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ອ້າ
ຍເອື້ອຍນ້ອງ,ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກ
ແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຊ່າງເປັນ
ສິດທິພິເສດແລະຊື່ນຊົມແທ້ໆ

ທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ທົ່ວໂລກເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນໃນສັດທາ
ແລະຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະ
ຕໍ່ລູກໆຂອງພຣະອົງ.
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕັນຍູໂດຍສະ

ເພາະທີ່ສາດສະດາທີ່ຮັກແພງຂອງເຮົາ,
ທອມມັສແອັສມອນສັນ,ໄດ້ມາຮ່ວມນ�.
ປະທານເອີຍ,ພວກເຮົາຈະຮັບເອົາຄ�ຊີ້
ນ�,ຄ�ແນະນ�,ແລະປັນຍາຂອງທ່ານ
ໄວ້ໃນໃຈ.ພວກເຮົາຮັກທ່ານ,ປະທານ
ມອນສັນ,ແລະພວກເຮົາຈະອະທິຖານ
ເພື່ອທ່ານສະເໝີ.
ເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນ,ຕອນຂ້າພະເຈົ້າຮັບ

ໃຊ້ເປັນປະທານສະເຕກຢູ່ເມືອງຟະແລ້ງ
ເຝີດ,ປະເທດເຢຍລະມັນ,ຊິດສະເຕີທີ່ດີ
ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກຄົນໜຶ່ງໄດ້ມາຫາຂ້າພະ
ເຈົ້າໃນທ້າຍກອງປະຊຸມສະເຕກ.
“ຈັ່ງແມ່ນຂີ້ຮ້າຍນໍ?”ນາງເວົ້າ.“ຄົງມີຄົນ

ປະມານສີ່ຫລືຫ້າຄົນນອນຫລັບຕອນ
ທ່ານກ່າວປາໄສ!”
ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄິດບຶດໜຶ່ງແລະຕອບວ່າ,

“ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າການນອນຢູ່ໂບດເປັນການ
ນອນທີ່ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດ.”
ແຮຣີແອດພັນລະຍາທີ່ປະເສີດຂອງຂ້າ

ພະເຈົ້າໄດ້ຍິນການສົນທະນານັ້ນແລະໄດ້

ເວົ້າວ່າມັນເປັນຄ�ຕອບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຄີຍຕອບ.

ການຕື່ນອັນຍິ່ງໃຫຍ່

ສອງສາມຮ້ອຍປີກ່ອນໃນອາເມຣິກາ
ເໜືອ,ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເອີ້ນວ່າ“ການ
ຕື່ນອັນຍິ່ງໃຫຍ່”ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເພື່ອປຸກ
ລະດົມຜູ້ຄົນທີ່ປະກົດວ່າຍັງຫລັບຢູ່ທາງ
ວິນຍານໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນ.
ໂຈເຊັບສະມິດຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໄດ້ຖືກຊັກ

ຊວນໂດຍສິ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ຍິນຈາກນັກເທດ
ສະໜາທີ່ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ
ປຸກລະດົມທາງສາດສະໜານີ້.ມັນເປັນ
ເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ຕັດສິນໃຈສະ
ແຫວງຫາຢ່າງພາກພຽນໃນການອະທິ
ຖານເປັນສ່ວນຕົວເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະ
ປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ນັກເທດສະໜາເຫລົ່ານີ້ມີວິທີສັ່ງ

ສອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຄຶກ
ຄັກ,ດ້ວຍຄ�ເທດສະໜາທີ່ເນັ້ນໜັກ
ກ່ຽວກັບນະລົກທີ່ລຸກໄໝ້ຢູ່ລໍຖ້າຄົນ
ບາບ.1ການເທດສະໜາເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຊືອບຫລັບໄປ—ແຕ່ເຂົາ
ເຈົ້າອາດຝັນຮ້າຍກໍເປັນໄດ້.ຈຸດປະສົງ
ແລະແບບແຜນຂອງເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເກີດຄວາມຢ້ານກົວເພື່ອ
ໃຫ້ເຂົ້າໂບດ.

ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ເກີດຈາກເລ່ຫລ່ຽມ

ຕາມປະຫວັດສາດ,ຄວາມຢ້ານກົວມັກ
ຖືກໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເກີດການປະຕິ
ບັດ.ພໍ່ແມ່ໄດ້ໃຊ້ມັນກັບລກູໆຂອງຕົນ,ເຈົ້າ
ນາຍໄດ້ໃຊ້ມັນກັບລກູນ້ອງ,ແລະນັກການ
ເມອືງໄດ້ໃຊ້ມັນກັບຜູ້ອອກສຽງເລອືກຕັ້ງ.
ນັກຊຽວຊານເລື່ອງການຄ້າເຂົ້າໃຈພະ

