Lesson 2 for January 8, 2022

ຂາົ່ ວສານຫລ ັກໃນພະຄາພີເຮັບເລີແມນຫຍ
ັງ?
ົ່
ພຣະເຢຊ. ພຣະເຢຊແມນຈຸ
ົ່ ດໝາຍຫລ ັກໃນພຣະຄາພີເຫລັ ູ້ມນີ.ູ້

ພຣະອ ົງໄດເູ້ ຕີມເຕັ ມທຸກໆຄາສ ັນຍາທີົ່ພຣະເຈົາູ້ ໄດເູ້ ຮັດໃນພ ັນທະ
ສ ັນຍາເດີມ, ແລະ ພະອ ົງໄດເູ້ ປັນແບບຢາົ່ ງຂອງພ ັນທະສ ັນຍາໃ
ໝນ
ັ ູ້
ົ່ ນ.
ພະເຢຊໄດຖ
ື ອະທິບາຍແບບໃດໃນພະຄາພີເຮັບເລີ?
ູ້ ກ

ບຸດຂອງກະສດດາວ
ດ
ັ
ິ
ກະສດຂອງພວກເຮ
ັ
ົາ

ຕວແທນຂອງພວກເຮ
ົ
ົາ
ຜຊ
ູ້ ະນະ
ປະໂລຫິດ ຕາມລາດບຂອງ
ເມຊເິ ຊເດັກ:
ັ
ປະໂລຫິດຜສ
ູ້ ງສົ່ງົ
ຜໄູ້ ກເົ່ ກຍ
ັ ທະສນຍາໃໝ
ັ
ົ່ ໃນພນ
ົ່

“ແຕສ
ັ ູ້ ເົ່ ປັນນິດ
ົ່ ວ
ົ່ ນພະບຸດນນັ ູ້ ພະອ ົງໄດຊ
ູ້ ົງກາົ່ ວວາົ່ : ‘ລາຊະບ ັນລ ັງຂອງພະອ ົງກົ່ ຕງຢ
ຕະຫລອດໄປ; ພຣະຄະທາແຫງ
ົ່ ລາຊະອານາຈ ັກຂອງພະອ ົງ ກົ່ ເປັນພຣະຄະທາແຫອ ັນ
ທຽົ່ ງທາ.” (ຮລ 1:8)

ພຣະເຈົາູ້ ໄດມ
ູ້ ອບອານາດການປົກຄອງເໜືອທຸກສິົ່ງໃນໂລກນີໃູ້ ຫແ
ູ້ ກອ
ົ່ າດາມ ແລະ ເອວາ (Gn.
1:28). ຊາຕານໄດຍ
ູ້ າດຊິງເອົ າເມືົ່ອພວກເຂົາເຮັດບາບ(Jn. 12:31). ພຣະເຈົາູ້ ໄດຊ
ູ້ ົງສ ັນຍາວາົ່
ຈະມີຜໜ
ູ້ ົ່ ງທີົ່ຈະມາຟູ້ ນຟມະນຸດ (Gn. 3:15; 22:18; Gal. 3:16).

ູ້ ສາຍ
ຫລ ັງຈາກນນ,
ັ ູ້ ກະສ ັດດາວິດໄດຮ
ູ້ ັບຄາສ ັນຍາວາົ່ ຈະມີຜໜ
ູ້ ົ່ ງໃນທາົ່ ມກາງເຊືອ
ຂອງລາວຈະເປັນກະສ ັດ, ຈະປົກຄອງໂລກນີູ້ ໃຫພ
ານາດຂອງຊາຕານ
ົູ້
ູ້ ນຈາກອ
(2S. 7:16; Lk. 1:31-32; Rev. 5:5).
ອີງຕາມພຣະຄາພີເຮັບເລີໃຜ
ເປັນຜນ
ັ ູ້
ູ້ ນ?
(ຮລ. 1:5-8, 13)
1.
2.
3.

