ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 30 ທັນວາ 2018 (12-30-2018)
ການປະກາດຂອງຊີເມໂອນ
ແມ່ນຫຍັງຄືບາງຢ່າງທີທ
່ ່ານບໍເ່ ຄີຍຄຶດວ່າທ່ານຈະເຫັນມັນເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງທ່ານ?

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງແນ່ນອນເມື່ອພວກເຮົາຫາກວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊວ
ີ ິດ:
ຄົນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຊຈ
ື້ ັກອັດເອກກະສານ 3D (3D printer). ຊຶ່ງມີປະສິດທິພາບເໜືອຈັກອັດເອກກະສານ
ແບບເກົ່າທີ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄຳເວົ້າເກົ່າຄືນໃໝ່ເທິງໜ້າເຈັ້ຽໂດຍໃຊ້ນ້ຳມຶກ, ຈັກອັດເອກກະສານ 3D ປະດິດສ້າງສິ່ງຂອງ
ຕ່າງໆໄດ້ໃນຫຼາຍໆຮູບຮ່າງນາໆຊະນິດຈາກວັດຖຸຫຼາຍໆຢ່າງ. ແຕ່ວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດນໍຖ້າວ່າຈັກອັດ 3D ຫາກສາ
ມາດໃຊ້ໃຫ້ປະດິດສ້າງເຄື່ອງໃນຂຶ້ນໃໝ່, ສົມມຸດ, ຕັບຂອງຄົນ? ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າກໍກຳລັງຊອກຫາທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ແທນທີ່ຈະເອົາວັດຖຸບາງຢ່າງມາຢອງຕິດຕໍກ
່ ັນຫຼາຍໆຊັ້ນສ້າງເປັນສິ່ງຂອງອັນໃດອັນນຶ່ງ, ຈັກອັດຊີວະ
ສາດ (bioprinter) ກໍຈະໃຊ້ແພຈຸລັງຂອງຄົນ (ແຜ່ນເນື້ອເຫຍື່ອໃນໜັງຂອງຄົນ) ມາກໍສ
່ ້າງໃໝ່ໃຫ້ມີຊວ
ີ ິດ. ໃນອະນາ
ຄົດ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອະໄວຍະວະໃໝ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕາຍຈັກເທື່ອ.
ຈະເປັນໄປໄດ້ບ?
ໍ່ ໃຫ້ຄຶດເອົາວ່າຈັກອັດເອກກະສານ 3D ຍັງເປັນໄປໄດ້. ຫຼືຍ່າງໄປມາກັບເຄື່ອງມືຖກ
ື ັບກ້ອງຖ່າຍ
ຮູບ, ໂທຣະສັບແລະພລັງການຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າພວກນາຊາ (NASA) ທີ່ໄດ້ມຕ
ີ ອນໄປລົງທີ່ດວງຈັນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ສິ່ງປລາດເຫຼົ່ານີ້ໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເອງ.
ພວກຊາວຢິວໄດ້ພາກັນລໍຄອຍພຣະເມຊີອາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາວ່າພຣະອົງສະ
ເດັດມາຜ່ານພວກຜູທ
້ ຳນວາຍ, ແຕ່ວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ?
່ ຊາຍຄົນນຶ່ງໃນພຣະຄັມພີ
ໄດ້ຮູ້ຈັກຄຳຕອບ. ພວກເຮົາບໍໄ
່ ດ້ຮູ້ຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບລາວ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກສິ່ງນຶ່ງ: ລາວໄດ້ຮູ້ວ່າລາວຈະໄດ້ເຫັນ
ພຣະເມຊີອາກ່ອນທີ່ລາວຈະຕາຍ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3 )
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ລູກາ 2:25-27
25. ນີແ
້ ຫຼະ, ມີຊາຍຄົນນຶ່ງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຊື່ ຊີເມໂອນ ເປັນຄົນສິນທັມແລະຢຳເກງພຣະເຈົ້າ ທ່ານໄດ້ຄອຍຖ້າວັນ
ທີ່ພວກອິສຣາເອນຈະໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາທຸກ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງສະຖິດຢູກ
່ ັບທ່ານ. 26. ພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດໄດ້ຊົງສະແດງແກ່ທ່ານແລ້ວວ່າ ທ່ານຈະບໍຕ
່ າຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດຜູ້ມາຈາກອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ. 27. ຊີ
ເມໂອນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານໂດຍພຣະວິນຍານຊົງນຳ ແລະເມື່ອບິດາມານດາໄດ້ນຳເອົາພຣະກຸມມານ
ເຢຊູເຂົ້າໄປ ເພື່ອຈະກະທຳແກ່ພຣະກຸມມານຕາມກົດລະບຽບແຫ່ງພຣະບັນຍັດ.
ທ່ານຊີເມໂອນຕ້ອງການເຮັດສິ່ງນຶ່ງກ່ອນຈະຕາຍ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາຮູ້ແຕ່ພຽງສິ່ງດຽວໃນ “ກະຖັງລາຍການ”
ຂອງຊີເມໂອນ.

