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ເພືອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈາ, ພວກເຈາເປັນຄວາມຫວັງອັນຮຸ່ງເຫລອມຂອງສາສນາຈັກຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ຈຸດປະສົງຂອງຂ້າພະເຈາໃນຄຄືນນ ຄືທີຈະຊ່ອຍພວກເຈາໃຫ້ເຊືອວ່າແນວນນ. 
ຖ້າຫາກວ່າຄວາມເຊືອກາຍເປັນປະຈັກພະຍານອັນເລິກຊງຈາກພຣະເຈາ ແລ້ວມັນຈະຫລຫລອມ 
ການເລືອກປະຈຳວັນຂອງພວກເຈາ. ແລ້ວຈາກສິງທີອາດປະກົດວ່າເປັນການເລືອກອັນເລັກນ້ອຍ, 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະນຳພາພວກເຈາໄປສູ່ຄວາມສຸກທີພວກເຈາຢາກມີ. ຜ່ານການເລືອກຂອງພວກເຈາ, 
ພຣະອົງຈະສາມາດອວຍພອນໃຫ້ແກ່ຄົນອືນໆຈົນນັບບຖ້ວນ. 
 
ການເລືອກຂອງພວກເຈາທີໄດ້ມາຮ່ວມນຳພວກເຮົາໃນຄຄືນນແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ. ຍິງໜຸ່ມ, ແມ່, 
ແລະ ຜູ້ນຳ ຫລາຍກວ່າລ້ານຄົນໄດ້ຖືກເຊອເຊີນໃຫ້ມາຮ່ວມ. ໃນຫລາຍສິງທີພວກເຈາສາມາດ 
ເລືອກເຮັດ, ພວກເຈາໄດ້ເລືອກມາຮ່ວມນຳພວກເຮົາ. ພວກເຈາເຮັດແນວນນເພາະຄວາມເຊືອ 
ຂອງພວກເຈາ. 
 
ພວກເຈາເປັນຜູ້ເຊືອພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ. ພວກເຈາເຊືອຈຶງໄດ້ມາທີນ ເພືອຟັງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ 
ພຣະອົງ ແລະ ມີສັດທາພຽງພໍ, ຫວັງວ່າບາງສິງທີພວກເຈາໄດ້ຍິນ ຫລື ຮູ້ສຶກຈະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ຊີວິດ 
ຂອງພວກເຈາດີຂນ. ພວກເຈາຮູ້ສຶກໃນໃຈວ່າ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊຄຣິດເປັນວິທີທີພາໄປຫາ 
ຄວາມສຸກກວ່າເກົາ. 
 
ບັດນ, ພວກເຈາອາດບຮູ້ວ່າ ນນຄືການເລືອກອັນສຳຄັນ. ພວກເຈາອາດຮູ້ສຶກຢາກມາຢູນຳພວກເຮົາ 
ເພາະໝູ່ ຫລື ຄອບຄົວ. ພວກເຈາອາດມາຕາມການເຊອເຊີນຂອງບາງຄົນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນພວກເຈາ 
ບຮູ້ສຶກຫລາຍ, ແຕ່ພວກເຈາອາດຮູ້ສຶກໜ້ອຍໜຶງ ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ເຊອເຊີນພວກເຈາວ່າ: 
“ຈົງຕາມເຮົາມາ.”1 



 

 
ໃນຊົວໂມງທີພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຊືອຫລາຍຂນໃນ 
ພຣະອົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຈາເຂມແຂງຂນ. ພວກເຈາໄດ້ຍິນຫລາຍກວ່າ 
ຄຳປາໄສ ແລະ ສຽງເພງ. ພວກເຈາໄດ້ຮູ້ສຶກການເປັນພະຍານຂອງພຣະວິນຍານເຖິງສາດສະດາ 
ທີມີຊີວິດຢູໃນໂລກໃນສາສນາຈັກທີແທ້ຈິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ແລະວ່າເສນທາງທີພາໄປຫາ 
ຄວາມສຸກແມ່ນຢູໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຈາໄດ້ເຂມແຂງຂນ 
ວ່າສາສນາຈັກນເປັນແຫ່ງດຽວເທົານນທີແທ້ຈິງຢູໃນທຸກມນ. 
 
ບັດນ, ພວກເຮົາທັງໝົດບໄດ້ຮູ້ສຶກໃນແບບດຽວກັນ. ບາງຄົນຈະໄດ້ຮັບການເປັນພະຍານຈາກ 
ພຣະວິນຍານວ່າ ທ່ານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາຂອງພຣະເຈາ. ບາງຄົນຈະໄດ້ຮັບ 
ການເປັນພະຍານວ່າ ຄວາມຊືສັດ, ຄຸນນະທຳ, ແລະ ການເຮັດຄວາມດີນຳຄົນອືນ ເປັນຄຸນ 
ລັກສະນະອັນແທ້ຈິງຂອງ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ. ແລະ ດ້ວຍສິງເຫລົານນ ເຂົາເຈາຈຶງ 
ມີຄວາມປາຖະໜາທີຈະເປັນເໝືອນດັງພຣະອົງ. 
 