ລັງຂອງຄວາມຢ້ານກົວແລະສ່ວນຫລາຍ
ຈະນ�ໃຊ້ມັນ.ສະນັ້ນການໂຄສະນາບາງ
ຢ່າງຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າເປັນຂ່າວທີ່ແອບແຝງ
ຄວາມໝາຍຊຶ່ງຖ້າຫາກເຮົາຊື້ອາຫານ
ການກິນຊະນິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫລືພາດ
ການຊື້ວິດີໂອເກມຫລືມືຖືຊະນິດໃໝ່,
ແລ້ວເຮົາຈະສ່ຽງກັບການມີຊີວິດທີ່ລ�ບາກ
ຫລາຍ,ຕາຍຄົນດຽວແລະບໍ່ມີຄວາມສຸກ.
ເຮົາກໍຍິ້ມອອກມາແລະຄິດວ່າເຮົາຈະ

ບໍ່ມີວັນໄປຫລົງເຊື່ອເລ່ຫລ່ຽມເຊັ່ນນັ້ນ,ແຕ່
ບາງເທື່ອເຮົາໄດ້ຫລົງເຊື່ອ.ຍິ່ງຮ້າຍກວ່າ
ນັ້ນ,ບາງເທື່ອເຮົາໄດ້ໃຊ້ວິທີດຽວກັນນັ້ນ
ກັບຄົນອື່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາ
ຕ້ອງການ.
ມື້ນີ້ຂ່າວສານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຈຸດປະ

ສົງຢູ່ສອງຢ່າງ:ໜຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຄິດ
ໄຕ່ຕອງແລະພິຈາລະນາຂອບເຂດທີ່ເຮົາ
ໃຊ້ຄວາມຢ້ານກົວເພື່ອຈູງໃຈຄົນອື່ນ—
ຮ່ວມທັງຕົວເຮົາເອງ.ສອງຄືການແນະນ�
ວິທີທີ່ດີກວ່າ.

ບັນຫາເລື່ອງຄວາມຢ້ານກົວ

ທ�ອິດ,ຂໍໃຫ້ເຮົາມາກ່າວກ່ຽວກັບບັນ
ຫາເລື່ອງຄວາມຢ້ານກົວ.ເມື່ອຈະເວົ້າແລ້ວ,
ມີໃຜແດ່ໃນພວກເຮົາທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຢາກກິນ
ອາຫານທີ່ດີກວ່າ,ໃສ່ສາຍນິລະໄພ,ອອກ
ກ�ລັງກາຍຫລາຍກວ່າເກົ່າ,ເກັບທ້ອນ
ເງິນຄ�,ຫລືແມ່ນແຕ່ກັບໃຈຈາກບາບ
ເພາະຄວາມຢ້ານກົວ?
ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄວາມຢ້ານກົວ

ສາມາດມີອິດທິພົນຫລາຍຕໍ່ການກະທ�
ແລະການປະພດຶຂອງເຮົາ.ແຕ່ອິດທິພົນ
ດັ່ງກ່າວສ່ວນຫລາຍເປັນສິ່ງຊົ່ວຄາວແລະ
ຕື້ນໆ.ໜ້ອຍທີ່ສດຸທີ່ຄວາມຢ້ານກົວຈະສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ຽນໃຈ,ແລະມັນບໍ່ເຄຍີ
ປ່ຽນເຮາົໃຫ້ກາຍເປນັຄົນທີ່ມັກສິ່ງທີ່ຖກື
ຕ້ອງຜູ້ຢາກເຊື່ອຟັງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ.

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນພຶດສະພາ2017

ຄວາມຮັກອັນຄົບບໍລິບູນກໍຂັບ
ໄລ່ຄວາມຢ້ານກົວອອກໄປ
ຂໍໃຫ້ເຮົາຢ່າສູ່ຢ້ານແລະໃຫ້ດຳ�ລົງຊີວິດຳດຳ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ,ດຳ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ,
ດຳ້ວຍຄວາມຫວັງ,ແລະດຳ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈແທ້ໆວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະຖິດຳຢູ່ກັບເຮົາ.

ໂດຍປະທານດີເດີແອັຟອຸກດອບ

ທີ່ປກຶສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍທີ່
ສຸດອາດເວົ້າແລະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ແຕ່
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກເຖິງສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.ສ່ວນ
ຫລາຍເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າຊ່ວຍຕົວເອງບໍ່
ໄດ້ແລະບໍ່ພໍໃຈ,ແມ່ນແຕ່ໃຈຮ້າຍ.ເມື່ອເວ
ລາຜ່ານໄປ,ຄວາມຮູ້ສຶກເຫລົ່ານັ້ນຈະພາ
ເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ,ການຂັດ
ຂືນຄ�ສັ່ງ,ແມ່ນແຕ່ການກະບົດ.
ໜ້າເສຍໃຈທີ່ວິທີການດ�ລົງຊີວິດແລະ

ການເປັນຜູ້ນ�ທີ່ຫລົງຜິດບໍ່ແມ່ນເກີດກັບ
ພຽງແຕ່ຊາວໂລກທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ.ມັນເຮັດ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໂສກເສົ້າທີ່ໄດ້ຍິນເລື່ອງວ່າ
ມີສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກຜູ້ໃຊ້ອ�
ນາດການປົກຄອງທີ່ບໍ່ຊອບທ�—ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນ
ບ້ານເຮືອນ,ໃນການເອີ້ນໃນສາດສະໜາ
ຈັກ,ໃນບ່ອນທ�ງານ,ຫລືໃນການປະຕິ
ບັດກັບຄົນອື່ນກໍຕາມ.
ສ່ວນຫລາຍຜູ້ຄົນອາດກ່າວໂທດຄົນທີ່

