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ອ້
າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ຢູ່ຕະຫລອດທົ່ວໂລກໃນສາດ
ສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງ

ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມ
ກະຕັນຍູຫລາຍທີ່ປະທານທອມມັສແອັສ
ມອນສັນໄດ້ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາກ່າວໃນ
ກອງປະຊຸມໃນວັນຊະບາໂຕມື້ນີ້.ຂ້າພະ
ເຈົ້າອະທິຖານວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະ
ນ�ຖ້ອຍຄ�ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນໃຈ
ຂອງທ່ານ.
ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກກ່າວກ່ຽວກັບຄວາມ

ຮູ້ສຶກຂອງໃຈ.ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເນັ້ນໜັກ
ແມ່ນຄວາມກະຕັນຍູ—ໂດຍສະເພາະກ່ຽວ
ກັບວັນຊະບາໂຕ.
ເຮົາຮູ້ສຶກກະຕັນຍູສ�ລັບຫລາຍສິ່ງ

ເຊັ່ນ:ຄວາມດີຂອງຄົນແປກໜ້າ,ອາຫານ
ການກິນຕອນເຮົາຫິວໂຫຍ,ທີ່ພັກອາໄສ
ເພື່ອຫລົບໄພ,ກະດູກຫັກທີ່ຫາຍດີ,ແລະ
ສຽງເດັກແດງຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງແຮງ.ຫລາຍຄົນ
ພວກເຮົາຈະຈື່ຈ�ຄວາມຮູ້ສຶກກະຕັນຍູໃນ
ເວລາເຊັ່ນນັ້ນ.
ສ�ລັບໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ,ວັນຊະບາ

ໂຕເປັນເວລາ,ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນວັນແຫ່ງ
ຄວາມກະຕັນຍູແລະຄວາມຮັກ.ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນໄພ່ພົນຢູ່ໃນເຂດ
ແຈ໊ກສັນ,ລັດມີເຊີຣີ,ໃນປີ1831ວ່າຄ�ອະທິ
ຖານແລະຄວາມຂອບພຣະໄທຂອງເຂົາ
ເຈົ້າຄວນເປັນສ�ລັບພຣະເຈົ້າ.ໄພ່ພົນລຸ້ນ

ທ�ອິດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບວິທີ
ຮັກສາວັນຊະບາໂຕແລະວິທີຖືສິນອົດເຂົ້າ
ແລະອະທິຖານ.1

ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ບອກເຂົາເຈົ້າແລະ
ໄດ້ບອກເຮົານ�ອີກເຖິງວິທີນະມັດສະ
ການແລະຂອບພຣະໄທໃນວັນຊະບາໂຕ.
ດັ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຮູ້ໄດ້,ສິ່ງທີ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດ
ແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກຕໍ່ຜູ້ມອບຂອງ
ປະທານໃຫ້.ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນພຣະຄ�ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສ�ລັບວິທີຂອບພຣະໄທ
ແລະວິທີຖວາຍຄວາມຮັກໃນວັນຊະບາ
ໂຕວ່າ:
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມອບພຣະບັນຍັດ

ຂໍ້ໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ເຮົາ,ບອກໃຫ້ເຮົາຮັກພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາດ້ວຍ
ສຸດໃຈຂອງເຮົາ,ດ້ວຍສຸດພະລັງ,ສຸດຈິດ
ໃຈ,ແລະສຸດກ�ລັງຂອງເຮົາ;ແລະໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ເຮົາຮັບໃຊ້
ພຣະອົງ....
ເຮົາຄວນຂອບພຣະໄທພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາໃນທຸກສິ່ງ.
ເຮົາຄວນຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາໃນ
ຄວາມຊອບທ�,ແມ່ນແຕ່ດ້ວຍໃຈທີ່ຊອກ
ຊ�ແລະວິນຍານທີ່ສ�ນຶກຜິດ.2

ແລະແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນ
ເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ຂອບ
ພຣະໄທພຣະບິດາເທິງສະຫວັນແລະພຣະ

ເຢຊູຄຣິດໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ມອບຂອງປະ
ທານໃຫ້.ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້
ພຣະເຈົ້າຂຸ່ນເຄືອງ,ຫລືເຮັດໃຫ້ພຣະອົງ
ພຣະພິໂລດ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາລະພາບ
ວ່າທຸກສິ່ງທັງປວງຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະ
ອົງ,ແລະບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະອົງ.3

ຫລາຍຄົນພວກທ່ານທີ່ຟັງຢູ່ຕອນນີ້ໄດ້
ພົບຄວາມສຸກກັບວັນຊະບາໂຕວ່າມັນເປັນ
ວັນທີ່ຈະລະນຶກເຖິງແລະຂອບພຣະໄທ
ພຣະເຈົ້າສ�ລັບພອນຕ່າງໆ.ທ່ານຍັງຈື່
ເພງທີ່ຄຸ້ນຫູເພງນີ້ໄດ້ທີ່ວ່າ:

ເມື່ອຄວາມທຸກລຳ�ບາກເກີດຂຶ້ນແກ່
ທ່ານເມື່ອໃດ,

ເມື່ອໃດທ່ານທໍ້ແທ້ໃຈຄິດວ່າທຸກຢ່າງ
ມະລຳາຍ,

ມານັບພຣະພອນຂອງທ່ານນັບເບິ່ງ
ເທື່ອລຳະອັນ,

ທ່ານຈະແປກໃຈໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າ
ກະທ�.

