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ບດົຮຽນທ ີ1

ພຣະເຈົາ້ຊົງສະຖດິຢ ູ່ຖາ້ມກາງພວກເຮາົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 1:1-18

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 1:1-18

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະທັມຊົງກາຍມາເປັນມະນຸດ, ເພ່ືອສໍາແດງພຣະເຈ້ົາ, ແລະຜ້ ູໃດທີ່ເຊ່ືອ 

ແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງ ຜ້ ູນ້ັນກໍຈະໄດ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ອົງພຣະເຢຊູຄືຜ້ ູໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາແລະຊາວໂລກທັງຫລາຍຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຄື

ຜ້ ູໃດ?

ຄໍານໍາ

ພວກເຮົາມັກມີການຜິດພາດເລ້ືອຍໆໃນການສົນທະນາກັນ. ເຫັນໄດ້ເມ່ືອມີບັນຫາ, ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ມັກ

ມາຈາກການບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນໃນການເວົ້າ. ໃນວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນການຂຽນຂອງໂຢຮັນ ຊ່ຶງລາວມີຈຸດ

ປະສົງຢາກໃຫ້ຄົນທຸກຊົນເຜ່ົາເຂ້ົາໃຈຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງພຣະເຢຊູ, ແມ່ນແຕ່ຄົນຢິວເອງ 

ກໍຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມສລັບຊັບຊ້ອນນ້ັນ.

ໂຢຮັນໃຊ້ຄໍາວ່າ îພຣະທັມ” ຄ ໍານ້ີເປັນຮາກເຫງ້ົາຄວາມຄິດຂອງພວກກຣີກ. ຄໍາວາ່ພຣະທັມ ອາດຈະເວົ້າ

ໄດ້ວ່າຣະບຽບ, ຄໍາສ່ັງ, ຕິດຕາມໄປÖກໍອາດເປັນໄປໄດ້. ອີກຄໍານ່ຶງ ພວກເຮົາອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ແມ່ນຄວາມ

ຄິດຂອງພຣະເຈ້ົາທີຊ່າບຊຶມເຂ້ົາສູ່ຈິດໃຈຂອງມະນຸດ, ແລະນໍາພາຊີວິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປ້ົາໝາຍ.

ຕ່ໍຄົນເຮັບເຣີ, ກໍເປັນແນວຄິດທີ່ເລິກແລບ, ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ ອໍານາດສູງສຸດ ສາມາດເອ້ີນໄດ້ວ່າ ເປັນຜ້ ູ

ຊົງສ້າງ. (ບົດເພັງສັຣເສີນ 33: 6-9) ພຣະທັມຍັງມີອໍານາດທີ່ຈະສາມາດທໍາໄດ້ທຸກຢ່າງ (ເອຊາຢາ 55:11)

ພຣະທັມຍັງສາມາດສໍາແດງແລະສິດສອນຄວາມຮອບຮູທຸ້ກຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ (ເພັງສັຣເສີນບົດທີ 119)

ດ່ັງນ້ັນພຣະທັມຈ່ຶງເປັນແນວຄິດ ຊ່ຶງຄົນຢິວແລະຄົນກຣີກມີມາຄ້າຍຄືກັນ. ໂຢຮັນພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້

ຄົນສອງກຸ່ມນ້ີ ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະທັມໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດຄືໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ເພ່ິນ

ໄດ້ເປີດເຜີຍເຣ່ືອງຣາວ ໃນການເປີດຈົດໝາຍຂ່າວປະເສີດຂອງເພ່ິນ.

1. ການເປນັຢ ູ່ກ່ອນແລວ້ຂອງພຣະທມັ: (ໂຢຮັນ 1:1-5)
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ໂຢຮັນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຂ່າວປະເສີດຂອງເພ່ິນໂດຍການກ່າວວ່າ îພຣະທັມຊົງເປັນຢ່ ູແລ້ວ ພຣະທັມຊົງ

ສະຖິດຢ່ ູກັບພຣະເຈ້ົາî ນ້ີແມ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຢ່ ູດ້ວຍກັນ,ຢ່ ູນໍາກັນ,ເທົ່າທຽມກັນ. ພຣະເຈ້ົາແລະ

ພຣະທັມຊົງເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ. ໃນປໂຍກນ້ີ ພວກເຮົາຈ່ຶງເຫັນໄດ້ວ່າ ພຣະທັມແລະພຣະເຈ້ົາມີຄຸນນະ

ລັກສະນະ, ມີຄຸນນະພາບອັນດຽວກັນ.

ໂຢຮັນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນຢ່ ູຂອງພຣະທັມດ້ວຍແນວຄິດສອງຢ່າງຄື: ຊີວິດແລະຄວາມ

ສວ່າງ. ເໝືອນດ່ັງໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຊາວເມືອງໂກໂລຊາຍ(ໂກໂລຊາຍ 1:16), ໂຢຮັນກ່າວວ່າ 

ພຣະເຢຊູຊົງຢ່ ູເບ້ືອງຫລັງຂອງການຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ, ເພ່ິນຍັງສລຸບວ່າ ìພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມສວ່າງຂອງ

ໂລກ” (1:4) ພຣະອົງຊົງເປັນຜ້ ູເອົາຊະນະຄວາມມືດໄດ້ ຊ່ຶງເຫັນໄດ້ໃນປະຖົມມະການ 1:3 ຕອນທີພ່ຣະອົງ

ຊົງສ້າງໂລກ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ìຈ່ົງເກີດມີແສງສວ່າງ” ແລ້ວແສງສວ່າງກໍເກີດມີຂ້ຶນ. ໂຢຮັນກ່າວອີກວ່າ 

ແສງສວ່າງໄດ້ສ່ອງເຂ້ົາມາໃນຄວາມມືດ ແລະຄວາມມືດກໍຈືດຈາງ ແລະໃນທີສຸ່ດກໍເຫືອດຫາຍໄປ.

2. ການປະກາດຂອງພຣະທມັ (ໂຢຮັນ 1: 6-9)

ຜ້ ູຂຽນຂ່າວປະເສີດສະບັບທີສ່ີນ້ີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຊາຍຄົນນ່ຶງ ຊ່ືຂອງເພ່ິນວ່າໂຢຮັນ. ຜ້ ູຂຽນກໍບ່ໍໄດ້

ບອກພວກເຮົາວ່າແມ່ນໂຢຮັນຄົນໃດ. ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ຫລືໂຢຮັນຜ້ ູຫ່ົມຜ້າປ່ານ ຫລືໂຢຮັນຜ້ ູກິນນ້ໍາເຜ້ິງ

ແລະຕັກແຕນເປັນອາຫານ, ເພ່ິນບ່ໍໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອັນໃດກ່ຽວກັບໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເລີຍ. ແຕ່ຄໍາອະ

ທິບາຍເຫລ່ົານ້ີພວກເຮ ົາຈະເຫັນໄດ້ໃນຂ່າວປະເສີດ ມັດທາຍ, ມາຣະໂກ ແລະລູກາ--ຂ່າວປະເສີດທັງສາມ

ນ້ີແມ່ນ ປະຫວັດຂອງພຣະເຢຊູໂດຍສະເພາະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມວັນນ້ີ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊ່ືວ່າໂຢຮັນ, ທ່ານຄົນ

ນ້ີໄດ້ມາເພ່ືອເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຄວາມສວ່າງນ້ັນ (1:7)

ຄວາມສວ່າງອັນແທຈິ້ງໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈ. ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ ບ່ໍແມ່ນ

ແສງສວ່າງນ້ັນ ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານກໍຄືເພ່ືອແນໃສ່ອົງພຣະເຢຊູວ່າ ທ່ານຜ້ ູນ້ັນແມ່ນແສງສວ່າງຂອງໂລກ 

ແມ່ນມາເພ່ືອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກ.

3. ການຊງົສະຖິດຂອງພຣະທມັ (ໂຢຮັນ 1: 10-14)

ໂຢຮັນກ່າວວ່າ ìພຣະທັມນ້ັນແຫລະຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ” (1:1) ພຣະອົງຊົງສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກ

ຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງສະຖິດຢ່ ູໃນໂລກຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ໂລກຊ້ໍາຜັດບ່ໍຮັບຮູ້ພຣະອົງ. ພຣະເຈ້ົາຊົງກາຍ

ມາເປັນມະນຸດນ້ີ ເປັນການເຂ້ົາໃຈຍາກສໍາຫລັບມະນຸດທຸກຄົນ.

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດພາດຂອງພວກເຮົາກໍຄື: ການເຫັນພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດທັມມະດາ, ບ່ໍເຫັນຄວາມ

ຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຜົນງານຂອງພຣະອົງ, ບ່ໍເຂ້ົາໃຈການອັສຈັນທີ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາ, ບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາສອນຂອງພຣະ 

ອົງ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກບ່ໍພະຍາຍາມເຂ້ົາໃຈສ່ິງທັງໝົດເຫ່ົຼານ້ີແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈພຣະເຢຊູຈັກເທື່ອ.
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ໂຢຮັນກ່າວວ່າ ìພຣະທັມຊົງສະຖິດຢ່ ູຖ້າມກາງພວກເຮາົî ເຖິງພວກເຮົາຈະເຊ່ືອຫລືບ່ໍກໍຕາມ ພຣະ 

ອົງຊົງຢ່ ູນໍາພວກເຮົາ. ທຸກຄົນມີສິດທີຈ່ະເລືອກເອົາ ແລະຈະປະຕິເສດໄດ້. ບາງຄົນກໍຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍກົງ

ກັບຄວາມຄິດທີພ່ຣະເຈ້ົາຄວນຈະເປັນ ກໍເລີຍປະຕິເສດພຣະອົງ. ຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່ ພຣະທັມກ່າວວ່າ ແຕ່

ສ່ວນບັນດາຜ້ ູທີຕ້່ອນຮັບ ຄືຜ້ ູທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຈະປະທານສິດໃຫ້ກາຍເປັນບຸດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. (1:12-13) ພວກເຮົາກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍທາງຄວາມເຊ່ືອ.

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

ຜ້ ູຂຽນໄດ້ກ່າວເຖິງໂຢຮັນອີກວ່າ ເພ່ິນໄດ້ຮ້ອງປະກາດ ເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງຊ ຶ ່ງໂຢຮັນ

ເອງກໍບ່ໍສາມາດຈະທຽບເທົ່າທ່ານຄົນນ້ີໄດ້.(1:15)

ຜ້ ູຂຽນຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມດີທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບພຣະບັນຍັດໃຫ້ແກ່ໂມເຊ ແຕ່ຄວາມຄົບຖ້ວນບໍຣິ 

ບູນແມ່ນມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ. (1:16-17) ກົດບັນຍັດມີໄວ້ເພ່ືອໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນປະຕິບັດຕາມ, ເປັນ

ເສ້ັນທາງຂອງຊີວິດ ແຕ່ພຣະຄຸນນ້ັນແມ່ນມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ໂຢຮັນໄດ້ເປີດການບັນທຶກພຣະກິຕິຄຸນຂອງພຣະອົງດ້ວຍ: (1)ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະທັມແລະເປັນ

ພຣະເຈ້ົາ, (2)ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະເປັນມະນຸດ. (3) ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຢ່ ູໄກພວກເຮົາ ພຣະອົງຊົງ

ສະຖິດຢ່ ູຖ້າມກາງພວກເຮົາ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ຈາກບົດຮຽນນ້ີ? ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູທີພ່ວກເຮົາທັງຫລາຍຄວນເຊ່ືອ. ຄົນຍິວ

ພາກັນເຊ່ືອຜ້ ູທໍານວາຍແລະເຊ່ືອພຣະຄັມພີເດີມ (ໂທຣາ) ຄົນກຣີກເຊ່ືອຄວາມຮອບຮູ້ແລະຄວາມສລາດ

ທຸກວັນນ້ີ ພວກເຮົາເຊ່ືອພຣະເຢຊູເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຮາກຖານຂອງທຸກສ່ິງ.

ພຣະເຢຊູສະຖິດຢ່ ູນໍາພວກເຮົາ ແລະຢ່ ູໃກ້ໆພວກເຮົາທຸກຄົນ. ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າກັບພຣະອົງ

ໄດ້, ແຕະຕ້ອງພຣະອົງໄດ້. ວັນນ່ຶງເມ່ືອລູກສາວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງນ້ອຍ, ພວກເຮາົນ່ັງຣົດດ້ວຍກັນໄປໂບດ 

ພວກເຮົາຜ່ານໂບດນ່ຶງທີ່ຢ່ ູໃນຄຸ້ມຂອງພວກເຮົາ, ລູກສາວຫລ້າ ເຫັນໂບດກໍເລີຍຖາມວ່າ ອັນນ້ີແມ່ນຫຍັງ?

ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕອບວ່າ ໂບດຫລືວ່າ ວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ນາງຖາມຕ່ໍໄປອີກວ່າ ພຣະເຈ້ົາຢ່ ູທີ່ນ້ີບ່ໍ? ແນ່ນອນ.

ຖ້າຢ່າງນ້ັນພວກເຮົາກໍຢ່ ູຄຸ້ມດຽວກັນກັບພຣະເຈ້ົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຖ້າໂຢຮັນຫາກຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຄົນໃນທຸກວັນນ້ີ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງພຣະເຢຊູ  ລາວຈະໃຊ້ຄໍາເວົ້າ

ຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະຖືກຕ້ອງ?

2. ìຊີວິດî ແລະ ìຄວາມສວ່າງî ສອນຫຍັງແດ່ໃຫ້ກັບພວກເຮົາ?

3. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບໂຢຮັນ?



5

4. ຈຸດໃດທີທ່່ານຢາກຈະເນ້ັນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ -- ຄວາມເປັນມະນຸດ ຫລື ຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາ? ອັນໃດຄືຈຸດ

ອ່ອນ ຖ້າເຮົາຫາກເນ້ັນແຕ່ຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງດຽວ? ແລະຖ້າເຮົາຫາກເນ້ັນແຕ່ຄວາມເປັນພຣະເຈ້ົາ

ຢ່າງດຽວເດ ພວກເຮົາຈະເຫັນຈຸດອ່ອນຢ່າງໃດ?

5. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດເມ່ືອໂຢຮັນເວົ້າວ່າ ìພຣະເຢຊູບໍຣິບູນໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ” ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ2

ພຣະເຢຊຊູົງສໍາແດງສະງ່າຣາສີ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 2:1-11

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 2:1-11

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນນ້ໍາໃຫ ້ເປັນນ້ໍາອະງຸ່ນຊ່ຶງເປັນການທ້າທາຍຕ່ໍການປະຕິບັດ

ຂອງຢິວ ເປັນການສໍາແດງເຖິງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ກາຍເປັນນ້ໍາອະງຸ່ນ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການປ່ຽນນ້ ໍາໃຫ້ເປັນນ້ໍາອະງຸ່ນ ແລະຈະໄດ້ອະທິ

ບາຍເຖິງການສໍາແດງສງ່າຣາສີນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ.

ຄໍານໍາ

ຂ້າພະເຈ້ົາມີບາງຢ່າງທີຈ່ະເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ເປັນເຣ່ືອງແປກໆແດ່ໃນວັນແຕ່ງງານ. ຄ້ັງທໍາອິດທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາ

ປະກອບພິທີແຕ່ງງານ, ບັັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນກໍມາພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນທຸກຄົນ. ກ່ອນຈະເປີດພິທີສິບນາທີ

ຂ້າພະເຈ້ົາປະກາດວ່າທັງສອງຄົນນ້ີເປັນຜົວເມ ັຍກັນແລ້ວ. ແຂກທັງຫລາຍກໍແປກໃຈແລ ້ວກໍຊວນກັນກັບ

ບ້ານໝົດທຸກຄົນ.

ປີນ່ຶງອີກຕ່ໍມາ ກໍມີການແຕ່ງງານອີກເທື່ອນ້ີ ເຈ້ົາສາວເປັນລົມ, ແລະຜ້ ູຊ່ວຍເຈ້ົາສາວຮາກອອກຢ່ ູເທິງເວທີ

ເລີຍ ບາງເທື່ອກໍອາດຈະເປ ັນເພາະພິທີແຕ່ງງານແບບແປກໆຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ. ອີກຄູ່ນ່ືງ ເຈ້ົາສາວບ່ໍຍອມໃຫ້

ມີແຂກເລີຍມີແຕ່ເຈ້ົາບ່າວແລະເຈ້ົາສາວ ປານນ້ັນເຈ້ົາສາວກໍຍັງເປັນລົມອີກ ຂ້າພະເຈ້ົາແລະເຈ້ົາບ່າວກໍພາ

ກັນຫາມເຈ້ົາສາວ ມາທາຢາ ເມ່ືອເຈ້ົາສາວຟ້ືນຂ້ຶນມາແລ້ວກໍເຫັນແຫວນຢູ່ໃນມືໂລດ.

ປະສົບການເຫລ່ົານ້ີ ບ່ໍຄືພິທີແຕ່ງງານທີບ້່ານການາ ແຂວງຄາລີເລ ທີ່ພຣະເຢຊູໄປຮ່ວມດ້ວຍ. ໃນພິທີນ້ີພຣະ

ເຢຊູໄດ້ກູ້ກຽດຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາພາບໄວ້ໂດຍການປ່ຽນແປງນ້ໍາອະງຸ່ນ. ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງທັມດາ, ເປັນ

ເຣ່ືອງການສໍາແດງສະງ່າຣາສີຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

1. ເລີມ້ຕົ້ນບນັຫາ: (ໂຢຮັນ 2:1-3)

ຜ້ ູຂຽນຂ່າວປະເສີດສະບັບທສ່ີີ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງພຣະເຢຊູໃນບົດທີນ່ຶງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະທັມ.

ພຣະທັມນ້ັນເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະຊົງບໍຣິບູນໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ. ເພ່ິນຍັງໄດ້ກ່າວຕ່ໍໄປອີກເພ່ືອ

ຈະໃຫ້ເຫັນພາບຂອງພຣເຢຊູຈະແຈ້ງຂ້ຶນ ໂດຍຍົກການອັສຈັນທັງເຈັດເທື່ອອອກມາ ທີ່ພວກເຮົາເອ້ີນວ່າ      

“ໝາຍສໍາຄັນ” (2:11) .
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ໝາຍສໍາຄັນ ແມ່ນສ່ິງນ່ຶງຊ່ຶງຊ້ີບອກໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ການສໍາແດງອັສຈັນໃນຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນ

ທັງເຈັດເທື່ອນ້ີ ບ່ໍແມ່ນການສະແດງວິທະຍາກົນ ແຕ່ເປັນໝາຍສໍາຄັນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງມີ

ຄວາມເຊ່ືອໜັກແໜ້ນຂ້ຶນ.

ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າຜ້ ູໃດແຕ່ງງານພຣະເຢຊູແລະສາວົກຈ່ຶງໄປເປັນແຂກຢ່ ູທີ່ນ້ັນ. ການແຕ່ງງານດໍາເນີນ

ໄປດ້ວຍດີ ທຸກຄົນດີໃຈ,ມ່ວນຊ່ືນ, ແຕ່ວ່າເຫລ້ົາທີ່ເຈ້ົາພາບຈັດຕຽມມານ້ັນໄດ້ໝົດໄປ. ປະເພນີຂອງຊາວຍິວ 

ງານແຕ່ງງານ, ຖ້າຫາກຂາດເຂີນເຫລ້ົາ ຫລືວ່າເຫລ້ົາຫາກໝົດໄປໂດຍພິທີບ່ໍທັນຈົບ ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາພາບອັບ 

ອາຍຂາຍໜ້າຫລາຍ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູວ້່າ ເປັນພ່ີນ້ອງໃກ້ຊິດ, ຫລືວ່າເປັນເພ່ືອນບ້ານໃກ້ຊິດ ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້, ແຕ່

ໃນທີນ້ີ່ພວກເຮົາຮູແ້ຕ່ພຽງວາ່ ມາຣີອາ ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນຜ້ ູຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານ້ີ. ນາງ

ຈ່ຶງມາຫາພຣະເຢຊູ ແລ້ວເວົາ້ເຫດການສູ່ຟັງ. ນາງມີຄວາມຫວັງວ່າພຣະເຢຊູຈະແກ້ໄຂບັນຫານ້ີໃຫ້ນາງໄດ້.

ເປັນຫຍັງນາງຈ່ຶງມາຫາພຣະເຢຊູ? ຄໍາຕອບງ່າຍໆ ກໍມີຢ່ ູວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນລູກຂອງເພ່ິນ. ເປັນທັມ

ດາຢ່ ູແລ້ວ ລູກຈະຕ້ອງຊ່ວຍແມ່ຕາມຄວາມສາມາດຂອງລູກ. ຫລືວ່າ ນາງຍັງເຊ່ືອໃນຄໍາທໍານວາຍ ກ່ຽວກັບ

ລູກຂອງເພ່ິນຢ່ ູ, ຄໍາທໍານວາຍຊ່ຶງກ່າວໄວ້ສາມສິບປີກ່ອນໃນສມັຍທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະສູດແບບແປກໆ ທີ່ຄອກ

ສັດ. ຫລືວ່າຄິດແບບງ່າຍໆ ຄືວ່າ ຊ່ອຍແມ່ແດ່ລູກເອີຍ. ຫລືວ່ານາງຫວັງຈະເຫັນການອັສຈັນຈາກພຣະເຢຊູ

ຕ່ໍຄໍາຖາມນ້ີ ຜ້ ູຂຽນບ່ໍໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອັນໃດເລີຍ.

2. ການຕອບສນອງ: (ໂຢຮັນ 2: 4-8)

ໂຢຮັນໄດ້ເນ້ັນໃສ່ຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຕອບສນອງຕ່ໍຄໍາຕ້ອງການຂອງມານດາເພ່ິນ. ພວກເຮົາຫັນມາ

ຫາຄໍາເວົ້າທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວຕ່ໍນາງມາຣີອາວ່າ “ນາງເອີຍ” (2:4) ຄໍາເວົ້ານ້ີ ຖ ້າຈະເບ່ິງແລ ້ວ ເປັນຄໍາເວ ົ ້າທີ່ບ່ໍ

ຢາກຄຸ້ນຫູປານໃດ ເພາະລູກຈະເວົ້າກັບແມ່ຢ່າງນ້ີແມ່ນບ່ໍຄັກປານໃດ. ແຕ່ວ່າໃນສມັຍນ້ັນ ຖືເປັນຄໍາທັມດາ.

ພຣະເຢຊູເບ່ິງຄືວ່າພຣະອົງຈະປະຕິເສດ ແຕ່ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດ. ຫລັງຈາກນ້ັນມາຣີອາກໍສ່ັງພວກຄົນ

ໃຊ້ວ່າ ຈ່ົງກະທໍາຕາມທີ່ເພ່ິນສ່ັງ.(2:5)

ມາຣີອາກໍບ່ໍໄດ້ຄິດອັນໃດກັບຄໍາເວົ້າ ເພິ່ນຄົງຈະຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຢ່າງຂໍພຽງຢ່າງດຽວຄືໃຫ້ໄດ້ເຫລ້ົາ

ມາກໍພໍ. ສ່ວນພຣະເຢຊູແລ້ວທີພ່ຣະອົງກະທໍາໄປກໍເພ່ືອຢາກໃຫ້ແມ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງມາກໍເພ່ືອວຽກງານ

ທາງເບ້ືອງເທິງສໍາຄັນກວ ່າທຸກຢ່າງ. ແນ່ນອນມາຣີອາກໍເຂ້ົາໃຈເໝືອນໃນເຣ່ືອງນ້ີ.

ພຣະເຢຊູຊົງແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍພຣະອົງຊົງຊ້ີມືໄປຫາໂອ່ງນ້ໍາ ຫົກໂອ່ງ (ໂອ່ງນ່ຶງບັນຈຸນ້ໍາໄດ້ 80 ຫາ 

120 ລີດ, ຖ້າ 6 ໂອ່ງ ກໍເປັນ 480 ຫາ 720 ລີດ) ແລ້ວບອກວ່າ ຈ່ົງຕັກນ້ໍາໃສ່ໂອ່ງໃຫ້ເຕັມປາກເລີຍ. ພວກ

ຄົນໃຊ້ກໍພາກັນຕັກນ້ໍາໃສ່ຈົນເຕັມປາກ. ຫລັງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງຊົງສ່ັງອີກວ່າ ìຈ່ົງຕັກແລ້ວສ່ົງໄປໃຫ້ທຸກຄົນ

ກິນເດ້ີ” ເມ່ືອຊິ ີມແລ ້ວ ກໍເຫັນວ່າ ເປັນເຫລ້ົາຊະນິດທີ່ດີ. ຫລາຍຄົນກໍຕົກຕະລຶງວ່າເຫລ້ົານ້ີມາຈາກໃສ. ແຕ່

ພວກຄົນໃຊ້ທີ່ຕັກນ້ໍາໃສ່ໂອ່ງນ້ັນຮູ້ດີ.



8

ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊ່ວຍເຫລືອ ພຣະອົງກໍຈະຊ່ວຍດ້ວຍສ່ິງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະເມ່ືອມີຄົນຕ້ອງການພຣະອົງ 

ພຣະອົງຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຜິດຫວັງ.

3. ຜົນອອກມາ: (ໂຢຮັນ 2: 9-11)

ໂຢຮັນໄດ້ສລຸບເຣ່ືອງນ້ີລົງດ້ວຍການຮັປທານອາຫານແລະສົນທະນາກ່ຽວກັບເຫລ້ົາ. ຕາມທັມດາ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຈ້ົາພາບຈະນໍາເອົາເຫລ້ົາດີໆ ອອກມາຕ້ອນຮັບແຂກກ່ອນ. ໃນງານນ້ີ ເຈ້ົາພາບກໍໄດ້ເອົາ

ເຫລ້ົາດີໆອອກມາຕ້ັງແຕ່ວັນທໍາອິດແລ້ວ ແລະກໍກິນໝົດໄປແລ້ວ.

ເຈ້ົາພາບອາດຈະມີເຫລ້ົາດີແຕ່ກໍໝົດໄປ, ອາດຈະມີເຫລ້ົາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແຕ່ກໍຈືດຈາງໄປ ແຕ່ສ່ິງ

ທີ່ພຣະເຢຊູໃຫ້ນ້ີ ບ່ໍມີໝົດ, ບ່ໍມີເສ່ືອມຄຸນນະພາບ, ຈະໃໝ່ຢ່ ູຕລອດໄປ. ເມ່ືອສາວົກເຫັນດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາກໍ

ຍ່ິງເພ້ີມຄວາມເຊ່ືອຂ້ຶນ. (2:11)

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ພຣະເຢຊູສໍາແດງຄຸນນະພາບຊີວິດພຣະອົງສາມຢ່າງ ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາ.

 ການປາກົດຕົວທີ່ງານສົມຣົດ ບ້ານການາ: ພຣະອົງສໍາແດງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊີວິດປະຈໍາ

ວັນຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູບ່ໍເຄີຍປະຕ ິເສດຜ້ ູໃດໃນການປ່າວປະກາດຂອງພຣະອົງ.

 ການຈັດຕຽມເຫລ້ົາ: ພຣະອົງສາມາດຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໄດ້. ແຕ່

ວ່າຄວາມຕ້ອງການຝ່າຍຈິດວິນຍານເປັນສ່ິງທີສໍ່າຄັນກວ່າ.

 ມີເຫລ້ົາຫລາຍເກີນກວ ່າຄາດໝາຍ: ພຣະອົງມີທຸກຢ່າງມາກມາຍ ເພ່ືອຄົນທັງປວງ, ພຣະ

ອົງຊົງມີຄວາມຮັກຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ເພ່ືອຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮັກ, ພຣະອົງມີຊີວິດເພ່ືອ

ຄົນທີຕ້່ອງການຊີວິດ. ìເຮົາມາເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ ແລະຈະມີຊີວິດອັນບໍຣິບູນ”

(ໂຢຮັນ 10:10)

ຄໍາຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງໂຢຮັນຈ່ຶງເລືອກເອົາເຫດການນ້ີ(ການແຕ່ງງານທີ່ບ້ານການາ ເປັນສ່ິງຢ້ັງຢືນໃຫ້ຜ້ ູອ່ານທັງຫລາຍ

ຮູ້ເຖິງສງ່າຣາສີຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ?

2. ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການຕອບສນອງຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຄໍາຂໍຂອງມານດາ?

3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງປ່ຽນແປງເຫລ້ົາຫລາຍແທ?້

4. ປະສົບການນ້ີ ມີສ່ິງໃດທີພ່ວກເຮົາຈະນໍາມາໝູນໃຊ້ໄດ້ໃນສມັຍນ້ີ?

5. ພາກສ່ວນໃດທີໜູ່ນໃຈພວກສາວົກຫລາຍທີສຸ່ດ ໃຫ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ3

ສດິແລະອາໍນາດຂອງພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 2:13-22

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 2:12-25

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງຊໍາຮະພຣະວິຫານໂດຍໃຊ້ສິດໃນການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ

ຢ່ ູໃນຖ້າມກາງພວກຢິວ, ຊ່ຶງການຄືນພຣະຊົນຈະເປັນສ່ິງພິສູດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຕ່ໍຕ້ານຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? ໃນເມ່ືອເຮົາເຫັນ

ສະພາບ, ເຮົາເຫັນທ່າທີການກະທໍາແລ້ວ.

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະອະທິບາຍເຖິງການຊໍາຮະພຣະວິຫານ, ມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່ ເພ່ືອ

ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໃຈພຣະອົງດີຂ້ຶນ.

ຄໍານໍາ

ໂບດແຫ່ງນ່ຶງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃຊ້ຜ່ານມາ ເປັນໂບດນ້ອຍ ຊ່ຶງມີສະມາຊິກປະມານ 40 ຫາ 50 ຄົນ. ໃນ

ໂບດນ້ີມີຄົນຢ່ ູສາມພວກຄອຍໂຈມຕີຫາເຣ່ືອງກັນ ແຕ່ລະວັນ ແຕ່ລະອາທິດຕ້ອງຄອຍຈັບຈຸດອ່ອນຂອງອາ

ຈານແລ້ວກໍມາຮວມກັນວິພາກວິຈານ.

ໂບດແຫ່ງນ້ີ ມີການຄ້າຂາຍເກີດຂ້ຶນ ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນມີເວລາມາໂບດກໍຕ້ອງນໍາຂອງຂາຍມາພ້ອມ, ມີ

ການແລກເງິນ, ມີການໂຄສະນາ, ມີການອ້າງພັກອ້າງພວກ, ພ່ີນ້ອງເຮົາໃຫຍ ່, ເຮົາເປັນສະມາຊິກໂບດນ້ີດົນ

ນານແລ້ວ…

ຖ້າເວົ້າເຣ່ືອງການສ້າງແປງ ຫລາຍຄົນບອກວ່າບ່ໍມີເວລາ, ຫລືບາງຄົນກໍບອກວ່າເຮດັນໍາບ່ໍໄດ້. ຖ້າເວົ້າເຣື ່ອງ

ພຣະຄັມພີ ຍ່ິງໄປກັນໃຫຍ່ ບ່ໍມີຜ້ ູໃດຢາກເປັນຜ້ ູຮຽນ ມີແຕ່ຜ້ ູຢາກເປັນຄຣູຫລືອາຈານ.

1. ພຣະເຢຊໄູດເ້ຫນັຫຍງັ: (ໂຢຮັນ 2:13-14)

ພຣະເຢຊູພ້ອມກັບສາວົກຂອງພຣະອົງ ໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອສລອງເທສການ

ປັສຄາ. ເວລາພຣະອົງສະເດັດມາເຖິງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ພຣະອົງກໍໄດ້ໄປພຣະວິຫານ. ພຣະອົງໄດ້ເຫັນ

ຫຍັງແດ່ໃນທີ່ນ້ັນ ບ່ອນທີພ່ວກຕ່າງຊາດຊຸມນຸມກັນອະທິຖານ. ພຣະອົງໄດ້ເຫັນ: ຄົນຂາຍງົວ, ຄົນຂາຍແກະ,

ແລະຂາຍນົກເຂົາ. (2:14) ເປັັນຫຍັງພ່ໍຄ້າຊາວຂາຍຈ່ຶງມາຂາຍຢ່ ູທີ່ນ້ັນ? ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜ້ ູ

ທີ່ມານະມັສການ. ບັນດາທັມມາຈານກໍເລີຍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຢ່າງນ້ັນ. ຕາມທັມດາແລ້ວຜ້ ູນະ
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ມັສການຈະເອົາສັດມາຈາກໃສກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານພວກທັມມາຈານກວດກາກ່ອນວ່າເປັນສັດທີບໍ່ຣິສ ຸດບ່ໍ.

