
 1 

ຄະນະຜູຈ້ດັທາໍ ບດົຮຽນພຣະຄມັພ ີພາສາລາວ 
Copyright Ó 2014 by BAPTISTWAY PRESS®. 
ສງວນລກິຂະສດິ 
 

ອະນຸຍາດໃຫ້ຄຣິສຕະຈກັເຮັດກ໊ອບປີໄ້ດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອໃຊຢູ້່ພາຍໃນຄຣິສຕະຈກັ.  ຫ້າມຂາຍ, 
ຫ້າມແຈກຢາຍ, ຫລໃືຊ້ໃນທາງອື່ນ ໂດຍທີບ່ໍ່ໄດ້ຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຍຸາດເສັຽກອ່ນ.  ຖ້າຢາກຊາບລາຍລະ 
ອຽດເພ້ີມເຕີມກະຣນຸາຕິດຕໍໄ່ປທ່ີ BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas,  
333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798. 
 
 
BAPTISTWAY PRESS® is registered in U.S. Patent and Trademark Office. 
 
ຂໍ້ຄວາມພຣະຄັມພີອ້າງອີງໃນບດົຮຽນນີ້ໄດຄ້ັດມາຈາກປຶ້ມພຣະຄັມພີທີໄ່ດບ້ົ່ງຊື່ໄວ້ ລວມທັງການ 
ແປ, ແລະວນັທຈີົດທະບຽນສງວນລກິຂະສິດຂອງປຶ້ມພຣະຄັມພີເຫລົ່ານັ້ນ. 
 

ພິມອອກຄັ້ງທໍາອິດ: ເດອືນ ມີນາ 2004 

 

 
BAPTISTWAY Management Team 

 
Executive Director, Baptist General Convention of Texas: David Hardage 
Director, Church Ministry Resources: Chris Liebrum 
Director, Bible Study/Discipleship: Phil Miller 
 
Publisher, BAPTISTWAY PRESS®: Scott Stevens 
 

Language Materials Team 
 

Bible Study Writer for Lessons 1, 2, 3 
Bounhome Phommachanh, Lao-Thai Baptist, San Antonio, Texas 
Editor for Lessons 1, 2, 3 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Bible Study Writer for Lessons  4, 5, 6 
Bounchanh Vongsurith, Lao Congregation of First Baptist Church, Amarillo, TX 
Editor for Lessons  4, 5, 6 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Bible Study Writer for Lessons  7, 8, 9 
Sidney Kahn, Saginaw Community Church, Fort Worth, Texas 
Editor for Lessons 7, 8, 9 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Bible Study Writer for Lessons  10, 11, 12 & Christmas 
Houmphanh Vongsurith, First Laotian Baptist Church, Dallas, Texas 
Editor for Lessons 10, 11, 12 & Christmas  
Phaisane Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
 
Facilitator for the LAOTIAN TEAM: Joe Haag 
 
Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas 
 
 
 



 2 

ບດົຮຽນທ ີ1 
ໃນພຣະອງົມຊີວີດິ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 1:1-8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 1:1-8 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊຄູຣິດ,  ພຣະທັມບັງເກີດມາເປັນມະນຸດ,  ພຣະອົງແມ່ນຊີວດິອັນ 

ຕລອດໄປແລະກໍຍັງເປັນທ່ີມາຂອງຊີວດິນ້ັນດ້ວຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນໃຜຄືພຣະເຢຊູທ່ີແທ້ຈິງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜກັນແທ້  ແລະເພ່ືອ

ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈົດຈໍາວ່າພຣະອົງແມ່ນຄວາມຈິງ. 
 

ຄໍານໍາ 
 
ທ່ານເຄີຍພົບກັບອາຫານທ່ີແຊບຫລາຍໆ ແລະທ່ານມັກຫລາຍໆ ເມ່ືອທ່ານລຽນແຖວໄປເຖິງອາຫານກໍໝົດ
ພໍດີ? ຮ້ານອາຫານທ່ີເອ້ງາມໜ້ານ່ັງຮັປທານ  ແລະອາຫານກໍເອ້ຢ່າງງາມເໝືອນກັນ ເມ່ືອທ່ານໄປເຖິງກໍປາ
ກົດວ່າອາຫານແລະການປະດັບເອ້ຕ່າງໆ ຖືກຄົນກິນຫລືມ້າງເພໄປໝົດແລ້ວ.  
 
ໃນວັນນ້ີ ພວກເຮົາກໍຈະເຫັນພຣະທັມຄັມພີ ທ່ີເປັນເໝືອນພວກເຮົາຮູ້ສຶກ.  ການເປີດພຣະທັມໃນໜ້າທໍາອິດ 
ຂອງໂຢຮັນນ້ີ  ພວກເຮົາຈະເຫັນວາ່ມີຄວາມໝາຍຫລາຍ  ແລະມີຄວາມອຸດົມໃນທາງສາສນາສາດ ຫລາຍ. 
ແຕ່ເມ່ືອອ່ານແລະສຶກສາອີກຕ່ໍໄປແລ້ວ   ກໍຈະເຫັນຕ່ໍໄປໃນເຣ່ືອງຊວີະປວັດຂອງພຣະເຢຊູໃນການສໍາແດງ  
ພລັງອໍານາດໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດເຫລ້ັມນ້ີ. 
 
ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນໃນການສຶກສາຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

1.  ການເລີມ້ຕົນ້ຂອງສິງ່ທງັປວງ: (ໂຢຮັນ 1:1-5) 
        ຢາກເຕືອນໃຫ້ຊາບກ່ອນວາ່ ໃນຕອນຕ້ົນໆ ຂອງພຣະທັມໂຢຮັນນ້ີ ເປັນເໝືອນເສ້ັນຂນານຄູ່ກັບພຣະ 
ທັມປະຖົມມະການ. ໃນຂະນະທ່ີພຣະທັມປະຖົມມະການໄດ້ເນ້ັນໃສ່ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກ່ອນ 
ການສ້າງໂລກ.   ໂຢຮັນ 1:1 ກໍໄດ້ເນ້ັນໃສ່ ພຣະທັມ,   (ຊ່ຶງພາຍຫລັງມາກໍແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດນ້ັນເອງ) 
ພຣະທັມນ້ີກໍແມ່ນຜູ້ປາກົດກ່ອນທຸກສ່ິງ ແລະກໍແມ່ນຜູ້ສ້າງໂລກເໝືອນກັນ. ພຣະທັມແລະພຣະເຈ້ົາຊົງເທ່ົາ
ທຽມກັນ. ໃນຂ້ໍທີ 2 ຕ່ໍມາ ເນ້ັນວາ່ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ.  ນ້ີຄືຂໍກະແຈແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະແລ້ວພາຍ
ຫລັງມາພຣະອົງ ກໍໄດ້ອະທິບາຍອອກມາທາງຄໍາເວ້ົາແລະທາງການກະທໍາວ່າພຣະອົງຊົງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
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ນ້ີແມ່ນຂ້ໍຄວາມສໍາຄັນໃນຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາແລະພຣະເຈ້ົາພຣະບຸດໄດ້ສືບຕ່ໍເນ່ືອງ 
ກັນໃນພຣະຄັມພີທຸກເຫລ້ັມໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ  ແລະກໍຍັງມີອີກຫລາຍຢ່າງທ່ີຍັງເລ ິກລັບຢູ່ 
ສໍາລັບພວກເຮົາ. 
 
ໃນຂ້ໍທີ 3,  ໂຢຮັນຍັງໄດ້ສອດແຊກຂ້ໍຄວາມການຊົງສ້າງເຂ້ົາໄປດ້ວຍວ່າ ພຣະອົງຊງົສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນມາ 
ແລະບ່ໍມີອັນໃດທ່ີເກີດຂ້ຶນມາໂດຍປາສຈາກພຣະອົງ.  ໃນຂ້ໍນ້ີຢາກມີການຂັດແຍ້ງໃນບາງສາສນາແລະບາງ 
ກຸ່ມ ກ່ຽວກັບຄໍາວ່າພຣະເຈ້ົາແລະພຣະເຢຊູເທ່ົາທຽມກັນ. ແຕ່ວ່າໃນຂ້ໍທີ 4 ໂຢຮັນຍັງຢ້ໍາຕ່ໍໄປອີກວ່າໃນພຣະ
ອົງມີຊີວິດ ແລະຊວິີດນ້ັນເປັນຄວາມສວ່າງຂອງມະນຸດທັງປວງ. ໃນຊີວິດຂອງມະນຸດທັງປວງແມ່ນຕ້ອງການ
ແສງສວ່າງ ນ້ີກໍແມ່ນອີກຢ່າງນ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດ ແລະກໍເປັນສ່ິງທ່ີມະນຸດຫລີກລ ້ຽງບ່ໍໄດ້. 
 
ບ່ໍແມ່ນແຕ່ທ່ໍນ້ັນ ພຣະອົງຍັງເປັນທ່ີມາຂອງຊີວດິ (ໂຢຮັນ 14:6) ແລະຍັງເປັນແສງສວ່າງເໝືອນກັນ.  ພຣະ 
ອົງເປັນແສງສວ່າງສ ອ່ງເຂ້ົາໄປໃນຄວາມມືດ,  ຄວາມມືດຈະເອົາຊະນະບ່ໍໄດ້.    ພຣະອົງເປັນຄວາມສວ່າງ 
ຂອງໂລກ (ໂຢຮັນ 8:12)    ຖ້າຜູ້ໃດຫາກຮັບເອົາແສງສວ່າງນ້ີແລ້ວ   ເຂົາກໍຈະເປັນຄວາມສວ່າງຂອງໂລກ
ເໝືອນກັນ.   ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາຄົນທັງຫລາຍມາຫາພຣະເຢຊ ູແລະພວກເຮົາກໍເປັນແສງສວ່າງໃຫ້ 
ແກ່ພວກເຂົາດ້ວຍ. 
 

2.  ພຍານແຫງ່ຄວາມສວາ່ງ: (ໂຢຮັນ 1: 6-9) 
         ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີໄດ້ກ່າວເຖິງຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີມາກ່ອນພຣະເຢຊູ ເພ່ືອເປັນພະຍານຝ່າຍຄວາມສວ່າງ 
ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອ ຄໍາວາ່ຄວາມສວ່າງນ້ັນກໍຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໂຢຮັນເຂ້ົາໃຈວ່າເພ່ິນ
ເອງບ່ໍແມ່ນຄວາມສວ່າງແລະກໍບ່ໍແມ່ນພຣະເມຊອີາ ເພ່ິນເປັນພຽງປາກກະບອກສຽງ   ເພ່ິນເຂ້ົາໃຈໃນໜ້າທ່ີ  
ຂອງຕົນເອງ. 
 
ໂຢຮັນເປັນຜູ້ອອກໜ້າພຣະເຢຊູ ເພ່ິນເປັນຜູ້ທ່ີຄວນໂຄຣົບຢໍາເກງ ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາມາຟັງທ່ານເທສນາ 
ສ່ັງສອນ.  ຫລາຍຄົນກໍຕັດສິນໃຈຕິດຕາມເພ່ິນ ແລະລາງຄົນກໍຍັງບອກວ່າເພ່ິນເປັນພຣະເມຊີອາ.  ຕ່ໍໄປໃນ
ບົດດຽວກັນນ້ີທ່ານຈະເຫັນເມ່ືອໂຢຮັນຖ່ອມຕົວປະກາດເຖິງຕົວເພ່ິນເອງ ແລະບອກວ່າພຣະເຢຊຈູະມາຕາມ
ຫລັງເພ່ິນ ແມ ່ນແຕ່ຕົວເພ່ິນເອງຍັງບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະແກ້ສາຍຮັດເກີບຂອງພຣະອົງ. (ໂຢຮັນ 1:27) 
         

3. ໂດຍທາງຄວາມເຊືອ່, ບ່ໍແມນ່ທາງສາຍເລອືດ (ໂຢຮັນ 1:10-13) 
         ຖອ້ຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີໄດ້ນໍາພວກເຮົາໃຫ້ຫວນຄືນໄປຫາພຣະເຢຊູ.    ຂ້ໍ 10 ເບ່ິງຄືວ່າຈະເລ່ົາຄືນຂ້ໍ 3 ແຕ່
ເພີ ມ້ຂ້ໍສໍາຄັນເຂ້ົາໄປອີກ:  ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ ແລະຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ 
ແຕ່ພວກເຂົາກັບບ່ໍຕ້ອນຮັບພຣະອົງ--ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກແລະບ່ໍຕ້ອນຮັບພຣະອົງ.   ແຕ່ສ່ວນຜູ້ທ່ີຕ້ອນຮັບເອົາ  
ພຣະອົງ  ພຣະອົງກໍຊງົປະທານໃຫ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະອົງ,  ຄົນທ່ີຕ້ອນຮັບແມ່ນຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງ. (ໂຢຮັນ 1:12). 
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ຄໍາວ່າເຊ່ືອ ໝາຍຄວາມວ່າກາຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ກາຍຄວາມຄິດ ຫລືຮູ້ຈັກທັມມະດາ.   ຄວາມເຊືອ່ ແມ່ນການ
ປະຕິບັດ ການກະທໍາອອກມາໃຫ້ເຫັນ ແລະກໍມອບຊີວິດຈິດໃຈໃຫ້ພຣະອົງດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງ. ທ່ີຈະເອ້ີນວ່າ
ຄວາມເຊ່ືອແທ້ຈິງນ້ັນຄືວາງນ້ໍາໜັກທັງໝົດທ່ີມີໃຫ້ກັບພຣະອົງ.   
 
ໃນຂ້ໍ 13 ໄດ້ບອກຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໃນພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຈະພ້ົນໄດ້,   ຄວາມເຊ່ືອນ້ີບ່ໍແມ່ນ
ເປັນໄປຕາມເຊ້ືອສາຍເໝືອນຄົນຢິວທັງຫລາຍເຊ່ືອຕາມກັນມາ.     ຈະເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ ຕ່ໍໍເມ່ືອມີ
ຄວາມເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນ. ລູກແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງເກີດຈາກຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍແມ່ນຕາມສາຍເລືອດ. ຄົນຢິວເຊ່ືອວາ່
ຕົນເອງເປັນພວກທ່ີພ ິເສດ ເປັນພວກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກແລ້ວ ແລະເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມຢ່າງແທ້
ຈິງ. ເມ່ືອພຣະເຢຊູສະເດັດລົງມາເປັນພຣະເມຊີອາອົງແທ້ຈິງ ພວກເຂົາຈຶງ່ຮັບບ່ໍໄດ້. 
 

4. ພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖິດຢູຖ່້າມກາງມະນຸດ: (ໂຢຮັນ 1:14-18)         
      ໃນຂ້ໍທີ 14 ອາດຈະເປັນຂ້ໍທ່ີໜ້າສົນໃຈທ່ີສຸດຂອງປ້ຶມໂຢຮັນນ້ີ   ເພາະວ່າທັງໝົດໃນປ້ຶມນ້ີ ທ່ານຈະພົບ
ການອັສຈັນຫລາຍຢ່າງ--ພຣະເຈ້ົາໃນການສັມຜັດ,  ພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນພຣະເຢຊູ,  ພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຄາບຂອງມະ
ນຸດ. ພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ໃນບ້ານຂອງຕົນເອງຖ້າມກາງມະນຸດ.   ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ,  ພຣະ
ອົງເປັນມະນຸດຢ່າງແທ້ຈິງ, ພຣະອົງເປັນຜູ້ນ່ຶງຢູ່ໃນພວກເຮົາເພ່ືອໄຖ່ບາບພວກເຮົາ  ຊ່ຶງເປັນທ່ີໜ້າສົນໃຈໃນ
ການອັສຈັນນ້ີ. 
 
ເຣ່ືອງເລ ກິລັບທ່ີກ ຽ່ວກັບພຣະເຢຊູຊົງສະຖິດໃນຖ້າມກາງມະນຸດນ້ີ  ຫລາຍຄົນກໍພະຍາຍາມທ່ີຈະອະທິບາຍ
ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຕົນເອງ.  ໃນຂະນະນ້ີ ຄົນມັກເອ້ີນກັນວ່າການສະຖິດດົນໃຈ.  ພວກມຸສລິມເຊ່ືອວ່າ  
ພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ. ພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວ
ທັມດາ.  ພວກຢິວກໍຖືວ່າເວລາພວກເຮົານະມັສການພຣະເຢຊູ ກໍເໝືອນພວກເຮົາຂາບໄຫວ້ຮູບປ້ັນ. 
 
ໃນຂ້ໍທີ 15 ໂຢຮັນຮ້ອງຢູ່ໃນກາງປ່າວ່າ ນ້ີແຫລະຄືພຣະອົງຜູ້ທ່ີຂ້າພະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງນ້ັນ. ພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນ
ຢູ່ກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າຕົວຂ ້າພະເຈ້ົາອີກ.     ຖ້າພວກເຮົາຫາກຍັງຢູ່ຝ່ັງນ້ີຂອງ
ແຜ່ນດິນສວັນ ການເຂ້ົາໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນນ້ັນຄົງຈະຍາກຫລາຍ   ເພາະມະນຸດພວກເຮົາມີຂອບເຂດຈໍາກັດ
ໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈ.  
 
ໃນຂ້ໍທີ 16-17. ພວກເຮົາ ທັງຫລາຍໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະຄຸນ  ບໍຣິບູນໄປດ້ວຍສະງາ່ຣາສີແລະຄວາມ
ຈິງ.   ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະບັນຍັດຈາກໂມເຊ  ສ່ວນພຣະຄຸນແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຢຊູ.   ແລະໃນຂ້ໍທີ 18 
ພວກເຮົາຈະເຫັນການມ້ວນທ້າຍໃນຕອນນ້ີວ່າ ບ່ໍມີໃຜເຄີຍເຫັນພຣະເຈ້ົາຈັກເທ່ືອ ແຕ່ພຣະບຸດອົງດຽວຜູ້ຊົງ
ສະຖິດຢູ່ໃນພຣະຊວງຂອງພຣະບິດານ້ັນ ພຣະອົງຊົງສໍາແດງແລ້ວ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
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         ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຄາບຂອງມະນຸດ, ເປັນຜູ້ດຽວທ່ີຈະປະທານຄວາມພ້ົນໃຫ້
ແກ່ທ່ານໄດ້.   ທ່ີຈະເຊ່ືອວາ່ ພຣະອົງຊົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ, ເປັນຜູ້ຍົກໂທດບາບໃຫ້ແກ່ມະນຸດ,  ເປັນຜູ້
ປ່ຽນແປງຊີວດິຂອງມະນຸດນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນຕ້ອງມີຄວາມເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງຢ່າງແທ້ຈິງ.   
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານເຄີຍມີບັນຫາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຕຣເີອການຸພາບບ່ໍ? ການເປີດເຣືອ່ງໃນປ້ຶມຂອງໂຢຮັນນ້ີ ທ່ານຄິດ

ວ່າຢ່າງໃດ? ພຣະເຈ້ົາກັບພຣະເຢຊເູທົ່າທຽມກັນຢ່າງໃດ? 
     

2. ທ່ານເຄີຍເຫັນຄົນປະຕິເສດ ຄວາມສວ່າງຂອງພຣະເຢຊບ່ໍູ? 
 

3. ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຊ່ືອໃນທຸກວັນນ້ີ ແມ່ນຖືກເອ້ີນມາເປັນປາກກະບອກສຽງຂອງ   
ພຣະເຢຊູເໝືອນກັບທ່ານແມ່ນບ່ໍ? 
 

4. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດວ່າພຣະທັມຊົງກັບກາຍມາເປັນພຣະເຈ້ົາ? ເປັນຫຍ ັງຈ່ຶງເປັນດ່ັງນ້ັນ? 
 

5. ພຣະເຢຊູສໍາແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງຢ່າງໃດ? ອັນໃດທ່ີທ່ານອີງໃສ່ ເພ່ືອຈະໄດ້ມີຄວາມສັມພັນ
ກັບຄົນອ່ືນໆ? 
 

6. ຄວາມລຶກລັບໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສຕຽນຄືຫຍັງ? 
ບພ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ທາ່ນຈາໍເປນັຕອ້ງບງັເກດີໃໝ ່

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນ 3:1-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຢຮັນ 3:1-21 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ທີ່ຈະຮັບຂອງຂວັນຊວິີດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໄດ້ນ້ັນ ຊີວດິຈໍາເປັນຕ້ອງ

ບັງເກີດໃໝ.່ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ການບັງເກີດໃໝ່ແມ່ນຫຍັງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດໃໝ່ ແລະຮັບເອົາ

ຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊຄູຣິດຢ່າງໃດ. 
 

ຄໍານໍາ 
           ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຫາກຕາຍໄປແລ້ວ? ນ້ີແມ່ນຄໍາຖາມທ່ີຄົນທັງໂລກຢາກຮູ້ຄໍາ
ຕອບ. ຊີວດິຂ້າງໜ້າຈະມີອີກຢູ່ບ່ໍ? ຫລືວ່າໝົດທ່ໍນ້ີບ່ໍ? ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ໄປສວັນບ່ໍ? ນະຮົກມີຈິງຢູ່ບ່ໍ?  ຫລື
ວ່າຂ້ອຍຫາຍໄປຊ່ືໆບ່ໍ? ຮູ້ບ່ໍວ່າຊີວິດພວກເຮົາມາຈາກໃສ? ຕາຍແລ້ວຈະໄປໃສ?   ພວກເຮົາຫາຄໍາຕອບທ່ີ
ຕົງເປ້ົາໝາຍຍາກ ແຕ່ພຣະເຢຊູຈະຊົງນໍາພາຊ່ວຍພວກເຮົາຕອບໃນມ້ືນ້ີ 
 

1.  ເກີດໃໝຈ່າກທອ້ງແມອ່ີກບໍ?່: (ໂຢຮັນ 3:1-8) 
           ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ ເປັນຕອນທ່ີຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກດີ,  ຊ່ຶງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກຄຸນລັກສະ
ນະຂອງຄົນຄົນນ່ຶງທ່ີໂດ່ງດັງໃນພຣະຄັມພີໃໝ່--ນີໂກເດມ.  ໃນຂ້ໍທີ 1  ໂຢຮັນໄດ້ຮວບຮວມປວັດຂອງທ່ານ
ຄົນນ້ີຄ ື: ທ່ານເປັນຄົນຟາຣີຊາຍແລະກໍຍັງເປັນສະມາຊກິຂອງສະພາປົກຄອງຂອງຍິວ  ( ສະພາແຮດດຣິນ) 
ຄົນຟາຣີຊາຍເປັນຄົນນັບຖືສາສນາຢ່າງເຄ່ັງຄັດແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນບັນດາຂອງຄົນ
ຢິວທັງຫລາຍ. ພວກເຂົາຕິດຕາມເບິ່ງຄົນທ່ີບ່ໍປະຕິບັດຕາມຣະບຽບການຂອງສາສນາແລະກົດໝາຍຂອງຢິວ 
ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດພິທີ, ການຖວາຍ, ແລະອ່ືນໆອີກ.  
 
         ໃນຂ້ໍທີ 2,  ນີໂກເດມ ໄດ້ເອ້ີນພຣະເຢຊູວ່າ ຣັບບີ ແລະອາຈານທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.    ຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ີ 
ແມ່ນຄໍາເວົາ້ທ່ີໃຫ້ກຽດແລະນັບຖື     ຊ່ຶງແທ້ຈິງແລ້ວທ່ານນິ ີໂກເດມເອງກໍມີຄົນໃຫ້ກຽດແລະນັບຖືທ່ານຢ່າງ
ມາກມາຍເໝືອນກັນ. ທ່ານໄດ້ເຫັນຈຸດພິເສດໃນພຣະເຢຊູ, ແລະເຫັນບາງຢ່າງຊຶງ່ແຕກຕ່າງຈາກການນັບຖື
ສາສນາທັມດາ, ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ອອກມາຫາພຣະເຢຊູໃນຍາມກາງຄືນ  ເພາະເປັນຍາມທ່ີປາສຈາກຜູ້ຄົນຮູ້ເຫັນ. 
ອີກອັນນ່ຶງທ່ານກໍບ່ໍຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ວ່າທ່ານເປັນສາວົກລັບໆຂອງພຣະເຢຊ.ູ   ການມາຫາໃນຍາມກາງຄືນນ້ີ 
ອາດມີຄວາມໝາຍວ່າ ທ່ານມີອັນໃດອັນນ່ຶງທ່ີຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ສົງສ ຍັຈາກພຣະເຢຊູ.  
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ໃນຂ້ໍທີ 3,  ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ກ່າວຄໍາຂອບໃຈໃນທັນທີທັນໃດ  ແລະບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາແລະສໍານວນໃດໆທັງນ້ັນ.     
ພຣະອົງໄດ້ກົງເຂ້ົາຫາໝາກຫົວໃຈທ່ີຕ້ອງການຂອງນິໂກເດມຄື:  ເຮົາບອກຄວາມຈິງແກ່ທ່ານວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍ
ບັງເກີດໃໝ່ ຜູ້ນ້ັນຈະເຫັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້.   ຄ າໍເວ້ົານ້ີເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີເຮັດໃຫ້ນັກສາສານາ
ທັງຫລາຍສະດຸ້ງ,  ເພາະວ່າພວກທ່ີຄິດວ່າຕົນພ້ົນແລ້ວ,  ດີແລ້ວ, ກະທໍາດີແລ້ວຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນວາ່ ຄໍາ
ເວ້ົານ້ີມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ. 
 
ຄົນຢິວທັງຫລາຍ ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງພຣະເມຊີອາມາປົດປ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ພ້ົນຈາກອໍານາດຂອງ
ອານາຈັກໂຣມັນ ແລະກໍ ່ສ້າງອານາຈັກໃນແຜ ່ນດິນໂລກນ້ີ.  ແຕ່ວ່າອານາຈັກທ່ີພຣະເຢຊກູ່າວນ້ີ ແມ່ນແຕກ
ຕ່າງກັບແນວຄິດຂອງພວກເຂົາຫລາຍ,  ຣາຊອານາຈັກທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວເຖິງນ້ີ ແມ່ນອານາຈັກທ່ີພຣະອົງ
ປົກຄອງທັງແຜ່ນດິນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ. 
 
ໃນຂ້ໍຕ່ໍໄປ ພຣະເຢຊູຈະອະທິບາຍໃຫ້ນິ ີໂກເດມເຂ້ົາໃຈເຖິງພ້ືຶນຖານແຫ່ງຈິດວິນຍານ.    ການເກີດຈາກນ້ໍາ 
ແລະການເກີດຈາກພຣະວິນຍານ ທັງສອງຢ່າງສໍາຄັນໝົດ  ແຕ່ວ່າທ່ີຈະເຂ້ົາສູ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ນ້ັນຕ້ອງເກີດຝ່າຍຈິດວນິຍານ.(ໂຢຮັນ 3:5-6) ຊ່ຶງບັງເກີດຈາກເນ້ືອໜັງກໍເປັນຂອງເນ້ືອໜັງ ແລະຊຶງ່ບັງ
ເກີດຈາກວິນຍານກໍເປັນຝ່າຍວິນຍານ.  ການເກີດຈາກນ້ໍາແລະເນ້ືອໜັງ ແມ່ນການເກີດຈາກທັມຊາດ ຈາກ
ມານດາ.  ການເກີດຈາກພຣະວິນຍານແມ່ນການເກີດຈາກສ່ວນບຸກຄົນທ່ີຮູ້ສຶກສໍານຶກຄວາມບາບໃນຈິດໃຈ
ແລ້ວກໍຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງໆອານາຈັກນ້ັນ. ນ້ີຈ່ຶງເປັນການຍາກທ່ີພວກຢິວທັງຫລາຍຈະ
ຮັບໄດ້, ພວກເຂົາຈ່ຶງປະຕິເສດພຣະເຢຊູ, ເພາະພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວໂດຍ
ກໍາເນີດ ໂດຍການຖືກເລືອກໄວ້ແລ້ວ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຈະເປັນຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່. 
 
ໃນຂ້ໍ 8 ແລະ 9 ພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຊທັ້ມຊາດມາຍົກເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ນິ ໂີກເດມໄດ້ເຫັນ. ມະນຸດຈະຮູ້ວ່າມີລົມກໍຕ່ໍ
ເມ່ືອມັດພັດສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງໃຫ້ເໜັງຕີງເທ່ົານ້ັນ  ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າລົມມີຮູບຮ່າງຢ່າງໃດ   ມັນອອກຈາກບ່ອນໃດ 
ແລະມັນຈະໄປໃສ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບວິນຍານ ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າການທໍາງານ, ການສະເດັດເຂ້ົາມາໃນຕົວມະ
ນຸດຢ່າງໃດ  ທ່ີພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ກໍຕ່ໍເມ່ືອຄົນທ່ີພຣະວິນຍານສະເດັດເຂ້ົາມານ້ັນມີການປ່ຽນແປງເທ່ົານ້ັນ. 
ພຣະເຢຊູກ່າວຕ່ໍນິໂກເດມວ່າ  ຕົວທ່ານເອງບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາອັນໃດເລີຍເພາະພຣະວິນຍານກໍາລັງທໍາງານ
ໃນຕົວຂອງທ່ານໃນເວລານ້ີ. 
 

2. ຍັງງົງຢູ່: (ໂຢຮັນ 3:9-13) 
       ນິ ີໂກເດມຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄໍາທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວນ້ັນ. ທ່ານເຂ້ົາໃຈພຣະຄໍາພີເດີມດີ ແຕ່ທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາ
ທ່ີກ່າວວາ່ ພຣະເຢຊູຄືພຣະເມຊີອາ. (3:9)   ທ່ານເປັນຄົນສອນສາສນາ ແຕ່ຍັງຂາດຢູ່ບາງຈຸດ ຄືຈຸດທ່ີຕິດຕ່ໍ
ກັບຈຸດສໍາຄັນວ່າພຣະເຢຊມູາເປັນພຣະເມຊີອາ.     ເມ  ່ືອພຣະເຢຊູຍົກເຣ່ືອງນ້ີຂ້ຶນມາທ່ານກໍງງົໄປໝົດເລີຍ. 
(3:10) ພຣະເຢຊກໍູບ່ໍໄດ້ເຮັດອັນໃດເລີຍ ແຕ່ພຣະອົງກໍພະຍາຍາມທ່ີຈະຫາຂ້ໍອ້າງອີງເພ່ືອໃຫ້ນິໂກເດມໄດ້ມີ
ໂອກາດເຂ້ົາໃຈ  ເພາະຄົນຢິວທັງຫລາຍຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຈຸດທ່ີກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອານ້ີເປັນເວລາດົນນານມາ
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ແລ້ວ. ພວກເຂົາຍັງພາກັນລໍຖ້າຜູ້ທ່ີຈະມາຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດພົນ້ຈາກການປົກຄອງຂອງອໍານາດໂຣມັນ. 
ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຫລິງເຫັນຜູ້ໃດອີກແລ້ວ ຖ້າຈະເວ້ົາເຖິງເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາພວກເຂົາກໍເວ້ົາວ່າພຣະ
ອົງລືມເຂົາແລ້ວ. (3:12-13) 
 
ທຸກວັນນ້ີຫລາຍຄົນເໝືອນກັບຄົນຍິວຍັງມີຄວາມຄິດຜິດພາດຫລາຍກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ.   ເວລາພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ເຮັດຕາມເຮົາ, ກໍຫາວ່າພຣະເຈ້ົາລືມເຮົາແລ້ວ. ຈ່ົງຄິດວາ່ເວລາພຣະເຈ້ົາມີແຜນການຕ່ໍຂອງພວກເຮົາ ພຣະ
ອົງມີແຜນການທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ ພຣະອົງມີແຜນການກ່ຽວກັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຄິດຢູ່ໃກ້ໆ
ແລະມ່ໍໆນ້ີ. 
 

3. ພຣະເຈົາ້ຊງົຮັກ: (ໂຢຮັນ 3:14-18) 
ໃນຂ້ໍ 14 ແລະ 15 ແມ່ນວົງເລັບອອກມາຈາກພຣະຄັມພີເດີມ    ພຣະທັມຈົດບັນຊ ີບົດທີ 21:4-9. 

ຄົນອິສຣາເອນຈ່ົມຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານພຣະເຈ້ົາ,    ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ສ່ົງງູເຂ້ົາມາຂ້າພວກເຂົາຕາຍໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
ພວກເຂົາກໍໄດ້ມາຫາໂມເຊ ແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໂມເຊໃຫ້ປ້ັນຮູບງູທອງແລະເອົາໄປຕິດໃສ່ເສົາໄວ້ ເມ່ືອຜູ້
ໃດຫາກຖືກງຕູອດໃຫ້ຫລຽວເບ່ິງຮູບງູທອງແລ້ວກໍຈະຫາຍຈາກພິດນ້ັນ.    ງູທອງຢ່າງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດ
ຊ່ວຍຊວິີດຂອງຄົນອິສຣາເອນໄດ້. ພຣະເຢຊູຖືກຕອກຕິດໃສ່ໄມ້ແລ້ວຍົກຂ້ຶນ--ໄມ້ກາງແຂນ--ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຜູ້
ໃດຫາກເບ່ິງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊ ື ່ອຜູ້ນ້ັນກໍຈະລອດພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ. 

 
ໃນຂ້ໍທີ 16 ເປັນຂ້ໍທ່ີທຸກຄົນສົນໃຈແລະເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນພຣະຄັມພີຫລາຍ.  ພວກເຮົາກໍບ່ໍຄວນຈະ

ເບ່ິງຂ້າມຂ້ໍ 17ແລະ 18 ດ້ວຍ ເພາະສອງຂ້ໍນ້ີຈະເປັນຂ້ໍທ່ີອະທິບາຍຂ້ໍທີ 16.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ່ົງພຣະເຢຊູລົງ
ມາເພ່ືອພິພາກສາໂລກ ແຕ່ລົງມາເພ່ືອຊ ວ່ຍໂລກໃຫ້ພ້ົນ.    ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ ກໍຈະລອດພ້ົນຈາກການພິ
ພາກສາ, ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມທາງອອກໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ຄືຈັດຕຽມພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເອງເພ່ືອໃຫ ເ້ປັນຄ່າ 
ໄຖ່ ແຕ່ວ່າທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະບຸດນ້ັນ. (3:18) 

 

4. ແສງສວ່າງຂອງໂລກ: (ໂຢຮັນ 3: 19-21) 
        ກ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູຈະສ້ິນສຸດການສົນທະນາກັບນິ ີໂກເດມ ພຣະອົງໄດ້ປຽບທຽບຕົວເອງວ່າເປັນຄວາມ
ສວ່າງຂອງໂລກ ແລະຄວາມສວາ່ງໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກແຫ່ງຄວາມມືດ (ໂລກແຫ່ງຄວາມບາບ)   ແຕ່ມະນຸດ
ທັງຫລາຍຮັກຄວາມມືດ ເພາະກິດຈະການແລະການກະທໍາຂອງມະນຸດຮັກໃນຄວາມຊ່ົວ. (ຂ້ໍ 19) ຄົນທ່ີປາ
ຖນາຄວາມຊົວ່ກໍຈະມາເຖິງຄວາມສວ່າງຍາກ     ເພາະພວກເຂົາມັກແລະເລືອກເອົາທາງຂອງຄວາມມືດຢູ່ 
ແລ້ວ .(ຂ້ໍ 20) ພວກເຂົາຢ້ານຄວາມຊ່ົວຂອງເຂົາຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກ  ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຮັກຄວາມຈິງໂດຍເພ່ິງ   
ພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ (ຂ້ໍ 21) 
 
          ເຣ່ືອງລາວຂອງນ ໂີກເດມຍັງບ່ໍໄດ້ຈົບຢູ່ທ່ີນ້ີ.    ໃນໂຢຮັນ 19:39,  ຜູ້ຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການຊ່ວຍ
ເຫລືອໃນການຈັດຕຽມການຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູອີກດ້ວຍ.    ນ້ີກ ໍເປັນການສໍາແດງຕົວໃນການເປັນສາວົກ
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ຂອງພຣະເຢຊໂູດຍທາງລັບຂອງນິໂກເດມ.    ຖ້າພວກເຮົາຈະຖາມ ພວກເຮົາກໍອາດຈະມີຄໍາຖາມວ່າ ນ ໂີກ
ເດມຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊບ່ໍູ?ເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊບ່ໍູ? ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຕອບວ່າແມ່ນ ເພາະຖ້າຄົນໃດ
ຄົນນ່ຶງຫາກປະກອບສ່ວນໃນກິຈການອັນສໍາຄັນ   ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານອັນສໍາຄັນແລ້ວ   ຜູ້ນ້ັນກໍມ ີ 
ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.  
 
         ພວກເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນທ່ີເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູນ້ັນມີຫລາຍທາງມີຫລາຍວທີິ. ພຣະເຢຊູຮຽກເອ້ີນຄົນ
ໃຫ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ  ໂດຍແຕ່ລະຄົນບ່ໍເໝືອນກັນ.    ນ ໂີກເດມບ່ໍໄດ້ເຮັດຄືຫລາຍຄົນໃນພຣະຄັມພີ   ແຕ່
ທ່ານກ ໍໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູຫລັງຈາກນ້ັນທ່ານກໍໄດ້ຮັບໃຊ້ ນ້ີກ ສໍະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ. 

 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່,  ນ້ີເປັນເຣ່ືອງລາວທ່ີຄົນທັງຫລາຍຮູ້ຈັກກັນທ່ົວໄປ

ບ່ໍ? ຫລືວ່າເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີແປກໆສໍາລັບພ່ີນ້ອງຄົນລາວຢູ່ບ່ໍ?   ຈະແປກຫລືບ່ໍແປກກໍຕາມ ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ 
ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່. ຄໍາວ່າຈໍາເປັນນ້ີແມ່ນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ  ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະເຂ້ົາໃນແຜ່ນ
ດິນສວນັຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເດັດຂາດ. 

 
ຖາມຕົວເຮົາເອງ: ຂ້າພະເຈ້ົາເກີດໃໝ່ແລ້ວບ່ໍ? ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການຊງົໄຖ່ແລ້ວຫລືຍັງ?    ຖ້າຂ້າ

ພະເຈ້ົາຫາກຕາຍໄປໃນວັນນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃນແຜ່ນດິນສວນັຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ?     ຄ າໍຕອບຢູທ່ີ່ຕົວ
ຂອງທ່ານເອງ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ບັງເກີດໃໝ່ ທ່ານມ ຄີວາມຄິດຢ່າງໃດ ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ? 

 
2. ເມ່ືອທ່ານຫາກຖືກເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ມາເປັນຄຣສິຕຽນ, ທ່ານຈະມີຄໍາຖາມຫຍັງບ່ໍ? ຄ າໍຖາມຂອງທ່ານ

ເໝືອນຄໍາຖາມຂອງນ ີໂກເດມບ່ໍ? 
 

3. ມີໃຜແດ່ບ່ໍ ທ່ີຄິດວ່າຄວາມລອດພ້ົນຕ້ອງຜ່ານພຣະເຢຊູ? 
 

4. ທ່ານກ້າທ່ີຈະແບ່ງປັນເຣ່ືອງນ ີໂກເດມໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງແດ່ບ່ໍ? ຜູ້ອ່ືນເຂົາຈະຄິດຢ່າງໃດ ກັບຄໍາທ່ີວ່າບັງ
ເກດີໃໝ?່ 

 
 

ບພ 
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ບົດຮຽນທ ີ3 
ອາຫານແຫ່ງຊວິີດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 6:25-51 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 6:1-70 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊຊົູງກະທໍາໃຫ້ຜູ້ທ່ີຫິວກະຫາຍພໍໃຈ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ທ່ານຈະຊອກສແວງຫາຜູໃ້ດ   ຫລືຊອກສແວງຫາອັນໃດເພ່ືອຕອບສນອງ

ຄວາມຫິວກະຫາຍຂອງທ່ານ?   

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້    ເພ່ືອຢາກຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ   ແມ່ນໃຜຫລືແມ່ນຫຍັງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະ 

ເລືອກເອົາມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນຄວາມຕ້ອງການນ້ີ. 

ຄໍານໍາ 
ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຊືໂ່ຣກຮ້າຍຢ່າງນ່ຶງຊຶງ່ເປັນພາສາອົງກິດວ່າ     Prader-Willi Syndrome 
(PWS) ໂຣກນີເ້ປັນໂຣກຮ້າຍທ່ີພວກເຮົາບ່ໍມັກຈະໄດ້ຍິນ   ແຕ່ຖ້າເກີດຂຶນ້ແກ່ຜູ້ໃດແລ້ວຈະມີອາການຮ້າຍ
ແຮງ:  ໂຣກຫິວກະຫາຍ.  ຄົນເປັນໂຣກນ້ີ ຈະມີຄວາມກະວົນກະວາຍ ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ,  ເຂົາຈະຕອບ
ສນອງຕົນເອງດ້ວຍການຍອມເສັຽສະລະຊີວດິເພ່ືອຈະໄດ້ສ່ິງນ້ັນມາ.  
 
ໃນເມ່ືອເຮົາຫາກເຫັນຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງໂຣກນ້ີແລ້ວ, ພວກເຮົາລອງຫັນມາຫາຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍຈິດ
ວິນຍານເບ່ິງວາ່  ຖ້າມະນຸດຂອງພວກເຮົາຫາກມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນດ້ານຈິດວິນຍານ     ພວກເຮົາກໍຈະ 
ສແວງຫາເອົາຈົນໄດ້--ແກ້ວແຫວນເງິນຄໍາ, ອ າໍນາດບາດໃຫຍ່, ກຽດສັກສີ ແລະຍົດຖາບັນດາສັກ,  ຕລອດ
ເຖິງອາຫານການກິນ. ເຊ່ັນດຽວກັບໂຣກ PWS ນ້ີລະ,  ພວກນ້ີຊອກສແວງຫາຈົນຕາຍກັບກໍຍັງບ່ໍປະສົບຜົນ
ສໍາເຣັດ ເພາະຈະໃຫ້ສະສົມໃຈຂອງມະນຸດນ້ັນແມ່ນບ່ໍມີວັນຈະເປັນໄປໄດ້. 
 

1.  ຕ້ອງເບິງ່ອາການ: (ໂຢຮັນ 6:25-34) 
         ເບ່ິງຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີຜ່ານມາແລ້ວຈະເຫັນເຣ່ືອງລາວຄວາມເປັນມາທ່ີເຊືອ່ມໂຍງກັນ.    ຕອນຕ້ົນໆໃນ
ພາກນ້ີພຣະເຢຊໄູດ້ສໍາແດງການອັສຈັນສອງຢ່າງ:  ການລ້ຽງຄົນຫ້າພັນຄົນ (6:1-15) ແລະການຊົງດໍາເນີນ
ເທິງໜ້ານ້ໍາ (6:16-21)  ຍ້ອນການອັສຈັນເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງມີຄົນຕິດຕາມພຣະເຢຊູຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເໝືອນຄົນ
ຕິດຄອນເສີດ. ໃນຂ້ໍທີ 26 ພຣະເຢຊໄູດ້ກ່າວແກ່ພວກທ່ີຕິດຕາມທັງຫລາຍວ່າພວກທ່ານຕາມເຮົາມາບ່ໍແມ່ນ
ເພາະການອັສຈັນນ້ັນ ແຕ່ເພາະໄດ້ກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?  
 
        ໃນຂ້ໍທີ 27-29 ພຣະເຢຊໄູດ້ກ່າວຄໍາທ້າທາຍພວກເຂົາວ່າ ຢ່າຂົນຂວາຍຫາອາຫານທ່ີເນ່ົາເປ່ືອຍເປັນ 
ແຕ່ຈ່ົງຫາອາຫານທ່ີຈະຢ້ັງຢືນນານຕລອດໄປ ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ບອກເຖິງທ່ີມາຂອງອາຫານນ້ັນ ຄືມາຈາກ
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ພຣະອົງເອງ.  ປະຊາຊນົທັງຫລາຍຈ່ຶງຖາມພຣະອົງວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະເຮັດກິຈການຂອງພຣະອົງໄດ້?  
ທັນໃດນ້ັນ  ພຣະອົງກໍໄດ້ຕອບພວກເຂົາວ່າກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ  ກໍຄືເຊ່ືອໃນພຣະບຸດຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງ
ໃຊ້ມາ.  (ຂ້ໍ 29) ປະຊາຊົນກໍຮັບຜິດຊອບເໝືອນກັນກັບທຸກວັນນ້ີ.  ພວກເຂົາຄິດວ່າການກະທໍາອັສຈັນຂອງ
ພຣະອົງຈະກະທໍາໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສ່ິງທ່ີຢູ່ໃນໂລກນ້ີ  ແລະຈະນໍາພາໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ພ້ົນຈາກຄວາມທຸກ
ຍາກ. ການກະທໍາຄວາມດີແມ່ນດີຫລາຍ  ການສອນໂຮງຮຽນວັນອາທິດແມ່ນດີຫລາຍ ການຊ່ວຍເຫລືອຄົນ 
ກໍດີຫລາຍ ແຕ່ວ່າບ່ໍແມ່ນຈຸດໃນການລ້າງບາບ. ທາງດຽວທ່ີຈະລ້າງບາບໄດ້ກໍຄືເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຢ
ຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ໃນຂ້ໍທີ 30 ປະຊາຊົນໄດ່ຖາມພຣະອົງວາ່ ຖ້າຢ່າງນ້ັນທ່ານຈະທໍາການອັສຈັນອັນໃດອີກແດ່   ເພ່ືອພວກຂ້າ
ນ້ອຍຈະໄດ້ເຫັນແລະຈະໄດ້ເຊືອ່. ປະຊາຊນົພວກນ້ີ ແມ່ນພວກໃໝ່ຫາກໍເຫັນການອັສຈັນພຽງສອງເທ່ືອເທ່ົາ
ນ້ັນ.  ພວກເຂົາຢາກເຫັນອີກ ວາ່ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຢືນຢັນວ່າທ່ານມາຈາກພຣະເຈ້ົາ? ພວກເຂົາຍັງສົງສ ັຍໃນ
ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະອົງຢູ່.  ຂ້ໍ 31 ພວກເຂົາຍັງກ່າວວາ່ບັນພະບ ຸຣຸດຂອງພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ກິນມານາ ຄືອາຫານ
ທ່ີມາຈາກສວັນ ແມ່ນອາຫານທ່ີໂມເຊນໍາມາໃຫ້ກິນ. 
 
ເປັນຫຍັງຄົນພວກນ້ີຈ່ຶງກ່າວເຖິງປວັດສາດຂອງອິສຣາເອນ? ແນ່ນອນພຣະເຢຊູສາມາດລ້ຽງຄົນໄດ້ເຖິງຫ້າ
ພັນຄົນ. ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນພຣະອົງໃຊ້ຣິດອໍານາດຂອງພຣະເມຊີອາ. ພຣະອົງມີຣິດອໍານາດເໜືອ
ໂມເຊ ແລະເໜືອທຸກສ່ິງໃນໂລກນ້ີ.   ພຣະອົງຈະຕອບສນອງການຮ້ອງຂໍທຸກຄົນທ່ີຮັກແລະຮ້ອງຂໍຈາກພຣະ
ອົງເທ່ົານ້ັນ.  ໂມເຊລ້ຽງຄົນເປັນລ້ານ ແຕ່ພຣະເຢຊລູ້ຽງຄົນໄດ້ທັງໂລກ.   ພຣະເຢຊໄູດ້ຊີໃ້ຫ້ເຫັນຈຸດວາ່ ໂມ
ເຊບ່ໍແມ່ນຜູ້ຈັດຕຽມມານາ ແຕ່ແມ່ນພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງສວັນເປັນຜູ້ຈັດຕຽມໃຫ້ ແລະມານາກໍບ່ໍໄດ້
ແມ່ນອາຫານທ່ີເຮັດໃຫ້ມີຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. 
 
ໃນຂ້ໍ 35 ພຣະເຢຊູໄດ້ຊ້ີໃສ່ຕົວເອງວາ່ ເຮົາເປັນອາຫານແຫ່ງຊີວດິຜູ້ທ່ີມາຫາເຮົາຈະບ່ໍຫິວອີກ ແລະຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ
ໃນເຮົາຈະບ່ໍກະຫາຍອີກເລີຍ. ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງຕິດຕາມພຣະອົງເພາະພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການອາຫານຝ່າຍ
ເນ້ືອໜັງຢູ່.   ພຣະອົງມີຈຸດປະສົງທ່ີຢາກປ່ຽນແນວຄິດທ່ີຄິດກ່ຽວກັບເນ້ືອກາຍນ້ັນ ໃຫ້ຫັນມາຫາຝ່າຍຈິດວິນ
ຍານ.   ຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍເປັນຢ່າງນ້ີລະ   ການທ່ີຈະເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງຈິດວິນຍານແມ່ນເປັນ
ການຍາກຫລາຍ, ມະນຸດທັງຫລາຍຕ້ອງການຢາກເຫັນກັບຕາແລ້ວຈ່ິງຈະເຊືອ່.  
 
ຢາກເຫັນກັບຕາຢ່າງໃດ, ພວກເຂົາເຫັນແລ້ວໃນການສໍາແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກເຂົາຮູ້ເຫັນເຣ່ືອງຣາວທ່ີຜ່ານມາ 
ພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃກ້ພຣະອົງ   ເຖິງປານນ້ັນພວກເຂົາຍັງພາກັນຕ້ອງການອັນໃດອີກ.   ສໍາລັບຕົວພວກເຮົາເດ 
ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາຄິດເຖິງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາມີເວລາຄິດເຖິງຈິດວິນຍານຂອງຕົນເອງຢູ່ແດ່ບ່ໍ.  
             

 

2.  ເຮາົເປນັຜູ້ທີທ່າ່ນສແວງຫາຢູ່ນັ້ນ: (ໂຢຮັນ 6:35-40 ) 
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         ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊ ູເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງສົນໃຈ. ພຣະອົງກ່າວວາ່ ເຮົາເປັນອາຫານແຫ່ງຊີ
ວິດ. ພຣະອົງບ່ໍແມ່ນແຕ່ເອ້ີນພຣະອົງເອງເໜືອນໂມເຊເທ່ົານ້ັນ     ພຣະອົງຍັງບອກວ່າພຣະອົງເທ່ົາທຽມກັບ 
ພຣະບິດາ ແລະເປັນຜູ້ທ່ີເຮັດໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມພູມໃຈໃນການລ້ຽງເກືອຂອງພຣະອົງ.   ພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ
ໃນການຊງົສະຖິດນໍາພາ (ໂຢຮັນ 1:14) ພຣະອົງຊົງຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈໃນການທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນອາ
ຫານຝ່າຍຈິດວິນຍານ ຖ້າກິນແລ້ວຈະບ່ໍຫິວອີກເລີຍ ແລະຊົງຢາກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ເຖິງຮາກຖານໃນການເປັນ 
ພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ໂດຍມີເງ່ືອນໄຂດ່ັງນ້ີ:  
      (1) ພຣະເຈົ້າຊົງຄົບຖ້ວນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ (6:35)  

(2) ພຣະເຈ້ົາຊົງບ່ໍຫລີກລ້ຽງຈາກຜູ້ໃດເລີຍ ພຣະອົງຊົງລ້ຽງທຸກຄົນ ແລະທຸກຄົນມາຫາພຣະອົງຜູ້ນ້ັນຈະ
ໄດຮ້ັບ. (6:37) 

(3) ພຣະອົງບ່ໍຊງົປິດບັງພຣະອົງເອງ, ພຣະອົງຊົງສະເດັດມາເພ່ືອກະທໍາຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາ 
(6:38) 

(4) ພຣະອົງຊົງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຜູ້ທ່ີພຣະບິດາຊງົມອບໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ເພ່ືອບ່ໍຢາກໃຫ້ເຂົາຫລົງຫາຍໄປ. 
(6:39) 

ໃນການຊງົກ່າວຂອງພຣະອົງນ້ີ ແມ່ນພຣະອົງຢາກປະກາດເພ່ືອຢາກໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ.  
 

3.  ບ່ໍແມນ່ຜູ້ທີພ່ວກເຮາົຄາດຫວງັໄວ:້ (ໂຢຮັນ 6:41-51) 
         ເໝືອນຄໍາເວ້ົາທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວຜ່ານມາວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນອາຫານທິບແຫ່ງຊີວິດ. ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນໄດ້
ຟັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ກໍມີຫລາຍຄົນທ່ີເປັນຜູ້ນໍາຄົນຢິວແລະເປັນຜູ້ນໍາສາສນາດ້ວຍ.   ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາກໍພາ
ກັນຈ່ົມວ່າຜູ້ນ້ີເຮົາເຄີຍຮູ້ຈັກ ລາວເປັນລູກຂອງໂຢເຊບແລະນາງມາຣີອາບ່ໍແມ່ນບ່ໍ.  ເປັນຫຍັງລາວຈ່ຶງວາ່ມາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ? ພ່ໍຂອງລາວເປັນຊ າ່ງໄມ້ນ້ີນ່າ  ຫລືວ່າຫົວຂອງພວກເຂົາຍັງສັບສົນຢ ູ ່ກັບເຣ່ືອງພຣະເມຊີອາ
ຢູ່ບໍ.່ ເຢຊຈູະມາຈາກສວັນໄດ້ຄືແນວໃດໃນເມ່ືອລາວຫາກເກີດຄືກັນກັບມະນຸດທັມດາທຸກຄົນ.  
 
ໃນຂ້ໍ 47-51  ພຣະອົງຊົງທວນຄືນແລ້ວຄືນອີກວ່າ ພຣະອົງຊງົເປັນອາຫານແຫ່ງຊີວດິ ແລະຊົງເປັນອາຫານ
ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະອົງກໍຄືວາ່ ຈ່ົງຮັບເອົາເຮົາເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ເຮົາຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານຫິວອີກຕ່ໍໄປ ແລະເຮົາຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ທ່ານກະຫາຍອີກຕ່ໍໄປ. 
            

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
     ພຣະເຢຊູພະຍາຍາມນໍາຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ.    ນ້ີຄືການເຊ້ືອເຊີນຂອງພຣະອົງ ທ່ີເປັນຕົວ
ຢ່າງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນການປ່າວປະກາດ ຄືເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ ແລ້ວພຣະອົງຈະ
ເຮັດໃຫ ້ພວກເຂົາພໍໃຈທຸກຢ່າງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາມາຫາຜູ້ທ່ີຮັກເຮົາ, ຜູ້ທ່ີເສັຽສະລະທັງຊີວດິເລືອດເນ້ືອໃຫ້
ແກ່ພວກເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກຊອກຫາຫລັງຈາກຊີວິດນ້ີແລ້ວ ພວກເຮົາຈະພົບແຕ່ຄວາມຫວ າ້ງເປ່ົາ. 
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ຄໍາຖາມ: 
       

1. ຍ້ອນເຫດຜົນອັນໃດທ່ີເຮັດໃຫ້ມະນຸດບ່ໍຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູ? 
 

2. ຍ້ອນເຫດຜົນໃດ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈ່ຶງແຕກຕ່າງກັບການຕິດຕາມຜູ້ນໍາອ່ືນໆອີກ? ພວກ
ເຂົາ (ພວກຢິວ) ທັງຫລາຍ ມີຄວາມຄາດໝາຍຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຜູ້ນໍາ? 

 
3. ມີເວລາໃດບ່ໍ ທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຕ້ອງການອໍານາດແລະການອັສຈັນຈາກພຣະເຢຊູ ເພ່ືອຢາກໃຫ້

ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຊງົສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ? 
 
4. ລອງເວ້ົາສູ່ຟັງລອງເບ່ິງວ່າ ມີເວລາໃດບ່ໍທ່ີພວກເຮົາຫິວກະຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງແທ້ຈິງ? 

ສົມທຽບເບ່ິງວ່າ ຫິວກະຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແລະຫິວກະຫາຍພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງກັນຢ່າງ
ໃດ? 

 
5. ທ່ານມີແນວຄິດຢ່າງໃດ ໃນການທ່ີຈະຖົມໃຫ້ເຕັມໃນການຕ້ອງການຝ່າຍຈິດວິນຍານ?   ອະທິ

ບາຍÖÖ..  
 

ບພ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ຄວາມຈິງເຮັດໃຫທ້າ່ນມເີສຣພີາບ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນ 8:31-47 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 8:12-59 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊພູວກເຮົາໄດ້ພ້ົນຈາກຄວາມບາບ ແລະມີເສ

ຣີພາບໃນການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາໄປ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ມັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດທ່ີວ່າມີເສຣີອັນແທ້ຈິງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດກວດເບ່ິງຄວາມໝາຍໃນພຣະຄັມພີເຖິງເສຣີພາບ 

ແລະເລືອກເອົາຊີວດິໃນເສຣີອັນແທ້ຈິງ. 

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ການສົນທະນາກັບພວກຢິວຊຶງ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າ

ທາດໃນປະເທດເອຢິບ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງເປັນ 
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະທານເສຣພີາບອັນແທ້ຈິງໃຫ້. 

 
 

ບົດນໍາ 
       ໃນໂລກປະຈຸບັນນ້ີການຢາກມີສິດເສຣີນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການຕ່ໍສູ້, ປະທ້ວງ, ແລະເຮັດສົງຄາມ.  ມີ
ຫລາຍປະເທດໄດ້ປົດຜູ້ນໍາ ປ່ຽນລະບົບການປົກຄອງແລະປະຊາຊົນຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີສິດເສຣີ ແລະກໍຍັງມີຫລາຍ
ຄົນຍອມເສັຽຊີວດິເພ່ືອແລກເອົາເສຣີພາບນ້ັນເພ່ືອລູກຫລານ.   ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໃຊ້ສິດເສຣີໃນຖານະເປັນ
ມະນຸສທັມ ແລະກໍຍັງມີຫລາຍຄົນກາຍເປັນຂ້າທາດໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ.      ພວກເຂົາໄດ້ເປັນທາດຂອງຄວາມ
ບາບແລະຄວາມຕາຍ ໃນເມ່ືອຕົນເອງເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຕາມໃຈແລ້ວຄຶດວ່າຕົນເອງມີເສຣີ. ບົດຮຽນວນັນ້ີສອນ
ວ່າເສຣີພາບອັນແທ້ຈິງນ້ັນມີມາໂດຍການມີຄວາມສັມພັນອັນດີກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ.  

 

1. ເສຣພີາບອນັແທຈ້ິງເປນັຢ່າງໃດ: (ໂຢຮັນ 8:31-36)  
ປະວັດການເປັນມາໃນເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນເວລາງານສລອງພຣະວິຫານ ພວກຢິວຜູ້ໄປຮ່ວມໃນງານນ້ີທ່ີ

ກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນ ພວກເຂົາຕ້ອງນໍາເອົາຂອງຖວາຍຕ່ໍພຣະເຢໂຮວາເພ່ືອເປັນພາກສ່ວນຂອງການນະມັສ
ການ.   ມີຫລາຍຄົນຈາກຫລາຍບ່ອນໄດ້ທໍາໜ້າທ່ີຢ່າງນ້ີ.   ເຣ່ືອງນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູຍົກເອົາມາກ່າວ, 
ແລະມີຫລາຍຄົນເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. (8:30). 

ບົດຮຽນວນັນ້ີແມ່ນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກຢິວໃຫ້ຢຶດຖືເອົາຄໍາສອນໃຫ້ດີ (8:30).  ພວກຢິວເຫລ່ົານ້ີ 
ໄດ້ເຫັນດີກັບຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ;   ຖ້າພວກເຂົາເປັນຄົນເຊ່ືອຟັງແທ້ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ
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ຕາມ.   ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ   ພວກເຂົາກໍໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງແລະກາຍເປັນຄົນທ່ີມີເສຣີແທ້. 
(8:32).  ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປແລ້ວພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຄໍາສອນ  ແລະພວກເຂົາ
ຄວນເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ.  ພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງເປັນທາງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນ
ຊີວິດ (ໂຢຮັນ 14:6). 

    ອົງພຣະເຢຊໄູດ້ສອນວ່າຄົນທ່ີເຊ່ືອແທ້ນ້ັນຕ້ອງສະແດງອອກຫລາຍກວ່າຕົນເອງຄຶດວ່າຕົນເອງເຊ່ືອ, 
ແຕ່ມັນຈະເຫັນໄດ້ໃນການກະທໍາຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ.    ຕົວຢ່າງໃນຕອນນ້ີ   ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກຢິວບ່ໍຈິງເພາະ
ຕອນສຸດທ້າຍພວກເຂົາຢາກຈະເອົາກ້ອນຫີນຄວ ່າງໃສ່ອົງພຣະເຢຊໃູຫ້ຕາຍ (8:59).   

ຂ້ໍ 33 ໃນທ່ີສຸດຜູ້ທ່ີເຊ່ືອບ່ໍໃຫຍ່ແລະກາຍເປັນຄົນຈອງຫອງ ຖືວາ່ຕົນເອງເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ 
(ປຖມ 12:2), ພວກເຂົາເປັນຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາເລືອກໄວ້.  ພວກເຂົາກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊຜູູ້ມາຈາກບ້ານນ້ອຍ
ນາຊາເຣັດມາຫາເຣ່ືອງໃສ່ພວກເຂົາວາ່ພວກເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າທາດ? ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈທ່ີພວກຢິວເຫລ່ົານ້ີໄດ້
ລືມວ່າພວກເຂົາເຄີຍເປັນທາດ 400 ກວ່າປີໃນປະເທດເອຢິບ. ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເວ້ົາເຖິງຫລາຍໆຄ້ັງພວກເຂົາ
ຖືກຈັບໄປຢູ່ຕ່າງແດນຊ່ຶງຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ.   ແນ່ນອນ ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ຈັກການເປັນທາດ ຄື 
ເປັນທາດຂອງຮູບໂຄຣົບ.  ໃນພຣະຄັມພີເດີມປ້ຶມຂ່າວຄາວໄດ້ກ່າວເຖິງການຂາບໄຫວ  ້ແລະການເປັນທາດ
ໂດຍເອົາທໍານຽມຊາດອ່ືນມາໃຊ້. 

ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະຕ າໍໜິພວກຢິວທ່ີລືມຄວາມຜິດບາບຢ່າງວ່ອງໄວ.    ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນກັນໃນເມ່ືອ
ເບ່ິງໃນແວ່ນ ຫລືຫວນຄືນຫລັງໃນປະວດັສາດແລ້ວພວກເຮົາກໍມີນິສັຍຢ່າງນ້ັນແລະກໍເຮັດຄວາມຜິດອັນເກ່ົາ
ຢ່າງໜ້າເສ້ົາໃຈ. ເມ່ືອພວກເຮົາບ່ໍຄຶດເຖິງພຣະຄ ນຸພ້ອມຄວາມເມດຕາໃນຊີວດິປະຈໍາວັນແລ້ວໃນທ່ີສຸດພວກ 
ເຮົາກໍກາຍເປັນຄົນຈອງຫອງ ເຫັນແກ່ຕົວແລະກໍຫລົງລືມ.    ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນຍ້ອງຕົວເອງ ພໍໃຈໃນຊີ
ວິດເໝືອນພວກຢິວທັງຫລາຍ. 

    ອົງພຣະເຢູຮູ້ຈັກຄວາມນຶກຄຶດຂອງຄົນທ່ີມາຟັງ ພຣະອົງໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າທຸກຄົນເປັນທາດ
ຂອງຄວາມບາບ (8:34), ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະມາຈາກສາສນາໃດກໍຕາມ. ມີທາງດຽວຖ້າຢາກມີເສຣ ພີາບຈາກ
ຄວາມຜິດບາບແລ້ວຈໍາເປັນຕ້ອງມາທາງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງການ
ຕາຍແລະການຄືນມາອີກນ້ັນ    ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ໄຖ່ພວກເຮົາອອກຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ.  
ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນຊາວຢິວອາດຮັບເອົາໄດ້ຍາກ ເພາະພວກເຂົາເພ່ິງຄວາມດີຂອງຕົວເອງເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ
ຊອບພຣະທັຍ.  ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຜິດບາບນ້ັນກໍຍິນດີທ່ີຈະຮັບເອົາຄໍາສອນຈາກອົງ
ພຣະເຢຊູ.  ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວາ່ມີແຕ່ພຣະຄ ຸນຂອງພຣະເຈ້ົເທ່ົານ້ັນສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພ້ົນຈາກບາບກັມແລະ
ພົບກັບເສຣ ຢ່ີາງແທ້ຈິງ. 
 

