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ເມື່
ອຫລາຍປີກ່ອນເພື່ອຄົນໜຶ່ງຊື່ຫລຸຍໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວ

ທີ່ປະທັບໃຈໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງກ່ຽວກັບແມ່ຜູ້ອ່ອນໂຍນ

ຂອງລາວ.ຕອນນາງໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ,ນາງບໍ່ໄດ້ປະເງິນຄ�

ໃຫ້ພວກລູກຊາຍແລະລູກສາວຂອງນາງແຕ່ໄດ້ປະມໍລະດົກແຫ່ງ

ຄວາມຮັ່ງມີໃນການເປັນຕົວຢ່າງ,ໃນການເສຍສະລະ,ໃນການເຊື່ອ

ຟັງໄວ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ຫລັງຈາກການກ່າວປາໄສຢູ່ໃນພິທີສົ່ງສະການແລະການແຫ່

ສົບດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າໄປຫາປ່າຊ້າແລ້ວ,ຄອບຄົວໄດ້ໄປເກັບ

ທ້ອນຊັບສົມບັດຈ�ນວນເລັກນ້ອຍທີ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະໄວ້

ໃຫ້.ໃນບັນດາຊັບສົມບັດເຫລົ່ານັ້ນ,ຫລຸຍໄດ້ພົບເຫັນຂໍ້ຄວາມ

ແລະກະແຈດວງໜຶ່ງ.ຂໍ້ຄວາມບອກວ່າ:“ຢູ່ແຈຫ້ອງນອນ,ຢູ່ລີ້ນ

ຊັກອັນຕ�ສຸດຂອງແມ່,ມີກ່ອງນ້ອຍໜ່ວຍໜຶ່ງ.ມັນບັນຈຸຊັບສົມ

ບັດທີ່ແມ່ທະນຸຖະໜອມຫລາຍທີ່ສຸດ.ກະແຈດວງນີ້ຈະເປີດກ່ອງ

ໜ່ວຍນັ້ນ.”

ທຸກຄົນກໍຢາກຮູ້ວ່າແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າມີຫຍັງທີ່ມີຄ່າຫລາຍແທ້ໆ

ຈົນເຖິງກັບຕ້ອງລ໊ອກໄວ້ແລະມີກະແຈ.

ກ່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເອົາອອກມາຈາກບ່ອນມ້ຽນຂອງມັນແລະ

ໄດ້ຖືກເປີດຢ່າງລະມັດລະວັງດ້ວຍກະແຈ.ເມື່ອຫລຸຍແລະຄົນ

ອື່ນໆໄດ້ກວດເບິ່ງສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນກ່ອງ,ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຮູບ

ຂອງຕົວເອງແຕ່ລະຄົນ,ພ້ອມດ້ວຍຊື່ແລະວັນເກີດ.ແລ້ວຫລຸຍໄດ້

ຈັບເອົາໃບວັນວາເລັນທາຍທີ່ເຮັດເອງອອກມາ.ລາວເຫັນລາຍມື

ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຂີ້ເຮິ,ຊຶ່ງລາວຈື່ໄດ້ວ່າເປັນລາຍມືຂອງລາວເອງ,

ລາວໄດ້ອ່ານຖ້ອຍຄ�ທີ່ລາວໄດ້ຂຽນເມື່ອ60ປີກ່ອນວ່າ:“ແມ່ທີ່ຮັກ,

ລູກຮັກແມ່ເດີ.”

ຫົວໃຈໄດ້ອ່ອນລົງ,ສຽງກໍນິ້ມນວນ,ແລະຕາກໍປຽກ.ຊັບສົມບັດ

ຂອງແມ່ແມ່ນຄອບຄົວນິລັນດອນຂອງນາງ.ຄວາມເຂັ້ມແຂງມາ

ຈາກຮາກຖານອັນແຂງແກ່ນຂອງຄ�ທີ່ວ່າ“ລູກຮັກແມ່ເດີ.”