ສ່ວນຫລາຍສັດທີ່ຊ້ືມາຈາກທີ່ອ່ືນມັກຈະບ່ໍຜ່ານ. ດ່ັງນ້ັນ ຜ້ ູທີ່ຢາກຖວາຍສັດ ຈ່ຶງມາຊ້ືສັດຢ່ ູທີນ້ັ່ນໂລດ. 

ຜົນທີໄ່ດ້ກໍແມ່ນພວກພ່ໍຄ້າແລະພວກທັມມາຈານທີ່ຮ່ວມຫົວກັນ. ຜົນທີເ່ສັຍຫາຍກໍຄື: ເຮັດໃຫ້ວິ 

ຫານຂອງພຣະເຈ້ົາເປິະເປ້ືອນ, ມີກ່ິນເໝັນ, ບ່ໍເປັນຣະບຽບ, ຈໍາກັດສະຖານທີນ່ະມັສການພຣະເຈ້ົາ. ການ

ນະມັສການກໍບ່ໍມີຄວາມສງົບ, ເລ່ືອນລອຍ,ສົງສ ັຍ.

ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ເຫັນ ìໂຕະແລກເງິນî (2:14) ພວກໃດທີ່ມາແລກປ່ຽນເງິນຢ່ ູທີນ້ີ່? ຜູ້ນະມັສການກໍ

ມີມາຈາກຫລາຍປະເທດ ຄືເດີນທາງມາຄ້າຂາຍ, ເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວແລ້ວກໍມານະມັສການ ເຊ່ັນ: ກຣີກ,

ໂຣມັນ, ອີຍິບ. ເພ່ືອຈະຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາ ຜ້ ູນະມັສການຈະໃຊ້ເງິນຫລຽນຂອງຢິວເພ່ືອຖວາຍ. ດ່ັງນ້ັນ

ເພ່ືອຄວາມສະດວກຂອງຜ້ ູທີ່ມານະມັສການ ພວກທັມມາຈານຈ່ຶງຈັດແຈງສະຖານທີ່ເພ່ືອແລກປ່ຽນເງິນ. ໃນ

ການແລກປ່ຽນເງິນນ້ັນກໍມີການເສັຍຄ່າທັມນຽມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະຖານທີ່ແລກເງິນບ່ໍຄວນຈະມີຢ່ ູທີ່ວິຫານ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ທັງໝົດທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນໃນວັນນ້ັນກໍຄື: ວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຖືກຢຽບຢ່ໍາ, ຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະ

ເຈ້ົາເສ່ືອມໂຊມລົງ, ພ່ໍຄ້າແມ່ຄ້າ ແລະທັມມາຈານພາກັນຮັ່ງມີ, ລ້ໍາລວຍ.

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

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

17; ລູກາ 19:45-46) ຊ່ຶງເມ່ືອພຣະເຢຊູເຫັນດ່ັງນ້ັນແລ້ວພຣະອົງກໍເອົາເຊືອກເຮັດແສ້ເພ່ືອໄລ່ຄົນພວກນ້ີ

ອອກໄປ. (2:15) 

ມີແຕ່ໂຢຮັນຄົນດຽວທີກ່່າວວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຂັບໄລ່ພວກພ່ໍຄ້າແມ່ຄ້າໃຫ້ອອກຈາກພຣະວິຫານ ກັບ

ທັງຝ ູງງົວແລະຝ ູງແກະ ແລະຊົງຂວ້າມໂຕະແລກເງິນຂອງພວກເຂົາ. ຂ່າວປະເສີດບາງເຫ້ັຼມຍັງກ່າວວ່າມີນົກ

ກາງແກແລະນົກເຂົາອີກດ້ວຍ. ພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວອີກວ່າ ìຈ່ົງນໍາສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ີອອກໄປເສັຍຢ່າເຮັດໃຫ້

ສະຖານທີ່ສະຖິດຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາເປັນບ່ອນຄ້າຂາຍ.” (2:16)

ບ່ໍເປັນການງ່າຍປານໃດທີ່ຈະຂັບໄລ່ຝ ູງສັດ ເຊ່ັນ: ງົວ ແລະແກະ. ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ມີຣາຄາແພງ ແລະກໍ

ຍັງມີຜ້ ູທີມີ່ອໍານາດໜູນຫລັງຢ່ ູ. ບັນດາທັມມາຈານ, ເຖ້ົາແກ່ໃນຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ກິນນໍາດ້ວຍ. ບາງທີກໍເປັນ

ລູກຫລານຂອງຜ້ ູນໍາທັງຫລາຍເຫລ່ົານ້ີເປັນຜ້ ູເຮັດ. ບາງທີກໍແມ່ນຜ້ ູອາວຸໂສໃນຄຣິສຕະຈັກ--ຂ້ອຍມາໂບດນ້ີ

ດົນແລ້ວ, ຂ້ອຍຮູ້ຈັກໂບດນ້ີດີ, ບ່ໍມີຜ້ ູໃດເຮັດຫຍັງໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ດອກ, ຂ້ອຍຄ້າຂາຍໄດ້ກໍຖວາຍໃຫ້ໂບດຄືເກ່ົາ

ນ້ັນລະ.
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ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ຂວ ້າມໂຕະແລກເງິນຂອງພວກເຂົາ ແລະຖອກເງິນພວກເຂົາອອກຊະຊາຍໄປໝົດ

ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງກ່າວ່າ ìຢ່າເຣັດໃຫ້ທີ່ສະຖິດພຣະບິດາເປັນບ່ອນຄ້າຂາຍ” (2:16)

ເມ່ືອມາເຖິງຕອນນ້ີໂຢຮັນໄດ້ສອດແນວຄິດໃສ່ ແລະຄິດເຖິງພຣະທັມເພງສ ັຣເສີນ ບົດທີ 69. ບາງ

ທີພວກເຂົາອາດຈະເຄີຍໄດ້ອ່ານຫລືວ່າເຄີຍໄດ້ທ່ອງຂ້ຶນໃຈໃນສມັຍເປັນເດັກນ້ອຍ. ຄຣິສຕຽນໃນຄາວສມັຍ

ທໍາອິດເຂ້ົາໃຈເພງສັຣເສີນບົດນ້ີໄດ້ດີ ຊ່ຶງອະທິບາຍເຖິງຄວາມທົນທຸກທໍຣະມານຂອງພຣະເມຊີອາ, ແລະຖ້າ

ພວກເຂົາເຈ້ົາຫາກຄິດເຖິງວາ່ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາ, ເຂົາເຈ້ົາຈະຄິດເຖິງພຣະທັມຕອນນ້ີ.

ເພງສັຣເສີນ 69:9 “ຈ່ົງນອບນ້ອມຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກຜ້ ູຊົງບໍຣິສຸດ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງມາປາກົດທົ່ວ

ທັງແຜ່ນດິນໂລກນ້ີ ຈ່ົງສະທ້ານຢ້ານກົວຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ”

3. ພຣະເຢຊໄູດເ້ວົາ້ຫຍງັ: (ໂຢຮັນ 2: 18-22)

ພວກນັກທັມທັງຫລາຍບ່ໍຍອມໃຫ້ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູຜ່ານພ້ົນໄປດ ້ວຍດີ, ການກະທໍາເຊ່ັນ

ນ້ັນຍ່ິງເປັນການຍຸຍົງໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກຽດຊັງພຣະເຢຊູຂ້ຶນຕ່ືມ. ແທນທີ່ພວກເຂົາຈະແລ້ວໄປເລີຍ 

ພວກເຂົາຊ້ໍາພັດມາປະເຊີນໜ້າ ແລະກໍມີປາກສຽງກັບພຣະເຢຊູອີກ. ພວກເຂົາຢາກຮູ້ວ່າດ້ວຍຣິດດ້ວຍອໍາ

ນາດອັນໃດ ພຣະເຢຊູຈ່ຶງມີພຶດຕິການເຊ່ັນນ້ີ ຢ່ ູທີໂ່ບດທີ່ວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາຈ່ຶງຖາມພຣະອົງວ່າ 

ìເຈ້ົາຈະສະແດງການສໍາຄັນອັນໃດ ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າເຈ້ົາມີສິດເຮັດການຢ່າງນ້ີ” (2:18) ພຣະເຢຊູ

ຊົງຕອບພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຄໍາປຽບທຽບ ແລະພຣະອົງຊົງເລັງໃສ່ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງວ່າ  ìຖ້າມ້າງ

ວິຫານນ້ີລົງເສັຍ ເຮົາຈະສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໃນສາມວັນ” (2:18) ຕອນນ້ີພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງພຣະກາຍຂອງພຣະ

ອົງ ຊ່ຶງປຽບເໝືອນວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄ ໍາວ່າ ມ້າງວິຫານນ້ີລົງ, ຖ້າຮ່າງກາຍນ້ີຖືກຂ້າເວລາໃດ ອີກສາມ

ວັນພຣະອົງຈະຟ້ືນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍຢ່າງຜ້ ູມີຊ ັຍຊະນະແລະຄືນມາຢ່າງພຣະເຈ້ົາ. ພວກຜ້ ູນ ໍາສາສນາ

ຈ່ຶງຈ່ືຈໍາຄໍາຂອງພຣະເຢຊູໄວ້, ພວກເຂົາຄິດວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ພວກ

ເຂົາຕອບຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍກົງກັບເປ້ົາໝາຍທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວອອກມາ.  

ພວກຍິວຖາມພຣະອົງວ່າ ìພຣະວິຫານນ້ີ ເຂົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນເຖິງສ່ີສິບຫົກປີຈ່ຶງສໍາເຣັດ ຝ່າຍເຈ້ົາຈະ

ສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໃນສາມວັນບ່ໍ?” ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຄົນແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ ແລະເຂ້ົາໃຈຄວາມສາ

ມາດຂອງພຣະເຢຊູກໍຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູສາມາດກະທໍາພຽງເວລາສ້ັນໆເທົ່ານ້ັນບໍ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫຍັງ? ບາງຄົນກໍອາດຈະເວ ົ ້າວ່າເປັນບ່ອມຊຸມນຸມກັນຂອງພວກຖືສາສນາ, ບາງ

ຄົນກໍວ່າເປັນບ່ອນພວກທີມີ່ຄວາມເຊ່ືອຖືຢ່າງດຽວກັນໄປປະຊຸມ ໂດຍມີກົດຣະບຽບພິເສດ ຫລືກໍມີພິທີປະຕິ

ບັດຢ່າງດຽວກັນ. ບາງຄົນກໍກ່າວວ່າເປັນບ່ອນທີ່ຄົນຫົວເກ່ົານໍາເອົາຂອງເກ່ົາໆມາປະຕິບັດກັນ. ບາງຄົນກໍວ່າ

ເປັນບ່ອນຮ້ອງເພງຊ ຶ ່ງມີສິດຍາພິບານເປັນຜ້ ູນໍາ.



12

ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫຍັງ? ຖ ້າອີງໃສ່ບົດຮຽນຂອງພວກເຮາົໃນວັນນ້ີ, ຄຣິສຕະຈັກເປັນບ່ອນຊຸມນຸມ

ກັນຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອຢ່າງດຽວກັນ ແລ້ວມານະມັສການພຣະເຈ້ົາຮ່ວມກັນ ແລ ້ວກໍເຊ້ືອເຊີນຄົນທັງ

ຫລາຍມານະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມຢ່າງນ້ີບ່ໍ?

ພຣະເຢຊູປະກອບສ່ວນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາບ່ໍ? ທ່ານເຫັນພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? ພຣະເຢຊູ

ເຫັນພວກເຮົານະມັສການພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

ຄໍາຖາມ:

1. ສິ່ງໃດທີພ່ວກເຮົາເຫັນວາ່ ຍັງເປັນເສ້ັນຂນານກັນຢ່ ູຣະຫວ່າງ ການປະຕິບັດໃນໂບດຂອງບົດຮຽນວັນນ້ີ

ແລະການປະຕິບັດຂອງທຸກວັນນ້ີ?

2. ການກະທໍາໃນໂບດທຸກວັນນ້ີ (ການຕ້ອນຮັບ, ການທັກທາຍປາສ ັຍ) ແລະການນະມັສການສອດຄ່ອງກັບ

ຄໍາເວົ້າແລະຄໍາສອນຂອງພວກເຮົາບ່ໍ?

3. ທ່ານຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍວິທໃີດ? ແຂກມີຄວາມສະບາຍໃຈບ່ໍເວລາມາຢ້ຽມຢາມ? ແຂກມີຄວາມຮູ້ສຶກ 

ເປັນກັນເອງບ່ໍ?

4. ອາທິດໜ້າ ພຣະເຢຊູຈະມາຮ່ວມນະມັສການຮ່ວມກັບທ່ານ, ທ່ານຈະມີການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທ ີ4

ນກັທັມຜ ູ້ສລາດ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 3:1-16

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 3:1-21

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການສົນທະນາຂອງພຣະເຢຊູແລະນິໂກເດມ ຊີວິດທີ່ແທຈິ້ງແມ່ນມາຈາກ

ເບ້ືອງເທິງ ໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມເປັນມາຂອງຊີວິດທີ່ແທຈິ້ງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການສົນທະນາຣະຫ່ວາງພຣະເຢ 

ຊູແລະນິໂກເດມ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ພິຈາຣະນາໃຫ້ຖ້ວນຖ່ີ ແລ້ວພວກເຮົາ

ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຊີວິດຢ່າງໃດ?

ຄໍານໍາ

ມະນຸດຂອງພວກເຮົາມີຫລາຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍອັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄົນທີທຸ່ກຍາກແລະມັກ

ມີບັນຫາຕ້ອງການພຣະເຢຊູ. ຄົນທີ່ມີຖານະດີ, ມີການສຶກສາດີ ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນຄົນທີຫ່ລົງຫາຍ. ຄົນທີ່

ສລາດແລະມີທຸກຢ່າງ ກໍມັກຫລົງຫາຍເໝືອນກັນ. ສ່ວນຄົນທີ່ຫົວແຂງແລະບ່ໍຮູ້ຈັກຫຍັງແມ່ນຕ້ອງການພຣະ

ເຢຊູຫລາຍທີ່ສຸດ.

ນິໂກເດມເປັນຄົນຢ່ ູໃນຖານະດີ, ມີຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດ, ເປັນອາຈານສອນສາສນາກໍຖືໄດ້ວ່າເປັນຜ້ ູຢ່ ູໃນ

ລະດັບສູງຂອງສັງຄົມ. ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະມາສຶກສາດ້ວຍກັນວ່ າ ຄົນໆນ້ີ ເຂົາຍັງຂາດເຂີນສ່ິງໃດແດ່?

1. ເດນີທາງຜດິ: (ໂຢຮັນ 3:1-2)

ຖ້າຈະເບ່ິງນິໂກເດມແລ້ວ ເຂົາມີທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃນຊີວິດຂອງເຂົາແລ້ວ. ເຂົາເປັນຜ້ ູທ່ີ ພວກຟາຣີ

ຊາຍ ແລະພວກສະພາແຊນແຮດຣິນໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈ ແລະຍັງເປັນຜ້ ູທີມີ່ອໍານາດຫລາຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.

ເຂົາເປັນຄຣູສອນສາສນາທີ່ໄວ ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈໄດ້. ເພ່ິນປາກົດຢ່ ູໃນຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນນ້ີສາມຄ້ັງ: (1)ໂຢຮັນ 

3:1-16; (2)ໂຢຮັນ 7: 45-52; (3)ໂຢຮັນ 19:38-42. ນິໂກເດມອາດຈະກາຍມາເປັນລູກສິດແບບລັບໆ

ຂອງພຣະເຢຊູກໍອາດເປັນໄດ້. ປະຫວັດຂອງເພ່ິນເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍ ແລະກໍເປັນພາກສ່ວນທີສໍ່າຄັນທີ່

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.

ìເພິ່ນໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູໃນເວລາກາງຄືນ” (3:2) ບ່ໍຮູ້ວາ່ຕອນໃດ. ອາດຈະເປັນຕອນເດິກໆ ການ

ສົນທະນາກັນຈ່ຶງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນນານໂດຍບ່ໍມີຜ້ ູໃດເຫັນ. ທີເ່ຂົາເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງກໍຄົງຈະແມ່ນບັນຫາ

ສ່ວນຕົວ, ແຕ່ບາງເທື່ອກໍອາດຈະເປັນບັນຫາຂອງກຸ່ມທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ເພ່ິນເປັນຜ້ ູຕາງໜ້າມາ.
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ນິໂກເດມເປັນຜ້ ູເປີດຫົວເຣ່ືອງ: “ພຣະອາຈານເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຊາບຢ່ ູວ່າທ່ານເປັນຄຣູທີ່ມາຈາກ

ພຣະເຈ້ົາ ເພາະບ່ໍມີຜ້ ູໃດອາດເຮັດໝາຍສໍາຄັນທີທ່່ານເຮັດຢ່ ູນ້ັນ ເວັ້ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢ່ ູນໍາ” (3:2)

ຕ່ໍມາພຣະເຢຊູກໍບອກກັບເຂົາວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍຈໍາເປັນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່î (3:7) ຄໍາວ່າ ìທ່ານ” ໃນທີ່ນ້ີ 

ອາດຈະເປັນຄໍາທີ່ໃຊ້ແທນຄົນນ່ຶງຫລືຫຼາຍຄົນກໍໄດ້. ນິໂກເດມອາດຈະເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຫັນໜ້າມາຫາພຣະ

ເຢຊູ ຫລັງຈາກການສໍາແດງການອັສຈັນ ແລະໝາຍສໍາຄັນແລ ້ວ. ການເຂ້ົາຫາພຣະເຢຊູຄ້ັງນ້ີບ່ົງບອກເຖິງ

ສ່ວນຕົວຂອງນິໂກເດມ ແລະຕາງໜ້າຜ້ ູນໍາສາສນາທັງຫລາຍ.

ນິໂກເດມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄປເຖິງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາຊ້ໍາພັດເຊ່ືອໃນກົດບັນ 

ຍັດ, ເຊ່ືອໃນພິທີກັມ ພວກເຮົາຈ່ຶງເອ້ີນນິໂກເດມວ່າ ຜູ້ທີເ່ດີນທາງຜິດ.

2. ພຣະເຢຊຊູງົນາໍພານໂິກເດມ: (ໂຢຮັນ 3: 2-15)

ການສົນທະນາຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະນິໂກເດມ ພວກເຮົາສາມາດເກັບກໍາໄດ້ຢ່ ູສາມຢ່າງ: ໃນ 3:2

ນິໂກເດມໃຊ້ຄໍາສຸພາບກັບພຣະເຢຊູ, ແຕ່ພຣະເຢຊູພັດໂຕ້ຕອບດ້ວຍຄໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍທີເ່ລິກແລບ ìຖ້າຜ້ ູ

ໃດບ່ໍບັງເກີດມາໃໝ່ ຜ້ ູນ້ັນຈະເຫັນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້.î ຖ້ອຍຄໍານ້ີເຮດັໃຫ້ນິໂກເດມຕົກຕະລຶງ

ຢ່າງໃຫຍ່.

ພຣະເຢຊູກ່າວແກ່ນິໂກເດມວ່າ ìທ່ານຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່” ຄົນຢິວຈະໃຊ້ຄໍາວ່າເກີດໃໝ່ ກໍຕ່ໍເມ່ືອມີ

ການປ່ຽນແປງ, ຄົນຕ່າງຊາດເຂ້ົາມາເປັນຄົນຢິວ, ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກ

ແກ່ຜ້ ູນໍາພວກຢິວ (ນິໂກເດມ)ວ່າພວກທ່ານຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່. ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ,

ຫລາຍຍ່ິງກວ ່າການເປັນຄົນຢິວຜ້ ູຊາຍແລ້ວ, ນິໂກເດມ ຈໍາເປັນຕ້ອງເລ້ີມຕ້ົນຊີວິດໃໝ່. ພາສາກຣີກຈະເອ້ີນ

ກັນວ່າ ການບັງເກີດໃໝ່, ຄືການເກີດໃໝ່ຈາກເບ້ືອງເທິງ.

ເມ່ືອເກີດໃໝ່ແລ້ວ ຄົນໆ ນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃນການເປັນໄພ່ພົນຂອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ. ເພາະໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 3:3 ກ່າວວ່າ ຜ້ ູນ້ັນຈະ ìເຫັນî ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້. ຄ ໍາວ່າ

ìເຫັນî ອາດຈະຢ່ ູຫ່າງໆ ແລ ້ວຫລຽວເຫັນ, ແຕ່ວ່າເມ່ືອໄດ້ເຂ້ົາໄປແລ້ວຈະໄດ້ເຫັນທຸກຢ່າງ. (3:5) ບາງຄົນກໍ

ກ່າວວ່າ ເປັນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນຣະບຽບໃໝ່ ເປັນການຮຽນກົດຂອງຣາຊອານາຈັກໃໝ່. ພວກເຮົາ

ຈະເຫັນແລະເຂ້ົາໄປໄດ້ກໍຕ່ໍເມ່ືອບັງເກີດໃໝ່ເທົ່ານ້ັນ. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ສ້າງສາ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນອະທິ

ຖານ ເພ່ືອເສີມຂຍາຍຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. (ມັດທາຍ 6:10)

ການສົນທະນາພາກທີສອງ ຢ່ ູໃນ ຂ້ໍ 4-8 ເມ່ືອພຣະເຢຊູສເນີເຖິງການເກີດໃໝ່, ນິໂກເດມກໍມີຄໍາ

ຖາມວ່າ ìຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໃດ” ທັນທີ. ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ ມາຣີອາ ຖາມທູດສວັນເມ່ືອທູດສວັນກ່າວວ່າ ì

ເຈ້ົາຈະມີທ້ອງແລະຈະປະສູດບຸດຊາຍî (ລູກາ 1:32) ìເຫດການນ້ີຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດî (1:34). ນິໂກ

ເດມອະທິບາຍຄໍາຖາມຕ່ໍໄປ ຄົນເຖ້ົາແລ້ວຈະເຂ້ົາໄປໃນທ້ອງແມ່ເທື່ອທີສອງ ແລ້ວເກີດມາອີກຢ່າງນ້ັນບ່ໍ?
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ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ແມ່ນນັກທັມ ແລະກໍບ່ໍແມ່ນນັກສອນສາສນາ ແຕ່ຄໍາຖາມນ້ີ ແມ່ນຄໍາຖາມຢ້ອນຄືນ. ພຣະເຢ

ຊູຈ່ຶງໄດ້ອະທິບາຍ ໂດຍອ້າງ ນ້ ໍາ, ວິນຍານ, ເນ້ືອກາຍ, ລົມ, ສ່ິງຂອງທີເ່ປັນຝ່າຍໂລກ, ສ່ິງຂອງທີເ່ປັນຝ່າຍ

ສວັນ.

ເກີດຝ່າຍຮ່າງກາຍແລະເກີດຝ່າຍວິນຍານ: ເກີດຈາກນ້ໍາ ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າເກີດຝ່າຍຮ່າງກາຍ.

ສ່ວນເກີດຈາກຝ່າຍວິນຍານກໍເປັນວິນຍານ. ການເກີດຈາກຝ່າຍວິນຍານນ້ີ ພວກເຮົາເວົ້າໄດ້ວ່າ ຮັບເອົາ 

ພຣະເຈ້ົາແລະຮັບສິນບັບຕິສະມາ. (3:6-7)

ລົມເປັນສ່ິງທີ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈະເຫັນໄດ້ ຖ້າຫາກບ່ໍມີການເຄ່ືອນໄຫວ. ວິນຍານກໍເປັນເຊ່ັນດຽວ

ກັນ ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຫັນໄດ້, ສ່ິງທີພ່ວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນກໍຕ່ໍເມ່ືອມີການກະທໍາເທົ່ານ້ັນ. ພຣະວິນຍານ

ບໍຣິສຸດຈະທໍາງານຜ່ານຄົນໆນ້ັນ ໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. ໂປໂລກ່າວໃນ

ພຣະທັມເອເຟໂຊ 2:8 ວ່າ ìດ້ວຍວ່າຊ່ຶງທ່ານທັງຫລາຍ ໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນນ້ັນ ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນດ້ວຍທາງ

ຄວາມເຊ່ືອ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ບ່ໍແມ່ນພວກທ່ານເຮັດເອົາເອງ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້.” ພວກເຮົາທັງຫລາຍ

ພ້ົນ ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນແລະຄວາມເຊ່ືອ.

ຄົນທີມີ່ຄວາມຮ ູ້ຢ່າງ ນິໂກເດມກໍຄວນຈະຮູສ່ິ້ງເຫລ່ົານ້ີດີ. ເພາະເປັນພຣະຄັມພີເດີມທີ່ເອເຊກຽນໄດ້

ບັນທຶກໄວ້ ເຣ່ືອງຮ່ອມພູກະດູກຫລ້ອນ. ຈ່ົງອ່ານ ເອເຊກຽນ 37:1-14. ອິສຣາເອນທັງຫຼາຍກໍປຽບເໝືອນກັບ

ຮ່ອມພູກະດູກຫລ້ອນນ້ີລະ, ລົມກໍປຽບເໝືອນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ເປ່ົາເຂ້ົາສູ່ຕົວຄົນແລ້ວພວກເຂົາ

ກໍມີຊີວິດຄືນມາ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຍັງທໍາງານຢ່ ູສເມີ, ພຣະອົງຍັງຄົງນໍາຊີວິດທີ່

ຕາຍແລ້ວໃຫ້ກັບຄືນມາໃໝ່ຢ່ ູທຸກວັນ.

ຈຸດຕ່ໍມານິໂກເດມຖາມພຣະເຢຊູວ່າ ìຈະເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ?” ນິໂກເດມຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູອະທິ

ບາຍໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ. (3:9-15) ທີຈິ່ງແລ ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍໄປແລ້ວແຕ່ນິໂກເດມບ່ໍເຂ້ົາໃຈ. ພຣະເຢ

ຊູຕອບວ່າ ທ່ານເປັນອາຈານຂອງພວກອິສຣາເອນແລະຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍ? (3:10) ພຣະເຢຊູກ່າວ

ຕ່ໍໄປວ່າ  ພວກເຮົາເວົ້າສ່ິງທີ່ເຮົາຮູ້ ແລະເປັນພະຍານເຖິງສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຫັນທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ຖ ້າເຮົາຫາກ

ເວົ້າເຖິງຝ່າຍສວັນ ພວກທ່ານຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ. ເມ່ືອມາເຖິງຈຸດນ້ີ ພວກເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ວ່າ ນິໂກເດມ ໄປບ່ໍ

ໄດ້ໄກກັບພຣະເຢຊູ ແຕ່ວ່າໃນວັນທີພ່ຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນເພ່ິນກໍໄປປາກົດຢ່ ູທີນ້ັ່ນ. (19:38-42)

ໃນທີສຸ່ດພຣະເຢຊູກໍໄດ້ບອກຄວາມຈິງໃຫ້ແກ່ນິໂກເດມໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາທີ່ລົງມາຈາກສວັນ. (3:13) ພຣະເຢຊູມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂມເຊໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນອິສຣາເອນ

ໃຫ້ພ້ົນຈາກການເສັຍຊີວິດໃນສມັຍນ້ັນ. ìໂມເຊໄດ້ຍົກງູຂ້ຶນໃນປ່າສັນໃດ ບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂ້ຶນ

ສັນນ້ັນ.î ພຣະທັມຈົດເຊັນບັນຊີ 21:4-9. ໂມເຊໄດ້ຍົກຮູບງູທອງຂ້ຶນເທິງເສົາ ເພ່ືອຊ່ອຍຜ້ ູທີ່ຖືກງູຕອດເຊ່ັນ
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ດຽວກັນ ພຣະເຢຊູກໍຊົງຖືກຍົກຂ້ຶນເທິງກາງແຂນ ຖ້າຜ້ ູໃດຫາກເຊ່ືອຢ່າງເຕັມສ່ວນ ປັກຕາປັກໃຈໃສ່ພຣະອົງ

ເຂົາກໍຈະບ່ໍຕາຍ ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ.

3. ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັໂລກ: (ໂຢຮັນ 3:16)

ທັມຊາດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຄືຄວາມຮັກ. ຈົດໝາຍຂອງໂຢຮັນຈະແຈ້ງໃນການກ່າວເຖິງຄວາມຮັກ.

ຄວາມຮັກໃນໂຢຮັນ 3:16 ນ້ີແມ່ນຄວາມຮັກອາກາເປ. ແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ບ່ໍສ້ິນສຸດ. ເບ່ິງຄືວ່ານິໂກເດມຈະ

ເຂ້ົາໃຈຍາກຫລາຍ ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງການເກີດໃໝ່ແລະຮັບເອົາພຣະເຢຊູ. ຫລາຍຄົນອາດຈະເປັນເໝຶອນນິໂກ

ເດມ ເຫັນວ່າເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູເປັນເຣຶ່ືອງເຂ້ົາໃຈຍາກແລະກໍບ່ໍຢາກເຊ່ືອ. ຕາມທີ່ຈິງຖ້າເຮົາຫາກເປີດໃຈ

ແທ້ໆແລ້ວ ພຣະວິນຍານກໍຈະເຮັດໃຫ ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໄດ້.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕບິດັ

ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານແລະກໍໄດ້ຮຽນບົດຮຽນນ້ີດ້ວຍກັນ, ແລະພວກເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜ້ ູນໍາ

ພາໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ. ບາງຄົນກໍຍັງຢາກໄປຄ້ົນຄວ ້າດ້ວຍຕົວເອງ, ບາງຄົນກໍຍັງມີຄໍາຖາມເໝືອນນິໂກເດ

ມ ພຣະເຢຊູໃຫ້ໂອກາດແກ່ທຸກຄົນ.

ເວລາຜ້ ູນ່ຶງຜ້ ູໃດເຂ້ົາມາເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ, ກໍຈ່ົງຖືວ່ານ້ັນເປັນການນໍາພາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິ 

ສຸດ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກຍັງບ່ໍໄດ້ບັງເກີດໃໝ່ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະອະທິຖານເພ່ືອພວກທ່ານ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້

ຮັບເອົາພຣະເຢຊູ ໃຫ້ເປັນພຣະຜ້ ູໄຖ່ໃຫ້ພ ົ ້ນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຫາກໄດ້ຮັບການບັງເກີດໃໝ່ແລ້ວ, ກໍຈ່ົງຢ່າຮັກສາ

ໄວ້ພຽງຄົນດຽວ, ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານດ້ວຍ.

ນິໂກເດມເປັນຄົນທີ່ມີໂອກາດ ແຕ່ບ່ໍຍອມໃຊ້ໂອກາດທີດີ່ຂອງເຂົາ. ເຂົາຈະພາດຫວັງໄປຕລອດ

ຊີວິດຂອງເຂົາ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຖ້າທ່ານຫາກມີໂອກາດໄດ້ເວົ້າກັບອາຈານຂອງທ່ານໆຈະເວົ້າເຣ່ືອງໃດກັບເພ່ິນ?

2. ທ່ານຈະເວົ້າຫຍັງແດ່ ຫາກມີຄົນຖາມວ່າ ເຈ້ົາມາເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ຢ່າງໃດ?

3. ຜ້ ູທີທ່່ານຮູ້ຈັກເຂົາດີ ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍເປັນຄຣິສຕຽນ ທ່ານຈະເວົ້າກັບພວກເຂົາຢ່າງໃດ?

4. ຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານມີໂຄງການຢ່າງໃດແດ່ບ່ໍໃນການປ່າວປະກາດ? 

