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ໃນ
ກອງປະຊຸມສິນລະລຶກທຸກຄັ້ງ,ເຮົາໄດ້ຮັບສິດທິພິ

ເສດທີ່ຈະເຮັດຄ�ໝັ້ນສັນຍາກັບພຣະບິດາເທິງ

ສະຫວັນວ່າເຮົາຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ

ຕະຫລອດເວລາແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງເພື່ອວ່າ

ເຮົາຈະມີພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຢູ່ກັບເຮົາ(ເບິ່ງໂມໂຣໄນ4:3;

5:2;D&C20:77,79).ການລະນຶກເຖິງພຣະອົງຈະຍ່ອມເກີດກັບເຮົາ
ສະເໝີເມື່ອເຮົາຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.ເຮົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ

ໃນຫລາຍວິທີທາງໂດຍສະເພາະເມື່ອເຮົາຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໃນພຣະ

ນາມຂອງພຣະອົງ,ອ່ານພຣະຄ�ທີ່ສັກສິດຂອງພຣະອົງ,ແລະອະ

ທິຖານເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີໃຫ້ເຮົາເຮັດ.

ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າຕອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະ

ມາແກ່ຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງ.ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກເອີ້ນ

ໂດຍຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໃຫ້ເປັນຜູ້

ສອນສາດສະໜາເພື່ອສອນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງແລະເພື່ອ

ເປັນພະຍານເຖິງພຣະອົງແລະເຖິງສາດສະໜາຈັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງ

ພຣະອົງ.ຄູ່ສອນສາດສະໜາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ສັນຍາກັບຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນວ່າລາວຈະສະອາດຜ່ານທາງອ�ນາດ

ຂອງການຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເມື່ອລາວກັບໃຈດ້ວຍສັດທາ

ໃນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະຮັບບັບຕິສະມາໂດຍຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບ

ມອບໝາຍຂອງພຣະອົງ.

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍົກຊາຍໜຸ່ມຄົນນັ້ນຂຶ້ນມາຈາກນ�ໃນອ່າງ

ບັບຕິສະມາແລ້ວ,ລາວໄດ້ຊື່ມໃສ່ຫູຂ້າພະເຈົ້າວ່າ,“ຂ້ອຍສະອາດ

ແລ້ວ,ຂ້ອຍສະອາດແລ້ວ.”ໃນເວລານັ້ນເອງ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຶກເຖິງ

ຕອນທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໂດຍໂຢຮັນບັບຕິ

ສະໂຕຢູ່ໃນແມ່ນ�ຈໍແດນ.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ວ່າຂ້າ

ພະເຈົ້າກ�ລັງເຮັດວຽກງານແຫ່ງການຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພຣະຜູ້

ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ໄດ້ຟື້ນຄືນພຣະຊົນແລ້ວແລະຊົງພຣະຊົນຢູ່—ມີ

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສະຖິດຢູ່ນ�,ດັ່ງທີ່ເກີດກັບໂຢຮັນ.

ສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າແລະສ�ລັບເຮົາແຕ່ລະຄົນ,ການລະນຶກເຖິງ

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າການເພິ່ງ

ອາໄສຄວາມຊົງຈ�ຂອງຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການນ�ພຣະອົງ.ເຮົາ

ສາມາດເລືອກເຮັດທຸກມື້ໃນສິ່ງທີ່ຈະດຶງດູດເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ຊິດກັບ

ພຣະອົງໃນປະຈຸບັນ.

ການເລືອກທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດອາດເປັນການອ່ານພຣະຄ�ພີ.ໂດຍ

ການເຮັດສິ່ງນີ້,ເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຢູ່ໃກ້ພຣະ

ອົງ.ສ�ລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ,ການຢູ່ໃກ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕອນຂ້າ

ພະເຈົ້າອ່ານພຣະຄ�ພີມໍມອນ.ນາທີທ�ອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ

ຫລາຍບົດຂອງ2ນີໄຟ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງນີໄຟແລະລີໄຮ

ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ບັນຍາຍເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຄື

ກັນກັບວ່າພວກເພິ່ນຮູ້ຈັກພຣະອົງເປັນສ່ວນຕົວ.ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງ

ການໃກ້ຊິດກໍເກີດຂຶ້ນ.

ສ�ລັບທ່ານ,ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນພຣະຄ�ພີ

ອາດດງຶດດູທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ຊດິກັບພຣະອົງໄດ້.ແຕ່ບໍ່ວ່າບ່ອນໃດ

ແລະເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານອ່ານພຣະຄ�ຂອງພຣະເຈົ້າ,ດ້ວຍຄວາມ

ຖ່ອມຕົວແລະດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແທ້ຈິງທີ່ຈະລະນກຶເຖິງພຣະ

ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ແລ້ວທ່ານຈະມີຄວາມປາດຖະໜາຫລາຍຂຶ້ນທີ່ຈະ

ຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນຊີວດິປະຈ�ວັນຂອງທ່ານ.

