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ໃນ
ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກ

ສຸດທ້າຍ,ເຮົາທຸກຄົນເປັນຄູສອນແລະເຮົາທຸກຄົນ

ເປັນຜູ້ຮຽນ.ການເຊື້ອເຊີນທີ່ອ່ອນຫວານຈາກພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາໄດ້ມາເຖິງທຸກຄົນທີ່ວ່າ:“ຈົ່ງຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາ...

ແລ້ວຈິດໃຈຂອງພວກເຈົ້າຈະໄດ້ພົບຄວາມເຊົາເມື່ອຍ.” 1

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊື້ອເຊີນໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍທຸກຄົນໃຫ້ໄຕ່ຕອງ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະສອນແລະທີ່ຈະຮຽນແລະ

ອີງຕໍ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດໃຫ້ເປັນຜູ້ນ�ພາເຮົາໃນການເຮັດສິ່ງນີ້.

ເຮົາຮູ້ດີວ່າ“ຄູສອນມາຈາກພຣະເຈົ້າ” 2ອົງນີ້ເປັນຫລາຍກວ່າພຽງ

ແຕ່ຄູສອນທ�ມະດາເທົ່ານັ້ນ.ພຣະອົງອົງນັ້ນທີ່ໄດ້ສອນເຮົາໃຫ້ຮັກ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາດ້ວຍສຸດໃຈ,ດ້ວຍສຸດ

ຈິດ,ດ້ວຍສຸດກ�ລັງ,ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດ,ແລະໃຫ້ຮັກເພື່ອນ

ບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ,ຄືພຣະອາຈານແລະເປັນແບບຢ່າງຂອງ

ຊີວິດທີ່ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ.

ພຣະອົງຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າ:“ຈົ່ງຕິດຕາມເຮົາມາ.” 3“ເຮົາໄດ້

ເຮັດເປັນຕົວຢ່າງໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າແລ້ວ.” 4

ຖ້າຫາກພວກເຈົ້າບໍ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຄວາມຈິງທີ່ລຽບງ່າຍແຕ່ຊາບຊຶ້ງດັ່ງທີ່ມີບັນ

ທຶກໄວ້ຢູ່ໃນພຣະທ�ມັດທາຍ.ຫລັງຈາກພຣະອົງແລະສານຸສິດ

ຂອງພຣະອົງໄດ້ລົງມາຈາກພູແຫ່ງການປ່ຽນສະພາບ,ພຣະອົງ

ພ້ອມດ້ວຍເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດພັກຢູ່ຄາລີເລແລະແລ້ວໄດ້ໄປຍັງກາເປ

ນາອູມ.ຢູ່ທີ່ນັ້ນສານຸສິດໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ,ຖາມວ່າ:

“ຜູ້ໃດເປັນໃຫຍ່ໃນລາຊາອານາຈັກສະຫວັນ?

“ພຣະເຢຊູເອີ້ນເອົາເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງມາຢືນຢູ່ທ່າມກາງພວກ

ເພິ່ນ,

“ແລະກ່າວວ່າ,ເຮົາບອກພວກເຈົ້າຕາມຈິງວ່າ,ຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່

ກັບໃຈ,ແລະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍ,ພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປ

ໃນລາຊາອານາຈັກສະຫວັນບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ.” 5

ໃນສາດສະໜາຈັກ,ເປົ້າໝາຍຂອງການສອນພຣະກິດຕິຄຸນບໍ່

ແມ່ນການຖອກເທຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຄວາມຄິດຂອງລູກໆຂອງພຣະ

ເຈົ້າ,ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢູ່ໃນບ້ານ,ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ,ຫລືຢູ່ໃນສະໜາມ

ເຜີຍແຜ່ກໍຕາມ.ມັນບໍ່ແມ່ນການສະແດງວ່າພໍ່ແມ່,ຄູສອນ,ຫລືຜູ້

ສອນສາດສະໜາຮູ້ຫລາຍຂະໜາດໃດ.ແລະບໍ່ແມ່ນການພຽງແຕ່

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ເລື່ອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດແລະສາດສະໜາຈັກ

ຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການສອນແມ່ນເພື່ອຊ່ອຍບຸດແລະທິດາ

ຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໃຫ້ກັບຄືນໄປສູ່ທີ່ປະທັບຂອງພຣະ

ອົງແລະຊື່ນຊົມນ�ຊີວິດນິລັນດອນຮ່ວມກັບພຣະອົງ.ໃນການ

ເຮັດສິ່ງນີ້,ການສອນພຣະກິດຕິຄຸນຈະຕ້ອງເປັນການຊຸກຍູ້ເຂົາ

ເຈົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງການເປັນສານຸສິດທຸກວັນແລະໃນພັນ

ທະສັນຍາອັນສັກສິດ.ເປົ້າໝາຍຄືການດົນໃຈບຸກຄົນໃຫ້ຄິດກ່ຽວ

ກັບ,ຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບ,ແລະແລ້ວເຮັດບາງສິ່ງກ່ຽວກັບການດ�ລົງຊີ

ວິດຕາມຫລັກທ�ພຣະກິດຕິຄຸນ.ຈຸດປະສົງຄືການພັດທະນາສັດ

ທາໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າແລະກາຍເປັນຜູ້ເຫລື້ອມໃສຕໍ່ພຣະ

ກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງ.

ການສອນທີ່ເປັນພອນແລະຊ່ອຍໃຫ້ເຫລື້ອມໃສແລະຊ່ອຍ

ກູ້ຄືການສອນຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ.ຄູສອນທີ່

ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຈະຮັກແລະຮັບໃຊ້

ຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າສອນ.ເຂົາເຈົ້າດົນໃຈຜູ້ຟັງດ້ວຍບົດຮຽນນິລັນດອນ

ເຖິງຄວາມຈິງຈາກສະຫວັນ.ເຂົາເຈົ້າດ�ລົງຊີວິດໃຫ້ມີຄ່າຄວນພໍທີ່

ຈະເປັນແບບຢ່າງ.

ຮັກແລະຮັບໃຊ້

ການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດທັງໝົດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ

ໄດ້ເປັນແບບຢ່າງເຖິງການຮັກເພື່ອນບ້ານ.ແນ່ນອນ,ຄວາມຮັກ

ແລະການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງສ່ວນຫລາຍເປັນບົດຮຽນຂອງພຣະ

ອົງ.ເໝືອນກັນນີ້,ຄູສອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄູສອນຜູ້

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນມິນາ2016

“ຈົ່ງຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາ”

ໂດຍປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ
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ທີ່ຮູ້ຈັກ,ຜູ້ທີ່ຮັກ,ແລະຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນ�ນັກຮຽນຂອງພວກ

ເພິ່ນ.ພວກເພິ່ນໄດ້ໄປຊອກຫາແກະທີ່ເສຍໄປ.ພວກເພິ່ນໄດ້ສອນ

ບົດຮຽນແຫ່ງຊີວິດຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຈະຈື່ຕະຫລອດໄປ.

ຄູສອນຄົນໜຶ່ງແມ່ນປ້າລູສີເກີດສ໌.ເພິ່ນຮູ້ຈັກນັກຮຽນທຸກຄົນ

ຂອງເພິ່ນ.ເພິ່ນໄດ້ແວະໄປຫາຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາໂບດໃນວັນອາທິດນັ້ນ

ຫລືຜູ້ທີ່ບໍ່ມາໂບດເລີຍຢ່າງບໍ່ລົດລະ.ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ວ່າເພິ່ນເປັນ

ຫ່ວງເປັນໃຍພວກເຮົາ.ບໍ່ມີຄົນໃດໃນພວກເຮົາທີ່ລືມບົດຮຽນທີ່

ເພິ່ນໄດ້ສອນ.