ມັກຂົ່ມເຫັງຜູ້ອື່ນ,ແຕ່ບໍ່ເຫັນສິ່ງນັ້ນໃນຕົວ
ພວກເຂົາເອງ.ພວກເຂົາສັ່ງລະບຽບຕາມ
ກົດຈາກອາລົມຂອງຕົນເອງ,ແຕ່ເມື່ອ
ຄົນອື່ນບໍ່ເຮັດຕາມກົດມົ່ວຊົ່ວເຫລົ່ານັ້ນ,
ພວກເຂົາໄດ້ລົງໂທດເຂົາທາງວາຈາ,ທາງ
ຄວາມຮູ້ສຶກ,ແລະບາງເທື່ອແມ່ນແຕ່ທາງ
ຮ່າງກາຍ.
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າເມື່ອພວກ

ເຮົາ...ໃຊ້ການບັງຄັບຫລືການຄອບ
ຄອງຫລືການບີບບັງຄັບຈິດວິນຍານຂອງ
ລູກຫລານມະນຸດ,ໃນຄວາມບໍ່ຊອບທ�
ລະດັບໃດກໍຕາມ,...ສະຫວັນຈະຖອນຕົວ
[ແລະ]ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະໂສກເສົ້າ.2

ອາດຈະມີບາງເວລາເມື່ອເຮົາຫາຂໍ້ແກ້
ຕົວໃຫ້ກັບການປະພຶດຂອງເຮົາເອງໂດຍ
ການເຊື່ອວ່າມັນເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງສະເໝີ
ຖ້າຜົນຕາມມາເປັນໄປໃນທາງດີ.ເຮົາ
ອາດຄິດວ່າການບັງຄັບ,ການໃຊ້ເລ່ຫລ່ຽມ,
ແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເປັນສິ່ງທີ່ດີ
ສ�ລັບຄົນອື່ນ.ນັ້ນບໍ່ແມ່ນ,ເພາະພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າ,
“ຜົນຂອງພຣະວິນຍານນັ້ນຄືຄວາມຮັກ,
ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ,ສັນຕິສຸກ,ຄວາມອົດ
ທົນດົນນານ,ຄວາມເມດຕາປານີ,ຄວາມດີ,
ສັດທາ,ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ,[ແລະ]
ການຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນ.” 3

ວິທີທີ່ດີກວ່າ

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມາຮູ້ຈັກພຣະບິດາເທິງ
ສະຫວັນຫລາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ,ຂ້າພະເຈົ້າຍິ່ງ
ເຫນັພຣະອົງດົນໃຈແລະນ�ພາລກູໆຂອງ
ພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.ພຣະອົງບໍ່ພຣະ
ພິໂລດ,ອາຄາດ,ຫລືແກ້ແຄ້ນ.4ຈຸດປະສົງ
ຂອງພຣະອົງ—ວຽກງານແລະລັດສະໝີ
ພາບຂອງພຣະອົງ—ຄືທີ່ຈະເປັນພຣະອາ

ຈານຂອງເຮົາ,ສົ່ງເສມີເຮົາ,ແລະນ�ພາ
ເຮົາໄປສູ່ຄວາມບໍລິບູນຂອງພຣະອົງ.5

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັນຍາຍພຣະອົງເອງຕໍ່ໂມເຊ
ວ່າ“ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະເຕັມ
ລົ້ນດ້ວຍພຣະຄນຸ,ບໍ່ຮູ້ຮ້າຍງ່າຍ,ແລະເປັນຜູ້
ສະແດງຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງແລະຊື່ສັດ.” 6

ຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນ
ສະຫວັນຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ,ຜູ້ເປັນລູກໆ
ຂອງພຣະອົງ,ແມ່ນເກີນກວ່າທີ່ເຮົາຈະ
ເຂົ້າໃຈໄດ້.7

ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າຊິບໍ່ເອົາໂທດ
ຫລືມອງຂ້າມການປະພຶດທີ່ກົງກັນຂ້າມ
ກັບພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງບໍ?ບໍ່ເລີຍ,
ແນ່ນອນຊິບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ!
ແຕ່ພຣະອົງຢາກປ່ຽນຫລາຍກວ່າການ

ປະພຶດຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ.ພຣະອົງຢາກ
ປ່ຽນທ�ມະຊາດຂອງເຮົາ.ພຣະອົງຢາກ
ປ່ຽນໃຈເຮົາ.
ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາເອື້ອມອອກໄປຈັບ

ຮາວເຫລັກໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ,ປະເຊີນກັບຄວາມ
ຢ້ານກົວຂອງເຮົາ,ແລະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ
ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານຂຶ້ນໄປໃນທາງຄັບ
ແລະແຄບ.ພຣະອົງປະສົງສິ່ງນີ້ສ�ລັບເຮົາ
ເພາະພຣະອົງຮັກເຮົາ,ແລະເພາະວ່ານີ້ຄື
ທາງທີ່ນ�ໄປສູ່ສັນຕິສຸກ.
ສະນັ້ນ,ພຣະເຈົ້າຈູງໃຈລູກໆຂອງພຣະ

