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ໃນ
ສະໄໝໂບຮານຂອງປະເທດກຣີກຜູ້ແລ່ນໄດ້ແລ່ນ

ແຂ່ງຂັນແບບຜັດປ່ຽນກັນທີ່ເອີ້ນວ່າlampadedro-
mia (ການ ແລ່ນ ສົ່ງ ຕໍ່ ກະ ບອງ ໄຟ)1ໃນການແຂ່ງຂັນ

ດັ່ງກ່າວ,ນັກກິລາຈະຈັບກະບອງໄຟໄປນ�ແລະສົ່ງມັນໃຫ້ນັກກິ

ລາຄົນຕໍ່ໄປຈົນເຖິງຄົນສຸດທ້າຍໃນທີມຊຶ່ງຈະແລ່ນໄປເຖິງເສັ້ນໄຊ.

ລາງວັນບໍ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ທີມທີ່ແລ່ນໄວທີ່ສຸດ—ມັນຈະຖືກມອບ

ໃຫ້ແກ່ທີມທ�ອິດທີ່ແລ່ນໄປເຖິງເສັ້ນໄຊພ້ອມດ້ວຍກະບອງໄຟທີ່

ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່.

ມີບົດຮຽນທີ່ສ�ຄັນບົດຮຽນໜຶ່ງຊຶ່ງສອນໂດຍສາດສະດາໃນສະ

ໄໝໂບຮານແລະສະໄໝປະຈຸບັນທີ່ວ່າ:ເຖິງແມ່ນການເລີ່ມແລ່ນ

ແຂ່ງຂັນເປັນສິ່ງສ�ຄັນ,ແຕ່ສ�ຄັນກວ່ານັ້ນແມ່ນວ່າເຮົາແລ່ນໄປ

ເຖິງເສັ້ນໄຊພ້ອມດ້ວຍກະບອງໄຟທີ່ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່.

ໂຊໂລໂມນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປົກຄອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ກະສັດໂຊໂລໂມນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ເປັນແບບຢ່າງຂອງບຸກຄົນທີ່

ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.ຕອນເພິ່ນຍັງນ້ອຍ,ເພິ່ນ“ຮັກພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ,ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄ�ແນະນ�ຂອງກະສັດດາວິດບິດາຂອງ

ຕົນ”(1ກະສັດ3:3).ພຣະເຈົ້າພໍພຣະໄທກັບເພິ່ນຫລາຍແລະໄດ້

ຖາມເພິ່ນວ່າ,“ເຈົ້າຢາກໄດ້ຫຍັງຈາກເຮົາ”(1ກະສັດ3:5).

ແທນທີ່ຈະຂໍຄວາມຮັ່ງມີຫລືຂໍໃຫ້ມີຊີວິດອັນຍືນຍາວ,ແຕ່ໂຊໂລ

ໂມນໄດ້ຂໍ“ສະຕິປັນຍາເພື່ອຈະປົກຄອງປະຊາຊົນຢ່າງຍຸດຕິທ�,

ແລະເພື່ອຈະຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມດີແລະຄວາມ

ຊົ່ວ”(1ກະສັດ3:9).

ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພໍພຣະໄທຫລາຍທີ່ສຸດຈົນວ່າ

ພຣະອົງໄດ້ປະທານບໍ່ພຽງແຕ່ສະຕິປັນຍາໃຫ້ໂຊໂລໂມນເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ຍັງໄດ້ປະທານຄວາມຮັ່ງມີຈົນວັດແທກບໍ່ໄດ້ແລະຊີວິດອັນຍືນ

ຍາວໃຫ້ເພິ່ນນ�ອີກ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໂຊໂລໂມນເປັນຄົນສະຫລາດແທ້ໆແລະໄດ້ເຮັດ

ຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຕາມ,ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຈົບຢ່າງມີປະ

ສິດທິພາບ.ໜ້າເສຍໃຈທີ່ໃນບັ້ນປາຍຊີວິດຂອງເພິ່ນ,“ໂຊໂລໂມນ

ໄດ້ເຮັດບາບຕໍ່ສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລະບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າ”(1ກະສັດ11:6).

