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ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວທາງຣົດທີ່ທ່ານໄດ້ມ?
ີ
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຢຊູໄດ້ມາເພື່ອຄວາມລອດພົ້ນບາບຂອງພວກເຮົາ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊວ
ີ ິດ:
ນີແ
້ ມ່ນລະດູການຂອງ...ການທ່ອງທ່ຽວ. ບາງຄົນໃນພວກເຮົາທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຕໍເ່ ນື່ອງ, ຂນະທີ່ບາງຄົນກໍດົນໆໄດ້
ອອກຈາກຄຸ້ມເຂດຂອງຕົນເອງ. ທັງສອງກໍຣະນີນີ້ບໍ່ວ່າທ່ານໄດ້ຕົກຢູຝ
່ ່າຍໃດກໍຕາມ, ເບິ່ງເໝືອນວ່າທ່ານໄດ້ທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຊ່ວງລະດູການຄຣິສມັສ.
ການເດີນທາງໃນຊ່ວງຄຣິສມັສບໍແ
່ ມ່ນສິ່ງໃໝ່ໆ. ເຫດຜົນທີພ
່ ວກເຮົາໄດ້ມີຄຣິສມັສໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນທີ່ການເດີນທາງຂອງ
ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາທີໄ
່ ດ້ເດີນທາງໄປເມືອງເບັດເລເຮັມ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຄົງເປັນການເດີນທາງທີ່ງ່າຍ.
ເມື່ອພັລຍາແລະຂ້າພະເຈົ້າຄອງຖ້າມືເ້ ກີດລູກກົກຂອງພວກເຮົາ, ລາວໄດ້ອ່ານປຶ້ມກ່ຽວກັບການທີ່ພວກຖືພາມີ
ຄວາມເມື່ອຍຫຼາຍ. ປຶ້ມນັ້ນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າພລັງງານຂອງພວກຜູຍ
້ ິງທີຖ
່ ພ
ື ານັ້ນໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍເທົ່າກັບພວກທີ່ບໍ່ຖືພາທີ່ປີນພູ
ເຂົາ. ໃນຫຼາຍໆດ້ານອີກ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພັລຍາທີອ
່ ່ອນເພັຽກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍກຳລັງປີນພູຢ.ູ່ ”
ເຣືອ
່ ງຂອງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນນຶ່ງໃນການເດີນທາງ. ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາອາດຈະຮູ້ສຶກເໝືອນວ່າການ
ເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນລວມທັງ “ການປີນພູ!” ແຕ່ວ່າເຣືອ
່ ງມັນລວມເຖິງເຫດການອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການ
ເດີນທາງ. ພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ປະສະງ່າຣາສີແຫ່ງບັນລັງຂອງພຣະອົງໃນສວັນເພື່ອເດີນທາງເຂົ້າ
ມາໃນໂລກ. ພຣະອົງໄດ້ມາໃນຖານະເປັນເດັກອ່ອນນ້ອຍກັບເປົ້າໝາຍສຳຄັນ: ຄືນຳເອົາຄວາມລອດພົ້ນບາບມາໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ລູກາ 2:1-7.
1. ຢູ່ມາໃນຄາວນັ້ນມີຄຳສັ່ງຈາກກາຍຊາໂອຄຸໂຕໃຫ້ຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວທົ່ວແຜ່ນດິນ. 2. ການຈົດທະບຽນສຳມະ
ໂນຄົວເທື່ອຕົ້ົນນີ້ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເວລາກິເຣນີໂອເປັນຜູປ
້ ົກຄອງເມືອງຊີເຣັຽ. 3. ຄົນທັງປວງຕ່າງຄົນກໍຕ່າງໄປຂຶ້ນທະບຽນ
ຍັງເມືອງຂອງຕົນ. 4. ຝ່າຍໂຢເຊບກໍຂຶ້ນໄປຈາກເມືອງນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລ ເຖິງເມືອງຂອງດາວິດຊື່ ເບັດເລເຮັມ
ແຂວງຢູດາຍ ເພາະທ່ານເປັນເຊື້ອສາຍແລະວົງຕະກູນດຽວກັນກັບດາວິດ. 5. ເພື່ອຈະຂຶ້ນທະບຽນສຳມະໂນຄົວພ້ອມ