2. ຕິດຕາມອົງພຣະບິດາ: (ໂຢຮັນ 8:37-42) 
          ແທນທ່ີຈະຍ ກົຍ້ອງຕົນເອງວ່າເປັນເຊື ້ອສາຍຂອງອ ບັຣາຮາມ, ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງໃຈ
ຄວາມສໍາຄັນຊ່ຶງອາດເປັນເຫດໃຫ້ພວກຢິວເຄືອງໃຈ.    ອົງພຣະເຢຊ ູໄດ້ປະນາມພວກຢິວທ່ີບ່ໍຍອມຮັບເອົາ
ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ປະກາດຂອງພຣະບິດາເຈ້ົາ.   ອົງພຣະເຢຊູຍັງກ່າວເຖິງການເປັນ
ພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງທ່ີເທ່ົາທຽມກັບອົງພຣະບິດາຊ່ຶງເປັນຄວາມຜິດບາບໃນສາຍຕາຂອງພວກຢິວ.   ພວກ
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ເຂົາຖືວ່າເປັນການປມາດແລະມີໂທດເຖິງຕາຍ ຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເອົາພຣະເຢຊຂ້ຶູນສານ (ໂຢຮັນ 
19:7).   ພຣະເຢຊກູ່າວວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາເຈ ີມ ຫລືຫົດສົງ ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງ
ພຣະອົງເອງ ແລະພວກຢິວທັງຫລາຍມີພ່ໍທ່ີແຕກຕ່າງກັບພຣະອົງ. (8:38). 
     ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າອົງພຣະເຢຊູເອ້ີນພວກຢິວນ້ັນວ່າເປັນລູກທາງ (ເໝືອນກັບພວກຊະມາເຣຍັ ເປັນຄົນ
ລູກຊອດ).   ໃນຕອນນ້ີພວກຢິວໃຈຮ້າຍທ່ີສຸດ ບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ໃດເວ້ົາຢ່າງນ້ີແກ່ພວກເຂົາມາກ່ອນເລີຍ.  ບ່ໍເຄີຍມີ
ຜູ້ໃດໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ນໍາຢິວເຖິງຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ.  ໃນປະວັດສາດແລ້ວບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ໃດປະຕິເສດພວກ
ຢິວວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ໃນຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາລາຍຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄຶດໃໝ່ໃນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ.   
         ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນກໍເວ້ົາຕ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງເໝືອນກັບພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີໃຊ້ອິນເຕີແນ ັດປະ
ກາດໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ຂ່າວຕ່າງໆ.  ພວກຢິວບ່ໍເອົາຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊແູລະອ້າງຕົນເອງວາ່ພວກເຂົາເປັນ
ລູກຂອງອັບຣາຮາມ (8:39).     ພວກເຂົາເປັນຄົນຕາບອດກັບການຖືວ່າຕົນເອງເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາ
ຮາມ ແລະເຂ້ົາໃຈຜິດເຖິງການມີຄວາມສ ມັພັນກັບພຣະເຈ້ົາ.   
          ເມື່ອອົງພຣະເຢຊໄູດ້ກ່າວເຖິງຜູ້ເປັນພ່ໍຂອງພວກອິສຣາເອັນ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ອ້າງເຖິງພ່ໍດ້ານຮ່າງກາຍ 
ແຕ່ແມ່ນພຣະອົງເວົາ້ເຣ່ືອງພ່ໍທາງຄວາມເຊ່ືອ.      ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ແນວທາງໃໝ່ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມສ ມັພັນກັບ
ພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບເຊື ້ອສາຍ ແຕ່ຂ້ຶນກັບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກ. ຄໍາສອນດ່ັງກ່າວນ້ີບ່ໍໄດ້ມີຢູ່
ໃນຄວາມຄຶດຂອງຜູ້ນໍາຂອງພວກຢິວເລີຍ.  ພວກຢິວໄດ້ຫລົງລືມພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາມານານແລ້ວ ພວກ
ເຂົາໄດ້ເອົາກົດບັນຍັດ, ຮ ດີຄອງ, ແລະສ່ິງອ່ືນໆເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາ.  ເຫັນວາ່ຄວາມສັມ 
ພັນຂອງອັບຣາຮາມອັນແທ້ຈິງຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໂດຍເອົາໜ້າທ່ີໃນການນັບຖືສາສນາມາແທນ.  
ຖ້າເອົາໜ້າທ່ີມາແທນຄວາມສັມພັນແລ້ວອີກບ່ໍນານມັນກໍຈະຕາຍ  ເພາະວ່າໜ້າທ່ີນ້ັນບ່ໍເລິກເຊ  ່ິງເໝືອນກັບ
ຄວາມສ ັມພັນ. 
          ຄົນເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີສາມາດເຮັດຄວາມຜິດເໝືອນກັນເພາະຂາດຄວາມເຊ່ືອ.    ພວກເຂົາອາດເຮັດ
ຄວາມຜິດໂດຍຄຶດວາ່ເຊື ້ອສາຍອາດຊອ່ຍໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກບາບໄດ້   ຄືອາດເພ່ິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພ່ໍ
ແມ່ແລະການນັບຖືພຣະເຈ້ົາເຮັດໄປພໍເປັນປະເພນີເທ່ົານ້ັນ ເໝືອນກັບພວກຢິວເຄີຍເຮັດມາ     ແລະຄຶດວ່າ
ການເຮັດຢ່າງນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ. ແຕ່ວ່າອົງພຣະເຢຊໄູດ້ໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃໝ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ
ແກ່ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ທີ ່ພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ເຮັດມາເປັນຫລາຍສັດຕະວັດ. 
     ຊືຂ່ອງບ ັນພະບ ຸຣູດຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີຂຽນໄວ້ໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ ບົດ 11 ນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍ 
ພຣະທັຍກ່ອນອົງພຣະເມຊອີາໄດ້ມາບັງເກີດເຊັນ່: ກິດີໂອນ, ບາຣັກ, ອັບຣາຮາມ, ໂມເຊ ພວກເຫລ່ົານ້ີໄດ້
ອາສັຍຄວາມເຊືອ່ ບໍ່ແມ່ນອາສັຍສາຍຕາ,   ໃນອາະນາຄົດເວລາພຣະຜູ້ໄຖ ່ໃຫ້ລອດສະເດັດມາພຣະອົງຈະ
ເຮັດໃຫ້ທຸກສ່ິງກາຍເປັນສ່ິງໃໝ່ໆ.   ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈທ່ີພວກຢິວບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣ່ືອງພຣະເມຊີອາ ແລະພວກ
ເຂົາໄດ້ປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊຜູູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງມາເພ່ືອປະທານເສຣ ີໃຫ້ແກ່ຜູ້ເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ 
(ເອຊາຢາ 61:1).  ໃ ນທຸກມ້ືນ້ີກໍຄືກັນພວກເຮົາອາດປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູເໝືອນກັນ  ພວກຢິວບ່ໍສາມາດ
ປະຄວາມຄຶດເກ່ົາຊ່ຶງເຂົາຫວັງໄວ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຄົງເປັນແນວນ້ັນແນວນ້ີ     ໃນທ່ີສຸດພວກເຂົາກໍເລີຍກາຍ 
ເປັນທາດຂອງຄວາມນຶກຄິດຂອງຕົນເອງ. 
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3. ຕິດຕາມພໍຂ່ອງຄວາມຕວົະ: (ໂຢຮັນ 8:43-47) 
    ເຫັນວ່າຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບພວກຢິວທະວ ີຄູນຂ້ຶນໃນຂ້ໍສຸດທ້າຍ.  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ
ປະໃຫ້ມີບ່ອນເຂ້ົາໃຈຜິດໃນການແປພຣະຄັມພີ.    ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຫາວ່າຜູ້ນໍາພວກຢິວມີພ່ໍເປັນມານ, ຊ່ຶງ
ເປັນການປມາດຫລາຍທ່ີຈະພັລນາໄດ້.  ພວກເຂົາຄຶດວ່າເປັນຫຍັງລູກຊ່າງໄມ້ຈາກເມືອງນາຊາເຣັດຜູ້ບ່ໍມີ
ຕ າໍແໜ່ງຈ່ຶງເອ້ີນຄົນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ວ່າພວກເຂົາເປັນລູກຂອງມານ.   ການເວ້ົາຢ່າງນ້ີພວກເຂົາບ່ໍ
ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ພວກເຂົາກໍບ່ໍຍອມຄືກັນ.  ອົງພຣະເຢຊູເວ້ົາແຕ່ຄວາມຈິງເພາະນ້ັນເປັນພຣະລັກສະນະ
ຂອງພຣະອົງ (8:45; 14:6). 
     ພວກຢິວບ່ໍຍອມຟັງຜູ້ປະທານຄວາມຈິງ (ພຣະເຢຊູ) ແຕ່ພວກເຂົາຍອມຟັງຄວາມຕົວະຂອງມານ ຜູ້ບ່ໍມີ
ຄວາມຈິງໃນຕົວມັນເລີຍ.  ພວກເຂົາໄດ້ຟັງສຽງຂອງມານນານເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຮູ້ຈັກ
ຄວາມຈິງເລີຍ.  ການຂາດຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິເສດບ່ໍຍອມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງເຖິງນິສັຍ
ອັນແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາ.    ການປະພຶດອອກມາຂອງພວກເຂົາເປັນຜົນອອກຈາກກະບົດຄວາມເຊ່ືອ ແລະ
ເຣ່ືອງນ້ີອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນແລ້ວໃນການຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງວ່າຈະເປັນດ່ັງນ້ີ.    ພວກຢິວປະຕິ
ເສດອົງພຣະເຢຊຢູ່າງເດັດຂາດ ແລະຍັງປອງຂ້າອົງພຣະເຢຊູອີກດ້ວຍ.   ນ້ີເປັນການເຮັດຕາມການປະພຶດ
ຂອງມານຊ່ຶງມັນເປັນຄາດຕະກອນແຕ່ຕ້ົນເດີມມາ (8:44). 
          ອົງພຣະເຢຊໄູດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ  ຜູ້ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍພຣະຄ າໍຂອງພຣະອົງ 
(8:47).  ຜູທ່ີ້ປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາເໝືອນກັນ  ເພາະທ ັງສອງພຣະນາມນ້ີເປັນອົງ
ດຽວກັນ. ບົດສອນຕອນນ້ີໄດ້ຕ່ໍສູ້ທໍານຽມຂອງທຸກວັນນ້ີຊຶງ່ແນະນໍາໃຫ້ຄົນເລືອກຕາມໃຈຊອບກັບສ່ິງຕົນເອງ
ຢາກເຊ່ືອ ເໝືອນກັບໄປກິນເຂ້ົາຮ້ານອາຫານທ່ີຕັກກິນເອງຫລຶບຸບເຟ (buffet).  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາຕິດຕາມ
ອົງພຣະເຢຊູໄປພຽງຊົວ່ລະຍະນ່ຶງເທ່ົານ້ັນ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາມອບຈິດຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະອົງໃນ
ການເຊືອ່ຟັງ.  ນ້ັນແຫລະເປັນຊວິີດແຫ່ງຄວາມເຊ່ືອ.   
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
     ທຸກວັນນ້ີອົງພຣະເຢຊູເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມຈິງທ່ີວ່າ  ພຣະອົງເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍ
ເປັນອິສລະ.    ພວກເຮົາມີສິດທິຈະຟັງພຣະອົງ ຫລືຈະຟັງພ່ໍແຫ່ງຄວາມຕົວະ ເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ ຂ້ີລັກ ແລະທໍາ
ລາຍ (ໂຢຮັນ 10:10).   ການຫລອກລວງຂອງມານນ້ັນມີມາກມາຍ ອັນນ່ຶງທ່ີມັນຕົວະແມ່ນບອກວ່າຄວາມ
ບາບຈະບ່ໍນໍາໄປເຖິງການເປັນທາດແລະຕາຍ. ທຸກວັນນ້ີມີຫລາຍຄົນເປັນທາດຂອງຄວາມບາບໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກ
ຕົວ ແຕ່ຍັງຄຶດວ່າຕົນເອງມີເສຣີພາບ. ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊຕູ້ອງຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະອົງທຸກໆ
ວັນເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບເສຣີພາບອັນແທ້ຈິງ. 
 

ຄໍາຖາມ 
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1. ທ່ານຈືຊີ່ວດິຂອງທ່ານໄດ້ບ່ໍວ່າເປັນແນວໃດ ກ່ອນທ່ານມາຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູ?  ບາບເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ກາຍເປັນທາດໄດ້ຢ່າງໃດ? 

2. ໃນສມັຍໃໝ່ນ້ີອັນໃດເປັນຮູບໂຄຣົບໃຫ້ຄົນເຮົານັບຖື? 
3. ທ່ານຄຶດວາ່ແມ່ນຫຍັງເກີດກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຜູ້ທ່ີເຊ່ືອ ເມ່ືອຄົນນ້ັນອວດອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນ

ເຊ່ືອດີກວ່າຄົນອ່ືນໆ? 
4. ແມ່ນເຣ່ືອງໃດທ່ານໄດ້ຟັງພ່ໍຂອງການຫລອກລວງ? 
5. ວິທ ີໃດທ່ານຈະຮູ້ວາ່ແມ່ນສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະສຽງຂອງມານ? 

 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ຊວີິດທີຄ່ບົບຣໍບິນູ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນ 10:1-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 10:35-10:21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ພຣະອົງຕ້ອງການນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້

ມີຊີວດິຄົບບໍຣິບູນມີຄວາມໝາຍ, ສັນຕິສຸກ, ແລະມີຄວາມຍິນດີ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເຮັດວິທີໃດພວກເຮົາຈ ຶ ່ງຈະພົບກັບຊວິີດຄົບບໍຣິບູນຢ່າງມີຄວາມ

ໝາຍ, ສັນຕິສຸກ ແລະມີຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີໄດ້? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອຈະສາມາດຮູ ຈັ້ກພຣະສຸຣະສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພ່ືອຈະ

ເລືອກເອົາຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ, ສັນຕິສຸກ ແລະຍິນດີ.   
ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ພຣະອົງເອ້ີນພຣະອົງເອງວ່າເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ ຜູ້ສາມາດນໍາພາພວກ

ເຮົາໄປສູ່ຊີວດິທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ ສັນຕິສຸກ ແລະມີຄວາມ
ຍິນດີ.  ໃນທ່ີສຸດພຣະອົງໄດ້ປະທານຊີວດິຂອງພຣະອົງເອງເພ່ືອ
ພວກເຮົາ. 

 
ບດົນໍາ 

     ໃນໂທຣະທັດເຣ່ືອງປະວັດສາດໄດ້ສອນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງການໂຄສະນາໃນສັງຄົມ
ຂອງທຸກວັນນ້ີ.  ພວກເຂົາໂຄສະນາເຖິງຊືຂ່ອງສິນຄ້າ ເຊ່ັນສະບູ່ບາງຊະນິດສາມາເອົາຊັກເຄ່ືອງໃຫ້ສະອາດ 
ດີຊ່ຶງມີກ່ິນຫອມຫວນ  ຫລືຢາດັບກ່ິນຂ້ີແຮ້ໃຊ້ແລ້ວບ່ໍໃຫ້ມີກ່ິນເໝັນແລະຊຸມ່ປຽກຢູ່ ຫລືເຈ້ັຽຫ້ອງນ້ໍາກ້ໍໃຫຍ່ທ່ີ 
ອ່ອນນວນດີ. 
       ໃນທຸກວັນນ້ີການໂຄສະນາໄດ້ເລີກກວ່າຄຸນນະພາບຂອງຂອງສິນຄ້າ ພວກເຂົາໄດ້ຍົວະໃຫ້ມີຄວາມດີ
ໃຈວ່າຖ້າໃຊ້ສິນຄ້າຢ່າງນ້ີແລ້ວຈະເປັນປໂຍດຕ່ໍສຸຂພາບ ເຮັດໃຫ້ຊວິີດມີຄວາມໝາຍແລະໜ້າຊ່ືນຍົມຍິນດີ.  
ເວ້ົາງ່າຍໆວາ່ສິນຄ້ານ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຫວ້າງເປ່ົາມີຄວາມສຸກເກີດຂ້ຶນໄດ້  ຖ້າບ່ໍໃຊ້ສິນຄ້າຢ່າງນ້ີແລ້ວຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາຈະມີແຕ່ຄວາມຜິດຫວັງແລະມີຊີວິດບ່ໍຄົບຖ້ວນເລີຍ. 
      ມະນຸດເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການມີຊີວິດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ ມີສັນຕິສຸກ ແລະຊົມຊືນ່ຍິນດີ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າ
ທາຍຕ່ໍສັງຄົມໃໝ່ນ້ີວາ່ພຣະອົງຈະປະທານຊີວ ດິຄົບບໍຣິບູນໃຫ້. ການທ່ີມີຊວິີດຢ່າງນ້ັນມາຈາກການຕິດຕາມ
ພຣະອົງໄປເທ່ົານ້ັນ. 

 

1. ຕິດຕາມຜູລ້້ຽງແກະ: (ໂຢຮັນ 10:1-6)  
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  ອົງພຣະເຢຊ ູໄດ້ໃຊ້ຄໍາປຽບທຽບເພ່ືອໃຫ້ພວກຟາຣິ ີຊາຍເຂ້ົາໃຈວິທີຈະມີຊວິີດອັນຄົບບໍຣິບູນ.  ສ່ິງທ່ີອົງ  
ພຣະເຢຊ ູໄດ້ຍົກເອົາມາກ່າວນ້ັນເຫັນວ່າພວກຟາຣ ີຊາຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍອາດເຫັນຕົນເອງໃນຄໍາ
ສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ຄໍາປຽບທຽບທ່ີອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ນ້ັນແມ່ນເຣ່ືອງຜູ້ລ້ຽງແລະຝູງແກະ.    ພວກເຮົາໃນ
ທຸກວັນນ້ີອາດມີຄວາມຮູ້ນ້ອຍໃນເຣ່ືອງການລ້ຽງແກະ.  ແຕ່ໃນສມັຍຂອງອົງພຣະເຢຊ ແູລ້ວທຸກໆຄົນເຂ້ົາໃຈ
ດີເພາະຄົນສ່ວນຫລາຍມີອາຊີບຢ່າງນ້ີ.  ຮູບພາບດ່ັງກ່າວນ້ີກໍເຕັມໄປໃນຄໍາສອນຂອງພຣະຄັມພີເດີມທ່ີເວ້ົາ
ເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະເຈ້ົາກັບພວກອິສຣາເອັນ 

     ໃນສມັຍບ ຮູານໃນປະເທດຕາເວັນອອກກາງ  ຜູ້ລ້ຽງແກະໄດ້ນໍາເອົາຝູງແກະຂອງຕົນເອງເຂ້ົາໄປໃນ
ຄອກສ່ວນຮວມໃນເວລາກາງຄືນ.  ຝູງແກະທ່ີເປັນຂອງຜູ້ລ້ຽງຄົນອ່ືນກໍເຂ້ົາໄປໃນບ່ອນດຽວກັນເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ສັດ
ປ່າມາກິນ.  ຜູ້ລ້ຽງກ ໄໍດ້ປະຝ ູງແກະຂອງຕົນໄວ້ກັບຄົນເຝ້ົາຍາມໃນເວລາກາງຄືນ.   ຕ່ືນເຊ້ົາມາຜູ້ລ້ຽງກໍເຂ້ົາ
ໄປໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄົນເຝ້ົາຍາມເພ່ືອຊອກຫາແກະຂອງຕົນເອງເພ່ືອຝູງແກະຈະໄດ້ຕາມຕົນເອງ
ອອກໄປ.  ເຫັນວ່າຝູງແກະກໍຈ  ່ືສຽງຂອງຜູ້ລ້ຽງເປັນພິເສດໄດ້ແລະກໍອອກຕິດຕາມໄປທາງນອກເພ່ືອຊອກຫາ
ອາຫານ ແລະແກະທ່ີເປັນຂອງຄົນອ່ືນຈະຢູ່ລໍຖ້າຜູ້ລ້ຽງຂອງຕົນເໝືອນກັນ. 

  ຝູງແກະໄດ້ໄວໃ້ຈກັບຜູ້ລ້ຽງອອກໄປທາງປະຕູເພ່ືອຊອກຫາອາຫານທີ ່ຜູ້ລ້ຽງນໍາພາໄປນ້ັນ.  ອົງພຣະເຢ
ຊູໄດ້ໃຊພ້າບອັນນ້ີເຖິງຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງວ່າ    ພວກເຂົາຈືພ່ຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ວ່າພຣະອົງຈະປະ
ທານຊວິີດອັນຄົບບໍຣິບູນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້.  ເວລານ້ີອົງພຣະເຢຊໄູດ້ເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາອອກຕິດຕາມ ແລະໄວ້
ໃຈໃນພຣະອົງ. 
  

2. ຈົງ່ຣະວງັໂຈນແລະພວກໝາໄນ: (ໂຢຮັນ 10:7-10) 
        ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ພຣະອົງທຽບພຣະອົງວ່າເປັນປະຕູຄອກແກະ.  ການຈະມີຊີ
ວິດທ່ີຄ ົບບໍຣິບູນນ້ັນຕ້ອງຜ່ານປະຕູ.  ພຣະເຢຊູເຕືອນໃຫ້ລະວັງເພາະອາດມີບາງຄົນຢາກນໍາພວກເຮົາໄປໃນ
ທາງອ່ືນ    ພຣະອົງບອກໃຫ້ຟັງສຽງຂອງພຣະອົງເອົາໄວ້ເພ່ືອຈະບ ໍ ່ຖືກລວງຕາເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຊີວດິອັນ
ຄົບບໍຣິບູນ. ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາອາດຕົກໄປເປັນເຍ່ືອຂອງຝູງໝາໄນຜູ້ມັກໃຫ້ຄ າໍສັນຍາປອມ. 
       ໃນເຣ່ືອງນ້ີພຣະອົງອາດໝາຍເຖິງພວກຟາຣ ີຊາຍ ເພາະໃນປ້ຶມໂຢຮັນບົດ 9 ພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ຊາຍຄົນ
ນ່ຶງອອກຈາກທັມມະສາລາເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນຕາບອດແຕ່ກໍາເນີດໃຫ້ດີໃນວັນຊະບາໂຕ.  ການທ່ີ
ພວກເຂົາໄດ້ແປຄວາມໝາຍຂອງວັນຊະບາໂຕຢ່າງເຄ່ັງຄັດນ້ັນ    ໄດ້ຍາດເອົາຊວິີດທ່ີຄົບບໍຣິບູນອອກຈາກ
ພວກເຂົາໄປ.    ອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພວກຟາຣ ີຊາຍເປັນໂຈນແລະຂະໂມຍເພາະພວກເຮົາບ່ໍມີຈິດໃຈເມດ
ຕາຕ່ໍຊາຍຕາບອດຄົນນ້ັນ.  ພວກເຂົາສົນໃຈແຕ່ເຣ່ືອງເປັນໃຫຍ່ໄດ້ດີເທ່ົານ້ັນ. 
     ການເປັນໂຈນແລະຂະໂມຍດ້ານຈິດວິນຍານໃນທຸກວັນນ້ີຍັງນໍາຄົນອອກໜີຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ບາງທີອາດ
ແມ່ນນັກເທດໃນໂທຣະທັດໃສ່ເຄ່ືອງນຸ່ງງາມ, ມັກຍ້ິມ,  ທາສີຜົມເປັນສີສັນຕ່າງໆ ຮ້ອງໃຫ້ຄົນສ່ົງເງິນໄປໃຫ້
ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ອອກໂທຣະທັດເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນເຮັດເພ່ືອຕົນເອງເທ່ົານ້ັນ. 
ບາງທີພວກເຮົາອາດເຊືອ່ Wall Street ເຣ່ືອງການເງິນວ່າຖ້າມີເງ ນິຫລາຍອາດມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ. ສລຸບ 
ແລ້ວມີສຽງທ່ີເປັນສັນຍາປອມຢູ່ທຸກບ່ອນໃນໂລກນ້ີ,  ແຕ່ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າໂຈນແລະຂະໂມຍບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍການ
ຢູ່ດີກິນແຊບຂອງຝູງແກະແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. 
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     ອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພວກໂຈນແລະຂະໂມຍຍັງມີຢູ່ທຸກວັນນ້ີ ພວກເຂົາຢາກເອົາຝູງແກະໄປທາງນອກ 
ບ່ໍແມ່ນທາງປະຕູ.   ພວກເຂົາຕ້ອງການກັດກິນທ່ານ ທາງປອດພັຍນ້ັນແມ່ນຕິດຕາມສຽງຂອງຜູ້ລ້ຽງໄປເມ່ືອ
ເພິ ນ່ນໍາທາງໄປຜ່ານທາງປະຕູ.  ການມີຊີວດິອັນຄົບບໍຣິບູນນ້ັນແມ່ນຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊເູທົ່ານັ້ນ. 
 

3. ຜູ້ລ້ຽງທີດ່ີເປັນຫວ່ງຕໍ່ຝູງແກະ: (ໂຢຮັນ 10:11-18) 
      ອົງພຣະເຢຊູປະກາດວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີ.  ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີຍອມສະລະຊີວດິເພ່ືອຝູງແກະ. ເປັນຄວາມ
ຈິງແທ້ສອງສາມອາທິດຕ່ໍມາອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີໄດ້ກາຍເປັນແກະຖືກຂ້າຖວາຍເພ່ືອໄຖ່ບາບ.   ອົງ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບວ່າມີຜູ້ລ້ຽງປອມ ພວກເຫລ່ົານ້ີຖືກຈ້າງໃຫ້ເບ່ິງ  ພວກເຂົາບ່ໍຍອມຕາຍເພ່ືອຕ່ໍສູ້ເພາະບ່ໍເປັນ
ເຈ້ົາຂອງຝູງແກະ.  ໃນເມ່ືອມີພັຍອັນຕະລາຍມາພວກເຂົາແລ່ນໜີປະຝູງແກະ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຕ່ໍສູ້ເອງເພ່ືອເອົາ
ຊີວດິລອດ. ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງທ  ່ົງຫຍ້າຂຽວສົດ ຫລືແມ່ນ້ໍາອັນສົດໃສ ແຕ່ພຣະອົງກ່າວເຖິງການຕ່ໍສູ້ 
ເພາະພວກຟາຣີຊາຍກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງບ່ໍດີ.  ພວກເຮົາອາດເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນປ້ຶມເພງ
ສັຣເສີນ ບົດ 23 ເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີນ້ັນ  ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງປ້ຶມເອເຊກຽນ ບົດທີ 34 
ເພາະພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາເຖິງພວກຟາຣິຊາຍ. 
 

ອງົພຣະເຢຊກູ່າວວາ່ພວກຟາຣ ີຊາຍເປັນຜູລ້້ຽງຊົວ່. 
 
     ຜູ້ລ້ຽງຊົວ່ກໍຍັງມີຢູ່ໃນສາສນາ.  ພວກຫົວໜ້າສາສນານ້ີມີຄວາມຜິດຖານໃຊອໍ້ານາດຜິດ ເພາະພວກເຂົາ
ເຫັນແກ່ຕົວຫລາຍກວ່າຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເພ່ືອຄົນອ່ືນ. ສ່ິງນ້ີອາດເຫັນໄດ້ເມ່ືອມີຈິດໃຈໂລບມາກ, ຢາກມີອໍາ
ນາດ, ມີຕັນຫາ, ຫລືຢາກຍົກຕົນເອງຂ້ຶນ.   ພວກເຂົາບ່ໍຢາກຮັບຜິດຊອບ ແລະມັກບັງຄັບຈິດໃຈແລະຄວາມ
ນຶກຄຶດຂອງຄົນອ່ືນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງມະມັດລະວງັຜູ້ນໍາຢ່າງນ້ີເພາະພວກເຂົາເປັນຜູ້ລ້ຽງຊ່ົວຊ້າ. 
     ຂ່າວດີມີຢູ່ວ່າເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອຂອງຄຣິສະຕຽນນ້ີບ່ໍແມ່ນເວ້ົາເຖິງຜູ້ລ້ຽງຊົວ່ ແຕ່ພວກເຮົາເວ້ົາເຣ່ືອງຜູ້ລ້ຽງ
ທ່ີດີ.    ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີຍ ອ່ມຮູ້ຈັກພວກເຮົາ ຮັກພວກເຮົາ ແລະຍອມຕາຍເພ່ືອພວກເຮົາສເມີ.    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ຍອມຕາຍດ້ວຍຄວາມສມັກໃຈເພາະພຣະອົງຮູ້ວ່ານ້ັນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນເພ່ືອຊີວດິຂອງຝູງແກະ. ພຣະອົງຮູ້ຈັກ
ວ່າການທ່ີພຣະອົງຍອມສລະຊີວດິນ້ັນກໍເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາໄປສູ່ຊວິີດອັນຄົບບໍຣິບູນ. 
     ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕາຍເພ່ືອພວກອິສຣາເອັນເທ່ົານ້ັນແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຕາຍເພ່ືອຄົນທັງໂລກ.  ພວກຟາຣ ີຊາຍ
ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຢາກຊ່ອຍພວກອິສຣາເອັນເທ່ົານ້ັນ    ແຕ່ອົງພຣະເຢຊຮູູ້ວ່າມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍທ່ີບ່ໍເປັນ
ຄົນອິສຣາເອັນ (ໂຢຮັນ 10:16).  ນ້ັນແມ່ນພວກຕ່າງຊາດຜູ້ຕິດຕາມຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີຊ່ຶງນໍາພວກເຂົາໄປສູ ຊີ່ວດິອັນ
ຄົບບໍຣິບູນ. 
     ຂອບພຣະຄ ຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະອົງປະທານໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຮູ້ໄດ້ລະຫວ່າງສຽງຂອງພຣະອົງ 
ແລະສຽງຂອງຜູ້ອ່ືນໆ.     ສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດກວ້າງແລະສັດຊ່ືດີ; ບ່ໍແມ່ນສຽງເອ້ີນໃຫ້ມີຄວາມສັບ
ສົນແລະຫລອກລວງ.   ສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ທ່ີຍອມຕາຍເພ່ືອ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ທ່ີແລ່ນໜີເພ່ືອເອົາຕົວລອດ
ເປັນຍອດດີ. 
 



 22

4: ຮບັເອາົຊວີິດອັນຄົບບໍຣບິນູ: (ໂຢຮັນ 10:19-21) 
     ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວແລ້ວ ພວກຟາຣ ຊີາຍຕ້ອງຕັດສິນໃຈຈະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຄືຕິດຕາມຜູ້ລ້ຽງ
ທ່ີນໍາໄປສູ່ຊີວດິອັນຄົບບໍຣິບູນ    ຫລືພວກເຂົາຈະຫລອກຕົວເອງແລະຄົນອ່ືນໃນສ່ິງອົງພຣະເຢຊຈູະປະທານ
ໃຫ້ບ່ໍ?  ໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາກໍພົບກັບການຕັດສິນໃຈຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ. 
     ພວກເຂົາບາງຄົນຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຄົນຜີບ້າ ຫລືຍັງມີຜີສິງ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຈ່ືສຽງຂອງຜູ້
ລ້ຽງທ່ີດີໄດ້ເລີຍ.  ແຕ່ມີບາງຄົນໄດ້ຍິນສຽງກະຊິບດ້ວຍຄວາມຫວັງ ພວກເຂົາຈໍາສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູພຣະ
ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີຜູ້ຊົງຮັກຝູງແກະ. ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊເູຮັດຊຶງ່ເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນເຮັດໄດ້.  ມີບາງ
ຄົນໃນພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງເຂ້ົາໄປທາງປະຕູເພ່ືອຈະມີຊວິີດຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ. 
   

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
       ຂໍກະແຈທ່ີຈະມີຊີວດິອັນຄົບບໍຣບູິນນ້ັນຄືຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊຜູູ້ເປັນຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີໄປ.  ຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີນ້ັນຕ້ອງ
ເປັນຜູ້ທີ່ສົນໃຈເປັນຫ່ວງຝູງແກະ ບ່ໍຄືຜູ້ລ້ຽງຊ່ົວເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ.  ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາບ່ໍຄຶດວ່າການຕິດ
ຕາມໄປນ້ັນເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດ ແຕ່ຄຶດວ່າຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາ.     ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູກ່າວວາ່ການຕິດຕາມພຣະອົງໄປ
ນ້ັນພວກເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດອັນຄົບບໍຣິບູນ. 
     ມີຍິງສາວຄົນນ່ຶງຢາກໄປຮຽນໜັງສືຢູ່ມະຫາວິທຍາລັຍ ໃນເມ່ືອລາວໄດ້ອ່ານຄໍາຮ້ອງເຂ້ົາຮຽນມີຄໍາຖາມ
ນຶ່ງ, ìທ່ານເປັນຜູ້ນໍາບ່ໍ?î    ນາງກໍຕົກໃຈແລະຕອບຄໍາຖາມນ້ັນຢ່າງສັດຊືຄຶ່ດວ່າທາງໂຮງຮຽນອາດຈະບ່ໍຮັບ
ເອົາຄົນຢ່າງລາວເຂ້ົາຮຽນເພາະນາງຕອບວາ່ນາງບ່ໍເປັນຜູ້ນໍາ.  ໃນທ່ີສຸດນາງກໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກໂຮງຮຽນ 
ນາງກໍອ່ານໜັງສືກ້ານນ້ັນດ້ວຍຄວາມແປກໃຈຄຶດວາ່ໂຮງຮຽນຕ້ອງປະຕິເສດລາວແນ່ນອນ.  ໃນທ່ີສຸດນາງດີ
ໃຈເພາະໂຮງຮຽນກ່າວວາ່   ìທ່ານໄດ້ຖືກຮັບເຂ້ົາຮຽນເພາະໂຮງຮຽນມີຜູ້ນໍາໃໝ່ 1452  ແລະພວກເຮົາຕ້ອງ
ການຢ່າງນ້ອຍຄົນນ່ຶງເປັນຜູ້ຕິດຕາມ.î 
         ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນມີຜູ້ນໍາຫລາຍຄົນໃນໂລກນ້ີ.   ແຕ່ຕ້ອງຈ່ືໄວ້ວາ່ໃນນາມພວກເຮົາເປັນຄຣິສະຕຽນ 
ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູແຕ່ຜູ້ດຽວ, ຈ່ືສຽງຂອງຜູ້ທ່ີປະທານຊີວິດອັນຄົບບໍຣິບູນໃຫ້.   ການ
ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊໄູປນ້ັນບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງອັນມາກຫລາຍມາເປັນເຈ້ົາຂອງ; ແຕ່ແມ່ນເຫດຜົນ 
ເພ່ືອຢາກມີຊີວິດອັນຄົບບໍຣິບູນ.  ຈໍາໄວ້ວາ່ການທ່ີຕິດຕາມສຽງຜູ້ລ້ຽງທ່ີດີແລະຖືກຕ້ອງເທ່ົານ້ັນຈະນໍາໄປເຖິງ
ຊີວິດອັນຄົບບໍຣບູິນ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

6. ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈຕິດຕາມສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຫລືສຽງຂອງສັງຄົມໃນທຸກວັນນ້ີ? 
7. ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງການໃຊ້ອໍານາດຜິດໃນສາສນາເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ.  ທ່ານຈະຊອ່ຍຄົນຜູ້ຕົກເປັນ

ເຍ່ືອຂອງຜູ້ນໍາທາງສາສນາທ່ີໃຊ້ອໍານາດຜິດໄດ້ຢ່າງໃດ? 
8. ແມ່ນຫຍັງເປັນລັກສະນະຂອງຜູ້ນໍາທ່ີດີໃນທາງຄວາມເຊ່ືອ? 
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9. ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພຣະອົງສະເດັດມາເພ່ືອຈະປະທານຊີວິດອັນຄົບບໍ
ຣິບູນໃຫ້?  ຊີວິດອັນຄົບບໍຣິບູນນ້ັນເປັນແນວໃດ? 

10. ຈະບອກບາງຢ່າງໃນສັງຄົມທຸກວັນນ້ີທ່ີຫລອກລວງວາ່ເຮັດອັນນ້ີອັນນ້ັນຈະນ າໍໄປສູ່ຊີວິດດີມີຄວາມ
ສຸກໄດ້ຢ່າງໃດ?   

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 6 
ການຄນືຈາກຕາຍແລະມຊີວີິດຢູ ່

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນ 11:17-44 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 10:1-57 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້ບອກ

ເຖິງຕ້ົນຕໍ ແຫລ່ງທ່ີມາຂອງການຄືນມາຈາກຕາຍແລະມີຊີວດິຢູ່. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ວິທີໃດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕອບສນອງວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຕ້ົນຕໍຂອງ

ການຄືນມາຈາກຕາຍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ການອະທິບາຍເຖິງການຄືນມາຈາກຕາຍມີຊີວິດຢູ່ນ້ັນເພ່ືອພວກ

ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຊວິີດຢ າ່ງນ້ີໄດ້ກໍຕ້ອງເຊ່ືອແລະໄວ້ໃຈໃນອົງພຣະ
ເຢຊເູທ່ົານ້ັນ.  

ເພືອ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈ: ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນໄດ້ບອກ 

ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຕ້ົນຕໍອັນແທ້ຈິງຂອງຊີວດິ.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ. 

 
 

ບົດນໍາ 
     ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສິດຍາພິບານເກືອບສາມສິບປີ ໃນລະຍະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາພິທີສ່ົງສະການເປັນຮ້ອຍໆ 
ຫລາຍເທ່ືອຂ້າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຍາດຕິພ່ີນ້ອງຮ້ອງໄຫ້    ກ່ອນພວກສັບປະເລ່ີຈະຍ່ອນສົບຜູ້ຕາຍລົງຂຸມດິນ.  
ສ່ິງນ້ັນເປັນເວລາບ່ໍໜ້າຍິນດີເລີຍ ເຫັນວາ່ຄວາມຕາຍເປັນສັດຕູມີອໍານາດຫລາຍທ່ີຈະເອົາຊະນະໄດ້.  ການ
ຕາຍນ້ີໝາຍເຖິງຄວາມສັມພັນໄດ້ຖືກຕັດຂາດ, ຄວາມຝັນໄດ້ສ້ິນລົງ,  ແລະຄວາມຫວັງໄດ້ນໝົດໄປ.  ເຫັນ
ວ່າສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແລະຍາດຕິພ່ີນ້ອງຄົງໄດ້ພົບກັບຄວາມໂສກເສ້ົາໄປເລ່ືອຍໆ. 
        ເປັນເວລານານສົມຄວນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະໄດ້ທໍາພທີິສ່ົງສະການ ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເຫັນຜູ້ໃດຄືນມາຈາກ
ຕາຍເທ່ືອ. ເຖິງແມ່ນປ່າຊ້າຢູ່ທາງຫລັງຄຣິສຕະຈັກ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍໄດ້ເຫັນຂຸມຂອງ ຜູ້ຕາຍເປີດອອກເພາະມີຄົນຄືນມາຈາກ
ຕາຍ.   ເຫັນວ່າການຕາຍເປັນຄວາມສ້ິນຫວັງຂອງມະນຸດເຮົາຢ່າງຫລີກບ່ໍ່ໍໄດ້.   
     ແຕ່ພວກເຮົາທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຈະບ່ໍເປັນຄົນໝົດຫວັງເພາະພວກເຮົາໄດ້ເຊ່ືອແລະມີຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ບ່ໍໄດ້
ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນທ່ີມີຊວິີດຢູ່ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງຍ ງັເປັນພຣະເຈ້ົາເໜືອຄວາມຕາຍອີກດ້ວຍ.  ເມ່ືືອພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຊະ
ໂຣຄືນມາຈາກຕາຍເປັນສັນຍາລັກວ່າ   ສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ບອກກັບນາງມາທານ້ັນເປັນຄວາມຈິງ.  ໃນທຸກວັນນ້ີກໍເຊ່ັນກັນເມ່ືອພວກ
ເຮົາໄດ້ຢຶນຢູ່ຜີປ່າຊ້າໃຫ້ພວກເຮົາຈ່ົງໜ້ັນໃຈແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄໍາເວ້ົາຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີບອກກັບມາທາ ມາຣີອາວ່າ ìເຮົາເປັນ
ເຫດໃຫຄົ້ນທັງປວງເປັນຄືນມາî (ໂຢຮັນ 11:25). 
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1. ພຣະເຢຊຢູູ່ໃສເມື່ອພວກເຮາົຕ້ອງການ: (ໂຢຮັນ 11:1-6) 
  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຂ່າວວາ່ລາຊະໂຣກໍາລັງປ່ວຍ.  ລາຊະໂຣມີເອ້ືອຍສອງຄົນຊ່ືມາຣ ອີາ ແລະມາທາ.  

