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ອ້
າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ,ຂ້າພະ
ເຈົ້າດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມກັບ
ທ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງ.ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້,

ນັບແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຊຸມນຸມກັນໃນ
ເດືອນເມສາ,ພວກເຮົາໂສກເສົ້າຫລາຍທີ່
ໄດ້ສູນເສຍອັກຄະສາວົກທີ່ຮັກແພງສາມ
ທ່ານ:ປະທານບອຍເຄແພ໊ກເກີ,ແອວເດີ
ແອວທອມແພຣີແລະແອວເດີຣິເຈີດຈີ
ສະກາດ.ພວກເພິ່ນໄດ້ກັບໄປບ້ານໃນສະ
ຫວັນຂອງພວກເພິ່ນແລ້ວ.ພວກເຮົາຄິດ
ຮອດພວກເພິ່ນ.ພວກເຮົາມີຄວາມກະຕັນ
ຍູຫລາຍສ�ລັບແບບຢ່າງຂອງພວກເພິ່ນ
ເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດແລະສ�ລັບ
ຄ�ສອນທີ່ດົນໃຈທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້
ພວກເຮົາທຸກຄົນ.
ພວກເຮົາຂໍຕ້ອນຮັບອັກຄະສາວົກ

ໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ,ແອວເດີຣອນໂນ
ເອແຣັສແບນ,ແອວເດີແກຣີອີສະຕີບ
ເວັນສັນ,ແລະແອວເດີແດວຈີເຣັນລັນ.
ບຸລຸດເຫລົ່ານີ້ເປັນຄົນທີ່ອຸທິດຕົນໄວ້ກັບ
ວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ພວກເພິ່ນ
ເໝາະສົມສ�ລັບຕ�ແໜ່ງທີ່ສ�ຄັນນີ້ຊຶ່ງ
ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ມາຮັບເອົາ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້,ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ກ�ລັງອ່ານແລະໄຕ່ຕອງຂໍ້ພຣະຄ�ພີຢູ່,
ພຣະຄ�ພີສອງຂໍ້ໄດ້ວົນວຽນຢູ່ໃນໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.ພວກເຮົາຮູ້ຈັກສອງຂໍ້ນີ້ດີ.ຂໍ້ທ�

ອິດມາຈາກການເທດສະໜາຢູ່ໂນນພູມີ
ຄ�ວ່າ:“ຈົ່ງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນພວກ
ເຈົ້ານັ້ນສ່ອງແຈ້ງຕໍ່ໜ້າຄົນທັງຫລາຍເພື່ອ
ວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນຄຸນງາມຄວາມດີ
ທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດແລະພວກເຂົາຈະສັນລະ
ເສີນພຣະບິດາຂອງພວກເຈົ້າທີ່ສະຖິດຢູ່
ໃນສະຫວັນ.” 1ຂໍ້ທີສອງໄດ້ມາສູ່ຈິດໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຕອນຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງໄຕ່ຕອງ
ກ່ຽວກັບຂໍ້ທີໜຶ່ງ.ມັນມາຈາກສານຂອງອັກ
ຄະສາວົກໂປໂລເຖິງຕີໂມທຽວມີຄ�ວ່າ:
“ຈົ່ງເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຄົນທີ່ເຊື່ອທັງຫລາຍ
ໃນທາງກິລິຍາແລະວາຈາ,ໃນຄວາມ
ໃຈບຸນ,ໃນວິນຍານ,ໃນສັດທາ,ແລະໃນ
ຄວາມບໍລິສຸດຂອງເຈົ້າ.” 2

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຂໍ້ທີສອງອະທິບາຍ
ວິທີທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ທີໜຶ່ງ.ເຮົາກາຍເປັນແບບ
ຢ່າງໃຫ້ຄົນທີ່ເຊື່ອໂດຍການດ�ລົງຊີວິດ
ຕາມພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃນ
ທາງກິລິຍາແລະວາຈາ,ໃນຄວາມໃຈບຸນ,
ໃນວິນຍານ,ໃນສັດທາ,ແລະໃນຄວາມ
ບໍລິສຸດ.ເມື່ອເຮົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ,ຄວາມສະ
ຫວ່າງຂອງເຮົາຈະສ່ອງແຈ້ງເພື່ອຄົນອື່ນ
ຈະໄດ້ເຫັນ.
ເຮົາແຕ່ລະຄົນໄດ້ມາສູ່ໂລກພ້ອມດ້ວຍ

ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດ.ເມື່ອເຮົາ
ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້
ລອດແລະດ�ລົງຊີວິດດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ດ�

ໂດຍປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ ລົງແລະໄດ້ສອນ,ແລ້ວຄວາມສະຫວ່າງຈະ
ຮ້ອນຮົນເໝືອນໄຟພາຍໃນຕົວເຮົາແລະ
ຈະເຍືອງທາງໃຫ້ຄົນອື່ນ.
ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງຄຸນ

ສົມບັດຫົກຢ່າງຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອ,ຄຸນສົມບັດ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງເຮົາຮຸ່ງ
ແຈ້ງ.ຂໍໃຫ້ເຮົາພິຈາລະນາເຖິງແຕ່ລະຢ່າງ.
ຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວເຖິງຄຸນສົມບັດສອງ

ຢ່າງທ�ອິດພ້ອມກັນ—ນັ້ນຄືການເປັນ
ແບບຢ່າງໃນທາງກິລິຍາແລະວາຈາ.ຖ້ອຍ
ຄ�ທີ່ເຮົາໃຊ້ສາມາດສົ່ງເສີມແລະດົນໃຈ,
ຫລືສາມາດທ�ຮ້າຍແລະດູຖູກ.ໃນໂລກ
ປະຈຸບັນມີການໃຊ້ຄ�ຫຍາບຄາຍຫລາຍ
ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າເຮົາຫັນໄປທາງໃດກໍຈະໄດ້
ຍິນ.ມັນເປັນສິ່ງຍາກທີ່ຈະຫລີກເວັ້ນຈາກ
ການໄດ້ຍິນຄົນກ່າວພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຈົ້າແບບຫລິ້ນໆແລະແບບບໍ່ຄິດ.ຄ�ເວົ້າ
ທີ່ຫຍາບຄາຍກາຍເປັນສິ່ງທ�ມະດາໃນ
ໂທລະພາບ,ໃນພາບພະຍົນ,ໃນປຶ້ມ,ແລະ
ໃນເພງ.ການເວົ້າແບບບໍ່ມີຄວາມຄາລະ
ວະແມ່ນການເວົ້າໝິ່ນປະໝາດແລະການ
ເວົ້າໂອ້ອວດ.ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງເວົ້ານ�ກັນດ້ວຍ
ຄວາມຮັກແລະດ້ວຍຄວາມນັບຖື,ໂດຍຮັກ
ສາການເວົ້າຈາຂອງເຮົາໃຫ້ສະອາດແລະ
ຫລີກເວັ້ນຈາກຖ້ອຍຄ�ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ
ອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຫລືຜິດໃຈ.ຂໍ
ໃຫ້ເຮົາຈົ່ງເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຜູ້
ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ,ຜູ້ໄດ້ກ່າວດ້ວຍຄວາມອົດ
ທົນແລະມີເມດຕາຕະຫລອດການປະຕິ
ບັດສາດສະໜາກິດຂອງພຣະອົງ.
ຄຸນສົມບັດຕໍ່ໄປທີ່ໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງ

ແມ່ນຄວາມໃຈບຸນ,ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ“ຄວາມ
ຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ.” 3ຂ້າພະເຈົ້າ
ແນ່ໃຈວ່າພາຍໃນຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາສາມາດເປັນ
ອິດທິພົນຕໍ່ຈະມີຄົນທີ່ໂດດດ່ຽວ,ຄົນທີ່ເຈັບ
ປ່ວຍ,ແລະຄົນທີ່ຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍໃຈ.ເຮົາມີໂອ
ກາດທີ່ຈະຊ່ອຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າແລະໃຫ້ກ�
ລັງໃຈ.ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້ນ�ຄວາມ
ຫວັງມາໃຫ້ຄົນໝົດຫວັງແລະນ�ຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງມາໃຫ້ຄົນທີ່ອ່ອນແອ.ພຣະອົງໄດ້
ປິ່ນປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ;ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຄົນເປ້ຍລ່ອຍຍ່າງໄດ້,ຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ,

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນພະຈິກ2015

ຈົ່ງເປັນແບບຢ່າງແລະ
ເປັນຄວາມສະຫວ່າງ
ເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ,ເຮົາຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນ
ຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ.
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ຄົນຫູໜວກໄດ້ຍິນ.ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນ
ຕາຍຄືນມີຊີວິດ.ຕະຫລອດການປະຕິບັດ
ສາດສະໜາກິດຂອງພຣະອົງ,ພຣະອົງໄດ້
ເອື້ອມອອກໄປຫາທຸກຄົນດ້ວຍຄວາມໃຈ
ບຸນ.ເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະ
ອົງ,ເຮົາຈະເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ,ຮ່ວມ
ທັງຕົວເຮົາເອງ.
ຕໍ່ໄປ,ເຮົາຄວນເປັນແບບຢ່າງໃນວິນ

ຍານ.ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄ�ນີ້ວ່າເຮົາພະ
ຍາຍາມໃຫ້ມີຄວາມເມດຕາ,ຄວາມກະ
ຕັນຍູ,ການໃຫ້ອະໄພ,ແລະໄມຕີຈິດໃນຊີ
ວິດຂອງເຮົາ.ຄຸນສົມບັດເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ອຍ
ເຮົາໃຫ້ມີວິນຍານດັ່ງກ່າວສະຖິດຢູ່ນ�ຊຶ່ງ
ຈະສ�ພັດກັບຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ
ເຮົາ.ເປັນເວລາຫລາຍປີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ມີໂອກາດຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຫລາຍຕໍ່
ຫລາຍຄົນຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນຜູ້ມີວິນຍານເຊັ່ນ
ນັ້ນ.ເຮົາຮູ້ສຶກພິເສດເມື່ອໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາເຈົ້າ,
ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກຄົບຄ້າ
ສະມາຄົມກັບເຂົາເຈົ້າແລະເຮັດຕາມແບບ
ຢ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເຂົາເຈົ້າສົ່ງແສງຄວາມ
ສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດແລະຊ່ອຍເຮົາ
ໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີ
ຕໍ່ເຮົາ.
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະ

ຫວ່າງນັ້ນທີ່ມາຈາກບຸກຄົນທີ່ບໍລິສຸດແລະ
ມີຄວາມຮັກຊຶ່ງຖືກຜູ້ອື່ນຮັບຮູ້,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະແບ່ງປັນປະສົບການຢ່າງໜຶ່ງກັບທ່ານ
ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນ.
ໃນເວລານັ້ນ,ຜູ້ນ�ຂອງສາດສະໜາຈັກ

ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ
ເພື່ອຈັດການເລື່ອງການເຊົ່າທີ່ດິນເພື່ອ
ສ້າງສູນເຢຣູຊາເລັມຂອງສາດສະໜາຈັກ.
ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ,ສາດສະໜາ
ຈັກຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງວ່າສະມາຊິກທີ່ອາໄສຢູ່
ສູນນັ້ນຈະບໍ່ໄປເລາະເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ.
ຫລັງຈາກໄດ້ຕົກລົງກັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວອິດສະຣາເອນຄົນໜຶ່ງຜູ້
ເປັນມິດຂອງສາດສະໜາຈັກແລະສະມາ
ຊິກ,ໄດ້ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຮູ້ວ່າສາດສະໜາ
ຈັກຈະເຮັດຕາມຄ�ສັນຍາທີ່ຈະບໍ່ໄປເລາະ
ເຜີຍແຜ່.“ແຕ່,”ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງນັກຮຽນທີ່
ຈະຢູ່ໃນສູນນັ້ນວ່າ,“ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວ
ໃດກັບຄວາມສະຫວ່າງໃນດວງຕາຂອງເຂາົ
ເຈົ້າ?” 4ຂໍໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງພິເສດນັ້ນຈົ່ງ
ຮຸ່ງເຫລື້ອມຢູ່ພາຍໃນຕົວເຮົາເພື່ອວ່າຄົນ
ອື່ນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ແລະຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າຂອງມັນ.
ການເປັນແບບຢ່າງໃນສັດທາໝາຍ

ຄວາມວ່າເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າແລະໃນພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ.ມັນ
ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາມີແລະວ່າເຮົາຮັກສາ
ຄວາມເຊື່ອອັນທີ່ຈະນ�ພາແນວຄິດແລະ
ການກະທ�ຂອງເຮົາ.ສັດທາຂອງເຮົາໃນ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າແລະໃນພຣະບິດາ

ເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ທຸກ
ສິ່ງທີ່ເຮົາກະທ�.ໃນທ່າມກາງຄວາມສັບ
ສົນຂອງສະໄໝຂອງເຮົາ,ການຄັດແຍ້ງ
ຂອງຄວາມສ�ນຶກ,ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍ
ຂອງຊີວິດປະຈ�ວັນ,ສັດທາທີ່ເຮົາມີຢູ່ຈະ
ກາຍເປັນສະໝໍໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງເຮົາ.ຈົ່ງຈື່
ຈ�ໄວ້ວ່າສັດທາແລະຄວາມສົງໄສບໍ່ສາ
ມາດຢູ່ໃນຈິດໃຈໃນເວລາດຽວກັນ,ເພາະ
ຝ່າຍໜຶ່ງຈະຂັບໄລ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງໃຫ້ໜີໄປ.
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເນັ້ນເຖິງສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາເຄີຍຖືກ
ບອກມາແລ້ວຫລາຍຕໍ່ຫລາຍເທື່ອ—ວ່າ
ກ່ອນຈະມີແລະຮັກສາສັດທາທີ່ເຮົາຕ້ອງ
ການ,ມັນສ�ຄັນທີ່ເຮົາຕ້ອງອ່ານແລະສຶກ
ສາແລະໄຕ່ຕອງພຣະຄ�ພີ.ການສື່ສານ
ກັບພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຜ່ານການອະ
ທິຖານເປັນສິ່ງທີ່ຈ�ເປັນ.ເຮົາຈະລະເລີຍ
ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້,ເພາະຜູ້ປໍລະປັກແລະບໍລິວານ
ຂອງມັນກໍພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ລົດລະເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາອ່ອນແອລົງ,ມີສັດທາໜ້ອຍ
ລົງ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບັນຊາເຮົາໃຫ້ຄົ້ນ
ຫາຢ່າງພາກພຽນ,ອະທິຖານສະເໝີ,ແລະ
ມີຄວາມເຊື່ອ,ແລ້ວທຸກສິ່ງທັງປວງຈະທ�
ງານນ�ກັນໄປເພື່ອຄວາມດີຂອງເຮົາ.5

