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ບົດຮຽນທີ 1
ພຣະເມຊີອາສໍາລັບທຸກຄົນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 1:1-6, 16-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 1:1-17

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເຮັດຄວາມຫວັງຂອງຄົນຢິວແລະຄົນທົ່ວໄປສໍາເຣັດກ່ຽວກັບ
ພຣະເມຊີອາ
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະເວົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ ວ່າພຣະເມຊີອາແມ່ນສໍາລັບທຸກຄົນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະອະທິບາຍວ່າເຊື້ອສາຍຂອງພຣະຢຊູ ເປັນມາຢ່າງໃດ. ພຣະອົງຈະສະ
ເດັດມາເພື່ອທຸກຄົນໄດ້ຢ່າງໃດ.
ເຣື່ອງທີ່ກໍາລັງເນັ້ນຫນັກ

ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ
ຝຶກຝົນ, ຈັດຕຽມ ຜູ້ນໍາເພື່ອການຮັບໃຊ້

ຄໍານໍາ
ການມີພີ່ນ້ອງຫລາຍກໍດີ ເພາະຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອກັນຍາມຕົກທຸກໄດ້ຍາກ.

ມີພີ່ນ້ອງຢູ່ຫລາຍບ້ານຫລາຍ

ເມືອງກໍດີເຫມືອນກັນ ເພາະເວລາເດີນທາງໄປຫັ້ນມາຫນີ້ ກໍຈະໄດ້ມີບ່ອນພັກເຊົາ. ເຊື້ອສາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນເຊື້ອສາຍທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍ. ແລງວັນນຶ່ງ ຫລັງຈາກກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ, ຕອນທີ່ພໍ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຊີວິດ
ຢູ່, ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງລາວຂອງຍາດພ່ີນ້ອງໃຫ້ຂ້າພເຈົ້າຟັງຢ່າງຍືດຍາວ. ໃນນັ້ນກໍມີທັງຢູ່ໃກ້ແລະຢູ່ໄກ, ມີ
ທັງຄົນທຸກຈົນແລະຮັ່ງມີ, ມີທັງຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະເທດຊາດແລະຄົນບໍ່ມີຊື່ສຽງ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຟັງແລ້ວ
ກໍເຫັນໄດ້ວ່າໃຫຍ່ແລະຫລາຍສົມຄວນ ຈົນຂ້າພະເຈົາ້ ບໍສ
່ າມາດຈະຈົດຈໍາທຸກຄົນໄດ້.
ເມື່ອອ່ານແລ້ວເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ.
ຄິດວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງ.

ໃນພຣະທັມຄັມພີ

ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາທັງຫລາຍ

ບັນດາລາຍຊື່ທີ່ພວກເຮົາຈະເຫັນໃນບົດຮຽນຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເຊື້ອ

ສາຍຂອງພຣະເຢຊູ ແລະກໍຍັງເປັນຄວາມຫວັງສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ.

1. ເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູ

ເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ມັດທາຍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ນີ້ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີທັງຄົນທີ່ມຊ
ີ ື່ສຽງແລະຄົນທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງ, ມີ
ທັງຄົນທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ຈັກເທື່ອກໍມີ.
ຕ້ອງຄິດວ່າ

ລາງເທື່ອພວກເຮົາເມື່ອເຫັນຊື່ແລ້ວກໍ

ໂອຜູ້ນີ້ກໍແມ່ນຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພຣະເຢຊູນໍ້. ການສຶກສາປວັດຂອງຄອບຄົວພຣະເຢຊູເປັນສິ່ງ

ສໍາຄັນຫລາຍ ເພາະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນໃຜມາຈາກເຊື້ອສາຍໃດ. ພວກຢິວທີ່ລໍຄອຍພຣະອົງ

ກໍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເມຊີອາແມ່ນຜູ້ໃດແທ້. ໃນລາຍຊື່ທີ່ສືບເຊື້ອສາຍກັນມານີ້ ຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຄວາມແນ່ໃຈຂຶ້ນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ.
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ຢ່າງໃດກໍຕາມມັດທາຍຍັງໄດ້ບັນທຶກລະອຽດແລະຈະແຈ້ງໃນປວັດການເກີດຕ່າງໆ. ຊີວະປວັດໃນມັດທາຍ
ບົດທີ 1 ນີ້ ເປັນກຸນແຈດອກສໍາຄັນທີ່ຈະເຍືອງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ

ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນດວງສວ່າງ

ແລະແມ່ນການປ່າວປະກາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັດທາຍບັນທຶກຂ່າວປະເສີດນີ້ຂຶ້ນມາໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຂອງ
ຕົວເອງ, ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫ້ປ່ຽນແປງແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ຮູ້ເຖິງພລັງອໍານາດກ່ຽວ
ກັບການຄືນພຣະຊົນ ໃນການຖວາຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ.

ເພິ່ນຍັງໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການເຂົ້າເຖິງຄົນ,

ການໄດ້ຍິນສຽງ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍປະຕິເສດ, ການປາກົດເຫັນທີ່ແປກປລາດ. ພຣະເຢຊູຍັງເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມ
ຫວັງແກ່ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.

ມັດທາຍເຫັນເຖິງການເກີດຂອງພຣະເຢຊູແລະພຣະຄຸນຕ່າງໆທີ່ມຢ
ີ ູ່ໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍແກ້ວຂຍາຍ

ແກ້ວຂຍາຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພິ່ນເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ສັຣເສີນຄົນໃນສມັຍເດີມ ທີ່ໄດ້ສໍາແດງພຣະຄຸນຂອງ

ພຣະເຈົ້າຕລອດມາ, ພຣະອົງຊົງສະຖິດຖ້າມກາງເຮົາທັງຫລາຍ ຊຶ່ງບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງທຸກ
ຢ່າງ. (ໂຢຮັນ 1:14)

ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມັດທາຍນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄຣິສຕະຈັກ ຄືຄຣິສຕະ
ຈັກຕ້ອງເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນໃຫຍ່

ແລະຕ້ອງເຫັນພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຄວາມຫວັງຂອງໂລກ.

ຄຣິສຕະຈັກຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຈະຊະນະການແບ່ງແຍກໄດ້.
ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍມັກຈະຈໍາກັດຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ເອົາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າມາຈໍາກັດ ໃສ່ໃຈ

ຂອງຕົວເອງ, ແລະກໍຍັງຈໍາກັດຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າອີກ, ແຕ່ວ່າຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່
ຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະປະມານໄດ້.

2. ແນໃສ່ພຣະເຢຊູ: ( ມັດທາຍ 1:1-6 )
ພວກເຮົາຈະເລີ້ມເລົ່າເຣື່ອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບກໍຂຶ້ນຢູ່ວ່າເຮົາຈະເລົ່າໃຫ້ໃຜຟັງ. ສໍາລັບມັດທາຍ
ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ຄົນເຮັບເຣີຟັງ.

ເພິ່ນຮູ້ວ່າຄົນເຮັບເຣີກໍາລັງລໍຖ້າເບິ່ງຄໍາສັນຍາທີ່ຜູ້ທໍານວາຍ

ໃນພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ທໍານວາຍເອົາໄວ້. ເພິ່ນຮູ້ດີວ່າຜູ້ຄົນລໍຖ້າດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະທຸກສິ່ງກໍມິດງຽບ
ຢູ່ເປັນເວລາເຫິງນານ. ມັດທາຍໄດ້ເກາະກ່າຍເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າກ່ອນພຣະ
ເຢຊູຈະສະເດັດລົງມາປະສູດທີ່ເບັດເລເຮັມນັ້ນ ມີຄວາມເປັນມາຢ່າງໃດ.
ມັດທາຍໄດ້ແນະນໍາພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະເມຊີອາ ຫລື ພຣະຄຣິດ. ພາສາກຣີກ ຄໍາວ່າ ຄຣິດ (Christ) ໄດ້
ມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ຖືກເຈີມ. ຕາມປວັດສາດຂອງຄົນເຮັບເຣີແລ້ວຈະເປັນກະສັດ

ຫລືເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ຄົນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຖືກເຈີມເສັຍກ່ອນ. ຫລາຍຮ້ອຍປີຜ່ານມາ
ປະຊາຊົນກໍຍັງລໍຖ້າການລົງມາຊ່ວຍໂຜດຕາມຄໍາທໍານວາຍ.

ມັດທາຍໄດ້ເລັງໃສ່ພຣະເຢຊູວ່າເປັນລູກຂອງດາວິດ, ເປັນລູກຂອງອັບຣາຮາມ, ກໍເພາະວ່າໃນສັຕວັດທໍາອິດ

ດາວິດມີຊື່ສຽງຫລາຍ ແລະກໍສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກອັບຣາຮາມດ້ວຍ.

ມັດທາຍຍັງເຊື່ອມໂຍງຄໍາສັນຍາທີ່

ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ອັບຣາຮາມວ່າພຣະອົງຈະກະທໍາໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນ

(ປຖກ.

12:1-3) ມັດທາຍຍັງຢືນຢັນວ່ານີ້ລະຄືຜູ້ນຶ່ງທີ່ຈະເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຄົບຖ້ວນ, ແລະ
ເພິ່ນຍັງໄດ້ປ່າວປະກາດວ່າພຣະພອນທີ່ຈະຜ່ານອັບຣາຮາມນັ້ນແມ່ນຕ້ອງມາຈາກພຣະເຢຊູ.
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ໃນພຣະທັມຂໍ້ນີ້ ພວກເຮົາຈະເຫັນຊື່ຂອງຜູ້ຍິງ 4 ຄົນຄື: ທາມາ, ຣາຮັບ, ຣຸດ ແລະພັລຍາຂອງອູຣີຢາ. ຜູ້ຍິງ
ທັງ 4 ຄົນນີ້ສໍາຄັນຫລາຍ ເພາະວ່າພວກຢິວສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະບໍກ
່ ່າວຫລືບັນທຶກໄວ້ຫລາຍ, ຈະສືບເຊື້ອ

ສາຍແລ້ວຈະມາຕາມເຊື້ອສາຍຂອງພໍ່. ມັດທາຍບັນທຶກໄວ້ກໍເພາະວ່າເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຫັນຊີວິດທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ
ສົມບູນ ຊີວິດທີ່ສູ້ຊົນ ຊີວິດທີ່ມີບັນຫາ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຍັງທໍາງານຜ່ານຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ດ້ວຍວິທີຂອງພຣະອົງ.

3. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງເຊື້ອສາຍຂອງພຣະອົງເອງ: ( ມັດທາຍ 1:16-17 )
ພຣະເຈົ້າພຽງຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດສ້າງຕົ້ນໄມ້ຈະເປັນຕົ້ນມີ້, ຕົ້ນມ່ວງ, ຕົ້ນສີດາຫລືຕົ້ນຍໍາໃຍກໍຕາມ. ເຊັ່ນດຽວ
ກັບເຊື້ອສາຍຂອງພຣະອົງ ກໍແມ່ນພຣະອົງຜູ້ດຽວຊົງກະທໍາໃຫ້ເຊື້ອສາຍຂອງພຣະອົງສືບລົງມາ.

ຊື່ທີ່ມັດ

ທາຍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ນັ້ນສ່ວນຫລາຍແມ່ນພວກເພິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈົ້າຜ່ານມາ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້

ເຫັນອີກວ່າ ເຊື້ອສາຍຈາກການລໍາດັບລົງມາມີ 14 ຊົວ
່ ຄົນ, ຊຶ່ງແຕ່ລະ 14 ຊົ່ວຄົນແມ່ນປວັດສາດທີ່ດີເດັ່ນ
ຂອງອິສຣາເອນ.

14 ປີພາກທໍາອິດແມ່ນພຣະສັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າຕໍ່ອັບຣາຮາມ ຕໍ່ມາເຖິງດາວິດ. (ມັດທາຍ 1:1-6)

14 ປີຕໍ່ມາແມ່ນຈາກເວລາທີ່ອິສຣາເອນເສັຍຊັຍ ອານາຈັກຖືກແບ່ງເປັນສອງຝ່າຍ ປະຊາຊົນຖືກກວາດໄປ
ກຸງບາບີໂລນ (ມັດທາຍ1:7-11)

14 ປີຕໍ່ມາອີກແມ່ນເວລາການໄຖ່ຖອນ ຈົນມາເຖິງສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ (ມັດທາຍ 1:12-16)
ໃນສມັຍຕ່າງໆນີ້ ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢູ່ຕລອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ຫລືວ່າເປັນເວ

ລາທີ່ສະດວກສະບາຍກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາທີ່ມີຄວາມເຊື່ອແລະຂາດຄວາມເຊື່ອກໍຕາມພຣະອົງບໍ່ຊົງ

ລົດລະຈາກພວກເຂົາເຈົ້າເລີຍ. ຈຸດສ່ວນໃຫຍ່ໃນຕອນນີ້ ກໍຄືວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງພວກເຮົາ

ຢ່າງບໍ່ໄດ້ຄິດຄາດຝັນມາກ່ອນເລີຍ. ມັດທາຍລວບລັດຕັດຕອນເຂົ້າມາຫາຈຸດສໍາຄັນເລີຍ ຄືວ່າຢາໂຄບມີລູກ
ຊາຍຊື່ໂຢເຊບ ຜູ້ເປັນສາມີຂອງນາງມາຣີອາ ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ເອີ້ນວ່າພຣະຄຣິດ ກໍຊົງບັງເກີດມາຈາກນາງມາຣີ
ອາຜູ້ນີ້ ຜູ້ຊຶ່ງພວກເຮົາທັງຫລາຍເອີ້ນທ່ານວ່າ ພຣະເມຊີອາ. (ມັດທາຍ 1:16)
ໃນພຣະກິຕິຄຸນມັດທາຍນີ້, ນາງມາຣີອາ, ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ, ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງການຍອມເຊື່ອ
ຟັງພຣະເຈົ້າ, ການຖ່ອມຕົວ. ນາງໄດ້ຮັບເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ນາງໄດ້ເກັບ

ເອົາຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊື່ອງໄວ້ໃນໃຈທີ່ນາງຈະໄດ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເມຊີອາ ຜູ້ທີ່ໂລກກໍາລັງລໍຄອຍຢູ່. ແລະ
ລາວກໍຮູ້ດີວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຂົມຂື່ນຈັກພຽງໃດ ໃນເວລາທີ່ນາງຖືກປະຕິເສດ.

ຫນູນໃຈໃນການກະທໍາ:
ຖ້າຄົນຂອງພຣະເຢຊູຫາກມາໂບດກັບພວກເຮົາໃນວັນນີ້ ພວກເຮົາກໍຍັງຈະໄດ້ຄິດເຖິງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາ

ເທື່ອ. ຈົ່ງຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງທຸກໆຄົນ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນທໍາກໍຄືແບ່ງປັນເຣື່ອງຂອງພຣະ
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ເຈົ້າໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ເຮົາພົບ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຂີດເສັ້ນກັ້ນຕົວເອງ ເພາະວ່າທຸກຄົນແຕກຕ່າງກັນ, ບາງເທື່ອ
ຄົນພວກນີ້ອາດຈະທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ດີກໍອາດຈະເປັນໄດ້.

ຄໍາຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນການຍາກ ທີ່ຈະປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນກັບ
ພວກເຮົາ?

2. ພວກເຮົາຄວນຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍບາດກ້າວອັນໃດ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມຄ
ີ ວາມແຕກແຍກກັນ?
3. ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງອັນໃດແດ່ບໍ່ ເມື່ອເຫັນປວັດເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ?

4. ເມື່ອໄດ້ຮຽນຜ່ານມາແລ້ວ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຄືແນວໃດ? ພຣະເຢຊູມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຮວມກັນ ຫລືວ່າ
ໃຫ້ແຕກແຍກກັນ?

5. ສິ່ງທີ່ຮຽນຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢາກປ່າວປະກາດໄປທົ່ວໂລກບໍ່?

ຫລືວ່າຖ້າເຮົາຫາກໄປ

ເອງບໍ່ໄດ້ ເຮົາຈະມີແນວຄິດອັນໃດແດ່ບໍ່ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການປ່າວປະກາດເຣື່ອງຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຢຊູ?
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດທີ 2
ພຣະເຢຊູ-ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ-ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາຫລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 1:18-25
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 1:18-25
ພຣະເຢຊູ, ຜູ້ເປັນພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ, ຜູ້ນໍາຄວາມລອດພົ້ນ
ມາຫາພວກເຮົາ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະອະທິບາຍເຖິງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູວ່າມີຄວາມຫມາຍ
ຢ່າງໃດ ແລະຈະເປັນພະຍານຢ່າງໃດຕໍ່ຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ?

ເຣື່ອງທີ່ກໍາລັງເນັ້ນຫນັກ
•

ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ

•

ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ

•

ຝຶກຝົນ, ຈັດຕຽມຜູ້ຮັບໃຊ້, ໃນຄຣິສຕະຈັກເພື່ອອອກໄປປ່າວປະກາດ

ຄໍານໍາ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນມັກຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ພວກເຮົາເລື້ອຍໆ. ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ມາເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງວ່າ: ທ່ານ
ຫມໍໄດ້ບອກລາວວ່າ ເຈົ້າກໍາລັງຈະໄດ້ເປັນແມ່ຂອງເດັກ. ລາວມີຄວາມດີໃຈຫລາຍ, ລາວຄິດໄວ້ວ່າຈະໄດ້

ນໍາພາລູກໄປໂບດໄປວິຫານເຫມືອນຄົນອື່ນໆ, ແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວກໍຈະມີຄົນເພີ້ມຂຶ້ນ. ລາວຄາດ
ຫວັງໄວ້ຫລາຍຢ່າງ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໆທັງນັ້ນ. ເຊົ້າວັນນຶ່ງລາວກໍໄປໂບດທັມດາ, ແຕ່ປາກົດວ່າມີອັນໃດ
ອັນນຶ່ງຜິດປົກຕິ, ຄືເລືອດຂອງລາວໃຫລອອກມາ, ແຕ່ລາວກໍຄິດວ່າຄົງຈະເປັນທັມດາ.

ແລະແລ້ວເລືອດ

ຂອງລາວກໍໃຫລອອກມາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ລາວອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນໃຈວ່າ ”ຂໍຢ່າໃຫ້ມຜ
ີ ົນສະທ້ອນອັນໃດ
ກ່ຽວກັບລູກເລີຍ.”

ໄດ້ຫລຸອອກມາ.

ແຕ່ແລ້ວຄວາມຫວັງໃຫມ່ໆຂອງລາວກໍຕ້ອງພັງທະລາຍໄປ ຄືລູກທີ່ເຂົາກໍາລັງຖືພານັ້ນ

ເວລາພວກເຮົາພົບກັບບັນຫາໃຫຍ່ຢາ່ ງນີ້, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາມັກຈະຫັນມາເພິ່ງຕົວເອງຫລາຍກວ່າ, ເຫັນບັນ

ຫາໃຫຍ່ກວ່າພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາມັກຫາທາງອອກແບບສະບາຍໆ ຫລືບໍ່ກໍຕໍ່ສູ້ໄປຈົນເຖິງເຄິ່ງທາງແລ້ວຈຶ່ງ
ຄິດເຖິງພຣະເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະ
ອົງຈະຊົງເປັນຜູ້ນໍາພາ ໃນການຊົງປະສູດພຣະກຸມມານເຢຊູ.

1. ຄວາມເຈັບປວດໃນການປ່ຽນແປງ: ( ມັດທາຍ 1:18-19 )
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ໃນສັຕວັດທໍາອິດ ການແຕ່ງງານຂອງພວກຢິວມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້. ບາງຄູ່ກໍແມ່ນ
ພໍ່ແມ່ເປັນຜູ້ເລືອກໄວ້ໃຫ້, ບາງຄູ່ກໍແມ່ນເຫັນກັນມາແຕ່ນ້ອຍໆ, ແລະບາງຄູ່ກໍເຫັນກັນພຽງສັ້ນໆ ແລ້ວກໍແຕ່ງ

ງານກັນໂລດ. ໃນກໍຣະນີຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີອາກໍອາດຈະເປັນວ່າພໍ່ແມ່ຫມັນ
້ ໄວ້ໃຫ້. ທັງຄູ່ອາດຈະເຫັນ
ກັນມາແຕ່ນ້ອຍຫລືບກ
ໍ່ ໍໃຫຍ່ມາແລ້ວຈຶ່ງເຫັນກັນ ເມື່ອທັງຄູ່ຫາກເຫັນວ່າເໝາະສົມພໍແ
່ ມ່ກໍຈັດການໃຫ້ທັນທີ.

ເມື່ອຫມັ້ນກັນແລ້ວທັງສອງຝ່າຍກໍລໍຄອຍວັນທີ່ຈະແຕ່ງງານມາເຖິງ. ໃນເວລາທີ່ລຄ
ໍ ອຍຢູ່ນີ້ ໂຢເຊັບກໍໄດ້ຮັບ
ຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ. ເພິ່ນມີຄວາມເສັຍໃຈຫລາຍ, ເພາະຄວາມຫວັງທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ນັ້ນໄດ້ພງັ ທະລາຍລົງ.

ແຕ່ວ່າເພິ່ນ

ເປັນ ”ຄົນຊອບທັມ” ຫມາຍຄວາມວ່າເພິ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາກົດບັນຍັດແລະຕາມຣະບຽບການບ້ານ
ເມືອງ. ໃນກໍຣະນີນີ້ ຖ້າໂຢເຊບຫາກປະກາດວ່ານາງມາຣີອາໄດ້ທໍາລາຍຄໍາສັນຍາແລະມີລູກກັບຜູ້ອື່ນ ນາງ
ກໍຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຢ່າງຫນັກ

ຄືຕອ
້ ງຖືກຄວ່າງກ້ອນຫີນໃສ່ໃຫ້ຕາຍ (ພຣະບັນຍັດສອງ 22:13-21)

ໂຢເຊັບເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະກໍຍັງເປັນຄົນອົດທົນບໍ່ຍອມເວົ້າສິ່ງໃດທີ່ບດ
ໍ່ ີອອກມາຢ່າງງ່າຍໆ.

ເພິ່ນຮັກ

ແລະເປັນຫ່ວງມາຣີອາຫລາຍ. ເພິ່ນບໍຢ
່ າກໃຫ້ມສ
ີ ິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບມາຣີອາຜູ້ທີ່ເພິ່ນຮັກ. ແຕ່ເມື່ຶອເຫດ
ການເປັນດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນກໍຊອກຫາວິທີຈະແກ້ໄຂໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີອັນໃດຜິດແປກໄປຈາກທັມດາ ຫລືຖ້າຈະເວົ້າອີກ
ຢ່າງນຶ່ງກໍຄືວ່າແກ້ໄຂແບບງຽບໆ.

ຄິດແລ້ວຄິດອີກ ແທນທີ່ບັນຫາຈະຫລຸດລົງ ກົງກັນຂ້າມມັນຊໍ້າກັບໃຫຍ່

ຂຶ້ນ ຄືບໍ່ສາມາດຫລັບຕາລົງໄດ້, ຫົນທາງທີ່ຈະແກ້ກໍມືດມົວ, ເພິ່ນຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍ, ໃຜຈະມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍ?

2. ຜູ້ທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານ: ( ມັດທາຍ 1:20-23 )
ທ່ານເຄີຍຕັດສິນໃຈໃນບັນຫາໃຫຍ່ໆຫລືບໍ່? ຕ້ອງມີຄວາມຣະມັດຣະວັງຫລາຍໆແມ່ນບໍ່? ເພາະວ່າບໍ່ຢາກ

ໃຫ້ມີຄວາມຜິດພາດ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ໂຢເຊັບກໍກໍາລັງຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ຫນັກຫນ່ວງ ກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ.

ເພິ່ນຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນຫມັ້ນຈາກນາງມາຣີອາ

ແຕ່ວ່າບໍ່ຢາກໃຫ້ນາງໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາກໍາລັງສັບສົນວຸ້ນວາຍຢູ່ນີ້ ທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ມາປາກົດແກ່ເພິ່ນ. ການປາກົດນີ້

ກໍແມ່ນມີເຫດຜົນຢູ່ສອງຢ່າງຄື: 1. ເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າແມ່ນໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າ. 2. ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນ
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄໍາເວົ້າຄໍາດຽວກັນທີທ
່ ູດສວັນເຕືອນນາງມາຣີອາ ກໍຄືວ່າ ”ຢ່າຊູຢ້ານ” ຊຶ່ງ ຄໍາ
ເຕືອນນີ້ ລູກາກໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ເຫມືອນກັນໃນ ລູກາ 1:30.

ຄໍາເຕືອນຂອງທູດສວັນຕໍ່ໂຢເຊັບວ່າ ການທັງປວງນີແ
້ ມ່ນເພື່ອຈະໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງ

ກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາວ່າ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຈະຊົງສະແດງຫມາຍສໍາຄັນ
ໃຫ້ເຈົ້າເຫັນດັງ່ ນີ້ ຄືຍິງສາວຜູ້ນຶ່ງຈະຖືພາແລະອອກລູກມາເປັນຊາຍ ນາງຈະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລູກນີ້ວ່າ
ເອນ” (ເອຊາຢາ 7:14; ມັດທາຍ 1:23)

”ອິມມານູ

ໂຢເຊັບອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານມາຫລາຍແລ້ວໂດຍຜ່ານຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງໃກ້ຈະສະເດັດມາແລ້ວ, ແລະຈະສະເດັດມາຢູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດ
ຂອງພຣະອົງ.
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ເມື່ອກ່າວເຖິງເປົ້າຫມາຍ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ ໂຢເຊັບຄິດວ່າກຸມມານທີ່ຈະມາປະສູດນັ້ນແຫລະຄືຕົວບັນຫາ. ແຕ່
ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງຂ່າວແລ້ວ

ເພິ່ນຈຶ່ງຮູ້ວ່າກຸມມານຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.

ພຣະກຸມມານຈະເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ມະນຸດໂລກທັງມວນ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນສິງ່ ທີ່ນໍາພາໄປໃຫ້ເຖິງຈຸດ
ສໍາເຣັດຂອງຊີວີດ ຖ້າຫາກບໍ່ມີເປົ້າຫມາຍຊີວິດກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄປເຖິງໃສ.

ເມື່ອພວກເຮົາຮັບເອົາເປົ້າຫມາຍແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ການອະທິຖານ ກໍ
ຈະມີການປ່ຽນແປງ. ແນວຄິດແຜນການຂອງພວກເຮົາດີທຸກຄົນ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາຄໍາຂອງຜູ້ທໍານວາຍ

ທີ່ໄດ້ປະກາດຢູ່ທຸກໄລຍະວ່າ ວັນນຶ່ງຈະມີພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ ສະເດັດມາໂຜດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ພຣະ
ສັນຍາກ່ຽວກັບການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູ, ການໃສ່ຊື່ ທູດສວັນກໍໄດ້ປະກາດຢ່າງຈະແຈ້ງ (ມທ 1:21) ຄົນ

ຢິວໃນສັຕວັດທໍາອິດມີຄວາມຫວັງວ່າພຣະເມຊີອາຈະມາໄຖ່ ມາຊໍາຮະລ້າງບາບໃຫ້ແກ່ຄົນອິສຣາເອນ ເພື່ອ
ຈະໄດ້ອອກຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂອງກຸງໂຣມ. ການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອານີ້ ແມ່ນເພື່ອໄຖ່ມະ
ນຸດທັງຫລາຍໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ. ຈະເປັນການງ່າຍຫລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ

ມຶນງົງໄດ້ ເພາະຄົນທັງຫລາຍບໍ່ຢາກຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບແລະຕ້ອງການຜູ້ຊ່ອຍປະເພດນີ້. ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ພວກຢິວທັງຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຂົາຍັງລໍຖ້າພຣະ
ອົງຢູ່.
ຄໍາວ່າ ”ອິມມານູເອນ” ໃນຂໍ້ທີ 23 ຊຶ່ງແປວ່າ ”ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ” ພວກເຂົາບໍ່ຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າ
ສະຖິດຢູ່ໃນພວກເຂົາ, ພວກເຂົາປະຕິເສດວ່າພວກເຂົາບໍມ
່ ີບັນຫາ,

ພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບສາຣະພາບບາບ,

ພວກເຂົາຍັງເຫັນແຕ່ຄວາມບາບຂອງຄົນອື່ນ.

3. ເຊື່ອຕາມຄວາມຝັນ: ( ມັດທາຍ 1:24-25 )
ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາມັກຝັນ, ແຕ່ຝັນແລ້ວກໍລືມໄປເມື່ອຕື່ນຂຶ້ນມາ.

