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ເມື່
ອບໍ່ດົນມານີ້,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງຜູ້ຄົນກຸ່ມໜຶ່ງເຝິກຊ້ອມ

ການຍິງທະນູ.ພຽງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງ,ກໍເຫັນໄດ້

ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າກ່ອນຈະເກັ່ງດ້ານການຍິງທະນູ,ຕ້ອງ

ໃຊ້ເວລາແລະຕ້ອງເຝິກຝົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າທ່ານສາມາດພັດທະນາຊື່ສຽງດ້ານການ

ເປັນນັກຍິງທະນູທີ່ເກັ່ງກ້າໄດ້ໂດຍການຍິງລູກສອນໄປໃສ່ຝາຜະ

ໜັງເປົ່າເທົ່ານັ້ນແລະແລ້ວໄປຂີດວົງກົມອ້ອມໃສ່ລູກສອນ.ທ່ານ

ຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິທີຊອກຫາເປົ້າແລະຍິງໄປຖືກຈຸດໃຈກາງ.

ການແຕ້ມຮູບເປົ້າ

ການຍິງລູກສອນກ່ອນແລະໄປຂີດວົງກົມອ້ອມຮອບລູກ

ສອນອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນເລື່ອງຕະຫລົກ,ແຕ່ບາງເທື່ອຕົວເຮົາ

ເອງກໍປະພຶດຕົນແບບດຽວກັນນັ້ນໃນບາງສະຖານະການໃນ

ຊີວິດ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ,ເຮົາມັກໂນ້ມ

ອ່ຽງທີ່ຈະຕິດແທດຢູ່ກັບໂຄງການຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ,ຫົວຂໍ້,ແລະ

ແມ່ນແຕ່ຄ�ສອນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໜ້າສົນໃຈ,ສ�ຄັນ,ຫລືມ່ວນຊື່ນ

ສ�ລັບເຮົາ.ເຮົາມັກພະຍາຍາມຂີດເສັ້ນອ້ອມສິ່ງດັ່ງກ່າວ,ເຮັດໃຫ້

ເຮົາເຊື່ອວ່າເຮົາແນໄປໃສ່ຈຸດໃຈກາງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ.

ນັ້ນເປັນສິ່ງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດ.

ຕະຫລອດຊົ່ວທຸກຍຸກທຸກສະໄໝເຮົາໄດ້ຮັບຄ�ແນະນ�ທີ່ດີເລີດ

ແລະໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກສາດສະດາຂອງພຣະເຈົ້າ.ເຮົາຍັງ

ໄດ້ຮັບການຊີ້ນ�ແລະໄດ້ຮັບຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຈາກປຶ້ມ,ຄູ່ມື,ແລະ

ຫລັກສຸດຕ່າງໆຂອງສາດສະໜາຈັກ.ເຮົາສາມາດເລືອກຫົວຂໍ້

ພຣະກິດຕິຄຸນທີ່ເຮົາມັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,ແຕ້ມຮູບວົງມົນໃສ່ອ້ອມ

ມັນ,ແລະແຈ້ງບອກວ່າເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຈຸດໃຈກາງຂອງພຣະກິດຕິ

ຄຸນແລ້ວ.

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໃຫ້ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ

ນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສະເພາະສະໄໝຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ.ໃນສະໄໝບູ

ຮານ,ຜູ້ນ�ຝ່າຍສາດສະໜາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍສົມຄວນໃນການ

ຮຽບຮຽງ,ຈັດອັນດັບ,ແລະໂຕ້ຖຽງກັນວ່າໃນພຣະບັນຍັດໜຶ່ງຮ້ອຍ

ຂໍ້ແມ່ນຂໍ້ໃດທີ່ສ�ຄັນຫລາຍກວ່າໝູ່ໝົດ.

ມື້ໜຶ່ງມີນັກປາດອາຈານກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ພຣະຜູ້ຊ່ວຍ

ໃຫ້ລອດເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຕ້ຖຽງກັນ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະອົງລົງ

ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້ອຍຄົນລົງເອີ່ຍກັນໄດ້.

“ອາຈານເອີຍ,”ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖາມພຣະອົງ,“ໃນພຣະບັນຍັດແມ່ນ

ຂໍ້ໃດທີ່ເປັນຂໍ້ໃຫຍ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດ?”

ເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຢ່າງໃດ:“ຈົ່ງຮັກອົງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈ,ດ້ວຍສຸດຈິດ,ແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງ

ເຈົ້າ.

“ນັ້ນແຫລະແມ່ນພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃຫຍ່ແລະຂໍ້ຕົ້ນ.

“ຂໍ້ທີສອງກໍເໝືອນກັນຄື,ຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ.

“ພຣະບັນຍັດທັງໝົດແລະບັນດາຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາກໍ

ຂຶ້ນກັບພຣະບັນຍັດສອງຂໍ້ນີ້ແຫລະ.” 1

ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາປະໂຫຍກສຸດທ້າຍ:“ພຣະບັນຍັດທັງໝົດແລະ

ບັນດາຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບພຣະບັນຍັດສອງຂໍ້ນີ້

ແຫລະ.”

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫນັເປົ້າເທົ່ານັ້ນ,

ແຕ່ພຣະອົງຍັງໄດ້ແຈ້ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຸດໃຈກາງນັ້ນຢູ່ໃສນ�ອີກ.

ການຍິງຖືກເປົ້າ

ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະໜາຈັກ,ເຮົາເຮັດພັນ

ທະສັນຍາທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ຄວາມແນ່

ນອນໃຈໃນພັນທະສັນຍານັ້ນຄືຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເຮົາຈະພະຍາ

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນມັງກອນ2017

ການແນໃສ່
ຈຸດໃຈກາງ

ໂດຍປະທານດີເດີແອັຟອຸກດອບ

ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ຍາມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ,ຮັກພຣະອົງ,ເພີ່ມສັດທາຂອງເຮົາໃນ

ພຣະອົງ,ໃຫ້ກຽດພຣະອົງ,ເດີນໄປໃນເສັ້ນທາງຂອງພຣະອົງ,ແລະ

ຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງເປັນພະຍານຂອງພຣະອົງ.

ເມື່ອເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ເຮົາຫລາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ,ເຮົາຍິ່ງຈະຮູ້ວ່າການເສຍສະ

ລະອັນເປັນນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຂອງປະທານອັນສູງສົ່ງ

ຈາກພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າດົນໃຈ

ເຮົາໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນທາງແຫ່ງການກັບໃຈທີ່ແທ້ຈິງ,ຊຶ່ງຈະນ�ການມະ

ຫັດສະຈັນແຫ່ງການໃຫ້ອະໄພມາໃຫ້ເຮົາ.ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຈະ

ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຮັກແລະມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຫລາຍ

ກວ່າເກົ່າຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ.ເຮົາຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຫລຽວເຫັນ

ຜ່ານຂ້າມຊື່ສຽງ.ເຮົາຈະຕ້ານທານກັບການລໍ້ລວງໃນການກ່າວ

ຫາຫລືຕັດສິນຄົນອື່ນເພາະການບາບ,ຈຸດອ່ອນ,ຄວາມບົກພ່ອງ,

ຄວາມເອ່ນອຽງເລື່ອງການເມືອງ,ຄວາມເຊື່ອຖືເລື່ອງສາດສະໜາ,

ສັນຊາດ,ຫລືຜິວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຮົາຈະເຫັນທຸກຄົນທີ່ເຮົາພົບເຫັນວ່າເປັນລູກຂອງພຣະບິດາ

ເທິງສະຫວັນຂອງເຮົາ—ເປັນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຮົາ.

ເຮົາຈະເອື້ອມອອກໄປຫາຄົນອື່ນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະໃນ

ຄວາມຮັກ—ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ເຮົາອາດຮັກໄດ້ຍາກ.ເຮົາຈະໂສກເສົ້າ

ກັບຄົນທີ່ໂສກເສົ້າແລະປອບໂຍນຄົນທີ່ຕ້ອງການການປອບໂຍນ.2

ແລະເຮົາຈະຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ຈ�ເປັນສ�ລັບເຮົາທີ່ຈະກັງວົນກ່ຽວກັບ

ຈຸດເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ.

ພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃຫຍ່ແລະຂໍ້ຕົ້ນສອງຂໍ້ຄືເປົ້າ.ພຣະບັນຍັດທັງ

ໝົດແລະບັນດາຖ້ອຍຄ�ຂອງສາດສະດາກໍຂຶ້ນກັບພຣະບັນຍັດ

ສອງຂໍ້ນີ້ແຫລະ.3ເມື່ອເຮົາຮັບຮູ້ພຣະບັນຍັດຂໍ້ນີ້,ແລ້ວສິ່ງອື່ນໆທີ່ດີ

ຈະເຂົ້າທີ່ເຂົ້າທາງຂອງມັນ.

ຖ້າຫາກຄວາມຕັ້ງໃຈ,ຄວາມຄິດ,ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງ

ເຮົາຈົດຈໍ່ຢູ່ທີ່ການເພີ່ມຄວາມຮັກຂອງເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອ�

ນາດຍິ່ງໃຫຍ່ແລະມີໃຈເພື່ອແຜ່ຕໍ່ຄົນອື່ນ,ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດຮູ້

ວ່າເຮົາໄດ້ພົບເຫັນເປົ້າທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວແລະກ�ລັງແນໃສ່ຈຸດໃຈ

ກາງ—ຄືການກາຍເປັນສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.ມັດທາຍ22:36–40.
2.ເບິ່ງໂມໄຊຢາ18:9.
3.ເບິ່ງມັດທາຍ22:40.

ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ກ່ອນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂ່າວສານນີ້,ທ່ານສາມາດຮ້ອງເພງ“Our Savior’s 

Love” (Hymns, no. 113).ແລ້ວໃຫ້ຊຸກຍູ້ຄົນທີ່ທ່ານຢ້ຽມຢາມໃຫ້ໄຕ່ຕອງ

ເຖິງ“ເປົ້າ”ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ທ່ານສາມາດສົນທະນາເຖິງວິທີທີ່ຈະໃຫ້

ແນ່ໃຈວ່າພຣະບັນຍັດຂໍ້ໃຫຍ່ແລະຂໍ້ຕົ້ນສອງຂໍ້—ຄືທີ່ຈະ“ຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າ”ແລະທີ່ຈະ“ຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ”(ເບິ່ງມັດທາຍ22:37,

39)—ຈະນ�ພາການກະທ�ທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າຕະຫລອດໄປ.ທ່ານກໍສາມາດ

ແບ່ງປັນວິທີໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະຕື່ມອີກຊຶ່ງໃນນັ້ນທ່ານໄດ້ຈົດຈໍ່ຢູ່ທີ່ພຣະຄຣິດ

ແລະແບ່ງປັນປະຈັກພະຍານຂອງທ່ານເຖິງວິທີທີ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນພອນໃຫ້

ແກ່ທ່ານແນວໃດ.

ຊາວໜຸ່ມ

ຮອຍຍິ້ມສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້

ປະທານອຸກດອບບອກເຖິງຈຸດເປົ້າໝາຍສອງຢ່າງທີ່ເຮົາຄວນມີສ�ລັບ

ການກະທ�ຂອງເຮົາ:ຮັກພຣະເຈົ້າແລະຮັກເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ.

ແຕ່ບາງເທື່ອມັນບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງງ່າຍທີ່ຈະຮັກຄົນອື່ນ.ຕະຫລອດຊົ່ວຊີວິດຂອງ

ເຈົ້າ,ອາດມີບາງເວລາທີ່ເຈົ້າຈະພົບເຫັນວ່າມັນເປັນສິ່ງຍາກທີ່ຈະພົບປະກັບ

ຄົນອື່ນ—ບາງທີມີບາງຄົນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຈັບປວດຫລືເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງ

ຍາກເລື່ອງການເວົ້າລົມຫລືເຂົ້າກັບບາງຄົນໄດ້.ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ,ໃຫ້

ເຈົ້າພະຍາຍາມລະນຶກເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ສຶກຈາກໝູ່ເພື່ອນ,ຄອບຄົວ,

ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ,ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດ.ໃຫ້ຈື່ຈ�ຄວາມສຸກທີ່ເຈົ້າເຄີຍ

ຮູ້ສຶກໃນສະພາບການເຫລົ່ານັ້ນແລະພະຍາຍາມວາດພາບເຫັນທຸກຄົນຖ້າ

ຫາກເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດທີ່ຈະຮູ້ສຶກກັບຄວາມຮັກເຊັ່ນນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຈັ່ງ

ໃດ.ໃຫ້ຈື່ຈ�ໄວ້ວ່າທຸກຄົນເປັນທິດາຫລືບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແລະກໍສົມຄວນທີ່

ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກພຣະອົງແລະຈາກເຈົ້າດ້ວຍ.

