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ບົດຮຽນທີ 1 
ພຣະເມຊີອາສໍາລັບທຸກຄົນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:   ມັດທາຍ 1:1-6, 16-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 1:1-17 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູເປັນຜ້ ູເຮັດຄວາມຫວັງຂອງຄົນຢິວແລະຄົນທົ່ວໄປສໍາເຣັດກ່ຽວກັບ 
                                        ພຣະເມຊີອາ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະເວ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ວ່າພຣະເມຊີອາແມ່ນສາໍລັບທຸກຄົນ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:       ເພື່ອຈະອະທິບາຍວ່າເຊື້ອສາຍຂອງພຣະຢຊູ ເປັນມາຢ່າງໃດ. ພຣະອົງຈະສະ 
                                        ເດັດມາເພື່ອທຸກຄົນໄດ້ຢ່າງໃດ. 

ເຣ່ືອງທ່ີກໍາລັງເນັ້ນຫນັກ 
ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ 
ຝ ຶກຝົນ, ຈັດຕຽມ ຜ້ ູນໍາເພື່ອການຮັບໃຊ ້
 

ຄໍານໍາ 
ການມພີີ່ນ້ອງຫລາຍກໍດີ   ເພາະຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອກັນຍາມຕົກທຸກໄດ້ຍາກ.    ມີພີ່ນ້ອງຢ່ ູຫລາຍບ້ານຫລາຍ
ເມືອງກໍດີເຫມືອນກັນ ເພາະເວລາເດີນທາງໄປຫັ້ນມາຫນີ້ ກໍຈະໄດ້ມີບ່ອນພັກເຊົາ. ເຊື້ອສາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 
ເປັນເຊື້ອສາຍທີ່ໃຫຍຫ່ລາຍ. ແລງວັນນຶ່ງ ຫລັງຈາກກິນເຂົ້າແລງແລວ້, ຕອນທີ່ພໍ່ຕ້ ູຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຊີວິດ
ຢ່ ູ, ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າເຣ່ືອງລາວຂອງຍາດພ່ີນ້ອງໃຫຂ້້າພເຈົ້າຟັງຢ່າງຍືດຍາວ.   ໃນນັ້ນກໍມີທັງຢ່ ູໃກແ້ລະຢ່ ູໄກ,  ມີ
ທັງຄົນທຸກຈົນແລະຮັ່ງມີ, ມທີັງຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະເທດຊາດແລະຄົນບໍ່ມີຊື່ສຽງ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຟັງແລ້ວ
ກໍເຫັນໄດ້ວ່າໃຫຍແ່ລະຫລາຍສົມຄວນ  ຈົນຂ້າພະເຈົາ້ບໍສ່າມາດຈະຈົດຈໍາທຸກຄົນໄດ້.     ໃນພຣະທັມຄັມພີ  
ເມື່ອອ່ານແລ້ວເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ.    ຫລາຍເທ່ືອພວກເຮົາທັງຫລາຍ
ຄິດວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງ.      ບັນດາລາຍຊື່ທີ່ພວກເຮົາຈະເຫັນໃນບົດຮຽນຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເຊື້ອ 
ສາຍຂອງພຣະເຢຊູ ແລະກໍຍັງເປັນຄວາມຫວັງສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ. 
1.  ເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູ 
ເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ມັດທາຍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ນີ ້ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີທັງຄົນທີ່ມຊີື່ສຽງແລະຄົນທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງ, ມີ
ທັງຄົນທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ຈັກເທ ື ່ອກໍມີ.       ລາງເທື່ອພວກເຮົາເມື່ອເຫັນຊື່ແລ້ວກໍ
ຕ້ອງຄິດວ່າ    ໂອຜ້ ູນີ້ກໍແມນ່ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພຣະເຢຊູນໍ້.  ການສກຶສາປວັດຂອງຄອບຄົວພຣະເຢຊູເປັນສິ່ງ
ສໍາຄັນຫລາຍ ເພາະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນໃຜມາຈາກເຊື້ອສາຍໃດ.  ພວກຢິວທີ່ລໍຄອຍພຣະອົງ
ກໍຈະໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະເມຊີອາແມ່ນຜ້ ູໃດແທ້.  ໃນລາຍຊື່ທີ່ສືບເຊື້ອສາຍກັນມານີ້ ຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຄວາມແນ່ໃຈຂຶ້ນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ.   
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ຢ່າງໃດກໍຕາມມັດທາຍຍັງໄດ້ບັນທຶກລະອຽດແລະຈະແຈ້ງໃນປວັດການເກີດຕ່າງໆ.  ຊີວະປວັດໃນມັດທາຍ
ບົດທີ 1 ນີ້  ເປັນກຸນແຈດອກສໍາຄັນທີ່ຈະເຍືອງໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນວ່າ    ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນດວງສວ່າງ
ແລະແມ່ນການປ່າວປະກາດຢ່າງແທ້ຈິງ.  ມັດທາຍບັນທຶກຂ່າວປະເສີດນີ້ຂຶ້ນມາໂດຍອີງໃສປ່ະສົບການຂອງ
ຕົວເອງ, ທີ່ເພິ ່ນໄດ້ຖືກຮຽກເອີ້ນໃຫປ້່ຽນແປງແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ແລ້ວເພິ່ນກໍໄດ້ຮ້ ູເຖິງພລັງອໍານາດກ່ຽວ 
ກັບການຄືນພຣະຊົນ ໃນການຖວາຍຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ.     ເພິ່ນຍັງໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການເຂົ້າເຖິງຄົນ, 
ການໄດ້ຍິນສຽງ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍປະຕິເສດ, ການປາກົດເຫັນທີ່ແປກປລາດ.  ພຣະເຢຊູຍັງເປັນຜ້ ູນຶ່ງທີ່ໃຫຄ້ວາມ 
ຫວັງແກ່ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.   
ມັດທາຍເຫັນເຖິງການເກີດຂອງພຣະເຢຊູແລະພຣະຄຸນຕ່າງໆທີ່ມຢີ່ ູໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍແກ້ວຂຍາຍ
ແກ້ວຂຍາຍນັ້ນເຮັດໃຫເ້ພິ່ນເຫັນວ່າ  ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ສັຣເສີນຄົນໃນສມ ັຍເດີມ  ທີ່ໄດ້ສໍາແດງພຣະຄຸນຂອງ
ພຣະເຈົ້າຕລອດມາ, ພຣະອົງຊົງສະຖິດຖ້າມກາງເຮົາທັງຫລາຍ ຊຶ່ງບໍຣິບູນດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງທຸກ
ຢ່າງ.  (ໂຢຮັນ 1:14) 
ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມດັທາຍນີ້ ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄຣິສຕະຈັກ ຄືຄຣິສຕະ 
ຈັກຕ້ອງເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເປັນໃຫຍ ່   ແລະຕ້ອງເຫັນພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນຄວາມຫວັງຂອງໂລກ. 
ຄຣິສຕະຈັກຕອ້ງຍຶດຫມັ້ນໃນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຈະຊະນະການແບ່ງແຍກໄດ້.   
ຄຣິສຕຽນສ່ວນຫລາຍມັກຈະຈໍາກັດຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ເອົາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າມາຈໍາກັດ ໃສໃ່ຈ
ຂອງຕົວເອງ, ແລະກໍຍັງຈໍາກັດຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າອີກ, ແຕ່ວ່າຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່
ຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະປະມານໄດ້.   
2.  ແນໃສ່ພຣະເຢຊູ: ( ມັດທາຍ 1:1-6 ) 
ພວກເຮົາຈະເລີ້ມເລົ່າເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ?   ຄໍາຕອບກໍຂຶ້ນຢ ູ່ວ່າເຮົາຈະເລົ່າໃຫ້ໃຜຟັງ.  ສໍາລັບມັດທາຍ 
ແມ່ນມຈີຸດປະສົງທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ຄົນເຮັບເຣີຟັງ.    ເພິ່ນຮ້ ູວ່າຄົນເຮັບເຣີກໍາລັງລໍຖ້າເບິ່ງຄໍາສັນຍາທີ່ຜ້ ູທໍານວາຍ 
ໃນພຣະຄັມພເີດີມໄດ້ທໍານວາຍເອົາໄວ້. ເພິ່ນຮູ້ດີວ່າຜ້ ູຄົນລໍຖ້າດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະທຸກສິ່ງກໍມິດງຽບ 
ຢ່ ູເປັນເວລາເຫິງນານ.  ມັດທາຍໄດ້ເກາະກ່າຍເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫຄ້ົນທັງຫລາຍຮູ້ວ່າກ່ອນພຣະ 
ເຢຊູຈະສະເດັດລົງມາປະສູດທີ່ເບັດເລເຮັມນັ້ນ ມີຄວາມເປັນມາຢ່າງໃດ. 
 
