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ເມື່
ອສອງສາມປີກ່ອນ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນັ່ງຢູ່ຫ້ອງໃນ

ພຣະວິຫານບ່ອນທີ່ຝ່າຍປະທານສູງສຸດແລະກຸ່ມ

ອັກຄະສາວົກສິບສອງປະຊຸມກັນອາທິດລະເທື່ອ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈ້ອງເບິ່ງຝາທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,

ແລະໄດ້ສັງເກດເບິ່ງຮູບຂອງປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກ

ແຕ່ລະຄົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈ້ອງເບິ່ງພວກເພິ່ນ,ຜູ້ມາກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າ—

ຈາກສາດສະດາໂຈເຊັບສະມິດ(1805–44)ເຖິງປະທານກໍດອນ

ບີຮິງລີ(1910–2008)—ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດວ່າ,“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມ

ກະຕັນຍູຫລາຍສ�ລັບການຊີ້ນ�ຂອງພວກເພິ່ນແຕ່ລະຄົນ.”

ພວກເພິ່ນເປັນຄົນດີຜູ້ບໍ່ເຄີຍຄົດຄ້ຽວ,ບໍ່ເຄີຍຫວັ່ນໄຫວ,ແລະ

ບໍ່ເຄີຍທໍ້ຖອຍ.ພວກເພິ່ນເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ

ຄິດກ່ຽວກັບສາດສະດາຂອງສະໄໝໃໝ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຮູ້ແລະ

ຮັກ,ຂ້າພະເຈົ້າກໍນຶກເຖິງຊີວິດຂອງພວກເພິ່ນ,ຄຸນສົມບັດຂອງ

ພວກເພິ່ນ,ແລະຄ�ສອນທີ່ດົນໃຈຂອງພວກເພິ່ນ.

ປະທານຮີເບີເຈແກຣນ(1856–1945)ໄດ້ເປັນປະທານຂອງສາດ

ສະໜາຈັກຕອນຂ້າພະເຈົ້າເກີດ.ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບຊີ

ວິດແລະຄ�ສອນຂອງເພິ່ນ,ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າລັກສະນະພິເສດທີ່

ປະທານແກຣນມັກເຮັດເປັນຕົວຢ່າງຕະຫລອດແມ່ນການບໍ່ຍອມ

ລົດລະ—ບໍ່ລົດລະໃນສິ່ງທີ່ດີແລະມີກຽດ.

ປະທານໂຈດອາເບີດສະມິດ(1870–1951)ໄດ້ເປັນປະທານຂອງ

ສາດສະໜາຈັກຕອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນອະທິການຢູ່ຫວອດ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນເມືອງເຊົາເລັກ.ເພິ່ນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມັນມີ

ສົງຄາມໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລະຫວ່າງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຜູ້ປໍລະປັກ.

ເພິ່ນໄດ້ສອນວ່າ,“ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ຝ່າຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,ແລ້ວ

ທ່ານຈະຢູ່ໃຕ້ອິດທິພົນຂອງພຣະອົງແລະຈະບໍ່ມີຄວາມປາດຖະ

ໜາຢາກເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດ.” 1

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບໃຊ້ເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມອັກຄະສາ

ວົກສິບສອງໃນປີ1963ໂດຍປະທານເດວິດໂອມັກເຄ(1873–1970).

ເພິ່ນໄດ້ສອນເຖິງການຮູ້ຈັກເຫັນໃຈຄົນອື່ນໂດຍວິທີທີ່ເພິ່ນດ�ລົງຊີ

ວິດ.ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ,“ການເປັນຊາວຄຣິດທີ່ແທ້ຈິງຄືຄວາມຮັກໃນ

ພາກປະຕິບັດ.” 2

ປະທານໂຈເຊັບຟຽວດິງສະມິດ(1876–1972),ຊຶ່ງເປັນນັກຂຽນທີ່

ເກັ່ງກ້າຄົນໜຶ່ງຂອງສາດສະໜາຈັກ,ມີຫລັກທ�ເປັນສິ່ງນ�ພາໃນ

ການສຶກສາພຣະກິດຕິຄຸນຕະຫລອດຊີວິດຂອງເພິ່ນ.ເພິ່ນໄດ້ອ່ານ

ພຣະຄ�ພີຕະຫລອດເວລາແລະກໍຄຸ້ນເຄີຍກັບຄ�ສິດສອນແລະ

ຄ�ສອນຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີເຫລົ່ານັ້ນຫລາຍກວ່າທຸກຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ເຄີຍຮູ້ຈັກ.

