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ຕໍ່
ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ມາສູ່ຄວາມເປັນມະຕະ,ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້

ກ່າວວ່າ,“ໃນໂລກນີ້ພວກເຈົ້າຈະມີຄວາມທຸກລ�ບາກ”(ໂຢ

ຮັນ16:33).ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ມອບຄ�ສັນຍາທີ່ດີເລີດນີ້ໃຫ້ແກ່

ສານຸສິດຂອງພຣະອົງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ

ຂອງພຣະອົງ:“ເຮົາມອບສັນຕິສຸກໄວ້ກັບພວກເຈົ້າເປັນສັນຕິສຸກ

ຂອງເຮົາທີ່ເຮົາມອບໃຫ້ພວກເຈົ້າ,ສັນຕິສຸກທີ່ເຮົາໃຫ້ນັ້ນບໍ່ເໝືອນ

ສັນຕິສຸກທີ່ໂລກໃຫ້”(ໂຢຮັນ14:27).ມັນເປັນສິ່ງປອບໃຈທີ່ຮູ້ວ່າຄ�

ສັນຍາເລື່ອງການມີຄວາມສະຫງົບສຸກສ່ວນຕົວຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ທຸກວັນ

ນີ້ສ�ລັບສານຸສິດທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງ.

ເຮົາບາງຄົນອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຄວາມສວຍງາມ

ແລະຄວາມສະຫງົບສຸກ,ແຕ່ເຮົາຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຈຢູ່.ບາງ

ຄົນກໍຮູ້ສຶກສະຫງົບສຸກແລະສະຫງົບງຽບດີໃນທ່າມກາງການສູນ

ເສຍຂອງຕົນ,ທ່າມກາງເຫດການຮ້າຍແຮງ,ແລະການທົດລອງທີ່

ມີຕະຫລອດ.

ທ່ານອາດເຄີຍເຫັນການມະຫັດສະຈັນແຫ່ງຄວາມສະຫງົບສຸກ

ຢູ່ເທິງໃບໜ້າຂອງສານຸສິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຫລືເຄີຍໄດ້ຍິນມັນ

ຈາກຖ້ອຍຄ�ຂອງເຂົາເຈົ້າ.ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນມັນຫລາຍເທື່ອ

ແລ້ວ.ບາງເທື່ອມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງໝໍຕອນຄົນໃນຄອບຄົວມາເຕົ້າ

ໂຮມກັນຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ກ�ລັງຊອມໃຈ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ຕອນໄປຢ້ຽມຢາມສະຕີຄົນໜຶ່ງຢູ່ໂຮງໝໍສອງ

ສາມມື້ກ່ອນນາງໄດ້ເສຍຊີວິດໄປດ້ວຍໂຣກມະເລັງ.ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ພາລູກສາວນ້ອຍສອງຄົນໄປນ�ເພາະແຕ່ກ່ອນສະຕີຄົນນີ້ເຄີຍ

ເປັນຄູສອນຊັ້ນປະຖົມໄວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄອບຄົວຂອງນາງໄດ້ຢືນອ້ອມຕຽງ,ເພາະຢາກຢູ່ກັບນາງກ່ອນ

ນາງຈະຈາກໂລກນີ້ໄປ.ຂ້າພະເຈົ້າປະຫລາດໃຈທີ່ນາງໄດ້ລຸກນັ່ງ

ຂຶ້ນຢູ່ຕຽງ.ນາງໄດ້ເອື້ອມມືໄປຫາລູກສາວສອງຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ແລະແນະນ�ເຂົາເຈົ້າທັງສອງໃຫ້ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງນາງຮູ້

ຈັກ.ນາງໄດ້ເວົ້າຄືກັນກັບວ່າລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນເຊື້ອວົງ

ກະສັດທີ່ຖືກແນະນ�ຕົວຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງລາຊິນີ.ນາງມີວິທີບອກກ່ຽວ

ກັບແຕ່ລະຄົນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງວ່າເປັນສານຸສິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້

ລອດແນວໃດ.ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈື່ເຖິງພະລັງ,ຄວາມອ່ອນນ້ອມ,ແລະ

ຄວາມຮັກໃນນ�ສຽງຂອງນາງໄດ້.ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ເຖິງຄວາມ

ແປກໃຈກັບຮອຍຍິ້ມທີ່ເບີກບານຂອງນາງຄືກັບວ່ານາງຮູ້ແລ້ວວ່າ

ຊີວິດທີ່ເຫລືອຂອງນາງນັ້ນສັ້ນ.

