ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ
ວັນອາທິດທີ 22 ທັນວາ 2019 (12-22-2019)
ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າບໍ່?
ແມ່ນຫຍັງຄືການຕັດສິນໃຈທີ່ທ່ານດີໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດໃນຂນະທີ່ຕອນຍັງໜຸ່ມຢູ່?
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ທຸກສິ່ງຢ່າງກ່ຽວກັບການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຊໃີ້ ຫ້ເຫັນການຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊວ
ີ ິດ:
ພວກວັຍໜຸ່ມບໍ່ຮູ້ຈັກການຕັດສິນໃຈອັນຖືກຕ້ອງສເມີ. ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍສາມາດທວນຄືນຄວາມຊົງຈຳຕ່າງໆຈາກ
ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍກ້າວໄປສູ່ວັຍໜຸ່ມ-ການເລືອກເຄື່ອງນຸງ່ , ໝູເ່ ພື່ອນ, ສິ່ງທີພ
່ ວກເຮົາໄດ້ກະທຳ-ແລະຖາມພວກເຮົາ
ເອງ, “ແມ່ນຂ້ອຍຄຶດແນວໃດຫວະ?”ແລະຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ເປັນຝ່າຍຮັບຈາກຄຳຖາມນັ້ນຈາກ
ພໍ່ແມ່. ຫຼັງຈາກການປະພຶດບໍເ່ ຂົ້າທ່າ, ພໍ່ແມ່ກຈ
ໍ ະຖາມວ່າ, “ແມ່ນເຈົ້າກຳລັງຄຶດອັນໃດຢູ?
່ ” ຄຳຕອບອັນປົກກະຕິຂອງ
ພວກເຮົາກໍແມ່ນ “ຂ້ອຍກໍບຮ
ໍ່ ູ້ຈັກ.”
ນັ້ນແມ່ນຄຳຕອບສຳຄັນພຽງພໍແລ້ວສຳລັບພວກວັຍໜຸ່ມ! ສມອງຂອງພວກເດັກວັຍໜຸ່ມກຳລັງຈະເຣີນເຕີບໂຕ, ການ
ສົ່ງສັນຍານໃນປະສາດຂອງສມອງກໍບເໍ່ ຮັດໃຫ້ຖືກຕາມເຫດຜົນສເມີໄປຕາມທີມ
່ ັນຄວນຈະເປັນ. ແຕ່ວ່ານັ້ນບໍໄ
່ ດ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າພວກວັຍໜຸ່ມບໍ່ມຄ
ີ ວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈທີດ
່ .ີ

ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາກໍໄດ້ພົບສິ່ງທີພ
່ ວກເຮົາມັກ

ເຮັດຫຼືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈໃນລະຫວ່າງປີເຫຼົ່ານັ້ນ. ບາງຄົນໃນພວກເຮົາກໍໄດ້ເລືອກເອົາທາງອາຊີບທີ່
ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕາມໄປ ແລະຫຼາຍໆຄົນໃນພວກເຮົາກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນຊ່ວງຕອນເປັນໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ
ໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.
ມາຣິີອາກໍຍັງຢູ່ໃນວັຍສາວທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕັດສິນໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ເມື່ອນາງໄດ້ຍິນການປະກາດຂອງການປ່ຽນ
ແປງຊີວິດ, ນາງສາມາດທີ່ຈະສົງສັຍຫຼືປະຕິເສດ ແຕ່ນາງໄດ້ເລືອກຮັບເອົາການທຳງານຂອງພຣະເຈົ້າ. ແລະໄດ້ຕົກໃສ່
ພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ວ່າຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດ: ພວກເຮົາຈະຍອມຮັບການເກີດອັນອັສຈັນຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫຼືພວກເຮົາຈະເອົາວິທີແຫ່ງຄວາມສົງສັຍເພີ້ມເຕີມ? ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າຈິງຫຼື?