5. ທ່ານຈະແບ່ງປັນເຣ່ືອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ແກ ່ຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບດົຮຽນທີ 5

ກກົເຫງົາ້ຂອງຄວາມສາໍເຣດັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 4:4-30, 39-42

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 4:1-42

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ຄໍາສົນທະນາຣະຫວ່າງຍິງສາວຊາມາເຣັຽບອກເຖິງ    ìນ້ໍາແຫ່ງຊີ 

ວິດî ແມ່ນເພ່ືອທຸກໆຄົນ ແຕ່ມາຈາກອົງພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່ານ້ັນ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານຊອກຫາຄວາມສໍາເຣັດຢູ່ໄດ້ໃສ? ແລະທ່ານຈະຊ່ອຍຄົນອ່ືນ 

ໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຄວາມສໍາເຣັດໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍຄໍາສົນທະນາຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູກັບຍິງສາວຊາວຊາມາເຣັຽ ແລະເພ່ືອຈະເອົາມາພິຈາ 

ຣະນາເຂ້ົາປະກອບໃຊ້ໃນຕົວເອງ ແລະສ້າງຄວາມສັມພັນທະໄມ

ຕຣີກັບຄົນອ່ືນ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍສັງຄົມໃນສມັຍຂອງພຣະອົງໂດຍສົນທະນາກັບຍິງສາວໄທຊາມາເຣັຽຢູ່ທີ່

ນ້ໍາສ້າງບ່ອນພຣະອົງຊົງນ່ັງລົງພັກເຊົາເມ່ືອຍ. ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຍິງນ້ັນໄດ້ມີສາຍຕາເຫັນໄດ້ໄປໄກກວ່າ

ເກ່ົາ ແລະໃນທີ່ສຸດນາງກໍສັງເກດຮູວ້່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດເຈ້ົາ.

ເວລາຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເປັນເດັກ ຄອບຄົວຂ້າພະຈ້ົາໄດ້ມັກພາກັນໄປຢ້ຽມພ່ໍເຖ້ົາເປັນປະຈໍາໃນທີນ້ັ່ນຂ້າ

ພຣະເຈ້ົາມັກໄປຫລ້ິນທີ່ນ້ໍາສ້າງ ທຸກໆຄ້ັງເວລາໄປກໍພາກັນເອົາຄຸຢ່ອນລົງເອົາໄປຕັກນ້ໍາເຢັນມາກິນ. ບົດຮຽນ 

ວັນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງຍິງຄົນນ່ຶງໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູທີນ້ໍ່າສ້າງ. ໃນສມັຍນ້ັນຜູ້ຊ້າຍແປກໜ້າບ່ໍເຄີຍໂອ້ລົມກັບ

ຜູ້ຍິງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວສົນທະນາກັນເປັນເວລາຍາວນານ. ແຕ່ເຫັນວ່າການສົນທະນາກັນນ້ັນເຮັດໃຫ້ຍ່ິງ

ຄົນນ້ັນເຂ້ົາໃຈເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນໃຜ ແລະໃນທີ່ສຸດນາງກໍໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ.

1. ໂອກາດສອນໄດໃ້ນເມອືງຊາມາເຣຽັ (ໂຢຮັນ 4:4-9)
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ກ່ອນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປສວັນ ພຣະອົງໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງຕ່ໍພວກສາວົກທັງຫລາຍວ່າ  ໃຫ້ພວກ

ເຮົາເປັນພະຍານເຖິງພຣະອົງເລ້ີມຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ຢູດາ, ແລະເຖິງທີສຸ່ດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ  (ກິຈການ 

1:6-8). ບົດກ່ອນຈາກປ້ຶມໂຢຮັນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູໃນກຸງເຢງຣູຊາເລັມ (ໂຢຮັນ 2:13-31) ແລະ

ຢູດາ (3:22-26). ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູຢູ່ເມືອງຊາມາເຣັຽ.

ການເດີນຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽຈາກຢູດາໄປ ຄາລີເລເປັນທາງລະຍະສ້ັນ, ແຕ່ເຫັນວ່າພວກຢິວມັກຫລີກ

ຈາກເມືອງຊາມາເຣັຽເພາະຢິວກຽດຊັງຄົນໃນເມືອງນ້ີ. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊອກໂອກາດໄປ ຈ່ຶງໄດ້ພົບກັບຜູ້

ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເພາະເປັນໂອກາດດີເພ່ືອຈະສອນໄທເມືອງນ້ີ ພ້ອມດ້ວຍພວກສາວົກອີກ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢຸດຢູ່ເມືອງ ຊັກຄາ, ບ່ອນນ້ໍາສ້າງຂອງຢາໂຄບໃນຕອນທ່ຽງ. ອົງພຣະເຢຊູເມ່ືອຍ ແລະ

ພວກສາວົກກໍພາກັນຫິວ. ໃນຂະນະທີ່ພວກສາວົກພາກັນໄປຊ້ືອາຫານໃນໝູ່ບ້ານ ກໍມີຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ 

ອອກມາຕັກນ້ໍາ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກຜູ້ຍິງໄດ້ພາກັນອອກໄປຕັກນ້ໍາໃນຍາມເຊ້ົາ ຫລືຍາມຕອນແລງ

ເທົ່ານ້ັນ, ແຕ່ເຫັນວ່າຍິງຊາວຊາມາເຣັຽອອກໄປໃນຍາມທ່ຽງ. ໃນເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູເຫັນນາງເພ່ິນກໍຂໍກິນນ້ໍາ.

ຕາມທໍານຽມແລ້ວການຂໍຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນການຜິດທັມມະດາຢ່າງນ້ອຍໃນສອງກໍຣະນີ: ຣະຫວ່າງຜູ້ຍິງ

ແລະຜູ້ຊາຍບ່ໍສົນທະນາກັນໃນບ່ອນເປີດເຜີຍ, ແລະຣະຫວ່າງຄົນຢິວກັບຄົນຊາລາມາເຣັຽເພາະບ່ໍຖືກກັນ.

ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມອງຂ້າມກໍາແພງແຫ່ງຜິວພັນ, ສາສນາ, ແລະເພດວັຍ. ແຕ່ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈທີ່

ຄົນເຮົາທຸກມ້ືນ້ີຍັງກ່ໍກໍາແພງຕັນຕົນເອງແລະຄົນອ່ືນໄວຢູ່້.

2. ສັນຍາເຖງິນໍາ້ແຫງ່ຊວີດິ (ໂຢຮັນ 4:10-18)

ຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ຖືກຍົກເອົາມາເວົ້າໃນປ້ຶມໂຢຮັນຫລັງຈາກປະສົບການຂອງນີໂກເດມ. ທັງສອງ

ຄົນນ້ີໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນມາເວົ້າເພາະເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູມີຕ່ໍພວກເຂົາ ແລະຕ່ໍທຸກ

ຄົນ. ຜູ້ນ່ຶງເປັນຍິງບ່ໍມີຊ່ືສຽງຈາກເມືອງຊາມາເຣັຽ ແລະອີກຄົນນ່ຶງເປັນເຈ້ົານາຍຜູ້ສໍາຄັນຂອງຄົນຢິວຊ່ຶງທຸກໆ

ຄົນນັບໜ້າຖືຕາເພາະເພ່ິນເປັນຄຣູສອນໃຫຍ່ປະຈໍາເມືອງ. ໃນທີສຸ່ດໃນສອງຄົນນ້ີຜູ້ຍິງໄດ້ສລູບວ່າອົງພຣະ

ເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ ແລະອີກຄົນນ່ຶງກໍຍັງພິຈາຣະນາເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນໃຜແທ້. ຄວາມແຕກຕ່າງ 

ຣະຫວ່າງສອງຄົນນ້ີກໍເຫັນໄດ້ຢ່າງດີ  ແຕ່ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນໃຫ້ຮູວ້່າຄົນເຮົາທຸກໆຄົນຈະເປັນຄົນມາຈາກໃສ

ແລະເພດພັນຢ່າງໃດ ພວກເຮົາຕ້ອງການມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ.

ຄໍາສົນທະນາກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽກໍຄ້າຍຄຽງຄືກັນກັບການສົນທະນາຂອງນີໂກເດມ ເພາະທັງສອງອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ ້ສົນທະນາເຖິງເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ   ແຕ່ທັງສອງໄດ້ເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງຝ່າຍ 

ຮ່າງກາຍເນ້ືອໜັງ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງເມືອງຟ້າສວັນ  ສ່ວນສອງຄົນກໍຍັງຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງ

ເຣ່ືອງໂລກນ້ີ. ການສົນທະນາຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເລ້ີມດ້ວຍ, ìທ່ານຈະເອົານ້ໍາໃຫ້ເຮົາ

ກິນໄດ້ບ່ໍ?î ຕ່ໍມາພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດຕ່ໍນາງ ຖ້ານາງໄດ້ກິນແລ້ວຈະບ່ໍຫິວອີກ ແລະນ້ໍານ້ັນກໍ

ມາຈາກພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຄໍາຂໍຮ້ອງກິນນ້ໍາ ໂດຍກ່າວວ່າຖ້າຍິງຊາວໄທຊາມາເຣັຽຮູວ້່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ ນາງ

ຄົງຂໍກິນນ້ໍາຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຈະປະທານນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດແກ່ນາງ (4:10). ນາງບ່ໍເຂ້ົາໃຈພຽງແຕ່

ຄຶດວ່າພຣະອົງບ່ໍມີອັນໃດຈະຕັກນ້ໍາ ນາງຄຶດວ່າພຣະອົງຈະເອົານ້ໍານ້ັນມາໃຫ້ນາງໄດ້ຢ່າງໃດ. ແນວໃດກໍ
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ຕາມນາງ ໄດ້ເປິດໂອກາດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງສ່ິງເລິກເຊ່ີງໃນຊີວິດ. ພຣະອົງກ່າວວ່າຜູ້ກິນນ້ໍາຈາກນ້ໍາ 

ສ້າງນ້ີກໍຢາກອີກ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ກິນນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດຈາກພຣະອົງແລ ້ວຈະບ່ໍຫິວອີກຈັກເທື່ອ  ແລະຄົນນ້ັນຈະມີ

ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.

ເໝືອນກັບການສົນທະນາກັບນິໂກເດມ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບຍິງຊາວໄທຊາມາເຣັຽເຖິງເຣ່ືອງຊີວິດ

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ຍິງຄົນນ້ັນບ່ໍເຂ້ົາໃຈຣະຫວ່າງຊີວິດອັນຕລອດໄປແລະນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດ. ນາງໄດ້ຖາມ

ອົງພຣະເຢຊູວ່າຈະໄປຫານ້ໍາແຫ່ງຊີວິດຢູ່ໃສເພ່ືອນາງຈະບ່ໍກັບມາຕັກຈາກນ້ໍາສ້າງອີກຕ່ໍໄປ. ໃນຕອນນ້ີອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກນາງໄປເອົາສາມີ ແລ້ວກັບມາຫາພຣະອົງ.

ຍິງສາວໄທຊາມາເຣັຽຕອບອົງພຣະເຢຊູວ່ານາງບ່ໍມີສາມີ, ແລະອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່ານາງເວົ້າຄວາມຈິງ 

ເພາະນາງເຄີຍແຕ່ງງານມາແລ້ວຫ້າເທື່ອ ແລະຄົນຜູ້ທີ່ນາງຢູ່ນໍານ້ັນກໍຍັງບ່ໍແມ່ນສາມີຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນາງມີ

ຄວາມຫິວກະຫາຍຫາສ່ິງທີ່ດີກວ່າ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງນາງ ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະອົງບ່ໍ

ໄດ້ປະນາມແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃນທີ່ສຸດຍິງສາວຊາມາເຣັຽກໍຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເພາະພຣະອົງ

ໄດ້ຮູເ້ຖິງຊີວິດຂອງນາງເປັນຢ່າງດີ ແລະເວົ້າເຖິງວັນໃໝ່ສ່ິງໃໝ່ຈະເຂ້ົາມາ.

3. ການນະມສັການທີແ່ທຈ້ງິ (ໂຢຮັນ 4:19-27)

ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽພະຍາຍາມຈະປ່ຽນເຣ່ືອງສົນທະນາ ນາງຄຶດວ່າການນະມັສການອັນເໝາະສົມນ້ັນ 

ຕ້ອງຢູ່ເທິງພູນ້ີ, ເຖິງແມ່ນວຫິານເທິງພູນ້ັນໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນສັດຕະວັດກ່ອນມາແລ້ວ. ສໍາລັບຊາວຢິວຄຶດ

ວ່າການນະມັສການອັນແທຈິ້ງນ້ັນຕ້ອງຢູ່ໃນເມືອງເຢຣູຊາເລັມ. ທັງສອງພວກພາກັນຖືຕາມທໍານຽມຂອງຕົນ

ເອງເຖິງການນະມັສການອັນແທ້ຈິງ. ຍິງນ້ັນມີຄວາມຮູເ້ຖິງປະວັດສາດ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພານາງເຂ້ົາໃຈ

ເກີນທໍານຽມທີ່ຜູ້ເຖ້ົາຜູ້ແກ່ໄດ້ສິດສອນມາເປັນເວລາຍາວນານວ່າຕ້ອງນະມັສການເທິງພູນ້ີ. ອົງພຣະເຢຊູ

ກ່າວວ່າ ສ່ິງໃໝ່, ວັນໃໝ່, ມ້ືໃໝ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າການນະມັສການທີ່ແທຈິ້ງຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ (4:24).

ການນະມັສການອັນຖືກຕ້ອງນ້ັນແມ່ນນະມັສການພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້, ບ່ໍແມ່ນສະຖານທີ່ບ່ອນນ່ຶງບ່ອນໃດ

ຕາມທີ່ພວກຢິວຫລືພວກຊາມາເຣັຽພາກັນເຊ່ືອຖື. ແມ່ນແທ້ທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ພວກອິສຣາເອນເປັນຜູ້ນໍາເອົາ

ຂ່າວເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໄປບ່ອກແກ່ຄົນທັງປວງ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ມີຂອບເຂດຈໍາກັດພຣະອົງຈະໃຊ້ໃຜກໍໄດ້.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຈັກພຣະບິດາອົງທ່ຽງແທ້ (1:18), ແລະຜູ້ນະມັສການພຣະອົງຕ້ອງນະ

ມັສການດ້ວຍຈິດວິນຍານເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນວິນຍານ, ບ່ໍແມ່ນຂ້ຶນກັບຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງມະນຸດ.

ການນະມັສການອັນທ່ຽງແທ້ແມ່ນໝົດທຸກຄົນຜູ້ທີຮ່້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະອົງເປັນ

ທາງນ້ັນເປັນຄວາມຈິງແລະເປັນຊີວິດ. (14:6)

ຄວາມເຊ່ືອຂອງຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽນ້ັນເລ້ີມເຂ້ົາມາໃນທາງຖືກ. ທໍາອິດນາງເຂ້ົາໃຈຜິດນາງຄຶດວ່າເອົາ

ນ້ໍາຕ້ອງມີຄຸ ແລະນ້ໍາມີອະພິນິຫານພິເສດ. ຫລັງຈາກສົນທະນາເຂ້ົາໄປເລິກ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກນາງໃຫ້

ເປັນເອົາສາມີມາຫາ ນາງປະຕິເສດກ່າວວ່ານາງບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານ ແຕ່ພຣະອົງຮູເ້ຖິງເຣ່ືອງນ້ັນດີ. ນາງພະຍາ 

ຍາມຈະປ່ຽນເຣ່ືອງສ່ວນຕົວຂອງນາງ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງທີ່ເລິກແລະສໍາຄັນເພ່ືອນາງຈະເຂ້ົາ

ໃຈເຖິງການນະມັສການອັນທ່ຽງແທແ້ລະມີຄວາມເຊ່ືອຖືກຕ້ອງ. ໃນທີ່ສຸດນາງໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເມຊີອານວ່າ 
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ເວລານ້ັນພຣະເມຊີອານຈະອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ແທເ້ຫັນຈິງໃນທຸກສ່ິງ, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຜູ້ເວົ້າກັບ

ທ່ານແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະ.î

ໃນເວລານ້ັນພວກສາວົກພາກັນກັບມາຈາກໃນເມືອງຫລັງຈາກຊ້ືອາຫານ. ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະ

ເຢຊູສົນທະນາກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽຢູ່ ພວກເຂົາພາກັນແປກໃຈໃນເຫດການນ້ັນ ແຕ່ພວກສາວົກບ່ໍໄດ້ເວົ້າ 

ຫຍັງ. ໃນຕອນນ້ັນເປັນໂອກາດີທີຈ່ະສອນ, ພຣະອົງເລີຍກ່າວວ່າອາຫານຂອງເຮົາແມ່ນເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະ 

ທັຍພຣະບິດາ ແລະເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສໍາເຮັດ. ສ່ວນພວກສາວົກບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍ

ນ້ັນ (4:31-38).

3. ການນະມສັການທີແ່ທຈ້ງິ (ໂຢຮັນ 4:19-27)

ນິໂກເດມເວົ້າວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຄຣູມາຈາກພຣະເຈ້ົາ (3:2). ຄຣູສອນດີມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນເມ່ືອ

ລູກສິດມີຄວມເຂ້ົາໃຈ. ເວລານ້ີຍິງຊາວຊາມາເຣັຽກໍາລັງຊາບຊ້ຶງໃຈຕ່ໍຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ນາງໄດ້

ພົບກັບນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດ ໂດຍປະໄຫຕັກນ້ໍາໄວ້ທີນ້ໍ່າສ້າງຟ້າວແລ່ນກັບໄປບ້ານບອກຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ມາຫາອົງ

ພຣະເຢຊູ. ນາງຖາມຕົນເອງວ່ານ້ີອາດແມ່ນອົງພຣະຄຣິດເຈ້ົາບ່ໍ? ຄວາມຫວັງເຖິງອົງພຣະຄຣິດນ້ັນໄດ້ໃໝ້

ຢູ່ໃນຫົວໃຈຢ່າງຮ້ອນກ້າ ແລະຂອງພວຢິວເໝືອນກັນ. ຫລັງຈາກໄດ້ເຊີນໃຫ້ໝູ່ເພ່ືອນມິດສະຫາຍມາພົບອົງ

ພຣະເຢຊູແລ້ວ ນາງກໍພ້າວແລ່ນກັບມາຫາອົງພຣະເຢຊູ.

ຫລັກການຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໄດ້ອອກໄປບອກຄົນທີ່ບ່ໍເຊ່ືອນ້ັນຍັງສືບຕ່ໍມາເຖິງທຸກວັນນ້ີ. ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້

ພົບສ່ິງດີຈາກພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຮົາອົດກ້ັນບ່ໍໄດ້ທີຈ່ະເກັບໄວຄົ້ນດຽວ. ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນມາກ່ອນ

ແລ້ວໃນປ້ືມໂຢຮັນໃນເມ່ືອໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ອັນເດອາ, ເປໂຕ, ແລະຟີລິບໄດ້ບອກເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍ

ຄົນອ່ືນໆ (1:35-50). ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າມີຫລາຍຄົນຈາກເມືອງຊາມາເຣັຽໄດ້ເຊ່ືອເພາະຄໍາເຊີນຂອງ

ຍິງຜູ້ອອກໄປຕັກນ້ໍາ. (4:40). ພວກເຂົາຜູ້ໄດ້ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູນ້ັນໄດ້ເຊີນພຣະອົງໃຫ້ໄປໃນບ້ານຂອງ

ພວກເຂົາ. ພຣະເຢຊູເອງພ້ອມພວກສາວົກໄດ້ພັກຢູ່ກັບໄທບ້ານນ້ັນເພ້ີມເປັນເວລາຫລາຍວັນ.

ທີແຣກຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຊ່ືອເພາະຄໍາເຊີນຂອງຍິງຊາວໄທຊາມາເຣັຽ ແລະຕ່ໍມາມີຫລາຍໆຄົນເຊ່ືອເພ້ີມ

ຂ້ຶນເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູເອງ. ພວກຄົນທັງຫລາຍຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ຕ່ໍຍິງຜູ້ອອກໄປ

ຕັກນ້ໍາທີລ່າວເປັນພະຍານ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອກໍເພາະພວກເຂົາເອງໄດ້ຍິນຄໍາ

ສອນຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຫູຂອງພວກເຂົາວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ແລະສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດ

ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງໃດ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວາ່ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງໂລກ

ຈັກກະວານ. ໂຢຮັນ ໄດ້ສອນວ່າທຸກໆຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ ພຣະອົງກໍປະທານໃຫ້ຄົນນ້ັນກາຍເປັນບຸດ

ຍິງບຸດຊາຍຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ (1:12-13).

ຕາມທໍານຽມຂອງພວກຢິວແລະພວກຊາມາເຣັຽແລ້ວພວກເຂົາບ່ໍພົບປະສ້າງສັນກັນ ແລະໄດ້ຖືກແຍກ

ອອກຈາກພຣະເຈ້ົາເພາະສາສນາ, ແຕ່ໃນທີສຸ່ດພວກຊາມາເຣັຽໄດ້ພົບຊີວິດໃໝ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ. ບ່ໍແມ່ນກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມ ຫລືພູເຂົານ້ີທີ່ພຣະເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ເທົ່ານ້ັນ. ພວກເຮົາຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນ

ຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽ. (4:4).
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ສິງ່ເອາົມາປະກອບໃຊໃ້ນຊວີິດປະຈາໍວນັ

ພວກເຮົາຈະເອົາບົດຮຽນນ້ີມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້ຢ່າງໃດ? ຊາວຄຣິສະຕຽນໄດ້ຮັບເອົາ

ຄໍາສອນຈາກພຣະບັດຍັດ ແລະພຣະມະຫາບັນຊາຂອງພຣະຄຣິດ, ແລະພວກເຮົາຍັງຮັບເອົາຄໍາສອນຂອງ

ພຣະຄຣິດໃຫ້ອອກໄປບອກຄົນທຸກໆຊາດທຸກພາສາໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ແລະເຂ້ົາມາໃນການຮັບໃຊ້.

ແມ່ນໃຜເປັນໄທຊາມາເຣັຽໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານຂອງທ່ານ? ທ່ານຍອມທີ່ຈະອອກໄປບອກ ແລະໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບ

ພວກຄົນເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ມີຈິດໃຈຮັກຫລັງຊັງບ່ຽງຕ່ໍຄົນຊາດອ່ືນບ່ໍ?

ອົງພຣະເຢຊູມີພຣະປະສົງເດີນຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽໄປ ພຣະອົງຊົງເຮັດຢ່າງນ້ີເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງເພາະ

ຊາວຢິວຈະບ່ໍສົນທະນາກັບຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເລີຍ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາລາຍກໍາແພງຂວາງກ້ັນ  ແລະບ່ໍ

ຖືວ່າຍິງຄົນນ້ັນເປັນຄົນຢ່າງໃດມາກ່ອນ. ຕົວຢ່າງແລະຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ມີ

ຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນທຸກໆຊາດເໝືອນດ່ັງພຣະເຈ້ົາຕ້ັງພຣະທັຍເອົາໄວ້, ໃຫ້ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຕ່ໍຄົນທຸກຊາດ

ວ່າ ìພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ໂຜດຂອງໂລກ.î

ຄໍາຖາມ

1. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

2. ເຮັດວິທໃີດໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຈະເພ້ີມຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໃນໂລກເພ່ືອນໍາເອົາຄົນອ່ືນ ຊາວ

ຊາມາເຣັຽ, ຜູ້ທີ່ຄົນອ່ືນລັງກຽດມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາ?

3. ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ປະໄຫນ້ໍາໄວ້ເພ່ືອແລ່ນໄປບອກຄົນອ່ືນເຖິງອົງພຣະເຢຊູ. ທ່ານເດພໍໃຈບ່ໍທີ່ຈະ

ປະບາງຢ່າງໄວ ້ເພ່ືອຈະອອກໄປບອກຄົນອ່ືນໃຫ້ຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູ?

4. ຄຸໃຊ້ຕັກນ້ໍາ. ຖ້າຊີວິດຂອງທ່ານເປັນເໝືອນຄຸ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດ, ທາ່ນຄຶດວ່າແມ່ນ

ໃຜຕ້ອງການຮັບເອົານ້ໍາແຫ່ງຊີວິດທີ່ເຟືອດອອກຈາກຄຸຂອງທ່ານ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 6

ໝາຍສາໍຄນັ-ເຊືອ່ ຫລ ືເປນັຄວາມເຊືອ່ແທບ້ໍ່

ìຈນົເຖິງໄດເ້ຫນັໝາຍສາໍຄນັແລະອສັຈນັî

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 4:46-54

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 4:43-54

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດີໃນວັງເພ່ືອສະແດງເຖິງ

ອໍານາດ ແລະເຮັດໃຫ້ເສນາບໍດີຄົນນ້ັນມີຄວາມເຊ່ືອແທ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານນ້ັນຂ້ຶນກັບການກະທໍາອັສຈັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູ

ເຮັດ ຫລືຄວາມເຊ່ືອຂອງທາ່ນຂ້ຶນກັບວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງການທີອົ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເສນາ

ບໍດີໃນວັງ ແລະເພ່ືອວິຈັຍວາ່ຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນ

ການຖວາຍຈິດໃຈຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູຢ່າງແທຈິ້ງ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມເຖິງຈິດໃຈສ່ວນເລິກຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນວ່າ   ການທີເ່ຂົາຕິດຕາມ

ໄປນ້ັນເປັນເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາການອັສຈັນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນຄວາມເຊ່ືອຜູ້ເປັນພ່ໍຂອງເດັກຊາຍຜູ້

ກໍາລັງປ່ວຍໜັກ ລາວຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວລູກຊາຍ ແລະໃນທີ່ສຸດອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ປົວເດັກຄົນນ້ັນໃຫ້ 

ຫາຍດີ.

ຫລາຍປີມາແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂັບຣົຖຜ່ານໄປຫລາຍຣັດ, ເວລານ້ັນຍັງບ່ໍທັນມີ GPS ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້

ເບ່ິງແຜນທີ່ບອກນໍາທາງ. ອີກບ່ໍນານຂ້າພະເຈ້ົາຕັນສິນໃຈໄປທາງລັດ ເວລາຫົວທີເຫັນວ່າຫົນທາງກໍພໍໃຊ້ໄດ້

ແຕ່ໃນເມ່ືອຂັບໄປປະມານ 10 ກິໂລແມັດກໍເຫັນປ້າຍບອກວ່າ ìທາງນ້ີສຸດອີກປະມານສອງກິໂລແມັດî ຂ້າ 

ພະເຈ້ົາຍັງບ່ໍເຊ່ືອຈ່ິງຂັບໄປອີກນ້ອຍນ່ຶງກໍເຫັນປ້າຍບອກອີກວ່າ  ìທາງນ້ີຜ່ານໄປບ່ໍໄດ້.î ໃນເມ່ືອເຫັນປ້າຍ

ແລະສະພາບຂອງຖນົນຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮູ້ສຶກວ່າປ້າຍນ້ັນບອກຄວາມຈິງ ໃນທີ່ສຸດຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ິງຕັດສິນໃຈຕ່າວ 

ຣົດຄືນ.

ພວກເຮົາພາກັນມັກຫລົງທາງເປັນປະຈໍາໃນເມ່ືອເດີນທາງໄປບ່ອນບ່ໍເຄີຍໄປ. ພວກເຮົາມັກຕ່າວ
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ຣົດຜິດທາງ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງວ່າປອດພັຍຢູ່. ບາງຄ້ັງຫົນທາງນ້ັນຄົດລ້ຽວ ບ່ໍກ້ຽງ ແລະບາງຄ້ັງພົບທາງສຸດ.

ໃນຊີວິດແທ້ນ້ັນພວກເຮົາມັກຕ່າວຣົດເຂ້ົາທາງຜິດແລະກໍໄດ້ຖືກຕໍາຣວດປັບໝັຍ. ພວກເຮົາມັກຕ່າວຣົດ 

ເຂ້ົາທາງສຸດ ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນພວກເຮົາກໍຍັງກ່າວວ່າຕົນເອງຮູ້ຈັກທາງໄປຢູ່. ທີສຸ່ດປາຍຂອງທາງນ້ັນກໍບ່ໍເປັນເ

ໝືອນເຮົາໄດ້ຄຶດເອົາໄວ້.

ພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກດີວ່າໂລກເຮາົນ້ີກໍາລັງເດີນທາງຜິດ   ແລະພຣະອົງເຮັດທຸກວິທທີາງເພ່ືອນໍາພວກເຮົາ

ຈະຕ່າວຄືນ ໃນທີສຸ່ດພຣະອົງໄດ້ສ່ົງອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງມາ: ìພຣະທັມບັງເກີດເປັນ

ເນ້ື້ຶອໜັງແລະອາສັຍໃນຖ້າມກາງພວກເຮົາ.î (ໂຢຮັນ 1:14). ເຫັນວ່າໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ເຫດການບາງຢ່າງໃນ

ຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບາງຄ້ັງພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ ìໝາຍ

ສໍາຄັນî ເພ່ືອໃຫ້ມະນຸດເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະອົງ, ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍໄດ້ກາຍເປັນຄົນໃໝ່. ໃນວັນນ້ີພວກເຮົາ

ໄດ້ຮຽນເຖິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວລູກຊາຍຂອງເຈ້ົານາຍໃນວັງ. ການປົວຄ້ັງນ້ີແມ່ນໝາຍສໍາຄັນຄ້ັງທີສອງອີງ

ຕາມປ້ືມໂຢຮັນ.

1. ພຣະເຢຊສູະເດັດກບັຄືນບາ້ນການາໃນເມອືງຄາລີເລ (ໂຢຮັນ 4:43-47)

ເມືອງຄາລີເລເປັນບ່ອນພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກອາສັຍຢູ່. ປ້ຶມຂ່າວປະເສ ີດ ມັດທາຍ, ມາຣະໂກ,

ແລະລູກາ ໄດ້ບັນທຶກເຫດການຫລາຍຢ່າງທີອົ່ງພຣະເຢຊູກະທໍາໃນເມືອງຄາລີເລ   ແລະປ້ືມໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ບັນ

ທຶກຊ້ໍາກັບປ້ືມຂ່າວປະເສ ີດອ່ືນ. ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຖິງເຫດການທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຢູ 

ດາ, ແຕ່ເວົ້າເຖິງບາງເຫດການໃນເມືອງຄາລີເລເພາະແມ່ນໝາຍສໍາຄັນທໍາອິດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ 

(2:11). ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຫລັງຈາກເຫດການນ້ັນວ່າເພ່ືອ ìເປີດເຜີຍອໍານາດ ແລະເພ່ືອພວກສາວົກໄດ້ເຊ່ືອໃນ

ພຣະເຢຊູ (2:11). ພຣະເຢຊູກັບໄປຢາມບ້ານການາຊ່ຶງຢູ່ດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງທະເລຄາລີເລປະມານສິບ 

ໄມ ແລະຕ້ັງຢູ່ທາງເໜືອເມືອງນາຊາເຣັດປະມານສ່ີໄມ, ຫລັງຈາກນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຍິງຊາວໄທຊາມາ

ເຣັຽ (4:1-12)

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ບ່ໍມັກພຣະອົງໃນເມືອງຄາລີເລ ເພາະພຣະອົງໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າພຣະ

ເຈ້ົາອາດຊອບພຣະທັຍກັບຄົນຊາດອ່ືນຫລາຍກວ່າພວກຢິວ (ລູກາ 4:16-30). ຄົນທັງຫລາຍທີມ່ານະມັສ 

ການໃນນ້ັນຈ່ິງຢາກຂ້າພຣະອົງເສັຽ. ໂຢຮັນຈ່ິງຍົກເອົາຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູວ່າ ìຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍໄດ້

ຮັບກຽດໃນບ້ານເມືອງຂອງຕົນî (ໂຢຮັນ 4:44). ຢ່າງໃດກໍຕາມເຫັນວ່າການໄປຢາມເມືອງຄາລີເລຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູສະດວກຕາມສົມຄວນ. ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງ. ມີຫລາຍຄົນໄດ້ໄປຮ່ວມງານປັສ 

ຄາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະພວກເຂົາໄດ້ຈ່ືຈໍາຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກຮັບຕ້ອນໂດຍຂ້າຣາຊການຄົນນ່ຶງເວລາພຣະອົງຢຸດຢູ່ບ້ານການາ. ເຈ້ົານາຍຄົນນ້ີ

ມີໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ໃນຣາຊການຂອງກະສັດເຮໂຣດ, ລາວໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູແລະຍອມຍ່າງເປັນລະ

ຍະໄກສົມຄວນໄປບ້ານການາຈາກເມືອງກາເປນາອູມ ເພ່ືອຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວລູກຊາຍຜູ້ກໍາລັງຈະ

ເຈັບໜັັກຈວນຈະຕາຍ. ຜູ້ເປັນພ່ໍຫວັງວ່າມີແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານ້ັນສາມາດຊ່ວຍລູກຊາຍຂອງຕົນໄດ້. ເວລາ

ເຫັນພຣະເຢຊູ ລາວກໍຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດໄປບ້ານກາເປນາອູມຊ່ອຍປົວລູກຊາຍຂອງຕົນ.
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ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍເຫັນຄົນສະແຫວງຫາສາສນາໃນຍາມຂັດສົນ. ແຕ່ຫລາຍໆເທືອ່ຄໍາສັນຍາວ່າຈະ

ຊ່ອຍນ້ັນກໍບ່ໍສົມຫວັງ ໃນເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນຄົນສ່ວນຫລາຍກໍກັບຄືນທາງເກ່ົາ-ມີຊີວິດຢູ່ປາສະຈາກພຣະເຈ້ົາ 

ຫລືຄຣິສຕະຈັກ. ແຕ່ເຫັນວ່າຂ້າຣາຊການຜູ້ເຮັດວຽກໃນວັງຂອງກະສັດເຮໂຣດບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ.