ຢ່າງສຸດທ້າຍ,ເຮົາຕ້ອງບໍລິສຸດ,ຊຶ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງສະອາດທາງຮ່າງກາຍ,
ຈິດໃຈ,ແລະວິນຍານ.ເຮົາຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍ
ຂອງເຮົາເປັນວິຫານ,ຕ້ອງປະຕິບັດກັບມັນ
ດ້ວຍຄວາມຄາລະວະແລະດ້ວຍຄວາມນັບ
ຖື.ຈິດໃຈຂອງເຮົາຄວນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຄິດທີ່ສົ່ງເສີມແລະຍົກລະດັບຈິດໃຈແລະ
ປາດສະຈາກສິ່ງສົກກະປົກ.ກ່ອນຈະມີ
ພຣະວິນຍານເປັນເພື່ອນຕະຫລອດເວລາ
ໄດ້ນັ້ນ,ເຮົາຕ້ອງມີຄ່າຄວນພໍ.ອ້າຍເອື້ອຍ
ນ້ອງທັງຫລາຍ,ຄວາມບໍລິສຸດຈະນ�ຄວາມ
ສະຫງົບມາສູ່ຈິດໃຈແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ�ສັນຍາຂອງພຣະ
ຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ.ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ,“ຜູ້ໃດ
ທີ່ມີໃຈບໍລິສຸດກໍເປັນສຸກ:ເພາະວ່າຜູ້ນັ້ນ
ຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ.” 6

ເມື່ອເຮົາພິສູດວ່າຕົນເປັນແບບຢ່າງ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນກິລິຍາແລະວາຈາ,ໃນ
ຄວາມໃຈບຸນ,ໃນວິນຍານ,ໃນສັດທາ,ແລະ
ໃນຄວາມບໍລິສຸດ,ແລ້ວເຮົາຈະເໝາະສົມທີ່
ຈະເປັນຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ໂລກໄດ້.
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວກັບທ່ານທຸກຄົນ,ໂດຍ

ສະເພາະຄົນໜຸ່ມ,ວ່າຂະນະທີ່ໂລກເຄື່ອນ
ຍ້າຍໄປໜ້າ,ຫ່າງໄກໄປຈາກຫລັກທ�ແລະ
ການຊີ້ນ�ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເຮົາໂດຍພຣະ
ບິດາເທິງສະຫວັນທີ່ຊົງພຣະຊົນຢູ່,ເຮົາຈະ
ບໍ່ຄືຄົນອື່ນເພາະເຮົາແຕກຕ່າງ.ເຮົາຈະບໍ່
ຄືຄົນອື່ນເພາະການນຸ່ງຖືທີ່ຮຽບຮ້ອຍຂອງ
ເຮົາ.ເຮົາຈະແຕກຕ່າງເພາະເຮົາບໍ່ກ່າວ
ຄ�ຫຍາບຄາຍແລະເພາະເຮົາບໍ່ແຕະຕ້ອງ
ສິ່ງທີ່ທ�ຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ.ເຮົາຈະ

ແຕກຕ່າງເພາະເຮົາຫລີກເວັ້ນຈາກການ
ເວົ້າຕະຫລົກທີ່ບໍ່ສຸພາບແລະອອກຄວາມ
ຄິດຄວາມເຫັນແບບເປັນຕາອັບອາຍ.ເຮົາ
ຈະແຕກຕ່າງເມື່ອເຮົາຕັດສິນໃຈບໍ່ໃຫ້ການ
ສື່ສານມວນຊົນທີ່ບໍ່ສະອາດເຂົ້າມາໃນຈິດ
ໃຈຂອງເຮົາຊຶ່ງອາດຂັບໄລ່ພຣະວິນຍານ
ອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາແລະ
ຈາກຊີວິດຂອງເຮົາ.ເຮົາຈະບໍ່ຄືຄົນອື່ນ
ແທ້ໆເມື່ອເຮົາເລືອກສິ່ງທີ່ເປັນສິນທ�—
ເລືອກສິ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫລັກທ�ແລະ
ມາດຕະຖານ.ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ຄົນສ່ວນຫລາຍໃນໂລກ
ແລະເຮົາກໍຈະມີຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນແລະ
ພຣະວິນຍານນັ້ນຈະສ່ອງແສງໃສ່ໂລກທີ່
ນັບມື້ນັບມືດມົວລົງ.
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວມັນຈະເປັນສິ່ງຫຍຸ້ງ

ຍາກທີ່ຈະເປັນຄົນທີ່ແຕກຕ່າງແລະຢືນ
ຢູ່ຄົນດຽວ.ມັນເປັນເລື່ອງທ�ມະດາທີ່ຈະ
ຢ້ານວ່າຄົນອື່ນຈະຄິດແນວໃດແລະເວົ້າ
ແນວໃດ.ເພງສັນລະເສີນໃຫ້ການປອບ
ໂຍນວ່າ:“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນຄວາມສະ
ຫວ່າງແລະເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງ
ຂ້ານ້ອຍ;ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ຢ້ານກົວ.ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂ້ານ້ອຍ;ຂ້ານ້ອຍ
ກໍຈະບໍ່ຢ້ານກົວ” 7ເມື່ອເຮົາເຮັດໃຫ້ພຣະ
ຄຣິດເປັນຜູ້ສ�ຄັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ,ແລ້ວ
ຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຮົາຈະຖືກທົດແທນ
ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ຂອງເຮົາ.
ເຮົາທຸກຄົນບໍ່ມີຊີວິດທີ່ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ,

ແລະບາງເທື່ອການທ້າທາຍແລະຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເຮົາປະເຊີນອາດເກີນກວ່າ
ເຮົາຈະຜ່ານຜ່າໄດ້,ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະ
ຫວ່າງຂອງເຮົາມືດລົງ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະບິດາເທິງ
ສະຫວັນຂອງເຮົາ,ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກຄົນອື່ນໆ,ຄວາມສະຫວ່າງ
ຂອງເຮົາຈະຮຸ່ງແຈ້ງຄືນຊຶ່ງຈະເຍືອງເສັ້ນ
ທາງຂອງເຮົາຄືນອີກແລະເປັນຄວາມສະ
ຫວ່າງທີ່ຄົນອື່ນອາດຕ້ອງການດ້ວຍ.
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເລື່ອງນີ້,ຂ້າພະ

ເຈົ້າຂໍແບ່ງປັນຄ�ກະວີບົດໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າມັກກັບທ່ານຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ
ເປັນເທື່ອທ�ອິດເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນທີ່ວ່າ:

ຂ້ອຍເຫັນຄົນແປກໜ້າໃນຕອນກາງຄືນ
ທີ່ໂຄມໄຟຂອງລາວດັບມອດແລ້ວ.
ຂ້ອຍໄດ້ຢຸດແລະໄດ້ຕໍ່ໄຟ
ໃຫ້ລາວຈາກໂຄມໄຟຂອງຂ້ອຍ.

