ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດ ທີ 6 ມົກຣາ 2019 (1-6-2019)
ການນມັສການຂອງພວກໂຫຣາຈານ
ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ຂອງຂວັນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຂອງຂວັນນັນ
້ ຈະແມ່ນຫຽັງ ?
ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ພຣະອົງສົມຄວນໄດ້ຮັບການນະມັສການ
ຈາກເຮົາ.

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
Neiman Marcus, ຫ້າງສັພສິນຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງຕັ້ງຢູ່ Dallas, ໄດ້ນໍາສເນີຂອງຂວັນແປກໆລົງໃນປຶ້ມ Christmas
catalog ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ເຊັ່ນວ່າ: ຣົດ Rolls Royce limitted-edition ສອງຄັນ; ຄົນຂັບໃສ່ຊຸດດໍາ (ເທິງ
ຫຼັງຄາ ຫຼື ແຕ່ງກາຍຮຽບຮ້ອຍ) ພ້ອມດ້ວຍ mahogany and silver barbeque carts; ເຄື່ອງແບບທະຫານໜຶ່ງຊຸດ;
ເຮືອໂນອາໜຶ່ງລໍາ, ປະກອບດ້ວຍສັດນາໆຊນິດຄົບຊຸດ(ຂໍເວລາສີ່ປີສໍາລັບຈັດສົ່ງ); ໂຮງສົບໜຶ່ງຄູ່(ແລະໂຮງໜຶ່ງມີສົບ
ຄົນຕາຍພ້ອມ); ເຮືອດໍານໍ້າໜຶ່ງລໍາ.
ສິ່ງທີ່ເລີ້ມສ້າງຄວາມຕົກຕະລຶງແກ່ສາທາຣະນະໃນປີ 1959 ຄືໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈລູກຄ້າຈົນກາຍເປັນງານ
ມະຫາກັມປະຈໍາປີ ສິ່ງທ່ີແປກໃຈເປັນພິເສດແມ່ນຄົນໄດ້ຊື້ຂອງຂວັນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍແທ້ໆ! ທ່ານອາດເຄີຽໄດ້
ຮັບຂອງຂວັນແປກໆຈາກເພື່ອນຄົນພິເສດຂອງທ່ານ,

ແຕ່ເພື່ອຄວາມປອດພັຍ ຄາດວ່າຄົງຈະບໍ່ເປັນເຮືອດໍານໍ້າປະ

ກອບອາວຸດຄົບຊຸດ.
ແມ່ນແຕ່ພຣະເຢຊູເອງກໍໄດ້ຮັບຂອງຂວັນໃນຖານະເດັກນ້ອຍ ຊຶ່ງພວກເຮົາຖືວ່າເປັນຂອງຂວັນທ່ບ
ີ ໍ່ປົກຕິ. ແຕ່
ພວກທ່ີນໍາເຄື່ອງມາຖວາຍແດ່ພຣະເຢຊູ ຄິດວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນທັງສັນຍາລັກ ແລະປັນການສະແດງອອກເຖິງການນະ
ມັສການຍິ່ງໃຫຽ່ແດ່ຈອມຣາຊາ. ເມື່ອເຮົາສັງເກດເບິ່ງການນະມັສການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູ
ກໍສົມຄວນໄດ້ຮັບການນະມັສການຈາກເຮົາເໝືອນກັນ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ).
ການສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ມັດທາຍ 2:1-6 :
ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງປະສູດຢູ່ບ້ານເບັດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍໃນສມັຍຂອງກະສັດເຮໂຣດ ເບິ່ງແມ, ມີພວກໂຫຣາຈານ

1

ຈາກທິດຕາເວັນອອກມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 2ຖາມວ່າ, “ກຸມມານຜູ້ເກີດມາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວນັ້ນຢູ່ທີ່ໃດ ເພາະ
ເຮົາໄດ້ເຫັນດາວຂອງທ່ານປາກົດຂຶ້ນ ເຮົາຈຶ່ງມາເພື່ອຈະຂາບໄຫວ້ທ່ານ.”

