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ບົດຮຽນທີ 1
ພຣະເຈົາ້ ຊົງສະຖິດຢູ່ຖາ້ ມກາງພວກເຮົາ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 1:1-18
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 1:1-18

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພຣະທັມຊົງກາຍມາເປັນມະນຸດ, ເພື່ອສໍາແດງພຣະເຈົ້າ, ແລະຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອ
ແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ ຜູ້ນັ້ນກໍຈະໄດ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ອົງພຣະເຢຊູຄືຜູ້ໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາແລະຊາວໂລກທັງຫລາຍຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຄື
ຜູ້ໃດ?

ຄໍານໍາ

ພວກເຮົາມັກມີການຜິດພາດເລື້ອຍໆໃນການສົນທະນາກັນ. ເຫັນໄດ້ເມື່ອມີບັນຫາ, ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ມັກ
ມາຈາກການບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນໃນການເວົ້າ. ໃນວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນການຂຽນຂອງໂຢຮັນ ຊຶ່ງລາວມີຈຸດ
ປະສົງຢາກໃຫ້ຄົນທຸກຊົນເຜົ່າເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງພຣະເຢຊູ, ແມ່ນແຕ່ຄົນຢິວເອງ
ກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນນັ້ນ.

ໂຢຮັນໃຊ້ຄໍາວ່າ îພຣະທັມ” ຄໍານີ້ເປັນຮາກເຫງົ້າຄວາມຄິດຂອງພວກກຣີກ. ຄໍາວ່າພຣະທັມ ອາດຈະເວົ້າ
ໄດ້ວ່າຣະບຽບ, ຄໍາສັ່ງ, ຕິດຕາມໄປÖກໍອາດເປັນໄປໄດ້. ອີກຄໍານຶ່ງ ພວກເຮົາອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ແມ່ນຄວາມ
ຄິດຂອງພຣະເຈົ້າທີຊ
່ າບຊຶມເຂົ້າສູ່ຈິດໃຈຂອງມະນຸດ, ແລະນໍາພາຊີວິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ.
ຕໍ່ຄົນເຮັບເຣີ, ກໍເປັນແນວຄິດທີ່ເລິກແລບ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ອໍານາດສູງສຸດ ສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນຜູ້
ຊົງສ້າງ. (ບົດເພັງສັຣເສີນ 33: 6-9) ພຣະທັມຍັງມີອໍານາດທີ່ຈະສາມາດທໍາໄດ້ທຸກຢ່າງ (ເອຊາຢາ 55:11)
ພຣະທັມຍັງສາມາດສໍາແດງແລະສິດສອນຄວາມຮອບຮູທ
້ ຸກຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ (ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 119)
ດັ່ງນັ້ນພຣະທັມຈຶ່ງເປັນແນວຄິດ ຊຶ່ງຄົນຢິວແລະຄົນກຣີກມີມາຄ້າຍຄືກັນ. ໂຢຮັນພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ຄົນສອງກຸ່ມນີ້ ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະທັມໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດຄືໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເພິ່ນ
ໄດ້ເປີດເຜີຍເຣື່ອງຣາວ ໃນການເປີດຈົດໝາຍຂ່າວປະເສີດຂອງເພິ່ນ.

1. ການເປັນຢູ່ກ່ອນແລ້ວຂອງພຣະທັມ: (ໂຢຮັນ 1:1-5)
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ໂຢຮັນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂ່າວປະເສີດຂອງເພິ່ນໂດຍການກ່າວວ່າ îພຣະທັມຊົງເປັນຢູ່ແລ້ວ ພຣະທັມຊົງ
ສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າî ນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຢູ່ດ້ວຍກັນ,ຢູ່ນໍາກັນ,ເທົ່າທຽມກັນ. ພຣະເຈົ້າແລະ
ພຣະທັມຊົງເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ. ໃນປໂຍກນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ພຣະທັມແລະພຣະເຈົ້າມີຄຸນນະ
ລັກສະນະ, ມີຄຸນນະພາບອັນດຽວກັນ.

ໂຢຮັນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພຣະທັມດ້ວຍແນວຄິດສອງຢ່າງຄື:

ຊີວິດແລະຄວາມ

ສວ່າງ. ເໝືອນດັ່ງໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຊາວເມືອງໂກໂລຊາຍ(ໂກໂລຊາຍ 1:16), ໂຢຮັນກ່າວວ່າ
ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງການຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ, ເພິ່ນຍັງສລຸບວ່າ ìພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມສວ່າງຂອງ

ໂລກ” (1:4) ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ເອົາຊະນະຄວາມມືດໄດ້ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ໃນປະຖົມມະການ 1:3 ຕອນທີພ
່ ຣະອົງ
ຊົງສ້າງໂລກ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ìຈົ່ງເກີດມີແສງສວ່າງ” ແລ້ວແສງສວ່າງກໍເກີດມີຂຶ້ນ. ໂຢຮັນກ່າວອີກວ່າ
ແສງສວ່າງໄດ້ສ່ອງເຂົ້າມາໃນຄວາມມືດ ແລະຄວາມມືດກໍຈືດຈາງ ແລະໃນທີສ
່ ຸດກໍເຫືອດຫາຍໄປ.

2. ການປະກາດຂອງພຣະທັມ (ໂຢຮັນ 1: 6-9)

ຜູ້ຂຽນຂ່າວປະເສີດສະບັບທີສີ່ນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຊາຍຄົນນຶ່ງ ຊື່ຂອງເພິ່ນວ່າໂຢຮັນ.

ຜູ້ຂຽນກໍບໍ່ໄດ້

ບອກພວກເຮົາວ່າແມ່ນໂຢຮັນຄົນໃດ. ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ຫລືໂຢຮັນຜູ້ຫົ່ມຜ້າປ່ານ ຫລືໂຢຮັນຜູ້ກິນນໍ້າເຜິ້ງ
ແລະຕັກແຕນເປັນອາຫານ, ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອັນໃດກ່ຽວກັບໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເລີຍ. ແຕ່ຄໍາອະ
ທິບາຍເຫລົ່ານີ້ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ໃນຂ່າວປະເສີດ ມັດທາຍ, ມາຣະໂກ ແລະລູກາ--ຂ່າວປະເສີດທັງສາມ
ນີ້ແມ່ນ ປະຫວັດຂອງພຣະເຢຊູໂດຍສະເພາະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມວັນນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊື່ວ່າໂຢຮັນ, ທ່ານຄົນ
ນີ້ໄດ້ມາເພື່ອເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຄວາມສວ່າງນັ້ນ (1:7)
ຄວາມສວ່າງອັນແທ້ຈິງໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ.

ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ ບໍ່ແມ່ນ

ແສງສວ່າງນັ້ນ ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານກໍຄືເພື່ອແນໃສ່ອົງພຣະເຢຊູວ່າ ທ່ານຜູ້ນັ້ນແມ່ນແສງສວ່າງຂອງໂລກ
ແມ່ນມາເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກ.

3. ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະທັມ (ໂຢຮັນ 1: 10-14)

ໂຢຮັນກ່າວວ່າ ìພຣະທັມນັ້ນແຫລະຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ” (1:1) ພຣະອົງຊົງສະເດັດເຂົ້າມາໃນໂລກ

ຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງສະຖິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ໂລກຊໍ້າຜັດບໍ່ຮັບຮູ້ພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າຊົງກາຍ
ມາເປັນມະນຸດນີ້ ເປັນການເຂົ້າໃຈຍາກສໍາຫລັບມະນຸດທຸກຄົນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດພາດຂອງພວກເຮົາກໍຄື: ການເຫັນພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດທັມມະດາ, ບໍ່ເຫັນຄວາມ

ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຜົນງານຂອງພຣະອົງ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈການອັສຈັນທີ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄໍາສອນຂອງພຣະ
ອົງ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກບໍ່ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈສິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະເຢຊູຈັກເທື່ອ.
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ໂຢຮັນກ່າວວ່າ ìພຣະທັມຊົງສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາî ເຖິງພວກເຮົາຈະເຊື່ອຫລືບໍ່ກໍຕາມ ພຣະ
ອົງຊົງຢູ່ນໍາພວກເຮົາ. ທຸກຄົນມີສິດທີຈ
່ ະເລືອກເອົາ ແລະຈະປະຕິເສດໄດ້. ບາງຄົນກໍຄິດວ່າພຣະເຈົ້າ ບໍ່ກົງ
ກັບຄວາມຄິດທີພ
່ ຣະເຈົ້າຄວນຈະເປັນ ກໍເລີຍປະຕິເສດພຣະອົງ. ຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່ ພຣະທັມກ່າວວ່າ ແຕ່
ສ່ວນບັນດາຜູ້ທຕ
ີ່ ້ອນຮັບ ຄືຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ

ພຣະອົງກໍຈະປະທານສິດໃຫ້ກາຍເປັນບຸດ

ຂອງພຣະເຈົ້າ. (1:12-13) ພວກເຮົາກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ.

4. ການຊົງເປັນໃຫຍ່ຂອງພຣະທັມ: (ໂຢຮັນ 1: 15-18)

ຜູ້ຂຽນໄດ້ກ່າວເຖິງໂຢຮັນອີກວ່າ ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງປະກາດ ເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຊຶ່ງໂຢຮັນ

ເອງກໍບໍ່ສາມາດຈະທຽບເທົ່າທ່ານຄົນນີ້ໄດ້.(1:15)
ຜູ້ຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມດີທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າໄດ້ມອບພຣະບັນຍັດໃຫ້ແກ່ໂມເຊ ແຕ່ຄວາມຄົບຖ້ວນບໍຣິ
ບູນແມ່ນມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ. (1:16-17)

ກົດບັນຍັດມີໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນປະຕິບັດຕາມ, ເປັນ

ເສັ້ນທາງຂອງຊີວິດ ແຕ່ພຣະຄຸນນັ້ນແມ່ນມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ໂຢຮັນໄດ້ເປີດການບັນທຶກພຣະກິຕິຄຸນຂອງພຣະອົງດ້ວຍ: (1)ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະທັມແລະເປັນ
ພຣະເຈົ້າ, (2)ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະເປັນມະນຸດ. (3) ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄກພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງ
ສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກບົດຮຽນນີ້? ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທພ
ີ່ ວກເຮົາທັງຫລາຍຄວນເຊື່ອ. ຄົນຍິວ

ພາກັນເຊື່ອຜູ້ທໍານວາຍແລະເຊື່ອພຣະຄັມພີເດີມ (ໂທຣາ)

ຄົນກຣີກເຊື່ອຄວາມຮອບຮູ້ແລະຄວາມສລາດ

ທຸກວັນນີ້ ພວກເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຮາກຖານຂອງທຸກສິ່ງ.
ພຣະເຢຊູສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຮົາ ແລະຢູ່ໃກ້ໆພວກເຮົາທຸກຄົນ.

ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າກັບພຣະອົງ

ໄດ້, ແຕະຕ້ອງພຣະອົງໄດ້. ວັນນຶ່ງເມື່ອລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍ, ພວກເຮົານັ່ງຣົດດ້ວຍກັນໄປໂບດ
ພວກເຮົາຜ່ານໂບດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຄຸ້ມຂອງພວກເຮົາ, ລູກສາວຫລ້າ ເຫັນໂບດກໍເລີຍຖາມວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນຫຍັງ?

ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕອບວ່າ ໂບດຫລືວ່າ ວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ. ນາງຖາມຕໍ່ໄປອີກວ່າ ພຣະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ບໍ່? ແນ່ນອນ.
ຖ້າຢ່າງນັ້ນພວກເຮົາກໍຢູ່ຄຸ້ມດຽວກັນກັບພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຖ້າໂຢຮັນຫາກຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຄົນໃນທຸກວັນນີ້ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງພຣະເຢຊູ ລາວຈະໃຊ້ຄໍາເວົ້າ
ຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະຖືກຕ້ອງ?

2. ìຊີວິດî ແລະ ìຄວາມສວ່າງî ສອນຫຍັງແດ່ໃຫ້ກັບພວກເຮົາ?
3. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບໂຢຮັນ?
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4. ຈຸດໃດທີທ
່ ່ານຢາກຈະເນັ້ນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ -- ຄວາມເປັນມະນຸດ ຫລື ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າ? ອັນໃດຄືຈຸດ
ອ່ອນ ຖ້າເຮົາຫາກເນັ້ນແຕ່ຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງດຽວ? ແລະຖ້າເຮົາຫາກເນັ້ນແຕ່ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າ
ຢ່າງດຽວເດ ພວກເຮົາຈະເຫັນຈຸດອ່ອນຢ່າງໃດ?

5. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດເມື່ອໂຢຮັນເວົ້າວ່າ ìພຣະເຢຊູບໍຣິບູນໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ” ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ

5

ບົດຮຽນທີ 2
ພຣະເຢຊູຊົງສໍາແດງສະງ່າຣາສີ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 2:1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 2:1-11

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນນໍ້າໃຫ້ເປັນນໍ້າອະງຸ່ນຊຶ່ງເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ການປະຕິບັດ
ຂອງຢິວ ເປັນການສໍາແດງເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງປ່ຽນນໍ້າໃຫ້ກາຍເປັນນໍ້າອະງຸ່ນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ເປັນນໍ້າອະງຸ່ນ ແລະຈະໄດ້ອະທິ
ບາຍເຖິງການສໍາແດງສງ່າຣາສີນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ.

ຄໍານໍາ

ຂ້າພະເຈົ້າມີບາງຢ່າງທີຈ
່ ະເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ເປັນເຣື່ອງແປກໆແດ່ໃນວັນແຕ່ງງານ.

ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ

ປະກອບພິທີແຕ່ງງານ, ບັັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນກໍມາພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນທຸກຄົນ. ກ່ອນຈະເປີດພິທີສິບນາທີ
ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດວ່າທັງສອງຄົນນີ້ເປັນຜົວເມັຍກັນແລ້ວ.
ບ້ານໝົດທຸກຄົນ.

ປີນຶ່ງອີກຕໍ່ມາ ກໍມີການແຕ່ງງານອີກເທື່ອນີ້ ເຈົ້າສາວເປັນລົມ,

ແຂກທັງຫລາຍກໍແປກໃຈແລ້ວກໍຊວນກັນກັບ

ແລະຜູ້ຊ່ວຍເຈົ້າສາວຮາກອອກຢູ່ເທິງເວທີ

ເລີຍ ບາງເທື່ອກໍອາດຈະເປັນເພາະພິທີແຕ່ງງານແບບແປກໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ອີກຄູ່ນື່ງ ເຈົ້າສາວບໍ່ຍອມໃຫ້
ມີແຂກເລີຍມີແຕ່ເຈົ້າບ່າວແລະເຈົ້າສາວ ປານນັ້ນເຈົ້າສາວກໍຍັງເປັນລົມອີກ ຂ້າພະເຈົ້າແລະເຈົ້າບ່າວກໍພາ
ກັນຫາມເຈົ້າສາວ ມາທາຢາ ເມື່ອເຈົ້າສາວຟື້ນຂຶ້ນມາແລ້ວກໍເຫັນແຫວນຢູ່ໃນມືໂລດ.

ປະສົບການເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ຄືພິທີແຕ່ງງານທີບ
່ ້ານການາ ແຂວງຄາລີເລ ທີ່ພຣະເຢຊູໄປຮ່ວມດ້ວຍ. ໃນພິທີນີ້ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ກູ້ກຽດຄອບຄົວຂອງເຈົ້າພາບໄວ້ໂດຍການປ່ຽນແປງນໍ້າອະງຸ່ນ.

ເຣື່ອງນີ້ບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງທັມດາ, ເປັນ

ເຣື່ອງການສໍາແດງສະງ່າຣາສີຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

1. ເລີມ
້ ຕົ້ນບັນຫາ: (ໂຢຮັນ 2:1-3)
ຜູ້ຂຽນຂ່າວປະເສີດສະບັບທີສີ່

ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງພຣະເຢຊູໃນບົດທີນຶ່ງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະທັມ.

ພຣະທັມນັ້ນເປັນພຣະເຈົ້າ ແລະຊົງບໍຣິບູນໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກເພື່ອ
ຈະໃຫ້ເຫັນພາບຂອງພຣເຢຊູຈະແຈ້ງຂຶ້ນ

ໂດຍຍົກການອັສຈັນທັງເຈັດເທື່ອອອກມາ ທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ

“ໝາຍສໍາຄັນ” (2:11) .
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ໝາຍສໍາຄັນ ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງຊຶ່ງຊີ້ບອກໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ການສໍາແດງອັສຈັນໃນຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນ
ທັງເຈັດເທື່ອນີ້ ບໍ່ແມ່ນການສະແດງວິທະຍາກົນ

ແຕ່ເປັນໝາຍສໍາຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງມີ

ຄວາມເຊື່ອໜັກແໜ້ນຂຶ້ນ.
ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດແຕ່ງງານພຣະເຢຊູແລະສາວົກຈຶ່ງໄປເປັນແຂກຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ການແຕ່ງງານດໍາເນີນ
ໄປດ້ວຍດີ ທຸກຄົນດີໃຈ,ມ່ວນຊື່ນ, ແຕ່ວ່າເຫລົ້າທີ່ເຈົ້າພາບຈັດຕຽມມານັ້ນໄດ້ໝົດໄປ. ປະເພນີຂອງຊາວຍິວ
ງານແຕ່ງງານ,

ຖ້າຫາກຂາດເຂີນເຫລົ້າ ຫລືວ່າເຫລົ້າຫາກໝົດໄປໂດຍພິທີບໍ່ທັນຈົບ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພາບອັບ

ອາຍຂາຍໜ້າຫລາຍ. ພວກເຮົາບໍ່ຮວ
ູ້ ່າ ເປັນພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດ, ຫລືວ່າເປັນເພື່ອນບ້ານໃກ້ຊິດ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້, ແຕ່

ໃນທີນ
່ ີ້ພວກເຮົາຮູແ
້ ຕ່ພຽງວ່າ ມາຣີອາ ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ນາງ
ຈຶ່ງມາຫາພຣະເຢຊູ ແລ້ວເວົາ້ ເຫດການສູ່ຟັງ. ນາງມີຄວາມຫວັງວ່າພຣະເຢຊູຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃຫ້ນາງໄດ້.
ເປັນຫຍັງນາງຈຶ່ງມາຫາພຣະເຢຊູ? ຄໍາຕອບງ່າຍໆ ກໍມີຢູ່ວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນລູກຂອງເພິ່ນ. ເປັນທັມ
ດາຢູ່ແລ້ວ ລູກຈະຕ້ອງຊ່ວຍແມ່ຕາມຄວາມສາມາດຂອງລູກ. ຫລືວ່າ ນາງຍັງເຊື່ອໃນຄໍາທໍານວາຍ ກ່ຽວກັບ

ລູກຂອງເພິ່ນຢູ່, ຄໍາທໍານວາຍຊຶ່ງກ່າວໄວ້ສາມສິບປີກ່ອນໃນສມັຍທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະສູດແບບແປກໆ ທີ່ຄອກ
ສັດ. ຫລືວ່າຄິດແບບງ່າຍໆ ຄືວ່າ ຊ່ອຍແມ່ແດ່ລູກເອີຍ. ຫລືວ່ານາງຫວັງຈະເຫັນການອັສຈັນຈາກພຣະເຢຊູ
ຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້ ຜູ້ຂຽນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອັນໃດເລີຍ.

2. ການຕອບສນອງ: (ໂຢຮັນ 2: 4-8)

ໂຢຮັນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຕອບສນອງຕໍ່ຄໍາຕ້ອງການຂອງມານດາເພິ່ນ. ພວກເຮົາຫັນມາ

ຫາຄໍາເວົ້າທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວຕໍ່ນາງມາຣີອາວ່າ “ນາງເອີຍ” (2:4) ຄໍາເວົ້ານີ້ ຖ້າຈະເບິ່ງແລ້ວ ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່

ຢາກຄຸ້ນຫູປານໃດ ເພາະລູກຈະເວົ້າກັບແມ່ຢ່າງນີ້ແມ່ນບໍ່ຄັກປານໃດ. ແຕ່ວ່າໃນສມັຍນັ້ນ ຖືເປັນຄໍາທັມດາ.
ພຣະເຢຊູເບິ່ງຄືວ່າພຣະອົງຈະປະຕິເສດ ແຕ່ພຣະອົງກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດ. ຫລັງຈາກນັ້ນມາຣີອາກໍສັ່ງພວກຄົນ
ໃຊ້ວ່າ ຈົ່ງກະທໍາຕາມທີ່ເພິ່ນສັ່ງ.(2:5)
ມາຣີອາກໍບໍ່ໄດ້ຄິດອັນໃດກັບຄໍາເວົ້າ ເພ່ິນຄົງຈະຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງຂໍພຽງຢ່າງດຽວຄືໃຫ້ໄດ້ເຫລົ້າ
ມາກໍພໍ. ສ່ວນພຣະເຢຊູແລ້ວທີພ
່ ຣະອົງກະທໍາໄປກໍເພື່ອຢາກໃຫ້ແມ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງມາກໍເພື່ອວຽກງານ
ທາງເບື້ອງເທິງສໍາຄັນກວ່າທຸກຢ່າງ. ແນ່ນອນມາຣີອາກໍເຂົ້າໃຈເໝືອນໃນເຣື່ອງນີ້.
ພຣະເຢຊູຊົງແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍພຣະອົງຊົງຊີ້ມືໄປຫາໂອ່ງນໍ້າ ຫົກໂອ່ງ (ໂອ່ງນຶ່ງບັນຈຸນໍ້າໄດ້ 80 ຫາ

120 ລີດ, ຖ້າ 6 ໂອ່ງ ກໍເປັນ 480 ຫາ 720 ລີດ) ແລ້ວບອກວ່າ ຈົ່ງຕັກນໍ້າໃສ່ໂອ່ງໃຫ້ເຕັມປາກເລີຍ. ພວກ
ຄົນໃຊ້ກໍພາກັນຕັກນໍ້າໃສ່ຈົນເຕັມປາກ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ພຣະອົງຊົງສັ່ງອີກວ່າ ìຈົ່ງຕັກແລ້ວສົ່ງໄປໃຫ້ທຸກຄົນ

ກິນເດີ້” ເມື່ອຊິີມແລ້ວ ກໍເຫັນວ່າ ເປັນເຫລົ້າຊະນິດທີ່ດີ. ຫລາຍຄົນກໍຕົກຕະລຶງວ່າເຫລົ້ານີ້ມາຈາກໃສ. ແຕ່
ພວກຄົນໃຊ້ທີ່ຕັກນໍ້າໃສ່ໂອ່ງນັ້ນຮູ້ດີ.
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ເມື່ອພຣະເຢຊູຊ່ວຍເຫລືອ ພຣະອົງກໍຈະຊ່ວຍດ້ວຍສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະເມື່ອມີຄົນຕ້ອງການພຣະອົງ
ພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຜິດຫວັງ.

3. ຜົນອອກມາ: (ໂຢຮັນ 2: 9-11)

ໂຢຮັນໄດ້ສລຸບເຣື່ອງນີ້ລົງດ້ວຍການຮັປທານອາຫານແລະສົນທະນາກ່ຽວກັບເຫລົ້າ. ຕາມທັມດາ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຈົ້າພາບຈະນໍາເອົາເຫລົ້າດີໆ ອອກມາຕ້ອນຮັບແຂກກ່ອນ. ໃນງານນີ້ ເຈົ້າພາບກໍໄດ້ເອົາ
ເຫລົ້າດີໆອອກມາຕັ້ງແຕ່ວັນທໍາອິດແລ້ວ ແລະກໍກິນໝົດໄປແລ້ວ.
ເຈົ້າພາບອາດຈະມີເຫລົ້າດີແຕ່ກໍໝົດໄປ, ອາດຈະມີເຫລົ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແຕ່ກໍຈືດຈາງໄປ ແຕ່ສິ່ງ
ທີ່ພຣະເຢຊູໃຫ້ນີ້ ບໍ່ມີໝົດ, ບໍ່ມີເສື່ອມຄຸນນະພາບ, ຈະໃໝ່ຢູ່ຕລອດໄປ. ເມື່ອສາວົກເຫັນດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາກໍ
ຍິ່ງເພີ້ມຄວາມເຊື່ອຂຶ້ນ. (2:11)

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ພຣະເຢຊູສໍາແດງຄຸນນະພາບຊີວິດພຣະອົງສາມຢ່າງ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ.


ການປາກົດຕົວທີ່ງານສົມຣົດ ບ້ານການາ: ພຣະອົງສໍາແດງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊີວິດປະຈໍາ
ວັນຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດຜູ້ໃດໃນການປ່າວປະກາດຂອງພຣະອົງ.



ການຈັດຕຽມເຫລົ້າ: ພຣະອົງສາມາດຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໄດ້. ແຕ່
ວ່າຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍຈິດວິນຍານເປັນສິ່ງທີສ
່ ໍາຄັນກວ່າ.



ມີເຫລົ້າຫລາຍເກີນກວ່າຄາດໝາຍ: ພຣະອົງມີທຸກຢ່າງມາກມາຍ ເພື່ອຄົນທັງປວງ, ພຣະ

ອົງຊົງມີຄວາມຮັກຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ເພື່ອຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮັກ, ພຣະອົງມີຊີວິດເພື່ອ
ຄົນທີຕ
່ ້ອງການຊີວິດ.

ìເຮົາມາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ ແລະຈະມີຊີວິດອັນບໍຣິບູນ”

(ໂຢຮັນ 10:10)

ຄໍາຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງໂຢຮັນຈຶ່ງເລືອກເອົາເຫດການນີ້(ການແຕ່ງງານທີ່ບ້ານການາ ເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ອ່ານທັງຫລາຍ
ຮູ້ເຖິງສງ່າຣາສີຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ?

2. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການຕອບສນອງຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ຄໍາຂໍຂອງມານດາ?
3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງປ່ຽນແປງເຫລົ້າຫລາຍແທ້?
4. ປະສົບການນີ້ ມີສິ່ງໃດທີພ
່ ວກເຮົາຈະນໍາມາໝູນໃຊ້ໄດ້ໃນສມັຍນີ້?
5. ພາກສ່ວນໃດທີໜ
່ ູນໃຈພວກສາວົກຫລາຍທີສ
່ ຸດ ໃຫ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ?
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ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ

ບົດຮຽນທີ 3
ສິດແລະອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 2:13-22
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 2:12-25

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງຊໍາຮະພຣະວິຫານໂດຍໃຊ້ສິດໃນການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກຢິວ, ຊຶ່ງການຄືນພຣະຊົນຈະເປັນສິ່ງພິສູດ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະຕໍ່ຕ້ານຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ? ໃນເມື່ອເຮົາເຫັນ
ສະພາບ, ເຮົາເຫັນທ່າທີການກະທໍາແລ້ວ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະອະທິບາຍເຖິງການຊໍາຮະພຣະວິຫານ, ມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່ ເພື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈພຣະອົງດີຂຶ້ນ.

ຄໍານໍາ

ໂບດແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ຜ່ານມາ ເປັນໂບດນ້ອຍ ຊຶ່ງມີສະມາຊິກປະມານ 40 ຫາ 50 ຄົນ. ໃນ
ໂບດນີ້ມີຄົນຢູ່ສາມພວກຄອຍໂຈມຕີຫາເຣື່ອງກັນ ແຕ່ລະວັນ ແຕ່ລະອາທິດຕ້ອງຄອຍຈັບຈຸດອ່ອນຂອງອາ
ຈານແລ້ວກໍມາຮວມກັນວິພາກວິຈານ.

ໂບດແຫ່ງນີ້ ມີການຄ້າຂາຍເກີດຂຶ້ນ ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນມີເວລາມາໂບດກໍຕ້ອງນໍາຂອງຂາຍມາພ້ອມ, ມີ
ການແລກເງິນ, ມີການໂຄສະນາ, ມີການອ້າງພັກອ້າງພວກ, ພີ່ນ້ອງເຮົາໃຫຍ່, ເຮົາເປັນສະມາຊິກໂບດນີ້ດົນ
ນານແລ້ວ…
ຖ້າເວົ້າເຣື່ອງການສ້າງແປງ ຫລາຍຄົນບອກວ່າບໍ່ມີເວລາ, ຫລືບາງຄົນກໍບອກວ່າເຮັດນໍາບໍ່ໄດ້. ຖ້າເວົ້າເຣື່ອງ
ພຣະຄັມພີ ຍິ່ງໄປກັນໃຫຍ່ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກເປັນຜູ້ຮຽນ ມີແຕ່ຜູ້ຢາກເປັນຄຣູຫລືອາຈານ.

1. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນຫຍັງ: (ໂຢຮັນ 2:13-14)
ປັສຄາ.

ພຣະເຢຊູພ້ອມກັບສາວົກຂອງພຣະອົງ ໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພື່ອສລອງເທສການ
ເວລາພຣະອົງສະເດັດມາເຖິງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ພຣະອົງກໍໄດ້ໄປພຣະວິຫານ.

ພຣະອົງໄດ້ເຫັນ

ຫຍັງແດ່ໃນທີ່ນັ້ນ ບ່ອນທີພ
່ ວກຕ່າງຊາດຊຸມນຸມກັນອະທິຖານ. ພຣະອົງໄດ້ເຫັນ: ຄົນຂາຍງົວ, ຄົນຂາຍແກະ,
ແລະຂາຍນົກເຂົາ. (2:14) ເປັັນຫຍັງພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຈຶ່ງມາຂາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ? ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້
ທີ່ມານະມັສການ. ບັນດາທັມມາຈານກໍເລີຍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຢ່າງນັ້ນ. ຕາມທັມດາແລ້ວຜູ້ນະ
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ມັສການຈະເອົາສັດມາຈາກໃສກໍໄດ້

ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານພວກທັມມາຈານກວດກາກ່ອນວ່າເປັນສັດທີບ
່ ໍຣິສຸດບໍ່.

ສ່ວນຫລາຍສັດທີ່ຊື້ມາຈາກທີ່ອື່ນມັກຈະບໍ່ຜ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຢາກຖວາຍສັດ ຈຶ່ງມາຊື້ສັດຢູ່ທນ
ີ່ ັ້ນໂລດ.
ຜົນທີໄ
່ ດ້ກໍແມ່ນພວກພໍ່ຄ້າແລະພວກທັມມາຈານທີ່ຮ່ວມຫົວກັນ.

ຜົນທີເ່ ສັຍຫາຍກໍຄື: ເຮັດໃຫ້ວິ

ຫານຂອງພຣະເຈົ້າເປິະເປື້ອນ, ມີກິ່ນເໝັນ, ບໍ່ເປັນຣະບຽບ, ຈໍາກັດສະຖານທີນ
່ ະມັສການພຣະເຈົ້າ.

