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ບົດຮຽນທີ 1 
ການລໍຄອຍໄດ້ສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 1:1-25 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:        ລູກາ 1:1-25 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:    ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະໃຫ້ລູກແກເ່ຊຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບດ  
                                              ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລໍຄອຍທີ່ດົນນານສິ້ນສຸດລົງ ແລະກໍເປັນການເລີ້ມຕົ້ນ  
                                              ຂອງພຣະເມຊີອາ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:    ທ່ານກໍາລັງລໍຖ້າອັນໃດຢ່ ູບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:      ເພື່ອຈະຊີແ້ຈງເຖິງຊີວິດອັນສົດໃສ ຊຶ່ງຄໍາສັນຍາຂອງທູດສວັນໃຫແ້ກ່ເຊ 
                                              ຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບດ. 
 

ຄໍານໍາ 
ໃນຖານະທີ່ເປັນສິດຍາພິບານ,   ມຜີົວເມັຍຄ່ ູນຶ່ງຕ້ອງການຢາກມລີູກ,    ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາປຶກສາກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍນັ່ງຟັງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງຕັ້ງໃຈ. ພັລຍາຂອງເຂົາບໍ່ສາມາດຈະມີລູກໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າ
ກໍເຫັນໃຈເຂົາເຈົ້າຫລາຍ    ຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ ້ເຂົາເຈົ້າຟັງກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງລູກຄົນທີສອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເພາະທ່ານຫມໍໄດ້ແນະນໍາວ່າພັລຍາຂອງທ່ານຈະມີລູກອີກບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ.    ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ
ກັນໄປຂໍເອົາລູກຈາກເຮືອນລ້ຽງເດັກ.   ພວກເຮົາກໍຮັກເໝືອນກັບລູກຄີງໆຂອງຕົນເອງ. ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ
ປານໃດພວກເຂົາເຈົ້າກໄໍປຂໍເດັກທີ່ເຮືອນລ້ຽງເດັກເໝືອນກັນ. ເວລາພົບກັນ ຫລາຍຄັ້ງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຂອບ
ໃຈພວກເຮົາທີ່ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາແກ່ພວກເຂົາ.   
 
ສາມພີັລຍາຄູ່ນີ້ຍັງບໍ່ທັນມອີາຍແຸກ່ເທົ່າກັບເຊຄາຣິຢາແລະເອລີຊາເບດ. ຫລາຍປີຕໍ່ມາພວກເຂົາກມໍີລູກເປັນ
ຂອງຕົວເອງ.  ບາງທທີ່ານຫລືບາງຄົນໃນທີ່ນີ້ອາດມີປະສົບການເໝືອນກັນກໍອາດເປັນໄດ້.  ພວກເຮົາມາສຶກ
ສາບົດຮຽນນີ້ດ້ວຍກັນໃນວັນນີ້.  
 
1. ລູກາສເນີເຣື່ອງລາວ: ( ລູກາ 1:1-4) 
ເຣ່ືອງລາວໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນທີ່ກະສັດເຮໂຣດ. ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄັມພໄີດ້ສືບເນື່ອງມາເປັນປະວັດການ, ສະຖານ 
ທີ່ແລະເວລາໄດ້ບົ່ງບອກໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກສາສນາອື່ນໆຂອງໂລກ.   ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ 
ລູກາໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນທີ່ອິສຣາເອນ ບ່ອນທີ່ກະສັດເຮໂຣດເປັນກະສັດ.   
 
ລູກາ 1:1 ເລີ້ມດ້ວຍຄໍາວ່າ  “ ທ່ານ ທີໂອຟີລັສທີ່ໂຄຣົບຢ່າງສູງ……” ລູກາເປັນຜ້ ູບັນທຶກ ແຕ່ເພິ່ນກໍໃຫກ້ຽດ 
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ແກ່ທ່ານທີໂອຟີລັສ (ແປວ່າເພື່ອນຂອງພຣະເຈົ້າ) ແລະຫລາຍໆຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າດ້ວຍ,  ເພາະວ່າເພິ່ນ 
ລົງທ້າຍດ້ວຍຄໍາວ່າໃນຖ້າມກາງເຮົາທັງຫລາຍ. ທ່ານລູກາເປັນນາຍແພດທີ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບໂປໂລ (ໂກໂລ
ຊາຍ 4:14).  
 
ລູກາອາດຈະຢາກໃຫ້ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດທີ່ເພິ່ນຂຽນຂຶ້ນນີ້ໄດ້ອອກໄປສູ່ຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆ ແລະຄຣິສຕະ 
ຈັກຂອງທ່ານເອງດ້ວຍ. ໃນສມັຍນັ້ນມີການຮ່ວມກັນສຶກສາພຣະທັມກໍແມ່ນຢ ູ່ຕາມບ້ານເຮຶອນຫຼສືະຖານທີ່
ຕ່າງໆ ຢ່າງຫວຼງຫຼາຍ. 
 
ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດກ່ຽວກັບການທໍາງານຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ບາດ 
ກ້າວແລກທີ່ເພິ່ນເລີ້ມຕົ້ນກ່າວກໍຄືວ່ານີເ້ປັນຄວາມຈິງ, ຕາມທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນກັບຕາ, ຕາມທີ່ຜ້ ູປະກາດພຣະທັມ 
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮ້ ູ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງລູກາຕໍທ່່ານຜ້ ູອ່ານທັງຫຼາຍ.   
 
2. ບ່ໍປາຖນາອັນໃດອີກແລ້ວ: ( ລູກາ 1:5-7) 
ຈາກພຣະທັມມາລາກີ ມາເປັນເວລາ 400 ປີ   ບໍ່ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃດຫຼປືະໂລຫິດຕົນໃດທີ່ຈະເອີ່ຍປາກ 
ອອກມາກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເມຊີອາ.    ຄົນທັງຫຼາຍລໍຄອຍການປົດປ່ອຍດ້ານທະຫານ, ທາງການ
ເມືອງ ທີ່ຈະອອກຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂອງໂຣມັນໄດ້ (ກຸງໂຣມ). ພຣະເຈົ້າງຽບຫາຍໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 
ປະໂລຫິດແກ່ໆ ຄົນນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ      ແລະແລ້ວທົ່ວທັງໂລກກໍເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຈະປ່ຽນແປງທັນທີ. 
ເຊຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບດເປັນຄົນທີ່ມີອາຍຫຸຼາຍແລວ້.  ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນອ້ອນວອນຂໍລູກ, ແຕ່ກໍບໍ່
ສົມປາຖນາຈັກເທື່ອ.    ຜົວເມັຍຄູ່ນີ້ເປັນຄົນຊອບທັມ,  ເປັນຜ້ ູທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະສາສານາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ  
ແຕ່ພວກເຂົາເປັນຄົນທຸກຈນົ.     ດັ່ງນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍໃນພຣະທັມລູກາຈຶ່ງມັກຈະເວົ້າເຖິງຄົນທຸກຍາກ, ຄົນຖືກ
ໂດດດ່ຽວ, ຄົນກໍາພ້າ, ແມ່ໝ້າຍ, ແລະກ່ຽວກັບຜ້ ູຍິງທົ່ວໆໄປ.  
 
ເຊຄາຣີຢາເປັນປະໂຣຫິດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນປະໂຣຫິດທີ່ໃຫຍໂ່ຕ ແຕ່ທ່ານກໍເປັນເຊື້ອສາຍຂອງອາໂຣນ.   ພັລຍາ
ຂອງເພິ່ນກເໍປັນເຊື້ອສາຍດຽວກັນ. ເພາະສະນັ້ນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເພິ່ນຈຶ່ງໝັ້ນຄົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສິ່ງ
ໃດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຊີວິດກໍຕາມ.  ການມີລູກສືບຕະກຸນເປັນພຣະພອນຫຼລືາງວັນຈາກພຣະເຈົ້າ.   ສໍາຫຼັບຜ້ ູຍິງຫຼືຜ້ ູ
ຊາຍທີ່ບໍມ່ີລູກຖືວ່າພຣະເຈົ້າຊົງລົງໂທດ. (ທັມນຽມຂອງຢິວ) 
 
3. ປາກົດເຫັນທູດສວັນ: ( ລູກາ 1:8-20) 
ແຕ່ລະເຊົ້າ,  ປະໂຣຫິດປະຈໍາວັນກໍຈະເຂົ້າໄປປົນນິບດັ, ທໍາໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນພຣະວິຫານ.  ໃນວັນນີ້ເຊຄາ 
ຣີຢາໄດ້ຈັບສລາກຖືກເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານເພື່ອເຜົາເຄື່ອງຫອມບູຊາ.    ໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນໃນວັນນັ້ນກໍຄືທໍາ
ຄວາມສະອາດບ່ອນເຜົາເຄື່ອງບູຊາ   ແລະນໍາເຄື່ອງເຜົາໃໝທ່ີ່ມີກິ່ນອັນຫອມຫວນເພື່ອຖວາຍແດ ່ພຣະເຈົ້າ. 
ງານກໍບໍ່ໜັກໜາພ ໍທໍ່ໃດເພາະເປັນງານທີ່ຮູ້ຈັກແລະເຄີຍເຮັດມາເປັນປະຈໍາ. ແມ່ນຫຍັງຄສືິ່ງທີ່ແປກປລາດສໍາ
ຫຼັບປະໂຣຫິດແກ່ໆຄົນນີ້?  ພຣະເຈົ້າມັກເຮັດສິ່ງແປກໆໃຫມ້ະນຸດເຫັນແມ່ນບໍ?່ ພຣະເຈົ້າມັກປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ 
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ມະນຸດຄິດວ່າປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່? 
 
ເຊຄາຣີຢາປາກົດເຫັນທູດສວັນຢືນຢ່ ູເທິງຂ້າງຂວາແທ່ນບູຊາ. ເພິ່ນກໍມີຄວາມຕົກໃຈ, ຢ້ານກົວ. ທູດສວັນຈຶ່ງ
ກ່າວຕໍ່ທ່ານວ່າ:  “ຢ່າຢ້ານເລີຍ”  ທູດສວັນໃນພຣະຄັມພີ ແມ່ນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄໍາເວົ້າຂອງເພິ ່ນຈະ
ເປັນຄໍາປອບໃຈ, ໜູນໃຈ ແລະໃຫກ້ໍາລັງໃຈ. ແລະທູດສວັນກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ: “ຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຮັບຟັງແລ້ວ.”    ໝາຍຄວາມວ່ານາງເອລີຊາເບດຈະມີລູກ    ແລະລູກນັ້ນກໃໍຫ້ຊື່ວ່າ ໂຢຮັນ. 
ທູດສວັນອະທິບາຍແກ່ເຊຄາຣີຢາກ່ຽວກັບລູກນັ້ນວ່າ: ເຂົາຈະເປ ັນຄົນພິເສດ, ທ່ານຈະດີໃຈແລະຄົນທັງຫຼາຍ
ກໍຈະດີໃຈດ້ວຍ. ເຂົາຈະເປັນຜ້ ູເຮັດໃຫ ້ພຣະທັມມາລາກີສໍາເຣັດ (ມາລາກີ 4:5-6)   ເຂົາຈະໃຫຍ່ຕໍ່ພຣະພັກ
ພຣະເຈົ້າ (1:15) ເປັນຄົນທີ່ປະກອບດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ(1:15), ເຂົາຈະນໍາພົງພັນອິສຣາເອນໃຫ ້ຫັນ
ກັບມາຫາພຣະເຈົ້າ (1:16) ເຂົາຈະນໍາໜ້າພຣະອົງໂດຍນໍ້າໃຈແລະຣິດເດດຂອງເອລີຍາ (1:17). 
 
ເຊຄາຣີຢາມບີັນຫາຈຶ່ງທູນຕອບທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າໄປວ່າ: ຂ້ານ້ອຍຈະແນ່ໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ,   ເພາະວ່າອາ  
ຍຸກໍຫຼາຍແລ້ວ?   ທູດສວັນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ເຮົາຄືຄັບຣີເອນ ຊຶ່ງຄອຍຮັບໃຊ້ຢ ູ່ຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົາ້…ທ່ານຈະ
ເປັນໃບ້ໄປຈນົເຖິງວັນທີ່ການເຫຼົ່ານີ້ຈະສໍາເຣັດ” (1:19-20) ສ່ວນຄົນທັງຫຼາຍທີ່ລໍຖ້າຢ້ ູຂ້າງນອກກໍພາກັນຈົມ່ 
ເພາະເຊຄາຣີຢາຢ່ ູຂ້າງໃນນັ້ນດົນເກີນໄປແລ້ວ. ເມື່ອທ່ານອອກມາແລ້ວ, ທ່ານໄດ້ແຕ່ໂບກມືເພາະທ່ານເວົ້າ
ກັບພວກເຂົາບໍ່ໄດ້. ເມື່ອຄົນທັງຫຼາຍເຫັນຢ່າງນັ້ນກໍເຂົ້າໃຈໂລດວ່າຕ້ອງມນີິມິດໝາຍອັນໃດອັນນຶ່ງເກີດຂຶ້ນ.  
ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍມ່າ ເອລີຊາເບດກໍຕັ້ງທ້ອງແລະນາງກໍໄດ້ຢ່ ູບ້ານຈົນເຖິງເວລາຫ້າເດືອນ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະລະ
ຄົນຂອງພຣະອົງ, ພຣະເຈົ້າຮັບຟັງຄໍາອະທິຖານ, ແລະພຣະອົງກໍລໍເວລາຂອງພຣະອົງ. ສັກຣາດໃໝໄ່ດ້ເກີດ
ຂຶ້ນແລ ້ວ. ລູກອ່ອນນ້ອຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ ້ວ. ທູດສວັນຄັບຣີເອນຈະມາສເນີກຸມມານນ້ອຍໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.    
 
ແນະນໍາແລະໜູນໃຈໃຫ້ນໍາໄປໃຊ້: 

(1) ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢ່ ູເບື້ອງຫຼັງຕລອດເວລາ 
(2) ຢ່າທໍ້ຖອຍ ຫຼື ປະລະພຣະເຈົ້າ 
(3) ການເລືອກປະໂຣຫິດແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຈົ້າ 
(4) ຢ່າລືມຊົມຊື່ນຍິນດີ ໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ ້

 
ຄໍາຖາມ: 

1. ທ່ານຢາກເຫັນນິມິດໝາຍໃຫຍອ່ັນໃດບໍ່ໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້? 
2. ທ່ານກໍາລັງລໍຖ້າພຣະເຈົ້າ ຫຼື ວ່າໃຜຜ ູ້ນຶ່ງບໍ່ ສໍາແດງອັນໃດອັນນຶ່ງແກ່ທ່ານບໍ?່ 
3. ທ່ານມຄີວາມອົດທົນພໍທີ່ຈະລໍຄໍາຕອບຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ບໍ່? 
4. ທ່ານຢາກໃຫພ້ຣະເຈົ້າຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານໄວຫຼາຍສໍ່າໃດ? 
5. ຖ້າພຣະເຈົ້າຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງທ່ານຊ້າ, ທ່ານຈະສືບຕໍ່ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານຢ ູ່ບໍ່? 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ   
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ບົດຮຽນທີ 2 
ນໍາຄວາມຫວງັຢ່າງເຕັມສ່ວນ 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 1:26-56 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:          ລູກາ 1:26-56 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ໃນກຸມມານນ້ອຍ,    ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາຄວາມຫວັງຢ່າງເຕັມສ່ວນມາສູ ່
                                                ໂລກ, ຕາມຄໍາສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫໄ້ວ້ກັບມາຣີອາແລະຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.   
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ພຣະເຈົ້າຢາກເຮັດໃຫເ້ກີດຂຶ້ນ 
                                  ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນພຣະພອນ ທີ່ພຣະເຈົາ້ນໍາມາສູຊ່ີວິດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍ 
                                         ພຣະກຸມມານທີ່ຊົງສັນຍາໄວ້ກັບມາຣີອາ. 
 

ຄໍານໍາ 
ທ່ານເຄີຍມປີະສົບການ ໃນການຕື່ນເຕັ້ນເວລາມລີູກໃໝ່ບໍ?່    ພວກເຮົາແຕ່ງງານກັນມາໄດ້ຫົກເດືອນແລ້ວ. 
ລູກຄົນທໍາອິດກໍຈະອອກມາກົງກັບເທສການຄຣິສມາດພໍດີ.  ຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆມາຕຽມ
ໄວ້ເຊັ່ນ: ຖົງຕີນນ້ອຍ, ເສື້ອນ້ອຍ, ເກີບນ້ອຍເພື່ອຈະໄດ້ມາແຂວນໃສ່ຕົ້ນຄຣິສມາດ.     ແປກປລາດສໍາລັບ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ເມື່ອລູກຂ້າພະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນມາ ເກີບນັ້ນກໍຍັງໃຫຍໂ່ພດ. ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ຄວາມແປກປລາດ
ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາເລື້ອຍໆ. ວັນນີ ້ພວກເຮົາຈະມາຮຽນກັນກ່ຽວກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ,    ຄວາມແປກປລາດ
ຂອງຜ້ ູຍິງ. 
 
1. ຄັບຣີເອນບອກຂ່າວແກ່ມາຣີອາ: ( ລູກາ 1:26-38) 
ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ທັນທີວ່າມາຣີອາມີຄວາມຕົກໃຈຫຼາຍ.  ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຮັບໝັ້ນແລະຈະແຕ່ງ 
ງານກັບໂຢເຊບໃນໄວໆນີ້.  ພໍ່ແມພ່ວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງໄດ້ວາງແຜນແລະຕົກລົງຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ. ເຣ ື ່ອງພິ 
ທີແຕ່ງແລະຄ່າແຕ່ງກໍໄດ້ຈດັການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.   ຕາມກົດຣະບຽບປະເພນີແລວ້ ພວກເຂົາສາມາດໄປໃສ 
ມາໃສດ້ວຍກັນໄດ້ແລ້ວ.  
 
ຢ່ ູມາວັນນຶ່ງ, ມາຣີອາກໍຢ່ ູຢ່າງປົກຕິຕາມທັມດາຂອງຄົນມີຄູ່ໝັ້ນແລ້ວ.   ຄິດເຖິງອະນາຄົດວ່າເມື່ອແຕ່ງງານ
ແລ້ວຈະເຮັດອັນໃດ ໃນເມື່ອມີຄອບຄົວແລ້ວແລະຈະມີລູກຈັກຄົນ,  ລູກຈະເປັນຜ້ ູຍິງຫຼືຜ ູ້ຊາຍ.   ທຸກສິ່ງຢ່າງ 
ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດໄດ້ຝັນມາກ່ອນ. ທັງຕົວຂອງລາວເອງ, ທັງໂຢເຊບ, ແລະທັງໂລກກໍ
ປ່ຽນແປງໄປເມື່ອຄັບຣີເອນມາປາກົດຕົວ.  ທູດສວັນກໍໄດ້ຖວາຍຄວາມຄໍານັບວ່າ “ທ່ານຜ້ ູພຣະເຈົ້າຊົງໂປດ
ປານ, ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ່ ູກັບທ່ານ” (ລູກາ 1:28)   ເມື່ອມາຣີອາໄດ້ຟັງຄໍາທັກທາຍແລ້ວກໍມຄີວາມຕົກໃຈ
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ແລະຄິດໃນໃຈວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ.     ແລະແລ້ວທູດສວັນກໍກ່າວປອບໃຈຕໍ່ໄປວ່າ “ມາຣີ ອາເອີຍ ຢ່າ
ຢ້ານແລີຍ” 
 
ຄັບຣີເອນຍັງອະທິບາຍຕໍໄ່ປອີກວ່າ   “ເບິ່ງແມ ທ່ານຈະຕັ້ງທ້ອງແລະຄອດບຸດຊາຍ ຈົ່ງຕັ້ງຊື່ບຸດຊາຍນັ້ນວ່າ    
“ເຢຊູ”  (ເຢຊູ ມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍກູ)້  “ບຸດນັ້ນຈະເປັນໃຫຍ ່ແລະ
ຈະຊົງເອີ້ນວ່າບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜ ້ ູສູງສຸດ.   ພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານພຣະທີ່ນັ່ງຂອງດາວິດບັນພະບ ຸຣຸດຂອງ
ທ່ານໃຫແ້ກ່ທ່ານ ແລະທ່ານຈະຄອບຄອງພົງພັນຂອງຢາໂຄບສືບໄປເປັນນິດ ແລະແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຈະບໍ່
ຮູ້ຈັກສິ້ນສຸດເລີຍ” (ລູກາ 1:32-33) 
 
ມາຣີອາຖາມຄືນຢ່າງທັນໃດເລີຍ.  “ຂ ້າພະເຈົ້າຈະຕັ້ງທ້ອງໄດ້ຄືແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮ່ວມກັບຜ ູ້ຊາຍ
ເລີຍ” (ລູກາ 1:34).    ຄັບຣີເອນຕອບວ່າ: “ທ່ານຈະຕັງ້ທ້ອງໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ບຸດທີ່
ເກີດມານັ້ນຈະໄດ້ເອີ້ນວ່າ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ” (ລູກາ 1:35).  
 
ຄັບຣີເອນກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ເບິ່ງແມ ເອລີຊາເບດ ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານທີ່ແກແ່ລ້ວແລະຄົນທັງຫາຼຍຖືວ່າເປັນ
ໝັນ ກໍຍັງຕັ້ງທ້ອງໄດ້ແລະກໍເປັນລູກຜ້ ູຊາຍດ້ວຍ. “ບໍ່ມີສິ່ງນຶ່ງສິ່ງໃດຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາບໍ່ໄດ້”(ລູກາ 1:37) 
ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກນາງມາຣີອາ? ມາເບິ່ງຄໍາຕອບຂອງລາວ.  “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຂ້ອຍຍິງຂອງງພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈົ້າ  ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະເປັນໄປຕາມຄໍາຂອງທ່ານ” (ລູກາ 1:38)  
 
2. ມາຣີອາຢ້ຽມຢາມເອລີຊາເບັດ: ( ລູກາ 1:39-45) 
ມາຣີອາມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າເອລີຊາເບດຍາດຂອງຕົນກໍຕັ້ງທ້ອງເໝືອນກັນ.   ເມື່ອມາຣີອາ  
ມາເຖິງເຮືອນຂອງເອລີຊາເບດທັງສອງກສໍົນທະນາທັກທາຍກັນຕາມທັມດາ.    ແຕ່ເມື່ອເອລີຊາເບດໄດ້ຍິນ  
ຄໍາເວົ້າຂອງມາຣີອາລູກໃນທ້ອງຂອງລາວກໍດິ້ນແລະນາງກໍເຕັມໄປດວ້ຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. (ລູກາ 1:41) 
ເອລີຊາເບດກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ:“  ໃນບັນດາສະຕຣີທັງຫຼາຍ ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນຫຼາຍແລະລູກຢ່ ູໃນທ້ອງຂອງ
ທ່ານກໄໍດ້ຮັບພຣະພອນດ້ວຍ.” (ລູກາ 1:42)  “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານຫຼາຍ ເພາະມານດາຂອງ
ອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈົ້າໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມຂ້າພະເຈົ້າ.” (ລູກາ 1:43)   ສະຕຣີທີ່ໄດ້ເຊື່ອກໍເປັນສຸກ ເພາະວ່າຈະສໍາ
ເຣັດຕາມພຣະດໍາຣັດຈາກອົງພຣະຜ້ ູເປັນເຈົ້າ (ລູກາ 1:45) 
 
3. ເພງສັຣເສີນຂອງມາຣີອາ: ( ລູກາ 1:46-56) 
ມາຣີອາທັງເວ້ົາທັງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ, ຊຶ່ງມເີນື້ອຄວາມວ່າ: “ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກຍ້ອງພຣະ
ເຈົ້າ    ແລະວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍເກີດຄວາມຍິນດີໃນພຣະເຈົ້າ    ພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.” 
(ລູກາ 1:46-47) 
 
ມາຣີອາຖ່ອມໃຈໃນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ນາງ  ພຣະອົງຊົງມຄີວາມເມດຕາແລະຄວາມກະຣຸນາຂອງ 
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ພຣະອົງຈະມີຢ່ ູຕລອດໄປເປັນນິດ. ແຕ່ຜ້ ູທີ່ເຍີ້ຍິ່ງຈອງຫອງ ພຣະອົງຈະຊົງຖອດຖິ້ມ.(ລູກາ 1:48-54)  ມາຣີ 
ອາຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງອັບຣາຮາມບັນພະບ ຸຣຸດ ຜ້ ູທີ່ພຣະເຈົາ້ຊົງເມດຕາກະຣຸນາຢ່າງເຫຼືອລົ້ນ.  ແລະນາງກໍໄດ້ຢ ູ່
ກັບເອລີຊາເບດຫຼາຍເດືອນຈຶ່ງກັບບ້ານ.   
 
4. ການເກີດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ: ( ລູກາ 1:57-80) 
ເຣ່ືອງລາວຍັງດໍາເນີນຕໍໄ່ປ ຈົນເອລີຊາເບດເກີດລູກອອກມາ. ຍາດພີນ່້ອງກໍມາຮ່ວມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ເພາະວ່າ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສໍາແດງພຣະມະຫາກະຣຸນາໃຫແ້ກ່ເຂົາ.  ຄົນທັງຫຼາຍກໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃຫໃ້ສ່ຊື່ເດັກນັ້ນວ່າ 
ເຊຄາຣິຢາ. ສ່ວນເຊຄາຣີຢາ ຜ້ ູທີ່ຍັງປາກບໍ່ທັນໄດ້ ຈຶ່ງບອກຄົນທັງຫາຼຍວ່າ ເອົາກະດານມາແລ້ວທ່ານກໍຂຽນ
ຊື່ລູກວ່າ “ໂຢຮັນ” ທັນໃດນັ້ນ ປາກແລະລີ້ນຂອງທ່ານກໍເວ້ົາໄດ້.  
 
ຄໍາແນະນໍາແລະການກະທໍາ 
ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ຄົນໜ່ ຸມມັກຢາກເຮັດ ແລະຄິດໄວ້ວ່າໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຈະເຮັດຫຍັງແດ?່    ບົດຮຽນນີ້
ສອນໃຫພ້ວກເຮົາຮູ້ວ່າການຮັກສາຕົວໃຫບ້ໍຣິສຸດ ເປັນທີ່ພໍພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຈົ້າ,  ແລະການທີ່ຈະທໍາຕາມ
ພຣະວິນຍານຊົງນໍາເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດສໍາລບັຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ. 
ຄໍາຖາມ: 

1. ອາທິດຜ່ານມາພວກເຮົາຖາມວ່າ ທ່ານລໍຖ້າຫຍັງຢ່ ູ? ບັດນີ້ໃຫພ້ວກເຮົາມາກ້າວໄປພ້ອມກັນ ແມ່ນ

ຫຍັງຄສືິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທ ັຍໃຫ ້ພວກເຮົາເຮັດ? 

2. ມາຣີອາເປັນຍິງສາວ, ຢ້ຽມຢາມເອລີຊາເບດ, ຜ້ ູທີ່ມອີາຍແຸກ່ກວ່າເຂົາຫຼາຍປີ. ເມື່ອເຫັນຢ່າງນີ້ທ່ານ

ຄິດຢ່າງໃດ ໃນຄອບຄົວຫຼໃືນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ທ່ານມີຄວາມສັມພັນຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະໃຫ ້ກຽດ 

ແກ່ຄົນໜຸ່ມສາວ ແລະພວກເຂົາຈະມີກໍາລັງໃຈທໍາງານໃຫແ້ກ່ພຣະເຈົ້າ?     
3.  ໃນບົດຮຽນນີ້ ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາມບີ ົດເພງສັຣເສີນພຣະເຈົາ້ແລະຄໍາກອນຢ່ ູຫຼາຍບົດ. ຕາມ

ຄວາມເຊື່ອແລ້ວ ທ່ານມຄີວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼືມປີະສົບການອັນໃດໃນພຣະເຈົ້າບໍ່? 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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 ບົດຮຽນທີ 3 
 ການປະສູດຂອງພຣະຜ້ ູໄຖ່ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 2:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 2:1-20 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ມາຣີອາວ່ານາງຈະປະສູດພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ:  
                                        ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:  ໃນການສເລມີສລອງແລະປ່າວປະກາດ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ກ່ຽວກັບການ 
                                    ປະສູດຂອງພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອສລຸບຫຍໍ້ໆ ໃນຄວາມໝາຍຂອງການສເລີມສລອງແລະປ່າວປະກາດ 
                                         ການປະສູດຂອງພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເວລາຂ້າພະເຈົ້າຍັງນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາໄດ້ວ່າ ເມື່ອເຖິງວັນຄຣິສມາດແຕ່ລະປີໃນຕອນເຊົ້າ ພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າ 
ພະເຈົ້າຈະອ່ານເຣື ່ອງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຟງັທຸກໆປີ.  ເມື່ອຕົກມາເຖິງລຸ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍເລີຍຖືເປັນທັມນຽມ ອ່ານໃຫ້ລູກໆຟັງເໝືອນກັນ.    ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກເຮົາມັກຈະຮວມກັນກິນ ເຂົ້າ  
ຫຼືຮວມກັນເປັນຄອບຄົວ ອີງຕາມຄອບຄວົໃຫຍ່ຫຼືນ້ອຍແລ້ວກໍຮ້ອງເພັງຄຣິສມາດ.   
 
ສໍາລັບທ່ານມທີັມນຽມຂອງຄຣິສມາດຫຼືບໍ ່ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນມີກໍຈົ່ງຕຽມວາ່ຈະເຮັດອັນໃດໃຫ້ເປັນທັມນຽມຂອງ 
ຄຣິສມາດສໍາລັບຄອບຄົວ.   
 
1. ການຈົດທະບຽນ: ( ລູກາ 2:1-5) 
ການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າອັສຈັນຫຼາຍ. ການຈົດທະບຽນຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເລີຍກໍເກີດມີຂຶ້ນ. ພຣະເຈົ້າຊົງ
ມີແຜນການຕໍໂ່ຢເຊັບແລະມາຣີອາ,   ເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະກຸມມານໄດ້ປະສູດທີ່ເບັດເລເຮັມ.  ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນ
ຢ່າງນັ້ນ? ເພາະວ່າເປັນເວລານານມາແລ້ວ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າ “ຖ້າລູກຫຼານທັງຫຼາຍຂອງເຈົ້າຣະມັດ 
ຣະວັງທາງທັງຫຼາຍຂອງເຂົາ ໃນການດໍາເນີນຕໍ່ໜ້າເຮົາດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຂົາ ຣາຊວົງ
ຈະບໍຂ່າດຊາຍທີ່ຈະນັ່ງເທິງບັນລັງຂອງອິສຣາເອນ” (1 ກະສັດ 2:4; 8:25)  ຄົນຍິວທັງຫຼາຍ ຄິດວ່າພຣະເຈົ້າ
ຈະຕ້ອງສົ່ງພຣະເມຊີອາລົງມາຕາມເຊື້ອສາຍຂອງກະສັດ,    ແລະເບດເລເຮັມກໍເປັນເມືອງຂອງຄອບຄົວດາ
ວິດ.  ເມື່ອພຣະເມຊີອາລົງມາປະສູດທີ່ເບດເລເຮັມ   ກໍເປັນການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍດ່າ
ວິດ.    ຕໍ່ມາກໍຍັງມ ີຜ້ ູທໍານວາຍມກີາ (ມີກາ 5:2)  ກາ່ວໄວ້ອີກວ່າພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງໂລກຈະອອກມາ
ຈາກເບດເລເຮັມ. 
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ກາຍຊາໂອຄຸໂຕ ເປັນຜ້ ູມີອາໍນາດໃນກຸງໂຣມ.       ເພິ່ນເປັນໃຫຍກ່ວ່າກະສັດເຮໂຣດ ແລະຫຼາຍກະສັດໃນ 
ແຂວງຕ່າງໆແຖບນັ້ນ. ເພ່ິນເສັຍຊີວິດ ໃນປີສັກຣາດທີ 4. ກະສັດເຮໂຣດກໍພະຍາຍາມທໍາດີກັບຄົນຢິວ. ແຕ່
ຄົນຢິວທັງຫຼາຍກໍກຽດຊັງເພິ່ນເພາະວ່າເພິນ່ເປັນຄົນຢິວ ຊໍ້າພັດໄປເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ອໍານາດກຸງໂຣມ.   ແລະ
ເພື່ອໜ້າທີ່ຂອງເພິ່ນຈະຄົງຕົວໄດ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ເຮັດສິ່ງບໍ່ດີຫຼາຍຢ່າງຕໍຄ່ົນຢິວຂອງຕົນເອງ.   
 
ການຈົດທະບຽນຄັ້ງນີ້ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອກິເຣນີໂອໄດ້ຂຶ້ນເປັນຜ້ ູປົກຄອງເມືອງ ຊີເຣັຍ, ສິ່ງທໍາອິດທີ່ເຂົາກະທໍາກໍຄ ື
ການຈົດທະບຽນສັມໂນຄົວ.    (ລູກາ 2:2) ການຈົດທະບຽນນີ້ກໍມີຫຼາຍເຫດຜົນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນ
ການເກັບພາສີ. ທຸກຄົນຕ້ອງໄປຈົດທີ່ບ້ານເດີມຂອງຕົນເອງ. ມາຣີອາແລະໂຢເຊບຕ້ອງໄດ້ໄປທີ່ເບັດເລເຮັມ 
ປະມານ 85 ໄມ. ແນ່ນອນການເດີນທາງແມ່ນມຄີວາມຫຍ້ ຸງຍາກສໍາລັບຄົນມທີ້ອງເຖິງ 8-9ເດືອນ.  
 
2. ການບັງເກີດ: ( ລູກາ 2:6-7) 
ພໍມາຣີອາແລະໂຢເຊບມາເຖິງ ປາກົດວ່າໂຮງແຮມທຸກບ່ອນກໍເຕັມໝົດແລ້ວ.  ທັງສອງຈຶ່ງໄດ້ໄປພັກທີ່ຄອກ 
ສັດ. ນີ້ຄົງຈະເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ທີ່ຈະໃຫ້ອົງພຣະຜ້ ູໄຖ່ໄດ້ບັງເກີດໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ. ລູກາໄດ້ 
ອະທິບາຍເຖິງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູແບບງ່າຍໆ    ຄືວ່າເມື່ອເຂົາທັງສອງຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກໍຄົບເວລາປະສູດ. 
ນາງມາຣີອາຈຶ່ງປະສູດລູກຜ້ ູກົກ.     ຄໍາວ່າລູກກົກກໍມີຄວາມໝາຍວ່າ ມາຣີອາມລີູກຫຼາຍຄົນໃນເວລາຕໍ່ມາ. 
ລາວກໍເອົາຜ້າອ້ອມພັນກຸມມານນັ້ນ, ຊຶ່ງເປັນທັມດາຂອງຄົນເອເຊັຽພວກເຮົາ. 
 
ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຫາຼຍອາຈານ, ຫຼາຍນັກເທດ ບັລຍາຍກ່ຽວກັບເຣື ່ອງນີ້.     ໂຮງແຮມທີ່ບໍ່ຫວ ້າງປຽບເ
ໝືອນກັບດວງໃຈຂອງມະນຸດທີ່ບໍ່ຫວ ້າງໃຫກ້ັບພຣະຜ້ ູໄຖ່ ເຂົ້າໄປຢ່ ູໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.   ແຕ່ພຣະອົງກໍ
ຊົງປະສູດເພືອ່ໂລກ ພຣະອົງຊົງຖ່ອມຕວົລົງມາເພາະພຣະອົງຊົງຮັກໂລກ.   
 
3. ບັນດາຜ້ ູລ້ຽງແກະແລະທູດສວັນ: ( ລູກາ 2:8-20) 
ໃນແຖບປາແລັສໄຕ ພວກລ້ຽງແກະຖືວ່າເປັນອາຊີບທີ່ຕໍ່າ. ແຕ່ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າ ພຣະຜ້ ູຊົງໄຖ່ສະເດັດເຂົ້າມາໃນ
ໂລກນີ້ແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນ. ພວກລ້ຽງແກະຈະບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານໄດ້  ນອກຈາກພວກເຂົາຈະໄດ້
ເຮັດພິທີຊໍາຮະລ້າງເສັຍກ່ອນ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ສົ່ງທູດຂອງພຣະອົງໄປຫາພວກນີ້ກ່ອນ.  
 
ພວກລ້ຽງແກະພວກນີ້ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນທົ່ງ, ນອນເຝົ້າຝ ູງແກະຂອງຕົນ. ທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ປາກົດແກ່
ພວກເຂົາ, ຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສ່ອງຮອບຕົວພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາກໍຕົກສະທ້ານໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ. (ລູກາ 
2:9) . ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະບັລຍາຍຣສັມີຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.     ແຕ່ໃຫພ້ວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນແສງທີ່ຮຸ່ງ 
ແຈ້ງພທໍີ່ຈະປຸກພວກລ້ຽງແກະທັງຫຼາຍໃຫ້ຕື່ນໄດ້. 
 
ຄໍາເວົ້າຄໍາທໍາອິດທີ່ທູດສວັນເຄີຍເວ້ົານັ້ນກໍຄືວ່າ “ຢ່າຊູຢ້ານ” (ລູກາ 2:10)  ແລ້ວທູດສວັນກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ 
ເຮົາໄດ້ນໍາຂ່າວປະເສີດມາໃຫແ້ກ່ທ່ານ. ແມ່ນຫຍັງຄືຂ່າວປະເສີດ?  ຄືວ່າ ພຣະຜ້ ູໂຜດໃຫພ້ົ້ນໄດ້ມາບັງເກີດ
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ແລ້ວທີ່ເມືອງຂອງດາວິດ,ເບັດເລເຮັມ, ສໍາລັບເຈົ້າທັງຫຼາຍ. (ລູກາ 2:11)  ລູກາພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫຄ້ົນທັງ 
ຫຼາຍເຂົ້າໃຈ ໃນການສະເດັດມານີ້ແມ່ນເພື່ອຄົນທັງປວງບໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຜຜ້ ູນຶ່ງ, ຄະນະນຶ່ງ, ຫຼືພວກນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.  
 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍມີທູດສວັນເປັນໝູໃ່ຫຍ່ລົງມາ ເພື່ອຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ. (ລູກາ 2:14)  ແລະແລ້ວທູດສວັນ
ເຫຼົ່ານັ້ນກຈໍາກພວກເຂົາໄປ. ພວກລ້ຽງແກະຖືວ່າເປັນພວກນຶ່ງທີ່ໄດ້ຍິນແລ້ວກໍປະຕິບັດຕາມ.“ເຮົາພາກັນໄປ
ເບ ັດເລເຮັມເທາະ”  ນີ້ຄືການຊັກຊວນເພື່ອໃຫເ້ກີດຄວາມສາມັກຄເີມື່ອໄປດ້ວຍກັນ ເຮັດດ້ວຍກັນ ພວກເຮົາ
ກໍຈະພົບພຣະເຈົ້າ. ບັນດາພວກລ້ຽງແກະໃນທີ່ສຸດກໍພົບພຣະກຸມມານແລະພໍແ່ມ່ຂອງເພິ່ນດ້ວຍ.    ມາຣີອາ 
ເກັບຊ້ອນຄວາມລັບຕ່າງໆໄວ້ໃນໃຈ  ລາວອາດຈະມີຄວາມຄິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະຫຼາຍຄໍາຖາມທີ່ຢາກຈະຖາມ. 
 
ຄໍາແນະນໍາແລະການກະທໍາ 
ໃນເທສການຄຣິສມາດ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຮາງຫຍ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ-ທີ່ໂບດ, ທີ່ບ້ານເຮືອນ, ທີ່ຮ້ານຄ້າ, ທີ່ບັດ
ອວຍພອນຄຣິສມາດ, ແລະທີ່ຊຸມນຸມຕ່າງໆ ນັ້ນແມ່ນພວກເພິ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ພຣະຜ້ ູ 
ໂຜດໃຫພ້ົ້ນຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະເດັດມາແລ ້ວ ແລະສະຖິດຖ້າມກາງພວກເຮົາ,  ພຣະອົງຢ່ ູທຸກສະຖານທີ່ ບໍ່
ວ່າຈະເປັນທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍເທົ່າໃດ ຫຼືສູງພຽງໃດ ພຣະອົງເພື່ອຄົນທັງປວງ. 
 
ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົນ້ຈົນເຖິງສຸດທ້າຍ ພຣະຄັມພໄີດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ ການນະມັສການພຣະເຈົ້າເປັນໜ້າທີ່ຂອງ
ທຸກໆຄົນ. ຜ້ ູ ້ລ້ຽງແກະ, ເຈົ້າຂອງແກະ, ຜ້ ູປົກຄອງ, ຜ ູ້ມີອໍານາດ ຈະສາມາດຮັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້. 
ພຣະເຢຊູປະສູດມາເພື່ອທ່ານ. ພຣະເມຊີອາປະສູດມາເພື່ອທ່ານ ບໍວ່່າທ່ານຈະເປັນຢ່າງໃດ. 
 
ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າເປັນມະນຸດຮ້ອຍເປີເຊັນ, ພຣະອົງມີສ່ວນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດ
ຈົນເຖິງວາຣະສຸດທ້າຍຂອງພຣະອົງ.    ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດສໍາແດງພຣະອົງໃນທຸກບົດທຸກຕອນ ການເຕີບ
ໃຫຍ,່  ການສັງຄົມ,  ການພວົພັນຕ່າງໆໃນຄອບຄົວແລະອື່ນໆອີກ.    ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຢ່ ູໄກຈາກ 
ພວກເຮົາ, ພຣະອົງຢ່ ູທີ່ນີ້ ແລະພຣະອົງກໍເຂົ້າໃຈພວກເຮົາດ້ວຍ. 
 
ຄໍາຖາມ:  

1. ສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຈະຝັງຈໍາໄວ້ໃນໃຈຂອງທ່ານ, ໃນຄອບຄວົຂອງທ່ານ, ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ໃນ
ວັນຄຣິສມາດນີ້?  ບອກໃຫຈ້ະແຈ້ງ. 

2. ຈົ່ງຈໍາໄວ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ໃຫ້ເຂົ້າມາຢ່ ູໃນຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຮົາ, ພວກເຮົາຈະມີທີ່ຫວ ້າງພໍທີ່ຈະໃຫ້ພຣະອົງເຂົ້າມາສະຖິດໄດ້ຫຼືບໍ່? 

3. ໃນການສະເດັດມາຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາຈະຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງຢ່ ູໃນຖານະໃດ? 
4. ພຣະເມຊີອາຄືຜ້ ູໃດ?  ອະທິບາຍສັ້ນໆ 
5. ພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າຄືໃຜ?  ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາທ່ານແລ້ວຫຼຍືັງ? ຖ້າຍັງ ທ່ານຍັງຈະລໍຖ້າຜ້ ູ

ໃດອີກ?                                                                                       ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
 ຈໍານົນຕ່ໍພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 2: 39-52 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 2: 21-52 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ປະສົບການຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະວິຫານສໍາແດງໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະ 
                                        ອົງຍອມຈາໍນົນຕໍ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫພ້ວກເຮົາຍອມ 
                                        ຈໍານົນຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເໝອືນກັນ 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະນໍາຊີວິດເຂົ້າຍອມຈໍານົນຕໍພ່ຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຈະອະທິບາຍເຖິງປະສົບການອັນດີເລີດຂອງພຣະເຢຊູໃນພຣະວິຫານ 
                                        ແຕ່ອາຍຸ 12 ປີ ແລະຈະໄດ້ຊັ່ງຊາຕີຣາຄາວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖວາຍ 
                                        ເພື່ອພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ ້ວຫຼືຍັງ. 
 

ຄໍານໍາ 
 
ເມື່ອລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີອາຍໄຸດ້ 6 ປີ ເຂົາຫລົງຫາຍໄປໃສກໍບໍ່ຮ້ ູ.     ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ເຂົາຈະມາທີ່
ຫ້ອງນະມັສການຫຼັງຈາກຫອ້ງຮຽນວັນອາທິດສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ເມື່ອລໍຖ້າເຂົາດົນແລ້ວເຂົາບໍ່ມາ, ຄວາມເປັນ
ຫ່ວງກໍເກີດຂຶ້ນ. ມີຄົນມາບອກໃຫຂ້້າພະເຈົ້າວ່າ ເຫັນຍ່າງໄປທາງໃນເມືອງພຸ້ນ, ແຕ່ລາວກໍບໍຍ່ອມຂຶ້ນຣົດກັບ
ຜ້ ູໃດເດັດຂາດ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍິ່ງເປັນຫ່ວງຫຼາຍ. (ລາວກໍາລັງຮຽນສິ່ງໃໝ່ໆ) 
 
ຂ້າພະເຈົ້າກຟໍ້າວຂຶ້ນເພື່ອຈະໄປຊອກຫາເຂົາ.   ແນ່ນອນທີ່ສຸດເຂົາກໍາລັງຊອກຫາໂບດ ເພາະວ່າເວລາເຂົາ
ອອກໄປທາງຖນົນໃຫຍແ່ລ້ວເຂົາກໍຍ່າງໄປອີກທາງນຶ່ງ.   ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພໍແ່ມ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີປະສົບການ
ຢ່າງນີ້ດ້ວຍ. ພໍ່ແມຂ່ອງພຣະເຢຊູກໍຫຼົງກບັລູກເໝືອນກັນ. 
 

1. ເລ້ີມຕ້ົນຄວາມເປັນມາ: ພຣະເຢຊູໄປທີ່ວິຫານຄ້ັງທໍາອິດ: ( ລູກາ 2:21-38) 
ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສັດຊື່ຂອງມາຣີອາແລະໂຢເຊບ      ຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ
ພຣະບັນຍັດ. ທັງສອງກໍພາກຸມມານເຢຊູໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເມື່ອເຖິງກໍານົດແປດວັນ ເພື່ອຈະຮັບພິທຕີັດ
ໃນພຣະວິຫານ 
 

ເມື່ອມາເຖິງພຣະວິຫານ, ທັງຄອບຄົວກໍໄປພົບກັບເຖົ້າແກ່. ໃນນັ້ນກມໍີຊີເມໂອນ ທ່ານເປັນຄົນມີສິນທັມແລະ 
 ຢໍາເກງພຣະເຈົ້າຫຼາຍ. ທ່ານໄດ້ສັນຍາໄວ້ວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນພຣະເມຊີອາເສັຍກ່ອນທ່ານຈະບໍ່ຕາຍ. ເມື່ອຊີ  
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ເມໂອນເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານແລ້ວ,  ບິດາມານດາໄດ້ນໍາກຸມມານເຢຊູເຂົ້າໄປເພື່ອຈະກະທໍາພິທີຕາມກົດ
ບັນຍັດ. ຊີເມໂອນຈຶ່ງອູ້ມເອົາກຸມມານແລະກໍກ່າວຄໍາສັຣເສີນແກ່ພຣະເຈົ້າ. ຍັງມຍີິງຊະຣາຄົນນຶ່ງຊ ຶ ່ງບົວຣະ 
ບັດພຣະວິຫານ ມີອາຍຸປະມານແປດສິບສີ່ປີກໍໄດ້ເຂົ້າມາໂມທະນາພຣະກຸມມານ ແລະເພິ່ນໄດ້ກ່າວໃຫຄ້ົນ
ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຟັງວ່າເຂົາໄດ້ລໍຖ້າພຣະຜ້ ູໄຖ່ນີ້ລະ.   
 

2. ການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງພຣະກຸມມານ: ( ລູກາ 2:39-40) 
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບພິທີຕັດແລວ້, ທັງຄອບຄົວກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່ນາຊາເຣັດແຂວງຄາລເີລ.      ພຣະອົງກໍຈະເຣີນຂຶ້ນ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາເພາະພຣະເຈົ້າສະຖິດຢ່ ູນໍາເພິ່ນ.   
 

ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍພໍ່ໃນການທໍາງານຊ່າງໄມ້. ພຣະອົງຍັງໄດ້ໄປສຶກສາພຣະຄັມພີເດີມໃນວິຫານໃນທ້ອງຖິ່ນ
ນັ້ນ. ພຣະອົງກໍຊົງທ່ຽວແລ່ນຫຼິ້ນໄປມາເໝືອນເດັກອື່ນໆ.   
 

ພຣະເຢຊູຈະເຣີນຂຶ້ນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຫຼາຍ.  ພຣະອົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, “ແຕໄ່ດ້ກັບຊົງສລະແລະ
ຊົງຮັບສະພາບຂ້ອຍຂ້າ ຊົງຖືກໍາເນີດເປັນມະນຸດ” (ຟີລິບປອຍ 2:7)   
 

3. ການຂ້ຶນໄປວິຫານອີກຄ້ັງນ່ຶງ: ( ລູກາ 2:41-52) 
ມາຣີອາແລະໂຢເຊັບໄດ້ພາກັນຂຶ້ນໄປພຣະວິຫານທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃນເທສການປັສຄາທຸກໆປີ.  ເມື່ອພຣະ
ເຢຊູມີອາຍໄຸດ້ສິບສອງປີ ພໍ່ແມກ່ໍພາເດີນທາງເຖິງແປດສິບຫ້າໄມຊຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນຈຶ່ງຈະເຖິງ. ເທສ 
ການນັ້ນເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງການອົພຍົບຈາກປະເທດອີຢິບຂອງຄົນອິສຣາເອນ. 
 

ເມື່ອເທສການສິ້ນສຸດລົງແລ້ວບິດາມານດາກພໍາກັນກັບບ້ານ ສ່ວນພຣະເຢຊູຍັງຄ້າງຢ່ ູກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ເພິ່ນ
ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູຈະກັບນໍາໝູ່ເພື່ອນເດັກໆດ້ວຍກັນ.   ຄັນເດີນທາງໄດ້ວັນນຶ່ງແລ້ວ ກໍຊອກຫາພຣະເຢຊູ, 
ຖາມຄົນຮ້ ູຈັກກັນກໍບໍ່ມໃີຜຮ້ ູ, ຖາມນໍາພີ່ນອ້ງກໍບໍ່ມໃີຜຮູ້.  ເມື່ອບໍ່ພົບແລ້ວຈຶ່ງພາກັນກັບໄປຊອກຫາທີ່ກຸງເຢຣູ 
ຊາເລັມອີກ. ເມື່ອຊອກຫາໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ຈຶ່ງພົບພຣະກຸມມານທີ່ພຣະວິຫານ ນັ່ງຢ່ ູຖ້າມກາງພວກອາຈານ.  
ຄົນທັງປວງເມື່ອໄດ້ຟັງຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງແລ້ວກໍປລາດໃຈວ່າ ຄົນຕົວນ້ອຍໆ ໄປເອົາສະຕປິັນຍາ ມາຈາກ
ໃສ. ຝ່າຍບິດາມານດາເມື່ອເຫັນແລ້ວກໍອັສຈັນໃນຄໍາເວົ້ານັ້ນ.  
 

ພຣະເຢຊູຕົວນ້ອຍໆສາມາດສອນບັນດາອາຈານຂອງພວກຢິວ.     ແຕ່ພຣະຄັມພີກໍບອກວ່າພຣະອົງຊົງສ ົນ 
ທະນາກັບບັນດາຜ້ ູນໍາ   ບາງທີອາດຈະເວົ້າເຖິງເຣື ່ອງຂອງໂມເຊ ຫຼວ່ືາເຣື ່ອງການອົບພະຍົບຂອງຄົນອິສຣາ
ເອນ. ບາງຄັ້ງພຣະເຢຊູອາດຈະຊັກຖາມບັນດາປະໂລຫິດຫຼາຍຢ່າງ   ແລະພວກເພິ່ນກໍຄິດວ່າມີສະຕິປັນຍາ
ອັນສ ້ຽມແຫຼມ.     ບິດາມານດາກໍຊັກໃຊ້ພຣະອົງວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດຢ່າງນີ້ໃຫແ້ກ່ພວກເຮົາ ບໍ່ຮ້ ູບໍວ່າພວກ
ເຮົາຊອກຫາເຈົ້າເປັນທຸກໃຈຫຼາຍ.   (ລູກາ 2:48) ຝ່າຍພຣະກຸມມານກໍຕອບວ່າ  “ເຈົ້າທັງສອງຊອກຫາເຮົາ
ເຮັດຫຍັງ ຍັງບໍ່ຮ້ ູຫຼືວ່າເຮົາຕ້ອງຢ່ ູໃນທີ່ສະຖິດແຫ່ງພຣະບິດາຂອງເຮົາ.” (ລູກາ 2:49) ສ່ວນຄໍາຕອບນັ້ນພໍແ່ມ່
ກໍບໍ່ປລາດໃຈແລະກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງເລີຍ. ແລ້ວທັງສອງກໍໄດ້ພາກຸມມານກັບບ້ານ. 
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ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ສະແດງຕົວເອງວ່າເປັນພຣະເຈົ້າ,     ພຣະອົງຍອມຢ່ ູພາຍໃຕ້ບັງຄບັບັນຊາຂອງພໍ່ແມ່ຢ ູ່ສເມີ. 
(ລູກາ 2:51) ພຣະອົງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ເຮົາໃນການເຊື່ອຟັງຄວາມພໍ່ແມ່, ບໍ່ແມ່ນແຕຄ່ັ້ງດຽວ ພຣະອົງ
ເຕີບໃຫຍຂ່ຶ້ນພາຍໃຕ້ຣະບຽບການປົກຄອງຂອງພໍແ່ມ່. ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາບ່ອນດຽວເທົ່ານີ້ທີ່ກ່າວ
ເຖິງຊີວິດເຍົາວ ັຍຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ຄໍາແນະນໍາແລະການກະທໍາ 
ແມ ່ນວ່າຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຍັງນ້ອຍຢ່ ູ ແຕ່ພຣະອົງກໍຍັງຍອມຖວາຍຕົວຕໍ່ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ຊີວິດທັງ
ໝົດແລະອີກສາມປີ ຕອນຫຼັງໆມານີ້ ພຣະອົງມອບໃຫ້ເປັນຂອງການປ່າວປະກາດທັງໝົດເລີຍ.   ສໍາລັບຕົວ 
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮູ້ກັບພຣະເຢຊູຊ້າໄປແດ່ ແຕ່ກໍຈະມອບຮ່າງກາຍ ເວລາທ່ີມີ  ແລະຄວາມສາ
ມາດທີມ່ີຢ່ ູໃຫແ້ກ່ພຣະເຈົ້າ. ທ່ານຈະມຄີວາມຮ້ ູສຶກເໝືອນຂ້າພະເຈົ້າຫຼບືໍ່ນັ້ນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ໃຈ.  ພຣະເຈົ້າຊົງ
ເອີ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ຜ້ ູທີ່ມີວິຊາອາຊີບທີ່ທໍາງານໃນໂບດເທົ່ານັ້ນ ພຣະອົງຊົງເອີ້ນຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ. 
 

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະສາມາດປະກາດໃນການເປນັຄຣິສຕຽນຄືຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໃນຄຣິສຈັກຂອງທ່ານເອງ.    ຕັ້ງແຕ່
ເລີ້ມຕົ້ນຈົນເຖິງວັນສຸດທ້າຍພຣະເຢຊູຊົງຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງຕົນເອງ.   ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮ ູ້ສຶກທີ່ຈະ
ຮັບໃຊ້ໂບດຂອງຕົວເອງບໍ່? 
 

ເດັກໆຈະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຂົາກຍໍ້ອນການປ່າວປະກາດ. ໃນໂບດເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ສຶກສາເຣື ່ອງຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະເຣື ່ອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍຈະຮັບສິນບັບຕິສະມາແລ້ວກໍເລີ້ມເຕີບໃຫຍຂ່ ຶ ້ນ
ພາຍໃນໂບດຂອງຕົນເອງ. 
 

ພວກເຮົາກໍບໍ່ຄວນລືມໄປວ່າ ຄອບຄົວເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະສິດສອນແລະໃຫຕ້ົວຢ່າງແກ່ລູກໆດ້ວຍ. ໃນ
ບົດທີສາມຜ່ານມາ ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນຕົວຢ່າງໃນການໃຫກ້ຽດແລະການເຊື່ອຟັງ. 
 

ຄໍາຖາມ:  
6. ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ວນສໍາຄັນທີ່ນາໍພາຊີວິດຂອງທ່ານ? 
7. ທ່ານມຄີວາມສົນໃຈໃນການຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄອບຄົວບໍ່? ສແວງຫາທີ່ຈະບັນລຸເຖິງຈຸດໝາຍ

ບໍ່?  ທ່ານໄດ້ຖວາຍຕົວໃຫແ້ກ່ພຣະເຈົ້າແລ ້ວບໍ່? 
8. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການກັບພຣະເຈົ້າບໍ?່ ຜົນອອກມາເປັນແນວໃດ? 
9. ມາຣີອາແລະໂຢເຊບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາລູກຊາຍມາຖວາຍພຣະເຈົ້າ. ທ່ານມອີັນໃດ

ສະແດງໃຫລູ້ກຂອງທ່ານເຫັນດ້ານຈິດວິນຍານບໍ?່ 
10. ໃນໂບດຂອງທ່ານມແີຜນການເສີມຂຍາຍດ້ານຈິດວິນຍານໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນແລະຄົນໜຸ່ມບໍ່? 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 5 

ທ່ານພ້ອມແລ້ວບ່ໍ? 
 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 3:1-14 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 3:1-14 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າແທ້ນັ້ນ ເອີ້ນໃຫ້
ພວກເຮົາຫັນຫລັງໃສກ່ານປະພຶດບໍ່ເປັນທັມ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ມັນເປັນການຈໍາເປັນບໍ່ສໍາລັບຄົນຢ່າງຂາ້ພະເຈົ້າຈະຕ້ອງ ຖິ້ມໃຈ
ເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຊອກຫາທາງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນຄວາມສັມພັນ
ກັບພຣະເຈົ້າແທ້ໂດຍການຫັນຫລັງຈາກການປະພຶດບໍ່ເປັນທັມ 

 
ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ 

 
• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ໂຢຮັນໄດ້ປະກາດຕໍ່ຜູ້ມາຟັງວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝເ່ພື່ອຕຽມຮັບພຣະຜູ້ເປັນ 

ເຈົ້າຜູຈ້ະສະເດັດມາ. ເໝືອນກັບຄົນສມຍັນັ້ນ ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ກໍຕ້ອງເຮັດເໝືອນກັນຄຖືິ້ມໃຈເກົ່າແລະ
ເອົາໃຈໃໝເ່ພື່ອພວກເຮົາຈະສາມາດເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າແທ້ ເພື່ອຕຽມຫົນທາງໃຫ້
ພຣະອົງທໍາກິຈການໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.  

ທ່ານ ຊາລ ີໂຄຊັນ ໄດ້ຂຽນໃນປະວັດຂອງທ່ານທີ່ມຊີື່ວ່າ ບັງເກີດໃໝ ່ໃນທ່ີສຸດທ່ານເອງກໍຮູ້ຕົນເອງ 
ວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່.  ໃນປີ 1972 ທ່ານກໍໄດ ້ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ປະທານນາທິບໍດີອະເມ
ຣິກາສມັຍ ນກິຊັນ. 

ໃນຖ້າມກາງບັນຫາ ທາ່ນ ໂຄຊັນໄດ້ພົບກ ັບຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທໍານຽບຂາວຄົນນຶ່ງ ຊື່ວ່າ ຟີລິບ 
ທ່ານຄົນນີ້ໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫພ້ົ້ນ ໃນທ່ີສຸດທ່ານ ຟີລິບໄດ້ເປັນພະຍານຕໍ່ທ່ານໂຄຊັນເຖິງ
ເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ ໂດຍອ້າງເຖິງປຶ້ມ ຊີ ແອສ ລູຍ ໄດ້ຂຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ ເປັນຄຣິສະຕຽນສາມັນ. ໃນເມື່ອພົບກັບ
ຂ່າວປະເສີດຢ່າງນີ້ ທ່ານ ໂຄຊັນ ຮູ້ສຶກຕົວວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຈອງຫອງ ເຫັນແກ່ຕົວ.  ທ່ານຈິ່ງແບ ່ງປັນຊີວິດ
ເບື້ອງຫລັງວ່າ ຕົນເອງເຄີຍເປັນຄົນບໍ່ຍອມຜິດ ມັກແຕ່ຊອກຫາເອົາຕໍາແໜ່ງແລະຊື່ສຽງເທົ່ານັ້ນເພາະເຄີຍ



 15

ເປັນທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິກຊນັ.   ດັ່ງນັ້ນ, ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝຈ່ິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຈະ
ຕ້ອງເຮັດ ເຖິງແມ່ນເຄີຍຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຄຣິດມາແລ້ວກໍຕາມ ຖາ້ຊີວິດບໍ່ເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ
ແລ້ວຕ້ອງຕັນສິນໃຈໃໝ່ ແລະມີຊີວິດໃນທາງໃໝຖ່້າຢາກຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປຢ່າງແທ້ຈິງ. 

ການທີ່ທ່ານ ໂຄຊັນໄດ້ປ່ຽນຈິດໃຈນັ້ນໄດ້ສະແດງໃນຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ປ່ຽນໃນການກະທໍາເຊັ່ນກັນ. ທ່ານ 
ໄດ້ປ່ຽນຈາກປະຕິເສດວ່າຕົນເອງບໍ່ເຄີຍຜິດມາເປັນການຍອມຮັບຄວາມຜິດ.  ທ່ານຍັງຍອມຜິດຕໍ່ຄວາມຜິດ
ໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທບິໍດີ ນິກຊັກໃນຄະດີ Watergate. ຫລັງຈາກທ່ານ ໂຄຊັນໄດ້ຮັບໃຊ້
ໂທດໃນຄຸກຄົບແລ້ວທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍ     ແລະຕໍ່ມາທ່ານກໍໄດ້ເປັນຄົນກໍ່ຕັ້ງຫນ່ວຍປະກາດຕໍ່ພວກນັກໂທດ 
ແລະຄອບຄວົ ເພື່ອຄົນພວກນີ້ຈະມີໂອກາດເໝືອນເພິ່ນແລະເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ມີໂອກາດຮັບເອົາອົງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫພ້ົ້ນ ແລະອະພັຍຄວາມຜິດບາບທັງໝົດອອກຈາກຊີວິດໄປເສັຽ.   

ທ່ານ ໂຄຊັນ ໄດ້ສະແດງເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝຢ່່າງແທ້ຈິງ    ຄືປ່ຽນແປງການກະທໍາ 
ຂອງຕົນ.  ເໝືອນກັບໂຢຮັນໄດ້ປະກາດຕໍ່ຄົນທີ່ມາຟັງວ່າ ໃຫຫ້ັນຫລັງໃສຄ່ວາມປະພຶດທີ່ບໍ່ເປັນທັມທັງຫາຼຍ 
ໄປເສັຽ.    ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງຫັນຫລັງໃສກ່ານປະພຶດອັນບໍ່ຊອບທັມນັ້ນເພື່ອຈະມີຄວາມ
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). 

ເວ້ົາເຖິງວັນເວລາກັບການປະກາດຂອງໂຢຮັນ,    ທ່ານລູກາໄດ້ເອົາຊື່ຂອງຜູ້ນໍາມາເວົ້າ ແລະບອກ 
ເຖິງໜ້າທີ່ສອງປະການຂອງພວກເຂົາ.    ຊື່ຂອງພວກຜູ້ນໍາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ບອກເຖິງເຣ່ືອງສໍາຄັນຕາ່ງໆໃນຊີວິດ 
ຂອງລູກາເຊັ່ນ:   ການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເພື່ອນໍາເອົາຄວາມລອດຕໍ່ຄົນທຸກຊາດ.  ການທີ່ຍົກ
ເອົາຈັກກະພດັ ທາຍເບີຣາສ ຂຶ້ນມາກ່າວ ລູກາ     ຫວັງໃຈວ່າເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູຈະສໍາເຣັດໃນປຶ້ມກຈິ 
ການທີ່ຂ່າວປະເສີດໄດ້ແພ່ອອກໄປຈົນເຖິງກຸງໂຣມ. 

ລູກາຍັງໄດ້ຍົກເອົາຊື່ຜູ້ນໍາບາງຄົນຂຶ້ນມາ ຜູໄ້ດ້ມີພາກສ່ວນທີ່ຄົນຖືວ່າ   ໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະ 
ທັມ.     ໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ແນະນໍາຜູ້ປະກາດຫລາຍໆຄົນໂດຍອ້າງເອົາວັນເວລາໂອກາດຮັບໃຊຜູ້້ມີອໍາ 
ນາດໃນສມ ັຍນັ້ນ. ຄາໍທີ່ໂຢຮັນກ່າວໃນຂໍ້ 2 “ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງໂຢຮັນ ບຸດຊາຍຂອງ ຊາຂາ
ຣິຢາ” ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ມາຈາກພຣະຄັມພເີດີມ (ເບິ່ງ ເຢເຣມີຢາ 1:1-3,; ໂຮເຊຢາ 1:1; ຊາຂາຣິຢາ 1:1) . 

ຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນພຣະຄັມພເີດີມໄດ້ບອກໃຫຄ້ົນຮູ້ວິທີທາງພຣະເຈົ້າ    ເອີ້ນຄົນໃຫຖ້ິ້ມໃຈເກົ່າ 
ແລະເອົາໃຈໃໝ່ ເພ່ືອໃຫມ້ີຄວາມສັມພັນໃໝກ່ັບພຣະເຈົ້າ.  ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ອອກລ່ວງໜ້າພຣະເມຊີອາ (ລູກາ 
1:17), ໂຢຮັນມີໜ້າທີ່ພ ິເສດອອກໄປກ່ອນໜ້າ ເພື່ອຕຽມຫົນທາງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (1:76).  ເຊັ່ນກັນ
ກັບຜູ້ປະກາດໃນພຣະຄັມພີເດີມ ໂຢຮັນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫຄ້ົນຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່   ເພື່ອໃຫພ້ວກເຂົາຈດັ 
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ຕຽມຕ້ອນຮັບເອົາສິ່ງພຣະເຈົ້າກໍາລງັຈະກະທໍາໃນຖາ້ມກາງພວກເຂົາ ຄສືົ່ງອົງພຣະເຢຊູ ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ 
ມາຫາພວກເຂົາ.  

 
2. ຈົ່ງຕຽມພ້ອມ: ( ລູກາ 3:3-6 ) 

ໂຢຮັນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນປະກາດໃນແຖບແມ່ນໍ້າຈແໍດນ “ໂດຍການເທສນາເຖິງບັບຕສິະມາເພື່ອຮັບເອົາຄວາມ
ອະພັຍໂທດຈາກຄວາມຜິດບາບ”  (3:3).  ໂຢຮັນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຣ່ືອງນີ້ໃນຂໍ້ 7-4 ຢ່າງລະອຽດ.  

ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝນ່ັ້ນພຣະຄັມພສີອນວ່າໃຫພ້ວກເຮົາປ່ຽນຈິດໃຈແລະການກະທໍາ.    ໃນ
ເມື່ອພວກເຮົາຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ຍອມ
ເຮັດຜິດບາບຕາມເຄີຍແລະຫັນໜ້າໃສພ່ຣະເຈົ້າ.    ໂຢຮັນໄດ້ເອີ້ນໃຫຄ້ົນຖິ້ມຄວາມຜິດບາບໂດຍການປ່ຽນ
ການກະທໍາ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກເສັຽໃຈ ແລະກິນແໜງໃຈຕໍ່ຄວາມບາບເທົ່ານັ້ນ. 

ຄໍາວ່າ ບັບຕິສະມາໃນພາສາກຣີກນັ້ນແປວ່າ ຈຸ່ມ ຫລຈືົມລົງ.  ພວກຢິວໄດ້ເຄີຍປະຕິບັດສິນບັບຕ ິສະມາ
ເປັນປະຈໍາ ແຕ່ເວລານີ້ຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດເຖິງທໍານຽມຊາວຢິວ.  ໃນພຣະຄັມພີເດີມ
ສິນນີ້ໝາຍເຖິການຊໍາຮະລ້າງ ແລະເປັນສັນຍາລັກເຖິງການເອົາຄວາມບາບອອກໄປ    (ລະບຽບພວກເລວີ 
16:4;24).    ໂຢຮັນໄດ້ຊັກຊວນໃຫຄ້ົນຮັບບັບຕິສະມາເປັນສັນຍາລກັເຖິງການຖວາຍຕົນເອງຕໍ່ພຣະຄຣິດ.  
ການຮັບເອົາການອະພັຍໂທດນັ້ນບໍ່ແມນ່ມາຈາກການຮັບສິນບັບຕສິະມາ ແຕ່ແມ່ນການຍອມຖ່ອມຕົວແລະ
ປ່ຽນຈິດໃຈຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 

ລູກາໄດ້ເວ້ົາຕາມ ເອຊາຢາ 40  ໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄົນໃນສມັຍເດີມໄດ້ເຮັດຫົນທາງໃຫຮ້າບພຽງເພື່ອຕ້ອນຮັບ
ເອົາເຈົ້າຊີວິດ,  ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນການຕຽມຕ້ອນຮັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ນໍາເອົາ
ພວກເຂົາກັບຄືນມາຢູດາຫລັງຈາກການເປັນທາດ.    ຂໍ້ 4-6 ໄດ້ບອກເຖິງການຕຽມຮັບເອົາການສະເດັດມາ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ.  ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາກຈິການເພື່ອນໍາເອົາຄວາມພົ້ນເພື່ອຈະປະກາດໃຫໂ້ລກຮູ້. 

ພາບໃນຂໍ້ 5 ທີ່ກ່າວວ່າເຮັດຮ່ອມພໃູຫ້ພຽງ   ແລະພສູູງເຮັດໃຫຕ້ໍ່າລົງນັ້ນແມ່ນຄໍາສອນໃນການປະກາດ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   ການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດລົງມາໃນໂລກນີ້ແມ່ນການປ່ຽນສະພາບຂອງໂລກຕຼອດ
ໄປ.    ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາຜູມ້ີກໍາລັງແລະຄົນອວດຕົວ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກເອົາຄົນຖ່ອມຕົວແລະ  
ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝແ່ທ້.  ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າເລ ີ ້ມລົງມກືະທໍາພາຣະກິດ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນເອົາຜູ້ຮັບໃຊ້ຮ່ວມ 
ງານກັບພຣະອົງ.   ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝນ່ັ້ນເປັນຫົນທາງນຶ່ງເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຕຽມຕົວຮັບເອົາສິ່ງ 
ທີ່ພຣະເຈົ້າກໍາລັງກະທໍາພາຣະກິດຢູ່.  

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບາບ ເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະ 
ອົງອີກ.     ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນການຕອບສນອງຈາກໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຮົາ.    ການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝແ່ມນ່ການທໍາລາຍກໍາແພງກັ້ນລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບມະ 
ນຸດ.  ເພງສັຣເສີນບົດ 66:18    “ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈົ່ມຄວາມຊົ່ວໃນໃຈ ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄົງບໍ່ສະດັບຟັງ.”  
ໃນ 1 ເປໂຕ 3:7, ເປໂຕໄດ້ສອນໃຫສ້າມີຈົ່ງປະຕິບັດກັບພັລະຍາຢ່າງມີກຽດ.   “ເພື່ອບໍ່ໃຫສ້ິ່ງໃດຂັດຂວາງ
ຄວາມອ້ອນວອນຂອງພວກເຈົ້າ.”    ແມ່ນແລ້ວຄວາມບາບເປັນສິ່ງຂັດຂວາງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ.  ການ 
ຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ນັ້ນເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມຄີວາມສັມພັນຄືນດີກັບພຣະເຈົ້າໄດ້.  
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ຂໍ້ 6 ກ່າວວ່າ, “ມະນຸດທັງປວງຈະໄດ້ເຫັນການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນ.”  ໃນປຶ້ມລູການີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຮັດ
ໃຫເ້ຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ ້ງວ່າ ຂາ່ວປະເສີດແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນ.      ບໍ່ມໃີຜຈ ັກຄົນໄດ້ຖືກຍົກເວ້ັນເຖິງຄໍາສັນຍາ
ຂອງຄວາມພົ້ນ.   ໃນພຣະຄັມພເີດີມເຕັມໄປດ້ວຍຄ ໍາສັນຍາວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານຄວາມພົນ້ໃຫ້ ໃນເມື່ອ
ມະນຸດມີການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ແທ້.      ຕວົຢ່າງມກີານຟື້ນຟເູກີດຂຶ້ນໃນເວລາກະສັດເຮສາກີຢາ
ປົກຄອງ . (ອ່ານ ພຣະບັນຍັດສອງ 30-32 ແລະ ເນເຮມີຢາ 8-9).  ປະວັດສາດໄດ້ສອນພວກເຮົາວ່າ ເມື່ອ
ໃດມີຄົນຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ ່ການຟື້ນຟຈູິດໃຈໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະພຣະເຈົ້າກໍສ້າງຄວາມສັມພັນຄືນດີ
ກັບມະນຸດອີກ. 
 
3. ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ ່ໃກ້: ( ລູກາ 3:7-14 ) 

ການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ແມ່ນການປ່ຽນຈິດໃຈແລະການກະທໍາ.   ໂຢຮັນ ໄດ້ສອນຝູງຊົນໃຫປ້່ຽນຈິດ
ໃຈແລະການກະທໍາຢ່າງແທ້ຈິງ.     ທ່ານໄດ້ທຽບຝູງຊົນໃສງູ່ທີ່ແລ່ນໜີຈາກໄຟໄຫມ້ປ່າ: “ອາ້ຍຊາຕານເຮີຍ, 
ໃຜໄດ້ບອກສໃູຫປ້ົບໜີຈາກພຣະພິໂຣດທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນ.  (ລູກາ 3:7). ໂຢຮັນຍັງໄດ້ທ້າທາຍຜູ້ຟັງທັງຫລາຍ
ໃຫປ້່ຽນນິດສັຍໃຈຄໍ: “ເຫດສັນນັ້ນ, ຈົ່ງປະຕິບັດໃຫໄ້ດ້ຜົນສົມກັບການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ ່ແລະຢ່າຕັ້ງນຶກ
ໃນໃຈວ່າພວກເຮົາມີອັບຣາຮາມເປັນພໍ່ເຄົ້າ” (3:8).  ຊາວຢິວ ຫລາຍໆຄົນໄດ້ເຊື່ອວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນຖານະດີ
ເປັນລູກຂອງອັບຣາຮາມແລ້ວຕົນເອງເປັນຄົນຖືກຕ້ອງກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.  ໂຢຮັນໄດ້ສອນ
ວ່າການເປັນເຊື້ອສາຍຢ່າງນັ້ນບໍ່ເປັນການພຽງພໍ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດເພື່ອຈະມີ
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕອ້ງ.     ການທີ່ຮ້ອງຄົນທີ່ມາຟັງວ່າເປັນງູນັ້ນ ໂຢຮັນໝາຍຄວາມວ່າ
ພວກເຂົາຂາດການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ໄດ້ບອກວ່າພໍ່ຂອງພວກເຂົານັ້ນບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ   ແຕ່ແມນ່
ມານຕ່າງຫາກ.     ຄໍາເວົ້າຂອງໂຢຮັນຕອນນີ້ເຫັນວ່າຮຸນແຮງ,    ແຕ່ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຮົາຮູ້ເຖິງ 
ຄວາມບາບ ກໍເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັກພວກເຮົາຫລາຍ.      ພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສົງໃຫພ້ວກເຮົາຫັນໜີຈາກ
ຄວາມຜິດບາບ ແລະເຂົ້າໄປຫາຄວາມລອດພົ້ນ.  

ໂຢຮັນໄດ້ບອກຜູ້ຟັງທັງຫລາຍ ເຖິງເຫດຜົນອີກອັນນຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່-ເວລາ
ຕັດສິນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາໃກແ້ລ້ວ.  ອົງພຣະເຢຊູມາເພື່ອນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດ, ແລະນໍາການຕັດ
ສິນມາສູຜູ່້ທີ່ປະຕິເສດ.  ຮູບພາບຂອງຂວານຫລໄືຟໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນການກາ່ວເຖິງວັນຕັດສິນໃນພຣະ 
ຄັມພເີດີມ (ປະຖົມມະການ 19:24;  ເອຊາຢາ 10:34).    ໂຢຮັນໄດ້ທ້າທາຍຝູງຊົນໃຫ້ “ເກີດຜົນ” ເພື່ອສະ
ແດງເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່.  ເຫັນວ່າເວລາຕັດສິນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ຂວານກໍຕັ້ງໄວ້ໃກຮ້າກຕົ້ນ
ໄມ້ແລ້ວ ຕຽມຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ເກີດຜົນທັນທີ.  ໃນທໍານອງດຽວກັນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມປ່ຽນແປງຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນ
ລົງໂທດ. 

ຝູງຊົນທັງຫລາຍພາກັນຖາມວ່າ, “ຖ້າດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ?”  (ລູກາ 3:10). ນັ້ນບອກໃຫຮູ້້
ວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອຟັງຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນ.     ໃນເມື່ອພວກເຮົາຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ພຣະເຈົ້າໄດ້
ປ່ຽນພວກເຮົາໃຫເ້ຮັດແຕສ່ິ່ງຖືກຕ້ອງ.  ແມ່ນແທ້ ໂຢຮັນໄດ້ເວ້ົາຖືກທີ່ສຸດໃນເຣ່ືອງນີ້.   

ການປະພຶດ ແລະການເມດຕາເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າມກີານປ່ຽນໃຈເກີດຂຶ້ນແທ້. ໂຢຮັນໄດ້ບອກຝູງ
ຊົນນັ້ນວ່າ “ຜູໃ້ດມີເສື້ອສອງໂຕຈົ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ບໍ່ມແີລະຜູ້ມີອາຫານຈົ່ງປັນໃຫເ້ໝືອນກັນ. (3:11).      ໃນເມື່ອ
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ພຣະເຈົ້າບອກໃຫພ້ວກເຮົາແບ່ງປັນ ແລະເມື່ອປະຕິເສດມັນກໍກາຍເປັນຄວາມບາບ.   ຫລັກຖານຂອງການ
ປ່ຽນແປງກໍຄືການກະທໍາແກ່ຄົນອື່ນໃນທາງດີ.  

ຫລັກຖານຂອງການປ່ຽນແປງອັນແທ້ຈິງກໍໄດ້ເຫັນຈາກການສົນທະນາກັນລະຫວ່າງຄົນເກັບພາສີ  ແລະ
ພວກທະຫານກັບໂຢຮັນ (3:12-13).  ໂຢຮັນໄດ້ບອກແກ່ຄົນເກັບພາສວ່ີາຢ່າເກັບເກີນຄໍາສັ່ງ. ໃນອານາຈັກ
ຂອງໂຣມ ຄົນເກັບພາສມີັກໃຊສ້ິດເກັບເກີນຈົນກາຍເປັນຮັ່ງມີ.   ນາຍທະຫານໄດ້ຖາມໂຢຮັນວ່າ “ໃຫພ້ວກ
ເຮົາເຮັດຢ່າງໃດ?”    ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນທະຫານໂຣມ ແຕ່ເປັນຢິວຮັບໃຊໃ້ນກ້ອງອໍານາດຂອງກະສັດເຮໂຣດ 
ອາກຣິບປາ.  ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໂຢຮັນໄດ້ບອກພວກທະຫານເໝືອນບອກຄົນເກັບພາສຄີື ຢ່າໃຊສ້ິດບັງຄັບຄົນອື່ນ
ເພື່ອໂກງເອົາເງີນຫລືຊັບສນິຄົນອື່ນ.  

ໂຢຮັນໄດ້ທ້າທາຍຜູທ້ັງຫລາຍວ່າ ຕ້ອງຫນັໜີຈາກຄວາມຜິດບາບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະຄວາມຜິດບາບທີ່ຕົນຮູ້
ແກ່ໃຈ.  ການໃຊ້ສິດອໍານາດຜິດເປັນຄວາມບາບ.   ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາບແຕ່ພຽງໃນເມື່ອຕົນເອງເຮັດ
ຜິດອັນໃດອັນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ,     ແຕ່ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງໃດດີແລະບໍ່ເຮັດກໍເປັນຄວາມຜິດບາບ (ຢາໂກໂບ 4:17).  
ທັງສອງຢ່າງນີ້ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສາຣະພາບວ່າເປັນຄວາມຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.   

 

ຄໍາຖາມ 
 

1. ຄວາມຜິດບາບເປັນຜົນຕໍ່ຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກບັຄົນອື່ນຢ່າງໃດ?  ກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ? 
 
2. ທ່ານເຫັນວ່າທ່ານເອງມີອໍານາດເໜືອກ່ວາໃຜ?  ທາ່ນໄດ້ໃຊອ້ໍານາດນັ້ນຢ່າງໃດ? 
 
3.  ທ່ານຮູ້ຈັກໃຜບໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະດ້ານຈິດວິນຍານ?  ທາ່ນຈະໃຊ້ສິ່ງທີ່ຕົນ 
     ມີເພື່ື່ອຮັບໃຊ້ຄົນມີຄວາມຂາດເຂ ີນຢ່າງໃດ? 

