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ອ້
າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າ

ພະເຈົ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານຢ່າງ

ຖ່ອມຕົວວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາໃນຂະນະ

ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານ.ຫົວໃຈຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕັນ

ຍູຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ຊຶ່ງນີ້ເປັນສາດສະໜາ

ຈັກຂອງພຣະອົງ,ສ�ລັບການດົນໃຈທີ່ເຮົາ

ໄດ້ຮູ້ສຶກໃນຄ�ອະທິຖານທີ່ແຮງກ້າ,ຄ�

ເທດສະໜາທີ່ດົນໃຈ,ແລະສຽງເພງຂອງ

ເຫລົ່າທູດໃນກອງປະຊຸມນີ້.

ເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້,ປະທານ

ທອມມັສແອັສມອນສັນໄດ້ໃຫ້ຂ່າວສານ

ທີ່ປຸກລະດົມໃຈຕະຫລອດທົ່ວໂລກ,ຮ່ວມ

ທັງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.ເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງພະ

ລັງຂອງພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ເພິ່ນໄດ້ຊັກ

ຊວນເຮົາໃຫ້ສຶກສາ,ໄຕ່ຕອງ,ແລະນ�ໃຊ້

ຄ�ສອນຂອງມັນ.ເພິ່ນໄດ້ສັນຍາວ່າຖ້າ

ຫາກເຮົາໃຊ້ເວລາໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອສຶກສາ

ແລະໄຕ່ຕອງແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດທີ່

ມີຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນ,ແລ້ວເຮົາຈະມີປະ

ຈັກພະຍານທີ່ສ�ຄັນເຖິງຄວາມຈິງຂອງ

ມັນ,ປະຈັກພະຍານທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບເຖິງພຣະ

ຄຣິດທີ່ຊົງພຣະຊົນຢູ່ຈະນ�ພາເຮົາໄປເຖິງ

ບ່ອນປອດໄພໃນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.(ເບິ່ງ

“The Power of the Book of Mormon,” 
Liahona, May 2017, 86–87.)
ເຊັ່ນດຽວກັບພວກທ່ານຫລາຍຄົນ,

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະ

ດາວ່າເປັນສຸລະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ.ແລະເຊັ່ນດຽວກັບພວກ

ທ່ານຫລາຍຄົນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່

ຈະເຮັດຕາມຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານັ້ນ.ບັດນີ້ນັບ

ແຕ່ຕອນຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງການເປັນພະຍານວ່າພຣະ

ຄ�ພີມໍມອນເປັນພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,

ວ່າພຣະບິດາແລະພຣະບຸດໄດ້ມາປະກົດ

ແລະກ່າວກັບໂຈເຊັບສະມິດ,ແລະວ່າອັກ

ຄະສາວົກໃນສະໄໝບູຮານໄດ້ມາຫາສາດ

ສະດາໂຈເຊັບເພື່ອຟື້ນຟູຂໍກະແຈຂອງຖາ

ນະປະໂລຫິດໃຫ້ແກ່ສາດສະໜາຈັກຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ດ້ວຍປະຈັກພະຍານນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ

ໄດ້ອ່ານພຣະຄ�ພີມໍມອນທຸກມື້ເປັນເວ

ລາຫລາຍກວ່າ50ປີ.ສະນັ້ນບາງທີຂ້າພະ

ເຈົ້າອາດຄິດວ່າຖ້ອຍຄ�ຂອງປະທານ

ມອນສັນແມ່ນສ�ລັບຄົນອື່ນ.ແຕ່,ເຊັ່ນ

ດຽວກັບພວກທ່ານຫລາຍຄົນ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າການໃຫ້ກ�ລັງໃຈຈາກ

ສາດສະດາແລະຄ�ສັນຍາຂອງເພິ່ນເຊື້ອ

ເຊີນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ

ຫລາຍຂຶ້ນ.ພວກທ່ານຫລາຍຄົນໄດ້ເຮັດຄື

ກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ:ໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍ

ຄວາມຕັ້ງໃຈຫລາຍຂຶ້ນ,ໄດ້ໄຕ່ຕອງພຣະ

ຄ�ພີດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຫລາຍຂຶ້ນ,ແລະ

ໄດ້ພະຍາຍາມຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ

ຄົນອື່ນແທນພຣະອົງ.

ຜົນດີສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າ,ແລະສ�ລັບ

ພວກທ່ານຫລາຍຄົນ,ກໍໄດ້ເປັນດັ່ງທີ່ສາດ

ສະດາໄດ້ສັນຍາໄວ້.ເຮົາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາຄ�

ແນະນ�ທີ່ດົນໃຈກໍໄດ້ຍິນພຣະວິນຍານ

ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຫລາຍຂຶ້ນ.ເຮົາໄດ້ພົບເຫັນ

ອ�ນາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອຕ້ານທານກັບການ

ລໍ້ລວງແລະໄດ້ມີສັດທາຫລາຍຂຶ້ນໃນ

ພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນແລ້ວ,

ໃນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ,ແລະໃນ

ສາດສະໜາຈັກທີ່ດ�ລົງຢູ່ຂອງພຣະອົງ.

ໃນສະໄໝທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍຫລາຍ

ຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນໂລກ,ປະຈັກພະຍານທີ່

ມີຫລາຍຂຶ້ນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຂັບໄລ່ຄວາມສົງ

ໄສແລະຄວາມຢ້ານກົວອອກໄປຊຶ່ງນ�

ຄວາມຮູ້ສຶກສະຫງົບມາໃຫ້ເຮົາ.ການເຊື່ອ

ຟັງຕໍ່ຄ�ແນະນ�ຂອງປະທານມອນສັນມີ

ຜົນສະທ້ອນຢູ່ສອງຢ່າງທີ່ດີສ�ລັບຂ້າພະ

ເຈົ້າ:ທ�ອິດ,ພຣະວິນຍານທີ່ເພິ່ນໄດ້ສັນ

ຍາໄວ້ໄດ້ສ້າງການມອງໂລກໃນແງ່ດີກ່ຽວ

ກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ,ເຖິງແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ

ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນໂລກມີຫລາຍ

ຂຶ້ນກໍຕາມ.ແລະສອງ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ປະທານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າໃຫ້ຂ້າ

ພະເຈົ້າ—ແລະທ່ານ—ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມ

ເຈັບປວດ.ເຮົາໄດ້ຮູ້ສຶກມີຄວາມປາດຖະ

ໜາຫລາຍຂຶ້ນທີ່ຈະໄປຊ່ວຍກູ້ຄົນອື່ນ.

ຄວາມປາດຖະໜານັ້ນຄືຈຸດປະສົງຂອງ

ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດແລະຄ�

ສອນຂອງປະທານມອນສັນ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າຈະ

ປະທານຄວາມຮັກໃຫ້ຄົນອື່ນແລະຄວາມ

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນພະຈິກ2017

ຢ່າຢ້ານກົວທີ່ຈະເຮັດ
ຄວາມດີ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບອກເຮົາວ່າເມື່ອເຮົາຢືນຢູ່ດ້ວຍສັດທາຢູ່ເທິງຫີນສີລາຂອງພຣະ
ອົງ,ຄວາມສົງໄສແລະຄວາມຢ້ານກົວຈະສະຫລາຍໄປ;ຈະມີຄວາມປາດຖະໜາ
ຢາກເຮັດຄວາມດີຫລາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍ ປະທານ ເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ
ທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ກ້າຫານໃຫ້ສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ

ແລະອໍລີເວີຄາວເດີຣີເມື່ອວຽກງານໃນ

ພາຍຂ້າງໜ້າຂອງພວກເພິ່ນຈະເບິ່ງຄືວ່າ

ຫຍຸ້ງຍາກເຫລືອເກີນ.ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ກ່າວວ່າຄວາມກ້າຫານທີ່ຕ້ອງການຈະມາ

ຈາກສັດທາຂອງພວກເພິ່ນໃນພຣະອົງວ່າ

ເປັນຫີນສີລາຂອງພວກເພິ່ນດັ່ງນີ້:

ວ່າບໍ່ໃຫ້ຢ້ານກົວທີ່ຈະເຮັດຄວາມດີ,

ເພາະພວກເພິ່ນຫວ່ານສິ່ງໃດ,ພວກເພິ່ນ

ກໍຈະເກັບກ່ຽວສິ່ງດຽວກັນນັ້ນ;ສະນັ້ນຖ້າ

ຫາກພວກເພິ່ນຫວ່ານຄວາມດີພວກເພິ່ນ

ກໍຈະເກັບກ່ຽວຄວາມດີເປັນລາງວັນຂອງ

ພວກເພິ່ນ.

ສະນັ້ນພວກເພິ່ນບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວ;ໃຫ້

ເຮັດຄວາມດີ;ໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກແລະນະ

ລົກຮ່ວມກັນຕໍ່ຕ້ານພວກເພິ່ນ,ແຕ່ຖ້າ

ຫາກພວກເພິ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງດານຫີນ

ຂອງພຣະອົງ,ແລ້ວມັນຈະເອົາຊະນະພວກ

ເພິ່ນບໍ່ໄດ້.

ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວໂທດພວກເພິ່ນ;

ໃຫ້ພວກເພິ່ນໄປຕາມທາງຂອງພວກເພິ່ນ

ແລະບໍ່ໃຫ້ເຮັດບາບອີກຕໍ່ໄປ;ໃຫ້ປະຕິບັດ

ວຽກງານທີ່ພຣະອົງໄດ້ບັນຊາພວກເພິ່ນ

ດ້ວຍຄວາມມີສະຕິ.

ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ພຣະອົງໃນຄວາມນຶກຄິດທຸກ

ຢ່າງ;ບໍ່ໃຫ້ສົງໄສ,ບໍ່ໃຫ້ຢ້ານກົວ.