ມັດທາຍໄດ້ແນະນໍາພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະເມຊີອາ ຫລື ພຣະຄຣິດ. ພາສາກຣີກ ຄໍາວ່າ ຄຣິດ (Christ) ໄດ້
ມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຜ້ ູທີ່ຖືກເຈມີ. ຕາມປວັດສາດຂອງຄົນເຮັບເຣີແລ້ວຈະເປັນກະສັດ 
ຫລືເປັນຜ້ ູປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ຄົນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຖືກເຈີມເສັຍກ່ອນ.  ຫລາຍຮ້ອຍປີຜ່ານມາ 
ປະຊາຊົນກໍຍັງລໍຖ້າການລົງມາຊ່ວຍໂຜດຕາມຄໍາທໍານວາຍ. 
ມັດທາຍໄດ້ເລັງໃສພ່ຣະເຢຊູວ່າເປັນລູກຂອງດາວິດ, ເປັນລູກຂອງອັບຣາຮາມ, ກໍເພາະວ່າໃນສັຕວັດທໍາອິດ 
ດາວິດມຊີື່ສຽງຫລາຍ ແລະກໍສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກອັບຣາຮາມດ້ວຍ.     ມັດທາຍຍັງເຊື່ອມໂຍງຄໍາສັນຍາທີ່
ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ອັບຣາຮາມວ່າພຣະອົງຈະກະທໍາໃຫເ້ຊື້ອສາຍຂອງທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນ       (ປຖກ. 
12:1-3)  ມັດທາຍຍັງຢືນຢັນວ່ານີ້ລະຄືຜ້ ູນຶ່ງທີ່ຈະເປນັຜ້ ູເຮັດໃຫພ້ຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຄົບຖ້ວນ,   ແລະ
ເພິ່ນຍັງໄດ້ປ່າວປະກາດວ່າພຣະພອນທີ່ຈະຜ່ານອັບຣາຮາມນັ້ນແມນ່ຕ້ອງມາຈາກພຣະເຢຊູ. 
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ໃນພຣະທັມຂໍ້ນີ້ ພວກເຮົາຈະເຫັນຊື່ຂອງຜ້ ູຍິງ 4 ຄົນຄື: ທາມາ, ຣາຮັບ, ຣຸດ ແລະພັລຍາຂອງອູຣີຢາ. ຜ້ ູຍິງ
ທັງ 4 ຄົນນີ້ສໍາຄັນຫລາຍ ເພາະວ່າພວກຢິວສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະບໍກ່່າວຫລບືັນທຶກໄວ້ຫລາຍ,  ຈະສືບເຊື້ອ 
ສາຍແລ້ວຈະມາຕາມເຊື້ອສາຍຂອງພໍ່.   ມັດທາຍບັນທ ຶກໄວ້ກໍເພາະວ່າເພິ່ນຢາກໃຫເ້ຫັນຊີວິດທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ
ສົມບູນ ຊ ີວິດທີ່ສູ້ຊົນ ຊີວິດທີ່ມີບັນຫາ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຍັງທໍາງານຜ່ານຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ດ້ວຍວິທີຂອງພຣະອົງ.   
 