 
4. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານມີອັນໃດເປັນຄວາມບາບຊຶ່ງເປັນເຫດບໍ່ໃຫທ້່ານມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ    
     ໄດ?້   
5. ໃຫ້ຫວນຄດຶຄືນຫລັງເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫທ້່ານຮູ້ເຖິງຄວາມຜິດບາບ ແລະທ່ານໄດ້ປ່ຽນ 
     ແປງ.  ການປ່ຽນແປງນັ້ນເປັນຜົນດີອັນໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 
 
        ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ໃຜເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ? 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 3:15-23ກ 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 3:15-23ກ 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນ ແລະການບັບຕິສະມາຂອງອົງພຣະ ເຢຊູໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຮາົເຫັນວ່າຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືເອີນ້ໃຫ້ເຮົາ
ຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ໃນທາງໃດທ່ານຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມີຄຸນຄ່າທ່ີທ່ານຄວນຖວາຍ ທັງຊີວິດຈດິໃຈຕໍ່

ພຣະອົງ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອບອກວ່າຄາໍສອນຂອງໂຢຮນັ ແລະການບັບຕິສະມາ ຂອງອງົພຣະເຢຊູໄດ້

ເຮັດໃຫ້ຈດຸປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້ສໍາເຣັດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າມຄີວາມຕ້ອງການ
ຍອມຖວາຍຕວົຕໍ່ ການເປນັພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະຢຊ ູ

ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ຄໍາສອນຂອງໂຢຮັນແລະການບັບຕິສະມາຂອງອົງພຣະເຢຊ ູ ໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາຍອມຖວາຍ  

ຕົວຕໍກ່ານເປນັພຣະເຈົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  
ຍານາງ ແຄຣິ ເມັກໂດໂນ   ໄດ້ເປັນຄົນມຊີີວິດເຫລືອຢູ່ຄນົດຽວຫລັງຈາກມຄີົນຂີ່ຣົດກາຍບ້ານແລະ 

ໄດຍ້ິງປນືໃສ່ເຮອືນຊຶງ່ເປນັເຫດໃຫ້ລູກສອງຄນົແລະສາມີເສຽັຊີວດິໄປ.   ນາງຮູ້ກອ່ນໜ້າວາ່ການໄປຮັບໃຊ ້ທ່ີປະເທດອີຣັກເປນັ
ບ່ອນອນັຕະລາຍ ແຕ່ນາງອດົກັນ້ບໍ່ໄດ້ທ່ີຈະບໍ່ໄປເພາະການຣຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າແລະ ຄວາມຮັກຂອງນາງຕໍ່ຄນົໃນປະເທດ
ນັ້ນ.  ນາງໄດ້ກາ່ວເວລາ ກ່າວພະຍານຕໍ່ທ່ີປະຊຸມ “ຖ້າພຣະເຢຊູໄດ້ທຸກ ທໍຣະມານຈົນຕາຍ ເຮດັແນວໃດພວກເຮົາຈິ່ງບໍ່ ຢາກໄປ
ຮັບໃຊ້ໃນບອ່ນອນັຕະລາຍເພື່ອອງົພຣະເຢຊ?ູ”    

ເຣ່ືອງຂອງນາງ ແຄຣີ ໄດ້ໜນູໃຈຂ້າພະເຈົ້າໃຫຖ້ວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ.    ເຫັນວາ່ຫລາຍໆເທື່ອເວ 
ລາພຣະເຈົາ້ບອກໃຫ້ເຮັດນັນ້ເຫນັວ່າລໍາບາກຫລາຍ.   ໃນບົດຮຽນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ຽນ ຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊ ູ
ນັ້ນເປັນຜູ້ສມົຄວນທ່ີພວກເຮົາຈະຖວາຍຕວົຕໍ່ພຣະອົງ   ແລະສາມາດບອກຄນົອື່ນໃຫ້ຮູ້ເຖ ິງວິທີທ່ີພວກເຂົາ  
ເຈົ້າຈະຖວາຍຕວົເອງ.   
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1. ຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຂ້າພະເຈົ້າ: ( ລູກາ 3:15-18 ) 
ຈັກກະພັດໂຣມໄດ້ປົກຄອງປະເທດປະແລສໄຕເວລາອົງພຣະເຢຊູຮັບໃຊ້ຢູທ່ີ່ນັ້ນ.    ໃນເມື່ອມກີານ  

ຢ່າງບ ີບບັງຄັບ  ປະຊາຊົນກໍຕ້ອງການຢາກໃຫມ້ີຄົນມາປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດໂດຍສະ  
ເພາະແລ້ວຕ້ອງການພຣະຜູ ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ. ພວກຄົນຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ ຫລືພຣະເມຊີອານັ້ນຕ້ອງ 
ມາຈາກຕະກນູກະສັດດາວດິ ແຕ່ພວກຢວິມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງໃນການປົດປ່ອຍນັ້ນ.    ຫລາຍຄົນຄຶດ 
ວ່າຫລັງຈາກໂຄ ່ນລົ້ມອໍານາດຂອງໂຣມແລ້ວ ຈະມີຄນົຢິວປົກຄອງກ ັນເອງ.   ແຕ່ບາງຄົນຄຶດວ່າຈະມີປະໂຣ 
ຫິດມາເຮັດໃຫ້ການນະມັສການນັ້ນຖືກຕອ້ງ ຫລືບໍຣິສດຸ (ພຣະບັນຍດັທີສອງ 18:15) ໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງພຣະເມຊີ 
ອາ.  ບາງຄົນຄຶດວ່າເວລາພຣະເມຊີອາສະເດັດລົງມາແລ້ວ ພຣະອົງຈະປະທານຄວາມອຸດົມສົມບ ູນມາໃຫ.້   

ໃນເມື່ອມີການລໍເອົາຄວາມຫວັງຢ່າງນີ ້ມັນເປັນສິ່ງງ່າຍທີ່ປະຊາຊົນນຶດຄຶດພາຍໃນຈິດໃຈວ່າໂຢຮັນ 
ອາດເປັນອົງພຣະເມຊີອາຫລືພຣະຄຣິດ.  “ພຣະຄຣິດ”  ແມ່ນພາສາກຣ ີກທີ່ແປອອກມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ 
ເມຊີອາ.  ໂຢຮັນຟ້າວບອກຝູງຊົນນັ້ນວ່າຕົວເອງບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີອາ, ແຕ່ເປັນຜູມ້າກ່ອນ ຜູ້ຖກືສົ່ງມາຕຽມ 
ຫົນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ເພືອ່ການສະເດດັລົງມາຂອງຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອາແທ້ (ມາລາກີ 3:1; 4:5-6).   

ໂຢຮັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເມຊີອານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ.  ໂຢຮັນຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ 
ທ່ານບໍ່ສົມຄວນຈະແກ້ສາຍຮັດເກີບຂອງພຣະອົງໄດ້. (ລູກາ 3:16).     ໃນເວລານັ້ນຕາມທໍານຽມແລ້ວການ 
ແກ້ສາຍຮັດເກີບເປັນວຽກຂອງຄົນໃຊ້.     ໃນເມື່ອທຽບກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວ ໂຢຮັນຮູ້ຕົນເອງວ່າບໍ່ມີຄ່າສົມ 
ຄວນເຖ ິງແມ່ນແກ້ສາຍຮັດເກີບເລີຍ.     

ໂຢຮັນໄດ້ຮັບຮູ ້ວ່າການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂອງຕົນເອງ,    ໂຢຮັນໃຫບ້ັບຕິ 
ສະມາດ້ວຍນໍາ້ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ “ບັບຕິສະມາດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະດ້ວຍ ໄຟ” (3:16) ໂຢຮັນ 
ໃຫ້ບັບຕິສະມາເພື່ອເປັນການສັນຍາລັກເຖ ິງການຖວາຍຕົວ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ ໃຫບ້ັບຕິສະມາເພື່ອພວກເຂົາ 
ຈະໄດ້ຮັບອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະອົງ.   

ໃນປື້ມກິຈການ ບົດ 2 ລກູາໄດ້ບອກເຖ ິງການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.    ຫລັງຈາກ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະກ່ອນຈະສະເດັດຄືນໄປຍັງເມືອງສວັນແລ້ວ  ພຣະອົງໄດສ້ັ່ງພວກສາວກົ 
ໃຫ້ລໍທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈົນເຖ ິງເວລາພຣະບິດາໄດ້ສົ່ງຜູ້ສັນຍາໄວ້ມາຫາພວກເຂາົ (ກຈິການ 1:4).   ໃນວັນ 
ນັ້ນມີອົງພຣະວ ິນຍາມາຫາພວກເຂົາເໝອືນກັບລົມພະຍຸໃຫຍ່ “ເປນັລີ້ນໄຟ”  (ກຈິການ 2:2-4).    ພວກສາ 
ວົກໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພລັງອາໍນາດພິເສດ.     ໃນວັນດຽວກັນພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຖ ິ ້ມຄວາມຜິດບາບ ແລະຕິດ 
ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ. 

ໄຟເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຄວາມບໍຣິສຸດ ແລະກໍຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງການຕັດສິນ.  ອົງພຣະເຢຊູນໍາ 
ເອົາຄວາມຫວັງມາສູ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ ແລະນໍາເອົາການລົງໂທດມາຕໍ່ຜູ້ປະຕິເສດພຣະອົງ.  ໂຢຮັນໄດໃ້ຊ້ຮູບພາບທີ ່
ຄົນເຂົ້າໃຈໄດ ້(ລູກາ 3:17).   ເຊັ່ນນີ້ຄື: ຫລັງຈາກການເກັບກ່ຽວແລ້ວມີການຟັດເຂົ້າຄືໂຍນເຂົ້າຂ ຶ ້ນເທິງອາ 
ກາດເພື່ອໃຫແ້ກບປິວອອກໄປ.  ໃນເວລາສຸດທ້າຍກໍຄກືັນ ອົງພຣະເຢຊູຈະແຍກຄນົອອກຈາກກນັ.  ສ່ວນຜູ້ 
ທີ່ມີຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ, ແຕ່ຜູບ້ໍ່ຮັບກໍພົບກບັການຕັດສ ິນອັນທ່ຽງທັມຈາກພຣະເຈົ້າ. 
 
2.  ຖວາຍຕົວຢ່າງສ ິ ້ນສຸດ: ( ລູກາ 3:19-20 ) 
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   ຕອນນີ້ລູກາໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງເວລາສຸດທ້າຍຂອງການປະກາດຂອງໂຢຮັນ.  ແຕ່ເຫັນວ່າເຣ່ືອງເກີດຂ ຶ ້ນນັ້ນບໍ່
ໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມເຣື່ອງທີ່ເກີດຂ ຶ ້ນກັບການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.   ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າໂຢຮັນ
ໄດ້ຕ້ອງຕິການກະທໍາຜິດຂອງ ເຮໂຣດ    ເຣ່ືອງທີ່ຈະເອົານາງ ເຮໂຣດຽນ ເມັຽຂອງນ້ອງຊາຍມາເປັນພັລຍາ 
(3:19).  ເຮໂຣດຜູ້ນີ້ແມ່ນ ເຮໂຣດ ແອນຕີປັສ ຜູເ້ປັນໂອຣົດຂອງກະສັດເຮໂຣດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ເພ ິ ່ນໄດ້ປ ົກຄອງ
ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມາປະສູດ.  ເພ ິ ່ນປະເມັຽແລະໄປເອົາເມັຽຂອງນ້ອງຊາຍຜູ້ມີຊື່ວ່າ ຟລີ ິບ.    ການທີ່ຈະ
ເອົາເມັຽນ້ອງຊາຍນັ້ນເປັນການຜິດທໍານຽມຂອງພວກຢິວ (ລະບຽບພວກເລວີ 18:16, 2:21).  ໂຢຮັນຈຶ່ງໄດ້
ຕ້ອງຕິການເຮັດບໍ່ດີຂອງກະສັດເຮໂຣດໃນເຣື່ອງອື່ນໆອີກຫລາຍປະການ.   

     ໃນທີ່ສຸດ ເຮໂຣດໄດ້ເຈັບເອົາໂຢຮັນໄປຂັງໄວ້ໃນຄຸກ ແລະກໍໄດ້ສັ່ງໃຫທ້ະຫານຕັດຫົວເພາະນາງ ເຮ 
ໂຣດດຽນຍົວະຍົງ. (ລູກາ 9:9; ມາລະໂກ 6:14-29).     ຫລາຍໆເທື່ອເວລາພວກເຮົາໄດ້ພົບກັບຄວາມຈິງ
ພວກເຮົາຍອມຮັບ  ໂດຍການຖ ິ ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່.   ບາງເທື່ອພວກເຮົາກໍປະຕິເສດ ແລະຊອກທາງ
ຕໍ່ສູ້.     ຕົວຢ່າງເຮໂຣດໄດ້ຕໍ່ສູ້ ແຕ່ໂຢຮັນກໍບໍ່ຍອມເພາະເພ ິ ່ນໄດ້ຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະເຈົ້າຢ່າງສ ິ ້ນສຸດ.    ພວກ
ເຮົາສ່ວນຫລາຍຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຄຸກເພາະພວກເຮົາໄດ້ຢືນເວ້ົາຄວາມຈິງ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບກັບການຕໍ່ສູ້ຢ່າງ
ອື່ນ ເຊັ່ນໝູ່ເພື່ອນບໍຮ່ັບເອົາຄໍາພະຍານຂອງພວກເຮົາວ່າບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ.  ບາງຄົນຍັງຫາເຣື່ອງໃສວ່່າພວກ
ເຮົາເປັນຄົນຈດິໃຈຄັບແຄບເພາະພວກເຮົາກ່າວວ່າທາງແຫ ່ງຄວາມພົນ້ນັ້ນມໃີນທາງອົງພຣະເຢຊູແຕ່ຜູ້ດຽວ.  
ທ່ານເດຍັງຈະຍອມຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຢູ່ບໍ່ທັງໆທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກ?   
 
3. ແຍກຕົວອອກເພ່ືອການຮັບໃຊ້: ( ລູກາ 3:21-23ກ ) 

ລູກາໄດ້ເລີ້ມເວ້ົາເຖ ິງການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາຈາກໂຢຮັນ ແຕ່ໃຫ້
ເຂົ້າໃຈວ່າການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບບັບຕິສະມານັ້ນບໍແ່ມ່ນການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ ່   ແຕ່ແມ່ນການປະ 
ກາດເຖ ິງການເລີ້ມປະກາດຮັບໃຊ້.    ຫລງັຈາກນີ້ໄປອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປັກຕາໃສ່ທາງທີ່ນໍາໄປສູ ່ໄມ້ກາງແຂນ.  
ເວລາພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ        “ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດລົງມາເທ ິງພຣະອົງເປັນເໝືອນນົກເຂົາ.”  
(3:22), ຊຶ່ງເປັນສັນຍາລັກເຖ ິງການຮັບເອົາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນການຕຽມຮັບເອົາສະພາບລໍາບາກທີ່ຈະ
ມາໃນຂ້າງໜ້າ.   

ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູບັບຕິສະມາອ ີງຕາມທ່ານລູກາແລ້ວແມ່ນການເນັ້ນເຖ ິງການອ້ອນວອນ:   “ຂະນະທີ່
ພຣະອົງອ້ອນວອນຢູ່ນັ້ນ ຟາ້ສວັນໄດ້ເປີດອອກ.” (3:21).  ຕລອດໃນປ ຶ ້ມລູກາໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການອ້ອນວອນໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ (6:12; 9:18, 28; 22:25-46; 23:34-46).     ການອ້ອນວອນ
ແມ່ນການສ້າງຄວາມສ ັມພັນ ແລະການເພ ິ ່ງການນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້າ.       ພວກເຮົາຜູ້ເປັນຄົນຕິດຕາມອົງ
ພຣະເຢຊູການອ້ອນວອນຍິ່ງເປັນການສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມສ ັມພັນ      ແລະການເພ ິ ່ງພຣະເຈົ້າຍິ່ງຂ ຶ ້ນ.  
ການອ້ອນວອນເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມີພະລງັໃນການຮັບໃຊ້. 

ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າ  “ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດລົງມາມີເປັນຮູບເໝືອນນົກເຂົາ” (3:22).  ພຣະເມຊີອາ  
ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຜູຖ້ືກເຈີມ.  ການທີ່ຖືກເຈີມນີເ້ປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນ
ພຣະເມຊີອາອົງໄດ້ສັນຍາໄວ້ແລ້ວກ່ອນນັ້ນ.    ສິ່ງນີໄ້ດ້ເກີດຂ ຶ ້ນເພື່ອໃຫສ້ໍາເຣັດຕາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອ 
ຊາ ຢາ 61:1   “ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ.”    ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດ້ປະກາດ
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ເຖ ິງຄວາມສໍາເຣັດໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ອ່ານປ ື ້ມນີ້ເປັນສຽງດັງໃນໂຮງທັມມະສາລາທີ່ເມືອງນາຊາເຣັດ. (ລູກາ 
4:18). 

ເພີ້ມຈາກການເຈີມຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ, ພຣະອົງຍັງໄດ້ຕັດກ່າວຈາກສວັນວ່າ:   “ທ່ານເປັນບຸດຂອງເຮົາ 
ເຮົາຊອບໃຈໃນທ່ານຫລາຍ.” (3:22).  ຄາໍເວົ້ານີ້ໄດ້ເປັນຄວາມເວົ້າຈາກພຣະຄັມພີເດີມ: ຄ ືໃນເພງສັຣເສີນ 
2:7, ”ມືນ້ີ້ເຮົາໄດ້ຮັບເຈົ້າເປັນລູກຊາຍຂອງເຮົາ ເຮົາເປັນພໍ່ຂອງເຈົ້າ.” ແລະໃນປ ື ້ມເອຊາຢາ 42:1. “ຜູທ້ີ່ເຮົາ
ພໍພຣະທັຍ.”  ອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແລະຍັງເປັນກະສັດອີກດ້ວຍ.   ການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດຢ່າງ
ນີ້ກໍເປັນເວລາຍຸກໃໝກ່ໍາລັງຈະມາເຖ ິງ. 

ສໍາລັບພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້, ບັບຕສິະມາເປັນສັນຍາລັກເຖ ິງການຕັດສ ິນໃຈຖວາຍຕົວ   ແລະມີຊີວິດທີ່
ປ່ຽນແປງດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ ແລະມີຄວາມສ ັມພັນກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.      ການທີ່ພວກເຮົາ
ຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະຄຣິດນັ້ນເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມີພະລງັໃນການປະຕິບັດຮັບໃຊ້.   ການທີ່ຈົມລົງນໍ້າແມ່ນສັນ 
ຍາລັກເຖ ິງການຕາຍໃນຄວາມບາບ ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍເວລາຂ ຶ ້ນມາຈາກນໍ້າເພື່ອມີຊີວິດໃໝ່. ບັບຕິ
ສະມາເປັນການປະກາດເຖ ິງການຖວາຍຕົວວ່າຈະຕດິຕາມພຣະເຈົ້າໄປ.    ແຕ່ຕ້ອງຈໍາໄວ້ວ່າບັບຕິສະມາບໍ່
ສາມາດຊ່ອຍໃຫພ້ົ້ນຈາກບາບໄດ້ ແຕ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງການຖວາຍຕົວ. 

 

ຄໍາຖາມ 
1. ການຕັດສ ິນໃຈໃນການຖວາຍຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນຜົນຢ່າງໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ? 

 
2. ທ່ານໄດ້ເຄີຍແບ ່ງປັນກັບຄົນນຶ່ງຄົນໃດຜູ້ຫັນມາຕໍ່ສູ້ທ່ານບໍ່?  ແລະທ່ານໄດ້ຕອບເຂົາຢ່າງໃດ? 

 
3. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວໃຫຫ້ວນຄຶດເຖ ິງປະສົບການນັ້ນ.  ມັນມຄີວາມໝາຍອັນໃດຕໍ່ທ່ານ

ໃນເວລານັ້ນ?  ທ່ານໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າເພີ້ມຂ ຶ ້ນອີກບໍ່?  ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບສິນບັບຕິ
ສະມາເທື່ອ ໃຫ້ທ່ານຊອກຫາເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດ?  ວິທີໃດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ສະແດງ
ເຖ ິງຄວາມເຊື່ອຕໍ່ທີ່ຊຸມນຸມ? 

 
4. ໃຫໃ້ຊ້ເວລາຈກັສອງສາມນາທີຄຶດເຖ ິງການຖວາຍຕົວຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະຄຣິດ. ມອີັນໃດບໍ່ທີ່ພຣະອົງ 

ໄດ້ບອກທ່ານເຮັດແຕ່ທ່ານບໍ່ຍອມທີ່ຈະເຮັດ?  ເຮັດແນວໃດທ່ານຈິ່ງຈະເຮັດໃຫຖ້ືກຕ້ອງໄດ້? 
 

5. ໃນພາກສ່ວນໃດທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານປະທານກໍາລັງໃຫໃ້ນຊີວິດ ຫລືການຮັບໃຊ້? 
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ເມ່ືອການທົດລອງເຂ້ົາມາ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 4:1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 4:1-13 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການທົດລອງນັ້ນໄດ້ສະແດງເຖິງ
ຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນທຸກທາງ ແລະຍັງເປັນຕົວຢ່າງ
ໃຫພ້ວກເຮົາອີກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ການທ່ີອົງພຣະເຢຊໄູດ້ຕໍສູ່ກ້ັບການທົດລອງນັນ້ຊ່ອຍທ່ານຫຍັງແດ່ໃນເມື່ອທ່ານ

ປະສບົກັບການທົດລອງ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອບອກເຖ ິງຄວາມໝາຍຂອງການທົດລອງທ່ີອົງພຣະເຢຊຕູໍ່ສູນ້ັ້ນ ແລະເອົາ

ມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນທຸກວັນນີ້. 
 

ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ພຣະເຢຊໄູດສ້ະແດງເຖິງການເຊື່ອໝັ້ນໃນອົງພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າເວລາພຣະອົງໄດ ້ປະສົບກັບການທົດ 

ລອງໃນປ່າດິນຊາຍ   ສິ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ປະຈໍາວັນໃນເມື່ອມີການທົດລອງເຂົາ້ມາໃນຊີວິດ. 
 ຫລາຍເທ ື ່ອການທົດລອງໄດ້ເຂົ້າມາກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕື່ນຈາກນອນ.  ເຊັ່ນ: ເວລາໂມງປຸກໃຫຕ້ື່ນ 

ດັງຂຶນ້ ມັນເປັນການງ່າຍທ່ີຈະມອດມັນໄວ້ເພ່ືອຂໍນອນອີກນ້ອຍນຶ່ງ.    ເຖິງແມ່ນເວລາອ້ອນວອນແລະອ່ານພຣະຄັມພມີາເຖິງ ຂ້າ
ພະເຈົ້າມກັຕັດເວລາລົງ ຫລລືືມໄປເລີຍ ຫລອືາດຄຶດວ່າຍັງມີໂອກາດໜ້າຢູ່ ເຮັດຍາມໃດກໍໄດ້. 

ບາງຄັ້ງການທົດລອງໄດເ້ຂົ້າມາໃນຊີວິດໂດຍບໍ່ມີໃຜຮູ້ເຫັນນໍາເຊັ່ນ: ຄວາມຄຶດພາຍໃນສມອງແລະ 
ຈິດໃຈ.  ຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ຄອບຄົວນານປານໃດ? ເພ່ືອຈະບໍໄ່ດຕ້ອບໂຕກ້ັນດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ.  ເຮັດແນວໃດຕົວ

ເອງຈະໃຊ້ເວລາໃຫ້ເກີດຜນົແທນທ່ີຈະເຮັດກັບສິ່ງອື່ນໆທ່ີບໍ່ຄ ່ອຍມີປໂຍດ. 
ຫລາຍເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າຊະນະສົງຄາມໄດ້    ແຕວ່່າຍັງບໍຍ່ອມຮບັວ່າຕນົເອງເປນັຄົນຜິດໃນເມື່ອເຮັດ 

ຄວາມຜິດ.      ຮູ້ແນວ່່າອົງພຣະເຢຊໄູດ້ຖກືທົດລອງແລະເອົາຊັຍຊະນະມັນໄດ້ຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມກີໍາລງັໃຈເພື່ອໃຫມີ້
ຄວາມຫວັງຕໍສູ່ກ້ັບບັນຫາສືບຕໍໄ່ປ.  ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຕົວຢາ່ງຂອງອົງພຣະເຢຊໃູນເມື່ອພຣະອົງໄດຖ້ືກທົດລອງ ແລະເອົາຊະນະ
ມັນວ່າຈະເຮັດຢາ່ງໃດ.   
 
1. ເພ ິ ່ງພຣະເຈົ້າແຕ່ເທົ່ານ້ັນ: ( ລູກາ 4:1-4 ) 
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ລູກາໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງເຊື ້ອສາຍຂອງອົງພຣະເຢຊູຫລັງເວ້ົາເຖ ິງການຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວ. ລຸູກາໄດ້ເວ້ົເຖ ິງ 
ເຊື ້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູສືບເນື່ອງໄປຫາມະນຸດຄົນທໍາອິດຄື ອາດາມ. (ລູກາ 3:23-37).     ການທີ່ເວ້ົາເຖ ິງ
ເຊື້ອສາຍນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ສໍາຄັນຕໍ່ພວກຢິວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພື່ອມະນສຸໂລກທັງໝົດ. ເຣ່ືອງການ
ທົດລອງນີ້ອາດທຽບກັບການທົດລອງຂອງອາດາມກໍໄດ້.   ແຕ່ເຫັນວ່າໃນເມື່ອອາດາມຖືກທົດລອງ ອາດາມ
ຕົກເປັນເຫຍື່ອໃນຄວາມຜິດບາບ ແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສ່ວນເອເດນ,  ແຕ່ອງົພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຍອມແພ້ຕໍ່
ການທົດລອງແຕ່ເອົາຊ ັຍຊະນະມນັໄດ້ເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ແລະຖືກ
ນໍາເຂົ້າໄປໃນປ ່າດິນຊາຍເໝືອນກັນ (4:1). ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມສ ັມພັນດີກັບອົງພຣະບິດານັ້ນບໍ່ໄດ້
ຍົກເວ້ັນຈາກການທົດລອງ.      ເຊັ່ນກັນໃນເມື່ອພວກເຮົາເຕັມດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານແລະນໍາພາ ບໍໄ່ດ້ໝາຍ
ຄວາມວາ ່ເຮົາຈະບໍມ່ີການທົດລອງເກີດຂ ຶ ້ນໃນຊີວິດເລີຍ.      ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາກາຍເປັນສູນກາງ
ຂອງມານທີ່ຈະຕ້ອງໂຈມຕີ.  ອົງພຣະວິນຍານບໍ່ໄດ້ປ້ອງກ ັນຈາກການທົດລອງ ແຕ່ອົງພຣະວິນຍານປະທານ 
ພະລັງໃຫ້ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບມານ.  

ລູກາໄດ້ກ່າວວ່າ      ພຣະວິນຍານໄດ້ນໍາພາອົງພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນປ່າດ ິນຊາຍເປັນເວລາ 40 ວັນ 
(4:2).       ທີ່ນັ້ນອາດແມ່ນທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມນ່ໍ້າຈໍແດນ ລະຫວ່າງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະເມ ືອງເຢຣີໂກ.  
ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທົດລອງ 40  ວັນນັ້ນເປັນສິ່ງເຕືອນພວກອິສຣາເອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຫລົງທາງ  ( ຈົດ
ບັນຊີ 14:26-35).  ບໍເ່ໝືອນພວກອິສຣາເອນ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊ ັຍຊະນະຈາກການທົດລອງໃດໆທັງສ ິ ້ນ.  

ພະຍາມານໄດ້ທົດລອງພຣະເຢຊູນັ້ນໃນພາວະສຸກເສີນຄືເວລາພຣະອົງອົດອາຫານ 40 ມື ້  40 ຄືນ 
ພຣະເຢຊູຢູ່ໃນຄວາມຫິວ (4:2).  ໝາຍເຫດ, ພະຍາມານເຂົ້າມາທົດລອງໃນເວລາພຣະເຢຊູຫິວທີ່ສຸດ ແລະ
ເປັນເວລາພາວະຕໍ່າທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານ. 

ພະຍາມານທົດລອງພຣະເຢຊູເຖ ິງການເພ ິ ່ງພາອາສັຍພຣະເຈົ້າ:    “ຖ້າທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, 
ຊັ່ງກ ້ອນຫນີນີ້ເປັນເຂົ້າຈີ່” (4:3). ໃນພາສາກຣ ີກ ຄໍາເວົ້າ “ຖາ້”  ແປ່ວ່າຫລັງຈາກນັ້ນ.     ພະຍາມານໄດ້ທ້າ
ທາຍອົງພຣະເຢຊູໃຫພ້ຣະອົງສະແດງຕົວເພື່ອຄົນຈະເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາ ໂດຍການໃຊ້ພະລງັ
ສັ່ງໃຫກ້ ້ອນຫີນກາຍເປັນເຂົ້າຈີ່ກ ິນໃຫອ້ີ່ມ ແທນທີ່ຈະເພ ິ ່ງພາອາສັຍພຣະເຈົ້າ.   ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຖ້າເຮັດຕາມ
ມານບອກ ພຣະເຢຊູຈະໄດ້ຝູງຊົນເຊື່ອຫລາຍທີ່ສຸດເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ກິນນໍາອີກ.    ພະຍາມານທົດລອງ
ພຣະເຢຊູເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫພ້ຣະເຢຊູເສັຽສະລະຖວາຍຕົນເອງ ແລະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານ. 

ອົງພຣະເຢຊູຕອບໂຕ້ພະຍາມານດ້ວຍໃຊ້ພຣະຄັມຂອງພຣະເຈົ້າ:  “ມຄີໍາຂຽນໄວ້ວ່າ,  ມະນຸດຈະບໍ ່
ລ ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານຢ່າງດຽວ” (4:4).   ພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖ ິງພຣະຄັມພເີດີມໃນປ ຶ ້ມ ພຣະບນັຍັດທີສອງ 
8:3, ຊຶ່ງໂມເຊໄດ້ນໍາພາພວກອິສຣເອນໃນປ່າດ ິນຊາຍ   ແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານອາຫານມານາໃຫພ້ວກ
ເຂົາ ເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດ້ເພ ິ ່ງພາພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.  ຕອນນີ້ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນເຖ ິງການເພ ິ ່ງພຣະເຈົ້າອີກ 
ເພ ິ ່ນຈະບໍ່ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ.   ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູທັງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານຢ່າງ
ມະຫາສານ ຂໍແຕ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ-ຈົນໄປເຖ ິງໄມ້ກາງແຂນ.  

ການຕໍ່ສູ້ກັບການທົດລອງຄືການປະຕິເສດຕົນເອງ         ເພາະມັນມສີິ່ງສໍາຄັນຫລາຍກວ່າເຮົາເອງ. 
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ເໝືອນພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ເພ ິ ່ງພຣະເຈົ້າໃນເມື່ອມີການທົດລອງເກີດຂ ຶ ້ນໃນຊີວິດ.  ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າເອີ້ນ
ເຮົາໃຫເ້ຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງ     ພວກເຮົາຄວນເຊື່ອຟັງພຣະອົງວ່າພຣະອົງຈະປະທານສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການເພື່ອ
ເອົາຊ ັຍຊະນະຈາກສິ່ງທັງປວງ.  

 
2.  ຢ່າມີພຣະອື່ນ: ( ລູກາ 4:5-8 ) 

    ເຫັນວ່າເຣ່ືອງການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງປ ຶ ້ມມັດທາຍ ແລະປ ຶ ້ມລູກາ. ມັດ
ທາຍໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງການທົດລອງເທ ິງພູສຸດທ້າຍ      ແຕ່ລູກາໄດ້ເວ້ົາໃນຕອນທີສອງເພື່ອຈະໄດ້ເນັ້ນເຖ ິງຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງພຣະວິຫານ.    ໃນຂໍ້ 5  ໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງເຣ່ືອງພະຍາມານໄດ້ນໍາພາອົງພຣະເຢຊູຂ ຶ ້ນໄປຍັງພສູູງເພື່ອ
ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ,    “ບນັດາຣາຊແຜ່ນດ ິນ”   (4:5) ພະຍາມານອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ມອີໍານາດເທ ິງໂລກ 
ແລະບອກກັບພຣະເຢຊູວ່າ “ຖ້າທ່ານຂາບລົງໄຫວ້ເຮົາ ສັພສິ່ງຈະຕ້ອງເປັນຂອງທ່ານ.” (4:7).   ນັ້ນເປັນຄໍາ
ຖາມວ່າມານເວົ້າຄວາມຈິງແທ້ບໍ່.  ແຕ່ໃນປ ຶ ້ມອື່ນພະຍາມານມຊີື່ວ່າເປັນ “ຜູປ້ົກຄອງໂລກ” (ໂຢຮັນ 14:30).  
ພຣະຄັມພໄີດ້ກ່າວເຖ ິງອໍານາດອັນມີຂອບເຂດຂອງມານ.  ຄວາມຈິງແລ້ວອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນ
ຢ່າງແຈ່ມແຈງ້ວ່າ ພຣະເຢຊູມີອໍານາດເໜືອມານໃນທຸກໆກໍຣະນີ (ລູກາ 10:18).    ພະຍາມານມີຊື່ວ່າ,  “ພໍ່
ຂອງຄວາມຕົວະ” (ໂຢຮັນ 8:44), ຄາໍສັນຍາກັບອົງພຣະເຢຊູກໍເປັນຄໍາຕົວະ ຫລືເວ້ົາເຫລືອເຊື່ອ.  

ເປົ້າໝາຍຂອງມານບໍ່ແມ່ນໃຫພ້ຣະເຢຊູກົ້ມລົງໄຫວ້ຄັ້ງດຽວ   ແຕ່ມັນຕ້ອງການໃຫ້ຍອມຈາໍນົນຢ່າງສ ິ ້ນ
ເຊີງ.     ຖ້າພະຍາມານສໍາເຣັດໃນຄັ້ງນີ້ ຄວາມສ ັມພັນລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບພຣະບິດາອາດລະເບີດຂ ຶ ້ນ
ຢ່າງໃຫຍ່ ແລະສິ່ງນີ້ອາດເປັນຜົນສະທ້ອນໄປເຖ ິງທຸກສິ່ງໃນໂລກຈັກກະວານ. 

ບັນຫາໃນການທົດລອງນັ້ນເບ ິ ່ງທີແລກເຫັນວ່າງາມດີ.  ຄ ໍາສັນຍາຂອງມານວ່າຈະໃຫ້ຄໍາທ່ອນໃຫຍ່ ແຕ່
ທີ່ສຸດກໍເປັນພຽງຂີ້ຝຸ່ນເທົ່ານັ້ນ.  ໃນເມື່ອເຮົາຍອມເຮັດຕາມການທົດລອງຂອງມານ ຄວາມບາບນັ້ນອາດໃຫ້
ຄວາມສຸກຊົ່ວລະຍະນຶ່ງ, ແຕ່ຕອນສຸດທ້າຍນັ້ນຈະມີຜົນທີ່ຈິບຫາຍຕິດຕາມມາ.  ແຜນການຂອງມານນັ້ນບໍ່ມີ
ການປ່ຽນແປງເລີ້ມແຕ່ການຊົງສ້າງມາຄື:   ເພື່ອທໍາລາຍຄວາມສ ັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ ແລະທໍາ 
ລາຍສິ່ງພຣະເຈົ້າຊົງຮັກ. 

ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບໂຕ້ພະຍາມານດ້ວຍການໃຊ້ພຣະຄ ໍາ. ພຣະອົງກ່າວພຣະບັນຍັດທີສອງ 6:13: “ມຄີໍາ
ຂຽນໄວ້ວ່າ, ຈົງ່ຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ແລະປະຕິບັດພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.” (ລູກາ 4:8).  ແມ່ນ
ແລ້ວ ອົງພຣະເຢຊູຖວາຍຕົວເອງວ່າຈະນະມັສການແລະຂາບໄຫວ້ພຣະເຈົ້າແຕອ່ົງດຽວ.      ອົງພຣະເຢຊູມີ
ພະລັງອໍານາດນັ້ນລ້ວນແລ້ວມາຈາກພຣະເຈົ້າ.  ອົງພຣະເຢຊູປະຕິເສດທີ່ເອົາອໍານາດໃນທາງລັດ ຫລຍືອມ
ທີ່ຈະເຂົ້າໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ.   

ຄໍາຖາມມຢີູ່ວ່າໃຜຈະຍອມກົ ້ມຂາບພະຍາມານ?  ອາດຈະບໍ່ແມ່ນມານແຕ່ຖ້າເຮົາເອົາສິ່ງໃດມາເປັນສິ່ງ
ສໍາຄັນກວ່າພຣະເຈົ້າ ສິ່ງນັ້ນອາດເປັນມານໄດ້. ຫລາຍເທື່ອການທົດລອງຈະບໍ່ເຮັດໃຫເ້ຮົາເລືອກເອົາສິ່ງດີທີ່
ສຸດ.    ຕົວຢ່າງ:   ໃນຄຣິສຕະຈັກພວກເຮົາພາກັນເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງຕາມວັນເວລາ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫຄ້ົນມີ
ຄວາມສ ັມພັນດີກັບພຣະເຈົ້າຂ ຶ ້ນ.  ອົງພຣະເຢຊູເອົາຊະນະມານໄດ້ດີກໍເພາະພຣະອົງມີຄວາມສ ັມພັນດີກັບ 
ພຣະເຈົ້າ.        ການທີ່ສ້າງໃຫມ້ີຄວາມສ ັມພັນກັບພຣະເຈົ້າດຂີ ຶ ້ນນັ້ນຊ່ອຍໃຫພ້ວກເຮົາຈະເຣີນຂ ຶ ້ນໃນການ
ຖວາຍຕົວ ແລະນະມັສການພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງພຽງອົງດຽວ.   
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3. ເຊື່ອຟັງ, ບ່ໍແມ່ນທົດສອບ: ( ລູກາ 4:9-13 ) 

 ຫລັງຈາກຖືກຕ ໍາໜິສອງຄັ້ງໂດຍໃຊ້ພຣະຄັມພີ, ພະຍາມານພະຍາຍາມປ່ຽນຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄັມ 
ພີເພື່ອໃຫໄ້ດ້ໃຈຕົນເອງ. ມານໄດ້ນໍາອົງພຣະເຢຊູຂ ຶ ້ນໄປຍອດພຣະວິຫານແລ້ວກາ່ວວ່າ, “ຖ້າທ່ານເປັນພຣະ 
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ໂຕນລົງຈາກທີ່ນີ້” (4:9).   ມານໄດ້ໃຊ້ພຣະຄັມພເີດີມທີ່ກ່າວເຖ ິງການເປັນພຣະເມຊີອາ  
(ເພງສັຣເສີນ 91:11-12)     ພຣະຄັມພຕີອນນີ້ໄດ້ກ່າວເຖ ິງພຣະເຈົ້າ ໄດ້ປົກປ້ອງຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້.  
ໃນຂໍ້ 3 .ຄໍາເວົ້າ “ຖາ້” ແປວ່າ ຫລັງຈາກ.  ຕອນນີ້ພະຍາມານໄດ້ທດົສອບພຣະເຢຊູເຖ ິງການເປັນພຣະເມຊີ 
ອາຂອງອົງພຣະເຢຊູ.       ໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງຄົນທັງຫລາຍເຊື່ອວ່າອົງພຣະເມຊີອາຕ້ອງທໍາການອັສຈັນໃນ
ພຣະວິຫານ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາແລະຮັກສາ.   ພະຍາມານທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ
ໃຫພ້ຣະອົງກະທໍາການອັສຈັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຝ ູງຊົນ ເດີນໄປໃນທາງຢາກມີອໍານາດ ບໍໃ່ຫ້ມ ຸ ້ງໜ້າ
ໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ.   

  ພຣະເຢຊູບໍ່ແປກໃຈທີ່ພະຍາມານໃຊພ້ຣະຄັມພີ. ພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພຈີາກປື້ມພຣະບັນຍັດທີສອງ: 
“ຢ່າທົດລອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຈົ້າ” ຂໍ ້6:16. ຄໍາຖາມມຢີູ່ວ່າ ພວກເຮົາທົດລອງພຣະເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍວິທີ
ໃດ?     ການຊອກຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະການບັງຄັບໃຫພ້ຣະເຈົ້າສະແດງໃຫຮູ້້ວ່າພຣະອົງຊົງ
ເປັນຢູ່ແຕກຕ່າງກັນຄື ການສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຖ ່ອມໃຈ ແລະການສົງສ ັຍແລະອວດຕົວ. ຕົວຢ່າງ  
ພວກອິສຣາເອນທົດສອບພຣະເຈົ້າເວລາເດີນທາງອອກຈາກປະເທດອ ີຢິບ.      ເຖ ິງແມ່ນວ່າພຣະອົງໄດ້ສະ
ແດງການອັສຈັນຫລາຍຢ່າງພວກເຂົາຍັງສົງສ ັຍວ່າ ພຣະອົງສາມາດປະທານອາຫານປະຈໍາວັນໃຫແ້ກ່ພວກ
ເຂົາ ພວກເຂົາມແີຕ່ຈົ່ມຕໍ່ສູພ້ຣະເຈົ້າ.  ໂມເຊ ຈິ່ງໄດ້ຕິຕຽນພວກເຂົາ (ອົບພະຍົບ 17:1-7).   

ອານາເນ ັຽ ແລະຊາຟິລາໄດ້ທົດສອບພຣະເຈົ້າເວລາພວກເຂົາໄດ້ຕົວະໃນການນໍາເອົາຂອງຖວາຍມາໃນ
ພຣະວິຫານ.  ການຕົວະຂອງພວກເຂົາເປັນການທົດສອບພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງຈະຕັດສ ິນຢ່າງໃດ,  ແຕ່ທີ່ສຸດ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງສາຫດັ.  (ກິຈການ 5:1-10).  ພວກເຮົາໄດ້ທົດລອງພຣະເຈົ້າໃນເມື່ອເຮົາ
ຄຶດວ່າເຮັດຜິດພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງໄດ້    ຫລບືັງຄັບໃຫພ້ຣະເຈົ້າສະແດງຕົວເອງທັງໆທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍ
ພວກເຂົາມາແລ້ວ. 

     ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ອງຕິພະຍາມານ ມ ັນໄດ້ໜີໄປ “ຈນົເຖ ິງເວລາມີໂອກາດອີກ” (ລູກາ 4:13).  
ພຣະເຢຊູບໍ່ພົບກັບການທົດລອງພຽງຄັ້ງນຶງ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະອົງພົບກບັການທົດລອງນີ້ຕລອດການຮັບໃຊໃ້ນ
ຊີວິດ.  ພຣະອົງບໍ່ເໝືອນພວກເຮົາ ພຣະອົງບໍ່ມຄີວາມຜິດບາບຈິ່ງເປັນເຫດໃຫພ້ຣະອົງເປັນເຄື່ອງຖວາຍອັນ
ອ ັມມະຕະຕໍ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອຄວາມບາບຂອງມະນຸສໂລກ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊ ັຍຊະນະຕໍ່ມານເທິງໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະພຣະອົງໄດ້ປະທານອໍານາດຂອງການຊະນະນັ້ນໃຫພ້ວກເຮົາທຸກໆຄົນ   ເພື່ອຈະເອົາຊະນະຕໍ່ການທົດ
ລອງໄດ້ສເມີ. 

ໝາຍເຫດ: ຈາໍໄວ້ວ່າພະຍາມານຮູ້ພຣະຄັມພີ ແລະອ້າງເຖ ິງຂໍ້ພຣະຄັມພເີພື່ອຕົວເອງໄດ້ດີ.  ພວກສອນ
ປອມກເໍໝືອນກັນ    ພວກເຂົາມັກປ່ຽນແປງຄວາມໝາຍເພື່ອໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວເອງ ພວກ
ເຂົາມັກຫລອກລວງຜູ້ບໍ່ມີພືນ້ຖານຄວາມຮູ້ເຣ່ືອງພຣະຄັມພດີີ.   ເວລາພວກເຮົາສຶກສາພຣະຄັມພີ ພວກເຮົາ
ຕ້ອງເບ ິ ່ງພາບກວ້າງໄກ-ບໍ່ໃຫ້ເອົາຂໍ້ດຽວຫລືບ່ອນດຽວແລ້ວສລ ຸບຄວາມໝາຍວ່າເປັນຢ່າງນັ້ນຢາ່ງນີ້.  
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ຄໍາຖາມ 
 
6. ທ່ານຈະເອົາຕົວຢ່າງການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້ຢ່າງໃດ?  

ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຍັງແດໃ່ນເຣື່ອງນີ້? 
 

7. ພະຍາມານມັກທົດລອງພວກເຮົາເວລາເຮົາມຄີວາມລໍາບາກ.     ໃນຊີວິດຂອງທ່ານເດ່ ມບີໍ່ພະຍາ
ມານໄດ້ທົດລອງໃນເວລາຢ່າງນີ້?  ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອໃຫເ້ຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕໍ່ການທົດລອງນັ້ນ? 

 
8. ມີຂໍ້ແນະນໍາອັນໃດທີ່ພວກເຮົາຄວນໃຊເ້ພື່ອຈະຮູ້ວ່າຄົນອື່ນຕີຄວາມໝາຍພຣະຄັມພີບໍຖ່ືກ?  
 
9. ມີພຣະຄັມພຂີໍ້ໃດທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນເມື່ອມີການທົດລອງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ? 

 
10. ຫວນຄຶດຄືນຫລັງມເີວລາໃດທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາຊັຍຊະນະຕໍ່ການທົດລອງໄດ້?  ມຫີຍັງເກີດຂຶ້ນ? ທ່ານ

ໄດ້ຮຽນຫຍັງກັບເຫດການນັ້ນ? 
 

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ເຮັດໃຫສໍ້າເຣັດມືນ້ີ້? 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 4:14-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 4:14-21 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ແຜນການພຣະເຈົ້ານັ້ນມີສ ິນທັມແລະການໄຖ່ໄດ້ສໍາເຣັດລົງໃນອົງ
ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາພາກັນຕິດຕາມໄປ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຫລາຍເທົ່າໃດຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານແລະຕົວທ່ານເອງໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນ

ແຜນການພຣະເຈົ້າໃຫ້ມີສ ິນທັມເກີດຂ ຶ ້ນ ແລະໃນແຜນການໄຖຂ່ອງພຣະເຈົ້າ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພ ື ່ອຄໍານວນຜົນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດເ້ອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ແຜນການພຣະເຈົ້າໃຫ້ມີສິນທັມ 

ແລະການໄຖໄ່ດ້ສໍາເຣັດລົງໃນອົງພຣະເຢຊໄູດຢ້່າງໃດ? 
 

ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ: 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫໃ້ຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ອົງພຣະເຢຊໄູດ້ປະກາດວ່າ ພຣະອົງໄດເ້ຮັດໃຫແ້ຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສອງຢ່າງສໍາເຣັດລົງຄືເຮັດ 

ໃຫ້ສິນທັມເກດີຂ ຶ ້ນ ແລະມີການໄຖບ່າບເພື່ອມະນດຸ.      ອົງພຣະເຢຊໄູດເ້ອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາຮັບເອົາພຣະອົງແລະແຜນການ
ປະກາດຕໍໂ່ລກຂອງພຣະອົງເໝືອນກັນ.   

ທ່ານຄຶດວ່າຕົນເອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖ ິງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ   ແຕທ່ີ່ສຸດພຽງຄົນ້ພົບເຫັນວ່າຕົວ 
ເອງເປັນຄົນບໍເ່ຂົ້າໃຈອັນໃດເລີຍມີບໍ່?  ສິ່ງນັ້ນອາດເກີດຂ ຶ ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກກໄໍດ້.   

  
1. ເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ: ( ລູກາ 4:14 ) 

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກັບມາຈາກການອົດອາຫານ    ແລະການທົດລອງໃນປ່າດິນຊາຍ (ເບິ່ງ ລູກາ 4:1-13), 
ບົດຮຽນທີ 7).  ໃນເມື່ອເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ພຣະເຢຊູເອົາໃຈໃສໃ່ນການປະກາດ ແລະຮັບ
ໃຊ້.  ພຣະອົງໄດ້ເລີ້ມຈາກບ້ານຂອງຕົນເອງ, ແຂວງຄາລເີລ.   

ປໂຍກທີ່ກ່າວວ່າ “ເຕັມໄປດ້ວຍອໍານາດຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ”  ເປັນໜ້າສົນໃຈ.  ລກູາໄດ້ເຕືອນ
ພວກເຮົາວ່າການປະກາດຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດຂ ຶ ້ນ,  ໄດ້ນໍາພາ, ແລະມີອໍານາດດ້ວຍພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ
ອົງດຽວກັນເວລາພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມສ້າງໂລກ.  ຕົວຢ່າງ: ພຣະວິນຍານໄດ້ເອີ້ນເອົາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ. ການ
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ປະກາດຂອງພວກເຂົາກແໍມ່ນເວ້ົາເຣ່ືອງການໄຖ່ບາບແລະສ ິນທັມ.  ປໂຍກທີ່ເວ້ົາວ່າ “ເຕັມໄປດ້ວຍອໍານາດ
ຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ”  ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການປະກາດແລະຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

 
2.  ກັບຄືນໄປບ້ານທີ່ນາຊາເຣັດ: ( ລູກາ 4:15-17 ) 

      ປື້ມລູກາໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ອົງພຣະເຢຊູເປັນຄົນຢິວໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ.  ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຕາມ
ທໍານຽມຂອງຢິວທີ່ກ່າວວ່າ, “ພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂຮງທັມມະສາລາໃນວັນຊະບາໂຕຕາມທໍານຽມ.”    ມັນ
ເປັນຂອງທ ັມມະດາພວກເຮົາໃນເວລານີ້ໄດ້ຈ້ອງມອງເບ ິ ່ງອົງພຣະເຢຊູຈາກສັດຕະວັດທີຊາວກັບໄປຫາສັດ 
ຕະວັດທີນຶ່ງຕາມປະວັດສາດ.     ມັນເປັນຄວາມຈິງຖ້າພວກເຮົາຢາກເຂົ້າໃຈດເີຖ ິງພວກຢິວ ພວກເຮົາຕ້ອງ
ເບ ິ ່ງອົງພຣະເຢຊູເໝືອນຄນົສມ ັຍສັດຕະວັດທີນຶ່ງເບ ິ ່ງແລະເຂົ້າໃຈ    ຄືພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາກັບຄົນຢິວຄົນຊາດ 
ດຽວກກັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖ ິງຄໍາສອນ, ທໍານຽມ, ແລະຄວາມນຶກຄຶດຂອງພວກຢິວໃນເວລານັ້ນ. 

ການນະມັສການທີ່ໂຮງທັມມະສາລາໄດ້ມີກົດທີ່ຕ້ອງເຮັດຕາມ.  ນຶ່ງ, ຄເືອີ້ນໃຫພ້້ອມກັນເຂົ້າມານະມັສ 
ການ, ສລີາ  (“ຈົ່ງຟັງເທີ້ນ, ອິສຣາເອນແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງດຽວຂອງພວກເຮົາ”; ເບ ິ ່ງພຣະບັນຍັດທີສອງ 6:4). 
ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມນະມັສການພາກັນເລົ່າພຣະບັນຍັດສິບປະການພ້ອມດ້ວຍອີກຂໍອ້ື່ນໆ.  ບາງຂໍ້ກໍຍົກເອົາມາ
ອ່ານຕາມເວລາລະດູການ.  ຜູຊ້າຍທີ່ຄົນນັບຖືໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫອ້່ານພຣະທັມແລະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງ
ພຣະທັມນັ້ນ ແລະເວລາປິດກໍກ່າວເວົ້າເຖ ິງພຣະພອນ.  

ມັນເປັນທໍານຽມທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢຶນຂ ຶ ້ນແລະອ່ານພຣະທັມ ແລະນັ່ງລົງເພື່ອສັ່ງສອນ.   ພວກທີ່ມາຟັງ
ອາດຢືນຟັງ. ຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຫັນວ່າຜູ້ນໍາໃນໂຮງທັມມະສາລາໄດ້ຍື່ນມ້ວນພຣະທັມຂອງປ ຶ ້ມເອຊາ
ຢາໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູອ່ານ.  ໃນເມື່ອພຣະເຢຊູເປີດ ເອຊາຢາ 61:1-2 ພຣະອົງກໍໄດ້ອ່ານດ້ວຍສຽງດັງ. 

  
3. ການປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າ: ( ລູກາ 4:18-19 ) 

  ປ ຶ ້ມເອຊາຢາ 61:1-2ກ  ນີ້ໄດ້ໃຫຄ້ວາມຫວັງຕໍພ່ວກຢິວໃນສັດຕະວັນຜ່ານມາຄືພວກຢິວທີ່ຖືກຈັບໄປ 
ໃນກຸງບາບີໂລນໄດ້ກັບຄືນມາກຸງເຢຣູຊາເລັມອີກ. ເວລາພຣະເຢຊູອ່ານພຣະຄ ໍາຂໍ້ນີ້ຄົນທັງຫຼາຍຄຶດວ່າເຣ່ືອງ 
ອ່ານນັ້ນໝາຍເຖ ິງອົງພຣະເມຊີອາຜູ້ທີ່ພວກເຂົາລໍຄອຍ. 

“ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະຖດິຢູ່ກັບເຮົາ ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ເຈີມເຮົາແລ້ວ.” ເອຊາຢາ ໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນໃຫເ້ຮັດວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ.   ໃນທໍານອງດຽວກັນອົງພຣະວິນຍານໄດ້ກະທໍາ
ການໃນເມື່ອອົງພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ (ລູກາ 3:21-22) ແລະເຂົ້າໄປໃນປ່າດິນຊາຍ (4:1-13).    ການ
ປະກາດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໃນເມືອງນາຊາເຣັດນັ້ນເປັນວຽກງານຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.     ຜູໃ້ດທີ່ໃຫ້
ກຽດພຣະເຈົ້າແລະອົງພຣະເມຊີອາ ກໍຖືກເອີ້ນໃຫມ້າຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ. 

“...ເພື່ອນໍາເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄົນຍາກຈົນ.”  ຄໍາເວົ້າວ່າຍາກຈນົມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?  ຫລາຍ
ເທື່ອຄຣິສະຕຽນມັກເວ້ົາວ່າໝາຍເຖ ິງຜູ້ທີ່ຖ ່ອມໃຈຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າທ່ານລູກາໄດ້ແນະນໍາເຖ ິງຫົນທາງໃໝ່.  
ລູກາວ່າຄົນທຸກນັ້ນແມ່ນຄົນຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍນ້ອຍພັດທະນາທາງດ້ານເສຖກິດ.    ແມ່ນຄົນຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ ຫລກື ັມ 
ມະກອນແຮງງານ.  ຄໍາເວົ້າວ່າຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າກໍແມ່ນສໍາລັບພວກນີ້ພອ້ມທັງເສຖກິດອີກນໍາ.   
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“...ປະກາດຕໍພ່ວກຖືກຄຸມຂັງ.”    ຜູ້ປະກາດເອຊາຢາໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າກໍາລັງປົດປ່ອຍຄົນຂອງພຣະ 
ອົງຈາກການເປັນທາດຂອງກຸງບາບີໂລນ.  ການໄຖ່ນັ້ນປະກອບດ້ວຍເສຖກິດ ແລະດ້ານການເມືອງ.  ສມ ັຍ 
ພຣະເຢຊູປະກາດນັ້ນພວກໂຣມໄດ້ປົກຄອງຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຜູ້ປົດປ່ອຍ.     ການປະ 
ກາດຂອງເອຊາຢາປະກອບດ້ວຍເສຣ ີພາບຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ.  ອົງພຣະເຢຊູກັບເອຊາຢາ
ໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງການປົດປ່ອຍທັງສອງພາກສວ່ນຄືກັນ. 

“...ປະທານສາຍຕາໃຫຄ້ົນຕາບອດ.”      ການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູປະກອບດ້ວຍປົວຄົນຕາບອດ.  
ການອັສຈັນນັ້ນມີພາກສ່ວນເຖ ິງການທໍານວາຍທີ່ສັນຍາໄວ້ໃນປ ຶ ້ມ ເອຊາຢາ 35: ແລະ 42:6-7.    ອີງຕາມ
ທ່ານລູກາ ການປົວຄົນຕາບອດໃຫເ້ຫັນຮຸ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫຄ້ົນນັ້ນໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອໃຫຄ້ົນ
ນັ້ນເຫັນຫົນທາງຂອງພຣະອົງຢ່າງແຈ່ມແຈ່ງ. 

“...ເພື່ອໃຫຄ້ົນຂັດສົນມອີິສລະ.” ຜູ້ປະກາດ ເອຊາຢາໄດ້ທຽບເຖິງພວກຢິວທີ່ເປັນຊະເລີຍໃນເມືອງບາບີ
ໂລນໄດ້ຖືກບັງຄັງໃຫຮ້ັບໃຊ້ເປັນທາດ.   ຜູປ້ະກາດພຣະທັມສັນຍາວ່າໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າຈະຕອບສນອງຕໍ່ຜູ້
ຂົ່ມເຫ່ງຢ່າງຍຸດຕິທັມ ແລະພວກຢິວຈະໄດ້ກາຍເປັນຄົນຖືກປົດປ່ອຍ.   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍຶດເອົາຄໍາປະກາດ
ຂອງເອຊາຢາ ແລະພຣະອົງກໍກ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຈະເຮັດຕໍ່ຄົນຂອງພຣະອົງອີກຄັ້ງນຶງ່.  ຜູທ້ີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະ
ເລີຍຈະໄດ້ຖືກປ່ອຍ ແລະຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ມາປາກົດຂ ຶ ້ນ. 

“...ປະກາດເຖ ິງປີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.”  ຜູ້ປະກາດເອຊາຢາ ແລະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງປີນັ້ນແມ່ນປີ 
ຈໍບີນລ ີທີ່ພົບເຫັນໃນປ ຶ ້ມລະບຽບພວກເລວີ ບົດ 25.    ເວລາຂ້າພະເຈົ້າເປັນເດັກທີ່ໃຫຍຂ່ ຶ ້ນໃນຄຣິສຕະຈັກ
ບັບຕິສ ບໍເ່ຄີຍໄດ້ຍິນອາຈານສອນຫລືເທສນາໃນເຣື່ອງນີ້. ໃນບົດນີ້ໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງການຍົກໜ້ີໃຫ້ກັນທຸກໆຫ້າປີ 
ແລະສົ່ງດ ິນແດນຄືນໃຫແ້ກ່ເຈົ້າຂອງເກົ່າ.    ສລຸບແລ້ວໝາຍເຖ ິງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທຸກໆຄົນມີໂອກາດທີ່ຈະ
ເລີ້ມຕົ້ນຕົວເອງໃໝ.່  ດັງ່ນັນ້, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເນັ້ນເຖ ິງຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າທີປ່ະກອບດ້ວຍຄວາມ
ປາຖນາໃຫມ້ີເສຖກິດດີແລະຖືກຕ້ອງ. 

     ມີເພື່ອນຄນົນຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດຖ້າມວ່າ, “ເຣ່ືອງນີ້ເວ້ົາເຖ ິງຄວາມພົ້ນບໍ່? ຂາ້ພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າແມ່ນ  
ເຣ່ືອງຂອງຄວາມພົ້ນແນ່ນອນ.  ນັ້ນບໍແ່ມ່ນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າບ?ໍ  ທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອຊອກ 
ສແວງຫາຄົນບາບ?  ຂາ້ພະເຈົ້າບໍເ່ຄີຍໄດ້ຍ ິນຄົນກ່າວເຖ ິງເສຖກິດ ແລະການເມືອງຢ່າງນີ້!”  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຕອບຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າຕາມທີ່ມີໂອກາດໄດ້ສຶກສາເຖ ິງເບື້ອງຫລັງຂອງພຣະຄັມພເີດີມ      ຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ພົບ
ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າມພີຣະປະສົງໄຖ່ມະນຸດຊາດໃຫ້ພົ້ນ    ພ້ອມດ້ວຍເຮັດໃຫມ້ີສິນທັມເກີດຂ ຶ ້ນ-ການຄືນດີກັບ
ພຣະເຈົ້າເປັນທາງສ່ວນຕົວ ແລະການຄືນດີກັບທຸກໆຄົນ.” 
 
4. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ ້າງອ ີງ: ( ລູກາ 4:20-21 ) 
     ພຣະເຢຊູໄດ້ນັ່ງລົງຕາມທໍານຽມໃນຖານະເປັນຄຣູສອນໃນເວລານັ້ນ.  ພຣະອົງໄດ້ປະກາດເປັນສິ່ງແປກ 
ປລາດອັນໃຫຍ່: “ວັນນີ້ພຣະຄັມພສີໍາເຣັດລົງໃນຫູຂອງທ່ານ.”  ຢາ່ງນ້ອຍອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຄໍາສັນຍາທີ່ຜູ້
ປະກາດເອຊາຢາໄດ້ປະກາດທີ່ກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນເວລາດຽວທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ່ານພຣະຄັມພດີ້ວຍສຽງ
ດັງ.  ອົງພຣະເຢຊູເອງໄດ້ອ້າງອ ີງວ່າພຣະອົງເອງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາສັນຍານັ້ນສໍາເຣັດເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາບັງເກີດ. 



 31

 

ຄໍາຖາມ 
 
11. ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຖ ິງແຜນການຮັບໃຊ້ ແລະປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່? 

 
12. ທ່ານຄຶດວ່າແຜນການຮັບໃຊ້ ແລະການປະກາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກສັດຕະວັດທີນຶ່ງ ຖ້າ

ທຽບກັບເວລາທຸກວັນນີ້ບໍ່? 
 
13. ຖ້າທ່ານຮັບວ່າການມີສ ິນທັມແລະການໄຖ່ບາບໄດ້ເດີນຄຽງຄູ່ກັນ, ວິທີໃດການຮັບໃຊ້ ແລະປະກາດ

ຂອງຫ້ອງຮຽນທ່ານໄດ້ປ່ຽນແປງບໍ່ ຫລຍືັງຄົງທີ່ຄືເກົ່າ? 
 

14. ຄົນໃນກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້ມີແຜນການຊ່ອຍຄົນທຸກຍາກຫລືຄົນຕາບອດເໝືອນອົງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 
 

ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ຂ່າວປລາດຂອງພຣະເຢຊ ູ

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 4:22-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 4:22-30 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:    ການຮັບໃຊ້ໃນຖານະພຣະເມຊີອາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເພື່ອທຸກຄົນ, ບໍ ່  
                                             ພຽງແຕ່ຄົນຄືພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ມີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນຕອນໃດແດ່ທີທ່່ານ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫລືຄຣິສຕະຈັກຂອງ  
                                  ທ່ານບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອພຈິາຣະນາເບິ່ງວ່າຄຣິສຕະຈັກແລະຂ້າພະເຈົາ້ໄດ້ຍອມຮັບວ່າການຮັບ  
                                        ໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນເພື່ອທຸກຄົນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄົນຄືພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. 
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະກາດວາ່ການຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງແມ່ນເພື່ອຄົນທຸກປະເພດ    ແລະໄດ້ຊົງເອີ້ນໃຫ້ໄພ່ພົນ 
ຂອງພຣະເຈົ້າເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ. ຫລາຍຄນົຂດັຂືນ, ແລະຫລາຍຄົນໃນພວກເຮົາຍັງຂັດຂືນຢ່ ູ.   
 
ພຣະເຈົ້າຊົງຮກັມະນຸດທຸກຄົນ, ຊຶ່ງຮ່ວມທັງຄົນຍາກຈນົ ແລະບຸກຄນົທີ່ສັງຄົມລັງກຽດແລະປ່ອຍຖິ້ມ.   ພວກ 
ເຮົາບໍ່ມີສິດທີຈ່ະໄປແບ່ງເຂດເຣື່ອງວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ; ເຣ່ືອງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ 
ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ້ມເຕີມໃນບົດຮຽນນີ້. 
 
1.  ການຕອບຮັບຄ້ັງທໍາອິດ:( ລູກາ 4:22 ) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຈົບການອາ່ນພຣະທັມເອຊາຢາ 61: 1-2 ຊຶ່ງໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງພຣະເມຊີອາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະ 
ເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຄົນຕ້ອຍຕໍ່າທັງຫລາຍເຊັ່ນຄົນຍາກຈົນ, ບັນດາຊະເລີຍ, ຄົນຕາບອດ,   ແລະຜູ້ຖືກບີບບັງ 
ຄັບ (ລູກາ 4:18). ຫລັງຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ "ພຣະທັມພີຕີອນນີ້ກໍສໍາເຣັດໃນວັນນີ້." ທຸກຄົນທີ່ກໍາ 
ລັງຟັງຢູ່ກໍເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປະກາດວ່າພຣະອງົຄືພຣະເມຊີອາຂອງພຣະເຈົ້າ;   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້ 
ພຣະທັມຈາກເອຊາຢາເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ເຖງິຈຸດສໍາຄັນໃນການຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງ.  
 
ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນໂຮງທັມຕອນນັ້ນພາກັນປລາດໃຈ    ເພາະຫລາຍໆຄົນຮ້ ູວ່າເຢຊູເປັນລູກຂອງໂຢເຊບ; 
ຫລາຍຄົນໄດເ້ຫັນພຣະເຢຊູເຕີບໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວຂອງຊ່າງໄມ້;  ຫລາຍຄົນຮ ູ້ວ່າພຣະອົງເປັນຄຣູສອນ ແລະ 
ເປັນຜູ້ປົວພຍາດ; ແຕຫ່ລາຍຄົນຄິດບໍ່ເຖິງວ່າເຢຊູທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີ   ຈະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະເປັນພຣະ 
ເມຊີອາ. ລູກາບັນທຶກການຕອບຮັບຂອງປະຊາຊົນວ່າສັບສົນແຕ່ຢ ູ່ໃນທາງບວກ; ຄົນສ່ວນຫລາຍຄິດດີກ່ຽວ 
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ກັບພຣະເຢຊູ ແລະຖ້າພຣະອົງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫນັວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາແທ້,      ຫລາຍຄົນຈະ 
ສນັບສນູນພຣະອົງແນ່ນອນ. 
 
2.  ພຣະເຢຊູເນ້ັນຫລາຍໂພດ ( ລູກາ 4:23-27 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງເຂົ້າໃຈຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນ    ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ຍອມດັດແປງການງານຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົ້າ 
ກັບສະພາບການ. ພຣະອົງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກເຂົາຮບັເອົານິມິດໝາຍເຣື່ອງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.  ພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້ວິທີຕ່າງໆ:  ນຶງ່, ພຣະເຢຊຊູົງກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການອັນສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາ ເຊັ່ນ  "ນາຍ 
ໝໍເອີຍ, ຈົ່ງປວົຕົວເອງໃຫ້ດີ" ຊຶ່ງແປວ່າທ່ານໝໍ, ປົວຄົນຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີສະກ່ອນ."  ເວ້ົາງ່າຍໆກຄໍືວ່າ:  "ພຣະ 
ເຢຊູເອີຍ, ຖ້າເຈົ້າເປັນຜູ້ປົວພຍາດ ຫລືເປນັໝໍ, ເປັນຫຍງັເຈົ້າບໍ່ປິ່ນປວົໄທນາຊາເຣັດກ່ອນ? " ສິ່ງທີ່ "  ທ່ານ 
ໄດ້ກະທໍາໃນເມືອງກາເປນາອູມ ຈົ່ງເຮັດໃນເມືອງຂອງຕົນທີ່ນີ້ເໝືອນກັນ" (4:23).   ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມ  
ຊ່ວຍຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງວາງຂອບເຂດໃສ່ວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ, 
 
ສອງ, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງສຸພາສິດທີທຸ່ກຄົນຮ້ ູເຊັ່ນ  "ບໍ່ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄນົໃດໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖືໃນ 
ບ້ານເມືອງຂອງຕົນ" (4:24). ຄວາມໝາຍຂອງສຸພາສິດນີ້ກໍຄືວ່າ: ຄອບຄົວແລະໝ່ ູເພື່ອນຝູງມບີັນຫາເຣື່ອງ 
ຮັບພວກເຮົາໃນເຣື່ຶອງອື່ນໆ ຊຶ່ງເກີນກວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົາ້ເຄີຍຮູ້ພວກເຮົາມາກ່ອນ. ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ຊົງໃຊ້ສຸພາ 
ສິດເພື່ອເວ້ົາເຣ່ືອງການຊົງໄຖ່ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ.   
 
ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງສອງເຣື່ອງຈາກພຣະທັມເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດສາໍຄັນ: ເຣ່ືອງຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອລີຢາ 
ແລະຍິງໝ້າຍທີ່ເມືອງຊາເຣັບຕາ ແຂວງຊໂີດນ ຊຶ່ງຢູ່ ໃນ 1  ກະສດັ 17: 8-24   ແລະເຣ່ືອງຜູ້ປະກາດພຣະ 
ທັມເອລີຊາ ແລະນາອາມານຄົນຂີ້ທູດຊາວຊີເຣັຽ ໃນ 2 ກະສັດ 5:1-14.   ຜ່ານຜູປ້ະກາດພຣະທັມເອລີຢາ 
ແລະເອລີຊາ, ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ທໍາງານຖ້າມກາງໄພ່ພົນທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ກະ 
ທໍາຫລາຍໆຢາ່ງໃນກຸ່ມຄົນຕ່າງຊາດດ້ວຍ. ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງທໍາງານຖາ້ມກາງຄົນຕ່າງຊາດ, ພຣະເມຊີ 
ອາຂອງພຣະເຈົ້າກໍຈະຕ້ອງເປັນຂອງຄົນຢິວ ແລະຂອງຄົນຕ່າງຊາດເໝືອນກັນ. ການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ 
ແມ່ນເພື່ອທຸກໆຄົນ. 
 
3.  ບ່ໍມີໃຜຈະຢຸດຢ້ັງພຣະເຈົ້າໄດ້: ( ລູກາ 4:28-30 ) 
ພຣະທັມລູກາ 4:29 ບອກວາ່ "ຄົນທີ່ຢ ູ່ໃນໂຮງທັມໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດ."  ພວກເຂົາພາ 
ກັນຊຸກພຣະເຢຊູອອກຈາກເມືອງ   ແລະນໍາພຣະອົງໄປຍັງແງ່ຜາຊນັ ເພື່ອຈະຊຸກພຣະອົງລົງ  ແຕ່ພຣະເຢຊູ 
"ຊົງຍ່າງຜ່ານຖ້າມກາງເຂາົພົ້ນໄປ" (4:30).    ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລາຍລະອຽດວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາຢ່າງໃດ, 
ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດທາໍລາຍພຣະອງົ.  ພວກເຮົາຮູ້ວ່າບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະສາມາດຢດຸຢັ້ງວຽກງານ 
ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້; ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງທໍາງານຕໍ່ໄປເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທຸກປະເພດ. 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ມີຄຣິສຕຽນຄົນນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ, ລາວມີພາຣະໃຈເຣື່ອງຄົນໜຸ່ມທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ. ລາວຕ້ອງການຊ່ວຍພວກ 
ຊາວໜຸ່ມທີ່ສານໄດ້ໃຫ້ໂອກາດເທື່ອສຸດທ້າຍໃນການດໍາເນີນຊີວິດຂາວສະອາດ.  ລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງອົງການນຶ່ງ 
ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫບ້າ້ນຢູ່ ແລະມທີີ່ປຶກສາປະຈາໍ.  
 
ລາວໄດ້ຂໍສະຖານທີ່ປະຊຸມຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວ; ແລະບາງຄົນກໍໄດ້ຖາມວ່າ ການຮັບໃຊໃ້ນຄຣິສຕະ 
ຈັກຄວນຈະຮວ່ມດ້ວຍການຮັບໃຊ້ຄົນຕິດຢາຫລືບໍ່. ແຕຄ່ຣິສຕະຈັກກໄໍດ້ໃຫ້ການຮວ່ມມື.    ຈາກການພຍາ 
ຍາມຂອງຊາຍຜູ້ນີ້ ຊາວໜຸມ່ຫລາຍຄົນໄດ້ກັບໃຈແລະຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ ແລະໄດ້ດໍາ 
ເນີນຊີວິດທີ່ປາສຈາກຢາເສບຕິດ. ຫລາຍປີຕໍ່ມາ ການຮັບໃຊ້ນີ້ກໍສາມາດກຸ້ມຕົວເອງ; ຫລາຍຄນົທີ່ຈົບຈາກ 
ໂຄງການນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນພະນັກງານເພືອ່ຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ໄດ້ອອກຢາເສບຕິດ ມາຫາພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ເພື່ອນຂອງຂອ້ຍຜ້ ູນີ້     ແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວໄດ້ເຮັດຕາມພຣະບັນຊາໃນການຮັບໃຊ້ຄນົທຸກປະເພດ. 
ທ່ານໄດ້ເຮັດຢ່າງນັ້ນບໍ?່ 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ເມື່ອຄິດເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີຖານະຕໍ່າຕ້ອຍແລະສັງຄົມລັງກຽດ,   ທ່ານຄິດວ່າຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຈະ 
ເຮັດແນວໃດກັບພວກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ? 

2. ມີໃຜເຄີຍແນະນໍາທ່ານເຣື່ອງການຮັບໃຊ້ ທີ່ທ່ານໄດ້ເບິ່ງຂ້າມໄປບໍ?່ 
3. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງຄົນທງັຫລາຍໃນໂຮງທັມຈຶ່ງເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດ     ເວລາພຣະເຢຊູກ່າວ 

ເຖິງເຣ່ືອງຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເອລີຢາ ແລະເອລຊີາ? 
4. ທ່ານຄິດວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງຍົກເວ້ັນຄົນບາງຈາໍພວກ  ອອກຈາກຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍຂອງ 

ພຣະອົງບໍ່? ຖ້າບໍ່, ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຈຶ່ງເຮັດແນວນັ້ນ? 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ຊົງເອ້ີນເພືອ່ໃຫ້ນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 5: 1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 5: 1-11 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ໂດຍເຫນັແກ່ພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູໃນພັນ  
                                           ທະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວິດທ່ານຖືກກັບການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ນໍາຄນົມາສູ່ຣາຊອານາຈັກບໍ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອເບິ່ງວິທີ ທີ່ຂ້ອຍຈະຕອບການຊງົເອີ້ນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ນໍາຄົນມາສູ ່ 
                                        ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນພວກສາວກົລຸ້ນທີນຶ່ງໃຫທ້ໍາງານກັບພຣະອົງເພື່ອນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈກັພຣະເຈົ້າ. ເຖງິ 
ຈະມີຄວາມຢາ້ນກົວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕອບການຊົງເອີ້ນຂອງພຣະອົງ.  
 
1. ທີ່ແຄມຝ່ັງທະເລ: ( ລູກາ 5:1-3 ) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບມາຍັງແຄມທະເລສາບຄາລີເລ ຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາຢ່ ູຢູດາຍລະຍະນຶ່ງ.    (ທ່ານລູກາຜູ້ຂຽນ 
ເອີ້ນທະເລນີ້ວ່າ ທະເລສາບເຄັນເນຊາເຣັດ).    ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັ່ງສອນຄົນທີ່ມາ ຢູ່ແຄມທະເລສາບເຄັນນາ 
ຊາເຣັດ ຊຶ່ງເປັນຝັ່ງນຶ່ງຂອງທະເລສາບຄາລີເລ.      ທະເລສາບຄາລີເລເປັນທະເລທີ່ກວ້າງປະມານແປດໄມ 
ແລະຍາວປະມານສິບສາມໄມ ແລະມີຄວາມເລິກປະມານສອງຮ້ອຍຟິດ.  ທະເລນີ້ເປັນບ່ອນທໍາມາຫາກິນ 
ຂອງຊາວປະມົງທັງຫລາຍ ຊຶ່ງໃຊ້ມອງເປນັເຄຶ່ອງຈັບປາ;   ຊາວປະມົງພວກນີ້ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ; 
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເຮືອຫລາຍລໍາຢ່ອນມອງ ແລະຕວົີງອ້ອມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປາອອກໜີ. 
 
ການຕຶກປາຈະເປັນເວລາກາງຄືນແລະຈະນໍາປາອອກຂາຍໃນເວລາເຊົ້າ; ຫລງັຈາກນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈະພາ 
ກັນພັກຜ່ອນ, ລ້າງມອງ, ຕາກມອງ, ແລະຕຽມມອງໄວ້ສໍາລັບຄືນຕໍ່ໄປ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ມາເຖິງແຄມທະເລໃນເວລາທີ່ກໍາລັງມກີານຄ້າຂາຍກັນຢູ່ ແລະມຝີູງຊົນໜາແໜ້ນ; ນອກນັນ້ 
ກໍຍັງມີຄົນຈາໍນວນນຶ່ງທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງມາ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຂຶ້ນເຮືອຂອງຊີໂມນ ແລະໄດ້ຖອຍເຮືອນັ້ນອອກ 
ຈາກຝັ່ງເພື່ອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັ່ງສອນຄົນເປັນຈາໍນວນຫລາຍໃນທີ່ນັ້ນ.   
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2. ການຈັບປາຢ່າງປລາດ: ( ລູກາ 5: 4-7 ) 
ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຊີໂມນຜູ້ເປັນນຶ່ງໃນພວກຄົນຫາປາ; ໃນລູກາ 4:38-39, ພວກເຮົາຈໍາໄດ້ວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງ  
ໂຜດແມ່ເມັຽຂອງຊີໂມນເປໂຕໃຫ້ດີໄຂ້.     ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັ່ງສອນຢູ່ນານປານໃດ  
ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າຊີໂມນຈະຕ້ອງມີວຽກໃຊ້ເຮືອຂອງເຂົາແນນ່ອນ.    ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງຊງົຢຸດການສັ່ງສອນ, ພຣະ 
ອົງໄດ້ຊົງສັ່ງຊີໂມນໃຫ້ພາຍເຮືອອອກໄປບ່ອນເລິກ ແລະບອກເຂົ້າໃຫ້ຢ່ອນມອງລົງເພື່ອຈັບປາ. ຊີໂມນຜູຫ້າ 
ປາມືອາຊີບທີກ່ໍາລັງອິດເມືອ່ຍ ຝືນໃຈເຮັດຕາມພຣະບນັຊາ.  ຊີໂມນແລະລູກເຮືອໄດ້ຢ່ອນມອງລົງ ແລະໃນ 
ທັນໃດ "ມອງຂອງເຂົາກໍຖກືປາຫລາຍເຕັມທີ ຈົນມອງຂອງເຂົາພວມຂາດໄປ" (5: 6). 
 
ຊີໂມນແລະຊາວປະມົງທັງຫລາຍ     ຊຶ່ງມີຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ  ພາກນັງຶດປລາດ 
ເມື່ອໄດ້ປາເຕັມເຮືອທັງສອງລໍາ;   ຊີໂມນເປໂຕຜູ້ເປັນນັກທຸຣະກິດແລະເປັນນາຍ ຈຶ່ງຂາບລົງແລະທູນພຣະ 
ເຢຊູວ່າ "ນາຍເອີຍ, ຂໍເຊນີໄປໃຫ້ຫ່າງຈາກຂ້ານ້ອຍທ້ອນ ເພາະຂາ້ນ້ອຍເປັນຄນົບາບ" (5: 8).  
 
3. ຈົ່ງມາຮຽນຈັບປາ: ( ລູກາ 5:8-11 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງບອກຊີໂມນວ່າ "ຢ່າຊູຢ່້ານ" (5:10); ພຣະອົງຊົງກ່າວເຊັ່ນນັ້ນເພື່ອປອບໃຈຄົນທີ່ກາໍລັງຫວາດ 
ກົວ ເພາະຮູ້ວ່າຕົວເອງທີ່ເປັນຄົນບາບກໍາລັງຢືນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າຜູ້ບຣິໍສຸດ.  ໃນຂະນະນັ້ນ ເປໂຕຄິດບໍ່ເຖິງວ່າ 
ແມ່ນຫຍັງຈະຕິດຕາມມາ;  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ  "ຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປທ່ານຈະເປັນຜູ້ຫາຄົນ" (5:10).  ນັ້ນຄື 
ການຊົງເອີ້ນຊີໂມນເປໂຕໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ. 
 
ຊີໂມນແລະພັກພວກໄດ້ນໍາເຮືອເຂົ້າຝັ່ງ; ຫລັງຈາກນັນ້ຊີໂມນ, ຢາໂກໂບ, ແລະໂຢຮັນ "ກໍສລະສິ່ງສາຣະພັດ 
ແລ້ວຕາມພຣະອົງໄປ" (5: 11). ຊີໂມນໄດ້ປະຖິ້ມທຸຣະກິດຫາປາໃຫກ້ັບຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວແລ້ວໄດ້ຮ່ວມ 
ກັບພຣະເຢຊູໃນພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ ເພື່ອຈະນໍາຄນົມາສູ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດ: ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົງເອີ້ນ ແລະພວກເຂົາໄດ້ຕອບຮັບ; ເປໂຕແລະພັກພວກໄດ້ປະຖິ້ມອາ 
ຊີບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດມາເປັນເວລານານສົມຄວນເພື່ອຕິດຕາມພຣະເຢຊູ; ແຕ່ນີໄ້ປພວກເຂົາຈະຮຽນວິທີນໍາ 
ຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈກັ. ພວກເຮົາຫລາຍຄົນໄດ້ອ່ານພຣະທັມ,  ພາກັນສົນທະນາຄວາມໝາຍຂອງພຣະທັມ 
ນັ້ນ, ແລະກັບໄປດໍາເນີນຊີວິດເໝືອນເດີມ.   ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເຣ່ືອງການຊ່ວຍເຫລືອຄົນອຶດຫວິໃນຫ້ອງຮຽນ 
ວັນອາທິດ ແລະຫລັງຈາກເລີກໂບດ ພວກເຮົາພາກັນໄປນັ່ງກິນເຂົ້າຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ. ບົດຮຽນເຣື່ອງຂອງຊີ 
ໂມນເປໂຕ ທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ພາກັນປ່ຽນແປງ ເພືອ່ຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ເຫັນ,  ເຂົ້າໃຈ, ແລະເຂົ້າມາຣາຊອາ 
ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ທຸກໆມື້ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູເພື່ອນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ຂ້ອຍມີໝູ່ຄົນນຶ່ງທີ່ 
ກໍາລັງເຮັດວຽກສອງບ່ອນ ແຕ່ລາວໃຊ້ຊວິີດແຕ່ລະມື້ເພື່ອນໍາຄົນມາຫາພຣະເຢຊ.ູ   ຄັ້ງນຶ່ງລາວໄດ້ຮຽນຮ້ ູວ່າ  
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ມີຄົນທີ່ຂາດແຄນຫລາຍຄົນພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວໄດ້ພັກເຊົາຢູ່ໂຮງແຮມນ້ອຍໆໃກ້ບາ້ນຂອງລາວ.  
 
ຫລັງຈາກການໄປ ຢ້ຽມຢາມເພື່ອນຂອງຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ບກຸຄົນເຫລົ່ານີຕ້້ອງການອາຫານ      ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົມ່. 
ລາວຈຶ່ງນໍາເຣ່ືອງມາສເນີຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍທີ່ລາວເປັນສະມາຊິກຢ ູ່;    ຜົນອອກມາກໍຄື ຄົນໃນໂບດພາກັນມ ີ
ພາຣະໃຈ; ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດໃຫມ້ີງານລ້ຽງຂຶ້ນເດືອນລະຄັ້ງ   ເພື່ອຮິບໂຮມເຂົ້າຂອງເພື່ອຄນົທຸກລໍາບາກ. 
ການຮັບໃຊ້ນີໄ້ດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນທຸກໆວັນ.  
 