ໃຫ້ເບິ່ງຮອຍແຜທີ່ຖືກແທງຢູ່ຂ້າງຂອງ

ພຣະອົງ,ແລະຮອຍຕະປູຢູ່ໃນພຣະຫັດ

ແລະພຣະບາດຂອງພຣະອົງນ�ອີກ;ໃຫ້

ຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ແລະ

ພວກເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບອານາຈັກສະຫວັນ

ເປັນມູນມໍລະດົກ(ເບິ່ງD&C 6:33–37).
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກຜູ້ນ�ແຫ່ງ

ການຟື້ນຟູຂອງພຣະອົງ,ແລະພຣະອົງ

ບອກເຮົາ,ວ່າເມື່ອເຮົາຢືນຢູ່ດ້ວຍສັດທາຢູ່

ເທິງຫີນສີລາຂອງພຣະອົງ,ຄວາມສົງໄສ

ແລະຄວາມຢ້ານກົວຈະສະຫລາຍໄປ;ຈະ

ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເຮັດຄວາມດີ

ຫລາຍຂຶ້ນ.ເມື່ອເຮົາຮັບເອົາຄ�ເຊື້ອເຊີນ

ຂອງປະທານມອນສັນທີ່ຈະຝັງປະຈັກ

ພະຍານເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດໄວ້ໃນໃຈເຮົາ,

ແລ້ວເຮົາຈະມີພະລັງຫລາຍຂຶ້ນ,ມີຄວາມ

ປາດຖະໜາ,ແລະກ້າຫານທີ່ຈະໄປຊ່ວຍ

ກູ້ຄົນອື່ນໂດຍທີ່ບໍ່ເປັນຫ່ວງກັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສັດທາແລະຄວາມ

ກ້າຫານນັ້ນຫລາຍເທື່ອເມື່ອໄພ່ພົນຍຸກສຸດ

ທ້າຍຜູ້ທີ່ເຊື່ອໄດ້ປະເຊີນກັບການທົດລອງ

ທີ່ເປັນຕາຢ້ານ.ຍົກຕົວຢ່າງໜຶ່ງ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າໄດ້ຢູ່ລັດໄອດາໂຮຕອນເຂື່ອນທີທັນ

ແຕກໃນວັນທີ5ເດືອນມິຖຸນາ,1976.ນ�
ຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ໄຫລລົງມາ.ຫລາຍ

ພັນຄົນໄດ້ຟ້າວໜີຈາກບ້ານເຮືອນ.ເຮືອນ

ແລະໂຮງການຫລາຍພັນຫລັງໄດ້ຖືກທ�

ລາຍ.ແຕ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ15

ຄົນໄດ້ຕາຍໄປ.

ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ,ຂ້າພະ

ເຈົ້າເຄີຍເຫັນວ່າເມື່ອໃດກໍຕາມໄພ່ພົນຍຸກ

ສຸດທ້າຍຈະຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງເທິງຫີນສີລາ

ແຫ່ງປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົງໄສວ່າພຣະອົງ

ເຝົ້າດູແລເຂົາເຈົ້າຫລືບໍ່,ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຢ້ານ

ກົວ.ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈກັບການທົດລອງ

ຂອງຕົນເອງແຕ່ໄດ້ອອກໄປຊ່ວຍເຫລືອ

ຄົນອື່ນ.ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະທ�ໄປເພາະ

ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ໂດຍບໍ່

ຫວັງສິ່ງໃດຕອບແທນ.

ຍົກຕົວຢ່າງ,ຕອນເຂື່ອນທີທັນແຕກ,

ຜົວເມຍໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຄູ່ໜຶ່ງກ�

ລັງເດີນທາງ,ໄກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ.ທັນທີທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນຂ່າວໃນ

ວິທະຍຸ,ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຟ້າວກັບໄປເມືອງ

ແຣັກສະເບີກທັນທີ.ແທນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄປ

ຫາເຮືອນຂອງຕົນເອງເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນຖືກ

ທ�ລາຍຫລືບໍ່,ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປຊອກຫາ

ອະທິການຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເພິ່ນຢູ່ໃນຕຶກທີ່

ໃຊ້ເປັນສູນກູ້ໄພ.ເພິ່ນກ�ລັງຊ່ວຍຈັດຜູ້ອາ

ສາສະໝັກຫລາຍພັນຄົນທີ່ຫາກໍມາເຖິງ

ທາງລົດເມສີເຫລືອງ.

ຜົວເມຍຄູ່ນັ້ນໄດ້ຍ່າງໄປຫາອະທິການ

ແລະໄດ້ເວົ້າວ່າ,“ພວກເຮົາຫາກໍກັບມາ.

ອະທິການເອີຍ,ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຊ່ວຍບ່ອນ

ໃດ?”ເພິ່ນໄດ້ເອົາລາຍຊື່ຄອບຄົວໃຫ້ເຂົາ

ເຈົ້າ.ຜົວເມຍຄູ່ນັ້ນໄດ້ໄປຊ່ວຍຊ້ວນຂີ້ຕົມ

ແລະຂົນນ�ອອກຈາກເຮືອນນີ້ເຮືອນນັ້ນ.

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທ�ງານຈາກເຊົ້າຈົນຄ�ເປັນເວ

ລາຫລາຍວັນ.ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດພັກ

ແລະໄປເບິ່ງເຮືອນຂອງຕົວເອງ.ເຮືອນໄດ້

ຫາຍໄປແລ້ວ,ບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ມ້ຽນມັດ.ສະນັ້ນ

ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ກັບມາທັນທີໄປຫາອະທິ

ການ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖາມວ່າ,“ອະທິການເອີຍ,

ມີຄົນໃຫ້ພວກເຮົາໄປຊ່ວຍບໍ?”

ສິ່ງມະຫັດສະຈັນແຫ່ງຄວາມກ້າຫານ

ແລະໃຈບຸນທີ່ງຽບໆ—ຄວາມຮັກອັນບໍລິ

ສຸດຂອງພຣະຄຣິດ—ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເທື່ອແລ້ວ

ເທື່ອອີກນັບຫລາຍໆປີຕະຫລອດທົ່ວ

ໂລກ.ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສະໄໝທີ່ມີການ

ຂົ່ມເຫັງແລະການທົດລອງທີ່ໜ້າຢ້ານ

ກົວໃນວັນເວລາຂອງສາດສະດາໂຈເຊັບ

ສະມິດໃນລັດມີເຊີຣີ.ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕອນ

ບຣິກ�ຢັງໄດ້ນ�ພາການອົບພະຍົບຈາກ

ເມືອງນາວູແລະແລ້ວໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ໄພ່ພົນໄປ

ຫາຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຢູ່ພາກຕາເວັນ

ຕົກຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ,ເພື່ອຊ່ວຍ

ກັນສ້າງສາຊີໂອນໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຖ້າຫາກທ່ານອ່ານບັນທຶກສ່ວນຕົວ

ຂອງຜູ້ບຸກເບີກເຫລົ່ານັ້ນ,ທ່ານຈະເຫັນ

ສິ່ງມະຫັດສະຈັນແຫ່ງສັດທາທີ່ຂັບໄລ່

ຄວາມສົງໄສແລະຄວາມຢ້ານກົວອອກ

ໄປ.ແລະທ່ານໄດ້ອ່ານກ່ຽວກັບໄພ່ພົນຜູ້

ໄດ້ປະວຽກງານຂອງຕົນແລະໄປຊ່ວຍຄົນ

ອື່ນເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ກ່ອນກັບໄປຫາ

ຝູງແກະຫລືໄປຫາທົ່ງຂອງຕົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້

ໄຖເທື່ອ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ

ແບບດຽວກັນນີ້ໃນສອງສາມມື້ກ່ອນຫລັງ

ຈາກໄພທ�ມະຊາດເອີມາໃນພອດໂຕ

ຣິໂກ,ເຊັ້ນທອມມັສ,ແລະຟໍຣິດາ,ບ່ອນທີ່

ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ຮ່ວມມືກັບສາດສະ

ໜາຈັກອື່ນໆ,ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ,ແລະອົງ

ການຕ່າງໆແຫ່ງຊາດເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການ

ທ�ຄວາມສະອາດ.

ເຊັ່ນດຽວກັບເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່

ເມືອງແຣັກສະເບີກ,ມີຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງທີ່ບໍ່

ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຢູ່ລັດຟໍຣິດາກໍໄດ້ເອົາ

ໃຈໃສ່ໃນການຊ່ວຍເຫລືອຊຸມຊົນແທນ

ທີ່ຈະອອກແຮງມ້ຽນມັດບ້ານເຮືອນຂອງ

ຕົນ.ເມື່ອເພື່ອນບ້ານຊາວໄພ່ພົນຍຸກສຸດ

ທ້າຍໄດ້ສະເໜີຊ່ວຍເຫລືອຕັດຕົ້ນໄມ້ສອງ

ຕົ້ນທີ່ລົ້ມຕັນທາງລົດເຂົ້າເຮືອນຂອງເຂົາ

ເຈົ້າ,ຜົວເມຍຄູ່ນີ້ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເຂົາເຈົ້າ

ຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຢາກອອກໄປຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນ,ຊຶ່ງໂດຍ

ການມີສັດທາໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບ

ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຕອນເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ



3

ໃຫ້ຊ່ວຍ.ຜູ້ເປັນຜົວໄດ້ບອກວ່າກ່ອນສະ

ມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກພວກເຮົາໄປ

ສະເໜີຊ່ວຍເຫລືອ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານ

ທູນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄ�

ຕອບວ່າຈະມີຄົນມາຊ່ວຍ.ຜູ້ຄົນກໍໄດ້ມາ

ຊ່ວຍພາຍໃນຊົ່ວໂມງນັ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າບາງຄົນໄດ້

ເລີ່ມເອີ້ນໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຜູ້ທີ່ນຸ່ງເສື້ອ

ຍືດສີເຫລືອງHelping Handsວ່າ“ເຫລົ່າ
ທູດສີເຫລືອງ.”ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຄົນ

ໜຶ່ງໄດ້ເອົາລົດໄປແປງ,ແລະຄົນທີ່ຊ່ວຍ

ນາງໄດ້ເວົ້າວ່າ“ປະສົບການທາງວິນຍານ”

ທີ່ລາວໄດ້ມີແມ່ນຕອນທີ່ຜູ້ຄົນນຸ່ງເສື້ອສີ

ເຫລືອງມາຍ້າຍຕົ້ນໄມ້ອອກຈາກເດີ່ນ

ບ້ານຂອງລາວແລະແລ້ວ,ລາວໄດ້ກ່າວ

ວ່າ,ເຂົາເຈົ້າ“ໄດ້ຮ້ອງເພງໃຫ້ຂ້ອຍຟັງກ່ຽວ

ກັບການເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.”