ນັບພຣະພອນຂອງທ່ານ;
ເບິ່ງທີລຳະອັນ.
ນັບພຣະພອນຂອງທ່ານ;
ເບິ່ງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທ�....

ທ່ານເກີດອິດເມື່ອຍກັບພາລຳະມາກ
ມາຍຫລຳືບໍ່?

ກາງແຂນນັ້ນເບິ່ງໜັກເກີນກວ່າທ່ານ
ແບກໄດ້ບໍ່?

ນັບພຣະພອນຂອງທ່ານເບິ່ງແລ້ວຈະ
ໝົດສົງໄສ,

ແລະທ່ານຈະຮ້ອງເພງໄປຈົນຕະ
ຫລຳອດສິ້ນການ.4

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຫລາຍສະ
ບັບແລະໄດ້ຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງໄພ່
ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທີ່ຊື່ສັດຫລາຍຄົນຜູ້ຮູ້ສຶກ
ອິດເມື່ອຍກັບພາລະມາກມາຍ.ຫລາຍຄົນ
ກໍຮູ້ສຶກ,ຢ່າງໜ້ອຍສ�ລັບເຂົາເຈົ້າ,ເກືອບ
ສູນເສຍໝົດທຸກຢ່າງ.ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງແລະ
ອະທິຖານວ່າສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວໄປກ່ຽວ
ກັບການມີຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ວັນຊະບາໂຕ

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນພະຈິກ2016

ຄວາມກະຕັນຍູສຳ�
ລັບວັນຊະບາໂຕ
ສຳ�ລັບໄພ່ພົນຍຸກສຳຸດທ້າຍ,ວັນຊະບາໂຕເປັນວັນແຫ່ງຄວາມກະ
ຕັນຍູແລະຄວາມຮັກ.

ໂດຍປະທານເຮັນຣີບີໄອຣິງ 
ທີ່ປຶກສຳາທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສຳູງສຳຸດ
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ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມສົງໄສໝົດໄປແລະ
ໃຫ້ມີເພງຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານ.
ພອນຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮົາສາມາດມີຄວາມ

ກະຕັນຍູຕໍ່ແມ່ນເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ
ສິນລະລຶກ,ເຕົ້າໂຮມກັບສານຸສິດຂອງພຣະ
ອົງຫລາຍກວ່າສອງສາມຄົນໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ.ບາງຄົນບໍ່ສາມາດລຸກຈາກ
ຕຽງນອນຂອງຕົນໄປໂບດ.ບາງຄົນຢາກ
ໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ເຮົາໄປແຕ່ຕ້ອງໄດ້ທ�ງານຢູ່
ໂຮງໝໍແລະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະຫງົບ
ຫລືປົກປ້ອງເຮົາດ້ວຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເອງຢູ່ໃນທະເລຊາຍຫລືຢູ່ໃນປ່າດົງພົງ
ໄພ.ການທີ່ຮູ້ວ່າເຮົາສາມາດໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່
ກັບໄພ່ພົນແລະຮັບສ່ວນສິນລະລຶກນັ້ນຄື
ສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮູ້ສຶກມີຄວາມກະຕັນ
ຍູແລະມີຄວາມຮັກສ�ລັບຄວາມເມດຕາ
ກະລຸນາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ເປັນຍ້ອນສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ

ແລະການຟື້ນຟູພຣະກິດຕິຄຸນ,ພອນອີກ
ຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮົາສາມາດນັບໄດ້ແມ່ນເຮົາມີ
ໂອກາດທີ່ຈະຮັບສ່ວນສິນລະລຶກທຸກອາ
ທິດ—ຖືກຕຽມ,ໃຫ້ພອນ,ແລະຢາຍໂດຍຜູ້
ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ໄດ້ຮັບສິດອ�ນາດ.
ເຮົາສາມາດມີຄວາມກະຕັນຍູເມື່ອພຣະ
ວິນຍານບໍລິສຸດຢືນຢັນແກ່ເຮົາວ່າຄ�ອະ
ທິຖານສ�ລັບສິນລະລຶກ,ທີ່ກ່າວໂດຍຜູ້ດ�
ລົງຖານະປະໂລຫິດທີ່ໄດ້ຮັບສິດອ�ນາດ,
ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ
ຂອງເຮົາ.
ໃນບັນດາພອນທັງໝົດທີ່ເຮົາສາມາດ