ກັບນາງມາຣີອາຄູ່ໝັ້ນຂອງຕົນ ສ່ວນມາຣີອາກໍກຳລັງມີທ້ອງຢູ.່ 6. ເມື່ອເຂົາທັງສອງຍັງຢູທ
່ ີ່ນັ້ນກໍເຖິງເວລາທີ່ມາຣິີອາ
ຈະປະສູດບຸດ. 7. ນາງຈຶ່ງໄດ້ປະສູດບຸດຜູກ
້ ົກ ເອົາຜ້າອ້ອມພັນແລະວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າ ເພາະບໍມ
່ ີບອ
່ ນຫວ້າງສຳລັບ
ເຂົາໃນໂຮງແຮມ.
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“ທ່ານກາຍຊາໂອຄຸໂຕໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ.” ກາຍຊາຄົນນີໄ
້ ດ້ເກີດຈາກ ກາຍອັສ ອົກຕາວຽດສ໌ (Gaius Octavius)
ແລະໄດ້ຖືກຮັບເປັນລູກບຸນທັມຂອງ ຈູລຽດສ໌ ກາຍຊາ (Julius Caesar). ທ່ານໄດ້ຖືກມອບກຽດຕຳແໜ່ງຂອງ ໂອຄຸ
ໂຕ ທີເ່ ປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການນັບຖືສາສນາ. ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງອັນຍາວນານຂອງທ່ານ, ອານາຈັກໂຣມັນໄດ້ແຜ່
ຂຍາຍແລະຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ. ທ່ານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນໃນອານາຈັກໃຫ້ລົງທະບຽນ, ແລະການລົງທະບຽນຄັ້ງນີ,້
ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາໄດ້ເດີນທາງເກົ້າສິບໄມໄປທີເ່ ມືອງເບັດເລເຮັມ.
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳຄັນທີ່ພຣະຄຣິດຕ້ອງປະສູດທີ່ເບັດເລເຮັມ. ເພາະທັງສອງຄືມາຣີອາແລະໂຢເຊັບໄດ້ເປັນ
ເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ; ດັ່ງນັ້ນ, ເບັດເລເຮັມຈຶ່ງເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມ
ມີກາ ໄດ້ທຳນວາຍເອົາໄວ້ແປດຮ້ອຍປີກ່ອນໜ້ານັ້ນແລ້ວວ່າເບັດເລເຮັມຈະເປັນບ່ອນເກີດຂອງພຣະເມຊີອາ: ເບັດເລ
ເຮມ ເອຟຣາທາເອີຍ, ເຈົ້າເປັນເມືອງນ້ອຍເມືອງນຶ່ງໃນເຂດຢູດາ ແຕ່ວ່າ ເຮົາຈະແຕ່ງໃຫ້ມີຜນ
ູ້ ຶ່ງມາປົກຄອງພວກອິສ
ຣາເອນ ໜໍ່ເຊື້ອສາຍຂອງທ່ານຈະມາຈາກສມັຍເດີມ” (ມີກາ 5:2 ).
ຄຳທຳນວາຍຂອງທ່ານມີກາແມ່ນຕ້ອງການທີຈ
່ ະໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນທີໝ
່ ົດຫວັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນ. ໃນການ
ປຽບທຽບກັບເຫດການອັນແຕກຫັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ຜູປ
້ ົກຄອງທີຍ
່ ິ່ງໃຫຍ່ຈະມາເປັນຜູລ
້ ້ຽງທີແ
່ ທ້ຈິງຕໍໄ
່ ພ່ພົນຂອງ
ພຣະເຈົ້າ. ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ສະເດັດມາ, ອີກຕອນນຶ່ງເມື່ອໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບການກົດຂີຈ
່ າກພາຍ
ນອກ.
ສະຖານະການຂອງການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ສັມພັນກັບພຣະອົງຢ່າງໃດ?
ເມື່ອພຣະເມຊີອາໄດ້ມາ ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ປະສູດມາ ມາຣີອາ “ວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າເພາະບໍ່ມີບ່ອນຫວ້າງສຳລັບ
ເຂົາໃນໂຮງແຮມ.” ພວກເຮົາບໍຮ
່ ູ້ແນ່ນອນກັບທັມມະຊາດຂອງສະຖານທີອ
່ ັນນີ,້ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເລັງເຖິງສະຖານທີ່
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງສັດ.

ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາໄດ້ຍິນວ່າ “ບໍມ
່ ບ
ີ ່ອນຫວ້າງສຳລັບເຂົາໃນໂຮງແຮມ.”

ການສົມມຸດເອົາວ່າຄອບຄົວໄດ້ຖືກປະໄວ້ຂ້າງນອກ. ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າດຽວກັນໃນການສົ່ງພວກສາວົກ
ໄປຖາມກ່ຽວກັບ “ເຮືອນພັກ” ໃນການຕຽມຕົວກິນປັສະຄາ. (ເບິ່ງ ລູກາ 22:11.)
ເມື່ອໃດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເຫດການພາຍນອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານມາເຖິງບ່ອນທີພ
່ ຣະອົງຕ້ອງການ?
ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ມາຣີອາແລະໂຢເຊັບໄດ້ຢໃ
ູ່ ນເຮືອນ, ເຮືອນຂອງຍາດພີ່ນ້ອງ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢູ່
ບ່ອນທີ່ເອົາສັດເຂົ້າມາໄວ້ໃນຍາມກາງຄືນ. ໃນແຕ່ລະກໍຣະນີ, ບ່ອນທີຫ
່ ວ້າງເປົ່າສຳລັບວາງເດັກເກີດໃໝ່ເຢຊູແມ່ນ
ຮາງສຳລັບເກືອສັດທີ່ຕິດກັບຝາລະຫວ່າງບ່ອນທີຄ
່ ົນຢູແ
່ ລະເຂດບ່ອນທີໃ
່ ຫ້ສັດຢູ.່

ຮາງບ່ອນເກືອສັດຫຼຮ
ື າງຫຍ້າ ແນ່

ນອນທີ່ສຸດຢູແ
່ ລ້ວວ່າມັນຈະບໍຄ
່ ອ
ື ໃ
ູ່ ສ່ເດັກເກີດໃໝ່ເປັນແນ່ແທ້.
ການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຖ່ອມຕົວສຳລັບທຸກໆກະສັດແບບນີ້ ເປັນພິເສດແລ້ວແມ່ນກະສັດເໜືອກະສັດທັງປວງ ແຕ່ວ່າມັນກໍ
ໄດ້ເປັນໄປຕາມແຜນການແລະເວລາຂອງພຣະເຈົ້າ. ທ່ານລູກາໄດ້ເກັບກຳຄວາມງ່າຍດາຍຂອງເຫດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແລະສະງ່າຣາສີນີ້ດ້ວຍຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານີ:້ “ນາງຈຶ່ງໄດ້ປະສູດບຸດຊາຍຜູກ
້ ົກ.”
ນີແ
້ ມ່ນສຳລັບພວກທີ່ເປັນພະຍານໃນບ້ານນ້ອຍຂອງເບັດເລເຮັມ, ຫຼືແມ້ແຕ່ພວກທີຢ
່ ບ
ູ່ ່ອນດຽວກັນ, ບາງທີພວກ
ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເຫັນພຽງແຕ່ຍິງໜຸ່ມສາວກັບລູກກົກທີ່ເກີດໃໝ່ຂອງນາງ. ການເກີດລູກແຕ່ລະເທື່ອເປັນເຫດການທີ່ໜ້າ
ປລາດໃນຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ແລ້ວ,

ເຖິງປານນັ້ນຄວາມສະງ່າຜ່າເຜີຍແລະສະງ່າຣາສີຂອງການເກີດອັນພິເສດນີ້ໄດ້

ຖືກປິດບັງໂດຍ “ຄວາມທັມມະດາ” ຂອງສິ່ງທັງປວງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາຢູຖ
່ ້າມກາງພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເໝາະ
ສົມກັບໂອກາດຂອງການເກີດຂອງພຣະອົງນັ້ນ, ໃນອີກແງ່ນຶ່ງ, ຄືກັນກັບການເກີດອື່ນໆ.
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ແຕ່ວ່າ “ທັມມະດາ” ທັມມະຊາດຂອງການມາເຖິງຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າບໍ່
ສຳຄັນໂດຍການປະກາດຂອງຟ້າສວັນ. ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນການເກີດທັມມະດາ.

2. ລູກາ 2:8-14
8. ໃນແຖບນັ້ນມີພວກລ້ຽງແກະທີ່ນອນເຝົ້າຝູງແກະຂອງເຂົາຢູທ
່ ົ່ງໃນເວລາກາງຄືນ. 9. ແລະມີເທວະດາຕົນນຶ່ງຂອງອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາປາກົດແກ່ເຂົາ ແລະຣັສມີຂອງອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າໄດ້ສ່ອງຮອບເຂົາ ແລະເຂົາໄດ້ຕົກສະທ້ານໃຈ
ຫຼາຍ. 10. ຝ່າຍເທວະດາຕົນນັ້ນກໍກ່າວຕໍ່ເຂົາວ່າ, “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະນີແ
້ ຫຼະ, ເຮົານຳເອົາຂ່າວດີມາປະກາດໃຫ້ພວກ
ເຈົ້າຮູ້ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຊື່ນຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດ. 11. ເພາະວ່າໃນວັນນີພ
້ ຣະຜູຊ
້ ົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນອົງນຶ່ງ ຄືພຣະ
ຄຣິດເຈົ້າ ມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດສຳລັບເຈົ້າທັງຫຼາຍ. 12. ອັນນີຈ
້ ະເປັນໝາຍສຳຄັນແກ່ເຈົ້າທັງຫຼາຍ ຄືພວກເຈົ້າ
ຈະໄດ້ພົບພຣະກຸມມານຕົນນຶ່ງຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູໃ
່ ນຮາງຫຍ້າ.” 13. ໃນທັນໃດນັ້ນມີກອງທັບສວັນໝູໃ
່ ຫຍ່ມາຢູກ
່ ັບ
ເທວະດາຕົນນັ້ນ ຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈົ້າວ່າ, 14. “ພຣະຣັສມີຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າໃນທີສ
່ ງູ ສຸດ ແລະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຈົ່ງມີ
ສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງທີ່ພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍນັ້ນ.”
ໃນຂໍທ
້ ີ 8 ທ່ານລູກາໄດ້ປດ
ິ ຜ້າສາກເດັກເກີດໃໝ່ທກ
ີ່ ຳລັງນອນຢູໃ
່ ນຮາງຫຍ້າແລະເປີດຜ້າສາກພວກລ້ຽງແກະ “ທີ່
ພາກັນຢູທ
່ ົ່ງຫຍ້າ.”