ໃນໂລກທຸກວັນນີ້,ບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຕ້ອງການຮາກຖານອັນແຂງ

ແກ່ນຫລາຍເທົ່າກັບຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ.ແລະບໍ່ມີບ່ອນໃດຢູ່ໃນໂລກນີ້

ທີ່ຈະພົບເຫັນຕົວຢ່າງຂອງຮາກຖານທີ່ດີໄປກວ່າຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ

ຂອງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍຜູ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກເປັນຫົວໃຈຂອງຊີ

ວິດຂອງຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຕໍ່ພວກເຮົາຜູ້ຍອມຮັບວ່າຕົນເປັນສານຸສິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້

ລອດພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄ�ແນະນ�ທີ່ແຜ່ໄປໄກດັ່ງຕໍ່

ໄປນີ້:

“ເຮົາມອບກົດບັນຍັດຂໍ້ໃໝ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າຄືຈົ່ງຮັກຊຶ່ງກັນແລະ

ກັນ;ເຮົາຮັກພວກເຈົ້າຢ່າງໃດ,ພວກເຈົ້າກໍຈົ່ງຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ

ຢ່າງນັ້ນ.

“ຖ້າພວກເຈົ້າຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ,ທຸກຄົນກໍຈະຮູ້ວ່າພວກເຈົ້າ

ເປັນສາວົກຂອງເຮົາ.” 1

ຖ້າຫາກເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍັດທີ່ຈະຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນ,ແລ້ວ

ເຮົາກໍຈະປະຕິບັດຕໍ່ກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະ

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ,ໂດຍການສະແດງຄວາມຮັກຂອງເຮົາໃນການ

ປະຕິບັດຕໍ່ກັນແຕ່ລະວັນ.ຄວາມຮັກຄືຖ້ອຍຄ�ທີ່ດີ,ການຕອບຮັບ

ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ,ການກະທ�ທີ່ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ,ການຮັບຟັງດ້ວຍ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ,ການໃຫ້ອະໄພດ້ວຍໃຈຈິງ.ໃນຄວາມສ�ພັນທັງໝົດ

ຂອງເຮົາ,ການກະທ�ທີ່ກ່າວມານັ້ນພ້ອມທັງການກະທ�ອື່ນໆ

ຈະເປັນຫລັກຖານເຖິງຄວາມຮັກທີ່ມີຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາ.

ປະທານກໍດອນບີຮິງລີ(1910–2008)ໄດ້ສັງເກດວ່າ:“ຄວາມຮັກ

...ເປັນໄຫຊັບທີ່ຢູ່ສົ້ນຂອງຮຸ້ງກິນນ�.ແຕ່ມັນມີຄວາມໝາຍຫລາຍ

ກວ່າສົ້ນຂອງຮຸ້ງກິນນ�.ຄວາມຮັກກໍມີຢູ່ໃນບ່ອນເລີ່ມຕົ້ນຄືກັນ,

ແລະຈາກບ່ອນນັ້ນມັນໄດ້ນ�ຄວາມສວຍງາມທີ່ເປັນວົງໂຄ້ງໃຫຍ່

ປະກົດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຫລັງຈາກລົມຝົນ.ຄວາມຮັກເປັນສິ່ງປ້ອງກັນ

ຊຶ່ງເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ຫາ,ຊຶ່ງຊາວໜຸ່ມສະແຫວງຫາ,ເປັນກາວຕິດ

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ, ເດືອນກຸມພາ 2017

“ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ
ພວກເຈົ້າ”
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ການແຕ່ງງານ,ແລະເປັນນ�ມັນຂັດຖູບ້ານເຮືອນບໍ່ໃຫ້ເສົ້າໝອງ;