ໃຫ້ຄິດເຖິງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າຜູ້ທີ່ເຈົ້າບໍ່ກິນນິໄສ.ໃຫ້

ອະທິຖານເພື່ອເຂົາແລະທູນຂໍໃຫ້ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນເປີດໃຈເຈົ້າໃຫ້ກັບ

ບຸກຄົນນັ້ນ.ບໍ່ດົນເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນເຫັນເຂົາຢ່າງທີ່ພຣະອົງເຫັນເຂົາ:ເປັນລູກຄົນ

ໜຶ່ງຂອງພຣະອົງທີ່ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ.

ຫລັງຈາກເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານແລ້ວ,ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດບາງສິ່ງທີ່ດີກັບເຂົາ!ອາດ

ເປັນການເຊື້ອເຊີນເຂົາໃຫ້ໄປຮ່ວມກິດຈະກ�ຂອງຊາວໜຸ່ມຫລືອອກໄປທ່ຽວ

ຫລິ້ນກັບໝູ່ເພື່ອນນ�ກັນ.ສະເໜີຊ່ວຍເຮັດການບ້ານກັບເຂົາ.ແມ່ນແຕ່ພຽງ

ການເວົ້າຖາມ“ສະບາຍດີ”ແລະຍິ້ມໃຫ້ເຂົາ.ສິ່ງເລັກນ້ອຍດັ່ງກ່າວສາມາດ

ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫລວງໄດ້...ໃນຊີວິດຂອງທັງສອງຝ່າຍ!

ເດັກນ້ອຍ

ຈຸດໃຈກາງ!

ປະທານອຸກດອບກ່າວເຖິງພຣະກິດຕິຄຸນວ່າເປັນຄືກັນກັບການເຝິກຍິງ

ເປົ້າ.ເຮົາຕ້ອງແນໄປໃສ່ສິ່ງທີ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດ.ພຣະບັນຍັດຂໍ້ທີ່ສ�ຄັນທີ່ສຸດ

ຄືການທີ່ຈະຮັກພຣະເຈົ້າແລະຮັກຄົນອື່ນ.ຖ້າຫາກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສອງຢ່າງ

ນີ້,ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດຍິງຖືກຈຸດໃຈກາງໄດ້ທຸກເທື່ອ!

ໃຫ້ແຕ້ມຮບູເປົ້າໃສ່ໃນເຈ້ຍແຜ່ນໜຶ່ງ:ໃຫ້ພໍ່ຫລືແມ່ອ່ານລາຍການດັ່ງຕໍ່ໄປ

ນີ້ໃຫ້ເຈົ້າຟງັ.ຖ້າຫາກມີສິ່ງໃດໃນລາຍການທີ່ຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ສະແດງຄວາມຮກັຕໍ່

ພຣະເຈົ້າແລະຄນົອື່ນ,ແລ້ວໃຫ້ຂຽນຫລືແຕ້ມຮບູໃສ່ໃນໃຈກາງຂອງເປົ້າ.

ປັນເຄື່ອງຫລິ້ນຂອງເຈົ້າໃຫ້ໝູ່ຫລິ້ນນ�.

ລັກເຂົ້າໜົມ

ໄປໂບດ

ເອີ້ນຄົນອື່ນຢ່າງຫຍາບຄາຍ

ກ່າວຄ�ອະທິຖານ

ໂອບກອດບາງຄົນ

ຜິດຖຽງກັບເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງຂອງເຈົ້າ
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ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນມັງກອນ2017

ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ
ແມ່ນທີ່ຈະ“ຕຽມສະຕີສ�ລັບພອນ

ຂອງຊີວິດນິລັນດອນ,”ລິນດາເຄເບີຕັນ,

ປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາ

ມັນໄດ້ກ່າວ.1ມັນແມ່ນຜ່ານທາງສັດທາ,

ຄອບຄົວ,ແລະສົງເຄາະທີ່ເຮົາມີສ່ວນ

ຮ່ວມໃນ“ພາກສ່ວນທີ່ສ�ຄັນໃນວຽກ

ງານຂອງເຮົາ.” 2

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ“ເປັນວຽກ

ງານທາງໂລກແລະທາງວິນຍານ,”ແຄ

ໂຣເອັມສະຕີບເວັນສ໌,ທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງໃນ

ຝ່າຍປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາ

ມັນໄດ້ກ່າວ.“ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ສະຕີໄດ້ເຮັດໃນ

ວັນເວລາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ແລະ

ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດສືບຕໍ່.” 3

ເມື່ອເຮົາເບິ່ງຜູ້ຍິງໄທຊາມາເຣຍຢູ່ທີ່

ນ�ສ້າງ,ຜູ້ໄດ້ປະໄຫນ�ຂອງນາງແລະ

ໄດ້ແລ່ນໄປບອກຄົນອື່ນໆວ່າພຣະເຢຊູ

ເປັນສາດສະດາ(ເບິ່ງໂຢຮັນ4:6–42),ຫລື

ເມື່ອເຮົາເບິ່ງນາງຟອຍເບ,ຜູ້ໄດ້ຮັບໃຊ້

ຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຕະຫລອດຊີ

ວິດຂອງນາງ(ເບິ່ງໂຣມ16:1–2),ແລ້ວເຮົາ

ຈະເຫັນຕົວຢ່າງຂອງສະຕີໃນວັນເວລາ

ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຜູ້ໄດ້ມີສ່ວນ

ຮ່ວມຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນການມາຫາພຣະ

ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ

ຄຣິດ.ແມ່ນພຣະອົງທີ່ເປັນຜູ້ເປີດທາງ

ຂອງເຮົາໄປສູ່ຊີວິດນິລັນດອນ(ເບິ່ງໂຢ

ຮັນ3:16).

ເມື່ອເຮົາເບິ່ງເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ບຸກເບີກ

ຂອງເຮົາໃນເມືອງນາວູ,ລັດອິລິນອຍ,ຜູ້

ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບ້ານຂອງນາງແຊຣາ

ຄິມໂບໃນປີ1842ເພື່ອຈັດຕັ້ງອົງການ

ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຂຶ້ນ,ເຮົາເຫັນແຜນຂອງ

ພຣະເຈົ້າສ�ລັບການນ�ສະມາຄົມສະຕີ

ສົງເຄາະໃຫ້ມາຕັ້ງຢູ່ແລະໃຫ້ສອດຄ່ອງ

ກັບຖານະປະໂລຫິດ.ຫລັງຈາກອີລາຍຊາ

ອາສະໂນໄດ້ຂຽນກົດຂຶ້ນ,ສາດສະດາ

ໂຈເຊັບສະມິດໄດ້ທົບທວນເບິ່ງ.ເພິ່ນໄດ້

ຮັບຮູ້ວ່າສາດສະໜາຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ

ຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນຈົນກວ່າກຸ່ມສະຕີໄດ້ຖືກ

ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ.ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາການຖວາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ

ແຕ່ມີສິ່ງອື່ນອີກທີ່ດີກວ່ານັ້ນ.“ຈະຈັດຕັ້ງ

ກຸ່ມສະຕີພາຍໃຕ້ຖານະປະໂລຫິດຕາມ

ແບບແຜນຂອງຖານະປະໂລຫິດ,”ເພິ່ນ

ໄດ້ກ່າວ.4

“ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະບໍ່ພຽງແຕ່

ເປັນກຸ່ມສະຕີກຸ່ມໜຶ່ງອີກເທົ່ານັ້ນທີ່ພະ

ຍາຍາມເຮັດຄວາມດີຢູ່ໃນໂລກ.ມັນແຕກ

ຕ່າງ.ມັນເປັນ‘ບາງສິ່ງທີ່ດີກວ່າ’ເພາະ

ວ່າມັນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສິດ

ອ�ນາດຂອງຖານະປະໂລຫິດ.ການ

ຈັດຕັ້ງຂອງມັນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຈ�ເປັນ

ໃນການເປີດວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່

ໃນໂລກ.” 5

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

Doctrine and Covenants 25:2–3, 

10; 88:73; reliefsociety. lds. org
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