ເບັດເລເຮັມເປັນບ້ານຂອງພວກລ້ຽງແກະຈຳນວນຫຼາຍ ຜູຊ
້ ງຶ່ ໄດ້ລ້ຽງແກະທີ່ໄດ້ໃຊ້ຖວາຍບູຊາ

ໃນວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໄກປະມານຫົກໄມຈາກທີ່ນັ້ນ.
ເມື່ອ “ທູດຂອງອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າໄດ້ຢືນຕໍໜ
່ ້າພວກເຂົາ, ແລະຣັສມີຂອງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າໄດ້ສ່ອງອ້ອມຮອບພວກ
ເຂົາ,” ກໍໜ້າເຂົ້າໃຈດີຢແ
ູ່ ລ້ວ, ພວກລ້ຽງແກະ “ກໍໄດ້ສະທ້ານຢ້ານກົວ.” ເຊຄາຣີຢາກໍໄດ້ “ຕົກສະທ້ານໃຈປົກຄຸມດ້ວຍ
ຄວາມຢ້ານ” (1:12) ແລະມາຣີອາ “ກໍຕົກສະທ້ານໃຈຫຼາຍ” (ຂໍ້ 29)ເມື່ອເທວະດາຄັບຣີເອນໄດ້ປາກົດຕໍໜ
່ ້າພວກເຂົາ
ເຈົ້າ. ແລະດັ່ງທີ່ຄັບຣີເອນໄດ້ບອກເຊຄາຣີຢາແລະມາຣີອາ, ເທວະດາທີ່ບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກຊືຕ
່ ົນນີ້ກໄ
ໍ ດ້ບອກພວກລ້ຽງແກະ
ວ່າ, “ຢ່າສູ່ຢ້ານ.”
ບໍໜ
່ ້າສົງສັຍເລີຍ, ການປາກົດຕົວຂອງຜູສ
້ ົ່ງຂ່າວບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າກໍສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມໂຄຣົບ
ຢຳເກງແລະຢ້ານກົວ, ແຕ່ວ່າໃນຖານະທີມ
່ ີອຳນາດຫຼາຍແລະໜ້າໂຄຣົບຢຳເກງທີ່ເທວະດາຄວນຈະເປັນ, ທ່ານໄດ້ມາ
ກັບຂ່າວທີຂ
່ ັບໄລ່ຄວາມຢ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສິ່ງດີກ່ຽວກັບຂ່າວທີພ
່ ວກເທວະດາໄດ້ນຳມາ?
ໃນກໍຣະນີນີ້, ຄວາມຢ້ານໄດ້ຖືກແລກປ່ຽນກັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະນີແ
້ ຫຼະ, ເຮົານຳເອົາຂ່າວດີມາ
ປະກາດໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຊື່ນຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດ.” ແຫຼ່ງທີມ
່ າຂອງຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນີ້
ແມ່ນການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທີ່ເທວະດາໄດ້ບັນລະຍາຍໂດຍການໃຊ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍປະການ.
 ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.

ນາມຊື່ພຣະເຢຊູແມ່ນກ່ຽວພັນກັບນາມຊືໂ
່ ຢຊວຍ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າເປັນ

ຄວາມລອດພົ້ນ. ມັນເປັນນາມຊືທ
່ ີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ເພາະວ່າຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຫດຜົນ
ດຽວນີ້ແຫຼະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາໃນໂລກ.
 ພຣະເມຊີອາ. ຄຳເວົ້າໃນພາສາກຣີກແມ່ນ ຄຣິສໂຕສ, ແລະສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາແປອອກວ່າ “ພຣະຄຣິດ.”
ໝາຍຄວາມວ່າຜູທ
້ ີ່ຖືກຊົງເຈີມໄວ້, ຜູຊ
້ ຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້ສຳລັບໜ້າທີແ
່ ຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງພວກ
ເຮົາ.

