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ຕອນຂ້າພະເຈົ້າເປັນໜຸ່ມ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນສາດ

ສະໜາຈັກໃນຖານະທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາຂອງປະທານທ້ອງ

ຖິ່ນທີ່ສະຫລາດຄົນໜຶ່ງ.ເພິ່ນມັກພະຍາຍາມສອນຂ້າ

ພະເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ.ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຄ�ແນະນ�ທີ່ເພິ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ຂ້າ

ພະເຈົ້າໃນຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ວ່າ:“ເມື່ອເຈົ້າພົບພໍ້ບາງຄົນ,ຈົ່ງປະຕິບັດກັບ

ເຂົາເຈົ້າຄືກັບວ່າເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາອັນໜັກໜ່ວງ,ແລະເຈົ້າຈະຖືກ

ຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ.”ໃນເວລານັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເພິ່ນເບິ່ງໂລກ

ໃນແງ່ຮ້າຍ.ບັດນີ້,ຫລາຍກວ່າ50ປີຜ່ານໄປ,ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ

ເຫັນວ່າເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າໃຈໂລກແລະຊີວິດຫລາຍຂະໜາດໃດ.

ເຮົາທຸກຄົນກໍມີການທົດລອງທີ່ຈະປະເຊີນ—ບາງຄັ້ງ,ກໍເປັນ

ການທົດລອງທີ່ໜັກໜ່ວງຫລາຍ.ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອະ

ນຸຍາດໃຫ້ເຮົາຜ່ານຜ່າການທົດລອງເພື່ອວ່າເຮົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້

ເຫລື້ອມເປັນເງົາແລະດີພ້ອມເພື່ອວ່າເຮົາຈະສາມາດຢູ່ກັບພຣະ

ອົງໄດ້ຊົ່ວນິລັນດອນ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສອນສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດຢູ່ໃນຄຸກລີ

ເບີຕີວ່າລາງວັນສ�ລັບການອົດທົນກັບການທົດລອງຂອງເພິ່ນໄດ້

ດີຈະຊ່ວຍເພິ່ນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຊີວິດນິລັນດອນ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັນຍາກັບເພິ່ນວ່າພຣະອົງຈະປະທານ

ຄວາມສະຫງົບໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງເພິ່ນ,ຄວາມທຸກຍາກລ�ບາກ

ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເພິ່ນຈະເປັນພຽງແຕ່ຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ

ເທົ່ານັ້ນ;

ແລະຖ້າຫາກເພິ່ນອົດທົນມັນໄດ້ດີ,ພຣະເຈົ້າຈະຍົກເພິ່ນຂຶ້ນ

ສູ່ເບື້ອງບົນ,ເພິ່ນຈະມີໄຊເໜືອສັດຕູທັງໝົດຂອງເພິ່ນ(ເບິ່ງD&C
121:7–8).

ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ໂຫມກະໜ�ເຮົາໃນຊີວິດຈົນເບິ່ງຄືວ່າຍາກ

ຫລາຍທີ່ຈະອົດທົນກັບມັນໄດ້ດີ.ມັນສາມາດເປັນເຊັ່ນນັ້ນກັບ

ຄອບຄົວທີ່ເພິ່ງອາໄສຜົນລະປູກເມື່ອບໍ່ມີຝົນ.ເຂົາເຈົ້າອາດສົງໄສ

ວ່າ,“ເຮົາຊິສາມາດອົດທົນໄປໄດ້ດົນປານໃດ?”ມັນສາມາດເປັນ

ເຊັ່ນນັ້ນກັບຄົນໄວລຸ້ນທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມສົກກະປົກແລະການ

ລໍ້ລວງທີ່ຫລັ່ງໄຫລມາຫາເຂົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.ມັນສາມາດເປັນ