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈົ່ງເບິ່ງຕາມຂໍ້ 1, 2, 3,)
ສຶກສາພຣະຄັມພີ
1. ລູກາ 1:26-29
26. ເມືອ
່ ເຖິງເດືອນຖ້ວນຫົກເທວະດາຄັບຣີເອນໄດ້ຮັບໃຊ້ຈາກພຣະເຈົ້າ ມາຍັງເມືອງນຶ່ງໃນແຂວງຄາລີເລຊື່ນາຊາ
ເຣັດ. 27. ມາຫາຍິງພົມຈາຣີຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນຄູໝ
່ ັ້ນຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງຊືໂ
່ ຢເຊບ ຜູເ້ ປັນເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ ນາງ
ນັ້ນຊືມ
່ າຣີອາ. 28. ເມື່ອເທວະດາມາເຖິງນາງແລ້ວຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, “ຈົ່ງຈະເຣີນເທີນ, ເຈົ້າຜູທ
້ ີ່ຊົງໂຜດພຣະກະຣຸນາປານີ
ຫຼາຍ ອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າກໍຊົງສະຖິດຢູກ
່ ັບເຈົ້າ.” 29. ຝ່າຍມາຣີອາກໍຕົກສະທ້ານໃຈເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງເທວະດານັ້ນ
ຈຶ່ງຮ່ຳເພິງວ່າຄຳທັກທາຍນີຈ
້ ະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?
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ເປັນເວລາສີ່ຮ້ອຍປີຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບພວກຜູ້ທຳນວາຍໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມ. ຫຼັງຈາກ
ໄດ້ “ມິດງຽບ” ໄປເປັນເວລາອັນຍາວນານ, ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນອີກ. ພຣະເຈົ້າກຳລັງກະທຳໃນ
ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້: ການເຮັດສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍໄ
່ ດ້ໃຫ້ເປັນໄປໄດ້. ພີ່ນ້ອງຂອງມາຣີອາ, ເອລີຊາເບັດ,
ກໍໄດ້ຕັ້ງຄັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າອາຍຸນາງສູງແລະເປັນໝັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວກໍຕາມ (ລູກາ 1:7). ພຣະເຈົ້າໄດ້ຢເູ່ ໜືອສະ
ຖານະການຂອງນາງແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບນາງທີຈ
່ ະຕັ້ງຄັນ ທີ່ນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງບໍມ
່ ີຂສ
ໍ້ ົງສັຍ
ເລີຍ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ສົ່ງເທວະດາຄັບຣີເອັນມາປະກາດແຜນການຕ່າງໆຂອງພຣະອົງຕໍຜ
່ ົວຂອງນາງເອລີຊາເບັດ,
ເຊຂາຣີຢາ (ຂໍ້ 11-20).
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທຳການອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງບໍໄ
່ ດ້ຈົບເທື່ອ. ຫົກເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງ
ເທວະດາຄັບຣີເອັນມາຫານາງມາຣີອາປະກາດວ່າເຫດການມະຫັສຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງນຶ່ງທີ່
ເຮັດໃຫ້ການອັສຈັນນີອ
້ ັສຈັນແທ້ໆກໍແມ່ນຜູທ
້ ີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ພວກນັກສາສນາສາດເຊື່ອວ່າໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທັງໝົດ, ນາງມາຣີອາຄົງຈະມີອາຍຸບເໍ່ ກີນກວ່າສິບຫາປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າອາຍຸທສ
ີ່ າມາດແຕ່ງງານໄດ້ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ
ກໍແມ່ນລະຫວ່າງສິບສອງແລະສິບສີປ
່ ໃ
ີ ນເວລານັ້ັນ. ພຣະຄັມພີບອກພວກເຮົາວ່ານາງ “ໄດ້ເປັນຄູໝ
່ ັ້ນກັບຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່
ວ່າໂຢເຊບ.” ໃນປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ງານໝັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າຄົນອື່ນໆຖືວ່ານາງຢູໃ
່ ນຖານະເປັນເມັຽຂອງໂຢ
ເຊບແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍໄ
່ ດ້ສົມສູຢ
່ ຮ
ູ່ ່ວມກັນເທື່ອ ກໍຢໃ
ູ່ ນຖານະຜົວແລະເມັຽ.
ແມ່ນຫຍັງຄືການອັສຈັນ? ມາຣີອາຍັງເປັນຍິງພົມມະຈາຣີຢ.ູ່ ເພາະວ່າທ່ານລູກາຢາກໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທີ່ສຸດ
ໃນເຣື່ອງນີ,້ ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງມາຣີອາເຖິງສອງເທື່ອ. ທ່ານມັດທາຍກໍໄດ້ບອກພວກເຮົາເຊັ່ນກັນກ່ຽວ
ກັບການເກີດທີ່ບຣ
ໍ ິສຸດໃນຂ່າວປະເສີດຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ “ຜູທ
້ ຳນວາຍ” ໄດ້ກ່າວໄວ້ລ່ວງໜ້າຂອງ
“ສິ່ງທັງປວງເຫຼົ່ານີ”້ ຫຼາຍໆສັດຕະວັດກ່ອນໜ້ານັ້ນ (1:22).
ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງນາງມາຣີອາພົບວ່າຄຳທັກທາຍຂອງເທວະດາຄັບຣີເອັນຈຶ່ງເປັນບັນຫາ?
ປະມານແປດຮ້ອຍປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຜ່ານຜູທ
້ ຳນວາຍເອຊາຢາ: ເອຊາຢາຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, “ຣາຊວົງດາ
ວິດເອີຍ ຈົ່ງຟັງເທີນ ແຕ່ກີ້ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍບໍພ
່ ໃ
ໍ ຈຈົນເຂົາອົດທົນບໍໄ
່ ດ້ ບັດນີ້ ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງ
ອົດທົນບໍໄ
່ ດ້ອີກ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຈຶ່ງຈະຊົງສຳແດງໝາຍສຳຄັນໃຫ້ເຈົ້າເຫັນດັ່ງນີ້ ຄືຍິງສາວຜູນ
້ ຶ່ງຈະຖືພາ
ແລະອອກລູກເປັນຊາຍ ນາງຈະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລູກນີວ
້ ່າ 'ເອມານູເອນ' ” (ເອຊາຢາ 7:13-14).
ເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ປະກາດວ່າການເກີດຢ່າງມະຫັສຈັນສອງຄັ້ງຈະເກີດຂຶ້ນໃນບໍຊ
່ ້ານີ້, ແຕ່ວ່າຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດ;
ການເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນອະພິນຫ
ິ ານອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຊຶ່ງຊີໃ
້ ຫ້ເຫັນເຖິງການເປັນພຣະເຈົ້າຂອງ
ພຣະເຢຊູ.
 ທ່ານລູກາໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງໂຢຮັນໃນຖານະ “ຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ຕພ
ໍ່ ຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ” (ລູກາ
1:15), ແຕ່ວ່າຜູທ
້ ີ່ບັນທຶກຂ່າວປະເສີດໄດ້ຮ້ອງພຣະເຢຊູວ່າ “ຍິ່ງໃຫຍ່” ໂດຍປາສຈາກເງື່ອນໄຂໃດໆທັງສິ້ນ(ຂໍ້ 32).
 ໂຢຮັນຈະ “ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຕັ້ງແຕ່ອອກຈາກທ້ອງແມ່” (ຂໍ້ 15), ແຕ່ວ່າການຕັ້ງຄັນຂອງ
ພຣະເຢຊູແມ່ນຍ້ອນຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ບອກມາຣີອາວ່າ “ພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈົ້າ ແລະຣິດເດດຂອງຜູສ
້ ູງສຸດຈະປົກຄຸມເຈົ້າໄວ້” (ຂໍ້ 35).
 ໂຢຮັນຈະອອກກ່ອນໜ້າຂອງພຣະອົງ ເພື່ອຈັດຕຽມພົລເມືອງໄວ້ພ້ອມສຳລັບອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ” (ຂໍ້ 17),
ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູຈະປົກຄອງເໜືອຄົວເຮືອນຂອງຢາໂຄບຕລອດໄປ, ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະບໍຮ
່ ູ້ສິ້ນສຸດ”
(ຂໍ້ 33).
ຈົ່ງພິຈາລະນາເບິ່ງຜົນກະທົບຕໍຍ
່ ິງສາວພົມມະຈາຣີຜູ້ນີ້, ພຽງແຕ່ການປາກົດຕົວຂອງເທວະດາຕໍ່ນາງ. ຝ່າຍມາຣີອາ
ກໍຕົກສະທ້ານໃຈເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງເທວະດານັ້ນ” “ຈົ່ງຈະເຣີນເທີນ, ເຈົ້າຜູ້ທຊ
ີ່ ົງໂຜດພຣະກະຣຸນາປານີຫຼາຍ ອົງພຣະ
ຜູເ້ ປັນເຈົ້າກໍຊົງສະຖິດຢູກ
່ ັບເຈົ້າ.” (ຂໍ້ 28).

2. ລູກາ 1:30-33
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30. ແລ້ວເທວະດາໄດ້ກ່າວກັບນາງວ່າ, “ມາຣີອາເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢາ
້ ນ ເພາະວ່າເຈົ້າເປັນທີ່ຊົງພຣະກະຣຸນາໂຜດແລ້ວ. 31.