ນາງໄດ້ຮັບພອນຈາກຖານະປະໂລຫິດເພື່ອການປອບໂຍນ,

ແຕ່ນາງໄດ້ມອບປະຈັກພະຍານທີ່ດ�ລົງຢູ່ໃຫ້ແກ່ເຮົາທຸກຄົນວ່າ

ຄ�ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແຫ່ງຄວາມສະຫງົບສຸກແມ່ນຈິງ

ແທ້ທີ່ວ່າ:“ເຮົາບອກເລື່ອງນີ້ແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍເພື່ອພວກເຈົ້າຈະມີ

ຄວາມສະຫງົບສຸກໃນເຮົາ.ໃນໂລກນີ້ພວກເຈົ້າຈະມີຄວາມທຸກລ�

ບາກແຕ່ຈົ່ງຊື່ນໃຈເທາະ,ເພາະຝ່າຍເຮົາໄດ້ຊະນະໂລກແລ້ວ”(ໂຢ

ຮັນ16:33).

ດັ່ງທີ່ເຮົາທຸກຄົນສາມາດ,ນາງໄດ້ຮັບເອົາການເຊື້ອເຊີນຂອງ

ພຣະອົງບໍ່ວ່າການທົດລອງແລະບັນຫາຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ

ກໍຕາມທີ່ວ່າ:

“ຈົ່ງມາຫາເຮົາທຸກຄົນທີ່ອິດເມື່ອຍຈາກການແບກຫາບພາລະ

ໜັກແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ພັກຜ່ອນ”.

“ຈົ່ງຮັບເອົາແອກຂອງເຮົາແບກໄວ້ແລະຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາ,ເພາະ

ວ່າເຮົາມີໃຈສຸພາບແລະອ່ອນຫວານ:ແລະພວກທ່ານຈະໄດ້ພົບ

ການພັກຜ່ອນ”(ມັດທາຍ11:28–29).

ພຽງແຕ່ຜ່ານທາງການຕິດຕາມພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດເທົ່ານັ້ນທີ່

ເຮົາທຸກຄົນຈະສາມາດພົບຄວາມສະຫງົບສຸກແລະຄວາມສະຫງົບ

ງຽບໄດ້ໃນການທົດລອງທີ່ຈະມາສູ່ເຮົາທຸກຄົນ.

ຄ�ອະທິຖານສ�ລັບສິນລະລຶກຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮູ້ວິທີທີ່ຈະພົບ

ຄວາມສະຫງົບສຸກໃນທ່າມກາງຄວາມຍາກລ�ບາກຂອງຊີວິດ.

ຂ່າວສານຈາກຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ເດືອນທັນວາ2016

ຄວາມສະຫງົບສຸກ
ໃນຊີວິດນີ້

ປະທານເຮັນຣີບີໄອຣິງ

ທີ່ປຶກສາທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ
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ເມື່ອເຮົາຮັບສິນລະລຶກ,ເຮົາສາມາດຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຊື່ສັດຕໍ່ພັນທະສັນ

ຍາຂອງເຮົາທີ່ຈະຕິດຕາມພຣະອົງ.

ເຮົາແຕ່ລະຄົນສັນຍາທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.

ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະອົງໃນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່

ຈະດຶງດູດໃຈຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າຫາພຣະອົງ.ບາງເທື່ອສ�ລັບຂ້າພະ

ເຈົ້າ,ມັນແມ່ນການເຫັນພຣະອົງໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່

ນັ່ງຄຸເຂົ່າຢູ່ໃນສວນເຄັດເຊມາເນຫລືເຫັນພຣະອົງເອີ້ນລາຊາໂຣ

ອອກມາຈາກອຸບມຸງ.ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຈັ່ງຊີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ

ໄດ້ເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງແລະມີຄວາມກະຕັນຍູທີ່ນ�ຄວາມສະຫງົບສຸກ

ມາສູ່ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ທ່ານຍັງສັນຍາທີ່ຈະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງນ�ອີກ.

ທ່ານສັນຍາທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄວ້ກັບຕົນແລະ

ເປັນພະຍານຂອງພຣະອົງ.ພຣະອົງສັນຍາວ່າຕາບໃດທີ່ທ່ານຍັງ

ຮັກສາພນັທະສັນຍາຂອງທ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບພຣະອົງ,ແລ້ວ

ພຣະວນິຍານບໍລິສດຸຈະສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ.(ເບິ່ງD&C20:77,79.)
ສິ່ງນີ້ໄດ້ນ�ຄວາມສະຫງົບສຸກມາໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍໃນສອງວິທີ

ທາງ.ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຊ�ລະລ້າງເຮົາຈາກບາບເພາະການ

ຊົດໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສາມາດ

ມອບຄວາມສະຫງົບສຸກໃຫ້ເຮົາທີ່ມາເຖິງເນື່ອງດ້ວຍຄວາມເຫັນ

ພ້ອມຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຫວັງແຫ່ງຊີວິດນິລັນດອນ.

ອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ກ່າວເຖິງພອນທີ່ດີເລີດນີ້ວ່າ:“ແຕ່ຜົນ

ຂອງພຣະວິນຍານນັ້ນຄືຄວາມຮັກ,ຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ,ສັນຕິສຸກ,

ຄວາມອົດທົນດົນນານ,ຄວາມເມດຕາປານີ,ຄວາມດີ,ສັດທາ”(ຄາ

ລາເຕຍ5:22).

ເມື່ອທູດສະຫວັນໄດ້ປ່າວປະກາດເຖິງການກ�ເນີດຂອງພຣະ

ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ,ພວກເພິ່ນໄດ້ປະກາດວ່າ,“ພຣະລັດສະໝີຈົ່ງມີ

ແກ່ພຣະເຈົ້າໃນສະຫວັນທີ່ສູງສຸດແລະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຈົ່ງມີສັນ

ຕິສຸກ”(ລູກາ2:14;ເນັ້ນຄ�ເນີ້ງ).ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານໃນຖາ

ນະທີ່ເປັນພະຍານຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າພຣະບິດາແລະ

ພຣະບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະອົງສາມາດສົ່ງພຣະວິນຍານມາເພື່ອໃຫ້

ເຮົາພົບເຫັນຄວາມສະຫງົບສຸກໃນຊີວິດນີ້,ບໍ່ວ່າການທົດສອບຢ່າງ

ໃດຈະມາຫາເຮົາແລະມາຫາຄົນທີ່ເຮົາຮັກກໍຕາມ.

ການສອນຈາກຂ່າວສານນີ້

ປະທານໄອຣິງສອນວ່າຄຳ�ອະທິຖານສ�ລັບສິນລະລຶກສາມາດຊ່ວຍເຮົາ

ໃຫ້ຮູ້ວິທີທີ່ຈະພົບຄຳວາມສະຫງົບສຸກໄດ້ໃນລະຫວ່າງການທົດລອງຂອງເຮົາ.