ເຊັ່ນນັ້ນກັບຊາຍໜຸ່ມທີ່ພະຍາຍາມສຶກສາຫລືເຝິກຝົນຕົນເອງສ�

ລັບການງານເພື່ອຫາລ້ຽງລູກເມຍ.ມັນສາມາດເປັນເຊັ່ນນັ້ນກັບ

ບຸກຄົນຜູ້ຫາວຽກເຮັດງານທ�ບໍ່ໄດ້ຫລືຜູ້ທີ່ຕົກງານຫລັງຈາກທຸ

ລະກິດເລີກລົ້ມ.ມັນສາມາດເປັນເຊັ່ນນັ້ນກັບຄົນທີ່ປະເຊີນກັບບັນ

ຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ,ຊຶ່ງອາດມາເຖິງຕອນຍັງໜຸ່ມຫລືຕອນແກ່ໃນ

ຊີວິດຫລືມາເຖິງຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກ.

ແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ຊົງຮັກບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການທົດສອບເຊັ່ນນັ້ນໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ

ເຮົາເພື່ອຈະເບິ່ງວ່າເຮົາຈະສາມາດອົດທົນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ນັ້ນໄດ້ຫລືບໍ່ແຕ່ເພື່ອເບິ່ງວ່າເຮົາຈະສາມາດທົນກັບມັນໄດ້ດີພຽງ

ໃດແລະເພື່ອຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເຫລື້ອມເປັນເງົາ.

ຝ່າຍປະທານສງູສດຸໄດ້ສອນແອວເດີພາລີພີພະແຣດັ(1807–57)

ຕອນເພິ່ນໄດ້ຖືກເອີ້ນໃໝ່ໆໃຫ້ເປັນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມອັກຄະສາ

ວົກສບິສອງວ່າ:“ທ່ານໄດ້ຖືກເກນເຂົ້າສູ່ອຸດົມການທີ່ຮຽກຮ້ອງ

ຄວາມສົນໃຈທັງໝດົຂອງທ່ານ;...ກາຍເປັນຫອກຫລາວທີ່ເຫລື້ອມ

ເປັນເງາົ....ທ່ານຕ້ອງອົດທົນກັບວຽກງານທີ່ໜັກໜ່ວງ,ກັບການ

ອອກແຮງທີ່ໜັກໜ່ວງ,ແລະຄວາມຂາດແຄນຫລາຍຢ່າງເພື່ອຈະ

ເຫລື້ອມເປັນເງາົທີ່ດີພ້ອມ....ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງທ່ານ

ຮຽກຮ້ອງມນັ;ທົ່ງເປັນຂອງພຣະອົງ;ວຽກງານເປັນຂອງພຣະອົງ;

ແລະພຣະອົງຈະ...ຮ້ອງເຊຍທ່ານ...ແລະໃຫ້ກ�ລັງໃຈທ່ານ.” 1

ໃນພຣະທ�ເຮັບເຣີ,ໂປໂລກ່າວເຖິງຜົນຂອງການອົດທົນໄດ້ດີ

ທີ່ວ່າ:“ໃນຂະນະທີ່ມີການຕີສອນນັ້ນບໍ່ເປັນໜ້າຊື່ນໃຈເລີຍມີແຕ່

ເລື່ອງເສົ້າໃຈແຕ່ຕໍ່ມາພາຍຫລັງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຄືຄວາມສຸກສ�

ລານແລະຄວາມຊອບທ�ແກ່ບັນດາຄົນທີ່ຖືກແອບສອນແລ້ວນັ້ນ”

(ເຮັບເຣີ12:11).

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນກໍລະກົດ2017

ລາງວັນສ�ລັບ
ການອົດທົນໄດ້ດີ
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ທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ການທົດລອງແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຮົາໄດ້ໃຫ້ໂອກາດ

ເຮົາທີ່ຈະຮຽນຮູ້ແລະເຕີບໂຕ,ແລະມັນຈະປ່ຽນແມ່ນແຕ່ທ�ມະ

ຊາດຂອງເຮົາ.ຖ້າຫາກເຮົາສາມາດຫັນໄປຫາພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ

ໃນຄວາມຍາກລ�ບາກຂອງເຮົາ,ແລ້ວຈິດວິນຍານຂອງເຮົາຈະສາ

ມາດຖືກເຮັດໃຫ້ເຫລື້ອມເປັນເງົາໄດ້ໃນຂະນະທີ່ເຮົາອົດທົນ.