ຫລາຍປີຈາກນັ້ນ,ໃນ.ບັ້ນທ້າຍຊີວິດຂອງປ້າລູສີ,ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເພິ່ນ.ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າລົມກັນເຖິງອະດີດເມື່ອ

ຫລາຍປີກ່ອນຕອນເພິ່ນໄດ້ເປັນຄູສອນຂອງພວກເຮົາ.ພວກ

ເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນແລະໄດ້ສົນ

ທະນາກັນກ່ຽວກັບວ່າແຕ່ລະຄົນເປັນຈັ່ງໃດໃນເວລານີ້.ຄວາມ

ຮັກແລະຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງເພິ່ນຍືນຍົງໄປຕະ

ຫລອດຊີວິດ.

ຂ້າພະເຈົ້າມັກຄ�ສັ່ງສອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ

Doctrine and Covenantsທີ່ວ່າ,
ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະບັນຍັດຂໍ້ໜຶ່ງແກ່ເຮົາວ່າເຮົາຄວນ

ສອນຄ�ສອນຂອງອານາຈັກໃຫ້ກັນແລະກັນ.

ວ່າໃຫ້ເຮົາສອນຢ່າງພາກພຽນແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງຈະ

ຢູ່ກັບເຮົາ.6

ປ້າລູສີເກີດສ໌ໄດ້ສອນຢ່າງພາກພຽນເພາະເພິ່ນຮັກຢ່າງບໍ່ອິດ

ບໍ່ເມື່ອຍ.

ໃຫ້ຄວາມຫວັງແລະຄວາມຈິງ

ອັກຄະສາວົກເປໂຕໄດ້ແນະນ�ວ່າ,“ຈົ່ງພ້ອມຢູ່ສະເໝີເພື່ອ

ພວກເຈົ້າຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕໍ່ທຸກຄົນທີ່ຖາມພວກເຈົ້າວ່າ

ເຈົ້າມີເຫດຜົນປະການໃດຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້.” 7

ບາງທີຄວາມຫວັງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຄູສອນສາມາດມອບໃຫ້

ແມ່ນຄວາມຫວັງທີ່ພົບເຫັນໃນຄວາມຈິງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

“ແລະແມ່ນອັນໃດທີ່ທ່ານຈະຫວັງ?”ມໍມອນໄດ້ຖາມ.“ຈົ່ງເບິ່ງ

ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວກັບທ່ານວ່າທ່ານຈະມີຄວາມຫວັງໂດຍທາງການ

ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດແລະໂດຍອ�ນາດຂອງການຟື້ນຄືນພຣະຊົນ

ຂອງພຣະອົງ,ເພື່ອຖືກຍົກຂຶ້ນສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ,ແລະນີ້ເພາະສັດ

ທາຂອງທ່ານທີ່ມີໃນພຣະອົງ.” 8

ຄູສອນທັງຫລາຍ,ຈົ່ງເປັ່ງສຽງແລະເປັນພະຍານເຖິງລັກສະນະ

ທີ່ແທ້ຈິງຂອງຝ່າຍພຣະເຈົ້າ.ຈົ່ງປະກາດການເປັນພະຍານຂອງ

ທ່ານກ່ຽວກັບພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ບອກເຖິງຄວາມຈິງທີ່ດີເລີດແລະ

ສວຍງາມຊຶ່ງບັນຈຸຢູ່ໃນແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ.ຈົ່ງໃຊ້ອຸປະກອນ

ຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ແລ້ວ,ໂດຍສະເພາະ

ພຣະຄ�ພີ,ເພື່ອສອນຄວາມຈິງທີ່ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ຂອງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດໃນຄວາມບໍລິສຸດແລະໃນຄວາມລຽບງ່າຍຂອງມັນ.ຈົ່ງຈື່ຈ�

ຄ�ສັ່ງສອນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດທີ່ວ່າ“ໃຫ້ຄົ້ນຫາໃນພຣະຄ�

ພີ,ເພາະຄິດວ່າຈະພົບຊີວິດນິລັນດອນ:ແມ່ນພຣະຄ�ພີນີ້ແຫລະ

ທີ່ເປັນພະຍານໃຫ້ເຮົາ.” 9

ຈົ່ງຊ່ອຍລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງໃດເປັນສິ່ງທີ່

ແທ້ຈິງແລະສ�ຄັນໃນຊີວິດນີ້.ຈົ່ງຊ່ອຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າພັດທະນາ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ຈະຮັກສາເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃນ

ຄວາມປອດໄພໃນຂະນະທີ່ດ�ເນີນໄປສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ.

