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ຈອນ ລິນຝອດ ມີ ອາ ຍຸ ໄດ້ 43 ປີ ຕອນ ລາວ ແລະ ເມຍ ຂອງ 

ລາວ, ຊື່ ມາ ເຣຍ ພ້ອມ ດ້ວຍ ລູກ ຊາຍ ສາມ ຄົນ ຂອງ ເຂົາ 

ເຈົ້າ ໄດ້ ຕັດ ສິນ ໃຈ ໜີ ຈາກ ບ້ານ ເຮືອນ ຢູ່ ເມືອງ ເກຣບລີ, 

ປະ ເທດ ອັງກິດ, ເພື່ອ ເດີນ ທາງ ເປັນ ໄລ ຍະ ຫລາຍ ພັນ ກິ ໂລ ແມັດ 

ເພື່ອ ໄປ ຮ່ວມ ກັບ ໄພ່ ພົນ ຍຸກ ສຸດ ທ້າຍ ຢູ່ ໃນ ຮ່ອມ ພູ ເຊົາ ເລັກ ທີ່ກວ້າງ 

ໃຫຍ່. ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ປະ ລູກ ຊາຍ ຄົນ ທີ ສີ່ໄວ້, ຜູ້ ກ� ລັງ ຮັບ ໃຊ້ ເຜີຍ ແຜ່, 

ໄດ້ ຂາຍ ສິ່ງ ທີ່ ຕົນ ມີ, ແລະ ໄດ້ ຂຶ້ນ ກ� ປັ່ນ ຊື່ ທອນຕັນ ຢູ່ ທ່າ ເຮືອ ລີ  

ເວີ ພູນ.

ການ ເດີນ ທາງ ທາງ ນ� ໄປ ຫາ ເມືອງ ນິວ ຢອກ, ແລະ ຈາກ ທີ່ ນັ້ນ 

ການ ເດີນ ທາງ ທາງ ບົກ ໄປ ຫາ ລັດ ໄອ ໂອ ວາ,  ຖືກ ພົບ ເຫັນ ວ່າ ເປັນ 

ເລື່ອງ ສະ ບາຍ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ບັນ ຫາ ໄດ້ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ບໍ່ ດົນ ຫລັງ 

ຈາກ ຄອບ ຄົວ ລິນ ຝອດ ແລະ ໄພ່ ພົນ ຍຸກ ສຸດ ທ້າຍ ຄົນ ອື່ນໆ ຜູ້ ໄດ້ ຂຶ້ນ 

ກ� ປັ່ນ ຊື່, ທອນຕັນ ໄດ້ ອອກ ຈາກ ເມືອງ ໄອ ໂອ ວາ ໃນ ວັນ ທີ 15 ເດືອນ 

ກໍ ລະ ກົດ, 1856, ໄປ ກັບ ຂະ ບວນ ລໍ້ ທີ່ ໂຊກ ຮ້າຍ ນັ້ນ ຂອງ ທ່ານ ເຈມສ໌  

ຈີ ວິວລີ.

ອາ ກາດ ທີ່ ໜາວ ເຢັນ ແລະ ການ ເດີນ ທາງ ທີ່ ລ� ບາກ ໄດ້ ສ້າງ ບັນ 

ຫາ ໃຫ້ ແກ່ ຫລາຍ ຄົນ ໃນ ຂະ ບວນ ລໍ້, ຮ່ວມ ທັງ ຈອນ. ໃນ ທີ່ ສຸດ ລາວ 

ໄດ້ ລົ້ມ ປ່ວຍ ລົງ ແລະ ອ່ອນ ເພຍ ຫລາຍ ຈົນ ເຖິງ ຂັ້ນ ທີ່ ລາວ ຕ້ອງ ຖືກ 

ແກ່ ໃສ່ ລໍ້ ໄປ. ເມື່ອ ຂະ ບວນ ລໍ້ ໄດ້ ໄປ ເຖິງ ລັດ ວາຍ ໂອ ມິງ, ສຸ ຂະ ພາບ 

ຂອງ ລາວ  ໄດ້ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນ ຊຸດ ໂຊມ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ. ທີມ ກູ້ ໄພ ຈາກ ເມືອງ 

ເຊົາເລັກ ໄດ້ ໄປ ເຖິງ ໃນ ວັນ ທີ 21 ເດືອນ ຕຸລາ, ພຽງ ບໍ່ ເທົ່າ ໃດ ຊົ່ວ ໂມງ 

ຫລັງ ຈາກ ການ ເດີນ ທາງ ໃນ ຊ່ວງ ມະ ຕະ ຂອງ ຈອນ ໄດ້ ສິ້ນ ສຸດ ລົງ. 