3.  ພຣະເຈົ້າເປັນຜ້ ູສ້າງເຊື້ອສາຍຂອງພຣະອົງເອງ:  ( ມັດທາຍ 1:16-17 ) 
ພຣະເຈົ້າພຽງຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດສ້າງຕົ້ນໄມ້ຈະເປັນຕົ້ນມີ້, ຕົ້ນມ່ວງ, ຕົ້ນສີດາຫລືຕົ້ນຍໍາໃຍກໍຕາມ.  ເຊັ່ນດຽວ 
ກັບເຊື້ອສາຍຂອງພຣະອົງ ກໍແມ່ນພຣະອົງຜ້ ູດຽວຊົງກະທໍາໃຫເ້ຊື້ອສາຍຂອງພຣະອົງສືບລົງມາ.     ຊື່ທີ່ມັດ
ທາຍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ນັ້ນສ່ວນຫລາຍແມ່ນພວກເພິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບພຣະຄຸນຈາກພຣະເຈົ້າຜ່ານມາ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ ້ 
ເຫັນອີກວ່າ ເຊື້ອສາຍຈາກການລໍາດັບລົງມາມີ 14 ຊົວ່ຄົນ,   ຊຶ່ງແຕ່ລະ 14 ຊົ່ວຄົນແມ່ນປວັດສາດທີ່ດີເດັ່ນ
ຂອງອິສຣາເອນ.   
 
14 ປີພາກທໍາອິດແມ່ນພຣະສັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າຕໍ່ອັບຣາຮາມ ຕໍ່ມາເຖິງດາວິດ. (ມັດທາຍ 1:1-6) 
14 ປີຕໍ່ມາແມ່ນຈາກເວລາທີ່ອິສຣາເອນເສັຍຊ ັຍ ອານາຈັກຖືກແບ່ງເປັນສອງຝ່າຍ ປະຊາຊົນຖືກກວາດໄປ
ກຸງບາບີໂລນ (ມັດທາຍ1:7-11) 
14 ປີຕໍ່ມາອີກແມ່ນເວລາການໄຖ່ຖອນ ຈົນມາເຖິງສມ ັຍຂອງພຣະເຢຊູ (ມັດທາຍ 1:12-16)   
 
ໃນສມ ັຍຕ່າງໆນີ້ ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢ່ ູຕລອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ຫລືວ່າເປັນເວ 
ລາທີ່ສະດວກສະບາຍກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາທີ່ມີຄວາມເຊື່ອແລະຂາດຄວາມເຊື່ອກໍຕາມພຣະອົງບໍ່ຊົງ
ລົດລະຈາກພວກເຂົາເຈົ້າເລີຍ.  ຈຸດສ່ວນໃຫຍໃ່ນຕອນນີ້ ກໍຄືວ່າພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງພວກເຮົາ
ຢ່າງບໍ່ໄດ້ຄິດຄາດຝັນມາກ່ອນເລີຍ. ມັດທາຍລວບລັດຕັດຕອນເຂົ້າມາຫາຈຸດສໍາຄັນເລີຍ ຄືວ່າຢາໂຄບມລີູກ
ຊາຍຊື່ໂຢເຊບ ຜ້ ູເປັນສາມີຂອງນາງມາຣີອາ ພຣະເຢຊູຜ້ ູທີ່ເອີ້ນວ່າພຣະຄຣິດ ກໍຊົງບັງເກີດມາຈາກນາງມາຣີ
ອາຜ້ ູນີ້ ຜ້ ູຊຶ່ງພວກເຮົາທັງຫລາຍເອີ້ນທ່ານວ່າ ພຣະເມຊີອາ. (ມັດທາຍ 1:16) 
 
ໃນພຣະກິຕິຄຸນມັດທາຍນີ້, ນາງມາຣີອາ, ມານດາຂອງພຣະເຢຊູ, ໄດ້ຊີ້ໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນເຖິງການຍອມເຊື່ອ
ຟັງພຣະເຈົ້າ, ການຖ່ອມຕົວ.  ນາງໄດ້ຮັບເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ ່ເປັນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. ນາງໄດ້ເກັບ
ເອົາຄວາມຮ້ ູສຶກ ເຊື່ອງໄວ້ໃນໃຈທີ່ນາງຈະໄດ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເມຊີອາ ຜ້ ູທີ່ໂລກກໍາລັງລໍຄອຍຢ່ ູ. ແລະ
ລາວກໍຮູ້ດີວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຂົມຂື່ນຈັກພຽງໃດ ໃນເວລາທີ່ນາງຖືກປະຕິເສດ. 
 
