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ເມື່
ອຂ້າພະເຈົ້າຄິດເຖິງມໍລະດົກຈາກຜູ້ບຸກເບີກຂອງເຮົາ,

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ປະທັບໃຈຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍແມ່ນເພງສວດຊື່

ວ່າ“ສິດທິຊົນມາ”(ເພງສວດແລະເພງຂອງເດັກນ້ອຍ,

ເລກທີ2).ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຢ່າງຍາວໄກເພື່ອມາຫາຫ່ອມພູເຊົາ

ເລັກມັກຈະຮ້ອງເພງນີ້ລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າທຸກສິ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນໄປດ້ວຍດີກັບໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະເຈົ້າເຫລົ່ານັ້ນ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບຄວາມປ່ວຍໄຂ້,ອາກາດ

ທີ່ອົບເອົ້າ,ຄວາມອ່ອນເພຍ,ຄວາມໜາວເຢັນ,ຄວາມຢ້ານກົວ,

ຄວາມຫິວໂຫຍ,ຄວາມເຈັບປວດ,ຄວາມສົງໄສ,ແລະແມ່ນຄວາມ

ຕາຍ.

ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າມີເຫດຜົນທີ່ຈະກ່າວອອກມາວ່າ“ທຸກສິ່ງບໍ່ໄດ້

ເປັນໄປດ້ວຍດີ,”ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາທັດສະນະອັນທີ່ເຮັດໃຫ້

ເຮົາຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນເຂົາເຈົ້າໃນທຸກວັນນີ້.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງຂ້າມ

ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮັບພອນນິລັນດອນ.ເຂົາເຈົ້າມີ

ຄວາມກະຕັນຍູໃນສະພາບການຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເຖິງແມ່ນເຂົາ

ເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບສິ່ງກົງກັນຂ້າມ,ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮ້ອງອອກມາ

ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຈວ່າ,“ທຸກຢ່າງດີ!”

ການສັນລະເສີນຂອງເຮົາສ�ລັບຜູ້ບຸກເບີກຄົງບໍ່ມີປະໂຫຍດອັນ

ໃດຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ເອົາມັນມາຄິດໄຕ່ຕອງ.ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວເຖິງຄຸນ

ສົມບັດສອງສາມຢ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າອັນທີ່ດົນໃຈຂ້າພະເຈົ້າຂະນະ

ທີ່ຄິດໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບການເສຍສະລະແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຂົາ

ເຈົ້າ.

ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ

ຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຊຶ່ງກັນແລະກັນບໍ່ຄ�ນຶງວ່າ

ເບື້ອງຫລັງທາງສັງຄົມ,ຖານະ,ຫລືການເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າຈະ

ເປັນແນວໃດກໍຕາມ.ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເດີນ

ທາງຂອງເຂົາເຈົ້າຊ້າລົງ,ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສະດວກ,ຫລືອາດຕ້ອງ

ໄດ້ເສຍສະລະສ່ວນຕົວຫລືຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກກໍຕາມ,ແຕ່ເຂົາ

ເຈົ້າກໍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອກັນ.

ໃນໂລກທີ່ພະຍາຍາມໃຫ້ຂຶ້ນເຖິງຈຸດເປົ້າໝາຍແລະຖືພັກຖື

ພວກຂອງເຮົານີ້,ຈຸດປະສົງຂອງບາງຄົນຫລືບາງກຸ່ມອາດມີ

ຄວາມສ�ຄັນກວ່າການດູແລຄົນອື່ນຫລືການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ໃຫ້ແກ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.ໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ,ການຂຶ້ນເຖິງ

ຈຸດເປົ້າໝາຍແຫ່ງອຸດົມການໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະອາດປະກົດຄື

ການວັດແທກຄຸນຄ່າຂອງເຮົາ.

ການຕັ້ງແລະການບັນລຸເປົ້າໝາຍອາດເປັນສິ່ງທີ່ດີເດັ່ນ.ແຕ່

ເມື່ອການໄດ້ຮັບຄວາມສ�ເລັດຜົນໃນການຂຶ້ນເຖິງຈຸດເປົ້າໝາຍ

ມາຈາກການບໍ່ຄ�ນຶງເຖິງ,ຈາກການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່,ຫລືຈາກການ

ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ,ແລ້ວຄ່າຂອງຄວາມສ�ເລັດ

ຜົນນັ້ນອາດບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມລ�ຄ່າ.

ຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ດູແລຜູ້ຄົນທີ່ເດີນທາງໄປດ້ວຍກັນ,ແລະເຂົາເຈົ້າ

ກໍໄດ້ຄ�ນຶງເຖິງຜູ້ທີ່ເດີນທາງມານ�ຫລັງເຂົາເຈົ້າ,ໄດ້ປູກພືດພັນໄວ້

ໃຫ້ຂະບວນລໍ້ກວຽນທີ່ກ�ລັງເດີນທາງຕິດຕາມມາ.

ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກເຖິງພະລັງຂອງຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນ.ແລະ

ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພິ່ງອາໄສກັນແລະກັນ,ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເຂັ້ມແຂງ

ຂຶ້ນ.ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ກາຍເປັນຄອບຄົວ.

ຜູ້ບຸກເບີກເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການເຕືອນເຮົາວ່າເປັນຫຍັງເຮົາ

ຈຶ່ງຕ້ອງຫລີກເວັ້ນຈາກການລໍ້ລວງທີ່ຈະເອົາຕົວອອກຫ່າງແລະ

ເອື້ອມອອກໄປຊ່ອຍເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນແລະມີຄວາມເຫັນອົກ

ເຫັນໃຈແລະຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ.

ວຽກງານ

“ສິດທິຊົນມາ,ຢ່າຢ້ານງານໜັກແບບໃດ.”

ສ�ນວນນີ້ກາຍເປັນເພງສວດສ�ລັບຜູ້ເດີນທາງທີ່ອ່ອນເພຍ.

ມັນເປັນສິ່ງຍາກທີ່ຈະວາດພາບເຫັນວ່າຜູ້ບຸກເບີກທີ່ດີເລີດເຫລົ່ານີ້

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນກໍລະກົດ2015

ທຸກຢ່າງດີ

ໂດຍປະທານດີເດີແອັຟອຸກດອບ

ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ໄດ້ເຮັດວຽກງານໜັກຫລາຍຂະໜາດໃດ.ການຍ່າງເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍ

ທີ່ສຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດ.ເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອກັນເພື່ອ

ຈັດຫາອາຫານການກິນ,ສ້ອມແປງລໍ້ກວຽນ,ລ້ຽງສັດ,ດູແລຄົນເຈັບ

ປ່ວຍແລະຜູ້ອ່ອນກ�ລັງ,ຊອກຫາແລະໄປຕັກນ�,ແລະປ້ອງກັນ

ຕົນເອງຈາກດິນຟ້າອາກາດແລະສິ່ງອັນຕະລາຍຕ່າງໆຢູ່ໃນຖິ່ນ

ແຫ້ງແລ້ງກັນດານ.

ທຸກເຊົ້າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕື່ນນອນດ້ວຍຈຸດປະສົງແລະເປົ້າໝາຍທີ່

ແຈ່ມແຈ້ງທີ່ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ:ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແລະເພື່ອນ

ມະນຸດດ້ວຍກັນແລະທີ່ຈະໄປເຖິງຮ່ອມພູເຊົາເລັກ.ທຸກມື້ຈຸດປະ

ສົງແລະເປົ້າໝາຍເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ;ເຂົາເຈົ້າໄດ້

ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດສິ່ງໃດແລະຄວາມກ້າວໜ້າແຕ່ລະວັນຂອງ

ເຂົາເຈົ້າແມ່ນສ�ຄັນຫລາຍ.