ມັນເປັນຄວາມສະຫງົບຂອງຄົນໄວຊະລາ,ເປັນຄວາມສະຫວ່າງ

ຂອງຄວາມຫວັງສ່ອງຜ່ານຄວາມຕາຍ.ຜູ້ທີ່ຊື່ນຊົມກັບຄວາມຮັກ

ໃນຄວາມສ�ພັນຂອງເຂົາເຈົ້ານ�ຄອບຄົວ,ໝູ່ເພື່ອນ,ສາດສະໜາ

ຈັກ,ແລະເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍພຽງໃດນໍ.” 2

ຄວາມຮັກເປັນແກ່ນສານຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ,ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່

ປະເສີດທີ່ສຸດຂອງຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດ.ຄວາມຮັກເປັນຫວ້ານ

ຢາສ�ລັບຄອບຄົວທີ່ປ່ວຍໂຊ,ຊຸມຊົນທີ່ປ່ວຍໂຊ,ແລະປະຊາຊາດ

ທີ່ປ່ວຍໂຊ.ຄວາມຮັກຄືຮອຍຍິ້ມ,ການທັກທາຍ,ຄວາມຄິດຄວາມ

ເຫັນທີ່ດີ,ແລະຄ�ຍ້ອງຍໍ.ຄວາມຮັກຄືການເສຍສະລະ,ການຮັບ

ໃຊ້,ແລະຄວາມບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ.

ສາມີທັງຫລາຍ,ຈົ່ງຮັກພັນລະຍາຂອງທ່ານເດີ.ຈົ່ງປະຕິບັດຕໍ່

ເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການໃຫ້ກຽດແລະການຮູ້ບຸນຄຸນ.ເອື້ອຍນ້ອງທັງ

ຫລາຍ,ຈົ່ງຮັກສາມີຂອງທ່ານເດີ.ຈົ່ງປະຕິບັດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການ

ໃຫ້ກຽດແລະການຊຸກຍູ້.

ພໍ່ແມ່ທັງຫລາຍ,ຈົ່ງຮັກລູກໆຂອງທ່ານເດີ.ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອ

ພວກເຂົາ,ສອນພວກເຂົາ,ແລະເປັນພະຍານຕໍ່ພວກເຂົາ.ລູກໆ

ທັງຫລາຍ,ຈົ່ງຮັກພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຈົ້າເດີ.ຈົ່ງປະພຶດຕົນດ້ວຍ

ຄວາມຄາລະວະ,ຄວາມກະຕັນຍູ,ແລະການເຊື່ອຟັງ.

ປາດສະຈາກຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ,ມໍມອນແນະ

ນ�ວ່າ,“[ເຮົາ]ບໍ່ເປັນອັນໃດເລີຍ.” 3ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານວ່າເຮົາ

ຈະເຮັດຕາມຄ�ແນະນ�ຂອງມໍມອນທີ່ຈະ“ອະທິຖານຫາພຣະບິ

ດາດ້ວຍສຸດພະລັງແຫ່ງໃຈ,ເພື່ອ[ເຮົາ]ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ

ນີ້,ຊຶ່ງພຣະອົງປະທານໃຫ້ທຸກຄົນຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ;ເພື່ອ[ເຮົາ]ຈະໄດ້ກາຍ

ມາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ;ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດມາເຮົາຈະເປັນ

ເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ.” 4

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.ໂຢຮັນ13:34–35.
2.Gordon B. Hinckley, “And the Greatest of These Is Love,”  

Ensign, Mar. 1984, 3.
3.ໂມໂຣໄນ7:46;ເບິ່ງຂໍ້ທີ44ນ�ອີກ.
4.ໂມໂຣໄນ7:48.

ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ປະທານ ມອນສັນ ສອນ ເຮົາ ເຖິງ ຄວາມ ສ� ຄັນ ຂອງ ການ ສະ ແດງ ອອກ ເຖິງ 

ຄວາມ ຮັກ ຢ່າງ ພຣະ ຄຣິດ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ ເຮືອນ ຂອງ ເຮົາ. ຂໍ ໃຫ້ ຄົນ 

ທີ່ ທ່ານ ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມເຕົ້າ ໂຮມ ກັນ ເປັນ ຄອບ ຄົວ ແລະ ສົນ ທະ ນາ ວິ ທີ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ 

ສາ ມາດ ສະ ແດງ ຄວາມ ຮັກ ຕໍ່ ກັນ ແລະ ກັນ. ທ່ານ ສາ ມາດ ຊຸກ ຍູ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້ 

ເລືອກ ແນວ ຄິດ ໜຶ່ງ ແລະ ວາງ ແຜນ ເພື່ອ ບັນ ລຸ ມັນ ເປັນ ຄອບ ຄົວ. ຍົກ ຕົວ ຢ່າງ, 

ຄົນ ໃນ ຄອບ ຄົວ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ວິ ທີ ເຮັດ ການ ຮັບ ໃຊ້ ບາງ ຢ່າງ  ທີ່ ເປັນ ຄວາມ 

ລັບ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ອື່ນ ໃນ ຄອບ ຄົວ ແຕ່ ລະ ອາ ທິດ. ທ່ານ ສາ ມາດ ຂໍ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ  ຄິດ 

ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ທີ່ ຈະ ບັນ ລຸ ຈຸດ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ ເພື່ອ ເພີ່ມ 

ຄວາມ ຮັກ ໃຫ້ ແກ່ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ແນວ ໃດ.

ຊາວໜຸ່ມ

ການອະທິຖານເພື່ອຄວາມສະຫງົບ
ໂດຍ ແຊຣາ ທີ

ພໍ່
 ແມ່ ຂອງ ຂ້າ ນ້ອຍ  ໄດ້ ໄປ ຮ່ວມ ປະ ຊຸມ ເລື້ອຍໆ ຫລັງ ຈາກ ເລີກ ໂບດ, ແລະ 

ຂ້າ ນ້ອຍ ໄດ້ ດູ ແລ ນ້ອງ ຊາຍ ສາມ ຄົນ ແລະ ໄດ້ ຫາ ອາ ຫານ ທ່ຽງໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ 

ກິນ— ສ່ວນ ຫລາຍ ເຂົາ ເຈົ້າ ຊິ ໃຈ ຮ້າຍ ໄວ ແລະ ກໍ ຫິວ ເຂົ້າ ຫລາຍ. ໂດຍ ປົກ ກະ ຕິ 

ແລ້ວ ຖ້າ ຫາກ ເຂົາ ເຈົ້າ ເລີ່ມ ຜິດ ຖຽງ ກັນ, ຂ້າ ນ້ອຍ ສາ ມາດ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ເລັກ 

ນ້ອຍ  ໄດ້ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ. ແຕ່ ບາງ ເທື່ອ ມັນ ກໍ ຍາກ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ຄວາມ ສະ ຫງົບ ໄດ້ 

ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຜິດ ຖຽງ ກັນ ຢ່າງ ແຮງ ແລະ ຂ້າ ນ້ອຍ ໄດ້ ເກີດ ຄວາມ ກັງ ວົນ.

ໃນ ຕອນ ບ່າຍ ຂອງ ມື້ ໜຶ່ງ, ພວກ ນ້ອງ ຊາຍ ຂອງ ຂ້າ ນ້ອຍ ຫລິ້ນ ນ� ກັນ ບໍ່ ດີ.  