ທ່ານຊີເມໂອນໄດ້ລຄ
ໍ ອຍໝົດຊີວິດຂອງລາວສຳລັບສິ່ງນີ,້ ແລະມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ມຄ
ີ ່າແທ້ໃນການລໍ
1

ຄອຍ.

ຄວາມປາຖນາຂອງຊີເມໂອນຄືຈະໄດ້ຈັບບາຍພຣະເມຊີອາທີໄ
່ ດ້ຊົງສັນຍາວ່າຈະມາເພື່ອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ

ຂອງພວກເຮົາ.
ຄົນສ່ວນຫຼາຍສົມມຸດເອົາວ່າຊີເມໂອນເປັນຄົນແກ່ເພາະວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສັນຍາວ່າລາວຈະບໍເ່ ຫັນຄວາມ
ຕາຍກ່ອນລາວຈະເຫັນພຣະເມຊີອາອົງເປັນພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກໍບຮ
ໍ່ ູ້ຈັກ. ພຣະຄັມພີກບ
ໍ ໄ
ໍ່ ດ້ໃຫ້ຂຄ
ໍ້ ິດທາງອ້ອມ
ກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງລາວ, ແຕ່ວ່າທ່ານລູກາໄດ້ສັງເກດໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດສາມຢ່າງ.
1. ລາວເປັນຄົນຊອບທັມແລະມີສັດທາແກ່ກ້າ. ຄຳວ່າ ຊອບທັມ ມີຄວາມໝາຍງ່າຍໆວ່າດຳລົງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຜິດບາບແລ່ນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ; ແຕ່ວ່າ, ຊີວິດຂອງຊີເມໂອນໄດ້ຖືກບົ່ງບອກໂດຍການ
ເຮັດໃນສິ່ງຖືກຕ້ອງ. ມີສັດທາແກ່ກ້າ ໝາຍຄວາມວ່າເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສັດຊື່. ມັນຊີບ
້ ອກວ່າທ່ານຊີເມໂອນໄດ້ດຳລົງຊີວິດ
ດ້ວຍຄວາມຢຳເກງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນທຸກໆສິ່ງທີລ
່ າວໄດ້ກະທຳ.
2. ລໍຄອຍພຣະເມຊີອາ. ຊາຍທີ່ຊອບທັມແລະສັດທາແກ່ກ້າຄົນນີ້ໄດ້ “ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າຫາການປອບໃຈຂອງຊາວ
ອິສຣາເອນ. ” ຄວາມປອບໃຈຂອງອິສຣາເອນຕັ້ງສູນກາງຢູໃ
່ ນຄວາມຫວັງສຳລັບພຣະເມຊີອາອົງທີ່ຈະນຳຄວາມເລົ້າ
ໂລມໃຈມາສູຊ
່ າວອິສຣາເອນທີ່ມີຈິດໃຈອ່ອນເພັຽ. ການປອບໃຈອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມທັງຄວາມຄິດຝ່າຍການເມືອງທີ່ບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງຂອງພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ວ່າຄວາມຫວັງໃນພຣະເມຊີອາໄດ້ກ່າວໄວ້ໂດຍຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ. “ໃນມື້ນັ້ນ
ພວກເຂົາຈະກ່າວຕໍກ
່ ັນວ່າ ເບິ່ງແມ ນີຄ
້ ພ
ື ຣະເຈົ້າຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ ເຮົາໄດ້ຄອຍຖ້າພຣະອົງເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະຊ່ວຍ
ເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນ ນີ້ຄພ
ື ຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ ເຮົາໄດ້ລຄ
ໍ ອຍຖ້າພຣະອົງໃຫ້ເຮົາຍິນດີແລະຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຄວາມພົ້ນຂອງພຣະ
ອົງ.” (ເອຊາຢາ 25:9).
ໃນທາງໃດແດ່ທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທຳງານໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ?
3. ເຕັມດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ກ່ອນການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສູທ
່ ຸກໆຄົນທີ່ເຊື່ອໃນກິຈການ
ບົດທີສອງ, ຄົນໄດ້ມີປະສົບການກັບການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານລູກາໄດ້ບອກ
ພວກເຮົາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວວ່າຊີເມໂອນໄດ້ຊອກຫາການດຳລົງຊີວິດທີ່ຖກ
ື ຕ້ອງ ແລະກໍສັດທາຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ,
ດັ່ງນັ້ນຫົວໃຈຂອງລາວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຫຼອກໃຫ້ຫຼົງຕໍກ
່ ານງານຂອງພຣະວິນຍານໃນຕົວຂອງລາວ.
ກໍເໝືອນດັ່ງທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ສັນຍາຕໍ່ຊເີ ມໂອນວ່າລາວຈະໄດ້ເຫັນພຣະເມຊີອາ, ບັດນີລ
້ າວໄດ້ຖືກ “ພຣະ
ວິນຍານຊົງນຳ” ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນວິຫານຖືກຕາມເວລາ. ພວກເຮົາບໍຮ
່ ູ້ຈັກວ່າຊີເມໂອນຮູ້ຈັກໄດ້ແນວໃດວ່າເດັກເກີດໃໝ່ນີ້
ແມ່ນພຣະເມຊີອາ,