ຈົ່ງສອນຄວາມຈິງ,ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະຊ່ອຍເຫລືອ

ທ່ານໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ.

“ຈົ່ງຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາ”

ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ເຊື່ອແລະໄດ້ອ່ອນນ້ອມຍອມຟັງຕໍ່ພຣະບິດາ

ຂອງພຣະອົງຢ່າງສົມບູນ,ພຣະອົງຈຶ່ງ“ໄດ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນ

ດ້ານສະຕິປັນຍາແລະໃນດ້ານຮ່າງກາຍ,ເປັນທີ່ພໍພຣະໄທຕໍ່ພຣະ

ເຈົ້າແລະຕໍ່ມະນຸດດ້ວຍ.” 10ເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ

ເໝືອນກັນບໍ?ເຊັ່ນດຽວກັບພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຈາກພຣະຄຸນໜຶ່ງຫາ

ອີກພຣະຄຸນໜຶ່ງ,11ເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາຄວາມສະຫວ່າງແລະ

ຄວາມຈິງຈາກພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມອົດທົນແລະບໍ່ລົດລະໃນ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາທີ່ຈະຮ�ຮຽນພຣະກິດຕິຄຸນ.

ການຮັບຟັງເປັນພາກສ່ວນສ�ຄັນຂອງການຮຽນຮູ້.ເມື່ອຕຽມ

ທີ່ຈະຮັບການສັ່ງສອນ,ເຮົາຕ້ອງອະທິຖານເພື່ອຂໍການດົນໃຈ

ແລະການຢືນຢັນຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.ເຮົາໄຕ່ຕອງ,ເຮົາອະ

ທິຖານ,ເຮົານ�ໃຊ້ບົດຮຽນກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນ,ແລະເຮົາສະ

ແຫວງທີ່ຈະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາທີ່ມີສ�ລັບເຮົາ.12

ພຣະເຢຊູ“ໄດ້ໃຊ້ຄ�ອຸປະມາຫລາຍເລື່ອງເພື່ອສອນ...,” 13ຊຶ່ງ

ຮຽກຮ້ອງຫູໃຫ້ຟັງ,ຕາໃຫ້ເຫັນ,ແລະຫົວໃຈໃຫ້ເຂົ້າໃຈ.ເມື່ອເຮົາດ�

ລົງຊີວິດຢ່າງມີຄ່າຄວນ,ເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງຊື່ມຂອງພຣະວິນຍານບໍ

ລິສຸດໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ,ຊຶ່ງຈະ“ສັ່ງສອນ[ເຮົາ]ທຸກສິ່ງ,ແລະຈະເຕືອນ

ໃຫ້[ເຮົາ]ລະນຶກເຖິງທຸກສິ່ງ.” 14

ເມື່ອເຮົາຮັບເອົາການເຊື້ອເຊນີອັນອ່ອນຫວານຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ

ໃຫ້ລອດທີ່ວ່າ,“ຈົ່ງຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາ,”ເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ຮັບເອົາ

ອ�ນາດແຫ່ງສະຫວັນຂອງພຣະອົງ.ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງດ�ເນີນ