2. ພຣະເຢຊໄູດປ້ວົລູກຊາຍຂອງເສນາບດໍໃີນວງັຂອງເຮໂຣດ (ໂຢຮັນ 4:48-50)

ຄົນໃນເມືອງຄາລີເລ ເໝືອນກັບຄົນຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມພວກເຂົາມາຫາພຣະເຢຊູເພາະຢາກເຫັນໝາຍ

ສໍາຄັນ. ໂຢຮັນຈ່ິງຂຽນໄວ້ວ່າ ìພຣະເຢຊູບ່ໍໄວ້ພຣະທັຍໃນຄົນເຫລ່ົານ້ັນî (2:24). ໃນເມືອງຄາລີເລ ພຣະ

ເຢຊູກ່າວວ່າ, ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍເຫັນໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນທ່ານຈະບ່ໍເຊ່ືອ.î (4:48). ìທ່ານî

ແມ່ນຫລາຍຄົນ ແປວ່າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ຊາຍຢູ່ທີ່ນ້ັນ ແຕ່ໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍອ່ືນໆອີກດ້ວຍ.

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດ ìໝາຍສໍາຄັນແລະອັສຈັນî ເພ່ືອຈະນໍາໃຫ້ຄົນສົນໃຈ. ໃນພຣະຄັມພີເດີມພຣະ

ເຈ້ົາເຮັດໝາຍສໍາຄັນຫລາຍໆ ຢ່າງເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາໂຣຍອມປ່ອຍພວກອິສຣາເອນອອກຈາກອີຢິບ

ໄປ (ອົບພະຍົບ 7:3-4). ຊາວເມືອງຄາລີເລຢາກເຫັນອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນເຈັບໃຫ້ດີຫລືເຮັດອັສຈັນແຕ່ເຫັນ

ວ່າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍມີພຣະປະສົງຢ່າງນ້ັນ.

ການລ້ືນເລີງມ່ວນຊ່ືນນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຜິດບາບແຕ່ປະການໃດ  ແລະມັນກໍເປັນສ່ິງສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງ

ຄົນເຮົາອີກ. ການນະມັສການບ່ໍຄວນເປັນເວລາຄົນເບ່ືອຈົນນອນຫລັບ. ອີກຢ່າງນ່ຶງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດ

ໃຫ້ຄົນມາວິຫານໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທິງນ້ັນ. ໃນເມ່ືອຄົນເຫັນອົງພຣະເຢຊູທໍາການອັສຈັນແລະຢາກຕາມໄປ 

ເພ່ືອຢາກເຫັນອີກ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນພຣະເຢຊູໄດ້ແຍກພຣະອົງອອກຈາກຝູງຊົນ.

ເສນາບໍດີບ່ໍໄດ້ຢູ່ທີ່ນ້ັນເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນແລະອັສຈັນຕ່າງໆ. ລາວໄດ້ຮອ້ງຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ

ໃຫ້ໄປເບ່ິງລູກຊາຍຂອງລາວໂດຍກ່າວ ìນາຍເອີຍ, ຂໍເຊີນທ່ານລົງໄປກ່ອນທີ່ລູກຂ້ານ້ອຍຈະຕາຍî (4:49).

ເສນາບໍດີຄົນນ້ັນເຄີຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ກະສັດຊ່ອຍ   ເວລານ້ີລາວໄດ້ມາຮ້ອງຂໍພຣະອາຈານຈາກນາຊາເຣັດໃຫ້ໄປ

ປົວລູກຊາຍ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາກັບຫລາຍໆຄົນມາກ່ອນຄື ຊາຍສລາດຄົນນ່ຶງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ,

ຍິງສາວໄທຊາມາເຣັຽ ແລະບັດນ້ີກັບເສນາບໍດີ. ໃຫ້ຄຶດເບ່ິງວ່າເຫດການເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ມີຄວາມໝາຍຫລາຍ 

ຕ່ໍພວກສາວົກ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ຮູຄັ້ກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນໃຜກັນແທ້.

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງກາເປນາອູມຕາມຄວາມຮ້ອງຂໍຂອງເສນາບໍດີ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະ

ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມທາງຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພຣະອົງຊົງເຮັດນ້ັນເປັນສ່ິງດີສໍາລັບພວກເຮົາ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້

ປົວເດັກຊາຍຄົນນ້ັນຈາກທາງໄກ. ພຣະອົງຊົງເວົ້າຢ່າງງ່າຍໆວ່າ, ìຈ່ົງກັບເມືອສາ ລູກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຕາຍî

(4:50). ໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ວິທີຂຽນເຖິງເຣ່ືອງນ້ີຢ່າງລະອຽດດີ: ìເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນ

ພຣະຄຣິດî (20:30-31). ຕອນນ້ັນເປັນເວລາທີ່ແສນຍິນດີຫລາຍ  ເສນາບໍດີຄົນນ້ັນໄດ້ກັບເມືອບ້ານຕາມ

ຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພາະລາວຄຶດວ່ານ້ັນເປັນການດີພໍສໍາລັບລາວ.

3. ຄວາມໝາຍຂອງໝາຍສາໍຄັນ (ໂຢຮັນ 4:19-27)
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ເສນາບໍດີຄົນນ້ັນໄດ້ເຊ່ືອ. ລາວຊອກຫາການອັສຈັນແລະລາວໄດ້ຮັບແທ້ ແຕ່ລາວບ່ໍໄດ້ເຫັນບາດດຽວ 

ຈົນເຖິງມ້ືຕ່ໍມາ. ຖ້າເຣ່ືອງແນວນ້ັນເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຮົາວັນນ້ີ ພວກເຮົາອາດຕ້ອງໂທຣະສັບມືຖືຕິດຕ່ໍຢ່າງ

ດ່ວນ. ຖາມວ່າ ລູກຊາຍຂອງເຮົາເປັນແນວໃດແລ້ວ? ແຕ່ເສນາບໍດີໄດ້ກັບບ້ານໂລດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງອົງ

ພຣະເຢຊູ (4:50).

ຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ຕາມຄໍາສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ເສນາບໍດີໄດ້ແນ່ໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູ ເວລາ

ພຣະອົງບອກອັນໃດຕ່ໍລາວ ລາວກໍປະຕິບັດທັນນີ. ໃຫ້ຫວນກັບຄືນໄປເບ່ິງໝາຍສໍາຄັນທໍາອິດທີ່ອົງພຣະເຢ

ຊູໄດ້ເຮັດໃນບ້ານການາອານ. ໃນງານວິວາ ເຈ້ົາຂອງບ້ານໝົດເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະມາຣີອາຜູ້ເປັນມານດາ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຂ້ົາມາໃນພາບ. ຫລັງຈາກນາງໄດ້ລົມກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ນາງໄດ້ບອກກັບຄົນຮັບ

ໃຊ້ໃນງານແຕ່ງງານນ້ັນວ່າ ìເມ່ືອເພ່ິນບອກພວກເຈ້ົາອັນໃດ ໃຫ້ພວກເຈ້ົາເຮັດຕາມເນີî (2:5). ພວກເຂົາກໍ

ໄດ້ເຮັດຕາມແທ້. ຄວາມເຊ່ືອນ້ັນມັນບ່ໍເປັນການພຽງພໍໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນ ແລະມີຄວາມຮູ້ເທົ່ານ້ັນ; ຄວາມເຊ່ືອ

ທີ່ແທຈິ້ງນ້ັນໃຫ້ລົງມືກັບສ່ິງທີ່ໄດ້ຍິນແລະຮູ້ຈັກ.

ເວລາເສນາບໍດີກໍາລັງເດີນກັບບ້ານ ມີຄົນໃຊ້ແລ່ນມາບອກຂ່າວດີວ່າ: ລູກຊາຍຂອງທ່ານຍັງມີຊີວິດຢູ່ 

ແລະກໍາລັງຟ້ືນດີຂ້ຶນ. ລາວໄດ້ຖາມເຖິງເວລາເດັກນ້ັນຟ້ຶນດີ ແລະລາວກໍຄຶດໄດ້ວ່າເປັນເວລາທີອົ່ງພຣະເຢຊູ

ໄດ້ບອກລາວກັບບ້ານ ìລູກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຕາຍî ເສນາບໍດີຄົນນ້ັນໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ທຸກຄົນໄດ້

ຍິນກໍພາກັນດີໃຈຫລາຍເພາະພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ, ìທ່ານເອງກໍເຊ່ືອພ້ອມດ້ວຍທັງຄົວເຮືອນ.î (4:53).

ຄໍາອ້ອນວອນຂອງເສນາບໍດີຄົນນ້ັນໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ ລາວກໍບອກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ ແລະມີຫລາຍຄົນຜູ້

ເຮັດວຽກນໍາກັນກໍໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ. ນ້ັນແມ່ນຄວາມເຊ່ືອແທຈິ້ງ-ປົວພະຍາດໄດ້, ເຖິງ

ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມຕົບມື ຫລືເຫັນດີຈາກຝູງຊົນ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວພະຍາດໃຫ້ດີບ່ໍແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມ

ບັນເທິງເທົ່ານ້ັນ ຫລືເພ່ືອຊອກຫາເງິນ, ແຕ່ພຣະເຢຊູປົວຄົນເພາະເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ໂຢຮັນໄດ້ຢ້ັງຢືນວ່າການອັສຈັນຄ້ັງນ້ີແມ່ນຄ້ັງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູໃນບ້ານການາອານ. ອັສຈັນເທື່ອນ້ີກໍເ

ໝືອນຄ້ັງກ່ອນ; ຄົນມີຄວາມເຊ່ືອໃນຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ຜົນດີກໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນທັງສອງຄ້ັງ ຄືຄ້ັງທີນ່ຶງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນນ້ໍາໃຫ້ເປັນເຫລ້ົາແວງເພ່ືອໃຫ້ງານແຕ່ງງານເປັນການສລອງຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຫດການນ້ີໄດ້

ສອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອມີຊີວິດດີຂ້ຶນແລະມ່ວນຊ່ືນ. ການອັສຈັນ

ທີສອງເຕືອນພວກເຮົາວ່າພຣະເຈ້ົາມີອໍານາດເໜືອຄວາມຜິດບາບ, ຄວາມເຈັບປວດ, ແລະການຕາຍ. ອົງ

ພຣະເຢຊູມີອໍານາດປົວພະຍາດ ແລະກະທໍາການອັສຈັນໄດ້ເຖິງຢູ່ຫ່າງໄກສຸດຂອບຟ້າ. ໝາຍສໍາຄັນນ້ີໄດ້ 

ໜູນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ເຊ່ືອໜັ້ນໃນການຕາຍ, ການຄືນຈາກຕາຍ, ແລະປ່ຽນແປງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາມາຫາ

ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.

ນໍາມາໃຊໃ້ນຊີວດິປະຈໍາວນັ

ອົງພຣະເຢຊູຮູວ້່າການອັສຈັນທີ່ພຣະອົງກະທໍານ້ັນອາດເຮັດໃຫ້ຄົນມາຫາພຣະອົງໃນທາງຜິດ. ໃຫ້ເຂ້ົາ

ໃຈວ່າການຊົງສ້າງໂລກຂອງພຣະເຈ້ົາກໍແມ່ນການອັສຈັນຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ໃນພຣະຄັມພີ. ໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະ

ເຢຊູກໍເຕັມໄປດ້ວຍໝາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນ-ການກໍາເນີດຈາກນາງມາຣີອາ ການຄືນພຣະຊົນຈາກຂຸມ
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ຝັງສົບ. ຫລັງຈາກນ້ັນມາພວກເຮົາຍັງເຫັນການອັສຈັນຂອງຄົນໄດ້ບັງເກີດໃໝ່ ແລະມີຄວາມສໍາພັນໃໝ່ກັບ

ອົງພຣະຄຣິດ.

ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາພາກັນອ້ອນວອນຢາກເຫັນອັສຈັນ, ໃຫ້ພຣະອົງປົວພະຍາດ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້

ຮັບຄໍາຕອບຕາມຄວາມຄຶດ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ເບ່ິງຂ້າມການອັສຈັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນມາແລ້ວໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາ

ອາດເປັນເໝືອນລູກຊາຍຂອງເສນາບໍດີ ແລະຄົນໃຊ້-ພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບການອັສຈັນແຕ່ບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ.

ມັນເປັນການສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໆອັສຈັນ ແລະຈ່ົງຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບພວກເຮົາຕລອດ

ໄປ. ພຣະອົງອາດຕອບ: ໄດ້, ບ່ໍໄດ້, ຍັງບ່ໍເຖິງຍາມ, ຫລືໃຫ້ລໍໄປອີກກ່ອນ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າທຸກສ່ິງທີ່

ພຣະເຈ້ົາເຮັດເປັນສ່ວນດີສໍາລັບພວກເຮົາສເມີ. (ໂຣມ 8:28). ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮາົແມ່ນໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຕາມ

ຄວາມເຊ່ືອ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອໃນພຣະທັມຂອງພຣະອົງແລະເຮັດຕາມພຣະອົງຊົງບອກນ້ັນ.

ຄໍາຖາມ

5. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກັບໝາຍສໍາຄັນອັນນ່ຶງອັນໃດບ່ໍ ອາດເປັນສ່ິງເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານໄວ້ວາງໃຈ

ໃນອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ?

6. ໃນພາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດທ່ານໄດ້ຮັບເອົາພຣະທັມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາມາໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ?

7. ໃນພາກສ່ວນໃດໃນຊີວີດທ່ານບ່ໍເອົາຫົວຊາຕ່ໍພຣະທັມຂອງອົງພຣະເຢຊູເຈ້ົາ?

8. ທ່ານໄດ ້ເປັນຫ່ວງຕ່ໍຄົນໃດຄົນນ່ຶງຢ່າງແທຈິ້ງ ແລະທ່ານພະຍາຍາທຸກວິທີທາງເພ່ືອໃຫ້ຄົນນ້ັນຮັບເອົາ

ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 7

ຢູນ່ີໃ້ຜເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບ?

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 5:1-24, 31-40

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 5

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນໃນວັນສະບາໂຕເປັນການສະແດງເຖິງ

ຄວາມສັມພັນພິເສດໃນຖານະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະບິດາເຈ້ົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ໃນທາງໃດທ່ານໄດ້ຍອມຮັບພະລັງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງ

ທ່ານ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງບັນຫາທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນໃນວັນສະບາ

ໂຕ ແລະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູມີອໍານາດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ

ໃນບັດຈຸບັນນ້ີ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນງ່ອຍໃນວັນສະບາໂຕ ແລະພຣະອົງປ້ອງກັນຕົນເອງເວລາພວກຫົວໜ້າສາສ 

ນາຕ່ໍສູ້ ແລະຕ່ໍຕ້ານ ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາໄດ້ສ່ົງພຣະອົງມາ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການທີ່ມີກົດນ້ັນເປັນສ່ິງດີ  ຖ້າປາສຈາກກົດເກນ ແລະຖ້າບ່ໍມີກົດລະບຽບແລ້ວກໍ

ຈະມີແຕ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົບສົນຂ້ຶນ. ບາງຄົນຄຶດວ່າກົດລະບຽບນ້ັນເປັນສ່ິງຂັດຂວາງ. ຕົວຢ່າງກົດລະບຽບ

ເຮັດສ່ິງກົງກັນຂ້າມເຊ່ັນອອກກົດໝາຍໃຫ້ສູບຊາເປັນຢາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູກໍມີສ່ິງຢ່າງນ້ີເກີດຂ້ຶນ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍສຽງມະຫາຊົນເຖິງຄວາມ

ໝາຍໃນການເປັນຄົນນັບຖືສາສນາ. ຍ່ິງໄປກວ ່ານ້ີພຣະອົງຍັງກ່າວອ ້າງວ່າພຣະອົງມີສິດທິເປັນພິເສດເພາະ

ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ.

1. ພຣະເຢຊຢູູທ່ີນ່ໍາ້ສາ້ງເບດຊະທາ (ໂຢຮັນ 5:1-8)

ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກດີວ່າແມ່ນງານສລອງຫຍັງກັນແທ້ ຂ້ໍ 1 ບ່ອນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຂ້ຶນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

ໄປໃນ ìງານຂອງພວກຢິວ.î ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກຢິວພາກັນສລອງງານເທສການຕ່າງໆທາງສາສນາ



28

ຫລາຍຄ້ັງຕ່ໍປີ. ໃນບົດ 5-10 ໄດ້ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນງານນ້ີສ່ີຄ້ັງ. ປ້ຶມໂຢຮັນໄດ້ຂຽນບອກ

ເຖິງງານເທສການຊ່ຶງປ້ຶມອ່ືນບ່ໍເວົ້າເຖິງເໝືອນບົດທີ 5, ງານສລອງເທສການປັສຄາໃນບົດ 6 (ເບ່ິງ 6:4),

ເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍຂອງພວກຢິວ (ເບ່ິງ 7:2) ແລະງານເທສການສລອງພຣະວິຫານໃນບົດທີ 10 (ເບ່ິງ 

10:22). ສາມງານເທສການທໍາອິດນ້ັນໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນປ້ຶມລະບຽບພວກເລວີ 23. ໝາຍເຫດ: ໝາຍສໍາຄັນ

ອັນທສີາມເຖິງຫົກມີຢູ່ໃນໂຢຮັນບົດ 5-10. ໝາຍສໍາຄັນທີເຈັດນ້ັນມີຢູ່ໃນບົດ 11. ຢ່າງໃດກໍຕາມຄໍາເວົ້າ 

ìໝາຍສໍາຄັນî ບ່ໍໄດ້ເອົາມາໃຊ້, ແຕ່ໃຊ້ການອັສຈັນແທນ.

ຂ້ໍ 2-3 ໄດ້ວາດພາບໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈເຖິງນ້ໍາສ້າງເບດຊະທາທີ່ຢູໃກ້ ìປະຕູແກະ.î ມີສາລາອ້ອມຢູ່ 5

ຫລັງ. ບ່ອນນ້ີເປັນບ່ອນງົດງາມຍ່ິງໃຫຍ່ທີພ່ວກຄົນເຈັບພາກັນໄປອາສັຍຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ພວກຄົນເຫລ່ົານ້ີ

ເປັນຄົນໝົດຄວາມຫວັງ. ມີຊາຍຄົນນ່ຶງປ່ວຍເປັນເວລາ 38 ປີມາແລ້ວ ລາວອາດໄປລໍຖ້າຢູ່ທີນ້ັ່ນເປັນເວລາ

ຫລາຍປີເພາະເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາກວນນ້ໍາເປັນຍາມ ຖ້າຜູ້ໃດລົງໄປກ່ອນຜູ້ນ້ັນກໍເຫັນວ່າດີ

ພະຍາດຮ້າຍໂຣຄາ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າລະຍະຊິວິດຂອງຄົນໃນສມັຍນ້ັນຢູ່ບ່ໍເກີນ 83 ປີ.

ເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມຄົນນ້ັນໃນຂ້ໍ 6 ວ່າ, ìເຈ້ົາຢາກດີຫລື?î ລາວກໍເລີຍຕອບແບບ

ງ່າຍໆວ່າລາວຄວນເປັນຄົນດີພະຍາດແລ້ວເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍລາວໄປໃນສະນ້ໍາເວລານ້ໍາເຟືອນ. ເມ່ືອເຖິງ

ເວລາເທວະດາມາກວນນ້ໍາເຟ ືອນຄົນອ່ືນກໍລົງໄປກ່ອນ. ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕອບອັນໃດແກ່ຄົນປ່ວຍນ້ັນ ແຕ່

ພຣະອົງຊົງສ່ັງຊາຍຄົນນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຍົກເອົາບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາຍ່າງໄປ.î ຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ດີພະຍາດ

ດ້ວຍນ້ໍາເຟືອນໃສ່ ແຕ່ລາວດີພະຍາດດ້ວຍຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.

2. ຖົກຖຽງກັນເຖງິຄົນດພີະຍາດ (ໂຢຮັນ 5:9-15)

ໃນປ້ຶມໂຢຮັນນ້ີໄດ້ຂຽນເຣ່ືອງການປົວຄົນປ່ວຍນ້ີໃນວັນສະບາໂຕ. ແຕ່ຫົວທພີວກຢິວບ່ໍໄດ້ຄຽດທີ່ອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນນ້ັນໃນວັນສະບາໂຕ. ແຕ່ພວກເຂົາໂກດຮ້າຍເວລາອົງພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ຄົນປ່ວຍລຸກຂ້ຶນ

ຍົກເອົາບ່ອນນອນແລ້ວຍ່າງໄປ. ພວກເຂົາພາກັນໄດ້ຍົກເອົາພຣະບັນຍັດຂ້ຶນມາໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນ 

ວັນສະບາໂຕ  ພວກເຂົາພາກັນເຂ້ົາໃຈຜິດເຖິງຈຸດປະສົງທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ັງພຣະທັຍເອົາໄວ້ເຖິງຄວາມໝາຍອັນ 

ແທຈິ້ງ. ໃນພຣະຄັມພີເດີມບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າຜິດໃນເມ່ືອຄົນໄດ້ຍົກເອົາສາດປູນອນໄປໃນວັນຊາບາໂຕ. ແຕ່ວ່າ 

ຊາຍດີພະຍາດຄົນນ້ີໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍທໍານຽມພວກຢິວຫລາຍກວ່າການຜິດຕ່ໍບັນຍັດຂອງໂມເຊ.

ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູແລະຄົນດີພະຍາດນ້ັນທັງສອງເປັນຊາດຢິວ, ຂ້ໍ 10 ແລະຂ້ໍ 15 ໄດ້ບອກວ່າຜູ້

ຕ່ໍສູ້ອົງພຣະເຢຊູນ້ັນກໍເປັນຄົນຢິວ. ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໃນເມ່ືອເວົ້າເຖິງຢິວແລ້ວແມ່ນເວົ້າເຖິງພາກສ່ວນນ່ຶງ

ຂອງສາສນາ ພວກທີຍຶ່ດຖືຮດີຄອງຢ່າງເຄ່ັງຄັດ-ບ່ໍແມ່ນຄົນທັງຊາດ. ອົງພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກກໍເປັນຄົນ

ຢິວຊ່ຶງເປັນຜູ້ນໍາເອົາການເຊ່ືອຖືແນວໃໝ່ ແລະໃນທີສຸ່ດກໍກາຍມາເປັນກຸ່ມຄຣິສຕຽນ.

ຂ້ໍ 14 ໄດ້ກ່າວເຖິງການພົບກັນຄ້ັງທີສອງຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບຄົນປ່ວຍນ້ັນ. ຄໍາກ່າວຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ເປັນສ່ິງກະຕຸ ້ນໃຈໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ìນ້ີແຫລະເຈ້ົາດີພະຍາດແລ້ວ ຢ່າເຮັດຜິດບາບຕ່ໍໄປຢ້ານວ່າເຫດຮ້າຍ

ກວ່າເກ່ົາຈະເກີດກັບເຈ້ົາອີກî (ໂຢຮັນ 6:14). ບາງຄົນແປຂ້ໍນ້ີວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມບາບເປັນ

ເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບໄຂ້. ແຕ່ວ່າຄໍາສອນຂອງອົງພຣະຢຊູໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 9:3 ແລະລູກາ 13:25

ເຫັນວ່າເວົ້າ ກົງກັນຂ້າມ. ຄົນອ່ືນໆອີກໄດ້ຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເຈັບດ້ານຮ່າງກາຍ (ເບ່ິງ 
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ມາຣະໂກ 2:1-12). ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໃນໂຢຮັນ 5:14 ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມບາບເຮັດໃຫ້ຄົນ

ເຈັບປ່ວຍ. ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າວ່າຄວາມບາບເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍທາງດ້ານຈິດວິນຍານ.

3. ພວກຢວິຂົມ່ເຫ ັງອງົພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 5:16-24)

ຫລັງຈາກຄົນປ ່ວຍດີພະຍາດນ້ັນໄດ້ພົບອົງພຣະເຢຊູເປັນຄ້ັງທີສອງ ລາວຈ່ິງຈ່ືໄດ້ວ່າແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ

ເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ລາວຫາຍດີຈາກພະຍາດ. ຂ້ໍ 16 ໄດ້ເວົ້າເຖິງພວກຢິວຂ່ົມເຫ ັງອົງພຣະເຢຊູ ìເພາະພຣະອົງໄດ້

ເຮັດສ່ິງນ້ີໃນວັນສະບາໂຕ.î ຖ້າວ່າພວກຢິວໄດ້ໂກດຮ້າຍອົງພຣະເຢຊູມາກ່ອນ ເວລານ້ີພວກເຂົາແຮ ່ງໂກດ

ຮ້າຍເພາະອົງພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ພວກເຂົາໜັກຂ້ຶນ. ໃນຂ້ໍ 17 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງສາມສ່ິງຕ່ໍສູ້ພວກ

ຢິວ: ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາກິຈການຕລອດໄປ    (ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດພາຣະກິດຂອງພຣະອົງໃນ

ວັນສະບາໂຕ); ພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ແລະຢາໂຄບກໍແມ່ນພຣະບິດາຂອງອົງພຣະເຢຊູ; ໃນ

ເມ່ືອພຣະບິດາເຮັດງານຂອງພຣະອົງ, ອົງພຣະເຢຊູກໍຕ້ອງເຮັດເໝືອນກັນ.

ໃນຂ້ໍ 19-24 ພຣະເຢຊູໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຖືວ່າຕົວເອງສູງກວ່າພຣະບິດາ ແຕ່ພຣະ

ເຢຊູໄດ້ເພ່ິງພຣະບິດາ. ຕົວຢ່າງ: ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າພຣະອົງເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ (5:19). ກິຈ 

ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໄດ້ແມ່ນການທີອົ່ງພຣະບິດາເປັນຜູ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ (5:19-20), ແລະແມ່ນອົງ

ພຣະບິດາໄດ້ສ່ົງອົງພຣະເຢຊູລົງມາໃນໂລກ (5:23). ຕ່ໍມາໃຫ້ຂ້ໍ 30 ອົງພຣະເຢຊູຍັງເວົ້າຊ້ໍາອີກວ່າ: ìຂ້າ

ພຣະອົງບ່ໍສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.î ພຣະເຢຊູເພ ິ ່ງພຣະບິດາຕລອດໄປ. ແນວໃດກໍຕາມອົງພຣະ

ເຢຊູໃນຖານະເປັນພຣະບຸດພຣະອົງມີສິດຈະເວົ້າແລະເຮັດໄດ້ (ປົວຄົນໃນວັນສະບາໂຕ, ອະພັຍຄວາມຜິດ

ບາບຂອງຄົນ ແລະອ່ືນໆ) ເພາະພຣະເຢຊູມີຄວາມສັມພັນພິເສດ ແລະໃກ້ຊິດກັບພຣະບິດາເຈ້ົາ. (ເບ່ິງ 1:1-

14, 18).

4. ເປນັພະຍານເຖິງອງົພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 5:31-40)

ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດ ແລະພຣະອົງໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູວ້່າໃນເວລາດຽວກັນພຣະອົງຊົງເປັນພຣະ

ເຈ້ົາອີກ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເວລາພຣະອົງເວົ້າກັບພວກຢິວບ່ໍໃຫ້ເຊ່ືອຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງ ແຕ່ໃຫ້ຟັງຄົນອ່ືນຜູ້ເປັນ

ພະຍານເຖິງພຣະອົງ. ໃນໂຢຮັນ 5:31-40 ພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກເອົາຄໍາພະຍານຈາກສ່ີຄົນທີກ່່າວວ່າອົງພຣະ

ເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄໍາພະຍານກໍແມ່ນໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ (5:33-35); ກິຈການຂອງອົງພຣະ

ເຢຊູເອງ (5:36); ພຣະບິດາເຈ້ົາ (5:39); ແລະພຣະຄັມພີ 5:45).

ຄํາພະຍານຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນປ້ຶມໂຢຮັນ 1:19-34.

ໂຢ ຮັນໄດ້ບອກພວກປະໂຣຫິດ, ພວກເລວີ, ພວກຟາຣີຊາຍ ພວກເຫລ່ົານ້ີມາຖາມລາວວ່າ ຈະມີຜູ້ນ່ຶງມາ

ນໍາຫລັງຜູ້ນ້ັນແມ່ນ  ìພຣະເມສານ້ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸສໂລກໄປເສັຽ!î (ໂຢ

ຮັນ 1:29). ໂຢຮັນໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ ແລະພວກຢິວບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄໍາພຍານ

ຂອງໂຢຮັນ. ແຕ່ກໍມີຫລາຍຄົນນັບຖືໂຢຮັນ ແລະຕ່ໍມາໂຢຮັນກໍຖືກຂ້າດ້ວຍການຕັດຄໍ.

ມີຫລາຍໆຄ້ັງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາການອັສຈັນເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ. ອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດນ້ັນຢັ ້ງຢືນເຖິງຄ ໍາສອນຂອງພຣະອົງນ້ັນວ່າມີຄຸນຄ່າ 
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ແລະມີອໍານາດ. ໂຢຮັນ (10:25-38; 14:11). ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນມາແລ້ວວ່າຄໍາພະຍານຢ່າງນ້ີພຣະ

ເຈ້ົາກໍໃຫ້ຄົນອ່ືນເໝືອນກັນ. ຕົວຢ່າງ: ໃນສມັຍຂອງໂມເຊ ພວກເຮັບເຣີທັງຫລາຍບ່ໍເຊ່ືອໃນຄໍາເວົ້າຂອງໂມ

ເຊ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ໂມເຊເຮັດການອັສຈັນສາມຢ່າງເພ່ືອພວກເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອ (ອົບພະຍົບ 4:1-9)

ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດໃນເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າອົງພຣະບິດາໄດ້ເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 

5:37)? ປະວັດເຣ່ືອງນ້ີໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ຈົດໄວ້ ແຕ່ມີຢູ່ໃນບ່ອນອ່ືນ, ຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າອົງພຣະເຢຊູອາດກ່າວ

ເຖິງພຣະເຈ້ົາອວຍພຣະພອນໃນເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູຮັບສິນບັບຕິສະມາ (ມາຣະໂກ 1:11). (ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດ

ຢ່າງນ້ີອີກໃນເວລາອົງພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍ. ເບ່ິງມັດທາຍ 17:1-8; ມາຣະໂກ 9:2-8;

ລູກາ 9:28-36). ອີກຄົນອ່ືນໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະບິດາເປັນພຍານເຖິງພຣະເຢຊູກໍແມ່ນພຣະຄັມພີນ້ັນເອງ 

ເພາະພຣະຄັມພີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ.

ຄົນຢິວເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາພຣະຄັມພີຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ມີຫລາຍໆຄົນສມັກໃຈທ່ອງພຣະຄັມພີໄດ້ກັບປາກ 

ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນປ້ຶມໂທຣາ ປ້ຶມ 5 ເຫ້ັຼມຂອງໂມເຊໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ແນວໃດກໍຕາມພວກເຂົາບ່ໍຮູ້

ວ່າພຣະຄັມພີທີ່ພວກເຮົາຮກັແລະນັບຖືນ້ັນໄດ້ບອກເຖິງສ່ິງສໍາຄັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່. ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈໃນເມ່ືອຜູ້ຮັກ

ພຣະຄັມພີຫລາຍປານນ້ັນ ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງບ່ໍຮູ້ຈັກເຖິງຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈ້ງ. (ພຣະທັມກາຍເປັນມະນຸດ ກໍ

ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.)