ຄັນກະສັດເຮໂຣດຊົງໄດ້ຍິນດັ່ງນີ້ແລ້ວກໍ

3

ວຸ້ນວາຍພຣະທັຍ ທັງໄທກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍພ້ອມກັນວຸ້ນວາຍດ້ວຍ. ເມື່ອກະສັດຊົງຮັບສັ່ງໃຫ້ປະຊຸມບັນດາປະໂຣຫິດ
4

ຕົນໃຫຽ່ ກັບພວກນັກທັມຂອງປະຊາຊົນ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ຜູ້ເປັນພຣະຄຣິດນັ້ນຈະບັງເກີດຢູ່ທີ່ໃດ.” 5ເຂົາ
ທູນຕອບວ່າ, “ໃນບ້ານເບັດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍເພາະຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຂຽນໄວ້ດັ່ງນີ້ວ່າ, 6 ‘ບ້ານເບັດເລເຮັມໃນ
ແຜ່ນດິນຢູດາຍເອີຍ ເຈົ້າກໍບໍ່ແມ່ນຜູ້ເລັກນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຖ້າມກາງພວກເຈົ້ານາຍຂອງຢູດາຍ ເພາະວ່າເຈົ້ານາຍຜູ້ໜຶ່ງ
1

ຈະອອກມາຈາກເຈົ້າ ຜູຊ
້ ງຶ່ ຈະປົກຄອງອິສຣາເອນ ໄພ່ພົນຂອງເຮົາ’.”

ທ່ານໄດ້ຮັບການສອນຫຽັງກ່ຽວກັບພວກໂຫຣາຈານ ?
ນັກສຶກສາບໍ່ສາມາດບົ່ງບອກ " ພວກໂຫຣາຈານຈາກທິດຕາເວັນອອກ" ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຖ້ອຍຄໍານີ້ບໍ່ໜັກແໜ້ນ
ພໍທ່ີຈະໃຊ້ກັບກຸ່ມຄົນຕ່າງກັນ ທ່ີສົນໃຈໃນນິມິດ, ດາຣາສາດ, ແລະ ມາຍາກົນ;
ຕ່າງໆ ຊຶ່ງຄິດວ່າບັນຈຸຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະນາຄົດ.
ແຈ້ງແລ້ວວ່າ,

ແລະ ໄດ້ອຸທິດຕົນສຶກສາປຶ້ມຕໍາຣາ

ເບິ່ງເໝືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ ທ່ີມີຕໍາແໜ່ງສູງ. ປາກົດ

ພວກໂຫຣາຈານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບແຮງບັນດົນໃຈຈາກການຄໍານວນດວງ