ການ

ນະມັສການກໍບໍ່ມີຄວາມສງົບ, ເລື່ອນລອຍ,ສົງສັຍ.
ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ເຫັນ ìໂຕະແລກເງິນî (2:14) ພວກໃດທີ່ມາແລກປ່ຽນເງິນຢູ່ທນ
ີ່ ີ້? ຜູ້ນະມັສການກໍ
ມີມາຈາກຫລາຍປະເທດ ຄືເດີນທາງມາຄ້າຂາຍ, ເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວແລ້ວກໍມານະມັສການ ເຊັ່ນ: ກຣີກ,
ໂຣມັນ, ອີຍິບ. ເພື່ອຈະຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ ຜູ້ນະມັສການຈະໃຊ້ເງິນຫລຽນຂອງຢິວເພື່ອຖວາຍ. ດັ່ງນັ້ນ

ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ທີ່ມານະມັສການ ພວກທັມມາຈານຈຶ່ງຈັດແຈງສະຖານທີ່ເພື່ອແລກປ່ຽນເງິນ. ໃນ
ການແລກປ່ຽນເງິນນັ້ນກໍມີການເສັຍຄ່າທັມນຽມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະຖານທີ່ແລກເງິນບໍ່ຄວນຈະມີຢູ່ທີ່ວິຫານ
ຂອງພຣະເຈົ້າ.
ທັງໝົດທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນໃນວັນນັ້ນກໍຄື: ວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າຖືກຢຽບຢໍ່າ,

ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະ

ເຈົ້າເສື່ອມໂຊມລົງ, ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ແລະທັມມາຈານພາກັນຮັ່ງມີ, ລໍ້າລວຍ.

2. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຫຍັງ: (ໂຢຮັນ 2:15-17)

ໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກແຕກຕ່າງກັບພຣະກິຕິຄຸນສາມເຫລັ້ມ (ມັດທາຍ 21:12-13; ທາຣະໂກ 11:15-

17; ລູກາ 19:45-46)
ອອກໄປ. (2:15)

ຊຶ່ງເມື່ອພຣະເຢຊູເຫັນດັ່ງນັ້ນແລ້ວພຣະອົງກໍເອົາເຊືອກເຮັດແສ້ເພື່ອໄລ່ຄົນພວກນີ້

ມີແຕ່ໂຢຮັນຄົນດຽວທີກ
່ ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຂັບໄລ່ພວກພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າໃຫ້ອອກຈາກພຣະວິຫານ ກັບ
ທັງຝູງງົວແລະຝູງແກະ ແລະຊົງຂວ້າມໂຕະແລກເງິນຂອງພວກເຂົາ. ຂ່າວປະເສີດບາງເຫຼັ້ມຍັງກ່າວວ່າມີນົກ
ກາງແກແລະນົກເຂົາອີກດ້ວຍ. ພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວອີກວ່າ ìຈົ່ງນໍາສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ອອກໄປເສັຍຢ່າເຮັດໃຫ້
ສະຖານທີ່ສະຖິດຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາເປັນບ່ອນຄ້າຂາຍ.” (2:16)

ບໍ່ເປັນການງ່າຍປານໃດທີ່ຈະຂັບໄລ່ຝູງສັດ ເຊັ່ນ: ງົວ ແລະແກະ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ມີຣາຄາແພງ ແລະກໍ
ຍັງມີຜູ້ທມ
ີ່ ີອໍານາດໜູນຫລັງຢູ່. ບັນດາທັມມາຈານ, ເຖົ້າແກ່ໃນຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ກິນນໍາດ້ວຍ. ບາງທີກໍເປັນ
ລູກຫລານຂອງຜູ້ນໍາທັງຫລາຍເຫລົ່ານີ້ເປັນຜູ້ເຮັດ. ບາງທີກໍແມ່ນຜູ້ອາວຸໂສໃນຄຣິສຕະຈັກ--ຂ້ອຍມາໂບດນີ້

ດົນແລ້ວ, ຂ້ອຍຮູ້ຈັກໂບດນີ້ດີ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຮັດຫຍັງໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ດອກ, ຂ້ອຍຄ້າຂາຍໄດ້ກໍຖວາຍໃຫ້ໂບດຄືເກົ່າ
ນັ້ນລະ.
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ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ຂວ້າມໂຕະແລກເງິນຂອງພວກເຂົາ ແລະຖອກເງິນພວກເຂົາອອກຊະຊາຍໄປໝົດ
ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງກ່າວ່າ ìຢ່າເຣັດໃຫ້ທີ່ສະຖິດພຣະບິດາເປັນບ່ອນຄ້າຂາຍ” (2:16)
ເມື່ອມາເຖິງຕອນນີ້ໂຢຮັນໄດ້ສອດແນວຄິດໃສ່ ແລະຄິດເຖິງພຣະທັມເພງສັຣເສີນ ບົດທີ 69. ບາງ
ທີພວກເຂົາອາດຈະເຄີຍໄດ້ອ່ານຫລືວ່າເຄີຍໄດ້ທ່ອງຂຶ້ນໃຈໃນສມັຍເປັນເດັກນ້ອຍ. ຄຣິສຕຽນໃນຄາວສມັຍ
ທໍາອິດເຂົ້າໃຈເພງສັຣເສີນບົດນີ້ໄດ້ດີ ຊຶ່ງອະທິບາຍເຖິງຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະເມຊີອາ, ແລະຖ້າ
ພວກເຂົາເຈົ້າຫາກຄິດເຖິງວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາ, ເຂົາເຈົ້າຈະຄິດເຖິງພຣະທັມຕອນນີ້.
ເພງສັຣເສີນ 69:9 “ຈົ່ງນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວລົງຕໍ່ພຣະພັກຜູ້ຊົງບໍຣິສຸດ ເມື່ອພຣະອົງຊົງມາປາກົດທົ່ວ
ທັງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ ຈົ່ງສະທ້ານຢ້ານກົວຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງ”

3. ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົາ້ ຫຍັງ: (ໂຢຮັນ 2: 18-22)

ພວກນັກທັມທັງຫລາຍບໍ່ຍອມໃຫ້ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູຜ່ານພົ້ນໄປດ້ວຍດີ, ການກະທໍາເຊັ່ນ

ນັ້ນຍິ່ງເປັນການຍຸຍົງໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກຽດຊັງພຣະເຢຊູຂຶ້ນຕື່ມ.

ແທນທີ່ພວກເຂົາຈະແລ້ວໄປເລີຍ

ພວກເຂົາຊໍ້າພັດມາປະເຊີນໜ້າ ແລະກໍມີປາກສຽງກັບພຣະເຢຊູອີກ. ພວກເຂົາຢາກຮູ້ວ່າດ້ວຍຣິດດ້ວຍອໍາ

ນາດອັນໃດ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງມີພຶດຕິການເຊັ່ນນີ້ ຢູ່ທໂ
ີ່ ບດທີ່ວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາຈຶ່ງຖາມພຣະອົງວ່າ

ìເຈົ້າຈະສະແດງການສໍາຄັນອັນໃດ ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າເຈົ້າມີສິດເຮັດການຢ່າງນີ້” (2:18) ພຣະເຢຊູ

ຊົງຕອບພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຄໍາປຽບທຽບ ແລະພຣະອົງຊົງເລັງໃສ່ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງວ່າ ìຖ້າມ້າງ
ວິຫານນີ້ລົງເສັຍ ເຮົາຈະສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃນສາມວັນ” (2:18) ຕອນນີ້ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງພຣະກາຍຂອງພຣະ

ອົງ ຊຶ່ງປຽບເໝືອນວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄໍາວ່າ ມ້າງວິຫານນີ້ລົງ, ຖ້າຮ່າງກາຍນີ້ຖືກຂ້າເວລາໃດ ອີກສາມ
ວັນພຣະອົງຈະຟື້ນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຢ່າງຜູ້ມີຊັຍຊະນະແລະຄືນມາຢ່າງພຣະເຈົ້າ. ພວກຜູ້ນໍາສາສນາ
ຈຶ່ງຈື່ຈໍາຄໍາຂອງພຣະເຢຊູໄວ້, ພວກເຂົາຄິດວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ພວກ

ເຂົາຕອບຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ກົງກັບເປົ້າໝາຍທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວອອກມາ.
ພວກຍິວຖາມພຣະອົງວ່າ ìພຣະວິຫານນີ້ ເຂົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເຖິງສີ່ສິບຫົກປີຈຶ່ງສໍາເຣັດ ຝ່າຍເຈົ້າຈະ
ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃນສາມວັນບໍ່?” ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມສາ
ມາດຂອງພຣະເຢຊູກໍຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູສາມາດກະທໍາພຽງເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນບໍ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫຍັງ? ບາງຄົນກໍອາດຈະເວົ້າວ່າເປັນບ່ອມຊຸມນຸມກັນຂອງພວກຖືສາສນາ, ບາງ

ຄົນກໍວ່າເປັນບ່ອນພວກທີມ
່ ີຄວາມເຊື່ອຖືຢ່າງດຽວກັນໄປປະຊຸມ ໂດຍມີກົດຣະບຽບພິເສດ ຫລືກໍມີພິທີປະຕິ
ບັດຢ່າງດຽວກັນ. ບາງຄົນກໍກ່າວວ່າເປັນບ່ອນທີ່ຄົນຫົວເກົ່ານໍາເອົາຂອງເກົ່າໆມາປະຕິບັດກັນ. ບາງຄົນກໍວ່າ
ເປັນບ່ອນຮ້ອງເພງຊຶ່ງມີສິດຍາພິບານເປັນຜູ້ນໍາ.
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ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫຍັງ? ຖ້າອີງໃສ່ບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາໃນວັນນີ້,

ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນຊຸມນຸມ

ກັນຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງດຽວກັນ ແລ້ວມານະມັສການພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັນ

ແລ້ວກໍເຊື້ອເຊີນຄົນທັງ

ຫລາຍມານະມັສການພຣະເຈົ້າດ້ວຍ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມຢ່າງນີ້ບໍ່?

ພຣະເຢຊູປະກອບສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາບໍ່? ທ່ານເຫັນພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? ພຣະເຢຊູ
ເຫັນພວກເຮົານະມັສການພຣະອົງຢ່າງໃດ?

ຄໍາຖາມ:

1. ສ່ິງໃດທີພ
່ ວກເຮົາເຫັນວ່າ ຍັງເປັນເສັ້ນຂນານກັນຢູ່ຣະຫວ່າງ

ການປະຕິບັດໃນໂບດຂອງບົດຮຽນວັນນີ້

ແລະການປະຕິບັດຂອງທຸກວັນນີ້?
2. ການກະທໍາໃນໂບດທຸກວັນນີ້ (ການຕ້ອນຮັບ, ການທັກທາຍປາສັຍ) ແລະການນະມັສການສອດຄ່ອງກັບ
ຄໍາເວົ້າແລະຄໍາສອນຂອງພວກເຮົາບໍ່?
3. ທ່ານຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍວິທໃີ ດ? ແຂກມີຄວາມສະບາຍໃຈບໍ່ເວລາມາຢ້ຽມຢາມ? ແຂກມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ເປັນກັນເອງບໍ່?

4. ອາທິດໜ້າ ພຣະເຢຊູຈະມາຮ່ວມນະມັສການຮ່ວມກັບທ່ານ, ທ່ານຈະມີການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 4
ນັກທັມຜູ້ສລາດ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 3:1-16
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 3:1-21

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການສົນທະນາຂອງພຣະເຢຊູແລະນິໂກເດມ ຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນມາຈາກ
ເບື້ອງເທິງ ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມເປັນມາຂອງຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການສົນທະນາຣະຫ່ວາງພຣະເຢ

ຊູແລະນິໂກເດມ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ພິຈາຣະນາໃຫ້ຖ້ວນຖີ່ ແລ້ວພວກເຮົາ

ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊີວິດຢ່າງໃດ?

ຄໍານໍາ

ມະນຸດຂອງພວກເຮົາມີຫລາຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍອັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄົນທີທ
່ ຸກຍາກແລະມັກ
ມີບັນຫາຕ້ອງການພຣະເຢຊູ. ຄົນທີ່ມີຖານະດີ, ມີການສຶກສາດີ ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນຄົນທີຫ
່ ລົງຫາຍ. ຄົນທີ່
ສລາດແລະມີທຸກຢ່າງ ກໍມັກຫລົງຫາຍເໝືອນກັນ. ສ່ວນຄົນທີ່ຫົວແຂງແລະບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງແມ່ນຕ້ອງການພຣະ
ເຢຊູຫລາຍທີ່ສຸດ.

ນິໂກເດມເປັນຄົນຢູ່ໃນຖານະດີ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ເປັນອາຈານສອນສາສນາກໍຖືໄດ້ວ່າເປັນຜູ້ຢູ່ໃນ
ລະດັບສູງຂອງສັງຄົມ. ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະມາສຶກສາດ້ວຍກັນວ່ າ ຄົນໆນີ້ ເຂົາຍັງຂາດເຂີນສິ່ງໃດແດ່?

1. ເດີນທາງຜິດ: (ໂຢຮັນ 3:1-2)

ຖ້າຈະເບິ່ງນິໂກເດມແລ້ວ ເຂົາມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຊີວິດຂອງເຂົາແລ້ວ.

ເຂົາເປັນຜູ້ທ່ີ ພວກຟາຣີ

ຊາຍ ແລະພວກສະພາແຊນແຮດຣິນໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະຍັງເປັນຜູ້ທມ
ີ່ ີອໍານາດຫລາຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.
ເຂົາເປັນຄຣູສອນສາສນາທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໄດ້. ເພິ່ນປາກົດຢູ່ໃນຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນນີ້ສາມຄັ້ງ: (1)ໂຢຮັນ
3:1-16; (2)ໂຢຮັນ 7: 45-52; (3)ໂຢຮັນ 19:38-42. ນິໂກເດມອາດຈະກາຍມາເປັນລູກສິດແບບລັບໆ
ຂອງພຣະເຢຊູກໍອາດເປັນໄດ້. ປະຫວັດຂອງເພິ່ນເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍ ແລະກໍເປັນພາກສ່ວນທີສ
່ ໍາຄັນທີ່
ພຣະເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.

ìເພ່ິນໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູໃນເວລາກາງຄືນ” (3:2) ບໍ່ຮູ້ວາ່ ຕອນໃດ. ອາດຈະເປັນຕອນເດິກໆ ການ
ສົນທະນາກັນຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດເຫັນ.

ທີເ່ ຂົາເຂົ້າມາຫາພຣະອົງກໍຄົງຈະແມ່ນບັນຫາ

ສ່ວນຕົວ, ແຕ່ບາງເທື່ອກໍອາດຈະເປັນບັນຫາຂອງກຸ່ມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເພິ່ນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າມາ.
13

ນິໂກເດມເປັນຜູ້ເປີດຫົວເຣື່ອງ: “ພຣະອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຊາບຢູ່ວ່າທ່ານເປັນຄຣູທີ່ມາຈາກ
ພຣະເຈົ້າ ເພາະບໍ່ມີຜູ້ໃດອາດເຮັດໝາຍສໍາຄັນທີທ
່ ່ານເຮັດຢູ່ນັ້ນ

ເວັ້ນແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາ” (3:2)

ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູກໍບອກກັບເຂົາວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍຈໍາເປັນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່î (3:7) ຄໍາວ່າ ìທ່ານ” ໃນທີ່ນີ້

ອາດຈະເປັນຄໍາທີ່ໃຊ້ແທນຄົນນຶ່ງຫລືຫຼາຍຄົນກໍໄດ້. ນິໂກເດມອາດຈະເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຫັນໜ້າມາຫາພຣະ
ເຢຊູ ຫລັງຈາກການສໍາແດງການອັສຈັນ ແລະໝາຍສໍາຄັນແລ້ວ.

ການເຂົ້າຫາພຣະເຢຊູຄັ້ງນີ້ບົ່ງບອກເຖິງ

ສ່ວນຕົວຂອງນິໂກເດມ ແລະຕາງໜ້າຜູ້ນໍາສາສນາທັງຫລາຍ.
ນິໂກເດມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ,

ແຕ່ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາຊໍ້າພັດເຊື່ອໃນກົດບັນ

ຍັດ, ເຊື່ອໃນພິທີກັມ ພວກເຮົາຈຶ່ງເອີ້ນນິໂກເດມວ່າ ຜູ້ທເີ່ ດີນທາງຜິດ.

2. ພຣະເຢຊູຊງົ ນໍາພານິໂກເດມ: (ໂຢຮັນ 3: 2-15)

ການສົນທະນາຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະນິໂກເດມ ພວກເຮົາສາມາດເກັບກໍາໄດ້ຢູ່ສາມຢ່າງ: ໃນ 3:2

ນິໂກເດມໃຊ້ຄໍາສຸພາບກັບພຣະເຢຊູ, ແຕ່ພຣະເຢຊູພັດໂຕ້ຕອບດ້ວຍຄໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍທີເ່ ລິກແລບ ìຖ້າຜູ້
ໃດບໍ່ບັງເກີດມາໃໝ່ ຜູ້ນັ້ນຈະເຫັນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້.î ຖ້ອຍຄໍານີ້ເຮັດໃຫ້ນິໂກເດມຕົກຕະລຶງ
ຢ່າງໃຫຍ່.

ພຣະເຢຊູກ່າວແກ່ນິໂກເດມວ່າ ìທ່ານຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່” ຄົນຢິວຈະໃຊ້ຄໍາວ່າເກີດໃໝ່ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີ
ການປ່ຽນແປງ, ຄົນຕ່າງຊາດເຂົ້າມາເປັນຄົນຢິວ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເຣື່ອງນີ້. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກ
ແກ່ຜູ້ນໍາພວກຢິວ (ນິໂກເດມ)ວ່າພວກທ່ານຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່. ເພື່ອຈະເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ,

ຫລາຍຍິ່ງກວ່າການເປັນຄົນຢິວຜູ້ຊາຍແລ້ວ, ນິໂກເດມ ຈໍາເປັນຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່. ພາສາກຣີກຈະເອີ້ນ
ກັນວ່າ ການບັງເກີດໃໝ່, ຄືການເກີດໃໝ່ຈາກເບື້ອງເທິງ.
ເມື່ອເກີດໃໝ່ແລ້ວ ຄົນໆ ນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃນການເປັນໄພ່ພົນຂອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. ເພາະໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 3:3 ກ່າວວ່າ ຜູ້ນັ້ນຈະ ìເຫັນî ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້.

ຄໍາວ່າ

ìເຫັນî ອາດຈະຢູ່ຫ່າງໆ ແລ້ວຫລຽວເຫັນ, ແຕ່ວ່າເມື່ອໄດ້ເຂົ້າໄປແລ້ວຈະໄດ້ເຫັນທຸກຢ່າງ. (3:5) ບາງຄົນກໍ

ກ່າວວ່າ ເປັນອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ເປັນຣະບຽບໃໝ່ ເປັນການຮຽນກົດຂອງຣາຊອານາຈັກໃໝ່. ພວກເຮົາ
ຈະເຫັນແລະເຂົ້າໄປໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອບັງເກີດໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສ້າງສາ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນອະທິ
ຖານ ເພື່ອເສີມຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. (ມັດທາຍ 6:10)
ການສົນທະນາພາກທີສອງ ຢູ່ໃນ ຂໍ້ 4-8 ເມື່ອພຣະເຢຊູສເນີເຖິງການເກີດໃໝ່,
ຖາມວ່າ ìຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ” ທັນທີ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ມາຣີອາ ຖາມທູດສວັນເມື່ອທູດສວັນກ່າວວ່າ ì

ເຈົ້າຈະມີທ້ອງແລະຈະປະສູດບຸດຊາຍî (ລູກາ 1:32)
ເດມອະທິບາຍຄໍາຖາມຕໍ່ໄປ

ນິໂກເດມກໍມີຄໍາ

ìເຫດການນີ້ຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດî (1:34). ນິໂກ

ຄົນເຖົ້າແລ້ວຈະເຂົ້າໄປໃນທ້ອງແມ່ເທື່ອທີສອງ ແລ້ວເກີດມາອີກຢ່າງນັ້ນບໍ່?
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ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ແມ່ນນັກທັມ ແລະກໍບໍ່ແມ່ນນັກສອນສາສນາ ແຕ່ຄໍາຖາມນີ້ ແມ່ນຄໍາຖາມຢ້ອນຄືນ. ພຣະເຢ
ຊູຈຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍ ໂດຍອ້າງ ນ້ໍາ, ວິນຍານ, ເນື້ອກາຍ, ລົມ, ສິ່ງຂອງທີເ່ ປັນຝ່າຍໂລກ, ສິ່ງຂອງທີເ່ ປັນຝ່າຍ
ສວັນ.
ເກີດຝ່າຍຮ່າງກາຍແລະເກີດຝ່າຍວິນຍານ: ເກີດຈາກນໍ້າ ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າເກີດຝ່າຍຮ່າງກາຍ.
ສ່ວນເກີດຈາກຝ່າຍວິນຍານກໍເປັນວິນຍານ.

ການເກີດຈາກຝ່າຍວິນຍານນີ້ ພວກເຮົາເວົ້າໄດ້ວ່າ ຮັບເອົາ

ພຣະເຈົ້າແລະຮັບສິນບັບຕິສະມາ. (3:6-7)
ລົມເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະເຫັນໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ວິນຍານກໍເປັນເຊັ່ນດຽວ
ກັນ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້, ສິ່ງທີພ
່ ວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນກໍຕໍ່ເມື່ອມີການກະທໍາເທົ່ານັ້ນ.

ພຣະວິນຍານ

ບໍຣິສຸດຈະທໍາງານຜ່ານຄົນໆນັ້ນ ໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ໂປໂລກ່າວໃນ

ພຣະທັມເອເຟໂຊ 2:8 ວ່າ ìດ້ວຍວ່າຊຶ່ງທ່ານທັງຫລາຍ ໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນນັ້ນ ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງ
ຄວາມເຊື່ອ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ແມ່ນພວກທ່ານເຮັດເອົາເອງ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້.”
ພົ້ນ ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊື່ອ.

ພວກເຮົາທັງຫລາຍ

ຄົນທີມ
່ ີຄວາມຮູ້ຢ່າງ ນິໂກເດມກໍຄວນຈະຮູສ
້ ິ່ງເຫລົ່ານີ້ດີ. ເພາະເປັນພຣະຄັມພີເດີມທີ່ເອເຊກຽນໄດ້
ບັນທຶກໄວ້ ເຣື່ອງຮ່ອມພູກະດູກຫລ້ອນ. ຈົ່ງອ່ານ ເອເຊກຽນ 37:1-14. ອິສຣາເອນທັງຫຼາຍກໍປຽບເໝືອນກັບ
ຮ່ອມພູກະດູກຫລ້ອນນີ້ລະ, ລົມກໍປຽບເໝືອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເປົ່າເຂົ້າສູ່ຕົວຄົນແລ້ວພວກເຂົາ
ກໍມີຊີວິດຄືນມາ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍັງທໍາງານຢູ່ສເມີ,

ພຣະອົງຍັງຄົງນໍາຊີວິດທີ່

ຕາຍແລ້ວໃຫ້ກັບຄືນມາໃໝ່ຢູ່ທຸກວັນ.
ຈຸດຕໍ່ມານິໂກເດມຖາມພຣະເຢຊູວ່າ ìຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ?”

ນິໂກເດມຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູອະທິ

ບາຍໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ. (3:9-15) ທີຈ
່ ິງແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍໄປແລ້ວແຕ່ນິໂກເດມບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ພຣະເຢ
ຊູຕອບວ່າ ທ່ານເປັນອາຈານຂອງພວກອິສຣາເອນແລະຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່? (3:10) ພຣະເຢຊູກ່າວ

ຕໍ່ໄປວ່າ ພວກເຮົາເວົ້າສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ ແລະເປັນພະຍານເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຖ້າເຮົາຫາກ
ເວົ້າເຖິງຝ່າຍສວັນ ພວກທ່ານຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ. ເມື່ອມາເຖິງຈຸດນີ້ ພວກເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ວ່າ ນິໂກເດມ ໄປບໍ່
ໄດ້ໄກກັບພຣະເຢຊູ ແຕ່ວ່າໃນວັນທີພ
່ ຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນເພິ່ນກໍໄປປາກົດຢູ່ທນ
ີ່ ັ້ນ. (19:38-42)
ໃນທີສ
່ ຸດພຣະເຢຊູກໍໄດ້ບອກຄວາມຈິງໃຫ້ແກ່ນິໂກເດມໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ

ເຈົ້າທີ່ລົງມາຈາກສວັນ. (3:13) ພຣະເຢຊູມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂມເຊໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນອິສຣາເອນ
ໃຫ້ພົ້ນຈາກການເສັຍຊີວິດໃນສມັຍນັ້ນ.

ìໂມເຊໄດ້ຍົກງູຂຶ້ນໃນປ່າສັນໃດ ບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂຶ້ນ

ສັນນັ້ນ.î ພຣະທັມຈົດເຊັນບັນຊີ 21:4-9. ໂມເຊໄດ້ຍົກຮູບງູທອງຂຶ້ນເທິງເສົາ ເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ທີ່ຖືກງູຕອດເຊັ່ນ
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ດຽວກັນ ພຣະເຢຊູກໍຊົງຖືກຍົກຂຶ້ນເທິງກາງແຂນ ຖ້າຜູ້ໃດຫາກເຊື່ອຢ່າງເຕັມສ່ວນ ປັກຕາປັກໃຈໃສ່ພຣະອົງ
ເຂົາກໍຈະບໍ່ຕາຍ ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນ.

3. ພຣະເຈົາ້ ຊົງຮັກໂລກ: (ໂຢຮັນ 3:16)
ທັມຊາດຂອງພຣະເຈົ້າກໍຄືຄວາມຮັກ.

ຈົດໝາຍຂອງໂຢຮັນຈະແຈ້ງໃນການກ່າວເຖິງຄວາມຮັກ.

ຄວາມຮັກໃນໂຢຮັນ 3:16 ນີ້ແມ່ນຄວາມຮັກອາກາເປ. ແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ. ເບິ່ງຄືວ່ານິໂກເດມຈະ
ເຂົ້າໃຈຍາກຫລາຍ ກ່ຽວກັບເຣື່ອງການເກີດໃໝ່ແລະຮັບເອົາພຣະເຢຊູ. ຫລາຍຄົນອາດຈະເປັນເໝຶອນນິໂກ
ເດມ ເຫັນວ່າເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູເປັນເຣື່ຶອງເຂົ້າໃຈຍາກແລະກໍບໍ່ຢາກເຊື່ອ. ຕາມທີ່ຈິງຖ້າເຮົາຫາກເປີດໃຈ
ແທ້ໆແລ້ວ ພຣະວິນຍານກໍຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານແລະກໍໄດ້ຮຽນບົດຮຽນນີ້ດ້ວຍກັນ, ແລະພວກເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ນໍາ

ພາໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ. ບາງຄົນກໍຍັງຢາກໄປຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົວເອງ, ບາງຄົນກໍຍັງມີຄໍາຖາມເໝືອນນິໂກເດ
ມ ພຣະເຢຊູໃຫ້ໂອກາດແກ່ທຸກຄົນ.
ເວລາຜູ້ນຶ່ງຜູ້ໃດເຂົ້າມາເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ, ກໍຈົ່ງຖືວ່ານັ້ນເປັນການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກຍັງບໍ່ໄດ້ບັງເກີດໃໝ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະອະທິຖານເພື່ອພວກທ່ານ ເພື່ອພວກທ່ານຈະໄດ້
ຮັບເອົາພຣະເຢຊູ ໃຫ້ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ໃຫ້ພ ົ້ນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກໄດ້ຮັບການບັງເກີດໃໝ່ແລ້ວ, ກໍຈົ່ງຢ່າຮັກສາ
ໄວ້ພຽງຄົນດຽວ, ໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານດ້ວຍ.
ນິໂກເດມເປັນຄົນທີ່ມີໂອກາດ ແຕ່ບໍ່ຍອມໃຊ້ໂອກາດທີດ
່ ີຂອງເຂົາ.

ເຂົາຈະພາດຫວັງໄປຕລອດ

ຊີວິດຂອງເຂົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຖ້າທ່ານຫາກມີໂອກາດໄດ້ເວົ້າກັບອາຈານຂອງທ່ານໆຈະເວົ້າເຣື່ອງໃດກັບເພິ່ນ?
2. ທ່ານຈະເວົ້າຫຍັງແດ່ ຫາກມີຄົນຖາມວ່າ ເຈົ້າມາເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ຢ່າງໃດ?

3. ຜູ້ທທ
ີ່ ່ານຮູ້ຈັກເຂົາດີ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນ ທ່ານຈະເວົ້າກັບພວກເຂົາຢ່າງໃດ?
4. ຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານມີໂຄງການຢ່າງໃດແດ່ບໍ່ໃນການປ່າວປະກາດ?
5. ທ່ານຈະແບ່ງປັນເຣື່ອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 5
ກົກເຫງົາ້ ຂອງຄວາມສໍາເຣັດ

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 4:4-30, 39-42
ໂຢຮັນ 4:1-42

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ຄໍາສົນທະນາຣະຫວ່າງຍິງສາວຊາມາເຣັຽບອກເຖິງ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ທ່ານຊອກຫາຄວາມສໍາເຣັດຢູ່ໄດ້ໃສ? ແລະທ່ານຈະຊ່ອຍຄົນອື່ນ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍຄໍາສົນທະນາຂອງອົງ

ìນໍ້າແຫ່ງຊີ

ວິດî ແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນ ແຕ່ມາຈາກອົງພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຄວາມສໍາເຣັດໄດ້ຢ່າງໃດ?
ພຣະເຢຊູກັບຍິງສາວຊາວຊາມາເຣັຽ ແລະເພື່ອຈະເອົາມາພິຈາ

ຣະນາເຂົ້າປະກອບໃຊ້ໃນຕົວເອງ ແລະສ້າງຄວາມສັມພັນທະໄມ
ຕຣີກັບຄົນອື່ນ.
ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ສັງຄົມໃນສມັຍຂອງພຣະອົງໂດຍສົນທະນາກັບຍິງສາວໄທຊາມາເຣັຽຢູ່ທີ່
ນໍ້າສ້າງບ່ອນພຣະອົງຊົງນັ່ງລົງພັກເຊົາເມື່ອຍ. ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຍິງນັ້ນໄດ້ມີສາຍຕາເຫັນໄດ້ໄປໄກກວ່າ
ເກົ່າ ແລະໃນທີ່ສຸດນາງກໍສັງເກດຮູວ
້ ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດເຈົ້າ.

ເວລາຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນເດັກ ຄອບຄົວຂ້າພະຈົ້າໄດ້ມັກພາກັນໄປຢ້ຽມພໍ່ເຖົ້າເປັນປະຈໍາໃນທີນ
່ ັ້ນຂ້າ

ພຣະເຈົ້າມັກໄປຫລິ້ນທີ່ນໍ້າສ້າງ ທຸກໆຄັ້ງເວລາໄປກໍພາກັນເອົາຄຸຢ່ອນລົງເອົາໄປຕັກນໍ້າເຢັນມາກິນ. ບົດຮຽນ
ວັນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູທນ
ີ່ ໍ້າສ້າງ. ໃນສມັຍນັ້ນຜູ້ຊ້າຍແປກໜ້າບໍ່ເຄີຍໂອ້ລົມກັບ
ຜູ້ຍິງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວສົນທະນາກັນເປັນເວລາຍາວນານ. ແຕ່ເຫັນວ່າການສົນທະນາກັນນັ້ນເຮັດໃຫ້ຍິ່ງ
ຄົນນັ້ນເຂົ້າໃຈເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນໃຜ ແລະໃນທີ່ສຸດນາງກໍໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ.