ປັດຈຸບັນຄຣິສຕະຈັກນີ້ ສາມາດຊ່ວຍພວກຄົນຍາກຈົນເຣ່ືອງສຸຂພາບ, ເຣ່ືອງຊ່ວຍເດັກນັກຮຽນ, ແລະເຣ່ືອງ 
ອື່ນໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ມີການສຶກສາພຣະທັມ ແລະນະມັສການກັບຄົນກຸ່ມນີ້.  ເພືອ່ນຂອງຂ້ອຍໄດ້ 
ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກໍາລັງຮຽນຈັບປາກັບພຣະເຢຊູ; ທາ່ນຈະຕ້ອງອອກໄປຫາຄົນທັງຫລາຍ." 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ທ່ານເຄີຍປະວຽກທີ່ກໍາລັງເຮັດຢູ່ ຫລືປະຖິ້ມທຸຣະກິດ ເພື່ອໄປຊ່ວຍພຣະເຢຊູນໍາຄົນມາສູ່ຣາຊອານາ 
ຈັກບໍ່?  ທາ່ນຮູ້ຈັກຜູ້ໃດຜູ້ນຶງ່ທີ່ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນບໍ່ 

2. ທ່ານຄິດວ່າຄນົອື່ນໆຈະເຮັດແນວໃດ ເມືອ່ຊີໂມນ, ຢາໂກໂບ, ແລະໂຢຮັນ  "ໄດ້ປະທຸກຢ່າງ"  ເພື່ອ 
ຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ (ລູກາ 5:11)? 

3. ທ່ານເຄີຍມີໃຈທີ່ຢາກຈະນາໍຄົນມາຫາພຣະເຢຊູ ດ້ວຍຄໍາເວົ້າແລະການປະພຶດຂອງທ່ານບໍ?່ 
4. ຄິດເຖິງບົດຮຽນໃນມື້ນີ້, ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເພືອ່ຈະໄດ້ຊ່ວຍຄົນ 

ອື່ນໆໃຫ້ມາເຖິງຣາຊອານາຈັກ? 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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 ບົດຮຽນທີ 11 
ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 6: 17-46 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 6: 17-49 

ຈ ຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ສາວົກຈະຕ້ອງດໍາເນນີຊີວິດຕາມຄາໍສອນເພື່ອປຽ່ນແປງຊີວິດຕາມພຣະເຢ 
                                            ຊູ, ເຖິງວ່າຄໍາສອນນັນ້ຈະບໍ່ສອດຄອ່ງກັບສັງຄົມ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາມັກໃຊ້ເວລາຢ່າງຫລວງຫລາຍອະທິບາຍຄໍາສອນຂອງພຣະ  
                                  ເຢຊູ ແທ່ນທີ່ຈະພາກັນດໍາເນີນຊີວິດຕາມ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອເບິ່ງວິທີ ທີ່ຂ້ອຍຈະຕອບຮັບຄໍາສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້ຮັບເອົາຊວິີດຢ່າງພຣະອົງ ແລະດໍາເນີນຊີວິດຕາມ.    ຫລາຍຄັ້ງ ພວກເຮົາຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ປະຖິ້ມນິສັຍ ແລະວິທີການທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດຕາມສັງຄົມ.  ຫລາຍຄົນຄິດວ່າການຖາມຄົນອື່ນວ່າ 
"ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໄປສວັນ?" ນັ້ນເປັນເຣ່ືອງບູຮານ.      ພວກເຮົາຫລາຍຄນົກໍຄິດວ່າການ 
ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເປັນເຣ່ືອງບູຮານເໝືອນກັນ. 
 
ຄວາມຄິດປະເພດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຂາດກໍາລັງໃຈ ແລະຂາດຄວາມຍິນດີໃນການທີ່ຈະດາໍເນີນຊີວິດ 
ຢ່າງພຣະຄຣິດ.     ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຮ້ ູແລ້ວວ່າ ການຕດິຕາມພຣະອງົໝາຍເຖິງການປະຖິ້ມຮີດເກົ່າຄອງເດີມ 
ແລະການບໍ່ເຮັດຕາມສັງຄມົປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ.    ພຣະເຢຊູຊົງຮ້ ູວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການຄາໍແນະນໍາສັ່ງ 
ສອນ, ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ. 
 
1. ຈາກເທິງພູ: ( ລູກາ 6:17-19 ) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນພເູພື່ອຈະໄຫວ້ວອນໝົດຄືນ.    ການພັກຟຶນ້ເພື່ອໄຫວ້ວອນອາດຈະຊວ່ຍພຣະເຢຊູ 
ໃຫ້ເຫັນນີມດິໝາຍຂອງພຣະອົງຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ;  ແຕ່ປະກົດວ່າສາວກົລ້ນທໍາອິດຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມ 
ແບບຢ່າງນີ້. ຄຣິສຕຽນໃນສມັຍບູຮານໄດ້ຈັດໃຫມ້ີການພັກຟຶ້ນສໍາລບັຕົວເອງ.    ພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ບໍ່ເອົາ 
ໃຈໃສ່ເຣ່ືອງການພັກຟື້ນເທົາ່ໃດ; ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາຫຍຸງ້ຍາກຢູ່ກັບປາກແລະທ້ອງ.  ຖ້າພຣະເຢ 
ຊູຊົງຖືວ່າການພັກຟຶ້ນເພື່ອໄຫວ້ວອນສໍາຄັນ, ພວກເຮາົກໍຄວນເຫັນວ່າສິ່ງນັ້ນສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ. 
 
ຄັນຮ່ ຸງເຊົ້າແລ້ວ, ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດລົງຈາກພມູາເຖງິບ່ອນຮາບພຽງ; ໃນທີ່ນັ້ນພຣະອົງຊົງພບົຜູ້ຄົນຈໍານວນ 
ຫລວງຫລາຍລໍຄອຍຢ່ ູ.   ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ມາຈາກບ້ານແລະເມືອງຕ່າງໆ; ຄົນສວ່ນຫລາຍອາດຈະເປັນຄົນ  
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ຢິວ, ແລະຫລາຍຄົນກໍເປັນຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມາຈາກແຂວງຄາລີເລ. 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປັກຕາໃສຄ່ົນຈໍານວນນຶງ່ ຊຶ່ງຢ ູ່ຖ້າມກາງຝູງຊົນ  ແລະພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາຄນົຈໍານວນສິບ 
ສອງຄົນໃຫ້ເປັນອັຄສາວົກ. ໃນຂະນະທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໃຊ້ຄົນທັງຫລາຍ, ພຣະອົງຊົງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ 
ກັບພວກອັຄສາວົກ; ພຣະອົງຊົງສັ່ງສອນພວກເຂົາເຣ່ືອງການດໍາເນນີຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ຢາ່ງພຣະອົງ. 
 

2. ຄວາມສຸກແລະວິບັດ: ( ລູກາ 6: 20-26 ) 
ແທນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຊົງສອນໃຫ້ສາວົກເຮັດຕາມສັງຄມົເພື່ອຢູ່ລອດ,    ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄໍາສັ່ງສອນໃໝ່ທີ່ກົງ 
ກັນຂ້າມກັບສິງ່ທີ່ສັງຄົມໄດ້ສອນໄວ້.  ພຣະເຢຊູໄດ້ແບ່ງຄໍາສອນອອກເປັນສອງພາກ: ພາກນຶງ່ແມ່ນຄວາມ 
ສຸກ ແລະອີກພາກນຶ່ງແມ່ນວິບັດ. 
 

ຄວາມສຸກໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງຄວາມສຸກອັນແທ້ຈິງ;     ໄພ່ພົນພຣະເຈົາ້ໃນສມັຍນັ້ນກໍສແວງຫາຄວາມສຸກໃນ 
ຄອບຄົວແລະທຸຣະກິດການງານເໝືອນກບັພວກເຮົາໃນສມັຍນີ.້  ຫລາຍຄົນຮູ້ວ່າການນະມັສການພຣະເຈົ້າ, 
ການໄຫວ້ວອນ, ແລະການຊ່ວຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນມຄີວາມສໍາຄັນ; ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍສ້າງຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມ 
ສະດວກສະບາຍ.  
 

ແມ່ນຫຍັງເຮດັໃຫ້ຄົນມີຄວາມສຸກ? ເພື່ອນຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້ບອກວ່າ: ຄວາມສຸກຄືການມີບ້ານຢູ,່ 
ມີເງິນສະສົມໄວ້ໃນທະນາຄານ,  ມີເຂົ້າປາອາຫານພຽງພ້ອມ,  ມີສຂຸພາບດ,ີ  ແລະບໍ່ມີໃຜພຍາຍາມມາຂະ 
ໂມຍຊັບສົມບັດຂອງລາວ.  
 

ພຣະເຢຊູຊົງເບິ່ງຄວາມສຸກອີກໃນລັກສະນະນຶ່ງ; ພຣະອົງຊົງບອກສາວົກວ່າ ພວກເຂົາສາມາດມີຄວາມສຸກ 
ໄດ້ເຖິງວ່າຈະຍາກຈົນ, ອົດຫິວ, ອາລັຍອາວອນ, ຫລືຖກືທຸກລໍາບາກ.   ການຂຽນຂອງທ່ານລູກາໃນຕອນນີ ້
ໄດ້ເນັ້ນຕ່າງກັນກັບທ່ານມັດທາຍ ຊຶ່ງເນັ້ນເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ (ມທ 5: 2-12);  ທ່ານລູກາໄດ້ເນັ້ນເຣ່ືອງປາກ 
ເຣ່ືອງທ້ອງ. ຄນົຜູ້ຟັງໃນຕອນນີ້ເຂົ້າໃຈເຣືອ່ງຄວາມຍາກຈົນ ຊຶ່ງເວ້ົາເຖິງພວກກັມກອນ,  ຍິງໝ້າຍ, ເດັກກໍາ 
ພ້າ, ແລະທຸກຄົນທີ່ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ.  ພຣະເຢຊູຊົງເວ້ົາເຖິງຄວາມຍາກຈົນທາງເນືອ້ໜັງ. 
 

ຄົນໃນສມັຍນັນ້ເຊື່ອວ່າຄວາມຍາກຈົນ ແລະເຄາະຮ້າຍເປັນການສາບແຊ່ງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຕົນ; ຫລາຍ 
ຄົນໃນປັດຈຸບນັຍັງມີຄວາມເຊື່ອເຊັ່ນນີ້.   ຫລາຍຄົນເຊືອ່ວ່າຊັບສົມບດັຄືພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ; ແລະຄົນ 
ທັງຫລາຍມັກຈະຍ້ອງຍໍຄົນລໍ້າລວຍ ແລະໝິນ່ປມາດຄົນຍາກຈົນ.  ພວກເຮົາໄດ້ປະພຶດເຊັ່ນນີບ້ໍ່? 
 

ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງເບິ່ງໂລກໃນລັກສະນະນັ້ນ;   ພຣະອົງເນັ້ນວ່າຄົນທີ່ມີປະສົບການເຣື່ອງຄວາມຍາກຈົນ,   ອຶດ 
ຢາກ, ແລະຮອ້ງໃຫ້ ຈະເປນັຜູ້ທີ່ຕຽມພ້ອມຈະດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງພຣະອົງໄດ້.    ພຣະເຢຊູຊົງຕໍ່ສູ້ສັງຄົມຂອງ  
ພຣະອົງ, ແລະຊົງເອີ້ນໃຫສ້າວົກເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ. 
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3. ຮັກຢ່າງຈິງໃຈຄືຈຸດສໍາຄັນ: ( ລູກາ 6: 24-36 ) 
ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວ້ົາວ່າ  "ເພິ່ນຕເິຮົາ, ເຮົາກໍຕເິພິ່ນ."    ຝູງຄົນທີ່ກໍາລັງຟງັພຣະເຢຊູຢູ່ ສ່ວນຫລາຍ 
ເຂົ້າໃຈແລະເຫັນພ້ອມໃນເຣື່ອງນີ້.    ແຕ່ພຣະອົງຊົງສອນ ແລະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ວິທີໃໝ່; ພຣະເຢຊູຊົງສອນ 
ໃຫ້ທຸກຄົນມຄີວາມຮັກຕໍ່ຄນົທັງຫລາຍ ຊຶ່ງຮ່ວມທັງສັດຕຣູດ້ວຍ. 
 

ໃນຕອນນີ້ ພວກຄົນຟັງພາກັນມີຄວາມຮູສ້ຶກຢ່າງຮ້າຍແຮງ    ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ໃຕ້ອໍານາດ 
ການປົກຄອງຂອງຈັກພັດໂຣມ.   ຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກການຂົ່ມເຫງ ຫລຖືືກຂ້ຽນຕີຈາກທະຫານໂຣມ; ນອກນັ້ນ 
ພວກເກັບພາສີ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກໂຣມກໍໄດ້ໂກງເງິນຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຝນັຂອງຜູ້ຟັງທງັຫລາຍແມ່ນ 
ຢາກແກ້ແຄ້ນຈັກພັດໂຣມ   ແລະຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າພຣະເມຊີອາຈະມານໍາພວກເຂົາໃຫ້ເປັນອສິຣະຈາກກຸງ 
ໂຣມ. ທຸກຄົນຄິດບໍ່ເຖິງວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຊົງໃຫພ້ວກເຂົາເຮັດດີກັບພວກໂຣມທີ່ຂົ່ມເຫງ. 
 

ແຕ່ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດ; ພຣະອົງຊີ້ໃຫ້ເຫນັວ່າທຸກໆວັທນະທັມຈະຮັກຄົນທີ່ເຮັດດີ 
ກັບຕົນ. ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ເຮັດຫລາຍກວ່ານັ້ນ ຄໃືຫ້ຮັກສັດຕຣູ; ໃນພາຍຫລງັຫລາຍຄົນໄດ້ພາກັນໜີປະ 
ພຣະອົງ ແລະບໍ່ຍອມເປັນສາວົກອີກ. ຄນົທີ່ຍັງຕິດຕາມພຣະອົງກໍຝືນໃຈໃນຄາໍສອນເຣື່ອງການຮັກສັດຕຣູ.  
 

4. ຢ່າກ່າວໂທດ:  ( ລູກາ 6: 37-42 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃນສິ່ງທີກ່ົງກັນຂ້າມກບັທັມນຽມໃນສມັຍນັ້ນ;     ຄົນຢິວມີກົດຣະບຽບຂອງພວກເຂົາເອງ, 
ບ່າງຢ່າງໄດ້ຖກືບັນທຶກໄວ້ ແລະບາງຢ່າງກໍເປັນພຽງຄໍາກ່າວກັນມາ.   ຄົນທັງຫລາຍມັກກ່າວໂທດກັນ ແລະ 
ຫລາຍຄົນຖືວ່າການກາ່ວໂທດເປັນສິດທິ ແລະໜ້າທີ່, ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນວິທີຕ່າງ. 
 

ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ເຣ່ືອງຄໍາອຸປມາເພື່ອສອນເຣື່ອງການກ່າວໂທດ.   ເຣ່ືອງທໍາອິດພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ "ຄົນຕາ 
ບອດຈະຈູງຄນົຕາບອດໄປບໍ່ໄດ້ຕີ້  ເຂົາທັງສອງຈະບໍຕ່ົກໃນຂຸມຫລ.ື"  ເຣ່ືອງທີສອງພຣະອົງຊົງເວ້ົາເຣ່ືອງຄົນ 
ທີ່ມີໄມ້ທັງທ່ອນຄາຢ ູ່ໃນຕາ ແຕ່ພຍາຍາມຈະຊ່ອຍເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກຕາຄົນອືນ່. ພຣະອົງໃຊ້ຄໍາອຸປມາ 
ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍເປັນເຣ່ືອງຊວນຫົວເພື່ອໃຫຕ້ົວຢ່າງໃນຄາໍສອນ. ຈຸດສາໍຄັນໃນຕອນນີ້ ພຣະອົງຊົງສອນວ່າພວກ 
ເຮົາທີ່ເປັນຄົນບາບບໍ່ມີໜ້າທີ່ທີ່ຈະໄປກ່າວໂທດຄົນຫລືພິພາກສາຄົນອື່ນໆ. 
 

ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ຣາຊອານາຈກັພຣະເຈົ້າແມ່ນເຣ່ືອງການອະພຍັໂທດ ແລະຄວາມເມດຕາ; ຄົນໃດໆທີ ່
ປະສົງຈະຢ ູ່ໃນຣາຊອານາຈັກຈະຕ້ອງປະພຶດຕົວໃນທາໍນອງນີ.້  ຄໍາຖາມສໍາລບັຕວົເຮົາເອງກໍຄື: ການປະພຶດ 
ຂອງຂ້ອຍ ເໝາະສົມກບັຖານະຂອງຜູທ້ີ່ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ່? 
 

5. ຫລ່ໍຫລອມໂດຍການເຊື່ອຟັງ: ( ລູກາ 6:43-46 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງບອກສາວົກໃຫ້ເບິ່ງການງານຂອງພວກຕນົເພື່ອວັດແທກເບິ່ງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງດີ 
ເທົ່າໃດ. ພຣະອົງຊົງປຽບທຽບຊີວິດພວກເຮົາໃສ່ຕົ້ນໄມ້. ຜົນໄມ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຕົນ້ຂອງມັນ; ພຣະອົງບອກວ່າ 
ຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງຈະເກີດຜົນຄ້າຍກບັຂອງພຣະອົງເອງ. 
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ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄວາມຈິງວ່າ ຫລາຍຄົນໄດ້ເອີ້ນພຣະອົງວ່າ "ພຣະເຈົ້າ"  ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພຣະ 
ອົງໄດ້ຊົງສອນພວກເຂົາ. ອີງຈາກພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ພວກເຮາົຮູ້ວ່າສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຫລາຍຄົນໄດ້ 
ມີຄວາມຜິດພາດໃນເຣື່ອງນີ;້ ພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ກໍເຄຍີຜິດພາດເໝອືນກັນ. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນການຍາກ ທີ ່
ຈະເຮັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູ? ຄ ໍາຕອບອາດຈະແມ່ນວ່າ ອາໍນາດຂອງຄວາມບາບທີ່ຢູໃ່ນຊີວິດສ່ວນ 
ຕົວແລະໃນສງັຄົມ. 
 

ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກສາວົກໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ; ຕດິຕາມພຣະເຢຊູປ່ຽນແປງຊີວິດພວກເຮົາ.  ການປ່ຽນ 
ແປງມີຜົນສະທ້ອນໄປເຖິງທັສນະສ່ວນຕົວແລະສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ເວລາພວກເຮົາປະຖິ້ມສິ່ງເກົ່າ   ແລະ 
ຮັກສາສິ່ງໃໝໄ່ວ້, ພວກເຮົາກໍກາຍເປັນບກຸຄົນທີ່ຄົນອື່ນສາມາດຈະເຫັນພຣະຄຣິດໃນເຮົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ເດືອນລະເທື່ອ ຂ້ອຍໄປກນິເຂົ້າກັບຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນ; ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນມາຫລາຍ 
ປີ. ຂ້ອຍມັກໂອ້ລົມກັບລາວ; ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນມັກຄດຶແລະສຶກສາ; ຄວາມຈິງແລ້ວລາວອາດຈະຮ້ ູພຣະຄັມ 
ພີຫລາຍກວ່າຄຣິສຕຽນບາງຄົນ. ລາວຮັກພຣະເຢຊູ, ແຕ່ລາວບໍ່ນັບຖືການປະພຶດຂອງຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນ. 
 

ລາວມັກເວ້ົາວ່າ "ຂ້ອຍຄິດວ່າຄຣິສຕຽນຈໍານວນຫລາຍ ບໍ່ຈິງໃຈກັບພຣະເຢຊູ." ຫລາຍເທື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນ 
ຄຣິສຕຽນໃນວິທະຍຸເອີ້ນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄປແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູ; ເວ້ົາຕາມຄວາມຈງິແລ້ວ,  ຫລາຍຄົນຖືພຣະ 
ເຢຊູ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງ." 
 

ຄໍາສົນທະນາປະເພດນີ້ຄົງຈະບໍ່ມີແນ່ນອນ ຖ້າພວກເຮາົພາກັນເຮັດຕາມຄໍາສອນເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ອີງຕາມບົດຮຽນນີ້, ທ່ານຄດິແນວໃດກັບຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້: "ເຈົາ້ຮູ້ບໍ່ວ່າສາສນາຄຣິສຕຽນໃນອະເມຣິ 

ກາເປັນສາສນາຄຣິສຕຽນສໍາລັບຄົນໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງ       ຊຶ່ງຖາມຄົນວ່າເຮັດແນວໃດຈະໄດ້ໄປ 
ສວັນ?" 

2. ທ່ານຮູ້ຜູ້ໃດຜ ູ້ນຶ່ງບໍ່ທີ່ຖືວ່າຄາໍສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນບົດຮຽນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເຣ່ືອງສໍາຄັນ? ຖ້າມ,ີ ເປັນ 
ຫຍັງລາວຄິດຢ່າງນັ້ນ? 

3. "ສັດຕຣູ" ຫວັງຫຍັງແດ່ຈາກຄຣິສຕຽນ? 
4. ແມ່ນຫຍັງຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ຄໍາສອນເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ? 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ການອະພຍັໂທດຈະນໍາໄປໃສ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 7: 36-50 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 7: 36-50 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຄວາມຮກັຂອງພວກເຮົາສ ໍາລັບພຣະເຈົ້າ ແລະສາໍລັບຄົນທັງຫລາຍມີສ່ວນ 
                                          ພົວພັນກບັການທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ ແລະກັບຄົນທັງຫລາຍບອກເຖ ິງການທີ່  
                                   ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງອະພັຍຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາຫລາຍປານໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອເບ ິ ່ງເຖ ິງການຕອບຮັບຂອງຂ້ອຍຕໍ່ການໃຫອ້ະພັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະຮັກຄົນອື່ນໃຫ້ສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ການອະພັຍໂທດ 
ຈາກພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ. 
 
ພວກເຮົາບໍ່ມກັເອົາໃຈໃສ່ກບັຄົນທີ່ມີຖະນາຕ້ອຍຕໍ່າ ເຖ ິງວ່າພວກເຂົາຈະມາຮ່ວມນະມັສການໃນໂບດຂອງ 
ພວກເຮົາ. ບອບບີ້ມາຈາກຄອບຄົວຍາກຈົນ;  ຊີວິດລາວເຕັມດ້ວຍບັຫາ.   ຫລາຍກວ່ານັ້ນລາວຍັງເປັນຄົນ 
ມັກດື່ມເຫລົ້າຫລາຍ; ລາວເຄີຍຂີ້ຕົວະ ແລະຂະໂມຍຂອງເພື່ອເອົາຕວົລອດ; ບອບບີ້ຈະປ່ຽນວຽກຢູ່ເລື້ອຍໆ. 
 
ທຸກຄົນໃນໂບດຕົກໃຈເມື່ອເຫັນບອບບີ້ຢ່າງເຂົ້າມາໃນເວລານະມັສການ;   ພວກຜູໃ້ຫຍ່ກໍບໍ່ໄດ້ສນົໃຈ ແລະ 
ບາງຄົນກໍເອົາຕົວອອກຫ່າງ; ເດັກນ້ອຍພາກັນຢ້ານແລະພາກັນຢູ່ໄກໆ. ມີຍ ິງອາຍຸຄນົນຶ່ງໃນພວກສະມາຊິກ 
ທີ່ຕ້ອນຮັບບອບບີ້ ແລະກນໍັ່ງຂ້າງລາວໃນເວລານະມສັການ. ບອບບີ້ຢ່າງອອກມາຂ້າງໜ້າເພືອ່ຮັບພຣະເຢຊູ 
ເວລາສິດຍາພິບານເອ ີ ້ນເຊີນຄົນໃຫ້ຮັບພຣະເຈົ້າ. 
 
ແຕ່ເວລານັ້ນມາບອບບີ້ໄດກ້ັບກາຍເປັນຄົນໃໝ;່ ນິສັຍໃຈຄໍປ່ຽນແປງ, ການນຸ່ງຖືກໍດີຂ ຶ ້ນ, ແລະບອບບີ້ໄດ້ມີ 
ງານເຮັດເປັນອາຊບີ.  ຫລາຍປີຕໍ່ມາຄົນໃນໂບດໄດ້ກາຍເປັນເພື່ອນຂອງບອບບີ້ ແລະໄດ້ຍອມຮັບລາວວ່າ 
ເປັນສະມາຊກິຄົນນຶ່ງໃນຄອບຄົວຂອງພວກຕົນ. 
 
ຫລາຍປີຜາ່ນໄປຍ ິງມີອາຍຄຸົນນັ້ນໄດ້ເປັນພຍານເຣ ື ່ອງວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງສົນໃຈກັບບອບບີ້ໃນຕອນແລກ. 
ລາວໄດ້ເວ້ົາເຖ ິງຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດກ່ອນມາຮູ້ພຣະຄຣິດ  ແຕ່ມີບາງຄົນໃນກ ຸ່ມຄົນເຊື່ອທີ່ໄດ້ສົນໃຈກັບ 
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ລາວແລະຊ່ວຍລາວໃຫ້ມາຮູ້ພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອລາວເຫັນບອບບີ້ຄັ້ງທໍາອິດ, ລາວໄດ້ເຫັນຕົວເອງ; ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ 
ຍື່ນມືອອກຕອ້ນຮັບຊາຍແປກໜ້າຄົນຊື່ບອບບີ້. 
ປະສົບການເຣ ື ່ອງການອະພັຍບາບ ນໍາຍ ິງຄົນນັ້ນໃຫຮ້ັກພຣະເຈົ້າແລະຮັກຄົນອື່ນໆ.   ບາງທີນາງອາດຈະຮູ້ 
ເຣ ື ່ອງພຣະເຢຊູ, ຟາຣີຊາຍ, ແລະຍ ິງຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ໃນ ລູກາ 7:36-50. 
 
1. ສເວີຍອາຫານໃນບ້ານຂອງຟາຣີຊາຍ: ( ລູກາ 7: 36-39 ) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງວາງຂອບເຂດການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງທີ່ຄາລີເລ.    ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດຂ້ອຍໃຊ້ຂອງນາຍ 
ຮ້ອຍໃຫ້ດີ ແລະຊົງປະກາດວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງນາຍຮ້ອຍໃຫຍ່ກວ່າຄວາມເຊື່ອທີ່ພົບຢູ່ໃນອິສຣາເອນ (7: 1-
18). ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ລູກຊາຍແມ່ໝ້າຍເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ  ເພາະເຫັນແກຍ່ ິງໝ້າຍຄົນ 
ນັ້ນ (7: 11-17).     ການປະພຶດຂອງພຣະເຢຊູສ້າງຄວາມປລາດໃຈໃຫ້ກັບພວກຟາຣີຊາຍ, ພວກຜູ້ນໍາສາ 
ສນາ, ແລະພວກສາວົກຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ.   ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງເຮັດຕາມທີ່ພວກເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຄິດໄວ້ 
(7: 18-35). 
 
ບາງຄົນມີເຈຕນາທີ່ຈະທົດສອບພຣະອົງ.      ຟາຣີຊາຍຄົນຊື່ຊີໂມນໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູໄປສເວີຍອາຫານໃນ 
ເຮືອນຂອງຕົນ. ຕາມປົກຕແິລ້ວແຂກເຮືອນຈະປົດເກບີເວລາເຂົ້າບາ້ນ;     ເຈົ້າພາບຈະຕ້ອນຮບັແຂກດ້ວຍ 
ການຈູບ, ໃຫນ້ໍ້າເພື່ອລ້າງຕນີ, ແລະອື່ນໆ. ເມື່ອເຖ ິງເວລາຮັປທານອາຫານ, ທຸກຄົນຈະນັ່ງຢູ່ທີ່ຕັງ່ເທີ້ງ. ການ 
ສົນທະນາເວລາກິນເຂົ້າໃນບ້ານຂອງຄົນຟາຣີຊາຍ ອາດຈະແມ່ນເຣ ື ່ອງບັນຍັດຕ່າງໆ; ຊີໂມນອາດຈະສວຍ 
ໂອກາດນີ້ເພື່ອສອບເບ ິ ່ງຄໍາສອນ ແລະການປະພຶດຂອງພຣະເຢຊູ    ເພື່ອຈະໄດທ້ົດສອບວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ 
ຊອບທັມຫລບືໍ່. 
 
ການຊຸມນຸມປະເພດນີ້ມັກຈະມີຄົນນອກເຂົ້າມາເບ ິ ່ງ ຊຶງ່ອາດຈະຮ່ວມທັງຜູ້ຄົນທີ່ຢູໃ່ນກ ຸ ່ມຂອງ "ພວກຄົນຜິດ 
ບາບ" ຫລືຄົນຊົ່ວ. ແຂກແລະເຈົ້າຂອງບ້ານຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄົນທີ່ມາຟັງ ເພາະຕາມປົກຕິແລ້ວພວກເຂົາ 
ຈະຟັງການສນົທະນາຢ່າງງຽບໆ.   ແຕ່ໃນມື້ນີ້ມີຍ ິງຊົ່ວຄົນນຶ່ງໄດ້ຢ່າງເຂົ້າມາໃນບາ້ນຂະນະທີ່ທກຸຄົນກໍາລັງ 
ຮັປທານອາຫານຢ ູ່; ພຣະທັມຕອນນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຍ ິງຄົນນີ້ເຮັດຊ່ ົວຢ່າງໃດ; ແຕ່ຊີໂມນຖືວ່ານາງເປັນຄົນຊົ່ວ 
ແລະເຂົາຈະຫລີກເວ້ັນບໍ່ແຕະຕ້ອງກັບຄນົເປິະເປື້ອນ ເພາະຟາຣີຊາຍຖືວ່າພວກຕນົເປັນຄົນຊອບທັມ.  
 
ຍ ິງຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດຜິດປະເພນີ;  ນາງຮ້ອງໄຫ້, ຈູບພຣະບາດ (ຕີນ) ຂອງພຣະເຢຊູ,  ຫົດສົງພຣະບາດດ້ວຍນໍ້າ 
ມັນຫອມ, ແລະໃຊ້ຜມົເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ.  ຕາມທັສນະຂອງພວກເຮົາ, ຍ ິງຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດໃນສ ິ ່ງທີ່ຊອບທັມ; ແຕ່ສໍາ 
ລັບພວກຟາຣຊີາຍ,      ພວກເຂົາຖືວ່ານາງໄດ້ປະພຶດຜິດປະເພນີໂດຍບໍ່ໄດ້ຟັງຢ່າງງຽບໆແລະໄດ້ລົບກວນ 
ແຂກຂອງເຈົາ້ຂອງບ້ານ;    ຊີໂມນຄຶດຢາກຈະໄລ່ນາງອອກບ້ານ ແລະຫາໂທດທີ່ເໝາະສມົສໍາລັບການລະ 
ເມີດປະເພນີຂອງນາງ. 
 
2. ທັສນະຂອງພຣະເຢຊູ: ( ລູກາ 7: 39-43 ) 
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ການຕ້ອນຮັບການປະພຶດຂອງຍ ິງຊົ ່ວຄົນນີ້ເຮັດໃຫ້ຟາຣີຊາຍຊີໂມນຜິດໃຈຫລາຍ;   ທັສນະຂອງຊີໂມນກໍຄື  
ຖ້າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າຍ ິງຄົນນີ້ແມ່ນໃຜ; ຊີໂມນເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຄວນຈະ  
ປະຕິເສດຍ ິງນີ້ ແລະກ່າວໂທດກັບນາງ.  
 
ຊີໂມນຄິດບໍ່ເຖ ິງວ່າເຂົາແລະຍ ິງຄົນນີ້ເປັນຄົນບາບດ້ວຍກັນ. ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຄວາມຄິດຂອງຊີໂມນ ແລະຊົງ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈຢາ່ງຖກືຕ້ອງ; ພຣະອົງຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາ ແລະຊົງຕັ້ງຄໍາຖາມສໍາລັບຊີໂມນ.  ຄໍາອຸປມາ 
ກ່າວເຖ ິງລູກໜ້ີສອງຄົນ; ຄົນນຶ່ງເປັນໜ້ີຫ້າຮ້ອຍຫລຽນ ແລະອີກຜູນ້ຶ່ງເປັນໜ້ີຫ້າສິບຫລຽນເດນາຣິອົນ. ພວກ 
ເຂົາທັງສອງບໍມ່ີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈາ່ຍໜ້ີ; ຫລາຍຄນົ,   ຮວມທັງຊີໂມນ, ອາດຈະບອກວ່າລກູໜ້ີທັງສອງ 
ຄວນໄດ້ຮັບໂທດ; ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ເຈົ້າໜ້ີໄດ້ໂຜດຍົກໜ້ີໃຫ້ຄົນທັງສອງ.  
 
ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມວ່າ ຊໂີມນວ່າ ໃນສອງຄົນນັ້ນແມນ່ໃຜຈະຮັກເຈົ້າໜ້ີຫລາຍກວ່າກັນ.  ຊີໂມນໄດ້ຕອບ 
ວ່າຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໂຜດຍົກໜ້ີຫລາຍກໍເປັນຜູ້ທີ່ຮັກເຈົ້າໜ້ີຫລາຍກວ່າ.  ພຣະເຢຊູຊົງບອກຊີໂມນວ່າ "ທ່ານຄຶດ 
ຖືກແລ້ວ" (7: 43). 
 
3. ຊົງປຽບທຽບ: ( ລູກາ 7:44-46 ) 
ຫລຽວໄປຫາຍ ິງນັ້ນ, ພຣະເຢຊູຊົງປຽບທຽບຊີໂມນໃສ່ນາງ;  ທຸກຄົນຄິດບໍ່ເຖ ິງວ່າພຣະອົງຈະຊງົເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ 
ເພາະຍ ິງນັ້ນກັບຊີໂມນບໍ່ມີຫຍັງຈະປຽບທຽບກັນໄດ້;  ນາງເປັນຄົນຊົ່ວ ແລະຊີໂມນເປັນຄົນຊອບທັມ.   ແຕ່ 
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຊົງເຫັນເຊັ່ນນັ້ນ ເພາະທັງສອງເປັນຄົນບາບເໝືອນກນັ ແລະຕ້ອງການ ການອະພັຍໂທດຈາກ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍກັນທງັສອງ. 
 
ຊີໂມນເປີດເຜີຍຄວາມບົກພ່ອງຂອງຕົນເວລາເຂົາຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເຂົ້າບ້ານ;    ຊີໂມນເຫັນວ່າພຣະເຢຊູ 
ເປັນຜູ້ຢູ່ໃນຖານະຕ ໍ ່າກວ່າຕົນ. ຊີໂມນບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມປະເພນີ, ເຂົາບໍ່ໄດ້ຫານໍ້າເພື່ອລ້າງພຣະບາດ ຫລືແລະ 
ນໍ້າຫອມເພື່ອຫົດສົງຫົວ, ແລະເຂົາບໍ່ໄດ້ຈູບພຣະອົງເວລາເຂົ້າມາໃນບ້ານ. ສລຸບກໍຄືຊີໂມນຖືວ່າພຣະເຢຊູຢູ່   
ຕ ໍ ່າກວ່າເຂົາ ແລະໃຫ້ໂອກາດພຣະອົງເພື່ອສະແດງຕວົໃຫ້ເຫັນວ່າຄວນຢູ່ຖານະໃດ. 
 
ຍ ິງຄົນທີ່ຊີໂມນຖືວ່າຊົ່ວ ໄດ້ປະຕິບັດພຣະເຢຊູໃນຖານະແຂກເຂົ້າບາ້ນ;    ນາງໄດ້ລ້າງພຣະບາດ, ເຊັດໃຫ້ 
ແຫ້ງ, ແລ້ວສົງຫົດດ້ວຍນໍ້າຫອມ;  ນໍ້າຕາຂອງນາງໄດບ້ອກເຖ ິງການຍອມຖ່ອມຕົວລົງ.   ນາງໄດ້ສແວງຫາ 
ການອະພັຍໂທດຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ; ນາງບໍ່ໄດ້ທົດສອບພຣະເຢຊູ  ແຕ່ນາງເຂົ້າຫາພຣະອົງໃນຖານະຄົນ 
ທີ່ມີໜ້ີຫລາຍ, ແລະຫວັງຈະໄດ້ຮັບການໂຜດຍົກໜ້ີ. 
 
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນປລາດໃຈ;      ພຣະອົງຊົງເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ກງົກັນຂ້າມກັບການປະພຶດ 
ຂອງສັງຄົມໃນສມັຍນັ້ນ; ພຣະອົງຊົງຮັບຮູ້ຍ ິງຄົນຊົ່ວ   ແລະການປະພຶດຂອງນາງກາຍເປັນສ ິ ່ງທີ່ຊີໂມນສົມ 
ຄວນຈະເຮັດ. 
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4. ຊົງພິພາກສາ: ( ລູກາ 7:47-50 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບຍ ິງຄົນນັ້ນວ່າ ຄວາມຜິດບາບຂອງນາງໄດ້ໂຜດຍົກເສັຽ 
ແລ້ວ. ພຣະອົງຊົງຊົມເຊີຍທີ່ນາງໄດ້ເພ ິ ່ງພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະເພ ິ ່ງຄວາມຊອບທັມຂອງຕົວ 
ເອງ.  ພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າຍ ິງຄົນນັ້ນໄດ້ຮັກພຣະເຈົ້າຫລາຍ ເພາະໄດ້ຮັບການຍົກໂທດຫລາຍ.   
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ພິພາກສາຊີໂມນ ແລະບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດເຊັ່ນດຽວກັນ;    ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັກພຣະເຈົ້າ 
ແລະຮັກຄົນທັງຫລາຍ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນທາດຂອງຄວາມຊອບທັມຂອງພວກຕົນ.  ຄົນທັງຫລາຍ 
ທີ່ນັ່ງຮັບປະທານອາຫານຢ ູ່ໄດ້ຖາມຕົວເອງວ່າ "ຜູ້ນີ້ແມ່ນໃຜ ຈິ່ງໃຫອ້ະພັຍຄວາມຜິດບາບດັ່ງນັນ້." ແນ່ນອນ 
ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນສາມາດໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບ; ໃນມື້ນັ້ນຍ ິງຄົນຊົ່ວໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ   ແຕຄ່ົນທີ່ຄຶດວ່າ 
ພວກຕົນເປັນຄົນຊອບທັມພາກັນເບ ິ ່ງຂ້າມ. 
 
ນໍາບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ 
ຊາຍຄົນຊື່ແຈບ໋ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ໄດ ້ຮັບການສະຖາປະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແຕ່ລາວເຮດັການຢູ່ຮ້ານຂາຍ"ປິດຊ້າ."  
ແຈ໋ບໄດ້ກ່າວວ່າຮ້ານຂາຍປິດຊ້າຄືໂບດຂອງລາວ; ລາວມີໂອກາດໄດ້ປະກາດຂາ່ວປະເສີດກັບພວກລູກຄ້າ 
ທີ່ເປັນນັກຮຽນ ແລະນັກສລິປິນທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ກັບຮ້ານ; ແຈ ໋ບມັກເວ້ົາເຣ ື ່ອງປະສົບການທີ່ປ່ຽນແປງລາວເອງ. 
 
ແຈ໋ບເຫລົ່າວ່າ,    "ເວລາຂ້ອຍຮູ້ຕົວເອງວ່າເປັນຄົນຜິດບາບເໝືອນກັບຄົນທົ່ວໄປທີ່ມາກ ິນອາຫານໃນຮ້ານ, 
ຫລາຍຢ່າງກໍເກີດຂ ຶ ້ນ. ຄົນໃນຮ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ຂ້ອຍ ແລະພວກເຮົາກໍມໂີອກາດຮູ້ກັນຫລາຍຂ ຶ ້ນ; ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນ 
ຮູ້ເຖ ິງຄອບຄົວແລະວຽກງານຂອງຄົນອື່ນໆ, ຄວາມຫ່ວງໃຍ ແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຫລາຍຄົນ 
ເລີ້ມສົນໃຈໃນສ ິ ່ງທີ່ຂ້ອຍເວົ້າ; ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນ."  
 