ດາວຕ່າງໆ ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ນິມິດພິເສດແກ່ເຂົາເຈົ້າ, ອາດດ້ວຍໝາຍສໍາຄັນໃນທ້ອງຟ້າ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະ
ກຸມມານເຢຊູ ອາດໄດ້ຈາກການພົບປະກັບນັກສຶກສາຊາວຢີວ ຊຶ່ງໄດ້ອົພຍົບໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສູ່ປະເທດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ. ນັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ອາດມີສໍາເນົາ ລອກແບບຈາກມ້ວນພຣະສັນຍາເດີມ ຊ່ວຍເຂົາເຂົ້າໃຈຕື່ມ. ຜົນອອກມາຄື,
ຄົນພວກນີ້ອາດມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄໍາທໍານວາຍຂອງບາລາອາມທ່ີວ່າ: 17ຂ້ານ້ອຍຫຼຽວເຫັນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ແລະ
ເຫັນຊົນຊາດອິສຣາເອນຈະມີເຈົ້າຊີວິດອັນຮຸ່ງເຮືອງ ເໝືອນດັ່ງດາວທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໃນທ່າມກາງຊົນຊາດນີ້ ຜູ້ນີ້ຈະເປັນ
ເໝືອນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງອຳນາດທີ່ມາຈາກອິສຣາເອນ ພຣະອົງຈະທຸບຕີພວກຜູ້ນຳຊາວໂມອາບ. ຈະທຳລາຍພວກທີ່
ຈອງຫອງ ແລະຮ້າຍກາດທຸກຄົນ (ຈົດບັນຊີ 24:17).
ຂນະທ່ີຄົນກຸ່ມນີ້ ເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ພາບປາກົດເຫັນອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກສັບສົນ, ແຕ່ມີສິ່ງນຶ່ງທ່ີຍຶດໜ່ຽວ
ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາຄືຖ້ອຍຄໍາທ່ີວ່າ: “ ກຸມມານຜູ້ເກີດມາເປັນກະສັດ ຂອງຊາດຢິວນັ້ນຢູ່ທີ່ໃດ ເພາະເຮົາໄດ້ເຫັນ
ດາວຂອງທ່ານປາກົດຂຶ້ນເຮົາຈຶ່ງມາເພື່ອຈະຂາບໄຫວ້ທ່ານ.”ຄົນພວກນີ້ເປັນຄົນຕ່າງຊາດ, ແຕ່ພວກເຂົາສແວງຫາກະ
ສັດຂອງຊາວຢີວ ບໍ່ແມ່ນກະສັດອື່ນໃດ. ນີ້ແມ່ນກະສັດທ່ີມີດາວດວງນຶ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍຊີ້ໃສ່ພຣະເຢຊູ ເປັນຈຸດປະສົງ
ດຽວຄືຂາບໄຫວ້ ແລະສັກກາຣະກະສັດ, ນີ້ແມ່ນກະສັດອົງດຽວທ່ີເຂົາປາຖນານະມັສການ.
"ການນະມັສການ" ນໍາມາຊຶ່ງຄວາມຄິດກົມ
້ ຂາບລົງ, ໝອບລົງ, ແລະຈູບພຣະບາດ ຫຼື ຕີນຜ້າຄຸມຂອງຜູ້ທ່ີເຮົາ
ຖວາຍກຽດ. ເພງສັຣເສີນ 95:6 ໄດ້ພັລນາ "ການນະມັສການ" ໄວ້ຢ່າງດີວ່າ : " 6 ມາເທີ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາມາຂາບໄຫວ້
ນະມັສການພຣະອົງ ແລະຄູເ້ ຂົ່າລົງຕໍ່ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງພວກເຮົາ. " ພຣະເຢຊູເອງກໍໄດ້ບອກ
ແຈ້ງກ່ຽວກັບການນະມັສການວ່າແມ່ນການກະທໍາ "ດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ " (ໂຢຮັນ 4:24). ພວກໂຫຣາ
ຈານອາດມາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພາະວ່າເປັນເມືອງຫຼວງ. ມີຢູ່ໃສທ່ີທ່ານພົບເຫັນກະສັດຢູ່ນອກເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດ?
ແມ່ນຢູ່ເຂົາໄດ້ພົບກະສັດກະສັດເຮໂຣດ ແລະ ພຣະອົງກໍ " ວຸ້ນວາຍພຣະທັຍ "(ມັດທາຍ 2:3) ທ່ີໄດ້ຍິນວ່າມີກະສັດ
ອີກອົງນຶ່ງມາຄຽງຄູ່ຕົນ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ຄວາມປາຖນາ ຂອງພວກໂຫຣາຈານກ່ຽວກັບການນະມັສການກະ
ສັດອົງໃໝ່. ກະສັດເຮໂຣດທໍາທ່າຮູ້ເຣື່ອງ. ແຕ່ມັນກໍເປັນພຽງແຕ່: ການທໍາທ່າຊື່ໆ.
ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຮຽກປະຊຸມບັນດາ "ປະໂຣຫິດຕົນໃຫຽ່ ແລະພວກນັກທັມ" ພວກຫົວໜ້າສາສນາ" ຈຶ່ງຖາມເຂົາ
ວ່າ, ຜູ້ເປັນພຣະຄຣິດນັ້ນຈະມາບັງເກີດຢູ່ທ່ີໃດ?" ພວກເຂົາອ້າງເຖິງພຣະທັມມີກາ ສັຕວັດທີແປດ ໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ
ພຣະເມຊີອາ ຈະມາຈາກເບັດເລເຮັມ. " 2ເບັດເລເຮັມ ເອຟຣາທາເອີຍ

