
 1 

ຄະນະຜູຈ້ດັທາໍ ບດົຮຽນພຣະຄມັພ ີພາສາລາວ 
Copyright Ó 2008 by BAPTISTWAY PRESS®. 
ສງວນລກິຂະສດິ 
 

ອະນຸຍາດໃຫ້ຄຣິສຕະຈກັເຮັດກ໊ອບປີໄ້ດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອໃຊຢູ້່ພາຍໃນຄຣິສຕະຈກັ.  ຫ້າມຂາຍ, 
ຫ້າມແຈກຢາຍ, ຫລໃືຊ້ໃນທາງອື່ນ ໂດຍທີບ່ໍ່ໄດ້ຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຍຸາດເສັຽກອ່ນ.  ຖ້າຢາກຊາບລາຍລະ 
ອຽດເພ້ີມເຕີມກະຣນຸາຕິດຕໍໄ່ປທ່ີ BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas,  
333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798. 
 
 
BAPTISTWAY PRESS® is registered in U.S. Patent and Trademark Office. 
 
ຂໍ້ຄວາມພຣະຄັມພີອ້າງອີງໃນບດົຮຽນນີ້ໄດຄ້ັດມາຈາກປຶ້ມພຣະຄັມພີທີໄ່ດບ້ົ່ງຊື່ໄວ້ ລວມທັງການ 
ແປ, ແລະວນັທຈີົດທະບຽນສງວນລກິຂະສິດຂອງປຶ້ມພຣະຄັມພີເຫລົ່ານັ້ນ. 
 

ພິມອອກຄັ້ງທໍາອິດ: ເດອືນ ມີນາ 2004 

 

 
BAPTISTWAY Management Team 

 
Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Charles Wade 
Director, Missions, Evangelism, and Ministry Team: Wayne Shuffield 
Director, Bible Study/Discipleship Center: Dennis Parrott 
 
Publishing consultant: Ross West, Positive Difference Communications  
 

Language Materials Team 
 

Bible Study Writer for Lessons 1, 2, 3 
Bounhome Phommachanh, Lao-Thai Baptist, San Antonio, Texas 
Editor for Lessons 1, 2, 3 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Bible Study Writer for Lessons  4, 5, 6 
Bounchanh Vongsurith, Lao Congregation of First Baptist Church, Amarillo, TX 
Editor for Lessons  4, 5, 6 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Bible Study Writer for Lessons  7, 8, 9, 10 
Sidney Kahn, Saginaw Community Church, Fort Worth, Texas 
Editor for Lessons  7, 8, 9, 10 
Phaisane  Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
Bible Study Writer for Lessons  11, 12, 13, Christmas 
Houmphanh Vongsurith, First Laotian Baptist Church, Dallas, Texas 
Editor for Lessons  11, 12, 13, Christmas 
Phaisane Somsith, Homprakhoon Baptist Church, Dallas, Texas 
 
 
Facilitator for the LAOTIAN TEAM 
Joe Haag, Associate Director, Christian Life Commission, Baptist General Convention of Texas 
 
Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas 
Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office 
 



 2 

ບດົຮຽນທ ີ1 
ໂຢຮນັບັບຕິສໂຕຈັດຕຽມເພືອ່ພຣະເຢຂ ູ

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ມາຣະໂກ 1:1-11 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 1:1-15; 6:14-29;11:27-33 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕປ່າວປະກາດເຖິງການຈັດຕຽມເພ່ືອການສະເດັດມາຂອງ 

                                            ພຣະເຢຊູ ດ້ວຍການສໍານຶກຜິດບາບ,      ສແວງຫາການອະພັຍບາບຈາກ 
                                            ພຣະເຈົາ້ 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:  ມີທາງໃດທ່ີພວກເຮົາຈະຈັດຕຽມເພ່ືອການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພື ອ່ຈະໄດ້ຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າ ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕໄດ້ຕຽມຕົວເພ່ືອພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ 

                                         ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຕຽມຕົວຢ່າງໃດໃນວັນນີ.້ 
 

ຄໍານໍາ 
ການເລ້ີມຕ້ົນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດ: ຖ້າຈະເວ້ົາແລ້ວ ມາຣະໂກບົດທີ 1 ຂ້ໍ 1 ນ້ີ ແມ່ນຫົວຂ້ໍຂອງປ້ຶມເຫລ້ັມນ້ີ.  
ໃນນ້ີເພ່ິນໄດ້ແບ່ງເປັນ 4 ຕອນດ້ວຍກັນຄື: (1) ຂ່າວປະເສີດ  (2) ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຄຣິດ  (3) ພຣະເຢຊູ
ແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ (4) ການເລ້ີມຕ້ົນປວັດຂອງພຣະເຢຊູ 
 
ຄວາມລອດພ້ົນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຈັດຕຽມມາເພ່ືອພວກເຮົາທຸກຄົນນ້ັນຄືຂ່າວປະເສີດ.  ມາຣະໂກຄວນຈະເປັນ
ປ້ຶມຫົວທໍາອິດຂອງພຣະຄັມພີໃຫມ່.   ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ໃນ ມາຣະໂກ 1:1 ກ່າວວ່າ   ìຕ້ົນເດີມຂ່າວປະເສີດ
ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດî  
 
ພຣະຄຣິດ ແມ່ນຄໍາເວ້ົາທ່ີມາຈາກພາສາກຣີກ  ຫມາຍຄວາມວາ່ ìຜ້ ູທີ່ຖືກເຈີມî  ພາສາເຮັບເຣ ີແມ່ນ ìພຣະ
ເມຊີອາî. ໃນພຣະທັມຄັມພີເດີມກໍໄດ້ມີຫລາຍບົດຫລາຍຕອນ ຊ່ຶງກ່າວເຖິງ ການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີ
ອາ. ເວລາພວກເຮົາອ່ານພຣະທັມມາຣະໂກ   ຂ້ໍທໍາອິດພວກເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າ ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຄຣິດ. 
ເມ່ືອອ່ານໄປເຖິງ ບົດທີ 8:29 ພວກເຮົາຍ່ິງແນ່ໃຈຂ້ຶນຕ່ືມໃນຄໍາເວ້ົາຂອງເປໂຕທ່ີຕອບພຣະເຢຊູວ່າ:  ìທ່ານ
ແມ່ນພຣະຄຣິດî 
 
ໃນຂ້ໍທໍາອິດຂອງມາຣະໂກນ້ີເພ່ິນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າພຣະເຢຊແູມ່ນ  ìພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ,î    ແລະຢູ່ໃນປ້ຶມ
ຂອງເພ່ິນນ້ີມີຄໍາວ່າບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ 6 ເທ່ືອ ເຊ່ັນ: ມາຣະໂກ 15:39    ìສ່ວນນາຍຮ້ອຍທະຫານທ່ີຢືນຢ່ ູຕ່ໍ 
ພຣະພັກພຣະອົງ ເມ່ືອເຫັນວ່າພຣະອົງສ້ິນພຣະຊນົຢ່າງນ້ັນແລ້ວຈ່ຶງເວົາ້ວ່າ ຈິງແທ້ແລ້ວ, ທ່ານຜ້ ນ້ີູແມ່ນພຣະ 
ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî.  ໃນມາຣະໂກ 1:11  ìແລ້ວມີພຣະສຸຣະສຽງມາຈາກຟ້າສວັນວ່າ ທ່ານເອີຍ,   ທ່ານເປັນ 
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ບຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ເຮົາຊອບໃຈຫລາຍໃນທ່ານ.î  ມາຣະໂກ 9:7 ແລ້ວມີເມກມາປົກຫຸ້ມເຂົາໄວ້ ແລະມີພຣະ 
ສຸຣະສຽງອອກມາຈາກເມກນ້ັນວ່າ ìທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນບຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງເຊ່ືອຟັງເພ່ິນ.î ມາ 
ຣະໂກ 3:11. ແລະຜີຖ່ອຍຮ້າຍທ່ີສິງຢ່ ູໃນຄົນຫລາຍຄົນ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນພຣະອົງກໍໄດ້ໝູບລົງຂາບພຣະອົງແລະ 
ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ:ìທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.î  ມາຣະໂກ 5:7  ແລ້ວຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນທູນວ່າ ìເຢຊູບຸດຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາຜ້ ສູູງສຸດເອີຍ ທ່ານມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຮົາດ້ວຍເຫດໃດ....î ມາຣະໂກ 14:61-62. ແຕ່ພຣະອົງຊົງມິດຢ່ ບ່ໍູ 
ໄດ້ຕອບປະການໃດ ມະຫາປະໂຣຫິດຈຶງ່ຖາມພຣະອົງອີກວາ່:ìເຈ້ົາເປັນພຣະຄຣດິພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜ້ ູ 
ຊົງຄວາມສຸກຫລື.î 
 
ມາຣະໂກຂຽນວາ່ ì ຕ້ົນເດີມພຣະກິດຕິຄຸນ (ຂ່າວປະເສີດ) ຂອງພຣະເຢຊູ.....î ທ່ານໄດ້ຂຽນເປັນປໂຍກທໍາ
ອິດໃນປ້ຶມຂອງທ່ານ  ແມ່ນວ່າທ່ານຈະບ່ໍແມ່ນຜ້ ລິູເລ້ີມການປ່າວປະກາດກໍຕາມ.    ທ່ານຫວັງວາ່ຈະມີການ
ປ່າວປະກາດໃນຕ່ໍໄປ ແລະຕ່ໍໄປເລ້ືອຍໆ    
 

1. ການຈດັຕຽມຢ່ ູໃນປາ່: (ມາຣະໂກ 1:2-3) 
ມາຣະໂກໄດ້ຍົກເຣ່ືອງຂ້ຶນມາ ໃນຂ້ໍ 2 ແລະ 3 ຊ່ຶງຮວມໄປເຖິງ ອົພຍົບ 23:20, ມາລະກີ 3:1, ແລະ ເອຊາ 
ຢາ 40:3.   ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າເປັນຄວາມຈິງ ເພາະພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ລ່ວງ
ໜ້າກ່ອນແລ້ວ, ແລະສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນມານ້ີກໍແມ່ນເປັນໄປຕາມຄໍາຂອງຜ້ ູທໍານວາຍທຸກຢ່າງ.   ìຈ່ົງເບ່ິງ ເຮົາໄດ້
ໃຊ້ຜ້ ູຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາໄປລ່ວງໜ້າທ່ານ ຜ້ ູນ້ັນຈະຈັດແຈ່ງທາງຂອງທ່ານໄວ້î (ຂ້ໍ 2)   ເຣ່ືອງຂອງໂຢຮັນເບ່ິງຄື
ແປກໆແດ່ ແຕ່ວ່າກໍເປັນຄວາມຈິງ.   ບັນດາພວກນັກສາສນາທັງຫລາຍຮວມກັນຢ່ ູກຸງເຢຣຊູາເລັມ ແຕ່ເປັນ
ຫຍັງໂຢຮັນຈ່ຶງໄປເທສນາຢ່ ູທະເລຊາຍ ແລະແປງທາງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ື?  ໂຢຮັນມີຄວາມໝາຍວ່າ ຢາກ
ໜູນໃຈຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍກັນ ຮຽກຮ້ອງພວກຄົນທ່ີຫລົງຫາຍ,  ປົດປ່ອຍຜ້ ທ່ີູຖືກກັກຂັງ ແລະແລ້ວກໍນໍາ
ພວກເຂົາກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ (ໂດຍຜ້ ປູະກາດພຣະທັມທ່ີໂສກເສ້ົາ ລໍາເຄັນ) ຢ່ ໃູນປ່າ   ແມ່ນໝາຍເຖິງຮຽກ
ເອ້ີນຄົນທ່ີຫລົງຫາຍດ້ວຍຈິດວິນຍານ (ຄາວໂມເຊ)  
 
ໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງຜ້ ູທ່ີຄິດວ່າຕົນເອງມີສາສນາແລ້ວ    ແຕ່ໝາຍເຖິງຜ້ ູທ່ີຫລົງຫາຍແລະຂາດຄວາມຫວັງ. 
ການປ່າວປະກາດຂອງພຣະເຢຊກໍູເໝືອນກັນ.  ຖ້າຫາກວ່າໂຢຮັນແລະພຣະເຢຊູຫາກສົນໃຈນໍາແຕ່ພວກທ່ີ
ຫລົງຫາຍໃນປ່າ ແລະຍົກເວ້ັນພວກຖືສາສນາອ່ືນໆເດ ພວກເຮົາຈະປະກາດຢ່າງໃດໃນທຸກວັນນ້ີ? ເບ່ິງຄືວ່າ 
ຄຣິສຕຽນຂອງພວກເຮົາຢາກເມີນເສີຍໃນການຫລົງຫາຍຝ່າຍຈິດວິນຍານຢ່າງນ້ີ.     ທ່ານແລະຄຣິສຕະຈັກ
ຂອງທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນເຣ່ືອງນ້ີ?   
  

2.  ການຈດັຕຽມເພືອ່ພຣະເຢຊ:ູ ( ມາຣະໂກ 1:4-8)  
ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕບ່ໍເໝືອນຄົນທັມດາ, ແມ່ນວ່າຈະຢ່ ູໃນສມັຍຂອງທ່ານກໍຕາມ, ທ່ານເປັນຜ້ ູປະຕິບັດຕາມຄໍາ
ທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີເດີມຢ່າງເຄ່ັງຄັດ. ທ່ານສວມເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະຮ້ອງປ່າວປະກາດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຟັງ
ທ່ານຣະລຶກເຖິງເອຊາຢາ ( 2ພົງກະສັດ 1:8). ທ່ານເປັນຄົນກ້າຫານຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຢ່ ຕ່ໍູໜ້າ
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ກະສັດເຮໂຣດຜ້ ູທ່ີມີຄວາມອ່ອນແອ. (ມາຣະໂກ 6:14-29) ເພ່ິນໄດ້ຖືກຈັບແລະໃນທ່ີສຸດກໍຖືກປະຫານ. ໃນ 
ຄາວນ້ັນ ບັນດາຜ້ ນໍູາສາສນາທັງຫລາຍເຫັນໂຢຮັນເປັນຜ້ ທໍູານວາຍຜ້ ນ່ຶູງ (11:27-33).   ທ່ານໂຢຮັນໄດ້ຈັດ
ຕຽມຄົນຂອງເພ່ິນ      ໂດຍການຮ້ອງປ່າວປະກາດເຣືອ່ງບັບຕິສະມາກ່ຽວກັບການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ໃນ 
ການຍົກໂທດບາບ (1:4)  ມີຫລາຍຈຸດດ້ວຍກັນໃນການປ່າວປະກາດນ້ີຄື: (1) ການສໍານຶກບາບ (2)ການສາ 
ຣະພາບບາບ (3) ການອະພັຍໂທດ (4) ການຮັບບັບຕິສະມາ (5) ການເລັງໃສ່ພຣະເຢຊູ  (6) ການຮັບບັບຕິ
ສະມາໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.   
 
ການສໍານຶກບາບ:  ບ່ໍແມ່ນຄໍາເວ້ົາແບບງ່າຍໆ ວາ່ເສັຍໃຈໄດ້ຜິດໄປແລ້ວ. ຈໍາເປັນຕ້ອງຫັນກັບຈາກການກະ 
ທໍາບາບທ່ີຜ່ານມາ ແລ້ວກໍປະຕິບັດໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທຸກໆວັນ. 
ການສາຣະພາບ: ແມ່ນການຍອມຮັບຢ່າງສັດຊ່ື, ຊອກຫາຄວາມຜິດມາມອບໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອພຣະອົງ 
ຈະຊົງຊໍາຮະຄວາມບາບນ້ັນ ດ່ັງນ້ັນຂ້ັນຕອນຕ່ໍມາຈ່ຶງແມ່ນການອະພັຍໂທດ 
ການອະພັຍໂທດ:   ສາມຂ້ັນຕອນທ່ີໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ ກ່າວມານ້ີ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ສໍາລັບຄົນທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນໃໝ່
ເທ່ົານ້ັນ ເພາະການເປັນຄຣິສຕຽນຕ້ອງມີປະສົບການຫລາຍຢ່າງ. 
ການບັບຕິສະມາ:   ບັບຕິສະມານ້ີ ບ່ໍມີໃນຂ້ັນຕອນຂອງພຣະຄັມພີເດີມ    ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຫັນໄດ້ວ່າມີການ
ເຊ່ືອມໂຍງກັນຫລາຍວັກຫລາຍຕອນ.    (ອົພຍົບ 19:10; ລະບຽບພວກເລວີ 14-16; ຈົດບັນຊີ  19; ເອເຊ
ກຽນ 36:25 ) ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄົນບ່ໍສະອາດຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້
ຊໍາຮະລ້າງເສັຍກ່ອນ. ການເລັງໃສ່ພຣະເຢຊູ:  ນ້ີຄືການຮັບເອົາຄວາມລອດພ້ົນ ການອະພັຍໂທດຕ້ອງຜ່ານ
ທາງອົງພຣະເຢຊູພຽງຜ້ ູດຽວ.  ການບັບຕິສະມາໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ: ອົງພຣະເຢຊູຄຣດິເຈ້ົາຈະເປັນຜ້ ູ
ມອບພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດໃຫ້ແກ່ຊີວດິຂອງຜ້ ູທ່ີເຊ່ືອທັງຫລາຍ  ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຊວ່ຍຕັກເຕືອນ, ນໍາພາ, 
ແນະນໍາ, ຊ້ີຊອ່ງທາງແລະໜູນ ໃຈໃນຊີວິດຂອງຜ້ ູນ້ັນ. (ໂຢຮັນ 14:15-17, 25-26; 16:5-15) 
 

3. ໂຢຮນັບັບຕສິໂຕຕຽມພຣະເຢຊ:ູ (ມາຣະໂກ 1:9-11) 
ຫລັງຈາກທ່ີຈັດຕຽມຄົນທັງຫລາຍແລ້ວ,   ທ່ານກໍຍັງໄດ້ຕຽມພຣະເຢຊູເພ່ືອວຽກງານການປ່າວປະກາດຂອງ
ພຣະອົງເອງ.  ມັດທາຍໄດ້ບັນທຶກວ່າ ໂຢຮັນປະຕິເສດພຣະເຢຊູໃນຕອນແຣກ. (ມັດທາຍ 3:14-15) ແລະ
ໃນທ່ີສຸດທ່ານກໍໄດ້ເຮັດຕາມ. ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດຢ່າງນ້ິ ກໍເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດຕາມ,   ທຸກຄົນທ່ີຮັບເອົາ 
ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ຕ້ອງຮັບບັບຕິສະມາຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ. 
 
ມາຣະໂກ 1:10-11. ມາຣະໂກບັນທຶກວ່າ ຫລັງຈາກທ່ີພຣະອົງຊົງຮັບບັບຕິສະມາ ແລະສະເດັດຂ້ຶນຈາກນ້ໍາ
ແລ້ວ, ທັນໃດນ້ັນທ້ອງຟ້າກໍເປີດອອກ ແລະພຣະວິນຍານຊົງຮູບເປັນເໝືອນນົກເຂົາສະເດັດລົງມາສູ່ພຣະອົງ 
ແລະຍັງມີສຽງມາຈາກສວັນວາ່   ìທ່ານເອີຍ ທ່ານເປັນບຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ເຮົາຊອບໃຈທ່ານຫລາຍî  (ຂໍ ້11) 
ສຽງນ້ີຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວາ່ ພຣະອົງແລະພຣະບິດາມີການພົວພັນຊ່ຶງກັນແລະກັນຢ່  ູທ່ີພຣະ 
ອົງສະເດັດມາກໍແມ່ນເພ່ືອໂຜດປະຊາກອນຂອງໂລກ.     
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ    ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າໂຢຮັນບັບຕິສໂຕເປັນຜ້ ຈັູດຕຽມຫລືແປງທາງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ພວກເຮົາສາມາດເປັນໂຢຮັນໄດ້ ແລະຕຽມໂລກນ້ີເພ່ືອວັນສະເດັດກັບມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພວກເຮົາຍັງ
ມີຫລາຍຄົນທ່ີມີຈິດວິນຍານທ່ີຫລົງທາງ. 
 
ພວກເຮົາຄວນສເນີພຣະເຢຊູຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຂົາເຫັນ,   ບອກພວກເຂົາວ່າ ພຣະເຢຊເູປັນພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ ແລະກໍມີແຕ່ພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນທ່ີສາມາດຍົກໂທດບາບຂອງມະນຸດໄດ້. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງວາ່ ພຣະພຣະທັມມາຣະໂກ ຄວນຈະເປັນປ້ຶມທໍາອິດຂອງພຣະຄັມພີໃໝ່? 

    
2. ທ່ານສົນໃຈທ່ີຈະຕິດຕາມຫາຈິດວິນຍານທ່ີຫລົງຫາຍຢ່ ໃູນປ່າບ່ໍ? ເໝືອນໂຢຮັນແລະພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

 
3. ທ່ານດໍາເນີນຊີວດິຢ່ ໃູນການສໍານຶກ. ການສາຣະພາບ ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາທຸກວັນຢ່ ູບ່ໍ? 

 
4. ທ່ານໄດ້ນໍາຄວາມບາບຂອງທ່ານມາມອບໃຫ້ພຣະເຢຊູແລ້ວຫລືຍັງ? ຫລືວ່າທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍອະ

ພັຍໂທດຢ່າງຈິງຈັງກັບພຣະອົງຫລືຍັງ? 
 

5. ທ່ານຈະຈັດຕຽມຜ້ ໃູດ ເພ່ືອວັນຈະສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 
 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທ ີ2 
ເປໂຕ: ບອກພຣະເຢຊວູາ່ພຣະອງົຜດິ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 1:16-18;8:27-33;14:26-31,66-72;16:5-7 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 1:16-18,29-31,35-37;3:13-16; 5:35-37; 8:27-33;   

                                       9:2-8; 11:20-25; 14:12-42, 53-72; 16:1-7 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້   ເຖິງແມ່ນເປໂຕຈະເປັນຜ້ ປູະຕິເສດພຣະເຢຊູ,    ເປໂຕຍັງເປັນຜ້ ູບອກວ່າ 

                                             ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູຜິດຫລາຍກວ່ານຶ່ງຄ້ັງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້:  ມີຈັກເທ່ືອບ່ໍ ທ່ີພວກເຮົາບອກວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູຜິດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອຈະໄດ້ຕິດຕາມເຖິງຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງເປໂຕແລະພຣະເຢຊູໃນພຣະ 

                                        ທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ ແລະຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູຜິດ. 
 

ຄໍານໍາ 
ຫລາຍຄົນຄົງຈ່ືໄດ້ໃນຄາວຫລ້ິນຢ່ ເູດ່ີນໂຮງຮຽນ,    ເມ່ືອເວລາຈະແບ່ງເປັນທີມເພ່ືອຫລ້ິນເກມອັນໃດອັນນ່ຶງ. 
ທຸກຄົນຈະລໍຖ້າການເອ້ີນຊືຂ່ອງຕົນເອງ ເພ່ືອຈະໄດ້ເຂ້ົາໃນທີມ.  ແຕ່ວ່າຫລາຍຄົນຢາກຢ່ ູໃນທີມທ່ີມີຫົວໜ້າ 
ທ່ີເກ່ັງ.  ທຸກວັນນ້ີກໍເໝືອນກັນ  ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກປະກອບສ່ວນ  ແລະຮູ້ສຶກວ່າຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນເລືອກ 
ເອົາເຮົາປະກອບສ່ວນນໍາ.   ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈ້ົາຢ່ ູແລ້ວເພ່ືອໃຫ້ມາເປັນສາວກົ 
ຂອງພຣະອົງ.    ການຊົງເລືອກເອົາສິບສອງຄົນໃນສມັຍທໍາອິດນ້ັນແມ່ນພຣະເຢຊເູປັນຜ້ ູຊົງເລືອກດ້ວຍຕົວ 
ຂອງພຣະອົງເອງ. 
    

1. ພຣະເຢຊຊູົງເລອືກເອາົເປໂຕ: (ມາຣະໂກ 1:16-18) 
ພຣະເຢຊູຊົງເລືອກເອົາເປໂຕ, ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍເຫດຜົນອ່ືນໃດທັງສ້ິນ. ມາຣະໂກໄດ້ຂຽນໄວວ່້າ ເປໂຕ 

ກໍາລັງທໍາງານຢ່ ູ, ວັນນ່ຶງເມ່ືອພຣະເຢຊູຜ່ານມາພຣະອົງກໍເອ້ີນເອົາລາວ  ທັນໃດນ້ັນລາວກໍຕິດຕາມພຣະອົງ.  
ມາຣະໂກເນ້ັນເຖິງການຊົງຮຽກເອ້ີນ ແລະການຕອບສນອງຂອງຜ້ ູທ່ີໄດ້ຮັບການຮຽກເອ້ີນນ້ັນ.   ແຕ່ໃນພຣະ 
ທັມຂ່າວປະເສີດເຫລ້ັມອ່ືນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫລາຍກວ່າ.   (ລູກາ 5:1-11; ໂຢຮັນ 1:35-42; ແລະ ໃຫ້
ເບ່ິງໃນມາຣະໂກ 10:28) 

 
ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດໄປຕາມແຄມທະເລສາບຄາລີເລ ໃນເວລາທ່ີພຣະອົງເອ້ີນເອົາ ເປໂຕ, ອັນດຣູ, 

ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນພຣະອົງເດີນໄປແລະກໍເອ້ີນໄປນໍາບ່ໍໄດ້ຢຸດຢືນຢ່ ູແລ້ວເອ້ີນ ແຕ່ການຕອບສນອງນ້ັນກໍ
ວ່ອງໄວເໝືອນກັນ.  ສ່ວນຊີໂມນ (ຕ່ໍມາຖືກເອ້ີນວ່າເປໂຕ, ມຣກ. 3:13-16) ແລະອັນເດອາ, ທັນທີນ້ັນເຂົາ 
ເຈ້ົາກໍປະມອງຂອງເຂົາເຈ້ົາຕາມພຣະອົງໄປ. 
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ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການຮຽກເອ້ີນ, ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ນ່ຽວວອນແລະຮ້ອງ 
ຂໍຜ້ ໃູດໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງ.    ເຂົາເຈ້ົາເອງເປັນຄົນທ່ີຈະຕິດຕາມແລະຖວາຍຕົວໃຫ້ກັບພຣະອົງ.   ຄ້ັງນ່ຶງທ່ີ 
ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ຂ້າມໄປຟາກເບ້ືອງນ້ັນ, ນັກທັມຄົນນ່ຶງມາຫາພຣະອົງແລະທູນວ່າ ìອາຈານເອີຍ, ທ່ານຈະ 
ໄປທ່ີໃດຂ້ານ້ອຍຈະຕິດຕາມທ່ານໄປທ່ີນ້ັນ.î   (ມັດທາຍ 8:19-20) ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ກ່າວແກ່ເສດຖີ  ìທ່ານ 
ຍັງຂາດສ່ິງນ່ຶງຄືຈ່ົງໄປຂາຍບັນດາສ່ິງຂອງຊ່ຶງທ່ານມີຢ່ ູແຈກທານແກ່ຄົນອະນາຖາ    ແລ້ວທ່ານຈະມີຊັບສົມ 
ບັດໃນສວັນ ແລະຈ່ົງຕາມເຮົາມາເສັຍ.î (ມກ. 10:21) 

 
ທຸກວັນນ້ີພຣະເຢຊູຍັງຮຽກເອ້ີນເອົາສາວົກຂອງພຣະອົງຢ່ ູ ສ່ວນທ່ານເດທ່ານຈະຕອບສນອງເໝືອນ 

ເປໂຕບ່ໍ?  ຈ່ົງຢ່າລືມວ່າ ຈ່ົງຕັດສິນໃຈແລະຕ້ອງລົງທຶນ.   
 

2. ເປໂຕກາ່ວຕໍພ່ຣະເຢຊວູາ່ ພຣະອົງເປັນຜ ູ້ຜດິ: ( ມາຣະໂກ 8:27-33) 
 ໃນເຈັດຂ້ໍນ້ີຈະເປັນແບບການສົນທະນາ. ເປໂຕຮູ້ດີວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຄຣິດ.  ເມ່ືອພຣະເຢຊູ 
ສະເດັດໄປພ້ອມກັບພວກສາວົກຕາມທາງນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງຖາມສາວົກ.       ìຄົນທັງຫລາຍເວ້ົາກັນວ່າເຮົາ 
ແມ່ນຜ້ ໃູດî ແຕ່ລະຄົນກໍໃຫ້ຄໍາຕອບຕາມທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນມາ. ພຣະເຢຊູກໍຢ້ອນຖາມເຂົາເຈ້ົາອີກວ່າ ìພວກ 
ທ່ານເດ ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜî ເປໂຕຕອບວ່າ ìທ່ານແມ່ນພຣະຄຣິດî   
 
            ເມ່ືອມາເຖິງການສົນທະນາພາກຕ່ໍໄປ ຖ້າອ່ານໄປແລ້ວຈະເປັນເໝືອນການທໍານວາຍທ່ີພຣະອົງຊງົ 
ກ່າວເຖິງຕົນເອງ. ທັນໃດນ້ັນສາວກົກໍຮ້ ທັູນທີໂລດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຄຣິດ.   ພຣະເຢຊູຊົງຮ້ ູແຜນການ 
ຂອງພຣະອົງຢ່າງຄັກແນ່. ແລ້ວພຣະອົງກໍເລ້ີມເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ.  ເປໂຕບ່ໍພໍໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະອົງ 
ທ່ີບອກວ່າພຣະອົງຈະຖືກທໍຣະມານ, ຈະຖືກປະຕິເສດແລະຈະຖືກປະຫານ   ແຕ່ໃນສາມວັນພຣະອົງຈະຊງົ 
ເປັນຄືນມາອີກ. ເມ່ືອເປໂຕໄດ້ຟັງແລ້ວກໍບ່ໍພໍໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະອົງ.   
 
          ຄວາມຍິນດີທ່ີເປໂຕເຄີຍມີກໍກາຍມາເປັນຄວາມຮ້າຍ.   ແຕ່ກ່ອນເປໂຕເຄີຍເວົາ້ຄ່ອຍໆກັບພຣະອົງ 
ແຕ່ບັດນ້ີກໍມີການຂ້ຶນສຽງກັບພຣະອົງ.  ບ່ໍພໍທ່ໍນ້ັນ ເປໂຕຍັງຫ້າມປາມພຣະອົງບ່ໍໃຫ້ເວ້ົາເຣ່ືອງນ້ີອີກ. ພຣະອົງ 
ຊົງຫັນໜ້າມາຫາພວກສາວກົ ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຕິເປໂຕຢ່າງແຂງແຮງ.  ìອ້າຍຊາຕານເຮີຍ ຈ່ົງຖອຍໜີຈາກ  
ເຮົາເສັຍ ເພາະເຈ້ົາຄິດຢ່າງມະນຸດ ບ່ໍຄິດຢ່າງພຣະເຈ້ົາ.î ເຫດຜົນທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວຢ່າງນ້ີ ກໍມີເຫດຜົນຢ່ ວູ່າ: 

(1) ພຣະເຢຊູຈະແກ້ໄຂທັນທີ ຖ້າຜ້ ູໃດທ່ີມີຄວາມຄິດທ່ີຜິດແປກອອກຈາກທາງຂອງພຣະອົງ. 
(2) ພຣະເຢຊູຈະຕ່ໍຕ້ານທັນທີ ຄືບ່ໍອະລຸ້ມອະລ່ວຍກັບສ່ິງທ່ີຂັດຂວາງນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ 
(3) ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ພວກສາວົກກ່ຽວເຣ່ືອງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ເປ  

  ໂຕປະຕິເສດເພາະລາວບ່ໍມັກ. ພວກເຮົາທັງຫລາຍກໍເຊ່ັນກັນ ບາງທີພວກເຮົາກໍບ່ໍມັກແຕ່ພວກເຮົາ 
  ຕ້ອງເຮັດເພາະເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

(4) ພຣະເຢຊູຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດການກັບມານຊາຕານທ່ີຢ່ ູໃນຕົວຂອງເປໂຕບ່ໍວ່າຈະເປັນທາງກົງຫືຼທາງ 
  ອ້ອມ. ເປໂຕກ່າວຫາວ່າແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນແຜນການທ່ີຜິດ. 
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3. ເປໂຕຢໍາ້ຄນືຄາໍເວົາ້ຂອງຕນົເອງແລະຖວາຍຕົວ:  (ມາຣະໂກ 14:26-31,66-72) 
         ເປໂຕທວນຄືນໃນຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ ໃນຄືນທ່ີເຂົາຈັບພຣະເຢຊູ.  ພຣະອົງຍັງມີຫລາຍສ່ິງທ່ີຈະ
ບັລຍາຍໃຫ້ແກ່ຫລາຍຄົນເຫັນອີກຢ່ ໃູນຊ່ົວໂມງຕ່ໍໄປໃນຂ້າງໜ້ານ້ີ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວແກ່ເຂົາເຈ້ົາວາ່ເມ່ືອເຖິງ
ເວລານ້ັນມາພວກທ່ານກໍຈະແຕກກະຈາຍກັນໄປ. ໃນຄືນນ້ັນເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ແຕກຢາຍກັນໄປແທ້ຈິງ.  ສ່ິງທ່ີບ່ໍ
ຄາດຝັນມາກ່ອນຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ເຂົາເຈ້ົາ.  ເຂົາເຈ້ົາຈະປະລະການຕິດຕາມພຣະອົງ ແລະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແມ່ນບ່ໍ
ເຄີຍມີໃນຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈ້ົາເລີຍ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍທໍານວາຍໄວ້ວາ່ມັນຈະເກີດຂ້ຶນ. 
 
           ສໍາຫລັບເປໂຕແລ້ວຍັງຢືນກະຕ່າຍຂາດຽວ.    ຜ້ ູໃດຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ຜ້ ູໃດຈະຊູນສະດ ຸດໃຈ 
ຢ່າງໃດ ລາວເອງຈະເປັນຜ້ ນ່ຶູງທ່ີຢືນຢ່ ຄູຽງຂ້າງພຣະອົງ.   ລາວຈະເປັນຜ້ ປົູກປ້ອງ ແມ່ນແຕ່ຊີວິດຂອງລາວໆ 
ກໍຈະສະລະເພ່ືອພຣະອົງໄດ້.   ພຣະເຢຊູຍັງຢໍ້າອີກວາ່ໃນຄືນວັນນ້ີແຫລະກ່ອນໄກ່ຂັນສອງເທ່ຶອ ທ່ານຈະປະ 
ຕິເສດເຮົາເຖິງສາມເທ່ືອ.  ອັນນ້ີຍ່ິງເຮັດໃຫ້ເປໂຕເຈັບໃຈ ເລີຍຕອບອອກໄປດ້ວຍສຽງອັນດັງວາ່  ìເຖິງແມ່ນ 
ຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງຕາຍກັບທ່ານ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍປະຕິເສດທ່ານຈັກເທ່ືອî   ແລະພວກສາວົກກໍຍັງພ້ອມກັນກ່າວ 
ເປັນສຽງດຽວກັນທຸກຄົນ.   
 
           ມາຣະໂກ 14:66-72   ບັນທຶກເຖິງຄວາມຜິດພາດຂອງເປໂຕ.     ເປັນຄວາມຈິງ ເໝືອນພຣະເຢຊູ 
ກ່າວໄວທຸ້ກຢ່າງ.   ຄໍາປະຕິເສດຂອງເປໂຕຄ້ັງທີສາມ ກົງກັນກັບໄກ່ຂັນເທ່ືອທີສອງ.   ລາວມີຄວາມເສັຍໃຈ 
ຫລາຍແລະຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໃຫຍ່.  ລາວຄົງຈະຈໍາຄືນທ່ີລາວປະຕິເສດພຣະອົງໄປຕລອດຊີວດິຂອງລາວ.  ລາວ 
ບອກວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູຜິດໃນການຖວາຍຕົວຢ່າງນ້ັນ,   ແຕ່ເມ່ືອມາເຫັນຄວາມຈິງແລ້ວເປໂຕເອງເປັນຄົນ 
ຜິດ.   ມີຈັກເທ່ືອທ່ີພວກເຮົາເປັນເໝືອນເປໂຕ,     ພວກເຮົາມັກກ່າວວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນຖືກພຣະເຈ້ົາເປັນ 
ຜ້ ູຜິດ.   
 

4.  ພຣະເຢຊູຍັງຕ້ອງການເປໂຕເປນັສາວກົທີ່ດຂີອງພຣະອງົ: (ມາຣະໂກ 16:5-7) 

        ເປໂຕຜິດພາດຕ່ໍພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຜິດພາດເໝືອນກັນ.   ໃນຄວາມຄິດແລະຄວາມຊງົຈໍາ 
ຂອງເປໂຕ ຄືການປະຕິເສດຜ້ ທ່ີູມີຊ່ືວ່າພຣະຄຣິດ. ຍັງມີອັນໃດອີກແດ່ບ່ໍທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫ້ລາວແກ້ຕົວໄດ້.  ຫລື 
ອີກຄໍານ່ຶງຄືວ່າໄຖ່ລາວໄວ້ໄດ້.   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທໍຣະມານແລະກໍໄດ້ຖືກປະຫານຊວິີດໄປແລ້ວ ເປໂຕມີ 
ຄວາມຜິດພາດທຸກຢ່າງຕ່ໍພຣະອົງ.  ພຣະທັມຕອນນ້ີ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ເປໂຕຢ່າງເກີນຄາດ
ຄິດ  ìພຣະເຢຊູເປັນຄືນມາແລ້ວ,  ພຣະອົງຢາກເຫັນເປໂຕî ເປໂຕໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່, ເປໂຕໄດ້ຮັບການໃຫ້
ອະພັຍແລວ້.         

 
ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 

ພວກເຮົາສາມາດເປັນຄືເປໂຕໄດ້, ພວກເຮົາອາດຜິດພາດຫລາຍຢ່າງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ແຕ່ການອະພັຍ
ຂອງພຣະອົງກວ້າງໄກ, ຍ່ິງໃຫຍ່ຫລາຍ.   ຖ້າວ່າພວກເຮົາຫາກຜິດພາດຕ່ໍພຣະອົງ ພວກເຮົາຄວນສແວງຫາ
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ພຣະອົງ,    ພຣະອົງຊົງຕຽມພ້ອມຢ່ ູທຸກເວລາ ທ່ີຈະໃຫ້ອະພັຍພວກເຮົາ ຈ່ົງຮູ້ໄວ້ວາ່ພຣະອົງຮັກເຮົາຢ່ ູຕລອດ
ເວລາ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານຮັບເອົາພຣະເຢຊູ ຕາມຄໍາຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະອົງຫລືຍັງ? 

    
2. ທ່ານວາ່ພຣະເຢຊູແມ່ນຜ້ ູໃດ? ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? 

 
3. ທ່ານເຄີຍໄດ້ເວ້ົາວ່າ ບ່ໍ, ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາບໍ  ເພາະທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງເປັນຜ້ ູໃດ? ທ່ານຈະສາຣະ 

ພາບຕ່ໍພຣະເຈ້ົາບ່ໍຖ້າທ່ານຮ້ ູວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລ້ວ? 
 

4. ໃນປະສົບການຂອງທ່ານ ທ່ານເຄີຍປະຕິເສດພຣະເຢຊູບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍໄດ້ລະເລີຍຄວາມເຊ່ືອຂອງ
ທ່ານຈັກເທ່ືອບ່ໍ? ທ່ານຈະສາຣະພາບຕ້ອນຮັບໃໝ່ບ່ໍ?  ທ່ານຈະຖວາຍຕົວຂອງທ່ານໃນວັນນ້ີບ່ໍ? 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ຢາໂກໂບແລະໂຢຮນັ: ພວກເຮາົເປນັພວກທາໍອິດ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ມາຣະໂກ 1:19-20; 3:13-17;10:35-45  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 1:16-20; 3:13-17; 5:35-37; 9:2-8; 10:35-45; 14:32-42 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້  ເຖິງແມ່ນຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ   ຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູຢ່າງໃກ້ຊິດຫລາຍ 

                                            ປານໃດກໍຕາມ,    ເຂົາເຈ້ົາຍັງກໍຍັງຕ້ອງການດັດແປງແລະຮບັຄາໍແນະນໍາ 
                                            ຈາກພຣະເຢຊູເພື່ອການຮັບໃຊ້ຢ່ ູ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູແລະຜ້ ູອ່ືນ 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ເພ່ືອຈະຕິດຕາມໃນຄວາມສັມພັນຂອງຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນໃນພຣະທັມຂ່າວ 

                                       ຂ່າວປະເສີດມາຣະໂກ     ແລະຕັດສິນໃຈທ່ີຈະຮັບໃຊ້ຕາມຄໍາສອນຂອງພຣະ 
                                       ເຢຊູ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເປັນສິດຍາພິບານໃໝ່, ເມ່ືອເວລາມາຮ່ວມປະຊຸມກັນ ພວກເຮົາກໍມັກຖາມກັນວ່າ ໂບດຂອງ 
ເຈ້ົາມີສະມາຊິກຫລາຍປານໃດແຕ່ລະອາທິດ? ມີຄົນຮັບບັບຕິສະມາຫລາຍປານໃດປີນ້ີ? ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖື 
ຜິດບັນດາອາຈານເຫລ່ົານ້ີ, ເພາະເປັນຄໍາຖາມທັມດາໆ  ເພາະທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງຖາມກັນຢ່າງນ້ີ.  
 
ມີຄົນນ່ຶງແປກໆໝູ່ແດ່ຢືນຂ້ຶນ: ແມ່ນອາຈານເຈມ.    ເພ່ິນເປັນຜ້ ທ່ີູມີຄວາມສົນໃຈໃນການດໍາເນີນຕາມພຣະ 
ຄຣິດແລະການປ່າວປະກາດຮ່ວມກັນເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ເພ່ິນຍັງບ່ໍໄດ້ສົນໃຈແຕ່ຄວາມສໍາ 
ຄັນທາງປັນຍາຫລືວດັແທກຕົວເອງພຽງເທ່ົານ້ັນ.  ເພ່ິນເປັນຜ້ ູມີການຖ່ອມຕົວຫລາຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຮູ້ໄດ້ວາ່ 
ຄົນທ່ີຢ່ ໃູນຄຣິສຕະຈັກຂອງເພ່ິນຮັກເພ່ິນຫລາຍ ແລະເພ່ິນກໍຮັກສະມາຊິກຂອງເພ່ິນຫລາຍເຊ່ັນກັນ.   
 
ພາຍຫລັງຕ່ໍມາຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວາ່ເພ່ິນໄດ້ສູນເສັຍລູກສອງຄົນຂອງເພ່ິນ ຫ່າງກັນພຽງສິບປີເທ່ົານ້ັນ.    ລູກຊາຍ 
ຕາຍຍ້ອນເປັນໂຣກມະເຮັງແລະລູກສາວກໍຕາຍຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດຣົດຕໍາ. ອາຈານເຈມ ບ່ໍໄດ້ກັງວນົຕ່ໍຄໍາເວ້ົາ 
ຂອງຄົນທ່ີເວ້ົາໃຫ້ເພ່ິນຢ່າງນ້ັນຢ່າງນ້ີ.   ເພ່ິນຕ້ັງໃຈເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມກໍາລັງທ່ີມີຢ່ ູ.    ເພ່ິນມີ 
ຄວາມເປັນຫ່ວງຜ້ ູອ່ືນຫລາຍ. ເພ່ິນເຂ້ົາໃຈວາ່ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມອບຄົນທັງຫລາຍເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ເພ່ິນແລ້ວ. 
 
ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ (ພວກນ້ີເປັນສາວົກ) ເປັນຫ່ວງສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູບ່ໍເປັນຫ່ວງ.  ພຣະເຢຊູຈ່ຶງເອ້ີນເຂົາເຈ້ົາ 
ໃຫ້ມາເປັນຫ່ວງນໍາພຣະອົງ.   
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1. ການເປນັສາວົກຂອງພຣະເຢຊແຸມ່ນສໍາຄັນທີສຸ່ດ: (ມາຣະໂກ 1:19-20; 3:13-17) 
ການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍສາວົກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.  ໃນມາຣະໂກ 

1:19-20 ການຮັບຜິດຊອບໃນການຮຽກເອ້ີນຂອງພຣະເຢຊູ, ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນຕອບສນອງຢ່າງວອ່ງໄວ. 
ເຂົາເຈ້ົາພໍໃຈທ່ີຈະອອກຈາກການຮ່ວມຫາປາຄ້າຂາຍກັບພ່ໍແລ້ວກໍຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.  ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວາ່ 
ເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງຢ່ ໃູນຣະຫວ່າງກາງການຈູນແຫຈູນມອງຢ່ ູຍັງບ່ໍທັນເສັດສ້ິນເຂົາເຈ້ົາກໍປະລະທັນທີແລ້ວກໍຕາມ 
ພຣະເຢຊູໄປ. 

 
ການຕິດຕາມໄປນ້ີບ່ໍແມ່ນການປະລະທັມດາ.    ຄິດໃຫ້ຄັກເຖິງອາຊີບທ່ີເຄີຍທໍາມາຫາກິນແຕ່ນ້ອຍ 

ຈົນໃຫຍ່.  ນ້ີເຫັນວ່າມີຄຸນຄ່າຫລາຍທ່ີສຸດສໍາຫລັບຊວິີດ.    ເປໂຕແລະອັນເດອາກໍເໝືອນກັນ ເຂົາເຈ້ົາກໍປະ 
ລະອາຊີບຫາປາຂອງເຂົາເຈ້ົາແລ້ວກໍຕາມພຣະເຢຊູໄປ.  ການປະລະໜ້າອາຊີບນ່ຶງແລ້ວກໍຫັນໄປຫາອີກອາ 
ຊີບນ່ຶງບ່ໍແມ່ນຂອງທັມດາແລະກໍບ່ໍແມ່ນງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນການຫັນມາປ່າວປະກາດ.  

 
ຕາມທັມດາແລ້ວພວກລູກສິດມັກຈະເປັນຜ້ ທ່ີູເລືອກຫາອາຈານເອົາເອງວາ່ມັກຜ້ ໃູດ.    ຖ້າມັກຜ້ ໃູດ  

ເຂົາເຈ້ົາກໍຕິດຕາມຜ້ ູນ້ັນ. ສໍາຫລັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວພຣະອົງເປັນຜ້ ູທ່ີເລືອກເອົາສາວົກຂອງພຣະອົງເອງສິບ
ສອງຄົນ ຊ່ຶງເປັນຜ້ ູທ່ີໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ.     ບາງຄ້ັງກໍມີເຖິງຮ້ອຍຄົນ ບາງຄ້ັງກໍມີເຖິງພັນຄົນທ່ີມາອ້ອມລ້ອມ
ພຣະອົງ.   ໃນມາຣະໂກ 3:13-19 ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປເທິງພູແລະພຣະອົງກໍຊົງເລືອກເອົາສາວກົສິບ 
ສອງຄົນ. ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງກໍຊົງໃສ່ຊືໃ່ໝ່ໃຫ້ ຫລືເອ້ີນຊືໃ່ໝ່.    ພຣະຊງົໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີອໍານາດເໜືອຜີ ຄຶ 
ສາມາດຂັບໄລ່ຜີໄດ້. ຈຸດສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວສາວົກທ່ີຖືກເອ້ີນມາແມ່ນເພ່ືອຊວ່ຍໃນກິຈການຂອງພຣະອົງ.   

 
ທຸກມ້ືນ້ີພວກເຮົາຄວນຄິດວ່າພວກເຮົາເປັນສາວົກເປັນໜ້າທ່ີທ່ີດີທ່ີສຸດແລ້ວ.  ໃນໂຢຮັນ 6:44 ìບ່ໍມີ 

ຜ້ ໃູດມາຫາເຮົາໄດ້ເວ້ັນແຕ່ພຣະບິດາຜ້ ຊົູງໃຊ້ເຮົາມານ້ັນຈະຊົງຊກັນໍາໃຫ້ເຂົາມາ  ແລະຝ່າຍເຮົາ ເຮົາຈະໃຫ້ 
ຜ້ ນ້ັູນຄືນມາໃນວນັສຸດທ້າຍ.î ມີຈັກເທ່ືອທ່ີເຮົາໄດ້ປະກາດຕົວເອງວ່າເປັນຝ່າຍພຣະເຢຊູ?  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ 
ຄວາມລອດພ້ົນໂດຍພຣະຄຸນ ໂດຍພຣະເຢຊູ ສ່ິງທ່ີເປັນຂອງພຣະຣາຊທານຟຣີໆ.   

 
ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນໂດຍພຣະເຢຊູ,  ຍັງບ່ໍພໍທ່ໍນ້ັນ   ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຮົາຖືກເອ້ີນມາຮັບ 

ໃຊ້ດ້ວຍ. ນ້ັນຄືໜ້າທ່ີອັນສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາ.     
  

2.  ສາວົກຂອງພຣະເຢຊຖູືກເອີ້ນມາເພື່ອຖວາຍຕົວ: (ມາຣະໂກ 10:35-41) 
            ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນເບ່ິງຄືວ່າເປັນສອງຄົນທໍາອິດທ່ີຖຶກເອ້ີນ   .  ເຂົາເຈ້ົາພະຍາຍາມທ່ີຈະຮັບຜິດ 
ຊອບຫລາຍກວາ່ຜ້ ູອ່ືນແດ່   ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງປະກາດຕົວວ່າເປັນພຣະຄຣດິ   ເຂົາເຈ້ົາທັງສອງຈ່ຶງຂໍຕໍາແນ່ງ 
ຈາກພຣະອົງ ìເມ່ືອພຣະອົງຈະຊົງພຣະສະງ່າຣາສີນ້ັນ   ຂໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງນ່ັງເບ້ືອງຂວາຄົນນ່ຶງແລະນ່ັງເບ້ືອງ
ຊ້າຍຄົນ ນ່ຶງ.î (ຂໍ3້7) 
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     ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາເຈ້ົາເປັນບັນຫາໄປ 4 ຢ່າງ: 
(1) ìທ່ີທ່ານຂໍນ້ັນ ທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈî  (ຂ້ໍ 38) ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນເຫັນຄວາມຫວັງຂ້າງໜ້າແຕກຕ່າງກັນ. 

ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ແລະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍທ່ີພຣະອົງກ່າວເລີຍ.     ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ທ່ີພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ປົູກຄອງ  ແລ້ວເຂົາເຈ້ົາກໍຢາກນ່ັງຢ່ ູຄົນລະຂ້າງ.   ແຕ່ວ່າແຜນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຄືໃນບ່ໍຊ້ານ້ີ ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງຖືກປະຫານຊີວິດ.   ພວກເຮົາໃນທ່ີນ້ີ ກໍອາດຈະເປັນ 
ເໝືອນກັບຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ. 

(2) ìຖ້ວຍທ່ີເຮົາດ່ືມນ້ັນ ທ່ານຈະດ່ືມໄດ້ຫລືî (ຂ້ໍ38) ພຣະເຢຊູໃຊ້ສໍານວນຄໍາເວ້ົາເພ່ືອຈະອະທິບາຍໃຫ້ 
ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈ.  ພຣະອົງມີພຣະປະສົງຢາກຈະບອກເຂົາເຈ້ົາວ່າ   ສ່ິງທ່ີພຣະອົງກະທໍານ້ັນພວກສາ 
ວົກຂອງພຣະອົງເຮັດບ່ໍໄດ້   ຄືການທໍຣະມານ,   ການທົນທຸກ,   ແລະການຖືກຄຶງໃຫ້ຕາຍທ່ີໄມ້ກາງ
ແຂນ. ນ້ີຄືຄວາມໝາຍທ່ີພຣະອົງບອກວ່າຖ້ວຍຂອງເຮົາທ່ານດ່ືມບ່ໍໄດ້.  

(3) ì ແລະບັບຕິສະມານ້ັນຊ່ຶງເຮົາຈະຮັບ ທ່ານຈະຮັບໄດ້ຫລືî  (ຂ້ໍ38)  ພຣະອົງກໍຍັງໃຊ້ສໍານວນຄໍາເວ້ົາເ
ໝືອນເດີມ.  ບ່ໍມີຜ້ ໃູດຈະຮັບບັບຕິສະມາເຖິງສອງຄ້ັງ  ແຕ່ເມ່ືອພຣະເຢຊູກ່າວດ່ັງນ້ີ    ກໍແມ່ນໝາຍ
ຄວາມວ່າຄວາມຫຍ້ ງຸຍາກຈະມາເຖິງພຣະອົງໃນບ່ໍພໍທ່ໍໃດມ້ືຂ້າງໜ້ານ້ີ.     ພຣະອົງຊົງໜັກພຣະທັຍ
ຫລາຍ. 

(4) ìຂອບເຂດໃນເວລານ້ີî (ຂໍ1້0:40)  ທີຈ່ະນ່ັງຂ້າງຂວາແລະຂ້າງຊາ້ຍຂອງເຮົານ້ັນບ່ໍແມ່ນພະນັກງານ
ຂອງເຮົາຈະຈັດໃຫ້ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວສໍ້າລັບຜ້ ໃູດກໍຈະໃຫ້ແກ່ຜ້ ູນ້ັນ. ໃນພຣະທັມຕອນ 
ນ້ີພຣະອົງຊົງບອກວາ່ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ   ແລະພຣະອົງກໍບ່ໍມີສິດທ່ີຈະສ່ັງໃຫ້ຜ້ ູ
ໃດນ່ັງຂ້າງຊາ້ຍຫລືຂ້າງຂວາ. ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍມີສິດ?  ພຣະອົງຊົງຮັບສິດໃນຂະນະທ່ີດໍາເນີນ
ໃນແຜ່ນດິນໂລກນ້ີ ຄືເປັນມະນຸດຮ້ອຍເປີເຊັນ ແລະເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ຜ້ ທ່ີູຍອມຖ່ອມຕົວໃຫ້ພຣະບິດາ ເພ່ືອໃຫ ສ້າວົກຖ່ອມຕົວເໝືອນກັບພຣະອົງ.             

 

3.  ສາວົກຂອງພຣະເຢຊຖູືກເອີ້ນມາເພື່ອຮັບໃຊ:້ (ມາຣະໂກ 10::42-45) 
            ເມ່ືອສາວົກສິບຄົນໄດ້ຍິນຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນເວ້ົານໍາພຣະເຢຊູຢ່າງນ້ັນ ກໍຂຸ່ນເຄືອງໃຈ. ພຣະເຢຊູ
ຈ່ຶງເອ້ີນໝົດທຸກຄົນມາແລ້ວພຣະອົງກໍສອນເຂົາເຈ້ົາ.  ການສອນຂອງພຣະອົງນ້ັນແມ່ນມີສອງຢ່າງຄື: (1)ຖ້າ
ຜ້ ໃູດຢາກເປັນໃຫຍ່ໃຫ້ຜ້ ນ້ັູນເປັນຜ້ ູຮັບໃຊ້.   (2)ພຣະເຢຊູຍັງເວ້ົາຕ່ໍໄປອີກວ່າ ຈະເປັນຜ້ ນໍູາຄຣິສຕຽນນຜ້ ນ້ັູນ
ຈະຕ້ອງເປັນຜ້ ຮັູບໃຊ້. ຮັບໃຊ້ໃນທ່ີນ້ີຕ້ອງຖ່ອມຕົວລົງຮັບໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.  ທ່ານຢາກເປັນຜ້ ຕ້ົູນບ່ໍ?  ແນ່ນອນ
ທຸກຄົນຢາກເປັນຜ້ ຕ້ົູນ ຈ່ົງເລ້ີມຕ້ົນຮັບໃຊ້ຜ້ ູອ່ືນ.    ແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາເຕືອນຂອງຜ້ ູນໍາຂອງຄຣິສຕຽນ?   ຂ້າພະ
ເຈ້ົາເຮັດມາຫລາຍແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວໆ, ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຮັດອີກແລ້ວ.  ຖ້າຄວາມສັມພັນຂອງຄຣິສຕຽນບ່ໍ
ມີຢ່ ູໃນຕົວຂອງຜ້ ູນໍາແລ້ວຈ່ົງເຊາົນໍາ. ຜ້ ນໍູາຄຣິສຕຽນກໍຄືຄວາມສັມພັນ  ຫລາຍໄປກວ່ານ້ັນພຣະເຢຊູຍັງເປັນ
ຕົວຢ່າງໃຫ ້ເຫັນໃນການມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນບາບ.   ໂຣມ 5:8  ìແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊງົສໍາແດງຄວາມຮັກຂອງ
ພຣະອົງແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ ຄືຂະນະທ່ີເຮົາຍັງເປັນຄົນບາບຢ່ ນ້ັູນ ພຣະຄຣດິໄດ້ຊົງສ້ິນພຣະຊົນເພ່ືອເຮົາî  
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດັ 
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ພວກເຮົາຢ່ ູໃນຍຸກແຫ່ງການມີພລັງ,   ອໍານາດ,  ກຽດສັກສີ ແລະການຄວບຄຸມ ທຸກຢ່າງນ້ີອາດຈະມີ 
ອໍານາດກວມລວມໂບດຂອງພວກເຮົາ. ໂບດກໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປົກຄອງຄ້າຍກັບການຄ້າ. ບາງທີອາດຈະ
ມີການຂັດແຍ່ງກັນຣະຫວ່າງອາຈານ ແລະເສດຖີທ່ີເປັນຕົວຍືນຢ່ ູໃນໂບດກໍເປັນໄດ້,  ຜ້ ູນ່ຶງສາມາດທາງການ
ເປັນຜ້ ູນໍາ ແລະອີກຜ້ ນ່ຶູງມີຊືສ່ຽງດີເພາະເງິນ.   

 
ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງພວກສາວົກແຕ່ຕອນແລກເລ້ີມແລ້ວວ່າຕ້ອງເປັນຜ້ ຮັູບໃຊ້ແລະຖ່ອມຕົວ. ຄຣິສຕຽນ 

ພະຍາຍາມຕ່ໍຕ້ານໂຢໂກໂບແລະໂຢຮັນທ່ີຢາກເປັນໃຫຍ່.  ຈ່ົງຈ່ືໄວ້ວາ່ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນມາເພ່ືອຮັບໃຊ້ແລະ
ມາເພ່ືອປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
(1) ທ່ານເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມໝາຍສໍາຄັນທ່ີພຣະເຢຊູເອ້ີນພວກເຮົາມາບ່ໍ?  

 
(2) ທ່ານເຄີຍງົງຕ່ໍແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ ທ່ີມີຕ່ໍຊີວດິຂອງທ່ານບ່ໍ? ຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ານກໍໄດ້ຖວາຍຕົວ 

ໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
 

(3) ທ່ານໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດທ່ີພຣະເຢຊູວາງຂອບເຂດໃຫ້ກັບພຣະອົງເອງ?  ບັນດາພວກສາວົກຈະ
ໄດ້ຮັບອັນໃດຈາກພຣະອົງ? 
 

(4) ທ່ານສາມາດເວ້ົາຢ່າງສັດຊ່ືໄດ້ບ່ໍ ວ່າທ່ານເປັນຜ້ ູຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແລະມີຄວາມສັມພັນກັບຄົນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ຖ້າບ່ໍ  ເປັນຫຍັງ? 
 

(5) ທ່ານສາມາດເວົາ້ຄວາມຈິງໄດ້ບ່ໍວ່າ ຈິດວນິຍານຂອງທ່ານຖ່ອມໃຫ້ກັບພຣະເຢຊູຫລືມີຈິດໃຈເໝືອນ
ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ? 
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ເລວ:ີ ຕ້ອນຮບັຄົນນອກ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 2:13-17 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 2:13-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູຍອມຮັບເອົາຄົນເລວີຢ່າງເປີດເຜີຍຊຶງ່ຫົວໜ້າສາສ 

ນາຜູ້ອ່ືນບ່ໍຍອມພິຈາຣະນາຮັບເອົາຄົນນອກຢ່າງນ້ີເດັດຂາດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າໃນຂ່າວປະເສີດນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າໃຫ້ຮັບເອົາຄົນ ຢ່າງນ້ັນຫລື

ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້              ເພ່ືອບອກເຖິງຄວາມສັມພນັຂອງຄົນເລວີກັບອົງພຣະເຢຊູແລະເພ່ືອຕັດສິນໃຈວ່າ

ຈະເຮັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີພຣະອົງຮັບເອົາຄົນນອກຊ່ຶງຄົນອ່ືນບ່ໍ
ຍອມຮັບເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ. 

 

ໜ້າທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າ: 

· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ເຖິງແມ່ນວ່າບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຍອມຮັບເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູທ່ີພຣະອົງຍອມຮັບເອົາຄົນນອກ   ແຕ່ພຣະອົງມີນ້ໍາ 
ພຣະທັຍເມດຕາຕ່ໍທຸກໆຄົນທ່ີເກີດມາເປັນມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນຄົນອ່ືນບ່ໍຍອມຮັບ ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຊຢູບ່ໍຍອມຖອຍຕ່ໍການເຮັດ
ຢ່າງນ້ັນ.   

      

1. ເດນີອອກນອກທາງ: (ມາຣະໂກ 2:13-14) 
ໃນສມັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນພວກຢິວໄດ້ຂີດເສ້ັນທາງຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງດີຣະຫວ່າງພວກຢິວກັບພວກຕ່າງ

ຊາດ,    ຣະຫວ່າງຜູ້ຊາຍກັບຜູ້ຍິງກໍມີການແບ່ງແຍກ.    ພວກເດັກນ້ອຍກໍໄດ້ຮຽນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຕ້ັງແຕ່ເຍົາວັຍ.  
ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສອນໃຫ້ເຮັດຕາມກົດຫລືຄໍາສອນຂອງຫົວໜ້າສາສນາເພ່ືອຕົນເອງຈະກາຍເປັນຄົນທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຊອບພຣະທັຍ ແລະເຮັດເພ່ືອໃຫ້ຖືກໃຈຂອງໂລກ.  ການກະທໍາຢ່າງນ້ັນຍັງສືບຕ່ໍມາຈົນເຖິງທຸກມ້ືນ້ີ. 

ເວລານ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາສາວົກສ່ີຄົນມາກ່ອນໃຫ້ຕາມພຣະອົງໄປ (ມຣກ 1:16-20).  ພຣະອົງ
ໄດ້ໃຊ້ເວລາສອນຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍ ແລະບາງຄ້ັງກໍສອນເປັນບຸກຄົນຜູ້ມາຫາພຣະອົງ.   ìອີກເທ່ືອນ່ຶງ,î  
ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍ່າງໄປມາເພ່ືອສິດສອນ.    ເວລານ້ີພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄົນເລວີຜູ້ເປັນຄົນ
ເກັບພາສີ.  ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຢ່າງດຽວກັນກັບກ່າວຕ່ໍເປໂຕ, ອັນເດອາ, ຢາໂກໂປ ແລະໂຢຮັນ: ìຈ່ົງຕາມເຮົາ
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ມາî  ຊ່ຶງເປັນຄໍາເວົາ້ສ້ັນແລະງ່າຍໆ.  ທັງຫ້າຄົນອາດໄດ້ຍິນຫລືເຫັນພຣະອົງມາກ່ອນ ເວລາພຣະອົງເວົາ້ວ່າ
ໃຫ້ຕາມໄປນ້ັນພຣະອົງບ່ໍສັນຍາຈະໃຫ້ອັນໃດແກ່ພວກເຂົາ.   

    ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູເລືອກເອົາຄົນເລວຊ່ຶີງພວກເຮົາຮູ້ນ້ັນກໍແມ່ນ(ມັດທາຍ)   ຜູ້ນ້ີອາດເຮັດໃຫ້ຝູງຊນົ 
ແຕກຕ່ືນ. ຄົນເຫລ່ົານ້ັນອາດເຫັນມັດທາຍນັ່ງເກັບພາສີຈາກຄົນຜ່ານກາຍເມືອງກາເປນາອູມ. ມັດທາຍອາດ
ເປັນຄົນຂອງເຮໂຣດຊຶງ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງໃນເຂດນ້ັນ. ໃນຕອນແລງມາຝູງຊນົອາດສົນທະນາກັນເຖິງການເອ້ີນ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍມັດທາຍຊ່ຶງເປັນຄົນຫລ້າສຸດຢ່າງແປກໃຈ.  ການເລືອກເອົາຄົນຫາປານ້ັນກໍຍັງດີກວ່າຄົນ
ເກັບພາສີເພາະຕາມທໍານຽມພວກຢິວແລ້ວຖືວາ່ຄົນເກັບພາສີນ້ັນເປັນຄົນບາບທ່ີສຸດໃນກຸ່ມສັງຄົມ.  ອົງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ຂ້າມເສ້ັນທາງຂອງພວກຢິວທ່ີຫ້າມບ່ໍໃຫ້ມີພາກສ່ວນກັບຄົນຢ່າງນ້ັນແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເອົາຄົນເກັບ
ພາສີຊ່ຶງພວກເຂົາຖືວ່າເປັນການຜິດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ.   

ສັງເກດເບ່ິງອົງພຣະເຢຊູ: ìເວລາພຣະອົງສະເດັດໄປ ພຣະອົງໄດ້ເຫັນຄົນເລວີ.î     ຫລາຍຄ້ັງເວລາເຮົາ
ເຫັນຄົນຈໍານວນຫລາຍເຮົາກໍລືມເບ່ິງແຕ່ລະຄົນ,   ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເບ່ິງເຫັນຄົນເລວີ.    ບາງຄ້ັງ 
ພວກເຮົາໄປຕລາດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຝູງຊົນຈົນເຮົາໄດ້ຕໍາກັບຄົນອ່ືນໆຈ່ິງກ່າວວາ່, ìຂໍໂທດເນີ, ບ່ໍໄດ້ເບ່ິງ.î ສ່ິງ
ນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນເປັນປະຈໍາແມ່ນບ່ໍ?  ໃຫ້ອ່ານເຖິງຜົນສະທ້ອນຈາກຄົນຕາບອດ (ມັດທາຍ 25:31-46.) 

ຄົນເລວໄີດ້ຕອບຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູໃນເມ່ືອໄດ້ຍິນຄໍາເອ້ີນ,  ìເລວີກໍລຸກຂ້ຶນແລະຕາມພຣະອົງໄປ.î     ທ່ານ
ອາດຈໍາໄດ້ເວລາເປັນເດັກທ່ານເຄີຍຮຽນໃຫ້ຕິດຕາມຜູ້ນໍາ.  ຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູໃຊຄໍ້າສອນຢ່າງນ້ັນເປັນສ່ິງ
ສໍາຄັນ.  ແກ່ນຂອງຄວາມເຊ່ືອຄືຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.  ເຫັນວາ່ພາຣະທ່ີເລວຈີະຕາມພຣະອົງພຣະເຢຊູ
ໄປນ້ັນຍາກຫລາຍກວາ່ພວກສາວົກສ່ີຄົນທ່ີອົງພຣະເຊຢູເອ້ີນມາກ່ອນນ້ັນ.    ພວກຫາປາສາມາດກັບຄືນໄປ
ຫາປາຍາມໃດກໍໄດ້, ແຕ່ສໍາລັບຄົນເກັບພາສີແລ້ວເມ່ືອປະລະໜ້າທ່ີຈະບ່ໍມີໂອກາດຄືນໄປເອົາຕໍາແໜ່ງເດີມ
ເລີຍ.   ເຫັນວ່າເລວີຄົນນ້ີໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດຄືລາວເຂ້ົາແຖວຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປໂດຍບ່ໍໄດ້ຫລຽວ 
ຫລັງ.  ໃນທ່ີສຸດລາວຈ່ຶງມີໂອກາດເປັນພິເສດໃນການຂຽນເຣ່ືອງປະວັດຂອງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງລະອຽດ 
 

2. ໂຕະຂອງການປະກາດ: (ມາຣະໂກ 2:15) 
ໃຫ້ສຶກສາຕົວຢ່າງການປະກາດຂອງຄົນເລວີ.  ເມ່ືອເລວີໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ,   ລາວໄດ້ຈັດງານ

ລ້ຽງຂ້ຶນແລະໄດ້ເຊີນເອົາໝູ່ເພ່ືອນຜູ້ເຄີຍເປັນຄົນເກັບພາສີ ແລະຄົນບາບອ່ືນໆ,  ພວກເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນສມັຍ
ສັດຕະວັດທີນ່ຶງຊຶງ່ຜູ້ນໍາສາສນາບ່ໍຕ້ອນຮັບ.     ແຕ່ເຫັນວາ່ຄົນເລວີຢາກໃຫ້ເພ່ືອນພົບກັບອົງພຣະເຢຊູເພາະ
ພຣະອົງມີຂອງປະເສີດ. 

ພວກເຮົາມັກສົນທະນາກັນໃນໂຕະກິນເຂ້ົາແມ່ນບ່ໍ?.     ທ່ານອາດເຄີຍເວ້ົາວ່າ, ìໄປລົມກັນໃນບ່ອນສະ
ບາຍ.î  ໝາຍເຖິງເວລາກິນເຂ້ົາ.  ການກິນເຂ້ົານ້ີເປັນໂອກາດດີທ່ີຈະເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງທ່ີເຮົາໄດ້ພົບຂອງດີ. ຕົວ 
ຢ່າງເວລາເຮົາຮັບເຊືອ່ໃໝ່  ແລະຮັບສິນບັບຕິສະມາພວກເຮົາຄວນເຊີນຄົນອ່ືນຜູ້ທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມສໍາຄັນເຖິງ
ເຣ່ືອງນ້ັນມາຮ່ວມ.    ຢ່າລືມວ່າເວລາກິນເຂ້ົາເປັນເວລາດີທ່ີຈະເຊີນເອົາໝູ່ເພ່ືອນຜູ້ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາມາຮ່ວມ
ເພ່ືອພົບກັບຄົນທ່ີເປ ັນຄຣິສະຕຽນມາໃນບ້ານຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດເຊີນເອົາສິດຍາພິບານຂອງທ່ານໄປຮ່ວມ
ນໍາເພ່ືອເພ່ີນຈະມີໂອກາດພົບກັບຄົນທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ    ເວລານ້ັນອາດເປັນເວລາທ່ີພວກເຂ້ົາເຈ້ົາມາເພ່ືອ 
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ຈະຮັບເອົາພຣະເຢຊູໃນບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານ ເພາະຕາມປົກກະຕິແລ້ວຄົນສ່ວນຫລາຍບ່ໍສະບາຍໃຈແລະບ່ໍ
ຢາກໄປໃນເມ່ືອເຊີນເຂົາໄປທ່ີໂບດ.  

 

3. ຄນົສ່ວນຫລາຍມັກຕັງ້ຄໍາຖາມວ່າ ເປັນຫຍ ັງ?: (ມາຣະໂກ 2:16) 
ມີຫລາຍຄ້ັງໃນມາຣະໂກ ບົດ 2 ພວກເຮົາເຫັນຄົນຖາມວ່າ ìເປັນຫຍັງ.î  ເຊ່ັນເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວ

ຄົນເປ້ັຽໃຫ້ດີ ພວກຫົວໜ້າສາສນາຖາມວ່າ,   ìເປັນຫຍັງຄົນນ້ີ (ພຣະເຢຊູ) ຈ່ິງເວ້ົາແນວນ້ັນ?î  (ມຣກ 2:7).  
ພວກເຂົາອາດແປກປລາດທ່ີອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນງອ່ຍໃຫ້ດີ,  ແຕ່ພວກເຂົາຕົກໃຈທີ ່ໄດ້ຍິນພຣະເຢຊອູ້າງວາ່
ພຣະອົງສາມາດອະພັຍຄວາມບາບຂອງຄົນງ່ອຍໄດ້.  ແຕ່ມີບາງຄົນງຶດງໍໂ້ດຍກ່າວວາ່, ìເຮົາບ່ໍເຄີຍເຫັນຢ່າງ 
ນ້ີຈັກເທ່ືອ!î (2:12). 

ໃນເຮືອນຂອງຄົນເລວີ, ພວກຟາຣຊີາຍຖາມພວກສາວົກຢ່າງໜັກວ່າ, ìເປັນຫຍັງໜໍເພ່ິນຈ່ິງຍອມຮັບປະ 
ທານກັບຄົນນອກສິນທັມແລະຄົນເກັບພາສີ?î (2:16).    ເພາະພວກເຂົາຄຶດວ່າທຸກຄົນຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍ 
ໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມກັບຄົນຢ່າງນ້ັນ.      ຕ່ໍມາພວກຟາຣີຊາຍຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງພວກສາວົກ
ຂອງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍຖືສິນອົດອາຫານ (2:18)    ແລະເປັນຫຍັງພວກສາວກົຝ່າຝຶນກົດຂອງວັນຊະບາໂຕດ້ວຍ
ເດດັເອົາຮວງເຂົ້າ?  (2:24). 

     ເຖິງແມ່ນຄໍາຕອບຈະເປັນຢ່າງໃດກໍຕາມຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາຖືກໃຈເພາະມັນເປັນສ່ິງ
ນອກຂອບເຂດເພາະການສອນມາກ່ອນນ້ັນ.   ພວກເຂົາໄດ້ຂີດເສ້ັນໄວ້ແລ້ວພວກເຂົາຄຶດວ່າແມ່ນເສ້ັນທາງ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຂົາຄຶດວ່າພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງທຸກປະການ. ເມ່ືອພວກເຂົາສ້ໍຖາມອົງພຣະເຢຊູ
ກໍຍ່ິງເຮ ັດໃຫ້ພວກເຂົາບ່ໍສະບາຍໃຈຂ້ຶນເພາະອົງພຣະເຢຊູມີຄົນຕິດຕາມໄປຢ່າງມາກຫລາຍ  ແລະຄໍາຕອບ
ຈາກອົງພຣະເຢຊູນ້ັນລະເມີດຕ່ໍເສ້ັນທາງຂອງພວກເຂົາ.   

ພວກຟາຣີຊາຍເປັນຄົນທ່ີຄົນທັງຫລາຍນັບໜ້າຖືຕາໃນສມັຍນ້ັນ. ພວກເຂົາເລ້ີມຈາກເປັນຄົນທັມມະດາ
ໃນສມັຍສັດຕະວດັທີນ່ຶງຂອງພຣະຄັມພີໃໝ່,     ພວກເຂົາຢຶດໝ້ັນໃນຄວາມເຊ່ືອສາສນາຢິວຢ່າງເຄ່ັງຄັດຊ່ຶງ
ຊ່ອຍໃຫ້ສາສນາຢິວມີຊີວດິຢູ່ລອດໃນພາວະຫຍຸ້ງຍາກ.     ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຢຶດຖືທາງຂອງຕົນເອງດີ ແຕ່
ເຫັນວາ່ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເປັນສັດຕຣູຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ. ອົງພຣະເຢຊູກິນເຂ້ົາຮ່ວມພວກເຂົາແລະຄົນເລວໃີນບ້ານ. 
ອົງພຣະເຢຊູເຄີຍສົນທະນາກັບພວກເຂົາໃນທ່ີປະຊຸມແລະກໍສ່ວນຕົວ.  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍມີພຣະປະສົງໃຫ້ເຂົາ
ເປັນຄົນຕ່ໍຕ້ານ ພຣະອົງເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນຄົນຜິດບາບ ພວກເຂົາຕ້ອງການອົງພຣະເຢຊູເໝືອນຄົນອ່ືນໆ.  
ການເຊືອ່ຖືສາສນານ້ັນອົງພຣະເຢຊູຍັງເຫັນວ່າເປັນຄົນທ່ີຜິດຢູ່ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ 
ກໍຕາມ. 

ໃຫ້ອ່ານອີກເທ່ືອນ່ຶງໃນເຣ່ືອງລູກຜູ້ເສັຽ ເຫັນວ່າຜູ້ເປັນອ້າຍກາຍເປັນຄົນຄຶດວ່າຕົນເອງດີ.  (ລູກາ 15:1-
2; 11-32).  ໃຫ້ສັງເກດເຖິງສະພາບການເບ້ືອງຫລັງໃນເຣ່ືອງນ້ີ. ໃຫ້ໝັ່ນອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນຜິດບາບປະຈໍາ, 
ເພ່ືອຄົນຖືສາສນາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. 

 

4. ປວົຄນົເປນັພະຍາດ: (ມາຣະໂກ 2:17) 
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     ການປົວພະຍາດໄດ້ມີຢູ່ຫລາຍບ່ອນໃນປ້ືມມາຣະໂກ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນຜີສິງ, ຄົນງ່ອຍ, ຍິງເລືອດ
ຕົກ, ຄົນຫູໜວກ ປາກກືກ, ຄົນຕາບອດ, ເດັກນ້ອຍ, ແລະອີກຫລາຍໆຄົນ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ເດັກຍິງອາ 
ຍຸສິບສອງປີຄືນມາຈາກຕາຍຜູເ້ປັນລູກສາວຂອງນາຍທະຫານຜູ້ໃຫຍ່. 
     ໃນຂ້ໍ 17 ນ້ີພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ການປົວພະຍາດເປັນການປຽບທຽບກັບຝ່າຍວິນຍານຈິດ.  ມີຄົນເປັນພວກຟາ
ຣີຊາຍຖາມວ່າ,   ìເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງກິນກັບຄົນເກັບພາສີແລະຄົນຜິດບາບ?î  (ມຣກ 2:16)   ພຣະເຢຊູ
ຕອບເໝືອນກັບທ່ານໝໍເວ້ົາກັບຄົນເຈັບ.  ທ່ານໝໍເປັນຫ່ວງວ່າ, ຄົນເຈັບຢູ່ໃສ? ພຣະເຢຊູມາກໍເພ່ືອຊອກຫາ
ຄົນເຈັບປ່ວຍ ເພ່ືອນໍາການດີພຍາດດ້ານຈິດວິນຍານມາເຖິງຄົນຜິດຄົນບາບ. 
     ຜູ້ທ່ີຖາມອົງພຣະເຢຊູນ້ັນຄຶດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນສິນທັມ,  ບ່ໍຕ້ອງການການປົວພຍາດ ແລະພວກເຂົາຍັງ
ບ່ໍຕ້ອງການພຣະເຢຊູຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນ.   ພວກເຂົາຄຶດວ່າການເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນຕ້ອງເກີດມາເປັນຄົນ
ຢິວ.   ພວກເຂົາຍັງເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຂົາກັບພຣະເຈ້ົານ້ັນຖືກປະທັບຕຣາໄວແ້ລ້ວຢ່າງບໍມີ່
ການປ່ຽນແປງເພາະພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັດຍັດ.  ຕ່ໍພວກຢິວແລ້ວຄົນເລວີນ້ີບ່ໍມີໂອກາດເລີຍຈະ
ຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາເພາະເຂົາເປັນຄົນຜິດບາບ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວພວກຟາຣີຊາຍເປັນຄົນເຈັບເໝືອນກັບຄົນ
ເກັບພາສີຜູ້ຕ້ອງການໝໍ. ເຫັນວ່າທ່ານໝໍກໍຊ່ອຍບ່ໍໄດ້ເພາະຄົນຟາຣີຊາຍບ່ໍຍອມຮັບວາ່ຕົນເອງເປັນຄົນເຈັບ
ປ່ວຍ.  ທາງດ້ານວິນຍານຈິດບ່ໍມີຜູ້ໃດບັງຄັບໃຫ້ໄປຫາຜູ້ເປັນໝໍດ້ານວິນຍານ ຖ້າຢາກດີຕ້ອງເຮັດເອງ. ເຫັນ 
ວ່າພວກຟາຣຊີາຍເລືອກເອົາທາງກົງກັນຂ້າມກັບອົງພຣະເຢຊູ.  
     ອົງພຣະເຢຊູຄຶດວ່າພວກຟາຣຊີາຍເປັນຄົນສິນທັມບ່ໍ?  ບ່ໍເລີຍ, ອົງພຣະເຢຊູເຫັນກົງກັນຂ້າມ.   ຄົນສິນ
ທັມຈະບ່ໍດູຖູກຄົນອ່ືນ.    ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈມີຫລາຍຄົນຮ້ອງຕົນເອງວ່າຄຣສິະຕຽນແຕ່ຍັງບ່ໍມີອຸປນິສັຍເໝືອນ
ກັບຄົນທ່ີຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາເລີຍ.   ຄົນທ່ີເປັນຄຣິສະຕຽນຕ້ອງລະວງັບ່ໍໃຫ້ປມາດຄົນອ່ືນເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍເຮັດ 
ເໝືອນພວກຟາຣຊີາຍ. 
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍັງແດໃ່ນທກຸວັນນີ້? 
     ໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ ມີຄໍາຖາມສອງຂ້ໍທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງປະເຊນີ:   (1) ໃຜຈະພ້ົນໄດ້?  ແລະ 
ຄົນທ່ີເຊ່ືອນ້ັນຈະເຂ້ົາຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນໄດ້ຫລືບ່ໍໄດ້?  ເຣ່ືອງນ້ີພວກເຂົາບ່ໍສາມາດແກ້ໄດ້ອີງຕາມນິມິດຂອງເປ
ໂຕໃນກິຈການບົດ 10 ຫລືກອງປະຊມຸໃຫຍ່ໃນກຸງເຢຣຊູາເລັມ ກິຈການ 15 ເພາະເຣືອ່ງນ້ັນຍັງສືບຕ່ໍມາເຖິງ
ຄຣິສະຕຽນໃນທຸກວັນນ້ີ. 
     ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູຊົງເລືອກເອົາຄົນເລວີໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍານ້ັນເປັນສ່ິງດີແລະສໍາຄັນເພ່ືອຈະປະກາດຂ່າວປະ
ເສີດໄປທ່ົວທຸກບ່ອນໃນໂລກ.   ຂ່າວດີນ້ັນແມ່ນເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູເພາະທຸກໆຄົນສາມາດຮັບເອົາພຣະ 
ອົງໄດ້.    ຖ້າຢາກໃຫ້ສ່ິງນ້ັນເປັນຈິງແລ້ວພວກເຮົາຄວນຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ ເປັນຕົວຢ່າງວາ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນດ້ວຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອ   ແລະກໍຊອກໂອກາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດນ້ັນ.    ເປັນໜ້າ
ແປກຫລັງຈາກ 2000 ປີພວກເຮົາໃນທຸກວນັນ້ີຍັງມີນິສັຍບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນທຸກຄົນມີປະສົບການກັບຊວິີດທ່ີປ່ຽນ
ແປງກັບອົງພຣະເຢຊູດ້ວຍການມີຂ້ໍຫ້າມຫລາຍໆປະການ. 
 

ຄໍາຖາມ 
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1. ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຈ່ິງມີບັນຫາບ່ໍມີຄວາມສາມາດນໍາເອົາຄົນບາບແລະຄົນເກັບພາສີຕິດຕາມອົງ
ພຣະເຢຊູອີງຕາມບົດຮຽນນ້ີ? 

2. ໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດຂອງທ່ານນ້ັນມີແຜນການອັນໃດບ່ໍ   ທ່ີຈະນໍາເອົາຄົນນອກເຂ້ົາມາ
ຮ່ວມສາມັກຄີທັມແລະສຶກສາພຣະຄັມພີ? 

3. ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນວນັອາທິດຜູ້ມັກຕ້ອນຮັບຄົນນອກ ໃຫ້ທ່ານບອກຊ່ືສອງສາມ
ຄົນມາໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ນໍາໄດ້ບ່ໍ?   

4. ເມ່ືອເຮົາກ່າວວ່າຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປນ້ັນແມ່ນຄົນຄຣິສະຕຽນ, ເຮົາຮູ້ວ່າເປັນຄຣິສະຕຽນແລ້ວ 
ມີວິທີໃດທ່ີເຮົາຈະກະທໍາຕ່ໍຄົນຕ່າງຊາດ, ຕ່າງສັງຄົມ, ຫລືຕ່າງຫລັກຄວາມເຊ່ືອ? 

5. ຕາມພາສາລາຕິນຄໍາເວ້ົາວ່າ ປະໂຣຫິດ ເປັນຄໍາເວ້ົາສອງຄໍາຕິດກັນຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າ, ຜູ້ສ້າງຂົວ.  
ທ່ານໄດ້ມີຊີວດິຖືກກັບຄວາມໝາຍນ້ັນຢ່າງໃດ? 
  
  

                                                                                                                 ດຣ. ບນຸ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທີ 5 
ຄນົເສຽັຈດິ: ປດົປອ່ຍຈາກອາໍນາດຂອງຜມີານ 

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 5:1-20 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 5:1-20 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ອົງພຣະເຢຊູປົດປ່ອຍຜູ້ຊາຍຄົນນ່ຶງຈາກອໍານາດຂອງຜີມານ ແລະ

ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ກັບບ້ານໄປບອກສ່ິງພຣະອົງໄດ້ຊອ່ຍຕົນເອງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຈາກອັນໃດຫລືສ່ິງໃດບ່ໍທ່ີທາ່ນຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົດປ່ອຍທ່ານ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກເຖິງການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງຄົນຜີເຂ້ົາ ແລະເພ່ືອບອກເຖິງ

ວ່າມສ່ິີງໃດບ່ໍທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົດປ່ອຍ. 
 

ໜ້າທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວ່າ 
· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ. 

ບົດນໍາ 
 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໂຜດຄົນຜີເຂ້ົາໃຫ້ຫາຍດີ    ເພ່ືອລາວຈະໄດ້ປະກາດເຖິງສ່ິງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍຊີວດິ ຂອງລາວ.   ທາ່ນ 

ໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ?  ທ່ານອາດເປັນເໝືອນຂ້າພະເຈ້ົາເມ່ືອເວ້ົາເຖິງອົງ ພຣະເຢຊູເພາະໄດ້ເກີດໃນຄອບຄົວທ່ີ
ເປັນຄຣິສຕຽນ.    ຄໍາຖາມທ່ີວ່າວັນອາທິດນ້ີທ່ານຈະໄປໂບດບ່ໍ ບ່ໍເຄີຍຖາມເພາະມັນເປັນໜ້າທ່ີຢູ່ແລ້ວ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຊ່ືອໃນ
ຕອນຍັງເຍົາວັຍອາຍຸ 10 ປີເທ່ົານ້ັນ ວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາແລະຜູ້ໃຫ້ຊ່ອຍຂອງຂ້າພະຈ້ົາ.    ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນບາງຢ່າງ
ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງຄື: ນ່ຶງ, ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຫງົານອນເວລານະມັສການ.    ສອງ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫ້ຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູ   
ເໝືອນກັນ.   ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາບບ່ໍເປັນນັກເທດ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາມີຈິດໃຈຢາກໃຫ້ຄົນອ່ືນຮູ້ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູ ພຣະຜູໂ້ຜດ
ໃຫພ້ົ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ. 

     ເຫັນວ່າໃນເຣ່ືອງຄົນຜີເຂ້ົານ້ັນໃນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາວັນນ້ີມີການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຢ່າງແປກປລາດ.  ແຕ່ຢ່າ
ນ້ອຍໃຈໃນເມ່ືອເຮົາບ່ໍມີເຣ່ືອງໃຫຍ່ຢ່າງນ້ີທ່ີຈະບອກຄົນອ່ືນ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການເໝືອນກັນກັບພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາມີ
ປະສົບການເໝືອນກັນອາຈານໂປໂລໃນຂະນະທ່ີເດີນທາງໄປດາມາເຊ (ກຈກ 9:1-8).    ປະສົບການນ້ັນເປັນຊີວິສ່ວນຕົວຂອງ
ອາຈານໂປໂລ.    ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາມີປະສົບການບ່ໍຄືກັນກັບຄົນຜີເຂ້ົາ, ອາຈານໂປໂລເຫັນແສງມາຈາກຟ້າ,  ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ
ເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການກັບອົງພຣະເຢຊູເປັນພິເສດ.   ພວກເຮົາຄວນຂອບພຣະຄຸນອົງພຣະເຢຊູທ່ີພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ໂອກາດພວກ
ເຮົາໃຫມ້ຄີວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງໃນໂລກນ້ີ ແລະພຣະອົງຈະສຶບຕ່ໍຄວາມສໍາພັນນ້ັນຕລອດໄປກັບພວກເຮົາໃນເມືອງຟ້າສວັນ. 

      

1. ອງົພຣະເຢຊໄູດເ້ອົາຂ່າວປະເສີດໄປຫາຄນົນອກ: (ມາຣະໂກ 5:1) 
ໃນເຂດແດນເຄຣະຊາຄີນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງເມ ືອງຄາຊີເລ, ມີຊ່ືນ່ຶງອີກວ່າໄທເບຣສັ.  ນ້ີໄປັນ

ເມືອງໃຫຍ່ຊ່ຶງຖືທໍານຽມຂອງຊາວກຣກີ.    ເມືອງນ້ີສ້າງໃນສມັຍຂອງອາເລັກຊັນດີອາ (ສັດຕະວັດທີ 4 ກ່ອນ 
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ຄສ.), ຈັກກະພັດໂຣມໃຫ້ສິດທິແກ່ປະຊາຊນົໃນເຂດນ້ີເປັນພິເສດ ບ່ໍຄືບ່ອນອ່ືນໆທ່ີເພ່ິນປົກຄອງ. ຕາມຮ່ອມ
ພູໃນແຄມທະເລມີຖ້ໍາທ່ີປະຊາຊນົໄດ້ໃຊ້ເປັນບ່ອນຝັງຄົນຕາຍ.   ໃນຜີປ່າຊ້ານ້ີເປັນບ່ອນຜີຮ້າຍມັກອາສັຍຢູ. 

ຂ້ໍສໍາຄັນໃນບົດກ່ອນນ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງ ìຄົນເລວີ: ຕ້ອນຮັບຄົນນອກî  ເຫດຜົນທ່ີພຣະເຢຊູໄປເຂດນ້ັນແມ່ນ
ພຣະອົງຕ້ອງການໄປຫາຄົນທ່ີບ່ໍແມ່ນຊາດຢິວ, ຜູ້ທ່ີພຣະອົງປົວຈາກຖືກຜີສິງໃຫ້ເປັນຄົນປະກາດເຣ່ືອງພລັງ
ອໍານາດຂອງພຣະເຢຊູ.   ມັດທາຍໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າມີຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ໝາຍເຖິງຄົນມາຈາກເມືອງເຄຣະຊາຄີນຕິດ 
ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ (ມັດທາຍ 4:25) ແລະມາຣະໂກໄດ້ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດໄປເຂດນ້ີ (ມຣກ 
7:31) 
 

2. ຄົນຜີເຂົາ້ສງິຈາກເຄຣະຊາຄນີ: (ມາຣະໂກ 5:2-10) 
ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄປແຄມທະເລເຄຣະຊາຄີນພຣະອົງໄດ້ພົບກັບຊາຍຜູ້ໜ້າສົງສານເພາະຜີເຂ້ົາສິງ. ໃນ

ປ້ືມຂ່າວປະເສີດຕອນນ້ີ ຄົນນ້ີເຄີຍໄດ້ຍິນເຖິງເຣືອ່ງພຣະເຢຊູ  ຫລືເປັນທໍານຽມທ່ີລາວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຜູ້
ເຂ້ົາໄປໃນທ່ີນ້ັນຢ້ານ?    ແນວໃດກໍຕາມພຣະອົງໄດ້ພົບກັບຊາຍຄົນນ້ີຜູ້ມີກໍາລັງເປັນພິເສດຈົນບ່ໍມີຜູ້ໃດກຸມ
ໄດ້.  ເອົາໂສ້ຫລືເຊືອກໃຫຍ່ຜູກໄວ້ຊາຍຄົນນ້ັນກໍດຶດຂາດໝົດ.    ຊາຍຄົນນ້ີມີຊີວດິທ່ີຮ້າຍລາວເປັນຄົນເສັຽ 
ຈິດສົມຄວນແລ້ວທ່ີຢູ່ໃນບ່ອນສງດັໃນຜີປ່າຊ້າ. ແຕ່ເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູສະເດັດເຂ້ົາໄປ ຊາຍຄົນນ້ັນຈ່ືພຣະອົງ
ໄດ້ແລະເຂ້ົາມານະມັສການພຣະອົງ. 

ຊາຍຄົນນ້ັນມີບັນຫາແນວໃດ?  ບາງທີພວກເຮົາອາດໃຊ້ຄວາມຄຶດສມັຍນ້ີໄປໃຊ້ກັບສະພາບຂອງລາວ.  
ມັນອາດເປັນການຍາກທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈວ່າແມ່ນຫຍັງເກີດໃນນໍາຊີວິດຂອງຊາຍຄົນນ້ີຜູ້ມີຊີວດິຢູ່ໃນສມັຍບູຮານ.  
ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບສະພາບຂອງຊາຍຄົນນ້ັນໃນສມັຍເດີມອີງຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງລາວ
ຊ່ຶງພວກເຮົາທຸກວັນນ້ີບ່ໍອາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີ.   

ໃນພຣະທັມມາຣະໂກ ບົດ 5:7-10 ນ້ີອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໄດ້ຍາກ.    ຄໍາຖາມມີຢູ່ວາ່ອົງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ກ່າວຕ່ໍຊາຍຜູ້ຖືກຜີເຂ້ົາສິງ ຫລືເວ້ົາກັບຜີທ່ີສິງຊາຍຄົນນ້ັນ ຫລືເວ້ົາຕ່ໍທັງສອງ?  ຂ້ໍ 7,   ເຫັນວາ່ຊາຍ
ນ້ັນໄດ້ກ່າວກັບອົງພຣະເຢຊູ   ເພາະລາວອາດຄຶດວ່າອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເຂດແດນນ້ັນເພ່ືອປະເຊີນກັບ
ລາວ: ຄົນຜູ້ຜີເຂ້ົາສິງກ່າວວ່າ, ìທ່ານມາຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຮົາດ້ວຍເຫດໃດ? ທ່ານຈະທໍຣະມານເຮົາຫືຼ?   ເພາະ
ຊາຍນ້ັນຖືກທໍຣະມານຢູ່ແລ້ວî    ຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ີອາດຢູ່ໃນແນວຄຶດຂອງຊາຍຄົນນ້ັນ.  ໝາຍເຫດໃນຂ້ໍ 8 ອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງໃຫ້ວິນຍານຊ່ົວອອກຈາກຊາຍຄົນນ້ັນ,  ແຕ່ມັນບ່ໍຍອມອອກ.   ຂ້ໍ 9 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມຊ່ື
ຂອງຜີຮ້າຍ. ມັນຕອບວາ່, ìຊ່ືກອງທັບເພາະພວກເຮົາມີຫລາຍຕົວນໍາກັນ.î    ຊືເ່ຫລ່ົານ້ັນບອກເຖິງຜົນຮ້າຍ
ທ່ີທໍາລາຍຈິດໃຈຂອງຊາຍຄົນນ້ັນ.     ຕ່ໍມາເຫັນວ່າວນິຍານຊ່ົວໄດ້ຮ້ອງຂໍເພາະບ່ໍຍາກອອກໜີໄປຈາກເຂດ
ແດນເມືອງນ້ັນ ແລະພຣະເຢຊູອະນຸຍາດໃຫ້ມັນໄປເຂ້ົາໃນຝູງໝູ. 

   ຜີທ່ີເຂ້ົາສິງຊາຍຄົນນ້ັນພວກມັນມີຊ່ືແລະມີສຽງເວົາ້,   ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມີອໍານາດເໜືອພວກມານ.  
ອົງພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຈຸດປະສົງແລະບອກວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ.  ໃນປ້ືມມາຣະໂກໄດ້ສອນຄວາມ
ຍ່ິງໃຫຍ່ແລະອໍານາດຂອງພຣະອົງຢ່າງຫລວງຫລາຍວ່າພຣະອົງມີອໍານາດເໜືອທັມມະຊາດ   ຄືພຣະອົງໄດ້
ຫ້າມທະເລ (ມຣກ 4:35-41). ພຣະເຢຊູທໍາການອັສຈັນຄືປົວປະພະຍາດຮ້າຍ, ເອ້ີນເອົາພວກສາວົກ, ແລະ 
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ສ່ິງຕ່າງໆທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນງຶດງໍ້. ເຫດການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດນ້ັນໄດ້ບອກເຖິງທັມມະຊາດຂອງພຣະອົງວ່າພຣະ 
ອົງເປັນພຣະເຈ້ົາໃນເນ້ືອໜັງຂອງມະນຸດຫລືຕາມພາສາຂອງມາຣະໂກແລ້ວແມ່ນ, ìພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.î 

ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບຝູງໝູ?  ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຄວາມໝາຍ, ແຕ່ອາດໄດ້ສອນວ່າຜີ
ໄດ້ອອກຈາກຄົນນ້ັນແລະບ່ໍລົບກວນອີກຕ່ໍໄປ.   ຊາຍຄົນນ້ັນຄຶດວ່າສ່ິງທ່ີທໍຣະມານລາວນ້ັນໄດ້ຈົມຕາຍທ່ີນ້ໍາ
ທະເລແລ້ວ.    ພວກຮັກສັດອາດກ່າວວ່າເປັນການກະທໍາທ່ີໂຫດຮ້າຍຕ່ໍສັດ,   ແຕ່ຄວາມສໍາຄັນນ້ັນແມ່ນອົງ
ພຣະເຢຊູມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍມະນຸດຜູ້ໜ້າສົງສານ.   ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຊາຍນ້ັນຄືນດີ ແລະເຮັດຊີວດິຂອງ
ຄົນນ້ັນມີຄວາມໝາຍ, ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ. 

   ການເຂ້ົາໃຈເຣືອ່ງ ìຜີມານî ນ້ີເປັນເຣ່ືອງຍາກ.   ພຣະຄັມພີບາງຕອນເວ້ົາເຖິງຜີມານນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາຄຶດເຖິງພະຍາດຮ້າຍໃນສມັຍໃໝ່.    ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາອາດບ່ໍສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້ຢ່າງຕາຍຕົວ, ແຕ່
ເຫັນໃນສມັຍເດີມນ້ັນສ່ິງທ່ີລົບກວນຄົນນ້ັນແມ່ນ ìຜີມານ.î  ພະຍາດຮ້າຍແມ່ນວຽກງານຂອງມານ.  ໃນສັດ 
ຕະວັດທີນ່ຶງເດັກນ້ອຍຖືກສອນວ່າບ່ໍໃຫ້ໄປໃກ້ຜີປ່າຊ້າເພາະມານຢູ່ທີ ນ້ັ່ນ.   ຜູ້ເຂ້ົາໃຈຢ່າງນ້ັນກໍຮູ້ວ່າອົງພຣະ
ເຢຊູມີອໍານາດເໜືອມານ, ເໜືອຄວາມບາບ, ຄວາມຕາຍ.  ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊໄູດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ 
ຜີມານ ຄໍາວ່າ, ìຜີມານî ໝົດສິດແລະອໍານາດໃນໂລກນ້ີ.  ອາຈານໂປໂລຈ່ຶງຂຽນໄວວ່້າ, ìໂດຍໄມ້ກາງແຂນ 
ນ້ັນພຣະອົງໄດ້ປົດຜູ້ປົກຄອງແລະອໍານາດທັງຫລາຍເສັຽ.î  (ໂກໂລຊາຍ). ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມພວກເຮົາຕ້ອງ
ລະມັດລະວງັບ່ໍຄວນປະມາດຍ່າງໄປໃນຜີປ່າຊ້າໃນກາງຄືນ, ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍຄວນຢ້ານມານວ່າມັນຈະມາລົບ
ກວນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. 

 

3. ອງົພຣະເຢຊບູອກໃຫອ້ອກໜໄີປ: (ມາຣະໂກ 5:14-17) 
ມີຫລາຍຄ້ັງໃນມາຣະໂກ 2 ພວກເຮົາເຫັນຄົນຖາມວ່າ ìເປັນຫຍັງ.î   ເຊ່ັນເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນ

ເປ້ັຽໃຫ້ດີ ພວກຫົວໜ້າສາສນາຖາມວາ່, ìເປັນຫຍັງຄົນນ້ີ (ພຣະເຢຊູ) ຈ່ິງເວ້ົາແນວນ້ັນ?î (ມຣກ 2:7). ພວກ
ເຂົາອາດແປກປລາດທ່ີອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນງ່ອຍໃຫ້ຫາຍດີ,   ແຕ່ພວກເຮົາຕົກໃຈທີ ໄ່ດ້ຍິນພຣະເຢຊູອ້າງວ່າ
ພຣະອົງສາມາດອະພັຍຄວາມບາບຂອງຄົນງ່ອຍໄດ້. ແຕ່ມີບາງຄົນງຶດງໍໂ້ດຍກ່າວວາ່, ìເຮົາບ່ໍເຄີຍເຫັນຢ່າງ 
ນ້ີຈັກເທ່ືອ!î (2:12). 

  ໝູປະມານສອງພັນໂຕຕາຍໃນທະເລເຮັດໃຫ້ມີການຫວຸ້ນວາຍເກີດຂ້ຶນ!  ມີຫລາຍຄົນເຂ້ົາມາເບ່ິງເຫດ 
ການນ້ັນແລະພວກເຂົາກັງວົນນໍາ.    ແຕ່ເຫັນວາ່ຄົນມທ່ີຜີເຂ້ົາສິງນ້ັນນຸ່ງເຄ່ືອງສຸພາບດີແລະມີສະຕິເປັນປົກ
ກະຕິດີ. ລູກາໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້, ìນ່ັງລົງທ່ີພຣະບາດຂອງອົງພຣະເຢຊູî (ລູກາ 8:35).  ຝູງຊົນບ່ໍ
ເຫັນຜີມາກວນຊາຍຄົນນ້ັນປັນເວລານານ,    ແຕ່ຝູງຊົນຍັງມີຄວາມຢ້ານຊາຍນ້ັນຢູ່ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນ
ແປງໃນຊີວິດຂອງຊາຍຄົນນ້ັນຜູ ້ກໍາລັງນ່ັງຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ.    ຝູງຊົນຢ້ານກໍເພາະເຄີຍເຫັນ 
ຊາຍຄົນນ້ັນມີພລັງພິເສດ ແຕ່ບັດນ້ີພວກເຂົາແຮງຢ້ານເພາະສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຕ່ໍຊີວດິຂອງຊາຍຄົນນ້ັນ.  
ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຍັງເວ້ົາເຖິງຝູງໝູທ່ີຕາຍໃນທະເລນ້ັນຢູ່. 

   ໝູສອງພັນໂຕຖ້າເອົາໄປຂາຍອາດໄດ້ເງິນຫລາຍສົມຄວນ ເງິນເປັນສ່ິງທ່ີຄົນມັກເວ້ົາເຖິງຫລາຍທີ່ສຸດ.  
ພວກເຂົາອາດຄຶດວາ່ຖ້າພຣະເຢຊູຢູ່ທ່ີນ້ັນຕ່ໍໄປ, ມີຫຍັງອີກບ່ໍທ່ີພຣະອົງຈະເຮັດເປັນການລົບກວນຊວິີດຂອງ
ພວກເຂົາ?       ພວກເຂົາອາດບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງສະພາບຂອງຊາຍຜູ້ໜ້າສົງສານທ່ີອົງພຣະເຢຊູປົວໃຫ້ດີ, 
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ພວກເຂົາເປັນຫ່ວງຕ່ໍທຸຣະກິດໃນບ້ານເມືອງຂອງພວກເຂົາ.    ພວກເຂົາອາດບ່ໍເຫັນຄຸນຄ່າຂອງມະນຸດ ເປັນ 
ຫ່ວງນໍາແຕ່ເງິນຄໍາເທ່ົານ້ັນ. 

 

4. ຄົນທີມ່ສີຸຂພາບດີ: (ມາຣະໂກ 5:18-20) 
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຜູ້ຊາຍອີກຄົນນ່ຶງຜູ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເວລາພຣະອົງລົງເຮືອໄປອີກບ່ອນນ່ຶງ.  ຊາຍຄົນ
ນ້ັນເມ່ືອດີແລ້ວກໍຢາກໄປກັບພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສ່ົງໄປທາງອ່ືນເພ່ືອໃຫ້ຄົນນ້ັນສະແດງໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນ
ອີກຊ່ຶງອາດຈະເປັນການດີ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູບອກຄົນນ້ັນໃຫ້ກັບໄປຫາຄອບຄົວ ເພ່ືອສະແດງເຖິງເຣ່ືອງທ່ີເກີດ
ຂ້ຶນ.  ຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ບອກແຕ່ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ  ແຕ່ລາວເດີນໄປທ່ົວທຸກບ່ອນບອກສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເຮັດຕ່ໍລາວຊ່ຶງເປັນພຣະຄຸນແລະອໍານາດຂອງພຣະອົງ.   
         ເຣ່ືອງຂອງຂ່າວປະເສີດກໍໄດ້ແຜ່ອອກໄປເພາະຊາຍຄົນນ້ີ.  ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຖືກປ່ິນປົວໃຫ້ດີຊ່ຶງເປັນ
ພຣະພອນແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຢາກບອກຄົນອ່ືນ.  ຄົນທ່ີຜີເຂ້ົາສິງຄົນນ້ີກາຍເປັນຜູ້ປະກາດໄປຍັງເມືອງໃຫຍ່ນ້ີ.  
ຄໍາສ່ັງໃຫ້ອອກໄປແລະບອກນ້ັນແມ່ນຄໍາສອນຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ. ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນແລະປະທານໃຫ້ມີຊີວດິ
ຢູ່ກໍເພ່ືອໃຫ້ປະກາດແລະຮັບໃຊ້.  ເຊ່ັນດຽວກັນພວກເຮົາຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະອົງຄວນຈະເປັນພະຍານເຖິງເຣ່ືອງ 
ພຣະເຢຊູ.  
 

ເຣື່ອງນີມ້ຄີວາມໝາຍຫຍງັໃນທກຸວນັນີ້? 
     ຄຣິສຕະຕຽນແມ່ນຜູ້ຮັບເຊ່ືອ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຫັນຫລັງຕ່ໍຄວາມບາບ.  
ຄົນທ່ີຜີເຂ້ົາສິງໄດ້ປ່ຽນແປງຊວິີດຢ່າງແທ້ຈິງ, ລາວມີສັນຕິສຸກແລະມີຈຸດປະສົງດີໃນຊີວິດ.  ຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ປະ 
ສົບກັບການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃນໃໝ່. ເມ່ືອພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອດົນນານແລ້ວພວກເຮົາມອງເຫັນຄວາມ
ບົກພ່ອງແລະຈຸດອ່ອນແອທ່ີບ່ໍໃຫ້ກຽດແກ່ອົງພຣະເຢຊູ.   ຍັງບ່ໍຊ້າເກີນໄປທ່ີຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູເປັນນ່ຶງໃນຊີວດິ
ເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ວ່າຊວິີດຂອງເຮົາບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
 

ຄໍາຖາມ 
1. ທ່ານຈະອ້ອນວອນເປັນປະຈໍາເພ່ືອຄົນຜູ້ມີນິສັຍແລະການປະພຶດຮ້າຍແລະມັກປມາດຄົນອ່ືນບ່ໍ?  

ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງໃຊທ່້ານເປັນເຄ່ືອງມືເພ່ືອນໍາເອົາສັນຕິສຸກໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນ. 
2. ທ່ານຈະເຊີນໃຫ້ຄົນອ່ືນເອົາໃຈໃສ່ໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ    ແຕ່ເຫັນວາ່ພວກເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍມີ 

ຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈບ່ໍ? 
3. ເປັນຫຍັງທ່ານຄຶດວ່າຝູງໝູ ແລະຄົນທ່ີນ້ັນມີການປະພຶດຢ່າງນ້ັນ? 
4. ທ່ານຈະຕອບຄໍາຖາມໃນພຣະຄັມພີຢ່າງໃດເຖິງເຣ່ືອງຜີຮ້າຍເວລາມັນເວ້ົາວ່າ,  ìທ່ານຕ້ອງການ

ອັນໃດກັບຂ້າ, ອົງພຣະເຢຊູ? (ມຣກ 5:6) 
5. ທ່ານຈະເອົາຫລັການທ່ີອົງພຣະເຢຊູບອກຄົນທ່ີພຣະອົງປົວໃຫ້ດີນ້ັນວ່າຈ່ົງໄປແລະປະກາດ ໃຊ້

ໃນ ຊີວດິຂອງທ່ານບ່ໍ? 
                                                                                                                          ດຣ. ບນຸ ວົງສຣຸິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ6 
ສອງຄົນໝດົຫວັງ: ເຂາົເພິງ່ອົງພຣະເຢຊ ູ

 

ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 5:22-43 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 5:21-43 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຜູ້ໝົດຫວງັສອງຄົນຜູ້ນ່ຶງແມ່ນນາຍທະຫານຜູ້ມີຊ່ືວາ່ຢາອີໂຣເພາະ

ລູກສາວຂອງລາວກໍາລັງຈະຕາຍ ແລະອີກຄົນນ່ຶງແມ່ນຜູ້ຍິງເລືອດ
ຕົກ ທັງສອງຄົນນ້ີໄດ້ເພ່ິງອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ຊ່ວຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວາ້: ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃສເມ່ືອທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍທ່ີ

ສຸດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້ ເພ່ືອບອກເຖິງຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງສອງຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ   ນາຍທະ ຫານແລະຍິງ

ເລ ອືດຕົກນ້ັນຈະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຂ້າ ພະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍໃນເມ່ືອມີ
ຄວາມຕ້ອງການເກີດຂ້ຶນ. 

 

ໜາ້ທີສ່າໍຄນັຂອງຄຣສິຕຽນທກຸຄນົໃຫເ້ຂົ້າໃຈວ່າ 
· ຢືນຢັນວາ່ພຣະຄັມພີເປັນພລັງອໍານາດທ່ີຈະຊີນໍ້າພາໃນຊວິີດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
· ເສີມຂຍາຍຕົນເອງໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອມີຊີວິດຊີວາ. 

 

ບົດນໍາ 
 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອຄວາມຕ້ອງການອັນເລິກເຊ່ິງຂອງສອງຄົນ  ເພາະທັງສອງໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ວຍ ພວກ

ເຂົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້. ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາອາດແຕກຕ່າງກັນ ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດແລະກໍ
ຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນເມ່ືອພວກເຮົາມຄີວາມເຊື່ອວ່າພຣະອົງຊ່ວຍໄດ.້    

     ບົດຮຽນນ້ີໄດ້ສອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການອັນຍ່ິງໃຫຍ່-ຄວາມຕ້ອງການອັນແທ້ຈິງ, ບ່ໍແມ່ນສ່ິງຢາກໄດ້.  ທັງສອງຄົນນ້ີໄດ້
ຍິນເຣ່ືອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເມ່ືອມີຄວາມຂັດສົນແລ້ວພວກເຂົາກໍເຂ້ົາຫາພຣະເຢຊູເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍ.   ມີຄົນນ່ຶງເມ່ືອຄວາມ
ຫວັງໝົດໄປແລ້ວຄົນນ້ັນກໍຫັນຫາອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອຊ່ອຍລູກສາວນ້ອຍ ຜູ້ປ່ວຍໃກ້ຈະຕາຍ.    ຜູ້ຍິງອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ໃຊ້ເງິນຄໍາຈົນໝົດ
ປົວພຍາດແຕ່ຍັງບ່ໍດີ  ລາວເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍທງັສອງຄົນນ້ີໃຫມ້ສຸີຂພາບດີແລະມີຊີວິດຢູ່ລອດ.   
        ອງົພຣະເຢຊບູໍ່ໄດ້ປົວຄົນປ່ວຍຫລືເອ້ີນຜູ້ທ່ີຕາຍໄປແລ້ວໃຫ້ຄືນມາອີກທຸກຄົນ   ແຕ່ສະພາບສອງຢ່າງໄດ້ບອກເຖິງພລັງ
ອໍານາດຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນພິເສດ.   

 

1. ຄວາມເຊື່ອຂອງຢາອໂີຣ: (ມາຣະໂກ 5:22-24) 
ຢາອີໂຣໄດ້ຮັບໃຊສັ້ງຄົມຂອງລາວເປັນຢ່າງດີຄືລາວໄດ້ປະກາດໃຫ້ຄົນເກັບພາສີ, ຄົນບາບ, ແລະເພ່ືອນ 

ຝູງຜູ້ເປັນຄົນຕ່າງຊາດນໍາກັນໃນເມືອງໃຫຍ່ໆ.  ລາວຍັງໄດ້ບອກໃຫ້ພວກຟາຣຊີາຍແລະຜູ້ນໍາໃນໂຮງທັມສາ 
ລາອີກ.      ເຫັນວ່າຢາອີໂຣຍັງເປັນຜູ້ນໍາອາສາສມັກໃນໂຮງທັມສາລາຄືລາວເປັນຫົວໜ້າພະແນກປົກຄອງ.  
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ຍ້ອນຊີວິດຂອງຢາອີໂຣເປັນດ່ັງນ້ັນ   ເມ່ືອລາວຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູໝູ່ເພ່ືອນຈ່ິງຕ້ອງຕິລາວຢ່າງທ່ີສຸດ.  ແຕ່ 
ແນວໃດກໍຕາມລາວສ່ຽງຊວິີດໃນການຕ້ອນຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ.    ລາວເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູຢ່າງຕ້ັງໃຈ 
ແລະຖ່ອມຕົວຊຶງ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ ລາວກ້ົມລົງທ່ີພຣະບາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 

 ຢາອີໂຣເປັນຄົນໝົດຫວັງພ້ອມກັບຜູ້ເປັນລູກສາວເພາະນາງເຈັບໃກ້ຈະຕາຍແລ້ວ ແຕ່ຢາອີໂຣຜູ້ເປັນພ່ໍ 
ເຊ່ືອວ່າອົງພຣະຢຊູມີອໍານາດຊ່ວຍໄດ້.  ລາວຈ່ິງຂໍຮ້ອງຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອວ່າ,  ìຂໍເຊີນທ່ານໄປ
ຢຽດມືວາງລົງໃສ່ລາວເພ່ືອລາວຈະພ້ົນຈາກຕາຍມີຊີວິດຢູ່î (ມຣກ 5:23).    ຕອນນ້ີຖ້າທ່ານເປັນພ່ໍແມ່ທ່ານ
ອາດຈະມີຄວາມຮູສຶ້ກຢ່າງດຽວກັບຢາອີໂຣເພາະລູກສາວເຈັບໜັກ ພວກເຮົາອ້ອນວອນຢາກໄດ້ຮັບການປົວ
ພະຍາດເປັນຢ່າງດີ.  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການປົວໃຫ້ດີນ້ັນກໍເກີດຂ້ຶນ ແຕ່ເຫັນວາ່ຕອນນ້ີທ່ານຢາອີໂຣໄດ້ໝົດ
ຫວັງແລ້ວ ແລະເຫັນວ່າມີແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານ້ັນສາມາດຊ່ອຍໄດ້.   ອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ສະເດັດໄປນໍາຢາອີ
ໂຣ ແລະມີຝູງຊນົຕິດຕາມໄປນໍາ. 

 

2. ຄວາມເຊື່ອຂອງຍິງໝດົຫວັງ: (ມາຣະໂກ 5:25-34) 
  ຫລາຍຄ້ັງໃນຊີວດິມີສ່ິງເກີດຂ້ຶນໂດຍບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈ.  ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການຢ່າງນ້ີຫລືບ່ໍ?  ທ່ານໄດ້ວາງ

ແຜນການເປັນຢ່າງດີແຕ່ໃນທ່ີສຸດເຫັນວາ່ມີສ່ິງມາຂັດຫລືລົບກວນ.   ເຖິງແມ່ນວ່າຕົນເອງບ່ໍສະບາຍໃຈເມ່ືອ 
ມີສ່ິງລົບກວນ ແຕ່ເຫັນວາ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນອາດກາຍເປັນສ່ິງດີ.   ໃນຂະນະທ່ີອົງພຣະເຢຊູກໍາລັງສະເດັດໄປຫາ
ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງຜູ້ກໍາລັງຈະຕາຍ-ມີສ່ິງນ່ຶງເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຫັນແລະຫັນໄປສົນໃຈ. 

 ມີຝູງຊົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ມາຫາອົງພຣະເຢຊູເພາະພວກເຂົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນພຣະອາຈານສອນ.  
ມີຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງສ່ຽງຊວິີດເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູເພາະນາງເປັນພຍາດເລືອດຕົກມາໄດ້ສິບສອງປີແລ້ວ.  ຕາມ
ທັມນຽມພວກຢິວແລ້ວນາງເປັນຄົນບ່ໍສະອາດ (ລະບຽບພວກເລວີ 15:25).   ຍິງຄົນນ້ີບ່ໍມີສິດຈະເຂ້ົາໄປຫາ
ຝູງຊນົໄດ້ ຖ້າລາວໄປໃນຝູງຊົນລາວຍ່ິງມີບັນຫາໃຫຍ່. ຍິງຄົນນ້ີໃຊ້ເວລາແລະເງິນຄໍາປົວຕົນເອງແຕ່ເຫັນວ່າ
ເປັນແຮງກວ່າເກ່ົາ.  ເໝືອນກັບທ່ານຢາອີໂຣ ນາງມີຄວາມເຊືອ່ໃນອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງມີອໍານາດຈະປົວ
ໄດ້. ນາງຄຶດໃນໃຈວ່າ, ìຖ້າເຮົາໄດ້ບາຍເສ້ືອຂອງເພ່ິນແຕ່ເທ່ົານ້ັນເຮົາກໍຈະດີພຍາດ.î (ມຣກ 5:28). ບໍເ່ປັນ
ໜ້າແປກໃຈເມ່ືອນາງໄດ້ເຈັບສ້ົນເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ນາງຮູ້ສຶກວ່າເລືອດທ່ີຕົກເປັນເວລາຍາວນານ 
ນ້ັນກໍຢຸດແຫ້ງໄປ.   

   ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ສຶກວ່າພຣະກໍາລັງອອກຈາກພຣະອົງໄປ.  ພຣະອົງຈ່ິງຖາມວ່າ,  ìແມ່ນໃຜໄດ້ບາຍເສ້ືອ
ຂອງເຮົາ. (ມຣກ 5:30). ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າພຣະເຢຊູຮູ້ວາ່ແມ່ນໃຜໄດ້ເຈັບເສ້ືອຂອງພຣະອົງບ່ໍ? ເພາະພຣະອົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດເຕັມສ່ວນ. ແນ່ນອນພຣະອົງຮູ້ຈັກພຣະອົງຖາມກໍເພາະຢາກໃຫ້ມີການສາຣະພາບ 
ເກີດຂ້ຶນວ່າໃຜມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.    ໃນຕອນນ້ີເຫັນວ່າພວກສາວົກບ່ໍຢາກເສັຽເວລາອີກທ່ີຈະໄປຊ່ວຍ 
ຄົນເປັນຜູ້ນໍາໃນໂຮງທັມສາລາ,  ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະອົງໄດ້ຊອກຫາໃນຖ້າມກາງຝູງຊນົເຖິງຄົນທ່ີຈັບເສ້ືອຂອງ
ພຣະອົງ.   ມຍິີງຄົນນ່ຶງແຕ່ບ່ໍໄດ້ອອກຊ່ືມາໃນຖ້າມກາງຄົນອ່ືນໃນຕອນນ້ີໃຜໆກໍມອງຂ້າມ ນາງຕ້ອງການໄດ້
ຍິນວ່າແມ່ນໃຜເປັນຄົນຈັບເສ້ືອຂອງພຣະເຢຊູ. 

ນາງໄດ້ເຂ້ົາໃນກຸ່ມຝູງຊົນອີກ ແລະອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊອກຫາ ນາງກໍເລີຍອອກມາຂ້າງໜ້າບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນ
ຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ.   ນາງຢ້ານວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງຕິທ່ີນາງໄດ້ເຈັບເສ້ືອຂອງພຣະອົງ    ìນາງຢ້ານຈົນຕົວ
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ສ່ັນ.î ນາງຂາບລົງທ່ີພຣະບາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມຣກ 5:33). ພຣະອົງຊົງເວ້ົາກັບນາງພ້ອມທັງຝູງຊນົກໍໄດ້
ຍິນ, ìລູກຍິງເອີຍ, ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ່້ົາເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີແລ້ວ ຈ່ົງໄປເປັນສຸກແລະດີພຍາດເທ້ີນ. 

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຍິງນ້ັນໃຫ້ດີເພ່ືອສະແດງວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂ້ຶນ.  ນາງຄຶດວ່າຖ້າໄດ້ເຈັບເສ້ືອຂອງ
ພຣະອົງນາງຄົງດີ      ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມເວ້ົາຢ່າງອ່ືນຄືພຣະອົງມີອໍານາດທ່ີຈະຊ່ວຍຄົນອ່ືນໆໄດ້ເ
ໝືອນກັນ ແລະບອກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເຊື່ອ.     ìຄວາມເຊ່ອືໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີî (ມຣກ 5:34).  ຄວາມ
ເຊ່ືອບ່ໍແມ່ນແຕ່ເວ້ົາຫລືມີຄວາມຮູ້ສຶກເທ່ົານ້ັນ. ຄວາມເຊ່ືອຕ້ອງມີການປະຕິບັດ (ຢກບ 1:12).  ຕົວຢ່າງ: ຍິງ
ເລືອດຕົກເວລາລາວໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູແລ້ວລາວກໍຊອກຫາພຣະອົງ  ເພາະລາວເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຈະປົວ
ລາວໄດ້ໂດຍຄຶດໃນໃຈວາ່ຖ້າຕົນເອງໄດ້ເຈັບເສ້ືອຊ້ັນນອກຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນພຍາດກໍຈະດີ.    ນ້ັນແຫລະ
ເປັນຄວາມເຊ່ືອຢ່າງແທ້ຈິງ. 

ຢ່າເບ່ິງຂ້າມຄວາມສໍາຄັນໃນການເອົາຕົນເອງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ.  ສ່ິງນ້ີເກີດ
ຂ້ຶນໃນຫລາຍວິທີເຊ່ັນ:   ໄປຄຣິສຕະຈັກ, ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາໃນທາງສ່ວນຕົວເປັນປະຈໍາທຸກວັນ, ຫລືເຊ່ືອຟັງ
ເຮັດຕາມພຣະອົງໄປ.      ຜູ້ຍິງທ່ີຈັບເສ້ືອຂອງອົງພຣະເຢຊູນ້ັນບ່ໍແມ່ນການກົດປຸ່ມເໝືອນຈັກຂາຍເຄ່ືອງດ່ືມ
ແລ້ວທຸກສ່ິງຢ່າງໄດ້ໝົດ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມເຊືອ່ຕ່າງຫາກທ່ີນາງມີໃນອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ນາງດີພຍາດ. 

 

3. ລກູສາວຂອງຢາອໂີຣເປນັແນວໃດ?: (ມາຣະໂກ 5:35-43) 
     ອົງພຣະເຢຊູກໍາສະເດັດໄປປົວລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ ຕາມທາງພຣະອົງຢຸດປົວຍິງເລືອດຕົກ.  ອີກບ່ໍ

ນານມີຄົນກັບມາບອກຂ່າວວ່າ,    ìເດັກຍິງນ້ັນໄດ້ຕາຍແລ້ວບ່ໍຈ ໍາເປັນທ່ີຈະລົບກວນອົງພຣະເຢຊູອີກຕ່ໍໄປ.î  
ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູມີຂ່າວດີຕ່ໍຢາອີໂຣ: ìຢ່າວິຕົກເທາະ ຈ່ົງເຊ່ືອເທ່ົານ້ັນ.î  (ມຣກ 5:36).  ພວກສາວົກ
ເຄີຍໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູສອນເຖິງຄວາມຢ້ານກັບຄວາມເຊ່ືອມາກ່ອນ ເວລາພວກເຂົາຢູ່ໃນເຮືອເພາະລົມພະຍຸ
ໃຫຍ່ໃນທະເລຄາລີເລ (ມຣກ 4:35-41). ໃນຕອນນ້ີພວກເຂົາພາກັນຖາມກັນວາ່ຜູ້ນ້ີແມ່ນໃຜ?   ເພາະລົມ
ພະຍຸກໍຍັງເຊື່ອຟັງພຣະອົງ (4:41).  ພວກສາວົກບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນແລະປະສົບມະການ
ກັບຄໍາທ່ີອົງພຣະເຢຊູບອກເຢຣິໂຣ.   

 ພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາສາວົກສາມຄົນໄປຍັງເຮືອນຂອງຢາອີໂຣນໍາ.  ພວກນ້ີເປັນຜູ້ນໍາໃນຖ້າມກາງພວກສາ 
ວົກທັງຫລາຍ.  ມີຫລາຍຄົນໄດ້ໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ໃນທ່ີນ້ັນແລະກໍມີບາງຄົນໄດ້ຫົວຂວັນກັບຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະ
ເຢຊູວ່າເດັກນ້ັນບ່ໍໄດ້ຕາຍ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ທຸກຄົນອອກໄປຂ້າງນອກ ພຣະອົງໄດ້ເອົາຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່
ຂອງເດັກນ້ອຍພ້ອມພວກສາວົກເຂ້ົາໄປທາງໃນຫ້ອງ. 

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບມືຂອງເດັກຍິງນ້ັນແລະກ່າວວ່າ, ìຍິງນ້ອຍເອ້ີຍເຮົາບອກເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແມ.î(5:41).  
ໃນທັນໃດນ້ັນເດັກນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນແລະຍ່າງໄປມາ (5:42) ສ່ວນຜູ້ທ່ີຢູ່ທ່ີນ້ັນກໍງຶດປລາດໃຈຫລາຍ.  ອົງພຣະເຢ 
ຊູໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ນ້ັນບ່ໍໃຫ້ບອກເຣືອ່ງນ້ີແກ່ຄົນອ່ືນໆ.     ຄົນທັງຫລາຍກໍຕ້ອງຮູ້ໃນເຣ່ືອງນ້ີ ແຕ່ອົງພຣະ
ເຢຊູບ່ໍຕ້ອງການຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍມາຊອກຫາພຣະອົງ.      ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ເອົາອາ 
ຫານມາໃຫ້ເດັກນ້ັນກິນ.   ຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ແລະເດັກ ແຕ່ພ່ໍ
ແມ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເບ່ິງແຍງເດັກຄົນນ້ີຕ່ໍໄປ.     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊອ່ຍເຫລືອ ພຣະອົງມີອໍານາດນາດເໜືອ
ພຍາດແລະຄວາມຕາຍ.  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູເພ້ີມຂ້ຶນ. 
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ຂ້ໍຄວາມສໍາຄັນທ່ີເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງຄົນນ້ີຄືນດີແມ່ນຄວາມເຊ່ືອຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍໃນອົງພຣະເຢຊູ.  ຄວາມເຊ່ືອ
ຂອງຢາອີໂຣຄ້າຍຄືກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຍິງເລືອດຕົກ     ພວກເຂົາເຊ່ືອວາ່ອົງພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ອຍເຫລືອ 
ຄວາມຕ້ອງການອັນເລິກໃນຊວິີດ.  ຢາອີໂຣບ່ໍໄດ້ເວົາ້ເຖິງການຊັກຊາ້ໃນການມາປົວລູກຂອງຕົນເລີຍ.  ລາວ
ເຫັນອົງພຣະເຢຊູປົວຍິງເລືອດຕົກມາແລ້ວ ເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູບອກວ່າບ່ໍໃຫ້ຢ້ານກົວອັນໃດລາວກໍເຊື່ອ(5:36) 
ຢາອີໂຣໄດ້ຮັບພຣະພອນທຸກບາດກ້າວກັບອົງພຣະເຢຊູທ່ີສະເດັດໄປຍັງເຮືອນຂອງຕົນ.     ສ່ິງນ້ັນແມ່ນວິທີ
ທາງຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນຜູ້ທີ ເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 

    ການອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍປົວພຍາດນ້ັນເປັນການດີແລະຖືກຕ້ອງ (ເບ່ິງ 1 ຊາມູເອັນ 12:23).  
ທຸກມ້ືນ້ີພຣະເຈ້ົາຍັງປົວຄົນເຮົາຢູ່ ແລະພຣະອົງຍັງມີຫລາຍໆສ່ິງຢ່າງຊ່ອຍປົວຫລາຍກວ່າສມັຍ 2000 ປີມາ
ກ່ອນ.  ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າພວກຄົນທ່ີໄດ້ເຫັນການອັສຈັນໃນຊວິີດເຂົາກໍມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ. 

   ພຣະອົງທໍາການອັສຈັນນ້ັນເພ່ືອສອນພວກເຮົາໃຫ້ມອບຄວາມຫ່ວງໃຍໄວກັ້ບພຣະອົງ.  ໃຫ້ພວກເຮົາ
ອ້ອນວອນເພ່ືອຄົນເຈັບປ່ວຍເພາະພຣະອົງໄດ້ຍິນແລະຈະຊອ່ຍຊູ.   ເວລາອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງນ້ັນພຣະອົງ
ຕອບສເມີຊຶງ່ຄໍາຕອບອາດຈະແມ່ນ:  ບ່ໍ,  ຊ່ອຍໄດ້, ຫລືໃຫ້ລໍຖ້າ  ຕາມທ່ີພຣະອົງເຫັນຊອບໂດຍທ່ີພວກເຮົາ
ອາດບ່ໍເຂ້ົາໃຈໄດ້. 

     ໜ້າທ່ີຂອງພວກເຮົາຄືໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງສເມີ.  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມເຊືອ່ຂອງເຮົາບ່ໍຄວນບັງຄັບໃຫ້
ພຣະເຈ້ົາເຮັດອັນນ່ຶງອັນໃດ.     ແຕ່ຄວາມເຊ່ືອອັນແທ້ຈິງນ້ັນຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວິທີປະເຊີນກັບຊວິີດປະ 
ຈໍາວັນ ແລະມີຊີວດິອັນເປັນປໂຍດ ຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊງົໃຊໃ້ຫ້ເປັນສ່ິງດີຕ່ໍພຣະອົງ (ເບ່ິງ ໂຣມ 8:28). ເຖິງ
ແມ່ນຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ປະເຊີນກັບສ່ິງນ້ັນຄົນດຽວ ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດ
ຢູ່ນໍາແລະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຫັນທາງອອກ. 
 

ຄໍາຖາມ 
6. ຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຖ້າຈະທຽບກັບຄວາມເຊ່ືອຂອງຢາຣີໂຣແລ້ວທ່ານເຫັນເປັນຢ່າງໃດ? 
7. ເມ່ືອມີປະສົບການຮ້າຍແຮງໃນຊີວິດແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນມັກຖາມວາ່ ເປັນຫຍັງເຣ່ືອງນ້ີຈ່ິງເກີດຂ້ຶນ

ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ?  ພວກເຂົາຄວນຈະຖາມວ່າເປັນຫຍັງເຫດຮ້າຍຈິງ່ບ່ໍຖືກຕົນເອງ? 
8. ເປັນຫຍັງທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽງແປງເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໃຊ້ຊວິີດຂອງທ່ານເປັນປໂຍດແລະເພ່ືອ

ອວຍ ພອນທ່ານ? 
9. ເຮັດແນວໃດເພ່ືອທ່ານຈະກາຍເປັນພາກສ່ວນໃນຄໍາຕອບຂອງການອ້ອນວອນຂອງຄົນອ່ືນ?  

ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນເຣືອ່ງນ້ີບ່ໍ? 
  
                                            ດຣ. ບນຸ ວງົສຣຸິດທ ໌
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ບົດຮຽນທ ີ7 
ຄນົເມອືງເດມີ: ຄາຢູກ່ບັເຣຶອ່ງທມັມະດາ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 6: 1-6 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 6:1-6 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ຄົນທັງຫລາຍຈາກບ້ານເກີດຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ 

                                     ແລະບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະພອນເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເບ່ິງໃຫ້ຄັກວ່າພຣະເຢຊູຊງົ  
                                           ແມ່ນຜູ້ໃດແທ້. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ພວກເຮົາເຄີຍຄາຢ່ ູກັບເຣ່ືອງທັມມະດາແນວໃດແດ່ ເມ່ືອຄວາມເຊ່ືອທ້າທາຍເຮົາ 

                                   ໃຫກ້້າວຕ່ໍໄປ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຮູ້ແລະເອົາຊະນະອຸປສັກໃນການສະແດງຄວາມເຊ່ືອພຣະເຢຊູຢ່າງເຕັມ 

                                         ສ່ວນ. 
 

ຄໍານາໍ 
ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນວາ່ ìຄວາມຄຸ້ນເຄີຍເປັນບ່ໍເກີດຂອງຄວາມຍ່ິງ.î     ທ່ານຄິດວ່າຄວາມຄຸ້ນເຄີຍສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມເຊ່ືອໄດ້ບ່ໍ? ນ້ັນຄືສ່ິງທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນເວລາພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດຢ້ຽມຢາມເມືອງເດີມ (ບ້ານ
ເກີດ) ຂອງພຣະອົງ. 
 
ບາງຄ້ັງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກໍເປັນເຣ່ືອງດີ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຣືອ່ງໂບດ,  ເຣື່ອງຣົດ, ຫລືເຄ່ືອງໂທຣະສັບແບບໃ
ໝ່ໆ. ສາມີພັລຍາລ້ຶງກັບຂ້າງຕຽງທ່ີຕົນເຄີຍນອນ; ແຕ່ຖ້າມີການປ່ຽນຂ້າງກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ບ່ໍຄັກໃຈປານ
ໃດ.    ເດັກນ້ອຍເບ່ິງໜັງເຣ່ືອງເກ່ົາແຕ່ນ້ອຍຮອດໃຫຍ່ຈົນພວກເຂົາຄິດວ່າຖ້າຝືນເບ່ິງອີກເທ່ືອນ່ຶງເລືອດຫູຄົງ
ຈະໄຫລຢ່າງແນ່ນອນ. ບາງຄົນກໍເວ້ົາວ່າ ìຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຢາກກິນແກງທ່ີແມ່ເຄີຍເຮັດອີກຈັກເທ່ືອນໍ.î 
 
ສ່ິງຄຸ້ນເຄີຍສາມາດໃຫ້ຄວາມອົບອ່ ນຸ; ແຕ່ເມ່ືອມີການປ່ຽນແປງສ່ິງທ່ີຄຸ້ນເຄີຍ    ຫລາຍຄົນກໍເກີດຄວາມເສ້ົາ 
ໃຈ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາ.     ບົດຮຽນມ້ືນ້ີແມ່ນຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມຄຸ້ນ
ເຄີຍ. ຫລາຍຄົນທ່ີນາຊາເຣດັຄ້ ນຸເຄີຍກັບຊາຍໜຸ່ມຊ່ືເຢຊູ, ແຕ່ມາເຖິງຕອນນ້ີຫລາຍຄົນບ່ໍອົບອຸ່ນປານໃດກັບ
ເຢຊູທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ; ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງກໍາລັງທໍາງານຢ່ ູຖ້າມກາງພວກຕົນ.  
 

1. ສິງ່ອສັຈນັທີໂ່ຮງທມັ: (ມາຣະໂກ 6: 1-2) 
ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດມາບ້ານເກີດພ້ອມດ້ວຍສາວົກຂອງພຣະອົງ.   ນາຊາເຣດັເປັນເມືອງນ້ອຍຢ່ ູໃນເຂດຄາ 
ລີເລ. ໃນພຣະທັມມາຣະໂກບົດທີຫ້າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດສ່ິງອັສຈັນຊ່ຶງສະແດງເຖິງຣດິເດດຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້
ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນ; ຢາອິໂຣ ແລະຍິງທ່ີເປັນພຍາດເລືອດຕົກໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູເພາະພວກເຂົາມີຄວາມ
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ເຊ່ືອຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຣດິເດດຂອງພຣະອົງ ແລະຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະຊ່ວຍພວກຕົນໄດ້. ແຕ່ເມ່ືອພຣະເຢ 
ຊູຊງົກັບມາເຖິງບ້ານເກີດ ສະພາບການໄດ້ປ່ຽນແປງ;   ຄົນທ່ີນ້ັນຂາດຄວາມເຊືອ່;  ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍທ່ີ
ພຣະອົງຊົງຢ່ ູທີ່ນາຊາເຣັດ, ໄທບ້ານທັງຫລາຍກໍບ່ໍໄດ້ເຫັນສ່ິງອັສຈັນທ່ີພວກເຂົາສະແວງຫາເພ່ືອຈະພິສູດເບ່ິງ 
ຣິດເດດຂອງພຣະເຢຊູ. 
 
ຜູ້ຄົນທ່ີມາພົບພຣະເຢຊູເປັນຄົນໃຈໂຫດ;  ຄວາມເວ້ົາແລະການປະພຶດຂອງພວກເຂົາກໍບ່ໍເປັນໜ້າສະອອນ. 
ຄົງຈະເປັນເພາະພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຫັນເຢຊູຜູ້ທ່ີພວກຕົນຄຸ້ນເຄີຍມາກ່ອນ,    ແຕ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຜູ້ເຕັມດ້ວຍ 
ສະຕິປັນຍາ.  ພຣະຄໍາບອກວ່າ,ìເມ່ືອເຖິງວັນສະບາໂຕແລ້ວ ພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນໃນໂຮງທັມ ແລະຫລາຍໆ 
ຄົນທ່ີໄດ້ຍິນພຣະອົງກໍງຶດປລາດໃຈî (ຂ້ໍ 2).   ການງຶດປລາດໃຈອາດຈະເປັນການສົງສັຍຫລາຍກວ່າ, ແລະ
ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ໃນພາກຕ່ໍໄປ. 
 

2. ຄາໍຖາມແບບບໍເ່ຊືອ່ຖື: (ມາຣະໂກ 6:2-4) 
ຫລັງຈາກທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສອນໃນໂຮງທັມແລ້ວ ຫລາຍຄົນກໍມີຄໍາຖາມ.   ພຣະທັມບ່ໍໄດ້ບອກເຖິງເນ້ືອໃນໃຈ 
ຄວາມຂອງພຣະຄໍາສອນ  ແຕ່ຄົງຈະເປັນຄໍາສອນທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງມີຄໍາຖາມຫລາຍຂ້ຶນ   ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ເຣ່ືອງຣິດເດດແລະສິດທິຂອງພຣະເຢຊູໃນການຊົງສອນ.   
 
ຄໍາຖາມທັງໝົດປາກົດວ່າໄດ້ມາຈາກປະຊາຊນົທ່ີຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່.  ທ່ີຈິງແລ້ວພວກເຂົາກໍຮູ້
ຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມນ້ັນໆ ແຕ່ກໍແກ້ງຖາມເໝືອນວ່າເປັນສັດຕຣູກັນ.  ພວກເຂົາອາດຈະມີເຫດຜົນອ່ືນໆ 
ໃນການຖາມ; ໃຫ້ພວກເຮົາລອງພິສູດເບ່ິງຄໍາຖາມນ້ັນໆ ແລະເຫດຜົນທ່ີອາດຈະຢ່ ູເບ້ືອງຫລັງ: 

1. ìຄົນນ້ີໄດ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາແຕ່ໃສ?î   ຄໍາຖາມນ້ີ   ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ້າພຣະເຢຊູເປັນລູກຂອງຊ່າງໄມ້
ແລະພຣະອົງເອງກໍເປັນຊ່າງໄມ້;  ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຜ່ານໂຮງຮຽນຕາມທ່ີພວກຕົນຮ້ ູ; ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງ 
ສາມາດສອນແລະອະທິບາຍພຣະທັມດ້ວຍຣດິອໍານາດເກີນກວ່າຄຣູສອນຄົນອ່ືນໆ.     ເພາະເຂົາບ່ໍ
ຍອມເຊືອ່ພຣະຄໍາສອນ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ເບ້ືອງຫລັງຂອງພຣະອົງດີ. 

2. ìສະຕິປັນຍາທ່ີໄດ້ປະທານແກ່ຄົນນ້ີແມ່ນປັນຍາຢ່າງໃດ?î     ຄໍາຖາມນີເ້ພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນ
ດ້ວຍສະຕິປັນຍາຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນປັນຍາຂອງມະນຸດທັມມະດາ ຫລືປັນຍາຂອງຊ່າງໄມ້.   ອາຊີບຊ່າງໄມ້ 
ໄດ້ຕຽມພຣະເຢຊູໃນການໃຊ້ພຣະຫັດເພ່ືອການປ່ິນປົວຄົນ;   ປະຊາຊົນໄດ້ປລາດໃຈວ່າ ìເພາະວ່າ 
ການອິດທິຣິດຢ່າງນ້ີກໍຍັງສໍາເຣັດໄດ້ດ້ວຍມືຂອງເຂົາ (ພຣະອົງ) ເອງ!î (ຂ້ໍ 2).  

3. ìຄົນນ້ີເປັນຊ່າງໄມ້ລູກນາງມາຣີອາບ່ໍແມ່ນຫລື ຢາໂກໂບ, ໂຢເຊ, ຢູດາ ແລະຊີໂມນ ເປັນນ້ອງຊາຍ 
ຂອງເຂົາບ່ໍແມ່ນຫລື ພວກນ້ອງສາວຂອງເຂົາກໍຢູ່ທ່ີນ້ີກັບພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນຫລື?î ຄໍາຖາມນ້ີບອກໃຫ້ 
ຮູ້ວ່າປະຊາຊົນບ່ໍໄດ້ຖືວ່າໂຢເຊບເປັນພ່ໍຂອງພຣະເຢຊູ ຊ່ຶງຜິດຈາກປະເພນີຂອງຄົນຢິວ ແຕ່ຮັບຮູ້ວ່າ
ພຣະອົງຊົງເປັນລູກຊາຍຂອງມາຣອີາ. 
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ສລຸບວ່າຄໍາຖາມຂອງປະຊາຊົນແມ່ນມີເຈຕນາແບບດູຖູກຫລາຍກວາ່ຢ່າງອ່ືນ;  ພວກເຂົາຖືວ່າຄອບຄົວ
ຂອງມາຣີອາເປັນຄອບຄົວທ່ີຍາກຈົນແລະບ່ໍມີຊືສ່ຽງໃນສັງຄົມຂອງພວກຕົນ.    ສະນ້ັນປະຊາຊນົຈ່ຶງບ່ໍມີ 
ສັດທາໃນຄໍາສອນຂອງລູກຊາຍນາງມາຣອີາ ບ່ໍວ່າທ່ານຈະສອນດ້ວຍປັນຍາແລະຣິດເດດກໍຕາມ. 
 

3. ìການຄາî ເປນັແນວໃດ: (ມາຣະໂກ 6: 5-6) 
ພຣະທັມຂ້ໍຫ້າເລ້ີມວ່າ ì..Öພຣະອົງຈະກະທໍາການອິດທິຣດິທ່ີນ້ັນບ່ໍໄດ້Ö..î  ສລຸບກໍຄືວາ່ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດ
ຫຍັງບ່ໍໄດ້; ແຕ່ສ່ິງນ້ີກໍກົງກັນຂ້າມກັບຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ເຖິງ 
ພຣະອົງຈະຊົງເປັນມະນຸດໃນພຣະນາມຊ່ືເຢຊູກໍຕາມ.    ແຕ່ໃນທ່ີນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍຊງົເຮັດ
ສ່ິງອັສຈັນເພາະຄົນທັງຫລາຍຂາດຄວາມເຊືອ່. 
 
ຄຣິສຕຽນບາງຄະນະມັກສອນວາ່ຖ້າທ່ານມີຄວາມເຊ່ືອພໍແລະມີຄວາມສັດຊ່ື,  ພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ທ່ານເຫັນສ່ິງ 
ອັສຈັນ.    ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ພວກເຮົາບັງຄັບພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້; ພວກເຮົາຈະເວ້ົາ 
ວ່າ ຖ້າຊາວເມືອງນາຊາເຣັດມີຄວາມເຊ່ືອພໍ, ພຣະເຢຊູຄົງຈະເຮັດສ່ິງອັສຈັນຫລາຍກວ່າການປ່ິນປົວຄົນເຈັບ
ປ່ວຍບາງຄົນ ກໍບ່ໍຖືກ (ຂ້ໍ 5).    ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຮົາກໍສັງເກດເຫັນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດສິງອັສຈັນ 
ໃຫ້ພວກຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນ; ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຫລາຍກໍໄດ້ເຫັນສ່ິງອັສຈັນຫລາຍ. 
 
ຊາວນາຊາເຣດັບ່ໍໄດ້ເຫັນສ່ິງອັສຈັນຫລາຍເພາະພວກເຂົາໄດ້ພາກັນ ìຄາî   ຢູ່ກັບເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຜູ້ຊງົເປັນ 
ມະນຸດ; ພວກເຂົາບ່ໍຍອມຮັບວາ່ພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງມາເກີດເປັນມະນຸດ.  ການທ່ີພຣະ
ເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງເຮັດການອິດທິຣິດຫລາຍໃນເມືອງເດີມຂອງພຣະອົງ     ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາ
ງານຢູ່ໃນໂລກຜ່ານມະນຸດ; ເຖິງພຣະເຈ້ົາຈະຊງົເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງກໍຕາມ,  ພຣະອົງຈະຊົງເຮັດສ່ິງອັສຈັນຕາມ 
ລໍາດັບຄວາມເຊ່ືອອອກພວກເຮົາ. 
 
ເພາະຊາວເມືອງນາຊາເຣັດພາກັນຄາຢ່ ູກັບສ່ິງທ່ີພວກຕົນຄຸ້ນເຄີຍ ແລະສ່ິງທ່ີພວກຕົນຮູ້ດີ, ພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍ
ຍອມເບ່ິງສ່ິງອ່ືນ ຫລືຄົນອ່ືນທ່ີແຕກຕ່າງກັບສ່ິງທ່ີຮູ້ແລ້ວ. ໜ້າເສັຍດາຍທ່ີຊາວເມືອງເດີມຂອງພຣະເຢຊູໄດ້
ພາດໂອກາດໃນການເປັນພຍານເຣ່ືອງຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາ;   ພຣະທັມຂ້ໍ 6 ບອກວ່າ   îພຣະເຢຊູກໍ 
ປລາດພຣະທັຍເພາະເຂົາບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອ.î 

 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ພວກເຮົາໃນສມັຍນິໄ້ດ້ກາຍເປັນເໝືອນຊາວເມືອງນາຊາເຣັດໃນອະດີດແລ້ວບໍ?   ພວກເຮົາໄດ້ລ້ຶງເຄີຍກັບ
ພຣະເຢຊູຈົນພວກເຮົາຈະເຮັດກັບພຣະອົງເຊັນ່ດຽວກັນກັບຊາວນາຊາເຣັດບໍ?  ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາພິສູດຕົນເອງ
ເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບເໝືອນພວກເຂົາ. 
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ຫລາຍຄົນໃນສມັຍນ້ີ ໄດ້ເບ່ິງພຣະທັມໃນຕອນນ້ີແບບບ່ໍເອົາໃຈໃສ່;  ພວກເຂົາຈ່ຶງພາດໂອກາດໃນການກ້າວ 
ໜ້າຕ່ໍໄປອີກກ້າວນ່ຶງກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣດິ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້ຮ່ວມງານກັບພຣະອົງເຣ່ືອງການ
ນໍາຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຄືນດີກັບພຣະອົງ. 

 

ຄໍາຖາມ: 
1. ການກັບເມືອງເດີມໃນຄ້ັງນ້ີ ປາກົດວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນເໝືອນມະນຸດທັມມະດາ.   ພຣະເຈ້ົາຍັງ

ຊົງປາກົດຕົວແບບທັມມະດາໃນສມັຍນ້ີບ່ໍ?  ທ່ານມີວິທີສັງເກດເຫັນພຣະເຈ້ົາໃນໂລກອ້ອມຮອບ
ທ່ານບ່ໍ? ທ່ານໃຊ້ວິທີໃດ? 
 

2. ຄົນທັງຫລາຍ  ìມີໃຈໜ່າຍແໜງî  ພຣະເຢຊູໃນ ມາຣະໂກ 6:3.    ຄຣິສຕະຈັກສມັຍນ້ີໄດ້ໜ່າຍ 
ແໜງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊແູນວໃດແດ່? ແລະຕົວທ່ານເດ? 

 
3. ຊີວດິຂອງທ່ານກໍາລັງ ìຄາî ເໝືອນກັບຊາວເມືອງນາຊາເຣັດບ່ໍ? ຄວາມເຊືອ່ຂອງທ່ານຕ້ອງການ

ຫລັກຖານເພ້ີມເຕີມຈາກພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?    ທ່ານສົງສັຍເຣ່ືອງຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີກໍາລັງທໍາ
ງານຢ່ ູໃນໂລກຫລືບ່ໍ? 

 
4. ທ່ານຕ້ອງການຫລັກຖານແນວໃດແດ່ ກ່ອນຈະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ? 

 
5. ມາຣະໂກ 6: 5 ບອກວາ່ພຣະເຢຊູ  ìຈະກະທໍາການອິດທິຣິດທ່ີນ້ັນບ່ໍໄດ້ ເວ້ັນແຕ່ໄດ້ຊົງວາງພຣະ 

ຫັດເທິງຄົນເຈັບປ່ວຍບາງຄົນໃຫ້ດີພຍາດ.î ສ່ິງນ້ີບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ການອິດທິຣິດຂອງພຣະ
ເຢຊູຂ້ຶນຢູ່ຄວາມບ່ໍເຊ່ືອ.  ທ່ານຄິດວ່າຣດິອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ຂ້ຶນຢ່ ູກັບ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາບ່ໍ? 

 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທ ີ8 
ພວກຜູນໍ້າສາສນາ: ຄາຢູ່ກັບປະເພນ ີ

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 7: 1-23 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 7: 1-23 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້   ພວກຜູ້ນໍາສາສນາຈະຕ້ອງເອົາວິທີຂອງພຣະເຢຊູເຣືອ່ງຄວາມສັມພັນກັບ 

                                            ພຣະເຈ້ົາ ເພາະການຮັກສາປະເພນີຢ່າງເຄ່ັງຄັດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເກີດ  
                                             ຜົນ. 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ປະເພນີແນວໃດແດ່ທ່ີກີດກ້ັນພວກເຮົາບ່ໍໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຢ່າງ 

                                   ເຕັມສ່ວນ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອສລຸບເບ່ິງຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະ 

                                         ພິສູດວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍກັບພຣະອົງແມ່ນເຮັດຕາມປະເພນີ     ຫລືວ່າແມ່ນ 
                                         ຄວາມສັມພັນອັນແທ້ຈິງ. 
 

ຄໍານາໍ 
ພຣະເຢຊູຊົງທ້າທາຍປະເພນີຂອງພວກຟາຣຊີາຍ ແລະຊົງສອນວາ່ການເຮັດດີທ່ີອອກຈາກໃຈທ່ີດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
ເປັນເຣືອ່ງສໍາຄັນ, ບ່ໍແມ່ນການຮັກພິທີທາງສາສາສນາແລະປະເພນີ. 
 
ພັລຍາໜ່ ມຸຄົນນ່ຶງໄດ້ຕັດສ້ົນໝູແຮມອອກ ກ່ອນເອົາເຂ້ົາເຕົາອົບ; ສາມີຂອງນາງເບ່ິງດ້ວຍຄວາມສົງສັຍ  ຈ່ຶງ
ຖາມນາງວາ່, ìເປັນຫຍັງຕ້ອງຕັດສ້ົນໝູແຮມອອກ ກ່ອນເອົາໃສ່ເຕົາ?î ນາງຕອບວ່າ, ìເຄີຍເຮັດກັນມາແນວ
ນ້ັນ.î   ສາມີຖາມຕ່ໍໄປວ່າ, ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດກັນມາແນວນ້ັນ?î ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ,   ìແມ່ພາເຮັດຢ່າງນ້ັນມາ 
ຕລອດ.î ສາມີໜ່ ມຸຄົນນ້ັັນຈ່ຶງໂທຣະສັບຫາແມ່ເມັຽຂອງລາວ ແລ້ວຖາມວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງພາກັນເຮັດແນວນ້ັນ; 
ເພ່ິນໄດ້ຕອບລູກເຂີຍວ່າ, ìນ້ັນຄືວິທີອົບໝູແຮມ; ນ້ັນຄືວິທີທ່ີແມ່ຂ້ອຍເຄີຍພາເຮັດ.î 
 
ສາມີໜ່ ມຸຍັງບ່ໍຄັກໃຈຈ່ຶງໂທຫາແມ່ຕ້ ຂູອງເມັຽ;   ທ້າຍສຸດກໍໄດ້ຄໍາຕອບວ່າໃນສມັຍກ່ອນເຕົາອົບມັນນ້ອຍຈ່ຶງ
ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສ້ົນໝູແຮມອອກກ່ອນເພ່ືອຈະເອົາເຂ້ົາເຕົານ້ັນໄດ້.   ສລຸບກໍຄືວ່າ, ລູກສາວແລະຫລານສາວ
ໄດ້ພາກັນເຮັດແບບນ້ັນເພາະໃນຄອບຄົວໄດ້ເຮັດກັນມາແນວນ້ັນ.  ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພາກັນເຮັດຕາມປະເພ 
ນີທ່ີເຄີຍໄດ້ເຮັດມາ. ມີປະເພນີແນວໃດແດ່ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ພາກັນເຮັດມາໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນທ່ີດີ? 
 

1. ພທິຂີອງພວກຟາຣຊີາຍ: (ມາຣະໂກ 7:1-5) 
ພວກຟາຣີຊາຍມີປະເພນີຫລາຍຢ່າງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງຕິດຕາມໃນການຖືພຣະສາສນາ;    ພວກເຂົາເຈ້ົາ 
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ເປັນຜູ້ທ່ີດີເລີດໃນການຮັກສາພຣະບັນຍັດ; ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕໍາໜິພວກຟາຣີຊາຍເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້
ຖືວ່າພິທີສໍາຄັນກວ່າເຈຕນາຂອງພິທີນ້ັນໆ.     ການທ່ີຈະຕໍາໜິພວກຟາຣິຊາຍນ້ັນເປັນເຣືອ່ງງ່າຍ; ìໜ້າຊືໃ່ຈ
ຄົດîເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊືອ່ຂອງນັກສາສນາພວກນ້ີ. ແນ່ນອນພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ພາກັນເຮັດ
ຕາມຄວາມເຊືອ່ຂອງພວກຕົນຢ່າງຈງິໃຈ.   ຄວາມເປັນລະບຽບເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມໝ້ັນໃຈ ເພາະ
ພິທີຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ເອົາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຫລັກ.  
 
ນອກນ້ັນພິທີທາງສາສນາຍັງຊ່ວຍຮັກສາການເປັນໄພ່ພົນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກຂອງຊາວຢິວ. ອິສຣາເອັນ
ໄດ້ຖືກມະຫາອໍານາດປົກຄອງຫລາຍໆຄ້ັງໃນປະວັດສາດ;     ພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ພຍາຍາມຮັກສາພິທີການ
ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພິທີສໍາຮະລ້າງໃຫ້ບໍຣິສຸດເພ່ືອເປັນການສແດງເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ    
ຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງການອົພຍົບ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງການກັບຄືນຈາກການລ້ີພັຍໃນຕ່າງປະເທດ. 
 
ຕາມປົກຕິແລ້ວປະເພນີຂອງພວກຟາຣີຊາຍແລະປະເພີນີຂອງຊາວຢິວກໍເປັນສ່ິງທ່ີດີ,  ແຕ່ມີບາງຢ່າງໄດ້ຜິດ 
ພາດໄປຫລັງຈາກວັນເວລາໄດ້ຜ່ານພ້ົນໄປຫລາຍປີ.  ພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ພາກັນຫລົງໄປວ່າພິທີທາງສາສນາ
ນ້ັນສໍາຄັນກວາ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງໃຫ້ພິທີຕ່າງໆເພ່ືອຖວາຍກຽດພຣະອົງ. 
 
ທ່ານມາຣະໂກຜູ້ຂຽນພຣະທັມຕອນນ້ີໄດ້ຖືໂອກາດອະທິບາຍພິທີການລ້າງມືສໍາລັບຜູ້ຟັງທ່ີເປັນຄົນຕ່າງຊາດ
ວ່າ, ìພວກຟາຣີຊາຍກັບຊາວຢິວທັງຫມົດ ເຄີຍຖືຕາມຄໍາສອນທ່ີຕົກທອດມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານວ່າ   ຖ້າບ່ໍ 
ໄດ້ລ້າງມືຕາມພິທີຄືແຕ່ມືເຖິງຄ່ໍ ເຂົາກໍບ່ໍຮັບປະທານອາຫານî (ຂ້ໍ 3). ການລ້າງມືເປັນພຽງການເຮັດໃຫ້ສ່ິງທ່ີ
ຢ່ ູພາຍນອກສະອາດດີ; ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ ìບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຢູ່ພາຍນອກ ເມ່ືອເຂ້ົາໄປພາຍໃນມະນຸດຈະເຮັດ 
ໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງໄດ້ ແຕ່ສ່ິງຊຶງ່ອອກມາຈາກພາຍໃນມະນຸດນ້ັນແຫລະ,  ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງî 
(ມຣກ 7:14). ມະນຸດໃຊ້ພິທີຊໍາຮະລ້າງມືເພ່ືອໃຫ້ເນ້ືອກາຍສະອາດ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງໃຫ້ພິທີສໍາ
ຮະລ້າງໄດ້ຊໍາຮະພາຍໃນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສະອາດຝ່າຍວິນຍານ. 
 
ເນ່ຶອງຈາກວ່າພວກຟາຣຊີາຍບ່ໍໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ,   ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວາ່ເປັນຫຍັງພຣະ 
ອົງແລະພວກສາວົກບ່ໍພາກັນເຮັດຕາມປະເພນີທ່ີຕົກທອດມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານ.ເພ່ືອຕອບພວກເຂົາ, ພຣະ 
ເຢຊູຈຶ່ງຊົງກ່າວເຖິງປະເພນີຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະພຣະບັນຍັດ. 
 

2. ພຣະເຢຊຊູົງຕອບຄໍາຖາມພວກຟາຣຊີາຍ: (ມາຣະໂກ 7: 6-8) 
ພຣະເຢຊູຊງົອ້າງເຖິງພຣະທັມເອຊາຢາ 29: 11 ແລະຊົງເອ້ີນພວກຟາຣີຊາຍວ່າຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດເພາະພວກ
ເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ກຽດພຣະເຈ້ົາແຕ່ປາກ  ແຕ່ໃຈຂອງພວກເຂົາຫ່າງໄກຈາກພຣະອົງ;   ພຣະເຈ້ົາຊົງໂປດປານຜູ້ທ່ີ
ຖວາຍກຽດພຣະອົງດ້ວຍໃຈຈິງ ແລະຊົງກຽດຊັງຜູ້ທ່ີຖວາຍກຽດແຕ່ປາກແລະປະເພນີ. ພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ໃຊ້ 
ພິທີຊໍາຮະລ້າງເພ່ືອພິພາກສາຄົນອ່ືນໆ. 
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ພຣະເຢຊູຊງົອ້າງເຖິງປະເພນີຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ   ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ພວກຟາຣຊີາຍເຫັນວ່າປະ 
ເພນີຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຕ້ອງມາກ່ອນປະເພນີຂອງພວກເຂົາ.   ນອກນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງຫ່ວງໃຍເຖິງ  
ເຈຕນາຂອງພຣະບັນຍັດໃນການຊ່ວຍຄົນໃຫ້ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າຕົວອັກສອນໃນພຣະ 
ບັນຍັດທ່ີອາດຈະຮັກສາຄົນໃຫ້ບໍຣິສຸດຈາກຄວາມບາບ. 
 

3. ປະເພນຂີອງມະນດຸແທນພຣະບັນຍດັຂອງພຣະເຈົາ້: (ມາຣະໂກ 7:9-13) 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໂທດພວກຟາຣີຊາຍວ່າ,     ìເກີນວ່າດີແທ້ໜໍ ທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ລະຖ້ິມພຣະບັນຍັດຂອງ    
ພຣະເຈ້ົາ ໄປຖືຕາມຄໍາສອນທ່ີສືບຕ່ໍມາຈາກເຖ້ົາເກ່ົາບູຮານ!î (ຂໍ ້9); ພຣະອົງໄດ້ຊົງກາ່ວເຖິງສິ່ງທີ່ໂມເຊໄດ້
ສ່ັງໄວເ້ຣ່ືອງນັບຖືບິດາມານດາ  ແລະໄດ້ຊົງກ່າວໂທດພວກຟາຣີຊາວ່າພວກເຂົາໄດ້ນໍາເອົາປະເພນີຂອງໂກ 
ຣະບານມາໃຊ້ແລະພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ ìຊ່ອຍບໍາຣຸງບິດາມານດາຂອງຕົນ.î  
 

ໂກຣະບານເປັນຄໍາເວ້ົາໃນພາສາເຮັບເຣີຊ່ຶງໝາຍຄວາມວາ່ຂອງຖວາຍ ຫລືຄໍາສັນຍາກັບພຣະເຈ້ົາ.    ພວກ 
ຟາຣີຊາຍໄດ້ຍົກຊັບສິນ ຫລືເຄ່ຶອງຖວາຍບາງຢ່າງໄວ້ໃນຈໍາພວກນ້ີ; ຫລັງຈາກນ້ັນກໍບ່ໍມີໃຜສາມາດທ່ີຈະເອົາ
ຂອງຖວາຍນ້ັນໄປໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍເຫລືອບິດາມານດາທ່ີແກ່ຊະຣາແລ້ວ.     ພຣະເຢຊູງຊງົປະນາມການກະທໍາ
ເຊ່ັນນ້ັນເພາະວ່າສ່ິງນ້ີເປັນການຖືວ່າປະເພນີຂອງມະນຸດຢູ່ເໜືອກວາ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

4. ຟງັແລະເຂົາ້ໃຈ: (ມາຣະໂກ 7: 14-23) 
ພຣະເຢຊູຊົງກວ່າກັບຄົນທັງຫລາຍວາ່ ìບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຢູ່ພາຍນອກ ເມ່ືອເຂ້ົາໄປພາຍໃນມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ມະ 
ນຸດຊ່ົວມົວໝອງໄດ້ ແຕ່ສ່ິງຊ່ຶງອອກມາຈາກພາຍໃນມະນຸດນ້ັນແຫລະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງî (ຂ້ໍ15). 
ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະຢຊູຊົງສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ;  ພວກສາວົກໄດ້ຖາມພຣະ 
ອົງເຖິງຄໍາອຸປມານ້ັນ; ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ ìເຖິງພວກທ່ານກໍຍັງຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈເໝືອນກັນຫລື?î(ຂ້ໍ18). 
ພວກສາວົກມີຄວາມສັບສົນເນ່ືອງຈາກວ່າສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກວ່ານ້ັນມັນກົງກັນຂ້າມກັບປະເພນີ     ແລະ
ຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກຕົນ. ສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຊງົສອນກໍຄົງຈະເປັນສ່ິງທ້າທາຍພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີເຊ່ັນດຽວກັນ 
ເພາະທຸກຢ່າງມັນຂັດກັບພິທີຕ່າງໆທາງສາສນາທ່ີມະນຸດພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນເອງ. 
 
ໃນຂ້ໍ 19, ພຣະເຢຊູຊົງປະກາດວ່າ ìອາຫານທຸກຢ່າງເປັນຂອງສະອາດ.î ຈາກພຣະຄໍານ້ີບາງຄົນມັກເວ້ົາວາ່
ອາຫານທຸກຢ່າງສະອາດເພາະໄດ້ອ້ອນວອນແລ້ວ   ຫລືໄດ້ຮັບປະທານດ້ວຍການຂອບພຣະຄຸນ;   ສ່ິງນ້ັນບ່ໍ
ແມ່ນຄໍາສອນຂອງພຣະຄໍາໃນຕອນນ້ີ    ແຕ່ເປັນຄໍາສອນບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກສັງເກດວ່າສ່ິງທ່ີເຂ້ົາໄປໃນ
ຮ່າງກາຍບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດເປັນຊ່ົວມົວໝອງ.    ພຣະເຢຊຊົູງສອນວາ່ ìສ່ິງທ່ີອອກມາຈາກພາຍໃນມະນຸດ 
ນ້ັນແຫລະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວໝອງ    ເພາະວ່າຈາກພາຍໃນ ຄືຈາກຈິດໃຈມະນຸດມີຄວາມຄຶດຊ່ົວບ່ໍÖî 
(ຂໍ ້20-23).  
 
ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການມີຄວາມສໍາພັນທ່ີຖືກຕ້ອງກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງສັງເກດເບ່ິງວ່າສ່ິງທ່ີ 
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ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດຢ່ ູແມ່ນຈາກປະເພນີທ່ີໄດ້ຖ່າຍທອດມາ ຫລືແມ່ນຈາກຄວາມສັມພັນອັນແທ້ຈິງ.    ພຣະ 
ເຢຊູຊົງແບ່ງແຍກຣະຫວ່າງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຮີດຄອງທ່ີມະນຸດຄິດຄ້ົນຂ້ຶນມາເອງ; ພຣະອົງຊົງ
ແບ່ງແຍກຣະຫວ່າງຄໍາເວ້ົາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຮີດຄອງຂອງພວກຟາຣຊີາຍ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ພວກເຮົາອາດຈະປະຕິເສດທັສນະແລະຮີດຄອງຂອງພວກຟາຣຊີາຍ,   ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຄອຍຣະວັງສ່ິງ 
ຜິດຫລາຍຢ່າງທ່ີອອກມາຈາກໃຈມະນຸດ.     ທຸກຄົນສາມາດທ່ີຈະເຮັດຜິດເຊັນ່ ìຄວາມຄຶດຊ່ົວບ່ໍດີ ການຜິດ 
ຊາຍຍິງ ການລັກຊັບ ການຂ້າຄົນ ການຫລ້ິນຊູ້ຈາກຜົວເມັຽ ການໂລບ ການອະທັມ ການລ້ໍລວງ   ຣາຄະຕັນ 
ຫາ  ການອິດສາ  ການນິນທາ ຄວາມຈອງຫອງ ຄວາມໂງ່î (ຂ້ໍ 21-22).   ພວກເຮົາກໍບ່ໍຕ່າງຈາກພວກຟາຣີ 
ຊາຍຖ້າພວກເຮົາພາກັນໃຫ້ກຽດພິທີທາງສາສນາທ່ີພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງສ່ັງໃນພຣະຄັມພີ. 
 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພິສູດຊີວດິຂອງພວກເຮົາສເມີວາ່ ພວກເຮົາເປັນ ìຄົນໜ້າຊືໃ່ຈຄົດî ບ່ໍ.     ສ່ິງທ່ີຄຸ້ນເຄີຍໃນ
ທາງຄວາມເຊ່ືອສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການມີຄວາມສັມພັນອັນແທ້ຈິງກັບພຣະເຈ້ົາ. ຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງພິ 
ສູດເບ່ິງວ່າ ມີຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດຢ່ ູເປັນພຽງເປັນພິທີ ຫລືການກະທໍາທ່ີບ່ໍເກີດຜົນ ແລະບ່ໍໄດ້ອອກມາຈາພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄໍາວ່າ ìເຄີຍເຮັດກັນມາî ເປັນຄໍາເວົາ້ທ່ີອັນຕະລາຍທ່ີສຸດໃນຄຣິສຕະຈັກ ເພາະເປັນຄໍາເວົາ້
ເພ່ືອຮັກສາກຽດສັກສີເທ່ົານ້ັນ. 
 

ຄໍາຖາມ:  

1. ແມ່ນຫຍັງງ່າຍກວ່າກັນ,     ການເຮັດຕາມປະເພນີທາງສາສນາທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ ຫລືການດໍາເນີນຊີວດິ
ແບບສັດຊືຕ່າມທາງຂອງພຣະເຢຊູ? ເປັນຫຍັງ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຍາກຕ່າງກັນ? 
 

2. ແມ່ນຫຍັງແດ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຂ້ອງໃຈໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ?  ທ່ານເຄີຍພິຈາຣະນາເບ່ິງສ່ິງນ້ັນໆບ່ໍ 
ວ່າຫລາຍຢ່າງເປັນເຣ່ືອງປີກຍ່ອຍ. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີຜິດຈາກຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນການເປັນຜູ້ເຊ່ືອ? 

 
3. ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາວາ່ ìໃຈî  ເຖິງສາມຄ້ັງໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ (ຂ້ໍ 6, 19, ແລະ 21)   ໃນການອະທິ 

ບາຍວິທີສໍາລັບການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ. ຄໍາວ່າ ìໃຈî ເວ້ົາຫຍັງແດ່ກັບທ່ານ? 
 

4. ມີທັສນະແລະການປະພຶດແນວໃດທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ  ເພ່ືອຈະໄດ້ມີຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດ 
ກັບພຣະເຈ້ົາ? ມີໃຜບ່ໍທ່ີຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້? 

 
5. ມີປະເພນີແນວໃດແດ່ໃນຄຣສິຕະຈັກຂອງທ່ານທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມອົບອຸ່ນ ຫລືບ່ໍອົບອຸ່ນ? 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ພວກສາວກົ: ຊາ້ໃນຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 6: 45-52; 8: 1-21 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 5: 35-41; 6: 6-13; 8: 1-21 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ເຖິງແມ່ນພຣະເຢຊູຈະຊົງໃຊ້ວິທີຕ່າງໆເພ່ືອອະທິບາຍວາ່ພຣະອົງຊົງແມ່ນ 

                                           ຜູ້ໃດແທ,້ ພວກສາວົກກໍຍັງມີໃຈແຂງກະດ້າງປຶກຕັນຢູ.່ 

 ຄາໍຖາມເພື່ອຄົນ້ຄວາ້: ເປັນຫຍັງພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນຜູ້ໃດ? ພວກເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈວິ 

                                    ທໃີດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອກັບໄປເບ່ິງເຫດການທ່ີພວກສາວົກຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງວາ່   ພຣະເຢຊຊົູງ 

                                         ແມ່ນໃຜ ແລະພິສູດເບິງ່ວ່າເປັນຫຍັງຂອ້ຍຈ່ຶງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນ 
                                         ຜູ້ໃດແທ້ໆ. 
 

ຄໍານາໍ 
 
ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຊົງດໍາເນີນເທິງໜ້ານ້ໍາ ແລະພວກເຂົາເຈ້ົາກໍໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງເວລາພຣະອົງຊົງ
ລ້ຽງຄົນຫ້າພັນຄົນ. ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງເຮັດສ່ິງອັສຈັນຫລາຍຢ່າງ; ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນພວກສາວົກ
ກໍຍັງຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນຜູ້ໃດແທ້. 
 
ພວກສາວົກໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ ແຕ່ກໍຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈພຣະອົງ;    ພວກເຮົາມີປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕຽນ
ຫລາຍກວາ່ສອງພັນປີ,    ສະນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຄວນເຂ້ົາໃຈຫລາຍຂຶນ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຣ່ືອງໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະເຣ່ືອງການຊົງຄືນພຣະຊົນ.  ແນ່ນອນພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈ; ພວກເຮົາໃນ
ສມັຍນ້ີມີປັນຫາແບບດຽວກັນບ່ໍ? 
 

1. ພຣະເຢຊຊູງົຍາ່ງເທງິນໍາ້ບ?ໍ: (ມາຣະໂກ 6: 45-52) 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ເວລາກັບປະຊາຊນົແລ້ວ,  ພຣະອົງຊົງສ່ົງພວກສາວົກໄປເມືອງເບດຊາອີດາກ່ອນ
ໜ້າພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດຂ້ຶນເມືອພູເພ່ືອໄຫວ້ວອນ (ຂ້ໍ 46).  ໃນແລງມ້ືນ້ັນພຣະອົງຊົງ ìທອດພຣະ
ເນດເຫັນພວກສາວົກກໍາລັງແຊວເຮືອດ້ວຍຄວາມລໍາບາກຫລາຍ ເພາະເຮືອຕ້ານທວນລົມຢູ່î (ຂ້ໍ 48). 
 
ພຣະອົງຊົງດໍາເນີນເທິງນ້ໍາຢ່ ູໃກ້ເຮືອ ແລະພວກສາວົກຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ ìຜີ.î    ພວກສາວົກກໍພາກັນ
ຢ້ານແລະຕົກໃຈໃນສ່ິງທ່ີໄດ້ເຫັນ     ຈົນເຖິງເວລາພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາຫາພວກເຂົາແລະໄດ້ຊົງຂ້ຶນເຮືອ
ແລະລົມໄດ້ງຽບລົງ. ສາວົກພາກັນປລາດໃຈ (ຂ້ໍ 51) ເພາະພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃຈການອັສຈັນເຣ່ືອງລ້ຽງຄົນ
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ຫ້າພັນຄົນ; ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ ìຍັງແຂງກະດ້າງປຶກຕັນຢ່ ູ.î ພວກສາວົກບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊງົແມ່ນຜູ້
ໃດແທ້ ແລະພຣະອົງຊົງເຮັດຫຍັງຢູ່. ໃນສມັຍນ້ີ, ມີຫລາຍໆຄົນທ່ີຍັງຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບເຣ່ືອງພຣະ
ເຢຊູຄຣິດຊງົເຮັດຫຍັງໃນຊີວດິພວກເຮົາ. 
 

2. ຈະເອາົຫຍງັລ້ຽງເຂົາ້ແລງຄົນ 4000?: (ມາຣະໂກ 8: 1-10) 
ໃນຕອນນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຢ່ ູກັບພວກປະຊາຊົນເປັນເວລາເຖິງສາມວັນ  ແລະພຣະອົງໄດ້ຊງົສ່ັງສອນພວກ
ເຂົາ (ຂ້ໍ 2). ຫລາຍຄົນເຊືອ່ວ່າປະຊາຊນົພວກນ້ີແມ່ນຄົນຕ່າງຊາດ ແລະບ່ໍແມ່ນພວກດຽວກັບ 4000 ໃນມາ 
ຣະໂກ 6: 30-44 ຊ່ຶງເປັນຊາວຢິວ. ແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນໃນທ່ີນ້ີແມ່ນ: ìໃນປ່າຢ່າງນ້ີຈະເອົາອາຫານມາແຕ່ໃສພໍຈະ 
ໃຫ້ເຂົາກິນອ່ີມໄດ້î? ນ້ັນແມ່ນຄໍາຖາມຂອງພວກສາວົກ. 
 
ອີກເທ່ືອນ່ຶງ ພຣະຊງົເຮັດສ່ິງອັສຈັນໂດຍການລ້ຽງຄົນ 4000 ຄົນດ້ວຍເຂ້ົາຈ່ີເຈັດກ້ອນແລະປານ້ອຍບາງໂຕ. 
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກວ່າ, ìຄົນທັງປວງໄດ້ກິນຈົນອ່ີມ ສ່ວນຕ່ອນຫັກທ່ີເຫລືອນ້ັນ ເຂົາເກັບໄດ້ເຕັມ 
ເຈັດບຸງî (ຂ້ໍ 6-9).  ຈາກສ່ິງອັສຈັນນ້ີ ພວກສາວົກກໍຍັງຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ຄໍາຖາມ: ມີ
ຫຍັງແດ່ທ່ີພວກເຮົາເອງກໍໄດ້ຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົເຮັດໃນຊີວິດພວກເຮົາ? 
 

3. ຂກໍານໝາຍສໍາຄນັແດ!່: (ມາຣະໂກ 8: 11-13) 
ພວກຟາຣຊີາຍໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ    ແລະໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະອົງສະແດງໝາຍສໍາຄັນຈາກສວັນ  ìເພ່ືອຢາກທົດ 
ລອງພຣະອົງî (ຂ້ໍ 11). ມາຣະໂກຜ້ ູຂຽນບັນທຶກໄວ້ວ່າ ìພຣະອົງຊົງຖອນພຣະທັຍî (ຂ້ໍ 12).    ພຣະເຢຊູຊົງ
ກ່າວວ່າ, ìເປັນຫຍັງຄົນສມັຍນ້ີຈ່ຶງສແວງຫາໝາຍສໍາຄັນ.î 
 
ທ່ານອາດຈະຈົດຈໍາໄດ້ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງເຮັດສິງອັສຈັນຫລາຍໃນເມືອງເດີມຂອງພຣະອົງ   ເພາະປະຊາ
ຊົດບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ (ມຣກ 6: 5-6); ໃນທ່ີນ້ີກໍເຊ່ັນກັນພຣະເຢຊູ ìຈະບ່ໍຊົງໂຜດໝາຍສໍາຄັນî ແກ່
ພວກຟາຣຊີາຍເພາະພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະອົງ.   ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ເຫັນສ່ິງອັສຈັນຫລາຍໆຢ່າງ 
ເໝືອນກັບປະຊາຊນົທ່ົວໄປໃນສມັຍນ້ັນ,     ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຍອມຮັບສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊງົກະທໍາຢ່ ູຖ້າມກາງ
ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຫັນ ແຕ່ບ່ໍຍອມເຊ່ືອ; ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີຢ່ ູໃນສະພາບນ້ີບ່ໍ? 
 

4. ຈົ່ງສັງເກດ!: (ມາຣະໂກ 8: 14-21) 
ຫລັງຈາກເຫດການກັບພວກຟາຣີຊາຍ,  ພຣະທັມບອກວາ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດລົງເຮືອຂ້າມໄປອີກຟາກນຶງ່ 
ກັບພວກສາວົກ; ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກສາວົກໃຫ້ລະວັງ ìເຊ້ືອແປ້ງຂອງພວກຟາຣຊີາຍ.î ໃນສມັຍນ້ັນຄໍາ 
ວ່າ ìເຊ້ືອແປ້ງî ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຄິດເຖິງຄວາມເປ່ືອຍເໜ່ົາ; ຄໍາສອນແລະວທີິການຂອງພວກຟາຣີຊາຍນໍາຊົນ
ຊາດຢິວໄປສູ່ຄວາມເປ່ືອຍເໜ່ົາຝ່າຍຈິດວິນຍານ.  
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ພວກສາວົກຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ,     ພວກເຂົາຄິດວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວເຊ່ັນນ້ັນເພາະ
ພວກຕົນໄດ້ລືມເອົາເຂ້ົາຈ່ີ.     ພວກສາວົກຄິດເຖິງແຕ່ເຣ່ືອງປາກເຣືອ່ງທ້ອງໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູພຍາຍາມ
ສ່ັງສອນເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ  ແລະອັນຕະລາຍທ່ີຢ່ ູອ້ອມຂ້າງຂອງພວກຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ
ກັບພວກສາວົກວ່າ,    ìເຫດສັນໃດພວກທ່ານຈ່ຶງເວົາ້ກັນເຖິງເຣ່ືອງບ່ໍມີເຂ້ົາຈ່ີ ພວກທ່ານຍັງບ່ໍສັງເກດ ແລະບ່ໍ 
ເຂ້ົາໃຈຫລື ໃຈຂອງພວກທ່ານຍັງປຶກຕັນຢູ່ຫລືÖìເມ່ືອເຮົາໄດ້ຫັກເຂ້ົາຈ່ີເຈັດກ້ອນໃຫ້ແກ່ຄົນສ່ີພັນຄົນ ພວກ 
ທ່ານເກັບສ່ວນທ່ີເຫລືອນ້ັນໄດ້ເຕັມຈັກບຸງ?î ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìໄດ້ເຈັດບຸງຂ້ານ້ອຍî ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວແກ່ 
ເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫລືî (ຂ້ໍ 17-21). 
 
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູໃນຕອນນ້ີ ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງຫງຸດຫງິດກັບພວກສາວົກ ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ພຣະທັມບ່ໍໄດ້ບອກວາ່ ເຖິງປານນ້ັນພວກສາວົກເຂ້ົາໃຈ
ຫລືບ່ໍ. ພວກເຮົາພໍສລຸບໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຫຍັງເລີຍ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເບ່ິງເຫດການຫລາຍຢ່າງໃນບົດຮຽນນ້ີ ຖ້າພວກເຮົາຢາກເຂ້ົາໃຈ.   ການຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈຂອງພວກສາວົກສອນພວກເຮົາໃຫ້ຖ່ອມຕົວໃນຄວາມເຊືອ່    ເພາະມີຫລາຍໆຢ່າງໃນພຣະຄັມພີ ທີພ່ວກ
ເຮົາກໍບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນສມັຍນ້ີ.    ພວກເຂົາອາດຈະເຂ້ົາໃຈພຣະເຢຊູໄວຂ້ຶນຖ້າພວກເຮົາຍອມສາຣະພາບຄວາມ
ບົກພ່ອງວ່າພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ;        ການຖ່ອມຕົວຊ່ວຍຄວາມເຊ່ືອແລະໃຫ້ກໍາລັງແກ່
ຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູຂອງພວກເຮົາ. 
 
ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບພວກສາວົກ;    ພວກເຮົາເຫັນພຣະເຈ້ົາຊງົທໍາງານຖ້າມກາງພວກ
ເຮົາ ແຕ່ກໍບ່ໍສັງເກດເຫັນວາ່ພຣະອົງຊົງກໍາລັງທໍາງານໃນຕົວພວກເຮົາເອງ. ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາກໍໄດ້ຂໍໝາຍ
ສໍາຄັນເໝືອນພວກຟາຣີຊາຍ ໃນຂະນະທ່ີໝາຍສໍາຄັນກໍມີຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກເຮົາ. 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ບົດຮຽນນ້ີເນ້ັນເຖິງເຫດການສ່ີຢ່າງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງລ້ີ ຢ່ ູຕ່ໍໜ້າປະຊາຊນົໄດ້ແນວໃດ? 
1) ພຣະເຢຊູຊົງດໍາເນີນເທິງນ້ໍາ 
2) ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງ 4000 ຄົນ 
3) ພຣະເຢຊູຊງົໂຕ້ຖຽງກັບພວກຟາຣຊີາຍ 
4) ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນພວກສາວົກເຣ່ືອງເຊ້ືອແປ້ງຂອງພວກຟາຣຊີາຍ 

2. ເວລາພຣະເຢຊູຊົງເດີນເທິງນ້ໍາໄປຫາພວກສາວົກ ພວກເຂົາຫລຽວເຫັນແລ້ວຄິດວ່າແມ່ນຜີ. ຄວາມ
ເຊ່ືອຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກທ້າທາຍ.    ທ່ານເຄີຍຢ້ານຫຍັງແດ່    ເວລາຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານຖືກທ້າ
ທາຍ? 
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3. ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກສາວົກມີຫຍັງຄ້າຍຄືກັນ? ແລະມີຫຍັງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ? 
 

4. ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ພວກສາວົກເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງກັບ 4000 ຄົນທ່ີກໍາລັງຫິວ. ພຣະອົງຊົງມີພຣະ 
ປະສົງໃຫ້ພວກເຂົາລ້ຽງຄົນພວກນ້ັນ.    ພຣະເຢຊູເຄີຍຊົງເອ້ີນທ່ານໃຫ້ທ່ານລ້ຽງຄົນຈໍານວນຫລວງ 
ຫລາຍດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອບ່ໍ? 

 
5. ທ່ານຄິດວ່າພວກເຮົາໂພດໄປບໍ ເວລາພວກເຮົາຂໍໝາຍສໍາຄັນຈາກພຣະເຈ້ົາ (8: 11)? 

 
6. ພວກສາວົກຄິດຜິດຫລາຍກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຂ້ົາຈ່ີ ເວລາຢ່ ູໃນເຮືອ;   ທ່ານເຄີຍຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຈໍາຕ້ອງ 

ໄດ້ພິຈາຣະນາໃຫ້ຖ້ວນຖ່ີເພ່ືອຈະໄດ້ເຫັນການງານຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດບ່ໍ? 
 

 
 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ພວກນກັທມັ: ຖາມວາ່ແມນ່ຫຍັງສາໍຄນັທີສ່ດຸ 

 

ຂໍພ້ຣະຄມັພີສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ມາຣະໂກ 12: 28-34 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ ມາຣະໂກ 11:27ó12:34 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ:້ ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານ ເປັນຫົວ 

                                           ໃຈຂອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້: ແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບດົຮຽນນີ:້  ເພ່ືອວັດແທກເບ່ິງຊວິີດຂ້ອຍກັບສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຊງົບອກວ່າສໍາຄັນທ່ີສຸດ. 
 

ຄໍານາໍ 
ການຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈແລະການຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງເປັນເຣືອ່ງສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຣາຊອາ 
ນາຈັກພຣະເຈ້ົາ.  ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເປີດປະຕູໃຫ້ເຂ້ົາສູ່ຣາຊອານາຈັກນ້ີແລະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຮັດສ່ິງ 
ທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ. 
 
ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະພາພວກເຮົາໃຫ້ເບ່ິງຊີວິດຂອງຕົນເອງວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດຫລືບ່ໍ    ແລະ
ໃຫ້ພວກເຮົາເບ່ິງວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃຫຽ່ທ່ີສຸດຫລືບ່ໍ.  ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີແມ່ນເລ້ີມ 
ຈາກມາຣະໂກ 11:27.  ພຣະເຢຊູຊົງຢ່ ູທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມຫລັງຈາກການສະເດັດເຂ້ົາກຸງຢ່າງມີຊຍັແລະການ
ຊໍາຮະພຣະວິຫານ. ພວກຜູ້ນໍາສາສນາພຍາຍາມປະຕິເສດພຣະເຢຊູ; ພວກເຂົາໄດ້ສ້ໍຖາມພຣະອົງຫລາຍໆ
ຢ່າງຊ່ຶງເນ້ັນໃສ່ເຣ່ືອງສິດອໍານາດໃນການເວ້ົາເຣືອ່ງພຣະເຈ້ົາ. 
 

1. ຮັກພຣະເຈົາ້ຢາ່ງຄບົບຣໍິບນູ: (ມາຣະໂກ 12:28-30) 
ນັກທັມຄົນນ່ຶງໄດ້ຖາມພຣະເຢຊວູ່າ, ìພຣະບັນຍັດຂ້ໍໃດເປັນເອກເປັນໃຫຍ່ກວ່າຂ້ໍບັນຍັດທັງປວງ?î ພຣະອົງ
ຊົງຕອບເຂົາໂດຍຊົງໃຊພ້ຣະຄໍາທ່ີຊົນຊາດອິສຣາເອັນຮູ້ດີຄື, ìຈ່ົງຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈ 
ດ້ວຍສຸດຈິດ ດ້ວຍສຸດຄວາມຄຶດ ແລະດ້ວຍສຸດກໍາລັງຂອງເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 29-30) 
 
ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູເປັນທ່ີພໍໃຈຂອງນັກທັມຄົນນ້ັນ (ຂ້ໍ 32). ນັກທັມເປັນຄຣູສອນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ; ນັກທັມມີສອງກ່ ມຸຄືພວກຟາຣີຊາຍຊ່ຶງເປັນພວກຖືເຄັ່ງຄັດ ແລະພວກຊາດູກາຍຊ່ຶງບ່ໍຖືເຄ່ັງ.    ສາເຫດ
ຂອງຄໍາຖາມທ່ີວ່າພຣະບັດຍັດຂ້ໍໃດເປັນເອກ ອາດຈະເປັນເພາະພວກນັກທັມໄດ້ຂຍາຍພຣະບັນຍັດສິບປະ 
ການທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ກັບໂມເຊ ອອກເປັນ 613 ຂ້ໍ;   ແລະພວກນັກທັມຖືວ່າພຣະບັນຍັດທຸກໆຂ້ໍນ້ັນສໍາ 
ຄັນ; ສະນ້ັນຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄໍາຖາມປະເພດນ້ີ. 
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ພຣະເຢຊູຊົງເນ້ັນຄວາມສໍາຄັນຂອງພຣະບັນຍັດແມ່ນການຮັກພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດຕົວເຮົາ;   ຫລາຍຄົນຄິດວ່າ
ພຣະອົງຈະມາລຶບລ້າງພຣະບັນຍັດ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໃນມັດທາຍ 5:17 ວ່າ, ìຢ່າຄຶດວ່າເຮົາມາລຶບລ້າງ 
ພຣະບັນຍັດ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເສັຽ      ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາລຶບລ້າງ ແຕ່ມາເຮັດໃຫ້ສໍາເຣັດຄົບ 
ຖ້ວນ.î ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະບັດຂ້ໍໃຫຍ່ເຣ່ືອງການຮັກພຣະເຈ້ົາຈົດໝົດໃຈໄດ້ສລຸບພຣະບັນຍັດສ່ີຂ້ໍທໍາອິດໃນ
ພຣະບັນຍັດສິບປະການ (ອພຍ 20:3-21).  
 
ພຣະບັນຍັດນ້ີຍັງບອກພວກເຮົາອີກວ່າການຮັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ສໍາຄັນກວ່າທຸກຢ່າງ;  ໃນລໍາດັບຂອງ 
ຄວາມສໍາຄັນ ພຣະອົງຊົງມາກ່ອນຊັບສິນເງິນທອງ, ຄອບຄົວ, ປະເທດຊາດ,  ເຂ້ົາປາອາຫານ, ຫລືຕົວເອງ. 
ຜູ້ທ່ີສາມາດເຮັດຢ່າງນ້ັນຈະໄດ້ພົບຊີວິດທ່ີແທ້ຈິງ;  ການມອບທຸກຢ່າງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຄຸ້ມຄອງຈະນໍາໄປສູ່ເສຣີ 
ພາບ ແລະຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີ. 
 

2. ຮກັເພືອ່ນບາ້ນເໝອືນຮກັຕນົເອງ: (ມາຣະໂກ 12:31) 
ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ບັນຍັດຂ້ໍທີສອງເພ້ີມຄື ìຈ່ົງຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ.î     ພຣະບັນຍັດນ້ີເປັນປັດໃຈ
ສໍາຄັນເຣ່ືອງມະນຸດສັມພັນ  ແລະໄດ້ສລຸບພຣະບັນຍັດຫົກຂ້ໍສຸດທ້າຍໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການຊ່ຶງມີເຣ່ືອງ 
ການດູແລພ່ໍແມ່ແລະຂ້ໍຫ້າມເຣ່ືອງຂ້າຄົນ, ຫລ້ິນຊູ້, ຂະໂມຍ, ຕົວະ,   ແລະການຢາກໄດ້ຂອງຄົນອ່ືນ (ອພຍ 
20:12-17). ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, ìພຣະບັນຍັດຂ້ໍອ່ືນທ່ີໃຫຍ່ກວ່າພຣະບັນຍັດສອງຂ້ໍນ້ີບ່ໍມີ.î  
 
ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍຄໍາຖາມຂອງນັກທັມເປັນຄໍາຕອບແຈ່ມແຈ້ງດີ ແລະເປັນທ່ີພໍໃຈຂອງນັກທັມ. ພວກ
ເຮົາສັງເກດໄດ້ວ່າຄໍາຖາມຂອງພວກນັກທັມສ່ວນຫລາຍແມ່ນຊອກຫາຄວາມຜິດພຣະເຢຊູ   ຫລືແມ່ນຢາກ
ໃຫ້ພຣະອົງເຫັນພ້ອມນໍາພວກເຂົາ (ລກ 10: 29).  
 
ຊີວດິຂອງພວກເຮົາເຕັມດ້ວຍສ່ິງທ່ີເຫັນວ່າສໍາຄັນ      ແລະສ່ິງຕ່າງໆມັກຈະຍາດເອົາເວລາແລະຫົວໃຈຂອງ
ພວກເຮົາ;  ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາບ່ໍມີເວລາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຮັກເຮົາ ຫລືເວລາໃຫ້ເພ່ືອນບ້ານຂອງພວກເຮົາ 
ຜູ້ກໍາລັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.    ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັກພຣະອົງຈົນໝົດໃຈແລະຮັກເພ່ືອນ
ບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ. 
 

3. ìບໍໄ່ກຈາກî ແຕຍ່ັງບໍເ່ຖງິ: (ມາຣະໂກ 12:32-34) 
ນັກທັມພໍໃຈຕ່ໍຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູ ແລະລາວໄດ້ເພ້ີມວ່າການຮັກພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈແລະການຮັກເພ່ືອນ
ບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ   ìກໍປະເສີດກວ່າເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະຂອງຖວາຍທັງປວງî (ຂໍ ້32).    ແນນ່ອນການ
ເຫັນພ້ອມກັບຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່ານັກທັມຜ້ ນ້ີູໄດ້ກາຍເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ; ພຣະ 
ອົງຊົງກ່າວກັບນັກທັມວ່າ, ìທ່ານບ່ໍໄກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຂ້ໍ 34).   ມາຣະໂກຜູ້ຂຽນມ້ວນທ້າຍວາ່ 
ìຕ້ັງແຕ່ນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດກ້າຖາມພຣະອົງຕ່ໍໄປອີກ.î 
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ບາງຄົນອາດຈະຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງນັກທັມບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ?î  ກ່ອນພວກເຮົາຈະຕັດສິນນັກ
ທັມຄົນນ້ີ, ໃຫ້ພວກເຮົາຄິດເຖິງພວກສາວົກ;   ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍຊ້າໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນໃຜ 
ແລະພຣະອົງກໍາລັງຊົງເຮັດຫຍັງຢ່ ູຖ້າມກາງພວກຕົນ.   ຫລາຍກວາ່ນ້ັນພວກເຮົາຮູ້ວ່າເຫດການຕອນນ້ີແມ່ນ
ສັປດາກ່ອນການຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ; ພວກສາວົກພາກັນຄິດເຖິງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາໃນໂລກນີ ້ແລະ
ຄິດບ່ໍເຖິງວ່າພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາຜູ້ໄດ້ລົງມາເພ່ືອໂຜດປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຈາກຄວາມຜິດບາບຈະຖືກປະ 
ຫານດ້ວຍມືຂອງພວກເຂົາເອງ. 
 
ນັກທັມຜູ້ນ້ີ ìບ່ໍໄກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî ເພາະເວລາຂອງການໄຖ່ມະນຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໃກ້ຈະມາເຖິງ
ແລ້ວ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຮັກພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈ  ແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ ຈະຕ້ອງປະກອບ
ດ້ວຍການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. ນັກທັມຄົນນ້ີຮູ້ວາ່ແມ່ນຫຍັງສໍາຄັນທ່ີສຸດສໍາລັບຜູ້ທ່ີເປັນ 
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ຕອບຮັບຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູເຣືອ່ງການຕິດຕາມພຣະອົງ. ຮັບຮູ້ຄວາມ
ຈິງເປັນບາດກ້າວທໍາອິດ; ການເຊືອ່ຟັງຄວາມຈິງເປັນບາດກ້າວໃນການເຂ້ົາສູ່ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕບິັດ 
ພວກເຮົາທຸກຄົນ ìບ່ໍໄກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî    ແຕ່ຜູ້ຕ້ອງການເຂ້ົາແຜ່ນດິນນ້ີຈະຕ້ອງຕິດຕາມພຣະ
ເຢຊູແລະຍອມຮັບເອົາພຣະຄຸນ, ການອະພັຍ, ແລະຣິດເດດ.   ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ແຕກຕ່າງກັບຄົນ
ໃນສມັຍຂອງທ່ານມາຣະໂກ; ຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນວ່າສ່ິງອ່ືນໆສໍາຄັນກວ່າການຍອມໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງປ່ຽນແປງ
ພວກເຮົາໃຫ້ເປັນບຸກຄົນທ່ີຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຮັກເພ່ືອນບ້ານ    ເພ່ືອສ້າງໂລກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂ້ຶນກວ່ານ້ີ. 
ການໄດ້ຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ສາມາດເຮັດໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ. 
 

ຄໍາຖາມ: 

1. ແມ່ນຫຍັງກີດກ້ັນບ່ໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເປັນທີນ່ຶງໃນຊີວິດພວກເຮົາ? 
 
2. ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ການຮັກຕົນເອງແລະການຮັກເພ່ືອນບ້ານສເມີກັນໄດ້ແນວໃດ? 

 
3. ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າຜູ້ໃດແມ່ນເພ່ືອນບ້ານຂອງເຮົາ? 

 
4. ເປັນຫຍັງຄວາມເຊ່ືອເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສໍາຄັນກັບຊວິີດປະຈໍາວນັ? 

 
5. ມີວິທີໃດແດ່ທ່ີຈະຊວ່ຍທ່ານໃຫ້ໄດ້ຮັກພຣະເຈ້ົາຈົນໝົດໃຈ? 

 
ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທີ 11 
ການນະມສັການຂອງຍິງຜູນ່ຶ້ງ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ມາຣະໂກ 14:1-9 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 14:1-9 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້          ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຍິງຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ເສັຽດາຍນ້ໍາມັນຫອມຣາຄາແພງທ່ີໄດ້ມາ 

ຫົດສົງພຣະອົງເພາະເປັນການນະມັສການ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:   ຫລາຍປານໃດຈ່ຶງວ່າຫລາຍທ່ີໃຫ້ກຽດພຣະເຢຊູ 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເພ່ືອສອນໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໃຈເຖິງການຮັບໃຊ້ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງນາງ. 

  

ຄໍານໍາ  

ເຣ່ືອງຫົດພຣະເຢຊູດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດດ້ວຍສາວົກສາມຄົນແຕ່ລະຄົນ
ເວ້ົາຕ່າງກັນບາງເລັກນ້ອຍເຊັ ່ນ:  
 

1. ມັດທາຍ 26 ໃສ່ຫົວເຣືອ່ງວ່າ ìການຖອກນ້ໍາມັນຫອມໃສ່ພຣະສຽນທ່ີບ້ານເບດທາເນັຽî ແປວ່າຖອກ
ໃສ່ຫົວ. ທ່ີເຮືອນຂອງຄົນຂ້ີທູດ.   

2. ມາຣະໂກ 14 ໃສ່ຫົວເຣ່ືອງວາ່ ìພຣະເຢຊູຊົງຮັບການຫົດສົງທ່ີເບດທາເນັຽî ທ່ີເຮືອນຂອງຊີໂມນຄົນ
ຂ້ີທູດ. 

3. ໂຢຮັນ 12 ໃສ່ຫົວເຣ່ືອງວ່າ ìມາຣີອາເອົານ້ໍາມັນຫອມສົງພຣະບາດທ່ີບ້ານເບດທາເນັຽî ແປວ່າຫົດ
ຕີນ. 
 

ແຕ່ບົດຮຽນນ້ີບ່ໍມີຈຸດປະສົງຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມແຕກຕ່າງ ແຕ່ຈະເວ້ົາເຖິງການນະມັສການ ເພາະຫລາຍເທ່ືອ
ເຮົາມັກຈະອ່ານແລະເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຕາມຫົວຂ້ໍທ່ີຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ   ໂດຍຜູ້ແປເປັນຜູ້ໃສ່ຊ່ືຫົວຂ້ໍຕາມເນ້ືອ
ເຣ່ືອງທ່ີຜູ້ແປເຂ້ົາໃຈ.   ໃນທ່ີສຸດມີສາສນາສາດຜູ້ສອນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີເປີດເຜີຽວ່າ   ນ້ີແມ່ນການນະມັສ 
ການຂອງຍິງນ້ັນ.  
 

1. ເຂາົປອງຂ້າພຣະເຢຊ:ູ ( ມາຣະໂກ 14:1-2) 
ພຣະຄັມພີສອງຂ້ໍນ້ີມີເນ້ືອໃນສໍາຄັນຢູ່ສາມປະການຄື;  
1. ພຣະທັມລູກາໄດ້ກ່າວເຖິງສອງວັນກ່ອນເທສການປັສຄາ ຊ່ຶງເປັນງານສໍາຄັນສໍາລັບຊາດຢິວໃນການກິນ 
ເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ່ືອແປ້ງ       ເພ່ືອເປັນການລະນຶກເຖິງການຖືກປົດປ່ອຍຈາກການເປັນຂ້າທາດທ່ີປະເທດເອຢິບ. 
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(ອ່ານອົບພະຍົບ 12) ເວ້ົາເຣື່ອງເລືອດສັດທາປະຕູ ແລະເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງຟູ    ແປວ່າຄວາມຟ້າວໃນການ
ເດີນທາງບ່ໍມີເວລາຈະມ່າແປ້ງໃຫ້ເຂ້ົາກັບເຊ້ືອແປ້ງ ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງກິນແຕ່ເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ. 
 
2. ພວກປະໂລຫິດແລະພວກນັກທັມຫາຊ່ອງທາງຂ້າພຣະເຢຊູ   ບ່ໍແມ່ນຫາທາງຈັບພຣະອົງ,    ເຂົາໄດ້ວາງ
ແຜນຊຸມນຸມຕົກລົງເປັນການລັບ ຫາກເຂົາຈັບພຣະອົງເຂົາກໍຢ້ານວ່າກຸ່ມທ່ີພ້ອມພຣະອົງກໍມີຫລວງຫລາຍ. 
 
3. ມາຣະໂກມີຈຸດປະສົງຢາກບອກທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈອຸບາຍອັກເລິກລັບຂອງຟາຣີຊາຍ   ແລະພວກນັກທັມ.  
ອີງຕາມໂຢຮັນ 11:47    (ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ກັບພວກຟາຣຊີາຍ   ຈ່ຶງເອ້ີນສະມາຊິກສະພາມາປະຊ ຸມ
ໂດຍກ່າວວາ່,   ìພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ເພາະວ່າຊາຍຜູ້ນ້ີໄດ້ເຮັດໝາຍສໍາຄັນຫລາຍປະການî )  ແປວາ່ 
ພວກປະໂຣຫິດແລະນັກທັມໄດ້ວາງແຜນກັນຢ່າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນພວກເຂົາເຫືຼອ
ໃຈຫລາຍທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນລາຊະໂຣໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍ.  
 

2. ຍງິຜູນ້ຶ່ງນະມັສການພຣະເຢຊູ: (ມາຣະໂກ 14:3-9).  
ເນ່ືອງຈາກວ່າບ້ານເບ ດັທາເນັຽຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຢຣຊູາເລັມປະມານສອງໄມເທ່ົານ້ັນ   ຈ່ຶງເປັນການງ່າຍທ່ີຈະ
ເດີນທາງເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຊ້ບ້ານນ້ີເປັນສູນກາງໃນການເດີນເຂ້ົາອອກກຸງເຢຣູ 
ຊາເລັມ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອນທ່ີ ພຣະອົງຈະຖືກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  ເວລານ້ັນມີ
ເຫດການເກີດຂ້ຶນດ່ັງນ້ິ;   ìໃນເວລາທ່ີພຣະອົງປະທັບຢູ່ບ້ານເບັດທານີ ໃນເຮືອນຂອງຊໂີມນຄົນຂ້ີທູດ ເມ່ືອ
ຊົງນ່ັງຮັບປະທານອາຫານຢູ່    ມີຍິງຄົນນ່ຶງຖ ືອອມຫີນຂາວເຕັມດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມນາຣະດາແທ້ທ່ີມີຄ່າແພງ
ຫລາຍ ເຂ້ົາມາເຝ້ົາພຣະອົງ ເມ່ືອຫັກຄໍອອມແລ້ວຖອກນ້ໍາມັນລົງໃສ່ພຣະສຽນຂອງພຣະອົງî (ຂໍ ້3). ໃນການ 
ຫົດພຣະອົງດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມຄ້ັງນ້ີມີຄົນຈໍານວນນ່ຶງບ່ໍເຫັນພ້ອມໃນການກະທໍາຂອງນາງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìເຫດໃດ 
ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ນ້ໍາມັນນ້ີເສັຽລ້າໆî (ຂ້ໍ 4).  ສ່ວນໃນພຣະທັມມັດທາຍບັນທຶກວ່າ ແມ່ນການຈ່ົມບ່ົນຂອງພວກສາ 
ວົກເອງ (ມັດທາຍ 26:8). ສ່ວນພຣະທັມໂຢຮັນໄດ້ບອກແຈ້ງໄປກວ່າຜູ້ອ່ືນ ເພາະໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກໜັກໄປ 
ສອງປະການຄື; 1. ເພ່ິນອອກຊືຜູ້່ຍິງວາ່ແມ່ນນາງມາຣີອາ 2: ໂຢຮັນ ຍັງບອກຊ່ືຜູ້ຈ່ົມນ້ັນແມ່ນຢູດາອີສະກາ 
ຣິອົດ (ອ່ານໂຢຮັນ 12:3-5).  
 
ການຈ່ົມນ້ີແມ່ນການຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈສ່ວນເລິກຫົວໃຈຜູ້ນະມັສການດ້ວຍການເທີດທູນບູຊາຈົນໄດ້ທຸ້ມເທ 
ເຄ່ືອງຂອງຣາຄາແພງແຖມຍັງເຊັດພຣະບາດອົງພຣະອົງດ້ວຍຜົມ(ຢຮ 12:1-8) ເປັນພາກສ່ວນສູງສຸດຂອງ 
ຮ່າງກາຍອີກ. ການນະມັສການຂອງນາງເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີແກ່ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອທຸກຄົນ,    ໃນການນະມັສການຂອງ 
ນາງໆໄດ້ຖອກນ້ໍາມັນຫອມຫົດສົງເພ່ືອຖວາຍກຽດແກ່ພຣະອົງ  ສ່ວນການຖວາຍຂອງທ່ານໆ ໄດ້ຖວາຍສິບ
ລົດຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງທ່ານ ລາງເທ່ືອອາດຈະມີຄົນໃກ້ຊິດທ່ານຈ່ົມຕິຕຽນວ່າຖວາຍຫລາຍໂພດແລ້ວເປັນ
ຫຍັງບ່ໍແບ່ງເອົາ ຈໍານວນນ່ຶງໄປຊອ່ຍຄົນທຸກຄົນຍາກບ່ໍດີບ່ໍ?   
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ìຝ່າຍພຣະເຢຊຊົູງກ່າວແກ່ເຂົາວາ່,ìຊ່າງເທາະ ກວນໃຈນາງເຮັດຫຍັງ ນາງໄດ້ເຮັດການດີແກ່ເຮົາແລ້ວດ້ວຍ
ວ່າ ຄົນຍາກຈົນມີຢູ່ກັບພວກທ່ານສເມີ ພວກທ່ານຢາກເຮັດການດີແກ່ເຂົາຍາມໃດກໍໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາບ່ໍຢູ່ກັບ
ທ່ານສເມີໄປຊ່ຶງຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້ເຮັດກໍເປັນການສຸດຄວາມສາມາດຂອງນາງ    ນາງມາຫົດສົງກາຍຂອງເຮົາກ່ອນ 
ເພ່ືອການປົງສົບຂອງເຮົາî (ຂໍ ້6-8). ແປວ່າການຈ່ົມຂອງສາວົກຄ້ັງນ້ັນ ນາງມາຣອີາກໍໄດ້ຍິນ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຕອບ
ສາວົກແຕ່ປະການໃດ, ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຍິນແລ້ວຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ສາວົກບໍ່ໃຫ້ຈ່ົມວ່າແຕ່ປະການໃດ. ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກ 
ເລ້ົາໂລມໃຈທ່ານວາ່ ຜູ້ອ່ືນຈະວ່າແນວໃດຕ່ໍການຖວາຍຂອງທ່ານກະຢ່າ ບ່ໍຕ້ອງຕອບເພ່ິນຫຍັງດອກ ຈ່ົງເບ່ິງ 
ເອົາແບບຢ່າງຂອງມາຣີອາບ່ໍໄດ້ສົນໃຈໃນຄໍາເວ້ົາຜູ້ໃດ ແຕ່ນາງໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີສົມຄວນເຮັດ. ໃນການເຮັດ 
ດ່ັງນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກສາວົກວ່າ ìເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຈິງວ່າຂ່າວປະເສີດນ້ີຈະປ່າວປະກາດໄປ
ເຖິງບ່ອນໃດໃນທ່ົວພິພົບ ການທ່ີຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້ເຮັດກໍຈະເລ່ືອງລືໄປເຖິງບ່ອນນ້ັນເປັນທ່ີລະນຶກເຖິງນາງî (ຂໍ ້9).  
 

ຄໍາຖາມທີໄ່ດຖ້າມທີໜ່າ້ສົນທະນາ 
ຄຣິສຕຽນມັກຈະຖາມກັນວ່າ How much is too much in honoring Jesus? ແປວ່າ ຫລາຍປານໃດຈຶ່ງ
ເວ້ົາວ່າຫລາຍໂພດໃນການຖວາຍກຽດພຣະເຢຊູ? ມີເຣ່ືອງຈິງເກີດໃນໂບດດ່ັງນ້ີ; ມີໂບດໃຫຍ່ໂບດນ່ຶງໄດ້ປຸກ
ຕຶກໂບດຢ່າງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຣານ    ພ້ອມທັງປະດັບດ້ວຍເຄ່ືອງເອ້ແລະເຄ່ືອງອີເລັກໂຕຣນິກທ່ີທັນສມັຍ ໃຊ້  
ເງິນເປັນຈໍານວນສິບລ້ານ.  
 
ໃນສາຍຕາຂອງຄຣສິຕຽນຈໍານວນນ່ຶງເຫັນພ້ອມໃນການເຮັດໃຫຍ່ແນວນ້ີ ເພາະເຂົາເຈ້ົາຄຶດວ່າເປັນການສົມ 
ຄວນທ່ີຈະສ້າງພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສົມກຽດພຣະອົງ, ເຄ່ືອງອີເລັກໂຕຣນິກກໍຊອ່ຍໃນການປະກາດ
ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະຜູ້ນະມັສການສາມາດເບ່ິງເຫັນຮູບພາບຢ່າງຊັດເຈນ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນເຄ່ືອງ
ຊັກຈູງໃຫ້ຜູ້ຄົນທັງຫລາຍມານະມັສການ.  
 
ສ່ວນຄົນອີກກຸ່ມນ່ຶງພັດມີຄວາມເຫັນວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເປັນຫຍັງຕ້ອງສ້າງໃຫຍ່ໂຕແລະສວຍງາມປານ
ນ້ີ,   ເບ່ິງແມ  , ໃຊ້ເງິນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເປັນຫຍັງບ່ໍເອົາເງິນເຫລ່ົານ້ັນໄປຊ້ືເຂ້ົາປາອາຫານແລະຢາປົວພະ 
ຍາດໃຫ້ພວກທຸກຍາກ ເພາະພຣະເຈ້ົາສ່ັງໃຫ້ດູແລເບ່ິງແຍງເຂົາ    ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?  
 
ຄໍາເຫັນທັງສອງແມ່ນຖືກຕ້ອງທຸກຝ່າຍ, ການນະມັສການພຣະເຈ້ົາເປັນການນະມັສການທ່ີມີຣາຄາແພງ ແຕ່
ຍັງບ່ໍແພງເທ່ົາກັບນ້ໍາມັນຫອມຂອງນາງມາຣີອາ ເພາະລາວເອົາຂອງແພງທ່ີສຸດມາສົງພຣະອົງ. ໃນການເຮັດ
ພາຣະກິດຊ່ອຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກທ່ີໃກ້ທ່ີໄກກໍແພງຄືກັນ,  ພວກຜູ້ປະກາດຕ້ອງໃຊ້ເງິນຄໍາໃນການເດີນທາງ
ແລະຊ້ືເຄ່ືອງຂອງ, ເຂ້ົາປາອາຫານໄປແຈກຢາຍໃຫ້ຄົນຍາກຈົນອີກ.     ສລຸບແລ້ວທັງສອງຢ່າງແມ່ນຖວາຍ
ກຽດແກ່ພຣະອົງທັງນ້ັນ,  ສາວົກເຄືອງໃຈທ່ີເຫັນນາງມາຣີອາເຮັດແບບຟຸມເຟືອຍ ແຕ່ສ່ິງທ່ີໜ້າຄຶດນ້ັນແມ່ນ
ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຫ້າມໃນສ່ິງທ່ີນາງເຮັດ ໂດຍຊງົກ່າວວ່າ ìຄົນຍາກຈົນມີຢູ່ກັບພວກທ່ານສເມີ ພວກທ່ານຢາກ
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ເຮັດການດີແກ່ເຂົາຍາມໃດກໍໄດ້î    ແປວາ່ໂອກາດທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຢູ່ໃກ້ພຣະເຈ້ົາມີໜ້ອຍກວ່າຈະຢູ່ 
ໃກ້ຄົນຍາກຈົນ.  
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ແມ່ນຄົນກຸ່ມໃດປອງຮ້າຍພຣະເຢຊູ? 
2. ເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງບ່ໍໃຊ້ອໍານາດທໍາຮ້າຍພຣະເຢຊູ? 
3. ແມ່ນໃຜເອົານໍາມັນຫອມສົງພຣະເຢຊູ? 
4. ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຈ່ົມເສັຍດາຍນ້ໍາມັນຫອນນ້ັນ? 
5. ພຣະເຢຊູວ່າແນວໃດກັບຜູ່ຈ່ົມເສັຽດາຍ? 
6. ການຫົດສົງພຣະອົງດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມ ໄດ ້ສອນທ່ານຫຍັງແດ? 
 

       ດຣ. ຫມຸພັນ ວົງສຸຣິດທ ໌
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ບດົຮຽນທີ 12 
ຢດູາເຮດັສິງ່ທີຄ່ດຶບໍເ່ຖງິ 

 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ມາຣະໂກ 14:11-12, 17-21, 45-50  

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 3:14-19ກ, 14:1-2, 10-11, 17-21, 32-50 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້          ຢູດາໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີບ່ໍຄາດຄຶດຂາຍພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊງົເລືອກ 

ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກແລະເດີນດ້ວຍກັນຕ້ັງຫລາຍເດືອນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:   ບ່ໍແມ່ນຂ້ານ້ອຍຕ້ີ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເພ່ືອປຽບທຽບການການກະທໍາຂອງູຢດາກັບພຣະເຊູຊງົເລືອກ 

      ລາວ ແລ້ວຖາມເຮົາເອງວ່າ ìແມ່ນຂ້ານ້ອຍບ່ໍ?î 
  

ຄໍານໍາ  

ອາທິດແລ້ວເຮົາໄດ້ຮຽນເຣ່ືອງນາງມາຣີອາເອົານ້ໍາມັນຫອມສົງພຣະເຢຊູດ້ວຍໃຈນະມັສການຂອງນາງ,   ຢູ 
ດາເປັນຄົນຈົມ່ເສັຽດາຍນ້ໍາມັນຫອມ ແຕ່ພຣະເຢຊູເຫັນພ້ອມກັບການນະມັສການຂອງນາງ.  ມາຣະໂກ ກໍບ່ໍ
ໄດ້ບອກແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງຢູດາຈ່ຶງຕົກລົງໄປຫາພວກປະໂຣຫິດ.  
 

1. ຄນົພາຍໃນທຣໍະຍດົ:  (ມາຣະໂກ 14:10-14) 
ມາຣະໂກບ່ໍໄດ້ບອກວ່າດ້ວຍເຫດໃດຢູດາຈ່ຶງໄປຫາພວກປະໂຣຫິດ,    ແຕ່ເຣ່ືອງທ່ີຢູດາໄປຫາປະໂຣຫິດນ້ັນ
ແມ່ນເຫດການຕ່ໍຈາກນາງມາຣີອາຫົດສົງພຣະເຢຊູດ້ວຍນ້ໍາມັນຫອມຣາຄາແພງ, ຢູດາ ເປັນຄົນຈ່ົມເສັຽດາຍ 
ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ìຊາ່ງເທາະ ກວນໃຈນາງເຮັດຫຍັງ ນາງໄດ້ເຮັດການດີແກ່ເຮົາແລ້ວî (14:6). ຈາກ
ນ້ັນມາຣະໂກຈ່ຶງບັນທຶກວ່າ  ìຝ່າຍຢູດາອິສກາຣິອົດເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກສິບສອງຄົນນ້ັນ ໄດ້ໄປຫາພວກປະໂຣ
ຫິດຕົນໃຫຍ່ເພ່ືອຈະມອບພຣະອົງໃຫ້ເຂົາî  (14:10).  ແຕ່ເມ່ືອໄດ້ສັນນິຖານເຫດການແລ້ວເຫັນວ່າ ການທ່ີ 
ຢູດາໄປຫາພວກປະໂຣຫິດນ້ັນອາດແມ່ນຢູດາບ່ໍພໍໃຈຫລືຄຽດໃຫ້ພຣະເຢຊູທ່ີບ່ໍພ້ອມລາວເຮົາກໍບ່ໍຮູ້,   ຍ່ິງໄປ
ກວ່ານ້ັນເຮົາຍັງເຫັນວ່າທ່ານລູກາບັນທຶກດ່ັງນ້ີ;  
 
ລູກາໄດ້ບັນທຶກວ່າ ìອັນນ່ຶງ, ຊາຕານໄດ້ເຂ້ົາສູນໃຈຢູດາຜູ້ມີຊ່ືວາ່ອິສະກາຣີອົດ ຜູ້ຊ່ຶງເປັນຄົນນ່ຶງໃນພວກສາ 
ວົກສິບສອງຄົນນ້ັນ ຢູດາໄດ້ອອກໄປປຶກສາປະໂລຫິດຕົນໃຫຍ່ ແລະພວກນາຍທະຫານຮັກສາພຣະ ວິຫານ 
ວ່າຈະມອບພຣະອົງໃຫ້ເຂົາດ້ວຍວິທີໃດî (ລູກາ 22:3-4). ສລຸບການບັນທຶກຂອງລູກາເຫັນວ່າຢູດາປ່ອຍໃຫ້
ມານຊາຕານເຂ້ົາສິງຈິດໃຈຂອງລາວ     ແຕ່ບ່ໍໄດ້ບອກວ່າຊາຕານໄດ້ເຂ້ົາສິງລາວຍາມໃດ  ແຕ່ເມ່ືອຊາຕານ
ເຂ້ົາສິງແລ້ວລາວກໍກາຍເປັນຄົນໃໝ່, ດ້ວຍວ່າເມ່ືອກ່ອນລາວຮັກພຣະເຢຊູ ແລະເປັນຫ່ວງຜູ້ທຸກຍາກຈົນເຖິງ 
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ຂ້ັນຈ່ົມເສັຽດາຍນ້ໍາມັນຫອມທ່ີສົງພຣະເຢຊູ.    ລາວຄຶດວ່າຖ້າເອົານ້ໍາມັນຫອມນ້ັນໄປຂາຍແລ້ວເອົາເງນິຈໍາ
ນວນນ້ັນໄປຊ້ືເຂ້ົາປາອາຫານໃຫ້ຄົນຍາກຈົນຄົງຈະດີ  ແຕ່ຕອນນ້ີລາວພັດຍອມຂາຍພຣະເຢຊູເພ່ືອເອົາເງນິ
ເຂ້ົາຖົງຕົນເອງ.    ນ້ີແຫລະໝາກຜົນຂອງມານຊາຕານເຂ້ົາສິງຈ່ຶງຢາກລ້ໍາຢາກລວຍ. ìສ່ວນຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີ
ຢາກລ້ໍາຣວຍກໍຕົກໃນການທົດລອງ ໃນບ້ວງແຮ້ວ   ແລະໃນຕັນຫາອັນໂງ່ຫລາຍຢ່າງ ຊ່ຶງ ເປ ັນພ ຍັແກ່ຕົວທ່ີ
ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈົມລົງໃນຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເສ່ືອມສູນໄປ      ເພາະວ່າການຮັກເງິນຄໍາເປັນເຄ້ົາມູນຂອງ
ຄວາມຊ່ົວທ ຸກຢ່າງ ແລະເພາະເຫດຄວາມໂລບນ້ີແຫລະ     ຈ່ຶງຊັກຈູງຜູ້ລາງຄົນໃຫ້ຫລົງໄປຈາກຄວາມເຊ່ືອ 
ແລະແທງຕົວເອງຈົນຊອດດ້ວຍຄວາມເຈັບແສບຫລາຍປະການî (1 ຕໂິມທຽວ 6:9-10).  
 
 ສ່ວນມັດທາຍຍ່ິງບອກແຈ້ງໄປອີກກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂາຍພຣະອົງ ìເມ່ືອນ້ັນຜູ້ນ່ຶງໃນພວກສ ິບສອງຄົນນ້ັນຊ່ືຢູດາ
ອີສະກາຣິອົດ ໄດ້ໄປຫາພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຖາມວ່າ,      ìພວກທ່ານຈະຍອມໃຫ້ອັນໃດແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາຈະມອບພຣະອົງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານî  ເຂົາຈ່ຶງເອົາເງິນສາມສິບຫລຽນໃຫ້ແກ່ຢູດາî (ມັດທາຍ 
26:14-15). ສລຸບການບັນທຶກຂອງມັດທາຍ ແມ່ນຢູດາຕ້ັງໜ້າຕ້ັງຕາໄປຂາຍເພາະຢາກໄດ້ເງິນນ້ັນເອງ.  
 
ວັນຕ່ໍມາເປັນວັນພຣະຫັດເປັນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູທ່ີຈະຢູ່ໃນໂລກນ້ີ, ຍັງເປັນວັນຕ້ົນເທສການກິນ  
ເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ເພ່ືອລະນຶກເຖິງການເດີນທາງຈາກການເປັນຂ້ອຍທ່ີປະເທດເອຢິບ     ດ້ວຍວ່າການເດີນ 
ທາງນ້ັນບ່ໍມີເວລາຈະມ່າແປ້ງໃສ່ໃນເຊ້ືອແປ້ງຟູ ດ້ວຍເຫດນ້ີເທສການນ້ີ     ຈ່ຶງເປັນເທສການທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບ
ຊາດຢິວ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຈົດຈໍາການເປັນມາຂອງເຂົາວ່າເປັນໃຜ? ມາຈາກໃສ? ໃຜເປັນຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ຫລຸດພ້ົນ
ຈາກການເປັນຂ້າທາດ, ເຮົາທັງຫລາຍກໍຄວນມີອັນໃດອັນນ່ຶງເພ່ືອເຕືອນເຮົາວ່າເຮົາເປັນໃຜ?  ມາຈາກໃສ? 
ເຮັດແນວໃດຈ່ຶງມາເຖິງຈຸດນ້ີໄດ້? ການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາດຢິວຖ່ອມຕົວຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ສາ 
ວົກມາຖາມພຣະເຢຊູວ່າ  ìຈະໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍໄປຈັດແຈງປັສຄາໃຫ້ທ່ານຮັບປະທານບ່ອນໃດî (14:12ຂ). 
ພຣະເຢຊູຊົງບອກລາວວ່າ    ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນກຸງ ແລະຈະມີຊາຍຄົນນ່ຶງທູນໝ້ໍມາພົບພວກທ່ານຈ່ົງຕາມຜູ້ນ້ັນ
ໄປເຂົາຈະເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຫລັງໃດ ຈົງ່ບອກເຈ້ົາເຮືອນນ້ັນວາ່ ìອາຈານຖາມວາ່ ຫ້ອງຮັບແຂກສໍາລັບເຮົາທ່ີ
ເຮົາຈະກິນປັສຄາກັບພວກສາວກົຂອງເຮົາໄດ້ນ້ັນຢູ່ທ່ີໃດî (ຂໍ ້13-14).  
 

2. ເປັນໄປຕາມຄໍາທາໍນວາຍ:  (ມາຣະໂກ 14:17-21) 

ການກະທໍາຂອງຢູດາແມ່ນການກະທໍາທ່ີຄົນທັງຫລາຍຄຶດບ່ໍເຖິງວ່າຢູດາຈະເປັນໄປເຖິງປານນ້ັນ,    ແຕ່ເຮົາ 
ຈະຕິແຕ່ຢູດາກໍບ່ໍໄດ້ເພາະທຸກຢ່າງກໍເປັນໄປຕາມພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວໄວ.້  ìດາບເອີຍ ຈ່ົງຕ່ືນຂ ຶ ້ນຕ່ໍສູ້ຄົນລ້ຽງ
ແກະຂອງເຮົາ ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ຄົນລ້ຽງແກະ ແລະຝູງແກະນ້ັນຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ  ເຮົາຈະອວ່າຍມືຂອງເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບ
ຕົວເລັກຕົວນ້ອຍî (ເຊຂາຣຢີາ 13:7). ເຣ່ືອງເກີດຂ້ຶນໃນຂະນະນ້ັນມີດ່ັງນ້ີ; ìເມ່ືອເຂົາກໍາລັງນ່ັງຮັບປະທານອາ
ຫານຢູ່ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ຄົນນ່ຶງໃນພວກທ່ານຈະທ ໍຣະຍ ດົ
ຕ່ໍເຮົາ ແມ່ນຜູ້ນ່ຶງທ່ີກໍາລັງຮັບປະທານອາຫານຢູ່ກັບເຮົານ້ີແຫລະî (ຂ້ໍ 18).    ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າຜູ້ອ່ືນຜູ້ໄກ
ຈະເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດ ແຕ່ບອກຢ່າງແຈ້ງວ່າ ນ່ຶງໃນພວກສາວົກຈະເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດ.    ຄໍາວ່າທໍຣຍົໍດໃນມີຄວາມ
ໝາຍວ່າຈະກາຍເປັນໃຈຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຫລືຝ່າຍພວກຕ່ໍຕ້ານ,   ຄໍາເວ້ົານ້ີເປັນຄໍາເວ້ົາທ່ີຮ້າຍແຮງແລະໜັກ
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ໃຈເມ່ືອໄດ້ຟັງ, ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າເວລານ້ັນພວກສາວົກທ່ີກໍາລັງຫຍ້ໍາເຂ້ົາຢ່າງແຊບຊ້ອຍຢູ່ກໍຕ້ອງຢຸດເຊົາ
ແລ້ວຫລຽວເບ່ິງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມສົງສັຍວ່າ ແມ່ນພຣະອົງເວ້ົາເຖິງໃຜໜໍ?     ເມ່ືອເຂົາອົດໃຈບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງ

ຖາມພຣະອົງ. ìຝ່າຍເຂົາກໍພາກັນທຸກໃຈ ແລະທ ນູຖາມພຣະອົງເທ່ືອລະຄົນວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນຂ້ານ້ອຍຕ້ີî (ຂໍ ້20).  

ພວກສາວົກຖາມດ່ັງນ້ັນກໍເພາະວ່າຕ່າງຄົນກໍແນ່ແກ່ໃຈວ່າຕົນເອງຮັກແລະຈະເຊືອ່  ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ 
ດ້ວຍໃຈໃສສັດທາຕລອດໄປ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຕອບເຂົາວ່າ  ìເປັນຜູ້ນ່ຶງໃນສິບສອງຄົນນ້ີ ຄືຜູ້ທ່ີກໍາລັງຈ້ໍາຮ່ວມ
ຊາມດຽວກັບເຮົາî  (ຂໍ ້20). ອີງຕາມສັງຄົມພາກຕາເວັນອອກຈະບ່ໍຈ້ໍາຮ່ວມຊາມດຽວກັນ ເໝືອນດ່ັງຊາວຕາ
ເວັນຕົກບ່ໍຊົດແກງຖ້ວຍດຽວກັນ ແລະໃນເວລານ້ີຄົນລາວເຮົາເມ່ືອມາຢູ່ຕ່າງປະເທດແລ້ວກໍເຫັນວາ່ບ່ໍເໝາະ
ສົມທ່ີບ່ໍຊົດແກງຖ້ວຍດຽວກັນ    ເພາະຄຶດເຖິງຄວາມສະອາດສວຍງາຍ, ສ່ວນຊາວຕາເວັນອອກຈະຈ້ໍາຊາມ
ດຽວກັນກໍຕ່ໍເມ່ືອເປັນຄົນຊນົຊ້ັນ  ຫລືໃນເວລາທຸກຍາກຂາດເຂີນເທ່ົານ້ັນ ຫລືເປັນເພ່ືອນຮ່ວມກິນຮ່ວມຕາຍ
ຈ່ຶງຈ້ໍາຊາມດຽວກັນ. ເວລານ້ີເພ່ືອນຮ່ວມກິນຮ່ວມຕາຍທ່ີຈ້ໍາຊາມດຽວຖືກທໍານວາຍວ່າຈະເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດຫັກ 
ຫລັງ ຈ່ຶງເປັນການທໍານວາຍຢ່າງໂສກເສ້ົາທ່ີສຸດ,   ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍໃນຈໍານວນພວກສາວົກບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າສາ 
ວົກຜູ້ໃດຈະເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດ ສ່ວນພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ເຫັນເຫດການລ່ວງໜ້າທຸກຢ່າງຈ່ຶງຊງົກ່າວວ່າ ìດ້ວຍວ່າບຸດ
ມະນຸດຈະສະເດັດໄປຕາມທ່ີໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີເຖິງເຣ່ືອງທ່ານ ແຕ່ວິບ ັດແກ່ຜູ້ທ່ີທ ຣໍະຍົດຕ່ໍບຸດມະນຸດ 
ຖ້າຜູ້ນ້ັນບ່ໍເກີດມາກໍດີກວ່າî (ຂໍ ້21).  

3. ຊົງກ່າວວ່າທຣໍະຍດົແລະໜໄີປ:   (ມາຣະໂກ 14:41-50) 
ຫລັງຈາກທໍານວາຍວ່ານ່ຶງໃນຈໍານວນສາວົກສິບສອງຄົນຈະທໍຣະຍົດແລ້ວ      ì ພຣະເຢຊູຊົງຈັບເຂົ້າຈີ່ມາຂໍ     
ພຣະພອນແລ້ວຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນຍ່ືນໃຫ້ແກ່ພວກສາວົກໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຮັບເທີນ ນ້ີແຫລະ, ຄືກາຍຂອງ
ເຮົາî ແລ້ວພຣະອົງຊົງຈັບເອົາຈອກມາໂມທະນາພຣະຄຸນແລະຊົງຍ່ືນໃຫ້ເຂົາ      ແລະເຂົາກໍຮັບດ່ືມທຸກຄົນ     
ພຣະອົງໄດ້ຊງົກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ,   ìນ້ີແຫລະ, ຄືເລືອດຂອງເຮົາ ແມ່ນເລືອດກ່ຽວກັບພຣະສ ນັຍາທ່ີຫລ່ັງອອກ
ເພ່ືອຄົນຫລາຍຄົນ ເຮົາບອກທ່ານທ ັງຫລາຍຕາມຈິງວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍດ່ືມນ້ໍາຜົນອະງຸ່ນຕ່ໍໄປອີກຈົນກວ່າວັນນ້ັນ 
ມາເຖິງ ຄືວັນທ່ີເຮົາຈະດ່ືມອັນໃໝ່ໃນຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາî (ຂໍ ້22-25).  ການກິນສິນມະຫາສນິດຄ້ັງນ້ີ
ນັບວ່າເປັນການກິນທ່ີງຽບເຫງາົທ່ີສຸດ ເພາະໃນນ້ັນຈະມີຜູ ນ່ຶ້ງໄດ້ຖືກທໍານວາຍໄວ້ວ່າຈະເປັນຜູ້ທໍຣະຍົດ ເປ
ໂຕໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາວ່າຈະບ່ໍປະຖ້ິມພຣະອົງ ìເປໂຕໄດ້ທູນພຣະອົງວາ່, ìເຖິງແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະສະດຸດ
ໃຈ ສ່ວນຂ້ານ້ອຍບ່ໍສະດຸດໃຈî (ຂ້ໍ 29).   ດ່ັງນ້ັນທຸກຄ້ັງທ່ີເຮົາປະກອບພິທີມະຫາສນິດຄວນປັບບັນຍາກາດ
ໃຫ້ເໝາະສົມດ້ວຍ.   ຫລັງຈາກກິນສິນມະຫາສນິດເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວພຣະເຢຊູກໍພາສາວົກໄປຍັງສວນ
ເຄັດເຊມະເນເພ່ືອໄຫວ້ວອນ (ຂ້ໍ 32-40).   ສ່ວນພຣະອົງໄດ ໄ້ປອ້ອນວອນຢູ່ຕ່າງຫາກ ແຕ່ຊົງເຕືອນສາວກົ
ໃຫ້ເຝ້ົາຣະວງັແລະບອກເຂົາວ່າ  ìຈ ິດໃຈຂອງເຮົາກໍທຸກໜັກແທບຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ຈ່ົງຄອຍເຝ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີເທີນî (ຂ້ໍ 
34).  
ແລ້ວພຣະອົງກໍເຂ້ົາໄປອ້ອນວອນຢູ່ຕ່າງຫາກດ້ວຍການທຸກພຣະທັຍເປັນອັນໃຫຍ່, ພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນມາຫາ
ສາວົກກໍບ່ໍເຫັນວ່າເຂົາໄດ້ເຝ້ົາຣະວັງແລະອ້ອນວອນແຕ່ຢ່າງໃດ ນອກຈາກນອນຫລັບ  ຈ່ຶງຊງົກ່າວວ່າ ìພວກ
ທ່ານຍັງນອນຫລັບເຊົາເມ່ືອຍຢູ່ຫລື ພໍເທາະ ເວລາມາເຖິງແລ້ວ ເບ່ິງແມ,  ບຸດມະນຸດກໍາລັງຈະຖືກມອບໄວ້
ໃນມືຂອງຄົນບາບຈ່ົງລຸກຂ້ຶນພາກັນໄປເທາະ ເບ່ິງແມ, ຜູ້ທ່ີມອບເຮົານ້ັນມາໃກ້ແລ້ວî (ຂໍ ້41-42). ພຣະທັມ
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ຕອນນ້ີໄດ້ສອນເຮົາບ່ໍໃຫ້ກາຍເປັນຄົນນອນຫລັບໂດຍບໍຮ້່ອນເຄືອງຕ່ໍເຣືອ່ງໃດໆນ້ັນອາດມີອັນຕະລາຍມາສູ່
ຕົວເຮົາແລະຄອບຄົວກໍເປັນໄດ  ້ດ່ັງນ້ັນເຮົາບ່ໍຄວນປ່ອຍປະລະເລີຽໃນການເຂ້ົາເຝ້ົາແລະອ້ອນວອນ ແລະຢ່າ
ຂາດການນະມັສການຫາກບ່ໍຈໍາເປັນ. ìເມ່ືອພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວບ່ໍທັນຂາດຄໍາ ໃນທັນໃດນ້ັນຢູດາທ່ີເປັນຜູ້ນ່ຶງ
ໃນພວກສິບສອງຄົນນ້ັນພ້ອມກັບປະຊາຊນົຖືດາບແລະຖືໄມ້ຄ້ອນ      ໄດ້ມາຈາກພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ 
ພວກນັກທັມແລະພວກເຖ້ົາແກ່ຜູ້ທ່ີຈະມອບພຣະອົງນ້ັນໄດ້ໃຫ້ສັນຍານແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາຈະຈູບຄໍານັບຜູ້ໃດ 
ກໍແມ່ນຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ຈ່ົງຈັບກຸມເອົາໄປຮັກສາໄວ້ໃຫ້ດີî (ຂ້ໍ 43-44). ຫລັງຈາກນ້ັນເຂົາກໍຈັບກຸມພຣະອົງໄປເ
ໝືອນຜູ້ຮ້າຍຂ້າຄົນ, ມາຣະໂກຍັງບອກອີວ່າສາວົກທັງໝົດໜີປະພຣະອົງໄປ    ìແລ້ວສາວົກທັງໝົດໄດ້ປະ 
ຖ້ິມພຣະອົງພາກ ນັໜີໄປî (ຂໍ ້50). 

ຄາໍຖາມ: 

1. ທ່ານຄຶດແນວໃດກັບຢູດາ? 

2. ມີຫຍັງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນປະຕິເສດ ຫລືໜີຈາກພຣະເຢຊູໃນທຸກວັນນ້ີ? 

3. ທ່ານຄຶດແນວໃດກັບສາວົກທັງໝົດໜີຈາກພຣະເຢຊູ? 

4. ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ເປັນບົດຮຽນສອນທ່ານອັນໃດແດ່? 

 

 

        ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 13 
ພວກແມຍ່ງິທີອ່ບຸໂມງ 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ມາຣະໂກ 15:40--16:8 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມາຣະໂກ 15:40--16:8 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້          ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອພວກຜູ້ຍິງຈ່ຶງເຝ້ົາຢູ່ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ຕລອດເຖິງ 

ອຸບໂມງຝັງສົບ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:   ທ່ານໄດ້ໄປທ່ີນ້ັນບ່ໍ? 

ຈດຸປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້  ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄວາມສໍາຄັນທ່ີພວກຜູ້ຍິງຢູ່ກັບພຣະເຢຊູທ່ີໄມ້ກາງ  

               ແຂນ, ໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບ ແລະເປັນອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາ. 
  

ຄໍານໍາ  

ພວກຜູ້ຍິງນ້ີນັບວ່າເປັນກຸ່ມຄົນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອ,     ລາງຄົນໃນກຸ່ມຜູ້ຍ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ເປັນພະຍານທ່ີເຫັນອຸບ 
ໂມງຫວາ້ງເປ່ົາ, ເຫັນການຄືນພຣະຊົນ ດ້ວຍສາຍຕາຂອງພວກນາງເອງ ການເຫັນດ້ວຍສາຍຕາແມ່ນຫລັກ 
ຖານພະຍານອັນສູງສຸດທ່ີຮ້ອງວ່າ Eyewitnesses (ຜູ້ເປັນເຫັນເຫດການ). 
 

1. ທີໄ່ມກ້າງແຂນ:  (ມາຣະໂກ 15:40-47) 
ບົດຮຽນອາທິດແລ້ວໄດ້ຈົບລົງບ່ອນຢູດານໍາພາພວກທະຫານ    ແລະພວກປະໂລຫິດມາຈັບກຸມພຣະເຢຊູທ່ີ 
ສວນເຄັດເຊມະເນໃນຄ່ໍາຄືນຂອງວັນພຣະຫັດ     ແລະບົດຮຽນນ້ີເຮົາຈະເລ້ີມຕ້ົນຕອນເຂົາຄຶງພຣະອົງທ່ີໄມ້ 
ກາງແຂນ.     ພວກທະຫານໄດ້ຄຸມພຣະອົງໃຫ້ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງໄປແຕ່ 9 ໂມງເຊົາ້ (15:25). 
ຂ້ໍສັງເກດໃນພຣະຄັມພີລາວໄດ້ຂຽນວ່າ ìເປັນເວລາສາມໂມງເຊ້ົາຂî  ແຕ່ມີຕົວ (ຂ)  ນ້ອຍໆຢູ່ດ້ານເທິງເພ່ືອ 
ໃຫ້ເບ່ິງ ຟຸດໂນດ (footnote) ຂຽນເປັນໂຕນ້ອຍໆວ່າ  ìສມັຍກ່ອນເຄີຍເອ້ີນກັນວ່າ ເກ້ົາໂມງເຊົາ້î .  ເພື່ອບໍ ່
ຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈຜິດຈ່ຶງຂໍອະທິບາຍດ່ັງນ້ີ:   ໃນພາກພ້ືນເອເຊັຍ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫລາຍສິບປີຜ່ານ 
ມາຈະນັບມ້ືໃໝ່ຈາກຫົກໂມງເຊ້ົາ ແຕ່ດຽວນ້ີນັບມ້ືໃໝ່ຫລັງຈາກທ່ຽງຄືນ.   ໃນພຣະຄັມພີທ່ີເວ້ົາກັນຢູ່ນ້ີແມ່ນ 
ນັບມ້ືໃໝ່ແບບສມັຍບູຮານເລ້ີມແຕ່ຫົກໂມງເຊ້ົາ    ດ່ັງນ້ັນຫົກໂມງເຖິງ ເຈັດໂມງເຊ້ົາ ຈຶງ່ເປັນຊ່ົວໂມງທີນ່ຶງ, 
ແປດໂມງເປັນຊ່ົວໂມງທີສອງ, ເກ້ົາໂມງເປັນຊ່ົວໂມງທີສາມ  ດ້ວຍເຫດນ້ີມາຣະໂກ 15:25 ຈ່ຶງເວົາວາ່ ìເວ 
ລາສາມໂມງເຊ້ົາ ແລະແປໃນບ່ອນ ຟຸດໂນດ ເກ້ົາໂມງເຊ້ົາî .    

ຂໍ ້33 ກ່າວວ່າ ìຄັນເຖິງເລາລາຫົກໂມງຄ î ຫລືຊ່ົວໂມງທີຫົກ ແປວ່າສິບສອງໂມງທຽ່ງ ìກໍບັງເກີດມືດມົວທ່ົວ 

ແຜ່ນດິນຈົນເຖິງເກ້ົາໂມງງî  (ແປວ່າຈາກທ່ຽງເຖິງສາມໂມງແລງ) ພຣະເຢຊູໄດ້ສ້ິນໃຈໃນເວລານ້ັນ,  ໃນຂະ 
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ນະທ່ີພຣະອົງຊົງສ້ິນລົມຫາຍໃຈກໍມີການອັສຈັນເກີດຂ້ຶນຄືຜ້າກ້ັງໃນພຣະວິຫານໄດ້ຈີກເປັນສອງຕ່ອນຕ້ັງແຕ່ 
ເທິງຮອດລຸ່ມ ແລະໃນເວລານ້ັນເອງເຂົາກໍຮູ້ວ່າພຣະອົງຊງົເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 39). 

ເຣ່ືອງເລ່ົາ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາໄດ້ວ່າເວລາທ່ີພ່ໍເຖ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃກ້ສ້ິນໃຈນ້ັນ  ພວກລູກຫລານຂອງເພ່ິນກໍມາ 
ຫາເພ່ິນພ້ອມພຽງຮຽງໜ້າກັນດ້ວຍໃຈຮັກແລະນັບຖື, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພ່ໍແລະແມ່,  ນ້າບ່າວ,  ນ້າສາວພາ 
ກັນຮ້ອງໃຫ້ສ່ັງລາກັນດ້ວຍໃຈອາລັຍອາວອນຕາມທັມະດາຂອງຄົນທ່ົວໄປ.  ໃນພຣະຄັມພີຕອນນ້ີເຮົາເຫັນ 
ນາງມາຣີອາ ພ້ອມດ້ວຍພວກຜູ້ຍິງອ່ືນໆທ່ີຮັກພຣະເຢຊູ   ພາກັນເຝ້ົາຢູ່ທ່ີໄມ້ກາງແຂນດ້ວຍນ້ໍາຕາໄຫລເພ່ືອ 
ສະແດງອອກເຖິງຄວາມທຸກໂສກເສ້ົາທ່ີເຫັນພຣະເຢຊູໄດ້ທົນທຸກທໍຣະມານທ່ີໄມ້ກາງ ແຂນ, ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ 
ຫລາຍຄົນທ່ີເວົາ້ວ່າຮັກພຣະເຢຊູນ້ັນພາກັນໄປໃສໝົດ?   ພວກສາວົກເດພາກັນໄປຢູ່ໃສ?    ຫລືວ່າເຂົາທັງ 
ຫລາຍພາກັນປະຖ້ິມພຣະເຢຊູເສັຽແລ້ວ?  ມີແຕ່ພວກແມ່ຍິງເທ່ົານ້ັນບໍທ່ີເຝ້ົາຢູ່ໃກ້ຊິດໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອເຝ້ົາ 
ເບ່ິງລົມຫາຍໃຈຄ້ັງສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູ   ìຍັງມີພວກແມ່ຍິງທ່ີກໍາລັງມອງເບ່ິງແຕ່ໄກ ໃນພວກນ້ັນມີມາຣີິ 
ອາໄທມັກດາລາ ມາຣິອີາແມ່ຂອງຢາໂກໂບນ້ອຍແລະຂອງໂຢເຊ ກັບນາງຊາໂລເມ ຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕິດ
ຕາມແລະປະຕິບັດພຣະອົງເມ່ືອຊົງຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລ ແລະແມ່ຍິງອ່ືນອີກຫລາຍຄົນທ່ີໄດ້ຂ້ຶນມາຍັງກຸງເຢຣູ
ຊາເລັມກັບພຣະອົງໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນເໝືອນກັນî (ຂໍ ້40-41).  

2. ຊົງຄືນພຣະຊົນ: (ມາຣະໂກ 16:1-8) 
ມາຣະໂກບັນທຶກວ່າ ìຝ່າຍໂຢເຊບໄດ້ຊ້ືຜ້າປ່ານ ແລະເມ່ືອອັນເຊີນພຣະສົບລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນແລ້ວກໍ
ເອົາຜ້າປ່ານນ້ັນຫຸ້ມຫ່ໍໄວ້ ແລ້ວອັນເຊີນພຣະສົບໄປບັນຈຸວາງໄວ້ໃນອຸບໂມງ     ທ່ີສະກັດໄວ້ໃນຫີນແລະກ່ືງ
ກ້ອນຫີນອັດປາກອຸບໂມງໄວ້ ຝ່າຍມາຣີິອາໄທມັກດາລາແລະມາຣີິອາແມ່ຂອງໂຢເຊ  ກໍໄດ້ເຫັນບ່ອນທ່ີໂຢ
ເຊບບັນຈຸພຣະສົບໄວ້ນ້ັນî (ມາຣະໂກ 15:46-47). ສ່ວນມັດທາຍໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄົນ ທ່ີຊ່ືໂຢເຊບ 
ວ່າ ìເມ່ືອຄ່ໍາມາແລ້ວມີເສດຖີຄົນນ່ຶງຊ່ືໂຢເຊບ ເປັນໄທບ້ານອາຣີມາທາຍ ຊ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາເປັນສິດຂອງພຣະເຢຊູເ
ໝືອນກັນ ທ່ານຜູ້ນ້ີໄດ້ໄປຫາປີລາດຂໍເອົາພຣະສົບພຣະເຢຊູ ປີລາດຈຶງ່ສ່ັງໃຫ້ມອບພຣະສົບນ້ັນແກ່ທ່ານໂຢ
ເຊບກໍອັນເຊີນເອົາພຣະສົບແລ້ວເອົາຜ້າປ່ານສະອາດຫຸ້ມຫ່ໍໄວ້ແລະອັນເຊີນພຣະສົບໄປບັນຈຸວາງໄວ້ໃນອຸບ
ໂມງໃໝ່ຂອງຕົນຊ່ຶງທ່ານໄດ້ສະກັດໄວ້ໃນຫີນ ແລ້ວກ່ືງຫີນໃຫຍ່ກ້ອນນ່ຶງອັດປາກອຸບໂມງໄວ້ຈ່ຶງຫນີໄປ ຝ່າຍ
ມາຣີອາໄທມັກດາລາກັບມາຣີອາຄົນນ່ຶງນ້ັນ ກໍນ່ັງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າອຸບໂມງî (ມັດທາຍ 27:57-61. ສ່ິງທ່ີໜ້າຄຶດນ້ັນ 
ແມ່ນບ່ໍມີຜູ້ໃດບັນທັນທຶກວ່າພວກສາວກົເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນເວລານ້ີ. 
 
ແລງວັນສຸກເວລາສາມໂມງແລງເປັນວັນທ່ີພຣະເຢຊູວາຍພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອແທນຄວາມຜິດບາບ 
ຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍທ່ີຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາ,    ຕ່ໍມາວັນເສົາຊ່ຶງເປັນວັນຖ້ວນສອງຂອງ 
ຄວາມງຽບເຫງົາ,  ແລະຕ່ໍມາວັນອາທິດເປັນວັນຖ້ວນສາມທ່ີພວກຜູ້ຍິງອົດໃຈໄວ້ບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງພາກັນຍັງອຸບໂມງ 
ແຕ່ເຊ້ົາມືດດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈວ່າຈະໄປຫົດສົງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ  ìເມ່ືອວັນສະບາໂຕລ່ວງໄປແລ້ວມາຣີິ
ອາໄທມັກດາລາ ມາຣີິອາແມ່ຂອງຢາໂກໂບ   ແລະນາງຊາໂລເມ ໄດ້ຊ້ືເຄ່ືອງຫອມເພ່ືອຈະເອົາໄປຫົດສົງ   
ພຣະສົບຂອງພຣະອົງî (ຂໍ ້1).  
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ພວກນາງບ່ໍໄດ້ຄຶດເຣ່ືອງອ່ືນນອກຈາກຈະໄປຫົດສົງຫລືບູຊາພຣະສົບດ້ວຍເຄ່ືອງຫອມເທ່ົານ້ັນ   ແຕ່ເມ່ືອໃກ້ 
ຈະໄປຮອດກໍຊວາດຮູ້ເມ່ືອວ່າມີກ້ອນຫີນໃຫຍ່ອັດປາກອຸບໂມງໄວ້      ພວກທ່ີມານໍາກັນກໍມີແຕ່ພວກແມ່ຍິງ 
ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງເວ້ົາກັນວ່າ  ìໃຜໜໍຈະກ່ືງກ້ອນຫີນອອກຈາກປາກອຸບໂມງໃຫ້ເຮົາî (ຂ້ໍ 3). ແຕ່ພໍພວກແມ່ຍິງ 
ເຫລົ່ານ້ີໄປເຖິງກໍເຫັນວ່າກ້ອນຫີນທ່ີປິດອຸບໂມງໄດ້ຖືກເປີດແລ້ວ    ìເມ່ືອເຂົາເບ່ິງກໍເຫັນວ່າກ້ອນຫີນນ້ັນກ່ືງ
ອອກແລ້ວî (ຂ້ໍ 4). ເຣ່ືອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຫາກເຮົາເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ  ອຸປະສັກກໍ 
ຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການຈະຖືກຈັດໄວ້ຖ້າເຮົາຂ້າງໜ້າແລ້ວ.  

ເມ່ືອເຫັນປາກອຸໂມງໄດ້ຖືກເປີດແລ້ວພວກແມ່ຍິງເຫລົ່ານ້ີກໍບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າ  ຟ້າວພາກັນແລ່ນເຂ້ົາໄປໃນອຸບໂມງ 
ດ້ວຍຄວາມຕ່ຶນຕົກໃຈ,    ພວກນາງໄດ້ເຫັນຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນ່ຶງນຸ່ງຫ່ົມຂາວນ່ັງຢູ່ໃນນ້ັນຈ່ຶງເພ້ີມຄວາມຕົກໃຈແກ່ 
ພວກນາງເປັນຢ່າງຍ່ິງ ຝ່າຍຊາຍໜຸ່ມນ້ັນເວ້ົາກັບພວກນາງວ່າ ìຢ່າຕົກໃຈເທາະ ພວກນາງມາຊອກຫາພຣະ
ເຢຊໄູທນາຊາເຣັດ ຜູ້ຖືກຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ພຣະອົງຊົງຖືກບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາແລ້ວ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະ
ທັບຢູ່ທ່ີນ້ີ ນ້ີແຫລະ, ບ່ອນທ່ີເຂົາໄດ້ວາງພຣະສົບຂອງພຣະອົງໄວ້ແຕ່ຈ່ົງໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທັງ
ເປໂຕວາ່ ìພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລກ່ອນເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຫັນພຣະອົງຢູ່ທ່ີ
ນ້ັນ   ເຫມືອນພຣະອົງຊົງບອກໄວແ້ກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍແລ້ວîຍິງເຫລ່ົານ້ັນກໍອອກຈາກອຸບໂມງປົບໜີໄປ ເພາະ
ຄວາມວຸ້ນວາຍຢ້ານກົວຕົວສ່ັນໄດ້ຕົກໃສ່ເຂົາ ແລະບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຫຍັງໃຫ້ຜູ້ໃດຟັງເພາະເຂົາຢ້ານî (ຂໍ ້6-8).  

ສ່ວນລູກາໄດ້ເລ່ົາເຫດການຕ່ໍຈາກພວກນາງກັບຈາກອຸໂມງຝັງສົບ   ìແລະເມ່ືອໄດ້ກັບໄປຈາກອຸບໂມງແລ້ວ 
ເຂົາໄດ້ບອກເຫດການທັງປວງນ້ັນແກ່ພວກສິບເອັດຄົນນ້ັນແລະຄົນອ່ືນໆ  ເໝືອນກັນຜູ້ທ່ີໄດ້ບອກເຫດການ
ນ້ັນແກ່ພວກອັຄສາວົກ ຄືມາຣອີາມັກດາລາ ໂຢຮັນນາ ມາຣີອາແມ່ຂອງຢາໂກໂບ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ອ່ືນໆທ່ີຢູ່ກັບ
ເຂົາî (ລກູາ 24:9-10). ດ້ວຍເຫດນ້ີບັນດານັກສາສນາສາດທັງຫລາຍຈ່ຶງມີຄໍາເຫັນວ່າ   ພວກຜູ້ຍິງເປັນພວກ 
ທ່ີນໍາຂ່າວເຣ່ືອງການຄືນພຣະຊນົໄປຍັງພວກສາວົກ ແລະພວກຜູ້ຍິງໄດ້ຊ່ືວາ່ເປັນ ມິດເຊີນແນຣີ (ແປວ່າສາ 
ສນາທູດ) ກ່ອນພວກຜູ້ຊາຍ.   ພວກຜູ້ຍິງກຸ່ມທໍາອິດນ້ີໄດ້ເປັນພະຍານການຄືນພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍ 
ສາຍຕາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາທ່ີເຫັນອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົາ.   ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົພຣະຊົນຢູ່ແລະຍັງຢູ່ 
ກັບທຸກຄົນທ່ີເຊືອ່ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ  ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍລະອາຍໃນການປະກາດພຣະນາມ 
ຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວທ່ີຊົງພຣະຊົນຢູ່. 
 

 

ຄໍາຖາມ: 

1. ເຂົາໄດ້ນໍາພຣະເຢຊໄູປຍັງໄມ້ກາງແຂນໃນວັນຫຍັງ? 

2. ໃຜເປັນຜູ້ປະຫານພຣະອົງ? ຫລືຖືກປະຫານດ້ວຍຄວາມຜິດບາບຂອງໃຜ? 
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3. ແມ່ນໃຜເຝ້ົາຢູ່ທ່ີໄມ້ກາງແຂນຈົນພຣະອົງສ້ິນລົມຫາຍໃຈ? 

4. ແມ່ນຄົນກຸ່ມໃດໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູ? ໄປເຮັດຫຍັງ? 

5. ດ້ວຍເຫດໃດພວກຜູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງຕັດສິນໃຈໄປອຸໂມງຝັງສົບ? ໄປວັນແລະເວລາໃດ? 

6. ພວກນາງເຫັນຫຍັງແດ່ເມ່ືອໄປຮອດອຸບໂມງ? ຊາຍນ້ັນບອກພວກນາງວ່າແນວໃດ? 

7. ເມ່ືອເຫັນເຫດການແລ້ວພວກນາງໄດ້ນໍາຂ່າວດີນ້ີໄປຫາຜູ້ໃດ?  

 

 

         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນຄຣສິມສັ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົຢູກ່ບັເຮາົ 

 

 
ຂໍ້ພຣະຄມັພສີໍາລບັບົດຮຽນນີ:້       ມັດທາຍ 1:18-25 

ພູມຫລງັຂອງພຣະຄມັພ:ີ  ມັດທາຍ 1:18-25 

ຈຸດສໍາຄັນສາໍລບັບົດຮຽນນີ ້          ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ ພຣະເຢຊູຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາ 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວາ້:   ການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມສໍາຄັນອັນໃດ? 

ຈຸດປະສງົຂອງບົດຮຽນນີ:້  ຄໍາວ່າ ພຣະເຢຊູຄຣດິ ແລະຄໍາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບເຮົາ. 

 

ຄໍານໍາ  

ໂລກໄດ້ຊອກຄ້ົນຫາພຣະເຈ້ົາທຸກວິທີທາງ,    ສາສນາເກີດຂ້ຶນແຕ່ລະມຸມໂລກເພ່ືອຊອກສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ 
ດ້ວຍໃຈໃສສັດທາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດຕົວໂດຍການມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ,   ຢູ່ກິນກັບມະນຸດ,   ສ່ັງ 
ສອນມະນຸດແລະບອກມະນຸດວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ. 
 

1. ຕັງ້ຄນັໂດຍບໍໄ່ດ້ສມົສູກ່ບັຊາຍໃດ:  (ມັດທາຍ 1:18-19) 
ການຕົກໃຈຢ້ານຫາວ່າເປັນຄົນບ່ໍດີນ້ັນບີບບັງຄັບຈິດໃຈຂອງນາງມາຣອີາຢ່າງໜັກໜ່ວງ,    ແຕ່ພຣະທັມມັດ 
ທາຍໄດ້ຍ້ັງຍືນຄວາມບໍຣິສຸດຜຸດຜ່ອງຂອງນາງມາຣອີາວ່າ ìຄືນາງມາຣອີາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ 
ໄດ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂ ົາໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ   ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດ
ເດດພຣະວິນຍານບໍຣສຸິດî (ຂ້ໍ 18).  ມັດທາຍບອກຄວາມສໍາຄັນວ່າ;  ນາງມາຣີອາ ແລະໂຢເຊບເປັນຄູ່ໝ້ັນ 
ກັນ ແຕ່ຄູ່ໝ້ັນໃນສມັຍກ່ອນແລະສມັຍນ້ີຕ່າງກັນ ອີກປະການນ່ຶງນາງມາຣອີາເປັນຍິງທ່ີເຊືອ່ ພຣະເຈ້ົາພ້ອມ 
ທັງໂຢເຊບເປັນຄົນມີສິນທັມ(ຂ້ໍ 19). ມັດທາຍບອກຕ່ໍໄປວ່າ; ìກ່ອນເວລາເຂ າົໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດ
ວ່າ ນາງມີທ້ອງî . ແປວ່າກ່ອນທັງສອງສົມສູ່ກັນນາງມາຣີອາມີທ້ອງ (ມີລູກໃນທ້ອງ) ແຕ່ບ່ໍແມ່ນມີທ້ອງດ້ວຍ 
ການສົມສູ່ກັບຊາຍໃດໆ.      ຜູ້ຂຽນບົດຮຽນນ້ີໄດ້ຄ້ົນຄວ້າແລະຂຽນມາວ່າ ; ການໝ້ັນໝາຍກັນໃນສມັຍນ້ັນ 
ແມ່ນພ່ໍແມ່ທັງສອງກ້ໍາສອງຝ່າຍພາລູກຊາຍ,    ລູກສາວໄປຍັງສານລົງທະບຽນເປັນຄູ່ໝ້ັນກັນແລ້ວຈາກນ້ັນ 
ລູກທັງສອງກ້ໍາສອງຝ່າຍກໍກັບຄືນໄປຢູ່ກັບພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ    ເພ່ືອເບ່ິງການປະຕິບັດຂອງບ່າວສາວເປັນເວລາ 
ນ່ຶງປີ.  ຫລັງຈາກປີຜ່ານໄປແລ້ວ ພ່ໍແມ່ທັງສອງຝ່າຍຈ່ຶງຈັດພິທີແຕ່ງງານຫາກທັງສອງປະຕິບັດຕ່ໍກັນແລະກັນ 
ດ້ວຍມີສິນທັມ. 
 
ການໝ້ັນໝາຍທັງສອງບ່ໍທັນເຖິງປີ  ນາງມາຣອີາກໍມີທ້ອງໂດຍໂຢເຊບເອງແນ່ໃຈວ່າບ່ໍໄດ້ແຕະຕ້ອງນາງແຕ່ 
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ປະການໃດ ສ່ວນມາຣອີາກໍແນ່ໃຈວ່າບ່ໍເຄີຽສົມສູ່ກັບຊາຍໃດໆ ແຕ່ນາງຮູ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ຕ້ັງທ້ອງດ້ວຍຣດິເດດ 
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຊົງໃຫ້ພຣະຄຣິດລົງມາບັງເກີດນໍານາງ. ຄໍາວ່າ ìພຣະຄຣິດî ໄດ້ແປອອກມາຈັກພາ 
ສາເຮັບເຣີ ìເມຊີອາî (Messiah) ເມຊີອາ ແປວ່າ ຜູ້ຫົດສົງ ຫລືຜູ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງ (anointed). ເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວ 
ຢ່າງໃນພຣະຄັມເດີມແຕ່ງຕ້ັງກະສັດໂດຍການຫົດສົງນ້ໍາມັນຫົດສົງຫົວ  ເພ່ືອເປັນສັນຍາລັກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ 
ແຕ່ງຕ້ັງກະສັດຜູ້ນ້ັນ ແລະຜູ້ນ້ັນຈະເຊືອ່ຟັງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ    ດ້ວຍເຫດນ້ີຊ່ືແລະນາມມະຍົດຂອງພຣະຜູ້ 
ຖືກແຕ່ງຕ້ັງສ່ົງລົງມາເກີດຈ່ຶງຮ້ອງວາ່     ພຣະເຢຊູຄຣິດ ແປວ່າພຣະເຢຊຜູູ້ຖືກຫົດສົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ລົງມາເພ່ືອ 
ເປັນທາງແຫ່ງຄວາມພ້ົນຂອງມະນຸດ. 
 
ພຣະເຢຊູ, ບຸດໃນທ້ອງຂອງນາງມາຣອີາຝ່າຍຮ່າງກາຍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ຊ່າລືກັນໄປທ່ົວ 
ເມືອງວ່ານາງມາຣີອາມີທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານ  ດ້ວຍເຫດນ້ີນາງມາຣອີາຈະຕ້ອງອົດທົນຕ່ໍການນິນທາຂອງຄົນ. 
ຝ່າຍໂຢເຊບເຂ້ົາໃຈວາ່ນາງມາຣີອາບ່ໍໄດ້ສັດຊ່ືຕ່ໍລາວໆຈ່ຶງຄຶດຢາກຖອນໝ້ັນ    ຫລືເວ້ົາຢ່າງແຈ້ງວາ່ລາວຈະ 
ບ່ໍແຕ່ງງານກັບນາງມາຣອີາອີກແລ້ວ ຄົງບ່ໍມີຊາຍໃດທ່ີຢາກແຕ່ງງານກັບຍິງທ່ີຕົນເອງບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ທ່ີຖືພາກ່ອນ. 
ມັດທາຍບອກວ່າ;  ìຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນ້ັນທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ເຣືອ່ງນ້ີ
ເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່ນາງ ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝ້ັນເສັຽຢ່າງລັບໆî (ຂ້ໍ 19).     ລາວຄຶດວ່າຈະ 
ຖອນໝ້ັນຢ່າງລັບໆເພາະລາວເປັນຄົນມີສິນທັມ ລາວຈະບ່ໍໄປປ່າວປະນາມຕ່ໍບ້ານ  ຕ່ໍເມືອງວ່ານາງມາຣອີາ 
ເປັນຄົນບ່ໍສັດຊືຕ່ໍ່ລາວໆຈ່ຶງຖອນໝ້ັນ ລາວຄຶດວ່າການຖອນໝ້ັນແນວນ້ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຂ້ົາໃຈວ່ານາງມາຣີອາ 
ມີທ້ອງກັບລາວ ແຕ່ລາວປ່ຽນໃຈບ່ໍແຕ່ງກັບມາຣີອາ ດ້ວຍວິທີນ້ີບ້ານເມ ອືງເພ່ິນຈະຖ້ິມໂທດໃສ່ໂຢເຊບວ່າໄດ້
ໄປຢູ່ກິນກັບມາຣີອາຈົນມີລູກແລ້ວກາຍເປັນຄົນປ່ຽນໃຈ.   ນ້ີແມ່ນແຜນການຂອງໂຢເຊບເພ່ືອຊ່ອຍມາຣີອາ 
ແລະຊ່ອຍຕົນເອງ, ແຕ່ແຜນການນ້ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 

2. ບດຸນອ້ຍໂດຍຣດິເດດພຣະວິນຍານ:  (ມັດທາຍ 12:20-25) 
ໂຢເຊບວາງແຜນຈະຖອນໝ້ັນຈາກນາງມາຣີອາຢ່າງລັບນ້ັນເພ່ືອກູ້ໜ້ານາງມາຣີອາ  ແຕ່ມີເທວະດາຂອງອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເປີດເຜີຽແຜນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແລະດີກວ່າແຜນຂອງໂຢເຊບດ່ັງນ້ີ. ìແຕ່ເມ່ືອໂຢເຊບຍັງຄຶດໃນ
ເຣ່ືອງນ້ິຢູ່ ກໍມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາປາກົດແກ່ໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ,  ìໂຢເຊບບຸດດາ
ວິດເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານທ່ີຈະຮັບນາງມາຣີອາມາເປັນເມັຽຂອງເຈ້ົາ  ເພາະວ່າຜູ້ຊ່ຶງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງກໍ
ເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດî (ຂໍ ້20).   ແປວ່າໃນຂະນະທ່ີໂຢເຊບກໍາລັງຄຶດວາງແຜນຖອນໝ້ັນນ້ັນ 
ເທວະດາໄດ້ເວ້ົາໂຢເຊບຜ່ານທາງຄວາມຝັນ  ບ່ໍໃຫ້ຖອນໝ້ັນແລະໃຫ້ຮັບເອົານາງ ມາຣີອາເປັນເມັຽ, ເທວະ 
ດາຍັງບອກອີກວ່າລູກທ່ີຢູ່ໃນທ້ອງຂອງມາຣອີານ້ັນບ່ໍແມ່ນລາວໄປສົມສູ່ກັບຊາຍໃດຊາຍນ່ຶງດອກ  ເພາະລູກ 
ໃນທ້ອງຂອງນາງນ້ັນແມ່ນພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກທ່ີຊົງ ບັນດານໃຫ້ລາວມີທ້ອງ. ເທວະ 
ດາໄດ້ບອກໃນຄວາມຝັນອີກວ່າìນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ ເຢຊູ ເພາະວ່າທ່ານຜູ້ 
ນ້ີແຫລະ,ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາî (ຂໍ ້21).  
 
ເທວະດາບ່ໍແມ່ນແຕ່ບອກຂ່າວແກ່ໂຢເຊບທາງຄວາມຝັນເທ່ົານ້ັນ,    ການບອກຂ່າວນ້ີຍັງຊອ່ຍຄ້ໍາປະກັນວ່າ 



 56

ນາງມາຣີອາບ່ໍແມ່ນຜູ້ຍິງດ່ັງທ່ີໂຢເຊບຄຶດ     ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເທວະດາຍັງບອກອີກວ່າ ບຸດນ້ອຍທ່ີເກີດມານ້ັນ 
ໃຫ້ຕ້ັງຊ່ືວ່າ ìເຢຊູî ຄໍາວ່າ ເຢຊແູມ່ນຄໍາເວ້ົາອອກສຽງດຽວກັນກັບ  ຄໍາວ່າໂຢຊວຍໃນພາສາເຮັບເຣ ີແລະຄໍາ 
ວ່າ  ìໂຢຊວຍî ໃນພາສາເຮັບເຣແີມ່ນ ìຢາເວ ຊອ່ຍî (Yahweh saves) ແລະຢາເວເປັນຊ່ືຂອງ ພຣະເຈ້ົາ. 
ການປາກົດຕົວຂອງເທວະດາເພ່ືອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ   ຜ່ານທາງຄວາມຝັນຄ້ັງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບປ່ຽນ 
ແປງຄວາມຄຶດຂອງເພ່ິນທຸກປະການ.  
 
ແຜນການຊົງໄຖ່ນ້ີໄດ້ມີມາຕ້ັງແຕ່ສມັຍເດີມ ແຕ່ບ່ໍມີຫລາຍຄົນຮູ້ເຫັນເຣືອ່ງນ້ີ, ຜູ້ທໍານວາຍເອຊາຢາກ່າວໄວ້ 
ວ່າ ìດ້ວຍເຫດນ້ັນ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຊົງສະແດງຫມາຍສໍາຄັນໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນດ່ັງນ້ີ ຄືຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງຈະຖືພາ 
ແລະອອກບຸດມາເປັນຊາຍ ນາງຈະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ບຸດນ້ີວ່າ ììເອມານເູອນîî  (ເອຊາຢາ 7:14).    ຈົນມາເຖິງສມັຍ 
ພຣະຄັມພ່ີໃໝ່ ມັດທາຍກ່າວຢ້ໍາອີກວ່າ ìເບ່ິງແມ, ຍິງພົມມະຈາຣນ້ັີນຈະມີທ້ອງແລະປະສູດບຸດຄົນນ່ຶງ ແລະ
ເຂົາຈະເອ້ີນບຸດນ້ັນວ່າ ເອມານູເອນî  ( ແປວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖິດຢ ູ ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍî) (ມັດທາຍ 1:23). 
ຄໍາສັນຍາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນສມັຍຂອງເອຊາຢາໄດ້ເກີດເປັນຈິງ  ໃນສມັຍຂອງມັດທາຍ,  ພຣະເຈ້ົາ 
ຂອງພວກເຮົາເມ່ືອເພ່ິນສັນຍາແລ້ວພຣະອົງກໍຈະເຮັດຕາມຄໍາສັນຍາ ນ້ັນຢ່າງແນ່ນນອນ, ຈະຊາ້ຫລືໄວປານ 
ໃດນ້ັນເປັນນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເອງ. 
 
ໂຢເຊບໄດ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງຈາກເທວະດາຜ່ານທາງຄວາມຝັນຂອງເພ່ິນດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເພ່ິນຕ່ືນຂ້ຶນເພ່ິນກໍປະຕິບັດ 
ຕາມຄໍາເທວະດາບອກເລ່ົາ ຄືຮັບເອົານາງມາຣີອາມາເປັນພັຣຍາດ້ວຍຄວາມຊົມຊືນ່ຍິນດີແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ກັບ 
ນາງຈົນບຸດນ້ອຍເຢຊູເກີດ.   ìເມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນກໍເຮັດຕາມຄໍາທ່ີເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນ  ຄື
ຮັບເອົານາງມາຣິອີາມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ   ແລະໂຢເຊບ
ໄດ້ເອ້ີນຊືບຸ່ດນ້ັນວ່າ ເຢຊູî (ຂໍ ້24-25).  
 
ຫລາຍເທ່ືອເຮົາກໍມີບັນຫາ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນບັນຫາຄືໂຢເຊບ ແຕ່ເຮົາກໍຄຶດຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂຄືໂຢເຊບ ແຕ່ 
ໂຢເຊບນັບວ່າເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນ   ເພາະວ່າໃນຂະນະທ່ີເພ່ິນກໍາລັງຄຶດແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ນ້ັນກໍມີເທວະ 
ດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງມາແກ້ບັນຫາໃຫ້ເພ່ິນທາງຄວາມຝັນ  ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນການຕັດສິນໃຈໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເພ່ິນກໍງ່າຍທ່ີຈະຕັດສິນໃຈ.    ສ່ວນເຮົາບ່ໍແມ່ນໂຢເຊບ ຫລືເທວະດາອາດບ່ໍມາຫາເຮົາຄື 
ໂຢເຊບ ແຕ່ສ່ິງທ່ີເຮົາເຮັດໄດ້ນ້ັນແມ່ນເຮົາຄວນນໍາເອົາບັນຫາຂອງເຮົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ   ເພ່ືອຂໍໃຫ້ພຣະອົງ 
ແກ້ໄຂແລະຫາທາງອອກໃຫ້ເຮົາດີກວ່າຈະມານ່ັງທຸກໃຈຄືໂຢເຊບວາງແຜນແຕ່ໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ ເພາະໂຢເຊບກໍ
ບ່ໍຮູ້ແຜນການຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນ ເຮົາເອງກໍບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາມີແຜນອັນໃດຕ່ໍຊີວດິຂອງ
ເຮົາ ດ່ັງນ້ັນຢ່າພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຮົາດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງເຮົາ  ຈ່ົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລ້ວພຣະ 
ອົງຈະຊງົເປີດເຜີຽໃຫ້ເຮົາຮູ້.  
 

 
ຄໍາຖາມ: 
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1. ໂຢເຊບ ແລະນາງມາຣອີາ ມີຄວາມສັມພັນກັນຢ່າງໃດ? 
 
2. ນາງມາຣອີາຕ້ັງທ້ອງແນວໃດ? 
 
3. ໂຢເຊບຄຶດແນວໃດກັບການຕ້ັງທອງຂອງນາງ? 
 
4. ແມ່ນໃຜມາບອກເຣ່ືອງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບນາງມາຣິອາ? 
 
5.  ເປັນຫຍັງເທວະດາຈ່ຶງບອກໂຢເຊບໃຫ້ຕ້ັງຊືບຸ່ດນ້ອຍວາ່ ìເຢຊູî 
 
6. ເມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນເພ່ິນເຮັດຫຍັງ? 
 
7. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງແລະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງໂຢເຊບຢ່າງໃດ?.  
 
 
         ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 