ລາວ ໄດ້ ຕາຍ ໄປ ໃນ ຕອນ ເຊົ້າ ຂອງ ມື້ ນັ້ນ  ໃກ້ ຝັ່ງ ແມ່ ນ� ສະຫວີດ ວໍເຕີ.

ຈອນ ມີ ຄວາມ ເສຍ ໃຈ ບໍ ທີ່ ລາວ ໄດ້ ປະ ຖິ້ມ ຄວາມ ສະ ໜຸກ ສຸກ ສະ 

ບາຍ ເພື່ອ ມາ ດີ້ນ ລົນ, ມາ ຂາດ ແຄນ, ແລະ ປະ ເຊີນ ກັບ ຄວາມ ທຸກ 

ຍາກ ລ� ບາກ ເພື່ອ ພາ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ລາວ ໄປ ຫາ ຊີ ໂອນ?

“ບໍ່ ເລີຍ, ມາເຣຍ,” ລາວ ໄດ້ ບອກ ເມຍ ກ່ອນ ລາວ ໄດ້ ຕາຍ ໄປ. 

“ອ້າຍ ດີ ໃຈ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ພາ ກັນ ມາ. ອ້າຍ ບໍ່ ສາ ມາດ ໄປ ເຖິງ ເມືອງ ເຊົາ 

ເລັກ, ແຕ່ ນ້ອງ ກັບ ລູກໆ ຈະ ໄປ ເຖິງ, ແລະ ອ້າຍ ຈະ ບໍ່ ກິນ ແໜງ ເລີຍ 

ກັບ ທຸກ ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ປະ ເຊີນ ຖ້າ ຫາກ ລູກໆ ຂອງ ພວກ ເຮົາ 

ເຕີບ ໂຕ ຂຶ້ນ ແລະ ມີ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ເຂົາ ເອງ ຢູ່ ໃນ ຊີ ໂອນ.” 1

ນາງ ມາເຣຍ ກັບ ລູກໆ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ໄປ ເຖິງ ຈຸດ ໝາຍ ປາຍ ທາງ. 

ເມື່ອ ນາງ ມາເຣຍ ໄດ້ ເສຍ ຊີ ວິດ ໄປ ເກືອບ ເຖິງ 30 ປີ ຕໍ່ ມາ, ນາງ ແລະ 

ຈອນ ໄດ້ ປະ ມໍ ລະ ດົກ ເຖິງ ການ ມີ ສັດ ທາ, ເຖິງ ການ ຮັບ ໃຊ້, ເຖິງ ການ 

ອຸ ທິດ ຕົນ, ແລະ ເຖິງ ການ ເສຍ ສະ ລະ ໄວ້.

ການ ເປັນ ໄພ່ ພົນ ຍຸກ ສຸດ ທ້າຍ ຄື ການ ເປັນ ຜູ້ ບຸກ ເບີກ, ເພາະ 

ຄວາມ ໝາຍ ຂອງ ຄ� ວ່າ ບຸກ ເບີກ ແມ່ນ “ຜູ້ ທີ່ ອອກ ໜ້າ ຕຽມ ທາງ 

ຫລື ເປີດ ທາງ ໃຫ້ ຄົນ ອື່ນ ເພື່ອ ຕິດ ຕາມ.” 2 ແລະ ການ ເປັນ ຜູ້ ບຸກ 

ເບີກ ຄື ການ ກາຍ ເປັນ ຄົນ ທີ່ ຄຸ້ນ ເຄີຍ ກັບ ການ ເສຍ ສະ ລະ. ເຖິງ ແມ່ນ 

ວ່າ ສະ ມາ ຊິກ ຂອງ ສາດ ສະ ໜາ ຈັກ ບໍ່ ຖືກ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ໜີ ຈາກ ບ້ານ 

ເຮືອນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ແລະ ເດີນ ທາງ ໄປ ຫາ ຊີ ໂອນ ອີກ ແລ້ວ, ແຕ່ ສ່ວນ 

ຫລາຍ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ປະ ຖິ້ມ ນິ ໄສ ເກົ່າ, ຮີດ ຄອງ ປະ ເພ ນີ ທີ່ ເກົ່າ ແກ່, 

ເພື່ອນ ຝູງ ທີ່ ທະ ນຸ ຖະ ໜອມ. ບາງ ຄົນ ໄດ້ ຕັດ ສິນ ໃຈ ເຮັດ ສິ່ງ ທີ່ ເຈັບ 

ປວດ ໃຈ ທີ່ ຕ້ອງ ປະ ຄົນ ໃນ ຄອບ ຄົວ ໄປ ຜູ້ ຕໍ່ ຕ້ານ ການ ເປັນ ສະ ມາ ຊິກ 

ຂອງ ສາດ ສະ ໜາ ຈັກ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ໄພ່ ພົນ ຍຸກ 

ສຸດ ທ້າຍ ຕ້ອງ ດ� ເນີນ ໄປ ໜ້າ, ໂດຍ ອະ ທິ ຖານ ວ່າ ຄົນ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຮັກ 

ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ຍອມ ຮັບ.

ເສັ້ນ ທາງ ຂອງ ຜູ ້ບຸກ ເບີກ ບໍ່ ໄດ ້ເປັນ ສິ່ງ ງ່າຍ, ແຕ່ ເຮົາ ເດນີ ຕາມ 

ບາດ ກ້າວ ຂອງ ຜູ ້ບຸກ ເບີກ ທີ່ ສງູ ສົ່ງ ອົງ ນັ້ນ—ແມ່ນ ແຕ່ ພຣະ ຜູ ້ຊ່ວຍ ໃຫ ້

ລອດ—ຜູ້ ໄດ ້ອອກ ໄປ ກ່ອນ, ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຮົາ ເຫນັ ທາງ ທີ່ ຈະ ຕິດ ຕາມ.

“ຈົ່ງ ຕາມ ເຮົາ ມາ,” 3 ພຣະ ອົງ ໄດ້ ເຊື້ອ ເຊີນ.

“ເຮົາ ເປັນ ທາງນັ້ນ, ເປັນ ຄວາມ ຈິງ, ແລະ ເປັນ ຊີ ວິດ,” 4 ພຣະ ອົງ 

ໄດ້ ປະ ກາດ.

“ຈົ່ງ ຕາມ ເຮົາ ມາ,” 5 ພຣະ ອົງ ໄດ້ ເອີ້ນ.

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນກໍລະກົດ2016

ຈິງ  ໃຈຕໍ່ ສັດ ທາ  
ຂອງ ບັນ ພະ ບຸ ລຸດ ຂອງ ເຮົາ

ໂດຍປະທານ
ທອມມັສແອັສມອນສັນ
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ເສັ້ນ ທາງ ອາດ ຫຍຸ້ງ ຍາກ. ບາງ ຄົນ ຈະ ພົບ ເຫັນ ວ່າ ມັນ ເປັນ ສິ່ງ 

ຍາກ ຫລາຍ ທີ່ ຈະ ທົນ ກັບ ການ ເຍາະ ເຍີ້ຍ ແລະ  ຄ� ລັງ ກຽດ ຂອງ 

ຄົນ ໂງ່ ຈ້າ ທີ່ ຫົວ ຂວັນ ພົມ ມະ ຈັນ, ຄວາມ ຊື່ ສັດ, ແລະ ການ ເຊື່ອ ຟັງ 

ຕໍ່ ພຣະ ບັນ ຍັດ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້. ຊາວ ໂລກ  ນັບ ມື້ ນັບ ດູ ຖູກ ການ ຍຶດ 

ໝັ້ນ ຕໍ່ ຫລັກ ທ�. ເມື່ອ ໂນ ອາ ຖືກ ສັ່ງ ໃຫ້ ສ້າງ ເຮືອ ໃຫຍ່,  ກຸ່ມ ຄົນ ໂງ່ ຈ້າ 

ໄດ້ ຫລຽວ ຂຶ້ນ ເບິ່ງ ທ້ອງ ຟ້າ ທີ່ ແຈ່ມ ໃສ ແລະ ແລ້ວ ໄດ້ ຫົວ ຂວັນ ແລະ 

ຮ້ອງ ດ່າ—ຈົນ ເຖິງ ເວ ລາ ຝົນ ໄດ້ ຕົກ ລົງ ມາ.