ໄທຟໍຣິດາອີກຄົນໜຶ່ງ—ບໍ່ໄດ້ເປັນສະ

ມາຊິກຄືກັນ—ໄດ້ບອກວ່າໄພ່ພົນຍຸກ

ສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຮືອນນາງຕອນນາງກ�

ລັງມ້ຽນມັດໜ້າບ້ານຢູ່ແລະຮູ້ສຶກເມື່ອຍ

ຫລາຍ,ຮ້ອນຫລາຍ,ແລະເກືອບຮ້ອງ

ໄຫ້.ນາງເວົ້າວ່າຜູ້ອາສາສະໝັກໄດ້ສ້າງ,

“ຄວາມມະຫັດສະຈັນແທ້ໆ.”ເຂົາເຈົ້າບໍ່

ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງພາກພຽນເທົ່າ

ນັ້ນແຕ່ດ້ວຍສຽງຫົວແລະຮອຍຍິ້ມ,ບໍ່

ຫວັງສິ່ງໃດຕອບແທນ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄວາມພາກພຽນ

ແລະໄດ້ຍິນສຽງຫົວນັ້ນໃນຕອນບ່າຍໃກ້

ຄ�ຂອງວັນເສົາມື້ໜຶ່ງ,ຕອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ໄປຢ້ຽມຢາມໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍກຸ່ມໜຶ່ງ

ໃນລັດຟໍຣິດາ.ຜູ້ອາສາສະໝັກໄດ້ຢຸດ

ພັກບຶດໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທັກທາຍ

ນ�ບາງຄົນ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າສະມາຊິກ

90ຄົນຂອງສະເຕກເຂົາເຈົ້າຢູ່ລັດຈໍເຈຍໄດ້
ວາງແຜນມາຊ່ວຍກູ້ໄພໃນລັດຟໍຣິດາພຽງ

ແຕ່ມື້ຄືນກ່ອນນັ້ນເອງ.

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກຈາກລັດຈໍເຈຍເວ

ລາ4ໂມງເຊົ້າ,ໄດ້ຂັບລົດຫລາຍຊົ່ວໂມງ,

ໄດ້ເຮັດວຽກແຕ່ເຊົ້າຈົນຄ�,ແລະໄດ້ວາງ

ແຜນທີ່ຈະຊ່ວຍອີກໃນມື້ຕໍ່ໄປ.

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບອກກ່າວດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ

ແລະຄ�ຕະຫລົກ.ຄວາມກົດດັນສິ່ງດຽວ

ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄືເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້

ພວກເຮົາເຊົາຂອບໃຈໄດ້ແລ້ວເພື່ອວ່າເຂົາ

ເຈົ້າຊິໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ.ປະທານສະ

ເຕກໄດ້ເປີດຈັກເລື່ອຍຂອງເພິ່ນອີກແລະ

ເລີ່ມຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ລົ້ມແລະອະທິການກໍໄດ້

ຍ້າຍງ່າໄມ້ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຂຶ້ນລົດ

ເພື່ອໄປຫາທີມກູ້ໄພກຸ່ມຕໍ່ໄປ.

ໃນເຊົ້າມື້ນັ້ນ,ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ

ກ�ລັງຈະອອກຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງອີກ,

ຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ຍ່າງມາຫາລົດ,ໄດ້ປົດ

ໝວກອອກ,ແລະໄດ້ຂອບໃຈພວກເຮົາ

ສ�ລັບຜູ້ອາສາສະໝັກ.ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ,

“ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາ

ຈັກພວກເຈົ້າ.ສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ເຮັດສ�ລັບ

ພວກເຮົາເປັນສິ່ງເຫລືອເຊື່ອ.ຂໍໃຫ້ພຣະ

ເຈົ້າອວຍພອນ.”ຜູ້ອາສາສະໜັກໄພ່ພົນ

ຍຸກສຸດທ້າຍທີ່ຢືນຢູ່ທາງຂ້າງລາວໄດ້ຍິ້ມ

ແລະຫຍິກໄຫລ່,ຄືກັບວ່າລາວບໍ່ຕ້ອງການ

ຄ�ຍ້ອງຍໍແນວໃດ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອາສາສະໝັກຈາກລັດ

ຈໍເຈຍໄດ້ມາຊ່ວຍຊາຍຄົນນີ້ຜູ້ເຫລອືເຊື່ອ,

ສ່ວນໄພ່ພົນຍຸກສດຸທ້າຍຫລາຍຮ້ອຍ

ຄົນຈາກບ່ອນນັ້ນຂອງລັດຟໍຣດິາທີ່ໄດ້

ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍໄດ້ເດນີທາງໄປ

ບ່ອນອື່ນອີກຫລາຍຮ້ອຍກິໂລແມດັຈາກ

ທີ່ນັ້ນໃນລັດຟໍຣດິາໄປຫາບ່ອນທີ່ເຂາົເຈົ້າໄດ້

ຍິນວ່າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າ.

ມື້ນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈື່ຈ�ແລະໄດ້ເຂົ້າ

ໃຈຫລາຍຂຶ້ນ,ເຖິງຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະ

ດາໂຈເຊັບສະມິດທີ່ວ່າ:“ຄົນທີ່ເຕັມປ່ຽມ

ໄປດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຈະບໍ່

ພໍໃຈພຽງແຕ່ເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ

ຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຈະຂະຫຍາຍຂອບ

ເຂດໄປທົ່ວໂລກ,ເພາະເຂົາປາດຖະໜາ

ຈະເປັນພອນໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດທັງປວງ”

(Teachings of Presidents of the Church:  
Joseph Smith[2007],426).
ເຮົາເຫັນຄວາມຮັກເຊັ່ນນັ້ນໃນຊີ

ວິດຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍໃນທຸກແຫ່ງ

ຫົນ.ທຸກເທື່ອທີ່ມີເຫດການໂສກເສົ້າເກີດ

ຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນບ່ອນໃດຢູ່ໃນໂລກ,ໄພ່ພົນ

ຍຸກສຸດທ້າຍຈະບໍລິຈາກແລະອາສາສະ

ໝັກໃຫ້ແກ່ອົງການຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະ

ທ�ຂອງສາດສະໜາຈັກ.ສ່ວນຫລາຍບໍ່ຈ�

ເປັນຕ້ອງຂໍຮ້ອງ.ຕາມຈິງແລ້ວ,ບາງເທື່ອ,

ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ອາສາສະໝັກລໍ

ກ່ອນ,ກ່ອນຈະອອກເດີນທາງໄປຫາສະ

ຖານທີ່ກູ້ໄພໃຫ້ລໍຈົນກວ່າກຸ່ມຫົວໜ້າກູ້ໄພ

ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບເອົາເຂົາເຈົ້າ.

ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເປັນພອນ

ເປັນຜົນສະທ້ອນທີ່ມາຈາກຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້

ຮັບປະຈັກພະຍານເຖິງພຣະເຢຊູຄຣິດ,

ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ,ສາດສະໜາ

ຈັກທີ່ຖືກຟື້ນຟູຂອງພຣະອົງ,ແລະສາດ

ສະດາຂອງພຣະອົງ.ດ້ວຍເຫດນີ້ຜູ້ຄົນ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສົງໄສແລະບໍ່

ຢ້ານກົວ.ດ້ວຍເຫດນີ້ຜູ້ສອນສາດສະໜາ

ຈຶ່ງອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ໃນທຸກມຸມຂອງ

ໂລກ.ດ້ວຍເຫດນີ້ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງອະທິຖານກັບ

ລູກໆຂອງຕົນເພື່ອຄົນອື່ນ.ດ້ວຍເຫດນີ້ຜູ້

ນ�ຈຶ່ງທ້າທາຍຊາວໜຸ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້

ຮັບເອົາຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານມອນສັນ

ໃຫ້ນ�ພຣະຄ�ພີມໍມອນເຂົ້າສູ່ໃຈຂອງ

ພວກເຂົາ.ຜົນທີ່ຕາມມາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່

ໂດຍການຊັກຊວນຂອງຜູ້ນ�ເທົ່ານັ້ນແຕ່

ໂດຍການກະທ�ດ້ວຍສັດທາຂອງຊາວ

ໜຸ່ມແລະສະມາຊິກນ�ອີກ.ສັດທານັ້ນ

ໄດ້ພາໄປສູ່ການກະທ�,ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງການ

ເສຍສະລະທີ່ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ,ນ�ການປ່ຽນ

ໃຈມາໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຖິງ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ,ໃຈຂອງເຮົາຈະ

ປ່ຽນແປງພຽງແຕ່ເມື່ອເຮົາສືບຕໍ່ເຮັດຕາມ

ຄ�ແນະນ�ຂອງສາດສະດາເທົ່ານັ້ນ.ຖ້າ

ຫາກເຮົາຢຸດຄວາມພະຍາຍາມຫລັງຈາກ

ໄດ້ລອງເຮັດເທື່ອໜຶ່ງ,ແລ້ວການປ່ຽນແປງ

ຈະຫາຍໄປ.

ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທີ່ຊື່ສັດໄດ້ມີສັດ

ທາຫລາຍຂຶ້ນໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ,

ໃນພຣະຄ�ພີມໍມອນວ່າເປັນພຣະຄ�

ຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະໃນການຟື້ນຟູຂໍ

ກະແຈຂອງຖານະປະໂລຫິດໃນສາດສະ

ໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະອົງ.ປະຈັກພະ

ຍານທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ

ມີຄວາມກ້າຫານແລະມີຄວາມເປັນຫ່ວງ

ເປັນໃຍກັບລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າຄົນອື່ນໆ

ຫລາຍກວ່າເກົ່າ.ແຕ່ການທ້າທາຍແລະ

ໂອກາດໃນພາຍຂ້າງໜ້າຈະຮຽກຮ້ອງ

ຫລາຍກວ່ານັ້ນ.

