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ປະ
ທານທອມມັສແອັສມອນສັນໄດ້ສອນວ່າ,“ບົດ

ຮຽນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ໃນ

ຊ່ວງມະຕະແມ່ນຕອນທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວແລະ

ເຮົາເຊື່ອຟັງ,ແລ້ວເຮົາຈະຖືກຕ້ອງສະເໝີ.” 1

ເຮົາຈະໄດ້ຮັບພອນນ�ອີກ.ດັ່ງທີ່ປະທານມອນສັນໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:“ເມື່ອເຮົາຮັກສາພຣະ

ບັນຍັດ,ຊີວິດຂອງເຮົາຈະມີຄວາມສຸກກວ່າ,ສົມບູນກວ່າ,ແລະ

ຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍກວ່າ.ການທ້າທາຍແລະບັນຫາຂອງເຮົາຈະງ່າຍ

ຂຶ້ນທີ່ຈະທົນຕໍ່,ແລະເຮົາຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່[ພຣະເຈົ້າ]ໄດ້ສັນຍາ

ໄວ້.” 2

ໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ເອົາມາຈາກຄ�ສອນຂອງປະທານ

ມອນສັນໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກ,ເພິ່ນ

ເຕືອນເຮົາວ່າພຣະບັນຍັດເປັນຄ�ແນະນ�ທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດທີ່ນ�

ໄປສູ່ຄວາມສຸກແລະຄວາມສະຫງົບ.

ຂໍ້ແນະນຳ�ສຳ�ລັບການຳເດີນຳທາງ

“ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອເປັນສິ່ງ

ເຮັດໃຫ້ເຮົາທໍ້ຖອຍໃຈຫລືເປັນສິ່ງກີດກັນເຮົາຈາກການມີຄວາມ

ສຸກ.ແຕ່ມັນກົງກັນຂ້າມ.ພຣະອົງຜູ້ໄດ້ສ້າງເຮົາແລະຮັກເຮົາ

ຢ່າງແນ່ນອນຮູ້ວ່າເຮົາຕ້ອງມີຊີວິດແນວໃດກ່ອນຈະມີຄວາມ

ສຸກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.ພຣະອົງໄດ້ຈັດຫາຄ�ແນະນ�ໄວ້

ໃຫ້ເຮົາ,ຖ້າເຮົາປະຕິບັດຕາມ,ມັນຈະນ�ພາເຮົາໄປຢ່າງປອດ

ໄພໃນການເດີນທາງຊ່ວງມະຕະທີ່ກັນດານຫລາຍນີ້.ເຮົາຈື່ຈ�ຂໍ້

ຄວາມຂອງເພງສວດທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ວ່າ:‘ຈົ່ງຮັກສາພຣະບັນຍັດ!

ໃນນີ້ຄືຄວາມປອດໄພ,ໃນນີ້ຄືຄວາມສະຫງົບ’[ເບິ່ງ“Keep the 
Commandments,” Hymns, no. 303].” 3

ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຮູ້

“ການເຊື່ອຟັງເປັນລັກສະນະຂອງສາດສະດາທັງຫລາຍ;ມັນ

ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເພິ່ນໃນທຸກຍຸກທຸກສະ

ໄໝ.ມັນສ�ຄັນຕໍ່ເຮົາທີ່ຈະຮູ້ວ່າ,ເຊັ່ນດຽວກັນເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບ

ແຫລ່ງແຫ່ງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຮູ້ເຫລົ່ານີ້.ມັນມີໄວ້ໃຫ້

ເຮົາແຕ່ລະຄົນໃນເວລານີ້ເມື່ອເຮົາເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ

ເຈົ້າ....