ຂ້າ ນ້ອຍ ພົບ ເຫັນ ວ່າ ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ທີ່ ຈະ ສ້າງ ຄວາມ ສະ ຫງົບ ຂອງ ຂ້າ ນ້ອຍ 

ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ສະ ຖານະ ການ ຮ້າຍ ແຮງ ຂຶ້ນ ເພາະ ຂ້າ ນ້ອຍ ໃຈ ຮ້າຍ. ສະ ນັ້ນ ຂ້າ 

ນ້ອຍ ຈຶ່ງ ເຮັດ ອາ ຫານ ທ່ຽງ ໃຫ້ ຕົວ ເອງ ແລະ ຢຸດ ເວົ້າ. ແລ້ວ, ຂ້າ ນ້ອຍ ໄດ້ ປະ 

ກາດ ວ່າ, “ຂ້ອຍ ກ� ລັງ ຊິ ອະ ທິ ຖານ. ໃຫ້ ພວກ ເຈົ້າ ມິດ ງຽບ ຈັກ ນາ ທີ ໜຶ່ງ ໄດ້ ບໍ?” 

ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ມິດ ງຽບ ແລ້ວ, ຂ້າ ນ້ອຍ ກໍ ໄດ້ ອະ ທິ ຖານ ຂໍ ພອນ ໃຫ້ ອາ ຫານ. ກ່ອນ 

ທີ່ ຂ້າ ນ້ອຍ ກ່າວ ຈົບ, ຂ້າ ນ້ອຍ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ, “ ແລະ ຂໍ ໃຫ້ ຊ່ວຍ ພວກ ຂ້າ ນ້ອຍ ໃຫ້ 

ເປັນ ຄົນ ສ້າງ ຄວາມ ສະ ຫງົບ ດ້ວຍ ເທີ້ນ.”

ທ� ອິດ, ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ ຍິນ ແລະ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ຜິດ ຖຽງ ກັນ ອີກ. ຂ້າ 

ນ້ອຍ ກໍ ໃຈ  ຮ້າຍ ແຕ່ ຂ້າ ນ້ອຍ ຮູ້ ວ່າ ຕ້ອງ ຮັກ ແລະ ໃຈ ເຢັນໆ ເທົ່າ ທີ່ ຂ້າ ນ້ອຍ 

ຈະ ເຮັດ ໄດ້ ເພາະ ຂ້າ ນ້ອຍ ຫາ ກໍ ໄດ້ ອະ ທິ ຖານ ຂໍ ຄວາມ ສະ ຫງົບ. ຫລັງ ຈາກ ໜຶ່ງ 

ນາ ທີ, ຂ້າ ນ້ອຍ ຮູ້ ສຶກ ສະ ຫງົບ ຈິດ ໃຈ. ຂ້າ ນ້ອຍ ນັ່ງ ກິນ ເຂົ້າ ແລະ ບໍ່ ເວົ້າ ຫຍັງ, 

ແລະ ພວກ ນ້ອງ ຊາຍ ກໍ ເຊົາ ຜິດ ຖຽງ ກັນ ໃນ ທີ່ ສຸດ. ຂ້າ ນ້ອຍ ຮູ້ ວ່າ ຄວາມ ສະ 

ຫງົບ ທີ່ ຂ້າ ນ້ອຍ ຮູ້ ສຶກ ເປັນ ຄ� ຕອບ ຕໍ່ ຄ� ອະ ທິ ຖານ ທີ່ ລຽບ ງ່າຍ ນັ້ນ. ຂ້າ ນ້ອຍ ໄດ້ 

ອະ ທິ ຖານ ແລ້ວ ເພື່ອ ຂໍ ເປັນ ຄົນ ສ້າງ ຄວາມ ສະ ຫງົບ, ແລະ ພຣະ ບິ ດາ ເທິງ ສະ 

ຫວັນ ຂອງ ຂ້າ ນ້ອຍ ໄດ້ ຊ່ວຍ ຂ້າ ນ້ອຍ ໃຫ້ ສະ ຫງົບ ຈິດ ໃຈ ໃນ ເວ ລາ ທີ່ ຂ້າ ນ້ອຍ 

ຢາກ ຮ້ອງ ຂຶ້ນ ແຮງໆ ກໍ ຕາມ. ຂ້າ ນ້ອຍ ຮູ້ ວ່າ ພຣະ ອົງ ສາ ມາດ ປະ ທານ ຄວາມ 

ສະ ຫງົບ ໃຫ້ ເຮົາ ແທ້ໆ.

