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ບດົຮຽນທ ີ1

ວິທກີານທີ່ພຣະເຢຊມູຕີໍມ່ະນດຸ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13:1-17

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 13:1-30

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ແບບຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ໄວ້ແກ່ພວກສາວົກ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນການ

ຮັບໃຊ້ວ່າເປັນການທ້າທາຍຫລາຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ເມ່ືອເຫັນພຣະເຢຊູຮັບໃຊ້ສາວົກຂອງພຣະ

ອົງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການເປັນຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ່ພວກສາ

ວົກ, ແລະສໍາລັບຜ້ ູທີ່ຈະຕິດຕາມພຣະອົງ.

ຄໍານໍາ

ສະມາຊິກໂບດແຫ່ງນ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາອາຈານ ເພ່ືອຈະຂໍຍ້າຍຄອບຄົວໄປຢ່ ູໂບດອ່ືນ. ເມ່ືອອາຈານໄດ້ຟັງຄໍາ 

ຕ້ອງການແລ້ວກໍຖາມວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ, ມີໃຜເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາຜິດໃຈ? îບ່ໍມີໃຜເຮັດຫຍັງໃຫ້ດອກ.” ລາວຕອບ

ອາຈານ, ແລະກໍເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ: ຢ່ ູໂບດນ້ີຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ຮັບການລ້ຽງເກືອຫຍັງເລີຍ. ອາຈານຕອບຊາຍຄົນນ້ັນ

ວ່າ: ບາງທີເຈ້ົາຄວນຈະຖອດຜ້າສລອງຂອງເຈ້ົາແລ້ວຫັນມາຫາຜ້າເຊັດຕົວ.

ເມ່ືອພຣະເຢຊູຈັບຜ້າເຊັດຕົວແລ້ວ ພຣະອົງກໍກະທໍາການສ່ວນຕົວຄືໂນ້ມພຣະກາຍລົງແລະລ້າງຕີນຂອງ

ພວກສາວົກ. ພຣະອົງຊົງສອນພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າ: îພວກທ່ານທັງຫລາຍຄວນຈະກະທໍາຢ່າງນ້ີຊ່ຶງກັນແລະກັນ”

ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຊ່ົວໂມງສຸດທ້າຍ ກ່ອນຈະຖ ືກຄຶງ ເພ່ືອສິດສອນແລະໜູນໃຈບັນດາສາວົກຂອງພຣະອົງ. (ໂຢ

ຮັນ 13-17) ພຣະອົງຊົງຕັກເຕືອນພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າ ພວກທ່ານຄວນຈະຕິດຕາມແບບຢ່າງຂອງເຮົາໃນການ

ຮັບໃຊ້, ແລະໜູນໃຈວ່າຢ່າຊູຢ້ານໃນການທີເ່ຮົາຈະຈາກໄປນ້ີ ແຕ່ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ. ພຣະອົງຍັງສ່ັງ

ພວກເຂົາເຈ້ົາໄວ້ວ່າເຮົາຈະຈາກໄປເປັນເວລາອັນສ້ັນໆ ແລ້ວໃນບ່ໍຊ້າເຮົາຈະກັບມາຮັບເອົາທ່ານອີກ. ຈ່ົງຮັກ

ຊ່ຶງກັນແລະກັນ ຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູວ້່າພວກທ່ານເປັນສາວົກຂອງເຮົາ ແລະພວກທ່ານຈະຕ້ອງຢ່ ູໃນເຮົາ

ແລະເຮົາຈະຢ່ ູໃນທ່ານ ແລະທ່ານທັງຫລາຍກໍຈະເກີດໝາກຜົນຫລາຍ. ພຣະອົງຍັງຊົງສັນຍາວ່າຈະມີພຣະ

ວິນຍານບໍຣິສຸດມາສະຖິດຢ່ ູນໍາແລະມານໍາພາພວກເຂົາເຈ້ົາ ສ່ວນພຣະອົງຈະເປັນຜ້ ູທີ່ອ້ອນວອນອະທິຖານ

ເພ່ືອຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ.

1. ຊົງກະທໍາຕາມການຊົງໃຊມ້າ: (ໂຢຮັນ 13:1-5)
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ການກະທໍາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈ້ົາພາບໃນວນັນ້ັນ ຄືການລ້າງຕີນໃຫ້ແຂກທີ່ຈະມາໃນບ້ານ

, ຫລັງຈາກທີເ່ດີນຜ່າຂ້ີຝຸ່ນມາ. ຫລັງຈາກກິນອາຫານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວບັນດາແຂກກໍນ່ັງເທີ້ງຢ່ ູຂ້າງໂຕະ

ກິນເຂ້ົາຕ່ໍາ ແລ້ວກໍເດ່ຂາອອກໄປ.

ບັນດາສາວົກສິບສອງຄົນກໍພາກັນຂ້ຶນໄປຫ້ອງຊ້ັນເທິງ. ສ່ວນຄົນລ້າງຕີນນ້ັນໄດ້ໜີໄປແລ້ວ. ພວກ

ເຂົາເຈ້ົາຈຶ່ຶງພາກັນນ່ັງແລະກໍອ ່ວຍຕີນໄປຫາກັນ. ເມ່ືອພຣະເຢຊູກ້າວເຂ້ົາມາພຣະອົງຊົງເຫັນວ່າຕີນພວກສາ

ວົກຍັງເປ້ືອນຢ່ ູ, ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຫລຽວໄປຂ້າງໆ ແລ້ວກໍເຫັນນ້ໍາ. ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງປົດຜ້າສລອງວາງໄວ້ ແລ້ວກໍ

ເອົາຜ້າເຊັດຕົວທີມັ່ດຢ່ ູແອວອອກມາແລ້ວກໍລ້າງຕີນພວກສາວົກ. ພຣະອົງຊົງສະແດງຕ່ໍພວກເຂົາເຈ້ົາເຖິງ

ການເປັນຜ້ ູນໍາ, ເຖິງການທີ່ມີຄວາມຮັກຢ່າງແທຈິ້ງ.

ພວກເຮົາຢ່ ູໃນໂລກແຫ່ງການຈໍາແນກ ແບ່ງແຍກ ແຂ່ງດີແຂ່ງເດ່ັນກັນ. ພວກເຮົາຮູວ້່າຜ້ ູໃດສໍາຄັນ

ແລະຜ້ ູໃດບ່ໍສໍາຄັນ. ບາງຄົນກໍປະສົບຜົນສໍາເຣັດໃນວິຊາຊີບເຊ່ັນ: ເປັນນັກການເມືອງ, ເປັນນັກສະແດງ,

ເປັນນັກກິລາ, ເປັນຕ້ົນຕໍາຣັບຂອງສາສນາຂອງຕົວເອງ ຫລືເປັນນັກການຄ້າ. ນ້ີຄືຄວາມແຕກຕ່າງໃນຖານະ

ຄວາມເປັນຢ່ ູຂອງບຸກຄົນ.

ພຣະເຢຊູເອງກໍມີສ່ິງທີຝັ່ງຢ່ ູໃນຫົວໃຈຂອງພຣະອົງຄື ພຣະອົງສະເດັດລົງມາເພ່ືອກະທໍາຕາມນ້ໍາ

ພຣະທ ັຍຂອງພຣະບິດາ. ພຣະເຢຊູຊົງຢ່ ູໃກ້ກັບພຣະບິດາຜ້ ູທີສ່ົ່ງພຣະອົງລົງມາໃຫ້ໃກ້ກັບມະນຸດ. ນ້ີຄືຄຸນ

ລັກສນະພິເສດຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ. ເຮົາຈະຮູ້ຈັກໄດ້ວ່າເຮົາຢ່ ູໃກ້ພຣະເຈ້ົາ ກໍຢ່ ູທີ່ວ່າເຮົາຢ່ ູໃກ້ກັບ

ມະນຸດ. ໂຢຮັນກ່າວວ່າ: îບ່ໍມີຜ້ ູໃດໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຈັກເທື່ອ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ພຣະເຈ້ົາ

ກໍຈະຊົງສະຖິດຢ່ ູຖ້າມກາງພວກເຮົາ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງກໍຈະຄົບຖ້ວນສົມບູນຢ່ ູໃນພວກເຮົາ.”

ພຣະເຢຊູຊົງຮ ູ້ດີວ່າໃຜຈະເປັນຄົນທີຂ່າຍພຣະອົງ ແລະໃຜຈະເປັນຄົນທີ່ປະຕິເສດພຣະອົງ. ແທນທີ່

ພຣະອົງຈະຊົງໂກດເຄືອງພວກເຂົາ ແຕ່ພຣະອົງຊ້ໍາພັດສະແດງກັບພວກເຂົາໃນທາງກົງກັນຂ້າມ.

2. ຊົງກະທາໍເພືອ່ເປນັຕວົຢາ່ງ: (ໂຢຮັນ 13: 6-15)

ຫລັງຈາກທີພ່ຣະເຢຊູຊົງລ້າງຕີນພວກສາວົກແລ້ວ ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ພວກເຂົາແລະກໍເປັນການກ່າວ

ພຽງຄ້ັງດຽວເທົ່ານ້ັນໃນພຣະຄັມພີໃຫມ່. îເຮົາໄດ້ວາງຕົວຢ່າງອັນດີໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານເພ່ືອພວກທ່ານທັງ 

ຫລາຍຈະໄດ້ປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນî (ໂຢຮັນ 13:15) ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງວາງແບບຢ່າງເຊ່ັນນ້ີ?

ໃນພຣະຄັມພີຂ່າວປະເສີດລູກາຍັງໄດ້ສາຍແສງອອກໄປອີກ (ລູກາ 22:24) ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງພຣະ

ເຢຊູ. ບັນດາສາວົກຂອງພຣະອົງຍັງຄົງຖົກຖຽງກັນຢ່ ູກ່ຽວກັບວ່າໃຜຈະເປັນໃຫຍ່ໃນສວັນ. ອົງພຣະເຢຊູເອງ

ກໍາລັງປະເຊີນຕ່ໍການຖວາຍຕົວຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ເພ່ືອຄວາມລອດພ້ົນ, ແຕ່ພວກສາວົກຍັງມາຖົກຖຽງກັນເຣ່ືອງ

ເລັກໆນ້ອຍໆຢ່ ູ. ບາງທີກໍອາດຈະເປັນເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາຖົກຖຽງກັນຫລາຍ ພຣະອົງຈ່ຶງຕ້ອງແກ້ຜ້າເຊັດຕົວ

ອອກຈາກແອວແລ້ວກໍມາລ້າງຕີນພວກສາວົກ.
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îທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງກະທໍາຕາມເຮົາ, ເຮົາໄດ້ວາງຕົວຢ່າງໃຫ້ທ່ານແລ້ວ” ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ເມ່ືອ

ພຣະເຢຊູກ່າວດ່ັງນ້ີ ຄໍາວ່າ îຕົວຢ່າງî ໝາຍຄວາມໄດ້ຫລາຍຢ່າງເຊ່ັນ: ແບບຢ່າງ, ແຜນການ,ປະກອບການ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ນ້ີເປັນການສອນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍຄ່ອຍ

ຢາກສົນໃຈກັບພິຖີພິຖັນທາງດ້ານສາສນາຫລາຍເກີນໄປ. ພຣະອົງຢາກໃຫ້ພວກສາວົກເຫັນເຣ່ືອງຄວາມ

ຮັກ, ຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ, ແລະການຮັບໃຊ້ຫລາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໆ.

ພຣະເຢຊູຊົງລ້າງຕີນສາວົກຜ້ ູທີຈ່ະຂາຍພຣະອົງ ແລະຜ້ ູທີຈ່ະປະຕິເສດພຣະອົງ. ພາຍລຸນມາ ພວກເຮົາ

ໄດ້ເຫັນໂປໂລຂຽນໄວ້ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານວ່າ: îແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍພວກ

ເຮົາ, ໃນຂນະທີ່ພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບຢ່ ູ.” (ໂຣມ 5:8) ການຮັບໃຊ້ແລະການຖວາຍຕົວຄືໝາກຫົວໃຈ

ຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ îຖ້າຜ້ ູໃດບ່ໍປະຕິເສດຕົນເອງ ຜ້ ູນ້ັນ

ບ່ໍສົມຄວນຈະເປັນສິດຂອງເຮົາ.î (ລູກາ 9:23)

3. ຊົງກະທາໍໃນເວລາທີຄ່ວນກະທໍາ: (ໂຢຮັນ 13: 16-17)

ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາມັກຈະເຮັດໃນສ່ິງທີພ່ວກເຮົາເຫັນວ່າສະດວກ ຫລືວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດໃນສ່ິງ

ທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດ. ຜ້ ູທີ່ເຊ່ືອສ່ວນຫລາຍກໍມັກທີຈ່ະເຮັດຕາມໃຈສ່ິງທີສ່ະດວກສະບາຍ. ສ່ິງທີ່ຍາກຈະ

ໃຫ້ຜູ້ໃດເຮັດ? ÖÖ..ການເປັນສາວົກຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ: (1)ເຮັດແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນ,(2) ຖ່ອມຕົວ, (3) ຮັບໃຊ້ຄົນ

ອ່ືນ. ພຣະເຢຊູເນ້ັນໜັກຫລາຍໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ. ກ່ອນຈະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໄດ້ ຄົນນ້ັນຕ້ອງເປັນຄົນຖ່ອມ

ຕົວ.

ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຫລາຍຄົນມັກສອນ, ມັກເປັນຄຣູ, ມັກຢືນຢ່ ູຕ່ໍໜ້າຄົນອ່ືນ ແຕ່ບ່ໍມັກສອນເຣ່ືອງການ

ຮັບໃຊ້. ຄຣິສຕຽນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຕ້ອງຍ້າຍຕົວເອງອອກຈາກການເຫັນແກ່ຕົວ ເຂ້ົາສູ່ການຮັບໃຊ້. ຄຣິສຕຽນທີ່

ເຕີບໃຫຍ່ຕ້ອງເຄ່ືອນໄຫວໄດ້ໃນທຸກໆສະຖານທີ່. ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຈຸດອ່ອນຂອງມະນຸດ, ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າສາ

ວົກຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງປະຈົນກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນໂລກນ້ີ. ພຣະອົງຊົງສອນວ່າ ຈ່ົງຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ, ຈ່ົງເປັນ

ຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການຮັບໃຊ້.

ເປໂຕເອງກໍຍັງປະຕິເສດພຣະເຢຊູເພາະການບ່ໍເຂ້ົາໃຈ, ແລະກໍຍັງເປັນບົດຮຽນທີແ່ຂງໂພດສ ໍາລັບ

ເພ່ິນ. ແຕ່ໃນທີສຸ່ດແລ້ວເພ່ິນກໍເຂ້ົາໃຈໄດ້ໃນການຮັບໃຊ້ດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນການທີພ່ຣະເຢຊູຊົງລ້າງຕີນພວກສາວົກ. ການກະທໍາຢ່າງນ້ີໄດ້ເຕືອນ

ພວກເຮົາຫລາຍຢ່າງໃນຖານະທີພ່ວກເຮົາເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ.

(1) ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຕົວຢ່າງ 

(2) ພຣະເຢຊູຊົງຫັນປ່ຽນໃນການຮັບໃຊ້
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(3) ພຣະເຢຊູເປັນອາຈານ, ເປັນຄຣູສອນ ແຕ່ພຣະອົງລົງມາເປັນຜ້ ູຮັບໃຊ້.

(4) ພຣະເຢຊູຮັບໃຊ້ທັງຜູ້ທີຮ່ັກແລະຜ້ ູທີຊັ່ງພຣະອົງແລະຜ້ ູທີ່ປະຕິເສດພຣະອົງດ້ວຍ.

(5) ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກສາວົກເຂ້ົາໃຈແລະນໍາໄປປະຕິບັດ

(6) ພຣະພອນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມາເຖິງຜ້ ູທີຮ່ັບໃຊ້ດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດ ວ່າພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກເວລາຂອງຕົນເອງວ່າເຖິງເວລາຈະຈາກໂລກນ້ີໄປແລ້ວ?

2. ເປັນຫຍັງ ຊີໂມນ ເປໂຕ ຈ່ຶງບ່ໍຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູລ້າງຕີນໃຫ້?

3. ການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານມີການຫຍຸ້ງຍາກໃນຄົນປະເພດໃດ?

4. ໃນໂອກາດໃດ ທ່ານຈ່ຶງຈະລ້າງຕີນຄົນອ່ືນ?

5. ການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນແມ່ນ ຄົນທີ່ອ່ອນແອບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 2

ເສັນ້ທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 13:31-14:14

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 13:31-14:14

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມເສ້ັນທາງທີ່ຈະໄປຫາພຣະບິດາ, ພຣະອົງຊົງໜູນໃຈ

ເຫລ່ົາສາວົກໃຫ້ເຊ່ືອແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ 

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ການຈັດຕຽມເສ້ັນທາງຂອງພຣະເຢຊູນ້ີ ມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງບ່ໍກ່ຽວກັບຊີວິດ

ຂອງທ່ານ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍການສົນທະນາຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະເປໂຕ, ໂທມາ,

ແລະຟີລິບ. ສາວົກໃນທຸກວັນນ້ີຈະເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດ?

ຄໍານໍາ

ສອງປີຫລັງ ຂ້າພະເຈ້ົາແລະພັລຍາໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມເພ່ືອນຄົນນ່ຶງທີ່ຢ່ ູລັດເວີຈີເນັຍມາເປັນເວລາ

ຊາວກວ່າປີແລ້ວ. ຫລັງຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ຂໍຮອ້ງໃຫ້ລາວພາໄປທ່ຽວທີ່ທໍານຽບຂາວ ແລະກໍໄປນິວ 

ຢອກ.  ລາວກໍອະທິບາຍສູ່ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງວ່າມາຢ່ ູທີ່ນ້ີຫລາຍປີກ ໍຈິງແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ຮູທ້າງໄປ ເພາະຫົນທາງໃນ

ເມືອງໃຫຍ່ ຣົດກໍຫລາຍ ຖ້າຈະໄປທ່ຽວກໍຕ້ອງຮ້ ູຖນົນຫົນທາງດີແດ່. ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເລີຍໂທຣະສັບ

ຫາເພ່ືອນຂອງລາວອີກຄົນນ່ຶງ. ເພ່ືອນຂອງເຂົາຄົນນ້ີມາຫາແລ້ວກໍອະທິບາຍເຖິງເສ້ັນທາງແລະການໄປຢ່າງ

ລະອຽດ.

ພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍແມ່ນແຕ່ບອກເຫລ່ົາສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຫົນທາງ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ

ເປັນຊີວິດເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງຍັງບອກອີກວ່າພຣະອົງຈະໄປຈັດຕຽມສະຖານທີໄ່ວ້ລໍຖ້າພວກເຂົາ ແລະຈະ

ກັບຄືນມາຮັບພວກເຂົາໄປຢ່ ູນໍາ.  

ຄໍາຖາມທີສໍ່າຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບມະນຸດທຸກຄົນ: îແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາເມ່ືອຈາກໂລກນ້ີໄປ

ແລ້ວ? ໃນການສົນທະນາກັບເປໂຕ, ໂທມາ, ແລະຟີລິບ ພຣະອົງໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກເຂົາວ່າຈະໄປ

ໃສ? ຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ແລະຄວາມຕາຍຄືຫຍັງ?

1.ບນັຍດັຮກັ: (ໂຢຮັນ 13:31-35)

ພຣະເຢຊູຊົງຈັດຕຽມສາວົກກ່ອນທີພ່ຣະອົງຈະສະເດັດອອກຈາກໂລກນ້ີໄປ, ພຣະອົງຊົງສ່ັງພວກ
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ເຂົາວ່າ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ຢ່ ູກັບພວກເຂົາດ້ວຍກາຍນ້ີກໍຈິງ ພຣະອົງຈະສ່ົງອີກຜ້ ູນ່ຶງໃຫ້ມາຢ່ ູກັບພວກ

ເຂົາ. ການສະຖິດຂອງພຣະອົງ ແມ່ນຂ້ຶນຢ່ ູກັບຄວາມຮັກທີ່ພວກເຂົາມີຕ່ໍກັນ ຊ່ຶງເປັນຄວາມຮັກທີ່ພຣະອົງໄດ້

ຊົງເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນແລ້ວ. îເຮົາໃຫ້ບັນຍັດໃຫມ່ໄວ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຄືໃຫ້ເຈ້ົາຮັກຊ່ຶງກັນແລະ

ກັນî (ໂຢຮັນ13:34) ນ້ີຄືຈຸດສຸດຍອດທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ. ໂຢຮັນ

ກ່າວໄວ້ໃນ 1ໂຢຮັນ 4:7 îທ່ານທີ່ຮັກທັງຫລາຍ ຂໍໃຫ້ເຮົາຮັກຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຄວາມຮັກມາຈາກ

ພຣະເຈ້ົາ ແລະທຸກຄົນທີ່ຮັກກໍບັງເກີດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ.” ໂຢຮັນຍັງໄດ້ຕັກເຕືອນພວກ

ເຮົາວ່າໃຫ້ຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ (1ໂຢຮັນ 3:16) îດ່ັງນ້ັນແຫລະ ເຮົາຈ່ຶງຮູ້ຈັກຄວາມຮັກໂດຍທີ່

ພຣະອົງໄດ້ຊົງຍອມສລະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍ ແລະເຮົາທັງຫລາຍກໍຄວນຈະສລະຊີວິດ

ຂອງເຮົາເພ່ືອພ່ີນ້ອງ.” ການປາກົດຂອງພຣະເຈົາ້ ແມນ່ຢ່ ູນາໍພວກເຮາົທກຸເວລາ ເມືອ່ພວກເຮາົມຄີວາມຮກັ.

ພຣະເຢຊູເອ້ີນບັນຍັດນ້ີວ່າ îບັນຍັດໃໝ່î ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຄ້າຍຄື ກັບພຣະຄັມພີເດີມກໍຕາມ, ຊ່ຶງ

ປາກົດໃນລະບຽບພວກເລວີ 19:18 îÖ.. ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ…” ແຕ່ບັນຍັດນ້ີ 

ແມ່ນບັນຍັດໃໝ່ດ້ວຍເຫດຜົນສາມປະການຄື: (1) ເຮາົໄດ້ຮັບຄວາມຮັກນ້ີດ້ວຍພຣະຄຸນ ບ່ໍແມ່ນໄດ້ໂດຍ

ບັນຍັດ. (2) ຍ້ອນເຂ້ົາມາຈາກເພ່ືອນບ້ານເຂ້ົາມາຫາຊ່ຶງກັນແລະກັນ ຄໍາວ່າຊ່ຶງກັນແລະກັນນ້ີແມ່ນໝາຍ

ຄວາມວ່າເພ່ືອນຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ, ເພ່ືອນທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອອັນດຽວກັນ. (3) ກໍເພາະບ່ົງບອກວ່າພວກເຮົາ

ເປັນສາວົກກັນທຸກຄົນ, ພວກເຮົາຢ່ ູໃນລະບຽບອັນດຽວກັນ ຢ່ ູພາຍໃຕ້ບັນຍັດຮັກອັນດຽວກັນ.

ໃນເວລາທີຂ້່າພະເຈ້ົາຍັງເປັນນັກຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາລ ັຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຕໍາແນ່ງເປັນພະນັກງານຂອງ 

ດຣ. ເຈມ ຄອກກ້ິນ ທີ່ໂບດ ຕຣາວິສ ບັບຕິສ ທີ່ຟອດເວີດ, ເທັກຊັສ. ດຣ.ຄອກກ້ິນເປັນຜ້ ູນໍາທີ່ມີຄວາມຖ່ອມ

ຕົວຫລາຍ. ຫລາຍເທື່ອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນເພ່ິນກ່າວເຖິງເຣ່ືອງເອ້ືອຍຂອງເພ່ິນວ່າ: ເວລາເພ່ິນຈົບຈາກໂຮງ

ຮຽນມັທຍົມ, ຫລັງຈາກນ້ັນເພ່ີນກໍຢາກຮຽນຕ່ໍ ເອ້ືອຍຂອງເພ່ີນຊ່ືວ່າ ວີລລີ ບອກວ່າຈະອອກເງິນຊ່ອຍໃນປີ

ທໍາອິດ. ເພ່ິນຖາມເອ້ືອຍຂອງເພ່ິນວ່າເຈ້ົາໄດ້ເງິນນ້ີມາຈາກໃສ? ເອ້ືອຍຂອງເພ່ິນກໍຕອບວ່າ ìເງິນນ້ີໄດ້ມາ

ຈາກຂາຍແຫວນຈົບໂຮງຮຽນຂອງເອ້ືອຍເອງ.” ເວລາເພ່ິນກ່າວເທື່ອໃດນ້ໍາຕາກໍເຕັມເປ້ົາທຸກຄ້ັງ. ພວກເຮົາ

ເຫັນຄວາມຮັກທີ່ມີການຖວາຍຕົວຢ່າງແທຈິ້ງແລ້ວແມ່ນບ່ໍ?

