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ບົດຮຽນທີ 1

ການລໍຄອຍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 1:1-25
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 1:1-25

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະໃຫ້ລູກແກ່ເຊຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບດ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລໍຄອຍທີ່ດົນນານສິ້ນສຸດລົງ ແລະກໍເປັນການເລີ້ມຕົ້ນ
ຂອງພຣະເມຊີອາ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານກໍາລັງລໍຖ້າອັນໃດຢູ່ບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຊີແ
້ ຈງເຖິງຊີວິດອັນສົດໃສ ຊຶ່ງຄໍາສັນຍາຂອງທູດສວັນໃຫ້ແກ່ເຊ
ຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບດ.

ຄໍານໍາ
ໃນຖານະທີ່ເປັນສິດຍາພິບານ, ມີຜົວເມັຍຄູ່ນຶ່ງຕ້ອງການຢາກມີລູກ,

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາປຶກສາກັບ

ຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍນັ່ງຟັງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງຕັ້ງໃຈ. ພັລຍາຂອງເຂົາບໍ່ສາມາດຈະມີລູກໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າ
ກໍເຫັນໃຈເຂົາເຈົ້າຫລາຍ

ຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟັງກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງລູກຄົນທີສອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ເພາະທ່ານຫມໍໄດ້ແນະນໍາວ່າພັລຍາຂອງທ່ານຈະມີລູກອີກບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ.

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ

ກັນໄປຂໍເອົາລູກຈາກເຮືອນລ້ຽງເດັກ. ພວກເຮົາກໍຮັກເໝືອນກັບລູກຄີງໆຂອງຕົນເອງ. ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ

ປານໃດພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄປຂໍເດັກທີ່ເຮືອນລ້ຽງເດັກເໝືອນກັນ. ເວລາພົບກັນ ຫລາຍຄັ້ງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຂອບ
ໃຈພວກເຮົາທີ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພວກເຂົາ.
ສາມີພັລຍາຄູ່ນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີອາຍຸແກ່ເທົ່າກັບເຊຄາຣິຢາແລະເອລີຊາເບດ. ຫລາຍປີຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍມີລູກເປັນ
ຂອງຕົວເອງ. ບາງທີທ່ານຫລືບາງຄົນໃນທີ່ນີ້ອາດມີປະສົບການເໝືອນກັນກໍອາດເປັນໄດ້. ພວກເຮົາມາສຶກ

ສາບົດຮຽນນີ້ດ້ວຍກັນໃນວັນນີ້.

1. ລູກາສເນີເຣື່ອງລາວ: ( ລູກາ 1:1-4)
ເຣື່ອງລາວໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນທີ່ກະສັດເຮໂຣດ. ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄັມພີໄດ້ສືບເນື່ອງມາເປັນປະວັດການ, ສະຖານ
ທີ່ແລະເວລາໄດ້ບົ່ງບອກໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກສາສນາອື່ນໆຂອງໂລກ. ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ
ລູກາໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນທີ່ອິສຣາເອນ ບ່ອນທີ່ກະສັດເຮໂຣດເປັນກະສັດ.
ລູກາ 1:1 ເລີ້ມດ້ວຍຄໍາວ່າ “ ທ່ານ ທີໂອຟີລັສທີ່ໂຄຣົບຢ່າງສູງ……” ລູກາເປັນຜູ້ບັນທຶກ ແຕ່ເພິ່ນກໍໃຫ້ກຽດ
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ແກ່ທ່ານທີໂອຟີລັສ (ແປວ່າເພື່ອນຂອງພຣະເຈົ້າ) ແລະຫລາຍໆຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າດ້ວຍ, ເພາະວ່າເພິ່ນ
ລົງທ້າຍດ້ວຍຄໍາວ່າໃນຖ້າມກາງເຮົາທັງຫລາຍ. ທ່ານລູກາເປັນນາຍແພດທີ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບໂປໂລ (ໂກໂລ
ຊາຍ 4:14).

ລູກາອາດຈະຢາກໃຫ້ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດທີ່ເພິ່ນຂຽນຂຶ້ນນີ້ໄດ້ອອກໄປສູ່ຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆ ແລະຄຣິສຕະ
ຈັກຂອງທ່ານເອງດ້ວຍ. ໃນສມັຍນັ້ນມີການຮ່ວມກັນສຶກສາພຣະທັມກໍແມ່ນຢູ່ຕາມບ້ານເຮຶອນຫຼສ
ື ະຖານທີ່
ຕ່າງໆ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບການທໍາງານຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ບາດ

ກ້າວແລກທີ່ເພິ່ນເລີ້ມຕົ້ນກ່າວກໍຄືວ່ານີເ້ ປັນຄວາມຈິງ, ຕາມທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນກັບຕາ, ຕາມທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງລູກາຕໍທ
່ ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ.

2. ບໍ່ປາຖນາອັນໃດອີກແລ້ວ: ( ລູກາ 1:5-7)
ຈາກພຣະທັມມາລາກີ ມາເປັນເວລາ 400 ປີ ບໍ່ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃດຫຼປ
ື ະໂລຫິດຕົນໃດທີ່ຈະເອີ່ຍປາກ
ອອກມາກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເມຊີອາ.

ຄົນທັງຫຼາຍລໍຄອຍການປົດປ່ອຍດ້ານທະຫານ, ທາງການ

ເມືອງ ທີ່ຈະອອກຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂອງໂຣມັນໄດ້ (ກຸງໂຣມ). ພຣະເຈົ້າງຽບຫາຍໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ,
ປະໂລຫິດແກ່ໆ ຄົນນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ

ແລະແລ້ວທົ່ວທັງໂລກກໍເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຈະປ່ຽນແປງທັນທີ.

ເຊຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບດເປັນຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນອ້ອນວອນຂໍລູກ, ແຕ່ກໍບໍ່
ສົມປາຖນາຈັກເທື່ອ.

ຜົວເມັຍຄູ່ນີ້ເປັນຄົນຊອບທັມ, ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະສາສານາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ແຕ່ພວກເຂົາເປັນຄົນທຸກຈົນ.

ດັ່ງນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍໃນພຣະທັມລູກາຈຶ່ງມັກຈະເວົ້າເຖິງຄົນທຸກຍາກ, ຄົນຖືກ

ໂດດດ່ຽວ, ຄົນກໍາພ້າ, ແມ່ໝ້າຍ, ແລະກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງທົ່ວໆໄປ.

ເຊຄາຣີຢາເປັນປະໂຣຫິດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນປະໂຣຫິດທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ທ່ານກໍເປັນເຊື້ອສາຍຂອງອາໂຣນ. ພັລຍາ
ຂອງເພິ່ນກໍເປັນເຊື້ອສາຍດຽວກັນ. ເພາະສະນັ້ນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເພິ່ນຈຶ່ງໝັ້ນຄົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສິ່ງ

ໃດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຊີວິດກໍຕາມ. ການມີລູກສືບຕະກຸນເປັນພຣະພອນຫຼລ
ື າງວັນຈາກພຣະເຈົ້າ. ສໍາຫຼັບຜູ້ຍິງຫຼືຜູ້
ຊາຍທີ່ບມ
ໍ່ ີລູກຖືວ່າພຣະເຈົ້າຊົງລົງໂທດ. (ທັມນຽມຂອງຢິວ)

3. ປາກົດເຫັນທູດສວັນ: ( ລູກາ 1:8-20)
ແຕ່ລະເຊົ້າ, ປະໂຣຫິດປະຈໍາວັນກໍຈະເຂົ້າໄປປົນນິບດ
ັ , ທໍາໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນພຣະວິຫານ. ໃນວັນນີ້ເຊຄາ

ຣີຢາໄດ້ຈັບສລາກຖືກເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານເພື່ອເຜົາເຄື່ອງຫອມບູຊາ.

ໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນໃນວັນນັ້ນກໍຄືທໍາ

ຄວາມສະອາດບ່ອນເຜົາເຄື່ອງບູຊາ ແລະນໍາເຄື່ອງເຜົາໃໝ່ທີ່ມີກິ່ນອັນຫອມຫວນເພື່ອຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າ.

ງານກໍບໍ່ໜັກໜາພໍທໍ່ໃດເພາະເປັນງານທີ່ຮູ້ຈັກແລະເຄີຍເຮັດມາເປັນປະຈໍາ. ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ແປກປລາດສໍາ
ຫຼັບປະໂຣຫິດແກ່ໆຄົນນີ້? ພຣະເຈົ້າມັກເຮັດສິ່ງແປກໆໃຫ້ມະນຸດເຫັນແມ່ນບໍ?
່ ພຣະເຈົ້າມັກປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່
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ມະນຸດຄິດວ່າປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່?
ເຊຄາຣີຢາປາກົດເຫັນທູດສວັນຢືນຢູ່ເທິງຂ້າງຂວາແທ່ນບູຊາ. ເພິ່ນກໍມີຄວາມຕົກໃຈ, ຢ້ານກົວ. ທູດສວັນຈຶ່ງ
ກ່າວຕໍ່ທ່ານວ່າ: “ຢ່າຢ້ານເລີຍ” ທູດສວັນໃນພຣະຄັມພີ ແມ່ນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄໍາເວົ້າຂອງເພິ່ນຈະ

ເປັນຄໍາປອບໃຈ, ໜູນໃຈ ແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈ. ແລະທູດສວັນກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ: “ຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮັບຟັງແລ້ວ.”

ໝາຍຄວາມວ່ານາງເອລີຊາເບດຈະມີລູກ

ແລະລູກນັ້ນກໍໃຫ້ຊື່ວ່າ ໂຢຮັນ.

ທູດສວັນອະທິບາຍແກ່ເຊຄາຣີຢາກ່ຽວກັບລູກນັ້ນວ່າ: ເຂົາຈະເປັນຄົນພິເສດ, ທ່ານຈະດີໃຈແລະຄົນທັງຫຼາຍ
ກໍຈະດີໃຈດ້ວຍ. ເຂົາຈະເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພຣະທັມມາລາກີສໍາເຣັດ (ມາລາກີ 4:5-6) ເຂົາຈະໃຫຍ່ຕໍ່ພຣະພັກ

ພຣະເຈົ້າ (1:15) ເປັນຄົນທີ່ປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ(1:15), ເຂົາຈະນໍາພົງພັນອິສຣາເອນໃຫ້ຫັນ
ກັບມາຫາພຣະເຈົ້າ (1:16) ເຂົາຈະນໍາໜ້າພຣະອົງໂດຍນໍ້າໃຈແລະຣິດເດດຂອງເອລີຍາ (1:17).

ເຊຄາຣີຢາມີບັນຫາຈຶ່ງທູນຕອບທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າໄປວ່າ: ຂ້ານ້ອຍຈະແນ່ໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ, ເພາະວ່າອາ

ຍຸກໍຫຼາຍແລ້ວ? ທູດສວັນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ເຮົາຄືຄັບຣີເອນ ຊຶ່ງຄອຍຮັບໃຊ້ຢູຕ
່ ໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົາ້ …ທ່ານຈະ

ເປັນໃບ້ໄປຈົນເຖິງວັນທີ່ການເຫຼົ່ານີ້ຈະສໍາເຣັດ” (1:19-20) ສ່ວນຄົນທັງຫຼາຍທີ່ລໍຖ້າຢູ້ຂ້າງນອກກໍພາກັນຈົມ
່
ເພາະເຊຄາຣີຢາຢູ່ຂ້າງໃນນັ້ນດົນເກີນໄປແລ້ວ. ເມື່ອທ່ານອອກມາແລ້ວ, ທ່ານໄດ້ແຕ່ໂບກມືເພາະທ່ານເວົ້າ

ກັບພວກເຂົາບໍ່ໄດ້. ເມື່ອຄົນທັງຫຼາຍເຫັນຢ່າງນັ້ນກໍເຂົ້າໃຈໂລດວ່າຕ້ອງມີນິມິດໝາຍອັນໃດອັນນຶ່ງເກີດຂຶ້ນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍມ
່ າ ເອລີຊາເບດກໍຕັ້ງທ້ອງແລະນາງກໍໄດ້ຢູ່ບ້ານຈົນເຖິງເວລາຫ້າເດືອນ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະລະ

ຄົນຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈົ້າຮັບຟັງຄໍາອະທິຖານ, ແລະພຣະອົງກໍລໍເວລາຂອງພຣະອົງ. ສັກຣາດໃໝ່ໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນແລ້ວ. ລູກອ່ອນນ້ອຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ. ທູດສວັນຄັບຣີເອນຈະມາສເນີກຸມມານນ້ອຍໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.

ແນະນໍາແລະໜູນໃຈໃຫ້ນໍາໄປໃຊ້:
(1) ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຕລອດເວລາ
(2) ຢ່າທໍ້ຖອຍ ຫຼື ປະລະພຣະເຈົ້າ

(3) ການເລືອກປະໂຣຫິດແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຈົ້າ
(4) ຢ່າລືມຊົມຊື່ນຍິນດີ ໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້

ຄໍາຖາມ:
1. ທ່ານຢາກເຫັນນິມິດໝາຍໃຫຍ່ອັນໃດບໍ່ໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້?
2. ທ່ານກໍາລັງລໍຖ້າພຣະເຈົ້າ ຫຼື ວ່າໃຜຜູ້ນຶ່ງບໍ່ ສໍາແດງອັນໃດອັນນຶ່ງແກ່ທ່ານບໍ?
່

3. ທ່ານມີຄວາມອົດທົນພໍທີ່ຈະລໍຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ່?

4. ທ່ານຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານໄວຫຼາຍສໍ່າໃດ?

5. ຖ້າພຣະເຈົ້າຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານຊ້າ, ທ່ານຈະສືບຕໍ່ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານຢູ່ບໍ່?
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 2

ນໍາຄວາມຫວັງຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 1:26-56
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 1:26-56

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ໃນກຸມມານນ້ອຍ,

ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາຄວາມຫວັງຢ່າງເຕັມສ່ວນມາສູ່

ໂລກ, ຕາມຄໍາສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບມາຣີອາແລະຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ພຣະເຈົ້າຢາກເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ
ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນພຣະພອນ ທີ່ພຣະເຈົາ້ ນໍາມາສູຊ
່ ີວິດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍ
ພຣະກຸມມານທີ່ຊົງສັນຍາໄວ້ກັບມາຣີອາ.

ຄໍານໍາ
ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການ ໃນການຕື່ນເຕັ້ນເວລາມີລູກໃໝ່ບ?
ໍ່

ພວກເຮົາແຕ່ງງານກັນມາໄດ້ຫົກເດືອນແລ້ວ.

ລູກຄົນທໍາອິດກໍຈະອອກມາກົງກັບເທສການຄຣິສມາດພໍດີ. ຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆມາຕຽມ
ໄວ້ເຊັ່ນ: ຖົງຕີນນ້ອຍ, ເສື້ອນ້ອຍ, ເກີບນ້ອຍເພື່ອຈະໄດ້ມາແຂວນໃສ່ຕົ້ນຄຣິສມາດ.

ແປກປລາດສໍາລັບ

ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ເມື່ອລູກຂ້າພະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນມາ ເກີບນັ້ນກໍຍັງໃຫຍ່ໂພດ. ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ຄວາມແປກປລາດ
ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາເລື້ອຍໆ. ວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະມາຮຽນກັນກ່ຽວກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ,

ຄວາມແປກປລາດ

ຂອງຜູ້ຍິງ.

1. ຄັບຣີເອນບອກຂ່າວແກ່ມາຣີອາ: ( ລູກາ 1:26-38)
ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ທັນທີວ່າມາຣີອາມີຄວາມຕົກໃຈຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຮັບໝັ້ນແລະຈະແຕ່ງ
ງານກັບໂຢເຊບໃນໄວໆນີ້. ພໍ່ແມ່ພວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງໄດ້ວາງແຜນແລະຕົກລົງຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ. ເຣື່ອງພິ

ທີແຕ່ງແລະຄ່າແຕ່ງກໍໄດ້ຈດ
ັ ການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ຕາມກົດຣະບຽບປະເພນີແລ້ວ ພວກເຂົາສາມາດໄປໃສ
ມາໃສດ້ວຍກັນໄດ້ແລ້ວ.
ຢູ່ມາວັນນຶ່ງ, ມາຣີອາກໍຢູ່ຢ່າງປົກຕິຕາມທັມດາຂອງຄົນມີຄູ່ໝັ້ນແລ້ວ. ຄິດເຖິງອະນາຄົດວ່າເມື່ອແຕ່ງງານ
ແລ້ວຈະເຮັດອັນໃດ ໃນເມື່ອມີຄອບຄົວແລ້ວແລະຈະມີລູກຈັກຄົນ, ລູກຈະເປັນຜູ້ຍິງຫຼືຜູຊ
້ າຍ. ທຸກສິ່ງຢ່າງ

ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດໄດ້ຝັນມາກ່ອນ. ທັງຕົວຂອງລາວເອງ, ທັງໂຢເຊບ, ແລະທັງໂລກກໍ
ປ່ຽນແປງໄປເມື່ອຄັບຣີເອນມາປາກົດຕົວ. ທູດສວັນກໍໄດ້ຖວາຍຄວາມຄໍານັບວ່າ “ທ່ານຜູ້ພຣະເຈົ້າຊົງໂປດ

ປານ, ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ” (ລູກາ 1:28) ເມື່ອມາຣີອາໄດ້ຟັງຄໍາທັກທາຍແລ້ວກໍມຄ
ີ ວາມຕົກໃຈ
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ແລະຄິດໃນໃຈວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ.

ແລະແລ້ວທູດສວັນກໍກ່າວປອບໃຈຕໍ່ໄປວ່າ “ມາຣີ ອາເອີຍ ຢ່າ

ຢ້ານແລີຍ”
ຄັບຣີເອນຍັງອະທິບາຍຕໍໄ
່ ປອີກວ່າ “ເບິ່ງແມ ທ່ານຈະຕັ້ງທ້ອງແລະຄອດບຸດຊາຍ ຈົ່ງຕັ້ງຊື່ບຸດຊາຍນັ້ນວ່າ

“ເຢຊູ” (ເຢຊູ ມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍກູ)້ “ບຸດນັ້ນຈະເປັນໃຫຍ່ ແລະ
ຈະຊົງເອີ້ນວ່າບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ສູງສຸດ. ພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານພຣະທີ່ນັ່ງຂອງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະທ່ານຈະຄອບຄອງພົງພັນຂອງຢາໂຄບສືບໄປເປັນນິດ ແລະແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຈະບໍ່

ຮູ້ຈັກສິ້ນສຸດເລີຍ” (ລູກາ 1:32-33)

ມາຣີອາຖາມຄືນຢ່າງທັນໃດເລີຍ. “ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕັ້ງທ້ອງໄດ້ຄືແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮ່ວມກັບຜູ້ຊາຍ
ເລີຍ” (ລູກາ 1:34).

ຄັບຣີເອນຕອບວ່າ: “ທ່ານຈະຕັງ້ ທ້ອງໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ບຸດທີ່

ເກີດມານັ້ນຈະໄດ້ເອີ້ນວ່າ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ” (ລູກາ 1:35).
ຄັບຣີເອນກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ເບິ່ງແມ ເອລີຊາເບດ ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານທີ່ແກ່ແລ້ວແລະຄົນທັງຫຼາຍຖືວ່າເປັນ
ໝັນ ກໍຍັງຕັ້ງທ້ອງໄດ້ແລະກໍເປັນລູກຜູ້ຊາຍດ້ວຍ. “ບໍ່ມີສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາບໍ່ໄດ້”(ລູກາ 1:37)
ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກນາງມາຣີອາ? ມາເບິ່ງຄໍາຕອບຂອງລາວ. “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຂ້ອຍຍິງຂອງງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະເປັນໄປຕາມຄໍາຂອງທ່ານ” (ລູກາ 1:38)

2. ມາຣີອາຢ້ຽມຢາມເອລີຊາເບັດ: ( ລູກາ 1:39-45)
ມາຣີອາມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າເອລີຊາເບດຍາດຂອງຕົນກໍຕັ້ງທ້ອງເໝືອນກັນ. ເມື່ອມາຣີອາ
ມາເຖິງເຮືອນຂອງເອລີຊາເບດທັງສອງກໍສົນທະນາທັກທາຍກັນຕາມທັມດາ.

ແຕ່ເມື່ອເອລີຊາເບດໄດ້ຍິນ

ຄໍາເວົ້າຂອງມາຣີອາລູກໃນທ້ອງຂອງລາວກໍດິ້ນແລະນາງກໍເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. (ລູກາ 1:41)
ເອລີຊາເບດກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ:“ ໃນບັນດາສະຕຣີທັງຫຼາຍ ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນຫຼາຍແລະລູກຢູ່ໃນທ້ອງຂອງ

ທ່ານກໍໄດ້ຮັບພຣະພອນດ້ວຍ.” (ລູກາ 1:42) “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານຫຼາຍ ເພາະມານດາຂອງ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມຂ້າພະເຈົ້າ.” (ລູກາ 1:43) ສະຕຣີທີ່ໄດ້ເຊື່ອກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຈະສໍາ
ເຣັດຕາມພຣະດໍາຣັດຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (ລູກາ 1:45)

3. ເພງສັຣເສີນຂອງມາຣີອາ: ( ລູກາ 1:46-56)
ມາຣີອາທັງເວົ້າທັງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ, ຊຶ່ງມີເນື້ອຄວາມວ່າ: “ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກຍ້ອງພຣະ
ເຈົ້າ

ແລະວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍເກີດຄວາມຍິນດີໃນພຣະເຈົ້າ

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”

(ລູກາ 1:46-47)
ມາຣີອາຖ່ອມໃຈໃນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ນາງ ພຣະອົງຊົງມີຄວາມເມດຕາແລະຄວາມກະຣຸນາຂອງ
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ພຣະອົງຈະມີຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ. ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຍີ້ຍິ່ງຈອງຫອງ ພຣະອົງຈະຊົງຖອດຖິ້ມ.(ລູກາ 1:48-54) ມາຣີ
ອາຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງອັບຣາຮາມບັນພະບຸຣຸດ ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົາ້ ຊົງເມດຕາກະຣຸນາຢ່າງເຫຼືອລົ້ນ. ແລະນາງກໍໄດ້ຢູ່
ກັບເອລີຊາເບດຫຼາຍເດືອນຈຶ່ງກັບບ້ານ.

4. ການເກີດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ: ( ລູກາ 1:57-80)
ເຣື່ອງລາວຍັງດໍາເນີນຕໍໄ
່ ປ ຈົນເອລີຊາເບດເກີດລູກອອກມາ. ຍາດພີນ
່ ້ອງກໍມາຮ່ວມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ເພາະວ່າ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສໍາແດງພຣະມະຫາກະຣຸນາໃຫ້ແກ່ເຂົາ. ຄົນທັງຫຼາຍກໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃຫ້ໃສ່ຊື່ເດັກນັ້ນວ່າ
ເຊຄາຣິຢາ. ສ່ວນເຊຄາຣີຢາ ຜູ້ທີ່ຍັງປາກບໍ່ທັນໄດ້ ຈຶ່ງບອກຄົນທັງຫຼາຍວ່າ ເອົາກະດານມາແລ້ວທ່ານກໍຂຽນ
ຊື່ລູກວ່າ “ໂຢຮັນ” ທັນໃດນັ້ນ ປາກແລະລີ້ນຂອງທ່ານກໍເວົ້າໄດ້.

ຄໍາແນະນໍາແລະການກະທໍາ
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ຄົນໜຸ່ມມັກຢາກເຮັດ ແລະຄິດໄວ້ວ່າໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຈະເຮັດຫຍັງແດ່?

ບົດຮຽນນີ້

ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຮັກສາຕົວໃຫ້ບໍຣິສຸດ ເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະການທີ່ຈະທໍາຕາມ
ພຣະວິນຍານຊົງນໍາເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດສໍາລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ.

ຄໍາຖາມ:
1. ອາທິດຜ່ານມາພວກເຮົາຖາມວ່າ ທ່ານລໍຖ້າຫຍັງຢູ່? ບັດນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາມາກ້າວໄປພ້ອມກັນ ແມ່ນ
ຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ?
2. ມາຣີອາເປັນຍິງສາວ, ຢ້ຽມຢາມເອລີຊາເບດ, ຜູ້ທີ່ມອ
ີ າຍຸແກ່ກວ່າເຂົາຫຼາຍປີ. ເມື່ອເຫັນຢ່າງນີ້ທ່ານ
ຄິດຢ່າງໃດ ໃນຄອບຄົວຫຼໃື ນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ທ່ານມີຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະໃຫ້ກຽດ
ແກ່ຄົນໜຸ່ມສາວ ແລະພວກເຂົາຈະມີກໍາລັງໃຈທໍາງານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ?
3. ໃນບົດຮຽນນີ້ ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາມີບົດເພງສັຣເສີນພຣະເຈົາ້ ແລະຄໍາກອນຢູ່ຫຼາຍບົດ. ຕາມ
ຄວາມເຊື່ອແລ້ວ ທ່ານມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼືມປ
ີ ະສົບການອັນໃດໃນພຣະເຈົ້າບໍ່?
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 3

ການປະສູດຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 2:1-20
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 2:1-20
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມາຣີອາວ່ານາງຈະປະສູດພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ:
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ໃນການສເລີມສລອງແລະປ່າວປະກາດ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ກ່ຽວກັບການ
ປະສູດຂອງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອສລຸບຫຍໍ້ໆ ໃນຄວາມໝາຍຂອງການສເລີມສລອງແລະປ່າວປະກາດ
ການປະສູດຂອງພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄໍານໍາ
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາໄດ້ວ່າ ເມື່ອເຖິງວັນຄຣິສມາດແຕ່ລະປີໃນຕອນເຊົ້າ ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າ

ພະເຈົ້າຈະອ່ານເຣື່ອງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຟງັ ທຸກໆປີ. ເມື່ອຕົກມາເຖິງລຸ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍເລີຍຖືເປັນທັມນຽມ ອ່ານໃຫ້ລູກໆຟັງເໝືອນກັນ.

ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກເຮົາມັກຈະຮວມກັນກິນ ເຂົ້າ

ຫຼືຮວມກັນເປັນຄອບຄົວ ອີງຕາມຄອບຄົວໃຫຍ່ຫຼືນ້ອຍແລ້ວກໍຮ້ອງເພັງຄຣິສມາດ.
ສໍາລັບທ່ານມີທັມນຽມຂອງຄຣິສມາດຫຼືບໍ່ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນມີກໍຈົ່ງຕຽມວ່າຈະເຮັດອັນໃດໃຫ້ເປັນທັມນຽມຂອງ

ຄຣິສມາດສໍາລັບຄອບຄົວ.

1. ການຈົດທະບຽນ: ( ລູກາ 2:1-5)
ການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າອັສຈັນຫຼາຍ. ການຈົດທະບຽນຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເລີຍກໍເກີດມີຂຶ້ນ. ພຣະເຈົ້າຊົງ
ມີແຜນການຕໍໂ
່ ຢເຊັບແລະມາຣີອາ, ເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະກຸມມານໄດ້ປະສູດທີ່ເບັດເລເຮັມ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນ

ຢ່າງນັ້ນ? ເພາະວ່າເປັນເວລານານມາແລ້ວ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າ “ຖ້າລູກຫຼານທັງຫຼາຍຂອງເຈົ້າຣະມັດ

ຣະວັງທາງທັງຫຼາຍຂອງເຂົາ ໃນການດໍາເນີນຕໍ່ໜ້າເຮົາດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຂົາ ຣາຊວົງ
ຈະບໍຂ
່ າດຊາຍທີ່ຈະນັ່ງເທິງບັນລັງຂອງອິສຣາເອນ” (1 ກະສັດ 2:4; 8:25) ຄົນຍິວທັງຫຼາຍ ຄິດວ່າພຣະເຈົ້າ
ຈະຕ້ອງສົ່ງພຣະເມຊີອາລົງມາຕາມເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດ,

ແລະເບດເລເຮັມກໍເປັນເມືອງຂອງຄອບຄົວດາ

ວິດ. ເມື່ອພຣະເມຊີອາລົງມາປະສູດທີ່ເບດເລເຮັມ ກໍເປັນການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍດ
່ າ
ວິດ.

ຕໍ່ມາກໍຍັງມີ ຜູ້ທໍານວາຍມີກາ (ມີກາ 5:2) ກ່າວໄວ້ອີກວ່າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງໂລກຈະອອກມາ

ຈາກເບດເລເຮັມ.

8

ກາຍຊາໂອຄຸໂຕ ເປັນຜູ້ມີອາໍ ນາດໃນກຸງໂຣມ.

ເພິ່ນເປັນໃຫຍ່ກວ່າກະສັດເຮໂຣດ ແລະຫຼາຍກະສັດໃນ

ແຂວງຕ່າງໆແຖບນັ້ນ. ເພ່ິນເສັຍຊີວິດ ໃນປີສັກຣາດທີ 4. ກະສັດເຮໂຣດກໍພະຍາຍາມທໍາດີກັບຄົນຢິວ. ແຕ່
ຄົນຢິວທັງຫຼາຍກໍກຽດຊັງເພິ່ນເພາະວ່າເພິນ
່ ເປັນຄົນຢິວ ຊໍ້າພັດໄປເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ອໍານາດກຸງໂຣມ. ແລະ
ເພື່ອໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນຈະຄົງຕົວໄດ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ເຮັດສິ່ງບໍ່ດີຫຼາຍຢ່າງຕໍຄ
່ ົນຢິວຂອງຕົນເອງ.
ການຈົດທະບຽນຄັ້ງນີ້ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອກິເຣນີໂອໄດ້ຂຶ້ນເປັນຜູ້ປົກຄອງເມືອງ ຊີເຣັຍ, ສິ່ງທໍາອິດທີ່ເຂົາກະທໍາກໍຄື
ການຈົດທະບຽນສັມໂນຄົວ.

(ລູກາ 2:2) ການຈົດທະບຽນນີ້ກໍມີຫຼາຍເຫດຜົນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນ

ການເກັບພາສີ. ທຸກຄົນຕ້ອງໄປຈົດທີ່ບ້ານເດີມຂອງຕົນເອງ. ມາຣີອາແລະໂຢເຊບຕ້ອງໄດ້ໄປທີ່ເບັດເລເຮັມ
ປະມານ 85 ໄມ. ແນ່ນອນການເດີນທາງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບຄົນມີທ້ອງເຖິງ 8-9ເດືອນ.

2. ການບັງເກີດ: ( ລູກາ 2:6-7)
ພໍມາຣີອາແລະໂຢເຊບມາເຖິງ ປາກົດວ່າໂຮງແຮມທຸກບ່ອນກໍເຕັມໝົດແລ້ວ. ທັງສອງຈຶ່ງໄດ້ໄປພັກທີ່ຄອກ
ສັດ. ນີ້ຄົງຈະເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່ຈະໃຫ້ອົງພຣະຜູ້ໄຖ່ໄດ້ບັງເກີດໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ. ລູກາໄດ້
ອະທິບາຍເຖິງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູແບບງ່າຍໆ
ນາງມາຣີອາຈຶ່ງປະສູດລູກຜູ້ກົກ.

ຄືວ່າເມື່ອເຂົາທັງສອງຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກໍຄົບເວລາປະສູດ.

ຄໍາວ່າລູກກົກກໍມີຄວາມໝາຍວ່າ ມາຣີອາມີລູກຫຼາຍຄົນໃນເວລາຕໍ່ມາ.

ລາວກໍເອົາຜ້າອ້ອມພັນກຸມມານນັ້ນ, ຊຶ່ງເປັນທັມດາຂອງຄົນເອເຊັຽພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຫຼາຍອາຈານ, ຫຼາຍນັກເທດ ບັລຍາຍກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້.

ໂຮງແຮມທີ່ບໍ່ຫວ້າງປຽບເ

ໝືອນກັບດວງໃຈຂອງມະນຸດທີ່ບໍ່ຫວ້າງໃຫ້ກັບພຣະຜູ້ໄຖ່ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ພຣະອົງກໍ
ຊົງປະສູດເພືອ
່ ໂລກ ພຣະອົງຊົງຖ່ອມຕົວລົງມາເພາະພຣະອົງຊົງຮັກໂລກ.

3. ບັນດາຜູ້ລ້ຽງແກະແລະທູດສວັນ: ( ລູກາ 2:8-20)
ໃນແຖບປາແລັສໄຕ ພວກລ້ຽງແກະຖືວ່າເປັນອາຊີບທີ່ຕໍ່າ. ແຕ່ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າ ພຣະຜູ້ຊົງໄຖ່ສະເດັດເຂົ້າມາໃນ
ໂລກນີ້ແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນ. ພວກລ້ຽງແກະຈະບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານໄດ້ ນອກຈາກພວກເຂົາຈະໄດ້

ເຮັດພິທີຊໍາຮະລ້າງເສັຍກ່ອນ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງໄປຫາພວກນີ້ກ່ອນ.

ພວກລ້ຽງແກະພວກນີ້ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນທົ່ງ, ນອນເຝົ້າຝູງແກະຂອງຕົນ. ທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ປາກົດແກ່
ພວກເຂົາ, ຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ່ອງຮອບຕົວພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາກໍຕົກສະທ້ານໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ. (ລູກາ
2:9) . ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະບັລຍາຍຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.
ແຈ້ງພໍທີ່ຈະປຸກພວກລ້ຽງແກະທັງຫຼາຍໃຫ້ຕື່ນໄດ້.

ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນແສງທີ່ຮຸ່ງ

ຄໍາເວົ້າຄໍາທໍາອິດທີ່ທູດສວັນເຄີຍເວົ້ານັ້ນກໍຄືວ່າ “ຢ່າຊູຢ້ານ” (ລູກາ 2:10) ແລ້ວທູດສວັນກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ
ເຮົາໄດ້ນໍາຂ່າວປະເສີດມາໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ແມ່ນຫຍັງຄືຂ່າວປະເສີດ? ຄືວ່າ ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນໄດ້ມາບັງເກີດ
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ແລ້ວທີ່ເມືອງຂອງດາວິດ,ເບັດເລເຮັມ, ສໍາລັບເຈົ້າທັງຫຼາຍ. (ລູກາ 2:11) ລູກາພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ຄົນທັງ
ຫຼາຍເຂົ້າໃຈ ໃນການສະເດັດມານີ້ແມ່ນເພື່ອຄົນທັງປວງບໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຜຜູ້ນຶ່ງ, ຄະນະນຶ່ງ, ຫຼືພວກນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍມີທູດສວັນເປັນໝູໃ່ ຫຍ່ລົງມາ ເພື່ອຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. (ລູກາ 2:14) ແລະແລ້ວທູດສວັນ
ເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈາກພວກເຂົາໄປ. ພວກລ້ຽງແກະຖືວ່າເປັນພວກນຶ່ງທີ່ໄດ້ຍິນແລ້ວກໍປະຕິບັດຕາມ.“ເຮົາພາກັນໄປ

ເບັດເລເຮັມເທາະ” ນີ້ຄືການຊັກຊວນເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສາມັກຄີເມື່ອໄປດ້ວຍກັນ ເຮັດດ້ວຍກັນ ພວກເຮົາ
ກໍຈະພົບພຣະເຈົ້າ. ບັນດາພວກລ້ຽງແກະໃນທີ່ສຸດກໍພົບພຣະກຸມມານແລະພໍແ
່ ມ່ຂອງເພິ່ນດ້ວຍ.

ມາຣີອາ

ເກັບຊ້ອນຄວາມລັບຕ່າງໆໄວ້ໃນໃຈ ລາວອາດຈະມີຄວາມຄິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະຫຼາຍຄໍາຖາມທີ່ຢາກຈະຖາມ.

ຄໍາແນະນໍາແລະການກະທໍາ
ໃນເທສການຄຣິສມາດ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຮາງຫຍ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ-ທີ່ໂບດ, ທີ່ບ້ານເຮືອນ, ທີ່ຮ້ານຄ້າ, ທີ່ບັດ
ອວຍພອນຄຣິສມາດ, ແລະທີ່ຊຸມນຸມຕ່າງໆ ນັ້ນແມ່ນພວກເພິ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ພຣະຜູ້
ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະເດັດມາແລ້ວ ແລະສະຖິດຖ້າມກາງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ ບໍ່

ວ່າຈະເປັນທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍເທົ່າໃດ ຫຼືສູງພຽງໃດ ພຣະອົງເພື່ອຄົນທັງປວງ.

ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົນ
້ ຈົນເຖິງສຸດທ້າຍ ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ ການນະມັສການພຣະເຈົ້າເປັນໜ້າທີ່ຂອງ
ທຸກໆຄົນ. ຜູ້້ລ້ຽງແກະ, ເຈົ້າຂອງແກະ, ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ມີອໍານາດ ຈະສາມາດຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້.
ພຣະເຢຊູປະສູດມາເພື່ອທ່ານ. ພຣະເມຊີອາປະສູດມາເພື່ອທ່ານ ບໍວ
່ ່າທ່ານຈະເປັນຢ່າງໃດ.
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າເປັນມະນຸດຮ້ອຍເປີເຊັນ, ພຣະອົງມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດ

ຈົນເຖິງວາຣະສຸດທ້າຍຂອງພຣະອົງ.

ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດສໍາແດງພຣະອົງໃນທຸກບົດທຸກຕອນ ການເຕີບ

ໃຫຍ່, ການສັງຄົມ, ການພົວພັນຕ່າງໆໃນຄອບຄົວແລະອື່ນໆອີກ.

ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄກຈາກ

ພວກເຮົາ, ພຣະອົງຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະພຣະອົງກໍເຂົ້າໃຈພວກເຮົາດ້ວຍ.

ຄໍາຖາມ:
1. ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຈະຝັງຈໍາໄວ້ໃນໃຈຂອງທ່ານ, ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ໃນ
ວັນຄຣິສມາດນີ້? ບອກໃຫ້ຈະແຈ້ງ.

2. ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຮົາ, ພວກເຮົາຈະມີທີ່ຫວ້າງພໍທີ່ຈະໃຫ້ພຣະອົງເຂົ້າມາສະຖິດໄດ້ຫຼືບໍ່?

3. ໃນການສະເດັດມາຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາຈະຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງຢູ່ໃນຖານະໃດ?
4. ພຣະເມຊີອາຄືຜູ້ໃດ? ອະທິບາຍສັ້ນໆ

5. ພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າຄືໃຜ? ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາທ່ານແລ້ວຫຼຍ
ື ັງ? ຖ້າຍັງ ທ່ານຍັງຈະລໍຖ້າຜູ້
ໃດອີກ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ຈໍານົນຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 2: 39-52
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 2: 21-52
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ປະສົບການຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະວິຫານສໍາແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະ
ອົງຍອມຈໍານົນຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຍອມ
ຈໍານົນຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັນ

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະນໍາຊີວິດເຂົ້າຍອມຈໍານົນຕໍພ
່ ຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຈະອະທິບາຍເຖິງປະສົບການອັນດີເລີດຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະວິຫານ
ແຕ່ອາຍຸ 12 ປີ ແລະຈະໄດ້ຊັ່ງຊາຕີຣາຄາວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖວາຍ
ເພື່ອພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວຫຼືຍັງ.

ຄໍານໍາ
ເມື່ອລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍຸໄດ້ 6 ປີ ເຂົາຫລົງຫາຍໄປໃສກໍບໍ່ຮູ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ເຂົາຈະມາທີ່

ຫ້ອງນະມັສການຫຼັງຈາກຫ້ອງຮຽນວັນອາທິດສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ເມື່ອລໍຖ້າເຂົາດົນແລ້ວເຂົາບໍ່ມາ, ຄວາມເປັນ

ຫ່ວງກໍເກີດຂຶ້ນ. ມີຄົນມາບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ເຫັນຍ່າງໄປທາງໃນເມືອງພຸ້ນ, ແຕ່ລາວກໍບຍ
ໍ່ ອມຂຶ້ນຣົດກັບ
ຜູ້ໃດເດັດຂາດ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍິ່ງເປັນຫ່ວງຫຼາຍ. (ລາວກໍາລັງຮຽນສິ່ງໃໝ່ໆ)
ຂ້າພະເຈົ້າກໍຟ້າວຂຶ້ນເພື່ອຈະໄປຊອກຫາເຂົາ. ແນ່ນອນທີ່ສຸດເຂົາກໍາລັງຊອກຫາໂບດ ເພາະວ່າເວລາເຂົາ
ອອກໄປທາງຖນົນໃຫຍ່ແລ້ວເຂົາກໍຍ່າງໄປອີກທາງນຶ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພໍແ
່ ມ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີປະສົບການ
ຢ່າງນີ້ດ້ວຍ. ພໍ່ແມ່ຂອງພຣະເຢຊູກໍຫຼົງກັບລູກເໝືອນກັນ.

1. ເລີ້ມຕົ້ນຄວາມເປັນມາ: ພຣະເຢຊູໄປທີ່ວິຫານຄັ້ງທໍາອິດ: ( ລູກາ 2:21-38)
ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສັດຊື່ຂອງມາຣີອາແລະໂຢເຊບ

ຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ

ພຣະບັນຍັດ. ທັງສອງກໍພາກຸມມານເຢຊູໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເມື່ອເຖິງກໍານົດແປດວັນ ເພື່ອຈະຮັບພິທຕ
ີ ັດ
ໃນພຣະວິຫານ
ເມື່ອມາເຖິງພຣະວິຫານ, ທັງຄອບຄົວກໍໄປພົບກັບເຖົ້າແກ່. ໃນນັ້ນກໍມີຊີເມໂອນ ທ່ານເປັນຄົນມີສິນທັມແລະ
ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າຫຼາຍ. ທ່ານໄດ້ສັນຍາໄວ້ວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນພຣະເມຊີອາເສັຍກ່ອນທ່ານຈະບໍ່ຕາຍ. ເມື່ອຊີ
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ເມໂອນເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານແລ້ວ, ບິດາມານດາໄດ້ນໍາກຸມມານເຢຊູເຂົ້າໄປເພື່ອຈະກະທໍາພິທີຕາມກົດ
ບັນຍັດ. ຊີເມໂອນຈຶ່ງອູ້ມເອົາກຸມມານແລະກໍກ່າວຄໍາສັຣເສີນແກ່ພຣະເຈົ້າ. ຍັງມີຍິງຊະຣາຄົນນຶ່ງຊຶ່ງບົວຣະ
ບັດພຣະວິຫານ ມີອາຍຸປະມານແປດສິບສີ່ປີກໍໄດ້ເຂົ້າມາໂມທະນາພຣະກຸມມານ ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄົນ
ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຟັງວ່າເຂົາໄດ້ລໍຖ້າພຣະຜູ້ໄຖ່ນີ້ລະ.

2. ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງພຣະກຸມມານ: ( ລູກາ 2:39-40)
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລ້ວ, ທັງຄອບຄົວກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່ນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລ.

ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາເພາະພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນໍາເພິ່ນ.

ພຣະອົງກໍຈະເຣີນຂຶ້ນ

ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພໍ່ໃນການທໍາງານຊ່າງໄມ້. ພຣະອົງຍັງໄດ້ໄປສຶກສາພຣະຄັມພີເດີມໃນວິຫານໃນທ້ອງຖິ່ນ
ນັ້ນ. ພຣະອົງກໍຊົງທ່ຽວແລ່ນຫຼິ້ນໄປມາເໝືອນເດັກອື່ນໆ.
ພຣະເຢຊູຈະເຣີນຂຶ້ນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຫຼາຍ. ພຣະອົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, “ແຕ່ໄດ້ກັບຊົງສລະແລະ
ຊົງຮັບສະພາບຂ້ອຍຂ້າ ຊົງຖືກໍາເນີດເປັນມະນຸດ” (ຟີລິບປອຍ 2:7)

3. ການຂຶ້ນໄປວິຫານອີກຄັ້ງນຶ່ງ: ( ລູກາ 2:41-52)
ມາຣີອາແລະໂຢເຊັບໄດ້ພາກັນຂຶ້ນໄປພຣະວິຫານທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃນເທສການປັສຄາທຸກໆປີ. ເມື່ອພຣະ
ເຢຊູມີອາຍຸໄດ້ສິບສອງປີ ພໍ່ແມ່ກໍພາເດີນທາງເຖິງແປດສິບຫ້າໄມຊຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນຈຶ່ງຈະເຖິງ. ເທສ

ການນັ້ນເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການອົພຍົບຈາກປະເທດອີຢິບຂອງຄົນອິສຣາເອນ.

ເມື່ອເທສການສິ້ນສຸດລົງແລ້ວບິດາມານດາກໍພາກັນກັບບ້ານ ສ່ວນພຣະເຢຊູຍັງຄ້າງຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ເພິ່ນ
ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະກັບນໍາໝູ່ເພື່ອນເດັກໆດ້ວຍກັນ. ຄັນເດີນທາງໄດ້ວັນນຶ່ງແລ້ວ ກໍຊອກຫາພຣະເຢຊູ,
ຖາມຄົນຮູ້ຈັກກັນກໍບໍ່ມໃີ ຜຮູ້, ຖາມນໍາພີ່ນອ
້ ງກໍບໍ່ມໃີ ຜຮູ້. ເມື່ອບໍ່ພົບແລ້ວຈຶ່ງພາກັນກັບໄປຊອກຫາທີ່ກຸງເຢຣູ

ຊາເລັມອີກ. ເມື່ອຊອກຫາໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ຈຶ່ງພົບພຣະກຸມມານທີ່ພຣະວິຫານ ນັ່ງຢູ່ຖ້າມກາງພວກອາຈານ.
ຄົນທັງປວງເມື່ອໄດ້ຟັງຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງແລ້ວກໍປລາດໃຈວ່າ ຄົນຕົວນ້ອຍໆ ໄປເອົາສະຕິປັນຍາ ມາຈາກ
ໃສ. ຝ່າຍບິດາມານດາເມື່ອເຫັນແລ້ວກໍອັສຈັນໃນຄໍາເວົ້ານັ້ນ.

ພຣະເຢຊູຕົວນ້ອຍໆສາມາດສອນບັນດາອາຈານຂອງພວກຢິວ.

ແຕ່ພຣະຄັມພີກໍບອກວ່າພຣະອົງຊົງສົນ

ທະນາກັບບັນດາຜູ້ນໍາ ບາງທີອາດຈະເວົ້າເຖິງເຣື່ອງຂອງໂມເຊ ຫຼວ
ື ່າເຣື່ອງການອົບພະຍົບຂອງຄົນອິສຣາ
ເອນ. ບາງຄັ້ງພຣະເຢຊູອາດຈະຊັກຖາມບັນດາປະໂລຫິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະພວກເພິ່ນກໍຄິດວ່າມີສະຕິປັນຍາ
ອັນສ້ຽມແຫຼມ.

ບິດາມານດາກໍຊັກໃຊ້ພຣະອົງວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດຢ່າງນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ບໍ່ຮູ້ບໍວ່າພວກ

ເຮົາຊອກຫາເຈົ້າເປັນທຸກໃຈຫຼາຍ. (ລູກາ 2:48) ຝ່າຍພຣະກຸມມານກໍຕອບວ່າ “ເຈົ້າທັງສອງຊອກຫາເຮົາ

ເຮັດຫຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ຫຼືວ່າເຮົາຕ້ອງຢູ່ໃນທີ່ສະຖິດແຫ່ງພຣະບິດາຂອງເຮົາ.” (ລູກາ 2:49) ສ່ວນຄໍາຕອບນັ້ນພໍແ
່ ມ່
ກໍບໍ່ປລາດໃຈແລະກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງເລີຍ. ແລ້ວທັງສອງກໍໄດ້ພາກຸມມານກັບບ້ານ.
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ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ສະແດງຕົວເອງວ່າເປັນພຣະເຈົ້າ,

ພຣະອົງຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງພໍ່ແມ່ຢູສ
່ ເມີ.

(ລູກາ 2:51) ພຣະອົງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ເຮົາໃນການເຊື່ອຟັງຄວາມພໍ່ແມ່, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄັ້ງດຽວ ພຣະອົງ

ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຣະບຽບການປົກຄອງຂອງພໍແ
່ ມ່. ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາບ່ອນດຽວເທົ່ານີ້ທີ່ກ່າວ
ເຖິງຊີວິດເຍົາວັຍຂອງພຣະເຢຊູ.

ຄໍາແນະນໍາແລະການກະທໍາ
ແມ່ນວ່າຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຍັງນ້ອຍຢູ່ ແຕ່ພຣະອົງກໍຍັງຍອມຖວາຍຕົວຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ຊີວິດທັງ
ໝົດແລະອີກສາມປີ ຕອນຫຼັງໆມານີ້ ພຣະອົງມອບໃຫ້ເປັນຂອງການປ່າວປະກາດທັງໝົດເລີຍ. ສໍາລັບຕົວ

ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮູ້ກັບພຣະເຢຊູຊ້າໄປແດ່ ແຕ່ກໍຈະມອບຮ່າງກາຍ ເວລາທີ່ມີ ແລະຄວາມສາ
ມາດທີມ
່ ີຢູ່ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ. ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນຂ້າພະເຈົ້າຫຼບ
ື ໍ່ນັ້ນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ໃຈ. ພຣະເຈົ້າຊົງ
ເອີ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ມີວິຊາອາຊີບທີ່ທໍາງານໃນໂບດເທົ່ານັ້ນ ພຣະອົງຊົງເອີ້ນຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ.
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະສາມາດປະກາດໃນການເປັນຄຣິສຕຽນຄືຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃນຄຣິສຈັກຂອງທ່ານເອງ.

ຕັ້ງແຕ່

ເລີ້ມຕົ້ນຈົນເຖິງວັນສຸດທ້າຍພຣະເຢຊູຊົງຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນເອງ. ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຈະ

ຮັບໃຊ້ໂບດຂອງຕົວເອງບໍ່?

ເດັກໆຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຂົາກໍຍ້ອນການປ່າວປະກາດ. ໃນໂບດເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ສຶກສາເຣື່ອງຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍຈະຮັບສິນບັບຕິສະມາແລ້ວກໍເລີ້ມເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ

ພາຍໃນໂບດຂອງຕົນເອງ.

ພວກເຮົາກໍບໍ່ຄວນລືມໄປວ່າ ຄອບຄົວເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະສິດສອນແລະໃຫ້ຕົວຢ່າງແກ່ລູກໆດ້ວຍ. ໃນ
ບົດທີສາມຜ່ານມາ ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນຕົວຢ່າງໃນການໃຫ້ກຽດແລະການເຊື່ອຟັງ.

ຄໍາຖາມ:
6. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ວນສໍາຄັນທີ່ນາໍ ພາຊີວິດຂອງທ່ານ?

7. ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄອບຄົວບໍ່? ສແວງຫາທີ່ຈະບັນລຸເຖິງຈຸດໝາຍ
ບໍ່? ທ່ານໄດ້ຖວາຍຕົວໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ່?
8. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າບໍ?
່ ຜົນອອກມາເປັນແນວໃດ?

9. ມາຣີອາແລະໂຢເຊບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາລູກຊາຍມາຖວາຍພຣະເຈົ້າ. ທ່ານມີອັນໃດ
ສະແດງໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຫັນດ້ານຈິດວິນຍານບໍ?
່

10. ໃນໂບດຂອງທ່ານມີແຜນການເສີມຂຍາຍດ້ານຈິດວິນຍານໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນແລະຄົນໜຸ່ມບໍ່?
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 5

ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ?
່

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 3:1-14

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 3:1-14

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ການເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າແທ້ນັ້ນ ເອີ້ນໃຫ້
ພວກເຮົາຫັນຫລັງໃສ່ການປະພຶດບໍ່ເປັນທັມ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ມັນເປັນການຈໍາເປັນບໍ່ສໍາລັບຄົນຢ່າງຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງ ຖິ້ມໃຈ
ເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຊອກຫາທາງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນຄວາມສັມພັນ
ກັບພຣະເຈົ້າແທ້ໂດຍການຫັນຫລັງຈາກການປະພຶດບໍ່ເປັນທັມ
ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ

•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ໂຢຮັນໄດ້ປະກາດຕໍ່ຜູ້ມາຟັງວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ເພື່ອຕຽມຮັບພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າຜູຈ
້ ະສະເດັດມາ. ເໝືອນກັບຄົນສມັຍນັ້ນ ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ກໍຕ້ອງເຮັດເໝືອນກັນຄືຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະ
ເອົາໃຈໃໝ່ເພື່ອພວກເຮົາຈະສາມາດເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າແທ້ ເພື່ອຕຽມຫົນທາງໃຫ້

ພຣະອົງທໍາກິຈການໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານ ຊາລີ ໂຄຊັນ ໄດ້ຂຽນໃນປະວັດຂອງທ່ານທີ່ມຊ
ີ ື່ວ່າ ບັງເກີດໃໝ່ ໃນທ່ີສຸດທ່ານເອງກໍຮູ້ຕົນເອງ
ວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່. ໃນປີ 1972 ທ່ານກໍໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ປະທານນາທິບໍດີອະເມ
ຣິກາສມັຍ ນິກຊັນ.

ໃນຖ້າມກາງບັນຫາ ທ່ານ ໂຄຊັນໄດ້ພົບກັບຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທໍານຽບຂາວຄົນນຶ່ງ ຊື່ວ່າ ຟີລິບ

ທ່ານຄົນນີ້ໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ ໃນທ່ີສຸດທ່ານ ຟີລິບໄດ້ເປັນພະຍານຕໍ່ທ່ານໂຄຊັນເຖິງ
ເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູ ໂດຍອ້າງເຖິງປຶ້ມ ຊີ ແອສ ລູຍ ໄດ້ຂຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ ເປັນຄຣິສະຕຽນສາມັນ. ໃນເມື່ອພົບກັບ
ຂ່າວປະເສີດຢ່າງນີ້ ທ່ານ ໂຄຊັນ ຮູ້ສຶກຕົວວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຈອງຫອງ ເຫັນແກ່ຕົວ. ທ່ານຈິ່ງແບ່ງປັນຊີວິດ

ເບື້ອງຫລັງວ່າ ຕົນເອງເຄີຍເປັນຄົນບໍ່ຍອມຜິດ ມັກແຕ່ຊອກຫາເອົາຕໍາແໜ່ງແລະຊື່ສຽງເທົ່ານັ້ນເພາະເຄີຍ
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ເປັນທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິກຊັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ຈິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຈະ
ຕ້ອງເຮັດ ເຖິງແມ່ນເຄີຍຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດມາແລ້ວກໍຕາມ ຖ້າຊີວິດບໍ່ເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ
ແລ້ວຕ້ອງຕັນສິນໃຈໃໝ່ ແລະມີຊີວິດໃນທາງໃໝ່ຖ້າຢາກຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການທີ່ທ່ານ ໂຄຊັນໄດ້ປ່ຽນຈິດໃຈນັ້ນໄດ້ສະແດງໃນຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ປ່ຽນໃນການກະທໍາເຊັ່ນກັນ. ທ່ານ

ໄດ້ປ່ຽນຈາກປະຕິເສດວ່າຕົນເອງບໍ່ເຄີຍຜິດມາເປັນການຍອມຮັບຄວາມຜິດ. ທ່ານຍັງຍອມຜິດຕໍ່ຄວາມຜິດ
ໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິກຊັກໃນຄະດີ Watergate. ຫລັງຈາກທ່ານ ໂຄຊັນໄດ້ຮັບໃຊ້
ໂທດໃນຄຸກຄົບແລ້ວທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍ

ແລະຕໍ່ມາທ່ານກໍໄດ້ເປັນຄົນກໍ່ຕັ້ງຫນ່ວຍປະກາດຕໍ່ພວກນັກໂທດ

ແລະຄອບຄົວ ເພື່ອຄົນພວກນີ້ຈະມີໂອກາດເໝືອນເພິ່ນແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີໂອກາດຮັບເອົາອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ ແລະອະພັຍຄວາມຜິດບາບທັງໝົດອອກຈາກຊີວິດໄປເສັຽ.
ທ່ານ ໂຄຊັນ ໄດ້ສະແດງເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ

ຄືປ່ຽນແປງການກະທໍາ

ຂອງຕົນ. ເໝືອນກັບໂຢຮັນໄດ້ປະກາດຕໍ່ຄົນທີ່ມາຟັງວ່າ ໃຫ້ຫັນຫລັງໃສ່ຄວາມປະພຶດທີ່ບໍ່ເປັນທັມທັງຫຼາຍ
ໄປເສັຽ.

ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງຫັນຫລັງໃສ່ການປະພຶດອັນບໍ່ຊອບທັມນັ້ນເພື່ອຈະມີຄວາມ

ສັມພັນອັນແທ້ຈິງກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້.

1. ພຣະເຈົ້າຕັດກ່າວ: ( ລູກາ 3:1-2 )
ທ່ານ ລູກາ ໄດ້ກ່າວເຖິງປະວັດຂອງການປະກາດຂອງໂຢຮັນ

ໂດຍນໍາເອົາຊື່ຈາກນັກການເມືອງ

ແລະຜູ້ນໍາທາງສາສນາມາກ່າວ. ບາງຄົນກໍເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນຊີວະປະວັດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຕົວຢ່າງ, ອົງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ໄປຢືນຕໍ່ໜ້າເຈົ້າແຂວງ ປີລາດ ແລະກະສັດເຮໂຣດ ແລະຫົວໜ້າປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຄື ອັນນາ
ແລະກາຍະຟາເວລາອົງພຣະເຢຊູຖືກຕັດສິນ. (ລູກາ 23:1-25, ໂຢຮັນ 18:13,24).
ເວົ້າເຖິງວັນເວລາກັບການປະກາດຂອງໂຢຮັນ,

ເຖິງໜ້າທີ່ສອງປະການຂອງພວກເຂົາ.

ທ່ານລູກາໄດ້ເອົາຊື່ຂອງຜູ້ນໍາມາເວົ້າ ແລະບອກ

ຊື່ຂອງພວກຜູ້ນໍາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ບອກເຖິງເຣື່ອງສໍາຄັນຕ່າງໆໃນຊີວິດ

ຂອງລູກາເຊັ່ນ: ການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເພື່ອນໍາເອົາຄວາມລອດຕໍ່ຄົນທຸກຊາດ. ການທີ່ຍົກ
ເອົາຈັກກະພັດ ທາຍເບີຣາສ ຂຶ້ນມາກ່າວ ລູກາ

ຫວັງໃຈວ່າເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູຈະສໍາເຣັດໃນປຶ້ມກິຈ

ການທີ່ຂ່າວປະເສີດໄດ້ແພ່ອອກໄປຈົນເຖິງກຸງໂຣມ.

ລູກາຍັງໄດ້ຍົກເອົາຊື່ຜູ້ນໍາບາງຄົນຂຶ້ນມາ ຜູໄ
້ ດ້ມີພາກສ່ວນທີ່ຄົນຖືວ່າ ໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມ.

ໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ແນະນໍາຜູ້ປະກາດຫລາຍໆຄົນໂດຍອ້າງເອົາວັນເວລາໂອກາດຮັບໃຊ້ຜູ້ມີອໍາ

ນາດໃນສມັຍນັ້ນ. ຄໍາທີ່ໂຢຮັນກ່າວໃນຂໍ້ 2 “ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງໂຢຮັນ ບຸດຊາຍຂອງ ຊາຂາ
ຣິຢາ” ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ມາຈາກພຣະຄັມພີເດີມ (ເບິ່ງ ເຢເຣມີຢາ 1:1-3,; ໂຮເຊຢາ 1:1; ຊາຂາຣິຢາ 1:1) .
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນຮູ້ວິທີທາງພຣະເຈົ້າ

ເອີ້ນຄົນໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າ

ແລະເອົາໃຈໃໝ່ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນໃໝ່ກັບພຣະເຈົ້າ. ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ອອກລ່ວງໜ້າພຣະເມຊີອາ (ລູກາ
1:17), ໂຢຮັນມີໜ້າທີ່ພິເສດອອກໄປກ່ອນໜ້າ ເພື່ອຕຽມຫົນທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (1:76). ເຊັ່ນກັນ
ກັບຜູ້ປະກາດໃນພຣະຄັມພີເດີມ ໂຢຮັນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຈັດ
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ຕຽມຕ້ອນຮັບເອົາສິ່ງພຣະເຈົ້າກໍາລັງຈະກະທໍາໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ ຄືສົ່ງອົງພຣະເຢຊູ ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ
ມາຫາພວກເຂົາ.

2. ຈົ່ງຕຽມພ້ອມ: ( ລູກາ 3:3-6 )
ໂຢຮັນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນປະກາດໃນແຖບແມ່ນໍ້າຈໍແດນ “ໂດຍການເທສນາເຖິງບັບຕິສະມາເພື່ອຮັບເອົາຄວາມ
ອະພັຍໂທດຈາກຄວາມຜິດບາບ” (3:3). ໂຢຮັນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຣື່ອງນີ້ໃນຂໍ້ 7-4 ຢ່າງລະອຽດ.

ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ນັ້ນພຣະຄັມພີສອນວ່າໃຫ້ພວກເຮົາປ່ຽນຈິດໃຈແລະການກະທໍາ.

ໃນ

ເມື່ອພວກເຮົາຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ຍອມ
ເຮັດຜິດບາບຕາມເຄີຍແລະຫັນໜ້າໃສ່ພຣະເຈົ້າ.

ໂຢຮັນໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ຄົນຖິ້ມຄວາມຜິດບາບໂດຍການປ່ຽນ

ການກະທໍາ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກເສັຽໃຈ ແລະກິນແໜງໃຈຕໍ່ຄວາມບາບເທົ່ານັ້ນ.
ຄໍາວ່າ ບັບຕິສະມາໃນພາສາກຣີກນັ້ນແປວ່າ ຈຸ່ມ ຫລືຈົມລົງ. ພວກຢິວໄດ້ເຄີຍປະຕິບັດສິນບັບຕິສະມາ

ເປັນປະຈໍາ ແຕ່ເວລານີ້ຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດເຖິງທໍານຽມຊາວຢິວ. ໃນພຣະຄັມພີເດີມ
ສິນນີ້ໝາຍເຖິການຊໍາຮະລ້າງ ແລະເປັນສັນຍາລັກເຖິງການເອົາຄວາມບາບອອກໄປ

16:4;24).

(ລະບຽບພວກເລວີ

ໂຢຮັນໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນຮັບບັບຕິສະມາເປັນສັນຍາລັກເຖິງການຖວາຍຕົນເອງຕໍ່ພຣະຄຣິດ.

ການຮັບເອົາການອະພັຍໂທດນັ້ນບໍ່ແມ່ນມາຈາກການຮັບສິນບັບຕິສະມາ ແຕ່ແມ່ນການຍອມຖ່ອມຕົວແລະ
ປ່ຽນຈິດໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ລູກາໄດ້ເວົ້າຕາມ ເອຊາຢາ 40 ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄົນໃນສມັຍເດີມໄດ້ເຮັດຫົນທາງໃຫ້ຮາບພຽງເພື່ອຕ້ອນຮັບ

ເອົາເຈົ້າຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນການຕຽມຕ້ອນຮັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ນໍາເອົາ
ພວກເຂົາກັບຄືນມາຢູດາຫລັງຈາກການເປັນທາດ.

ຂໍ້ 4-6 ໄດ້ບອກເຖິງການຕຽມຮັບເອົາການສະເດັດມາ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາກິຈການເພື່ອນໍາເອົາຄວາມພົ້ນເພື່ອຈະປະກາດໃຫ້ໂລກຮູ້.

ພາບໃນຂໍ້ 5 ທີ່ກ່າວວ່າເຮັດຮ່ອມພູໃຫ້ພຽງ ແລະພູສູງເຮັດໃຫ້ຕໍ່າລົງນັ້ນແມ່ນຄໍາສອນໃນການປະກາດ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດລົງມາໃນໂລກນີ້ແມ່ນການປ່ຽນສະພາບຂອງໂລກຕຼອດ
ໄປ.

ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາຜູມ
້ ີກໍາລັງແລະຄົນອວດຕົວ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກເອົາຄົນຖ່ອມຕົວແລະ

ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແທ້. ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າເລີ້ມລົງມືກະທໍາພາຣະກິດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເອົາຜູ້ຮັບໃຊ້ຮ່ວມ
ງານກັບພຣະອົງ. ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ນັ້ນເປັນຫົນທາງນຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕຽມຕົວຮັບເອົາສິ່ງ
ທີ່ພຣະເຈົ້າກໍາລັງກະທໍາພາຣະກິດຢູ່.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບາບ ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະ

ອົງອີກ.

ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນການຕອບສນອງຈາກໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດ

ຂອງພວກເຮົາ.

ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນການທໍາລາຍກໍາແພງກັ້ນລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບມະ

ນຸດ. ເພງສັຣເສີນບົດ 66:18

“ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈົ່ມຄວາມຊົ່ວໃນໃຈ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄົງບໍ່ສະດັບຟັງ.”

ໃນ 1 ເປໂຕ 3:7, ເປໂຕໄດ້ສອນໃຫ້ສາມີຈົ່ງປະຕິບັດກັບພັລະຍາຢ່າງມີກຽດ. “ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສິ່ງໃດຂັດຂວາງ

ຄວາມອ້ອນວອນຂອງພວກເຈົ້າ.”

ແມ່ນແລ້ວຄວາມບາບເປັນສິ່ງຂັດຂວາງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ. ການ

ຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າໄດ້.
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ຂໍ້ 6 ກ່າວວ່າ, “ມະນຸດທັງປວງຈະໄດ້ເຫັນການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.” ໃນປຶ້ມລູການີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຂ່າວປະເສີດແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນ.

ບໍ່ມໃີ ຜຈັກຄົນໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນເຖິງຄໍາສັນຍາ

ຂອງຄວາມພົ້ນ. ໃນພຣະຄັມພີເດີມເຕັມໄປດ້ວຍຄໍາສັນຍາວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານຄວາມພົນ
້ ໃຫ້ ໃນເມື່ອ
ມະນຸດມີການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ແທ້.

ຕົວຢ່າງມີການຟື້ນຟູເກີດຂຶ້ນໃນເວລາກະສັດເຮສາກີຢາ

ປົກຄອງ . (ອ່ານ ພຣະບັນຍັດສອງ 30-32 ແລະ ເນເຮມີຢາ 8-9). ປະວັດສາດໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ເມື່ອ
ໃດມີຄົນຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ການຟື້ນຟູຈິດໃຈໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະພຣະເຈົ້າກໍສ້າງຄວາມສັມພັນຄືນດີ
ກັບມະນຸດອີກ.

3. ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ໃກ້: ( ລູກາ 3:7-14 )
ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນການປ່ຽນຈິດໃຈແລະການກະທໍາ. ໂຢຮັນ ໄດ້ສອນຝູງຊົນໃຫ້ປ່ຽນຈິດ

ໃຈແລະການກະທໍາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ທ່ານໄດ້ທຽບຝູງຊົນໃສ່ງູທີ່ແລ່ນໜີຈາກໄຟໄຫມ້ປ່າ: “ອ້າຍຊາຕານເຮີຍ,

ໃຜໄດ້ບອກສູໃຫ້ປົບໜີຈາກພຣະພິໂຣດທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນ. (ລູກາ 3:7). ໂຢຮັນຍັງໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ຟັງທັງຫລາຍ
ໃຫ້ປ່ຽນນິດສັຍໃຈຄໍ: “ເຫດສັນນັ້ນ, ຈົ່ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຜົນສົມກັບການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ແລະຢ່າຕັ້ງນຶກ
ໃນໃຈວ່າພວກເຮົາມີອັບຣາຮາມເປັນພໍ່ເຄົ້າ” (3:8). ຊາວຢິວ ຫລາຍໆຄົນໄດ້ເຊື່ອວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນຖານະດີ

ເປັນລູກຂອງອັບຣາຮາມແລ້ວຕົນເອງເປັນຄົນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ໂຢຮັນໄດ້ສອນ

ວ່າການເປັນເຊື້ອສາຍຢ່າງນັ້ນບໍ່ເປັນການພຽງພໍ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດເພື່ອຈະມີ
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການທີ່ຮ້ອງຄົນທີ່ມາຟັງວ່າເປັນງູນັ້ນ ໂຢຮັນໝາຍຄວາມວ່າ

ພວກເຂົາຂາດການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ໄດ້ບອກວ່າພໍ່ຂອງພວກເຂົານັ້ນບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ແມ່ນ
ມານຕ່າງຫາກ.

ຄໍາເວົ້າຂອງໂຢຮັນຕອນນີ້ເຫັນວ່າຮຸນແຮງ,

ຄວາມບາບ ກໍເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັກພວກເຮົາຫລາຍ.
ຄວາມຜິດບາບ ແລະເຂົ້າໄປຫາຄວາມລອດພົ້ນ.

ແຕ່ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງ

ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາຫັນໜີຈາກ

ໂຢຮັນໄດ້ບອກຜູ້ຟັງທັງຫລາຍ ເຖິງເຫດຜົນອີກອັນນຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່-ເວລາ
ຕັດສິນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາໃກ້ແລ້ວ. ອົງພຣະເຢຊູມາເພື່ອນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດ, ແລະນໍາການຕັດ

ສິນມາສູຜ
່ ູ້ທີ່ປະຕິເສດ. ຮູບພາບຂອງຂວານຫລືໄຟໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນການກ່າວເຖິງວັນຕັດສິນໃນພຣະ
ຄັມພີເດີມ (ປະຖົມມະການ 19:24; ເອຊາຢາ 10:34).

ໂຢຮັນໄດ້ທ້າທາຍຝູງຊົນໃຫ້ “ເກີດຜົນ” ເພື່ອສະ

ແດງເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່. ເຫັນວ່າເວລາຕັດສິນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ຂວານກໍຕັ້ງໄວ້ໃກ້ຮາກຕົ້ນ
ໄມ້ແລ້ວ ຕຽມຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ເກີດຜົນທັນທີ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນ
ລົງໂທດ.

ຝູງຊົນທັງຫລາຍພາກັນຖາມວ່າ, “ຖ້າດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ?” (ລູກາ 3:10). ນັ້ນບອກໃຫ້ຮູ້

ວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟັງຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນ.

ໃນເມື່ອພວກເຮົາຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ພຣະເຈົ້າໄດ້

ປ່ຽນພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດແຕ່ສິ່ງຖືກຕ້ອງ. ແມ່ນແທ້ ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າຖືກທີ່ສຸດໃນເຣື່ອງນີ້.

ການປະພຶດ ແລະການເມດຕາເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າມີການປ່ຽນໃຈເກີດຂຶ້ນແທ້. ໂຢຮັນໄດ້ບອກຝູງ

ຊົນນັ້ນວ່າ “ຜູໃ້ ດມີເສື້ອສອງໂຕຈົ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ບໍ່ມແ
ີ ລະຜູ້ມີອາຫານຈົ່ງປັນໃຫ້ເໝືອນກັນ. (3:11).
17

ໃນເມື່ອ

ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນ ແລະເມື່ອປະຕິເສດມັນກໍກາຍເປັນຄວາມບາບ. ຫລັກຖານຂອງການ
ປ່ຽນແປງກໍຄືການກະທໍາແກ່ຄົນອື່ນໃນທາງດີ.

ຫລັກຖານຂອງການປ່ຽນແປງອັນແທ້ຈິງກໍໄດ້ເຫັນຈາກການສົນທະນາກັນລະຫວ່າງຄົນເກັບພາສີ ແລະ

ພວກທະຫານກັບໂຢຮັນ (3:12-13). ໂຢຮັນໄດ້ບອກແກ່ຄົນເກັບພາສີວ່າຢ່າເກັບເກີນຄໍາສັ່ງ. ໃນອານາຈັກ

ຂອງໂຣມ ຄົນເກັບພາສີມັກໃຊ້ສິດເກັບເກີນຈົນກາຍເປັນຮັ່ງມີ. ນາຍທະຫານໄດ້ຖາມໂຢຮັນວ່າ “ໃຫ້ພວກ
ເຮົາເຮັດຢ່າງໃດ?”

ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນທະຫານໂຣມ ແຕ່ເປັນຢິວຮັບໃຊ້ໃນກ້ອງອໍານາດຂອງກະສັດເຮໂຣດ

ອາກຣິບປາ. ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໂຢຮັນໄດ້ບອກພວກທະຫານເໝືອນບອກຄົນເກັບພາສີຄື ຢ່າໃຊ້ສິດບັງຄັບຄົນອື່ນ
ເພື່ອໂກງເອົາເງີນຫລືຊັບສິນຄົນອື່ນ.

ໂຢຮັນໄດ້ທ້າທາຍຜູທ
້ ັງຫລາຍວ່າ ຕ້ອງຫັນໜີຈາກຄວາມຜິດບາບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະຄວາມຜິດບາບທີ່ຕົນຮູ້

ແກ່ໃຈ. ການໃຊ້ສິດອໍານາດຜິດເປັນຄວາມບາບ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາບແຕ່ພຽງໃນເມື່ອຕົນເອງເຮັດ
ຜິດອັນໃດອັນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ,

ແຕ່ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງໃດດີແລະບໍ່ເຮັດກໍເປັນຄວາມຜິດບາບ (ຢາໂກໂບ 4:17).

ທັງສອງຢ່າງນີ້ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສາຣະພາບວ່າເປັນຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມ
1. ຄວາມຜິດບາບເປັນຜົນຕໍ່ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບຄົນອື່ນຢ່າງໃດ? ກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ?
2. ທ່ານເຫັນວ່າທ່ານເອງມີອໍານາດເໜືອກ່ວາໃຜ? ທ່ານໄດ້ໃຊ້ອໍານາດນັ້ນຢ່າງໃດ?
3. ທ່ານຮູ້ຈັກໃຜບໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະດ້ານຈິດວິນຍານ? ທ່ານຈະໃຊ້ສິ່ງທີ່ຕົນ
ມີເພື່ືອຮັບໃຊ້ຄົນມີຄວາມຂາດເຂີນຢ່າງໃດ?

4. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີອັນໃດເປັນຄວາມບາບຊຶ່ງເປັນເຫດບໍ່ໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ
ໄດ້?
5. ໃຫ້ຫວນຄຶດຄືນຫລັງເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງຄວາມຜິດບາບ ແລະທ່ານໄດ້ປ່ຽນ
ແປງ. ການປ່ຽນແປງນັ້ນເປັນຜົນດີອັນໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣດ
ິ ທ໌
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ບົດຮຽນທີ 6
ໃຜເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ?

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 3:15-23ກ

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 3:15-23ກ

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນ ແລະການບັບຕິສະມາຂອງອົງພຣະ ເຢຊູໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືເອີນ
້ ໃຫ້ເຮົາ
ຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ໃນທາງໃດທ່ານຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມຄ
ີ ຸນຄ່າທີ່ທ່ານຄວນຖວາຍ ທັງຊີວິດຈິດໃຈຕໍ່
ພຣະອົງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອບອກວ່າຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນ ແລະການບັບຕິສະມາ ຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຈດ
ຸ ປະສົງຂອງພຣະເຈົາ້ ສໍາເຣັດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການ
ຍອມຖວາຍຕົວຕໍ່ ການເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະຢຊູ

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນແລະການບັບຕິສະມາຂອງອົງພຣະເຢຊູ ໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຖວາຍ

ຕົວຕໍກ
່ ານເປັນພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ຍານາງ ແຄຣິ ເມັກໂດໂນ ໄດ້ເປັນຄົນມີຊີວິດເຫລືອຢູ່ຄນ
ົ ດຽວຫລັງຈາກມີຄົນຂີ່ຣດ
ົ ກາຍບ້ານແລະ
ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ເຮືອນຊຶງ່ ເປັນເຫດໃຫ້ລູກສອງຄົນແລະສາມີເສັຽຊີວດ
ິ ໄປ. ນາງຮູ້ກອ
່ ນໜ້າວ່າການໄປຮັບໃຊ້ ທີ່ປະເທດອີຣັກເປັນ

ບ່ອນອັນຕະລາຍ ແຕ່ນາງອົດກັນ
້ ບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະບໍ່ໄປເພາະການຣຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າແລະ ຄວາມຮັກຂອງນາງຕໍ່ຄນ
ົ ໃນປະເທດ

ນັ້ນ. ນາງໄດ້ກາ່ ວເວລາ ກ່າວພະຍານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ “ຖ້າພຣະເຢຊູໄດ້ທຸກ ທໍຣະມານຈົນຕາຍ ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈິ່ງບໍ່ ຢາກໄປ
ຮັບໃຊ້ໃນບ່ອນອັນຕະລາຍເພື່ອອົງພຣະເຢຊູ?”