ຄຳ�ອະທິຖານດັ່ງກ່າວເຕືອນເຮົາວ່າເມື່ອເຮົາຮັກສາພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາ,

ເຮົາຈະມີຄຳ�ສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຄຳືພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະສະຖິດຢູ່ກັບ

ເຮົາ.ໃຫ້ຖາມຜູ້ທີ່ທ່ານສອນເຖິງການທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ

ສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ມີຄຳວາມສະຫງົບສຸກໄດ້ແນວໃດ.ທ່ານກໍຍັງສາມາດ

ແບ່ງປັນຄຳວາມຄຳິດຫລືປະສົບການຂອງທ່ານເຖິງວິທີທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ

ໄດ້ຊ່ວຍທ່ານແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄຳວາມສະຫງົບສຸກໃນລະຫວ່າງການ

ທົດລອງ.ທ່ານສາມາດຊຸກຍູ້ຜູ້ທີ່ທ່ານສອນໃຫ້ໄຕ່ຕອງຂ່າວສານນີ້ລະຫວ່າງ

ສິນລະລຶກໃນອາທິດນີ້.

ຊາວໜຸ່ມ

ເຈົ້າຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ແນວໃດ
ໃນອາທິດນີ້?

ປະທານໄອຣງິຊຸກຍູ້ເຮາົໃຫ້“ເລອືກທີ່ຈະລະນຶກເຖິງ[ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ]

ໃນວິທີທາງທີ່ຈະເຮດັໃຫ້ໃຈຂອງເຈົ້າຫນັມາຫາພຣະອງົໄດ້ດີຫລາຍທີ່ສຸດ.”

ເຈົ້າຈະ“ລະນຶກເຖິງພຣະອົງຕະຫລອດເວລາ”ລະຫວ່າງອາທິດນີ້ໄດ້ແນວ

ໃດ(ເບິ່ງD&C20:77,79)?
ເຈົ້າມີຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີໃດບໍທີ່ເຈົ້າມັກກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ?ເຈົ້າສາ

ມາດໝາຍຂໍ້ພຣະຄຳ�ພີແຕ່ລະມື້ໃນອາທດິນີ້ແລະແບ່ງປນັມນັໃຫ້ກັບບາງຄຳນົ.

ເຈົ້າຮ້ອງເພງສວດຫລືຮ້ອງເພງອື່ນໆທີ່ເຊີດຊູໃຈບໍຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈົ້າ

ຕອນເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ?ບາງທີໃຫ້ເລືອກເພງທີ່ກ່ຽວພັນກັບພຣະຜູ້ຊ່ວຍ

ໃຫ້ລອດໂດຍສະເພາະໃນອາທິດນີ້.

ເຈົ້າໄຕ່ຕອງເຖິງຊີວິດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດແລະເຖິງການເສຍສະ

ລະຊົດໃຊ້ຂອງພຣະອົງບໍລະຫວ່າງສິນລະລຶກທຸກອາທິດ?ເຈົ້າສາມາດຕຽມ

ສ�ລັບສິນລະລຶກໂດຍການຈື່ຈ�ການເລືອກຂອງເຈົ້າພາຍໃນອາທິດທີ່ຈະລະ

ນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຕະຫລອດເວລາແລະກັບໃຈໃນເວລາທີ່ເຈົ້າມີ

ບັນຫາ.

ເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຈະໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນພຣະກິດຕິຄຳຸນໃນທຸກ

ວັນບໍ?ພະຍາຍາມສົນທະນາກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຳຸນໃນອາທິດນີ້ຊຶ່ງເຈາະຈົງ

ໃສ່ກັບພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ.ເຈົ້າສາມາດແບ່ງປັນປະຈັກພະຍານຂອງເຈົ້າ

ເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດລະຫວ່າງການສັງສັນໃນຄຳອບຄຳົວຫລືເວົ້າລົມກັບໝູ່

ເພື່ອນຢູ່ໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ເຈົ້າມີຢູ່ທີ່ໂບດ.

ໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໃນວິທີທາງທີ່ພິເສດ

ໃນອາທິດນີ້.ບອກພໍ່ແມ່,ເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງ,ຜູ້ນ�,ຫລືໝູ່ເພື່ອນຄຳົນໃດຄຳົນໜຶ່ງ

ກ່ຽວກັບຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າ.ໃນທ້າຍອາທິດ,ແລ້ວໃຫ້ບອກເຂົາເຈົ້າເຖິງ

ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກທັງຄຳວາມສະຫງົບສຸກແລະສັນຕິສຸກທີ່ປະທານ

ໄອຣິງໄດ້ກ່າວມານັ້ນ.