ຜູ້ຂຽນອາໄສຢູ່ລັດໄອດາໂຮ,ສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ເດັກນ້ອຍ

ຊັບສົມບັດທີ່ແທ້ຈິງ

ປະທານ ມອນສັນ ເລົ່າ ເລື່ອງ ໜຶ່ງ ກ່ຽວ ກັບ ແມ່ ຄົນ ໜຶ່ງ ຜູ້ ມີ ກ່ອງ ພິ ເສດ ໜ່ວຍ 

ໜຶ່ງ. ເມື່ອ ລູກໆ ຂອງ ນາງ ໄດ້ ເປີດ ເບິ່ງ ກ່ອງ, ເຂົາ ເຈົ້າ ເຫັນ ຮູບ ຂອງ ຕົວ 

ເອງ. ຊັບ ສົມ ບັດ ຂອງ ແມ່ ແມ່ນ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ນາງ!

ຊັບ ສົມ ບັດ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ບໍ່ ແມ່ນ ຄ� ຫລື ເພັດ ພອຍ—ມັນ ແມ່ນ ຜູ້ ຄົນ ທີ່ ເຈົ້າ ຮັກ. 

ເຈົ້າ ຮັກ ໃຜ? ໃຫ້ ແຕ້ມ ຮູບ ກ່ອງ ພ້ອມ ທັງ ແຕ້ມ ຮູບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຫລື ຂຽນ ຊື່ 

ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄວ້ ໃນ ກ່ອງ.
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ຂ່າວ ສານ ການ ຢ້ຽມ ສອນ, ເດືອນ ກຸມພາ 2017

ການເຂົ້າໃຈວ່າພຣະບິດາເທິງ

ສະຫວັນຂອງເຮົາໄດ້ປະທານ

ພຣະບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດຂອງພຣະ

ອົງເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເປັນອະ

ມະຕະແລະສາມາດໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັນ

ດອນຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກ

ອັນເປັນນິດແລະບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້

ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ.ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້

ລອດຂອງເຮົາກໍຮັກເຮົາຄືກັນ.

“ຜູ້ໃດຈະແຍກຄວາມຮັກຂອງເຮົາ

ຈາກພຣະຄຣິດໄດ້?...

“ເພາະເຮົາເຊື່ອແນ່ວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດແຍກ

ພວກເຮົາຈາກຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ໄດ້,ຄວາມຕາຍຫລືຊີວິດກໍດີ,ທູດຫລືຜູ້

ປົກຄອງກໍດີ,ຫລືບັນດາອ�ນາດຢູ່ເທິງ

ຊັ້ນຟ້າສະຫວັນກໍດີ,ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ

ຫລືສິ່ງທີ່ຈະມີມາໃນອະນາຄົດກໍດີ,ຫລື

ລິດເດດທັງຫລາຍ,

“ຄວາມສູງຫລືຄວາມເລິກກໍດີ,ຫລື

ສິ່ງອື່ນໃດທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງແລ້ວກໍດີ,ຈະບໍ່

ສາມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມ

ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນພຣະເຢຊູ

ຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ”

(ໂຣມ8:35,38–39).

ແອວເດີດີທອດຄຣິສໂຕເຟີສັນແຫ່ງ

ກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ກ່າວເຖິງ

ການ ຊົດ ໃຊ້ ຂອງ ພຣະ ຄຣິດ ເປັນ ຫລັກ ຖານ 
ເຖິງ ຄວາມ ຮັກ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ

ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າ:

“ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍ

ໃຫ້ລອດທີ່ເຄັດເຊມາເນແລະການຮັບ

ທກຸທໍລະມານຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງ

ແຂນໄດ້ໄຖ່ເຮົາຈາກບາບໂດຍການສະ

ໜອງຄວາມຍຸດຕິທ�ທີ່ຮຽກຮ້ອງຈາກ

ເຮົາ.ພຣະອົງໄດ້ປະທານຄວາມເມດ

ຕາແລະການອະໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກັບໃຈ.

ການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດກໍຍັງສະ

ໜອງຄວາມຍຸດຕິທ�ທີ່ເຮົາເປັນໜີ້ນ�

ອີກໂດຍການປິ່ນປົວແລະຊົດໃຊ້ແທນ

ເຮົາສ�ລັບຄວາມທຸກທໍລະມານໃດໆ

ກໍຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງອົດທົນຕໍ່ໂດຍທີ່ບໍ່ມີ

ຄວາມຜິດ.‘ເພາະຈົ່ງເບິ່ງ,ພຣະອົງໄດ້ທົນ

ຮັບຄວາມເຈັບປວດຂອງມະນຸດທັງປວງ,

ແທ້ຈິງແລ້ວ,ຄວາມເຈັບປວດຂອງສິ່ງທີ່

ມີຊີວິດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນທຸກຢ່າງທັງຊາຍຍິງ

ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນຄອບຄົວຂອງອາ

ດາມ’(2ນີໄຟ9:21;ເບິ່ງແອວມາ7:11–12)

ນ�ອີກ.” 1

ພຣະຄຣິດ“ໄດ້ຈາລຶກ[ເຮົາ]ໄວ້ໃນ

ພຣະຫັດຂອງ[ພຣະອົງ]”(ເອຊາຢາ

49:16).ລິນດາເຄເບີຕັນ,ປະທານສະມາ

ຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ,ກ່າວວ່າ,“ການ

ກະທ�ທີ່ສູງສຸດເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເຮັດໃຫ້

ເຮົາຕ້ອງຄຸເຂົ່າລົງອະທິຖານດ້ວຍຄວາມ

ຖ່ອມຕົວເພື່ອຂອບພຣະໄທພຣະບິ

ດາເທິງສະຫວັນສ�ລັບການຮັກເຮົາ

ຫລາຍພໍຈົນວ່າພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພຣະ

ບຸດອົງດຽວທີ່ຖືກ�ເນີດທີ່ດີພ້ອມທຸກ

ຢ່າງຂອງພຣະອົງມາຮັບທຸກທໍລະ

ມານແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຮົາ,

ຄວາມເຈັບປວດໃຈຂອງເຮົາ,ແລະທຸກ

ສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຍຸດຕິທ�ໃນຊີວິດຂອງ

ເຮົາແຕ່ລະຄົນ.” 2

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໂຢຮັນ3:16;2ນີໄຟ2:6–7,9;

reliefsociety. lds. org
ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.D. Todd Christofferson, “Redemption,” 
Liahona, May 2013, 110.

2.ລິນດາເຄເບີຕັນ,“ສັດທາໃນການຊົດໃຊ້ຂອງ
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Liahona, Nov. 2012, 114.
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ໃຫ້ສຶກສາຂ່າວສານນີ້ດ້ວຍການອະທິຖານແລະສະແຫວງຫາ

ການດົນໃຈເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຄວນແບ່ງປັນ.
ສັດທາ,ຄອບຄົວ,

ສົງເຄາະ

ໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງນີ້

ເຮົາ ຈະ ສາ ມາດ ສະ ແດງ ຄວາມ ກະ ຕັນ ຍູ 

ແລະ ຄວາມ ຮັກ ຂອງ ເຮົາ ຕໍ່ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ 

ຕໍ່ ພຣະ ເຢ ຊູ ຄຣິດ ສ� ລັບ ຂອງ ປະ ທານ ແຫ່ງ 

ການ ຊົດ ໃຊ້ ຂອງ ພຣະ ຜູ້ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລອດ ໄດ້ 

ແນວ ໃດ?