ເບິ່ງແມ, ເຈົ້າຈະມີທ້ອງແລະປະສູດລູກຊາຍ ຈົ່ງຕັ້ງຊືລ
່ ູກນັ້ນວ່າເຢຊູ. 32. ລູກນັ້ນຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ ແລະຈະຊົງເອີ້ນວ່າ
ພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ ອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຊົງປະທານພຣະທີນ
່ ັ່ງຂອງກະສັດດາວິດ ຜູເ້ ປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານໃຫ້
ແກ່ທ່ານ. 33. ແລະທ່ານຈະສເວີຍຣາຊຄຸ້ມຄອງເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບສືບໆໄປເປັນນິດແລະຣາຊອານາຈັກຂອງທ່ານ
ຈະບໍຮ
່ ູ້ສິ້ນສຸດ.”
ຫຼາຍຄົນທີ່ທ້າທາຍການເກີດທີ່ບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູເປັນລູກເກີດນອກກົດໝາຍ. ພວກເຂົາບໍ່
ເຊື່ອໃນອຳນາດອະພິນຫ
ິ ານຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາລືມສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ຕສ
ໍ່ າຍສັມພັນ
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຂອງພຣະເຢຊູໃສ່ກັບ “ດາວິດ ບິດາຂອງພຣະອົງ,” ທ່ານກໍຍັງໄດ້ເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ “ບຸດຂອງຜູສ
້ ູງສຸດ”
ເຊັ່ນດຽວກັນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນມະນຸດຢ່າງສົມບູນ, ເຖິງປານນັ້ນການຂ້ອງກ່ຽວສັມພັນຕໍບ
່ ັນພະບຸຣຸດຝ່າຍໂລກນີຂ
້ ອງ
ພຣະອົງຄືດາວິດ ຍັງຊີ້ໄປທີ່ການເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະອົງ.
ພຣະທັມຄັມພີຕອນນີ້ໄດ້ສອນຫຍັງແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູ?
ພຣະເຈົ້າໄດ້ທຳຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບກະສັດດາວິດ, ນຶ່ງໃນຈຳນວນຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍດ
່ າວິດກໍຄເື ຊື້ອສາຍຂອງ
ເພິ່ນຈະປົກຄອງຢ່າງຕລອດໄປເປັນນິດ.
ຄຳປະກາດຂອງເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີແ
່ ຈ້ງວ່າພຣະເຢຊູຈະເປັນຜູໃ
້ ດ, ແລະໄດ້ຢືນຢັນຄຳທຳ
ນວາຍເກົ່າບາງປະການ.
1. ພຣະອົງຈະຖືກຮ້ອງວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ. ຈົ່ງສັງເກດວ່າ ເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ເລັງເຖິງພຣະເຢຊູໃນຖາ
ນະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະອ້າງເຖິງສາຍສັມພັນທີ່ມີຕໍ່ດາວິດ. ທຳອິດແລະຕົ້ນຕໍ່ນັ້ນ, ພຣະເຢຊູເປັນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນທີ່ພຣະອົງເປັນບຸດຂອງດາວິດ.
2. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຈະປະທານບັນລັງຂອງດາວິດບິດາຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. ຄຳສັນຍານີ້ໄດ້ຄົບເຕັມ
ອັນໃຫຍ່ອັນນຶ່ງຂອງພັນທະສັນຍາໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ພັນທະສັນຍາຂອງດາວິດ. ພຣະເຢຊູຈະທົນທຸກທໍຣະມານ
ແລະຕາຍ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະເປັນຄືນມາອີກຢ່າງມີຊັຍຊະນະແລະປົກຄອງເທິງບັນລັງ-ບັນລັງໄດ້ປະທານແກ່ພຣະ
ອົງໂດຍບິດາຂອງພຣະອົງ.
3. ພຣະອົງຈະປົກຄອງເໜືອຄົວເຮືອນຂອງຢາໂຄບຕລອດໄປ. ຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຊັຍຊະນະອັນຖາວອນ

ຕລອດໄປ. ດານີເອນໄດ້ເຫັນນິມິດຂອງ “ຜູນ
້ ຶ່ງມີຮູບຮ່າງເໝືອນບຸດມະນຸດ” ທ່ານ “ໄດ້ຮັບອຳນາດກຽດຕິຍົດແລະ
ເດຊານຸພາບ ເພື່ອປະຊາຊົນທຸກປະເທດ ທຸກເຊື້ອຊາດແລະພາສາຈະຮັບໃຊ້ທ່ານ ເດຊານຸພາບຂອງທ່ານຈະມີຢູ່
ຕລອດໄປ ແລະຣາຊອານາຈັກກໍຈະບໍມ
່ ີເວລາສິ້ນສຸດລົງ” (ດານີເອນ 7:13-14).

4. ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະບໍມ
່ ີເວລາສິ້ນສຸດ. ຄຳສັນຍາອັນນຶ່ງຂອງຣາຊອານາຈັກອັນຕລອດໄປກໍໄດ້ກ່າວ
ໄປເຖິງຄຳທຳນວາຍໄວ້ກ່ອນກ່ຽວກັບການຈະສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ: “ເດັກນ້ອຍຜູນ
້ ຶ່ງໄດ້ເກີດມາໃຫ້ເຮົາ
ແລ້ວ ຊົງປະທານບຸດຊາຍຜູ້ນຶ່ງໃຫ້ເຮົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງເປັນຜູປ
້ ົກຄອງຂອງເຮົາ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຄື
“ຜູປ
້ ຶກສາທີສ
່ ລາດສ້ຽມແຫຼມ” ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດ” ອົງເປັນພຣະບິດາຕລອດໄປ “ອົງສັນຕິຣາດ”(ເອຊາຢາ 9:6).
ຂໍພ
້ ຣະຄຳເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພຣະເຢຊູ?

3. ລູກາ 1:34-35
34. ຝ່າຍມາຣີອາຈຶ່ງທູນເທວະດານັ້ນວ່າ, “ເຫດການນີຈ
້ ະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບໍທ
່ ັນໄດ້ຮ່ວມຮູ້ກັບ
ຊາຍຈັກເທື່ອ.” 35. ເທວະດາໄດ້ຕອບນາງວ່າ, “ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈົ້າ ແລະຣິດເດດຂອງຜູ້
ສູງສຸດຈະປົກຄຸມເຈົ້າໄວ້ ເຫດສັນນີບ
້ ຸດທີ່ຈະເກີດມານັ້ນຈະໄດ້ເອີ້ນວ່າບໍຣິສຸດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ສິ່ງທັງໝົດທີ່ນາງມາຣີອາໄດ້ຍິນແມ່ນເປັນໜ້າອັສຈັນ; ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອເຊື່ອທີ່ຈະເຊື່ອ,
ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນສຳລັບນາງມາຣີອາ. ນາງກໍໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້, ແຕ່ກບ
ໍ ແ
ໍ່ ມ່ນຄຳຖາມແບບສົງສັຍ. ຫົກ
ເດືອນກ່ອນນັ້ນ, ເຊຂາຣີຢາໄດ້ຖາມແນວນັ້ນ, ລັກສະນະທ່າທາງພາຍນອກເບິ່ງຄືວ່າເໝືອນກັນ: “ຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ເຫດ
ການນີໄ
້ ດ້ຢ່າງໃດ?(ລູກາ 1:18), ແຕ່ວ່າມາຣີອາໄດ້ຖາມວ່າ, “ເຫດການນີຈ
້ ະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ?” ນາງມາຣີອາບໍ່ໄດ້
ຖາມເຖິງສິ່ງທີ່ເທວະດາຄັບຣີເອັນກຳລັງເວົ້າຢູ,່ ແຕ່ນາງຢາກຮູ້ຢາກເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດການອັສຈັນນີໂ
້ ດຍຜ່ານ
ຕົວຂອງນາງແນວໃດ.
ຂໍສ
້ ັງເກດອີກ ເທວະດາຄັບຣີເອນບໍໄ
່ ດ້ຕຕ
ິ ຽນຕໍຄ
່ ຳຖາມຂອງນາງມາຣີອາ, ແຕ່ໄດ້ຕຕ
ິ ຽນເມື່ອເຊຂາຣີອາໄດ້ຖາມ
ຕອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ (ຂໍ້ 20). ແທນທີ່ຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ, ເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ອະທິບາຍວ່າພຣະເຈົ້າຈະກະທຳຢ່າງໃດ.
ເປັນທີ່ແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ການຕັ້ງທ້ອງແມ່ນໝາກຜົນຈາກການກະທຳຂອງເບື້ອງເທິງ ເປັນການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ການກະທຳຂອງເບື້ອງເທິງໝາຍເຖິງເດັກນັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າ. ເນື່ອງໃນໝາກຜົນນີ,້ “ອົງບໍຣິສຸດທີ່ຈະ
ເກີດມາຈະຖືກເອີ້ນວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.”
ຄວາມຈິງທີພ
່ ຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າແລະພຣະອົງໄດ້ເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີຄວນຈະມີຄວາມໝາຍເໜືອກວ່າທຸກ
ສິ່ງທັງປວງຕໍພ
່ ວກເຮົາໃນຖານະເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບກາຍມາເປັນນຶ່ງໃນພວກເຮົາ-ມະນຸດ-ມາຕາຍແທນທີ່
ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງຈະບໍສ
່ າມາດເປັນຂອງຖວາຍອັນສົມບູນຖ້າຫາກພຣະອົງຄືກນ
ັ ກັບມະນຸດທຸກໆຄົນທີ່ມີທັມ
ມະຊາດບາບ. ການເກີດບໍຣິສຸດໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູບມ
ໍ່ ີພໍ່ເປັນມະນຸດ-ພຣະເຈົ້າເປັນບິດາຂອງພຣະອົງ-ສະນັ້ນ,
ພຣະເຢຊູບັງເກີດມາໂດຍບໍມ
່ ີທັມມະຊາດບາບ. ພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລະພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າຢ່າງ
ເຕັມປ່ຽມ. ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູກ
່ ັບພວກເຮົາ!
ເໝືອນດັ່ງມາຣີອາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງທີນ
່ າງໄດ້ຍິນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍຕ້ອງເຮັດຢ່າງນັ້ນເຊັ່ນດຽວ
ກັນ. ຕ້ອງອາສັຍຄວາມເຊື່ອ. ແຕ່ລະຄົນພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຈິງທີ່ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູທ
້ ີ່
ໄດ້ມາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມຕາຍ. ມີແຕ່ພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຮັດ
ຢ່າງນັ້ນໄດ້. ຈົ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂົ້າມາຢູໃ
່ ນຫົວໃຈແລະຊີວິດຂອງທ່ານ. ພຣະອົງຈະຍົກໂທດບາບໃຫ້ , ໃຫ້ມີ
ຄວາມຫວັງ, ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍ, ແລະນຳການປ່ຽນແປງມາສູຊ
່ ີວິດຂອງທ່ານ.
ທ່ານຈະອະທິບາຍການເກີດບໍຣິສຸດແນວໃດຕໍ່ບາງຄົນທີເ່ ຫັນວ່າມັນເປັນເຣື່ອງຍາກທີຈ
່ ະເຊື່ອໄດ້?

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ໃນຂນະເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດຖືກຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍ, ຄວາມກະວົນກະວາຍ, ຫຼືການສັບສົນ, ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າທ່ານມີຜໂ
ູ້ ຜດ
ໃຫ້ພົ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່-ພຣະເຢຊູ, ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຍິ່ງໃຫຍ່ສູງສຸດ. ທ່ານຈະດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມຈິງນັ້ນຢ່າງ
ໃດ? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ຕລ
ໍ່ ົງໄປນີ:້
ໄວ້ວາງໃຈ. ພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດການອັສຈັນແລະປ່ຽນແປງຊີວິດທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງ.
ອະທິຖານ. ທູນຖາມພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ ໃຫ້ເພີ້ມຄວາມເຊື່ອແກ່ທ່ານ. ໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຈາກພຣະ
ຄຳຂອງພຣະອົງ.
ປ້ອງກັນ. ຖ້າວ່າທ່ານມີໝເູ່ ພື່ອນທີ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນແຕ່ພຽງຄົນດີຫຼືຄຣູທີ່ດີຊື່ໆ, ແບ່ງປັນກັບລາວເຖິງຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງການເກີດທີ່ບຣ
ໍ ິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ. ອະທິຖານເພືອ
່ ໃຫ້ຕາພວກເຂົາໄດ້ເປີດອອກເພື່ອເຫັນວ່າການວາງໃຈນັ້ນ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ິດຂອງຄົນໆ ນຶ່ງມີຜົນສະທ້ອນອັນດີເກີດຂຶ້ນ ຂນະທີທ
່ ່ານປ້ອງກັນຄວາມຈິງ.

ອຸປຖັມໂດຍ ລາວຊາວເທີນບັບຕິສສັມພັນ
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