ເຣື່ອງຂອງນາງ ແຄຣີ ໄດ້ໜນ
ູ ໃຈຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ.

ເຫັນວ່າຫລາຍໆເທື່ອເວ

ລາພຣະເຈົາ້ ບອກໃຫ້ເຮັດນັນ
້ ເຫັນວ່າລໍາບາກຫລາຍ. ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນ ຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູ
ນັ້ນເປັນຜູ້ສມ
ົ ຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະອົງ ແລະສາມາດບອກຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີທີ່ພວກເຂົາ
ເຈົ້າຈະຖວາຍຕົວເອງ.
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1. ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂ້າພະເຈົ້າ: ( ລູກາ 3:15-18 )
ຈັກກະພັດໂຣມໄດ້ປົກຄອງປະເທດປະແລສໄຕເວລາອົງພຣະເຢຊູຮັບໃຊ້ຢທ
ູ່ ີ່ນັ້ນ.

ໃນເມື່ອມີການ

ຢ່າງບີບບັງຄັບ ປະຊາຊົນກໍຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີຄົນມາປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດໂດຍສະ
ເພາະແລ້ວຕ້ອງການພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. ພວກຄົນຮູ້ວາ່ ຜູ້ທີ່ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ຫລືພຣະເມຊີອານັ້ນຕ້ອງ
ມາຈາກຕະກູນກະສັດດາວິດ ແຕ່ພວກຢິວມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງໃນການປົດປ່ອຍນັ້ນ.

ຫລາຍຄົນຄຶດ

ວ່າຫລັງຈາກໂຄ່ນລົ້ມອໍານາດຂອງໂຣມແລ້ວ ຈະມີຄນ
ົ ຢິວປົກຄອງກັນເອງ. ແຕ່ບາງຄົນຄຶດວ່າຈະມີປະໂຣ
ຫິດມາເຮັດໃຫ້ການນະມັສການນັ້ນຖືກຕ້ອງ ຫລືບໍຣິສດ
ຸ (ພຣະບັນຍັດທີສອງ 18:15) ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະເມຊີ
ອາ. ບາງຄົນຄຶດວ່າເວລາພຣະເມຊີອາສະເດັດລົງມາແລ້ວ ພຣະອົງຈະປະທານຄວາມອຸດົມສົມບູນມາໃຫ້.

ໃນເມື່ອມີການລໍເອົາຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້ ມັນເປັນສິ່ງງ່າຍທີ່ປະຊາຊົນນຶດຄຶດພາຍໃນຈິດໃຈວ່າໂຢຮັນ

ອາດເປັນອົງພຣະເມຊີອາຫລືພຣະຄຣິດ. “ພຣະຄຣິດ” ແມ່ນພາສາກຣີກທີ່ແປອອກມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ

້ າກ່ອນ ຜູ້ຖກ
ື ສົ່ງມາຕຽມ
ເມຊີອາ. ໂຢຮັນຟ້າວບອກຝູງຊົນນັ້ນວ່າຕົວເອງບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ເປັນຜູມ
ຫົນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ເພືອ
່ ການສະເດັດລົງມາຂອງຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອາແທ້ (ມາລາກີ 3:1; 4:5-6).

ໂຢຮັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເມຊີອານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ. ໂຢຮັນຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ

ທ່ານບໍ່ສົມຄວນຈະແກ້ສາຍຮັດເກີບຂອງພຣະອົງໄດ້. (ລູກາ 3:16).
ແກ້ສາຍຮັດເກີບເປັນວຽກຂອງຄົນໃຊ້.
ຄວນເຖິງແມ່ນແກ້ສາຍຮັດເກີບເລີຍ.

ໃນເວລານັ້ນຕາມທໍານຽມແລ້ວການ

ໃນເມື່ອທຽບກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ໂຢຮັນຮູ້ຕົນເອງວ່າບໍ່ມີຄ່າສົມ

ໂຢຮັນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂອງຕົນເອງ,

ໂຢຮັນໃຫ້ບັບຕິ

ສະມາດ້ວຍນໍາ້ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ “ບັບຕິສະມາດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະດ້ວຍ ໄຟ” (3:16) ໂຢຮັນ

ໃຫ້ບັບຕິສະມາເພື່ອເປັນການສັນຍາລັກເຖິງການຖວາຍຕົວ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ບັບຕິສະມາເພື່ອພວກເຂົາ
ຈະໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະອົງ.

ໃນປື້ມກິຈການ ບົດ 2 ລູກາໄດ້ບອກເຖິງການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.

ຫລັງຈາກ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະກ່ອນຈະສະເດັດຄືນໄປຍັງເມືອງສວັນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງພວກສາວົກ
ໃຫ້ລໍທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈົນເຖິງເວລາພຣະບິດາໄດ້ສົ່ງຜູ້ສັນຍາໄວ້ມາຫາພວກເຂົາ (ກິຈການ 1:4). ໃນວັນ
ນັ້ນມີອົງພຣະວິນຍາມາຫາພວກເຂົາເໝືອນກັບລົມພະຍຸໃຫຍ່ “ເປັນລີ້ນໄຟ” (ກິຈການ 2:2-4).
ວົກໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພລັງອໍານາດພິເສດ.

ພວກສາ

ໃນວັນດຽວກັນພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຖິ້ມຄວາມຜິດບາບ ແລະຕິດ

ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.

ໄຟເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຄວາມບໍຣິສຸດ ແລະກໍຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງການຕັດສິນ. ອົງພຣະເຢຊູນໍາ

ເອົາຄວາມຫວັງມາສູ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ ແລະນໍາເອົາການລົງໂທດມາຕໍ່ຜູ້ປະຕິເສດພຣະອົງ. ໂຢຮັນໄດ້ໃຊ້ຮູບພາບທີ່

ຄົນເຂົ້າໃຈໄດ້ (ລູກາ 3:17). ເຊັ່ນນີ້ຄື: ຫລັງຈາກການເກັບກ່ຽວແລ້ວມີການຟັດເຂົ້າຄືໂຍນເຂົ້າຂຶ້ນເທິງອາ
ກາດເພື່ອໃຫ້ແກບປິວອອກໄປ. ໃນເວລາສຸດທ້າຍກໍຄກ
ື ັນ ອົງພຣະເຢຊູຈະແຍກຄົນອອກຈາກກັນ. ສ່ວນຜູ້
ທີ່ມີຄວາມເຊືອ
່ ໃນພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ, ແຕ່ຜບ
ູ້ ໍ່ຮັບກໍພົບກັບການຕັດສິນອັນທ່ຽງທັມຈາກພຣະເຈົ້າ.

2. ຖວາຍຕົວຢ່າງສິ້ນສຸດ: ( ລູກາ 3:19-20 )
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ຕອນນີ້ລູກາໄດ້ເວົ້າເຖິງເວລາສຸດທ້າຍຂອງການປະກາດຂອງໂຢຮັນ. ແຕ່ເຫັນວ່າເຣື່ອງເກີດຂຶ້ນນັ້ນບໍ່
ໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມເຣື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າໂຢຮັນ
ໄດ້ຕ້ອງຕິການກະທໍາຜິດຂອງ ເຮໂຣດ

ເຣື່ອງທີ່ຈະເອົານາງ ເຮໂຣດຽນ ເມັຽຂອງນ້ອງຊາຍມາເປັນພັລຍາ

(3:19). ເຮໂຣດຜູ້ນີ້ແມ່ນ ເຮໂຣດ ແອນຕີປັສ ຜູເ້ ປັນໂອຣົດຂອງກະສັດເຮໂຣດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ເພິ່ນໄດ້ປົກຄອງ
ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມາປະສູດ. ເພິ່ນປະເມັຽແລະໄປເອົາເມັຽຂອງນ້ອງຊາຍຜູ້ມີຊື່ວ່າ ຟີລິບ.

ການທີ່ຈະ

ເອົາເມັຽນ້ອງຊາຍນັ້ນເປັນການຜິດທໍານຽມຂອງພວກຢິວ (ລະບຽບພວກເລວີ 18:16, 2:21). ໂຢຮັນຈຶ່ງໄດ້
ຕ້ອງຕິການເຮັດບໍ່ດີຂອງກະສັດເຮໂຣດໃນເຣື່ອງອື່ນໆອີກຫລາຍປະການ.

ໃນທີ່ສຸດ ເຮໂຣດໄດ້ເຈັບເອົາໂຢຮັນໄປຂັງໄວ້ໃນຄຸກ ແລະກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຕັດຫົວເພາະນາງ ເຮ

ໂຣດດຽນຍົວະຍົງ. (ລູກາ 9:9; ມາລະໂກ 6:14-29).

ຫລາຍໆເທື່ອເວລາພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄວາມຈິງ

ພວກເຮົາຍອມຮັບ ໂດຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່. ບາງເທື່ອພວກເຮົາກໍປະຕິເສດ ແລະຊອກທາງ

ຕໍ່ສູ້.

ຕົວຢ່າງເຮໂຣດໄດ້ຕໍ່ສູ້ ແຕ່ໂຢຮັນກໍບໍ່ຍອມເພາະເພິ່ນໄດ້ຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງສິ້ນສຸດ.

ພວກ

ເຮົາສ່ວນຫລາຍຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຄຸກເພາະພວກເຮົາໄດ້ຢືນເວົ້າຄວາມຈິງ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບກັບການຕໍ່ສູ້ຢ່າງ
ອື່ນ ເຊັ່ນໝູ່ເພື່ອນບໍຮ
່ ັບເອົາຄໍາພະຍານຂອງພວກເຮົາວ່າບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ. ບາງຄົນຍັງຫາເຣື່ອງໃສ່ວ່າພວກ

ເຮົາເປັນຄົນຈິດໃຈຄັບແຄບເພາະພວກເຮົາກ່າວວ່າທາງແຫ່ງຄວາມພົນ
້ ນັ້ນມີໃນທາງອົງພຣະເຢຊູແຕ່ຜູ້ດຽວ.
ທ່ານເດຍັງຈະຍອມຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຢູ່ບໍ່ທັງໆທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກ?

3. ແຍກຕົວອອກເພື່ອການຮັບໃຊ້: ( ລູກາ 3:21-23ກ )
ລູກາໄດ້ເລີ້ມເວົ້າເຖິງການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຈາກໂຢຮັນ ແຕ່ໃຫ້

ເຂົ້າໃຈວ່າການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບບັບຕິສະມານັ້ນບໍແ
່ ມ່ນການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່
ກາດເຖິງການເລີ້ມປະກາດຮັບໃຊ້.

ເວລາພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ

ແຕ່ແມ່ນການປະ

ຫລັງຈາກນີ້ໄປອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປັກຕາໃສ່ທາງທີ່ນໍາໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ.

“ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດລົງມາເທິງພຣະອົງເປັນເໝືອນນົກເຂົາ.”

(3:22), ຊຶ່ງເປັນສັນຍາລັກເຖິງການຮັບເອົາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນການຕຽມຮັບເອົາສະພາບລໍາບາກທີ່ຈະ
ມາໃນຂ້າງໜ້າ.

ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູບັບຕິສະມາອີງຕາມທ່ານລູກາແລ້ວແມ່ນການເນັ້ນເຖິງການອ້ອນວອນ: “ຂະນະທີ່

ພຣະອົງອ້ອນວອນຢູ່ນັ້ນ ຟ້າສວັນໄດ້ເປີດອອກ.” (3:21). ຕລອດໃນປຶ້ມລູກາໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການອ້ອນວອນໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ (6:12; 9:18, 28; 22:25-46; 23:34-46).

ການອ້ອນວອນ

ແມ່ນການສ້າງຄວາມສັມພັນ ແລະການເພິ່ງການນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນຕິດຕາມອົງ

ພຣະເຢຊູການອ້ອນວອນຍິ່ງເປັນການສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມສັມພັນ

ແລະການເພິ່ງພຣະເຈົ້າຍິ່ງຂຶ້ນ.

ການອ້ອນວອນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີພະລັງໃນການຮັບໃຊ້.

ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າ “ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດລົງມາມີເປັນຮູບເໝືອນນົກເຂົາ” (3:22). ພຣະເມຊີອາ
ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຜູຖ
້ ືກເຈີມ. ການທີ່ຖືກເຈີມນີເ້ ປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນ
ພຣະເມຊີອາອົງໄດ້ສັນຍາໄວ້ແລ້ວກ່ອນນັ້ນ.

ສິ່ງນີໄ
້ ດ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອ

ຊາ ຢາ 61:1 “ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ.”
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ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດ້ປະກາດ

ເຖິງຄວາມສໍາເຣັດໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ອ່ານປື້ມນີ້ເປັນສຽງດັງໃນໂຮງທັມມະສາລາທີ່ເມືອງນາຊາເຣັດ. (ລູກາ
4:18).

ເພີ້ມຈາກການເຈີມຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ພຣະອົງຍັງໄດ້ຕັດກ່າວຈາກສວັນວ່າ: “ທ່ານເປັນບຸດຂອງເຮົາ

ເຮົາຊອບໃຈໃນທ່ານຫລາຍ.” (3:22). ຄໍາເວົ້ານີ້ໄດ້ເປັນຄວາມເວົ້າຈາກພຣະຄັມພີເດີມ: ຄື ໃນເພງສັຣເສີນ

2:7, ”ມືນ
້ ີ້ເຮົາໄດ້ຮັບເຈົ້າເປັນລູກຊາຍຂອງເຮົາ ເຮົາເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້າ.” ແລະໃນປື້ມເອຊາຢາ 42:1. “ຜູທ
້ ີ່ເຮົາ

ພໍພຣະທັຍ.” ອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະຍັງເປັນກະສັດອີກດ້ວຍ. ການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດຢ່າງ
ນີ້ກໍເປັນເວລາຍຸກໃໝ່ກໍາລັງຈະມາເຖິງ.

ສໍາລັບພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້, ບັບຕິສະມາເປັນສັນຍາລັກເຖິງການຕັດສິນໃຈຖວາຍຕົວ ແລະມີຊີວິດທີ່

ປ່ຽນແປງດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ການທີ່ພວກເຮົາ

ຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະຄຣິດນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີພະລັງໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້. ການທີ່ຈົມລົງນໍ້າແມ່ນສັນ
ຍາລັກເຖິງການຕາຍໃນຄວາມບາບ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍເວລາຂຶ້ນມາຈາກນໍ້າເພື່ອມີຊີວິດໃໝ່. ບັບຕິ
ສະມາເປັນການປະກາດເຖິງການຖວາຍຕົວວ່າຈະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າໄປ.

ສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບໄດ້ ແຕ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງການຖວາຍຕົວ.

ແຕ່ຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າບັບຕິສະມາບໍ່

ຄໍາຖາມ
1. ການຕັດສິນໃຈໃນການຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນຜົນຢ່າງໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?
2. ທ່ານໄດ້ເຄີຍແບ່ງປັນກັບຄົນນຶ່ງຄົນໃດຜູ້ຫັນມາຕໍ່ສູ້ທ່ານບໍ່? ແລະທ່ານໄດ້ຕອບເຂົາຢ່າງໃດ?
3. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວໃຫ້ຫວນຄຶດເຖິງປະສົບການນັ້ນ. ມັນມີຄວາມໝາຍອັນໃດຕໍ່ທ່ານ
ໃນເວລານັ້ນ? ທ່ານໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າເພີ້ມຂຶ້ນອີກບໍ່? ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບສິນບັບຕິ
ສະມາເທື່ອ ໃຫ້ທ່ານຊອກຫາເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດ? ວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ສະແດງ

ເຖິງຄວາມເຊື່ອຕໍ່ທີ່ຊຸມນຸມ?

4. ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຈັກສອງສາມນາທີຄຶດເຖິງການຖວາຍຕົວຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະຄຣິດ. ມີອັນໃດບໍ່ທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ບອກທ່ານເຮັດແຕ່ທ່ານບໍ່ຍອມທີ່ຈະເຮັດ? ເຮັດແນວໃດທ່ານຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງໄດ້?
5. ໃນພາກສ່ວນໃດທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານປະທານກໍາລັງໃຫ້ໃນຊີວິດ ຫລືການຮັບໃຊ້?
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣດ
ິ ທ໌
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ບົດຮຽນທີ 7
ເມື່ອການທົດລອງເຂົ້າມາ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 4:1-13

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 4:1-13

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການທົດລອງນັ້ນໄດ້ສະແດງເຖິງ
ຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກທາງ ແລະຍັງເປັນຕົວຢ່າງ
ໃຫ້ພວກເຮົາອີກ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕສ
ໍ່ ກ
ູ້ ັບການທົດລອງນັນ
້ ຊ່ອຍທ່ານຫຍັງແດ່ໃນເມື່ອທ່ານ
ປະສົບກັບການທົດລອງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອບອກເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການທົດລອງທີ່ອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ສນ
ູ້ ັ້ນ ແລະເອົາ
ມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນທຸກວັນນີ້.

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ:
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ

ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງເຖິງການເຊື່ອໝັ້ນໃນອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າເວລາພຣະອົງໄດ້ປະສົບກັບການທົດ
ລອງໃນປ່າດິນຊາຍ ສິ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ປະຈໍາວັນໃນເມື່ອມີການທົດລອງເຂົາ້ ມາໃນຊີວິດ.
ຫລາຍເທື່ອການທົດລອງໄດ້ເຂົ້າມາກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕື່ນຈາກນອນ. ເຊັ່ນ: ເວລາໂມງປຸກໃຫ້ຕື່ນ

ດັງຂຶນ
້ ມັນເປັນການງ່າຍທີ່ຈະມອດມັນໄວ້ເພື່ອຂໍນອນອີກນ້ອຍນຶ່ງ.

ເຖິງແມ່ນເວລາອ້ອນວອນແລະອ່ານພຣະຄັມພີມາເຖິງ ຂ້າ

ພະເຈົ້າມັກຕັດເວລາລົງ ຫລືລືມໄປເລີຍ ຫລືອາດຄຶດວ່າຍັງມີໂອກາດໜ້າຢູ່ ເຮັດຍາມໃດກໍໄດ້.

ບາງຄັ້ງການທົດລອງໄດ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດໂດຍບໍ່ມີໃຜຮູ້ເຫັນນໍາເຊັ່ນ: ຄວາມຄຶດພາຍໃນສມອງແລະ

ຈິດໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ຄອບຄົວນານປານໃດ? ເພື່ອຈະບໍໄ
່ ດ້ຕອບໂຕ້ກັນດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ. ເຮັດແນວໃດຕົວ
ເອງຈະໃຊ້ເວລາໃຫ້ເກີດຜົນແທນທີ່ຈະເຮັດກັບສິ່ງອື່ນໆທີບ
່ ໍ່ຄ່ອຍມີປໂຍດ.
ຫລາຍເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າຊະນະສົງຄາມໄດ້

ຄວາມຜິດ.

ແຕ່ວ່າຍັງບໍຍ
່ ອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຜິດໃນເມື່ອເຮັດ

ຮູ້ແນ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖກ
ື ທົດລອງແລະເອົາຊັຍຊະນະມັນໄດ້ຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີກໍາລັງໃຈເພື່ອໃຫ້ມີ

ຄວາມຫວັງຕໍສ
່ ກ
ູ້ ັບບັນຫາສືບຕໍໄ
່ ປ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ຖືກທົດລອງ ແລະເອົາຊະນະ
ມັນວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ.

1. ເພິ່ງພຣະເຈົ້າແຕ່ເທົ່ານັ້ນ: ( ລູກາ 4:1-4 )
23

ລູກາໄດ້ເວົ້າເຖິງເຊື້ອສາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຫລັງເວົ້າເຖິງການຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວ. ລຸູກາໄດ້ເວົ້ເຖິງ
ເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູສືບເນື່ອງໄປຫາມະນຸດຄົນທໍາອິດຄື ອາດາມ. (ລູກາ 3:23-37).

ການທີ່ເວົ້າເຖິງ

ເຊື້ອສາຍນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ສໍາຄັນຕໍ່ພວກຢິວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພື່ອມະນຸສໂລກທັງໝົດ. ເຣື່ອງການ
ທົດລອງນີ້ອາດທຽບກັບການທົດລອງຂອງອາດາມກໍໄດ້. ແຕ່ເຫັນວ່າໃນເມື່ອອາດາມຖືກທົດລອງ ອາດາມ
ຕົກເປັນເຫຍື່ອໃນຄວາມຜິດບາບ ແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສ່ວນເອເດນ, ແຕ່ອງົ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຍອມແພ້ຕໍ່
ການທົດລອງແຕ່ເອົາຊັຍຊະນະມັນໄດ້ເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະຖືກ
ນໍາເຂົ້າໄປໃນປ່າດິນຊາຍເໝືອນກັນ (4:1). ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມສັມພັນດີກັບອົງພຣະບິດານັ້ນບໍ່ໄດ້

ຍົກເວັ້ນຈາກການທົດລອງ.

ເຊັ່ນກັນໃນເມື່ອພວກເຮົາເຕັມດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານແລະນໍາພາ ບໍໄ
່ ດ້ໝາຍ

ຄວາມວາ່ເຮົາຈະບໍມ
່ ີການທົດລອງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດເລີຍ.

ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາກາຍເປັນສູນກາງ

ຂອງມານທີ່ຈະຕ້ອງໂຈມຕີ. ອົງພຣະວິນຍານບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຈາກການທົດລອງ ແຕ່ອົງພຣະວິນຍານປະທານ
ພະລັງໃຫ້ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບມານ.
(4:2).

ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າ

ພຣະວິນຍານໄດ້ນໍາພາອົງພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນປ່າດິນຊາຍເປັນເວລາ 40 ວັນ

ທີ່ນັ້ນອາດແມ່ນທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ລະຫວ່າງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະເມືອງເຢຣີໂກ.

ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທົດລອງ 40 ວັນນັ້ນເປັນສິ່ງເຕືອນພວກອິສຣາເອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງທາງ ( ຈົດ
ບັນຊີ 14:26-35). ບໍເ່ ໝືອນພວກອິສຣາເອນ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະຈາກການທົດລອງໃດໆທັງສິ້ນ.

ພະຍາມານໄດ້ທົດລອງພຣະເຢຊູນັ້ນໃນພາວະສຸກເສີນຄືເວລາພຣະອົງອົດອາຫານ 40 ມື້ 40 ຄືນ

ພຣະເຢຊູຢູ່ໃນຄວາມຫິວ (4:2). ໝາຍເຫດ, ພະຍາມານເຂົ້າມາທົດລອງໃນເວລາພຣະເຢຊູຫິວທີ່ສຸດ ແລະ
ເປັນເວລາພາວະຕໍ່າທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານ.

ພະຍາມານທົດລອງພຣະເຢຊູເຖິງການເພິ່ງພາອາສັຍພຣະເຈົ້າ:

“ຖ້າທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ,

ຊັ່ງກ້ອນຫີນນີ້ເປັນເຂົ້າຈີ່” (4:3). ໃນພາສາກຣີກ ຄໍາເວົ້າ “ຖ້າ” ແປ່ວ່າຫລັງຈາກນັ້ນ.

ພະຍາມານໄດ້ທ້າ

ທາຍອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ພຣະອົງສະແດງຕົວເພື່ອຄົນຈະເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາ ໂດຍການໃຊ້ພະລັງ

ສັ່ງໃຫ້ກ້ອນຫີນກາຍເປັນເຂົ້າຈີ່ກິນໃຫ້ອີ່ມ ແທນທີ່ຈະເພິ່ງພາອາສັຍພຣະເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຖ້າເຮັດຕາມ
ມານບອກ ພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຝູງຊົນເຊື່ອຫລາຍທີ່ສຸດເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ກິນນໍາອີກ.

ພະຍາມານທົດລອງ

ພຣະເຢຊູເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູເສັຽສະລະຖວາຍຕົນເອງ ແລະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານ.
ອົງພຣະເຢຊູຕອບໂຕ້ພະຍາມານດ້ວຍໃຊ້ພຣະຄັມຂອງພຣະເຈົ້າ: “ມີຄໍາຂຽນໄວ້ວ່າ, ມະນຸດຈະບໍ່

ລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານຢ່າງດຽວ” (4:4). ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີເດີມໃນປຶ້ມ ພຣະບັນຍັດທີສອງ

8:3, ຊຶ່ງໂມເຊໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣເອນໃນປ່າດິນຊາຍ ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານອາຫານມານາໃຫ້ພວກ

ເຂົາ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເພິ່ງພາພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ຕອນນີ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນເຖິງການເພິ່ງພຣະເຈົ້າອີກ
ເພິ່ນຈະບໍ່ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູທັງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານຢ່າງ
ມະຫາສານ ຂໍແຕ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ-ຈົນໄປເຖິງໄມ້ກາງແຂນ.
ການຕໍ່ສູ້ກັບການທົດລອງຄືການປະຕິເສດຕົນເອງ
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ເພາະມັນມີສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍກວ່າເຮົາເອງ.

ເໝືອນພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນເມື່ອມີການທົດລອງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ. ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າເອີ້ນ
ເຮົາໃຫ້ເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງ

ພວກເຮົາຄວນເຊື່ອຟັງພຣະອົງວ່າພຣະອົງຈະປະທານສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການເພື່ອ

ເອົາຊັຍຊະນະຈາກສິ່ງທັງປວງ.

2. ຢ່າມີພຣະອື່ນ: ( ລູກາ 4:5-8 )
ເຫັນວ່າເຣື່ອງການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງປຶ້ມມັດທາຍ ແລະປຶ້ມລູກາ. ມັດ
ທາຍໄດ້ເວົ້າເຖິງການທົດລອງເທິງພູສຸດທ້າຍ
ສໍາຄັນຂອງພຣະວິຫານ.
ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ,

ແຕ່ລູກາໄດ້ເວົ້າໃນຕອນທີສອງເພື່ອຈະໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມ

ໃນຂໍ້ 5 ໄດ້ເວົ້າເຖິງເຣື່ອງພະຍາມານໄດ້ນໍາພາອົງພຣະເຢຊູຂຶ້ນໄປຍັງພູສູງເພື່ອ

“ບັນດາຣາຊແຜ່ນດິນ” (4:5) ພະຍາມານອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ມອ
ີ ໍານາດເທິງໂລກ

ແລະບອກກັບພຣະເຢຊູວ່າ “ຖ້າທ່ານຂາບລົງໄຫວ້ເຮົາ ສັພສິ່ງຈະຕ້ອງເປັນຂອງທ່ານ.” (4:7). ນັ້ນເປັນຄໍາ

ຖາມວ່າມານເວົ້າຄວາມຈິງແທ້ບໍ່. ແຕ່ໃນປຶ້ມອື່ນພະຍາມານມີຊື່ວ່າເປັນ “ຜູປ
້ ົກຄອງໂລກ” (ໂຢຮັນ 14:30).
ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວເຖິງອໍານາດອັນມີຂອບເຂດຂອງມານ. ຄວາມຈິງແລ້ວອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພຣະເຢຊູມີອໍານາດເໜືອມານໃນທຸກໆກໍຣະນີ (ລູກາ 10:18).

ພະຍາມານມີຊື່ວ່າ, “ພໍ່

ຂອງຄວາມຕົວະ” (ໂຢຮັນ 8:44), ຄໍາສັນຍາກັບອົງພຣະເຢຊູກໍເປັນຄໍາຕົວະ ຫລືເວົ້າເຫລືອເຊື່ອ.

ເປົ້າໝາຍຂອງມານບໍ່ແມ່ນໃຫ້ພຣະເຢຊູກົ້ມລົງໄຫວ້ຄັ້ງດຽວ ແຕ່ມັນຕ້ອງການໃຫ້ຍອມຈໍານົນຢ່າງສິ້ນ

ເຊີງ.

ຖ້າພະຍາມານສໍາເຣັດໃນຄັ້ງນີ້ ຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບພຣະບິດາອາດລະເບີດຂຶ້ນ

ຢ່າງໃຫຍ່ ແລະສິ່ງນີ້ອາດເປັນຜົນສະທ້ອນໄປເຖິງທຸກສິ່ງໃນໂລກຈັກກະວານ.
ບັນຫາໃນການທົດລອງນັ້ນເບິ່ງທີແລກເຫັນວ່າງາມດີ. ຄໍາສັນຍາຂອງມານວ່າຈະໃຫ້ຄໍາທ່ອນໃຫຍ່ ແຕ່

ທີ່ສຸດກໍເປັນພຽງຂີ້ຝຸ່ນເທົ່ານັ້ນ. ໃນເມື່ອເຮົາຍອມເຮັດຕາມການທົດລອງຂອງມານ ຄວາມບາບນັ້ນອາດໃຫ້

ຄວາມສຸກຊົ່ວລະຍະນຶ່ງ, ແຕ່ຕອນສຸດທ້າຍນັ້ນຈະມີຜົນທີ່ຈິບຫາຍຕິດຕາມມາ. ແຜນການຂອງມານນັ້ນບໍ່ມີ
ການປ່ຽນແປງເລີ້ມແຕ່ການຊົງສ້າງມາຄື: ເພື່ອທໍາລາຍຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ ແລະທໍາ
ລາຍສິ່ງພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບໂຕ້ພະຍາມານດ້ວຍການໃຊ້ພຣະຄໍາ. ພຣະອົງກ່າວພຣະບັນຍັດທີສອງ 6:13: “ມີຄໍາ

ຂຽນໄວ້ວ່າ, ຈົງ່ ຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ແລະປະຕິບັດພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.” (ລູກາ 4:8). ແມ່ນ
ແລ້ວ ອົງພຣະເຢຊູຖວາຍຕົວເອງວ່າຈະນະມັສການແລະຂາບໄຫວ້ພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ.

ອົງພຣະເຢຊູມີ

ພະລັງອໍານາດນັ້ນລ້ວນແລ້ວມາຈາກພຣະເຈົ້າ. ອົງພຣະເຢຊູປະຕິເສດທີ່ເອົາອໍານາດໃນທາງລັດ ຫລືຍອມ
ທີ່ຈະເຂົ້າໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ.

ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າໃຜຈະຍອມກົ້ມຂາບພະຍາມານ? ອາດຈະບໍ່ແມ່ນມານແຕ່ຖ້າເຮົາເອົາສິ່ງໃດມາເປັນສິ່ງ

ສໍາຄັນກວ່າພຣະເຈົ້າ ສິ່ງນັ້ນອາດເປັນມານໄດ້. ຫລາຍເທື່ອການທົດລອງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເລືອກເອົາສິ່ງດີທີ່
ສຸດ.

ຕົວຢ່າງ: ໃນຄຣິສຕະຈັກພວກເຮົາພາກັນເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງຕາມວັນເວລາ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນມີ

ຄວາມສັມພັນດີກັບພຣະເຈົ້າຂຶ້ນ. ອົງພຣະເຢຊູເອົາຊະນະມານໄດ້ດີກໍເພາະພຣະອົງມີຄວາມສັມພັນດີກັບ

ພຣະເຈົ້າ.

ການທີ່ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າດີຂຶ້ນນັ້ນຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຈະເຣີນຂຶ້ນໃນການ

ຖວາຍຕົວ ແລະນະມັສການພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງພຽງອົງດຽວ.
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3. ເຊື່ອຟັງ, ບໍ່ແມ່ນທົດສອບ: ( ລູກາ 4:9-13 )
ຫລັງຈາກຖືກຕໍາໜິສອງຄັ້ງໂດຍໃຊ້ພຣະຄັມພີ, ພະຍາມານພະຍາຍາມປ່ຽນຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄັມ
ພີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃຈຕົນເອງ. ມານໄດ້ນໍາອົງພຣະເຢຊູຂຶ້ນໄປຍອດພຣະວິຫານແລ້ວກ່າວວ່າ, “ຖ້າທ່ານເປັນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ໂຕນລົງຈາກທີ່ນີ້” (4:9). ມານໄດ້ໃຊ້ພຣະຄັມພີເດີມທີ່ກ່າວເຖິງການເປັນພຣະເມຊີອາ
(ເພງສັຣເສີນ 91:11-12)

ພຣະຄັມພີຕອນນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະເຈົ້າ ໄດ້ປົກປ້ອງຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້.

ົ ສອບພຣະເຢຊູເຖິງການເປັນພຣະເມຊີ
ໃນຂໍ້ 3 .ຄໍາເວົ້າ “ຖ້າ” ແປວ່າ ຫລັງຈາກ. ຕອນນີ້ພະຍາມານໄດ້ທດ
ອາຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງຄົນທັງຫລາຍເຊື່ອວ່າອົງພຣະເມຊີອາຕ້ອງທໍາການອັສຈັນໃນ

ພຣະວິຫານ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາແລະຮັກສາ. ພະຍາມານທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ

ໃຫ້ພຣະອົງກະທໍາການອັສຈັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຝູງຊົນ ເດີນໄປໃນທາງຢາກມີອໍານາດ ບໍໃ່ ຫ້ມຸ້ງໜ້າ

ໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ.

ພຣະເຢຊູບໍ່ແປກໃຈທີ່ພະຍາມານໃຊ້ພຣະຄັມພີ. ພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີຈາກປື້ມພຣະບັນຍັດທີສອງ:
“ຢ່າທົດລອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຈົ້າ” ຂໍ້ 6:16. ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ພວກເຮົາທົດລອງພຣະເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍວິທີ

ໃດ?

ການຊອກຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະການບັງຄັບໃຫ້ພຣະເຈົ້າສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງ

ເປັນຢູ່ແຕກຕ່າງກັນຄື ການສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ ແລະການສົງສັຍແລະອວດຕົວ. ຕົວຢ່າງ
ພວກອິສຣາເອນທົດສອບພຣະເຈົ້າເວລາເດີນທາງອອກຈາກປະເທດອີຢິບ.

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງໄດ້ສະ

ແດງການອັສຈັນຫລາຍຢ່າງພວກເຂົາຍັງສົງສັຍວ່າ ພຣະອົງສາມາດປະທານອາຫານປະຈໍາວັນໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ ພວກເຂົາມີແຕ່ຈົ່ມຕໍ່ສພ
ູ້ ຣະເຈົ້າ. ໂມເຊ ຈິ່ງໄດ້ຕິຕຽນພວກເຂົາ (ອົບພະຍົບ 17:1-7).

ອານາເນັຽ ແລະຊາຟິລາໄດ້ທົດສອບພຣະເຈົ້າເວລາພວກເຂົາໄດ້ຕົວະໃນການນໍາເອົາຂອງຖວາຍມາໃນ

ພຣະວິຫານ. ການຕົວະຂອງພວກເຂົາເປັນການທົດສອບພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງຈະຕັດສິນຢ່າງໃດ, ແຕ່ທີ່ສຸດ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງສາຫັດ. (ກິຈການ 5:1-10). ພວກເຮົາໄດ້ທົດລອງພຣະເຈົ້າໃນເມື່ອເຮົາ
ຄຶດວ່າເຮັດຜິດພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງໄດ້

ຫລືບັງຄັບໃຫ້ພຣະເຈົ້າສະແດງຕົວເອງທັງໆທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍ

ພວກເຂົາມາແລ້ວ.

ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ອງຕິພະຍາມານ ມັນໄດ້ໜີໄປ “ຈົນເຖິງເວລາມີໂອກາດອີກ” (ລູກາ 4:13).

ພຣະເຢຊູບໍ່ພົບກັບການທົດລອງພຽງຄັ້ງນຶງ່ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະອົງພົບກັບການທົດລອງນີ້ຕລອດການຮັບໃຊ້ໃນ
ຊີວິດ. ພຣະອົງບໍ່ເໝືອນພວກເຮົາ ພຣະອົງບໍ່ມຄ
ີ ວາມຜິດບາບຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງເປັນເຄື່ອງຖວາຍອັນ

ອັມມະຕະຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອຄວາມບາບຂອງມະນຸສໂລກ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊະນະຕໍ່ມານເທິງໄມ້ກາງແຂນ

ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານອໍານາດຂອງການຊະນະນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ເພື່ອຈະເອົາຊະນະຕໍ່ການທົດ
ລອງໄດ້ສເມີ.

ໝາຍເຫດ: ຈໍາໄວ້ວ່າພະຍາມານຮູ້ພຣະຄັມພີ ແລະອ້າງເຖິງຂໍ້ພຣະຄັມພີເພື່ອຕົວເອງໄດ້ດີ. ພວກສອນ
ປອມກໍເໝືອນກັນ

ພວກເຂົາມັກປ່ຽນແປງຄວາມໝາຍເພື່ອໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ ພວກ

ເຂົາມັກຫລອກລວງຜູ້ບໍ່ມີພນ
ື້ ຖານຄວາມຮູ້ເຣື່ອງພຣະຄັມພີດີ. ເວລາພວກເຮົາສຶກສາພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາ
ຕ້ອງເບິ່ງພາບກວ້າງໄກ-ບໍ່ໃຫ້ເອົາຂໍ້ດຽວຫລືບ່ອນດຽວແລ້ວສລຸບຄວາມໝາຍວ່າເປັນຢ່າງນັ້ນຢ່າງນີ້.
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ຄໍາຖາມ
6. ທ່ານຈະເອົາຕົວຢ່າງການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້ຢ່າງໃດ?
ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ໃນເຣື່ອງນີ້?

7. ພະຍາມານມັກທົດລອງພວກເຮົາເວລາເຮົາມີຄວາມລໍາບາກ.

ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເດ່ ມີບໍ່ພະຍາ

ມານໄດ້ທົດລອງໃນເວລາຢ່າງນີ້? ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕໍ່ການທົດລອງນັ້ນ?

8. ມີຂໍ້ແນະນໍາອັນໃດທີ່ພວກເຮົາຄວນໃຊ້ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າຄົນອື່ນຕີຄວາມໝາຍພຣະຄັມພີບຖ
ໍ່ ືກ?
9. ມີພຣະຄັມພີຂໍ້ໃດທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນເມື່ອມີການທົດລອງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ?
10. ຫວນຄຶດຄືນຫລັງມີເວລາໃດທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາຊັຍຊະນະຕໍ່ການທົດລອງໄດ້? ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? ທ່ານ
ໄດ້ຮຽນຫຍັງກັບເຫດການນັ້ນ?

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣດ
ິ ທ໌

27

ບົດຮຽນທີ 8

ເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດມືນ
້ ີ້?

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 4:14-21

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 4:14-21

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ແຜນການພຣະເຈົ້ານັ້ນມີສິນທັມແລະການໄຖ່ໄດ້ສໍາເຣັດລົງໃນອົງ
ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາພາກັນຕິດຕາມໄປ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຫລາຍເທົ່າໃດຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານແລະຕົວທ່ານເອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ແຜນການພຣະເຈົ້າໃຫ້ມີສິນທັມເກີດຂຶ້ນ ແລະໃນແຜນການໄຖ່ຂອງພຣະເຈົ້າ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຄໍານວນຜົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ແຜນການພຣະເຈົ້າໃຫ້ມີສິນທັມ
ແລະການໄຖ່ໄດ້ສໍາເຣັດລົງໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ:
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສອງຢ່າງສໍາເຣັດລົງຄືເຮັດ
ໃຫ້ສິນທັມເກີດຂຶ້ນ ແລະມີການໄຖ່ບາບເພື່ອມະນຸດ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາຮັບເອົາພຣະອົງແລະແຜນການ

ປະກາດຕໍໂ
່ ລກຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນ.

ທ່ານຄຶດວ່າຕົນເອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ທີ່ສຸດພຽງຄົນ
້ ພົບເຫັນວ່າຕົວ
ເອງເປັນຄົນບໍເ່ ຂົ້າໃຈອັນໃດເລີຍມີບໍ່? ສິ່ງນັ້ນອາດເກີດຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້.

1. ເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ: ( ລູກາ 4:14 )
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກັບມາຈາກການອົດອາຫານ

ແລະການທົດລອງໃນປ່າດິນຊາຍ (ເບິ່ງ ລູກາ 4:1-13),

ບົດຮຽນທີ 7). ໃນເມື່ອເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ພຣະເຢຊູເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກາດ ແລະຮັບ
ໃຊ້. ພຣະອົງໄດ້ເລີ້ມຈາກບ້ານຂອງຕົນເອງ, ແຂວງຄາລີເລ.

ປໂຍກທີ່ກ່າວວ່າ “ເຕັມໄປດ້ວຍອໍານາດຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” ເປັນໜ້າສົນໃຈ. ລູກາໄດ້ເຕືອນ

ພວກເຮົາວ່າການປະກາດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ໄດ້ນໍາພາ, ແລະມີອໍານາດດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ
ອົງດຽວກັນເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມສ້າງໂລກ. ຕົວຢ່າງ: ພຣະວິນຍານໄດ້ເອີ້ນເອົາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ການ
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ປະກາດຂອງພວກເຂົາກໍແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງການໄຖ່ບາບແລະສິນທັມ. ປໂຍກທີ່ເວົ້າວ່າ “ເຕັມໄປດ້ວຍອໍານາດ
ຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການປະກາດແລະຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

2. ກັບຄືນໄປບ້ານທີ່ນາຊາເຣັດ: ( ລູກາ 4:15-17 )
ປື້ມລູກາໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ອົງພຣະເຢຊູເປັນຄົນຢິວໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຕາມ

ທໍານຽມຂອງຢິວທີ່ກ່າວວ່າ, “ພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂຮງທັມມະສາລາໃນວັນຊະບາໂຕຕາມທໍານຽມ.”

ມັນ

ເປັນຂອງທັມມະດາພວກເຮົາໃນເວລານີ້ໄດ້ຈ້ອງມອງເບິ່ງອົງພຣະເຢຊູຈາກສັດຕະວັດທີຊາວກັບໄປຫາສັດ
ຕະວັດທີນຶ່ງຕາມປະວັດສາດ.

ມັນເປັນຄວາມຈິງຖ້າພວກເຮົາຢາກເຂົ້າໃຈດີເຖິງພວກຢິວ ພວກເຮົາຕ້ອງ

ເບິ່ງອົງພຣະເຢຊູເໝືອນຄົນສມັຍສັດຕະວັດທີນຶ່ງເບິ່ງແລະເຂົ້າໃຈ

ຄືພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບຄົນຢິວຄົນຊາດ

ດຽວກກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງຄໍາສອນ, ທໍານຽມ, ແລະຄວາມນຶກຄຶດຂອງພວກຢິວໃນເວລານັ້ນ.

ການນະມັສການທີ່ໂຮງທັມມະສາລາໄດ້ມີກົດທີ່ຕ້ອງເຮັດຕາມ. ນຶ່ງ, ຄືເອີ້ນໃຫ້ພ້ອມກັນເຂົ້າມານະມັສ

ການ, ສີລາ (“ຈົ່ງຟັງເທີ້ນ, ອິສຣາເອນແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງດຽວຂອງພວກເຮົາ”; ເບິ່ງພຣະບັນຍັດທີສອງ 6:4).
ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມນະມັສການພາກັນເລົ່າພຣະບັນຍັດສິບປະການພ້ອມດ້ວຍອີກຂໍອ
້ ື່ນໆ. ບາງຂໍ້ກໍຍົກເອົາມາ

ອ່ານຕາມເວລາລະດູການ. ຜູຊ
້ າຍທີ່ຄົນນັບຖືໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ອ່ານພຣະທັມແລະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງ
ພຣະທັມນັ້ນ ແລະເວລາປິດກໍກ່າວເວົ້າເຖິງພຣະພອນ.

ມັນເປັນທໍານຽມທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢຶນຂຶ້ນແລະອ່ານພຣະທັມ ແລະນັ່ງລົງເພື່ອສັ່ງສອນ. ພວກທີ່ມາຟັງ

ອາດຢືນຟັງ. ຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຫັນວ່າຜູ້ນໍາໃນໂຮງທັມມະສາລາໄດ້ຍື່ນມ້ວນພຣະທັມຂອງປຶ້ມເອຊາ
ຢາໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູອ່ານ. ໃນເມື່ອພຣະເຢຊູເປີດ ເອຊາຢາ 61:1-2 ພຣະອົງກໍໄດ້ອ່ານດ້ວຍສຽງດັງ.

3. ການປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າ: ( ລູກາ 4:18-19 )
ປຶ້ມເອຊາຢາ 61:1-2ກ ນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງຕໍພ
່ ວກຢິວໃນສັດຕະວັນຜ່ານມາຄືພວກຢິວທີ່ຖືກຈັບໄປ

ໃນກຸງບາບີໂລນໄດ້ກັບຄືນມາກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກ. ເວລາພຣະເຢຊູອ່ານພຣະຄໍາຂໍ້ນີ້ຄົນທັງຫຼາຍຄຶດວ່າເຣື່ອງ
ອ່ານນັ້ນໝາຍເຖິງອົງພຣະເມຊີອາຜູ້ທີ່ພວກເຂົາລໍຄອຍ.
“ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ເຈີມເຮົາແລ້ວ.” ເອຊາຢາ ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະວິນ

ຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫ້ເຮັດວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນທໍານອງດຽວກັນອົງພຣະວິນຍານໄດ້ກະທໍາ
ການໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ (ລູກາ 3:21-22) ແລະເຂົ້າໄປໃນປ່າດິນຊາຍ (4:1-13).

ປະກາດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໃນເມືອງນາຊາເຣັດນັ້ນເປັນວຽກງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ການ

ຜູໃ້ ດທີ່ໃຫ້

ກຽດພຣະເຈົ້າແລະອົງພຣະເມຊີອາ ກໍຖືກເອີ້ນໃຫ້ມາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ.
“...ເພື່ອນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄົນຍາກຈົນ.” ຄໍາເວົ້າວ່າຍາກຈົນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ຫລາຍ

ເທື່ອຄຣິສະຕຽນມັກເວົ້າວ່າໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ຖ່ອມໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າທ່ານລູກາໄດ້ແນະນໍາເຖິງຫົນທາງໃໝ່.
ລູກາວ່າຄົນທຸກນັ້ນແມ່ນຄົນຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍນ້ອຍພັດທະນາທາງດ້ານເສຖກິດ.

ແມ່ນຄົນຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ ຫລືກັມ

ມະກອນແຮງງານ. ຄໍາເວົ້າວ່າຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າກໍແມ່ນສໍາລັບພວກນີ້ພອ
້ ມທັງເສຖກິດອີກນໍາ.
29

“...ປະກາດຕໍພ
່ ວກຖືກຄຸມຂັງ.”

ຜູ້ປະກາດເອຊາຢາໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າກໍາລັງປົດປ່ອຍຄົນຂອງພຣະ

ອົງຈາກການເປັນທາດຂອງກຸງບາບີໂລນ. ການໄຖ່ນັ້ນປະກອບດ້ວຍເສຖກິດ ແລະດ້ານການເມືອງ. ສມັຍ
ພຣະເຢຊູປະກາດນັ້ນພວກໂຣມໄດ້ປົກຄອງຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຜູ້ປົດປ່ອຍ.

ການປະ

ກາດຂອງເອຊາຢາປະກອບດ້ວຍເສຣີພາບຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ. ອົງພຣະເຢຊູກັບເອຊາຢາ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງການປົດປ່ອຍທັງສອງພາກສ່ວນຄືກັນ.
“...ປະທານສາຍຕາໃຫ້ຄົນຕາບອດ.”

ການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູປະກອບດ້ວຍປົວຄົນຕາບອດ.

ການອັສຈັນນັ້ນມີພາກສ່ວນເຖິງການທໍານວາຍທີ່ສັນຍາໄວ້ໃນປຶ້ມ ເອຊາຢາ 35: ແລະ 42:6-7.

ອີງຕາມ

ທ່ານລູກາ ການປົວຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນນັ້ນໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອໃຫ້ຄົນ
ນັ້ນເຫັນຫົນທາງຂອງພຣະອົງຢ່າງແຈ່ມແຈ່ງ.

“...ເພື່ອໃຫ້ຄົນຂັດສົນມີອິສລະ.” ຜູ້ປະກາດ ເອຊາຢາໄດ້ທຽບເຖິງພວກຢິວທີ່ເປັນຊະເລີຍໃນເມືອງບາບີ

ໂລນໄດ້ຖືກບັງຄັງໃຫ້ຮັບໃຊ້ເປັນທາດ. ຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມສັນຍາວ່າໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າຈະຕອບສນອງຕໍ່ຜູ້
ຂົ່ມເຫ່ງຢ່າງຍຸດຕິທັມ ແລະພວກຢິວຈະໄດ້ກາຍເປັນຄົນຖືກປົດປ່ອຍ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍຶດເອົາຄໍາປະກາດ

ຂອງເອຊາຢາ ແລະພຣະອົງກໍກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດຕໍ່ຄົນຂອງພຣະອົງອີກຄັ້ງນຶງ່ . ຜູທ
້ ີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະ
ເລີຍຈະໄດ້ຖືກປ່ອຍ ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ມາປາກົດຂຶ້ນ.
“...ປະກາດເຖິງປີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.” ຜູ້ປະກາດເອຊາຢາ ແລະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງປີນັ້ນແມ່ນປີ

ຈໍບີນລີ ທີ່ພົບເຫັນໃນປຶ້ມລະບຽບພວກເລວີ ບົດ 25.

ເວລາຂ້າພະເຈົ້າເປັນເດັກທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກ

ບັບຕິສ ບໍເ່ ຄີຍໄດ້ຍິນອາຈານສອນຫລືເທສນາໃນເຣື່ອງນີ້. ໃນບົດນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງການຍົກໜີ້ໃຫ້ກັນທຸກໆຫ້າປີ

ແລະສົ່ງດິນແດນຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງເກົ່າ.

ສລຸບແລ້ວໝາຍເຖິງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທຸກໆຄົນມີໂອກາດທີ່ຈະ

ເລີ້ມຕົ້ນຕົວເອງໃໝ່. ດັງ່ ນັນ
້ , ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າທີປ
່ ະກອບດ້ວຍຄວາມ
ປາຖນາໃຫ້ມີເສຖກິດດີແລະຖືກຕ້ອງ.

ມີເພື່ອນຄົນນຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມວ່າ, “ເຣື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມພົ້ນບໍ່? ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າແມ່ນ

ເຣື່ອງຂອງຄວາມພົ້ນແນ່ນອນ. ນັ້ນບໍແ
່ ມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອຊອກ

ສແວງຫາຄົນບາບ? ຂ້າພະເຈົ້າບໍເ່ ຄີຍໄດ້ຍິນຄົນກ່າວເຖິງເສຖກິດ ແລະການເມືອງຢ່າງນີ້!” ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຕອບຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າຕາມທີ່ມີໂອກາດໄດ້ສຶກສາເຖິງເບື້ອງຫລັງຂອງພຣະຄັມພີເດີມ
ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໄຖ່ມະນຸດຊາດໃຫ້ພົ້ນ

ຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ພົບ

ພ້ອມດ້ວຍເຮັດໃຫ້ມີສິນທັມເກີດຂຶ້ນ-ການຄືນດີກັບ

ພຣະເຈົ້າເປັນທາງສ່ວນຕົວ ແລະການຄືນດີກັບທຸກໆຄົນ.”

4. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງອີງ: ( ລູກາ 4:20-21 )
ພຣະເຢຊູໄດ້ນັ່ງລົງຕາມທໍານຽມໃນຖານະເປັນຄຣູສອນໃນເວລານັ້ນ. ພຣະອົງໄດ້ປະກາດເປັນສິ່ງແປກ
ປລາດອັນໃຫຍ່: “ວັນນີ້ພຣະຄັມພີສໍາເຣັດລົງໃນຫູຂອງທ່ານ.” ຢ່າງນ້ອຍອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຄໍາສັນຍາທີ່ຜູ້
ປະກາດເອຊາຢາໄດ້ປະກາດທີ່ກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນເວລາດຽວທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ່ານພຣະຄັມພີດ້ວຍສຽງ

ດັງ. ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດ້ອ້າງອີງວ່າພຣະອົງເອງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍານັ້ນສໍາເຣັດເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາບັງເກີດ.
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ຄໍາຖາມ
11. ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງແຜນການຮັບໃຊ້ ແລະປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່?
12. ທ່ານຄຶດວ່າແຜນການຮັບໃຊ້ ແລະການປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກສັດຕະວັດທີນຶ່ງ ຖ້າ
ທຽບກັບເວລາທຸກວັນນີ້ບໍ່?
13. ຖ້າທ່ານຮັບວ່າການມີສິນທັມແລະການໄຖ່ບາບໄດ້ເດີນຄຽງຄູ່ກັນ, ວິທີໃດການຮັບໃຊ້ ແລະປະກາດ
ຂອງຫ້ອງຮຽນທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງບໍ່ ຫລືຍັງຄົງທີ່ຄືເກົ່າ?

14. ຄົນໃນກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້ມີແຜນການຊ່ອຍຄົນທຸກຍາກຫລືຄົນຕາບອດເໝືອນອົງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ?
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣດ
ິ ທ໌
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ບົດຮຽນທີ 9

ຂ່າວປລາດຂອງພຣະເຢຊູ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 4:22-30
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 4:22-30
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການຮັບໃຊ້ໃນຖານະພຣະເມຊີອາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເພື່ອທຸກຄົນ, ບໍ່
ພຽງແຕ່ຄົນຄືພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ມີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຕອນໃດແດ່ທທ
ີ່ ່ານ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫລືຄຣິສຕະຈັກຂອງ
ທ່ານບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າຄຣິສຕະຈັກແລະຂ້າພະເຈົາ້ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າການຮັບ
ໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເພື່ອທຸກຄົນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄົນຄືພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.

ຄໍານໍາ
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະກາດວ່າການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງແມ່ນເພື່ອຄົນທຸກປະເພດ

ແລະໄດ້ຊົງເອີ້ນໃຫ້ໄພ່ພົນ

ຂອງພຣະເຈົ້າເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ. ຫລາຍຄົນຂັດຂືນ, ແລະຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາຍັງຂັດຂືນຢູ່.

ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກມະນຸດທຸກຄົນ, ຊຶ່ງຮ່ວມທັງຄົນຍາກຈົນ ແລະບຸກຄົນທີ່ສັງຄົມລັງກຽດແລະປ່ອຍຖິ້ມ. ພວກ
ເຮົາບໍ່ມີສິດທີຈ
່ ະໄປແບ່ງເຂດເຣື່ອງວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ; ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ
ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ້ມເຕີມໃນບົດຮຽນນີ້.

1. ການຕອບຮັບຄັ້ງທໍາອິດ:( ລູກາ 4:22 )
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຈົບການອ່ານພຣະທັມເອຊາຢາ 61: 1-2 ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງພຣະເມຊີອາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະ
ເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຄົນຕ້ອຍຕໍ່າທັງຫລາຍເຊັ່ນຄົນຍາກຈົນ, ບັນດາຊະເລີຍ, ຄົນຕາບອດ, ແລະຜູ້ຖືກບີບບັງ

ຄັບ (ລູກາ 4:18). ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ "ພຣະທັມພີຕ
ີ ອນນີ້ກໍສໍາເຣັດໃນວັນນີ້." ທຸກຄົນທີ່ກໍາ
ລັງຟັງຢູ່ກໍເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະກາດວ່າພຣະອົງຄືພຣະເມຊີອາຂອງພຣະເຈົ້າ; ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້

ພຣະທັມຈາກເອຊາຢາເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ.
ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນໂຮງທັມຕອນນັ້ນພາກັນປລາດໃຈ

ເພາະຫລາຍໆຄົນຮູ້ວ່າເຢຊູເປັນລູກຂອງໂຢເຊບ;

ຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເຕີບໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວຂອງຊ່າງໄມ້; ຫລາຍຄົນຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນຄຣູສອນ ແລະ
ເປັນຜູ້ປົວພຍາດ; ແຕ່ຫລາຍຄົນຄິດບໍ່ເຖິງວ່າເຢຊູທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີ ຈະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະເປັນພຣະ

ເມຊີອາ. ລູກາບັນທຶກການຕອບຮັບຂອງປະຊາຊົນວ່າສັບສົນແຕ່ຢູໃ່ ນທາງບວກ; ຄົນສ່ວນຫລາຍຄິດດີກ່ຽວ
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ກັບພຣະເຢຊູ ແລະຖ້າພຣະອົງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາແທ້,

ຫລາຍຄົນຈະ

ສນັບສນູນພຣະອົງແນ່ນອນ.

2. ພຣະເຢຊູເນັ້ນຫລາຍໂພດ ( ລູກາ 4:23-27 )
ພຣະເຢຊູຊົງເຂົ້າໃຈຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນ

ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ຍອມດັດແປງການງານຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົ້າ

ກັບສະພາບການ. ພຣະອົງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາຮັບເອົານິມິດໝາຍເຣື່ອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະ

ເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້ວິທີຕ່າງໆ: ນຶງ່ , ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການອັນສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາ ເຊັ່ນ "ນາຍ
ໝໍເອີຍ, ຈົ່ງປົວຕົວເອງໃຫ້ດີ" ຊຶ່ງແປວ່າທ່ານໝໍ, ປົວຄົນຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີສະກ່ອນ." ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືວ່າ: "ພຣະ

ເຢຊູເອີຍ, ຖ້າເຈົ້າເປັນຜູ້ປົວພຍາດ ຫລືເປັນໝໍ, ເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ປິ່ນປົວໄທນາຊາເຣັດກ່ອນ? " ສິ່ງທີ່ " ທ່ານ
ໄດ້ກະທໍາໃນເມືອງກາເປນາອູມ ຈົ່ງເຮັດໃນເມືອງຂອງຕົນທີ່ນີ້ເໝືອນກັນ" (4:23). ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມ

ຊ່ວຍຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງວາງຂອບເຂດໃສ່ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ,

ສອງ, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງສຸພາສິດທີທ
່ ຸກຄົນຮູ້ເຊັ່ນ "ບໍ່ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນໃດໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖືໃນ

ບ້ານເມືອງຂອງຕົນ" (4:24). ຄວາມໝາຍຂອງສຸພາສິດນີ້ກໍຄືວ່າ: ຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຝູງມີບັນຫາເຣື່ອງ
ຮັບພວກເຮົາໃນເຣື່ຶອງອື່ນໆ ຊຶ່ງເກີນກວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົາ້ ເຄີຍຮູ້ພວກເຮົາມາກ່ອນ. ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ຊົງໃຊ້ສຸພາ
ສິດເພື່ອເວົ້າເຣື່ອງການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ.

ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງສອງເຣື່ອງຈາກພຣະທັມເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດສໍາຄັນ: ເຣື່ອງຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມເອລີຢາ

ແລະຍິງໝ້າຍທີ່ເມືອງຊາເຣັບຕາ ແຂວງຊີໂດນ ຊຶ່ງຢູ່ ໃນ 1 ກະສັດ 17: 8-24 ແລະເຣື່ອງຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມເອລີຊາ ແລະນາອາມານຄົນຂີ້ທູດຊາວຊີເຣັຽ ໃນ 2 ກະສັດ 5:1-14. ຜ່ານຜູປ
້ ະກາດພຣະທັມເອລີຢາ

ແລະເອລີຊາ, ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ທໍາງານຖ້າມກາງໄພ່ພົນທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ກະ
ທໍາຫລາຍໆຢ່າງໃນກຸ່ມຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ. ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທໍາງານຖ້າມກາງຄົນຕ່າງຊາດ, ພຣະເມຊີ
ອາຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະຕ້ອງເປັນຂອງຄົນຢິວ ແລະຂອງຄົນຕ່າງຊາດເໝືອນກັນ. ການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ

ແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນ.

3. ບໍ່ມີໃຜຈະຢຸດຢັ້ງພຣະເຈົ້າໄດ້: ( ລູກາ 4:28-30 )
ພຣະທັມລູກາ 4:29 ບອກວ່າ "ຄົນທີ່ຢູໃ່ ນໂຮງທັມໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດ." ພວກເຂົາພາ
ກັນຊຸກພຣະເຢຊູອອກຈາກເມືອງ ແລະນໍາພຣະອົງໄປຍັງແງ່ຜາຊັນ ເພື່ອຈະຊຸກພຣະອົງລົງ ແຕ່ພຣະເຢຊູ
"ຊົງຍ່າງຜ່ານຖ້າມກາງເຂົາພົ້ນໄປ" (4:30).

ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລາຍລະອຽດວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາຢ່າງໃດ,

ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດທໍາລາຍພຣະອົງ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະສາມາດຢຸດຢັ້ງວຽກງານ
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້; ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງທໍາງານຕໍ່ໄປເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທຸກປະເພດ.
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ມີຄຣິສຕຽນຄົນນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ, ລາວມີພາຣະໃຈເຣື່ອງຄົນໜຸ່ມທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ. ລາວຕ້ອງການຊ່ວຍພວກ

ຊາວໜຸ່ມທີ່ສານໄດ້ໃຫ້ໂອກາດເທື່ອສຸດທ້າຍໃນການດໍາເນີນຊີວິດຂາວສະອາດ. ລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງອົງການນຶ່ງ
ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ບາ້ ນຢູ່ ແລະມີທີ່ປຶກສາປະຈໍາ.
ລາວໄດ້ຂໍສະຖານທີ່ປະຊຸມຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວ; ແລະບາງຄົນກໍໄດ້ຖາມວ່າ ການຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະ
ຈັກຄວນຈະຮ່ວມດ້ວຍການຮັບໃຊ້ຄົນຕິດຢາຫລືບໍ່. ແຕ່ຄຣິສຕະຈັກກໍໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື.

ຈາກການພຍາ

ຍາມຂອງຊາຍຜູ້ນີ້ ຊາວໜຸມ
່ ຫລາຍຄົນໄດ້ກັບໃຈແລະຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ ແລະໄດ້ດໍາ
ເນີນຊີວິດທີ່ປາສຈາກຢາເສບຕິດ. ຫລາຍປີຕໍ່ມາ ການຮັບໃຊ້ນີ້ກໍສາມາດກຸ້ມຕົວເອງ; ຫລາຍຄົນທີ່ຈົບຈາກ
ໂຄງການນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນພະນັກງານເພືອ
່ ຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ໄດ້ອອກຢາເສບຕິດ ມາຫາພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍຜູ້ນີ້

ແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວໄດ້ເຮັດຕາມພຣະບັນຊາໃນການຮັບໃຊ້ຄນ
ົ ທຸກປະເພດ.

ທ່ານໄດ້ເຮັດຢ່າງນັ້ນບໍ?
່

ຄໍາຖາມ:
1. ເມື່ອຄິດເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຖານະຕໍ່າຕ້ອຍແລະສັງຄົມລັງກຽດ, ທ່ານຄິດວ່າຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຈະ
ເຮັດແນວໃດກັບພວກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ?

2. ມີໃຜເຄີຍແນະນໍາທ່ານເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ ທີ່ທ່ານໄດ້ເບິ່ງຂ້າມໄປບໍ?
່
3. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງຄົນທັງຫລາຍໃນໂຮງທັມຈຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດ
ເຖິງເຣື່ອງຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອລີຢາ ແລະເອລີຊາ?

ເວລາພຣະເຢຊູກ່າວ

4. ທ່ານຄິດວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງຍົກເວັ້ນຄົນບາງຈໍາພວກ ອອກຈາກຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍຂອງ
ພຣະອົງບໍ່? ຖ້າບໍ່, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງເຮັດແນວນັ້ນ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 10

ຊົງເອີ້ນເພືອ
່ ໃຫ້ນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 5: 1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 5: 1-11
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ໂດຍເຫັນແກ່ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູໃນພັນ
ທະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຊີວິດທ່ານຖືກກັບການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກບໍ?່
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອເບິ່ງວິທີ ທີ່ຂ້ອຍຈະຕອບການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ນໍາຄົນມາສູ່
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.

ຄໍານໍາ
ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນພວກສາວົກລຸ້ນທີນຶ່ງໃຫ້ທໍາງານກັບພຣະອົງເພື່ອນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ. ເຖິງ
ຈະມີຄວາມຢ້ານກົວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕອບການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະອົງ.

1. ທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ: ( ລູກາ 5:1-3 )
ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບມາຍັງແຄມທະເລສາບຄາລີເລ ຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາຢູ່ຢູດາຍລະຍະນຶ່ງ.
ເອີ້ນທະເລນີ້ວ່າ ທະເລສາບເຄັນເນຊາເຣັດ).

ຊາເຣັດ ຊຶ່ງເປັນຝັ່ງນຶ່ງຂອງທະເລສາບຄາລີເລ.

(ທ່ານລູກາຜູ້ຂຽນ

ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັ່ງສອນຄົນທີ່ມາ ຢູ່ແຄມທະເລສາບເຄັນນາ

ທະເລສາບຄາລີເລເປັນທະເລທີ່ກວ້າງປະມານແປດໄມ

ແລະຍາວປະມານສິບສາມໄມ ແລະມີຄວາມເລິກປະມານສອງຮ້ອຍຟິດ. ທະເລນີ້ເປັນບ່ອນທໍາມາຫາກິນ

ຂອງຊາວປະມົງທັງຫລາຍ ຊຶ່ງໃຊ້ມອງເປັນເຄຶ່ອງຈັບປາ; ຊາວປະມົງພວກນີ້ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ;
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເຮືອຫລາຍລໍາຢ່ອນມອງ ແລະຕີວົງອ້ອມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປາອອກໜີ.
ການຕຶກປາຈະເປັນເວລາກາງຄືນແລະຈະນໍາປາອອກຂາຍໃນເວລາເຊົ້າ; ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈະພາ
ກັນພັກຜ່ອນ, ລ້າງມອງ, ຕາກມອງ, ແລະຕຽມມອງໄວ້ສໍາລັບຄືນຕໍ່ໄປ.
ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ມາເຖິງແຄມທະເລໃນເວລາທີ່ກໍາລັງມີການຄ້າຂາຍກັນຢູ່ ແລະມີຝູງຊົນໜາແໜ້ນ; ນອກນັນ
້

ກໍຍັງມີຄົນຈໍານວນນຶ່ງທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງມາ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຂຶ້ນເຮືອຂອງຊີໂມນ ແລະໄດ້ຖອຍເຮືອນັ້ນອອກ
ຈາກຝັ່ງເພື່ອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັ່ງສອນຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໃນທີ່ນັ້ນ.
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2. ການຈັບປາຢ່າງປລາດ: ( ລູກາ 5: 4-7 )
ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຊີໂມນຜູ້ເປັນນຶ່ງໃນພວກຄົນຫາປາ; ໃນລູກາ 4:38-39, ພວກເຮົາຈໍາໄດ້ວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ

ໂຜດແມ່ເມັຽຂອງຊີໂມນເປໂຕໃຫ້ດີໄຂ້.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ວາ່ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັ່ງສອນຢູ່ນານປານໃດ

ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າຊີໂມນຈະຕ້ອງມີວຽກໃຊ້ເຮືອຂອງເຂົາແນ່ນອນ.

ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງຊົງຢຸດການສັ່ງສອນ, ພຣະ

ອົງໄດ້ຊົງສັ່ງຊີໂມນໃຫ້ພາຍເຮືອອອກໄປບ່ອນເລິກ ແລະບອກເຂົ້າໃຫ້ຢ່ອນມອງລົງເພື່ອຈັບປາ. ຊີໂມນຜູຫ
້ າ
ປາມືອາຊີບທີກ
່ ໍາລັງອິດເມືອ
່ ຍ ຝືນໃຈເຮັດຕາມພຣະບັນຊາ. ຊີໂມນແລະລູກເຮືອໄດ້ຢ່ອນມອງລົງ ແລະໃນ
ທັນໃດ "ມອງຂອງເຂົາກໍຖກ
ື ປາຫລາຍເຕັມທີ ຈົນມອງຂອງເຂົາພວມຂາດໄປ" (5: 6).
ຊີໂມນແລະຊາວປະມົງທັງຫລາຍ

ຊຶ່ງມີຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ ພາກັນງຶດປລາດ

ເມື່ອໄດ້ປາເຕັມເຮືອທັງສອງລໍາ; ຊີໂມນເປໂຕຜູ້ເປັນນັກທຸຣະກິດແລະເປັນນາຍ ຈຶ່ງຂາບລົງແລະທູນພຣະ
ເຢຊູວ່າ "ນາຍເອີຍ, ຂໍເຊີນໄປໃຫ້ຫ່າງຈາກຂ້ານ້ອຍທ້ອນ ເພາະຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນບາບ" (5: 8).

3. ຈົ່ງມາຮຽນຈັບປາ: ( ລູກາ 5:8-11 )
ພຣະເຢຊູຊົງບອກຊີໂມນວ່າ "ຢ່າຊູຢ
່ ້ານ" (5:10); ພຣະອົງຊົງກ່າວເຊັ່ນນັ້ນເພື່ອປອບໃຈຄົນທີ່ກາໍ ລັງຫວາດ
ກົວ ເພາະຮູ້ວ່າຕົວເອງທີ່ເປັນຄົນບາບກໍາລັງຢືນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າຜູ້ບຣ
ໍ ິສຸດ. ໃນຂະນະນັ້ນ ເປໂຕຄິດບໍ່ເຖິງວ່າ
ແມ່ນຫຍັງຈະຕິດຕາມມາ; ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປທ່ານຈະເປັນຜູ້ຫາຄົນ" (5:10). ນັ້ນຄື
ການຊົງເອີ້ນຊີໂມນເປໂຕໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ.

ຊີໂມນແລະພັກພວກໄດ້ນໍາເຮືອເຂົ້າຝັ່ງ; ຫລັງຈາກນັນ
້ ຊີໂມນ, ຢາໂກໂບ, ແລະໂຢຮັນ "ກໍສລະສິ່ງສາຣະພັດ
ແລ້ວຕາມພຣະອົງໄປ" (5: 11). ຊີໂມນໄດ້ປະຖິ້ມທຸຣະກິດຫາປາໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວແລ້ວໄດ້ຮ່ວມ

ກັບພຣະເຢຊູໃນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ເພື່ອຈະນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດ: ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົງເອີ້ນ ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕອບຮັບ; ເປໂຕແລະພັກພວກໄດ້ປະຖິ້ມອາ
ຊີບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດມາເປັນເວລານານສົມຄວນເພື່ອຕິດຕາມພຣະເຢຊູ; ແຕ່ນໄ
ີ້ ປພວກເຂົາຈະຮຽນວິທີນໍາ
ຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກ. ພວກເຮົາຫລາຍຄົນໄດ້ອ່ານພຣະທັມ, ພາກັນສົນທະນາຄວາມໝາຍຂອງພຣະທັມ
ນັ້ນ, ແລະກັບໄປດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນເດີມ. ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເຣື່ອງການຊ່ວຍເຫລືອຄົນອຶດຫິວໃນຫ້ອງຮຽນ

ວັນອາທິດ ແລະຫລັງຈາກເລີກໂບດ ພວກເຮົາພາກັນໄປນັ່ງກິນເຂົ້າຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ. ບົດຮຽນເຣື່ອງຂອງຊີ
ໂມນເປໂຕ ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ພາກັນປ່ຽນແປງ ເພືອ
່ ຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ເຫັນ, ເຂົ້າໃຈ, ແລະເຂົ້າມາຣາຊອາ
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ
ທຸກໆມື້ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູເພື່ອນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ຂ້ອຍມີໝູ່ຄົນນຶ່ງທີ່

ກໍາລັງເຮັດວຽກສອງບ່ອນ ແຕ່ລາວໃຊ້ຊວ
ີ ິດແຕ່ລະມື້ເພື່ອນໍາຄົນມາຫາພຣະເຢຊູ. ຄັ້ງນຶ່ງລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ
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ມີຄົນທີ່ຂາດແຄນຫລາຍຄົນພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວໄດ້ພັກເຊົາຢູ່ໂຮງແຮມນ້ອຍໆໃກ້ບາ້ ນຂອງລາວ.
ຫລັງຈາກການໄປ ຢ້ຽມຢາມເພື່ອນຂອງຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ບຸກຄົນເຫລົ່ານີຕ
້ ້ອງການອາຫານ
ລາວຈຶ່ງນໍາເຣືອ
່ ງມາສເນີຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍທີ່ລາວເປັນສະມາຊິກຢູ່;

ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົມ
່ .

ຜົນອອກມາກໍຄື ຄົນໃນໂບດພາກັນມີ

ພາຣະໃຈ; ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດໃຫ້ມີງານລ້ຽງຂຶ້ນເດືອນລະຄັ້ງ ເພື່ອຮິບໂຮມເຂົ້າຂອງເພື່ອຄົນທຸກລໍາບາກ.
ການຮັບໃຊ້ນໄ
ີ້ ດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນທຸກໆວັນ.
ປັດຈຸບັນຄຣິສຕະຈັກນີ້ ສາມາດຊ່ວຍພວກຄົນຍາກຈົນເຣື່ອງສຸຂພາບ, ເຣື່ອງຊ່ວຍເດັກນັກຮຽນ, ແລະເຣື່ອງ
ອື່ນໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ມີການສຶກສາພຣະທັມ ແລະນະມັສການກັບຄົນກຸ່ມນີ້. ເພືອ
່ ນຂອງຂ້ອຍໄດ້

ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກໍາລັງຮຽນຈັບປາກັບພຣະເຢຊູ; ທ່ານຈະຕ້ອງອອກໄປຫາຄົນທັງຫລາຍ."

ຄໍາຖາມ:
1. ທ່ານເຄີຍປະວຽກທີ່ກໍາລັງເຮັດຢູ່ ຫລືປະຖິ້ມທຸຣະກິດ ເພື່ອໄປຊ່ວຍພຣະເຢຊູນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາ
ຈັກບໍ່? ທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ໃດຜູ້ນງຶ່ ທີ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນບໍ່

2. ທ່ານຄິດວ່າຄົນອື່ນໆຈະເຮັດແນວໃດ ເມືອ
່ ຊີໂມນ, ຢາໂກໂບ, ແລະໂຢຮັນ "ໄດ້ປະທຸກຢ່າງ" ເພື່ອ
ຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ (ລູກາ 5:11)?

3. ທ່ານເຄີຍມີໃຈທີ່ຢາກຈະນໍາຄົນມາຫາພຣະເຢຊູ ດ້ວຍຄໍາເວົ້າແລະການປະພຶດຂອງທ່ານບໍ?
່
4. ຄິດເຖິງບົດຮຽນໃນມື້ນີ້, ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເພືອ
່ ຈະໄດ້ຊ່ວຍຄົນ
ອື່ນໆໃຫ້ມາເຖິງຣາຊອານາຈັກ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 6: 17-46
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 6: 17-49
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ສາວົກຈະຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄໍາສອນເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດຕາມພຣະເຢ
ຊູ, ເຖິງວ່າຄໍາສອນນັນ
້ ຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສັງຄົມ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກໃຊ້ເວລາຢ່າງຫລວງຫລາຍອະທິບາຍຄໍາສອນຂອງພຣະ
ເຢຊູ ແທ່ນທີ່ຈະພາກັນດໍາເນີນຊີວິດຕາມ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອເບິ່ງວິທີ ທີ່ຂ້ອຍຈະຕອບຮັບຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ.
ຄໍານໍາ
ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ຮັບເອົາຊີວິດຢ່າງພຣະອົງ ແລະດໍາເນີນຊີວິດຕາມ.