ໄປໜ້າດ້ວຍວິນຍານແຫ່ງການເຊື່ອຟັງ,ເຮັດຕາມພຣະອົງທີ່ເປັນ

ແບບຢ່າງໂດຍການສອນດັ່ງທີ່ພຣະອົງປະສົງໃຫ້ເຮົາສອນແລະ

ຮຽນຮູ້ດັ່ງທີ່ພຣະອົງປະສົງໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

 1. ມັດທາຍ11:29.
 2. ໂຢຮັນ3:2.
 3. ລູກາ18:22.
 4. 3ນີໄຟ18:16.
 5. ມັດທາຍ18:1–3;ເນັ້ນຄ�ເນີ້ງ.
 6. ເບິ່ງDoctrine and Covenants88:77–78.
 7. 1ເປໂຕ3:15.
 8. ໂມໂຣໄນ7:41.
 9. ໂຢຮັນ5:39.
 10. ລູກາ2:52.
 11. ເບິ່ງDoctrine and Covenants93:12.
 12. ເບິ່ງໂຢຮັນ5:30.
 13. ມາຣະໂກ4:2.
 14. ໂຢຮັນ14:26.
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ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ປະທານມອນສັນເຊື້ອເຊີນເຮົາໃຫ້“ໄຕ່ຕອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ[ເຮົາ]

ທີ່ຈະສອນແລະທີ່ຈະຮຽນແລະອີງຕໍ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດເປັນຜູ້ນ�ພາເຮົາ

ໃນການເຮັດສິ່ງນີ້.ທ່ານຄວນຄິດທີ່ຈະຄົ້ນຄວ້າພຣະຄ�ພີກັບຄົນທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມ

ສອນເພື່ອຊອກຫາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສອນແລະໄດ້

ຮຽນຮູ້.ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພຣະຄ�ພີບາງຂໍ້ທີ່ປະທານມອນສັນໄດ້ອ້າງ

ເຖິງ,ດັ່ງເຊັ່ນມັດທາຍ11:29,ໂຢຮັນ5:30,ແລະມາຣະໂກ4:2.ທ່ານສາມາດ

ສົນທະນາເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູຈະສາມາດຊ່ອຍທ່ານ

“ໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ຮັບເອົາອ�ນາດແຫ່ງສະຫວັນຂອງພຣະອົງ”ໄດ້ແນວໃດ.

ເດັກນ້ອຍ

ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະທານຄວາມຮູ້ສຶກສະຫງົບໃຫ້ເຮົາເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ

ພຣະເຢຊູມີແທ້ຈິງແລະຮັກເຮົາ.ໃຫ້ຂຽນຫລືແຕ້ມບາງສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.

©2016ໂດຍIntellectual Reserve, Inc.ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ.ຈັດພິມໃນສະ
ຫະລັດອາເມຣິກາ.ສະບັບເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ:6/15.ການແປໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດ:6/15.ແປຈາກFirst Presidency Message, March 2016. Laotian.12863331



ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນເດືອນມິນາ2016

“ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍກ່າວວ່າ,ບັດນີ້ເຮົາຈະສ້າງມະນຸດໃຫ້ມີຮູບ

ລັກສະນະຄືເຮົາ....

“ດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງສ້າງມະນຸດໃຫ້ຄື

ພຣະອົງ,ພຣະອົງສ້າງເຂົາໃຫ້ເປັນຊາຍ

ແລະຍິງ”(ປະຖົມມະການ1:26–27).

ພຣະເຈົ້າເປັນພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ

ຂອງເຮົາ,ແລະພຣະອົງໄດ້ສ້າງເຮົາຕາມ

ຮູບລັກສະນະຂອງພຣະອົງ.ເຖິງຄວາມ

ຈິງນີ້,ປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ

ໄດ້ກ່າວວ່າ:“ພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາ

ຂອງເຮົາຊຶ່ງມີພຣະກັນທີ່ຈະຟັງຄ�ອະ

ທິຖານຂອງເຮົາ.ພຣະອົງມີພຣະເນດທີ່

ຈະເຫັນການກະທ�ຂອງເຮົາ.ພຣະອົງມີ

ພຣະໂອດທີ່ຈະກ່າວກັບເຮົາ.ພຣະອົງມີ

ພຣະໄທທີ່ຈະຮູ້ສຶກຄວາມເຫັນອົກເຫັນ

ໃຈແລະຄວາມຮັກ.ພຣະອົງມີຈິງ.ພຣະ

ອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່.ເຮົາເປັນລູກໆຂອງ

ພຣະອົງທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບລັກສະ

ນະຂອງພຣະອົງເຮົາເບິ່ງຄືພຣະອົງແລະ

ພຣະອົງເບິ່ງຄືເຮົາ.” 1

“ໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍນັບຖືທຸກຄົນວ່າ

ເປັນລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າໃນທຸກປະການ;