1. ໂອກາດສອນໄດ້ໃນເມືອງຊາມາເຣັຽ (ໂຢຮັນ 4:4-9)
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ກ່ອນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນໄປສວັນ ພຣະອົງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຕໍ່ພວກສາວົກທັງຫລາຍວ່າ ໃຫ້ພວກ
ເຮົາເປັນພະຍານເຖິງພຣະອົງເລີ້ມຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ຢູດາ, ແລະເຖິງທີສ
່ ຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ (ກິຈການ
1:6-8).

ບົດກ່ອນຈາກປຶ້ມໂຢຮັນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູໃນກຸງເຢງຣູຊາເລັມ (ໂຢຮັນ 2:13-31) ແລະ

ຢູດາ (3:22-26). ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູຢູ່ເມືອງຊາມາເຣັຽ.

ການເດີນຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽຈາກຢູດາໄປ ຄາລີເລເປັນທາງລະຍະສັ້ນ, ແຕ່ເຫັນວ່າພວກຢິວມັກຫລີກ
ຈາກເມືອງຊາມາເຣັຽເພາະຢິວກຽດຊັງຄົນໃນເມືອງນີ້. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊອກໂອກາດໄປ ຈຶ່ງໄດ້ພົບກັບຜູ້
ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເພາະເປັນໂອກາດດີເພື່ອຈະສອນໄທເມືອງນີ້ ພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກອີກ.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢຸດຢູ່ເມືອງ ຊັກຄາ, ບ່ອນນໍ້າສ້າງຂອງຢາໂຄບໃນຕອນທ່ຽງ. ອົງພຣະເຢຊູເມື່ອຍ ແລະ

ພວກສາວົກກໍພາກັນຫິວ.
ອອກມາຕັກນໍ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກສາວົກພາກັນໄປຊື້ອາຫານໃນໝູ່ບ້ານ ກໍມີຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກຜູ້ຍິງໄດ້ພາກັນອອກໄປຕັກນໍ້າໃນຍາມເຊົ້າ ຫລືຍາມຕອນແລງ

ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຫັນວ່າຍິງຊາວຊາມາເຣັຽອອກໄປໃນຍາມທ່ຽງ. ໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູເຫັນນາງເພິ່ນກໍຂໍກິນນໍ້າ.
ຕາມທໍານຽມແລ້ວການຂໍຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນການຜິດທັມມະດາຢ່າງນ້ອຍໃນສອງກໍຣະນີ: ຣະຫວ່າງຜູ້ຍິງ
ແລະຜູ້ຊາຍບໍ່ສົນທະນາກັນໃນບ່ອນເປີດເຜີຍ,

ແລະຣະຫວ່າງຄົນຢິວກັບຄົນຊາລາມາເຣັຽເພາະບໍ່ຖືກກັນ.

ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມອງຂ້າມກໍາແພງແຫ່ງຜິວພັນ, ສາສນາ, ແລະເພດວັຍ.

ແຕ່ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈທີ່

ຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ຍັງກໍ່ກໍາແພງຕັນຕົນເອງແລະຄົນອື່ນໄວ້ຢູ່.

2. ສັນຍາເຖິງນໍາ້ ແຫ່ງຊີວດ
ິ

(ໂຢຮັນ 4:10-18)

ຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ຖືກຍົກເອົາມາເວົ້າໃນປຶ້ມໂຢຮັນຫລັງຈາກປະສົບການຂອງນີໂກເດມ. ທັງສອງ

ຄົນນີ້ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າເພາະເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູມີຕໍ່ພວກເຂົາ ແລະຕໍ່ທຸກ

ຄົນ. ຜູ້ນຶ່ງເປັນຍິງບໍ່ມີຊື່ສຽງຈາກເມືອງຊາມາເຣັຽ ແລະອີກຄົນນຶ່ງເປັນເຈົ້ານາຍຜູ້ສໍາຄັນຂອງຄົນຢິວຊຶ່ງທຸກໆ
ຄົນນັບໜ້າຖືຕາເພາະເພິ່ນເປັນຄຣູສອນໃຫຍ່ປະຈໍາເມືອງ. ໃນທີສ
່ ຸດໃນສອງຄົນນີ້ຜູ້ຍິງໄດ້ສລູບວ່າອົງພຣະ
ເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ ແລະອີກຄົນນຶ່ງກໍຍັງພິຈາຣະນາເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນໃຜແທ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງ

ຣະຫວ່າງສອງຄົນນີ້ກໍເຫັນໄດ້ຢ່າງດີ ແຕ່ບົດຮຽນນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າຄົນເຮົາທຸກໆຄົນຈະເປັນຄົນມາຈາກໃສ
ແລະເພດພັນຢ່າງໃດ ພວກເຮົາຕ້ອງການມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.

ຄໍາສົນທະນາກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽກໍຄ້າຍຄຽງຄືກັນກັບການສົນທະນາຂອງນີໂກເດມ ເພາະທັງສອງອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາເຖິງເຣື່ອງຈິດວິນຍານ ແຕ່ທັງສອງໄດ້ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງຝ່າຍ
ຮ່າງກາຍເນື້ອໜັງ.
ເຣື່ອງໂລກນີ້.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງເມືອງຟ້າສວັນ ສ່ວນສອງຄົນກໍຍັງຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງ

ການສົນທະນາຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເລີ້ມດ້ວຍ, ìທ່ານຈະເອົານໍ້າໃຫ້ເຮົາ

ກິນໄດ້ບໍ່?î ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງນໍ້າແຫ່ງຊີວິດຕໍ່ນາງ ຖ້ານາງໄດ້ກິນແລ້ວຈະບໍ່ຫິວອີກ ແລະນໍ້ານັ້ນກໍ
ມາຈາກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຄໍາຂໍຮ້ອງກິນນໍ້າ ໂດຍກ່າວວ່າຖ້າຍິງຊາວໄທຊາມາເຣັຽຮູວ
້ ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ ນາງ
ຄົງຂໍກິນນໍ້າຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຈະປະທານນໍ້າແຫ່ງຊີວິດແກ່ນາງ (4:10).
ຄຶດວ່າພຣະອົງບໍ່ມີອັນໃດຈະຕັກນໍ້າ

ນາງບໍ່ເຂົ້າໃຈພຽງແຕ່

ນາງຄຶດວ່າພຣະອົງຈະເອົານໍ້ານັ້ນມາໃຫ້ນາງໄດ້ຢ່າງໃດ. ແນວໃດກໍ
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ຕາມນາງ ໄດ້ເປິດໂອກາດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງສິ່ງເລິກເຊີ່ງໃນຊີວິດ. ພຣະອົງກ່າວວ່າຜູ້ກິນນໍ້າຈາກນໍ້າ
ສ້າງນີ້ກໍຢາກອີກ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ກິນນໍ້າແຫ່ງຊີວິດຈາກພຣະອົງແລ້ວຈະບໍ່ຫິວອີກຈັກເທື່ອ ແລະຄົນນັ້ນຈະມີ
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.

ເໝືອນກັບການສົນທະນາກັບນິໂກເດມ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບຍິງຊາວໄທຊາມາເຣັຽເຖິງເຣື່ອງຊີວິດ

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ຍິງຄົນນັ້ນບໍ່ເຂົ້າໃຈຣະຫວ່າງຊີວິດອັນຕລອດໄປແລະນໍ້າແຫ່ງຊີວິດ. ນາງໄດ້ຖາມ
ອົງພຣະເຢຊູວ່າຈະໄປຫານໍ້າແຫ່ງຊີວິດຢູ່ໃສເພື່ອນາງຈະບໍ່ກັບມາຕັກຈາກນໍ້າສ້າງອີກຕໍ່ໄປ.

ໃນຕອນນີ້ອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກນາງໄປເອົາສາມີ ແລ້ວກັບມາຫາພຣະອົງ.
ຍິງສາວໄທຊາມາເຣັຽຕອບອົງພຣະເຢຊູວ່ານາງບໍ່ມີສາມີ, ແລະອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່ານາງເວົ້າຄວາມຈິງ

ເພາະນາງເຄີຍແຕ່ງງານມາແລ້ວຫ້າເທື່ອ ແລະຄົນຜູ້ທີ່ນາງຢູ່ນໍານັ້ນກໍຍັງບໍ່ແມ່ນສາມີຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ນາງມີ

ຄວາມຫິວກະຫາຍຫາສິ່ງທີ່ດີກວ່າ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງນາງ ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະອົງບໍ່
ໄດ້ປະນາມແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃນທີ່ສຸດຍິງສາວຊາມາເຣັຽກໍຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເພາະພຣະອົງ
ໄດ້ຮເູ້ ຖິງຊີວິດຂອງນາງເປັນຢ່າງດີ ແລະເວົ້າເຖິງວັນໃໝ່ສິ່ງໃໝ່ຈະເຂົ້າມາ.

3. ການນະມັສການທີແ
່ ທ້ຈງິ (ໂຢຮັນ 4:19-27)

ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽພະຍາຍາມຈະປ່ຽນເຣື່ອງສົນທະນາ ນາງຄຶດວ່າການນະມັສການອັນເໝາະສົມນັ້ນ

ຕ້ອງຢູ່ເທິງພູນີ້, ເຖິງແມ່ນວິຫານເທິງພູນັ້ນໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນສັດຕະວັດກ່ອນມາແລ້ວ.

ສໍາລັບຊາວຢິວຄຶດ

ວ່າການນະມັສການອັນແທ້ຈິງນັ້ນຕ້ອງຢູ່ໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ. ທັງສອງພວກພາກັນຖືຕາມທໍານຽມຂອງຕົນ
ເອງເຖິງການນະມັສການອັນແທ້ຈິງ. ຍິງນັ້ນມີຄວາມຮູເ້ ຖິງປະວັດສາດ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພານາງເຂົ້າໃຈ
ເກີນທໍານຽມທີ່ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໄດ້ສິດສອນມາເປັນເວລາຍາວນານວ່າຕ້ອງນະມັສການເທິງພູນີ້.
ກ່າວວ່າ ສິ່ງໃໝ່, ວັນໃໝ່, ມື້ໃໝ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ.

ອົງພຣະເຢຊູ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າການນະມັສການທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ (4:24).
ການນະມັສການອັນຖືກຕ້ອງນັ້ນແມ່ນນະມັສການພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້, ບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ບ່ອນນຶ່ງບ່ອນໃດ
ຕາມທີ່ພວກຢິວຫລືພວກຊາມາເຣັຽພາກັນເຊື່ອຖື. ແມ່ນແທ້ທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ພວກອິສຣາເອນເປັນຜູ້ນໍາເອົາ
ຂ່າວເຣື່ອງພຣະເຈົ້າໄປບ່ອກແກ່ຄົນທັງປວງ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຂອບເຂດຈໍາກັດພຣະອົງຈະໃຊ້ໃຜກໍໄດ້.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຈັກພຣະບິດາອົງທ່ຽງແທ້ (1:18), ແລະຜູ້ນະມັສການພຣະອົງຕ້ອງນະ

ມັສການດ້ວຍຈິດວິນຍານເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນວິນຍານ, ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດ.
ການນະມັສການອັນທ່ຽງແທ້ແມ່ນໝົດທຸກຄົນຜູ້ທຮ
ີ່ ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະອົງເປັນ
ທາງນັ້ນເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນຊີວິດ. (14:6)
ຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽນັ້ນເລີ້ມເຂົ້າມາໃນທາງຖືກ. ທໍາອິດນາງເຂົ້າໃຈຜິດນາງຄຶດວ່າເອົາ

ນໍ້າຕ້ອງມີຄຸ ແລະນໍ້າມີອະພິນິຫານພິເສດ. ຫລັງຈາກສົນທະນາເຂົ້າໄປເລິກ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກນາງໃຫ້
ເປັນເອົາສາມີມາຫາ ນາງປະຕິເສດກ່າວວ່ານາງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ແຕ່ພຣະອົງຮູເ້ ຖິງເຣື່ອງນັ້ນດີ.

ນາງພະຍາ

ຍາມຈະປ່ຽນເຣື່ອງສ່ວນຕົວຂອງນາງ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງທີ່ເລິກແລະສໍາຄັນເພື່ອນາງຈະເຂົ້າ
ໃຈເຖິງການນະມັສການອັນທ່ຽງແທ້ແລະມີຄວາມເຊື່ອຖືກຕ້ອງ. ໃນທີ່ສຸດນາງໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເມຊີອານວ່າ
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ເວລານັ້ນພຣະເມຊີອານຈະອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ແທ້ເຫັນຈິງໃນທຸກສິ່ງ,

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ,

ìເຮົາຜູ້ເວົ້າກັບ

ທ່ານແມ່ນຜູ້ນັ້ນແຫລະ.î
ໃນເວລານັ້ນພວກສາວົກພາກັນກັບມາຈາກໃນເມືອງຫລັງຈາກຊື້ອາຫານ. ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະ

ເຢຊູສົນທະນາກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽຢູ່ ພວກເຂົາພາກັນແປກໃຈໃນເຫດການນັ້ນ ແຕ່ພວກສາວົກບໍ່ໄດ້ເວົ້າ
ຫຍັງ. ໃນຕອນນັ້ນເປັນໂອກາດີທຈ
ີ່ ະສອນ,

ພຣະອົງເລີຍກ່າວວ່າອາຫານຂອງເຮົາແມ່ນເຮັດຕາມນໍ້າພຣະ

ທັຍພຣະບິດາ ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຮັດ.

ສ່ວນພວກສາວົກບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍ

ນັ້ນ (4:31-38).

3. ການນະມັສການທີແ
່ ທ້ຈງິ (ໂຢຮັນ 4:19-27)

ນິໂກເດມເວົ້າວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຄຣູມາຈາກພຣະເຈົ້າ (3:2). ຄຣູສອນດີມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນເມື່ອ

ລູກສິດມີຄວມເຂົ້າໃຈ. ເວລານີ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽກໍາລັງຊາບຊຶ້ງໃຈຕໍ່ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ນາງໄດ້

ພົບກັບນໍ້າແຫ່ງຊີວິດ ໂດຍປະໄຫຕັກນໍ້າໄວ້ທນ
ີ່ ໍ້າສ້າງຟ້າວແລ່ນກັບໄປບ້ານບອກຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ມາຫາອົງ
ພຣະເຢຊູ. ນາງຖາມຕົນເອງວ່ານີ້ອາດແມ່ນອົງພຣະຄຣິດເຈົ້າບໍ່? ຄວາມຫວັງເຖິງອົງພຣະຄຣິດນັ້ນໄດ້ໃໝ້
ຢູ່ໃນຫົວໃຈຢ່າງຮ້ອນກ້າ ແລະຂອງພວຢິວເໝືອນກັນ. ຫລັງຈາກໄດ້ເຊີນໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນມິດສະຫາຍມາພົບອົງ
ພຣະເຢຊູແລ້ວ ນາງກໍພ້າວແລ່ນກັບມາຫາອົງພຣະເຢຊູ.

ຫລັກການຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໄດ້ອອກໄປບອກຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອນັ້ນຍັງສືບຕໍ່ມາເຖິງທຸກວັນນີ້. ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້
ພົບສິ່ງດີຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຮົາອົດກັ້ນບໍ່ໄດ້ທຈ
ີ່ ະເກັບໄວ້ຄົນດຽວ.

ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນມາກ່ອນ

ແລ້ວໃນປື້ມໂຢຮັນໃນເມື່ອໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ອັນເດອາ, ເປໂຕ, ແລະຟີລິບໄດ້ບອກເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່
ຄົນອື່ນໆ (1:35-50).

ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າມີຫລາຍຄົນຈາກເມືອງຊາມາເຣັຽໄດ້ເຊື່ອເພາະຄໍາເຊີນຂອງ

ຍິງຜູ້ອອກໄປຕັກນໍ້າ. (4:40). ພວກເຂົາຜູ້ໄດ້ເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູນັ້ນໄດ້ເຊີນພຣະອົງໃຫ້ໄປໃນບ້ານຂອງ
ພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູເອງພ້ອມພວກສາວົກໄດ້ພັກຢູ່ກັບໄທບ້ານນັ້ນເພີ້ມເປັນເວລາຫລາຍວັນ.

ທີແຣກຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຊື່ອເພາະຄໍາເຊີນຂອງຍິງຊາວໄທຊາມາເຣັຽ ແລະຕໍ່ມາມີຫລາຍໆຄົນເຊື່ອເພີ້ມ
ຂຶ້ນເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູເອງ.

ພວກຄົນທັງຫລາຍຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ຕໍ່ຍິງຜູ້ອອກໄປ

ຕັກນໍ້າທີລ
່ າວເປັນພະຍານ,

ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອກໍເພາະພວກເຂົາເອງໄດ້ຍິນຄໍາ

ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງໃດ.

ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວາ່ ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງໂລກ

ສອນຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຫູຂອງພວກເຂົາວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ແລະສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດ
ຈັກກະວານ. ໂຢຮັນ ໄດ້ສອນວ່າທຸກໆຄົນໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ພຣະອົງກໍປະທານໃຫ້ຄົນນັ້ນກາຍເປັນບຸດ
ຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ (1:12-13).
ຕາມທໍານຽມຂອງພວກຢິວແລະພວກຊາມາເຣັຽແລ້ວພວກເຂົາບໍ່ພົບປະສ້າງສັນກັນ ແລະໄດ້ຖືກແຍກ

ອອກຈາກພຣະເຈົ້າເພາະສາສນາ, ແຕ່ໃນທີສ
່ ຸດພວກຊາມາເຣັຽໄດ້ພົບຊີວິດໃໝ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ. ບໍ່ແມ່ນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ ຫລືພູເຂົານີ້ທີ່ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.
ຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽ. (4:4).
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ພວກເຮົາຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນ

ສິງ່ ເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ

ພວກເຮົາຈະເອົາບົດຮຽນນີ້ມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້ຢ່າງໃດ? ຊາວຄຣິສະຕຽນໄດ້ຮັບເອົາ

ຄໍາສອນຈາກພຣະບັດຍັດ ແລະພຣະມະຫາບັນຊາຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະພວກເຮົາຍັງຮັບເອົາຄໍາສອນຂອງ
ພຣະຄຣິດໃຫ້ອອກໄປບອກຄົນທຸກໆຊາດທຸກພາສາໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ
ແມ່ນໃຜເປັນໄທຊາມາເຣັຽໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານຂອງທ່ານ?

ແລະເຂົ້າມາໃນການຮັບໃຊ້.

ທ່ານຍອມທີ່ຈະອອກໄປບອກ ແລະໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບ

ພວກຄົນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່? ທ່ານໄດ້ມີຈິດໃຈຮັກຫລັງຊັງບ່ຽງຕໍ່ຄົນຊາດອື່ນບໍ່?
ອົງພຣະເຢຊູມີພຣະປະສົງເດີນຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽໄປ ພຣະອົງຊົງເຮັດຢ່າງນີ້ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງເພາະ
ຊາວຢິວຈະບໍ່ສົນທະນາກັບຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເລີຍ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາລາຍກໍາແພງຂວາງກັ້ນ ແລະບໍ່
ຖືວ່າຍິງຄົນນັ້ນເປັນຄົນຢ່າງໃດມາກ່ອນ. ຕົວຢ່າງແລະຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນທຸກໆຊາດເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າຕັ້ງພຣະທັຍເອົາໄວ້,

ໃຫ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຕໍ່ຄົນທຸກຊາດ

ວ່າ ìພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ໂຜດຂອງໂລກ.î

ຄໍາຖາມ
1. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?
2. ເຮັດວິທໃີ ດໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຈະເພີ້ມຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໃນໂລກເພື່ອນໍາເອົາຄົນອື່ນ ຊາວ
ຊາມາເຣັຽ, ຜູ້ທີ່ຄົນອື່ນລັງກຽດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ?
3. ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ປະໄຫນໍ້າໄວ້ເພື່ອແລ່ນໄປບອກຄົນອື່ນເຖິງອົງພຣະເຢຊູ. ທ່ານເດພໍໃຈບໍ່ທີ່ຈະ
ປະບາງຢ່າງໄວ້ເພື່ອຈະອອກໄປບອກຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູ?
4. ຄຸໃຊ້ຕັກນໍ້າ. ຖ້າຊີວິດຂອງທ່ານເປັນເໝືອນຄຸ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າແຫ່ງຊີວິດ, ທ່ານຄຶດວ່າແມ່ນ
ໃຜຕ້ອງການຮັບເອົານໍ້າແຫ່ງຊີວິດທີ່ເຟືອດອອກຈາກຄຸຂອງທ່ານ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 6
ໝາຍສໍາຄັນ-ເຊືອ
່ ຫລື ເປັນຄວາມເຊືອ
່ ແທ້ບໍ່
ìຈົນເຖິງໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນແລະອັສຈັນî

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 4:46-54
ໂຢຮັນ 4:43-54

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດີໃນວັງເພື່ອສະແດງເຖິງ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານນັ້ນຂຶ້ນກັບການກະທໍາອັສຈັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງການທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເສນາ

ອໍານາດ ແລະເຮັດໃຫ້ເສນາບໍດີຄົນນັ້ນມີຄວາມເຊື່ອແທ້.
ເຮັດ ຫລືຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານຂຶ້ນກັບວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ?
ບໍດີໃນວັງ ແລະເພື່ອວິຈັຍວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນ
ການຖວາຍຈິດໃຈຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ.
ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມເຖິງຈິດໃຈສ່ວນເລິກຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄປນັ້ນວ່າ ການທີເ່ ຂົາຕິດຕາມ
ໄປນັ້ນເປັນເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາການອັສຈັນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງເດັກຊາຍຜູ້
ກໍາລັງປ່ວຍໜັກ ລາວຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວລູກຊາຍ ແລະໃນທີ່ສຸດອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ປົວເດັກຄົນນັ້ນໃຫ້
ຫາຍດີ.
ຫລາຍປີມາແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂັບຣົຖຜ່ານໄປຫລາຍຣັດ, ເວລານັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີ GPS ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້

ເບິ່ງແຜນທີ່ບອກນໍາທາງ. ອີກບໍ່ນານຂ້າພະເຈົ້າຕັນສິນໃຈໄປທາງລັດ ເວລາຫົວທີເຫັນວ່າຫົນທາງກໍພໍໃຊ້ໄດ້
ແຕ່ໃນເມື່ອຂັບໄປປະມານ 10 ກິໂລແມັດກໍເຫັນປ້າຍບອກວ່າ ìທາງນີ້ສຸດອີກປະມານສອງກິໂລແມັດî ຂ້າ
ພະເຈົ້າຍັງບໍ່ເຊື່ອຈິ່ງຂັບໄປອີກນ້ອຍນຶ່ງກໍເຫັນປ້າຍບອກອີກວ່າ ìທາງນີ້ຜ່ານໄປບໍ່ໄດ້.î

ໃນເມື່ອເຫັນປ້າຍ

ແລະສະພາບຂອງຖນົນຂ້າພະເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກວ່າປ້າຍນັ້ນບອກຄວາມຈິງ ໃນທີ່ສຸດຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຕັດສິນໃຈຕ່າວ
ຣົດຄືນ.

ພວກເຮົາພາກັນມັກຫລົງທາງເປັນປະຈໍາໃນເມື່ອເດີນທາງໄປບ່ອນບໍ່ເຄີຍໄປ.
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ພວກເຮົາມັກຕ່າວ

ຣົດຜິດທາງ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງວ່າປອດພັຍຢູ່.

ບາງຄັ້ງຫົນທາງນັ້ນຄົດລ້ຽວ ບໍ່ກ້ຽງ ແລະບາງຄັ້ງພົບທາງສຸດ.

ໃນຊີວິດແທ້ນັ້ນພວກເຮົາມັກຕ່າວຣົດເຂົ້າທາງຜິດແລະກໍໄດ້ຖືກຕໍາຣວດປັບໝັຍ.

ພວກເຮົາມັກຕ່າວຣົດ

ເຂົ້າທາງສຸດ ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນພວກເຮົາກໍຍັງກ່າວວ່າຕົນເອງຮູ້ຈັກທາງໄປຢູ່. ທີສ
່ ຸດປາຍຂອງທາງນັ້ນກໍບໍ່ເປັນເ
ໝືອນເຮົາໄດ້ຄຶດເອົາໄວ້.

ພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກດີວ່າໂລກເຮົານີ້ກໍາລັງເດີນທາງຜິດ ແລະພຣະອົງເຮັດທຸກວິທທ
ີ າງເພື່ອນໍາພວກເຮົາ
ຈະຕ່າວຄືນ ໃນທີສ
່ ຸດພຣະອົງໄດ້ສົ່ງອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງມາ:
ເນຶ້ືອໜັງແລະອາສັຍໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ.î (ໂຢຮັນ 1:14).

ìພຣະທັມບັງເກີດເປັນ

ເຫັນວ່າໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ເຫດການບາງຢ່າງໃນ

ຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ບາງຄັ້ງພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ ìໝາຍ
ສໍາຄັນî ເພື່ອໃຫ້ມະນຸດເຮົາເຊື່ອໃນພຣະອົງ, ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງກໍໄດ້ກາຍເປັນຄົນໃໝ່. ໃນວັນນີ້ພວກເຮົາ
ໄດ້ຮຽນເຖິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເຈົ້ານາຍໃນວັງ. ການປົວຄັ້ງນີ້ແມ່ນໝາຍສໍາຄັນຄັ້ງທີສອງອີງ
ຕາມປື້ມໂຢຮັນ.

1. ພຣະເຢຊູສະເດັດກັບຄືນບ້ານການາໃນເມືອງຄາລີເລ (ໂຢຮັນ 4:43-47)
ເມືອງຄາລີເລເປັນບ່ອນພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກອາສັຍຢູ່.

ປຶ້ມຂ່າວປະເສີດ ມັດທາຍ, ມາຣະໂກ,

ແລະລູກາ ໄດ້ບັນທຶກເຫດການຫລາຍຢ່າງທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູກະທໍາໃນເມືອງຄາລີເລ ແລະປື້ມໂຢຮັນບໍ່ໄດ້ບັນ
ທຶກຊໍ້າກັບປື້ມຂ່າວປະເສີດອື່ນ. ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຖິງເຫດການທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຢູ
ດາ,

ແຕ່ເວົ້າເຖິງບາງເຫດການໃນເມືອງຄາລີເລເພາະແມ່ນໝາຍສໍາຄັນທໍາອິດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ

(2:11). ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຫລັງຈາກເຫດການນັ້ນວ່າເພື່ອ ìເປີດເຜີຍອໍານາດ ແລະເພື່ອພວກສາວົກໄດ້ເຊື່ອໃນ
ພຣະເຢຊູ (2:11).

ພຣະເຢຊູກັບໄປຢາມບ້ານການາຊຶ່ງຢູ່ດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງທະເລຄາລີເລປະມານສິບ

ໄມ ແລະຕັ້ງຢູ່ທາງເໜືອເມືອງນາຊາເຣັດປະມານສີ່ໄມ, ຫລັງຈາກນີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຍິງຊາວໄທຊາມາ
ເຣັຽ (4:1-12)
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ບໍ່ມັກພຣະອົງໃນເມືອງຄາລີເລ ເພາະພຣະອົງໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າພຣະ
ເຈົ້າອາດຊອບພຣະທັຍກັບຄົນຊາດອື່ນຫລາຍກວ່າພວກຢິວ (ລູກາ 4:16-30).
ການໃນນັ້ນຈິ່ງຢາກຂ້າພຣະອົງເສັຽ.

ຄົນທັງຫລາຍທີມ
່ ານະມັສ

ໂຢຮັນຈິ່ງຍົກເອົາຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູວ່າ ìຜູ້ປະກາດພຣະທັມບໍ່ໄດ້

ຮັບກຽດໃນບ້ານເມືອງຂອງຕົນî (ໂຢຮັນ 4:44). ຢ່າງໃດກໍຕາມເຫັນວ່າການໄປຢາມເມືອງຄາລີເລຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູສະດວກຕາມສົມຄວນ.

ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງ. ມີຫລາຍຄົນໄດ້ໄປຮ່ວມງານປັສ

ຄາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະພວກເຂົາໄດ້ຈື່ຈໍາຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຮັບຕ້ອນໂດຍຂ້າຣາຊການຄົນນຶ່ງເວລາພຣະອົງຢຸດຢູ່ບ້ານການາ.

ເຈົ້ານາຍຄົນນີ້

ມີໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ໃນຣາຊການຂອງກະສັດເຮໂຣດ, ລາວໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູແລະຍອມຍ່າງເປັນລະ
ຍະໄກສົມຄວນໄປບ້ານການາຈາກເມືອງກາເປນາອູມ

ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວລູກຊາຍຜູ້ກໍາລັງຈະ

ເຈັບໜັັກຈວນຈະຕາຍ. ຜູ້ເປັນພໍ່ຫວັງວ່າມີແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນສາມາດຊ່ວຍລູກຊາຍຂອງຕົນໄດ້. ເວລາ
ເຫັນພຣະເຢຊູ ລາວກໍຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດໄປບ້ານກາເປນາອູມຊ່ອຍປົວລູກຊາຍຂອງຕົນ.
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ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍເຫັນຄົນສະແຫວງຫາສາສນາໃນຍາມຂັດສົນ. ແຕ່ຫລາຍໆເທືອ
່ ຄໍາສັນຍາວ່າຈະ
ຊ່ອຍນັ້ນກໍບໍ່ສົມຫວັງ ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນຄົນສ່ວນຫລາຍກໍກັບຄືນທາງເກົ່າ-ມີຊີວິດຢູ່ປາສະຈາກພຣະເຈົ້າ
ຫລືຄຣິສຕະຈັກ. ແຕ່ເຫັນວ່າຂ້າຣາຊການຜູ້ເຮັດວຽກໃນວັງຂອງກະສັດເຮໂຣດບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ.