ປະທານແຮໂຣນບີລີ(1899–1973)ເຄີຍໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນປະທານ

ສະເຕກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕອນຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍ.ຂໍ້ອ້າງອີງທີ່ເພິ່ນ

ມັກກ່າວເຖິງແມ່ນໃຫ້ເຮົາຢືນຢູ່ໃນບ່ອນສັກສິດແລະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ.3

ເພິ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງແລະຕອບຮັບຕໍ່

ການກະຊິບຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຫລັກທ�ແຫ່ງການນ�ພາໃນຊີວິດຂອງ

ປະທານສະເປັນເຊີດັບເບິນຢູຄິມໂບ(1895–1985)ຄືການອຸທິດຕົນ.

ເພິ່ນໄດ້ອຸທິດຕົນແທ້ໆຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ເພິ່ນກໍ

ອຸທິດຕົນຕໍ່ການດ�ລົງຊີວິດຕາມພຣະກິດຕິຄຸນນ�ອີກ.

ຕອນປະທານເອສະຣາແທັບເບັນສັນ(1899–1994)ໄດ້ກາຍເປັນ

ປະທານຂອງສາດສະໜາຈັກ,ເພິ່ນໄດ້ເອີ້ນຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຮັບໃຊ້

ເປັນທີ່ປຶກສາທີສອງຂອງເພິ່ນໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ.ຄວາມຮັກ

ຄືຫລັກທ�ແຫ່ງການນ�ພາຂອງເພິ່ນ,ຊຶ່ງສະແດງອອກຢູ່ໃນຂໍ້ອ້າງ

ອີງຂອງເພິ່ນ,ຕາມພຣະຄ�ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ວ່າ:“ເຈົ້າ

ຄວນເປັນຄົນແນວໃດ?ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາກ່າວກັບເຈົ້າວ່າເຖິງແມ່ນ

ດັ່ງທີ່ເຮົາເປັນ.” 4

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນກັນຍາ2017

ສາດສະດາເພື່ອ
ນ�ພາເຮົາ

ໂດຍປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ
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ປະທານຮາວເວີດດັບເບິນຢູຮັນເທີ(1907–95)ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມັກ

ເບິ່ງຄວາມດີຂອງຜູ້ຄົນສະເໝີ.ເພິ່ນສຸພາບແລະຖ່ອມຕົວຂະ

ໜາດ.ມັນເປັນສິດທິພິເສດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນທີ່ປຶກ

ສາທີສອງຂອງເພິ່ນ.

ປະທານກໍດອນບີຮິງລີໄດ້ສອນເຮົາໃຫ້ເຮັດດີທີ່ສຸດ.ເພິ່ນໄດ້ສະ

ແດງປະຈັກພະຍານທີ່ມີພະລັງເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະເຖິງ

ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.ເພິ່ນໄດ້ສອນເຮົາດ້ວຍຄວາມຮັກ.ການ

ຮັບໃຊ້ເປັນທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງຂອງເພິ່ນນັບວ່າເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງແລະ

ເປັນພອນສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າ.

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດສົ່ງສາດສະດາມາໃຫ້ເຮົາເພາະພຣະອົງ

ຮັກເຮົາ.ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຈະມາ

ເຖິງນີ້,ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງສາດສະໜາຈັກຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິ

ເສດອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອແບ່ງປັນພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ.ພວກເຮົາ

ຮັບເອົາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບນີ້ດ້ວຍຄວາມເອົາຈິງເອົາຈັງແລະດ້ວຍ

ຄວາມຖ່ອມຕົວ.

ເຮົາໄດ້ຮັບພອນຫລາຍແທ້ໆທີ່ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດທີ່ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກແລະວ່າສາດ

ສະໜາຈັກຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເທິງດານຫີນແຫ່ງການເປີດເຜີຍ.ການ

ເປີດເຜີຍທີ່ຕໍ່ເນື່ອງເປັນສິ່ງທີ່ຈ�ເປັນທີ່ສຸດຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງຕຽມທີ່ຈະຮັບເອົາການເປີດເຜີຍສ່ວນຕົວຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍທີ່ມາຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ.ຂໍໃຫ້ຈິດໃຈຂອງ

ເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແນວແນ່ເມື່ອເຮົາຍົກມືຂຶ້ນສະ

ໜັບສະໜູນສາດສະດາແລະອັກຄະສາວົກທີ່ມີຊີວິດຢູ່.ຂໍໃຫ້ເຮົາ

ຈົ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້,ຄວາມເຊີດຊູໃຈ,ຄວາມປອບໂຍນ,ແລະຄວາມ

ເຂັ້ມແຂງໃນຂະນະທີ່ເຮົາຮັບຊົມຮັບຟັງຂ່າວສານຂອງພວກເພິ່ນ.