ຫລາຍຄັ້ງ ພວກເຮົາຈະ

ຕ້ອງໄດ້ປະຖິ້ມນິສັຍ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດຕາມສັງຄົມ. ຫລາຍຄົນຄິດວ່າການຖາມຄົນອື່ນວ່າ
"ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໄປສວັນ?" ນັ້ນເປັນເຣື່ອງບູຮານ.

ພວກເຮົາຫລາຍຄົນກໍຄິດວ່າການ

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເປັນເຣື່ອງບູຮານເໝືອນກັນ.
ຄວາມຄິດປະເພດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຂາດກໍາລັງໃຈ ແລະຂາດຄວາມຍິນດີໃນການທີ່ຈະດໍາເນີນຊີວິດ
ຢ່າງພຣະຄຣິດ.

ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ແລ້ວວ່າ ການຕິດຕາມພຣະອົງໝາຍເຖິງການປະຖິ້ມຮີດເກົ່າຄອງເດີມ

ແລະການບໍ່ເຮັດຕາມສັງຄົມປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ.

ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາສັ່ງ

ສອນ, ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ.

1. ຈາກເທິງພູ: ( ລູກາ 6:17-19 )
ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນພູເພື່ອຈະໄຫວ້ວອນໝົດຄືນ.

ການພັກຟຶນ
້ ເພື່ອໄຫວ້ວອນອາດຈະຊ່ວຍພຣະເຢຊູ

ໃຫ້ເຫັນນີມດ
ິ ໝາຍຂອງພຣະອົງຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ; ແຕ່ປະກົດວ່າສາວົກລ້ນທໍາອິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມ

ແບບຢ່າງນີ້. ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍບູຮານໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການພັກຟຶ້ນສໍາລັບຕົວເອງ.

ພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ບໍ່ເອົາ

ໃຈໃສ່ເຣື່ອງການພັກຟື້ນເທົາ່ ໃດ; ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາຫຍຸງ້ ຍາກຢູ່ກັບປາກແລະທ້ອງ. ຖ້າພຣະເຢ
ຊູຊົງຖືວ່າການພັກຟຶ້ນເພື່ອໄຫວ້ວອນສໍາຄັນ, ພວກເຮົາກໍຄວນເຫັນວ່າສິ່ງນັ້ນສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ.

ຄັນຮຸ່ງເຊົ້າແລ້ວ, ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດລົງຈາກພູມາເຖິງບ່ອນຮາບພຽງ; ໃນທີ່ນັ້ນພຣະອົງຊົງພົບຜູ້ຄົນຈໍານວນ
ຫລວງຫລາຍລໍຄອຍຢູ່. ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ມາຈາກບ້ານແລະເມືອງຕ່າງໆ; ຄົນສ່ວນຫລາຍອາດຈະເປັນຄົນ
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ຢິວ, ແລະຫລາຍຄົນກໍເປັນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມາຈາກແຂວງຄາລີເລ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປັກຕາໃສ່ຄົນຈໍານວນນຶງ່ ຊຶ່ງຢູ່ຖ້າມກາງຝູງຊົນ ແລະພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາຄົນຈໍານວນສິບ
ສອງຄົນໃຫ້ເປັນອັຄສາວົກ. ໃນຂະນະທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໃຊ້ຄົນທັງຫລາຍ, ພຣະອົງຊົງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ

ກັບພວກອັຄສາວົກ; ພຣະອົງຊົງສັ່ງສອນພວກເຂົາເຣື່ອງການດໍາເນີນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ຢາ່ ງພຣະອົງ.

2. ຄວາມສຸກແລະວິບັດ: ( ລູກາ 6: 20-26 )
ແທນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຊົງສອນໃຫ້ສາວົກເຮັດຕາມສັງຄົມເພື່ອຢູ່ລອດ,

ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄໍາສັ່ງສອນໃໝ່ທີ່ກົງ

ກັນຂ້າມກັບສິງ່ ທີ່ສັງຄົມໄດ້ສອນໄວ້. ພຣະເຢຊູໄດ້ແບ່ງຄໍາສອນອອກເປັນສອງພາກ: ພາກນຶງ່ ແມ່ນຄວາມ

ສຸກ ແລະອີກພາກນຶ່ງແມ່ນວິບັດ.

ຄວາມສຸກໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງຄວາມສຸກອັນແທ້ຈິງ;

ໄພ່ພົນພຣະເຈົາ້ ໃນສມັຍນັ້ນກໍສແວງຫາຄວາມສຸກໃນ

ຄອບຄົວແລະທຸຣະກິດການງານເໝືອນກັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ.້ ຫລາຍຄົນຮູ້ວ່າການນະມັສການພຣະເຈົ້າ,
ການໄຫວ້ວອນ, ແລະການຊ່ວຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນມີຄວາມສໍາຄັນ; ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍສ້າງຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມ
ສະດວກສະບາຍ.

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມສຸກ? ເພື່ອນຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ບອກວ່າ: ຄວາມສຸກຄືການມີບ້ານຢູ,່
ມີເງິນສະສົມໄວ້ໃນທະນາຄານ, ມີເຂົ້າປາອາຫານພຽງພ້ອມ, ມີສຂ
ຸ ພາບດີ, ແລະບໍ່ມີໃຜພຍາຍາມມາຂະ

ໂມຍຊັບສົມບັດຂອງລາວ.

ພຣະເຢຊູຊົງເບິ່ງຄວາມສຸກອີກໃນລັກສະນະນຶ່ງ; ພຣະອົງຊົງບອກສາວົກວ່າ ພວກເຂົາສາມາດມີຄວາມສຸກ
ໄດ້ເຖິງວ່າຈະຍາກຈົນ, ອົດຫິວ, ອາລັຍອາວອນ, ຫລືຖກ
ື ທຸກລໍາບາກ. ການຂຽນຂອງທ່ານລູກາໃນຕອນນີ້
ໄດ້ເນັ້ນຕ່າງກັນກັບທ່ານມັດທາຍ ຊຶ່ງເນັ້ນເຣື່ອງຈິດວິນຍານ (ມທ 5: 2-12); ທ່ານລູກາໄດ້ເນັ້ນເຣື່ອງປາກ

ເຣື່ອງທ້ອງ. ຄົນຜູ້ຟັງໃນຕອນນີ້ເຂົ້າໃຈເຣືອ
່ ງຄວາມຍາກຈົນ ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງພວກກັມກອນ, ຍິງໝ້າຍ, ເດັກກໍາ
ພ້າ, ແລະທຸກຄົນທີ່ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ. ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເຖິງຄວາມຍາກຈົນທາງເນືອ
້ ໜັງ.

ຄົນໃນສມັຍນັນ
້ ເຊື່ອວ່າຄວາມຍາກຈົນ ແລະເຄາະຮ້າຍເປັນການສາບແຊ່ງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຕົນ; ຫລາຍ
ຄົນໃນປັດຈຸບນ
ັ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອເຊັ່ນນີ້. ຫລາຍຄົນເຊືອ
່ ວ່າຊັບສົມບັດຄືພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ; ແລະຄົນ
ທັງຫລາຍມັກຈະຍ້ອງຍໍຄົນລໍ້າລວຍ ແລະໝິນ
່ ປມາດຄົນຍາກຈົນ. ພວກເຮົາໄດ້ປະພຶດເຊັ່ນນີບ
້ ໍ່?
ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງເບິ່ງໂລກໃນລັກສະນະນັ້ນ; ພຣະອົງເນັ້ນວ່າຄົນທີ່ມີປະສົບການເຣື່ອງຄວາມຍາກຈົນ, ອຶດ
ຢາກ, ແລະຮ້ອງໃຫ້ ຈະເປັນຜູ້ທີ່ຕຽມພ້ອມຈະດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງພຣະອົງໄດ້.
ພຣະອົງ, ແລະຊົງເອີ້ນໃຫ້ສາວົກເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ.
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ພຣະເຢຊູຊົງຕໍ່ສູ້ສັງຄົມຂອງ

3. ຮັກຢ່າງຈິງໃຈຄືຈຸດສໍາຄັນ: ( ລູກາ 6: 24-36 )
ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າວ່າ "ເພິ່ນຕິເຮົາ, ເຮົາກໍຕເິ ພິ່ນ."
ເຂົ້າໃຈແລະເຫັນພ້ອມໃນເຣື່ອງນີ້.

ຝູງຄົນທີ່ກໍາລັງຟັງພຣະເຢຊູຢູ່ ສ່ວນຫລາຍ

ແຕ່ພຣະອົງຊົງສອນ ແລະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ວທ
ິ ີໃໝ່; ພຣະເຢຊູຊົງສອນ

ໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຮັກຕໍ່ຄນ
ົ ທັງຫລາຍ ຊຶ່ງຮ່ວມທັງສັດຕຣູດ້ວຍ.
ໃນຕອນນີ້ ພວກຄົນຟັງພາກັນມີຄວາມຮູສ
້ ຶກຢ່າງຮ້າຍແຮງ

ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃຕ້ອໍານາດ

ການປົກຄອງຂອງຈັກພັດໂຣມ. ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກການຂົ່ມເຫງ ຫລືຖືກຂ້ຽນຕີຈາກທະຫານໂຣມ; ນອກນັ້ນ

ພວກເກັບພາສີ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກໂຣມກໍໄດ້ໂກງເງິນຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຝັນຂອງຜູ້ຟັງທັງຫລາຍແມ່ນ

ຢາກແກ້ແຄ້ນຈັກພັດໂຣມ ແລະຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າພຣະເມຊີອາຈະມານໍາພວກເຂົາໃຫ້ເປັນອິສຣະຈາກກຸງ

ໂຣມ. ທຸກຄົນຄິດບໍ່ເຖິງວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດດີກັບພວກໂຣມທີ່ຂົ່ມເຫງ.

ແຕ່ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ; ພຣະອົງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທຸກໆວັທນະທັມຈະຮັກຄົນທີ່ເຮັດດີ
ກັບຕົນ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ເຮັດຫລາຍກວ່ານັ້ນ ຄືໃຫ້ຮັກສັດຕຣູ; ໃນພາຍຫລັງຫລາຍຄົນໄດ້ພາກັນໜີປະ
ພຣະອົງ ແລະບໍ່ຍອມເປັນສາວົກອີກ. ຄົນທີ່ຍັງຕິດຕາມພຣະອົງກໍຝືນໃຈໃນຄໍາສອນເຣື່ອງການຮັກສັດຕຣູ.

4. ຢ່າກ່າວໂທດ: ( ລູກາ 6: 37-42 )
ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃນສິ່ງທີກ
່ ົງກັນຂ້າມກັບທັມນຽມໃນສມັຍນັ້ນ;

ຄົນຢິວມີກົດຣະບຽບຂອງພວກເຂົາເອງ,

ບ່າງຢ່າງໄດ້ຖກ
ື ບັນທຶກໄວ້ ແລະບາງຢ່າງກໍເປັນພຽງຄໍາກ່າວກັນມາ. ຄົນທັງຫລາຍມັກກ່າວໂທດກັນ ແລະ
ຫລາຍຄົນຖືວາ່ ການກ່າວໂທດເປັນສິດທິ ແລະໜ້າທີ່, ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນວິທີຕ່າງ.
ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ເຣື່ອງຄໍາອຸປມາເພື່ອສອນເຣື່ອງການກ່າວໂທດ. ເຣື່ອງທໍາອິດພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ "ຄົນຕາ

ບອດຈະຈູງຄົນຕາບອດໄປບໍ່ໄດ້ຕີ້ ເຂົາທັງສອງຈະບໍຕ
່ ົກໃນຂຸມຫລື." ເຣື່ອງທີສອງພຣະອົງຊົງເວົ້າເຣື່ອງຄົນ
ທີ່ມີໄມ້ທັງທ່ອນຄາຢູ່ໃນຕາ ແຕ່ພຍາຍາມຈະຊ່ອຍເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກຕາຄົນອືນ
່ . ພຣະອົງໃຊ້ຄໍາອຸປມາ

ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍເປັນເຣື່ອງຊວນຫົວເພື່ອໃຫ້ຕົວຢ່າງໃນຄໍາສອນ. ຈຸດສໍາຄັນໃນຕອນນີ້ ພຣະອົງຊົງສອນວ່າພວກ
ເຮົາທີ່ເປັນຄົນບາບບໍ່ມີໜ້າທີ່ທີ່ຈະໄປກ່າວໂທດຄົນຫລືພິພາກສາຄົນອື່ນໆ.
ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າແມ່ນເຣື່ອງການອະພັຍໂທດ ແລະຄວາມເມດຕາ; ຄົນໃດໆທີ່
ປະສົງຈະຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກຈະຕ້ອງປະພຶດຕົວໃນທໍານອງນີ.້ ຄໍາຖາມສໍາລັບຕົວເຮົາເອງກໍຄື: ການປະພຶດ
ຂອງຂ້ອຍ ເໝາະສົມກັບຖານະຂອງຜູທ
້ ີ່ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ່?

5. ຫລໍ່ຫລອມໂດຍການເຊື່ອຟັງ: ( ລູກາ 6:43-46 )
ພຣະເຢຊູຊົງບອກສາວົກໃຫ້ເບິ່ງການງານຂອງພວກຕົນເພື່ອວັດແທກເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງດີ
ເທົ່າໃດ. ພຣະອົງຊົງປຽບທຽບຊີວິດພວກເຮົາໃສ່ຕົ້ນໄມ້. ຜົນໄມ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຕົນ
້ ຂອງມັນ; ພຣະອົງບອກວ່າ
ຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງຈະເກີດຜົນຄ້າຍກັບຂອງພຣະອົງເອງ.
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ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄວາມຈິງວ່າ ຫລາຍຄົນໄດ້ເອີ້ນພຣະອົງວ່າ "ພຣະເຈົ້າ" ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງສອນພວກເຂົາ. ອີງຈາກພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຫລາຍຄົນໄດ້
ມີຄວາມຜິດພາດໃນເຣື່ອງນີ;້ ພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ກໍເຄີຍຜິດພາດເໝືອນກັນ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນການຍາກ ທີ່

ຈະເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ? ຄໍາຕອບອາດຈະແມ່ນວ່າ ອໍານາດຂອງຄວາມບາບທີ່ຢໃູ່ ນຊີວິດສ່ວນ
ຕົວແລະໃນສັງຄົມ.
ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ; ຕິດຕາມພຣະເຢຊູປ່ຽນແປງຊີວິດພວກເຮົາ. ການປ່ຽນ

ແປງມີຜົນສະທ້ອນໄປເຖິງທັສນະສ່ວນຕົວແລະສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ເວລາພວກເຮົາປະຖິ້ມສິ່ງເກົ່າ ແລະ
ຮັກສາສິ່ງໃໝ່ໄວ້, ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ຄົນອື່ນສາມາດຈະເຫັນພຣະຄຣິດໃນເຮົາ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ:
ເດືອນລະເທື່ອ ຂ້ອຍໄປກິນເຂົ້າກັບຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນ; ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນມາຫລາຍ

ປີ. ຂ້ອຍມັກໂອ້ລົມກັບລາວ; ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນມັກຄຶດແລະສຶກສາ; ຄວາມຈິງແລ້ວລາວອາດຈະຮູ້ພຣະຄັມ
ພີຫລາຍກວ່າຄຣິສຕຽນບາງຄົນ. ລາວຮັກພຣະເຢຊູ, ແຕ່ລາວບໍ່ນັບຖືການປະພຶດຂອງຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນ.
ລາວມັກເວົ້າວ່າ "ຂ້ອຍຄິດວ່າຄຣິສຕຽນຈໍານວນຫລາຍ ບໍ່ຈິງໃຈກັບພຣະເຢຊູ." ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນ
ຄຣິສຕຽນໃນວິທະຍຸເອີ້ນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄປແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູ; ເວົ້າຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ຫລາຍຄົນຖືພຣະ

ເຢຊູ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ."

ຄໍາສົນທະນາປະເພດນີ້ຄົງຈະບໍ່ມີແນ່ນອນ ຖ້າພວກເຮົາພາກັນເຮັດຕາມຄໍາສອນເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄໍາຖາມ:
1. ອີງຕາມບົດຮຽນນີ້, ທ່ານຄິດແນວໃດກັບຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້: "ເຈົາ້ ຮູ້ບໍ່ວ່າສາສນາຄຣິສຕຽນໃນອະເມຣິ
ກາເປັນສາສນາຄຣິສຕຽນສໍາລັບຄົນໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ

ຊຶ່ງຖາມຄົນວ່າເຮັດແນວໃດຈະໄດ້ໄປ

ສວັນ?"

2. ທ່ານຮູ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່ທີ່ຖືວ່າຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນບົດຮຽນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງສໍາຄັນ? ຖ້າມີ, ເປັນ
ຫຍັງລາວຄິດຢ່າງນັ້ນ?
3. "ສັດຕຣູ" ຫວັງຫຍັງແດ່ຈາກຄຣິສຕຽນ?

4. ແມ່ນຫຍັງຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ຄໍາສອນເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ?
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ການອະພັຍໂທດຈະນໍາໄປໃສ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 7: 36-50
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 7: 36-50
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາສໍາລັບພຣະເຈົ້າ ແລະສໍາລັບຄົນທັງຫລາຍມີສ່ວນ
ພົວພັນກັບການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ ແລະກັບຄົນທັງຫລາຍບອກເຖິງການທີ່
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາຫລາຍປານໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອເບິ່ງເຖິງການຕອບຮັບຂອງຂ້ອຍຕໍ່ການໃຫ້ອະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຄໍານໍາ
ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະຮັກຄົນອື່ນໃຫ້ສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ການອະພັຍໂທດ
ຈາກພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາບໍ່ມກ
ັ ເອົາໃຈໃສ່ກບ
ັ ຄົນທີ່ມີຖະນາຕ້ອຍຕໍ່າ ເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະມາຮ່ວມນະມັສການໃນໂບດຂອງ

ພວກເຮົາ. ບອບບີ້ມາຈາກຄອບຄົວຍາກຈົນ; ຊີວິດລາວເຕັມດ້ວຍບັຫາ. ຫລາຍກວ່ານັ້ນລາວຍັງເປັນຄົນ

ມັກດື່ມເຫລົ້າຫລາຍ; ລາວເຄີຍຂີ້ຕົວະ ແລະຂະໂມຍຂອງເພື່ອເອົາຕົວລອດ; ບອບບີ້ຈະປ່ຽນວຽກຢູ່ເລື້ອຍໆ.
ທຸກຄົນໃນໂບດຕົກໃຈເມື່ອເຫັນບອບບີ້ຢ່າງເຂົ້າມາໃນເວລານະມັສການ; ພວກຜູໃ້ ຫຍ່ກໍບໍ່ໄດ້ສນ
ົ ໃຈ ແລະ
ບາງຄົນກໍເອົາຕົວອອກຫ່າງ; ເດັກນ້ອຍພາກັນຢ້ານແລະພາກັນຢູ່ໄກໆ. ມີຍິງອາຍຸຄນ
ົ ນຶ່ງໃນພວກສະມາຊິກ

ທີ່ຕ້ອນຮັບບອບບີ້ ແລະກໍນັ່ງຂ້າງລາວໃນເວລານະມັສການ. ບອບບີ້ຢ່າງອອກມາຂ້າງໜ້າເພືອ
່ ຮັບພຣະເຢຊູ
ເວລາສິດຍາພິບານເອີ້ນເຊີນຄົນໃຫ້ຮັບພຣະເຈົ້າ.
ແຕ່ເວລານັ້ນມາບອບບີ້ໄດ້ກັບກາຍເປັນຄົນໃໝ່; ນິສັຍໃຈຄໍປ່ຽນແປງ, ການນຸ່ງຖືກໍດີຂຶ້ນ, ແລະບອບບີ້ໄດ້ມີ
ງານເຮັດເປັນອາຊີບ. ຫລາຍປີຕໍ່ມາຄົນໃນໂບດໄດ້ກາຍເປັນເພື່ອນຂອງບອບບີ້ ແລະໄດ້ຍອມຮັບລາວວ່າ
ເປັນສະມາຊິກຄົນນຶ່ງໃນຄອບຄົວຂອງພວກຕົນ.
ຫລາຍປີຜາ່ ນໄປຍິງມີອາຍຸຄົນນັ້ນໄດ້ເປັນພຍານເຣື່ອງວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງສົນໃຈກັບບອບບີ້ໃນຕອນແລກ.
ລາວໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດກ່ອນມາຮູ້ພຣະຄຣິດ ແຕ່ມີບາງຄົນໃນກຸ່ມຄົນເຊື່ອທີ່ໄດ້ສົນໃຈກັບ
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ລາວແລະຊ່ວຍລາວໃຫ້ມາຮູ້ພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອລາວເຫັນບອບບີ້ຄັ້ງທໍາອິດ, ລາວໄດ້ເຫັນຕົວເອງ; ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້
ຍື່ນມືອອກຕ້ອນຮັບຊາຍແປກໜ້າຄົນຊື່ບອບບີ້.

ປະສົບການເຣື່ອງການອະພັຍບາບ ນໍາຍິງຄົນນັ້ນໃຫ້ຮັກພຣະເຈົ້າແລະຮັກຄົນອື່ນໆ. ບາງທີນາງອາດຈະຮູ້

ເຣື່ອງພຣະເຢຊູ, ຟາຣີຊາຍ, ແລະຍິງຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ໃນ ລູກາ 7:36-50.

1. ສເວີຍອາຫານໃນບ້ານຂອງຟາຣີຊາຍ: ( ລູກາ 7: 36-39 )
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງວາງຂອບເຂດການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງທີ່ຄາລີເລ.

ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດຂ້ອຍໃຊ້ຂອງນາຍ

ຮ້ອຍໃຫ້ດີ ແລະຊົງປະກາດວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງນາຍຮ້ອຍໃຫຍ່ກວ່າຄວາມເຊື່ອທີ່ພົບຢູ່ໃນອິສຣາເອນ (7: 1-

18). ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ລູກຊາຍແມ່ໝ້າຍເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ ເພາະເຫັນແກ່ຍິງໝ້າຍຄົນ
ນັ້ນ (7: 11-17).

ການປະພຶດຂອງພຣະເຢຊູສ້າງຄວາມປລາດໃຈໃຫ້ກັບພວກຟາຣີຊາຍ, ພວກຜູ້ນໍາສາ

ສນາ, ແລະພວກສາວົກຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ. ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງເຮັດຕາມທີ່ພວກເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຄິດໄວ້
(7: 18-35).
ບາງຄົນມີເຈຕນາທີ່ຈະທົດສອບພຣະອົງ.

ຟາຣີຊາຍຄົນຊື່ຊີໂມນໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູໄປສເວີຍອາຫານໃນ

ເຮືອນຂອງຕົນ. ຕາມປົກຕິແລ້ວແຂກເຮືອນຈະປົດເກີບເວລາເຂົ້າບ້ານ;

ເຈົ້າພາບຈະຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍ

ການຈູບ, ໃຫ້ນໍ້າເພື່ອລ້າງຕີນ, ແລະອື່ນໆ. ເມື່ອເຖິງເວລາຮັປທານອາຫານ, ທຸກຄົນຈະນັ່ງຢູ່ທີ່ຕງັ່ ເທີ້ງ. ການ
ສົນທະນາເວລາກິນເຂົ້າໃນບ້ານຂອງຄົນຟາຣີຊາຍ ອາດຈະແມ່ນເຣື່ອງບັນຍັດຕ່າງໆ; ຊີໂມນອາດຈະສວຍ
ໂອກາດນີ້ເພື່ອສອບເບິ່ງຄໍາສອນ ແລະການປະພຶດຂອງພຣະເຢຊູ

ຊອບທັມຫລືບໍ່.

ເພື່ອຈະໄດ້ທົດສອບວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້

ການຊຸມນຸມປະເພດນີ້ມັກຈະມີຄົນນອກເຂົ້າມາເບິ່ງ ຊຶງ່ ອາດຈະຮ່ວມທັງຜູ້ຄົນທີ່ຢໃູ່ ນກຸ່ມຂອງ "ພວກຄົນຜິດ
ບາບ" ຫລືຄົນຊົ່ວ. ແຂກແລະເຈົ້າຂອງບ້ານຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄົນທີ່ມາຟັງ ເພາະຕາມປົກຕິແລ້ວພວກເຂົາ
ຈະຟັງການສົນທະນາຢ່າງງຽບໆ. ແຕ່ໃນມື້ນີ້ມີຍິງຊົ່ວຄົນນຶ່ງໄດ້ຢ່າງເຂົ້າມາໃນບ້ານຂະນະທີ່ທກ
ຸ ຄົນກໍາລັງ

ຮັປທານອາຫານຢູ່; ພຣະທັມຕອນນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຍິງຄົນນີ້ເຮັດຊ່ົວຢ່າງໃດ; ແຕ່ຊີໂມນຖືວ່ານາງເປັນຄົນຊົ່ວ
ແລະເຂົາຈະຫລີກເວັ້ນບໍ່ແຕະຕ້ອງກັບຄົນເປິະເປື້ອນ ເພາະຟາຣີຊາຍຖືວ່າພວກຕົນເປັນຄົນຊອບທັມ.
ຍິງຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດຜິດປະເພນີ; ນາງຮ້ອງໄຫ້, ຈູບພຣະບາດ (ຕີນ) ຂອງພຣະເຢຊູ, ຫົດສົງພຣະບາດດ້ວຍນໍ້າ
ມັນຫອມ, ແລະໃຊ້ຜມ
ົ ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ. ຕາມທັສນະຂອງພວກເຮົາ, ຍິງຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຊອບທັມ; ແຕ່ສໍາ
ລັບພວກຟາຣີຊາຍ,

ພວກເຂົາຖືວ່ານາງໄດ້ປະພຶດຜິດປະເພນີໂດຍບໍ່ໄດ້ຟັງຢ່າງງຽບໆແລະໄດ້ລົບກວນ

ແຂກຂອງເຈົາ້ ຂອງບ້ານ;

ຊີໂມນຄຶດຢາກຈະໄລ່ນາງອອກບ້ານ ແລະຫາໂທດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການລະ

ເມີດປະເພນີຂອງນາງ.

2. ທັສນະຂອງພຣະເຢຊູ: ( ລູກາ 7: 39-43 )
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ການຕ້ອນຮັບການປະພຶດຂອງຍິງຊົ່ວຄົນນີ້ເຮັດໃຫ້ຟາຣີຊາຍຊີໂມນຜິດໃຈຫລາຍ; ທັສນະຂອງຊີໂມນກໍຄື
ຖ້າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ວາ່ ຍິງຄົນນີ້ແມ່ນໃຜ; ຊີໂມນເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຄວນຈະ

ປະຕິເສດຍິງນີ້ ແລະກ່າວໂທດກັບນາງ.

ຊີໂມນຄິດບໍ່ເຖິງວ່າເຂົາແລະຍິງຄົນນີ້ເປັນຄົນບາບດ້ວຍກັນ. ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄວາມຄິດຂອງຊີໂມນ ແລະຊົງ
ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ; ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາ ແລະຊົງຕັ້ງຄໍາຖາມສໍາລັບຊີໂມນ. ຄໍາອຸປມາ
ກ່າວເຖິງລູກໜີ້ສອງຄົນ; ຄົນນຶ່ງເປັນໜີ້ຫ້າຮ້ອຍຫລຽນ ແລະອີກຜູນ
້ ຶ່ງເປັນໜີ້ຫ້າສິບຫລຽນເດນາຣິອົນ. ພວກ
ເຂົາທັງສອງບໍມ
່ ີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈ່າຍໜີ້; ຫລາຍຄົນ, ຮວມທັງຊີໂມນ, ອາດຈະບອກວ່າລູກໜີ້ທັງສອງ
ຄວນໄດ້ຮັບໂທດ; ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ເຈົ້າໜີ້ໄດ້ໂຜດຍົກໜີ້ໃຫ້ຄົນທັງສອງ.
ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມວ່າ ຊີໂມນວ່າ ໃນສອງຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜຈະຮັກເຈົ້າໜີ້ຫລາຍກວ່າກັນ. ຊີໂມນໄດ້ຕອບ
ວ່າຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໂຜດຍົກໜີ້ຫລາຍກໍເປັນຜູ້ທີ່ຮັກເຈົ້າໜີ້ຫລາຍກວ່າ. ພຣະເຢຊູຊົງບອກຊີໂມນວ່າ "ທ່ານຄຶດ
ຖືກແລ້ວ" (7: 43).

3. ຊົງປຽບທຽບ: ( ລູກາ 7:44-46 )
ຫລຽວໄປຫາຍິງນັ້ນ, ພຣະເຢຊູຊົງປຽບທຽບຊີໂມນໃສ່ນາງ; ທຸກຄົນຄິດບໍ່ເຖິງວ່າພຣະອົງຈະຊົງເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ
ເພາະຍິງນັ້ນກັບຊີໂມນບໍ່ມີຫຍັງຈະປຽບທຽບກັນໄດ້; ນາງເປັນຄົນຊົ່ວ ແລະຊີໂມນເປັນຄົນຊອບທັມ. ແຕ່
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຊົງເຫັນເຊັ່ນນັ້ນ ເພາະທັງສອງເປັນຄົນບາບເໝືອນກັນ ແລະຕ້ອງການ ການອະພັຍໂທດຈາກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍກັນທັງສອງ.

ຊີໂມນເປີດເຜີຍຄວາມບົກພ່ອງຂອງຕົນເວລາເຂົາຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເຂົ້າບ້ານ;

ຊີໂມນເຫັນວ່າພຣະເຢຊູ

ເປັນຜູ້ຢູ່ໃນຖານະຕໍ່າກວ່າຕົນ. ຊີໂມນບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມປະເພນີ, ເຂົາບໍ່ໄດ້ຫານໍ້າເພື່ອລ້າງພຣະບາດ ຫລືແລະ
ນໍ້າຫອມເພື່ອຫົດສົງຫົວ, ແລະເຂົາບໍ່ໄດ້ຈູບພຣະອົງເວລາເຂົ້າມາໃນບ້ານ. ສລຸບກໍຄືຊີໂມນຖືວ່າພຣະເຢຊູຢູ່
ຕໍ່າກວ່າເຂົາ ແລະໃຫ້ໂອກາດພຣະອົງເພື່ອສະແດງຕົວໃຫ້ເຫັນວ່າຄວນຢູ່ຖານະໃດ.
ຍິງຄົນທີ່ຊີໂມນຖືວ່າຊົ່ວ ໄດ້ປະຕິບັດພຣະເຢຊູໃນຖານະແຂກເຂົ້າບ້ານ;

ນາງໄດ້ລ້າງພຣະບາດ, ເຊັດໃຫ້

ແຫ້ງ, ແລ້ວສົງຫົດດ້ວຍນໍ້າຫອມ; ນໍ້າຕາຂອງນາງໄດ້ບອກເຖິງການຍອມຖ່ອມຕົວລົງ. ນາງໄດ້ສແວງຫາ

ການອະພັຍໂທດຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ; ນາງບໍ່ໄດ້ທົດສອບພຣະເຢຊູ ແຕ່ນາງເຂົ້າຫາພຣະອົງໃນຖານະຄົນ

ທີ່ມີໜີ້ຫລາຍ, ແລະຫວັງຈະໄດ້ຮັບການໂຜດຍົກໜີ້.
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນປລາດໃຈ;

ພຣະອົງຊົງເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ກງົ ກັນຂ້າມກັບການປະພຶດ

ຂອງສັງຄົມໃນສມັຍນັ້ນ; ພຣະອົງຊົງຮັບຮູ້ຍິງຄົນຊົ່ວ ແລະການປະພຶດຂອງນາງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຊີໂມນສົມ

ຄວນຈະເຮັດ.
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4. ຊົງພິພາກສາ: ( ລູກາ 7:47-50 )
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຍິງຄົນນັ້ນວ່າ ຄວາມຜິດບາບຂອງນາງໄດ້ໂຜດຍົກເສັຽ
ແລ້ວ. ພຣະອົງຊົງຊົມເຊີຍທີ່ນາງໄດ້ເພິ່ງພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະເພິ່ງຄວາມຊອບທັມຂອງຕົວ
ເອງ. ພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າຍິງຄົນນັ້ນໄດ້ຮັກພຣະເຈົ້າຫລາຍ ເພາະໄດ້ຮັບການຍົກໂທດຫລາຍ.
ພຣະເຢຊູໄດ້ພິພາກສາຊີໂມນ ແລະບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດເຊັ່ນດຽວກັນ;

ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັກພຣະເຈົ້າ

ແລະຮັກຄົນທັງຫລາຍ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນທາດຂອງຄວາມຊອບທັມຂອງພວກຕົນ. ຄົນທັງຫລາຍ

ທີ່ນັ່ງຮັບປະທານອາຫານຢູ່ໄດ້ຖາມຕົວເອງວ່າ "ຜູ້ນີ້ແມ່ນໃຜ ຈິ່ງໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບດັ່ງນັນ
້ ." ແນ່ນອນ
ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນສາມາດໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ; ໃນມື້ນັ້ນຍິງຄົນຊົ່ວໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຄົນທີ່ຄຶດວ່າ
ພວກຕົນເປັນຄົນຊອບທັມພາກັນເບິ່ງຂ້າມ.

ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຊາຍຄົນຊື່ແຈ໋ບເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແຕ່ລາວເຮັດການຢູ່ຮ້ານຂາຍ"ປິດຊ້າ."
ແຈ໋ບໄດ້ກ່າວວ່າຮ້ານຂາຍປິດຊ້າຄືໂບດຂອງລາວ; ລາວມີໂອກາດໄດ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບພວກລູກຄ້າ
ທີ່ເປັນນັກຮຽນ ແລະນັກສິລປິນທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ກັບຮ້ານ; ແຈ໋ບມັກເວົ້າເຣື່ອງປະສົບການທີ່ປ່ຽນແປງລາວເອງ.
ແຈ໋ບເຫລົ່າວ່າ,

"ເວລາຂ້ອຍຮູ້ຕົວເອງວ່າເປັນຄົນຜິດບາບເໝືອນກັບຄົນທົ່ວໄປທີ່ມາກິນອາຫານໃນຮ້ານ,

ຫລາຍຢ່າງກໍເກີດຂຶ້ນ. ຄົນໃນຮ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ຂ້ອຍ ແລະພວກເຮົາກໍມໂ
ີ ອກາດຮູ້ກັນຫລາຍຂຶ້ນ; ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນ

ຮູ້ເຖິງຄອບຄົວແລະວຽກງານຂອງຄົນອື່ນໆ, ຄວາມຫ່ວງໃຍ ແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຫລາຍຄົນ
ເລີ້ມສົນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເວົ້າ; ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນ."
ແຈ໋ບບອກວ່າ "ຂ້ອຍຮັກພວກເຂົາເຈົ້າແລະຫລາຍຄົນກໍຮັກຂ້ອຍຄືນ; ເປັນການເລືອກທີ່ແປກປລາດ, ເວລາ
ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງກັນແລະກັນ, ຂ້ອຍມີເສຣີທີ່ຈະເຊື່ອພຣະເຈົ້າແລະຮັກພວກເຂົາທຸກຄົນ."

ຄໍາຖາມ:
1. ເວລາທ່ານອ່ານເຣື່ອງຂອງບອບບີ້ໃນພາກຕົ້ນບົດຮຽນ, ທ່ານຄິດເຖິງຫຍັງ?
2. ເປັນຫຍັງພວກຟາຣີຊາຍຈຶງ່ ເຊີນພຣະເຢຊູໄປສເວີຍອາຫານ?

3. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຮັບການເຊີນໄປສເວີຍອາຫານທີ່ບ້ານຂອງຟາຣີຊາຍ?