2. ພຣະເຢຊູໄດ້ປວ
ົ ລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດໃີ ນວັງຂອງເຮໂຣດ (ໂຢຮັນ 4:48-50)

ຄົນໃນເມືອງຄາລີເລ ເໝືອນກັບຄົນຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມພວກເຂົາມາຫາພຣະເຢຊູເພາະຢາກເຫັນໝາຍ

ສໍາຄັນ. ໂຢຮັນຈິ່ງຂຽນໄວ້ວ່າ ìພຣະເຢຊູບໍ່ໄວ້ພຣະທັຍໃນຄົນເຫລົ່ານັ້ນî (2:24).
ເຢຊູກ່າວວ່າ,

ໃນເມືອງຄາລີເລ ພຣະ

ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍບໍ່ເຫັນໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນທ່ານຈະບໍ່ເຊື່ອ.î (4:48). ìທ່ານî

ແມ່ນຫລາຍຄົນ ແປວ່າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ຊາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແຕ່ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍອື່ນໆອີກດ້ວຍ.
ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຮັດ ìໝາຍສໍາຄັນແລະອັສຈັນî ເພື່ອຈະນໍາໃຫ້ຄົນສົນໃຈ.

ໃນພຣະຄັມພີເດີມພຣະ

ເຈົ້າເຮັດໝາຍສໍາຄັນຫລາຍໆ ຢ່າງເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາໂຣຍອມປ່ອຍພວກອິສຣາເອນອອກຈາກອີຢິບ
ໄປ (ອົບພະຍົບ 7:3-4). ຊາວເມືອງຄາລີເລຢາກເຫັນອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນເຈັບໃຫ້ດີຫລືເຮັດອັສຈັນແຕ່ເຫັນ
ວ່າອົງພຣະເຢຊູບໍ່ມີພຣະປະສົງຢ່າງນັ້ນ.
ການລື້ນເລີງມ່ວນຊື່ນນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດບາບແຕ່ປະການໃດ ແລະມັນກໍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງ

ຄົນເຮົາອີກ. ການນະມັສການບໍ່ຄວນເປັນເວລາຄົນເບື່ອຈົນນອນຫລັບ. ອີກຢ່າງນຶ່ງອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຄົນມາວິຫານໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທິງນັ້ນ. ໃນເມື່ອຄົນເຫັນອົງພຣະເຢຊູທໍາການອັສຈັນແລະຢາກຕາມໄປ
ເພື່ອຢາກເຫັນອີກ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນພຣະເຢຊູໄດ້ແຍກພຣະອົງອອກຈາກຝູງຊົນ.
ເສນາບໍດີບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນແລະອັສຈັນຕ່າງໆ. ລາວໄດ້ຮອ
້ ງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ
ໃຫ້ໄປເບິ່ງລູກຊາຍຂອງລາວໂດຍກ່າວ ìນາຍເອີຍ, ຂໍເຊີນທ່ານລົງໄປກ່ອນທີ່ລູກຂ້ານ້ອຍຈະຕາຍî (4:49).
ເສນາບໍດີຄົນນັ້ນເຄີຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ກະສັດຊ່ອຍ ເວລານີ້ລາວໄດ້ມາຮ້ອງຂໍພຣະອາຈານຈາກນາຊາເຣັດໃຫ້ໄປ
ປົວລູກຊາຍ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາກັບຫລາຍໆຄົນມາກ່ອນຄື ຊາຍສລາດຄົນນຶ່ງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ,

ຍິງສາວໄທຊາມາເຣັຽ ແລະບັດນີ້ກັບເສນາບໍດີ. ໃຫ້ຄຶດເບິ່ງວ່າເຫດການເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມີຄວາມໝາຍຫລາຍ
ຕໍ່ພວກສາວົກ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮຄ
ູ້ ັກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນໃຜກັນແທ້.
ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງກາເປນາອູມຕາມຄວາມຮ້ອງຂໍຂອງເສນາບໍດີ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະ

ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມທາງຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງຊົງເຮັດນັ້ນເປັນສິ່ງດີສໍາລັບພວກເຮົາ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້

ປົວເດັກຊາຍຄົນນັ້ນຈາກທາງໄກ. ພຣະອົງຊົງເວົ້າຢ່າງງ່າຍໆວ່າ, ìຈົ່ງກັບເມືອສາ ລູກຂອງທ່ານຈະບໍ່ຕາຍî
(4:50).

ໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ວິທີຂຽນເຖິງເຣື່ອງນີ້ຢ່າງລະອຽດດີ: ìເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ເຊື່ອວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນ

ພຣະຄຣິດî (20:30-31). ຕອນນັ້ນເປັນເວລາທີ່ແສນຍິນດີຫລາຍ ເສນາບໍດີຄົນນັ້ນໄດ້ກັບເມືອບ້ານຕາມ
ຄໍາສັ່ງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພາະລາວຄຶດວ່ານັ້ນເປັນການດີພໍສໍາລັບລາວ.

3. ຄວາມໝາຍຂອງໝາຍສໍາຄັນ (ໂຢຮັນ 4:19-27)
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ເສນາບໍດີຄົນນັ້ນໄດ້ເຊື່ອ.
ຈົນເຖິງມື້ຕໍ່ມາ.
ດ່ວນ.

ລາວຊອກຫາການອັສຈັນແລະລາວໄດ້ຮັບແທ້ ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ເຫັນບາດດຽວ

ຖ້າເຣື່ອງແນວນັ້ນເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາວັນນີ້ ພວກເຮົາອາດຕ້ອງໂທຣະສັບມືຖືຕິດຕໍ່ຢ່າງ

ຖາມວ່າ ລູກຊາຍຂອງເຮົາເປັນແນວໃດແລ້ວ? ແຕ່ເສນາບໍດີໄດ້ກັບບ້ານໂລດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູ (4:50).

ຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ເສນາບໍດີໄດ້ແນ່ໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູ ເວລາ
ພຣະອົງບອກອັນໃດຕໍ່ລາວ ລາວກໍປະຕິບັດທັນນີ. ໃຫ້ຫວນກັບຄືນໄປເບິ່ງໝາຍສໍາຄັນທໍາອິດທີ່ອົງພຣະເຢ
ຊູໄດ້ເຮັດໃນບ້ານການາອານ.

ໃນງານວິວາ ເຈົ້າຂອງບ້ານໝົດເຫລົ້າອະງຸ່ນ ແລະມາຣີອາຜູ້ເປັນມານດາ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າມາໃນພາບ. ຫລັງຈາກນາງໄດ້ລົມກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ນາງໄດ້ບອກກັບຄົນຮັບ

ໃຊ້ໃນງານແຕ່ງງານນັ້ນວ່າ ìເມື່ອເພິ່ນບອກພວກເຈົ້າອັນໃດ ໃຫ້ພວກເຈົ້າເຮັດຕາມເນີî (2:5). ພວກເຂົາກໍ
ໄດ້ເຮັດຕາມແທ້. ຄວາມເຊື່ອນັ້ນມັນບໍ່ເປັນການພຽງພໍໃນເມື່ອໄດ້ຍິນ ແລະມີຄວາມຮູ້ເທົ່ານັ້ນ; ຄວາມເຊື່ອ
ທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນໃຫ້ລົງມືກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນແລະຮູ້ຈັກ.
ເວລາເສນາບໍດີກໍາລັງເດີນກັບບ້ານ ມີຄົນໃຊ້ແລ່ນມາບອກຂ່າວດີວ່າ: ລູກຊາຍຂອງທ່ານຍັງມີຊີວິດຢູ່
ແລະກໍາລັງຟື້ນດີຂຶ້ນ. ລາວໄດ້ຖາມເຖິງເວລາເດັກນັ້ນຟຶ້ນດີ ແລະລາວກໍຄຶດໄດ້ວ່າເປັນເວລາທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ບອກລາວກັບບ້ານ ìລູກຂອງທ່ານຈະບໍ່ຕາຍî

ເສນາບໍດີຄົນນັ້ນໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ທຸກຄົນໄດ້

ຍິນກໍພາກັນດີໃຈຫລາຍເພາະພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ, ìທ່ານເອງກໍເຊື່ອພ້ອມດ້ວຍທັງຄົວເຮືອນ.î (4:53).
ຄໍາອ້ອນວອນຂອງເສນາບໍດີຄົນນັ້ນໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ ລາວກໍບອກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ ແລະມີຫລາຍຄົນຜູ້
ເຮັດວຽກນໍາກັນກໍໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມເຊື່ອແທ້ຈິງ-ປົວພະຍາດໄດ້, ເຖິງ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຕົບມື ຫລືເຫັນດີຈາກຝູງຊົນ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວພະຍາດໃຫ້ດີບໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມ
ບັນເທິງເທົ່ານັ້ນ ຫລືເພື່ອຊອກຫາເງິນ, ແຕ່ພຣະເຢຊູປົວຄົນເພາະເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ໂຢຮັນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການອັສຈັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູໃນບ້ານການາອານ. ອັສຈັນເທື່ອນີ້ກໍເ
ໝືອນຄັ້ງກ່ອນ; ຄົນມີຄວາມເຊື່ອໃນຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຜົນດີກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນທັງສອງຄັ້ງ ຄືຄັ້ງທີນຶ່ງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນນໍ້າໃຫ້ເປັນເຫລົ້າແວງເພື່ອໃຫ້ງານແຕ່ງງານເປັນການສລອງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເຫດການນີ້ໄດ້

ສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊື່ອມີຊີວິດດີຂຶ້ນແລະມ່ວນຊື່ນ. ການອັສຈັນ
ທີສອງເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈົ້າມີອໍານາດເໜືອຄວາມຜິດບາບ, ຄວາມເຈັບປວດ, ແລະການຕາຍ. ອົງ
ພຣະເຢຊູມີອໍານາດປົວພະຍາດ ແລະກະທໍາການອັສຈັນໄດ້ເຖິງຢູ່ຫ່າງໄກສຸດຂອບຟ້າ.

ໝາຍສໍາຄັນນີ້ໄດ້

ໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ເຊື່ອໜັ້ນໃນການຕາຍ, ການຄືນຈາກຕາຍ, ແລະປ່ຽນແປງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາມາຫາ
ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ.
ນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນ

ອົງພຣະເຢຊູຮວ
ູ້ ່າການອັສຈັນທີ່ພຣະອົງກະທໍານັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ຄົນມາຫາພຣະອົງໃນທາງຜິດ. ໃຫ້ເຂົ້າ

ໃຈວ່າການຊົງສ້າງໂລກຂອງພຣະເຈົ້າກໍແມ່ນການອັສຈັນຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພຣະຄັມພີ.

ໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະ

ເຢຊູກໍເຕັມໄປດ້ວຍໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນ-ການກໍາເນີດຈາກນາງມາຣີອາ ການຄືນພຣະຊົນຈາກຂຸມ
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ຝັງສົບ. ຫລັງຈາກນັ້ນມາພວກເຮົາຍັງເຫັນການອັສຈັນຂອງຄົນໄດ້ບັງເກີດໃໝ່ ແລະມີຄວາມສໍາພັນໃໝ່ກັບ
ອົງພຣະຄຣິດ.
ທຸກວັນນີ້ພວກເຮົາພາກັນອ້ອນວອນຢາກເຫັນອັສຈັນ, ໃຫ້ພຣະອົງປົວພະຍາດ. ບາງຄັ້ງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້

ຮັບຄໍາຕອບຕາມຄວາມຄຶດ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງຂ້າມການອັສຈັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາ
ອາດເປັນເໝືອນລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດີ ແລະຄົນໃຊ້-ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບການອັສຈັນແຕ່ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ.

ມັນເປັນການສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໆອັສຈັນ ແລະຈົ່ງຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຕອບພວກເຮົາຕລອດ
ໄປ. ພຣະອົງອາດຕອບ: ໄດ້, ບໍ່ໄດ້, ຍັງບໍ່ເຖິງຍາມ, ຫລືໃຫ້ລໍໄປອີກກ່ອນ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າທຸກສິ່ງທີ່
ພຣະເຈົ້າເຮັດເປັນສ່ວນດີສໍາລັບພວກເຮົາສເມີ. (ໂຣມ 8:28). ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຕາມ
ຄວາມເຊື່ອ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະທັມຂອງພຣະອົງແລະເຮັດຕາມພຣະອົງຊົງບອກນັ້ນ.

ຄໍາຖາມ
5. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກັບໝາຍສໍາຄັນອັນນຶ່ງອັນໃດບໍ່ ອາດເປັນສິ່ງເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານໄວ້ວາງໃຈ
ໃນອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ?
6. ໃນພາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດທ່ານໄດ້ຮັບເອົາພຣະທັມຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າມາໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ?
7. ໃນພາກສ່ວນໃດໃນຊີວີດທ່ານບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ພຣະທັມຂອງອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າ?
8. ທ່ານໄດ້ເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄົນໃດຄົນນຶ່ງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະທ່ານພະຍາຍາທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ຄົນນັ້ນຮັບເອົາ
ອົງພຣະເຢຊູບໍ່?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌

26

ບົດຮຽນທີ 7
ຢູນ
່ ໃີ້ ຜເປັນຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ?

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 5:1-24, 31-40
ໂຢຮັນ 5

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນໃນວັນສະບາໂຕເປັນການສະແດງເຖິງ

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ໃນທາງໃດທ່ານໄດ້ຍອມຮັບພະລັງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງບັນຫາທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນໃນວັນສະບາ

ຄວາມສັມພັນພິເສດໃນຖານະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະບິດາເຈົ້າ.
ທ່ານ?
ໂຕ ແລະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູມີອໍານາດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໃນບັດຈຸບັນນີ້.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນງ່ອຍໃນວັນສະບາໂຕ ແລະພຣະອົງປ້ອງກັນຕົນເອງເວລາພວກຫົວໜ້າສາສ
ນາຕໍ່ສູ້ ແລະຕໍ່ຕ້ານ ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົ້າພຣະບິດາໄດ້ສົ່ງພຣະອົງມາ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການທີ່ມີກົດນັ້ນເປັນສິ່ງດີ ຖ້າປາສຈາກກົດເກນ ແລະຖ້າບໍ່ມີກົດລະບຽບແລ້ວກໍ
ຈະມີແຕ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົບສົນຂຶ້ນ. ບາງຄົນຄຶດວ່າກົດລະບຽບນັ້ນເປັນສິ່ງຂັດຂວາງ. ຕົວຢ່າງກົດລະບຽບ
ເຮັດສິ່ງກົງກັນຂ້າມເຊັ່ນອອກກົດໝາຍໃຫ້ສູບຊາເປັນຢາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູກໍມີສິ່ງຢ່າງນີ້ເກີດຂຶ້ນ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ສຽງມະຫາຊົນເຖິງຄວາມ
ໝາຍໃນການເປັນຄົນນັບຖືສາສນາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ພຣະອົງຍັງກ່າວອ້າງວ່າພຣະອົງມີສິດທິເປັນພິເສດເພາະ
ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ.

1. ພຣະເຢຊູຢທ
ູ່ ນ
ີ່ າໍ້ ສ້າງເບດຊະທາ (ໂຢຮັນ 5:1-8)

ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກດີວ່າແມ່ນງານສລອງຫຍັງກັນແທ້ ຂໍ້ 1 ບ່ອນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຂຶ້ນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ

ໄປໃນ ìງານຂອງພວກຢິວ.î

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກຢິວພາກັນສລອງງານເທສການຕ່າງໆທາງສາສນາ
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ຫລາຍຄັ້ງຕໍ່ປີ. ໃນບົດ 5-10 ໄດ້ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານນີ້ສີ່ຄັ້ງ. ປຶ້ມໂຢຮັນໄດ້ຂຽນບອກ
ເຖິງງານເທສການຊຶ່ງປຶ້ມອື່ນບໍ່ເວົ້າເຖິງເໝືອນບົດທີ 5,

ງານສລອງເທສການປັສຄາໃນບົດ 6 (ເບິ່ງ 6:4),

ເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍຂອງພວກຢິວ (ເບິ່ງ 7:2) ແລະງານເທສການສລອງພຣະວິຫານໃນບົດທີ 10 (ເບິ່ງ
10:22). ສາມງານເທສການທໍາອິດນັ້ນໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນປຶ້ມລະບຽບພວກເລວີ 23. ໝາຍເຫດ: ໝາຍສໍາຄັນ
ອັນທີສາມເຖິງຫົກມີຢູ່ໃນໂຢຮັນບົດ 5-10.

ໝາຍສໍາຄັນທີເຈັດນັ້ນມີຢູ່ໃນບົດ 11. ຢ່າງໃດກໍຕາມຄໍາເວົ້າ

ìໝາຍສໍາຄັນî ບໍ່ໄດ້ເອົາມາໃຊ້, ແຕ່ໃຊ້ການອັສຈັນແທນ.
ຂໍ້ 2-3 ໄດ້ວາດພາບໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈເຖິງນໍ້າສ້າງເບດຊະທາທີ່ຢູໃກ້ ìປະຕູແກະ.î ມີສາລາອ້ອມຢູ່ 5
ຫລັງ.

ບ່ອນນີ້ເປັນບ່ອນງົດງາມຍິ່ງໃຫຍ່ທພ
ີ່ ວກຄົນເຈັບພາກັນໄປອາສັຍຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ພວກຄົນເຫລົ່ານີ້

ເປັນຄົນໝົດຄວາມຫວັງ. ມີຊາຍຄົນນຶ່ງປ່ວຍເປັນເວລາ 38 ປີມາແລ້ວ ລາວອາດໄປລໍຖ້າຢູ່ທນ
ີ່ ັ້ນເປັນເວລາ
ຫລາຍປີເພາະເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາກວນນໍ້າເປັນຍາມ ຖ້າຜູ້ໃດລົງໄປກ່ອນຜູ້ນັ້ນກໍເຫັນວ່າດີ
ພະຍາດຮ້າຍໂຣຄາ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າລະຍະຊິວິດຂອງຄົນໃນສມັຍນັ້ນຢູ່ບໍ່ເກີນ 83 ປີ.
ເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມຄົນນັ້ນໃນຂໍ້ 6 ວ່າ, ìເຈົ້າຢາກດີຫລື?î ລາວກໍເລີຍຕອບແບບ
ງ່າຍໆວ່າລາວຄວນເປັນຄົນດີພະຍາດແລ້ວເພາະບໍ່ມີຜູ້ໃດຊ່ອຍລາວໄປໃນສະນໍ້າເວລານໍ້າເຟືອນ. ເມື່ອເຖິງ
ເວລາເທວະດາມາກວນນໍ້າເຟືອນຄົນອື່ນກໍລົງໄປກ່ອນ. ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຕອບອັນໃດແກ່ຄົນປ່ວຍນັ້ນ ແຕ່

ພຣະອົງຊົງສັ່ງຊາຍຄົນນັ້ນວ່າ, ìຈົ່ງລຸກຂຶ້ນຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈົ້າຍ່າງໄປ.î ຊາຍຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ດີພະຍາດ
ດ້ວຍນໍ້າເຟືອນໃສ່ ແຕ່ລາວດີພະຍາດດ້ວຍຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.

2. ຖົກຖຽງກັນເຖິງຄົນດີພະຍາດ (ໂຢຮັນ 5:9-15)

ໃນປຶ້ມໂຢຮັນນີ້ໄດ້ຂຽນເຣື່ອງການປົວຄົນປ່ວຍນີ້ໃນວັນສະບາໂຕ. ແຕ່ຫົວທີພວກຢິວບໍ່ໄດ້ຄຽດທີ່ອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນນັ້ນໃນວັນສະບາໂຕ. ແຕ່ພວກເຂົາໂກດຮ້າຍເວລາອົງພຣະເຢຊູສັ່ງໃຫ້ຄົນປ່ວຍລຸກຂຶ້ນ
ຍົກເອົາບ່ອນນອນແລ້ວຍ່າງໄປ.

ພວກເຂົາພາກັນໄດ້ຍົກເອົາພຣະບັນຍັດຂຶ້ນມາໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນ

ວັນສະບາໂຕ ພວກເຂົາພາກັນເຂົ້າໃຈຜິດເຖິງຈຸດປະສົງທີ່ພຣະເຈົ້າຕັ້ງພຣະທັຍເອົາໄວ້ເຖິງຄວາມໝາຍອັນ
ແທ້ຈິງ. ໃນພຣະຄັມພີເດີມບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າຜິດໃນເມື່ອຄົນໄດ້ຍົກເອົາສາດປູນອນໄປໃນວັນຊາບາໂຕ. ແຕ່ວ່າ
ຊາຍດີພະຍາດຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ທໍານຽມພວກຢິວຫລາຍກວ່າການຜິດຕໍ່ບັນຍັດຂອງໂມເຊ.

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູແລະຄົນດີພະຍາດນັ້ນທັງສອງເປັນຊາດຢິວ, ຂໍ້ 10 ແລະຂໍ້ 15 ໄດ້ບອກວ່າຜູ້

ຕໍ່ສູ້ອົງພຣະເຢຊູນັ້ນກໍເປັນຄົນຢິວ.

ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໃນເມື່ອເວົ້າເຖິງຢິວແລ້ວແມ່ນເວົ້າເຖິງພາກສ່ວນນຶ່ງ

ຂອງສາສນາ ພວກທີຍ
່ ຶດຖືຮດ
ີ ຄອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ-ບໍ່ແມ່ນຄົນທັງຊາດ. ອົງພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກກໍເປັນຄົນ
ຢິວຊຶ່ງເປັນຜູ້ນໍາເອົາການເຊື່ອຖືແນວໃໝ່ ແລະໃນທີສ
່ ຸດກໍກາຍມາເປັນກຸ່ມຄຣິສຕຽນ.
ຂໍ້ 14 ໄດ້ກ່າວເຖິງການພົບກັນຄັ້ງທີສອງຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບຄົນປ່ວຍນັ້ນ. ຄໍາກ່າວຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນໃຈໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ìນີ້ແຫລະເຈົ້າດີພະຍາດແລ້ວ ຢ່າເຮັດຜິດບາບຕໍ່ໄປຢ້ານວ່າເຫດຮ້າຍ
ກວ່າເກົ່າຈະເກີດກັບເຈົ້າອີກî (ໂຢຮັນ 6:14).
ເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບໄຂ້.
ເຫັນວ່າເວົ້າ ກົງກັນຂ້າມ.

ບາງຄົນແປຂໍ້ນີ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມບາບເປັນ

ແຕ່ວ່າຄໍາສອນຂອງອົງພຣະຢຊູໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 9:3 ແລະລູກາ 13:25
ຄົນອື່ນໆອີກໄດ້ຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເຈັບດ້ານຮ່າງກາຍ (ເບິ່ງ
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ມາຣະໂກ 2:1-12). ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໃນໂຢຮັນ 5:14 ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມບາບເຮັດໃຫ້ຄົນ
ເຈັບປ່ວຍ. ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າວ່າຄວາມບາບເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍທາງດ້ານຈິດວິນຍານ.

3. ພວກຢິວຂົມ
່ ເຫັງອົງພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 5:16-24)

ຫລັງຈາກຄົນປ່ວຍດີພະຍາດນັ້ນໄດ້ພົບອົງພຣະເຢຊູເປັນຄັ້ງທີສອງ ລາວຈິ່ງຈື່ໄດ້ວ່າແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ

ເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ລາວຫາຍດີຈາກພະຍາດ. ຂໍ້ 16 ໄດ້ເວົ້າເຖິງພວກຢິວຂົ່ມເຫັງອົງພຣະເຢຊູ ìເພາະພຣະອົງໄດ້
ເຮັດສິ່ງນີ້ໃນວັນສະບາໂຕ.î ຖ້າວ່າພວກຢິວໄດ້ໂກດຮ້າຍອົງພຣະເຢຊູມາກ່ອນ ເວລານີ້ພວກເຂົາແຮ່ງໂກດ
ຮ້າຍເພາະອົງພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ພວກເຂົາໜັກຂຶ້ນ. ໃນຂໍ້ 17 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງສາມສິ່ງຕໍ່ສູ້ພວກ
ຢິວ: ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາກິຈການຕລອດໄປ

(ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດພາຣະກິດຂອງພຣະອົງໃນ

ວັນສະບາໂຕ); ພຣະເຈົ້າຂອງອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະຢາໂຄບກໍແມ່ນພຣະບິດາຂອງອົງພຣະເຢຊູ; ໃນ
ເມື່ອພຣະບິດາເຮັດງານຂອງພຣະອົງ, ອົງພຣະເຢຊູກໍຕ້ອງເຮັດເໝືອນກັນ.

ໃນຂໍ້ 19-24 ພຣະເຢຊູໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຖືວ່າຕົວເອງສູງກວ່າພຣະບິດາ ແຕ່ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ເພິ່ງພຣະບິດາ.

ຕົວຢ່າງ: ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ (5:19). ກິຈ

ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໄດ້ແມ່ນການທີອ
່ ົງພຣະບິດາເປັນຜູ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ (5:19-20),
ພຣະບິດາໄດ້ສົ່ງອົງພຣະເຢຊູລົງມາໃນໂລກ (5:23).

ແລະແມ່ນອົງ

ຕໍ່ມາໃຫ້ຂໍ້ 30 ອົງພຣະເຢຊູຍັງເວົ້າຊໍ້າອີກວ່າ: ìຂ້າ

ພຣະອົງບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.î ພຣະເຢຊູເພິ່ງພຣະບິດາຕລອດໄປ. ແນວໃດກໍຕາມອົງພຣະ
ເຢຊູໃນຖານະເປັນພຣະບຸດພຣະອົງມີສິດຈະເວົ້າແລະເຮັດໄດ້ (ປົວຄົນໃນວັນສະບາໂຕ, ອະພັຍຄວາມຜິດ
ບາບຂອງຄົນ ແລະອື່ນໆ) ເພາະພຣະເຢຊູມີຄວາມສັມພັນພິເສດ ແລະໃກ້ຊິດກັບພຣະບິດາເຈົ້າ. (ເບິ່ງ 1:114, 18).

4. ເປັນພະຍານເຖິງອົງພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 5:31-40)

ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດ ແລະພຣະອົງໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູວ
້ ່າໃນເວລາດຽວກັນພຣະອົງຊົງເປັນພຣະ

ເຈົ້າອີກ. ດ້ວຍເຫດນີ້ເວລາພຣະອົງເວົ້າກັບພວກຢິວບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງ ແຕ່ໃຫ້ຟັງຄົນອື່ນຜູ້ເປັນ
ພະຍານເຖິງພຣະອົງ.

ໃນໂຢຮັນ 5:31-40 ພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກເອົາຄໍາພະຍານຈາກສີ່ຄົນທີກ
່ ່າວວ່າອົງພຣະ

ເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄໍາພະຍານກໍແມ່ນໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ (5:33-35); ກິຈການຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູເອງ (5:36); ພຣະບິດາເຈົ້າ (5:39); ແລະພຣະຄັມພີ 5:45).

ຄํາພະຍານຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນປຶ້ມໂຢຮັນ 1:19-34.
ໂຢ ຮັນໄດ້ບອກພວກປະໂຣຫິດ, ພວກເລວີ, ພວກຟາຣີຊາຍ ພວກເຫລົ່ານີ້ມາຖາມລາວວ່າ ຈະມີຜູ້ນຶ່ງມາ
ນໍາຫລັງຜູ້ນັ້ນແມ່ນ ìພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸສໂລກໄປເສັຽ!î (ໂຢ
ຮັນ 1:29).

ໂຢຮັນໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ ແລະພວກຢິວບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄໍາພຍານ

ຂອງໂຢຮັນ. ແຕ່ກໍມີຫລາຍຄົນນັບຖືໂຢຮັນ ແລະຕໍ່ມາໂຢຮັນກໍຖືກຂ້າດ້ວຍການຕັດຄໍ.

ມີຫລາຍໆຄັ້ງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາການອັສຈັນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.

ອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດນັ້ນຢັ້ງຢືນເຖິງຄໍາສອນຂອງພຣະອົງນັ້ນວ່າມີຄຸນຄ່າ
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ແລະມີອໍານາດ. ໂຢຮັນ (10:25-38; 14:11).

ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນມາແລ້ວວ່າຄໍາພະຍານຢ່າງນີ້ພຣະ

ເຈົ້າກໍໃຫ້ຄົນອື່ນເໝືອນກັນ. ຕົວຢ່າງ: ໃນສມັຍຂອງໂມເຊ ພວກເຮັບເຣີທັງຫລາຍບໍ່ເຊື່ອໃນຄໍາເວົ້າຂອງໂມ
ເຊ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ໂມເຊເຮັດການອັສຈັນສາມຢ່າງເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຊື່ອ (ອົບພະຍົບ 4:1-9)

ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າອົງພຣະບິດາໄດ້ເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະອົງ (ໂຢຮັນ

5:37)? ປະວັດເຣື່ອງນີ້ໂຢຮັນບໍ່ໄດ້ຈົດໄວ້ ແຕ່ມີຢູ່ໃນບ່ອນອື່ນ, ຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູອາດກ່າວ
ເຖິງພຣະເຈົ້າອວຍພຣະພອນໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູຮັບສິນບັບຕິສະມາ (ມາຣະໂກ 1:11). (ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ຢ່າງນີ້ອີກໃນເວລາອົງພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍ.
ລູກາ 9:28-36).

ເບິ່ງມັດທາຍ 17:1-8; ມາຣະໂກ 9:2-8;

ອີກຄົນອື່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະບິດາເປັນພຍານເຖິງພຣະເຢຊູກໍແມ່ນພຣະຄັມພີນັ້ນເອງ

ເພາະພຣະຄັມພີມາຈາກພຣະເຈົ້າ.

ຄົນຢິວເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາພຣະຄັມພີຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ມີຫລາຍໆຄົນສມັກໃຈທ່ອງພຣະຄັມພີໄດ້ກັບປາກ
ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນປຶ້ມໂທຣາ ປຶ້ມ 5 ເຫຼັ້ມຂອງໂມເຊໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ແນວໃດກໍຕາມພວກເຂົາບໍ່ຮູ້
ວ່າພຣະຄັມພີທີ່ພວກເຮົາຮັກແລະນັບຖືນັ້ນໄດ້ບອກເຖິງສິ່ງສໍາຄັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈໃນເມື່ອຜູ້ຮັກ
ພຣະຄັມພີຫລາຍປານນັ້ນ ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈ້ງ. (ພຣະທັມກາຍເປັນມະນຸດ ກໍ
ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.)

ຄໍາຖາມ
9. ກົດບັນຍັດຍັງມີຢູ່ໃນສາສນາໃນທຸກວັນນີ້. ທ່ານຄຶດວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄົນເຮົາຈິ່ງມັກເອົາກົດບັນ
ຍັດອັນເຄັ່ງຄັດມາໃຊ້ໃຫ້ຄົນເຮັດທັງໆທີມ
່ ັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍອັນໃດ?
10. ການທີ່ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ
ທ່ານຄຶດວ່າເປັນໜ້າເຊື່ອຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນໆເຊັ່ນ: ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ,

ແມ່ນໃຜ

ການທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູໄດ້

ເຮັດການໝາຍສໍາຄັນແລະອັສຈັນ, ຄໍາພຍານຂອງພຣະບິດາ, ຫລືພຣະທັມ.

ແລະເປັນຫຍັງຈິ່ງ

ເວົ້າຢ່າງນັ້ນ?
11. ໃນພາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຫັນວ່າເປັນການຍາກທີຈ
່ ະຍອມມອບຖວາຍຕໍ່ອໍານາດຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 8
ທ່ານຫິວຫຍັງ?

