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ເມື່
ອສາມສິບປີກ່ອນໃນປະເທດການາ,ນັກສຶກສາວິທະ

ຍາໄລຄົນໜຶ່ງຊື່ໂດໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຕຶກໂບດຂອງ

ຊາວມໍມອນເປັນເທື່ອທ�ອິດ.ເພື່ອນຄົນໜຶ່ງໄດ້ເຊື້ອ

ເຊີນນາງໂດໃຫ້ໄປໂບດກັບນາງ,ແລະນາງໂດກໍສົນໃຈຢາກ

ຮູ້ວ່າສາດສະໜາຈັກເປັນຈັ່ງໃດ.

ຜູ້ຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍດີແລະອົບອຸ່ນຈົນວ່ານາງອົດສົງໄສບໍ່ໄດ້ວ່າ,

“ສາດສະໜາຈັກນີ້ເປັນສາດສະໜາຈັກແບບໃດ?”

ນາງໂດຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຫລາຍຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້

ເພີ່ມເຕີມອີກກ່ຽວກັບສາດສະໜາຈັກແລະສະມາຊິກ,ຜູ້ທີ່ເຕັມ

ໄປດ້ວຍຄວາມສຸກຫລາຍແທ້ໆ.ແຕ່ທັນທີທີ່ນາງເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ

ແນວນັ້ນ,ຄອບຄົວທີ່ຫວັງດີແລະໝູ່ເພື່ອນກໍເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່ຕ້ານນາງ

ໃນທຸກວິທີທາງ.ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າສິ່ງບໍ່ດີກ່ຽວກັບສາດສະໜາຈັກ

ແລະໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອຫ້າມປາມນາງ.

ແຕ່ນາງໂດໄດ້ມີປະຈັກພະຍານແລ້ວ.

ນາງມີສັດທາ,ແລະນາງຮັກພຣະກິດຕິຄຸນ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດ

ຂອງນາງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ.ແລະສະນັ້ນ,ນາງຈຶ່ງໄດ້ລົງໄປ

ໃນນ�ແຫ່ງບັບຕິສະມາ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ,ນາງໄດ້ຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາໃນການສຶກສາແລະ

ອະທິຖານ.ນາງໄດ້ຖືສິນອົດເຂົ້າແລະສະແຫວງຫາອິດທິພົນ

ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນຊີວິດຂອງນາງ.ຜົນກໍຄື,ປະຈັກພະ

ຍານແລະສັດທາຂອງນາງໂດໄດ້ເຂັ້ມແຂງແລະເລິກຊຶ້ງຫລາຍ

ຂຶ້ນ.ໃນທີ່ສຸດນາງໄດ້ຕັດສິນໃຈຮັບໃຊ້ສອນສາດສະໜາເຕັມເວ

ລາສ�ລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຫລັງຈາກໄດ້ກັບມາຈາກການສອນສາດສະໜາຂອງນາງ,

ນາງໄດ້ພົບຮັກກັບຊາຍໜຸ່ມຜູ້ໄດ້ໄປສອນສາດສະໜາແລະ

ໄດ້ແຕ່ງງານກັນ—ເປັນຊາຍໜຸ່ມຄົນດຽວກັນກັບທີ່ໃຫ້ບັບຕິສະ

ມານາງ—ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຜະນຶກເຂົ້າກັນຢູ່ພຣະວິຫານໂຈຮານ

ເນັດສະເບີກອາຟຣິກາໃຕ້.

ຫລາຍປີໄດ້ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່ນາງໂດຄາຄູໄດ້ປະສົບກັບ

ຄວາມສຸກຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ໃນໄລຍະ

ນັ້ນ,ຊີວິດບໍ່ໄດ້ຫວານຊື່ນຕະຫລອດເວລາສ�ລັບນາງ.ນາງໄດ້

ອົດທົນກັບບັນຫາທີ່ເຈັບປວດໃຈແລະຄວາມໝົດຫວັງ,ຮ່ວມ

ທັງການສູນເສຍລູກໄປສອງຄົນ—ຄວາມໂສກເສົ້າຢ່າງຫລວງ

ຫລາຍຂອງປະສົບການເຫລົ່ານັ້ນຍັງໜັກໜ່ວງຢູ່ໃນໃຈຂອງ

ນາງຢູ່.