ຢູ່ ໃນ ທະ ວີບ ອາ ເມ ຣິ ກາ ຫລາຍ ສັດ ຕະ ວັດ ກ່ອນ, ຜູ້ ຄົນ ໄດ້ ສົງ 

ໄສ, ໄດ້ ຜິດ ຖຽງ ກັນ, ແລະ ບໍ່ ເຊື່ອ ຈົນ ເຖິງ ຕອນ ໄຟ ໄດ້ ເຜົາ ໄໝ້ ເມືອງ 

ເຊ ຣາ ເຮັມ ລາ, ເມືອງ ໂມ ໂຣ ໄນ ຮາ ຖືກ ດິນ ຖົມ, ແລະ ນ� ໄດ້ ກືນ ກິນ 

ເມືອງ ໂມ ໂຣ ໄນ. ແລ້ວ ການ ຮ້ອງ ດ່າ, ການ ເຍາະ ເຍີ້ຍ, ການ ເວົ້າ ຄ� 

ຫຍາບ ຄາຍ, ແລະ ການ ເຮັດ ບາບ ບໍ່ ມີ ອີກ ຕໍ່ ໄປ. ມັນ ໄດ້ ປ່ຽນ ເປັນ 

ຄວາມ ມິດ ງຽບ, ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ມືດ ອັນ ຕຶບ ໜາ. ຄວາມ ອົດ ທົນ 

ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ໝົດ ໄປ, ຕາ ຕະ ລາງ ເວ ລາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ມາ 

ເຖິງ ແລ້ວ.

ນາງ ມາເຣຍ ລິນຝອດ ບໍ່ ເຄີຍ ສູນ ເສຍ ສັດ ທາ ຂອງ ນາງ ເຖິງ ແມ່ນ 

ໄດ້ ປະ ເຊີນ ກັບການ ຂົ່ມ ເຫັງ ຢູ່ ປະ ເທດ ອັງກິດ, ການ ເດີນ ທາງ ທີ່ 

ຫຍຸ້ງ ຍາກ ທີ່ ສຸດ ໄປ ຫາ “ບ່ອນ ທີ່ ພຣະ ເຈົ້າ . . .  ໄດ້ ຕຽມ ໄວ້ ໃຫ້,” 6 ແລະ 

ຫລັງ ຈາກ ການ ທົດ ລອງ ທັງ ຫລາຍ ທີ່ ນາງ ໄດ້ ອົດ ທົນ ເພື່ອ ຄອບ ຄົວ 

ຂອງ ນາງ ແລະ ສາດ ສະ ໜາ ຈັກ.

ຢູ່ ໃນ ພິ ທີ ອຸ ທິດ ຫລຸມ ຝັງ ສົບ  ເພື່ອ ລະ ນຶກ ເຖິງ ນາງ ມາ ເຣຍ ໃນ ປີ 

1937, ແອວເດີ ຈອດ ອາເບີດ ສະມິດ (1870–1951) ໄດ້ ຖາມ ລູກ ຫລານ 

ຂອງ ນາງ ວ່າ: “ ພວກ ທ່ານ ຈະ ດ� ລົງ ຊີ ວິດ ໃຫ້ ຈິງ ໃຈ ຕໍ່ ສັດ ທາ ຂອງ ບັນ 

ພະ ບຸ ລຸດ ຂອງ ພວກ ທ່ານ ບໍ? . . . ຈົ່ງ ພະ ຍາ ຍາມ ໃຫ້ ມີ ຄ່າ ຄວນ ສ� ລັບ 

ການ ເສຍ ສະ ລະ ທັງ ໝົດ ທີ່ [ພວກ ເພິ່ນ] ໄດ້ ເຮັດ ເພື່ອ ພວກ ທ່ານ.” 7

ເມື່ອ ເຮົາ ສະ ແຫວງ ຫາ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ສາ ຊີ ໂອນ ຢູ່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຮົາ, ໃນ 