4. ພຣະທັມຕອນໃດແດ່ທີ່ທ້າທາຍຕົວທ່ານເອງ? ຕອນໃດແດ່ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ?
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 13

ປະຕູແຄບ, ເວລາຈໍາກັດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ລູກາ 13: 22-35
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 12: 18-35
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຕອບຮັບຄວາມພົນ
້ ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໂດຍພຣະຄຸນ
ເພາະເວລາຈໍາກັດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາສລາດວິທີໃດ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງບໍ່ມຂ
ີ ອບເຂດ ແລະການຄິດ
ວ່າຕົວເອງສາມາດຄວບຄຸມທຸກຢ່າງໄດ້?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າການຕອບຮັບຄວາມພົ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານ ເປັນເຣື່ອງດ່ວນ.
ຄໍານໍາ
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົົ້າສອນວ່າບໍ່ແມ່ນມະນຸດທຸກຄົນຈະໄດ້ຄວາມພົນ
້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງ; ໃນພຣະທັມ
ລູກາ 13: 3 ແລະ 5, ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່

ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະຈິບ

ຫາຍ. ພຣະທັມທີ່ຈະສຶກສາໃນມື້ນີ້ກໍເຕືອນອີກວ່າປະຕູໄປສູ່ຊີວິດນິຣັນນັ້ນແຄບ ແລະເວລາສໍາລັບການຕັດ
ສິນໃຈກໍຈໍາກັດ.
ມີຄົນຖາມພຣະເຢຊູວ່າ "ນາຍເອີຍ, ຜູ້ທຈ
ີ່ ະພົ້ນນັ້ນມີແຕ່ນ້ອຍຫລື?" (13: 23). ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຊົງຕອບຄໍາ
ຖາມໂດຍກົງ ແຕ່ຖາມຄືນວ່າພວກເຂົາພ້ອມແລ້ວຫລືຍັງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກພຣະ

ເຈົ້າ; ຫລາຍຄົນເຊື່ອແລະຕິດຕາມພຣະອົງ; ພວກຜູ້ນາໍ ສາສນາຕໍ່ຕາ້ ນພຣະອົງ; ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນຕໍ່ໄປ.
ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ຕອບຮັບຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເປັນທາງສ່ວນຕົວ. ທ່ານມີຄວາມສໍາພັນຢ່າງໃດ
ກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ? ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າ "ເຮົາຈະບອກຄອບຄົວແລະຍາດພີ່
ນ້ອງວິທີໃດກ່ຽວກັບເຣື່ອງຄວາມພົ້ນໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ"

1. ຄໍາຖາມໃນທຸກສມັຍ: ( ລູກາ 13:22-30 )
ທຸກໆສາສນາສອນເຣື່ອງຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍ; ພວກຜູ້ຕິດຕາມຕ່າງກໍຫວັງວ່າຕົວເອງໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສອນ
ຂອງສາສນານັ້ນຢ່າງດີ. ພວກບໍ່ເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈົ້າເຊືອ
່ ວ່າບໍ່ມີຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍ; ພວກນັກຮຽນຮູ້ອ້າງ

ວ່າບໍ່ມີທາງທີຈ
່ ະຮູ້ໄດ້. ຄົນອະເມຣິກັນສ່ວນຫລາຍເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ແລະຄິດວ່າຈະໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຫລັງຄວາມ
ຕາຍ. ຖ້ານະຮົກມີຈິງ, ຫລາຍຄົນຄິດວ່າ ກໍຄົງຈະມີແຕ່ຄົນທີ່ຊົ່ວຊ້າສາມານເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຄວາມ
ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກຫລັງຄວາມຕາຍເປັນເຣື່ອງທີ່ຫລາຍຄົນບໍເ່ ຂົ້າໃຈ; ຫລາຍກວ່ານັ້ນສັງຄົມພວກ
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ເຮົາພາກັນຄິດວ່າທຸກຄົນທີ່ຕາຍໄປຈະໄດ້ໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ດີກວ່າ ບໍ່ວ່າຊີວິດກ່ອນຕາຍຈະເປັນຢ່າງໃດ. ແຕ່ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຊົງສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະໄດ້ພົ້ນ

ແລະເມື່ອວັນພິພາກສາມາເຖິງຫລາຍຄົນຈະ

ພົ້ນແລະອີກຫລາຍໆຄົນຈະບໍ່ໄດ້ພົ້ນ. ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄາໍ ຖາມວ່າ "ນາຍເອີຍ, ຜູ້ທີ່ຈະພົ້ນນັ້ນມີແຕ່ໜ້ອຍຫລື?"
(13: 23). ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ "ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ແຂ່ງກັນເຂົ້າທາງປະຕູແຄບ ເພາະເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍ
ວ່າ ຫລາຍຄົນຈະພຍາຍາມເຂົ້າໄປ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົາ້ ໄດ້" (13: 24). ບຸກຄົນທີຢ
່ າກໄດ້ຄວາມພົ້ນຈະຕ້ອງ
ຕັດສິນໃຈຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າເປັນທາງສ່ວນຕົວ.
ອີງຕາມ ລູກາ 13:25, ຫລັງຈາກເຈົາ້ ຂອງເຮືອນປິດປະຕູແລ້ວ, ຄົນທີ່ຢູ້ຂ້າງນອກກໍຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າ
ເລີຍ; ຫລາຍຄົນຈະແປກໃຈເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ແລະພວກເຂົາເຄີຍຟັງຄໍາສັງ່ ສອນຂອງ

ພຣະອົງ; ບາງຄົນເຄີຍຮ່ວມໂຕະກັບພຣະອົງ; ແຕ່ພຣະເຢຊູຈະຊົງບອກວ່າ "ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າເຈົາ້ ມາແຕ່ໃສ;
ສູເຈົ້າທັງໝົດ. ຜູ້ເຮັດການບໍຊ
່ ອບທັມເຮີຍ ຈົ່ງຖອຍໄປຈາກເຮົາເສັຽ" (13: 27).

ໃນພຣະທັມປະຖົມການ 6, ພຣະເຈົ້າຊົງບອກກັບໂນອາວ່າພຣະອົງຈະທໍາລາຍໂລກມະນຸດດ້ວຍນໍ້າ; ໂນອາ
ໄດ້ປະກາດພຣະທັມກັບຄົນໃນສມັຍຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ສ້າງນາວາ (1 ເປໂຕ 3:20; 2 ເປໂຕ 2:5). ຫລັງ
ຈາກໂນອາແລະຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນາວາ,

ພຣະເຈົ້າກໍຊົງປິດປະຕູ ແລະຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອກໍໝົດໂອກາດ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ "ດ້ວຍວ່າສມັຍຂອງໂນອາໄດ້ເປັນຢ່າງໃດ ເມື່ອບຸດມະນຸດສະເດັດມາກໍຈະເປັນ
ຢ່າງນັ້ນເພາະວ່າເມື່ອກ່ອນວັນນໍ້າຖ້ວມນັ້ນ ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ກິນແລະດື່ມ ໄດ້ແຕ່ງງານແລະຍົກໃຫ້ເປັນຜົວ

ເມັຽກັນ ຈົນເຖິງວັນທີ່ໂນອາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນາວາ ແລະນ້ໍາໄດ້ມາຖ້ວມກວາດເຂົາໄປໂດຍບໍ່ທັນຮູ້ຕົວຢ່າງໃດ
ເມື່ອບຸດມະນຸດສະເດັດມາກໍຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ ເມື່ອນັ້ນຈະມີຊາຍສອງຄົນຢູ່ທີ່ທົ່ງນາ ຈະຊົງຮັບຄົນນຶ່ງໄປ ຈະ
ຊົງປະຄົນນຶ່ງໄວ້ ຈະມີຍິງສອງຄົນກໍາລັງໂມ້ແປ້ງຢູ່ທີ່ໂຮງໂມ້ ຈະຊົງຮັບຄົນນຶ່ງໄປ ຈະຊົງປະຄົນນຶ່ງໄວ້"

(ມັດທາຍ 24: 37-41).

ໃນພຣະສັນຍາໃໝ່ ວັນພິພາກສາເປັນເວລາແຍກຄົນຊອບທັມອອກຈາກຄົນບາບ. ບຸກຄົນທີ່ສ້າງຄວາມຊອບ
ທັມໂດຍຕົວເອງຈະຮູ້ຕົວວ່າຄວາມຊອມທັມຂອງຕົນບໍໄ
່ ດ້ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ເອົາຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດກໍຈະໄດ້ພົ້ນ. ການປະພຶດບອກເຖິງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈ.
ຜູ້ນໍາໃນໂຮງທັມມະເທສນາໃນລູກາ 13: 10-16

ສົນໃຈເຣື່ອງວັນຊະບາໂຕຫລາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ປວ
່ ຍມາໄດ້ສິບແປດປີແລ້ວ. ລາວພໍໃຈໃນພິທີສາສນາ ແຕ່ຂາດຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ.

ຄົນຈາກທີ່ຕາ່ ງໆຈະນັ່ງຮ່ວມໂຕະໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ; ຈະມີຫລາຍໆຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາຄິດບໍ່ເຖິງ,

ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າຄົນທີມ
່ າກ່ອນຈະເປັນຄົນສຸດທ້າຍ. ພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະເຢຊູຈະຊົງເຫັນວ່າຜູ້ນໍາໂຮງ

ທັມເປັນຜູ້ສໍາຄັນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງເອົາໃຈໃສ່ກບ
ັ ຍິງທີ່ກໍາລັງປ່ວຍ. ຊາວຊາມາເຣັຽ, ຊາວຄາລີເລ, ຍິງໂສ
ເພນີ, ແລະຄົນເກັບພາສີ ຢູໃ່ ກ້ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າພວກນັກສາສນາທັງຫລາຍ.
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ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຂົາ;

ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດສິ່ງອັສຈັນແລະໝາຍສํາຄັນຖ

້າມ ກາງພວກເຂົາ. ເພາະຄວາມເຊື່ອແລະປະເພນີເກົ່າຂອງຕົນ,

ຜູ້ນໍາສາສນາທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຍິນຄໍາສັ່ງສອນ ຂອງພຣະເຢຊູເລີຍ. ພວກເຮົາຫລາຍຄົນໃນສມັຍນີ້
ກໍເປັນເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ນໍາສາສນານັ້ນ; ຄວາມກະວົນກະ ວາຍເຣື່ອງຊີວິດ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈຟັງ ແລະຕອບຮັບຄໍາເຊີນ ຂອງພຣະເຈົ້າ
ຈະມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຕະໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ.

2. ລາຄາທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ: ( ລູກາ 13: 31-35 )
ພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານມີລາຄາສູງ. ພຣະເຢຊູຊົງມຸ້ງໜ້າໄປຫາໄມ້ກາງແຂນທີ່ລໍຄອຍພຣະອົງທີ່ກຸງເຢ
ຣູຊາເລັມ ແລະບໍ່ມີຫຍັງຈະມາກີດກັ້ນພຣະອົງໄດ້.
ພວກຟາຣີຊາຍບາງຄົນໄດ້ເຕືອນພຣະເຢຊູເຣື່ອງກະສັດເຮໂຣດ ຕ້ອງການທີ່ຈະປະຫານຊີວິດພຣະອົງ (13:
31). ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ຊົງຫວາດຫວັ່ນ ແລະໄດ້ເອີ້ນເຮໂຣດວ່າ "ໝາຈິກຈອກ." ພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກພວກເຂົາ

ວ່າ ພຣະອົງຈະຕ້ອງເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ (13: 33). ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງມີແຜນໄວ້ແລ້ວວ່າ ພຣະ

ເຢຊູໄປທີ່ນັ້ນເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ. ເມືອງທີ່ວຫ
ິ ານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໄດ້ກາຍເປັນ
ເມືອງທີ່ປະຫານຊີວິດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງຫລາຍ; ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ "ຜູ້ປະກາດພຣະທັມບໍ່ຫ່ອນຖືກ
ຂ້າຢູ່ນອກກຸງເຢຣູຊາເລັມ."
ພຣະເຢຊູຊົງມີພຣະປະສົງທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມຄົນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງພຣະອົງ "ເໝືອນດັ່ງແມ່ໄກ່
ຮວບຮວມລູກໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງມັນ" (13: 34).

ຄົນທັງຫລາຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ເຫັນວຽກງານ ແລະສິ່ງ

ອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງ.

ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນຄົນປ່ວຍ, ຄົນຍາກຈົນ, ແລະຄົນທີ່ຖືກຂົ່ມເຫງ; ພຣະອົງໄດ້ເຫັນວິຫານ

ຂອງພຣະເຈົ້າເປັນບ່ອນທໍາທຸຣະກິດ; ພວກຜູ້ນໍາສາສນາສ່ວນຫລາຍເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມປອມ ທີ່ພຍາ

ຍາມປ້ອງກັນຕໍາແໜ່ງ, ປ່ຽນແປງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ, ໃຊ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າເພືອ
່ ຂູດຮີດປະຊາຊົນ. ພຣະ
ເຢຊູຊົງຮັກຊາວເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຕ້ອງການທີ່ຈະໂຜດພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນ.
ເວລາພຣະເຢຊູຊົງທອດພຣະເນດເບິ່ງບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮົາ,

ພຣະອົງຈະເຫັນຫຍັງແດ່? ສຽງຮ້ອງໃຫ້

ຂອງບຸກຄົນທີຖ
່ ືກຂົ່ມເຫງ; ຄົນຍາກຈົນຖືກປ່ອຍຖິ້ມ; ຄົນທັງຫລາຍເອົາຄວາມສນຸກສນານເປັນພຣະເຈົ້າ
ຂອງພວກເຂົາ; ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ສົນໃຈເຣື່ອງຊີວິດນິຣັນ ແຕ່ສແວງຫາສາສນາທີບ
່ ໍ່ປະນາມການປະພຶດອັນ
ຊົ່ວຊ້າສາມານຂອງພວກຕົນ.
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ເວລາພຣະເຈົ້າສເດັດມາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ, ພຣະອົງຈະເຫັນຫຍັງແດ່? ພຣະອົງຈະເຫັນຄົນທີ່
ກັບໃຈແລ້ວ ແລະຮ້ອງໃຫ້ຫາພຣະອົງທັງວັນແລະຄືນບໍ່?

ພຣະອົງຈະເຫັນຄຣິສຕຽນທີ່ອ້ອນວອນເພື່ອຈິດ

ວິນຍານຂອງຄົນທີ່ຫລົງຫາຍບໍ່? ຫລາຍຄັ້ງພຣະອົງຊົງເຫັນຄົນຈອງຫອງ, ຄົນອວດດີ, ແລະຄົນຖຽງກັນ
ເຣື່ອງສາສນາສາດ

ໃນຂະນະທີ່ຄົນຫລວງຫລາຍໃນໂລກກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ຄວາມພິນາດ. ລູກາ 13 ເຕືອນ

ພວກເຮົາວ່າປະຕູສູ່ຊີວິດນິຣັນນັ້ນກໍແຄບ ແລະເວລາສໍາລັບການກັບໃຈກໍຈາໍ ກັດ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ພິສູດຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນແນວໃດກັບພຣະເຢ

ຊູ? ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ພົ້ນແລ້ວ?

ພວກເຮົາວຸ້ນວາຍໃນເຣື່ອງ

ຫລັກຂອງຄວາມເຊື່ອ ຫລືຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູ້ອອ
້ ມແອ້ມພວກເຮົາ?

ພວກເຮົາມີລັກ

ສະນະຄ້າຍພຣະເຢຊູເພີ້ມຂຶ້ນທຸກໆວັນບໍ່ ຫລືພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນທີ່ພິພາກສາຄົນອື່ນສເມີ? ໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຂົ້າຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຈິດໃຈຖ່ອມແລະປ່ຽນແປງແລ້ວ

ແລະຂໍພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຈາກ

ພຣະອົງ.
ຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າທໍາງານເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມຄິດແລະການປະພຶດຂອງພວກເຮົາ

ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້

ເປັນພຍານໃຫ້ຄົນອື່ນໆ. ມີໃຜແດ່ໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າໃນ
ຊີວິດ? ມີໃຜແດ່ໃນຄຸ້ມບ້ານແລະທີ່ທໍາງາມຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍ່ໄປໂບດ?

ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຮ້ອນຮົນ

ເຣື່ອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທີ່ຍັງຫລົງບໍ?
່

ຄໍາຖາມ:
1. ທ່ານຈະຕອບຄໍາຖາມໃນລູກາ 13: 23 ຢ່າງໃດ, "ນາຍເອີຍ, ຜູ້ທີ່ຈະພົ້ນນັ້ນມີແຕ່ນ້ອຍຫລື?"
ທ່ານຄິດວ່າຄໍາຖາມນີໝ
້ າຍເຖິງຫຍັງ?

2. ພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງຫຍັງເວລາພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ຜູ້ທາໍ ອິດຈະເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍ ແລະຜູ້ສຸດທ້າຍຈະ
ເປັນຜູ້ທໍາອິດ?

3. ມີຄົນເຊື້ອຊາດໃດແດ່ ທີ່ຢໃູ່ ກ້ຄຸ້ມທ່ານທີຍ
່ ັງບໍ່ໄດ້ເປັນຄຣິສຕຽນ? ທ່ານຈະສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອ
ໃຈກັບພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?

4. ພວກເຮົາຈະເອົາຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູໄປເຖິງຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເຣື່ອງຄວາມພົ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 14

ກັບຄືນໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 14:1-24
ລູກາ 14:1-24

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ຊົງເໜືອກວ່າສາສນາ, ເໜືອກວ່າຄວາມຮັ່ງມີ, ເໜືອກວ່າຊີວິດໃດໆ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານໄດ້ຈັດເອົາອັນໃດເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າໝູໃ່ ນຊີວິດທ່ານ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອສອນຄວາມສໍາຄັນໃນການດໍາຣົງຊີວິດ.

ຄໍານໍາ
ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງເດີນທາງກັບໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມນັ້ນມີພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍໄດ້ເຊີນພຣະອົງໄປຮ່ວມຮັປ
ທານອາຫານແລງເພື່ອສິ້ງຊອມເອົາຜິດພຣະອົງ, ພຣະອົງຊົງຮູ້ເຣື່ອງນີ້ ແຕ່ພຣະອົງກໍໄປເພື່ອຈະມີໂອກາດ
ສັ່ງສອນເຂົາ. ໃນພຣະທັມລູກາ 14 ນີພ
້ ຣະອົງໄດ້ສອນເຂົາເຖິງ 4 ເຣື່ອງກັບຄົນສີ່ປະເພດ.

1. ຊົງສອນລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ: ( ລູກາ 14:1-6 )

ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າຟາຣີຊາຍວາງແຜນເຊີນພຣະເຢຊູໄປຮັປທານອານແລງໃນວັນຊະບາໂຕ ເພື່ອຊອມຈັບ
ຜິດພຣະອົງທຸກວິທີທາງ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ຢ້ານເຂົາແຕ່ປະການໃດ ຈຶ່ງໄປຕາມຄໍາເຊີນຂອງເຂົາ. ໃນລູກາ11 ໄດ້

ບົ່ງບອກຢ່າງແຈ້ງວ່າເຂົາແກ້ງພຣະອົງ. ໃນລູກາ 14 ນີ້ເຂົາໄດ້ວາງແຜນການຢ່າງແນບນຽນດັ່ງນີ້;
1. ເຂົາເຊີນພຣະອົງໃນວັນຊະບາໂຕ ເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງເຮັດຜິດກົດຂອງວັນຊະບາໂຕ.

2. ເຂົາເອົາຄົນເປັນພະຍາດທ້ອງມານ (DROPSY OR BODY FLUIDS) ມານັ່ງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ ເພື່ອ

ວ່າເມື່ອພຣະອົງຈະເຫັນແລ້ວຈະຊົງເມດຕາ ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະເຮັດການອັສຈັນໃນວັນຊະບາໂຕ.

3. ເຂົາຜົກເບິ່ງພຣະອົງ (ຂໍ້ 1ຂ). (ຜົກເບິ່ງແປວ່າ ສິງ້ ຊອມເບິ່ງ, ຊອກຫາຄວາມຜິດ).

ຟາຣີຊາຍເປັນພວກທີ່ຖືກົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດຈຶ່ງພາກັນຍຶດຖືກົດ ແລະພິທີການຂອງໂມເຊທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້ໃນ
ສມັຍອົບພະຍົບໜີຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບເພື່ອເດີນທາງໄປຍັງແຜ່ນດິນການາອານພຸ້ນ. ຄວາມຈິງແລ້ວຈຸດປະ
ສົງຂອງກົດນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ພັກຜ່ອນຈາກການງານຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົາຈະອະນຸຍາດໄດ້ໃຫ້ຂ້ອຍ

ໃຊ້ມໂ
ີ ອກາດໄປນະມັສການພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັບພວກເຈົ້ານາຍຂອງເຂົາ, ກົດບັນຍັດນີ້ຍັງຊ່ອຍພວກສັດລາກ
ແກ່ໄດ້ພັກຜ່ອນຈາການງານຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.
ສັງເກດເບິ່ງກົດບັນຍັດຂໍ້ນີ້;

ຈຸດປະສົງແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ພັກຜ່ອນຈາກການງານແລ້ວ

ພາກັນໄປນະມັສການພຣະເຈົ້າ ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍໃຊ້ເກີນກວ່າຂໍ້ຫ້າມຈຶ່ງບໍເ່ ຫັນຄວາມສໍາຄັນຕາມລໍາດັບ
ຂອງຄວາມສໍາຄັນ ດັ່ງນັ້ນກົດບັນຍັດນີຈ
້ ຶ່ງກາຍເປັນພາຣະ (Burden) ຂັດຂວາງເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຮັດການດີ.

ເມື່ອ

ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄົນພະຍາດທ້ອງມານຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ພຣະອົງກໍຊົງສົງສານຢາກໃຫ້ລາວດີເປັນປົກກະຕິຈຶ່ງຖາມ
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ພວກຟາຣີຊາຍວ່າ “ຖ້າເຮັດໃຫ້ດີພະຍາດໃນວັນຊະບາໂຕ ຈະຜິດຕໍ່ບັດຍັດຫລືບໍ່?” (ຂໍ້ 2). ສັງເກດວ່າທຸກ
ຢ່າງເປັນໄປຕາມແຜນຂອງຟາຣີຊາຍທີ່ເອົາຄົນເປັນພະຍາດທ້ອງມານມານັ່ງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງ
ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ມີຄວາມເມດຕາສົງສານ.

ເມື່ອເຂົາບໍຕ
່ ອບປະການໃດ ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ລາວດີແລ້ວ

ປ່ອຍລາວໄປ “ພຣະອົງ ຈຶ່ງຊົງຮັບເອົາຄົນນັ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ດີພະຍາດແລ້ວກໍປ່ອຍໄປ” (ຂໍ້ 4). ແລ້ວພຣະອົງ
ກໍຊົງສອນຟາຣີຊາຍໃຫ້ຮູ້ຈັກແບ່ງວ່າອັນໃດສໍາຄັນຄວນເຮັດວັນນີ້ຫລືເອົາໄວ້ວັນໜ້າ ໂດຍກ່າວເປັນຄໍາອຸປະ
ມາວ່າ “ຖ້າຄົນໃດໃນພວກທ່ານມີລູກຫລືງົວຕົກນໍ້າສ້າງ ຈະບໍຮ
່ ີບດຶງອອກໃນວັນຊະບາໂຕຫລື?” (ຂໍ້ 5).

2. ຊົງສອນເຣື່ອງຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ: ( ລູກາ 14:7-15 )
ພຣະເຢຊູສັງເກັດເຫັນແຂກຮັບເຊີນວັນນັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນແຂກຜູ້ມີກຽດດັ່ງໃຜໆກໍເລືອກນັ່ງບ່ອນນັ່ງທີ່ມີ
ກຽດຊຶ່ງເປັນຂອງທັມມະດາຂອງສັງຄົມທົ່ວໄປ ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງຫາທາງສັ່ງສອນເຂົາໂດຍກ່າວວ່າ “ເມື່ອຜູ້

ໃດເຊີນທ່ານໄປໃນການກິນລ້ຽງສົມຣົດ ຢ່າຊູ່ນັ່ງບ່ອນມີກຽດ ຢ້ານວ່າເພິ່ນໄດ້ເຊີນຜູ້ມີກຽດຫລາຍກວ່າພວກ
ທ່ານອີກ ແລະເຈົ້າພາບທີໄ
່ ດ້ເຊີນທ່ານທັງສອງນັ້ນ

ຈະເວົ້າກັບທ່ານວ່າ ບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານຈົ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນີ້

ແລ້ວທ່ານກໍຈະຍ້າຍໄປນັ່ງບ່ອນຕໍ່າທີ່ສຸດດ້ວຍຄວາມລະອາຍ” (ຂໍ້ 8-9). ແຕ່ລະເຊື້ອຊາດສັງຄົມມີການຈັດ

ໂຕະງານລ້ຽງສົມຣົດບໍ່ຄືກັນ

ໂຕະທີ່ມີກຽດໃນສັງຄົມຢິວຈະຈັດໂຕະຕໍ່າທີ່ນັ່ງແບບມີໝອນສາມລ່ຽມເພື່ອ

ນອນເທີ້ງນັ້ນຈະຈັດໄວ້ໃຈກາງຂອງໂຕະອື່ນໆ. ໃນງານລ້ຽງຂອງຄົນລາວເຮົາຈະຕັດໂຕະເຈົ້າພາບຫລືໂຕະ

ທີ່ມີກຽດໄວ້ດາ້ ນໜ້າຂອງແຂກ ແລະໂຕະນັ້ນຈະຖືກສງວນໄວ້ສໍາລັບເຈົ້າພາບທີ່ຖືກຍົກກຽດໃນວັນນັ້ນ.

ພຣະເຢຊູສັງເກດເຫັນແຂກໃນວັນນັ້ນພາກັນຊອກນັ່ງໂຕະທີ່ມີກຽດທີ່ໃຈກາງຂອງຫ້ອງ ເພາະແຂກນັ້ນຖືວ່າ
ຕົນເອງເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນຂອງງານນັ້ນ, ໃນພຣະທັມສຸພາສິດກ່າວວ່າ “ເມື່ອເຈົ້າຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດນັ້ນ ຢ່າ

ທໍາທ່າອ້າງຕົວວ່າເປັນຄົນສໍາຄັນ ຖືກເລື່ອນຊັ້ນສູງກໍດີກວ່າຖືກປົດໃຫ້ຄົນອື່ນມາແທນທີ່” (ສຸພາສິດ 25:67). ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງສອນວ່າ “ແຕ່ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບເຊີນແລ້ວຈົ່ງໄປນັ່ງບ່ອນຕໍ່າທີ່ສຸດ ເພື່ອວ່າເມື່ອ

ທ່ານເຈົ້າພາບມາເວົ້າກັບທ່ານວ່າ ສະຫາຍເອີຍ, ເຊີນຂຶ້ນໄປນ່ັງບ່ອນສູງກວ່າແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ກຽດຕໍ່ໜ້າຄົນ
ທັງຫລາຍທີ່ນັ່ງຮ່ວມໂຕະນໍາກັນນັ້ນ” (ຂໍ້ 10). ຄົນລາວເຮົາບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາເຣື່ອງເລືອກບ່ອນນັ່ງບ່ອນມີກຽດ

ເທົ່າໃດ ເພາະຄົນລາວເຮົາເປັນຄົນຖ່ອມຕົວຢູ່ແລ້ວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເພື່ອຊອກນັ່ງບ່ອນຕໍ່າຫລືນັ່ງກັບພື້ນ

ເພື່ອຈະໄດ້ນັ່ງອີງຝາແລ້ວຢຽດຂາໃສ່ຄົນອື່ນ. ການເລືອກບ່ອນນັ່ງຟື້ນກໍເປັນສັງຄົມລາວອັນມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ
ມາແທ້ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ສອນໃຫ້ຢຽດຂາແລ້ວເດ່ຕີນໄປຫາອື່ນ.
ເຮົາທັງຫລາຍເຄີຽເວົ້າກັນວ່າ ການທີ່ຈະນໍາຜູໃ້ ດຜູ້ນຶ່ງມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າຫລືມາເປັນຄຣິສຕຽນນັ້ນຈັ່ງແມ່ນມັນ
ຍາກ ແມ່ນແຕ່ຕົວເຮົາເອງກໍໃຊ້ເວລາຕັ້ງຫລາຍປີຈຶ່ງເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້, ແຕ່ເຮົາລືມໄປວ່າການຖ່ອມຕົວຍິ່ງ

ຍາກກວ່າການມາເປັນຄຣິສຕຽນ. ຫລາຍຄົນເປັນຄຣິສຕຽນບໍ່ທັນເທົ່າໃດກໍຖືວ່າຕົນເອງຮູ້ໝົດ ຫລືລາງຄົນຈະ
ເວົ້າວ່າຕົນເອງຮູ້ຫລາຍກວ່າອາຈານ. ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູກໍາລັງຮັປທານອາຫານໃນເຮືອນຂອງຟາຣີຊາຍ
ນັ້ນພຣະອົງຊົງເຫັນເຂົາພາກັນຕັ້ງຕົນເປັນຄົນສໍາຄັນ ຈົນເຂົາບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູສໍາຄັນກວ່າເຂົາຈົນເຂົາສິ້ງ
ຊອມເບິ່ງຄວາມຜິດຂອງພຣະອົງຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມພາເຂົ້າເປັນຕົ້ນມາ. ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງສອນວ່າ “ຢ່າຊູ່ນັ່ງ
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ບ່ອນມີກຽດ ຢ້ານວ່າເພິ່ນໄດ້ເຊີນຜູ້ມີກຽດຫລາຍກວ່າພວກທ່ານອີກ”. ມັດທາຍບັນທຶກວ່າ “ແຕ່ມີຫລາຍຄົນ
ທີ່ເປັນຕົ້ນຈະກັບເປັນປາຍ ແລະຜູ້ປາຍຈະກັບເປັນຕົ້ນ” (ມັດທາຍ 19:30).
ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງສອນເຂົາເຣື່ອງໄປໃນງານແລ້ວພຣະອົງຊົງສອນເຣື່ອງຈັດງານອີກໂດຍກ່າວວ່າ “ເມື່ອ

ທ່ານຈັດງານກິນລ້ຽງຂຶ້ນນ້ອຍຫລືໃຫຍ່ກໍຕາມ ຢ່າເຊີນແຕ່ຈໍາເພາະບັນດາມິດສະຫາຍ ຫລືອ້າຍນ້ອງຍາດ
ພີ່ນ້ອງ, ເພື່ອນບ້ານຜູ້ຮັ່ງມີ” (ຂໍ້ 12). ຕາມທັມມະດາສາມັນຂອງສັງຄົມມະນຸດທົ່ວໄປເມື່ອຈັດງານລ້ຽງນ້ອຍ
ຫລືໃຫຍ່ກໍຕາມ ຝ່າຍເຈົ້າພາບຈະເຊີນແຕ່ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນເທົ່ານັ້ນ, ບໍມ
່ ີໃຜດອກຈະເຊີນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ

ກັນມາໃນງານ ແຕ່ເມື່ອມາຟັງເບິ່ງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຊ້ອນເລິກຢູ່ສອງປະການຄື;

1. “ຢ້ານເຂົາຈະ

ເຊີນທ່ານອີກເປັນການຕອບແທນ” (ຂໍ້ 12) ແປວ່າເມື່ອເຂົາຈັດງານລ້ຽງເຂົາກໍຈະເຊີນທ່ານໄປ ແລະທ່ານຈະ
ຕ້ອງໄປຫາກບໍ່ໄປເຂົາຈະເວົ້າວ່າ ບາດເພິ່ນເຊີນເຮົາໆກະຍັງໄປ, ບາດເຮົາເຊີນເພິ່ນບໍ່ມາ ເມື່ອທ່ານບໍ່ໄປ

ອາດນໍາຄວາມຂັດຂ້ອງໝອງໃຈກໍເປັນໄດ້.

2. ພຣະເຢຊູເວົ້າສອນເຣື່ອງງານລ້ຽງປະກອບດ້ວຍເຣື່ອງແຜ່ນ

ດິນສວັນຈຶ່ງສອນວ່າ ໃຫ້ເຊີນ “ຄົນຍາກຈົນ, ຄົນພິການ, ຄົນຂາເສັ້ງ, ຄົນຕາບອດ” (ຂໍ້ 13) ເພາະຄົນເຫລົ່າ

ນີ້ຈະບໍ່ເຊີນທ່ານເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຕອບແທນໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດກັບຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ (ຂໍ້ 14). “ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລົ່ານີ້ແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນຶ່ງໃນພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົານີ້ກໄ
ໍ ດ້ເຮັດ
ແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ” (ມັດທາຍ 25:40). ສລຸບແລ້ວແມ່ນພຣະເຢຊູກໍາລັງເວົ້າເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນ ເພາະວ່າຜູ້
ໃດຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂຶ້ນນັ້ນເອງ “ຜູໃ້ ດຍົກຕົວຂຶ້ນ ຜູນ
້ ັ້ນຈະຖືກຖອຍລົງ ຜູໃ້ ດຖ່ອມຕົວລົງ ຜູ້ນັ້ນຈະຖືກ
ຍົກຂຶ້ນ”. (ມັດທາຍ 23:12).

3. ຊົງສອນການແບ່ງເວລາ: ( ລູກາ 14:16-24 )
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນຄ້າຍຄືງານກິນລ້ຽງໃຫຍ່ຊຶ່ງທ່ານເອງກໍເຄີຽຈັດມາແລ້ວເຊັ່ນ

ງານດອງ, ງານວັນເກີດ, ງານຈົບໂຮງຮຽນ, ງານອອກກັມ, ງານຄົບຮອບແຕ່ງງານ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມຣະ
ບຽບສັງຄົມໂລກປັດຈຸບັນນິຍົມກັນເຮັດບັດເຊີນ ສ່ວນບັດເຊີນຫລືໄປເຊີນປາກເປົ່ານັ້ນໃນສມັຍເຮົາຍັງບໍ່ທັນ
ຈະເຣີນເຮົາກໍມັກຈະໄປສົ່ງຫລືໄປເຊີນຮອດບ້ານເຖິງເຮືອນ ລາງເທື່ອບ້ານນ້ອຍເມືອງນ້ອຍແດ່ກໍມັກຈະຫາ

ພວກໜຸ່ມສາວອອກໄປເຊີນຕາງໜ້າເຈົ້າພາບໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດບັດເຊີນ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອມາເຖິງບັດເຊີນ
ໃນໂລກສມັຍໃໝ່ ຫລືໜັງສືຂອບໃຈ, ບັດຄຣິສມັສແລະອື່ນໆ ເຮົາຄວນພິຈາຣະນາວ່າອັນໃດຄວນສົ່ງທາງ
ໄປສະນີ, ອັນໃດຄວນໄປຮອດບ້ານເຖິງເຮືອນ. ໃນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູຄັ້ງໃນສມັຍນັ້ນຄົງຈະບໍ່ເຮັດບັດ

ເຊີນ ແຕ່ອາດເຊີນໂດຍປາກເປົ່າ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຊີນໝົດທຸກຄົນໃນຄັ້ງແຣກໂດຍຂໍສ
້ ັງເກດນີ້ “ຜູທ
້ ີ່ຮັບເຊີນ” (ຂໍ້
17ຂ). ແປວ່າເລືອກຜູເ້ ຊີນໂດຍສເພາະແມ່ນຜູ້ຮູ້ຈັກຮັກແພງໃກ້ຊິດກັນຈຶ່ງຖືກເຊີນຄ້າຍຄືກັບທ່ານຈັດງານ

ລ້ຽງທ່ານກໍຈະເຊີນແຕ່ຄົນໃກ້ຊິດຫລືຍາດພີ່ນ້ອງເທົ່ານັ້ນ.

ໜ້າເສັຽດາຍແຂກຜູ້ມກ
ີ ຽດຜູ້ຖືກເຊີນພັດບໍ່ມາໃນງານລ້ຽງນີ້

“ເມື່ອໂມງກິນລ້ຽງເຖິງແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ຂ້ອຍ

ໃຊ້ຂອງຕົນໄປບອກຜູ້ທີ່ຮັບເຊີນນັ້ນວ່າ ““ເຊີນມາຂ້ານ້ອຍເທີ້ນ””. (ຂໍ້ 17). ບັນດາຄົນທີ່ຖືກເຊີນຊໍ້າພັດພາ
ກັນແກ້ຕົວເພາະບໍຢ
່ າກມາໃນງານລ້ຽງ,

“ຜູທ
້ ໍາອິດເວົ້າວ່າ ເຮົາໄດ້ຊື້ນາໄວ້ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄປເບິ່ງນານັ້ນ
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ເຮົາຂໍນໍາກ່ອນ.

ອີກຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ເຮົາໄດ້ຊື້ງົວໄວ້ຫ້າຄູ່ ແລະກໍາລັງຈະໄປລອງເບິ່ງງົວນັ້ນ ເຮົາຂໍນໍາກ່ອນ.

ສ່ວນອີກຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ເຮົາໄດ້ແຕ່ງງານ ເພາະສັນນັ້ນເຮົາໄປບໍ່ໄດ້” (ຂໍ້ 18-20). ທັງສາມຄົນນີ້ເປັນຄໍາອຸປ

ມາແຂກຜູ້ມີກຽດເພື່ອເຂົ້າໃນແຜ່ນດິນສວັນ,

ເຣື່ອງນີ້ແມ່ນແນໃສ່ຊົນຊາດອິສຣາເອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກ

ແຕ່ເຂົາກັບປະຕິເສດໂດຍເຫັນສິ່ງຂອງໃນໂລກສໍາຄັນກວ່າຄໍາເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຣື່ອງນີ້ກໍຍັງລາມມາ
ເຖິງເທົ່າທຸກວັນນີ້. ເມື່ອແຜ່ນດິນສວັນທີ່ປຽບທຽບງານລ້ຽງໃຫຍ່ຕຽມພ້ອມແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ຖືກເຊີນບໍ່ມາເຈົ້າຂອງ

ງານທີ່ໝາຍເຖິງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ຂ້ອຍໃຊ້ອອກໄປເຊີນທຸກຄົນທີ່ເຂົາພົບເຫັນຈະເປັນຄົນພິການໃດໆກໍໃຫ້ເຊີນ
ມາ “ຂ້ອຍໃຊ້ນັ້ນໄດ້ມາເລົ່າເຣື່ອງນີ້ໃຫ້ນາຍຟັງ ເຈົ້າເຮືອນກໍຮ້າຍຫລາຍຈຶ່ງສັ່ງຂ້ອຍໃຊ້ນັ້ນວ່າ ““ຈົ່ງຮີບອອກ
ໄປຕາມຖນົນໃຫຍ່ຮ່ອມນ້ອຍໃນເມືອງ ແລະພົບຄົນຍາກຈົນ, ຄົນພິການ, ຄົນຕາບອດ, ແລະຄົນຂາເສັ້ງ
ເຂົ້າມາທີ່ນີ້”

ແລ້ວຂ້ອຍໃຊ້ຈຶ່ງມາບອກວ່າ ນາຍເອີຍ,

ຫວ້າງເປົ່າຢູ່” (ຂໍ້ 21-22).

ອັນທີ່ທ່ານສັ່ງຂ້ານ້ອຍກໍເຮັດແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີບ່ອນ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນມີວຽກງານແລະພາຣະໜ້າທີ່ຂອງຕົນຈົນລາງຄົນຮອດບໍ່ມີເວລາສໍາລັບຕົນເອງ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນ

ຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າລາງເທື່ອເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາວ່າອັນໃດຄວນເຮັດກ່ອນ ຫລືລາງ

ຄົນຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາຢູ່ ແຕ່ຫາກບໍ່ຢາກເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນຈຶ່ງແກ້ຕົວວ່າມີວຽກຈະຕ້ອງເຮັດເພື່ອເປັນການແກ້ຕົວ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ ເພື່ອຈະນໍາເຂົາໄປເຖິງຄວາມພົ້ນ

ແຕ່ເຂົາກັບປະຕິເສດຄໍາເຊີນຂອງພຣະອົງດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງງານລ້ຽງໃຫຍ່ນັ້ນ ເມື່ອງານລ້ຽງບໍມ
່ ີ

ຄົນເຂົ້າເຕັມ ໝາຍຄວາມວ່າແຜ່ນດິນສວັນຍັງກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງອອກ

ໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ, ເພື່ອເຊີນຄົນທຸກປະເພດເຂົ້າມາໃນງານລ້ຽງຊຶ່ງໝາຍເຖິງແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ວັນນີ້ແມ່ນທ່ານຜູ້ນຶ່ງທີ່ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງກໍາລັງມາເຊີນທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນງານລ້ຽງໃຫຍ່ ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍ
ເຂົ້າປາອາຫານຢ່າງດີ, ໃນທີ່ນັ້ນຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກມ່ວນຊື່ນດ້ວຍຄວາມຮັກແພງກັນ, ທຸກຄົນແຕ່ງຕົວຢ່າງ

ສວຍງາມເໝາະສົມກັບງານລ້ຽງໃຫຍ່ອນ
ັ ມີກຽດ ດັ່ງນັ້ນເຊີນທ່ານເຂົາມາໃນງານນີ້ດ້ວຍ.