ເດັກນ້ອຍ

ຈົ່ງມາຫາພຣະຄຣິດ

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປະທານຄຳວາມສະຫງົບສຸກໃຫ້ເຮົາ

ເມື່ອເຮົາ“ມາຫາ[ພຣະອົງ]”(ມັດທາຍ11:28).ນີ້ໝາຍຄຳວາມວ່າເປັນ

ການເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະອົງແລະເປັນຄຳວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຢູ່ໃກ້

ພຣະອົງ.

• ມີຄຳວາມຄຳາລະວະລະຫວ່າງສິນລະລຶກ.

• ເລືອກທີ່ຈະມີຄຳວາມເມດຕາແລະບໍ່ຕັດສິນຄຳົນອື່ນ.

• ອ່ານກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໃນພຣະຄຳ�ພີ.
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ຂ່າວສານການຢ້ຽມສອນ,ເດືອນທັນວາ2016

ພຣະເຈົ້າ“ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄອບຄົວຂຶ້ນ

ເພື່ອນ�ຄວາມສຸກມາໃຫ້ເຮົາ,

ເພື່ອຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮຽນຮູ້ຫລັກທ�ທີ່ຖືກ

ຕ້ອງໃນບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມຮັກ,ແລະເພື່ອຕຽມເຮົາສ�ລັບຊີ

ວິດນິລັນດອນ.” 1ເຖິງ“ແຜນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ແຫ່ງຄວາມສຸກ”ຂອງພຣະເຈົ້າ(ແອວ

ມາ42:8),ປະທານຣະໂຊເອັມແນວສັນ,

ປະທານກຸ່ມອັກຄະສາວົກສິບສອງ,ໄດ້

ກ່າວວ່າ:“ແຜນຂອງພຣະອົງປະກາດ

ວ່າຊາຍແລະຍິງເປັນຢູ່‘ເພື່ອພວກເຂົາ

ຈະມີຄວາມສຸກ’[2ນີໄຟ2:25].ຄວາມສຸກ

ດັ່ງກ່າວມີມາເມື່ອເຮົາເລືອກທີ່ຈະດ�ລົງ

ຊີວິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນນິລັນດອນ

ຂອງພຣະເຈົ້າ.” 2

ບ້ານເຮືອນທີ່ໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຈຸດ

ໃຈກາງຈະໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດສ�ລັບ

ຄວາມສ�ເລັດຜົນ.ແອວເດີຣິເຈີດຈີ

ສະກາດ(1928–2015)ແຫ່ງກຸ່ມອັກຄະສາ

ວົກສິບສອງບັນຍາຍເຖິງບ້ານເຮືອນດັ່ງ

ກ່າວວ່າເປັນສະຖານທີ່“ບ່ອນທີ່ພຣະ

ກິດຕິຄຸນໄດ້ຖືກສິດສອນ,ພັນທະສັນຍາ

ໄດ້ຖືກຮັກສາ,ແລະຄວາມຮັກມີຢູ່ຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍ,”ບ່ອນທີ່ຄອບຄົວສາມາດ