ການແລ່ນແຂ່ງເຖິງເສັ້ນໄຊຂອງເຮົາເອງ

ມີຈັກເທື່ອແລ້ວທີ່ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດບາງສິ່ງແຕ່ເຮັດບໍ່ສ�ເລັດ?

ການລົດຄວາມອ້ວນ?ການອອກກ�ລັງກາຍ?ການຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ

ອ່ານພຣະຄ�ພີທຸກໆວັນ?ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເປັນສານຸສິດທີ່ດີ

ກວ່າເກົ່າຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ?

ຈັກເທື່ອແລ້ວທີ່ເຮົາໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນເດືອນມັງກອນແລະໄດ້

ເຮັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງສອງສາມມື້,ສອງສາມອາທິດ,ຫລືແມ່ນ

ແຕ່ສອງສາມເດືອນແຕ່ເມື່ອເຖິງເດືອນຕຸລາ,ເຮົາພົບເຫັນວ່າ

ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ລຸກໄໝ້ຢູ່ຂອງເຮົາເຫລືອພຽງແຕ່ຂີ້ເທົ່າຖ່ານເທົ່າ

ນັ້ນ?

ມື້ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຮູບພາບທີ່ຕະຫລົກແຜ່ນໜຶ່ງເປັນຮູບ

ໝາທີ່ນອນຢູ່ໃກ້ໆເຈ້ຍໃບໜຶ່ງທີ່ມັນໄດ້ຈີກ.ມັນມີຂໍ້ຄວາມວ່າ,“ໃບ

ຢັ້ງຢືນຜ່ານການຝຶກຝົນ.”

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນຕຸລາ2015

ໄປເຖິງເສັ້ນໄຊພ້ອມ
ດ້ວຍກະບອງໄຟທີ່ຍັງ

ລຸກໄໝ້ຢູ່

ໂດຍປະທານດີເດີແອັຟອຸກດອບ

ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ບາງເທື່ອເຮົາກໍເປັນແບບນັ້ນຄືກັນ.

ເຮົາມີເຈດຕະນາດີ;ເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ;ເຮົາ

ຢາກເປັນຄົນດີທີ່ສຸດ.ແຕ່ໃນທີ່ສຸດເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ

ເຮົາຂາດເປັນຕ່ອນໆ,ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່,ແລະລືມມັນໄປ.

ມັນເປັນທ�ມະຊາດຂອງມະນຸດທີ່ຈະສະດຸດ,ແລະບາງເທື່ອ

ຢາກຂໍລາອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ.ແຕ່ໃນຖານະທີ່ເປັນສານຸສິດ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ເຮົາໄດ້ສັນຍາບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນແລ່ນເທົ່າ

ນັ້ນ,ແຕ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະແລ່ນໄປເຖິງເສັ້ນໄຊນ�ອີກ—ແລະແລ່ນ

ໄປເຖິງພ້ອມດ້ວຍກະບອງໄຟທີ່ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່ຢ່າງຮຸ່ງເຫລື້ອມ.ພຣະ

ຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ສັນຍາກັບສານຸສິດຂອງພຣະອົງວ່າ,“ຜູ້ໃດທີ່

ຈະອົດທົນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ,ຜູ້ນັ້ນຈະລອດໃນວັນສຸດທ້າຍ”(ມັດທາຍ

24:13).

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖອດຄວາມທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ສັນຍາໄວ້

ກ່ຽວກັບສະໄໝຂອງເຮົາວ່າ:ຖ້າຫາກເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ

ພຣະອົງແລະໄປເຖິງເສັ້ນໄຊພ້ອມດ້ວຍກະບອງໄຟຂອງເຮົາທີ່

ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່,ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນດອນ,ຊຶ່ງເປັນຂອງປະ

ທານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນບັນດາຂອງປະທານຂອງພຣະເຈົ້າ(ເບິ່ງ

D&C 14:7;ເບິ່ງ2ນີໄຟ31:20ນ�ອີກ).

