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ທ່າ
ນເຄີຍເປີດແກັດອັນໃດອັນໜຶ່ງບໍທີ່ສິ່ງຂອງໃນນັ້ນຍັງ

ບໍ່ຖືກປະກອບເຂົ້າກັນເທື່ອ,ເມື່ອທ່ານດຶງເຈ້ຍອອກ

ມາອ່ານວິທີປະກອບມັນເຂົ້າກັນ,ທ່ານຄິດວ່າ,“ມັນ

ສັບສົນຂະໜາດ”?

ບາງເທື່ອ,ເຖິງແມ່ນເຮົາມີເຈດຕະນາດີແລະມີຄວາມໝັ້ນໃຈ,

ແຕ່ເຮົາໄດ້ດຶງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງອອກມາ,ແລ້ວຖາມວ່າ,“ອັນນີ້

ແມ່ນຫຍັງ?”ຫລື“ມັນແມ່ນສ�ລັບບ່ອນໃດ?”

ເຮົາຈະງຸດງິດໃຈຫລາຍຂຶ້ນເມື່ອເຮົາອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຕິດຢູ່ເທິງ

ແກັດເວົ້າວ່າ,“ຕ້ອງປະກອບເຂົ້າກັນ—ອາຍຸ8ປີຂຶ້ນໄປ.”ຍ້ອນ

ວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີ,ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫລືມີ

ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເຮົາເອງຫລາຍຂຶ້ນເລີຍ.

ບາງເທື່ອເຮົາກໍມີປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ກັບເລື່ອງພຣະກິດ

ຕິຄນຸ.ເມື່ອເຮົາຫລຽວເບິ່ງບາງສ່ວນ,ເຮົາອາດເກົາຫົວແລະບໍ່ຮູ້ວ່າ

ພາກສ່ວນນັ້ນແມ່ນສ�ລັບບ່ອນໃດ.ຫລືເມື່ອເຮົາກວດກາເບິ່ງອີກ

ສ່ວນໜຶ່ງ,ເຮົາອາດຮູ້ວ່າຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມຫລາຍທີ່ສດຸທີ່

ຈະເຂົ້າໃຈມັນ,ແຕ່ເຮາົຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພາກສ່ວນນັ້ນຈຶ່ງມີຢູ່ນ�.

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາເປັນຄູສອນຂອງເຮົາ

ໂຊກດີທີ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໄດ້ປະທານຄ�ແນະນ�ອັນດີ

ເລີດໃຫ້ເຮົາເພື່ອເປັນການກໍ່ສ້າງຊີວິດຂອງເຮົາແລະຊ່ວຍປະ

ກອບຕົວເຮົາເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.ຄ�ແນະນ�ເຫລົ່ານັ້ນມີຜົນຕໍ່ທຸກຄົນ

ໂດຍບໍ່ຈ�ກັດອາຍຸຫລືສະພາບການ.ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະກິດ

ຕິຄຸນແລະສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ເຮົາ.ພຣະອົງໄດ້

ປະທານແຜນແຫ່ງການໄຖ່,ແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ,ແມ່ນແຕ່ແຜນ

ແຫ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ເຮົາ.ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະເຮົາໃຫ້ຢູ່ຕາມລ�ພັງກັບ

ທຸກສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຫລືກັບການທ້າທາຍຕ່າງໆໃນຊີວິດ,ໂດຍ

ກ່າວວ່າ,“ຮັບເອົາມັນໄປ.ໂຊກດີເດີ.ໃຫ້ຄິດຫາທາງເອງ.”

ຖ້າຫາກເຮົາພຽງແຕ່ມີຄວາມອົດທົນແລະຫລຽວເບິ່ງດ້ວຍໃຈທີ່

ຖ່ອມແລະດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ເປີດກວ້າງ,ແລ້ວເຮົາຈະພົບເຫັນວ່າ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານເຄື່ອງມືຫລາຍຢ່າງໃຫ້ເຮົາເພື່ອຊ່ວຍເຮົາໃຫ້

ເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນກັບຄ�ແນະນ�ອັນລະອຽດຂອງພຣະອົງສ�ລັບ

ຄວາມສຸກໃນຊີວິດຂອງເຮົາ:

• ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ເປັນຂອງປະທານ
ທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດໃຫ້ເຮົາ,ຊຶ່ງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເປັນຄູສອນພິ

ເສດສ່ວນຕົວທີ່ມາຈາກສະຫວັນສ�ລັບເຮົາເມື່ອເຮົາສຶກສາ

ພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າແລະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດແລະ

ການກະທ�ຂອງເຮົາສອດຄ່ອງກັບພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ.

• ພຣະອົງອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າຫາພຣະອົງໄດ້ຕະຫລອດເວລາ
ຜ່ານການອະທິຖານດ້ວຍສັດທາແລະຜ່ານການອ້ອນວອນ

ດ້ວຍເຈດຕະນາອັນແທ້ຈິງ.

• ພຣະອົງໄດ້ປະທານອັກຄະສາວົກແລະສາດສະດາໃນປະຈຸບັນ
ໃຫ້ເຮົາ,ຜູ້ເປີດເຜີຍພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າໃນສະໄໝຂອງເຮົາ

ແລະມີສິດອ�ນາດທີ່ຈະຜູກມັດຫລືຜະນຶກຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ

ແລະໃນສະຫວັນ.

• ພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຟູສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງຄືນມາໃໝ່—ເປັນ
ອົງການຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອຊຶ່ງຮ່ວມເຮັດວຽກງານດ້ວຍກັນເພື່ອຊ່ວຍ

ເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າສະແຫວງຫາຄວາມ

ລອດດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ,ຕົວສັ່ນ,ແລະດ້ວຍຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ມີ

ສິ່ງໃດເທົ່າທຽມໄດ້.1

• ພຣະອົງໄດ້ປະທານພຣະຄ�ພີທີ່ສັກສິດໃຫ້ເຮົາ—ເປັນພຣະຄ�
ຂອງພຣະອົງທີ່ຂຽນໄວ້ໃຫ້ເຮົາ.

• ພຣະອົງໄດ້ປະທານເຄື່ອງມືຝ່າຍເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝຈົນ
ນັບບໍ່ຖ້ວນໃຫ້ເຮົາເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເຮົາໃນເສັ້ນທາງເດີນຂອງ

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນມິຖຸນາ2016

ພຣະບິດາຂອງເຮົາ,
ຄູສອນຂອງເຮົາ

ໂດຍປະທານດີເດີແອັຟອຸກດອບ
ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນ

ຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ການເປັນສານຸສິດ.ເຄື່ອງມືທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈຫລາຍຢ່າງດັ່ງ

ກ່າວນີ້ມີຢູ່ທີ່LDS.org.

ເປັນຫຍັງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປະທານສິ່ງ

ຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ເຮົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ?ເພາະວ່າພຣະອົງຮັກເຮົາ.

ແລະເພາະວ່າ,ດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະອົງເອງວ່າມັນແມ່ນ

ວຽກງານແລະລັດສະໝີພາບຂອງພຣະອົງ—ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ

ເປັນອະມະຕະແລະຊີວິດນິລັນດອນຂອງມະນຸດ.2

ໃນອີກຄ�ໜຶ່ງ,ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ,

ແລະພຣະເຈົ້າເປັນຄູສອນຂອງເຮົາ.

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາຮູ້ຈັກຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ

ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກໆຂອງພຣະອົງ.ມັນແມ່ນວຽກງານ

ຂອງພຣະອົງທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອເຮົາໃນທຸກທິດທຸກທາງ,ໄດ້ປະທານ

ແຫລ່ງຊ່ວຍເຫລືອທາງຝ່າຍໂລກແລະຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ເຮົາເພື່ອ

ຊ່ວຍເຮົາໃນເສັ້ນທາງທີ່ພາກັບໄປຫາພຣະອົງ.