ແລ້ວເກີດຝົນຕົກຟ້າລົມ
ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ.
ແລະເມື່ອລົມຝົນມິດງຽບລົງ
ໂຄມໄຟຂອງຂ້ອຍໄດ້ດັບໄປ!
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ແຕ່ຄົນແປກໜ້າໄດ້ກັບມາ—
ໂຄມໄຟຂອງລາວຍັງຮຸ່ງແຈ້ງຢູ່!
ລາວມີແສງໄຟພິເສດ
ແລະໄດ້ຕໍ່ໄຟໃຫ້ຂ້ອຍ! 8

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໂອ
ກາດຂອງເຮົາທີ່ຈະສ່ອງແສງແມ່ນຢູ່ອ້ອມ
ຮອບເຮົາແຕ່ລະມື້,ບໍ່ວ່າເຮົາຈະພົບເຫັນ
ຕົວເອງຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ.ເມື່ອເຮົາ
ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້
ລອດ,ເຮົາຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນຄວາມ
ສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ,ບໍ່ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຄົນໃນຄອບຄົວແລະໝູ່
ເພື່ອນຂອງເຮົາເອງກໍຕາມ,ຫລືເປັນ
ເພື່ອນໃນບ່ອນທ�ງານ,ຫລືເປັນຄົນຮູ້ຈັກ
ກັນ,ຫລືເປັນຄົນແປກໜ້າກໍຕາມ.
ຕໍ່ທ່ານທຸກຄົນຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າທ່ານ

ເປັນບຸດແລະທິດາຂອງພຣະບິດາເທິງສະ
ຫວັນ.ທ່ານໄດ້ມາຈາກທີ່ປະທັບຂອງພຣະ

ອົງເພື່ອມາມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກໃນຊົ່ວໄລຍະ
ໜຶ່ງ,ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງເຖິງຄວາມຮັກ
ແລະການສິດສອນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້
ລອດແລະເປັນແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ຄົນ
ອື່ນດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ.ເມື່ອໄລຍະຂອງ
ການຢູ່ໃນໂລກສິ້ນສຸດລົງ,ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້
ເຮັດພາກສ່ວນຂອງທ່ານ,ພອນທີ່ປະເສີດ
ຈະເປັນຂອງທ່ານຊຶ່ງເປັນການກັບຄືນໄປ
ຢູ່ກັບພຣະອົງຕະຫລອດການ.
ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໄດ້

ໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນໃຈແທ້ໆທີ່ວ່າ:“ເຮົານີ້
ແຫລະເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກຜູ້
ທີ່ຕາມເຮົາມາຈະມີຄວາມສະຫວ່າງແຫ່ງ
ຊີວິດແລະຈະບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນຄວາມມືດຈັກ
ເທື່ອ.” 9ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານເຖິງພຣະ
ອົງ.ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ
ແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ,ເປັນຜູ້ວິງວອນ
ນ�ພຣະບິດາແທນເຮົາ.ພຣະອົງເປັນແບບ
ຢ່າງແລະເປັນພະລັງຂອງເຮົາ.ພຣະອົງ

“ເປັນຄວາມສະຫວ່າງຊຶ່ງສ່ອງແສງຢູ່ໃນ
ຄວາມມືດ.” 10ເຮົາທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະຕິຍານທີ່ຈະຕິດຕາມ
ພຣະອົງ,ເພື່ອກາຍເປັນຄວາມສະຫວ່າງ
ໃຫ້ແກ່ໂລກ,ນີ້ຄືຄ�ອະທິຖານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າໃນພຣະນາມທີ່ສັກສິດຂອງພຣະອົງ,
ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ອາແມນ.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.ມັດທາຍ5:16.
2.1ຕີໂມທຽວ4:12.
3.ໂມໂຣໄນ7:47.
4.ເບິ່ງJames E. Faust, “The Light in Their Eyes,” 

Liahona, Nov.2005,20.
5.ເບິ່ງDoctrine and Covenants90:24.
6.ມັດທາຍ5:8.
7.ເພງສັນລະເສີນ27:1.
8.Lon Woodrum, “Lamps,” The Lighted Pathway, 

Oct.1940,17.
9.ໂຢຮັນ8:12.
10.ເບິ່ງDoctrine and Covenants6:21.
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ຄ�ສອນສ�ລັບວັນເວລາຂອງເຮົາ

ຈາກເດືອນພະຈິກປີ2015ເຖິງເດືອນເມສາປີ2016,ບົດຮຽນຂອງຫ້ອງຮຽນຖານະ

ປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກແລະຫ້ອງຮຽນສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນວັນອາ

ທິດທີສີ່ຄວນເອົາມາຈາກຄ�ປາໄສບົດໜຶ່ງຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ

ເດືອນຕຸລາປີ2015.ໃນເດືອນເມສາປີ2016ອາດຈະເລືອກເອົາຄ�ປາໄສຈາກເດືອນເມສາປີ

2016ຫລືເດືອນຕຸລາປີ2015ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນກໍໄດ້.ປະທານສະເຕກແລະປະທານ

ທ້ອງຖິ່ນຄວນເລືອກຄ�ປາໄສເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ໃນເຂດຂອງພວກເພິ່ນ,ຫລືພວກເພິ່ນສາມາດມອບ

ໝາຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບນີ້ໃຫ້ແກ່ອະທິການແລະປະທານສາຂາເຮັດແທນກໍໄດ້.

ຄ�ປາໄສເຫລົ່ານີ້ມີບໍລິການໃນຫລາຍພາສາຢູ່ທີ່conference.lds.org.
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ອ້າ
ຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມ
ກະຕັນຍູຫລາຍທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມ

ກັບທ່ານໃນວັນຊະບາໂຕນີ້ໃນກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ສາມັນຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກ,ເຊັ່ນດຽວ
ກັບທ່ານ,ເຖິງພຣະວິນຍານເປັນພະຍານ
ເຖິງຄວາມຈິງຂອງຖ້ອຍຄ�ແລະສຽງເພງ
ທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຜ່ານມານັ້ນ.
ຈຸດປະສົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນມື້ນີ້ແມ່ນ

ທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມປາດຖະໜາແລະຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ທວງເອົາຂອງປະທານ
ທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຫລັງຈາກ
ເຮົາຮັບບັບຕິສະມາ.ໃນລະຫວ່າງເຮົາໄດ້
ຮັບການຢືນຢັນເຮົາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່າ
ນີ້:“ຈົ່ງຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.” 1
ຈາກເວລານັ້ນມາ,ຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ປ່ຽນ
ໄປຕະຫລອດການ.
ເຮົາສາມາດ,ຖ້າຫາກເຮົາດ�ລົງຊີວິດ

ໃຫ້ມີຄ່າຄວນສ�ລັບມັນ,ມີພອນແຫ່ງພຣະ
ວິນຍານສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ,ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນ
ບາງເວລາເທົ່ານັ້ນ,ເໝືອນດັ່ງໃນປະສົບ
ການອັນລ�ເລີດຄືເຮົາມີໃນມື້ນີ້,ແຕ່ຕະ

ຫລອດເວລາ.ທ່ານຮູ້ຈາກຖ້ອຍຄ�ຂອງ
ຄ�ອະທິຖານສ�ລັບສິນລະລຶກວ່າຄ�ສັນ
ຍານັ້ນເປັນຈິງແລ້ວໃດທີ່ວ່າ:“ໂອ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ,ພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ,
ພວກຂ້າພຣະອົງທູນຂໍພຣະອົງໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງ
ພຣະອົງ;ໂປດປະທານພອນແລະເຮັດໃຫ້
ເຂົ້າຈີ່ນີ້ສັກສິດແກ່ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາ
ທັງຫລາຍຜູ້ທີ່ຮັບສ່ວນເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ປະທານດ້ວຍຄວາມລະນຶກເຖິງກາຍຂອງ
ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,ແລະເປັນສັກຂີພະ
ຍານຕໍ່ພຣະອົງ,ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ພຣະ
ບິດາຜູ້ສະຖິດນິລັນດອນ,ວ່າເຂົາເຕັມໃຈ
ຮັບພຣະນາມຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,
ແລະລະນຶກເຖິງພຣະອົງຕະຫລອດເວລາ
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຊຶ່ງ
ປະທານໃຫ້ເຂົາ.”
ແລະຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄ�ສັນຍາທີ່ຮຸ່ງໂລດ

ວ່າ:“ເພື່ອເຂົາຈະມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະ
ອົງຢູ່ດ້ວຍຕະຫລອດເວລາ”(ເບິ່ງD&C
20:77;ເນັ້ນຄ�ເນີ້ງ).
ການມີພຣະວິນຍານຢູ່ກັບເຮົາຕະ