“ຄວາມຮູ້ທີ່ເຮົາສະແຫວງຫາ,ຄ�ຕອບທີ່ເຮົາຢາກໄດ້ຮັບ,ແລະ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ເຮົາປາດຖະໜາໃນເວລານີ້ເພື່ອຈະສາມາດປະ

ເຊີນກັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນໂລກທີ່ສັບສົນແລະປ່ຽນແປງນີ້ສາມາດ

ເປັນຂອງເຮົາໄດ້ເມື່ອເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.” 4

ເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອຟັງ

“ທ່າທາງທົ່ວໄປໃນວັນເວລາຂອງເຮົາຄືທີ່ຈະເຮັດຕາມອ�ເພີ

ໃຈ.ວາລະສານແລະໂທລະພາບສະແດງຮູບຂອງດາລາໜັງ,ຮູບ

ຂອງນັກກິລາທີ່ເກັ່ງກ້າ—ບຸກຄົນທີ່ຄົນໜຸ່ມນັບຖືເອົາເປັນແບບ

ຢ່າງ—ເຮັດໃຫ້ເຂົາລະເມີດກົດຂອງພຣະເຈົ້າແລະຫລົງໄປເຮັດສິ່ງ

ທີ່ເປັນບາບຄືກັບວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດເລີຍ.ຢ່າເຊື່ອ!ຈະມີ

ເວລາຂອງການຄິດ—ແມ່ນແຕ່ເວລາຄິດໄລ່ບັນຊີ.ເຊັ່ນດຽວກັບນາງ

ຊິນເດີເຣລາທຸກຄົນຈະມີທ່ຽງຄືນ—ຖ້າບໍ່ແມ່ນໃນຊີວິດນີ້ມັນກໍຈະ

ເປັນໄປໃນຊີວິດໜ້າ.ວັນພິພາກສາຈະມາເຖິງທຸກຄົນ....ຂ້າພະ

ເຈົ້າຂໍອ້ອນວອນພວກທ່ານໃຫ້ເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອຟັງ.” 5

ຄວາມຊື່ນຳຊົມແລະຄວາມສຳະຫງົບ

“ມັນອາດປະກົດຕໍ່ທ່ານເປັນບາງຄັ້ງວ່າຜູ້ຄົນທີ່ອອກໄປໃນ

ໂລກມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫລາຍກວ່າທ່ານ.ພວກທ່ານບາງຄົນອາດ

ຮູ້ສຶກຖືກຈ�ກັດດ້ວຍກົດຂອງສາດສະໜາຈັກທີ່ເຮົາຍຶດໝັ້ນ.ອ້າຍ

ເອື້ອຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະ

ກາດຕໍ່ທ່ານວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະນ�ຄວາມສຸກຫລືຄວາມສະຫງົບ

ມາສູ່ຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຫລາຍກວ່າພຣະວິນຍານຊຶ່ງສາມາດ

ມາສູ່ເຮົາເມື່ອເຮົາເຮັດຕາມພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະຮັກສາພຣະ

ບັນຍັດ.” 6

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນຕຸລາ2016

ພອນແຫ່ງການເຊື່ອຟັງ

ໂດຍປະທານຳທອມມັສຳແອັສຳມອນຳສຳັນຳ
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ເດີນຳໄປຢ່າງທ່ຽງທ�

“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານຕໍ່ທ່ານວ່າພອນທີ່ສັນຍາໄວ້ແມ່ນ

ເກີນກວ່າທີ່ຈະວັດແທກໄດ້.ເຖິງແມ່ນມໍລະສຸມຈະຫລັ່ງໄຫລມາ,

ເຖິງແມ່ນຟ້າຝົນຈະຖອກເທລົງມາເທິງເຮົາ,ແຕ່ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາ

ເຖິງພຣະກິດຕິຄຸນແລະຄວາມຮັກຂອງເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະບິດາເທິງ

ສະຫວັນແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງເຮົາຈະປອບໂຍນແລະ

ຄ�ຊູເຮົາແລະນ�ຄວາມຊື່ນບານແລະຄວາມຊື່ນຊົມມາໃຫ້ຫົວໃຈ

ຂອງເຮົາໃນຂະນະທີ່ເຮົາເດີນໄປຢ່າງທ່ຽງທ�ແລະຮັກສາພຣະບັນ

ຍັດ.ບໍ່ມີສິ່ງໃດຢູ່ໃນໂລກນີ້ຈະສາມາດເອົາຊະນະເຮົາໄດ້.” 7

ຕິດຕາມພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ

“ຜູ້ມີຄວາມໂສກເສົ້າແລະລຶ້ງເຄີຍກັບຄວາມທຸກທໍລະມານຄົນ

ນີ້ເປັນໃຜ?ກະສັດແຫ່ງລັດສະໝີພາບ,ຈອມໂຍທາອົງນີ້ເປັນໃຜ?

ພຣະອົງເປັນພຣະອາຈານຂອງເຮົາ.ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້

ລອດຂອງເຮົາ.ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.ພຣະອົງເປັນ

ແຫລ່ງກ�ເນີດແຫ່ງຄວາມລອດຂອງເຮົາ.ພຣະອົງບອກວ່າ,‘ຈົ່ງ

ຕາມເຮົາມາ.’ພຣະອົງແນະນ�ວ່າ,‘ຈົ່ງໄປ,ແລະເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ.’

ພຣະອົງອ້ອນວອນວ່າ,‘ຈົ່ງຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາ.’

ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງເຮັດຕາມແບບ

ຢ່າງຂອງພຣະອົງ.ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງເຊື່ອຟັງພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ.ໂດຍ

ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ,ເຮົາຈະມອບຂອງຂວັນທີ່ສູງສົ່ງທີ່ເປັນຄວາມ

ກະຕັນຍູໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.” 8
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ການຳສຳອນຳຈາກຂ່າວສຳານຳນຳີ້

ປະທານມອນສັນສອນເຮົາເຖິງພອນຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບ

ໂດຍການເປັນຄົນເຊື່ອຟັງ,ຮ່ວມທັງຄວາມເຂັ້ມແຂງ,ຄວາມຮູ້,ຄວາມສຸກ,

ແລະຄວາມສະຫງົບ.ໃຫ້ຖາມຄົນທີ່ທ່ານສອນເຖິງວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນ

ໂດຍການຮັກສາພຣະບັນຍັດ.ທ່ານສາມາດຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄິດເຖິງພອນຂອງ

ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໄປແລະຂຽນຄວາມຄິດແລະປະສົບການເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ໃນປຶ້ມບັນ

ທຶກສ່ວນຕົວ.ທ່ານສາມາດຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພຣະ

ເຈົ້ານ�ອີກສ�ລັບພອນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການເປັນຄົນເຊື່ອຟັງເລື້ອຍໄປ.

ຊາວໜຸ່ມ

ໄຟແລະບົດຮຽນຳແຫ່ງການຳເຊື່ອຟັງ

ຄັ້
ງໜຶ່ງປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນໄດ້ບອກກ່ຽວກັບຕອນເພິ່ນໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ເຖິງຄວາມສ�ຄັນຂອງການເຊື່ອຟັງ.ຕອນເພິ່ນມີອາຍຸໄດ້ແປດປີ,ຄອບ

ຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ໄປພັກຢູ່ເຮືອນປ່າຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ໃນພູ.ເພິ່ນກັບໝູ່ຂອງເພິ່ນ

ຢາກຖາງປ່າຫຍ້າບ່ອນໜຶ່ງເພື່ອກໍ່ໄຟຝີງ.ພວກເພິ່ນໄດ້ພະຍາຍາມດຶງກໍຫຍ້າ

ອອກດ້ວຍມື,ທັງຖົກທັງດຶງຢ່າງແຮງຈົນສຸດກ�ລັງ,ແຕ່ສ່ວນທີ່ຂາດອອກມາ

ແມ່ນປາຍຫຍ້າເທົ່ານັ້ນ.ປະທານມອນສັນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ,“ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຄິດຫາທາງແກ້ໄຂຕາມຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸແປດປີ.ຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ເວົ້າກັບແດນນີວ່າ,‘ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຈູດຫຍ້າເຫລົ່ານີ້.ພວກເຮົາຈະໃຫ້

ມັນໄໝ້ເປັນວົງເທົ່ານັ້ນ!’”