ບ້ານ ເຮືອນ ຂອງ ເຮົາ, ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຮົາ, ແລະ ໃນ ປະ ເທດ ຂອງ 

ເຮົາ, ຂໍ ໃຫ້ ເຮົາ ຈົ່ງ ຈື່ ຈ� ເຖິງ ຄວາມ ກ້າ ຫານ ທີ່ ສຸດ ແລະ  ເຖິງ ສັດ ທາ 

ອັນ ຕະ ຫລອດ ໄປ ຂອງ ຜູ້ ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ມອບ ທຸກ ສິ່ງ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ເພື່ອ ຈະ 

ໄດ້ ຊື່ນ ຊົມ ກັບ ພອນ ຂອງ ພຣະ ກິດ ຕິ ຄຸນ ທີ່ ໄດ້ ຖືກ ຟື້ນ ຟູ ຄືນ ມາ ໃໝ່, 

ດ້ວຍ ຄວາມ ຫວັງ ແລະ ຄ� ສັນ ຍາ ໃນ ນັ້ນ ຜ່ານ ການ ຊົດ ໃຊ້ ຂອງ ພຣະ 

ເຢ ຊູ ຄຣິດ.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.  ເບິ່ງ Andrew D. Olsen, The Price We Paid (2006), 45–46, 136–37.
2.  The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (1971), “pioneer.”
3.  ລູກາ 18:22.
4.  ໂຢຮັນ 14:6.
5.  ໂຢຮັນ 7:37; ເບິ່ງ 3 ນີໄຟ 9:22 ນ� ອີກ.
6.  “ສິດ ທິ ຊົນ ມາ,” ເພງສວດແລະເພງຂອງເດັກນ້ອຍ, ເລກ ທີ 2.
7.  ເບິ່ງ Olsen, The Price We Paid, 203–4.

ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານສອນຄິດເຖິງຜູ້ຄົນໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຜູ້ໄດ້ລ່ວງລັບໄປ

ແລ້ວແລະໄດ້ເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.ແລ້ວຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ

ເຄີຍເປັນຜູ້ບຸກເບີກແລະຕຽມທາງໃຫ້ຄົນອື່ນຕອນໃດ.ເຊື້ອເຊີນເຂົາເຈົ້າໃຫ້

ໄຕ່ຕອງຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສຍສະລະແລະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງກຸ້ມຄ່າ.ແລ້ວ

ທ່ານສາມາດທ້າທາຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບັນທຶກປະຈັກພະຍານຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງ

“ຜູ້ບຸກເບີກທີ່ສູງສົ່ງ,”ຄືພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.

ຊາວໜຸ່ມ

ຈິງໃຈຕໍ່ສັດທາ

ປະທານມອນສັນເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບຄອບຄົວຜູ້ບຸກເບີກຄອບຄົວໜຶ່ງ

ແລະແລ້ວໄດ້ອ້າງເຖິງຂໍ້ຄວາມຂອງປະທານຈອດອາວເບີດສະມິດ

ວ່າ:“ທ່ານຈະດ�ລົງຊີວິດໃຫ້ຈິງໃຈຕໍ່ສັດທາຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງທ່ານບໍ?...

ພະຍາຍາມໃຫ້ມີຄ່າຄວນຕໍ່ການເສຍສະລະທີ່[ເຂົາເຈົ້າ]ໄດ້ເຮັດເພື່ອທ່ານ.”