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ໂຢຮັນ 6:1-20, 25-35, 48-51, 66-69
ໂຢຮັນ 6

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້

ອົງພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຄົນ 5,000 ຄົນ ແລະຊົງຍ່າງເທິງໜ້ານໍ້ານັ້ນ
ໄດ້ສະແດງເຖິງການທີພ
່ ຣະອົງເປັນ ìເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດî ແລະຊົງ
ເປັນຜູ້ພິເສດຊຶ່ງມີອໍານາດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໄດ້.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ນອກຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວພວກເຮົາຈະໄປຫາໃຜຜູ້ປະທານຊີວິດ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງວິທທ
ີ ອ
ີ່ ົງພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຄົນ 5,000 ຄົນ ແລະ

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ໄດ້?
ພຣະອົງຍ່າງເທິງໜ້ານໍ້າຊຶ່ງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນເຂົ້າຈີ່
ແຫ່ງຊີວິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມອບກາຍຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢ
ຊູເຈົ້າ.

ໜ້າທີສ
່ ໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈວ່າ:



ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້



ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ລ້ຽງຄົນ 5000 ຄົນ ແລະຍ່າງເທິງໜ້ານໍ້າແລະສອນຝູງຊົນວ່າພຣະອົງແມ່ນເຂົ້າຈີ່ລົງ
ມາຈາກສວັນ ແລະເປັນຜູ້ປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເຊື່ອໄດ້.
ບໍມ
່ ີອັນໃດຄົງຢູ່ຕລອດໄປໄດ້.

ເຊັ່ນຣົດຖີບເຮົາມັກທີ່ສຸດເວລາເປັນເດັກນ້ອຍ ໃນທີສ
່ ຸດກໍໄປກອງ

ເປັນເຫລັກເສດ. ເຄື່ອງນຸ່ງກໍຕົກສີດ່າງ ແລະນ້ອຍເກີນໄປ.

ຣົດຍົນຊື້ໃໝ່ໆຂັບໄປຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເລກໜ້າ

ປັດບອກວ່າໄດ້ 100,000 ໄມແລ້ວ. ບໍ່ໃຊ້ເວລານານເລີຍພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີອັນໃດຄົງຢູ່ຕລອດໄປ.
ເປັນເໝືອນກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກນີ້ພາກັນຊອກສແວງຫາຄວາມສຸກ.

ຫລາຍໆເທື່ອ

ພວກເຮົາກໍພົບເຫັນວ່າທຸກຢ່າງກໍເປັນສິ່ງອານິຈັງ, ຫວ້າງເປົ້າ, ແລະບໍ່ຄົງຢູ່ຕລອດໄປໄດ້. ພວກເຮົາເຫັນວ່າ
ຊີວິດເປັນເໝືອນນໍ້າໝອກ ອີກບໍ່ນານກໍຫາຍໄປ.

1. ແຈກຍາຍອາຫານໝົດແລ້ວກໍຍາ່ ງເທິງໜ້ານໍາ້ ໄປ (ໂຢຮັນ 6:1-20)
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ມາເຖິງຈຸດນີ້ໃນປຶ້ມໂຢຮັນໄດ້ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງ
ກະທໍາໝາຍສໍາຄັນ. ໃນບົດ 6 ສິ່ງທີ່ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໝາຍສໍາຄັນນັ້ນໄດ້ຖືກຈົດໄວ້ໃນປຶ້ມຂ່າວປະເສີດທັງສີ່
ເຫຼັ້ມໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ກ່ຽວກັບເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູລ້ຽງຄົນ 5000 ຄົນ.

ໃນປຶ້ມໂຢຮັນ 6 ໄດ້ບອກວ່າເທສການປັສຄາໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວໃນເມື່ອນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາການອັສຈັນ

ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.

ເທສການປັສຄານັ້ນແມ່ນງານສລອງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາພວກອິສເອນອອກຈາການເປັນ

ທາດຂອງພວກອີຢິບ. ສິ່ງສໍາຄັນໃນເທສການນີ້ຄືພວກຢິວພາກັນກິນເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງນຶ່ງອາທິດ. ຢ່າງໃດ
ກໍຕາມເຣື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍມີຄວາມສໍາຄັນນ້ອຍໄປກວ່າເຣື່ອງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ລ້ຽງຄົນ 5000 ຄົນ ເພາະອົງ
ພຣະເຢຊູເປັນອາຫານແຫ່ງຊີວິດຊຶ່ງຢູ່ເໜືອຄໍາສອນໃດໆໃນສາສນາຂອງພວກຢິວ.
ເຢຊູຍັງກ່າວວ່າພຣະອົງສໍາຄັນກວ່າວັນສະບາໂຕ.

ໃນບົດທີ 5 ອົງພຣະ

ໃນບົດທີ 4 ອົງພຣະເຢຊູຍັງກ່າວວ່າພຣະອົງສໍາຄັນໄປ

ກວ່າບ່ອນສັກສິດ. ໃນບົດທີ 3 ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະອົງຢູ່ເໜືອຄຣູສອນທຸກຄົນ.

ໃນບົດທີ 2 ພຣະເຢຊູ

ສອນວ່າພຣະອົງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນບໍຣິສຸດໄດ້ເໜືອພິທີຄໍາສອນອັນເກົ່າແກ່ໃນສາສນາພວກຢິວ.
ຫລັງຈາກຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນເຣື່ອງອາຫານແລະປາແລ້ວ, ພວກເຂົາພາກັນ
ສົນທະນາກັນວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜກັນແທ້.

ບາງຄົນເວົ້າວ່າ, ìຈິງແທ້ທ່ານຜູ້ນີ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ນັ້ນທີ່ຊົງກໍານົດໄວ້ວ່າຈະມາໃນໂລກ.î (ໂຢຮັນ 6:14). ຄໍາທໍານວາຍນັ້ນແມ່ນອ້າງເຖິງໃນປຶ້ມພຣະບັນຍັດ

18:15-18. ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງພວກຢິວແລ້ວພວກເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຈັດໃຫ້ມີຜູ້ເກີດມາແລະກາຍ
ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເໝືອນໂມເຊ. ເປັນຄວາມຈິງ ໃນໂຢຮັນ 1:17-18 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າອົງພຣະ
ເຢຊູເປັນໃຫຍ່ກວ່າໂມເຊ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນີ້ຈະເປັນຜູ້ຢູ່ເໜືອກະສັດຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນເພື່ອປົດ
ປ່ອຍອອກຈາກພວກສັດຕຣູທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.

ອົງພຣະເຢຊູມີພຣະທັຍບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານຮ່າງ

ກາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະອົງເປັນຄໍາຕອບຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວິນຍານຈິດອີກດ້ວຍ.

ຖ້າພວກສາວົກພາກັນສົງສັຍວ່າພຣະເຢຊູເປັນໃຜກັນແທ້ ການເຂົ້າໃຈຜິດຂອງພວກເຂົາກໍຈະຖືກແກ້ໄຂ
ອີກໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທີຫ້າອີງຕາມພຣະທັມໂຢຮັນ. ເວລາພວກເຂົາໄດ້ພາຍ
ເຮືອຂ້າມທະເລໄປ ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູຊົງຍ່າງເທິງນໍ້າມາຫາພວກເຂົາ!
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງໃສ່ພວກສາວົກທີ່ກໍາລັງຢ້ານເມື່ອເຫັນພຣະຢຊູຊົງສະເດັດມາຫາພວກເຂົາໂດຍ
ການຍ່າງເທິງໜ້ານໍ້າໄປຫາພວກເຂົາ. ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກເຂົາອີງຕາມພາສາກຣີກວ່າ ìແມ່ນເຮົາເອງî
ເໝືອນພຣະເຈົ້າຊົງເວົ້າກັບໂມເຊວ່າ ìເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາເປັນî ອົບພະຍົບ 3:13-14. ໃນຕອນນີ້ອົງພຣະເຢຊູ

ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ, ແລະອີກຢ່າງນຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງແມ່ນ
ຜູ້ສະຖິດຢູ່ກັບພຣະບິດາເຈົ້າ.

2. ອົງພຣະເຢຊູເປັນເຂົາ້ ຈີແ
່ ຫ່ງຊີວດ
ິ (ໂຢຮັນ 6:25-35, 48-51)

ເຖິງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກໄດ້ ìຂ້າມເຮືອໄປເມືອງກາເປນາອູມî (6:16), ອີກບໍ່ນານຝູງຊົນ

ກໍຕາມພຣະອົງໄປອີກ. (6:25).

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊີ້ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າການທີ່ພວກເຂົາຕິດຕາມຫາພຣະ

ອົງເພາະພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາຊອກຫາຕິດຕາມເພາະຢາກກິນອີ່ມ
ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາໝາຍສໍາຄັນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ.
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ໃນຕອນນີ້ພຣະອົງໄດ້ສອນພວກເຂົາວ່າພຣະອົງເອງເປັນເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດ. ໃນຂໍ້ 27 ພຣະເຢຊູບອກຝູງ
ຊົນທັງຫລາຍວ່າ ìຢ່າພະຍາຍາມຫາອາຫານທີສ
່ ູນສິ້ນໄປ ແຕ່ຈົ່ງຫາອາຫານທີຕ
່ ັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່ຄືອາຫານສໍາລັບ
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ຊຶ່ງບຸດມະນຸດຈະໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ.î ພຣະເຢຊູຍັງສືບຕໍ່ບອກຄົນເຫລົ່ານັ້ນຕໍ່ໄປ
ວ່າ ກິຈການຂອງພຣະເຈົ້າຄືຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອໃນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາ (6:29).

ຕໍມ
່ າ

ອົງພຣະເຢຊູບອກຝູງຊົນວ່າ ພຣະອົງເອງເປັນອາຫານທີປ
່ ະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ພຣະເຢຊູຍັງ
ບອກວ່າພຣະອົງເອງເປັນອາຫານອັນໝັ້ນຄົງຊຶ່ງສາມາດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປໃຫ້ແກ່ມະນຸດໄດ້. ພຣະ
ອົງຍັງບອກໃຫ້ຝູງຊົນເຊື່ອຟັງພຣະອົງເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາ.
ຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ພຣະອົງ ແຕ່ມີຄົນສ່ວນຫລາຍຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສະແດງໝາຍ

ສໍາຄັນຫລາຍໆປະການເພື່ອຢາກຮູວ
້ ່າພຣະເຢຊູມີອໍານາດແລະສາມາດເຮັດໝາຍສໍາຄັນໄດ້ກ່ອນເຂົາຈະໄດ້
ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າແທ້. ເປັນໜ້າແປກເພາະຝູງຊົນເຫລົ່ານີ້ກໍແມ່ນພວກດຽວກັນທີ່ຢູ່ໃນ
ຈໍານວນ 5000 ຄົນທີ່ພຣະອົງຊົງລ້ຽງ.

ບາງຄົນຄຶດວ່າຝູງຊົນເຫລົ່ານີ້ຢາກເຫັນໝາຍສໍາຄັນເພີ້ມ.

ມີນັກ

ປາດຫລາຍຄົນບອກວ່າພວກຢິວເຊື່ອວ່າອົງພຣະເມຊີອາດຈະປະທານມານາຈາກສວັນເໝືອນກັບໂມເຊໄດ້
ເຮັດໃນປ່າກັນດານ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນອ້າງເຖິງຂໍ້ 31. ໃນທີ່ສຸດອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແກ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຄົນທີຕ
່ ິດ
ຕາມໄປນັ້ນເຖິງມານາໃນປ່າກັນດານ.

ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າບໍ່ແມ່ນໂມເຊເປັນຜູ້ປະທານມານາ ແຕ່ແມ່ນ

ພຣະເຈົ້າຕ່າງຫາກທີ່ຊົງປະທານ ìເຂົ້າຈີ່ອັນແທ້ຈິງຈາກສວັນî (6:32). ເຂົ້າຈີ່ລ້ຽງຊີວິດຂອງມະນຸດໃນໂລກ
ເໝືອນກັບຍິງຊາວຊະມາເຣັຽທີນ
່ ໍ້າສ້າງໃນໂຢຮັນ 4:15,

ແຕ່ຝູງຊົນຍັງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາຍັງຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງເຂົ້າຈີ່ກິນໃຫ້ອີ່ມທ້ອງລ້າໆ.
ìເຮົາເປັນເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດî ນັ້ນແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ຝູງຊົນ ພຣະອົງໃຊ້ຄໍາອຸປະມາເພື່ອສອນ

(6:35). ອີກຄັ້ງນຶ່ງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າແມ່ນພຣະເຈົ້າພຣະບິດາເປັນຜູ້ສັ່ງໃຫ້ເຮັດພາຣະກິດນີ້ ບໍ່ແມ່ນພຣະອົງ
ໄດ້ເຮັດຕາມໃຈເພື່ອຄົນໃນໂລກຈະເຊື່ອຟັງອົງພຣະບຸດ ແລະເພື່ອເຂົາຈະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປນິດ.
ແນ່ນອນ ພວກຢິວບໍ່ໄດ້ເຫັນດີກັບຄໍາເວົ້າທີວ
່ ່າອົງພຣະເຢຊູມາຈາກພຣະເຈົ້າແລະເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍ
ຂອງພຣະບິດາເຈົ້າ (6:41).

ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເປັນລູກຊາຍ

ທໍາມະດາຂອງໂຢເຊັບເທົ່ານັ້ນ.

ພວກເຂົາຍັງເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄົນທຸກຍາກ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນຄົນບ້າ

ແລະຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນໃນສາຍຕາພວກຢິວແລ້ວ ພຣະເຢຊູຍັງເປັນຄົນໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າອີກ.

ຫລັງຈາກ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ຄວາມຄຶດຂອງພວກຢິວ ພຣະອົງຍັງກ່າວອີກວ່າ ìເຮົາເປັນເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດî (6:43) ພຣະເຢ
ຊູຍັງເຕືອນພວກເຂົາວ່າຢ່າພາກັນຈົ່ມ ພຣະເຢຊູຍັງຢັ້ງຢຶນວ່າພຣະອົງເວົ້າຄວາມຈິງ (6:43): ຜູທ
້ ີ່ເປັນໄພ່
ພົນຂອງພຣະເຈົ້າແທ້ຍ່ອມເຂົ້າມາຫາພຣະເຢຊູແລະຮັບເອົາພຣະອົງ.
ໃນທີສ
່ ຸດພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວແບບງ່າຍໆວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ໃດ ພຣະອົງຍັງໃຫ້ເບິ່ງມານາທີ່ພວກເຮັບເຣີໄດ້
ກິນໃນປ່າກັນດານໃນສມັຍຂອງໂມເຊ ແລະພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະອົງກໍໃຫຍ່ກວ່າມານານັ້ນອີກເພາະໃນເວ
ລານັ້ນພວກຢິວກິນມານາແຕ່ຍັງຫິວອີກ

ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ກິນຈາກອົງພຣະເຢຊູຈະບໍ່ຫິວອີກຈັກ

ເທື່ອ ແລະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປນິດ. ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດນັ້ນມີຣາຄາແພງ ແລະມີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ
ແຕ່ຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ ເພາະພຣະອົງເອງເປັນຜູ້ເສັຽສລະຊີວິດເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
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3. ພວກເຮົາຈະໄປຫາຜູ້ໃດ? (ໂຢຮັນ 6:66-69)

ຫລັງຈາກຄົນທັງຫລາຍພາກັນເຂົ້າໃຈຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູທວ
ີ່ ່າພຣະອົງເປັນເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດ ແລະ

ພວກເຂົາຍັງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກເຂົາຍັງສົນເທຢູ່ວ່າເຂົ້າຈີ່ມາຈາກສວັນແມ່ນ
ເນື້ອຍກາຍຂອງພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ແກ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ພຣະອົງຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ຄໍາອຸປະ
ມາສອນອີກວ່າຜູ້ທີ່ກິນເນື້ອກາຍແລະດື່ມເລືອດຂອງພຣະອົງກໍມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ
ແມ່ນອາຫານແທ້ແລະເຄື່ອງດື່ມແທ້ (6:55).

ເພາະອັນນີ້

ພຣະເຢຊູຍັງເວົ້າສືບຕໍ່ທີ່ພຣະອົງເພິ່ງອົງພຣະບິດາຜູ້ຊົງພຣະ

ຊົນຢູ່ ແລະເວົ້າເພີ້ມເຖິງສິ່ງໃໝ່ຄືເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບມານາທີ່ພວກຢິວກິນແລະກໍຍັງຫິວອີກ.
(6:57).
ຂໍ້ 60 ເປັນຂໍ້ຄໍາສອນທີເ່ ຂົ້າໃຈຍາກ ພວກສາວົກກໍຍັງມີບັນຫາ. ພຣະເຢຊູຢໍ້າອີກວ່າຖ້ອຍຄໍາເຫລົ່ານີ້

ເປັນຄໍາສອນກ່ຽວເຖິງວິນຍານຈິດແລະເປັນຊີວິດ. ຈຶ່ງເຫັນວ່າຈິດໃຈຂອງມະນຸດແຂງກະດ້າງ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພຣະເຢຊູເວົ້າແປນໆແລະງ່າຍໆກໍຍັງເຂົ້າໃຈຍາກ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານສ່ອງແສງສວ່າງ
ເຖິງຄວາມຈິງໃນເຣື່ອງນີ້.
ໃນຂໍ້ 66 ໄດ້ບອກວ່າພວກສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູເອງກໍເຊົາຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ເພາະພວກເຂົາຄຶດ
ວ່າພຣະເຢຊູສອນຍາກແລະແຂງໂພດແມ່ນໃຜຈະເຮັດໄດ້.
ຄຣິສະຕຽນ

ໃນທຸກວັນນີ້ພວກເຮົາພາກັນສອນເຖິງຊີວິດ

ພວກເຮົາຕ້ອງສອນວ່າການມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມອບໃຫ້ພຣະ

ອົງຊ່ອຍເຫຼືອພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າແອກແລະພາຣະຂອງພຣະເຢຊູກໍເບົາ (ມັດທາຍ 11:30).
ໂຢຮັນ 6:66 ສອນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກເຮົານັ້ນເປັນການຮຽກເອີ້ນໃຫ້ມີການຖວາຍຕົນເອງ,ໃຫ້
ມີການໄວ້ວາງໃຈແລະເຊື່ອຟັງຢ່າງຕາຍໃຈ.
ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນຢ່າຕົວະຕົນເອງ. ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເຫັນວ່າຍາກ, ມີຄວາມຫວັງ

ສູງ, ແລະອາດເຮັດໄດ້ຍາກ.

ບາງຄັ້ງພວກເຮົາອາດມີຄວາມຄຶດເໝືອນກັບຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຂໍ້

67, ìພວກທ່ານເດ່ຢາກຖອຍໜີເໝືອນກັນຫລື?î

ເປໂຕໄດ້ຕອບຖືກທີສ
່ ຸດໂດຍກ່າວວ່າ, ìນາຍເຈົ້າເອີຍ,

ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໜີໄປຫາຜູ້ໃດ?î
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູອາດພົບກັບຄວາມລໍາບາກ, ແຕ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ທເີ່ ຮົາຕິດຕາມໄປ
ນັ້ນມີຄໍາສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ ແລະພຣະອົງສາມາດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້
ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອແລະຕິດຕາມໄປ. ພຣະເຢຊູເປັນ ìຜູ້ບໍຣິສຸດî (6:69), ກັບໄປເບິ່ງສິ່ງທີ່ໂຢຮັນໄດ້ສອນມາແລ້ວ

ໃນບົດ 1, ພຣະເຢຊູເປັນ ìພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ,î ຜູ້ມາເປີດທາງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກອົງພຣະບິດາ (1:18). ນີ້
ແຫລະແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຮົານັບຖືແລະຕິດຕາມໄປ.

ຄໍາຖາມ
12. ພວກເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຮັດ?
34

13. ທ່ານຈະອະທິບາຍໃນຂໍ້ 35 ໄດ້ຢ່າງໃດກັບຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູວ່າ ຜູ້ໃດກິນແລະດື່ມຈາກ
ພຣະອົງຈະບໍ່ຫິວອີກຈັກເທືອ
່ ?
14. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈິ່ງບໍ່ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃຫ້ພວກຢິວເຖິງຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງການ
ກິນເນື້ອໜັງ ແລະດື່ມເລືອດຂອງພຣະອົງ?
15. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຄໍາສອນຂອງພຣະອົງເປັນເຣື່ອງຈິດວິນຍານ ແລະເປັນຊີວິດ (6:63). ຂໍ້ໃດເປັນຂໍ້
ທີ່ທ່ານມັກທີສ
່ ຸດເຖິງຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ? ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງເລືອກເອົາຂໍ້ນັ້ນ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 9
ຕໍສ
່ ູເ້ ຣື່ອງພຣະເຢຊູ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 7: 1-31, 37-43
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 7

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການພົບພຣະເຢຊູໃນງານເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍ ແລະການປະກາດຕົວ

ເອງຂອງພຣະອົງວ່າທ່ານມາຈາກພຣະເຈົ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຈະຕ້ອງ

ຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບເອົາພຣະອົງແລະຊີວິດທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ຫລືບໍ່.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ແລ້ວຫລືຍັງ ແລະພຣະອົງຊົງມີຄຸນຄ່າສໍາລັບ
ທ່ານແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອສລຸບການໄດ້ພົບພຣະເຢຊູໃນງານເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍ ແລະເພື່ອ
ສລຸບການຕັດສິນໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນໃຜກັນແທ້.

ຄໍານໍາ

ໃນຄາວທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວຢູ່ໃນງານເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍ , ຄົນຫລາຍໆພວກຍັງສັບສົນເຣື່ອງວ່າ
ພຣະອົງຊົງແມ່ນພຣະເມຊີອາ.

ການພົບພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງທັມມະດາ; ການຕັດສິນໃຈເຣື່ອງອື່ນໆໃນຊີວິດ ພວກເຮົາອາດຈະລືມໄດ້ງ່າຍ
ແຕ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽບກັບພຣະເຢຊູຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດໃນມື້ນີ້ ແລະຕລອດໄປເປັນນິດ.

1.ຄໍາແນະນໍາຢ່າງພີນ
່ ອ
້ ງ (ໂຢຮັນ 7:1-10)
ກ່ອນມາເຖິງພຣະທັມຕອນນີ້,

ຄົນທັງຫລາຍມີຄວາມນິຍົມຊົມຊອບພຣະເຢຊູຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງລ້ຽງຄົນ 5000 ຄົນ. ແຕ່ໃນຕອນນີ້ ຫລາຍຢ່າງໄດ້ເລີ້ມປ່ຽນແປງ; ໂຢຮັນ 6:66
ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກລູກສິດຫລາຍໆຄົນໄດ້ເຊົາຕິດຕາມພຣະອົງ.
ໂຢຮັນ 7 ເວົ້າງເຖິງເຫດການທີ່ຜ່ານໄປປະມານຫົກເດືອນ ແລະໃກ້ຈະງເຖິງງານເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍຊຶ່ງ
ເປັນ ການສລອງເພື່ອລະນຶກງເຖິງການອົພຍົບຂອງຊົນຊາດຢິວອອກຈາກປະເທດເອຢິບ. ໃນງານນີ້ ພວກ

ຄົນຢິວທີ່ມາຈາກເຂດຕ່າງໆຂອງປະເທດຈະພາກັນປຸກຕູບນຂຶ້ນເພື່ອພັກອາສັຍ. ເທສການຕັ້ງທັບເປັນງານ
ໃຫຍ່ສໍາລັບຊາວຢິວໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ; ບາງຄັ້ງເຂົາເຈົ້າເອີ້ນງານນີ້ວ່າ “ເທສການ.” ການສລອງນີ້ຍັງກົງກັບ
ລະດູເກັບກ່ຽວຊຶ່ງເປັນເວລາຊົມຊື່ນຍິນດີອັນໃຫຍ່ຫລວງ (ເບິ່ງ ລະບຽບພວກເລວີ 23:33-44).
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ນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູແນະນໍາໃຫ້ພຣະອົງກັບຈາກຄາລີເລ ແລະເດີນທາງໄປແຂວງຢູດາຍເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດ
ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນ. ທີ່ຈິງແລ້ວນ້ອງຊາຍໄດ້ເວົ້າແບບທ້າທາຍເພາະເຂົາເອງກໍ
ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ (ຂໍ້ 5). ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບເຂົາວ່າ ìເວລາກໍານົດຂອງເຮົາຍັງບໍ່ງເຖິງເທື່ອî (ຂໍ້ 6). ນ້ອງ
ຊາຍແລະແມ່ຂອງພຣະເຢຊູບໍ່ເຂົ້າໃຈເວລາຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂຢຮັນ 2:4)

ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ

ພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜກັນແທ້ ແລະພຣະອົງຊົງກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢູ່.
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງບອກພວກເຂົາໃຫ້ໄປເທສການ ແຕ່ພຣະອົງ ìຍັງບໍ່ນຂຶ້ນໄປໃນເທສການນັ້ນເພາະວ່າຍັງບໍ່
ເຖິງກໍານົດເວລາî (ຂໍ້ 8). ແຕ່ຫລັງຈາກພວກນ້ອງຂອງພຣະອົງຂຶ້ນໄປໃນງານເທສການແລ້ວ “ພຣະອົງກໍສະ
ເດັດຕາມນຂຶ້ນໄປເໝືອນກັນ ແຕ່ສະເດັດໄປທາງລັບບໍ່ເປີດເຜີຍ” (ຂໍ້ 8).

2. ການຈົມ
່ ວ່າ ແລະການຕໍ່ຕາ້ ນ (ໂຢຮັນ 7: 11-41)

ເມື່ອຝູງຊົນບໍ່ເຫັນພຣະເຢຊູໃນເທສການ, ຫລາຍຄົນກໍຈົ່ມວ່າແລະຊອກຫາພຣະອົງ;
ພຣະອົງເພາະເຄີຍໄດ້ຍິນແຕ່ຊື່ສຽງ.

ຫລາຍຄົນຢາກພົບ

ໃນຕອນນັ້ນ, ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ເຕັມດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ກໍາລັງຕື່ນເຕັ້ນກັບ

ງານສລອງ ແລະການນະມັສການພຣະເຈົ້າ. ìຄັນເຖິງເຄິ່ງເທສການນັ້ນແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດນຂຶ້ນໄປ
ຍັງບໍຣິເວນພຣະວິຫານແລະສັ່ງສອນî (ຂໍ້ 14). ພວກຜູ້ນໍາສາສນາທີມ
່ ີແຜນຈະຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູພາກັນຜິດ
ຫວັງ; ຝູງຊົນເກີດຄວາມປລາດໃຈໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮໍ່າຮຽນ (ຂໍ້
15).
ພຣະເຢຊູຊົງບອກຄົນທັງຫລາຍວ່າຄໍາສອນຂອງພຣະອົງມາຈາກພຣະເຈົ້າ; ພຣະອົງກ່າວວ່າ “ໂມເຊໄດ້ໃຫ້
ພຣະບັນຍັດ ແລະໃນພວກທ່ານບໍ່ມີຜູ້ໃດຈັກຄົນເຮັດຕາມ.” ພຣະອົງຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍຊອກ
ຫາຈະຂ້າເຮົາເຮັດຫຍັງ?î (ຂໍ້ 19). ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ຮູ້ວ່າພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາໄດ້ວາງແຜນທີຈ
່ ະ
ຂ້າພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງຊົງເວົ້າເຖິງ ໂມເຊ, ວັນສະບາໂຕ, ແລະພິທີຕັດ (ຂໍ້ 21-24) ເພື່ອບອກເຖິງຄວາມບໍ່
ສມໍ່າສເມີຂອງພວກເຂົາ;

ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ບັດຍັດອງເຣື່ອງພິທີຕັດຢູ່ເໜືອບັນຍັດອງເຣື່ອງວັນສຊະບາໂຕ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ປິ່ນປົວຄົນເປັ້ຍໃນວັນສະບາໂຕຊຶ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນງເຖິງຄວາມເມດຕາ (ໂຢຮັນ 5).
ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຊົງລົບລ້າງກົດອງເຣື່ອງວັນສະບາໂຕ ແຕ່ໄດ້ຊົງເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍຂອງວັນສະບາໂຕ

ໂດຍ

ການປົດປ່ອຍຄົນທີ່ ຖືກພຍາດລົບກວນມາເປັນເວລາສາມສິບແປດປີແລ້ວໃຫ້ໄດ້ພັກຜ່ອນ.
ໃນຂໍ້ 25-31 ແມ່ນການໂຕ້ວາທີ;ຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມຜູ້ຮູ້ເຣື່ອງການວາງແຜນຂ້າພຣະເຢຊູໄດ້ສໍ້ຖາມກັນວ່າ
ຜູ້ທີ່ເຂົາຊອກຫາຈະຂ້າ ເປັນຫຍັງມາສັ່ງສອນຢ່າງເປີດເຜີຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງສະເດັດມາ

ແຕ່ໃສ; ພຣະເຢຊູຊົງຕອບພວກເຂົາວ່າ ìພຣະອົງນັ້ນແຫລະ, ໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາî (ຂໍ້ 29). ພວກຜູ້ນໍາສາສນາ
ìຊອກຫາຈະຈັບພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຍື່ນມືຈັບ ເພາະຍັງບໍ່ງເຖິງກໍານົດເວລາî (ຂໍ້ 30). ປະຊາຊົນຫລາຍຄົນ
ໄດ້ໄວ້ໃຈໃນພຣະເຢຊູເພາະຄໍາສັ່ງສອນໃນມື້ນັ້ນ ແລະໄດ້ເວົ້າວ່າ ìເມື່ອພຣະຄຣິດສະເດັດມານັ້ນ ພຣະອົງ
ຈະເຮັດໝາຍສໍາຄັນຫລາຍກວ່າຜູ້ນີ້ຫລືî (ຂໍ້ 31). ນັ້ນຄືທັມມະຊາດຂອງມະນຸດ; ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເຫັນສີ່ງ
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ອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນຫລາຍປານໃດ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການຢາກເຫັນເພີ້ນອີກ. ການຕັດສິນໃຈຮັບ
ພຣະເຢຊູແມ່ນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ແລະບໍ່ໃຊ່ດ້ວຍສິ່ງທີ່ຕາເຫັນ.
3. ເວລາຂອງການຕັດສິນໃຈ (ໂຢຮັນ 7: 37-43)

ນໍ້າເປັນວັດຖຸສໍາຄັນໃນເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍ. ແຕ່ລະວັນປະໂລຫິດຈະຕັກນໍ້າຈາກສະສີໂລມເພື່ອຈະໄປເທ
ໃສ່ອ້ອມແທ່ນບູຊາຫລັງຈາກການແຮ່ແລ້ວ. ການເຮັດສິ່ງນັ້ນແມ່ນການສະແດງເຫດການອັສຈັນຕອນພຣະ
ເຈົ້າຊົງປະທານນໍ້າຈາກໂງ່ນຫີນ ໃນພຣະທັມອົພຍົບ 17, ການຮູ້ຈັກບຸນຄຸນສໍາລັບການຊົງປະທານຝົນເພື່ອ
ການເກັບກ່ຽວ, ແລະການອ້ອນວອນເພື່ອຝົນສໍາລັບປີຈະມາງເຖິງ.
ໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງເທສການ ຊຶ່ງອາດຈະກົງກັບເວລາທີ່ປະໂຣຫິດກໍາລັງເທນໍ້າໃສ່ອ້ອມແທ່ນບູຊາ,
ເຢຊູຊົງຢືນສັ່ງສອນແລະຊົງຮ້ອງນຂຶ້ນວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຫິວຜູ້ນັ້ນຈົ່ງມາຫາເຮົາແລະດື່ມ.