ອົງດ້ວຍວິທີໃດເພື່ອໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ
ໃນວັນເວລາຂອງເຮົາ?
ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາ!
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�

ເນີດຂອງພຣະອົງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດມາ,ເພື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຮົາຮູ້ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ພຣະເຈົ້າຈູງໃຈຜ່ານການຊັກຊວນ,ໂດຍ

ຄວາມອົດກັ້ນ,ໂດຍຄວາມອ່ອນໂຍນ,ແລະ
ໂດຍຄວາມອ່ອນນ້ອມ,ແລະໂດຍຄວາມ
ຮັກອັນບໍ່ແກ້ງເຮັດ.8ພຣະເຈົ້າຢູ່ຝ່າຍເຮົາ.
ພຣະອົງຮັກເຮົາແລະເມື່ອເຮົາສະດຸດລົ້ມ,
ພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາລຸກຂຶ້ນ,ພະຍາຍາມຕໍ່
ໄປ,ແລະເຂັ້ມແຂງຫລາຍກວ່າເກົ່າ.
ພຣະອົງເປັນພຣະອາຈານຂອງເຮົາ.
ພຣະອົງເປັນຄວາມຫວັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່

ແລະໜ້າທະນຸຖະໜອມ.
ພຣະອົງປະສົງທີ່ຈະສົ່ງເສີມເຮົາດ້ວຍ

ສັດທາ.
ພຣະອົງໄວ້ວາງໃຈເຮົາເພື່ອໃຫ້ຮຽນ

ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງເຮົາແລະການ
ເລືອກເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ນີ້ຄືວິທີທີ່ດີກວ່າ! 9

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງໂລກ?

ເລ່ຫລ່ຽມໜຶ່ງທີ່ຊາຕານຢາກໃຫ້ເຮົາໃຊ້
ເຮັດກັບຄົນອື່ນແມ່ນການໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບ
ການເວົ້າເກີນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຊົ່ວ
ຮ້າຍຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ແນ່ນອນໂລກຂອງເຮົາເຄີຍເປັນໂລກທີ່
ບໍ່ຄົບບໍລິບູນແລະຈະເປັນແບບນັ້ນຕໍ່ໄປ.
ມີຜູ້ຄົນທີ່ໄຮ້ດຽງສາເປັນຈ�ນວນຫລວງ
ຫລາຍໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານເພາະສະພາບ
ການຂອງທ�ມະຊາດຕະຫລອດທັງຈາກ
ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງມະນຸດ.ຄວາມເສື່ອມ
ຊາມແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນວັນເວລາຂອງ
ເຮົາແມ່ນແຕກຕ່າງແລະເປັນໜ້າວິຕົກ.
ເຖິງແມ່ນຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່

ຢາກແລກປ່ຽນການມີຊີວິດຢູ່ໃນສະໄໝນີ້
ກັບສະໄໝໃດໃນປະຫວັດສາດຂອງໂລກ.
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພອນຫລາຍເກີນກວ່າຈະ
ວັດແທກໄດ້ທີ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ໃນເວລານີ້ຊຶ່ງ
ບໍ່ເຄີຍມີເວລາໃດທີ່ຮຸ່ງເຮືອງ,ສະຫວ່າງສະ
ໄຫວ,ແລະກ້າວໜ້າຫລາຍໄປກວ່ານີ້.ຍິ່ງ
ໄປກວ່ານັ້ນ,ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບພອນຫລາຍທີ່
ໄດ້ມີຄວາມສົມບູນແຫ່ງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ຊຶ່ງໃຫ້ເຮົາມີການເຫັນມຸມ
ມອງພິເສດກ່ຽວກັບສິ່ງອັນຕະລາຍຂອງ
ໂລກແລະສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວິທີທີ່ຈະ
ຫລີກເວັ້ນສິ່ງອັນຕະລາຍເຫລົ່ານີ້ຫລືປະ
ເຊີນກັບມັນ.
ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຄິດກ່ຽວກັບພອນເຫລົ່າ

ນີ້ແລ້ວ,ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຄຸເຂົ່າລົງອະທິຖານ
ແລະສັນລະເສີນພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ
ສ�ລັບຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດທີ່ພຣະອົງມີຕໍ່
ລູກໆຂອງພຣະອົງ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້

ລູກໆຂອງພຣະອົງມີຄວາມຢ້ານກົວຫລື
ໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງໂລກ.
“ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະທານໃຈອັນ
ຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ເຮົາ;ແຕ່ໄດ້ປະທານໃຈອັນ
ປະກອບດ້ວຍອ�ນາດ,ແລະຄວາມຮັກ,
ແລະການບັງຄັບຕົນເອງໃຫ້ແກ່ເຮົາ.” 10