ແສງໄຟທີ່ບໍ່ເຄີຍດັບມອດ

ບາງເທື່ອຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ສະດຸດ,ໄດ້ລົ້ມ,ຫລືແມ່ນແຕ່ໄດ້ຍອມ

ແພ້,ເຮົາຈະຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍໃຈແລະເຊື່ອວ່າແສງໄຟຂອງເຮົາໄດ້ດັບ

ມອດໄປແລ້ວແລະການແຂ່ງຂັນຂອງເຮົາກໍໝົດໂອກາດໄປແລ້ວ.

ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດຈະ

ບໍ່ມີວັນດັບມອດ.ມັນຈະສ່ອງແຈ້ງຢູ່ໃນຄວາມມືດແລະຈະສ່ອງ

ເຂົ້າໄປໃນໃຈຂອງເຮົາຖ້າພຽງແຕ່ເຮົາເປີດໃຈຮັບພຣະອົງ(ເບິ່ງ1

ກະສັດ8:58).

ບໍ່ສ�ຄັນວ່າເຮົາຈະລົ້ມເລື້ອຍປານໃດແລະຕົກລົງໄປເລິກປານ

ໃດກໍຕາມ,ແຕ່ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດຍັງຮຸ່ງແຈ້ງຢູ່ສະເໝີ.

ເຖິງແມ່ນໃນຄ�ຄືນທີ່ມືດດັບ,ຖ້າຫາກເຮົາພຽງແຕ່ກ້າວເຂົ້າໄປຫາ

ພຣະອົງ,ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງຈະກ�ຈັດເງົາມືດແລະນ�

ຄວາມສະຫວ່າງມາສູ່ຈິດວິນຍານຂອງເຮົາອີກ.

ການແລ່ນແຂ່ງຂັນຂອງການເປັນສານຸສິດບໍ່ແມ່ນການແລ່ນ

ແຂ່ງທີ່ໄວທີ່ສຸດແລະໃນໄລຍະສັ້ນໆ;ມັນແມ່ນການແລ່ນແຂ່ງເປັນ

ໄລຍະຍາວ.ແລະມັນບໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມໄວຂອງການແລ່ນຂອງເຮົາ.

ຕາມຈິງແລ້ວ,ມີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮົາຈະແພ້ຄືເມື່ອເຮົາຍອມແພ້

ຫລືສະລະສິດ.

ຕາບໃດທີ່ເຮົາຍັງລຸກຂຶ້ນແລະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າມຸ້ງໄປຫາພຣະ

ຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາ,ເຮົາຈະຊະນະການແລ່ນແຂ່ງຂັນຂອງ

ເຮົາພ້ອມດ້ວຍກະບອງໄຟທີ່ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່ຢ່າງຮຸ່ງເຫລື້ອມ.

ເພາະກະບອງໄຟບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບເຮົາຫລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ.

ມັນກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງໂລກ.

ແລະຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນຈະບໍ່ມີວັນດັບມອດໄປຈັກເທື່ອ.ມັນ

ເປັນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ກືນກິນຄວາມມືດ,ປິ່ນປົວບາດແຜຂອງ

ເຮົາ,ແລະສ່ອງແສງແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ສຸດແລະໃນ

ຄວາມມືດທີ່ບໍ່ສາມາດຢັ່ງເຖິງ.

ມັນເປັນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ເກີນກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈ.

ຂໍໃຫ້ເຮົາແຕ່ລະຄົນຈົ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເຮົາໄດ້ເລີ່ມ

ຕົ້ນ.ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດແລະພຣະ

ຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ເຮົາຈະໄປເຖິງເສັ້ນໄຊດ້ວຍຄວາມປິ