ນັບໄດ້,ພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມຮູ້
ສຶກເຖິງການໃຫ້ອະໄພທີ່ມາເຖິງເມື່ອເຮົາ
ຮັບສ່ວນສິນລະລຶກ.ເຮົາຈະຮູ້ສຶກເຖິງພອນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຮູ້ບຸນຄຸນພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດ,ຊຶ່ງການເສຍສະລະອັນເປັນນິດ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສ�ລັບ
ເຮົາທີ່ຈະຖືກຊ�ລະໃຫ້ສະອາດຈາກບາບ.
ເມື່ອເຮົາຮັບສ່ວນເຂົ້າຈີ່ແລະນ�,ເຮົາຈື່ຈ�
ວ່າພຣະອົງໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານເພື່ອເຮົາ.
ແລະເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມກະຕັນຍູສ�
ລັບສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທ�ເພື່ອເຮົາ,ເຮົາ
ຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີ
ຕໍ່ເຮົາແລະເຖິງຄວາມຮັກຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່
ພຣະອົງ.
ພອນຂອງຄວາມຮັກທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ,ຈະ

ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສ�ລັບເຮົາທີ່ຈະ
ຮັກສາພຣະບັນຍັດເພື່ອ“ຈະລະນຶກເຖິງ
ພຣະອົງຕະຫລອດເວລາ.” 5ທ່ານອາດສາ
ມາດຮູ້ສຶກມີຄວາມຮັກແລະມີຄວາມກະ
ຕັນຍູດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຕໍ່ພຣະວິນຍານບໍ
ລິສຸດ,ຜູ້ທີ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໄດ້ສັນ
ຍາວ່າຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາຕະຫລອດເວລາ
ຕາບໃດທີ່ເຮົາຊື່ສັດຕໍ່ພັນທະສັນຍາທີ່ເຮົາ
ໄດ້ເຮັດໄວ້.ເຮົາສາມາດນັບພຣະພອນທັງ

ໝົດເຫລົ່ານັ້ນທຸກວັນອາທິດແລະຮູ້ສຶກ
ເຖິງຄວາມກະຕັນຍູ.
ວັນຊະບາໂຕກໍເປັນເວລາທີ່ດີເລີດນ�

ອີກທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາທີ່ເຮົາ
ໄດ້ເຮັດໄວ້ຕອນຢູ່ໃນນ�ແຫ່ງການບັບຕິ
ສະມາວ່າຈະຮັກແລະຮັບໃຊ້ລູກໆຂອງ
ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ.ການບັນລຸຄ�ສັນ
ຍານັ້ນໃນວັນຊະບາໂຕຄືການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຫ້ອງຮຽນຫລືໃນກຸ່ມດ້ວຍຄວາມມຸ້ງ
ໝາຍເຕັມທີ່ແຫ່ງໃຈໃນການສ້າງສັດທາ
ແລະສ້າງຄວາມຮັກໃນບັນດາອ້າຍເອື້ອຍ
ນ້ອງຂອງເຮົາຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບເຮົາ.ຄ�ສັນຍານັ້ນ
ແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍການບັນລຸໜ້າທີ່ການເອີ້ນ
ທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບດ້ວຍຄວາມເບີກບານ.
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕັນຍູທີ່ໄດ້ສອນ

ກຸ່ມມັກຄະນາຍົກໃນວັນອາທິດຫລາຍເທື່ອ
ຢູ່ເມືອງບາວທີຟູນ,ລັດຢູທາ,ແລະເຄີຍໄດ້
ສອນຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດນ�ອີກໃນລັດ
ໄອດາໂຮ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຕອນໄດ້ຮັບໃຊ້
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍພັນລະຍາຢູ່ຫ້ອງອະນຸບານ,ຊຶ່ງ
ໜ້າທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເອົາ
ຂອງຫລິ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍແລະເກັບຂອງ
ຫລິ້ນ.
ມັນເປັນໄລຍະກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮັບ

ຮູ້ຜ່ານທາງພຣະວິນຍານວ່າການຮັບໃຊ້
ແບບງ່າຍໆສ�ລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແມ່ນ
ສ�ຄັນໃນຊີວິດຂອງລູກໆຂອງພຣະບິດາ
ເທິງສະຫວັນ.ຂ້າພະເຈົ້າປະຫລາດໃຈທີ່
ຫລາຍຄົນຍັງຈື່ແລະໄດ້ຂອບໃຈຂ້າພະເຈົ້າ
ສ�ລັບຄວາມພະຍາຍາມແບບມືໃໝ່ຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈະຮັບໃຊ້ເຂົາເຈົ້າແທນພຣະ
ອາຈານໃນວັນຊະບາໂຕເຫລົ່ານັ້ນ.
ບາງເທື່ອເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຫັນຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງການຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາເອງ
ທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໃນວັນຊະບາໂຕ,ເຊັ່ນດຽວ
ກັນເຮົາອາດບໍ່ສາມາດເຫັນຜົນກະທົບ
ທີ່ຮ່ວມກັນຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເໝືອນກັນ.ແຕ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສ້າງອານາຈັກຂອງພຣະອົງແບບ
ງຽບໆຜ່ານຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຊື່ສັດແລະຖ່ອມ
ຕົວ,ໂດຍທີ່ມີຄົນຮູ້ພຽງໜ້ອຍດຽວໄປສູ່ອະ
ນາຄົດທີ່ຮຸ່ງເຫລື້ອມໃນຊ່ວງໜຶ່ງພັນປີ.
ເຮົາຕ້ອງມີພຣະວິນຍານສັກສິດສະຖິດຢູ່
ນ�ກ່ອນຈະເຫັນຄວາມເຕີບໂຕຢ່າງສະ
ຫງ່າງາມນັ້ນໄດ້.
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສິນລະລຶກຢູ່ສາຂາ
ນ້ອຍໆໃນລັດນິວເຈີຊີຮ່ວມກັບສະມາຊິກ
ພຽງສອງສາມຄົນແລະຄອບຄົວໜຶ່ງ,ຊຶ່ງ
ເປັນຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.ເມື່ອ
ເຈັດສິບຫ້າປີກ່ອນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບບັບຕິ
ສະມາຢູ່ເມືອງຟີລາແດວເຟຍໃນຕຶກໂບດ
ແຫ່ງດຽວຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ພວກເຮົາ
ສາມາດໄປເຖິງຢູ່ລັດເພັນໂຊເວເນຍຫລື

ລັດນິວເຈີຊີ.ບ່ອນທີ່ເຄີຍມີສາຂານ້ອຍແຫ່ງ
ໜຶ່ງໃນເມືອງພິນສະເຕັນ,ລັດນິວເຈີຊີ,ປະ
ຈຸບັນນີ້ມີຫວອດຢູ່ສອງແຫ່ງແລ້ວ.ແລະ
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້,ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຫລາຍພັນ
ຄົນໄດ້ຈັດງານສະເຫລີມສະຫລອງການ
ອຸທິດພຣະວິຫານຟີລາແດວເຟຍໃນລັດ
ເພັນໂຊເວເນຍ.
ຕອນຂ້າພະເຈົ້າຍັງໜຸ່ມ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ຖືກເອີ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ສອນສາດສະໜາປະຈ�
ທ້ອງຖິ່ນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນະມັດສະ
ການໃນວັນອາທິດຢູ່ໃນຕຶກໂບດແຫ່ງດຽວ
ຢູ່ເມືອງອາວເບີເຄີກີ,ລັດນິວແມັກຊິໂກ.ປະ
ຈຸບັນນີ້ມີພຣະວິຫານແຫ່ງໜຶ່ງແລະມີສະ
ເຕກຢູ່ສີ່ແຫ່ງ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈາກເມືອງອາວເບີເຄີ

ກີໄປຮຽນຢູ່ເມືອງເຄມບຣີຈ໌,ລັດມາຊາ
ຈູເຊັດສ໌.ມັນມີຕຶກໂບດຢູ່ແຫ່ງໜຶ່ງແລະ
ມີໜຶ່ງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ
ໄປຕະຫລອດທົ່ວລັດມາຊາຈູເຊັດສ໌ຈົນ
ເຖິງລັດໂຣດໄອແລນ.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂັບ
ລົດຜ່ານທົ່ງທີ່ສວຍງາມຂອງເຂດເຫລົ່າ
ນັ້ນໄປຮ່ວມສິນລະລຶກນ�ສາຂານ້ອຍ,
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວໄດ້ເປັນຕຶກເຊົ່າຫ້ອງ
ນ້ອຍໆຫລືເຮືອນເກົ່າທີ່ໄດ້ສ້ອມແປງ
ໃໝ່.ປະຈຸບັນນີ້ມີພຣະວິຫານທີ່ສັກສິດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນເມືງແບວໝ້ອນ,ລັດມາ
ຊາຈູເຊັດສ໌ແລະມີສະເຕກຢາຍຢູ່ທົ່ວເຂດ
ດັ່ງກ່າວ.
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫລິງເຫັນ

ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນເວລານັ້ນແມ່ນພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖອກເທພຣະວິນຍານຂອງ
ພຣະອົງລົງມາສູ່ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນກອງປະ
ຊຸມສິນລະລຶກນ້ອຍໆເຫລົ່ານັ້ນ.ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮູ້ສຶກຢູ່,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນ
ຂອບເຂດແລະເວລາທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມີ
ເຈດຕະນາທີ່ຈະສ້າງແລະເຮັດໃຫ້ອານາ
ຈັກຂອງພຣະອົງຮຸ່ງເຫລື້ອມ.ໂດຍການ
ເປີດເຜີຍ,ສາດສະດາໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ບັນ
ທຶກສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຫັນດ້ວຍຕົວເອງ
ໃນເວລານີ້.ນີໄຟໄດ້ກ່າວ່າຈ�ນວນຄົນ
ຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຫລາຍ,ແຕ່ອິດທິພົນ
ທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຈະເປັນໜ້າປະທັບໃຈ
ຫລາຍທີ່ວ່າ:
“ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ເຫັນສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເມ
ສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະມີສະມາຊິກ
ພຽງເລັກໜ້ອຍ....
“ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືຂ້າພະ