ເຈົ້າເປັນເມືອງນ້ອຍເມືອງໜຶ່ງໃນເຂດຢູດາ

ແຕ່ວ່າເຮົາຈະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມີຜູ້ໜຶ່ງມາປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ ໜໍ່ເຊື້ອ ສາຍຂອງເພິ່ນຈະມາຈາກຄົນສມັຍບູຮານ, ມາ
ຈາກສມັຍດຶກດໍາບັນ" (ມີກາ 5:2).

2. ມັດທາຍ 2:7-8 :

ມີອຸປສັກອັນໃດແດ່ທ່ີກີດກັ້ນຄົນບໍ່ໃຫ້ນະມັສການພຣະເຢຊູແທ້ຈິງ ?

ແລ້ວເຮໂຣດໄດ້ຊົງເອີ້ນພວກໂຫຣາຈານເຂົ້າມາເປັນການລັບ ຊົງຖາມເຂົາໄດ້ຄວາມຖ້ວນຖີ່ເຖິງເວລາທີ່ ດາວນັ້ນ
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ໄດ້ປາກົດຂຶ້ນ. 8ແລ້ວກະສັດໄດ້ຊົງໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານໄປຍັງບ້ານເບັດເລເຮັມສັ່ງວ່າ, “ຈົ່ງໄປຄົ້ນຫາກຸມມານນັ້ນດ້ວຍ
2

ຄັກແນ່ ເມື່ອພົບແລ້ວຈົ່ງກັບມາບອກເຮົາເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ໄປຂາບໄຫວ້ທ່ານເໝືອນກັນ.”
"ເຮໂຣດໄດ້ຊົງເອີ້ນພວກໂຫຣາຈານເຂົ້າມາເປັນການລັບ." ເປັນຫຽັງ ພຣະອົງຈຶ່ງວຸ້ນວາຍພຣະທັຍ ແລະຮຽກ
ປະຊຸມລັບ ? ເຮໂຣດບໍ່ແມ່ນກະສັດທ່ີຖືກຕ້ອງບໍ່ໄດ້ມາຈາກເຊື້ອສາຍກະສັດດາວິດ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມາຈາກເຊື້ອສາຍ
ບັນພະບຸຣຸດຢາໂຄບ ລູກອີຊາກ ຈາກຜູ້ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອິສຣາເອນ ແຕ່ມາຈາກເຊື້ອສາຍຜູ້ເປັນອ້າຍ ຄູຝ
່ າ
ແຝດຂອງຢາໂຄບ ຄື ເອຊາວ.
ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເຮໂຣດ ແມ່ນເຊື້ອສາຍຫລືກຸ່ມນື່ງຊຶ່ງເປັນສັດຕຣູຕໍ່ຄົນຢີວມາແຕ່ດົນນານ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າຜູ້ທ່ີມີສິດ
ເຕັມສ່ວນເກີດມາເປັນກະສັດ, ເຮໂຣດຮູ້ດີວ່າໜ້າທ່ີຂອງເພິ່ນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ການປະຊຸມລັບຄັ້ງນີ້ເປັນໂອກາດ
ໃຫ້ກະສັດຊັກຖາມຄົນໂດຍປາສຈາກຄົນສອດຮູ້ສອດເຫັນ. ເພິ່ນອາດໄດ້ບອກພວກໂຫຣາຈານເຖິງຄວາມ "ປາຖນາ"
ນະມັສການພຣະເມຊີອາຂອງເພິ່ນໄປແລ້ວ, ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດໄດ້ຍິນນໍາ.
ພວກໂຫຣາຈານບໍ່ໄດ້ຮູ້ຕົວເຖິງເຈຕະນາອັນແທ້ຈິງຂອງກະສັດ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງ. ສິ່ງທ່ີປາກົດຖືກຕ້ອງ
ແກ່ເຂົາແມ່ນ, ໃນແກ່ນແທ້ແລ້ວ, ເປັນຄວາມຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ! ຫຼັງຈາກທ່ີພວກໂຫຣາຈານ "ໄດ້ພົບກຸມມານກັບມາຣີ
ອາຜູ້ເປັນມານດາ" ແລະ "ນະມັສການພຣະອົງ" ທ່ີເບັດເລເຮັມ(ຂໍ້ 11), ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຄວາມຝັນເພື່ອຊີ້ນໍາເຂົາໄປ
ທາງເວັ້ນຈາກເຮໂຣດ (ເບິ່ງຂໍ້ 12). ພຶດຕິກັມຂອງເຮໂຮດ ສໍາແດງອາການໂຫດຫ້ຽມອອກມາຫຼັງຈາກທ່ີເສັຽຮູ້ໃຫ້ພວກ
ໂຫຣາຈານ ແລະໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ປະຫານເດັກຊາຍທຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸສອງປີລົງມາທີ່ຢູ່ໃນ ແລະອ້ອມແອ້ມເບັດເລ
ເຮັມ (ເບິ່ງຂໍ້ 16).
ການນະມັສການຜີວເຜີນແມ່ນສິ່ງໃໝ່. ໄດ້ທໍານວາຍຜ່ານຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາຫຼາຍສັຕວັດກ່ອນນີ້ແລ້ວ,
ພຣະເຈົ້າຕຣັດວ່າ,

ແລະອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າບອກວ່າ “ເພາະວ່າຊົນຊາດນີ້ເຂົ້າມາໃກ້ເຮົາດ້ວຍປາກຂອງພວກເຂົາ
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ແລະໃຫ້ກຽດເຮົາດ້ວຍສົບປາກຂອງຕົນ

ແຕ່ພວກເຂົາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຕົນເອງຫ່າງໄກຈາກເຮົາ ພວກເຂົາຢຳເກງເຮົາ

ພຽງແຕ່ເປັນຂໍ້ບັງຄັບຂອງມະນຸດທີ່ສອນກັນມາ"(ເອຊາຢາ 29:13).
ນວາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ ວ່າ:

8

ມັດທາຍ 15:8 ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາທໍາ

‘ພົນລະເມືອງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ກຽດເຮົາແຕ່ປາກ ສ່ວນໃຈຂອງເຂົາຫ່າງໄກ

ຈາກເຮົາ', ເພື່ອອ້າງເຖິງການນະມັສການແບບຕື້ນໆທີ່ແຜ່ກວ້າງໃນຍຸກສມັຍພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ. ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈ,
ການນະມັການແບບຕື້ນໆນີກ
້ ໍຍັງ ມີຖາ
້ ມກາງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນໄປໄກ ເພື່ອຈະໄດ້ຍິນການໂອ້ລົມຝ່າຍວິນ
ຍານ ແລະ "ພາສາຖ້ອຍຄໍາຂອງໂບດ" ຊຶ່ງເປັນຄໍາເວົ້າທ່ີຫຼີກລ້ຽງການນະມັສການທີແ
່ ທ້ຈິງ. ຂໍໃຫ້ເຮົາມາເຮັດທຸກສິ່ງ
ເທົ້າທ່ີເຮົາເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພວກໂຫຣາຈານ ແລະຮຽນຮູ້ທ່ີຈະນະມັສການພຣະເຢຊູຢ່າງຈິງຈັງ.