ຕິຍິນດີພ້ອມດ້ວຍກະບອງໄຟຂອງເຮົາທີ່ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), “Lampadedromia,” 
www.perseus.tufts.edu/hopper.ພໍສະນຽສ໌ໄດ້ບັນຍາຍເຖິງການແລ່ນແຂ່ງຂັນ
ຢ່າງອື່ນຊຶ່ງຜູ້ຖືກະບອງໄຟອາດເປັນຜູ້ໜຶ່ງຈາກແຕ່ລະເຜົ່າ,ທີ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຕໍ່ກະບອງໄຟ
ໃຫ້ຄົນອື່ນ.ແຕ່ໃນlampadedromia (ການ ແລ່ນ ສົ່ງ ຕໍ່ ກະ ບອງ ໄຟ),ຜູ້ຊະນະຄືຜູ້ທີ່ໄປ
ເຖິງເສັ້ນໄຊກ່ອນໝູ່ພ້ອມດ້ວຍກະບອງໄຟທີ່ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່.

ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ໃຫ້ຊຸກຍູ້ຄົນທີ່ທ່ານສອນໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນ“ການແລ່ນ

ແຂ່ງຂັນ”ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ກະບອງຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງລຸກໄໝ້ຢ່າງຮຸ້ງ

ເຫລື້ອມຢູ່ບໍ?ທ່ານສາມາດອາດສ�ນວນທີ່ກ່າວວ່າ“ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະ

ຄຣິດເປັນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ກືນກິນຄວາມມືດ,ປິ່ນປົວບາດແຜຂອງເຮົາ,

ແລະສ່ອງແສງແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ສຸດແລະໃນຄວາມມືດທີ່ບໍ່

ສາມາດຢັ່ງເຖິງ.”ແລ້ວໃຫ້ສົນທະນາກັບຄົນທີ່ທ່ານສອນເຖິງວິທີທີ່ຄວາມສະ

ຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແນວໃດໃນອາດີດແລະ

ມັນມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແນວໃດໃນປະຈຸບັນ.

ຊາວໜຸ່ມ

ເຕີມເຊື້ອໄຟໃສ່ກະບອງຂອງເຈົ້າ:
ການທົດລອງ30ມື້

ສ
�ລັບຊາວໜຸ່ມໃນສາດສະໜາຈັກທີ່ຫຍຸ້ງຫລາຍໃນຊີວິດ,ອາດເປັນສິ່ງ

ງ່າຍທີ່ຈະຫຍຸ້ງຢູ່ກັບການເຮັດກິດຈະກ�ຢ່າງທີ່ເຄີຍເຮັດທຸກວັນ,ໂດຍ

ສະເພາະກັບສິ່ງທີ່ເປັນທາງວິນຍານ.ເຮົາອ່ານພຣະຄ�ພີຂອງເຮົາ,ອະທິຖານ,

ແລະນະມັດສະການໃນວິທີດຽວກັນເກືອບທຸກວັນແລະຈຶ່ງສົງໄສວ່າດ້ວຍ

ເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າເຮົາຈົມຢູ່ໃນຄວາມຕ�ຕ້ອຍທາງວິນຍານ.

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຮັກສາໃຫ້ກະບອງແຫ່ງວິນຍານຂອງເຈົ້າ

ໃຫ້ລຸກໄໝ້ຢ່າງຮຸ່ງເຫລື້ອມຄືການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າມີປະສົບການທາງວິນ

ຍານທີ່ມີຄວາມໝາຍ.ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເວົ້າງ່າຍເຮັດຍາກ,ສະນັ້ນຕໍ່ໄປນີ້

ແມ່ນຄ�ແນະນ�ທີ່ຈະຊ່ອຍເຫລືອເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິນຍານ:

ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບກິດຈະກ�ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດມາ

ກ່ອນ(ຫລືສ່ວນຫລາຍບໍ່ໄດ້ເຮັດ)ແລະໃຫ້ຕັ້ງໃຈເຮັດມັນທຸກມື້ເປັນເວລາໜຶ່ງ

ເດືອນ.ເຈົ້າສາມາດເລີ່ມຕົ້ນເຮັດໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະເຈົ້າຈະພົບວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະ

ປ່ຽນເທື່ອລະນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງຍາວນານ.ການເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ສະດວກອາດ