2. ການຮປັກັນ: (ໂຢຮັນ 13: 36—14:5)

ເປໂຕບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະໄປໃສ (ໂຢຮັນ13:36-38) ພຣະເຢຊູຊົງຢ້ໍາອີກວ່າເປໂຕຈະໄປນໍາ

ພຣະອົງດຽວນ້ີບ່ໍໄດ້. ເປໂຕຈະໄປສວັນນໍາພຣະເຢຊູໂລດບ່ໍໄດ້ ແຕ່ເພ່ິນຕ້ອງຕາມພຣະອົງໂດຍຕາມພຣະ

ຄັມພີເທົ່ານ້ັນ. (21:18-19) ການຕິດຕາມຄືການຕິດຕາມທີ່ພຣະເຢຊູບ່ົງບອກໄວ້. (ໂຢຮັນ 14:1-5)

ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນການທີ່ຈະສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຊົງຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ທຸກຄົນຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. ບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ ບ່ໍຕ້ອງສ່ັນສາຍອັນໃດເລີຍ. ຖ້າເຮົາຫາກວາງໃຈໃນພຣະ

ເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄໍາວ່າ ìໄວວ້າງໃຈî ເປັນຄໍາສ່ັງ. ຖ້າເປັນຄໍາສ່ັງພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມຢ່າງດຽວ.  (14:1)
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ìຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍໄປ ຈ່ົງໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະໄວ້ວາງໃຈໃນເຮົາເໝືອນ

ກັນ” ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນເພາະພຣະອົງຢ້ານພວກເຮົາທງັຫລາຍຈະຫລົງໄຫລ:

(1) ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາຕ່ໍສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ທີຜ່າສາດພຣະບິດາຂອງພຣະອົງມີທີ່ຢ່ ູຫລາຍ

ບ່ອນ. ຄ ໍາວ່າຫລາຍບ່ອນກໍໝາຍຄວາມວ່າຫ້ອງທີ່ວ່າງນ້ັນຍັງຫລາຍ ເມ່ືອໃຜຜູ້ນ່ຶງເຂ້ົາມາຫາ

ພຣະອົງແລ້ວພຣະອົງຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ຜິດຫວັງເລີຍ, ຈະມີຫ້ອງສ ໍາລັບເຂົາສເມີ.

(2) ພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າຈະໄປຈັດຕຽມບ່ອນໄວ ້ຖ້າພວກເຂົາ. ໃນແຜ່ນດິນໂລກນ້ີຖ້າພວກເຮົາຫາກ

ຈັດຕຽມໃຈຂອງພວກເຮົາເພ່ືອພຣະອົງ, ພຣະອົງກໍຈະຈັດຕຽມແຜ່ນດິນສວັນເພ່ືອລໍຖ້າພວກເຮົາ

ເໝືອນກັນ.

(3) ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາຮັບເອົາພວກເຂົາໄປຢ່ ູກັບພຣະອົງ. ນ້ີແມ່ນ

ການກ່າວເຖິງວັນສຸດທ້າຍ ແລະຍັງອີກຕອນນ່ຶງກໍກ່າວເຖິງຝ່າຍຈິດວິນຍານເຊ່ັນໃນ ໂຢຮັນ 

14:18 ìເຮົາຈະບ່ໍປະທ່ານທັງຫລາຍໄວໃ້ຫ້ເປັນເດັກກໍາພ້າ ເຮົາຈະມາຫາພວກທ່ານ.”

(4) ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຢ່ ູທີ່ໃດ ພວກເຮົາກໍຈະຢ່ ູທີ່ນ້ັນກັບພຣະອົງ. ນ້ີກໍໝາຍຄວາມວ່າ 

ຖ້າພວກເຮົາຫາກເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາກໍຈະເປັນເໝືອນພຣະເຢຊູ ການຂ້ຶນ

ໄປຢ່ ູສວັນກໍແມ່ນການໄປຢ່ ູກັບພຣະເຢຊູ. (1ໂກຣິນໂທ 13:12)

3. ການລອດພົນ້: (ໂຢຮັນ 14: 6-10)

ຄວາມສົງສ ັຍຂອງໂທມາເປັນສ່ິງນ່ຶງທີ່ນໍາພາລາວໃຫ້ມາເຖິງພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສະແດງເສ້ັນ

ທາງໃຫ້ໂທມາເຫັນພຽງແຕ່ພຣະອົງຊົງບອກເທົ່ານ້ັນ. ດ່ັງນ້ັນໂທມາຈ່ຶງຄ້ົນຄວ້າຫາເສ້ັນທາງ, ມະນຸດເຮົາຖ້າ

ໄດ້ສ່ິງໃດງ່າຍໆ ກໍຖືວ່າເປັນສ່ິງທີບ່ໍ່ສໍາຄັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ໂທມາຄ້ົນຄວ້າຊອກຫາ.

ພຣະເຢຊູເປັນເສ້ັນທາງດຽວທີ່ຈະໄປເຖິງພຣະບິດາ. ໂດຍຜ່ານການຖວາຍຕົວຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະ

ອົງຈ່ຶງກາຍມາເປັນເສ້ັນທາງ. ຕ້ອງຜ່ານການຈ່າຍຄ່າບາບຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງຈ່ຶງກາຍມາເປັນຜ້ ູເຊ່ືອມ

ໂຍງຣະວ່າງມະນຸດກັບພຣະເຈ້ົາ.

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພຣະອົງແມ່ນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດ

ຂອງມະນຸດທຸກຄົນ. ກົດບັນຍັດພວກເຮົາໄດ້ມາຈາກໂມເຊ ແຕ່ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງພວກເຮົາໄດ້ມາຈາກ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ.(ໂຢຮັນ 1:17)

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຊີວິດ. ພຣະອົງຊົງມີຊີວິດເພ່ືອພວກເຮາົ. ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ ìຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມ

ບາບຄືຄວາມຕາຍ ແຕ່ຂອງພຣະຣາຊທານຄືຊີວິດນິຣັນດອນທີ່ມາຈາກພຣະເຈ້ົາພຣະເຢຊູຄຣິດ (ໂຣມ 

6:23)
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ຟີລິບຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈດີເລີຍ ວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຣ່ືອງຫຍັງກັບໂທມາ. ເພ່ິນທູນຖາມພຣະເຢຊູໃຫ້ສໍາ

ແດງພຣະບິດາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນແດ່. ພຣະເຢຊູຕອບຟີລິບວ່າ: ຟີລິບເອີຍ ເຮົາຢ່ ູກັບເຈ້ົາດົນປານນ້ີ ເຈ້ົາຍັງບ່ໍ

ຮູ້ຈັກເຮົາຢ່ ູບ່ໍ ຜ້ ູໃດເຫັນເຮົາກໍໄດ້ເຫັນພຣະບິດາ. (14:9)

4. ການສິ້ນສດຸທີແ່ຜ່ນດນິໂລກ: ( ໂຢຮັນ 14:11-14)

ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາວ່າຈ່ົງພາກັນກະທໍາດີກວ່ານ້ີອີກ (ໂຢຮັນ 14:12) ພວກເຮົາຄິດວ່າເຫລ່ົາສາວົກ

ຈະກະທໍາດີກວ່າການແຈກເຂ້ົາໜົມປັງແລະປານ້ອຍບ່ໍ, ການປົວພະຍາດບ່ໍ, ການເຮັດໃຫ້ຟ້ືນຂ້ຶນມາຈາກ

ຕາຍບ່ໍ… ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາກັບພວກເຂົາວ່າຢ່າງໃດກ່ຽວກັບອໍານາດພລັງໃນເວລາທີພ່ຣະອົງບ່ໍຢ່ ູກັບພວກ

ເຂົາ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ “ຈ່ົງເຊ່ືອເຮົາ ວ່າເຮົາຢ່ ູໃນພຣະບິດາແລະພຣະບິດາຊົງຢ່ ູໃນເຮົາ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນກໍຈ່ົງ

ເຊ່ືອເພາະກິຈການເຫລ່ົານ້ີ.” (14:11)

ພວກເຮົາຍັງສືບຕ່ໍສາມາດເຮັດກິຈການເຫລ່ົານ້ີຕ່ໍໄປ ດ້ວຍພລັງອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ຍັງມີຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງທີສ່ລັບສັບຊ້ອນໃນຊີວິດ. ຍັງມີຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງທີພ່ວກເຮົາຍັງບ່ໍເຂ້ົາ

ໃຈໃນຊີວິດ. ພຣະເຢຊູພະຍາຍາມທີ່ຈະສາດສາຍແສງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນແຈ້ງຂ້ຶນ.

ພຣະອົງເຕືອນສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າທີຈ່ະສໍາແດງສງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງໄດ້ນ້ັນຕ້ອງເຊ່ືອຟັງ ແລະຕ້ອງມີ

ການຖວາຍຕົວ

ຈຸດສໍາຄັນຂອງສາວົກຄື ຕ້ອງມີຄວາມຮັກ

ຄໍາຖາມ:

1. ມີວິທໃີດບ່ໍ ທີພ່ວກເຮົາຈະສໍາແດງສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ ໃນທຸກວັນນ້ີ ?

2. ພວກເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນຢ່າງໃດ?

3. ມີວິທໃີດແດ່ທີ່ມະນຸດຫາທາງໄປສວັນໂດຍບ່ໍຜ່ານພຣະເຢຊູ? ແມ່ນໃຜເປັນ ຫົນທາງ, ເປັນຄວາມຈິງ,

ແລະເປັນຊີວິດ?

4. ເວລາໃດທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາພາທ່ານໃຫ້ປະກາດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 3

ພຣະວນິຍານບໍຣສິດຸ-ເປນັອົງສບືຕໍກ່ານຮບັໃຊຂ້ອງພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 14:15-18, 25-27; 15-26-16:15

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 14:15-16:15

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ການສ່ົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນ້ັນ ເພ່ືອສືບຕ່ໍການຮັບໃຊ້ຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູ     ແລະເປັນການສະຖິດນໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບພວກ

ສາວົກທັງຫລາຍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເຮັດວິທີໃດພວກເຮົາຈະສືບຕ່ໍຮັບໃຊ້ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢ ຊູຕ່ໍໂລກແຫ່ງ

ຄວາມສັບສົນນ້ີໄດ້?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະບອກໃຫຮູ້້ຄັກວ່າແມ່ນອົງ

ພຣະວິນຍານໄດ້ໜູນໃຈແລະປະທານພະລັງໃຫ້ມີຊີວິ

ວິດຢ່າງຄຣິສະຕຽນ ແລະຮັບໃຊໄ້ດ້.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປະທານອົງພຣະວິນຍານຕ່ໍທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອ. ອົງພຣະວິນຍານກໍເປັນ

ເໝືອນອົງພຣະເຢຊູນ້ັນເອງ, ເປັນອົງໜູນໃຈແລະນໍາພາໃນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ເຊື່ອ.

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມີໂອກາດເທສນາໃນກອງປະຊຸມຕ່ໍພວກສາສນາທູດໃນປະເທດສວິສ     ຊຶ່ງເປັນຍາມ

ໜາວ ເວລານ້ັນມີຄົນມັກຫລ້ິນສະກີ. ພັລຍາໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຫລ້ິນນໍາ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຊອກຫາຂ້ໍແກ້ຕົວແຕ່ຫລີກບ່ໍໄດ້. ມີຄົນ

ສອນຫລ້ິນສະກີບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າບ່ໍໃຫ້ຢ້ານ ຂໍແຕ່ເຊື່ອແລະເຮັດຕາມຈະເຫັນຜົນສໍາເຣັດ. ແມ່ນແທ້ນ້ັນເປັນຄວາມຈິງເພາະຂ້າ

ພະເຈ້ົາເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາກໍສາມາດຂ່ີສະກີໄດ້ຢ່າງແປກປລາດ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຈັດຕຽມພວກສາວົກກ່ອນພຣະອົງຈະສະເດັດກັບຄືນໄປຫາພຣະບິດາ, ພຣະອົງໄດ້

ສັນຍາຕ່ໍພວກເຂົາວ່າຈະປະທານອົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ຄືອົງພຣະວິນຍານບໍຣິດສຸດໃຫ້  ພຣະອົງຈະບ່ໍໄປປະພວກເຂົາໃຫ້ເປັນລູກ ìກ

 ໍາພ້າî (ໂຢຮັນ 14:18). ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະສ່ົງຜູ້ນ່ຶງລົງມາຄ້າຍຄືກັບພຣະອົງເອງ  ເພື່ອໃຫ້ກໍາລັງໃຈ

ແລະນໍາພາເວລາພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກແລະຖືກຂ່ົມເຫັງ. ອົງພຣະວິນຍານນ້ັນແຫລະຈະເປັນຜູ້ເຕືອນພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້

ແລະເຂ້ົາໃຈໃນທຸກສ່ິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນພວກເຂົາມານ້ັນ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາມີພະລັງກັບການຮັບໃຊ້ທີ່ອົງພຣະເຢຊູ

ໄດ້ມອບໃຫ້. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງສອນໃຫ້ພວກເຂົາຮັກສາຄໍາສອນທຸກຢ່າງເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບພຣະອົງ 

ແລະເປັນ ປໂຍດໃນຊີວິດ. ແມ່ນອົງພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ສະຖິດນໍາພວກເຂົາແລະຍັງເປັນຜູ້ປະທານພະລັງໃນການປະ ກາດເພ່ືອ



11

ໃຫ້ໂລກຮູ້ຈັກຄວາມຜິດບາບ, ຮູ້ຄວາມຊອບທັມ, ແລະຮູ້ເຖິງການຕັດສິນລົງໂທດ. ຄໍາສອນສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອພວກເຂົາຈະມີ

ກໍາລັງໃຈໃນການຮັບໃຊ້      ແລະໃຫ້ພວກເຮົາທຸກວັນນ້ີມີພະລັງໃນຊີວິດເພື່ອການຮັບໃຊ້ໃຫໄ້ດ້ຜົນດີ.

1. ການສະຖິດນາໍເພືອ່ໜນູໃຈ: ( ໂຢຮັນ 14:15-18)

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສັນຍາກັບພວກສາວົກວ່າ    ພຣະອົງຈະປະທານອີກຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ພວກເຂົາຄື ìອົງພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດî ມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍ (14:16). ຄໍາເວົ້າວາ່ ìຜູ້ປຶກສາî ໃນພາສາກຣີກວ່າ ປາຣາເຄຕອສ.

ຄໍາເວົ້າ ນ້ີມີສອງຄໍາເວົ້າ ປາຣາ ແປວ່າ ມາຄຽງຂ້າງ ແລະ ເຄຕອສ ແປວ່າ ເອ້ີນເອົາ. ການທີພ່ວກສາວົກໄດ້

ມີອົງພຣະວິນຍານສະຖິດຢູ່ນໍານ້ັນບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາຫາໄດ້ເອງເພາະເຮົາຮັບໃຊ້. ອົງພຣະວິນຍານແມ່ນ

ຂອງພຣະ ຣາຊທານ ຫລືຂອງຂວັນຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພາະເປັນຄໍາສັນຍາຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ແມ່ນພຣະເຈ້ົາ

ເປັນຜູ້ສ່ົງອົງພຣະວິນຍານ ບ່ໍແມ່ນພວກສາວົກຫາໄດ້ເອງ. ອີກເທື່ອນ່ຶງ ອົງພຣະວິນຍານແມ່ນຂອງປະທານ

ຈາກພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງຄົນນ່ຶງຄົນໃດເຮັດເອງໄດ້.

ອົງພຣະເຢຊູອ້າງເຖິງຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນ ìພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ຫລືປຶກສາî ຈາກພາສາ

ກຣີກວ່າອີກອົງນ່ຶງ ອາໂຣສ ແປວ່າ-ອີກອົງນ່ຶງຄືຊະນິດດຽວກັນ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍອົງນ້ີກໍຄ້າຍຄືກັບອົງພຣະເຢຊູ 

ເພາະພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າຈະບ່ໍປະໃຫ້ພວກສາວົກກາຍເປັນລູກກໍາພ້າ ແຕ່ຈະມາຫາພວກເຂົາເປັນອີກອົງນ່ຶງ.

ພຣະຜູ້ຊ່ອຍອົງນ້ີໄດ້ທໍາງານໃນຊີວິດຂອງຄົນທີເ່ຊ່ືອເໝອືນກັບອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ: ໃນການເທສ 

ນາ, ສ່ັງສອນ, ປົວພະຍາດ, ປະກາດເຣ່ືອງກິດຕິຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄໍາເວົ້າ ìພຣະຜູ້ຊ່ອຍî ແມ່ນເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເອ້ີນມາຢູ່ຄຽງຂ້າງ ກັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອເພ່ືອຜົນດີທຸກປະການ.

ພຣະອົງສະເດັດມາເພື່ອໜນູໃຈ ແລະໃຫ້ກໍາລັງຕ່ໍຜູ້ເຊ່ືອ. ພຣະຜູ້ຊ່ອຍເປັນເໝືອນທະນາຍຄວາມຕ່ໍສູ້ຄະດີ,

ມາຊ່ອຍເວລາຖືກຕັດສິນ, ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ, ມາຊ່ອຍໃນຍາມຂັດສົນ.

ມີນັກຂຽນຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ Bruce Feiler ມີພຽງອາຍຸ 43 ປີເທົ່ານ້ັນເວລາທ່ານໝໍບອກວ່າລາວເປັນພະຍາດ

ຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງຂ້ັນຕາຍໄດ້. ລາວໄດ້ມີຄວາມໂສກເສ້ົາໃຈທ່ີສຸດເລີຍອອກໄປຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ແຄມທາງ. ລາວ

ໄດ້ຄຶດເຖິງລູກສາວນ້ອຍຝາແຝດອາຍຸ 3 ປີ   ວ່າລາວອາດບ່ໍໄດ້ເຫັນລູກນ້ອຍໃຫຍ່ຂ້ຶນ, ບ່ໍໄດ້ສອນໃຫ້ຂ່ີຣົດ 

ຖີບ, ບ່ໍໄດ້ສ່ົງໄປໂຮງຮຽນ, ບ່ໍໄດ້ເຫັນຈົບໂຮງຮຽນ, ບ່ໍໄດ້ເຫັນຍ່າງເຂ້ົາພິທີແຕ່ງງານ, ແລະບ່ໍໄດ້ເຫັນຕົນເອງ

ກາຍເປັນພ່ໍເຖ້ົາ. ໃນຂະນະລາວນ່ັງຄຶດຢູ່ນ້ັນ ລາວມີຄວາມຄຶດອອກມາເພ່ືອກ່ໍສ້າງກຸ່ມຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍ ເພ່ືອ

ເປັນການໜູນໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນຜູ້ປະສົບກັບບັນຫາຢ່າງດຽວກັນໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈ. ລາວໄດ້ຂຽນປ້ຶມຂ້ຶນມາໂດຍໃສ່

ຊ່ືວ່າ: ການໜູນໃຈຂອງພ່ໍ: ລູກສາວນ້ອຍ, ຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຜູ້ຊາຍນ້ັນຄວນເປັນຂ້າພະເຈ້ົາ. ປ້ຶມນ້ັນ

ໄດ້ຂາຍດີທີ່ສຸດ.

ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ຕຽມຕົວກ່ອນອອກຈາກໂລກນ້ີ, ພຣະອົງໄດ້ສັນຍາຕ່ໍພວກສາວົກວ່າ 

ພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງອີກຜູ້ນ່ຶງມາຊ່ອຍພວກເຂົາ    ຜູ້ນ້ັນກໍຄ້າຍຄືກັບພຣະເຢຊູເອງເພ່ືອການຮັບໃຊ້, ໜູນໃຈພວກ

ເຂົາ, ຕ່ໍສູ້ເພ່ືອ, ປອບໃຈ. ອົງພຣະເຢຊູສາມາດຂຽນປ້ຶມແລະໃສ່ຊ່ືວ່າ: ສາວົກຂອງເຮົາ, ການຈາກໄປຂອງ

ເຮົາ, ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງນ້ັນຄວນເປັນພຣະອົງເອງ.

ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທຸກຄົນໄດ້ຖືກໜູນໃຈໃຫ້ຮັກອົງພຣະເຢຊູ ຄືໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມສັມ 

ພັນອັນດີກັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ໂດຍຄວາມຮັກ ແລະການເຊ່ືອຟັງເທົ່ານ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກຕິດຕ່ໍ
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ກັບອົງພຣະວິນຍານໄດ້. ໃນໂຢຮັນ 14:21, ພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຈະສະແດງຕົນເອງແກ່ຜູ້ຮັກແລະຟັງ

ຄວາມພຣະອົງ. ຄໍານ້ີໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນທຸກວັນນ້ີມີຊີວິດຢູ່ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງ.

2. ການສະຖິດນາໍເພືອ່ການນາໍພາ (14:25-27; 16:13-15)

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ພຽງສັນຍາວ່າຈະສະຖິດຢູ່ນໍາແຕ່ເພ່ືອການນໍາພາອີກ. ອົງພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດຈະນໍາ 

ພາຄົນທີເ່ຊ່ືອໂດຍການສ່ັງສອນພວກເຂົາ  ìທຸກຢ່າງî ແລະເຕືອນພວກເຂົາເຖິງ  ìທຸກໆສ່ິງî ສ່ິງນ້ີແມ່ນອົງ

ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບພວກສາວົກ (14:16). ໃນ 16:13 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງອົງພຣະວິນຍານວ່າເປັນ ìຜູ້

ເວົ້າຄວາມຈິງî ຜູ້ນໍາພາໃນທຸກຢ່າງເຖິງຄວາມຈິງ. ອົງພຣະວິນຍານແລະຄວາມຈິງໄດ້ເປັນຄູ່ຄຽງກັນຕລອດ

ໄປ.

ສມັຍນ້ັນພວກສາວົກບ່ໍມີພຣະຄັມພີໃໝ່ ຫລືປ້ືມອະທິບາຍພຣະຄັມພີຂ້ຶນມາອ່ານເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງຄໍາ

ສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາໄດ້ອາສັຍອົງພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ສິດສອນທຸກຢ່າງ. ອົງພຣະວິນຍານໄດ້

ຍິນຈາກພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດພຣະອົງກໍສອນພວກສາວົກຢ່າງນ້ັນ (16:13) ແລະເຕືອນບອກພວກເຂົາເຖິງສ່ິງອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຂົາມາແລ້ວ (16:14). ໂດຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ພຣະເຢຊູບ່ໍເປັນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ

ຄວາມຊົງຈໍາຂອງພວກສາວົກເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສະຖິດນໍາພວກທີເ່ຊ່ືອຢ່າງແທຈິ້ງ-ອົງພຣະວິນຍານ

ໄດ້ເອົາສ່ິງໃດຈາກອົງພຣະເຢຊູ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ (16:15).

ພວກເຮົາຜູ້ທີ ່ເຊ່ືອໃນທຸກວັນນ້ີມີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາມີໂອກາດ

ຫລາຍທີຈ່ະອ່ານ, ຄຶດຕຶກຕອງ, ແລະທ່ອງຈໍາເອົາໄວ້ເຖິງຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາອ່ານ

ພຣະທັມນ້ັນພວກເຮົາມີອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນຜູ້ນໍາພາເຖິງ ìຄວາມຈິງທຸກຢ່າງ.î ແມ່ນອົງພຣະວິນ

ຍານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອົງພຣະວິນຍານເປັນ

ຜູ້ກະທໍາການໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນອາວຸໂສໃນຄວາມເຊ່ືອ, ເປັນຄົນສິນ

ທັມແລະບໍຣິສຸດ. ພາຣະກິດຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນໂລກໄດ້ສໍາເຣັດລົງກໍຍ້ອນອົງພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ນໍາພາ 

ແລະເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈຄັກແລະຖືກຕ້ອງດີທີ່ສຸດ.