3. ມັດທາຍ 2:9-11 :
ເມື່ອພວກໂຫຣາຈານໄດ້ຍິນຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້ກໍພາກັນອອກໄປ ເບິ່ງແມ, ດາວທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນເມື່ອປາກົດຂຶ້ນນັ້ນກໍໄດ້ນຳ
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ໜ້າເຂົາໄປຈົນມາຢຸດຢູ່ຊື່ສະຖານທີ່ກຸມມານຢູ່ນັ້ນ.
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ເມື່ອພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເຫັນດາວນັ້ນແລ້ວກໍມີຄວາມຊົມຊື່ນ

ຍິນດີອັນໃຫຽ່. 11ຄັນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນກໍພົບກຸມມານກັບນາງມາຣີອາມານດາຂອງເພິ່ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງກົ້ມລົງຂາບໄຫວ້
ກຸມມານນັ້ນ ແລ້ວໄຂຫີບເອົາຊັບຂອງເຂົາອອກມາຖວາຍແກ່ກຸມມານເປັນເຄື່ອງໂຄຣົບ ຄື ຄຳ, ກຳຍານ, ແລະຢາງ
ໄມ້ຫອມ.

ເວລາໃດທ່ານຮູ້ສຶກເຕັມລົ້ນດ້ວຍຄວາມຍິນດີໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ?

ບາງສິ່ງເປັນສິ່ງພິເສດສຸດກ່ຽວກັບດາວດວງນີ້. ບາງຄົນສເນີແນະວ່າເປັນສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ, ເໝືອນແປວໄຟ
ນໍາທາງຊາວອິສຣາເອນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງ(ອົພຍົບ 13:21).

ປັດຈຸບັນນີ້ພວກໂຫຣາຈານເຫັນດາວດວງນີ້ອີກ. ແລະ

"ດາວໄດ້ນໍາໜ້າເຂົາໄປຈົນມາຢຸດຢູ່ຊື່ສະຖານທ່ີ ທ່ີພຣະກຸມມານຢູ່ນັ້ນ." ຮູບພາບສມັຍໃໝ່ຂອງບ້ານເກີດມັກສະແດງ
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ໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານໄປຢ້ຽມພຣະເຢຊູໃນຄືນບັງເກີດຂອງພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮໂຣດໄດ້ສັງຫານເດັກຊາຍອາຍຸສອງ
ປີລົງມາຕາຍໝົດແລ້ວກໍຕາມ(ເບິ່ງ ມັດທາຍ 2:16),

ບົ່ງບອກວ່າ ເປັນເວລາສອງປີຜ່ານໄປ ຕັ້ງແຕ່ພວກໂຫຣາຈານ

ໄດ້ເຫັນດາວ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ພຣະກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູມາ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ໂຢເຊບ ແລະມາຣີອາກໍໄດ້
ຢູ່ໃນ " ເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ" ໃນເວລານັ້ນແລະແມ່ນບ່ອນນັ້ນທ່ີດາວໄດ້ພາເຂົາມາເຖິງ. ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບັນ
ນາການເຊັ່ນ:
 ເຄື່ອງຖວາຍພຣະຣາຊາ. ຄໍາ ແມ່ນໂລຫະສວຍງາມ ແລະມູນຄ່າແພງທ່ີສຸດ ແລະສະແດງເຖິງຄຸນຄ່າມະຫາ
ສານຈາກຜູ້ໃຫ້ແດ່ຜູ້ຮັບ.
 ເຄື່ອງຖວາຍພຣະເຈົ້າ. ກໍາຍານ ເປັນສິ່ງທ່ີເຫື້ຼອມ, ຢາງຫອມ ໄດ້ຈາກການຂີດ (ປາດ)ຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍໆຕົ້ນ . ມັນ
ເປັນເຄ່ືອງຫອມທ່ີສໍາຄັນ ສາໍລັບໃຊ້ຖວາຍບູຊາ.
 ເຄື່ອງຖວາຍໃນສະພາບມນຸດຂອງພຣະອົງ. ຢາງໄມ້ຫອມ ເປັນຢາງໄມ້ທ່ີມີຣາຄາແພງ ແລະຫອມ, ໃຊ້ເຮັດ
ນໍ້າມັນນວດ ແລະນໍ້າມັນຫອມ.
ພວກໂຫຣາຈານຖວາຍເຄື່ອງຖວາຍຫລູຫລາ ທ່ີເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມມັ່ງຄັ່ງຂອງນາໆຊາດ ຊຶ່ງວັນນຶ່ງຈະ
ໄດ້ຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະມະຫາກະສັດ. ເຄື່ອງຖວາຍນີ້ສະທ້ອນເຖິງການນະມັສການຂອງພວກໂຫຣາຈານ. ການນະ
ມັສການຕ້ອງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຮົາຕໍພ
່ ຣະເມຊີອາເໝືອນກັນ.