ພວກເຈາທຸກຄົນກໍມີຄວາມປາຖະໜາຢາກໃຫ້ຕົນມີປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ 
ພຣະເຢຊຄິດຫລາຍຂນ. ປະທານບະລິກຳ ຢັງ ສາມາດຫລິງເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຈາ 
ຫລາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ. ເພິນເປັນສາດສະດາຂອງພຣະເຈາ, ແລະ ໃນຄຳທຳນາຍ 142 ປີ 
ຜ່ານມາແລ້ວ, ເພິນໄດ້ເຫັນພວກເຈາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຈາ.. ເພິນເປັນພ ແລະ 
ສາດສະດາທີດີຄົນໜຶງທີມີຊີວິດຢູ. 
 
ເພິນໄດ້ເຫັນວ່າອິດທິພົນຂອງໂລກອ້ອມຮອບພວກລູກສາວຂອງເພິນເອງ. ເພິນໄດ້ເຫັນວ່າອິດທິພົນຂອງ 
ໂລກໄດ້ດຶງດູດເຂົາໄປຈາກເສນທາງທີພາໄປຫາຄວາມສຸກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ໃນວັນເວລາຂອງເພິນ 
ອິດທິພົນເຫລົານນໄດ້ຖືກນຳມາຫາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈາໂດຍທາງລົດໄຟ. 
 
ເພິນອາດບໄດ້ເຫັນເທັກໂນໂລຈີທີໜ້າອັດສະຈັນໃຈໃນທຸກວັນນ ອັນນ້ອຍໆຢູໃນມື ທີສາມາດຕິດຕ 
ກັບຄົນຕະຫລອດທົວໂລກ. ແຕ່ເພິນໄດ້ເຫັນວ່າມັນສຳຄັນຫລາຍຂະໜາດໃດທີພວກລູກສາວ 
ຂອງເພິນ—ແລະ ພວກເຈາ—ທີຈະເລືອກໂດຍມີປະຈັກພະຍານອັນມີພະລັງ ເຖິງພຣະເຈາ 
ຜູ້ຊົງພຣະຊົນ ແລະ ຊົງຮັກ ແລະ ເຖິງແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກຂອງພຣະອົງ. 
 
ນຄື ຄຳທຳນາຍ ແລະ ການດົນໃຈທີເພິນໄດ້ຮັບສຳລັບພວກລູກສາວຂອງເພິນ ແລະ 
ສຳລັບພວກເຈາສະເໝີ. 



 

 
ນກໍເປັນຈຸດໃຫຍ່ໃຈກາງຂອງຄຳປາໄສຂອງຂ້າພະເຈາໃນຄຄືນນ. ເພິນໄດ້ກ່າວຢູໃນຫ້ອງໜຶງ 
ຢູເຮືອນເພິນ ຊຶງຕງຢູບກາຍກິໂລແມັດເຄິງຈາກຕຶກປະຊມນ ຊຶງຂ່າວສານຈະອອກໄປຫາບັນດາ 
ລູກສາວຂອງພຣະເຈາທັງຫລາຍຕະຫລອດທົວໂລກວ່າ: “ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບທິດາຂອງ 
ອິດສະຣາເອນ ທີຈະມີປະຈັກພະຍານທີດຳລົງຢູເຖິງຄວາມຈິງ.”2 
 
ແລ້ວ ເພິນໄດ້ສ້າງອົງການຂອງຍິງໜຸ່ມທີຕອນນ ກາຍເປັນພາກສ່ວນໃນສາສນາຈັກຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ. ຄຄືນນ ພວກເຈາໄດ້ຮູ້ສຶກບາງສິງທີປະເສີດກ່ຽວກັບການເລືອກເຮັດຂອງເພິນ 
ທີເຮັດຢູໃນການປະຊມໃນວັນອາທິດມນນ ຢູໃນເຮືອນຂອງເພິນ. 
 
ຫລາຍກວ່າ 100 ປີຜ່ານມາແລ້ວ, ທິດາຂອງອິດສະຣາເອນຕະຫລອດທົວໂລກມີຄວາມປາຖະໜາ 
ທີຈະດຳລົງຊີວິດຕາມປະຈັກພະຍານເຖິງຄວາມຈິງ. ບັດນ, ສຳລັບຕະຫລອດຊີວິດຂອງພວກເຈາ, 
ພວກເຈາຈະຕ້ອງການປະຈັກພະຍານນນເພືອຄຊພວກເຈາໃນເສນທາງທີນຳໄປສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ. 
ແລະ ດ້ວຍສິງນນ ພວກເຈາຈະກາຍເປັນຜູ້ສົງຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດຕໄປ ໃຫ້ອ້າຍ 
ເອອຍນ້ອງຂອງພວກເຈາຕະຫລອດທົວໂລກ ແລະ ຄົນລຸ້ນຫລັງຕໆໄປນຳອີກ. 
 
ພວກເຈາຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງຕົນວ່າ ປະຈັກພະຍານຄືຫຍັງ. ປະທານ ໂຈເຊັບ ຟຽວດິງ ສະມິດ 
ໄດ້ສອນວ່າ ປະຈັກພະຍານ ຄືການຢືນຢັນເຖິງຄວາມຮູ້ທີມອບໃຫ້ມະນຸດຜ່ານທາງການເປີດເຜີຍ 
ຜູ້ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ. ເພິນກ່າວເຖິງປະຈັກພະຍານ ແລະ 
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຜູ້ນຳການເປີດເຜີຍນນມາວ່າ, “ອຳນາດຢືນຢັນຂອງມັນແມ່ນມີພະລັງ 
ຫລາຍຈົນວ່າບມີຄວາມສົງໄສອີກເລີຍຢູໃນຈິດໃຈ ເມືອພຣະວິນຍານໄດ້ກ່າວ. ເປັນທາງດຽວເທົານນ 
ທີມະນຸດຈະສາມາດຮູ້ຢາງຄັກແນ່ວ່າ ພຣະເຢຊຄືພຣະຄຣິດ ແລະວ່າພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງເປັນ 
ຄວາມຈິງ.”3 
 
ພວກເຈາເຄີຍຮູ້ສຶກເຖິງການດົນໃຈນນດ້ວຍຕົວເອງ. ມັນອາດເປັນການຢືນຢັນເຖິງພາກສ່ວນໜຶງ 
ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ ດັງທີຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກໃນຄຄືນນ. ເມືອຂ້າພະເຈາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳຈາກ 
ຫລັກແຫ່ງຄວາມເຊືອຂໍທີ ສິບສາມທີວ່າ, “ຊືສັດ, ຈິງ, ບໍລິສຸດ, ແລະ ມີຄວາມເມດຕາ,” 
ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ໄດ້ກ່າວກັບເຂົາເຈາ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງ 
ພຣະອົງນຳອີກ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ສຶກວ່າ ໂຈເຊັບ ສະມິດ ໄດ້ເປັນສາດສະດາຂອງພຣະອົງ. ສະນນ 
ຂ້າພະເຈາຈຶງຮູ້ສຶກວ່າ ມັນບໄດ້ເປັນພຽງຖ້ອຍຄຳເທົານນ. 



 

 
ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ຫລຽວເຫັນ ເສນທາງທີເປອນຝຸນຂອງຈູເດຍ ແລະ ສວນ 
ເຄັດເຊມາເນ. ໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈາ, ຢາງໜ້ອຍຂ້າພະເຈາກໍຮູ້ສຶກວ່າ ຂ້າພະເຈາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ 
ຖ້າໄດ້ນັງຄຸເຂົາລົງຄືກັນກັບໂຈເຊັບໄດ້ເຮັດຢູຕພຣະພັກຂອງພຣະບິດາ ແລະ ພຣະບຸດຢູໃນປາຂອງລັດ 
ນິວຢອກ. ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈາ, ຂ້າພະເຈາບສາມາດຫລິງເຫັນຄວາມສະຫວ່າງທີເກີນກວ່າ 
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງກາງເວັນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈາສາມາດຮູ້ສຶກຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ປະຈັກພະຍານທີ 
ປະເສີດນນ. 
 
ປະຈັກພະຍານຈະມາສູ່ພວກເຈາເທືອລະເລັກເທືອລະນ້ອຍ ເມືອຄວາມຈິງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ 
ພຣະເຢຊຄຣິດຖືກຢືນຢັນ. ຍົກຕົວຢາງ, ເມືອພວກເຈາອ່ານ ແລະ ໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີມໍມອນ, 
ຂໍຄວາມທີພວກເຈາໄດ້ອ່ານ ຈະປະກົດຂນອີກ ແລະ ນຳແນວຄິດໃໝ່ມາໃຫ້ພວກເຈາ. ປະຈັກພະຍານ 
ຂອງພວກເຈາຈະເຂມແຂງຂນ ເມືອພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຢືນຢັນວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ. ປະຈັກພະຍານ 
ຂອງພວກເຈາຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ ເມືອພວກເຈາສຶກສາ, ອະທິຖານ, ແລະ ໄຕ່ຕອງສິງທີຢູໃນ 
ພຣະຄຳພີ. 
 