ພຣະເຈົາູ້ ໄດແ
ພ
ັ ູ້
ູ້ ຕງົ່ ຕງໃຫ
ູ້ ະເຢຊ ເປັນບຸດຂອງພະອ ົງ (v. 5)
ພຣະເຈົາູ້ ໄດແ
ູ້ ຈງູ້ ໃຫຮ
ູ້ ວ
ູ້ າົ່ ພະເຢຊມາຈາກສະຫວ ັນ(v. 6-8)
ພຣະເຈົາູ້ ໄດມ
ູ້ ອບອານາດໃຫແ
ູ້ ກພ
ົ່ ຣະເຢຊ (v. 13)

“ແຕຝ
ົ່ າົ່ ຍພຣະຄຣິດ [ກຊ ົງສືົ່ສ ັດ] ໃນຖານະເປັນພະບຸດຢເົ່ ໜືອຍາດວ ົງ,
ອ ັນເປັນຄ ົວເຮືອນຂອງພະເຈົາູ້ [...]” (ຮລ 3:6)

ພຣະເຈົາູ້ ໄດຊ
ພ
ົ ຂອງພະອ ົງ. ພຣະອ ົງໄດຊ
ູ້ ົງເລືອກເອົ າຊ ົນຊາດອິດສະລາເອນເປັນດງໄຜ
ົ່ ັ
ົ່ ນ
ູ້ ົງສ ັນຍາຕົ່ ພວກເຂົາ
ວາົ່ ພະອ ົງຈະຊ ົງດາລ ົງໃນພວກເຂົາ ແລະ ພະອ ົງຈະຊ ົງໃຫພ
ູ້ ວກເຂົາຈາກສ ັດຕຂອງພວກເຂົາ (ອພຍ.
4:22; 29:45; ພບຍສ. 25:19). ໃນການຕອບແທນ ພວກເຂົາຕອ
ື ັດຕົ່ ພະອ ົງ (ພບຍສ. 31:12).
ູ້ ງໄດສ
ູ້ ົ່ ສ
ຫລ ັງຈາກນນ,
ັ ູ້ ຄາສ ັນຍາຕາົ່ ງໆເຫລົົ່ ານນັ ູ້ ໄດ ູ້
ູ້ ສາຍຂອງກະສ ັດດາວິດ (2ຊມອ.
ໄປທີົ່ ເຊືອ
7:12-13). ຫລ ັງຈາກນນ,
ັ ູ້ ມ ັນແມນງ
ົ່ າຍດາຍ
ົ່
ສາລ ັບຄ ົນຜໜ
ູ້ ົ່ ງທີົ່ ຈະມີຄວາມສືົ່ ສ ັດ ຫລາຍກວາົ່
ຄ ົນໝ ົດຊ ົນຊາດຈະສືົ່ສ ັດ. ເພາະສະນນ,
ັ ູ້
ກະສ ັດໄດເູ້ ປັນຕ ົວແທນຂອງຜຄ
ູ້ ົນ. ຢາົ່ ງໃດກົ່
ຕາມ, ບົ່ ມີໃຜໃນຕະກນຂອງກະສ ັດດາວິດໄດສ
ູ້ ົ່ ື
ສ ັດຢາົ່ ງສ ົມບນ (ບາງຄ ົນແມນຊ
ົ່ ົ່ວົ ຊາູ້ ແທໆ
ູ້ !).

ພະເຢຊແມນໄດ
ສ
ື ັດຢາົ່ ງ
ົ່
ູ້ ົ່ ສ
ສ ົມບນ (ຮລ. 3:6). ນນເປັ
ັ ູ້ ນ
ສາເຫດວາົ່ ພະເຢຊແມນຕ
ົ່ ົວ
ແທນຂອງພວກກເຮົາ. ຄາ
ສ ັນຍາທີົ່ວາົ່ ພະເຈົາູ້ ໄດຊ
ູ້ ົງສ ັນຍາ
ໄວຕ
ູ້ ົ່ ປະຊາຊ ົນຂອງພະອ ົງ
ແມນໄດ
ຖ
ື ເຕີມເຕັ ມຜາົ່ ນທາງ
ົ່
ູ້ ກ
ພະເຢຊ. ພະພອນຂອງພະເຈົາູ້
ໄດໄູ້ ຫລອອກຜາົ່ ນທາງພະເຢຊ.

“ແທຈ
ູ້ ງິ ພະອ ົງບົ່ ໄດຊ
ູ້ ົງເປັນຫວ
ົ່ ງພວກເທວະດາ, ແຕຊ
ົ່ ົງເປັນຫວ
ົ່ ງເຊືົ່ ອສາຍຂອງ
ອ ັບຣາຮາມ.” (ຮລ 2:16)