ຄວາມຝັນສາມາດແປໄປໄດ້ຫລາຍ

ຢ່າງຕ່າງໆນາໆ. ໂຢເຊັບ, ຫລັງຈາກທີ່ເພິ່ນຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວ, ເພິ່ນຢາກຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມຝັນ ຫລືບໍ່

ຢາກປະຕິບັດກໍໄດ້. ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພາະເພິ່ນເຂົ້າໃຈວ່ານັ້ນ
ຄືຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.
ການເຊື່ອຟັງຕາມຄວາມຝັນນີ້ປັນການປະຕິບັດໄດ້ຍາກສໍາຫລັບມະນຸດພວກເຮົາ ເພາະບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ເຫັນນໍາ.
ແຕ່ໂຢເຊັບກ້າທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະຄໍາ ແລະກ້າທີ່ຈະຮັບເອົານາງມາຣີອາມາເປັນພັລຍາຂອງຕົນ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ

ທີ່ສຸດກໍຄື ທ່ານກ້າທີ່ຈະເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.

ເຣື່ອງທີ່ພວກເຮົາກ່າວສອນກັນມາໃນວັນນີ້, ທຸກຢ່າງເປັນຄວາມຈິງ.
ຂວັນນິນທາ ໃນແຄວ້ນນາຊາເຣັຽ,

ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາຖືກຄົນກ່າວ

ກະສັດເຮໂຣດຕິດຕາມທໍາລາຍ ຄວາມທຸກທໍຣະມານຈະຕົກຢູ່ເທິງບ່າ

ຂອງທ່ານ.
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ຄໍາແນະນໍາແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການໆຄໍ້າປະກັນວ່າພຣະເຈົ້າສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາແທ້ບໍ່, ພຣະເຈົ້າສະເດັດມາເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫລືອເຮົາແທ້ບໍ່.

ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ຫ່າງໄກພວກເຮົາເຫລືອເກີນ ພຣະເຈົ້າບໍຫ
່ ລິງລໍ່າ

ພວກເຮົາແລ້ວ. ຖ້າຢາກຈະແນ່ໃຈແທ້ໆນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງຊົງ
ສະຖິດຢູ່ດ້ວຍ. ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມັດທາຍໄດ້ປ່າວປະກາດວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາຢູ່ໃນຖ້າມກາງ
ພວກເຮົາແລ້ວ, ໃນສະພາບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ຄໍາຖາມ:
1. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດໃນຄໍາທີ່ວ່າ ”ຕ້ອງລອດພົ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າ” ໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍານີ້
ມາກ່ອນ?

2. ພວກເຮົາຈະລອດພົ້ນຈາກບາບທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດເຮົາໃນທຸກວັນ ຢ່າງໃດ?
3. ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງໃດ? ຖ້າໂຢເຊັບຢູ່ນໍາພວກເຮົາໃນຫ້ອງນີ້ ພວກເຮົາຈະຖາມເພິ່ນ
ວ່າຢ່າງໃດ?

4. ແມ່ນຫຍັງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນເຣື່ອງຂອງໂຢເຊັບແລະມາຣີອາ?
5. ເວລາໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄວາມລອດພົ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 3
ຈົ່ງຊອກສແວງຫາພຣະເຢຊູ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 2:1-12
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ ບົດທີ 2
ພວກໂຫຣາຈານຊອກສແວງຫາ ແລະກໍໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຢຊູ ຊຶ່ງຊີ້
ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເພື່ອທຸກຄົນ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄປຫາທຸກໆຄົນ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຢຊູເພື່ອທຸກຄົນ, ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຈິງໃນພຣະຄັມພີໃຫມ່?
ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງວ່າ ພວກເຮົາຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່າວ
ປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ໃຫ້ທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃກ້ຫລືໄກ
ເຣື່ອງທີ່ກໍາລັງເນັ້ນຫນັກ

•

ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ

•

ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ

•

ຝຶກຝົນ,ຈັດຕຽມຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກເພື່ອອອກໄປປ່າວປະກາດ

ບົດນໍາ
ວັນອາທິດນຶ່ງ, ໃນເວລາທີ່ກໍາລັງສຶກສາພຣະຄໍາຢູ່ໃນຫ້ອງ ກ່ຽວກັບເຣື່ອງໂຫຣາຈານກໍາລັງຊອກສແວງຫາ
ພຣະເຢຊູ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາຍເຈັ້ຽແລະສໍດໍາໃຫ້ທຸກຄົນແລ້ວກໍບອກວ່າໃຫ້ພາກັນຕອບຄໍາຖາມນີ້ເດີ້

”ໃນເວ

ລານີ້ ທ່ານກໍາລັງຊອກສແວງຫາຫຍັງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?” ສັງເກດເຫັນຫລາຍຄົນບໍ່ມີຄວາມກັງວົນຫຍັງຕໍ່

ຄໍາຖາມ ແຕ່ພິເສດກໍຄືເວລາຂ້າພະເຈົ້າອະທິບາຍວ່າໃຫ້ພວກເຮົາຂຽນຕາມໃຈ ບໍວ
່ ່າໃຜຈະຂຽນອັນໃດກໍ
ຕາມ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ປາຍສໍດາໍ ຂຽນໄປເລື້ອຍໆ, ຂຽນໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງ 10ນາທີ.

ອັນໃດ ກໍໃຫ້ຕອບຕາມຄໍາບອກກໍໄດ້ ຄືວ່າປີໃຫມ່ຈະມາເຖິງນີ້

ຖ້າຜູ້ໃດບໍຮ
່ ູ້ຈັກຈະຂຽນ

ທ່ານຈະສແວງຫາຫຍັງກ່ອນຫມູ່ທັງຫມົດ.

ທຸກຄົນກໍເລີ້ມກົ້ມຫນ້າຂຽນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ.
ເວລາເຮົາແບ່ງປັນການຮັບຜິດຊອບທຸກຄົນກໍປະກອບສ່ວນແລະຊອກຫາຄໍາຕອບ, ທ້າທາຍ, ກ້າຫານແລະ
ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານຫາຍໄປ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງໂຫຣາຈານ ກໍຄກ
ື ານສຶກສາຂອງ

ພວກເຮົາເພື່ອເພີ້ມເຕີມຄວາມເຊື່ອ.

ການຊອກສແວງຫາຂອງມະນຸດຂອງເຮົານີ້ເປັນຄວາມຈິງ ຊີວິດຈໍາ

ເປັນຕ້ອງຈະເຣີນຂຶ້ນຈະຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊີວິດຄຣິສຕຽນຈໍາຕ້ອງຈະເລີນຂຶ້ນ
ໃນພຣະຄຣິດ.
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1. ຜູ້ສແວງຫາມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຄວາມຈິງ
ມັດທາຍ ບົດທີ 2:1-12 ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄຸນນະລັກສະນະໃຫຍ່ໆຢູ່ສອງຢ່າງຄື: ຈາກໂຫຣາຈານແລະ
ຈາກກະສັດເຮໂຣດ. ໂຫຣາຈານຮັບແລະເຫັນວ່າເປັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເພິ່ນກໍຢາກປະ
ກອບສ່ວນໃນການນີ້ດ້ວຍ. ສ່ວນກະສັດເຮໂຣດເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຍຸກທຸກສມັຍທີ່ຍັງເປັນຄົນ

ຕາບອດ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈົ້າ ເຫັນສິ່ງດຽວຄືຢ້ານພຣະເຈົ້າຈະມາຍາດຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ,

ພຣະເຈົ້າຈະມາທໍາໃຫ້ຊີວດ
ິ ຂາດຄວາມສຸກ ກົງກັນຂ້າມກັບພວກໂຫຣາຈານ ພວກເຂົາເຈົ້າຕາງຫນ້າໃຫ້ແກ່
ພວກທີ່ເຊື່ອແລະພວກທີ່ຖວາຍກຽດໃຫ້ແກ່ອົງພຣະເຢຊູ.
ພວກໂຫຣາຈານບໍ່ແມ່ນພວກຢິວເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນທາງໄກ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາ

ຂອງທີ່ມີຄ່າມາຖວາຍແກ່ກມ
ຸ ມານເຢຊູ. ເຣື່ອງສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນລຶກລັບຢູ່, ພວກເຂົາເຈົ້າມາປາ

ກົດໃນພຣະຄັມພີກໍເປັນເວລາສັ້ນໆ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຫາຍໄປເລີຍ. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກໍຄືວ່າ ພວກເຂົາ
ມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ, ບາງທີອາດຈະເປັນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນກ່ຽວກັບເຣື່ອງດາວ (ດາຣາສາດ)
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເພິ່ນຈະເປັນໃຜກໍຕາມ ຊີວິດຂອງພວກເພິ່ນກໍມີຄຸນນະລັກສະນະຂອງຄຣິສຕຽນ ຄືການ
ຕາມຫາອົງພຣະເຢຊູ, ຕາມຫາຄວາມຈິງ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ໃດ, ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າພວກ

ເພິ່ນໄດ້ຕິດຕາມດາວນີ້ມາດົນນານປານໃດແລ້ວ ແລະພວກເພິ່ນກໍພົບອົງພຣະເຢຊູໃນເວລານັ້ນບໍ່ມໃີ ຜຮູ້ວ່າ
ພຣະອົງມີ ອາຍຸເທົ່າໃດ.

ແຕ່ກໍພໍມເີ ຫດຜົນທີ່ພໍເຊື່ອໄດ້ ວ່າເວລານັ້ນກຸມມານເຢຊູຄົງຈະປະມານສອງປີ.

ຫລັງຈາກທີ່ພບ
ົ ພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເພິ່ນກໍໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບັນນາການທີ່ໄດ້ນໍາຕິດຕົວມາ ດ້ວຍຄວາມນອບ
ນ້ອມຖ່ອມຕົວ.
ສ່ວນທ້າຍຂອງເຣື່ອງໃນມັດທາຍ 2:12 ພວກໂຫຣາຈານເຫລົ່ານີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າໃດ້ຫາການຊົງນໍາຂອງພຣະ
ເຈົ້າທຸກປະການ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອແລະຟັງຄວາມຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຕັກເຕືອນໃນຄວາມຝັນ. ພວກເຂົາ
ເຈົ້າເດີນທາງກັບບ້ານໂດຍທາງອື່ນ, ບໍໄ
່ ດ້ກັບໄປຫາກະສັດເຮໂຣດອີກ.

2. ມີອໍານາດແບບບໍ່ເຊື່ອຫມັ້ນ
ຂ່າວທີ່ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ມາບອກເຮໂຣດ ເປັນຂ່າວເຮັດໃຫ້ເຮໂຣດສະທ້ານຢ້ານກົວ ຫວັ່ນໄຫວ ແລະກໍ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫວັ່ນໄຫວໄປດ້ວຍ (ມັດທາຍ 2:3) ເຮໂຣດເປັນຜູ້ປົກຄອງຄົນຢິວ ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງ
ກຸງໂຣມ ປະມານໃນປີ 37 ກ.ຄ.ສ. (ກ່ອນຄຣິຕສັກຣາດ) ຈົນມາເຖິງແກ່ກັມໃນປີ ຄ.ສ. 4 ກະສັດອົງນີ້ມໃີ ຈ

ຄໍໂຫດຮ້າຍຫລາຍ. ເພື່ອຈະຮັກສາອໍານາດຂອງຕົນເອງ ລາວຈະເຮັດທຸກຢ່າງ ເວລານີ້ລາວບໍ່ດີໃຈ ບໍ່ພທ
ໍ ໍ່
ນັ້ນລາວຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ລາວປົກຄອງຢູ່ບໍ່ດີໃຈນໍາດ້ວຍ.
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ເຮໂຣດເປັນຄົນຢິວໂດຍກໍາເນີດ. ລາວບໍ່ມີຈິດໃຈທີ່ຈະຮັກແລະເມດຕາຄົນຢິວດ້ວຍກັນ.

ລາວຈະເຮັດທຸກ

ຢ່າງເພື່ອຈະໄດ້ມາຊຶ່ງອໍານາດຂອງລາວ. ເວລາໂຫຣາຈານຖາມວ່າ ກະສັດອົງໃຫມ່ທີ່ເກີດມານັນ
້ ຢູ່ໃສ, ເຮ

ໂຣດກໍງົງໄປຫມົດ ແລະແລ້ວລາວກໍທໍາທ່າທີວ່າ ຢາກຈະນະມັສການພຣະອົງ. ເມື່ອທ່ານທັງຫລາຍຫາກພົບ
ທ່ານແລ້ວ ຈົ່ງກັບຄືນມາແຈ້ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນໍາດ້ວຍ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປເຂົ້າເຝົ້າພຣະອົງ.
ເມື່ອທຸກຄົນຈາກໄປແລ້ວ ເຮໂຣດກໍສະແດງຄວາມໂຫດຫ້ຽມອອກມາ, ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຮູ້ທັນການ
ຂອງເຮໂຣດ ພຣະອົງໄດ້ຊົງດົນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາໄປທາງໃຫມ່. ເມື່ອຮູ້ວ່າໂຫຣາຈານຫລອກລວງຕົນ ຈຶ່ງໃຊ້
ຄົນໄປຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທັງຫມົດໃນບ້ານເບັດເລເຮັມ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸສອງຂວບລົງມາ. (2:16-18)

ໃຜຜູ້ໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກໄດ້ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວປະຕິບັດຕາມພຣະອົງກໍຈະນໍາພາເຂົາໃກ້ໄປເຖິງ
ພຣະເຈົ້າ ເຫມືອນດັ່ງພວກໂຫຣາຈານ. ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຟັງແລ້ວຍັງມີຈິດໃຈແຂງກະດ້າງ ບໍ່ຍອມຮັບ, ບໍ່ຍອມ
ເຊື່ອຟັງ, ຫລືບໍ່ກໍເປັນຄົນທໍາທີທ່າວ່າເຊື່ອ ແຕ່ໃນຈິດໃຈທາດແທ້ແລ້ວບໍ່ເຊື່ອ ຄົນນັ້ນກໍຈະພົບກັບຄວາມຜິດ
ຫວັງ ເຫມືອນດັ່ງກະສັດເຮໂຣດ.

3. ຄວາມອົດທົນນໍາໄປສູ່ຄວາມຫວັງ
ໃນສມັຍກ່ອນ ຄົນທັງຫລາຍມັກເຊື່ອວ່າ ຖ້າຈະມີສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດາວໃນທ້ອງຟ້າຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນ
ກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຫລາຍຄົນໄປສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າດ້ານນີ້.
ເວລາໂຫຣາຈານມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພວກເພິ່ນຈຶ່ງຖາມທັນທີໂລດ: “ກຸມມານຜູ້ເກີດມາເປັນກະສັດຂອງ
ຊາດຢິວນັ້ນຢູ່ທີ່ໃດ ເພາະເຮົາໄດ້ເຫັນດາວຂອງທ່ານປາກົດຂຶ້ນ ເຮົາຈຶ່ງມາເພື່ອຈະຂາບໄຫວ້ທ່ານ.” (2:2)

ດາວທີ່ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເຫັນ ແມ່ນດາວທີ່ສະແດງວ່າກະສັດອົງໃຫມ່ຂອງຊາວຢິວໄດ້ເກີດມາແລ້ວ, ເປັນ

ດາວທີ່ນໍາຄວາມຫວັງມາສູໂ
່ ລກ, ເປັນດາວທີ່ນໍາຄວາມລອດພົ້ນມາສູຈ
່ ິດໃຈທີ່ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງ. ພວກ
ເຮົາອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ “ດາວແຫ່ງຄວາມຫວັງ” ດາວດວງນີ້ໄດ້ນໍາພວກໂຫຣາຈານໃຫ້ມາເຖິງບ້ານເບັດເລເຮັມ,
ດາວດວງນີ້ຈະນໍາພວກເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ເຖິງພຣະກຸມມານທີ່ບ້ານເບັດເລເຮັມ

ຄໍາແນະນໍາແລະປະຕິບັດຕົວຈິງ
ໂຫຣາຈານກໍປຽບເຫມືອນກັບພວກເຮົາ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໆນໍາພາຂອງດາວ. ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຕ້ອງການ
ດາວທີ່ຈະນໍາພາພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ.

ດາວທີ່ພວກເຮົາຈະຕາມໄປນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນໄປຢຸດຢູ່ເບັດເລເຮັມເທົ່ານັ້ນ.

ເບັດເລເຮັມພຽງແຕ່ເປັນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນ.
ພວກເຮົາມີກໍາລັງ ທີ່ຈະຊອກສແວງຫາ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຫລືບໍ່? ພວກເຮົາຈະປະລະຄວາມຕັ້ງໃຈເກົ່າ

ແລ້ວ ໃຫ້ພຣະເຢຊູນໍາທາງຫລືບໍ່?

ໂຫຣາຈານຕ້ອງການຢາກເຫັນພຣະເຢຊູ ຫລາຍກວ່າເພັດນິນຈິນດາທີ່

ພວກເຂົາເຈົ້າມີຢູ່.
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ຄໍາຖາມ:
1. ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາອັນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນນີ້?
2. ທ່ານມີຄຸນລັກສະນະຫຍັງແດ່ ທີ່ເຫມືອນກັບພວກໂຫຣາຈານ? ທ່ານໄດ້ຮັບບົດຮຽນອັນໃດແດ່ຫລັງຈາກ
ທີ່ຮຽນບົດຮຽນນີ້ແລ້ວ?

3. ທ່ານຈະເປີດກວ້າງຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້ານໍາພາຊີວິດຂອງທ່ານ?
4. ທ່ານຈະນໍາຂອງຂວັນອັນໃດມາຖວາຍແກ່ພຣະເຢຊູ?
5. ທ່ານບໍ່ເປັນເຫມືອນເຮໂຣດແມ່ນບໍ່? ທ່ານຢ້ານກົວສິ່ງໃດ ທີ່ຈະມາຄວບຄຸມຈິດໃຈທ່ານ? ທ່ານຈະແກ້ໄຂ
ຢ່າງໃດ?

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ
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ບົດຮຽນທີ 4
ມີຄວາມເຊື່ອຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະເຈົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດນີ້:

ມັດທາຍ 4:1-11

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 3:1-4:11

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຊັຍຊນະຕໍ່ການທົດລອງ
ນັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ວ່າພຣະອົງມີຄວາມເຊື່ອເຕັມບໍຣິບູນຕາມທາງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະຕາມຢ່າງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຝ່າຍໂລກ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານໄດ້ຖືກການທົດລອດໃນທຸກວັນນີ້ຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຮູ້ຈັກວິທີທາງວ່າທີ່ອົງພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງ ເພື່ອຈະ
ເອົາມາປຽບກັບການທົດລອງຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຈະເອົາຊັຍຊນະ
ເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ.

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
• ບອກເຖິງອໍານາດຂອງພຣະຄັມພີທີ່ໃຊ້ແນະນໍາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້
• ເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ຈະເຣີນ, ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ
• ຝຶກສອນໃຫ້ຄົນກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້

ບົດນໍາ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊນະຕໍ່ການທົດລອງຂອງພຍາມານອີງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ

ສິງ່ ນັ້ນຈຶ່ງ

ເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາໄດ້.
ທີ່ຄ້າຍປະຊຸມຄົນໜຸ່ມ

ການທົດລອງທີ່ລາວໄດ້ປະເຊີນ.

ມີຍິງສາວຄົນນຶ່ງໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງເຖິງຊີວິດອັນລົ້ມລຸກຄຸກຄານກັບ
ລາວຕ້ອງການເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ດີ ແຕ່ເຫັນວ່າຫລາຍໆເທື່ອກໍໝົດປັນຍາ.

ລາວຮູ້ສຶກຜິດຫວັງແລະໝົດກໍາລັງໃຈທີ່ຈະຕໍ່ສກ
ູ້ ັບການທົດລອງນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະໃຫ້ລາວອ່ານການ

ສາຣະພາບຂອງອາຈານໂປໂລໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມໂຣມ ບົດທີ 7. ໃນເວລາຕໍມ
່ າລາວໄດ້ກັບຄືນມາບອກ
ກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ລາວໄດ້ພົບເຫັນປະສົບການຂອງອັກຄະສາວົກໂປໂລຄ້າຍຄືກັບຊີວິດຂອງລາວ.

ເປັນຄວາມຈິງເໝືອນກັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຖືກປະສົບກັບການທົດລອງ

ຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.

ຊຶ່ງ

ໃນຄວາມອ້ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄືຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີກໍາລັງຂຶ້ນມາຈາກການຮຽນຮູ້ເຣື່ອງ

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທົດລອງ ເ ພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ນໍາເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໃນເມື່ອຕໍ່ສູ້ກັບມານ. ບົດ
ຮຽນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບມານ ພຣະອົງໄດ້ເຊື່ອຟັງໃນຖານະເປັນພຣະເມຊີອາ.

1. ປະວັດເບື້ອງຫລັງ: ໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ອົງພຣະເຢຊູ ( ມັດທາຍ 3:1-17 )
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ມີຊາຍຄົນນຶ່ງເປັນຄົນແປກ

ລາວນຸ່ງເຄື່ອງໜັງສັດປາກົດຕົວຢູ່ຕາມບ້ານນອກໃກ້ແມ່ນໍ້າຈໍແດນ.

ລາວໄດ້ເທສນາຢ່າງມີພະລັງແລະອໍານາດຫລາຍ,

ເຕືອນຄົນທັງຫລາຍວ່າ ພຣະເຈົ້າກໍາລັງຈະເຂົ້າມາໃນ

ໂລກດ້ວຍພະລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ມະນຸດຕ້ອງຕຽມຕົວເພື່ອຮັບຕ້ອນພຣະອົງໂດຍປ່ຽນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ໄປຟັງຄໍາເທສນາອັນມີອໍານາດນີ້. ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບຟັງແລ້ວກໍ

ເຊື່ອ ໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາ-ໂດຍການລົງນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຈໍແດນ. ອົງພຣະເຢຊູກໍເຂົ້າມາເພື່ອຮັບບັບຕິສະ
ມາເໝືອນກັນ. ໂຢຮັນຄຶດວ່າພຣະອົງຕ້ອງໃຫຍ່ກວ່າຕົນ. ລາວຖາມວ່າເປັນຫຍັງໃຫ້ຜູ້ນ້ອຍບັບຕິສມາໃຫ້ຜູ້
ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຕົນ? ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບວ່າ ນັ້ນເປັນນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ເປັນຄວາມຈິງ ມີສຽງ

ຈາກສວັນກ່າວວ່າໃນເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຂຶ້ນມາຈາກນໍ້າ,
ພຣະທັຍ " (ມັດທາຍ 3:17).

" ນີຄ
້ ບ
ື ຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ ຜູທ
້ ີ່ເຮົາຮັກ ແລະຊອບ

ເປັນດ້ວຍເຫດໃດອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຮັບບັບຕິສະມາ? ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີບາບທີ່ຕ້ອງສາຣະພາບຫລືກັບ
ໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງແລະພຣະອົງຍອມເຂົ້າເປັນພາກສ່ວນຂອງໂຢຮັນ. ການ
ຈຸ່ມລົງ(ມຸດ)ນໍາ້ ເປັນສັນຍາລັກທີ່ພຣະເຢຊູມອບຈິດໃຈເຮັດພາຣະກິດໃນຖານະເປັນພຣະເມຊີອາ.

2. ການທົດລອງຄັ້ງທີສອງ: ໂຕນລົງຢ່າງສະງ່າງາມ ( ມັດທາຍ 4:5-7 )
ຕໍ່ມາພະຍາມານໄດ້ເອົາພຣະເຢຊູໄປຫລັງຄາພຣະວິຫານ.

ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ແນ່ວ່າພຣະວິຫານນັ້ນມີ

ຈອມ, ມີຍອດຫລືບໍ່ນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈ. ມັນອາດຈະເປັນບ່ອນສູງສຸດໃນພຣະວິຫານ ເວລາອົງພຣະເຢຊູ
ເບິ່ງລົງມາກໍເຫັນວ່າສູງ. ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ແນ່ວ່າການທົດລອງຕໍ່ພຣະເຢຊູນັ້ນເກີດຂຶ້ນແທ້.
ອີກເທື່ອນຶ່ງພະຍາມານໄດ້ເຕືອນສະຕິອົງພຣະເຢຊູວ່າ ອີງຕາມພຣະຄັມພີ ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ເບິ່ງ

ແຍງຮັກສາຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກເອົາໄວ້.

ໃຫ້ແນ່ໃຈເທີ້ນ ຈົ່ງໂຕນລົງຈາກຈອມພຣະວິຫານໄປຫາຜູ້ຊົມທີ່

ກໍາລັງຈ້ອງມອງຢ່າງຕື່ນເຕັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບພັຍອັນຕະລາຍໃດໆທັງສິ້ນ? ນັ້ນແມ່ນການໃຊ້ພຣະ
ຄັມພີຂອງມານ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພຣະຄັມອີກບ່ອນນຶ່ງທີ່ກ່າວວ່າ, “ຢ່າທົດລອງ” (2 ພບຍ 6:16) ການ

ທີ່ໂຕນຈາກບ່ອນສູງນັ້ນເປັນການບັງຄັບພຣະເຈົ້າສຸດຍອດ.
ພຣະເຈົ້າເປັນການທົດລອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັນ.
ໃດໆເພື່ອນໍາຊື່ສຽງມາສູພ
່ ຣະອົງເດັດຂາດ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ທົດລອງພຣະບຸດຂອງ

ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ສະແດງອໍາ ນາດ

ຄົນທັງຫລາຍຕ້ອງຕິດຕາມພຣະອົງໄປໃນດ້ານວິນຍານຈິດ ບໍ່

ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກເພາະໄດ້ເຫັນການອັສຈັນ.
ມີອັນຕະລາຍສອງຢ່າງເກີດຂຶ້ນໃນຕອນນີ້. ນຶ່ງ, ພວກເຮົາຕີຄວາມໝາຍພຣະຄັມພີໃຫ້ຖືກໃຈເຮົາ.

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ພິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍຈົນໝົດກັບ” (ມທ 28:20).

ມັນເປັນ

ຄວາມຈິງແທ້ ອົງພຣະເຢຊູສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາຕລອດໄປ. ໃນມັດທາຍ 28:20, ຄໍາເວົ້ານີ້ເປັນຄໍາສັ່ງຕໍ່ພວກສາ
ສນາທູດ. ແນ່ນອນ ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສະຖິດຢູ່ກັບຄົນທັງຫລາຍກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະອົງ. ພຣະພັກ
ແລະການສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ ຢູກ
່ ັບທຸກໆ ຄົນຜູຊ
້ ອກສແວງຫານໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ ໃນ
ຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນ.
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ອັນຕະລາຍອັນທີສອງແມ່ນເວລາຖືກທົດລອງພວກເຮົາຄຶດວ່າແມ່ນຄວາມບາບ. ແນ່ນອນການທົດ
ລອງມີສ່ວນໃນຄວາມບາບ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ຄວາມບາບແມ່ນຄວາມບາບທີ່ເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວກໍມີ, ການຕັດ

ສິນໃຈເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່

ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິຖານຂໍພຣະເຈົ້ານໍາພາກ່ອນກໍຖືວ່າເປັນຄວາມບາບ

ເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາອາດຮູ້ສຶກກິນແໜງໃຈໃນເມື່ອເຮົາຕົວະຕໍ່ຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ແຕ່ພວກເຮົາຖືວ່າການບໍ່ຊ່ອຍ

ຄົນອື່ນເປັນສິ່ງນ້ອຍໆໃນຊີວິດ ນັ້ນກໍເປັນບາບ. ໃນເມື່ອມີຄົນເອົາວຽກສອງໜ້າທີ່ການໃຫ້ເຮົາແລະເຮົາຕ້ອງ
ເລືອກເອົາອັນໃດອັນນຶ່ງ ນັ້ນກໍແມ່ນທົດລອງ.

