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ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
ວັນອາທິດທີ 22 ທັນວາ 2019 (12-22-2019) 

 

ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
 

ແມ່ນຫຍັງຄືການຕັດສິນໃຈທີ່ທ່ານດໃີຈທີ່ໄດ້ເຮັດໃນຂນະທ່ີຕອນຍັງໜຸ່ມຢູ່? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ທຸກສ່ິງຢ່າງກ່ຽວກັບການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຊ້ີໃຫ້ເຫັນການຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:  
   ພວກວັຍໜຸ່ມບ່ໍຮູ້ຈັກການຕັດສິນໃຈອັນຖືກຕ້ອງສເມີ. ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍສາມາດທວນຄືນຄວາມຊົງຈຳຕ່າງໆຈາກ
ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍກ້າວໄປສູ່ວັຍໜຸ່ມ-ການເລືອກເຄ່ືອງນຸ່ງ, ໝູ່ເພ່ືອນ, ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ກະທຳ-ແລະຖາມພວກເຮາົ
ເອງ, “ແມ່ນຂ້ອຍຄຶດແນວໃດຫວະ?”ແລະຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ເປັນຝ່າຍຮັບຈາກຄຳຖາມນ້ັນຈາກ
ພໍ່ແມ່. ຫັຼງຈາກການປະພຶດບ່ໍເຂ້ົາທ່າ, ພ່ໍແມ່ກໍຈະຖາມວ່າ, “ແມ່ນເຈ້ົາກຳລັງຄຶດອັນໃດຢູ່?”  ຄຳຕອບອັນປົກກະຕິຂອງ 
ພວກເຮົາກໍແມ່ນ “ຂ້ອຍກໍບ່ໍຮູ້ຈັກ.” 
   ນ້ັນແມ່ນຄຳຕອບສຳຄັນພຽງພໍແລ້ວສຳລັບພວກວັຍໜຸ່ມ! ສມອງຂອງພວກເດັກວັຍໜຸ່ມກຳລັງຈະເຣີນເຕີບໂຕ, ການ
ສ່ົງສັນຍານໃນປະສາດຂອງສມອງກໍບ່ໍເຮັດໃຫ້ຖືກຕາມເຫດຜົນສເມີໄປຕາມທ່ີມັນຄວນຈະເປັນ. ແຕ່ວ່ານ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າພວກວັຍໜຸ່ມບ່ໍມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈທ່ີດີ.     ຫຼາຍຄົນໃນພວກເຮົາກໍໄດ້ພົບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາມັກ
ເຮັດຫຼືສ່ິງທ່ີເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈໃນລະຫວ່າງປີເຫ່ົຼານ້ັນ. ບາງຄົນໃນພວກເຮົາກໍໄດ້ເລືອກເອົາທາງອາຊີບທ່ີ
ພວກເຮົາຕ້ອງການທ່ີຈະຕິດຕາມໄປ ແລະຫຼາຍໆຄົນໃນພວກເຮົາກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນຊ່ວງຕອນເປັນໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ
ໃນການຕິດຕາມພຣະຄຣິດ. 
   ມາຣີິອາກໍຍັງຢູ່ໃນວັຍສາວທ່ີໄດ້ປະເຊີນກັບການຕັດສິນໃຈອັນຍ່ິງໃຫຍ່. ເມ່ືອນາງໄດ້ຍິນການປະກາດຂອງການປ່ຽນ
ແປງຊີວິດ, ນາງສາມາດທ່ີຈະສົງສັຍຫຼືປະຕິເສດ ແຕ່ນາງໄດ້ເລືອກຮັບເອົາການທຳງານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ແລະໄດ້ຕົກໃສ່
ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີວ່າຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດ:  ພວກເຮົາຈະຍອມຮັບການເກີດອັນອັສຈັນຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ຫຼືພວກເຮົາຈະເອົາວິທີແຫ່ງຄວາມສົງສັຍເພ້ີມເຕີມ? ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາຈິງຫຼື? 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ຈ່ົງເບ່ິງຕາມຂ້ໍ 1, 2, 3,) 
 