ແລະຂໍໃຫ້ເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ຄ�ໝັ້ນສັນຍາອີກກັບອົງພຣະເຢ

ຊູຄຣິດເຈົ້າ—ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງແລະວຽກງານຂອງພຣະ

ອົງ—ແລະດ�ລົງຊີວິດໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ

ແລະເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ປະທານມອນສັນແບ່ງປັນບົດຮຽນທີ່ມີພະລັງຈາກສາດສະດາທີ່ມາກ່ອນ

ເພິ່ນ.ເພິ່ນຍັງເຕືອນໃຈເຮົາວ່າ“ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດສົ່ງສາດສະດາມາເພາະ

ພຣະອົງຮັກເຮົາ.”ໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ທີ່ທ່ານສອນ,ທ່ານຄວນສົນທະນາເຖິງ

ວິທີທີ່ສາດສະດາແລະອັກຄະສາວົກເປັນເຄື່ອງໝາຍເຖິງຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ.ໃຫ້ແບ່ງປັນຄ�ແນະນ�ຈາກຄ�ປາໄສຂອງປະທານ

ມອນສັນຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນທີ່ຜ່ານມາ.ເຊື້ອເຊີນຄົນທີ່ທ່ານສອນ

ໃຫ້ຕຽມສ�ລັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນໂດຍການທົບທວນຄ�ປາໄສໂດຍສະ

ເພາະອັນທີ່ດົນໃຈເຂົາເຈົ້າແລະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັກຂອງ

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.

ແຫລ່ງອ້າງອີງ

1.Teachings of Presidents of the Church: George Albert Smith (2011), 191.
2.Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), 181.
3.ເບິ່ງDoctrine and Covenants87:8.
4.3ນີໄຟ27:27.

ຊາວໜຸ່ມ

ເຮົາຂອບພຣະໄທສ�ລັບສາດສະດາ

ປະທານທອມມັສແອັສມອນສັນ,ສາດສະດາຂອງເຮົາ,ມີອິດທິພົນຕໍ່ເຈົ້າ

ແນວໃດ?ເຈົ້າຈື່ຈ�ຫຍັງແດ່ຫລາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບເພິ່ນ?ໃຫ້ຂຽນກ່ຽວ

ກັບປະທານມອນສັນແລະຊີວິດຂອງເພິ່ນໄວ້ໃນປຶ້ມບັນທຶກສ່ວນຕົວຂອງ

ເຈົ້າ—ໃຫ້ຫລາຍຄືກັນກັບທີ່ເພິ່ນໄດ້ບັນຍາຍໃນຂ່າວສານນີ້ເຖິງອິດທິພົນຂອງ

ສາດສະດາແຕ່ລະຄົນທີ່ເພິ່ນຈື່ຈ�ໄດ້.

ເຈົ້າຄວນເລືອກຂໍ້ອ້າງອີງທີ່ເຈົ້າມັກຈາກຖ້ອຍຄ�ຂອງເພິ່ນແລະໃຫ້

ຂຽນມັນໄວ້ບ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະຫລຽວເຫັນມັນເລື້ອຍໆ,ເຊັ່ນວ່າໄວ້ໃນແຟມປົກ

ແຂງຫລືຕິດຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃນຫ້ອງນອນຂອງເຈົ້າ.ເຈົ້າກໍສາມາດຖ່າຍຮູບເອົາ

ຂໍ້ຄວາມນີ້ແລະໃຊ້ມັນເປັນຮູບໜ້າຈໍມືຖືກໍໄດ້!ທຸກເທື່ອທີ່ເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງຂໍ້

ຄວາມ,ເຈົ້າຈະນຶກເຖິງຄວາມສ�ຄັນຂອງສາດສະດາທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແລະຈື່ຈ�

ວ່າເພິ່ນມີຊີວິດຢູ່ເພື່ອຮັກແລະນ�ພາເຮົາໃນທຸກວັນນີ້.

ເຈົ້າສາມາດດາວໂຫລດເພງຊື່ວ່າ“We Thank Thee, O God,  
for a Prophet” at lds .org/ go/ 9176.

ເດັກນ້ອຍ

ສາດສະດານ�ພາເຮົາໄປຫາພຣະຄຣິດ

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດປະທານສາດສະດາໃຫ້ເຮົາເພາະພຣະອົງຮັກເຮົາ.

ການຕິດຕາມສາດສະດາຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເລືອກສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.ສອງຢ່າງທີ່

ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຕິດຕາມສາດສະດາມີຫຍັງແດ່?