ຄາໍຖາມ

9. ກົດບັນຍັດຍັງມີຢູ່ໃນສາສນາໃນທຸກວັນນ້ີ. ທ່ານຄຶດວ່າເປ ັນດ້ວຍເຫດໃດຄົນເຮົາຈ່ິງມັກເອົາກົດບັນ

ຍັດອັນເຄ່ັງຄັດມາໃຊ້ໃຫ້ຄົນເຮັດທັງໆທີມັ່ນບ່ໍມີຄວາມໝາຍອັນໃດ?

10.ການທີ່ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ    ແມ່ນໃຜ

ທ່ານຄຶດວ່າເປັນໜ້າເຊ່ືອຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນໆເຊ່ັນ: ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ, ການທີອົ່ງພຣະເຢຊູໄດ້

ເຮັດການໝາຍສໍາຄັນແລະອັສຈັນ, ຄໍາພຍານຂອງພຣະບິດາ, ຫລືພຣະທັມ. ແລະເປັນຫຍັງຈ່ິງ

ເວົ້າຢ່າງນ້ັນ?

11.ໃນພາກສ່ວນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານເຫັນວ່າເປັນການຍາກທີຈ່ະຍອມມອບຖວາຍຕ່ໍອໍານາດຂອງ

ພຣະເຢຊູຄຣິດ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 8

ທ່ານຫວິຫຍັງ?

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

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ  6

ຈດຸສາໍຄນັຂອງບດົຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຄົນ 5,000 ຄົນ ແລະຊົງຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍານ້ັນ 

ໄດ້ສະແດງເຖິງການທີພ່ຣະອົງເປັນ ìເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດî ແລະຊົງ

ເປັນຜູ້ພິເສດຊ່ຶງມີອໍານາດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໄດ້.

ຄາໍຖາມເພືອ່ການຄົນ້ຄວາ້: ນອກຈາກອົງພຣະເຢຊູແລ້ວພວກເຮົາຈະໄປຫາໃຜຜູ້ປະທານຊີວິດ

ອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້ໄດ້?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງວິທທີີອົ່ງພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຄົນ 5,000 ຄົນ ແລະ

ພຣະອົງຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາຊ່ຶງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນເຂ້ົາຈ່ີ 

ແຫ່ງຊີວິດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມອບກາຍຖວາຍຕົວຕ່ໍອົງພຣະເຢ

ຊູເຈ້ົາ.

ໜາ້ທີສ່ໍາຄັນຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວາ່:

 ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊ້ີນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

 ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ລ້ຽງຄົນ 5000 ຄົນ ແລະຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາແລະສອນຝູງຊົນວ່າພຣະອົງແມ່ນເຂ້ົາຈ່ີລົງ

ມາຈາກສວັນ ແລະເປັນຜູ້ປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເຊ່ືອໄດ້.

ບ່ໍມີອັນໃດຄົງຢູ່ຕລອດໄປໄດ້. ເຊ່ັນຣົດຖີບເຮົາມັກທີ່ສຸດເວລາເປັນເດັກນ້ອຍ ໃນທີສຸ່ດກໍໄປກອງ

ເປັນເຫລັກເສດ. ເຄ່ືອງນຸ່ງກໍຕົກສີດ່າງ ແລະນ້ອຍເກີນໄປ. ຣົດຍົນຊ້ືໃໝ່ໆຂັບໄປຢ່າງບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ ເລກໜ້າ

ປັດບອກວ່າໄດ້ 100,000 ໄມແລ້ວ. ບ່ໍໃຊ້ເວລານານເລີຍພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ ບ່ໍມີອັນໃດຄົງຢູ່ຕລອດໄປ.

ເປັນເໝືອນກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກນ້ີພາກັນຊອກສແວງຫາຄວາມສຸກ. ຫລາຍໆເທື່ອ

ພວກເຮົາກໍພົບເຫ ັນວ່າທຸກຢ່າງກໍເປັນສ່ິງອານິຈັງ, ຫວ ້າງເປ້ົາ, ແລະບ່ໍຄົງຢູ່ຕລອດໄປໄດ້. ພວກເຮົາເຫັນວ່າ

ຊີວິດເປັນເໝືອນນ້ໍາໝອກ ອີກບ່ໍນານກໍຫາຍໄປ.

1. ແຈກຍາຍອາຫານໝດົແລວ້ກຍໍາ່ງເທງິໜາ້ນໍາ້ໄປ (ໂຢຮັນ 6:1-20)
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ມາເຖິງຈຸດນ້ີໃນປ້ຶມໂຢຮັນໄດ້ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງ

ກະທໍາໝາຍສໍາຄັນ. ໃນບົດ 6 ສ່ິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໝາຍສໍາຄັນນ້ັນໄດ້ຖືກຈົດໄວ້ໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດທັງສ່ີ

ເຫ້ັຼມໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູລ້ຽງຄົນ 5000 ຄົນ.

ໃນປ້ຶມໂຢຮັນ 6 ໄດ້ບອກວ່າເທສການປັສຄາໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວໃນເມ່ືອນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາການອັສຈັນ

ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. ເທສການປັສຄານ້ັນແມ່ນງານສລອງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາພາພວກອິສເອນອອກຈາການເປັນ

ທາດຂອງພວກອີຢິບ. ສ່ິງສໍາຄັນໃນເທສການນ້ີຄືພວກຢິວພາກັນກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊື ້ອແປ້ງນ່ຶງອາທິດ. ຢ່າງໃດ

ກໍຕາມເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີກໍມີຄວາມສໍາຄັນນ້ອຍໄປກວ່າເຣ່ືອງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ລ້ຽງຄົນ 5000 ຄົນ ເພາະອົງ

ພຣະເຢຊູເປັນອາຫານແຫ່ງຊີວິດຊ່ຶງຢູ່ເໜືອຄໍາສອນໃດໆໃນສາສນາຂອງພວກຢິວ. ໃນບົດທີ 5 ອົງພຣະ

ເຢຊູຍັງກ່າວວ່າພຣະອົງສໍາຄັນກວ່າວັນສະບາໂຕ. ໃນບົດທີ 4 ອົງພຣະເຢຊູຍັງກ່າວວ່າພຣະອົງສໍາຄັນໄປ

ກວ່າບ່ອນສັກສິດ. ໃນບົດທີ 3 ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະອົງຢູ່ເໜືອຄຣູສອນທກຸຄົນ. ໃນບົດທີ 2 ພຣະເຢຊູ

ສອນວ່າພຣະອົງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນບໍຣິສຸດໄດ້ເໜືອພິທີຄໍາສອນອັນເກ່ົາແກ່ໃນສາສນາພວກຢິວ.

ຫລັງຈາກຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນເຣ່ືອງອາຫານແລະປາແລ້ວ, ພວກເຂົາພາກັນ

ສົນທະນາກັນວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜກັນແທ້. ບາງຄົນເວົ້າວ່າ, ìຈິງແທທ້່ານຜູ້ນ້ີເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 

ນ້ັນທີ່ຊົງກໍານົດໄວ້ວ່າຈະມາໃນໂລກ.î (ໂຢຮັນ 6:14). ຄໍາທໍານວາຍນ້ັນແມ່ນອ້າງເຖິງໃນປ້ຶມພຣະບັນຍັດ

18:15-18. ຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກຢິວແລ້ວພວກເຂົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຈັດໃຫ້ມີຜູ້ເກີດມາແລະກາຍ

ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເໝືອນໂມເຊ. ເປັນຄວາມຈິງ ໃນໂຢຮັນ 1:17-18 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າອົງພຣະ

ເຢຊູເປັນໃຫຍ່ກວ່າໂມເຊ. ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ້ີຈະເປັນຜູ້ຢູ່ເໜືອກະສັດຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນເພ່ືອປົດ

ປ່ອຍອອກຈາກພວກສ ັດຕຣູທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ອົງພຣະເຢຊູມີພຣະທັຍບ່ໍພຽງແຕ່ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານຮ່າງ 

ກາຍເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງເປັນຄໍາຕອບຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວິນຍານຈິດອີກດ້ວຍ.

ຖ້າພວກສາວົກພາກັນສົງສ ັຍວ່າພຣະເຢຊູເປັນໃຜກັນແທ້ ການເຂ້ົາໃຈຜິດຂອງພວກເຂົາກໍຈະຖືກແກ້ໄຂ

ອີກໃນເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນຊ່ຶງເປັນຄ້ັງທີຫ້າອ ີງຕາມພຣະທັມໂຢຮັນ. ເວລາພວກເຂົາໄດ້ພາຍ

ເຮືອຂ້າມທະເລໄປ ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູຊົງຍ່າງເທິງນ້ໍາມາຫາພວກເຂົາ!

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮ້ອງໃສ່ພວກສາວົກທີ່ກໍາລັງຢ້ານເມ່ືອເຫັນພຣະຢຊູຊົງສະເດັດມາຫາພວກເຂົາໂດຍ 

ການຍ່າງເທິງໜ້ານ້ໍາໄປຫາພວກເຂົາ. ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບພວກເຂົາອ ີງຕາມພາສາກຣ ີກວ່າ ìແມ່ນເຮົາເອງî

ເໝືອນພຣະເຈ້ົາຊົງເວົ້າກັບໂມເຊວ່າ ìເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາເປັນî ອົບພະຍົບ 3:13-14. ໃນຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູ

ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ, ແລະອີກຢ່າງນ່ຶງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງແມ່ນ

ຜູ້ສະຖິດຢູ່ກັບພຣະບິດາເຈ້ົາ.

2. ອົງພຣະເຢຊເູປັນເຂົາ້ຈີແ່ຫງ່ຊວີດິ (ໂຢຮັນ 6:25-35, 48-51)

ເຖິງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກໄດ້ ìຂ້າມເຮືອໄປເມືອງກາເປນາອູມî (6:16), ອີກບ່ໍນານຝູງຊົນ

ກໍຕາມພຣະອົງໄປອີກ. (6:25). ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊ້ີໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າການທີ່ພວກເຂົາຕິດຕາມຫາພຣະ 

ອົງເພາະພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮ່າງກາຍເທົ່ານ້ັນ. ພວກເຂົາຊອກຫາຕິດຕາມເພາະຢາກກິນອ່ີມ 

ແຕ່ບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາໝາຍສໍາຄັນໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ.
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ໃນຕອນນ້ີພຣະອົງໄດ້ສອນພວກເຂົາວ່າພຣະອົງເອງເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດ. ໃນຂ້ໍ 27 ພຣະເຢຊູບອກຝູງ

ຊົນທັງຫລາຍວ່າ ìຢ່າພະຍາຍາມຫາອາຫານທີສູ່ນສ້ິນໄປ ແຕ່ຈ່ົງຫາອາຫານທີຕ້ັ່ງໝັ້ນຄົງຢູ່ຄືອາຫານສໍາລັບ

ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ຊ່ຶງບຸດມະນຸດຈະໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ.î ພຣະເຢຊູຍັງສືບຕ່ໍບອກຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕ່ໍໄປ

ວ່າ ກິຈການຂອງພຣະເຈ້ົາຄືຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອໃນຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງມາ (6:29). ຕ່ໍມາ

ອົງພຣະເຢຊູບອກຝູງຊົນວ່າ ພຣະອົງເອງເປັນອາຫານທີປ່ະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ພຣະເຢຊູຍັງ

ບອກວ່າພຣະອົງເອງເປັນອາຫານອັນໝັ້ນຄົງຊ່ຶງສາມາດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປໃຫ້ແກ່ມະນຸດໄດ້. ພຣະ 

ອົງຍັງບອກໃຫ້ຝູງຊົນເຊ່ືອຟັງພຣະອົງເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງມາ.

ຝູງຊົນເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍພຣະອົງ ແຕ່ມີຄົນສ່ວນຫລາຍຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສະແດງໝາຍ

ສໍາຄັນຫລາຍໆປະການເພ່ືອຢາກຮູວ້່າພຣະເຢຊູມີອໍານາດແລະສາມາດເຮັດໝາຍສໍາຄັນໄດ້ກ່ອນເຂົາຈະໄດ້

ເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາແທ້. ເປັນໜ້າແປກເພາະຝູງຊົນເຫລ່ົານ້ີກໍແມ່ນພວກດຽວກັນທີ່ຢູ່ໃນ

ຈໍານວນ 5000 ຄົນທີ່ພຣະອົງຊົງລ້ຽງ. ບາງຄົນຄຶດວ່າຝູງຊົນເຫລ່ົານ້ີຢາກເຫັນໝາຍສໍາຄັນເພ້ີມ. ມີນັກ

ປາດຫລາຍຄົນບອກວ່າພວກຢິວເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເມຊີອາດຈະປະທານມານາຈາກສວັນເໝືອນກັບໂມເຊໄດ້

ເຮັດໃນປ່າກັນດານ. ສ່ິງນ້ີແມ່ນອ້າງເຖິງຂ້ໍ 31. ໃນທີ່ສຸດອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແກ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຂອງຄົນທີຕິ່ດ 

ຕາມໄປນ້ັນເຖິງມານາໃນປ່າກັນດານ. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າບ່ໍແມ່ນໂມເຊເປັນຜູ້ປະທານມານາ ແຕ່ແມ່ນ

ພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກທີ່ຊົງປະທານ ìເຂ້ົາຈ່ີອັນແທຈິ້ງຈາກສວັນî (6:32). ເຂ້ົາຈ່ີລ້ຽງຊີວິດຂອງມະນຸດໃນໂລກ 

ເໝືອນກັບຍິງຊາວຊະມາເຣັຽທີນ້ໍ່າສ ້າງໃນໂຢຮັນ 4:15, ແຕ່ຝູງຊົນຍັງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍເທົ່ານ້ັນ. ພວກເຂົາຍັງຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງເຂ້ົາຈ່ີກິນໃຫ້ອ່ີມທ້ອງລ້າໆ.

ìເຮົາເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດî ນ້ັນແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍຝູງຊົນ ພຣະອົງໃຊ້ຄໍາອຸປະມາເພ່ືອສອນ 

(6:35). ອີກຄ້ັງນ່ຶງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາເປັນຜູ້ສ່ັງໃຫ້ເຮັດພາຣະກິດນ້ີ ບ່ໍແມ່ນພຣະອົງ

ໄດ້ເຮັດຕາມໃຈເພ່ືອຄົນໃນໂລກຈະເຊ່ືອຟັງອົງພຣະບຸດ ແລະເພ່ືອເຂົາຈະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປນິດ.

ແນ່ນອນ ພວກຢິວບ່ໍໄດ້ເຫັນດີກັບຄໍາເວົ້າທີວ່່າອົງພຣະເຢຊູມາຈາກພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະທັຍ 

ຂອງພຣະບິດາເຈ້ົາ (6:41). ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຄຶດວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ເປັນລູກຊາຍ

ທໍາມະດາຂອງໂຢເຊັບເທົ່ານ້ັນ. ພວກເຂົາຍັງເຫັນວາ່ພຣະເຢຊູເປັນຄົນທຸກຍາກ ໃຫຍ່ຂ້ຶນມາເປັນຄົນບ້າ 

ແລະຮ້າຍໄປກວ່ານ້ັນໃນສາຍຕາພວກຢິວແລ້ວ ພຣະເຢຊູຍັງເປັນຄົນໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາອີກ. ຫລັງຈາກ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ຄວາມຄຶດຂອງພວກຢິວ ພຣະອົງຍັງກ່າວອີກວ່າ ìເຮົາເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດî (6:43) ພຣະເຢ 

ຊູຍັງເຕືອນພວກເຂົາວ່າຢ່າພາກັນຈ່ົມ   ພຣະເຢຊູຍັງຢ້ັງຢຶນວ່າພຣະອົງເວົ້າຄວາມຈິງ (6:43): ຜູ້ທີ່ເປັນໄພ່ 

ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາແທຍ່້ອມເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູແລະຮັບເອົາພຣະອົງ.

ໃນທີສຸ່ດພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວແບບງ່າຍໆວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ໃດ ພຣະອົງຍັງໃຫ້ເບ່ິງມານາທີ່ພວກເຮັບເຣີໄດ້

ກິນໃນປ່າກັນດານໃນສມັຍຂອງໂມເຊ ແລະພຣະເຢຊູກ່າວວ່າພຣະອົງກໍໃຫຍ່ກວ່າມານານ້ັນອີກເພາະໃນເວ

ລານ້ັນພວກຢິວກິນມານາແຕ່ຍັງຫິວອີກ     ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ກິນຈາກອົງພຣະເຢຊູຈະບ່ໍຫິວອີກຈັກ

ເທື່ອ ແລະມີຊີວິດອັນຕລອດໄປນິດ. ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນມີຣາຄາແພງ ແລະມີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ

ແຕ່ຜູ້ດຽວເທົ່ານ້ັນ ເພາະພຣະອົງເອງເປັນຜູ້ເສັຽສລະຊີວິດເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
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3. ພວກເຮາົຈະໄປຫາຜູ້ໃດ? (ໂຢຮັນ 6:66-69)

ຫລັງຈາກຄົນທັງຫລາຍພາກັນເຂ້ົາໃຈຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູທີວ່່າພຣະອົງເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດ ແລະ

ພວກເຂົາຍັງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກເຂົາຍັງສົນເທຢູ່ວ່າເຂ້ົາຈ່ີມາຈາກສວັນແມ່ນ

ເນ້ືອຍກາຍຂອງພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ແກ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດນ້ັນແຕ່ຢ່າງໃດ ພຣະອົງຍັງສືບຕ່ໍໃຊ້ຄໍາອຸປະ 

ມາສອນອີກວ່າຜູ້ທີ່ກິນເນ້ືອກາຍແລະດ່ືມເລືອດຂອງພຣະອົງກໍມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເພາະອັນນ້ີ

ແມ່ນອາຫານແທ້ແລະເຄ່ືອງດື ່ມແທ້ (6:55). ພຣະເຢຊູຍັງເວົ້າສືບຕ່ໍທີ່ພຣະອົງເພ່ິງອົງພຣະບິດາຜູ້ຊົງພຣະ

ຊົນຢູ່ ແລະເວົ້າເພ້ີມເຖິງສ່ິງໃໝ່ຄືເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບມານາທີ່ພວກຢິວກິນແລະກໍຍັງຫິວອີກ.

(6:57).

ຂ້ໍ 60 ເປັນຂ້ໍຄໍາສອນທີເ່ຂ້ົາໃຈຍາກ ພວກສາວົກກໍຍັງມີບັນຫາ. ພຣະເຢຊູຢ້ໍາອີກວ່າຖ້ອຍຄໍາເຫລົ ່ານ້ີ

ເປັນຄໍາສອນກ່ຽວເຖິງວິນຍານຈິດແລະເປັນຊີວິດ. ຈ່ຶງເຫັນວ່າຈິດໃຈຂອງມະນຸດແຂງກະດ້າງ ເຖິງແມ່ນວ່າ

ພຣະເຢຊູເວົ້າແປນໆແລະງ່າຍໆກໍຍັງເຂ້ົາໃຈຍາກ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານສ່ອງແສງສວ່າງ

ເຖິງຄວາມຈິງໃນເຣ່ືອງນ້ີ.

ໃນຂ້ໍ 66 ໄດ້ບອກວ່າພວກສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູເອງກໍເຊົາຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ເພາະພວກເຂົາຄຶດ

ວ່າພຣະເຢຊູສອນຍາກແລະແຂງໂພດແມ່ນໃຜຈະເຮັດໄດ້. ໃນທຸກວັນນ້ີພວກເຮາົພາກັນສອນເຖິງຊີວິດ

ຄຣິສະຕຽນ    ພວກເຮົາຕ້ອງສອນວ່າການມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ມອບໃຫ້ພຣະ

ອົງຊ່ອຍເຫືຼອພວກເຮົາເທົ່ານ້ັນ. ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າແອກແລະພາຣະຂອງພຣະເຢຊູກໍເບົາ (ມັດທາຍ 11:30).

ໂຢຮັນ 6:66 ສອນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກເຮາົນ້ັນເປັນການຮຽກເອ້ີນໃຫ້ມີການຖວາຍຕົນເອງ,ໃຫ້

ມີການໄວວ້າງໃຈແລະເຊ່ືອຟັງຢ່າງຕາຍໃຈ.

ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄຣິສຕຽນຢ່າຕົວະຕົນເອງ. ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນເຫັນວ່າຍາກ, ມີຄວາມຫວັງ

ສູງ, ແລະອາດເຮັດໄດ້ຍາກ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາອາດມີຄວາມຄຶດເໝືອນກັບຄໍາເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຂ້ໍ 

67, ìພວກທ່ານເດ່ຢາກຖອຍໜີເໝືອນກັນຫລື?î ເປໂຕໄດ້ຕອບຖືກທີສຸ່ດໂດຍກ່າວວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ,

ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໜີໄປຫາຜູ້ໃດ?î

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູອາດພົບກັບຄວາມລໍາບາກ, ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ຜູ້ທີເ່ຮົາຕິດຕາມໄປ

ນ້ັນມີຄໍາສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາ ແລະພຣະອົງສາມາດປະທານຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້

ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອແລະຕິດຕາມໄປ. ພຣະເຢຊູເປັນ ìຜູ້ບໍຣິສຸດî (6:69), ກັບໄປເບ່ິງສ່ິງທີ່ໂຢຮັນໄດ້ສອນມາແລ້ວ

ໃນບົດ 1, ພຣະເຢຊູເປັນ ìພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ,î ຜູ້ມາເປີດທາງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກອົງພຣະບິດາ (1:18). ນ້ີ

ແຫລະແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຮົານັບຖືແລະຕິດຕາມໄປ.

ຄາໍຖາມ

12.ພວກເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງແດ່ຕາມທີ່ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຮັດ?
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13.ທ່ານຈະອະທິບາຍໃນຂ້ໍ 35 ໄດ້ຢ່າງໃດກັບຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູວ່າ ຜູ ້ໃດກິນແລະດ່ືມຈາກ

ພຣະອົງຈະບ່ໍຫິວອີກຈັກເທືອ່?

14.ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ່ິງບ່ໍອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃຫ້ພວກຢິວເຖິງຄວາມໝາຍອັນແທຈິ້ງຂອງການ

ກິນເນ້ືອໜັງ ແລະດ່ືມເລືອດຂອງພຣະອົງ?

15.ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຄໍາສອນຂອງພຣະອົງເປັນເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ ແລະເປັນຊີວິດ (6:63). ຂ້ໍໃດເປັນຂ້ໍ

ທີ່ທ່ານມັກທີສຸ່ດເຖິງຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ? ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງເລືອກເອົາຂ້ໍນ້ັນ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທ ີ9

ຕໍສ່ ູ້ເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 7: 1-31, 37-43

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 7

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການພົບພຣະເຢຊູໃນງານເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍ ແລະການປະກາດຕົວ 

ເອງຂອງພຣະອົງວ່າທ່ານມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຈະຕ້ອງ

ຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບເອົາພຣະອົງແລະຊີວິດທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ຫລືບ່ໍ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ແລ້ວຫລືຍັງ ແລະພຣະອົງຊົງມີຄຸນຄ່າສໍາລັບ

ທ່ານແນວໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອສລຸບການໄດ້ພົບພຣະເຢຊູໃນງານເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍ ແລະເພ່ືອ

ສລຸບການຕັດສິນໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນໃຜກັນແທ້.

ຄໍານໍາ

ໃນຄາວທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວຢູ່ໃນງານເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍ , ຄົນຫລາຍໆພວກຍັງສັບສົນເຣ ື ່ອງວ່າ 

ພຣະອົງຊົງແມ່ນພຣະເມຊີອາ.

ການພົບພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງທັມມະດາ; ການຕັດສິນໃຈເຣ່ືອງອ່ືນໆໃນຊີວິດ ພວກເຮົາອາດຈະລືມໄດ້ງ່າຍ 

ແຕ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽບກັບພຣະເຢຊູຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຊີວິດໃນມ້ືນ້ີ ແລະຕລອດໄປເປັນນິດ.

1.ຄາໍແນະນາໍຢາ່ງພີນ່ອ້ງ (ໂຢຮັນ 7:1-10)

ກ່ອນມາເຖ ິງພຣະທັມຕອນນ້ີ, ຄົນທັງຫລາຍມີຄວາມນິຍົມຊົມຊອບພຣະເຢຊູຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງລ້ຽງຄົນ 5000 ຄ ົນ. ແຕ່ໃນຕອນນ້ີ ຫລາຍຢ່າງໄດ້ເລີ ້ມປ່ຽນແປງ; ໂຢຮັນ 6:66

ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກລູກສິດຫລາຍໆຄົນໄດ້ເຊົາຕິດຕາມພຣະອົງ.

ໂຢຮັນ 7 ເວົ້າງເຖິງເຫດການທີ່ຜ່ານໄປປະມານຫົກເດືອນ ແລະໃກ້ຈະງເຖິງງານເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍຊ່ຶງ

ເປັນ ການສລອງເພ່ືອລະນຶກງເຖິງການອົພຍົບຂອງຊົນຊາດຢ ິວອອກຈາກປະເທດເອຢິບ. ໃນງານນ້ີ ພວກ

ຄົນຢິວທີ່ມາຈາກເຂດຕ່າງໆຂອງປະເທດຈະພາກັນປຸກຕູບນຂ້ຶນເພ່ືອພັກອາສັຍ. ເທສການຕ້ັງທັບເປັນງານ

ໃຫຍ່ສໍາລັບຊາວຢິວໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ; ບາງຄ້ັງເຂົາເຈ້ົາເອ້ີນງານນ້ີວ່າ “ເທສການ.” ການສລອງນ້ີຍັງກົງກັບ

ລະດູເກັບກ່ຽວຊ່ຶງເປັນເວລາຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນໃຫຍ່ຫລວງ (ເບ ິ ່ງ ລະບຽບພວກເລວີ 23:33-44).
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ນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູແນະນໍາໃຫ້ພຣະອົງກັບຈາກຄາລີເລ ແລະເດີນທາງໄປແຂວງຢູດາຍເພ່ືອຈະໄດ້ເຮັດ

ພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນ. ທີ່ຈ ິງແລ້ວນ້ອງຊາຍໄດ້ເວົ້າແບບທ້າທາຍເພາະເຂົາເອງກໍ 

ບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະອົງ (ຂ້ໍ 5). ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບເຂົາວ່າ ìເວລາກໍານົດຂອງເຮົາຍັງບ່ໍງເຖິງເທື່ອî (ຂ້ໍ 6). ນ້ອງ 

ຊາຍແລະແມ່ຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍເຂ້ົາໃຈເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາ (ໂຢຮັນ 2:4) ເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າ 

ພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜກັນແທ້ ແລະພຣະອົງຊົງກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢູ່.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງບອກພວກເຂົາໃຫ້ໄປເທສການ ແຕ່ພຣະອົງ ìຍັງບ່ໍນຂ້ຶນໄປໃນເທສການນ້ັນເພາະວ່າຍັງບ່ໍ

ເຖິງກໍານົດເວລາî (ຂ້ໍ 8). ແຕ່ຫລັງຈາກພວກນ້ອງຂອງພຣະອົງຂ ຶ ້ນໄປໃນງານເທສການແລ້ວ “ພຣະອົງກໍສະ

ເດັດຕາມນຂ້ຶນໄປເໝືອນກັນ ແຕ່ສະເດັດໄປທາງລັບບ່ໍເປີດເຜີຍ” (ຂ້ໍ 8).

2. ການຈົມ່ວາ່ ແລະການຕໍ່ຕາ້ນ (ໂຢຮັນ 7: 11-41)

ເມ່ືອຝ ູງຊົນບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊູໃນເທສການ, ຫລາຍຄົນກໍຈ່ົມວ່າແລະຊອກຫາພຣະອົງ; ຫລາຍຄົນຢາກພົບ

ພຣະອົງເພາະເຄີຍໄດ້ຍິນແຕ່ຊ່ືສຽງ. ໃນຕອນນ້ັນ, ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ເຕັມດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ກໍາລັງຕ່ືນເຕ້ັນກັບ

ງານສລອງ ແລະການນະມັສການພຣະເຈ້ົາ. ìຄັນເຖິງເຄ ິ ່ງເທສການນ້ັນແລ້ວ ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດນຂ້ຶນໄປ

ຍັງບໍຣິເວນພຣະວິຫານແລະສ່ັງສອນî (ຂ້ໍ 14). ພວກຜູ້ນໍາສາສນາທີມີ່ແຜນຈະຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູພາກັນຜິດ

ຫວັງ; ຝ ູງຊົນເກີດຄວາມປລາດໃຈໃນຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ ເພາະພວກເຂົາຮ ູ້ວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຮໍ່າຮຽນ (ຂ້ໍ 

15).

ພຣະເຢຊູຊົງບອກຄົນທັງຫລາຍວ່າຄໍາສອນຂອງພຣະອົງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ; ພຣະອົງກ່າວວ່າ “ໂມເຊໄດ້ໃຫ້

ພຣະບັນຍັດ ແລະໃນພວກທ່ານບ່ໍມີຜູ້ໃດຈັກຄົນເຮັດຕາມ.” ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍຊອກ 

ຫາຈະຂ້າເຮົາເຮັດຫຍັງ?î (ຂ້ໍ 19). ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍບ່ໍຮ້ ູວ່າພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາໄດ້ວາງແຜນທີຈ່ະ 

ຂ້າພຣະເຢຊູ. ພຣະອົງຊົງເວົ້າເຖິງ ໂມເຊ, ວັນສະບາໂຕ, ແລະພິທີຕັດ (ຂ້ໍ 21-24) ເພ່ືອບອກເຖິງຄວາມບ່ໍ

ສມ່ໍາສເມີຂອງພວກເຂົາ; ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ບັດຍັດອງເຣ່ືອງພິທີຕັດຢູ່ເໜືອບັນຍັດອງເຣ່ືອງວັນສຊະບາໂຕ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ປ ິ ່ນປົວຄົນເປ້ັຍໃນວັນສະບາໂຕຊ່ຶງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນງເຖິງຄວາມເມດຕາ (ໂຢຮັນ 5).

ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງລົບລ້າງກົດອງເຣ່ືອງວັນສະບາໂຕ ແຕ່ໄດ້ຊົງເຮັດຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງວັນສະບາໂຕ ໂດຍ

ການປົດປ່ອຍຄົນທີ່ ຖືກພຍາດລົບກວນມາເປັນເວລາສາມສິບແປດປີແລ້ວໃຫ້ໄດ້ພັກຜ່ອນ.

ໃນຂ້ໍ 25-31 ແມ່ນການໂຕ້ວາທ;ີຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມຜູ້ຮູ້ເຣ່ືອງການວາງແຜນຂ້າພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ໍຖາມກັນວ່າ

ຜູ້ທີ່ເຂົາຊອກຫາຈະຂ້າ ເປັນຫຍັງມາສ່ັງສອນຢ່າງເປີດເຜີຍຢ່ ູທີ່ນ້ັນ. ຄົນທັງຫລາຍບ່ໍຮ້ ູວ່າພຣະອົງສະເດັດມາ 

ແຕ່ໃສ; ພຣະເຢຊູຊົງຕອບພວກເຂົາວ່າ ìພຣະອົງນ້ັນແຫລະ, ໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາî (ຂ້ໍ 29). ພວກຜູ້ນໍາສາສນາ

ìຊອກຫາຈະຈັບພຣະອົງ ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດຍ່ືນມືຈັບ ເພາະຍັງບ່ໍງເຖິງກໍານົດເວລາî (ຂ້ໍ 30). ປະຊາຊົນຫລາຍຄົນ

ໄດ້ໄວໃ້ຈໃນພຣະເຢຊູເພາະຄໍາສ່ັງສອນໃນມ້ືນ້ັນ ແລະໄດ້ເວົ້າວ່າ ìເມ່ືອພຣະຄຣິດສະເດັດມານ້ັນ ພຣະອົງ

ຈະເຮັດໝາຍສໍາຄັນຫລາຍກວ່າຜູ້ນ້ີຫລືî (ຂ້ໍ 31). ນ້ັນຄືທັມມະຊາດຂອງມະນຸດ; ບ່ໍວ່າພວກເຂົາຈະເຫັນສ່ີງ
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ອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນຫລາຍປານໃດ ພວກເຂົາຈະບ່ໍຢຸດຢ້ັງໃນການຢາກເຫັນເພ້ີນອີກ. ການຕັດສິນໃຈຮັບ

ພຣະເຢຊູແມ່ນດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ແລະບ່ໍໃຊ ່ດ້ວຍສ ິ ່ງທີ່ຕາເຫັນ.