ພໍ່ທຸກຄົນເປັນຄູສອນ

ໃນບາງພາກສ່ວນຂອງໂລກ,ພໍ່ທັງຫລາຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກຄອບ

ຄົວແລະສັງຄົມໃນເດືອນມິຖຸນາ.ມັນເປັນສິ່ງດີສະເໝີທີ່ຈະໃຫ້

ກຽດແລະນັບຖືພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາ.ພໍ່ໄດ້ເຮັດຫລາຍສິ່ງທີ່ດີສ�ລັບ

ຄອບຄົວຂອງຕົນແລະມີຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້ານັບຖືຫລາຍຢ່າງ.ບົດ

ບາດທີ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດສອງຢ່າງຂອງພໍ່ໃນຊີວິດຂອງລູກໆຂອງຕົນ

ແມ່ນການເປັນຕົວຢ່າງແລະເປັນຄູສອນທີ່ດີ.ພໍ່ເຮັດຫລາຍກວ່າທີ່

ຈະບອກລູກໆວ່າອັນໃດຖືກຫລືອັນໃດຜິດ;ເຂົາເຈົ້າເຮັດຫລາຍ

ກວ່າທີ່ຈະໂຍນຫລັກສູດໃຫ້ລູກແລະຄາດຫວັງໃຫ້ລູກຝ່າຟັນກັບຊີ

ວິດດ້ວຍຕົວເອງ.

ພໍ່ຈະເປັນຄູສອນໃຫ້ລູກໆທີ່ລ�ຄ່າຂອງຕົນແລະສະແດງວິທີ

ດ�ລົງຊີວິດຢ່າງຊື່ສັດໃຫ້ລູກເຫັນດ້ວຍຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງຕົນ.ພໍ່ຈະ

ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກໆຢູ່ຕາມລ�ພັງແຕ່ຈະຟ້າວໄປຊ່ວຍເຫລືອ,ຊ່ວຍພະ

ຍຸງເຂົາຂຶ້ນເມື່ອເຂົາສະດຸດລົ້ມ.ແລະບາງເທື່ອເມື່ອເຖິງເວລາທີ່

ລູກຕ້ອງຮຽນຮູ້,ພໍ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ລູກດີ້ນລົນ,ໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າສິ່ງນີ້ເປັນວິ

ທີທີ່ດີທີ່ສຸດສ�ລັບເຂົາທີ່ຈະຮຽນຮູ້.

ເຮົາທຸກຄົນເປັນຄູສອນ

ເຖິງແມ່ນພໍ່ຢູ່ໃນໂລກເຮັດສິ່ງນີ້ສ�ລັບລູກໆຂອງຕົນຢູ່ແລ້ວ,ແຕ່

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນຄູສອນເປັນບາງສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງມອບໃຫ້

ລູກໆທຸກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ,ໂດຍບໍ່ຈ�ກັດເລື່ອງອາຍຸ,ສະຖານທີ່,

ຫລືສະພາບການ.ຈົ່ງຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າ,ລູກໆຂອງພຣະເຈົ້າເປັນອ້າຍ

ເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຮົາ;ເຮົາມາຈາກຄອບຄົວນິລັນດອນອັນດຽວກັນ.

ໃນຄວາມໝາຍນີ້,ຂໍໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນຈົ່ງເປັນຄູສອນ—ຕື່ນເຕັ້ນ

ທີ່ຈະເອື້ອມອອກໄປແລະຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນເພື່ອຈະໄດ້

ກາຍເປັນຕົວເຮົາເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.ເພາະເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ,

ເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງໄດ້.ການ

ຮັກພຣະເຈົ້າແລະຮັກເພື່ອນມະນຸດຂອງເຮົາ,ການຮັກສາພຣະ

ບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະການຕິດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຄຣິດ

ເປັນທາງທີ່ຊື່,ແຄບ,ແລະປິຕິຍິນດີຊຶ່ງພາກັບຄືນໄປສູ່ທີ່ປະທັບ

ຂອງພຣະບິດາມານດາໃນສະຫວັນຂອງເຮົາ.

ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່

ເຮົາຫລາຍຂະໜາດນີ້ຈົນວ່າພຣະອົງໄດ້ເປັນຄູສອນຂອງເຮົາ,ບາງ

ທີເຮົາກໍຄວນເອື້ອມອອກໄປຫາເພື່ອນມະນຸດຄືກັນ,ໂດຍບໍ່ຈ�ກັດ

ເລື່ອງຜິວພັນ,ເຊື້ອຊາດ,ສະພາບການທາງສັງຄົມເສດຖະກິດ,ພາ

ສາ,ຫລືສາດສະໜາ.ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງກາຍເປັນຄູສອນທີ່ໄດ້ຮັບການ

ດົນໃຈແລະເປັນພອນຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ—ບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ລູກໆ

ຂອງເຮົາເອງເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຕໍ່ລູກໆທຸກຄົນຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກຕະ

ຫລອດທົ່ວໂລກ.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.ເບິ່ງກິດຈະການ13:52;ຟີລິບປອຍ2:12.
2.ເບິ່ງMoses1:39.

ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ທ່ານອາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານສອນຄິດເຖິງຕອນທີ່ພຣະບິດາ

ເທິງສະຫວັນໄດ້ສິດສອນເຂົາເຈົ້າ.ແລ້ວທ່ານອາດຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດເຖິງຕອນ

ທີ່ຄ້າຍຄືກັນເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກພໍ່ໃນໂລກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຊື້ອເຊີນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຂຽນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ�ຮຽນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ.ທ່ານ

ອາດທ້າທາຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ພະຍາຍາມເຮັດຕາມແບບຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນ

ໄວ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີກວ່າໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ.

ເດັກນ້ອຍ

ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ

ເພາະພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຮັກເຮົາ,ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ປະທານເຄື່ອງມື

ຫລາຍຢ່າງໃຫ້ເຮົາ,ຫລືຂອງປະທານ,ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເຮົາ.ຂ້າງລຸ່ມນີ້

ແມ່ນຂອງປະທານບາງຢ່າງທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ເຮົາ.ເຈົ້າຈະໃຊ້ຂອງປະ

ທານເຫລົ່ານີ້ແນວໃດເພື່ອເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າແລະເພື່ອເປັນ

ພອນໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ?

ອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ

ການອະທິຖານ

ຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນ

ອັກຄະສາວົກແລະສາດສະດາ

ພຣະຄ�ພີ

©2016ໂດຍIntellectual Reserve, Inc.ສະຫງວນລິຂະສດິທຸກປະການ.ຈັດພມິໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.ສະບັບເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ:6/15.
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ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນມິຖຸນາ2016

ພິ
ທີການທີ່ຈ�ເປັນທັງໝົດສ�ລັບ

ຄວາມລອດແລະຄວາມສູງສົ່ງແມ່ນ

ຄຽງຄູ່ໄປກັບການເຮັດພັນທະສັນຍານ�

ພຣະເຈົ້າ.“ການເຮັດແລະການຮັກສາ

ພັນທະສັນຍາໝາຍເຖິງການເລືອກ

ທີ່ຈະຜູກມັດຕົວເຮົາເອງເຂົ້າກັບພຣະ

ບິດາຜູ້ສະຖິດຢູ່ໃນສະຫວັນຂອງເຮົາ

ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດ,”ລິນດາເຄເບີຕັນ,

ປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ

ໄດ້ກ່າວ.1

ແອວເດີນຽວແອວແອນເດີເຊັນແຫ່ງ

ກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ກ່າວວ່າ,

“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ,‘ໃນພິທີ

ການ...ອ�ນາດແຫ່ງຄວາມເປັນເໝືອນ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ປະຈັກ.’

“ມີພອນພິເສດຈາກພຣະເຈົ້າສ�ລັບ

ທຸກຄົນທີ່ມີຄ່າຄວນຜູ້ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ,

ຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,ແລະຮັບ

ສ່ວນສິນລະລຶກເປັນປະຈ�.” 2

“ເມື່ອຊາຍແລະຍິງໄປພຣະວິຫານ,”

ແອວເດີເອັມຣະໂຊບາເລີດແຫ່ງກຸ່ມອັກ

ຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ກ່າວ,“ເຂົາເຈົ້າທັງ

ສອງໄດ້ຮັບອ�ນາດຢ່າງດຽວກັນນັ້ນ,ຊຶ່ງ

ເປັນອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ...