ແຕ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດສົມມຸດເອົາວ່າພຣະວິນຍານອົງດຽວກັນທີໄ
່ ດ້ຊົງນຳລາວໃນທີ່ນັ້ນກໍໄດ້

ເປີດຕາຂອງລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜທີ່ຢຕ
ູ່ ໜ
ໍ່ ້າລາວ.
ໃນລະຫວ່າງບາງຈຸດໃນປວັດສາດຂອງຊາວອິສຣາເອນ, ພວກຄົນໄດ້ລຄ
ໍ ອຍຢ່າງຈົດຈໍ່ກ່ຽວເຣື່ອງການສະເດັດມາ
ຂອງພຣະເມຊີອາ (ລູກາ 3:15).

ການຄາດຫວັງຫາພຣະເມຊີອາແມ່ນໃນລະດັບສູງ, ເຖິງປານນັ້ນກໍມຄ
ີ ົນຈຳນວນ

ໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສຳນຶກໄດ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອໃຫ້ຄຳທຳນວາຍຕ່າງໆຄົບເຕັມ. ແຕ່ວ່າຊີເມໂອນໄດ້ຮູ້
ຈັກ ແລະລາວກໍຈະບໍ່ເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າການສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ.

2. ລູກາ 2:28-32
28. ຊີເມໂອນຈຶງ່ ອຸ້ມເອົາພຣະກຸມມານ ແລະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າວ່າ, 29. “ຂ້າແດ່ພຣະອົງເຈົ້າ ບັດນີພ
້ ຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້
ຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄປເປັນສຸກ ຕາມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ. 30. ເພາະວ່າຕາຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄວາມພົ້ົນທີ່ມາ
ຈາກພຣະອົງແລ້ວ. 31. ຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ຕໜ
ໍ່ ້າໄພ່ພົນທັງຫຼາຍ. 32. ເປັນຄວາມສວ່າງສ່ອງແສງແກ່ບັນ
ດາປະຊາຊາດ ແລະເປັນສະງ່າຣາສີແກ່ພວກອິສຣາເອນພົລເມືອງຂອງພຣະອົງ.”
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ພວກເຮົາອາດຈະສງົນສົນເທເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຊີເມໂອນເມື່ອລາວໄດ້ຈັບແລະອູ້ມພຣະເຢຊູ. ໃນຂນະໂອ
ກາດເຫຼົ່ານັ້ນ, ຜູຮ
້ ັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຄົນນີໄ
້ ດ້ເຫັນແລະໄດ້ອູ້ມຜູຊ
້ ຶ່ງລາວລໍຄອຍຢ່າງຈົດຈໍ່ຈົນໝົດຊີວິດຂອງ
ລາວ. ພວກເຮົາອາດຈະບໍຮ
່ ູ້ຈັກວ່າລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ, ແຕ່ກຂ
ໍ ອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າພວກເຮົາຮູ້ຈັກໃນສິ່ງທີ່
ລາວໄດ້ເວົ້າອອກມານັ້ນ.
ຂໍທ
