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ບົດຮຽນທ ີ1 
ປິນ່ປົວທັງຮາ່ງກາຍແລະຈິດວິນຍານ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 5:12-16 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 4:38-44; 5:12-6:11  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ການປ່ິນປົວດ້ວຍການແຕະຕ້ອງ ແມ່ນການປ່ິນປົວທາງຮ່າງກາຍແລະທາງ 

ຈິດວິນຍານຂອງຄົນທ່ີເປັນໂຣກຂ້ີທູດ ແລະຄົນເປ້ັຽ. 

ຄ ໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູປ່ິນປົວພວກເຮົາດ້ວຍວທີິໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນທ່ີພຣະເຢຊູປ່ິນປົວຄົນໂຣກຂ້ີທູດ 

ແລະຄົນເປັນເປ້ັຽ ແລະກໍຢາກຮ້ ວູ່າພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງປ່ິນປົວພວກເຮົາຢ່າງໃດ. 
 

ຄໍານໍາ 
ການເທສນາ,  ການສິດສອນ,  ແລະການປ່ິນປົວຂອງອົງພຣະເຢຊູສ່ວນຫລາຍມີທັງສາມຢ່າງນ້ີພ້ອມໆ ກັນ 
ໄປ. ພຣະເຢຊູໄດ້ມາບອກຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ມາສ່ັງສອນສາວົກກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ປະຕິ 
ບັດການດໍາເນີນຊີວິດທ່ີສອດຄ້ອງແລະປ່ິນປົວຄົນຕາມທ່ີເຮັດໄດ້. ການຮຽນປ້ຶມລູກາໃນວັນນ້ີຈະໄດ້ເວ້ົາເຖິງ 
ການປ່ິນປົວທ່ີຫລາຍໆຄົນຕ້ອງການ. ເພ່ືອຈະຮ້ ູລາຍລະອຽດພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສານໍາກັນໃນຫົວຂ້ໍທ່ີວ່າປ່ິນ 
ປົວທັງຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານ. 
 
ວັນນ້ີ ພຣະຄັມພີຈະໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນສອງຄົນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ິນປົວ. ຄົນທ່ີນ່ຶງແມ່ນຄົນທ່ີເປັນຂ້ີທູດ ເປັນຄົນ 
ທ່ີຖືກສັງຄົມປະຖ້ິມ. ຄົນທີສອງແມ່ນຄົນທ່ີເປັນເປ້ັຽ ອາສັຍເພ່ືອນຊ່ວຍຫາມຂ້ຶນເທິງຫລັງຄາເຮືອນເພ່ືອທ່ີຈະ 
ເຂ້ົາຫາອົງພຣະເຢຊູໄດ້.      ສອງຄົນນ້ີມີຄວາມກ້າຫານຫລາຍແລະກໍເປັນສ່ິງທ່ີໜູນໃຈພວກເຮົາທັງຫລາຍ 
ດ້ວຍ, ຄືເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຢຊູເມ່ືອພວກເຮົາຫາກມີຄວາມຕ້ອງການພຣະອົງ.  ໃນນ້ີມີທັງການ 
ປ່ິນປົວທາງຮ່າງກາຍແລະທາງຈິດວິນຍານ; ທາງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະທາງສັງຄົມເໝືອນກັນ.  
 

1.  ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົາ້ແມ່ນເພື່ອຜ້ ູທີ່ຂາດຄວາມເອາົໃຈໃສ່: (ລູກາ 5:12-26)  
ຄົນຂ້ີທູດຜ້ ູນ້ີໄດ້ທົນທຸກທໍຣມານມາຫລາຍສິບປິແລ້ວ. ພຍາດນ້ີໄດ້ເກີດມີຫລາຍໃນທ່ົວໂລກ ແຕ່ກໍ 

ເກີດເປັນບາງພາກສ່ວນ. ພຍາດແບບດຽວກັນນ້ີເກີດຂ້ຶນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບ່ອນ ແລະແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ 
ວ່າສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນເກີດຕາມຜິວໜັງ. ພາກສ່ວນທ່ີຢ່ ູໃຕ້ຜິວໜັງກໍມີຜົນສະທ້ອນໄປພ້ອມເຊ່ັນເຮັດໃຫ້ 
ຮ່າງກາຍມຶນຊາ ແລະເຈັບປວດຫລາຍ. ຖ້າບ່ໍມີການບໍາບັດຫລືປ່ິນປົວແລ້ວມັນຈະລາມໄປທ່ົວຕົນຕົວ. ຜ້ ູທ່ີ 
ເປັນພຍາດນ້ີຕ້ອງແຍກອອກຈາກຄອບຄົວແລະສັງຄົມ, ເພາະພວກເຮົາຖືວາ່ເປັນພຍາດຕິດຕ່ໍ.   
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ໃນພຣະທັມລະບຽບພວກເລວີ ບົດ13  ແລະ 14  ໄດ້ຕຽມໄວ້ໃນການປະຕິບັດຕ່ໍຄົນພວກນ້ີ (ອ່ານ) 
ຫລືອີກອັນນ່ຶງກໍເວ້ົາໄດ້ວ່າເປັນຄົນທ່ີບ່ໍສະອາດ.  ຖ້າເວ້ົາເຖິງເຣືອ່ງສາສນາແລ້ວ ຄົນສ່ວນຫລາຍປະຕິເສດທ່ີ 
ຈະເຂ້ົາຮ່ວມນະມັສການນໍາ.  ພວກທ່ີເປັນພຍາດນ້ີບ່ໍແມ່ນແຕ່ເຈັບປວດທາງຮ່າງກາຍທ່ໍນ້ັນ ທາງດ້ານຈິດວິນ 
ຍານຍ່ິງໜັກໄປກວ່ານ້ັນ ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຖືກປະຖ້ິມ....ແລ້ວກໍວ່າພວກນ້ີເປັນພວກທ່ີພຣະເຈ້ົາລົງໂທດ. 
ແຕ່ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ  ຄົນເປັນຂີທູ້ດເອົາຕົວເອງແຍກອອກຈາກສັງຄົມ ແລະສັງຄົມກໍບ່ໍຢາກໃກ້ ພ້ອມ 
ດຽວກັນຍັງບ່ໍຢາກແຕະຕ້ອງຊໍາ ້.   
       
         ແສງສວ່າງໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກໃນສັຕວັດທໍາອິດ, ການສໍາແດງການປ່ິນປົວຂອງພຣະເຢຊູຈຶງ່ເປັນການ 
ແປກປລາດຫລາຍ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ລາວກັບໄປ, ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດລາວ ແຕ່ລາວກັບກ້ົມໜ້າ 
ລົງທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ແລະຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະອົງວ່າ  ìນາຍເອີຍ ຖ້າທ່ານພໍໃຈ ທ່ານກໍຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ 
ດີພຍາດໄດ້.î (ລກ. 5:12)  ຖ້າພຣະເຢຊູຊົງພໍພຣະທັຍ ພຣະເຢຊູກໍຈະປົວລາວໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ແລ້ວພຣະ 
ອົງກໍໄດ້ຢຽດພຣະຫັດແລະແຕະຕ້ອງຜ້ ູເປັນພຍາດນ້ັນ ເວ້ົາວາ່ ìເຮົາພໍໃຈແລ້ວ ຈ່ົງດີສະອາດເສັຍ.î   ໃນທັນ 
ໃດນ້ັນຄົນເປັນຂ້ີທູດກໍຫາຍດີ.(ລກ. 5:13) 
 
      ພຣະເຢຊູປ່ິນປົວດ້ວຍຫລາຍວທີິທ່ີແຕກຕ່າງກັນ: 

· ປ່ິນປົວລູກຊາຍເສນາບໍດີຢ່ ູໃນໄລຍະໄກ (ຢຮ. 4:43-54) 
· ປ່ິນປົວຜ້ ູຍິງທ່ີເປັນພຍາດເລືອດຕົກດ້ວຍຣັສມີ ໂດຍນາງໄດ້ແຕະຕ້ອງສ້ົນເສ້ືອຄຸມຂອງພຣະອົງ 

(ມກ.5:24-34) 
· ປ່ິນປົວຄົນຕາບອດດ້ວຍວິທີຖ່ົມນໍາ ລ້າຍໃສ່ດິນໃຫ້ເປັນຕົມ ແລ້ວກໍບອກໃຫ້ໄປລ້າງທ່ີແມ່ນໍາ  ້ຊີໂລ

ອາມ. (ຢຮ.9:7) 
 
     ພຣະເຢຊູປ່ິນປົວມະນຸດ. ພຣະອົງຊງົມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ, ພຣະອົງຊງົມີຣດິເດດ, ພຣະອົງຊງົໄດ້ຮັບ 
ສິດອໍານາດຈາກພຣະເຈ້ົາ,  ພຣະອົງຈະເຮັດຢ່າງໃດກໍຄົງໄດ້.  ປະຊາຊົນທັງຫລາຍກໍມີຄວາມດີໃຈຫລາຍທ່ີ 
ເຫັນຢ່າງນ້ັນ ແລະຫລາຍຄົນກໍຕິດຕາມພຣະອົງ. 
 
      ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງການປ່ິນປົວແລ້ວ, ພວກເຮົາຈ່ຶງມີຄໍາຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບ່ໍປ່ິນປົວທຸກໆຄົນ? ນ້ີ 
ກໍແມ່ນຄໍາຖາມທ່ີດີ, ແຕ່ນ້ີ ບ່ໍແມ່ນເປ້ົາໝາຍທ່ີພຣະເຢຊູສະເດັດມາ.  ພຣະອົງສະເດັດມາເພ່ືອປ່າວປະກາດ 
ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ເຖິງພຣະອົງຈະປິນ່ປົວໃຫ້ຫາຍໂຣກທຸກຢ່າງ, ຫລືເຮັດຄົນຕາຍກັບມາໄດ້ກໍຕາມມະ 
ນຸດຂອງພວກເຮົາກໍຄົງມີບັນຫາຢ່ ນ້ັູນລະ.   ກ່ອນຈາກໄປ ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ກໍາຊັບສ່ັງລາວວ່າຢ່າເວ້ົາເຣືອ່ງນ້ີ 
ໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງ ແຕ່ຈ່ົງໄປຫາປະໂຣຫິດໃຫ້ເພ່ິນກວດເບ່ິງເຈ້ົາ ເພ່ືອພິສູດວ່າເຈ້ົາດີສະອາດແລ້ວ ແລະຈ່ົງຖວາຍ 
ເຄື່ອງບູຊາຕາມທີ່ໂມເຊໄດ້ສັ່ງໄວ້. (ລູກາ 5:15)     
 

2.  ອ້ອນວອນຂໍພລັງແມ່ນວິທີຂອງພຣະເຈົ້າ: (ລູກາ 5:16) 
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            ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ໜີໄປຍັງສະຖານທ່ີປ່ຽວ ບ່ອນທ່ີພຣະອົງອ້ອນວອນ (ລູກາ 5:16) ພວກເຮົາໄດ້ເວ້ົາ 
ຜ່ານມາແລ້ວວ່າຈະເວ້ົາເຖິງເຣືອ່ງຂອງສອງຄົນ ຄົນຂ້ີທູດແລະຄົນເປັນຫລ່ອຍ.     ສອງເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ປາກົດ 
ອອກມາໃກ້ຄຽງກັນ. ຫລັງຈາກທ່ີພຣະເຢຊູປ່ິນປົວຄົນຂ້ີທູດແລ້ວ ພຣະອົງກໍໄດ້ເອົາຕົວເອງຫລີກໜີໄປຍັງສະ 
ຖານທ່ີປ່ຽວເພ່ືອອ້ອນວອນແລະສົນທະນາກັບພຣະບິດາຜ້ ູຊົງສະຖິດຢ່ ູເທິງສວັນ.   
 
           ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍເໝືອນກັນ ສົມຄວນທ່ີພວກເຮົາຈະຮຽນຈາກພຣະເຢຊູ. ແທນທ່ີຈະສ້າງອໍານາດ, 
ສ້າງຄວາມນິຍົມຊົມຊອບໃຫ້ກັບຕົນເອງ ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ກຽດແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ.    ເພາະພຣະ 
ອົງເປັນທ່ີມາຂອງສັພທຸກສ່ິງ.   ພຣະອົງຊົງເປັນກຸນແຈອັນອັນສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ, ຖ້າບ່ໍມີກຸນເປີດແລ້ວ 
ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່. 
  

3.  ການປິ່ນປວົຮາ່ງກາຍແລະຈິດວິນຍານ (ລູກາ 5: 17-26) 
ລອງວາດພາບໃນຕອນນ້ີເບ່ິງດູ. ພວກຟາຣຊີາຍ ແລະພວກທັມມາຈານກໍມາຟັງພຣະເຢຊູສ່ັງສອນ ເ

ໝືອນກັນ. ເປັນໂອກາດດີທ່ີພວກນັກທັມພວກນ້ີໄດ້ມາເຫັນຮູບພາບທ່ີມີຄົນແໜ້ນ ແລະສົນໃຈໃນອົງພຣະ 
ເຢຊູຢ່າງແໜ້ນໜາ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະອົງສອນກ່ຽວກັບເຣືອ່ງອັນໃດໃນວັນນ້ີ.  

 
ທາງເຂ້ົາເຕັມໝົດແລ້ວ, ແໜ້ນໝົດແລ້ວ ສ່ີຄົນຫາມຄົນເປ້ັຽມາເຖິງປະຕູເພ່ືອຈະເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຢ 

ຊູ ແຕ່ພວກເຂົາກໍເຂ້ົາໄປບ່ໍໄດ້. ເມ່ືອເຂົາເຊືອ່ວ່າພຣະເຢຊູຕ້ອງປ່ິນປົວຄົນນ້ີໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.  ພວກເຂົາຈ່ຶງ 
ຂ້ຶນໄປເທິງຫລັງຄາ, ມ້າງຫລັງຄາແລ້ວກໍຢ່ອນຄົນເປ້ັຽກັບບ່ອນນອນຕາມປ່ອງນ້ັນລົງມາ. 

 
ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນວ່າເປັນການກະທໍາທ່ີດີ, ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ.  ບ່ໍ 

ແມ່ນແຕ່ເຫັນໃນສ່ີຄົນເທ່ົານ້ັນ,  ທັງຄົນເປ້ັຽພຣະອົງກໍຍັງເຫັນຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົານໍາດ້ວຍ.  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີ 
ຫລັກສູດແລະບ່ໍມີຕໍາຣາ   ພຣະອົງປ່ິນປົວທາງຮ່າງກາຍພ້ອມທັງຈິດວິນຍານດ້ວຍ ແລ້ວແຕ່ໂອກາດແລະສະ 
ພາບແວດລ້ອມພຣະອົງໄດ້ກ່າວແກ່ຄົນເປ້ັຽວ່າ  ສຫາຍເອີຍ, ຄວາມບາບຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະພັຍແລ້ວ.  
(5:20)  ຄໍາວ່າ  ສະຫາຍເອີຍ ໃນທ່ີນ້ີເປັນຄໍາທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີພວກເຮົາທັງຫລາຍຢາກໄດ້ຍິນເໝືອນກັນ.    ທັງ 
ໝົດປໂຢກນ້ີພວກເຮົາກໍຢາກໄດ້ຍິນຈາກປາກຂອງພຣະເຢຊູ. 
 
        ເມ່ືອພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມເຫັນດ່ັງນ້ັນ ພ ວກເຂົາກໍພາກັນຄິດວ່າ ຄົນນ້ີເປັນໃຜ ເປັນຫຍັງ 
ເຂົາຈ່ຶງສາມາດອະພັຍໂທດບາບໄດ້?  ພວກເຂົາຈະບໍເ່ບ່ິງໄປໃນແງດີ່ ເຂົາຈະພະຍາຍາມຫາຂ້ໍຜິດຈາກພຣະ 
ເຢຊູແລະພະຍາຍາມທ່ີຈະລົງໂທດດ້ວຍ.  ກ່ອນພວກເຂົາຈະເວົາ້ຫຍັງອອກມາ ພຣະເຢຊຊົູງຊາບໃນຈິດໃຈ 
ຂອງພວກເຂົາກ່ອນແລ້ວ. (5:22) ພວກທ່ານຍັງບ່ໍຮູ້ບໍວ່່າ ບຸດມະນຸດມີສິດອໍານາດຍົກຜິດບາບໃຫ້ມະນຸດໄດ້. 
(5:24) 
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       ສ່ວນຄົນເປ້ັຍ, ເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍາເວ້ົານ້ັນກໍຕົກສະເງ້ີເໝືອນກັນຊ່ຶງວ່າ  ຄວາມບາບຂອງເຂົາໄດ້ໃຫ້ອະພັຍ 
ແລ້ວ. ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ບອກເຂົາອີກວ່າ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຫອບເອົາທ່ີນອນແບກເດີນກັບບ້ານໄປເຖີດ.  ທັນໃດນ້ັນ 
ລາວກໍກະທໍາຕາມທ່ີພຣະເຢຊູສ່ັງ. ຄົນທ່ີເປັນເປ້ັຍແລະຄົນຫາມທັງສ່ີຄົນກໍເດີນກັບບ້ານດ້ວຍກັນເປັນຫ້າຄົນ. 
ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍເຫັນກັບຕາຕົນເອງຢ່າງນ້ັນ ກໍມີການຖົກຖຽງກັນໄປຕ່າງໆນາໆ..   
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າການສໍາແດງການອັສຈັນ ແລະການປ່ິນປົວພຍາດຂອງພຣະເຢຊູ 

ແຕກຕ່າງທັນໄປຕາມສະຖານທ່ີແລະສ່ວນບຸກຄົນ,    ຂ້ຶນກັບຈຸດປະສົງແລະເປ້ົາໝາຍທ່ີພຣະອົງມີພຣະປະ 
ສົງຢ່າງໃດ.   (ມັດທາຍ 11:4-6) ການປ່ິນປົວແລະການອັສຈັນຍັງມີຢ່ ູທຸກວັນນ້ີ ພວກເຮົາຕ້ອງການໆຊ່ວຍ 
ເຫລືອຫລືບ່ໍ? ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການພຣະອົງກໍຢ່ ູກັບພວກເຮົາແລ້ວ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ຖ້າພວກເຮົາຫາກຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາປ່ິນປົວພຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຂໍວ່າຢ່າງໃດ?  
    ພາກສ່ວນໃດທ່ີພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະອົງປ່ິນປົວໃຫ້?    
2. ໃນສັຕວັດທໍາອິດ ຄົນຂ້ີທູດເຂົາວ່າເປັນຄົນຢ່າງໃດ? ເຂ້ົາກັບສັງຄົມໄດ້ບ່ໍ? ເຂ້ົາກັບສາສນາໄດ້ບ່ໍ? 
     ຄົນຂ້ີທູດຢ່ ູຂ້າງໆເຮົາສມັຍນ້ີຍັງມີບ່ໍ?  
3. ທ່ານໃຊ້ເວລາຫລາຍປານໃດໃນການອະທິຖານອາທິດຜ່ານມາ? (ອະທິຖານສ່ວນຕົວ) 
4. ຖ້າພວກທ່ານຫາກຢູ່ໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູປົວຄົນເປ້ັຍທ່ານຈະຄິດຢ່າງໃດ? 
5. ທ່ານມີປະສົບການຢ່າງໃດແດ່ກັບພຣະເຈ້ົາ? ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຜ້ ູອ່ືນແດ່ໄດ້ບ່ໍ? 
6. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ຕຽມຫຍັງໃຫ້ທ່ານແດ່ ເພ່ືອວັນຄຣສິມາດ? 
 
        ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທ ີ2 
ຄນົທີຖ່ອ່ມຕົວແລະຄນົທີຂ່າດຄວາມຫວັງ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 7:1-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 7:1-17  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊູມັກຊ່ວຍຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອແລະມີການຖ່ອມຕົວແລະປ່ິນປົວຄົນ 

ທ່ີຂາດຄວາມຫວັງ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງຢ່າງໃດ-ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາ 

ກໍາລັງຢ່ ູໃນສະພາບຂາດຄວາມຫວັງ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະສໍາແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທ່ີຂາດຄວາມຫວັງໃນຊວິີດຢູ່ນ້ີ-ພວກ 

ເຮົາຍັງມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຢ່ ບ່ໍູ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເມ່ືອເວລາຈະຖາມຂໍສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຈາກຄົນອ່ືນ   ພວກເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຝຶກຝົນຄໍາເວ້ົາຫຍັງຫລາຍດອກ 
ແມ່ນບ່ໍ? ບາງຄ້ັງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ບ່ໍຈາ ໍເປັນຕ້ອງເອ່ີຍຂໍກໍໄດ້ ເຊັນ່ເດັກນ້ອຍ ພຽງແຕ່ສະແດງ 
ອາການກໍຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າຕ້ອງການອັນໃດ.   ພຣະທັມຄັມພີໃນວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະເຫັນຈາກຄົນເປັນກຸ່ມແລະ 
ຈາກສ່ວນບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫລືອ. 
 
ອົງພຣະເຢຊູກໍເຄີຍໄດ້ພົບມາແລ້ວໃນເຫດການຢ່າງນີ້, ຄືໃນຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຍິງຄົນນ່ຶງຊ່ຶງລູກຊາຍຄົນ 
ດຽວຂອງລາວເສັຍຊີວດິ. ລາວກໍາລັງຍ່າງໄປທ່ີປ່າຊ້າພ້ອມດ້ວຍການຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາຍ່ິງໜັກ. 
ເມ່ືອພຣະເຢຊຊົູງເຫັນແລ້ວພຣະອົງກໍຊງົສົງສານລາວ. ນ້ີຄືເວລາທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສໍາແດງອໍານາດທ່ີພຣະອົງ 
ໄດ້ຮັບຈາກພຣະບິດາ. ພຣະອົງຊງົຢ່ ູເໜືອຄວາມຕາຍ ພຣະອົງຊງົຊະນະຄວາມຕາຍ.  
 
ວັນນ້ີ ພຣະທັມຄັມພີຈະໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນສອງຄົນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ິນປົວ. ຄົນທ່ີນ່ຶງແມ່ນຄົນທ່ີເປັນຂ້ີທູດ ເປັນ 
ຄົນທ່ີຖືກສັງຄົມປະຖ້ິມ. ຄົນທີສອງແມ່ນຄົນທ່ີເປັນເປ້ັຍ ອາສັຍເພ່ືອນຊ່ວຍຫາມຂ້ຶນເທິງຫລັງຄາເຮືອນ ເພ່ືອ 
ທ່ີຈະເຂ້ົາຫາອົງພຣະເຢຊູໄດ້.      ສອງຄົນນ້ີ ມີຄວາມກ້າຫານຫລາຍ ແລະກໍເປັນສ່ິງທ່ີໜູນໃຈພວກເຮົາທັງ 
ຫລາຍດ້ວຍ, ຄືເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຢຊູເມ່ືອພວກເຮົາຫາກມີຄວາມຕ້ອງການພຣະອົງ. ໃນນ້ີມີທັງ 
ການປ່ິນປົວທາງຮ່າງກາຍແລະທາງຈິດວິນຍານ; ທາງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະທາງສັງຄົມເໝືອນກັນ.  
 

1.  ເວລາຕອ້ງການພຣະເຢຊຊູົງຊ່ວຍເຫລືອ: (ລູກາ 7:1-5)  
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             ກາເປນາອູມແມ່ນສູນກາງທ່ີພຣະເຢຊູເຄ່ືອນໄຫວປ່າວປະກາດໃນແຂວງຄາລີເລ, ຊ່ຶງຕ້ັງຢ່ ູທາງຕາ 
ເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງທະເລກາລີເລ.  ພຣະອົງໃຊເ້ວລາຫລາຍທ່ີສຸດໃນເຂດນ້ັນ. ລູກາ 4:31-44.  ພຣະອົງ 
ໄດ້ປ່ິນປົວຊາຍຄົນນ່ຶງໃນພຣະວິຫານ  ແລ້ວກໍອອກໄປທ່ີບ້ານຂອງຊີໂມນເປໂຕ ປ່ິນປົວແມ່ເຖ້ົາຂອງເປໂຕ 
ດ້ວຍ. ຫລັງຈາກນ້ັນຊືສ່ຽງຂອງພຣະເຢຊູກໍດັງກະຈາຍອອກໄປ, ເວລາພຣະອົງເດີນທາງໄປທາງໃດ ກໍມີຄົນ 
ຫ່ໍຫຸ້ມ. ແຕ່ເວລາກັບໄປທ່ີກາເປນາອູມ ປະຊາຊົນທັງຫລາຍກໍຈ່ືພຣະອົງໄດ້. 
 
           ຄົນໂຣມັນເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ແລະກໍເປັນນາຍຮ້ອຍຄົນນ່ຶງ. ຖ້າເວ້ົາເຖິງນາຍຮ້ອຍ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເປັນ 
ຫົວໜ້າທະຫານເຖິງຮ້ອຍຄົນ ຫລືເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງແມ່ນຕ້ອງມີລູກນ້ອງເຖິງຮ້ອຍຄົນ. ນາຍຮ້ອຍແລະລູກນ້ອງ 
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສງົບແລະຄວບຄຸມການເກັບພາສີດ້ວຍ.     ຕາມທ່ີຈິງແລ້ວຄົນຢິວບ່ໍຄ່ອຍສົນໃຈ 
ກັບນາຍຮ້ອຍປານໃດ,  ແຕ່ນາຍຮ້ອຍຄົນນ້ີພວກເຂົາຊໍາ ້ພັດຮັກເພ່ິນ  ມີຄວາມນັບຖືຢໍາເກງເພ່ິນ,   ບາງທີກໍ 
ເພາະວາ ່ເພ່ິນເຄີຍໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອສ້າງພຣະວິຫານ ແລະບາງທີເພ່ິນກໍຮັກພວກຢິວ. 
 
          ວັນນ່ຶງລູກນ້ອງທ່ີຢ່ ູໃກ້ຊິດເພ່ິນພັດປ່ວຍໜັກຈົນໃກ້ຈະຕາຍ.   ທ່ີເຮົາເວົາ້ວ່າລູກນ້ອງໃນທ່ີນ້ີອາດຈະ 
ເປັນຄົນທ່ີນາຍຮ້ອຍຮັກຫລືຖືກໃຈເອົາມາໄວໃ້ຊ້ຢ່ ູໃນເຮືອນ  ເວ້ົາອີກຢ່າງນ່ຶງກໍເອົາມາເປັນຂ້າທາດກໍວ່າໄດ້. 
ເມ່ືອນາຍຮ້ອຍໄດ້ຍິນເຖິງກິດຕິສັບຂອງພຣະເຢຊູ ເພ່ິນຈ່ຶງໃຊ້ເຖ້ົາແກ່ໃຫ້ໄປຫາພຣະເຢຊູ.   ເມ່ືອພຣະເຢຊູ 
ໄດ້ຮັບຄໍາເຊ້ືອເຊີນພຣະອົງກໍຕອບຮັບທັນທີທັນໃດໂລດ.   
 
        ຕົວຢ່າງຂອງເຖ້ົາແກ່ນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ     ພຣະເຢຊູບ່ໍເຄີຍປະຕິເສດຄົນໃດ ຖ້າຫາກຄົນນ້ັນ 
ຫາກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະອົງ ແລ້ວພຣະອົງກໍເດີນໄປເຮືອນນາຍຮ້ອຍກັບພວກເຂົາ.  
 

2.  ຄວາມເຊືອ່ທີແ່ປກປລາດ: (ລູກາ 7:6-10) 
           ລູກາບ່ໍໄດ້ບອກວ່າພຣະເຢຊູມາເຖິງເຮືອນຂອງນາຍຮ້ອຍແລ້ວ.    ໃນຣະວ່າງທາງນາຍຮ້ອຍໄດ້ສ່ົງ 
ອີກຄົນນ່ຶງໄປຫາພຣະເຢຊູ. ເປັນຫຍັງ? ເພ່ິນອາດຈະຄິດເກັງໃຈພຣະເຢຊູ, ເພ່ິນອາດຈະຄິດວ່າພຣະເຢຊູຄົງ 
ຈະເມ່ືອຍ, ເພ່ິນຄົງຄິດວ່າເຮົາຄວນເຮັດຢ່າງນ້ັນກັບພຣະອົງ,  ນາຍຮ້ອຍຄົນນ້ີຮູ້ຈັກປະເພນີແລະວັທນະທັມ 
ຂອງຄົນຢິວດີ.  ເພາະຈະເປັນການບ່ໍດີທ່ີຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນຕ່າງຊາດ. ນາຍຮ້ອຍຄົນ 
ນ້ີເປັນຄົນທ່ີຖ່ອມຕົວ ລາວບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນນາຍຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາຫາ. ທ່ີເພ່ິນໃຫ້ຄົນໄປຕາມ 
ພຣະເຢຊູອີກຜ້ ູນ່ຶງນ້ັນ ແມ່ນເພ່ິນຄິດເຫັນໃຈພຣະເຢຊູຕ່າງຫາກ. 
 
        ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍວາ່ ຄວາມເຊືອ່ຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນນ້ີດີຫລາຍ.(7:9) ແລະພຣະອົງຍັງກ່າວອີກ 
ວ່າ ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍເຫັນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງນ້ີໃນອິສຣາເອນ.      ຄວາມເຊ່ືອຂອງນາຍຮ້ອຍຕ່າງຊາດຄົນນ້ີເປັນ 
ຄວາມເຊ່ືອທ່ີບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຊນົຊ້ັນ, ຍົດຖາບັນດາສັກ ເປັນຄວາມເຊ່ືອດ້ວຍຈິດໃຈໂດຍແທ້ຈິງ. 
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        ພຣະເຢຊູກໍຕອບສນອງຄວາມເຊ່ືອນ້ັນ: ຄືເຮັດໃຫ້ຂ້າທາດຄົນນ້ັນຫາຍດີພະຍາດໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ 
ໄປເຖິງ.  ນາຍຮ້ອຍເຂ້ົາໃຈໃນອາ ນໍາດທ່ີພຣະເຢຊູມີແລະໃນການປ່ິນປົວນ້ີ. ລາວເປັນນາຍຮ້ອຍ ລາວຮ້ ູວ່າ 
ເວລາລາວອອກຄໍາສ່ັງໄປລູກນ້ອງກໍຟັງຄໍາສ່ັງຂອງລາວ.   ພຣະເຢຊູຊົງມີອາ ນໍາດເໜືອທຸກຢ່າງ ເວລາພຣະ 
ອົງຊົງພໍພຣະທັຍທ່ີຈະປ່ິນປົວຄົນໃດພຣະອົງກໍຊົງເຮັດໄດ້. 
 

3. ການປິ່ນປົວທີຫ່ວົໃຈ (ລູກາ 7:11-17)            

ພຣະຄັມພີໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ຈ່ົງເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະນ້ີເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຮັດເພາະວ່າ 
ມັນດີຢ່ ແູລ້ວ .   ຢ່າໄດ້ລໍຖ້າການອອກຄໍາສ່ັງ, ເມ່ືອຮ້ ແູລ້ວກໍຈ່ົງເຮັດໂລດບ່ໍມີຫຍັງຜິດດອກຖ້າເຮົາຫາກເຮັດ 
ສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການສະແດງອອກແລະຄວາມເມດຕາກະຣນຸາ. 

 
ນາອິນແມ່ນອີກເມືອງນ່ຶງທ່ີຕ້ັງຢ່ ູຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງທະເລກາລີເລ,     ບ່ໍຫ່າງໄກຈາກບ້ານເດີມ 

ຂອງພຣະເຢຊູພໍເທ່ົາໃດ (ນາຊາເຣັດ)      ພວກສາວົກແລະຜ້ ູຕິດຕາມພຣະອົງກໍໄປກັບພຣະອົງຢ່າງຫລວງ 
ຫລາຍ.     ເມ່ືອຫຍັບມາໃກ້ໆເມືອງ, ເຂົາເຈ້ົາກໍເຫັນການແຫ່ສົບຫລືວ່າການສ່ົງສະການ. ຄົນຫາມຄົນຕາຍ 
(7:12).    ພຣະເຢຊູແລະສາວົກແລະອີກຫລາຍຄົນ ເມ່ືອເຫັນແລ້ວກໍຮູ້ວ່າເປັນການຍາກເໜືອກວ່າເຣືອ່ງທ່ີ 
ຜ່ານມາ. ແມ່ຂອງຜ້ ູຕາຍເປັນແມ່ໝ້າຍ, ລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງລາວຢູ່ໃນໂລງທ່ີຄົນກໍາລັງຫາມໄປນ້ັນ.  ລູກ 
ຊາຍຄົນດຽວຂອງລາວນ້ັນຄົງຈະເປັນສ່ິງດຽວທ່ີເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກໄດ້ໃນຊີວິດຂອງລາວ. ໜ້າສົນໃຈຢູ່ 
ບ່ໍມີສ່ິງໃດເລີຍທ່ີສະແດງຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວອອກມາ,  ແຕ່ວ່າ ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊງົເຫັນລາວແລ້ວພຣະອົງກໍ 
ມີຄວາມສົງສານ (7:13) ພຣະອົງຊງົເຈັບປວດກັບນາງ, ພຣະອົງຊງົສົງສານນາງຫລາຍ.     ແລ້ວພຣະອົງກໍ 
ກ່າວວ່າຢ່າຮ້ອງໄຫ ້(7:13) 
 
        ພຣະອົງກໍຫຍັບເຂ້ົາໄປໃກ້ໆໂລງແລ້ວກໍແຕະຕ້ອງໂລງນ້ັນ ພວກຫາມສົບກໍພາກັນຢຸດຢືນຢ່ ູ.ແລ້ວພຣະ 
ອົງກໍກ່າວວາ່ ຊາຍໜຸ່ມເອີຍເຮົາສ່ັງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນເຖີດ.      ຄົນທ່ີຕາຍນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນ ແລ້ວກໍເລ້ີມເວ້ົາກັບ 
ພຣະອົງ ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງກໍມອບຊາຍຄົນນ້ັນໃຫ້ກັບແມ່ຂອງລາວ. 
 
       ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງການເຮັດໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍເຖິງສາມຄ້ັງ.  ຄ້ັງທີນ່ຶງ ແມ່ນຄ້ັງນ້ີ ຄື 
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຊາຍແມ່ໝ້າຍເປັນຄືນມາ. ຄ້ັງທີສອງແມ່ນເຮັດໃຫ້ລູກສາວຂອງໄຊຣັດເປັນຄືນມາ 
(ລູກາ 8:40-56) ແລະຄ້ັງທີສາມ ຄືເຮັດໃຫ້ລາຊະໂຣເປັນຄືນມາຈາກຕາຍທ່ີເບັດທານີ. (ໂຢຮັນ 11:1-45) 
ພຣະເຢຊູມີຫົວໃຈໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນ ພຣະອົງເຫັນມະນຸດທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າ. ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູທ່ີນາ ຊີໍວດິມາໃຫ້ 
ແກ່ມະນຸດ. ພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍມະນຸດທຸກຄົນ.    ພວກເຮົາທຸກຄົນຖືກທ້າທາຍໃຫ້ມີຈິດໃຈ ເ
ໝືອນພຣະເຢຊູ ຜ້ ູເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 

ຄວາມຫວງັສາໍລບັວັນນີ:້ 
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         ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄວາມຫວັງສໍາລັບຜ້ ູທ່ີຂາດຄວາມຫວັງ ພຣະອົງຍັງສືບຕ່ໍໃຫ້ຄວາມເມດຕາສົງສານ 
ແລະໃຫ້ກໍາລັງເຫ່ືອແຮງແກ່ພວກເຮົາຕລອດໄປ. ການປ່ິນປົວຍັງສືບຕ່ໍໄປເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ.  ຜ້ ທ່ີູເຊ່ືອຫລືບ່ໍເຊ່ືອ 
ພຣະເຈ້ົາຈະເຫັນການກະທໍາອັນອັສຈັນ ເພ່ືອສໍາແດງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເມ່ືອເພ່ືອນທ່ີໃກ້ຊດິກັບພວກເຮົາຫາກເກີດບັນຫາ ຫລືວ່າຂາດຄວາມຫວັງ ພວກເຮົາຈະໜູນໃຈເຂົາຢ່າງ 
    ໃດ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ?    
2. ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຕ່ໍພຣະເຢຊູເປັນຢ່າງໃດ? ຈະຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາຫລືສະພາບການທ່ີໜັກໜ່ວງໄດ້ບ່ໍ?  
3. ທ່ານເຄີຍເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ກັບຄອບຄົວຟັງແດ່ບໍ? ຫລືເຄີຍເວ້ົາໃຫ້ເພ່ືອນໆຟັງແດ່ບ່ໍ? 
4. ຄວາມສັມພັນຣະວ່າງຄວາມໂສກເສ້ົາກັບຄວາມບາບແມ່ນຫຍັງ? 
5. ຖ້າໃ ໃີຜຜ້ ນ່ຶູງມາອ່ານບັນທຶກຊີວິດຂອງທ່ານ, ເຂົາຈະຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບທ່ານ? 
6. ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ຕຽມຫຍັງໃຫ້ທ່ານແດ່ ເພ່ືອວັນຄຣສິມາດ? 
 
        ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

ບົດຮຽນທ ີ3 
ຄວາມຮກັທີບ່ໍ່ມຂີອບເຂດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 10:25-37 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ລູກາ 10:21-37  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງຊາວຊະມາເຣຍັຜ້ ໃູຈດີ ເພ່ືອທໍາລາຍຂອບ 

ເຂດຂອງຄວາມຮັກ, ຂອບເຂດຂອງການແບ່ງຊັນ້ວັນນະ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:  ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງຫລັງ ຂອງຂອບເຂດຂອງຄວາມຮັກແລະຂອບ 

ເຂດຂອງການຮັບໃຊ້ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຄິດເຖິງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກແລະການຮັບໃຊ້ 

ຜ້ ູອ່ືນມີຜົນໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈ່ຶງເຮັດຢ່າງນ້ັນ?  ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາມັກຖາມກັນຢ່າງນ້ີລະ, ບາງເທ່ືອພວກອ່ືນກໍຈະຖາມ 
ພວກເຮົາ.  ບາງໂອກາດຄາ ຕໍອບຂອງພວກເຮົາກໍບ່ໍຕົງກັບເປ້ົາທ່ີເຂົາຖາມມາ ຫລືວ່າຕອບແບບຜິດພາດໄປ. 
ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປອາດຈະເປັນຄໍາຖາມທ່ີວ່າ ຈະເຮັດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຫດການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ? ຄໍາຖາມນ້ີ ແມ່ນ 
ຄໍາຖາມທ່ີເປີດໂອກາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ.   ສ່ວນຫລາຍແລ້ວພວກເຮົາມັກ 
ຈະປະສົມທຸກຢ່າງເໝືອນກັບເຂ້ົາໜົມທ່ີຢ່ ໃູນຖົງຢາງ. ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍມັກຈະເອົາເຣ່ືອງສ່ວນຕົວອອກມາ 
ຫລາຍໂພດ.  
 
ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີແມ່ນຈະເວ້ົາເຖິງຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີລາວເຮັດການດີ.  ຄົງເປັນເພາະວ່າລາວເຄີຍເຮັດການດີມາ 
ແລ້ວ ຫລືວ່າລາວກໍເປັນຄົນດີມາແຕ່ໃດໆແລ້ວ     ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍຍັງທ້າທາຍລາວໃຫ້ລາວສໍາແດງອອກວ່າ 
ແມ່ນຫຍັງທ່ີຢ່ ູເບ້ືອງຫລັງລາວເຮັດໃຫ້ລາວເຮັດຢ່າງນ້ີ. ໃນການດໍາເນີນຊີວດິແບບນ້ີ ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄໍາອຸປ 
ມາກ່ຽວກັບລາວ ຄືຊາວຊະມາເຣັຍຜ້ ູໃຈດີ. 
 

1. ການເລີມ້ຕົ້ນຄໍາອຸປມາ: (ລູກາ 10:25-29) 
           ບັນດາຄຣູສອນທັງຫລາຍ ທີຕ່ໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດີນທາງມາຈາກນາຊາເຣດັ. ພວກ 
ນ້ີຈະເປັນພວກທ່ີມັກຈັບຜິດພຣະເຢຊູໃນເວລາເວ້ົາ ແລະເວລາເຮັດຢ່າງໃດກໍແລ້ວແຕ່.  ໃນໂອກາດ ວັນນ່ືງ, 
ມີທັມບັນດິດຄົນນ່ຶງໄດ້ລຸກຢືນຂ້ຶນທົດລອງພຣະເຢຊູ   ແລ້ວກໍຖາມແບບເຢາະເຢ້ີຍໄປວ່າ   ອາຈານເອີຍຂ້າ 
ນ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະໄດ້ຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ? (10:25)   
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         ຄາ ໍຖາມນ້ີ ຖ້າຟັງກໍເປັນຄາ ຖໍາມທ່ີດີ ສາ ໍລັບຄົນທ່ີຖາມອອກຈາກຫົວໃຈທ່ີແທ້ຈິງ.    ນ້ີເປັນຄໍາຄາມທ່ີ 
ອອກມາຈາກທັມບັນດິດເພ່ືອຈະເຈາະຈ້ີມເອົາຄວາມຜິດຈາກພຣະເຢຊູ.    ທັມບັນດິດຄົນນ້ີເຂ້ົາໃຈຄໍາວ່າຊີ 
ວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດນ້ີດີ ຄົນຢິວຈະໃຊຄໍ້ານ້ີເລ້ືອຍໆກ່ຽວກັບສາສນາ.     ພຣະເຢຊູຖືກຖາມຄາ ຖໍາມນ້ີ 
ກໍເພ່ືອເຂົາຢາກທົດສອບພຣະອົງວ່າພຣະອົງຈະເຂ້ົາໃຈກົດໝາຍຂອງຄົນຢິວບ່ໍ.   ພຣະອົງໄດ້ຕອບອອກໄປ 
ໂດຍໃຊ້ກົດໝາຍເຊ່ັນແລະຖາມຢ້ອນໄປວ່າ ໃນພຣະບັນຍັດຂຽນໄວ້ວ່າຢ່າງໃດ, ທ່ານໄດ້ອ່ານແລະເຂ້ົາໃຈ 
ຢ່າງໃດ.  ເພ່ິນກໍຕອບໄດ້ດີວ່າ ຈົງ່ຮັກອົງພຣະຜ້ ເູປັນເຈ້ົາ ຜ້ ເູປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ດ້ວຍສຸດໃຈດ້ວຍສຸດຈິດ 
ດ້ວຍສຸດກໍາລັງແລະດ້ວຍສຸດຄວາມຄິດຂອງເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ. (10:27) ພຣະ 
ອົງກໍຕອບວ່າ ທ່ານເວ້ົາຖຶກແລ້ວ ຕ່ໍໄປຈ່ົງເຮັດຢ່າງນ້ັນແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຊີວດິ.(10:28)  
 
          ທັມບັນດິດຄົນນ້ີຢາກສະແດງຕົນເອງວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຢຊູແລະຜ້ ູອ່ືນເຫັນວ່າຕົນ 
ເອງດີຈ່ຶງຖາມຕ່ໍໄປວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນເພ່ືອນບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ.   (10:29) ຄໍາຖາມນ້ີ ໄດ້ນໍາພວກເຮົາເຂ້ົາສູ່ 
ເຣ່ືອງຊາວຊະມາເຣັຍຜ້ ໃູຈດີ.     ທັມບັນດິດຢາກຮູ້ຈັກຂອບເຂດຂອງການເປັນເພ່ືອນບ້ານ ຢາກຮູ້ຈັກຂອບ 
ເຂດຂອງຄວາມຮັກວ່າຕ້ອງໄປເຖິງໃສ. ທັມບັນດິດມີເພ່ືອນບ້ານທ່ີຈໍາກັດແລະມີຂອບເຂດ. 
  

2.  ລັກສະນະຂອງຄໍາອຸປມາຊາວຊະມາເຣຍັ: (ລູກາ 10:30-35) 
ຄໍາວ່າຄໍາອຸປມານ້ີໝາຍຄວາມວ່າ ຄໍາປຽບທຽບຂອງແຜ່ນດິນໂລກກັບແຜ່ນດິນສວັນ.     ຄໍາອຸປມາ 

ປຽບທຽບກັບຊີວດິຄົນໃນໂລກນ້ີເພ່ືອໃຫ້ຄົນໄດ້ເຫັນແລະເຂ້ົາໃຈເຖິງແຜ່ນດິນສວັນ ເຊັນ່:   ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງ 
ການຫວ່ານເມັດພືດ, ເຣ່ືອງການຕຶກປາ ຫລືການສ້າງຕຶກ.    ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປມາສ້ັນໆ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ 
ເຂ້ົາໃຈໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ໃນເຣ່ືອງຊາວຊະມາເຣັຍນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ພາບຖນົນຈາກເຢຣູຊາເລັມໄປ 
ເຢຣິໂກ. ທຸກຄົນຮ້ ູດີວ່າຖນົນເສ້ັນນ້ັນເປັນຖນົນທ່ີກັນດານ ຊ່ຶງມີຄວາມຍາວເຖິງຊາວໄມລ໌.   

 
ຫລາຍຄົນທ່ີເປັນປະໂຣຫິດ, ເປັນພວກເລວີໃຊຖ້ນົນເສ້ັນນ້ີ ຂ້ຶນໆລົງໆເປັນປະຈໍາ.     ຄົນເດີນທາງ 

ບາງຄົນກໍບ່ໍຮູ້ສະພາບການຂອງຖນົນເສ້ັນນ້ີດີ ຈ່ຶງກາຍມາເປັນເຫຍ່ືອຂອງນັກປຸ້ນນັກຈ້ີ.   ພຣະເຢຊູກ່າວວາ່  
ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງພວກປຸ້ນ ເຂົາໄດ້ເອົາເຄ່ືອງຂອງລາວໄປໝົດ  ທັງທຸບຕີແລ້ວກໍປະຖ້ິມໄວ້ 
ເກືອບຕາຍ.  ປະໂຣຫິດຕົນນ່ືງກາຍໄປທາງນ້ັນເມ່ືອເຫັນແລ້ວກໍເວ້ັນໄປທາງອ່ືນ.  ອີກຄົນນ່ຶງໃນພວກເລວີກໍ 
ເຮັດຢ່າງນ້ັນຄືກັນເມ່ືອມາເຖິງ.  

 
ໄທຊາມາເຣັຍຄົນນ່ຶງທ່ີເດີນທາງມາເຖິງຄົນນ້ັນ ພົບເປັນແລ້ວກໍມີໃຈເມດຕາ   ເຂ້ົາໄປຫາລ້າງບາດ 

ແຜໃຫ້ ແລ້ວກໍເອົາໄປສ່ົງທ່ີໂຮງແຮມ ແລ້ວກໍຈ່າຍຄ່າໂຮງແຮມໃຫ້. (10:30-36) ພວກເຮົາຮູ້ວ່າປະໂຣຫິດ, 
ຄົນເລວີ ແລະຄົນໄທຊະມາເຣຍັ ບ່ໍມີໃຜຕ້ອງການທ່ີຢາກຈະພົບບັນຫາຢ່າງນ້ັນ   ແຕ່ການເດີນທາງຢ່າງນ້ັນ 
ທຸກຄົນຕ້ອງສ່ຽງ.  ບ່ໍມີຜ້ ູໃດດອກທ່ີວາງແຜນໄວກ່້ອນ ແຕ່ເມ່ືອພົບແລ້ວພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊ່ວຍກັນ. 
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ໃນເຣ່ືອງນ້ີ ໄທຊະມາເຣັຍຄົນນ້ີກາຍມາເປັນພຣະເອກຂອງເຣືອ່ງ ເພາະລາວເປັນຜ້ ູທ່ີຊ່ວຍຄົນໂດຍ 
ບ່ໍມີຂອບເຂດ.    ພາກສ່ວນທ່ີໜ້າເສັຍໃຈທ່ີສຸດກໍຢ່ ທ່ີູວ່າປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີ ຊ່ຶງເປັນຜ້ ູຕາງໜ້າຄົນສອນ 
ສາສນາ ສອນເຖິງຄວາມຮັກຄວາມບໍຣສຸິດ.   ພວກນ້ີຖືກເອ້ີນມາເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມດີຂອງສັງຄົມ 
ແຕ່ແລ້ວກໍກົງກັນຂ້າມ.    ຄົນຊະມາເຣຍັເປັນຄົນທ່ີສັງຄົມຄົນຢິວກ່າວວາ່ເປັນຄົນບ່ໍດີ ຖືກສັງຄົມຄົນຢິວປະ 
ຖ້ິມ. ຈ່ົງຣະວັງປະໂຣຫິດ, ຄົນເລວີ ເຮົາບ່ໍຄວນເບ່ິງຄົນອ່ືນຕ່ໍາ ພວກເຮົາເປັນມະນຸດຄືກັນ. 

  

3 .  ຜົນສລບຸຂອງການທດົສອບ (ລູກາ 10:36-37) 
            ສ່ິງສໍາຄັນຄື ທັມບັນດິດພະຍາຍາມທ່ີຈະທົດສອບພຣະເຢຊູໃຫ້ຂາຍໜ້າ, ວ່າເພ່ິນຈະຕອບເຣ່ືອງຊີ 
ວິດອັນເປັນນິດໄດ້ບ່ໍ. ແລະກໍຍັງມີຄໍາຖາມຊ້ອນອີກວ່າໃຜເປັນເພ່ືອບ້ານຂອງຂ້ານ້ອຍ. ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຕອບ 
ໄປແລ້ວວ່າ ຄົນທ່ີເປັນເພ່ືອນບ້ານນ້ັນແມ່ນຄົນທ່ີຕ້ອງການຄວາມຮັກ ແລະຄົນທ່ີຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫລືອ. ເວ 
ລາພຣະເຢຊູຖາມທັມບັນດິດລາວກໍຕອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ,     ຄືຄົນທ່ີໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຜ້ ູນ້ັນແຫລະ. 
ພຣະເຢຊູກ່າວວາ່ ທ່ານກໍຈ່ົງໄປເຮັດຢ່າງນ້ັນເໝືອນກັນ. (10:37)   ພຣະເຢຊູໄດ້ຈົບການສົນທະນາກັບທັມ 
ບັນດິດໂດຍກ່າວວາ່ທ່ານຈ່ົງໄປເຮັດຢ່າງນ້ັນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
      ນັກຮຽນພຣະທັມຄັມພີມີຄວາມຊໍານານໃນຂ້ໍພຣະຄັມພິ ມັດທາຍ ບົດທີ 28.     ຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີແມ່ນ 
ຖ້ອຍຄໍາທ່ີອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ຫລາຍທ່ີສຸດໃນເວລາທ່ີພຣະອົງດໍາເນີນຢ່ ູໃນໂລກນ້ີ. ພວກເຮົາມັກເອ້ີນວ່າຫົວໃຈ 
ຂອງການປ່າວປະກາດ.     ພຣະກິດຕິຄຸນທັງສ່ີເຫລ້ັມລວມທັງພຣະທັມກິຈການໄດ້ຮວບຮວມການປ່າວປະ 
ກາດໄວທັ້ງໝົດ. ຢ່າແປກປລາດເມ່ືອພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ຈ່ົງໄປເຮັດດ່ັງນ້ັນເຖີດ. (10:37) 
 
      ພວກເຮົາຈະໄປໃສ ໄປເຮັດຫຍັງ?  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາອອກໄປທ່ົວໂລກແລ້ວ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບ 
ຮູ້ຄົນທັງຫລາຍວ່າເປັນເພ່ືອນບ້ານຂອງພວກເຮົາ. ເໝືອນຊາວຊະມາເຣັຍ ພວກເຮົາຈະພົບທາດແທ້ຄວາມ 
ຈິງຂອງມະນຸດ, ເຮົາຕ້ອງອ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະແຂງໃຫ້ໄດ້ ເພ່ືອຈະຕ່ໍສູ້ກັບເຫດການ. ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະ 
ເຫັນວ່າທ່ານເປັນຜ້ ູໃດ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ແມ່ນໃຜເປັນຊາວຊະມາເຣັຍຜ້ ູໃຈດີ ສໍາຫລັບທ່ານ? ທ່ານໄດ້ຂອບໃຈເຂົາແລ້ວຫລືຍັງ? 

 
2.  ຫ້ອງຮຽນພຣະຄັມພີຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນວ່າທ່ານໄດ້ມີກິຈກັມຮ່ວມກັນ? 

 
3. ໃນເຣ່ືອງນ້ີ ທ່ານຈ່ົງໄຈ້ແຍກອອກເບິ່ງວ່າ: ໃຜເປັນຄົນເຈັບ, ໃຜເປັນປະໂຣຫິດ, ໃຜເປັນຄົນເລວີ, 

ແລະໃຜເປັນຄົນໄທຊະມາເຣັຍ. (ຢ່ ູໃນເມືອງເຮົາ) 
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4. ຄົນໄທຊະມາເຣັຽທ່ີຢ່ ໃູນເມືອງເຮົາ ແຕກຕ່າງກັບພວກເຮົາບ່ໍ? ແຕກຕ່າງຢ່າງໃດ? 
 

5. ໃຫ້ເບ່ິງຄັກໆກ່ອນຈະຕອບຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ  ຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດຢ່າງໃດເພ່ືອຈະໄດ້ຊວິີດອັນຕລອດໄປ 
ເປັນນິດ?  ຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດຢ່າງໃດເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ? 

 
6. ໃຜທ່ີທ່ານຈະຍົກໃຫ້ເປັນໄທຊະມາເຣັຍໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 

   
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທ ີ4 
 ຄວາມໂລບ  ຄວາມຕ້ອງການ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ລູກາ 12:13-34  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ລູກາ 11:53-12:59  

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ພຣະເຢຊູພົບກັບຄວາມກັນດານຂອງຄວາມໂລບມາກແລະຄວາມຕ້ອງ 

ການເພ່ືອຄວາມພໍໃຈຂອງພວກເຂົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:  ແມ່ນພວກເຮົາໂລບມາກຫລືວ່າພວກເຮົາກາ ລັໍງມີຄວາມຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ 

ເຮັດຕາມໃຈຂອງພວກເຮົາ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຈະໄດ້ຊັງ່ຊາຕີຣາຄາ ນິດສັຍຂອງຄົນຮ່ັງມີ   ແລະເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສ່ິງ 

ຂອງແລະເງິນຄໍາ ແລະໄດ້ສໍາແດງຕົນເອງວາ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົາ້. 
 

ຄໍານໍາ 
ຣົດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງມີກ່ິນຣົດໃໝ່ຢ່ ູ.  ຣົດໂຕໂຍຕ້າ ແຄມຣີ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຂັບຢ່ ູນ້ີມີອາຍຸຍັງບ່ໍທັນກາຍສອງ 
ອາທິດເທ່ືອ ກໍຕົງມາຈອດທ່ີໄຟແດງ.    ເມ່ືອຫລຽວໄປຂ້າງຊາ້ຍ ກໍພົບຍິງຄົນນ່ຶງຂັບຣົດຂອງລາວມາຈອດຢ່ ູ 
ທາງຂ້າງ. ຣົດຂອງລາວແມ່ນຣດົ ເລັກຊັສ ຈີເອັສ 300 ສີຂຽວເຢັນຕາ ເປັນຣົດສະປອດ ແລະງາມຫລາຍ.  
 
ຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄິດໄປຕ່າງໆນາໆ ໃນຂະນະທ່ີຣົດຈອດລໍຖ້າໄຟຂຽວ. ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດໄປໄດ້ຢ່າງ 
ໃດວ່າຢາກຂັບຣົດສະປອດຈ່ັງຊັນ້?   ຂ້າພະເຈ້ົາຮອດບ່ໍຄິດເຖິງຄວາມອ່ອນນ້ິມຂອງຣດົຂ້າພະເຈ້ົາເອງ, ຊ່ຶງ 
ເປັນເບາະໜັງຊ້ັນດີ.   
 
ຄວາມຝັນມ້ືເວັນ ສ່ວນຫລາຍຄົນກໍມັກຝັນຢ່ ທ່ີູໄຟແດງ. ຄວາມໃນນ້ີໄດ້ເກີດກັບຂ້າພະເຈ້ົາເອງແລ້ວ ແລະກໍ 
ເປັນຄວາມຈິງເພາະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ.   ຂ້າພະເຈ້ົາເອງກໍຄິດເສັຍໃຈແລະກໍຍອມຮັບໃນ 
ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນ.   ພຣະເຈ້ົາເອີຍ ຂ້ານ້ອຍກໍາລັງນ່ັງຢ່ ູໃນຣົດຄັນງາມໆຂອງຂ້ານ້ອຍ ແທນທ່ີຈະຂອບຄຸນພຣະ 
ເຈ້ົາ ຂ້ານ້ອຍຊໍາ ້ພັດໄປອິດສາຄົນອ່ືນທ່ີເຂົາມີຣົດງາມກ່ວາ. ຂ້ານ້ອຍອິດສາເຂົາ, ຂ້ານ້ອຍເສັຍໃຈ. 
 
ບ່ໍແມ່ນແຕ່ຄ້ັງດຽວເທ່ົານ້ີ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ດັດແປງຕົວເອງ   ແລະກໍບ່ໍແມ່ນເທ່ືອສຸດທ້າຍທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ 
ກັບມັນມາ.  ໃນຄໍາອຸປມາທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງເສດຖີໂງ່, ພຣະອົງຢາກສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວາ່ເຮົາຈະ 
ຕ່ໍສູ້ກັບນິດສັຍອິດສາ ຫຶງສາ ຢ່າງໃດ ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

1.  ມືຂອງພວກເຮາົສະແດງອອກທີໃ່ຈ: (ລູກາ 12:13-14) 
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          ບ່ໍວ່າຈະເປັນສານນ້ອຍຫລືສານໃຫຍ່ກໍຕາມ ຄົງຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຕັດສິນການຢ່າງນ້ີໄດ້. ບ່ໍແມ່ນ 
ສ່ິງທ່ີຜ້ ູນໍາສາສນາຈະມາຕັດສິນສ່ິງຢ່າງນ້ີ ເພ່ືອໃຜຜ້ ນ່ຶູງ. ແລະພຣະເຢຊູເອງກໍບ່ໍແມ່ນຄົນທ່ີຈະມາເປັນຜ້ ມູາ 
ແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກໃຫ້ກັບໃຜ.  ຊາຍຄົນນ້ີອາດຈະຖົກຖຽງກັບອ້າຍມາດົນນານແລ້ວ ແຕ່ກໍຕົກລົງກັນບ່ໍໄດ້ 
ດຽວນ້ີອ້າຍຂອງເຂົາຕັດສິນໃຈທ່ີຈະຂ້ຶນຟ້ອງຕ່ໍສານ.    ໃນຂະນະທ່ີກາ ໍລັງຢ່ ູຕ່ໍໜ້າຝູງຊົນທັງຫລາຍ  ລາວຈ່ຶງ 
ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ  ອາຈານເອີຍ ໂປດບອກອ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍແດ່  ໃຫ້ລາວແບ່ງປັນມໍຣະດົກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ່. 
 
ພຣະເຢຊູເຂ້ົາໃຈຊາຍຄົນນ້ີດີ ວ່າລາວຕ້ອງການມູນມໍຣະດົກຈາກອ້າຍຂອງລາວ. ການທ່ີລາວຮ້ອງຂ້ຶນຢ່າງນ້ີ 
ກໍບ່ໍມີຫຍັງທ່ີຈະສາມາດຊ່ວຍຫຍັງລາວໄດ້.  ຄົນດີຍ່ອມເອົາຂອງດີອອກມາຈາກຄັງດີແຫ່ງໃຈຂອງຕົນ ແລະ 
ຄົນຊ່ົວກໍຍ່ອມເອົາຂອງຊົວ່ອອກມາຈາກຄັງຊ່ົວແຫ່ງໃຈຂອງຕົນ ເພາະວາ່ໃຈເຕັມລ້ົນດ້ວຍອັນໃດ ປາກກໍເວ້ົາ 
ອອກມາຢ່າງນ້ັນ. (ລູກາ 6:45) 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າການແບ່ງປັນຈະຖືກຕ້ອງປານໃດກໍຕາມລາວກໍຍັງຢາກຈະໄດ້ອີກຢ່ ູ  ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີລາວໄດ້ຮັບ 
ຈະບ່ໍພຽງພໍສໍາລັບລາວຈັກເທ່ືອ.  ສ່ິງທ່ີມີຢ່ ູໃນມືຈະບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງຈິດໃຈຂອງລາວໄດ້.   ຮ້ ຢູ່ ູແລ້ວວ່າຢ່ ູ 
ໃນຝ ູງຊນົນ້ີອາດຈະມີຄົນຕົກຢ່ ູໃນບັນຫາດຽວກັນນ້ີ.   ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວແກ່ຄົນທັງຫລາຍດ້ວຍຄໍາແຣກວ່າ: 
ຈົງ່ຣະວັງ   (12:15) 
 
ຈ່ົງຣະວັງ ແມ່ນຄໍາເວ້ົາທ່ີເຮົາຮ້ອງເອ້ີນໃສ່ຄົນໃດຄົນນ່ຶງ ທ່ີກໍາລັງຈະທໍາສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງ, ແມ່ນຄໍາຮ້ອງເຕືອນໃສ່ 
ຄົນທ່ີກໍາລັງຈະຂ້າມທາງ. ພຣະເຢຊູບອກວ່າ ຈ່ົງຣະວັງ. ພຣະເຢຊູບອກວ່າ ຈ່ົງຣະວັງ ຈ່ົງຮັກສາຕົວໃຫ້ຫ່າງ 
ຈາກການໂລບມາກທຸກຢ່າງ. (12:15)  ຄໍາເວ້ົານ້ີເປັນຄໍາງ່າຍໆແຕ່ມີອໍານາດຫລາຍ 

(1) ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຕົວເອງໄດ້. ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢ່ ລູ້າໆ ເມ່ືອຄວາມໂລບກໍາລັງ 
ລຸກລາມຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຢຊູທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບມັນດ້ວຍກໍາລັງຂອງພວກ ເຮົາ 
ເອງ. ຈ່ົງຮັກສາຕົວ.  ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຮັກສາຕົວຢ່ ູນ້ີ ແມ່ນຫຍັງຈະຫຽັບເຂ້ົາມາຫາພວກເຮົາອີກ 
ແດ່?   ຄວາມອິດສາ, ຄວາມຢ້ານລ່ືນ, ຄວາມຂ້ີດຽດ...ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາລືມຕົວ.   ເມ່ືອ 
ເຮົາຫາກປ້ອງກັນຕົວຫລາຍເທ່ົາໃດ,   ຄວາມເລ່ີນເລ້ີຍ່ິງເກີດມີຫລາຍຂ້ຶນ,   ສ່ິງໃດທ່ີຢ່ ູໃກ້ມືເຮົາຍ່ິງ 
ຢາກສວຍເອົາ. 

(2) ຄວາມຈິງທີສອງ ປາກົດໃນການກະທໍາ ຄືຕ້ານການໂລບທຸກຢ່າງ. ຄວາມໂລບເປັນຄວາມເວ້ົາງ່າຍໆ 
ເຂ້ົາໃຈງ່າຍໆ ແລະທຸກຄົນກໍຮ້ ູວ່າບ່ໍດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມໂລບບ່ໍມີຂອບເຂດ ຄວາມໂລບບ່ໍມີຈຸດ 
ສຸດຍອດ.    ຄົນຈົນມັກຈະກ່າວຫາຄົນຮ່ັງມີວາ່ເປັນຄົນໂລບ, ຄົນຮ່ັງມີ ກໍກ່າວຫາຄົນຈົນວ່າເປັນຄົນ 
ໂລບຢາກໄດ້ແຕ່ຂອງຣດັ.   ຄວາມຈິງແລ້ວ ຈະຮ່ັງມີຫລືຈົນ ຫລືປານກາງ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມໂລບ 
ກັນທັງນ້ັນ.  ຂ້ອຍກໍໂລບ...ເຈ້ົາກໍໂລບຄືກັນ. 

  

2.  ເຈົາ້ບໍໄ່ດຂ້ຶນ້ກບັສິງ່ຂອງທີ່ເຈົາ້ມ:ີ (ລູກາ 12:15) 
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          ພຣະເຢຊູໄດ້ຕິດຕາມຄາ ເໍວ້ົາຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງຣະວັງ ຄາ ໍເຕືອນນ້ີເປັນຄາ ໍເຕືອນທ່ີພວກເຮົາຍັງມີສິດ 
ຢ່  ູຄືຈະກະທາ ໍກໍໄດ້ຫລືບ່ໍກະທາ ກໍໍໄດ້. ຊີວິດຂອງມະນຸດຈະບ່ໍຂ້ຶນຢ່ ູກັບເຂ້ົາຂອງທ່ີມີ.    ວັນນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ 
ຂັບຣົດກະບະເກ່ົາໆຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ບ່ໍມີແອ, ສີກໍໂປກໜ້າໂປກຫລັງ ເຂ້ົາໄປຈອດທ່ີເດ່ີນຈອດຣົດ.  ຂ້າພະ 
ເຈ້ົາເຫັນຣົດອີກຄັນນ່ຶງໃໝ່ໆ ສີສັນງາມດີ.   ກົງຕີນກໍເຫລ້ືອມດີ ເວລາເຈ້ົາຂອງຣົດອອກມາແລ້ວ ເຂົາກໍບີບ 
ປຸ່ມໃນພວງກະແຈຂອງເຂົາ ແລ້ວປະຕູກໍລ໊ອກເອງ.  
 
       ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຢາກໃຊ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນສ່ິງວັດແທກຊີວິດການເປັນຢ່ ູດອກ.  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຈະຢ່ ູໃນໂລກນ້ີຕ່ໍ 
ໄປ ເມ່ືອເຮົາຕາຍໄປແລ້ວຣົດກະບະເປັນສ່ິງທ່ີມີຣາຄາຖືກໆ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບຊວິີດຂອງພວກເຮົາ-ຖ້າທຽບໃສ່ 
ຄວາມເຊ່ືອ, ຄອບຄົວ ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ.  ນ້ີລະ ທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງມາຄິດນໍາກັນວ່າຈະປ່ຽນ 
ນິດສັຍຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃດ?         

 
3.  ຄົນໂງມ່ີຄວາມເຊືອ່ທີຫ່ລົງບອ່ນ: (ລູກາ 12:16-21) 
         ສູດຂອງຄວາມເຊ່ືອມີນ້ອຍ.  ສຸດທ້າຍມັກຈະລົງເອ່ີຍດ້ວຍການເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພີ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ 
ພາບປະກອບວ່າພວກເຮົາຈະຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມໂລບຢ່າງໃດໂດຍຍົກເອົາເຣືອ່ງເສດຖີໂງ່. ຊາວນາເປັນຄົນຮ່ັງມີ 
ພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍມີບັນຫາຫຍັງ, ຊາວນາໄດ້ເກັບກ່ຽວໝາກຜົນຫລາຍ ພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍມີບັນຫາຫຍັງ, ຊາວນາວາງ 
ແຜນຈະມ້າງເລ້ົາຫລັງນ້ອຍແລ້ວຈະສ້າງເລ້ົາທ່ີໃຫຍ່ກ່ວາເກ່ົາ ພຣະເຈ້ົາກໍບ່ໍມີບັນຫາຫຍັງ.  
 
        ຫລັງຈາກນ້ັນຊາວນາກໍເວ້ົາກັບຕົວເອງວ່າ:  ຈິດໃຈເອີຍ   ເຈ້ົາມີເຂ້ົາຂອງເກັບໄວ້ພໍຫລາຍປີ ຈ່ົງຢ່ ູສະ 
ບາຍ ກິນແລະດ່ືມດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເທາະ (12:19) ບັນຫາກໍຈະມີຢ່ ູວ່າ ຈ່ົງຢ່ ູສະບາຍ ກິນແລະດ່ືມນ້ັນບໍ 
ບ່ໍແມ່ນດອກ. ໃນພຣະທັມຄັມພີ ປັນຍາຈານ 3:13 ຈ່ົງກິນແລະດ່ືມແລະຈ່ົງພໍໃຈໃນວຽກງານຂອງຕົນ ແມ່ນ 
ພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ.      ແຕ່ຊາວນາຄົນນ້ີ  ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ກວດເບ່ິງຫົວໃຈຂອງເຂົາ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງ 
ກ່າວວ່າ ໂອ ຄົນໂງ່ເອີຍ,....(12:20) 
 
       ຄົນໂງ່ເອີຍ ໃນຄືນວັນນ້ີເຂົາຈະເອ້ີນເອົາຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາໄປຈາກເຈ້ົາ ແລ້ວສ່ິງຂອງທັງຫລາຍທ່ີເຈ້ົາຈັດ 
ແຈງໄວ້ນ້ັນຈະຕົກເປັນຂອງໃຜ? (12:20) ຕາເວັນຂ້ຶນກໍຍັງມີມ້ືຕົກ, ເຮົາມີທຸກສ່ິງ ບາງວັນເຮົາອາດຈະເສັຍ 
ທຸກສ່ິງ, ຊາວນາເອີຍ ເມ່ືອລົມຫາຍໃຈສຸດທ້າຍຂອງເຈົາ້ມາເຖິງແລ້ວ ສ່ິງທ່ີເຈ້ົາມີຢູ່ຈະຕົກເປັນຂອງຜ້ ູໃດ? 
ຄົນທ່ີບ່ໍຮ່ັງມີໃນພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ.    
 

4. ອາໍນາດຂອງຄາໍສັນຍາ (ລູກາ 12:22-34)   
         ພວກເຮົາໃຊເ້ວລາອັນຍາວນານທໍາງານເພ່ືອຈະໄດ້ເງິນມາ.     ພວກເຮົາກໍຈ່າຍຄ່າອາຫານ ຄ່າບ້ານ 
ຄ່າເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຖື. ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ ຢ່າກະວນົກະວາຍວາ່ຈະກິນແລະດ່ືມອັນໃດ. 
(12:29)  ຄົນນອກສາສນາກໍຊອກສແວງຫາສ່ິງທັງປວງເຫລ່ົານ້ີ (12:30)   ແຕ່ພຣະບິດາຂອງທ່ານຊົງຊາບ 
ແລ້ວວ່າທ່ານຕ້ອງການສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ . ແຕ່ຈ່ົງຊອກຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລ້ວສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະຊົງເພ້ີມ 
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ເຕີມໃຫ້.  (12:31)   ແກະຝູງນ້ອຍເອີຍຢ່າຊູຢ້ານ ເພາະພຣະບິດາຊອງພວກທ່ານຊົງຊອບພຣະທັຍ ຈະປະ 
ທານຣາຊອານາຈັກໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ (12:32)        
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ຄວາມໂລບທ່ີເກີດຂ້ືນໃນຕົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແມ່ນໃນເວລາທ່ີສ່ິງຂອງຕ່າງກັບກາຍມາເປັນຜ້ ູບັງຄັບ 

ຂ້າພະເຈ້ົາ.  ຄວາມໂລບທະວຂ້ຶີນ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າສ່ິງຂອງຕ່າງໆຈະທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮ່ັງມີ,  ຄວາມ 
ສຸກ, ຄວາມຫວັງ, ແລະຄວາມຍິນດີມາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ.   ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຜິດແລ້ວຂ້າ 
ພະເຈ້ົາກໍສາມາດປ່ຽນໃຈໄດ້. 