ດັ່ງນັ້ນ,ສິ່ງທ�ອິດທີ່ຕ້ອງຈື່ຈ�ຄືການອະທິຖານສະເໝີ(ເບິ່ງ

D&C10:5;ແອວມາ34:19–29).
ສິ່ງທີສອງຄືຄວາມພະຍາຍາມສະເໝີທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນ

ຍັດ—ບໍ່ວ່າການກົງກັນຂ້າມ,ການລໍ້ລວງ,ຫລືຄວາມວຸ້ນວາຍຈະ

ເປັນແນວໃດກໍຕາມ(ເບິ່ງໂມໄຊຢາ4:30).

ສິ່ງທີສາມທີ່ສ�ຄັນຄືການຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ(ເບິ່ງD&C4:2;
20:31).

ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອາຈານ,ເຮົາມາຮູ້ຈັກແລະຮັກພຣະ

ອົງ.ຖ້າຫາກເຮົາພາກພຽນໃນການອະທິຖານແລະໃນການຮັບ

ໃຊ້ຢ່າງຊື່ສັດ,ເຮົາຈະຮັບຮູ້ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະ

ອິດທິພົນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.ຫລາຍຄົນ

ພວກເຮົາມີໄລຍະທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ເຊັ່ນນັ້ນແລະຮູ້ສຶກເຖິງການເປັນ

ເພື່ອນນັ້ນ.ຖ້າຫາກທ່ານຄິດເຖິງເວລາດັ່ງກ່າວ,ທ່ານຈະຈື່ຈ�ວ່າ

ມັນມີການປ່ຽນແປງໃນຕົວທ່ານ.ການລໍ້ລວງໃຫ້ເຮັດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ

ເບິ່ງຄືວ່າມີໜ້ອຍລົງ.ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີຈະ

ເພີ່ມທະວີຫລາຍຂຶ້ນ.ຄົນທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກທ່ານແລະຮັກທ່ານຄົງເວົ້າ

ວ່າ:“ເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຄົນມີເມດຕາຫລາຍກວ່າເກົ່າແລະອົດທົນ

ຫລາຍກວ່າເກົ່າ.ເຈົ້າເບິ່ງບໍ່ຄືເກົ່າ.”

ເຈົ້າບໍ່ຄືເກົ່າ.ເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນໄປຜ່ານທາງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດເພາະເຈົ້າໄດ້ເພິ່ງພຣະອົງໃນເວລາທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບການທົດ

ລອງ.

ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາກັບທ່ານວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາຊ່ວຍເຫລືອ

ທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການທົດລອງຖ້າຫາກທ່ານສະແຫວງ

ຫາແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງແລະວ່າຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຈະຖືກເຮັດ

ໃຫ້ເຫລື້ອມເປັນເງົາໃນຂັ້ນຕອນ.ຂ້າພະເຈົ້າຂໍທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ໄວ້

ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນຄວາມຍາກລ�ບາກທັງໝົດຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າອົງເປັນພຣະບິດາຊົງພຣະຊົນຢູ່ແລະ

ວ່າພຣະອົງໄດ້ຍິນແລະຕອບຄ�ອະທິຖານທັງໝົດຂອງເຮົາ.ຂ້າ

ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ,ໄດ້ໃຊ້ແທນ

ບາບທັງໝົດຂອງເຮົາແລະວ່າພຣະອົງປະສົງໃຫ້ເຮົາມາຫາພຣະ

ອົງ.ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າພຣະບິດາແລະພຣະບຸດດູແລເຮົາແລະໄດ້

ຕຽມທາງໃຫ້ເຮົາເພື່ອຈະໄດ້ອົດທົນໄດ້ດີແລະກັບຄືນບ້ານອີກ

ເທື່ອໜຶ່ງ.

ແຫລ່ງ ອ້າງ ອີງ

1.Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.