ບໍ່ວ່າເຈົ້າມີບັນພະບຸລຸດທີ່ເປັນຜູ້ບຸກເບີກຫລືເຈົ້າເປັນສະມາຊິກລຸ້ນທ�ອິດ

ຂອງສາດສະໜາຈັກກໍຕາມ,ເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕາມຕົວຢ່າງແຫ່ງສັດທາເພື່ອການ

ນ�ພາແລະເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງບໍ?ນີ້ຄືວິທີທີ່ດີທີ່ເຈົ້າສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້:

1.ຂຽນຊື່ຂອງຄົນທີ່ເຈົ້ານັບຖືໄວ້ໃນເຈ້ຍເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນສະມາຊິກ

ໃນຄອບຄົວຂອງເຈົ້າເອງ(ອະດີດຫລືປະຈຸບັນ),ໝູ່ເພື່ອນ,ຜູ້ນ�ຂອງສາດສະ

ໜາຈັກ,ຫລືຜູ້ຄົນໃນພຣະຄ�ພີ.

2.ຂຽນຄຸນສົມບັດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເຈົ້າມັກໄວ້ໃນເຈ້ຍ.ແມ່ຂອງເຈົ້າເປັນ

ຄົນອົດທົນຫລາຍບໍ?ບາງທີເພື່ອນຂອງເຈົ້າກໍດີຕໍ່ຄົນອື່ນ.ບາງທີເຈົ້າມັກຄວາມ

ກ້າຫານຂອງນາຍທັບໂມໂຣໄນ.

3.ເລືອກຄຸນສົມບັດໜຶ່ງຈາກເຈ້ຍທີ່ເຈົ້າຂຽນໄວ້ແລະຖາມຕົນເອງວ່າ,

“ເຮົາຈະໄດ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້ແນວໃດ?ເຮົາຕ້ອງເຮັດຫຍັງເພື່ອພັດທະນາສິ່ງນີ້

ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ?”

4.ຂຽນແຜນການທີ່ຈະພັດທະນາຄຸນສົມບັດນີ້ແລະເກັບມັນໄວ້ບ່ອນທີ່

ເຈົ້າຈະຫລຽວເຫັນມັນເລື້ອຍໆ,ເພື່ອເຕືອນເຈົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າ.ອະ

ທິຖານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະບິດາເທິງສະຫວັນແລະກວດເບິ່ງຄວາມ

ກ້າວໜ້າຂອງເຈົ້າເປັນປະຈ�.ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາຄຸນສົມບັດ

ນີ້ພຽງພໍແລ້ວ,ເຈົ້າສາມາດເລືອກເອົາຄຸນສົມບັດຢ່າງອື່ນເພື່ອພັດທະນາ.

ໃຫ້ຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າເມື່ອເຮົາພັດທະນາຄຸນສົມບັດທີ່ດີໃນຕົວເອງ,ເຮົາບໍ່ພຽງ

ແຕ່ໃຫ້ກຽດແກ່ສັດທາແລະການເສຍສະລະຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາເທົ່າ

ນັ້ນ,ແຕ່ເຮົາສາມາດເປັນອິດທິພົນໃນທາງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວ

ເຮົາໄດ້ນ�ອີກ.

ເດັກນ້ອຍ

ເຈົ້າກໍເປັນຜູ້ບຸກເບີກຄືກັນ!

ຜູ້ບຸກເບີກຄືຜູ້ທີ່ຕຽມທາງໃຫ້ຄົນອື່ນເພື່ອຕິດຕາມ.
ໃຫ້ແຕ້ມຮູບໜຶ່ງຫລືຊອກຫາຮູບແຜ່ນໜຶ່ງທີ່ເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງ

ເຈົ້າ.ເຈົ້າສາມາດຊອກຫາເລື່ອງລາວເຖິງວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕຽມທາງໃຫ້ເຈົ້າ

ເພື່ອຕິດຕາມໄດ້ບໍ?ໃຫ້ຂຽນສອງວິທີທີ່ເຈົ້າສາມາດເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃນເວລານີ້.

ເຈົ້າສາມາດແບ່ງປັນແນວຄິດຂອງເຈົ້າໃນລະຫວ່າງການສັງສັນໃນຄອບຄົວ

ເທື່ອທີ່ຈະມາເຖິງ!