ນັກສາສນາສາດກ່າວເຖິງພຣະຄັມພີວ່າແມ່ນການເປີດເຜີຍຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພາະພວກເພ່ິນໄດ້ປະສົບ

ການໃນສ່ິງນ້ີມາແລ້ວໃນຊີວິດໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອ. ພວກເພ່ິນຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະຄັມພີຍັງໄດ້ເຍືອງແສງ

ສວ່າງໃຫ້ເຫັນ, ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າແມ່ນອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ນໍາພາໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອເວລາອ່ານພຣະຄໍາ 

ນ້ັນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຫລາຍໆຢ່າງເພ່ືອເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ການນໍາພາ ແລະເຍືອງແສງ 

ສວ່າງໃຫ້ເຫັນນ້ັນແມ່ນການສະຖິດນໍາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນໂຮງໝໍແຫ່ງນ່ຶງ   ແຕ່ເດິກມີນາງໝໍຈາກຫ້ອງຄອດບຸດໄດ້ໂທມາຫາ 

ແລະບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປຫາດ່ວນ. ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາໄປຮອດກໍໄດ້ພົບກັບແມ່ເຖ້ົາຄົນນ່ຶງໄດ້ອອກມາຕ້ອນ 

ຮັບເພາະລູກສາວຂອງລາວໄດ້ຄອດບຸດ ແຕ່ເຫັນວ່າເດັກນ້ັນໄດ້ຕາຍແລ້ວ. ແມ່ເຖ້ົາຄົນນ້ັນໄດ້ບອກຂ້າພະ

ເຈ້ົາໃຫ້ອູ້ມເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ນອນຕາຍໃນອູ່ໃຫ້ຜູ້ເປັນແມ່ອູ້ມເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາ

ຮ້ອງຂໍ   ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແມ່ກອດລູກໄວ້ໃນອ້ອມເອິກແລະກໍລົມກັບເດັກນ້ັນເໝອືນກັບວ່າລູກນ້ັນຍັງມີຊີ 

ວິດຢູ່. ຕ່ໍມາຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ຫລຽວໄປຫາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງສ່ິງນ້ີຈ່ິງເກີດຂ້ຶນກັບນາງ? ຂ້າພະ
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ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກຈະຕອບ   ໃນເວລານ້ັນອົງພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງນໍາໃຫ້ຄຶດເຖິງພຣະຄັມພີສອງຂ້ໍ  ìຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ 

ຢ່າດູໝິ່ນເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ີຈັກຄົນນ່ຶງ ດ້ວຍເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ເທວະດາປະຈໍາຂອງເຂົາໃນສວັນເຝ້ົາສ

ເມີ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະບິດາຂອງເຮົາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນî (ມັດທາຍ 18:10); ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວອີກວ່າ 

ìຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາເຮົາ ຢ່າຊູ່ຫ້າມເຂົາເພາະຣາຊແຜນດິນເປັນຂອງຄົນ ທີ່ເໝືອນເດັກນ້ອຍເຫລ່ົາ

ນ້ີແຫລະ.î (ມັດທາຍ 19:14).

ຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານພຣະຄັມພີຂ້ໍດ່ັງກ່າວແລ້ວ    ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ນໍາພາໃນການອະທິຖານອ້ອນວອນ. ຜູ້

ເປັນແມ່ໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າໃຫ້ຂຽນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້. ສ່ິງນ້ັນເກີິດຂ້ຶນກໍແມ່ນອົງພຣະວິນຍານ

ເປັນຜູ້ນໍາພາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງແລະຍິງຜູ້ເສັຽລູກເກີິດໃໝ່ຕ້ອງການໃນເວລານ້ັນ. ຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າອົງພຣະວິນຍານຈະເປັນຜູ້ນໍາພາໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງໃນທຸກສະພາບການ.

3. ການສະຖດິຢູນ່າໍເພືອ່ວາງໃຈໄດ:້ ( ໂຢຮັນ 15:26-16:15)

ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດບ່ໍເປັນພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມໜູນໃຈແຕ່ຍັງໄດ້ນໍາພາ ແລະເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມບາບ

ອີກ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກສາວົກວ່າ ອົງພຣະວິນຍານຈະເປັນຜູ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢ 

ຊູເອງ. ໃຜກໍຕາມທີໃ່ຫ້ກຽດອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຄົນນ້ັນມີອົງພຣະວິນຍານ  ເພາະອົງພຣະວິນຍານເປັນຜູ້ເນ້ັນ

ເຖິງຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໂຢຮັນ 15:16 ໄດ້ກ່າວວ່າ, ìອົງພຣະວິນຍານນ້ັນແຫລະຈະເປັນພະຍານ

ຝ່າຍເຮົາ.î

ອົງພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ບອກໃຫ້ພວກສາວົກທັງຫລາຍເປັນພະຍານເຖິງພຣະອົງເໝືອນກັນ. (15:27). ຄໍາ

ສອນຢ່າງນ້ີຂອງພຣະເຢຊູຍັງດັງກ້ອງຢູ່ໃນປ້ຶມກິຈການ 1:8, ìແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບພຣະຣາຊທານ

ຣິດເດດ ເມ່ືອພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສະເດັດມາເຖິງພວກທ່ານ ແລະພວກທ່ານຈະເປັນພະຍານຝ່າຍເຮົາໃນກຸ

ງເຢຣູຊາເລັມ, ຕລອດທົ່ວແຂງຢູດາ, ກັບແຂວງຊາມາເຣັຽ, ແລະຈົນເຖິງທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ.î ການ

ເສີມສ້າງຣາຊແຜນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນໂລກອາສັຍການເປັນພະຍານຂອງຜູ້ທີເ່ຊ່ືອທັງຫລາຍ ແລະອົງພຣະ 

ວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນອົງເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດ.

ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາຜູ້ທີເ່ຊ່ືອມີຄວາມຢ້ານກົວບ່ໍຢາກເປັນພະຍານ ເພາະພວກເຮົາເວົ້າບ່ໍເກ່ງ, ຢ້ານ

ຄົນປະຕິເສດ. ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດ້ບອກວ່າ ອົງພຣະວນິຍານຈະເປັນຜູ້ຊ່ອຍອີງຕາມໂຢຮັນ 16:7-11. ອົງ

ພຣະວິນຍານຈະສະຖິດໃນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອແລະຈະເປັນອົງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງສົນໃຈແລະຮັບເອົາຄໍາພະຍານ

ນ້ັນ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າກ່ອນພວກເຮົາໄດ້ກ່າວຄໍາພະຍານຕ່ໍຄົນນ່ຶງຄົນໃດນ້ັນ ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ກະທໍາການ

ພາຍໃນໃຈຂອງຄົນນ້ັນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການເປັນພະຍານນ້ີໄດ້ເຫັນມາແລ້ວໃນປ້ຶມກິຈການ 8:26-40. ຟິລິບໄດ້ພົບແລະຊາວ

ເອທິໂອເປັຽ, ຜູ້ເປັນຄົນສໍາຄັນຂອງພະຣາຊີນີຂອງປະເທດເອທິໂອເປັຽ ທ່ານເປັນນາຍຄັງໃຫຍ່. ຕອນນ້ີ

ແມ່ນອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເວລາທ່ານໄດ້ອ່ານປ້ຶມ ເອຊາຢາ 53. ອົງພຣະວິນຍານໄດ້

ບອກໃຫ້ຟິລິບເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນນ້ັນ ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃກ້ຣົດມ້າî ອົງພຣະວິນຍານບ່ໍໄດ້ພຽງແຕ່ບອກໃຫ້ໄປໃກ້ 

ຣົດມ້າແຕ່ຍັງໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາອີກ. ເວລາອົງພຣະວິນຍານໄດ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນ ເຈ້ົານາຍຄົນນ້ັນກໍໄດ້ຮັບເຊື່ອ 

ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາໃຫ້ເພ່ິນໃນເວລານ້ັນເລີຍ.
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ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະມະຫາບັນຊາໃຫ້ເປັນພະຍານເຖິງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໜ້າທີ່ຂອງອົງພຣະວິນຍານ

ກັບການເປັນພະຍານຂອງພວກເຮົາຄື ໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກບາບ ໝາຍເຖິງຮູ້ຄວາມຜິດ. ຄໍາເວົ້ານ້ີມາຈາກພາສາ

ກຣີກ elegchei ແປວ່າ ບອກເຖິງຄວາມຈິງ. ຄໍາເວົ້ານ້ີແປໄດ້ອີກວ່າ ເປີດເຜີຍ. ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້

ກະທໍາການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຄໍາພະຍານນ້ັນເຂ້ົາໃຈດີຈົນຄົນຟັງນ້ັນບ່ໍສາມາດປະຕິເສດໄດ້.

ຫລັງຈາກເປໂຕໄດ້ເທສນາໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ ແມ່ນອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຟັງນ້ັນ

ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍ. ຖ້ອຍຄໍາທີກ່່າວນ້ັນໄດ້ແທງເຂ້ົາເຖິງຈິດໃຈພວກເຂົາຈ່ິງກ່າວກັບເປໂຕວ່າ, ຈະເຮັດ

ຢ່າງໃດດີ? ເປໂຕຈິງຕອບວ່າ ìຈ່ົງຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ ແລະຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດເພ່ືອຮັບເອົາຄວາມຍົກຜິດບາບ, ແລະເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິດສຸດî (ກິຈການ 

2:37-38).

ຄໍາຖາມ

1. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ິງສ່ົງອົງພຣະວິນຍານສະເດັດມາເພ່ືອນໍາພາໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມຈິງທັ້ງໆທີພ່ວກເຮົາ

ມີພຣະຄັມພີ?

2. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຄີຍເຫັນອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນໍາພາບ່ໍ?

3. ໃນສະຖານະການຢ່າງໃດອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເຂ້ົາມາຊ່ອຍ ມາເປັນຜູ້ສູ້ຄະດີແທນ?

4. ທ່ານໄດ້ປະສົບການແນວນ້ີບ່ໍວ່າອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ໄປກ່ອນໜ້າເວລາທ່ານເປັນພະຍານຕ່ໍ

ຄົນນ່ຶງຄົນໃດ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 4

ຄາໍສັ່ງຕໍພ່ວກສາວກົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 15:1-17

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 15:1-25

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາສນິດຕິດສໍາພັນກັບອົງ

ພຣະເຢຊູ, ການຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູເປັນການສະແດງເຖິງ 

ຄວາມເຊ່ືອຟັງ ແລະຮັກແພງກັນຢ່າງແທຈິ້ງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ມີຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຮັດຫຍັງໃນການເປັນສາວົກ ຫລືພຽງແຕ່ກ່າວວ່າພວກເຮົາເຊື່ອກໍ

ແລ້ວໄປ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກເຖິງການເຂ້ົາສນິດຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູ, ການເຊື່ອຟັງ, ແລະມີ

ຄວາມຮັກຕ່ໍກັນແລະກັນນ້ັນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ, ແລະເພື່ອວິເຄາະວ່າຕົນເອງ

ຈະເຮ ັດແນວໃດໃນຊີວິດຈິງຖືວ່າເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຊື່ອຟັງຄໍາ

ສ່ັງສອນແທ້.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ໃນສວນຂອງພໍ່ເຖ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີສ່ວນອະງຸ່ນ ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເດັກ  ໄດ້ພາຍາດພີ່ນ້ອງໄປ

ເກັບເອົາໝາກອະງຸ່ນຫວານໃນສວນນ້ັນມາກິນເປັນປະຈໍາ. ເຫັນວ່າຕ້ົນແລະງ່າຂອງຕ້ົນອະງຸ່ນນ້ັນສູງປະມານຊາວແມດໃນ

ສາຍຕາຂອງເດັກ ແຕ່ຄວາມຈິງສູງພຽງ 5-6 ແມດເທົ່ານ້ັນ. ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈຫລັງຈາກພໍ່ເຖ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽຊີວິດມີຄົນມາເຊົ່າ

ແລະຄົນເຊົ່ານ້ັນມັກໝາກອະງຸ່ນ ແຕ່ລາວບ່ໍມີຄວາມ ຮູ້ຫລືປະສົບ ການກັບເຮັດສວນແຕ່ຢ່າງໃດ, ລາວໄດ້ຕອນຕ້ົນອະງຸ່ນເປັນ

ປະຈໍາ ແຕ່ເຫັນວ່າບ່ໍເຮ ັດໃຫ້ມີໝາກອະງຸ່ນໃຫຍ່ຂ້ຶນເລີຍ.

ໃນບົດຮຽນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄຶດເຖິງສວນໝາກອະງຸ່ນຂອງພໍ່ເຖ້ົາເພາະໂຢຮັນບົດ 15 ນ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງ

ເຣື່ອງນ້ັນທີ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຕ້ົນເປັນລໍາ ພວກເຮົາເປັນກ່ິງເປັນງ່າ. ອົງພຣະບິດາເປັນຜູ້ຕອນທຸກກ່ິງເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນຫລາຍຂ້ຶນ.

ບ່ໍເປັນເໝືອນຄົນເຊົ່າສວນຂອງພໍ່ເຖ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະລາວຕອນຜິດເຮັດໃຫບ່ໍ້ມີການເກີດຜົນ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຕອນຢ່າງຖືກ

ຕ້ອງເພື່ອໃຫພ້ວກເຮົາຈະເກີດຜົນຫລາຍ ຄືໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນໃນພຣະອົງ ແລະເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັກຕ່ໍໂລກນ້ັນຢ່າງບ່ໍຢ້ານກົວ

ອັນໃດ   ເພາະໂລກນ້ີຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແລະຂ່າວປະເສີດທີ່ສຸດ.

1. ເຮາົເປນັເຄອືອະງຸນ່: (15:1-3)
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ìເຮົາເປັນເຄືອອະງຸ່ນອັນແທຈິ້ງî ນ້ັນເປັນຄໍາເວົ້າ ìເຮົາເປັນນ້ັນî ເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍຂອງອົງພຣະເຢຊູທີ່

ໂຢຮັນໄດ້ຈົດໄວ້. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະອົງເອງວ່າເປັນ ເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດ, ເປັນແສງສວ່າງຂອງ

ໂລກ, ເປັນປະຕູຂອງແກະ, ເປັນຜູ້ລ້ຽງທີດີ່, ເປັນຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ, ເປັນທາງນ້ັນ ເປັນຄວາມຈິງ ແລະເປັນ

ຊີວິດ. ຄํາເວົ້າ ìເຮົາເປັນî ນ້ັນກ່າວເຖິງວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ບົວລະບັດ. ຄໍາເວົ້ານ້ີເປັນສ່ິງສໍາຄັນຕ່ໍພວກ

ນັກ ຮຽນພຣະຄັມພີໃຫ້ຈໍາໄວ້ວ່າການປູກຝັງ ເປັນຮູບພາບເຖິງການຜະລິດໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນລະຫວ່າງຕ້ົນແລະກ່ິງ

ຂອງໝາກອະງຸ່ນ ໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງພຣະບິດາ ພຣະບຸດ ແລະພວກສາວົກ.

ການເຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຮົາເປັນກ່ິງນ້ັນເປັນພາບທີ່ມີພະລັງເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພວກເຮົາຜູ້ເປັນ

ສາວົກໄດ້ຕິດພັນກັບພຣະບິດາຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດ. ນ່ຶງ, ເປັນເຣ່ືອງການບໍາລຸງ ແລະໃຫຍ່ຂ້ຶນ.

ການຫ່ໍຼລ້ຽງໃຫ້ໃຫຍ່ນ້ັນຜ່ານມາຈາກຕ້ົນໄປເຖິງກ່ິງ. ການທີເ່ປັນສາວົກທີເ່ກີດຜົນນ້ັນແມ່ນການຮັບເອົາຄໍາ

ສອນ, ການຮັບໃຊ້, ຊີວິດ, ແລະການສ້ິນພຣະຊົນ ແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາມີພະ 

ລັງແລະໃຫຍ່ຂ້ຶນໂດຍການຕິດພັນກັບອົງພຣະເຊຢູ ເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕິດພັນກັບພຣະບິດາສັນໃດພວກ

ເຮົາຕ້ອງເອົາຕົວຢ່າງມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດສັນນ້ັນ.

ພຣະບິດາເປັນຜູ້ບົວລະບັດ ກ່ິງທຸກກ່ິງທີບ່ໍ່ເກີດຜົນພຣະອົງໄດ້ຕັດຖ້ິມ. ພວກເຮົາເປັນກ່ິງແລະໄດ້ຊໍາຮະ

ໃຫ້ສະອາດແລ້ວ (15:3) ໂດຍພຣະທັມຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໝາຍເຫດຄໍາເວົ້ານ້ີມີຄວາມໝາຍສອງຢ່າງຄື 

ຕອນ ແລະຊໍາຮະໃຫ້ສະອາດໃນພາກສາກຣີກ. ເຊ່ັນດຽວພວກສາວົກໄດ້ຖືກປ້ັນແລະຕອນຈາກພຣະບິດາ

ເພ່ືອໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ.

ຄຣິສຕຽນໃຫຍ່ຂ້ຶນສເມີໄປເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາຊາວປີ ຫລືມ້ືວານນ້ີ ພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາ

ຕົນເອງຖືກຕອນໃຫ້ໃຫຍ່. ພວກເຮົາຕ້ອງເກີດຜົນ, ແຕ່ກ່ອນພວກເຮົາຈະເກີິດຜົນໄດ້ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງ

ຕິດພັນກັບອົງພຣະເຢຊູເສັຽກ່ອນ.

2. ຈົງ່ເຂົາ້ສນດິຢູ່ໃນເຮາົ: (15:4-7)

ຕາມສາຍຕາຜູ້ບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນການປູກຕ້ົນອະງຸ່ນ ພວກເຮາົອາດເຫັນວ່າເປັນພຽງພຸ່ມໜາມໃຫຍ່ຕິດພັນກັນ

ຢູ່ຄືໃບຕິດກັບກ່ິງ ແລະກ່ິງຕິດກັບຕ້ົນເທົ່ານ້ັນ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວພຸ່ມໜາມນ້ັນທຸກໆສ່ິງໄດ້ຕິດຕ່ໍກັນເປັນ

ຢ່າງດີເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບການຫ່ໍຼລ້ຽງ. ໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງຄໍາເວົ້າ ìເຂ້ົາສນິດî ທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເນ້ັນໜັກເຖິງ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕິດພັນໃກ້ຊິດ.

ການເຂ້ົາສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູນ້ັນໝາຍເຖິງການສ້າງຄວາມສໍາພັນອັນດີກັບພຣະອົງ. ການເຂ້ົາສນິດ

ກັບອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ເວລາຮຽນຮູ້ດ້ວຍການອ່ານພຣະຄັມພີ, ອ້ອນວອນ, ພາວັນນາ, ແລະສົນທະນາກັບພຣະ

ເຢຊູຜູ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ. ຍັງມີຄວາມໝາຍອ່ືນອີກຄືໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາຄໍາສອນ, ມີຊີວິດເໝືອນກັບ

ພຣະອົງເຮັດ: ຄືມີຄວາມຮັກ ຄວາມເມດຕາປານີແລະອ່ືນ...ການເຂ້ົາສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູນ້ັນໝາຍຄວາມ

ວ່າສ່ິງໃດທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ ພວກເຮົາທີ່ເປັນສາວົກຕ້ອງເອົາສ່ິງນ້ັນມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດເໝືອນກັນ.

ການເຂ້ົາສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູນ້ັນມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າຄໍາປຽບທຽບເທົ່ານ້ັນເຖິງເຣ່ືອງລໍາກັບກ່ິງ 

ມັນແມ່ນຊີວິດປະຈໍາວັນພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງ. ການເຂ້ົາສນິດກັບເອົາພຣະເຢຊູແມ່ນການມີຊີວິດທີ່ເຮັດຕາມ

ຄໍາສ່ັງສອນ ແລະເອົາຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາເປັນໃຫຍ່ໃນຊີວິດ. ການເຂ້ົາສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູແມ່ນ
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ການເຂ້ົາໄປໃນຄວາມບໍຣິສຸດແລະມີຄວາມສໍາພັນເປັນຢ່າງດີກັບພຣະອົງ   ເພາະການເຂ້ົາສນິດກັບພຣະອົງ

ເທ່ົານ້ັນພວກເຮົາ ຜູ້ເປັນສາວົກໄດ້ຮັບພະລັງອໍານາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້.

3. ຈົງ່ເກີດຜນົ: (15:8-17)

ການໃຊ້ຄໍາເວົ້າພາສາຂອງຊາວສວນບ່ໍໄດ້ແປກສໍາລັບພວກສາວົກເລີຍ ເວລາພຣະອົງໄດ້ສິດສອນພວກ

ເຂົາກ່ອນພຣະອົງຈະຈາກໄປ. ຕາມປະວັດສາດຂອງພວກອິສຣາເອັນແລ້ວພາສາຢ່າງນ້ີພວກເຂົາໄດ້ຍິນ

ເປັນປະຈໍາ. ຕົວຢ່າງໃນພຣະຄັມພີເດີມ ເອຊາຢາ 5:7 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນວ່າ   ìອິສຣາເອັນແມ່ນສວນອະງຸ່ນ 

ຂອງພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ຄົນຢູດາແມ່ນເບ້ັຽອະງຸ່ນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປູກໄວ້...î ເອຊາຢາ 5:2 ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ

ສ່ິງພຣະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ສວນອະງຸ່ນເກີດຜົນຢ່າງໃດ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນເກີດແຕ່ໝາກສ້ົມ. ທ່ານອາດຈໍາໄດ້ຕາມ

ປະວັດສາດຂອງອິສຣາເອັນ ພວກເຂົາເປັນຜົນລະປູກທີບ່ໍ່ເກີດຜົນດີ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໃນນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ຊົງເປັນຜູ້ຕອນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນແລະໃຫຍ່ຂ້ຶນໄດ້.

ໂດຍອົງພຣະເຢຊູເປັນເຄືອນ້ັນເອງ ພຣະບິດາເຈ້ົາຊົງຕອນກ່ິງທີບ່ໍ່ສ້ົມ  ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນຄວາມຮັກ

ອັນໃຫຍ່ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຕ້ອງປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາເກີດຜົນໃນຊີວິດ. ອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງ

ປະທານຜົນງານແລະຄວາມຮັກໃນຊີວິດໃຫ້. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນພວກເຮົາຄວນເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາ

ວັນ.

ìຈ່ົງເຂ້ົາສນິດໃນຄວາມຮັກຂອງເຮົາî ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ. ເພ່ືອເກີດຜົນດີ, ພຣະອົງເຂ້ົາໃຈດີວ່າການທີ່

ສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍໂລກຜູ້ຂາດຄວາມຮັກນ້ັນນໍາຄວາມສຸກມາໃຫ້ພວກເຮົາ (ໂຢຮັນ 15:11). ໃນຂ້ໍຕ່ໍໄປ 

ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາຮັກ ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ເວົ້າ ແຕ່ໃຫ້ສະແດງອອກມາດ້ວຍການກະທໍາ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມຮັກໃຫຍ່ນ້ັນແມ່ນການຍອມສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນເພ່ືອຄົນອ່ືນ. ສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງ

ເວົ້ານ້ັນແມ່ນສ່ິງພຣະອົງຈະກະທໍາໃນເວລາອີກຕ່ໍໄປເພ່ືອໂລກ. ເວົ້າເຖິງການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ  ພຣະ 

ອົງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເອງຕ່ໍໂລກນ້ີໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້. ຄວາມຮັກຢ່າງນ້ີເປັນສ່ິງທີ່ໂລກ

ບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ເພາະໂລກສອນວ່າຄວາມຮັກນ້ັນເປັນພຽງຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍຄົນອ່ືນເທົ່ານ້ັນ. ແຕ່ພຣະເຢຊູສອນວ່າ 

ຄວາມຮັກແທ້ນ້ັນຕ້ອງມີການສະແດງອອກມາ. ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກດີເວລາພຣະອົງຍ່າງເຂ້ົາໄປຫາ

ໄມ້ກາງແຂນ. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງອອກມາເພ່ືອຄົນອ່ືນ-ພຣະອົງສະແດງຄວາມຮັກໃນທາງອະທິ 

ບາຍບ່ໍໄດ້.

ໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມເວົ້າວ່າ  ìເພ່ືອນî ພວກເຮົາບ່ໍ

ແມ່ນ ຄົນໃຊ້ ເພາະຄົນໃຊ້ນ້ັນບ່ໍມີສິດຈະຮູ້ເຖິງເອງຂອງຜູ້ເປັນນາຍ, ແຕ່ພວກເຮົາເປັນເພ່ືອນໃກ້ຊິດກັບພຣະ 

ອົງ. ໃນສະມັຍຂອງອັບຣາຮາມ ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ືໃຫ້ເພ່ິນວ່າ ìເພ່ືອນຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຢາໂກໂບ 2:23), ພວກ

...ເຮົາຖືວ່າຄໍາເວົ້າວ່າສາວົກນ້ັນພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນວັນນ້ີຄືກັນ. ໃນເມ່ືອມີຊ່ືຢ່າງນ້ັນອົງພຣະເຢຊູຈ່ິງສ່ັງໃຫ້

ພວກເຮົາມີຄວາມຮັກເໝືອນພຣະອົງ.

ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນຈະເຣີນຂ້ຶນໃນຄວາມເຊ່ືອແລະການປະຕິບັດເພາະພວກເຮົາຖືກວ່າເປັນເພ່ືອນ (ໂຢ 

ຮັນ 15:15), ເພາະອົງພຣະເຢຊູເອງເປັນຜູ້ເລືອກເອົາພວກເຮົາໄວ້ (15:16). ໃນຂໍນ້ີເພ່ືອນກໍມີຄວາມຮັບ 

ຜິດຊອບເໝືອນກັບຄົນໃຊ້ໃນການເຊ່ືອຟັງເຈ້ົານາຍ. ການຖືກເຊ່ືອໃຫ້ເປັນເພ່ືອນຂອງພຣະເຢຊູມີໜ້າທີ່ປ່ຽນ
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ແປນຊີວິດຂ້າງນອກແລະພາຍໃນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ. ການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ັນເປັນເໝືອນງ່າໄມ້ໄດ້ຕິດຕ່ໍ

ກັບຕ້ົນກັບລໍາ ເພ່ືອໄດ້ຮັບພະລັງໃຫ້ເກີດຜົນແລະມີຄວາມຮັກຕ່ໍໂລກ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມີໝາກສ້ົມເກີດຂ້ຶນ.

ປະກອບໃຊໃ້ນຊວີດິ

ການເວົ້າເຖິງເຄືອ, ກ່ິງ, ແລະຜູ້ຮັກສາສວນນ້ັນໄດ້ນໍາພາໃຫ້ພວກເຮົາຄຶດເຖິງຊີວິດທີ່ເກີດຜົນຕ່ໍໂລກນ້ີ.

ສ່ິງທີຈ່ະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດນ້ັນມີຫລາຍ ແຕ່ໃນຕອນນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາຄຶດເຖິງວິທທີາງຈະໃຊ້ຊີວິດໃຫ້

ເປັນປໂຍດ.

ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຖ້າຕິດຢູ່ກັບເຄືອ. ພຣະຄັມພີຕ້ອນນ້ີໄດ້ສອນເຮົາວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົານ້ັນຢູ່ໃນຕອນໃດ

ຖ້າປຽບກັບຕ້ົນອະງຸ່ນ, ໝາຍເຖິງຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນຢ່າງໃດ. ທ່ານໄດ້ຕິດພັນກັບ

ເຄືອ ຫລືທ່ານມີຊີວິດຢູ່ແຕ່ລະມ້ືລະວັນໄປເທົ່ານ້ັນ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າການເກີດຜົນໄດ້ນ້ັນກ່ິງຈໍາເປັນ

ຕ້ອງຕິດພັນກັບເຄືອ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງຈໍາເປັນເພ່ິງພຣະເຈ້ົາໃນການລ້ຽງດູ, ບ່ໍແມ່ນຢູ່ຄົນດຽວ.

ເຂ້ົາສນິດກັບພຣະຄຣິດ. ທ່ານຜູ້ເປັນກ່ິງໄດ້ຕິດພັນກັບເຄືອຫລືລໍາບາງສ່ວນບ່ໍ? ແລະທ່ານຕ້ອງການ

ການຫ່ໍຼລ້ຽງພຽງພໍບ່ໍ? ຖ້າທ່ານເປັນຄຣິສຕຽນໃໝ່  ທ່ານຕ້ອງການມີຄວາມສໍາພັນອັນໃກ້ຊິດກັບອົງພຣະເຢຊູ

ບ່ໍ? ທ່ານອາດໄດ້ຖືກເອ້ີນຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມີຄວາມສໍາພັນອັນດີກັບອົງພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່. ພຣະອົງ

ມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອທ່ານ. ມີຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນໃນສມັຍເດີມໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເຣັດໃນການເກີິດຜົນເພາະພວກ

ເຂົາໄດ້ເຂ້ົາສນິດກັບອົງພຣະເຢຊູຢ່າງຈິງໃຈ.

ໃຫ້ເກີດຜົນຫລາຍ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຕ້ອງເກີດຜົນຫລາຍ, ໃຫ້ມີຊີວິດອັນຫວານຊ່ືນຕ່ໍຄົນອ່ືນນ້ັນແມ່ນ

ການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. ການເກີດຜົນດີນ້ັນຄືຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕອນ. ບ່ອນໃດທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພຣະ

ເຈ້ົາຕອນເພ່ືອໃຫ້ເກີດຜົນຫລາຍ? ເຮັດແນວໃດທ່ານຈະເກີດຜົນໃຫ້ມີຊີວິດຫວານຊ່ືນຕ່ໍຄົນອ່ືນໄດ້? ມີສ່ິງ

ໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານເປັນໝາກຂົມໄປແລ້ວ?

ຄໍາຖາມ

5. ແມ່ນໃຜເປັນເຄືອຫລືລໍາ?

6. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດເຖິງຄໍາເວົ້າວ່າ ìເຂ້ົາສນິດî ?

7. ìບ່ໍມີຜູ້ໃດມີຄວາມຮັກໃຫຍ່ກວ່ານ້ີ ຄືການທີ່ຜູ້ນ່ຶງຈະໄດ້ສລະຊີວິດຕາງມິດສະຫາຍຂອງຕົນî (ໂຢຮັນ 

15:13). ທ່ານເດສາມາດຕາຍເພ່ືອຄົນໃດ? ຄົນໃດທ່ານຍິນດີຕາຍເພ່ືອໄດ້?

8. ມີເຫດການອັນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທີຜ່່ານມານ້ັນ     ເວລານ້ີທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໃຈເພ້ີມຂ້ຶນເພາະໄດ້ຖືກ

ຕອນຈາກພຣະເຈ້ົາມາແລ້ວ?
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9. ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນພວກເຮົາວ່າ  ìມິດສະຫາຍî (ໂຢຮັນ 15:15). ໃນເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ີທ່ານສາມາດ

ວາດພາບວ່າພຣະເຢຊູຈະຊ່ອຍຜູ້ເປັນມິດສະຫາຍຂອງພຣະອົງໃນຍາມລໍາບາກຫລາຍປານໃດ?

10.ເກີດໝາກຜົນແລະຈ່ົງເກີດຜົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ? ຖ້າແຕກຕ່າງແມ່ນໃຜເປັນຄົນເຮັດ

ໃຫ້ເກີດຜົນ ແລະໃຜຕອນໃຫ້ເກີດຜົນ? ເວລາໃດແມ່ນເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາ? ບ່ອນໃດພວກ

ເຮົາມີໜ້າທີຮ່ັບຜິດຊອບໃຫ້ເກີດຜົນ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 5

ພຣະເຢຊອູອ້ນວອນເພືອ່ພວກສາວກົ-ພ້ອມກບັທ່ານອກີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 17

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 17

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນ ເພ່ືອພວກສາວົກໃຫ້ມີຄວາມປອດພັຍ 

ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນນາມຂອງພຣະອົງ, ແລະໃຫ້ພວກເຮົາ

ເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວຕ່ໍກັນ, ກັບພຣະອົງ, ແລະອົງພຣະບິດາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອພວກສາວົກ  ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນອັນນ່ຶງ

ອັນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາພະຍານມີນ້ໍາໜັກໃນການປະ ກາດ, ເປັນເຫດໃດພວກ

ເຮົາຈ່ິງບ່ໍມາສາດຖືກຕ້ອງກັນໄດ້?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອສຶກສາເຖິງຈຸດສໍາຄັນ    ໃນການອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະເອົາມາ

ປະກອບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຖືກຕ້ອງກັບຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນໄດ້.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ການອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນໂຢຮັນ 17 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເອົາເປັນຕົວຢ່າງເຖິງວິທີອ້ອນ ວອນ, ຍາມໃດພວກ

ເຮົາຄວນອ້ອນວອນ, ແລະສ່ິງໃດພວກເຮົາຄວນອ້ອນວອນເພື່ອ.

ໃນບົດນ້ີແມ່ນການອ້ອນວອນອັນສຸດທ້າຍກ່ອນພຣະອົງໄດ້ຖືກນໍາໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ. ໃນຕອນນ້ັນ

ແມ່ນເວລາພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະຖືກຂາຍໄປ, ຖືກທໍຣະຍົດຈາກຢູດາ, ແລະຖືກຈັບໄປຂ້ຶນສານ ແລະຖືກ

ປະຫານຊີວິດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເປັນສຽງດັງເພື່ອຕົນເອງ, ເພື່ອພວກສາວົກ, ແລະເພື່ອຜູ້ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນ. ໃນຖ້າມກາງ

ຄວາມຜິດຫວັງ, ຄວາມເຈັບປວດ ຄວາມຂົມຂ່ືນ ແລະຄົນຮັກທໍຣະຍົດຄືຢູດາ ພຣະເຢຊູໃຊເ້ວລາອ້ອນວອນ ສ່ິງນ້ີພວກເຮົາຄວນ

ເອົາເປັນບົດຮຽນ.

ການອ້ອນວອນທີ່ສໍາຄັນຢ່າງນ້ີພວກເຮົາຄວນເອົາມາສຶກສາໃຫ້ດີ. ໃຫ້ພວກເຮົາສຶກສາເບ່ິງແບບ

ແລະການເລ້ີມຕ້ົນຂອງອົງພຣະເຢຊູໃຊອ້້ອນວອນ. ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ່ິງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນນ້ັນ ເພື່ອສອນພວກເຮົາ

ໃຫ້ເອົາເປັນຕົວຢ່າງ ເພື່ອພວກເຮົາສາມາດຮັກຄົນອ່ືນໄດ້ເໝືອນອົງພຣະເຢູ. ການອ້ອນ ວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນໄດ້ແບ່ງອອກ

ເປັນສາມຕອນ. ໃນຂ້ໍ 1-5, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອຕົນເອງ. ໃນຂ້ໍ 6-19, ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເພື່ອພວກສາວົກ.

ໃນຂ້ໍ 20-26, ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ຍັງ ຈະເຂ້ົາມາເຊື່ອ ເພາະການປະກາດຂອງພວກສາວົກ-ຄຣິສຕະຈັກ.
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1. ພຣະເຢຊອູອ້ນວອນເພືອ່ຕນົເອງ: (17:1-5)

ການອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຕອນນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນເວລາພຣະເຢຊູສອນພວກສາວົກຄ້ັງສຸດທ້າຍ(ໝາຍ

ເຖິງສ່ັງກ່ອນຈາກ) ແລະເປັນເວລາກ່ອນພຣະອົງໄດ້ຖືກຂ້ຶນສານ, ຖືກຄຶງທີໄ່ມ້ກາງແຂນ, ແລະກ່ອນຄືນມາ

ຈາກຕາຍ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ດີວ່າເວລານ້ັນມາເຖິງແລ້ວ ແລະການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງມາເຖິງຈຸດຍ່ິງໃຫຍ່

ທີ່ສຸດ. ໃນຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີ. ເປັນຫຍັງຈ່ິງເປັນດ່ັງນ້ັນ?

ຕອນນ້ີບ່ໍແມ່ນອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຊ່ືສຽງ, ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນໃຫ້ໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີເພ່ືອພຣະອົງຈະ

ໄດ້ມອບສ່ິງນ້ັນຄືນໃຫ້ພຣະບິດາ ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງແຜນການໄຖ່ຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ໂລກໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ.

ການທີ່ພຣະອົງອ້ອນວອນເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບສະງ່າຣາສີກໍແມ່ນເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບສະພາບເດີມ. ການເຊ່ືອ

ຟັງຕ່ໍພຣະບິດາເຈ້ົາຈົນເຖິງຕາຍແມ່ນການກັບຄືນໄປໃນສະພາບເດີມ.

ການອ້ອນວອນຢ່າງນ້ີມີຄວາມໝາຍເພ້ີມອີກ ຄືພຣະເຢຊູມີຈຸດປະສົງຢ່າງດຽວກັບພຣະບິດາ. ອີກອັນ

ນ່ຶງຈຸດປະສົງຂອງການອ້ອນວອນໃນຕອນນ້ີແມ່ນການເຊ່ືອມຕ່ໍກັນກັບອົງພຣະບິດາ ຄືການເຊ່ືອຟັງຈົນເຖິງທີ່

ສຸດຈົນຕາຍ ນ້ັນແມ່ນວິທກີານເຂ້ົາຄືນໃນສະພາບເດີມກ່ອນໂລກນ້ີໄດ້ສ້າງໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ.

ຖ້າພວກເຮົາຈະເອົາຕົວຢ່າງຂອງການອ້ອນວອນຕອນນ້ີ ພວກເຮົາເຫັນວ່າການອ້ອນວອນຂອງພວກ

ເຮົາເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະກຽດນ້ັນຄື    ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາໃນເມ່ືອເຮດັໃຫ້ຄໍາເວົ້ານ້ັນມີການ

ປະຕິ ບັດເກີດຂ້ຶນແທ.້

2. ພຣະເຢຊສູອນເພືອ່ພວກສາວກົ: (17:6-19)

ການສົນທະນາຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບພຣະບິດາຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນອັນເລິກເຊ່ິງ. ພຣະເຢຊູ

ອ້ອນວອນເພ່ືອພວກສາວົກຜູ້ທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງປົວຄົນມາແລ້ວ, ຜູ້ໄດ້ຮຽນຈາກພຣະອົງ, ແລະຜູ້ມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະກາດ ແລະເປັນພະຍານຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ.

ພຣະເຢຊູຮູວ້່າພວກສາວົກທັງຫລາຍຈະໄດ້ມີບັນຫາຢ່າງໜັກ ພຣະອົງຈ່ິງອ້ອນວອນໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຕາຍ

ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອ. ພຣະອົງອ້ອນວອນເພ່ືອພວກສາວົກໃນໄດ້ຮັບຄວາມປົກປ້ອງຮັກສາຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້

ພ້ົນຈາກພວກໂຣມ ແລະໃຫ້ພວກສາວົກເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ເໝືອນກັບພຣະເຢຊູເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັບ

ພຣະບິດາສັນນ້ັນ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນ, ìຝ່າຍຂ້າພຣະອົງໄດ້ມອບພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຂົາແລ້ວ ແລະໂລກ

ນ້ີໄດ້ກຽດຊັງເຂົາເພາະເຂົາບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກ ເໝືອນຂ້າພຣະອົງບ່ໍຢູ່ຝ່າຍໂລກນ້ັນ. (ໂຢຮັນ 17:14). ພຣະເຢຊູ

ຮູ້ວ່າ ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງກົງກັນຂ້າມກັບຝ່າຍໂລກ, ແລະຍັງເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນທຸກວັນນ້ີ.

ພຣະເຢຊູຮູສ້ເມີວ່າຄໍາສອນຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນເຫດໃຫ້ສັງຄົມບ່ໍມັກ. ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະອົງຈ່ິງອ້ອນວອນໃຫ້

ພວກທີ່ເຊ່ືອໝັ້ນໃຈໃນຄໍາສອນນ້ັນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະບິດາເອົາພວກສາວົກອອກຈາກໂລກແຫ່ງຄວາມລໍາບາກ ແຕ່ອ້ອນ

ວອນໃຫ້ພວກສາວົກມີຄວາມອົດທົນຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫານາໆປະການເພ່ືອເປັນພະຍານ. ການເປັນຄຣິສຕຽນຫລື

ເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຊຢູນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ປາສຈາກບັນຫາ ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະເຢຊູໄດ້
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ອ້ອນວອນວ່າ ìຂ້າພະອົງບ່ໍໄດ້ຂໍເອົາເຂົາອອກຈາກໂລກນ້ີ ແຕ່ຂໍຮັກສາເຂົາໄວ້ຈາກມານຮ້າຍî (ໂຢຮັນ 

17:15)

ຂໍກະແຈທີ່ພວກເຮົາຄວນເອົາມາໃຊ້ໃນການອ້ອນວອນນ້ັນເຫັນຢູ່ໃນຂ້ໍ 15. ພວກເຮົາບ່ໍຄວນອ້ອນໃຫ້ໜີ

ຈາກບັນຫາ ແຕ່ພວກເຮົາຄວນອ້ອນວອນໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຮັກສາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄວ້ວາງໃຈໃນ

ພຣະເຈ້ົາເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະນໍາພາພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອຄູນທະວີຂ້ຶນອີກ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມ

ສໍາພັນອັນດີຂ້ຶນກັບພຣະເຢຊູ.

ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນພວກເຮົາຄວນອ້ອນວອນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມໃກ້ສິດຕິດແໜ້ນກັບອົງພຣະເຢຊູ. ພະລັງ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູກໍມາຈາກຄວາມສໍາພັນອັນດີກັບອົງພຣະບິດາສັນໃດ  ພວກເຮົາກໍຄວນສ້າງຄວາມສໍາພັນ

ໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບອົງພຣະເຢຊູຖ້າຢາກມີພະລັງແລະອໍານາດເຮັດສ່ິງທີພ່ຣະເຢຊູເຮັດໄດ້.

3. ພຣະເຢຊອູ້ອນວອນເພືອ່ຄຣສິຕະຈກັ: (17:20-26)

ໃນທີສຸ່ດອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນຄ້ັງທີສາມເຖິງເຣ່ືອງ, ìແຕ່ເພ່ືອຄົນທັງປວງທີ່ເຊ່ືອໃນຂ້າພຣະອົງ 

ເພາະຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາî (17:20). ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບພຣະບິດາໃນນາມຂອງຄຣິສຕະຈັກທີຈ່ະມາເຖິງ.

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວົ້າວ່າຄຣິສຕະຈັກແລະພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈດີວ່າພຣະອົງໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກ, ພວກ

ເຮົາມີກໍາລັງໃຈຂ້ຶນໃນເມ່ືອຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຮັກພວກເຮົາ. ຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນ 

ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ເຫັນເວລາພຣະອົງຍອມທຸກທໍຣະມານແລະສ້ິນພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນ   ແລະຄວາມຮັກຢ່າງ

ນ້ັນພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນອີກເວລາພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນ.

ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າພວກສາວົກຄົນໃກ້ຊິດຈະມີຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ່ກັບການຄືນພຣະຊົນ ແລະພວກເຮົາ

ຈະມີຄວາມເຊ ື ່ອໝັ້ນໃນພຣະອົງເພ້ີມ. ພຣະອົງຮູອີ້ກວ່າຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູນ້ັນຈະ

ຂຍາຍອອກເໝືອນໄຟໄໝ້ປ່າ. ພວກເຮົາຈະເປັນພະຍານຕ່ໍຊາວໂລກທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູເພາະ

ຄວາມເຊ່ືອໜັ້ນຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຊູຮູ້ຄັກວ່າຄວາມທຸກລໍາບາກຈະຕິດຕາມພວກ

ສາວົກໄປເພາະເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນທີພ່ວກເຂົານັບຖືນ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໃນໂລກນ້ີບ່ໍຮັບເອົາພວກເຂົາ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນໃຫ້ຄຣິສຕະຈັກເປັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ìຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນî (17:21)

ແລະພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພ່ືອການປົກປ້ອງຮັກສາຕ່ໍພວກສາວົກ (17:6-19). ພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນເພ່ືອ

ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາມີຄວາມສໍາພັນອັນດີຕ່ໍກັນ ແລະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍອົງພຣະບິດາ.

ìຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນພວກເຂົາ ແລະພຣະອົງຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງî. ໃນຂ້ໍ 23 ພຣະອົງອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ 

ປະທານກໍາລັງໃຫ້ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໄດ້ເພ່ືອຈະຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທີຈ່ະມາ 

ເຖິງນ້ັນ.

ຄໍາອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູປະກອບດ້ວຍການປະກາດເໝືອນກັນ ເພາະການອ້ອນວອນນ້ັນເວົ້າເຖິງ

ການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນໃນກຸ່ມໝູບ້່ານ ເພ່ືອຈະສ່ົງສັນຍານໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ການເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມແຕກຕ່າງກາຍເປັນຄຣິສຕະຈັກໄດ້. ການ

ເປັນພະຍານຕ່ໍໂລກ ຄືວ່າຄຣິສຕະຈັກນ້ັນໄດ້ມີຄວາມຮັກຕ່ໍກັນແລະກັນຢ່າງນ້ັນເພາະເປັນອໍານາດຈາກພຣະ

ເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ, ເຮົາເຮັດເອງບ່ໍໄດ້.
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ຄໍາອ້ອນວອນຄ້ັງສຸດທ້າຍແມ່ນພຣະເຢຊູທູນຂໍໃຫ້ອົງພຣະບິດາຊ່ອຍເຫລືອພວກທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ “ຂ້າພຣະອົງກໍປາຖ

ນາຢາກໃຫ້ເຂົາຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ ໃນບ່ອນຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງຢູ່ນ້ັນເໝືອນກັນ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອ

ງຂ້າພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັກຂ້າພຣະອົງກ່ອນຊົງສ້າງໂລກî

(17:24). ມີຫລາຍຢ່າງໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າ, ຄໍາອ້ອນວອນນ້ັນໄດ້ກັບຄືນໄປໃນບົດ 

14 ເວລາພຣະອົງສັນຍາວ່າ, ìເຮົາໄປຕຽມບ່ອນໄວ້ສໍາລັບທ່ານ ເຮົາຈະກັບມາອີກ ເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດທ່ານຈະຢູ່ທີ່ນ້ັນເໝືອນກັນ...î

(14:2ກ-3ຂ).

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນຢ່າງນ້ັນເປັນການໜູນໃຈພວກເຮົາວ່າຈະມີສ່ິງດີກໍາລັງລໍຄອຍພວກເຮົາຢູ່.

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຕ່ໍຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງນ້ັນເລິກເຊ່ິງຫລາຍ ຈົນພຣະອົງປາຖນາຢາກຢູ່ກັບພວກເຮົາ

ຕລອດໄປເປັນນິດ. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ເພາະພຣະເຈ້ົາເປັນອົງບໍຣິສຸດ ມະນຸດເຮົາເປັນຄົນຜິດບາບ 

ດ່ັງນ້ັນເປັນການຈໍາເປັນທີອົ່ງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາໄດ້ ໂດຍການກະທໍາ

ຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນ.

ພວກເຮົາຖືກທ້າທາຍໃຫ້ອ້ອນວອນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍໃຫ້ເຮັດຕາມໃຈມັກ ໃຫ້ພວກເຮົາ

ອ້ອນວອນເໝືອນອົງພຣະເຢຊູເວລາພົບກັບຄວາມລໍາບາກພວກເຮົາຍອມຕາຍ. ຄໍາອ້ອນວອນຢ່າງນ້ີເຮັດ

ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແຈ້ງ: ຣັສມີຂອງອົງພຣະເຢຊູ, ປົກປ້ອງຮັກສາຕ່ໍພວກສາວົກ ແລະຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ ພ້ອມທັງສັນຍາ

ຈະໃຫ້ອໍານາດແກ່ຄຣິສຕະຈັກ.

ປະກອບໃຊໃ້ນຊວີດິ

ເວລາອົງພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພ່ືອການເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນນ້ັນກໍແມ່ນຄວາມປາຖນາຢາກໃຫ້ພວກ

ເຮົາເຮັດ, ຄຣິສຕະຈັກຢູ່ເພ່ືອເປັນພະຍານຕ່ໍຊາວໂລກ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາແກ້ການບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນດ້ວຍການ

ຖ່ອມໃຈແລະອ່ອນນ້ອມ ພວກເຮົາໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງພະລັງແລະອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນເມ່ືອໂລກໄດ້

ເຫັນພວກເຮົາແກ້ບັນຫາຖ້າມກາງຄົນທີ່ເຊ່ືອໃຫ້ຄືນດີກັນໄດ້ ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນທູດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ໃນບົດທີ 17 ນ້ີສອນໃຫ້ພວກເຮົາຍົກມືຂ້ຶນອ້ອນວອນ, ໃຫ້ພວກເຮົາມີກໍາລັງໃຈໃນການຮັບໃຊ້, ປ່ິນປົວ,

ໃຫ້ອະພັຍ. ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພ່ືອພວກເຮົາຈະເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວກັນ ແຕ່ທຸກມ້ືນ້ີໃນຄຣິສຕະຈັກຍັງມີ

ບັນຫາຢູ່. ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາດໍາລົງຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ດ່ັງນ້ັນ,

ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຜິດຫວັງໂດຍຜິດຖຽງກັນເກີດຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນ.

ຄຣິສຕະຈັກເຮັດຫຍັງກັນແທ້? ທ່ານແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຄວນຊອກທາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະເປັນ 

ອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບ່ໍມັກຄົນອ່ືນ. ໃນການຖືກຕ້ອງກັນນ້ັນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງອາ 

ສັຍພະລັງຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອະທິຖານອ້ອນວອນ. ໃຫ້ຄວາມຮັກແຜ່ຂຍາຍຈາກກຸ່ມຄຣິສຕຽນ ໄປເຖິງ

ຄຣິສຕະຈັກ ໃນບ່ອນອ່ືນອີກດ້ວຍ.