ພຣະ

ຜູໃ້ ດວາງໃຈໃນເຮົາ

ແມ່ນໍ້າອັນມີຊີວິດຈະໄຫລອອກຈາກພາຍໃນຜູ້ນັ້ນî (ຂໍ້ 37-38). ພຣະເຢຊູຊົງເປັນນໍ້າອັນມີຊີວິດ (ໂຢຮັນ 4
13-14). ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສໍາເຣັດກ່ຽວກັບເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍ.

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນນໍ້າສໍາລັບ

ຄົນທີກ
່ ໍາລັງຫິວ ແລະພຣະອົງຊົງໃຫ້ນໍ້າແຫ່ງຊີວິດໄຫລອອກຈາກຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ; ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຂຽນວ່າ ນໍ້າ
ອັນມີຊີວິດບໍ່ໄດ້ມາຈາກພວກເຮົາເອງ ແຕ່ມາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທີພ
່ ຣະຄຣິດຈະປະທານໃຫ້ (ຂໍ້ 39).
ຂໍ້ 40-43 ສລຸບຄວາມເລິກລັບຂອງການບໍ່ເຊື່ອ; ພຣະທັມໄດ້ຊົງຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຂົາ; ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດ
ສິ່ງອັສຈັນ, ຊົງສັ່ງສອນ, ແລະຊົງບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງພຣະອົງແລະພຣະບິດາ. ຫລາຍ
ຄົນເຊື່ອວ່າພຣະອົງແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ; ບາງຄົນບອກວ່າ ìຜູ້ນີ້ແຫລະ ແມ່ນພຣະຄຣິດî (ຂໍ້ 41). ຂໍ້ 43
ສລຸບວ່າ ìປະຊາຊົນຈຶ່ງມີຄວາມແຕກແຍກກັນໃນເຣື່ອງພຣະອົງ.”
ໃນບົດຮຽນພາກນີ້
ພຣະເຢຊູ;

ພວກເຮົາສັງເກດໄດ້ວ່າປະຊາຊົນແຕ່ລະກຸ່ມຕ່າງກໍມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບ

ເບິ່ງແລ້ວຄືວ່າພຣະອົງກໍາລັງຖືກຂຶ້ນສານ ແລະປະຊາຊົນເປັນຜູ້ພິພາກສາເຣື່ອງຄຸນວຸດທິຂອງ

ການເປັນພຣະເມຊິອາຂອງພຣະອົງ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງບໍ່ແມ່ນພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຖືກພິພາກສາ ແຕ່ແມ່ນພວກ
ປະຊາຊົນເອງທີ່ກໍາລັງຖືກພິພາກສາ.

ບົດຮຽນແລະຊີວດ
ິ

ເໝືອນປະຊາຊົນທີ່ສລອງເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນມື້ນັ້ນ, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້
ຕັດສິນໃຈເອງເຣື່ອງພຣະເຢຊູ; ພວກເຮົາຈະຍອມຮັບວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າຫລືບໍ່? ຫລາຍຄົນຍອມຮັບ
ພຣະເຢຊູໃນຖານະຄຣູສອນວິນັຍທີດ
່ ີແລ້ວກໍລືມໄປ, ແຕ່ທຸກຄົນກໍລືມບໍ່ໄດ້ເພາະສິ່ງອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນ
ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສໍາແດງໃຫ້ເຫັນ.

ທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ເລືອກວ່າຈະດູໝິ່ນຢຽບຢາມ ແລ້ວຂ້າພຣະອົງເສັຍ

ຫລືຈະກົ້ມກາບລົງທີພ
່ ຣະບາດ ແລ້ວຮັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນເຈົ້ານາຍແລະເປັນພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມ:
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1. ເມື່ອເບິ່ງທຸກໆຢ່າງທີ່ພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮກ
ູ້ ່ຽວກັບພຣະອົງ, ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່
ຍອມເຊື່ອ?
2. ມີຄໍາຕໍ່ຕ້ານປະເພດໃດແດ່ ທີ່ຄົນໃນສມັຍນີ້ອ້າງອີງ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຣື່ອງທີ່ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະ
ຄຣິດ ແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ?
3. ທ່ານຈະໃຊ້ຫລັກຖາມອັນໃດແດ່ເພື່ອຈະບອກຄົນອື່ນໆໃຫ້ຮູວ
້ ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ?
4. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກ ìຕັດສິນຕາມທີ່ເຫັນພາຍນອກî (ໂຢຮັນ 7: 24)?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 10
ການເບິ່ງເຫັນແລະຄວາມເຊືອ
່
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 9: 1-41
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 8:12—9:41

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປົວຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງ

ປະທານຊີວິດທີຄ
່ ົບບໍຣິບູນສໍາລັບທຸກຄົນທີຍ
່ ອມໃຫ້ພຣະອົງເປີດຕາຂອງ
ພວກເຂົາ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ທ່ານເບິ່ງເຫັນດີປານໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສົນທະນາແລະກິຈການໃນເວລາທີ່ພຣະເຢ
ຊູໄດ້ຊົງປິ່ນປົວຮັກສາຄົນຕາບອດແຕ່ກໍາເນີດໃຫ້ເຫັນ ເພື່ອຈະໄດ້ມີຄວາມ
ເຊື່ອເໝືອນຊາຍຄົນນັ້ນ.

ຄໍານໍາ

ການປົວຄົນຕາບອດຂອງພຣະເຢຊູສ້າງຄວາມແຕກແຍກຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍ. ເວລາເວົ້າຄວາມຈິງກ່ຽວ
ກັບພຣະເຢຊູແລ້ວ, ຄົນຕາບອດກໍເຫັນຮຸ່ງ ແຕ່ພວກຄົນຕາດີພາກັນເລືອກເປັນຄົນຕາບອດ.

ເວລາເຮັດວຽກ, ທ່ານຕ້ອງການຄວາມສວ່າງ ຫລືທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສວ່າງ? ແນ່ນອນທຸກຢ່າງຂຶ້ນຢູ່
ກັບວຽກ. ຖ້າທ່ານເປັນໝໍ, ຊ່າງຖ່າຍຮູບ, ຊາງແປງທໍ່ນໍ້າ, ຫລືນັກບັນຊີ, ຄວາມສວ່າງເປັນຂອງຈໍາເປັນ. ແສງ
ໄຟໃຫ້ຄວາມສວ່າງ ແລະສ່ອງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຂຶ້ນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານເປັນຂະໂມຍ ຫລືຄົນຂາຍຢາເສບຕິດ, ຄວາມ
ສວ່າງເປີດໜ້າຂອງທ່ານໃຫ້ເຫັນແຈ້ງ ແລະເຮັດໃຫ້ກິຈການຍາກຂຶ້ນ ຫລືເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ໃນໂຢຮັນ 8: 12, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົານີ້ແຫລະ, ເປັນຄວາມສວ່າງຂອງໂລກ.î ໃນບົດທີ 9 ພວກເຮົາ
ເຫັນການຕອບຂອງຄົນກັບແສງສວ່າງ. ສໍາລັບບາງຄົນຄວາມສວ່າງເຮັດໃຫ້ເຫັນດີຂຶ້ນ ແຕ່ສໍາລັບອີກບາງຄົນ
ຄວາມສວ່າງເຮັດໃຫ້ເຂົາຕາບອດ.

1. ຣິດເດດຂອງຄວາມສວ່າງ (ໂຢຮັນ 9:1-7)

ພວກເຮົາບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າເຫດການໃນຕອນນີ້ເກີດຂຶ້ນເວລາໃດ;
ເທສການຕັ້ງທັບອາສັຍ.

ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍເຊື່ອວ່າ ຄົງຈະຫລັງຈາກ

ພຣະທັມໂຢຮັນ 9:1 ບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຊາຍຕາບອດຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງອາດຈະ

ເປັນຄົນຂໍທານດ້ວຍ. ທັນໃດນັ້ນ ພວກສາວົກກໍພາກັນຖາມພຣະອົງວ່າ ìຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ...ລາວຈຶ່ງເກີດ
ມາຕາບອດ”?

ຄໍາຖາມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ຄອບຄົວໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບອັນຮ້າຍ
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ແຮງຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນເກີດມາຕາບອດ. ຄວາມເຊື່ອປະເພດນີ້ອອກມາຈາກພຣະສັນຍາເດີມເຣື່ອງ
ເວນກັມຊຶ່ງພວກເຮົາພົບຢູ່ໃນພຣະບັນຍັດທີສອງ 11:13-17; ສຸພາສິດ 3:33; 11:21.

ລູກຫລານໄດ້ຮັບ

ໂທດເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງພໍ່ແມ່; ຄຣູສອນສາສນາຢູດາຍບາງຄົນສອນວ່າຄົນພິການແຕ່ກໍາເນີດໄດ້ເຮັດ
ຄວາມຜິດບາບຢູ່ໃນທ້ອງແມ່.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງແກ້ໄຂຄວາມເຊື່ອໃນທໍານອງນີ້ໂດຍການເນັ້ນເຖິງເຣື່ອງ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາຍຄົນນັ້ນ ແລະໂອກາດສໍາລັບພຣະອົງທີຈ
່ ະເຮັດພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
ໃນໂຢຮັນ 9:5, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ìເຮົານີ້ແຫລະ, ເປັນຄວາມສວ່າງຂອງໂລກ.” ການປິ່ນ
ປົວຄົນຕາບອດສອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຣິດເດດຂອງຄວາມສວ່າງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປົວຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນຫລາຍໆ
ເທື່ອໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ວິທີຕ່າງໆກັນ.

ໃນເທື່ອນີ້, ພຣະອົງຊົງໃຊ້ດິນຕົມຊຶ່ງ

ເຮັດດ້ວຍນໍ້າລາຍປົນກັບດິນທັມດາທາຕາຄົນຕາບອດ ແລ້ວສັ່ງໃຫ້ເຂົາໄປລ້າງທີ່ສະຊີໂລອາມ. ຈົນມາເຖິງ
ຕອນນີ້ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮຫ
ູ້ ຍັງເລີຍກ່ຽວກັບຊາຍຕາບອດຄົນນີ້. ແຕ່ລາວໄດ້ເຊື່ອຟັງແລະເຮັດຕາມທີ່ພຣະເຢຊູ
ຊົງສັ່ງ; ໂຢຮັນຂຽນວ່າ ìລາວຈິ່ງໄປລ້າງແລ້ວກັບມາກໍເຫັນຮຸ່ງໄດ້” (9:7). ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດອອກ
ຈາກທີ່ນັ້ນໄປ.

2. ການຕອບຮັບຄວາມສວ່າງ (ໂຢຮັນ 9: 8-12)

ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍຄິດວ່າການອັສຈັດຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງ
ດຽວກັນວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ; ແຕ່ໃນມື້ນັ້ນສິ່ງອັສຈັນໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກຕໍ່ໄປ (ໂຢຮັນ 7:43). ຄວາມ
ສວ່າງສ່ອງແສງແຈ້ງໃຫ້ເຫັນຄວາມລະອຽດ; ບາງຄົນເຫັນແຈ້ງ ໃນຂະນະທີບ
່ າງຄົນເລືອກ ຄວາມມືດ. ພວກ
ຄົນໃຫ້ຄຽງ ແລະຄົນທີ່ເຄີຍເຫັນຄົນຕາບອດຄົນນັ້ນພາກັນໂຕ້ວາທີເຣື່ອງສິ່ງອັສຈັນທີ່ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຖ້າມກາງ
ພວກເຂົາ; ບາງຄົນບອກວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນນັ້ນ ìແຕ່ລາວເໝືອນຄົນນັ້ນî (ຂໍ້ 9).

ເມື່ອຄົນທັງຫລາຍຖາມຊາຍຄົນເຄີຍຕາບອດວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບລາວ, ລາວຕອບວ່າ ìຊາຍຄົນນຶ່ງ
ຊື່ວ່າເຢຊູ ໄດ້ເຮັດຂີ້ຕົມທາຕາຂອງເຮົາ ແລ້ວບອກເຮົາວ່າ ìຈົ່ງໄປລ້າງທີສ
່ ະຊີໂລອາມî ເຮົາຈຶ່ງໄປລ້າງແລ້ວ
ກໍໄດ້ເຫັນຮຸ່ງມາ” (ຂໍ້ 10). ຈາກນັ້ນຄົນທັງຫລາຍກໍນໍາຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດນັ້ນໄປຫາພວກຟາຣີຊາຍ (9:13).

3. ພຣະບັນຍັດ ແລະກົດລະບຽບ (ໂຢຮັນ 9:13-34)

ພວກຟາຣີຊາຍຜູ້ບໍ່ເຫັນຊອບໃນກິຈການຂອງພຣະເຢຊູມາກ່ອນແລ້ວບໍ່ໄດ້ສົນໃຈໃນເຣື່ອງອັສຈັນທີເ່ ກີດຂຶ້ນ;
ແຕ່ພວກເຂົາກັບໄປສົນໃຈເຣື່ອງການເຮັດກິຈການທີ່ລະເມີດວັນສະບາໂຕ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດຫລາຍຢ່າງ
ທີ່ຜິດກົດໃນມື້ນັ້ນ: ການເຈີມດ້ວຍຕົມຜິດກົດເຣື່ອງການເຈີມ; ການປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍທຸກໆຢ່າງໃນວັນສະບາ
ໂຕເປັນເຣື່ອງຫ້າມ, ເວັ້ນເສັຽແຕ່ຊີວິດຂອງຜູ້ປ່ວຍນັ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນອັນຕະລາຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ້າງຄວາມແຕກ
ແຍກໃນກຸ່ມພວກຟາຣີຊາຍເອງ; ບາງຄົນບໍ່ຢາກເອົາເຣື່ອງ ແຕ່ອີກຫລາຍຄົນພາກັນເລີ້ມສອບສວນ.
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ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ສອບສວນຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດ; ຊາຍຄົນນັ້ນກໍໄດ້ຕອບພວກເຂົາແບບງ່າຍໆວ່າ ìທ່ານ
ໄດ້ເອົາຂີ້ຕົມທາຕາຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປລ້າງຈຶ່ງເຫັນຮຸ່ງໄດ້” (9:15). ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບ
ຄໍາຕອບນັ້ນ ແລະໄດ້ພາກັນສລຸບເຫດການຕ່າງໆໃນທໍານອງນີ້: (1)

ìຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າເພາະ

ທ່ານບໍ່ຖືຮັກສາວັນສະບາໂຕ” (ຂໍ້ 16); (2) ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຊົງສາມາດເຮັດໝາຍສໍາຄັນນີ້ໄດ້; (3) ຊາຍ
ຂໍທານຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕາບອດແທ້.
ຫລັງຈາກນັ້ນພວກຟາຣີຊາຍກໍໄປສອບສວນພໍ່ແມ່ຂອງຊາຍທີ່ຖືກປິ່ນປົວໃຫ້ດີ (9:18-23);

ເພາະຄວາມ

ຢ້ານ ພໍ່ແມ່ຍອມຮັບວ່າຊາຍນັ້ນເປັນລູກຊາຍຂອງພວກຕົນແລະຕາບອດມາແຕ່ເກີດ. ພວກຟາຣີຊາຍຖາມຕໍ່
ເຣື່ອງລູກຊາຍ ìເປັນຢ່າງໃດດຽວນີ້ລາວຈຶ່ງເຫັນໄດ້” (9:19).

ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຕອບວ່າ “ເຂົາເຫັນຮຸ່ງໄດ້ດຽວນີ້ນັ້ນ

ພວກຂ້ານ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຜູ້ໃດໄດ້ເປີດຕາຂອງເຂົາ ຈົ່ງຖາມເຂົາເອງອາຍຸເຂົາກໍພົ້ນກະສຽນແລ້ວ
ເຂົາຄົງເວົ້າເຣື່ອງຕົນເອງໄດ້” (9:20-21).
ພວກຟາຣີຊາຍກັບມາຖາມຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດອີກດ້ວຍມີເຈຕນາທີ່ຈະໃຫ້ລາວປະຕິເສດພຣະເຢຊູ; ພວກ

ເຂົາກ່າວວ່າ ìຈົ່ງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຮູຢ
້ ູ່ວ່າຊາຍຄົນນັ້ນເປັນຄົນບາບ” (9:24); ຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດ
ໄດ້ຕອບພວກຟາຣີຊາຍວ່າ “ທ່ານເປັນຄົນບາບຫລືບໍ່ເປັນຂ້ານ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແຕ່ສິ່ງດຽວວ່າຄືແຕ່ກ່ອນ
ຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນຕາບອດ ແຕ່ດຽວນີ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນໄດ້ແລ້ວ” (9:25).
ຫລາຍໆຄັ້ງ, ເຂົາຈຶ່ງບອກພວກຟາຣີຊາຍວ່າ

ຫລັງຈາກຖືກສອບຖາມເພີ້ມເຕີມອີກ

ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວແລະທ່ານບໍ່ຟັງ ເປັນຫຍັງ

ພວກທ່ານຈຶ່ງມີໃຈຢາກຟັງອີກ ຢາກເປັນສິດຂອງເພິ່ນເໝືອນກັນຫລື” (9:27). ຄວາມເວົ້ານັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມ
ບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍຫລາຍ; ພວກເຂົາຈຶ່ງຂັບໄລ່ຊາຍຄົນນັ້ນອອກຈາກໂຮງທັມ (9: 34).

4. ຕາເປີດກວ້າງ, ຕາປິດແໜ້ນ (ໂຢຮັນ 9: 35-41)

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນຂ່າວການໄລ່ຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດອອກຈາກໂຮງທັມ,

ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງມາພົບເຂົາ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຖາມເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາ ແຕ່ເຂົາໄດ້ຕອບພຣະອົງວ່າ ìນາຍເອີຍ, ບຸດມະນຸດນັ້ນຄືຜູ້ໃດ
ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະວາງໃຈໃນທ່ານ” ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ່ານແລ້ວຄືຜູ້ນັ້ນແຫລະ, ທີ່ກໍາ
ລັງເວົ້າຢູ່ກັບເຈົ້າ” ເຂົາຈຶ່ງທູນວ່າ, ìນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍວາງໃຈເຊື່ອແລ້ວî ເຂົາຈຶ່ງຂາບລົງໄຫວ້ພຣະອົງ
(9: 35-38).
ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣື່ອງການພິພາກສາໃນຂໍ້ 39 ປາກົດວ່າຈະກົງກັນຂ້າມກັບພຣະຄໍາສໍາລັບນີໂກເດັມ
ໃນໂຢຮັນ 3:17 ທີພ
່ ຣະອົງກ່າວວ່າ

“ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາໃນໂລກ ບໍ່

ແມ່ນຈະຕັດສິນລົງໂທດມະນຸສໂລກ ແຕ່ເພື່ອມະນຸສໂລກຈະພົ້ນໄດ້ດ້ວຍພຣະບຸດນັ້ນ.” ເຖິງວ່າຄວາມພົ້ນ

ແລະຄວາມສວ່າງຈະແມ່ນພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນການລົງມາໃນໂລກກໍຕາມ, ການຕອບຮັບຂອງຄົນ
ທັງຫລາຍຕໍ່ຄວາມສວ່າງນໍາການພິພາກສາມາສູ່ຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ. ເພາະການເຮັດຫູໜວກຕາບອດຕໍ່ຄວາມ
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ສວ່າງ, ພວກຟາຣີຊາພິພາກສາຕົວເອງ. ການປະຕິເສດພຣະເຢຊູຂອງພວກເຂົາບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມບອດ
ຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມສວ່າງສ່ອງແຈ້ງ ແລະເປີດເຜີຍສະພາບຕົວຈິງໄປພ້ອມໆກັນ.

ບົດຮຽນແລະຊີວດ
ິ

ຄົນຕາບອດເວົ້າຄວາມເກົ່າເຈັດເທື່ອເຣື່ອງພຣະເຢຊູເປີດຕາເຂົາໃຫ້ເຫັນວິທໃີ ດ; ເຂົາໄດ້ເວົ້າຢ່າງງ່າຍໆ ບໍ່ວ່າ
ຈະເວົ້າກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫລືກັບສັດຕຣູ. ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສວ່າງພວກເຮົາກໍສາມາດທີຈ
່ ະເວົ້າໃຫ້ຄົນ
ອື່ນຟັງແບບງ່າຍໆເຊັ່ນກັນ. ຜູ້ຊາຍໃນໂຢຮັນ 9

ບໍ່ເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະຮູເ້ ຣື່ອງພຣະອົງພຽງເລັກນ້ອຍ,

ແຕ່ລາວສາຣະພາບວ່າ ìຂ້ອຍຮູ້ແຕ່ສິ່ງດຽວ” (9:25). ສິ່ງທີ່ລາວເວົ້າຕໍ່ໄປນັ້ນຄວນຈະເປັນຄໍາເວົ້າຂອງພວກ
ເຮົາທີ່ໄດ້ເຊື່ອທຸກຄົນ, “ແຕ່ກ່ອນຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນຕາບອດ ແຕ່ດຽວນີ້ຂ້ານ້ອຍເຫັນໄດ້ແລ້ວ.” ສິ່ງສໍາຄັນທີ່

ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາໃນຂະນະນີ້ກໍຄື ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງ, ຄວາມພົ້ນ, ແລະມີສັນຕິສຸກ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້
ພົບກັບຄວາມສວ່າງ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດກັບຄວາມລໍາບາກຂອງຄົນອື່ນໆ?
2. ທ່ານເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູສ້າງຄວາມແຕກແຍກບໍ່?
3. ພວກເຮົາພົບພໍ້ການຕໍ່ສູ້ແນວໃດແດ່ເພາະຄໍາພຍານຂອງພວກເຮົາ?
4. ໃນຊີວິດທ່ານ, ທ່ານຈະຕື່ມຂໍ້ຄວາມໃສ່ບ່ອນຫວ້າງຕໍ່ໄປນີ້ວິທໃີ ດ: ຂ້ອຍເຄີຍ________, ແຕ່ດຽວນີ້
ຂ້ອຍ_____________?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 11
ເວລາເພືອ
່ ການຕັດສິນໃຈ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 10: 22-42
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 10: 1-42

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເລື້ອຍໆວ່າພຣະອົງເປັນບຸດພຣະເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ຄົນ
ທັງຫລາຍຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຊື່ອ ແລະຕິດຕາມພຣະອົງເໝືອນແກະ

ຕິດຕາມຜູ້ລ້ຽງຂອງເຂົາ.

ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊື່ອແລະຕິດຕາມພຣະອົງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອເຂົ້າໃຈພຣະທັມ ແລະຮູ້ເຫດຜົນຂອງການເຊື່ອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.
ຄໍານໍາ

ໃນການປະເຊີນໜ້າກັນຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະຊາວຢີວໃນເທສການສລອງພຣະວິຫານ,
ບອກພວກເຂົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະອົງແລະພຣະບິດາ
ເຊື່ອ.

ຖ້າທ່ານມີຊີວິດຢູ່ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນສມັຍນັ້ນ,

ພຣະອົງໄດ້ຊົງ

ແລະເຊີນພວກເຂົາໃຫ້

ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຫຍັງເພີ້ມເຕີມ ເພື່ອຈະຕັດສິນໃຈເຊື່ອ?

ການອັສຈັນຈະຊ່ວຍບໍ່? ການສອນຢ່າງມີຣິດເດດຈະຊ່ວຍບໍ່? ທ່ານຈະປຽບທຽບຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະສັນ
ຍາເດີມໃສ່ກິຈການຂອງພຣະເຢຊູບໍ່

ຫລືທ່ານຈະເມົາຍົດຈົນບໍ່ຍອມພິສຸດເຫດການ? ການສົນທະນາໃນ

ພາກສຸດທ້າຍຂອງພຣະທັມໂຢຮັນ 10 ສລຸບດ້ວຍການເຊີນໃຫ້ເຊື່ອ.
1.ເທສການສລອງພຣະວິຫານ (ໂຢຮັນ 10:22)

ປະຊາຊົນໃຊ້ເວລາເຖິງແປດວັນເພື່ອສລອງເທສການນີ້ ຊຶ່ງມີອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ìຮານັກກາ.”.

ແຕກຕ່າງກັບເທສ

ການຕັ້ງທັບອາສັຍຊຶ່ງສລອງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ງານສລອງນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ສິ່ງທີ່ດຶງ
ດູດຄົນໃຫ້ມາຮ່ວມແມ່ນພຣະວິຫານແລະເຢຣູຊາເລັມ.
ເທສການສລອງພຣະວິຫານເປັນງານສລອງຊັຍຊະນະທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ ເພາະເປັນຊັຍຊະນະໃນຕອນທີ່ອິສຣາ
ເອນບໍ່ມີອໍານາດຫຍັງເລີຍ. ໃນປີ 167 ກ່ອນພຣະຄຣິດ,

ຊົນຊາດຢິວຕົກຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງປະເທດ

ກຣີກ; ຜູ້ນໍາຄົນກຣີກຊື່ ອັນຕີໂອກັດ ທິໂອ ເອປິຟານີ ໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ໝິ່ນປມາດພຣະວິຫານ ເພື່ອຈະທໍາລາຍ
ການນະມັສການພຣະເຈົ້າຂອງຊາວຢິວ ແລະນໍາພາພວກເຂົາໃຫ້ຍອມຮັບວັທນະທັມຂອງກຣີກ.

ຜູນ
້ ໍາຄົນ

ກຣີກໄດ້ມ້າງແທ່ນບູຊາພຣະເຈົ້າ ແລ້ວສ້າງແທ່ນບູຊາຂອງຄົນຕ່າງຊາດຂຶ້ນແທນ; ລາວໄດ້ເອົາໝູເປັນເຄື່ອງ
ຖວາຍສໍາລັບຢູປີເຕີ້ ໂອລິມປັສ ຊຶ່ງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງກຣີກ ແລະລາວໄດ້ເຮັດພິທີຖວາຍນີ້ໃນວັນທີຊາວຫ້າ
ຂອງທຸກໆເດືອນ. ຊົນຊາດຢິວໄດ້ພາກັນຕໍ່ຕ້ານ.
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ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ຮັບການນໍາພາໂດຍ ຢູດາ ແມກກາບັສ; ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຊະນະຕໍ່ກໍາລັງທັບຂອງ ອັນຕີໂອ
ກັດ. ໃນປີ 164 ກ່ອນພຣະຄຣິດ, ຊົນຊາດຢິວໄດ້ເຮັດພິທີຖວາຍວິຫານໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ແລະໄດ້ມີການສລອງ
ເທສການຖວາຍພຣະວິຫານທຸກໆປີເພື່ອລະນຶກເຖິງການປົດປ່ອຍຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນສມັຍຂອງ

ພຣະເຢຊູ, ຊົນຊາດຢິວໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດໂຣມແລະການສລອງເທສການສລອງພຣະວິຫານເທື່ອນີ້ຄົງເຮັດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຄິດເຖິງການປົດປ່ອຍຈາກກຸງໂຣມແນ່ນອນ.

2.ຄໍາຖາມຫລາຍໆຂໍ,້ ຄໍາຕອບເໝືອນຣະເບີດ (ໂຢຮັນ 10:23-30)

ພຣະເຢຊູຊົງດໍາເນີນໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານທີ່ລະບຽງຂອງຊະໂລໂມນ ເມື່ອປະຊາຊົນທັງຫລາຍພາກັນຫຸ້ມ
ໃສ່ພຣະອົງ (ຂໍ້ 23). ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວກັບພຣະອົງວ່າ ìຈະໃຫ້ພວກເຮົາສົງສັຍຢູ່ເຫິງປານໃດ ຖ້າທ່ານເປັນ
ພຣະຄຣິດຈົ່ງບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຄັກເສັຽî (ຂໍ້ 24). ພຣະເຢຊູຍັງບໍ່ເຄີຍປະກາດຕົວວ່າຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ
ຖ້າມກາງປະຊາຊົນຈັກເທື່ອ. ພວກເຂົາອາດຈະຫາທາງຈັບເອົາຄວາມຜິດໂດຍຄໍາພຍານຂອງພຣະອົງເອງ.
ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງຕອບພວກເຂົາໂດຍກົງ ແຕ່ໄດ້ຊົງຊີ້ໄປເຖິງສິ່ງທີ່ໄດ້ຊົງເວົ້າ ແລະຊົງເຮັດໄວ້ກ່ອນແລ້ວ (ຂໍ້
25). ເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ຍອມຮັບເຊື່ອ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຝູງແກະຂອງພຣະອົງ (ຂໍ້ 26). ພຣະເຢ
ຊູຊົງ ìເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີດ
່ ີ ຜູ້ລ້ຽງທີດ
່ ີຍອມສລະຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອຝູງແກະ” (10:11);

ພຣະອົງເນັ້ນເຣື່ອງ

ຄວາມສັມພັນອັນດີຣະຫວ່າງຜູ້ລ້ຽງແກະແລະຝູງແກະຂອງຕົນ(ຂໍ້ 27). ສໍາລັບແກະທີ່ຢູ່ໃນຝູງຂອງພຣະເຢ
ຊູ, ພຣະອົງຊົງ ìປະທານຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້Öບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະຍາດເຂົາອອກຈາກມືî ຂອງພຣະອົງໄດ້
(ຂໍ້ 28-29).