ເຮົາບໍ່ສາມາດຫລິງເຫັນລາຍລະອຽດ

ໄດ້,ແຕ່ເຮົາຮູ້ພາບທີ່ກວ້າງໄກ.ເຮົາຮູ້ວ່າ

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,ໂລກຈະວຸ້ນວາຍ.ເຮົາຮູ້
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ວ່າໃນທ່າມກາງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ,ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະໃຫ້ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທີ່ຊື່

ສັດນ�ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ໄປໃຫ້ທຸກປະຊາຊາດ,ທຸກຕະກຸນ,ທຸກພາ

ສາ,ແລະທຸກຜູ້ຄົນທັງປວງ.ແລະເຮົາຮູ້

ວ່າສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ຈະມີຄ່າຄວນພໍແລະຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບ

ຕ້ອນພຣະອົງເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາອີກ.

ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວ.

ສະນັ້ນ,ເຖິງແມ່ນເຮົາມີສັດທາແລະ

ຄວາມກ້າຫານຢູ່ໃນໃຈຫລາຍເທົ່ານີ້

ແລ້ວ,ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍັງຄາດໝາຍ

ຫລາຍກວ່ານີ້ຈາກເຮົາ—ແລະຈາກຄົນ

ລຸ້ນຫລັງ.ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມ

ແຂງແລະກ້າຫານຫລາຍຂຶ້ນເພາະເຂົາ

ເຈົ້າຈະເຮັດວຽກງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າແລະ

ຍາກກວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດ.ແລະເຂົາເຈົ້າ

ຈະປະເຊີນກັບສິ່ງຕໍ່ຕ້ານຫລາຍກວ່າຈາກ

ສັດຕູຂອງຈິດວິນຍານ.

ທາງທີ່ພາເຮົາໄປສູ່ການເບິ່ງໂລກໃນ

ແງ່ດີໃນຂະນະທີ່ເຮົາດ�ເນີນຕໍ່ໄປແມ່ນ

ໄດ້ຖືກບອກໃຫ້ຮູ້ແລ້ວໂດຍພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າ,ວ່າໃຫ້ເບິ່ງໃນພຣະອົງໃນຄວາມນຶກ

ຄິດທຸກຢ່າງ;ບໍ່ໃຫ້ສົງໄສ,ບໍ່ໃຫ້ຢ້ານກົວ

(ເບິ່ງD&C 6:36).ປະທານມອນສັນໄດ້
ບອກເຮົາເຖິງວິທີທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນີ້.ເຮົາຕ້ອງ

ໄຕ່ຕອງແລະນ�ໃຊ້ພຣະຄ�ພີມໍມອນ

ແລະຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາ.ອະທິຖານ

ສະເໝີ.ເປັນຄົນເຊື່ອຟັງ.ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈ,ດ້ວຍສຸດກ�ລັງ,

ດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດ,ແລະດ້ວຍສຸດພະ

ລັງ.ເຮົາຕ້ອງອະທິຖານຈົນສຸດພະລັງຂອງ

ໃຈເຮົາເພື່ອຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມໃຈ

ບຸນ,ເພື່ອຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະ

ຄຣິດ(ເບິ່ງໂມໂຣໄນ7:47–48).ແລະເໜືອ
ສິ່ງອື່ນໝົດ,ເຮົາຕ້ອງສະໝ�ສະເໝີແລະ

ບໍ່ລົດລະໃນການເຮັດຕາມຄ�ແນະນ�

ຂອງສາດສະດາ.

ເມື່ອເສັ້ນທາງຫຍຸ້ງຍາກ,ເຮົາສາມາດ

ເພິ່ງອາໄສຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າໄດ້—ຄ�ສັນຍາທີ່ປະທານມອນສັນໄດ້

ເຕືອນເຮົາເຖິງຕອນທີ່ເພິ່ນມັກອ້າງເຖິງ

ພຣະຄ�ເຫລົ່ານີ້ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ

ທີ່ວ່າ,ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຮັບເອົາເຮົາ,ທີ່ນັ້ນ

ພຣະອົງຈະຢູ່ນ�ຄືກັນ,ເພາະພຣະອົງຈະ

ອອກໜ້າເຮົາ.ພຣະອົງຈະຢູ່ທາງຂວາມື

ເຮົາແລະທາງຊ້າຍມືເຮົາ,ແລະວິນຍານ

ຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາ,ແລະ

ທູດຂອງພຣະອົງຈະອ້ອມຮອບເຮົາໄວ້,

ເພື່ອຄ�ຊູເຮົາ(ເບິ່ງD&C 84:88).
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຈະນ�ໜ້າເຮົາເມື່ອໃດກໍຕາມ

ທີ່ເຮົາໄປແລ່ນວຽກໃຫ້ພຣະອົງ.ບາງ

ເທື່ອທ່ານຈະເປັນທູດທີ່ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າສົ່ງໄປເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນອື່ນ.

ບາງເທື່ອທ່ານຈະເປັນຜູ້ທີ່ຖືກຫຸ້ມລ້ອມ

ໄປດ້ວຍເຫລົ່າທູດຜູ້ມາຊ່ວຍເຫລືອທ່ານ.

ແຕ່ທ່ານຈະມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະ

ອົງສະຖິດຢູ່ນ�ສະເໝີໃນໃຈ,ດັ່ງທີ່ທ່ານ

ໄດ້ຖືກສັນຍາຢູ່ໃນພິທີສິນລະລຶກທຸກເທື່ອ.

ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງ

ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

ວັນທີ່ດີທີ່ສຸດຍັງຢູ່ຂ້າງໜ້າສ�ລັບອາ

ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ການກົງກັນຂ້າມຈະເຮັດໃຫ້ສັດທາຂອງ

ເຮົາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ຊຶ່ງ

ມັນເຄີຍເປັນມານັບແຕ່ວັນເວລາຂອງສາດ

ສະດາໂຈເຊັບສະມິດ.ສັດທາຈະເອົາຊະ

ນະຄວາມຢ້ານກົວສະເໝີ.ເມື່ອຢືນຢູ່ນ�

ກັນຈະສ້າງຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ.

ແລະຄ�ອະທິຖານຂອງທ່ານສ�ລັບຄົນທີ່

ຂັດສົນໄດ້ຖືກຮັບຟັງແລະຕອບໂດຍພຣະ

ເຈົ້າທີ່ຊົງຮັກ.ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຊືອບນອນ

ຫລັບໄປຈັກເທື່ອ.

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າພຣະເຈົ້າອົງ

ເປັນພຣະບິດາຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະປະສົງ

ໃຫ້ທ່ານກັບຄືນບ້ານຫາພຣະອົງ.ນີ້ແມ່ນ

ສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດເຈົ້າ.ພຣະອົງຮູ້ຈັກທ່ານ,ພຣະອົງຮັກ

ທ່ານ,ແລະພຣະອົງເຝົ້າດູແລທ່ານ.ພຣະ

ອົງໄດ້ຊົດໃຊ້ແທນບາບຂອງທ່ານແລະ

ບາບຂອງລູກໆທຸກຄົນຂອງພຣະບິດາເທິງ

ສະຫວັນການຕິດຕາມພຣະອົງໃນຊີວິດ

ຂອງທ່ານແລະໃນການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຕໍ່

ຄົນອື່ນເປັນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະພາໄປ

ສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ.

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານແລະຂໍມອບ

ພອນແລະຄວາມຮັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້

ທ່ານ.ໃນພຣະນາມອັນສັກສິດຂອງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ,ອາແມນ.
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ຄ�ສອນສ�ລັບວັນເວລາຂອງເຮົາ

ຈາກເດືອນພະຈິກປີ2017ເຖິງເດືອນເມສາປີ2018,ບົດຮຽນຂອງຫ້ອງຮຽນຖານະປະ

ໂລຫິດແຫ່ງເມນຄີເສເດັກແລະຫ້ອງຮຽນສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະໃນວັນອາທິດທີສີ່

ຄວນເອົາມາຈາກຄ�ປາໄສບົດໜຶ່ງຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນເດືອນຕຸລາ

ປີ2017.ໃນເດືອນເມສາປີ2018,ອາດຈະເລືອກເອົາຄ�ປາໄສຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນເດືອນ

ເມສາຫລືເດືອນຕຸລາກໍໄດ້.ປະທານສະເຕກແລະປະທານທ້ອງຖິ່ນຄວນເລືອກຄ�ປາໄສເພື່ອໃຫ້

ໃຊ້ໃນເຂດຂອງພວກເພິ່ນ,ຫລືພວກເພິ່ນສາມາດມອບໝາຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບນີ້ໃຫ້ແກ່ອະທິການ

ແລະປະທານສາຂາເຮັດແທນກໍໄດ້.

ຄ�ປາໄສເຫລົ່ານີ້ມີບໍລິການໃນຫລາຍພາສາຢູ່ທີ່conference .lds .org.
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ເອື້
ອຍນ້ອງ,ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ,

ການເລີ່ມຕົ້ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ສາມັນດ້ວຍພາກສະຕີທົ່ວໂລກ

ເປັນສິ່ງທີ່ສ�ຄັນແລະປະເສີດຫລາຍ.

ໃຫ້ເຮົາວາດພາບເຫັນວ່າ:ເອື້ອຍນ້ອງ

ໃນທຸກໄວ,ທຸກພາກພື້ນ,ທຸກປະຊາຊາດ,

ແລະທຸກພາສາໄດ້ມາຮ່ວມກັນໃນສັດ

ທາແລະໃນຄວາມຮັກຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດເຈົ້າ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບ

ສາດສະດາທີ່ຮັກແພງຂອງພວກເຮົາ,ປະ

ທານທອມມັສແອັສມອນສັນ,ເພິ່ນໄດ້

ບອກວ່າເພິ່ນຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຫລາຍ

ທີ່ສຸດ.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າປະທານ

ມອນສັນກະຕັນຍູຫລາຍສ�ລັບຄວາມ

ຮັກ,ການອະທິຖານ,ແລະຄວາມອຸທິດ

ຕົນຂອງທ່ານທີ່ມີຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ດົນນານມາແລ້ວຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ຫ່າງ

ໄກມີຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ມີເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ດ້ວຍ

ກັນສາມຄົນ.

ເອື້ອຍນ້ອງຄົນທີໜຶ່ງເປັນຄົນໂສກເສົ້າ.