ແຕ່ນາງແລະສາມີຂອງນາງ,ແອນຕະນີ,ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າ

ໃກ້ຊິດກັນແລະເຂົ້າໃກ້ຊິດພຣະບິດາເທິງສະຫວັນທີ່ຊົງຮັກຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ,ຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກດ້ວຍສຸດຫົວໃຈ.

ມື້ນີ້,30ປິຫລັງຈາກນາງໄດ້ລົງໄປໃນນ�ແຫ່ງບັບຕິສະມາ,ຊິດ

ສະເຕີຄາຄູໄດ້ສ�ເລັດການສອນສາດສະໜາເຕັມເວລາຂອງນາງ

ອີກເທື່ອໜຶ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້—ເທື່ອນີ້ຄຽງຂ້າງກັບສາມີຂອງນາງ,

ຜູ້ໄດ້ເປັນປະທານເຜີຍແຜ່ໃນປະເທດນີເຊເຣຍ.

ຜູ້ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຊິດສະເຕີຄາຄູໄດ້ບອກເຖິງບາງສິ່ງທີ່ພິເສດກ່ຽວ

ກັບນາງ.ນາງສ່ອງໄສ.ມັນຍາກທີ່ຈະໃຊ້ເວລາກັບນາງໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້

ສຶກຄວາມສຸກຫລາຍຂຶ້ນ.

ປະຈັກພະຍານຂອງນາງແມ່ນແນ່ນອນທີ່ວ່າ:“ຂ້າພະເຈົ້າ

ຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດເຫັນຂ້າພະເຈົ້າວ່າເປັນທິດາແລະ

ເປັນເພື່ອນຂອງພຣະອົງ(ເບິ່ງໂມໄຊຢາ5:7;ອີເທີ3:14),”ນາງ

ກ່າວ.“ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະພະຍາຍາມຫລາຍທີ່

ສຸດທີ່ຈະເປັນເພື່ອນຂອງພຣະອົງເຊັ່ນດຽວກັນ—ບໍ່ພຽງແຕ່

ໂດຍສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວເທົ່ານັ້ນແຕ່ໂດຍສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກະ

ທ�ດ້ວຍ.”

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນສິງຫາ2017

ຊີວິດຂອງສານຸສິດ

ໂດຍ ປະທານ ດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ

ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ເຮົາ ເປັນ ສາ ນຸ ສິດ

ເລື່ອງລາວຂອງຊິດສະເຕີຄາຄູແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບເລື່ອງລາວ

ຂອງຫລາຍຄົນ.ນາງມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮູ້ຄວາມຈິງ,ນາງ

ໄດ້ເສຍສະລະຫລາຍຢ່າງເພື່ອແລກກັບຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນ

ຍານ,ນາງໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຂອງນາງທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່

ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ,ແລະໃນຊີວິດນາງກໍປະເຊີນກັບຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກແລະຄວາມໂສກເສົ້າ.

ບໍ່ວ່າຈະມີສິ່ງໃດກີດກັນກໍຕາມ,ບໍ່ວ່າຈະໂສກເສົ້າຫລາຍພຽງໃດ,

ແຕ່ນາງກໍໄດ້ກ້າວເດີນໄປໜ້າດ້ວຍສັດທາ.ແລະສິ່ງສ�ຄັນຄືນາງ

ຮັກສາຄວາມສຸກໄວ້.ນາງໄດ້ພົບເຫັນບໍ່ພຽງແຕ່ວິທີທີ່ຕ້ອງອົດທົນ

ກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງໄດ້ພົບເຫັນວິທີທີ່ຈະ

ຈະເລີນເຕີບໂຕນ�ອີກ!

ເລື່ອງລາວຂອງນາງກໍຄ້າຍຄືກັນກັບເລື່ອງລາວຂອງທ່ານ

ແລະຂ້າພະເຈົ້າ.

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວການເດີນທາງຂອງເຮົາຈະບໍ່ຮາບພຽງ

ຫລືປາດສະຈາກການທົດລອງ.

ເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍມີເວລາທີ່ຕ້ອງເຈັບປວດໃຈ,ຜິດຫວັງ,

ໂສກເສົ້າ.