ຊ ົນຊາດອິດສະລາເອນຕອ
ູ້ ງການກະສ ັດຜທ
ູ້ ົ່ ີຕ ັດສິນພວກເຂົາ ແລະ ນາພາ
ພວກເຂົາ ແລະ ນາພວກເຂົາສກ
ົ່ ານສຮ
ູ້ ົບ (1S. 8:20). ພະຄາພີເຮັບເລີ
ໄດອ
ູ້ ະທິບາຍພະເຢຊເປັນດງົ່ ັ ຜປ
ູ້ ູ້ອງກ ັນຂອງພວກເຮົາ, ເປັນນ ັກຕສ ູ້ ທີົ່ສ ູ້
ເພືົ່ອພວກເຮົາ (ຮລ. 2:16).
ດງົ່ ັ ກະສ ັດດາວິດຕົ່ ສກ
ູ້ ັບໂກລີອາດ, ພະເຢຊໄດຕ
ູ້ ົ່ ສກ
ູ້ ັບຊາຕານແທນພວກເຮົາ (1ຊມ. 17:89). ພະອ ົງໄດເູ້ ອົ າຊຸດຕົ່ ສ,ູ້ ແລະ ຕົ່ ສກ
ູ້ ັບສ ັດຕ, ແລະ ຊະນະສ ົງຄາມ
(ອຊຢ. 59:17; 42:13; ພນມ. 12:7-9).
ພວກເຮົາແມນພາກສ
ວ
ົ່
ົ່ ນຂອງກອງທັບພະອ ົງ (ໂບດ). ພວກເຮົາ
ູ້ ຍນອ
ໄດສ
ູ້ ວມຊຸດຕົ່ ສ ູ້ ແລະ ຕົ່ ສໄູ້ ປພອ
ູ້ ມກ ັບອາູ້ ຍເອືອ
ູ້ ງຂອງພວກ
ເຮົາ . ພະອ ົງແມນນ
ົ່ ັກຕົ່ ສທ
ູ້ ົ່ ີນາພາພວກເຮົາໃນສ ົງຄາມທີົ່ກາລ ັງ
ຜະເຊີນ (ອຟຊ. 6:11; ພນມ. 12:11).
ເດີນກ ັບພະເຢຊຮ ັບປະກ ັນວາົ່ ໄດຮ
ູ້ ັບໄຊຊະນະແນນ
ົ່ ອນ, ຂອບພະ
ຄຸນພະອ ົງທີົ່ເປັນນ ັກຕົ່ ສເູ້ ພືົ່ອພວກເຮົາ (ພນມ 3:21).

“ທີົ່ ພະເຢຊຜຊ
ູ້ ົງນາໜາູ້ ໄດສ
ູ້ ະເດັດເຂົູ້າໄປກອ
ົ່ ນພວກເຮົາແລວ
ູ້ ເພາະພະອ ົງໄດຊ
ູ້ ົງກາຍເປັນມະຫາປະໂລຫາິິດ
ຕະຫລອດໄປໃນລາດ ັບດຽວກ ັບ ເມັນຄີເຊເດັກ.” (ຮລ6:20)

ປະໂລຫິດຂອງຊ ົນຊາດອິດສະລາເອນເຮັດຫຍ ັງແດ?ົ່

ພວກເຂົາເປັນຜກ
ູ້ າງ

ພວກເຂົາຖວາຍເຄືົ່ ອງບຊາ

ລະຫວາົ່ ງພະເຈົາູ້ ແລະ

ເພືົ່ ອການໃຫອ
ູ້ ະໄພ ແລະ

ມະນຸດ

ຊາລະໃຫບ
ຸ
(ລບລວ
ູ້ ລິສດ

(ຈຊບຊ. 18:22-23)

1:5; 14:31)

ພວກເຂົາສອນເລືົ່ ອງກ ົດ

ພວກເຂົາອວຍພະພອນຄ ົນ

ບ ັນຍ ັດຂອງພະອ ົງ(ລບລວ

ອືົ່ ນດວ
ູ້ ຍພະນາມຂອງພະອ ົງ

10:11)

(ຈຊບຊ. 6:23-27)

ູ້ ອນທີົ່
ພະເຢຊໄດເູ້ ຂົູ້າຮ ັບຕາແໜງ
ົ່ ນີຕ
ພະເຈົາູ້ ໄດແ
ັ ູ້
ົງ(ພາຍໃຕ ູ້
ູ້ ຕງົ່ ຕງພະອ
ພນ
ັ ທະສ ັນຍາ) ປະໂລຫິດຕາມລາດ ັບ
ຂອງປະໂລຫິດ ເມັນຄີເຊເດັກ
(ຮລ. 7:21).
ດງົ່ ັ ນນພວກເຮົ
າບົ່ ຈາເປັນທີົ່ຈະ
ັ ູ້
ຕອ
ູ້ ງການປະໂລຫິດທີົ່ເປັນມະນຸດອີກຕົ່
ໄປ ເພາະມີພະເຢຊແລວ
ູ້ , ພະອ ົງເປັນ
ປະໂລຫິດຜສ
ູ້ ງສົ່ງົ ແລະ ພວກເຮົາກົ່
ຄວນສ ັນລະເສີນພະອ ົງ (1ປຕ 2:9;
ຮລ. 13:15).

