກເຈາເຂາໃຈວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຈາ 

ເປັນວິຫານ ແລະວ່າອຳນາດທີສັກສິດຂອງການສ້າງມະນຸດຈະບຖືກທຳລາຍກ່ອນການແຕ່ງງານ. 

ພວກເຈາເຂາໃຈວ່າ ພວກເຈາມີອຳນາດທີສັກສິດ ຊຶງກ່ຽວພັນກັບການມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບທີສັກສິດ 

ຂອງການນຳວິນຍານມາສູ່ໂລກ ເພືອຮັບເອົາຮ່າງກາຍ ຊຶງຈະເປັນບ້ານໃຫ້ແກ່ວິນຍານນິລັນດອນ 

ຂອງເຂົາ. ອຳນາດນກ່ຽວພັນກັບຈິດວິນຍານຂອງຄົນອືນໆ. ພວກເຈາເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາບາງສິງທີ 

“ມີຄ່າຫລາຍກວ່າເພັດນິນຈິນດາ.”8 ຈົງຊືສັດ. ຈົງເຊືອຟັງ. ຈົງຕຽມຕົວ ໃນຕອນນເພືອວ່າພວກເຈາຈະ 

ເໝາະສົມສຳລັບພອນທຸກປະການທີລໍຖ້າພວກເຈາຢູໃນພຣະວິຫານທີສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. 

 

ສຳລັບແມ່ຜູ້ຟັງໃນຄຄືນນ, ທ່ານເປັນຕົວຢາງທີສຳຄັນທີສຸດໃຫ້ແກ່ລູກສາວຂອງທ່ານເລືອງຄວາມ 

ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄຸນນະທຳ—ຂອບໃຈຫລາຍໆ. ຢາລັງເລໃຈທີຈະສອນເຂົາວ່າ ເຂົາເປັນທິດາ 

ຜູ້ສູງສັກຂອງພຣະເຈາ ແລະວ່າຄຸນຄ່າຂອງເຂົາບໄດ້ຂນກັບການນຸ່ງຖືແບບຢວຢວນ. ແລະ 

ໃຫ້ເຂົາເຫັນຄວາມເຊືອຂອງທ່ານຢາງສະໝສະເໝີ ແລະ ຖືກຕ້ອງໃນທ່າທາງ ແລະ ການນຸ່ງຖື 

ຂອງທ່ານ.9 ທ່ານເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄຸນນະທຳ. 



 

ອາທິດນ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຂນໄປຄ້ອຍພູ Ensign Peak ອີກ. ມັນເປັນຕອນເຊາມືດ ແລະ ເມືອ 

ຂ້າພະເຈາຫລຽວລົງເບິງບ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ—ພຣະວິຫານເຊົາເລັກ—ອີກເທືອໜຶງ 

ມັນແຈ່ມແຈ້ງ. ກຸ່ມບຸກເບີກໄດ້ມອບທຸກສິງທີເຂົາເຈາມີ ເພືອຈະໄດ້ມາຫາຮ່ອມພູນ ເພືອວ່າ ພວກເຈາ 

ແລະ ຂ້າພະເຈາຈະສາມາດໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະວິຫານ ແລະ ຜະນຶກເຂາກັບຄອບຄົວຊົວນິລັນດອນ. 

ໄດ້ເສຍສະລະສີສິບປີ, ເຮັດວຽກງານໜັກ, ແລະ ໄດ້ຍ່າງຈາກເມືອງອາພາຍ ມາຫາພຣະວິຫານ—

ເປັນຫຍັງ? ເພາະວ່າ ຄືກັນກັບພວກເຈາ, ເຂົາເຈາເຊືອ! ເຂົາເຈາເຊືອໃນສາດສະດາ. ເຂົາເຈາເຊືອວ່າ 

ເພິນໄດ້ເຫັນ ແລະ ເວາລົມນຳພຣະເຈາ ແລະ ພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ. ເຂົາເຈາເຊືອໃນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 

ໃຫ້ລອດ. ເຂົາເຈາເຊືອໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ຈັງຊນແລ້ວ ເຂົາເຈາຈຶງສາມາດກ່າວອອກມາໄດ້ວ່າ, 

“ພວກເຮົາເຊືອທຸກສິງ, ພວກເຮົາຫວັງທຸກສິງ, ພວກເຮົາອົດທົນມາແລ້ວຫລາຍສິງ, ແລະ ຫວັງທີຈະ 

ສາມາດອົດທົນໄດ້ທຸກສິງ.”10 ເຂົາເຈາໄດ້ອົດທົນຫລາຍສິງ ແລະ ພວກເຮົາກໍສາມາດອົດທົນຄືກັນ. 

ພວກເຮົາເຊືອໃນຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີສິບສາມ ເພາະມັນເປັນສິງທີຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນ 

ຄົນມີຄ່າຄວນພໍທີຈະເຂາໄປໃນພຣະວິຫານໄດ້ ແລະ ໃນວັນໜຶງ ຢືນຢູໃນທີປະທັບຂອງພຣະບິດາ 

ເທິງສະຫວັນໄດ້—ຜ່ານການພິສູດ, ບໍລິສຸດ, ແລະ ຜະນຶກເຂາກັນ. ສິງນຮຽກຮ້ອງພວກເຈາໃຫ້ເປັນ 

“ຄົນທີເໝາະສົມຫລາຍຂນສຳລັບອານາຈັກ” ແລະວ່າພວກເຈາຈະຕຽມຕົວໃນຕອນນ ແລະ 

ມີຄວາມໝນໃຈວ່າພວກເຈາສາມາດເຮັດສິງທີຍາກໄດ້. 

 

ເພືອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈາ, ພວກເຈາມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານອັນຍິງໃຫຍ່! ແລະ ພວກເຈາບໄດ້ 

ເຮັດຢູຄົນດຽວ! ເມືອພວກເຈາປົກປອງຄຸນນະທຳ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດຂອງພວກເຈາໄວ້, 

ພວກເຈາຈະໄດ້ຮັບພະລັງ. ເມືອພວເກຈາຮັກສາພັນທະສັນຍາທີພວກເຈາໄດ້ເຮັດ, ພຣະວິນຍານ 

ບໍລິສຸດຈະນຳພາ ແລະ ປົກປອງພວກເຈາ. ເຫລົາທູດສະຫວັນຈະອ້ອມຮອບພວກເຈາໄວ້. ປະທານ 

ທອມມັສ ແອັສ ມອນສອນ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ, “ໃຫ້ຈືຈຳໄວ້ວ່າ ເຮົາບໄດ້ແລ່ນແຂ່ງຂັນໃນຊີວິດ 

ດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ; ເຮົາມີສິດທີຈະຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈາ.”11 ຈົງຕຽມຕົວສຳລັບມນນ 

ເມືອພວກເຈາຈະໄດ້ໄປຫາພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະ ຕຽມເຮັດພັນທະສັນຍາອັນສັກສິດ. 

ໃນຖານະທີເປັນຄົນປົກປັກຮັກສາຄຸນນະທຳ, ພວກເຈາຈຳເປັນຕ້ອງສະແຫວງຫາພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

ຢູໃນບ້ານທີສັກສິດຂອງພຣະອົງ. 

 

ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະເຈາຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະວ່າພຣະບຸດທີຮັກຂອງພຣະອົງ, ພຣະຜູ້ໄຖ່, 

ພຣະເຢຊຄຣິດ, ຊົງພຣະຊົນຢູ ແລະ ເປັນເພາະການໄຖ່ ແລະ ອຳນາດຂອງການຊົດໃຊ້ອັນເປັນນິດ 

ຂອງພຣະອົງ, ພວກເຈາແຕ່ລະຄົນຈຶງຈະໄດ້ຮັບການນຳພາ ແລະ ປົກປອງໄປຕະຫລອດທາງ 

ໃຫ້ໄປເຖິງພຣະວິຫານ ແລະ ກັບຄືນສູ່ທີປະທັບຂອງພວກພຣະອົງ. ຂ້າພະເຈາອະທິຖານວ່າ 



ພວກເຈາແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂມແຂງສຳລັບວຽກງານນນ ຊຶງຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີດີທີສຸດ 

ສຳລັບພວກເຈາ. ຈົງດຳລົງຊີວິດສຳລັບວັນທີສວຍງາມນນ ດັງທີກ່າວເຖິງຢູໃນພຣະທຳພຣະນິມິດ 

ຕອນພວກເຈາຈະ “ເດີນໄປ ... ໃນຊດສີຂາວ [ເພາະພວກເຈາ] ມີຄ່າຄວນພໍ.”12 ໃນພຣະນາມຂອງ 

ພຣະເຢຊຄິດ, ອາແມນ. 
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