ຄຳອະທິບາຍທີແຈ່ມແຈ້ງທີສຸດສຳລັບຂ້າພະເຈາກ່ຽວກັບການຈະໄດ້ມີ ແລະ ຮັກສາປະຈັກພະຍານທີ 
ມີຊີວິດນໄວ້ ແມ່ນຖືກກ່າວເຖິງແລ້ວຢູໃນໜັງສືແອວມາ ບົດທີ 32 ຢູໃນພຣະຄຳພີມໍມອນ. ພວກເຈາ 
ອາດໄດ້ອ່ານມັນແລ້ວຫລາຍເທືອ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ພົບເຫັນຄຳຕອບໃນຊ່ວງເວລາທີຂ້າພະເຈາຕ້ອງການ 
ຫລາຍທີສຸດ. ໃຫ້ເຮົາມາທົບທວນບົດທີຂໍນນຈະສອນນຳກັນໃນຄຄືນນ. 
 
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກຂໍຄວາມທີດົນໃຈນນ ສຳລັບການສະແຫວງຫາປະຈັກພະຍານ 
ດ້ວຍ”ສັດທາບາງສ່ວນຂອງພວກເຮົາ” ແລະ ມີຄວາມປາຖະໜາທີຈະໃຫ້ມັນຂະຫຍາຍອອກໄປ4 
ຢາງກວ້າງໄກ. ໃນຄຄືນນ ພວກເຈາໄດ້ຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບສັດທານນ ແລະ ມີຄວາມປາຖະໜາ 
ໃນຂະນະທີພວກເຈາພວມຟັງຄຳປາໄສກ່ຽວກັບຄວາມເມດຕາ, ຄວາມຊືສັດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ 
ໃຫ້ລອດ, ແລະ ເຖິງຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະບັນຍັດ ແລະ ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງສຳລັບພວກເຮົາ. 
 
ສະນນ, ເມັດແຫ່ງສັດທາໄດ້ຖືກປູກໄວ້ແລ້ວຢູໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຈາ. ພວກເຈາອາດຮູ້ສຶກວ່າມັນ 
ໄຂ່ພອງຂນຢູໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຈາດັງທີໄດ້ສັນຍາໄວ້ຢູໃນໜັງສືແອວມາ. ຂ້າພະເຈາໄດ້ຮູ້ສຶກເຊັນນນ. 
 
ແຕ່, ເຊັນດຽວກັນກັບຕນໄມ້, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການບຳລຸງລ້ຽງ ຖ້າບດັງນນມັນຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປ. 
ການອະທິຖານເປັນປະຈຳດ້ວຍໃຈຈິງເປັນສ່ວນສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫລາຍສຳລັບການເຕີບໂຕ 



 

ຂອງມັນ. ການເຊືອຟັງຕຄວາມຈິງທີພວກເຈາໄດ້ຮັບຈະຮັກສາປະຈັກພະຍານເອົາໄວ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ມັນເຂມແຂງຂນ. ການເຊືອຟັງຕພຣະບັນຍັດເປັນພາກສ່ວນຂອງການບຳລຸງລ້ຽງທີພວກເຈາ 
ຕ້ອງຈັດຫາໃຫ້ແກ່ປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຈາ. 
 
ພວກເຈາຈືຈຳຄຳສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ບໍວ່າ: 
 
“ຜູ້ໃດທີເຕັມໃຈປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈາ ກໍຈະຮູ້ວ່າສິງທີເຮົາສັງສອນນນ 
ມາຈາກພຣະເຈາ ຫລື ເຮົາກ່າວຕາມໃຈຂອງເຮົາເອງ.”5 
 
ມັນເປັນຜົນດີສຳລັບຂ້າພະເຈາ, ແລະ ມັນກໍຈະເປັນແນວນນ ຄືກັນສຳລັບພວກເຈາ. ຄຳສອນຂໍໜຶງ 
ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນທີຂ້າພະເຈາໄດ້ຮຽນຮູ້ຕອນຂ້າພະເຈາຍັງນ້ອຍຄື ຂອງປະທານອັນຍິງໃຫຍ່ທີສຸດ 
ໃນຂອງປະທານທັງໝົດຂອງພຣະເຈາແມ່ນຊີວິດນິລັນດອນ.6 ພາກສ່ວນໜຶງຂອງຊີວິດນິລັນດອນ 
ຄືທີຈະໄດ້ຢູນຳກັນໃນຄວາມຮັກໃນຄອບຄົວຕະຫລອດການ. 
 
ຈາກເທືອທຳອິດທີຂ້າພະເຈາໄດ້ຍິນຄວາມຈິງນນ ແລະ ມັນໄດ້ຢືນຢັນຕຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈາ 
ຈົນວ່າມັນໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຂ້າພະເຈາພະຍາຍາມຫລີກເວນຈາກການຜິດຖຽງກັນ ແລະ 
ສະແຫວງຫາຄວາມສະຫງົບໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນບ້ານເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈາ. 
 