ພຣະອົງໄດ້ປະທານເຫດຜົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໃຫ້ແກ່ເຮົາເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີຄວາມປິຕິ
ຍິນດີ.ເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງຊອກຫາແລະຮັບ
ຮູ້ມັນ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເຕືອນເຮົາສະເໝີ
ວ່າ“ຢ່າສູ່ຢ້ານ,”“ຢ່າວິຕົກເລີຍ,”“ຈົ່ງຊື່ນ
ໃຈເທາະ,” 11ແລະ“ຝູງແກະນ້ອຍເອີຍ,ຢ່າ
ສູ່ຢ້ານ.” 12

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສູ້ຮົບຕາງເຮົາ

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ,ເຮົາເປັນ
“ຝູງແກະນ້ອຍ”ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເຮົາ
ເປັນໄພ່ພົນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.ຝັງຕິດຢູ່ໃນຊື່
ຂອງເຮົາແມ່ນຄ�ໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຄອຍຖ້າ
ການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດແລະຕຽມໂລກເພື່ອຮັບຕ້ອນພຣະ
ອົງ.ສະນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ
ແລະຮັກເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ.ຂໍໃຫ້ເຮົາ
ເຮັດສິ່ງນີ້ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈແທ້ໆ,ດ້ວຍ
ຄວາມຖ່ອມຕົວ,ຢ່າດູຖູກສາດສະໜາອື່ນ
ຫລືຜູ້ຄົນ.ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍ,ເຮົາ
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ຖືກສັ່ງໃຫ້ສຶກສາພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະເຊື່ອຟັງສຸລະສຽງຂອງພຣະວິນຍານ,
ເພື່ອວ່າເຮົາຈະຮູ້ເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງການເວ
ລາ,ແລະເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງການສະເດັດມາ
ຂອງບຸດມະນຸດ.” 13

ສະນັ້ນ,ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ໂງ່ຕໍ່ການທ້າທາຍຂອງ
ໂລກ,ທັງເຮົາຮູ້ດີເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ
ວັນເວລາຂອງເຮົາ.ແຕ່ສິ່ງນີ້ບໍ່ໝາຍຄວາມ
ວ່າເຮົາຫລືຄົນອື່ນໆຄວນແບກຫາບ
ຄວາມຢ້ານກົວໄວ້ຕະຫລອດເວລາ.ແທນ
ທີ່ຈະໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບການທ້າທາຍອັນໃຫຍ່
ໂຕຂອງເຮົາ,ມັນຊິບໍ່ເປັນການດີກວ່າບໍຖ້າ
ເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ອັນເປັນ
ນິດ,ຄວາມດີງາມ,ແລະອ�ນາດອັນສູງສຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ,ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງແລະ
ຕຽມພ້ອມດ້ວຍໃຈທີ່ຊື່ນຊົມສ�ລັບການສະ
ເດັດກັບມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ?
ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຄົນແຫ່ງພັນທະສັນ

ຍາຂອງພຣະອົງ,ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢຸດສະງັກ
ເພາະຢ້ານສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຈະເກີດຂຶ້ນ.ແຕ່
ເຮົາສາມາດກ້າວເດີນໄປໜ້າດ້ວຍສັດທາ,
ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ,ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ,
ແລະດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ
ເມື່ອເຮົາປະເຊີນກັບການທ້າທາຍແລະໂອ
ກາດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ.14

ເຮົາບໍ່ໄດ້ຍ່າງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງການ
ເປັນສານຸສິດພຽງລ�ພັງ.“ອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ...ຈະສະຖິດຢູ່ກັບ
ພວກເຈົ້າ;ພຣະອົງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າ
ຜິດຫວັງ,ຫລືປະຖິ້ມພວກເຈົ້າ.” 15

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສູ້ຮົບຕາງພວກ
ເຈົ້າ,ແລະພວກເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງສະຫງົບ
ຢູ່ເຖີດ.” 16

ເມື່ອເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມຢ້ານກົວ,ຂໍ
ໃຫ້ເຮົາຈົ່ງພົບເຫັນຄວາມກ້າຫານຂອງ
ເຮົາ,ຈົ່ງລວມສັດທາ,ແລະມີຄວາມໝັ້ນ
ໃຈຢ່າງຍິ່ງໃນຄ�ສັນຍາທີ່ວ່າ“ບໍ່ມີອາວຸດ
ໃດໆທີ່ທ�ຮ້າຍເຈົ້າໄດ້ເລີຍ.” 17

ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນວັນເວລາທີ່ອັນຕະລາຍ
ແລະສັບສົນບໍ?ແນ່ນອນ.
ພຣະເຈົ້າເອງໄດ້ກ່າວວ່າ,“ໃນໂລກນີ້

ພວກເຈົ້າຈະມີຄວາມທຸກລ�ບາກແຕ່ຈົ່ງ
ຊື່ນໃຈເທາະ;ເພາະຝ່າຍເຮົາໄດ້ຊະນະໂລກ
ແລ້ວ.” 18

ເຮົາຊິໃຊ້ສັດທາໄດ້ບໍເພື່ອຈະໄດ້ເຊື່ອ
ແລະປະຕິບັດຕົນຕາມນັ້ນ?ເຮົາສາມາດ
ດ�ລົງຊີວິດຕາມຄ�ໝັ້ນສັນຍາແລະພັນ
ທະສັນຍາທີ່ສັກສິດຂອງເຮົາບໍ?ເຮົາສາ
ມາດຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າເຖິງ
ແມ່ນໃນສະພາບການທີ່ທ້າທາຍບໍ?ແນ່
ນອນວ່າເຮົາເຮັດໄດ້!
ເຮົາເຮັດໄດ້ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າ