3

 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ແມ່ນຕຳແໜ່ງທີ່ທ່ານລູກາໄດ້ໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍສຳລັບພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງເປັນເຈົ້ານາຍ, ມີອຳ
ນາດສູງສຸດເໜືອທຸກສິ່ງທັງປວງ. ເດັກນ້ອຍນີ້ທີ່ນອນໃນຮາງຫຍ້າແມ່ນຕົວພຣະເຈົ້າເອງ.
ໃນຂໍ້ 13, ພວກເຮົາເຫັນຄຳເວົ້າ ໃນທັນໃດນັ້ນ. ພວກຂຽນພຣະຄັມພີສ່ວນຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ຄຳນີ້ບນ
ັ ລະຍາຍສິ່ງທີ່ບໍ່
ຄາດຝັນທັມມະຊາດການກະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ເປັນພິເສດແມ່ນເຫດການທີ່ໄດ້ລວມທັງກໍຣະນີການປ່ຽນແປງ ຊີວິດ.
ກອງທັບສວັນ “ໝູ່ໃຫຍ່” “ຊາວສວັນ” “ໃນທັນໃດນັ້ນ” ກໍໄດ້ປາກົດໃນທົ່ງຫຍ້າຂອງເບັດເລເຮັມ ຝູງເທວະດາບໍ່ໄດ້ກ່າວ
ທັກທາຍຕໍພ
່ ວກລ້ຽງແກະ; ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ.” ແຕ່ວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າຂອງພວກເທ
ວະດາເປັນຄຳສັຣເສີນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ແລະກໍເປັນຄຳເວົ້າອັນສູງສົ່ງ! “ພຣະຣັສມີຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າໃນທີສ
່ ູງສຸດ.”
ພຣະເຈົ້າສົມຄວນທີຈ
່ ະໄດ້ຮັບຄຳສັຣເສີນຈາກພວກເຮົາສຳລັບການສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໃຫ້ມາເປັນເຄື່ອງ
ຖວາຍທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ. ຝູງເທວະດາກໍສຳນຶກເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຂວັນຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະກໍໄດ້ສຣ
ັ ເສີນພຣະອົງສຳລັບຂອງຂວັນນັ້ນ. ເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດພວກເຮົາກໍແມ່ນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າເຊັ່ນ
ກັນ ແລະການສຳນຶກເຖິງຄວາມລອດພົ້ນອັນອັສຈັນຂອງພຣະເຈົ້າຄວນຈະເປັນສ່ວນເລິກໃນຄວາມປາຖນາຂອງພວກ
ເຮົາທີ່ຈະໃຫ້ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາຄົບເຕັມໃນການຖວາຍກຽດແກ່ພຣະອົງ.
ຝູງເທວະດາຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ, “ທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຈົ່ງມີສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງທີ່ພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍນັ້ນ!”
ສັນຕິສຸກຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສົມບູນພາຍໃນ ທີພ
່ ຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນສາມາດນຳມາສູຫ
່ ົວໃຈທີ່ມີ
ການເຊື່ອ. ສັນຕິສຸກອັນສົມບູນຂອງພຣະອົງ “ຊຶ່ງເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ” (ຟລປ. 4:7), ແຕ່ວ່າມັນເປັນຈິງສຳລັບພວກທີ່
ເຊື່ອ. ໃນການຈັດຕຽມຄັ້ງນີ,້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີທັງໝົດ. ທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ກໍ
ເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຂນະທີ່ທ່ານຍັງຈື່ຈຳຂອງຂວັນແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນອັນປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈົ່ງພິຈາຣະນາຕໍ່ການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດຕໍ່
ລົງໄປນີ:້
 ໄວ້ວາງໃຈ. ໄຕ່ຕອງເຖິງຄວາມດີແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າວ່າທ່ານບໍເ່ ຄີຍໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາສິ່ງ
ທີ່ພຣະເຈົ້າສເນີຄວາມລອດພົ້ນນີ,້ ຈົ່ງຮັບເອົາດຽວນີ.້
 ນະມັສການ. ຂນະທີ່ຝູງເທວະດາໄດ້ຖວາຍສະງ່າຣາສີແລະກຽດອັນສູງສຸດຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວ
ກັນຄວນພະຍາຍາມໃຫ້ການສັຣເສີນທັງປວງຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າໃນຊີວິດແຕ່ລະວັນຂອງພວກເຮົາ. ທວງຖາມພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສຳລັບຕຣາປະທັບອັນໃໝ່ສົດໃນການດຳເນີນຊີວິດທີ່ຖວາຍກຽດແກ່ພຣະອົງໃນທຸກສິ່ງ.
 ອະທິຖານ. ອະທິຖານເພື່ອບາງຄົນທີທ
່ ່ານຮູ້ຈັກຜູທ
້ ີ່ຕ້ອງການຄວາມລອດພົ້ນ. ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຊີວິດຂອງຜູ້ນັ້ນ
ທີ່ຈະຖືກປ່ຽນແປງໂດຍຂ່າວປະເສີດ, ແລະການທີພ
່ ຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີ. ທວງຖາມພຣະເຈົ້າໃຫ້ຈິດ
ໃຈຂອງຜູ້ນັ້ນອ່ອນໂຍນຕໍຖ
່ ້ອຍຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະຄຣິດ.

ອະທິຖານເພື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະເປີດປະຕູເພື່ອ

ທ່ານຈະໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ.
ຂນະທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເດີນທາງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ມາຫາພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຄວນຈະເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານກັບ
ພຣະອົງ. ແລະການປະຕິບັດງານນັ້ນແມ່ນລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໆໃຫ້ພົບຄວາມລອດພົ້ນເຊັ່ນກັນ.
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