້ ີ 29-32 ແມ່ນຄຳສັຣເສີນແບບທັມມະດາຂອງທ່ານຊີເມໂອນ. ມັນແມ່ນການສະແດງອອກອັນໜ້າປະທັບໃຈເຖິງ
ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງຊີເມໂອນ. ຄຳສັຣເສີນຂອງລາວແມ່ນການໂຕ້ຕອບທີຖ
່ ືກຕ້ອງຕໍພ
່ ຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້
ຖອກເທໃສ່ຊວ
ີ ິດຂອງຊີເມໂອນ.
ໃນຄຳສັຣເສີນຂອງຊີເມໂອນປໂຍກໃດທີ່ສອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບການອອກໄປປະຕິບັດງານຂອງພຣະເຈົ້າ?
ຄຳນຳໜ້າຄຳສັຣເສີນຂອງຊີເມໂອນດ້ວຍການຂໍຮ້ອງ: ດຽວນີ້, ຂ້າແດ່ພຣະອົງເຈົ້າ ບັດນີພ
້ ຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້
ຂອງພຣະອົງໄປເປັນສຸກ ຕາມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ.” ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າດັ່ງນີ:້ “ຂ້ອຍສາມາດຕາຍຫຼັບຕາໄດ້
ຖ້າຫາກຂ້ອຍໄດ້…” ຊີເມໂອນບໍໄ
່ ດ້ເປັນຄົນຫຼົບລີ້ນປີ້ນຄວາມໃນທາງແບບນັ້ນ; ແທນທີຈ
່ ະເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຄຳເວົ້າຂອງ
ລາວໃຫ້ສຽງຄືກັບວ່າຂ້າໃຊ້ຖືກປົດປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິສລະ. ມັນແມ່ນການສັ່ງລາຂອງລາວຈາກໂລກນີ.້
ບັດນີຊ
້ ີເມໂອນໄດ້ເຫັນ “ການປອບໃຈຂອງຊາວອິສຣາເອນແລ້ວ” (ຂໍ້ 25), ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງລາວເຮັດໃຫ້ຈົດ
ຈຳຄ້າຍຄືຄຳທຳນວາຍຂອງຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມເອຊາຢາທີໄ
່ ດ້ທຳນວາຍໄວ້ແປດຮ້ອຍປີກ່ອນນັ້ນ. ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຂນທີ່ບຣ
ໍ ິສຸດຂອງພຣະອົງແກ່ສາຍຕາຂອງຄົນທຸກໆປະເທດ; ທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງໃນໂລກນີຈ
້ ະໄດ້ເຫັນ
ຄວາມລອດພົ້ນບາບຂອງພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ” (ເອຊາຢາ 52:10).

ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົາ
້ ແມ່ນສຳລັບ

ທຸກໆຊາດ, ທຸກໆລີ້ນ, ແລະທຸກໆຕະກຸນ ທັງຊາວຢິວແລະຊາວຕ່າງຊາດດ້ວຍ. ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກຂອງພຣະເຈົ້າຄືດຶງ
ທຸກໆຄົນໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ: “...ມີຝູງຄົນຫລວງຫລາຍເຫລືອຄະນານັບ ມາຈາກທຸກປະເທດ ທຸກຕະກູນ ທຸກຊາດ
ແລະທຸກພາສາ ຄົນເຫລົ່ານັ້ນນຸ່ງເຄື່ອງສີຂາວ