“...ຊາຍແລະຍິງທຸກຄົນສາມາດໄດ້

ຮັບອ�ນາດນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອໃນຊີວິດ

ຂອງເຂົາເຈົ້າ.ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຮັດພັນທະ

ສັນຍາທີ່ສັກສິດນ�ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະ

ຜູ້ທີ່ຮັກສາພັນທະສັນຍາສາມາດໄດ້ຮັບ

ການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວ,ຮັບພອນໂດຍ

ການປະຕິບັດຂອງເຫລົ່າທູດ,ສື່ສານກັບ

ພຣະເຈົ້າ,ຮັບຄວາມສົມບູນຂອງພຣະ

ພິທີການແລະພັນທະສັນຍາ
ຂອງພຣະວິຫານ

ກິດຕິຄຸນ,ແລະໃນທີ່ສຸດ,ກາຍເປັນຜູ້ໜຶ່ງ

ທີ່ໄດ້ຮັບມູນມໍລະດົກຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ

ຄຣິດໃນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາມີ.” 3

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີເພີ່ມເຕີມ

1ນີໄຟ14:14;Doctrine and Covenants
25:13;97:8;109:22

ເລື່ອງຈິງໃນຊີວິດ

ໃນປີ2007,ສີ່ມື້ຫລັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ

ຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ປະເທດເປຣູ,ແອວເດີ

ມາກັສບີແນຊ໌ແຫ່ງສາວົກເຈັດສິບໄດ້

ໄປພົບກັບປະທານສາຂາເວັນເຊສ໌ລາວ

ຄອນເດແລະພາເມລາພັນລະຍາຂອງ

ເພິ່ນ.“ແອວເດີແນຊ໌ໄດ້ຖາມຊິດສະເຕີ

ຄອນເດກ່ຽວກັບລູກນ້ອຍໆຂອງນາງ.

ດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ,ນາງໄດ້ຕອບວ່າຜ່ານຄຸນ

ງາມຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າລູກຂອງນາງ

ທຸກຄົນໄດ້ປອດໄພແລະສະບາຍດີ.ເພິ່ນ

ໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບເຮືອນຂອງຄອບຄົວ

ຄອນເດ.

“‘ມັນພັງໝົດແລ້ວ,’ນາງພຽງຕອບ

ເທົ່ານັ້ນ.

“...‘ແຕ່,’ແອວເດີແນຊ໌ໄດ້ສັງເກດ,

‘ເຈົ້າຍັງຍິ້ມອອກມາໄດ້ເວລາພວກເຮົາ

ເວົ້າລົມນ�ກັນ.’

“‘ແມ່ນແລ້ວ,’ນາງໄດ້ເວົ້າ,‘ຂ້ານ້ອຍໄດ້

ອະທິຖານແລະຂ້ານ້ອຍມີຄວາມສັນຕິ

ສຸກ.ພວກຂ້ານ້ອຍມີທຸກສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ.

ພວກຂ້ານ້ອຍມີກັນແລະກັນ,ພວກຂ້າ

ນ້ອຍມີລູກຢູ່ນ�,ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຜະ

ນຶກເຂົ້ານ�ກັນຢູ່ໃນພຣະວິຫານ,ພວກ

ຂ້ານ້ອຍມີສາດສະໜາຈັກທີ່ດີເລີດນີ້,

ແລະພວກຂ້ານ້ອຍມີພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ພວກຂ້ານ້ອຍສາມາດສ້າງເຮືອນໃໝ່

ໄດ້ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.’...

“ການເຮັດແລະການຮັກສາພັນທະ

ສັນຍານ�ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີພະ

ລັງທີ່ຈະຍິ້ມອອກມາໄດ້ໃນເວລາທີ່ມີ

ຄວາມລ�ບາກ,ທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມລ�

ບາກຍາກແຄ້ນໃຫ້ເປັນໄຊຊະນະໄດ້

ແນວໃດ...?”

“ແຫລ່ງນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າ.ການທີ່ຈະ

ມີອ�ນາດນັ້ນແມ່ນຜ່ານພັນທະສັນຍາ

ຂອງເຮົານ�ພຣະອົງ.” 4
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