3. ເວລາຂອງການຕດັສ ິນໃຈ (ໂຢຮັນ 7: 37-43)

ນ້ໍາເປັນວັດຖຸສໍາຄັນໃນເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍ. ແຕ່ລະວັນປະໂລຫິດຈະຕັກນ້ໍາຈາກສະສີໂລມເພ່ືອຈະໄປເທ

ໃສ່ອ້ອມແທ່ນບູຊາຫລັງຈາກການແຮແ່ລ້ວ. ການເຮັດສ ິ ່ງນ້ັນແມ່ນການສະແດງເຫດການອັສຈັນຕອນພຣະ

ເຈ້ົາຊົງປະທານນ້ໍາຈາກໂງ່ນຫີນ ໃນພຣະທັມອົພຍົບ 17, ການຮູ້ຈັກບຸນຄຸນສໍາລັບການຊົງປະທານຝົນເພ່ືອ

ການເກັບກ່ຽວ, ແລະການອ້ອນວອນເພ່ືອຝົນສໍາລັບປີຈະມາງເຖິງ.

ໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງເທສການ ຊ ຶ ່ງອາດຈະກົງກັບເວລາທີ່ປະໂຣຫິດກໍາລັງເທນ້ໍາໃສ່ອ້ອມແທ່ນບູຊາ, ພຣະ

ເຢຊູຊົງຢືນສ່ັງສອນແລະຊົງຮ້ອງນຂ້ຶນວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດຫ ິວຜູ້ນ້ັນຈ່ົງມາຫາເຮົາແລະດ່ືມ. ຜູ້ໃດວາງໃຈໃນເຮົາ 

ແມ່ນ້ໍາອັນມີຊີວິດຈະໄຫລອອກຈາກພາຍໃນຜູ້ນ້ັນî (ຂ້ໍ 37-38). ພຣະເຢຊູຊົງເປັນນ້ໍາອັນມີຊີວິດ (ໂຢຮັນ 4

13-14). ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສໍາເຣັດກ່ຽວກັບເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍ. ພຣະເຢຊູຊົງເປັນນ້ໍາສໍາລັບ

ຄົນທີກໍ່າລັງຫ ິວ ແລະພຣະອົງຊົງໃຫ້ນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດໄຫລອອກຈາກຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນ; ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຂຽນວ່າ ນ້ໍາ

ອັນມີຊີວິດບ່ໍໄດ້ມາຈາກພວກເຮົາເອງ ແຕ່ມາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດທີພ່ຣະຄຣິດຈະປະທານໃຫ້ (ຂ້ໍ 39).

ຂ້ໍ 40-43 ສລຸບຄວາມເລ ິກລັບຂອງການບ່ໍເຊ່ືອ; ພຣະທັມໄດ້ຊົງຢູ່ຖ ້າມກາງພວກເຂົາ; ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດ

ສ ິ ່ງອັສຈັນ, ຊົງສ່ັງສອນ, ແລະຊົງບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງພຣະອົງແລະພຣະບິດາ. ຫລາຍ

ຄົນເຊ່ືອວ່າພຣະອົງແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ; ບາງຄົນບອກວ່າ ìຜູ້ນ້ີແຫລະ ແມ່ນພຣະຄຣິດî (ຂ້ໍ 41). ຂ້ໍ 43

ສລຸບວ່າ ìປະຊາຊົນຈ່ຶງມີຄວາມແຕກແຍກກັນໃນເຣ່ືອງພຣະອົງ.”

ໃນບົດຮຽນພາກນ້ີ ພວກເຮົາສັງເກດໄດ້ວ່າປະຊາຊົນແຕ່ລະກ່ ຸມຕ່າງກໍມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບ

ພຣະເຢຊູ; ເບ ິ ່ງແລ້ວຄືວ່າພຣະອົງກໍາລັງຖືກຂ້ຶນສານ ແລະປະຊາຊົນເປັນຜູ້ພິພາກສາເຣ່ືອງຄຸນວຸດທິຂອງ

ການເປັນພຣະເມຊິອາຂອງພຣະອົງ. ຕາມຄວາມເປັນຈ ິງບ່ໍແມ່ນພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງຖືກພິພາກສາ ແຕ່ແມ່ນພວກ

ປະຊາຊົນເອງທີ່ກໍາລັງຖືກພິພາກສາ.

ບົດຮຽນແລະຊວີດິ

ເໝືອນປະຊາຊົນທີ່ສລອງເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນມ້ືນ້ັນ, ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້

ຕັດສິນໃຈເອງເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ; ພວກເຮົາຈະຍອມຮັບວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? ຫລາຍຄົນຍອມຮບັ 

ພຣະເຢຊູໃນຖານະຄຣູສອນວິນັຍທີດີ່ແລ້ວກໍລືມໄປ, ແຕ່ທຸກຄົນກໍລືມບ່ໍໄດ້ເພາະສ ິ ່ງອັສຈັນແລະໝາຍສໍາຄັນ

ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ ໍາແດງໃຫ້ເຫັນ. ທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ເລືອກວ່າຈະດູໝ ິ ່ນຢຽບຢາມ ແລ້ວຂ້າພຣະອົງເສັຍ 

ຫລືຈະກ້ົມກາບລົງທີພ່ຣະບາດ ແລ້ວຮັບວ ່າພຣະອົງຊົງເປັນເຈ້ົານາຍແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ.

ຄໍາຖາມ:
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1. ເມ່ືອເບ ິ ່ງທຸກໆຢ່າງທີ່ພວກນ້ອງຊາຍຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮູກ່້ຽວກັບພຣະອົງ, ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍ

ຍອມເຊ່ືອ?

2. ມີຄໍາຕ່ໍຕ້ານປະເພດໃດແດ່ ທີ່ຄົນໃນສມັຍນ້ີອ້າງອີງ ເມ່ືອເວົ້າເຖ ິງເຣ່ືອງທີ່ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະ

ຄຣິດ ແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ?

3. ທ່ານຈະໃຊ້ຫລັກຖາມອັນໃດແດ່ເພ່ືອຈະບອກຄົນອ່ືນໆໃຫ້ຮ ູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ?

4. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກ ìຕັດສ ິນຕາມທີ່ເຫັນພາຍນອກî (ໂຢຮັນ 7: 24)?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ10

ການເບິ່ງເຫນັແລະຄວາມເຊືອ່

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 9: 1-41

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 8:12—9:41

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປົວຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນຮ ຸ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງ

ປະທານຊີວິດທີຄົ່ບບໍຣິບ ູນສໍາລັບທຸກຄົນທີຍ່ອມໃຫ້ພຣະອົງເປີດຕາຂອງ

ພວກເຂົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ທ່ານເບ ິ ່ງເຫັນດີປານໃດ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສົນທະນາແລະກິຈການໃນເວລາທີ່ພຣະເຢ

ຊູໄດ້ຊົງປ ິ ່ນປົວຮັກສາຄົນຕາບອດແຕ່ກໍາເນີດໃຫ້ເຫັນ ເພ່ືອຈະໄດ້ມີຄວາມ

ເຊ່ືອເໝືອນຊາຍຄົນນ້ັນ.

ຄໍານໍາ

ການປົວຄົນຕາບອດຂອງພຣະເຢຊູສ້າງຄວາມແຕກແຍກຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍ. ເວລາເວົ້າຄວາມຈ ິງກ່ຽວ

ກັບພຣະເຢຊູແລ້ວ, ຄົນຕາບອດກໍເຫັນຮ ຸ ່ງ ແຕ່ພວກຄົນຕາດີພາກັນເລືອກເປັນຄົນຕາບອດ.

ເວລາເຮັດວຽກ, ທ່ານຕ້ອງການຄວາມສວ່າງ ຫລືທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມສວ່າງ? ແນ່ນອນທຸກຢ່າງຂ ຶ ້ນຢ່ ູ

ກັບວຽກ. ຖ້າທ່ານເປັນໝໍ, ຊ່າງຖ່າຍຮູບ, ຊາງແປງທໍ່ນ້ໍາ, ຫລືນັກບັນຊີ, ຄວາມສວ່າງເປັນຂອງຈໍາເປັນ. ແສງ

ໄຟໃຫ້ຄວາມສວ່າງ ແລະສ່ອງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຂ ຶ ້ນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານເປັນຂະໂມຍ ຫລືຄົນຂາຍຢາເສບຕິດ, ຄວາມ

ສວ່າງເປີດໜ້າຂອງທ່ານໃຫ້ເຫັນແຈ້ງ ແລະເຮັດໃຫ້ກິຈການຍາກຂ ຶ ້ນ ຫລືເປັນໄປບ່ໍໄດ້.

ໃນໂຢຮັນ 8: 12, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມສວ່າງຂອງໂລກ.î ໃນບົດທີ 9 ພວກເຮົາ

ເຫັນການຕອບຂອງຄົນກັບແສງສວ່າງ. ສໍາລັບບາງຄົນຄວາມສວ່າງເຮັດໃຫ້ເຫັນດີຂ ຶ ້ນ ແຕ່ສໍາລັບອີກບາງຄົນ 

ຄວາມສວ່າງເຮັດໃຫ້ເຂົາຕາບອດ.

1. ຣດິເດດຂອງຄວາມສວາ່ງ (ໂຢຮັນ 9:1-7)

ພວກເຮົາບ່ໍໝັ້ນໃຈວ່າເຫດການໃນຕອນນ້ີເກີດຂ ຶ ້ນເວລາໃດ; ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍເຊ່ືອວ່າ ຄົງຈະຫລັງຈາກ

ເທສການຕ້ັງທັບອາສັຍ. ພຣະທັມໂຢຮັນ 9:1 ບອກວາ່ ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຊາຍຕາບອດຄົນນ່ຶງ ຊ່ຶງອາດຈະ

ເປັນຄົນຂໍທານດ້ວຍ. ທັນໃດນ້ັນ ພວກສາວົກກໍພາກັນຖາມພຣະອົງວ່າ ìຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ...ລາວຈ່ຶງເກີດ

ມາຕາບອດ”? ຄ ໍາຖາມນ້ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ິງຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າ ຄອບຄົວໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບອັນຮ້າຍ
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ແຮງຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຊາຍຄົນນ້ັນເກີດມາຕາບອດ. ຄວາມເຊ່ືອປະເພດນ້ີອອກມາຈາກພຣະສັນຍາເດີມເຣ ື ່ອງ

ເວນກັມຊ່ຶງພວກເຮົາພົບຢູ່ໃນພຣະບັນຍັດທີສອງ 11:13-17; ສຸພາສິດ 3:33; 11:21. ລູກຫລານໄດ້ຮັບ

ໂທດເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງພ່ໍແມ່; ຄຣູສອນສາສນາຢູດາຍບາງຄົນສອນວ່າຄົນພິການແຕ່ກໍາເນີດໄດ້ເຮັດ

ຄວາມຜິດບາບຢູ່ໃນທ້ອງແມ່. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງແກ້ໄຂຄວາມເຊ່ືອໃນທໍານອງນ້ີໂດຍການເນ້ັນເຖ ິງເຣ ື ່ອງ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາຍຄົນນ້ັນ ແລະໂອກາດສໍາລັບພຣະອົງທີຈ່ະເຮັດພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.

ໃນໂຢຮັນ 9:5, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວອີກເທື່ອນ່ຶງວ່າ ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນຄວາມສວ່າງຂອງໂລກ.” ການປ ິ ່ນ 

ປົວຄົນຕາບອດສອນໃຫ້ຮ້ ູເຖ ິງຣິດເດດຂອງຄວາມສວ່າງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປົວຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນຫລາຍໆ

ເທື່ອໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ວິທີຕ່າງໆກັນ. ໃນເທື່ອນ້ີ, ພຣະອົງຊົງໃຊ້ດິນຕົມຊ່ຶງ

ເຮັດດ້ວຍນ້ໍາລາຍປົນກັບດິນທັມດາທາຕາຄົນຕາບອດ ແລ້ວສ່ັງໃຫ້ເຂົາໄປລ້າງທີ່ສະຊີໂລອາມ. ຈົນມາເຖ ິງ

ຕອນນ້ີພວກເຮົາກໍບ່ໍຮູຫ້ຍັງເລີຍກ່ຽວກັບຊາຍຕາບອດຄົນນ້ີ. ແຕ່ລາວໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະເຮັດຕາມທີ່ພຣະເຢຊູ

ຊົງສ່ັງ; ໂຢຮັນຂຽນວ່າ ìລາວຈ່ິງໄປລ້າງແລ້ວກັບມາກໍເຫັນຮຸ່ງໄດ້” (9:7). ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດອອກ

ຈາກທີ່ນ້ັນໄປ.

2. ການຕອບຮບັຄວາມສວາ່ງ (ໂຢຮັນ 9: 8-12)

ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍຄິດວ່າການອັສຈັດຊ່ຶງບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈເປັນຢ່າງ

ດຽວກັນວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ; ແຕ່ໃນມ້ືນ້ັນສ ິ ່ງອັສຈັນໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກຕ່ໍໄປ (ໂຢຮັນ 7:43). ຄວາມ

ສວ່າງສ ່ອງແສງແຈ້ງໃຫ້ເຫັນຄວາມລະອຽດ; ບາງຄົນເຫັນແຈ້ງ ໃນຂະນະທີບ່າງຄົນເລືອກ ຄວາມມືດ. ພວກ

ຄົນໃຫ້ຄຽງ ແລະຄ ົນທີ່ເຄີຍເຫັນຄົນຕາບອດຄົນນ້ັນພາກັນໂຕ້ວາທເີຣ ື ່ອງສ ິ ່ງອັສຈັນທີ່ ໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນຖ້າມກາງ

ພວກເຂົາ; ບາງຄົນບອກວ່າບ່ໍແມ່ນຄົນນ້ັນ ìແຕ່ລາວເໝອືນຄົນນ້ັນî (ຂ້ໍ 9).

ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍຖາມຊາຍຄົນເຄີຍຕາບອດວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນກັບລາວ, ລາວຕອບວ່າ ìຊາຍຄົນນ່ຶງ

ຊ່ືວ່າເຢຊູ ໄດ້ເຮັດຂ້ີຕົມທາຕາຂອງເຮົາ ແລ້ວບອກເຮົາວ່າ ìຈ່ົງໄປລ້າງທີສ່ະຊີໂລອາມî ເຮົາຈ່ຶງໄປລ້າງແລ້ວ

ກໍໄດ້ເຫັນຮຸ່ງມາ” (ຂ້ໍ 10). ຈາກນ້ັນຄົນທັງຫລາຍກໍນໍາຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດນ້ັນໄປຫາພວກຟາຣີຊາຍ (9:13).

3. ພຣະບນັຍດັ ແລະກດົລະບຽບ (ໂຢຮັນ 9:13-34)

ພວກຟາຣີຊາຍຜູ້ບ່ໍເຫັນຊອບໃນກິຈການຂອງພຣະເຢຊູມາກ່ອນແລ້ວບ່ໍໄດ້ສົນໃຈໃນເຣ ື ່ອງອັສຈັນທີເ່ກີດຂ ຶ ້ນ; 

ແຕ່ພວກເຂົາກັບໄປສົນໃຈເຣ ື ່ອງການເຮັດກິຈການທີ່ລະເມີດວັນສະບາໂຕ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດຫລາຍຢ່າງ

ທີ່ຜິດກົດໃນມ້ືນ້ັນ: ການເຈີມດ້ວຍຕົມຜິດກົດເຣ ື ່ອງການເຈີມ; ການປ ິ ່ນປົວຄົນປ່ວຍທຸກໆຢ່າງໃນວັນສະບາ

ໂຕເປັນເຣ ື ່ອງຫ້າມ, ເວັ້ນເສັຽແຕ່ຊີວິດຂອງຜູ້ປ່ວຍນ້ັນຢູ່ໃນຂ້ັນອັນຕະລາຍ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ້າງຄວາມແຕກ

ແຍກໃນກ ຸ ່ມພວກຟາຣີຊາຍເອງ; ບາງຄົນບ່ໍຢາກເອົາເຣ ື ່ອງ ແຕ່ອີກຫລາຍຄົນພາກັນເລີ ້ມສອບສວນ.
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ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ສອບສວນຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດ; ຊາຍຄົນນ້ັນກໍໄດ້ຕອບພວກເຂົາແບບງ່າຍໆວ່າ ìທ່ານ

ໄດ້ເອົາຂ້ີຕົມທາຕາຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປລ້າງຈ່ຶງເຫັນຮຸ່ງໄດ້” (9:15). ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຍອມຮັບ 

ຄໍາຕອບນ້ັນ ແລະໄດ້ພາກັນສລຸບເຫດການຕ່າງໆໃນທໍານອງນ້ີ: (1) ìຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາເພາະ

ທ່ານບ່ໍຖືຮັກສາວັນສະບາໂຕ” (ຂ້ໍ 16); (2) ພຣະເຈ້ົາເທົ່ານ້ັນທີ່ຊົງສາມາດເຮັດໝາຍສໍາຄັນນ້ີໄດ້; (3) ຊາຍ

ຂໍທານຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຕາບອດແທ.້

ຫລັງຈາກນ້ັນພວກຟາຣີຊາຍກໍໄປສອບສວນພ່ໍແມ່ຂອງຊາຍທີ່ຖືກປ ິ ່ນປົວໃຫ້ດີ (9:18-23); ເພາະຄວາມ 

ຢ້ານ ພ່ໍແມ່ຍອມຮັບວ່າຊາຍນ້ັນເປັນລູກຊາຍຂອງພວກຕົນແລະຕາບອດມາແຕ່ເກີດ. ພວກຟາຣີຊາຍຖາມຕ່ໍ

ເຣ ື ່ອງລູກຊາຍ ìເປັນຢ່າງໃດດຽວນ້ີລາວຈ່ຶງເຫັນໄດ້” (9:19). ພ່ໍແມ່ຈ່ຶງຕອບວ່າ “ເຂົາເຫັນຮຸ່ງໄດ້ດຽວນ້ີນ້ັນ 

ພວກຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍຮູ້ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນຜູ້ໃດໄດ້ເປີດຕາຂອງເຂົາ ຈ່ົງຖາມເຂົາເອງອາຍຸເຂົາກໍພ້ົນກະສຽນແລ້ວ 

ເຂົາຄົງເວົ້າເຣ່ືອງຕົນເອງໄດ້” (9:20-21).

ພວກຟາຣີຊາຍກັບມາຖາມຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດອີກດ້ວຍມີເຈຕນາທີ່ຈະໃຫ້ລາວປະຕິເສດພຣະເຢຊູ; ພວກ

ເຂົາກ່າວວ່າ ìຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮາົຮູຢູ່້ວ່າຊາຍຄົນນ້ັນເປັນຄົນບາບ” (9:24); ຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດ

ໄດ້ຕອບພວກຟາຣີຊາຍວ່າ “ທ່ານເປັນຄົນບາບຫລືບ່ໍເປັນຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍຮູ້ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແຕ່ສ່ິງດຽວວ່າຄືແຕ່ກ່ອນ

ຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນຕາບອດ ແຕ່ດຽວນ້ີຂ້ານ້ອຍເຫັນໄດ້ແລ້ວ” (9:25). ຫລ ັງຈາກຖືກສອບຖາມເພ້ີມເຕີມອີກ

ຫລາຍໆຄ້ັງ, ເຂົາຈ່ຶງບອກພວກຟາຣີຊາຍວ່າ ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ບອກພວກທ່ານແລ້ວແລະທ່ານບ່ໍຟັງ ເປັນຫຍັງ

ພວກທ່ານຈ່ຶງມີໃຈຢາກຟັງອີກ ຢາກເປັນສິດຂອງເພ່ິນເໝືອນກັນຫລື” (9:27). ຄວາມເວົ້ານ້ັນໄດ້ສ້າງຄວາມ

ບ່ໍພໍໃຈໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍຫລາຍ; ພວກເຂົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ຊາຍຄົນນ້ັນອອກຈາກໂຮງທັມ (9: 34).

4. ຕາເປດີກວາ້ງ, ຕາປດິແໜນ້ (ໂຢຮັນ 9: 35-41)

ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນຂ່າວການໄລ່ຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດອອກຈາກໂຮງທັມ, ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງມາພົບເຂົາ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຖາມເຖ ິງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາ ແຕ່ເຂົາໄດ້ຕອບພຣະອົງວ່າ ìນາຍເອີຍ, ບຸດມະນຸດນ້ັນຄືຜູ້ໃດ 

ເພ່ືອຂ້ານ້ອຍຈະວາງໃຈໃນທ່ານ” ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທ່ານແລ້ວຄືຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ທີ່ກໍາ

ລັງເວົ້າຢູ່ກັບເຈ້ົາ” ເຂົາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍວາງໃຈເຊ່ືອແລ້ວî ເຂົາຈ່ຶງຂາບລົງໄຫວ້ພຣະອົງ

(9: 35-38).

ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ ື ່ອງການພິພາກສາໃນຂ້ໍ 39 ປາກົດວ່າຈະກົງກັນຂ້າມກັບພຣະຄໍາສໍາລັບນີໂກເດັມ

ໃນໂຢຮັນ 3:17 ທີພ່ຣະອົງກ່າວວ່າ “ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຊ້ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໂລກ ບ່ໍ

ແມ່ນຈະຕັດສິນລ ົງໂທດມະນຸສໂລກ ແຕ່ເພ່ືອມະນຸສໂລກຈະພ້ົນໄດ້ດ້ວຍພຣະບຸດນ້ັນ.” ເຖ ິງວ່າຄວາມພ້ົນ 

ແລະຄວາມສວ່າງຈະແມ່ນພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນການລົງມາໃນໂລກກໍຕາມ, ການຕອບຮັບຂອງຄົນ

ທັງຫລາຍຕ່ໍຄວາມສວ່າງນໍາການພິພາກສາມາສູ່ຕົວເຂົາເຈ້ົາເອງ. ເພາະການເຮັດຫູໜວກຕາບອດຕ່ໍຄວາມ
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ສວ່າງ, ພວກຟາຣີຊາພິພາກສາຕົວເອງ. ການປະຕິເສດພຣະເຢຊູຂອງພວກເຂົາບອກໃຫ້ຮູ້ເຖ ິງຄວາມບອດ

ຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມສວ່າງສ່ອງແຈ້ງ ແລະເປີດເຜີຍສະພາບຕົວຈ ິງໄປພ້ອມໆກັນ.

ບົດຮຽນແລະຊວີດິ

ຄົນຕາບອດເວົ້າຄວາມເກ່ົາເຈັດເທື່ອເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູເປີດຕາເຂົາໃຫ້ເຫັນວິທໃີດ; ເຂົາໄດ້ເວົ້າຢ່າງງ່າຍໆ ບ່ໍວ່າ

ຈະເວົ້າກັບໝູ່ເພ່ືອນ ຫລືກັບສັດຕຣູ. ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສວ່າງພວກເຮົາກໍສາມາດທີຈ່ະເວົ້າໃຫ້ຄົນ

ອ່ືນຟັງແບບງ່າຍໆເຊ່ັນກັນ. ຜູ້ຊາຍໃນໂຢຮັນ 9 ບ່ໍເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະຮູເ້ຣ ື ່ອງພຣະອົງພຽງເລັກນ້ອຍ,

ແຕ່ລາວສາຣະພາບວ່າ ìຂ້ອຍຮູ້ແຕ່ສ ິ ່ງດຽວ” (9:25). ສ ິ ່ງທີ່ລາວເວົ້າຕ່ໍໄປນ້ັນຄວນຈະເປັນຄໍາເວົ້າຂອງພວກ

ເຮົາທີ່ໄດ້ເຊ່ືອທຸກຄົນ, “ແຕ່ກ່ອນຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນຕາບອດ ແຕ່ດຽວນ້ີຂ້ານ້ອຍເຫັນໄດ້ແລ້ວ.” ສ ິ ່ງສໍາຄັນທີ່

ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາໃນຂະນະນ້ີກໍຄື ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງ, ຄວາມພ້ົນ, ແລະມີສັນຕິສຸກ ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້

ພົບກັບຄວາມສວ່າງ.

ຄໍາຖາມ:

1. ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດກັບຄວາມລໍາບາກຂອງຄົນອ່ືນໆ?

2. ທ່ານເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູສ້າງຄວາມແຕກແຍກບ່ໍ?

3. ພວກເຮົາພົບພ້ໍການຕ່ໍສູ້ແນວໃດແດ່ເພາະຄໍາພຍານຂອງພວກເຮົາ?

4. ໃນຊີວິດທ່ານ, ທ່ານຈະຕ່ືມຂ້ໍຄວາມໃສ່ບ່ອນຫວ້າງຕ່ໍໄປນ້ີວິທໃີດ: ຂ້ອຍເຄີຍ________, ແຕ່ດຽວນ້ີ 

ຂ້ອຍ_____________?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທ ີ11

ເວລາເພືອ່ການຕດັສນິໃຈ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 10: 22-42

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 10: 1-42

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເລ້ືອຍໆວ່າພຣະອົງເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາ ເຮັດໃຫ້ຄົນ

ທັງຫລາຍຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຊ່ືອ ແລະຕິດຕາມພຣະອົງເໝືອນແກະ

ຕິດຕາມຜູ້ລ້ຽງຂອງເຂົາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວ ້າ: ແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະອົງ?

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈພຣະທັມ ແລະຮູ້ເຫດຜົນຂອງການເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.

ຄໍານໍາ

ໃນການປະເຊີນໜ້າກັນຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະຊາວຢີວໃນເທສການສລອງພຣະວິຫານ, ພຣະອົງໄດ້ຊົງ

ບອກພວກເຂົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖ ິງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພຣະອົງແລະພຣະບິດາ ແລະເຊີນພວກເຂົາໃຫ້

ເຊ່ືອ.

ຖ້າທ່ານມີຊີວິດຢ່ ູທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນສມັຍນ້ັນ, ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຫຍັງເພີ ້ມເຕີມ ເພ່ືອຈະຕັດສິນໃຈເຊ່ືອ?

ການອັສຈັນຈະຊ່ວຍບ່ໍ? ການສອນຢ່າງມີຣິດເດດຈະຊ່ວຍບ່ໍ? ທ່ານຈະປຽບທຽບຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະສັນ

ຍາເດີມໃສ່ກິຈການຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ ຫລືທ່ານຈະເມົາຍົດຈົນບ່ໍຍອມພິສຸດເຫດການ? ການສົນທະນາໃນ

ພາກສຸດທ້າຍຂອງພຣະທັມໂຢຮັນ 10 ສລຸບດ້ວຍການເຊີນໃຫ້ເຊ່ືອ.

1.ເທສການສລອງພຣະວຫິານ (ໂຢຮັນ 10:22)

ປະຊາຊົນໃຊ້ເວລາເຖ ິງແປດວັນເພ່ືອສລອງເທສການນ້ີ ຊ່ຶງມີອີກຊ່ືນ່ຶງວ່າ ìຮານັກກາ.”. ແຕກຕ່າງກັບເທສ 

ການຕ້ັງທັບອາສັຍຊ່ຶງສລອງຢ່ ູໃນຕົວເມືອງ, ງານສລອງນ້ີໄດ້ຖືກຈັດຂ ຶ ້ນຢູ່ນອກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ສ ິ ່ງທີ່ດ ຶງ 

ດູດຄົນໃຫ້ມາຮ່ວມແມ່ນພຣະວິຫານແລະເຢຣູຊາເລັມ.

ເທສການສລອງພຣະວິຫານເປັນງານສລອງຊັຍຊະນະທີ່ຄາດບ່ໍເຖ ິງ ເພາະເປັນຊັຍຊະນະໃນຕອນທີ່ອິສຣາ

ເອນບ່ໍມີອໍານາດຫຍັງເລີຍ. ໃນປີ 167 ກ່ອນພຣະຄຣິດ, ຊົນຊາດຢິວຕົກຢ່ ູໃຕ້ການປົກຄອງຂອງປະເທດ

ກຣີກ; ຜູ້ນ ໍາຄົນກຣີກຊ່ື ອັນຕີໂອກັດ ທິໂອ ເອປິຟານີ ໄດ້ເຮັດສ ິ ່ງທີ່ໝ ິ ່ນປມາດພຣະວິຫານ ເພ່ືອຈະທໍາລາຍ

ການນະມັສການພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວຢິວ ແລະນໍາພາພວກເຂົາໃຫ້ຍອມຮັບວັທນະທມັຂອງກຣີກ. ຜູ້ນໍາຄົນ

ກຣີກໄດ້ມ້າງແທ່ນບູຊາພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວສ້າງແທ່ນບູຊາຂອງຄົນຕ່າງຊາດຂ ຶ ້ນແທນ; ລາວໄດ້ເອົາໝູເປັນເຄ່ືອງ

ຖວາຍສໍາລັບຢູປີເຕ້ີ ໂອລິມປັສ ຊ່ຶງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງກຣີກ ແລະລາວໄດ້ເຮັດພິທີຖວາຍນ້ີໃນວັນທຊີາວຫ້າ

ຂອງທຸກໆເດືອນ. ຊົນຊາດຢິວໄດ້ພາກັນຕ່ໍຕ້ານ.
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ການຕ ໍ ່ສູ້ໄດ້ຮັບການນໍາພາໂດຍ ຢູດາ ແມກກາບັສ; ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຊະນະຕ່ໍກໍາລັງທັບຂອງ ອັນຕີໂອ

ກັດ. ໃນປີ 164 ກ່ອນພຣະຄຣິດ, ຊົນຊາດຢິວໄດ້ເຮັດພິທີຖວາຍວິຫານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ມີການສລອງ

ເທສການຖວາຍພຣະວິຫານທຸກໆປີເພ່ືອລະນຶກເຖ ິງການປົດປ່ອຍຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນສມັຍຂອງ

ພຣະເຢຊູ, ຊົນຊາດຢິວໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດໂຣມແລະການສລອງເທສການສລອງພຣະວິຫານເທື່ອນ້ີຄົງເຮັດ

ໃຫ້ປະຊາຊົນຄິດເຖ ິງການປົດປ່ອຍຈາກກຸງໂຣມແນ່ນອນ.

2.ຄາໍຖາມຫລາຍໆຂໍ,້ ຄາໍຕອບເໝອືນຣະເບດີ (ໂຢຮັນ 10:23-30)

ພຣະເຢຊູຊົງດໍາເນີນໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານທີ່ລະບຽງຂອງຊະໂລໂມນ ເມ່ືອປະຊາຊົນທັງຫລາຍພາກັນຫ ຸ ້ມ

ໃສ່ພຣະອົງ (ຂ້ໍ 23). ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວກັບພຣະອົງວ່າ ìຈະໃຫ້ພວກເຮົາສົງສັຍຢ່ ູເຫ ິງປານໃດ ຖ້າທ່ານເປັນ

ພຣະຄຣິດຈ່ົງບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຄັກເສັຽî (ຂ້ໍ 24). ພຣະເຢຊູຍັງບ່ໍເຄີຍປະກາດຕົວວ່າຊົງເປັນພຣະເມຊ ີອາ 

ຖ ້າມກາງປະຊາຊົນຈັກເທື່ອ. ພວກເຂົາອາດຈະຫາທາງຈັບເອົາຄວາມຜິດໂດຍຄໍາພຍານຂອງພຣະອົງເອງ.

ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງຕອບພວກເຂົາໂດຍກົງ ແຕ່ໄດ້ຊົງຊ້ີໄປເຖ ິງສ ິ ່ງທີ່ໄດ້ຊົງເວົ້າ ແລະຊົງເຮັດໄວກ່້ອນແລ້ວ (ຂ້ໍ 

25). ເຫດຜົນນ່ຶງທີ່ປະຊາຊົນບ່ໍຍອມຮັບເຊ່ືອ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍແມ່ນຝ ູງແກະຂອງພຣະອົງ (ຂ້ໍ 26). ພຣະເຢ 

ຊູຊົງ ìເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີດີ່ ຜູ້ລ້ຽງທີດີ່ຍອມສລະຊີວິດຂອງຕົນເພ່ືອຝ ູງແກະ” (10:11); ພຣະອົງເນ້ັນເຣ ື ່ອງ 

ຄວາມສັມພັນອັນດີຣະຫວ່າງຜູ້ລ້ຽງແກະແລະຝູງແກະຂອງຕົນ(ຂ້ໍ 27). ສໍາລັບແກະທີ່ຢູ່ໃນຝູງຂອງພຣະເຢ 

ຊູ, ພຣະອົງຊົງ ìປະທານຊີວິດຕລອດໄປເປັນນິດໃຫ້Öບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະຍາດເຂົາອອກຈາກມືî ຂອງພຣະອົງໄດ້ 

(ຂ້ໍ 28-29).