ຖືກ້ານຕານ ຢືນຢູຕ
່ ຫ
ໍ່ ນ້າພຣະຣາຊບັນລັງແລະຕໍພ
່ ຣະພັກພຣະເມສາ

ນ້ອຍນັ້ນ” (ພຣະນິມິດ 7:9).
ຄຳປະກາດຂອງຊີເມໂອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊາວຢິວບາງຄົນໃນພຣະວິຫານໃນມື້ນັ້ນສະດຸ້ງຕື່ນ. ຊາວຢິວຍັງພູມໃຈຕໍ່
ຖານະຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກໄວ້. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະເມຊີອາໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳສົ່ງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົມມຸດເອົາວ່າພຣະອົງອາດຈະກໍຕ
່ ັ້ງຣາຊອານາຈັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊຶ່ງຈະມີອຳນາດປົກຄອງເໜືອ
ພວກຊາວຕ່າງຊາດ. ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ລວມທັງພວກຊາວຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ແລ່ນຕໍຕ
່ ້ານ
ຄວາມຄິດລ່ວງໜ້າແລະອະຄະຕິຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຈຸດນັ້ນເອງ, ຊີເມໂອນໄດ້ເຫັນແຕ່ຄົນອື່ນໆບໍໄ
່ ດ້ເຫັນ ຄວາມພົ້ນບໍມ
່ ຂ
ີ ອບເຂດຈຳກັດສະເພາະປະເທດດຽວ ດັ່ງ
ນັ້ນຄຳເວົ້າຂອງລາວອາດສາມາດເບິ່ງໄດ້ເປັນບົດເພງຂອງສາສນາທູດ. ການອອກໄປປະຕິບັດງານຂອງພຣະເມຊີອາ
ແມ່ນໄດ້ນຳພວກເຮົາທັງໝົດສູ່ພຣະເຈົ້າ, ແລະສຳລັບສິ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດຂອບພຣະຄຸນຢ່າງຕລອດໄປເປັນນິດ.

3. ລູກາ 2:33-35
33. ຝ່າຍບິດາມານດາຂອງພຣະກຸມມານກໍປລາດໃຈ ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທີຊ
່ ເີ ມໂອນໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະກຸມມານນັ້ນ. 34. ຊີ
ເມໂອນໄດ້ອວຍພອນແກ່ເຂົາ ແລ້ວກ່າວແກ່ມາຣີອາມານດາພຣະກຸມມານນັ້ນວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ພຣະກຸມມານນີຊ
້ ົງຕັ້ງໄວ້
ເປັນເຫດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນພວກອິສຣາເອນລົ້ມລົງແລະລຸກຂຶ້ນໃໝ່ ແລະເປັນໝາຍສຳຄັນທີເ່ ຂົາຈະກ່າວຕໍສ
່ .ູ້ 35. ເພື່ອ
ຄວາມຄຶດໃນໃຈຂອງຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈະໄດ້ປາກົດແຈ້ງ ສ່ວນນາງ ດາບຈະແທງຫົວໃຈຂອງນາງເອງໃຫ້ຊອດ.”
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ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາໄດ້ປລາດໃຈໃນລູກຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ.

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູພ
້ ິ

ເສດ, ແຕ່ວ່າຄຳເວົ້າທີ່ຊີເມໂອນໄດ້ກ່າວເກືອບວ່າທັງໝົດຄົງຍາກສຳລັບເຂົາເຈົ້າທີຈ
່ ະເຂົ້າໃຈ. ຊີເມໂອນໄດ້ໃຫ້ໝາຍ
ເຫດສາມປະການທີ່ຈະເຫັນຜົນອອກມາຈາກຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ.
 ພຣະເຢຊູຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດ. “ເບິ່ງແມ, ພຣະກຸມມານນີຊ
້ ົງຕັ້ງໄວ້ເປັນ
ເຫດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນພວກອິສຣາເອນລົ້ມລົງແລະລຸກຂຶ້ນໃໝ່...”ປໂຍກນີ້ມສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການທີ່ພວກ
ເຮົາຕອບສນອງຕໍພ
່ ຣະເມຊີອາແນວໃດ. ຄົນເຮົາສາມາດແບ່ງແຍກໄດ້ສອງກຸ່ມ: ພວກທີ່ລຸກຂຶ້ນມາໃໝ່
(ແຕ່ລະບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຮັບເອົາພຣະຄຣິດໂດຍຄວາມເຊື່ອ, ແມ່ນຖືກຍົກຂຶ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກ
ເຂົາ, ແລະເຂົ້າໄປໃນສວັນ)ແລະພວກທີຖ
່ ືກລົ້ມລົງ(ພວກຄົນທີປ
່ ະຕິເສດພຣະຄຣິດ, ຍັງສືບຕໍໃ
່ ນຄວາມບໍ່
ເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ, ແລະຕົກໄປສູກ
່ ານລົງໂທດຕລອດໄປເປັນນິດ). ຜົນຂອງການກະທຳເຫຼົ່ານີຈ
້ ະເປີດ
ເຜີຍວ່າຄົນຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງມາຣີອາ.
 ພຣະເຢຊູຈະເປັນຜູຕ
້ ຕ
ໍ່ ້ານ. ປໂຍກນີ້ບໍ່ແມ່ນເລັງເຖິງແຕ່ພຽງຄຳເວົ້າດູໝິ່ນເທົ່ານັ້ນ ພຣະຄຣິດຈະອົດທົນ
ລະຫວ່າງຊີວິດແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ,