ການ ສອນ ຈາກ ຂ່າວ ສານ ນີ້

ເຮົາທຸກຄົນມີການທ້າທາຍທີ່ທົດສອບສັດທາແລະຄວາມສາມາດຂອງ

ເຮົາທີ່ຈະອົດທົນ.ໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການແລະການທ້າທາຍຂອງ

ຄົນທີ່ທ່ານສອນ.ກ່ອນໄປຢ້ຽມຢາມ,ທ່ານສາມາດອະທິຖານສ�ລັບການນ�ພາ

ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ອົດທົນໄດ້ດີ.ທ່ານຄວນພິຈາລະນາ

ທີ່ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບຫລັກທ�ແລະຂໍ້ພຣະຄ�ພີທີ່ປະທານໄອຣິງໄດ້ກ່າວ

ເຖິງ,ຮ່ວມທັງການອະທິຖານ,ການຮັບໃຊ້,ແລະການຮັກສາພຣະບັນຍັດ.

ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນປະສົບການສ່ວນຕົວເຖິງພອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນທາງທີ່

ໄດ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ອົດທົນໄດ້ດີ.

ຊາວ ໜຸ່ມ

ເມື່ອ ເພື່ອນ ຂອງ ຂ້າ ນ້ອຍ ໄດ້ ເສຍ ຊີ ວິດ ໄປ
ໂດຍຊາແມນຕາລິນຕັນ

ໃ
ນຕອນທີ່ຂ້ານ້ອຍສຶກສາຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີຫ້າ,ເພື່ອນຄນົໜຶ່ງຂອງຂ້ານ້ອຍ

ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍເພາະພາວະເສັ້ນເລອືດແດງພອງເປນັຖົງຂງັເລອືດໄວ້ຢູ່ໃນສະ

ໝອງແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນມື້ຕໍ່ມາ.ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ານ້ອຍເປນັສະມາຊິກ

ຂອງສາດສະໜາຈກັ,ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຍັງດີ້ນລນົຢູ່.ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຖືກສິດສອນມາຕະ

ຫລອດຊີວິດວ່າຂ້ານ້ອຍສາມາດຫນັຫາພຣະບິດາເທງິສະຫວັນແລະພຣະຜູ້

ຊ່ວຍໃຫ້ລອດສ�ລບັທກຸສິ່ງ,ແຕ່ຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຄຍີຜ່ານຜ່າສິ່ງເຊັ່ນນີ້ມາກ່ອນ.

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຫລາຍຊົ່ວໂມງ,ພະຍາຍາມຊອກຫາບາງສິ່ງ—ອັນໃດ

ກໍໄດ້—ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມສະຫງົບ.ໃນຄືນຫລັງຈາກທີ່ນາງໄດ້ຈາກ

ໄປ,ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເປີດປຶ້ມເພງສວດ.ໃນຂະນະທີ່ເປີດປຶ້ມເພງສວດຢູ່ນັ້ນ,ຂ້າ

ນ້ອຍໄດ້ເປີດໄປເຫັນເພງຊື່“Abide with Me; ’Tis Eventide”ແປວ່າ

ໂປດສະຖິດຢູ່ກັບຂ້າຈົນຄ�ຍາມເຢັນ(Hymns, no.165).ຂໍ້ທີສາມໄດ້ເຮັດໃຫ້

ຂ້ານ້ອຍປະທັບໃຈຫລາຍທີ່ວ່າ:

ສະ ຖິດ ກັບ ຂ້າ ສາ ຍັນ ວັນ ນີ້

ຄ່ຳ� ຄ່ຳືນ ຈະ ເນີນ ນານ ໜາ

ຖ້າ ຂ້າ ບໍ່ ສາ ມາດ ຕິດ ຕໍ່ ພຣະ

ແລະ ພົບ ແສງ ໃນ ພຣະ ອົງ.

ຂ້າ ຢ້ານ ຄ່ຳວາມ ມືດ ຂອງ ໂລ ກາ,

ໂປດ ມາ ພັກ ໃນ ເຮືອນ ຂ້າ.