ບັດນ, ພຽງແຕ່ຫລັງຈາກຊີວິດນ ທີຂ້າພະເຈາຈະສາມາດຊືນຊົມນຳພອນອັນຍິງໃຫຍ່ທີສຸດ, ຊີວິດ 
ນິລັນດອນນນ. ແຕ່ໃນທ່າມກາງການທ້າທາຍໃນຊີວິດ, ຂ້າພະເຈາໄດ້ເຫັນໜ້ອຍໜຶງກ່ຽວກັບວ່າ 
ຄອບຄົວໃນສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈາຈະສາມາດເປັນແບບໃດ. ຈາກປະສົບການເຫລົານນ, ປະຈັກ 
ພະຍານຂອງຂ້າພະເຈາເຖິງຄວາມຈິງຂອງອຳນາດແຫ່ງການຜະນຶກ ທີປະຕິບັດຢູໃນພຣະວິຫານ 
ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ເຂມແຂງຂນ. 
 
ການໄດ້ເຫັນລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈາສອງຄົນຮັບບັບຕິສະມາຢູໃນພຣະວິຫານແທນບັນພະບຸລຸດ 
ຂອງເຂົາເຈາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈາເຂາໃກ້ເຂົາເຈາ ແລະ ບັນພະບຸລຸດເຫລົານນຫລາຍຂນ 
ທີພວກເຮົາພົບເຫັນລາຍຊືຂອງເຂົາເຈາ. ຄຳສັນຍາຂອງເອລີຢາ ວ່າຫົວໃຈຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ 
ຂອງເຮົາຈະຫັນຄືນຫາກັນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງເຮົາແລ້ວ.7 ສະນນ, ສັດທາຈຶງກາຍ 
ເປັນຄວາມຮູ້ອັນແນ່ນອນສຳລັບຂ້າພະເຈາ ດັງທີໄດ້ສັນຍາໄວ້ຢູໃນໜັງສືແອວມາ. 
 



 

ຂ້າພະເຈາມີຄວາມສຸກຢາງໜ້ອຍພາກສ່ວນໜຶງຂອງຄວາມສຸກທີບັນພະບຸລຸດຂອງຂ້າພະເຈາມີ 
ຕອນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ໄປຢຽມຢາມໂລກວິນຍານຫລັງຈາກການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ 
ຂອງພຣະອົງຢູໃນໂລກ. Doctrine and Covenants ໄດ້ບອກວ່າ, 
 
ໄພ່ພົນໄດ້ປິຕິຍິນດີໃນການໄຖ່ຂອງເຂົາ, ແລະ ໄດ້ກມຂາບລົງຮັບຮູ້ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈາວ່າເປັນ 
ພຣະຜູ້ໄຖ່ ແລະ ພຣະຜູ້ປົດປອຍຈາກຄວາມຕາຍ ແລະ ໂສ້ແຫ່ງນະລົກຂອງເຂົາ. 
 
ໃບໜ້າຂອງເຂົາຮຸ່ງເຫລອມ, ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງຈາກທີປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ 
ໄດ້ສ່ອງໃສ່ເຂົາ, ແລະ ເຂົາຮ້ອງເພງສັນລະເສີນແດ່ພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ.8 
 
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈາເຖິງຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງເຂົາເຈາ ມາຈາກການເຮັດຕາມປະຈັກພະຍານ 
ຂອງຂ້າພະເຈາ ວ່າຄຳສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາກ່ຽວກັບຊີວິດນິລັນດອນເປັນຄວາມຈິງ. 
ປະຈັກພະຍານນນໄດ້ເຂມແຂງຂນໂດຍການເລືອກຂອງຂ້າພະເຈາທີຈະເຮັດຕາມມັນ, 
ດັງທີພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ສັນຍາວ່າ ມັນຈະເປັນເຊັນນນ. 
 
ພຣະອົງຍັງໄດ້ສອນອີກວ່າ ນອກເໜືອໄປຈາກການເລືອກທີຈະເຊືອຟັງແລ້ວ ເຮົາຈະຕ້ອງອະທິຖານເພືອ 
ທູນຂໍປະຈັກພະຍານເຖິງຄວາມຈິງນຳອີກ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາໄດ້ສອນວ່າ ເຮົາຄວນອະທິຖານກ່ຽວກັບ 
ພຣະຄຳພີມໍມອນ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຜ່ານສາດສະດາໂມໂຣໄນວ່າ: 
 
“ຈົງເບິງ, ຂ້າພະເຈາຂໍແນະນຳທ່ານວ່າ ເມືອທ່ານອ່ານເລືອງເຫລົານ ຖ້າມັນເປັນຄວາມສະຫລຽວ
ສະຫລາດຂອງພຣະເຈາວ່າທ່ານຄວນອ່ານມັນ, ໃຫ້ທ່ານຈຳໄວ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈາເມດຕາລູກຫລານ
ມະນຸດຫລາຍພຽງໃດ, ຕງແຕ່ການສ້າງອາດາມລົງມາຈົນເຖິງເວລາທີທ່ານໄດ້ຮັບເລືອງເຫລົານ, 
ແລະ ໄຕ່ຕອງເລືອງນຢູໃນໃຈທ່ານ. 
 
“ແລະ ເມືອທ່ານໄດ້ຮັບເລືອງເຫລົານແລ້ວ, ຂ້າພະເຈາຂໍແນະນຳທ່ານໃຫ້ທູນຖາມພຣະເຈາ, ພຣະ
ບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ, ຖ້າຫາກເລືອງເຫລົານບຈິງ; ແລະ ຖ້າຫາກ
ທ່ານທູນຖາມດ້ວຍໃຈຈິງ, ດ້ວຍເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງ, ໂດຍມີສັດທາໃນພຣະຄຣິດ, ພຣະອົງຈະສະ
ແດງຄວາມຈິງຂອງເລືອງນໃຫ້ປະກົດແກ່ທ່ານ, ໂດຍອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. 
 
“ແລະ ໂດຍອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ທ່ານຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງຂອງທຸກເລືອງ.”9 
 



 

ຂ້າພະເຈາຫວັງວ່າ ພວກເຈາໄດ້ພິສູດຄຳສັນຍານນ ຫລືວ່າພວກເຈາຈະເຮັດແນວນນໃນໄວໆນ. 
ຄຳຕອບອາດ ບມາເຖິງບາດດຽວ ດ້ວຍປະສົບການທີມີພະລັງທາງວິນຍານ. ສຳລັບຂ້າພະເຈາແລ້ວ 
ມັນໄດ້ມາເຖິງຢາງ ງຽບໆກ່ອນ. ແຕ່ຈາກນນມັນຈະເລີມມີພະລັງຫລາຍຂນທຸກເທືອທີຂ້າພະເຈາ 
ໄດ້ອ່ານ ແລະ ອະທິຖານກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີມໍມອນ. 
 
ຂ້າພະເຈາບໄດ້ອີງຕສິງທີໄດ້ເກີດຂນຜ່ານມາແລ້ວ. ໃນການມີປະຈັກພະຍານກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີ 
ມໍມອນໃນຕອນນ, ຂ້າພະເຈາຕ້ອງຮັບເອົາຄຳສັນຍາຂອງໂມໂຣໄນເລອຍໆ. ຂ້າພະເຈາບເຄີຍ 
ມອງຂ້າມຄວາມສຳຄັນຂອງປະຈັກພະຍານນນຈັກເທືອ. 
 
ການມີປະຈັກພະຍານຮຽກຮ້ອງການບຳລຸງລ້ຽງ ໂດຍການອະທິຖານດ້ວຍສັດທາ, ໂດຍການຢາກ 
ຮູ້ຈັກພຣະຄຳຂອງພຣະເຈາຢູໃນພຣະຄຳພີ, ແລະ ໂດຍການເຊືອຟັງຕຄວາມຈິງທີເຮົາໄດ້ຮັບ. 
ການລະເລີຍຈາກການອະທິຖານເປັນສິງອັນຕະລາຍຫລາຍ. ເປັນສິງອັນຕະລາຍຫລາຍຕປະຈັກ 
ພະຍານຂອງເຮົາ ຖ້າເຮົາພຽງແຕ່ອ່ານພຣະຄຳພີຊືໆ. ມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍທີຈະຕ້ອງບຳລຸງ 
ລ້ຽງປະຈັກພະຍານຂອງເຮົາ. 
 
ພວກເຈາຈືຈຳຄຳເຕືອນຈາກແອວມາໄດ້ບໍ ທີວ່າ: 
 
“ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະລະເລີຍຕນນນ, ແລະ ບຄິດເຖິງການບຳລຸງລ້ຽງມັນ, ຈົງເບິງ ມັນກໍຈະບ
ແຕກຮາກເລີຍ; ແລະ ເມືອຄວາມຮ້ອນຂອງດວງຕາເວັນມາເຖິງ ແລະ ເຜົາມັນ, ເມືອມັນບມີຮາກ ມັນ
ຍ່ອມຫ່ຽວແຫ້ງໄປ, ແລະ ພວກທ່ານກໍຈະຖອນມັນຂນ ແລະ ໂຍນມັນຖມໄປ. 
 
“ບັດນ, ມັນບແມ່ນວ່າ ເພາະເມັດບດີ, ທັງບແມ່ນວ່າຜົນຂອງມັນບເປັນທີປາຖະໜາ; ແຕ່ເປັນເພາະ
ດິນຂອງພວກທ່ານແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ພວກທ່ານບຍອມບຳລຸງລ້ຽງຕນນນ, ສະນນ ພວກທ່ານຈຶງບໄດ້
ຮັບຜົນຈາກມັນ.”10 
 
ການຊືນຊົມນຳພຣະຄຳຂອງພຣະເຈາ, ການອະທິຖານຢາງຈິງໃຈ, ແລະ ການເຊືອຟັງຕພຣະບັນຍັດ 
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້ສະໝສະເໝີ ແລະ ເປັນປະຈຳ ເພືອວ່າປະຈັກພະຍານ 
ຈະເຕີບໂຕ ແລະ ເຂມແຂງຂນ. ເຮົາທຸກຄົນບວ່າໃນເວລາໃດກໍເວລາໜຶງຈະຕົກຢູໃນສະຖານະການ 
ທີເກີນກວ່າເຮົາຈະຄວບຄຸມໄດ້ທີລົບກວນການສຶກສາພຣະຄຳພີຂອງເຮົາ. ອາດມີບາງເວລາທີເຮົາ 
ອາດເລືອກບອະທິຖານບວ່າຈະເປັນເຫດຜົນໃດກໍຕາມ. ອາດມີເວລາທີເຮົາອາດເລືອກບເຊືອຟັງຕ 
ພຣະບັນຍັດ. 



 

 
ແຕ່ພວກເຈາຈະບຫວັງທີຈະໄດ້ຮັບປະຈັກພະຍານ ຖ້າພວກເຈາລືມຄຳເຕືອນ ແລະ ຄຳສັນຍາຢູໃນ 
ແອວມາ ທີວ່າ: 
 
“ແລະ ດ້ວຍເຫດນ, ຖ້າຫາກພວກທ່ານບບຳລຸງລ້ຽງພຣະຄຳ, ໂດຍຄອງຄອຍໝາກຂອງຕນດ້ວຍຕາ
ແຫ່ງສັດທາ, ແລ້ວພວກທ່ານຈະເກັບໝາກຂອງຕນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດບໄດ້ເລີຍ. 
 
“ແຕ່ຖ້າຫາກພວກທ່ານຈະບຳລຸງລ້ຽງພຣະຄຳ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ບຳລຸງລ້ຽງຕນເມືອມັນເລີ່ມເຕີບໂຕ
ໂດຍສັດທາຂອງພວກທ່ານດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ, ແລະ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ, ໂດຍຄອງຄອຍຜົນຈາກ
ຕນນນ, ແລ້ວມັນຈະແຕກຮາກ; ແລະ ຈົງເບິງ ມັນຈະເປັນຕນທີງອກງາມໄປສູ່ຊີວິດອັນເປັນນິດ. 
 
“ແລະ ເພາະຄວາມພາກພຽນຂອງພວກທ່ານ ແລະ ສັດທາຂອງພວກທ່ານ ແລະ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ
ຂອງພວກທ່ານໃນການບຳລຸງລ້ຽງພຣະຄຳ, ເພືອມັນຈະໄດ້ແຕກຮາກຢູໃນພວກທ່ານ, ຈົງເບິງ, ໃນບ
ຊ້ານພວກທ່ານຈະເກັບໝາກຂອງມັນໄດ້ ຊຶງມີຄ່າທີສຸດ, ຊຶງຫວານເໜືອກວ່າທຸກສິງທີຫວານ, ແລະ 
ຂາວເໜືອກວ່າທຸກສິງທີຂາວ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ແລະ ບໍລິສຸດເໜືອກວ່າທຸກສິງທີບໍລິສຸດ; ແລະ ພວກທ່ານ
ຈະອີມໜຳສຳລານດ້ວຍໝາກໄມ້ນ ເພືອພວກທ່ານຈະບຫິວທັງບກະຫາຍ. 
 
“ເມືອນນ ພວກທ່ານຈະເກັບກ່ຽວລາງວັນແຫ່ງສັດທາ ແລະ ຄວາມພາກພຽນ, ແລະ ຄວາມອົດທົນ, 
ແລະ ຄວາມອົດກນຂອງພວກທ່ານ ໂດຍໄດ້ຄອຍຖ້າໃຫ້ຕນໄມ້ອອກຜົນໃຫ້ພວກທ່ານ.”11 
 
ຄຳໃນພຣະຄຳພີຂໍນນທີວ່າ”ໂດຍຄອງຄອຍຜົນຈາກຕນນນ” ເປັນຄຳສອນອັນສະຫລາດທີ 
ພວກເຈາໄດ້ຮັບໃນຄຄືນນ. ສະນນແລ້ວ ຈຶງວ່າເປັນຫຍັງຕາຂອງພວກເຈາຈຶງຖືກແນະນຳໃຫ້ 
ຫລຽວໄປຫາພຣະວິຫານ ໄປຫາຫ້ອງຜະນຶກຢູໃນນນ. ສະນນແລ້ວ ຈຶງວ່າເປັນຫຍັງພວກເຈາ 
ຈຶງໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ວາດພາບໃນຄຄືນນ ເພືອຈະໄດ້ເຫັນແສງສະທ້ອນອັນເປັນນິດ 
ສ່ອງແສງຢູໃນແວ່ນທີຫ້ອຍຕິດຝາໃນຫ້ອງຜະນຶກບ່ອນທີພວກເຈາສາມາດແຕ່ງງານຢູໃນ 
ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈາ. 
 