©2017ໂດຍIntellectual Reserve, Inc.ສະຫງວນລິຂະສິດທຸກປະການ.ຈັດພິມໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.ສະບັບເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ:6/17.ການແປໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດ:6/17.ແປຈາກFirst Presidency Message, September 2017. Laotian.97929331



ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນກັນຍາ2017

ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຄົນຂອງພຣະ

ອົງວ່າຊີໂອນ,ເພາະວ່າພວກເຂົາມີໃຈ

ດຽວແລະມີຄວາມຄິດດຽວ,ແລະໄດ້ດ�

ລົງຢູ່ໃນຄວາມຊອບທ�,ແລະບໍ່ມີຄົນ

ຍາກຈົນໃນບັນດາພວກເຂົາ(ເບິ່ງMoses
7:18).ເຮົາຈະເປັນໜຶ່ງໄດ້ແນວໃດ?
ແອວເດີເອັມຣະໂຊບາເລີດແຫ່ງກຸ່ມ

ອັກຄະສາວົກສິບສອງໄດ້ກ່າວວ່າ:“ຢູ່ໃຈ

ກາງຂອງຄ�ວ່າatonementມີຄ�ວ່າone 

ຊຶ່ງ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ໜຶ່ງ.ຖ້າຫາກມວນ

ມະນຸດເຂົ້າໃຈຄ�ນີ້,ຄົງຈະບໍ່ມີຄົນໃດທີ່

ເຮົາບໍ່ສົນໃຈນ�,ໂດຍບໍ່ຄ�ນຶງເຖິງອາຍຸ,

ເຊື້ອຊາດ,ເພດ,ສາດສະໜາ,ຫລືຖານະ

ໃນສັງຄົມແລະເສດຖະກິດ.ເຮົາຈະພະ

ຍາຍາມເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍ

ໃຫ້ລອດແລະຈະບໍ່ປະພຶດໃນທາງທີ່ບໍ່ມີ

ຄວາມກະລຸນາ,ບໍ່ສົນໃຈ,ຫລືບໍ່ມີຄວາມ

ຮູ້ສຶກຕໍ່ຄົນອື່ນ.” 1

ປະທານເຮັນຣີບີໄອຣິງ,ທີ່ປຶກສາທີ

ໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ໄດ້ສອນ

ວ່າ:“ບ່ອນໃດທີ່ຜູ້ຄົນມີພຣະວິນຍານສະ

ຖິດຢູ່ກັບເຂົາເຈົ້າ,ບ່ອນນັ້ນ[ເຂົາເຈົ້າ]

ຈະມີຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງ....ພຣະ

ວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຂະຫຍາຍ

ຄວາມຂັດແຍ້ງ(ເບິ່ງ3ນີໄຟ11:29)....ມັນ

ຈະນ�ຄວາມສະຫງົບສ່ວນຕົວແລະນ�

ການມີໃຈດຽວ

ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນກັບ

ຄົນອື່ນມາໃຫ້ບຸກຄົນ.” 2

ເມື່ອກ່າວເຖິງການທ້າທາຍຂອງຄອບ

ຄົວ,ແຄວໂຣເອັມສະຕີເວັນສ໌,ຜູ້ໄດ້ຮັບ

ໃຊ້ເປັນທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານ

ສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ,ໄດ້ກ່າວ

ວ່າ:“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຜ່ານການຢ່າຮ້າງ,

ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມບໍ່

ໝັ້ນໃຈທີ່ມາຈາກການຖືກປະຖິ້ມ,ຫລື

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນແມ່ລ້ຽງລູກ

ດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ.ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍປະ

ສົບກັບການຕາຍຂອງລູກ,ບໍ່ເຄີຍເປັນ

ໝັນ,ຫລືບໍ່ເຄີຍມັກຮັກຄົນເພດດຽວກັນ.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຕ້ອງໄດ້ອົດທົນກັບການ

ຂົ່ມເຫັງ,ຫລືບໍ່ເຄີຍມີພະຍາດຊ�ເຮື້ອ,

ຫລືການຕິດແສດ.ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເປັນ

ໂອກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງສູ້ຊົນ.

“...ແຕ່ຜ່ານການທົດສອບແລະ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ

...ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ຈັກຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈເປັນ

ຢ່າງດີ....ແລະນອກເໜືອຈາກນີ້,ຂ້າ

ພະເຈົ້າເຄີຍປະສົບກັບການທົດສອບໃນ

ທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມານັ້ນຈາກ

ມຸມມອງຂອງຜູ້ເປັນລູກສາວ,ແມ່,ແມ່ຕູ້,

ເອື້ອຍນ້ອງ,ປ້ານ້າອາ,ແລະໝູ່ເພື່ອນ.

“ໂອກາດຂອງເຮົາໃນຖານະທີ່ເປັນທິ

ດາຜູ້ຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ

ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອຮຽນຮູ້ຈາກການທ້າ

ທາຍຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນແລະ

ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນໃຫ້ເປັນອັນ

ໜຶ່ງດຽວກັນເມື່ອເຮົາຊ່ວຍເຫລືອສະມາ
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