ສຶກສາພຣະຄັມພີ 
 

1. ລູກາ 1:26-29 
26. ເມ່ືອເຖິງເດືອນຖ້ວນຫົກເທວະດາຄັບຣີເອນໄດ້ຮັບໃຊ້ຈາກພຣະເຈ້ົາ ມາຍັງເມືອງນ່ຶງໃນແຂວງຄາລີເລຊ່ືນາຊາ
ເຣັດ. 27. ມາຫາຍິງພົມຈາຣີຄົນນ່ຶງ ຊ່ຶງເປັນຄູ່ໝ້ັນຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືໂຢເຊບ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ ນາງ
ນ້ັນຊ່ືມາຣີອາ. 28. ເມື່ອເທວະດາມາເຖິງນາງແລ້ວຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, “ຈ່ົງຈະເຣີນເທີນ, ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຊົງໂຜດພຣະກະຣຸນາປານີ
ຫຼາຍ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ.” 29. ຝ່າຍມາຣີອາກໍຕົກສະທ້ານໃຈເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງເທວະດານ້ັນ 
ຈ່ຶງຮ່ຳເພິງວ່າຄຳທັກທາຍນ້ີຈະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? 
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     ເປັນເວລາສ່ີຮ້ອຍປີຫຼັງຈາກທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາຄ້ັງສຸດທ້າຍກັບພວກຜູ້ທຳນວາຍໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມ. ຫຼັງຈາກ
ໄດ້ “ມິດງຽບ” ໄປເປັນເວລາອັນຍາວນານ, ວຽກງານຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນອີກ. ພຣະເຈ້ົາກຳລັງກະທຳໃນ
ສ່ິງທ່ີພຣະອົງເທ່ົານ້ັນສາມາດເຮັດໄດ້: ການເຮັດສ່ິງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເປັນໄປໄດ້.  ພ່ີນ້ອງຂອງມາຣີອາ, ເອລີຊາເບັດ, 
ກໍໄດ້ຕ້ັງຄັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າອາຍຸນາງສູງແລະເປັນໝັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວກໍຕາມ (ລູກາ 1:7). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ເໜືອສະ
ຖານະການຂອງນາງແລະໄດ້ເຮດັໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບນາງທ່ີຈະຕ້ັງຄັນ ທ່ີນ້ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງບ່ໍມີຂ້ໍສົງສັຍ
ເລີຍ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ສ່ົງເທວະດາຄັບຣີເອັນມາປະກາດແຜນການຕ່າງໆຂອງພຣະອົງຕ່ໍຜົວຂອງນາງເອລີຊາເບັດ, 
ເຊຂາຣີຢາ (ຂ້ໍ 11-20). 
      ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທຳການອັນຍ່ິງໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຍັງບ່ໍໄດ້ຈົບເທ່ືອ. ຫົກເດືອນຫຼັງຈາກນ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງ
ເທວະດາຄັບຣີເອັນມາຫານາງມາຣີອາປະກາດວ່າເຫດການມະຫັສຈັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນກຳລັງຈະເກີດຂ້ຶນ. ສ່ິງນ່ຶງທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ການອັສຈັນນ້ີອັສຈັນແທ້ໆກໍແມ່ນຜູ້ທ່ີກຳລັງຈະເກີດຂ້ຶນ.   ພວກນັກສາສນາສາດເຊ່ືອວ່າໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທັງໝົດ, ນາງມາຣີອາຄົງຈະມີອາຍຸບ່ໍເກີນກວ່າສິບຫາປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າອາຍຸທ່ີສາມາດແຕ່ງງານໄດ້ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ 
ກໍແມ່ນລະຫວ່າງສິບສອງແລະສິບສ່ີປີໃນເວລານ້ັ້ັນ. ພຣະຄັມພີບອກພວກເຮົາວ່ານາງ “ໄດ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນກັບຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື
ວ່າໂຢເຊບ.” ໃນປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ, ງານໝ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າຄົນອ່ືນໆຖືວ່ານາງຢູ່ໃນຖານະເປັນເມັຽຂອງໂຢ
ເຊບແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັນເທ່ືອ ກໍຢູ່ໃນຖານະຜົວແລະເມັຽ. 
   ແມ່ນຫຍັງຄືການອັສຈັນ? ມາຣີອາຍັງເປັນຍິງພົມມະຈາຣີຢູ່. ເພາະວ່າທ່ານລູກາຢາກໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທ່ີສຸດ
ໃນເຣ່ືອງນ້ີ, ລາວໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງມາຣີອາເຖິງສອງເທ່ືອ. ທ່ານມັດທາຍກໍໄດ້ບອກພວກເຮົາເຊ່ັນກັນກ່ຽວ
ກັບການເກີດທ່ີບໍຣິສຸດໃນຂ່າວປະເສີດຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ “ຜູ້ທຳນວາຍ” ໄດ້ກ່າວໄວ້ລ່ວງໜ້າຂອງ 
“ສ່ິງທັງປວງເຫ່ົຼານ້ີ”  ຫຼາຍໆສັດຕະວັດກ່ອນໜ້ານ້ັນ (1:22). 

ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງນາງມາຣີອາພົບວ່າຄຳທັກທາຍຂອງເທວະດາຄັບຣີເອັນຈ່ຶງເປັນບັນຫາ? 
     ປະມານແປດຮ້ອຍປີກ່ອນໜ້ານ້ັນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຜ່ານຜູ້ທຳນວາຍເອຊາຢາ: ເອຊາຢາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, “ຣາຊວົງດາ
ວິດເອີຍ ຈ່ົງຟັງເທີນ ແຕ່ກ້ີທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍບ່ໍພໍໃຈຈົນເຂົາອົດທົນບ່ໍໄດ້ ບັດນ້ີ ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງ
ອົດທົນບ່ໍໄດ້ອີກ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຊົງສຳແດງໝາຍສຳຄັນໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນດ່ັງນ້ີ ຄືຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງຈະຖືພາ 
ແລະອອກລູກເປັນຊາຍ ນາງຈະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ລູກນ້ີວ່າ 'ເອມານູເອນ' ” (ເອຊາຢາ 7:13-14). 
      ເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ປະກາດວ່າການເກີດຢ່າງມະຫັສຈັນສອງຄ້ັງຈະເກີດຂ້ຶນໃນບ່ໍຊ້ານ້ີ,  ແຕ່ວ່າຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດ; 
ການເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນອະພນິິຫານອັນຍ່ິງໃຫຍ່,  ຊ່ຶງຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງ
ພຣະເຢຊູ. 
 ທ່ານລູກາໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງໂຢຮັນໃນຖານະ   “ຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ລູກາ 

 1:15),  ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີບັນທຶກຂ່າວປະເສີດໄດ້ຮ້ອງພຣະເຢຊູວ່າ “ຍ່ິງໃຫຍ່”  ໂດຍປາສຈາກເງ່ືອນໄຂໃດໆທັງສ້ິນ(ຂ້ໍ 32). 
 ໂຢຮັນຈະ  “ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຕ້ັງແຕ່ອອກຈາກທ້ອງແມ່” (ຂ້ໍ 15), ແຕ່ວ່າການຕ້ັງຄັນຂອງ 

ພຣະເຢຊູແມ່ນຍ້ອນຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ບອກມາຣີອາວ່າ   “ພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈ້ົາ ແລະຣິດເດດຂອງຜູ້ສູງສຸດຈະປົກຄຸມເຈ້ົາໄວ້” (ຂ້ໍ 35). 
 ໂຢຮັນຈະອອກກ່ອນໜ້າຂອງພຣະອົງ   ເພ່ືອຈັດຕຽມພົລເມືອງໄວ້ພ້ອມສຳລັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 17), 

ແຕ່ວ່າພຣະເຢຊູຈະປົກຄອງເໜືອຄົວເຮືອນຂອງຢາໂຄບຕລອດໄປ, ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍຮູ້ສ້ິນສຸດ” 
(ຂ້ໍ 33). 
   ຈ່ົງພິຈາລະນາເບ່ິງຜົນກະທົບຕ່ໍຍິງສາວພົມມະຈາຣີຜູ້ນ້ີ, ພຽງແຕ່ການປາກົດຕົວຂອງເທວະດາຕ່ໍນາງ. ຝ່າຍມາຣີອາ 
ກໍຕົກສະທ້ານໃຈເພາະຖ້ອຍຄຳຂອງເທວະດານ້ັນ” “ຈ່ົງຈະເຣີນເທີນ, ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຊົງໂຜດພຣະກະຣຸນາປານີຫຼາຍ ອົງພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ.” (ຂ້ໍ 28). 
 