ເຫັນວາ່ທັງສາມຄົນນ້ີເປັນເພ່ືອນດີຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ທັງສອງເອ້ືອຍນ້ອງໄດ້ສ່ົງຂ່າວໄປໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຮູ້
ວ່າ ນ ້ອງຂອງເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງປ່ວຍແລະຫວັງວ່າອົງພຣະເຢຊຈູະແລ່ນໄປຫາໂລດ.  ທັງສອງເຫັນວ່າອົງພຣະ
ເຢຊເູປັນຄົນປົວພະຍາດໃຫ້ດີແລະບ່ໍຢາກໃຫ້ນ້ອງຂອງເຂົາເຈ້ົາຕາຍ. 

ແຕ່ເຫັນວາ່ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ໄປທັນທີ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຢູ່ບ່ອນລາຊະໂຣປ່ວຍ ແລະລາຊະໂຣຕາຍພຣະອົງ
ກ ບ່ໍໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ.  ພຣະເຢຊູຍັງບ່ໍໄດ້ໄປໃນງານສ່ົງສະການອີກຊ້ໍາ ແລະເມ່ືອພຣະອົງຢາກໄປກໍຮູ້ວ່າລາຊະໂຣ
ໄດ້ຕາຍແລ້ວ.      ຫລາຍໆຄົນອາດຄຶດວ່າມັນເປັນການຊ້າເກີນໄປສໍາລັບອົງພຣະເຢຊູທ່ີຈະເຮັດອັນໃດໄດ້.  
ແຕ່ເຫັນວາ່ເວລາຢ່າງນ້ັນເປັນຍາມດີທ່ີສຸດສໍາລັບພຣະອົງ.  ໃນການໄປຊາ້ນ້ັນຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ຮັບພຣະກຽດແລະຊອ່ຍໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກສາວົກເພ້ີນທະວ ີຂ້ຶນ. 
  

2. ມັນຊ້າເກນີໄປເມືອ່ອົງພຣະເຢຊໄູປເຖິງ: (ໂຢຮັນ 11:16) 
       ໃນທີ ສຸ່ດເມ່ືອອົງພຣະເຢຊໄູປກໍເຫັນເປັນການຊ້າຕ່ໍທຸກຄົນ.  ລາຊະໂຣໄດ້ຖືກເອົາໄປຝັງໄວ້ໃນຖ້ໍາໄດ້ສ່ີ
ວັນແລ້ວ.  ຕາມທໍານຽມຂອງພວກຢິວເຊືອ່ວ່າວນິຍານຂອງຄົນຕາຍໄດ້ວ ົນວຽນອ້ອມຕົນເອງຢູ່ປະມານສາມ
ວັນກ່ອນຈະໄດ້ຈາກໄປ,    ມ້ືທີສ່ີຫລັງຈາກຕາຍແມ່ນຕາຍແທ້ໝາຍເຖິງຄວາມຫວັງທ່ີຈະຄືນມານ້ັນໝົດໄປ
ແລ້ວ.  ໝາຍຄວາມວ່າລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍໄປຢ່າງແທ້ຈິງ. 
     ນາງມາທາໄດ້ໄປພົບອົງພຣະເຢຊູກາງທາງກ່າວວາ່, ìພຣະອົງເຈ້ົາ ຖ້າທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ີນ້ອງຊາຍຂ້ານ້ອຍຄົງບ່ໍ
ຕາຍî (11:21).  ຟັງຄໍາກ່າວຂອງນາງມາທາແລ້ວຄືເປັນການຕ້ອງຕິເພາະພຣະເຢຊູມາຊ້າໂພດ.   ນາງເວ້ົາ
ດ່ັງນ້ັນເພາະຄວາມໂສກເສ້ົາແລະເສັຽໃຈ  ແຕ່ໃນເມ່ືອເບ່ິງອີກທາງນ່ຶງກໍແມ່ນຄໍາເວ  ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ເພາະ
ນາງເຊ່ືອວາ່ອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນສາມາດຊ່ອຍລາຊະໂຣໄດ້.   ເຖິງແນວໃດກໍຕາມນາງເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະ
ຍັງທໍາງານຜ່ານອົງພຣະເຢຊູ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງອາດມາຊ້າເກີນໄປ. 
        ຕ່ໍມານາງມາຣີກໍໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ັນເໝືອນກັນ (11:32).  ນາງກໍເສັຽໃຈຕ່ໍອົງພຣະເຢຊເູມ່ືອນ້ອງຊາຍຂອງ
ນາງປ່ວຍໜັກແລະບ່ໍເຫັນພຣະອົງມາຊ່ອຍເລີຍ   ແຕ່ນາງເຊ່ືອວາ່ນອກຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວບ່ໍອາດມີຜູ້ໃດ
ຊ່ອຍໄດ້.  ທັງສອງເອ້ືອຍນ້ອງເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງບ່ໍທັນ
ເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊຍັູງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນຕາຍເໝືອນກັນ.  ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກກັບມາທາວ່າ
ລາຊະໂຣຈະຄືນມາອີກ ແລະນາງເຂ້ົາໃຈວ່າໃນວັນສຸດທ້າຍຈະເປັນຢ່າງນ້ັນແທ້ ນາງບ່ໍຄຶດເລີຍວ່າພຣະເຈ້ົາ
ມີແຜນການໃນວັນນ້ັນ. 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢຸດມາຣິອາແລະມາທາບ່ໍໃຫ້ຄຶດຢ່າງນ້ັນເພາະເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອອັນຈ າໍກັດແລະພຣະອົງ
ກ່າວວ່າ, ìເຮົາເປັນເຫດໃຫ້ຄົນເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.î (11:25).  ໝາຍເຫດ: ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າ 
ìເຮົາຈະເປັນເຫດໃຫ້ຄົນເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.î  ແຕ່  ìເຮົາເປັນî  ໃນປັດຈຸບັດ.  ນ້ີເປັນຄໍາເວົາ້ຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໂມເຊຕອນໄຟໄໝ້ພ  ຸ່ມໄມ້ (ອພຍ 3.)  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃນອະນາຄົດແຕ່ພຣະ
ອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃນເວລານ້ີ. ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາເໜືອຄວາມຕາຍ ບ່ໍໄດ້ເປັນພຣະເຈ້ົາໃນວັນສຸດທ້າຍ 
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ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ເປັນພຣະເຈ້ົາທຸກໆວນັ. 
        ເປັນຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຢູ່ຕລອດເວລາ ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູເວລາພຣະອົງຍ່າງໄປມາໃນ
ໂລກນ້ີ    ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍທຸກຄົນຄືນມາ.   ອີກບ່ໍນານພຣະເຢຊຈູະເຮັດໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາ
ຈາກຄວາມຕາຍ ແຕ່ລາຊະໂຣກໍຈະຕາຍອີກ.   ອົງພຣະເຢຊູບອກກັບນາງມາທາວ່າພຣະອົງເປັນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ; ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຂອງຄົນມີຊີວດິຢູ່, ແຕ່ແມ່ນຂອງຄົນຕາຍຄືກັນ.   ອີກບ່ໍນານພຣະອົງກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນ
ເປັນຫລັກຖານໃນເມ່ືອພຣະອົງເອງກໍຈະຄືນມາຈາກຂຸມຝ ງັສົບ. 
       ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກນາງມາທາເພ້ີມວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງຈະມີຊວິີດເຖິງແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ຕາຍໄປ
ແລ້ວ ຈະບ່ໍແມ່ນຈຸດຈົບ. ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຄືພວກເຮົາຈະສ ບືຕ່ໍມີຊີວິດຫລັງຈາກຕາຍ!  ອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມມາທາວ່ານາງໄດ້ເຊ່ືອໃນຄໍາເວົາ້ຂອງພຣະອົງບ່ໍ? ເໝືອນພວກເຮົາອາດບ່ໍເຂ້ົາໃຈທຸກຢ່າງ
ເຖິງຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ  ແຕ່ນາງເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ  ນາງເຊ່ືອວາ່ອົງພຣະເຢຊູຊງົເປັນພຣະຄຣິດ,  
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ນາງເຊ່ືອໃນຄໍາເວ້ົາຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
     ພວກເຮົາທຸກຄົນອາດພົບກັບຄວາມໝົດຫວັງ ບັນຫາຮ້າຍແຮງ ເມ່ືອມີຄວາມຕ້ອງການແລ້ວອົງພຣະເຢ 
ຊູອາດບ່ໍມາຊ່ອຍຢ່າງທັນໃຈເຊ່ັນ: ເຮົາເຈັບໜັກ, ຄອບຄົວແຕກແຍກ, ເວລາພວກທະນາຄານຈະມາຢຶດເອົາ
ເຮືອນຄືນ ພວກເຮົາຫວັງວາ່ອົງພຣະເຢຊູຈະມາຊ່ອຍໂລດ.  ເມ່ືອພົບກັບບັນຫາຮ້າຍແຮງໃນຊີວດິພວກເຮົາ
ຄຶດວ່າໝົດໂອກາດແລ້ວ.   ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກດີວ່າພຣະອົງຈະຄວນເຮັດຢ່າງໃດ.   ພວກ
ເຮົາຄວນສ ບືຕ່ໍໃນອົງພຣະເຢຊເູຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນສ່ິງເຂ້ົາໃຈຍາກ.  ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊືອ່ໃນອົງພຣະເຢຊ ູເວລາ
ພົບກັບຄວາມຕາຍກໍບ່ໍແມ່ນຈຸດສຸດທ້າຍ. 
 

3. ພຣະເຢຊຊູງົເປນັຫວ່ງເວລາພວກເຮົາເຈບັ: (ໂຢຮັນ 11:33-37) 
      ເມ່ືອພຣະອົງມາຊ່ອຍຊ້າເກີນໄປຢ່າເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງບ່ໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນໍາ. ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະ
ອົງເຫັນໄກກວ່າເຮົາ.   ເມ່ືອເວລາພວກເຮົາເຈັບປ່ວຍໜັກຄືບ່ໍເຫັນອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາຊ່ວຍນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າພຣະອົງບ່ໍເປັນຫ່ວງ.   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫຍ່ເກີນກວ່າທ່ີພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈ
ໄດ.້   
     ìອົງພຣະເຢຊູຊງົພຣະກັນແສງî (11:35) ຂໍນ້ີ້ເປັນຂ້ໍເດັກນ້ອຍທັງຫລາຍມັກທ່ອງຈໍາເມ່ືອຄຣູສ່ັງໃຫ້ຮຽນ
ຮູ້. ມີຄໍາຖາມວ່າທ່ານໄດ້ຄຶດເຖິງເຫດຜົນບ່ໍວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊຈູ ຶ ່ງຮ້ອງໄຫ້? ບາງຄົນອາດຄຶດວ່າເພາະ
ລາຊາໂຣຕາຍໄປ ດ້ວຍເຣືອ່ງນ້ີສອງນ້ອງເອ້ືອຍມາທາແລະມາຣິອາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນ  ລາຊະໂຣຕາຍໄປ
ແລ້ວໄດ້ສ່ີວັນແລະຈະບ່ໍມີໂອກາດຄືນມາມີຊວິີດອີກຢ່າງແນ່ນອນ. 
     ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊຮູູ້ຈັກເຣ່ືອງການຄືນມາມີຊວິີດໃໝ່ອີກ ເພາະພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນເປັນ
ແລະຄົນຕາຍ.  ອີກບ່ໍນານພຣະອົງກໍຈະໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນອອກມາຈາກຂຸມຝັງສົບ.  ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາ
ແລ້ວການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍ.  ພຣະອົງຮູ້ຈັກການຄືນມາຈາກຕາຍ
ແລະມີຊີວດິອີກ.   
     ຂໍ ້33 ກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອພຣະເຢຊູເຫັນນາງຮ້ອງໄຫ້ ແລະພວກຢິວໄດ້ມາກັບນາງກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້ເໝືອນກັນ 
ພຣະອົງກໍຊົງຫວຸ້ນວາຍແລະຊົງສະເທືອນພຣະທັຍ.î  ອົງພຣະເຢຊູຮ້ອງໄຫ້ບ່ໍແມ່ນລາຊະໂຣຕາຍເພາະຕາມ
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ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງແລ້ວການຕາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນຈຸດສຸດທ້າຍ ລາຊະໂຣຈະຄືນມາອີກບ່ໍນານນ້ີ.   ພຣະ 
ອົງຮ້ອງໄຫ້ເພາະພຣະອົງຊົງເຫັນນາງມາຣີອາ, ມາທາແລະຄົນອ່ືນໆໄດ້ຮ້ອງໄຫ້   ແລະພຣະອົງໄດ້ມີຄວາມ
ເຈັບປວດແທນພວກເຂົາ.   
      ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊຕູ້ອງມີຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າພຣະອົງມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ.  
ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມຕາຍໄດ້ຖືກທໍາລາຍແລ້ວເວລາອົງພຣະເຢູໄດ້ພ້ືນຄືນມາຈາກຕາຍ.    ອໍານາດຂອງອົງ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງອອກມາ ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີຄວາມ
ຫວັງ.       ແຕ່ການຮູ້ຢ່າງນ້ັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປາສະຈາກຄວາມໂສກເສ້ົາເມ່ືອມີຄົນຮັກຕາຍຈາກໄປ.  
ເໝືອນກັບອາຈານໂປໂລກ່າວວາ່, ພວກເຮົາໂສກເສ້ົາ, ແຕ່ຢ ່າໂສກເສ້ົາຈົນເກີນໄປເໝືອນຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຜູ້ໝົດ
ຫວັງ (1 ທຊນ 4:13).   
       ອົງພຣະເຢຊູໂສກເສ້ົານໍາພວກເຮົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ໂສກເສ້ົາເມ່ືອມີຄົນຕາຍ.  ສໍາລັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ
ການຕາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນຈຸດສຸດທ້າຍ ຄົນທ່ີຕາຍນ້ັນຍັງມີຊີວິດຢູ່ເໝືອນແຕ່ກ່ອນທ່ີເຂົາບ່ໍໄດ້ຕາຍ.  ແຕ່ເຫັນວາ່  
ພຣະອົງໂສກເສ້ົາເພາະພວກເຮົາໂສກເສ້ົານ້ັນເອງ   ຈິດໃຈຂອງພຣະອົງສະເທືອນກໍເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ສ່ິງສະເທືອນນ້ັນ. 
        ການທ່ີມີຈິດໃຈສະເທືອນນ້ັນບ່ໍມີຄວາມຜິດອັນໃດ ສ່ວນຂ້າພຣະເຈ້ົາມີກໍາລັງໃຈເມ່ືອເຫັນອົງພຣະເຢ
ຊູຮ້ອງໄຫ້ເພາະພຣະອົງເປັນຫ່ວງນໍາພວກເຮົາ.    ພວກເຮົາໂສກເສ້ົາແຕ່ໂສກເສ້ົາດ້ວຍມີຄວາມຫວັງເພາະ
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຕ້ົນຕໍຂອງການຄືນມາຈາກຕາຍ. 
 

4. ທຸກສິ່ງເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດຮ້ບັກຽດ: (ໂຢຮັນ 11:38-44) 
     ເຫັນວ່າການທ່ີອົງພຣະເຢຊູມາຊ້າເກີນໄປທ່ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ລຣາຊະໂຣພ້ົນຈາກຕາຍນ້ັນ ບ່ໍແມ່ນພຣະອົງບ່ໍ
ເປັນຫ່ວງ.  ຖ້າພຣະອົງມາໄວເວລາລາຊະໂຣປ່ວຍຢູ່ນ້ັນ ແນ່ນອນພຣະອົງຊ່ອຍໄດ້.  ແຕ່ເຫັນວາ່ຈຸດປະສົງ
ຂອງພຣະເຢຊູໃຫຍ່ກວ່າການຊ່ອຍບ່ໍໃຫ້ລຣາຊະໂຣພົບຄວາມຕາຍ.  ຈຸດປະສົງຂອງອົງພຣະເຢຊູແມ່ນເພ່ືອ 
ພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບພຣະກຽດ. 
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຂ້ົາໃກ້ອ ບຸໂມງເພາະໃນສມັຍນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ເອົາສົບຄົນຕາຍໄປຝັງໄວ້ໃນຖ້ໍາແລ້ວ
ເອົາໝາກຫິນໃຫຍ່ຕັນໄວ້ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ໂຈນແລະສັດປ່າໄປລົບກວນ.  ສົບຄົນຕາຍເອົາໄປປະໃນຖ້ໍາປະມານປ ີ
ນ່ຶງ.  ຫລັງຈາກນ້ັນແລ້ວສະມາຊິກໃນຄອບຄົວກໍໄປຫາເກັບກະດູກແລ້ວເອົາໃສ່ໃນໂຖ. 
     ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄປເຖິງປາກຖ້ໍາພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຍົກເອົາກ້ອນຫ ນີອອກຫລັງຈາກລາຊະໂຣຕາຍໄດ້ 
ສີ ວັ່ນ. ນາງມາທາຈ່ິງເຕືອນວ່າຮ່າງກາຍຂອງລາຊະໂຣອາດເລ້ີມມີກ່ິນເໝັນແລ້ວ.  ອີກເທ່ືອນ່ຶງສ່ິງທ່ີອົງພຣະ
ເຢຊເູຮັດນ້ັນພຣະອົງຮູ້ດີວ່າພຣະອົງກໍາລັງເຮັດຫຍັງ ພຣະອົງກໍາລັງຈະສະແດງຣສັມີຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກ
ເຂົາໄດ້ເຫັນ. 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນອະທິຖານ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາ
ຈາກຕາຍເພາະພຣະອົງຮູ້ວາ່ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຄວາມຕາຍ,   ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນຂອບພຣະ
ຄ ນຸພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຽງດັງ ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິນ  ແຕ່ເພ່ືອຄົນທ່ີຢູ່ຫ້ັນຈະໄດ້ເຊ່ືອເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້
ທໍາການອັສຈັນ.  ນ້ີແມ່ນຈຸດປະສົງອັນໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງມີ ເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ. 
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      ອ ົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນສຽງດັງຕ່ໍຄົນຕາຍ ແລະລາຊະໂຣກໍຍ່າງອອກຈາກຂຸມຝັງສົບ.   ບ່ໍເປັນການຍາກທ່ີ
ຈະວາດພາບເບ່ິງວ່າຄົນໃນທ່ີນ້ັນຈະມີພຶດຕິກັມຢ່າງໃດເມ່ືອໄດ້ເຫັນຢ່າງນ້ັນ.  ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຊືອ່.   ແຕ່ມີ
ບາງຄົນກໍສົງສັຍບ່ໍເຊືອ່ ແລະພວກເຂົາຍັງວາງແຜນການຂ້າອົງພຣະເຢຊູຊ້ໍາ.  ພວກເຂົາອາດບ່ໍຮູ້ວ່າການກະ
ທໍາຂອງພວກເຂົາຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຕາຍ ເພ່ືອຈະມີການຄືນພຣະຊົນມາອີກຊຶງ່ການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຊືອ່ເພ້ີມຄວາມຫວັງ. 
       ພວກເຮົາອາດຈະແປກໃຈວາ່ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ ຶ ່ງບ່ໍເຮັດໃຫ້ຄົນຜູ້ເຮົາຮັກຕາຍໄປແລ້ວຄືນມາອີກ
ໃນທຸກວັນນ້ີ. ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ອົງພຣະເຢຊເູຮັດໃຫ້ລຣາຊະໂຣຄືນມາ 
ນ້ັນເປັນການບອກວ່າພຣະອົງເປັນໃຜ ຄືເປັນພຣະຄຣດິ ພຣະເຈ້ົາຂອງຊີວດິ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຄວາມຕາຍ.  
ບ່ໍຈໍາເປັນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄົນຄືນມາຈາກຕາຍທຸກວັນກ່ອນຈະເຊ່ືອວາ່ອົງພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ຫລືເຫັນອັສຈັນທຸກ 
ວັນເພ່ືອຈະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກແລ້ວວ່າພຣະອົງເປັນໃຜ  ແລະພວກເຮົາຄວນ
ເຊ່ືອແລະໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາເພາະພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າພຣະອົງໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລະເປັນຊວີິດ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 

        ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະໄດ້ຢືນຂ້າງຂຸມຝ ັງສົບຂອງຜູ້ເຮົາຮັກບ່ໍເວລາໃດກໍເວລານ່ຶງ.  ເວລານ້ັນຄົງເປັນທຸກ
ໂສກອັນໃຫຍ່.   ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່ານ້ັນເປັນຂອງທັມມະດາ  ເພາະຄວາມໂສກເສ້ົາເປັນພາກສ່ວນຂອງຊີວິດ
ເມ່ືອພົບເຫັນຄົນທ່ີຕາຍຈາກໄປ. 
      ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຊ່ືອເວລາພົບກັບການຕາຍກ ຍັໍງມີຄວາມຫວັງ. ນ່ຶງ, ຈ່ົງມີກໍາລັງໃຈເພ້ີມເມ່ືອເຫັນອົງພຣະເຢ
ຊູຊງົຮ້ອງໄຫ້ນໍາເວລາມີຄົນຮັກຕາຍຈາກໄປ.   ພຣະອົງເປັນຫ່ວງໃນການສູນເສັຽຄົນຮັກໂດຍການຕາຍ ແຕ່
ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈແນ່ວ່າສໍາລັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວຜູ້ຕາຍໄປນ້ັນຍັງມີຊີວດິເໝືອນເດີມ.    ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້
ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຊົງຮ້ອງໄຫ້ກັບພວກເຮົາເມ່ືອພວກເຮົາໂສກເສ້ົາ.  ສອງ, ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງເພາະພວກເຮົາ
ໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊຜູູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.    ເຖິງແມ່ນຄົນທ່ີເຮົາຮັກໄດ້ຕາຍຈາກໄປ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ມີຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈໄດ້ທັງໝົດເຣ່ືອງຊີວິດອັນຕລອດ
ໄປເພາະມັນເປັນສ່ິງເລິກລັບຊັບຊ້ອນ ແຕ່ຈ່ົງເຊືອ່ຟັງເອົາພຣະເຢຊູຜູ້ສາມາດມອງເຫັນໄດ້ໄກແລະໃຫຍ່ກວ່າ
ພວກເຮົາ.  ໃຫ້ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັກສາຄົນທ່ີເຮົາຮັກທ່ີຕາຍຈາກໄປ. 
     ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຄວນສັຣເສີນໃຫ້ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນທຸກກໍຣະນີ ຄວາມຕາຍບ່ໍສາມາດເອົາຊະ
ນະຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໄດ້.  ສ່ິງນ້ີເຫັນໄດ້ເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຄຣດິຄືນມາຈາກຕາຍໃນວັນທີສາມ. 
 

ຄໍາຖາມ 
 

11. ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງເວລາທ່ານຕ້ອງການໃຫ ອົ້ງພຣະເຢຊູຊອ່ຍໃນຍາມຈໍາເປັນ ແລະເຫັນວ່າອົງ   
ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ມາ.  ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ?  ສ່ິງນ້ັນໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຢ່າງ
ໃດ?  ທ່ານໄດ້ເຮັດແນວໃດ? 
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12. ທ່ານຄຶດວາ່ເປັນຫຍັງໃນທຸກວັນນ້ີອົງພຣະເຢຊຈ່ຶູງບ່ໍເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຄືນມາ? 

 
13. ເມ່ືອມາທາກັບມາຣອິາສອງເອ້ືອຍນ້ອງເວ້ົາກັບອົງພຣະເຢຊູວ່າຖ້າພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນນ້ອງຊາຍຂອງ

ພວກເຂົາຄົງບ່ໍຕາຍ ທ່ານຄຶດວ່າພວກເຂົາເວ້ົາຕ້ອງຕິ ຫລ ືເວ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ? 
14. ອ່ານບົດ 11 ໃຫ້ໝົດ  ທ່ານຈະເຫັນວ່າພວກຫົວໜ້າສາສນາວາງແຜນຈະສັງຫານອົງພຣະເຢຊູຫລັງ

ເຫັນລາຊະໂຣຄືນມາຈາຕາຍ.     ສົນທະນາກັນວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຢາກກໍາຈັດອົງພຣະເຢຊູ 
ໂດຍສະເພາະແລ້ວເຫັນການອັສຈັນທ່ີຄົນຄືນມາຈາກຕາຍ. 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ຄວາມຮກັຢາ່ງເຕມັຂດີຂອງພຣະອງົ 

 

 
ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13: 1-17; 31-38 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຢຮັນ 13: 1-38 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນແບບຢ່າງໃນຄໍາສອນຂອງພຣະອົງເຣ່ືອງຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນ 

ແລະກັນ ດ້ວຍການຮັບໃຊຢ່້າງຖ່ອມຕົວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:    ພວກເຮົາຈະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູເຣືອ່ງຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນຜ່ານ 

ການຮັບໃຊຢ່້າງຖ່ອມຕົວໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຈະເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງຄວາມຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນຜ່ານ 

ການຮັບໃຊ້ຢ່າງຖ່ອມຕົວ. 

ອ່ານແບບສັນ້:    ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຈັດຕຽມພວກສາວົກຂອງພຣະອົງເພ່ືອຄວາມຕາຍທ່ີຈະມາ 

ເຖິງພຣະອົງ, ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງຄວາມຮັກຜ່ານການຮັບໃຊແ້ບບຖ່ອມຕົວ. 
 

ຄໍານາໍ 
 

ວຽກທໍາອິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃນຕອນມາຢ່ ອູະເມຣິກາໃໝ່ໃນປີ  1975    ແມ່ນເປັນຜູ້ຊວ່ຍໃນໂຮງງານ. 
ວຽກແຕ່ລະມ້ືເປັນວຽກທ່ີເປ້ືອນ ແລະຕ່ໍາຕ້ອຍເຊ່ັນການທໍາຄວາມສະອາດໃນຫ້ອງຜລິດແລະສາງເກັບເຄ່ືອງ; 
ພນັກງານທຸກຄົນພຍາຍາມຫລີກເວັນ້ວຽກນ້ີ ແລະຜູ້ຄຸມງານມັກຈະແຕ່ງໃຫ້ພນັກງານໃໝ່ເຮັດຢ່ ູສເມີ. 
 

ວຽກນ້ີຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມອົດທົນ  ແລະຝຶກໃຫ້ຮູ້ຈັກຖ່ອມຕົວ;   ແນ່ນອນມັນເປັນເຣ່ືອງລໍາບາກໃຈ 
ແຕ່ກໍຕ້ອງອົດທົນເພາະຈໍາເປັນ; ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງທ່ີຖືກມອບໝາຍໃຫ້ດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື. 
 

ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູພ້ອມທ່ີຈະຕາຍແທນພຣະອົງ; ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະອົງຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາລ້າງ
ຕີນໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ  ແລະທໍາໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ແທນທ່ີຈະເປັນຜູ້ໂຜດແລະຜູ້ປົດປ່ອຍ.    ມີຄົນ 
ຫລວງຫລາຍທ່ີຕ້ອງການໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກຕ່າງໆ;  ຫລາຍຄົນຕ້ອງການຄວາມ
ປົດປ່ອຍຈາກຄວາມໝົດຫວັງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການຖືກຂ່ົມເຫງ, ຄວາມຢ້ານ, ແລະຕ່ໍໆໄປ. ບາງທີຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຄົນທັງຫລາຍອາດຈະແມ່ນຢາກເຫັນໃຜຜູ້ນ່ຶງທ່ີຫ່ວງໃຍ, ສະແດງຄວາມສົນໃຈ, ປ້ອນອາຫານ
ເດັກທ່ີອຶດຫິວ, ຫລືນ່ັງເປັນໝ່ ູໃນໂຮງພຍາບານ. 
 

ພຣະເຢຊູອາດຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ພວກສາວກົໃນຄືນນ້ັນ; ຄວາມຮັກໄດ້ຖືກສະແດງອອກຜ່ານການ
ຮັບໃຊ້ຢ່າງຖ່ອມໃຈ. ພຣະອົງຊງົເປັນແບບຢ່າງ ແລະໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການກະທໍາອັນຕ່ໍາຕ້ອຍ  
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ຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຫຍັງແດ່ຈາກເຣ່ືອງນ້ີ? 
 

ໃນພາກທີນ່ຶງຂອງພຣະທັມໂຢຮັນຊຶງ່ມີສິບສອງບົດ,   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ່ັງສອນແລະຮັບໃຊ້ຖ້າມກາງຊມຸຊົນ. 
ພຣະອົງຊົງເອ້ີນສາວົກສິບສອງຄົນອອກຈາກຄົນທັງຫລາຍແລະສ່ັງສອນພວກເຂົາເປັນພ້ອມໆກັນ. ໃນຕອນ
ນ້ີ ສາວົກເປັນຜູ້ສັງເກດການແລະເປັນພຍານການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ.  ພວກເຂົາເຈ້ົາມີເວລາຢູ່ສ່ວນຕົວກັບ
ພຣະເຢຊູບ່ໍຫລາຍເທ່ົາໃດ. 
 

ພາກທີສອງຂອງພຣະທັມໂຢຮັນເນ້ັນໃສ່ການປ່ຽນແປງທິດທາງໃນຊີວດິຂອງພຣະເຢຊູໃນໂລກນ້ີ.  ການອັສ 
ຈັນ, ການເທສນາ,  ແລະການເຕືອນພວກຟະຣຊີາຍໄດ້ຍຸດຕິລົງ.   ໃນບົດຕ່ໍໄປໂຢຮັນອະທິບາຍເຣືອ່ງພຣະ
ເຢຊູຮັປທານອາຫານກັບພວກສາວົກໃກ້ຊິດແບບສ່ວນຕົວ.  ພຣະອົງຊົງສອນພວກເຂົາເຖິງສ່ີງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ
ຈາກການສ້ິນພຣະຊນົ ແລະການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ເພ່ືອພວກສາວົກຈະໄດ້ຈົດຈໍາແລະເຂ້ົາໃຈໃນ
ສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເວ້ົາກັບພວກເຂົາ. 
 

1. ໂວ! ຕີນຂອງຂ້ານ້ອຍຫລ!ື: (ໂຢຮັນ 13:1-11) 
ໂຢຮັນໄດ້ບັລຍາຍເຖິງອາຫານໃນຄືນກ່ອນເທສການວັນປັສຄາ    ແຕ່ຜູ້ຂຽນຄົນອ່ືນໆໄດ້ເວ້ົາເຣືອ່ງອາຫານ
ຂອງວນັປັສຄາ;   ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ   ອາຫານນ້ີເປັນອາຫານຄາບສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູກັບພວກສາວກົ. 
ພຣະເຢຊູຈະຊງົທໍານວາຍເຣືອ່ງພຣະອົງຈະຖືກທໍຣະຍົດຈາກຜູ້ນ່ຶງໃນພວກເຂົາ    ແລະພຣະອົງຈະຊົງອະທິ 
ບາຍເຣ່ືອງການສະເດັດມາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເລ້ີມໂອກາດນ້ັນດ້ວຍການສະແດງ
ຄວາມຮັກສໍາລັບພວກສາວົກ. 
 

ຕາມປະເພນີແລ້ວຄົນຮັບໃຊ້ ຫລືຂ້າທາດຈະເປັນຜູ້ຕ້ອນຮັບແຂກເຂ້ົາບ້ານຂອງນາຍຕົນ ແລະຈະລ້າງຂ້ີຝ່ ຸນ 
ຫລືຕົມຈາກຕີນຂອງແຂກ. ແຕ່ເຮືອນທ່ີພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄດ້ໃຊ້ໃນຕອນນ້ັນເປັນເຮືອນຢຶມຊົວ່ຄາວ 
ສະນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍມີຂ້ອຍໃຊ້ຖ້າລ້າງຕີນໃຫ້ແຂກ. ພວກສາວົກສາມາດທ່ີຈະລ້າງຕີນພຣະເຢຊູໄດ້ ຖ້າມີການຂໍ ແຕ່
ພວກເຂົາຄົງຈະບ່ໍລ້າງຕີນຂອງກັນແລະກັນແນ່ນອນ. 
 

ໃຫ້ທ່ານລອງວາດພາບເບ່ິງ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງລຸກຈາກໂຕະ, ຖອດເຄ່ືອງທົງ, ເອົາຜ້າເຊັດຕົວມັດແອວ, ຖອກ
ນ້ໍາໃສ່ອ່າງ, ແລ້ວຊົງຕ້ັງຕ້ົນລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກ. ພວກສາວກົຄົງຈະພາກັນລະອາຍ; ແຕ່ເມ່ືອພຣະເຢຊູ
ມາເຖິງຕີນຂອງເປໂຕ, ລາວໄດ້ເວົ້າຂ້ຶນວ່າ; ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ທ່ານຈະລ້າງຕີນຂອງຂ້ານ້ອຍຫລືî (ຢຮ 13:7). 
ເປໂຕບ່ໍຍອມໃຫ້ພຣະເຢຊູລ້າງຕີນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວວາ່, ìຖ້າເຮົາບ່ໍໄດ້ລ້າງທ່ານ  ທ່ານຈະມີສ່ວນໃນ
ເຮົາບ່ໍໄດ້î (ຢຮ 13:8). ແລ້ວເປໂຕຈ່ຶງທູນວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຕີນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຂໍລ້າງມືແລະຫົວ 
ຂອງຂ້ານ້ອຍເໝືອນກັນî (ຢຮ 13:9). ພຣະອົງຊງົມີພຣະປະສົງຈະສອນເປໂຕແລະສາວົກທຸກຄົນວ່າ ຖ້າຜູ້
ໃດຢາກຮ່ວມສາມັກຄີທັມກັບພຣະອົງ ແລະຮ່ວມໃນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການຖ່ອມຕົວຂອງພຣະອົງ. 
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2. ຈົງ່ເຮັດຕາມ: (ໂຢຮັນ 13:12-17) 
ຫລັງຈາກທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ລ້າງຕີນຂອງພວກສາວົກແລ້ວ,   ພຣະອົງຊົງຖາມພວກສາວົກວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້
ເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ເບ່ິງ.  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຜູ້ເປັນນາຍແລະອາຈານຂອງພວກ 
ທ່ານໄດ້ລ້າງຕີນຂອງທ່ານ ພວກທ່ານກໍຄວນລ້າງຕີນຂອງກັນແລະກັນເໝືອນກັນî (13:14). ການຮັບໃຊໄ້ດ້
ເປັນຫົວໃຈຂອງຄົນເຊ່ືອທັງຫລາຍທ່ີໂລກເອ້ີນວາ່ ìຄຣິສຕຽນ.î 
 

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນແບບຢ່າງເຣ່ືອງການຮັບໃຊສໍ້າລັບຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນ;  ສນ້ັນຜູ້ທ່ີເປັນສິດຈ່ຶງບ່ໍອາດຈະໃຫຍ່ກວ່າ 
ຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາແລະເປັນນາຍຂອງພວກຕົນ.  ຖ້າພຣະເຢຊູຊົງຖ່ອມຕົວລົງເພ່ືອລ້າງຕີນສາວົກ, ພວກສາວົກ
ກໍຕ້ອງຖ່ອມຕົວລົງເພ່ືອລ້າງຕີນໃຫ້ກັນແລະກັນ ແລະລ້າງຕີນໃຫ້ຄົນອ່ືນໆດ້ວຍ. 
 