ໃນວັນເວລາຂອງເຮົາ—ເມື່ອຄວາມປາດຖະໜາສ່ວນຫລາຍ

ຂອງເຮົາແມ່ນຢູ່ໃກ້ພຽງແຕ່ເອື້ອມມື—ມັນຈຶ່ງງ່າຍສ�ລັບເຮົາທີ່ຈະ

ຫັນໜີຫລືຍົກເລີກການເດີນທາງເມື່ອເຮົາເຫັນວ່າເສັ້ນທາງເດີນ

ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລືຄ້ອຍເລີ່ມສູງຊັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ.ໃນເວລານັ້ນ,

ມັນອາດດົນໃຈເຮົາໃຫ້ຄິດເຖິງຊາຍ,ຍິງ,ແລະເດັກນ້ອຍຜູ້ບໍ່ໄດ້

ຍອມໃຫ້ຄວາມປ່ວຍໄຂ້,ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ຄວາມເຈັບປວດ,ແລະ

ແມ່ນແຕ່ຄວາມຕາຍມາຢັບຢັ້ງເຂົາເຈົ້າຈາກການເດີນທາງໄປໃນ

ເສັ້ນທາງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລືອກແລ້ວ.

ຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າການເຮັດສິ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຈະເພີ່ມພະລັງ

ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ,ຈິດໃຈ,ແລະວິນຍານ;ຂະ

ຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງທ�ມະຊາດແຫ່ງສະຫວັນ

ຂອງເຂົາເຈົ້າ;ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນ

ອື່ນຫລາຍຂຶ້ນ.ນິໄສດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໜັກແໜ້ນແລະກາຍເປັນພອນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເວລາດົນນານຫລັງ

ຈາກການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຂ້າມທົ່ງພຽງແລະພູເຂົາໄດ້ສິ້ນ

ສຸດລົງ.

ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ

ເມື່ອຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ຮ້ອງເພງ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບອກເຖິງບົດຮຽນບົດທີ

ສາມທີ່ວ່າ:“ດ�ເນີນຕໍ່ໂດຍສຸກໃຈ.”

ມັນກົງກັນຂ້າມກັບຍຸກສະໄໝຂອງເຮົາເມື່ອເຮົາມີທຸກສິ່ງທຸກ

ຢ່າງແຕ່ເຮົາພັດບໍ່ມີຄວາມສຸກ.ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະເທັກ

ໂນໂລຈີເຮັດໃຫ້ເຮົາຕື້ນຕັນໃຈແລະກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງ,

ການບັນເທີງ,ຄວາມພໍໃຈແບບທັນທີທັນໃຈ,ແລະຄວາມສະດວກ

ສະບາຍ.ແຕ່ເມື່ອເຮົາເບິ່ງໄປຮອບໆຕົວເຮົາເຮົາຈະເຫັນຜູ້ຄົນຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ.

ຜູ້ບຸກເບີກ,ຜູ້ໄດ້ເສຍສະລະຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ໄດ້ຂັດສົນແລະ

ປາດສະຈາກແມ່ນແຕ່ສິ່ງຂອງທ�ມະດາເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ.ເຂົາ

ເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ມາຈາກໂຊກຊາຕາຫລືຄວາມບັງ

ເອີນ.ແນ່ນອນວ່າຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມປາດຖະໜາທີ່ໄດ້

ເກີດເປັນຈິງທຸກຢ່າງ.ຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ມາຈາກສະພາບການພາຍ

ນອກ.ມັນມາຈາກຂ້າງໃນ—ບໍ່ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຮອບ

ຕົວເຮົາກໍຕາມ.

ຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ຮູ້ເລື່ອງນີ້ດີ,ແລະດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຶ່ງພົບຄວາມສຸກໃນທຸກສະພາບການແລະໃນການທົດລອງທຸກ

ຢ່າງ—ແມ່ນແຕ່ໃນການທົດລອງເຫລົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໜັກ

ໃຈຫລາຍກໍຕາມ.