ໂອ້ ພຣະ ຜູ້ ຊ່ວຍ ໂປດ ຢູ່ ກັບ ຂ້າ;

ຄ່ຳ� ຄ່ຳືນ ສາ ຍັນ ວັນ ນີ້.

ຂໍ້ນີ້ໄດ້ນ�ຄວາມສະຫງົບມາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຫລາຍທີ່ສຸດ.ໃນເວລານັ້ນເອງ

ທີ່ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດສາມາດຢູ່ກັບຂ້ານ້ອຍເທົ່າ

ນັ້ນແຕ່ພຣະອົງຍັງຮູ້ວ່າຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກແນວໃດແທ້ໆນ�ອີກ.ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າ

ຄວາມຮັກທີ່ຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກຜ່ານເພງສວດບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍຜ່ານຜ່າຄືນ

ນັ້ນໄປໄດ້ເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຍັງໄດ້ຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຜ່ານຜ່າການທົດລອງຫລາຍຢ່າງ

ທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ອົດທົນຕໍ່ນ�ອີກ.

ຜູ້ ຂຽນ ອາ ໄສ ຢູ່ ລັດ ຢູ ທາ, ສະ ຫະ ລັດ ອາ ເມ ຣິ ກາ.

ທ່ານ ສາ ມາດ ດາວ ໂຫລດ ເພງ “Abide with Me; ’Tis Eventide” ຈາກ 

lds .org/ go/ 7176.
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ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນກໍລະກົດ2017

“ພຣະເຢຊູໄດ້ບັນລຸຄວາມເປັນອັນ

ໜຶ່ງດຽວກັນຢ່າງສົມບູນແບບ

ກັບພຣະບິດາເທິງສະຫວັນໂດຍການ

ຍອມຕົນ,ທັງທາງເນື້ອໜັງແລະທາງ

ວິນຍານ,ເພື່ອເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງ

ພຣະບິດາ,”ແອວເດີດີທອດຄຣິສໂຕ

ເຟີສັນແຫ່ງກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງ

ໄດ້ສອນ.

“...ແນ່ນອນວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນອັນ

ໜຶ່ງດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າແລະພຣະ

ຄຣິດຈົນກວ່າເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະປະ

ສົງແລະຄວາມສົນໃຈຂອງພວກພຣະອົງ

ເປັນຄວາມປາດຖະໜາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ

ເຮົາເສຍກ່ອນ.ການຍອມເຮັດຕາມເຊັ່ນ

ນັ້ນຈະບັນລຸບໍ່ໄດ້ໃນພຽງມື້ໜຶ່ງວັນດຽວ,

ແຕ່ຜ່ານທາງພຣະວິນຍານສັກສິດ,ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະສິດສອນເຮົາຖ້າຫາກເຮົາ

ເຕັມໃຈຈົນກວ່າ,ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ,ມັນ

ອາດຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າພຣະ

ອົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາດັ່ງທີ່ພຣະບິດາສະ

ຖິດຢູ່ໃນພຣະອົງ.” 1

ລິນດາເຄເບີຕັນ,ປະທານສະມາຄົມ

ສະຕີສົງເຄາະສາມັນ,ໄດ້ສອນວິທີທີ່ຈະ

ບັນລຸຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນດັ່ງນີ້:

“ການເຮັດແລະຮັກສາພັນທະສັນຍາ

ຂອງເຮົາເປັນການສະແດງອອກເຖິງ

ຄວາມຜູກມັດຂອງເຮົາທີ່ຈະກາຍເປັນ

ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ

ເໝືອນດັ່ງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.ອຸດົມຄະ

ຕິຄືທີ່ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ມີທັດສະນະທີ່ດີ

ທີ່ສຸດຄືກັນກັບເນື້ອເພງສອງສາມຕອນ

ໃນເພງສວດທີ່ມັກຊອບເພງນີ້:‘ຂ້າຈະ

ໄປທີ່ພຣະອົງບັນຊາ....ຂ້າຈະເວົ້າສິ່ງ
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