ເຖ ິງພຣະເຢຊູຈະບ່ໍຊົງຕອບປະຊາຊົນໂດຍກົງ, ສ ິ ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຮູບພາບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເກີນ

ຄວາມຄາດໝາຍຂອງພວກເຂົາ (ຂ້ໍ 30). ແກະຂອງພຣະອົງທັງຫລາຍສາມາດໝັ້ນໃຈເຖ ິງຄວາມພ້ົນຂອງ

ຕົນໄດ້ ເພາະຄວາມເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຣະຫວ່າງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະເຢຊູ.

3. ເຫດຜົນທີຕ່ອ້ງເຊືອ່ (ໂຢຮັນ 10: 31-39)

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູໃນ 10:30 ສ້າງຄວາມບ່ໍພໍໃຈສໍາລັບພວກປະຊາຊົນ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຄວ່າງ

ກ້ອນຫ ິນໃສ່ພຣະອົງເພ່ືອຈະຂ້າພຣະອົງເສັຽ (ຂ້ໍ 31-32). ພຣະເຢຊູຊົງຕອບການກະທໍາຂອງພວກເຂົາຢ່າງ 

ບ່ໍຫວາດຫວັ່ນວ່າ ìເພາະເຫດຂ້ໍໃດໃນການດີທັງຫລາຍນ້ັນພວກທ່ານຈ່ຶງຈະຄວ່າງກ້ອນຫ ິນໃສ່ເຮົາ?” ແລ້ວ

ພວກເຂົາໄດ ້ຕອບພຣະອົງວາ່ບ່ໍແມ່ນເພາະການດີ ìແຕ່ເພາະຄວາມໝ ິ ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 33). ພຣະທັມ

ຂ້ໍນ້ີບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນກ ຸ ່ມນ້ີບ່ໍໄດ ້ເຊ່ືອຄໍາພຍານຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງກັບ

ພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບພວກເຂົາດ້ວຍພຣະຄໍາທີ່ຈາກເພັງສັຣເສີນ 82:6 ຊ່ຶງເວົ້າເຖ ິງພວກຜູ້ນໍາອິສ 

ຣາເອນທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິດທິທີພ່ຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໄວ້ໄປໃນທາງຜິດ ແລະພວກເຂົາຕ້ັງຕົວເອງເປ ັນ ìພຣະî ແລະພິ 

ພາກສາຄົນທັງຫລາຍໃນໂລກນ້ີ. ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວຫາ ìຜູ້ທີ່ພຣະບິດາຊົງຕ ັ ້ງໄວ້ແລະຊົງໃຊ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ

ວ່າ ເຈ້ົາກ່າວຄໍາໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 34-36).
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ໃນຂ້ໍ 37-38, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຮ້ອງຂໍປະຊາຊົນທີຢ່່ ູໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ພິຈາຣະນາເບ ິ ່ງກິຈການທີພ່ຣະອົງ

ຊົງໄດ້ກະທໍາໄວ້; ìຖ້າເຮົາບ່ໍເຮັດພຣະຣາຊກິດພຣະບິດາຂອງເຮົາກໍຢ່າໄດ້ເຊ່ືອເຮົາ. ແຕ່ຖ ້າເຮົາເຮັດພຣະ 

ຣາຊກິດນ້ັນເຖ ິງທ່ານບ່ໍເຊ່ືອເຮົາກໍຈ່ົງເຊ່ືອພຣະຣາຊກິດນ້ັນ.” ພວກປະຊາຊົນບ່ໍຍອມເຂ້ົາໃຈແລະບ່ໍຍອມ

ເຊ່ືອ ແລ້ວພວກເຂົາກໍພຍາຍາມຈັບພຣະອົງ, ìແຕ່ພຣະອົງກໍສະເດັດໜີພ້ົນຈາກມືຂອງເຂົາໄປໄດ້ (ຂ້ໍ 39).

4. ສະເດດັໄປເຂດທຣຸະກັນດານ (ໂຢຮັນ 10:40-42)

ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຊົງຂ້າມແມ່ນ້ໍາຢໍດາເນ “ໄປເຖ ິງບ່ອນໂຢຮັນໃຫ້ບັບຕິ

ສະມາແຕ່ກ່ອນນ້ັນ ແລະພຣະອົງກໍປະທັບຢ່ ູ ່ທີ່ນ້ັນ.” ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດສ ິ ່ງອັສຈັນ 

ຫລາຍໆຢ່າງ ແລະໄດ້ສ່ັງສອນຄວາມຈ ິງ; ແຕ່ຜູ້ຄວນຈະຮູ້ເຣ ື ່ອງດີພາກັນຄວ່າງກ້ອນຫ ິນໃສ່ພຣະອົງ. ໃນປ່າ 

ທຸຣະກັນດານກໍຍັງມີຫລາຍຄົນອອກໄປຫາພຣະອົງແລະໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ (ຂ້ໍ 42).

ບົດຮຽນແລະຊວີດິ

ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ ພຣະເຢຊູເນ້ັນເຣ ື ່ອງກິຈການທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ; ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຊີນຄົນຢິວທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ 

ໃຫ້ເບ ິ ່ງສ ິ ່ງອັສຈັນທັງຫລາຍເພ່ືອຈະພິພາກສາພຣະອົງ. ນອກຈາກສ ິ ່ງອັສຈັນທັງຫລາຍທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດ

ແລ້ວ ຄົນທັງຫລາຍຍັງສາມາດທີຈ່ະພິສູດເບ ິ ່ງການສອນແລະກິຈການຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ 

ìຈົ່ງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານແລະອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທີ່ຂ່ົມເຫງທ່ານî (ມັດທາຍ 5:44). ຕ່ໍໜ້າສັດຕຣູທີ່ຫວັງຈະ

ທໍາລາຍພຣະອົງ ພຣະເຢຊູຍັງເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ເຊ່ືອ.

ທ່ານອາດຈະເຄີຍເຫັນປ້າຍຕິດຣົດທີ່ວ່າ ìຢ່າເບ ິ ່ງຂ້ອຍ, ຈ່ົງເບ ິ ່ງພຣະເຢຊູ,” ນ້ັນຄືຄໍາສລຸບທີ່ເປັນຄວາມຈ ິງ.

ພຣະເຢຊູ ìຄືຜູ້ບຸກເບີກຄວາມເຊ່ືອ ແລະຜູ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮາົເຖ ິງທີ່ສໍາເຣັດî (ເຮັບເຣີ 12:

2). ໃນຂະນະດຽວກັນໃຫ້ພວກເຮົາມີກຽດສັກສີລະຫວ່າງຄວາມເຊ່ືອແລະການກະທໍາໃນຊີວິດ. ການກະທໍາ 

ຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງແນໃສ່ພຣະຄຣິດຈົນໝູ່ເພ່ືອນ, ຄົນຂ້າງບ້ານ, ຄອບຄົວ, ແລະເພ່ືອນຮ່ວມງານຈະໄດ້

ເຊ່ືອເຖ ິງຣິດເດດຂອງພຣະເຢຊູ.

ຄໍາຖາມ:

1. ພາບທີ່ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະ ແລະຄຣິສຕຽນເປັນແກະມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດສໍາລັບທ່ານ?

2. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານມາເຊ່ືອ?

3. ເວລາທ່ານເປັນພຍານ, ທ່ານອ້າງເຖ ິງເຫດຜົນຂ້ໍໃດເພ່ືອຊວນຄົນໃຫ້ເຊ່ືອ?

4. ແມ່ນຫຍັງເປັນສ ິ ່ງກີດກ້ັນບ່ໍໃຫ້ຄົນຢິວໃນພຣະທັມຕອນນ້ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບດົຮຽນທີ 12

ຟືນ້ຈາກຄວາມຕາຍ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 11:14-53

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 11:14-53

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຊົງໂຜດໃຫ້ລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເພ້ີມຄວາມເຊ່ືອ

ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນແຫລ່ງແຫ່ງຊີວິດ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ທ່ານເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູສາມາດນໍາທ່ານຄືນຈາກຕາຍບ່ໍ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະທານຊີວິດ.

ຄາໍນາໍ

ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣເປັນການເທີດທູນຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາ    ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ

ໂຜດປະທານອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍໃຫ້ແກ່ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄືພຣະເຢຊູຄຣິດທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ

ພຣະອົງບ່ໍແມ່ນແຕ່ມີອໍານາດໃນຊີວິດທີຈ່ະມາ ພຣະອົງຍັງມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍໃນຊີວິດນ້ີອີກ.

1. ພຣະເຢຊຢູູ່ໃສຍາມທາ່ນຕ້ອງການພຣະອງົ (ໂຢຮັນ 11:1-16)

ໃນຂະນະພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກກໍາລັງເທສນາສ່ັງສອນຢູ່ຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນນ້ັນນາງມາຣີອາ ແລະນາງ 

ມາທາຜູ້ເປັນເອ້ືອຍຂອງລາຊະໂຣໄດ້ສ່ົງຄົນໄປບອກຂ່າວພຣະເຢຊູວ່າລາຊະໂຣຜູ້ທີພ່ຣະເຢຊູຊົງຮັກນ້ັນກໍາ 

ລັງປ່ວຍໜັກໃກ້ຈະຕາຍ   ພວກນາງຫວັງໃຈວ່າເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຂ່າວແລ້ວພຣະອົງຈະຟ້າວມາຫາໄວໆ 

ເພາະຜູ້ປ່ວຍເປັນຜູ້ທີ່ພຣະອົງຊົງຮັກຫລາຍ, ຜູ້ນ້ັນມາທູນພຣະອົງວ່າ ìເຈ້ົານາຍເອີຍ, ເບ່ິງແມຜູ້ທີທ່່ານຮັກ

ແພງນ້ັນກໍກໍາລັງປ່ວຍໜັກຢູ່î (ຂ້ໍ 3). ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຊາບຂ່າວແລ້ວກໍຊົງຕອບຊາຍນ້ັນວ່າ ìການປ່ວຍນ້ີຈະ

ບ່ໍເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍດອກî (ຂ້ໍ 4ກ) ແລ້ວພຣະອົງຍັງໃຊ້ເວລາອີກສອງວັນເທສນາສ່ັງສອນຢູ່ຟາກແມ່ນ້ໍາ 

ພຸ້ນ. ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນນາງມາທາແລະນາງມາຣີອາທ່ານຈະຄຶດແນວໃດກັບຄໍາຕອບພຣະເຢຊູ? ແນ່ 

ນອນທ່ານຈະບ່ໍພໍໃຈໃນຄໍາຕອບນ້ັນ   ບາງທີ່ທ່ານອາດຈະຈ່ົມຫລືໃຈຮ້າຍກໍເປັນໄດ້ ຫລືທ່ານອາດຈະຄຶດວ່າ 

ຍາມຕ້ອງການພຣະອົງ ພຣະອົງຢູ່ໃສ? ຄ້ັງນ່ຶງທະເລຄາລີເລມີລົມພັດແຮງຈົນເຮືອເກືີອບຈະຫລ້ົມສາວົກໄດ້

ມາປຸກພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງບັນທົມຢູ່   ສາວົກມາປຸກພຣະອົງວ່າ   ìນາຍເອີຍ, ຂໍຊົງຊ່ອຍທ້ອນ 

ພວກຂ້ານ້ອຍກໍາລັງຈະຈິບຫາຍຢູ່ແລ້ວî (ມັດທາຍ 8: 25). ເບ່ິງຄືພຣະອົງບ່ໍເປັນຫ່ວງແລະນອນເສີຍຢູ່,

ຫລາຍເທື່ອເຮົາມີບັນຫາເບ່ິງຄືວ່າພຣະອົງບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍເຮົາ ຄວາມຈິງແລ້ວຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີເ່ຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ

ແຜນການຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເມ່ືອເຮົາມາສັງເກດຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງທີ່ເວົ້າວ່າ   ìແຕ່ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອກຽດຕິຍົດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ບຸດຂອງເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດເພາະການປວ່ຍນ້ີî (ຂ້ໍ 4ຂ) ເຮົາກໍຈະເຂ້ົາໃຈພາຍ 

ຫລັງ.
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ຫລາຍເທື່ອເຮົາກໍເປັນເໝືອນນາງມາທາແລະນາງມະຣີອາ     ເມ່ືອເຮົາອ້ອນວອນສ່ິງໃດເຮົາກໍຕ້ອງການໃຫ້ 

ພຣະອົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຮົາທັນທີ, ເມ່ືອເຮົາມີຄວາມເຈັບປ່ວຍເຮົາກໍຢາກໃຫ້ພຣະອົງປົວເຮົາທັນທີ 

ເຮົາບ່ໍເຄີຽຫວັງໃຈວ່າພຣະອົງຈະກ່າວວ່າ ìບ່ໍຕາຍດອກî ເຮົາໜ້າຈະສັງເກດຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງທີ່ກ່າວວ່າ 

ìແຕ່ເກີດຂ້ຶນເພ່ືອກຽດຕິຍົດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ບຸດຂອງເຈ້ົາຊົງໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດເພາະການປ່ວຍນ້ີî (ຂ້ໍ 

4ຂ). ອີກປະການນ່ຶງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍໄປເລີຽ ເຫດທີພ່ຣະອົງບ່ໍໄປໃນເວລານ້ັນກໍເພາະວ່າ

ຫາກພຣະອົງເອ້ີນໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍຄົນທັງຫລາຍກໍຈະເຫັນຣິດອໍານາດຫລາຍກວ່າການໃຫ້ຫາຍປ່ວຍ.

ຕ່ໍມາພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວແລະຊັກຊວນສາວົກກັບໄປຫາລາຊະໂຣໂດຍກ່າວວ່າ    ìລາຊະໂຣເພ່ືອນຂອງເຮົາກໍ

ຫລັບໄປແລ້ວ ແຕ່ເຮົາໄປເພ່ືອຈະປຸກລາວໃຫ້ຕ່ືນî (ຂ້ໍ 11). ແຕ່ພວກສາວົກບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະ 

ອົງ  ດ່ັງນ້ັນພະຣະອົງຈ່ຶງບອກພວກສາວົກໂດຍແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ìລາຊະໂຣ ຕາຍແລ້ວî (ຂ້ໍ 14ຂ).

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

ພໍເມ່ືອພຣະເຢຊູມາເຖິງເຮືອນຂອງລາຊະໂຣໃນວັນຖ້ວນສ່ີກໍປາກົດວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດງານສົບ ແລະເອົາສົບໄປ

ໄວ້ໃນຖ້ໍາຕາມຮີດຄອງປະເພນີແລ້ວ, ຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນແຖບນ້ັນມີຄວາມເຊ່ືອວ່າວິນຍານຂອງຜູ້ຕາຍ

ຈະວົນວຽນຢູ່ໃກ້ກັບຮ່າງຂອງຜູ້ຕາຍປະມານສອງຫລືສາມມ້ືແລ້ວກໍຈາກໄປ    (ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ເວົ້າ ພຽງແຕ່

ຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນກຸ່ມນ້ັນມີຄວາມເຊ່ືອແນວນ້ັນ) ສ່ວນພຣະເຢຊູສະເດັດມາເຖິງໃນວັນທີສ່ີ ເມ່ືອອີງໃສ່

ຄວາມເຊ່ືອຂອງຊາວບ້ານແລ້ວ ແປວ່າພຣະອົງມາຊ້າມ້ືນ່ຶງເຂົາຈ່ຶງຖືວ່າໝົດຫວັງແລ້ວ.

ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່ານາງມາທາແລະນາງມາຣີອາບ່ໍມີໃຈຢາກຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເທົ່າໃດ    ເນ່ືອງຈາກວ່າເສັຽໃຈທີ່

ພຣະເຢຊູບ່ໍມາທັນເຫດການຈ່ຶງກ່າວກັບພຣະເຢຊູວ່າ ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຖ້າທ່ານຢູ່ທີນ້ີ່ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ 

ຄົງບ່ໍຕາຍî (ຂ້ໍ 21). ຄໍາເວົ້າຂອງນາງມີສອງປະເດັນຄື; 1. ນາງມີຄວາມເຊ່ືອໃນຣິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ

ຈະຊ່ອຍລາຊະໂຣບ່ໍໃຫ້ຕາຍ. 2. ນາງເວົ້າຈ່ົມໃຫ້ພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງບ່ໍຢູ່ຫລືໃຊ້ຄົນໄປເອ້ີນແລ້ວພຣະອົງ 

ບ່ໍມາໄວທັນເຫດການ ຕອນນ້ີນາງຂ້ອນຂ້າງຕິຕຽນພຣະເຢຊູ. ສັງເກດຄໍາເວົ້າຄໍາດຽວກັນນາງໄດ້ເວົ້າອີກເທື່ອ

ນ່ຶງ ìຖ້າທ່ານຢູ່ທີນ້ີ່ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຄົງບ່ໍຕາຍî (ຂ້ໍ 32). ຄໍາເວົ້າຂອງນາງສອງຄ້ັງນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າ 

ພຣະອົງມາຊ້າແລ້ວ. ຕອນນ້ີເປັນບົດຮຽນສໍາລັບເຮົາວ່າ ພຣະອົງບ່ໍຊ້າຈັກຢ່າງສໍາລັບຊີວິດເຮົາ. ພຣະເຢຊູ

ຕອບນາງວ່າ ìນ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະຄືນມາອີກî (ຂ້ໍ 23). ນາງມາທາເຂ້ົາໃຈວ່າລາຊະໂຣຈະຄືນມາໃນວັນ

ທີ່ພຣະອົງສະເດັດມາຄ້ັງທສີອງ. ທ່ານຄົງສັງເກດເຫັນງານສົບຂອງຄຣິສຕຽນທົ່ວໄປອາຈານມັກຈະເວົ້າເລ້ົາ

ໂລມໃຈຄອບຄົວຜູ້ຕາຍວ່າ ວັນນ່ຶງທ່ານແລະຜູ້ຕາຍຈະພົບກັນອີກໃນຟ້າສວັນຫລືໃນວັນທີພ່ຣະເຢຊູຄຣິດ   

ສະເດັດກັບຄືນມາ ນາງມາທາກໍເຂ້ົາໃຈວັນນ້ັນຄືກັນ ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງວັນນ້ັນ ພຣະອົງກໍາລັງກ່າວ

ເຖິງວັນນ້ີວ່າ  ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈເຊ່ືອໃນເຮົາ ເຖິງ

ແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະທຸກຄົນທີຍັ່ງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບ່ໍຕາຍຈັກ

ເທື່ອ ເຈ້ົາເຊ່ືອຂ້ໍນ້ີຫລື” (ຂ້ໍ 25-26). ນາງມາທາຍັງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງວັນຂ້າງໜ້ານາງຈ່ຶງຕອບ

ພຣະອົງວ່າ ìເຊ່ືອຢູ່ແລ້ວ ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າທ່ານເປັນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່

ຕ້ອງສະເດັດມາໃນໂລກ” (ຂ້ໍ 27). ບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາໃຈພຣະເຢຊູຮ້ອຍເປີເຊັນຕລອດເຖິງເຮົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍເຂ້ົາ

ໃຈເຣ່ືອງການເປັນຄືນມາ     ຫາກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບຂອງນາງມາທາແລະນາງມາຣີອາເຮົາຄົງຕອບຄືກັນກັບ
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ນາງ. ເຮົາທັງຫລາຍເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ສາມາດໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດນິຣັນດອນໃນຟ້າ

ສວັນ.

3. ຮອ້ງໄຫມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັ? (ໂຢຮັນ 11:33-44).

ການໂສກເສ້ົາແລະຮ້ອງໄຫ້ເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ, ໃນງານສົບທົ່ວໄປທ່ານຈະເຫັນຄົນ

ຮ້ອງໄຫ້,ໂສກເສ້ົາ, ອາລັຍອາວອນຄຶດເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງຜູ້ຕາຍທີ່ຕ້ອງມາພັດພາກຈາກກັນໄປ. ງານ

ສົບລາຊະໂຣກໍມີຍາດພ່ີນ້ອງມາຮ້ອງໄຫ້ສະແດງຄວາມເສັຍໃຈຮ່ວມກັບນາງມາທາ   ແລະນາງມາຣີອາຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍພາຍມາກ ເມ່ືອພຣະເຢຊູເຫັນຄົນຮ້ອງໄຫ້ພຣະອົງກໍຫວຸ້ນວາຍພຣະທັຍແລະຮ້ອງໄຫ້ຮ່ວມກັບ

ເຂົາດ້ວຍ(ຂ້ໍ 35). ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຕ້ອງໄຫ້? ຫາກພຣະອົງຮ້ອງໄຫ້ເພາະວ່າລາຊະໂຣຜູ້ທີພ່ຣະອົງຊົງ

ຮັກຫລາຍໄດ້ຕາຍໄປ ພຣະອົງກໍຮູ້ແລ້ວວ່າບ່ໍຈັກນາທີຕ່ໍໄປນ້ີລາຊະໂຣກໍຈະຄືນມາມີຊີວິດແລະຍ່າງອອກມາ

ຈາກຖ້ໍາຝັງສົບແລ້ວ      ຫລືອາດເປັນເພາະວ່າພຣະອົງເຫັນນາງມາທາແລະນາງມາຣີອາມີຄວາມເຊ່ືອນ້ອຍ

ໄປ?. ໃນພຣະທັມລູກາ19:41 ພຣະອົງກໍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ສົງສານກຸງເຢຣູຊາເລັມຄືກັນ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງໄຫ້?

ເມ່ືອມາສຶກສາເບ່ິງເຫດການແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ເພາະລາຊະໂຣຕາຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງ

ຮ້ອງໄຫ້ເພາະພຣະອົງຊົງເຫັນຜູ້ທີພ່ຣະອົງຊົງຮັກນ້ັນຮ້ອງໄຫ້ ພຣະອົງຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ນໍາເຂົາ, ດ້ວຍເຫດນ້ີໂປ

ໂລຈ່ຶງສອນວ່າ ìຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຮ້ອງໄຫ້î (ໂຣມ 12:15).

ເຂົາໄດ້ພາພຣະອົງໄປຍັງຖ້ໍາຝັງສົບທີ່ເຂົາເອົາສົບຂອງລາຊະໂຣໄປບັນຈຸໄວ້ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຍົກ

ຫ ີນອອກເສັຽî ມາທາເອ້ືອຍຂອງຜູ້ຕາຍນ້ັນທູນວ່າ, ìນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ປານນ້ີສົບມີກ່ິນເໝັນແລ້ວ ເພາະລາວ 

ຕາຍໄດ້ສ່ີວັນແລ້ວ” ພຣະເຢຊູຊົງຕອບນາງວ່າ, ìເຮົາໄດ້ບອກເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລືວ່າ ຖ້າເຈ້ົາເຊ່ືອຄົງຈະໄດ້

ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 39-40). ນາງມາທາເວົ້າຕາມທັມມະດາຂອງຄົນຕາຍສ່ີວັນແລ້ວຈະຕ້ອງ

ເໝັນແນ່ໆ    ແຕ່ພຣະເຢຊ ູເວົ້າຕາມຫລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາທີມີ່ອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ, ເໜືອຄວາມ

ເປ່ືອຍເນ່ົາຂອງຮ່າງກາຍ ìຖ້າເຈ້ົາເຊ່ືອຄົງຈະໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ” ນ້ີແຫລະຄືເຫດຜົນ

ອັນສໍາ ຄັນທີ່ພຣະເຢຊູຖ່ວງດຶງເວລາຍາວມາຈົນເຖິງສ່ີວນັ. ìຝ່າຍພຣະເຢຊ ູຊົງເງີຍພຣະພັກຂ້ຶນໂດຍຊົງກ່າວ

ວ່າ, ìໂອ ພຣະບິດາເອີຍ, ຂ້າພຣະອົງຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງໂຜດຟ ັງຂ້າພຣະອົງຂ້າພຣະ

ອົງຊາບວ່າພຣະອົງຊົງຟັງຂ້າພຣະອົງຢູ່ສເມີ ແຕ່ທີ່ຂ້າພຣະອົງເວົ້າຢ່າງນ້ີກໍເພາະເຫັນແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີຢື່ນ

ອ້ອມຢູ່ນ້ີ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອວ່າແມ່ນພຣະອົງແຫລະ, ທີ່ຊົງໃຊ້ຂ້າພຣະອົງມາîເມ່ືອຊົງກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວ

ພຣະອົງຊົງເປ່ັງພຣະສ ຸຣະສຽງວ່າ, ìລາຊະໂຣເອີຍ, ຈ່ົງອອກມາເສັຽîຜູ້ຕາຍນ້ັນກໍໄດ້ອອກມາ ມີຜ້າພັນຕີນ

ແລະມື ແລະມີຜ້າປົກໜ້າໄວ້ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊົງບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງແກ້ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປເສັຽ” (ຂ້ໍ 41-44).

ສັງເກດ: ການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣເພາະລາວຍັງຕ້ອງຕາຍອີກ     ສ່ວນພຣະເຢຊູເມ່ືອຟ້ືນຄືນມາ

ແລ້ວບ່ໍຕາຍອີກ. (The raising of Lazarus was not a resurrected it was a resuscitation). ການ

ເອ້ີນລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍເປັນຕອນສໍາຄັນຕ່ໍຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ      ການນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 

ພຣະອົງຊົງມີອໍານາດເໜືອຄວາມຕາຍ.

4. ເປນັຫຍງັຈຶງ່ບໍເ່ຊືອ່? (ໂຢຮັນ 11:45-53).
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ມີຊາວຢິວຫລາຍຄົນໄດ້ຮູ້ເຫັນເຫດການໆອັສຈັນນ້ີຈ່ຶງພາກັນວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ, ຂ່າວຂອງຄົນມາເຊ່ືອ

ພຣະເຢຊູ ແລະຂ່າວການຄືນມາຈາກຕາຍຂອງລາຊະໂຣກໍແຜ່ກະຈາຍໄປຈົນໄປເຖິງຫູຂອງພວກປະໂຣຫິດ

ຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍ       ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນປະຊຸມດ່ວນເພ່ືອວາງແຜນຂ້າພຣະເຢຊູ 

ການທີ່ເຂົາວາງແຜນຂ້າພຣະເຢຊູກໍເພາະວ່າການເຫັນແກ່ຕົວຂອງພວກເຂົາ ໂດຍຄຶດວ່າຖ້າຄົນທັງຫລາຍ 

ພາກັນຫລ່ັງໄຫລມາເຊ່ືອພຣະເຢຊູໝົດແລ້ວຈັກກະພັດໂຣມັນກໍຈະມາທັບມ້າງພຣະວິຫານຂອງເຂົາເພາະບ່ໍ

ມີຄົນເຊ່ືອ. ການເຫັນແກ້ຕົວນໍາໄປເຖິງການອິດສາ ການອິດສາເຮັດໃຫ້ມີການປອງຂ້າ ດ່ັງນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍ

ຄວນຣະວັງບ່ໍໃຫ້ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວເກີດຂ້ຶນໃນຕົວເຮົາ.

ໃນກອງປະຊຸມວັນນ້ັນມີປະໂຣຫິດຜູ ້ນ່ຶງກ່າວຂ້ຶນວ່າ  “ພວກທ່ານບ່ໍຮູຈັ້ກຫຍັງ ແລະບ່ໍຄຶດເຫັນວ່າມັນຈະເປັນ

ປໂຍດແກ່ທ່ານທ ັງຫລາຍ ຖ້າຈະໃຫ້ຄົນຜູ້ດຽວຕາຍ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ທັງປະເທດຊາດຈິບຫາຍ”ທີທ່່ານໄດ້ກ່າວ

ຄໍານ້ັນກໍບ ໍ ່ແມ່ນດ້ວຍລໍາພັງຂອງຕົນເອງ ແຕ່ເພາະທ່ານເປັນມະຫາປະໂຣຫິດໃນປີນ້ັນ ຈ່ຶງທໍານວາຍໄວ້ກ່ອນ

ວ່າພຣະເຢຊູຈະສ້ິນພຣະຊົນຕາງປະເທດຊາດແລະບ່ໍແມ່ນແທນປະເທດຊາດຢ່າງດຽວເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ເພ່ືອຮວບ

ຮວມບຸດທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາທີແ່ຕກຊະກັນໄປແລ້ວນ້ັນ ໃຫ້ເຂ້ົາເປັນພວກດຽວກັນîî (ຂ້ໍ 49-53). ເຖິງ

ແມ່ນເຂົາຈະເຫັນແກ່ຕົວວາງແຜນຂ້າພຣະອົງກໍຕາມການຖືກຂ້າຕາຍຂອງພຣະອົງກໍເປັນໄປຕາມທີ່ເຂົາກ່າວ

ນ້ັນແທ້ ຄືການຕາຍຂອງພຣະອົງບ່ໍແມ່ນແຕ່ຈະຊ່ອຍຊາດຢິວເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຍັງເປັນການເຕ້ົາໂຮມບັນດາລູກ

ຂອງພຣະເຈ້ົາທົ່ວໂລກໃຫ້ເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນຈົນເທົາ່ທຸກວັນນ້ີ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບມາທາວ່າ “ເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈ

ເຊ່ືອໃນເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະທຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮົາ

ກໍຈະບ່ໍຕາຍຈັກເທື່ອ ເຈ້ົາເຊ່ືອຂ້ໍນ້ີຫລື” (ຂ້ໍ 25). ຄໍາຖາມນ້ີຍັງກ້ອງກັງວານມາເຖິງທ່ານວ່າ ທ່ານເຊ່ືອບ່ໍວ່າ 

ພຣະອົງຊົງ ìເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີວ່າງໃຈເຊ່ືອໃນເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍ

ໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະທຸກຄົນທີຍັ່ງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮົາî ນາງມາທາຕອບພຣະອົງວ່າ 

ìເຊ່ືອຢູ່ແລ້ວ ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າທ່ານເປັນພຣະຄຣິດ ຄືພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທີຕ້່ອງສະເດັດ

ມາໃນໂລກ” (ຂ້ໍ 27). ທ່ານເດ! ຈະຕອບພຣະອົງຢ່າງໃດ?

ຄາໍຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູບ່ໍມາຫາລາຊະໂຣທັນທີເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າລາຊະໂຣກໍາລັງປ່ວຍໜັກ?

2. ເປັນຫຍັງພຣະອົງບ່ໍຕອບຄໍາອະຖິຖານຂອງທ່ານທັນໃຈທ່ານທຸກເທື່ອ?

3. ຖານະທີເ່ຮົາເປັນຄຣິສຕຽນເຮົາຈະຮ້ອງໄຫ້ບ່ໍຫາກມີຄົນເສັຽຊີວິດໃນຄອບຄົວ?

4. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້?

5. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ìເຮົານ້ີແຫລະ, ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນທັງປວງເປັນຄືນມາ ທັງເປັນຊີວິດ ຜູ້ທີ່ວາງໃຈເຊ່ືອໃນ

ເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງຈະມີຊີວິດຢູ່ແລະທຸກຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອຢູ່ໃນເຮົາກໍຈະບ່ໍ

ຕາຍຈັກເທື່ອî (ຂ້ໍ 25-26). ທ່ານເຂ້ົາໃຈແນວໃດ?

6. ພວກປະໂຣຫິດແລະພວກຟາຣີຊາຍເຫັນຄົນມາເຊ່ືອພຣະເຢຊູແລ້ວເຂົາຄຶດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນທີ 13

ຕອນສາໍຄນັ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ໂຢຮັນ 11:55-57; 12:20-37, 44-50

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ໂຢຮັນ 11:54--12:50

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ຊົງຍອມຕາຍເພ່ືອເຊີນຄົນມາເຊ່ືອພຣະອົງ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ການເສັຽສະລະຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາລັບທ່ານຢ່າງ

ໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງມີຄວາມໝາຍ

ອັນໃຫຍ່ຫລວງສໍາລັບເຮົາເພ່ືອນໍາຄົນທັງຫລາຍມາຫາພຣະອົງ.