ຫລອດເວລາຄືການໄດ້ຮັບການຊີ້ນ�ແລະ

ການນ�ພາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນ
ຊີວິດປະຈ�ວັນຂອງເຮົາ.ຍົກຕົວຢ່າງ,ເຮົາ
ສາມາດໄດ້ຮັບການເຕືອນຈາກພຣະວິນ
ຍານໃຫ້ຫລີກເວັ້ນຈາກການລໍ້ລວງທີ່ຈະ
ໃຫ້ເຮົາເຮັດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ.
ເພາະເຫດຜົນນັ້ນ,ມັນຈຶ່ງງ່າຍທີ່ຈະ

ເຫັນວ່າດ້ວຍເຫດໃດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມເພີ່ມຄວາມ
ປາດຖະໜາຂອງເຮົາທີ່ຈະນະມັດສະການ
ພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສິນລະລຶກຂອງ
ເຮົາ.ຖ້າຫາກເຮົາຮັບສ່ວນສິນລະລຶກດ້ວຍ
ສັດທາ,ແລ້ວພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະສາ
ມາດປົກປ້ອງເຮົາພ້ອມດ້ວຍຄົນທີ່ເຮົາ
ຮັກຈາກການລໍ້ລວງຊຶ່ງຮ້າຍແຮງແລະມີ
ຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ການເປັນເພື່ອນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິ

ສຸດເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີປະກົດວ່າໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ
ແລະການລໍ້ລວງບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ.ສິ່ງນີ້
ຄວນເປັນເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕັ້ງ
ໃຈເຮັດໃຫ້ຕົນເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ມີພຣະ
ວິນຍານເປັນເພື່ອນຕະຫລອດເວລາ.
ດັ່ງທີ່ພຣະວິນຍານເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ໃຫ້ເຮົາເພື່ອຕ້ານທານກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,
ພຣະອົງກໍຍັງປະທານອ�ນາດໃຫ້ເຮົາ
ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກລະຫວ່າງຄວາມຈິງແລະ
ຄວາມບໍ່ຈິງນ�ອີກ.ຄວາມຈິງທີ່ສ�ຄັນກວ່າ
ໝູ່ໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍການ
ເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.ການຄ�
ນຶງຂອງມະນຸດແລະການໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກ
ທາງຮ່າງກາຍຈະບໍ່ພຽງພໍ.ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນ
ວັນເວລາຕອນທີ່ຄົນສະຫລາດທີ່ສຸດຈະມີ
ບັນຫາໃນການໃຈ້ແຍກຄວາມຈິງຈາກການ
ຫລອກລວງທີ່ສະຫລາດແກມໂກງ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສອນອັກຄະສາວົກ

ຂອງພຣະອົງຊື່ໂທມາ,ຜູ້ຢາກເຫັນຫລັກ
ຖານຂອງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະ
ຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໂດຍການແຕະຕ້ອງຮອຍ
ບາດແຜຂອງພຣະອົງ,ວ່າການເປີດເຜີຍ
ເປັນຫລັກຖານທີ່ດີກວ່າທີ່ວ່າ:“ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາວວ່າ,ໂທມາເອີຍ,ເພາະເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນເຮົາ,ເຈົ້າຈຶ່ງເຊື່ອບໍ?ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນເຮົາ
ແຕ່ໄດ້ເຊື່ອກໍເປັນສຸກ”(ໂຢຮັນ20:29).
ຄວາມຈິງທີ່ສະແດງເສັ້ນທາງກັບບ້ານ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ຈະເປັນເພື່ອນຂອງ
ເຮົາສະເໝີ
ເຮົາສາມາດ,ຖ້າຫາກເຮົາດ�ລົງຊີວິດໃຫ້ມີຄ່າຄວນສ�ລັບມັນ,ທີ່ຈະມີພຣະວິນຍານ
ສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ,ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນບາງເວລາເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຕະຫລອດເວລາ.

ໂດຍປະທານເຮັນຣີບີໄອຣິງ

ທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ

ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນພະຈິກ2015
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ໄປຫາພຣະເຈົ້າແມ່ນຖືກພິສູດໂດຍພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ.ເຮົາບໍ່ສາມາດໄປຫາປ່າ
ສັກສິດແລະເຫັນພຣະບິດາແລະພຣະ
ບຸດກ່າວກັບຊາຍໜຸ່ມໂຈເຊັບສະມິດ.ບໍ່
ມີຫລັກຖານໃດຫລືການໂຕ້ຕອບໃດທີ່
ສາມາດຢືນຢັນວ່າເອລີຢາໄດ້ມາດັ່ງທີ່ໄດ້
ສັນຍາໄວ້ແລະມອບຂໍກະແຈຂອງຖານະ
ປະໂລຫິດໃຫ້ຊຶ່ງສາດສະດາທີ່ມີຊີວິດຢູ່,
ປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ,ໃຊ້ມັນຢູ່
ໃນເວລານີ້.
ການຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈິງມາເຖິງບຸດ

ຫລືທິດາຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ໄດ້ທວງເອົາ
ສິດທິທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.
ເພາະຄວາມບໍ່ຈິງແລະຄວາມຕົວະອາດ
ມາເຖິງເຮົາໄດ້ທຸກຍາມ,ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງ
ຕ້ອງມີອິດທິພົນທີ່ສະມ�ສະເໝີຂອງພຣະ
ວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງຢູ່ກັບເຮົາເພື່ອວ່າ
ເຮົາຈະບໍ່ເກີດຄວາມສົງໄສ.
ເມື່ອເພິ່ນເປັນສະມາຊິກຄົນໜຶ່ງໃນກຸ່ມ

ອັກຄະສາວົກສິບສອງ,ຈອດຄິວແຄນນັນ
ໄດ້ຂໍຮ້ອງເຮົາໃຫ້ພະຍາຍາມສະແຫວງຫາ
ຢ່າງທີ່ສະມ�ສະເໝີທີ່ຈະມີພຣະວິນຍານ
ສະຖິດຢູ່ນ�ເຮົາ.ເພິ່ນໄດ້ສັນຍາ,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າຂໍສັນຍາຄືກັນ,ວ່າຖ້າຫາກເຮົາພະ
ຍາຍາມສະແຫວງຫາພຣະວິນຍານ,ເຮົາ
“ຈະບໍ່ເຄີຍຂາດຄວາມຮູ້”ເລື່ອງຄວາມຈິງ
ຈັກເທື່ອ,“ຈະບໍ່ເຄີຍສົງໄສຫລືຢູ່ໃນຄວາມ
ມືດ,”ຈັກເທື່ອ,ແລະ“ສັດທາຂອງເຮົາຈະ
ເຂັ້ມແຂງ,ຄວາມສຸກ[ຂອງເຮົາ]ຈະ...
ເຕັມປ່ຽມ.” 2

ເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຢ່າງ
ທີ່ສະມ�ສະເໝີນັ້ນຈາກເພື່ອນທີ່ເປັນ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສ�ລັບເຫດຜົນໜຶ່ງ
ອີກ.ການຕາຍຂອງຄົນທີ່ເຮົາຮັກອາດມາ
ເຖິງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ.ມັນເປັນພະຍານຈາກ
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຖິງຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນທີ່ຊົງພຣະຊົນ
ຢູ່ແລະເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດທີ່ໄດ້ຟື້ນ
ຄືນພຣະຊົນແລ້ວທີ່ມອບຄວາມຫວັງແລະ
ການປອບໂຍນໃຫ້ເຮົາໃນເວລາທີ່ເຮົາສູນ
ເສຍຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄປ.ເຮົາຈະຕ້ອງມີປະ
ຈັກພະຍານນັ້ນໃນເວລາທີ່ມີການຕາຍ
ເກີດຂຶ້ນ.
ດັ່ງນັ້ນ,ສ�ລັບເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງ,ເຮົາ