ເຈົ້ານີໄຟໄດ້ເຫັນອ�ນາດຂອງພຣະເມສາ
ນ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າລົງມາເທິງໄພ່ພົນຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເມສານ້ອຍແລະ
ຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຊຶ່ງກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມຜືນແຜ່ນ
ດິນໂລກ;ແລະພວກເຂົາມີອາວຸດຄືຄວາມ
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ຊອບທ�ພ້ອມກັບອ�ນາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ໃນລັດສະໝີພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່.” 6

ໃນຍຸກນີ້,ກໍມີການທ�ນາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ນັ້ນກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງເຮົາແລະ
ໂອກາດໃນພາຍໜ້າທີ່ໄດ້ມີບັນທຶກໄວ້ຢູ່
ໃນພຣະຄ�ພີDoctrine and Covenants:
ເຮົາຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈພອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່

ພຣະບິດາມີໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງແລະ
ຕຽມໄວ້ໃຫ້ເຮົາເທື່ອ;
ແລະເຮົາບໍ່ສາມາດທົນກັບທຸກສິ່ງທັງ

ປວງໄດ້ໃນຕອນນີ້;ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ເຮົາຄວນເບີກບານ,ເພາະພຣະເຈົ້າຈະນ�
ພາເຮົາໄປ.ອານາຈັກເປັນຂອງເຮົາແລະ
ພອນໃນນັ້ນເປັນຂອງເຮົາ,ແລະຄວາມຮັ່ງ
ມີແຫ່ງນິລັນດອນກໍເປັນຂອງເຮົາ.
ແລະຄົນທີ່ຮັບເອົາທຸກສິ່ງທັງປວງດ້ວຍ

ຄວາມຂອບພຣະຄຸນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຮຸ່ງ
ເຫລື້ອມ;ແລະສິ່ງຂອງຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
ຈະຖືກຕື່ມໃຫ້ເຂົາ,ແມ່ນແຕ່ຮ້ອຍເທົ່າ,ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ຫລາຍກວ່ານັ້ນ.7

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງການປ່ຽນ
ແປງດັ່ງກ່າວຂອງການມີຄວາມກະຕັນຍູ
ຫລາຍຂຶ້ນສ�ລັບພອນແລະຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ.
ເບິ່ງຄືວ່າມັນແຜ່ລາມໄປຢ່າງໄວໃນບັນ
ດາສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກໃນເວ
ລາແລະສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ມີການທົດລອງ
ເລື່ອງສັດທາຂອງເຂົາເຈົ້າ,ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຕ້ອງອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ພຣະເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ເວລາທີ່ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ນີ້ຈະນ�ການ

ທົດລອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກມາຄືກັນກັບຕອນ
ທີ່ຜູ້ຄົນຂອງແອວມາໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ຢູ່
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງອາມູລອນທີ່
ໂຫດຮ້າຍນັ້ນ,ຜູ້ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນແບກຫາບ
ພາລະອັນໜັກໜ່ວງຢູ່ບ່າຈົນເກີນກວ່າຈະ
ທົນໄດ້:
“ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືສຸລະ

ສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງພວກ
ເຂົາໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກຂອງພວກເຂົາ,
ມີຄວາມວ່າ:ຈົ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນແລະຈົ່ງສະ
ບາຍໃຈເຖີດ,ເພາະວ່າເຮົາຮູ້ຈັກເຖິງພັນ

ທະສັນຍາທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດໄວ້ກັບເຮົາ;ແລະ
ເຮົາຈະເຮັດພັນທະສັນຍາກັບຜູ້ຄົນຂອງ
ເຮົາເພື່ອປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກ
ຄວາມເປັນທາດ.
“ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພາລະແບກຫາບຢູ່

ບ່າຂອງພວກເຈົ້າເບົາບາງລົງຈົນວ່າພວກ
ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຫຍັງຢູ່ເທິງຫລັງເລີຍເຖິງ
ແມ່ນໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າເປັນທາດ;ແລະ
ເລື່ອງນີ້ເຮົາຈະເຮັດໄປເພື່ອພວກເຈົ້າຈະ
ໄດ້ຢືນເປັນພະຍານໃຫ້ເຮົາໃນພາຍໜ້າ,
ແລະເພື່ອພວກເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກຢ່າງແນ່ນອນ
ວ່າເຮົາຄືອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ໄດ້ມາຢ້ຽມ
ຢາມຜູ້ຄົນຂອງເຮົາໃນຄວາມທຸກຂອງ
ພວກເຂົາ.
“ແລະເຫດການໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນຄືພາລະ

ແບກຫາບຊຶ່ງຢູ່ເທິງບ່າຂອງແອວມາກັບພີ່
ນ້ອງຂອງເພິ່ນຖືກເຮັດໃຫ້ເບົາບາງລົງ;ແທ້
ຈິງແລ້ວ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມພະລັງໃຫ້
ພວກເຂົາເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ທົນຕໍ່ພາລະ
ແບກຫາບຢ່າງງ່າຍດາຍ,ແລະພວກເຂົາ
ໄດ້ຍອມຮັບຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນແລະ
ດ້ວຍຄວາມອົດທົນຕໍ່ພຣະປະສົງທັງໝົດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.” 8

ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນພະຍານ
ວ່າເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາຮັກສາພັນທະ
ສັນຍານ�ພຣະເຈົ້າ,ໂດຍສະເພາະຕອນ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ພຣະອົງຈະໄດ້ຍິນຄ�
ອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນຂອງເຮົາສ�ລັບ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທ�ເພື່ອເຮົາແລະໄດ້
ຕອບຄ�ອະທິຖານຂອງເຮົາເພື່ອປະທານ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຮົາເພື່ອຈະໄດ້ອົດທົນ
ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຊື່ສັດ.ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບີກບານແລະເຂັ້ມແຂງ
ຫລາຍກວ່າໜຶ່ງເທື່ອ.
ທ່ານອາດຢາກຮູ້ວ່າທ່ານຄວນເຮັດສິ່ງ

ໃດເພື່ອຈະໄດ້ດ�ລົງຊີວິດແລະນະມັດສະ
ການໃນວັນຊະບາໂຕໃນແບບທີ່ຈະສະ
ແດງຄວາມກະຕັນຍູແລະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ຕົວເອງແລະໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆສ�
ລັບການທົດລອງທີ່ຈະມາເຖິງ.
ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ນີ້ດ້ວຍການ

ອະທິຖານເປັນສ່ວນຕົວແລະເປັນຄອບ

ຄົວເພື່ອຂອບພຣະໄທສ�ລັບທຸກສິ່ງທີ່
ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທ�ເພື່ອທ່ານ.ທ່ານສາ
ມາດອະທິຖານເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າມີຫຍັງໃຫ້ທ່ານເຮັດເພື່ອຮັບໃຊ້
ພຣະອົງແລະຄົນອື່ນ.ໂດຍສະເພາະແລ້ວ
ທ່ານສາມາດອະທິຖານຂໍໃຫ້ມີພຣະວິນ
ຍານບໍລິສຸດບອກທ່ານວ່າຄົນໃດເປົ່າປ່ຽວ
ດຽວດາຍຫລືຂັດສົນທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະ
ສົງໃຫ້ທ່ານໄປຫາ.
ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສັນຍາກັບທ່ານໄດ້

ວ່າຄ�ອະທິຖານຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ�
ຕອບ,ແລະເມື່ອທ່ານເຮັດຕາມຄ�ຕອບ
ດັ່ງກ່າວແລ້ວທ່ານຈະພົບຄວາມສຸກໃນ
ວັນຊະບາໂຕແລະໃຈຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມຂອບພຣະໄທ.
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າພຣະບິດາ

ເຈົ້າຮູ້ຈັກແລະຮັກທ່ານ.ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດ,ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ໄດ້ຊົດໃຊ້
ແທນບາບຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່
ທ່ານ.ພວກພຣະອົງ,ພຣະບິດາແລະພຣະ
ບຸດ,ຮູ້ຈັກຊື່ຂອງທ່ານດັ່ງທີ່ພວກພຣະອົງຮູ້
ຈັກຊື່ຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດຕອນ
ພວກພຣະອົງໄດ້ມາປະກົດຕໍ່ເພິ່ນ.ຂ້າພະ
ເຈົ້າເປັນພະຍານວ່ານີ້ຄືສາດສະໜາຈັກທີ່
ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະວ່າພຣະ
ອົງຈະຮັບຮູ້ພັນທະສັນຍາທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ
ແລະຕໍ່ມັນນ�ພຣະເຈົ້າ.ທ�ມະຊາດຂອງ
ທ່ານຈະປ່ຽນໄປກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຫລາຍຂຶ້ນ.ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
ການປົກປ້ອງຕ້ານກັບການລໍ້ລວງແລະ
ຕ້ານກັບຄວາມຮູ້ສຶກສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມ
ຈິງ.ທ່ານຈະພົບຄວາມສຸກໃນວັນຊະບາໂຕ.
ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາກັບທ່ານໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,ອາແມນ.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.ເບິ່ງDoctrine and Covenants59.
2.ເບິ່ງDoctrine and Covenants59:5,7–8.
3.ເບິ່ງDoctrine and Covenants59:21.
4.“ນັບພຣະພອນຂອງທ່ານ,”ເພງສວດແລະເພງຂອງ
ເດັກນ້ອຍ,ເລກທີ8.

5.ໂມໂຣໄນ4:3;5:2;Doctrine and Covenants20:77,79.
6.1ນີໄຟ14:12,14.
7.ເບິ່ງDoctrine and Covenants78:17–19;ເນັ້ນຄ�ເນີ້ງ.
8.ໂມໄຊຢາ24:13–15.
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ຄ�ສຳອນສຳ�ລັບວັນເວລາຂອງເຮົາ

ຈາກເດືອນພະຈິກປີ2016ເຖິງເດືອນເມສຳາປີ2017,ບົດຮຽນຂອງຫ້ອງຮຽນຖານະ

ປະໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກແລະຫ້ອງຮຽນສຳະມາຄົມສຳະຕີສຳົງເຄາະໃນວັນອາ

ທິດທີສຳີ່ຄວນເອົາມາຈາກຄ�ປາໄສບົດໜຶ່ງຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສຳາມັນ

ເດືອນຕຸລາປີ2016.ໃນເດືອນເມສຳາປີ2017,ອາດຈະເລືອກເອົາຄ�ປາໄສຈາກກອງປະຊຸມ

ໃຫຍ່ສຳາມັນເດືອນເມສຳາຫລືເດືອນຕຸລາກໍໄດ້.ປະທານສຳະເຕກແລະປະທານທ້ອງຖິ່ນຄວນ

ເລືອກຄ�ປາໄສເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ໃນເຂດຂອງພວກເພິ່ນ,ຫລືພວກເພິ່ນສຳາມາດມອບໝາຍໜ້າທີ່

ຮັບຜິດຊອບນີ້ໃຫ້ແກ່ອະທິການແລະປະທານສຳາຂາເຮັດແທນກໍໄດ້.

ຄ�ປາໄສເຫລົ່ານີ້ມີບໍລິການໃນຫລາຍພາສຳາຢູ່ທີ່conference. lds. org.
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ອ້າ
ຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ທັງຢູ່ໃນສູນກາງປະ
ຊຸມໃຫຍ່ນີ້ແລະຕະຫລອດທົ່ວ

ໂລກ,ຊ່າງເປັນຄວາມກະຕັນຍູຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດມາແບ່ງ
ປັນຄວາມຄິດກັບທ່ານໃນເຊົ້າມື້ນີ້.
ເມື່ອຫ້າສິບສອງປີກ່ອນ,ໃນເດືອນ

ກໍລະກົດປີ1964,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການ
ມອບໝາຍໃຫ້ໄປເມືອງນິວຢອກຕອນກ�
ລັງມີງານສະແດງສິນລະປະຈາກທົ່ວໂລກ.
ໃນເຊົ້າຂອງມື້ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຊົມຫໍ
ສະແດງຂອງຊາວມໍມອນຢູ່ໃນງານສະແດງ
ສິນລະປະ.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເຖິງພໍດີກ່ອນ
ການສາຍໜັງສັ້ນຂອງສາດສະໜາຈັກ
ເລື່ອງການສະແຫວງຫາຄວາມສຸກຂອງ
ມະນຸດ,ຊຶ່ງສະແດງເຖິງແຜນແຫ່ງຄວາມ
ລອດແລະນັບແຕ່ນັ້ນມາມັນໄດ້ກາຍເປັນ
ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນສາດສະໜາຈັກ.ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ນັ່ງຢູ່ທາງຂ້າງຂອງຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງ
ອາຍຸປະມານ35ປີ.ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າລົມ
ກັນບຶດໜຶ່ງ.ລາວບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ
ສາດສະໜາຈັກຂອງເຮົາ.ແລ້ວໄຟກໍຖືກ
ປິດ,ແລະໜັງກໍເລີ່ມຕົ້ນ.
ພວກເຮົາໄດ້ຟັງສຽງຂອງຜູ້ບັນຍາຍຊຶ່ງ

ໄດ້ຖາມຄ�ຖາມທີ່ສ�ຄັນແລະສ�ລັບທຸກ
ຄົນມີຄ�ວ່າ:ເຮົາມາຈາກໃສ?ເປັນຫຍັງ
ເຮົາຈຶ່ງມາຢູ່ນີ້?ເຮົາຈະໄປໃສຫລັງຈາກ

ຊີວິດນີ້?ທຸກຄົນກໍລໍຖ້າຟັງຄ�ຕອບ,ແລະ
ເບິ່ງຮູບພາບຢ່າງຕັ້ງໃຈ.ຊີວິດກ່ອນເກີດ
ຂອງເຮົາໄດ້ຖືກບັນຍາຍ,ພ້ອມທັງການ
ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຂອງເຮົາຢູ່ໃນ
ໂລກນີ້.ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພາບທີ່ປະທັບ
ໃຈຂອງຊາຍຊະລາຄົນໜຶ່ງຜູ້ກ�ລັງຈະ
ຈາກໂລກນີ້ໄປແລະໄດ້ເຫັນພາບທີ່ລາວ
ມີຄວາມສຸກຫລາຍເມື່ອພົບພໍ້ຄົນທີ່ລາວ
ຮັກທີ່ໄດ້ຕາຍໄປກ່ອນລາວຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງ
ວິນຍານ.
ຫລັງຈາກໄດ້ເບິ່ງການສະແດງອັນສວຍ

ງາມນີ້ກ່ຽວກັບແຜນຊຶ່ງພຣະບິດາເທິງສະ
ຫວັນໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ສ�ລັບພວກເຮົາ,ທຸກ
ຄົນໄດ້ຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງໄປດ້ວຍຄວາມ
ມິດງຽບ,ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກປະທັບໃຈຈາກ
ຂ່າວສານໃນໜັງເລື່ອງນັ້ນ.ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີ່
ນັ່ງຢູ່ທາງຂ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລຸກຂຶ້ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມລາວວ່າລາວມັກໜັງ
ເລື່ອງນັ້ນຫລືບໍ່.ລາວໄດ້ຕອບຢ່າງມີພະລັງ
ວ່າ:“ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງແທ້ໆ!”
ແຜນຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາສ�ລັບ

ຄວາມສຸກຂອງເຮົາແມ່ນຖືກແບ່ງປັນໂດຍ
ຜູ້ສອນສາດສະໜາຕະຫລອດທົ່ວໂລກ.ບໍ່
ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນຂ່າວສານທີ່ປະເສີດ
ນີ້ຈະຮັບເອົາມັນ.ແຕ່ຊາຍແລະຍິງໃນທຸກ
ແຫ່ງຫົນ,ຄືກັນກັບເພື່ອນໜຸ່ມຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າຄົນນີ້ຜູ້ຢູ່ໃນງານສະແດງສິນລະປະ

ຈາກທົ່ວໂລກທີ່ເມືອງນິວຢອກ,ໄດ້ຮັບຮູ້
ເຖິງຄວາມຈິງຂອງມັນ,ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້
ເຂົ້າມາສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຈະພາເຂົາເຈົ້າກັບຄືນ
ໄປບ້ານດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.ຊີວິດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນໄປຕະຫລອດການ.
ສິ່ງສ�ຄັນຕໍ່ແຜນນີ້ແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍ

ໃຫ້ລອດ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ.ປາດສະຈາກ
ການເສຍສະລະຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງ,ເຮົາ
ທຸກຄົນຈະບໍ່ສາມາດກັບບ້ານ.ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ,ການພຽງແຕ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງແລະ
ເຊື່ອໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ
ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາ
ຍາມແລະຮຽນຮູ້,ສະແຫວງຫາແລະອະ
ທິຖານ,ກັບໃຈແລະພັດທະນາຕົນ.ເຮົາ
ຕ້ອງຮູ້ຈັກກົດຂອງພຣະເຈົ້າແລະດ�ລົງຊີ
ວິດຕາມນັ້ນ.ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບພິທີການຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດຂອງພຣະອົງ.ພຽງແຕ່ໂດຍການ
ເຮັດຕາມດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ເຮົາຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມສຸກນິລັນດອນທີ່ແທ້ຈິງ.
ເຮົາໄດ້ຮັບພອນຫລາຍທີ່ມີຄວາມຈິງ.

ເຮົາໄດ້ຮັບບັນຊາໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມຈິງ.ຂໍ
ໃຫ້ເຮົາຈົ່ງດ�ລຳົງຊີວິດຕາມຄວາມຈິງເພື່ອ
ວ່າເຮົາຈະສາມາດໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງທີ່ພຣະ
ບິດາມີສ�ລັບເຮົາ.ພຣະບິດາເຮັດທຸກສິ່ງ
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຮົາ.ພຣະອົງໄດ້
ບອກເຮົາວ່ານີ້ຄືວຽກງານຂອງພຣະອົງ
ແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ—ຄືການ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອະມະຕະ
ແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ.1

ຈາກສ່ວນເລິກຂອງຈິດວິນຍານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວທີ່
ສຸດ,ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານເຖິງຂອງປະ
ທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງເປັນແຜນຂອງພຣະ
ບິດາສ�ລັບເຮົາ.ມັນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ບໍລິ
ບູນເສັ້ນດຽວທີ່ຈະພາໄປຫາຄວາມສະ
ຫງົບແລະຄວາມສຸກຢູ່ໃນໂລກນີ້ແລະ
ໃນໂລກໜ້າ.
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າຂໍມອບຄວາມຮັກແລະພອນຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນທ້າຍສຸດນີ້,ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າກະທ�ໄປໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ,
ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ອາແມນ.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.ເບິ່ງMoses1:39.

ເສັ້ນທາງບໍລິບູນທີ່ພາໄປ
ສຳູ່ຄວາມສຳຸກ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານເຖິງຂອງປະທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຊຶ່ງເປັນແຜນຂອງພຣະ
ບິດາເທິງສຳະຫວັນສຳ�ລັບເຮົາ.ມັນເປັນເສັ້ນທາງບໍລິບູນເສັ້ນດຽວທີ່ພາໄປສຳູ່
ຄວາມສຳະຫງົບແລະຄວາມສຳຸກ.

ໂດຍປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ

ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນພະຈິກ2016
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