ສ່ິງໜ້າສົນໃຈໃນວນັນ້ັນກໍຄື ຢູດາຜູ້ທໍຣະຍົດພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຢ່ ູຮ່ວມໂຕະກັບພຣະອົງ.  ທ່ານຄິດວ່າຢູດາຈະຮ້ ູ 
ສຶກຢ່າງໃດເວລາພຣະເຢຊຄູຣດິຊົງລ້າງຕີນໃຫ້ລາວ? ແຕ່ສໍາລັບພຣະເຢຊູແລ້ວກໍຖືວ່າເປັນການຖ່ອມຕົວຂ້ັນ 
ສຸດຍອດ ເພາະພຣະອົງຊງົຍອມຄຸເຂ່ົາລົງລ້າງຕີນໃຫ້ສັດຕຣູ. ແຕ່ນັນ້ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກ; ພຣະ
ເຢຊູຊົງຮັກສັດຕຣູ.   ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ,  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະເລືອກຮັກໄດ້ ຖ້າເຮົາຈະເປັນຜູ້ຕິດ 
ຕາມທ່ີດີຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

3: ພຣະບນັຍັດຂໍໃ້ໝ:່ (ຢຮ 13:31-35) 
ພຣະບັນຍັດເດີມຈະເປັນບັດຍັດໃໝ່ໄດ້ວທີິໃດ? ພຣະທັມລະບຽບເລວີ 19:18 ເວ້ົາວ່າ ìເຈ້ົາຢ່າແກ້ແຄ້ນຫລື 
ຜູກພຍາບາດລູກຫລານຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາ  ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເຫມືອນຮັກຕົນເອງ  ເຮົາຄືພຣະຜູ້ 
ເປັນເຈ້ົາ.î ສະນ້ັນພຣະບັນຍັດທ່ີພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ໃນຕອນນ້ີຈະເປັນບັດຍັດໃໝ່ໄດ້ວທີິໃດ?  ຄໍາຕອບ: ເວລາ
ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ພຣະບັນຍັດໃໝ່ນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເວ້ົາກັບກຸ່ມຄົນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ເຫັນ 
ແລະກ່ ມຸຄົນທ່ີພຣະອົງຈະຊົງຕາຍເພ່ືອເຂົາ.  ສະນ້ັນເປັນການໃຫ້ຄໍາສ່ັງໃໝ່ໃຕ້ພຣະສັນຍາໃໝ່; ຕ່ໍຈາກນ້ີໄປ
ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງຈະຕ້ອງຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເໝືອນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊງົຮັກພວກເຂົາ (13:34). 
 

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວວ່າຄວາມຮັກຈະເປັນສ່ິງທ່ີແຍກສາວົກຂອງພຣະອົງແລະຄົນອ່ືນໆ; ແລະຄວາມຮັກຊ່ຶງ
ກັນແລະກັນໄດ້ເປັນທ່ີປາກົດແຈ້ງໃນກ່ ມຸພວກຜູ້ເຊ່ືອຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ.  ຮ້ອຍປີຫລັງຈາກທ່ີໂຢຮັນໄດ້ຂຽນພຣະ 
ທັມໂຢຮັນ,  ເຕີຕຸລຽນ ຜູ້ນໍາຄຣສິຕຽນໃນສັຕວັດທີສາມໄດ້ບັນທຶກສ່ິງທ່ີຄົນບ່ໍເຊ່ືອໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນ
ວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເບ່ິງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັກກັນແລະກັນຫລາຍເທ່ົາໃດ.Öເບ ິ ່ງວ່າພວກເຂົາພ້ອມທ່ີຈະຕາຍແທນ
ກັນແລະກັນ.î 
 

4. ຄວາມຮກັແບບເສຍັສະລະ: (ໂຢຮັນ 13:36-38) 
ເປໂຕໄດ້ສະແດງໂຕໃຫ້ເຫັນວາ່ທ່ານສາມາດເປັນທັງຜູ້ຕິດຕາມແລະເປັນຜູ້ນໍາ. ບາງຄ້ັງ, ເປໂຕໄດ້ຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູ, ແລະອີກບາງຄ້ັງເປໂຕກໍພຍາຍາມອອກໜ້າພຣະເຢຊູ (ມທ 17:1-4; ມຣກ 8: 31-33). ອີກເທ່ືອ
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ນ່ຶງ ເປໂຕປະກາດວ່າຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍທ່ີລາວບ່ໍຮູ້ວາ່ພຣະອົງຈະໄປໃສ.  ເປໂຕເວ້ົາວ່າ  ìຂ້ານ້ອຍ 
ຈະສະລະຊວິີດເພ່ືອທ່ານî (13:37). 
 

ຄວາມເວ້ົາຂອງເປໂຕບອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງລາວຕ່ໍພຣະເຢຊູ ; ເປໂຕເຄີຍໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູເວົາ້ວ່າຜູ້ລ້ຽງ
ແກະທ່ີດີຈະສະລະຊີວິດຂອງຕົນເພ່ືອລູກແກະ;  ລາວພ້ອມທ່ີຈະໄປກັບພຣະເຢຊູ.   ເປໂຕບ່ໍເຂ້ົາໃຈເລີຍວ່າ 
ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງໄປຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເປໂຕວ່າ, ìທ່ານຈະສລະຊີວດິຂອງທ່ານເພ່ືອ 
ເຮົາຫລື ເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວາ່ກ່ອນໄກ່ຈະຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມຄ້ັງî (13:38). 
 

ສາໍລບັຊວີດິໃນວນັນ້ີ 
ໃນຖານະຄຣິສຕຽນ, ພວກເຮົາເປັນພາກສ່ວນຂອງບັນຍັດໃໝ່; ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພຣະດໍາຣັດ 
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ ຈົນເຖິງເວລາທ່ີພຣະອົງສະເດັດມາຄ້ັງທີສອງ.  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າຄົນໃນໂລກຈະ 
ຮູ້ວ່າພວກເຮົາເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງຖ້າພວກເຮົາຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຄວາມຮັກບ່ໍແມ່ນທິດສະດີ ແຕ່ເປັນ
ການສະແດງອອກ. ການຮັບໃຊຄົ້ນອ່ືນໃນວຽກຕ່ໍາຕ້ອຍແລະຮັບໃຊ້ຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ອົງພຣະເຢຊູແມ່ນການສະແດງ
ຄວາມຮັກ. ຄົນໃນໂລກເວົາ້ເຣ່ືອງຄວາມຮັກ ແຕ່ເວລາພວກເຮົາຖ່ອມຕົວລົງແລະສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ເຫັນ 
ສ່ິງນ້ັນຈະເປັນອີກເຣ່ືອງນ່ຶງ.  ຂໍໃຫ້ໂລກໄດ້ເຫັນພວກເຮົາວ່າເປັນຄຣສິຕຽນເພາະຄວາມຮັກ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ຄິດເຖິງການຖົກຖຽງຂອງພວກອັຄສາວົກເຣ່ືອງໃຜເປັນໃຫຍ່ທ່ີສຸດ;   ທັສນະນ້ັນຈະປຽບທຽບໃສ່ຄໍາ

ສອນແລະແບບຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ ໍາແດງໃຫ້ເຫັນໃນການຮັບໃຊໄ້ດ້ວິທີໃດ? ທ່ານຄິດວາ່ພຣະ
ເຢຊູຊົງຄິດຢ່າງໃດເວລາໄດ້ຊົງເຫັນສາວກົຖຽງກັນ? 

2. ທ່ານຄິດວ່າພວກສາວົກອາດຈະຄິດເຖິງບົດເທສນາຂອງພຣະເຢຊູທ່ີຈ້າຍພູບ່ໍໃນຕອນນ້ີ? ທ່ານເຄີຍ
ເວ້ົາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລາຍກວ່າການປະຕິບັດພຣະຄໍານ້ັນບ່ໍ? ທ່ານເວ້ົາພຣະຄໍາດ້ວຍຄວາມ
ຮັກຫລືເພ່ືອການຕິຕຽນ? 

3. ທ່ານເຄີຍເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ຈາກການສະແດງອອກຂອງຄົນທ່ີທ່ານນັບຖືບ່ໍ? ທ່ານມີຄວາມຮ້ ູ 
ສຶກຢ່າງໃດໃນຕອນນ້ັນ? 

4. ຄິດເຖິງໂອກາດນ່ຶງທ່ີທ່ານຖ່ອມຕົວດ້ວຍຄວາມຝືນໃຈ.  ທ່ານຄິດວ່າຄົນອ່ືນຈະຂາດຄວາມເຊ່ືອຖືບໍ
ຖ້າທ່ານກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ? ທ່ານຄິດວາ່ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຝືນໃຈ? 

5. ຫາວິທີຖ່ອມຕົວຕ່ໍຄົນອ່ືນເພ່ືອສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍເຂົາ. ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນໃນຄອບຄົວບ່ໍ? ທ່ີທໍາງານບ່ໍ? 
ທ່ີຄຣິສຕະຈັກບ່ໍ? 

6. ເປໂຕໄດ້ປາກໄວໄປວາ່ ìຂ້ານ້ອຍຈະສະລະຊວິີດເພ່ືອທ່ານ!î ຈ່ົງຫາວິທີທ່ີຈະປະກຽດໄວ້ເພ່ືອຈະສະ 
ແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະຄຣິດກັບຄົນອ່ືນໆ. 

 
          ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ8 
ພຣະເຢຊເູປນັທາງນັນ້, ເປນັຄວາມຈິງ, ແລະເປ ັນຊວິີດ 

 

 
ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 14: 1-14 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຢຮັນ 14:1-14 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງໄປເຖິງຄວາມຈິງແລະຊວິີດນິຣນັໃນພຣະເຈ້ົາ. 

 ຄໍາຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ມີທາງໃດອີກແດ່ທ່ີຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຊອກຫາພຣະເຈ້ົາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້:   ເພ່ືອຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງໄປເຖິງຄວາມຈິງແລະຊີວິດ 

ນິຣັນໃນພຣະເຈ້ົາ. 

ອ່ານແບບສັນ້:    ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນທາງດຽວທ່ີຈະໄປເຖິງ 

ພຣະບິດາ. 
 

ຄໍານາໍ 
 

ຫລາຍຄົນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ມາໃນຄອບຄົວທ່ີເພພັງ ຫລືວຸນ້ວາຍຢູ່ສເມີ; ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຮູ້ຄໍາວາ່ຮັກ ແລະບ່ໍ
ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມອົບອ່ ນຸໃນຊີວິດ.  ເດັກນ້ອຽບາງຄົນເຊ່ືອວ່າພ່ໍແມ່ບ່ໍຮັກເຂົາເພາະຕົວເອງເປັນຄົນບ່ໍດີ.  ຄົນ
ສ່ວນຫລາຍເຊ່ືອວ່າສວນັເປັນບ່ອນທ່ີຄົນດີໄປຢູ່ເວລາເຂົາເຈ້ົາຕາຍ    ແລະສວັນເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ; 
ບາງຄົນພຍາຍາມເປັນຄົນດີເພ່ືອຈະໄດ້ໄປຢ່ ູທ່ີນ້ັນຫລັງຈາກຕາຍ.  
 
ບຸກຄົນທັງຫລາຍທ່ີກ່າວມານ້ັນຍັງບ່ໍເຄີຍໄດ້ສໍາຜັດຄວາມຮັກແລະຄວາມອົບອ່ ນຸຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຫລາຍຄົນ 
ກໍຮູ້ຕົວເອງວ່າຄົງຈະບ່ໍດີພໍທ່ີຈະໄດ້ໄປສວັນ.   ບາງຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູແຕ່ບ່ໍເຄີຍມີ
ຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະອົງ.  ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງບ່ໍຮູ້ວ່າຄວາມດີຈະບ່ໍນໍາຄົນໄປສູ່ສວັນ.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບພວກສາວົກວ່າມີທາງດຽວທ່ີມະນຸດຈະໄປເຖິງພຣະເຈ້ົາ, ແລະພຣະອົງຊົງເປັນທາງນ້ັນ. 
 

1. ກະຣນູາຢາ່ໄປ!: (ໂຢຮັນ 14:1-3) 
ໂຢຮັນ 14 ເລ້ີມດ້ວຍຄໍາໜຸນໃຈຂອງພຣະເຢຊູສໍາລັບພວກສາວົກ: ìຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍວຸນ້ວາຍ 
ໄປ ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະໄວ້ວາງໃຈໃນເຮົາເຫມືອນກັນî (14:1). ພຣະອົງຊົງສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ເຊ່ືອ
ແລະວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະໃນພຣະອົງ.    ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົໃຫ້ຄວາມໝ້ັນໃຈກັບພວກສາວົກວ່າພຣະອົງ
ຈະຈາກໄປພຽງຊົວ່ຄາວ. 
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ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນພຣະຄໍາຕອນນ້ີຢ່ ູສເມີໃນງານຊາປະນະກິດສົບຂອງຜູ້ເຊ່ືອ;  ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາພວກ
ສາວົກວ່າພຣະອົງຈະຊົງຈາກໄປເພ່ືອໄປຈັດແຈ່ງບ່ອນໄວ້ສໍາລັບພວກເຂົາ.      ເວລາໄດ້ຍິນຄໍາວາ່ ìບ່ອນî 
ພວກມັກເຮົາຄິດເຖິງສະຖານທ່ີແລະບ້ານເຮືອນເໝືອນທ່ີພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ໃນໂລກມະນຸດນ້ີ    ຊ່ຶງມີຂອບ 
ເຂດຈໍາ ກັດ.   ແຕ່ບ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູຊງົສັນຍານ້ີເປັດຜາສາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີມີບ່ອນຢ່ ພູຽງພໍສໍາລັບໝົດທຸກ 
ຄົນທ່ີເຊືອ່. ພວກຜູ້ເຊ່ືອຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນກັບພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ. ພຣະເຢຊູຊງົກ່າວວ່າ ìເພ່ືອວາ່ເຮົາຢ່ ູທ່ີໃດ 
ພວກທ່ານຈະຢ່ ທ່ີູນ້ັນເໝືອນກັນî (14:3). 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໜຸນໃຈພວກສາວົກໃຫ້ຕ້ັງໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອ  ແລະພຣະອົງຍັງໄດ້ຊງົສັນວ່າພຣະອົງຈະຊົງ
ກັບມາອີກ.   ໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີ ຫລາຍຄົນກໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວົາ້ເຖິງການຊງົຄືນມາຈາກຄວາມ
ຕາຍແລະການຈະຊົງສເດັດກັບມາເທ່ືອທີສອງ.  ພວກສາວກົໄດ້ເຫັນການເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ແລະບ່ໍໄດ້ຍິນພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງການໄປຈັດແຈ່ງບ່ອນໄວ້ສໍາລັບພວກຜູ້ເຊ່ືອ;   ສະນ້ັນ 
ພວກເຮົາຈ່ຶງແນ່ໃຈວ່າພຣະສັນຍາເຣ່ືອງການກັບມາແມ່ນພຣະເຢຊູເວົາ້ເຖິງການສະເດັດກັບມາເທ່ືອທີສອງ. 
 

2. ມທີາງດຽວ, ຄວາມຈງິດຽວ, ແລະຊວີດິດຽວ: (ໂຢຮັນ14:4-7) 
ໃນຂະນະນ້ັນ ໂທມາກໍເກີດຄວາມສົງສັຍວ່າ ຖ້າພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຈະສະເດັດໄປໃສແລ້ວ ພວກຕົນ 
ຈະຕິດຕາມພຣະອົງໄປໄດ້ຢ່າງໃດ.   ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວົາ້ຢູ່ສເມີວ່າພຣະອົງຊົງເປັນໃຜ,  ຊົງ 
ມາຈາກໃສແລະຈະຊົງກັບໄປໃສ ໃນລະຍະສາມປີທ່ີຢ່ ູ ່ກັບພວກສາວົກ. ແຕ່ພຣະອົງຊົງອົດທົນດົນນານແລະ
ໃຫ້ຄໍາຕອບຊ່ຶງເປັນປັດຈັຍສໍາຄັນໃນພຣະທັມໂຢຮັນ (ຮ່ວມກັບໂຢຮັນ 3:16) ວ່າ: ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນທາງ 
ນ້ັນ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະເປັນຊີວິດ ບ່ໍມີຜູ້ໃດມາເຖິງພຣະບິດາໄດ້ນອກຈາກຈະມາທາງເຮົາî (14:6). 
 
ຄໍາວ່າ ທາງ, ຄວາມຈິງ, ແລະຊີວດິ ມີຄວາມໝາຍທ່ີສຸດສໍາລັບຊົນຊາດຢິວໃນພຣະສັນຍາເດີມ.  ພຣະເຈ້ົາ 
ໄດ້ຊົງກ່າວກັບໂມວາ່, ìຈ່ົງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຈ້ົາຈະປະຕິບັດຕາມທຸກສ່ິງ (ທາງ) ທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ນ້ັນÖî (ພຣະບັນຍັດສອງ 5:32-33). ເອຊາຢາກ່າວວ່າ, ìຖ້າພວກເຈ້ົາຫັນໜີ
ອອກຈາກທາງໄປຂ້າງຂວາຫລືຂ້າງຊາ້ຍ ພວກເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ຍິນສຽງເວ້ົາຕາມຫລັງພວກເຈ້ົາວ່າຫົນທາງຢ່ ູພ້ີ 
ຈ່ົງເດີນໄປແມî (ອຊຢ 30:21). ຜູ້ຂຽນເພງ ອ້ອນວອນວ່າ, ìໂຜດນໍາພາໄປໃນທາງທ່ີປອດໄພî (ພສສ 27:
11). ພຣະຄໍາເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງທາງທ່ີພຣະເຢຊູຊງົປະກາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນທາງນ້ັນ. 
 
ຜູ້ຂຽນເພງ ປະກາດວ່າ,   ìຂໍຊົງສອນວິຖີທາງຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ   ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະດໍາເນີນໃນ
ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງî (ພສສ 86:11, ໄທ). ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ເລືອກຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງî  (ພສສ 119: 
30). ìຜູ້ທ່ີຮັບຟັງຄໍາສ່ັງສອນກໍສໍາແດງທາງສູ່ຊີວິດî (ສພສ 10:17);  ìພຣະອົງໄດ້ຊງົສໍາແດງຫົນທາງແຫ່ງ
ຊີວິດແກ່ຂ້າພຣະອົງî (ພສສ 16:11). ນອກນ້ັນຍັງມີພຣະຄໍາຫລາຍຂ້ໍທ່ີເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ;   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ
ປະກາດວ່າພຣະອົງຊງົເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນຊີວິດທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາເວ້ົາເຖິງໃນຄໍາຂຽນຕ່າງໆ. ສໍາລັບພວກ 
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ເຮົາໃນສມັຍນ້ີ ພຣະເຢຊູູຊົງເປັນຫົນທາງໄປເຖິງພຣະບິດາ, ແລະພຣະອົງຊງົເປັນທາງຊີວດິສໍາລັບພວກເຮົາ
ແຕ່ລະມ້ື. ເວລາໃດພວກເຮົາເອົາຕາອອກຈາກພຣະເຢຊ ູພວກເຮົາຈະອອກນອກທາງ.  ແນ່ນອນຜູ້ທ່ີຮູ້ແລະ
ຮັບພຣະເຢຊູຜູ້ນ້ັນກໍໄດ້ຮູ້ທາງນ້ັນ, ຄວາມຈິງ, ແລະຊີວດິແລ້ວ. 
 

3. ອກີຄໍາຖາມນຶງ່--ໃນຕອນນີ:້ (ໂຢຮັນ 14:8-11) 
ມາເຖິງຕອນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ຍິນຊ່ື ເປໂຕແລະໂທມາ ເພາະທັງສອງໄດ້ເວ້ົາຄວາມໃນໃຈຂອງພວກຕົນ. ເຖິງ 
ຈະເປັນຄົນບ່ໍມັກເວ້ົາຫລາຍກໍຕາມແຕ່ກໍອົດກ້ັນຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້, ຟີລິບໄດ້ທູນພຣະເຢຊູວາ່, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຂໍສະ 
ແດງພຣະບິດາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນ ພວກຂ້ານ້ອຍກໍຈະພໍໃຈແລ້ວî (13: 8).   ບາງຄົນຄິດວ່າ ຄໍາ
ຕອບຂອງພຣະເຢຊູໃນໂຢຮັນ 14:9 ເປັນຄໍາຕໍາໜິ ແຕ່ລາງຄົນຄິດວ່າເປັນຄໍາບັລະຍາຍ; ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າ 
ຄົງເປັນຄໍາຕອບແບບລໍາຄານ ເພາະຄວາມຊາ້ໃນການເຂ້ົາໃຈຂອງພວກສາວົກ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຟີລິບວ່າ,  ìທ່ານບ່ໍເຊ່ືອຫລືວ່າເຮົານ້ີຢູ່ໃນພຣະບິດາແລະພຣະບິດາຊົງຢູ່ໃນເຮົາ ຖ້ອຍ  
ຄໍາທ່ີເຮົາກ່າວແກ່ທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວໂດຍລໍາພັງເຮົາເອງ ແຕ່ພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນເຮົາ 
ໄດ້ຊົງກະທໍາພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງî (14:10).  ພຣະເຢຊູຊົງບອກຟີລິບໃຫ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. ການເຊື່ອ
ໃນພຣະເຢຊກໍູຄືການເຊືອ່ໃນພຣະບິດາ;  ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດແຍກກັນໄດ້ເພາະພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາບ່ໍ
ສາມາດແຍກຈາກກັນ. 
 

4. ຂໃໍນນາມຂອງເຮາົ: (ໂຢຮັນ14:12-14) 
ພຣະເຢຊູຊົງທ້າທາຍຟີລິບໃນທໍານອງທ່ີວາ່, ìຖ້າບ່ໍເຊ່ືອເຮົາ ກໍໃຫ້ເຊ່ືອໃນກິຈການທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດ  ເພ່ືອຈະຮູ້
ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ.î  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງບອກຕ່ໍໄປວ່າຜູ້ທ່ີເຊືອ່ໃນພຣະອົງຈະສາມາດເຮັດການໃຫຍ່ກວ່າທ່ີພຣະ 
ອົງໄດ້ເຮັດເປັນຕົວຢ່າງໄວ້ (14:12). ໃຫຍ່ກວ່າໃນທ່ີນ້ີຄົງຈະໝາຍເຖິງປະຣິມານ ຫລາຍກວ່າຄຸນພາບ. 
 
ໂຢຮັນ 14:13-14 ບ່ໍໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າຢາກໄດ້ຫຍັງໃຫ້ຂໍເອົາໂລດ ເພາະມີຄຣສູອນບາງຄົນໄດ້ສອນໃນ
ປະເພດນ້ີ.  ເວລາອ່ານໄປຈົນຈົບພຣະຄໍາພາກນ້ີ ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງສັນຍາຈະປະທານທຸກສ່ິງ 
ທ່ີຈະນໍາກຽດຕິຍົດໃຫ້ພຣະບິດາດ້ວຍພຣະບຸດ.  ຂໍຣົດເບັນ ຫລືຂໍຄະລືຫາດ ອາດຈະບ່ໍຢ່ ູໃນສ່ິງທ່ີກ່າວມານ້ີ, 
ແຕ່ການຂໍຄວາມກ້າຫານເພ່ືອການປະກາດພຣະຄໍາກໍເປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ. 
 

ບົດຮຽນສໍາລັບຊີວິດ 
ການສແວງຫາຊີວິດນິຣນັດ້ວຍວິທີອ່ືນໆຈະເປັນການກະທໍາທ່ີໄຮ້ປໂຍດ. ຫລາຍຄົນສແວງຫາພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ການດໍາເນີນຊີວດິຢ່າງດີ, ບາງຄົນສແວງຫາພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງທິດສະດີ, ທາງປະສົບການ, ຫລືທາງສາສນາ
ຕາ່ງໆ. ບາງຄົນເຊ່ືອວ່າທຸກສາສນາສອນໃຫ້ຄົນດີແລະໃນທ່ີສຸດທຸກຄົນກໍຈະໄປເຖິງຈຸດດຽວກັນ. ຂ້າພະເຈ້ົາ
ເຫັນວາ່ມັນເປັນເຣ່ືອງໜ້າສົງສານທ່ີສຸດ. 
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ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາສອນໃຫ້ຍອມຮັບຊ່ຶງກັນແລະກັນ;  ແລະຫລາຍຄົນກ່າວຫາວ່າຄຣສິຕຽນເປັນກຸ່ມທ່ີຈໍາ 
ກັດຄັບແຄບຈົນເກີນໄປເພາະເຂົາເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນທາງດຽວສໍາລັບໄປສວັນຫາພຣະເຈ້ົາ. ທ່ີຈິງ
ແລ້ວ ຄຣິສຕຽນເປັນກຸ່ມທ່ີເປີດກວ້າງ; ພວກເຮົາພ້ອມທ່ີຈະຮັບທຸກໆຄົນເຂ້ົາຢ່ ູໃນຄອບຄົວ  ເພາະພຣະເຢຊູ
ໄດ້ສະລະພຣະຊນົເພ່ືອໄຖ່ຄວາມບາບຂອງມະນຸດໝົດທຸກຄົນ;    ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊງົປະສົງໃຫ້ຜູ້ໃດຜ້ ູນ່ຶງຕ້ອງພິ 
ນາດ ແລະພຣະອົງຊົງລໍຄອຍໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່. ສ່ິງທ່ີທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດຄືເຊືອ່ວ່າພຣະ
ເຢຊູຊົງເປັນທາງນ້ັນ, ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະເປັນຊວິີດ. ມີຫຍັງອີກແດ່ທ່ີທ່ານຕ້ອງການ? 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ສົມມຸດວ່າທ່ານນ່ັງຮ່ວມໂຕະອາຫານຄາບສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູໃນຄືນນ້ັນ. ທ່ານຄິດວ່າທ່ານເອງ

ຈະຮ້ ູສຶກແນວໃດ? ທ່ານມີຫຍັງແດ່ທ່ີຈະຖາມພຣະເຢຊູ? 
 

2. ໃນໂລກທ່ີເຊ່ືອວ່າທຸກຢ່າງດີໝົດ; ທ່ານຈະອະທິບາຍວ່າພຣະເຢຊູເປັນທາງດຽວທ່ີຈະໄປເຖິງພຣະ 
ບິດາ ໄດ້ວທີິໃດ? 

 
3. ເວລາທ່ານເບ່ິງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູທ່ີວ່າ ìຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນເຮົາຈະເຮັດກິຈການທ່ີເຮົາເຮັດຢ່ ູນ້ັນເໝືອນ

ກັນ ແລະຜູ້ນ້ັນຈະເຮັດໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນອີກ;î ພຣະຄໍານ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບທ່ານ?  ຖ້າທ່ານ
ເຮັດໄດ້, ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອພຣະເຢຊູ? ທ່ານຈະເລ້ີມຢ່າງໃດ? 

 
4. ຄິດເຖິງພັນທະກິດຕ່າງໆທ່ີທ່ານ, ຄຣິສຕະຈັກ, ຫລືອົງການຈັດຕ້ັງທັງຫລາຍໄດ້ເຮັດ. ທ່ານເຄີຍເຮັດ

ພັນທະກິດດ້ວຍເຫ່ືອແຮງຂອງຕົນເອງ ແລະເກີດຜົນຕາມທັມມະດາບ່ໍ?   ທ່ານຄິດວາ່ແມ່ນຫຍັງຈະ
ເກີດຂ້ຶນຖ້າທ່ານຂໍພຣະເຈ້ົາ, ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ຈ່ົງໄດ້ຮັບກຽດຜ່ານພຣະເຢຊູຈາກງານເຫລ່ົາ 
ນ້ັນ? 
 
 

ສຄ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ຖ້າແຍກຈາກເຮາົແລວ້ພວກທ່ານບໍອ່າດເຮດັສ່ິງໃດໄດ ້

 

 
ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 15: 1-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ໂຢຮັນ 15:1-17 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຂ້ົາສນິດຢ່ ໃູນພຣະຄຣິດ ຊວິີດຈະເກີດຜົນຝ່າຍຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອ 

ຟັງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ຂ້ອຍໄດ້ເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດແລະໄດ້ເກີດຜົນຝ່າຍຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອ 

ຟັງບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງການເຂ້ົາສນິດຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດແລະມີຊວິີດ 

ທ່ີເກີດຜົນຝ່າຍຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງ. 

ອ່ານແບບສັນ້: ການເຂ້ົາສນິດໃນພຣະຄິດຈະຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຮົານໍາສງ່າຣາສີໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ ເວລາພວກເຮົາ  

ນໍາສງ່າຣາສີມາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ,      ພວກເຮົາກໍໄດ້ດໍາເນີນຊວິີດຕາມພຣະບັນຊາເຣ່ືອງໃຫ້ຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ. 
ສອງຢ່າງນ້ີແຍກກັນບ່ໍໄດ້. 
 

ຄໍານາໍ 
 

ພວກເຮົາຈະເຂ້ົາສນິດຢ່ ໃູນພຣະຄຣດິຜູ້ເປັນເຄືອອະງຸ່ນໄດ້ວິທີໃດ? ແລະຜົນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ? ໃນຫ້ອງຊ້ັນ 
ເທິງກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງຜູ້ບົວລະບັດສວນອະງຸນ່, ເຄືອອະງ່ ຸນ, 
ແລະກ່ິງອະງຸ່ນ ເພ່ືອເນ້ັນເຣ່ືອງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຂ້ົາສນິດຢ່ ກັູບພຣະອົງ. 
 

1. ເຄືອອະງຸນ່ອນັແທຈ້ງິ: (ໂຢຮນັ 15:1) 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວາ່ພຣະອົງຊງົເປັນ ìເຄືອອະງຸ່ນອັນແທ້ຈິງ.î    ຮູບພາບຂອງເຄືອອະງຸ່ນມີຄວາມໝາຍໃນ 
ປະວັດສາດຂອງຄົນຢິວ. ເປັນສ່ິງນ່ຶງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຄວນຈະພູມໃຈຫລາຍ.   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່ໍຕ້ັງຊນົຊາດ 
ອິສຣາເອັນໃຫ້ເປັນເຄືອອະງ ຸ່ນຂອງພຣະອົງ, ແລະພຣະອົງຊງົປາຖນາໃຫ້ເຂົາເກີດຜົນ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ 
ບົວລະບັດສວນອະງ່ ຸນ. ເຄ່ືອອະງຸນ່ຂອງອິສຣາເອັນໄດ້ມີການຜິດພາດຢ່ ູຫລາຍບ່ອນ;  ທຸກຄ້ັງທ່ີພຣະສັນຍາ 
ເດີມເວ້ົາເຖິງເຄືອອະງ່ ຸນອິສຣາເອັນພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຄໍາເວ້ົາໃນທໍານອງທ່ີວ່າ ບ່ໍໂປດປານ, ຜິດຫວັງ, ແລະ 
ລ້ົມລົງ. ພຣະຄໍາຫລາຍຂ້ໍໄດ້ກ່າວວ່າອິສຣາເອັນເປັນເຄືອອະງຸ່ນ:  ເພງສັຣເສີນ 80:8-18; ເອຊາຢາ 5:1-7; 
ເຢຣະມີຢາ 2:21, 12:10-11;  ເອເຊກຽນ 15:1-5, 17:1-6,19:10-15;  ແລະ ໂຮເຊອາ 10:1-2. ເຣື່ອງ 
ເຫລ່ົານ້ີ ເປັນທ່ີຮູ້ກັນດີໃນກຸ່ມຄົນຢິວ ຊ່ຶງຮວມທັງພວກສາວົກດ້ວຍ. 
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ໃນຕອນນ້ີ ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຊງົເປັນເຄືອອະງ ຸ່ນອັນແທ້ຈິງ. ໃນຖານະພຣະບຸດຂອງ 
ພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດບາບ ພຣະອົງໄດ້ຊົງມາແທນຊາວອິສຣາເອັນ.   ພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາຍັງຊງົເປັນຜູ້ 
ບົວລະບັດສວນອະງ່ ຸນ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປະຖ້ິມອິສຣາເອັນ; ອິສຣາເອັນໄດ້ພາກັນປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາ. ໃນເອ 
ຊາຢາ 5:4,  ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ເວ້ົາແທນພຣະເຈ້ົາວ່າ,  ìເຮົາຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ອີກ ເພ່ືອສວນອະງຸນ່ຂອງ 
ເຮົາ?î 
 

2. ກິງ່ເປົາ່ວ່າງ: ( ໂຢຮັນ 15:2-6) 
ພຣະເຢຊູຊົງເວ້ົາໃສ່ຈຸດສໍາຄັນຂອງເຣ່ືອງນ້ີຄື,    ìກ່ິງທຸກກ່ິງໃນເຮົາທ່ີບ່ໍເກີດຜົນ ພຣະອົງຊງົລິເສັຽî  (15:2). 
ໃນຕອນນ້ີ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຜູ້ເຊ່ືອໂດຍສະເພາະ. ຜ້ ທ່ີູຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດກໍຈະບ່ໍປະຕິເສດພຣະອົງວ່າເປັນ 
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ແລະຖ້າຜ້ ໃູດບ່ໍໄດ້ຢ່ ໃູນພຣະອົງ ກໍຈະບ່ໍສາມາດລິຜູ້ນ້ັນອອກໄປໄດ້.  
 
ຖ້າດ່ັງນ້ັນ ເປັນຫຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງລິກ່ິງທ່ີບ່ໍເກີດຜົນ?   ຖ້າກ່ິງບ່ໍເກີດຜົນ,  ເຄືອກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍເລີຍ. 
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຕ້ົນໄມ້ເຊ່ັນຕ້ົນໝາກກ້ຽງ ເພາະພວກເຮົາເຫັນໜ່ວຍໝາກກ້ຽງຢູ່ໃນງ່າເມ່ືອໃກ້ເວລາເກັບກ່ຽວ. 
ຄົນຍ້ອງຍໍຕ້ົນໄມ້ ເພາະຕ້ົນໄມ້ເກີດຜົນດີ; ຄົນທັງຫລາຍຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ເວລາພວກເຮົາເກີດຜົນດີໃນ 
ຊີວິດ. 
 