2. ລູກາ 1:30-33 
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30. ແລ້ວເທວະດາໄດ້ກ່າວກັບນາງວ່າ, “ມາຣີອາເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະວ່າເຈ້ົາເປັນທ່ີຊົງພຣະກະຣຸນາໂຜດແລ້ວ. 31. 
ເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາຈະມີທ້ອງແລະປະສູດລູກຊາຍ ຈ່ົງຕ້ັງຊ່ືລູກນ້ັນວ່າເຢຊູ. 32. ລູກນ້ັນຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ ແລະຈະຊົງເອ້ີນວ່າ
ພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ  ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະທ່ີນ່ັງຂອງກະສັດດາວິດ  ຜູ້ເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານໃຫ້ 
ແກ່ທ່ານ. 33. ແລະທ່ານຈະສເວີຍຣາຊຄຸ້ມຄອງເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບສືບໆໄປເປັນນິດແລະຣາຊອານາຈັກຂອງທ່ານ
ຈະບ່ໍຮູ້ສ້ິນສຸດ.” 
 

      ຫຼາຍຄົນທ່ີທ້າທາຍການເກີດທ່ີບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນລູກເກີດນອກກົດໝາຍ.   ພວກເຂົາບ່ໍ
ເຊ່ືອໃນອຳນາດອະພິນິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຂົາລືມສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ,  ເຖິງແມ່ນເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ຕ່ໍສາຍສັມພັນ
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຂອງພຣະເຢຊູໃສ່ກັບ  “ດາວິດ ບິດາຂອງພຣະອົງ,” ທ່ານກໍຍັງໄດ້ເອ້ີນພຣະເຢຊູວ່າ  “ບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ” 
ເຊ່ັນດຽວກັນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນມະນຸດຢ່າງສົມບູນ, ເຖິງປານນ້ັນການຂ້ອງກ່ຽວສັມພັນຕ່ໍບັນພະບຸຣຸດຝ່າຍໂລກນ້ີຂອງ
ພຣະອົງຄືດາວິດ ຍັງຊ້ີໄປທ່ີການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ. 

ພຣະທັມຄັມພີຕອນນ້ີໄດ້ສອນຫຍັງແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູ? 
    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ທຳຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບກະສັດດາວິດ, ນ່ຶງໃນຈຳນວນຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍດາວິດກໍຄືເຊ້ືອສາຍຂອງ
ເພ່ິນຈະປົກຄອງຢ່າງຕລອດໄປເປັນນິດ. 
     ຄຳປະກາດຂອງເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີແຈ້ງວ່າພຣະເຢຊູຈະເປັນຜູ້ໃດ, ແລະໄດ້ຢືນຢັນຄຳທຳ
ນວາຍເກ່ົາບາງປະການ. 
1. ພຣະອົງຈະຖືກຮ້ອງວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງສຸດ.  ຈ່ົງສັງເກດວ່າ ເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ເລັງເຖິງພຣະເຢຊູໃນຖາ

ນະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນທ່ີຈະອ້າງເຖິງສາຍສັມພັນທ່ີມີຕ່ໍດາວິດ. ທຳອິດແລະຕ້ົນຕ່ໍນ້ັນ, ພຣະເຢຊູເປັນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ອນທ່ີພຣະອົງເປັນບຸດຂອງດາວິດ. 

2. ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈະປະທານບັນລັງຂອງດາວິດບິດາຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. ຄຳສັນຍານ້ີໄດ້ຄົບເຕັມ
ອັນໃຫຍ່ອັນນ່ຶງຂອງພັນທະສັນຍາໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ພັນທະສັນຍາຂອງດາວິດ.   ພຣະເຢຊູຈະທົນທຸກທໍຣະມານ
ແລະຕາຍ, ແຕ່ວ່າພຣະອົງຈະເປັນຄືນມາອີກຢ່າງມີຊັຍຊະນະແລະປົກຄອງເທິງບັນລັງ-ບັນລັງໄດ້ປະທານແກ່ພຣະ
ອົງໂດຍບິດາຂອງພຣະອົງ. 

3. ພຣະອົງຈະປົກຄອງເໜືອຄົວເຮືອນຂອງຢາໂຄບຕລອດໄປ. ຊັຍຊະນະຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຊັຍຊະນະອັນຖາວອນ
ຕລອດໄປ. ດານີເອນໄດ້ເຫັນນິມິດຂອງ “ຜູ້ນ່ຶງມີຮູບຮ່າງເໝືອນບຸດມະນຸດ” ທ່ານ “ໄດ້ຮັບອຳນາດກຽດຕິຍົດແລະ
ເດຊານຸພາບ ເພ່ືອປະຊາຊົນທຸກປະເທດ ທຸກເຊ້ືອຊາດແລະພາສາຈະຮັບໃຊ້ທ່ານ ເດຊານຸພາບຂອງທ່ານຈະມີຢູ່ 
ຕລອດໄປ ແລະຣາຊອານາຈັກກໍຈະບ່ໍມີເວລາສ້ິນສຸດລົງ” (ດານີເອນ 7:13-14). 

4. ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍມີເວລາສ້ິນສຸດ.   ຄຳສັນຍາອັນນ່ຶງຂອງຣາຊອານາຈັກອັນຕລອດໄປກໍໄດ້ກ່າວ 
ໄປເຖິງຄຳທຳນວາຍໄວ້ກ່ອນກ່ຽວກັບການຈະສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ:  “ເດັກນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເກີດມາໃຫ້ເຮົາ
ແລ້ວ  ຊົງປະທານບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ເຮາົ  ແລະພຣະອົງຈະຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງເຮົາ  ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຄື   
“ຜູ້ປຶກສາທ່ີສລາດສ້ຽມແຫຼມ” ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດ” ອົງເປັນພຣະບິດາຕລອດໄປ “ອົງສັນຕິຣາດ”(ເອຊາຢາ 9:6). 

ຂ້ໍພຣະຄຳເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະເຢຊູ? 
 

3. ລູກາ 1:34-35 
34.  ຝ່າຍມາຣີອາຈ່ຶງທູນເທວະດານ້ັນວ່າ,  “ເຫດການນ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮ່ວມຮູ້ກັບ 
ຊາຍຈັກເທ່ືອ.” 35. ເທວະດາໄດ້ຕອບນາງວ່າ, “ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈ້ົາ ແລະຣິດເດດຂອງຜູ້
ສູງສຸດຈະປົກຄຸມເຈ້ົາໄວ້ ເຫດສັນນ້ີບຸດທ່ີຈະເກີດມານ້ັນຈະໄດ້ເອ້ີນວ່າບໍຣິສຸດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
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     ສ່ິງທັງໝົດທ່ີນາງມາຣີອາໄດ້ຍິນແມ່ນເປັນໜ້າອັສຈັນ; ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນມັນອາດຈະເປັນສ່ິງທ່ີເຫືຼອເຊ່ືອທ່ີຈະເຊ່ືອ, 
ແຕ່ວ່າບ່ໍແມ່ນແນວນ້ັນສຳລັບນາງມາຣີອາ.   ນາງກໍໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ,   ແຕ່ກໍບ່ໍແມ່ນຄຳຖາມແບບສົງສັຍ. ຫົກ 
ເດືອນກ່ອນນ້ັນ, ເຊຂາຣີຢາໄດ້ຖາມແນວນ້ັນ, ລັກສະນະທ່າທາງພາຍນອກເບ່ິງຄືວ່າເໝືອນກັນ:  “ຂ້ານ້ອຍຈະຮູ້ເຫດ
ການນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ?(ລູກາ 1:18), ແຕ່ວ່າມາຣີອາໄດ້ຖາມວ່າ, “ເຫດການນ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ?” ນາງມາຣີອາບ່ໍໄດ້
ຖາມເຖິງສ່ິງທ່ີເທວະດາຄັບຣີເອັນກຳລັງເວ້ົາຢູ່,  ແຕ່ນາງຢາກຮູ້ຢາກເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະເຮັດການອັສຈັນນ້ີໂດຍຜ່ານ
ຕົວຂອງນາງແນວໃດ. 
     ຂ້ໍສັງເກດອີກ  ເທວະດາຄັບຣີເອນບ່ໍໄດ້ຕິຕຽນຕ່ໍຄຳຖາມຂອງນາງມາຣີອາ,  ແຕ່ໄດ້ຕິຕຽນເມ່ືອເຊຂາຣີອາໄດ້ຖາມ
ຕອນກ່ອນໜ້ານ້ັນ (ຂ້ໍ 20).  ແທນທ່ີຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ, ເທວະດາຄັບຣີເອັນໄດ້ອະທິບາຍວ່າພຣະເຈ້ົາຈະກະທຳຢ່າງໃດ. 
ເປັນທ່ີແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ການຕ້ັງທ້ອງແມ່ນໝາກຜົນຈາກການກະທຳຂອງເບ້ືອງເທິງ ເປັນການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການກະທຳຂອງເບ້ືອງເທິງໝາຍເຖິງເດັກນ້ັນແມ່ນພຣະເຈ້ົາ.   ເນ່ືອງໃນໝາກຜົນນ້ີ,  “ອົງບໍຣິສຸດທ່ີຈະ
ເກີດມາຈະຖືກເອ້ີນວ່າພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.” 
   ຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະອົງໄດ້ເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີຄວນຈະມີຄວາມໝາຍເໜືອກວ່າທຸກ
ສ່ິງທັງປວງຕ່ໍພວກເຮົາໃນຖານະເປັນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ. ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບກາຍມາເປັນນ່ຶງໃນພວກເຮົາ-ມະນຸດ-ມາຕາຍແທນທ່ີ
ຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງຈະບ່ໍສາມາດເປັນຂອງຖວາຍອັນສົມບູນຖ້າຫາກພຣະອົງຄືກັນກັບມະນຸດທຸກໆຄົນທ່ີມີທັມ 
ມະຊາດບາບ.  ການເກີດບໍຣິສຸດໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍມີພໍ່ເປັນມະນຸດ-ພຣະເຈ້ົາເປັນບິດາຂອງພຣະອົງ-ສະນ້ັນ, 
ພຣະເຢຊູບັງເກີດມາໂດຍບ່ໍມີທັມມະຊາດບາບ.   ພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລະພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງ
ເຕັມປ່ຽມ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ! 
     ເໝືອນດ່ັງມາຣີອາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຈິງທ່ີນາງໄດ້ຍິນນ້ັນ, ພວກເຮົາກໍຕ້ອງເຮັດຢ່າງນ້ັນເຊ່ັນດຽວ
ກັນ. ຕ້ອງອາສັຍຄວາມເຊ່ືອ. ແຕ່ລະຄົນພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີ
ໄດ້ມາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບແລະຄວາມຕາຍ. ມີແຕ່ພຣະເຢຊູອົງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດເຮັດ
ຢ່າງນ້ັນໄດ້. ຈ່ົງອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຫົວໃຈແລະຊີວິດຂອງທ່ານ.  ພຣະອົງຈະຍົກໂທດບາບໃຫ້ , ໃຫ້ມີ 
ຄວາມຫວັງ, ໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍ, ແລະນຳການປ່ຽນແປງມາສູ່ຊີວິດຂອງທ່ານ. 