ຕ້ອງການພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສະຖິດຢູ່
ເປັນເພື່ອນຢ່າງບໍ່ລົດລະ.ເຮົາປາດຖະໜາ
ຢາກມີພຣະອົງ,ແຕ່ເຮົາຮູ້ໂດຍປະສົບການ
ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງງ່າຍທີ່ຈະຍຶດພຣະອົງ
ໄວ້.ເຮົາທຸກຄົນຈະຄິດ,ຈະເວົ້າ,ແລະຈະ
ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃນຊີວິດປະຈ�ວັນຂອງ
ເຮົາທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍ່ພໍ
ພຣະໄທໄດ້.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສອນເຮົາ
ວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເປັນເພື່ອນ

ຢ່າງທີ່ສະມ�ສະເໝີຂອງເຮົາເມື່ອໃຈຂອງ
ເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໃຈບຸນແລະເມື່ອ
ຄຸນນະທ�ຂອງເຮົາປະດັບຄວາມນຶກຄິດ
ຂອງເຮົາຢ່າງບໍ່ເສື່ອມຄາຍ(ເບິ່ງD&C
121:45).
ສ�ລັບຄົນທີ່ກ�ລັງມີບັນຫານ�ມາດຕະ

ຖານສູງເພື່ອໃຫ້ຕົນເໝາະສົມສ�ລັບການ
ເປັນເພື່ອນຂອງພຣະວິນຍານ,ຂ້າພະເຈົ້າ
ຂໍມອບການຊຸກຍູ້ນີ້ໃຫ້ທ່ານ.ຈະມີບາງເວ
ລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງອິດທິພົນຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດ.ມັນອາດເກີດຂຶ້ນສ�ລັບ
ທ່ານໃນມື້ນີ້.
ທ່ານສາມາດພິຈາລະນາເວລາແຫ່ງ

ການດົນໃຈນັ້ນເປັນເໝືອນເມັດພືດຂອງ
ສັດທາທີ່ແອວມາໄດ້ບັນຍາຍໄວ້(ເບິ່ງ
ແອວມາ32:28).ໃຫ້ກ້າທຸກເມັດ.ທ່ານສາ
ມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເຮັດຕາມການກະ
ຕຸ້ນທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກ.ການດົນໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ
ຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ທ່ານຮູ້ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າ
ປະສົງໃຫ້ທ່ານເຮັດ.ຖ້າເປັນວ່າທ່ານຕ້ອງ
ຈ່າຍສ່ວນສິບຫລືຕ້ອງໄປຢ້ຽມຢາມເພື່ອນ
ທີ່ເປັນທຸກ,ໃຫ້ເຮັດໂລດ.ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ເລື່ອງໃດກໍຕາມ,ໃຫ້ເຮັດໂລດ.ເມື່ອທ່ານ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຕັມໃຈຂອງ
ທ່ານທີ່ຈະເຊື່ອຟັງ,ພຣະວິນຍານຈະສົ່ງ
ຄວາມປະທັບໃຈມາໃຫ້ທ່ານຕື່ມອີກເຖິງ
ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ທ່ານເຮັດ.
ເມື່ອທ່ານເຊື່ອຟັງ,ຄວາມປະທັບໃຈ

ຈາກພຣະວິນຍານຈະມາສູ່ທ່ານເລື້ອຍໆ,
ໃກ້ຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນເປັນເພື່ອນຕະຫລອດ
ເວລາ.ພະລັງຂອງທ່ານທີ່ຈະເລືອກສິ່ງທີ່
ຖືກຕ້ອງຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ.
ທ່ານຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ເມື່ອຄວາມປະ

ທັບໃຈເຫລົ່ານັ້ນບອກໃຫ້ເຮັດແທນພຣະ
ອົງວ່າມັນມາຈາກພຣະວິນຍານຫລືມາ
ຈາກຄວາມປາດຖະໜາຂອງຕົນເອງ.ເມື່ອ
ຄວາມປະທັບໃຈນັ້ນສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່
ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດແລະສາດສະດາທີ່
ມີຊີວິດຢູ່ຂອງພຣະອົງແລະອັກຄະສາວົກ
ໄດ້ກ່າວ,ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ທີ່ຈະເຊື່ອ
ຟັງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະສົ່ງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງມາ
ດູແລທ່ານ.
ຍົກຕົວຢ່າງ,ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມ

ປະທັບໃຈທາງວິນຍານໃຫ້ຮັກສາວັນຊະ
ບາໂຕໃຫ້ສັກສິດ,ໂດຍສະເພາະຕອນທີ່
ຍາກທີ່ຈະເຮັດ,ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງພຣະ
ວິນຍານຂອງພຣະອົງມາຊ່ອຍ.
ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອນັ້ນໄດ້ມາເຖິງພໍ່ຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນຕອນເພິ່ນ
ໄດ້ໄປທ�ງານຢູ່ປະເທດອົດສະຕາລີ.ເພິ່ນ
ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວໃນວັນອາທິດ,ແລະເພິ່ນຢາກ
ຮັບສ່ວນສິນລະລຶກ.ເພິ່ນຊອກບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ

ໃດກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ບ່ອນໄພ່ພົນຍຸກສຸດ
ທ້າຍຮ່ວມປະຊຸມ.ສະນັ້ນເພິ່ນຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນ
ຍ່າງໄປ.ເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານເມື່ອໄປເຖິງສີ່
ແຍກໄຟແດງໃນແຕ່ລະບ່ອນເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້
ວ່າເພິ່ນຄວນຍ່າງໄປທາງໃດ.ຫລັງຈາກໄດ້
ຍ່າງໄປເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ,ເພິ່ນໄດ້ຢຸດ
ອະທິຖານອີກ.ເພິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມປະທັບໃຈ
ວ່າເພິ່ນຄວນຍ່າງໄປຕາມຖະໜົນເສັ້ນໜຶ່ງ.
ບໍ່ດົນເພິ່ນໄດ້ຍິນສຽງຄົນຮ້ອງເພງອອກ
ມາຈາກຫ້ອງຊັ້ນລ່າງຂອງຕຶກຫ້ອງແຖວທີ່
ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ.ເພິ່ນໄດ້ສ່ອງເຂົ້າໄປທາງປ່ອງ
ຢ້ຽມແລະເຫັນຜູ້ຄົນຈ�ນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ
ນັ່ງຢູ່ໃກ້ໂຕະທີ່ມີຜ້າຂາວປົກຖາດສິນລະ
ລຶກຢູ່.
ບັດນີ້,ອາດບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍສ�ລັບທ່ານ,

ແຕ່ສ�ລັບເພິ່ນແລ້ວມັນເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດ
ຫລາຍ.ເພິ່ນຮູ້ວ່າຄ�ສັນຍາຂອງຄ�ອະທິ
ຖານສ�ລັບສິນລະລຶກໄດ້ເກີດເປັນຈິງທີ່
ວ່າ:“ລະນຶກເຖິງພຣະອົງຕະຫລອດເວລາ
ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງຊຶ່ງ
ປະທານໃຫ້ເຂົາ;ເພື່ອເຂົາຈະມີພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງຢູ່ດ້ວຍຕະຫລອດເວລາ”
(ເບິ່ງD&C20:77).
ນັ້ນຄືຕົວຢ່າງໜຶ່ງເຖິງຕອນທີ່ເພິ່ນໄດ້