ດ�ລົງ“ຊີວິດຢ່າງເຊື່ອຟັງ”ແລະກາຍ

ເປັນ“ຜູ້ທີ່ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນພຣະກິດຕິຄຸນ

ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.” 3

ປະທານເຮັນຣີບີໄອຣິງ,ທີ່ປຶກສາ

ທີໜຶ່ງໃນຝ່າຍປະທານສູງສຸດ,ໄດ້ກ່າວ

ວ່າ:“ເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ຈະພະຍາ

ຄຳວາມສຸກໃນຄຳອບຄຳົວແມ່ນພົບເຫັນໃນຄຳວາມ
ຊອບທ�

ຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດທີ່ຈະນ�ອ�

ນາດແຫ່ງສະຫວັນມາໃຫ້ຄອບຄົວ[ຂອງ

ເຮົາ].”ແລະສ່ວນຫລາຍເຮົາຈະສົ່ງເສີມ

ຄວາມຮັກ,ການຮັບໃຊ້,ຄວາມເຊື່ອຟັງ,

ແລະຄວາມສຸກໃນບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາ

ເພາະ“[ລູກໆຂອງເຮົາ]ໄດ້ຍິນພຣະຄ�

ຂອງພຣະເຈົ້າແລະຈາກນັ້ນພະຍາຍາມ

ທີ່ຈະເຮັດຕາມດ້ວຍສັດທາ.ຖ້າພວກ

ເຂົາເຮັດຕາມ,ທ�ມະຊາດຂອງພວກເຂົາ

ຈະປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ຈະສ້າງຄວາມສຸກ

ທີ່ພວກເຂົາສະແຫວງຫາ.” 4

ບ້ານເຮືອນທີ່ໃຫ້ພຣະຄຣິດເປັນຈຸດໃຈ

ກາງ

ເຮົາມີແບບຢ່າງຂອງບ້ານເຮືອນທີ່ໃຫ້

ພຣະຄຣິດເປັນຈຸດໃຈກາງຢູ່ໃນພຣະຄ�

ພີ.ຫລັງຈາກພໍ່ຂອງເພິ່ນ,ລີໄຮ,ໄດ້ເສຍ

ຊີວິດໄປ,ນີໄຟໄດ້ພາຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ

ແລະຄົນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອໃນການເຕືອນ

ແລະການເປີດເຜີຍຂອງພຣະເຈົ້າແລະ

ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຊື່ອຄ�ເວົ້າຂອງນີໄຟໜີໄປຈາກ

ແຜ່ນດິນຂອງຊາວເລມັນ.ຢູ່ໃນສະຖານທີ່

ໃໝ່,ຊາວນີໄຟສາມາດຮັກສາຄ�ພິພາກ

ສາ,ຂໍ້ກ�ນົດ,ແລະພຣະບັນຍັດຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ,ຕາມ

ກົດຂອງໂມເຊ(ເບິ່ງ2ນີໄຟ5:6–10).ເຖິງ

ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຊາວນີໄຟ,ໃນທີ່ສຸດບາງ

ຄົນກໍກາຍເປັນຄົນບໍ່ເຊື່ອຟັງ.

ແລະເຖິງແມ່ນບາງເທື່ອສະມາຊິກໃນ

ຄອບຄົວຂອງເຮົາອາດອອກນອກທາງ

ໄປຈາກຄວາມຊອບທ�ດັ່ງເຊັ່ນຊາວນີ

ໄຟໄດ້ເຮັດ,ແຕ່,ແອວເດີສະກາດໄດ້

ກ່າວວ່າບ້ານເຮືອນທີ່ໃຫ້ພຣະຄຣິດ

ເປັນຈຸດໃຈກາງ“ຈະນ�ຄວາມສະຫງົບ

ສຸກແລະຄວາມຫົ່ມເຢັນທີ່ແນ່ນອນ

ທີ່ສຸດມາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຮົາ.”ເພິ່ນ

ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ“ມັນຍັງຈະມີການທ້າ

ທາຍຫລືຄວາມເຈັບປວດໃຈຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍ,ແຕ່ເຖິງແມ່ນໃນທ່າມ

ກາງຄວາມສັບສົນ,ເຮົາຍັງສາມາດຊື່ນ

ຊົມກັບຄວາມສະຫງົບສຸກແລະສັນຕິ

ສຸກຢ່າງສຸດຊຶ້ງໄດ້ຢູ່.” 5

ຂໍ້ພຣະຄ�ພີເພີ່ມເຕີມ

3ໂຢຮັນ1:4;1ນີໄຟ8:12;2ນີໄຟ5:27
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