ທ່ານຈະອະທິບາຍການເກີດບໍຣິສຸດແນວໃດຕ່ໍບາງຄົນທ່ີເຫັນວ່າມັນເປັນເຣ່ືອງຍາກທ່ີຈະເຊ່ືອໄດ້? 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
      ໃນຂນະເມ່ືອຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດຖືກຖ້ວມລ້ົນດ້ວຍ,  ຄວາມກະວົນກະວາຍ, ຫືຼການສັບສົນ, ຈ່ົງຈຳໄວ້ວ່າທ່ານມີຜູ້ໂຜດ
ໃຫ້ພ້ົນທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່-ພຣະເຢຊູ,  ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດ.   ທ່ານຈະດຳເນີນຊີວິດໃນຄວາມຈິງນ້ັນຢ່າງ
ໃດ? ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງການນຳໃຊ້ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
 

ໄວ້ວາງໃຈ. ພຣະເຈ້ົາສາມາດເຮດັການອັສຈັນແລະປ່ຽນແປງຊີວິດທ່ານ ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງ. 
 

ອະທິຖານ.  ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້ເພີ້ມຄວາມເຊ່ືອແກ່ທ່ານ. ໄວ້ວາງໃຈພຣະອົງກັບສ່ິງທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກຈາກພຣະ  
ຄຳຂອງພຣະອົງ.  
 

ປ້ອງກັນ.  ຖ້າວ່າທ່ານມີໝູ່ເພື່ອນທ່ີເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນແຕ່ພຽງຄົນດີຫຼືຄຣູທ່ີດີຊ່ືໆ, ແບ່ງປັນກັບລາວເຖິງຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງການເກີດທ່ີບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ.  ອະທິຖານເພ່ືອໃຫ້ຕາພວກເຂົາໄດ້ເປີດອອກເພ່ືອເຫັນວ່າການວາງໃຈນ້ັນ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນໆ ນ່ຶງມີຜົນສະທ້ອນອັນດີເກີດຂ້ຶນ ຂນະທ່ີທ່ານປ້ອງກັນຄວາມຈິງ. 
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