© 2016 ໂດຍ Intellectual Reserve, Inc. ສະ ຫງວນ ລິ ຂະ ສິດ ທຸກ ປະ ການ.  
ຈັດ ພິມ ໃນ ສະ ຫະ ລັດ ອາ ເມ ຣິ ກາ. ສະ ບັບ ເປັນ ພາ ສາ ອັງ ກິດ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ: 6/16.  
ການ ແປ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ: 6/16. ແປ ຈາກ First Presidency Message, July 2016. 



ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນກໍລະກົດ2016

“ມັນ
 ເປັນ ສິ່ງ ຈ� ເປັນ ທີ່ ລູກໆ ທາງ ວິນ 

ຍານ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ການ 

ກ� ເນີດ ທາງ ມະ ຕະ ແລະ ມີ ໂອ ກາດ ທີ່ ຈະ 

ກ້າວ ໜ້າ  ໄປ ສູ່ ຊີ ວິດ ນິ ລັນ ດອນ,” ແອວເດີ 

ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌ ແຫ່ງ ກຸ່ມ ອັກ ຄະ ສາ 

ວົກ ສິບ ສອງ ໄດ້ ສອນ. “ໃນ ຈຸດ ປະ ສົງ ອັນ 

ສູງ ສຸດ ຂອງ ແຜນ ແຫ່ງ ຄວາມ ສຸກ ອັນ ຍິ່ງ 

ໃຫຍ່, ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ເຊື່ອ ວ່າ ຊັບ ສົມ ບັດ ອັນ 

ສູງ ສຸດ ຢູ່ ໃນ ໂລກ ນີ້ ແລະ ໃນ ສະ ຫວັນ 

ແມ່ນ ລູກໆ ແລະ ລູກ ຫລານ ທັງ ຫລາຍ 

ຂອງ ເຮົາ.” 1

ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເຊັນ ແຫ່ງ 

ກຸ່ມ ອັກ ຄະ ສາ ວົກ ສິບ ສອງ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ:

“ເຮົາ ເຊື່ອ ໃນ ການ ມີ ຄອບ ຄົວ, ແລະ 

ເຮົາ ເຊື່ອ  ໃນ ການ ມີ ລູກໆ. . . .

“‘. . . ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ສັ່ງ [ອາ ດາມ ແລະ ເອ 

ວາ], ໃຫ້ ມີ ລູກ ເຕົ້າ ແຜ່ ຂະ ຫຍາຍ ທະ ວີ ຄູນ, 

ແລະ ໃຫ້ ປົກ ຄອງ ແຜ່ນ ດິນ ໂລກ’ [ປະ ຖົມ 

ມະ ການ 1:28]. . . .

“ພຣະ ບັນ ຍັດ ຂໍ້ ນີ້ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ລືມ ຫລື 

ຖືກ ປ່ອຍ ປະ ລະ ເລີຍ ໃນ ສາດ ສະ ໜາ ຈັກ 

ຂອງ ພຣະ ເຢ ຊູ ຄຣິດ ແຫ່ງ ໄພ່ ພົນ ຍຸກ ສຸດ 

ທ້າຍ.” 2

ເຖິງ ແມ່ນ ບໍ່ ແມ່ນ ທຸກ ຄົນ ພວກ ເຮົາ 

ຈະ ໄດ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ຢູ່ ໃນ ຊີ ວິດ ນີ້, ແຕ່ ເຮົາ ສາ 

ມາດ ຊ່ວຍ ບ� ລຸງ ລ້ຽງ ເດັກ ນ້ອຍ ໃນ ທຸກ ໄວ 

ທຸກ ອາ ຍຸ. ເຮົາ ຊື່ນ ຊົມ ກັບ ພອນ ຂອງ ການ 

ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາສ�ລັບການເປັນພໍ່ແມ່

ເປັນ ພາກ ສ່ວນ ໃນ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ພຣະ ບິ 

ດາ ເທິງ ສະ ຫວັນ, ແລະ ເຮົາ ປະ ສົບ ກັບ 

ຄວາມ ສຸກ ແລະ ການ ທ້າ ທາຍ ໃນ ຖາ ນະ 

ທີ່ ເປັນ ພາກ ສ່ວນ  ຂອງ ຄອບ ຄົວ ຢູ່ ໃນ ໂລກ. 