ຄາໍນາໍ

ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູເອ້ີນລາຊະໂຣຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວກໍມີຄົນຈໍານວນນ່ຶງມາເຊ່ືອພຣະເຢຊູເພາະເຂົາເຫັນ 

ການອັສຈັນອັນໃຫຍ່ທີບ່ໍ່ມີໃຜເຮ ັດໄດ້ ເຂົາຈ່ຶງເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນແຕ່ອົງດຽວ, ສ່ວນອີກ 

ພວກນ່ຶງນ້ັນແມ່ນພວກປະໂລຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍມີຄວາມຄຶດກົງກັນຂ້າມຈຶ່ງມີໃຈອິດສາ ດ້ວຍ

ໃຈຄຶດອິດສານ້ັນເອງພວກເຂົາໄດ້ວາງແຜນຈັບພຣະອົງໂດຍຂ້ໍຫາໃຫຍ່ສອງປະການຄື; 1. ຫາວ່າພຣະອົງ

ໝິ່ນປມາດພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນໂທດທາງສາສນາ. 2. ເຂົາຫາວ່າພຣະເຢຊູຕ້ັງຕົນເອງເປັນກະສັດຊາດຢິວແມ່ນ

ໂທດທາງການເມືອງ. ເຂົາຫາເຣ່ືອງໃຫຍ່ສອງປະການນ້ີເພ່ືອຈະມີນ້ໍາໜັກປະຫານພຣະອົງເສັຽ.

1.ເຂາົວາງກົນອບຸາຍປອງຮາ້ຍ (ໂຢຮັນ 11:55-57)

ພຣະເຢຊູຊົງຊາບດີວ່າການທີ່ພຣະອົງຊົງເອ້ີນລາຊະໂຣໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນຈະຕ້ອງມີຄົນບ່ໍພໍໃຈ ແຕ່

ພຣະອົງກໍຕ້ອງເຮັດເພ່ືອພຣະສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ແຜ່ກ້ວາງອອກໄປທົ່ວໂລກ, ພວກປະໂຣຫິດຕົນ

ໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣິຊາຍບ່ໍພໍໃຈກັບການທີ່ພຣະເຢຊູເອ້ີນໃຫ້ລາຊະໂຣໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນກໍເປັນຍ້ອນ

ໃຈອິດສາຂອງເຂົາເປັນປະການສໍາຄັນ ເພາະເຂົາເອງບ່ໍມີຄວາມສາມາດເຮັດໄດ້ແນວນ້ັນ. ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້

ເຮົາຮູວ້່າຫາກເຮົາເຮັດອັນໃດບ່ໍໄດ້ ແຕ່ຜູ້ອ່ືນເຮັດໄດ້ເຮາົຄວນຈະສະແດງຄວາມດີໃຈນໍາເພ່ິນດີກວ່າຈະມາ

ອິດສາໂກດເຄືອງກັນ. ຄວາມໂກດເຄືອງຂອງພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍເຮັດໃຫ້ເຂົາວາງ

ແຜນການອັນຊ່ົວຮ້າຍໂດຍຊອມຈັບພຣະອົງທີ່ພຣະວິຫານໃນວັນເທສການ ເມ່ືອພຣະອົງບ່ໍມາພຣະວິຫານ

ໃນເທສການນ້ັນເຂົາກໍອອກຄໍາສ່ັງເປັນທາງການວ່າ   ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນພຣະເຢຊູຢູ່ບ່ອນໃດໃຫ້ມາລາຍງານ.

ìເຂົາກໍາລັງຕິດຕາມຊອກຫາພຣະເຢຊູ ແລະເມ່ືອເຂົາຢືນຢູ່ໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານຈ່ຶງເວົ້າກັນວ່າ, ìທ່ານຄຶດ

ເຫັນຢ່າງໃດ ທ່ານຈະບ່ໍມາໃນງານເທສການນ້ີຕ້ີ” ຝ່າຍພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ອອກ

ຄໍາສ່ັງໄວ້ວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າພຣະອົງຢູ່ໃສ ໃຫ້ມາບອກເຂົາເພ່ືອຈະໄດ້ໄປຈັບພຣະອົງî (ຂ້ໍ 56-57). ເວລານ້ັນ

ເປັນຊ່ວງສເລີມສລອງເທສການການຊົງໄຖ່ຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າທີ່ປະເທດເອຢີບ   ຈ່ຶງມີເທສການນ້ີຂ້ຶນທີ່
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ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໃນງານນ້ີເອງພວກປະໂລຫິດ ແລະພວກຟາຣິຊາຍຫວັງໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະມາໃນເທສ

ການອັນສໍາຄັນນ້ີແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ຈັບພຣະອົງໂດຍບ່ໍຕ້ອງອອກໄປຕາມຫາພຣະອົງ. ແຕ່ເວລານ້ັນບ່ໍແມ່ນວັນ

ເວລາຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງເຂ້ົາໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ    ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງກັບພວກສາວົກທັງໝົດຈ່ຶງບ່ໍໄປຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ ້

ເຫັນໃນເທສການນ້ີ. ເມ່ືອເຂົາບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄປໃນເທສການນ້ີແລ້ວເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ອໍານາດ

ອອກຄໍາສ່ັງເປັນທາງການວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດຮູ້ວ່າພຣະອົງຢູ່ໃສ ໃຫ້ມາບອກເຂົາເພ່ືອຈະໄດ້ໄປຈັບພຣະອົງî

(11:57).

2.ເວລາອັນສາໍຄນັມາເຖງິ (ໂຢຮັນ 12:20-37)

ໃນທີສຸ່ດວັນແຫ່ງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາກໍມາເຖິງ      ຄືວັນທີພ່ຣະອົງຈະຕ້ອງເດີນທາງເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຈັບແລະປະຫານ ເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ພ້ົນຍ້ອນການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ. ມີພວກ

ກຣີກທີ່ບ່ໍແມ່ນກຣີກທີ່ມາຈາກກຸງໂຣມ, ຄົນພວກນ້ີພຣະຄັມພີໃຊ້ຄໍາວ່າ Gentile ແປວ່າບ່ໍແມ່ນຄົນຢິວ ຄົນ

ພວກນ້ີໄດ້ໄປຫາຟີລິບຜູ້ເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍວ່າເຂົາຢາກພົບ, ຢາກເຫັນພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນ 

ກິຕິສັບຂອງພຣະອົງມາແຕ່ເຫິງນານ ແຕ່ບ່ໍເຄີຽເຫັນໂຕພຣະອົງຈັກເທື່ອ ເຂົາຢາກຖາມພຣະອົງໃນເຣ່ືອງສາສ 

ນາສາດຫລາຍຢ່າງ ເຂົາຈ່ຶງມາຫາຟີລິບເວົ້າວ່າ ìນາຍເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍຢາກເຫັນທ່ານເຢຊູແທ້î (ຂ້ໍ 21).

ດ່ັງນ້ັນຟີລິບແລະອັນເດອາຈ່ຶງໄປທູນຕ່ໍພຣະເຢຊູ ເມ່ືອຊາບແລ້ວຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ ìເວລາທີ່ບຸດມະນຸດຕ້ອງຮ ັບ

ກຽດນ້ັນກໍມາເຖິງແລ້ວî (ຂ້ໍ 23). ຫາກປຽບທຽບໃສ່ຄໍາເວົ້າຕອນນ່ຶງທີ່ຊົງກ່າວໃນໂຢຮັນ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ 

ìຍັງບ່ໍເຖິງກໍານົດເວລາຂອງເຮົາ” (ໂຢຮັນ 7:8 ). ແຕ່ມາບັດນ້ີເຖິງເວລາທີພ່ຣະບຸດຈະໄດ້ຮັບກຽດຍ້ອນການ

ວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງ   ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕາຍທີໄ່ມ້ກາງ

ແຂນແຕ່ຜູ້ດຽວເພ່ືອໄຖ່ໂທດຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍທີ່ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະອົງນ້ັນຈະບ່ໍຈິບຫາຍ     ແຕ່ຈະມີ

ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດຮ່ວມກັບພຣະເຈ້ົາໃນຟ້າສວັນ.

ພວກສາວົກຮູ້ແລ້ວວ່າການເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມຄ້ັງນ້ີຈະມີບັນຫາໃຫຍ່    ແຕ່ກໍຕັດສິນໃຈຕິດຕາມພຣະອົງໄປ

ຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຕອກຕຶງພຣະອົງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ, ສ່ວນພຣະເຢຊູກໍຍັງມີ

ພຣະທັຍຫວ້ ຸນວາຍຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ ìບັດນ້ີຈິດໃຈຂອງເຮົາວຸ້ນວາຍແລະເຮົາຈະວ່າຢ່າງໃດ ຈະວ່າ ìໂອ ພຣະບິ

ດາເອີຍ, ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງລອດພ້ົນຈາກຍາມນ້ີທ້ອນî ຢ່າງນ້ັນຫລື ກໍວ່າບ່ໍໄດ້ ທີ່ເຮົາໄດ້ມາເຖິງຍາມນ້ີກໍເພ່ືອ

ການນ້ີແຫລະໂອພຣະບິດາເອີຍ, ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈ່ົງໄດ້ຮັບກຽດî ແລ້ວກໍມີພຣະສຸຣະສຽງດັງມາ

ຈາກຟ້າວ່າ, ìເຮົາໄດ້ໃຫ້ຮັບກຽດແລ້ວ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຮັບກຽດອີກ” (ຂ້ໍ 27-28). ດ້ວຍຄວາມເປັນມະນຸດ 

ພຣະອົງກໍບ່ໍຢາກຕາຍ ແຕ່ເພ່ືອເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຄືການຊົງໄຖ່ຄົນທັງຫລາຍທີຍ່ອມວາງ

ໃຈເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນພຣະອົງກໍຊົງຍອມຕາຍ   ແລະໃນການຕາຍຂອງພຣະອົງນ້ັນ

ແຫລະເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ເມ່ືອເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນພາຣະໜ້າທີກ່ານສະ

ເດັດມາໃນໂລກຂອງພຣະອົງຖືວ່າສໍາເຣັດແລ້ວ.

3. ບາດກາ້ວແຫງ່ຄວາມສາໍເຣດັ (ໂຢຮັນ 12:44-50)
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ພຣະອົງຊົງເປ່ັງສຽງອັນດັງຫລືສອນພວກສາວົກດ້ວຍສຽງດັງວ່າ  ìຜູ້ທີເ່ຊ່ືອໃນເຮົາກໍບ່ໍແມ່ນເຊ່ືອໃນເຮົາ ແຕ່

ເຊ່ືອໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຫັນເຮົາກໍເຫັນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາî (ຂ້ໍ 44-45). ແປວ່າພຣະ

ອົງຊົງປະກາດວ່າທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍເປັນສາວົກແທຂ້ອງພຣະອົງ  ຍັງບ່ໍເທົ່ານ້ັນຜູ້ທີ່ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງ

ຊົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຖືກໃຊ້ມາໃນໂລກຜູ້ນ້ັນຍັງໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະບິດາຜູ້ບ່ໍເຄີຽເຫັນແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນທຸກຄົນທີ່

ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດສົມຄວນຈະເປັນຜູ້ປະຕິບັດຄໍາສອນ ແລະຊອກສແວງຫາການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງທຸກ

ວັນ. ìຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຖືຮັກສາຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ັນ ຝ່າຍເຮົາກໍບ່ໍພິພາກສາຜູ້ນ້ັນ 

ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອພິພາກສາໂລກ ແຕ່ມາເພ່ືອໂຜດເອົາໂລກໃຫ້ພ້ົນຜູ້ທີ່ຖ້ິມເຮົາ ແລະບ່ໍຮັບເອົາຖ້ອຍ

ຄໍາຂອງເຮົາກໍມີສ່ິງທີ່ພິພາກສາຕົນແລ້ວ ຖ້ອຍຄໍາທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວນ້ັນແຫລະ, ຈະພິພາກສາຜູ້ນ້ັນໃນວັນ

ສຸດທ້າຍî (ຂ້ໍ 47-48).

ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນສ່ົງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງລົງມາໂຜດມະນຸດທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດ

ບາບ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງຖ່ອມຕົວລົງເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາ    ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຖ່ອມ

ຕົວລົງນ້ີເຮົາທັງຫລາຍຄວນຈະຕັດສິນໃຈເຊ່ືອແລະຕິດຕາມພຣະອົງ ໂດຍຫັນໜີຈາກການອະທັມທຸກຢ່າງ 

ເພາະພຣະອົງຊົງເປີດຫົນທາງແກ່ເຮົາແລ້ວ ຫາກພາດໂອກາດ ຫລືບ່ໍຍອມເຊ່ືອພຣະອົງໃນມ້ືນ້ີແລ້ວໃນວັນທີ່

ພຣະອົງສເດັດກັບຄືນມາຄ້ັງທີສອງພຣະອົງຈະບ່ໍຂໍໃຫ້ເຮາົມາຮັບເຊ່ືອອີກແລ້ວ ແຕ່ຈະມາຕັດສິນລົງໂທດເທົ່າ

ນ້ັນ. ສລຸບແລ້ວໃຜກໍຕາມ  ເມ່ືອໄດ້ຍິນແລ້ວຍອມເຊ່ືອແລະປະຕິບັດຕາມຜູ້ນ້ັນນັບວ່າເປັນຜູ້ສໍາເຮັດໃນການ

ຊອກສແວງຫາຄວາມພ້ົນແຫ່ງຕົນແລ້ວ. ພຣະເຢຊູຢ້ໍາອີກວ່າ ìເພາະເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວຕາມລໍາພັງໃຈຂອງເຮົາ

ເອງ ແຕ່ຊ່ຶງເຮົາກ່າວແລະເວົາ້ນ້ັນ ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ, ພຣະອົງນ້ັນເອງໄດ້ບັນຊາໃຫ້ແກ່ເຮົາແລະເຮົາ

ຮູ້ວ່າພຣະບ ັນຊາຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເຫດສັນນ້ັນສ່ິງທີ່ເຮົາເວົ້າ ເຮົາກໍເວົ້າຕາມ

ທີ່ພຣະບິດາຊົງບັນຊາໄວ້ແກ່ເຮົາ” (ຂ້ໍ 49-50).

ຄາໍຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກຟາຣີຊາຍບ່ໍພໍໃຈກັບການທີ່ພຣະເຢຊູເອ້ີນໃຫ້ລາຊະໂຣໃຫ້

ຄືນມາຈາກຕາຍ?

2. ເຂົາໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງແນວໃດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ?

3. ເປັນຫຍັງພວກກຣີກຈ່ຶງຢາກພົບພຣະເຢຊູ?

4. ພຣະເຢຊູຊົງຮູວ້່າເຂົາຈະຈັບພຣະອົງ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງໄປໃຫ້ເຂົາຈັບ?

5. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງສອນສາວົກວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຖືຮັກສາຖ້ອຍຄໍາ

ເຫລ່ົານ້ັນ ຝ່າຍເຮົາກໍບ່ໍພິພາກສາຜູ້ນ້ັນ ເພາະວ່າເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອພິພາກສາໂລກ ແຕ່ມາເພ່ືອໂຜດເອົາໂລກ

ໃຫ້ພ້ົນຜູ້ທີ່ຖ້ິມເຮົາ ແລະບ່ໍຮັບເອົາຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາກໍມີສ່ິງທີພິ່ພາກສາຕົນແລ້ວî (ຂ້ໍ 47-48).

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບດົຮຽນຄຣສິມສັ

ພຣະເຢຊ,ູ ພຣະເຈົ້າຢູກ່ບັເຮາົ

ຂໍພ້ຣະຄມັພສີາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມັດທາຍ1:18-25

ພມູຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມັດທາຍ1:18-25

ຈດຸສາໍຄນັສາໍລັບບດົຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາທີຊົ່ງຢູ່ກັບເຮົາໄດ້ນໍາຄວາມລອດພ້ົນມາ.

ຄາໍຖາມເພືອ່ຄົນ້ຄວາ້: ການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນອັນໃດ?

ຈປຸສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກທີຈ່ະອະທິບາຍການເກີດຂອງພຣະເຢຊູດີຂ້ຶນ.

ຄາໍນາໍ

ພຣະທັມມັດທາຍແລະພຣະທັມລູກາໄດ້ບັນທຶກການເກີດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ 

ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອອ່ານເຣ່ືອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູຫາກອ່ານທັງມັດທາຍ    ແລະລູກາທ່ານຈະໄດ້ໃຈຄວາມ

ກວ້າງກວ່າເດີມ.

1.ໂຢເຊບ ເປນັສອງຈດິ ສອງໃຈ (ມັດທາຍ 1:18-19)

ìເຣ່ືອງພຣະກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນດ່ັງນ້ີ: ຄືນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ ໄດ້ເປັນ

ຄູ່ໝັ້ນກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂ ົາໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດເດດພຣະ

ວິນຍານບໍຣິສຸດຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນ້ັນທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີເປັນ

ທີ່ອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່ນາງ ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝັ້ນເສັຽຢ່າງລັບໆî (ຂ້ໍ 18-19). ນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນຄູ່

ໝັ້ນຂອງໂຢເຊບໄດ້ຕ້ັງຄັນໂດຍການອັສຈັນທີ່ບ່ໍເຄີຽມີມາໃນປະຫວັດສາດ, ໂຢເຊບບ່ໍຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງນາງຈ່ຶງ

ຕ້ັງຄັນ ເພາະຕົນເອງບ່ໍເຄ ີຽລ່ວງເກີນຫລືແຕະຕ້ອງນາງແຕ່ປະການໃດ     ດ່ັງນ້ັນໂຢເຊບຈ່ຶງແນ່ໃນວ່າລູກໃນ

ທ້ອງບ່ໍແມ່ນລູກຂອງລາວໆຈ່ຶງເປັນທຸກໃຈບ່ໍຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດດີ, ໃຈນ່ຶງກໍຮັກນາງຈົດສຸດຫົວໃຈ ສ່ວນອີກໃຈ

ນ່ຶງກໍລັງເລໃຈແລະບ່ໍພໍໃຈທີມ່າຣີອາມີທ້ອງ. ພຣະຄັມພີຍັງບອກອີກວ່າ   ໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມ ìຝ່າຍໂຢ

ເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມî (ຂ້ໍ 19ກ). ຍ້ອນການເປັນຄົນສິນທັມນ້ີເອງລາວຈ່ຶງຕັດສິນ

ໃຈຈະຖອນໝັ້ນກັບມາຣີອາຢ່າງລັບໆ, ເພືອປົກປ້ອງນາງໂດຍມີເບ້ືອງຫລັງຂອງຊາວຢິວສິນທັມດ່ັງນ້ີ;

1. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບ່ໍແຕະຕ້ອງກັນກ່ອນແຕ່ງງານກັນ.

2. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບ່ໍແຕ່ງກັບຍິງທີມີ່ທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານ.

3. ຄົນຢິວສິນທັມຈະບ່ໍປະຈານຜູ້ໃດໃນສາທາຣະນະ.

ມັນເປັນການຜິດສິນທັມທີ່ຍິງຊາຍຈະສົມສູ່ກັນກ່ອນແຕ່ງງານ, ອີກປະການນ່ຶງກົດໝາຍຂອງຢິວຈະປະຫານ

ຍິງທີມີ່ທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານໂດຍພາກັນຄວ່າງຫີນໃສ່ຍ່ິງນ້ັນຈົນຕາຍ, ດ່ັງນ້ັນເພື່ອປົກປ້ອງບ່ໍໃຫ້ເຂົາຄວ່າງ

ຫີນໃສ່ນາງມາຣິອາ ໂຢເຊບຜູ້ມີສາຍານາມວ່າເປັນຄົນສິນທັມຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຈະຖອນໝັ້ນເປັນການລັບ, ຫາກ

ໂຢເຊບເປັນຄົນທໍາມະດາສາມັນລາວຈະຕ້ອງປ່າວປະກາດດ້ວຍຄວາມເຈັບແຄ້ນວ່ານາງມາຣີອາມີລູກກ່ອນ
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ແຕ່ງງານ ເມ່ືອນ້ັນຄົນຢິວທງັຫລາຍໄດ້ຍິນເຂົາກໍຈະພາກັນມາຄວ່າງຫີນໃສ່ລາວ. ໃນກົດເດີມຂອງຢິວທີ່ບັນ

ທຶກໃນພຣະຄັມພີເດີມມີດ່ັງນ້ີ; ìຖ້າມີຍິງພົມມະຈາຣີຄົນນ່ຶງຫມ້ັນໄວແ້ລ້ວ ແລະມີຊາຍຄົນນ່ຶງໄປພົບນາງໃນ

ເມ ືອງ ແລະໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງທ່ານຈ່ົງພາເຂົາທັງສອງອອກໄປນອກປະຕູເມືອງນ້ັນ ແລະທ່ານຈ່ົງເອົາຫີນ

ຄວ່າງໃສ່ເຂົາທັງສອງໃຫ້ຕາຍເສັຽî (ພຣະບັນຍັດສອງ 22:23-24).

2.ເທວະດາບອກໂຢເຊບ (ມັດທາຍ 1:20-21)

ໃນຂະນະທີ່ໂຢເຊບກໍາລັງລັງເລໃຈບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດດີນ້ັນ  ໄດ້ມີເທວະດາຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາມາປາກົດ

ໃນຄວາມຝັນເພ່ືອບອກຂ່າວເຣ່ືອງຄວາມເປັນມາທັງໝົດທີ່ເກ ີດຂ້ຶນກັບມາຣີອາໃຫ້ໂຢເຊບຟັງ  ìແຕ່ເມ່ືອໂຢ

ເຊບຍັງຄຶດໃນເຣ່ືອງນ້ີຢູ່ ກໍມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາປາກົດແກ່ໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ,

“ໂຢເຊບບຸດດາວິດເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານທີ່ຈະຮັບນາງມາຣິອາມາເປັນເມັຽຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າຜູ້ຊ່ຶງປະຕິສົນທິໃນ

ທ້ອງຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າເຢ

ຊູເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ” (ຂ້ໍ 

20-21). ສັງເກດເຫັນວ່າເທວະດາໄດ ້ທັກທາຍລາວວ່າ ìໂຢເຊບ, ບຸດດາວິດເອີຍî ການທີ່ເທວະດາຮ້ອງ

ອອກຊ່ືໂຢເຊບເປັນການເອ້ີນໃຫ້ຕ້ັງໃຈຟັງ, ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເທວະດາຍັງກ່າວເຖິງພ່ໍຂອງໂຢເຊບອີກ. ສົມມຸດ

ວ່າຄົນແປກໜ້າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເອ້ີນທ່ານໂດຍອອກຊ່ືຂອງທາ່ນແລະຍັງເວົ້າເຖິງພ່ໍຂອງທ່ານອີກ     ທ່ານກໍຈະຕົກ

ຕະລຶງຟັງເພ່ິນຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະວ່າເພ່ິນເອ້ີນທ່ານຄືຮູ້ຈັກທ່ານ ແຖມຍັງອອກຊ່ືພ່ໍຂອງທ່ານນໍາອີກສະແດງ

ວ່າເພ່ິນຮູ້ຈັກພ່ໍຂອງທ່ານດ້ວຍ. ເທວະດາບອກໂຢເຊບວ່າ ìຢ່າຊູ່ຢ້ານທີຈ່ະຮັບນາງມາຣີິອາມາເປັນເມັຽຂອງ

ເຈ້ົາî ແປວ່າຢ່າຖອນໝັ້ນຈ່ົງແຕ່ງງານກັບນາງເສັຽ, ນາງບ່ໍເປັນຍິງດ່ັງທີເ່ຈ້ົາຄຶດດອກ. ເທວະດາຍັງບອກອີກ

ວ່າ ìເພາະວ່າຜູ້ຊ່ຶງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ນາງມາຣີິອາມາເປັນ

ເມັຽຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າຜູ້ຊ່ຶງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນາງຈະປະສູດ

ບຸດ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າເຢຊູເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດ

ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາî (ຂ້ໍ 20-21).

ຍິງຕ້ັງທ້ອງໃນສມັຍນ້ີໄດ້ຝາກທ້ອງກັບທ່ານໝໍເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເບ່ິງແຍງລູກໃນທ້ອງ   ແລະສ່ວນຫລາຍແລ້ວ

ຜູ້ເປັນພ່ໍເປັນແມ່ກໍຢາກຮ້ ູວ່າລູກໃນທ້ອງນ້ັນເປັນຍິງຫລືເປັນຊາຍ  ເພ່ືອຈະໄດ້ຈັດຕຽມເຄ່ືອງຂອງໄວ້ລ່ວງໜ້າ 

ດ່ັງນ້ັນຜູ້ເປັນພ່ໍເປັນແມ່ຈ່ຶງໄປຫາທ່ານໝໍເພ່ືອໃຊ້ເຄ່ືອງໄຟຟ້າສ່ອງເບ່ິງເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າເດັກໃນທ້ອງຈະເປັນເພດ

ໃດ? ແຕ່ໃນສມັຍໂຢເຊບບ່ໍມີເຄ່ືອງຊ່ອງໄຟຟ້າໃດໆ ແຕ່ມີເທວະດາມາບອກກ່າວ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ບອກເພດເທົ່າ

ນ້ັນ ເພ່ິນຍັງບອກໃຫ້ຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ອີກ   ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຍັງບອກເຖິງອະນາຄົດວ່າບຸດໃນທ້ອງຈະເປັນພຣະຜູ້ໂຜດ

ໃຫ້ພ້ົນອີກ. ການບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາສລຸບໄດ້ໃນຂ້ໍ 21 ດ່ັງນ້ີ;

1. ນາງມະຣີອາຈະເກີດລູກເປັນຜູ້ຊາຍ  ìນາງຈະປະສູດບຸດî

2. ຊ່ືພຣະເຢຊູແມ່ນຊ່ືທີ່ບ່ົງມາຈາກສວັນ ìຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າເຢຊູî

3. ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ìທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພ້ົນ

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

ມັດທາຍໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະທັມເອຊາຢາທີ່ໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ  ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຊົງສະແດງຫມາຍສໍາ

ຄັນໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນດ່ັງນ້ີ ຄືຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງຈະຖືພາ ແລະອອກບຸດມາເປັນຊາຍ ນາງຈະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ບຸດນ້ີວ່າ ìເອມານູ

ເອນ” (ເອຊາຢາ 7:14). ມາບັດນ້ີຄໍາທໍານວາຍນ້ັນກໍເກີດເປັນຈິງແລ້ວ, ຄໍາວ່າເອມານູເອນແປວ່າພຣະເຈ້ົາ

ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດດ່ັງທີໂ່ຢຮັນກ່າວວ່າ   ìພຣະທັມໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດແລະຊົງອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງ

ເຮົາທັງຫລາຍບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ຄືສະງ່າ

ຣາສີອັນສົມກັບພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງî (ໂຢຮັນ 1:14).

ຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາໃຫ້ໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ອຍວ່າ ìເຢຊູî (ຂ້ໍ 21) ສ່ວນໃນພຣະທັມເອຊາຢາ ຈະມີຊ່ືວ່າ 

ìເອມານູເອນî (ເຊາຢາ 7:14). ເມ່ືອເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຮົາຈະເຫັນວ່າຊ່ືທັງສອງບ່ໍກົງກັນ, ມີຄໍາອະທິບາຍດ່ັງນ້ີ;

ຄໍາວ່າ ເຢຊູ ແມ່ນເນ້ັນໜັກການຊົງໄຖ່ດ້ວຍການຕາຍເພ່ືອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນ

ພຣະອົງ. ຄໍາວ່າ ເອມານູເອນ ແມ່ນເນ້ັນໜັກເຣ່ືອງຄວາມລອດພ້ົນເມ່ືອເວລາມາບັງເກີດເປັນມະນຸດເພ່ືອຈະ

ຢູ່ກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງມາແລ້ວ. ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ສ້ັນແລະເຂ້ົາໃຈງ່າຍໆຈະມີດ່ັງນ້ີ; ເຢຊູ

ແປວ່າພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ. ເອມານູເອນ ແປວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ (ຜູ້ເຊ່ືອ). ອີກປະການນ່ຶງຫາກ

ເຮົາສັງເກດຊື່ຂອງຫລາຍຄົນໃນພຣະຄັມພີແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າຜູ້ດຽວຈະມີຊ່ືຫລາຍຊ່ືເຊ່ັນ; ອັບຣາມ ອີກຊ່ື

ນ່ຶງແມ່ນອັບຣາຮາມ, ຢາໂຄບ ອີກຊ່ືນ່ຶງແມ່ນ ອິສຣາເອນ, ໂຊໂລ ອີກຊ່ືນ່ຶງແມ່ນ ໂປໂລ.

4.ໂຢເຊບເຮດັຕາມຄາໍບອກເລົາ່ (ມດັທາຍ 1:24-25)

ເມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນມາຈາກຝັນແລ້ວກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາບອກເລ່ົາທຸກປະການ ຄື

ລາວບ່ໍຖອນໝັ້ນໂດຍຍອມແຕ່ງງານກັບນາງມາຣີອາ ແຕ່ບ່ໍສົມສູ່ກັບນາງຈົນພຣະເຢຊູເກີດ ìເມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນ

ຂ້ຶນກໍເຮັດຕາມຄໍາທີເ່ທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນ ຄືຮັບເອົານາງມາຣີິອາມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນ ແຕ່

ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອ້ີນຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ເຢຊູî (ຂ້ໍ 24-25).

ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກແຈ່ມແຈ້ງວ່າໂຢເຊບບ່ໍໄດ ້ຫລັບນອນກັບມາຣິອາຈົນກວ່າພຣະເຢຊູບັງເກີດ, ເຊ່ິງແປວ່າ

ໂຢເຊບບ່ໍແມ່ນພ່ໍທີ່ໃຫ້ກໍາເນີດພຣະເຢຊູຕາມແບບຢ່າງມະນຸດທໍາມະດາທົ່ວໄປ ແຕ່ໂຢເຊບມີໜ້າທີ່ເບ່ິງແຍງ

ລ້ຽງດູພຣະເຢຊູເໝືອນລູກແທ້ໆຂອງຕົນ. ຄວາມສິນທມັຂອງໂຢເຊບເຮັດໃຫ້ລາວເລືອກທີ່ຈະຟັງຄໍາບອກ

ເລ່ົາຂອງເທະວະດາແທນທີຈ່ະເຮັດຕາມຈິດໃຈຕົນເອງ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນລາວຍັງບ່ໍຍອມຫລັບນອນກັບມາຣິອາ

ຈົນພຣະເຢຊູເກີດ, ລາວບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍສັງຄົມຂອງຢິວວ່າຍິງທີມີ່ທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານຈະຖືກດ່າວ່າປະນາມແລະ

ຄວ່າງຫິນໃສ່ແຕ່ປະການໃດ ເພາະລາວຮູດີ້ວ່າມາຣີອາເມັຽຂອງລາວເປັນຍິງພົມມະຈາຣີ ແລະນາງຈະເປັນ

ຍິງພົມມະຈາຣີຈົນບັງເກີດລູກຜູ້ກົກຂອງນາງ.

ນ້ີແຫລະເປັນເຣ່ືອງການມາບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູເພ່ືອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ, ຄໍາວ່າ

ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແປວ່າທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງກໍເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ    ດ່ັງນ້ັນໃຜກໍຕາມຍັງບ່ໍທັນ

ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາບ່ໍສົມຄວນຈະລັງເລໃຈອີກຕ່ໍໄປ ຄວນຮັບເອົາພຣະອົງເສັຍແຕ່ວັນນ້ີ  ແລ້ວ

ທ່ານຈະພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ.
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ຄາໍຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງມາເກີດນໍານາງມາຣີອາ?

2. ໂຢເຊບແລະນາງມາຣີອາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງໃດ?

3. ນາງມາຣີອາຕ້ັງທ້ອງແນວໃດ?

4. ເມ່ືອໂຢເຊບຮູ້ວ່ານາງມີທ້ອງແລ້ວລາວຄຶດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ?

5. ເປັນຫຍັງໂຢເຊບຈ່ຶງຕັດສິນໃຈແຕ່ງກັບນາງມາຣີອາ?

6. ເມ່ືອທັງສອງແຕ່ງງານແລ້ວທັງສອງຢູ່ກິນກັນແນວໃດ?

7. ຄໍາວ່າ ìເຢຊູî ແລະຄໍາວາ່ ìເອມານູເອນî ມີການກ່ຽວພັນກັນແນວໃດ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິທ໌