ຄໍາຖາມ

11. ອົງພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພ່ືອໃຜ?
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12.ສອງສາມຄໍາທີ່ອົງພຣະເຢຊູອ້ອນວອນນ້ັນແມ່ນຫຍັງ?

13.ການອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນໄດ້ບອກເຖິງຄວາມສໍາພັນກັບພຣະບິດາຢ່າງໃດ?

14.ການອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຖິງສະພາບຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ?

15.ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້ອນວອນນານມາແລ້ວນ້ັນໄດ້ມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

16.ການອ້ອນວອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຜົນອັນໃດຕ່ໍບັນຫາທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານບ່ໍ?

ແລະການອ້ອນວອນນ້ັນໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ບັນຫານ້ັນຫລືບ່ໍ?

17.ມີສອງສາມຢ່າງບ່ໍທີທ່່ານໄດ້ຮຽນເຖິງເຣ່ືອງອ້ອນວອນຈາກໂຢຮັນບົດທີ 17 ນ້ີ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທ ີ6

ພພິາກສາພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 18: 15-27; 18:33—19:16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 18: 1—19: 16

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະກາດຕົວເອງວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາເຮັດ

ໃຫ້ຫລາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເຣ ື ່ອງພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ທ່ານຕັດສິນແນວໃດເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເບ ິ ່ງບຸກຄົນທັງຫລາຍທີກໍ່າລັງພິພາກສາພຣະເຢຊູ ວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາຕັດ

ສິນຢ່າງໃດກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແລະເພ່ືອເປັນພຍານໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້ອຍ

ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກົດດັນຈາກພາຍນອກ.

ຄໍານໍາ

ເປໂຕພ້ອມທີ່ຈະສະລະຊີວິດເພ່ືອພຣະເຢຊູ. ແຕ່ເມ່ືອເຖິງເວລາລໍາບາກແລ້ວທ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກ

ພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາຕອບແນວໃດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເວລາກໍາລັງຈະເສັຽຜົນປໂຍດ ຫລືຊີວິດກໍາລັງມີພັຍ?

ພຣະເຢຊູຊົງຖືກກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ເວລາທ່ານປາກົດຕົວຕ່ໍໜ້າອັນນາ ແລະກາຢະຟາ, ຜ ູ ້ນໍາສາສນາ, ແລະຕ່ໍ

ໜ້າປີລາດ, ເຈ້ົາແຂວງຂອງກຸງໂຣມ. ພວກທີໂ່ຮ່ຮ້ອງ ìໂຮຊັນນາî ໃນຕ້ົນງານເທສການໄດ້ຫາຍຕົວໝົດແລ້ວ 

(ໂຢຮັນ 12:13). ຜູ້ນໍາສາສນາທີ່ທໍາທ່າວ່າຕົນເອງຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຜູ້ນໍາການເມືອງຜູ້ສາບານເພ່ືອຮັບໃຊ້

ກາຍຊາຕ່າງກໍເຮັດຕາມຕັນຫາຂອງຕົນ ແລະພຍາຍາມທີ່ຈະດັບຄວາມສວ່າງທີກໍ່າລັງເປີດເຜີຍຄວາມມືດຢູ່.

ພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງຫວັ່ນໄຫວຫລືຢ້ານກົວຄໍາພິພາກສາຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ຄົນອ່ືນໆໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຢ້ານກົວ,

ຄວາມທະເຍີທະຍານ, ແລະຄວາມກຽດຊັງຂອງຕົວເອງ.

ເວລາພວກເຮົາເບ ິ ່ງການທໍຣະຍົດຂອງຢູດາ, ການປະຕິເສດຂອງເປໂຕ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຝ ູງຊົນ, ແລະ

ຄວາມບ່ໍເປັນທັມຂອງຜູ້ນໍາສາສນາແລະການເມືອງແລ້ວ, ພວກເຮົາມັກຈະປະນາມການປະພຶດເຫລ່ົານ້ັນ.

ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາວາດພາບເບ ິ ່ງຕົວເອງຢູ່ໃນສະພາບການຕອນນ້ັນ ພວກເຮົາກໍບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຕົວເອງຈະເຮັດ

ຢ່າງໃດເມ່ືອພົບກັບປັນຫາເຊ່ັນນ້ັນ.

1. ຄວາມໂລບຂອງຢດູາ: ( ໂຢຮັນ 18: 1-14)

ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ເວລາເພ່ືອການອ້ອນວອນກ່ອນເຫດການໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ; ສະນ້ັນການໄປອ້ອນ 

ວອນຢູ່ໃນສວນໃນຄືນທີ່ພຣະອົງຖືກຈັບຈ່ຶງບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງແປກ. ຢູດາແລະພວກສາວົກຮູ້ສະຖານທີ່ນ້ັນດີ. ໃນ
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ຄືນນ້ັນຢູດາກໍໄດ້ນໍາພວກທະຫານແລະເຈ້ົາໜ້າທີ່ຈາກມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະຟາຣີຊາຍໄປຈັບພຣະເຢຊູ.

ພຣະເຢຊູຊົງຮູທຸ້ກໆຢ່າງທີຈ່ະເກີດຂ ຶ ້ນກັບພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 18:4). ພຣະອົງໄດ້ຊົງທໍານວາຍໄວ້ກ່ອນແລ້ວ

ເຣ່ືອງການທໍຣະຍົດຂອງຢູດາ ແລະການປະຕິເສດຂອງເປໂຕ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບພວກທະຫານວ່າ ìເຮົາ

ນ້ີແຫລະ, ຄືຜູ ້ນ້ັນ” (18:5). ພວກທະຫານ ìໄດ້ຖອຍຫລັງລ້ົມລົງທີ່ພ້ືນ” (18: 6). ພຣະຄັມພີບອກວ່າມ້ືນ່ຶງ

ທຸກຫົວເຂ່ົາຈະໄດ້ຄຸລົງຂາບພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (ຟີລິບປອຍ 2:11).

ເປໂຕໄດ້ຖອດດາບອອກຟັນສັດຕຣູ; ແຕ່ບ່ໍດົນຄວາມກ້າຫານນ້ັນກໍໄດ້ຫາຍໄປ. ອາດມີຫລາຍໆເຫດຜົນວ່າ

ເປັນຫຍັງຢູດາຈ່ຶງທໍຣະຍ ົດຕ່ໍພຣະເຢຊູ; ແຕ່ສ ິ ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍກໍແມ່ນຄວາມໂລບຂອງເຂົາ. ຢູດາເປັນນາຍຄັງ

ສໍາລັບກ ຸ ່ມສາວົກ ແລະເຂົາເຄີຍຂະໂມຍເງ ິນ (ໂຢຮັນ 12:4-6). ແຕ່ຢູດາກໍຄົງບ່ໍແມ່ນບຸກຄົນສຸດທ້າຍທີໜ່ີ 

ຈາກພຣະເຢຊູເພາະເງ ິນຄໍາແລະສ ິ ່ງຂອງ.

2. ຄວາມຢາ້ນກວົຂອງເປໂຕ: ( ໂຢຮັນ 18: 15-18)

ພຣະເຢຊູຊົງຖືກຈັບແລະຖືກມັດ. ພວກເຂົາໄດ້ນໍາພຣະອົງໄປບ້ານຂອງອັນນາຜູ້ເປັນມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະ

ເປັນພ່ໍເມັຍຂອງກາຢະຟາ.

ສາວົກທັງຫລາຍໄດ້ລົບໜີ, ແຕ່ເປໂຕແລະສາວົກອີກຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຕິດຕາມໄປເບ ິ ່ງພຣະເຢຊູ. ເພາະສາວົກຜ້ ູນ້ັນ 

ຮ້ ູກັນກັບມະຫາປະໂຣຫິດ, ພວກຄົນຍາມຈ່ຶງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນ ແຕ່ສ່ວນເປໂຕໄດ້ລໍຖ້າທີປ່ະຕູ.

ທັນໃດນ້ັນຂ້ອຍໃຊ້ຍ ິງທີ່ເຝ້ົາປະຕູຖາມເປໂຕວ່າ ìໂຕກໍເປັນສາວົກຂອງຄົນນ້ັນເໝືອນກັນຕ້ິ.î ແຕ່ເປໂຕຕອບ

ວ່າ ìບ່ໍແມ່ນດອກî (ຂ້ໍ 17).

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຕືອນເປໂຕແລ້ວວ່າ ìກ່ອນໄກ່ຈະຂັນທ່ານຈະປະຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທື່ອ” (ໂຢຮັນ 13:

38). ເປໂຕເປັນຄົນກ້າຫານ; ທ່ານພຍາຍາມປ້ອງກັນພຣະເຢຊູທີສ່ວນ ແລະໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູມາເຖິງ

ບ້ານຂອງມະຫາປະໂລຫິດ. ພວກເຮົາບ່ໍຮ ູ້ວ່າເປັນຫຍັງທ່ານບ່ໍກ້າຮັບວ່າຕົວເອງເປັນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ 

ເວລາຍ ິງຄົນໃຊ້ຖາມ (ລູກາ 22:56).

ພວກເຮົາມີຄໍາເຕືອນຫລາຍໆບ່ອນໃນພຣະຄັມພີ; “ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທີ່ຄຶດວ່າຕົວຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ແລ້ວ ຈ່ົງລະວັງໃຫ້

ດີ ຢ້ານວ່າຈະລ້ົມລົງ” (1ໂກຣິນໂທ 10:12); “ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຄອຍລະວັງຕົວແລະເຝ້ົາຢູ່ດ້ວຍວ່າສັດຕຣູ

ຂອງພວກທ່ານຄືມານ ທຽວວົນວຽນໄປມາເຫມືອນໂຕສິງທີ່ແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທີ່ມັນຈະກັດກິນໄດ້” (1 ເປ

ໂຕ 5: 8).  ບາງທີຖ້າເປໂຕບ່ໍໄດ້ນອນຫລັບແຕ່ຕ້ັງໃຈອ້ອນວອນຕອນຢູ່ໃນສວນ ເຂົາອາດສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້

ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ. ທ່ານຜູ້ອ່ານເຄີຍເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເສັຽພຣະທັຍບ່ໍ?

3. ຄວາມຫລອກລວງຂອງມະຫາປະໂລຫດິ: ( ໂຢຮັນ18: 19-24)

ພຣະທັມໂຢຮັນເປັນປ້ຶມດຽວທີເ່ວົ້າວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກພິພາກສາໂດຍອັນນາ; ອັນນາເປັນຜູ້ມີອໍານາດສົມ 
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ຄວນເພາະທ່ານເປັນມະຫາປະໂຣຫິດແຕ່ ຄ.ສ  6 ເຖິງ 15. ພວກທະຫານໄດ້ນໍາພຣະເຢຊູມາປາກົດຕົວ

ຕ່ໍໜ້າອັນນາເພ່ືອສອບຖາມ. ອັນນາໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູເຣ່ືອງພວກສາວົກແລະຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ; ແຕ່

ພຣະເຢຊູຊົງບອກເຂົາໃຫ້ໄປຖາມຄົນທັງຫລາຍທີ່ເຄີຍໄດ້ຟັງພຣະອົງ. ໃນຂະນະນ້ັນ ìເຈ້ົາໜ້າທີຄົ່ນນ່ຶງທີ່ຢຶນ

ຢ່ ູທີ່ນ້ັນໄດ້ຕົບພຣະພັກî (ຂ້ໍ 22). ຕ່ໍມາອັນນາໄດ້ສ່ົງພຣະເຢຊູໄປໃຫ້ກາຢະຟາ.

ພວກປະໂຣຫິດຜູ້ມີໜ້າທີ່ໃນການນໍາຂອງຖວາຍທີ່ບໍຣິສຸດໄປໃສ່ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ແກະ

ຂອງພຣະເຈ້ົາເປີະເປ້ືອນໂດຍການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາຮຽນຮ້ ູວ ່າພວກປະໂຣຫິດໄດ້

ເຮັດສ ິ ່ງຫຍາບຄາຍຕ່ໍພຣະເຢຊູ ແຕ່ເວລາຈັບກຸມມາເຖິງການຕຶງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ການປະພຶດຂອງ

ພວກປະໂລຫິດໃນສມັຍນ້ັນ ບ່ໍເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີເ່ປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ໃຫ້ພວກເຮົາຣະວັງໃຫ້ດີ ເພາະມີຫລາຍຄົນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາແຕ່ບ່ໍຮ້ ູຈັກອົງພຣະຜູ້ເຈ້ົາເປັນທາງສ່ວນຕົວ.

4.ການປະຕເິສດຂອງເປໂຕ: ( ໂຢຮັນ18: 25-27)

ເປໂຕສືບຕ່ໍໃນການປະຕິເສດພຣະຄຣິດ; ແລະໃນຕອນນ້ີທ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູ້ພຣະອົງຕ່ໍໜ້າຍາດຂອງ

ມາລະໂຂຜູ້ທີ່ຖືກຟັນຈົນຫູຂາດ. ພວກເຮົາກໍາລັງເຫັນວ່າສາວົກຜູ້ທີ່ເຄີຍສມັກຕາຍແທນພຣະເຢຊູກໍາລັງຖືກ

ແຍກອອກຫ່າງຈາກພຣະອົງເພາະສະພາບການ; ເປໂຕບ່ໍຍອມເຄ່ືອນໄຫວແຕ່ກໍາລັງຢືນຝີງໄຟຢູ່. ສ ິ ່ງເຫລ່ົາ

ນ້ີ ບອກເຖິງສະພາບອ່ອນແອຂອງມະນຸດທຸກຄົນທີ່ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ. ເມ່ືອຖືກຖາມອີກ, ເປໂຕກໍປະຕິເສດອີກ.

5.ຄວາມບໍໝ່ັ້ນຄງົຂອງປລີາດ: ( ໂຢຮັນ18: 18: 28-38)

ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກນໍາຈາກເຮອືນຂອງກາຢະຟາໄປຍັງສານປະໄຣໂຕຣຽນຊ່ຶງເປັນບ້ານພັກຂອງປີລາດ. ເພາະ

ຄົນຢິວບ່ໍເຂ້ົາໄປບ້ານຂອງຄົນຕ່າງຊາດ, ປີລາດຈ່ຶງອອກມາຖາມພວກເຂົາ ແລະບອກໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາສາສນາ 

ìຈ່ົງເອົາຄົນນ້ີໄປຊໍາຮະຕັດສິນຕາມກົດໝາຍî ຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຕອບວ່າກົດໝາຍຂອງພວກ

ຕົນ ìບ່ໍມີສິດຈະປະຫານຊີວິດຜູ້ໃດຜ້ ູນ່ຶງî (ຂ້ໍ 32).

ພວກຜູ້ນໍາຄົນຢິວຕ້ອງການຂ້າພຣະເຢຊູໂດຍການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ; ແຕ່ມີທະຫານໂຣມເທົ່ານ້ັນມີສິດຂ້າ

ຄົນປະເພດນ້ັນ. ຜູ້ນໍາສາສນາບ່ໍຕ້ອງການປະຫານພຣະເຢຊູດ້ວຍການຄວ ່າງກ້ອນຫ ິນເພາະຈະເປັນເຫດໃຫ້

ປະຊາຊົນເຊ່ືອວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ສະລະຊີວິດເພ່ືອຄົນອ່ືນ. ພຣະເຢຊູຊົງມາໃນໂລກເພ່ືອເປັນຄ່າໄຖ ່ ແລະ

ພຣະອົງຊົງຮັບເອົາຄວາມສາບແຊ່ງຂອງຄວາມບາບໃສ່ພຣະກາຍຂອງພຣະອົງເອງ. ìບຸກຄົນທີຖື່ກແຂວນຢູ່

ຕ້ົນໄມ້ຢູ່ໃນຄວາມສາບແຊ່ງຂອງພຣະເຈ້ົາ” (ພຣະບັນຍັດທສີອງ 21:23).

ປີລາດຖາມພຣະເຢຊູວ່າ ìເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລື.” ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າເຂົາຖາມເພ່ືອຕົວເອງ 

ìຫລືຄົນອ່ືນບອກທ່ານຖາມເຖິງເຣ່ືອງເຮົາ.î ປີລາດບອກວ່າເຂົາບ່ໍແມ່ນຄົນຢິວ; ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ 

“ຣາຊອໍານາດຂອງເຮົາບ່ໍເປັນແຕ່ໂລກນ້ີ ຖ້າຣາຊອໍານາດຂອງເຮົາເປັນແຕ່ໂລກນ້ີ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາຄົງໄດ້ຕ່ໍ

ສ້ ູÖî (18: 36). ໃນທີສຸ່ດ ປີລາດກ່າວວ່າ “ຖ້າດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາເປັນກະສັດຕ້ີ” ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, ìທ່ານເວົ້າ
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ແລ້ວວ່າ ເຮົາເປັນກະສັດ ຝ່າຍເຮົາເກີດມາແລະເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີກໍເພາະເຫດນ້ີແຫລະ ຄືເພ່ືອຈະເປັນ

ພຍານເຖິງ ຄວາມຈິງ ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ຝ່າຍຄວາມຈິງຍອມຟັງສຽງຂອງເຮົາ.” ປີລາດທູນຖາມຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນ

ທີ່ສຸດວ່າ, ìຄວາມຈິງນ້ັນຄືອັນໃດ.” ແລ້ວປີລາດກໍເຊົາສອບຖາມພຣະອົງ.

ປີລາດຮູດີ້ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງເຮັດຫຍັງຜິດກົດໝາຍ; ທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມອິດສາຂອງພວກຜູ້ນໍາສາສນາ;

ປີລາດມີສິດທີ່ຈະປ່ອຍພຣະເຢຊູແຕ່ທ່ານເປັນຫ່ວງຄວາມນິຍົມຂອງຄົນຢິວ ແລະຄວາມເຫັນພ້ອມຂອງກຸງ

ໂຣມຫລາຍກວ່າຈະເຮັດໃນສ ິ ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ປີລາດໄດ້ພົບກັບຄວາມຈ ິງ ແຕ່ບ່ໍຍອມຮັບຄວາມຈ ິງ.

6.ເສລພີາບຂອງບາຣາບາ: ( ໂຢຮັນ 18:39-40)

ປີລາດປະກາດວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດຫຍັງ; ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໂອກາດຄົນຢິວທີ່ຈະປ່ອຍພຣະເຢຊູໂດຍອ້າງ

ເຖິງທັມນຽມເຣ່ືອງການປ່ອຍນັກໂທດໃນເທສການປັສຄາ; “ພວກທ່ານຢາກໃຫ້ເຮົາປ່ອຍກະສັດຂອງຊາດ

ຢິວໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານຫລື.”

ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຂໍໃຫ້ປີລາດປ່ອຍບາຣາບາຜູ້ເປັນໂຈນທີ່ຮ້າຍແຮງແທນທີຈ່ະຂໍພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງບ່ໍມີຄວາມຜິດ 

ຫຍັງເລີຍ. ຄວາມຕາຍແບບທໍຣະມານຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງໄດ້ຮັບເສລີພາບ.

7. ຄວາມໂຫດຮາ້ຍຂອງຝ ູງຊົນ: ( ໂຢຮັນ19:1-16)

ປີລາດໄດ້ມອບພຣະເຢຊູໃຫ້ພວກທະຫານເພ່ືອຂ້ຽນຕີ. “ພວກທະຫານໄດ້ເອົາເຄືອໜາມມາຖັກເປັນໂຄ້ງ

ແທນພວງມາລັຍສຸບໃສ່ພຣະສຽນຂອງພຣະອົງ ພ້ອມທັງເອົາເສ້ືອສີມ່ວງອ່ອນມານຸ່ງໃຫ້ພຣະອົງ.” ພວກທະ

ຫານຕົບພຣະພັກແລະເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງ.

ຮູບພາບພຣະກາຍຂອງພຣະຄຣິດທີຖື່ກຂ້ຽນຕີຈົນເລືອດໄຫລ ທີ່ປີລາດນໍາອອກມາໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນບ່ໍໄດ້

ປ່ຽນຄວາມພຍາຍາມຂອງພວກເຂົາ. ພວກປະໂລຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກເຈ້ົາໜ້າທີ່ຮ້ອງວ່າ ìຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້

ກາງແຂນ ຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນî ປີລາດຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງເອົາໄປຄຶງໄວ້ ເພາະຝ່າຍເຮົາບ່ໍເຫັນ

ຄວາມຜິດໃນຜູ້ນ້ີ.” ພວກຢິວຂໍໃຫ້ປີລາດຄຶງພຣະເຊູທີໄ່ມ້ກາງແຂນເພາະພຣະອົງ ìຕ້ັງຕົວເອງເປັນພຣະບຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ.î ປີລາດຕົກໃຈເວລາທ່ານໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ.

ປີລາດຖາມພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງມາຈາກໃສ, ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍຊົງຕອບ; ໃນຕອນນ້ີປີລາດເຕືອນພຣະອົງວ່າ

ເຂົາມີສິດທີຈ່ະປ່ອຍພຣະອົງ ຫລືຄຶງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ແຕ່ພຣະເຢຊູບອກປີລາດວ່າເຂົາບ່ໍມີອໍານາດ

ຫຍັງນອກຈາກອໍານາດທີຊົ່ງປະທານແຕ່ທັງເທ ິງ. 
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ຄົນທັງຫລາຍສອບຖາມປີລາດເຖິງຄວາມເປັນມິດຂອງເຂົາກັບກາຍຊາ. ປີລາດຍອມແພ້ຈ່ຶງມອບພຣະເຢຊູ

ໃຫ້ພວກເຂົາ. ປີລາດຖາມວ່າ “, ìພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຮົາຄຶງກະສັດຂອງພວກທ່ານທີ່ໄມ້ກາງແຂນຫລື” ພວກ

ປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຕອບວ່າ, ìເວັ້ນແຕ່ກາຍຊາແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍມີກະສັດ” (19: 15).

ບົດຮຽນສາໍລບັຊວີດິ

ໃນຂະນະທີພ່ຣະເຢຊູກໍາລັງຈະກ້າວໄປເຖິງໄມ້ກາງແຂນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກອັນຍ ິ ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະ

ເຈ້ົາແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງຄວາມບາບຂອງມະນຸດ. ພຣະເຢຊູຊົງມາເພ່ືອມອບຊີວິດເປັນຄ່າໄຖ່. ບ່ໍມີ

ຫຍັງຈະມາກີດຂວາງການໄປເຖິງເປ້ົາໝາຍຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກລູກສິດທໍຣະຍົດແລະຖືກເພ່ືອນ

ສນິດປະຕິເສດ, ໄດ້ເຫັນຄວາມບ່ໍຈ ິງໃຈຂອງຜູ້ທີ່ຖືວ່າຕົວເອງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພຣະເຈ້ົາ, ແລະໄດ້ເຫັນການ

ຕາຍແບບໂຫດຮ້າຍທີ່ມະນຸດໄດ້ຄິດສ້າງຂ ຶ ້ນມາ. ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍຖອຍຫລັງ. ພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ຢ່າງກ້າຫານ,

ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມ, ແລະດ້ວຍຄວາມກະຣ ຸນາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ພຈິາຣະນາ:

1. ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນຫຍັງແດ່ໃນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ?

2. ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນຫຍັງແດ່ເຣ່ືອງສະພາບຂອງມະນຸດ?

3. ຄວາມໂລບເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົບ່ໍສາມາດຮ ູ້ແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາສໍາລັບຊີວິດແນວໃດແດ່?

4. ຄວາມຢ້ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົພາດໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃນສ ິ ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແນວໃດແດ່?

5. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອ່ືນເປັນຫລັກໃນການປະພຶດ?

6. ມີຄວາມໂຫດຮ້າຍແນວໃດແດ່ທີ່ຄົນໄດ້ເຮັດຂ ຶ ້ນໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາ? (ຮ່ວມທັງການເຮັດ

ຂອງຄຣິສຕຽນ)

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ7

ຍອມຕາຍເພື່ອໃຫຊ້ີວດິ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 19: 16-30, 38-42

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 19:16-42

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງຖວາຍພຣະອົງເອງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອນໍາຊີວິດມາໃຫ້ທຸກຄົນ

ທີມ່ອບຊີວິດໃຫ້ພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວທີ່ໄມ້ກາງແຂນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຕິດຕາມການຄຶງພຣະເຢຊູທີ່ໄມ້ກາງແຂນແລະພິຈາຣະນາວ່າຂ້ອຍຈະ

ຕອບຮັບແນວໃດ.

ຄໍານໍາ

ພຣະເຢຊູມາເພ່ືອປະທານຊີວິດເປັນຄ່າໄຖ່ (ມາຣະໂກ 10:45). ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສໍາເຣັດດ້ວຍ

ການສ້ິນພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງປະທານຊີວິດແກ່ທຸກຄົນທີເ່ອ້ີນອອກພຣະນາມພຣະອົງ.