ເຮົາອາດຮູ້ສຶກແມ່ນແຕ່ທໍ້ຖອຍໃຈແລະໜັກໃຈເປັນບາງຄັ້ງ.

ແຕ່ບຸກຄົນທີ່ດ�ລົງຊີວິດຕາມວິທີການເປັນສານຸສິດ—ຜູ້ທີ່ຊື່ສັດ

ແລະເດີນໜ້າຕໍ່ໄປດ້ວຍສັດທາ,ຜູ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະ

ຮັກສາພຣະບັນຍັດ; 1ຜູ້ດ�ລົງຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນໃນແຕ່ລະ

ວັນແລະໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ,ຜູ້ໃຫ້ການຮັບໃຊ້ຢ່າງພຣະຄຣິດຕໍ່ຜູ້

ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົາເຈົ້າ,ເຮັດຄວາມດີງາມໄປເທື່ອລະຢ່າງ—ເປັນ

ບຸກຄົນທີ່ການກະທ�ອັນເລັກນ້ອຍໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງອັນ

ໃຫຍ່ຫລວງ.

ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມກະລຸນາຈັກເລັກຈັກໜ່ອຍ,ໃຫ້ອະໄພ

ຈັກເລັກຈັກໜ່ອຍ,ແລະມີຄວາມເມດຕາຈັກເລັກຈັກໜ່ອຍ

ຈະເປັນຜູ້ມີເມດຕາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ.2ບຸກຄົນທີ່ເຮັດ

ໃຫ້ໂລກນີ້ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ,ໂດຍການກະທ�ຢ່າງ

ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍແລະຮັກຫອມເທື່ອລະຢ່າງ,ແລະຜູ້ທີ່ພະຍາ

ຍາມດ�ລົງຊີວິດທີ່ເປັນພອນ,ເພິ່ງພໍໃຈ,ແລະສະຫງົບສຸກຂອງ

ການເປັນສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນບຸກຄົນທີ່ໃນທີ່ສຸດ

ຈະພົບຄວາມສຸກ.

ເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າ“ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ,ຊຶ່ງແຜ່ຂະຫຍາຍ

ໄປຢ່າງກວ້າງໄກໃນໃຈຂອງລູກຫລານມະນຸດ...ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າ

ເພິ່ງປາດຖະໜາເກີນກວ່າທຸກສິ່ງທັງປວງ...ແລະເປັນສິ່ງທີ່

ໜ້າຊື່ນຊົມທີ່ສຸດຕໍ່ຈິດວິນຍານ.” 3

ແຫລ່ງ ອ້າງ ອີງ

1.ເບິ່ງໂມໄຊຢາ4:6.
2.ເບິ່ງມັດທາຍ5:7.
3.1ນີໄຟ11:22–23.

ການ ສອນ ຈາກ ຂ່າວ ສານ ນີ້

ປະທານອຸກດອບສອນເຮົາວ່າເສັ້ນທາງຂອງການເປັນສານຸສິດແມ່ນ

ຫຍຸ້ງຍາກແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ດ�ລົງ“ຊີວິດຢ່າງສະຫງົບສຸກຂອງການເປັນສານຸສິດ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຈະເປັນຜູ້ທີ່ພົບຄວາມສຸກໃນທີ່ສຸດ.”ດັ່ງທີ່ປະທານອຸກດອບ

ບອກເລື່ອງລາວຂອງນາງໂດເພື່ອສະແດງເຖິງການເປັນສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງ

ຂອງພຣະຄຣິດສາມາດພົບຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມສຸກໄດ້ເຖິງແມ່ນຊີ

ວິດຈະເຕັມໄປດ້ວຍການທົດລອງກໍຕາມ,ທ່ານສາມາດຄິດຈະແບ່ງປັນເລື່ອງ

ລາວຈາກຊີວິດຂອງທ່ານເອງກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເຮັດ

ຕາມພຣະຄຣິດແລະວິທີທີ່ພຣະອົງໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ່ານ.ເມື່ອ

ທ່ານໄດ້ຖືກນ�ພາໄປໂດຍພຣະວິນຍານ,ການແບ່ງປັນເລື່ອງລາວສ່ວນຕົວ

ສາມາດເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ທ່ານສອນໄດ້.