ເຖິງພຣະເຢຊູຈະບໍ່ຊົງຕອບປະຊາຊົນໂດຍກົງ, ສິ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຮູບພາບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເກີນ
ຄວາມຄາດໝາຍຂອງພວກເຂົາ (ຂໍ້ 30). ແກະຂອງພຣະອົງທັງຫລາຍສາມາດໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມພົ້ນຂອງ
ຕົນໄດ້ ເພາະຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນຣະຫວ່າງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູ.
3. ເຫດຜົນທີຕ
່ ອ
້ ງເຊືອ
່ (ໂຢຮັນ 10: 31-39)

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູໃນ 10:30 ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈສໍາລັບພວກປະຊາຊົນ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຄວ່າງ
ກ້ອນຫິນໃສ່ພຣະອົງເພື່ອຈະຂ້າພຣະອົງເສັຽ (ຂໍ້ 31-32). ພຣະເຢຊູຊົງຕອບການກະທໍາຂອງພວກເຂົາຢ່າງ
ບໍ່ຫວາດຫວັ່ນວ່າ ìເພາະເຫດຂໍ້ໃດໃນການດີທັງຫລາຍນັ້ນພວກທ່ານຈຶ່ງຈະຄວ່າງກ້ອນຫິນໃສ່ເຮົາ?” ແລ້ວ
ພວກເຂົາໄດ້ຕອບພຣະອົງວ່າບໍ່ແມ່ນເພາະການດີ ìແຕ່ເພາະຄວາມໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າî (ຂໍ້ 33). ພຣະທັມ
ຂໍ້ນີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ປະຊາຊົນກຸ່ມນີ້ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອຄໍາພຍານຂອງພຣະເຢຊູເຣື່ອງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງກັບ

ພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບພວກເຂົາດ້ວຍພຣະຄໍາທີ່ຈາກເພັງສັຣເສີນ 82:6 ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງພວກຜູ້ນໍາອິສ
ຣາເອນທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິດທິທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ໄວ້ໄປໃນທາງຜິດ

ແລະພວກເຂົາຕັ້ງຕົວເອງເປັນ ìພຣະî ແລະພິ

ພາກສາຄົນທັງຫລາຍໃນໂລກນີ້. ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວຫາ ìຜູ້ທີ່ພຣະບິດາຊົງຕັ້ງໄວ້ແລະຊົງໃຊ້ເຂົ້າມາໃນໂລກ
ວ່າ ເຈົ້າກ່າວຄໍາໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າ” (ຂໍ້ 34-36).
45

ໃນຂໍ້ 37-38, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຮ້ອງຂໍປະຊາຊົນທີຢ
່ ູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງກິຈການທີພ
່ ຣະອົງ
ຊົງໄດ້ກະທໍາໄວ້; ìຖ້າເຮົາບໍ່ເຮັດພຣະຣາຊກິດພຣະບິດາຂອງເຮົາກໍຢ່າໄດ້ເຊື່ອເຮົາ.
ຣາຊກິດນັ້ນເຖິງທ່ານບໍ່ເຊື່ອເຮົາກໍຈົ່ງເຊື່ອພຣະຣາຊກິດນັ້ນ.”

ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດພຣະ

ພວກປະຊາຊົນບໍ່ຍອມເຂົ້າໃຈແລະບໍ່ຍອມ

ເຊື່ອ ແລ້ວພວກເຂົາກໍພຍາຍາມຈັບພຣະອົງ, ìແຕ່ພຣະອົງກໍສະເດັດໜີພົ້ນຈາກມືຂອງເຂົາໄປໄດ້ (ຂໍ້ 39).

4. ສະເດັດໄປເຂດທຸຣະກັນດານ (ໂຢຮັນ 10:40-42)

ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຊົງຂ້າມແມ່ນໍ້າຢໍດາເນ
ສະມາແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ແລະພຣະອົງກໍປະທັບຢູ່່ທີ່ນັ້ນ.”

ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ,

“ໄປເຖິງບ່ອນໂຢຮັນໃຫ້ບັບຕິ
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດສິ່ງອັສຈັນ

ຫລາຍໆຢ່າງ ແລະໄດ້ສັ່ງສອນຄວາມຈິງ; ແຕ່ຜູ້ຄວນຈະຮູ້ເຣື່ອງດີພາກັນຄວ່າງກ້ອນຫິນໃສ່ພຣະອົງ. ໃນປ່າ
ທຸຣະກັນດານກໍຍັງມີຫລາຍຄົນອອກໄປຫາພຣະອົງແລະໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງ (ຂໍ້ 42).

ບົດຮຽນແລະຊີວດ
ິ

ໃນພຣະທັມຕອນນີ້ ພຣະເຢຊູເນັ້ນເຣື່ອງກິຈການທີພ
່ ຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ; ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຊີນຄົນຢິວທີ່ບໍ່ເຊື່ອ
ໃຫ້ເບິ່ງສິ່ງອັສຈັນທັງຫລາຍເພື່ອຈະພິພາກສາພຣະອົງ. ນອກຈາກສິ່ງອັສຈັນທັງຫລາຍທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດ

ແລ້ວ ຄົນທັງຫລາຍຍັງສາມາດທີຈ
່ ະພິສູດເບິ່ງການສອນແລະກິຈການຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ
ìຈ່ົງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານແລະອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫງທ່ານî (ມັດທາຍ 5:44).

ຕໍ່ໜ້າສັດຕຣູທີ່ຫວັງຈະ

ທໍາລາຍພຣະອົງ ພຣະເຢຊູຍັງເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ເຊື່ອ.
ທ່ານອາດຈະເຄີຍເຫັນປ້າຍຕິດຣົດທີ່ວ່າ ìຢ່າເບິ່ງຂ້ອຍ, ຈົ່ງເບິ່ງພຣະເຢຊູ,” ນັ້ນຄືຄໍາສລຸບທີ່ເປັນຄວາມຈິງ.
ພຣະເຢຊູ ìຄືຜູ້ບຸກເບີກຄວາມເຊື່ອ ແລະຜູ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາເຖິງທີ່ສໍາເຣັດî (ເຮັບເຣີ 12:
2). ໃນຂະນະດຽວກັນໃຫ້ພວກເຮົາມີກຽດສັກສີລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອແລະການກະທໍາໃນຊີວິດ. ການກະທໍາ
ຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງແນໃສ່ພຣະຄຣິດຈົນໝູ່ເພື່ອນ, ຄົນຂ້າງບ້ານ, ຄອບຄົວ, ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຈະໄດ້
ເຊື່ອເຖິງຣິດເດດຂອງພຣະເຢຊູ.

ຄໍາຖາມ:

1. ພາບທີ່ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ ແລະຄຣິສຕຽນເປັນແກະມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດສໍາລັບທ່ານ?
2. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານມາເຊື່ອ?
3. ເວລາທ່ານເປັນພຍານ, ທ່ານອ້າງເຖິງເຫດຜົນຂໍ້ໃດເພື່ອຊວນຄົນໃຫ້ເຊື່ອ?
4. ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຄົນຢິວໃນພຣະທັມຕອນນີ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ?
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 12
ຟືນ
້ ຈາກຄວາມຕາຍ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ໂຢຮັນ 11:14-53
ໂຢຮັນ 11:14-53
ຊົງໂຜດໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເພີ້ມຄວາມເຊື່ອ
ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນແຫລ່ງແຫ່ງຊີວິດ.
ທ່ານເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູສາມາດນໍາທ່ານຄືນຈາກຕາຍບໍ່?
ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະທານຊີວິດ.

ຄໍານໍາ

ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣເປັນການເທີດທູນຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ

ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ

ໂຜດປະທານອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍໃຫ້ແກ່ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ
ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນແຕ່ມີອໍານາດໃນຊີວິດທີຈ
່ ະມາ ພຣະອົງຍັງມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍໃນຊີວິດນີ້ອີກ.

1. ພຣະເຢຊູຢູ່ໃສຍາມທ່ານຕ້ອງການພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 11:1-16)

ໃນຂະນະພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກກໍາລັງເທສນາສັ່ງສອນຢູ່ຟາກແມ່ນໍ້າຈໍແດນນັ້ນນາງມາຣີອາ ແລະນາງ
ມາທາຜູ້ເປັນເອື້ອຍຂອງລາຊະໂຣໄດ້ສົ່ງຄົນໄປບອກຂ່າວພຣະເຢຊູວ່າລາຊະໂຣຜູ້ທພ
ີ່ ຣະເຢຊູຊົງຮັກນັ້ນກໍາ
ລັງປ່ວຍໜັກໃກ້ຈະຕາຍ ພວກນາງຫວັງໃຈວ່າເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຂ່າວແລ້ວພຣະອົງຈະຟ້າວມາຫາໄວໆ
ເພາະຜູ້ປ່ວຍເປັນຜູ້ທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກຫລາຍ, ຜູ້ນັ້ນມາທູນພຣະອົງວ່າ ìເຈົ້ານາຍເອີຍ, ເບິ່ງແມຜູ້ທທ
ີ່ ່ານຮັກ

ແພງນັ້ນກໍກໍາລັງປ່ວຍໜັກຢູ່î (ຂໍ້ 3). ເມື່ອພຣະອົງຊົງຊາບຂ່າວແລ້ວກໍຊົງຕອບຊາຍນັ້ນວ່າ ìການປ່ວຍນີ້ຈະ
ບໍ່ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍດອກî (ຂໍ້ 4ກ)
ພຸ້ນ.

ແລ້ວພຣະອົງຍັງໃຊ້ເວລາອີກສອງວັນເທສນາສັ່ງສອນຢູ່ຟາກແມ່ນໍ້າ

ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນນາງມາທາແລະນາງມາຣີອາທ່ານຈະຄຶດແນວໃດກັບຄໍາຕອບພຣະເຢຊູ?

ແນ່

ນອນທ່ານຈະບໍ່ພໍໃຈໃນຄໍາຕອບນັ້ນ ບາງທີ່ທ່ານອາດຈະຈົ່ມຫລືໃຈຮ້າຍກໍເປັນໄດ້ ຫລືທ່ານອາດຈະຄຶດວ່າ

ຍາມຕ້ອງການພຣະອົງ ພຣະອົງຢູ່ໃສ? ຄັ້ງນຶ່ງທະເລຄາລີເລມີລົມພັດແຮງຈົນເຮືອເກີືອບຈະຫລົ້ມສາວົກໄດ້
ມາປຸກພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງບັນທົມຢູ່ ສາວົກມາປຸກພຣະອົງວ່າ ìນາຍເອີຍ, ຂໍຊົງຊ່ອຍທ້ອນ

ພວກຂ້ານ້ອຍກໍາລັງຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວî (ມັດທາຍ 8: 25).

ເບິ່ງຄືພຣະອົງບໍ່ເປັນຫ່ວງແລະນອນເສີຍຢູ່,

ຫລາຍເທື່ອເຮົາມີບັນຫາເບິ່ງຄືວ່າພຣະອົງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເຮົາ ຄວາມຈິງແລ້ວຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີເ່ ຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ແຜນການຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເມື່ອເຮົາມາສັງເກດຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງທີ່ເວົ້າວ່າ ìແຕ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອກຽດຕິຍົດ

ຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ບຸດຂອງເຈົ້າຊົງໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດເພາະການປວ່ຍນີ້î (ຂໍ້ 4ຂ)
ຫລັງ.
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ເຮົາກໍຈະເຂົ້າໃຈພາຍ

ຫລາຍເທື່ອເຮົາກໍເປັນເໝືອນນາງມາທາແລະນາງມະຣີອາ

ເມື່ອເຮົາອ້ອນວອນສິ່ງໃດເຮົາກໍຕ້ອງການໃຫ້

ພຣະອົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາທັນທີ, ເມື່ອເຮົາມີຄວາມເຈັບປ່ວຍເຮົາກໍຢາກໃຫ້ພຣະອົງປົວເຮົາທັນທີ
ເຮົາບໍ່ເຄີຽຫວັງໃຈວ່າພຣະອົງຈະກ່າວວ່າ ìບໍ່ຕາຍດອກî ເຮົາໜ້າຈະສັງເກດຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງທີ່ກ່າວວ່າ
ìແຕ່ເກີດຂຶ້ນເພື່ອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ບຸດຂອງເຈົ້າຊົງໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດເພາະການປ່ວຍນີ້î (ຂໍ້

4ຂ). ອີກປະການນຶ່ງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໄປເລີຽ ເຫດທີພ
່ ຣະອົງບໍ່ໄປໃນເວລານັ້ນກໍເພາະວ່າ
ຫາກພຣະອົງເອີ້ນໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍຄົນທັງຫລາຍກໍຈະເຫັນຣິດອໍານາດຫລາຍກວ່າການໃຫ້ຫາຍປ່ວຍ.
ຕໍ່ມາພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວແລະຊັກຊວນສາວົກກັບໄປຫາລາຊະໂຣໂດຍກ່າວວ່າ

ìລາຊະໂຣເພື່ອນຂອງເຮົາກໍ

ຫລັບໄປແລ້ວ ແຕ່ເຮົາໄປເພື່ອຈະປຸກລາວໃຫ້ຕື່ນî (ຂໍ້ 11). ແຕ່ພວກສາວົກບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະ
ອົງ ດັ່ງນັ້ນພະຣະອົງຈຶ່ງບອກພວກສາວົກໂດຍແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ìລາຊະໂຣ ຕາຍແລ້ວî (ຂໍ້ 14ຂ).

2. ພຣະອົງມາຊ້າແທ້ນ?
ໍ້ (ໂຢຮັນ 11:17-32)

ພໍເມື່ອພຣະເຢຊູມາເຖິງເຮືອນຂອງລາຊະໂຣໃນວັນຖ້ວນສີ່ກໍປາກົດວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດງານສົບ ແລະເອົາສົບໄປ
ໄວ້ໃນຖໍ້າຕາມຮີດຄອງປະເພນີແລ້ວ, ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນແຖບນັ້ນມີຄວາມເຊື່ອວ່າວິນຍານຂອງຜູ້ຕາຍ
ຈະວົນວຽນຢູ່ໃກ້ກັບຮ່າງຂອງຜູ້ຕາຍປະມານສອງຫລືສາມມື້ແລ້ວກໍຈາກໄປ
ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນກຸ່ມນັ້ນມີຄວາມເຊື່ອແນວນັ້ນ)

(ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ພຽງແຕ່

ສ່ວນພຣະເຢຊູສະເດັດມາເຖິງໃນວັນທີສີ່ ເມື່ອອີງໃສ່

ຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວບ້ານແລ້ວ ແປວ່າພຣະອົງມາຊ້າມື້ນຶ່ງເຂົາຈຶ່ງຖືວ່າໝົດຫວັງແລ້ວ.
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່ານາງມາທາແລະນາງມາຣີອາບໍ່ມີໃຈຢາກຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເທົ່າໃດ

ເນື່ອງຈາກວ່າເສັຽໃຈທີ່

ພຣະເຢຊູບໍ່ມາທັນເຫດການຈຶ່ງກ່າວກັບພຣະເຢຊູວ່າ ìນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່ທນ
ີ່ ີ້ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຄົງບໍ່ຕາຍî (ຂໍ້ 21). ຄໍາເວົ້າຂອງນາງມີສອງປະເດັນຄື; 1. ນາງມີຄວາມເຊື່ອໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ

ຈະຊ່ອຍລາຊະໂຣບໍ່ໃຫ້ຕາຍ. 2. ນາງເວົ້າຈົ່ມໃຫ້ພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງບໍ່ຢູ່ຫລືໃຊ້ຄົນໄປເອີ້ນແລ້ວພຣະອົງ
ບໍ່ມາໄວທັນເຫດການ ຕອນນີ້ນາງຂ້ອນຂ້າງຕິຕຽນພຣະເຢຊູ. ສັງເກດຄໍາເວົ້າຄໍາດຽວກັນນາງໄດ້ເວົ້າອີກເທື່ອ
ນຶ່ງ ìຖ້າທ່ານຢູ່ທນ
ີ່ ີ້ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຄົງບໍ່ຕາຍî (ຂໍ້ 32). ຄໍາເວົ້າຂອງນາງສອງຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ
ພຣະອົງມາຊ້າແລ້ວ.

ຕອນນີ້ເປັນບົດຮຽນສໍາລັບເຮົາວ່າ ພຣະອົງບໍ່ຊ້າຈັກຢ່າງສໍາລັບຊີວິດເຮົາ. ພຣະເຢຊູ

ຕອບນາງວ່າ ìນ້ອງຊາຍຂອງເຈົ້າຈະຄືນມາອີກî (ຂໍ້ 23). ນາງມາທາເຂົ້າໃຈວ່າລາຊະໂຣຈະຄືນມາໃນວັນ

ທີ່ພຣະອົງສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງ. ທ່ານຄົງສັງເກດເຫັນງານສົບຂອງຄຣິສຕຽນທົ່ວໄປອາຈານມັກຈະເວົ້າເລົ້າ
ໂລມໃຈຄອບຄົວຜູ້ຕາຍວ່າ

ວັນນຶ່ງທ່ານແລະຜູ້ຕາຍຈະພົບກັນອີກໃນຟ້າສວັນຫລືໃນວັນທີພ
່ ຣະເຢຊູຄຣິດ

ສະເດັດກັບຄືນມາ ນາງມາທາກໍເຂົ້າໃຈວັນນັ້ນຄືກັນ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງວັນນັ້ນ ພຣະອົງກໍາລັງກ່າວ

ເຖິງວັນນີ້ວ່າ ìເຮົານີ້ແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນເຮົາ ເຖິງ

ແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະທຸກຄົນທີຍ
່ ັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊື່ອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບໍ່ຕາຍຈັກ
ເທື່ອ ເຈົ້າເຊື່ອຂໍ້ນີ້ຫລື” (ຂໍ້ 25-26). ນາງມາທາຍັງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງວັນຂ້າງໜ້ານາງຈຶ່ງຕອບ

ພຣະອົງວ່າ ìເຊື່ອຢູ່ແລ້ວ ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າທ່ານເປັນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່

ຕ້ອງສະເດັດມາໃນໂລກ” (ຂໍ້ 27). ບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈພຣະເຢຊູຮ້ອຍເປີເຊັນຕລອດເຖິງເຮົາທັງຫລາຍກໍບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈເຣື່ອງການເປັນຄືນມາ

ຫາກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບຂອງນາງມາທາແລະນາງມາຣີອາເຮົາຄົງຕອບຄືກັນກັບ
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ນາງ. ເຮົາທັງຫລາຍເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດນິຣັນດອນໃນຟ້າ
ສວັນ.

3. ຮ້ອງໄຫ້ມຄ
ີ ວາມໝາຍຫຍັງ? (ໂຢຮັນ 11:33-44).

ການໂສກເສົ້າແລະຮ້ອງໄຫ້ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ, ໃນງານສົບທົ່ວໄປທ່ານຈະເຫັນຄົນ
ຮ້ອງໄຫ້,ໂສກເສົ້າ, ອາລັຍອາວອນຄຶດເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງຜູ້ຕາຍທີ່ຕ້ອງມາພັດພາກຈາກກັນໄປ. ງານ
ສົບລາຊະໂຣກໍມີຍາດພີ່ນ້ອງມາຮ້ອງໄຫ້ສະແດງຄວາມເສັຍໃຈຮ່ວມກັບນາງມາທາ ແລະນາງມາຣີອາຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍພາຍມາກ ເມື່ອພຣະເຢຊູເຫັນຄົນຮ້ອງໄຫ້ພຣະອົງກໍຫວຸ້ນວາຍພຣະທັຍແລະຮ້ອງໄຫ້ຮ່ວມກັບ
ເຂົາດ້ວຍ(ຂໍ້ 35). ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງຕ້ອງໄຫ້?

ຫາກພຣະອົງຮ້ອງໄຫ້ເພາະວ່າລາຊະໂຣຜູ້ທພ
ີ່ ຣະອົງຊົງ

ຮັກຫລາຍໄດ້ຕາຍໄປ ພຣະອົງກໍຮູ້ແລ້ວວ່າບໍ່ຈັກນາທີຕໍ່ໄປນີ້ລາຊະໂຣກໍຈະຄືນມາມີຊີວິດແລະຍ່າງອອກມາ
ຈາກຖໍ້າຝັງສົບແລ້ວ

ຫລືອາດເປັນເພາະວ່າພຣະອົງເຫັນນາງມາທາແລະນາງມາຣີອາມີຄວາມເຊື່ອນ້ອຍ

ໄປ?. ໃນພຣະທັມລູກາ19:41 ພຣະອົງກໍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ສົງສານກຸງເຢຣູຊາເລັມຄືກັນ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງໄຫ້?
ເມື່ອມາສຶກສາເບິ່ງເຫດການແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ເພາະລາຊະໂຣຕາຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງ
ຮ້ອງໄຫ້ເພາະພຣະອົງຊົງເຫັນຜູ້ທພ
ີ່ ຣະອົງຊົງຮັກນັ້ນຮ້ອງໄຫ້ ພຣະອົງຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ນໍາເຂົາ,

ດ້ວຍເຫດນີ້ໂປ

ໂລຈຶ່ງສອນວ່າ ìຈົ່ງຊົມຊື່ນຍິນດີກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ຈົ່ງຮ້ອງໄຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຮ້ອງໄຫ້î (ໂຣມ 12:15).

ເຂົາໄດ້ພາພຣະອົງໄປຍັງຖໍ້າຝັງສົບທີ່ເຂົາເອົາສົບຂອງລາຊະໂຣໄປບັນຈຸໄວ້ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງຍົກ

ຫີນອອກເສັຽî ມາທາເອື້ອຍຂອງຜູ້ຕາຍນັ້ນທູນວ່າ, ìນາຍເຈົ້າເອີຍ, ປານນີ້ສົບມີກິ່ນເໝັນແລ້ວ ເພາະລາວ

ຕາຍໄດ້ສີ່ວັນແລ້ວ” ພຣະເຢຊູຊົງຕອບນາງວ່າ, ìເຮົາໄດ້ບອກເຈົ້າແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫລືວ່າ ຖ້າເຈົ້າເຊື່ອຄົງຈະໄດ້

ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ” (ຂໍ້ 39-40). ນາງມາທາເວົ້າຕາມທັມມະດາຂອງຄົນຕາຍສີ່ວັນແລ້ວຈະຕ້ອງ
ເໝັນແນ່ໆ

ແຕ່ພຣະເຢຊູເວົ້າຕາມຫລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າທີມ
່ ີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ, ເໜືອຄວາມ

ເປື່ອຍເນົ່າຂອງຮ່າງກາຍ ìຖ້າເຈົ້າເຊື່ອຄົງຈະໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ” ນີ້ແຫລະຄືເຫດຜົນ

ອັນສໍາ ຄັນທີ່ພຣະເຢຊູຖ່ວງດຶງເວລາຍາວມາຈົນເຖິງສີ່ວນ
ັ . ìຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງເງີຍພຣະພັກຂຶ້ນໂດຍຊົງກ່າວ

ວ່າ, ìໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂ້າພຣະອົງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງໂຜດຟັງຂ້າພຣະອົງຂ້າພຣະ
ອົງຊາບວ່າພຣະອົງຊົງຟັງຂ້າພຣະອົງຢູ່ສເມີ ແຕ່ທີ່ຂ້າພຣະອົງເວົ້າຢ່າງນີ້ກໍເພາະເຫັນແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີຢ
່ ືນ

ອ້ອມຢູ່ນີ້ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ເຊື່ອວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ, ທີ່ຊົງໃຊ້ຂ້າພຣະອົງມາîເມື່ອຊົງກ່າວຢ່າງນັ້ນແລ້ວ
ພຣະອົງຊົງເປັ່ງພຣະສຸຣະສຽງວ່າ, ìລາຊະໂຣເອີຍ, ຈົ່ງອອກມາເສັຽîຜູ້ຕາຍນັ້ນກໍໄດ້ອອກມາ ມີຜ້າພັນຕີນ

ແລະມື ແລະມີຜ້າປົກໜ້າໄວ້ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìຈົ່ງແກ້ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປເສັຽ” (ຂໍ້ 41-44).
ສັງເກດ: ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣເພາະລາວຍັງຕ້ອງຕາຍອີກ

ສ່ວນພຣະເຢຊູເມື່ອຟື້ນຄືນມາ

ແລ້ວບໍ່ຕາຍອີກ. (The raising of Lazarus was not a resurrected it was a resuscitation). ການ
ເອີ້ນລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍເປັນຕອນສໍາຄັນຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ
ພຣະອົງຊົງມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ.

4. ເປັນຫຍັງຈຶງ່ ບໍເ່ ຊືອ
່ ? (ໂຢຮັນ 11:45-53).
49

ການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ມີຊາວຢິວຫລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ເຫັນເຫດການໆອັສຈັນນີ້ຈຶ່ງພາກັນວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ, ຂ່າວຂອງຄົນມາເຊື່ອ
ພຣະເຢຊູ ແລະຂ່າວການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣກໍແຜ່ກະຈາຍໄປຈົນໄປເຖິງຫູຂອງພວກປະໂຣຫິດ
ຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍ

ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເອີ້ນປະຊຸມດ່ວນເພື່ອວາງແຜນຂ້າພຣະເຢຊູ

ການທີ່ເຂົາວາງແຜນຂ້າພຣະເຢຊູກໍເພາະວ່າການເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຂົາ

ໂດຍຄຶດວ່າຖ້າຄົນທັງຫລາຍ

ພາກັນຫລັ່ງໄຫລມາເຊື່ອພຣະເຢຊູໝົດແລ້ວຈັກກະພັດໂຣມັນກໍຈະມາທັບມ້າງພຣະວິຫານຂອງເຂົາເພາະບໍ່
ມີຄົນເຊື່ອ. ການເຫັນແກ້ຕົວນໍາໄປເຖິງການອິດສາ ການອິດສາເຮັດໃຫ້ມີການປອງຂ້າ ດັ່ງນັ້ນເຮົາທັງຫລາຍ
ຄວນຣະວັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວເກີດຂຶ້ນໃນຕົວເຮົາ.

ໃນກອງປະຊຸມວັນນັ້ນມີປະໂຣຫິດຜູ້ນຶ່ງກ່າວຂຶ້ນວ່າ “ພວກທ່ານບໍ່ຮຈ
ູ້ ັກຫຍັງ ແລະບໍ່ຄຶດເຫັນວ່າມັນຈະເປັນ

ປໂຍດແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ຖ້າຈະໃຫ້ຄົນຜູ້ດຽວຕາຍ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ທັງປະເທດຊາດຈິບຫາຍ”ທີທ
່ ່ານໄດ້ກ່າວ

ຄໍານັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນດ້ວຍລໍາພັງຂອງຕົນເອງ ແຕ່ເພາະທ່ານເປັນມະຫາປະໂຣຫິດໃນປີນັ້ນ ຈຶ່ງທໍານວາຍໄວ້ກ່ອນ

ວ່າພຣະເຢຊູຈະສິ້ນພຣະຊົນຕາງປະເທດຊາດແລະບໍ່ແມ່ນແທນປະເທດຊາດຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພື່ອຮວບ
ຮວມບຸດທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈົ້າທີແ
່ ຕກຊະກັນໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ເຂົ້າເປັນພວກດຽວກັນîî (ຂໍ້ 49-53). ເຖິງ

ແມ່ນເຂົາຈະເຫັນແກ່ຕົວວາງແຜນຂ້າພຣະອົງກໍຕາມການຖືກຂ້າຕາຍຂອງພຣະອົງກໍເປັນໄປຕາມທີ່ເຂົາກ່າວ
ນັ້ນແທ້ ຄືການຕາຍຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະຊ່ອຍຊາດຢິວເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ຍັງເປັນການເຕົ້າໂຮມບັນດາລູກ

ຂອງພຣະເຈົ້າທົ່ວໂລກໃຫ້ເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນຈົນເທົາ່ ທຸກວັນນີ້.

ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບມາທາວ່າ “ເຮົານີ້ແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈ

ເຊື່ອໃນເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະທຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊື່ອຢູ່ໃນເຮົາ
ກໍຈະບໍ່ຕາຍຈັກເທື່ອ ເຈົ້າເຊື່ອຂໍ້ນີ້ຫລື” (ຂໍ້ 25).

ຄໍາຖາມນີ້ຍັງກ້ອງກັງວານມາເຖິງທ່ານວ່າ ທ່ານເຊື່ອບໍ່ວ່າ

ພຣະອົງຊົງ ìເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທວ
ີ່ າງໃຈເຊື່ອໃນເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍ

ໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະທຸກຄົນທີຍ
່ ັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊື່ອຢູ່ໃນເຮົາî ນາງມາທາຕອບພຣະອົງວ່າ
ìເຊື່ອຢູ່ແລ້ວ ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າທ່ານເປັນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີຕ
່ ້ອງສະເດັດ
ມາໃນໂລກ” (ຂໍ້ 27). ທ່ານເດ! ຈະຕອບພຣະອົງຢ່າງໃດ?

ຄໍາຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູບໍ່ມາຫາລາຊະໂຣທັນທີເມື່ອພຣະອົງໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າລາຊະໂຣກໍາລັງປ່ວຍໜັກ?
2. ເປັນຫຍັງພຣະອົງບໍ່ຕອບຄໍາອະຖິຖານຂອງທ່ານທັນໃຈທ່ານທຸກເທື່ອ?
3. ຖານະທີເ່ ຮົາເປັນຄຣິສຕຽນເຮົາຈະຮ້ອງໄຫ້ບໍ່ຫາກມີຄົນເສັຽຊີວິດໃນຄອບຄົວ?
4. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້?

5. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìເຮົານີ້ແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນ

ເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະທຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊື່ອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບໍ່
ຕາຍຈັກເທື່ອî (ຂໍ້ 25-26). ທ່ານເຂົ້າໃຈແນວໃດ?

6. ພວກປະໂຣຫິດແລະພວກຟາຣີຊາຍເຫັນຄົນມາເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວເຂົາຄຶດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ?
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌

50

ບົດຮຽນທີ 13
ຕອນສໍາຄັນ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ໂຢຮັນ 11:55-57; 12:20-37, 44-50
ໂຢຮັນ 11:54--12:50
ຊົງຍອມຕາຍເພື່ອເຊີນຄົນມາເຊື່ອພຣະອົງ.
ການເສັຽສະລະຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາລັບທ່ານຢ່າງ
ໃດ?
ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງມີຄວາມໝາຍ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງສໍາລັບເຮົາເພື່ອນໍາຄົນທັງຫລາຍມາຫາພຣະອົງ.

ຄໍານໍາ

ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູເອີ້ນລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວກໍມີຄົນຈໍານວນນຶ່ງມາເຊື່ອພຣະເຢຊູເພາະເຂົາເຫັນ

ການອັສຈັນອັນໃຫຍ່ທບ
ີ່ ໍ່ມີໃຜເຮັດໄດ້ ເຂົາຈຶ່ງເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນແຕ່ອົງດຽວ, ສ່ວນອີກ
ພວກນຶ່ງນັ້ນແມ່ນພວກປະໂລຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍມີຄວາມຄຶດກົງກັນຂ້າມຈ່ຶງມີໃຈອິດສາ ດ້ວຍ
ໃຈຄຶດອິດສານັ້ນເອງພວກເຂົາໄດ້ວາງແຜນຈັບພຣະອົງໂດຍຂໍ້ຫາໃຫຍ່ສອງປະການຄື;

1. ຫາວ່າພຣະອົງ

ໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າ ແມ່ນໂທດທາງສາສນາ. 2. ເຂົາຫາວ່າພຣະເຢຊູຕັ້ງຕົນເອງເປັນກະສັດຊາດຢິວແມ່ນ
ໂທດທາງການເມືອງ. ເຂົາຫາເຣື່ອງໃຫຍ່ສອງປະການນີ້ເພື່ອຈະມີນໍ້າໜັກປະຫານພຣະອົງເສັຽ.