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ເຊີນມາໃນງານລ້ຽງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 15:1-2, 8-32

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 15:1-32

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ສລອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານຈະໄປງານສລອງນີ້ບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານເຂົ້າໄປໃນງານສລອງໃຫຍ່ນີ້.

ຄໍານໍາ
ທຸກຄັ້ງທີ່ມີຄົນກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແຜ່ນດິນສວັນຈະຈັດງານສລອງຕ້ອນຮັບຜູນ
້ ັ້ນເຂົ້າໃນແຜ່ນດິນສວັນ
ດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ, ວັນນີ້ທ່ານທັງຫລາຍກໍຖືກເຊີນໄປຮ່ວມງານສລອງນີ້.

1. ພຣະເຢຊູແລະຝູງຊົນ: ( ລູກາ 15:1-2 )
ທຸກຄັ້ງທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດໄປທາງໃດກໍມັກຈະມີຜູ້ຄົນຕິດຕາມພຣະອົງໄປສເມີ, ມີທັງຄົນເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍມາ
ຫາພຣະອົງເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາດີພະຍາດ, ມີທັງຄົນທຸກຍາກມາເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາ,

ທຸກຄັ້ງຈະຕ້ອງມີຄົນນອກສິນທັມແລະພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍຕິດຕາມພຣະອົງເພື່ອຈະຫາເຣື່ອງຈັບຜິດພຣະ

ອົງ ທີ່ພຣະອົງໄປພົວພັນກັບຄົນບາບ. ສາສນາຈານຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຣື່ອງການກ່າວໂຈມຕີຄົນນອກນີ້ບໍ່ແມ່ນ

ແຕ່ເກີດຂຶ້ນໃນສມັຍຂອງຟາຣີຊາຍເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງເກີດຂຶ້ນໃນໂບດຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ ໂດຍສເພາະແມ່ນການ
ສອນຫລືການເທສນາກ່າວປະນາມຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນບໍ່ມີໝູ່ເພື່ອນທີຍ
່ ັງ

ບໍ່ທັນເຊື່ອພຣະເຈົ້າ, ເພິ່ນຍັງເວົ້າອີກວ່າຫາກເຮົາເຮັດແນວນັ້ນເຮົາກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບພວກຟາຣີຊາຍທີ່ຕິຕຽນ
ພຣະເຢຊູໄປພົວພັນກັບຄົນເກັບພາສີ. ເພື່ອເປັນການສອນພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍ ພຣະອົງຈຶ່ງເວົ້າຄໍາອຸປະ
ມາເຣື່ອງແກະເສັຽໃຫ້ເຂົາຟັງ (15:3-7) ແລະບົດຮຽນຕອນນີ້ໄດ້ສອນເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ເທສນາກ່າວປະນາມ

ຄົນບໍ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູໃຫ້ຢຸດກ່າວປະນາມ ແລະສອນຜູທ
້ ີ່ເຊື່ອທຸກຄົນໃຫ້ມໃີ ຈຍອມຮັບຄົນຜິດບາບ ແຕ່ບໄ
ໍ່ ດ້
ໝາຍຄວາມວ່າຍອມຮັບການກະທໍາບາບຂອງເຂົາ.

2. ພົບແລ້ວກໍຍິນດີ: ( ລູກາ 15:8-10 )
ຫລັງຈາກຊົງກ່າວຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງແກະທີ່ເສັຽແລ້ວ ໄດ້ຊົງກ່າວເຣື່ອງຍິງຊາວອິສຣາເອນຄົນນຶ່ງທີ່ເສັຽເງິນໄປ
ນຶ່ງຫລຽນໃນເຮືອນຂອງຕົນ. ໃນສມັຍນັ້ນເຮືອນຂອງຄົນຢິວບໍ່ຄ່ອຍມີປ່ອງຢ້ຽມແລະຍັງເປັນເຮືອນປູດິນອີກ

ດັ່ງນັ້ນໃນເຮືອນຈຶ່ງບໍ່ມີແສງສວ່າງພໍທີ່ຈະເຫັນຂອງເລັກນ້ອຍໄດ້ງ່າຍດາຍ, ນາງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄຕ້ໂຄມໄຟ
ເພື່ອຊອກຫາເງິນຫລຽນນັ້ນ. ຕາມປົກກະຕິຜູ້ຍິງຊາວຢິວຈະຕ້ອງມີເງິນສິບຫລຽນ ເພາະເປັນເງິນຄ່າດອງທີ່
ໄດ້ມາຕອນແຕ່ງງານພຸ້ນ ແລະນາງຈະເກັບເງິນນີ້ໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງ
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ຊົ່ງກ່າວວ່າ

“ຍິງຄົນໃດມີເງິນຢູ່ສິບຫລຽນ ເມື່ອເສັຽຫລຽນນຶ່ງຈະບໍ່ໄຕ້ໂຄມກວາດເຮືອນຄົ້ນຫາຖ້ວນທີ່ຈົນ

ກວ່າຈະພົບຫລື” (ຂໍ້ 8).

ສັງເກດຄໍາວ່າ “ໄຕ້ໂຄມ+ກວາດເຮືອນ” ນອກຈາກໄຕ້ໂຄມໄຟແລ້ວຄາດວ່າຍັງ

ຊອກບໍ່ທັນເຫັນຈຶ່ງປັດກວາດເຮືອນເພາະເປັນເຮືອນປູດິນ ນາງຈະບໍ່ຢຸດພັກຜ່ອນຈົນກວ່າຈະພົບເງິນຫລຽນ
ນັ້ນ.

ເຣື່ອງນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກແລະຊອກຫາຄົນຫລົງຫາຍໂດຍນໍາແສງສວ່າງມາເຖິງເຂົາ

ພ້ອມທັງຊອກຄົ້ນໄປທຸກທົນທຸກແຫ່ງແລະຈະຊອກໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະພົບ.

“ເມື່ອພົບແລ້ວຈຶ່ງເອີ້ນພວກສະຫາຍແລະບັນດາເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນມາພ້ອມພຽງກັນ ແລ້ວຈຶ່ງກ່າວແກ່ເຂົາ
ວ່າ ຈົ່ງມາຊື່ນຊົນຍິນດີກັບເຮົາເທີ້ນເພາະເຮົາໄດ້ພົບເງິນຫລຽນນຶ່ງຂອງເຮົາທີ່ເສັຍໄປແລ້ວນັ້ນ” (ຂໍ້ 9). ແປ
ວ່າເມື່ອຄົນບາບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ແຜ່ນດິນສວັນກໍຈດ
ັ ງານສລອງຕ້ອນຮັບຜູ້ນັ້ນ

ເຂົ້າໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍກັບຄົນນອກສິນທັມຜູ້
ນຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດຫລາຍກວ່າຄົນຮ້ອຍຄົນທີ່ຖືຕົນເອງວ່າສິນທັມແຕ່ບໍ່ກັບໃຈໃໝ່ອີກຊໍ້າ.

3. ໃນທີ່ສຸດກໍກັບມາ: ( ລູກາ 15:11-24 )
ຄໍາອຸປະມາຕອນນີ້ມຄ
ີ ວາມສໍາຄັນສອງພາກຄື;

ພາກທີນຶ່ງແມ່ນລູກຊາຍຜູ້ນ້ອຍອອກຈາກບ້ານເຮືອນແລະ

ຜານສັບສົມບັດຂອງພໍທ
່ ີ່ມອບໃຫ້ ແລະເມື່ອຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດຜິດແລ້ວກໍກັບຄືນຫາພໍ່ເພື່ອສາຣະ
ພາບຄວາມຜິດທັງໝົດ.

ພາກທີສອງແມ່ນລູກຊາຍຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ເປັນລູກຊາຍທີ່ດີແລະຟັງຄວາມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດີໃຈ

ເມື່ອນ້ອງຊາຍກັບຄືນບ້ານ.

ທັງສອງພາກຕອນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງບຸດຫລົງຫາຍກໍຈິງ ແຕ່ຈຸດສໍາຄັນນັ້ນແມ່ນ

ເຣື່ອງພຣະເຈົ້າຊົງອະພັຍແກ່ທຸກຄົນ. ຜູ້ນ້ອງໝາຍເຖິງຄົນກັບໃຈໃໝ່ທຸກຄົນ, ສ່ວນຜູ້ອ້າຍບໍ່ຍອມເຂົ້າໄປໃນ
ງານສລອງຕ້ອນຮັບນ້ອງຊາຍນັ້ນໄດ້ແກ່ພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍທີ່ຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນສິນທັມທີ່ຄອຍຖ້າຈັບ

ຄວາມຜິດທຸກປະການ (ຂໍ້ 2).

ລູກຊາຍຜູ້ນ້ອຍຂາດຄວາມອົດທົນທີ່ຈະເຮັດໄຮ່ໄຖນາຈົນເຖິງເວລາຮັບສົມບັດສ່ວນແບ່ງທີ່ພໍ່ຈະມອບໃຫ້ໃນ

ໃນອະນາຄົດ, ລາວໄດ້ຂໃໍ ຫ້ພໍ່ແບ່ງຊັບທີພ
່ ໍ່ຕຽມຈະມອບໃຫ້ນັ້ນມາໃຫ້ລາວດຽວນີ້, ເມື່ອພໍ່ບສ
ໍ່ າມາດຍັບຍັ້ງ

ລາວໄດ້ຈຶ່ງແບ່ງຊັບນັ້ນໃຫ້ລາວ. ເມື່ອຊາຍໜຸ່ມໄດ້ເງິນແລ້ວກໍອອກເດີນທາງໄກໂດຍຕັ້ງໃຈວ່າຈະເອົາເງິນ
ນັ້ນໄປລົງທຶນ ແຕ່ເມື່ອໄປເຖິງເມືອງໄກແລ້ວກໍຢຸດພັກຜ່ອນສາກ່ອນໆລົງມືຄ້າຂາຍ, ລາວໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງ

ຟູມເຟືອຍຈົນໃນທີ່ສຸດເງິນທີ່ເອົາມານັ້ນກໍໝົດຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ຄຣິສຕຽນວັນນີ້ກໍຄ້າຍຄືຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນີ້ ດ້ວຍ
ວ່າພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາມີຊັບສົມບັດໄວ້ທີ່ຟ້າສວັນ ແຕ່ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍຢາກໄດ້ຊັບສົມບັດທີ່ພຣະ
ບິດາຕຽມຈະມອບໃຫ້ໃນເວລານີ້.

“ເມື່ອໃຊ້ຈ່າຍຊັບເຫລົ່ານັ້ນໝົດແລ້ວ ກໍເລີຍເກີດການອຶດຢາກອັນໃຫຍ່ທີ່ເມືອງນັ້ນ ແລ້ວລາວກໍຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມຂັດສົນ ລາວຈຶ່ງໄປຂໍອາສັຍຢູ່ກັບຄົນຜູ້ນຶ່ງໃນເມືອງນັ້ນ ແລ້ວຜູ້ນັ້ນໄດ້ໃຊ້ລາວໄປລ້ຽງໝູທີ່ທົ່ງນາ” (ຂໍ້

14-15). ການເຮັດຕາມໃຈນັ້ນມັກຈະຕົກຕໍ່າຢູ່ເລື້ອຍ,

ຊາຍຄົນນີ້ເມື່ອກ່ອນເປັນຮອດລູກເສດຖີ ແຕ່ເມື່ອ

ອອກຈາກບ້ານຕອນແຣກກໍອາດມີໝູ່ເພື່ອນຢ່າງຫລວງຫລາຍເພາະລາວມີເງິນ

ແຕ່ເມື່ອໝົດເງິນແລ້ວໝູ່

ເພື່ອນກໍໝົດໄປດ້ວຍ ເບິ່ງແລ້ວຊີວິດຂອງລາວຄືຍ່າງລົງຂັ້ນໄດແຫ່ງຊີວິດ ແລະສິ່ງຕໍ່າທີ່ສຸດລາວໄດ້ກາຍເປັນ

ຄົນໃຊ້ ແລະບໍ່ແມ່ນຄົນໃຊ້ທັມມະດາ ລາວກາຍເປັນຄົນໃຊ້ລ້ຽງໝູທີ່ຖືວ່າເປັນສັດທີ່ມີມົນທິນ
ເພາະໝູເປັນສັດທີ່ຖືວ່າເປັນມົນທິນ

“ຢ່າກິນໝູ

ມັນບໍ່ຄ້ຽວເອື້ອງ ແຕ່ມີໂບກຕີນເປັນກີບ, ຢ່າກິນສັດເຫລົ່ານີ້ ແລະຢ່າ
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ແຕະຕ້ອງແມ່ນແຕ່ຊາກສົບຂອງມັນ” (ພຣະບັດຍັດສອງ 14:8 ແລະກົດຣະບຽບຂອງພວກເລວີ 11:7). ມັນ
ຄ້າຍຄືຄຣິສຕຽນລາງຄົນທີ່ໄດ້ຫລົງຈາກພຣະເຈົ້າໄປແລ້ວຍ່ອມພົບກັບບັນຫາຕ່າງໆນາ ແຕ່ຂໍກຸນແຈສໍາຄັນ
ຄືການຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຫລົງທາງຫລືໄດ້ເຮັດຜິດໄປແລ້ວດັ່ງຊາຍໜຸ່ມທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວນີ້.

“ເມື່ອລາວຮູ້ເມື່ອຄີງແລ້ວຈຶງ່ ເວົ້າວ່າ ລູກຈ້າງຂອງພໍ່ເຮົາຫລາຍຄົນ ເຂົາຍັງມີອາຫານກິນອີ່ມຈົນເຫລືອ ສ່ວນ
ເຮົາຈະມາຕາຍອຶດຢາກຢູ່ທີ່ນີ້ ຈໍາເປັນເຮົາຕ້ອງລຸກກັບຄືນໄປຫາພໍ່ຂອງເຮົາ ແລ້ວເວົ້ານໍາເພິ່ນວ່າ

ພໍເ່ ອີຍ,

ລູກໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ສວັນ ແລະຕໍ່ພໍ່ແລ້ວ” (ຂໍ້ 17-18). ການຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນຄື
ຂົວຂ້າມເຫວເລິກໄປຍັງຈຸດໝາຍຂອງຊີວິດ,

ລາວໄດ້ຝຶກຫັດຄໍາເວົ້າທີ່ຈະຕ້ອງເວົ້າກັບພໍ່ດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ສຸ

ພາບແລະອ່ອນຫວານ. ວ່າແລ້ວລາວກໍຕັດສິນໃຈກັບຄືນໄປຫາພໍ່ຂອງລາວແລ້ວກ່າວວ່າ “ພໍເ່ ອີຍ, ລູກໄດ້

ເຮັດຜິດຕໍ່ສວັນ ແລະຕໍ່ພໍ່ແລ້ວ, ແລະບໍ່ສົມຄວນຈະເອີ້ນຊື່ວ່າເປັນລູກຂອງພໍອ
່ ີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຂໍໃຫ້ເປັນເໝືອນ
ລູກຈ້າງຂອງພໍ່ຄົນນຶ່ງທ້ອນ” (ຂໍ້ 21).

ຫາກຄຣິສຕຽນຝຶກຫັດຄໍາເວົ້ານີ້ ເພື່ອໃຊ້ກັບພຣະເຈົ້າ, ແລະຝຶກຫັດ

ຄໍາເວົ້າຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃຊ້ກັບຄອບຄົວແລະເພື່ອນຝູງໃນການຄືນດີກັນຄົງຈະດີ.
“ແຕ່ພໍ່ໄດ້ເອີ້ນບອກຄົນໃຊ້ຂອງຕົນວ່າ ຈົ່ງຮີບເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຢ່າງດີທີ່ສຸດອອກມານຸ່ງໃຫ້ລູກຂອງເຮົາ ແລະເອົາ

ແຫວນມາສວມໃສ່ມື ກັບເອົາເກີບມາສຸບໃສ່ຕີນ

ແລ້ວຈົ່ງເອົາງົວໜຸ່ມຕົວອ້ວນພີມາຂ້າລ້ຽງກັນເພື່ອຊົມຊື່ນ

ຍິນດີ” (ຂໍ້ 22). ທ່ານພໍຈະວາດພາບເຫັນຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້ກັບບ້ານດ້ວຍຄວາມໂຊກໂຊນຊຶ່ງພາສາພື້ນເມືອງ
ເວົ້າວ່າ ຄືໄກ່ຕົກນໍ້າ

ເພາະເມື່ອເວລາຂົນໄກ່ຍັງແຫ້ງຢູ່ກໍເປັນສີສັນອັນງົດງາມ ແຕ່ເມື່ອຂົນໄກ່ປຽກຊຸ່ມຂົນ

ຂອງມັນກໍບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງ, ຕົວຂອງມັນຈະໜາວສັ່ນຢ່າງຫົດຫູ່, ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນີ້ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບນີ້ແນ່ນອນພໍ່

ຈຶ່ງບອກເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ, ເອົາເກີບ, ເອົາແຫວນ ແລະຂ້າງົວໜຸ່ມຈັດງານລ້ຽງ ໃນຄວາມຄຶດຂອງພໍ່ຄຶດວ່າຊາຍ
ໜຸ່ມຜູ້ນີ້ປຽບເໝືອນຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຄືນມາອີກ ຈຶ່ງເປັນໜ້າຊົມຊື່ນຍິນດີຫລາຍ. ຄຣິສຕຽນທີ່ຫລົງຫາຍ
ຈາກພຣະເຈົ້າ ຫລືຄົນທີ່ກັບໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູຈະໄດ້ການຕ້ອນຮັບແນວນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

4. ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານສລອງ: ( ລູກາ 15:25-32 )
“ຝ່າຍລູກຊາຍກົກຍັງຢູທ
່ ົ່ງນາ ເມື່ອກໍາລັງມາໃກ້ຈະເຖິງເຮືອນແລ້ວລາວກໍໄດ້ຍິນສຽງເສບແລະການເຕັ້ນລໍາ
ລາວຈຶ່ງເອີ້ນເອົາຄົນໃຊ້ຜູ້ນຶ່ງອອກມາຖາມວ່າ ນັ້ນແມ່ນການຫຍັງ” (ຂໍ້ 25-26). ເມື່ອຊາບເຫດການຈາກຄົນ

ໃຊ້ແລ້ວລາວກໍຄຶດຄຽດບໍ່ພໃໍ ຈຈຶ່ງບໍ່ຍອມເຂົ້າເຮືອນ. ຫາກເຮົາກັບຄືນໄປອ່ານ ຂໍ້ 2 ເຮົາກໍຈະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູ
ກໍາລັງສອນພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມ

ທີ່ໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຕ້ອນຮັບຄົນນອກສິນທັມ.

“ທາງພໍ່ກໍໄດ້ອອກໄປອອຍໃຈຊວນເຂົ້າມາ ແຕ່ລາວກໍຕອບພໍ່ວ່າ ເບິ່ງເທາະພໍ່, ລູກໄດ້ປະຕິບັດພໍ່ເໝືອນເປັນ
ຂ້ອຍໃຊ້ໄດ້ຈກ
ັ ປີມາແລ້ວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສະເມີດຕໍ່ຄໍາສັ່ງພໍ່ຈັກເທື່ອ

ແຕ່ພໍ່ກໍຍັງບໍ່ໃຫ້ລູກແກະຕົວດຽວ ເພື່ອຈະ

ຈັດການລ້ຽງໃຫ້ມິດສະຫາຍຂອງລູກ ມາຮ່ວມຍິນດີນໍາ” (ຂໍ້ 29). ນອກຈາກລາວຈະຈົ່ມຮ້າຍພໍ່ລາວຍັງກ່າວ

ປະນາມຜູ້ເປັນນ້ອງອີກວ່າ “ແຕ່ເມື່ອລູກພໍ່ຜູ້ນີ້ເປັນຜູຜ
້ ານສົມບັດຂອງພໍ່ດ້ວຍການຄົບກັບຍິງແມ່ຈ້າງນັ້ນໄດ້
ມາແລ້ວ ພໍ່ກະຍັງຂ້າງົວໜຸ່ມຕົວອ້ວນພີຈັດການລ້ຽງມັນ” (ຂໍ້ 30).

ລູກຊາຍຜູ້ນີ້ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນລູກທີີ່ຟັງຄວາມຈຶ່ງຄຽດຮ້າຍຜູ້ເປັນພໍ່ຈົນເວົ້າວ່າ ລູກແກະຕົວດຽວພໍ່ກໍບໍ່ໃຫ້,
ລາວອາຈເວົ້າດ້ວຍຄວາມອິດສາ

ລາງເທື່ອລາວອາດຄຶດເຖິງແກະຕົວດຽວທີ່ໄດ້ຂ້າລ້ຽງພວກເພື່ອນຝູງ ແຕ່

ລືມໄປວ່າຂອງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຂອງພໍກ
່ ໍແມ່ນຂອງລາວ “ລູກເອີຍ, ຝ່າຍເຈົ້າຢູ່ນໍາພໍເ່ ລື້ອຍ ສິ່ງຂອງທັງໝົດຂອງ
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ພໍ່ກໍເປັນຂອງເຈົ້າ” (ຂໍ້ 31). ລາວເປັນລູກທີ່ຕິດຢູ່ກັບເຮືອນ, ເປັນລູກທີ່ເຊື່ອຟັງຄວາມ. ພວກຟາຣີຊາຍແລະ
ພວກນັກທັມນັ້ນນັບວ່າເປັນລູກທີ່ຕິດຢູ່ກັບໂບດ

ແລະປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດທຸກປະການ ແຕ່ໜ້າເສັຽ

ດາຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປີດໃຈຕ້ອນຮັບຄົນກັບໃຈໃໝ່

ຈຶ່ງນັບວ່າພວກເຂົາຂາດສິ່ງສໍາຄັນອັນໃຫຍ່ຫລວງ.

ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເລົ່າຄໍາອຸປະມານີ້ເພື່ອສັ່ງສອນເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາມີຈິດໃຈຕ້ອນຮັບຄົນນອກສິນທັມ.

ຄໍາຖາມ:

1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຮັບຄົນເກັບພາສີ?
2. ເມື່ອພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມເຫັນພຣະເຢຊູຕ້ອນຮັບຄົນເກັບພາສີເຂົາມີໃຈຄຶດຢ່າງໃດ?
3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງແກະເສັຽ? ເຣື່ອງນີ້ສອນຫຍັງທ່ານແດ່?

4. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເລົ່າຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງຜູ້ຍິງກັບເງິນຫລຽນ? ເຣື່ອງນີ້ສອນຫຍັງທ່ານແດ່?
5. ຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງບຸດຫລົງຫາຍ ແມ່ນເຣື່ອງສໍາຄັນອັນໃດ?

6. ຜູນ
້ ້ອງຄຶດແນວໃດຈຶ່ງຮວບຮວມຊັບແລ້ວໄປທ່ຽວເມືອງໄກ?
7. ເມື່ອລາວໝົດເງິນແລ້ວມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? ລາວຝຶກຫັດການສາຣະພາບແນວໃດ?
8. ລາວສາຣະພາບຕໍ່ພໍ່ແນວໃດ? ແລະພໍ່ເຮັດແນວໃດກັບລາວ?
9. ຜູອ
້ ້າຍໝາຍເຖິງຜູ້ໃດ?

10. ວັນນີ້ທ່ານຈະປ່ຽນທ່າທີຂອງທ່ານແນວໃດຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນຄືສອງນ້ອງອ້າຍນີ້?
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ໝົດໂອກາດແລ້ວ
ບົດຮຽນທີ 16

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 16:19-31

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 16:19-31

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອສອນທ່ານໃຫ້ມີໃຈຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ອື່ນ

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານໄດ້ເຮັດອັນໃດແດ່ແລ້ວເພື່ອຊ່ອຍຄົນຍາກຈົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານໃຫ້ມີຄວາມເພື່ອແຜ່ຕໍ່ຄົນຍາກຈົນທັງປວງ.

ຄໍານໍາ
ເສດຖີຂີ້ຖີ່ຄົນນຶ່ງຕາຍໄປແລ້ວກໍຕົກໝໍນ
້ ະຮົກ

ການທີ່ລາວຕົກໝໍ້ນະຮົກນັ້ນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລາວຮັ່ງ ແຕ່ແມ່ນ

ຍ້ອນຂາດຄວາມເມດຕາສົງສານບໍແ
່ ບ່ງປັນຄົນອື່ນ. ທ້າວລາຊະໂຣເປັນຄົນຍາກຈົນ ແຖມຍັງມີຄວາມເຈັບ

ໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ແຕ່ເມື່ອລາວຕາຍໄປແລ້ວກໍໄປຢູ່ໃນອ້ອມອົກຂອງອັບຣາຮາມຜູ້ມີສາຍານາມວ່າພຣະບິດາແຫ່ງ
ຄວາມເຊື່ອ, ການທີ່ລາຊະໂຣໄປຢູ່ກັບອັບຣາຮາມບໍ່ແມ່ນຍ້ອນທຸກຈົນ ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນລາວມີຄວາມເຊື່ອໃນ
ພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບພຣະເມດຕາພິເສດທີ່ໄດ້ທົນທຸກໃນໂລກນີ້.

1. ເມື່ອມີໂອກາດ: ( ລູກາ 16:19-21 )
ຄວາມຈະເຣີນຜາສຸກນັ້ນຄືພຣະພອນສໍາລັບສາຍຕາທົ່ວໄປ ເພາະວ່າໃນບ້ານມີຣົດຣາຄາແພງມີຄວາມປອດ

ພັຍສູງແລະສວຍງາມອີກ, ບ້ານເຮືອນເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງປະດັບປະດາຢ່າງຫລູຫລາແລະກວ້າງຂວາງແລະບໍ່
ຕ້ອງກັງວົນກັບອາກາດຮ້ອນຫລືໜາວ ເພາະມີເຄື່ອງປັບອາກາດແລະມີການບົວຣະບັດຢ່າງດີ, ອາຫານການ
ກິນມີແຕ່ອາຫານຊັ້ນຍອດ, ເສື້ອຜ້າກໍມີແຕ່ຍີ່ຫໍ້ດັງໆ, ພວກສັດລ້ຽງໃນບ້ານເຮືອນເຊັ່ນໝາ, ແມວ, ປາ ແລະ

ສັດລ້ຽງອື່ນໆຍັງມີຊີວິດກວ່າສາມັນຊົນຕັງ້ ຫລວງຫລາຍ, ພວກຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະປະເທດນ້ອຍມັກ
ຈະເຫັນຄົນອະເມຣິກາມີສະພາບຄອບຄົວເຊັ່ນນີ້ກັນທຸກຄົນ

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ຢາກມາຢູ່ອະເມຣິກາ

ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າໃນອະເມຣິກາມີຄົນໄຮ້ທີ່ຢູ່ອາສັຍນອນກ້ອງຂົວຕັ້ງຫລວງຫລາຍ. ສ່ວນພວກທີ່ຮັ່ງມີກໍມີຢແ
ູ່ ຕ່ບໍ່
ແມ່ນທຸກຄົນດັ່ງທີ່ເຂົາຄຶດ. ຍັງມີເສດຖີຜູ້ນຶ່ງໃນບົດຮຽນວັນນີ້ເພິ່ນມີຊັບສິນແລະເຄື່ອງຂອງທຸກຢ່າງຄ້າຍຄືໄດ້
ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງ ແຕ່ລາວຂາດຢູ່ສອງຢ່າງທີ່ສໍາຄັນຄື 1. ອາຈບໍ່ໄດ້ເຊື່ອພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະຄັມພີບໍ່

ໄດ້ບອກວ່າລາວເປັນຜູ້ເຊື່ອ

2. ລາວບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນຫຍັງແກ່ລາຊະໂຣແລະໝາທີ່ຄອຍຖ້າອາຫານຕົກລົ່ນ

ຖ້າຫາກເສດຖີແບ່ງປັນອາຫານໃຫ້ໝາແລະລາຊະໂຣ

ໝາກໍຈະບໍ່ເລັຽບາດຂອງລາຊະໂຣດ້ວຍຄວາມຫິວ.

ລາຊະໂຣເກີດມາໃນຄວາມຍາກຈົນ, ບໍ່ມີຮອດບ່ອນຢູ່ອາສັຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງກໍຂາດຫ້ຽນ ແຖມຍັງມີຄວາມເຈັບ
ປ່ວຍແລະມີບາດແຜຢູ່ເຕັມຕົວ ແຕ່ລະມື້ອາສັຍຂໍທານກິນຕາມຖນົນຫົນທາງ.

ວັນນຶ່ງມີ ພວກຄົນໃຈບຸນ

ພາກັນຫາມລາວມາຖິ້ມໄວ້ທີ່ປະຕູບ້ານຂອງເສດຖີໂດຍຫວັງໃຈວ່າຈະໄດ້ກິນອາຫານທີ່ເສດເຫລືອຂອງເສດ

ຖີ. “ລາ ຊະໂຣຢາກກິນຂອງກິນທີ່ຕົກມາຈາກໂຕະຂອງເສດຖີນັ້ນໃຫ້ອີ່ມ
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ແລະຫລາຍກວ່ານັ້ນໝາຍັງມາ

ເລັຽບາດລາວ” (ຂໍ້ 21). ເບິ່ງຕາມຮູບພາບແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າໝາແລະລາຊະໂຣມາຄອຍຖ້າອາຫານເຫລືອ
ຈາກໂຕະຂອງເສດຖີ ດັ່ງນັ້ນຊີວິດຂອງລາຊະໂຣກໍບໍ່ໄດ້ດີໄປກວ່າໝາໂຕນຶ່ງ, ແຕ່ພວກນັກທັມລາງຄົນເຂົ້າ
ໃຈວ່າ ການຮັງ່ ມີແມ່ນພຣະພອນ, ເຂົາໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງອັບຣາຮາມພຣະບິດາແຫ່ງຄວາມເຊື່ອນັນ
້ ເປັນຄົນຮັ່ງ

ມີ ແລະເມື່ອຈາກໂລກນີ້ໄປແລ້ວກໍໄດ້ໄປຢູ່ສວັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຍ້ອນຄວາມຮັ່ງມີຫລືຄວາມ

ຍາກຈົນອັນໃດ

ການທີ່ເພິ່ນໄປຢູ່ສວັນແມ່ນຍ້ອນເພິນ
່ ມີຄວາມເຊືອ
່ ແຖມຍັງເອືອ
້ ເຟື້ອເພື່ອແຜ່ໃນຂະນະທີ່

ເພິ່ນຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີອ
້ ີກ.
2. ເມື່ອໝົດໂອກາດ: ( ລູກາ 16:22-26 )
“ຢູ່ມາຄົນຍາກຈົນຜູ້ນັ້ນກໍຕາຍ ແລະຝູງເທວະດາໄດ້ຮັບເອົາໄປໄວ້ໃນເອິກຂອງອັບຣາຮາມ” (ຂໍ້ 22ກ) ລາວ
ອາດມີຊິວິດສັ້ນກວ່າເສດຖີແດ່ ເພາະສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງລາວອາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງລາວສັ້ນ, ອາຈານ

ຜູ້ນຶ່ງເທສນາວ່າ ການທີ່ລາຊະໂຣຕາຍກໍຍັງດີກວ່າມີຊີວິດຢູ່ເສັຽອີກ ເພາະໃນໂລກລາວຂາດທຸກຢ່າງ ແຕ່ເມື່ອ
ຕາຍໄປລາວມີທີ່ຢູ່ອາສັຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເພາະເທວະດາມາຮັບດວງວິນຍານຂອງລາວ
ດ້ວຍ. “ຝ່າຍເສດຖີກໍຕາຍເໝືອນກັນ ແລ້ວເຂົາກໍຝັງໄວ້” (ຂໍ້ 21ຂ). ຄວາມຕາຍບໍ່ໄດ້ໄວ້ໜ້າຫລືໃຫ້ກຽດຜູ້ໃດ

ຄວາມແຕກຕ່າງເມື່ອເວລາເສດຖີຕາຍໄປເຂົາໄດ້ເຮັດພິທີຝັງສົບຢ່າງດີ ສ່ວນລາຊະໂຣບໍ່ໄດ້ຂ່າວວ່າມີພິທີຝັງ
ສົບແຕ່ປະການໃດ. ພິທແ
ີ ມ່ນເຮັດໃຫ້ຈົບງາມແຕ່ບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຜູໃ້ ດຂຶ້ນໄປຢູ່ສວັນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ການ

ທີ່ຈະຂຶ້ນໄປຢູ່ສວັນຊັ້ນຟ້ານັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຊື່ອໃນຂະນະທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອຕາຍໄປກໍໝົດໂອ

ກາດທີ່ຈະເຮັດດີ ຫລືເຮັດຊົ່ວ, ໝົດໂອກາດທີ່ຈະເຊື່ອຫລືບເໍ່ ຊື່ອ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາທຸກຄົນບໍ່ຄວນພາດໂອກາດອັນ
ສໍາຄັນນີ້ຄືວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແລ້ວເຮົາກໍຈະບໍ່ເສັຽໃຈຄືເສດຖີຜູ້ນີ້.
ທັງເສດຖີແລະລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍໄປທັງຄູ່ ແຕ່ເມື່ອຕາຍໄປແລ້ວທັງສອງກໍໄດ້ໄປຮັບຊີວິດນິຣັນຄົນລະບ່ອນທີ່

ເຮົາມັກເວົ້າກັນວ່າຊາດໜ້າ. “ເມື່ອຢູໃ່ ນແດນມໍຣະນາເປັນທຸກເວທະນາຫລາຍເສດຖີນັ້ນຈຶ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນເຫັນ

ອັບຣາຮາມຢູ່ໄກ ແລະເຫັນລາຊະໂຣຢູ່ໃນເອິກຂອງທ່ານ” (ຂໍ້ 23). ແປວ່າເສດຖີນັ້ນໄປຕົກຢູ່ນະຮົກ, ສ່ວນ
ລາຊະໂຣໄປຕົກຢູ່ໃນອ້ອມເອິກຂອງອັບຣາຮາມ ແປວ່າຢູ່ໃນການປົກຄອງດູແລຂອງອັບຣາຮາມ ຫລືຮ່ວມ

ຮັບພຣະພອນກັບອັບຣາຮາມ. “ແລ້ວເສດຖີຈຶ່ງຮ້ອງວ່າ ອັບຣາຮາມບິດາເອີຍ, ຂໍເອັນດູຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ຂໍ
ຈົ່ງໃຊ້ລາຊະໂຣມາ ເພື່ອຈະໄດ້ເອົາປາຍນິ້ວມືຈຸ່ມນໍ້າມາແປະໃສ່ລີ້ນຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຊຸ່ມເຢັນ ດ້ວຍວ່າຂ້າ
ນ້ອຍກໍາລັງທົນທຸກທໍຣະມານຢູ່ໃນແປວໄພນີ້” (ຂໍ້ 24). ໃນຄໍາເວົ້ານີ້ເຮົາເຫັນວ່າ; 1. ເສດຖີຂໍໃຫ້ອັບຣາ

ຮາມເມດຕາສົງສານ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍສົງສານ.

2. ເສດຖີຕາຍໄປແລ້ວຍັງບໍ່ຖິ້ມນິສັຍເກົ່າ ຍັງຢາກໃຊ້ລາຊະ

ໂຣໃຫ້ເອົານໍ້າມາໃຫ້ດື່ມທັ້ງໆທີ່ລາວເອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຊະໂຣດື່ມໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນຄົນ.
ບ່ອນທີ່ມີໄຟຮ້ອນແລະຫິວນໍາ້ ແຕ່ກໍບໍ່ມີນາໍ້ ພໍຈະໃຫ້ລີ້ນປຽກຊຸ່ມ.

3. ເສດຖີຕົກຢູໃ່ ນ

“ອັບຣາຮາມຕອບວ່າ ລູກອີຍ, ເຈົ້າຈົ່ງລະນຶກວ່າເມື່ອເຈົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເຈົ້າໄດ້ຮັບຂອງດີສໍາລັບຕົວ ແລະລາ
ຊະໂຣໄດ້ຮັບຂອງບໍ່ດີ ຢ່າງດຽວກັນນັ້ນແຫລະ, ບັດນີ້ລາຊະໂຣໄດ້ຮັບຄວາມເລົ້າໂລມຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກທໍຣະມານ.

ນອກນັ້ນອີກ, ລະຫວ່າງພວກເຮົາກັບພວກເຈົ້າຍັງມີເຫວໃຫຍ່ຊຶ່ງຊົງຕັ້ງໄວ້ຂວາງຢູ່

ເພື່ອວ່າຖ້າຜູ້ໃດປາຖນາຈະຂ້າມທີ່ນີ້ໄປເຖິງພວກເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ ຫລືບໍ່ໃຫ້ເຂົາຂ້າມຈາກທີ່ນັ້ນມາເຖິງພວກເຮົາ”
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(ຂໍ້ 25-26).

ອັບຣາຮາມຕອບດ້ວຍສຽງອ່ອນຫວານວ່າ “ລູກເອີຍ” ແລະແລ້ວເພິ່ນກໍຊັກຊວນເສດຖີໃຫ້

ຄໍານຶງເຖີງຊີວິດກ່ອນຕາຍໄດ້ຮັບແຕ່ຂອງດີ ທີ່ຄົນທັງຫລາຍເວົ້າວ່າຄົນບຸນຫລືຄົນມີພຣະພອນ ອັບຣາຮາມ

ພະຍາຍາມບອກລາວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຍັງເປັນຄົນເຈົ້າມີໝົດທຸກຢ່າງ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນຜູ້ໃດມາບັດນີ້

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເຫວເລິກໄວ້ໃນຣະຫວ່າງເຈົ້າກັບລາຊະໂຣ ແລະລາຊະໂຣຈະຂ້າມໄປກໍບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຈະຂ້າມຈາກບ່ອນເຈົ້າຢູ່ມາຫາລາຊະໂຣໄດ້.