ມີທາງໃດແດ່ທ່ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ກຸ່ມຂອງເຮົາສາມາດສະແດງອອກເຖິງການນະມັສການພຣະເຢຊູທດ
ີ່ ີທ່ີສຸດ?

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຂນະທ່ີທ່ານສະທ້ອນການນະມັສການພຣະຄຣິດໃນອາທິດນີ,້ ຈົ່ງພິຈາຣະນາຄວາມເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເພີ້ມພູນຊີວິດ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງທ່ານ:


ຈົ່ງເບິ່ງ. ຊ້າໆລົງ ແລະສະທ້ອນພຣະສງ່າຣາສີໃນສິ່ງຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າບາງສ່ວນ. ເມື່ອທ່ານເຫັນສີພຣະ
ຫັດພຣະເຈົ້າ, ເຊັ່ນ ດວງດາວ, ຈົ່ງນະມັສການພຣະເຈົ້າ. ຈົ່ງຊອກຫາຊ່ອງທາງສືບຕໍ່ນະມັສການພຣະເຈົ້າ
ຕລອດອາທິດນີ້.



ຈົ່ງເຊີນ. ຈົ່ງເຊີນຄົນອື່ນມາຮ່ວມທ່ານ ໃນການນະມັສການພຣະມະຫາກະສັດ. ທາງໜຶງ່ ທ່ີທ່ານສາມາດເລີ້ມ
ຕົ້ນເຮັດແມ່ນພາເຂົາມາຮ່ວມສຶກສາພຣະຄັມພີໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ. ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຂົ້າຮ່ວມ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາ
ພົບພຣະຄຣິດໃນຂນະທ່ີເຂົາເຂົ້າຮ່ວມ ແລະນະມັສການຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆ.



ຈົ່ງຖວາຍ. ດ່ັງດຽວກັບພວກໂຫຣາຈານ ຈົ່ງຖວາຍແດ່ພຣະມະຫາກະສັດ, ພວກເຮົາກໍເໝືອນກັນ ຈົ່ງສະ
ແດງການນະມັສການຂອງເຮົາໂດຍທາງການຖວາຍ. ຈົ່ງຕັ້ງຄໍາໝັ້ນສັນຍາຖວາຍໃນການຮັບໃຊ້ ແລະການ
ປະກາດໃນຂົງເຂດວຽກງານພາຍໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.
ໃນເມື່ອມີທາງໃຫຽ່ໂຕມະໂຫລານ ແລະ ກະທັ້ງທາງທ່ີບໍ່ເໝືອນເດີມເພື່ອນະມັສການອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ແນ່ນອນ

ຄົງບໍ່ມີພຽງທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການນະມັສການທ່ງີ ່າຍ, ຊື່ສັດ, ແລະເປັນປະຈໍາ ສາມາດນໍາເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ກາຍເປັນ
ໂຫຣາຈານທັງຊາຍ ແລະຍິງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ www.lsbf.org ໂດຍ PSI
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