ຮຽກຮ້ອງສັດທາແລະຄວາມພະຍາຍາມຈາກເຮົາ,ແຕ່ເມື່ອເຮົາເຮັດມັນ,

ເຮົາຈະເຊື້ອເຊີນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃຫ້ມາສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ,ແລະເຮົາຈະ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັດທາທີ່ມີຫລາຍໃນພຣະບິດາເທິງສະຫວັນແລະປາດຖະ

ໜາທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນ.ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສອງສາມວິທີທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້

ເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນ:
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• ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະອະທິຖານໃນຕອນເຊົ້າແລະຕອນແລງ.ລອງອະທິຖານ

ອອກສຽງ.

• ໃຊ້ເວລາ15ນາທີເພື່ອອ່ານພຣະຄ�ພີກ່ອນໄປໂຮງຮຽນ.

• ອ່ານບົດຄວາມປາໄສຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທີ່ຜ່ານມາ.

• ຕິດຂໍ້ຄວາມຈາກພຣະຄ�ພີມໍມອນໃສ່ໃນການສື່ສັງຄົມ.

• ຟັງເພງສວດຫລືເພງຂອງສາດສະໜາຈັກແທນເພງທີ່ເຈົ້າຟັງເປັນປະ

ຈ�.

ເດັກນ້ອຍ

ເຮັດໃຫ້ກະບອງໄຟຂອງເຈົ້າຮຸ່ງເຫລື້ອມ

ດົນ
ນານມາແລ້ວໃນປະເທດກຣີກ,ມີການແຂ່ງຂັນຊຶ່ງຜູ້ແລ່ນຈະຈັບກະ

ບອງໄຟທີ່ລຸກໄໝ້ໄປນ�.ໃຜກໍຕາມທີ່ແລ່ນໄປເຖິງເສັ້ນໄຊພ້ອມດ້ວຍ

ກະບອງໄຟທີ່ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່ເປັນຜູ້ຊະນະ.ປະທານອຸກດອບກ່າວວ່າຊີວິດກໍຄື

ກັນກັບການແຂ່ງຂັນ.ກະບອງໄຟທີ່ເຮົາຍົກຂຶ້ນຄືຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະ

ຄຣິດ.ເມື່ອເຮົາພະຍາຍາມເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ກະ

ບອງໄຟຂອງເຮົາຮຸ່ງເຫລື້ອມຫລາຍຂຶ້ນ.

ເຈົ້າເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະເຢຊູແລະເຮັດໃຫ້

ກະບອງໄຟຂອງເຈົ້າຮຸ່ງເຫລື້ອມຫລາຍຂຶ້ນ?ໃຫ້ເລືອກຈາກລາຍການທີ່ຢູ່ຂ້າງ

ລຸ່ມນີ້:

ຍິ້ມຫລືຖາມສະບາຍດີກັບບາງຄົນຜູ້ເບິ່ງຄືວ່າໂດດດ່ຽວ

ໃຈຮ້າຍໃຫ້ບາງຄົນ

ຮັກສາຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີ

ເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າ

ເຊື່ອຟັງຕໍ່ສາດສະດາ

ຍອມແພ້ເມື່ອເຈົ້າເຮັດຄວາມຜິດພາດ

ຊ່ອຍເຫລືອບາງຄົນ

©2015ໂດຍIntellectual Reserve, Inc.ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ.ຈັດພິມໃນສະ
ຫະລັດອາເມຣິກາ.ສະບັບເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ:6/15.ການແປໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດ:6/15.ແປຈາກFirst Presidency Message, October 2015. Laotian.12590331



ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນຕຸລາ2015

ນີ້ ແມ່ນ ພາກ ໜຶ່ງ ໃນ ລຳ� ດັບ ລຳາຍ ການ ຂອງ ຂ່າວ 

ສານ ການຢ້ຽມ ສອນ ທີ່ ກ່ຽວ ກັບ ພາ ລຳະ ກິດ ຂອງ 

ພຣະ ຜູ້ ຊ່ອຍ ໃຫ້ ລຳອດ.