ແຈ໋ບບອກວ່າ "ຂ້ອຍຮັກພວກເຂົາເຈົ້າແລະຫລາຍຄົນກຮໍັກຂ້ອຍຄືນ; ເປັນການເລືອກທີ່ແປກປລາດ, ເວລາ 
ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງກັນແລະກັນ, ຂ້ອຍມີເສຣີທີ່ຈະເຊື່ອພຣະເຈົ້າແລະຮັກພວກເຂົາທຸກຄົນ." 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ເວລາທ່ານອ່ານເຣ ື ່ອງຂອງບອບບີ້ໃນພາກຕົ້ນບົດຮຽນ, ທ່ານຄິດເຖ ິງຫຍັງ? 
2. ເປັນຫຍັງພວກຟາຣີຊາຍຈຶງ່ເຊີນພຣະເຢຊູໄປສເວີຍອາຫານ? 
3. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຮັບການເຊີນໄປສເວີຍອາຫານທີ່ບ້ານຂອງຟາຣີຊາຍ? 
4. ພຣະທັມຕອນໃດແດ່ທີ່ທ້າທາຍຕົວທ່ານເອງ? ຕອນໃດແດ່ທ້າທາຍຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ປະຕູແຄບ, ເວລາຈໍາກັດ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 13: 22-35 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 12: 18-35 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພວກເຮາົຈະຕ້ອງຕອບຮັບຄວາມພົນ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໂດຍພຣະຄຸນ 
                                          ເພາະເວລາຈໍາກດັ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາສລາດວິທີໃດ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງບໍ່ມຂີອບເຂດ    ແລະການຄິດ 
                                  ວ່າຕົວເອງສາມາດຄວບຄຸມທກຸຢ່າງໄດ້? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າການຕອບຮັບຄວາມພົ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານ ເປັນເຣ່ືອງດ່ວນ. 
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົົ້າສອນວ່າບໍ່ແມ່ນມະນຸດທຸກຄົນຈະໄດ້ຄວາມພົນ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງ;   ໃນພຣະທັມ 
ລູກາ 13: 3 ແລະ 5, ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່    ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະຈິບ 
ຫາຍ. ພຣະທັມທີ່ຈະສຶກສາໃນມື້ນີ້ກໍເຕືອນອີກວ່າປະຕໄູປສູ່ຊີວິດນິຣັນນັ້ນແຄບ  ແລະເວລາສໍາລັບການຕັດ 
ສິນໃຈກຈໍໍາກດັ. 
 
ມີຄົນຖາມພຣະເຢຊູວ່າ "ນາຍເອີຍ, ຜູ້ທີຈ່ະພົ້ນນັ້ນມີແຕ່ນ້ອຍຫລ?ື" (13: 23).   ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຊົງຕອບຄໍາ 
ຖາມໂດຍກງົ ແຕ່ຖາມຄືນວ່າພວກເຂົາພອ້ມແລ້ວຫລຍືັງ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກພຣະ 
ເຈົ້າ; ຫລາຍຄົນເຊື່ອແລະຕິດຕາມພຣະອົງ; ພວກຜູ້ນາໍສາສນາຕໍ່ຕາ້ນພຣະອົງ; ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນຕໍ່ໄປ. 
 
ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ຕອບຮັບຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເປັນທາງສ່ວນຕົວ. ທາ່ນມີຄວາມສາໍພັນຢ່າງໃດ 
ກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ? ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະຕອ້ງຖາມຕົວເອງວ່າ  "ເຮົາຈະບອກຄອບຄົວແລະຍາດພີ່ 
ນ້ອງວິທີໃດກຽ່ວກັບເຣ່ືອງຄວາມພົ້ນໂດຍທາງພຣະເຢຊູຄຣິດ" 
 
1. ຄໍາຖາມໃນທຸກສມັຍ: ( ລູກາ 13:22-30 ) 
ທຸກໆສາສນາສອນເຣື່ອງຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍ; ພວກຜູ້ຕິດຕາມຕາ່ງກໍຫວັງວ່າຕວົເອງໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສອນ 
ຂອງສາສນານັ້ນຢ່າງດ.ີ  ພວກບໍ່ເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈົ້າເຊືອ່ວ່າບໍ່ມີຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍ;  ພວກນັກຮຽນຮູ້ອ້າງ 
ວ່າບໍ່ມີທາງທີຈ່ະຮູ້ໄດ້.   ຄົນອະເມຣິກັນສ່ວນຫລາຍເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ແລະຄິດວ່າຈະໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຫລັງຄວາມ 
ຕາຍ. ຖ້ານະຮົກມີຈິງ, ຫລາຍຄົນຄິດວ່າ ກໍຄົງຈະມີແຕ່ຄົນທີ່ຊົ່ວຊ້າສາມານເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຄວາມ 
ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກຫລັງຄວາມຕາຍເປັນເຣ່ືອງທີ່ຫລາຍຄົນບໍເ່ຂົ້າໃຈ;   ຫລາຍກວ່ານັ້ນສງັຄົມພວກ 
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ເຮົາພາກັນຄດິວ່າທຸກຄົນທີ່ຕາຍໄປຈະໄດ້ໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ດີກວ່າ ບໍ່ວ່າຊວິີດກ່ອນຕາຍຈະເປັນຢ່າງໃດ. ແຕພ່ຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຊົງສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ບໍ່ແມນ່ທຸກຄົນຈະໄດ້ພົ້ນ     ແລະເມື່ອວັນພິພາກສາມາເຖິງຫລາຍຄົນຈະ 
ພົ້ນແລະອີກຫລາຍໆຄົນຈະບໍ່ໄດ້ພົ້ນ.  ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄາໍຖາມວ່າ "ນາຍເອີຍ,  ຜູ້ທີ່ຈະພົ້ນນັ້ນມີແຕ່ໜ້ອຍຫລື?" 
(13: 23). ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ  "ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ແຂງ່ກັນເຂົ້າທາງປະຕູແຄບ ເພາະເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍ 
ວ່າ ຫລາຍຄນົຈະພຍາຍາມເຂົ້າໄປ ແຕບ່ໍ່ສາມາດເຂົາ້ໄດ້" (13: 24).  ບຸກຄົນທີຢ່າກໄດ້ຄວາມພົ້ນຈະຕ້ອງ 
ຕັດສິນໃຈຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າເປັນທາງສວ່ນຕົວ. 
 
ອີງຕາມ ລູກາ 13:25, ຫລງັຈາກເຈົາ້ຂອງເຮືອນປິດປະຕູແລ້ວ,  ຄົນທີ່ຢູ້ຂ້າງນອກກໍຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າ 
ເລີຍ; ຫລາຍຄົນຈະແປກໃຈເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ແລະພວກເຂົາເຄີຍຟັງຄໍາສັງ່ສອນຂອງ 
ພຣະອົງ; ບາງຄົນເຄີຍຮ່ວມໂຕະກັບພຣະອົງ;   ແຕ່ພຣະເຢຊູຈະຊົງບອກວ່າ "ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າເຈົາ້ມາແຕໃ່ສ; 
ສູເຈົ້າທັງໝົດ. ຜູ້ເຮັດການບໍຊ່ອບທັມເຮີຍ ຈົ່ງຖອຍໄປຈາກເຮົາເສັຽ" (13: 27). 
 
ໃນພຣະທັມປະຖົມການ 6, ພຣະເຈົ້າຊົງບອກກັບໂນອາວ່າພຣະອົງຈະທໍາລາຍໂລກມະນຸດດວ້ຍນໍ້າ; ໂນອາ 
ໄດ້ປະກາດພຣະທັມກັບຄົນໃນສມັຍຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ສ້າງນາວາ (1 ເປໂຕ 3:20; 2 ເປໂຕ 2:5).   ຫລັງ 
ຈາກໂນອາແລະຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນາວາ,      ພຣະເຈົ້າກໍຊົງປິດປະຕູ ແລະຄນົທີ່ບໍ່ເຊື່ອກໍໝົດໂອກາດ. 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ "ດ້ວຍວ່າສມ ັຍຂອງໂນອາໄດ້ເປັນຢ່າງໃດ ເມື່ອບຸດມະນຸດສະເດັດມາກໍຈະເປັນ
ຢ່າງນັ້ນເພາະວ່າເມື່ອກ່ອນວັນນໍ້າຖ້ວມນັ້ນ ຄົນທັງຫລາຍໄດ ້ກິນແລະດື່ມ ໄດແ້ຕ່ງງານແລະຍົກໃຫເ້ປັນຜົວ
ເມັຽກັນ ຈົນເຖິງວັນທີ່ໂນອາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນາວາ ແລະນ ້ ໍາໄດ້ມາຖ້ວມກວາດເຂົາໄປໂດຍບໍ່ທັນຮູ້ຕົວຢ່າງໃດ 
ເມື່ອບຸດມະນຸດສະເດັດມາກໍຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ ເມື່ອນັ້ນຈະມຊີາຍສອງຄົນຢູ່ທີ່ທົ່ງນາ ຈະຊົງຮັບຄນົນຶ່ງໄປ ຈະ
ຊົງປະຄົນນຶ່ງໄວ້   ຈະມີຍິງສອງຄົນກໍາລັງໂມ້ແປ້ງຢູ່ທີ່ໂຮງໂມ້   ຈະຊົງຮັບຄົນນຶ່ງໄປ   ຈະຊົງປະຄົນນຶ່ງໄວ້" 
(ມັດທາຍ 24: 37-41). 
 
ໃນພຣະສັນຍາໃໝ ່ວັນພິພາກສາເປັນເວລາແຍກຄົນຊອບທັມອອກຈາກຄົນບາບ. ບຸກຄົນທີ່ສ້າງຄວາມຊອບ 
ທັມໂດຍຕົວເອງຈະຮ ູ້ຕົວວ່າຄວາມຊອມທັມຂອງຕົນບໍໄ່ດ້ມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ,   ແຕ່ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ 
ເອົາຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດກໍຈະໄດ້ພົ້ນ. ການປະພຶດບອກເຖິງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈ. 
 
ຜູ້ນໍາໃນໂຮງທັມມະເທສນາໃນລູກາ 13: 10-16    ສົນໃຈເຣ່ືອງວັນຊະບາໂຕຫລາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ປວ່ຍມາໄດ້ສິບແປດປີແລ້ວ. ລາວພໍໃຈໃນພິທີສາສນາ ແຕ່ຂາດຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າ. 
 
ຄົນຈາກທີ່ຕາ່ງໆຈະນັ່ງຮ່ວມໂຕະໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ;  ຈະມີຫລາຍໆຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາຄິດບໍ່ເຖິງ, 
ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າຄົນທີມ່າກ່ອນຈະເປັນຄົນສຸດທ້າຍ. ພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະເຢຊູຈະຊົງເຫນັວ່າຜູ້ນໍາໂຮງ 
ທັມເປັນຜູ້ສໍາຄັນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງເອົາໃຈໃສ່ກບັຍິງທີ່ກໍາລັງປ່ວຍ.   ຊາວຊາມາເຣັຽ, ຊາວຄາລີເລ, ຍິງໂສ 
ເພນີ, ແລະຄນົເກັບພາສີ ຢູໃ່ກ້ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າຫລາຍກວ່າພວກນັກສາສນາທັງຫລາຍ. 
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ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຊົງຢນືຢ່ ູຖ ້າມກາງພວກເຂົາ;     ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດສິ່ງອັສຈນັແລະໝາຍສํາຄັນຖ
 ້າມ ກາງພວກເຂົາ. ເພາະຄວາມເຊື່ອແລະປະເພນີເກົ່າຂອງຕົນ,    
ຜູ້ນໍາສາສນາທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຍິນຄໍາສັ່ງສອນ ຂອງພຣະເຢຊູເລີຍ. ພວກເຮົາຫລາຍຄົນໃນສມັຍນີ້ 
ກໍເປັນເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ນໍາສາສນານັ້ນ; ຄວາມກະວົນກະ ວາຍເຣ່ືອງຊີວິດ 
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ບຸກຄນົທີ່ຕັ້ງໃຈຟັງ ແລະຕອບຮັບຄໍາເຊີນ ຂອງພຣະເຈົ້າ 
ຈະມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຕະໃນຣາຊແຜນ່ດິນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
2. ລາຄາທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ: ( ລູກາ 13: 31-35 ) 
ພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານມີລາຄາສູງ.  ພຣະເຢຊູຊົງມຸ້ງໜ້າໄປຫາໄມ້ກາງແຂນທີ່ລໍຄອຍພຣະອົງທີ່ກຸງເຢ 
ຣູຊາເລັມ ແລະບໍ່ມີຫຍັງຈະມາກີດກັ້ນພຣະອົງໄດ້.  
 
ພວກຟາຣີຊາຍບາງຄົນໄດ້ເຕືອນພຣະເຢຊູເຣ່ືອງກະສັດເຮໂຣດ ຕ້ອງການທີ່ຈະປະຫານຊີວິດພຣະອົງ  (13: 
31).  ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ຊົງຫວາດຫວັ່ນ ແລະໄດ້ເອີ້ນເຮໂຣດວ່າ "ໝາຈກິຈອກ."  ພຣະອົງໄດ້ຊົງບອກພວກເຂົາ 
ວ່າ ພຣະອົງຈະຕ້ອງເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ (13: 33). ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງມີແຜນໄວ້ແລ້ວວ່າ  ພຣະ 
ເຢຊູໄປທີ່ນັ້ນເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນດຸ. ເມືອງທີ່ວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຢ ູ່ໄດ້ກາຍເປັນ 
ເມືອງທີ່ປະຫານຊີວິດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງຫລາຍ; ພຣະເຢຊກູ່າວວ່າ "ຜູ້ປະກາດພຣະທັມບໍ່ຫ່ອນຖືກ 
ຂ້າຢ ູ່ນອກກຸງເຢຣູຊາເລັມ."  
 
ພຣະເຢຊູຊົງມີພຣະປະສົງທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມຄົນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງພຣະອົງ   "ເໝືອນດັ່ງແມໄ່ກ່ 
ຮວບຮວມລູກໄວ້ໃຕ້ປີກຂອງມັນ" (13: 34).     ຄົນທັງຫລາຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ເຫັນວຽກງານ ແລະສິ່ງ 
ອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງ.  
 
ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນຄົນປ່ວຍ, ຄົນຍາກຈົນ, ແລະຄນົທີ່ຖືກຂົ່ມເຫງ; ພຣະອົງໄດ້ເຫັນວິຫານ 
ຂອງພຣະເຈົ້າເປັນບ່ອນທໍາທຸຣະກິດ;   ພວກຜູ້ນໍາສາສນາສ່ວນຫລາຍເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມປອມ ທີ່ພຍາ 
ຍາມປ້ອງກັນຕໍາແໜ່ງ, ປ່ຽນແປງພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ, ໃຊ້ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າເພືອ່ຂູດຮີດປະຊາຊົນ. ພຣະ 
ເຢຊູຊົງຮັກຊາວເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຕ້ອງການທີ່ຈະໂຜດພວກເຂົາໃຫພ້ົ້ນ. 
 
ເວລາພຣະເຢຊູຊົງທອດພຣະເນດເບິ່ງບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮົາ,    ພຣະອົງຈະເຫັນຫຍັງແດ່? ສຽງຮ້ອງໃຫ ້
ຂອງບຸກຄົນທີຖ່ືກຂົ່ມເຫງ;  ຄົນຍາກຈົນຖກືປ່ອຍຖິ້ມ;   ຄົນທັງຫລາຍເອົາຄວາມສນຸກສນານເປນັພຣະເຈົ້າ 
ຂອງພວກເຂົາ; ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ສົນໃຈເຣ່ືອງຊີວິດນິຣັນ   ແຕ່ສແວງຫາສາສນາທີບ່ໍ່ປະນາມການປະພຶດອັນ 
ຊົ່ວຊ້າສາມານຂອງພວກຕນົ. 
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ເວລາພຣະເຈົ້າສເດັດມາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພວກເຮົາ,  ພຣະອົງຈະເຫັນຫຍັງແດ່?  ພຣະອົງຈະເຫັນຄົນທີ ່
ກັບໃຈແລ້ວ ແລະຮ້ອງໃຫຫ້າພຣະອົງທງັວັນແລະຄືນບໍ່?    ພຣະອົງຈະເຫັນຄຣິສຕຽນທີ່ອ້ອນວອນເພື່ອຈິດ 
ວິນຍານຂອງຄົນທີ່ຫລົງຫາຍບໍ່?   ຫລາຍຄັ້ງພຣະອົງຊົງເຫັນຄົນຈອງຫອງ,   ຄົນອວດດີ,  ແລະຄົນຖຽງກັນ 
ເຣ່ືອງສາສນາສາດ    ໃນຂະນະທີ່ຄົນຫລວງຫລາຍໃນໂລກກໍາລັງກາ້ວໄປສູ່ຄວາມພິນາດ. ລູກາ 13 ເຕືອນ 
ພວກເຮົາວ່າປະຕູສູ່ຊີວິດນິຣັນນັ້ນກໍແຄບ ແລະເວລາສາໍລັບການກັບໃຈກໍຈາໍກັດ. 
 
ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ພິສູດຈດິໃຈຂອງພວກເຮົາ.   ພວກເຮົາມີຄວາມສັມພັນແນວໃດກັບພຣະເຢ 
ຊູ? ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ພົ້ນແລ້ວ?    ພວກເຮົາວຸ້ນວາຍໃນເຣື່ອງ 
ຫລັກຂອງຄວາມເຊື່ອ ຫລຄືວາມທຸກລໍາບາກຂອງຄົນທງັຫລາຍທີ່ຢູ້ອອ້ມແອ້ມພວກເຮົາ?    ພວກເຮົາມີລັກ 
ສະນະຄ້າຍພຣະເຢຊູເພີ້ມຂຶ້ນທຸກໆວັນບໍ່ ຫລືພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນທີ່ພິພາກສາຄົນອື່ນສເມີ? ໃຫ້ພວກເຮົາ 
ເຂົ້າຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍຈິດໃຈຖ່ອມແລະປ່ຽນແປງແລ້ວ       ແລະຂໍພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຈາກ 
ພຣະອົງ. 
 
ຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າທໍາງານເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມຄິດແລະການປະພຶດຂອງພວກເຮົາ     ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ 
ເປັນພຍານໃຫ້ຄົນອື່ນໆ.  ມີໃຜແດ່ໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະເຈົ້າໃນ 
ຊີວິດ? ມີໃຜແດ່ໃນຄຸ້ມບາ້ນແລະທີ່ທໍາງາມຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍ່ໄປໂບດ?      ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຮ້ອນຮົນ 
ເຣ່ືອງການປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທີ່ຍັງຫລົງບໍ?່ 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ທ່ານຈະຕອບຄໍາຖາມໃນລກູາ 13: 23 ຢ່າງໃດ, "ນາຍເອີຍ, ຜູ້ທີ່ຈະພົ້ນນັ້ນມີແຕ່ນ້ອຍຫລື?" 
ທ່ານຄິດວ່າຄາໍຖາມນີໝ້າຍເຖິງຫຍັງ? 

2. ພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງຫຍັງເວລາພຣະອົງຊງົກ່າວວ່າ ຜູ້ທາໍອິດຈະເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍ ແລະຜູ້ສຸດທ້າຍຈະ 
ເປັນຜູ້ທໍາອິດ? 

3. ມີຄົນເຊື້ອຊາດໃດແດ່ ທີ່ຢູໃ່ກ້ຄຸ້ມທ່ານທີຍ່ັງບໍ່ໄດ້ເປັນຄຣິສຕຽນ? ທ່ານຈະສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອ 
ໃຈກັບພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ? 

4. ພວກເຮົາຈະເອົາຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູໄປເຖິງຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຄວາມພົ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 14 
ກັບຄືນໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 14:1-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 14:1-24 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:          ຊົງເໜືອກວ່າສາສນາ, ເໜືອກວ່າຄວາມຮັ່ງມີ, ເໜືອກວ່າຊີວິດໃດໆ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:   ທ່ານໄດ້ຈັດເອົາອັນໃດເປັນສິ່ງສໍາຄັນກວ່າໝູໃ່ນຊີວິດທ່ານ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອສອນຄວາມສໍາຄັນໃນການດໍາຣົງຊີວິດ. 
 

ຄໍານໍາ 
ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງເດີນທາງກັບໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມນັ້ນມີພວກນັກທັມຟາຣ ີຊາຍໄດ້ເຊີນພຣະອົງໄປຮ່ວມຮັປ 
ທານອາຫານແລງເພື່ອສິ້ງຊອມເອົາຜິດພຣະອົງ,   ພຣະອົງຊົງຮູ້ເຣ່ືອງນີ້ ແຕ່ພຣະອົງກໍໄປເພື່ອຈະມີໂອກາດ
ສັ່ງສອນເຂົາ. ໃນພຣະທັມລູກາ 14 ນີພ້ຣະອົງໄດ ້ສອນເຂົາເຖ ິງ 4 ເຣ່ືອງກັບຄົນສີ່ປະເພດ. 
1. ຊົງສອນລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ:  ( ລູກາ 14:1-6 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າຟາຣ ີຊາຍວາງແຜນເຊີນພຣະເຢຊູໄປຮັປທານອານແລງໃນວັນຊະບາໂຕ ເພື່ອຊອມຈັບ
ຜິດພຣະອົງທຸກວິທີທາງ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ຢ້ານເຂົາແຕ່ປະການໃດ ຈຶ່ງໄປຕາມຄໍາເຊີນຂອງເຂົາ. ໃນລູກາ11 ໄດ້
ບົ່ງບອກຢ່າງແຈ້ງວ່າເຂົາແກ້ງພຣະອົງ. ໃນລູກາ 14 ນີ້ເຂົາໄດ້ວາງແຜນການຢ່າງແນບນຽນດັ່ງນີ້; 
 1. ເຂົາເຊີນພຣະອົງໃນວັນຊະບາໂຕ ເພື່ອໃຫພ້ຣະອົງເຮັດຜິດກົດຂອງວັນຊະບາໂຕ. 
 2. ເຂົາເອົາຄົນເປັນພະຍາດທ້ອງມານ (DROPSY OR BODY FLUIDS) ມານັ່ງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ   ເພື່ອ 
     ວ່າເມື່ອພຣະອົງຈະເຫັນແລ້ວຈະຊົງເມດຕາ ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະເຮັດການອັສຈັນໃນວັນຊະບາໂຕ.   
 3. ເຂົາຜົກເບິ່ງພຣະອົງ (ຂໍ ້1ຂ). (ຜົກເບິ່ງແປວ່າ ສິງ້ຊອມເບິ່ງ, ຊອກຫາຄວາມຜິດ).  
ຟາຣ ີຊາຍເປັນພວກທີ່ຖືກົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດຈຶ່ງພາກັນຍຶດຖືກົດ ແລະພິທີການຂອງໂມເຊທີ່ພຣະເຈົ້າມອບໃຫໃ້ນ
ສມັຍອົບພະຍົບໜີຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບເພື່ອເດີນທາງໄປຍັງແຜ່ນດິນການາອານພຸ້ນ.  ຄວາມຈິງແລ້ວຈດຸປະ 
ສົງຂອງກົດນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍໄດພ້ັກຜ່ອນຈາກການງານຕາ່ງໆ   ເພື່ອເຂົາຈະອະນຸຍາດໄດ້ໃຫ້ຂ້ອຍ 
ໃຊ້ມໂີອກາດໄປນະມັສການພຣະເຈົ້າຮ່ວມກັບພວກເຈົ້ານາຍຂອງເຂົາ, ກດົບັນຍດັນີ້ຍັງຊ່ອຍພວກສັດລາກ
ແກ່ໄດ້ພັກຜ່ອນຈາການງານຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.  
 
ສັງເກດເບິ່ງກົດບັນຍັດຂໍ້ນີ້;       ຈຸດປະສົງແມ່ນໃຫປ້ະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ ້ພັກຜ່ອນຈາກການງານແລ້ວ
ພາກັນໄປນະມັສການພຣະເຈົ້າ   ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍໃຊ້ເກີນກວ່າຂໍ້ຫ້າມຈຶ່ງບໍເ່ຫັນຄວາມສ ໍາຄັນຕາມລໍາດັບ
ຂອງຄວາມສໍາຄັນ ດັ່ງນັ້ນກດົບັນຍັດນີຈ້ຶ່ງກາຍເປັນພາຣະ (Burden) ຂັດຂວາງເຂົາບໍ່ໃຫເ້ຮັດການດີ.    ເມື່ອ
ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນຄົນພະຍາດທ້ອງມານຢູ່ຕໍ່ໜ້າ   ພຣະອົງກໍຊົງສົງສານຢາກໃຫ້ລາວດີເປັນປົກກະຕິຈຶ່ງຖາມ
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ພວກຟາຣີຊາຍວ່າ “ຖາ້ເຮັດໃຫ້ດີພະຍາດໃນວັນຊະບາໂຕ ຈະຜິດຕໍ່ບັດຍັດຫລບືໍ່?” (ຂໍ ້2).   ສັງເກດວ່າທຸກ
ຢ່າງເປັນໄປຕາມແຜນຂອງຟາຣີຊາຍທີ່ເອົາຄົນເປັນພະຍາດທ້ອງມານມານັ່ງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ  ເພາະພຣະອົງ 
ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ມີຄວາມເມດຕາສົງສານ.    ເມື່ອເຂົາບໍຕ່ອບປະການໃດ ພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫລ້າວດີແລ້ວ
ປ່ອຍລາວໄປ “ພຣະອົງ ຈຶ່ງຊົງຮັບເອົາຄນົນັ້ນ ແລະເຮັດໃຫດ້ີພະຍາດແລ້ວກໍປ່ອຍໄປ” (ຂໍ້ 4). ແລ້ວພຣະອົງ
ກໍຊົງສອນຟາຣ ີຊາຍໃຫຮູ້້ຈັກແບ່ງວ່າອັນໃດສໍາຄັນຄວນເຮັດວັນນີ້ຫລືເອົາໄວ້ວັນໜ້າ ໂດຍກ່າວເປັນຄໍາອຸປະ 
ມາວ່າ “ຖ້າຄົນໃດໃນພວກທ່ານມລີູກຫລືງົວຕົກນໍ້າສາ້ງ ຈະບໍຮ່ີບດຶງອອກໃນວັນຊະບາໂຕຫລ?ື” (ຂໍ ້5).  
  
2. ຊົງສອນເຣື່ອງຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່ສູງ:  ( ລູກາ 14:7-15 ) 
ພຣະເຢຊູສັງເກັດເຫັນແຂກຮັບເຊີນວັນນັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນແຂກຜູ້ມີກຽດດັ່ງໃຜໆກໍເລືອກນັ່ງບ່ອນນັ່ງທີ່ມີ
ກຽດຊ ຶ ່ງເປັນຂອງທັມມະດາຂອງສັງຄົມທົ່ວໄປ ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງຫາທາງສັ່ງສອນເຂົາໂດຍກ່າວວ່າ “ເມື່ອຜູ້ 
ໃດເຊີນທ່ານໄປໃນການກິນລ້ຽງສົມຣົດ ຢ່າຊູ່ນັ່ງບ່ອນມີກຽດ ຢ້ານວ່າເພິ່ນໄດ້ເຊີນຜູ້ມີກຽດຫລາຍກວ່າພວກ
ທ່ານອີກ ແລະເຈົ້າພາບທີໄ່ດ້ເຊີນທ່ານທັງສອງນັ້ນ      ຈະເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ ບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານຈົ່ງໃຫແ້ກ່ຜູ້ນີ້ 
ແລ້ວທ່ານກໍຈະຍ້າຍໄປນັ່ງບ່ອນຕໍ່າທີ່ສຸດດ້ວຍຄວາມລະອາຍ” (ຂໍ້ 8-9).  ແຕ່ລະເຊື້ອຊາດສັງຄົມມກີານຈັດ
ໂຕະງານລ້ຽງສົມຣົດບໍ່ຄືກັນ      ໂຕະທີ່ມີກຽດໃນສັງຄົມຢິວຈະຈັດໂຕະຕໍ່າທີ່ນັ່ງແບບມີໝອນສາມລ່ຽມເພື່ອ
ນອນເທີ້ງນັ້ນຈະຈັດໄວ້ໃຈກາງຂອງໂຕະອື່ນໆ.   ໃນງານລ້ຽງຂອງຄົນລາວເຮົາຈະຕັດໂຕະເຈົ້າພາບຫລືໂຕະ 
ທີ່ມີກຽດໄວ້ດາ້ນໜ້າຂອງແຂກ ແລະໂຕະນັ້ນຈະຖືກສງວນໄວ້ສໍາລບັເຈົ້າພາບທີ່ຖືກຍົກກຽດໃນວັນນັ້ນ.  
 
ພຣະເຢຊູສັງເກດເຫັນແຂກໃນວັນນັ້ນພາກັນຊອກນັ່ງໂຕະທີ່ມີກຽດທີ່ໃຈກາງຂອງຫ້ອງ  ເພາະແຂກນັ້ນຖືວ່າ
ຕົນເອງເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນຂອງງານນັ້ນ, ໃນພຣະທັມສຸພາສິດກ່າວວ່າ  “ເມື່ອເຈົ້າຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະສັດນັ້ນ ຢ່າ 
ທໍາທ່າອ້າງຕົວວ່າເປັນຄົນສໍາຄັນ ຖືກເລື່ອນຊັ້ນສູງກດໍີກວ່າຖືກປົດໃຫ້ຄົນອື່ນມາແທນທີ່”   (ສຸພາສິດ 25:6-
7).   ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງສອນວ່າ “ແຕ່ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບເຊີນແລ້ວຈົ່ງໄປນັ່ງບ ່ອນຕໍ່າທີ່ສຸດ ເພື່ອວ່າເມື່ອ
ທ່ານເຈົ້າພາບມາເວົ້າກັບທ່ານວ່າ ສະຫາຍເອີຍ, ເຊີນຂຶ້ນໄປນ່ັງບ່ອນສູງກວ່າແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ກຽດຕໍ່ໜ້າຄົນ
ທັງຫລາຍທີ່ນັ່ງຮ່ວມໂຕະນໍາກັນນັ້ນ” (ຂໍ ້10). ຄົນລາວເຮົາບໍ່ຄ່ອຍມບີັນຫາເຣື່ອງເລືອກບ່ອນນັ່ງບ່ອນມກີຽດ 
ເທົ່າໃດ ເພາະຄົນລາວເຮົາເປັນຄົນຖ່ອມຕົວຢູ່ແລ້ວ   ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເພື່ອຊອກນັ່ງບ່ອນຕໍ່າຫລືນັ່ງກັບພື້ນ 
ເພື່ອຈະໄດ້ນັ່ງອີງຝາແລ້ວຢຽດຂາໃສຄ່ົນອື່ນ. ການເລືອກບ່ອນນັ່ງຟື້ນກໍເປັນສັງຄົມລາວອັນມາແຕດ່ຶກດໍາບັນ
ມາແທ້ ແຕ່ເພ ິ ່ນບໍ່ສອນໃຫຢ້ຽດຂາແລ້ວເດ່ຕີນໄປຫາອື່ນ.  
 
ເຮົາທັງຫລາຍເຄີຽເວົ້າກັນວ່າ ການທີ່ຈະນໍາຜູໃ້ດຜູ້ນຶ່ງມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າຫລມືາເປັນຄຣິສຕຽນນັ້ນຈັ່ງແມ່ນມັນ
ຍາກ ແມ່ນແຕ່ຕົວເຮົາເອງກໍໃຊເ້ວລາຕັ້ງຫລາຍປີຈຶ່ງເປັນຄຣິສຕຽນໄດ້,  ແຕ່ເຮົາລືມໄປວ່າການຖ່ອມຕົວຍິ່ງ
ຍາກກວ່າການມາເປັນຄຣິສຕຽນ. ຫລາຍຄົນເປັນຄຣິສຕຽນບໍ່ທັນເທົ່າໃດກໍຖືວ່າຕົນເອງຮູ້ໝົດ ຫລລືາງຄົນຈະ 
ເວ້ົາວ່າຕົນເອງຮູ້ຫລາຍກວ່າອາຈານ.  ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູກໍາລັງຮັປທານອາຫານໃນເຮືອນຂອງຟາຣ ີຊາຍ
ນັ້ນພຣະອົງຊົງເຫັນເຂົາພາກັນຕັ້ງຕົນເປັນຄົນສໍາຄັນ  ຈົນເຂົາບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູສໍາຄັນກວ່າເຂົາຈົນເຂົາສິ້ງ 
ຊອມເບິ່ງຄວາມຜິດຂອງພຣະອົງຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມພາເຂົ້າເປັນຕົ້ນມາ. ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງສອນວ່າ “ຢາ່ຊູ່ນັ່ງ
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ບ່ອນມກີຽດ ຢ ້ານວ່າເພິ່ນໄດ້ເຊີນຜູ້ມີກຽດຫລາຍກວ່າພວກທ່ານອີກ”. ມັດທາຍບັນທຶກວ່າ “ແຕ່ມີຫລາຍຄົນ
ທີ່ເປັນຕົ້ນຈະກັບເປັນປາຍ ແລະຜູ້ປາຍຈະກັບເປັນຕົ້ນ” (ມັດທາຍ 19:30). 
 
ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງສອນເຂົາເຣ່ືອງໄປໃນງານແລ້ວພຣະອົງຊົງສອນເຣື່ອງຈັດງານອີກໂດຍກ່າວວ່າ “ເມື່ອ
ທ່ານຈັດງານກິນລ້ຽງຂຶ້ນນ້ອຍຫລໃືຫຍ່ກໍຕາມ   ຢ່າເຊີນແຕ່ຈໍາເພາະບັນດາມິດສະຫາຍ ຫລອື້າຍນ້ອງຍາດ
ພີ່ນ້ອງ, ເພື່ອນບ້ານຜູ້ຮັ່ງມີ” (ຂໍ ້12). ຕາມທັມມະດາສາມັນຂອງສັງຄົມມະນດຸທົ່ວໄປເມື່ອຈັດງານລ້ຽງນ້ອຍ
ຫລືໃຫຍກ່ໍຕາມ ຝ່າຍເຈົ້າພາບຈະເຊີນແຕ່ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນເທົ່ານັ້ນ, ບໍມ່ີໃຜດອກຈະເຊີນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ກັນມາໃນງານ ແຕ່ເມື່ອມາຟັງເບິ່ງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຊ້ອນເລ ິກຢູ່ສອງປະການຄື;    1. “ຢ້ານເຂົາຈະ
ເຊີນທ່ານອີກເປັນການຕອບແທນ” (ຂໍ ້12) ແປວ່າເມື່ອເຂົາຈັດງານລ້ຽງເຂົາກໍຈະເຊີນທ່ານໄປ ແລະທ່ານຈະ
ຕ້ອງໄປຫາກບໍ່ໄປເຂົາຈະເວົ້າວ່າ ບາດເພິ່ນເຊີນເຮົາໆກະຍັງໄປ,   ບາດເຮົາເຊີນເພິ່ນບໍ່ມາ  ເມື່ອທ່ານບໍ່ໄປ
ອາດນໍາຄວາມຂັດຂ້ອງໝອງໃຈກໍເປັນໄດ້.    2. ພຣະເຢຊູເວ້ົາສອນເຣື່ອງງານລ້ຽງປະກອບດ້ວຍເຣື່ອງແຜ່ນ 
ດິນສວັນຈຶ່ງສອນວ່າ ໃຫເ້ຊີນ “ຄົນຍາກຈນົ, ຄົນພິການ, ຄົນຂາເສັ້ງ, ຄົນຕາບອດ” (ຂໍ້ 13) ເພາະຄົນເຫລົ່າ 
ນີ້ຈະບໍ່ເຊີນທ່ານເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຕອບແທນໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດກັບຄົນເຫລົ່າ
ນີ້ (ຂໍ້ 14). “ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການເຫລົ່ານີ້ແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດຄົນນຶ່ງໃນພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົານີ້ກໄໍດ້ເຮັດ
ແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ” (ມັດທາຍ 25:40). ສລຸບແລ້ວແມ່ນພຣະເຢຊູກໍາລັງເວ້ົາເຣ່ືອງແຜ່ນດິນສວັນ ເພາະວ່າຜູ້
ໃດຖ່ອມຕົວລົງຈະຖືກຍົກຂຶ້ນນັ້ນເອງ “ຜູໃ້ດຍົກຕົວຂຶ້ນ ຜູນ້ັ້ນຈະຖືກຖອຍລົງ ຜູໃ້ດຖ່ອມຕົວລົງ ຜູ້ນັ້ນຈະຖືກ
ຍົກຂຶ້ນ”. (ມດັທາຍ 23:12).  
 
3. ຊົງສອນການແບ່ງເວລາ:  ( ລູກາ 14:16-24 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຄໍາອຸປມາເຣື່ອງແຜ່ນດິນສວັນຄ້າຍຄືງານກິນລ້ຽງໃຫຍ່ຊຶ່ງທ່ານເອງກໍເຄີຽຈັດມາແລ້ວເຊັ່ນ
ງານດອງ, ງານວັນເກີດ, ງານຈົບໂຮງຮຽນ, ງານອອກກ ັມ, ງານຄົບຮອບແຕ່ງງານ ແລະອື່ນໆ.   ອີງຕາມຣະ 
ບຽບສັງຄົມໂລກປັດຈບຸັນນິຍົມກັນເຮັດບັດເຊີນ ສ່ວນບດັເຊີນຫລືໄປເຊີນປາກເປົ່ານັ້ນໃນສມັຍເຮົາຍັງບໍ່ທັນ
ຈະເຣີນເຮົາກໍມັກຈະໄປສົ່ງຫລືໄປເຊີນຮອດບ້ານເຖ ິງເຮືອນ ລາງເທື່ອບ້ານນ້ອຍເມືອງນ້ອຍແດ່ກໍມັກຈະຫາ
ພວກໜຸ່ມສາວອອກໄປເຊີນຕາງໜ້າເຈົ້າພາບໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດບັດເຊີນ   ດັ່ງນັ້ນເມື່ອມາເຖ ິງບັດເຊີນ 
ໃນໂລກສມັຍໃໝ່ ຫລໜັືງສືຂອບໃຈ, ບັດຄຣິສມັສແລະອື່ນໆ  ເຮົາຄວນພິຈາຣະນາວ່າອັນໃດຄວນສົ່ງທາງ 
ໄປສະນີ, ອັນໃດຄວນໄປຮອດບ້ານເຖ ິງເຮືອນ.  ໃນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູຄັ້ງໃນສມັຍນັ້ນຄົງຈະບໍ່ເຮັດບັດ 
ເຊີນ ແຕ່ອາດເຊີນໂດຍປາກເປົ່າ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຊີນໝົດທຸກຄົນໃນຄັ້ງແຣກໂດຍຂໍສ້ັງເກດນີ້ “ຜູທ້ີ່ຮັບເຊີນ”  (ຂໍ້ 
17ຂ).   ແປວ່າເລືອກຜູເ້ຊີນໂດຍສເພາະແມ່ນຜູ້ຮູ້ຈັກຮັກແພງໃກ້ຊິດກັນຈຶ່ງຖືກເຊີນຄ້າຍຄືກັບທ່ານຈັດງານ
ລ້ຽງທ່ານກໍຈະເຊີນແຕ່ຄົນໃກ້ຊິດຫລືຍາດພີ່ນ້ອງເທົ່ານັ້ນ.  
 
ໜ້າເສັຽດາຍແຂກຜູ້ມກີຽດຜູ້ຖືກເຊີນພັດບໍ່ມາໃນງານລ້ຽງນີ້    “ເມື່ອໂມງກິນລ້ຽງເຖິງແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ຂ ້ອຍ 
ໃຊ້ຂອງຕົນໄປບອກຜູ້ທີ່ຮັບເຊີນນັ້ນວ່າ ““ເຊີນມາຂ້ານ້ອຍເທີ້ນ””. (ຂໍ້ 17).   ບັນດາຄົນທີ່ຖືກເຊີນຊໍ້າພັດພາ 
ກັນແກ້ຕົວເພາະບໍຢ່າກມາໃນງານລ້ຽງ,    “ຜູທ້ໍາອິດເວ້ົາວ່າ ເຮົາໄດ້ຊື້ນາໄວ້ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄປເບິ່ງນານັ້ນ 
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ເຮົາຂໍນໍາກ່ອນ.    ອີກຄົນນຶ່ງເວ້ົາວ່າ ເຮົາໄດ້ຊື້ງົວໄວ້ຫ້າຄູ່ ແລະກໍາລັງຈະໄປລອງເບິ່ງງົວນັ້ນ ເຮົາຂໍນໍາກ່ອນ. 
ສ່ວນອີກຄົນນຶ່ງເວ້ົາວ່າ ເຮົາໄດ້ແຕ່ງງານ ເພາະສັນນັ້ນເຮົາໄປບໍ່ໄດ້” (ຂໍ້ 18-20).  ທັງສາມຄົນນີ້ເປັນຄໍາອຸປ 
ມາແຂກຜູ້ມີກຽດເພື່ອເຂົ້າໃນແຜ່ນດິນສວັນ,    ເຣ່ືອງນີ້ແມ່ນແນໃສຊ່ົນຊາດອິສຣາເອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລ ືອກ 
ແຕ່ເຂົາກັບປະຕິເສດໂດຍເຫັນສິ່ງຂອງໃນໂລກສໍາຄັນກວ່າຄໍາເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຣ່ືອງນີ້ກໍຍັງລາມມາ
ເຖ ິງເທົ່າທຸກວັນນີ້. ເມື່ອແຜ່ນດິນສວັນທີ່ປຽບທຽບງານລ້ຽງໃຫຍຕ່ຽມພ້ອມແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ຖືກເຊີນບໍ່ມາເຈົ້າຂອງ
ງານທີ່ໝາຍເຖ ິງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ຂ້ອຍໃຊ້ອອກໄປເຊີນທຸກຄົນທີ່ເຂົາພົບເຫັນຈະເປັນຄົນພິການໃດໆກໍໃຫເ້ຊີນ
ມາ “ຂ້ອຍໃຊ້ນັ້ນໄດ້ມາເລົ່າເຣ່ືອງນີ້ໃຫນ້າຍຟັງ ເຈົ້າເຮືອນກໍຮ້າຍຫລາຍຈຶ່ງສັ່ງຂ້ອຍໃຊນ້ັ້ນວ່າ ““ຈົ່ງຮີບອອກ
ໄປຕາມຖນົນໃຫຍ່ຮ່ອມນ້ອຍໃນເມືອງ ແລະພົບຄົນຍາກຈົນ,   ຄົນພິການ,  ຄົນຕາບອດ,  ແລະຄົນຂາເສັ້ງ 
ເຂົ້າມາທີ່ນີ້”    ແລ້ວຂ້ອຍໃຊ້ຈຶ່ງມາບອກວ່າ ນາຍເອີຍ,     ອັນທີ່ທ່ານສັ່ງຂ້ານ້ອຍກໍເຮັດແລ້ວ ແຕ່ຍັງມບີ່ອນ 
ຫວ້າງເປົ່າຢູ່” (ຂໍ້ 21-22).  
 