ທຸກສິ່ງທັງປວງຈະທ�ງານນ�ກັນໄປເພື່ອ
ຄວາມດີຂອງທ່ານຖ້າຫາກທ່ານເດີນໄປ

ຢ່າງພາກພູມໃຈ.19ສະນັ້ນ,ຂໍໃຫ້ເຮົາຢ່າສູ່
ຢ້ານແລະດ�ລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ,
ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົວ,ດ້ວຍຄວາມຫວັງ,
ແລະດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈແທ້ໆວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ.

ຄວາມຮັກອັນຄົບບໍລິບູນກໍຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານກົວ

ອອກໄປ

ໝູ່ເພື່ອນ,ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໃນພຣະຄຣິດ
ທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ຖ້າຫາກເຮົາ
ພົບເຫັນຕົວເຮົາເອງດ�ລົງຊີວິດໃນຄວາມ
ຢ້ານກົວຫລືມີຄວາມກັງວົນ,ຫລືຖ້າຫາກ
ເຮົາພົບວ່າວາຈາ,ທ່າທີ,ຫລືການກະທ�
ຂອງເຮົາເອງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມຢ້ານ
ກົວ,ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານດ້ວຍສຸດພະລັງ
ແຫ່ງຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າເຮົາ
ຈະພົ້ນຈາກຄວາມຢ້ານກົວນີ້ໂດຍການໃຊ້
ຢາທີ່ສະຫວັນປະທານໃຫ້ເພື່ອແກ້ຄວາມ
ຢ້ານກົວ:ນັ້ນຄືຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງ
ພຣະຄຣິດເພາະ“ຄວາມຮັກອັນຄົບບໍລິບູນ
ກໍຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານກົວອອກໄປ.” 20

ຄວາມຮັກອັນຄົບບໍລິບູນຂອງພຣະຄຣດິ
ຈະເອົາຊະນະການຢາກທ�ຮ້າຍ,ຂູ່ເຂັນ,
ການມັກຂົ່ມເຫັງຜູ້ອື່ນ,ຫລືການບີບບັງຄັບ
ໃຫ້ສູນສິ້ນໄປ.
ຄວາມຮັກອັນຄົບບໍລິບູນຂອງພຣະຄຣດິ

ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເດີນໄປຢ່າງຖ່ອມຕົວ,ດ້ວຍ
ກຽດຕິຍົດ,ແລະດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງ
ຍິ່ງໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ລອດທີ່ຊົງຮັກຂອງເຮົາ.ຄວາມຮັກອັນ
ຄົບບໍລິບູນຂອງພຣະຄຣິດປະທານຄວາມ
ໝັ້ນໃຈໃຫ້ເຮົາເພື່ອຜ່ານຜ່າຄວາມຢ້ານ
ກົວຂອງເຮົາໄປແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອ�ນາດ
ແລະຄວາມດີງາມຂອງພຣະບິດາເທິງສະ
ຫວັນຂອງເຮົາແລະພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ໃນບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາ,ໃນທຸລະກິດ

ຂອງເຮົາ,ໃນການເອີ້ນໃນສາດສະໜາຈັກ
ຂອງເຮົາ,ໃນໃຈຂອງເຮົາເອງ,ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງ
ປ່ຽນຄວາມຢ້ານກົວດ້ວຍຄວາມຮັກອັນ
ຄົບບໍລິບູນຂອງພຣະຄຣິດ.ຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະຄຣິດຈະປ່ຽນຄວາມຢ້ານກົວດ້ວຍ
ສັດທາ!
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຊ່ວຍເຮົາ

ໃຫ້ຮັບຮູ້,ໄວ້ວາງໃຈ,ແລະມີສັດທາໃນຄຸນ
ງາມຄວາມດີຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ
ຂອງເຮົາ,ໃນແຜນແຫ່ງຄວາມລອດຂອງ
ພຣະອົງ,ໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ,
ແລະໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ.21ການ
ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເພື່ອນມະນຸດຂອງເຮົາ
ຈະປ່ຽນການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງ
ພຣະເຈົ້າໃຫ້ກາຍເປັນພອນແທນການ
ເປັນພາລະ.ຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດຈະ
ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມກະລຸ

ນາຫລາຍຂຶ້ນ,ໃຫ້ອະໄພຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະ
ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະອຸທິດ
ຕົນຕໍ່ວຽກງານຂອງພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນ.
ເມື່ອຈິດໃຈຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ

ຮັກຂອງພຣະຄຣິດ,ແລ້ວເຮົາຈະຕື່ນຂຶ້ນ
ດ້ວຍວິນຍານໃໝ່ທີ່ສົດຊື່ນແລະເຮົາຈະ
ເດີນໄປດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ,ໝັ້ນໃຈ,ຕື່ນ
ຂຶ້ນ,ແລະມີຊີວິດຊີວາໃນຄວາມສະຫວ່າງ
ແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ລອດທີ່ຊົງຮັກຂອງເຮົາ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານຮ່ວມກັບ

ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນທີ່ວ່າ,“ໃນຄວາມຮັກ
[ຂອງພຣະຄຣິດ]ນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຢ້ານ.” 22
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ,ໝູ່ເພື່ອນທັງຫລາຍ,ພຣະ
ເຈົ້າຮູ້ຈັກທ່ານເປັນຢ່າງດີ.ພຣະອົງຮັກ
ທ່ານຢ່າງຄົບບໍລິບູນ.ພຣະອົງຮູ້ວ່າອະນາ
ຄົດຂອງທ່ານຈະເປັນແນວໃດ.ພຣະອົງ
ປະສົງ“ບໍ່ໃຫ້ທ່ານວິຕົກເລີຍ,ຈົ່ງເຊື່ອເທົ່າ
ນັ້ນ” 23ແລະ“ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມຮັກ[ອັນຄົບບໍ
ລິບູນ]ຂອງພຣະອົງ.” 24ນີ້ຄືຄ�ອະທິຖານ
ແລະພອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ອາແມນ.
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ພຣະອົງຈະຊ�ລະລ້າງເຮົາຈາກບາບແລະອະນຸ
ຍາດເຮົາໃຫ້ກັບຄນືໄປຫາອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ເມື່ອພຣະບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນຂອງເຮົາ
ເຫັນວ່າລູກໆທີ່ຮັກຂອງພຣະອົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ໄດ້ຖືກລູຊິເຟີຍົວະຍົງໄປ,ພຣະອົງໄດ້ບັງຄັບເຂົາເຈົ້າ
ໃຫ້ຮັບເອົາແຜນຂອງພຣະບິດາບໍ?ພຣະອົງໄດ້ແຜງ
ລິດຫລືຂົ່ມຂູ່ຜູ້ທີ່ເລືອກເຮັດຕາມແຜນທີ່ຮ້າຍກາດ
ນັ້ນບໍ?ບໍ່ເລີຍ.ແນ່ນອນວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີລິດທານຸ
ພາບສູງສຸດສາມາດຢຸດຢັ້ງການກະບົດນີ້ໄດ້.ພຣະ
ອົງສາມາດໃຊ້ລິດເດດຂອງພຣະອົງກັບຜູ້ຄັດຄ້ານ
ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍອມເຮັດຕາມໄດ້.ແຕ່ແທນ
ທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ,ພຣະອົງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກໆ
ຂອງພຣະອົງເລືອກສ�ລັບຕົວເອງ.
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ຄ�ສອນສ�ລັບວັນເວລາຂອງເຮົາ

ຈາກເດືອນພດຶສະພາປີ2017ເຖິງເດືອນຕລຸາປີ2017,ບດົຮຽນຂອງຫ້ອງຮຽນຖາ

ນະປະໂລຫດິແຫ່ງເມນຄີເສເດັກແລະຫ້ອງຮຽນສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນ

ວັນອາທດິທີສີ່ຄວນເອາົມາຈາກຄ�ປາໄສບດົໜຶ່ງຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ສາມັນເດືອນເມສາປີ2017.ໃນເດືອນເມສາປີ2017,ອາດຈະເລອືກເອາົຄ�ປາໄສຈາກ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນເດືອນເມສາຫລືເດືອນຕລຸາກໍໄດ້.ປະທານສະເຕກແລະປະທານ

ທ້ອງຖິ່ນຄວນເລອືກຄ�ປາໄສເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ໃນເຂດຂອງພວກເພິ່ນ,ຫລືພວກເພິ່ນສາມາດ

ມອບໝາຍໜ້າທີ່ຮບັຜດິຊອບນີ້ໃຫ້ແກ່ອະທິການແລະປະທານສາຂາເຮດັແທນກໍໄດ້.

ຄ�ປາໄສເຫລົ່ານີ້ມີບໍລິການໃນຫລາຍພາສາຢູ່ທີ່conference .lds .org.
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ອ້າ
ຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍທັກທາຍ
ທ່ານດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນເມື່ອ

ເຮົາມາພົບກັນອີກໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາ
ມັນທີ່ໃຫຍ່ໂຕຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ.
ກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນການປາໄສໃນ
ມື້ນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະກາດກ່ຽວກັບພຣະ
ວິຫານໃໝ່ຫ້າແຫ່ງຊຶ່ງຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນທີ່:
ບຣາຊີເລຍ,ບຣາຊິນ;ເຂດເມືອງມະນີລາ,
ຟີລິບປິນ,ໄນໂຣບີ,ເຄັນຢາ;ໂພກາເທໂລ,
ໄອດາໂຮ,ສະຫະລັດອາເມຣິກາ;ແລະ
ຊາຣາໂທກາສະປຣິງສ໌,ຢູທາ,ສະຫະລັດ
ອາເມຣິກາ.
ເຊົ້າມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວກ່ຽວກັບພຣະ