ອະທິຖານແລ້ວໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ພຣະວິນ
ຍານໄດ້ບອກເພິ່ນເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະ
ສົງໃຫ້ເພິ່ນເຮັດ.ເພິ່ນໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນເປັນ
ເວລາຫລາຍປີ,ຄືກັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະເຮັດ.ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງທາງ
ວິນຍານຂອງເພິ່ນ.ເພິ່ນມີແຕ່ເຮັດສິ່ງເລັກ
ນ້ອຍໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕາມທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈໃຫ້ເຮັດ.
ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ກຸ່ມໄພ່ພົນຍຸກສຸດ

ທ້າຍໄດ້ຂໍໃຫ້ເພິ່ນກ່າວກັບເຂົາເຈົ້າ,ເພິ່ນ
ກໍໄດ້ເຮັດ.ບໍ່ວ່າຈະເປັນພຽງແຕ່10ຄົນຫລື
50ຄົນຫລືບໍ່ວ່າເພິ່ນເມື່ອຍປານໃດກໍຕາມ.
ເພິ່ນໄດ້ສະແດງປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະບິ
ດາ,ເຖິງພຣະບຸດ,ແລະເຖິງພຣະວິນຍານ
ບໍລິສຸດ,ແລະເຖິງສາດສະດາເມື່ອໃດກໍ
ຕາມທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮັດ.
ຕ�ແໜ່ງສູງສຸດຂອງເພິ່ນໃນສາດສະ

ໜາຈັກຄືການໄດ້ເປັນສະມາຊິກໃນສະພາ
ສູງຂອງສະເຕກບອນນີວິວ,ບ່ອນທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ໄປເສຍຫຍ້າຢູ່ໃນສວນຂອງສະເຕກ,
ແລະໄດ້ສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ.ໃນໄລ
ຍະຫລາຍປີ,ເມື່ອເພິ່ນຕ້ອງການພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດ,ພຣະອົງກໍໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບ
ເພິ່ນສະເໝີ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຢູ່ທາງຂ້າງຂອງພໍ່

ຕອນເພິ່ນຢູ່ໂຮງໝໍ.ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ພັນລະຍາຂອງເພິ່ນເປັນເວລາ41ປີ,ໄດ້
ນອນປ່ວຍຢູ່ໂຮງໝໍ.ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງແມ່
ເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ.ພວກເຮົາໄດ້
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ເລີ່ມຕົ້ນເຫັນຄວາມເຈັບປວດໄດ້ຫລຸດ
ໜ້ອຍລົງຈາກໃບໜ້າຂອງແມ່.ນິ້ວມືທີ່ໄດ້
ກ�ແໜ້ນຢູ່ເລີ່ມມາຍອອກ.ແຂນຂອງແມ່
ໄດ້ວາງພັກຜ່ອນຢູ່ທາງຂ້າງ.
ຄວາມເຈັບປວດດ້ວຍໂຣກມະເລັງເປັນ

ເວລາຫລາຍປີໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຫັນໃບໜ້າຂອງແມ່ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ.
ແມ່ໄດ້ຫັນໃຈສັ້ນໆສອງສາມເທື່ອ,ແລ້ວ
ຫັນໃຈຫອບເທື່ອໜຶ່ງ,ແລະແລ້ວນອນງຽບ
ຢູ່.ພວກເຮົາໄດ້ຢືນລໍຖ້າເບິ່ງວ່າແມ່ຊິຫັນ
ໃຈອີກບໍ່.
ໃນທີ່ສຸດ,ພໍ່ໄດ້ເວົ້າຄ່ອຍໆວ່າ,“ນາງ

ນ້ອຍໄດ້ກັບເມື່ອບ້ານແລ້ວ.”
ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້.ນັ້ນກໍເພາະວ່າພຣະ

ວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ບອກເພິ່ນກ່ອນແລ້ວ
ວ່າແມ່ເປັນໃຜ,ແມ່ມາຈາກໃສ,ແລະແມ່
ໄດ້ກາຍເປັນຄົນແນວໃດ,ແລະແມ່ຈະໄປ
ໃສ.ພຣະວິນຍານໄດ້ເປັນພະຍານຕໍ່ເພິ່ນ
ຫລາຍເທື່ອເຖິງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນທີ່
ຊົງຮັກ,ເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດທີ່ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ສາຍຮັດແຫ່ງຄວາມຕາຍຂາດອອກ,
ແລະເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງການຜະນຶກ
ໃນພຣະວິຫານທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດນ�ພັນລະ
ຍາແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ.
ພຣະວິນຍານໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນແນ່ນອນ

ໃຈກ່ອນແລ້ວວ່າຄວາມດີແລະສັດທາ
ຂອງແມ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ເໝາະສົມທີ່ຈະກັບໄປ
ບ້ານໃນສະຫວັນຂອງເພິ່ນບ່ອນທີ່ເພິ່ນ
ຈະຖືກຈື່ຈ�ວ່າເປັນລູກທີ່ປະເສີດແຫ່ງຄ�
ສັນຍາແລະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບກັບບ້ານ
ດ້ວຍກຽດຕິຍົດ.
ສ�ລັບພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ມັນແມ່ນ

ເກີນກວ່າຄວາມຫວັງ.ພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈິງສ�ລັບເພິ່ນ.
ບັດນີ້,ບາງຄົນອາດເວົ້າວ່າຖ້ອຍຄ�

ຂອງເພິ່ນແລະການວາດພາບຢູ່ໃນຈິດໃຈ
ຂອງເພິ່ນກ່ຽວກັບບ້ານໃນສະຫວັນເປັນ
ພຽງຄວາມເພີ້ຝັນ,ເປັນການຕັດສິນທີ່ບໍ່
ແຈ່ມແຈ້ງຂອງສາມີໃນຍາມທີ່ເສຍພັນລະ
ຍາ.ແຕ່ເພິ່ນຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງນິລັນດອນໃນ
ວິທີດຽວທີ່ທ່ານສາມາດທີ່ຈະຮູ້ໄດ້.
ເພິ່ນເປັນນັກວິທະຍາສາດຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ

ຫາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໂລກທ�ມະຊາດຕະ
ຫລອດຊີວິດຂອງການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ
ເພິ່ນ.ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງວິທະຍາສາດ
ຫລາຍພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ
ເພື່ອນຝູງຕະຫລອດທົ່ວໂລກ.ສິ່ງຕ່າງໆ
ທີ່ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃນວິຊາເຄມີມາຈາກການ
ມະໂນພາບຂອງເພິ່ນເອງເຫັນກ້ອນອະນູ
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເຮັດການ
ທົດລອງຢູ່ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ.
ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ເດີນໄປໃນເສັ້ນທາງໜຶ່ງອີກ

ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຈິງທີ່ສ�ຄັນກວ່າໝູ່

ໝົດຕໍ່ເພິ່ນແລະຕໍ່ເຮົາແຕ່ລະຄົນ.ພຽງແຕ່
ຜ່ານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮົາ
ຈະສາມາດເຫັນຜູ້ຄົນແລະເຫັນເຫດການ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າເຫັນ.
ຂອງປະທານນັ້ນໄດ້ມີຕໍ່ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ

ຫລັງຈາກພັນລະຍາຂອງເພິ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໄປ.ພວກເຮົາໄດ້ເກັບທ້ອນເອົາສິ່ງຂອງທີ່
ເປັນຂອງແມ່ເພື່ອເອົາກັບບ້ານ.ພໍ່ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແວ່ຂອບໃຈພວກນາຍແພດ
ແລະທ່ານໝໍທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຫັນຕອນພວກ
ເຮົາອອກໄປຫາລົດ.ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ວ່າ
ພວກເຮົາຄວນເມືອເພື່ອຢູ່ຕາມລ�ພັງກັບ
ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງພວກເຮົາ.
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າເພິ່ນໄດ້ເຫັນ

ສິ່ງທີ່ພຽງແຕ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະສະ
ແດງໃຫ້ເພິ່ນເຫັນເທົ່ານັ້ນ.ເພິ່ນໄດ້ເຫັນຜູ້
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນວ່າເປັນເຫລົ່າທູດທີ່ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ສົ່ງມາດູແລສຸດທີ່ຮັກຂອງເພິ່ນ.ເຂົາເຈົ້າ
ອາດຄິດວ່າຕົນເອງເປັນພຽງພະນັກງານ
ແພດ,ແຕ່ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂອບໃຈເຂົາ
ເຈົ້າແທນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ.
ອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້

ສະຖິດຢູ່ຕໍ່ໄປກັບເພິ່ນຕອນພວກເຮົາໄປ
ເຖິງບ້ານພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.ພວກເຮົາ
ໄດ້ເວົ້າລົມກັນບຶດໜຶ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງຮັບແຂກ.
ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍອະນຸຍາດເຂົ້າໄປໃນ
ຫ້ອງນອນທາງຂ້າງ.
ຫລັງຈາກສອງສາມນາທີ,ເພິ່ນໄດ້ຍ່າງ

ກັບຄືນມາຫາຫ້ອງຮັບແຂກ.ເພິ່ນໄດ້ກັບ
ມາດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ.ເມື່ອເພິ່ນຍ່າງມາເຖິງ
ພວກເຮົາ,ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຄ່ອຍໆວ່າ“ພໍ່ເປັນ
ຫ່ວງວ່າມຽວເດຣດໄດ້ໄປເຖິງໂລກວິນ
ຍານດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ.ພໍ່ຢ້ານວ່າລາວຊິ
ຫລົງທິດຫລົງທາງ.”
ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມໃສວ່າ,“ພໍ່

ຫາກໍອະທິຖານແລ້ວ.ພໍ່ຮູ້ວ່າມຽວເດຣດ
ໄປຮອດປອດໄພ.ແມ່ຂອງພໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອ
ຕ້ອນຮັບລາວ.”
ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນເວົ້າ,

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ວາດພາບເຫັນແມ່ຕູ້ຍ່າຂາ
ສັ້ນໆຟ້າວຍ່າງມາ,ຊີງຕົວໄປຢູ່ແຖວໜ້າ
ເພື່ອຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບລູກສະໄພ້ຂອງລາວ
ຕອນລູກສະໄພ້ມາເຖິງ.
ບັດນີ້,ເຫດຜົນຢ່າງໜຶ່ງທີ່ພໍ່ຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ທູນຂໍແລະໄດ້ຮັບການປອບໂຍນ
ນັ້ນເປັນເພາະວ່າເພິ່ນໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍ
ສັດທາສະເໝີນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເພິ່ນຍັງ
ນ້ອຍ.ເພິ່ນເຄີຍໄດ້ຮັບຄ�ຕອບທີ່ເຂົ້າມາ
ສູ່ໃຈຂອງເພິ່ນທີ່ໃຫ້ຄວາມປອບໂຍນແລະ
ການນ�ພາ.ນອກເໜືອຈາກການມັກອະ
ທິຖານແລ້ວ,ເພິ່ນຍັງຮູ້ຈັກພຣະຄ�ພີແລະ
ຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດານ�ອີກ.ສະນັ້ນ
ເພິ່ນຈຶ່ງຮູ້ຈັກສຽງຊື່ມທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງພຣະ

ວິນຍານ,ຊຶ່ງທ່ານອາດຮູ້ສຶກໃນມື້ນີ້.
ການເປັນເພື່ອນຂອງພຣະວິນຍານ

ແມ່ນເກີນກວ່າການໃຫ້ຄວາມປອບໂຍນ
ແລະການຊີ້ນ�ເພິ່ນ.ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນເພິ່ນ
ຜ່ານການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເມື່ອ
ເຮົາຮັບເອົາຄ�ສັນຍາທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ເຖິງ
ການມີພຣະວິນຍານສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາຕະ
ຫລອດເວລາ,ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາສະອາດບໍລິສຸດຕາມການຮຽກ
ຮ້ອງສ�ລັບຊີວິດນິລັນດອນ,ນັ້ນຄືຂອງປະ
ທານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຸດເໜືອກວ່າຂອງປະທານ
ອື່ນໃດທັງສິ້ນ(ເບິ່ງD&C14:7).
ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ

ໃຫ້ລອດທີ່ວ່າ:“ບັດນີ້ນີ້ຄືພຣະບັນຍັດ:ຈົ່ງ
ກັບໃຈ,ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງ
ແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະຈົ່ງມາຫາເຮົາແລະ
ຮັບບັບຕິສະມາໃນນາມຂອງເຮົາ,ເພື່ອເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຖືກຊ�ລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍການ
ຮັບພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ເພື່ອເຈົ້າຈະຢືນຢູ່
ໂດຍບໍ່ມີມົນທິນຕໍ່ໜ້າເຮົາໃນວັນສຸດທ້າຍ”
(3ນີໄຟ27:20).
ພຣະບັນຍັດເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມາເຖິງດ້ວຍ

ຄ�ສັນຍານີ້ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ:
ວ່າເຮົາຕ້ອງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະວິນຍານ

ນັ້ນຊຶ່ງພາໃຫ້ເຮັດຄວາມດີ,ໃຫ້ເຮັດຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ,ໃຫ້ເດີນໄປດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນ,
ໃຫ້ຕັດສິນຢ່າງຊອບທ�,ແລະນີ້ຄືພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະອົງ.
ພຣະອົງກ່າວກັບເຮົາວ່າພຣະອົງຈະ

ມອບພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່
ເຮົາ,ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາສະ
ຫວ່າງ,ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງ
ເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ(ເບິ່ງD&C
11:12–13).
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານຕໍ່ທ່ານວ່າພຣະ

ເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາຊົງພຣະຊົນຢູ່,ວ່າ
ພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ຟື້ນຄືນພຣະຊົນແລ້ວ
ນ�ພາສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງ,ວ່າ
ປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນມີຂໍກະ
ແຈທັງໝົດຂອງຖານະປະໂລຫິດ,ແລະ
ວ່າການເປີດເຜີຍຜ່ານພຣະວິນຍານບໍລິ
ສຸດນ�ພາແລະຄ�ຊູສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,
ແລະສະມາຊິກທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງສາດສະ
ໜາຈັກ.
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານຕື່ມອີກວ່າ

ຊາຍທີ່ດີເລີດເຫລົ່ານັ້ນຜູ້ໄດ້ກ່າວກັບເຮົາ
ໃນມື້ນີ້ໃນຖານະທີ່ເປັນພະຍານຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ໃນຖານະສະມາຊິກ
ໃນກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງ,ໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະວິນ
ຍານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານມອນສັນ
ເອີ້ນພວກເພິ່ນ.ແລະເມື່ອທ່ານຟັງພວກ
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ເພິ່ນແລະຟັງປະຈັກພະຍານຂອງພວກ
ເພິ່ນ,ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່
ທ່ານເຖິງສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ລັງກ່າວກັບ
ທ່ານຢູ່ໃນເວລານີ້.ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກເອີ້ນ
ຈາກພຣະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າສະໜັບສະໜູນ
ພວກເພິ່ນແລະຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຮັກ
ພວກເພິ່ນແລະຈະສະໜັບສະໜູນພວກ
ເພິ່ນໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເພິ່ນ.ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວມາໃນພຣະນາມຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ອາແມນ.
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