ແຕ່ວ່າຍັງຕໍຜ
່ ທ
ູ້ ກ
ີ່ ຽດຊັງແລະປະຕິເສດພຣະອົງເຊັ່ນກັນ.

ພຣະເຢຊູຈະເປັນ ເຄື່ອງໝາຍ” ຈາກພຣະເຈົ້າທີ່ຫຼາຍໆຄົນຈະປະຕິເສດ.
 ພຣະເຢຊູຈະເປີດເຜີຍຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍຜ່ານວຽກການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ, ການສິດ
ສອນ, ແລະການສະຖິດຢູດ
່ ້ວຍ, ຄວາມຄິດຂອງຫົວໃຈຫຼາຍໆໜ່ວຍຈະໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະຈົນເຖິງ
ດຽວນີ້. ພຣະຄຣິດເປີດເຜີຍພວກເຮົາວ່າເປັນໃຜກັນແທ້. ມັນເປັນທັມມະຊາດທີ່ຢາກແລ່ນໜີຈາກບາງ
ຄົນທີ່ຈະເປີດເຜີຍພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍຢ
່ າກໃຫ້ການກະທຳຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາຖືກຄົ້ນພົບ. ການປະຕິ
ເສດພຣະເມຊີອາຂອງມະນຸດກໍຈະຖືກເປີດເຜີຍຂັນ
້ ຕອນຫົວໃຈອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຮົາ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ, ເມື່ອຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາຖືກເປີດເຜີຍ, ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາກໍຖກ
ື ເຜີຍແບອອກ. ເມື່ອ
ພວກເຮົາຫາກຍອມສາລະພາບ, ພຣະເຢຊູກຍ
ໍ ົກໂທດໃຫ້. ເມື່ອພວກເຮົາຫາກໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູປ່ຽນຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງອັນຕລອດໄປຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຢ່າງແນ່ນອນເມື່ອພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢ
ຊູ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນໃນພຣະຄຣິດເຈົ້າ. ເພື່ອຊຸບລ້ຽງຄວາມຫວັງນັ້ນ, ຈົ່ງເລືອກ
ເອົາການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດຂໍ້ນຶ່ງໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
 ຖວາຍສັຣເສີນ. ຄຳໂຕ້ຕອບທຳອິດຂອງຊີເມໂອນແມ່ນການຖວາຍສັຣເສີນ.
 ລໍຄອຍ. ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຢຊູນຳເອົາເສລີພາບແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ; ແຕ່ວ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍັງ
ຢູໂ
່ ລກທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມບາບຈົນກວ່າພວກເຮົາໄປຢູ່ກັບພຣະອົງໃນສວັນ.
 ໄປ. ຄຳເວົ້າຂອງຊີເມໂອນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະຄຣິດທົ່ວທັງໂລກນີ.້
ໃນພວກເຮົາບໍມ
່ ີຜໃ
ູ້ ດຮູຈ
້ ັກແນ່ນອນວ່າຍັງດົນປານໃດຈຶ່ງຈະຈາກໂລກນີໄ
້ ປ. ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າພວກເຮົາມີ
ຄວາມຫວັງອັນແນ່ນອນເມື່ອພວກເຮົາຫາກໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ.

ແລະພວກເຮົາຍັງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ

ແບ່ງປັນຄວາມຫວັງອັນນັ້ນໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆ.
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