ທຸກສິ່ງຈາກດັງ,ຈາກຄາງ,ແລະຈາກຜິວ

ໜັງຂອງນາງຈົນເຖິງດິ້ວຕີນເບິ່ງຄືວ່າ

ບໍ່ດີພໍສ�ລັບນາງ.ເມື່ອນາງເວົ້າ,ບາງເທື່ອ

ບາງຄ�ກໍອອກມາແບບເຂີນໆ,ແລະຜູ້

ຄົນກໍຫົວ.ເມື່ອບາງຄົນເວົ້າວິຈານນາງ

ຫລື“ລືມ”ເຊື້ອເຊີນນາງໄປຮ່ວມບາງສິ່ງ,

ນາງຈະໜ້າແດງ,ແລະຍ່າງໜີ,ແລະໄປ

ຫາບ່ອນລີ້ລັບບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ປ່ອຍຄວາມ

ໂສກເສົ້າອອກມາແລະສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງ

ຊີວິດຂອງນາງຈຶ່ງເປົ່າປ່ຽວແລະໂສກເສົ້າ

ຫລາຍແທ້.

ເອື້ອຍນ້ອງຄົນທີສອງເປັນຄົນໃຈຮ້າຍ.

ນາງໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບຕົນເອງວ່າເປັນຄົນສະ

ຫລາດ,ແຕ່ຍັງມີຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງ

ກວ່ານາງຕອນສອບເສັງຢູ່ໂຮງຮຽນ.ນາງ

ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຕະຫລົກ,ຈົບງາມ,

ນຸ່ງຖືທັນສະໄໝ,ແລະຊວນໃຫ້ຫລົງໄຫລ.

ແຕ່ກໍຍັງມີຄົນອື່ນອີກທີ່ຕະຫລົກກວ່າ,

ຈົບງາມກວ່າ,ນຸ່ງຖືທັນສະໄໝກວ່າ,ແລະ

ຊວນໃຫ້ຫລົງໄຫລກວ່າ.

ນາງບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນອັນດັບໜຶ່ງໃນສິ່ງໃດ

ເລີຍແລະນາງທົນກັບສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້.ຊີວິດບໍ່

ຄວນເປັນແບບນີ້ເລີຍ!

ບາງເທື່ອນາງໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນ,ແລະ

ເບິ່ງຄືວ່າຕະຫລອດເວລານາງເກືອບເຖິງ

ຈຸດໃຈຮ້າຍທີ່ສຸດຖ້າບໍ່ແມ່ນນ�ສິ່ງໃດກໍ

ແມ່ນນ�ອີກສິ່ງໜຶ່ງ.

ແນ່ນອນ,ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອື່ນມາ

ຮັກແພງນາງຫລືເປັນທີ່ນິຍົມເລີຍ.ບາງ

ເທື່ອນາງໄດ້ຂົບແຂ້ວຄ້ຽວຟັນ,ກ�ກ�ປັ້ນ,

ແລະຄິດວ່າ,“ຊີວິດບໍ່ຍຸດຕິທ�!”

ແລ້ວກໍມີເອື້ອຍນ້ອງຄົນທີສາມ.ບໍ່ຄືກັນ

ກັບເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ທີ່ໂສກເສົ້າແລະໃຈຮ້າຍ,

ນາງເປັນຄົນ—ທີ່,ເບີກບານ.ແລະມັນບໍ່ໄດ້

ເປັນເພາະວ່ານາງເປັນຄົນສະຫລາດກວ່າ

ຫລືງາມກວ່າຫລືມີຄວາມສາມາດຫລາຍ

ກວ່າພວກເອື້ອຍຂອງນາງ.ບາງເທື່ອຜູ້ຄົນ

ກໍບໍ່ສົນໃຈນາງຄືກັນ.ບາງເທື່ອຜູ້ຄົນໄດ້ຫົວ

ເຍາະເຍີ້ຍສິ່ງທີ່ນາງນຸ່ງຖືຫລືສິ່ງທີ່ນາງໄດ້

ເວົ້າອອກມາ.ບາງເທື່ອພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າ

ຄ�ຫຍາບຄາຍຕໍ່ນາງຫລືກ່ຽວກັບນາງ.

ແຕ່ນາງບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນມາລົບ

ກວນນາງ.

ນາງຜູ້ນີ້ມັກຮ້ອງເພງ.ນາງບໍ່ມີສຽງທີ່

ມ່ວນອອນຊອນ,ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ຫົວຂວັນ

ນາງຕອນນາງຮ້ອງ,ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດນາງ

ຈາກການຮ້ອງເພງ.ນາງໄດ້ເວົ້າວ່າ,“ເຮົາຊິ

ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຄ�ຕິຊົມຂອງຄົນອື່ນຢຸດຢັ້ງເຮົາ

ຈາກການຮ້ອງເພງ!”

ເປັນຍ້ອນການຮ້ອງເພງຂອງນາງນີ້

ແຫລະທີ່ເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍຄົນທີໜຶ່ງໂສກເສົ້າ

ແລະເອື້ອຍຄົນທີສອງຂອງນາງໃຈຮ້າຍ.

ຫລາຍປີໄດ້ຜ່ານໄປ,ແລະໃນທີ່ສຸດ

ເອື້ອຍນ້ອງແຕ່ລະຄົນກໍໄດ້ໄປເຖິງບັ້ນປາຍ

ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ເອື້ອຍນ້ອງຄົນທີໜຶ່ງຜູ້ຄົ້ນພົບເທື່ອ

ແລ້ວເທື່ອອີກວ່າມີແຕ່ຄວາມຜິດຫວັງໃນ

ຊີວິດ,ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຕາຍໄປດ້ວຍຄວາມ

ໂສກເສົ້າ.

ຄົນທີສອງ,ຜູ້ທີ່ທຸກມື້ພົບເຫັນແຕ່ບາງ

ສິ່ງໃໝ່ໃຫ້ບໍ່ພໍໃຈ,ໄດ້ຕາຍໄປດ້ວຍຄວາມ

ໃຈຮ້າຍ.

ແລະເອື້ອຍນ້ອງຄົນທີສາມຜູ້ໄດ້ໃຊ້ຊີ

ວິດຮ້ອງເພງຈົນສຸດພະລັງຂອງນາງດ້ວຍ

ຄວາມໝັ້ນໃຈຢູ່ເທິງໃບໜ້າຂອງນາງ,

ໄດ້ຕາຍໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານ.

ແນ່ນອນ,ຊີວິດຈະບໍ່ງ່າຍສະເໝີໄປ,

ແລະຜູ້ຄົນກໍບໍ່ມີມິຕິດຽວແບບເອື້ອຍນ້ອງ

ສາມຄົນຢູ່ໃນເລື່ອງນີ້.ແຕ່ຕົວຢ່າງອັນສຸດ

ຂີດທີ່ກ່າວມານັ້ນສາມາດສອນເຮົາບາງສິ່ງ

ກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງໄດ້.ຖ້າຫາກທ່ານເປັນ

ຄືກັນກັບພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍ,ທ່ານອາດ

ຮູ້ຈັກພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງໃນຕົວທ່ານວ່າຄືກັນ

ກັບເອື້ອຍນ້ອງໜຶ່ງຄົນ,ສອງຄົນ,ຫລືອາດ

ຄືທັງສາມເອື້ອຍນ້ອງເຫລົ່ານັ້ນ.ໃຫ້ເຮົາມາ

ເບິ່ງແຕ່ລະຄົນຢ່າງໃກ້ໆ.

ເອື້ອຍນ້ອງສາມຄົນ
ເຮົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເປັນສານຸສິດຂອງເຮົາເອງ,ແລະມັນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ—ແນວໃດເລີຍ—ກັບວິທີທີ່ຄົນອື່ນເຮັດກັບເຮົາ.

ໂດຍ ປະທານ ດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ
ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ

ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນພະຈິກ2017
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ຜູ້ຮັບເຄາະ

ເອື້ອຍນ້ອງຄົນທ�ອິດເຫັນຕົວເອງວ່າ

ເປັນຜູ້ຮັບເຄາະ—ເປັນຄົນທີ່ຖືກກະທ�ຕໍ່.1

ເບິ່ງຄືວ່າສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນສະເໝີ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນາງໂສກເສົ້າ.ເມື່ອຄິດກັບຊີ

ວິດໃນແບບນີ້,ນາງໄດ້ຍອມໃຫ້ຄົນອື່ນຄວບ

ຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກແລະການປະພຶດຂອງ

ນາງ.ເມື່ອເຮົາເຮັດແບບນີ້,ເຮົາໄດ້ຖືກພັດ

ໄປຕາມລົມປາກຂອງຜູ້ຄົນ—ແລະໃນຍຸກ

ນີ້ທີ່ມີການສື່ສານໃນສັງຄົມຫລາຍ,ລົມ

ປາກເຫລົ່ານັ້ນກາຍເປັນລົມພະຍຸໃຫຍ່ທີ່

ຮ້າຍແຮງ.

ເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງ,ເປັນຫຍັງເຮົາ

ຈຶ່ງຈະຍອມສະລະຄວາມສຸກຂອງເຮົາ

ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ,ຫລືໃຫ້ກຸ່ມໃດໜຶ່ງ,ຜູ້ບໍ່

ສົນໃຈເຮົາ—ຫລືສົນໃຈກັບຄວາມສຸກຂອງ

ເຮົາເລີຍ?

ຖ້າຫາກທ່ານພົບເຫັນຕົນເອງເປັນ

ຫ່ວງກັບສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເວົ້າກ່ຽວກັບທ່ານ,

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນ�ຫວ້ານຢານີ້:ຈົ່ງຈື່ຈ�

ວ່າທ່ານເປັນໃຜ.ຈົ່ງຈື່ຈ�ວ່າທ່ານເປັນທາ

ຍາດຂອງກະສັດໃນອານາຈັກສະຫວັນຂອງ

ພຣະເຈົ້າ,ເປັນທິດາຂອງພຣະບິດາມານດາ

ເທິງສະຫວັນ,ຜູ້ປົກຄອງຕະຫລອດທົ່ວຈັກ

ກະວານ.

ທ່ານເປັນສາຍເລືອດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ທ່ານມີຂອງປະທານພິເສດນັບແຕ່ວິນຍານ

ຂອງທ່ານຖືກສ້າງຂຶ້ນແລະໄດ້ຈະເລີນເຕີບ

ໂຕໃນໄລຍະເວລາກ່ອນຊີວິດມະຕະຂອງ

ທ່ານ.ທ່ານເປັນທິດາຂອງພຣະບິດາເທິງ

ສະຫວັນທີ່ມີເມດຕາແລະເປັນນິດຂອງ

ເຮົາ,ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຈອມໂຍທາ,ເປັນພຣະຜູ້

ສ້າງຈັກກະວານ,ທີ່ໄດ້ກະຈາຍດວງດາວໄວ້

ໃນທ້ອງນະພາ,ແລະໄດ້ວາງດາວພະເຄາະ

ໄວ້ໃນສະຖານທີ່ວົງຈອນຂອງມັນ.

ທ່ານຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ.

ໃນພຣະຫັດທີ່ດີເລີດ.

ໃນພຣະຫັດທີ່ຊົງຮັກ.

ໃນພຣະຫັດທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ.

ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ບຸກຄົນໃດເວົ້າກັບ

ທ່ານຈະສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຈິງນີ້ໄດ້.

ຖ້ອຍຄ�ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມີຄ່າຫຍັງເລີຍເມື່ອປຽບ

ທຽບໃສ່ກັບພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້

ກ່າວກ່ຽວກັບທ່ານ.

ທ່ານເປັນທິດາຜູ້ປະເສີດຂອງພຣະອົງ.

ພຣະອົງຮັກທ່ານ.

ແມ່ນແຕ່ຕອນທ່ານສະດຸດລົ້ມ,ແມ່ນ

ແຕ່ຕອນທ່ານຫັນໜີຈາກພຣະອົງ,ພຣະ

ເຈົ້າກໍຍັງຮັກທ່ານຢູ່.ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກ

ວ່າຕົວເອງຫລົງທາງ,ຖືກປະຖິ້ມ,ຫລືຖືກ

ລືມ—ຢ່າສູ່ຢ້ານ.ພຣະຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີຈະຊອກຫາ

ທ່ານ.ພຣະອົງຈະຍົກທ່ານໃສ່ບ່າຂອງພຣະ

ອົງ.ແລະພຣະອົງຈະແບກທ່ານກັບບ້ານ.2

ເອື້ອຍນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຈິງເຫລົ່າ

ນີ້ແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນໃຈຂອງທ່ານ.ແລະ

ທ່ານຈະພົບວ່າມີຫລາຍເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນ

ໂສກເສົ້າ,ເພາະວ່າທ່ານມີຈຸດໝາຍປາຍ

ທາງນິລັນດອນທີ່ທ່ານຕ້ອງບັນລຸ.

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ຊົງຮັກຂອງໂລກ

ໄດ້ປະທານພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງເພື່ອ

ວ່າເຮົາຈະສາມາດເລືອກເຮັດໃຫ້ຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງນັ້ນກາຍເປັນຈິງ.ທ່ານໄດ້ຮັບ

ເອົາພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄວ້ກັບຕົວເອງ,

ທ່ານເປັນສານຸສິດຂອງພຣະອົງ.ແລະເປັນ

ເພາະພຣະອົງ,ທ່ານຈຶ່ງສາມາດຮັບເອົາລັດ

ສະໝີພາບນິລັນດອນ.

ຄົນຊັງ

ເອື້ອຍນ້ອງຄົນທີສອງເປັນຄົນໃຈ

ຮ້າຍໃຫ້ໂລກ.ຄືກັນກັບເອື້ອຍຂອງນາງ

ທີ່ໂສກເສົ້າ,ນາງຮູ້ສຶກວ່າບັນຫາໃນຊີວິດ

ຂອງນາງມາຈາກຄົນອື່ນ.ນາງໄດ້ກ່າວ

ໂທດຄອບຄົວ,ໝູ່ເພື່ອນ,ນາຍຈ້າງແລະ

ເພື່ອນທ�ງານ,ຕ�ຫລວດ,ເພື່ອນບ້ານ,

ຜູ້ນ�ໃນສາດສະໜາຈັກ,ການນິຍົມເສື້ອ

ຜ້າໃນປະຈຸບັນ,ແມ່ນແຕ່ໂລກທີ່ຮ້ອນຮົນ,

ແລະໂຊກຮ້າຍຂອງນາງ.ແລະນາງໄດ້ເວົ້າ

ໃຫ້ທຸກຄົນ.

ນາງບໍ່ຄິດວ່າຕົວນາງເອງເປັນຄົນຮ້າຍ

ກາດ.ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ,ນາງຮູ້ສຶກວ່ານາງ

ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງຕົວເອງເທົ່ານັ້ນ.ນາງເຊື່ອ

ວ່າສ່ວນຄົນອື່ນໆຖືກຈູງໃຈໂດຍຄວາມ

ເຫັນແກ່ຕົວ,ໜ້າສົງສານ,ແລະກຽດຊັງ.

ສ່ວນຕົວນາງແລ້ວ,ນາງຖືກຈູງໃຈໂດຍເຈດ

ຕະນາທີ່ດີ—ຍຸດຕິທ�,ຄຸນນະທ�,ແລະ

ຄວາມຮັກ.

ເປັນໜ້າເສຍໃຈທີ່,ເອື້ອຍນ້ອງຄົນທີ່

ໃຈຮ້າຍນີ້ມີແນວຄິດທີ່ຫລາຍຄົນກໍມີຄື

ກັນ.ສິ່ງນີ້ໄດ້ຖືກສັງເກດໃນການຄົ້ນຄວ້າ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ພົບເຫັນໃນກຸ່ມທີ່ເປັນ

ຄູ່ແຂ່ງ.ໃນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຄົ້ນ

ຄວ້າ,ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສອບຖາມຊາວຟີລິດ

ສະຕິນແລະຊາວອິດສະຣາເອນຢູ່ເຂດຕາ

ເວັນອອກກາງແລະລະຫວ່າງຝ່າຍພັກສາ

ທາລະນະລັດແລະຝ່າຍພັກປະຊາທິປະ

ໄຕຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ.ເຂົາເຈົ້າ

ພົບເຫັນວ່າ“ແຕ່ລະຝ່າຍຮູ້ສຶກວ່າກຸ່ມຕົວ

ເອງ[ໄດ້]ຖືກຈູງໃຈໂດຍຄວາມຮັກຫລາຍ

ກວ່າຄວາມກຽດຊັງ,ແຕ່ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ

ເປັນຫຍັງຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ[ຈຶ່ງ]ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັດແຍ້ງນີ້,[ເຂົາເຈົ້າ]ໄດ້

ຊີ້ບອກວ່າເປັນເພາະຄວາມກຽດຊັງທີ່[ຄູ່

ແຂ່ງ]ໄດ້ຖືກຈູງໃຈ.” 3

ໃນອີກຄ�ໜຶ່ງ,ທຸກຝ່າຍກໍຄິດວ່າຕົວເອງ

ເປັນ“ຄົນດີ”—ຍຸດຕິທ�,ມີເມດຕາ,ແລະຊື່

ສັດ.ກົງກັນຂ້າມ,ເຂົາເຈົ້າເຫັນຄູ່ແຂ່ງຂອງ

ຕົນວ່າເປັນ“ຄົນຊົ່ວ”—ໂງ່ຈ້າ,ບໍ່ຊື່ສັດ,ແມ່ນ

ແຕ່ຊົ່ວຮ້າຍ.

ໃນປີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເກີດ,ໂລກກ�ລັງເຂົ້າສູ່

ສົງຄາມອັນຮ້າຍກາດທີ່ນ�ຄວາມໂສກເສົ້າ

ອັນເຈັບປວດແລະຄວາມເສຍໃຈອັນສາ

ຫັດມາໃຫ້ໂລກ.ສົງຄາມນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກ

ປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ—ໂດຍກຸ່ມຜູ້ຄົນທີ່

ເຫັນກຸ່ມຄົນອື່ນວ່າເປັນຄົນຊົ່ວຮ້າຍແລະ

ຊັກຊວນຜູ້ຄົນໃຫ້ກຽດຊັງເຂົາເຈົ້າ.

ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າຄົນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມັກ.

ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອັບອາຍແລະ

ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຊົ່ວຮ້າຍ.

ພວກເຂົາຖືວ່າເຂົາເຈົ້າຕ�ກວ່າ—ແມ່ນແຕ່

ຕ�ກວ່າມະນຸດ.ເມື່ອທ່ານຫລຸດຊັ້ນກຸ່ມ

ໃດໜຶ່ງລົງ,ສ່ວນຫລາຍແລ້ວທ່ານຈະເວົ້າ

ແລະປະຕິບັດໃນວິທີທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່

ຕ້ານພວກເຂົາ.

ຂ້າພະເຈົ້າສັ່ນສາຍເມື່ອໃດທີ່ຂ້າພະ

ເຈົ້າຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສັດ

ຕະວັດທີ20ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ.

ເມື່ອມີຄົນຂັດຄ້ານຫລືບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບ

ເຮົາ,ເຮົາມັກຈະຄິດວ່າຄົງມີບາງສິ່ງທີ່ຜິດ

ປົກກະຕິກັບເຂົາເຈົ້າ.ແລະຈາກນັ້ນໄປມັນ

ຈະເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍໆໃນການໂຈມຕີ

ຖ້ອຍຄ�ແລະການກະທ�ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແນ່ນອນ,ເຮົາຕ້ອງຍຶດໝັ້ນໃນສິ່ງທີ່ຖືກ

ຕ້ອງສະເໝີ,ແລະຈະມີບາງເວລາເມື່ອເຮົາ

ຕ້ອງອອກປາກອອກສຽງເພື່ອອຸດົມການ
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ນັ້ນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເມື່ອເຮົາເຮັດເຊັ່ນ

ນັ້ນດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍຫລືກຽດຊັງຢູ່ໃນ

ໃຈ—ເມື່ອເຮົາເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນເພື່ອໃຫ້ເຈັບ

ປວດ,ອັບອາຍ,ຫລືມິດງຽບ—ເຮົາບໍ່ໄດ້

ເຮັດໄປໃນທາງທີ່ຊອບທ�.