ເວລາຂອງພຣະເຢຊໄູດມ້າເຖງິແລວ້

ຈຸດປະສົງຂອງການມາໃນໂລກຂອງພຣະເຢຊູຄືການຕາຍແທນຄວາມບາບຂອງມະນຸດ; ຫລາຍໆຄ້ັງໃນຊີ

ວິດພຣະອົງໄດ້ບອກວ່າ ìເວລາຂອງເຮົາຍັງບ່ໍມາເທື່ອî (ໂຢຮັນ 2:4; 7:6, 8; 8: 20). ໃນໂຢຮັນ 12:23,

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ìເວລາທີ່ບຸດມະນຸດຕ້ອງຮັບກຽດນ້ັນກໍມາເຖິງແລ້ວ.î ພຣະອົງຍັງໄດ້ຊົງເວົ້າອີກວ່າ “ບັດ

ນ້ີຈິດໃຈຂອງເຮົາວຸ້ນວາຍແລະເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ຈະວ່າ “ໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງລອດພ້ົນ

ຈາກຍາມນ້ີທ້ອນ” ຢ່າງນ້ັນຫລື ກໍວ່າບ່ໍໄດ້ ທີ່ເຮົາໄດ້ມາເຖິງຍາມນ້ີກໍເພ່ືອການນ້ີແຫລະî (ໂຢຮັນ 12:27).

ໃນໂຢຮັນ 13:1, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຮູວ້່າເວລາຂອງພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ; ໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງໃນ

ໂຢຮັນ 17:1 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ “ພຣະບິດາເອີຍ, ເຖິງເວລາແລ້ວ ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງໄດ້

ຮັບກຽດຕິຍົດ ເພ່ືອພຣະບຸດຈະໄດ້ຖວາຍກຽດຕິຍົດແດ່ພຣະອົງ.î

ພຣະເຢຊູຊົງຮູວ້່າອະນາຄົດຂອງພຣະອົງແມ່ນຄວາມຕາຍ ເພາະຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພວກຜູ້ນໍາສາສນາ 

ແລະເພາະຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະທັມໄດ້ກ່າວໄວ້. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຫາວິທທີີຈ່ະອອກຈາກທາງທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ໄມ້

ກາງແຂນ; ພຣະອົງຊົງໄດ້ມາເພ່ືອຊອກຫາແລະໂຜດຄົນທີ່ຫລົງຫາຍໃຫ້ພ້ົນ (ລູກາ 19:10).

1. ພຣະເຢຊແູບກໄມກ້າງແຂນ: ( ໂຢຮັນ 19:16-24)

ປີລາດໄດ້ມອບພຣະເຢຊູໃຫ້ທະຫານເພ່ືອໄປຄຶງໄວທ້ີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ຕາມປະເພນີແລ້ວຄົນທີ່ຈະຖືກກາງ

ແຂນຈະຕ້ອງແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນເອງ, ìພຣະອົງຊົງແບກເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ ສະເດັດໄປ
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ເຖິງບ່ອນທີ່ເອ້ີນວ່າກະໂຫລກຫົວ (ພາສາເຮັບເຣີເອ້ີນວ່າ ໂຄລະໂຄທາ)î (19: 17).

ທີ່ນ້ັນ, ìເຂົາໄດ້ຄຶງພຣະອົງໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນກັບອີກສອງຄົນ.î ພວກເຂົາໄດ້ຕິດປ້າຍໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນທີ່

ຂຽນເປັນພາສາເຮັບເຣີ, ພາສາໂຣມ, ແລະພາສາກຣີກ ອ່ານວ່າ ìເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ ກະສັດຂອງຊາດຢິວ.î

ຄົນຢິວບ່ໍພໍໃຈກັບປີລາດທີ່ຂຽນແບບນ້ັນ, ແຕ່ປີລາດກໍບ່ໍຍອມປ່ຽນ.

ພວກທະຫານໄດ້ເອົາເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະເຢຊູມາແບ່ງກັນ ຕາມທີ່ເພັງສັຣເສີນ 22:18 ໄດ້ທໍານວາຍໄວ້; ທະ

ຫານສ່ີຄົນກໍໄດ້ຜ້າຄົນລະຕ່ອນ ແຕ່ເສ້ືອຂອງພຣະອົງ ພວກເຂົາກໍຈົກສລາກກັນ. ທຸກຢ່າງນ້ີເກີດຂ້ຶນຂະນະທີ່

ພຣະເຢຊູຕາຍຢ່າງທໍຣະມານທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອໄຖ່ໂທດບາບຂອງມະນຸດທັງຫລາຍ.

2. ເວລາສຸດທາ້ຍຂອງພຣະເຢຊ:ູ ( ໂຢຮັນ 19:25-30)

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະຊົງເປັນມະນຸດ; ທີກ່າງແຂນພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍແມ່ຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດໃນໂລກ

ມະນຸດ; ພຣະອົງຊົງຫລຽວເບ່ິງ ìສາວົກທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກຢືນຢູ່ໃກ້ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວກັບມານດາວ່າ, “ນາງ

ເອີຍ, ນ້ີແຫລະ, ລູກຊາຍຂອງນາງ” ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບສາວົກຜູ້ນ້ັນວ່າ, “ນ້ີແຫລະ, ມານດາຂອງທ່ານ”

ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາສາວົກຄົນນ້ັນກໍຮັບເອົານາງມາຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຕົນî (19: 26-27).

ໂຢຮັນ 19:28 ບອກວ່າ ìພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າທຸກສ່ິງສໍາເຣັດແລ້ວ ເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມພຣະຄັມພີພຣະອົງ

ຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາຢາກນ້ໍາ.” ພວກທະຫານໄດ້ນໍາເອົາເຫລ້ົາແວງສ້ົມປົນນ້ໍາຫູສົບໃຫ້ພຣະອົງຊົງດ່ືມ. ຫລັງ

ຈາກນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ìສໍາເຣັດແລ້ວî ແລະເມ່ືອຊົງກ້ົມພຣະສຽນລົງ ພຣະອົງຊົງມອບຈິດວິນຍານໄວ້

(19:30).

ຕາມທັມມະດາແລ້ວ ພວກຄົນໂຣມຈະປ່ອຍນັກໂທດທີ່ຖືກຄຶງໄວ້ຈົນກວ່າເຂົາແນ່ໃຈວ່າຄົນນ້ັນໄດ້ຂາດໃຈ

ແລ້ວ. ນັກໂທດທີ່ຖືກປະຫານວິທີນ້ີຈະຕາຍແບບຊ້າໆແລະທໍຣະມານທີ່ສຸດ; ຫລັງຈາກນ້ັນໂຕແຮ້ງກໍຈະມາ

ຈີກກິນສົບ, ແລ້ວສ່ິງທີເ່ຫລືອກໍຈະຖືກຍົນຖ້ິມແຄມທາງ. ເນ່ືອງຈາກວັນຊະບາໂຕ ແລະວັນປັສຄາໄດ້ໃກ້ຈະ

ມາເຖິງແລ້ວ, ພວກຜູ້ນໍາຄົນຢິວຕ້ອງການບ່ໍໃຫ້ມີສົບຂອງພຣະເຢຊູເຫລືອຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ. ພວກເຂົາຈ່ຶງຂໍ

ໃຫ້ປີລາດຫັກຂາພຣະອົງເພ່ືອຈະໃຫ້ຕາຍໄວຂ້ຶນ.

ທະຫານຜູ ້ນ່ຶງໄດ້ເອົາຫອກແທງທີ່ຂ້າງຂອງພຣະເຢຊູ ìແລະໂລຫິດກັບນ້ໍາກໍໄຫລອອກທັນທີ.î ເມ່ືອພວກທະ

ຫານເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ພວກເຂົາກໍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງທຸບຂາ (ພຣະອຸຣຸ) ຂອງພຣະອົງ (19:

33). ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືກທໍານວາຍໄວ້ວ່າ ìກະດູກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຖືກຫັກເສັຽຈັກທ່ອນແລະມີຂ້ໍພຣະຄັມພີ ອີກ

ຂ້ໍນ່ຶງທີ່ວ່າ, “ເຂົາຈະມອງເບ່ິງທ່ານຜູ້ທີ່ເຂົາໄດ້ແທງ” (19: 37).

3. ລກູສດິລບັຂອງພຣະເຢຊ:ູ ( ໂຢຮັນ 19: 38-42)
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ໂຢເຊບໄທບ້ານອາຣີມາທາຍເປັນຄົນມີຖານະດີ ແລະເປັນສະມາຊິກຂອງສານສູງຂອງຄົນຢິວ (ມັດທາຍ 

27:57-60; ມາຣະໂກ 15:43-46; ລູກາ 23:50-53). ນິໂກເດມຜູ້ທີ່ເຄີຍໄປຢ້ຽມພຣະເຢຊູເວລາກາງຄືນ 

(ໂຢຮັນ 3:1-10) ກໍເປັນສະມາຊິກຂອງສານສູງເຊ່ັນດຽວກັນ. ພວກເຂົາເຈ້ົາທັງສອງເປັນສາວົກລັບໆຂອງ

ພຣະເຢຊູເພາະຢ້ານຄົນຢິວທັງຫລາຍຮູ້ຈັກ; ເຂົາເຈ້ົາທັງສອງບ່ໍເຫັນພ້ອມກັບຄໍາພິພາກສາຂອງສານສູງ

ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ. ໂຢເຊບແລະນິໂກເດມສະແດງຄວາມກ້າຫານໂດຍການຂໍພຣະສົບຈາກປີລາດ; ພວກເຂົາ

ເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູເໝືອນກັບສົບຂອງບຸກຄົນສໍາຄັນ ແລະໄດ້ນໍາໄປໄວ້ທີ່ ìອຸບໂມງໃໝ່

ທີ່ຍັງບ່ໍໄດ້ວາງສົບຜູ້ໃດຈັກເທື່ອ.î

ìສາໍເຣດັແລວ້î

ເວລາພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ìສໍາເຣັດແລ້ວî ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະກາດເຖິງການສ້ິນສຸດຂອງຄວາມທຸກທໍຣະ

ມານ, ແລະກໍຍັງມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່ານ້ັນ; ພຣະປະສົງໃນການມາໃນໂລກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາເຣັດ

ແລ້ວ. ຊີວິດທີ່ປາສຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍຄ່າຈ້າງອັນມະຫາສານຂອງຄວາມຜິດບາບ

ຂອງມະນຸດແລ້ວ (ໂຣມ 6:23).

ຄາໍຖາມເພືອ່ພຈິະຣະນາ

1. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ທ້າທາຍຝ່າຍຮ່າງກາຍເວລາພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ທີ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ?

2. ການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະສັນຍາເດີມສໍາເຣັດວິທໃີດ?

3. ພຣະເຢຊູຊົງທໍຣະມານຝ່າຍຈິດວິນຍານແນວໃດແດ່?

4. ວິທທີີ່ພຣະເຢຊູຊົງດູແລມາຣີອາໃນຂະນະທີພ່ຣະອົງຊົງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນມີຄໍາສອນຢ່າງໃດສໍາລັບ 

ການຈັດລະບຽບໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງວຽກງານຂອງຣາຊອານາຈັກສວັນ ແລະຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບທີ່ມີໃນໂລກນ້ີ?

5. ທ່ານສາມາດວາດພາບເບ່ິງຄວາມຜິດບາບຂອງທ່ານທີຜ່່ານມາ, ໃນປັດຈຸບັນ, ແລະໃນອະນາຄົດ

ໄດ້ຖືກຕອກໄວ້ທີກ່າງແຂນບ່ໍ?

6. ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາຂອງພຣະຣາຊທານເຣ່ືອງຊີວິດນິຣັນຈາກພຣະເຢຊູແລ້ວຫລືຫຍັງ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ8

ຂາ່ວປະເສດີເຣືອ່ງພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20: 1-18

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 20: 1-18

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຢ້ັງຢືນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ

ພຣະເຈ້ົາ ແລະຢ້ັງຢືນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃນຖານະບຸດພຣະເຈ້ົາ ແລະ

ການຊົງເອ້ີນໃຫ້ພວກເຮົາຕິດ ຕາມພຣະອົງແລະໃຫ້ພວກເຮົາບອກຄົນອ່ືນໆ

ເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ່ຄົ້ນຄວ ້າ: ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ທາ່ນໄປບອກໃຜ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍການພົບພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງມາຣີອາໄທມັກດາລາ

ແລະເພ່ືອຕັດສິນໃຈວ່າຈະບອກຄົນອ່ືນໆຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູວິທໃີດ.

ຄໍານໍາ

ມາຣ ີອາໄທມັກດາລາເປັນຄົນທໍາອິດໃນພຣະທັມໂຢຮັນທີ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ ແລະເປັນຄົນ

ທໍາອິດທີ່ບອກຂ່າວດີເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູ. ມາຣ ີອາໄດ້ປ່ຽນຈາກນັກຮຽນຜູ້ໂສກເສ້ົາໄປສູ່ຜູ້ເປັນພຍານເຣ ື ່ອງການ

ຄືນພຣະຊົນໃຫ້ກັບສາວົກຄົນອ່ືນໆ.

ໃນວັນຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ (ວັນອິສເຕ້ີ), ຫລາຍໆຄົນຈະໄປທີ່ປ່າຊ້າ (ສ ຸສານ)

ເພ່ືອໄປຢ້ຽມຫລຸມຝັງສົບຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວທີໄ່ດ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ. ຫລາຍຄົນໃຊ້ເວລານ້ັນເມ່ືອລະນຶກ

ເຖ ິງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຈາກໄປ ແລະລະນຶກເຖ ິງຄວາມຫວັງຂອງຕົນໃນການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ.

ພຣະທັມໂຢຮັນບົດທີ 20 ຕິດຕາມການເຕີບໃຫຍ່ໃນຊີວິດການເປັນສາວົກຂອງມາຣ ີອາໄທມັກດາລາ. ແຕ່

ລະພາກຕອນ, ມາຣ ີອາໄດ້ປ່ຽນແປງຕາມສ ິ ່ງທີ່ນາງໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ປະສົບການ; ການຕອບຮັບສະພາບການ 

ຕ່າງໆຊ່ວຍນາງໃຫ້ໄດ້ກ້າວໜ້າໄປໃນຊີວິດສາວົກ. ບົດຮຽນນ້ີເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມຕົວຢ່າງຂອງລາວ.

ໃນວັນຄືນພຣະຊົນພວກເຮາົຈະໄປທີຫ່ລຸມຝັງສົບ ເພ່ືອລະນຶກເຖ ິງຄົນທີພ່ວກເຮົາຮັກ ເໝືອນທີ່ມາຣ ີອາໄດ້

ເຮັດໃນສມັຍແລກ, ແລະເວລາກັບເຖ ິງເຮືອນພວກເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະບອກຂ່າວດີກັບຄົນອ່ືນ.

1.ຢຽ້ມຫລມຸຝັງສບົ: ( ໂຢຮັນ 20:1-2)

ຕາມປົກຕິແລ້ວຄົນຢິວຈະຝັງສົບຄົນຕາຍພາຍໃນຊາວສ່ີຊົວໂມງຫລັງຈາກການເສັຽຊີວິດ; ວັນຕ່ໍມາພວກເຂົາ

ເຈ້ົາຈະນໍາເຄ່ືອງຫອມໄປຕົກແຕ່ງສົບທີ່ຢ່ ູໃນອຸບໂມງບ່ອນຝັງສົບ. ເພ່ືອເຮັດຕາມປະເພນີຂອງຄົນຢິວ, ມາຣ ີ

ອາກໍໄດ້ເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ນໍາເຄ່ືອງຫອມໄປຕົກແຕ່ງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ; ເວລານ້ັນເປັນຍາມເຊ້ົາຂອງວັນ
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ອາທິດ. ເມ່ືອນາງໄດ້ເຫັນວ່າກ້ອນຫ ິນທີ່ປິດອຸບໂມງໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກ, ນາງກໍຄິດວ່າພຣະສົບໄດ້ຖືກຂະໂມຍ 

ລັກໄປ. ເພາະຄວາມຕົກໃຈນາງຈ່ຶງແລ່ນກັບບ້ານເພ່ືອໄປບອກຂ່າວຮ້າຍກັບພວກສາວົກທັງຫລາຍ.

ພາກທໍາອິດໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງມາຣ ີອາແມ່ນການກະທໍາ. ນາງໄດ້ມາເຖ ິງອຸບໂມງຝັງພຣະສົບເພ່ືອຈະເຮັດ

ໃຫ້ພິທີຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາເຣັດຕາມປະເພນີ, ແຕ່ນາງບ່ໍໄດ້ຕຽມພ້ອມກັບສ ິ ່ງທີ່ນາງຈະພົບພ້ໍ. ພາກທີ

ສອງຂອງຄວາມເຊ່ືອແມ່ນການຕອບຮັບສະພາບການເຣ ື ່ອງຜ້າທີໃ່ຊ້ຕຽມພຣະສົບ.

2. ເຫນັຜາ້ປາ່ນ: ( ໂຢຮັນ 20: 3-15)

ຫລັງຈາກເປໂຕແລະພວກສາວົກໄດ້ຍິນຂ່າວຮ້າຍຈາກມາຣ ີອາໄທມັກດາລາແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພາກັນ

ແລ່ນໄປທີ່ອຸບໂມງ; ໃນນ້ັນກໍມີສາວົກຜູ້ທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຮັກຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍ (ຂ້ໍ 2-4). ສາວົກຜູ້ໄດ້ເຫັນຜ້າປ່ານ

ກອງຢ່ ູກໍໄດ້ເຊ່ືອ (ຂ້ 8). ຜ້າປ່ານກອງຢ່ ູ ແລະຜ້າທີ່ໃຊ້ປົກພຣະສຽນກອງຢ່ ູຕ່າງຫາກ ເປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະ

ເຢຊູໄດ້ຊົງຊະນະຄວາມຕາຍ, ແຕກຕ່າງກັບຜ້າຂອງລາຊະໂຣເວລາເຂົາຄືນມາຈາກຕາຍ (ໂຢຮັນ 11: 44).

ພວກສາວົກໄດ້ພາກັນກັບບ້ານ; ແຕ່ສ່ວນມາຣ ີອາຍັງຢືນຢູ່ທີ່ນ້ັນແລະຮ້ອງໄຫ້ຢ່ ູນອກອຸບໂມງ. ເມ່ືອນາງ

ຫລຽວໄປທາງອຸບໂມງ ìນາງໄດ້ເຫ ັນເທວະດາສອງຕົນນ່ັງຢ່ ູໃນບ່ອນທີເ່ຂົາວາງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູî (ຂ້ໍ 

12). ຂະນະທີ່ມາຣ ີອາສ້ໍຖາມພວກເທວະດາດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາແລະນ້ໍາຕາ ນາງໄດ້ìເຫັນພຣະເຢຊູຢືນຢ່ ູ 

ແຕ່ບ່ໍຮ້ ູວ່າແມ່ນອົງພຣະເຢຊູî (ຂ້ໍ 14). ພຣະເຢຊູຊົງຖາມນາງມາຣ ີອາ ແຕ່ນາງຄຶດວ່າແມ່ນຄົນເຝ້ົາສວນ

ແລະຄິດວ່າເຂົາອາດຈະແມ່ນຄົນທີ່ເອົາພຣະສົບອອກໄປຈາກອຸບໂມງ (ຂ້ໍ 15). ໃນທີ່ສຸດພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ

ກັບນາງວ່າ, “ມາຣ ີອາî ແລ້ວນາງກໍຈ່ືສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້.

ພາກທີສາມໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງມາຣ ີອາແມ່ນຄວາມເລິກລັບຂອງຄວາມເຊ່ືອທີບ່ໍ່ຄົບບໍຣິບ ູນ. ສາວົກບາງຄົນ

ໄດ້ເຫັນແລ້ວກໍຍອມເຊ່ືອ, ແຕ່ຜູ້ອ່ືນໆຍັງບ່ໍຍອມເຊ່ືອ ìເພາະວ່າຂະນະນ້ັນເຂົາຍັງບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່

ຂຽນໄວວ້່າ ພຣະອົງຈະຕ້ອງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ” (20: 9). ສລຸຸບວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມເຊ່ືອ ແຕ່ຍັງ

ບ່ໍພ້ອມທີຈ່ະປະກາດຂ່າວປະເສີດເພາະຍັງບ່ໍໝັ້ນໃຈເຣ ື ່ອງການຊົງຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະຄຣິດ.

3. ພບົພຣະເຈົາ້: ( ໂຢຮັນ 20:16-17)

ເວລາພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນຊ່ືມາຣ ີອາ, ນາງໄດ້ຈ່ືພຣະອົງໃນທັນທີ; ນາງໄດ້ຕອບພຣະອົງວ່າ ìຣັບໂບນີ.î ຄວາມ

ຫວັງຂອງນາງແມ່ນຢາກຢູ່ໃກ້ພຣະອົງເໝືອນທີເ່ຄີຍຢ່ ູມາແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງບອກວ່າ, ìຢ່າຊູ່ຖ່ວງດຶງເຮົາ 

ເພາະເຮົາຍັງບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງໄປຫາພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາແລະບອກເຂົາວ່າ 

ìເຮົາຈະຂ້ຶນເມືອຫາພຣະບິດາຂອງເຮົາ ແລະພຣະບິດາຂອງພວກທ່ານ ຈະເມືອຫາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະ

ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ” (ຂ້ໍ 17). ມາຣ ີອາກໍໄດ້ນໍາຂ່າວດີນ້ັນໄປຫາພວກສາວົກທັງຫລາຍ (20:18).

ພວກເຮົາທັງຫລາຍມັກຖ່ວງດຶງພຣະເຢຊູຄຣິດດ້ວຍການຈົດຈໍາສ ິ ່ງທີ່ຜ່ານມາໃນຊີວິດ; ແຕ່ສ ິ ່ງທີ່ຜ່ານມາບ່ໍໄດ້

ບອກເຖ ິງສ ິ ່ງຈະເກີດຂ ຶ ້ນກັບຊີວິດພວກເຮົາ ເພາະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ; ການມີພຣະເຈ້ົາ 
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ຜູ້ຊົງຄ ືນມາຈາກຄວາມຕາຍຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອ. ຢ່າໃຫ້ສ ິ ່ງເກ່ົາໆຖ່ວງດຶງທ່ານ.

ພາກທີສ ີ ່ ໃນຄວາມເຊ່ືອຂອງມາຣ ີອາແມ່ນການປະຊີວິດເກ່ົາກ່ອນມາພົບພຣະຄຣິດ ຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນຈາກ

ຄວາມຕາຍ; ຊີວິດໃນພຣະອົງຈະບ່ໍເໝືອນເດີມ; ການຄືນພຣະຊົນຊ່ວຍໃຫ້ພວກຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ

ພຣະຊົນຢ່ ູໃນຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາ.

ເທື່ອທໍາອິດທີ່ມາຣ ີອາກັບໄປບອກພວກສາວົກ ນາງບ່ໍໄດ້ແນ່ໃຈເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ ແລະມີ 

ພັນທະກິດແນວໃດ; ແຕ່ການກັບບ້ານເທື່ອທີສອງເພ່ືອໄປບອກຂ່າວໃຫ້ພວກສາວົກ ມາຣ ີອາໄດ້ເຫັນອຸບ

ໂມງວ່າງເປ່ົາ, ໄດ້ເຫັນຜ້າກອງຢູ່, ແລະໄດ້ປ່ຽນຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຢຊູຈາກ ìພຣະອາຈານî ມາເປັນ 

ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.” ນາງພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ບາດກ້າວສຸດທ້າຍໃນຄວາມເຊ່ືອ ຄືການປະກາດພຣະເຢຊູ

ຄຣິດຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນຈາກຄວາມຕາຍໃຫ້ກັບພວກສາວົກທັງຫລາຍ. ມາຣ ີອາໄດ້ເປັນຄົນທໍາອິດທີປ່ະກາດ

ການຊົງຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ” (20:18).

ນາໍພຣະທມັໄປໃຊໃ້ນຊວີດິ

ພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງຄືນພຣະຊົນ ໄດ້ຊົງນໍາພາພວກສາວົກທີ່ກໍາລັງໂສກເສ້ົາຕາມບາດກ້າວຂອງຄວາມເຊ່ືອໃນ

ພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ພຣະອົງຊົງພົບພວກເຂົາທີ່ປ່າຊ້າ ແລະຊົງເຊີນພວກເຂົາໄປສູ່ຊີວິດທີ່ເຊ່ືອ

ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ແລະມີຄວາມສັມພັນແບບໃໝ່ຣະຫວ່າງພວກເຂົາເອງ. ເພາະພວກເຂົາບ່ໍສາມາດທີຈ່ະ

ກັບຄືນໄປສ່ ູຊີວິດເດ ີມ, ພວກເຂົາຈ່ຶງພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປກັບພຣະອົງແລະເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນຖານະ

ອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ.