The Guide to the Scriptures
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໃຈບຸນ

ວ່າເປັນ“ຄວາມຮັກທີ່ສູງສຸດ,ມີກຽດທີ່

ສຸດ,ແລະໜຽວແໜ້ນທີ່ສຸດ”(“Charity”).
ມັນເປັນຄວາມຮັກທີ່ບໍລິສຸດຂອງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດ.ເມື່ອເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ

ຄຣິດແລະພະຍາຍາມກາຍເປັນເໝືອນ

ດັ່ງພຣະອົງ,ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນຮູ້ສຶກເຖິງ

ຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງໃນຊີ

ວິດຂອງເຮົາແລະຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ຮັກ

ແລະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນດັ່ງທີ່ພຣະອົງຈະກະ

ທ�.“ຄວາມໃຈບຸນຄືການມີຄວາມອົດ

ທົນນ�ບາງຄົນທີ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຜິດ

ຫວັງ,”ປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ

ໄດ້ກ່າວ.“ມັນຄືການຕ້ານທານກັບຄວາມ

ຮູ້ສຶກທີ່ຄຽດງ່າຍ.ມັນຄືການຮັບຄວາມ

ອ່ອນແອແລະຄວາມບົກພ່ອງ.ມັນຄື

ການຮັບຜູ້ຄົນຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນ.ຄື

ການບໍ່ສົນໃຈກັບລັກສະນະຮູບຮ່າງພາຍ

ນອກ,ແຕ່ສົນໃຈກັບຄຸນສົມບັດທີ່ຈະບໍ່

ດັບໄປຕາມການເວລາ.“ມັນຄືການຕ້ານ

ທານກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຈັດລະດັບຄົນ

ອື່ນ.” 1

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ເຮົາຮຽນຮູ້ເຖິງ

ຄວາມຈິງທີ່ສ�ຄັນທີ່ວ່າເຮົາ“ອະທິຖານ

ຫາພຣະບິດາດ້ວຍສຸດພະລັງແຫ່ງໃຈ,

ເພື່ອ[ເຮົາ]ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ

ນີ້,ຊຶ່ງພຣະອົງປະທານໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເປັນ

ຄຸນສົມບັດແຫ່ງສະຫວັນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ:
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນແລະຄວາມຮັກ

ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,

ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ;ເພື່ອ[ເຮົາ]ຈະໄດ້

ກາຍມາເປັນບຸດ[ແລະທິດາ]ຂອງພຣະ

ເຈົ້າ;ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາເຮົາຈະ

ເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ,ເພາະວ່າເຮົາຈະ

ເຫັນພຣະອົງຢ່າງທີ່ພຣະອົງເປັນຢູ່ນັ້ນ,

ເພື່ອເຮົາຈະມີຄວາມຫວັງນີ້;ຄືເຮົາຈະຖືກ

ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຄືກັນກັບພຣະອົງທີ່ບໍລິ

ສຸດ”(ໂມໂຣໄນ7:48).

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີເພີ່ມເຕີມ

ໂຢຮັນ13:34–35;1ໂກຣິນໂທ13:1–13;1

ນີໄຟ11:21–23;ອີເທີ12:33–34

ຈາກປະຫວັດສາດຂອງເຮົາ

“ເອື້ອຍນ້ອງຄົນໜຶ່ງຜູ້ໄດ້ກາຍເປັນ

ແມ່ໝ້າຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຂອບພຣະ

ໄທສ�ລັບຜູ້ຢ້ຽມສອນທີ່ໄດ້ເປັນທຸກກັບ

ນາງແລະໄດ້ປອບໂຍນນາງ.ນາງໄດ້

ຂຽນວ່າ:‘ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການບາງຄົນ

ຫລາຍແທ້ໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເອື້ອມ

ອອກໄປຫາ;ບາງຄົນທີ່ຈະຮັບຟັງຂ້າພະ

ເຈົ້າ....ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງ.ເຂົາເຈົ້າ

ໄດ້ປອບໂຍນຂ້າພະເຈົ້າ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງ

ໄຫ້ກັບຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂອບ

ກອດຂ້າພະເຈົ້າ...ແລະໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອ

ຂ້າພະເຈົ້າອອກມາຈາກຄວາມສິ້ນຫວັງ

ແລະຄວາມເສົ້າໃຈໃນໄລຍະໜຶ່ງເດືອນ

ທ�ອິດແຫ່ງຄວາມເປົ່າປ່ຽວດຽວດາຍ.’