ຄວາມປາດຖະໜານັ້ນຈະປ່ຽນວິທີທີ່ທ່ານຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສາດສະ

ໜາຈັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ທ່ານຈະອະທິຖານຫາພຣະບິດາເທິງ

ສະຫວັນເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍການເອີ້ນຂອງທ່ານແມ່ນແຕ່ການ

ເອີ້ນທີ່ປະກົດວ່າເປັນການເອີ້ນທີ່ເລັກນ້ອຍສ�ລັບທ່ານກໍຕາມ.

ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທີ່ທ່ານຈະທູນຂໍຄືຄວາມສາມາດທີ່ຈະບໍ່ຄິດກ່ຽວ

ກັບຕົວເອງແຕ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດປະສົງ

ຫລາຍກວ່າສ�ລັບຜູ້ທີ່ທ່ານຖືກເອີ້ນໃຫ້ຮັບໃຊ້.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງພຣະຫັດແລະການສະຖິດຢູ່ໃກ້ຂອງ

ພຣະອົງຕອນຂ້າພະເຈົ້າຮັບໃຊ້ລູກໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕອນຂ້າພະ

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນຕຸລາ2017

ການກາຍ
ເປັນສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງ

ໂດຍ ປະທານ ເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ

ທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າໃຫ້

ພົບສັນຕິສຸກຊຶ່ງພຽງແຕ່ພຣະກິດຕິຄຸນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດນ�ມາ

ໃຫ້.ໃນເວລາເຊັ່ນນັ້ນ,ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງການເປັນພໍ່ທີ່ປະ

ສົບຄວາມສ�ເລັດຜົນ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈຫລາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ

ຄວາມສ�ເລັດຜົນແລະສະຫວັດດີພາບຂອງລູກໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະມອບສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຢາກ

ມອບໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັບໃຊ້ຈະນ�ເຮົາໄປສູ່ການອະທິຖານທີ່ເປັນ

ແບບການອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນ,ແທ້ໆໃນພຣະ

ນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ເມື່ອເຮົາອະທິຖານໃນແບບນັ້ນ—ໃນ

ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ດ້ວຍສັດທາໃນພຣະອົງ—

ແລ້ວພຣະບິດາຈະຕອບ.ພຣະອົງສົ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມາເພື່ອ

ນ�ພາ,ປອບໂຍນ,ແລະໃຫ້ກ�ລັງໃຈເຮົາ.ເພາະພຣະວິນຍານຈະ

ເປັນພະຍານສະເໝີເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ(ເບິ່ງ3ນີໄຟ11:32,36;

28:11;ອີເທີ12:41),ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາທີ່ຈະຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ດ້ວຍສຸດໃຈ,ສຸດຄວາມນຶກຄິດ,ແລະສຸດພະລັງຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ

(ເບິ່ງມາຣະໂກ12:30;ລູກາ10:27;D&C59:5).
ພອນຂອງການລະນຶກເຖິງພຣະອົງໃນແຕ່ລະວັນແລະໃນປະ

ຈຸບັນຈະມີມາຢ່າງຊ້າໆແລະສະໝ�ສະເໝີເມື່ອເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະ

ອົງ,ຊື່ນຊົມໃນພຣະຄ�ຂອງພຣະອົງ,ແລະອະທິຖານດ້ວຍສັດທາ

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ.ແລະການລະນຶກເຖິງນີ້ຈະຫລໍ່ຫລອມ

ເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າໃນ

ອານາຈັກຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນໂລກນີ້—ແລະຕໍ່ໄປກັບພຣະບິດາຂອງ

ພຣະອົງໃນລັດສະໝີພາບຂອງໂລກທີ່ຈະມາເຖິງ.

ການ ສອນ ຈາກ ຂ່າວ ສານ ນີ້

ປະທານໄອຣິງແນະນ�ເຮົາໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຕະຫລອດ

ເວລາໂດຍການເລືອກໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອເຂົ້າໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ.ກັບຜູ້ທີ່

ທ່ານສອນ,ທ່ານສາມາດອ່ານຄຳ�ອະທິຖານສ�ລັບສິນລະລຶກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟັງ,

ຊຶ່ງບອກເຖິງພັນທະສັນຍາທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະອົງຕະຫລອດເວລາ(ເບິ່ງ

ໂມໂຣໄນ4:3;5:2;D&C20:77,79).ເຊື້ອເຊີນຜູ້ທີ່ທ່ານສອນໃຫ້ຂຽນບາງສິ່ງ

ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອຈະໄດ້ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້

ລອດ.ທ່ານກໍສາມາດເຊື້ອເຊີນເຂົາເຈົ້າອີກໃຫ້ອະທິຖານຫາພຣະບິດາເທິງສະ

ຫວັນເພື່ອຄຳວາມສ�ເລັດຜົນແລະຄຳວາມສະຫວັດດີພາບຂອງກັນແລະກັນ.