ຖ້າໄດ້ຟັງຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ   ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢາກສຸມໃຈໃສ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານໄດ້ຮັບຄໍາເຕືອນຫຍັງແດ່ບ່ໍໃນບົດຮຽນນ້ີ? 

 
2. ຄໍາເຕືອນອັນໃດທ່ີເຕືອນທ່ານໄດ້ຮັບ ໃນເຣ່ືອງຄວາມໂລບ? 

 
3. ຄົນທ່ີມີຄວາມໂລບ ກັບຄົນເຫັນແກ່ຕົວເອງ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຍັງແດ່? 

 
4. ໃນເມ່ືອທ່ານໄດ້ມາເປັນຄຣິສຕຽນແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດເປັນຄົນຮ່ັງມີໄດ້ຢ່ ູບໍ? 

 
5. ທ່ານຈະສາມາດເຊ່ືອໃນການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍ? 

       
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ5 
ເອາົໃຈໃສຕ່ໍຄ່ນົ, ບໍແ່ມນ່ກດົບດັຍດັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ລກູາ 13:10-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 13:10-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຍິງຄົນນ່ຶງໃນວນັຊະບາໂຕເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີຈິດໃຈ ມື

ຖືສາກປາກຖືສິນບ່ໍດີໃຈເພາະພວກເຂົາເຫັນຄ່າຂອງກົດບົດຍັດ 
ສໍາຄັນກວ່າຄົນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ໃນທາງໃດພວກເຮົາເອົາຄວາມເຊ່ືອມາບັງໜ້າວ່າຕົນເອງເປັນຄົນ 

ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາແລະບ່ໍໄດ້ຊວ່ຍເຫລືອຄົນອ່ືນຜູ້ຂັດສົນ. 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ໃຫ້ພວກເຮົາເລ້ີມຕ້ົນຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ຂັດສົນໂດຍເອົາຊຍັຊະນະຕ່ໍ 

ຄວາມຄຶດທ່ີວ່າຕົນເອົງເຂ້ົາໃຈດີເຖິງວິທີ ເວລາ ແລະບ່ອນໃດທ່ີ 
ພຣະເຈ້ົາຄວນທໍາການອັສຈັນໄດ້. 

 

ບົດນໍາ 
      ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູປົວຍິງຄົນນ່ຶງນ້ັນ ເຫັນວ່າພວກຜູ້ນໍາສາສນາຖືວາ່ເປັນການອັສຈັນທ່ີບ່ໍຖືກກົດ ແລະ 
ເຄືອງໃຈ.  ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມອງເຫັນຈິດໃຈຜູ້ເປັນຫ່ວງນໍາກົດບັນຍັດຫລາຍກວ່າຫ່ວງນໍາຄົນ.  
        ມີຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍແຫ່ງນ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າຢາກປະກາດຕ່ໍຄົນຢູ່ຄຸ້ມໃກ້ຄຽງ ມີຜົວເມັຽໜຸ່ມຄູ່ນ່ຶງສມັກປະ 
ກາດເອົາເດັກນ້ອຍໃນຄຸ້ມນ້ັນໂດຍຈັດງານມ່ວນຊືນ່ເພ່ືອໃຫ້ເດັກນ້ອຍສົນໃຈ.  ເວລາຈັດງານນ້ັນຂ້ຶນມີເດັກ 
ນ້ອຍເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເຂ້ົາມາຮ່ວມ.    ໃນເມືອ່ເປັນຢ່າງນ້ັນເດັກນ້ອຍທຸກຄົນກໍຖືກເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ສຶກສາພຣະຄັມພີໃນຕອນລະດູຮ້ອນຍາມໂຮງຮຽນປິດ (VBS).   
      ໃນອາທິດເວລາຄຣິສຕະຈັກເປີດໃຫ້ມີການສຶກສາພຣະຄັມພີໃນລະດູຮ້ອນນ້ັນມີເດັກນ້ອຍຈາກໝູ່ບ້ານ 
ເຂ້ົາຢ່າງຫລວງຫລາຍບໍເ່ຄີຍມີມາກ່ອນ.   ພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮ້ອງເພງ, ຮຽນເຣືອ່ງຂອງພຣະເຢຊູ, ຮຽນ 
ອ້ອນວອນ.   ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນພວກເຂົາກໍມີຄວາມມ່ວນຊ່ືນກິນເຂ້ົາໜົມ ແລ່ນຫລ້ິນໂດຍມີສຽງດັງໄປຕາມ 
ບ່ອນຕ່າງໆ.   ເຫັນວ່າຄຣິສະຈັກນ້ີມີກົດຫລາຍຢ່າງ ແລະເດັກນ້ອຍຈາກໝູ່ບ້ານທ່ີບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍ 
ເຮັດຜິດຫລາຍຂ້ໍ. 
        ໃນອາທິດຕ່ໍມາກໍມີການປະຊມຸ ແລະມີຄົນເອົາກົດຕ່າງໆອອກມາເວ້ົາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ.  ຄົນນ່ຶງກ່າວ 
ວ່າ, ìພົມໃນໂບດນ້ັນຫາກໍປູໃໝ່ ແລະມີເດັກນ້ອຍຫລາຍເຮັດໃຫ້ພົມເປ້ືອນແລະລາງຄົນກໍເອົາຂອງກິນແລະ 
ນ້ໍາຂວ້ໍາໃສ່.î  ດ່ັງນ້ັນ, ມີບາງຄົນສເນີຢາກໃຫ້ຢຸດບ່ໍໃຫ້ປະກາດຕ່ໍເດັກນ້ອຍພວກນ້ັນອີກ ແລະໃນທ່ີສຸດຄຣິສ 
ຕະຈັກກໍມີການອອກສຽງ ແລະສຽງສ່ວນຫລາຍຕົກລົງເຫັນດີບ່ໍໃຫ້ປະກາດຕ່ໍເດັກຂ້ີດ້ືນ້ັນຕ່ໍໄປ.     
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        ໃນທ່ີສຸດກົດຕ່າງໆນ້ັນໄດ້ອອກມາໃຊຢ່້າງເຂ້ັມງວດເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກພໍໃຈ.  ຄ່ ູຜົວເມັຽໝຸ່ມຜູ້ 
ສມັກເຮັດວຽກກັບເດັກນ້ັນລາອອກໄປ     ແລະເດັກນ້ອຍໃນໝູ່ບ້ານນ້ັນກໍໝົດໂອກາດທ່ີຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບອົງ 
ພຣະເຢຊູ.  ສລູບແລ້ວຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງນ້ັນໄດ້ສ່ົງສັນຍານໃຫ້ຄົນໃນບ້ານນ້ັນຮູ້ວ່າ: ພວກເຂົາຖືກົດລະບຽບ 
ນ້ັນສໍາຄັນກວ່າຄົນ.   

      

1.  ເອີ້ນໃຫມ້ີຄວາມເມດຕາຢາ່ງສດຸຂິດ: (ລູກາ 13:10-13) 
ໃນວັນຊະບາໂຕນ້ັນອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນໂຮງທັມມະສາລາສເມີ.  ທັມນຽນຂອງພວກຢິວແລ້ວຜູ້ຊາຍ 

ທຸກຄົນຄວນມີໜ້າຢູ່ທ່ີນ້ັນ ສ່ິງນ້ັນບ່ໍໄດ້ເປັນພຽງທັມນຽມຫລືປະເພນີ ແຕ່ເປັນກົດຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຮັດ.   
ວັນຊະບາໂຕນ້ັນແມ່ນຫຍັງ?  ນ້ັນແມ່ນກົດຕາຍຕົວຂອງພວກສາສນາຈານ.  ສ່ິງນ້ີບ່ໍເຫັນມີຄວາມແຕກ 

ຕ່າງແນວໃນໃນຊີວດິຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີທ່ານລູກກາໄດ້ກ່າວມາ.   ແຕ່ສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຈະເຮັດຕ່ໍໄປນ້ັນເຮັດ 
ໃຫ້ຄົນທັງບ້ານສົນທະນາກັນນານໆເພາະເປັນສ່ິງແປກຫລືບ່ໍຢູ່ໃນກົດແລະທັມນຽມຊ່ຶງພວກຫົວໜ້າສາສນາ 
ໄດ້ບ່ົງໄວ້.  ແຕ່ສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູເຮັດນ້ັນພຣະອົງຫວງັວ່າຜູ້ທ່ີເຊ່ືອແລະຕິດຕາມຈະເອົາມາປະຕິບັດເໝືອນກັນ.  
ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າອັນໃດເປັນກິຈການແປກໆ?  ຄໍາຕອບແມ່ນອົງພຣະເຢຊູມອງເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ 
ແລະພຣະອົງຊົງຕອບສນອງໂດຍບໍລໍ່ເຖິງວນັເວລາແຕ່ປະການໃດ. 

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມອງເຫັນອັນໃດ? ພຣະອົງໄດ້ເຫັນຍິງຄົນນ່ຶງມີຄວາມທຸກເພາະຜີສິງເປັນເວລາສິບແປດ 
ປີ.  ຜູ້ຂຽນນ້ີແມ່ນທ່ານໝໍລູກາ ເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງໂດຍກວດເບ່ິງພະຍາດທ່ີນາງຫລັງກ່ົງນ້ັນ.  ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າ 
ìແມ່ນວິນຍານຊ່ົວî ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຍິງຄົນນ້ີຫລັງກ່ົງເປັນເວລາສິບແປດປີ (ລກ 13:11).  ວິນຍານຊົວ່ 
ນ້ີເປັນສາຂາຂອງມານ.    ອົງພຣະເຢຊູກໍກ່າວເໝືອນກັນວ່າຍິງນ້ັນໄດ້ຖືກບັງຄັບດ້ວຍອໍານາດຂອງມານຊາ 
ຕານ. (ລກ 13:16). 

ຍິງຄົນນ້ີມີຄວາມທຸກທໍຣະມານຫລາຍຍ້ອນພະຍາດ ລາວບ່ໍສາມາດຢືນຊ່ືໄດ້ ທຸກໆວັນລາວມີຄວາມທຸກ 
ຢ່າງນ້ີແລະຕ້ອງການປ່ິນປົວໃຫ້ດີ.  ທ່ານໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການອັນໃດຫລາຍທ່ີສຸດໃນຊີວິດບ່ໍ?  ໃນເມ່ືອທ່ານ 
ເຫັນຄວາມທໍຣະມານທ່ີຍິງຄົນນ້ີປະເຊີນແລ້ວເຮັດໃຫ້ທ່ານມີນ້ໍາຕາບ່ໍ?  ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກອັນໃດຫລືບ່ໍ? 

    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນປົວຍິງຄົນນ້ີທັນທີ, ìເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນນາງ ພຣະອົງກໍໄດ້ເອ້ີນນາງî 
(ລກ 13:12).     ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລໍໃຫ້ນາງເປັນຄົນຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເພາະພຣະອົງເຫັນຄຸນຄ່າແລະຄວາມທໍຣະ 
ມານຂອງນາງເປັນພິເສດ.  

 ໃນພຣະຄັມພີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເປັນອົງເລ້ີມຕ້ົນຊ່ອຍເຫລືອ. ìເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານ 
ພຣະບຸດອົງດຽວî (ຢຮ 3:16ກ).  ອົງພຣະຜູ້ສ້າງບ່ໍໄດ້ລໍຖ້າເພາະພຣະອົງມີຄວາມຮັກຕ່ໍມະນຸດ.  ພຣະອົງປະ 
ທານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງເພ່ືອມະນຸສໂລກນ້ັນ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ມີຂ້ໍແມ້ອັນໃດເລີຍເຖິງມະນຸສໂລກຈະຮັບເອົາ 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຫລືບ່ໍ.    ຍ້ອນພຣະອົງເປັນຄວາມຮັກ ພຣະອົງຈິງປະທານຄວາມຮັກນ້ັນແກ່ທຸກຄົນ 
ແລະບ່ໍຫວັງສ່ິງໃດຕອບແທນອັນໃດທັງສ້ິນ.   

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຊົງຮັກເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່. ìພຣະເຈ້ົາ 
ຊົງສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ ຄືຂນະທ່ີພວກເຮົາຍັງເປັນຄົນຜິດບາບຢູ່ນ້ັນ ພຣະຄຣດິ 
ໄດ້ຍອມສ້ິນພຣະຊົນແທນເຮົາທັງຫລາຍî (ໂຣມ 5:8).   
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 ການທ່ີມີຄວາມຮັກອັນສຸດຂີດຕ້ອງອອກມາຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈຊອ່ຍຄົນອ່ືນ.  ລູກາໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສ່ິງ 
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊອ່ຍຍິງຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການ.   ເມ່ືອພຣະອົງເຫັນນາງພຣະອົງກໍເອ້ີນເອົານາງມາຫາ  ໃນທ່ີ 
ສຸດພຣະອງົກໍໄດ້ປ່ິນປົວນາງ (ລກ 13:12-13).   

ທ່ານເຄີຍຢຸດກິຈການໄວເກີນໄປຫລືບ່ໍ?  ທ່ານເຄີຍເຫັນຄົນອ່ືນມີຄວາມຕ້ອງການແລະຄຶດວ່າບ່ໍແມ່ນ
ເຣ່ືອງຂອງຕົນບ່ໍ?     ທ່ານເຄີຍກວດເບ່ິງຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນໃຫ້ລະອຽດ ກ່ອນທ່ີຈະຕັດສິນໃຈຊ່ອຍ
ຫລືບ່ໍຊ່ອຍບ່ໍ?   ໃນເວລານ້ີໃຫ້ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ ຕ່ໍໍຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ຢ່າລໍຖ້າ ຫລື
ຢ່າຢຸດເລີຍ ແລະຕ່ໍໄປກໍລົງມືຊອ່ຍເຫລືອໃນພຣະ ນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
 

2. ກດົຂອງສາສນາຫ້າມບໍໃ່ຫປ້ວົ: (ລູກາ 13:14) 
      ຫລັງຈາກທໍຣະມານເປັນເວລາສິບແປດປີຍິງນ້ັນກໍໄດ້ຮັບການປົວໃຫ້ດີພະຍາດໃນພັບຕາດຽວ.   ທ່ານ 
ອາດຄຶດວ່າຕອນນ້ີຄວນມີການຊ່ືນຊມົຍິນດີດ້ວຍການຮ້ອງເພງສັຣເສີນຢ່າງໃຫຍ່ ຝູງຊົນທັງຫລາຍຄວນຮ້ອງ 
ìອາແມນî ຂ້ຶນເປັນສຽງດຽວ.    ພວກຫົວໜ້າສາສນາຄວນເປັນຄົນນໍາໜ້າໃນການສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາໃນຄ້ັງນ້ີ 
ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ທໍາການອັສຈັນ  ແຕ່ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈ ພວກຫົວໜ້າສາສນາເຫັນກົງກັນຂ້າມ ເພາະການທ່ີ 
ອົງພຣະເຢຊູປົວຍິງຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຖືກຕາມປະເພນີຂອງພວກເຂົາ.     ພວກເຂົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຄົງບ່ໍໄດ້ເຮັດ 
ໝາຍສໍາຄັນໃນວັນຊະບາໂຕ.  ພວກເຂົາອາດຄຶດວ່າໝາຍສໍາຄັນນັນ້ດີ, ເກີດຂ້ຶນໃນໂຮງທັມມະສາລານ້ັນດີ, 
ອັສຈັນໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນວັນຊະບາໂຕນ້ັນພວກເຂົາບ່ໍພໍໃຈ! 
        ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູປົວຍິງຄົນນ້ັນໃຫ້ດີພະຍາດໄດ້ຜິດຕ່ໍທັມນຽມຂອງພວກຫົວໜ້າສາສນາ.  ຕາມຄໍາ 
ສອນຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ີເພາະພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດວຽກຫົກວນັ ອົງພຣະເຢຊູຄວນປົວ 
ຄົນໃນຫົກວັນນ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນເຮັດໃນວັນຊະບາໂຕ (ລູກາ 13:14). 
         ເປັນໜ້າສົນໃຈທ່ີພວກຫົວໜ້າສາສນາບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດໝາຍສໍາຄັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດ ພວກເຂົາຕ້ອງ 
ການຝູງຊົນປະສົບກັບໝາຍສໍາຄັນຕາມວັນເວລາທ່ີພວກເຂົາຕ້ັງໄວ້.   ໃຫ້ກວດເບ່ິງປ້ຶມຂອງຫົວໜ້າສາສນາ 
ວ່າມີອັນໃດແດ່?  ທ່ານເດ້ເຄີຍຈໍາກັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທໍາກິຈການຂອງພຣະອົງໃນວັນພຸດຫລືວັນເສົາເທ່ົານ້ັນບ່ໍ? 
ທ່ານຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສໍາແດງອໍານາດຂອງພຣະອົງຢ່າງກໍາຈັດຫລືມີຂອບເຂດບ່ໍ?   
     ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອພຣະເຈ້ົາເຮັດອັນຈັນບ່ໍເໝືອນກັບຄວາມຄຶດຂອງທ່ານ?    ທ່ານຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງຢາກຊອ່ຍຄົນອ່ືນ ພຣະອົງອາດໃຊ້ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ອຍຄົນອ່ືນກໍໄດ້.  ບ່ໍຕ້ອງຈໍາກັດພຣະ 
ເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍຕາມວນັເວລາຂອງພຣະອົງເຖິງແມ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍສະບາຍໃຈ. 
 

3. ກດົຂອງສາສນາຫ້າມບໍໃ່ຫປ້ວົ: (ລູກາ 13:14) 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບພວກຫົວໜ້າສາສນາຢ່າງຮ້າຍແຮງວ່າ, ìພວກຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເຮີຍ, (ລກ 13:15).  
ຕອນນ້ີເຖິງແມ່ນຫົວໜ້າໂຮງທັມຜູ້ດຽວແຕ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາຕອບໝາຍເຖິງທຸກໆຄົນຜູ້ທ່ີບ່ໍເຫັນດີນໍາການປົວ 
ພະຍາດຕ່ໍຍິງນ້ັນໃນວັນຊະບາໂຕ  ການທ່ີຍົກເອົາກົດບັດຍັດສໍາຄັນກວ່າຊີວິດຄົນນ້ັນເປັນພະຍາດຕິດແປດ 
ເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທໍາການອັສຈັນອອກຈາກເຂດທ່ີເຂ້ົາຕ້ັງໄວ້. 
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         ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາເຖິງການກະທໍາຂອງພວກຫົວໜ້າສາສນາວາ່ ການທ່ີເຂົາແກ້ເອົາສັດ 
ອອກຈາກຄອກໄປກິນນ້ໍາໃນວັນຊະບາໂຕນ້ັນແມ່ນການສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຕ່ໍສັດ.  ສ່ິງນ້ັນເຮັດໄດ້ໃນປ້ຶມ 
ຂອງພວກຫົວໜ້າສາສນາ ແຕ່ເປັນຫຍັງຈິງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ປົວ ìລູກຂອງອັບຣາຮາມî (13:16)?  ພຣະເຢຊູເວົ້າ 
ເຊ້ັນນ້ີເພາະອັບຣາຮາມເປັນຜູ້ທ່ີພວກເຂົານັບຖື.     ໃນເມ່ືອຍິງນ້ັນເປັນລູກສາວຂອງອັບຣາຮາມນາງກໍເປັນ 
ນ້ອງສາວໃນຄວາມເຊືອ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະການທ່ີພຣະເຢຊູປົວໃຫ້ດີນ້ັນຄວນຖືວ່າມີຄຸນຄ່າ. 
      ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຕອນນ້ີແບ່ງຄົນຜູ້ທ່ີຕ່ໍຕ້ານ ແລະຜູ້ເຫັນດີ.  ຄົນຕ່ໍຕ້ານຄືພວກຫົວໜ້າສາສນາ 
ເປັນຄົນເສັຽຊັຍ  ແລະຜູ້ທ່ີເຫັນດີນໍາທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຍິງນ້ັນໃຫ້ດີພະຍາດໄດ້ ìຊົມຊືນ່ຍິນດີໃນກິຈການ 
ທັງປວງອັນຮຸ່ງເຮືອງທ່ີກໍາລັງເກີດຂ້ຶນດ້ວຍພຣະອົງ.î (ລກ 13:17. 
          ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຄວາມເມດຕາຂອງອົງພຣະເຢຊູດ້ວຍການປົວໃຫ້ຍິງນ້ັນທ່ີທຸກຄົນຖືວ່າເປັນອັສຈັນ 
ເພາະເປັນອໍານາດຈາກພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈແຕກຕ່າງກັນ?       ຄໍາຕອບແມ່ນພວກນ່ຶງຖືເອົາກົດ 
ສາສນາສໍາຄັນກວາ່ຊີວດິຂອງຄົນ ໃນເມ່ືອສ່ິງເກີດຂ້ຶນນ້ັນຈະເປັນການປອດພະຍາດ ໃຫ້ມີເສຣິພາບ ຫລືທໍາ 
ໝາຍສໍາຄັນຖ້າບ່ໍຢູ່ໃນຕໍາຣາແລະຄວາມຄຶດຂອງເຂົາແລ້ວພວກເຂົາບ່ໍສົນໃຈເລີຍ.   ອີກກຸ່ມນ່ຶງໄດ້ມີຄວາມ 
ຍິນດີໃນການກະທໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູ ບ່ໍວ່າພຣະອົງຈະທໍາອັສຈັນຍາມໃດ ເວລາໃດ ວິທີໃດກໍຍອມໃຫ້ພຣະ 
ອົງເຮັດຕາມພຣະປະສົງ.   
     

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
 
     ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເລ້ີມຕ້ົນສະແດງຄວາມເມດຕາ  ພຣະອົງໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາຜູ້ຍິງຄົນນ້ັນເພ່ືອຊ່ອຍ   ເມ່ືອ 
ເຮັດດ່ັງນ້ັນກໍເປັນການອອກນອກເຂດຂອງຫົວໜ້າສາສນາຕາມຫລັກຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ. ອົງພຣະເຢ 
ຊູໄດ້ເລືອກເອົາຄຸນຄ່າຂອງຄົນເໜືອກົດບັນຍັດແລະຫລັກສາສນາ.   ພຣະອົງໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍຫົວສາສນາເພ່ືອ 
ພວກເຂົາຈະໄດ້ສໍາຣວດເບ່ິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາ.     ໃນວັນນ້ີພຣະອົງໄດ້ທ້າທາຍທ່ານໃຫ້ກວດ 
ເບ່ິງຄວາມເຊ່ືອແລະການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານວ່າທ່ານກໍເຮັດເໝືອນພວກຫົວໜ້າສາສນານ້ັນຫລືບ່ໍ? 
 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ທ່ານເຮັດແນວໃດເມ່ືອທ່ານໄດ້ເຫັນຄົນອ່ືນເຮັດຜິດກົດບັນຍັດຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາທ່ານ? 
2. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການບ່ໍວ່າຄົນອ່ືນໄດ້ຍ່ືນມືເຂ້ົາມາຊ່ວຍໃນຍາມຈໍາເປັນບ່ໍ?  ທ່ານມີຄວາມ ຮູ້ສຶກ

ແນວໃດ? 
3. ມີອັນໃດບ່ໍເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍຍອມຊ່ອຍເຫລືອຄົນອ່ືນ? 
4. ມີກົດອັນໃດບ່ໍໃນຄຣສິຕະຈັກ, ໃນການຮັບໃຊ້ ຫລືຄວາມເຊື່ອທ່ີບ່ໍມີໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ມີຢູ່ໃນຄວາມ 

ຄຶດ ແລະຕາມປະເພນີຂອງທ່ານ? 
5. ກົດບັດຍັດອັນໃດໃນສາສນາທ່ີເປັນຂ້ໍຍາກທ່ີສຸດໂດຍບ່ໍສາມາດຝືນໄດ້ເລີຍ?  ຖ້າຫາກວ່າເຮັດຜິດ ຕ່ໍ

ຂ້ໍນ້ັນແລ້ວຈະມີຜົນຕາມມາຢ່າງໃດ? 



 22

 
     ຄໍາສ່ັງອັນງ່າຍໆທີ່ວ່າ, ìຈ່ົງຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ບໍຣິສຸດî (ອົບພະຍົບ 20:8).  ແຕ່ເຫັນວ່າມີຫລາຍຄົນ 
ຄຶດວ່າຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍກົດນ້ັນ?       ເປັນການທ້າທາຍເມ່ືອຄົນເຮົາຢາກເອົາຄໍາສ່ັງນ້ັນມາປະກອບໃຊ້ໃນ 
ຊີວດິ.     ທຸກຄົນເຫັນດີວ່າຄວາມໝາຍຂອງວັນຊະບາໂຕນ້ັນແມ່ນວັນຢຸດພັກ-ບ່ໍໃຫ້ເຮັດວຽກງານອັນໃດທັງ 
ສ້ິນ.  ມີຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າອັນໃດແມ່ນວຽກ?  ໃນທ່ີສຸດກໍເລີຍມີກົດເກດຂຽນຂ້ຶນມາ.  ຕາມທໍານຽມພວກຢິວ 
ແລ້ວເຫັນວ່າມີປະມານ 39 ກໍຣະນີຖືເປັນບັດຍັດ (ເມກລາກາ).   
     ໃນທຸກວັນນ້ີບັນຍັດຍັງສຶບຕ່ໍຄືໃນວັນຊະບາໂຕພວກເຮົາຕ້ອງຢຸດພັກເພ່ືອເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ 
ບາງຄົນຕ້ອງໄປເຮັດວຽກເຊ່ັນ: ພວກໝໍ, ພວກຕໍາຣວດທະຫານ ແລະຄົນອ່ືນໆ ພວກເຂົາເຮັດຜິດຫລືບ່ໍ? ບ່ໍ 
ເລີຍ.   ພວກເຮົາຕ້ອງຕ້ັງຄໍາຖາມຂ້ຶນມາວ່າຖ້າເຮົາໄປການໂດຍສມັກ ຫລືຖືກສ່ັງ ແລະຖ້າເຮົາເຮັດການໃນ 
ວັນນ້ັນແມ່ນໃຜໄດ້ປໂຍດ ຕົນເອງຫລືຄົນອ່ືນ.  ຖ້າຄໍາຕອບແມ່ນເພ່ືອຕົນເອງແລ້ວເປັນການຜິດຕ່ໍກົດ.  ອົງ 
ພຣະເຢຊູທໍາການອັສຈັນໃນວັນຊະບາໂຕນ້ັນພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງມີພຣະທັຍເມດຕາຕ່ໍຄົນ 
ອ່ືນໆ  ຜູ້ມີ ຄວາມຕ້ອງການນ້ັນບ່ໍຜິດ.   
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 6 
ຍອມຖວາຍຕວົຫລືເອາົຄວາມປອດພັຍ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ລູກາ 14:25-35 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 9:23-27, 57-62; 14:24-35 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຖວາຍ 

ຕົນແລະຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄ່າຂອງການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນມີຫຍັງແດ່? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄ່າຂອງການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ 

ແລະເພ່ືອສໍາຣວດເຖິງຄວາມພໍໃຈໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ 
ດ້ວຍການເຊ່ືອຟັງຢ່າງຖວາຍຊວິີດ. 

 

ບົດນໍາ 
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊຕົ້ວປະກອບສາມຢ່າງເພ່ືອຈະທ້າທາຍຝູງຊົນຜູ້ຍິນດີທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະອົງໄປເຖິງ 
ແມ່ນຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ. ມັນບ່ໍເປັນການດີໃນເມ່ືອສ້າງບ້ານປຸກເຮືອນຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຄິດໄລ່ວ່າມັນຈະ 
ຕົກເປັນຣາຄາເທ່ົາໃດ.    ເຊ່ັນກັນອົງພຣະເຢຊູທ້າໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມນ້ັນຄິດເຖິງຄ່າໃນການຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນ. 
ໃນບົດຮຽນສໍາຄັນວັນນ້ີໄດ້ສອນເຖິງການເປັນສາວກົຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນໃຊ້ຄວາມສລາດ ຫລືມີຄວາມ 
ປາຖນາເທ່ົານ້ັນ.  ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປນ້ັນແມ່ນຍອມຈໍານົນຊີວດິຂອງຕົນເອງໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ. 

      

1.  ທ່ານເຄີຍກຽດຊງັໃຜບໍ?່: (ລູກາ 14:25-27) 
  ໃນຕອນນ້ີບ່ໍແມ່ນຄ້ັງທํາອິດທ່ີອົງພຣະເຢຊູກ່າວຕ່ໍຝູງຊົນເຖິງການຍອມຖວາຍຊີວດິຖ້າຢາກເປັນ

ສາວົກ ຂອງພຣະອົງ.    ສອງສາມບົດກ່ອນ (ລກ 9:23-27) ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງການຍອມເສັຽຊິວິດເພ່ືອ
ຈະຊອ່ຍ ຄົນອ່ືນໄດ້.    ພຣະອົງໄດ້ສອນໃຫ້ຫລີກເວ້ັນການຫາຜົນປໂຍດສ່ວນຕົວແລະໃນທ່ີສຸດມາກໍເສັຽຈິດ
ວິນຍານ ຂອງຕົນ.  ຕ່ໍມາໃນບົດ (9:57-62), ພຣະອົງຕິຕຽນຂ້ໍແກ້ຕົວທ່ີບ່ໍຢາກຕິດຕາມໄປ. ໃນທ່ີສຸດພຣະອົງ
ໄດ້ບອກ ຄັກວ່າ: ເຮົາເປັນຜູ້ສໍາຄັນກວ່າທຸກສ່ິງຢ່າງໃນຊີວິດຂອງພວກທ່ານ.     

ຄໍາສອນສໍາຄັນໃນວັນນ້ີ (ລກ 14:25-35) ໄດ້ເກີດຂ້ຶນຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູກ່າວຄໍາອຸປະມາເຣ່ືອງຣາຊ 
ແຜນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃນຄໍາອຸປະມານ້ັນຄື, ເຈ້ົານາຍໄດ້ເຊີນ ìຄົນທຸກ, ຄົນພິການ, ຄົນຕາບອດ ແລະຄົນ 
ເປ້ັຽມາໃນງານລ້ຽງໃຫຍ່ (14:21).    ເຣ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີຝູງຊົນເຂ້ົາໃຈດີ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ເຊີນເອົາຄົນທຸກຊະນິດ 
ເຂ້ົາມາເປັນພາກສ່ວນຂອງຣາຊອາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໃນທ່ີສຸດກໍມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມພຣະ 
ອົງໄປຈົນເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພວກເຂົາຄຶດວ່າພຣະອົງຈະເປັນພຣະເມຊີອານຜູ້ໂຄ່ນລ້ົມຣັຖບານໂຣມ ແລະ 
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ຕ້ັງອານາຈັກໃໝ່ໃນໂລກນ້ີ.  ຄວາມຈິງແລ້ວອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຕ້ອງການຈະມີຊ່ືສຽງໃຫ້ຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍ 
ຕິດຕາມໄປ ພຣະອົງຕ້ອງການສາວົກແທ້ຜູ້ມີຄວາມເສັຽສລະຖວາຍທັງຊວິີດ. 

  ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ ìຊັງî ເປັນຄວາມຮັກຈາກຄົນນ່ຶງໄປຫາອີກຄົນນ່ຶງເມ່ືອເຮົາທຽບຄົນນ້ັນທ່ີມີໃຈ 
ຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ. (14:26).    ແນ່ນອນແທ້ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສອນໃຫ້ຝູງຊົນຕິດຕາມມານ້ັນຊັງຄົນອ່ືນເພາະ 
ເຣ່ືອງຢ່າງນ້ັນເປັນການກົງກັນຂ້າມກັບການປະກາດເຖິງຄວາມຮັກແລະເມດຕາຂອງພຣະອົງ.    ພຣະອົງບ່ໍ 
ສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັງພ່ໍແມ່ຫລືຜົວເມັຽຊັງກັນ. ແຕ່ພຣະອົງໃຊ້ຄໍາປຽບທຽບເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄໍາສອນນ້ັນເປັນສ່ິງ 
ສົນໃຈຂ້ຶນວ່າສາວົກແທ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນຄວນມີອຸປະນິດສັຍຢ່າງໃດ    ຄືເມ່ືອຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ 
ນ້ັນບ່ໍໃຫ້ມີອັນໃດຫັກຫ້າມລະຫວ່າງທ່ານແລະພຣະເຈ້ົາ-ເຖິງຈະແມ່ນຜູ້ທ່ີທ່ານຮັກທ່ີສຸດ.    ຄວາມຮັກຕ່ໍອົງ 
ພຣະເຢຊູນ້ັນຄວນໃຫຍ່ກວ່າຄອບຄົວ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງເຮັດຢ່າງນ້ັນໃນຊີວິດ. 

   ຄຣິສະຕຽນໃນສມັຍເດີມມີປະສົບການດີໃນເຣ່ືອງຖວາຍຊີວດິເພາະພວກເຂົາໄດ້ຖືກເຈັບ ຖືກຕີ ແລະ 
ຂ້າໃຫ້ຕາຍ.  ເຮືອນແລະຊັບສິນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຍຶດເພາະພວກເຂົາມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ. ຜູ້ທ່ີ 
ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູພ້ອມດ້ວຍສາວົກກໍຖືກຂ້າ.    ໃນທຸກວັນນ້ີມີຄຣສິຕຽນໃນຫລາຍປະເທດໃນໂລກກໍຍັງ 
ຖືກຂ່ົມເຫັງເພາະພວກເຂົາຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ.  ດ່ັງນ້ັນ, ຄຣິສຕຽນທ່ີແທ້ຈ່ຶງຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຖິງຄ່າຂອງການ 
ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ ພວກເຂົາອາດຖືກກຽດຊງັ,  ຖືກຂ່ົມເຫັງ,  ຊັບສິນອາດຖືກຍຶດ,  ຖືກຄຸກ ແລະອາດ 
ຖືກປະຫາຊີວດິດ້ວຍ.   

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກເອົາເຣືອ່ງນ້ີໄປອີກກ້າວນ່ຶງແລະສ່ັງໃຫ້ເອົາມາປະກອບໃຊ້ສ່ວນຕົວສໍາລັບຜູ້ຢາກຕິດ 
ຕາມພຣະອົງຄືສ່ັງໃຫ້ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕົນໄປ (14:27).      ຄົນໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ຍິນຄໍາສອນນ້ັນແລ້ວ 
ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈດີວ່າການຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນໝາຍເຖິງຍ່າງເຂ້ົາໄປສູ່ການທໍຣະມານແລະຕາຍ. ພຣະ 
ເຢຊູເວ້ົາໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມເຂ້ົາໃຈດີວາ່ການຕິດຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນບ່ໍພຽງແຕ່ເຫັນດີກັບຄໍາສອນເທ່ົານ້ັນ     ແຕ່ 
ແມ່ນຍອມຖວາຍຊວິີດຈິດໃຈທັງໝົດຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ ເຖິງຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ. 

ທຸກມ້ືນ້ີການຖວາຍຊີວດິໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຄ່ອຍມີຄົນນິຍົມ.  ຝູງຊນົຢາກໄດ້ຍິນສ່ິງທ່ີພຣະ 
ເຢຊູຊົງເຮັດເພ່ືອເຂົາ ແລະບ່ໍຢາກໄດ້ຍິນເຖິງຄ່າຂອງການຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.       ຖ້ານ່ັງຢູ່ບ້ານກໍສະບາຍ 
ຫລາຍກວ່າການຈະຖວາຍຊວິີດ ຊັບສິນເງິນຄໍາ ແລະຍອມອອກໄປປະກາດຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງ.    ການ 
ເອ້ີນໃຫ້ອອກໄປນ້ັນຄົນໃນສມັຍນ້ີບ່ໍຄ່ອຍສົນໃຈຫລາຍເທ່ົາໃດ. 
 

2. ມນັຈະມີຄາ່ແພງຫລາຍປານໃດ: ( ລູກາ 14:28-33) 
     ເພ່ືອອະທິບາຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈດີເຖິງເຣືອ່ງທ່ີອົງພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຍົກເອົາ 
ສອງເຣ່ືອງທ່ີຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈດີຂ້ຶນມາກ່າວ.  ນ່ຶງ, ພຣະອົງເວ້ົາເຖິງຄົນສ້າງປ້ອມຍາມ ຜູ້ຈະສ້າງນ້ັນຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງຄິດໄລ່ເສັຽກ່ອນລົງມືວ່າມັນຈະໃຊ້ເງນິເທ່ົາໃດ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນຜູ້ສ້າງອາດຈະໝົດເງິນກ່ອນປ້ອມຍາມ 
ຈະສໍາເຣັດລົງ.  ຜົນທ່ີຕາມມານ້ັນກໍຄືເສັຽເວລາແລະເງິນໂດຍບ່ໍໄດ້ຫຍັງ.   ສອງ, ແມ່ນເຣ່ືອງກະສັດຈະເຮັດ 
ສົງຄາມ ຈະບ່ໍມີກະສັດໃດແລ່ນເຂ້ົາໄປໃນສົງຄາມໂດຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າຕົນເອງທໍາສົງຄາມກັບໃຜ.  ແຕ່ກະສັດທ່ີ 
ສລາດຄວນຄິດໄລ່ເບ່ິງວ່າຕົນເອງມີທະຫານພຽງພໍ ແລະອາວຸດດີພໍຈະໄດ້ຊຍັນະຊະ,     ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນກະສັດ 
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ຄົນນ້ັນຈະບ່ໍເຮັດສົງຄາມ ຖ້າມີປະເທດອ່ືນຢາກມາໂຈມຕີກໍຊອກຫາວິທີເຈຣະຈາ.    ບ່ໍຄວນຈະທໍາສົງຄາມ 
ເມ່ືອຮູ້ວ່າຕົນເອງຈະເສັຽຊັຍ. 
     ເຊ່ັນດຽວກັນເມ່ືອຄິດວ່າຕົນເອງຢາກຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນ   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນການຖວາຍທຸກຢ່າງ 
(14:32) ເພ່ືອຈະກາຍເປັນສາວົກຂອງອົງພຣເຢຊູໄດ້.  ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ຄິດໄລ່ເບ່ິງໃຫ້ດີກ່ອນຈະຕິດຕາມ 
ອົງພຣະເຢຊູ.   ມີຫລາຍຄົນຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໂດຍບ່ໍໄດ້ພິຈາຣະນາເຖິງຄ່າທ່ີຕົນເອງຕ້ອງເສັຽ ເວລາພົບ 
ກັບຄວາມລໍາບາກແລ້ວກໍຈ່ົມແລະຄຽດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ     ພວກເຂົາຢາກໄດ້ພຣະພອນແຕ່ເທ່ົານ້ັນບ່ໍຢາກເຮັດ 
ຫຍັງອີກ.  ໃນທ່ີສຸດ ພວກເຂົາກໍມີຄວາມຂົມຂ່ືນໝົດກໍາລັງໃຈ ແລະຢຸດໃນການຕິດຕາມໄປນ້ັນ. 
      ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈແຈ້ງເຖີດວ່າການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນອາດພົບກັບບັນຫາຮອບດ້ານ ແຕ່ສ່ິງທ່ີເສັຽໄປ 
ນ້ັນບ່ໍສາມາດທຽບກັບລາງວນັທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນຜູ້ຍອມຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈຕິດຕາມອົງ 
ພຣະເຢຊູໄປຈົນສຸດທາງ.   
 

3. ສນູເສຽັຣດົຊາດ: ( ລູກາ 14:34-35) 
     ຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຕອນນ້ີເບ່ິງແປນໆແລ້ວເຫັນວ່າບ່ໍຖືກບ່ອນ.   ທ່ີຜ່ານມານ້ີພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາເຖິງ 
ການກ່ໍສ້າງແລະທໍາສົງຄາມ ແລະບາດນ້ີພຣະອົງໄດ້ເວົາ້ເຖິງເກືອ.   ເກືອຈະມີພາກສ່ວນອັນໃດກັບການຄິດ 
ໄລ່ຄ່າໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ? 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊຕົ້ວປະກອບອ່ືນອີກເພ່ືອທ້າທາຍສາວົກຜູ້ມີຈິດໃຈເຄ່ິງໆກາງໆໃນການຕິດຕາມ,  ບ່ໍ 
ຮ້ອນ ບ່ໍໜາວໃນການຕິດຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນ.  ເກືອໃຊ້ໃຫ້ເປັນປໂຍດສອງຢ່າງ:  ນ່ຶ ງ,  ໃຊ້ເອືອບຊ້ີນບ່ໍໃຫ້ 
ເນ່ົາເພາະວ່າໃນສມັຍນ້ັນຍັງບ່ໍທັນມີຕູ້ເຢັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງຄົວຊີນ້ຫລັງຈາກໄດ້ມາແລ້ວ  ແລະເອົາເກືອເອືອບ 
ໄວ້ຖ້າເອົາໄວກິ້ນນໍາຫລັງ.  ສອງ, ເກືອເຮັດໃຫ້ອາຫານມີຣົດຊາດດີ. 
      ສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່ເກືອເອົາມາຈາກທະເລຕາຍ ມັນບ່ໍແມ່ນເກືອບໍຣິສຸດຈໍາເປັນຕ້ອງປະສົມກັບສານເຄ 
ມີແນວອ່ືນຈ່ິງໃຊ້ໄດ້.  ດ່ັງນ້ັນ, ເກືອໃນທະເລຕາຍນ້ັນອາດປະປົນເສັຽຄຸນນະພາບທ່ີບ່ໍສາມາດເອົາມາໃຊໄ້ດ້ 
ເລີຍ.  ໃນເມ່ືອໃຊບ່ໍ້ໄດ້ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາກອງໄວ້ກັບຂ້ີສັດເພ່ືອຈະເອົາໃຊ້ເປັນປຸຍໃສ່ໄຮ່ໃສ່ສວນ. 
     ຈຸດສໍາຄນັຂອງເກືອແມນ່ຫຍັງ?  ìເກືອສໍາລັບໂລກî (ມທ 5:13),  ສາວົກທ່ີເຮັດເໝືອນຊາວໂລກຕົກໄປ 
ໃນຄວາມບາບກໍເປັນເໝືອນເກືອໝົດຄວາມເຄັມແລະບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດ.     ພວກເຂົາໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ໃນຣາຊ 
ອາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະໝົດຣົດຊາດ ບ່ໍສາມາດນໍາເອົາຄົນອ່ືນມາຫາອົງພຣະເຢຊູ.  ນ້ັນແຫລະເປັນການ 
ທ້າທາຍຕ່ໍຝູງຊົນຜູ້ຢາກເປັນສາວກົໃຫ້ເຂ້ົາໃຈດີກ່ອນຈະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.   
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  
     ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໃຫ້ພວກສາວົກໃຫ້ຄິດໄລ່ຄ່າຂອງການເປັນສາວກົ ແລະອີກບ່ໍນານພວກ 
ເຂົາກໍໄດ້ໃຊ້ບົດຮຽນນ້ັນໃນຊີວິດ.    ເວລາອົງພຣະເຢຊູຖືກເຈັບແລະຖືກໂທດຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນພວກສາ 
ວົກກໍມີຄວາມຢ້ານຈິງແຕກກະຈັກກະຈາຍໄປ    ແລ້ວກໍຄຶດເຖິງຄໍາສອນໃຫ້ຄິດໄລ່ຄ່າຂອງການຕິດຕາມອົງ 
ພຣະເຢຊູໄປ. ໃນທ່ີສຸດພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈແລະກໍກັບຄືນມາຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈົນເຖິງວັນຕາຍ.  ບາງທີເວລາ 
ພວກເຂົາແຕກອອກໄປນ້ັນເຂົາໄດ້ຮຽນບົດຮຽນສໍາຄັນ:   ຄ່າຂອງການມີຊີວິດປາສຈາກອົງພຣະເຢຊູນັນ້ສູງ 
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ເກີນໄປ ດ່ັງນັນ້, ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປນ້ັນສົມຄ່າເຖິງຈະຕາຍກໍຍອມ.     ທ່ານເດຈະຍອມຕິດຕາມອົງ 
ພຣະເຢຊູໄປເຖິງຈະມີອັນໃດຕາມມາກໍຕາມແມ່ນບ່ໍ? 
 

ຄໍາຖາມ 
 

6. ຫວນຄືນຫລັງໃນເວລາທ່ີທ່ານຕັດສິນໃຈຈະຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນ ທ່ານໄດ້ສໍາຣວດຄ່າຂອງການ 
ຕິດຕາມພຣະອົງໄປບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 

7. ການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຂອງຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ສູນເສັຽຫຍັງບ່ໍ? 
8. ການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຂອງທ່ານເດ ທ່ານໄດ້ສູນເສັຽອັນໃດບ່ໍ? ຄອບຄົວທ່ານເສັຽຫຍັງບ່ໍ? 
9. ຖ້າບ່ໍຍອມຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ເສັຽອັນໃດ? 
10. ທ່ານໄດ້ສູນເສັຽຄວາມເຄັມໃນການເປັນພະຍານຕ່ໍຄົນອ່ືນບ່ໍ? 

 
        ຄໍາເວົ້າ ìສາວົກî ໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດໝາຍເຖິງຜູ້ຮຽນຮູ້ ຕິດຕາມຄໍາສອນ.  ພວກເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຍອມຢູ່ 
ໃຕ້ຄໍາສອນຂອງຄຣູ, ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຄຣ ູແລະຕ້ັງໃຈຮຽນໃຫ້ຫລາຍທ່ີສຸດ. ຄໍາເວ້ົາສາວົກນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີຄົນໃນ 
ສມັຍເດີມເຂ້ົາໃຈດີ.    ຕົວຢ່າງ, ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕມີສາວົກຫລາຍຄົນຕິດຕາມແລະເອົາໃຈໃສ່ໃນຄໍາສອນ.  
ພວກເປັນຄຣູສອນຂອງສາສນາຢິວກໍມີສາວກົເໝືອນກັນຕິດຕາມແລະຮຽນຮູ້. 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ7 
ອວດອ່ງົແລະຖ່ອມຕວົ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ລູກາ 18:9-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 18:1-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປະມາຂອງເຣືອ່ງຟາຣຊີາຍແລະຄົນເກັບພາສີ 

ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວາ່ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ 
ໂດຍການຖ່ອມຕົວ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ໃນເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອະທິຖານອ້ອນວອນ 

ທ່ານມີຈິດໃຈຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງວ່າມີຄວາມອວດອົ່ງຢູ່ບ່ໍ ແລະ

ຖ້າມີກໍຍອມຮັບເອົາແລະປ່ຽນແປງ. 
 

ບົດນໍາ 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາເຖິງສອງວິທີແຕກຕ່າງກັນໃນການເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການອ້ອນວອນ:  ພວກຟາ 
ຣີຊາຍເປັນຜູ້ມັກຍົກຍ້ອງຕົວເອງ, ແລະຄົນເກັບພາສີເປັນຜູ້ຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
      ໃນທຸກວັນນ້ີມັນເປັນການຍາກທ່ີຈະມີນິສັຍຖ່ອມຕົວເພາະຄົນເຮົາມັກແຂ່ງກັນວ່າໃຜຈະມີເພ່ືອນຫລາຍ 
ຄົນໃນອິນເຕີເນັດ: ເຊ່ັນ Facebook or Twitter.  ການມີເພ່ືອນຫລາຍຢ່າງນ້ີອາດເປັນຜົນບ່ໍດີໄດ້ເພາະມັນ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍສົນທະນາກັບເພ່ືອນເລີຍບ່ໍມີເວລາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ. ໃນບົດຮຽນນ້ີຈະສອນໃຫ້ທ່ານ 
ເອົາອັນໃດ? ເອົາເພ່ືອນຫລືເອົາພຣະເຈ້ົາ. 

      

1. ຊາຍສອງຄົນ, ມີຕວົຢາ່ງສອງອນັ: (ລູກາ 18:9-10) 
 ຫລາຍຄ້ັງໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດຜູ້ຂຽນບ່ໍໄດ້ບອກເຫດຜົນເຖິງການກະທໍາຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ແຕ່ເຫັນວ່າ 

ຕອນນ້ີ  ລູກາໄດ້ອະທິບາຍບອກເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຍົກເອົາຄໍາອຸບປະມາອັນນ້ີຂ້ຶນມາ 
ກ່າວ:     ìຫລາຍຄົນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນຕົນເອງວ່າເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະໝ່ິນປມາດຄົນອ່ືນນ້ັນî (ລກ 18:9).  
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນກັບຄົນຢິວຜູ້ມີນິດສັຍຢ່າງນ້ັນເປັນປະຈໍາໃນສມັຍນ້ັນ.  ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຄວນເປັນ 
ຄົນສ່ອງແສງສະຫວາ່ງໃຫ້ແກ່ຊາດອ່ືນ,    ແຕ່ພວກຢິວກາຍເປັນຄົນອວດຕົວທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກເອົາພວກ 
ເຂົາ.    ຜູ້ນໍາສາສນາໃນສມັຍນ້ັນຈໍານວນຫລາຍຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນສິນທັມ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຕ້ອງຕິ 
ນິດສັຍແລະການກະທໍາຢ່າງໜ້າຊ່ືໃຈຄົດຂອງພວກເຂົາ. (ເບ່ິງ ມທ. 23:1-36; ລກ 11:37-44). 
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   ຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູທຽບພວກຟາຣີຊາຍກັບຄົນເກັບພາສີເພາະສອງພວກນ້ີມີຄວາມຄິດແລະການປະ 
ຕິບັດແຕກຕ່າງກັນ.  ພວກຟາຣີຊາຍແມ່ນສະມາຊິກຂອງພາກສ່ວນສາສນາຢິວ.  ພວກນ້ີຖືສາສນາຢິວແລະ 
ນັບຖືກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊຢ່າງເຄ່ັງຄັດໂດຍສະເພາະແມ່ນພິທີຊໍາຮະ.  ພວກເຂົາມີອຸປະນິດສັຍໃນການຮັກ 
ສາພິທີ ແລະມັກເຮັດຕາມກົດເກນເຄ່ັງທ່ີສຸດພວກເຂົາເລີຍກາຍເປັນຄົນຕາບອດຍ້ອນກົດບັດຍັດນ້ັນ. 

ໃນທ່ີສຸດພວກຄົນເກັບພາສີກາຍເປັນຜູ້ມີທັມມະຈະຣຍິາໃນສາສນາດີກວ່າ ພວກຢິວກຽດຊັງຄົນເກັບພາ 
ສີເພາະພວກຢິວຕ້ອງເສັຽພາສີໃຫ້ແກ່ຣັຖບານໂຣມຜ່ານຄົນເກັບພາສີນ້ີ   ແລະຄົນເກັບພາສີນ້ີໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ 
ເສັຽພາສີຢ່າງໜັກ.  ສ່ວນຫລາຍຄົນເກັບພາສີມັກເປັນຄົນຮ່ັງມີເພາະເປັນຄົນສ້ໍໂກງ.  ມີຄົນນ່ຶງເປັນຄົນເກັບ 
ພາສີຊ່ືວາ່ຊັກຂາຍ ເມ່ືອລາວໄດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວລາວມີການປ່ຽນໃຈຄືຢາກຈະສົ່ງເງິນທ່ີສ້ໍໂກງນ້ັນ 
ຄືນ (ລກ 19:2-10).  ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນພວກຟາຣີຊາຍຢູ່ໃນພຣະວິຫານນ້ັນເປັນຂອງທັມມະດາ 
ແຕ່ເມ່ືອໄດ້ເຫັນຄົນເກັບພາສີໄປພຣະວິຫານນ້ັນເປັນສ່ິງແປກທ່ີສຸດ.   

ທັງສອງຄົນ ຜູ້ນ່ຶງເປັນພວກຟາຣິຊາຍແລະອີກຄົນນ່ຶງເປັນຄົນເກັບພາສີໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະວຫິານ (18: 
10).    ເມ່ືອທັງສອງຄົນເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ຢຶນອ້ອນວອນອະທິຖານຊ່ຶງເປັນທັມນຽມ 
ຂອງພວກຢິວ ທັງສອງຄົນນ້ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະປະພຶດແຕກຕ່າງກັນທ່ີສຸດ. 
 

2. ຄນົນຶງ່ໄດເ້ວົາ້ຕໍຕ່ົນເອງ: ( ລູກາ 18:11-12) 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົາ້ເຣ່ືອງຂອງຄົນຟາຣີຊາຍກ່ອນ.  ພຣະອົງກ່າວວາ່ຄົນຟາຣີຊາຍໄດ້ຢືນຂ້ຶນແລະເວ້ົາຕ່ໍ 
ຕົນເອງ (18:11).  ແທນທ່ີຈະກ່າວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງແລະຢ້ານກົວ ແຕ່ແລ້ວຢາກໃຫ້ຝູງຄົນອ່ືນ 
ເຫັນ.  ລາວກ່າວເຖິງຕົນເອງທ່ີເປັນຄົນດີເປັນຜູ້ມີກຽດຢ່າງສະງາ່ຜ່າເຜີຍ ແລະຕັດສິນຄົນອ່ືນວ່າເປັນຄົນບ່ໍດີ. 
ເມ່ືອເຮັດດ່ັງນ້ັນລາວເວ້ົາຄໍາເກ່ົາວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາî ສ່ີເທ່່ືອ.   ລາວອາດເວ້ົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໂດຍກົງ ແຕ່ຄວາມຈິງ 
ແລ້ວລາວເວ້ົາຕ່ໍຕົນເອງຫລາຍກວາ່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອີກຊ້ໍາ.    ລາວຢາກສະແດງໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນວາ່ລາວເອງເປັນ 
ຄົນສິນທັມ ແຕ່ຈິດໃຈອວດຕົວແລະຫ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
         ເວລາອ້ອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົານ້ັນລາວກ່າວຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາວ່າ-ລາວບ່ໍເປັນໂຈນ, ຄົນເຮັດຊ່ົວ, ຄົນຫລ້ິນຊູ້ 
ແລະບ່ໍເປັນຄົນເກັບພາສີ.  ຄໍາເວ້ົາທ່ີລາວກ່າວນ້ັນເປັນຄໍາຕັດສິນຄົນອ່ືນຜູ້ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ວ່າພວກຕົນເປັນຄົນ 
ບໍຣິສຸດແລະຖວາຍຕົວເອງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.    ລາວເຕືອນພຣະເຈ້ົາເຖິງສ່ິງຊ່ົວຕ່າງໆທ່ີລາວບ່ໍໄດ້ເຮັດ ແລະບອກ 
ເຖິງສ່ິງດີທ່ີຕົນເອງໄດ້ເຮັດມາໂດຍຕລອດ.     ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄົນຟາຣີຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ກ່າວມານ້ັນເປັນການປະ 
ພຶດຈາກພາຍນອກທັງນ້ັນ -ບ່ໍແມ່ນອຸປະນິດສັຍພາຍໃນຈິດໃຈ. 
     ສ່ິງທ່ີຄົນຟາຣຊີາຍໄດ້ກ່າວມາໃນຄໍາອ້ອນວອນນ້ັນເປັນສ່ິງດີຕ່ໍກົດບັດຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍທັມນຽມ 
ຂອງພວກຢິວເຊ່ັນ: ພວກເຂົາຖືສິນອົດອາຫານອາທິດນ່ຶງສອງເທ່ືອໃນມ້ືທີຫ້າຂອງອາທິດຊ່ຶງເປັນມ້ືທ່ີໂມເຊ 
ໄດ້ຂ້ຶນໄປພູເຂົາຊີນາອີເພ່ືອຮັບພຣະບັດຍັດສິບປະການ      ແລະມ້ືທີສອງເພ່ືອສລອງວັນທີໂມເຊໄດ້ລົງມາ 
ຈາກພູຊີນາອີ.  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຄົນຟາຣີຊາຍໄດ້ຖວາຍສິບເປີເຊັນຈາກຊັບສິນທ່ີເຂົາມີ ເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ີພວກ 
ເຂົາຄຶດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຂົາເພ່ິງອໍານາດຂອງຕົນເອງໃນການເຮັດ 
ດີ.  ເວລາພວກເຂົາອ້ອນວອນນ້ັນພຽງແຕ່ເວ້ົາກັບຕົນເອງຢ່າງບ່ໍໄດ້ທູນຂໍສ່ິງໃດຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ອາຈານໂປ 
ໂລຈ່ຶງປະນາມນິດສັຍໂອ້ອວດຢ່າງນີ້ເພາະພວກເຂົາຖືກົດບັດບັດ (ໂຣມ 3:27). 
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         ມັນບ່ໍເປັນພາບດີເມ່ືອເຫັນຄົນອວດໂຕຢ່າງນ້ີຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ທຸກວັນນ້ີຍັງມີຜູ້ເຊ່ືອໃນພຣະ 
ເຈ້ົາປະພຶດເໝືອນພວກຟາຣີຊາຍ.    ຈ່ົງລະວັງໃນການໃຊ້ຄໍາເວ້ົາຕ່າງໆໃນເວລາອ້ອນວອນອະທິຖານທ່ີບັນ 
ລະຍາຍເຖິງຄວາມຜິດຂອງຄົນອ່ືນ.  ພວກຟາຣຊີາຍເວລາອ້ອນວອນພວກເຂົາມັກຂອບຄຸນພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກ 
ເຂົາບ່ໍຫລ້ິນຊູ້, ບ່ໍມີເພດສໍາພັນອັນບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ບ່ໍລັກພາສີແລະອື່ນໆ. 
  

3. ຄນົນຶງ່ເວົາ້ກບັພຣະເຈົາ້: (ລູກາ 18:13) 
     ກົງກັນຂ້າມກັບພວກຟາຣີຊາຍ, ຄົນເກັບພາສີເວລາອ້ອນວອນ ìຢືນຢູ່ຫ່າງໄກî (ລູກາ 18:13) ນ້ັນໝາຍ 
ຄວາມວ່າລາວບ່ໍສົນໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນ.  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກຢິວຈະຫລຽວໜ້າຂ້ຶນເວລາອ້ອນວອນ, ແຕ່ 
ຄົນເກັບພາສີບ່ໍກ້າຈະເງີຍໜ້າເພາະລາວຄຶດເຖິງຄວາມຜິດຢ່າງໜ້າລະອາຍ ແລະລາວຕີເອິກເພາະມີຄວາມ 
ເສັຽໃຈໃນຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ.   ໝາຍຄວາມວ່າຄົນເກັບພາສີຮູ້ສຶກຕົວເອງເປັນຄົນບາບຕ່ໍພຣະພັກ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
         ຄໍາອ້ອນວອນອະທິຖານແບບງ່າຍຂອງຄົນເກັບພາສີເປັນດ່ັງນ້ີ:  ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ, ຂໍຊົງໂຜດເມດຕາ 
ແກ່ຂ້າພະອົງຜູ້ເປັນຄົນບາບແດ່ທ້ອນî (18:13).      ລາວໃຊ້ຄໍາເວ້ົາເຈັດຄໍາເວລາອ້ອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະ 
ອົງຊົງພຣະເມດຕາ    ຊ່ຶງແຕກຕ່າງກັບຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນຟາຣີຊາຍຊຶງ່ເວົາ້ຊ້ໍາຄໍາເກ່ົາສາມສິບເກ້ົາເທ່ືອ.  
ແມ່ນແທ້ຄໍາອ້ອນວອນຂອງທັງສອງຄົນນ້ີແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ.  ຄົນຟາຣີຊາຍມັກຍົກຍ້ອງຕົນເອງວ່າບ່ໍເປັນ 
ບາບ ເວ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີຕົນເອງສໍາເຣັດອັນນ້ັນອັນນ້ີ ແລະໃຊ້ຄໍາສັບສູງເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງແລ້ວປະທັບໃຈ. ສ່ວນ 
ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນເກັບພາສີນ້ັນແມ່ນເວ້ົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເຖິງຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນຊີວດິ    ຮ້ອງຂໍໃຫ້ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງເມດຕາປານີ.  ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ອ້ອນວອນຍາວໃຊ້ຄໍາສັບສູງ ແຕ່ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ 
ອ້ອນວອນຈາກໃຈດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ. 
          ໃນທຸກວັນນ້ີເວລາຄຣສິຕຽນເຕ້ົາໂຮມກັນເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາກໍຍັງມີຄົນເຮັດເໝືອນພວກຟາຣີ 
ຊາຍ   ເວລາອ້ອນວອນອະທິຖານເວ້ົາເຖິງຄວາມດີແລະຄວາມສໍາເຣດັທ່ີຕົນເອງມີປະສົບການ ເລີຍລືມໄປ 
ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຜິດບາບ ບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍ.  ພວກເຂົາເພ່ິງຕົນເອງ ການເຮັດດີ ຖານະໜ້າທ່ີ 
ດີໃນສັງຄົມ.    ອີກພວກນ່ຶງກໍເຮັດເໝືອນຄົນເກັບພາສີຊ່ຶງຮູ້ສຶກວາ່ຕົນເອງເປັນຄົນຜິດບາບຕ້ອງການຄວາມ 
ຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາ.    ຄວາມຈິງແລ້ວທຸກໆຄົນອາດກາຍເປັນເໝືອນພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກ 
ຕົວ.    ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນເມ່ືອເຮົາລືມພຣະຄຸນແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ ແລະມັກຕັດສິນຄົນອ່ືນ 
ວ່າເປັນຄົນຜິດບາບ.  
 

4. ພຣະພອນແລະການເຕອືນ: (ລູກາ 18:14)  
        ຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູອາດເຮັດໃຫ້ຝູງຊນົແປກໃຈ    ເມ່ືອພຣະອົງປະກາດວາ່ຄົນເກັບພາສີນ້ັນເປັນຄົນ 
ຖືກຕ້ອງກວ່າຄົນຟາຣີຊາຍ.   ນ່ຶງ, ພຣະເຢຊູປະກາດວ່າຄົນເກັບພາສີເປັນຄົນສິນທັມຊ່ຶງແມ່ນພຣະເຈ້ົາເທ່ົາ 
ນ້ັນມີສິດເຮັດໄດ້.  ເມ່ືອເຮັດດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊູກໍຖືຕົນເອງເທ່ົາທຽມກັບພຣະເຈ້ົາ.   ສອງ, ຝູງຊົນຄຶດວ່າພຣະ 
ເຢຊູປະກາດຜິດເພາະໃນສາຍຕາຂອງຝູງຊນົແລ້ວແມ່ນຄົນຟາຣີຊາຍເປັນຄົນສິນທັມ ບ່ໍແມ່ນຄົນເກັບພາສີ.  
ສາມ, ອົງພຣະເຢຊູປະກາວ່າຄົນເກັບພາສີເປັນຄົນສິນທັມໃນທັນໃດນ້ັນໂລດ.  ຄໍາເວ້ົາວາ່ຖືກຕ້ອງມີຄວາມ 
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ໝາຍຫລາຍກວ່າອະພັຍຍະໂທດໃຫ້   ແລະມີຄວາມໝາຍວາ່ບ່ໍມີຄວາມຜິດຊ່ຶງບ່ໍຕ້ອງການຂອງຖວາຍບູຊາ 
ອັນໃດເລີຍ.   
     ໝາຍເຫດໃນຄໍາອຸປະມາຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນຕອນທ້າຍວ່າ: ìເພາະວ່າທຸກຄົນທ່ີຍົກຕົນເອງຂ້ຶນຈະຕ້ອງ 
ຖືກຖອຍລົງ ແຕ່ຜູ້ທ່ີໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂ້ຶນ.î (18:14ຂ).  ຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ຄຣສິະຕຽນສ່ວນໃຫຍ່ 
ຜິດຫວັງເພາະເປັນສ່ິງກົງກັນຂ້າມ.  ຄົນທ່ີອ້າງວາ່ຕົນເອງເປັນຄົນສິນທັມແລະອວດຕົວນ້ັນຈະໄດ້ຖືກປົດລົງ 
ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ກຽດແຕ່ຜູ້ຖ່ອມຕົວ.  ການທ່ີຖືວ່າຄົນເກັບພາສີເປັນຄົນຖືກຕ້ອງແລະສິນທັມນ້ັນເພາະຄົນ 
ນ້ັນເປັນຄົນຖ່ອມຕົວຊ່ຶງບ່ໍຂ້ຶນກັບການກະທໍາດີຂອງຕົນເອງເລີຍ.   ຄົນເກັບພາສີເຫັນແລະຮູ້ຕົນເອງເປັນຄົນ 
ຜິດບ່ໍສາມາດເພ່ິງຕົນເອງແຕ່ປະການໃດ ລາວຕ້ອງການພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກໃນຊີວິດ.  ຈ່ົງ 
ເຂ້ົາໃຈເຖິດວ່າພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຫັນໜີຈາກຜູ້ເຂ້ົາຫາພຣະອົງດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ. 
 

 5. ຊວີດິເປນັຕວົຢາ່ງ: ເປນັເໝອືນເດັກນ້ອຍ: (ລູກາ 18:15-17) 
       ຫລັງຈາກໄດ້ຍິນຄໍາອຸປະມາແລ້ວ ມີຝູງຊົນໄດ້ນໍາເອົາເດັກເກີດໃໝ່ແລະເດັກນ້ອຍອ່ືນໆມາຫາອົງພຣະ 
ເຢຊູ.   ຝູງຊນົເຂ້ົາໃຈດີເຖິງເຣືອ່ງຖ່ອມຕົວເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຫັນໃນອົງພຣະເຢຊູເອງ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກສາ 
ວົກຍັງສົນລະວົນຢູ່ເພາະເຂົາຖືວ່າເດັກນ້ອຍເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍຄ່ອຍມີຄ່າພໍຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.  ດັ່ງນ້ັນ, ອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ໃຊ້ໂອກາດນ້ີສິດສອນໃຫ້ຮູ້ຄັກເຖິງການຖ່ອມຕົວອັນແທ້ຈິງ.  ນ່ຶງ, ພຣະອົງໄດ້ຕ້ັງໃຈຟັງຄົນທ່ີມານ້ັນ- 
ມີເດັກນ້ອຍ-ຜູ້ຄົນຄຶດວ່າບ່ໍສໍາຄັນອັນໃດ.   ສອງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບບາຍພວກເດັກນ້ອຍນ້ັນ ໂດຍອວຍພຣະ 
ພອນແກ່ພວກເຂົາ.   ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຖືຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ສໍາຄັນໂດຍບ່ໍຢາກໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບພວກເດັກນ້ອຍ.  
ນິສັຍເດັກນ້ອຍຍ່ອມເປັນຄົນເປ້ືອນ ມີຂ້ີມູກນ້ໍາລາຍເປັນຂອງທັມມະດາ ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ລັງກຽດ 
ເລີຍ.     ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວ່າ, ìແຕ່ພຣະເຢຊເູອ້ີນເຂົາມາຫາî (18:16).  ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເອົາຜູ້ນ້ອຍບ່ໍມີ 
ກຽດ (ມັດທາຍ 19:13). 
          ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວາ່ຣາຊແຜນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຂອງຄົນທ່ີເໝືອນເດັກນ້ອຍ (ລກ 18:16).  
ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເດັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນຈະເຂ້ົາໃນແຜ່ນດີນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ 
ມີອຸປະນິດສັຍແລະຈິດໃຈບໍຣສຸິດ   ເໝືອນເດັກນ້ອຍທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ເດັກນ້ອຍບ່ໍສົນໃຈຈະມີຊວິີດຢ່າງໃດ ພວກເຂົາບ່ໍປອມແປງຈິດໃຈ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ນໍາລາຍການຕ່າງໆມາຫາ 
ພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງເຫັນພ້ອມ.   ພວກເດັກນ້ອຍມາຫາພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະໄວ້ວາງໃຈເທ່ົາ 
ນ້ັນ ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວບ່ໍມີຫຍັງສໍາຄັນຕ່ໍພວກເດັກນ້ອຍ.  ນ້ັນແຫລະເປັນຮູບພາບຂອງການຖ່ອມຕົວ. 

 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  
     ທຸກວັນນ້ີຖ້າມກາງຄຣສິະຕຽນຍັງມີຄົນມັກຍົກຍ້ອງຕົນເອງ ຖືຕົນເອງເປັນໃຫຍ່ຖ້າເອົາຄໍາອຸປະມາຂອງ 
ອົງພຣະເຢຊູມາທຽບກັບຊີວດິຂອງພວກເຮົາແລ້ວເຫັນວ່າກົງກັນຂ້າມກັນ.   ຈຸດສໍາຄັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູສອນ 
ນ້ັນແຈ້ງດີຄື:  ການກະທໍາພາຍນອກນ້ັນບ່ໍມີຄວາມໝາຍອັນໃດຖ້າມັນບ່ໍໄດ້ອອກມາຈາກຈິດໃຈຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
ແລະຄົນອ່ືນ.  ຄໍາສອນນ້ີເປັນສ່ິງສອນໃຈພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ. 
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ຄໍາຖາມ 
 

11. ບາງຄ້ັງທ່ານເປັນເໝືອນຄົນຟາຣີຊາຍແນວໃດ?  ແລະບາງຄ້ັງທ່ານເປັນເໝືອນຄົນເກັບພາສີແນວ 
ໃດ? 

12. ທ່ານຮູ້ໄດ້ແນວໃດໃນເມ່ືອການອວດຕົວໄດ້ເຂ້ົາມາໃນຄວາມສັມພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈ້ົາ? 
13. ແມ່ນຫຍັງເປັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຖ່ອມຕົວແລະການອວດຕົວ? 
14. ທ່ານຕ້ອງການຄຸນນະພາບຄວາມເຊ່ືອເໝືອນເດັກນ້ອຍເຂ້ົາມາໃນຊີວິດທ່ານບ່ໍ? 

 
     ພວກຟາຣີຊາຍແມ່ນຜູ້ຊາຍໃນສາສນາຢິວຜູ້ມີຄວາມເຊ່ືອເຄ່ັງຄັດ.   ພວກເຂົາໄດ້ຢຶດຖືກົດບັນຍັດຕາມ 
ຕົວອັກສອນ (ໂດຍສະເພາະຫ້າປ້ຶມໃນພຣະຄັມພີເດີມ)    ພ້ອມຍັງຍຶດຖືກົດບັດຍັດທ່ີເລ່ົາສືບຕ່ໍກັນມາຈາກ 
ເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານຈາກຄຣສູອນ.        ບ່ໍນານເທ່ົາໃດພວກຟາຣີຊາຍກໍຖືວ່າກົດນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ໂມເຊ 
ແລະພວກເຂົາຈ່ິງຢຶດຖືວ່າສັກສິດ. 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

ບດົຮຽນທ ີ8 
ເອາົຄວາມຮັງ່ມຫີລືເອາົຄວາມສັມພນັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້  ລູກາ 18:18-30 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 18:18-30 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເສດຖີໜຸ່ມເອົາຄວາມຮ່ັງມີໃນສ່ິງຂອງຫລາຍກວ່າຄວາມສັມພັນ 

ກັບພຣະເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ອັນໃດເປັນສ່ິງສໍາຄັນທ່ີຢາດເອົາບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຊີວດິໃນ 

ການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອສໍາຣວດເບ່ິງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງວ່າມີອັນໃດສໍາຄັນກວາ່ຄວາມ 

ສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູ. 
 

ບົດນໍາ 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພົບເສດຖີໜຸ່ນຄົນນ່ຶງຜູ້ຕ້ອງການຮູຈັ້ກວິທີຮັບເອົາຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.  ອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ໃຊ້ໂອກາດນ້ີສິດສອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການສແວງຫາພຣະເຈ້ົານ້ັນມີຄ່າກວ່າທຸກໆສ່ິງ.     ທ່ານ 
ອາດເຫັນປ້າຍນ້ອຍໆຕິດຕາມທ້າຍຣດົ  ຫລືເຫັນຄົນທ່ີນຸ່ງເສ້ືອທ່ີເວ້ົາເຖິງການມີຊັບສິນແລະສ່ິງຂອງຫລາຍ.  
ນິດສັຍຢ່າງນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີຄົນສ່ວນຫລາຍມັກໃນສັງຄົມໃນທຸກມ້ືນ້ີ.   ຕອນນ້ີເປັນເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະ 
ນາກັບເສດຖີໜຸ່ມ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ເສດຖີໜຸ່ມຄົນນ້ັນປະສ່ິງລາວຮັກທ່ີສຸດໄວ້-ເງິນຄໍາ ແລະຕິດ 
ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປເພາະພຣະອົງຮູ້ວາ່ເສດຖີຄົນນ້ັນຍັງບ່ໍໄດ້ເຮັດເທ່ືອ. ຄົນຮ່ັງມີຜູ້ນ້ີຕ້ອງການພຣະຜູ້ຊວ່ຍ 
ໃຫ້ພ້ົນ. 

      

1.  ຊາຍຄນົນຶງ່ມີຄາໍຖາມແລະພຣະເຢຊມູີຄາໍຕອບ: (ລູກາ 18:18-21) 
ມີຜູ້ປົກຄອງຄົນນ່ຶງຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍເຂ້ົາມາຖາມອົງພຣະເຢຊູ (ລູກາ 18:23). ປ້ືມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ 

ໄດ້ກ່າວວ່າຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ແລ່ນເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູຄຸເຂ່ົາລົງ (ມຣກ 10:17), ນ້ັນໝາຍເຖິງການຖ່ອມຕົວ.  
ລາວໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ ìພຣະອາຈານຜູ້ປະເສີດເອີຍî (ລກ 18:18).      ການເວ້ົາດ່ັງນ້ີເປັນການແປກເພາະໃນ 
ຕອນນ້ັນບ່ໍມີອາຈານຄົນໃດເປັນຢ່າງນ້ັນ.  ຄໍາເວ້ົາ ìດີî ໝາຍເຖິງດີຢ່າງບ່ໍມີບາບເລີຍ.  ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ 
ວ່າຊາຍຄົນນ້ີຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງກັບຫົວສາສນາໃນເວລານ້ັນ.   ອີກບ່ໍນານອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາ 
ສັບນ້ັນສົນທະນາຄືນກັບເສດຖີໜຸ່ນຄົນນ້ັນອີກ.   

ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຖາມຄໍາຖາມສໍາຄັນທ່ີສຸດ: ìຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈ່ິງຈະໄດ້ຮັບຊີວດິອັນຕລອດ 
ໄປເປັນນິດມາເປັນມໍຣະດົກ?î (18:18).      ໃນຄໍາຖາມນ້ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ.  ນ່ຶງ, ມັນໄດ້ບອກວ່າ 
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ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ສແວງຫາສ່ິງມີຄ່າໃນຊີວິດ, ສ່ິງທ່ີບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບຊັບສິນແລະສ່ິງຂອງໃດໆ.    ສອງ, ຊາຍຄົນນ້ັນ 
ໄດ້ເຫັນສ່ິງພິເສດໃນອົງພຣະເຢຊູ ສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູມີຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍ.  ສາມ, ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ໃຊ້ຄໍາເວ້ົາ 
ìປະຕິບັດî ລາວຄຶດວ່າລາວອາດໄດ້ຊວິີດອັນຕລອດໄປດ້ວຍຕົນເອງເພາະການເຮັດທໍາດີ.   

ຄໍາຖາມຢ່າງນ້ັນໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນມາຖາມເປັນຫລາຍຮ້ອຍປີແລະຍັງເປັນຄໍາຖາມໃນທຸກມ້ືນ້ີເໝືອນກັນວາ່: 
ເຮັດແນວໃດຈິງ່ຈະພົບຊີວດິທ່ີມີຄວາມໝາຍ?  ການພົບຊວິີດນ້ັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດ?  ມີຫລາຍຄົນຊອກ 
ຫາຄໍາຕອບຂອງຊີວດິ ບາງຄົນຖືຊບັສິນສ່ິງຂອງຄຶດວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈະນໍາເອົາຄວາມສຸກມາໃຫ້ບາງຄົນຊອກ 
ຫາຄໍາຕອບນ້ັນນໍາວຽກງານດີ ຄຶດວ່າໄດ້ເຮັດວຽກຂ້ັນສູງເປັນເຈ້ົານາຍແລະໝູ່ເພ່ືອນຈະຍົກຍ້ອງ  ບາງຄົນກໍ 
ຫັນສູ່ເຫລ້ົາຍາ ການພະນັນ ໃຊ້ເພດສັມພັນແລະອ່ືນໆຄຶດວ່າສ່ິງນ້ັນຈະພາໃຫ້ມີຄວາມພໍໃຈໃນຊີວິດ ເໝືອນ 
ກັບເສດຖີໜຸ່ນຄົນນ້ີ ມີຫລາຍຄົນຊອກຫາຄວາມຈິງ:    ຊີວດິອັນຕລອດໄປບ່ໍສາມາດພົບຫາໄດ້ນອກຈາກມີ 
ຄວາມສັມພັນດີກັບພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ.    

    ອົງພຣະເຢຊູຕອບຄໍາຖາມຂອງຄົນນ້ັນໂດຍຖາມຄືນຊ່ຶງເປັນທໍານຽມຂອງອາຈານສອນໃນເວລານ້ັນ.  
ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìເປັນຫຽັງທ່ານຈ່ິງເອ້ີນເຮົາວ່າຜູ້ປະເສີດ?î (18:19).  ບ່ໍມີຜູ້ໃດປະເສີດໄດ້ນອກຈາກພຣະ 
ເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.  ໝາຍເຫດ: ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດຕົວເອງວາ່ເປັນຜູ້ປະເສີດແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະ 
ອົງຢາກໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງທ່ີເປັນເສດຖີໜຸ່ນນ້ັນຄຶດຄັກໆວາ່ເປັນຫຍັງຈ່ິງໃຊຄໍ້າເວ້ົາ ìປະເສີດ.î  ສ່ິງນ້ີໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ 
ຄົນຖາມນ້ັນສໍາຣວດເບ່ິງຫລັກຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ.  ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຊອກຫາເຮົາແລະຖາມ 
ເຮົາເຖິງເຣ່ືອງຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດ? 

  ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສົນທະນາກັບເສດຖີໜຸ່ນນ້ັນແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຕອບຄໍາຖາມໂດຍອ້າງເຖິງກົດ 
ບັດຍັດໃນພຣະຄັມພີເດີມ.     ໃນເມ່ືອເປັນຜູ້ປົກຄອງ-ເສດຖີໜຸ່ນຄົນນ້ີຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນເຣ່ືອງຄໍາສອນໃນ 
ພຣະຄັມພີເດີມດີ   ໂດຍສະເພາະແລ້ວອົງພຣະເຢຊູອ້າງເຖິງພາກສອງຂອງພຣະບັດຍັດສິບປະການ (ອພຍ 
20:12-16) ຊ່ຶງເປັນສ່ິງເຮັດໄດ້ງ່າຍ.     ຊາຍຄົນນ້ັນຕອບອົງພຣະເຢຊູວ່າລາວເຮັດໄດ້ໝົດແລ້ວ ລາວອາດ 
ເຮັດໄດ້ຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງລາວ.   ຈິງແທ້ມີຄົນເຮັດໄດ້ຕາມຕົວໜັງສື ແຕ່ໄດ້ເຮັດຜິດຢູ່ໃນຈິດໃຈ ລາວ 
ອາດບ່ໍໄດ້ຂ້າຜູ້ໃດ ແຕ່ລາວອາດຮ້າຍອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ. (ມັດທາຍ 5:21-22) 
 

2. ບໍເ່ສຽັຫຍັງ, ສູນເສັຽທກຸຢາ່ງ: (ລກ. 18:)22-23) 
         ໝາຍເຫດ: ຄໍາສົນທະນາບ່ໍໄດ້ຢຸດແຕ່ເທ່ົານ້ີ ຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ພໍໃຈກັບນຄໍາຕອບຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  
ລາວອາດຮູ້ວ່າການທ່ີຈະມີຊີວິດໃໝ່ນ້ັນຕ້ອງເຮັດຫລາຍກວ່າຄໍາສ່ັງໃນພຣະບັນຍັດ.    ຖ້າເປັນຢ່າງນ້ັນລາວ 
ອາດບ່ໍຈໍາເປັນໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ລາວລໍຖ້າຟັງອົງພຣະເຢຊູຕອບເໝືອກັບນັກຮຽນຟັງຄຣູ.  ລາວຮູ້ວ່າມີ 
ບາງສ່ິງບາງຢ່າງຂາດໄປ.  ລາວເວ້ົາໃນໃຈວ່າ, ເອີຍ!, ມີຫຍັງອີກບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດ?  ພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ເບ່ິງຊາຍຄົນນ້ັນ ກໍມີຄວາມຮັກແລະເມດຕາສົງສານລາວ (ມລກ 10:21).   ໝາຍຄວາມວ່າອົງພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ມອງເຖິງຈິດໃຈພາຍໃນຂອງລາວ   ເພາະພຣະອົງຊງົຊາບວ່າມີອັນນ່ຶງທ່ີເປັນສ່ິງຂັດຂວາງບ່ໍໃຫ້ລາວ 
ຖວາຍຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
        ພຣະເຢຊູຕອບຊາຍຄົນນ້ັນຊ່ຶງເປັນສ່ິງແທງເຂ້ົາເຖິງຈິດໃຈສ່ວນເລິກເວລາພຣະອົງກ່າວວາ່, ìທ່ານຍັງ 
ຂາດສ່ິງນ່ຶງ: ຈ່ົງໄປຂາຍທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານມີ...ແລະຕິດຕາມເຮົາມາ. (ລກ 18:22). ເປັນໜ້າສົນໃຈທ່ີອົງພຣະເຢ 
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ຊູບອກຊາຍຄົນນ້ັນວ່າລາວຂາດບາງຢ່າງ  ເພາະທັມມະດາແລ້ວລາວເປັນເສດຖີບໍຂ່າດເຂີນສ່ິງຂອງອັນໃດ.  
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະບັດຍັດ ແລະໃນທ່ີສຸດກໍເວ້ົາເຖິງພຣະທຽມ-ເປັນສ່ິງໃນໃຈສ່ິງລາວຮັກທ່ີສຸດນ້ັນ 
ຄື: ຊັບສິນສ່ິງຂອງ. ຄວາມຮ່ັງມີອັນນ້ີແມ່ນເປັນຫົວໃຈຂອງຄົນສ່ວນຫລາຍ ແລະເປັນສ່ິງທ່ີຄົນບ່ໍຢາກປະຖ້ິມ 
ງ່າຍໆໄດ້.     ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈສໍາລັບຄົນຮ່ັງມີເພາະຊບັສິນນ້ັນໄດ້ກາຍເປັນເຊອືກມັດຄໍຄົນຮ່ັງບ່ໍໃຫ້ຕິດຕາມ 
ອົງພຣະເຢຊູໄປໄດ້.   
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍເສດຖີໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປໂດຍອ້າງເຖິງພາກຕ້ົນຂອງພຣະບັດຍັດສິບປະ 
ການຄ:ື   ìຈ່ົງຮັກພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໂດຍຈຸດຈິດໃຈ ສຸດສະຕິແລະກໍາລັງຂອງທ່ານî    (ພຣະບັດຍັດທີສອງ 
6:5).     ເຫັນວ່າຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຮັກພຣະເຈ້ົາເໜືອທຸກສ່ິງຫລືສຸດໃຈເພາະສ່ິງຂອງທ່ີລາວມີນ້ັນໄດ້ເຂ້ົາມາ 
ຂວາງທາງ  ເຖິງແມ່ນອົງພຣະເຢຊູສັນຍາວາ່ຖ້າເຮັດຕາມອົງພຣະເຢຊູບອກລາວຈະໄດ້ເປັນຄົນຮ່ັງມີໃນຟ້າ 
ສວັນ. ລາວເຫັນວາ່ສ່ິງຂອງໃນໂລກນ້ີມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າ. 
     ປ້ຶືມມາຣະໂກກ່າວວ່າໃນຕອນນ້ີໜ້າຂອງລາວຕົກສີ ລາວຍ່າງໜີອອກໄປຢ່າງໂສກເສ້ົາ ເພາະລາວມີສ່ິງ 
ຂອງຢ່າງຫລວງຫລາຍ (ມຣກ 10:22).  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕ້ັງພຣະທັຍຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖີຄົນນ້ັນເສົາ້ໃຈ ແຕ່ 
ພຣະອົງຢາກບອກເຖິງສ່ິງທ່ີພາໃຫ້ມີຄວາມຍິນດີຕລອດໄປ-ຄືການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.    ແຕ່ເຫັນວ່າ 
ເສດຖີຄົນນ້ັນບ່ໍຍິນດີທ່ີຈະປະສ່ິງຂອງແລະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.  ເປັນໜ້າສົງສານລາວໄດ້ຍ່າງໜີອອກ 
ໄປ.  ນ້ີເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນພຣະຄັມພີທ່ີຄົນໄດ້ປະເຊີນກັບອົງພຣະເຢຊູໂດຍກົງແລະກໍປະຕິເສດ.  ສ່ວນພວກ 
ສາວົກເວລາພຣະເຢຊູສ່ັງໃຫ້ຕາມມາພວກເຂົາກໍປະທຸກສ່ິງໂລດ. 
       ບ່ໍແມ່ນແຕ່ເສດຖີຄົນນ້ັນທ່ີເສ້ົາໃຈບ່ໍຍອມຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ ສ່ິງນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຍ່ິງເສ້ົາ 
ພຣະທັຍເພາະເສດຖີໄດ້ຮັກເງິນຫລາຍກວ່າການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ.  ເສດຖີມີສ່ິງຂອງຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
ແຕ່ເປັນຄົນຫວາ້ງເປ່ົາໃນຈິດວິນຍານ.  ຕອນນ້ີສອນວາ່ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ບັງຄັບໃຜໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.  
ໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງເດັກນ້ອຍຜູ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍພ່ໍແມ່ ເຫັນວ່າຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ໄດ້ຮັບຄວາມທໍຣະມານໃຈທ່ີສຸດ. 
 

3. ໂຕໂອດໂອ, ເຂມັ, ແລະສິງ່ເປັນໄປບໍໄ່ດ:້ (ລູກາ 18:24-27)  
       ຫລັງຈາກເສດຖີຄົນນ້ັນຍ່າງໜີໄປດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຂ້ຶນຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
ພ້ອມດ້ວຍສາວົກແປກໃຈ: ìທ່ີຄົນຮ່ັງມີຈະເຂ້ົາໃນຣາຊແຜ່ນດີນຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຍາກແທ້ໜໍ!î (ລູກາ 18:24).  
ໃນສມັຍນ້ັນຖ້າຄົນໃດຮ່ັງມີເປັນດີເປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈ້ົາເຫັນດີຈ່ິງອວຍພຣະພອນໃຫ້ ພວກເຂ້ົາຄຶດວ່າ 
ຄົນຮ່ັງມີນ້ັນຈະເຂ້ົາແຜ່ນດິນສວັນໄດ້.   
     ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊຕົ້ວຢ່າງປະກອບ-ໂຕໂອດໂອລອດຮູເຂັມ. ມີຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວ່າ 
ລອດຮູເຂັມຫຍິບເຄ່ືອງ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນປະຕູເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມນ້ອຍເກີນໄປທ່ີໂຕໂອດໂອຈະຜ່ານ 
ເຂ້ົາໄປໄດ້.  (ລູກາ 18:25).  ແຕ່ມີນັກສາສນາສາດຫລາຍຄົນເວ້ົາວ່າອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ຕົວຢ່າງປະກອບເພ່ືອ 
ທ້າທາຍຄົນຮ່ັງມີໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເພ່ືອຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນສວັນໄດ້. 
     ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄົນຮ່ັງຈະເຂ້ົາໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ແມ່ນບ່ໍ? ແມ່ນແລ້ວ ມີ 
ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ັນຮ່ັງມີເຊັນ່: ໂຢເຊັບອະຣມີາທາຍ   ແລະນາງລີເດັຽເປັນຄົນຮ່ັງມີແຕ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ.  
ເງິນຄໍາສາມາດຫລອກໃຈຄົນເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄຶດວ່າຖ້າມີເງິນຫລາຍຈະພົບຄວາມພໍໃຈໃນຊວິີດ ແຕ່ເປັນກໍາແພງ 
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ກ້ັນບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການນອກຈາກຄວາມສຸກຊົວ່ຄາວແລະສ່ວນຕົວເທ່ົານ້ັນ.       ຄຶດວ່າໃຊ້ເງນິຄໍາເພ່ືອ 
ຄວາມສຸກໃນໂລກນ້ີດີແລ້ວບ່ໍຄໍານຶງເຖິງອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.  ຄົນຢ່າງນ້ີໄດ້ເອົາຄວາມເຊ່ືອໃນຊັບສິນເງິນຄໍາ 
ເທ່ົານ້ັນຊ່ຶງສາມາດໃຊ້ໝົດເປັນ.   
        ໝາຍເຫດ:  ພວກສາວກົພາກັນງົງໃນຄໍາຖາມ ພວກເຂົາແປກໃຈເມ່ືອໄດ້ຍິນວາ່ຄວາມຮ່ັງມີບໍສ່າມາດ 
ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ.     ຖ້າຄວາມຮ່ັງມີ-ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊອບພຣະທັຍນໍາ-ໃຜຈະສາມາດເຂ້ົາໄປໃນ 
ຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາພາກັນຖາມຕົນເອງເພາະພວກເຂົາເປັນຄົນທັມມະດາສາມັນເທ່ົານ້ັນ.  
ຕາມທັມນຽມຊາວຢິວຖ້າເປັນຄົນຮ່ັງເປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈ້ົາອວຍພຣະພອນໃຫ້.  ດ່ັງນ້ັນ, ອົງພຣະເຢຊູ 
ໄດ້ເຕືອນພວກເຂົາວ່າການເຂ້ົາໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນເປັນຄົນດີມີສົມບັດຫລາຍ ຫລື 
ຊ່ືສຽງດີ ຊີວດິອັນຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເມ່ືອພຣະອົງເອ້ີນເອົາ.  
  

4. ການສນູເສຽັທຸກຢາ່ງ ແລະໄດ້ຮບັທຸກຢາ່ງ: (ລູກາ 18:28-30) 
     ຄໍາສັນຍາຂອງອົງພຣະເຢຊູວາ່ຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນຈະມີຊບັສົບບັດໃນສວັນນ້ັນຍັງກ້ອງຢູ່ໃນຫູຂອງ 
ພວກສາວົກ ມີຫລາຍຄົນບ່ໍກ້າຈະຖາມ ແຕ່ເປໂຕເປັນຄົນກ້າຈ່ຶງຖາມອົງພຣະເຢຊູວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍປະທຸກ 
ສ່ິງຕາມພຣະອົງມາ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຫຍັງບ່ໍ?î       ອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຊ້ໂອກາດນ້ັນສອນພວກສາວົກວ່າ 
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີເກີນພັລນາໄດ້    ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຊບັສິນໃນໂລກນ້ີ.  
ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ນ້ັນແມ່ນຂອງພຣະຣາຊທານຈາກພຣະເຈ້ົາຊຶງ່ບ່ໍແມ່ນພວກເຂົາເຮັດເອົາເອງ.     ຊີວດິອັນ 
ຕລອດໄປນ້ັນແມ່ນລາງວັນອັນໃຫຍ່ (ລູກາ 18:30). 

 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້?  
     ການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູແລະມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາໄປນ້ັນບ່ໍໃຫ້ມີອັນໃດຂັດຂວາງໄດ້. ບົດຮຽນ 
ນ້ີກ່າວວ່າຄົນຮ່ັງມີນ້ັນມີຊັບສິນເປັນກໍາແພງກ້ັນ   ຄຣິສະຕຽນເຮົາອາດຈະມີບາງຢ່າງມາຂັດຂວາງເຊັນ່: ມັກ 
ອວດຕົວ,  ເພ່ິງຕົນເອງ, ເຫັນແກ່ໜ້າຄົນ, ຖືກົດບັນຍັດ,  ຊ່ືສຽງ ແລະອ່ືນໆ...ທຸກຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈຈະເຮັດ ເ
ໝືອນເສດຖີຄົນນ້ີຫລືປະຕິເສດ ຫລືຍອມຮັບເອົາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີປະຖ້ິມທຸກສ່ິງ. ໃຫ້ຖາມຕົນເອງ 
ວ່າ: ແມ່ນຫຍັງເປັນກໍາແພງກ້ັນທ່ານໄວ້ບ່ໍໃຫ້ຖວາຍໝົດຕົວ ໝົດໃຈຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ? 
 

ຄໍາຖາມ 
 

15. ຫວນກັບຄືນໄປໃນບົດຮຽນເຖິງເຣືອ່ງເສດຖີໜຸ່ມ ລາວໄດ້ເຫັນຫຍັງໃນອົງພຣະເຢຊູລາວຈ່ຶງເຂ້ົາໄປ 
ຖາມພຣະອົງເພ່ືອຢາກໄດ້ຊີວດິອັນຕລອດໄປມາເປັນມໍຣະດົກ? 

16. ຕາມຄໍາສອນສາສນາແລ້ວພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດອັນໃດເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນຣາຊແຜນດິນ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້? 

17. ມີສ່ິງໃດໃນຊີວດິຂອງທ່ານມີຄ່າເໜືອກວ່າການມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 
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18. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາກັບທ່ານອັນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານທ່ີເປັນກໍາແພງກ້ັນບ່ໍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສໍາ ພັນ
ກັບພຣະອົງ? 
 

         ຄໍາວ່າ ຊບັສິນມີຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ ຄວາມໝາຍເດີມແລ້ວມາຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຄົນຜູ້ຮ່ັງມີຄື: ກະ 
ບຸງ, ຫີບໃຫຍ່, ຫລືຮ້ານໃຫຍ່ທ່ີໃຊ້ບັນຈຸຂອງມີຄ່າ.     ບາງເທ່ືອແມ່ນບ່ອນຄົນເອົາຂອງຖວາຍໄປວາງໃສ່ໃນ 
ພຣະວິຫານຊຶງ່ອົງພຣະເຢຊູເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ໃນພຣະຄັມພີເດີມ ຊັບສິນເປັນບ່ອນບັນຈຸດສ່ິງຂອງມີຄ່າໃນ 
ພຣະວິຫານ (1 ກະສັດ 7:51) ຫລື ໃນພຣະຣາຊວງັ (2 ກະສັດ 20:13). 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ກບັໃຈຫລຕັືກເຕືອນ? 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 19: 1-10 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 18: 35-43; 19: 1-10 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຊັກຂາຍຄົນເກັບພາສີຜູ້ລືນາມ ຕອບຮັບຄໍາເຊ້ືອເຊນີຂອງພຣະເຢຊູໂດຍ 

ການກັບໃຈ ແລະເຊ່ືອ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຕອບຮັບຄໍາເຊືອ້ເຊີນຂອງພຣະເຢຊູວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອນໍາຄົນໃຫ້ຕອບຮັບຄໍາເຊ້ືອເຊີນຂອງພຣະເຢຊູ (ໃຫ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ແລະ 

ຊໍາຮະຕົວ) ໂດຍການກັບໃຈແລະເຊ່ືອ. 

ຈຸດປະສງົຂອງການສກຶສານີ້: ເພ່ືອຕອບຮັບຄໍາເຊືອ້ເຊີນຂອງພຣະເຢຊູ (ໃຫ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ແລະຊາໍຮະ 

ຕົວ) ສໍາລັບຂ້ອຽເອງໂດຍການກັບໃຈແລະເຊ່ືອ 
 

ຄໍານາໍ 
ພຣະເຢຊູຊົງຂຍາຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ    ແລະຊົງເຊີນຄົນເກັບພາສີຊ່ຶງເປັນບຸກຄົນທ່ີສັງຄົມລັງກຽດໃນ
ສມັຍນ້ັນໃຫ້ມາເປັນສາວົກ. ຈາກສ່ິງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງສໍາແດງເຖິງພັນທະກິດຂອງພຣະອົງໃນໂລກມະນຸດ. 
 
ພວກເຮົາຫລາຍຄົນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ   ແລະເຄີຍໄດ້ຮ້ອງເພງກ່ຽວກັບຊັກຂາຍ ຄົນເຕ້ັຽຜູ້
ປີນຂ້ຶນຕ້ົນຊຸກະໂມຣເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາເຢຊູ.  ຫລາຍຄົນລ້ຶງກັບເພງຈົນລືມຄິດເຖິງເຣ່ືອງຊວິີດທ່ີປ່ຽນ
ແປງ.   ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະກັບເບ່ິງເຣືອ່ງນ້ີອີກເທ່ືອນ່ຶງຈາກທັສນະສ່ວນຕົວຂອງຊກັຂາຍ; ໃນສາຍຕາຂອງຊກັ
ຂາຍ,   ລາວເຫັນວ່າ  ìບຸດມະນຸດໄດ້ມາເພ່ືອຈະຊອກຫາແລະໂຜດເອົາຜູ້ທ່ີຫລົງເສັຍໄປແລ້ວໃຫ້ລອດພ້ົນî 
(ລກ 19:10).  ພຣະເຢຊູຊົງລົງມາເພ່ືອໂຜດພວກເຮົາທຸກຄົນ ແລະທຸກຄົນບ່ໍວ່າຈະນ້ອຍຫລືໃຫຍ່ຕ້ອງການ
ຄວາມພ້ົນໂດຍທາງພຣະເຢຊູ; ພຣະອົງຊົງພ້ອມທ່ີຈະຕ້ອນຮັບພວກເຮົາທຸກຄົນ. 
 

1. ຊາຍຄົນນຶ່ງທີເ່ອົາໃຈໃສເ່ປນັພເິສດ: (ລູກາ 19: 1-4) 
ເຣ່ືອງນ້ີເກີດຂ້ຶນທ່ີເມືອງເຢຣີໂກ ຊຶງ່ຢູ່ປະມານເຈັດໄມທາງຕາເວັນອອກຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ພຣະເຢຊູຊົງ
ກ້າວໜ້າໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອອາທິດສຸດທ້າຍແລະການສ້ິນພຣະຊົນທ່ີໄມ້ການແຂນ.   ມີຫລາຍເສ້ັນທາງ
ເພ່ືອການເດີນທາງໄປເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງພຣະປະສົງສະເດັດຜ່ານເມືອງເຢຣີໂກ ເພາະພຣະອົງຊງົ
ຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າມີຄົນຜູ້ນ່ຶງທ່ີກໍາລັງສແວງຫາຄວາມຮັກແລະພຣະເມຕຕາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. 
 
ຊ່ືຊກັຂາຍມີຄວາມໝາຍວ່າ ìຜູ້ບໍຣິສຸດî   ແຕ່ຄົນຜູ້ນ້ີອາດຈະບ່ໍສົມກັບຊ່ືເພາະທ່ານເປັນນາຍດ່ານເກັບພາສີ  



 38

(ລກ 19:2).  ຄົນເກັບພາສີເຮັດວຽກໃຫ້ຈັກພັດໂຣມ ແລະເປັນພວກທ່ີປະຊາຊນົລັງກຽດ; ກຸງໂຣມຕ້ອງເກັບ
ພາສີຈາກເຂດຢຶດຄອງ ເພ່ືອການບຸຣະນະສ້າງສາຫົນທາງແລະອ່ືນໆ; ຄົນເກັບພາສີຈະຕ້ອງເກັບເງິນຫລາຍ
ກວ່າກົດໝາຍອະນຸຍາດ ເພາະພວກເຂົາເອົາເງນິທ່ີເຫລືອນ້ັນເປັນເງິນເດືອນຂອງພວກຕົນ.   ຊັກຂາຍເປັນ   
ນາຍດ່ານເກັນພາສີ;  ແນ່ນອນລາວອາດຈະໄດ້ສິນບົນຈາກຕໍາແໜ່ງນ້ັນ; ຄົນເກັບພາສີສ່ວນຫລາຍເປັນຄົນ
ໂລບ, ແລະສັງຄັມຂອງຄົນຢິວຈັດລໍາດັບຄົນພວກນ້ີເທ່ົາກັບພວກຍິງໂສເພນີ (ເບ່ິງ ມັດທາຍ 21:32) 
 
ພຣະທັມບອກວາ່ ຊັກຂາຍຕ້ອງການເຫັນພຣະເຢຊູ (ລກ 19:3), ແຕ່ມີຄົນຫລວງຫລາຍທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງ; 
ເນ່ຶອງຈາກຊັກຂາຍເປັນຄົນເຕ້ັຽ, ລາວກໍບ່ໍສາມາດທ່ີຈະເຫັນພຣະເຢຊູເພາະຄົນອ່ືນໄດ້ບັງໄວ້; ìຊັກຂາຍຈ່ຶງ 
ແລ່ນລັດໜ້າໄປຂ້ຶນຕ້ົນຊຸກະໂມຣເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງກໍາລັງຈະສະເດັດໄປທາງນ້ັນî (ລກ 
19:4).  
 

2. ພຣະເຢຊຊູົງເຫັນ ແລະຮູຊ້ກັຂາຍ: (ລູກາ 19:5-6) 
ຊັກຂາຍຕ້ອງການເຫັນພຣະເຢຊູ ແຕ່ມ້ືນ້ີລາວໄດ້ເຮັດຫລາຍກວາ່ນ້ັນອີກ; ພຣະຄັມພີບອກວ່າພຣະເຢຊູຊົງ
ແຫງນພຣະພັກເບ່ິງຊກັຂາຍ ແລະເອ້ີນລາວໃຫ້ຮີບລົງຈາກຕ້ົນໄມ້ (ລກ 19: 5);   ຊັກຂາຍບ່ໍເຄີຍເຫັນພຣະ
ເຢຊູ ແຕ່ພຣະອົງຮູ້ຊ່ືຄົນເກັບພາສີ. ແນ່ນອນຊກັຂາຍຄົງຈະງງົຫລາຍເຕີບ; ພຣະອົງຊົງຮູ້ຊ່ືຊກັຂາຍ ແລະຊົງ
ຮູ້ວ່າລາວຢ່ ູໃສດ້ວຍ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຊືຊັ່ກຂາຍ ແລະຫລາຍກວາ່ນ້ັນພຣະອົງຊງົກ່າວວາ່   ìວັນນ້ີເຮົາຈະຕ້ອງພັກຢ່ ໃູນເຮືອນຂອງ 
ທ່ານ,î ຊັກຂາຍ (ລກ 19:5). ໃນສມັຍນ້ັນກະສັດຈະຕັດວ່າພຣະອົງຈະໄປພັກບ້ານໃດ; ການທີ່ພຣະເຢຊູຈະ
ໄປພັກບ້ານຂອງຊັກຂາຍກໍຖືວ່າເປັນກຽດອັນໃຫຍ່ສໍາລັບເຈ້ົາຂອງບ້ານ. ພຣະເຢຊູຊົງພຣະປະສົງທີ່ຈະເປັນ
ມິດກັບຄົນທ່ີສັງຄົມລັງກຽດ; ສ່ິງນ້ັນກໍບອກເຖິງລັກສະນະອີກຢ່າງນ່ຶງໃນຊີວດິຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

3. ຫວົໃຈທີປ່່ຽນແປງ: (ລູກາ 19: 7-8) 
ການທ່ີພຣະເຢຊູຈະໄປພັກທ່ີບ້ານຂອງຊັກຂາຍນ້ັນ ນັບວ່າເປັນເຣ່ືອງເຫລືອເຊືອ່ສໍາລັບຄົນທັງຫລາຍ ເພາະ
ຊັກຂາຍເປັນຜູ້ທ່ີສັງຄົມຖືວ່າຄົນບາບທ່ີສຸດ. ພວກເຮົາສັງເກດໄດ້ວ່າໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງລູກາ 18, ຄົນທັງ 
ຫລາຍສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເພາະຄົນຕາບອດໄດ້ເຫັນຮ່ ງຸ;   ແຕ່ໃນທ່ີນ້ີ ຄົນທັງຫລາຍພາກັນຈ່ົມວ່າ ເພາະພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນຜິດບາບນອກສິນທັມ. ການຈ່ົມວ່າຂອງຄົນທົ່ວໄປບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢ 
ຊູປ່ຽນທິດທາງ ແລະບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກຂາຍປ່ຽນໃຈຍົກເລີກການຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູທ່ີບ້ານຂອງຕົນ. 
 
ຈາກການໃຊ້ເວລາຢ່ ູກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣດິໃນຕອນອາຫານແລງ,    ຊັກຂາຍໄດ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ; ລາວ
ບອກວ່າ ìເບ່ິງແມ ນາຍເອີຍ, ເຂ້ົາຂອງຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍກໍຍອມສ່ົງຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນເຄ່ີງນ່ຶງ ແລະ 
ຖ້າຂ້ານ້ອຍໄດ້ສ້ໍໂກງເອົາຂອງຂອງຜູ້ໃດ ຂ້ານ້ອຍກໍຍອມສ່ົງຄືນໃຫ້ສ່ີທ່ໍî (ລກ 19: 8). ໃນພຣະສັນຍາເດີມ, 
ຜູ້ໃດທ່ີໄດ້ສ້ໍໂກງຄົນອ່ືນຈະຕ້ອງສ່ົງຄືນໃຫ້ສ່ີທ່ໍ;  ແຕ່ສໍາລັບຊັກຄາຍ, ລາວເປັນຜູ້ສມັກເວ້ົາເອງ ເຖິງແມ່ນອົງ
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ພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍໄດ້ຊງົສ່ັງສອນເລີຍໃນເຣ່ືອງນ້ີ. ການປະພຶດຂອງລາວເປັນຫລັກຖານຂອງການປ່ຽນໃຈ ຫລື
ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ທ່ີແທ້ຈິງ. 
 
ການຕອບຮັບພຣະເຢຊູຂອງຊກັຂາຍ ແຕກຕ່າງກັບການຕອບຮັບຂອງເສດຖີໜຸ່ມໃນບົດຮຽນທ່ີຜ່າມມາ (ລກ 
18: 18-30). ເສດຖີໜຸ່ມບ່ໍກ້າປະຊັບສົມບັດທ່ີລາວຮັກ, ຊັກຂາຍໄດ້ປ່ຽນແປງຫລາຍຈົນວາ່ເຣ່ືອງເງິນຄໍາບ່ໍມີ 
ຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຕົນ. ຊັກຂາຍເປັນຜູ້ພ້ອມທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ; ເສດຖີໜຸ່ມ ແລະຊັກຂາຍຕ່າງກໍມີສິດ
ເລືອກທາງທ່ີຈະກ້າວຕ່ໍໄປ; ເສດຖີໜຸ່ມບ່ໍໄດ້ໄປສວັນເພາະບ່ໍຍອມປະເງິນ, ຊັກຂາຍໄດ້ເລືອກທາງທ່ີດີກວ່າ. 
 

4. ເສັນ້ທາງໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊ:ູ (ລູກາ 19: 9-10) 

ການຊງົຕອບຕ່ໍຊັກຂາຍໃນຕອນນ້ີເປັນເຣືອ່ງສໍາຄັນ; ມັນເທ່ົາກັບວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວວາ່ ìຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ເຂ້ົາສູ່ຄອບຄົວ.î ທ່ານອາດຈະວາດພາບເຫັນຄວາມຊມົຊືນ່ຍິນດີໃນຕອນນ້ີ, ພຣະເຢຊູຊົງອະພັຍຄວາມຜິດ
ບາບໃຫ້ຊກັຂາຍຄົນເກັບພາສີ; ພຣະອົງຊົງເອ້ີນລາວວ່າ ìລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມî (ລກ 19:9). ຊັກຂາຍ
ເປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມເພາະລາວເປັນຄົນເຊ້ືອຊາດຢິວ;     ໃນຕອນນ້ີລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູ ແລະເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໄດ້ມີສ່ວນໃນອານາຈັກສວັນຂອງພຣະອົງ. 
 
ລູກາ 19: 10 ເປັນຄໍາສລຸບຂອງພຣະທັມລູກາ; ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງມາໃນໂລກເພ່ືອຈະຊອກຫາແລະໂຜດເອົາ 
ຜູ້ທ່ີຫລົງເສັຽໄປ,   ແລະໃນມ້ືນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດຫລາຍຄົນທ່ີເມືອງເຢຣີໂກ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງຊອກຫາຊັກ
ຂາຍ. ໃນປັດຈຸບັນພຣະເຢຊູຍັງຊົງຊອກຫາຄົນທ່ີຫລົງທາງເສັຍໄປ; ສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດຄືຍອມປ່ຽນໃຈ 
ແລະຮັບເຊ່ືອ ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະພຶດ 
ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີອ່ານພຣະທັມອາດຈະເຫັນສະພາບຂອງຕົວເອງ;    ທຸກຄົນຕ້ອງການຄວາມຮັກຄວາມ
ເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ; ພຣະອົງຊງົປະທານການອະພັຍບາບ ແລະຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູເໝືອນດ່ັງ
ຊັກຂາຍ. ແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບຫລືປະຕິເສດຂອງປະທານຄືຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ໃນ
ເມືອງເຢຣີໂກມ້ືນ້ັນ, ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະມືດມົນຢ່ ູ  ເພາະກຽດຂອງພວກຕົນ; ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈ
ວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຊງົໃຊເ້ວລາກັບຄົນບາບ. ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີກໍບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດບາບຂອງຕົວເອງ 
ແລະບ່ໍຮ້ ູວ່າຕົວເອງຕ້ອງການການອະພັຍບາບ. ຄໍາຖາມສໍາລັບທ່ານກໍຄືວາ່: ທ່ານຈະຕອບການຊົງປະທານ
ການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ ແລະຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູວິທີໃດ? 
 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ມີໃຜແດ່ທ່ີເປັນຄົນນອກສິນທັມແລະຄົນຜິດບາບໃນສັງຄົມຂອງທ່ານ?     ມີໃຜບ່ໍທ່ີຈະຕ້ອນຮັບຄົນ
ພວກນ້ັນເພາະການປະພຶດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ? 
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2. ຫວນຄິດເຖິງເຣ່ືອງທ່ີໄດ້ຮຽນມາ,   ທ່ານວ່າມີຫຍັງບ່ໍທ່ີເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງພຣະເຢຊູ  ແລະຊັກຂາຍທ່ີ

ເຮັດໃຫ້ຊັກຂາຍປ່ຽນແປງໄປ? 
 

3. ທ່ານຈະຍອມປະຫຍັງແດ່ເພ່ືອຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ? 
 

4. ທ່ານມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຊັກຂາຍ ຫລືຄ້າຍກັບຄົນທັງຫລາຍທ່ີເປັນຜູ້ສັງເກດການ? 
 

5. ທ່ານຮູ້ໃຜແດ່ໃນສັງຄົມທ່ີຕ້ອງການໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະຄຸນແລະການຊົງອະພັຍບາບ ເຖິງແມ່ນພວກ
ເຂົາເຈ້ົາຈະດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມບາບ? 

 
6. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຊີນທ່ານໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງວິທີໃດແດ່? 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ຄາໍຖາມເຣືອ່ງສິດອໍານາດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 20:1-8; 20-26 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 19:45ó20:26 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຕອບຄໍາຖາມແບບຫລອກລວງເຣືອ່ງສິດອໍານາດໂດຍຊ້ີໃສ່ພຣະ 

ເຈ້ົາວ່າເປັນຜູ້ຊງົມີສິດອໍານາດສູງສຸດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຕອບຄໍາຖາມທ້າທາຍເຣ່ືອງສິດອໍານາດໂດຍຊີໃ້ສ່ພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນຜູ້ 

ຊົງມີສິດອໍານາດສູງສຸດໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຕອບຄໍາຖາມພວກມັກທ້າທາຍ ແລະຮ້ ູວິທີຕອບພວກເຂົາໂດຍຊ້ີໃສ່ 

ພຣະເຈ້ົາວາ່ເປັນຜູ້ຊງົມີສິດອໍານາດສູງສຸດສໍາລັບຂ້ອຍ. 
 

ຄໍານາໍ 
ເວລາຖືກທ້າທາຍຈາກບຸກຄົນທ່ີກຽດຊັງພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູຊົງຊ້ີໃສ່ພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນສິດອໍານາດສູງສຸດຂອງ
ພຣະອົງ ແລະບ່ໍແມ່ນພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາ ຫລືທາງການເມືອງ. 
 
ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຖ້ິມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃສ່ຄົນອ່ືນ          ຫລືທ່ີພວກເຮົາມັນເວ້ົາກັນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ 
"pass the buck" ເມ່ືອມີຄວາມຜິດພາດເກີດຂ້ຶນໃນອົງການຈັດຕ້ັງ ຫລືອໍານາດການປົກຄອງ.   ໃນສະຫະ 
ຣັດອະເມຣິກາ, ປະທານາທິບໍດີເປັນຜູ້ມີຕໍາແໜ່ງສູງສຸດໃນຄະນະຣຖັບານ.   ສິດອໍານາດສູງສຸດໃນການບໍຣິ 
ຫານປະເທດແມ່ນຢູ່ທ່ີປະທານາທິບໍດີ.      ທ່ານຕຣູແມນເປັນປະທານາທິບໍດີທ່ີເຄ່ັງຄັດເຣ່ືອງຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບ; ທ່ີໜ້າໂຕະທໍາງານຂອງທ່ານມີປ້າຍນ້ອຍຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ "The Buck Stops Here" ຊຶ່ງ
ເປັນຂອງຝາກຈາກໝ່ ູ; ໃນພາສາລາວພວກເຮົາອາດຈະແປແບບງ່າຍໆວາ່ ìຄວາມຮັບຜິດຊອບຢຸດຢ່ ທ່ີູນ້ີ.î 
 
ແນ່ນອນໃນຂແນງບໍຣຫິານປະເທດຈະມີການຈັດຕ້ັງອັນມະຫາສານ,     ແຕ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສູງສຸງຕ້ອງແມ່ນ
ປະທານາທິບໍດີ. ທ່ານຖືວ່າຄວາມຜິດຕ່າງໆບ່ໍວາ່ຈະຢູ່ໃນລໍາດັບໃດຂອງຂແນງບໍຣິຫານ  ກໍແມ່ນຄວາມຜິດ
ຂອງທ່ານ. ຫລາຍຄົນມັກຖາມເຣ່ືອງສິດອໍານາດຂອງປະທານາທິບໍດີ; ປະທານາທິບໍດີຕຣູແມນມັກຈະຕອບ
ວ່າສິດອໍານາດໃນການບໍຣິຫານປະເທດຂອງທ່ານແມ່ນຢ່ ູທ່ີຣັຖທັມມະນູນຂອງອະເມຣິກາ.    ຫລາຍຄົນໃນ
ສມັຍກ່ອນກໍມັກສ້ໍຖາມເຣ່ືອງສິດອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ຊົງຊໍາຮະ
ບໍຣິເວນພຣະວິຫານ. ພວກປະໂຣຫິດ, ພວກນັກທັມ,  ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ມັກຈະທ້າທາຍພຣະເຢຊູໃນເຣ່ືອງ 
ສິດອໍານາດ,      ແຕ່ພວກເຂົາຄົງຄິດບ່ໍເຖິງໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິນຈາກຄໍາຕອບຂອງອົງພຣະເຢຊູ; 
ພຣະອົງຊົງບອກພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນສິດອໍານາດສູງສຸດຂອງພຣະອົງ. 
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1. ແມນ່ໃຜໃຫສ້ິດນີແ້ກເ່ຈົາ້?: ( ລູກາ 20:1-8) 
ວັນນ່ຶງ ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູກໍາລັງສ່ັງສອນຢ່ ູໃນບໍຣິເວນພຣະວິຫານ; ມີຄົນກ່ ມຸນ່ຶງທ່ີບ່ໍພໍໃຈທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ຊໍາຮະລ້າງພຣະວິຫານ ກໍໄດ້ເຂ້ົາມາຖາມພຣະອົງເຣ່ືອງສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ຄົນກ່ ມຸນ້ີປະກອບດ້ວຍປະ
ໂຣຫິດຕົນໃຫ່,   ພວກນັກທັມ,  ແລະພວກເຖ້ົາແກ່;  ຄົນພວກນ້ີເປັນສະມາຊິກຂອງສານສູງສຸດຂອງຄົນຢິວ 
ກ່ຽວກັບສັງຄົມແລະສາສນາ.  ອີງຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຂົາ, ມີແຕ່ພຣະເມຊີອາຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົ
ສັນຍາໄວຜູ້້ດຽວທ່ີຈະມີສິດເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດໄປ.    ພວກເຂົາເຈ້ົາຫວັງວາ່ຄໍາຖາມເຣ່ືອງສິດ
ອໍານາດໃນການເຮັດການຕ່າງໆ (20:2)  ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດຄາ   ແລ້ວຈະເປີດໜ້າກາກພຣະອົງວ່າ
ເປັນພຣະປອມເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ຢຸດຟັງຄໍາສອນຂອງພຣະອົງຕ່ໍໄປ. 
 
ພວກຜູ້ນໍາບ່ໍພໍໃຈໃນການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູເຊ່ັນ: ການອະພັຍຄວາມບາບ (ລກ 7:48-50), ການປ່ິນປົວ
ໃນວັນຊະບາໂຕ (ລກ 6: 6-11; 14:1-6), ການເອີ້ນໃຫ້ຄົນຈົງຮັກພັກດີ (ລກ 9: 23-24), ແລະ ການກ່າວ
ຄໍາສາບແຊ່ງ ຫລືວິບັດ (11:37-54).   ນອກນ້ັນພວກຜູ້ນໍາຍັງບ່ໍພໍໃຈກັບຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ, ການສແດງ
ຄວາມເມດຕາ, ແລະການອັສຈັນຕ່າງໆ (ລກ 4:16-24, 40-44; 6: 1-5; 12:1-12; 19:1-7). ການກະທໍາ
ຕ່າງໆຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊນົນິຍົມພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ການນິຍົມພວກຜູ້ນໍາສາ 
ສນາມີນ້ອຍລົງ.   ພວກເຂົາໄດ້ພຍາຍາມກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົໝ່ິນປະມາດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ່້ົາ;   ແຕ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົຮູ້ກົນອຸບາຍຂອງພວກເຂົາ. 
 
ໃນການຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກຜູ້ນໍາ   ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊງົໃຊວິ້ທີການຕ່າງໆທ່ີພວກອານຈາສອນສາສນາໃນ
ສມັຍນ້ັນໄດ້ໃຊ້;   ພຣະອົງຊົງໃຊ້ວິທີຂອງພຣະອົງເອງ.   ພຣະເຢຊູຊົງຖາມພວກເຂົາເຣືອ່ງສິດອໍານາດຂອງ 
ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ (ລກ 20:4);   ເພາະໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕກໍບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ັງສອນຈາກພວກ
ຜູ້ນໍາສາສນາ.     ໃນຕອນນ້ີພວກຜູ້ນໍາສາສນາກໍຄາຄໍາຖາມ ແລະບ່ໍຮູ້ຈະຕອບຢ່າງໃດດີ; ເຂົາຈ່ຶງປຶກສາກັນ 
(ລກ 20:5-6). ປະຊາຊນົສ່ວນຫລາຍໃນສມັຍນ້ັນຍອມຮັບວ່າໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແຕ່ຜູ້ນໍາທາງສາສນາບ່ໍໄດ້ຍອມຮັບເຊ່ັນນ້ັນ. ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບພຣະເຢຊູໄດ້ຍາກ ແລະໃນທ່ີສຸດກໍຕອບຢ່າງ
ງ່າຍໆວ່າ  ìບ່ໍຮູ້ວ່າມາຈາກໃສî (ລກ 20:7).    ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ,  ìຝ່າຍເຮົາຈະບ່ໍບອກພວກທ່ານ ເ
ໝືອນກັນວາ່ ເຮົາເຮັດການນ້ີດ້ວຍສິດອັນໃດî (ລກ 20:8). 
 

2. ເອາົເງນິຫລຽນມາໃຫເ້ຮາົເບິງ່: ( ລູກາ 20: 20-26) 
ເຖິງຈະມີການງຽບໄປຊ່ົວຄາວກໍດີ,     ຄະນະສານສູງສຸດກໍຍັງບ່ໍລົດລະໃນການທ່ີຈະຫ້າງແຮ້ວໃສ່ພຣະເຢຊູ. 
ພວກເຂົາພຍາຍາມຫາວທີິຈະທໍາລາຍພຣະອົງ (ລກ 11:54).  ເມ່ືອບ່ໍສໍາເຣັດໃນການທ່ີຈະໃສ່ຮ້າຍພຣະອົງ 
ວ່າເປັນຜູ້ປະກາດປອມຕ່ໍໜ້າປະຊາຊນົ,     ພວກເຂົາຈ່ຶງພຍາຍາມຈະໃສ່ຮ້າຍພຣະອົງເຣ່ືອງການເມືອງຊ່ຶງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸງໂຣມ. 
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ພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາໄດ້ຈອບເບ່ິງການປະພຶດຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃກ້ຊິດ;    ìເຂົາຈ່ຶງຕິດຕາມເບ່ິງພຣະອົງ 
ແລະໃຊ້ຄົນສອດແນມໃຫ້ປອມຕົວເໝືອນເປັນຄົນສັດຊ່ື ເພ່ືອຫວັງຈະຈັບຜິດໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອ 
ຈະມອບພຣະອົງໄວ້ໃນອໍານາດແລະອາດຍາສິດຂອງຜູປົ້ກຄອງî (ລກ 20:20).  ຄົນພວກນ້ັນທໍາທ່າຖແລງ
ຍ້ອງຍໍພຣະເຢຊູວ່າ ເປັນຜູ້ສ່ັງສອນແຕ່ຄວາມຈິງ, ບ່ໍເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ,   ແລະສ່ັງສອນທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງ
ສັດຊື.່ ຫລັງຈາກນ້ັນກໍຍົກຄໍາຖາມຂ້ຶນວາ່  ìການທ່ີພວກຂ້າພະເຈົາ້ຈະເສັຽສ່ວຍໃຫ້ແກ່ກາຍຊານັ້ນສົມຄວນ 
ຫລືບ່ໍî (ລກ 20:22). 
 
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາບອກວາ່ພຣະເຢຊູຊົງຢ່ັ່ງຮ້ ູກົນອຸຍາຍຂອງພວກເຂົາ;   ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ເຂົາເອົາເງິນ 
ຫລຽນເດນາຣອົິນມາໃຫ້ ແລະຖາມພວກເຂົາວ່າ ຮູບແລະຄໍາຈາຣກຶໃນຫລຽນນ້ັນເປັນຂອງໃຜ. ເຂົາທຸນຕອບ 
ວ່າເປັນຂອງກາຍຊາ;  ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຕອບພວກເຂົາວ່າ     ìສັນນ້ັນສ່ິງທ່ີເປັນຂອງກາຍຊາ ຈ່ົງຄືນຖວາຍແກ່ 
ກາຍຊາ ແລະສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງຖວາຍຄືນແດ່ພຣະເຈ້ົາî (ລກ 20:25). ລູກາ 20:26 ສລບຸວ່າ ìຄົນ 
ເຫລ່ົານ້ັນຈັບຜິດໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງຕ່ໍໜ້າພົລເມືອງບ່ໍໄດ້   ແລະເຂົາກໍປລາດໃຈໃນຄໍາຕອບຂອງພຣະ 
ອົງຈ່ຶງພາກັນມິດຢູ່.î ອີກເທ່ືອນ່ຶງພວກຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູໄດ້ຂາຍໜ້າຕົນເອງຕ່ໍໜ້າປະຊາຊນົ. 
 

ພຣະເຈົາ້ໄດຊ້ົງບອກຂ້ອຍ 
ເວລາຖືກຕ່ໍສ້ ູ, ພຣະເຢຊູຄຣິດບ່ໍໄດ້ສະແດງຄວາມບ່ໍພໍໃຈ, ເວົາ້ສຽດສີ, ຫລືຕອບແບບຮ້າຍ; ພຣະອົງຜູ້ພ້ອມ
ດ້ວຍພຣະປັນຍາໄດ້ຊົງຕອບພວກຜູ້ທ້າທາຍດ້ວຍຄວາມຈິງ. ຊົງກ່າວໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະປະສົງ (ໂຢ 
ຮັນ 8:28; 12:50)  ແລະໃນທ່ີສຸດພຣະອົງຊົງຈ່າຍດ້ວຍຊີວິດ;     ເຖິງປານນ້ັນພຣະຢຊຍັູງຊງົເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີ
ພຣະບິດາຊົງພໍພຣະທັຍ ດ້ວຍສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 10:17-18), ແລະຊ້ີໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຫັນ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດເໜືອຜູ້ນໍາທາງສາສນາ, ທາງການເມືອງ ແລະເໜືອກົດບັດຍັດ. 
 
ຜູ້ນໍາສາສນາທ່ີພວກເຮົາເຫັນໃນລູກາ 20 ບ່ໍມີໃຜຍອມຕາຍເພາະຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກຕົນ;    ແຕ່ໃນສມັຍ
ດຽວກັນນ້ັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ພ້ອມທ່ີຈະຖືກຂ່ົມເຫງ     ຫລືຕາຍເພາະຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ (ເປໂຕ 
ແລະໂຢຮັນ, ກກ 4:18-20; ສະເຕຟາໂນ, ກກ 6: 8-8: 1; ໂປໂລ, ກກ 25:1-11).   ການຖືກຕ່ໍສູ້, ຖືກຂ່ົມ
ເຫງ, ການສະລະຊີວດິ ເພ່ືອພຣະຄຣິດຍັງສືບຕ່ໍມາເຖິງປັດຈຸບັນ.  ທ່ານມີຄໍາຖາມຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດປັດຈຸບັນ 
ທ່ີຕ້ອງການຄໍາຕອບຢ່າງງ່າຍໆຄື ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກຂ້ອຍ.î ທ່ານພ້ອມທ່ີຈະຕອບຕາມຄວາມຈິງໃນທໍາ 
ນອງນ້ີບ່ໍ?  ທ່ານເສັຽສະລະຫຍັງແດ່ເພ່ືອພຣະຄຣິດ?  ຄວາມສັດຊ່ືຂອງທ່ານຢ່ ທ່ີູໃດ ຫລືຢ່ ກັູບຜູ້ໃດ?   ທ່ານ
ພ້ອມບ່ໍທ່ີຈະຕອບຜູ້ຕ່ໍສູ້ຄວາມເຊ່ືອວ່າ ìພວກຂ້ານ້ອຍຈໍາຕ້ອງເຊືອ່ຟັງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າເຊ່ືອຟັງມະນຸດî 
(ກກ 5: 29). 
 
 
 

ຄໍາຖາມ: 
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1. ທ່ານເຄີຍຢ່ ູໃນສະພາບການທ່ີພວກຜູ້ນໍາທາງສາສນາ ຫລືການເມືອງບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈເຈຕນາ ຫລື
ການປະພຶດຂອງທ່ານບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍຖືກຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຮັດຕາມຄວາມເຊ່ືອບ່ໍ? 

2. ມີຄໍາຖາມທ່ີບ່ໍມີຄໍາຕອບ ນອກຈາກອ້າງສິດອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? ໃນໂລກທ່ີປະຕິເສດຄວາມຈິງ
ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະຕອບໂດຍອ້າງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ວິທີໃດ? 

3. ສິດອໍານາດໃນການສ່ັງສອງຂອງພຣະເຢຊູເປັນພັຍຕ່ໍອໍານາດຂອງຜູ້ນໍາທາງສາສນາທ່ີມີຕ່ໍປະຊາຊົນ. 
ສິດອໍານາດນ້ີເປັນພັຍຕ່ໍທ່ານບ່ໍ? ໂດຍສະເພາະໃນສ່ິງທ່ີບໍຍ່ອມປະຫລືປ່ຽນແປງ? 

4. ພຣະເຢຊູບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເຊ່ືອຟັງຜູ້ໃດ. ໃນການມາເປັນພຣະບຸດ, ພຣະອົງຊົງຍອມຮັບຕໍາແໜ່ງຂອງ
ຜູ້ຮບັໃຊ້ (ຟລປ 2:7) ໂດຍຍອມຢ່ ູໃຕ້ອໍານາດບັນຍັດ ແລະອໍານາດການປົກຄອງໃນສມັຍນ້ັນ; ແຕ່
ພຣະອົງຍັງຊົງຮັກສາອໍານາດເໜືອສ່ິງທ່ີໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ (ສງົບຟອງທະເລ, ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ,ປົວ
ໂລກ, ນໍາຄົນຕາຍໃຫ້ຄືນມີຊີວິດ). ການສ່ັງຊາລະຫວ່າງການເຊ່ືອຟັງ ແລະສິດອໍານາດມີສ່ວນຫຍັງ
ແດ່ສໍາລັບຊີວິດທ່ານ ແລະອໍານາດການປົກຄອງຂອງທ່ານ? 

5. ການທ້າທາຍຜູ້ມີອໍານາດກາຍເປັນທັມມະຊາດຂອງມະນຸດ (ໂດຍສະເພາະພວກແອນ້ອຍແລະເຍົາ 
ວະຊົນ). ທ່ານຄິດວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີເກີດມາຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດຊາດ ຫລືຈາກ 
ການຖືກສ້າງໃນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

6. ທ່ານເຄີຍຕອບຄໍາທ້າທາຍຂອງຜູ້ຕ່ໍຕ້ານໂດຍລືມອ້າງສິດອໍານາດຂອງທ່ານບ່ໍ? ຫລັງຈາກນ້ັນທ່ານ
ໄດ້ຄິດເສັຽໃຈບ່ໍ? ທ່ານຄິດວ່າພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາພຣະອົງປະເຊນີໜ້າກັບພວກຜູ້ນໍາ
ສານສູງ? ແລະຫລັງຈາກນ້ັນທ່ານຄິດວ່າພຣະອົງຊົງຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ11 
ຄາໍຖາມເຣືອ່ງອະນາຄົດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 21: 5-24 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ລູກາ 21:5-38 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຣະວິຫານເພ່ືອເປັນສ່ິງຈັດຕຽມ 

ພວກສາວົກເພ່ືອອະນາຄົດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ພວກເຮົາຈະຕຽມຕົວເພ່ືອອະນາຄົດຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຕຽມຕົວຂ້ອຽເອງເພ່ືອອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມ 

ຢ້ານ. 
 

ຄໍານາໍ 
ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມພຣະອົງເຣືອ່ງອະນາຄົດ; ຄໍາຕອບຂອງພຣະອົງສ້າງຄວາມບ່ໍແນ່ນອນ ຫລາຍ
ກວ່າໃຫ້ຄວາມໝ້ັນໃຈ,  ແຕ່ກໍມີຄໍາໜຸນໃຈແລະຄ້ໍາປະກັນກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ,  ການປົກປ້ອງຮັກສາ, ແລະ
ຊັຍຊະນະ.  
 
ຫລາຍຄົນຢາກຮູ້ເຣ່ືອງອະນາຄົດ; ແນ່ນອນຄົງບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີຈະຮ້ ູເຣ່ືອງອະນາຄົດຫລາຍຈົນເກີນໄປ. ພຣະເຢຊູ
ອາດຈະຊົງຮູ້ສຶກເຊ່ັນນ້ັນເວລາມີຄົນມາຖາມພຣະອົງ ìເມ່ືອໃດîເວລານ້ັນຈະມາເຖິງ; ພຣະອົງຊົງຕອບພວກ
ເຂົາວ່າ ìເປັນຫຍັງ.î  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງເກີດຂ້ຶນຕາມເວລາຂອງມັນ. 
 

1. ຄອຍສິ່ງທີບ່ໍ່ຄາດຄິດ: ( ລູກາ 21:5-11) 
ພຣະວິຫານເປັນຕຶກທ່ີສະງ່າງາມ; ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ສ້າງວຫິານນ້ີໃນປີ 37 ກ່ອນ ຄ. ສ. ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຈຸດດຶງ
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຈາກຊາວຢິວ ແລະເປັນຈຸດອວດຄວາມສໍາເຣັດກັບພວກໂຣມັນ.     ພຣະວິຫານຖືກສ້າງ
ດ້ວຍຫີນງາມແລະບາງບ່ອນໄດ້ຖືກໂອບໄວ້ດ້ວຍຄໍາ ຫລືເງິນ. ບໍຣິເວນພຣະວິຫານກໍມີຕຶກຫລາຍຫລັງ, ລະ 
ບຽງ, ຫໍຄອຍ, ຂ້ັນໄດຫີນ, ສນາມ, ແລະປະຕູພອ້ມດ້ວຍກໍາແພງອ້ອມ. ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ, ການສ້າງວິ 
ຫານກໍຍັງບ່ໍສໍາເຣດັເທ່ືອ ແລະປະຊາຊນົກໍໄດ້ນໍາເຄ່ືອງຂອງມາຖວາຍເພ່ືອການສ້າງວິຫານນ້ັນ; ພຣະວິຫານ
ໄດ້ຖືກສ້າງສໍາເຣັດລົງໃນປີ ຄ.ສ 64. 
 
ສະນ້ັນຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງທັມມະດາເມ່ືອພຣະເຢຊູຊງົຢຸດກ່າວເຣືອ່ງການຖວາຍຂອງຍິງໝ້າຍ, ພຣະອົງຊົງຫັນໄປ
ເວ້ົາເຣືອ່ງຄວາມງດົງາມຂອງພຣະວິຫານ.   ພວກສາວກົມີຄວາມປລາດໃຈເມ່ືອພຣະເຢຊໄູດ້ຊງົບອກພວກ
ເຂົາວ່າໃນຄາວທ່ີຈະມາເຖິງພຣະວິຫານຈະຖືກທໍາລາຍ. ພຣະວິຫານອັນມະຫາສານແລະສະງາ່ງາມຈະຖືກ
ທໍາລາຍໄດ້ວິທີໃດ? ຜູ້ແປພຣະຄັມພີຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າພຣະທັມຕອນນ້ີເວ້ົາເຖິງຄາວສຸດທ້າຍ, ແຕ່ພຣະເຢຊູ
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ຄຣິດຊົງໝາຍເຖິງການທໍາລາຍພຣະວິຫານໃນສມັຍຂອງພວກສາວົກນ້ັນເອງ (21:6).   ທະຫານໂຣມັນໄດ້
ປາບການກ່ໍກະບົດຂອງພວກຢິວ ແລະໄດ້ທໍາລາຍພຣະວິຫານໃນປີ ຄ. ສ. 70.    ຄໍາວ່າ ìໃນຄາວທ່ີຈະມາî 
ໃນ ຂ້ໍ 21:6 ເປັນຄໍາທໍານວາຍຊ່ຶງມັກຖືກໃຊ້ເພ່ືອບອກຂ່າວຈາກພຣະເຈ້ົາເຖິງສ່ີງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນໂດຍບ່ໍໃຫ້ວນັ
ເວລາແນ່ນອນ (ເບ່ິງ: ເຢເຣມີຢາ 7:32,19: 6; ອາໂມດ 8:11). 
 
ໃນຕອນນ້ັນ, ພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູພາກັນຕົກໃຈເມ່ືອໄດ້ຍິນເຣືອ່ງອະນາຄົດຂອງພຣະວຫິານ   ເພາະ
ພຣະວິຫານໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຕົນເກີດຄວາມໝ້ັນໃຈໃນເຣ່ືອງອະນາຄົດຂອງຊາວຢິວ;   ຫລາຍຄົນຄິດຜິດໄປ
ວ່າຕາບໃດທ່ີພຣະວຫິານຍັງຕ້ັງຢ່ ູ, ການຊງົສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຈະຢ່ ູໃນທ່ີນ້ັນ.    ການທ່ີພຣະເຢຊູຊົງປະ 
ກາດວາ່ພຣະວິຫານຈະຖືກທໍາລາຍກໍເທ່ົາກັບພຣະອົງໄດ້ຊົງປະກາດວ່າຊົນຊາດຢິວຈະຖືກທໍາລາຍ.   ພວກ 
ສາວົກຖາມເຖິງ ìວັນເວລາî    ແຕ່ພຣະເຢຊູຕອບໃຫ້ລະວງັເພາະຈະມີຄົນມາອ້າງວາ່ ìເຮົານ້ີແຫລະເປັນຜູ້ 
ນ້ັນ.î ໃນຂ້ໍ 8, ພຣະອົງຊົງເຕືອນວາ່ ìເວລາກໍານົດໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວî ຊ່ຶງອາດຈະມີຄວາມໝາຍໄດ້ສອງຢ່າງ: 
1. ການທໍາລາຍພຣະວຫິານໝາຍເຖິງເວລາສຸດທ້າຍໄດ້ໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ ຫລື 2. ເວລາແຫ່ງການຕ່ໍຕ້ານອໍາ 
ນາດການປົກຄອງ ແລະອໍານາດສາສນາໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງພວກສາວົກບ່ໍໃຫ້
ຕິດຕາມພວກຄົນເຫລ່ົານ້ັນ.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງພວກສາວົກບ່ໍໃຫ້ຢ້ານກົວສ່ິງໃດໆ     ບ່ໍວ່າຈະເປັນເສິກສົງຄາມຫລືການປ່ັນປ່ວນຫວ້ ຸນວາຍ 
(21:9) ເພາະທ່ີສຸດປາຍນ້ັນຈະບ່ໍມາເຖິງທັນທີ.   ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໃນທໍານອງທ່ີວ່າ ບ່ໍວາ່ສ່ິງໃດຈະເກີດຂ້ຶນ
ພຣະເຈ້ົາຍັງຊງົຄວບຄຸມຢ່ ູແລະທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ.     ຄວາມຫວຸນ້ວາຍ 
ແລະການຕ່ໍຕ້ານກຸງໂຣມໄດ້ເກີດຂ້ຶນຫລາຍຄັງ້ໃນສມັຍຂອງກາຍຊາ ນີໂຣ ແລະແວສປຽນ  (ຄ.ສ  54 ເຖິງ 
79). ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນພຽງສ່ວນນ່ຶງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງທໍານວາຍໄວ້. 
 
ນອກນ້ັນຍັງມີຫລາຍໆຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ແລະໄດ້ເກີດຂ້ຶນ: ແຜ່ນດິນໄຫວ (ຄ.ສ 61),  ການອຶດ
ຢາກ ກັບພຍາດຮ້າຍແຮງ (ຄ.ສ 41-54; ຄ.ສ 54-68), ແລະພູເຂົາໄຟຣະເບີດ (ຄ.ສ 63).  ມີໝາຍສໍາຄັນ
ຈາກທ້ອງຟ້າທ່ີກຸງເຢຣຊູາເລັມຫລາຍໆຄືນໃນ ຄ.ສ 66 (ພວກເຮົາເອ້ີນກັນວ່າດາວສະເດັດ); ໃນປີ ຄ.ສ 68, 
ຊົນຊາດຢິວໄດ້ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍຕ້ານກຸງໂຣມ ຈົນໃນທ່ີສຸດທະຫານໂຣມັນໄດ້ທໍາລາຍກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນປີ ຄ.ສ 70. 
 

2. ກາຍເປນັເຣືອ່ງສວ່ນຕວົ: ( ລູກາ 21:12-19) 
ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກສາວົກວ່າ   ìແຕ່ກ່ອນເຫດການທັງຫລາຍນ້ີເກີດຂ້ຶນî  ແຕ່ລະຄົນຈະພົບກັບປັນຫາ
ສ່ວນຕົວ; ພວກສາວົກຈະຖືກຂ່ົມເຫງຈາກຄົນຢິວແລະຄົນຕ່າງຊາດ     ເໝືອນດ່ັງພຣະອົງໄດ້ຊງົປະສົບມາ. 
ພວກເຂົາ ìຈະມອບທ່ານໄວ້ໃນໂຮງທັມແລະໃນຄຸກ ແລະຈະພາພວກທ່ານໄປຕ່ໍຫນ້າກະສັດແລະຜູ້ປົກຄອງ 
ເພາະພວກທ່ານເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາî (21:12). ສ່ິງຕ່າງໆຈະເກີດຂ້ຶນ ເພ່ືອພວກສາວົກຈະມີໂອກາດເປັນ 
ພຍານເຣືອ່ງພຣະຄຣິດໃນທ່ີສູງສຸດ. 
 



 47

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໜຸນໃຈພວກສາວົກໃຫ້ປົງໃຈໄວ້ ແລະບ່ໍຕ້ອງກັງວນົວ່າຈະຕອບຄໍາສອບ
ຖາມແນວໃດ;    ພຣະອົງຊົງສັນຍາຈະປະທານຖ້ອຍຄໍາແລະສະຕິປັນຍາໃຫ້ສາວົກ ຊຶງ່ສັດຕຣທັູງຫລາຍຈະ
ຕ່ໍຕ້ານຫລືຄັດຄ້ານບ່ໍໄດ້ (21:15).   ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊຈູະຖືກຕ່ໍຕ້ານຈາກທຸກໆດ້ານ ແລະບາງຄົນຈະເຖິງ
ແກ່ຄວາມຕາຍ (21:16);   ຄົນທັງປວງຈະກຽດຊັງຄຣິສຕຽນ ແຕ່ພຣະອົງຊງົບອກວ່າ ìແມ່ນແຕ່ຜົມຈັກເສ້ັນ 
ດຽວຈະບ່ໍເສັຽໄປຈາກຫົວຂອງທ່ານî (21:18);  ນ້ີເປັນສໍານວນຂອງພາສາເຮັບເຣີຊຶງ່ໝາຍຄວາມວ່າ ìທ່ານ
ຈະຖືກປົດປ່ອຍຈາກເຫດຮ້າຍî (1 ຊມອ 14:11; 1 ກສ 1:52). ເມ່ືອພວກຜູ້ເຊືອ່ຕ້ັງໝ້ັນຢ່ ູ, ຊີວດິຈິດໃຈຂອງ
ພວກເຂົາຈະຖືກຮັກສາໄວ້ (ຢຮ 10:28; ຟລປ 1:21; ກກ 27:34; ໂຣມ 8:37-39). 
 

3. ວາຣະສຸດທາ້ຍຂອງນະຄອນທີພ່ວກເຮາົເຫັນຢູ່: ( ລູກາ 21:20-24) 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍໄປເຖິງສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ.      ພຣະອົງຊົງເຕືອນວ່າ  ເວລາພວກສາວົກໄດ້ເຫັນກອງທັບ
ຕ່າງປະເທດມາຕ້ັງອ້ອມຮອບກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ìຈ່ົງຮູ້ວ່າຄວາມຈິບຫາຍຂອງກຸງນ້ັນເຂ້ົາມາໃກ້ແລ້ວ.î  ພວກ
ເຂົາຈະປົບໜີໄປຍັງພູ.  ຕາມທັມມະດາແລ້ວໃນຍາມເສິກສົງຄາມ, ປະຊາຊົນຈະເຂ້ົາມາໃນກຸງເພ່ືອຄວາມ
ປອດພັຍ;      ແຕ່ໃນທ່ີນ້ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກສາວົກອອກໄປນອກກຸງເພາະຄວາມພິນາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ. ພູທ່ີຢ່ ໃູກ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມທ່ີສຸດແມ່ນຢ່ ກົູງກັນຂ້າງຝ່ັງແມ່ນນ້ໍາຈໍດາເນ. 
 
ການຄວບຄຸມກຸງເຢຣູຊາເລັມຂອງທະຫານຕ່າງຊາດແມ່ນຖືກຕາມຄໍາທໍານວາຍທ່ີວ່າ ìເວລານ້ັນເປັນວນັລົງ
ໂທດî (21:22) ສໍາລັບພວກຢິວທ່ີບ່ໍຍອມຮັບແລະເຊ່ືອຟັງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ທະຫານ
ໂຣມັນເປັນເຄ່ືອງມືເພ່ືອການທໍາລາຍ ໃນພຣະຫັດພຣະເຈ້ົາ;  ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນວາ່ເວລານ້ັນຈະ ìເປັນໜ້າ
ເວທນາເຕັມທ່ີຕ່ໍຜູ້ຍິງທ່ີມີທ້ອງແລະມີລູກອ່ອນກິນນົມຢ່ ູî (21:23). 
 
ສໍາລັບຜ້ ທ່ີູບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງຄໍາເຕືອນໃຫ້ອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະເມືອງຂ້າງຄຽງ, ຄວາມຕາຍແລະ
ການອົພຍົກກາຍເປັນເຣືອ່ງແນ່ນອນ. ໃນ ຄ.ສ 70, ທຸກຢ່າງໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕາມຄໍາທໍານວາຍຂອງພຣະເຢຊູ. ຕິ
ຕັດຊ່ຶງເປັນລູກຂອງຈັກພັດເວສປາສຽນໄດ້ມາຕ້ັງທັບອ້ອມຮອບກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນເວລາຫ້າເດືອນ;  ຫລງັ 
ຈາກນ້ັນທະຫານກໍເຂ້ົາຢຶດເມືອງແລະທໍາລາຍທຸກຢ່າງ; ຊາວຢິວຫລາຍພັນຄົນຖືກປະຫານ ໂດຍສະເພາະ
ຄົນຊະຣາແລະຄົນປ່ວຍ; ຜູ້ທ່ີເຫລືອຢ່ ູກໍຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍໃນທ່ົວທຸກປະເທດ.    ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້
ກາຍເປັນເມືອງຮ້າງ. 
 
ໃນຕອນນ້ັນ, ຄໍາທໍານວາຍກ່ຽວກັບການທໍາລາຍກຸງເຢຣູຊາເລັມໂດຍທະຫານຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນ
ທ່ີກໍາລັງຟັງພຣະເຢຊູຢູ່ມີຄວາມໂສກເສ້ົາຫລາຍ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຖືກເທລົງມາໃສ່ຜູ້ບ່ໍຊອບທັມ; 
ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍອມຮັບພຣະບຸດ ເພາະຍັງບ່ໍເຖິງເວລາກໍານົດໄວ້ເທື່ອ (21:24).    ພຣະ 
ຄຣິດໄດ້ຊົງໃຫ້ຄໍາສັນຍາກັບພວກຜູ້ຟັງວ່າ ພວກຄົນຕ່າງຊາດທ່ີຂາດສິລທັມ ແລະທ່ີໄດ້ມາຢຽບຍ່ໍາທໍາລາຍ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ກໍຈະຖືກພິພາກສາເຊ່ັນກັນ ເມ່ືອບຸດມະນຸດຊົງສະເດ ດັມາຈັດຕ້ັງອານາຈັກນິຣັນຂອງພຣະ 
ອົງ (21: 27-28). 
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ຮູວ້່າມືອ້ື່ນຢ່ ູໃນພຣະຫດັ 
ບາງທີທ່ານເອງອາດຈະເຄີຍຖາມວ່າ ìເມ່ືອໃດî  ແລະພຣະເຢຊູຊົງຕອບວາ່ ìເປັນຫຍັງ.î     ສໍາລັບຜູ້ຟັງໃນ
ສມັຍກ່ອນ ຄ. ສ 70, ຄໍາທໍານວາຍຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບອະນາຄົດກໍເປັນເຣ່ືອງໜ້າຢ້ານຫລາຍ, ແຕ່ພຣະ 
ຄໍາຂອງພຣະອົງມີເຈຕນາທ່ີຈະໜຸນໃຈເຣ່ືອງຄວາມເຊືອ່, ທ້າທາຍໃຫ້ໝ້ັນໃຈ, ແລະໃຫ້ມີຄວາມຫວງັ. ພຣະ 
ອົງຊງົຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເຣ່ືອງທ່ີໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະວິຫານ ແລະເຣືອ່ງອະນາຄົດ
ທ່ີອາດຈະໃຫຍ່ເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຂົາ. 
 
ແນ່ນອນທັສນະຂອງພຣະເຢຊູກໍໃຫຍ່ເກີນກວ່າພວກເຮົາຈະພັລນາໄດ້. ພຣະອົງຊົງມອງເຫັນຄາວສຸດທ້າຍ 
ຈາກຈຸດເລ້ີມຕ້ົນ   ແລະຊົງພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາໝ້ັນໃຈໃນພຣະອົງແລະໃນພຣະຄໍາ (ພສສ 119:105). 
ໃນຖານະທ່ີພວກເຮົາເປັນສາວກົໃນສມັຍນ້ີ, ພຣະຄໍາຍັງເປັນເຣ່ືອງທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາເຊືອ່ ວ່າພຣະອົງຊົງ
ຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າທຸກຢ່າງທ່ີພວກເຮົາຈະປະເຊີນໃນອະນາຄົດ. ເພາະພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງມາເປັນມະ 
ນຸດ,   ພວກເຮົາສາມາດເບ່ິງອະນາຄົດດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໂດຍເພ່ິງພຣະສັນຍາໃນເອຊາຢາ 46:9-10,   ເຖິງ
ແມ່ນພວກເຮົາຈະພົບກັບບັນຫາມາກມາຍໃນຊີວິດ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເມື ອ່ເບ່ິງພວກສາວົກໃນ ລູກາ 21:7-8, ທ່ານເຄີຍໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວ່າ ìເມ່ືອໃດî ແຕ່ພຣະອົງໄດ້

ຊົງຕອບວ່າ îເປັນຫຍັງî ບ່ໍ? 
2. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງພວກສາວົກຈ່ຶງພາກັນຖາມຫາໝາຍສໍາຄັນ (21:7)   ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າການທໍາ 

ລາຍພຣະວິຫານຈະມາເຖິງເມ່ືອໃດ? 
3. ມີຫຍັງແດ່ໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານທ່ີເຕັມດ້ວຍຄວາມບ່ໍແນ່ນອນ ແລະຄວາມຫວາດກົວ? ທ່ານຈະ  

ສະແດງຄວາມເຊືອ່ ແລະຄວາມຫວັງໄດ້ຢ່າງໃດ? 
4. ແນ່ນອນມີຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບອະນາຄົດທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ເປັນເຣ່ືອງເລິກລັບຢ່ ູສໍາລັບ

ມະນຸດຊາດ. ມີຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບອະນາຄົດທ່ີທ່ານຢາກເຫັນລ່ວງໜ້າ? ມີຫຍັງບ່ໍທ່ີຜ່ານມາ ທ່ີທ່ານດີ
ໃຈຫລາຍທ່ີບ່ໍໄດ້ເຫັນສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນລ່ວງໜ້າ? 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ12 
ເຂາົຖາມພຣະເຢຊແູມນ່ໃຜ? 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ລູກາ 22:66--23:25 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ         ລູກາ 22:66--23:25 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ຊົງຕອບເຂົາວ່າຊົງເປັນກະສັດແລະເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້      ເພ່ືອສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາທ່ີເຮົາຕ້ອງເຊ່ືອຟັງ 

  

ຄໍານໍາ  

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຖືກສ່ົງລົງມາເກີດເປັນມະນຸດເພ່ືອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນຸດ ແຕ່ມີຫລາຍຄົນບ່ໍຍອມຮັບເຊ່ືອ, ສ່ວນເຮົາທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈຈ່ຶງໄດ້ເຊືອ່ໃນພຣະອົງ.   
 

1. ທາ່ນແມນ່ໃຜ?  (ລູກາ 22:66-23:7) 
 ຢູດາໄດ້ພາພວກທະຫານແລະພວກປະໂຣຫິດເຂ້ົາຈັບກຸມພຣະເຢຊູໃນເວລາກາງຄືນທ່ີຫ່າງໄກຈາກສາຍຕາ
ຂອງປະຊາຊົນ, ເວລາບ່ໍມີຜູ້ຄົນເຫັນນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ບັງຄັບທັງຂ້ຽນຕີເພ່ືອໄຕ່ຖາມພຣະເຢຊູ (ລູກາ 22:48, 
52, 63). ພໍຮ  ຸ່ງເຊົາ້ມາພວກເຂົາກໍພາພຣະອົງໄປຍັງສານສູງສຸດແຊນຮີດຣິນ ເພ່ືອຊັກຖາມພຣະອົງອີກ. ເຂົາ
ຊອກຫາເຣ່ືອງຈັບຜິດພຣະອົງທຸກປະການຈຶງ່ກ່າວຖາມວາ່  ìຖ້າເຈ້ົາເປັນພຣະຄຣດິຈ່ົງບອກເຮົາເສັຽî    ເຂາົ
ຖາມພຣະອົງເຊ່ັນນ້ີກໍເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຍິນຄົນຊາ່ລືກັນວ່າແນວນ້ັນແນວນ້ີ ແຕ່ເຂົາເອງບ່ໍເຄີຍມີໂອກາດຖາມ
ພຣະອົງໃນເຣ່ືອງນ້ີແຕ່ປະການໃດ ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອໄດ້ໂອກາດເຂົາຈ່ຶງຖາມພຣະອົງເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຍິນຈາກ
ປາກພຣະອົງ    ແລ້ວກໍຈະເອົາຄໍາຕອບຈາກປາກຂອງພຣະອົງມາເປັນຂໍກ່າວຫາໂທດຕາມຄໍາໃຫ້ການຂອງ
ພຣະອົງ.     ການໄຕ່ສວນທ່ີສານສູງສຸດຄ້ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນຖາມເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ ແຕ່ແມ່ນຖາມເພ່ືອຊອກຈັບເອົາ
ຄວາມຜິດເພ່ືອຈະນໍາເອົາພຣະອົງໄປປະຫານເສັຽ.  
 
ທ່ານຄົງຈໍາໄດ້ເມ່ືອພວກອິສຣາເອນແລະພວກປະໂລຫິດຈັບຍິງຜູ້ນ່ຶງໄດ້ໃນຖານຫລ້ິນຊູ້ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 
ບົດ 8, ພວກເຂົາຮູ້ແລ້ວວ່າຈະຕ້ອງເຮ ັດຢ່າງໃດກັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ເພາະເຂົາໄດ້ອ້າງກົດໝາຍຂອງໂມເຊວ່າຈະ
ຕ້ອງຄວ່າງຫີນໃສ່ນາງໃຫ້ຕາຍ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຂົາຮູ້ ເພາະເຂົາຈະຖືໂອກາດເອົາຈໍາເລີຍຜູ້ນ້ີມາ
ເປັນເຄ່ືອງມືໃນການຈັບຜິດພຣະເຢຊູ    ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈ່ຶງນໍາເອົາຈໍາເລີຍທ່ີຖືກຕັດສິນແລ້ວຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງໂມເຊມາເພ່ືອຫລອກລວງຍົວະເອົາຄໍາຕັດສິນຂອງພຣະເຢຊູ. ເຂົາວາງແຜນໄວ້ແລ້ວວ່າມີແຕ່ສອງທາງ
ເທ່ົານ້ັນທ່ີພຣະເຢຊູຈະໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ເຂົາຄື;  
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 1.ພຣະອົງຈະບອກເຂົາຈ່ົງໃຫ້ອະພັຍ, ຫາກພຣະອົງເວ້ົາຄໍານ້ີ ເຂົາຈະຈັບວ່າ ຜິດກົດໝາຍຂອງໂມ
ເຊ ເພາະກົດໂມໂຊສ່ັງໄວ້ໃຫ້ຄວາ່ງເຖິງຕາຍ. (ຣະບຽບພວກເລວີ 20:10; ພຣະບັນຍັດສອງ 22:22) 
 2. ຫາກພຣະເຢຊູບອກວ່າ ຈົງ່ຄວາ່ງຕາມກົດພວກທ່ານເສັຽ, ກໍຜິດຕ່ໍກົດໝາຍທາງຣາຊການ ເພາະ
ບ່ໍມີຜູ້ໃດ ມີຊາດຢິວຜູ້ໃດມີອໍານາດຕັດສິນປະຫານໄດ້ນອກຈາກສານ ແຊນຮີດຣິນ.  
 
ເມ່ືອເຂົາວາງແຜນໄວ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ຈ່ຶງຖາມພຣະເຢຊູວາ່ ìອາຈານເອີຍ, ຍິງຄົນນ້ີເຂົາຈັບໄດ້ເມ່ືອກໍາລັງ
ຫລ້ິຍຊູ້ຢູ່ ໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວໃ້ນພຣະບັນຍັດວ່າ ໃຫ້ເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ຄົນຢ່າງນ້ີໃຫ້ຕາຍ ສ່ວນທ່ານເດ, ຈະວ່າ
ຢ່າງໃດî (ໂຢຮັນ 8:4). ແຕ່ແຜນການຂອງເຂົາບ່ໍສາມາດເອົາຊະນະພຣະເຢຊູໄດ້ໃນເວລານ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງວາງ
ແຜນການອ່ືນໆອີກເພ່ືອຈະໄດ້ປະຫານພຣະອົງເສັຍ. 
 
ກັບຄືນມາພຣະທັມລູກາ 22 ເຫັນວາ່ສານແຊນຮີດຣິນຕ້ັງໃຈຈົດຈ່ໍຕ່ໍຄໍາຖາມນ້ັນ ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕອບຄໍາ
ຖາມຂອງເຂົານ້ັນໂດຍຕົງ ແຕ່ກັບກ່າວວ່າ ìເຖິງເຮົາບອກພວກທ່ານ,  ທ່ານກໍບ່ໍເຊ່ືອເຮົາດອກ ແລະເຖິງເຮົາ
ຈະຖາມພວກທ່ານ, ທ່ານກໍຈະບ່ໍຕອບເຮົາຈັກຄໍາî (ຂໍ ້67ຂ).    ດ້ວຍເຫດນ້ີຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູຈຶງ່ບ່ໍຜິດຕ່ໍ
ການເມືອງແຕ່ປະການໃດ ແຕ່ພຣະອົງຍັງບອກເຂົາອີກວ່າ  ìແຕ່ນ້ີໄປບຸດມະນຸດຈະນ່ັງເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣດິທານຸພາບî (ຂ້ໍ 69).  ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງຖາມພຣະອົງອີກວ່າ ìຖ້າຢ່າງນ້ັນເຈ້ົາເປັນ
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຫລືî   ພຣະອົງຕອບເຂົາວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍເອງວ່າເຮົາເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະî ແປວ່າ
ທ່ານເວົາ້ຖືກແລ້ວ.    ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ  ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແຕ່ເປັນຫຍັງບ່ໍ
ເຊື່ອ?.  
 

2. ທາ່ນຈະເຮດັແນວໃດ? ( ລູກາ 23:8-12)  
ການສອບສວນຂອງສານສູງສຸດບ່ໍເປັນຕາມຄາດໝາຍທ່ີພວກຢິວຄາດໝາຍໄວ້ ເພາະເຂົາບ່ໍເຫັນວ່າສານສູງ
ສຸດແຫ່ງນ້ີບ່ໍສາມາດຈັບຄວາມຜິດທາງການເມືອງໄດ້ ແຕ່ເຂົາກໍບ່ໍຍອມປ່ອຍພຣະເຢຊູແຕ່ປະການໃດຈ່ຶງນໍາ 
ພຣະເຢຊູລົງມາຫາປີລາດເພ່ືອດໍາເນີນຄະດີອີກແບບນ່ຶງ.     ເຂົາໄດ້ຟ້ອງປີລາດວ່າ ìພວກເຮົາໄດ້ພົບຄົນນ້ີ
ກໍາລັງຊັກຊວນຊນົຊາດຂອງເຮົາໃຫ້ເຮັດຜິດ ຄືຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເສັຍຊວ່ຍແກ່ກາຍຊາ ແລະຍັງເວ້ົາວ່າຕົວເອງເປັນ
ພຣະຄຣິດກະສັດອົງນ່ຶງî (ຂ້ໍ 2). ຄໍາຟ້ອງຂອງເຂົາປະກອບດ້ວຍຂ້ໍກ່າວຫາສ່ີປະການຄື; 
 1. ພຣະເຢຊູຊັກຊວນປະຊະຊົນໃຫ້ເຮັດຜິດບ່ໍເຊ່ືອຟັງຣັຖບານ. 
 2. ພຣະເຢຊູຍົວະຍົງບ່ໍໃຫ້ເສັຽພາສີໃຫ້ແກ່ກາຍຊາ ແມ່ນຜິດທາງກົດໝາຍ.  
 3. ພຣະເຢຊູອ້າງວ່າເປັນພຣະຄຣດິນ້ັນ,   ແມ່ນຜິດຕ່ໍຫລັກຄວາມເຊ່ືອສາສນາຢິວ. 
 4. ພຣະເຢຊູອ້າງຕົນເອງເປັນກະສັດ,  ແມ່ນຜິດຖານໂຄ່ນລ້ົມກະສັດອົງປັດຈຸບັນ.  
ດ້ວຍເຫດນ້ີປີລາດຈ່ຶງຖາມພຣະເຢຊູວາ່ ìເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລື?î (ຂໍ ້3ກ) ເບ່ິງແລ້ວເປັນຄໍາຖາມ
ທ່ີຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຄວາມຜິດ ເພາະເພ່ິນບ່ໍໄດ້ຖາມວ່າ ເຈ້ົາເປັນກະສັດຫລື?    ແຕ່ຖາມວາ່ເປັນກະສັດຂອງຊາດ
ຢິວຫລື? ພຣະເຢຊູຕອບປີລາດວ່າ ìທ່ານເວ້ົານ້ັນແລ້ວî (ຂໍ ້3ຂ). ຄໍາຕອບນ້ີບ່ໍໄດ້ແຕະຕ້ອງກະສັດຜູ້ປົກຄອງ
ແຕ່ຢ່າງໃດ ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນປີລາດຈ່ຶງປະກາດວ່າ ìເຮົາບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດໃນຜູ້ນ້ີຈັກປະການî. (ຂໍ ້4).  
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ເມ່ືອປະຊາຊນົແລະພວກປະໂຣຫິດໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວແທນທ່ີເຂົາຈະປ່ອຍພຣະເຢຊູ ເຂົາກັບລາກພຣະເຢຊູ
ໄປຫາຫາເຮໂຣດ. ສ່ວນເຮໂຣດເອງເຄີຍໄດ້ຍິນກິດຕິສັບຂອງພຣະເຢຊູ  ແຕ່ບ່ໍເຄີຽເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍສາຍ 
ຕາຈັກເທ່ືອ ດ່ັງນ້ັນວັນນ້ີທ່ານຈ່ຶງມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທ່ີໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາຂອງເພ່ິນເອງ. ເມ່ືອນ້ັນ
ເຮໂຣດໄດ້ຊກັຖາມພຣະເຢຊູຫລາຍປະການ ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕອບເພ່ິນແຕ່ຢ່າງໃດ. ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີພຣະ 
ອົງມິດງຽບຢູ່ນ້ັນພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກໍພາກັນໃຈຮ້າຍ  ແລ້ວພາກັນລຸກຢືນຂ້ຶນໃນທ່ີປະຊຸມຟ້ອງພຣະອົງ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ 7ຂ້ໍ 10).    ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນວນັນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປີລາດແລະເຮໂຣດຄືນດີຈາກການເປັນ
ສັຕຣູກັນ.  
 

3. ລາວບໍເ່ຮດັຜິດຫຍັງ:  ( ລູກາ 23:13-25)  
ເມ່ືອການສືບສວນຂອງເຮໂຣດບ່ໍເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍຂອງປະຊາຊົນແລະພວກປະໂຣຫິດ     ເຂົາຈ່ຶງນໍາ 
ພຣະເຢຊູກັບຄືນໄປຫາປີລາດອີກເປັນເທ່ືອທີສອງ.  ໃນຂະນະທ່ີບັນດາພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່, ພວກເຈ້ົາ
ນາຍ ແລະປະຊົນຊົນມາເຕ້ົາໂຮມກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍນ້ັນປີລາດກ່າວຄໍາຕັດສິນວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ພາ
ຄົນນ້ີມາຫາເຮົາ ຟ້ອງວ່າເປັນການຊັກຊວນຣາສດອນໃຫ້ຫລົງຜິດໄປ ແລະເບ່ິງແມ,  ເຮົາໄດ້ສືບສວນຕ່ໍໜ້າ
ພວກທ່ານ ແລະບ່ໍເຫັນວ່າຄົນນ້ີມີຄວາມຜິດໃນຂ້ໍທ່ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຟ້ອງນ້ັນ   ແລະເຮໂຣດກໍບ່ໍເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຜິດເໝືອນກັນ ພວກທ່ານໄດ້ສ່ົງຕົວຄົນນ້ີກັບມາຫາເຮົາອີກແລ້ວ  ເບ່ິງແມ, ຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍມີຄວາມຜິດອັນ
ໃດທ່ີສົມຄວນຈະຖືກໂທດເຖິງຕາຍ ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນຜູ້ນ້ີແລ້ວກໍປ່ອຍໄປî (ຂໍ ້14-16).  ປີລາດໄດ້
ຕັດສິນຄວາມຢ່າງເປັນທັມ ແລະຍັງອ້າງເຖິງເຮໂຣດກໍບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊຜິູດຈົນເຖິງຂ້ັນປະຫານ ເມ່ືອການສືບ
ສວນມາຮອດບ່ອນນ້ີທ່ານປີລາດຈຶງ່ຕັດສິນໃຫ້ປ່ອຍພຣະເຢຊູຫລັງຈາກຂ້ຽນແລ້ວ.  
 
ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາຕັດສິນຂອງປີລາດເຂົາກໍພາກັນຮ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍສຽງດັງ   ບ່ໍຍອມຮັບຄໍາຕັດສິນຂອງປີ
ລາດ.     ພວກເຂົາເຈັບແຄ້ນແລະກຽດຊັງພຣະເຢຊູຈົນບ່ໍຍອມຟັງຄໍາຕັດສິນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທັງສອງ ພ້ອມທັງບ່ໍ
ເຊ່ືອຟັງສານສູງສຸດ ແຊນຮີດຣນິອີກ.    ສານແຊນຮີດຣີນ ເປັນສານສູງສຸດ, ເຮໂຣດເປັນກະສັດປົກຄອງທ່ົວ
ປະເທດ,  ປີລາດເປັນເຈ້ົາແຂວງໆຄາລີເລ   ທັງສາມອໍານາດມີຄໍາເຫັນພ້ອມກັນວາ່ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດ 
ແຕ່ບັນດາປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່,   ພວກເຈ້ົານາຍ ແລະປະຊາຊນົຈໍານວນນ່ຶງ ບໍຍອມເຊືອ່ຟັງອໍານາດທັງສາມ
ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ,   ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາເຫັນວາ່ຫາກເຮົາຄຶດຄຽດແຄ້ນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະຄຶດຈະ
ເອົາຊະນະໃຫ້ໄດ້ ເມ່ືອເຮົາໄປປຶກສານໍາຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ ຫລືຜູ້ມີອໍານາດກໍດີເຮົາອາດຈະບ່ໍຟັງສຽງຂອງເພ່ິນດ້ວຍ
ວ່າຈິດໃຈເຮົາຢາກຊະນະນ້ັນເອງ.   ສານທັງສາມມີຄວາມເຫັນດຽວກັນວາ່ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດໃດໆນ້ັນ 
ແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ,  ແຕ່ເພ່ິນຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານຍ້ອນຮັບບາບກັມຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອເຮົາຈະ
ໄດ້ຢູ່ດີກີນດີ ຄວາມຜິດຕ່າງໆທ່ີເຂົາກ່າວຫາພຣະອົງນ້ັນ ແມ່ນຄວາມຜິດທ່ີມະນຸດເຮົາເປັນຜູ້ສ້າງຂ້ຶນມາ ແຕ່
ພຣະອົງມາຍອມຮັບເທ່ົານ້ັນ    ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍສົມຄວນຖວາຍທັງຕົວແລະຈິດໃຈໃຫ້ກັບພຣະອົງ
ເພ່ືອເປັນການຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງຢ່າງເຕັມອົກເຕັມໃຈຂອງພວກເຮົາ.  
 



 52

ບັນດາປະໂຣຫິດ ກັບພວກເຈ້ົານາຍພາກັນຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງຕ່ໍວ່າປີລາດວ່າ     ìເອົາມັນໄປຂ້າເສັຽ ແລ້ວຈ່ົງ
ປ່ອຍບາຣະບາໃຫ້ພວກເຮົາî (ຂໍ ້18ຂ). ເພາະຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງເຂົາທ່ີມີຕ່ໍພຣະເຢຊູມັນຍ່ິງໃຫຍ່ໄປກວ່າ
ເຂົາຄຽດແຄ້ນບາຣະບາ ທ່ີເປັນຜູ້ຮ້າຍຂ້າຄົນຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ເຂົາໄດ້ເຫັນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຮ້າຍຂ້າຄົນນ້ອຍ
ໄປກວ່າພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ພວກເຂົາກາຍເປັນຄົນຕາສ້ັນ,    ຕາບອດເຫັນຊ່ົ່ວເປັນດີ ແລະເຫັນດີ
ເປັນຊົວ່.    ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາຮ້ ວູ່າຢ່າເປັນຄົນຄຽດແຄ້ນຜູ້ໃດ ຫາກເຮົາຄຽດແຄ້ນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງແລ້ວລາວຈະ
ເຮັດດີປານໃດກໍຕາມເຮົາກໍຈະຫາເຣ່ືອງຕໍາໜິຕິຕຽນລາວເທ່ົານ້ັນ  ແລະເມ່ືອນ້ັນແຫລະເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຄື
ຄົນກຸ່ມທ່ີຫາເຣືອ່ງພຣະເຢຊູນ້ີໂດຍບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ. ທ່ານປີລາດບ່ໍຮູ້ຈະເຮັດຢ່າງໃດເມ່ືອພວກເຂົາພາກັນຮ້ອງສຽງ
ດັງຄືຈະຈີກກິນເພ່ິນເໝືອນດ່ັງສິງໂຕຈີກກິນເນ້ືອສັດ,    ດ້ວຍຄວາມຢ້ານຕົກໃຈຂອງປີລາດເພ່ິນຈ່ຶງລ່ັງເລໃຈ
ເພາະເພ່ິນກວດສອບແລ້ວຍັງບ່ໍເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຜິດແຕ່ປະການໃດ. 
 
ໃນຂະນະທ່ີປີລາດກໍາລັງຄຶດຢູ່ນ້ັນເຂົາພາກັນຮ້ອງຂ້ຶນອີກວ່າ ìຄຶງໄວ້, ຄຶງມັນໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນî  ປີລາດຈ່ຶງ
ຖາມວາ່ ìຄຶງເຮັດຫຍັງ ຄົນນ້ີໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ?   ເຮົາບ່ໍເຫັນວາ່ມີຜິດອັນໃດທ່ີສົມຄວນຈະໃຫ້ຖືກໂທດເຖິງ
ຕາຍ ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນແລ້ວກໍປ່ອຍໄປເສັຽî (ຂ້ໍ 21-22).   ແຕ່ເຂົາບ່ໍຍອມຟັງສຽງຂອງປິລາດ ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີປີລາດຈຶງ່ຍອມຟັງສຽງຄໍາຮ້ອງຂູ່ເຂັນຂອງເຂົາ.  ມີນັກເທດຜູ້ນ່ຶງກ່າວວ່າ ຍ້ອນວ່າປີລາດຢ້ານອໍານາດ 
ພັກພວກເຫລ່ົານ້ີຈະເຮັດໃຫ້ຕົນຕົກໜ້າທ່ີຕ່ໍາແໜ່ງຈ່ຶງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເອົາພຣະເຢຊູໄປຂ້າເສັຽທັງໆທ່ີຮູ້ວ່າພຣະ
ເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດ,    ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນກໍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຜິດ ແຕ່ພຣະອົງຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດ ແລະ
ຄວາມບາບຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ   ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ຄຣສິຕຽນຫລຸດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດແລະບາບທ່ີຕົນເອງໄດ້
ເຮັດມາ.  
 

ຄໍາຖາມ 
1. ແມ່ນໃຜພາພວກທະຫານໄປຈັບພຣະເຢຊູ? ລາວມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບພຣະອົງ? 
2. ຫລັງຈາກເຂົາຈັບພຣະອົງໄປແລ້ວເຂົາພາພຣະອົງໄປໃສ? ໄປເຮັດຫຍັງ? 
3. ເປັນຫຍັງປີລາດຈ່ຶງຄຶດຢາກປ່ອຍພຣະເຢຊູ? 
4. ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຂໍໃຫ້ປ່ອຍບາຣະບາຜູ້ຮ້າຍ ແທນທ່ີຈະປ່ອຍພຣະເຢຊູ. 
5. ທ່ານເອງກໍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດ, ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງຍອມຕາຍເມ່ືອເພ່ິນບ່ໍຜິດ? 
 
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ13 
ແມນ່ພຣະເມຊອີາແທ້ບໍ?່ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້      ລູກາ 24:13-35 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ         ລູກາ 23:26--24:53 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້        ຊົງຕອບເຂົາວ່າການຄືນພຣະຊົນແມ່ນພຣະເມຊີອາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:          ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພຣະອົງສໍາແດງໃຫ້ເຮົາຮູ້ແນວໃດ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້        ພົບຄວາມຫວັງເມ່ືອສາວົກທັງສອງສົນທະນະກັບພຣະອົງ 

  

ຄໍານໍາ  

ສາວົກສອງຄົນເດີນທາງກັບບ້ານດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງທ່ີເຫັນພຣະເຢຊູສ້ິນພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນແລະເອົາ
ສົບໄປບັນຈຸໄວທ່ີ້ຖ້ໍາ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດແລະໂອ້ລົມກັບສາວົກທັງສອງໃນຂະນະທ່ີເຂົາໝົດຫວັງຍ່າງ
ກັບບ້ານດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງຈົນກວ່າພຣະອົງຊງົເປີດເຜີຽພຣະອົງໂດຍການ
ຫັກເຂ້ົາຈ່ີເຂົາຈ່ຶງຮູ້ວາ່ແມ່ນພຣະອົງ ແລ້ວຄວາມຫວັງທ່ີເຂົາຫວັງໄວ້ນ້ັນກໍກາຍເປັນຈິງ.  
 

1. ມແີຕຄ່ໍາຖາມ (ລູກາ 24:13-24) 
ລູກາເປັນຜູ້ບັນທຶກເຫດການຕອນນ້ີລະອຽດໄປກວ່າມາຣະໂກບາງເລັກນ້ອຍ     ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດບອກວ່າສາວົກ
ທັງສອງຄົນນ້ີແມ່ນໃຜກັນແທ້,    ແຕ່ພໍຈະບອກໄດ້ວ່ານ່ຶງໃນຈໍານວນສອງຄົນນ້ີແມ່ນ ທ່ານກະໂລປາ (ຂ້ໍ 18) 
ສ່ວນອີກຜູ້ນ່ຶງນ້ັນແມ່ນເມັຍຂອງທ່ານກະໂລປາເອງ ອີງຕາມ  Comprehensive commentary  (24:13 
two of themó One was Cleopas (24:18),    and the identity of the other remains mere 
conjecture. Marshall suggests that the second disciple was Cleopasís wife). ເຫດຜົນອື່ນ
ທ່ີຍ້ັງຍືນວ່າທັງສອງແມ່ຜົວເມັຍກັນແມ່ນເຂົາທັງສອງຢູ່ເຮືອນດຽວກັນແມ່ນຂ້ໍ 29 ກ່າວວ່າ     "ເຊີນມາພັກ
ເຊົາຢູ່ກັບເຮົາ".     ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງສລຸບໄດ້ວ່າທັງສອງແມ່ນຜົວເມັຽ.  
 
ອີກເຣ່ືອງນ່ຶງທ່ີຕ້ອງສຶກສາກັນນ້ັນແມ່ນເຣືອ່ງເດີນທາງໄປເອມາອູດແມ່ນໄປເຮັດຫຍັງ?     ໃນພຣະຄັມພີພາ
ສາລາວຫົວສີດໍາບອກວ່າສາວົກທັງສອງຍ່າງໄປບ້ານ,  ຄືຫລັງຈາກທັງສອງໄປເບ່ິງພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງ
ແຂນ ຕລອດເຖິງບັນຈຸພຣະສົບຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນຖ້ໍາແລ້ວຈ່ຶງກັບບ້ານ,      ທັງສອງເດີນທາງກັບບ້ານດ້ວຍ
ໝົດຫວງັ ເພາະເຂົາຝາກຄວາມຫວງັໄວກັ້ບພຣະເຢຊູແຕ່ຜູ້ດຽວ ແຕ່ບັດນ້ີພຣະອົງກໍສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ.     
ສ່ວນພາສາອັງກິດ ແລະພາສາອ່ືນບ່ໍເວ້ົາວາ່ສາວົກເດີນທາງກັບບ້ານແຕ່ປະການໃດ ແຕ່ບອກວ່າເດີນທາງໄປ
ເອມາອູດ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງມີຄໍາຖາມວ່າ ສາວກົທັງສອງເປັນຫຍັງຕ້ອງເດີນທາງໄປເອມາອູດ?.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ 
ເມ່ືອອ່ານແລະສັງເກດເບ່ິງຕາມເນ້ືອເຣ່ືອງແລ້ວ ພຣະຄັມພີພາສາລາວອາດຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກວ່າ.  
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ໃນຂະນະສາວົກທັງສອງຍ່າງແລະສົນທະນາເຣ່ືອງການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ນ້ັນ ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ມາ
ປາກົດຕົວຍ່າງໂອ້ລົມກັບເຂົາໄປ (ຂ້ໍ 15). ພຣະຄັມພີບອກວ່າ "ຕາຂອງເຂົາໄດ້ຖືກບັງລັບໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ພຣະອົງ" (ຂ້ໍ 16). ແຕ່ບ່ໍໄດ້ບອກວ່າແມ່ນໃຜບັງລັບຕາເຂົາບ່ໍໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະອົງ, ບາງທ່ີອາດະຈເປັນເພາະເຂົາ
ບ່ໍຄາດຝັນວາ່ຈະແມ່ນພຣະອົງ ເພາະເຂົາເຫັນພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນຕ່ໍໜ້າຕ່ໍຕາຂອງເຂົາ,     ບາງທີເຂົາບ່ໍເຂ້ົາ
ໃຈໃນຄໍາສອນຂອງພຣະອົງທ່ີສອນວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງຄືນຂ້ຶນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ (ມັດທາຍ 16:21).    
ເຣ່ືອງນ້ີເປັນຮູບພາບວາ່ ໂລກນ້ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງເພາະຖືກຊາຕານບັງຕາໄວ້ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດເຊ່ືອແລະຊອກສແວງ
ຫາພຣະອົງຜູ້ນ້ັນກໍຈະພົບພຣະອົງ (ມັດທາຍ 7:8).   ແຕ່ຈຸດດີຂອງສາວົກທັງສອງນ້ັນແມ່ນເຂົາໂອ້ລົມກັນ
ເຣ່ືອງພຣະເຢຊສ້ິູນພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນ (ລູກາ 24:19).    ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາວ່າ ເມ່ືອຄຣິສຕຽນເຮົາພົບ
ກັນເຮົາຄວນໂອ້ລົມກັນເຣ່ືອງ   ພຣະເຢຊູເປັນການຖືກຕ້ອງ ເພາະວາ່ໃນຂະນະທ່ີສາວົກທັງສອງໂອ້ລົມກັນ
ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ນ້ັນ ພຣະອົງກໍປາກົດຕົວແລະຮ່ວມເດີນທາງໄປກັບເຂົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີເມ່ືອເຮົາລົມກັນ
ໃນເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງແລ້ວພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດກໍຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາເຊັນ່ດຽວກັນ (ມັດທາຍ 18:20).  
 
ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວນ້ັນຊົງຖາມເຂົາວ່າ "ເມ່ືອຕາມທາງພວກທ່ານໄຕ່ຖາມກັນເຣ່ືອງອັນໃດ " 
(ຂ້ໍ 17). ຄໍາຖາມນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາວົກທັງສອງຢຸດຢືນຢູ່ດ້ວຍໃບໜ້າໂສກເສ້ົາ  ທັງສອງອາດຈະຄຶດວ່າ 'ເຈ້ົາ
ໄປຢູ່ຖ້ໍາໃດມາໜໍຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີທ່ີຄົນທັງຫລາຍທ່ົວກຸງພາກັນຮູ້ໝົດເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ຫຍັງເລີຍ'  ເມ່ືອນ້ັນ
ເຂົາຈ່ຶງຖາມ ພຣະອົງວ່າ "ໃນບັນດາແຂກເມືອງທ່ີມາອາສັຍຢູ່ໃກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ມີແຕ່ທ່ານຜູ້ດຽວຫລືທ່ີບ່ໍຮູ້
ເຫດການເກີດຂ້ຶນທ່ີນ້ັນລະຫວ່າງວັນເຫລ່ົານ້ີ" (ຂ້ໍ 18). ຄໍາເວ້ົາຂອງສາມວົກຕອນນ້ີໜັກໄປແດ່ ມັນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖ ງິ ຄົນອາສັຍໃນສວນແຕ່ບ່ໍຮູ້ຈັກເຈ້ົາຂອງສວນ, ຄົນອາສັຍຢູ່ໃນໂລກບ່ໍຮູ້ຈັກເຈ້ົາຂອງ
ໂລກ. (ມັດທາຍ 21:33-41).  
ພຣະເຊຢູຈ່ຶງທູນຖາມເຂົາອີກວ່າ  "ເຫດການອັນໃດ" (ຂ້ໍ 19). ຊົງຖາມເຊັນ່ນ້ີກໍເພາະວ່າພຣະອົງຈະຊົງເປີດ
ເຜີຍເຣືອ່ງທັງໝົດແກ່ເຂົາທັງສອງຕາມຫລັງ,   ສ່ວນສາວົກທັງສອງກໍເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງໃຫ້ພຣະອົງຟັງ 
(ຂໍ ້20-24).  
 

2. ຊອກຫາຄ ໍາຕອບ:   (ລູກາ 24:25-27) 
ເມ່ືອຊງົຟັງເຂົາເລ່ົາເຣ່ືອງຈົບແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ "ໂອ  ຄົນໂງ່, ຜູ້ມີໃຈເສີຍຊາໃນການເຊ່ືອບັນດາຖ້ອຍ
ຄໍາ ຊ່ຶງຜູ ປ້ະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວໄວ້ນ້ັນ  ຈໍາເປັນທ່ີພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານຢ່າງນ້ັນ ແລ້ວເຂ້ົາ
ໄປໃນ   ຣັສມີຂອງພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນຫລື." (ຂ້ໍ 25-26). ພຣະເຢຊູຮ້ອງເຂົາວ່າຄົນໂງ່    ມີຄວາມໝາຍວາ່ ຄົນ
ທ່ີມີໃຈເສີຍຊາ, ຄົນຊ້າໃນການເຂ້ົາໃຈ ຫລືຄົນບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ,  ເຮົາ
ອາດຈະເວ້ົາວ່າສາວົກທັງສອງເປັນຄົນໂງ ່ເພາະວ່າເຮົາເປັນຄົນນອກທ່ີໄດ້ອ່ານເຣ່ືອງທ່ີລູກາບັນທຶກໄວ້  ແຕ່
ຖ້າເຮົາເປັນຄົນໃນຄືສາວກົສອງຄົນນ້ີເຮົາກໍຈະເປັນຄືພວກເພ່ິນ ແລະເຮົາທັງຫລາຍກໍຈະຖືກຮ້ອງວ່າຄົນໂງ່
ເຊ່ັນກັນຫາກເຮົາເປ ັນຄົນບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນຫລັກຄໍາສອນແລະບ່ໍປະຕິບັດຫລັກຄໍາສອນນ້ັນ    ເພາະວ່າມັນ
ເປັນການເສັຽເວລາທັງເພ່ິນແລະເຮົາຫາກຟັງແລ້ວກໍແລ້ວໄປຊ່ືໆ.   ທ່ີຈິງແລ້ວເຮົາທັງຫລາຍກໍມີໃຈເສີຍຊາ
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ໃນຄໍາສອນເຊ່ັນກັນ.    ເຮົາມາລອງຄຶດເບ່ິງວາ່  ນັບແຕ່ມ້ືເຮົາມາຮັບເຊ່ືອພຸ້ນ   ເຮົາໄດ້ໄປນ່ັງຮຽນພຣະຄັມພີ
ຕາມສະຖານທ່ີຕ່າງໆຈັກເທ່ືອມາແລ້ວ, ເຮົາໄດ້ຟັງເທສນາຈັກເທ່ືອມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່ານັບບ່ໍຖ້ວນ
ແລ້ວ  ດ່ັງນ້ັນຫາກເຮົາເຂ້ົາໃຈແລະປະຕິບັດຕາມສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ຮຽນ,      ສ່ິງທ່ີໄດ້ຍິນທຸກຂ້ໍທຸກຕອນປານນ້ີ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາກໍຈະຍ່ິງໃຫຍ່ໄປຫລາຍ ກວ່ານ້ີບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? ບາງທີເຮົາອາດຈະກາຍເປັນອາຈານໄປແລ້ວ
ຫາກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ທຸກຂ້ໍທຸກຕອນ. ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ເມ່ືອໄດ້ຟັງ, ເມ່ືອໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລັກຄໍາສອນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນຄົນໂງ່ອີກຕ່ໍໄປ.  ໂງ່,  ອີກອັນນ່ຶງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາສັງເກດເຫັນນ້ັນ
ແມ່ນເຂົາທັງສອງໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ    ແລະແຖມຍັງເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງໃຫ້
ພຣະອົງຟັງອີກ ເຮັດຄືຕົນເອງເປັນຜູ້ຮູ້ຫລາຍແຕ່ບ່ໍຮູ້ຫຍັງເລີຍ,   ມັນຄ້າຍຄືກັບຄົນໄປໂບດເປັນປະຈໍາ ແຕ່ບ່ໍ
ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊເູປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ.  
 
ໃນຖານະທ່ີເປັນຄົນລາວ, ຄວາມຄຶດແບບລາວໆຍັງຕິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເວົາ້ໄດ້ວ່າ     ບ່ໍມີໃຜດອກ
ຈະຍອມໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຮ້ອງເຮົາວ່າ (ຄົນໂງ່) ດ້ວຍເຫດນ້ີໃນຖານະທ່ີທ່ານເປັນຄຣສູອນ   ຫລືຜູ້ເວ້ົາພຣະທັມເຮົາບ່ໍ
ຄວນຮ້ອງຜູ້ທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າຄົນໂງ່ ເພາະເຮົາບ່ໍແມ່ນພຣະເຢຊູ   ເຮົາຄວນຊອກຄໍາເວ້ົາທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອຫລີກ
ລ້ຽງການເຂ້ົາໃຈຜິດ, ເຮົາອາດຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ (ເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ, ຫລືບ່ໍແມ່ນແນວນ້ັນດອກ)   ຫລືຫາກທ່ານມີຄໍາ
ເວ້ົາທ່ີດີກວ່າ ນ້ີກໍຄວນນໍາມາໃຊ້ເສັຽ. ສັງເກດ, ເມ່ືອພຣະເຢຊູຮ້ອງເຂົາວ່າຄົນໂງ່ ພຣະອົງຍັງເວ້ົາຕ່ໍອີກວ່າ  
ຜູ້ມີໃຈເສີຍຊາໃນການເຊ່ືອບັນດາຖ້ອຍຄໍາ ຊຶງ່ຜູ ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວໄວນ້ັ້ນ  ແປວ່າຜູ້ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ຫລັກຄໍາສອນ. 
 
ສາວົກທັງສອງໄດ້ເລ່ົາເຫດການທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ຕລອດເຖິງເຣືອ່ງພວກຜູ້ຍິງໄປຍັງອຸບ
ໂມງບ່ໍເຫັນສົບຂອງພຣະເຢຊ ູເຂົາຈ່ຶງມີຄໍາຖາມອັນໜ້າສົນໃຈວ່າ    "ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍຫວັງໃຈວາ່ ຈະແມ່ນ
ທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ທ່ີຈະຊົງໄຖ່ອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົນຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກ, ວັນນ້ີເປັນວັນຖ້ວນສາມຕ້ັງແຕ່ເຫດການ
ເກີດຂ້ຶນ " (ຂໍ  ້21). ແປວ່າ ແມ່ນເພ່ິນແທ້ບ່ໍຈະຊ່ອຍອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົນ? 
 

3. ຫວງັວາ່ເພິນ່ຈະມາປາກດົ: (ລູກາ 24: 28-35).  
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າສາວົກທັງສອງເດີນທາງກັບບ້ານຈາກງານສົບພຣະເຢຊູທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໃນເວລານ້ັນພ
ຣະເຢຊໄູດ້ປາກົດຕົວຮ່ວມເດີນທາງກັບເຂົາ ສ່ວນເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊ ູອາດຈະເປັນເພາະເຂົາມົວເມົາ
ນໍາແຕ່ບັນຫາເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຫັນວາ່ແມ່ນພຣະເຢຊຮູ່ວມເດີນທາງ, ເຣ່ືອງນ້ີເປັນຮູບ
ພາບວາ່ເມ່ືອເຮົາມີບັນຫາຊີວິດເຮົາກໍມີພຣະເຢຊຊົູງຢູ່ກັບເຮົາ    ແຕ່ຫາກເຮົາມົວເມົາຄຶດນໍາແຕ່ບັນຫາແລ້ວ
ເຮົາກໍຈະບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊຜູູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາເຊ່ັນກັນ.   ໃນຂະນະທ່ີສົນທະນາກັນເປັນເວລາຍາວນານຈົນ
ເຖິງບ້ານຂອງເຂົານ້ັນເຂົາໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູເຂ້ົາພັກເຊົາທ່ີບ້ານຂອງເຂົາ (ຂ້ໍ 28)    ພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຕົກລົງຈົນ
ກວ່າເຂົາໜ່ວງໜ ່ຽວພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພັກຢູ່ກັບເຂົາ ໃນຂະນະທ່ີພັກເຊົາຢູ່ກັບເຂົານ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງຕົວໃຫ້
ເຂົາຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງ "ເມ່ືອຊົງນ່ັງໂຕະຮ່ວມກັບເຂົາ ພຣະອົງຊງົຈັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີມາໂມທະນາພຣະຄຸນ ແລ້ວ
ຫັກເຂ້ົາຈ່ີຍ່ືນໃຫ້ເຂົາ " (ຂ້ໍ 30).   ການຫັກເຂ້ົາຈີ່ໂມທະນະພຣະຄຸນເປັນແບບຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊໄູດ້ພາພວກ
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ສາວົກປະຕິບັດ ແລະເປັນແບບດຽວກັນກັບເວລາພຣະອົງກິນສິນມະຫາສນິດທ່ີຫ້ອງຊັນ້ເທິງໃນຄືນວັນພຣະ
ຫັດທ່ີຜ່ານມາ,  ການນ້ີເອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາວົກທັງສອງຮູ້ສຶກແລະເຂ້ົາໃຈວ່າ ແມ່ນພຣະອົງຄືນພຣະຊົນແທ້ໆ, 
"ຕາຂອງເຂົາທັງສອງກໍເປີດອອກແລ້ວພຣະອົງຊົງຫາຍຈາກເຂົາໄປ" (ຂ້ໍ 31). ທໍານອງດຽວກັນເມ່ືອເຮົາໄປ
ນ່ັງກິນເຂ້ົາຢູ່ຮ້ານອາຫານ ເຮົາເຫັນຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນກ່ອນກິນກໍບ່ົງບອກເຮົາວ່າຜູ້ນ້ັນເປັນຄຣິສຕຽນ.  ຄໍາ
ວ່າ ຕາຂອງເຂົາທັງສອງກໍເປີດອອກນ້ັນເມ່ືອຟັງແລ້ວມັນຄ້າຍຄືມີສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຫລືຂ້ີເຫຍ້ືອເຂ້ົາຕານ້ັນຕົກລ່ົນ
ອອກ   ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງແຈ້ງເໝືອນເດີມ ແຕ່ຄວາມໝາຍທ່ີແທ້ຈິງນ້ັນ ແມ່ນເຂົາທັງສອງເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງ
ການຄືນພຣະຊົນ.   ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາວາ່ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄປໂບດເປັນປະຈໍາກໍຈິງ ບາງເທ່ືອເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ
ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຢ່າງຄັກແນ່ອາດຈະເປັນເພາະມີບາງຢ່າງປິດບັງຕາເຮົາໄວ້ຄືສາວກົສອງນ້ີໄດ້ໂອ້
ລົມກັບພຣະເຢຊຕູລອດເສ້ັນທາງ ຫາກໍມາຮູ້ເມ່ືອວ່າຕົນເອງໂອ້ລົມກັບພຣະອົງ.  
 
ຈາກນ້ັນທັງສອງເປັນຄ້າຍຄືຕ່ືນຈາກນອນຫລັບຝັນຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ  "ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເວ້ົານໍາເຮົາຕາມທາງ 
ແລະໄດ້ຊົງອະທິບາຍພຣະຄັມພີໃຫ້ເຮົາຟັງນ້ັນ    ໃຈຂອງເຮົາກໍຮ້ອນຮົນເໝືອນໄຟໃນເຮົາ ບ່ໍແມ່ນຫລື?. " 
(ຂ້ໍ 32). ຫລືອາດຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງໃນເວລານ້ັນ ແຕ່ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶງ່ບ່ໍຮູ້?   
ແຕ່ໃນຂະນະທ່ີເຂົາຕົກຕະລຶງກັນນ້ັນພວກເຂົາທັງສອງກໍບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າແຕ ່ປະການໃດຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຍ່າງເດີນທາງ
ກັບຄືນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນຄືນນ້ັນເລີຍ ເພ່ືອໄປພົບກັບສາວກົສິບເອັດຄົນໃນທ່ີນ້ັນ( ຂໍ 33).    ເຮົາສັງ
ເກດເຫັນວ່າຄົນທ່ີຮູ້ເຫັນແລະເຂ້ົາໃຈເຣື ່ອງຂອງພຣະເຢຊູຈະບ່ໍອິດເມ່ືອຍໃນການໄປບອກຂ່າວເຣືອ່ງຂອງພ
ຣະອົງແກ່ຜູ້ອ່ືນ, ດ່ັງສາວົກສອງຄົນນ້ີຫາກໍມາຮອດບ້ານ ພໍຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງແລ້ວເຂົາບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າແຕ່ຢ່າງໃດ,  ທັງ
ສອງຍ່າງກັບຄືນໄປບອກເຣືອ່ງທັງໝົດໃຫ້ສາວົກທ່ີຮວມກັນຢູ່ທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອລໍຖ້າຟັງຂ່າວນ້ີ ສລຸບ
ແລ້ວເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນຂ່າວດີເຂົາບ່ໍໄດ້ເກັບໄວສ້ະເພາະເຂົາເອງເຂົາຍັງໄປບອກຜູ້ອ່ືນດ້ວຍ.    "ຝ່າຍສອງຄົນ
ນ້ັນໄດ້ເລ່ົາຍັງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນຕາມທາງ ແລະການທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກພຣະອົງເອງໂດຍການ
ຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນ" (ຂໍ ້35).  
 

ຄໍາຖາມ:  
1. ສາວົກທັງສອງແມ່ນໃຜ? ເດີນທາງຈາກໃສໄປໃສ? 
2. ໃນຂະນະທ່ີເຂົາເດີນທາງນ້ັນເຂົາລົມກັນເຣ່ືອງອ ນັໃດ? ແລະເຂົາມີຄວາມຮ ູ ້ສຶກກັບເຫດການແນວໃດ? 
3. ໃຜຮ່ວມເດີນທາງກັນເຂົາ? ເປັນຫຍັງເພ່ິນຈ່ຶງເດີນທາງກັບເຂົາ? 
4. ດ້ວຍເຫດໃດສາວົກທັງສອງຈຶງ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູທ່ີຄືນມາຈາກຕາຍ? 
5. ທ່ານຈະເຮ ດັແນວໃດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຄຣິສຕຽນ?  
        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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 ຂາ່ວດສີາໍລບັທກຸຄນົ 
ບດົຮຽນເຣືອ່ງຄຣສິມສັ 

 
 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 2:8-20 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ລູກາ 2:1-20 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຂ່າວນ້ີໄດ້ນໍາຄວາມຊ່ືນບານແກ່ທຸກຄົນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ເມ່ືອເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວດີນ້ີແລ້ວເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນ: ເພ່ືອນໍາພາເຮົາໃຫ້ສັຣເສີນແລະເວ້ົາຂ່າວນ້ີແກ່ຜູ້ອ່ືນ 

 

      ບົດນາໍ 
ໃນໂລກນ້ີອາດຈະມີຫລາຍຂ່າວທ່ີເກີດຂ້ຶນຮວມທັງຂ່າວດີ ແລະຂ່າວຮ້າຍ ສ່ວນການເກີດຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ 
ຍ່ິງໃຫຍ່ໄປກວ່າຂ່າວດີຫລາຍເທ່ົາຈ່ຶງຮ້ອງວ່າຂ່າວປະເສີດ   ເພາະວ່າແມ່ນພຣະຜູ້ຊົງໄຖ່ມາບັງເກີດເພ່ືອໄຖ່ 
ໂທດແກ່ທຸກຄົນທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 
 

1. ສະງ່າຣາສຂີອງຂາ່ວປະເສດີ:  ( ລູກາ 2:8-12) 
ຊີວດິຂອງພວກລ້ຽງແກະໃນເວລານ້ັນມີຫລາຍຄົນບ່ໍເຄີຽເຂ້ົາໃນກຸງ ເພາະເຂົາໃຊ້ຊວິີດຮັບຈ້າງເຝ້ົາລ້ຽງແກະ 
ຕາມປ່າພູເຂົາ,     ພວກລ້ຽງແກະບ່ໍເຄີຽມີສາສນາສາດຮູ້ເຫັນເຣ່ືອງການມາບັງເກີດຂອງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ 
ພວກເຂົາໃຊ້ຊວິີດວນັແລະຄືນຢູ່ກິນກັບປ່າພູເຂົາສູງເນີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່,     ສ່ວນພວກຟາຣຊີາຍນັບໄດ້ວ່າ      
ເປັນຄົນໃນກຸງ ສຶກສາສາສນາສາດແລະນັບຖືກົດໂມເຊຢ່າງເຄ່ັງຄັດ. ແຕ່ເມ່ືອພຣະຜູ້ໂຜດລົງມາເກີດຊ້ໍາພັດ 
ໄປເປີດເຜີຽໃຫ້ພວກລ້ຽງແກະທ່ີບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງໃດໆໃຫ້ຮູ້ກ່ອນພວກຟາຣີຊາຍ     ເຣ່ືອງນ້ີເປັນຮູບພາບໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ມະນຸດບ່ໍສາມາດໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງຕົນຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາໄດ້ ແລະຍັງເປັນຮູບພາບອີກວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງ 
ຮັກຄົນສາມັນຕ່ໍາຕ້ອຍສເມີກັນກັບພວກເສດຖີຮັ່ງມີໄປດ້ວຍຊັບສິນແລະຄວາມຮູ້.  
 

ໃນແຖບທ່ີພຣະກຸມມານເຢຊູຊົງປະສູດນ້ັນມີພວກລ້ຽງແກະທ່ີນອນເຝ້ົາແກະຂອງເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາໃນກາງ 
ຄືນ, ພວກເຂົາໄດ້ເຝ້ົາແກະເພ່ືອປົກປ້ອງບ່ໍໃຫ້ສັດປ່າຫລືໝາໄນມາກັດສັດຂອງເຂົາ, ການລ້ຽງແກະເປັນຝູງ 
ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນແກະຂອງພວກນາຍຈ້າງທ່ີໄດ້ຈ້າງຄົນເຫລ່ົານ້ີມາເປັນຄົນລ້ຽງ  ເພາະວ່າການລ້ຽງແກະ 
ນ້ີຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຝ້ົາທັງກາງຄືນເພາະປົກປ້ອງສັດປ່າແລະໝາໄນ, ແຕ່ລາງຄົນໃນກຸ່ມນ້ີກໍໄດ້ລ້ຽງແກະເປັນ 
ອາຊີບ.   ຄືນນ່ຶງໃນຂະນະທ່ີເຂົາກໍາລັງນອນເຝ້ົາແກະຂອງເຂົາຢູ່ນ້ັນທູດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີພວກເຮົາຮ້ອງເພ່ິນ 
ວ່າເທວະດາໄດ້ປາກົດຕົວສ່ົງຂ່າວແກ່ພວກລ້ຽງແກະເຫລ່ົານ້ີ ເວ້ົາວາ່    ìຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະນ້ີແຫລະ, ເຮົານໍາ 
ເອົາຂ່າວດີມາປະກາດໃຫ້ພວກເຈ້ົ້ົາຮູ້  ຊ່ຶງເປັນທ່ີຊືນ່ຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດ. ເພາະວ່າໃນວັນ
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ນ້ີພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນອົງໜ່ຶງຄືພຣະຄຣິດເຈ້ົ້ົາ ມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດສໍາລັບເຈ້ົ້ົາທັງຫລາຍ.  ອັນນ້ີຈະ
ເປັນໝາຍສໍາຄັນແກ່ເຈົ້ົາ້ທັງຫລາຍ   ຄືພວກເຈ້ົ້ົາຈະໄດ້ພົບພຣະກຸມມານຕົນໜ່ຶງຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງ
ຫຍ້າ.î (ຂ້ໍ 10-12). ເທວະດາໄດ້ບອກຂ່າວນ້ີແກ່ພວກລ້ຽງແກະກ່ອນຜູ້ໃດທັງໝົດ ມັນເປັນຮູບພາບວາ່ຂ່າວ 
ປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ມາເຖິງທ່ານກ່ອນຜູ້ອ່ືນໆ ແລະຂ່າວນ້ີບ່ໍຄວນຢຸດຢູ່ກັບທ່ານ.  

 

2. ເຊືອ່ແລະຟງັຄວາມ: (ລູກາ 2: 13-15) 
ເມ່ືອເທວະດາຕົນນ້ັນໄດ້ບອກຂ່າວດີແລ້ວໃນທັນໃດນ້ັນກໍມີກອງທັບໝູ່ໃຫຍ່ຂອງເທວະດາ     ຄາດວ່າແມ່ນ 
ຝູງກອງທັບນັກຮ້ອງນັກດົນຕຣີຈາກເມືອງສວັນພາກັນລົງມາ ເພ່ືອຮ່ວມກັນສັຣເສີນພຣະກຸມມານນ້ອຍເຢຊູ, 
ພວກກອງທັບໝູ່ໃຫຍ່ພາກັນຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງວ່າ; ìພຣະຣັສມີຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົ້ົາໃນທ່ີສູງສຸດແລະທ່ີແຜ່ນດິນ
ໂລກຈົງ່ມີສັນຕິສຸກແກ່ມະນຸດທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທ ຍັນ້ັນ.î (ຂ້ໍ14).   ເປັນຄໍາສັຣເສີນທ່ີບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ຮ້ອງມາກ່ອນ,    ຝູງເທວະດາໄດ້ສັຣເສີນພຣະກຸມມານນ້ອຍເພາະພວກເພ່ິນຮູ້ວ່າ ພຣະກຸມມານນ້ອຍແມ່ນ 
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີລົງມາຈາກສວັນມາເກີດເປັນມະນຸດໃນໂລກ    ເພ່ືອຈະໄດ້ໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບ 
ຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍທ່ີຍອມຮັບແລະເຊ່ືອວ່າ ພຣະກຸມມານເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົນ້.     ເວລານ້ີເຮົາ 
ທັງຫລາຍກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈແລ້ວວ່າ   ພຣະກຸມມານນ້ອຍເຢຊູແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ 
ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດແລະບາບຂອງພວກເຮົາ,    ເຮົາຈ່ຶງສົມຄວນຈະຮ້ອງສັຣເສີນພຣະອົງດ່ັງທ່ີຝູງເທວະ 
ດາໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງໄວແ້ລ້ວນ້ັນ. ນັບວ່າເປັນເວລາສອງພັນປີມາແລ້ວຜູ້ຄົນທ່ົວໂລກຍັງພາກັນສເລີມສລອງວນັ
ຄຣິສມັສ ດ້ວຍພາກັນຈັດເອ້ປະດັບປະດາບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄປດ້ວຍໄຟແສງສີ  ພ້ອມທັງມີສຽງດົນຕຣອັີນ
ໜ້າອອນຊອນ, ແລະການສເລີມສລອງວັນຄຣສິມັສນ້ີຈະມີຢູ່ຕລອດໄປຈົນວັນນ້ັນມາເຖິງ.  
 
ເມ່ືອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນຄໍາເວ້ົາຂອງເທວະດາແລະຄໍາສັຣເສີນຂອງກອງທັບສວັນແລ້ວຈ່ຶງພາກັນຊັກຊວນ 
ເວ້ົາວ່າ ìເຮົາພາກັນໄປເມ່ືອງເບັດເລເຮັມເທາະໄປເບ່ິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນຊ່ຶງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຈ້ງ 
ແກ່ເຮົານ້ັນî (ຂ້ໍ 15). ມີສາມຢ່າງທ່ີເຮົາຈະຕ້ອງຮຽນແບບພວກລ້ຽງແກະຄື;  
 
 1. ພວກເຂົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງ ແລະເຂ້ົາໃຈຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາ.   
 2. ເຂົາບ່ໍແມ່ນແຕ່ໄດ້ຍິນແລະເຂ້ົາໃຈເທ່ົານ້ັນ ເຂົາຍັງພາກັນປະຕິບັດຕາມສ່ິງທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນນ້ັນ, 
 ເພາະວ່າການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລະເຂ້ົາໃຈແລ້ວກໍບ່ໍເປັນຜົນປໂຍດອັນໃດຖ້າບ່ໍປະຕິບັດຕາມ.  
 3. ພວກເຂົາໄດ້ປະຝູງແກະອັນໝາຍເຖິງຊັບສົມບັດຂອງເຂົາ ເພ່ືອໄປຫາພຣະເຢຊູ.  

 
3. ຂາ່ວເລົາ່ລອືອກໄປຢ່າງອັສຈນັ:  (ລູກາ 2:16-20)  
ພວກລ້ຽງແກະຊັກຊວນກັນໄປເມືອງເບດເລເຮັມນ້ັນບ່ໍແມ່ນພວກເຂົາລໍຖ້າຈົນຮຸ່ງແຈ້ງ  ແຕ່ຢ່າງໃດພວກເຂົາ
ຊັກຊວນກັນໄປທັນທີຫລັງຈາກເທວະກາບອກຂ່າວນ້ີໃຫ້ແກ່ເຂົາ ìເຂົາກໍຮີບໄປພົບມາຣີອາກັບໂຢເຊບ ແລະ
ເຫັນພຣະກຸມມານນ້ັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າî (ຂ້ໍ 16).    ດ້ວຍວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ເຊ ື ່ອຟັງຄໍາເທວະດາບອກ
ເລ່ົາ ເຂົາຈ່ຶງເຫັນກຸມມານນ້ອຍເຢຊູດ້ວຍສາຍຕາຂອງເຂົາ ແລະເມ່ືອເຂົາເຫັນແລ້ວດ້ວຍຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີ 
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ຈ່ຶງໄປບອກຂ່າວດີນ້ີແກ້ຄົນອ່ືນໆ  ìເມ່ືອເຂົາໄດ້ຫັນແລ້ວກໍເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນເຖິງພຣະກຸມມານນ້ັນî (ຂ້ໍ 
16).    ແປວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນ, ໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ເວ້ົາໃຫ້ຜູ້້ອ່ືນຟັງ. ຈາກວັນນ້ັນມາຈົນເຖິງວັນນ້ີໄດ້ມີຜູ້
ຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ພາກັນບອກເລ່ົາເຣືອ່ງນ້ີອອກໄປທ່ົວໂລກ  ແລະບອກຕ່ໍກັນມາຈົນມາເຖິງພວກ
ເຮົາໃນວັນນ້ີ ຈ່ຶງນັບໄດ້ວ່າເປັນພຣະຄຸນອັນໃຫຍ່ຫລວງທ່ີເຮົາໄດ້ຮູ້ແລະເຊ່ືອເໝືອນພວກລ້ຽງແກະ ດ້ວຍເຫດ
ນ້ີຈ່ຶງເປັນໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງບອກຂ່າວດີນ້ີແກ່ຜູ້ອ່ືນຕ່ໍໆກັນກັນໄປເລ້ີມຕ້ົນຈາກຄົວເຮືອນ 
ຂອງເຮົານັບແຕ່ວັນນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ. 
 
ມີຄຣິສຕຽນຈໍານວນຫລວງຫລາຍທ່ົວໂລກໄດ້ຮຽນແບບຂອງພວກລ້ຽງແກະ   ຄືພວກເຂົາເຈ້ົາອອກໄປຕາມ
ຖນົນຫົນທາງປ່າວປະກາດເຣືອ່ງຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຜູ້ຄົນທ່ີຍ່າງໄປມາ, ການທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາເຮັດເຊ່ັນນ້ີກໍເພ່ືອ 
ສະແດງອກເຖິງຄວາມເຊ່ືອທ່ີມີການປະຕິບັດ. ìເຫດສັນນ້ີຈ່ົງອອກໄປທ່ີທາງຄົບເມ່ືອພົບຄົນໃດກໍໃຫ້ເຊນີມາ
ງານນ້ີ ພວກຂ້າໃຊ້ນ້ັນຈ່ຶງອອກໄປຕາມຖນົນຫົນທາງ ພາຄົນທັງປວງທັງດີແລະຊ່ົວທ່ີເຂົາໄດ້ພົບ ໃຫ້ເຂ້ົາມາ
ໃນງານນ້ີî (ມັດທາຍ 22:9-10). ທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນທ່ີຖືກເຊີນເຂ້ົາມາໃນງານນ້ີຕາມຄໍາເຊີນຂອງ
ຜູ້ອອກໄປ ແປວ່າເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດຈາກຄຣິສຕຽນລຸ້ນກ່ອນ, ຫາກຄຣິສຕຽນລຸ້ນກ່ອນບ່ໍອອກ
ໄປເຊີນເຮົາມາໃນວນັນ້ັນເຮົາອາດຈະບ່ໍມີໂອກາດໄດ້ຮັບຂ່າວປະເສີດ   ຫລືເຂ້ົາງານກິນລ້ຽງແຫ່ງຟ້າສວັນນ້ີ
ໄດ້ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຊີມຣດົຂ່າວປະເສີດ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍຄວນອອກໄປເຊີນໄປບອກ 
ຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ມາຊີມຮົດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊົງມາບັງເກີດ ທ່ີເຮົາທັງຫລາຍຮ້ອງວາ່ ຄຣິສມັສນ້ີ. 
 

ຄໍາຖາມ:  
1. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງບອກຂ່າວດີນ້ີແກ້ພວກລ້ຽງແກະກ່ອນຜູ້ອ່ືນ? 

 

2. ທ່ານໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດຈາກຜູ້ໃດເປັນຜູ້ທໍາອິດ? ແລະທ່ານເຮັດແນວໃດ? 

 

3. ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນ, ໄດ້ເຫັນ, ແລ້ວຕ່ໍໄປເຂົາເຮັດຫຍັງ?  
 

4. ເວລານ້ີທ່ານກໍໄດ້ຍິນ, ໄດ ເ້ຫັນພຣະເຢຊູຈາກຊີວດິຜູ້ອ່ືນ ຕ່ໍໄປທ່ານຈະໄປບອກຜູ້ໃດ? 

 

5. ໃນບັນດາເພ່ືອນຝູງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານມີໃຜບ່ໍທ່ີບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ? ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? 

 

6. ວັນຄຣິສມັສປີນ້ີທ່ານຈະເຊີນຜູ້ໃດມາຫາພຣະເຢຊູ?  
 

        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 
 