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ສອນຫຍັງແດ່?

“ເຮົາບອກເຈົ້າທັງຫລາຍວ່າ,ຈົ່ງຮັກ

ສັດຕູຂອງເຈົ້າ,ຈົ່ງໃຫ້ພອນແກ່ຄົນທີ່

ປ້ອຍດ່າເຈົ້າ,ຈົ່ງເຮັດດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ກຽດຊັງເຈົ້າ,

ແລະອະທິຖານເພື່ອຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຈົ້າຢ່າງໝິ່ນ

ປະໝາດແລະຂົ່ມເຫັງເຈົ້າ;

“ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນລູກຂອງ

ພຣະບິດາຜູ້ປະທັບຢູ່ໃນສະຫວັນ.” 4

ນີ້ຄືທາງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.ມັນ

ເປັນຂັ້ນຕອນທ�ອິດທີ່ພັງສິ່ງກີດກັນລົງ

ອັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໃຈຮ້າຍ,ຄວາມກຽດ

ຊັງ,ຄວາມແຕກແຍກ,ແລະຄວາມຮຸນແຮງ

ຢູ່ໃນໂລກ.

“ແມ່ນແລ້ວ,”ທ່ານອາດກ່າວ,“ຂ້ານ້ອຍ

ຈະເຕັມໃຈຮັກສັດຕູຂອງຂ້ານ້ອຍ—ຖ້າ

ຫາກເຂົາຈະເຮັດຄືກັນ.”

ແຕ່ສິ່ງນີ້ບໍ່ສ�ຄັນ,ແມ່ນບໍ?ເຮົາເປັນຜູ້

ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເປັນສານຸສິດຂອງເຮົາ

ເອງ,ແລະມັນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ—ແນວ

ໃດເລີຍ—ກັບວິທີທີ່ຄົນອື່ນເຮັດກັບເຮົາ.

ເຮົາຫວັງຢ່າງແນ່ນອນວ່າຄົນອື່ນຈະເຂົ້າ

ໃຈແລະມີໃຈເພື່ອແຜ່ຕໍ່ເຮົາ,ແຕ່ຄວາມຮັກ

ຂອງເຮົາສ�ລັບເຂົາບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້

ສຶກຂອງເຂົາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ.

ບາງທີຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາທີ່ຈະ

ຮັກສັດຕູຂອງເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຂົາ

ອ່ອນລົງແລະເປັນອິດທິພົນຕໍ່ເຂົາໄປໃນ

ທາງດີ.ບາງທີມັນຈະບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ.ແຕ່

ມັນຈະບໍ່ປ່ຽນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາທີ່ຈະ

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ສະນັ້ນ,ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ

ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະຄຣິດ,ເຮົາຈະຮັກ

ສັດຕູຂອງເຮົາ.

ເຮົາຈະເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍແລະ

ຄວາມກຽດຊັງ.

ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາເຕັມໄປ

ດ້ວຍຄວາມຮັກຕໍ່ລູກໆທຸກຄົນຂອງ

ພຣະເຈົ້າ.

ເຮົາຈະເອື້ອມອອກໄປຫາຄົນອື່ນເພື່ອ

ໃຫ້ພອນແລະປະຕິບັດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ—ແມ່ນ

ແຕ່ຄົນທີ່ອາດ“ໝິ່ນປະໝາດ[ເຮົາ]ແລະ

ຂົ່ມເຫັງ[ເຮົາ].” 5

ສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງ

ເອື້ອຍນ້ອງຄົນທີສາມເປັນຕົວແທນ

ໃຫ້ແກ່ສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດ.ນາງໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງທີ່ເຮັດຍາກທີ່

ສຸດ—ນາງໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແມ່ນ

ແຕ່ຕອນຖືກເຍາະເຍີ້ຍແລະຕອນຫຍຸ້ງ

ຍາກ.ດ້ວຍວິທີໃດວິທີໜຶ່ງນາງໄດ້ຍຶດໝັ້ນ

ໃນສັດທາແລະຄວາມຫວັງຂອງນາງ,ເຖິງ

ແມ່ນຈະຖືກດູຖູກແລະຖາກຖາງກໍຕາມ.

ນາງໄດ້ດ�ລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມສະໜຸກສະ

ໜານບໍ່ແມ່ນເປັນເພາະສະພາບແວດລ້ອມ

ຂອງນາງເປັນໜ້າສະໜຸກສະໜານ,ແຕ່

ເປັນເພາະນາງເປັນຄົນສະໜຸກສະໜານ.

ບໍ່ມີຄົນໃດໃນພວກເຮົາທີ່ເດີນໄປໃນ

ເສັ້ນທາງຊີວິດໂດຍປາດສະຈາກການຕໍ່

ຕ້ານ.ໂດຍທີ່ມີພະລັງຢ່າງຫລວງຫລາຍ

ທີ່ພະຍາຍາມດຶງດູດເຮົາອອກໄປ,ແລ້ວ

ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດຍຶດໝັ້ນຢູ່

ທີ່ຄວາມສຸກອັນຮຸ່ງເຫລື້ອມຊຶ່ງສັນຍາແກ່

ຄົນຊື່ສັດ?

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຄ�ຕອບມີຢູ່ໃນ

ຄວາມຝັນຂອງສາດສະດາເມື່ອຫລາຍພັນ

ປີກ່ອນ.ສາດສະດາທີ່ຊື່ລີໄຮ,ແລະຄວາມ

ຝັນຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນພຣະ

ຄ�ພີມໍມອນທີ່ມີຄ່າແລະດີເລີດນັ້ນ.

ໃນຄວາມຝັນຂອງເພິ່ນ,ລີໄຮໄດ້ເຫັນ

ທົ່ງອັນກວ້າງໄຫຍ່,ແລະໃນນັ້ນ,ມີຕົ້ນໄມ້ທີ່

ສວຍງາມທີ່ສຸດເກີນກວ່າຈະພັນລະນາໄດ້.

ເພິ່ນກໍໄດ້ເຫັນຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ໜຶ່ງອີກ,ກ�ລັງ

ເດີນທາງມາຫາຕົ້ນໄມ້.ພວກເຂົາຢາກຊີມ

ໝາກໄມ້ທີ່ມີຄ່ານັ້ນ.ພວກເຂົາຮູ້ສຶກແລະ

ໄວ້ວາງໃຈວ່າມັນຈະນ�ຄວາມສຸກແລະ

ຄວາມສະຫງົບມາໃຫ້.

ມີເສັ້ນທາງແຄບເສັ້ນໜຶ່ງທີ່ພາໄປຫາ

ຕົ້ນໄມ້,ແລະຢູ່ໃນເສັ້ນທາງກໍມີຮາວເຫລັກ

ທີ່ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ.ແຕ່ມັນ

ກໍມີໝອກແຫ່ງຄວາມມືດນ�ອີກທີ່ບັງຕາ

ແລະປົກຄຸມເສັ້ນທາງແລະຕົ້ນໄມ້.ແລະ

ອັນຕະລາຍຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນສຽງຫົວ

ແລະຄ�ເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍທີ່ມາຈາກອາຄານ

ໃຫຍ່ແລະກວ້າງຂວາງທີ່ຢູ່ໃກ້ນັ້ນ.ບໍ່ນຶກບໍ່

ຝັນທີ່,ຄ�ເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເຮັດ

ໃຫ້ຫລາຍຄົນຜູ້ໄດ້ໄປເຖິງຕົ້ນໄມ້ແລະໄດ້

ຊີມໝາກໄມ້ທີ່ປະເສີດແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນຮູ້ສຶກ

ອັບອາຍແລະໄດ້ເດີນໜີໄປ.6

ບາງທີພວກເຂົາອາດເລີ່ມສົງໄສວ່າຕົ້ນ

ໄມ້ບໍ່ສວຍງາມເລີຍດັ່ງທີ່ພວກເຂົາຄິດ.ບາງ

ທີພວກເຂົາເລີ່ມມີຄ�ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມ

ຈິງແທ້ຂອງປະສົບການທີ່ພວກເຂົາມີ.

ບາງທີພວກເຂົາອາດຄິດວ່າຖ້າຫາກ

ພວກເຂົາໜີໄປຈາກຕົ້ນໄມ້,ຊີວິດຈະງ່າຍ

ຂຶ້ນ.ບາງທີພວກເຂົາຈະບໍ່ຖືກເຍາະເຍີ້ຍ

ຫລືຖືກຫົວຂວັນອີກຕໍ່ໄປ.

ແລະຕາມຈິງແລ້ວ,ຜູ້ຄົນທີ່ເຍາະເຍີ້ຍ

ພວກເຂົາເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄົນມີຄວາມສຸກ

ແລະກ�ລັງມ່ວນຊື່ນຢູ່.ສະນັ້ນບາງທີຖ້າ

ຫາກພວກເຂົາປະຖິ້ມຕົ້ນໄມ້,ພວກເຂົາຈະ

ຖືກຕ້ອນຮັບເຂົ້າເປັນພັກພວກດຽວກັນ

ຂອງອາຄານໃຫຍ່ແລະກວ້າງຂວາງນັ້ນ

ແລະຖືກສັນລະເສີນສ�ລັບການຕັດສິນໃຈ,

ຄວາມຮູ້ແຈ້ງ,ແລະການມີປະສົບການໃນ

ຊີວິດຫລາຍຂອງພວກເຂົາ.

ຈົ່ງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ

ເອື້ອຍນ້ອງແລະໝູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ

ທັງຫລາຍ,ຖ້າຫາກທ່ານພົບວ່າມັນເປັນ

ສິ່ງຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍທີ່ຈະຍຶດຮາວເຫລັກ

ໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນແລະເດີນໄປຢ່າງຊື່ຕົງມຸ້ງໜ້າ

ໄປຫາຄວາມລອດ;ຖ້າຫາກສຽງຫົວແລະ

ຄ�ເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍຂອງຄົນອື່ນຜູ້ເບິ່ງຄືວ່າ

ມີຄວາມໝັ້ນໃຈແທ້ໆເຮັດໃຫ້ທ່ານຫວັ່ນ

ໄຫວ,ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຈເພາະບໍ່

ໄດ້ຮັບຄ�ຕອບຫລືເພາະຄ�ສອນທີ່ທ່ານ

ບໍ່ເຂົ້າໃຈເທື່ອ,ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ

ເພາະຄວາມຜິດຫວັງ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ທ່ານ

ຈົ່ງຈື່ຈ�ຄວາມຝັນຂອງລີໄຮ.