ໄມ້ຈາກຕ້ົນອະງຸນ່ບ່ໍມີປໂຢດຢ່າງອ່ືນນອກຈາກອອກໝາກ; ໄມ້ອະງ ຸ່ນເປັນໄມ້ອ່ອນ; ລອງສັງເກດເບ່ີງຄວາມ 
ຈິງໃນເຣ່ືອງນ້ີໃນພຣະທັມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

ì1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ໄມ້ຕ້ົນເຄືອອະງຸ່ນຄືໄມ້
ກ່ິງອະງຸນ່ຊ່ຶງຢູ່ໃນຫມູ່ພວກໄມ້ປ່າ ວິເສດກວ່າໄມ້ຢ່າງອ່ືນຫລື  3 ເຂົາເອົາໄມ້ຕ້ົນອະງຸ່ນເຣດັສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດ
ໄດ້ຫລ ື ຄົນເອົາໄປເຮັດຂໍສໍາລັບແຂວນພາຊນະອັນໃດຫລື  4 ເບ່ິງແມ, ເຂົາໃຊເ້ປັນຟືນໃສ່ໄຟ ເມ່ືອໄຟ
ໄຫມ້ປາຍທັງສອງແລ້ວ ທາງກາງກໍເປັນຖ່ານ ຈະໃຊ້ປໂຍດອັນໃດໄດ້ຫລື 5 ເບ່ິງແມ, ເມ່ືອມັນຍັງດີຢູ່ກໍບ່ໍ
ໄດ້ໃຊ້ປໂຍດຫຍັງ ເມ່ືອຖືກໄຟໄຫມ້ເປັນຖ່ານແລ້ວແຮ່ງມີປໂຍດໜ້ອຍລົງ ຈະໃຊ້ເຮັດການຫຍັງໄດ້ແດ່î 

(ເອເຊກຽນ 15: 1-5) 
 
ມີຄວາມເຫັນຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງໂຢຮັນ 15:6 ຊ່ຶງເວ້ົາເຖິງກິງ່ບ່ໍເກີດຜົນຈະຖືກຕັດແລະຖືກ 
ເກັບໄປເຜົາໄຟ. ບາງຄົນຕີຄວາມໝາຍວ່າຄຣິສຕຽນທ່ີບ່ໍເກີດຜົນຈະເສັຽຄວາມພ້ົນ; ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ ພຣະເຢ 
ຊູເຄີຍຊົງສອນແລ້ວວ່າຈະບ່ໍມີໃຜທ່ີຈະຍາດເອົາແກະຂອງພຣະອົງອອກຈາກມືພຣະອົງໄປໄດ້ (ຢຮ 10: 27-
29). ພຣະທັມໃນຕອນນ້ີສອນວາ່ກ່ິງຕາຍຈະບ່ໍເປັນປໂຍດຫຍັງສໍາລັບອານາຈັກສວັນ.    ຄຣິສຕຽນອາດຈະ 
ຂາດການສາມັກຄີມກັບພຣະຄຣິດ ແຕ່ຈະບ່ໍຂາດຄວາມສັມພັນຈັກເທ່ືອ. 
 
ການຕອນຕ້ົນອະງ່ ຸນເປັນການເຮັດໃຫ້ຕ້ົນອະງ່ ນຸເກີດຜົນຫລາຍຂ້ຶນ; ການ ìຕອນî ໃນໂຢຮັນ 3: 3 ເວ້ົາເຖິງ 
ìການຊໍາຮະລ້າງî ແລະພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວາ່ພວກເຂົາຖືກສໍາຮະລ້າງແລ້ວດ້ວຍພຣະຄໍາ. ເຄືອ 
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ອະງ່ ຸນເປັນຜູ້ໃຫ້ເກີດໝາກ ບ່ໍແມ່ນກ່ິງ; ຖ້າກ່ິງບ່ໍສາມາດເກີດຜົນໄດ້ຖ້າບ່ໍສນິດຢ່ ກັູບເຄືອ,  ຄຣິສຕຽນກໍບ່ໍສາ 
ມາດທ່ີຈະເກີດຜົນໄດ້ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍສນິດຢ່ ໃູນອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ. ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນທ່ີພຣະເຢຊູຈະໃຫ້ເກີດ? 
ຄາລາເຕັຽ 5:22 ແລະຕ່ໍໄປ  ເວ້ົາເຖິງຜົນທາງຝ່າຍວິນຍານເຊ່ັນຄວາມຮັກ, ຄວາມຍິນດີ, ສັນຕິສຸກ, ຄວາມ 
ອົດກ້ັນໄວ້ນານ, ຄວາມປານີ, ຄວາມດີ, ຄວາມສັດຊ່ື, ຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ, ແລະການຮ້ ູຈັກບັງຄັບຕົນ. 
ນອກນ້ັນ ຜົນອາດຈະເປັນບຸກຄົນທ່ີທ່ານໄດ້ນໍາພາໃຫ້ຮັບເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ. 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ເຄັດຫລັບເຣືອ່ງການເກີດຜົນດ່ັງນ້ີ: ເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະອົງ: ພຣະອົງຊງົເຕືອນວ່າ,ìເພາະ
ຖ້າແຍກຈາກເຮົາແລ້ວພວກທ່ານບ່ໍອາດເຮັດສ່ິງໃດໄດ້î (15: 5). ແຍກຈາກພຣະອົງ ພວກເຮົາກໍຈະເປັນດ່ັງ 
ງ່າໄມ້ຕາຍ ແລະຈະບ່ໍເປັນປໂຍດຫຍັງເລີຍສໍາລັບຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ.   ບາງຄ້ັງພວກເຮົາອາດຈະເປັນ 
ເໝືອນກ່ິງທີ່ມີຈຸດຕາຍ; ໃນເວລານ້ັນພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຕອນ ແລະການຖືກຕອນອາດຈະສ້າງຄວາມເຈັບປວດ 
ໃຫ້ເຮົາ ແຕ່ກໍເປັນເຣືອ່ງຈໍາເປັນ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ກາຍເປັນກ່ິງທ່ີເກີດຜົນຫລາຍ.  
 

3. ຍາ້ຍເຂົາ້ຢູ:່ (ໂຢຮັນ 15:7-11) 
ເຂ້ົາສນິດ ໝາຍເຖິງການຕ້ັງໝ້ັນຢ່ ູ, ບ່ໍມີການເຄ່ືອນຍ້າຍໜີ.  ສັງຄົມພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນມີການຍົກຍ້າຍຢ່ ູ
ເປັນປະຈໍາ;  ບາງຄົນເຄ່ືອນຍ້າຍເພາະໜ້າທ່ີວຽກງານ,   ແລະບາງຄົນເຄ່ືອນຍ້າຍເພາະຢາກຢ່ ໃູກ້ຄອບຄົວ
ເດີມຂອງຕົນ;    ການສ້າງຄວາມສັມພັນກັບຄົນທ້ອງຖ່ິນກໍນັບວ່າເປັນເຣ່ືອງຍາກຖ້າມີການຍົກຍ້າຍຢ່ ູສເມີ. 
ສມັຍຂ້າພະເຈົາ້ເປັນທະຫານ, ພວກເຮົາຈະຖືກຍົກຍ້າຍປະມານສອງຫາສາມປີ; ຂ້າພະເຈົາ້ບ່ໍມີໂອກາດໄດ້
ຮູ້ແລະສ້າງຄວາມສັມພັນກັບເພ່ືອນບ້ານໃກ້ຄຽງເລີຍ.     ຫລາຍໆຄົນໃນພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍຍົກຍ້າຍຈັກເທ່ືອ; 
ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍມີໂອກາດໄດ້ຮັກສາຄວາມສັມພັນກັບເພ່ືອນນັກຮຽນຮ່ວມຫ້ອງ ແລະເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ. 
 
ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ, ພວກເຮົາພໍສລຸບໄດ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເຊີນໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເຂ້ົາສນິດຢ່ ູໃນພຣະອົງ, ຍ້າຍເຂ້ົາຢູ່
ກັບພຣະອົງ, ແລະສ້າງຄວາມສັມພັນອັນດີກັບພຣະອົງ. ພຣະອົງຊົງເວ້ົາເຣືອ່ງຄວາມຮັກວ່າ, ìພຣະບິດາໄດ້
ຊົງຮັກເຮົາຢ່າງໃດ ຝ່າຍເຮົາໄດ້ຮັກພວກທ່ານຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນî (15:9);    ພຣະອົງສ່ັງສາວົກແລະຜູ້ເຊ່ືອ
ທັງຫລາຍໃຫ້ຕ້ັງຢ່ ູໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.  ຖ້າພວກເຮົາເຮັດດ່ັງນ້ັນ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຍິນດີ
ຂອງພຣະອົງຢ່ ູໃນພວກເຮົາ; ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìແລະຄວາມຍິນດີຂອງທ່ານຈະຄົບບໍຣບຸິນî (15: 11). 
 

4. ເພືອ່ນຂອງພຣະຄຣດິ: (ໂຢຮັນ 15: 12-17) 
ເວລາໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ìຂ້ໍບັນຍັດî ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຄິດເຖິງ ìບັນຍັດສິບປະການ.î  ແຕ່ໃນທ່ີນ້ີ ພຣະເຢຊູຊງົ 
ກ່າວເຖິງບັນຍັດໃໝ່ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຫ້ພວກສາວົກ:   ìເຮົາໃຫ້ບັນຍັດໃໝ່ໄວແ້ກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຄືໃຫ້ພວກ 
ເຈ້ົາຮັກກັນແລະກັນî (ຢຮ 13:34); ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວອີກເທ່ືອນ່ຶງຄໍາຕ່ໍຄໍາ. ການຮັກພຣະເຢຊູແລະການ  
ຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເຮັດໃຫ້ບັນຍັດໃໝ່ຂອງພຣະເຢຊູຄົບບໍຣິບຸນ.  
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ພວກເຮົາຈໍາໄດ້ວ່າ ໃນຕອນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງລ້າງຕີນໃຫ້ພວກສາວົກ, ພຣະອົງຊົງເອ້ີນພວກສາວົກວ່າຂ້ອຍ
ໃຊ້ ແລະຊງົເອ້ີນພຣະອົງເອງວ່າ ຄຣູ ແລະເຈ້ົານາຍ.  ມາເຖິງຕອນນ້ີ, ພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນພວກສາວົກວ່າ ມິດ
ສະຫາຍຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໂມເຊວ່າເພ່ືອນຂອງພຣະອົງ (ອຊຢ 41: 8) ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ
ເວ້ົາກັບໂມເຊໜ້າຕ່ໍໜ້າ ເໝືອນກັນຜູ້ນ່ຶງເວ້ົາກັບເພ່ືອນ (ອພຍ 33:11). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົເປີດເຜີຍພັນທະກິດ
ຂອງພຣະອົງສໍາລັບຊາວອິສຣາເອັນຜ່ານໂມເຊ (ພສສ 107:7). ພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນພວກເຮົາວ່າເພ່ືອນເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍທຸກສ່ິງທ່ີຊົງໄດ້ຍິນຈາກພຣະບິດາ ໃຫ້ພວກເຮົາຮ້ ູ (ຢຮ 15:15). ຂ້ອຍໃຊມີ້ຂ້ໍຜູກມັດ 
ກັບນາຍຈ້າງຕາມກົດໝາຍ; ມິດສະຫາຍມີຂ້ໍຜູກມັດກັບເຈ້ົານາຍຕາມຄວາມຮັກ. 
 

ເຂົາ້ສນິດຢ່ ູໃນພຣະຄຣດິມືນ້ີ້ 
ພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາສນິດຢູ່ໃນພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຢ່ ູໃນພວກເຮົາ.   ຄວາມສັມພັນສ່ວນ
ຕົວຈະເຣນີໃຫຍ່ຂ້ຶນເພາະການໃຊ້ເວລາຢ່ ູດ້ວຍກັນ. ເຊ່ັນດຽວກັນພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຊເ້ວລາຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ, 
ໃຊ້ເວລາຟັງ, ສົນທະນາ, ຮ້ອງໃຫ້, ຫົວເລາະ, ຮຽນແບບ, ແລະຫລາຍກວາ່ທຸກຢ່າງແມ່ນການເຊ່ືອຟັງ. ການ
ຢ່ ູໃນພຣະຄຣິດຈະນໍາສູ່ການເກີດຜົນໃນຊີວດິ ແລະຜົນນ້ັນຈະນໍາພຣະກຽດມາສ່ ພູຣະບິດາ.    ຄວາມສໍາພັນ
ຂອງທ່ານກັບພຣະເຢຊູຢູ່ໃນສະພາບໃດໃນຕອນນ້ີ? 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ຄິດເຖິງວຽກຂອງຜູ້ບົວລະບັດສວນອະງຸ່ນ,  ເຄືອອະງຸ່ນ,  ແລະກ່ິງອະງຸ່ນ.   ມີວິທີໃດບ່ໍທ່ີທ່ານຈະສາ 

ມາດເປັນທັງສາມຢ່າງ ໃນຊວິີດຝ່າຍຈິດວິນຍານ? 
2. ອີງຕາມຄໍາຖາມນ່ຶງ, ທ່ານມັກຕໍາແໜ່ງໃດ?  ຕໍາແໜ່ງໃດມີອໍານາດກວ່າໝູ່?  ຕໍາແໜ່ງໃດອ່ອນແອ   

ກວ່າໝ່ ູ? 
3. ທ່ານເຄີຍໄດ້ພົບຄວາມລໍາບາກໃນຊີວດິທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວນິຍານບ່ໍ? ທ່ານຄິດວາ່ ຜູ້ບົວ

ລະບັດສວນອະງ່ ນຸໄດ້ ìຕອນî ທ່ານເພ່ືອໃຫ້ເກີດຜົນຫລາຍຂ້ຶນບ່ໍ? ອະທິບາຍ. 
4. ໃຫ້ບອກວິທີທາງທ່ີທ່ານໄດ້ໃຊ້ເພ່ືອຈະເຂ້ົາສນິດຢ່ ໃູນພຣະຄຣິດ. ການຢູ່ດ່ຽວ? ການງຽບ? ການເຊືອ່

ຟັງ? ການອ້ອນວອນ? ຄິດເຖິງເວລາທ່ີທ່ານໄດ້ຢ່ ູໄກຈາກພຣະຄຣດິ.  ແມ່ນຫຍັງນໍາທ່ານໃຫ້ກັບມາ
ເຂ້ົາສນິດຢ່ ູໃນພຣະອົງ? 

5. ທ່ານເຄີຍເຮັດຕໍາແໜ່ງຂ້ອຍໃຊໃ້ຫ້ຜູ້ທ່ີມີອໍານາດໃຫຍ່ບ່ໍ?   ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 
ìການຮັບໃຊ້î ແລະ ìການເສັຽສະລະ?î  ອັນໃດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສັມພັນດີຂ້ືນ? 
 

ສຄ 
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ບດົຮຽນທີ 10 
ສາໍເຣດັແລວ້ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 19:28-42 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 18:1-19:-42 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ພຣະເຢຊູສໍາເຣັດພຣະຣາຊກິດການຊົງໄຖ່ແລ້ວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຊືອ່ຟັງພຣະບິດາ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະສຶກສາເຖິງການເຊືອ່ຟັງພຣະບິດາຈົນສໍາເຣັດ. 

 

      ບົດນາໍ 
ສົມມຸດວ່າທ່ານຕິດໜ້ີຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນຮູ້ແລ້ວວ່າຊວິີດນ້ີທັງຊວິີດກໍໃຊ້ບ່ໍໝົດ  ແຕ່ແລ້ວມີຜູ້ນ່ຶງມາໃຊ້ໜີ ້ 
ໃຫ້ທ່ານໝົດ ທ່ານຈະປະຕິບັດຕົວຢ່າງໃດກັບຜູ້ນ້ັນ?   ຈ່ົງຮັບຮູ້ວ່າຄົນທຸກຄົນເກີດມາໃນໂລກເປັນຄົນບາບ
ກັນທັງໝົດ  ແລະຄົນບາບທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍຕົກນະຮົກ  ແຕ່ພຣະເຢຊເູປັນຜູ້ຮັບບາບກັມແລະຕາຍແທນ
ທ່ານໆຈະປະຕິບັດຕົວແນວໃດກັບພຣະອົງ?     ເຮົາລອງມາສຶກສາເບ່ິງສ່ິງທ່ີພຣະອົງເຮັດຕາງເຮົາສາມປະ
ການດ່ັງນ້ີ; 
 

1. ຊົງຖືກຈັບຂຶນ້ສານແລວ້ປະຫານ: (ໂຢຮັນ 18:1-19:27) 
ຢູດາສາວົກຜູ້ນ່ຶງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາພວກທະຫານຕິດອາວຸດ, ພວກປະໂລຫິດຜູ້ນໍາສາສນາ ແລະພວກຟາ
ຣີຊາຍທ່ີເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຊາວຢິວໃນສມັຍນ້ັນ ໄປຍັງສວນເຄ ັດເຊມາເນ ເພ່ືອໄປຈັບພຣະເຢຊໃູນບ່ອນທ່ີພຣະ
ເຢຊກໍູາລັງໄຫວ້ວອນປະຊຸມກັນຢູ່ໃນຄືນວັນສຸກນ້ັນ. ການໄປຈັບກຸມຄ້ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນຈັບກຸມຖານມີຄວາມຜິດໃນ
ເຣ່ືອງກົດໝາຍແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ແມ່ນການຈັບກຸມໃນເຣ່ືອງຂອງສາສນາທ່ີນໍາໂດຍພວກປະໂຣຫິດ ແລະພວກ 
ຟາຣີຊາຍ ສ່ວນພວກທະຫານທ່ີໄປນ້ັນເປັນພຽງເຈ້ົາໜ້າທ່ີໆໄປຊອ່ຍພວກປະໂຣຫິດແລະຟາຣິ ີຊາຍເທ່ົານ້ັນ 
ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາວ່າ ìທ່ານທ ງັຫລາຍຊອກຫາໃຜ î (18:4ຂ).    ທ່ີພຣະເຢຊຊູົງຊົງຖາມ
ເຊ່ັນນ້ີບ່ໍແມ່ນພຣະອົງບ່ໍຮູ້ວາ່ເຂົາມາຫຍັງ ໃນຕອນຕ້ົນ ຂ້ໍ 4 ບອກວ່າ  '' ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊງົຊາບທ ຸກສ່ິງທ່ີຈະ
ເກີດຂ້ຶນກັບພຣະອົງ '' (18:ກ). ທ່ີພຣະອົງຊົງຖາມເຊ່ັນນ້ັນເພາະເຫັນເຂົາມາກັບພວກທະຫານ ແລະປະຊາ
ຊົນກໍພາກັນຖືດາບຖືຄ້ອນມາດ້ວຍ (ມາຣະໂກ 14:43). ເຂົາມາດ ວ້ຍອາວຸດເໝືອນມາຈັບຜູ້ຮ້າຍຊາຍໂຈນ
ທ້ັງທ່ີເຂົາຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຢຊູຈະບ່ໍອອກກໍາລັງຕ່ໍສູ້ເຂົາແຕ່ຢ່າງໃດ. 
 
''ເຂົາທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìມາຫາເຢຊໄູທນາຊາເຣັດî ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາວາ່,  ìເຮົານ້ີແຫລະ, ຄືຜູ້
ນ້ັນî ຢູດາຜູ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງກໍຢືນຢູ່ກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຮົານີ້ແຫລະ, ຄືຜ ູ  ້ 
ນ ັ ້ນî ເຂົາໄດ້ຖອຍຫລັງລ້ົມລົງເທິງດິນ '' (ໂຢຮັນ 18:5-6). ແປວ່າເຂົາກ້ົມລົງນະມັສການພຣະອົງທ່ີສະແດງ
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ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການອັສຈັນເພາະພວກທ່ີມາຈັບກຸມກັບກ້ົມລົງນະມັສການ.  ì ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມເຂົາອີກ 

ວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຊອກຫາໃຜî ເຂົາທູນຕອບວາ່,ìມາຫາເຢຊູໄທນາຊາເຣດັî ພຣະເຢຊູຊງົຕອບວາ່,ìເຮົາ
ໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວວ່າແມ່ນເຮົານ້ີແຫລະ, ເຫດສັນນ້ັນຖ້າພວກທ່ານຊອກຫາເຮົາຈ່ົງປະໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ີ
ໄປເສັຽ î (ຂໍ ້7-8).   ແປວ່າພຣະອົງຍອມໄປກັບເຂົາ ແຕ່ຂໍໃຫ້ປ່ອຍສາວກົ, ສ່ວນເປໂຕໄດ້ຕ່ໍສູ້ເພ່ືອພຣະອົງ   
ì ຊໂີມນເປໂຕມີດາບຈ່ຶງຖອດອອກຟັນຂ້ອຍໃຊຄົ້ນນ່ຶງຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ ຖືກຫູເບ້ືອງຂວາຂາດຂ້າໃຊ້ຜູ້
ນ້ັນຊ່ືວ່າມາລະໂຂພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍເປໂຕວ່າ,  ìຈ່ົງເອົາດາບໃສ່ຝັກໄວ້ເສັຽ ຈອກທ່ີພຣະບິດາຊົງປະທານ
ໃຫ້ແກ່ເຮົາ ເຮົາຈະບ່ໍດ່ືມຫລື î (ຂໍ ້10-11).  
 
ຈາກນ້ັນເຂົາກໍຈັບພຣະອົງໄປຍັງສານປະຊາຊົນຊາດຢິວ ແລະສານສູງສຸດແຊນຮີດຣິນ ແຕ່ກ່ອນອ່ືນເຂົາໄດ້
ນໍາພຣະອົງໄປຫາແອນນາຜູ້ເປັນພ່ໍເມັຽຂອງກາຢະຟາ ຜູ້ເປັນມະຫາໂຣຫິດປະຈໍາການໃນປີນ້ີ (ຂ້ໍ 14). ແລ້ວ
ທ່ານຈ່ຶງບອກເຂົາພາພຣະອົງໄປເວ້ົາຄະດີນໍາປີລາດ ເພ່ືອໃຫ້ປີລາດສ່ັງປະຫານ (ຂ້ໍ 28) '' ດ່ັງນ້ັນປີລາດຈ່ຶງ 

ອອກມາຫາເຂົາແລະຖາມວ່າ, ìພວກທ່ານມີເຣ່ືອງອັນໃດມາຟ້ອງຄົນນ້ີî ເຂົາຕອບວ່າ,   ìຖ້າຄົນນ້ີບ່ໍເປັນຜູ້
ຮ້າຍ ພວກຂ້ານ້ອຍກໍຈະບ່ໍໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານî ປີລາດຈຶງ່ກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຈ່ົງເອົາຄົນນ້ີໄປຊໍາຮະ
ຕັດສິນຕາມກົດໝາຍຂອງພວກທ່ານເສັຽî ພວກຢິວຈ່ຶງຮຽນວ່າ, ìຕາມກົດໝາຍພວກຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີສິດຈະປະ
ຫານຊວິີດຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ î (ຂ້ໍ 29-31). ແປວ່າປີລາດບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດ ແລະບ່ໍຢາກຫຍຸ ້ງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ (ຂ້ໍ 38 
-39).   ແລະທ່ານກໍມີໃຈຢາກຊ່ອຍພຣະເຢຊູໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ  ໂດຍຫວັງໃຈວ່າ
ເມ່ືອຂ້ຽນຕີພຣະເຢຊແູລ້ວຈະປ່ອຍໄປ (19:1-5).   ແຕ່ເຂົາກໍພາກັນຮ້ອງແຜດສຽງດັງສ່ັງວ່າ  ìຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້
ກາງແຂນ ຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນî (19:6ກ).   ແຕ່ປີລາດກໍຍັງພະຍາຍາມທ່ີຈະປ່ອຍພຣະເຢຊໄູປເພາະເພ່ິນ
ໄດ້ພິຈາຣະນາຄະດີແລ້ວບ່ໍເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃດ?  ເຂົາຈ່ຶງຮ້ອງຂູ່ເຂັນປີລາດວາ່ ເນ  ່ືອງຈາກຂ້ໍນ້ີປີລາດຈ່ຶງ
ຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະປ່ອຍພຣະອົງເສັຽ ແຕ່ພວກຢິວຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຖ້າທ່ານປ່ອຍຄົນນ້ີທ່ານກໍບ່ໍເປັນ
ມິດຂອງກາຍຊາ ທຸກຄົນທ່ີຕ້ັງຕົວເປັນກະສັດກໍປະກາດຕົວຕ່ໍສູ້ກາຍຊາî  (ຂໍ ້12).   ແລ້ວເຂົາກໍຄຸມພຣະອົງ
ໄປຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ແລະເຮັດການຫລາຍຢ່າງເປັນການລົບລູ່ດູຖູກພຣະອົງ (ຂ້ໍ 18-27).  
 

2. ພຣະເຢຊສູິ້ນພຣະຊົນ:  (ໂຢຮັນ19:28-36)  

ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າທຸກສ່ິງສໍາເຣດັແລ້ວ  ເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມພຣະຄັມພີພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວ
ວ່າ, ìເຮົາຢາກນ້ໍາî (ຂ້ໍ 28).  ແປວ່າພຣະເຢຊູຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງຕາຍເພ່ືອທົດແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດທັງປວງ,   ໃນການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຄວາມສໍາເຣັດໜ້າທ່ີຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ລົງ
ມາເກີດເປັນມະນຸດ ແລະເພ່ືອມາຕາຍແທນຄວາມຜິດແລະຄວາມບາບຂອງທຸກຄົນທ່ີຍອມຮັບເຊ່ືອວ່າພຣະ

ອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ìເຮົາຢາກນ້ໍາî  ເປັນຄໍາກ່າວໄວ້ແລ້ວໃນບົດເພງສັຣເສີນວ່າ ''ເຂົາ

ໃຫ້ຢາພິດແກ່ຂ້າພຣະອົງເປັນອາຫານ ເມ່ືອຫິວນ້ໍາ ເຂົາໃຫ້ນ້ໍາສ້ົ້ົມແກ່ຂ້າພຣະອົງດ່ືມ''     (ເພງສັຣເສີນ 69: 
21). ໂຢຮັນເລ່ົາຕ່ໍໄປວ່າ;    '' ທ່ີນ້ັນມີອ່າງເຕັມເຫລ້ົາແວງສ້ົມ ພວກທະຫານຈ່ຶງເອົາຟອງນ້ໍາຈຸ່ມເອົາເຫລ້ົາ
ແວງສ້ົມສຽບໃສ່ປາຍໄມ້ຫູສົບຍ່ືນໃສ່ພຣະໂອດຂອງພຣະອົງເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງຮ ບັເຫລ້ົາແວງສ້ົມແລ້ວ ພຣະ
ອົງກ ໍຊົງກ່າວວ່າ, ìສໍາເຣັດແລ້ວî ແລະເມ່ືອຊົງກ້ົມພຣະສຽນລົງ ພຣະອົງຊງົມອບຈິດວິນຍານໄວ້ ''  (ຂໍ ້29- 
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30).  
 
ຄໍາວ່າສໍາເຣັດແລ້ວເປັນຄໍາເວ້ົາຄ້ັງດຽວທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາອອກມາ ດ້ວຍວ່າເມ່ືອກ່ອນນ້ີການງານທ່ີຜ່ານມາ
ຍັງບ່ໍທັນເຖິງຈຸດສໍາເຣັດ ແລະຄໍາວ່າສໍາເຣັດນ້ີແປວ່າພາຣະໜ້າທ່ີຂອງພຣະອົງທ່ີສະເດັດລົງມາເກີດເປັນມະ
ນຸດກໍເພ່ືອການຊງົໄຖ່ດ້ວຍການວາຍພຣະຊົນນ້ີເອງ.   ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເປັນຫົນທາງດຽວໃນ
ການໄຖ່ໂທດມະນຸດໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບ    ດ້ວຍເຫດນ້ີໃຜກໍຕາມທ່ີຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູມາ
ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນແລ້ວຜ  ູ້ນ້ັນຈະໄດ້ພ້ົນບາບກັມຂອງຕົນ ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບ
ຜູ້ນ້ັນແລ້ວ.  
 
ພວກຢິວໄດ້ເຝ້ົາເບ່ິງພຣະເຢຊຖືູກຄຶງຢູ່ໄມ້ກາງແຂນເປັນເວລາດົນນານ   ແລະຢ້ານວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍສ້ິນໃຈ
ຕາຍກ່ອນຄ່ໍາມືດ,     ອີກປະການນ່ຶງກໍໃກ້ຈະເຖິງວັນຊະບາໂຕທ່ີພວກຢິວມີກົດຣະບຽບບ່ໍໃຫ້ມີສົບຜູ້ຖືກປະ
ຫານຄ້າງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນໃນວັນຊະບາໂຕ   ພວກເຂົາຈ່ຶງລົມກັນແລ້ວຂໍນໍາທ່ານປີລາດໃຫ້ທຸບຫັກກະດູກ
ຂາພຣະອົງໃຫ້ຫັກ, ເຂົາຄຶດວ່າເມ່ືອກະດູກຫັກແລ້ວ ພຣະອົງຈະບ່ໍມີແຮງຂາ ເມ່ືອບ່ໍມີແຮງຂາແລ້ວຮ່າງກາຍ
ກໍຈະອ່ອນລົງເຫລືອແຕ່ມືສອງຂ້າງທ່ີຖືກຕອກຕາປູໄວ້ນ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ບ ີບຫົວໃຈແລະປອດໃຫ້ຂາດລົມຫາຍ
ໃຈ ການທຸບຂານ້ີກໍເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງວາຍພຣະຊົນໄວກວາ່ເດີມ. '' ສັນນ້ັນພວກຢິວຈ່ຶງຂໍນໍາປີລາດໃຫ້ຫັກກະ
ດູກຂາຂອງຜູ້ທ່ີຖືກຄຶງໄວ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້ເອົາສົບໄປເສັຽ ທັງນ້ີກໍເພາະເປັນວນັຈັດແຈ ່ງແລະເຂົາບ່ໍຢາກໃຫ້ສົບ
ນ້ັນຄ້າງຢູ່ທ່ີໄມ ກ້າງແຂນໃນວັນຊະບາໂຕ (ເພາະວນັຊະບາໂຕນ້ັນເປັນວນັໃຫຍ່) '' (ຂ້ໍ 31). ແຕ່ເຂົາບ່ໍມີໂອ    
ກາດໄດ້ທຸບຂາພຣະອົງໃຫ້ຫັກແຕ່ຢ່າງໃດ ''ແຕ່ເມື່ອເຂົາມາເຖິງພຣະເຢຊ ູແລະເຫັນວາ່ພຣະອົງສ້ິນພຣະຊນົ
ແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ທຸບພຣະອຸຣຸຂອງພຣະອົງ '' (ຂໍ ້33).  ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງນ້ີວ່າ  ìເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ
ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີວາ່, ìກະດູກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຖືກຫັກເສັຽຈັກເຫລ້ັມî (ຂໍ ້37).  ຂໍ ້  
ພຣະຄັມພີດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນບັນທຶກໄວ້ໃນ ບົດເພງສັຣເສີນ 34:20   ''ແມ່ນແຕ່ກະດູກຊີກນ່ຶງຂອງເຂົາກໍຈະບ່ໍ
ຫັກແຕກໄປ ''.  
 

3. ການວາງພຣະສົບ:  (ໂຢຮັນ 19:38-42) 
ໂຢຮັນບອກວ່າມີລູກສິດພຣະເຢຊຜູູ້ນ່ຶງຊືວ່່າ ໂຢເຊບ ເປັນໄທບ້ານ ອາຣມີາທາຍ ຜູ້ນ້ີເປັນລູກສິດລັບໆຂອງ
ພຣະເຢຊູ    ຄ ໍາວ່າລັບໆທ່ີໂຢຮັນກ່າວເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງປະເທດຄອມມິວນິສທ່ີມີຄຣິສຕຽນລັບໆຢູ່
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍມີເຫດຜົນໃນການເປັນຄຣ ິສຕຽນລັບໆ.  ສໍາລັບທ່ານໂຢເຊບັ ໄທບ້ານອາ
ຣີມາທາຍຜູ້ນ້ີ ອັຄສາວົກມັດທາຍກ່າວວ່າລາວເປັນຄົນຮ່ັງ  (ໃນມັດທາຍ 27:57).  ລາວໄດ້ຊ້ືອຸປໂມງນ້ີໄວ້
ສໍາລັບລາວແລະຄອບຄົວຂອງລາວ,  ສ່ວນອັຄສາວົກມາຣະໂກໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າລາວເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນ
ມີຕໍາແໜ່ງເປັນສະມາຊິກແຫ່ງສານສູງສຸດທ່ີມີກຽດຜູ້ນ່ຶງ (ອ່ານມາຣະໂກ 15:43).   ສລຸບແລ້ວ ໂຢເຊບໄທ
ບ້ານອາຣມີາທາຍຜູ້ນ້ີ 1. ລາວເປັນຄົນຮ່ັງ.   2. ລາວເປັນຜູ້ມີອໍານາດທ່ີເປັນສະມາຊິກສານສູງສຸດທ່ີມີຊ່ືວາ່ 
ແຊນຮີດຣິນ.   ດ່ັງນ້ັນເຮົາພໍຈະເຂ້ົາໃຈວ່າເພ່ິນມີເຫດຜົນໃນການເປັນລູກສິດລັບໆຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ສ່ິງທ່ີ
ເຮົາພູມໃຈນໍາສິດລັບໆຄົນນ້ີທ່ີກ້າສະແດງຕົວ  ໄປຂໍຮັບເອົາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊໄູປໄວຍ້ັງອບຸໂມງສ່ວນ 
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ຕົວຂອງລາວ.  
 
ເຣ່ືອງ ນ້ີບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າມີພວກເຈ້ົານາຍ, ພວກເສດຖີຫລາຍຄົນໃນປະເທດຄອມມິວນິສໄດ້ເປັນສິດຂອງ  
ພຣະເຢຊູຢູ່ກໍມີຢ່າງລັບໆຍັງມີຫລວງຫລາຍຢູ່ທຸກວນັນ້ີ.  
 