ເຖິງແມ່ນເພິ່ນຮູ້ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄມ້ຂີດໄຟ,ແຕ່ເພິ່ນໄດ້

ແລ່ນກັບໄປເຮືອນໄປເອົາໄມ້ຂີດໄຟຈ�ນວນໜຶ່ງ,ແລະເພິ່ນພ້ອມທັງແດນ

ນີໄດ້ຈູດຫຍ້າໃນບ່ອນນັ້ນ.ພວກເພິ່ນຄິດວ່າໄຟຈະມອດເອງ,ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ

ມັນໄດ້ລາມໄປຢ່າງໃຫຍ່ແລະອັນຕະລາຍຫລາຍ.ເພິ່ນກັບແດນນີໄດ້ແລ່ນ

ໄປບອກຄົນໃຫ້ມາຊ່ວຍເຫລືອ,ແລະບໍ່ດົນພວກຜູ້ໃຫຍ່ກໍໄດ້ຟ້າວແລ່ນໄປ

ມອດໄຟກ່ອນມັນຈະລາມໄປເຖິງຕົ້ນໄມ້.

ປະທານມອນສັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ວ່າ,“ແດນນີກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນບົດຮຽນທີ່

ຍາກຫລາຍຢ່າງແຕ່ບົດຮຽນທີ່ສ�ຄັນໃນມື້ນັ້ນ—ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຄວາມ

ສ�ຄັນຂອງການເຊື່ອຟັງ.”(ເບິ່ງ“Obedience Brings Blessings,” 
Liahona, May 2013, 89–90.)

ເຊັ່ນດຽວກັບປະທານມອນສັນ,ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຮຽນບົດຮຽນເລື່ອງການເຊື່ອ

ຟັງໃນວິທີທີ່ຍາກບໍ?ເຈົ້າສາມາດຕັ້ງເປົ້າໝາຍອັນໃດແດ່ເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້

ປອດໄພຜ່ານການເຊື່ອຟັງໃນອະນາຄົດ?

ເດັກນຳ້ອຍ

ເລືອກສຳິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການເລືອກສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຈະນ�ເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ

ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດຫລາຍຂຶ້ນ.ມັນຍັງຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສຸກແລະ

ປອດໄພນ�ອີກ.ໃຫ້ໝາຍວິທີທີ່ເຈົ້າສາມາດເລືອກສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ລັກກ່າຍຢູ່ໂຮງຮຽນ

ອ່ານພຣະຄ�ພີ

ໄປໂບດ

ຫລິ້ນເກມທີ່ດີ

ຜິດຖຽງກັບເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງ

ຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ
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ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນຕຸລາ2016

“ໃນ
ເນື້ອເພງ[ຂອງຊັ້ນປະຖົມ

ໄວ]ຊື່ວ່າ‘The Family Is of 
God,’...ເຮົາໄດ້ຖືກເຕືອນໃຈເຖິງຄ�
ສອນທີ່ບໍລິສຸດ,”ແຄໂຣເອັມສະຕີບ

ເວັນສ໌,ທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານ

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນໄດ້ກ່າວ.

“ເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽນຮູ້ວ່າຄອບຄົວມາ

ຈາກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ເຮົາຍັງເປັນ

ພາກສ່ວນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າຄື

ກັນ....

“...ແຜນຂອງພຣະບິດາສ�ລັບລູກໆ

ຂອງພຣະອົງແມ່ນແຜນແຫ່ງຄວາມຮັກ.