ເຂົາເຈົ້ານັບຖືທຸກຄົນວ່າສູງສົ່ງໃນຕົ້ນກ�

ເນີດ,ໃນທ�ມະຊາດ,ແລະໃນຄວາມສາ

ມາດ.” 2ແຕ່ລະຄົນເປັນ“ບຸດຫລືທິດາທີ່

ຮັກທາງວິນຍານຂອງພຣະບິດາມານດາ

ເທິງສະຫວັນ.” 3

“[ສາດສະດາ]ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້

ຮຽນຮູ້ອີກວ່າພຣະເຈົ້າປະສົງໃຫ້ລູກໆ

ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ

ຂອງພຣະອົງມີຊີວິດຢ່າງສູງສົ່ງດັ່ງທີ່

ພຣະອົງມີ.” 4ດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້

ວ່າ,ນີ້ຄືວຽກງານຂອງພຣະອົງແລະ

ລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ—ຄືການທີ່

ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອະມະຕະ

ແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ(ເບິ່ງ

ໂມເຊ1:39).

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີເພີ່ມເຕີມ

ປະຖົມມະການ1:26–27;1ໂກຣິນໂທ3:17;

Doctrine and Covenants130:1

ຈາກພຣະຄຳ�ພີ

ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣດັໃນພຣະຄ�ພີມໍ

ມອນໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະໃຫ້ມີຄວາມສະ

ຫວ່າງຢູ່ໃນເຮືອເພື່ອພາຊາວຢາເຣດັຂ້າມ

ນ�ໄປຫາແຜ່ນດນິແຫ່ງຄ�ສັນຍາ.ລາວ

“ໄດ້ຫລອມຫນີໃຫ້ເປັນກ້ອນນ້ອຍສບິຫົກ

ກ້ອນ”ແລະໄດ້ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ

“ແຕະຕ້ອງຫນີເຫລົ່ານີ້”ດ້ວຍພຣະຫັດ

ຂອງພຣະອົງ“ເພື່ອມັນຈະສ່ອງແສງອອກ

ມາໃນຄວາມມດື.”ແລະພຣະເຈົ້າ“ໄດ້

ເດ່ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກມາແລະ

ແຕະຕ້ອງຫນີເຫລົ່ານັ້ນເທື່ອລະກ້ອນ.”

ເຄື່ອງປິດບັງໄດ້ຖືກເອົາໄປຈາກສາຍຕາ

ຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣດັ,ແລະ“ລາວ

ໄດ້ເຫນັນິ້ວພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ;

ແລະມັນຄືກັນກັບນິ້ວມືຂອງມະນດຸ....

“ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບ

ລາວວ່າ:ເຈົ້າເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງເຮົາບໍ່?

“ແລະລາວໄດ້ຕອບວ່າ:ເຊື່ອ,ພຣະ

ອົງເຈົ້າເອີຍ.”

ແລະ“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ປະກົດ

ຕົວໃຫ້[ນ້ອງຊາຍຂອງຢາເຣັດ]ເຫັນ”

ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ,“ເຈົ້າເຫັນແລ້ວບໍ່

ວ່າເຈົ້າຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມຮູບລັກສະ

ນະຂອງເຮົາ?ແທ້ຈິງແລ້ວ,ມະນຸດທັງ

ໝົດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຕາມຮູບ

ລັກສະນະຂອງເຮົາເອງ.”(ເບິ່ງອີເທີ

3:1–17.)
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