ການທົດລອງທັງສອງຄັ້ງນີ້ເປັນການທົດລອງເຖິງວິທີຮັບໃຊ້

ພຣະເຈົ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

3. ການທົດລອງຄັ້ງທີສາມ: ໃຫ້ຂາບໄຫວ້ຊາຕານ (ມັດທາຍ 4:8-11)
ໃນທີ່ສຸດພະຍາມານໄດ້ເປີດເຜີຍເປົ້າໝາຍອັນໃຫຍ່ຂອງມັນອອກມາ. ມັນຊອກຫາວິທີທາງໃຫ້ພຣະ
ເມຊີອາປ່ຽນທາງ ຈາກຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄປຮັບໃຊ້ຊາຕານ. ຈາກເທິງພູສູງພະຍາມານໄດ້ສະແດງຄວາມສວຍ

ງາມຂອງໂລກໃຫ້ພຣະເຢຊູເຫັນ ມັນກ່າວວ່າອໍານາດເປັນຂອງມັນ ແລະມັນເປັນຜູ້ມອບອໍານາດຕ່າງໆໃຫ້
ເຈົ້ານາຍຜູ້ປົກຄອງທັງຫລາຍ.

ທ່ານເຊື່ອບໍ່ວ່າພະຍາມານຈະຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງມັນຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູບໍ່?

ເຖິງພວກເຮົາຈະຕອບຢ່າງໃດ ພະຍາມານຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູນະມັສການມັນ, ບໍໃ່ ຫ້ນະມັສການພຣະ

ເຈົ້າ. ຖ້າອົງພຣະເມຊີອາຍອມນະມັສການມັນ ພະຍາມານກໍເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນເຈົ້າໂລກທັນທີ. ໃນ
ຕອນສຸດທ້າຍນີ້ ພະຍາມານບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງ ພຣະຄັມພີເໝືອນດັ່ງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ. ເປັນຄວາມຈິງ, ພະຍາ

ມານບໍ່ສາມາດອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີຂໍ້ໃດ້ໆທັງນັ້ນ.

ແຕ່ອງົ ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ພຣະຄັມພີຈາກ 2 ພຣະບັນຍັດເປັນລູກປືນຍິງຄືນໃສ່ມານ. ”ຈົງ່ ນະມັສການ
ພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ” (ມທ. 4:10; 2 ພບຍ 6:13).

ພື້ນຖານໃນພຣະຄັມພີເດີມ

ພຣະເຢຊູບໍ່ມີພຣະປະສົງຈະປ່ຽນຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.

ແລະພຣະຄັມພີໃໝ່ແມ່ນເວົ້າເຖິງການນະມັສການ ພຣະເຈົ້າຜູທ
້ ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງ

ດຽວ. ໃຫ້ເບິ່ງຕົວຢ່າງ: 2 ພຣະບັດຍັດ 6:4, ”ຊາດອິສຣາເອນເອີຍ ຈົ່ງຈົດຈໍາສິ່ງນີ້ໄວ້ໃຫ້ດີ! ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແຕ່ອົງດຽວເທົ່ານັ້ນເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.” ຈົ່ງຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດ

ຫົວໃຈ ດ້ວຍສຸດຈິດ ແລະດ້ວຍສຸດເຫື່ອແຮງຂອງເຈົ້າ.” ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍຶດເອົາຂໍນ
້ ີ້ແລະກ່າວວ່າ, ”ນີເ້ ປັນຂໍ້
ທໍາອິດ ແລະຂໍ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພຣະບັນຍັດ” (ມທ 22:37).

ໝາຍເຫດ: ພຣະເຢຊູອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີຕອນນີ້ໂດຍສັ່ງໃຫ້ພະຍາຍານໜີອອກໄປ. ໃນຂໍ້ 11 ພະ

ຍາມານກໍເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງນັ້ນ.
ຄໍາຖາມ

1. ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງການຕັດສິນໃຈທີ່ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນຢູ່?
2. ການທົດລອງຂອງພຣະເຢຊູມີສ່ວນປະກອບກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?

3. ອັນໃດເປັນການທົດລອງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ? ພຣະຄັມພີໄດ້ສິດສອນເຖິງເຣື່ອງນັ້ນຢ່າງໃດ?
ທ່ານຈະເປັນຢ່າງໃດເພື່ອບອກໃຫ້ພະຍາມານໜີອອກໄປ?
4. ພຣະວິນຍານໄດ້ນໍາພາພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນປ່າດິນຊາຍ. ພຣະເຈົ້າກໍາລັງນໍາພາທ່ານໄປໃສ?
ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 5
ແສງອາຣຸນຍາມເຊົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 4:12-25

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 4:12-25

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງຄົນໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍອມຮັບ
ເອົາການປະກາດຂອງພຣະອົງເຖິງເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຟ້າສວັນ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ໂດຍຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາ.
ໃນທາງໃດທີ່ທ່ານຄວນຕອບສະໜອງຕໍ່ການປະກາດຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຄໍານວນເຖິງການຕອບສນອງຂອງຕົນເອງຕໍ່ການປະກາດ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ກັບຄົນໃນທຸກວັນນີ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າຈະເອົາ
ວິທີໃດເພື່ອຈະໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຕົນໄດ້.

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄໍາພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອການສິດສອນ, ເທສນາ, ປົວພະຍາດ, ແລະເອີ້ນເອົາພວກສາວົກ. ມີຄົນ

ເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຕອບສນອງຕໍກ
່ ານປະກາດຂອງພຣະອົງ.

ເໝືອນດັ່ງທຸກໆປີໃນເມື່ອເລີ້ມປີໃໝ່ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າຕົນເອງຈະໄປຢູ່ໃສໃນຫ້າສິບສອງອາທິດຕໍ່ມາ.
ຕົນເອງຈະຢູ່ໃນເມືອງເກົ່າ, ໃນເຮືອນຫລັງເກົ່າ, ເຮັດວຽກບ່ອນເກົ່າຫລືບໍ່?

ຫລືຖືກຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ບໍ່

ຮູ້ຈັກ? ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງນີ້ເໝືອນກັນໃນເມື່ອປີໃໝ່ເລີ້ມເຂົ້າມາເຖິງແຕ່ລະປີ.

ບາງຄັ້ງຈະເປັນການດີໃນເມື່ອຫວນກັບໄປເບິ່ງໃນອະດີດ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າເຮົາມາຢູ່ໃນປັດຈຸບັດນີ້ໄດ້ຢ່າງ
ໃດ. ມັນອາດຈະເປັນການດີເໝືອນກັນໃຫ້ວາດພາບໄປໃນອະນາຄົດວ່າເຮົາຈະໄປຮອດໃສ ຢູ່ໃນສະພາບ
ຢ່າງໃດ. ໂລກນີ້ໄດ້ເລີ້ມກັນໃໝ່ 2000 ປີລ່ວງແລ້ວໄປ. ແສງສວ່າງໄດ້ເຂົ້າມາໃນຄວາມມືດ. ອົງພຣະເຢຊູ

ໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາຕາມພາບພົດ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເລີຍ. ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນ

ຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດມາກ່ອນເລີຍ.
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ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເອົາສິດຜູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມພຣະ

ອົງໃຫ້ຮຽນຮູ້ ແລະອອກໄປປະກາດ. ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ສຶກສາພຣະຄໍາຕອນນີ້ ໃຫ້ທ່ານຫວນຄິດຄືນຫລັງວ່າ
ຊີວິດຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບໃດ ຖ້າເອົາມາປຽບກັບຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູເວລານີ້.

1. ຄໍາເທສນາຂອງພຣະເຢຊູ: ( ມັດທາຍ 4:12-17 )
ຄໍາເທສນາຂອງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູມີບັນຫາ. ກະສັດເຮໂຣດ ແອນຕີປາສ ສັ່ງໃຫ້ໂຢຮັນ

ຢຸດຕິຕຽນຕົນເອງ (ເບິ່ງ ມາຣະໂກ 6:17).

ໃນຕອນນີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນປະກາດການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ

ອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍໃນເມືອງກາເປນາອູມ ເປັນສະຖານທີ່ແຄມທະເລ ໃນເຂດປົກຄອງຂອງກະສັດເຮ
ໂຣດ. ສາວົກກຸ່ມທໍາອິດເຫັນວ່າມາຈາກຖິ່ນນັ້ນ. ໝາຍເຫດ: ມັດທາຍຖືວ່າສິ່ງນີ້ເປັນໄປຕາມຄໍາທໍານວາຍ
ໃນພຣະຄັມພີ.

ມັດທາຍໄດ້ຂຽນຂຶ້ນມາຕາມພາບພົດຂອງພວກຢິວ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈິ່ງອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີເດີມທີ່ໄດ້

ເປັນໄປຕາມຄໍາທໍານວາຍເອົາໄວ້.

ເອຊາຢາໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າເຂດແດນນາຊາເຣັດແລະກາເປນາອູມ

(ເຜົ່າ ເຊບູລູມ ແລະ ນັບຕາລີ) ໄດ້ເຫັນ ”ແສງສວ່າງອັນໃຫຍ່” (ເອຊາຢາ 9:1-2).
ໄດ້ສ່ອງມາເຖິງພວກເຂົາ.

”ແສງອາຣຸນຍາມເຊົ້າ”

ມີຫລາຍຄົນຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດອອກມາຈາກກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມ, ເມືອງຂອງກະສັດດາວິດ, ຢ່າງນ້ອຍກໍມາຈາກເຜົ່າຂອງຢູດາ.

ມັດທາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງອອກມາຈາກຄວາມມືດໃນເມືອງຄາລີເລ. ມັດທາຍຍັງຖືວ່າຖິ່ນ

ນີ້ແມ່ນ ”ຄາລີເລ ຂອງພວກຕ່າງຊາດ.” ພວກນັກປາດກໍອອກມາຈາກບ່ອນບໍ່ແມ່ນຖິ່ນຂອງພວກຢິວ.

ມັດ

ທາຍຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງຄົນທັງໂລກ.
ໃຫ້ທຽບ ມັດທາຍ 4:17 ກັບ 3:2. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເທສນາເຣື່ອງດຽວກັນກັບໂຢຮັນ ”ຈົ່ງຖິ້ມໃຈເກົ່າ

ເອົາໃຈໃໝ່ເພາະແຜ່ນດິນສວັນມາໃກ້ແລ້ວ.”

”ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່” ແປວ່າ ປ່ຽນແປງທິດທາງເດີນ. ໃນພາສາເຮັບເຣີໝາຍຄວາມວ່າ ຫັນຄືນ.

ຄໍາເວົ້ານີ້ໄດ້ໃຊ້ໃນເມື່ອໄປທາງຜິດກໍໃຫ້ອວ່າຍກັບຄືນ. ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ໄດ້ແປການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່

ມີຄວາມໝາຍວ່າ ປ່ຽນຈິດໃຈ ຫລືປ່ຽນຈຸດປະສົງ. ເໝືອນເປັນພາບຂອງຄົນໃດຄົນນຶ່ງເມື່ອເດີນທາງຜິດຫ່າງ
ຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ ໃຫ້ຢຸດແລະຫັນກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າອີກ. ອີງຕາມພຣະຄັມພີແລ້ວ ແມ່ນການປ່ຽນແປງ
ອັນໃຫຍ່ຫລວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມຄຶດ, ນິສັຍ, ແລະການກະທໍາ. ານເອີ້ນເອົາໃຫ້ອອກຈາກບາບຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກເສັຽໃຈຕໍ່ບາບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຫັນປ່ຽນທິດທາງເດີນຂອງຊີວິດນໍາ.
ທ່ານເຄີຍເດີນທາງຜິດ ກາຍທາງອະນຸຍາດໃຫ້ອວ່າຍຄືນບໍ່? ທ່ານໄດ້ເຫັນຕົນເອງກາຍໄປໃນທີ່ສຸດ

ກໍຊອກທາງກັບຄືນໃຫ້ໄດ້. ນັ້ນແຫລະເປັນຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພີທີ່ເວົ້າເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່.
ການທີ່ຮູ້ສຶກຜິດນັ້ນອາດເປັນວິທີທາງໃຫ້ປ່ຽນໃຈໄດ້, ແຕ່ການປ່ຽນໃຈທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມ

ຮູ້ສຶກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແມ່ນການປະຕິບັດ. ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 7:9-

10. ”ບັດນີ້ເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍີິນດີບໃໍ່ ຊ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍ ແຕ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈນັ້ນ
ເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຈົ້າກັບໃຈເສັຽໃໝ່…ດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈຢ່າງຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້ານັ້ນ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ກັບ

ໃຈເສັຽໃໝ່ ຊຶງ່ ນໍາໄປສູ່ຄວາມພົ້ນໂດຍບໍ່ຄວນກິນແໜງ ແຕ່ຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງໂລກນັ້ນ ຍ່ອມນໍາໄປເຖິງ
ຄວາມຕາຍ.”
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ໂຢຮັນ ບັບຕິສໂຕ ແລະອົງພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງອັນໃດໃນເມື່ອເວົ້າເຖິງ ”ຣາຊອານາຈັກສວັນ”? ຢ່າງ
ນ້ອຍມີຄວາມໝາຍສອງຢ່າງ: ຜູປ
້ ົກຄອງ ແລະຜູ້ຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງ. ຣາຊອານາຈັກໄດ້ບອກເຖິງພຣະເຈົ້າ

(ພຣະຄຣິດ) ເປັນເຈົ້າຊີວິດ ແລະຄົນຂອງພຣະອົງເປັນຜູ້ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ. (ຄໍາເວົ້າອັນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ
ເທົ່າກັບຄໍາເວົົ້າ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຂໍ້ອື່ນໆໃນພຣະຄັມພີໃໝ່. ຄືເວົ້າໄປແລ້ວວ່າມັດທາຍໄດ້

ຂຽນຂຶ້ນມາໂດຍມີຄວາມນຶກຄິດຂອງຊາວຢິວ. ເພື່ອບໍ່ໃຊ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃນທາງຜິດ ພວກຢິວ
ມັກຫລີກທີ່ຈະໃຊ້ຄໍາເວົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າ ແຕ່ໃຊ້ຄໍາເວົ້າອື່ນແທນເຊັ່ນ ສວັນ.)
ຄໍາແປເຖິງຣາຊອານາຈັກສວັນ (ຫລືຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ) ນັນ
້ ແມ່ນການປົກຄອງຂອງພຣະ

ເຈົ້າໃນຈິດໃຈ ໃນຊີວິດຂອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ມາໃກ້ແລ້ວ ຫລືຢູ່ໃນມື (ມທ. 4:17).

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາສາມາດເອົາເຣື່ອງຣົດໄຟຂຶ້ນມາເວົ້າເປັນພາບໃຫ້ເຂົ້າໃຈ

ຣົດໄຟແລ່ນໄປສະຖານີນັ້ນ ຫົວຈັກໄປກ່ອນ ແລະກໍມີຕູ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍຕິດຕາມໄປ. ກັບການສະເດັດມາ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຣາຊອານາຈັກໄດ້ແພ່ເຂົ້າໄປໃນໂລກ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້
ອ້ອນວອນອະທິຖານວ່າ, ”ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່” (6:10), ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ

ຄວາມຈິງຍັງບໍ່ທັນມາເຖິງຢ່າງບໍຣິບູນ. ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເທສນາຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງເພາະວ່າພຣະເຈົ້າກໍາ
ລັງຈະເຮັດສິ່ງໃໝ່ ແລະມີພະລັງອັນໃຫຍ່ຫລວງ.

2. ເອີ້ນເອົາສາວົກ: ( ມັດທາຍ 4:18-21 )
ພວກເຮົາຮູ້ຈກ
ັ ເຣື່ອງນີ້ດີໃນຂໍ້ນີ້, ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດເໝືອນວ່າທ່ານໄດ້ຍິນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ມີຊາຍ
ຄົນນີ້ໄດ້ຍ່າງໄປນໍາແຄມທະເລແລະໄດ້ເຫັນຊາວປະມົງກໍາລັງສານແຫຢູ່. ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ສັ່ງເໝືອນດັ່ງນາຍ

ທະຫານ, ມານີ້! ຕາມເຮົາມາ! ທະຫານຍອມຟັງຄໍາສັ່ງຂອງນາຍສເມີ, ດັ່ງນັ້ນ ເປໂຕ ແລະ ອັນເດອາ ໄດ້
ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປທັນທີ.

ໃຫ້ທ່ານວາດພາບເບິ່ງວ່າທ່ານເປັນທະຫານ ເວລາຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຮ້ອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້

ທ່ານຕ້ອງເຊື່ອຟັງແລະເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງນັ້ນ. ໃນປຶ້ມມັດທາຍນີ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງອໍານາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເອົາຜູ້ຕິດຕາມຫລືສາວົກ. ປຶ້ມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຂຶ້ນນໍາຫລັງ ແຕ່ໃນປຶ້ນນັ້ນໄດ້

ບອກວ່າ ເປໂຕແລະອັນເດອາໄດ້ພົບອົງພຣະເຢຊູກ່ອນແລ້ວໃນແຂວງຢູດາ (ໂຢຮັນ 1:35-51). ຂ້າພະເຈົ້າ
ສັງເກດເຫັນວ່າ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປັກຕາໃສ່ຜູ້ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ. ຈາກຄົນເຫລົ່ານີ້ ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກເອົາ
ພຽງສິບສອງຄົນເພື່ອຝຶກສອນໃຫ້ເປັນໜ່ວຍງານພິເສດ. ແນວໃດກໍດີ ການເອີ້ນເອົາສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ແຕກຕ່າງ, ບໍຄ
່ າດຝັນ ແລະເດັດຂາດ.

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກເຂົາເຂົ້າໃນວຽກງານສໍາຄັນ. ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຈັດໃຫ້ມີ

ຊີວິດປ່ຽນແປງ. ອອກຈາກວຽກງານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປໃນບ່ອນຕ່າງໆ. ໃຫ້ສັງເກດ: ພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ມີຕາຕະລາງຫລືລາຍການໃດໆ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຂອງຈ້າງລາງວັນແຕ່ຢ່າງໃດ. ພຣະອົງ
ພຽງກ່າວວ່າ, ”ມາເທີ້ນ, ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ.”

”ເປັນຄົນຫາຄົນ” ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ສາວົກເຮັດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ພວກທ່ານອາດເຂົ້າ

ໃຈເຖິງເຣື່ອງນີ້ດີຈົນເວລາທ່ານອ່ານພົບທ່ານບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມນຶກຄິດຕຶກຕອງຫຍັງເລີຍ. ສ່ວນຫລາຍ ການ
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ຫາປານັ້ນຖືວ່າເປັນເກມກິລາ, ຕອນນີ້ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເອີ້ນເອົາເຂົາໃຫ້ເດີນທາງໄປຫາປາກັບພຣະອົງ.

ແຕ່

ພຣະອົງເອີ້ນເອົາພວກເຂົາໃຫ້ເຮັດງານໃນຖານະເປັນສາວົກ ຊຶ່ງນໍາຄົນມາຫາອົງພຣະເຢຊູ.

ເປັນໜ້າສັຣເສີນ ທັງສີ່ຄົນໄດ້ປະສິ່ງທີ່ເຂົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ. ຢາໂກໂບແລະໂຢ

ຮັນກໍຍັງປະຜູ້ເປັນພໍ່ໄວ້ໃນເຮືອ.

ພວກເຂົາເຫັນວ່າບໍ່ມີອັນໃດສໍາຄັນໄປກວ່າການເອີ້ນເອົາຂອງພຣະເຢຊູ.

ໃຫ້ວາດພາບອີກອັນນຶ່ງ,

ສົມມຸດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຖິງແຜນການລາຍລະອຽດຕໍ່ເປໂຕໃນ

ພວກເຂົາຕິດຕາມໄປໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ສໍ້ຖາມ ຫລືຢາກໄດ້ຄໍາສັນຍາອັນໃດໆທັງສິ້ນ.

ຕອນນັ້ນ, ພຣະອົງຕ້ອງບອກໃຫ້ເຫັນທາງທີ່ນໍາໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ. ຖ້າພຣະອົງໄດ້ບອກເຖິງການຖວາຍຕົວ

ຂອງພຣະອົງຕໍ່ເປໂຕແລະບອກໃຫ້ເປໂຕເຮັດ

ເປໂຕຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອລາວຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງຕາຍໃນກຸງ

ໂຣມ? ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຈັກສິ່ງຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຖ້າເປໂຕຮູ້ວ່າຕົນເອງຕ້ອງຕາຍ ເປໂຕກໍຍັງຈະຕິດ

ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປບໍ່? ພວກເຮົາເດຈະຕິດຕາມໄປເໝືອນກັນບໍ່? ຄໍາຕອບ, ພວກເຮົາອາດຕິດຕາມ ຫລື

ບໍ່ຍອມຕິດຕາມໄປກໍເປັນໄດ້. ເປັນດັ່ງນັ້ນແຫລະ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ເວລາທີ່ເຮົາຈະເຣີນໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຕໍ່ອະນາດຄົດຕາມສົມຄວນຂນາດຂອງ

ຄວາມເຊື່ອ. ພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາຕລອດໄປ. ທຸກໆສິ່ງໃນຊີວິດເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ

ນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປະເຊີນຕາມລໍາພັງແຕ່ຜູ້ດຽວ.
ເຣື່ອງນີເ້ ປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີສໍາລັບພວກເຮົາ.

ເຖິງຈະມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ.

ພຣະເຢຊູຍັງເອີ້ນເອົາພວກເຮົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ

ການເອີ້ນໃຫ້ເປັນຄຣິສຕຽນເປັນການຮຽກຮ້ອງອັນສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ໃຫ້ເຮົາ

ມອບທຸກສິ່ງຢ່າງ ເປັນຄວາມຈິງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ພວກເຮົາອາດສາ

ມາດຖວາຍເກີນຄວາມນຶກຄິດກວ່າທີ່ຕົນເອງສາມາດເຮັດໄດ້.

ພວກເຮົາເປັນຄະນະບັບຕິສ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູນີ້ໝາຍເຖິງເຂົ້າຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາ.
ເອີ້ນເຂົ້າໃນວຽກງານນີ້ ແມ່ນການຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາທັງນັ້ນ. ການຮັບໃຊ້ນັ້ນບໍ່ມີເຄິ່ງເວລາ

ຜູໃ້ ດຖືກ

ເຖິງແມ່ນທ່ານ

ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ ຫລືເປັນຄົນງານໃນໂຮງງານຕ່າງໆເພື່ອບອກຂ່າວດີເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.

3. ອົງພຣະເຢຊູປະກາດແລະປົວພະຍາດ: ( ມັດທາຍ 4:23-25 )
ພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງຄາລີເລ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດປາແລສຕິນໃກ້ບ້ານຂອງພຣະ
ອົງ ແລະເວລານີພ
້ ຣະອົງຢູ່ເມືອງກາເປນາອູມ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວຫົວເຣື່ອງ ການເທສນາຂອງພຣະ

ເຢຊູ (”ຖິມ
້ ໃຈເກົ່າ”) ມັດທາຍ 4:17). ໃນເມື່ອທ່ານສຶກສາບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູໃນອາທິດຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານຈະ
ໄດ້ເຫັນຄໍາສອນທີ່ອົງພຣະເຢຊູສອນເປັນປະຈໍາ.

ເພີ້ມຈາກ ”ການສອນໃນທັມມະສາລາ” ແລະ ”ຄໍາເທສນາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກ,”

ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງອໍານາດຂອງພຣະອົງໂດຍການປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ. ພຣະອົງໄດ້ປົວພະຍາດຮ້າຍທຸກໆ
ຊະນິດ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍດີພະຍາດ; ພຣະອົງໄລ່ຜອ
ີ ອກຈາກຄົນ; ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຈັບ

ຫາຍດີ ຄົນເປັ້ຍຍ່າງໄດ້. ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ມາຫາ ແລະຟັງພຣະອົງສັ່ງສອນ. ພວກເຂົາພາກັນ
ມາຈາກບ້ານເມືອງໃກ້ຄຽງ, ບ້ານຂອງຄົນຕ່າງຊາດເໝືອນກັນ (”ດີຄາໂປລີສ”), ຫລືເອີ້ນວ່າ ສິບໝູບ
່ ້ານ.)
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ເວລາສອນພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ມບ
ີ ັນຍາກາດຕື່ນເຕັ້ນ ເວລາເທສນາຫລືສອນຄົນຟັງແລ້ວກໍເຂົ້າໃຈດີ
ແລະຮັບເອົາ. ຜູໃ້ ດຟັງແລ້ວຕິດໃຈແລະເລີຍບອກຄົນອື່ນຕໍ່ໆໄປ.

ຄໍາຖາມ:
1. ເວລາໃດທ່ານໄດ້ຖິ້ມຄວາມຜິດບາບແລະກັບໃຈໃໝ່? ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຖືກໄດ້ບອກເຕືອນທ່ານເຖິງ
ເຣື່ອງໃດໃນມື້ນີ້?
2. ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນແລະມີຄວາມຫວັງໃນເມື່ອຮູ້ວ່າທ່ານມີພາກສ່ວນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ?
ທ່ານໄດ້ບອກເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈນັ້ນກັບຄົນອື່ນ ແລະບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນກົກເຫງົ້າແຫ່ງຄວາມໝັ້ນ

ໃຈບໍ?
່

3. ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານເປັນສາວົກ ຜູຕ
້ ິດຕາມອົງພຣະເຢຊູບໍ່?
ແລະດໍາລົງຊີວິດຕາມມາຕະຖານຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່?

ທ່ານໄດ້ຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ

ແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດໃຫ້ທ່ານບໍ່ເດີນໃກ້ຊິດກັບ

ພຣະເຢຊູ?
4. ທ່ານຈໍາໄດ້ບໍ່ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານໄດ້ບອກຄົນອື່ນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ? ທ່ານຈະພະຍາຍາມເປັນພະຍານກັບ
ຄົນອື່ນໃຫ້ຫລາຍກວ່າປີແລ້ວບໍ່?

ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 6
ກົງກັນຂ້າມຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 5:1-12

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 5:1-16

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມສຸກ ທີ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກົງກັນຂ້າມ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຈາກຄວາມຫວັງຊຶ່ງເປັນຂອງທັມມະດາສາມັນ.
ຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕກຕ່າງກັບຊີວິດທັມມະ
ດາໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູໄດ້ໃຫ້ຄໍາໜູນໃຈ

ແລະຄວາມ

ຫວັງໃນຊີວິດໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ.

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
•

ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້

•

ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ.

ບົດນໍາ
ຜູທ
້ ີ່ມີຊີວິດຢູ່ຕາມຢ່າງຄຸນຄ່າຂອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ປະສົບກັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າໃນ
ທາງກົງກັນຂ້າມກັບປະສົບການຂອງມະນຸດທັມມະດາ. ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ເອີ້ນປີທີ່ຕົນເອງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າ
ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ເປັນປີດີເລີດໃນຊີວິດແມ່ນບໍ່?.

ຍິງຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າ ເມໂລດີ ມີອາຍຸໄດ້ພຽງສາມສິບສອງປີ ໃນເມື່ອນາງໄດ້ຮູ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ເປັນພະຍາດ
ມະເຮັງ ສອງເດືອນກ່ອນຖືກຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນໃໝ່ຕາມການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ນາງໄດ້ກາ່ ວເຖິງປະສົບ

ການດັ່ງນີ້: ”ໃນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໂທຣະສັບຈາກທ່ານໝໍ, ທໍາອິດຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານ. ຕໍ່ມາກໍຮູ້ສຶກ
ມີສັນຕິສຸກຊຶ່ງເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ.”
ຕໍ່ມານາງໄດ້ສົ່ງຂ່າວທາງຄອມພິວເຕີໄປບອກເພື່ອນທັງຫລາຍ ນາງບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອ້ອນວອນເພື່ອ

ໃນການປິ່ນປົວ, ແຕ່ນາງຂໍຮ້ອງໃຫ້ເພື່ອນອ້ອນວອນເພື່ອນາງຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນທີ່
ສຸດນາງກໍໄດ້ດັ່ງໃນປາຖນາຈິງແທ້.
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ພຣະພອນອັນໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງນາງກໍມາຈາກຄຣິສຕະຈັກໃກ້ບ້ານຂອງນາງ ເຖິງແມ່ນ
ນາງຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກເທື່ອ ໃນເມື່ອນາງມີພະຍາດເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຄຣິສຕະຈັກນັ້ນກໍໄດ້ຮັບໃຊ້

ແລະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອແກ່ນາງ.

ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກ” ເວລາ

ຂ້າພະເຈົ້າຢູເ່ ມືອງນຶ່ງຂອງຣັດ ເທັກຊັດ ຂ້າພະເຈົ້າບໍແ
່ ນ່ໃນວ່າຈະກິນນອນໄດ້ຢ່າງໃດ, ສະມາຊິກນຄຣິສຕະ
ຈັກນັ້ນໄດ້ມາຊ່ວຍປ້ອນເຂົ້າ, ພວກເຂົາພາກັນໄປນໍາສົ່ງຮອດຫ້ອງຜ່າຕັດ.