“ຜູ້ຍິງອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ສະຫລຸບຄວາມ

ຮູ້ສຶກຂອງນາງຕອນນາງໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບ

ຄວາມໃຈບຸນທີ່ແທ້ຈິງຈາກຜູ້ຢ້ຽມ

ສອນວ່າ:‘ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວ່າຂ້າພະ

ເຈົ້າມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າໂຕເລກ

ຢູ່ໃນປຶ້ມບັນທຶກເພື່ອໃຫ້ນາງມາຢ້ຽມ

ຢາມ.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວ່ານາງເປັນ

ຫ່ວງເປັນໃຍຂ້າພະເຈົ້າ.’” 2

ເຊັ່ນດຽວກັບເອື້ອຍນ້ອງເຫລົ່າ

ນີ້,ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຕະຫລອດ

ທົ່ວໂລກສາມາດເປັນພະຍານເຖິງ

ຄວາມຈິງໃນບົດຄວາມນີ້ຊຶ່ງກ່າວໂດຍ

ປະທານບອຍເຄແພ໊ກເກີ(1924-2015),

ປະທານຂອງກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບ

ສອງທີ່ວ່າ:“ຊ່າງເປັນສິ່ງປອບໃຈ

ແທ້ໆທີ່ຮູ້ວ່າບໍ່ວ່າ[ຄອບຄົວຈະ]ໄປ

ໃສ,ຄອບຄົວຂອງສາດສະໜາຈັກຈະ

ລໍຖ້າເຂົາເຈົ້າຢູ່.ຈາກວັນທີ່ເຂົາເຈົ້າ

ມາເຖິງ,ຜູ້ເປັນຜົວຈະຖືກຮ່ວມເຂົ້າ

ກັບກຸ່ມຖານະປະໂລຫິດແລະຜູ້ເປັນ

ເມຍຈະຖືກຮ່ວມເຂົ້າກັບສະມາຄົມສະ

ຕີສົງເຄາະ.” 3

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.Thomas S. Monson, “Charity Never Faileth,” 
Liahona, Nov. 2010, 124.

2.Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society (2011), 
119–120.

3.Daughters in My Kingdom, 87.
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ໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງນີ້

ພຣະຄຣິດເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີພ້ອມຂອງ

ເຮົາເຖິງຄວາມຮັກແລະຄວາມໃຈບຸນ

ແນວໃດ?

ໃຫ້ ສຶກ ສາ ຂ່າວ ສານ ນີ້ ດ້ວຍ ການ ອະ ທິ ຖານ ແລະ ສະ ແຫວງ ຫາ ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ຮູ້ ຈັກ ສິ່ງ ທີ່ ຄວນ ແບ່ງ ປັນ. 

ການ ເຂົ້າ ໃຈ ຄຸນ ສົມ ບັດ ແຫ່ງ ສະ ຫວັນ ຂອງ ພຣະ ຜູ້ ຊ່ອຍ ໃຫ້ ລຳອດ ເພີ່ມ ສັດ ທາ ຂອງ ທ່ານ ໃນ ພຣະ ອົງ 

ແລະ ເປັນ ພອນ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ທີ່ ທ່ານ ດູ ແລ ຜ່ານ ການ ຢ້ຽມ ສອນ ໄດ້ ແນວ ໃດ? ສ� ລຳັບ ລຳາຍ ລຳະ ອຽດ ເພີ່ມ 

ເຕີມ, ໃຫ້ ເປີດ ເບິ່ງ ທີ່ reliefsociety.lds.org.

ສັດທາ•ຄອບຄົວ•ສົງເຄາະ