ຊາວ ໜຸ່ມ

ຄວາມ ສຸກ ໃນ ການ ເປັນ ສາ ນຸ ສິດ ຂອງ ພຣະ ເຢ ຊູ ຄຣິດ

ທ່
ານເຄີຍມີມື້ທີ່ບໍ່ດີບໍ?ທ່ານໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດເພື່ອຈະໄດ້ຊື່ນບານຂຶ້ນ?ປະທານ

ອຸກດອບຮູ້ວ່າ“ເຮົາແຕ່ລະຄົນຈະມີຄວາມເຈັບປວດໃຈ,ມີຄວາມຜິດ

ຫວັງ,ມີຄວາມໂສກເສົ້າ.ເຮົາອາດຮູ້ສຶກແມ່ນແຕ່ທໍ້ຖອຍໃຈແລະໜັກໃຈ

ເປັນບາງຄັ້ງ.”

ວິທີການແກ້ບັນຫາຂອງເພິ່ນຄືການດ�ລົງຊີວິດຕາມທີ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ

“ຊີວິດຂອງສານຸສິດ”:“ຊື່ສັດແລະເດີນໜ້າຕໍ່ໄປດ້ວຍສັດທາ.”ເມື່ອເຮົາດ�

ເນີນໄປໜ້າດ້ວຍສັດທາ,ເຮົາຈະສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ,ຮັກສາພຣະ

ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ,ແລະຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ—ແລະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມສຸກໃນການ

ເຮັດທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນ!ດັ່ງທີ່ປະທານອຸກດອບໄດ້ກ່າວວ່າ,“ບຸກຄົນທີ່ດ�ລົງຊີ

ວິດຕາມວິທີການເປັນສານຸສິດ...ເປັນບຸກຄົນທີ່ການກະທ�ອັນເລັກນ້ອຍໄດ້

ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫລວງ.

ໃຫ້ເຮັດລາຍການບອກເຖິງວິທີທີ່ທ່ານສາມາດດ�ລົງຊີວິດຕາມວິທີການ

ເປັນສານຸສິດ.ຍົກຕົວຢ່າງ,ທ່ານສາມາດຂຽນແນວຄິດກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້

ເຊັ່ນ“ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຕຽມອາຫານຄ�”ຫລືແນວຄິດກ່ຽວກັບການຮັກສາພຣະບັນ

ຍັດເຊັ່ນ“ການອະທິຖານຂໍໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຮົາ.”

ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍຫລືໜັກໃຈ,ໃຫ້ດຶງເອົາໃບລາຍການອອກມາ,

ເລືອກເອົາແນວຄິດໜຶ່ງ,ແລະພະຍາຍາມເຮັດມັນໃຫ້ໄດ້!

ເດັກ ນ້ອຍ

ເວ ລາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສຸກ ແລະ ໂສກ ເສົ້າ

ບາງມື້ກໍມີຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ.ແລະນັ້ນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ.ພຣະເຢຊູ

ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າຜ່ານຜ່າມັນໄປໄດ້.

ແຕ້ມຮູບໜ້າບູດບຶ້ງ.ພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ແນວໃດເມື່ອເຈົ້າ

ໂສກເສົ້າ?ບັດນີ້ໃຫ້ແຕ້ມຮູບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມ.ພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ມີ

ຄວາມສຸກໄດ້ແນວໃດ?
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ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນສິງຫາ2017

“ການອຸທິດຖວາຍຄືການແຕ່ງ

ຕັ້ງເປັນທາງການຫລືການ

ອຸທິດບາງສິ່ງວ່າສັກສິດ,ອຸທິດແກ່ຈຸດປະ

ສົງທີ່ສັກສິດ,”ແອວເດີດີທອດຄຣິສໂຕ

ເຟີສັນແຫ່ງກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງ

ໄດ້ກ່າວ.“ຄວາມສ�ເລັດທີ່ແທ້ຈິງໃນຊີວິດ

ນີ້ມາຈາກການອຸທິດຖວາຍຊີວິດຂອງ

ເຮົາ—ນັ້ນຄື,ເວລາແລະການເລືອກ

ຂອງເຮົາ—ຕໍ່ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.” 1

ແອວເດີນຽວເອແມ໊ກສະແວວ

(1926–2004)ແຫ່ງກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບ
ສອງໄດ້ກ່າວວ່າ,“ເຮົາມັກຄິດເຖິງການ