ເໝືອນພວກສາວົກທີປ່່ຽນແປງຈາກສາວົກຜູ້ໂສກເສ້ົາໄປສູ່ສາວົກທີໄ່ດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ປະກາດການຊົງຄືນ

ພຣະຊົນ, ພຣະເຢຊູຊົງເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ມີປະສົບການໃນທໍານອງດຽວກັນ. ການເດີນທາງອາດຈະຕ້ອງການ

ຄວາມອົດທົນ, ອາດຈະມີບາງຢ່າງທີ່ຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈ, ອາດຈະມີບາງຢ່າງຂາດໄປ, ແຕ່ເປ ັນການເດີນທາງຈາກ

ປ່າຊ້າໄປຫາເຮືອນ ຊຶ່ງມີພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ຄໍາຖາມ

1. ທ່ານກໍາລັງຢ່ ູຣະຫວ່າງໃດ ໃນການເດີນທາງໄປສູ່ການເປັນພຍານເຣ ື ່ອງການຄືນພຣະຊົນ?

2. ຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຄົນ, ຫລັງຈາກການຕາຍຂອງຜູ້ທີ ່ເຂົາເຈ້ົາຮັກ, ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?

3. ຄຣິສຕຽນໄດ້ຊ່ວຍຄົນທີກໍ່າລັງໂສກເສ້ົາແນວໃດແດ່ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ?

4. ຈາກປະສົບການສ່ວນຕົວ, ມີຄວາມເວົ້າຫລືການກະທໍາແນວໃດແດ່ທີ່ຄວນຫລີກເວັນ້ ເວລາຊ່ວຍ

ຄົນທີກໍ່າລັງໂສກເສ້ົາ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທີ 9

ການຟືນ້ພຣະຊນົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20:15-23

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 20:15-23

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງ ແລະອວຍພອນພວກສາວົກໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງອໍາ 

ນາດໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເພ່ືອຈະຢູ່ຢ່າງຜູ້ຮັບໃຊ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຈະໄປໃສ? ໄປແນວໃດ?, ທ່ານຈະໄປຮ່ວມງານກັບໃຜ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນໍາທ່ານໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນທີພ່ຣະອົງຊົງຟ້ືນພຣະຊົນ ແລ້ວ

ສ່ົງສາວົກອອກໄປໂດຍໂຜດປະທານຣິດອໍານາດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ

ຄາໍນາໍ

ການຟ້ືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຫລັກຄ້ໍາປະກັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ, ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີພຣະອ່ືນໃດທີ່

ຕາຍໄປແລ້ວຈະຄືນມາຄືພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທີຊ່ະນະຄວາມຕາຍ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງ

ຟ້ືນແລ້ວກໍຊົງໂຜດປະທານຣິດອໍານາດໃຫ້ພວກສາວົກໃນການປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນ, ສາວົກ

ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຣິດອໍານາດຜ່ານທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເພ່ືອປະກາດພຣະນາມພຣະອົງ.

1. ສນັຕສິກຸມາຈາກພຣະບິດາ: (ໂຢຮັນ 20:19)

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຕັກເຕືອນກ່າວລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າເປໂຕຜູ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບພຣະເຢຊູຈະປະຕິເສດ

ພຣະອົງກໍຕາມ ແຕ່ສາວົກເປໂຕບ່ໍຄຶດວ່າຕົນເອງຈະເປັນຄົນແນວນ້ັນ ແຕ່ແລ້ວເຣ່ືອງທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວລ່ວງ 

ໜ້ານ້ັນກໍກາຍເປັນຈິງ. ສາວົກເປໂຕໄດ້ຫລົງລືມຄໍາຕັກເຕືອນຂອງພຣະອົງຈ່ຶງປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກກັນກັບ

ພຣະອົງເພ່ືອເອົາຕົວລອດໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງພົບບັນຫາເຖິງຂ້ັນຄວາມເປັນຄວາມຕາຍ, ແຕ່ຫລັງຈາກພຣະ

ເຢຊູຊົງຟ້ືນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ພຣະອົງກໍກັບຄືນໄປຫາສາວົກ ແລະບ່ໍຖືຜິດຄິດໂທດເປໂຕແຕ່ຢ່າງໃດ 

(18:15-27). ບົດຮຽນສອງປະການທີ່ເຮົາສົມຄວນຮຽນເອົາແບບຢ່າງຄື;

1: ຮຽນຈາກຊີວິດຂອງເປໂຕ ໂດຍຕ້ັງໝັ້ນໃນຄໍາສອນເພ່ືອຈະບ່ໍປະຕິເສດພຣະອົງໃນຍາມຄັບຂັນ.

2. ຮຽນຈາກຊີວິດການຍົກໂທດອະພັຍຂອງພຣະເຢຊູທີມີ່ຕ່ໍສາວົກໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນເປໂຕ.

ຫລັງຈາກຟ້ືນພຣະຊົນແລ ້ວພຣະອົງໄດ້ຊົງປາກົດກັບສາວົກທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງ     ìຄ່ໍາວນັນ້ັນເປັນວັນຕ້ົນສ ັປດາ 

ເມ່ືອສາວົກອັດປະຕູຫ້ອງທີເ່ຂົາຢູ່ນ້ັນເພາະຢ້ານພວກຢິວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ

ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ” (ໂຢຮັນ 20:19). ໃນຖ້າມກາງຄວາມມືດແລະໜາວເຢັນ 
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ແລະຄວາມຢ້ານກົວຈ່ຶງພາກັນອັດປະຕູໃສ ່ກອນຢ່າງແໜນ້ໜາ  ໃນໃຈຂອງພວກເຂົາຂາດຄວາມອົບອຸ່ນ ດ່ັງ

ນ້ັນແລງວັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຄຶດວ່າເປັນແລງແຫ່ງຄວາມສ້ິນຫວັງ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມສວ່າງ   ເປັນຄວາມອົບ

ອຸ່ນໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີໃນຖ້າມກາງການອັດປະຕູໃສ່ກອນຢ່າງໜາແໜ້ນພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວກັບເຂົາ

ວ່າ ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທງັຫລາຍî ແປວ່າ ມີພຣະອົງກໍມີສັນຕິສຸກ ບ່ໍມີພຣະອົງກໍມີແຕ່ຄວາມຢ້ານແລະ

ເປ່ົາປ່ຽວນ້ັນເອງ.

2. ຮອຍບາດແຜ: (ໂຢຮັນ 20:20-21)

ສ່ິງສໍາຄັນປະການທສີອງແມ່ນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູ     ຄືພຣະອົງໄດ້ບອກພວກສາວົກມາເບ່ິງຮອຍ 

ບາດແຜທີ່ຝ່າມືແລະຂ້າງຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງເປັນການບ່ົງບອກວ່າພຣະອົງຊົງຟ້ືນພຣະຊົນແລ້ວໃນກາຍເດີມ.

ພຣະອົງຊົງຮັບຄວາມເຈັບປວດຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ  ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງພຣະອົງແຕ່ປະການ

ໃດ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຍອມທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍນ້ັນແມ່ນພຣະອົງຊົງຍອມທົນທຸກ

ເພ່ືອທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງ, ມາບັດນ້ີຄວາມເຈັບປວດນ້ັນໄດ້ຜ່ານກາຍໄປແລ້ວຍັງເຫລືອໄວ້ແຕ່

ຮອຍບາດແຜ   ທີ່ເປັນຮອຍຈາຣຶກວ່າພຣະອົງຊົງຍອມສະຣະຊີວິດຂອງພຣະອົງເອງ ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍເຫັນ

ຮອຍບາດແຜນ້ັນແລ້ວ ເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງຍອມຮັບຄວາມເຈັບປວດຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍກໍເພາະ

ພຣະອົງຊົງຮັກເຂົາ. ìພຣະອົງກໍຊົງສະແດງພຣະຫັດແລະຂ້າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົາເບ່ິງ ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້

ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວກໍເກີດຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີî (ຂ້ໍ 20). ພວກສາວົກມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນ້ັນກໍ

ເພາະວ່າ   ເຂົາໄດ້ເຫັນຜູ້ທີ່ເຂົາຮັກໄດ້ຟ້ືນມາຈາກຕາຍແລະເຣ່ືອງນ້ີກໍເປັນໄປຕາມຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງທີ່

ກ່າວໄວ້ໃນ (ໂຢຮັນ 16:22).

ìພຣະເຢຊ ູຊົງກ່າວກັບເຂົາອີກວ່າ, ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍ ພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາຢ່າງໃດ 

ຝ່າຍເຮົາກໍໃຊ້ທ່ານທັງຫລາຍໄປຢ່າງນ້ັນî. ໃນຂ້ໍ 21 ນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນສອງປະການຄື;

1. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນສັນຕິສຸກ ແລະເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມສງົບສຸກຈ່ຶງ   ກ່າວມອບສັນຕິສຸກແກ່ສາວົກ 

ແກ່ທຸກຄົນ ເພ່ືອໃຫ້ສາວົກທງັຫລາຍຂອງພຣະອົງຢູ່ນໍາກັນ, ຮັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ ດ້ວຍຄວາມສງົບ

ສຸກ.

2. ຊົງໃຊ້ສາວົກອອກໄປປະກາດໂດຍມອບອໍານາດຢ່າງດຽວທີພ່ຣະບິດາຊົງມອບແກ່ພຣະອົງ, ມີ

ຄວາມໝາຍວ່າສາວົກທຸກຄົນໄປຕາງໜ້າພຣະເຢຊູ.

3. ຊງົຍົກໂທດຜາ່ນທາງພຣະວນິຍານ: ( ໂຢຮັນ 20:22-23 )

ìເມ່ືອຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງຊົງລະບາຍລົມອອກຈາກພຣະໂອດໃສ່ເຂົາ ໂດຍບອກວ່າ, ìທ່ານທ ັງ

ຫລາຍຈ່ົງຮັບເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî (ຂ້ໍ 22). ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູມອບສິດອໍານາດແກ່ສາວົກແລ້ວພຣະ 

ອົງຊົງລະບາຍລົມອອກຈາກປາກໃສ່ເຂົານ້ັນ     ເປັນຄວາມໝາຍກັບໄປຫາຕ້ົນເດີມທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງໂລກ



38

ແລະສ້າງມະນຸດພຸ້ນ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເອົາດິນມາປ້ັນເປັນຮູບຄົນແລ້ວເປ່ົາລົມຫາຍໃຈໃສ່ຮດັູງໃຫ້ມີຊິວິດ 

ຮູບປ້ັນນ້ັນກໍກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຊີວິດຈິດໃຈî (ປຖກ 2:7) ໃນພຣະທັມ ໂຢຮັນ 20:22 ໂຢຮັນບັນທຶກວ່າ 

ìລະບາຍລົມອອກຈາກພຣະໂອດໃສ່ເຂົາî ສ່ວນໃນພຣະທັມປະຖົມມະການ 2:7 ບັນທຶກວ່າ ìເປ່ົາລົມຫາຍ

ໃຈໃສ່ຮູດັງໃຫ້ມີຊິວິດî ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ດ້ວຍວາ່ຄໍາເວົ້າທັງສອງຕອນນ້ີແປວ່າ ìວິນຍານî ຄືໃນຕ້ົນ

ເດີມນ້ັນພຣະເຈ້ົາເປ່ົາລົມຫາຍໃຈເຂ້ົາໃນຮູບປ້ັນແລ້ວຮູບປ້ັນກໍກາຍເປັນອາດາມ ແລະໃນພຣະທັມໂຢຮັນນ້ີ

ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງລະບາຍລົມອອກຈາກພຣະໂອດ ແປວາ່ຈາກປາກ ແລ້ວພວກສາວົກກໍໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານ

ບໍຣິສຸດ ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ ìທ່ານທ ັງຫລາຍຈ່ົງຮບັເອົາພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî (ຂ້ໍ 22).

ຄໍາວ່າ ìລົມຫາຍໃຈໃນປະຖົມມະການî ແລະ ຄໍາວ່າ ìລົມອອກຈາກພຣະໂອດî ໂຢຮັນໄດ້ແບ່ງຄໍານ້ີເວົ້ານ້ີ

ຫລາຍປະການໂດຍໃຊ້ຄໍາວ່າ   Paraclete ແປວ່າ   counselor ທີ່ປຶກສາ, comforter ຜູ້ເລ້ົາໂລມ,

proclaimer ຜູ້ປ່າວປະກາດ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະເຂ້ົາໃຈຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຈະ

ເປັນທີປຶ່ກສາໃນຍາມເຮົາຕ້ອງການຄໍາປຶກສາ, ພ້ອມກັນນ້ັນພຣະວິນຍານອົງດຽວຈະເປັນພຣະຜູ້ເລ້ົາໂລມ

ຍາມເຮົາໂສກເສ້ົາ ແລະພຣະວິນຍານຈະຊ່ອຍຫລືດົນບັນດານໃຫ້ເຮົາມີໃຈກ້າໃນການປະກາດ ດ້ວຍເຫດນ້ີ 

ພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວວ່າ ìທ່ານທ ັງຫລາຍຈ່ົງຮັບເອົາພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດî (ຂ້ໍ 22).

ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ໃດ ຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຍົກເສັຽແລ້ວ 

ແລະຖ້າທ່ານທັງຫລາຍກັກຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຢູ່ກັບຜູ້ໃດ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກັກຄວາມຜິດບາບໃຫ້ຢູ່ກັບຜູ້ນ້ັນ

ແລ້ວ” (ຂໍ ້ 23). ຄຣິສຕຽນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຮູ້ຈັກຄໍາສ່ັງໃຫຍ່ໃຫ້ໄປປະກາດໃນພຣະທັມມັດທາຍທີ່ກ່າວວ່າ

ìເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ານຈ່ົງໄປ ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງ

ພຣະບິດາ ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດສ່ັງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສ່ັງພວກເຈ້ົາ

ໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ນ້ິແຫລະ, ເຮົາຢ ູ ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆ ວັນຈົນຫມົດກັບ” (ມັດທາຍ 28:19-20). ແຕ່ບ່ໍໄດ້

ບອກວ່າ ຍົກຄວາມຜິດບາບແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃນພຣະທັມໂຢຮັນນ້ີໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກການມອບສິດແລະອໍານາດ 

ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ìຖ້າທ່ານທງັຫລາຍຈະຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ໃດ ຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້

ຊົງຍົກເສັຽແລ້ວî ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາວົກມີສິດອໍານາດໃນການຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບ ແຕ່ໝາຍຄວາມ

ວ່າ ພຣະອົງຊົງມອບພຣະວິນຍານໃຫ້ຢູ່ກັບພວກສາວົກເພ່ືອນໍາພາໃຫ້ສາວົກປ່າວປະກາດຂ່າວປະເສີດໂດຍ

ການຊົງນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເມ່ືອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດຜູ້ນ້ັນກໍຮັບຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບ

ຂອງຕົນ, ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນທີ່ມີສິດອໍານາດໃນການຍົກໂທດຜິດບາບ. ດ້ວຍເຫດນ້ີໃຜກໍຕາມທີຮ່ັບ

ເອົາຂ່າວປະເສີດທີ່ພວກສາວົກປະກາດ ຜູ້ນ້ັນກໍຈະໄດ້ຄວາມຍົກໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນໂດຍແມ່ນອົງ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຍອມຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດທີ່ພວກສາວົກປະກາດນ້ັນ 

ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ.

ຄາໍຖາມ:
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1. ການຟ້ືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍອັນໃດສໍາລັບທ່ານ?

2. ມີຜູ້ນ່ຶງໄດ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຖືໂທດອັນໃດ ເມ່ືອພຣະອົງຟ້ືນຄືນມາແລ້ວຍັງໄປພົບ

ພວກສາວົກແລ້ວຍັງບອກວ່າ ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ສອນຫຍັງເຮົາແດ່?

3. ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງສະແດງຮອຍບາດແຜໃຫ້ສາວົກໄດ້ເຫັນ?

4. ພຣະເຢຊູໄດ້ມອບສິດແລະອໍານາດແນວໃດໃຫ້ພວກສາວົກ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງມອບ?

5. ທ່ານເຂ້ົາໃຈຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງທີ່ກ່າວວ່າ      ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ໃດ 

ຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຍົກເສັຽແລ້ວî ແນວໃດ?

6. ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານແລ້ວຫລືຍັງ? ພຣະວິນຍານໃຊ ້ທ່ານເຮັດຫຍັງບ່ໍ?

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິທ໌
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ບດົຮຽນທີ 10

ສາຣະພາບວາ່ ພຣະເຢຊແູມນ່ໃຜ?

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 20:24-31

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 11:16; 14:5; 20:24-31

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ໂທມາສາຣະພາບ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານເດ, ຈະໃຫ້ພຣະອົງເຮດັແນວໃດທ່ານຈ່ຶງຈະເຊ່ືອແນ່ວ່າພຣະ

ອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອນໍາພາທ່ານຮູ້ແນ່ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະບອກຜູ້ອ່ືນ

ທີ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃຫ້ມີໂອກາດເຂ້ົາໃຈແລະເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.

ຄາໍນາໍ

ໂທມາໄດ້ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູມາຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນ ແຕ່ພໍມາເຖິງຕອນສາວົກທັງຫລາຍເຕ້ົາໂຮມກັນທີ່

ຫ້ອງຊ້ັນເທິງນ້ັນໂທມາບ່ໍໄດ້ຢູ່ທີ່ນ້ັນ, ຫວັງວ່າທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຄົງບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ຄືວ່າເຮົາເຊ່ືອແລະ

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູທຸກວັນ ແຕ່ວັນສໍາຄັນເຮົາຊ້ໍາບ່ໍຢູ່ຄືກັນກັບໂທມາ. ດ່ັງນ້ັນຊີວິດຂອງໂທມາໄດ້ສອນເຮົາໃຫ້

ຮູ້ຈັກບອກຄົນອ່ືນກ່ຽວກັບການຟ້ືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງກ້າຫານ.

1. ຊງົປາກົດ: (ໂຢຮັນ 20:24-28)

ຫລັງຈາກຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍສາວົກທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງແປດວັນທີ່ຜ່ານແລ້ວພຣະອົງກໍໄດ້ປາກົດຕົວຕ່ໍສາວົກໂທມາຜູ້

ບ່ໍໄດ້ຢູ່ຮ່ວມສາວົກອ່ືນໆໃນແລງວັນນ້ັນ, ພວກສາວົກທັງຫລາຍໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງການຊົງປາກ ົດຕົວຂອງພຣະ

ເຢຊ ູແລະເປັນພະຍານແກ່ໂທມາ ແຕ່ໂທມາຍັງບ່ໍເຊ່ືອໃນຄໍາບອກເຫລ່ົານ້ັນ. ìສາວົກອ່ືນໆຈ່ຶງບອກໂທມາວ່າ,

ìເຮົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ” ແຕ່ໂທມາຕອບເຂົາເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìຖ້າຂ້ອຍບ່ໍເຫັນຮອຍຕະປູທີ່ຝ່າ

ພຣະຫັດ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົານ້ິວມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຮອຍຕະປູນ້ັນ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົາມືຂອງຂ້ອຍແປະໃສ່ຂ້າງຂອງ

ທ່ານແລ້ວ ຂ້ອຍຈະບ່ໍເຊ່ືອî (ຂ້ໍ 25). ເຣ່ືອງແບບນ້ີຍັງລາມມາຮອດທຸກວັນນ້ີ ຄືວ່າບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້

ອອກໄປທົ່ວໂລກຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຜູ້ຮບັໃຊ້ກໍພາກັນອອກໄປບອກເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍ

ຄວາມເຕັມໃຈ    ເພາະເຂົາຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທີຍ່ອມຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງ

ເຂົາ     ແລະພຣະອົງກໍຊົງຟ້ືນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ຄົນທັງຫລາຍກໍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອ ແລະຫລາຍຄົນຍັງຖາມພິສູດ 

ຄືກັນກັບໂທມາ, ເຮົາທັງຫລາຍຄວນຈະຂອບໃຈໂທມາທີ່ພິສູດແທນເຮົາແລ້ວ.

ແປດວັນຜ່ານໄປນັບວ່າເປັນເວລານານສົມຄວນທີພ່ວກສາວົກຊອກຫາວິທທີາງໃຫ້ໂທມາເຊ່ືອວ່າ ພຣະເຢຊູ 

ຊົງຟ້ືນແລ້ວແຕ່ປາກົດວ່າບ່ໍມີຫຍັງຈະເຮັດໃຫ້ໂທມາເຊ່ືອ, ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນຕ້ອງຕິໂທມາ ແຕ່ເຮົາລືມຄຶດ
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ໄປວ່າໂທມາເປັນຄົນມີເຫດມີຜົນ ອີກປະການນ່ຶງໂທມາກໍບ່ໍໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຄືສາວົກຄົນອ່ືນໆ ດ້ວຍເຫດນ້ີ

ຄົນທີບ່ໍ່ຮູ້, ບ່ໍເຫັນ, ບ່ໍໄດ້ຍິນກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະເຊ່ືອ    ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງປາກົດຕົວອີກຄ້ັງນ່ຶງໃນຂະ 

ນະທີ່ສາວົກຍັງເຕ້ົາໂຮມກັນທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງ ຄ້ັງນ້ີພຣະອົງຊົງເວົ້າກັບໂທມາວ່າ ìຈ່ົງເດ່ນ້ິວມືຂອງທ່ານມາລູບ

ເບ່ິງຝ່າມືຂອງເຮົາ ຈ່ົງເດ່ມືຂອງທ່ານມາໃສ່ຂ້າງ ຂອງເຮາົ ຢ່າຂາດຄວາມເຊ່ືອແຕ່ຈ່ົງເຊ່ືອ” (ຂ້ໍ 27). ມີຄົນ

ສົນທະນາກັນວ່າ ເວລາທີສ່າວົກທັງຫລາຍເລ່ົາເຣ່ືອງການຟ້ືນພຣະຊົນໃຫ້ໂທມາຟັງນ້ັນພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຢູ່ທີ່

ນ້ັນ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຮູ້ວ່າໂທມາບ່ໍເຊ່ືອ? ຫລືວ່າເພ່ິນງ່ຽງຫູຟັງພວກສາວົກສົນທະນາກັນບ່ໍ? ເຣ່ືອງນ້ີເຮົາ

ບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະອົງຢູ່ໃສ ແຕ່ເຮົາຮູວ້່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສາມາດຮູ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນທຸກຢ່າງທີສ່າວົກ

ໂອ້ລົມກັນ    ແມ່ນແຕ່ການສົນທະນາຂອງເຮົາທຸກວັນນ້ີເຮົາເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງຟັງເຮົາຢູ່. ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອໂທມາ

ໄດ້ຮັບຄໍາທ້າທາຍໃຫ້ພິສູດແລ້ວຈ່ຶງເຊ່ືອແລະຍິນດີເປັນອັນໃຫຍ່  ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະ

ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ” (ຂໍ ້ 28).

2.ເພາະເຫນັຈຶງ່ເຊືອ່: (ໂຢຮັນ 20:29-31)

ອີງຕາມພຣະທັມໂຢຮັນເຮົາເຫັນວ່າສາວົກເຊ່ືອພຣະເຢຊູຢູ່ສອງປະການຄື;

1. ແມ່ນການພິສູດດ້ວຍການພົບເຫັນກັບຕາ, ໄດ້ຍິນກັບຫູ ແລະຈັບບາຍດ້ວຍມືຂອງຕົນ, ລ້ີນໄດ້

ຊີມຣົດ, ດັງໄດ້ດົມກ່ິນ. (ຮ້ອງວ່າ 5 Sences ພວກຜູ້ເຖ້ົາຮ້ອງວ່າ ການສັມຜັດທັງຫ້າ).

2. ແມ່ນຫູໄດ້ຍິນຄໍາບອກເລ່ົາແລະໄດ້ຍິນເລ້ືອຽ, ທັງສອງຢ່າງນ້ີຮ້ອງວ່າຄວາມເຊ່ືອ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍ

ທີ່ເຊ່ືອໃນເວລານ້ີແມ່ນຍ້ອນການໄດ້ຍິນ. ໂປໂລກ່າວວ່າ ìແຕ່ຜູ້ທີຍັ່ງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງນ້ັນ ເຂົາຈະທູນຂໍ

ຕ່ໍພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະຜູ້ທີ່ຍັງບ່ໍໄດ ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງນ້ັນ ຈະເຊ່ືອໃນພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະເມ່ືອບ່ໍ

ມີຜູ້ໃດປະກາດໃຫ້ເຂົາຟັງ ເຂົາຈະໄດ້ຍິນເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດແລະຖ້າບ່ໍມີໃຜໃຊ້ເຂົາໄປ ເຂົາຈະປະ

ກາດໄດ້ຢ່າງໃດî (ໂຣມ 10:14).

ດ້ວຍເຫດນ້ີການບອກເລ່ົາ ແລະການໄດ້ຍິນຈ່ຶງເປັນພາກສ່ວນອັນສໍາຄັນຂອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດ.

ພວກທີ່ເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍຕາຂອງຕົນກໍນັບວ່າເປັນພຣະພອນພິເສດ     ແຕ່ຜູ້ທີ່ບ່ໍເຫັນພຣະອົງກໍເຊ່ືອເພາະ

ການໄດ້ຍິນກໍເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບພຣະພອນອັນມະຫາສານ. ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບໂທມາວ່າ ìເພາະໄດ້ເຫັນເຮົາ

ທ່ານຈ່ຶງເຊ່ືອຫລື ຜູ້ທີບ່ໍ່ເຫັນເຮົາແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກ” (ຂ້ໍ 29). ແຕ່ການເຫັນກັບຕາຂອງໂທມາໄດ້ກາຍ

ເປັນຂົວຂ້າມໄປເຖິງຄົນອີກຍຸກນ່ຶງທີບ່ໍ່ເຄີຽເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາ ແຕ່ໄດ້ເຊ່ືອເພາະຜູ້ເພ່ິນໄດ້ເຫັນຄືໂທ

ມານ້ີໄດ້ບອກເລ່ົາກັນຕ່ໍກັນມາ ດ່ັງທີ່ສາວົກທັງໝົດໄດ້ເລ່ົາສູ່ໂທມາວ່າ ìເຮົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ”

(ຂ້ໍ 25).

ຄວາມເຊ່ືອຖືໃນສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຍ່ອມເກີດຈາກສັມຜັດທັງຫ້າໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທງິ    ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນເຮົາ

ຄວນຣະມັດຣະວັງໃນສ່ິງທີເ່ຮົາເຫັນ, ຄວນພິຈາຣະນາໃນສ່ິງທີໄ່ດ ້ຍິນ, ຄວນຄຶດກ່ອນມືເຮົາຈະຈັບບາຍສ່ິງ

ໃດສ່ິງນ່ຶງ, ຄວນສັງເກດໃນເມ່ືອລ້ີນໄດ້ຊີມຣົດ, ຄວນຮູ້ທນັເມ່ືອດັງໄດ້ດົມກ່ິນ ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີສາມາດປ່ຽນ

ແປງຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້. ມີເຣ່ືອງເລ່ົາກັນວ່າຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍພາກັນເບ່ິງໜັງໂດຍສເພາະແມ່ນໜັງ
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ເຣ່ືອງຜີ ເມ່ືອເບ່ິງແລ້ວກໍລົງເຮືອນບ່ໍໄດ້ເພາະຄວາມຢ້ານ  ລາງຄົນຈົນບ່ໍກ້າອອກນອກເຮືອນໃນຍາມຄ່ໍາມືດ,

ຄວາມຈິງແລ້ວ ໃນບົດນໍາຂອງໜັງຈະບອກເຮົາວ່າເປັນເຣ່ືອງທີ່ແຕ່ງແລະສະແດງອອກມາໃຫ້ໄດ້ເບ່ິງໄດ້ຊົມ

ເພ່ືອຄວາມມ່ວນຊ່ືນເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ເມ່ືອເຮົາເບ່ິງແລ້ວເຮົາກໍຢ້ານນ້ັນ ເຮົາກໍບ່ໍສົມຄວນເບ່ິງເພ່ືອໃຫ້ຕົນເອງຢ້ານ

ເລີຽ, ໜັງສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຣ່ືອງທີ່ແຕ່ງຂ້ຶນຕາມຈິນຕະນາການຂອງພວກນັກປະພັນເພ່ືອຈະຈ່ອງດຶງຈິດໃຈ

ຜູ້ເບ່ິງໃຫ້ຢາກເບ່ິງ ຢາກຟັງ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ແຕ່ແລ້ວຫລາຍຄົນເບ່ິງແລ້ວກໍພາກັນເຊ່ືອວ່າໜັງ

ນ້ັນຈະເປັນຈິງ ໂດຍສເພາະແມ່ນໜັງ 2012 ສ່ວນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເປັນເຣ່ືອງຈິງເວົາ້ໃຫ້ຟັງປານໃດກະຍັງບ່ໍ

ເຊ່ືອ ແຕ່ກັບໄປເຊ່ືອໜັງແລະເຊ່ືອນິຍາຍທວີີທີໄ່ດ້ເບ່ິງແຕ່ພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານ້ັນ. ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄຣິສ 

ຕຽນ ເຮົາຄວນເລືອກເບ່ິງ, ເລືອກຟັງ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມັນທໍາລາຍຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ.

ໃນໂລກນ້ີມີຫລາຍລ້ານຄົນໄດ້ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ   ຊີວິດຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກໜ້າມືເປັນ

ຫລັງມື, ປ່ຽນຈາກການເປັນຄົນຊ່ົວກັບມາເປັນຄົນດີ, ປ່ຽນຈາກຄົນຂ້າຄົນມາເປັນຄົນຊ່ອຍເຫລືອຄົນ ເພາະ

ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຫັນແລະສໍາຜັດກັບພຣະເຢຊູທາງຈິດວນິຍານ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ ìຜູ້ທີບ່ໍ່ເຫັນ

ເຮົາແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອກໍເປັນສຸກ” (ຂ້ໍ 29ຂ).

ຄາໍຖາມ:

1. ການເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດທ່ານແນວໃດແດ່?

2. ແມ່ນຫຍັງແມ່ນເຫດຜົນທີ່ໂທມາ ແລະຄົນໃນວັນນ້ີບ່ໍເຊ່ືອ?

3. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດຜົນໃຫ້ຄົນເຊົາມາໂບດ? ຄົນເຊົາມາໂບດກັບໂທມາຄ້າຍຄືກັນແນວໃດ?

4. ທ່ານຂາດໂບດເພາະຄ້ານເລ້ືອຍປານໃດ? ສົມມຸດວ່າວັນທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດມາແລ້ວບ່ໍເຫັນທ່ານຄື

ບ່ໍເຫັນໂທມາທ່ານຈະເສັຽໃຈຫລາຍປານໃດ?

5. ເປັນຫຍັງຄົນຈ່ຶງເຊ່ືອໜັງທີ່ເປັນເຣ່ືອງແຕ່ງຂ້ຶນ ສ່ວນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູເປັນເຣ່ືອງຈິງຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 11

ຕດິຕາມພຣະເຢຊູ ໂດຍບໍແ່ກ ້ຕົວ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 21:1-23

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 21

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຖາມເປໂຕຕອນປ້ັນເຂ້ົາເຊ້ົາ ມີຄວາມໝາຍວ່າມີຫຍັງ

ເກ ີດຂ້ຶນກໍຕາມ, ວັນນ້ີເປັນຫຍັງກໍຕາມ ຜູ້ອ່ືນເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ແຕ່

ເຮົາຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູເທົ່ານ້ັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ອະດີດ ຫລືບັນຫາໃນວັນນ້ີຖ່ວງດຶງທ່ານບ່ໍໃຫ້ຕິດ

ຕາມພຣະອົງແນວໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ຄາໍນາໍ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຕາມໄປນໍາພວກສາວົກແຕ່ເຊ້ົາມືດທີ່ເຫັນພວກສາວົກກັບຄືນໄປຫາອາຊີບເດີມ   ໄປຊັກຊວນ 

ໃຫ້ກັບມາຕິດຕາມແລະປະກາດພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ເຊ້ົາວັນນ້ັນທີຊ່າຍຫາດພຣະອົງຊົງສອນເຂົາແລະ

ປ້ັນເຂ້ົາເຊ້ົາຮ່ວມກັບເຂົາ ແລ້ວຍັງຖາມເປໂຕຫົວໜ້າສາວົກດ້ວຍຄໍາຖາມອັນສໍາຄັນເຖິງສາມຄ້ັງ.

1. ເອີນ້ໃຫຄ້ນືມາເຮດັໜາ້ທີ:່ (ໂຢຮັນ 21:1-14)

ຄ້ັງນ້ີເປັນຄ້ັງທີສາມທີພ່ຣະເຢຊູປາກົດຕົວຕ່ໍພວກສາວົກຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງຟ້ືນຄືນມາຈາກຕາຍ, ການປາ 

ກົດຕົວຂອງພຣະອົງເພ່ືອນໍາພວກສາວົກໃຫ້ກັບຄືນໄປເປັນຜູ້ຫາຄົນຫລົງຫາຍ ແທນທີ່ຈະໄປຫາປາ, ໂດຍ   

ສເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນຊົງປາກົດຕົວເພ່ືອປົວແປງຄວາມສັມພັນ    ທີເ່ປໂຕໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມເທື່ອ 

(18:15—27). ເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງນ້ັນເພາະຄວາມຢ້ານຈົນບ່ໍຈ່ືວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນລາວລ່ວງໜ້າ

ແລ້ວ (13: 36-38). ຫລັງຈາກປະຕິເສດສາມເທື່ອແລ້ວໄກ່ກໍໄດ້ຂັນຕາມທີພ່ຣະເຢຊູຊົງທາໍນວາຍໄວ້ ຈ່ຶງ

ເຮັດໃຫ້ເປໂຕຮູ້ເມ່ືອຄີງແລ້ວຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມເສັຍໃຈ (ມັດທາຍ 26: 75). ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນຄວາມສັມພັນ

ໃກ້ຊິດຂອງເປໂຕກັບເຢຊູໄດ້ລົດນ້ອຍຖອຍລົງ ຈົນເຖິງຂ້ັນລາກັບໄປຫາປາອີກ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈຶ່ງປົວ

ແປງສາຍສໍາພັນກັບເປໂຕອີກຄ້ັງນ່ຶງໃນຂະນະທີເ່ປໂຕນໍາພາພວກສາວົກອ່ືນໆອອກໄປຫາປາ. ìຊີໂມນເປ

ໂຕບອກເຂົາວ່າ, ìຂ ້ອຍຈະໄປຫາປາî ຝ່າຍເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາຈະໄປນ ໍາເຈ້ົາດ້ວຍî ແລ້ວເຂົາກໍ

ອອກໄປລົງເຮືອ ແຕ່ໃນຄືນນ້ັນເຂົາບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕî (ໂຢຮັນ 21: 3).

ເປໂຕມີອະດີດເປັນຊາວປະມົງເປັນນັກຫາປາອາຊີບ ແຕ່ຄືນນ້ີເປັນຄືແປກປລາດລາວໄດ້ຕຶກມອງທັງຄືນແຕ່

ບ່ໍໄດ້ປາແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ. ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາໄດ້ວ່າເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍໄດ້ເຫັນລູງຜູ້ນ່ຶງມີອາຊີບ 
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ຖີບສາມລ້ໍໃນຕອນເຊ້ົາເພ່ືອຮັບແລະສ່ົງຄົນໄປຕລາດ, ຕົກໃນຕອນບ່າຍໆລາວມັກຈະໄປຕຶກປາທີທ່່ານ້ໍາ

ແລະກໍໄດ້ມາພໍແລງພໍງາຍສໍາລັບຄອບຄົວລາວ    ວັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອົາຄັນເບັດຂ້າພະເຈ້ົາໄປນ່ັງຄຽງຂ້າງ

ລາວ ປາກົດວ່າປາກິນແຕ່ເບັດຂອງລາວ ແຕ່ເນ່ືອງຈາກຄວາມເປັນເດັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍເລີຍລົງກວນນ້ໍາ

ເຮັດໃຫ້ເນ່ືອງນັນ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນລູງຄົນນ້ັນກໍຍ້າຍໄປຕຶກບ່ອນໃໝ່ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນປາກິນເບັດລາວຫລາຍ

ເທື່ອກໍເລີຽຍ້າຍໄປນ່ັງຄຽງຂ້າງລາວ      ປາກະຍັງບ່ໍກິນເບັດຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ດີ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເຂ້ົາໃຈຈົນກວ່າ

ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຈ່ຶງຮູ້ໄດ້ວ່າຕົນເອງບ່ໍຊ່າງຕຶກປາ  ຫລືບ່ໍຮູ້ຈັກວິທີຕຶກປາ ຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ປາແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ ແຕ່ສໍາ 

ລັບເປໂຕເປັນນັກຫາປາອາຊີບເມ່ືອບ່ໍໄດ້ປາກໍຍ່ິງແປກປລາດທີສຸ່ດ.

ìພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາî ເຂົາຈ່ຶງຖ້ິມມອງລົງແລະຖືກປາ

ຫລາຍ ຈົນດຶງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ເພາະເຫລືອແຮງî (ຂ້ໍ 6). ເຮົາທັງຫລາຍຮູແ້ລ້ວວ່າພຣະເຢຊູເປັນລູກຂອງຊ່າງໄມ້ທີ່ມີ

ຊ່ືວ່າໂຢເຊບແລະນາງມາຣີອາ ພຣະອົງໄດ້ບອກວິທຫີາປາໃຫ້ນັກອາຊີບຫາປານັບວ່າເປັນເຣ່ືອງອັສຈັນອັນພິ

ເສດທີ່ຊ່າງໄມ້ບອກວິທຕຶີກປາໃຫ້ຄົນຫາປາອາຊີບ  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນນັກຫາປາອາຊີບຍັງເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາ

ຂອງພຣະອົງທັງໆທີບ່ໍ່ຮູວ້່າແມ່ນພຣະອົງເພາະຍັງເຊ້ົາມືດຢູ່ ທັງໝົດນ້ີອາດເປັນເພາະຣິດເດດຂອງພຣະອົງທີ່

ເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ, ຮູເ້ຫັນທຸກຢ່າງ, ເປັນເຈ້ົາຂອງທຸກຢ່າງ. ພວກເຂົາໄດ້ປາຫລາຍຈົນດຶງມອງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ ເມ່ືອ 

ນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າ ແມ່ນພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ບອກເຂົາໃຫ້ຖ້ິມມອງລົງìສາວົກທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຮັກໄດ້ບອກເປໂຕວ່າ,

ìແມ່ນອົງ ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາແຫລະî ເມ່ືອຊີໂມນເປໂຕໄດ້ຍິນວ່າເປ ັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ານໄດ້ຈັບເອົາເສ້ືອ

ມານຸ່ງເພາະເປືອຍໂຕຢູ່ ແລ້ວກໍໂຕນລົງນ້ໍາແຕ່ພວກສາວົກອ່ືນໆນ້ັນໄດ້ເອົາເຮືອນ້ອຍລາກມອງທີ່ຖືກປາມາ 

ເພາະເຂົາບ່ໍຢູ່ໄກຈາກຝ່ັງ ໄກປະມານສອງຮ້ອຍສອກເທົ່ານ້ັນî (ຂ້ໍ 7-8). ຮູບພາບຕອນນ້ີໄດ້ສອນເຮົາວ່າເຖິງ

ແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍເປັນສາວົກກໍຈິງ     ລາງເທື່ອເຮົາກໍຫລົງລືມໜ້າທີ່ຂອງເຮົາແລ້ວກັບໄປເຮັດຕາມໃຈຂອງ

ເຮົາ  ແຕ່ພຣະອົງຊົງຮັກແລະຕິດຕາມເຮົາສເມີເອ້ີນເຮົາໃຫ້ກັບຄືນມາຕິດຕາມພຣະອົງ ເພາະວ່າປາສຈາກ

ພຣະອົງເຮົາກໍເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້.

2. ເອີນ້ໃຫຄ້ນືມາເປນັຜູລ້ຽ້ງ: (ໂຢຮັນ 21:15-17)

ເພ່ືອສາວົກຈະໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນຖານະເປັນສາວົກ ໃຫ້ເປັນຄົນຫາຄົນບ່ໍແມ່ນໄປຫາປາ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງສົນ

ທະນາເພ່ືອປົວແປງຄວາມສໍາພັນຂອງເປໂຕຜູ້ປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມເທື່ອມາແລ້ວໃນ    (18:15—27).

ພຣະອົງຊົງຖາມເປໂຕເຖິງສາມຄ້ັງໂດຍຊົງປຽບທຽບຝູງແກະແລະຜູ້ລ້ຽງແກະໃນໂຢຮັນ10 ເພາະວ່າຜູ້ລ້ຽງ

ແກະໄດ້ປົກປ້ອງແກະທຸກຕົວຈາກອັນຕະລາຍຕ່າງໆ (ອ່ານໂຢຮັນ 10:7-18).

ພຣະອົງຊົງຕຽມເປໂຕໃຫ້ເປັນຄືຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ ເພາະວ່າຄົນທັງຫລາຍໃນໂລກນ້ີປຽບເໝືອນຕົວແກະທີ່ບ່ໍມີ

ຜູ້ລ້ຽງ ແລະບ່ໍມີທາງສູ້ຕ່ໍສັດຕຣູໃດໆ ແກະທຸກຕົວຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ລ້ຽງສັນໃດຄົນທຸກຄົນຍ່ອມຈະໄດ້

ຮັບການຄຸ້ມຄອງຂອງສາວົກສັນນ້ັນ. ສັງເກດຄໍາຖາມຂອງພຣະເຢຊູສາມຄ້ັງ;
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1. ìພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຊີໂມນເປໂຕວ່າ, ìຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຫລ່ົານ້ີ

ຫລືî ເປໂຕທູນວ່າ, ìໂດຍພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງî ພຣະ

ອົງຊົງສ່ັງເປໂຕວ່າ, “ຈ່ົງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 15).

2. ຄ້ັງທສີອງພຣະອົງຊົງສ່ັງວ່າ “ຈ່ົງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮາົເນີ” (ຂ້ໍ 16ຂ).

3. ຄ້ັງທສີາມພຣະອົງຊົງສ່ັງວ່າ ìຈ່ົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 17ຂ).

ເຖິງແມ່ນວ່າເປໂຕຈະປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມເທື່ອກໍຕາມ ແຕ່ພຣະອົງຍັງໄດ້ເອ້ີນແລະມອບໜ້າທີ່ອັນສໍາ 

ຄັນນ້ີໃຫ້ເປໂຕອີກ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາເມ່ືອຊົງເລືອກແລ້ວພຣະອົງຈະບ່ໍປະຖ້ິມຈັກເທື່ອ.

3.ທາໍນວາຍອະນາຄດົເປໂຕ: (ໂຢຮັນ 21:18-23)

ເມ່ືອຊົງມອບໜ້າທີໃ່ຫ້ເປໂຕແລ້ວ ກໍຊົງກ່າວເຖິງຊີວິດຂອງເປໂຕຈະຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຕາຍ

ຂອງລາວ   ìເຮົາບອກແກ່ເຈ້ົາຕາມຄວາມຈິງວ່າເມ່ືອເຈ້ົາຍັງໜຸ່ມເຈ້ົາເຄີຍຄາດແອວຂອງເຈ້ົາເອງ ແລະທຽວ

ໄປມາໃສໄດ້ຕາມໃຈເຈ້ົາມັກ ແຕ່ເມ່ືອເຈ້ົາເຖ້ົາແລ້ວ ເຈ້ົາຈະຢຽດມືຂອງເຈ້ົາອອກ ແລະຄົນອ ື ່ນຈະຄາດແອວ

ໃຫ້ແລະພາໄປບ່ອນເຈ້ົາບ່ໍຢາກໄປ îທີ່ພຣະອົງກ່າວດ່ັງນ້ີກໍຫມາຍຄວາມວ່າ ເປໂຕຈະຖວາຍກຽດຕິຍົດແດ່

ພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການຕາຍຢ່າງໃດ) ຄັນພຣະອົງຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແລ້ວຈ່ຶງຊົງສ່ັງເປໂຕວ່າ, ìຈ ົ ່ງຕາມເຮົາມາ” (ຂ້ໍ 

18-19). ຊົງເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍຄໍາວ່າ ìເມ່ືອເຈ້ົາຍັງໜຸ່ມເຈ້ົາເຄີຍຄາດແອວຂອງເຈ້ົາເອງ ແລະທຽວໄປມາໃສໄດ້

ຕາມໃຈເຈ້ົາມັກî ແປວ່າ ເມ່ືອກ່ອນຕອນຍັງໜຸ່ມເປໂຕເລືອກອາຊີບຕາມໃຈມັກ ຫລືເມ່ືອກ່ອນເຮັດຕາມໃຈ

ເຈ້ົາເອງ ແຕ່ເມ່ືອເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ     ຫລືເວລານ້ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບໜ້າທີມ່ອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ລ້ຽງ

ແກະ ແລະພຣະອົງໄດ້ທໍານວາຍເຖິງ ຊີວິດການຮັບໃຊ້ຂອງເປໂຕສ່ີປະການຄື;

1. ຢຽດມືອອກ ແປວ່າ ເປໂຕຈະຕາຍດ້ວຍທົນທຸກທໍຣະມານເພາະການຮັບໃຊ້.

2. ພາໄປບ່ອນບ່ໍຢາກໄປ ແປວາ່ ເປໂຕຈະຕ້ອງເດີນທາງໄກບ່ອນທີບ່ໍ່ເຄີຍໄປ.

3. ຮັດແອວ ແປວ່າ ເປໂຕຈະຖືກຈັບລ່າມໂສ້ຍ້ອນຖືກຫາເຣ່ືອງໃສ່.

4. ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ ແປວ່າ ເປໂຕຈະຮຽນເອົາແບບຢ່າງພຣະເຢຊູ.

ເປໂຕມັກຈະປຽບທຽບຕົນເອງກັບຜູ້ອ່ືນ ໂດຍສເພະແມ່ນໂຢຮັນທີ່ເປໂຕກໍາລັງເນ້ີງກາຍໃກ້ກັບພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່

ເປໂຕກ່າວເຖິງໂດຍບ່ໍອອກຊ່ືໃນຂ້ໍ 20-21 ເປໂຕຖາມພຣະເຢຊູວ່າ ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຜູ້ທີ່ຈະມອບທ່ານໄວ້ຄື

ຜູ້ໃດ” (ຂ້ໍ 20ຂ). “ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ຜູ້ນ້ີເດ, ຈະເປ ັນຢ່າງໃດ” (ຂ້ໍ 21ຂ). ພຣະອົງຊົງຮູ້ຄວາມຄຶດຂອງເປໂຕດີຈ່ຶງ

ຕອບວ່າìຖ້າເຮົາມີໃຈຢາກໃຫ້ຜູ້ນ້ີຢືນຢູ່ຈົນເຖິງເຮົາມານ້ັນ ຈະເປັນທຸຣະອັນໃດກັບເຈ້ົາໜໍ ສ່ວນເຈ້ົາຈ່ົງຕາມ

ເຮົາມາ” (ຂ້ໍ 22). ແປວ່າຖ້າພຣະອົງພໍພຣະທັຍບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດຕາຍຈົນກວ່າພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງ 

ພຣະອົງກໍເຮັດໄດ ້ ເພາະວ່າຊີວິດແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນອ້ົງພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ອີກປະການນ່ຶງບ່ໍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງ

ເຮົາຈະໄປຖາມພຣະອົງວ່າ ຜູ້ນ້ັນ, ຜູ້ນ້ີຈະເປັນແນວໃດ ເພາະການຖາມຢ່າງນ້ັນເປັນການອິດສາຢ້ານລ່ືນ 

ແລະຄໍາຖາມນ້ີພຣະອົງບ່ໍພໍພຣະທັຍ     ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວກັບເປໂຕຊ້ໍາທ້າຍວ່າ ìສ່ວນເຈ້ົາຈ່ົງຕາມ

ເຮົາມາ” (ຂ້ໍ 22ຂ). ແປວ່າ ທາ່ນມີໜ້າທີ່ຕາມມາ.
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ຄາໍຖາມ:

1. ໃນກໍຣະນີໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຊົາຕິດຕາມພຣະເຢຊູ?

2. ເປັນຫຍັງເປໂຕຈ່ຶງກັບຄືນໄປຫາປາ ແລະເອົາໝູ່ໄປພ້ອມ?

3. ການໜີປະໜ້າທີຂ່ອງເປໂຕນ້ັນ ພຣະເຢຊູເລ້ົາໂລມໃຈລາວແນວໃດ?

4. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຖາມເປໂຕວ່າ ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລື ເຖິງສາມເທື່ອ?

5. ຫາກທ່ານຄຶດວ່າທ່ານເປັນຜູ ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໂດຍບ່ໍຂາດ ພຣະອົງສ່ັງວ່າ ìຈ່ົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີî

ທ່ານຈະລ້ຽງແນວໃດນັບແຕ່ມ້ືນີ ້ເປັນຕ້ົນໄປ?.

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິທ໌