ຈົ່ງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ.

ຢ່າປ່ອຍຮາວເຫລັກ—ພຣະຄ�ຂອງ

ພຣະເຈົ້າ.

ແລະເມື່ອຄົນໃດພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້

ທ່ານອັບອາຍເພາະການຮັບສ່ວນທີ່ເປັນ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຢ່າຫົວຊາພວກ

ເຂົາເລີຍ.

ຢ່າລືມວ່າທ່ານເປັນລູກຂອງພຣະ

ເຈົ້າ;ພຣະພອນເຝົ້າຄອຍລໍຖ້າ,ຫາກເຮົາ

ຮຽນເຮັດຕາມພຣະບັນຊາຈະໄດ້ຢູ່ກັບ

ພຣະອົງອີກ! 7
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ຄ�ສັນຍາທີ່ໂລກບອກວ່າຈະສັນລະ

ເສີນແລະຮັບຕ້ອນເຮົານັ້ນເພິ່ງອາໄສບໍ່

ໄດ້,ບໍ່ຈິງ,ແລະໃນທີ່ສຸດບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ.ຄ�

ສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງແນ່ນອນ,ຈິງ

ແທ້,ແລະປິຕິຍິນດີ—ໃນເວລານີ້ແລະຕະ

ຫລອດການ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊື້ອເຊີນທ່ານໃຫ້ພິຈາລະ

ນາສາດສະໜາແລະສັດທາຈາກມຸມມອງ

ທີ່ສູງກວ່າ.ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ອາຄານໃຫຍ່ແລະ

ກວ້າງຂວາງສາມາດມອບໃຫ້ທີ່ສາມາດ

ປຽບທຽບໄດ້ເທົ່າກັບໝາກໄມ້ຂອງການດ�

ລົງຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດໄດ້.

ແນ່ນອນ,“ສິ່ງທີ່ຕາບໍ່ເຫັນ,ຫູບໍ່ໄດ້ຍິນ,

ແລະສິ່ງທີ່ມະນຸດຄິດບໍ່ອອກແມ່ນສິ່ງນັ້ນ

ແຫລະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ແກ່

ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຮັກພຣະອົງ.” 8

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງວ່າ

ເສັ້ນທາງຂອງການເປັນສານຸສິດໃນພຣະ

ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນທາງທີ່

ພາໄປສູ່ຄວາມຊື່ນຊົມ.ມັນເປັນທາງທີ່ພາ

ໄປສູ່ຄວາມປອດໄພແລະສັນຕິສຸກ.ມັນ

ເປັນທາງທີ່ພາໄປສູ່ຄວາມຈິງ.

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າໂດຍຂອງ

ປະທານແລະອ�ນາດຂອງພຣະວິນຍານ

ບໍລິສຸດ,ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເຖິງເລື່ອງນີ້

ດ້ວຍຕົວເອງ.

ໃນເວລາດຽວກັນ,ຖ້າຫາກເສັ້ນທາງ

ກັບຫຍຸ້ງຍາກສ�ລັບທ່ານ,ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງ

ວ່າທ່ານຈະພົບບ່ອນຫລົບໄພແລະໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນອົງການທີ່ດີເລີດຂອງ

ສາດສະໜາຈັກ—ປະຖົມໄວ,ຍິງໜຸ່ມ,ແລະ

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ.ອົງການເຫລົ່າ

ນີ້ເປັນປ້າຍຊີ້ບອກທາງ,ໃນບ່ອນທີ່ຊ່ວຍ

ທ່ານໃຫ້ໝັ້ນໃຈຫລາຍຂຶ້ນແລະມີສັດທາ

ໃນການເດີນທາງຕໍ່ໄປ.ອົງການເຫລົ່ານີ້

ເປັນບ້ານທີ່ປອດໄພ,ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮູ້ສຶກ

ເປັນພາກສ່ວນແລະໄດ້ຮັບກ�ລັງໃຈຈາກ

ເອື້ອຍນ້ອງແລະເພື່ອນສານຸສິດດ້ວຍກັນ.

ສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມ

ໄວຈະຕຽມພວກເຈົ້າສ�ລັບຄວາມຈິງເພີ່ມ

ເຕີມທີ່ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຢູ່ຊັ້ນຍິງໜຸ່ມ.

ເສັ້ນທາງຂອງການເປັນສານຸສິດທີ່ພວກ

ເຈົ້າໄດ້ເດີນໄປໃນຊັ້ນຍິງໜຸ່ມຈະນ�ພາ

ພວກເຈົ້າໄປຫາການເປັນເພື່ອນແລະເປັນ

ເອື້ອຍນ້ອງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ.

ດ້ວຍແຕ່ລະບາດກ້າວໃນເສັ້ນທາງ,ທ່ານ

ໄດ້ຮັບໂອກາດເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະສະແດງ

ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນອື່ນຜ່ານທາງ

ການກະທ�ທີ່ເຫັນອົກເຫັນໃຈດ້ວຍສັດ

ທາ,ຄວາມໃຈບຸນ,ຄຸນນະທ�,ແລະການ

ຮັບໃຊ້.

ການເລືອກເສັ້ນທາງແຫ່ງການເປັນສາ

ນຸສິດນີ້ຈະນ�ໄປສູ່ຄວາມສຸກແລະຄວາມ

ເພິ່ງພໍໃຈຂອງທ�ມະຊາດແຫ່ງສະຫວັນ

ຂອງທ່ານ.

ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງງ່າຍ.ມັນຈະຮຽກຮ້ອງ

ຄວາມສາມາດທັງໝົດຂອງທ່ານ—ຄວາມ

ຮູ້ແຈ້ງ,ສັດທາ,ຄຸນນະທ�,ພະລັງ,ຄວາມ

ຕັ້ງໃຈ,ແລະຄວາມຮັກທັງໝົດຂອງທ່ານ.

ແຕ່ມື້ໜຶ່ງທ່ານຈະຫວນຄິດຄືນຫລັງເບິ່ງ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ,ແລະໂອ້,

ທ່ານຈະມີຄວາມກະຕັນຍູຫລາຍຂະໜາດ

ໃດທີ່ທ່ານໄດ້ຍຶດໝັ້ນ,ທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໜີໄປ

ຈາກເສັ້ນທາງ.

ຈົ່ງດ�ເນີນຕໍ່ໄປ

ອາດມີຫລາຍສິ່ງກ່ຽວກັບຊີວິດທີ່ເກີນ

ກວ່າທ່ານຈະຄວບຄຸມໄດ້.ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ,

ທ່ານຈະມີພະລັງທີ່ຈະເລືອກທັງຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງແລະປະສົບການຂອງທ່ານຢູ່ໃນ

ເສັ້ນທາງ.ມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາ

ມາດຂອງທ່ານ,ແຕ່ແມ່ນການເລືອກທີ່ສ້າງ

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.9

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສະພາບການເຮັດໃຫ້ທ່ານ

ໂສກເສົ້າ.

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຈຮ້າຍ.

ທ່ານສາມາດປິຕິຍິນດີທີ່ທ່ານເປັນທິດາ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.ທ່ານສາມາດພົບຄວາມຊື່ນ

ຊົນແລະຄວາມສຸກໄດ້ໃນພຣະຄຸນຂອງ

ພຣະເຈົ້າແລະໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະ

ເຢຊູຄຣິດ.

ທ່ານສາມາດເບີກບານໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊັກຊວນທ່ານຈົ່ງເຮັດໃຫ້

ໃຈຂອງທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູ

ສ�ລັບພຣະກະລຸນາທິຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫລືອ

ແລະບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງພຣະເຈົ້າ.ເອື້ອຍ

ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ທ່ານສາ

ມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້!ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານ

ດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈວ່າທ່ານຈະເລືອກທີ່

ຈະກ້າວເດີນຕໍ່ໄປມຸ້ງໜ້າໄປຫາຕົ້ນໄມ້

ແຫ່ງຊີວິດ.ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານວ່າທ່ານ

ຈະເລືອກທີ່ຈະເປັ່ງສຽງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ

ທ່ານເປັນສຽງເພງສັນລະເສີນ,ປິຕິຍິນດີ

ໃນສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ໃນ

ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງສາດສະໜາຈັກ,

ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ສາມາດນ�ມາໃຫ້ແກ່ໂລກ.

ເພງແຫ່ງການເປັນສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງ

ອາດບໍ່ມ່ວນອອນຊອນຫລືແມ່ນແຕ່ດັງ

ເກີນໄປສ�ລັບບາງຄົນ.ມັນກໍເປັນແບບນີ້

ມາແຕ່ດຶກດ�ບັນແລ້ວ.

ແຕ່ຕໍ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ

ແລະຕໍ່ຄົນທີ່ຮັກແລະໃຫ້ກຽດພຣະອົງ,

ມັນເປັນເພງທີ່ມີຄ່າປະເສີດລ�ແລະສວຍ

ງາມທີ່ສຸດ—ເລິກຊຶ້ງແລະສັກສິດເຖິງ

ຄວາມຮັກທີ່ໄຖ່ແລະການຮັບໃຊ້ຕໍ່ພຣະ

ເຈົ້າແລະເພື່ອນມະນຸດ.10

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍມອບພອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ

ໃນຖານະທີ່ເປັນອັກຄະສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າທ່ານຈະພົບຄວາມ

ເຂັ້ມແຂງແລະກ້າຫານແລະເຕີບໂຕດ້ວຍ

ຄວາມປິຕິຍິນດີໃນຖານະທີ່ເປັນທິດາຂອງ

ພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເດີນໄປທຸກວັນດ້ວຍ

ຄວາມເຕັມໃຈໃນເສັ້ນທາງທີ່ຮຸ່ງເຫລື້ອມ

ຂອງການເປັນສານຸສິດ.ໃນພຣະນາມອັນ

ສັກສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ,ອາແມນ.
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