ລູກສິດລັບໆອີກຄົນນ່ຶງທ່ີໂຢຮັນກ່າວເຖິງນ້ັນ ແມ່ນທ່ານນິໂກເດມຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍຂອງພວກຢິວທ່ີລັກມາຫາ  
ພຣະເຢຊູໃນເວລາກາງຄືນທ່ີບັນທຶກໄວ້ໃນ ໂຢຮັນ 3 ນ້ັນ,     ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າເມ່ືອນິໂກເດມໄດ້ຟັງຄໍາສອນຂອງ      
ພຣະເຢຊູໃນວັນນ້ັນແລ້ວເພ່ິນໄດ້ຮັບເຊ່ືອໃນວັນນ້ັນຫລືບ່ໍ? ຫລືເພ່ິນຟັງແລ້ວໄປພິຈາຣະນາແນວໃດແນວນ່ຶງ
ເຮົາບ່ໍຮູ້ ເພາະພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກເຮົາອີກຕ່ໍໄປ ແລະຊ່ືຂອງເພ່ິນກໍງຽບຫາຍໄປຈາກພຣະຄັມພີຈົນເຖິງ ໂຢ 

ຮັນ 19 ຊ່ືຂອງເພ່ິນໄດ້ມາປາກົດຕົວອີກຄ້ັງນ່ຶງໃນຕອນພຣະເຢຊູວາຍພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. ໂຢຮັນບອກ 

ວ່າ   '' ຝ່າຍນິໂກເດມຜູ້ໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊເູວລາກາງຄືນແຕ່ຫົວທີນ້ັນ ກໍມາເໝືອນກັນ ທ່ານໄດ້ເອົາເຄ່ືອງ
ຫອມປະສົມນໍາມາ ຄືຢ່າງໄມ້ກັບອາໂລເອຫນັກປະມານຮ້ອຍລິຕຣາ '' (ໂຢຮັນ 19:39).    ເມ່ືອຟັງໂຢຮັນ
ບອກກ່າວແລ້ວເຮົາເຊ່ືອວ່າທ່ານນິໂກເດມໄດ້ເຊືອ່ພຣະເຢຊູຢ່າງລັບໆຕອນໃດຕອນນ່ຶງ ຈົນເຖິງວັນນ້ີຈ່ຶງຖືກ
ເປີດເຜີຍ, ເຣ່ືອງນ້ີບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຍັງມີພວກເສດຖີ, ພວກເຈ້ົານາຍຫລາຍໆຄົນທ່ີເຊ່ືອພຣະເຢຊູແບບລັບໆ
ຢູ.່  
'' ເມ່ືອອັນເຊີນພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊລົູງມາ ເຂົາເອົາຜ້າປ່ານກັບເຄ່ືອງຫອມພັນພຣະສົບນ້ັນຕາມທັມນຽມ
ມ້ຽນສົບຂອງຊາດຢິວ ອັນນ່ຶງໃນບ່ອນພຣະອົງຊົງຖືກຄຶງໄວ້ນ້ັນມີສວນນ່ຶງ ໃນສວນນ້ັນມີອຸບໂມງໃໝ່ທ່ີຍັງບ່ໍ
ໄດ້ວາງສົບຜູ້ໃດຈັກເທ່ືອ ດ່ັງນ້ັນເນ່ືອງຈາກວ່າວັນນ້ັນເປັນວັນຈັດແຈ ່ງຂອງຊາດຢິວ ແລະເນ່ືອງຈາກອຸບໂມງ
ນ້ັນຢູ່ໃກ້ ເຂົາຈ່ຶງບັນຈຸພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູໄວ້ທ່ີນ້ັນ '' (ຂໍ ້40-42).  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຄີຍເປັນໜ້ີຈົນຄຶດວ່າຈົນຮອດມືຕາຍກະໃຊ້ໜີບ່ໍໝົດບ່ໍ? 

2. ຫາກມີໃຜຜູ້ນ່ຶງມາຍ່ືນມືມາບອກວ່າ ''ຂ້ອຍຈະໃຊ້ໜ້ີີທັງໝົດໃຫ້ເຈ້ົາ'' ທ່ານຈະຄ ດຶແນວໃດກັບຜູ້ນ້ັນ?  

3. ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວວ່າສໍາເຣດັແລ້ວ ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ? 

4. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຖາມພວກທະການ ແລະພວກຢິວວາ່ ທ່ານທ ງັຫລາຍຊອກຫາໃຜ? 

5. ເປັນຫຍັງເຂົາຢາກທຸບຂາພຣະເຢຊໃູຫ້ຫັກ? ແລ້ວເຂົາທຸບຂາເພ່ິນແນວໃດ? 

6. ສາວົກລັບໆສອງຄົນນ້ັນມີໃຜແດ່? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນສາວົກລັບໆ 

7. ເຂົາໄດ້ເອົາພຣະສົບໄປໄວ້ໃສ? 

          ຫວ 
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ບດົຮຽນທີ 11 
ເຊືອ່ເທີນ້, ຢາ່ສງົສຍັ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20:10-31 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 20:10-31 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ການຟ້ືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊໄູດ້ເພ້ີມກໍາລັງຄວາມເຊືອ່ ແລະບ່ໍ

ຢ້ານແລະບ່ໍສົງສັຍອີກຕ່ໍໄປ.  

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາຢ້ານແລະສົງສັຍໃນຊີວິດນ້ີ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ຄວາມເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນທ່ີຊະນະຄວາມຢ້ານແລະຄວາມສົງສັຍ.  

 

      ບົດນາໍ 
ການສົງສັຍທຸກຢ່າງເປັນອາວຸດທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນ   ທ່ີທໍາລາຍຄວາມສັມພັນແລະຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕ່ໍກັນແລະກັນ, 
ການສົງສັຍໃນເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະທໍາລາຍຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານໃຫ້ນ້ອຍລົງ  ແຕ່ຄວາມເຊື ່ອກັບສ້າງ
ຄວາມສັມພັນທ່ີມີຢູ່ໃຫ້ນັບມ້ືນັບແຂງຂ້ຶນທຸກວັນ. 
 

1. ຊົງເລົ້າໂລມນາງມາຣ ີອາ: (ໂຢຮັນ 20:10-18)  
ໂຢຮັນບັນທຶກວ່າ ໃນວັນຕ້ົນສັປດາ (ວັນອາທິດ) ນາງມາຣ ີອາໄທມັກດາຣາໄດ້ໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢ
ຊູດ້ວຍຕ້ັງໃຈວ່າຈະໄປຫົດສົງສົບຂອງພຣະອົງ     ແຕ່ເມ່ືອໄປເຖິງກໍເຫັນຫີນທ່ີອັດປາກອຸບໂມງໄດ້ຖືກຍ້າຍ
ອອກໄປ ແລະດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈນາງຈຶງ່ຟ້າວແລ່ນໄປບອກພວກສາວົກ  ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ຍິນແລ້ວກໍພາ
ກັນຟ້າວແລ່ນໄປຍັງອຸບໂມງ  ເມ່ືອໄປເຖິງອຸບໂມງແລ້ວພວກສາວົກໄດ້ເຫັນແຕ່ຜ້າປ່ານກອງຢູ່ ແລະຜ້າປົກ
ຫົວຂອງພຣະອົງພັບໄວ້ຕ່າງຫາກ ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວພວກສາວົກຈ່ຶງພາກັນກັບໄປບ້ານຂອງຕົນ  ສ່ວນມາ 
ຣ ີອາຍັງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ນອກອຸບໂມງ ''ຝ່າຍມາຣີອາຢືນຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ນອກອຸບໂມງ '' (ຂໍ ້11ກ). ເຮົາເຫັນວ່າພວກສາ
ວົກພາກັນກັບບ້ານ ສ່ວນນາງມາຣ ີອາຍັງຢູ່ບໍຣິເວນອຸບໂມງ,  ຂ້າພະເຈ້ົາວາດພາບເຫັນວ່າ ຜູ້ໃດອົດທົນຈົນ
ເຖິງທ່ີສຸດຜູ້ນ້ັນກໍຈະເຫັນພຣະເຢຊູທ່ີແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະອົງ  ດ້ວຍວ່າຫລາຍຄົນໄດ້ມາເຊ່ືອພຣະເຢຊູກໍ
ຈິງ ແຕ່ເມ່ືອພົບພ້ໍກັບອຸປສັກກໍເລີຍເລີກໜີອອກຈາກໂບດໄປເສັຽກ່ອນ.   
 
''ຂນະທ່ີຍັງຮ້ອງໄຫ້ຢູນ່າງໄດ້ກ້ົມຫລຽວໄປທາງອຸບໂມງແລະນາງໄດ້ເຫັນເທວະດາສອງຕົນນ່ັງຢູ່ບ່ອນທ່ີເຂົາ
ວາງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ ຕົນນ່ຶງຢູ່ເບ້ືອງພຣະສຽນ ຕົນນ່ຶງຢູ່ເບ້ືອງພຣະບາດເທວະດາທັງສອງນ້ັນໄດ້ຖາມ
ນາງວ່າ, ìນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງî ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìເພາະເຂົາໄດ້ເອົາສົບ   ພຣະອາຈານຂອງຂ້າ
ນ້ອຍໄປແລ້ວ ແລະຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າເຂົາເອົາໄປວາງໄວທ່ີ້ໃດ '' (ຂ ໍ  ້11ຂ-13).   ມາຣິ ີອາບ່ໍຮູ້ວ່າຜູ້ທ່ີສົນທະນາ
ກັບນາງນ້ັນແມ່ນເທວະດາຈ່ຶງສົນທະນາທ ັມມະດາຄືເວ້ົານໍາຜູ້ໃດຜ  ູ້ນ່ຶງເທ່ົານ້ັນ.  '' ເມ່ືອເວ້ົາດ່ັງນ້ັນແລ້ວນາງ 
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ໄດ້ຫລຽວຫລັງມາເຫັນພຣະເຢຊູຢືນຢູ່ ແຕ່ບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ '' (ຂໍ ້14).  ສັງເກດວ່າມາຣ ີອາເມົາແຕ່ 
ຮ້ອງໄຫ້ຈົນເກີນໄປ ຈົນບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ.  ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ຫາກເຮົາມົວເມົານໍາອັນໃດເຮົາກໍ
ຈະເຫັນແຕ່ອັນນ້ັນ, ຫາກເຮົາມົວເມົາແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ເຮົາກໍຈະບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊູ. 
 
'' ພຣະເຢຊູຊົງຖາມນາງວ່າ, ìນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເຈ້ົາຊອກຫາໃຜî   ນາງຄຶດວ່າແມ່ນຄົນເຝ້ົາ
ສວນຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຖ້າແມ່ນທ່ານໄດ້ເອົາສົບເພິນ່ໄປ ຂໍບອກຂ້ານ້ອຍວ່າທ່ານໄດ້ເອົາໄປວາງໄວ້ 
ທ່ີໃດ ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໄປຍົກເອົາເສັຽî ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບນາງວ່າ, ìມາຣີອາເອີຍî  ມາຣີິອາກໍຕ່າວຫນ້າ
ມາທູນພຣະອົງເປັນພາສາເຮັບເຣີວ່າ, ìຮັບໂບນີî (ທີແ່ປວາ່ ìພຣະອາຈານເອີຍî). (ຂ້ໍ 15-16). ມາຣິອາໄດ້
ຍິນສຽງຂອງພຣະເຢຊຮູ້ອງອອກຊ່ືຂອງນາງຈ່ຶງຕ່າວໜ້າເບ່ິງຈ່ຶງຮູ້ວາ່ແມ່ນພຣະເຢຊູ. ໃນຕອນນ້ີສາສນາສາດ
ຜູ້ນ່ຶງກ່າວວ່ານາງອາຈຢາກໂດດກອດ(hug) ດ້ວຍຄວາມປ້ຶມປິຕິຍິນດີ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຫ້າມນາງຈ່ຶງຊງົກ່າວາ່ 
ìຢ່າຊູ່ໜ່ວງດຶງເຮົາ ເພາະເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຫາພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ
ແລະບອກເຂົາວ່າ ìເຮົາຈະຂຶນ້ເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາແລະພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານ  ຈະເມືອຫາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງເຮົາແລະພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານî (ຂໍ ້17).   ແລ້ວມາຣ ີອາຈ່ຶງຟ້າວໄປບອກຂ່າວດີນ້ີໃຫ້ພວກສາວົກຟັງ 
ຂໍ ້18. 
 

2. ຊົງປາກົດຕໍສ່າວົກ  ( ໂຢຮັນ 20:19-22) 
ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວພວກສາວົກໄດ້ພາກັນຫລົບຊ້ອນຕົວຢູ່ໃນຫ້ອງ, ພວກເຂົາຢ້ານເຈ້ົາໜ້າທ່ີມາຈັບກຸມໃນ 

ຖານະເປັນພັກພວກຂອງພຣະເຢຊູ  ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າສາວົກພາກັນຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ີຫລາຍຊົວ່ໂມງແລ້ວ. 
ພຣະຄ ັມພີບອກແລ້ວວ່າພຣະເຢຊູຊງົຟ້ືນພຣະຊົນແຕ່ເຊ້ົາມືດ (20:1). ພວກສາວົກທ່ີຢູ່ໃນຫ້ອງກໍໄດ້ໄປເບ່ິງ
ອຸບໂມງຫວ ້າງເປ່ົາໃນເຊ້ົາວັນນ້ີດ້ວຍ, ແລ້ວກໍພາກັນກັບບ້ານແລະມາເຕ້ົາໂຮມກັນໃນຫ້ອງຈົນເຖ ິງເວລາຄ ່ ໍາ
ມືດ  ແນ່ນອນພວກສາວົກມີທັງຄວາມໂສກເສ້ົາແລະຄວາມຢ້ານກົວຈ່ຶງພາກັນອັດປະຕູດ້ວຍຄວາມມິດງຽບ,  
ແຕ່ໃນຖ ້າມກາງຄວາມງຽບເຫງ ົານ້ັນສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດຝັນກໍເກີດຂ້ຶນ ເຣ່ືອງນ້ີໂຢຮັນບອກວ່າ  ''ຄ່ໍາວັນນ້ັນເປັນວັນ
ຕ້ົນສ ປັດາ ເມ່ືອສາວກົອັດປະຕູຫ້ອງທ່ີເຂົາຢູ່ນ້ັນເພາະຢ້ານພວກຢິວ  ພຣະເຢຊໄູດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາຊງົຢືນຢູ່
ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ'' (ຂໍ ້19).  
 
ອັດປະຕູຫ້ອງໝາຍເຖ ິງການອັດແຈບໃສ່ໄລກອນໄວຄື້ເຮົາອັດປະຕູເຮືອນເຮົາ,  ຢູ່ໆພຣະເຢຊກໍູປາກົດຕົວຢູ່
ຖ ້າມກາງເຂົາ ຊ ຶ ່ງເປັນເຫດການທ່ີເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ວ່າພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງໄດ້ແນວໃດ. ພຣະອົງ
ບ່ໍໍໄດ້ເຂ້ົາທາງປະຕູຫລືຍ່າງຜ່ານຝາເຮືອນ ຫລືລົງມາຈາກຫລັງຄາແຕ່ຢ່າງໃດ, ພຣະອົງຊົງປາກົດຕົວເປັນຄົນ
ຮ້ອຍເປີເຊັນ ແລະປາກເວ້ົາຄືຄົນແທ້ໆ ເວ້ົາວ່າ '' ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ'' ແນ່ນອນພວກສາວົກທຸກ
ຄົນໃນຫ້ອງຕ້ອງພາກັນຕ່ືນຕົກໃຈ    ແຕ່ຄໍາເວ້ົາຄໍາດຽວຂອງພຣະອົງນ້ັນໄດ້ເລ້ົາໂລມພວກສາວົກບ່ໍໃຫ້ຢ້ານ
ແລະຕົກໃຈ. ຮູບພາບຕອນນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າທຸກຄົນທ່ີລໍຄອຍການກັບມາຂອງພຣະເຢຊຸດ້ວຍຄວາມ
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ຢ້ານກໍຕາມ,  ຄວາມຍາກລໍາບາກນາໆປະການໃນເວລານ້ີກໍຕາມ ພວກນ້ັນກໍຈະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກທຸກຄົນດ່ັງ
ສາວົກໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກໃນເວລານ້ີ.  
 
''ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງສະແດງພຣະຫັດແລະຂ້າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົາເບ່ິງ  ເມ່ືອ
ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວກໍເກີດຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີ     ພຣະເຢຊ ຊົູງກ່າວກັບເຂົາອີກວ່າ, 
ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍ ພຣະບິດາໄດ້ຊງົໃຊເ້ຮົາມາຢ່າງໃດຝ່າຍເຮົາກໍໃຊ້ທ່ານທັງຫລາຍໄປຢ່າງ
ນ້ັນ'' (ຂ້ໍ 20-21). ຊົງໃຫ້ເຂົາກວດເບ່ິງມືທ່ີຖືກຕອກດ້ວຍຕາປູ, ຂ້າງທ່ີຖືກແທງດ້ວຍຫອກ (19:34)   ເພ່ືອບ່ໍ
ໃຫ້ເຂົາສົງສັຍ ເມ່ືອເຂົາພິສູດເບ່ິງແລ້ວເຫັນວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແທ້ເຂົາຈ່ຶງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີທ່ີພຣະອົງຄືນ
ພຣະຊນົມາແທ້ ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງມອບໜ້າທ່ີໃຫ້ພວກສາວົກໂດຍກ່າວວ່າ''ພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາຢ່າງ
ໃດ ຝ່າຍເຮົາກໍໃຊທ່້ານທັງຫລາຍໄປຢ່າງນ້ັນ ''    ແປວ່າສາວົກມີໜ້າທ່ີຢ່າງດຽວກັນພຣະເຢຊູ.   ສ່ວນຂໍ ້22 
ບອກວ່າ   ''ເມ່ືອຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງຊງົລະບາຍລົມອອກຈາກພຣະໂອດໃສ່ເຂົາ    ໂດຍບອກວາ່, 
ìທ່ານທ ງັຫລາຍຈ່ົງຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ''  (20:22). ຂ້ໍນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກສາສນາສາດຖົກຖຽງກັນໜ້ອຍ
ນ່ຶງ ເພາະວ່າລູກາໄດ້ບັນທຶກໃນພຣະທັມກິຈການ 2:1-4 ວ່າເຂົາທັງໝົດໄດ້ຮັບພຣະວິນາຍານບໍຣິສຸດ ແລະ
ກໍພາກັນເວ້ົາພາສາແປກໆ ໃນທ່ີສຸດນັກສາສນາສາດຈ່ຶງມີຄໍາເຫັນວ່າໃນພຣະທັມກິຈການຕອນນ້ີມີພວກສາ
ວົກອ່ືນໆອີກໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ສາວກົສິບເອັດຄົນເທ່ົານ້ັນ.  
 

3. ຊອ່ຍໂທມາໃຫໝ້ັ້ນໃຈ:  (ໂຢຮັນ 20:24-31) 
ໂທມາບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບສາວົກໃນຫ້ອງນ້ັນຮ່ວມກັບສາວົກອ່ືນ    ດ້ວຍເຫດນ້ີສາວົກລາງຄົນໄດ້ໄປບອກໂທມາວາ່    
ພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕ່ໍເຂົາແລະເຂົາໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າແມ່ນພຣະອົງຊົງຄືນມາຈາກຕາຍແທ້ ແຕ່ພໍເມ່ືອໂທມາ
ໄດ້ຍິນຄໍາບອກເຫລ່ົານ້ີແລ້ວລາວເວ້ົາວ່າ ''ຖ້າຂ້ອຍບ່ໍເຫັນຮອຍຕະປູທ່ີຝ່າພຣະຫັດແລະບ່ໍໄດ້ເອົານ້ິວມືຂອງ
ຂ້ອຍແປະໃສ່ຮອຍຕະປູນ້ັນ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົາມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຂ້າງຂອງທ່ານແລ້ວ ຂ້ອຍຈະບ່ໍເຊືອ່'' (ຂໍ ້25 

ຂ). ແປວ່າ ຕອນນ້ີໂທມາບ່ໍຍອມເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ,   ຫລາຍຄົນໄດ້ກ່າວປະນາມໂທມາວ່າ
ເປັນຄົນຂ້ີສົງສັຍ, ຂາດຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍຄົນຍ້ອງຍໍໂທມາເພາະລາວເປັນຄົນມີເຫດຜົນໃນການພິ
ສູດ ແລະຄົນສອງປະເພດນ້ີຍັງມີຢູ່ຖົມໄປໃນໂບດຈົນເທ່ົາເຖ ິງວັນນີ້.  ມີຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດອອກໄປທ່ົວ
ໂລກເພ່ືອປະການເຣືອ່ງຂອງພຣະເຢຊູນ້ີແຫລະ  ພວກເຂົາໄດ້ປະກາດໃຫ້ຄົນຟັງຢ່າງຫລວງຫລາຍ   ແຕ່ມີ
ໜ້ອຍຄົນຍອມເຊ່ືອ ແລະລາງຄົນກໍເຊ່ືອຍ້ອນເຫັນການອັສຈັນເທ່ົານ້ັນ.  
 
''ຄັນລ່ວງໄປໄດ້ແປດວັນແລ້ວພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍຢູ່ພ້ອມກັນທ່ີເຮືອນນ້ັນອີກແລະໂທມາກໍຢູ່ກັບເຂົາ 
ສ່ວນປະຕູກໍອັດໄວ້ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ,îສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່
ກັບທ່ານທັງຫລາຍ'' (ຂໍ ້26).   ແປວ່າຫລັງຈາກພຣະເຢຊຟ້ືູນພຣະຊົນມາແລ້ວແປດວັນ, ໂທມາກໍໄດ້ຮັບຟັງ
ຄໍາບອກເລ່ົາຂອງສາວົກລາງຄົນມາແລ້ວ ພວກສາວົກໄດ້ອັດປະຕູຊຸມນຸມກັນຢູ່ຂ້າງໃນ,  ຄ້ັງນ້ີມາໂທມາຢູ່ທ່ີ 

ນ້ັນດ້ວຍ.   ໃນຂະນະທ່ີເຂົາກໍາລັງຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕົວກັບເຂົາເປັນຄ້ັງທີສອງ  ການທ່ີພຣະ
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ອົງເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງໄດ້ແນວໃດນ້ັນກໍເປັນຄືກັບຄ້ັງແລກແລະກ່າວຄໍາດຽວກັນ   ''ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງ
ຫລາຍ'' 
 
ເປັນຄໍາທັກທາຍຂອງຢິວ ແຕ່ໃນຕອນນ້ີອາດແປໄດ້ວ່າຜູ້ບ່ໍສົງສັຍເປັນສຸກ. ຄ້ັງນ້ີພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາກັບໂທມາຕ່ໍ
ໜ້າສາວກົທັງຫລາຍວາ່ ìຈ່ົງເດ່ນ້ິວມືຂອງທ່ານມາລູບເບ່ິງຝ່າມືຂອງເຮົາ  ຈ່ົງເດ່ມືຂອງທ່ານມາໃສ່ຂ້າງຂອງ
ເຮົາ ຢ່າຂາດຄວາມເຊ່ືອແຕ່ຈ່ົງເຊ່ືອî (ຂໍ ້27).     ແລ້ວໂທມາເດ່ມືຂອງລາວໄປລູບເບ່ິງຝ່າມືຂອງພຣະເຢຊູ  
ແລະເດ່ມືໃສ່ຂ້າງຂອງພຣະອົງບ່ອນທ່ີເຂົາແທງພຣະອົງນ້ັນ ແລ້ວໂທມາຈ່ຶງສາຣະພາບວ່າ  ìອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງî (ຂໍ ້28).  ແລ້ວພຣະເຢຊູກ່າວຕອບໂທມາວາ່ ìເພາະ
ໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອຫລື ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນເຮົາແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກî (ຂ້ໍ 29). ໂທມາເປັນສາວົກທ່ີມັກສົງສັຍ
ແລະເປັນຄົນມັກພິສູດ  ມາບັດນ້ີລາວເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາຂອງລາວ   ແລະມືຂອງລາວໄດ້ຈບັບາຍ    
ພຣະເຢຊູຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາຂອງພວກສາວົກແລ້ວຈ່ຶງເຊ່ືອໝ້ັນວ່າແມ່ນພຣະເຢຊຄູຣິດຄືນມາຈາກຕາຍແທ້ ຈ ຶ ່ງຮ້ອງ
ຂຶ້ນວ່າ ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງî  ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີລາວກາລັງອຸ
ທານຢູ່ນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາກັບລາວວ່າ   ìເພາະໄດ້ເຫັນເຮົາທ່ານຈ່ຶງເຊືອ່ຫລື  ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນເຮົາແຕ່ໄດ້ເຊ່ືອກໍ 

ເປັນສຸກî ຄໍານ້ີກາຍເປັນຄໍາຕັກເຕ່ືອນອັນສໍາຄັນສໍາລັບຄຣສິຕຽນທຸກຄົນວ່າ ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊດູ້ວຍສາຍ
ຕາ ແຕ່ໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍເປັນສຸກ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ແມ່ນຄົນກຸ່ມໃດທ່ີໄປອຸບໂມງຝັງສົບແຕ່ເຊ້ົາມືດ? 

2. ເມ່ືອໄປເຖ ິງແລ້ວລາວເຫັນຫຍັງ? ເມ່ືອເຫັນແລ້ວລາວໄປບອກໃຜ?  

3. ເມ່ືອພວກສາວົກມາຮອດອຸບໂມງແລ້ວເຂົາພາກັນໄປໃສ? ໃຜຍັງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ບໍຣເິວນອຸບໂມງ? 

4. ນາງມາຣ ີອາເຮັດແນວໃດເມືອ່ເຫັນພຣະເຢຊູຄືນພຣະຊົນ? 

5. ພວກສາວົກພາກັນເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຫ້ອງທ່ີອັດປະຕູ? 

6. ພຣະເຢຊໄູດ້ປາກົດຕົວເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງທ່ີອັດປະຕູໄດ້ແນວໃດ?  

7. ໂທມາໄດ້ພິສູດອັນໃດ? 

8. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶງ່ຈະບ່ໍຢ້ານແລະສົງສັຍເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ? 

 
         ຫວ 
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ບດົຮຽນທີ 12 
ຕາມເຮາົມາ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 21:1-25 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 21:1-25 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເຮົາອາດຈະຊ້າ ແຕ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມໄປດ້ວຍໃຈອົດທົນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍເບ່ິງຂ້າມບັນຫາແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພືອ່ຊວິີດເຮົາຈະໄດ້ຕອບສນອງຄໍາຮຽກເອ້ີນພຣະເຢຊູ. 

 

      ບົດນາໍ 
ພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍເປໂຕນ້ັນໄດ້ນໍາຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວໃຫ້ກັບຄືນມາເຂ້ັມແຂງອີກ, ພຣະເຢຊໄູດ້ຍົກ
ໂທດອະພັຍໃຫລ້າວທ່ີລາວປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມຄ້ັງ.   ສໍາລັບທ່ານເດ? ທ່ານໄດ້ໃຫ ຄໍ້າມ້ັນສັນຍາອັນ
ໃດອັນໜ່ຶງກັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວຕ່ໍມາທ່ານໄດ້ລືມຄໍາສັນຍານ້ັນບ່ໍ? ແນ່ນອນພຣະອົງໃຫ້ອາພັຍທ່ານຫາກທ່ານ 

ຍອມຮັບເອົາຄໍາຮຽກເອ້ີນພຣະອົງທ່ີກ່າວວ່າ ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ.  
 

1. ກບັໄປຫາປາ: (ໂຢຮັນ 21:1-14)  
ໃນພຣະທັມມາຣະໂກ 16:7 ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກມາຣິ ີອາໃຫ້ໄປບອກພວກສາວົກວາ່
ໃຫ້ໄປພົບກັບພຣະອົງທ່ີແຂວງຄາລີເລ ແລະໃນໂຢຮັນ 21 ນ້ີເອງພຣະເຢຊູໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍພວກສາວົກຕາມ
ຄໍາບອກເລ່ົາຂອງນາງມາຣອີາ. ເຣ່ືອງສາວົກເຈັດຄົນຫາປາທ່ີທະເລຕີເບີເຣັຽ ໃນແຂວງຄາລີເລນ້ີ ພວກສາສ
ນາສາດມີຄໍາເຫັນແຕກຕ່າງກັນວ່າເປັນຫຍັງສາວົກຈ່ຶງກັບມາຫາປາໃນທະເລຄາລີເລນ້ີ? ລາງຄົນມີຄໍາເຫັນ
ວ່າສາວົກພວກນ້ີແມ່ນແລ່ນໜີບັນຫາ, ລາງຄົນເວ້ົາວ່າ ເມ່ືອບ່ໍມ ຜູ້ີນໍາແລ້ວສາວົກພວກນ້ີກໍກັບບ້ານແລະກັບ
ໄປຫາອາຊບີເດີມ, ລາງຄົນເວ້ົາວ່າ ເຣືອ່ງນ້ີແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມສາວົກເພ່ືອລໍຖ້າພຣະເຢຊູມາປາກົດ. 
ໃນຂະນະທ່ີສາວົກຍັງເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່''ຊີໂມນເປໂຕບອກເຂົາວາ່, ìຂ ອ້ຍຈະໄປຫາປາî ຝ່າຍເຂົາຈຶງ່ຕອບວ່າ, 
ìພວກເຮົາຈະໄປນ ໍາເຈ້ົາດ້ວຍî ແລ້ວເຂົາກໍອອກໄປລົງເຮືອ ແຕ່ໃນຄືນນ້ັນເຂົາບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕ'' (ຂໍ ້3).  
 
ຊີໂມນທ່ີເອ້ີນວ່າເປໂຕເຄີຍເປັນຄົນຫາປາເປັນອາຊບີກ່ອນໜ້າຕິດຕາມພຣະເຢຊູ(ມັດທາຍ 4:18) ເວ້ົາເຖ ິງ
ອາຊີບບ່ໍວ່າອາຊີບໃດກໍຕາມ ບຸກຄົນທ່ີເຮັດວຽກງານໃນອາຊີບນ້ັນຍ່ອມຈະມີຄວາມຊໍານານໃນອາຊີບຂອງ
ຕົນ,  ຊໂີມນເປໂຕຍ່ອມຈະມີຄວາມຊາໍນານໃນການຫາປາ ດ້ວຍເຫດນ້ີລາວຈ່ຶງໄປຫາປາໃນເວລາກາງຄືນ 
ເພາະລາວຮູ້ວ່າ ໃນເວລາກາງຄືນນ້ັນປາມັກເຂ້ົາຝ່ັງເພ່ືອຊອກຫາກິນ,   ປາຈະບ່ໍເຫັນຜູ້ຫາປາດີໃນຍາມມືດ 
ແຕ່ມາຕອນນ້ີລາວໄດ້ຫາປາທັງຄືນແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວກະບ່ໍໄດ້. ''ເມ່ືອກໍາລັງຮຸ່ງເຊ້ົາພຣະເຢຊູປະທັບຢືນຢູ່ທ່ີ 
ຝ່ັງ ແຕ່ພວກສາວົກບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ ພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວາ່, ìລູກເອີຍ, ພວກເຈ້ົາມີຂອງກິນບ່ໍî ເຂົາ 
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ທູນຕອບວາ່, ìບ່ໍມີî ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາî   ເຂົາຈ່ຶງ
ຖ້ິມມອງລົງແລະຖືກປາຫລາຍ ຈົນດຶງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ເພາະເຫລືອແຮງ'' (ຂ້ໍ 4-6). ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາວ່າ ''ລູກເອີຍ''  
ໃນຄ້ັງນ້ີ ເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີພ່ໍແມ່ເວ້ົາກັບລູກແບບຮັກແພງແລະຄຸ້ນເຄີຍກັນດີ, ພວກສາສນາສາດຕີຄວາມໝາຍ
ວ່າແມ່ນຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເວົາ້ກັບຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງທ່ີໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະຄໍາວ່າລູກ
ເອີຍ (Children) ຈ່ຶງນິຍົມໃຊກັ້ນມາໃນບາງນິກາຍ. ພຣະເຢຊູຊົງຖາມພວກສາວົກວ່າ ''ລູກເອີຍ, ພວກເຈ້ົາ 
ມີຂອງກິນບ່ໍ ເຂົາທູນຕອບວາ່, ìບ່ໍມີî  ພຣະອົງຊງົກ່າວກັບເຂົາວາ່, ìຈ່ົງຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະ 

ໄດ້ປາî  ແປວ່າໄດ້ປາບ່ໍ? ຫາກບ່ໍໄດ້ຈ່ົງຖ້ີມມອງລົງເບ້ືອງຂວາແລ້ວຈະໄດ້ປາ. ພຣະເຢຊໄູດ້ບອກວທີິຫາປາ
ໃຫ້ນັກອາຊີບຫາປາໃຫ້ເຮັດຕາມພຣະອົງ,  ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກສາວົກຈ່ຶງເຮັດຕາມຄໍາບອກຂອງພຣະ
ອົງໃນເມ່ືອເຂົາບ່ໍຮູ້ຊ້ໍາວາ່ແມ່ນພຣະອົງ ແຕ່ເຂົາກໍເຮັດຕາມທ່ີພຣະອົງຊງົບອກໂດຍດ ີ  ''ເຂົາຈ່ຶງຖ້ິມມອງລົງ
ແລະຖືກປາຫລາຍ ຈົນດຶງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ເພາະເຫລືອແຮງ''  (ຂ້ໍ 6ຂ). ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາວາ່ລາງເທ່ືອເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນ
ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈພຣະເຢຊູໝົດທຸກຢ່າງ  ຫາກເຮົາເຊືອ່ແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນພຣະອົງກໍຈະເປັນການດີສໍາ
ລັບເຮົາ. ເບ່ິງແມ່! ພວກສາວົກເຫລ່ົານ້ີເຮັດຕາມພຣະອົງບອກເຂົາກໍໄດ້ປາຫລາຍຈົນຍົກມອງບ່ໍຂ້ຶນ.  ໃນທີ່
ສຸດເຂົາກໍຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ     ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງຊງົສົນທະນາແລະປ້ັນເຂ້ົາເຊ້ົາຮ່ວມກັບເຂົາເພ່ືອສະແດງ 
ເຖ ິງກາຍຄືນພຣະຊົນເປັນມະນຸດຄົນຮ້ອຍເປີເຊນັ.  (ຂ້ໍ 7-14).  
 