ອຸທິດຖວາຍພຽງແຕ່ເປັນການຍິນຍອມ

ມອບຊັບສິນຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ,ເມື່ອໄດ້

ຮັບການດົນໃຈຈາກສະຫວັນ.ແຕ່ການ

ອຸທິດຖວາຍທີ່ສຸດຍອດຄືການຍິນຍອມ

ຖວາຍຕົນໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ.” 2

ເມື່ອເຮົາອຸທິດຖວາຍຕົວເອງຕໍ່ຈຸດປະ

ສົງຂອງພຣະເຈົ້າ,ສັດທາຂອງເຮົາໃນ

ພຣະເຢຊູຄຣິດແລະໃນການຊົດໃຊ້ຂອງ

ພຣະອົງຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ.ເມື່ອເຮົາດ�

ລົງຊີວິດດ້ວຍການອຸທິດຖວາຍ,ເຮົາສາ

ມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສັກສິດໂດຍຜ່ານການ

ກະທ�ເຫລົ່ານັ້ນ.

ການດ�ລົງຊີວິດທີ່ອຸທິດຖວາຍ

ແຄວໂຣເອັມສະຕີບເວັນສ໌,ທີ່ປຶກສາ

ທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສະມາຄົມສະຕີ

ສົງເຄາະສາມັນ,ໄດ້ກ່າວວ່າ:“ແອວເດີ

ຣໍເບີດດີແຮວສ໌ໄດ້ສອນວ່າ,‘ເມື່ອເຮົາ

ເຮັດແລະຮັກສາພັນທະສັນຍາ,ເຮົາໄດ້

ອອກມາຈາກໂລກແລະເຂົ້າໄປໃນອານາ

ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.’

“ເຮົາໄດ້ປ່ຽນໄປ.ເຮົາເບິ່ງແຕກຕ່າງ,

ແລະເຮົາກໍປະພຶດແຕກຕ່າງ.ສິ່ງທີ່ເຮົາ

ຟັງແລະອ່ານແລະເວົ້າແມ່ນແຕກ

ຕ່າງ,ແລະສິ່ງທີ່ເຮົານຸ່ງຖືແມ່ນແຕກຕ່າງ

ເພາະເຮົາກາຍເປັນທິດາຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະຖືກຜູກມັດໄວ້ກັບພຣະອົງໂດຍ

ພັນທະສັນຍາ.” 3

ການອຸທິດຖວາຍເປັນພັນທະສັນ

ຍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ“ໄວ້ກັບເຊື້ອ

ສາຍອິດສະຣາເອນ,ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ໄດ້ກ່າວວ່າເມື່ອເວລານັ້ນມາເຖິງເຮົາ

ຈະຕັ້ງກົດບັນຍັດຂອງເຮົາໄວ້ພາຍໃນ

ພວກເຂົາ,ແລະຂຽນກົດບັນຍັດນັ້ນ

ໄວ້ທີ່ຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ;ແລະເຮົາ

ຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ,ແລະ

ພວກເຂົາຈະເປັນປະຊາຊົນຂອງເຮົາ”

(ເຢເຣມີຢາ31:33).ການດ�ລົງຊີວິດ

ດ້ວຍການອຸທິດຖວາຍເປັນສິ່ງສອດ

ຄ່ອງກັບແຜນຂອງພຣະເຈົ້າສ�ລັບເຮົາ.

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີເພີ່ມເຕີມ

1ເທສະໂລນິກ1:3;Doctrine and 
Covenants105:5;reliefsociety .lds .org
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ໃຫ້ສຶກສາຂ່າວສານນີ້ດ້ວຍການອະທິຖານແລະສະແຫວງຫາການດົນໃຈເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຄວນ

ແບ່ງປັນ.ການເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕຽມທິດາຂອງພຣະເຈົ້າສ�ລັບພອນ

ແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນແນວໃດ?

ໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງນີ້

ການອຸທິດຖວາຍຊີວິດຂອງເຮົາຕໍ່ພຣະເຈົ້າ

ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ

ຫລາຍຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ສັດທາ ຄອບຄົວ ສົງເຄາະ