ໃຫ້ອະທິຖານເພື່ອເຂົາເຈົ້າໃນວິທີດຽວກັນນັ້ນ.

ຊາວ ໜຸ່ມ

ການ ລະ ນຶກ ເຖິງ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ໃນ ແຕ່ ລະ ວັນ

ໝູ່ເພື່ອນ,ວຽກບ້ານ,ການບ້ານ,ໂທລະພາບ—ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງ

ຄຳວາມສົນໃຈຈາກເຮົາ.ແຕ່ທຸກອາທິດ,ເຮົາສັນຍາກັບພຣະບິດາເທິງສະ

ຫວັນ“ວ່າ[ເຮົາ]ຈະລະນຶກເຖິງ[ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,ພຣະເຢຊູຄຳຣິດ]ຕະ

ຫລອດເວລາ”(ເບິ່ງD&C20:79).
ປະທານໄອຣິງກ່າວວ່າເຮົາສາມາດ“ເລືອກເຮັດທຸກມື້”ໃນສິ່ງທີ່ຈະ

ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.ໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນເດືອນ

ນີ້ທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຫລາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນ.ເຈົ້າສາ

ມາດເຮັດປະຕິທິນແລະສັນຍາທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໜຶ່ງໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອສ້າງ

ຄຳວາມສ�ພັນກັບພຣະອົງ.ປະທານໄອຣິງບອກບາງຢ່າງເຊັ່ນການອ່ານ

ພຣະຄຳ�ພີ,ການອະທິຖານດ້ວຍສັດທາ,ແລະການຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້

ລອດແລະຄຳົນອື່ນ.ແລະກໍມີການຂຽນບັນທຶກສ່ວນຕົວ,ການໄປປະຊຸມ

ໂບດ,ການຮັບຊົມຮັບຟັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ,ການໄປພຣະວິຫານ,ການ

ຮ້ອງເພງສວດ—ແລະອື່ນໆ!ເມື່ອເຮົາລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທຸກ

ວັນ,ປະທານໄອຣິງສັນຍາວ່າ“ພອນ...ຈະມີມາຢ່າງຊ້າໆແລະສະໝ�

ສະເໝີ...[ແລະ]ຈະຫລໍ່ຫລອມເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນສານຸສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງ

ອົງພຣະເຢຊູຄຳຣິດເຈົ້າ.”

ເດັກ ນ້ອຍ

ຄວາມ ຮັກ ຢ່າງ ຫລວງ ຫລາຍ

ເມື່
ອເຮົາອ່ານພຣະຄຳ�ພີຫລືອະທິຖານ,ເຮົາສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າພຣະ

ບິດາເທິງສະຫວັນແລະພຣະເຢຊູຮັກເຮົາຫລາຍຂະໜາດໃດ.ແຕ້ມ

ຮູບຫົວໃຈທີ່ນ້ອຍໆຫລາຍດວງໃສ່ຂ້າງໃນຂອງຮູບຫົວໃຈທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.ທາສີ

ໃສ່ຮູບຫົວໃຈດວງນ້ອຍດວງໜຶ່ງທຸກເທື່ອທີ່ເຈົ້າອະທິຖານຫລືອ່ານພຣະຄຳ�ພີ.

ເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງໃດແດ່ເພື່ອຈະຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ເຂົ້າໃກ້ຊິດກັບພຣະບິດາເທິງ

ສະຫວັນແລະພຣະເຢຊູ?
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ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນຕຸລາ2017

“ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍ່

ມີຄອບຄົວໃດທີ່ສົມບູນ

ແບບທຸກຢ່າງ...,”ປະທານດີເດີແອັຟ

ອຸກດອບ,ທີ່ປຶກສາທີສອງໃນຝ່າຍ

ປະທານສູງສຸດໄດ້ກ່າວ.“ບໍ່ວ່າບັນຫາ

ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະເປັນແນວໃດ

ກໍຕາມ,ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດສິ່ງໃດກໍ

ຕາມເພື່ອແກ້ບັນຫາ,ບັ້ນຕົ້ນແລະບັ້ນ

ປາຍຂອງການແກ້ບັນຫາແມ່ນຄວາມ

ໃຈບຸນ,ແມ່ນຄວາມຮັກອັນບໍລິສຸດຂອງ

ພຣະຄຣິດ.” 1

ກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມ

ສ່ວນໃນພຣະກິດຕິຄຸນ,ລິນດາເຄເບີ

ຕັນ,ອະດີດປະທານສະມາຄົມສະຕີສົງ

ເຄາະສາມັນ,ໄດ້ກ່າວວ່າ:“ພຣະບິດາ

ເທິງສະຫວັນຮັກລູກໆຂອງພຣະອົງ

ທຸກຄົນ....ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍ

ຕາມ—ຢູ່ໃນຫລືນອກເສັ້ນທາງ—ພຣະ

ອົງປະສົງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນບ້ານ.” 2

“ເຖິງແມ່ນ[ລູກໆຂອງທ່ານ]ຈະດື້

ດັນຫລາຍຂະໜາດໃດກໍຕາມ,...ເມື່ອ

ທ່ານກ່າວຫລືເວົ້າລົມກັບເຂົາເຈົ້າ,ຢ່າ

ເຮັດດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ,ຢ່າກ່າວຫຍາບ

ຄາຍ,ໃນແບບທີ່ກ່າວປະນາມ,”ປະທານ

ໂຈເຊັບແອັຟສະມິດໄດ້ສອນ(1838–1918).

“ໃຫ້ກ່າວກັບເຂົາແບບດີໆ.” 3

ໂອບກອດຄຳົນທີ່ຫລົງທາງໄປດ້ວຍຄຳວາມຮັກ

ແອວເດີບະເຣນເອັຈນຽວສັນແຫ່ງ

ສາວົກເຈັດສິບໄດ້ກ່າວເນັ້ນຄ�ແນະນ�

ຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດສ�ລັບຜູ້ທີ່ມີ

ເງິນ10ຫລຽນແລະສູນເສຍຫລຽນໜຶ່ງ

ໄປວ່າ:“ໃຫ້ຊອກຫາຈົນກວ່າທ່ານຈະ

ພົບມັນ.ເມື່ອຜູ້ສູນເສຍນັ້ນເປັນລູກຊາຍ

ແລະລູກສາວຂອງທ່ານ,ອ້າຍເອື້ອຍ

ນ້ອງຂອງທ່ານ,...ຫລັງຈາກພວກເຮົາ

ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດໄດ້,ພວກເຮົາຮັກຄົນ

ນັ້ນດ້ວຍສຸດໃຈ....

“ຂໍໃຫ້ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ

ການເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃກ້ຜູ້ຄົນໃນຊີວິດຂອງ

ເຮົາຜູ້ທີ່ເສຍໄປແລະໃນເວລາທີ່ຈ�

ເປັນ,ໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນແລະມີຄວາມ

ຮັກຂອງພຣະບິດາເທິງສະຫວັນແລະ

ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ,ພຣະເຢຊູຄຣິດ,

ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຮັກ,ເຝົ້າເບິ່ງ,ແລະລໍ

ຖ້າຜູ້ທີ່ເສຍໄປ.” 4

ປະທານເຮັນຣີບີໄອຣິງ,ທີ່ປຶກສາທີ

ໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍສັດທາ

ວ່າຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮັກຈະສະແຫວງຫາ

ແລະຮູ້ສຶກເຖິງອ�ນາດຂອງການຊົດໃຊ້.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານດ້ວຍສັດທາວ່າ

ທູດສະຫວັນທີ່ເປັນມະນຸດຈະມາຊ່ວຍ

ເຫລືອເຂົາເຈົ້າ,ແລະພວກເພິ່ນກໍໄດ້

ມາແທ້.

“ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດວິທີທາງທີ່ຈະຊ່ວຍ

ເຮົາຜູ້ເປັນລູກໆຂອງພຣະອົງໃຫ້

ລອດ.” 5

ຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ມັດທາຍ18:12;ແອວມາ31:35;3ນີໄຟ

13:32;D&C121:41–42
reliefsociety .lds .org
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ໃຫ້ສຶກສາຂ່າວສານນີ້ດ້ວຍການອະທິຖານແລະສະແຫວງຫາການດົນໃຈເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຄວນ

ແບ່ງປັນ.ການເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຕຽມທິດາຂອງພຣະເຈົ້າສ�ລັບພອນ

ແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນແນວໃດ?

ໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງນີ້

ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດສະແດງ

ຄຳວາມໃຈບຸນຕໍ່ຄຳົນທີ່ບໍ່ຢາກດ�ລົງຊີວິດຕາມ

ຫລັກທ�ພຣະກິດຕິຄຳຸນໄດ້?

ສັດທາ ຄອບຄົວ ສົງເຄາະ