2. ປະສົງຮຽກເອີນ້ຄືນ:  (ໂຢຮັນ 21:15-19) 

ຫລັງຈາກປ້ັນເຂ້ົາເຊ້ົາແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊເ້ວລາສົນທະນະກັບຊີໂມນເປໂຕເປັນການສ່ວນຕົວ  ແລະການ
ສົນທະນາຄ້ັງນ້ີໄດ້ກາຍເປັນຢາກໍາລັງໃຈໃຫ້ເປໂຕກັບມາຕິດຕາມພຣະເຢຊູອີກ,   ເນ້ືອໃນການສົນທະນາມີ 

ດ່ັງນ້ີ;  ພຣະເຢຊຊົູງກ່າວກັບເປໂຕສາມຄ້ັງມີຄໍາເວ້ົາຄ້າຍຄືກັນ  ຄ້ັງແຣກຊົງຖາມເປໂຕວ່າ  ìຊີໂມນລູກໂຢ 

ຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຫລ່ົານ້ີຫລືî (ຂໍ ້15ກ). ຄໍາຖາມນ້ີອາດມີໃຈຄວາມສ່ີຢ່າງຄື; 
 1. ເຈ້ົາຮ ກົເຮົາຫລາຍກວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ີຮັກເຮົາບ່ໍ? 
 2. ເຈ້ົາຮັກຄົນເຫລ່ົານ້ີຫລາຍກວ່າຮັກເຮົາບ່ໍ? 
 3. ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຂ້ົາປາອາຫານເຫລ່ົານ້ີບ່ໍ? 
 4. ເຈ້ົາຮັກເຄ່ືອງຫາປາຫລືອາຊີບຫາປາຫລາຍກວ່າຮັກເຮົາບ່ໍ? 
ໃນໂຢຮັນ 13 ພຣະເຢຊຊົູງບອກເປໂຕລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າເປໂຕຈະເປັນຜູ ້ທໍຣະຍົດພຣະອົງ  ແຕ່ເປໂຕໃຫ້ຄໍາ
ໝ້ັນສັນຍາວ່າ ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ທ່ານຈະໄປໃສî ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວາ່, ìບ່ອນທ່ີເຮົາຈະໄປນ້ັນທ່ານຈະຕາມ
ເຮົາໄປດຽວນ້ີບ່ໍໄດ້ ແຕ່ພາຍຫລັງທ່ານຈະຕາມໄປî   ເປໂຕທູນພຣະອົງວ່າ,  ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ເປັນຫຍັງຂ້າ 

ນ້ອຍຈ່ຶງຕາມທ່ານໄປດຽວນ້ີບ່ໍໄດ້ ຂ້ານ້ອຍຈະສລະຊີວິດເພ່ືອທ່ານî (ໂຢຮັນ 13:36-37). ຕ່ໍມາເປໂຕກໍໄດ້
ປະຕິເສດພຣະເຢຊຕູາມຄໍາທໍານວາຍຂອງພຣະເຢຊເູຖິງສາມເທ່ືອ ໃນມັດທາຍ 26:34. ຄື; 
 1. ''ມີຍິງໃຊ້ເຝ້ົາປະຕ ໄູດ້ຖາມເປໂຕວ່າ, ìໂຕກໍເປັນສາວກົຂອງຄົນຜູ້ນ້ັນເໝືອນກັນຕ້ີî ເປໂຕຕອບ
ວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນດອກî (ໂຢຮັນ 18:17). ເປັນຄ້ັງທີນ່ຶງ. 
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 2. ''ຂນະນ້ັນຊີໂມນເປໂຕກໍາລັງຢືນຝີງໄຟຢູ່  ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຖາມເປໂຕວ່າ, ìໂຕກໍເປັນສາວກົຂອງ   

ຄົນນ້ັນເໝືອນກັນ ບ່ໍແມ່ນຫລືî ເປໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນດອກî (ໂຢຮັນ 18:25). ເປັນຄ້ັງທີສອງ 
 
 3. ''ຂ້ອຍໃຊ້ຄົນນ່ຶງຂອງມະຫາປະໂຣຫິດ  ຊ່ຶງເປ ນັພ່ີນ້ອງກັບຄົນທ່ີເປໂຕຟັນຫູຂາດນ້ັນ ກໍໄດ້ຖາມ
ວ່າ, ìຂ້ອຍໄດ້ເຫັນເຈ້ົາກັບຄົນນ້ັນໃນສວນ ບ່ໍແມ່ນຫລືî ເປໂຕຈ່ຶງຕອບປະຕິເສດອີກ ແລະໃນທັນໃດນ້ັນໄກ່ 

ກໍຂັນ'' (ໂຢຮັນ 18:26-27). ເປັນຄ້ັງທີສາມ.  
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມເປໂຕສາມເທ່ືອ, ແຕ່ລະເທ່ືອນ້ັນມີຄວາມໝາຍບ່ໍຄືກັນໃນພາສາເດີມ ແຕ່ໃນພາສາທ່ີແປ
ອອກມາແລ້ວກໍບ່ໍໄດ້ຄວາມໝາຍເດີມເທ່ົາໃດ ແຕ່ຢ່າງໃດດີນ້ັນບ່ໍແມ່ນເຣື່ອງທ່ີຢາກເວ້ົາໃນບົດຮຽນນ້ີ. ພຣະ
ອົງຊງົຖາມເປໂຕເຖິງສາມເທ່ືອ, ບາງທີເພ່ືອໃຫ້ລາວລະນຶກເຖິງວາ່ລາວໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມເທ່ືອ
ມາແລ້ວ, ນັບວ່າບາບອັນດຽວແຕ່ເປັນສາມເທ່ືອ. ສາສນາສາດຜູ້ນ່ຶງເວ້ົາວ່າ ຊົງຖາມສາມເທ່ືອເພ່ືອຍົກໂທດ
ອະພັຍສາມຄ້ັງທ່ີເປໂຕປະຕິເສດນ້ັນ. ''ຄັນພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວຈ່ຶງຊງົສ່ັງເປໂຕວ່າ, ìຈ  ່ົງຕາມເຮົາມາî 
(ຂໍ ້19).  
 

3. ໂຢຮັນ, ເດຊ່ັນ້ນາ?:  (ໂຢຮັນ 21:20-25) 
ìເປໂຕຫລຽວຫລັງເຫັນສາວົກຜູ້ທ່ີພຣະເຢຊຊົູງຮັກກໍາລັງຕາມມາ ຄືຜູ້ທ່ີເນ້ີງກາຍລົງອີງພຣະຊວງຂອງພຣະ
ອົງເມ່ືອຮ ບັປະທານອາຫານແລງນ ັ ້ນ ແລະທູນຖາມວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຜູ້ທ່ີຈະມອບທ່ານໄວ້ຄືຜູ້ໃດî ເມ່ືອ
ເປໂຕເຫັນສາວົກຜູ້ນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງທູນຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, ìພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ຜູ້ນ້ີເດ, ຈະເປ ັນຢ່າງໃດî (ຂໍ ້20-
21).  ເຮົາບ່ໍຮູ່ວາ່ເປັນຫຍັງເປໂຕຈ່ຶງຖາມເຣ່ອືງຜູ້ອ່ືນຫລືວ່າເປັນຫ ່ວງສາວກົຜູ ອ່ື້ນຫລືແນວໃດເຮົາກະບ່ໍຮູ້ໆ 
ແຕ່ວ່າລາວຖາມພຣະເຢຊນ້ັູນແມ່ນແນໃສ່ໂຢຮັນ  ເພາະວ່າໂຢຮັນເປັນຜູ້ ທ່ີເນ້ີງກາຍລົງອີງພຣະຊວງຂອງ   
ພຣະອົງເມ່ືອຮ ບັປະທານອາຫານແລງນ  ້ັນ (ໂຢຮັນ 13:22-23). ພຣະເຢຊຊົູງຕອບວາ່, ìຖ້າເຮົາມີໃຈຢາກ
ໃຫ້ຜູ້ນ້ີຢືນຢູ່ຈົນເຖິງເຮົາມານ້ັນ ຈະເປັນທຸຣະອັນໃດກັບເຈ້ົາໜໍ ສ່ວນເຈ້ົາຈ່ົງຕາມເຮົາມາî (ໂຢຮນັ 21:22). 
ບາງທ່ີເປໂຕຢາກຂໍໃຫ້ໂຢຮັນຕາມພຣະອົງໄປດ້ວຍ,  ຫລືລາວຢາກຖາມເພ່ືອປຽບທຽບລາວເອງໃສ່ໂຢຮັນ 
ແຕ່ເປໂຕກໍໄດ້ຮັບບົດຮຽນອັນດີທ່ີບ່ໍຄວນປຽບທຽບຕົນເອງໃສ່ຜ  ູ້ອ່ືນ.  
 
ບົດຮຽນອັນນ່ຶງທ່ີຄຣສິຕຽນຈະຕ້ອງຮຽນນ້ັນແມ່ນຢ່າປຽບທຽບເຮົາໃສຜູ້ອ່ືນ  ເພາະການເຮັດຢ່າງນ້ັນຈະເຮັດ
ໃຫ ້ຕົນເອງນ້ອຍໃຈ ຫລືພູມໃຈຈົນເກີນໄປຈົນເກີດເປັນຄົນຈອງຫອງກໍເປັນໄດ ້. ແມ່ນແຕ່ລູກຂອງພວກເຮົາ 
ຫາກເຮົາປຽບທຽບນ້ອງດີກວ່າອ້າຍ ຜູ້ເປັນອ້າຍກໍຜິດໃຈ,  ຫາກປຽບວາ່ອ້າຍດີກວ່ານ້ອງຜູ້ນ້ອງກໍຈະບ່ໍດີໃຈ. 
ການຮັບໃຊ ້ຂອງພວກເຮົາກໍທໍານອງດຽວກັນ ເຮົາບ່ໍຄວນປຽບທຽບການຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາໃສ່ຜູ້ອ່ືນຫລືໃສ່ໂບດ
ອ່ືນ ເຮົາມີໜ້າທ່ີເຮັດຕາມການຊງົໃຊ້ ແລະເຮັດໃຫ້ດ ີທ່ີສຸດກໍນັບວ່າເປັນພຣະຄຸນແລ້ວ.  
 
ຂ້ໍ 24 ໂຢຮັນກ່າວວ່າ ''ແມ່ນສາວກົຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີເປັນພຍານເຖິງເຫດການເຫລ່ົານ້ີ ແລະເປັນຜູ້ທ່ີບັນທຶກສ່ິງ 
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ເຫລ່ົານ້ີໄວ້ ແລະພວກເຮົາຊາບວ່າຄໍາພຍານຂອງຜູ້ນ້ີເປັນຄວາມຈິງ'' (ຂໍ ້24).    ໂຢຮັນບ່ໍປະສົງຢາກອອກ
ນາມຂອງເພ່ິນໆຈ່ຶງໃຊ້ຄໍາວ່າ 'ແມ່ນສາວກົຜູ້ນ້ີ '  ຖ້າຫາກເວ້ົາວ່າ ແມ່ນຂ້າພະເຈ້ົາໂຢຮັນ ກໍຈະເຂ້ົາໃຈງ່າຍ 

ກວ່າ ແຕ່ເພ່ິນເອງບ່ໍປະສົງຢາກອອກນາມຂອງເພ່ິນ ຈ່ຶງໃຊຄໍ້າວ່າ ແມ່ນສາວົກຜູ້ນ້ີແຫລະ.  ຕ່ໍມາເພ່ິນກໍເວົາ້
ອີກວ່າ " ພວກເຮົາຊາບວ່າຄໍາພຍານຂອງຜູ້ນ້ີເປັນຄວາມຈິງ ''   ອັນໝາຍເຖິງອັຄສາວົກທັງໝົດຊາບວ່າຄໍາ 

ພະຍານຂອງໂຢຮັນເປັນຄວາມຈິງແລະເວົາ້ຄວາມຈິງ    ແລະຄຣິສຕຽນກໍເຊື ່ອວ່າຄໍາພະຍານຂອງໂຢຮັນກໍ
ເປັນຄວາມຈິງຕ້ັງແຕ່ສມັຍນ້ັນຈົນເຖິງສມັຍນ້ີດ້ວຍ.   ໂຢຮັນຍັງລົງທ້າຍເພ່ິມອີກວ່າ '' ຍັງມ ີອີກຫລາຍສ່ິງທ່ີ    
ພຣະເຢຊູຊົງກະທໍາ ຖ້າຈະຂຽນໄວ້ຕາມລໍາດັບທຸກປະການ ຂ້າພະເຈ້ົາຄາດວາ່ໝົດທັງໂລກກໍບ່ໍມີບ່ອນພໍໄວ້
ໜັງສືທ່ີຈະຂຽນນ້ັນ '' (ຂໍ ້25).  
 

ຄໍາຖາມ: 
 
1. ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຟ້ືນພຣະຊົນແລ້ວ ທ່ານຄຶດວ່າເປັນຫຍັງພວກສາວົກຈ່ຶງພາກັນໄປຫາປາ? 

2. ເປໂຕນັກຫາປາອາຊີບກ່ອນຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ການກັບໄປຄ້ັງນ້ີການຫາປາຂອງລາວເປັນແນວໃດ? 

3. ເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູທ່ີບອກເຂົາຢ່ອນມອງລົງອີກຄ້ັງນ່ຶງ? 

4. ຫລັງຈາກກິນເຂ້ົາເຊ້ົາແລ້ວພຣະເຢຊລົູມກັບເປໂຕເຣືອ່ງອັນໃດ? 

5. ເມ່ືອເປໂຕຫລຽວຫລັງໄປເບິ ່ງສາວົກອີກຜູ້ນ່ຶງແລ້ວຖາມພຣະເຢຊູອັນໃດ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຖາມ. 

6. ພຣະເຢຊຕູອບລາວວ່າ ສ່ວນເຈ້ົາຈ່ົງຕາມເຮົາມາ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  

 
         ຫວ 
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ບດົຮຽນຄຣສິມສັ 
ບໍມ່ຫີຍັງເປັນໄປບໍໄ່ດສ້າໍລບັພຣະເຈົາ້ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 1:26-45 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 1:1-45 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເທວະດາໄດ້ບອກນາງມາຣ ອີາໃຫ້ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນວ່າຄໍາ

ສັນຍາຂອງພຣະອົງເປັນຄວາມຈິງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍຄໍາບອກເຕືອນນ້ີ ເມ່ືອເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄັກແນ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເທວະດາຄັບຣີເອນບອກມາຣິອາສາວປອດວ່າພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາຈະມາບັງເກີດ

ກັບນາງ ແລ້ວນາງກໍຍອມຮັບທັງໆທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈ.  

 

      ບົດນາໍ 
ຄຣິສມັສເປັນພາກສ່ວນອັນສໍາຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ ເພາະເປັນການບັງເກ ີດຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນຂອງຄົນ
ທັງຫລາຍທ່ົວໂລກ. ມັນເປັນຂ່າວດີທ່ີສຸດຕ່ໍຜູ້ຊອກສແວງຫາຄວາມລອດພ້ົນຈາກບງຶໄພນະຮົກ ເພາະວ່າຖ້າ 
ຜູ້ໃດຊອກສແວງຫາພຣະອົງຜູ້ນ້ັນກໍຈະພ້ົນ. 
 

1. ຂ່າວທີບ່ໍໜ່້າເປນັໄປໄດ້: (ລູກາ 1:1-20, 26-33) 

ໃນ 500 ປີກ່ອນໜ້ານ້ີເທວະດາຕົນນ່ຶງທ່ີມີຊ່ ືວ່າ ຄັບຣເີອນ  ເຄີຍໄດ້ປາກົດຕົວເປັນຕົວບຸກຄົນກັບດານີເອນ 
8:16 ແລະ 500 ປີຕ່ໍມາເທວະດາຕົນນ້ີກໍໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍຊາຂາຣຢິາໃນຂະນະທ່ີເພ່ິນຖືກຜຽນນໍາພາເຂ້ົາເຝ້ົາ
ນະມັສການ, ການເຂ້ົາເຝ້ົາໃນສມັຍພຣະຄັມພີນ້ັນຜູ້ອ່ືນຢູ່ນອກຜ້າກ້ັງ ມີແຕ່ຜູ້ນໍາພາເຂ້ົາເຝ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີເຂ້ົາ
ໄປດ້ານໃນຂອງຜ້າກັງ້ໃນພຣະວິຫານ. ໃນຂະທ່ີເພ່ິນເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາດ້ານໃນຂອງຜ້າກ້ັງນ້ັນເທວະດາຄັບ ຣິ
ເອນໄດ້ປາກົດຕົວບອກເຖິງການເກີດຂອງໂຢຮັນຜູ້ຈັດຕຽມຫົນທາງຂອງພຣະເຢຊູ   ໃນຕອນນ້ັນທ່ານຊາ ຄາ
ຣິຢາບ່ໍເຊ່ືອວ່າການບອກເລ່ົານ້ີຈະເປັນໄປໄດ້   ເພາະວ່ານາງເອລີຊາເບັດເມັຽຂອງເພ່ິນແກ່ເກີນຈະມີລູກ
ແລ້ວ. (ອ່ານ ລູກາ 1:1-20). ເທວະດາຄັບຣີເອນມີໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວ ເມ່ືອເພ່ິນສ່ົງຂ່າວມາຍັງຊາຣຢີານ້ັນ 
ຊາຄາຣີຢາໄດ້ຄຶດວ່າສ່ິງທ່ີເພ່ິນໄດ້ຍິນມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ເພາະເມັຽທ່ີໄດ້ຢູ່ກິນກັນມາແຕ່ໜຸ່ມຈົນເຖ້ົາບ່ໍເຄີຍມີ
ລູກ ດ້ວຍການບ່ໍເຊ່ືອຂອງຊາຂາຣຢິາເພ່ິນຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນໃບ້ປາກບ່ໍອອກ.   ເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດ
ເຖິງຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນວັນນ້ີວ່າ ເມ່ືອຜູ້ປະກາດໄດ້ປະກາດເຣືອ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຟັງ 
ເຂົາກໍຄຶດວາ່ບ່ໍໜ້າເຊ່ືອ ແລະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ດອກ,   ແຕ່ມັນກໍເປັນໄປແລ້ວ  ເພາະວ່າເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ
ເກີນກວ່າຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງມະນຸດ.  
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ຍິງສາວບໍຣິສຸດຜູ້ນ່ຶງມີຊືວ່່າ  ນາງມາຣ ີອາ   ເປັນຄູ່ໝ້ັນຂອງໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄົນດີມີສິລທັມໃນສາຍພຣະເນດ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ກ່ອນອ່ືນເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າບ່າວສາວແລະການໝ້ັນໝາຍໃນສມັຍເດີມບ່ໍຄືສມັຍນ້ີ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນສັງຄົມອັນດ້ັງເດີມຂອງຊາວຢິວນ້ັນແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຫາຄູ່ຄອງໃຫ້ລູກສາວແລະລູກຊາຍຂອງ
ຕົນ ດ້ວຍເຫດນ້ີທັງສອງຈ່ຶງບ່ໍມີຄວາມສັມພັນຢ່າງໃກ້ຊິດຄືຄົນສມັຍນ້ີ. ຢູມາວັນນ່ຶງຫລັງຈາກເທວະດາຄັບຣີ
ເອນໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍຊາຂາຣີຢາບອກເຖິງການເກີດຂອງໂຢຮັນແລ້ວ ເທວະດາຕົນນ້ີກໍໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍນາງມາ
ຣ ີອາອີກ ເມ່ືອນ້ັນເທວະດາໄດ້ກ່າວກັບນາງວ່າ ìຈ່ົງຈະເຣີນເທີນ, ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຊົງໂຜດພຣະກະຣນຸາປານີຫລາຍ 
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາî (ຂໍ ້28).     ເປັນຄໍາທັກທາຍແລະບອກເຖິງສ່ິງດີທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບ
ນາງມາຣ ີອາ.  ສ່ວນນາງມາຣ ີອາມີຄວາມຢ້ານແລະຕົກໃຈຢ່າງແຮງ ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນເທວະດາຈ່ຶງເລ້ົາໂລມ 

ນາງວ່າ,  ìມາຣອິາເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະວ່າເຈ້ົາເປັນທ່ີຊງົພຣະກະຣນຸາໂຜດແລ້ວ ເບ ິ ່ງແມ, ເຈ້ົາຈະມີທ້ອງ
ແລະປະສູດບຸດຊາຍ ຈ່ົງຕ້ັງຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ເຢຊູບຸດນ້ັນຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ ແລະຈະຊົງເອ້ີນວ່າພຣະບຸດຂອງຜູ້ສູງ
ສຸດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານພຣະທ່ີນ່ັງຂອງກະສ ດັດາວິດ ຜູ້ເປັນບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ 

ແລະທ່ານຈະສເວີຍຣາດຄຸ້ມຄອງເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບສືບໆໄປເປັນນິດ ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງທ່ານຈະ 

ບ່ໍຮູ້ສ້ິນສຸດî (ຂໍ ້30-33). ເມ່ືອເທວະດາກ່າວຈົບແລ້ວມາຣິ ີອາກໍເຂ້ົາໃຈວາ່ມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້, ຈ ິງແທ້ອີງຕາມ
ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ແຕ່ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້.  
 

2. ບໍມ່ຫີຍັງເປນັໄປບໍໄ່ດສ້ໍາລັບພຣະເຈົາ້: (ລູກາ 1:34-37) 

ຫລັງຈາກຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາແລ້ວ ''ມາຣີອາຈ່ຶງທູນເທວະດານ້ັນວ່າ,ìເຫດການນ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງ
ໃດ ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮ່ວມຮູ້ກັບຊາຍຈັກເທ່ືອî (ຂ້ໍ 34). ຖ້າເບ່ິງຮູບນ່ຶງແມ່ນນາງມາຣອິາບ່ໍເຊ່ືອວ່າ
ສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຍິນຈາກເທວະດານ້ັນຈະເປັນໄປໄດ້, ຖ້າເບ່ິງອີກຮູບນ່ຶງແມ່ນນາງຖາມເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເພາະ
ລາວບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຍິນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເທວະດາຄັບຣີເອນຈ່ຶງອະທິບາຍອີກວ່າ  ìພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດຈະສະເດັດລົງມາເຖິງເຈ້ົາ ແລະຣດິເດດຂອງຜູ້ສູງສຸດຈະປົກຄ ມຸເຈ້ົາໄວ້ ເຫດສັນນ້ີບຸດທ່ີຈະເກີດມານ້ັນ
ຈະໄດ້ເອ້ີນວ່າບໍຣສຸິດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເບ່ິງແມ,   ເຖິງນາງເອລີຊາເບັດພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາຜູ້ແກ່ຊະຣາ
ແລ້ວ ກໍຍັງມີທ້ອງຈະເກີດບຸດຊາຍເໝືອນກັນ ບັດນ້ີນາງທ່ີເຂົາຖືວ່າເປັນຍິງໝັນກໍມີທ້ອງໄດ້ຫົກເດືອນແລ້ວ 

ເພາະວ່າຝ່າຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເຫລືອພຣະກໍາລັງî (ຂ້ໍ 35-37). ບັດນ້ີມາຣ ີອາກໍເຂ້ົາໃຈແລ້ວ   ແຕ່ເຮົາ
ລອງມາຄຶດເບ່ິງວ່າ ລາວຈະບອກພໍແ່ມ່ຂອງລາວແນວໃດ? ສົມມຸດວ່າ ລູກສາວຂອງທ່ານມາບອກທ່ານວ່າ 
(ພ່ໍແລະແມ່ເອີຍ! ດຽວນ້ີລູກມີທ້ອງ) ທ່ານຈະວ່າແນວໃດກັບລູກ? ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພວກຜູ້ເຖ້ົາເວ້ົາກັນວ່າ 
ສ່ິງທ່ີໜ້າອັບອາຍຂາຍໜ້າຫລາຍທ່ີສຸດ ແມ່ນລູກສາວມີທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານ(ພາສາຜູ້ເຖ້ົາຮ້ອງວ່າມານທາງ).  
 
ກັບຄືນໄປຫານາງມາຣິ ີອາ   ແນ່ນອນລາວຈະຕ້ອງຄຶດບ່ໍອອກວ່າຈະເວ້ົາກັບໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ້ໝ້ັນແນວໃດ?  
ເຮົາບໍ ່ໄດ້ຍິນວາ່ນາງມາຣ ີອາໄດ້ໂອ້ລົມກັບໂຢເຊບຢ່າງໃດ, ໃນພຣະທັມມັດທາຍບອກເຮົາວ່າເມ່ືອໂຢເຊບຮູ້
ກໍຢາກຖອນໝ້ັນ ເຫດຜົນຂອງໂຢເຊບແມ່ນບ່ໍຢາກໃຫ້ນາງອັບອາຍຂາຍໜ້າ (ມັດທາຍ 1:19).  ເພາະຕອນ 

ນ້ີໂຢເຊບຍັງບ່ໍຮູ້ຄວາມຈິງຈົນກວ່າເທວະດາມາບອກເພ່ິນໆຈ່ຶງຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງນ້ີ (ອ່ານ ມັດທາຍ 1: 

20-25). ນາງມາຣ ີອາໄດ້ຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈວ່າເປັນເຣື່ອງຄວາມຈິງ ແຕ່ບ່ໍຮູ້ຈັກຈະເວ້ົາແນວໃດກັບຜູ້ອ່ືນເພາະຢ້ານ
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ຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ, ຢ້ານຜູ້ອ່ືນເວ້ົາວ່າເປັນເປັນຄົນບ່ໍດີ, ຢ້ານເພ່ິນເວ້ົາຂວັນນິນທາ. ມາຣ ີອາກໍບ່ໍຕ່າງກັບ
ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີທ່ີຮູ້ວ່າເຣືອ່ງຂອງພຣະເຢຊເູປັນເຣືອ່ງຈິງທ່ີເຮົາໄດ້ເຊືອ່ ແຕ່ບ່ໍຮູ້ຈະເວ້ົາແນວໃດກັບຜູ້ອ່ືນ 
ເພາະລາງເທື່ອເຮົາຢ້ານເພ່ິນບ່ໍເຊ່ືອແດ່,  ຢ້ານເພ່ິນຈະເວົາ້ວ່າເປັນຄົນລືມຊາດແດ່,  ຢ້ານເພ່ິນບ່ໍຟັງກະປານ 
ນ້ັນ, ແມ່ນແລ້ວເພາະເຮົາຄຶດຈະເວ້ົາເຣືອ່ງແຫ່ງຄວາມຈິງນ້ີດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ   ແຕ່ຫາກເຮົາຍອມຕາມແບບ
ຢ່າງຂອງມາຣ ີອາ  ເຮົາກໍຈະປ່ອຍໃຫ້ເປັນເຣ່ອືງຂອງພຣະເຈ້ົານໍາພາເຮົາ,  ດ່ັງເຮົາຕ້ອງຮັບເອົາເຣ່ືອງຄວາມ 

ຈິງນ້ີດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແລ້ວໄປເວົາ້ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຟັງໂດຍການຊົງນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 

3. ຍອມຮັບດ້ວຍຄວາມເຊືອ່:  (ລູກາ 1:38-45) 

ເມ່ືອມາຣ ີອາກໍາລັງຄຶດບ່ໍອອກຊອກບ່ໍເຫັນນ້ັນ ສ່ິງດຽວທ່ີນາງເຫ ນັວ່າດີທ່ີສຸດນ້ັນຄືຍອມຮັບເອົາສ່ິງທ່ີຈະເກີດ
ຂ້ຶນກັບຕົນ, ແລ້ວຈ່ຶງກ່າວວາ່  ìຂ້ານ້ອຍນ້ີແຫລະ, ເປັນຂ້ອຍຍິງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ບັງເກີດແກ່ຂ້າ
ນ້ອຍຕາມຄໍາຂອງເຈ້ົາກູເທີນî ແລ້ວເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ຈາກນາງໄປ'' (ຂໍ ້38).  ແປວ່າໃນຖານະຂອງຂ້ອຍ
ໃຊ້ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານາງຍອມຮັບເອົາທຸກສ່ິງຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາທຸກປະການ.     ຫລາຍ 

ຢ່າງທ່ີເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍມີຈິງ.  ຂໍຍົກຕົວຢ່າງເຣືອ່ງຂອງທີວີຊຶ່ງເປັນພຽງເຄ່ືອງສ່ີຫລ່ຽມ 

ບາງໆ ທາງໃນກະເບ່ິງບ່ໍເຫັນມີຄົນຈັກຄົນ ແຕ່ເມ່ືອເປີດຂ້ຶນມາແລ້ວທ່ີໜ້າຈໍກໍມີເຣ່ືອງລາວແລະຜູ້ຄົນຕ້ັງຫວຼງ    
ຫຼາຍ ຫາກເຮົາເປີດໄຂເບ່ິງທາງໃນເຮົາຈະເຫັນແຜ່ນເຄ່ືອງອີເລັກໂຕຣນິກເທ່ົານ້ັນ,  ແນ່ນອນຄົນທ່ີເຮົາເຫັນ 

ທ່ີໜ້າຈໍນ້ັນບ່ໍຢູ່ໃນທີວີຈັກຄົນ  ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດໜໍ?  ແຕ່ມ ນັກໍເປັນໄປແລ້ວເບ່ິງໜ້າຈໍກະເຫັນຮູບແທ້. 
ດ້ວຍເຫດນ້ີເພ່ືອຄວາມສະບາຍໃຈເຮົາບ່ໍຕ້ອງໄປເຈັບຫົວຊອກຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈອີກ  ໃຫ້ເຮົາຍອມຮັບວາ່ທ່ີ 

ນ້ັນມີຮູບຄົນຕ່າງໆທາງໜ້າຈໍທີວີນ້ັນແມ່ນເຮົາເຫັນກັບຕາແທ້ ແຕ່ທາງໃນມີແຕ່ເຄ່ືອງທ່ີເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວາ່ມັນ
ເຮັດເປັນຮູບແລະສຽງໄດ້ແນວໃດ. 
 
ໃນສມັຍຂອງອັບຣາມປະຖົມມະການ 18:9-15  ອັບຣາມກໍຫົວຂວັນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາບອກເພ່ິນວ່າເມັຍຂອງ
ເພ່ິນນາງຊາຣາທ່ີເຖ້ົາແກ່ແລ້ວຈະມີລູກ, ຕົກມາເຖິງສມັຍຂອງເຊຂາຣ ີຢາເທວະດາມາບອກເພ່ິນວ່ານາງເອ ລີ
ຊາເບັດຈະມີທ້ອງ, ເພ່ິນກໍຄຶດວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ເພາະເມັຍກໍເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ  ເມ່ືອປຽບທຽບຣະຫວ່າງມາຣ ີອາ
ແລ້ວນາງໄດ້ຮັບເຊ່ືອໃນສ່ິງທ່ີເທວະດາບອກຢ່າງສ້ິນເຊີງ,  ເມ່ືອມາຣ ີອາຍອມຮັບແລ້ວເອົາຂ່າວທ່ີເທວະດາ
ບອກແລ້ວກໍຟ້າວໄປຫານາງເອລີຊາເບັດຕາມການສ່ົງຂ່າວຂອງເທວະດາໄດ້ບອກນ້ັນທັນທີ ''ຄາວນ້ັນມາຣ ີ
ອາໄດ້ລຸກຂ້ຶນແລ້ວຮີບໄປຍັງເຂດພູເຂົາ ຄືໄປເຖິງເມືອງນ່ຶງໃນແຂວງຢູດາຍ  ນາງໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງ 

ເຊຂາຣີຢາທັກທາຍນາງເອລີຊາເບັດ'' (ຂໍ ້39-40).    ອີງຕາມສາສນາສາດສັນນິຖານວ່ານາງມາຣ ີອາຟ້າວ
ເດີນທາງຜູ້ດຽວດ້ວຍການຍ່າງຈາກນາຊາເຮັດໄປຍັງແຂວງຢູດາຍລະຍະທາງປະມານ 50-70 ໄມ ນາງເຮັດ
ໄດ້ເພາະນາງປ້ືມປິຕິຍິນດີກັບສ່ິງທ່ີນາງໄດ້ຍິນ ແລະໄປເພ່ືອພິສູດສ່ິງທ່ີນາງໄດ້ຍິນຈາກເທວະດາໃນ (ຂ້ໍ 36).  
 
ພໍແຕ່ມາຣີອາເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງເອລີຊາເບັດຜູ້ເປັນຍາດພ່ີນ້ອງແລ້ວກໍຖາມຂ່າວທັກທາຍກັນຕາມພາສາ 
ຍາດພີນ້່ອງພົບກັນ ໃນເວລານ້ັນເອງລູກໃນທ້ອງຂອງເອລີຊາເບັດ (ແມ່ນໂຢຮັນ) ຈ່ຶງດ້ີນໃນທ້ອງຄ້າຍກັບວ່າ 
ທັກທາຍກັນ ''ພໍເມ່ືອເອລີຊາເບັດໄດ້ຍິນຄໍາທັກທາຍຂອງມາຣີອາ ບຸດໃນທ້ອງຂອງຕົນກໍດ້ີນ  ແລະເອລຊີາ 
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ເບັດກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ'' (ຂໍ ້41).    ລູກາບອກວ່າເອລີຊາເບັດເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານ 
ບໍຣິສຸດ ຫລືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ບັນດານໃຈນາງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ ìນາງໄດ້ຮັບພຣະພອນໃນລະຫວາ່ງພວກຜູ້
ຍິງ ແລະບຸດໃນທ້ອງຂອງນາງໄດ້ຮັບພຣະພອນດ້ວຍເປັນສັນໃດຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຢ່າງນ້ີ ຄື
ມານດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາຫາຂ້ານ້ອຍເພາະວ່າ ເບ່ິງແມ, ພໍສຽງທັກທາຍຂອງນາງ
ເຂ້ົາຫູຂ້ານ້ອຍ ລູກໃນທ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ດ້ີນດ້ວຍຄວາມຍິນດີຄວາມສຸກມີແກ່ນາງທ່ີໄດ້ເຊ່ືອວ່າ  ຈະສໍາ
ເຣັດຕາມພຣະຄໍາທ່ີນາງໄດ້ຮັບຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ'' (ຂໍ ້42-45). ເອລີຊາເບັດບ່ໍໄດ້ຮູ້ເຣືອ່ງຂອງນາງມາ
ຣີອາມີທ້ອງແຕ່ຢ່າງໃດ ທ່ີນາງໄດ້ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຊມົຊ່ືຍິນດີນ້ັນເພາະວ່າໂຢຮັນລູກໃນທ້ອງໄດ້ດ້ີິນອັນເປັນ
ເຄ່ືອງສັນຍານຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດບັນດານໃຫ້ນາງຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ.  ຫາກຫວນຄຶດຄືນ
ຫລັງແລ້ວ   ເອລີຊາເບັດແລະມາຣ ີອາບ່ໍເຄີຍຮ ູ ້ເລີຍວາ່ອະນາຄົດຂອງພວກນາງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຫລາຍ
ປານນ້ີ, ເອລີຊາເບັດເປັນຍິງເຖ້ົາແກ່ບ່ໍເຄີຍມີລູກມີສາຍານາມວາ່ຍິງໝັນ ໃນສັງຄົມຂອງຄົນຢິວຫາກຍິງບ່ໍມີ
ລູກຖືວ່າເປັນຍິງຂາດພຣະພອນໃນສາຍຕາຂອງຄົນທ່ົວໄປ  ສ່ວນນາງມາຣິ ີອາສາວນ້ອຍບໍຣິສຸດຜູ້ເປັນເຄືອ
ຍາດຂອງເອລີຊາເບັດກໍມີເຣ່ືອງອັສຈັນເກີດຂ້ຶນ.   ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາເຫັນວາ່ການຍອມຮັບເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ
ເທ່ົານ້ັນ ການອັສຈັນໃນຊີວິດຈະເກ ີດຂ້ຶນ, ແລະຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າສ່ິງທ່ີມະນຸດເຂ້ົາໃຈວາ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ແຕ່ສໍາລັບ
ພຣະເຈ້ົາທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້. 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ເທວະດາທ່ີສ່ົງຂ່າວໃຫ້ດານີເອນ, ສ່ົງຂ່າວໃຫຊ້າຂາຣີຢາແລະນາງມາຣິອາ ຊ່ືຫຍັງ? ເວລາຫ່າງກັນຈັກປີ? 

2. ເວລາເທວະດາຄັບຣີເອນສ່ົງຂ່າວບອກຊາຂາຣຢີາ ເປັນທ່າທີແນວໃດ? ຕ່ໍໄປແມ່ນເກີດຂ້ຶນກັບເພ່ິນບໍ? 

3. ເວລາເທວະດາຄັບຣເີອນສ່ົງຂ່າວໃຫ້ມາຣີອານ້ັນ ນາງມີທ່າທີແນວໃດ? ລາວໄດ້ເຊ່ືອແນວໃດ? 

4. ການທ່ີອາມຣອີາຍິງສາວບໍຣສຸິດເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູສໍາຄັນຢ່າງໃດ? 

5. ເມື່ອລາວຍອມຮັບເອົາຂ່າວຈາກເມວະດາຄັບຣີເອນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລ້ວນາງເຮັດຫຍັງ? 

6. ເມ່ືອລາວໄປເຖິງບ້ານຂອງເອລີຊາເບັດແລ້ວມີຫຍັງເກ ດີຂ້ຶນ? 

         ຫວ 

 
 