ຄົນເຮົາທຸກຄົນມີວຽກງານແລະພາຣະໜ້າທີ່ຂອງຕົນຈົນລາງຄົນຮອດບໍ່ມີເວລາສໍາລັບຕົນເອງ  ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນ
ຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າລາງເທື່ອເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາວ່າອັນໃດຄວນເຮັດກ່ອນ  ຫລືລາງ
ຄົນຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາຢູ່   ແຕຫ່າກບໍ່ຢາກເຮັດໃນສິ່ງນັ້ນຈຶ່ງແກຕ້ົວວ່າມີວຽກຈະຕ້ອງເຮັດເພື່ອເປັນການແກ້ຕົວ. 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເລືອກຊົນຊາດອິສຣາເອນໃຫ້ເປັນຊນົຊາດຂອງພຣະອົງ   ເພື່ອຈະນໍາເຂົາໄປເຖ ິງຄວາມພົ້ນ 
ແຕ່ເຂົາກັບປະຕິເສດຄໍາເຊີນຂອງພຣະອົງດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຄໍາອຸປະມາເຣື ່ອງງານລ້ຽງໃຫຍນ່ັ້ນ ເມື່ອງານລ້ຽງບໍມ່ີ
ຄົນເຂົ້າເຕັມ ໝາຍຄວາມວ່າແຜ່ນດິນສວັນຍັງກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງອອກ
ໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ,  ເພື່ອເຊີນຄົນທຸກປະເພດເຂົ້າມາໃນງານລ້ຽງຊຶ່ງໝາຍເຖ ິງແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ວັນນີ້ແມ່ນທ່ານຜູ້ນຶ່ງທີ່ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງກໍາລັງມາເຊີນທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນງານລ້ຽງໃຫຍ ່ ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍ
ເຂົ ້າປາອາຫານຢ່າງດີ, ໃນທີ່ນັ້ນຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກມ່ວນຊື່ນດ້ວຍຄວາມຮັກແພງກັນ,  ທຸກຄົນແຕ່ງຕົວຢ່າງ
ສວຍງາມເໝາະສົມກັບງານລ້ຽງໃຫຍ່ອນັມີກຽດ ດັ່ງນັ້ນເຊີນທ່ານເຂົາມາໃນງານນີ້ດ້ວຍ.  
 
 
          ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 15 
ເຊີນມາໃນງານລ້ຽງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 15:1-2, 8-32 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 15:1-32 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:           ສລອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:   ທ່ານຈະໄປງານສລອງນີ້ບໍ່? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານເຂົ້າໄປໃນງານສລອງໃຫຍນ່ີ້. 
 

ຄໍານໍາ 
ທຸກຄັ້ງທີ່ມີຄົນກັບໃຈເຊື ່ອໃນພຣະເຢຊູແຜ່ນດິນສວັນຈະຈັດງານສລອງຕ້ອນຮັບຜູນ້ັ້ນເຂົ້າໃນແຜ່ນດິນສວັນ 
ດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ, ວັນນີ້ທ່ານທັງຫລາຍກໍຖືກເຊີນໄປຮ່ວມງານສລອງນີ້.  
1. ພຣະເຢຊູແລະຝູງຊົນ: ( ລູກາ 15:1-2 ) 
ທຸກຄັ້ງທີ່ພຣະເຢຊູສະເດັດໄປທາງໃດກໍມັກຈະມີຜູ້ຄົນຕິດຕາມພຣະອງົໄປສເມີ, ມທີັງຄົນເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍມາ
ຫາພຣະອົງເພື່ອໃຫພ້ຣະອົງຊົງໂຜດໃຫເ້ຂົາດີພະຍາດ,   ມທີັງຄົນທຸກຍາກມາເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາ, 
ທຸກຄັ້ງຈະຕ້ອງມີຄົນນອກສິນທັມແລະພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍຕິດຕາມພຣະອົງເພື່ອຈະຫາເຣື່ອງຈັບຜິດພຣະ 
ອົງ ທີ່ພຣະອົງໄປພົວພັນກັບຄົນບາບ.   ສາສນາຈານຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຣ່ືອງການກ່າວໂຈມຕີຄົນນອກນີ້ບໍ່ແມ່ນ
ແຕ່ເກ ີດຂຶ້ນໃນສມັຍຂອງຟາຣີຊາຍເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງເກີດຂຶ້ນໃນໂບດຈົນເຖ ິງທຸກວັນນີ້ ໂດຍສເພາະແມ່ນການ
ສອນຫລກືານເທສນາກ່າວປະນາມຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນບໍ່ມີໝູ່ເພື່ອນທີຍ່ັງ 
ບໍ່ທັນເຊື່ອພຣະເຈົ້າ,  ເພິ່ນຍັງເວ ົ ້າອີກວ່າຫາກເຮົາເຮັດແນວນັ້ນເຮົາກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບພວກຟາຣຊີາຍທີ່ຕິຕຽນ
ພຣະເຢຊູໄປພົວພັນກັບຄົນເກັບພາສີ.   ເພື່ອເປັນການສອນພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍ ພຣະອົງຈຶ່ງເວ້ົາຄໍາອຸປະ 
ມາເຣື່ອງແກະເສັຽໃຫ້ເຂົາຟັງ (15:3-7) ແລະບົດຮຽນຕອນນີ້ໄດ້ສອນເຮົາທັງຫລາຍຜູ້ເທສນາກາ່ວປະນາມ
ຄົນບໍ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູໃຫຢຸ້ດກ່າວປະນາມ ແລະສອນຜູທ້ີ່ເຊື່ອທຸກຄົນໃຫ້ມໃີຈຍອມຮບັຄົນຜິດບາບ   ແຕ່ບໍໄ່ດ້
ໝາຍຄວາມວ່າຍອມຮັບການກະທໍາບາບຂອງເຂົາ.  
 
2. ພົບແລ້ວກໍຍິນດີ: ( ລູກາ 15:8-10 )  
ຫລັງຈາກຊງົກ່າວຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງແກະທີ່ເສັຽແລ້ວ ໄດ້ຊົງກ່າວເຣ່ືອງຍິງຊາວອິສຣາເອນຄົນນຶ່ງທີ່ເສັຽເງິນໄປ 
ນຶ່ງຫລຽນໃນເຮືອນຂອງຕົນ.  ໃນສມັຍນັ້ນເຮືອນຂອງຄົນຢິວບໍ່ຄ່ອຍມີປ່ອງຢ້ຽມແລະຍັງເປັນເຮືອນປູດິນອີກ 
ດັ່ງນັ້ນໃນເຮືອນຈຶ່ງບໍ່ມີແສງສວ່າງພທໍີ່ຈະເຫັນຂອງເລັກນ້ອຍໄດ້ງ່າຍດາຍ,  ນາງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄຕ້ໂຄມໄຟ
ເພື່ອຊອກຫາເງິນຫລຽນນັ້ນ. ຕາມປົກກະຕິຜູ້ຍິງຊາວຢິວຈະຕ້ອງມີເງິນສິບຫລຽນ  ເພາະເປັນເງິນຄ່າດອງທີ່
ໄດ້ມາຕອນແຕ່ງງານພຸ້ນ ແລະນາງຈະເກັບເງິນນີ້ໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ   ດ ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງ
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ຊົ່ງກ່າວວ່າ     “ຍິງຄົນໃດມີເງິນຢູ່ສິບຫລຽນ ເມື່ອເສັຽຫລຽນນຶ່ງຈະບໍ່ໄຕ້ໂຄມກວາດເຮືອນຄົ້ນຫາຖ້ວນທີ່ຈົນ
ກວ່າຈະພົບຫລື” (ຂໍ ້8).     ສັງເກດຄໍາວ່າ “ໄຕ້ໂຄມ+ກວາດເຮືອນ” ນອກຈາກໄຕ້ໂຄມໄຟແລ້ວຄາດວ່າຍັງ
ຊອກບໍ່ທັນເຫັນຈຶ່ງປັດກວາດເຮືອນເພາະເປັນເຮືອນປູດິນ  ນາງຈະບໍ່ຢຸດພັກຜ່ອນຈົນກວ່າຈະພົບເງິນຫລຽນ
ນັ້ນ.    ເຣ່ືອງນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກແລະຊອກຫາຄົນຫລົງຫາຍໂດຍນໍາແສງສວ່າງມາເຖ ິງເຂົາ
ພ້ອມທັງຊອກຄົ້ນໄປທຸກທົນທຸກແຫ່ງແລະຈະຊອກໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະພົບ. 
“ເມື່ອພົບແລ້ວຈຶ່ງເອີ້ນພວກສະຫາຍແລະບັນດາເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນມາພ້ອມພຽງກັນ  ແລ້ວຈຶ່ງກ່າວແກ່ເຂົາ
ວ່າ ຈົ່ງມາຊື່ນຊົນຍິນດີກັບເຮົາເທີ້ນເພາະເຮົາໄດ້ພົບເງິນຫລຽນນຶ່ງຂອງເຮົາທີ່ເສັຍໄປແລ້ວນັ້ນ” (ຂໍ້ 9).  ແປ
ວ່າເມື່ອຄົນບາບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ແຜ່ນດິນສວັນກໍຈດັງານສລອງຕ້ອນຮັບຜູ້ນັ້ນ
ເຂົ້າໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.  ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທ ັຍກັບຄົນນອກສິນທັມຜູ້
ນຶ່ງກັບໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດຫລາຍກວ່າຄົນຮ້ອຍຄົນທີ່ຖືຕົນເອງວ່າສິນທັມແຕ່ບໍ່ກັບໃຈໃໝອ່ີກຊໍ້າ.  
 
3. ໃນທີ່ສຸດກໍກັບມາ:  ( ລູກາ 15:11-24 ) 
ຄໍາອຸປະມາຕອນນີ້ມຄີວາມສໍາຄັນສອງພາກຄື;    ພາກທີນຶ່ງແມ່ນລູກຊາຍຜູ້ນ້ອຍອອກຈາກບ້ານເຮືອນແລະ
ຜານສັບສົມບັດຂອງພໍທ່ີ່ມອບໃຫ້   ແລະເມື່ອຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດຜິດແລ້ວກໍກັບຄືນຫາພໍ່ເພື່ອສາຣະ 
ພາບຄວາມຜິດທັງໝົດ.    ພາກທີສອງແມ່ນລູກຊາຍຜູ້ໃຫຍຜູ່້ເປັນລູກຊາຍທີ່ດີແລະຟັງຄວາມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດີໃຈ
ເມື່ອນ້ອງຊາຍກັບຄືນບ້ານ.     ທັງສອງພາກຕອນນີ້ໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງບຸດຫລົງຫາຍກໍຈິງ ແຕ່ຈຸດສໍາຄັນນັ້ນແມ່ນ
ເຣ່ືອງພຣະເຈົ້າຊົງອະພ ັຍແກ່ທຸກຄົນ. ຜ ູ້ນ້ອງໝາຍເຖ ິງຄົນກັບໃຈໃໝທຸ່ກຄົນ, ສ່ວນຜູ້ອ້າຍບໍ່ຍອມເຂົ້າໄປໃນ
ງານສລອງຕ້ອນຮັບນ້ອງຊາຍນັ້ນໄດ້ແກພ່ວກນັກທັມຟາຣີຊາຍທີ່ຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນສິນທັມທີ່ຄອຍຖ້າຈັບ
ຄວາມຜິດທຸກປະການ (ຂໍ້ 2).  
ລູກຊາຍຜູ້ນ້ອຍຂາດຄວາມອົດທົນທີ່ຈະເຮັດໄຮ່ໄຖນາຈົນເຖ ິງເວລາຮັບສົມບັດສວ່ນແບ່ງທີ່ພໍ່ຈະມອບໃຫ້ໃນ
ໃນອະນາຄົດ, ລາວໄດ້ຂໃໍຫ້ພໍ່ແບ່ງຊັບທີພ່ໍ່ຕຽມຈະມອບໃຫ້ນັ້ນມາໃຫ້ລາວດຽວນີ້,  ເມື່ອພໍ່ບໍສ່າມາດຍັບຍັ້ງ
ລາວໄດ້ຈຶ່ງແບ່ງຊັບນັ້ນໃຫ້ລາວ.   ເມື່ອຊາຍໜຸ່ມໄດ້ເງິນແລ້ວກໍອອກເດີນທາງໄກໂດຍຕັ້ງໃຈວ່າຈະເອົາເງິນ
ນັ້ນໄປລົງທຶນ ແຕເ່ມື່ອໄປເຖ ິງເມືອງໄກແລ້ວກໍຢຸດພັກຜ່ອນສາກ່ອນໆລົງມືຄ້າຂາຍ,   ລາວໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງ 
ຟູມເຟືອຍຈົນໃນທີ່ສຸດເງິນທີ່ເອົາມານັ້ນກໍໝົດຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ.   ຄຣິສຕຽນວັນນີ້ກໍຄ້າຍຄຊືາຍໜຸ່ມຜູ້ນີ້ ດ້ວຍ 
ວ່າພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາມຊີັບສົມບັດໄວ້ທີ່ຟ້າສວັນ ແຕຄ່ຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍຢາກໄດ້ຊັບສມົບັດທີ່ພຣະ 
ບິດາຕຽມຈະມອບໃຫໃ້ນເວລານີ້. 
“ເມື່ອໃຊ້ຈ່າຍຊັບເຫລົ່ານັ້ນໝົດແລ້ວ ກໍເລີຍເກີດການອຶດຢາກອັນໃຫຍ່ທີ່ເມືອງນັ້ນ ແລ້ວລາວກໍຕົກຢູ່ໃນ 
ຄວາມຂັດສົນ ລາວຈຶ່ງໄປຂໍອາສັຍຢູ່ກັບຄົນຜູ້ນຶ່ງໃນເມືອງນັ້ນ ແລ້ວຜູ້ນັ້ນໄດ້ໃຊ້ລາວໄປລ້ຽງໝູທີ່ທົ່ງນາ” (ຂໍ້ 
14-15). ການເຮັດຕາມໃຈນັ້ນມັກຈະຕກົຕໍ່າຢູ່ເລື້ອຍ,     ຊາຍຄົນນີ້ເມື່ອກ່ອນເປັນຮອດລູກເສດຖີ ແຕ່ເມື່ອ
ອອກຈາກບ້ານຕອນແຣກກໍອາດມີໝູ່ເພື່ອນຢ່າງຫລວງຫລາຍເພາະລາວມເີງິນ     ແຕເ່ມື່ອໝົດເງິນແລ້ວໝູ່
ເພື່ອນກໍໝົດໄປດ້ວຍ ເບິ່ງແລ້ວຊີວິດຂອງລາວຄືຍ່າງລົງຂັ້ນໄດແຫ່ງຊີວິດ ແລະສິ່ງຕໍ່າທີ່ສຸດລາວໄດ້ກາຍເປັນ
ຄົນໃຊ້ ແລະບໍ່ແມ່ນຄົນໃຊ້ທັມມະດາ   ລາວກາຍເປັນຄົນໃຊລ້້ຽງໝູທີ່ຖືວ່າເປັນສັດທີ່ມີມົນທນິ    “ຢາ່ກິນໝູ 
ເພາະໝູເປັນສັດທີ່ຖືວ່າເປັນມົນທິນ    ມນັບໍ່ຄ້ຽວເອື້ອງ ແຕມ່ີໂບກຕີນເປັນກີບ, ຢາ່ກິນສັດເຫລົ່ານີ້ ແລະຢ່າ
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ແຕະຕ້ອງແມນ່ແຕ່ຊາກສົບຂອງມັນ” (ພຣະບັດຍັດສອງ 14:8 ແລະກົດຣະບຽບຂອງພວກເລວີ 11:7). ມັນ
ຄ້າຍຄືຄຣິສຕຽນລາງຄົນທີ່ໄດ້ຫລົງຈາກພຣະເຈົ້າໄປແລ້ວຍ່ອມພບົກັບບັນຫາຕ່າງໆນາ  ແຕ່ຂໍກຸນແຈສໍາຄັນ 
ຄືການຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຫລົງທາງຫລໄືດ້ເຮັດຜິດໄປແລ້ວດັ່ງຊາຍໜຸ່ມທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວນີ້. 
“ເມື່ອລາວຮູ້ເມື່ອຄີງແລ້ວຈຶງ່ເວ້ົາວ່າ ລູກຈ້າງຂອງພໍ່ເຮົາຫລາຍຄົນ ເຂົາຍັງມີອາຫານກິນອີ່ມຈົນເຫລືອ ສ່ວນ
ເຮົາຈະມາຕາຍອຶດຢາກຢູ່ທີ່ນີ້ ຈໍາເປັນເຮົາຕ້ອງລຸກກັບຄືນໄປຫາພໍ່ຂອງເຮົາ ແລ້ວເວ້ົານໍາເພິ່ນວ່າ    ພໍເ່ອີຍ, 
ລູກໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ສວັນ ແລະຕໍ່ພໍ່ແລ້ວ” (ຂໍ້ 17-18). ການຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າຕົນເອງໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນຄື
ຂົວຂ້າມເຫວເລິກໄປຍັງຈຸດໝາຍຂອງຊີວິດ,     ລາວໄດ້ຝ ຶກຫັດຄໍາເວົ້າທີ່ຈະຕ້ອງເວົ້າກັບພໍ່ດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ສ ຸ
ພາບແລະອ່ອນຫວານ. ວ່າແລ້ວລາວກໍຕັດສິນໃຈກັບຄນືໄປຫາພໍ່ຂອງລາວແລ້ວກ່າວວ່າ   “ພໍເ່ອີຍ, ລູກໄດ້
ເຮັດຜິດຕໍ່ສວັນ ແລະຕໍ່ພໍ່ແລ້ວ, ແລະບໍ່ສົມຄວນຈະເອີ້ນຊື່ວ່າເປັນລູກຂອງພໍອ່ີກຕໍ່ໄປ   ແຕ່ຂໍໃຫເ້ປັນເໝືອນ
ລູກຈ້າງຂອງພໍ່ຄົນນຶ່ງທ້ອນ” (ຂໍ ້21).    ຫາກຄຣິສຕຽນຝ ຶກຫັດຄໍາເວົ້ານີ້ ເພື່ອໃຊ້ກັບພຣະເຈົ້າ, ແລະຝ ຶກຫັດ  
ຄໍາເວົ້າຄ້າຍຄກືັນນີ້ໃຊກ້ັບຄອບຄົວແລະເພື່ອນຝູງໃນການຄືນດີກັນຄົງຈະດີ. 
“ແຕພ່ໍ່ໄດ້ເອີ້ນບອກຄົນໃຊຂ້ອງຕົນວ່າ ຈົ່ງຮີບເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຢ່າງດີທີ່ສຸດອອກມານຸ່ງໃຫລູ້ກຂອງເຮົາ ແລະເອົາ
ແຫວນມາສວມໃສມ່ື ກັບເອົາເກີບມາສຸບໃສຕ່ີນ    ແລວ້ຈົ່ງເອົາງົວໜຸ່ມຕົວອ້ວນພີມາຂ້າລ້ຽງກັນເພື່ອຊົມຊື່ນ
ຍິນດີ” (ຂໍ້ 22).   ທ່ານພໍຈະວາດພາບເຫັນຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້ກັບບ້ານດ້ວຍຄວາມໂຊກໂຊນຊ ຶ ່ງພາສາພື້ນເມືອງ
ເວ້ົາວ່າ ຄໄືກ່ຕົກນໍ້າ    ເພາະເມື່ອເວລາຂົນໄກ່ຍັງແຫ້ງຢູ່ກໍເປັນສີສັນອັນງົດງາມ ແຕ່ເມື່ອຂົນໄກ່ປຽກຊຸ່ມຂົນ
ຂອງມັນກໍບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງ,  ຕົວຂອງມັນຈະໜາວສັ່ນຢ່າງຫົດຫູ່, ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນີ້ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບນີ້ແນ່ນອນພໍ່
ຈຶ່ງບອກເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ,  ເອົາເກີບ,  ເອົາແຫວນ ແລະຂ້າງົວໜຸ່ມຈັດງານລ້ຽງ ໃນຄວາມຄຶດຂອງພໍ່ຄຶດວ່າຊາຍ
ໜຸ່ມຜູ້ນີ້ປຽບເໝືອນຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຄືນມາອີກ   ຈຶ່ງເປັນໜ້າຊົມຊື່ນຍິນດີຫລາຍ.   ຄຣິສຕຽນທ່ີຫລົງຫາຍ
ຈາກພຣະເຈົ້າ ຫລຄືົນທີ່ກັບໃຈເຊື່ອພຣະເຢຊູຈະໄດ້ການຕ້ອນຮັບແນວນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ. 
 
4. ເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມງານສລອງ: ( ລູກາ 15:25-32 ) 
“ຝ່າຍລູກຊາຍກົກຍັງຢູທ່ົ່ງນາ ເມື່ອກໍາລງັມາໃກ້ຈະເຖ ິງເຮືອນແລ້ວລາວກໍໄດ້ຍິນສຽງເສບແລະການເຕັ້ນລໍາ 
ລາວຈຶ່ງເອີ້ນເອົາຄົນໃຊ້ຜູ້ນຶ່ງອອກມາຖາມວ່າ ນັ້ນແມ່ນການຫຍັງ” (ຂໍ້ 25-26). ເມື່ອຊາບເຫດການຈາກຄົນ
ໃຊ ້ແລ້ວລາວກໍຄຶດຄຽດບໍ່ພໃໍຈຈຶ່ງບໍ່ຍອມເຂົ້າເຮືອນ. ຫາກເຮົາກັບຄືນໄປອ່ານ ຂໍ້ 2 ເຮົາກໍຈະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູ
ກໍາລັງສອນພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມ    ທີ່ໄດ້ຈົ່ມໃຫພ້ຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຕ້ອນຮັບຄົນນອກສິນທັມ.  
“ທາງພໍ່ກໍໄດ້ອອກໄປອອຍໃຈຊວນເຂົ້າມາ ແຕ່ລາວກໍຕອບພໍ່ວ່າ ເບິ່ງເທາະພໍ່, ລູກໄດ້ປະຕິບັດພໍ່ເໝືອນເປັນ
ຂ້ອຍໃຊໄ້ດ້ຈກັປີມາແລ້ວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສະເມີດຕໍ່ຄໍາສັ່ງພໍ່ຈັກເທື່ອ    ແຕ່ພໍ່ກໍຍັງບໍ່ໃຫ້ລູກແກະຕົວດຽວ ເພື່ອຈະ
ຈັດການລ້ຽງໃຫ້ມິດສະຫາຍຂອງລູກ ມາຮ່ວມຍິນດີນໍາ” (ຂໍ້ 29). ນອກຈາກລາວຈະຈົ່ມຮ້າຍພໍ່ລາວຍັງກ່າວ
ປະນາມຜູ້ເປັນນ້ອງອີກວ່າ “ແຕເ່ມື່ອລູກພໍ່ຜູ້ນີ້ເປັນຜູຜ້ານສົມບັດຂອງພໍ່ດ້ວຍການຄົບກັບຍິງແມ່ຈ້າງນັ້ນໄດ້
ມາແລ້ວ ພໍ່ກະຍັງຂ້າງົວໜຸ່ມຕົວອ້ວນພີຈັດການລ້ຽງມັນ” (ຂໍ້ 30).  
ລູກຊາຍຜູ້ນີ້ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນລູກທີີ່ຟັງຄວາມຈຶ່ງຄຽດຮ້າຍຜູ້ເປັນພໍ່ຈົນເວ້ົາວ່າ   ລູກແກະຕົວດຽວພໍ່ກໍບໍ່ໃຫ້, 
ລາວອາຈເວົ້າດ້ວຍຄວາມອິດສາ    ລາງເທື່ອລາວອາດຄຶດເຖ ິງແກະຕົວດຽວທີ່ໄດ້ຂ້າລ້ຽງພວກເພື່ອນຝູງ ແຕ່
ລືມໄປວ່າຂອງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຂອງພໍກ່ໍແມ່ນຂອງລາວ “ລູກເອີຍ, ຝາ່ຍເຈົ້າຢູ່ນໍາພໍເ່ລື້ອຍ ສິ່ງຂອງທັງໝົດຂອງ
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ພໍ່ກໍເປັນຂອງເຈົ້າ” (ຂໍ ້31). ລາວເປັນລູກທີ່ຕິດຢູ່ກັບເຮືອນ, ເປັນລູກທີ່ເຊື່ອຟັງຄວາມ.  ພວກຟາຣີຊາຍແລະ
ພວກນັກທັມນັ້ນນັບວ່າເປັນລູກທີ່ຕິດຢູ່ກັບໂບດ      ແລະປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດທຸກປະການ ແຕ່ໜ້າເສັຽ 
ດາຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປີດໃຈຕ້ອນຮັບຄົນກັບໃຈໃໝ ່     ຈຶ່ງນັບວ່າພວກເຂົາຂາດສິ່ງສໍາຄັນອັນໃຫຍ່ຫລວງ.  
ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເລົ່າຄໍາອຸປະມານີ້ເພື່ອສັ່ງສອນເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາມີຈິດໃຈຕ້ອນຮັບຄົນນອກສິນທັມ.  
 ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຮັບຄົນເກັບພາສີ? 
2. ເມື່ອພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນັກທັມເຫັນພຣະເຢຊູຕ້ອນຮັບຄນົເກັບພາສເີຂົາມີໃຈຄຶດຢ່າງໃດ? 
3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງແກະເສັຽ? ເຣ່ືອງນີ້ສອນຫຍັງທ່ານແດ່? 
4. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງເລົ່າຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງຜູ້ຍິງກັບເງິນຫລຽນ? ເຣ່ືອງນີ້ສອນຫຍັງທ່ານແດ່? 
5. ຄໍາອຸປະມາເຣື່ອງບຸດຫລົງຫາຍ ແມນ່ເຣ່ືອງສໍາຄັນອັນໃດ? 
6. ຜູນ້້ອງຄຶດແນວໃດຈຶ່ງຮວບຮວມຊັບແລ້ວໄປທ່ຽວເມືອງໄກ? 
7. ເມື່ອລາວໝົດເງິນແລ້ວມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? ລາວຝ ຶກຫັດການສາຣະພາບແນວໃດ? 
8. ລາວສາຣະພາບຕໍ່ພໍ່ແນວໃດ? ແລະພໍ່ເຮັດແນວໃດກັບລາວ? 
9. ຜູອ້້າຍໝາຍເຖ ິງຜູ້ໃດ? 
10. ວັນນີ້ທ່ານຈະປ່ຽນທ່າທີຂອງທ່ານແນວໃດຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນຄືສອງນ້ອງອ້າຍນີ້? 
 
          ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ໝົດໂອກາດແລ້ວ 
ບົດຮຽນທີ 16 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 16:19-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 16:19-31 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:            ເພື່ອສອນທ່ານໃຫ້ມີໃຈຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ອື່ນ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:   ທ່ານໄດ້ເຮັດອັນໃດແດ່ແລ້ວເພື່ອຊ່ອຍຄົນຍາກຈົນ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຊັກຊວນທ່ານໃຫມ້ີຄວາມເພື່ອແຜ່ຕໍ່ຄົນຍາກຈົນທັງປວງ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເສດຖີຂີ້ຖີ່ຄົນນຶ່ງຕາຍໄປແລ້ວກໍຕົກໝໍນ້ະຮົກ     ການທີ່ລາວຕົກໝ ໍ້ນະຮົກນັ້ນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລາວຮັ່ງ ແຕແ່ມ່ນ 
ຍ້ອນຂາດຄວາມເມດຕາສົງສານບໍແ່ບ່ງປັນຄົນອື່ນ.   ທ້າວລາຊະໂຣເປັນຄົນຍາກຈົນ ແຖມຍງັມີຄວາມເຈັບ
ໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ແຕ່ເມື່ອລາວຕາຍໄປແລ້ວກໍໄປຢູ່ໃນອ້ອມອົກຂອງອັບຣາຮາມຜູ້ມີສາຍານາມວ່າພຣະບິດາແຫ່ງ
ຄວາມເຊື່ອ, ການທີ່ລາຊະໂຣໄປຢູ່ກັບອັບຣາຮາມບໍ່ແມ່ນຍ້ອນທຸກຈົນ   ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນລາວມຄີວາມເຊື່ອໃນ 
ພຣະເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບພຣະເມດຕາພເິສດທີ່ໄດ້ທົນທຸກໃນໂລກນີ້. 
 
1. ເມື ່ອມີໂອກາດ: ( ລູກາ 16:19-21 ) 
ຄວາມຈະເຣີນຜາສຸກນັ້ນຄືພຣະພອນສໍາລັບສາຍຕາທົ່ວໄປ ເພາະວ່າໃນບ້ານມີຣົດຣາຄາແພງມີຄວາມປອດ
ພ ັຍສູງແລະສວຍງາມອີກ, ບ້ານເຮືອນເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງປະດັບປະດາຢ່າງຫລູຫລາແລະກວ ້າງຂວາງແລະບໍ່
ຕ້ອງກັງວົນກັບອາກາດຮ້ອນຫລືໜາວ ເພາະມີເຄື່ອງປັບອາກາດແລະມີການບົວຣະບັດຢ່າງດີ, ອາຫານການ
ກິນມີແຕອ່າຫານຊັ້ນຍອດ,  ເສື້ອຜ້າກໍມີແຕ່ຍີ່ຫໍ້ດັງໆ, ພວກສັດລ້ຽງໃນບ້ານເຮືອນເຊັ່ນໝາ, ແມວ, ປາ ແລະ
ສັດລ້ຽງອື່ນໆຍັງມີຊີວິດກວ່າສາມັນຊົນຕັງ້ຫລວງຫລາຍ,  ພວກຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະປະເທດນ້ອຍມັກ
ຈະເຫັນຄົນອະເມຣິກາມີສະພາບຄອບຄົວເຊັ່ນນີ້ກັນທຸກຄົນ     ຈຶ່ງເຮັດໃຫຄ້ົນເຫລົ່ານີ້ຢາກມາຢູ່ອະເມຣິກາ  
ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າໃນອະເມຣິກາມີຄົນໄຮ້ທີ່ຢູ່ອາສັຍນອນກ້ອງຂົວຕັ້ງຫລວງຫລາຍ.   ສ່ວນພວກທີ່ຮັ່ງມີກໍມີຢູແ່ຕ່ບໍ່
ແມ່ນທຸກຄົນດັ່ງທີ່ເຂົາຄຶດ. ຍັງມີເສດຖີຜູ້ນຶ່ງໃນບົດຮຽນວັນນີ້ເພິ່ນມີຊັບສິນແລະເຄື່ອງຂອງທຸກຢ່າງຄ້າຍຄໄືດ້
ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງ  ແຕ່ລາວຂາດຢູ່ສອງຢ່າງທີ່ສໍາຄັນຄື   1. ອາຈບໍ່ໄດ້ເຊື່ອພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະຄັມພບີໍ່
ໄດ້ບອກວ່າລາວເປັນຜູ້ເຊື່ອ       2. ລາວບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນຫຍັງແກລ່າຊະໂຣແລະໝາທີ່ຄອຍຖ້າອາຫານຕົກລົ່ນ  
ຖ ້າຫາກເສດຖີແບ່ງປັນອາຫານໃຫໝ້າແລະລາຊະໂຣ     ໝາກໍຈະບໍ່ເລັຽບາດຂອງລາຊະໂຣດ້ວຍຄວາມຫິວ.  
ລາຊະໂຣເກີດມາໃນຄວາມຍາກຈົນ,  ບໍ່ມີຮອດບ່ອນຢູ່ອາສັຍ,  ເຄື່ອງນຸ່ງກຂໍາດຫ້ຽນ ແຖມຍັງມີຄວາມເຈັບ
ປ່ວຍແລະມີບາດແຜຢູ່ເຕັມຕົວ ແຕ່ລະມື້ອາສັຍຂໍທານກິນຕາມຖນົນຫົນທາງ.      ວັນນຶ່ງມີ ພວກຄົນໃຈບຸນ
ພາກັນຫາມລາວມາຖິ້ມໄວ້ທີ່ປະຕູບ້ານຂອງເສດຖີໂດຍຫວັງໃຈວ່າຈະໄດ້ກິນອາຫານທີ່ເສດເຫລືອຂອງເສດ 
ຖີ.   “ລາ ຊະໂຣຢາກກິນຂອງກິນທີ່ຕົກມາຈາກໂຕະຂອງເສດຖີນັ້ນໃຫອ້ີ່ມ    ແລະຫລາຍກວ່ານັ້ນໝາຍັງມາ



 59

ເລັຽບາດລາວ” (ຂໍ ້21). ເບິ່ງຕາມຮູບພາບແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າໝາແລະລາຊະໂຣມາຄອຍຖ້າອາຫານເຫລືອ
ຈາກໂຕະຂອງເສດຖີ ດັ່ງນັ້ນຊີວິດຂອງລາຊະໂຣກໍບໍ່ໄດ້ດີໄປກວ່າໝາໂຕນຶ່ງ,   ແຕ່ພວກນັກທັມລາງຄົນເຂົ້າ 
ໃຈວ່າ ການຮັງ່ມີແມ່ນພຣະພອນ, ເຂາົໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງອັບຣາຮາມພຣະບິດາແຫ່ງຄວາມເຊື່ອນັນ້ເປັນຄົນຮັ່ງ 
ມີ ແລະເມື່ອຈາກໂລກນີ້ໄປແລ້ວກໍໄດ້ໄປຢູ່ສວັນ   ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຍ້ອນຄວາມຮັ່ງມີຫລືຄວາມ 
ຍາກຈົນອັນໃດ    ການທີ່ເພິ່ນໄປຢູ່ສວັນແມ່ນຍ້ອນເພິນ່ມີຄວາມເຊືອ່ແຖມຍັງເອືອ້ເຟື້ອເພື່ອແຜ່ໃນຂະນະທີ ່
ເພິ່ນຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີອ້ີກ.  
 
2. ເມ່ືອໝົດໂອກາດ: ( ລູກາ 16:22-26 ) 
“ຢູ່ມາຄົນຍາກຈົນຜູ້ນັ້ນກໍຕາຍ ແລະຝູງເທວະດາໄດ້ຮັບເອົາໄປໄວ້ໃນເອິກຂອງອັບຣາຮາມ” (ຂໍ້ 22ກ)  ລາວ
ອາດມີຊິວິດສັ້ນກວ່າເສດຖີແດ່ ເພາະສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງລາວອາດເຮັດໃຫຊ້ີວິດຂອງລາວສັ້ນ, ອາຈານ
ຜູ້ນຶ່ງເທສນາວ່າ ການທີ່ລາຊະໂຣຕາຍກໍຍັງດີກວ່າມີຊີວິດຢູ່ເສັຽອີກ ເພາະໃນໂລກລາວຂາດທຸກຢ່າງ ແຕ່ເມື່ອ
ຕາຍໄປລາວມີທີ່ຢູ່ອາສັຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ   ເພາະເທວະດາມາຮັບດວງວິນຍານຂອງລາວ 
ດ້ວຍ. “ຝາ່ຍເສດຖີກໍຕາຍເໝືອນກັນ ແລ້ວເຂົາກໍຝັງໄວ້” (ຂໍ ້21ຂ). ຄວາມຕາຍບໍ່ໄດ້ໄວ້ໜ້າຫລໃືຫ້ກຽດຜູ້ໃດ 
ຄວາມແຕກຕ່າງເມື່ອເວລາເສດຖີຕາຍໄປເຂົາໄດ້ເຮັດພິທີຝັງສົບຢ່າງດີ ສ່ວນລາຊະໂຣບໍ່ໄດ້ຂ່າວວ່າມີພິທີຝັງ
ສົບແຕ່ປະການໃດ.   ພິທແີມ່ນເຮັດໃຫຈ້ົບງາມແຕ່ບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຜູໃ້ດຂຶ້ນໄປຢູ່ສວັນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ການ 
ທີ່ຈະຂຶ້ນໄປຢູ່ສວັນຊັ້ນຟ້ານັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເຊື່ອໃນຂະນະທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອຕາຍໄປກໍໝົດໂອ 
ກາດທີ່ຈະເຮັດດີ ຫລເືຮັດຊົ່ວ, ໝົດໂອກາດທີ່ຈະເຊື່ອຫລືບໍເ່ຊື່ອ.  ດັ່ງນັ້ນເຮົາທຸກຄົນບໍ່ຄວນພາດໂອກາດອັນ
ສໍາຄັນນີ້ຄືວາງໃຈເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແລ້ວເຮົາກໍຈະບໍ່ເສັຽໃຈຄເືສດຖີຜູ້ນີ້.  
 
ທັງເສດຖີແລະລາຊະໂຣໄດ້ຕາຍໄປທັງຄູ່ ແຕ່ເມື່ອຕາຍໄປແລ້ວທັງສອງກໍໄດ້ໄປຮັບຊ ີວິດນິຣັນຄົນລະບ່ອນທີ່ 
ເຮົາມັກເວ້ົາກນັວ່າຊາດໜ້າ. “ເມື່ອຢູໃ່ນແດນມໍຣະນາເປັນທຸກເວທະນາຫລາຍເສດຖີນັ້ນຈຶ່ງເງີຍໜ້າຂຶ້ນເຫັນ
ອັບຣາຮາມຢູ່ໄກ ແລະເຫັນລາຊະໂຣຢູ່ໃນເອິກຂອງທ່ານ” (ຂໍ້ 23).   ແປວ່າເສດຖີນັ້ນໄປຕົກຢູ່ນະຮົກ, ສ່ວນ
ລາຊະໂຣໄປຕົກຢູ່ໃນອ້ອມເອິກຂອງອັບຣາຮາມ   ແປວ່າຢູ່ໃນການປົກຄອງດແູລຂອງອັບຣາຮາມ ຫລຮື່ວມ
ຮັບພຣະພອນກັບອັບຣາຮາມ.  “ແລ້ວເສດຖີຈຶ່ງຮ້ອງວ່າ ອັບຣາຮາມບິດາເອີຍ, ຂເໍອັນດູຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ ຂໍ
ຈົ່ງໃຊ ້ລາຊະໂຣມາ   ເພື່ອຈະໄດ້ເອົາປາຍນິ້ວມືຈຸ່ມນໍ້າມາແປະໃສ່ລີ້ນຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫຊຸ້່ມເຢັນ ດວ້ຍວ່າຂ້າ 
ນ້ອຍກໍາລັງທົນທຸກທໍຣະມານຢູ່ໃນແປວໄພນີ້” (ຂໍ້ 24).   ໃນຄໍາເວົ້ານີ້ເຮົາເຫັນວ່າ;   1. ເສດຖີຂໍໃຫອ້ັບຣາ 
ຮາມເມດຕາສົງສານ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍສົງສານ.    2. ເສດຖີຕາຍໄປແລ້ວຍັງບໍ່ຖິ້ມນິສັຍເກົ່າ ຍັງຢາກໃຊ້ລາຊະ
ໂຣໃຫເ້ອົານໍ້າມາໃຫ້ດື່ມທັ້ງໆທີ່ລາວເອງບໍ່ໄດ້ໃຫລ້າຊະໂຣດື່ມໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນຄົນ.    3. ເສດຖີຕົກຢູໃ່ນ
ບ່ອນທີ່ມີໄຟຮ້ອນແລະຫິວນໍາ້ ແຕ່ກໍບໍ່ມີນໍາ້ພຈໍະໃຫລ້ີ້ນປຽກຊຸ່ມ.  
“ອັບຣາຮາມຕອບວ່າ ລູກອີຍ, ເຈົ້າຈົ່ງລະນຶກວ່າເມື່ອເຈົ້າຍັງມີຊີວິດຢູ່  ເຈົ້າໄດ້ຮັບຂອງດີສໍາລັບຕົວ ແລະລາ 
ຊະໂຣໄດ້ຮັບຂອງບໍ່ດີ ຢ່າງດຽວກັນນັ້ນແຫລະ, ບດັນີ້ລາຊະໂຣໄດ້ຮັບຄວາມເລົ້າໂລມຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກທໍຣະມານ.     ນອກນັ້ນອີກ, ລະຫວ່າງພວກເຮົາກັບພວກເຈົ້າຍັງມີເຫວໃຫຍ່ຊຶ່ງຊົງຕັ້ງໄວ້ຂວາງຢູ່ 
ເພື່ອວ່າຖ້າຜູ້ໃດປາຖນາຈະຂ້າມທີ່ນີ້ໄປເຖ ິງພວກເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ ຫລບືໍ່ໃຫເ້ຂົາຂ້າມຈາກທີ່ນັ້ນມາເຖ ິງພວກເຮົາ” 
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(ຂໍ້ 25-26).      ອັບຣາຮາມຕອບດ້ວຍສຽງອ່ອນຫວານວ່າ “ລູກເອີຍ”  ແລະແລ້ວເພິ່ນກໍຊັກຊວນເສດຖີໃຫ້
ຄໍານຶງເຖີງຊີວິດກ່ອນຕາຍໄດ້ຮັບແຕ່ຂອງດີ ທີ່ຄົນທັງຫລາຍເວົ້າວ່າຄົນບຸນຫລຄືົນມີພຣະພອນ   ອັບຣາຮາມ 
ພະຍາຍາມບອກລາວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຍັງເປັນຄົນເຈົ້າມີໝົດທຸກຢ່າງ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນຜູ້ໃດມາບັດນີ້
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງເຫວເລິກໄວ້ໃນຣະຫວາ່ງເຈົ້າກັບລາຊະໂຣ ແລະລາຊະໂຣຈະຂ້າມໄປກໍບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຈະຂ້າມຈາກບ່ອນເຈົ້າຢູ່ມາຫາລາຊະໂຣໄດ້.  
 
3. ສວຍໃຊ້ໂອກາດເທົ່າທີ່ມີ  ( ລູກາ 16:27-31 ) 
ຕາບໃດທີ່ເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ເຮົາກໍມໂີອກາດແລະມີຄວາມຫວັງ ຄໍາຖາມມຢີູ່ວ່າເວລາຂອງເຮົາຍັງເຫລືອຫລາຍ
ປານໃດ? ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ກັບເວລາທີ່ເຫລືອຢູ່? ເສດຖີຜູ້ນີ້ກິນແໜງໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ ້ເວລາໃນໂລກຊອກຄົ້ນ
ຫາຊາດໜ້າ ລາວໄດ້ແຕ່ມົວເມົານໍາຄວາມອຸດົມສົມບນູໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກອີ່ມ  ເຄື່ອງຂອງແລະເຂົ້າປາອາຫານກໍມີ
ໄວ້ສໍາລັບຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພໍເມື່ອຈາກໂລກນີ້ໄປບໍ່ມີຮອດນໍ້າຈະດື່ມ. ລາວໄດ້ຄຶດກິນແໜງໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ການດີເຫລົ່ານີ້  ແລະໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນລາວກຄໍຶດເຖ ິງອ້າຍນ້ອງຂອງລາວທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງດຽວກັນໃນໂລກ 
ລາວຮູ້ແລ້ວວ່າແນວໃດລາວກໍຈໍາຕ້ອງຢູ່ຢ່າງທໍຣະມານຢ່າງນີ້ຕລອດໄປ    ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວ
ມາທຸກຄືກັບລາວໆຈຶ່ງຂໍຮ້ອງອັບຣາຮາມເປັນເທື່ອທີສອງວ່າ   “ບິດາເອີຍ,  ຖ້າຢ່າງນັ້ນຂໍໃຫລ້າຊະໂຣໄປຍັງ
ເຮືອນພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍມີອ້າຍນ້ອງຫ້າຄົນ ເພື່ອໃຫລ້າຊະໂຣໄປເຕືອນເຂົາ ເພາະຢ້ານເຂົາ
ຈະເຂົ້າມາໃນບ່ອນທໍຣະມານນີ້ເໝືອນກັນ” (ຂໍ ້27-28).  
ເສດຖີຜູ້ນີ້ຕາຍແລ້ວຍັງບໍ່ຖິ້ມນິສັຍເຈົ້ານາຍຍັງຢາກໃຊ້ລາຊະໂຣອີກ,     ແຕ່ຄວາມດີຂອງລາວຄືລາວຍັງຮັກ
ອ້າຍນ້ອງຂອງລາວຢ້ານວ່າເຂົາຈະມາຕົກບ່ອນດຽວແລະທົນທຸກເວດທະນາຄືລາວ. ຫາກຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ 
ຄືເສດຖີຄົນນີ້ສາມາດກັບຄນືມາບອກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນໃນໂລກອີກເທື ່ອນຶ່ງຄົງຈະດີ     ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຜນ 
ການຂອງພຣະເຈົ້າ   ດ້ວຍເຫດນີ້ອັບຣາຮາມຈຶ່ງຕອບລາວວ່າ    “ເຂົາມີໂມເຊແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ແລ້ວ ໃຫເ້ຂົາຟັງຄົນເຫລົ່ານັ້ນສາ” (ຂໍ້ 29).   ແປວ່າໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະທັມທັງຫ້າເຫລັ້ມທີໂ່ມເຊໄດ້ບັນທຶກໄວ້ 
ແລະໃຫຟ້ັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ອື່ນອີກ.   ແຕ່ເມື່ອເສດຖີໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮູ້ທັນທີວ່າເຂົາຈະບໍ່
ຟັງໂມເຊແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມ  ບາງທີຕອນລາວຍງັມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນອາດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂອງໂມເຊແລະເຣື່ອງ 
ຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈອັນໃດ ດ້ວຍເຫດນີ້ລາວຈຶ່ງເວ້ົາອີກວ່າ   “ບໍແ່ມ່ນຢ່າງນັ້ນດອກ  
ແຕ່ຖ້າຄົນນຶ່ງຈາກໝູ່ຄົນຕາຍໄປຫາເຂົາ ເຂົາຄົງຈະຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່” (ຂໍ້ 30). ເບິ່ງແລ້ວເຫັນວ່າເສດຖີ
ແລະອ້າຍນ້ອງທັງຫ້າຄົນຂອງເສດຖີຮູ້ຈກັລາຊະໂຣໝົດທຸກຄົນ ເຂົາອາດເຄີຍເຫັນລາຊະໂຣມາຂໍທານທີ່ໜ້າ
ບ້ານພວກເຂົາ ແລະເຂົາກໍຮູ້ວ່າລາຊະໂຣຕາຍໄປແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນເສດຖີຈຶ່ງຄຶດວ່າຖ້າລາຊະໂຣໄປບອກເຂົາໆກໍ
ຈະເຊື່ອ.    ມີຫລັກຖານໃນພຣະຄັມພລີາຊະໂຣອີກຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ພຣະເຢຊູເອົາລາວຄືນມາຈາກຕາຍຫລັງຈາກ
ຖືກຝັງໄວ້ສາມວັນ, ພຣະເຢຊູເອງກໍຕາຍເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງ ແລະໃນວັນຖ້ວນສາມພຣະອົງ
ກໍຊົງເປັນຄືນມາແລ້ວສະເດັດສູ່ສວັນທັງເປັນ  ໂລກກະຍັງບໍ່ເຊື່ອ ເຫດອັນໃດເຂົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອລາຊະໂຣຊາຍຂໍ
ທ່ານຜູນ້ີ້.  ດວ້ຍເຫດນີ້ອັບຣາຮາມຈຶ່ງຕອບເສດຖ ີວ່າ  “ຖ້າເຂົາບໍ່ຟັງໂມເຊແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຖິງ
ຈະມຄີົນນຶ່ງຄືນມາຈາກຕາຍ ເຂົາກໍຈະບໍ່ຍອມເຊື່ອເໝອືນກັນ” (ຂໍ້ 31).  
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ຄໍາຖາມ: 
1. ເຣ່ືອງເສດຖີກັບລາຊະໂຣນີ້ສອນທ່ານຫຍັງແດ່? 
2. ເປັນຫຍັງລາຊະໂຣເມື່ອຕາຍແລ້ວຈຶ່ງໄປຢູ່ໃນອ້ອນເອິກຂອງອັບຣາຣາມ? 
3. ຄໍາວ່າຢູ່ໃນອ້ອນເອິກແປວ່າຫຍັງ? 
4. ເປັນຫຍັງເສດຖີຈຶ່ງຕາຍໄປຢູ່ແດນມໍຣະນາ? 
5. ເສດຖີມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນແດນມໍຣະນາ? 
6. ລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງອັບຣາຮາມຫຍັງແດ່? 
7.ອັບຣາຮາມຕອບລາວແນວໃດ? 
8. ດ້ວຍເຫດໃດເສດຖີຈຶ່ງຄຶດວ່າຖ້າຄົນຕາຍກັບຄືນໄປບອກຄົນເປັນເຂົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອ? 
9. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນຄືເສດຖີ? 
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62

ບົດຮຽນທີ 17 
ຊົງວາຍພຣະຊົນເພືອ່ເຮົາ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 23:1-26, 32-49 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 22:14--23:56  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:     ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ, ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫລ້ອດພົ້ນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:   ເປັນຫຍັງການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສໍາຄັນແທ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ວາຍພຣະຊົນເພື່ອສອນເຮົາໃຫຮູ້້ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍ ແລ້ວທ່ານຈະ 
     ຮູ້ຈັກຂອບພຣະຄຸນດ້ວຍການກະທໍາ.                                            
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ບໍຣິສຸດຕໍ່ການກ່າວຫາໃດໆໄດ້ຍອມຖືກເຂົາຕອກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຊ່ອຍເຮົາທຸກຄົນທີ່
ເຊື່ອໃນພຣະອົງຈະໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜດິບາບ. 
1. ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດ: ( ລູກາ 23:1-16 ) 
ພວກຜູ້ນໍາຊາດຢິວໄດ້ຈັບກຸມພຣະເຢຊູໄປຫາປີລາດຜູປ້ົກຄອງຢູດາຍເພື່ອໄຕ່ສວນໂດຍປ້າຍຄວາມຜິດໃສ່
ພຣະອົງ, ໃນເວລານັ້ນຊາດຢິວຕົກຢູ່ໃນອໍານາດຂອງຈກັກະພັດໂຣມ. ພວກຜູ້ນໍາຊາດຢິວຟ້ອງພຣະເຢຊູໃນ
ສາມເຣື່ອງຊ້ອນ 1.ເຣ່ືອງຂອງການເມືອງວ່າເປັນກະບົດຊັກຊວນປະຊາຊົນບໍໃ່ຫ້ເສັຽພາສີແກ່ກາຍຊາ.    2. 
ເຣ່ືອງໝິ່ນປາດພຣະເຈົ້າ ໂດຍຕັ້ງຕົນເອງເປັນພຣະຄຣິດ.   3. ໂຄ່ນລົ້ມຣາຊບັນລັງໂດຍຕັ້ງຕົນເອງເປັນກະ 
ສັດ.   ເຂົາຮູ້ວ່າເຣ່ືອງການເມືອງເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່ສາໍລບັຈັກກະພັດໂຣມໃນຂະນະທີ່ເຂົາປົກຄອງຊາດຢິວທົ່ວ
ແຜ່ນດິນ  ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງເອົາເຣ່ືອງການເມືອງຮວມເຂົ້າສອງປະເດັນແລະເຣື່ອງສາສນານຶ່ງປະເດັນ.   ພວກ 
ເຂົາຟ້ອງວ່າ   “ພວກເຮົາໄດ້ພົບຄົນນີ້ກໍາລັງຊັກຊວນຊາດຂອງເຮົາໃຫ້ເຮັດຜິດ  ຄືບໍ່ໃຫເ້ສັຽສ່ວຍແກ່ກາຍຊາ 
ແລະຍັງເວ້ົາວ່າຕນົເອງເປັນພຣະຄຣິດຄືກະສັດອົງນຶ່ງ” (ຂໍ້ 2).  ຄໍາວ່າພຣະຄຣິດຄືກະສັດອົງນຶ່ງ ແປວ່າພຣະ 
ອົງເປັນຜູ້ຖືກຫົດສົງແລະສົ່ງມາເປັນກະສັດຂອງຄຣິສຕຽນ ຫລຄືົນຈະມັກເວ້ົາວ່າເປັນກະສັດຂອງສາສນາ. 
 
ພວກເຂົາກ່າວຫາພຣະອົງໃນເຣື່ອງການເມືອງເປັນສ່ວນໃຫຍເ່ພື່ອຈະມີນໍ້າໜັກໃນຂໍ້ກ່າວຫາ  ເພາະອີງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງຈັກກະພັດໂຣມຜູ້ໃດຜິດກົດການເມືອງກໍ ່ການກະບົດຈະຕ້ອງຖືກປະຫານ.     ປລີາດໄດ້ສອບ
ຖາມພຣະອົງວ່າ “ເຈົ້າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລື (ຂໍ ້3ກ)   ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ ”ທ່ານເວົ້ານັ້ນແລ້ວ” (ຂໍ ້
3ຂ). ແປວ່າທ່ານເວົ້າຖືກແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນກະສັດປົກຄອງແຜ່ນດິນແຕ່ເປັນກະສັດປົກຄອງ 
ຈິດວິນຍານຂອງພວກຢິວ.     ພຣະເຢຊູຕອບຕາມຄໍາທີ່ປີລາດຖາມໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນອະທິບາຍຫລືໂຕ້ຖຽງແຕ່ 
ຢ່າງໃດ ແລ້ວປີລາດຈຶ່ງກ່າວວ່າ “ເຮົາບໍ່ເຫັນຜິດໃນຜູ້ນີ້ຈັກປະການ” (ຂໍ້ 4).   ແລ້ວເຂົາກໍຄຸມພຣະອົງໄປຫາ 
ເຮໂຣດ ແຕ່ເຮໂຣດພັດດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບພຣະອົງ  ເພາະເມື່ອກ່ອນນີ້ເຮໂຣດເຄີຍໄດ້ຍິນແຕ່ເຣ່ືອງອັສຈັນ 
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ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດ,   ວັນນີ້ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດການອັສຈັນໃດໆໃຫ້ເຮໂຮດເບິ່ງ ດັ່ງນັ້ນເຮໂຣດຈຶງ່ສົ່ງພຣະເຢຊູ
ກັບຄືນຫາປີລາດ  ແລະເມື່ອປີລາດສືບສວນອີກຄັ້ງນຶ່ງແລ້ວກໍຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມຜິດອັນໃດເປັນເທື່ອທີສອງຈຶ່ງ
ຊອກຫາທາງປ່ອຍພຣະເຢຊູ. 
  
2. ຊົງຕາຍແທນບາຣາບາ: ( ລູກາ 23:17-26 ) 
ໃນເທສການລະນຶກເຖິງການພົ້ນຈາກເປັນຂ້າທາດ ເຂົາຈະຕ້ອງປ່ອຍນັກໂທດຜູ້ນຶ່ງເພື່ອສລອງວັນເທສການ 
ປີລາດຈຶ່ງສັ່ງພວກທະຫານໃຫນ້ໍາເອົານກັໂທດຜູ້ນຶ່ງມາ ດ້ວຍຄຶດວ່າເຂົາຈະຕ້ອງປ່ອຍພຣະເຢຊູເພາະວ່ານັກ
ໂທດທີ່ຈະນໍາເອົາມານັ້ນເປັນນັກໂທດຂ້າຄົນ ນັກໂທດຜູ້ນີ້ມີຊື່ວ່າບາຣາບາ. “ດ້ວຍວ່າໃນງານເທສການນັ້ນ
ຕ້ອງປ່ອຍຄົນນຶ່ງໃຫເ້ຂົາ ແຕ່ຄົນທັງປວງຮ້ອງຂຶ້ນພ້ອມກັນວ່າ ເອົາມັນໄປຂ້າເສັຽ ແລ້ວຈົ່ງປ່ອຍບາຣາບາໃຫ້
ພວກເຮົາ” (ຂໍ ້17). ແຕ່ປີລາດພະຍາຍາມຈະຫາທາງຊ່ອຍພຣະເຢຊູໃຫພ້ົ້ນຈາກການລົງໂທດປະຫານນີ້ຈຶ່ງ
ກ່າວຂຶ້ນວ່າ “ຄຶງເຮັດຫຽັງ ຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ  ເຮົາບໍ່ເຫັນວ່າມີຜິດອັນໃດທີ່ສົມຄວນຈະໃຫ້ຖືກໂທດເຖ ິງ 
ຕາຍ ເຫດສັນນັ້ນເມື່ອເຮົາຂຽ້ນແລ້ວກໍປ່ອຍໄປເສັຽ” ( ຂໍ ້22).      ດ້ວຍວ່າສຽງຂອງປະຊາຊົນດັງສນັ່ນດ້ວຍ 
ຄວາມໂກດຮ້າຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປີລາດເກງໃຈເຂົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປ່ອຍບາຣາບາໃຫເ້ຂົາຕາມທີ່ເຂົາຮ້ອງຂໍ   ວັນນີ້
ບາຣາບາໄດ້ລອດພົ້ນຈາກໂທດປະຫານ ເພາະເຂົາເອາົພຣະເຢຊູຜູ້ບໍຣິສຸດໄປປະຫານຕາງໂຈນຜູ້ຮ້າຍ ແຕ ່
ປີລາດໄດ້ສາຣະພາບເປັນເທື່ອທີສາມວ່າ    “ເຮົາບໍ່ເຫັນວ່າມຜີິດອັນໃດທີ່ສົມຄວນຈະໃຫຖ້ືກໂທດເຖ ິງຕາຍ 
ເຫດສັນນັ້ນເມື່ອເຮົາຂ້ຽນແລ້ວກໍປ່ອຍໄປເສັຽ” (ຂໍ້ 22).  
 
3. ເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູ: ( ລູກາ 23:32-43 ). 
ເມື່ອເຂົາປ່ອຍບາຣາບາແລ ້ວເຂົາກໍບັງຄັບພຣະເຢຊູແບກກາງແຂນໄປຍັງບ່ອນປະຫານນັກໂທດ     ທີ່ນັ້ນມີ
ໂຈນຮ້າຍສອງຄົນຕຽມຄຶງພ້ອມກັນກັບພຣະເຢຊູ    ເຂົາໄດ້ເອົາພຣະເຢຊູຄຶງໃນຣະຫວ່າງໂຈນຮ້າຍທັງສອງ 
ອັນເປັນພາບພົດວ່າພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ຖ້າມກາງຄົນດີແລະຄົນຊົ່ວຮ້າຍໃຫໂ້ອກາດເຂົາກັບໃຈ. ພວກທະຫານໄດ້
ຂ້ຽນຕີ, ປະຊາຊົນດ່າວ່າ, ຜູ້ຮ້າຍຜູ້ນຶ່ງກັບໃຈ ອີກຜູ້ນຶ່ງເຍາະເຍີ້ຍ ແຕ່ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນວ່າ “ໂອ ພຣະບິດາ
ເຈົ້າຂໂໍຜດອະພັຍເຂົາ ເພາະເຂົາບໍຮູ່້ວ່າເຂົາກໍາລັງເຮັດອັນໃດ” (ຂໍ ້34).  ອ່ານຂໍ້ 36-43 ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນ
ວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດແນວໃດນໍາພຣະອົງ   ແຕ່ພຣະອົງມີໃຈອະພັຍພວກເຂົາທຸກຄົນຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະອົງທີ່
ສອນວ່າ “ຈົ່ງຮັກສັຕຣູຂອງທ່ານ ຈົ່ງອ້ອນວອນສໍາລັບຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງທ່ານ” (ມັດທາຍ 5:44).    ສິ່ງທີ່ພຣະອົງ
ສອນພຣະອົງກໍປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ເຮົາທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫງດັ່ງທີ່ເຂົາຂົ່ມເຫງພຣະອົງ ມີອັນໃດຈ່ອງ
ດຶງເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະພັຍ ແລະອ້ອນວອນສໍາລັບຄົນທີ່ຂົ່ມເຫງເຮົາ?.  
 
4. ຊົງສ້ິນພຣະຊົນ: ( ລູກາ 23:44-49 ).  
ຫລັງຈາກຊງົຖືກຂ້ຽນຕີແລະຖືກແທງດ້ວຍອາວຸດສົງຄາມເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ  ຕົກມາໃນຊົ່ວໂມງທີຫົກ
ຂອງວັນນັ້ນ ((ໝາຍເຫດ: ພາສາລາວພິມວ່າ “ຫົກໂມງ” ໜ້າຈະພິມວ່າ “ຊົ່ວໂມງທີຫົກ” ແປວ່າສິບສອງໂມງ
ທ່ຽງເມື່ອນັບຈາກ 6-7ໂມງເຊົ້າ ແມ່ນຊົ່ວໂມງທີນຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນ ສິບສອງໂມງທ່ຽງຈຶ່ງເປັນຊົ່ວໂມງທີຫົກ))    ໄດ້ມີ
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ຟ້າມືດຝົນຕົກເກີດຂຶ້ນ    “ເວລານັ້ນພໍປະມານຫົກໂມງ ກໍບັງເກີດມືດມົວທົ່ວແຜ່ນດິນຈົນເຖ ິງເວລາເກົ້າໂມງ 
ແສງຕາເວັນກໍມືດໄປ ແລະຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານກໍຊົງຖືກຈີກເຄິ່ງກາງ” (ຂໍ້ 44).   ແປວ່າຈາກ ທ່ຽງເຖ ິງສາມ
ໂມງແລງເກີດຟ້າມືດຝົນຕົກ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຜ້າກັ້ງໃນພຣະວິຫານໄດ້ຈີກ ແຕ່ເທິງຮອດລຸ່ມ ແຜ່ນ 
ດິນກໍສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວ ສີລາກໍແຕກອອກຈາກກັນ ຕາມການບັນທຶກຂອງມັດທາຍ 27:51. ທ່ານອາດແປກ
ໃຈວ່າເປັນຫຍັງຜ້າກັ້ງຈຶ່ງຈກີ ແລະກໍຈີກຈາກເທິງຮອດລຸ່ມ ແຖມຍັງຈີກກາງເຄິ ່ງແບ່ງເປັນສອງທ່ອນອີກ ລາງ
ເທື່ອທ່ານອາດຈະຄຶດວ່າແມ່ນການອັສຈນັອັນນຶ່ງ,     ລາງເທື່ອທ່ານອາດເຂົ້າໃຈວ່າເປັນໝາຍຄໍາຄັນອັນນຶ່ງ, 
ລາງເທື່ອທ່ານອາດບໍ່ຄຶດຫຍັງເລີຽກໍເປັນໄດ້.      ສາສນາຈານຜູນ້ຶ່ງຕີຄວາມໝາຍວ່າ ໃນສມຍັບ ູຮານນັ້ນໃນ
ພຣະວິຫານໄດ້ເຮັດຜ້າກັ້ງຝືນໃຫຍໄ່ວ້ ເພື່ອສງວນບ່ອນສັກສິດບໍໃ່ຫ້ໃຜຜູ້ນ່ຶງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຜ່ານຜ້າກັ້ງນັ້ນໄປ
ເຖ ິງທີ່ສັກສິດຂອງຄວາມສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ປະໂລຫິດເທົ່ານັ້ນ (ອາ່ນອົບພະຍົບ 26:33)  ເວ 
ລາພຣະເຢຊູຊົງສິ້ນພຣະຊົນນັ້ນຜ້າກັ້ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຖືກຈກີ (ເປີດ)  ໃຫທຸ້ກຄົນເຂົ້າໃນພຣະວິຫານແລະເຂົ້າໄປ
ເຖ ິງພຣະເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. 
 
ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເປັນຂໍກຸນແຈໃຫ້ມະນຸດທັງຫລາຍສາມາດເຂົ້າເຖ ິງພຣະເຈົ້າໄດ້ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວວ່າ   ““ສາໍເຣັດແລ້ວ””    “ແລະເມື່ອພຣະອົງຊົງກົ້ມພຣະສຽນລົງ 
ພຣະອົງຊົງມອບຈິດວິນຍານໄວ້” (ໂຢຮັນ 19:30).     ພາຣະກິດອັນສໍາຄັນຂອງພຣະອົງແມ່ນມາໄຖ່ຄົນທັງ 
ຫລາຍໃຫລ້ອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ດັ່ງນັ້ນໃຜກໍຕາມທີ່ຊອກສແວງຫາພຣະເຈົ້າຜູ້ນັ້ນກໍຈະພົບ, 
ດ້ວຍວ່າບໍ່ມສີິ່ງໃດກ ີດກັ້ນບໍ່ໃຫຄ້ົນທັງຫລາຍເຂົ້າເຖ ິງພຣະອົງອີກແລ້ວ, ພຣະເຢຊູຄຣິດຕາຍຄັ້ງດຽວສາມາດ 
ໄຖ່ຄົນທົ່ວໂລກໃຫພ້ົ້ນ ພຽງແຕ່ທ່ານວາງໃຈເຊື ່ອເທົ້ານັ້ນທ່ານກໍຈະພົ້ນທັນທີ.  
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈຶ່ງຖືກຄ ຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ? ການຄຶງພຣະອົງນັ້ນຖືກຕາມກົດໝາຍບໍ່? ເປັນຫຍັງ? 
 
2. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນເຫດການໃນວັນທີ່ເຂົາຮ້ອງວ່າ ຄຶງພຣະເຢຊູ, ປ່ອຍບາຣາບາ ທ່ານຈະວ່າແນວໃດ? 
 
3. ພຣະເຢຊູຊົງຕາຍແທນບາຣາບາ ແລະຕາຍແທນທ່ານແນວໃດ? 
 
4. ສົມມຸດວ່າທ່ານເປັນບາຣາບາຫລືໂຈນທີ່ໄມ້ກາງແຂນໃນວັນນັ້ນ, ວັນນີ້ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 18 
ຊົງຟື້ນພຣະຊົນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 24:1-10, 33-39, 44-48 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 24:1-52 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:          ການຟື້ນພຣະຊົນເປັນເຄື່ອງພິສດູວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:           ເປັນຫຍັງ ການຟື້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສໍາຄັນແທ້ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພື່ອເລົ່າເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊົນ, ເພື່ອເລົ່າສິ່ງທີ່ກະທໍາ, ເຮົາຈະຕອບ  
             ສນອງຢ່າງໃດ?  
 

ຄໍານໍາ 
ລູກາບັນທຶກຄໍາພະຍານສາມປະການເຣື່ອງການຟື້ນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຕາມຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມ.    ເມື່ອເປັນ
ເຊັ່ນນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງສັ່ງສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫອ້ອກໄປບອກແກ່ທຸກຊາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າເໜືອ
ຄວາມຕາຍ. 
 
1. ຄໍາພະຍານພວກຜູ້ຍິງ:  ( ລູກາ 24:1-10 ) 
ພວກສາວົກແລະພວກຜູ້ຍິງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເຣື່ອງທີ່ພຣະອົງບອກວ່າພຣະອົງຈະເປັນຄືນມາຈາກຕາຍອີກໃນ
ວັນຖ້ວນສາມ (ມັດທາຍ 16:21) ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ເຊົ້າເດິກຂອງວັນຕົ້ນສັປດາ ພວກຜູ້ຍິງທີ່ຮັກແພງພຣະເຢຊູຈຶ່ງ
ພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບໂດຍຕັ້ງໃຈວ່າຈະເອົານໍ້າຫອມໄປຫົດສົງພຣະສົບພຣະອົງ     ເພື່ອສະແດງເຖ ິງ 
ຄວາມຮັກແພງຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອເຂົາໄປເຖ ິງກໍມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນ  ຄພືວກເຂົາໄດ້ເຫັນກ້ອນ
ຫີນໃຫຍທ່ີ່ອັດປາກອຸບໂມງໄດ້ກື່ງອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວ, ພວກແມ່ຍິງຈຶ່ງຟ້າວແລ່ນເຂົ້າໄປໃນອຸບໂມງ
ດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈເປັນອັນໃຫຍເ່ມື່ອບໍ່ເຫັນສົບພຣະເຢຊູຕາມຄາດໝາຍຂອງເຂົາ. “ເມື່ອເຂົາກໍາລັງສງົນສົນ
ເທດ້ວຍການນັ້ນ ເບິ່ງແມ, ມີຊາຍສອງຄົນຢືນຢູ່ໃກເ້ຂົາ ນຸ່ງເຄື່ອງອັນອົດງາມຈົນເຫລື້ອມຕາ” (ຂໍ້ 4).   ຊາຍ
ສອງຄົນນີແ້ມ່ນເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແປງຮ່າງເປັນຊາຍໜຸ່ມ  ເພື່ອຈະບອກຂ່າວແກ່ພວກແມ່ຍິງ 
ເຂົາໄດ້ເຫັນເທວະດາທັງສອງນຸ່ງເຄື່ອງອນັງົດງາມຈົນເຫລື້ອມຕາມຄີວາມໝາຍວ່າຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເທວະ
ດານັ້ນເບິ່ງຈົນເຫລື້ອມຕາ ແຕ່ພວກນາງບໍ່ຮ ້ ູວ່າຊາຍທັງສອງແມ່ນເທວະດາ. 
 
ພວກແມ່ຍິງຢ້ານຫລາຍຈຶ່ງກົ້ມໜ້າລົງດິນໂດຍບໍ່ກ້າເງີຍໜ້າເບິ່ງຊາຍທັງສອງ ແລ້ວຊາຍທັງສອງຈຶ່ງຖາມເຂົາ 
ວ່າ “ພວກນາງຊອກຄົນເປັນໃນໝູ່ຄົນຕາຍເຮັດຫຍັງ” (ຂໍ້ 5).   ເປັນຄໍາຖາມທີ່ມຄີວາມໝາຍເລິກທີ່ບໍ່ມີຜູໃ້ດ 
ເວ້ົາຄໍານີມ້າກ່ອນ ຄໍາເວົ້າຂອງເທວະດາມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນຄົນຕາຍ   ຫລພືຣະອົງຊົງມີພຣະ 
ຊົນຢູ່ ເທວະດາເວົ້າອີກວ່າ “ພຣະອົງບໍ່ປະທັບຢູ່ທີ່ນີ້ ແຕ່ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວ ຈົ່ງລະນຶກເຖິງຄໍາທີ່
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ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບທ່ານທັງຫລາຍເມື່ອພຣະອົງຍັງຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລນັ້ນ,  ວ່າບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກມອບ
ໄວ້ໃນມືຄົນບາບ,    ແລະຈະຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ    , ແລະໃນວັນຖ ້ວນສາມກໍຈະຄືນມາອີກ” (ຂໍ ້6-7).  
ເມື່ອພວກຜູ້ຍິງໄດ້ຍິນຄໍາບອກເລົ່າຂອງເທວະດາແລ້ວ   ເຂົາກໍຫວນຄຶດເຖ ິງຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ເວ້ົາ 
ໄວ້ແລ້ວຈຶ່ງຟ້າວກັບໄປບອກພວກສາວົກທີ່ກໍາລັງຊຸມນຸມກັນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ໃນຫ້ອງ. 
 
2. ຄໍາພະຍານພວກສາວົກ: ( ລູກາ 24:33-39 ) 
ມີສາວົກສອງຄົນ (ສອງຜົວເມັຽທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ)     ກໍາລັງເດີນທາງໂດຍຍ່າງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຍັງ
ບ້ານເອມາອູດ  ພຣະຄັມພບີອກວ່າປະມານຫົກພັນວາຕາມຄໍາກະຕວງຂອງບ ູຮານ    ຫົກພັນວາໄດ້ຖືກຄໍາ 
ນວນປະມານ 15 ໄມລ໌ ຫລື 24.1 ກໂິລແມດ ລະຍະທາງແລະຄຸນນະພາບຂອງຫົນທາງໃນສມັຍນັ້ນຄາດວ່າ
ພວກເພິ່ນຄົງຍ່າງແຕ່ເຊົ້າຈົນຄໍ່າ.  ນັກເທດຜູ້ນຶ່ງເວ້ົາວ່າສາວົກທັງສອງຄົນນີ້ໄດ້ເດີນທາງຈາກເອມາອູດໄປຍັງ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປເບິ່ງເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູແລະພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນຈົນເຖ ິງວັນນີ້ຈຶ່ງກັບບ້ານ.   ເຂົາທັງສອງໄດ້ສົນ 
ທະນາກ່ຽວກັນເຣ່ືອງເກີດຂຶ້ນກັບພຣະເຢຊູຈາກວັນຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນຈົນຮອດມື້ອຸບໂມງຫວ ້າງເປົ່າ ໂດຍ 
ເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາລັກສົບພຣະເຢຊູໄປໄວ້ບ່ອນອື່ນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງຮ່ວມກັບເຂົາ,  ສົນທະນາກັບເຂົາມາ 
ຕລອດທາງເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງ  ຈົນພຣະອົງເປີດເຜີຍໃຫເ້ຂົາຮູ້ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຈັບເອົາເຂົ້າຈີ່ມາ
ໂມທະນະພຣະຄຸນ ແລ້ວຍື່ນໃຫເ້ຂົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງ “ພຣະອົງຊົງຈັບເຂົ້າຈີ່ມາໂມທະນາພຣະຄຸນແລ້ວ 
ຊົງຫັກຍື່ນໃຫ້ເຂົາ ແລະຕາຂອງເຂົາຖືກຊົງເປີດອອກ ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຫາຍໄປຈາກເຂົາເສັຽ” (ຂໍ້ 31).  
 
ເມື່ອເຂົາຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງແລ້ວຄວາມອດິເມື່ອຍຈາກການເດີນທາງນັ້ນກໍຫາຍໝດົ  ເຂົາພາກນັຟ້າວໄປຍັງ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປບອກພວກສາວົກ “ໃນໂມງນັ້ນເຂົາທັງສອງໄດ້ລຸກຂຶ້ນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້
ພົບສາວົກສິບເອັດຄົນຊຸມນມຸກັນຢູພ່້ອມກັບພັກພວກ ກໍາລັງເວ້ົາກັນວ່າ ແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນຄືນ
ມາແນ່ແທ້” (ຂໍ້ 33-34). ສງັເກດວ່າການເດີນທາງຂອງສາວົກທັງຕອນນີ້ຮູ້ສຶກວ່າໄວກວ່າຕອນເດີນທາງກັບ
ບ້ານ ເມື່ອໄປເຖ ິງທັງສອງກໍເລົ່າເຫດການທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ເຂົາເດີນທາງກັບບ້ານເອມາອູດຈົນເຖ ິງເວລາທີ່ພຣະ 
ອົງຊົງຫັກເຂົ້າຈີ່ທັງສອງຈຶ່ງຊວາດຮູ້ເມື່ອຄີງວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູຮ່ວມເດີນທາງແລະຮ່ວມຮັປທານອາຫານແລງ
ກັບເຂົາ, ມາຣະໂກບັນທຶກວ່າພວກສາວກົສິບເອັດຄົນບໍ່ເຊື່ອສິ່ງທີ່ສາວົກທັງສອງແຕ່ຢ່າງໃດ (ອ່ານ ມາຣະໂກ 
16:13). ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຂົາກໍາລັງເລົ່າເຫດການຢູ່ນັ້ນພຣະເຢຊູກໍຊົງປາກົດຕົວຕໍ່ພວກເຂົາ ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ 
“ສັນຕສິຸກຈົ່ງມີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ” (ຂໍ ້36ຂ).    ພວກສາວົກສິບເອັດບໍ່ເຊື່ອຄໍາລາຍງານຂອງສາວ ົກສອງຄນົ  
ເພາະເຂົາມີຄວາມຢ້ານໃນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໃນຂະນະນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດຕົວກັບເຂົາ “ຝາ່ຍເຂົາ 
ກໍຢ້ານສະດ້ ຸງຕົກໃຈໂດຍຄຶດວ່າເຫັນຜີ” (ຂໍ້ 37).   ພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວກັບເຂົາອີກວ່າ “ທາ່ນທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍ 
ເຮັດຫຽັງ ດ້ວຍເຫດໃດຄວາມຄດຶສງົນສົນເທຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນໃຈພວກທ່ານ      ຈົ່ງເບິ່ງມືແລະຕີນຂອງເຮົາວ່າ 
ແມ່ນເຮົາເອງ ຈົ່ງຄໍາເບິ່ງຕົວຂອງເຮົາ ເພາະວ່າຜີບໍ່ມີເນື້ອບໍ່ມີກະດກູເໝືອນກັບທ່ານເຫັນເຮົາຢູູທີ່ນີ້” (ຂໍ ້39). 
ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາພິສູດວ່າພຣະອົງເປັນຄືນມາແທ້ຈິງ     ຈຶ່ງເຊີນໃຫ້ພວກສາວົກມາເບິ່ງຮອຍບາດແຜທີ່ຕີນ
ແລະມືຂອງພຣະອົງ. 
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3. ພຣະຄັມພີເປັນພະຍານ: ( ລູກາ 24:44-48 )  
ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງຮັປທານອາຫານຕໍ່ໜ້າສາວົກເພື່ອພິສູດວ່າພຣະຊົງເປັນຂຶ້ນມາແລ້ວ   ພຣະອົງຊົງກໍຊົງ
ກ່າວເຖ ິງການບັນທຶກຂອງໂມເຊໄດ້ເກີດເປັນຈິງແລ້ວ “ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ““ນີແ້ຫລະຖ້ອຍຄໍາຂອງ
ເຮົາຊຶ່ງໄດ້ບອກໄວ້ແກທ່່ານທັງຫລາຍ ເມື່ອເຮົາຍັງຢູ່ກບັພວກທ່ານວ່າບັນດາຄໍາທີ່ຂຽນໄວ້ເຖ ິງເຮົາໃນບັນຍັດ
ຂອງໂມເຊ, ໃນຄັມພຂີອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ແລະໃນຄັມພີເພງສັຣເສີນນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງສໍາເຣັດ” (ຂໍ້ 
44-45). ໃນພຣະຄັມພເີດີມຫລາຍຕອນໄດ້ບັນທຶກເຣ່ືອງຕ່າງໆໃນອະນາຄົດນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ພຣະເຢຊູ ແຕ່
ບໍ່ມີຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພວກຟາຣ ີຊາຍ   ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ສາ 
ວົກເຂົ້າໃຈ “ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານຈິດໃຈຂອງເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີ” (ຂໍ້ 45). ຫລາຍ
ເທື່ອທີ່ເຮົາອ່ານພຣະຄັມພແີລ້ວບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ສາວົກສອງຄົນເດີນທາງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປຍັງບາ້ນເອມາອູດ 
ໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູໄປຕລອດທາງແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງຈົນເຖ ິງເວລາພຣະອົງຊົງເປີດຕາເຂົາ, ສາວົກສິບ
ເອັດຄົນນີ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເປັນເວລາສາມປີແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີ    ມາບັດນີ້ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້
ເຂົາເຂົ້າໃຈ ຫລືເປີດຫົນທາງໃຫເ້ຂົາເຂົ້າໃຈ ສລບຸແລ້ວການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພຈີຶ່ງເປັນເຣ່ືອງໃຫຍຕ່ໍ່ທຸກ
ຄົນ.  
 
“ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ມຄີໍາຂຽນໄວ້ຢ່າງນີ້ ພຣະຄຣິດຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານ   ແລະຊົງເປັນຄືນມາ
ຈາກຕາຍໃນວັນຖ້ວນສາມ   ແລະຈະຕ້ອງປະກາດທົ່ວທຸກປະເທດໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃຫເ້ຂົາຖິ້ມໃຈ
ເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຮັບການຍົກບາບໂທດ ຕັ້ງແຕ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປ” (ຂໍ້ 46-47).    ພຣະອົງຊົງເປີດຄວາມຄຶດ
ຂອງເຂົາໂດຍບອກເຂົາເຖ ິງເຣ່ືອງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີທີ່ພຣະອົງຊົງກ່າວລ່ວງໜ້າ      (ມັດທາຍ 16:21; 
17:23; 20:19 ແລະອື່ນໆ). ວ່າພຣະອົງຈະຟື້ນພຣະຊົນໃນວັນຖ້ວນສາມ ແຕ່ໃນເວລານັ້ນບໍມ່ີໃຜຄ່ອຍສົນ
ໃຈຈົນເຖ ິງວັນນີ້.  ເມື່ອພຣະອົງຊົງຟື້ນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍ ຫລືຊະນະຄວາມຕາຍແລ້ວພຣະອົງຈຶ່ງສັ່ງໃຫສ້າວົກ
ຈົ່ງອອກໄປບອກຄົນທຸກຊາດໃຫຖ້ິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມຈົນເຖ ິງທີ່ສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ.  
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງຕ້ອງແມ່ນພວກຜູ້ຍິງໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊົ້າ ແທນທີ່ຈະແມ່ນພວກສາວົກໄປ? 
2. ພວກຜູ້ຍິງຕັ້ງໃຈໄປເຮັດຫຍັງ? 
3. ເມື່ອໄປຮອດແລ້ວມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ? 
4. ເມື່ອພວກຜູ້ຍິ່ງໄດ້ຮັບຂ່າວດີແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງຟ້າວໄປບອກພວກສາວົກ?    
5. ໃນຊີວິດຂອງທ່ານຫາກມີຂ່າວດີ ທ່ານຢາກບອກໃຜກ່ອນໝູ່? 
6. ສາວົກສອງຄົນທີ່ເດີນທາງໄປບ້ານເອມາອູດຊື່ຫຍັງ? 
7. ໃນຂະນະທີ່ເດີນເຂົາສັນທະນາກັນເຣ່ືອງຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຟ້າວກັບຄືໄປເຢຣູຊາເລັມ? 
8. ພຣະຄັມພເີປັນພະຍານເຣື່ອງການຟື້ນພຣະຊົນພຣະເຢຊູແນວໃດ? 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 