3. ສວຍໃຊ້ໂອກາດເທົ່າທີ່ມີ ( ລູກາ 16:27-31 )
ຕາບໃດທີ່ເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ເຮົາກໍມໂ
ີ ອກາດແລະມີຄວາມຫວັງ ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າເວລາຂອງເຮົາຍັງເຫລືອຫລາຍ

ປານໃດ? ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ກັບເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່? ເສດຖີຜູ້ນີ້ກິນແໜງໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນໂລກຊອກຄົ້ນ
ຫາຊາດໜ້າ ລາວໄດ້ແຕ່ມົວເມົານໍາຄວາມອຸດົມສົມບູນໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກອີ່ມ ເຄື່ອງຂອງແລະເຂົ້າປາອາຫານກໍມີ
ໄວ້ສໍາລັບຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພໍເມື່ອຈາກໂລກນີ້ໄປບໍ່ມີຮອດນໍ້າຈະດື່ມ. ລາວໄດ້ຄຶດກິນແໜງໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ການດີເຫລົ່ານີ້ ແລະໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນລາວກໍຄຶດເຖິງອ້າຍນ້ອງຂອງລາວທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງດຽວກັນໃນໂລກ
ລາວຮູ້ແລ້ວວ່າແນວໃດລາວກໍຈໍາຕ້ອງຢູ່ຢ່າງທໍຣະມານຢ່າງນີ້ຕລອດໄປ

ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ

ມາທຸກຄືກັບລາວໆຈຶ່ງຂໍຮ້ອງອັບຣາຮາມເປັນເທື່ອທີສອງວ່າ “ບິດາເອີຍ, ຖ້າຢ່າງນັ້ນຂໍໃຫ້ລາຊະໂຣໄປຍັງ
ເຮືອນພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍມີອ້າຍນ້ອງຫ້າຄົນ ເພື່ອໃຫ້ລາຊະໂຣໄປເຕືອນເຂົາ ເພາະຢ້ານເຂົາ
ຈະເຂົ້າມາໃນບ່ອນທໍຣະມານນີ້ເໝືອນກັນ” (ຂໍ້ 27-28).

ເສດຖີຜູ້ນີ້ຕາຍແລ້ວຍັງບໍ່ຖິ້ມນິສັຍເຈົ້ານາຍຍັງຢາກໃຊ້ລາຊະໂຣອີກ,

ແຕ່ຄວາມດີຂອງລາວຄືລາວຍັງຮັກ

ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວຢ້ານວ່າເຂົາຈະມາຕົກບ່ອນດຽວແລະທົນທຸກເວດທະນາຄືລາວ. ຫາກຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ
ຄືເສດຖີຄົນນີ້ສາມາດກັບຄືນມາບອກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນໃນໂລກອີກເທື່ອນຶ່ງຄົງຈະດີ
ການຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ອັບຣາຮາມຈຶ່ງຕອບລາວວ່າ

ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຜນ

“ເຂົາມີໂມເຊແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ແລ້ວ ໃຫ້ເຂົາຟັງຄົນເຫລົ່ານັ້ນສາ” (ຂໍ້ 29). ແປວ່າໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະທັມທັງຫ້າເຫລັ້ມທີໂ
່ ມເຊໄດ້ບັນທຶກໄວ້

ແລະໃຫ້ຟັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ອື່ນອີກ. ແຕ່ເມື່ອເສດຖີໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮູ້ທັນທີວ່າເຂົາຈະບໍ່
ຟັງໂມເຊແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ບາງທີຕອນລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນອາດໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂອງໂມເຊແລະເຣື່ອງ

ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈອັນໃດ ດ້ວຍເຫດນີ້ລາວຈຶ່ງເວົ້າອີກວ່າ “ບໍແ
່ ມ່ນຢ່າງນັ້ນດອກ
ແຕ່ຖ້າຄົນນຶ່ງຈາກໝູ່ຄົນຕາຍໄປຫາເຂົາ ເຂົາຄົງຈະຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່” (ຂໍ້ 30). ເບິ່ງແລ້ວເຫັນວ່າເສດຖີ
ແລະອ້າຍນ້ອງທັງຫ້າຄົນຂອງເສດຖີຮູ້ຈກ
ັ ລາຊະໂຣໝົດທຸກຄົນ ເຂົາອາດເຄີຍເຫັນລາຊະໂຣມາຂໍທານທີ່ໜ້າ
ບ້ານພວກເຂົາ ແລະເຂົາກໍຮູ້ວ່າລາຊະໂຣຕາຍໄປແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນເສດຖີຈຶ່ງຄຶດວ່າຖ້າລາຊະໂຣໄປບອກເຂົາໆກໍ
ຈະເຊື່ອ.

ມີຫລັກຖານໃນພຣະຄັມພີລາຊະໂຣອີກຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ພຣະເຢຊູເອົາລາວຄືນມາຈາກຕາຍຫລັງຈາກ

ຖືກຝັງໄວ້ສາມວັນ, ພຣະເຢຊູເອງກໍຕາຍເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງ ແລະໃນວັນຖ້ວນສາມພຣະອົງ
ກໍຊົງເປັນຄືນມາແລ້ວສະເດັດສູ່ສວັນທັງເປັນ ໂລກກະຍັງບໍ່ເຊື່ອ ເຫດອັນໃດເຂົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອລາຊະໂຣຊາຍຂໍ
ທ່ານຜູນ
້ ີ້. ດ້ວຍເຫດນີ້ອັບຣາຮາມຈຶ່ງຕອບເສດຖີວ່າ “ຖ້າເຂົາບໍ່ຟັງໂມເຊແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຖິງ

ຈະມີຄົນນຶ່ງຄືນມາຈາກຕາຍ ເຂົາກໍຈະບໍ່ຍອມເຊື່ອເໝືອນກັນ” (ຂໍ້ 31).
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ຄໍາຖາມ:
1. ເຣື່ອງເສດຖີກັບລາຊະໂຣນີ້ສອນທ່ານຫຍັງແດ່?

2. ເປັນຫຍັງລາຊະໂຣເມື່ອຕາຍແລ້ວຈຶ່ງໄປຢູ່ໃນອ້ອນເອິກຂອງອັບຣາຣາມ?
3. ຄໍາວ່າຢູ່ໃນອ້ອນເອິກແປວ່າຫຍັງ?
4. ເປັນຫຍັງເສດຖີຈຶ່ງຕາຍໄປຢູ່ແດນມໍຣະນາ?

5. ເສດຖີມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນແດນມໍຣະນາ?
6. ລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງອັບຣາຮາມຫຍັງແດ່?
7.ອັບຣາຮາມຕອບລາວແນວໃດ?

8. ດ້ວຍເຫດໃດເສດຖີຈຶ່ງຄຶດວ່າຖ້າຄົນຕາຍກັບຄືນໄປບອກຄົນເປັນເຂົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອ?
9. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນຄືເສດຖີ?

ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 17

ຊົງວາຍພຣະຊົນເພືອ
່ ເຮົາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 23:1-26, 32-49

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 22:14--23:56

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ, ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ:

ເປັນຫຍັງການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສໍາຄັນແທ້?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ວາຍພຣະຊົນເພື່ອສອນເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແລ້ວທ່ານຈະ
ຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍການກະທໍາ.

ຄໍານໍາ
ພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ບໍຣິສຸດຕໍ່ການກ່າວຫາໃດໆໄດ້ຍອມຖືກເຂົາຕອກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຊ່ອຍເຮົາທຸກຄົນທີ່

ເຊື່ອໃນພຣະອົງຈະໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ.

1. ພຣະເຢຊູບໍ່ມີຄວາມຜິດ: ( ລູກາ 23:1-16 )
ພວກຜູ້ນໍາຊາດຢິວໄດ້ຈັບກຸມພຣະເຢຊູໄປຫາປີລາດຜູປ
້ ົກຄອງຢູດາຍເພື່ອໄຕ່ສວນໂດຍປ້າຍຄວາມຜິດໃສ່

ພຣະອົງ, ໃນເວລານັ້ນຊາດຢິວຕົກຢູ່ໃນອໍານາດຂອງຈັກກະພັດໂຣມ. ພວກຜູ້ນໍາຊາດຢິວຟ້ອງພຣະເຢຊູໃນ
ສາມເຣື່ອງຊ້ອນ 1.ເຣື່ອງຂອງການເມືອງວ່າເປັນກະບົດຊັກຊວນປະຊາຊົນບໍໃ່ ຫ້ເສັຽພາສີແກ່ກາຍຊາ.

2.

ເຣື່ອງໝິ່ນປາດພຣະເຈົ້າ ໂດຍຕັ້ງຕົນເອງເປັນພຣະຄຣິດ. 3. ໂຄ່ນລົ້ມຣາຊບັນລັງໂດຍຕັ້ງຕົນເອງເປັນກະ

ສັດ. ເຂົາຮູ້ວ່າເຣື່ອງການເມືອງເປັນເຣື່ອງໃຫຍ່ສາໍ ລັບຈັກກະພັດໂຣມໃນຂະນະທີ່ເຂົາປົກຄອງຊາດຢິວທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງເອົາເຣື່ອງການເມືອງຮວມເຂົ້າສອງປະເດັນແລະເຣື່ອງສາສນານຶ່ງປະເດັນ. ພວກ

ເຂົາຟ້ອງວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ພົບຄົນນີ້ກໍາລັງຊັກຊວນຊາດຂອງເຮົາໃຫ້ເຮັດຜິດ ຄືບໍ່ໃຫ້ເສັຽສ່ວຍແກ່ກາຍຊາ
ແລະຍັງເວົ້າວ່າຕົນເອງເປັນພຣະຄຣິດຄືກະສັດອົງນຶ່ງ” (ຂໍ້ 2). ຄໍາວ່າພຣະຄຣິດຄືກະສັດອົງນຶ່ງ ແປວ່າພຣະ
ອົງເປັນຜູ້ຖືກຫົດສົງແລະສົ່ງມາເປັນກະສັດຂອງຄຣິສຕຽນ ຫລືຄົນຈະມັກເວົ້າວ່າເປັນກະສັດຂອງສາສນາ.
ພວກເຂົາກ່າວຫາພຣະອົງໃນເຣື່ອງການເມືອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອຈະມີນໍ້າໜັກໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ເພາະອີງຕາມ

ກົດໝາຍຂອງຈັກກະພັດໂຣມຜູ້ໃດຜິດກົດການເມືອງກໍ່ການກະບົດຈະຕ້ອງຖືກປະຫານ.

ປີລາດໄດ້ສອບ

ຖາມພຣະອົງວ່າ “ເຈົ້າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລື (ຂໍ້ 3ກ) ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ ”ທ່ານເວົ້ານັ້ນແລ້ວ” (ຂໍ້
3ຂ). ແປວ່າທ່ານເວົ້າຖືກແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນກະສັດປົກຄອງແຜ່ນດິນແຕ່ເປັນກະສັດປົກຄອງ

ຈິດວິນຍານຂອງພວກຢິວ.

ພຣະເຢຊູຕອບຕາມຄໍາທີ່ປີລາດຖາມໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນອະທິບາຍຫລືໂຕ້ຖຽງແຕ່

ຢ່າງໃດ ແລ້ວປີລາດຈຶ່ງກ່າວວ່າ “ເຮົາບໍ່ເຫັນຜິດໃນຜູ້ນີ້ຈັກປະການ” (ຂໍ້ 4). ແລ້ວເຂົາກໍຄຸມພຣະອົງໄປຫາ
ເຮໂຣດ ແຕ່ເຮໂຣດພັດດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບພຣະອົງ ເພາະເມື່ອກ່ອນນີ້ເຮໂຣດເຄີຍໄດ້ຍິນແຕ່ເຣື່ອງອັສຈັນ
62

ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດ, ວັນນີ້ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດການອັສຈັນໃດໆໃຫ້ເຮໂຮດເບິ່ງ ດັ່ງນັ້ນເຮໂຣດຈຶງ່ ສົ່ງພຣະເຢຊູ
ກັບຄືນຫາປີລາດ ແລະເມື່ອປີລາດສືບສວນອີກຄັ້ງນຶ່ງແລ້ວກໍຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມຜິດອັນໃດເປັນເທື່ອທີສອງຈຶ່ງ
ຊອກຫາທາງປ່ອຍພຣະເຢຊູ.

2. ຊົງຕາຍແທນບາຣາບາ: ( ລູກາ 23:17-26 )
ໃນເທສການລະນຶກເຖິງການພົ້ນຈາກເປັນຂ້າທາດ ເຂົາຈະຕ້ອງປ່ອຍນັກໂທດຜູ້ນຶ່ງເພື່ອສລອງວັນເທສການ
ປີລາດຈຶ່ງສັ່ງພວກທະຫານໃຫ້ນໍາເອົານັກໂທດຜູ້ນຶ່ງມາ ດ້ວຍຄຶດວ່າເຂົາຈະຕ້ອງປ່ອຍພຣະເຢຊູເພາະວ່ານັກ
ໂທດທີ່ຈະນໍາເອົາມານັ້ນເປັນນັກໂທດຂ້າຄົນ ນັກໂທດຜູ້ນີ້ມີຊື່ວ່າບາຣາບາ. “ດ້ວຍວ່າໃນງານເທສການນັ້ນ

ຕ້ອງປ່ອຍຄົນນຶ່ງໃຫ້ເຂົາ ແຕ່ຄົນທັງປວງຮ້ອງຂຶ້ນພ້ອມກັນວ່າ ເອົາມັນໄປຂ້າເສັຽ ແລ້ວຈົ່ງປ່ອຍບາຣາບາໃຫ້
ພວກເຮົາ” (ຂໍ້ 17). ແຕ່ປີລາດພະຍາຍາມຈະຫາທາງຊ່ອຍພຣະເຢຊູໃຫ້ພົ້ນຈາກການລົງໂທດປະຫານນີ້ຈຶ່ງ

ກ່າວຂຶ້ນວ່າ “ຄຶງເຮັດຫຽັງ ຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ ເຮົາບໍ່ເຫັນວ່າມີຜິດອັນໃດທີ່ສົມຄວນຈະໃຫ້ຖືກໂທດເຖິງ
ຕາຍ ເຫດສັນນັ້ນເມື່ອເຮົາຂ້ຽນແລ້ວກໍປ່ອຍໄປເສັຽ” ( ຂໍ້ 22).

ດ້ວຍວ່າສຽງຂອງປະຊາຊົນດັງສນັ່ນດ້ວຍ

ຄວາມໂກດຮ້າຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປີລາດເກງໃຈເຂົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປ່ອຍບາຣາບາໃຫ້ເຂົາຕາມທີ່ເຂົາຮ້ອງຂໍ ວັນນີ້

ບາຣາບາໄດ້ລອດພົ້ນຈາກໂທດປະຫານ ເພາະເຂົາເອົາພຣະເຢຊູຜູ້ບໍຣິສຸດໄປປະຫານຕາງໂຈນຜູ້ຮ້າຍ ແຕ່
ປີລາດໄດ້ສາຣະພາບເປັນເທື່ອທີສາມວ່າ

“ເຮົາບໍ່ເຫັນວ່າມີຜິດອັນໃດທີ່ສົມຄວນຈະໃຫ້ຖືກໂທດເຖິງຕາຍ

ເຫດສັນນັ້ນເມື່ອເຮົາຂ້ຽນແລ້ວກໍປ່ອຍໄປເສັຽ” (ຂໍ້ 22).

3. ເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູ: ( ລູກາ 23:32-43 ).
ເມື່ອເຂົາປ່ອຍບາຣາບາແລ້ວເຂົາກໍບັງຄັບພຣະເຢຊູແບກກາງແຂນໄປຍັງບ່ອນປະຫານນັກໂທດ

ໂຈນຮ້າຍສອງຄົນຕຽມຄຶງພ້ອມກັນກັບພຣະເຢຊູ

ທີ່ນັ້ນມີ

ເຂົາໄດ້ເອົາພຣະເຢຊູຄຶງໃນຣະຫວ່າງໂຈນຮ້າຍທັງສອງ

ອັນເປັນພາບພົດວ່າພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ຖ້າມກາງຄົນດີແລະຄົນຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ໂອກາດເຂົາກັບໃຈ. ພວກທະຫານໄດ້

ຂ້ຽນຕີ, ປະຊາຊົນດ່າວ່າ, ຜູ້ຮ້າຍຜູ້ນຶ່ງກັບໃຈ ອີກຜູ້ນຶ່ງເຍາະເຍີ້ຍ ແຕ່ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນວ່າ “ໂອ ພຣະບິດາ
ເຈົ້າຂໍໂຜດອະພັຍເຂົາ ເພາະເຂົາບໍຮ
່ ູ້ວ່າເຂົາກໍາລັງເຮັດອັນໃດ” (ຂໍ້ 34). ອ່ານຂໍ້ 36-43 ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນ
ວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດແນວໃດນໍາພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງມີໃຈອະພັຍພວກເຂົາທຸກຄົນຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງທີ່
ສອນວ່າ “ຈົ່ງຮັກສັຕຣູຂອງທ່ານ ຈົ່ງອ້ອນວອນສໍາລັບຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງທ່ານ” (ມັດທາຍ 5:44).

ສິ່ງທີ່ພຣະອົງ

ສອນພຣະອົງກໍປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ເຮົາທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫງດັ່ງທີ່ເຂົາຂົ່ມເຫງພຣະອົງ ມີອັນໃດຈ່ອງ

ດຶງເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະພັຍ ແລະອ້ອນວອນສໍາລັບຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງເຮົາ?.

4. ຊົງສິ້ນພຣະຊົນ: ( ລູກາ 23:44-49 ).
ຫລັງຈາກຊົງຖືກຂ້ຽນຕີແລະຖືກແທງດ້ວຍອາວຸດສົງຄາມເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ຕົກມາໃນຊົ່ວໂມງທີຫົກ

ຂອງວັນນັ້ນ ((ໝາຍເຫດ: ພາສາລາວພິມວ່າ “ຫົກໂມງ” ໜ້າຈະພິມວ່າ “ຊົ່ວໂມງທີຫົກ” ແປວ່າສິບສອງໂມງ
ທ່ຽງເມື່ອນັບຈາກ 6-7ໂມງເຊົ້າ ແມ່ນຊົ່ວໂມງທີນຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນ ສິບສອງໂມງທ່ຽງຈຶ່ງເປັນຊົ່ວໂມງທີຫົກ))
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ຟ້າມືດຝົນຕົກເກີດຂຶ້ນ

“ເວລານັ້ນພໍປະມານຫົກໂມງ ກໍບັງເກີດມືດມົວທົ່ວແຜ່ນດິນຈົນເຖິງເວລາເກົ້າໂມງ

ແສງຕາເວັນກໍມືດໄປ ແລະຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານກໍຊົງຖືກຈີກເຄິ່ງກາງ” (ຂໍ້ 44). ແປວ່າຈາກ ທ່ຽງເຖິງສາມ

ໂມງແລງເກີດຟ້າມືດຝົນຕົກ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານໄດ້ຈີກ ແຕ່ເທິງຮອດລຸ່ມ ແຜ່ນ
ດິນກໍສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວ ສີລາກໍແຕກອອກຈາກກັນ ຕາມການບັນທຶກຂອງມັດທາຍ 27:51. ທ່ານອາດແປກ
ໃຈວ່າເປັນຫຍັງຜ້າກັ້ງຈຶ່ງຈີກ ແລະກໍຈີກຈາກເທິງຮອດລຸ່ມ ແຖມຍັງຈີກກາງເຄິ່ງແບ່ງເປັນສອງທ່ອນອີກ ລາງ
ເທື່ອທ່ານອາດຈະຄຶດວ່າແມ່ນການອັສຈັນອັນນຶ່ງ,
ລາງເທື່ອທ່ານອາດບໍ່ຄຶດຫຍັງເລີຽກໍເປັນໄດ້.

ລາງເທື່ອທ່ານອາດເຂົ້າໃຈວ່າເປັນໝາຍຄໍາຄັນອັນນຶ່ງ,

ສາສນາຈານຜູນ
້ ຶ່ງຕີຄວາມໝາຍວ່າ ໃນສມັຍບູຮານນັ້ນໃນ

ພຣະວິຫານໄດ້ເຮັດຜ້າກັ້ງຝືນໃຫຍ່ໄວ້ ເພື່ອສງວນບ່ອນສັກສິດບໍໃ່ ຫ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຜ່ານຜ້າກັ້ງນັ້ນໄປ
ເຖິງທີ່ສັກສິດຂອງຄວາມສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ປະໂລຫິດເທົ່ານັ້ນ (ອ່ານອົບພະຍົບ 26:33) ເວ
ລາພຣະເຢຊູຊົງສິ້ນພຣະຊົນນັ້ນຜ້າກັ້ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຖືກຈີກ (ເປີດ) ໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃນພຣະວິຫານແລະເຂົ້າໄປ
ເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.
ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຂໍກຸນແຈໃຫ້ມະນຸດທັງຫລາຍສາມາດເຂົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ ““ສໍາເຣັດແລ້ວ””
ພຣະອົງຊົງມອບຈິດວິນຍານໄວ້” (ໂຢຮັນ 19:30).

“ແລະເມື່ອພຣະອົງຊົງກົ້ມພຣະສຽນລົງ

ພາຣະກິດອັນສໍາຄັນຂອງພຣະອົງແມ່ນມາໄຖ່ຄົນທັງ

ຫລາຍໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ດັ່ງນັ້ນໃຜກໍຕາມທີ່ຊອກສແວງຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ນັ້ນກໍຈະພົບ,
ດ້ວຍວ່າບໍ່ມສ
ີ ິ່ງໃດກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂົ້າເຖິງພຣະອົງອີກແລ້ວ, ພຣະເຢຊູຄຣິດຕາຍຄັ້ງດຽວສາມາດ

ໄຖ່ຄົນທົ່ວໂລກໃຫ້ພົ້ນ ພຽງແຕ່ທ່ານວາງໃຈເຊື່ອເທົ້ານັ້ນທ່ານກໍຈະພົ້ນທັນທີ.

ຄໍາຖາມ:
1. ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ? ການຄຶງພຣະອົງນັ້ນຖືກຕາມກົດໝາຍບໍ່? ເປັນຫຍັງ?
2. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນເຫດການໃນວັນທີ່ເຂົາຮ້ອງວ່າ ຄຶງພຣະເຢຊູ, ປ່ອຍບາຣາບາ ທ່ານຈະວ່າແນວໃດ?
3. ພຣະເຢຊູຊົງຕາຍແທນບາຣາບາ ແລະຕາຍແທນທ່ານແນວໃດ?
4. ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນບາຣາບາຫລືໂຈນທີ່ໄມ້ກາງແຂນໃນວັນນັ້ນ, ວັນນີ້ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ?
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ຊົງຟື້ນພຣະຊົນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 24:1-10, 33-39, 44-48

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 24:1-52

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ການຟື້ນພຣະຊົນເປັນເຄື່ອງພິສດ
ູ ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ:

ເປັນຫຍັງ ການຟື້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສໍາຄັນແທ້

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອເລົ່າເຣື່ອງການຄືນພຣະຊົນ, ເພື່ອເລົ່າສິ່ງທີ່ກະທໍາ, ເຮົາຈະຕອບ
ສນອງຢ່າງໃດ?

ຄໍານໍາ
ລູກາບັນທຶກຄໍາພະຍານສາມປະການເຣື່ອງການຟື້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຕາມຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມ.

ເມື່ອເປັນ

ເຊັ່ນນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງສັ່ງສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ອອກໄປບອກແກ່ທຸກຊາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າເໜືອ
ຄວາມຕາຍ.
1. ຄໍາພະຍານພວກຜູ້ຍິງ: ( ລູກາ 24:1-10 )

ພວກສາວົກແລະພວກຜູ້ຍິງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເຣື່ອງທີ່ພຣະອົງບອກວ່າພຣະອົງຈະເປັນຄືນມາຈາກຕາຍອີກໃນ
ວັນຖ້ວນສາມ (ມັດທາຍ 16:21) ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ເຊົ້າເດິກຂອງວັນຕົ້ນສັປດາ ພວກຜູ້ຍິງທີ່ຮັກແພງພຣະເຢຊູຈຶ່ງ
ພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບໂດຍຕັ້ງໃຈວ່າຈະເອົານໍ້າຫອມໄປຫົດສົງພຣະສົບພຣະອົງ

ເພື່ອສະແດງເຖິງ

ຄວາມຮັກແພງຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອເຂົາໄປເຖິງກໍມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນ ຄືພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກ້ອນ

ຫີນໃຫຍ່ທີ່ອັດປາກອຸບໂມງໄດ້ກື່ງອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວ, ພວກແມ່ຍິງຈຶ່ງຟ້າວແລ່ນເຂົ້າໄປໃນອຸບໂມງ
ດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈເປັນອັນໃຫຍ່ເມື່ອບໍ່ເຫັນສົບພຣະເຢຊູຕາມຄາດໝາຍຂອງເຂົາ. “ເມື່ອເຂົາກໍາລັງສງົນສົນ
ເທດ້ວຍການນັ້ນ ເບິ່ງແມ, ມີຊາຍສອງຄົນຢືນຢູ່ໃກ້ເຂົາ ນຸ່ງເຄື່ອງອັນອົດງາມຈົນເຫລື້ອມຕາ” (ຂໍ້ 4). ຊາຍ

ສອງຄົນນີແ
້ ມ່ນເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແປງຮ່າງເປັນຊາຍໜຸ່ມ ເພື່ອຈະບອກຂ່າວແກ່ພວກແມ່ຍິງ
ເຂົາໄດ້ເຫັນເທວະດາທັງສອງນຸ່ງເຄື່ອງອັນງົດງາມຈົນເຫລື້ອມຕາມີຄວາມໝາຍວ່າຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເທວະ
ດານັ້ນເບິ່ງຈົນເຫລື້ອມຕາ ແຕ່ພວກນາງບໍ່ຮູ້ວ່າຊາຍທັງສອງແມ່ນເທວະດາ.

ພວກແມ່ຍິງຢ້ານຫລາຍຈຶ່ງກົ້ມໜ້າລົງດິນໂດຍບໍ່ກ້າເງີຍໜ້າເບິ່ງຊາຍທັງສອງ ແລ້ວຊາຍທັງສອງຈຶ່ງຖາມເຂົາ

ວ່າ “ພວກນາງຊອກຄົນເປັນໃນໝູ່ຄົນຕາຍເຮັດຫຍັງ” (ຂໍ້ 5). ເປັນຄໍາຖາມທີ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍເລິກທີ່ບໍ່ມີຜໃູ້ ດ
ເວົ້າຄໍານີມ
້ າກ່ອນ ຄໍາເວົ້າຂອງເທວະດາມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນຄົນຕາຍ ຫລືພຣະອົງຊົງມີພຣະ
ຊົນຢູ່ ເທວະດາເວົ້າອີກວ່າ “ພຣະອົງບໍ່ປະທັບຢູ່ທີ່ນີ້ ແຕ່ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວ ຈົ່ງລະນຶກເຖິງຄໍາທີ່
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ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບທ່ານທັງຫລາຍເມື່ອພຣະອົງຍັງຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລນັ້ນ, ວ່າບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກມອບ
ໄວ້ໃນມືຄົນບາບ,

ແລະຈະຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ

, ແລະໃນວັນຖ້ວນສາມກໍຈະຄືນມາອີກ” (ຂໍ້ 6-7).

ເມື່ອພວກຜູ້ຍິງໄດ້ຍິນຄໍາບອກເລົ່າຂອງເທວະດາແລ້ວ ເຂົາກໍຫວນຄຶດເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ເວົ້າ
ໄວ້ແລ້ວຈຶ່ງຟ້າວກັບໄປບອກພວກສາວົກທີ່ກໍາລັງຊຸມນຸມກັນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ໃນຫ້ອງ.

2. ຄໍາພະຍານພວກສາວົກ: ( ລູກາ 24:33-39 )
ມີສາວົກສອງຄົນ (ສອງຜົວເມັຽທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ)

ກໍາລັງເດີນທາງໂດຍຍ່າງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຍັງ

ບ້ານເອມາອູດ ພຣະຄັມພີບອກວ່າປະມານຫົກພັນວາຕາມຄໍາກະຕວງຂອງບູຮານ

ຫົກພັນວາໄດ້ຖືກຄໍາ

ນວນປະມານ 15 ໄມລ໌ ຫລື 24.1 ກິໂລແມດ ລະຍະທາງແລະຄຸນນະພາບຂອງຫົນທາງໃນສມັຍນັ້ນຄາດວ່າ
ພວກເພິ່ນຄົງຍ່າງແຕ່ເຊົ້າຈົນຄໍ່າ. ນັກເທດຜູ້ນຶ່ງເວົ້າວ່າສາວົກທັງສອງຄົນນີ້ໄດ້ເດີນທາງຈາກເອມາອູດໄປຍັງ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປເບິ່ງເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູແລະພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນຈົນເຖິງວັນນີ້ຈຶ່ງກັບບ້ານ. ເຂົາທັງສອງໄດ້ສົນ

ທະນາກ່ຽວກັນເຣື່ອງເກີດຂຶ້ນກັບພຣະເຢຊູຈາກວັນຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນຈົນຮອດມື້ອຸບໂມງຫວ້າງເປົ່າ ໂດຍ
ເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາລັກສົບພຣະເຢຊູໄປໄວ້ບ່ອນອື່ນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງຮ່ວມກັບເຂົາ, ສົນທະນາກັບເຂົາມາ

ຕລອດທາງເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງ ຈົນພຣະອົງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຈັບເອົາເຂົ້າຈີ່ມາ

ໂມທະນະພຣະຄຸນ ແລ້ວຍື່ນໃຫ້ເຂົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງ “ພຣະອົງຊົງຈັບເຂົ້າຈີ່ມາໂມທະນາພຣະຄຸນແລ້ວ

ຊົງຫັກຍື່ນໃຫ້ເຂົາ ແລະຕາຂອງເຂົາຖືກຊົງເປີດອອກ ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຫາຍໄປຈາກເຂົາເສັຽ” (ຂໍ້ 31).

ເມື່ອເຂົາຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງແລ້ວຄວາມອິດເມື່ອຍຈາກການເດີນທາງນັ້ນກໍຫາຍໝົດ ເຂົາພາກັນຟ້າວໄປຍັງ

ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປບອກພວກສາວົກ “ໃນໂມງນັ້ນເຂົາທັງສອງໄດ້ລຸກຂຶ້ນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້
ພົບສາວົກສິບເອັດຄົນຊຸມນຸມກັນຢູພ
່ ້ອມກັບພັກພວກ ກໍາລັງເວົ້າກັນວ່າ ແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນຄືນ
ມາແນ່ແທ້” (ຂໍ້ 33-34). ສັງເກດວ່າການເດີນທາງຂອງສາວົກທັງຕອນນີ້ຮູ້ສຶກວ່າໄວກວ່າຕອນເດີນທາງກັບ

ບ້ານ ເມື່ອໄປເຖິງທັງສອງກໍເລົ່າເຫດການທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ເຂົາເດີນທາງກັບບ້ານເອມາອູດຈົນເຖິງເວລາທີ່ພຣະ
ອົງຊົງຫັກເຂົ້າຈີ່ທັງສອງຈຶ່ງຊວາດຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູຮ່ວມເດີນທາງແລະຮ່ວມຮັປທານອາຫານແລງ

ກັບເຂົາ, ມາຣະໂກບັນທຶກວ່າພວກສາວົກສິບເອັດຄົນບໍ່ເຊື່ອສິ່ງທີ່ສາວົກທັງສອງແຕ່ຢ່າງໃດ (ອ່ານ ມາຣະໂກ

16:13). ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຂົາກໍາລັງເລົ່າເຫດການຢູ່ນັ້ນພຣະເຢຊູກໍຊົງປາກົດຕົວຕໍ່ພວກເຂົາ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ
“ສັນຕິສຸກຈົ່ງມີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ” (ຂໍ້ 36ຂ).

ພວກສາວົກສິບເອັດບໍ່ເຊື່ອຄໍາລາຍງານຂອງສາວົກສອງຄົນ

ເພາະເຂົາມີຄວາມຢ້ານໃນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໃນຂະນະນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດຕົວກັບເຂົາ “ຝ່າຍເຂົາ
ກໍຢ້ານສະດຸ້ງຕົກໃຈໂດຍຄຶດວ່າເຫັນຜີ” (ຂໍ້ 37). ພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວກັບເຂົາອີກວ່າ “ທ່ານທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍ

ເຮັດຫຽັງ ດ້ວຍເຫດໃດຄວາມຄຶດສງົນສົນເທຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນໃຈພວກທ່ານ

ຈົ່ງເບິ່ງມືແລະຕີນຂອງເຮົາວ່າ

ແມ່ນເຮົາເອງ ຈົ່ງຄໍາເບິ່ງຕົວຂອງເຮົາ ເພາະວ່າຜີບໍ່ມີເນື້ອບໍ່ມີກະດູກເໝືອນກັບທ່ານເຫັນເຮົາຢູູທີ່ນີ້” (ຂໍ້ 39).
ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາພິສູດວ່າພຣະອົງເປັນຄືນມາແທ້ຈິງ
ແລະມືຂອງພຣະອົງ.
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ຈຶ່ງເຊີນໃຫ້ພວກສາວົກມາເບິ່ງຮອຍບາດແຜທີ່ຕີນ

3. ພຣະຄັມພີເປັນພະຍານ: ( ລູກາ 24:44-48 )
ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງຮັປທານອາຫານຕໍ່ໜ້າສາວົກເພື່ອພິສູດວ່າພຣະຊົງເປັນຂຶ້ນມາແລ້ວ ພຣະອົງຊົງກໍຊົງ
ກ່າວເຖິງການບັນທຶກຂອງໂມເຊໄດ້ເກີດເປັນຈິງແລ້ວ “ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ““ນີແ
້ ຫລະຖ້ອຍຄໍາຂອງ

ເຮົາຊຶ່ງໄດ້ບອກໄວ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ເມື່ອເຮົາຍັງຢູ່ກບ
ັ ພວກທ່ານວ່າບັນດາຄໍາທີ່ຂຽນໄວ້ເຖິງເຮົາໃນບັນຍັດ
ຂອງໂມເຊ, ໃນຄັມພີຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ແລະໃນຄັມພີເພງສັຣເສີນນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງສໍາເຣັດ” (ຂໍ້

44-45). ໃນພຣະຄັມພີເດີມຫລາຍຕອນໄດ້ບັນທຶກເຣື່ອງຕ່າງໆໃນອະນາຄົດນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ພຣະເຢຊູ ແຕ່
ບໍ່ມີຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພວກຟາຣີຊາຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ສາ
ວົກເຂົ້າໃຈ “ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານຈິດໃຈຂອງເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີ” (ຂໍ້ 45). ຫລາຍ
ເທື່ອທີ່ເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີແລ້ວບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ສາວົກສອງຄົນເດີນທາງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຍັງບ້ານເອມາອູດ
ໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູໄປຕລອດທາງແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງຈົນເຖິງເວລາພຣະອົງຊົງເປີດຕາເຂົາ, ສາວົກສິບ

ເອັດຄົນນີ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເປັນເວລາສາມປີແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີ

ມາບັດນີ້ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້

ເຂົາເຂົ້າໃຈ ຫລືເປີດຫົນທາງໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈ ສລຸບແລ້ວການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີຈຶ່ງເປັນເຣື່ອງໃຫຍ່ຕໍ່ທຸກ
ຄົນ.
“ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ມີຄໍາຂຽນໄວ້ຢ່າງນີ້ ພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານ ແລະຊົງເປັນຄືນມາ

ຈາກຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມ ແລະຈະຕ້ອງປະກາດທົ່ວທຸກປະເທດໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົາຖິ້ມໃຈ
ເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຮັບການຍົກບາບໂທດ ຕັ້ງແຕ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປ” (ຂໍ້ 46-47).

ພຣະອົງຊົງເປີດຄວາມຄຶດ

ຂອງເຂົາໂດຍບອກເຂົາເຖິງເຣື່ອງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວລ່ວງໜ້າ

(ມັດທາຍ 16:21;

17:23; 20:19 ແລະອື່ນໆ). ວ່າພຣະອົງຈະຟື້ນພຣະຊົນໃນວັນຖ້ວນສາມ ແຕ່ໃນເວລານັ້ນບໍມ
່ ີໃຜຄ່ອຍສົນ

ໃຈຈົນເຖິງວັນນີ້. ເມື່ອພຣະອົງຊົງຟື້ນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍ ຫລືຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ສາວົກ

ຈົ່ງອອກໄປບອກຄົນທຸກຊາດໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມຈົນເຖິງທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ.

ຄໍາຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງຕ້ອງແມ່ນພວກຜູ້ຍິງໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊົ້າ ແທນທີ່ຈະແມ່ນພວກສາວົກໄປ?

2. ພວກຜູ້ຍິງຕັ້ງໃຈໄປເຮັດຫຍັງ?

3. ເມື່ອໄປຮອດແລ້ວມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ?

4. ເມື່ອພວກຜູ້ຍິ່ງໄດ້ຮັບຂ່າວດີແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງຟ້າວໄປບອກພວກສາວົກ?
5. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຫາກມີຂ່າວດີ ທ່ານຢາກບອກໃຜກ່ອນໝູ່?
6. ສາວົກສອງຄົນທີ່ເດີນທາງໄປບ້ານເອມາອູດຊື່ຫຍັງ?

7. ໃນຂະນະທີ່ເດີນເຂົາສັນທະນາກັນເຣື່ອງຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຟ້າວກັບຄືໄປເຢຣູຊາເລັມ?
8. ພຣະຄັມພີເປັນພະຍານເຣື່ອງການຟື້ນພຣະຊົນພຣະເຢຊູແນວໃດ?
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ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌