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍ

ເຫລືອເພື່ອຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າປີ້ເຄື່ອງບິນໃຫ້ແມ່ຂອງນາງໄປຢາມທີ່ໂຮງໝໍ. ພວກເຂົາ
ພາກັນອ້ອນວອນເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງເອົາໃຈໃສ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ມີນໍ້າໃຈຢາກຊ່ວຍໂດຍບໍ່ໄດ້

ຄຶດວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນພາຣະແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າແຕ່ປະການໃດ. ການທີ່ມີໂອກາດຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຄຣິສຕະຈັກ
ໃຫຍ່ແລະເຫັນຄົນມີຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ ສິ່ງນັ້ນເປັນການອັສຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ພະຍາດມະເຮັງເພື່ອສອນນາງເມໂລດີ ເຖິງເຣື່ອງພຣະອົງ. “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າ
ໄດ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງສເມີຈະສືບ

ຕໍ່ຄວາມສັມພັນນັ້ນເຖິງຈະເປັນພະຍາດແລະດີພະຍາດກໍຕາມ ຊຶ່ງເປັນການແຕກຕ່າງກັບປໂຍກທີ່ວ່າ “ທ່ານ
ເປັນສິ່ງດຽວທີ່ຂ້າມີ” ແລະ “ທ່ານເປັນສິ່ງດຽວທີ່ຂ້າຕ້ອງການ” ປໂຍກທີສອງແມ່ນສິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສາມາດ
ພົບມາແລ້ວ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ລູກຂອງພຣະອົງ. ພຣະພອນທີ່ມາເຖິງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕາມຄວາມ

ນຶກຄຶດຂອງພວກເຮົາຫວັງເອົາໄວ້.

ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າບໍໄ
່ ດ້ຮັບຮອງວ່າເຮົາຈະມີຊີວິດຢ່າງສະດວກ

ສະບາຍ; ບາງຄັ້ງພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາໃນຊີວິດໃນເມື່ອພວກເຮົາປະສົບກັບບັນຫາໃຫຍ່ໃນຊີວິດ.
ແມ່ນແທ້, ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດເຂົ້າມາໃນຊີວິດໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ຫວັງເອົາໄວ້. ພຣະພອນອັນສັກ
ສິດສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຜິດແປກແຕກຕ່າງກັບຊີວິດທັມມະດາສາມັນໄດ້.

1. ປະວັດເບື້ອງຫລັງ: ( ມັດທາຍ 5:1-2 )
ການເທສນາທີ່ຈ້າຍພູເປັນເຣື່ອງທໍາອິດໃນຫ້າພາກຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນປຶ້ມມັດທາຍ.

ກ່ອນນີ້

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກສາວົກໝວດທໍາອິດ ແລະພຣະອົງເລີ້ມຕົ້ນປະກາດເຣື່ອງຣາຊ
ອານາຈັກເມືອງຟ້າສວັນ. ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຟັງຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ໃນເມື່ອພຣະ
ອົງໄດ້ເຫັນຄົນເປັນນໍານວນຫລາຍ ພຣະອົງເລີຍຂຶ້ນໄປເທິງຈ້າຍພູແລະນັ່ງລົງສັ່ງສອນພວກສາວົກງຫລາຍ.

ບໍ່ເໝືອນໃນທຸກວັນນີ້ ຄຣູສອນໄດ້ຢືນຕໍ່ໜ້າພວກນັກຮຽນໃນຫ້ອງ,
ຂອງພວກຢິວໄດ້ນັ່ງລົງເວລາສອນຜູ້ຕິດຕາມ.

ແຕ່ໃນສມັຍພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປັນຄຣູສອນ

ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ ໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ນັ່ງລົງສັ່ງສອນສາວົກ

(ມັດທາຍ 5:1) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງເປັນຜູ້ມີອໍານາດແລະສິດທິໃນຖານະເປັນຄຣູຜູ້ນຶ່ງ.

ມັດທາຍໄດ້ບອກວ່າຜູ້ຄົນຟັງຄໍາເທສນາຂອງພຣະອົງກໍບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນໄກ ແຕ່ແມ່ນພວກສາວົກຂອງ
ພຣະອົງເອງ. ແຕ່ມຝ
ີ ູງຊົນອື່ນຟັງຄືກັນ ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາເໝືອນເປັນຄົນຜູ້ໃຫ້ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ
ຕໍ່ພຣະອົງ ແລະເປັນຄົນແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຟ້າສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໃນບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ ພຣະເຢຊູໄດ້

ກ່າວເຖິງຣາຊອານາຈັກສວັນເປັນເໝືອນອັນໃດກັນແທ້ ມີຮູບລັກສະນະຢ່າງໃດ.
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2. ໂລກປິ້ນ: ( ມັດທາຍ 5:3-12 )
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລີ້ມເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ-ເປັນພຽງປໂຍກທີ່ສັ້ນໆ ແປດປໂຍກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກ່າວເຖິງຜູ້ມີ
“ຄວາມສຸກ” ຫລືຜູ້ມຊ
ີ ີວິດສນຸກສຸກສະບາຍໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າພວກເຮົາບອກໃຫ້ຂຽນເຖິງ
ລັກສະນະຂອງຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ ພວກເຮົາຈະເວົ້າຢ່າງໃດ? ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະພາກັນເວົ້າວ່າ ຄວາມສຸກ

ແມ່ນ ມີສຸຂພາບດີ, ມີຊັບສົມບັດບໍຂ
່ າດ, ມັກວຽກຂອງຕົນ, ມີໝເູ່ ພື່ອນດີ ແລະຄອບຄົວສົມບູນ. ແຕ່ອົງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຸກຕ່າງກັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າມານີ້.
“ຜູ້ໃດຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍເປັນສຸກ.”

ຄົນທີ່ມີຄວາມຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານຍອມຮັບວ່າ

ເຂົາມີຄວາມຕ້ອງປະສົງຢາກເພິ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພວກເຂົາສະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັບຜູ້ອວດຕົວ
ແລະຈອງຫອງທີ່ໂລກນີ້ເຫັນວ່າໃຫ້ກຽດແລະຍົກຍ້ອງ.

ຜູທ
້ ີ່ມີຄວາມຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານຍອມຮັບວ່າ

ພຣະເຈົ້າມີພະລັງແລະອໍານາດ ແລະຍອມຮັບເອົາລະບຽບແລະການປົກຄອງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ດີ. ພຣະເຢຊູ
ກ່າວວ່າ ຜູ້ມີຄວາມຍາກຈົນຝ່າຍວິນຍານຈິດມີຄວາມສຸກເພາະວ່າ “ແຜ່ນດິນສວັນເປັນຂອງຜູ້ນັ້ນ.” ຜູທ
້ ີ່ເພິ່ງ
ບາຣະມີຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ປົກຄອງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

“ຜູ້ໃດໂສກເສົ້າກໍເປັນສຸກ.” ຈະເວົ້າໄດ້ອີກຄໍານຶ່ງວ່າ ເປັນສຸກກໍແມ່ນຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ເຫັນວ່າ

ຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມສຸກໄປນໍາກັນໄດ້ຢ່າງໃດ? ມີຫລາຍໆຄັ້ງໃນຊີວິດເວລາຄຣິສຕຽນມີຄວາມໂສກ
ເສົ້າ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຮ້ອງໄຫ້ເປັນເຣື່ອງຄວາມເສັຽຫາຍສ່ວນຕົວ, ແຕ່ບາງເທື່ອມີຄວາມໂສກເສົ້າເພາະວ່າ

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໂລກແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຮອບຕົວເຮົາ. ພວກເຮົາໂສກເສົ້າເພາະຄວາມບາບໄດ້ລົບກວນ
ຕໍ່ຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດ,

ເມື່ອເປັນດັ່ງນີ້ ພວກເຮົາກໍເຫັນວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ມາຕັ້ງຢູ່

ຄົບບໍຣິບູນເທື່ອ, ອົງພຣະຄຣິດຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາປະທັບໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸສໂລກ. ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູເວົ້າ

ວ່າ ຄວາມສຸກຫລືຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນັ້ນມາຈາກຄວາມຮູ້ວ່າຜູ້ໂສກເສົ້າວັນນີ້ ແລະວັນໜ້າພວກເຂົາຈະໄດ້

ຮັບຄວາມເລົ້າໂລມໃຈ. ນັກຂຽນຊາວຢິວໃຊ້ຫລັກໄວຍະກອນຕ່າງໝູ່ ໃຊ້ຄໍາເວົ້າ “ຈະຖືກໄດ້ຮັບຄວາມເລົ້າ
ໂລມໃຈ” ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ໃສ່ຊື່ພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ. ຄວາມໝາຍມີຢູ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມ
ໝູນໃຈຜູ້ທຸກໂສກ.

“ຜູ້ມໃີ ຈອ່ອນຫວານກໍເປັນສຸກ.”

ສັດຕ່າງໆ.

ໃຫ້ທ່ານຄຶດເຖິງຜູ້ນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດດ້ານການຄ້າ ແລະບໍຣິ

ພວກເຂົາມີຄຸນນະວຸດທິຢ່າງໃດທີ່ຄົນອື່ນນັບຖື?

ຫລາຍເທື່ອຄົນມັກເວົ້າເຖິງຄວາມເມດຕາ,

ມອງເຫັນອະນາຄົດໄດ້ດີ, ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ ຫລືມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນຊີວິດ. ການທີ່ມໃີ ຈອ່ອນຫວານ

ນັ້ນມັກບໍ່ມີຄົນເວົ້າເຖິງ. ຄົນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນຄົນຖ່ອມຕົວໃນການສ້າງສາຍສັມພັນກັບຄົນອື່ນ ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າມາກ່ອນ ໃນເວລາພວກເຂົາໄດ້ຍອມຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ໃນເມື່ອເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງການເປັນເຈົ້ານາຍຢູເ່ ໜືອຄົນອື່ນ ຫລືໃຊ້ອໍານາດ
ເໝືອນເຈົ້ານາຍໃນໂລກນີ້ເພາະພວກເຮົາຮູ້ຈັກຜູ້ຢູ່ເໜືອທຸກສິ່ງຢ່າງ.

ພຣະເຢຊູສອນວ່າ,

“ຜູ້ມີໃຈອ່ອນ

ຫວານຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນໂລກເປັນມໍຣະດົກ.” ຄໍາສອນນີ້ໄດ້ເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການຊ່ຽງໂຊກ. ຢາໂກ

ໂບ 4:10 ກ່າວວ່າ, “ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງຖ່ອມໃຈລົງຕໍ່ພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະອົງຈະຍົກຊູພວກ
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ທ່ານຂຶ້ນ.” ໃນເມື່ອພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະຍອມຕໍ່ການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ
ແລ້ວ, ພຣະເຈົ້າຈະປະທານລາງວັນຊຶ່ງເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈທຸກປະການ.

“ຜູ້ໃດອຶດຫິວຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ.” ອັຄສາວົກ ໂປໂລເປັນຕົວຢ່າງໃນເຣື່ອງນີ້.

ໃຫ້ພິຈາຣະ

ນາເບິ່ງຄໍາສອນຂອງເພິ່ນຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງຟິລິບປອຍ: “ເພາະວ່າຖ້າເຮົາມີຊີວິດພຣະຄຣິດເປັນຊີວິດນັ້ນ

ຖ້າເຮົາຕາຍກໍເປັນປໂຍດແກ່ເຮົາ.” (ຟິລບ
ິ ປອຍ 1:21). ຜູມ
້ ີຄວາມຫິວກະຫາຍຕໍ່ຄວາມຊອບທັມນັ້ນແມ່ນ
ຜູ້ມີຄວາມປະສົງຢາກມີຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ ແລະຢາກໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຕໍ່ການຕິພະຍາມານໃນເວລາພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງ:

“ມະນຸດບໍ່ໄດ້ລ້ຽງ

ຊີວິດໂດຍອາຫານຢ່າງດຽວ, ແຕ່ລ້ຽງດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂໍ້ທີ່ອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະເຈົ້າ.” (ມັດ

ທາຍ 4:4). ຄົນຜູ້ທ່ີປາຖນາລໍຄອຍເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍໃນຊີວິດ ພວກເຂົາກໍມີຄວາມອີ່ມໃຈ. ພວກ

ເຂົາອາດບໍ່ພຽງແຕ່ອີ່ມໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຂົາໄດ້ຮັບຊັບທຸກສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ.

“ຜູ້ໃດມີໃຈກະຣຸນາກໍເປັນສຸກ.” ການທີ່ສະແດງມີໃຈກະຣຸນານັ້ນເປັນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ການ
ທີ່ມີໃຈກະຣຸນາບໍແ
່ ມ່ນການຕຽມຕົວທີ່ຈະໃຫ້ອະພັຍຄົນອື່ນ-

ນັ້ນ.

ແຕ່ການໃຫ້ອະພັຍນັ້ນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງເທ່ົາ

ການສະແດງເຖິງໃຈກະຣຸນາໝາຍຄວາມວ່າມີຈິດໃຈເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະມີບຸນຄຸນຕໍ່ຄົນອື່ນ

ແລະອົດທົນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນສເມີ.

ຄວາມເມດຕາເປັນການສະແດງການຮັບຮູ້ຕໍ່ການກະທໍາ

ຂອງຄົນອື່ນ. ລູກຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງເປັນຄົນມີຄວາມເມດຕາປານີ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາຈາກ

ພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າຜູທ
້ ີ່ມີຄວາມເມດຕາຈະມີຄວາມສຸກ ເພາະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ
ຕອບແທນຈາກພຣະບິດາ.

“ຜູ້ໃດມີໃຈບໍຣິສຸດກໍເປັນສຸກ.”

ພວກເຮົາມັກຄຶດວ່າ ບໍຣິສຸດນັ້ນເປັນການບໍມ
່ ີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ. ໃນ

ພຣະຄັມພີ ບໍຣິສຸດແມ່ນຈິດໃຈຢາກຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ.

ເພງສັຣເສີນ 27: 4 ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້າພະອົງຂໍນໍາ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຽງແຕ່ສິ່ງດຽວ ແມ່ນແຕ່ສິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນແຫລະທີ່ຢາກໄດ້ຄື ຂ້າພະອົງໄດ້ຢູ່ໃນພຣະວິຫານ

ຕລອດໄປ ເພື່ອຄຶດຄໍານຶງພຣະຄຸນຄວາມດີແລະຂໍການນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້າ” ຜູທ
້ ີ່ຊອກສແວງຫາໃຫ້ມີຄວາມ
ສັມພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າເປັນຄົນມີຄວາມ ສຸກເພາະວ່າ “ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ”

“ຜູ້ໃດສ້າງຄວາມສງົບສຸກກໍເປັນສຸກ.” ຄົນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມີ “ພາຣະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຄືນ

ດີກັນ” ເພາະພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ໂລກຄືນດີກັບພຣະອົງ (2 ກຣທ 5:18-19).

ຜູສ
້ ້າງສັນຕິສຸກບໍ່ເປັນ

ພຽງນິສັຍໃຈຄໍເປັນໜ້າຮັກເທົ່ານັ້ນ; ຜູສ
້ ້າງສັນຕິສຸກເປັນຄົນຊອກສແວງຫາໃຫ້ຄົນຄືນດີກັນ

ພຣະເຈົ້າອີກ.
ຫານ.

ແລະຄືນດີກັບ

ໃນສມັຍພຣະເຢຊູຢູ່ໃນໂລກນີ້ເຫັນວ່າຈັກກະພັດໂຣມມີສັນຕິສຸກດີ ເພາະອໍານາດຂອງທະ

ການທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສັນຕິສຸກອັນແທ້ຈິງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ມີແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ

ຄຣິດເທົ່ານັ້ນສາມາດນໍາສັນຕິສຸກອັນແທ້ຈິງຕໍ່ຊີວິດທີ່ໄດ້ພົບກັບການຕົກແຕກມາແລ້ວ. ຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກເປັນ
ຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ຖືວ່າເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າແທ້,
ພຣະເຈົ້າ.”

”ຜູ້ຖືກຂົ່ມເຫງເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ.”

”ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮ້ອງວ່າເປັນບຸດຂອງ

ຄວາມມືດຕໍ່ຕ້ານແສງສວ່າງ, ຜູທ
້ ີ່ຢູ່ໃນຣາຊ

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍຖືກຜູ້ຢູ່ໃນຄວາມມືດຂົ່ມຂູ.່ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕັດວ່າ, ”ຢ່າຄຶດວ່າເຮົາມາເພື່ອນໍາ
ເອົາຄວາມສງົບສຸກມາສູໂ
່ ລກ.” (ມັດທາຍ 10:34),

ພຣະອົງເຫັນວ່າ ພວກສາວົກຈໍາເປັນຕ້ອງປະສົບກັບ
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ບັນຫາ. ການຂົ່ມເຫັງນີເ້ ປັນເຫດໃຫ້ມີຊີວິດອັນຊອບທັມ, ແຕ່ວ່າລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍ-ຄືໄດ້
ເມືອງຟ້າສວັນເປັນມໍຣະດົກ. ໃນຂໍ້ 11 ແລະ 12 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ ແລະຢາກໃຫ້ເອົາ

ມາປະກອບໃຊ້ສ່ວນຕົວ: ”ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ.”

ໃນເມື່ອພວກເຮົາສະແດງເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຣາຊອານາຈັກ-ມີຄວາມເມດຕາ ບໍແ
່ ມ່ນການແກ້ແຄ້ນ, ຖ່ອມ

ຕົວລົງ ບໍແ
່ ມ່ນການອວດຕົວ, ມີຈິດໃຈບໍຣິສຸດ ບໍ່ແມ່ນກິເຣດຕັນຫາ, ເປັນທຸກເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແທນທີ່
ຈະຍິນດີເຮັດຕາມຄວາມຜິດບາບ. ມີຄົນຈໍານວນນຶ່ງຊອກສແວງຫາພຣະເຈົ້າຜູປ
້ ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຄົນ, ແຕ່
ມີອີກພວກນຶ່ງພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ກຽດຄໍາພະຍານອັນດີຂອງພວກເຮົາ.

ເຮົາມີບ້ານອັນຖາວອນໃນເມືອງຟ້າສວັນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພວກ

ໃຫ້ມີກໍາລັງຂຶ້ນມາເທີ້ນວ່າ ບໍ່ມີແຕ່ເຮົາເທົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການຂົ່ມເຫັງແລະທໍຣະມານ. ໃນປະວັດສາດແລ້ວ

ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກຂົມ
່ ເຫັງເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ. ຈົ່ງຮູ້ເທີ້ນວ່າພຣະເຈົ້າແລະຄົນຂອງພຣະ
ອົງໄດ້ຊັຍຊະນະໃນຕອນສຸດທ້າຍ.

ຄໍາຖາມ
1. ທ່ານໄດ້ເຫັນຄຸນນະພາບຢ່າງໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໃນມັດທາຍ 5:1-12 ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເຫັນໃນຄຣິສ
ຕະຈັກທອງຖິ່ນປະຈໍາບ້ານຂອງທ່ານ?

2. ໃນວິທີທາງໃດຄໍາເທສນາທີ່ຈ້າຍພູໄດ້ປ່ຽນຄວາມຫວັງຂອງໂລກ?
3. ທ່ານຄຶດວ່າຄົນບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນສາມາດມອງເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່ ເພາະທ່ານໄດ້ມີ
ຄວາມສํາພັນອັນດີກັບພຣະເຈົ້າ?

4. ທ່ານໄດ້ມີປະສົບການຫລືທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຂົ່ມເຫັງເພາະເຂົາຍຶດໝັ້ນກັບຂ່າວປະເສີດ?
ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະພາບນັນ
້ ທ່ານຈະມີຄວາມຫວັງຢ່າງໃດ?

5. ຂໍໃ້ ດໃນບົດເທສນາທີ່ຈາ້ ຍພູນັ້ນ ທ່ານໄດ້ມີປະສົບການເປັນທາງສ່ວນຕົວ?
ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌

26

ບົດຮຽນທີ 7

ອ້ອນວອນຕາມແບບຂອງພຣະເຢຊູ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 6:5-15
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 6: 1-18

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງອ້ອນວອນຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສອນໄວ້, ຊຶ່ງ
ເປັນການຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນທຸກເຣື່ອງຂອງຊີວິດ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ:

ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣື່ອງການອ້ອນວອນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດກັບຄວາມຄິດ
ເຣື່ອງການອ້ອນວອນທີ່ນິຍົມກັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້

ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຂ້ອຍຈະປ່ຽນການອ້ອນວອນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕາມຄໍາ
ສອນຂອງພຣະເຢຊູ.

ຄໍານໍາ
ການອ້ອນວອນແບບພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງການຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາເພິ່ງພຣະເຈົ້າເມື່ອພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອ

ຄວາມຂາດເຂີນ ແລະເພື່ອວຽກງານຂອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ຟັງເວລາພວກເຮົາ

ອ້ອນວອນ.

1. ຈົ່ງເປັນຄົນທີ່ຄົບບໍຣິບຸນ
ໃນມັດທາຍ 5: 17-20 ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງແລະພຣະບັນຍັດໃນພຣະສັນຍາ
ເດີມ.

ພຣະອົງ "ບໍ່ໄດ້ມາລຶບລ້າງ ແຕ່ມາເຮັດໃຫ້ສາໍ ເຣັດຄົບຖ້ວນ" (ຂໍ້ 17). ພວກເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍັດ

ເພາະພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າ. ໃນມັດທາຍ 5: 21-48, ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງເພືອ
່ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າ
ໃຈຄວາມຈິງ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຫລີກເວັ້ນການຂ້າກັນ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຫາສັນຕິສຸກໃນຄວາມສັມພັນທຸກ
ຢ່າງ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຫລີກເວັ້ນການຫລິ້ນຊູ້ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາຈິດໃຈໃຫ້ບໍຣິສຸດ. ໃນກໍຣະນີການ

ຢ່າຮ້າງ, ການຮັກສາສັດຈະ, ການແກ້ແຄ້ນ, ແລະການເຮັດກັບສັດຕູ, ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມ
ຄໍາສອນໃນພຣະບັນຍັດ. ພຣະເຢຊູສລຸບວ່າ "ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຄົບບໍຣິບູນ ເໝືອນ
ຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູຊ
້ ົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນຊົງເປັນຜູ້ຄົບບໍຣິບູນ" (5: 48).

2. ປະພຶດໃຫ້ເໝາະສົມ
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ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຫລັກໃຫຍ່ໆກ່ຽວກັບພຣະບັນຍັດ ແລະໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງດັ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນຜ່ານມາໃນ ມັດທາຍ 5:
17-48. ໃນພາກຕໍ່ໄປ ພຣະອົງຈະຊົງເຮັດຢ່າງດຽວກັນ. ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນວ່າພຣະເຈົ້າອົງດຽວຄືຜູ້ເບິ່ງເວ
ລານະມັສການຫລືໃນພິທສ
ີ າສນາຕ່າງໆ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຕືອນເຣື່ອງນີ້ອີກໃນເວລາຊົງສອນເຣື່ອງການໃຫ້
ທານ, ການອ້ອນວອນ, ແລະການຖືສິນອົດອາຫານ.
ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າສາວົກທຸກຄົນຈະອ້ອນວອນ, ໃຫ້ທານ, ແລະຖືສິນອົດອາຫານ; ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງເຕືອນເພື່ອໃຫ້
ທຸກຄົນມີເຈຕນາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ. ການໃຫ້ທານບໍ່ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ຄນ
ົ ອື່ນຍ້ອງຍໍ

ແຕ່ເປັນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ (ມັດທາຍ 6: 2-4); ການຖືສິນອົດອາຫານບໍ່ແມ່ນເພື່ອການອວດ ແຕ່ເປັນເວ
ລາຖ່ອມຕົວ ແລະຍອມເພິງ່ ພຣະເຈົ້າ (ມັດທາຍ 6:16-18).

3. ຜູ້ເບິ່ງ ແລະທັສນະ
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງພວກ "ຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ" ເພາະພວກເຂົາມັກ "ຢືນອ້ອນວອນໃນໂຮງທັມະເທສນາແລະ
ແຈຖນົນ ເພືອ
່ ຈະໃຫ້ມະນຸດເຫັນ" (6: 6). ນີ້ບໍ່ແມ່ນນິສັຍຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ; ຜູ້ທີ່ຟັງພວກເຮົາເວລາ

ອ້ອນວອນແມ່ນພຣະເຈົ້າ. ໃນເວລາອ້ອນວອນ, ພວກເຮົາເປີດໃຈໃສ່ພຣະເຈົ້າ. ການອ້ອນວອນບໍ່ແມ່ນເວລາ
ສອນບົດຮຽນ, ເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ຍ້ອງ, ຫລືເວົ້າຂວັນຄົນອື່ນ.

ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການອ້ອນວອນຕ້ອງເປັນ

ເວລາສ່ວນຕົວຕລອດໄປ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອ້ອນວອນຢູ່ຜູ້ດຽວ ແລະໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ຊຶ່ງພຣະອົງ

ໄດ້ໃຫ້ແບບຢ່າງການອ້ອນວອນໃນມັດທາຍ6: 9-13. ສີ່ງສໍາຄັນຄືຜຟ
ູ້ ັງ; ຖ້າເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອຄົນຟັງພວກ
ເຮົາກໍໄດ້ລາງວັນແລ້ວ.

ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ,

ພຣະເຈົ້າກໍຈະຊົງຟັງເຮົາ ແລະຈະຊົງໃຫ້ລາງວັນພວກເຮົາ.

ຫລັງຈາກນັນ
້ ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງ "ຄົນຕ່າງຊາດ" ຊຶ່ງພວກເຂົາມັກເວົ້າຊໍ້າຄໍາເກົາ່
ເພາະເຊື່ອວ່າຕ້ອງເວົ້າຫລາຍໆ ແລະເວົ້າຕາມຫລັກເພືອ
່ ພຣະຂອງເຂົາຈຶ່ງຈະໄດ້ຍິນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນນິສັຍຂອງຜູ້
ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.
ການອ້ອນວອນແມ່ນການສືສ
່ ານ ບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ພຣະເຈົ້າ
ຊົງຮູ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂາດເຂີນ ແລະ "ພຣະບິດາຂອງທ່ານກໍຊົງຊາບກ່ອນພວກທ່ານທູນຂໍ" (6: 8).

4. ອ້ອນວອນເພື່ອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ
ໃນມັດທາຍ 6:9-13, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ແບບຢ່າງການອ້ອນວອນແກ່ພວກສາວົກ;
ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກໃຫຍ່: ການນະມັສການ ແລະການອ້ອນວອນທູນຂໍ.

ການອ້ອນວອນນີ້ໄດ້

"ຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສວັນ." ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າພຣະບິດາ;
ໃນຄໍາອ້ອນວອນນີ້ພຣະອົງເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ "ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ." ຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ,
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ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະຈົ້າ ແລະມີສິດເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ "ພຣະບິດາ." ການ
ອ້ອນວອນເປັນການສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັມພັນແບບໃກ້ຊິດ. ໃນເວລາອ້ອນວອນ, ພວກເຮົາຮັບ
ຮູ້ຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມເປັນປະມຸກຂອງພຣະເຈົ້າ;

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງສະຖິດໃນສວັນແລະ

ຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະອົງ; ແລະພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງພຣະອົງ.
"ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ໂຄຣົບບູຊາ."

ນີ້ແມ່ນການຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງບໍຣສ
ິ ຸດ ແລະສົມ

ຄວນໄດ້ຮັບການນະມັສການແລະການໂຄຣົບບູຊາ.
"ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່." ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມໝາຍສອງຢ່າງ:
ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາໃນເວລານີ້ ແລະພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ

ທີ່ພຣະເຢຊູຈະສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນເວລາພຣະອົງສເດັດກັບມາ. ສະນັ້ນການອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາ
ຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່ ແມ່ນເວົ້າເຖິງການລໍຄອຍການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ ແລະການຂໍໃຫ້ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນກະສັດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນໄປພ້ອມໆກັນ.

"ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ໃນຟ້າສວັນເປັນຢ່າງໄດກໍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນັ້ນທີ່ແຜ່ນດິນໂລກ."

ໃນຟ້າສວັນ, ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວຢ່າງບໍຣິບູນ; ແຕ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຄວາມບາບ ແລະ
ມານຊາຕານໄດ້ຕໍ່ຕ້ານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເຣັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະໃນໂລກ.

ເວລາພວກເຮົາອ້ອນວອນວ່າ "ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ," ພວກເຮົາພ້ອມທີຈ
່ ະມອບຕົວ

ເອງໃນການທີຈ
່ ະເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ຫລາຍໆຢ່າງໃນ
ໂລກນີ້ສໍາເຣັດ, ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ພວກເຮົາພ້ອມຫລືຍັງທີ່ຈະມອບຕົວເອງໃຫ້ກັບວຽກງານຂອງພຣະອົງ.

5. ການອ້ອນວອນປະກອບດ້ວຍການທູນຂໍ
ພາກທີສອງໃນແບບຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນເວົ້າເຣື່ອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຄວາມຂາດເຂີນຂອງຕົວເອງ ແລະຂອງຝູງຄົນທີຢ
່ ູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ.
"ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈໍາວັນ."

ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ, ຄົນສ່ວນຫລາຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດງານໝົດມື້

ເພື່ອຈະມີເງິນພຽງພໍສໍາລັບອາຫານປະຈໍາວັນ. ຖ້າຜູ້ຫາເງິນໃນບ້ານເກີດການເຈັບປ່ວຍ, ຄົວເຮືອນກໍຈະບໍ່ມີ
ເຂົ້າກິນ.

ການອ້ອນວອນຂໍອາຫານປະຈໍາວັນຍັງເຕືອນຊົນຊາດຢີວໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາອົພຍົບອອກຈາກ

ປະເທດເອຢິບ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານ "ມານາ" ໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງພຽງພໍແຕ່ລະວັນໆໄປ. ອິສ
ຣາເອນເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນທຸກຢ່າງ. ໃນສມັຍນີ້ ພວກເຮົາມີຕູ້ເຢັນແລະມີອາຫານເພື່ອຫລາຍມື;້ ພວກເຮົາອາດ
ຈະລືມໄປວ່າພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພຣະເຈົ້າອີກແລ້ວ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນເຣື່ອງ

ຕ່າງໆທີ່ຂາດເຂີນ. ຄຣິສຕຽນບໍ່ຄວນລືມໄປວ່າ ທຸກຢ່າງທີ່ດີມາຈາກພຣະເຈົ້າ.
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"ຂໍຊົງຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ເໝືອນຂ້າພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທເີ່ ຮັດຜິດຕໍ່ຂ້າພຣະອົງນັ້ນ." ໃນຂໍ້ 1415, ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍວ່າ "ຖ້າທ່ານຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງເພື່ອນມະນຸດ ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະ
ຖິດໃນສວັນຈະຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດຂອງທ່ານດ້ວຍ." ພວກເຮົາບໍຄ
່ ວນຫວັງຫຍັງຈາກພຣະເຈົາ້ ຖ້າພວກ
ເຮົາບໍ່ພ້ອມທີຈ
່ ະໃຫ້ອະພັຍຄົນອື່ນໆ.

ການໃຫ້ອະພັຍແມ່ນການສະລະສິດເຣື່ອງແກ້ແຄ້ນ ແລະປ່ອຍໃຫ້

ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ພິພາກສາຄວາມຍຸດຕິທັມ. ຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍຈາກພຣະເຈົ້າແລະພຣະອົງໄດ້
ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດອະພັຍຄົນອື່ນໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.
"ຂໍຢ່າພາຂ້າພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນການທົດລອງ ແຕ່ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈາກການຊົ່ວຮ້າຍ." ການລໍລ
້ ວງໃຫ້ຫລົງ
ບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ (ຢາໂກໂບ 1: 13-14). ເວລາພວກເຮົາອ້ອນວອນວ່າ "ຂໍຢ່າພາຂ້າພຣະອົງເຂົ້າໄປ

ໃນການທົດລອງ," ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາເພິ່ງກໍາລັງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຕໍ່ສູ້ການທົດລອງ. ຊາຕານເປັນ
ພໍ່ຂອງການລໍລ
້ ວງ; ຊາຕານມາເພື່ອ "ຈະລັກ, ຈະຂ້າ, ແລະທໍາລາຍເທົ່ານັ້ນ" (ໂຢຮັນ 10: 10).
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຊາຕານໄດ້ປຣາຊັຍແລ້ວທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ.

ແຕ່ພວກ

ພວກເຮົາສາມາດອ້ອນວອນດ້ວຍ

ຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຜູຊ
້ ົງເອີ້ນພວກເຮົາຊົງສັດຊື່ແລະຈະເປີດທາງໃຫ້ພວກເຮົາອອກຈາກ
ການທົດລອງທັງໝົດ (1 ໂກຣິນໂທ 10: 13).

6. ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າພວກເຮົາຄວນອ້ອນວອນແນວໃດ;

ພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອຈະໄດ້ຢູ່ໃກ້ພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ; ພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອຕົນເອງ ແລະຄົນອື່ນໆ; ພວກເຮົາອ້ອນວອນ

ເພື່ອພັນທະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ.

ແບບຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບພວກເຮົາ

ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້

ຍິນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ການອ້ອນວອນເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຊັຍຊະນະ ເວລາພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາໃນ
ຂະນະທີ່ພວກເຮົາສລອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ກໍາລັງຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມ:
1. ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດແນວໃດແດ່ເຣື່ອງການອ້ອນວອນ? ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດນີ້ມີຜນ
ົ ສະທ້ອນແນວໃດ
ໃນການອ້ອນວອນຂອງຄົນທັງຫລາຍ?

2. ເວລາອ້ອນວອນໃນກອງປະຊຸມ, ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະສາມາດຕັງ້ ໃຈໃສ່ພຣະເຈົ້າແທນ
ທີ່ຈະຄິດເຖິງຄົນທີ່ກໍາລັງຟັງຢູ່?

3. ການອ້ອນວອນຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບທ່ານ?
4. ພາກຕ່າງໆໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູຄ້າຍຄຽງກັບການອ້ອນວອນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງຢ່າງ
ໃດ? ແລະຄ້າຍຄຽງກັບການອ້ອນວອນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?
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5. ທ່ານຈະເຮັດວິທີໃດເພື່ອໃຫ້ການອ້ອນວອນເພື່ອຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະການອ້ອນວອນເພື່ອ
ຄວາມຂາດເຂີນສ່ວນຕົວ ໄດ້ສົມດຸນກັນ? ສ່ວນຫລາຍທ່ານມັກຈະອ້ອນວອນເຣື່ອງໃດຫລາຍກວ່າ?
ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ບົດຮຽນທີ 8
ເຊື່ອ, ບໍ່ແມ່ນກະວົນກະວາຍ ຫລືໂລບມາກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 6: 19-34
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 6: 19—7:29

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແລະດໍາ
ເນີນຊີວິດຕາມແນວທາງຂອງພຣະອົງ ແທນທີ່ຈະເອົາແຕ່ເຣື່ອງວັດຖຸເປັນໃຫຍ່.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າສໍາຄັນກວ່າວັດຖຸຫລືບໍ່?.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງຢ່າງໃດ ຖ້າຂ້ອຍເຊື່ອ
ພຣະເຈົ້າແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງຫລາຍກວ່າການເຊື່ອໃນວັດຖຸຕ່າງໆ.

ຄໍານໍາ
ເຊື່ອພຣະເຈົ້າແລະຕັ້ງໃຈໃສ່ແນວທາງຂອງພຣະອົງ, ແທ່ນທີ່ຈະເນັ້ນເຣື່ອງວັດຖຸ,

ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາເຣື່ອງ

ຄວາມກະວົນກະວາຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເພິ່ງພຣະອົງໃນທຸກສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນ.
ຫລາຍໆຢ່າງໃນປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເກີດຄວາມກະວົນກະວາຍເຊັ່ນພວກຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ຄວາມບໍໝ
່ ັ້ນ
ຄົງຂອງເງິນປະກັນພັຍສັງຄົມ, ການບໍ່ມີປະກັນພັຍເຣື່ອງສຸຂພາບສໍາລັບຕົວເອງແລະຄອບຄົວ, ແລະຕໍ່ໆໄປ.
ຄວາມກະວົນກະວາຍເຫລົາ່ ນີ້ມີຜົນຮ້າຍສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຫລາຍຄົນຈ່າຍເງິນຫລືຕິດໜີ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ເພື່ອບັນເທົາຄວາມກະວົນກະວາຍໃນຊີວິດຂອງຕົນ; ຄິດສະເລັ່ຽແລ້ວ, ຄົນອະເມຣິກັນແຕ່ລະຄົນຕິດໜີ້ເຄຣ

ດິດຄາດປະມານ $8000. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ມີພຣະປະສົງຈະເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ; ພຣະ
ອົງບໍ່ປາຖນາໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນທາດຂອງຄວາມກະວົນກະວາຍ ຫລືທາດຂອງໜີ້ສິນ.

1. ຮິບໂຮມຊັບສົມບັດອັນຖືກຕ້ອງ: ( ມັດທາຍ 6:19-21)
ເວລາພວກເຮົາຈົດຈໍໃ່ ສ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເຮັດທຸກຢ່າງຕາມທາງຂອງພຣະອົງ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍຄິດວ່າມີຄຸນ
ຄ່າຫລາຍສໍາລັບຕົວເອງຫລາຍກໍເລີ້ມປ່ຽນຣາຄາ. ແທ່ນທີ່ພວກເຮົາຈະຂົນຂວາຍເພື່ອຕົວເອງ, ພວກເຮົາກໍ
ກາຍເປັນຜູ້ທຕ
ີ່ ້ອງການພຣະພອນ. ການຮິບໂຮມຊັບສົມບັດອັນຖືກຕ້ອງ ປົດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກການເປັນ
ທາດຂອງຄວາມກະວົນກະວາຍ ແລະຄວາມໂລບ ເພາະຊັບສົມບັດໃນສວັນບໍ່ມໃີ ຜທໍາລາຍໄດ້.

ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກເຮົາ "ຈົ່ງຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໄວ້ໃນສວັນ" (6: 20). ໃນສມັຍພຣະສັນຍາ
ໃໝ່, ຄົນທັງຫລາຍເກັບຊັບສົມບັດໄວ້ໃນບ້ານ; ເງິນຄໍາ ແລະເຂົ້າຂອງຫລາຍຢ່າງໄດ້ເປື່ອຍເໜົ່າ ຫລືຖືກຂະ
ໂມຍລັກ. ຊັບສົມບັດທີ່ຮິບໂຮມໄວ້ໃນສວັນບໍ່ມີການເປືອ
່ ຍເໜົ່າ ຫລືຖືກຂະໂມຍລັກໄດ້. ຊັບສົມບັດໃນສວັນ
ອາດກາຍເປັນພຣະພອນໃນປັດຈຸບັນເວລາພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈົ້າ.
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ຕິດຕາມທາງຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະຈາກການກະວົນກະວາຍເພາະຣາຊອານາຈັກຂອງ

ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເສື່ອມສູນຈັກເທື່ອ. ຫລາຍຄົນກະວົນກະວາຍເພາະພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນນຶ່ງໃນ
ຊີວິດແລະຈິດໃຈ. "ເພາະວ່າຊັບສົມບັດຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ໃດ ໃຈຂອງພວກທ່ານກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນດ້ວຍ" (6: 21).

2. ມີທັສນະທີ່ຖືກຕ້ອງ:

( ມັດທາຍ 6:22-24 )

ເວລາພວກເຮົາຈົດຈໍໃ່ ສ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເຮັດທຸກຢ່າງຕາມທາງຂອງພຣະອົງ,
ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຣື່ອງຊັບສົມບັດ.

ພຣະອົງຈະປ່ຽນແປງທັສນະ

ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງປະທານສິ່ງຂອງໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່

ແມ່ນເພື່ອຈະໄດ້ເກັບໄວ້ ແຕ່ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ເພື່ອການຮັບໃຊ້.

ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງ ຕາດີ ເພືອ
່ ສອນສາວົກເຣື່ອງທັສນະກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດ. "ຖ້າຕາຂອງທ່ານ
ປົກກະຕິດີ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍສວ່າງດີ"

ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍມັກໃຊ້ຜາ້ ກັ້ງ ຕາມປ່ອງຢ້ຽມບ້ານເພືອ
່

ປ້ອງກັນຄົນ ຕາບໍ່ດີ ຈາກຂ້າງນອກ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຖ້າພວກຄົນ ຕາບໍ່ດີ ເຫັນສິງ່ ຂອງທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນ

ບ້ານ, ພວກເຂົາອາດຈະຄິດຢາກໄດ້. "ຕາເປັນດວງສວ່າງຂອງຮ່າງກາຍ," ຄົນດີກໍມີຕາດີ, ແຕ່ຄົນທີ່ເຫັນແກ່
ຕົວ ຫລືຄົນໂລບມາກມີຕາທີ່ບໍ່ດີ.
ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, "ບໍ່ມີຜໃູ້ ດສາມາດເປັນຂ້າສອງເຈົ້າບ່າວສອງນາຍໄດ້ (6: 24). ໃນທີ່ນພ
ີ້ ຣະອົງເວົ້າເຖິງ
ພວກຂ້າທາດ. ໃນສມັຍນັ້ນ, ຂ້າທາດເປັນກັມມະສິດຂອງຜູ້ເຈົ້ານາຍແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.

ເຂົາບໍມ
່ ີສິດທີ່ຈະໄປ

ເຮັດວຽກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ (ໃນສມັຍນີ້ບາງຄົນເຮັດງານຫລາຍບ່ອນ). ຖ້າພວກເຮົາໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນນາຍແລະ
ໃຫ້ຊັບສົມບັດເປັນນາຍໄປພ້ອມໆກັນ, ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ສາມາດສັດຊື່ຕໍ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້; ກໍໝາຍຄວາມວ່າ

ຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງຈະເສັຽຜົນ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາບອກໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າສິງ່ ໃດສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ.

ຖ້າພຣະເຈົ້າເປັນນຶ່ງໃນຊີວດ
ິ , ພວກເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະເສັຽສະລະເວລາພຣະອົງຊົງເອີ້ນພວກເຮົາ; ຖ້າຄວາມ

ຕ້ອງການເປັນນຶ່ງໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາກໍຈະມີການແບ່ງຄວາມຈົງຮັກພັກດີເມື່ອການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຂັດກັບ
ຄວາມຕ້ອງການເຣື່ອງເງິນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ນາຍສອງຄົນໄດ້.

2. ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກທີ່ຖືກຕ້ອງ: ( ມັດທາຍ 6:25-33 )
ເວລາພວກເຮົາຈົດຈໍໃ່ ສ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເຮັດທຸກຢ່າງຕາມທາງຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະພາເຮົາໃຫ້ສແວງຫາ
ຣາຊອານາຈັກພຣະອົງ ແທ່ນທີ່ຈະສແວງຫາອານາຈັກຂອງພວກເຮົາເອງ. ເວລາພວກເຮົາມອບຄວາມຢາກ

ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຈະໃຫ້ພວກເຮົາມີເສຣີພາບຈາກການກະວົນ
ກະວາຍແລະການໂລບມາກໂລພາ.

ພວກສາວົກພາກັນກະວົນກະວາຍເຣື່ອງການກິນການດືມ
່ ; ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກເຂົາວ່າ "ຊີວດ
ິ ກໍລື່ນກວ່າ
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ອາຫານບໍ່ແມ່ນຫລື, ແລະຮ່າງກາຍກໍລນ
ື່ ກ່ວາເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມ່ນຫລື?" (6: 25).
ຄວາມຈິງແລ້ວບຸກຄົນທີ່ມີທຸກຢ່າງ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການເພີ້ມເຕີມ; ມີບາງຢ່າງໃນຊີວິດມະນຸດທີ່ບໍ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ອີ່ມໄດ້ດ້ວຍຊັບສົມບັດ ຫລືຍດ
ົ ຖາບັນດາສັກ; ສິ່ງນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ອມ
ີ່ ໄດ້ໂດຍການຕິດຕາມພຣະ

ເຈົ້າ ແລະແນວທາງຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງເຣື່ອງພວກນົກປ່າ ຊຶ່ງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້

ຫວ່ານແລະເກັບກ່ຽວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງລ້ຽງດູນົກນັ້ນ; "ພວກທ່ານປະເສີດຫລາຍກວ່າພວກນົກບໍ່ແມ່ນຫລື"
(6: 26). ພຣະອົງຊົງຖາມຕໍ່ໄປວ່າ "ມີໃຜໃນພວກທ່ານໂດຍຄວາມກະວົນກະວາຍອາດຕໍ່ຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້

ຍາວອອກໄປອີກຈັກສອກນຶງ່ ໄດ້ຫລື?" (6: 27). ຄວາມກະວົນກະວາຍສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ກບ
ັ ພວກເຮົາ
ແລະໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ຢາກຈະເຮັດຫຍັງ.
ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງທີສອງເຣື່ອງດອກໄມ້ປ່າຊຶ່ງອອກດອກຢ່າງງົດງາມເມື່ອເຖິງຣະດູການ; ພວກເຂົາບໍ່
ໄດ້ເຮັດການ ບໍ່ໄດ້ເຂັນຝ້າຍ ແຕ່ພຣະເຈົາ້ ຊົງຕົກແຕ່ງພວກເຂົາໃຫ້ສວຍງາມ (6: 28-30). ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງ
ຕົກແຕ່ງຫຍ້າທີ່ທົ່ງຢ່າງນັ້ນ, "ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຊົງຕົກແຕ່ງທ່ານຫລາຍກວ່ານັ້ນອີກຫລື?"

ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຈຸດສໍາຄັນໃນການເອົາຊະນະຄວາມກະວົນກະວາຍດັ່ງນີ້, "ແຕ່ກ່ອນອື່ນທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງ
ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊົງເພີ້ມເຕີມ

ສິ່ງທັງປວງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ທາ່ ນ" (6: 33). ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ໝາຍເຖິງການຍອມໃຫ້
ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນນຶ່ງໃນທຸກຢ່າງຂອງຊີວດ
ິ ເຊັ່ນເຣື່ອງຄອບຄົວ, ເຣື່ອງເງິນຄໍາ, ແລະເຣື່ອງວຽກງານ.

ມອບ

ທຸກຢ່າງໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງນໍາພາ ແລ້ວພຣະອົງຈະໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.
ທ້າຍສຸດພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກເຂົາວ່າ "ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງມືອ
້ ື່ນ

ເພາະວ່າມື້ອື່ນຄົງມີການກະວົນກະ

ວາຍສໍາລັບມັນເອງ ຄວາມທຸກໃນວັນໃດກໍພໍແລ້ວໃນວັນນັ້ນ" (6: 34). ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າບໍ່ວາງ

ແຜນສໍາລັບຊີວິດ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຄືໃຫ້ພວກເຮົາເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນການວາງແຜນແລະການອື່ນໆ.

3. ສລຸບເຣື່ອງທັງໝົດ: ( ມັດທາຍ 7: 1-29 )
ພຣະເຢຊູຊົງຈົບບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູດ້ວຍການຊັກຊວນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມ. ກ່ອນພວກເຮົາ
ຈະພິພາກສາຄົນອື່ນໃຫ້ພິສດ
ູ ເບິ່ງຕົວເອງກ່ອນ. ພຣະອົງສອນເຣື່ອງຈິດໃຈຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງ

ພຣະອົງ; ພຣະເຈົ້າປຽບເໝືອນກັບພໍ່ທີ່ຮັກທີ່ປະທານສິງ່ ທີ່ດີສໍາລັບລູກຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາສາມາດອ້ອນ

ວອນຕໍ່ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະພຣະອົງຈະປະທານສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນໃຫ້ພວກເຮົາ.
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເປັນພຍານເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ

ແລະຜົນໃນຊີວິດຈະບອກຄົນທັງຫລາຍເຖິງຜູ້ທີ່

ພວກເຮົາຮັບໃຊ້.
ພຣະເຢຊູຊົງສອນເຣື່ອງພື້ນຖານສອງສນິດ; ຄົນໂງ່ສ້າງຕຶກຢູ່ເທິງຫາດຊາຍ ຊຶ່ງເພພັງເມື່ອຖືກລົມພັດ, ຝົນ
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ຕົກ, ແລະນໍາ້ ນອງ . ຄົນສລາດສ້າງຕຶກເທິງດານຫິນ ຊຶ່ງສາມາດຕໍສ
່ ູ້ກັບແຮງຂອງລົມ, ຝົນ, ແລະນໍ້ານອງ
ເພາະຮາກມັນຕັ້ງຢູ່ເທິງຫິນ. ພວກເຮົາຢ່າສ້າງຊີວິດດ້ວຍການຖົມຄວາມຢາກຂອງຕົນດ້ວຍຊັບສົມບັດ ຊຶງ່

ມື້ນຶ່ງຈະຕ້ອງດັບສູນໄປ;

ແຕ່ໃຫ້ສາ້ ງຊີວິດບົນແນວທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍການເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາເພື່ອພືນ
້

ຖານຈະໝັ້ນຄົງຢູ່. ລົມພະຍຸຈະມາເຖິງທຸກຄົນ ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງຢູ່ດ້ວຍ; ຊີວິດທີ່ຖືກສ້າງໄວ້
ເທິງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາຈາກຄວາມກະວົນກະວາຍ ແລະຄວາມໂລບ.

ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ
ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ແລະດໍາເນີນຊີວິດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຈະຊ່ວຍພວກເຮົາເອົາຊະນະຄວາມກະວົນກະວາຍແລະ
ຄວາມໂລບ. ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ໃຈພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ ວ່າພຣະອົງຈະປະທານສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນໃນ
ຊີວິດ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກໆຢ່າງເພາະພຣະຄຣິດຊົງໃຫ້ກໍາລັງ (ຟີລບ
ິ ປອບ 4:13).

ຄໍາຖາມ:
1. ສໍາຣວດເບິ່ງຄໍາສອນເຣື່ອງເງິນ ແລະການໃຫ້ໃນພຣະຄັມພີ. ທ່ານຈະສລຸບວ່າຢ່າງໃດໃນເຣື່ອງນີ້?

2. ລອງພິສູດເບິງ່ ຫ້າຢ່າງໃນຊີວິດທີ່ກິນເງິນ, ກິນເຫື່ອແຮງ, ແລະກິນເວລາຂອງພວກເຮົາ. ມີຫຍັງ
ແດ່ໃນສິ່ງນັ້ນໆທີ່ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ? ເປັນຫຍັງ?
3. ມີຫຍັງບໍ່ໃນຊີວິດ ທີ່ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຍອມມອບໃຫ້ ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຂໍ?

4. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກະວົນກະວາຍ? ທ່ານຈະເລີ້ມເພິ່ງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດໃນເຣື່ອງນີ?
້
5. ທ່ານຮູ້ໃຜບໍ່ທສ
ີ່ ແວງຫາພຣະເຈົ້າກ່ອນຢ່າງອື່ນໆ? ລອງອະທິບາຍຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນເບິ່ງ? ທ່ານໄດ້
ເຫັນລາວເຮັດແນວໃດເວລາມີຄວາມລໍາບາກໃນຊີວດ
ິ ?

"ພຣະເຢຊູ ແລະເງິນ"
•

ຊັບສົມບັດສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ ແລະໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ (ມັດທາຍ
19: 16-26)

•

ສິ່ງຂອງເຫລັກນ້ອຍທີ່ຖວາຍດ້ວຍໃຈຈິງ

ຫຍັງສໍາລັບຜູໃ້ ຫ້ (ມາຣະໂກ 12:41-44).
•

ມີປໂຍດຫລາຍກວ່າສິ່ງຂອງຈໍານວນຫລາຍທີ່ບໍ່ມຄ
ີ ຸນຄ່າ

ຊັບສົມບັດມີໄວ້ເພື່ອໃຫ້ ບໍແ
່ ມ່ເພື່ອຫວງໄວ້; ການກອບໂກຍຊັບສົມບັດໂດບບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຊີວິດນິຮັນ
ກໍເປັນເຣື່ອງໂງ່ຈ້າ (ລູກາ 12: 16-21).

•

ຊັບສົມບັດສາມາດເປັນພຣະພອນຖ້າໃຊ້ເພື່ອພຣະເຈົ້າ. ສັຕຣີຫລາຍຄົນໄດ້ສນັບສນູນການຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຊັບສົມບັດສ່ວນຕົວ (ລູກາ 8:1-3).

•

ເວລາພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຊື່ອໝັນ
້ ວ່າພຣະອົງຈະປະທານສິງ່ ທີ່ຂາດເຂີນໃຫ້
ພວກເຮົາ ແທນທີ່ຈະເພິ່ງຊັບສົມບັດຂອງຕົນເອງ (ມາຣະໂກ 6:8).
ດຣ. ສິດນີ ຄານ

35

ບົດຮຽນທີ 9
ການໜູນໃຈອັນແທ້ຈິງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 13: 1-23
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 13

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເຖິງວ່າໝົດທຸກຄົນຈະບໍ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູ ແຕ່ກໍມີຄົນຈໍານວນຫລາຍທີ່ຈະ
ຍອມຮັບພຣະອົງສະນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະກາດຕໍ່ໄປ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຖ້າຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍບໍ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຈະປະກາດເຮັດ
ຫຍັງ?.

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ:້ ເພື່ອຮູ້ວ່າ ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງຜູ້ຫວ່ານ ແລະສະພາບຂອງດິນ ມີຄວາມໝາຍ
ຢ່າງໃດສໍາລັບຊີວິດ, ຄຣິສຕະຈັກ, ແລະພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ.

ຄໍານໍາ
ພວກເຮົາສາມາດປະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ບາງຄົນຈະປະຕິ
ເສດຂ່າວປະເສີດ ແລະບາງຄົນກໍຈະຮັບ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງສເມີ ເພາະພວກເຮົາເປັນພຽງຄົນຫວ່ານແລະແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງໃຫ້ອອກຜົນ. ພວກ
ເຮົາຍັງເຊື່ອວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຜົນ, ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ. ເຖິງ
ຫລາຍຄົນຈະບໍ່ຕອບຮັບ, ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຄົນຮັບ, ຄວາມຫວັງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງຫວ່ານພືດຕໍ່ໄປ.

1. ການຮັບໃຊ້ຕໍ່ໜ້າການຕໍ່ຕ້ານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ: ( ມັດທາຍ 13:1-3 )
ມັດທາຍ 13 ເປັນຄໍາສອນທີສາມໃນຫ້າ ຂອງພຣະເຢຊູຈາກພຣະທັມມັດທາຍ.

ມາເຖິງຕອນນີ້ພວກຟາຣິ

ຊາຍໄດ້ມີການຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນ; ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງກໍເພີ້ມຈໍານວນຂຶ້ນໄປ
ເລື້ອຍໆ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງອັຄສາວົກສິບສອງຄົນ ແລະໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາອອກທໍາງານ. ພຣະເຢຊູເອງ

ໄດ້ຕອບພວກຟາຣິຊາຍດ້ວຍຄໍາສອນຕ່າງໆ ທີ່ເປີດເຜີຍຄວາມໜ້າຊື່ໃຈຄົດຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ,
ພວກຟາຣິຊາຍຈຶ່ງພາກັນວາງແຜນທີ່ຈະທໍາລາຍພຣະເຢຊູ.
ໃນຕອນນີ,້ ພຣະເຢຊູກໍາລັງກ່າວກັບປະຊາຊົນທັງຫລາຍທີ່ແຄມທະເລ; ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ໃນເຮືອ ແລະ
ພວກຜູ້ຟັງກໍຢນ
ື ຢູ່ແຄມຝັ່ງ. "ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາຫລາຍປະການເປັນຄໍາອຸປມາ" (ຂໍ້ 3). ຄໍາອຸປມາ
ເປັນເຣື່ອງເລົ່າທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຝັງຢູ່.
ບາງຢ່າງ ຫລືບາງຄັ້ງອາດຈະມີສອງສາມຢ່າງ.
ຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນກັນ.

ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປມາໃນເວລາພຣະອົງຊົງສອນຄວາມຈິງ
ຄໍາອຸປມາຂອງພຣະອົງເປັນພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈ
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2. ເວົ້າຄໍາອຸປມາ: ( ມັດທາຍ 13:3-9 )
ໃນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຈະໃຊ້ເຣື່ອງທີ່ພວກຜູ້ຟັງຄຸ້ນເຄີຍດີ: ພໍ່ນາອອກໄປຫວ່ານພືດ. ລາງ
ເມັດຕົກຕາມທາງ ແລະນົກກໍມາກິນເສັຽ ກ່ອນເມັດນັ້ນຈະເກີດຮາກ; ລາງເມັດຕົກບ່ອນຫິນຫລາຍດິນໜ້ອຍ
ເມື່ອງອກຂຶ້ນບໍ່ດົນກໍຫ່ຽວແຫ້ງເພາະຖືກແດດເຜົາ ແລະຮາກກໍບໍ່ມີ; ລາງເມັດກໍຕກ
ົ ທີ່ພຸ່ມໜາມ ເມື່ອປົ່ງຂຶ້ນກໍ
ຖືກໜາມຮັດເສັຽ; ລາງເມັດຕົກໃສ່ດິນດີ "ແລ້ວກໍເກີດຜົນ ເມັດນຶ່ງຮ້ອຍຕໍ່, ເມັດນ່ຶງຫົກສິບຕໍ່, ແລະເມັດນຶ່ງ
ສາມສິບຕໍ.່ "

3. ເປັນຫຍັງໃຊ້ຄໍາອຸປມາ: ( ມັດທາຍ 13:10-17 )
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູກ່າວຈົບລົງພວກສາວົກຈຶ່ງຖາມພຣະອົງວ່າ "ເຫດສັນໃດທ່ານຈຶ່ງກ່າວກັບເຂົາເປັນຄໍາອຸປ
ມາ" (13: 10). ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລີ້ມ ແລະຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບ ຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ເລີ້ມຄວາມສັມພັນກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍໄ
່ ດ້ສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍ
ຕົວເອງ ເພາະພຣະທັມໂຢຮັນ 6: 44 ບອກວ່າ

ມານັ້ນຈະຊົງຊັກນໍາໃຫ້ເຂົາມາ."

"ບໍມ
່ ີຜູ້ໃດມາຫາເຮົາໄດ້ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາ

ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ ເພື່ອເອີ້ນຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ກບ
ັ

ໃຈແລະໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງ.
ຄວາມຈິງກໍຄື ບໍ່ແມ່ນທຸກໆຄົນຈະຕອບຄໍາເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄຣູສອນໃນສມັຍນັນ
້ ມັກໃຊ້ຄໍາອຸປມາ ເພື່ອ
ແຍກນັກຮຽນທີ່ໝັ່ນພຽນຈາກນັກຮຽນຂີ້ຄ້ານ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປມາເພື່ອຢັງ່ ຫາຜູ້ທີ່ມີ
ຈິດໃຈຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ຄວາມເລິກລັບເຣື່ອງອານາຈັກສວັນໄດ້ຖືກເປີດໃຫ້ບາງຄົນ

ເຫັນໃນພຣະເຢຊູ (13:11). ຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈຕຽມພ້ອມກໍຍອມຮັບ ແລະຜູ້ທີ່ມີໃຈແຂງກະດ້າງກໍປະຕິເສດຕໍ່ໄປ.

ຫລາຍຄົນຍອມຮັບວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນເຣື່ອງທີ່ໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ ແລະອີກຫລາຍໆຄົນກໍໄດ້ປະຕິ
ເສດ; ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາທທໍານວາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາຈາກພຣະທັມເອຊາຢາ 6: 910 ທີ່ເວົ້າໄວ້ວ່າ ຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ເຫັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ສັງເກດ (13:14-15).

ພຣະເຢ ຊູຊົງສລຸບກັບພວກສາວົກວ່າ ພວກປະກາດພຣະທັມຫລາຍຄົນປາຖນາຢາກເຫັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນ
ພວກເຂົາປາ ຖນາຢາກໄດ້ຍິນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນ, "ແຕ່ຕາຂອງພວກທ່ານກໍເປັນສຸກເພາະໄດ້ເຫັນ

ແລະຫູຂອງທ່ານກໍເປັນສຸກ ເພາະໄດ້ຍິນ" (13: 16).

4. ອະທິບາຍເຣື່ອງຄໍາອຸປມາ: ( ມັດທາຍ 13:18-23 )
ພຣະເຢຊູຊົງອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄໍາອຸປມາ. ດິນສີຊ
່ ະນິດບອກເຖິງການຕອບຮັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ
ສີ່ປະເພດ. ດິນສາມປະເພດບໍ່ເກີດຜົນ ແຕ່ດິນທີ່ດີເກີດຜົນຢ່າງງົດງາມ.
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ທາງ (13:18-19). ເມັດທີຕ
່ ົກຕາມທາງໄດ້ຖືກນົກກິນໄປເສັຽກ່ອນທີ່ຈະອອກຮາກ. ດິນປະເພດນີ້ໝາຍເຖິງຜູ້
ໄດ້ຍິນພຣະທັມແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເພາະຈິດໃຈແຂງກະດ້າງ. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ "ມານຮ້າຍມາຍາດເອົາເມັດທີ່

ຫວ່ານໃນໃຈຄົນໄປເສັຽ" (13:18). ພວກຟາຣິຊາຍແລະຜູ້ນໍາສາສນາໃນສມັຍພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ຟັງປະເພດ
ນີ້. ພວກນີຈ
້ ະປະຕິເສດພຣະຄໍາໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາຣະນາເລີຍ.
ດິນມີຫນ
ິ ຫລາຍ (13: 20-21). ເມັດພືດທີ່ຕົກໃສ່ດິນກໍເກີດຂຶ້ນທັນທີ ແຕ່ເມື່ອຖືກແສງແດດກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ
ເພາະບໍ່ມີຮາກໃນຕົວເອງ. ດິນປະເພດນີໝ
້ າຍເຖິງຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຍິນພຣະຄໍາ ແລະກໍມີຄວາມຮ້ອນຮົນ ແຕ່

ອີກບໍ່ນານກໍຫາຍໜ້າໄປ ເມືອ
່ ຖືກການທົດລອງ.

ຫລາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູດ້ວຍອາລົມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີ

ການຕັດສິນໃຈທີ່ແທ້ຈິງ. ເມື່ອມີການຖືກຂົ່ມເຫັງກໍພາກັນປະຄວາມເຊື່ອ. ຄົນພວກນີ້ອາດຈະບໍມ
່ ີຄວາມເຊື່ອ
ແທ້ຈິງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ພຸ່ມໜາມ (13: 22). ເມັດທີ່ຕົກກາງພຸ່ມໜາມມີໂອກາດໄດ້ອອກຮາກແຕ່ເນື່ອງຈາກເກີດຢູ່ກາງຕົ້ນໄມ້ອື່ນທີ່

ກໍາລັງຍາດເອົາອາຫານຢູ່ ກໍເລີຍບໍ່ມີໂອກາດເກີດຜົນ. ດິນປະເພດນີແ
້ ມ່ນຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພຣະຄໍາດ້ວຍຄວາມ

ຍິນດີ ແຕ່ເມືອ
່ "ຄວາມກັງວົນຕາມທັມມະດາໂລກແລະຄວາມຫລອກລວງແຫ່ງຊັບສົມບັດ ຫຸ້ມຮັດ" ກໍເລີຍ
ບໍ່ໄດ້ມອບຊີວິດທັງໝົດໃຫ້ພຣະຄຣິດ ເໝືອນຢ່າງເສດຖີໜຸ່ມໃນ ມັດທາຍ 19:16-26.
ດິນດີ (13: 23). ດິນດີໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ເປັນສາວົກທີ່ແທ້ຈງິ ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ; ພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະຄໍາ ມີ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະໄດ້ຍອມຮັບແລ້ວກໍເກີດຜົນດີໃນຊີວິດ. ພວກນີ້ເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອແທ້ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ.
ພວກສາວົກແລະພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍໃນປັດຈຸບນ
ັ ຮູ້ວ່າ

ຊັຍຊະນະຂອງຣາຊອານາຈັກເປັນເຣື່ອງຈິງ.

ຫລາຍຄົນປະຕິເສດພຣະຄໍາດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆກັນ, ແຕ່ມີບາງຄົນທີ່ຈະຮັບ.

ເປັນເໝືອນດິນດີ ແລະຊີວດ
ິ ກໍຈະເກີດຜົນໂດຍບໍ່ໄດ້ອາສັຍກໍາລັງຂອງມະນຸດ.

ພວກຜູ້ທີ່ຮັບເຊື່ອແທ້ກໍຈະ

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ຄົນທັງຫລາຍຈະຕອບສນອງຕໍ່ພຣະຄໍາແຕກຕ່າງກັນ ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າໃຜຈະຕອບ
ແນວໃດ. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຄືການປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທັງຫລາຍ. ພວກເຮົາມີຄວາມ
ຫວັງສເມີວ່າບາງຄົນຈະຕອບຮັບ.

ສມັຍນີ້ກໍບໍ່ໄດ້້ແຕກຕ່າງກັບສມັຍແລກຫລາຍປານໃດ ເພາະພວກເຮົາ

ກໍໄດ້ພົບການຕໍ່ຕ້ານເໝືອນກັນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະກາດຂ່າວປະເສີດ;ພຣະເຈົ້າຈະຊົງໃຫ້ເກີດຜົນ. ຄວາມ
ຫວັງສຸດທ້າຍກໍຄືຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລະການສລອງຊັຍຊະນະ.

ຄໍາຖາມ:
1. ມີຜູ້ໃດແດ່ ຢູໃ່ ນພຣະຄັມພີທີ່ເປັນດິນແຕ່ລະປະເພດ ໃນຈໍານວນດິນສີ່ປະເພດ?

2. ຄິດເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານຕອບຮັບຂ່າວປະເສີດແນວໃດໃນຕອນແລກ? ແມ່ນຫຍັງ ຫລືໃຜ
ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ?
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3. ຄົນໃນສມັຍນີຕ
້ ອບຮັບຂ່າວປະເສີດແບບດຽວກັບຄົນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູບໍ່?
4. ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ຊ່ວຍທ່ານແນວໃດແດ່
ຂ່າວປະເສີດ?

ຄືກັນແນວໃດ?

ໃນການຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າ ບາງຄົນຈະບໍ່ຍອມຮັບ

5. ຄໍາອຸປມາໃນຕອນນີ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມກ
ີ ໍາລັງໃຈເຣື່ອງການປະກາດບໍ?
່

ວິນລຽມ ແຄຣີ້ :ຄອຍເບິ່ງສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່ …ທົດລອງສິ່ງຍິ່ງໃຫຍ່"
ທ່ານວິນລຽມ ແຄຣີ້ (1761-1834) ມີສັນຍານາມວ່າ ບິດາຂອງການປະກາດສມັຍໃໝ່; ໃນຖານະຄົນເຮັດ

ເກີບແລະເປັນສິດຍາພິບານຂອງຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງໃນອັງກິດ, ທ່ານແຄຣີ້ເຊື່ອວ່າຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງ
ໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນພຣະທັມ. ຖ້າມກາງການຕໍ່ຕ້ານຂອງຄະນະທີເ່ ພິ່ນສັງກັດຢູ່,

ການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານແຄຣີ້ ໄດ້ເປີດທາງສູ່ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມປະກາດຂອງພວກບັບຕິສ.

ທ່ານແຄຣີ້ແລະຄອບ

ຄົວເປັນສາສນາທູດກຸ່ມທໍາອິດທີ່ອອກໄປປະກາດທີ່ປະເທດອິນເດັຽໃນປີ 1793.
ໃນລະຍະແລກຫລາຍປີ ການປະກາດທີອ
່ ິນເດັຽເປັນເຣື່ອງຍາກຫລາຍ.

ຫລັງຈາກການເສັຽຊີວິດຂອງລູກ

ຊາຍ, ເມັຽຂອງທ່ານແຄຣີ້ເລີ້ມມີອາການໂສກເສົ້າ. ແຄຣີ້ປະກາດຕໍໄ
່ ປເຈັດປີ ກ່ອນທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຄົນຮິນດູ

ຜູ້ທໍາອິດທີ່ໄດ້ມາຮັບພຣະເຢຊູໃນປີ 1800.

ທ່ານແຄຣີ້ແລະຄະນະໃຊ້ເວລາສີສ
່ ິບປີ ເພື່ອວາງພື້ນຖານສໍາ

ລັບການປະກາດໃນອິນເດັັຽ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເຫັນຜົນພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ພັນທະກິດນີ້ໄດ້ເປັນຈຸດເລີ້ມ
ຂອງການປະກາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ເຣື່ອງເພື່ອສຶກສາພິເສດ
ທ່ານມີເພື່ອນຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ເຍົາວະຊົນຢ່າງສັດຊືໃ່ ນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ; ນາງໄດ້ເປີດໃຈໃຫ້ທ່ານຮູ້

ເຖິງຄວາມງຸດງິດ ແລະຄວາມທໍ້ໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນການຕອບຮັບພຣະທັມ; ມີຫລາຍຄົນສະແດງຄວາມສົນໃຈ
ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຍອມຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ເວລາພວກເຍົາວະຊົນກຸ່ມນີເ້ ຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະເລີ້ມເຂົ້າໃຈຂ່າວປະ

ເສີດ, ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເກີດມີການປ່ຽນໃຈແລະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເດັກພວກນີ້ມາຮຽນຕໍໄ
່ ປ.

ເພື່ອນຄົນທີ່ທໍ້ໃຈນີ້ຢ່າງໃດ?

ດຣ. ສິດນີ ຄານ
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ທ່ານຈະໜູນໃຈ

ບົດຮຽນທີ 10
ກາງແຂນແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 17:1-13

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 16:13—17:13

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍໃຫ້ພຣະເຢຊູຕາຍທີ່ກາງແຂນແລະເປັນຄືນ
ມາອີກ

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ເຮົາທັງຫລາຍໂດຍສູນເສັຽພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູນໍາຄວາມລອດພົ້ນມາເຖິງເຮົາທັງຫລາຍ

ຄໍານໍາ
ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນການຕັດສິນໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພາະມັນເປັນ

ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງຄົນທັງປວງ, ການຊົງປ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງນັ້ນເປັນການ
ອັສຈັນແບບພິເສດທີ່ບໍ່ມໃີ ນປະຫວັດສາດໂລກ

ແລະການນີ້ເປັນຫລັກຫມັ້ນຂອງສາວົກທີ່ຈະປະກາດໂດຍ

ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະກ້າປະກາດຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຽ.

1. ທັສນະວິສັຍ: ( ມັດທາຍ17:1-4 )
ເຖິງແມ່ນວ່າການຊົງປ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍຈະເຫັນຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ຕາສາວົກກໍຕາມ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສາວົກໝົດທຸກ
ຄົນໄດ້ເຫັນພຣະທັສນະວິສັຍໃຫມ່ຂອງພຣະເຢຊູ,

ເພາະວ່າເວລານັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ພາເປໂຕ, ຢາໂກໂບ

ແລະໂຢຮັນ ນ້ອງຊາຍຂອງຢາໂກໂບຜູ້ເປັນສາວົກຜູ້ໃກ້ຊິດຂຶ້ນໄປຍັງພູສູງ, ໃນພຣະທັມລູກາ 9:28 ບອກວ່າ

ພຣະອົງນໍາສາວົກທັງສາມຂຶ້ນໄປເພື່ອໄຫວ້ວອນ,

ສາວົກທັງສາມຄົນນີເ້ ອງໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປອ້ອນ

ວອນທີ່ສວນເຄັດເຊມາເນກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຖືກຄຶງທີ່ກາງແຂນ (ມັດມາຍ 26). ສາວົກທັງສາມໄດ້ຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູຂຶ້ນໄປຍັງພູເຂົາເທເບີທີ່ມີຄວາມສູງຫລາຍຈົນເຫັນພູອ້ອມຂ້າງຢ່າງສວຍງາມ.

ເມື່ອເຖິງບ່ອນທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກແລ້ວ ລັກສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງກໍປ່ຽນໄປຕໍ່ຫນ້າເຂົາ ຊຶ່ງເປັນການ
ອັສຈັນຢ່າງບອກບໍ່ຖືກ ເພາະວ່າ “ພຣະພັກຂອງພຣະອົງກໍເປັນເໝືອນແສງອາທິດສ່ອງ ແລະເຄື່ອງທົງຂອງ

ພຣະອົງກໍຂາວຝ່ອງເໝືອນດັ່ງແສງສວ່າງ” (ຂໍ້ 2). ພຣະຄັມພີຕອນນີ້ບອກເຮົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະອົງຊົງ
ປ່ຽນແປງນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ຫນ້າຂອງພຣະອົງຮຸ່ງແຈ້ງເໝືອນແສງອາທິດເທົ່ານັ້ນ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງກໍຂາວ
ຜ່ອງໃສເໝືອນແສງສວ່າງຂອງໄຟອີກ. ຫາກເຮົາສັງເກດເບິ່ງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງໃນຕອນທີ່ເປັນຄົນທັມ

ມະດານັ້ນກໍມີການອ່ອນແອເໝືອນມະນຸດທົ່ວໄປ ແຕ່ເວລານີ້ພຣະອົງມີຮ່າງກາຍທີມ
່ ີສະງ່າຣາສີ ແລະເຄື່ອງ
ນຸ່ງຫົ່ມກໍມີຣາສີດ້ວຍ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນອີກຄື ໂມເຊແລະອາລີຢາ ທີໄ
່ ດ້ຮັບໃຊ້ໃນສມັຍພຣະຄັມພີເດີມນັ້ນຍັງ
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ມາປາກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າສາວົກທັງສາມແລ້ວສົນທະນາກັບພຣະເຢຊູ,

ພຣະຄັມພີມັດທາຍບໍໄ
່ ດ້ບອກວ່າພວກ

ເພິ່ນສົນທະນາໃນເຣື່ອງອັນໃດ ແຕ່ພຣະທັມລູກາ 9:31 ບອກນ້ອຍນຶ່ງວ່າ “ການທີ່ພຣະອົງຈະສະເດັດໄປ
ຈາກໂລກ ຊຶ່ງຈະສໍາເຣັດໃນກຸງເຢລູຊາເລັມ”

ທັງນີອ
້ າຈມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງຈະເຮັດງານຫນັກຄືຈະ

ຕ້ອງສິ້ນພຣະຊົນທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ການສົນທະນາສັ້ນໆນີ້ເປັນເຫດປລາດໃຈແກ່ສາວົກເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ເຫັນ
ໂມເຊ, ເອລີຢາ ແລະພຣະເຢຊູູເກີດໃນໂລກຄົນລະສມັຍ ແຕ່ກັບມາສົນທະນາກັນເໝືອນຄົນຮູ້ຈັກຮັກແພງ
ກັນມາແຕ່ດົນນານ.

ສາວົກທັງສາມພາກັນງົງຈົນປາກບໍ່ອອກ ດ້ວຍວ່າເຂົາເຫັນການອັສຈັນສອງປະການ

ໃນເວລາດຽວກັນ. ເຣື່ອງນີຍ
້ ັງເກີດຂຶ້ນທຸກວັນນີ້ເມື່ອຄຣິສຕຽນມາພົບກັນທັ້ງໆທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນກັນມາກ່ອນກໍລົມ
ກັນຕັ້ງດົນນານ ເພາະວ່າຈິດວິນຍານນັ້ນສໍາຜັດກັນ.

“ຝ່າຍເປໂຕທູນພຣະເຢຊູວ່າ ““ນາຍເອີຍ, ຊຶ່ງພວກຂ້ານ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້ກໍດີ ຖ້າປະສົງ, ຂ້ານ້ອຍຈະປຸກຕູບສາມ

ຫລັງຂຶ້ນທີ່ນີ້ ສໍາລັບທ່ານຫລັງນຶ່ງ, ສໍາລັບໂມເຊຫລັງນຶ່ງ, ແລະຫລັງນຶ່ງສໍາລັບເອລີຢາ””.” (ຂໍ້ 4). ເຣື່ອງນີ້ມີ

ຄວາມໝາຍວ່າ ເປໂຕຢາກສ້າງແທ່ນບູຊາສາມແທ່ນ, ສ້າງໃຫ້ເອລີຢາຫລັງນຶ່ງ, ສ້າງໃຫ້ໂມເຊຫລັງນຶ່ງ ແລະ
ສ້າງໃຫ້ພຣະເຢຊູຫລັງນຶ່ງ.

2. ຊົງຍັ້ງຍືນວ່າເປັນພຣະບຸດ: ( ມັດທາຍ 17:5-9 )
ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕກໍາລັງສເນີສ້າງແທ່ນບູຊາສາມຫລັງຢູ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກພຣະເຢຊູເທື່ອກໍເກີດມີເມກ
ມາປົກຫຸ້ມເຂົາໄວ້ (ຂໍ້ 5ກ) ສາສນາສາດໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າເມກຂາວປົກຄຸມນັ້ນແມ່ນການປາກົດຕົວຂອງພຣະ

ເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງມີສຽງດັງອອກມາຈາກເມກວ່າ “ທ່ານຜູນ
້ ີ້ແຫລະ, ເປັນບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ ຊຶ່ງເຮົາຊອບໃຈ
ຫລາຍ ພວກເຈົ້າຈົ່ງເຊື່ອຟັງເພິ່ນ” (ຂໍ້ 5ຂ). ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຈົ້າຈາກເມກຂາວປົກຄຸມສາວົກທັງສາມເປັນ
ການຢືນຢັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະນອກນັ້ນພຣະສຸຣະສຽງຍັງສັ່ງສາ

ວົກຈົ່ງເຊື່ອຟັງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພວກສາວົກໄດ້ກົ້ມຂາບລົງດິນໃນຂະນະທີ່ຟັງພຣະສຸຣະສຽງຈາກເມກ
ຂາວນັ້ນ ເມື່ອສິ້ນສຸດພຣະສຸຣະສຽງແລ້ວພຣະເຢຊູກໍຍ່າງມາຫາພວກສາວົກຊົງກ່າວວ່າ

“ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ ຢ່າຊູ່

ຢ້ານ” (ຂໍ້ 7). ແລ້ວສາວົກກໍພາກັນເງີຍຫນ້າຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ເຫັນໂມເຊ, ບໍເ່ ຫັນເອລີຢາ ແລະກໍບໍ່ເຫັນເມກຂາວປົກ
ຄຸມອີກ. ພຣະເຢຊູຍັງສັ່ງສາວົກບໍ່ໃຫ້ບອກເຣື່ອງນີແ
້ ກ່ຜູ້ໃດຈົນກວ່າພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ“ນິມິດຊຶ່ງທ່ານ

ໄດ້ເຫັນນັ້ນ ຢ່າໄດ້ບອກແກ່ຜູ້ໃດ ຈົນກວ່າບຸດມະນຸດຈະຄືນມາຈາກຕາຍ” (ຂໍ້ 9). ເຣື່ອງຣາຊແຜ່ນດິນຂອງ
ພຣະເຈົ້ານັບວ່າເປັນເຣື່ອງເລິກລັບເປັນພິເສດ ສາວົກທັງຫລາຍຖືກສັ່ງໃຫ້ປະກາດໃນເຣື່ອງນີ້ ແຕ່ລາງເຣື່ອງ
ຈໍາເປັນຕ້ອງຮອດວັນເວລາເສັຽກ່ອນຈຶ່ງປະກາດໄດ້ ເພາະວ່າທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມວັນເວລາຂອງ

ພຣະເຈົ້າ ເຊັ່ນໃນເຣ່ືອງທີ່ສາວົກເຫັນນິມິດນີໄ
້ ດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບອກແກ່ຜູ້ໃດຈົນກວ່າພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກ
ຕາຍເສັຽກ່ອນ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນໃນເວລານີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງສາວົກເຊື່ອຟັງພຣະເຢຊູຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະເມື່ອເຂົາ

ຟັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດເຣື່ອງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຫ້າມກໍຈໍາຕ້ອງຖືວ່າເປັນຄໍາຕ້ອງຫ້າມ.

3. ຕັ້ງຫນ້າຕໍ່ພາຣະກິດ: ( ມັດທາຍ 17:10-13 )
ສາວົກທັງສາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຂົາເຫັນໂດຍຕັ້ງຄໍາຖາມກັບພຣະເຢຊູວ່າ “ຖ້າຢ່າງນັ້ນເຫດສັນ
ໃດພວກນັກທັມ ເຄີຽເວົ້າວ່າເອລີຢາຈະຕ້ອງມາກ່ອນ” (ຂໍ້ 10). ຊຶ່ງເປັນການປົກຕິທີ່ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຖາມຄຣູ
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ຕາມທັສນະຂອງນັກຮຽນ, ລາງເທື່ອເຮົາອາດຄຶດວ່າສາວົກມີຄວາມນ້ອຍຈຶ່ງຖາມສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນພວກນັກທັມໄດ້
ສອນຜ່ານມາກັບເຫດການທີ່ເຫັນໃນປັຈຸບັນ. ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ “ຈິງຢູ່ ເອລີຢາຈະມາກ່ອນ ແລະເຮັດ

ສິ່ງທັງປວງຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ແຕ່ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ເອລີຢານັ້ນໄດ້ມາແລ້ວ ແລະເຂົາບໍ່ຮູ່ຈັກເພິ່ນ ແຕ່

ເຂົາໄດ້ເຮັດແກ່ເພິ່ນຕາມຊອບໃຈ ສ່ວນບຸດມະນຸດນັ້ນຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານດ້ວຍມືຂອງເຂົາເໝືອນກັນ”
(ຂໍ້ 11-12).

ເຣື່ອງທີ່ພຣະເຢຊູເລົ່າສູ່ສາວົກຟັງນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າ ເອລີຢາໄດ້ມາແລ້ວໃນນາມຊື່ຂອງ

ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ມາຕຽມການລ່ວງຫນ້າພຣະເຢຊູເອງ ແຕ່ໂລກນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າໂຢຮັນແມ່ນເອລີຢາ
ທີ່ຈະຕ້ອງມາກ່ອນຫນ້າພຣະເຢຊູເຂົາຈຶ່ງເຮັດທຸກຢ່າງຕາມໃຈຊອບຂອງເຂົາເສັຽ ພຣະເຢຊູຍັງບອກອີກວ່າ
ສ່ວນພຣະອົງເອງກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານດ້ວຍນໍ້າມືເຂົາເໝືອນກັນ.

ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ

ເຣື່ອງນີ້ຈົບລົງແລ້ວພວກສາວົກທັງສາມຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເວົ້າກັບເຂົາໃນເຣື່ອງຂອງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ

ຜູ້ມາກ່ອນຫນ້າພຣະອົງຫົກເດືອນ.

ເມື່ອສາວົກເຂົ້າໃຈແລ້ວຈຶ່ງຕັ້ງຫນ້າເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈາກເມກຂາວ
ປົກຄຸມເຂົານັ້ນ

ເພື່ອເຂົາຈະສາມາດຊ່ອຍຊີວິດຄົນບາບທັງຫລາຍທີ່ກໍາລັງຈະຈິບຫາຍນັ້ນໃຫ້ລອດພົ້ນ.

ສາວົກທັງສາມເພີ້ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຢຊູອີກເພາະເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາຢືນຢັນວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດທີ່
ຮັກແລະເປັນທີ່ຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງອີກ. ເມື່ອບໍ່ນານມານີພ
້ ຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຫດວ່າຖ້າຜູ້ໃດຈະ
ໄດ້ສິ່ງຂອງທັງໝົດໃນໂລກ ແຕ່ຕ້ອງເສັຽຊີວິດອັນແທ້ຂອງຕົນ ຜູ້ນນ
ັ້ ຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ”
ນອກນັ້ນສາວົກຍັງເຂົ້າໃຈຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູທີ່ກ່າວວ່າ

(ມທ 16:26).

“ສ່ວນບຸດມະນຸດກໍຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານ

ດ້ວຍນໍ້າມືເຂົາເໝືອນກັນ” (ຂໍ້ 12). ເປັນການຕາຍທີ່ພຣະອົງທີ່ຈະຕ້ອງຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຄວາມ
ລອດພົ້ນຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ.

ຄໍາຖາມ:
1. ຄົນທີ່ຕິດພຣະເຢຊູຄຣິດໄປອ້ອນວອນຄັ້ງນີ້ມໃ
ີ ຜແດ່? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີແຕ່ສາມຄົນ?
2. ທ່ານເປັນສາວົກທີ່ຢູ່ໃນວົງນອກຫລືວົງໃນ? ທ່ານຮູ້ໄດ້ແນວໃດ?

3. ຫາກທ່ານຕອບວ່າວົງໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງຫຍັງທ່ານໃນວັນນີ້?

4. ຫາກທ່ານເປັນສາວົກໃນວົງນອກ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຂົ້າວົງໃນໄດ້?
5. ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານເຄີຽຄຶດບໍ່ວ່າຈະຊ່ອຍຈິດວິນຍານຜູ້ອື່ນໃຫ້ລອດພົ້ນ? ຈະຊ່ອຍແນວໃດ?
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 11
ຊົງສະຣະພຣະຊົນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 26:26-30; 27:11-14, 35-50

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 26--27

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ຊົງສັດຊື່ຕໍ່ພຣະຣາຊກິດຈົນເຖິງແກ່ມໍຣະນາ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ການສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໃຫ້ເຮົາເປັນສາວົກຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຕັດສິນໃຈຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ.

ຄໍານໍາ
ໃນຄາບເຂົ້າແລງຂອງວັນພະຫັດກ່ອນຫນ້າພຣະອົງຈະຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເປັນຄາບເຂົ້າພິເສດທີ່ພຣະເຢ
ຊູໄດ້ຕັ້ງສິນມະຫາສນິດຊຶ່ງເປັນຄາບເຂົ້າສຸດທ້າຍທີ່ພຣະອົງຈະສເວີຍ(ກິນ)ຮ່ວມກັບພວກສາວົກ ແລະຄາບ

ເຂົ້າແນວນີ້ໄດ້ຊົງສັ່ງພວກສາວົກວ່າທຸກເທື່ອທີ່ກິນຈະຕ້ອງກິນເພື່ອຣະນຶກເຖິງພຣະອົງ.

1. ພາຣະທີ່ຈໍາເປັນ: ( ມັດທາຍ 26:16-30 )
ໃນບົດຮຽນແລ້ວເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາພວກສາວົກຜູ້ໃກ້ຊິດສາມຄົນຂຶ້ນໄປຍັງພູເພື່ອໄຫວ້ວອນໂດຍ

ຫວັງໃຈວ່າຈະໃຫ້ສາວົກໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້,

ແລງວັນນີ້ພຣະອົງໄດ້ຕັ້ງສິນມະຫາ

ສນິດເພື່ອຢາກບອກໃຫ້ສາວົກທັງໝົດເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງວາຍພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ຄົນຈໍາ
ນວນຫລວງຫລາຍ ທີ່ເຊື່ອໃນການຕາຍຂອງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເປັນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງເຂົາ.

ໃນພິທີສິນມະຫາສນິດນີ້ປະກອບດ້ວຍເຂົ້າຈີບ
່ ໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງຊຶ່ງໝາຍເຖິງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງທີ່ຈະຕ້ອງແຕກ
ຫັກເປັນບິ້ງໆ

ແລະນໍ້າອະງຸ່ນຊຶ່ງມາຍເຖິງເລືອດຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງຫລັ່ງໄຫລອອກມາເພື່ອຊໍາຮະລ້າງ

ຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງທີ່ຍອມເຊື່ອວ່າພຣະອົງຊົງຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ. ຈົ່ງສັງເກດຄໍາ
ເວົ້າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້; “ຊົງຫັກເຂົ້າຈີນ
່ ັ້ນຍື່ນໃຫ້ພວກສາວົກ ໂດຍກ່າວວ່າ ““ຈົ່ງຮັບກິນສາ ນີ້ແຫລະ, ຄືກາຍຂອງ
ເຮົາ”” (ຂໍ້ 26). ເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງຫັກເຂົ້າຈີ່ໂດຍພຣະອົງເອງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະອົງຊົງ

ສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງ ດ້ວຍວ່າພຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະຕາຍເພື່ອຄົນບາບທັງຫລາຍຈະໄດ້ພົ້ນບາບກັມ
ທີ່ເຂົາກະທໍາ ແຕ່ມີຂໍ້ແມ້ຢວ
ູ່ ່າເຂົາຈໍາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາໆຈຶ່ງຈະພົ້ນ
ໄດ້. ຈາກນັ້ນພຣະອົງເອົາຈອກມາແລ້ວກ່າວວ່າ “ຈົ່ງດື່ມແຕ່ຈອກນີ້ທຸກຄົນ, ເພາະວ່ານີ້ແຫລະຄືເລືອດຂອງ
ເຮົາ ແມ່ນເລືອດອັນກ່ຽວກັບພຣະສັນຍາ ທີຖ
່ ອກອອກເພື່ອຍົກຜິດບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ” (ຂໍ້ 28).
ພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງນັ້ນແມ່ນພຣະສັນສາທີ່ຊົງກ່າວກັບໂມເຊໃນພຣະທັມອົພຍົບ 24:4-8

“²¸¡À»ö¾¥½À§ˆº³ñ¤Áì½ê¿ª¾´ê÷¡µÈ¾¤ê†²ë½°øÉÀ¯ñ−À¥í¾§ö¤¦„¤”¢−½−˜− Â´À§Ä©ÉÀºö¾Àìõº©Ã−§¾´¹¸ò©Ã¦È¯½§¾
§ö−Áì½À¸í¾¸È¾,

“−šÁ´È−Àìõº©Á¹È¤£¿¹´˜−¦ñ−¨¾ê†²ë½°øÉÀ¯ñ−À¥í¾§ö¤ª˜¤£¿¹´˜−¦ñ−¨¾©É¸¨²ë½ຄໍາ¢º¤²ë½

ºö¤””. ຊຶ່ງພຣະສັນຍານີ້ຖກ
ື ພົມດ້ວຍເລືອດອັນໝາຍເຖິງຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຈະຕ້ອງລ່ັງໄຫລເພື່ອຊໍາຮະ
ລ້າງຄວາມຜິບບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ, ສິງ່ ທີ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນພຣະສັນຍາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນ
ລົງໃນກະດາດ ຫລືແຜ່ນຫິນອີກ ແຕ່ຈໍາຕ້ອງຂຽນໃສ່ໃນໃຈຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້
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ລົງມາເກີດໃນໂລກແລະເພື່ອຕາຍຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ຫາກພຣະອົງບໍ່ຕາຍຄວາມ
ຜິດບາບຂອງມະນຸດກໍຈະບໍ່ຖືກລົບລ້າງໄດ້, ດ້ວຍເຫດນີ້ໂມເຊຈຶ່ງເອົາເລືອດອັນໝາຍເຖິງຊີວິດມາຫວິດໃສ່

ປະຊາຊົນແລ້ວເວົ້າວ່າ “−šÁ´È−Àìõº©Á¹È¤£¿¹´˜−¦ñ−¨¾ê†²ë½°øÉÀ¯ñ−À¥í¾§ö¤ª˜¤£¿¹´˜−¦ñ−¨¾©É¸¨²ë½ຄໍາ¢º¤

²ë½ºö¤”.

2. ເຂົາສອບສວນພຣະເຢຊູ: ( ມັດທາຍ 27:11-14 )
ຫລັງຈາກເຂົາຈັບພຣະເຢຊູໄປແລ້ວເຂົາກໍນໍາພຣະເຢຊູໄປສືບສວນເພື່ອປ້າຍຄວາມຜິດໃສ່ພຣະອົງ, ບັດນີ້
ເຂົາໄດ້ນໍາພຣະອົງໄປຍັງສານທີມ
່ ີຊື່ວ່າ ສານແຊນຮີດຣີນ ຊຶ່ງເປັນສານສູງສຸດຂອງຊາດຢິວທີ່ຂຶ້ນກັບຈັກກະ
ພັດໂຣມັນ, ຫົວໜ້າສານແຫ່ງນີ້ມຊ
ີ ື່ວ່າປີລາດເປັນເຈົ້າແຂວງປົກຄອງຢິວ, ທ່ານປີລາດມີເຊື້ອຊາດເປັນຄົນ
ໂຣມັນ ທ່ານມີອໍານາດເຕັມໃນການຕັດສິນລົງໂທດ ແລະໃນການສັ່ງປ່ອຍນັກໂທດ ວັນນີ້ທ່ານປີລາດຜູ້ນີ້ກໍ
ໄດ້ນັ່ງເປັນປະທານໃນການຕັດສິນດັ່ງເຄີຽເວລານັ້ນທ່ານປີລາດໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວ່າ “ເຈົ້າເປັນກະສັດຂອງ

ຊາດຢິວຫລື” (ຂໍ້ 11). ການທີ່ປີລາດໄດ້ຖາມເຊັ່ນນີ້ກໍເພາະພວກຢິວຫາວ່າພຣະອົງໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າແລະ
ໝິ່ນປມາດກະສັດໂດຍຕັ້ງຕົນເອງເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ, ພຣະເຢຊູຕອບວ່າ

“ທ່ານເວົ້ານັ້ນແລ້ວ” (ຂໍ້

11ຂ). ຊຶ່ງອາດມີຄວາມຫມາຍວ່າ ທ່ານເວົ້າຖືກແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເປັນກະສັດປົກຄອງບ້ານ
ເມືອງ, ປີລາດໄຕ່ຖາມແລ້ວຍັງບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຜິດອັນໃດ.

ສ່ວນພວກຢິວແລະປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຶ່ງ

ພາກັນໂວຍວາຍຫາເຣື່ອງໃສ່ພຣະອົງຕ່າງໆນາໆເພື່ອຈະຂ້າພຣະອົງໃຫ້ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນປີລາດຈຶ່ງກ່າວຕໍ່ພຣະອົງ

ອີກວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນຫລື ເຂົາເບີກພຍານຕໍ່ສູ້ເຈົ້າຫລາຍປະການເທົ່າໃດ.” (ຂໍ້ 13) ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຕອບ
ອັນໃດແລະຍັງມິດງຽບຢູ່ອກ
ີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ປົກຄອງປລາດໃຈ.

ທັງນີ້ເພື່ອຈະເປັນໄປຕາມຜູ້ທໍານວາຍ

ເອຊາຢາໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ “ເຂົາຖືກໝິ່ນປມາດຢ່າງເຈັບແສບ ແຕ່ກໍມີຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ ເຂົາບໍ່

ເວົ້າຈາຫຍັງເລີຍເໝືອນລູກແກະທີ່ຖືກນໍາໄປຂ້າ ແລະເໝືອນແກະທີ່ຖືກເຂົາຕັດຂົນ ເຂົາບໍ່ເວົ້າຈາຫຍັງເລີຍ”
(ເອຊາຢາ 53:7).

ຜິດເຖິງຂັ້ນປະຫານ.

ການທີ່ພຣະເຢຊູບໍ່ເວົ້າຫຍັງເລີຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ປີລາດສລຸບຄວາມວ່າພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມ

3. ຊົງຕາຍເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດ: ( ມັດທາຍ 27:35-50 )
ເຖິງແມ່ນພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕອບປີລາດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງເຮັດຜິດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຫາເຣື່ອງໃສ່ພຣະ
ອົງ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງບໍ່ມີຄໍາຕອບ ແຕ່ເຖິງຕອບໄປເຂົາຍິ່ງເອົາເຣື່ອງ ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງ

ຊົງມິດຢູ່ ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະອົງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ. ໃນ
ການເສັຽສະຣະຂອງພຣະອົງກາຍເປັນຜົນປໂຍດອັນມະຫາສານຕໍ່ມະນຸດທຸກຊາດທຸກພາສາທີ່ຍອມຮັບເອົາ

ຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງເປັນຄ່າໄຖ່ໂທດຂອງຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ ເພາະວ່າຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ

ເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ຄົນທັງຫລາຍຈະສາມາດລອດພົ້ນຈາກບາບໄດ້ (ໂຣມ 6:23). ດ້ວຍເຫດນີພ
້ ຣະອົງຈຶ່ງ

ສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ໂທດແລະບາບກັມຂອງມະນຸດ.
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ພວກຢິວໄດ້ພາກັນນໍາເອົາພຣະອົງໄປປະຫານຮ່ວມກັບນັກໂທດປະຫານອີກສອງຄົນທີ່ໂຄລະໂກທາ ໂດຍ
ຕອກຄຶງພຣະອົງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືອໃຫ້ສະສົມໃຈເຂົາ, ພຣະອົງຊົງທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດທີ່ເຂົາຕອກ
ຄຶງຢ່າງທົນທຸກທໍຣະມານ ເຂົາຍັງພາກັນແກ້ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງມາເປັນຂອງຕລົກຈົກສລາກແບ່ງປັນ
ກັນພື່ອເປັນການເຍາະເຍີ້ຍພຣະອົງທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ. ສ່ວນດ້ານເທິງຂອງໄມ້ກາງ

ແຂນເຂົາກໍຂຽນປ້າຍເຍາະເຍີ້ຍອີກວ່າ “ຜູນ
້ ີ້ຄືເຢຊູກະສັດຂອງຊາດຢິວ” (ຂໍ້ 37).ໃນນັ້ນມີຜູ້ນຶ່ງເວົ້າເຍີ້ຍແລະ
ທ້າທາຍພຣະອົງວ່າ “ເຈົ້າຜູ້ມ້າງວິຫານແລະສ້າງຂຶ້ນໃນສາມວັນເຮີຍ, ຈົ່ງຊ່ອຍຕົວເອງໃຫ້ພົ້ນ ຖ້າເຈົ້າເປັນ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຈົ່ງລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນແມ.” (ຂໍ້ 40). ຄໍາທ້າທາຍຄໍານີຄ
້ ້າຍຄືຄໍາທ້າທາຍຂອງ

ຊາຕານທີ່ໄດ້ທ້າທາຍພຣະເຢຊູວ່າ “ຖ້າທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ຈົ່ງໂຕນລົງເບິ່ງດູ ເພາະມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນ
ພຣະຄັມພີວ່າ ““ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຮັບສັ່ງພວກເທວະດາຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບເຣື່ອງທ່ານ ແລະ ມືຂອງເທວະ
ດາເຫລົ່ານັ້ນຈະຮັບທ່ານໄວ້ ຢ້ານວ່າຕີນຂອງທ່ານຈະຕໍາຫິນ””. (ມັດທາຍ 4:6). ຈົ່ງສັງເກດວ່າພຣະເຢຊູບໍ່
ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາທ້າທາຍຂອງເຂົາ ຖ້າຫາກພຣະອົງເຮັດຕາມຄໍາທ້າທາຍກໍໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດ
ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງເຂົາ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາທ້າທາຍນັ້ນເປັນບົດຮຽນອັນລໍ້າຄ່າຂອງເຮົາທຸກຄົນດ້ວຍ.
ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຍັງທົນທຸກຢູ່ທີ່ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນມີໂຈນສອງຄົນທີ່ເຂົາຄຶງໄວ້ທີ່ເບື້ອງຂວາຜູ້ນຶ່ງແລະເບື້ອງ
ຊ້າຍຜູ້ນຶ່ງ, ພຣະທັມລູກາບັນທຶກວ່າ “ຝ່າຍຜູ້ຮ້າຍທີ່ຖືກຄຶງໄວ້ ໄດ້ເວົ້າໝິ່ນປມາດຕໍ່ພຣະອົງວ່າ ““ເຈົ້າເປັນ

ພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນຫລື ຈົ່ງຊ່ອຍຕົວເອງກັບຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນເສັຽ.”” (ລູກາ 23:39). ເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນວ່າ
ໂຈນຜູ້ນີ້ເປັນຄົນໃຈແຂງກະດ້າງຈົນເຖິງນາທີສຸດທ້າຍແຫ່ງຊີວິດ ລາວກໍາລັງຈະຕາຍແລະຈະຕາຍໃນຄວາມ

ຜິດບາບ

ສ່ວນໂຈນອີກຜູ້ນຶ່ງນັ້ນກໍກໍາລັງຈະຕາຍ ແຕ່ລາວຈະຕາຍຈາກຄວາມຜິດບາບເພາະລາວໄດ້ປະ

ຄວາມຜິດບາບຂອງລາວທີ່ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ,

ຜູນ
້ ີ້ເວົ້າຕອບໂຈນຜູ້ເວົ້າໝິ່ນປມາດວ່າ “ໂຕບໍ່ຢ້ານ

ພຣະເຈົ້າຫລື ເພາະໂຕກໍຖືກໂທດເໝືອນກັນ; ແລ້ວຄົນນັ້ນຈຶ່ງທູນວ່າ ““ພຣະເຢຊູເອີຍ, ເມື່ອໃດທ່ານມາໃນ
ແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ຂໍຈົ່ງລະນຶກເຖິງຂ້ານ້ອຍແດ່.”” (ລູກາ 23: 41-42).

ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າຊາຍຜູ້ນີ້ເປັນ

ຄົນຊົ່ວ ແຕ່ມາກັບໃຈໃນນາທີສຸດທ້າຍເພາະລາວສໍານຶກວ່າຕົນໄດ້ຜິດໄປແລ້ວ ນອກນັ້ນລາວຍັງຂໍຮ້ອງພຣະ

ເຢ ຊູໃຫ້ລະນຶກເຖິງລາວໆຈຶ່ງເປັນຜູທ
້ ີ່ກາໍ ລັງຈະຕາຍຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງລາວທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ.

ທີ່ກາງແຂນວັນນີ້ມີສາມຄົນທີ່ຈະຕາຍແບບດຽວກັນ ແຕ່ການຕາຍນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້ຄື; 1. ພຣະ
ເຢຊູຕາຍເພືອຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ອື່ນ.

2. ໂຈນຜູທ
້ ີນຶ່ງຕາຍໃນຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ ແລະ 3. ໂຈນ

ຜູ້ທີສອງຕາຍຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງລາວ ໂດຍເອົາຄວາມບາບຂອງລາວຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະ

ເຢຊູ, ລາວໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນໃນລົມຫາຍໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເພາະລາວໄດ້ຂໍພຣະເຢຊູວ່າ “ເມື່ອໃດທ່ານ
ມາໃນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ຂໍຈົ່ງລະນຶກເຖິງຂ້ານ້ອຍແດ່” ແປວ່າລາວຍອມຮັບເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວ.

( ຕົວຢ່າງ: ຕາຍໃນຄວາມບາບ=ເປັນມະເຮັງທີ່ປົວບໍ່ດີ ຕາຍໄປພ້ອມກັບໂຣກມະເຮັງ. ຕາຍຈາກຄວາມຜິດ
ບາບ=ມະເຮັງທີ່ປົວດີແລ້ວ ຕາຍໄປໂດຍທີ່ບໍ່ມີໂຣກມະເຮັງ )
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ພໍເຖິງເວລາທ່ຽງຈົນເຖິງສາມໂມງແລງກໍເກີດຟ້າລົມຝົນຕົກຢ່າງໜັກໃນຂົງເຂດນັ້ນ ພຣະເຢຊູຮ້ອງດ້ວຍສຽງ
ດັງວ່າ “ເອລີ, ເອລີ ແລມາ ຊາບັກທານີ” (ຂໍ້ 46ກ)

ສາສນາສາດລາງຄົນສັນນິຖານວ່າເປັນພາສາເຮັບເຣີ

ສາສນາສາດລາງຄົນສັນນິສານວ່າເປັນພາສາຊີເຣັຽ ຊຶ່ງມັດທາຍແປອອກມາວ່າ “ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພຣະອົງ,
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພຣະອົງເອີຍ, ສັນໃດຈຶ່ງຊົງປະຖິ້ມຂ້າພຣະອົງເສັຽ”. (ຂໍ້ 46ຂ). ນອກນັ້ນສາສນາສາດຍັງ

ຄຶດເຖິງບົດເພງສັຣເສີນຕອນນຶ່ງທີ່ກະສັດໄດ້ຂຽນວ່າ “ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ, ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ ເຫດ
ໃດພຣະອົງຈຶ່ງປ່ອຍປະຂ້ານ້ອຍ” (ເພງສັຣເສີນ 22:1). ຫາກເຮົາສັງເກດຢ່າງຄັກແນ່ເຮົາກໍຈະເຫັນຄໍາອ້ອນ
ວອນຂອງພຣະອົງໃນຂະນະໃກ້ຈະສິ້ນໃຈຕາຍ, ຄືພຣະອົງໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະບິດາທຸກປະການຈົນເຖິງຂັ້ນຍອມ

ສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງດ້ວຍການເຊື່ອຟັງແລະເຮັດພຣະຣາຊກິດຈົນສໍາເຣັດ.

ການວາຍພຣະຊົນ

ຂອງພຣະເຢຊູນັບວ່າເປັນການຍອມສະຣະພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ເພາະການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະບຸດ

ຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະເຢຊູເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ມະນຸດທັງຫລາຍຈະພົນ
້ ຈາກບາບກັມໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໃຜກໍຕາມທີ່
ຍອມເຊື່ອແລະຮັບເອົາພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລ້ວລາວກໍພົ້ນຈາກບາບກັມ
ນັ້ນແທ້.
ຄໍາຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຍອມຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ?
2. ໃຜເປັນຜູຂ
້ ້າພຣະອົງ?
3. ການຕາຍຂອງພຣະອົງເປັນຜົນປໂຍດຫຍັງສໍາລັບທ່ານ?

4. ຫາກທ່ານບໍ່ທັນຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍເທື່ອ ວັນນີ້ມຫ
ີ ຍັງບໍ່ໃຫ້ທ່ານຮັບ?

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນທີ 12
ຄໍາສັ່ງຫລັງຈາກຟື້ນພຣະຊົນ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 28:1-10, 16

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 28

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ສ້າງສາວົກທົ່ວໂລກ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຊື່ອຟັງເພື່ອການສ້າງສາວົກໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ແລະສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງທາດແທ້ຂອງສາວົກ .

ຄໍານໍາ
ການຟື້ນພຣະຊົນເປັນເຄື່ອງພິສູດວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແຕ່ອົງດຽວ ດ້ວຍວ່າບໍ່ມພ
ີ ຣະອືນ
່ ໃດທີ່ຕາຍ

ໄປແລ້ວຈະຄືນມາອີກ, ດັ່ງນັ້ນຊາວຄຣິສຕຽນທົ່ວໂລກຈຶ່ງມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີເປັນຢາງຍິ່ງທີ່ມີພຣະເຈົ້າທີ່ຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່ ດ້ວຍເຫດນີ້ຊາວຄຣິສຕຽນຈຶ່ງບໍ່ລະອາຍໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
1. ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍເຣື່ອງສາວົກ ( ມັດທາຍ 28:1-10 )
ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງຟື້ນພຣະຊົນແລ້ວ ພຣະອົງຊົງສັ່ງພວກສາວົກໃຫ້ສ້າງສາວົກທົ່ວໂລກ ທັງນີ້ກໍເພາະເຂົາ
ພິສູດແລ້ວວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຟື້ນມາຈາກຄວາມຕາຍໂດຍຍັງມີຮອຍບາດແຜທີ່ເຂົາແທງ

ແລະ

ຕອກຕະປູທີ່ຝ່າມືຂອງພຣະອົງ. ນາງມາຣີອາຜູ້ທີ່ມຊ
ີ ື່ນ້ອຍວ່າ ນາງມັກດາຣາ ຊຶ່ງນາງມາຣີອາຜູ້ນີ້ພວກສາສ

ນາສາດເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນນາງມາຣີອາຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືກຜີສິງທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໂຜດລາວໃນ ລູກາ 8:2 ແລະນາງ
ມາຣີອາອີກຜູ້ນຶ່ງຄາດວ່າແມ່ນແມ່ຂອງຢາໂກໂບແລະໂຢເຊບ

ໄດ້ພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບແຕ່ເຊົ້າມືດ

ໂດຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າຈະໄປຫົດສົງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ. ເມື່ອພວກນາງໄປເຖິງທີ່ປາກອຸບໂມງຝັງສົບກໍ

ເກີດມີສຽງແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງໜັກ “ເພາະເທວະດາຕົນນຶງ່ ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າລົງມາຈາກສວັນໄດ້ກື່ງຫິນ
ອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວກໍນັ່ງເທິງຫິນນັ້ນ” (ຂໍ້ 2). ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄຶດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຄືເຂົາຄຶດແລ້ວວ່າເມື່ອ

ໄປຮອດອຸບໂມງຝັງສົບແລ້ວຈະເຂົ້າໄປໃນອຸບໂມງໄດ້ຢ່າງໃດເພາະວ່າ 1. ພວກທະຫານຍາມຢ່າງໜາແໜ້ນ
ບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດເຂົ້າຫລືອອກຢ່າງເດັດຂາດ. 2. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມທ
ີ ະຫານຍາມພວກຜູ້ຍິງກໍຄຶດວ່າຄົງບໍ່ມີແຮງທີ່
ຈະກື່ງກ້ອນຫິນທີ່ອັດປາກອຸບໂມງໄດ້. ຄໍາຄຶດນີ້ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບຄວາມຄຶດຂອງເຮົາທັງຫລາຍໃນເວລາ

ນີ້ ຄືລາງເທື່ອເຮົາຄຶດວ່າຈະເຮັດງານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດຄ້າຍຄືພວກຜູ້ຍິ່ງເຫລົ່ານີ້ຄຶດ
ວ່າເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ອຍພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ແນວໃດ

ແຕ່ເຮົາລືມໄປ

ເທວະດາກໍຈະຊ່ອຍເຮົາຄືກນ
ັ ຫາກເຮົາຕັດ

ສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດຫລືຈະໄປເທົ່ານັ້ນ. ພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ຕັດສິນໃຈໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊົ້າມືດທັ້ງໆທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າຈະ
ມີບັນຫາ ແຕ່ກໍຕັດສິນໃຈໄປເພາະຄວາມຮັກແລະມີຄວາມສັດທາໃນພຣະອົງ, ຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດທາ
ເປັນແຮງໃຈສໍາລັບທຸກຢ່າງ.
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ພວກທະຫານທີ່ເຝົ້າຍາມປາກອຸບໂມງພາກັນຢ້ານຕົກໃຈຈົນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ແຕ່ເທວະດາບໍ່ໄດ້
ເລົ້າໂລມພວກເຂົາ ແຕ່ເລົ້າໂລມພວກຜູ້ຍິງວ່າ “ພວກເຈົ້າຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພວກເຈົ້າ ມາຊອກຫາ
ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ພຣະອົງບໍ່ປະທັບຢູ່ທີ່ນີ້ ເພາະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຕາມທີ່

ພຣະອົງຊົງກ່າວແລ້ວຈົ່ງມາເບິ່ງບ່ອນທີ່ພຣະອົງບັນທົມຢູ່ ແລ້ວຈົ່ງຮີບໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ
ພຣະອົງຊົງຖືກບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະເບິ່ງແມ່, ພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ

ກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ” (ຂໍ້ 5-7). ເຣື່ອງຂອງເທວະດາກື່ງຫິນອອກຈາກອຸໂມງສອນເຮົາວ່າ ເມື່ອໃດເຮົາມີໃຈ
ປະສົງດີໃນການງານຂອງພຣະເຢຊູ ອຸປສັກມັກຈະຂວາງໜ້າ ແຕ່ຫາກບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປສັກເທວະດາກໍຈະກື່ງ
ອຸປສັກນັ້ນອອກໄປດັ່ງທີ່ເຫັນມາແລ້ວໃນຂະນະທີ່ພວກແມ່ຍິງຕັ້ງໃຈໄປຫົດສົງພຣະສົບພຣະເຢຊູນັ້ນ. ໃຫ້

ເຮົາສັງເກດຄໍາເວົ້າຂອງເທວະດາທັງໝົດ ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນຄວາມສໍາຄັນຢູ່ຄື; 1. ເທວະດາເລົ້າໂລມພວກ

ຜູ້ຍິງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. 2. ເທວະດາຮູ້ວ່າພວກເຂົາມາຫຍັງ, ໃນທໍານອງດຽວກັນເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າກໍ
ຮູ້ຄືກັນວ່າເຮົາກໍາລັງເຮັດຫຍັງ, ເຮັດເພື່ອໃຜ?
ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ.

3.ເທວະດາບອກພວກຜູ້ຍິ່ງວ່າ ພຣະເຢຊູຖືກຊົງບັນດາໃຫ້

4. ເທວະດາບອກພວກຜູຍ
້ ິງໄປເລົ່າຂ່າວນີ້ແກ່ພວກສາວົກ ແລະ

5. ເທວະດາ

ຍັງບອກອີກວ່າພຣະອົງໄປຖ້າສາວົກທີ່ແຂວງຄາລີເລແລ້ວ. ເມື່ອພວກຜູ້ຍິງໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍພາກັນຟ້າວ
ໄປບອກພວກສາວົກທັນທີ, ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າເມື່ອພຣະອົງຊົງຟື້ນພຣະຊົນແລ້ວ ຄົນກຸ່ມແຣກທີ່ພຣະອົງ
ຢາກພົບຄືພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ຜູທ
້ ີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ ແລະຜູ້ທີ່ຮັກພຣະອົງ.

2. ສາວົກນະມັສການ: ( ມັດທາຍ 28:16-18 )
ໃນພຣະທັມລູກາບອກວ່າເປໂຕບໍ່ເຊື່ອໃນຄໍາລາຍງານຂອງພວກແມ່ຍິງຈຶ່ງພາກັນແລ່ນໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບ

ເພື່ອພິສູດຄວາມຈິງ ແລະເມື່ອໄປເຖິງແລ້ວກໍເຫັນແຕ່ຜ້າທີ່ເຂົາຫໍ່ພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຄຶດປລາດໃຈໃນເຫດ
ການນັ້ນ (ລູກາ 24:12). ຫລັງຈາກນັ້ນພວກສາວົກກໍໄປຍັງແຂວງຄາລີເລຕາມຄໍາບອກກ່າວຂອງພວກແມ່

ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກແລ້ວນັ້ນ. ພຣະທັມມາຣະໂກບອກວ່າໃນຂະ
ນະທີ່ພວກສາວົກຮັປທານອາຫານຢູ່ນັ້ນ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ເຂົາຕາມນັບພົບ (ມາຣະໂກ 16:14).

ສ່ວນມັດທາຍບອກວ່າເຂົາພາກັນໄປຍັງແຂວງຄາລີເລເທິງພູບ່ອນພຣະເຢຊູຊົງກໍານົດໄວ້ ແປວ່ານັດໄວ້ແລ້ວ

ວ່າຈະພົບກັບເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພຣະຄັມພີບໍ່ໄດ້ບອກວ່າແມ່ນພູນ່ວຍໃດ ແຕ່ພວກສາສນາສາດມີຄວາມເຫັນວ່າ

ຄົງຈະແມ່ພູບ່ອນທີ່ພຣະອົງຊົງເທສນາຄັ້ງແຣກທີ່ຈ້າຍພູໃນພຣະທັມມັດທາຍ 5:1 ນັນ
້ . “ເມື່ອເຂົາເຫັນພຣະ
ອົງແລ້ວຈຶ່ງຂາບໄຫວ້ນະມັສການ” (ມັດທາຍ 28: 17). ຄໍາຂາບໄຫວ້ນະມັສການທີ່ສາວົກນະມັສການໃນ

ຂະນະນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າເຂົາຄຸເຂົ່າແລະຂາບລົງຟື້ນດິນ, ການທີ່ເຂົານະມັສການພຣະອົງກໍເພາະເຂົາຮູ້
ແລະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແທ້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະອົງຊົງສອນເຂົາມານັ້ນເຂົາ
ໄດ້ເຫັນວ່າທຸກຢ່າງເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ,

ແຕ່ຍັງມີສາວົກລາງຄົນຍັງສົງສັຍຢູ່ນັ້ນອາດແມ່ນໂທມາ.

ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຄວາມຄຶດຂອງເຂົາຈຶ່ງກ່າວໃຫ້ກໍາລັງໃຈເຂົາວ່າ “ອໍານາດທັງໝົດໃນສວັນ ແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກກໍດີ ຊົງມອບແກ່ເຮົາແລ້ວ” (ຂໍ້ 18). ເປັນຄໍາຄ້າຍຄືພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວມາແລ້ວວ່າ “ພຣະບິດາໄດ້ຊົງ

ມອບສິ່ງສາຣະພັດໃຫ້ແກ່ເຮົາ” (ມັດທາຍ 11:27). ມາບັດນີ້ພຣະອົງຊົງຢໍ້າອີກເທື່ອນຶ່ງເພື່ອເລົ້າໂລມໃຈສາ

ວົກບໍ່ໃຫ້ສົງສັຍອີກຊຶ່ງເປັນການຢໍ້າເຕືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແຕ່ການເຕືອນຄັ້ງນີ້ມນ
ີ ໍ້າໜັກໄປກວ່າຄາວກ່ອນເພາະ
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ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກວ່າ

“ອໍານາດທັງໝົດໃນສວັນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງ

ມອບແກ່ເຮົາແລ້ວ” ແປວ່າທຸກຢ່າງໃນໂລກທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນ

ແລະເບື້ອງເທິງຄືສວັນຊັ້ນຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.

ແລະຕາເບິ່ງບໍ່ເຫັນກໍດແ
ີ ມ່ນຂຶ້ນກັບພຣະອົງ,

ດັ່ງນັນ
້ ສາວົກແຕ່ລະຄົນຍ່ອມໄດ້ຮັບອໍານາດ

ແລະໜ້າທີ່ມອບໝາຍຈາກພຣະເຢຊູທັງນັ້ນ, ສິ່ງສໍາຄັນກໍຄືໃຫ້ເຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ
ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະສວັນຊັ້ນຟ້າ, ພຣະອົງສົມຄວນໄດ້ຮັບຄໍາສັຣເສີນແລະສົມຄວນ
ທີ່ຈະນະມັສການພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

3. ຄໍາສັ່ງໃຫ້ທີ່ສໍາຄັນ: ( ມັດທາຍ 28:19-20 )
ເມື່ອພຣະອົງຊົງຮັບອໍານາດເຕັມຈາກພຣະບິດາແລ້ວພຣະອົງຊົງສັ່ງສາວົກວ່າ “ເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງໄປ
ຈົ່ງເຮັດທຸກຊາດເປັນລູກສິດ ໃຫ້ເຂົາບັບຕິສະມາໃນນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິ

ສຸດ” (ຂໍ້ 19). ຂໍ້ 19 ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາເວົ້າສໍາຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍຈ
່ າກຂໍ້ 18 ໂດຍຂໍ້ 19ໃຊ້ຄໍາວ່າ “ເຫດສັນນັ້ນ”
ຊຶ່ງ ພາສາຕົ້ນເດີມອອກສຽງວ່າ “ອູນ” ແປວ່າ “ດ້ວຍເຫດວ່າ ຫລືເຫດສັນນັ້ນ” ສລຸບຄວາມແລ້ວມີຄວາມ
ໝາຍວ່າ ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະອົງຊົງຮັບອໍານາດທັງໝົດຈາກພຣະບິດາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພຣະອົງຈຶ່ງໃຊ້ອໍາ
ນາດນັ້ນສັ່ງສາວົກ ແລະມອບອໍານາດນັນ
້ ໃຫ້ສາວົກພາກັນອອກໄປ
ສິດ (ຄໍາວ່າເປັນລູກສິດມີຄວາມໝາຍວ່າເຂົາຍອມຮັບເຊື່ອ

ເພື່ອຊັກຊວນຄົນທຸກຊາດມາເປັນລູກ

ແລະຄົນທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນຖືວ່າເປັນລູກສິດ) ເມື່ອ

ເຂົາຍອມເປັນລູກສິດແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ເຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ ແລະພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ ເພື່ອເປັນການຄົບຖ້ວນ.
ໝາຍຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ

ດັ່ງນັ້ນພວກສາວົກຈຶ່ງພາກັນອອກໄປໂດຍໃຊ້ອໍານາດທີ່ໄດ້ຮັບມອບ

ເພື່ອປະກາດພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີສາວົກຜູ້ໃດໃຊ້ອໍານາດ

ແລະນາມຊື່ຂອງຕົນເອງໃນການປະກາດ ພຣະອົງຍັງສັ່ງອີກວ່າ ເມື່ອເຂົາກາຍມາເປັນສິດຂອງພຣະອົງແລ້ວ
ໃຫ້ພວກສາວົກບັບຕິສະມາແກ່ເຂົາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ
ແມ່ນໃນນາມສາວົກຫລືນາມຊື່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ, ນີເ້ ປັນຄໍາສັ່ງອັນສໍາຄັນເບື້ອງຕົ້ນ.

ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ບໍ່

ຕໍ່ມາພຣະອົງຊົງສັ່ງແລະສັນຍາອີກວ່າ “ສັ່ງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດຊຶ່ງເຮົາໄດ້ສັ່ງພວກເຈົ້າໄວ້ແລ້ວ

ນັ້ນ ນີ້ແຫລະ, ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆວັນ ຈົນໝົດກັບ” (ຂໍ້ 20). ຫາກເຮົາເບິ່ງຕາມລຽງລໍາດັບຈາກຂໍ້
19-20 ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນແຈ້ງດັ່ງນີ້; 1. ພຣະເຢຊູສັ່ງໃຫ້ອອກໄປຊັກຊວນຄົນທຸກຊາດໃຫ້ເປັນສິດ (ແປວ່າ
ໃຫ້ເຂົາຮັບເຊື່ອແລະກາຍເປັນສາວົກ ແລະຄໍາວ່າສາວົກ ແປວ່າ ຜູຕ
້ ິດຕາມ, ຜູ້ຮຽນຮູ້, ຜູປ
້ ະຕິບັດຕາມ, ຫລື

ບົວຣະບັດ). 2. ໃຫ້ບັບຕິສະມາເຂົາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກເພື່ອເປັນສັນຍາລັກໃນການ
ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່. 3. ສັ່ງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດ ທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງສອນເຂົາມາແລ້ວ. ດ້ວຍ

ເຫດນີ້ໂບດແຕ່ລະໂບດຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ສອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນໃຫ້ປະຕິບັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາສອນ
ມາແລ້ວ.

4. “ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆວັນ ຈົນໝົດກັບ” ແມ່ນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຈະຊົງຢູ່ກັບທຸກ

ຄົນທີ່ອອກໄປ ແລະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບທ່ານຈັກມື້, ຫລືຈັກເດືອນຈັກປີ ແຕ່ສັນຍາວ່າ ຈະຢູ່ນໍາ
ຈົນໝົດກັບ ແປວ່າຈະຊົງຢູ່ນໍາຈົນສິ້ນຍຸກ. ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າທຸກຄົນທີ່ຟັງຄໍາສັ່ງໂດຍການອອກໄປ
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ນັ້ນໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍແລະຮັບອໍານາດຈາກພຣະເຢຊູໂດຍກົງ ແລະທຸກຄົນທີ່ອອກໄປກໍບໍ່ແມ່ນຈະໄປ
ຕາມລໍາຟັງໃຈຫລືໄປໂດດດ່ຽວແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າຈະຢູນ
່ ໍາທຸກໆວັນຈົນໝົດກັບ.

ຄໍາຖາມ:
1. ແມ່ນໃຜໄປອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູແຕ່ເຊົ້າມືດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປ?
2. ເຫດທີ່ທວະດາກື່ງຫິນອອກຈາກປາກຖໍ້ານັ້ນສອນຫຍັງທ່ານແດ່?
3. ເມື່ອພຣະອົງຊົງຟື້ນພຣະຊົນແລ້ວພຣະອົງນັດພົບພວກສາວົກຢູ່ໃສ? ແລະສາວົກເຫັນແລ້ວພາກັນ
ເຮັດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ?
4. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າອໍານາດທັງໝົດໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ມອບແກ່ພຣະອົງແລ້ວໝາຍ
ຄວາມວ່າແນວໃດ?
5. ພຣະອົງຊົງສັ່ງສາວົກໃຫ້ເຮັດຫຍັງແດ່?
6. ທ່ານຄຶດວ່າຄໍາສັ່ງນັ້ນແມ່ນສັ່ງໃຜແດ່? ທ່ານຄຶດແນວໃດ?

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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ບົດຮຽນພິເສດ
ຊົງພິພາກສາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 25:31-46

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 25:31-46

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຢຊູຊົງສອນສາວົກໃຫ້ຫ່ວງຜູຕ
້ ໍ່າຕ້ອຍແລະຄົນຂັດສົນ.

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ຄົນຕໍ່າຕ້ອຍ, ຄົນຂາດເຂົ້າປາອາຫານ ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເຮົາຊ່ອຍບໍໄ່ ດ້ບໍ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຖ້າເຮົາຈະບໍ່ຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານັ້ນເຮົາກໍເຮັດຜິດແລ້ວ.

ຄໍານໍາ
ການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຄັ້ງທີສອງນັ້ນຕ່າງກັບການມາຄັ້ງກ່ອນ ດ້ວຍວ່າຄັ້ງກ່ອນນັ້ນພຣະອົງ

ຊົງມາຊັກຊວນແລະບອກເຕືອນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ພຣະອົງຊົງຊັກຊວນແລະເຕືອນດ້ວຍ
ໃຈອ່ອນສຸພາບ ຈົນເຂົາເອົາພຣະອົງໄປຂ້າທີ່ໄມ້ກາງແຂນເສັຽ ຄັ້ງນີ້ພຣະອົງມາໂດຍຈະໃຊ້ອໍານາດເຕັມໃນ

ການຕັດສິນລົງໂທດໂດຍບໍມ
່ ີການຜ່ອນຜັນແຕ່ປະການໃດ.

1. ຊົງແຍກແກະແລະແບ້ ( ມັດທາຍ 25:31-40 )
ພຣະອົງຊົງສອນວ່າພຣະອົງໄດ້ຈັດແຈງບ່ອນທີ່ຟ້າສວັນໄວ້ສໍາລັບລູກແກະຂອງພຣະອົງ ແລະແຜ່ນດິນສວັນ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບລູກແກະຂອງພຣະອົງ ແລະຈະຊົງແຍກຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້ “ຈະຖືກໂຮມກັນຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊົງແຍກເຂົາອອກຈາກກັນ ເໝືອນຜູ້ລ້ຽງແກະອອກຈາກຝູງແບ້” (ຂໍ້ 32). ຊຶ່ງ

ມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງແຍກຜູ້ທີ່ເຊື່ອແລະຜູ້ບໍ່ເຊື່ອທຸກຊາດ, ທຸກພາສາທົ່ວໂລກໃຫ້ອອກຈາກກັນ
ດ້ວຍວ່າໃນເວລານີ້ ຜູທ
້ ີ່ເຊື່ອແລະບໍ່ເຊື່ອຍັງປະປົນກັນຢູ່. ພຣະອົງຊົງປຽບຜູ້ເຊື່ອເປັນເໝືອນຝູງແກະ ເພາະ

ແກະເປັນສັດທີ່ມີຂົນຂາວທີ່ຄົນທັງຫລາຍນິຍົມກັນນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອຂົນແກະ ເພາະວ່າຂົນແກະນັ້ນໃຫ້ຄວາມອົບ
ອຸ່ນໃນຣະດູໜາວເປັນຢ່າງດີ ເມື່ອເວລາເຈົ້າຂອງແກະແຖຂົນຂອງມັນເພື່ອນໍາເອົາໄປຂາຍມັນກໍຍອມໃຫ້ແຖ
ອອກຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແກະເປັນສັດທີ່ຟັງຄວາມ, ລ້ຽງງາຍ ແລະບໍ່ເຮັດອັນຕລາຍຕໍສ
່ ິ່ງໃດ ອີກປະການນຶ່ງຄົນ
ຢິວນິຍົມກັນລ້ຽງແກະເປັນອາຊີບ.

ພຣະອົງຈະຈັດຝູງແກະໄວ້ກໍ້າຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າໃນ

ສມັຍນັ້ນກໍ້າຂວາແມ່ນບ່ອນຮັບກຽດຕິຍົດ. ພຣະອົງໄດ້ສົມທຽບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງເປັນເໝືອນຝູງແບ້ ເພາະວ່າ
ແບ້ເປັນສັດທີ່ດື້ດ້ານ ເໝັນສາບຄາວເພາະມັນກິນບໍ່ເລືອກ ແລະຍັງມັກຊົນຜູ້ອື່ນອີກ. ຄົນຈໍາພວກນີ້ພຣະອົງ

ຈະຈັດໄວ້ທີ່ກໍ້າຊ້າຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເພື່ອລົງໂທດຕາມການຂອງເຂົາ.

ເຮົາທັງຫລາຍຖືກສອນເລື້ອຍວ່າບໍ່ໃຫ້ຕັດສິນຜູ້ໃດ ເພາະວ່າເຮົາເປັນມະນຸດທັມມະດາບໍ່ມີໜ້າທີ່ຕັດສິນອັນ
ໃດ ແຕ່ມີໜ້າທີ່ເລົ້າໂລມ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ຄົນບາບກັບໃຈ ເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ຖືກຈັດໄວ້ທີ່ກໍ້າຊ້າຍສໍາລັບການ
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ພິພາກສາ ສ່ວນພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາໃນໂລກນີ້ແລະໄດ້ຊັກຊວນຄົນທັງຫລາຍ
ໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ສອງພັນປີມາແລ້ວ ແລະພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນສູ່ສວັນແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແລະພຣະອົງ

ຍັງສັນຍາວ່າຈະກັບຄືນມາອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແຕ່ການກັບມາຄັ້ງນີ້ພຣະອົງຈະບໍຊ
່ ັກຊວນຜູ້ໃດໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃ
ໝ່ອີກ ແຕ່ຈະຕັດສິນພິພາກສາລົງໂທດຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາໂດຍບໍ່ໄວ້ໜ້າຜູ້ໃດອີກຕໍ່ໄປ.
ພຣະອົງຈໍາຕ້ອງແຍກຝູງແບ້ແລະຝູງແກະອອກຈາກກັນເສັຽກ່ອນ.

ດ້ວຍເຫດນີ້

2. ປາຍທາງຂອງຝູງແກະ: ( ມັດທາຍ 25:34-40 )
ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ສອນເຮົາວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມບ່ອນຢູ່ສໍາລັບລູກແກະຂອງພຣະອົງໃນຟ້າສວັນ ດັ່ງພຣະ
ອົງຊົງບອກວ່າຈະຈັດຕຽມລູກແກະຂອງພຣະອົງໄວ້ກາໍ້ ຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງກໍເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ໃຫ້

ບັນດາລູກແກະທີ່ຢູ່ກໍ້າຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງນັ້ນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ພຣະອົງຈັດຕຽມໄວ້. “ພວກທ່ານທີ່
ໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາເອີຍ,

ຈົ່ງມາຮັບເອົາຣາຊອານາຈັກ ຊຶ່ງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບ

ທ່ານຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດີມໂລກ” (ຂໍ້ 34). ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າເວລານີ້ເຮົາທັງຫລາຍຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາ
ບາກນາໆປະການ ແຕ່ບໍ່ນານເກີນລໍດອກ ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາແລ້ວຈະຊົງກ່າວກັບເຮົາດັ່ງທີ່ເຮົາ

ເຫັນໃນຂໍ້ 34 ນັ້ນ ເມື່ອນັ້ນແຫລະຈິດໃຈຂອງເຮົາທັງຫລາຍຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ບອກເງື່ອນໄຂຂອງທຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ຄື; ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະ

ອົງແລະປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດດັ່ງນີ້; “ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາຢາກເຂົ້າ ພວກທ່ານກໍໃຫ້ເຮົາກິນ ເຮົາຫິວນໍ້າ
ພວກທ່ານກໍໃຫ້ເຮົາດື່ມ ເຮົາເປັນແຂກບ້ານ

ພວກທ່ານກໍຕ້ອນຮັບເຮົາໄວ້ ເຮົາເປືອຍຕົວ ພວກທ່ານກໍເອົາ

ເຄື່ອງມາໃຫ້ເຮົານຸ່ງຫົ່ມ ເຮົາເຈັບປ່ວຍ ພວກທ່ານກໍມາຢາມເຮົາ ເຮົາຢູໃ່ ນຄຸກພວກທ່ານກໍມາຫາ” (ຂໍ້ 3536). ເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຫລາຍຄົນກໍເວົ້າວ່າເຂົາມີຄວາມເຊື່ອ ແມ່ນແຕ່ຊາຕານກໍເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ

ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຊື່ອນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ເລົ່າອອກມາແລ້ວໃນຂໍ້ 35-36 ດັ່ງ

ນັ້ນເຮົາຄວນຈະຖາມຕົນເອງວ່າ ເຮົາໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ພຣະອົງກ່າວມາແລ້ວບໍ່? ພວກທີ່ຢູ່ກໍ້າຂວາພຣະຫັດແມ່ນ
ພວກສິນທັມທີ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງທັງປວງທີ່ພຣະອົງກ່າວມາແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າເຮັດເພື່ອພຣະອົງເຂົາຈຶ່ງຖາມ
ພຣະອົງໃນຂໍ້ 37-39 . ການທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາຄົນທີ່ປະຕິບັດແກ່ຄົນຍາກຈົນ, ຄົນຂັດສົນໃນເຣື່ອງໃດ

ເຣື່ອງນຶ່ງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການເຮັດດີເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ

ແຕ່ການເຮັດດີນັ້ນແມ່ນ

ການສະແດງອອກຂອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວວ່າ “ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການ
ເຫລົ່ານີ້ແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດໃນຄົນນຶ່ງໃນພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົານີ້ ກໍໄດ້ເຮັດແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ” (ຂໍ້ 40ຂ). ທັງ

ໝົດນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງເຮັດການເຫລົ່ານີ້ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ, ບຸກຄົນທີ່ເຮັດການ
ນີ້ທຸກຄົນຈະຖືກຈັດໄວ້ ທີ່ກໍ້າຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເພື່ອສົ່ງໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ.

3. ປາຍທາງຂອງຝູງແບ້: ( ມັດທາຍ 25:41-46 )
ປາຍທາງຂອງຝູງແບ້ທັງໝົດຈະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກມັນທັງໝົດ
ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງບຶງໄຟທີ່ໄໝ້ຢເູ່ ປັນນິດ “ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຊົງກ່າວກັບບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງວ່າ ສູທັງຫລາຍຜູ້ຖືກປ້ອຍເວນ, ຈົ່ງຖອຍໜີຈາກເຮົາເຂົ້າໄປໃນໄຟທີ່ໃໝ້ຢູ່ເປັນນິດຊຶ່ງຈັດຕຽມໄວ້
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ສໍາລັບພຍາມານກັບບໍຣິວານຂອງມັນ” (ຂໍ້ 41). ຄົນທັງຫລາຍທີ່ພຣະອົງຮ້ອງວ່າຝູງແບ້ທີ່ຖືກຈັດໄວ້ກໍ້າຊ້າຍ
ນັ້ນພາກັນງົງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນການພິພາກສາທີ່ໄດ້ຍິນພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ “ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາຢາກເຂົ້າສູບໍ່ໄດ້ໃຫ້

ເຮົາກິນ ເຮົາຫິວນໍ້າ ສູບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຮົາດື່ມ. ເຮົາເປັນແຂກບ້ານມາສູບໍ່ໄດ້ພາເຮົາເຂົ້າໄປ ເຮົາເປືອຍຕົວ ແຕ່ສບ
ູ ໍ່

ໄດ້ເອົາເຄື່ອງມາໃຫ້ນຸ່ງ ເຮົາເຈັບປ່ວຍແລະຢູ່ໃນຄຸກ ແຕ່ສູບໍ່ໄດ້ມາຢາມເຮົາ” (ຂໍ້ 42-43). ດ້ວຍເຫດນີ້ເຂົາ

ຈຶ່ງຖາມພຣະອົງວ່າ “ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງຢາກເຂົ້າຫລືຫິວນໍ້າ ຊົງເປັນແຂກ

ບ້ານມາ, ຊົງເປືອຍພຣະກາຍ, ຊົງປະຊວນຫລືຢູ່ໃນຄຸກ ແລະພວກຂ້າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພຣະອົງຍາມ
ໃດ?” (ຂໍ້ 44). ຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖາມພຣະອົງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາຄຶດແລ້ວຄຶດອີກວ່າເຣື່ອງ

ທ່ີພຣະອົງກ່າວມານັ້ນບໍເ່ ປັນຄວາມຈິງ, ເຂົາຄຶດເຊັ່ນນີ້ເພາະເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ພຣະອົງຈຶ່ງຕອບເຂົາວ່າ “ເຮົາ
ບອກສູທັງ ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ ທີ່ສູບໍ່ເຮັດການເຫລົ່ານັ້ນແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດໃນພວກນີ້ ພວກສູກໍບໍ່ໄດ້
ເຮັດແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ” (ຂໍ້ 45).

ຫລາຍເທື່ອຄົນເຮົາມັກເຂົ້າໃຈຜິດເຣື່ອງຖືສິນກິນທານ, ເຮົາມັກຈະກິນທານບ່ອນເຮົາຄຶດວ່າສົມຄວນໃຫ້ຜູ້ມີ

ສິນ ເພື່ອວ່າເພິ່ນຈະອວຍພອນໃຫ້, ລາງເທື່ອເຮົາມັກຈະໃຫ້ທານບ່ອນມີກຽດຫລືໃຫ້ເພິ່ນຜູມ
້ ີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເຮົາ
ລືມນຶກເຖິງຄົນຍາກຈົນຂາດເຄື່ອງນຸ່ງຫົມ
່ , ຂາດເຂົ້າປາອາຫານ, ຂາດຢາປົວພະຍາດໃນຍາມເຈັບເປັນ, ຄົນ
ຂາດທີ່ເພິ່ງພາອາສັຍ, ພວກນາງໝ້າຍໄຮ້ທີ່ເພິ່ງ, ເດັກກໍາພ້າຂາດຜູ້ດູແລ ແລະອື່ນໆອີກ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ

ກັບຝູງແບ້ວ່າ “ທີສ
່ ູບໍ່ເຮັດການເລົ່ານັ້ນແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດໃນພວກນີ້ ພວກສູກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດແກ່ເຮົາເມືອນກັນ”
ກໍເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຮັກແລະເປັນຫ່ວງຄົນເຫລົ່ານີ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງແຍກຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້

ເພື່ອຈະນໍາເອົາຝູງແກະໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວ ດ້ວຍວ່າພວກເຂົາມີຈິດໃຈເມດຕາກະຣຸນນາ ສ່ວນ
ພວກແບ້ທີ່ຂາດຄວາມເມດຕາກະຣຸນນານັ້ນຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງບຶງໄຟນະຮົກຕລອດໄປ

“ແລ້ວພວກເຫລົ່ານີ້

ຈະອອກໄປສູໂ
່ ທດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ” (ຂໍ້ 46ກ).

ໃນພຣະທັມມາຣະໂກ ໄດ້ບັນທຶກເຣື່ອງເສດຖີໜຸ່ມຜູ້ນຶ່ງມາຫາພຣະເຢຊູ ເພື່ອຖາມວ່າເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ? ພຣະເຢຊູບອກລາວວ່າ “ຢ່າຂ້າຄົນ, ຢ່າມິດສາຈານຈາກຜົວຈາກເມັຽ, ຢ່າລັກ

ຊັບ, ຢ່າເປັນພະຍານບໍ່ຈິງ, ຢ່າສໍ້ໂກງ ຈົ່ງນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນ ແລະຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນ
ເອງ” (ມາຣະໂກ 10: 18-19). ເສດຖີໜຸ່ມກໍຕອບພຣະອົງວ່າ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ລາວໄດ້ປະຕິບັດມາແຕ່ນ້ອຍມາ
ແລ້ວ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວອີກວ່າ “ທ່ານຍັງຂາດຢູ່ສິ່ງນຶ່ງ ຄືຈົ່ງໄປຂາຍບັນດາສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານມີຢູ່ແຈກທານແກ່

ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈົ່ງຕາມເຮົາມາເສັຽ” (ມາຣະໂກ 10: 21).

ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າການເຮັດດີນັ້ນບໍ່ພທ
ໍ ີ່ຈະຊື້ປີ້ເຂົ້າແຜ່ນດິນສວັນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ ແຕ່ການເຊື່ອ

ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ຈະນໍາຜູ້ເຊື່ອແລະປະຕິບັດຕາມໄປຍັງຟ້າສວັນຂອງພຣະອົງ.

ຄໍາຖາມ:
1. ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນຄຣິສຕຽນທ່ານຈະຊ່ອຍເຫລືອຄົນສາມັນຕໍ່າຕ້ອຍ, ຜູເ້ ຈັບເປັນ, ຄົນໃນຄຸກຄຸມ
ຂັງແນວໃດ?

2. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄື່ອງຈ່ອງດຶງບໍ່ໃຫ້ທ່ານໄປຊ່ອຍຜູ້ຍາກຈົນ?
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3. ທ່ານມີແຜນການຄ່ອຍເກັບເງິນຄໍາທີ່ທ່ານມີຢູ່ໄປຊ່ອຍຄົນຍາກຈົນຢູ່ບໍ່?
4. ທ່ານຈະແບ່ງເວລາໄປຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານີ້ແນວໃດ? ຍາມໃດ?
5. ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນວັນນີ້ສອນຫຍັງທ່ານແດ່? ແລະທ່ານຈະເອົາບົດຮຽນນີ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຢ່າງໃດ?

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌
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