ການທົດລອງ

ບາງເທື່ອເຮົາຫວນຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ອົດທົນຕໍ່ແລະ

ດ້ວຍຄວາມໂລ່ງໃຈໄດ້ກ່າວອອກມາວ່າ,“ຈັ່ງແມ່ນເຮົາໂຊກດີທີ່ບໍ່

ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນເວລານັ້ນ.”ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສົງໃສວ່າຖ້າຫາກຜູ້ບຸກ

ເບີກທີ່ກ້າຫານເຫລົ່ານັ້ນສາມາດຫລຽວເຫັນເຮົາໃນເວລານີ້,ເຂົາ

ເຈົ້າອາດເວົ້າອອກມາດ້ວຍຄ�ເວົ້າທີ່ເປັນຫ່ວງອັນດຽວກັນນັ້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາແລະສະພາບການໄດ້ປ່ຽນໄປ,ແຕ່ຫລັກທ�

ສ�ລັບການປະເຊີນໜ້າກັບການທົດລອງແລະການດ�ລົງຊີວິດ

ໄປດ້ວຍກັນຢ່າງມີຄວາມສ�ເລັດຜົນໃນຖານະເປັນຊຸມຊົນທີ່ເປັນ

ຫ່ວງເປັນໄຍຕໍ່ກັນແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງພາຍໃຕ້ການນ�ພາຂອງ

ພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ.

ຈາກຜູ້ບຸກເບີກ,ເຮົາສາມາດຮຽນທີ່ຈະມີສັດທາແລະໄວ້ວາງໃຈ

ໃນພຣະເຈົ້າ.ເຮົາສາມາດຮຽນທີ່ຈະມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍ່ຄົນ

ອື່ນ.ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ວ່າວຽກງານແລະຄວາມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ

ເປັນພອນໃຫ້ເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ທາງຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ທາງວິນ

ຍານນ�ອີກ.ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ວ່າເຮົາສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້

ບໍ່ວ່າສະພາບການຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ.

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຮົາສາມາດໃຫ້ກຽດແລະສະແດງຄວາມກະ

ຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ບຸກເບີກແມ່ນໂດຍການລວມໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ

ຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ການມີຄວາມເຫັນອົກ

ເຫັນໃຈແລະມີຄວາມຮັກຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດຂອງເຮົາ,ແລະການເປັນ

ຄົນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ,ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ,ແລະຄວາມຊື່ນຊົມ

ທີ່ຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ສະແດງເປັນຢ່າງດີໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

ເມື່ອເຮົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ,ເຮົາຈະສາມາດເອື້ອມຂ້າມຜ່ານຍຸກສະ

ໄໝ,ໄປຈັບມືຂອງຜູ້ບຸກເບີກທີ່ມີກຽດ,ແລະຕື່ມສຽງຂອງເຮົາໃສ່

ກັບສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຮ້ອງເພງທີ່ວ່າ:“ທຸກຢ່າງດີ!ທຸກຢ່າງດີ!”

ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ທ່ານອາດຢາກເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຮ້ອງເພງຊື່ວ່າ“ສິດທິຊົນມາ”(ເພງສວດ

ແລະເພງຂອງເດັກນ້ອຍ,ເລກທີ2)ພ້ອມກັບຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມສອນ.ທ່ານ

ສາມາດແບ່ງປັນປະສົບການຕອນທ່ານຫລືບາງຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກໄດ້ນ�ໃຊ້

ຫລັກທ�ຂອງການເຫັນອົກເຫັນໃຈ,ວຽກງານ,ຫລືການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ.

ເມື່ອໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ,ທ່ານສາມາດເປັນພະຍານເຖິງພອນທີ່ມາຈາກການດ�

ລົງຊີວິດຕາມຫລັກທ�ເຫລົ່ານັ້ນແລະສັນຍາກັບຄົນທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມສອນວ່າ

ເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດໄດ້ຮັບພອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ.
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ຊາວໜຸ່ມ

ຂຽນບັນທຶກ

ປະທານອຸກດອບປຽບທຽບວັນເວລາຂອງເຮົາໃສ່ກັບວັນເວລາຂອງຜູ້ບຸກ

ເບີກ.ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍ່າງຂ້າມທົ່ງພຽງ,ແຕ່ເຈົ້າກໍເປັນເໝືອນ

ດັ່ງຜູ້ບຸກເບີກເກີນກວ່າທີ່ເຈົ້າຄິດ!ເຈົ້າກໍສາມາດສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນ

ໃຈ,ການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານ,ແລະການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ.ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່

ເຮົາຮູ້ວ່າຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ສະແດງຄວາມດີເດັ່ນເຫລົ່ານີ້ເພາະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນ

ບັນທຶກໄວ້,ລູກຫລານຂອງເຈົ້າກໍຈະສາມາດຮູ້ຈັກເຈົ້າໄດ້ຄືກັນຜ່ານທາງປຶ້ມ

ບັນທຶກສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ.

ໃຫ້ໃຊ້ສອງສາມນາທີເພື່ອຂຽນບັນທຶກກ່ຽວກັບຕົວເຈົ້າເອງໄວ້ໃນປຶ້ມບັນ

ທຶກສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ.ເຈົ້າສາມາດຂຽນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນທາງວິນຍານ,ເຊັ່ນ

ວ່າວິທີທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບປະຈັກພະຍານຫລືເອົາຊະນະການທ້າທາຍດ້ວຍຄວາມ

ຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ.ເຈົ້າກໍສາມາດຊ່ອຍເຫລືອເຊັ່ນລູກ

ຫລານຂອງເຈົ້າ(ຜູ້ທີ່ອາດຈະອ່ານປຶ້ມບັນທຶກສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າໃນມື້ໜຶ່ງ!)ໃຫ້

ຮູ້ວ່າຊີວິດປະຈ�ວັນຂອງເຈົ້າເປັນຈັ່ງໃດ.ເຈົ້າເຮັດໂຄງການອັນໃດແດ່ຢູ່ໂຮງ

ຮຽນ?ຫ້ອງຂອງເຈົ້າເປັນລັກສະນະແບບໃດ?ຄວາມຈື່ຈ�ພິເສດກ່ຽວກັບ

ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າມີອັນໃດແດ່?

ເມື່ອເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນຂຽນເລັກໜ້ອຍແຕ່ລະມື້,ເຈົ້າຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດ

ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອເຈົ້າແນວໃດ

ແດ່ໃນຊີວິດປະຈ�ວັນຂອງເຈົ້າ,ດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ນ�ພາຜູ້ບຸກເບີກ,ແຕ່ເຈົ້າ

ຈະປະມໍລະດົກໄວ້ໃຫ້ລູກຫລານຂອງເຈົ້ານ�ອີກ.
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ເດັກນ້ອຍ

ການຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ບຸກເບີກ

ປະທານອຸກດອບແບ່ງປັນສອງສາມວິທີທີ່ຜູ້ບຸກເບີກໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກ

ຕໍ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ.ເຈົ້າສາມາດເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສອງສາມວິທີທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນ:

ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ

□ ຂຽນຈົດໝາຍນ້ອຍທີ່ດີເຖິງຫລືເຮັດເຂົ້າໜົມໄປຝາກຄົນທີ່ມີຄວາມໂສກ

ເສົ້າ.

□ ຊ່ອຍເພື່ອນນັກຮຽນເຮັດການບ້ານຂອງເຂົາ.

ວຽກງານ

□ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ.ເຮັດບາງສິ່ງທຸກມື້ໃນເດືອນນີ້ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າບັນລຸເປົ້າ

ໝາຍຂອງເຈົ້າ.

□ ຊ່ອຍພໍ່ແມ່ເຮັດຂອງກິນ.

ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ

□ ໃຫ້ຂຽນສິບຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ.

□ ສົ່ງຮອຍຍິ້ມໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຈົ້າເຫັນ.



ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນກໍລະກົດ2015

ນີ້ແມ່ນພາກໜຶ່ງໃນລຳ�ດັບລຳາຍການຂອງຂ່າວ

ສານການຢ້ຽມສອນທີ່ກ່ຽວກັບພາລຳະກິດຂອງ

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລຳອດ.

ການເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ໃຫ້

ອະໄພແລະມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ເຮົາ

ສາມາດຊ່ອຍເຫລືອເຮົາໃຫ້ໃຫ້ອະໄພ

ແລະມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນອື່ນ.“ພຣະເຢ

ຊູຄຣິດເປັນແບບຢ່າງຂອງເຮົາ,”ປະທານ

ທອມມັສແອັສມອນສັນໄດ້ກ່າວ.“ຊີວິດ

ຂອງພຣະອົງເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຄວາມ

ຮັກ.ພຣະອົງໄດ້ປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ;ໄດ້

ຍົກຄົນທີ່ຖືກຢຽບຍ�ຂຶ້ນ;ໄດ້ຊ່ອຍກູ້ຄົນ

ທີ່ມີບາບ.ຜົນສຸດທ້າຍຝູງຄົນທີ່ໃຈຮ້າຍ

ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງພຣະອົງໄປ.ແຕ່ພຣະ

ອົງຍັງໄດ້ກ່າວອອກມາຈາກເນີນພູໂຄລະ

ໂຄທາວ່າ:‘ພຣະບິດາເອີຍໂຜດຍົກໂທດ

ໃຫ້ພວກເຂົາດ້ວຍເຖີດ;ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ

ພວກເຂົາພວມເຮັດຫຍັງລົງໄປ’—ເປັນ

ການສະແດງອອກທີ່ສູງສົ່ງໃນຄວາມ

ເປັນມະຕະເຖິງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ

ແລະການມີຄວາມຮັກ.” 1

ຖ້າຫາກເຮົາໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນທີ່ເຮັດ

ຜິດຕໍ່ເຮົາ,ແລ້ວພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ

ຂອງເຮົາກໍຈະໃຫ້ອະໄພແກ່ເຮົາຄືກັນ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຂໍນ�ເຮົາວ່າ“ຈົ່ງມີຄວາມ

ເມດຕາປານີ,ເໝືອນຢ່າງພຣະບິດາຂອງ

ພວກເຈົ້າຜູ້ຊົງມີຄວາມເມດຕາປານີ”

(ລູກາ6:36).“ການໃຫ້ອະໄພຕໍ່ຄວາມຜິດ

ບາບຂອງເຮົາເກີດຂຶ້ນພ້ອມດ້ວຍເງື່ອນ

ໄຂ,”ປະທານດີເດີແອັຟອຸກດອບ,ທີ່ປຶກ

ຄຸນສົມບັດແຫ່ງສະຫວັນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ:
ການໃຫ້ອະໄພແລະຄວາມເມດຕາ

ສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ໄດ້

ກ່າວ.“ເຮົາຕ້ອງກັບໃຈ....ຈະມີເວລາໃດ

ເວລາໜຶ່ງທີ່ເຮົາທຸກຄົນຈະເຂົ້າຫາພຣະ

ທີ່ນັ່ງແຫ່ງຄວາມເມດຕາດ້ວຍຄວາມ

ອ່ອນນ້ອມແລະອ້ອນວອນສ�ລັບພຣະ

ຄຸນ,ແມ່ນບໍ?ເຮົາປາດຖະໜາດ້ວຍສຸດ

ກ�ລັງແຫ່ງຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ,ບໍ່ແມ່ນ

ບໍສ�ລັບຄວາມເມດຕາ—ເພື່ອຂໍການໃຫ້

ອະໄພສ�ລັບຄວາມຜິດພາດທີ່ເຮົາໄດ້

ເຮັດແລະສ�ລັບບາບທີ່ເຮົາໄດ້ກະທ�

ໄປ?...ຈົ່ງຍອມໃຫ້ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະ

ຄຣິດປ່ຽນແລະປິ່ນປົວໃຈຂອງທ່ານ.ຈົ່ງ

ຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນຈົ່ງໃຫ້ອະໄພຊຶ່ງກັນ

ແລະກັນ.” 2

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີເພີ່ມເຕີມ

ມັດທາຍ6:14–15;ລູກາ6:36–37;

ແອວມາ34:14–16

ຈາກພຣະຄຳ�ພີ

“ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ອະໄພດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ

ການໃຫ້ອະໄພ,”ແອວເດີແຈັບຟະຣີອາ

ຮໍແລນແຫ່ງກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງ

ໄດ້ກ່າວ.3ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບລູກຊາຍທີ່

ເສຍສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນການໃຫ້ອະໄພ

ສອງຝ່າຍ:ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການ

ໃຫ້ອະໄພແລະລູກຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງມີ

ບັນຫາເລື່ອງການໃຫ້ອະໄພ.

ລູກຊາຍຫລ້າໄດ້ຂໍເອົາຊັບສິນສ່ວນ

ຂອງລາວ,ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຟຸມເຟືອຍຈົນ

ໝົດກ້ຽງ,ແລະເມື່ອຄວາມອຶດຢາກມາ

ເຖິງ,ລາວໄດ້ໄປເຮັດວຽກເປັນຄົນລ້ຽງ

ໝູ.ພຣະຄ�ພີບອກວ່າ“ເມື່ອລາວສ�

ນຶກຕົວໄດ້,”ລາວຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນບ້ານ

ແລະໄດ້ບອກພໍ່ຂອງລາວວ່າລາວບໍ່

ສົມຄວນທີ່ຈະມີຊື່ວ່າເປັນລູກຊາຍ

ຂອງພໍ່ລາວ.ແຕ່ພໍ່ຂອງລາວໄດ້ອະໄພ

ໃຫ້ລາວແລະໄດ້ເອົາງົວໜຸ່ມໂຕຕຸ້ຍພີ

ດີງາມມາຂ້າເພື່ອຈັດງານກິນລ້ຽງ.ລູກ

ຊາຍກົກໄດ້ກັບມາເຮືອນຈາກການທ�

ງານຢູ່ທົ່ງນາແລະໄດ້ໃຈຮ້າຍ.ລາວໄດ້

ບອກພໍ່ວ່າລາວໄດ້ເຮັດວຽກເປັນເວ

ລາຫລາຍປີ,ບໍ່ເຄີຍຝ່າຝືນຄ�ສັ່ງ,ແຕ່

“ພໍ່ບໍ່ເຄີຍໃຫ້ແມ່ນແຕ່ລູກແກະໂຕດຽວ,

ເພື່ອຈັດງານລ້ຽງໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນມາຮ່ວມ

ຊົມຊື່ນຍິນດີ.”ພໍ່ໄດ້ຕອບວ່າ,“ລູກເອີຍ,

ເຈົ້າຢູ່ກັບພໍ່ທີ່ນີ້ສະເໝີ,ແລະທຸກໆສິ່ງ

ທີ່ພໍ່ມີກໍເປັນຂອງເຈົ້າ.ພວກເຮົາສົມ

ຄວນຮ່ວມຊົມຊື່ນຍິນດີ:ເພາະນ້ອງ

ຂອງເຈົ້າຄົນນີ້ຕາຍແລ້ວ,ແຕ່ບັດນີ້ມີຊີ

ວິດຢູ່;ລາວເສຍໄປແລ້ວ,ແຕ່ບັດນີ້ຍັງ

ໄດ້ພົບອີກ”(ເບິ່ງລູກາ15:11–32).

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.Thomas S. Monson, “Love, the Essence of 
the Gospel,” Liahona, May 2014, 91.

2.Dieter F. Uchtdorf, “The Merciful Obtain 
Mercy,” Liahona, May 2012, 70, 75, 77;ເນັ້ນ
ຄ�ໃນຕົ້ນສະບັບ.

3.Jeffrey R. Holland, “The Peaceable Things 
of the Kingdom,” Ensign, Nov. 1996, 83.

© 2015ໂດຍIntellectual Reserve, Inc.ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ.ຈັດພິມໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.ສະບັບເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ:6/15.
ການແປໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ:6/15.ແປຈາກVisiting Teaching Message, July 2015. Laotian.12587 331

ໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງນີ້

ການໃຫ້ອະໄພມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້

ອະໄພແນວໃດ?

ໃຫ້ສຶກສາຂ່າວສານນີ້ດ້ວຍການອະທິຖານແລະສະແຫວງຫາເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຄວນແບ່ງປັນ.

ການເຂົ້າໃຈຊີວິດແລະພາລຳະກິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລຳອດເພີ່ມສັດທາຂອງທ່ານໃນພຣະອົງແລະ

ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ທ່ານດູແລຜ່ານການຢ້ຽມສອນໄດ້ແນວໃດ?ສ�ລຳັບລຳາຍລຳະອຽດເພີ່ມເຕີມ,ໃຫ້

ເປີດເບິ່ງທີ່reliefsociety.lds.org.

ສັດທາ•ຄອບຄົວ•ສົງເຄາະ