ຄ�ພີມໍມອນແລະໃນຖານະເປັນສະມາຊກິ
ຂອງສາດສະໜາຈັກເຮົາຈ�ເປັນຕ້ອງສກຶ
ສາ,ໄຕ່ຕອງ,ແລະນ�ໃຊ້ຄ�ສອນຂອງມັນ
ໃນຊີວດິຂອງເຮົາ.ຄວາມສ�ຄັນຂອງການ
ມີປະຈັກພະຍານທີ່ໜັກແໜ້ນແລະໝັ້ນຄົງ
ຕໍ່ພຣະຄ�ພີມໍມອນແມ່ນຈ�ເປັນຫລາຍ.

ເຮົາມີຊີວດິຢູ່ໃນສະໄໝທີ່ມີບັນຫາ
ແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ແມ່ນຫຍັງຈະປົກປ້ອງເຮົາຈາກບາບແລະ
ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກໃນ
ທຸກວັນນີ້ໄດ້?ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະກາດວ່າການ
ມີປະຈັກພະຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງເຖິງພຣະຜູ້
ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ພຣະເຢຊູຄຣດິ,ແລະເຖິງ
ພຣະກິດຕິຄນຸຂອງພຣະອົງຈະຊ່ວຍເຮົາ
ໃຫ້ຜ່ານຜ່າໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.ຖ້າຫາກ
ທ່ານບໍ່ອ່ານພຣະຄ�ພີມໍມອນແຕ່ລະມື້,ກໍ
ຂໍໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນອ່ານ.ຖ້າຫາກທ່ານຈະອ່ານ
ມັນດ້ວຍການອະທິຖານແລະດ້ວຍຄວາມ
ປາດຖະໜາອັນແຮງກ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້
ຄວາມຈິງ,ແລ້ວພຣະວນິຍານບໍລິສດຸຈະ
ສະແດງຄວາມຈິງໃຫ້ປະຈັກແກ່ທ່ານ.ຖ້າ
ຫາກມັນເປັນຄວາມຈິງ—ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ຂໍເປັນພະຍານຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າມັນເປັນ
ຄວາມຈິງ—ແລ້ວໂຈເຊບັສະມດິກໍເປັນ
ສາດສະດາຜູ້ໄດ້ເຫນັພຣະບິດາອົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າແລະພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,
ພຣະເຢຊູຄຣດິ.

ເພາະພຣະຄ�ພີມໍມອນເປັນຄວາມ
ຈິງ,ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
ແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຈຶ່ງມີຢູ່ເທິງແຜ່ນ
ດິນໂລກ,ແລະຖານະປະໂລຫິດທີ່ສັກສິດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແລະເປັນພອນໃຫ້ແກ່
ລູກໆຂອງພຣະອົງ.
ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີປະຈັກພະຍານທີ່

ໜັກແໜ້ນເຖິງສິ່ງເຫລົ່ານີ້,ຈົ່ງເຮັດສິ່ງ
ທີ່ຈ�ເປັນເພື່ອຈະມີມັນ.ມັນຈ�ເປັນສ�
ລັບທ່ານທີ່ຈະມີປະຈັກພະຍານຂອງຕົວ
ເອງໃນວັນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້,ເພາະ
ວ່າທ່ານສາມາດເພິ່ງອາໄສປະຈັກພະ
ຍານຂອງຄົນອື່ນໄດ້ພຽງຊົ່ວຄູ້ຊົ່ວຄາວ
ເທົ່ານັ້ນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເມື່ອມີມັນ
ແລ້ວ,ປະຈັກພະຍານຕ້ອງຖືກຮັກສາ
ໄວ້ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຜ່ານການເຊື່ອຟັງ
ຕໍ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໄປແລະ
ຜ່ານການອະທິຖານແລະການອ່ານ
ພຣະຄ�ພີທຸກວັນ.
ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າໃນວຽກງານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຂ້າ
ພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງທ່ານແຕ່ລະຄົນໃຫ້ສຶກສາ
ແລະໄຕ່ຕອງພຣະຄ�ພີມໍມອນດ້ວຍການ
ອະທິຖານທຸກວັນ.ເມື່ອເຮົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ,
ເຮົາຈະສາມາດໄດ້ຍິນສຸລະສຽງຂອງພຣະ
ວິນຍານ,ເພື່ອຕ້ານທານກັບການລໍ້ລວງ,
ເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມສົງໄສແລະຄວາມ
ຢ້ານກົວ,ແລະເພື່ອຮັບເອົາຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອຈາກສະຫວັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານດ້ວຍສຸດໃຈ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ໃນພຣະນາມຂອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດ,ອາແມນ.

ພະລງັຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງທ່ານແຕ່ລະຄົນໃຫ້ສຶກສາແລະໄຕ່ຕອງພຣະຄ�ພີມໍມອນດຳ້ວຍ
ການອະທິຖານທຸກວັນ.

ໂດຍປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ

ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນພຶດສະພາ2017
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