ແລະ ສ� ລັບ ຫລາຍ ຄົນ, ການ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ 

ຍັງ ລໍ ຖ້າ ເຂົາ ເຈົ້າ ຢູ່ ໃນ ນິ ລັນ ດອນ ທີ່ ຈະ 

ມາ ເຖິງ.

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີເພີ່ມເຕີມ

ເພງ ສັນ ລະ ເສີນ 127:3; ມັດ ທາຍ 18:3–5; 

1 ນີ ໄຟ 7:1; Moses 5:2–3

ເລື່ອງຈິງໃນຊີວິດ

“ຫລາຍ ສຽງ ຢູ່ ໃນ ໂລກ ນີ້ ບໍ່ ຄິດ ວ່າ 

ການ ມີ ລູກ ເປັນ ສິ່ງ ສ� ຄັນ ຫລື ແນະ ນ� 

ໃຫ້ ເລື່ອນ ເວ ລາ ຂອງ ການ ມີ ລູກ ຫລື ກ� 

ນົດ ການ ກ� ເນີດ ຢູ່ ໃນ ຄອບ ຄົວ,”  ແອວເດີ 

ແອນເດີເຊັນ ໄດ້ ກ່າວ. “ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ພວກ 

ລູກ ສາວ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ແນະ ນ� ຂ້າ 

ພະ ເຈົ້າ ໃຫ້ ໄປ ເບິ່ງ ບົດ ຄວາມ ຢູ່ ໃນ blog 

ກ່ຽວ ກັບ ຜູ້ ຍິງ ຄົນ ໜຶ່ງ (ຊຶ່ງ ນັບ ຖື ສາດ ສະ 

ໜາ  ຕ່າງ ຈາກ ພວກ ເຮົາ)  ທີ່ ມີ ລູກ ຫ້າ ຄົນ. 

ນາງ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ: ‘[ການ ເຕີບ ໂຕ] ຂຶ້ນ ໃນ 

ວັດ ທະ ນະ ທ� ນີ້, ມັນ ເປັນ ສິ່ງ ຍາກ ຫລາຍ 

ທີ່ ຈະ ສັງ ເກດ ເຫັນ ການ ເປັນ ແມ່ ໃນ ທາງ 

ສາດ ສະ ໜາ. . . . ລູກໆ ມີ ລະ ດັບ ຕ� ກວ່າ 

ການ ຮຽນ ໃນ ວິ ທະ ຍາ ໄລ. ຕ� ກວ່າ ການ 

ໄປ ທ່ຽວ ທົ່ວ ໂລກ ຢ່າງ ແນ່ ນອນ. ຕ� 

ກວ່າ ຄວາມ ສາ ມາດ ທີ່ ຈະ ອອກ ໄປ ທ່ຽວ 

ໃນ ຕອນ ກາງ ຄືນ ຢ່າງ ສະ ບາຍ. ຕ� 

ກວ່າ ການ ເຝິກ ຮ່າງ ກາຍ ຢູ່ ສູນ ອອກ 

ກ� ລັງ ກາຍ. ຕ� ກວ່າ ການ ມີ ການ ງານ 

ໃດໆ ທີ່ ທ່ານ ຫວັງ ຫລື ມີ.’ ແລ້ວ ນາງ ໄດ້ 

ກ່າວ ຕື່ມ ວ່າ: ‘ການ ເປັນ ແມ່ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນ 

ວຽກ ທີ່ ເຮັດ ໃນ ເວ ລາ ຫວ່າງ, ມັນ ເປັນ 

ການ ເອີ້ນ. ການ ມີ ລູກ ບໍ່ ແມ່ນ ການ ພຽງ 

ແຕ່ ຄິດ ວ່າ ເພາະ ເຂົາ ໜ້າ ຮັກ ເທົ່າ ນັ້ນ. 

ມັນ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນ ບາງ ສິ່ງ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ເມື່ອ 

ທ່ານ ພໍ ມີ ເວ ລາ ແບ່ງ ໃຫ້. ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ 

ປະ ທານ ເວ ລາ ໃຫ້ ທ່ານ ເພື່ອ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ 

ນີ້ ແຫລະ.’” 3
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