ຖ້າພວກເຈາສາມາດຫລຽວເຫັນອານາຄົດກ່ຽວກັບວັນເຊັນນນດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາທີຈະມີ 
ປະຈັກພະຍານ, ແລ້ວພວກເຈາຈະໄດ້ຮັບພະລັງທີຈະຕ້ານທານກັບການລໍລວງຂອງໂລກໄດ້. 
ທຸກເທືອທີພວກເຈາເລືອກພະຍາຍາມດຳລົງຊີວິດໃຫ້ເປັນເໝືອນດັງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ,  



 

ປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຈາຈະເຂມແຂງຂນກວ່າເກົາ. ຕາມການເວລາພວກເຈາຈະ 
ຮູ້ຈັກດ້ວຍຕົນເອງວ່າ ພຣະອົງເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ. 
 
ພວກເຈາຈະຮູ້ສຶກວ່າຄວາມສະຫວ່າງນນໄດ້ຮຸ່ງເຫລອມຢູໃນຊີວິດຂອງພວກເຈາ. ມັນຈະບມາ 
ເຖິງຢາງງ່າຍດາຍ. ແຕ່ມັນຈະມາເຖິງເມືອປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຈາເຂມແຂງຂນ ແລະ 
ເມືອພວກເຈາເລືອກທີຈະບຳລຸງລ້ຽງມັນ. ຕໄປນ ຄືຄຳສັນຍາຈາກ Doctrine and Covenants 
ມີຄຳວ່າ 
 
ສິງຊຶງມາຈາກພຣະເຈາເປັນຄວາມສະຫວ່າງ; ແລະ ຄົນທີ ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ 
ດຳເນີນຢູກັບພຣະເຈາຕໄປ, ຮັບຄວາມສະຫວ່າງຫລາຍຂນ; ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງ 
ນນສ່ອງໄສຂນໄປເລອຍໆຈົນເຖິງວັນທີສົມບູນ.12 
 
ພວກເຈາຈະເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ ເມືອພວກເຈາແບ່ງປັນປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຈາ 
ນຳຄົນອືນ. ພວກເຈາຈະສະທ້ອນໃຫ້ຄົນອືນເຫັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດໃນຊີວິດຂອງ 
ພວກເຈາ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຈະຫາວິທີທາງໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງນນໄປສຳພັດກັບຊີວິດຂອງ 
ຄົນທີພວກເຈາຮັກ. ແລະ ຜ່ານສັດທາ ແລະ ປະຈັກພະຍານຂອງທິດາຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈາຈະ 
ສຳພັດຊີວິດຂອງຫລາຍລ້ານຄົນໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະ ຕະຫລອດທົວໂລກດ້ວຍ 
ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງ. 
 
ສາສນາຈັກ ແລະ ຄົນຫລາຍລຸ້ນຄົນທີຈະເຮັດຕາມຕົວຢາງຂອງພວກເຈາ ມີຄວາມຫວັງໃນປະຈັກ 
ພະຍານ ແລະ ການເລືອກຂອງພວກເຈາ ແລະ ຮັບເອົາການເຊອເຊີນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ ທີວ່າ: 
“ຈົງຕາມເຮົາມາ.” ພຣະຜູ້ເປັນເຈາຮູ້ຈັກ ແລະ ຮັກພວກເຈາ. 
 
ຂ້າພະເຈາຂໍມອບຄວາມຮັກ ແລະ ປະຈັກພະຍານຂອງຂ້າພະເຈາໃຫ້ແກ່ພວກເຈາ. ພວກເຈາ 
ເປັນທິດາຂອງພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູໃນສະຫວັນ. ຂ້າພະເຈາຮູ້ວ່າ ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ 
ພຣະເຢຊຄຣິດອົງທີໄດ້ຟນຄືນຊີວິດແລ້ວ, ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ ແລະ ເປັນຄວາມສະຫວ່າງ 
ຂອງໂລກ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານວ່າ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ສົງຂ່າວສານມາໃຫ້ພວກເຈາ 
ໃນຄຄືນນ ຢືນຢັນຄວາມຈິງຕຫົວໃຈຂອງພວກເຈາ. 
 
ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ ເປັນສາດສະດາທີມີຊີວິດຢູຂອງພຣະເຈາ. ຂ້າພະເຈາຂໍເປັນພະຍານ 
ໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະເຢຊຄຣິດ, ອາແມນ. 
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