1.ເຂົາວາງກົນອຸບາຍປອງຮ້າຍ (ໂຢຮັນ 11:55-57)

ພຣະເຢຊູຊົງຊາບດີວ່າການທີ່ພຣະອົງຊົງເອີ້ນລາຊະໂຣໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍນັ້ນຈະຕ້ອງມີຄົນບໍ່ພໍໃຈ

ແຕ່

ພຣະອົງກໍຕ້ອງເຮັດເພື່ອພຣະສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ແຜ່ກ້ວາງອອກໄປທົ່ວໂລກ, ພວກປະໂຣຫິດຕົນ
ໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣິຊາຍບໍ່ພໍໃຈກັບການທີ່ພຣະເຢຊູເອີ້ນໃຫ້ລາຊະໂຣໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍນັ້ນກໍເປັນຍ້ອນ
ໃຈອິດສາຂອງເຂົາເປັນປະການສໍາຄັນ ເພາະເຂົາເອງບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ. ເຣື່ອງນີ້ສອນໃຫ້
ເຮົາຮູວ
້ ່າຫາກເຮົາເຮັດອັນໃດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຜູ້ອື່ນເຮັດໄດ້ເຮົາຄວນຈະສະແດງຄວາມດີໃຈນໍາເພິ່ນດີກວ່າຈະມາ

ອິດສາໂກດເຄືອງກັນ. ຄວາມໂກດເຄືອງຂອງພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍເຮັດໃຫ້ເຂົາວາງ
ແຜນການອັນຊົ່ວຮ້າຍໂດຍຊອມຈັບພຣະອົງທີ່ພຣະວິຫານໃນວັນເທສການ ເມື່ອພຣະອົງບໍ່ມາພຣະວິຫານ
ໃນເທສການນັ້ນເຂົາກໍອອກຄໍາສັ່ງເປັນທາງການວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນພຣະເຢຊູຢູ່ບ່ອນໃດໃຫ້ມາລາຍງານ.

ìເຂົາກໍາລັງຕິດຕາມຊອກຫາພຣະເຢຊູ ແລະເມື່ອເຂົາຢືນຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານຈຶ່ງເວົ້າກັນວ່າ, ìທ່ານຄຶດ

ເຫັນຢ່າງໃດ ທ່ານຈະບໍ່ມາໃນງານເທສການນີ້ຕີ້” ຝ່າຍພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ອອກ
ຄໍາສັ່ງໄວ້ວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າພຣະອົງຢູ່ໃສ ໃຫ້ມາບອກເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ໄປຈັບພຣະອົງî (ຂໍ້ 56-57). ເວລານັ້ນ
ເປັນຊ່ວງສເລີມສລອງເທສການການຊົງໄຖ່ຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າທີ່ປະເທດເອຢີບ ຈຶ່ງມີເທສການນີ້ຂຶ້ນທີ່
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ກຸງເຢຣູຊາເລັມ,

ໃນງານນີ້ເອງພວກປະໂລຫິດ ແລະພວກຟາຣິຊາຍຫວັງໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະມາໃນເທສ

ການອັນສໍາຄັນນີ້ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ຈັບພຣະອົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກໄປຕາມຫາພຣະອົງ. ແຕ່ເວລານັ້ນບໍ່ແມ່ນວັນ
ເວລາຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ເຫັນໃນເທສການນີ້.

ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງກັບພວກສາວົກທັງໝົດຈຶ່ງບໍ່ໄປຈຶ່ງບໍ່ໄດ້້

ເມື່ອເຂົາບໍ່ເຫັນພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄປໃນເທສການນີ້ແລ້ວເຂົາຈຶ່ງໃຊ້ອໍານາດ

ອອກຄໍາສັ່ງເປັນທາງການວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າພຣະອົງຢູ່ໃສ ໃຫ້ມາບອກເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ໄປຈັບພຣະອົງî
(11:57).

2.ເວລາອັນສໍາຄັນມາເຖິງ (ໂຢຮັນ 12:20-37)
ໃນທີສ
່ ຸດວັນແຫ່ງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າກໍມາເຖິງ

ຄືວັນທີພ
່ ຣະອົງຈະຕ້ອງເດີນທາງເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຈັບແລະປະຫານ ເພື່ອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ພົ້ນຍ້ອນການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ.

ມີພວກ

ກຣີກທີ່ບໍ່ແມ່ນກຣີກທີ່ມາຈາກກຸງໂຣມ, ຄົນພວກນີ້ພຣະຄັມພີໃຊ້ຄໍາວ່າ Gentile ແປວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນຢິວ ຄົນ
ພວກນີ້ໄດ້ໄປຫາຟີລິບຜູ້ເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍວ່າເຂົາຢາກພົບ, ຢາກເຫັນພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນ
ກິຕິສັບຂອງພຣະອົງມາແຕ່ເຫິງນານ ແຕ່ບໍ່ເຄີຽເຫັນໂຕພຣະອົງຈັກເທື່ອ ເຂົາຢາກຖາມພຣະອົງໃນເຣື່ອງສາສ
ນາສາດຫລາຍຢ່າງ ເຂົາຈຶ່ງມາຫາຟີລິບເວົ້າວ່າ ìນາຍເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຢາກເຫັນທ່ານເຢຊູແທ້î (ຂໍ້ 21).
ດັ່ງນັ້ນຟີລິບແລະອັນເດອາຈຶ່ງໄປທູນຕໍ່ພຣະເຢຊູ ເມື່ອຊາບແລ້ວຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ ìເວລາທີ່ບຸດມະນຸດຕ້ອງຮັບ

ກຽດນັ້ນກໍມາເຖິງແລ້ວî (ຂໍ້ 23). ຫາກປຽບທຽບໃສ່ຄໍາເວົ້າຕອນນຶ່ງທີ່ຊົງກ່າວໃນໂຢຮັນ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ
ìຍັງບໍ່ເຖິງກໍານົດເວລາຂອງເຮົາ” (ໂຢຮັນ 7:8 ). ແຕ່ມາບັດນີ້ເຖິງເວລາທີພ
່ ຣະບຸດຈະໄດ້ຮັບກຽດຍ້ອນການ
ວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າຈະຕາຍທີໄ
່ ມ້ກາງ
ແຂນແຕ່ຜູ້ດຽວເພື່ອໄຖ່ໂທດຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍທີ່ວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າໃນຟ້າສວັນ.

ພວກສາວົກຮູ້ແລ້ວວ່າການເຂົ້າກຸງເຢຣູຊາເລັມຄັ້ງນີ້ຈະມີບັນຫາໃຫຍ່

ແຕ່ຈະມີ

ແຕ່ກໍຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະອົງໄປ

ຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໃຫ້ເຂົາຕອກຕຶງພຣະອົງຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ,

ສ່ວນພຣະເຢຊູກໍຍັງມີ

ພຣະທັຍຫວຸ້ນວາຍຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ ìບັດນີ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາວຸ້ນວາຍແລະເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ຈະວ່າ ìໂອ ພຣະບິ

ດາເອີຍ, ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງລອດພົ້ນຈາກຍາມນີ້ທ້ອນî ຢ່າງນັ້ນຫລື ກໍວ່າບໍ່ໄດ້ ທີ່ເຮົາໄດ້ມາເຖິງຍາມນີ້ກໍເພື່ອ

ການນີ້ແຫລະໂອພຣະບິດາເອີຍ, ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈົ່ງໄດ້ຮັບກຽດî ແລ້ວກໍມີພຣະສຸຣະສຽງດັງມາ
ຈາກຟ້າວ່າ, ìເຮົາໄດ້ໃຫ້ຮັບກຽດແລ້ວ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຮັບກຽດອີກ” (ຂໍ້ 27-28). ດ້ວຍຄວາມເປັນມະນຸດ
ພຣະອົງກໍບໍ່ຢາກຕາຍ ແຕ່ເພື່ອເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຄືການຊົງໄຖ່ຄົນທັງຫລາຍທີຍ
່ ອມວາງ

ໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນພຣະອົງກໍຊົງຍອມຕາຍ ແລະໃນການຕາຍຂອງພຣະອົງນັ້ນ
ແຫລະເຮົາທັງຫລາຍຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ

ເມື່ອເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນພາຣະໜ້າທີກ
່ ານສະ

ເດັດມາໃນໂລກຂອງພຣະອົງຖືວ່າສໍາເຣັດແລ້ວ.

3. ບາດກ້າວແຫ່ງຄວາມສໍາເຣັດ (ໂຢຮັນ 12:44-50)
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ພຣະອົງຊົງເປັ່ງສຽງອັນດັງຫລືສອນພວກສາວົກດ້ວຍສຽງດັງວ່າ ìຜູ້ທເີ່ ຊື່ອໃນເຮົາກໍບໍ່ແມ່ນເຊື່ອໃນເຮົາ ແຕ່

ເຊື່ອໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຫັນເຮົາກໍເຫັນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາî (ຂໍ້ 44-45). ແປວ່າພຣະ
ອົງຊົງປະກາດວ່າທຸກຄົນທີເ່ ຊື່ອໃນພຣະອົງກໍເປັນສາວົກແທ້ຂອງພຣະອົງ ຍັງບໍ່ເທົ່ານັ້ນຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະອົງ

ຊົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຖືກໃຊ້ມາໃນໂລກຜູ້ນັ້ນຍັງໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະບິດາຜູ້ບໍ່ເຄີຽເຫັນແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນທຸກຄົນທີ່
ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດສົມຄວນຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດຄໍາສອນ ແລະຊອກສແວງຫາການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງທຸກ
ວັນ. ìຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ແລະບໍ່ໄດ້ຖືຮັກສາຖ້ອຍຄໍາເຫລົ່ານັ້ນ ຝ່າຍເຮົາກໍບໍ່ພິພາກສາຜູ້ນັ້ນ

ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອພິພາກສາໂລກ ແຕ່ມາເພື່ອໂຜດເອົາໂລກໃຫ້ພົ້ນຜູ້ທີ່ຖິ້ມເຮົາ ແລະບໍ່ຮັບເອົາຖ້ອຍ
ຄໍາຂອງເຮົາກໍມີສິ່ງທີ່ພິພາກສາຕົນແລ້ວ ຖ້ອຍຄໍາທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວນັ້ນແຫລະ, ຈະພິພາກສາຜູ້ນັ້ນໃນວັນ
ສຸດທ້າຍî (ຂໍ້ 47-48).

ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາໂຜດມະນຸດທັງຫລາຍໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດ
ບາບ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຖ່ອມຕົວລົງເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາ

ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຖ່ອມ

ຕົວລົງນີ້ເຮົາທັງຫລາຍຄວນຈະຕັດສິນໃຈເຊື່ອແລະຕິດຕາມພຣະອົງ ໂດຍຫັນໜີຈາກການອະທັມທຸກຢ່າງ
ເພາະພຣະອົງຊົງເປີດຫົນທາງແກ່ເຮົາແລ້ວ ຫາກພາດໂອກາດ ຫລືບໍ່ຍອມເຊື່ອພຣະອົງໃນມື້ນີ້ແລ້ວໃນວັນທີ່

ພຣະອົງສເດັດກັບຄືນມາຄັ້ງທີສອງພຣະອົງຈະບໍ່ຂໍໃຫ້ເຮົາມາຮັບເຊື່ອອີກແລ້ວ ແຕ່ຈະມາຕັດສິນລົງໂທດເທົ່າ
ນັ້ນ. ສລຸບແລ້ວໃຜກໍຕາມ ເມື່ອໄດ້ຍິນແລ້ວຍອມເຊື່ອແລະປະຕິບັດຕາມຜູ້ນັ້ນນັບວ່າເປັນຜູ້ສໍາເຮັດໃນການ
ຊອກສແວງຫາຄວາມພົ້ນແຫ່ງຕົນແລ້ວ. ພຣະເຢຊູຢໍ້າອີກວ່າ ìເພາະເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວຕາມລໍາພັງໃຈຂອງເຮົາ

ເອງ ແຕ່ຊຶ່ງເຮົາກ່າວແລະເວົາ້ ນັ້ນ ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ, ພຣະອົງນັ້ນເອງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ແກ່ເຮົາແລະເຮົາ

ຮູ້ວ່າພຣະບັນຊາຂອງພຣະອົງນັ້ນເປັນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເຫດສັນນັ້ນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ ເຮົາກໍເວົ້າຕາມ
ທີ່ພຣະບິດາຊົງບັນຊາໄວ້ແກ່ເຮົາ” (ຂໍ້ 49-50).

ຄໍາຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍບໍ່ພໍໃຈກັບການທີ່ພຣະເຢຊູເອີ້ນໃຫ້ລາຊະໂຣໃຫ້
ຄືນມາຈາກຕາຍ?
2. ເຂົາໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງແນວໃດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ?
3. ເປັນຫຍັງພວກກຣີກຈຶ່ງຢາກພົບພຣະເຢຊູ?

4. ພຣະເຢຊູຊົງຮູວ
້ ່າເຂົາຈະຈັບພຣະອົງ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈຶ່ງໄປໃຫ້ເຂົາຈັບ?

5. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງສອນສາວົກວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ແລະບໍ່ໄດ້ຖືຮັກສາຖ້ອຍຄໍາ

ເຫລົ່ານັ້ນ ຝ່າຍເຮົາກໍບໍ່ພິພາກສາຜູ້ນັ້ນ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອພິພາກສາໂລກ ແຕ່ມາເພື່ອໂຜດເອົາໂລກ
ໃຫ້ພົ້ນຜູ້ທີ່ຖິ້ມເຮົາ ແລະບໍ່ຮັບເອົາຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາກໍມີສິ່ງທີພ
່ ິພາກສາຕົນແລ້ວî (ຂໍ້ 47-48).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນຄຣິສມັສ
ພຣະເຢຊູ, ພຣະເຈົ້າຢູກ
່ ບ
ັ ເຮົາ
ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີສາໍ ລັບບົດຮຽນນີ:້
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ:້
ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ:
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ມັດທາຍ1:18-25
ມັດທາຍ1:18-25
ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າທີຊ
່ ົງຢູ່ກັບເຮົາໄດ້ນໍາຄວາມລອດພົ້ນມາ.
ການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນອັນໃດ?
ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກທີຈ
່ ະອະທິບາຍການເກີດຂອງພຣະເຢຊູດີຂຶ້ນ.

ຄໍານໍາ

ພຣະທັມມັດທາຍແລະພຣະທັມລູກາໄດ້ບັນທຶກການເກີດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ດັ່ງນັ້ນເມື່ອອ່ານເຣື່ອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູຫາກອ່ານທັງມັດທາຍ

ແລະລູກາທ່ານຈະໄດ້ໃຈຄວາມ

ກວ້າງກວ່າເດີມ.
1.ໂຢເຊບ ເປັນສອງຈິດ ສອງໃຈ (ມັດທາຍ 1:18-19)

ìເຣື່ອງພຣະກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນດັ່ງນີ້: ຄືນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ໄດ້ເປັນ

ຄູ່ໝັ້ນກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂົາໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດເດດພຣະ

ວິນຍານບໍຣິສຸດຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນັ້ນທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ເຣື່ອງນີ້ເປັນ

ທີ່ອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່ນາງ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝັ້ນເສັຽຢ່າງລັບໆî (ຂໍ້ 18-19). ນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນຄູ່
ໝັ້ນຂອງໂຢເຊບໄດ້ຕັ້ງຄັນໂດຍການອັສຈັນທີ່ບໍ່ເຄີຽມີມາໃນປະຫວັດສາດ, ໂຢເຊບບໍ່ຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງນາງຈຶ່ງ
ຕັ້ງຄັນ ເພາະຕົນເອງບໍ່ເຄີຽລ່ວງເກີນຫລືແຕະຕ້ອງນາງແຕ່ປະການໃດ

ດັ່ງນັ້ນໂຢເຊບຈຶ່ງແນ່ໃນວ່າລູກໃນ

ທ້ອງບໍ່ແມ່ນລູກຂອງລາວໆຈຶ່ງເປັນທຸກໃຈບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດດີ, ໃຈນຶ່ງກໍຮັກນາງຈົດສຸດຫົວໃຈ ສ່ວນອີກໃຈ
ນຶ່ງກໍລັງເລໃຈແລະບໍ່ພໍໃຈທີມ
່ າຣີອາມີທ້ອງ. ພຣະຄັມພີຍັງບອກອີກວ່າ ໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມ ìຝ່າຍໂຢ

ເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມî (ຂໍ້ 19ກ).

ຍ້ອນການເປັນຄົນສິນທັມນີ້ເອງລາວຈຶ່ງຕັດສິນ

ໃຈຈະຖອນໝັ້ນກັບມາຣີອາຢ່າງລັບໆ, ເພືອປົກປ້ອງນາງໂດຍມີເບື້ອງຫລັງຂອງຊາວຢິວສິນທັມດັ່ງນີ້;
1. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບໍ່ແຕະຕ້ອງກັນກ່ອນແຕ່ງງານກັນ.
2. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບໍ່ແຕ່ງກັບຍິງທີມ
່ ີທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານ.
3. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບໍ່ປະຈານຜູ້ໃດໃນສາທາຣະນະ.
ມັນເປັນການຜິດສິນທັມທີ່ຍິງຊາຍຈະສົມສູ່ກັນກ່ອນແຕ່ງງານ, ອີກປະການນຶ່ງກົດໝາຍຂອງຢິວຈະປະຫານ
ຍິງທີມ
່ ີທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານໂດຍພາກັນຄວ່າງຫີນໃສ່ຍິ່ງນັ້ນຈົນຕາຍ,

ດັ່ງນັ້ນເພ່ືອປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ເຂົາຄວ່າງ

ຫີນໃສ່ນາງມາຣິອາ ໂຢເຊບຜູ້ມີສາຍານາມວ່າເປັນຄົນສິນທັມຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຈະຖອນໝັ້ນເປັນການລັບ, ຫາກ
ໂຢເຊບເປັນຄົນທໍາມະດາສາມັນລາວຈະຕ້ອງປ່າວປະກາດດ້ວຍຄວາມເຈັບແຄ້ນວ່ານາງມາຣີອາມີລູກກ່ອນ
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ແຕ່ງງານ ເມື່ອນັ້ນຄົນຢິວທັງຫລາຍໄດ້ຍິນເຂົາກໍຈະພາກັນມາຄວ່າງຫີນໃສ່ລາວ. ໃນກົດເດີມຂອງຢິວທີ່ບັນ

ທຶກໃນພຣະຄັມພີເດີມມີດັ່ງນີ້; ìຖ້າມີຍິງພົມມະຈາຣີຄົນນຶ່ງຫມັ້ນໄວ້ແລ້ວ ແລະມີຊາຍຄົນນຶ່ງໄປພົບນາງໃນ

ເມືອງ ແລະໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງທ່ານຈົ່ງພາເຂົາທັງສອງອອກໄປນອກປະຕູເມືອງນັ້ນ ແລະທ່ານຈົ່ງເອົາຫີນ
ຄວ່າງໃສ່ເຂົາທັງສອງໃຫ້ຕາຍເສັຽî (ພຣະບັນຍັດສອງ 22:23-24).
2.ເທວະດາບອກໂຢເຊບ

(ມັດທາຍ 1:20-21)

ໃນຂະນະທີ່ໂຢເຊບກໍາລັງລັງເລໃຈບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດດີນັ້ນ ໄດ້ມີເທວະດາຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າມາປາກົດ
ໃນຄວາມຝັນເພື່ອບອກຂ່າວເຣື່ອງຄວາມເປັນມາທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບມາຣີອາໃຫ້ໂຢເຊບຟັງ ìແຕ່ເມື່ອໂຢ

ເຊບຍັງຄຶດໃນເຣື່ອງນີ້ຢູ່

ກໍມີເທວະດາຕົນນຶ່ງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາປາກົດແກ່ໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ,

“ໂຢເຊບບຸດດາວິດເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານທີ່ຈະຮັບນາງມາຣິອາມາເປັນເມັຽຂອງເຈົ້າ ເພາະວ່າຜູ້ຊຶ່ງປະຕິສົນທິໃນ

ທ້ອງຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງຖວາຍນາມທ່ານວ່າເຢ
ຊູເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນີ້ແຫລະ,
20-21).

ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ” (ຂໍ້

ສັງເກດເຫັນວ່າເທວະດາໄດ້ທັກທາຍລາວວ່າ ìໂຢເຊບ, ບຸດດາວິດເອີຍî ການທີ່ເທວະດາຮ້ອງ

ອອກຊື່ໂຢເຊບເປັນການເອີ້ນໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເທວະດາຍັງກ່າວເຖິງພໍ່ຂອງໂຢເຊບອີກ. ສົມມຸດ
ວ່າຄົນແປກໜ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເອີ້ນທ່ານໂດຍອອກຊື່ຂອງທ່ານແລະຍັງເວົ້າເຖິງພໍ່ຂອງທ່ານອີກ

ທ່ານກໍຈະຕົກ

ຕະລຶງຟັງເພິ່ນຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະວ່າເພິ່ນເອີ້ນທ່ານຄືຮູ້ຈັກທ່ານ ແຖມຍັງອອກຊື່ພໍ່ຂອງທ່ານນໍາອີກສະແດງ

ວ່າເພິ່ນຮູ້ຈັກພໍ່ຂອງທ່ານດ້ວຍ. ເທວະດາບອກໂຢເຊບວ່າ ìຢ່າຊູ່ຢ້ານທີຈ
່ ະຮັບນາງມາຣິີອາມາເປັນເມັຽຂອງ

ເຈົ້າî ແປວ່າຢ່າຖອນໝັ້ນຈົ່ງແຕ່ງງານກັບນາງເສັຽ, ນາງບໍ່ເປັນຍິງດັ່ງທີເ່ ຈົ້າຄຶດດອກ. ເທວະດາຍັງບອກອີກ
ວ່າ ìເພາະວ່າຜູ້ຊຶ່ງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ນາງມາຣິີອາມາເປັນ

ເມັຽຂອງເຈົ້າ ເພາະວ່າຜູ້ຊຶ່ງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນາງຈະປະສູດ
ບຸດ ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງຖວາຍນາມທ່ານວ່າເຢຊູເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນີ້ແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດ
ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາî (ຂໍ້ 20-21).

ຍິງຕັ້ງທ້ອງໃນສມັຍນີ້ໄດ້ຝາກທ້ອງກັບທ່ານໝໍເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ເບິ່ງແຍງລູກໃນທ້ອງ ແລະສ່ວນຫລາຍແລ້ວ
ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ກໍຢາກຮູ້ວ່າລູກໃນທ້ອງນັ້ນເປັນຍິງຫລືເປັນຊາຍ ເພື່ອຈະໄດ້ຈັດຕຽມເຄື່ອງຂອງໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຈຶ່ງໄປຫາທ່ານໝໍເພື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໄຟຟ້າສ່ອງເບິ່ງເພື່ອຈະຮູ້ວ່າເດັກໃນທ້ອງຈະເປັນເພດ
ໃດ? ແຕ່ໃນສມັຍໂຢເຊບບໍ່ມີເຄື່ອງຊ່ອງໄຟຟ້າໃດໆ ແຕ່ມີເທວະດາມາບອກກ່າວ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ບອກເພດເທົ່າ

ນັ້ນ ເພິ່ນຍັງບອກໃຫ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ອີກ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍັງບອກເຖິງອະນາຄົດວ່າບຸດໃນທ້ອງຈະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດ
ໃຫ້ພົ້ນອີກ. ການບອກເລົ່າຂອງເທວະດາສລຸບໄດ້ໃນຂໍ້ 21 ດັ່ງນີ້;

1. ນາງມະຣີອາຈະເກີດລູກເປັນຜູ້ຊາຍ ìນາງຈະປະສູດບຸດî

2. ຊື່ພຣະເຢຊູແມ່ນຊື່ທີ່ບົ່ງມາຈາກສວັນ ìຈົ່ງຖວາຍນາມທ່ານວ່າເຢຊູî

3. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ìທ່ານຜູ້ນີ້ແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພົ້ນ

ຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາî
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3.ຊົງບັງເກີດຕາມຄໍາທໍານວາຍ (ມັດທາຍ 1:24-25)

ມັດທາຍໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະທັມເອຊາຢາທີ່ໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຈະຊົງສະແດງຫມາຍສໍາ

ຄັນໃຫ້ເຈົ້າເຫັນດັ່ງນີ້ ຄືຍິງສາວຜູ້ນຶ່ງຈະຖືພາ ແລະອອກບຸດມາເປັນຊາຍ ນາງຈະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ບຸດນີ້ວ່າ ìເອມານູ

ເອນ” (ເອຊາຢາ 7:14). ມາບັດນີ້ຄໍາທໍານວາຍນັ້ນກໍເກີດເປັນຈິງແລ້ວ, ຄໍາວ່າເອມານູເອນແປວ່າພຣະເຈົ້າ
ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດດັ່ງທີໂ
່ ຢຮັນກ່າວວ່າ ìພຣະທັມໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດແລະຊົງອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງ

ເຮົາທັງຫລາຍບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ຄືສະງ່າ
ຣາສີອັນສົມກັບພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງî (ໂຢຮັນ 1:14).

ຕາມຄໍາບອກເລົ່າຂອງເທວະດາໃຫ້ໃສ່ຊື່ເດັກນ້ອຍວ່າ ìເຢຊູî (ຂໍ້ 21) ສ່ວນໃນພຣະທັມເອຊາຢາ ຈະມີຊື່ວ່າ
ìເອມານູເອນî (ເຊາຢາ 7:14). ເມື່ອເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາຈະເຫັນວ່າຊື່ທັງສອງບໍ່ກົງກັນ, ມີຄໍາອະທິບາຍດັ່ງນີ້;
ຄໍາວ່າ ເຢຊູ

ແມ່ນເນັ້ນໜັກການຊົງໄຖ່ດ້ວຍການຕາຍເພື່ອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທີເ່ ຊື່ອໃນ

ພຣະອົງ. ຄໍາວ່າ ເອມານູເອນ ແມ່ນເນັ້ນໜັກເຣື່ອງຄວາມລອດພົ້ນເມື່ອເວລາມາບັງເກີດເປັນມະນຸດເພື່ອຈະ
ຢູ່ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງມາແລ້ວ. ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ສັ້ນແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍໆຈະມີດັ່ງນີ້; ເຢຊູ
ແປວ່າພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. ເອມານູເອນ ແປວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ (ຜູ້ເຊື່ອ). ອີກປະການນຶ່ງຫາກ
ເຮົາສັງເກດຊ່ືຂອງຫລາຍຄົນໃນພຣະຄັມພີແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າຜູ້ດຽວຈະມີຊື່ຫລາຍຊື່ເຊັ່ນ; ອັບຣາມ ອີກຊື່
ນຶ່ງແມ່ນອັບຣາຮາມ, ຢາໂຄບ ອີກຊື່ນຶ່ງແມ່ນ ອິສຣາເອນ, ໂຊໂລ ອີກຊື່ນຶ່ງແມ່ນ ໂປໂລ.
4.ໂຢເຊບເຮັດຕາມຄໍາບອກເລົາ
່ (ມັດທາຍ 1:24-25)

ເມື່ອໂຢເຊບຕື່ນຂຶ້ນມາຈາກຝັນແລ້ວກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາບອກເລົ່າຂອງເທວະດາບອກເລົ່າທຸກປະການ ຄື

ລາວບໍ່ຖອນໝັ້ນໂດຍຍອມແຕ່ງງານກັບນາງມາຣີອາ ແຕ່ບໍ່ສົມສູ່ກັບນາງຈົນພຣະເຢຊູເກີດ ìເມື່ອໂຢເຊບຕື່ນ

ຂຶ້ນກໍເຮັດຕາມຄໍາທີເ່ ທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັ່ງນັ້ນ ຄືຮັບເອົານາງມາຣິີອາມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນ ແຕ່
ບໍ່ໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອີ້ນຊື່ບຸດນັ້ນວ່າ ເຢຊູî (ຂໍ້ 24-25).

ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກແຈ່ມແຈ້ງວ່າໂຢເຊບບໍ່ໄດ້ຫລັບນອນກັບມາຣິອາຈົນກວ່າພຣະເຢຊູບັງເກີດ, ເຊິ່ງແປວ່າ
ໂຢເຊບບໍ່ແມ່ນພໍ່ທີ່ໃຫ້ກໍາເນີດພຣະເຢຊູຕາມແບບຢ່າງມະນຸດທໍາມະດາທົ່ວໄປ ແຕ່ໂຢເຊບມີໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງ
ລ້ຽງດູພຣະເຢຊູເໝືອນລູກແທ້ໆຂອງຕົນ.

ຄວາມສິນທັມຂອງໂຢເຊບເຮັດໃຫ້ລາວເລືອກທີ່ຈະຟັງຄໍາບອກ

ເລົ່າຂອງເທະວະດາແທນທີຈ
່ ະເຮັດຕາມຈິດໃຈຕົນເອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນລາວຍັງບໍ່ຍອມຫລັບນອນກັບມາຣິອາ
ຈົນພຣະເຢຊູເກີດ, ລາວບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ສັງຄົມຂອງຢິວວ່າຍິງທີມ
່ ີທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານຈະຖືກດ່າວ່າປະນາມແລະ
ຄວ່າງຫິນໃສ່ແຕ່ປະການໃດ ເພາະລາວຮູດ
້ ີວ່າມາຣີອາເມັຽຂອງລາວເປັນຍິງພົມມະຈາຣີ ແລະນາງຈະເປັນ
ຍິງພົມມະຈາຣີຈົນບັງເກີດລູກຜູ້ກົກຂອງນາງ.
ນີ້ແຫລະເປັນເຣື່ອງການມາບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ຄໍາວ່າ
ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແປວ່າທຸກຄົນທີເ່ ຊື່ອໃນພຣະອົງກໍເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ

ດັ່ງນັ້ນໃຜກໍຕາມຍັງບໍ່ທັນ

ເຊື່ອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າບໍ່ສົມຄວນຈະລັງເລໃຈອີກຕໍ່ໄປ ຄວນຮັບເອົາພຣະອົງເສັຍແຕ່ວັນນີ້ ແລ້ວ
ທ່ານຈະພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ.
56

ຄໍາຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງມາເກີດນໍານາງມາຣີອາ?
2. ໂຢເຊບແລະນາງມາຣີອາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງໃດ?
3. ນາງມາຣີອາຕັ້ງທ້ອງແນວໃດ?

4. ເມື່ອໂຢເຊບຮູ້ວ່ານາງມີທ້ອງແລ້ວລາວຄຶດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ?
5. ເປັນຫຍັງໂຢເຊບຈຶ່ງຕັດສິນໃຈແຕ່ງກັບນາງມາຣີອາ?
6. ເມື່ອທັງສອງແຕ່ງງານແລ້ວທັງສອງຢູ່ກິນກັນແນວໃດ?
7. ຄໍາວ່າ ìເຢຊູî ແລະຄໍາວ່າ ìເອມານູເອນî ມີການກ່ຽວພັນກັນແນວໃດ?
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທ໌

57