“ເມືົ່ ອພະອ ົງຊ ົງກາົ່ ວວາົ່ , ‘ຄາສ ັນຍາໃໝ,ົ່ ’ ກົ່ ເປັນທີົ່ ເຮັດໃຫຄ
ວ
ແລະ
ັ ູ້ ນສະໄໝໄປແລ
ົູ້
ົູ້
ູ້ າສ ັນຍາເດີມນນພ
ູ້ ສິົ່ ງທີົ່ ພນສະໄໝ
ເກົົ່ າໄປແລວ
ັ ູ້ ົ່ ຈວນຈະເສືົ່ ອມສນໄປ.” (ຮລ 8:13)
ູ້ ນນກ

ອີງຕາມພະຄາພີເຮັບເລີ, ເປັນ
ຫຍ ັງພນ
ັ ທະສ ັນຍາໃໝຈ
ົ່ ົ່ ງດີກວາົ່
ພນ
ັ ທະສ ັນຍາເດີມ?
ສະຖານທີົ່ ສ ັກສິດໃນໂລກ
[ເງົາ] (8:5)

ສະຖານທີົ່ ສ ັກສິດທີົ່ ສະຫວ ັນ[ຄວາມຈິງ]

ເລີົ່ ມພິທີດວ
ູ້ ຍເລືອດສ ັດ (9:19-20)

ເລີົ່ ມພິທີດວ
ູ້ ຍເລືອດພະເຢຊ(9:12)

ການເສຍສະຫລະທີົ່ ບົ່ ສາມາດເຮັດໃຫູ້
ທຸກຄ ົນສ ົມບນແບບ(10:1)

ການເສຍສະຫລະທີົ່ ເຮັດໃຫພ
ູ້ ວກເຮົາ
ສ ົມບນແບບ(9:14)

ເສຍສະຫລະຫລາຍໆຄງ(10:11)
ັ ູ້

ເສຍສະຫລະຄງດຽວ
(9:26)
ັ ູ້

ປະໂລຫິດທີົ່ ຕາຍໄດ ູ້ (7:23)

ປະໂລຫິດທີົ່ ເປັນອາມະຕະ(7:24)

ປະໂລຫິດທີົ່ ບົ່ ສ ົມບນ (7:28)

ປະໂລຫິດທີົ່ ສ ົມບນແບບ(7:26)

(8:2)

“ພະເຢຊໄດຍ
ັ
ັນມະນຸດ, ເພົ່ ືອທົ່ ີຈະ
ູ້ ອມຮບສະພາບການເປ
ໄດສ
ູ້ ະແດງໃຫພ
ູ້ ວກເຮົາເຫັນເຖງິ ຄວາມເມດຕາຂອງພະ
ເຈາົູ້ ແລະ ອອ
ິ າຕາງໜາູ້ ພວກເຮົາຜເູ້ ປັນ
ູ້ ນວອນຕົ່ ພະບດ
ຄນບາບ.
ພະອງເຕ
ົ
ົ ັ ມໃຈທົ່ ີຈະກາຍມາເປັນຜແ
ູ້ ທນມະນຸດ,
ແລະພະອງຖ
ງລ
ົ ອ
ົ
ົ ງເພ
ົ ົ່ ືອທົ່ ີຈະມາເປັນ
ົ່ ມຕວຂອງພະອ
ມະນຸດຜທ
ື ທດ
ົ ລອງດວ
ົ ລອງຕາົ່ ງໆອອ
ູ້ ົ່ ີຖກ
ູ້ ຍການທດ
ູ້ ມຮອບ
, ເພົ່ ືອທົ່ ີພະອງຈະໄດ
ເູ້ ປັນຜຊ
ົ
ັ ກ
ື ການ
ູ້ ວ
ົ່ ຍເຫລືອຜທ
ູ້ ົ່ ີກາລງຖ
ທດ
ົ ລອງ ແລະ ເປັນຜທ
ູ້ ົ່ ີສພາບ ແລະ ເປັນປະໂລຫິດທົ່ ີສົ່ ື
ສດ.”
ັ
E. G. W. (Testimonies for the Church, book 3, cp. 9, p. 93)