ມັນເປັນແຜນທີ່ເຕົ້າໂຮມລູກໆຂອງພຣະ

ອົງເຂົ້າກັນ—ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ—ນ�

ພຣະອົງ.” 1

ແອວເດີແອວທອມແພຣີ(1922–2015)

ແຫ່ງກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ກ່າວ

ວ່າ:“ເຮົາເຊື່ອອີກວ່າຄອບຄົວທີ່ມີສາມີ

ພັນລະຍາແລະລູກໆນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ

ໜ່ວຍພື້ນຖານຂອງສັງຄົມທີ່ໝັ້ນຄົງ,

ເສດຖະກິດທີ່ໝັ້ນຄົງແລະມາດຕະຖານ

ທາງສິນທ�ທີ່ໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ—ແຕ່ວ່າ

ມັນຍັງເປັນໜ່ວຍພື້ນຖານຂອງຊົ່ວນິລັນ

ດອນແລະຂອງອານາຈັກແລະການປົກ

ຄອງຂອງພຣະເຈົ້ານ�ອີກ.

“ເຮົາເຊື່ອວ່າການຈັດຕັ້ງແລະການ

ປົກຄອງຂອງສະຫວັນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ

ຈາກຄອບຄົວແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງທັງ

ຫລາຍ.” 2

ຄອບຄົວແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າ

“ທຸກຄົນ,ບໍ່ວ່າສະພາບການເລື່ອງ

ການແຕ່ງງານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເປັນແນວ

ໃດກໍຕາມຫລືມີລູກຈັກຄົນ,ກໍສາມາດ

ປົກປ້ອງແຜນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້

ຊຶ່ງໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ຢູ່ໃນໃບປະກາດກ່ຽວ

ກັບຄອບຄົວນັ້ນ,”ບອນນີແອວໂອສະ

ກາສັນ,ປະທານອົງການຍິງໜຸ່ມສາມັນ

ໄດ້ກ່າວ.“ຖ້າມັນເປັນແຜນຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ,ມັນກໍຄວນເປັນແຜນຂອງເຮົາ

ຄືກັນ!” 3

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີເພີ່ມເຕີມ

Doctrine and Covenants 2:1–3; 
132:19

ຄຳ�ສອນກ່ຽວກັບຄຳອບຄຳົວ

ຊິດສະເຕີຈູລີບີແບັກ,ອະດີດປະທານ

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ,ໄດ້ສອນ

ວ່າທິດສະດີກ່ຽວກັບຄອບຄົວແມ່ນອີງ

ຕາມການສ້າງ,ການຕົກ,ແລະການຊົດ

ໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ:

“ການສ້າງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ຈັດສະ

ຖານທີ່ໃຫ້ຄອບຄົວມາອາໄສຢູ່.ພຣະເຈົ້າ

ໄດ້ສ້າງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງຊຶ່ງທັງສອງ

ຝ່າຍກໍມີຄວາມສ�ຄັນເຄິ່ງໜຶ່ງໃນຄອບ

ຄົວ.ມັນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນແຜນຂອງ

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນທີ່ອາດາມແລະ

ເອວາຕ້ອງຜະນຶກເຂົ້າກັນແລະສ້າງ

ຄອບຄົວນິລັນດອນ.

“...ການຕົກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາ

ມາດມີລູກຊາຍແລະລູກສາວ.

“ການຊົດໃຊ້[ຂອງພຣະຄຣິດ]ຊ່ວຍ

ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ຜະນຶກເຂົ້າກັນຊົ່ວ

ນິລັນດອນ.ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວມີ

ຄວາມເຕີບໂຕນິລັນດອນແລະດີພ້ອມ

ທຸກຢ່າງ.ແຜນແຫ່ງຄວາມສຸກ,ຍັງຖືກ

ເອີ້ນອີກວ່າແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ,

ເປັນແຜນທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນສ�ລັບ

ຄອບຄົວ....

“...ນີ້ຄືຄ�ສອນຂອງພຣະຄຣິດ....

ປາດສະຈາກຄອບຄົວ,ກໍບໍ່ມີແຜນ;ບໍ່ມີ

ເຫດຜົນສ�ລັບຊີວິດມະຕະ.” 4
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