 ຫນູນໃຈໃນການກະທໍາ: 
ຖ້າຄົນຂອງພຣະເຢຊູຫາກມາໂບດກັບພວກເຮົາໃນວັນນີ້  ພວກເຮົາກຍໍັງຈະໄດ້ຄິດເຖິງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາ 
ເທື່ອ.  ຈົ່ງຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງທຸກໆຄົນ.  ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນທໍາກໍຄືແບ ່ງປັນເຣ່ືອງຂອງພຣະ 
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ເຈົ້າໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ເຮົາພບົ.  ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຂີດເສັ້ນກັ້ນຕົວເອງ ເພາະວ່າທຸກຄົນແຕກຕ່າງກັນ, ບາງເທື່ອ
ຄົນພວກນີ້ອາດຈະທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ດີກໍອາດຈະເປັນໄດ້.   
 
ຄໍາຖາມ:  

1. ເປັນຫຍ ັງຈ ຶ ່ງເປັນການຍາກ ທີ່ຈະປະກາດເຣື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ໃຫຄ້ົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນກັບ
ພວກເຮົາ?   

2. ພວກເຮົາຄວນຈະເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍບາດກ້າວອັນໃດ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫສ້ັງຄົມບໍ່ມຄີວາມແຕກແຍກກັນ? 
3. ພວກເຮົາມຄີວາມຫວັງອັນໃດແດ່ບໍ່ ເມື່ອເຫັນປວັດເຊື້ອສາຍຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ? 
4. ເມື່ອໄດ້ຮຽນຜ່ານມາແລ້ວ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຄືແນວໃດ? ພຣະເຢຊູມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຮວມກັນ ຫລືວ່າ 

ໃຫແ້ຕກແຍກກັນ? 
5. ສິ່ງທີ່ຮຽນຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຢາກປ່າວປະກາດໄປທົ່ວໂລກບໍ່?    ຫລືວ່າຖ້າເຮົາຫາກໄປ

ເອງບໍ່ໄດ້ ເຮົາຈະມແີນວຄິດອັນໃດແດ່ບໍ່ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການປ່າວປະກາດເຣື່ອງຄວາມຮັກຂອງພຣະ
ເຢຊູ?  
 

ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດທີ 2 
ພຣະເຢຊູ-ພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ລອດພ້ົນ-ພຣະເຈົ້າສະຖິດຢ່ ູກັບເຮົາ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາຫລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 1:18-25 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:        ມັດທາຍ 1:18-25 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:          ພຣະເຢຊູ,  ຜ້ ູເປັນພຣະເຈົ້າສະຖິດຢ່ ູກັບເຮົາ,  ຜ້ ູນໍາຄວາມລອດພົ້ນ 
                                                   ມາຫາພວກເຮົາ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:          ການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:             ເພື່ອຈະອະທິບາຍເຖິງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູວ່າມີຄວາມຫມາຍ 
                                                    ຢ່າງໃດ ແລະຈະເປັນພະຍານຢ່າງໃດຕໍ່ຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ?   

ເຣື່ອງທີ່ກໍາລັງເນ້ັນຫນັກ 
• ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ 
• ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ 
• ຝ ຶກຝົນ, ຈັດຕຽມຜ້ ູຮັບໃຊ,້ ໃນຄຣິສຕະຈັກເພື່ອອອກໄປປ່າວປະກາດ 

 
                                                                  ຄໍານໍາ 
 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນມັກຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ພວກເຮົາເລື້ອຍໆ. ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ມາເລົ່າເຣ່ືອງໃຫຂ້້າພະເຈົ້າຟັງວ່າ: ທ່ານ 
ຫມໄໍດ້ບອກລາວວ່າ ເຈົ້າກໍາລັງຈະໄດ້ເປັນແມ່ຂອງເດັກ.  ລາວມີຄວາມດໃີຈຫລາຍ, ລາວຄິດໄວ ້ວ່າຈະໄດ້
ນໍາພາລູກໄປໂບດໄປວິຫານເຫມືອນຄົນອື່ນໆ, ແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວກໍຈະມີຄົນເພີ້ມຂຶ້ນ.   ລາວຄາດ 
ຫວັງໄວ້ຫລາຍຢ່າງ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໆທັງນັ້ນ. ເຊົ້າວັນນຶ່ງລາວກໍໄປໂບດທັມດາ, ແຕ່ປາກດົວ່າມອີັນໃດ 
 ອັນນຶ່ງຜິດປົກຕິ, ຄືເລືອດຂອງລາວໃຫລອອກມາ, ແຕ່ລາວກໍຄິດວ່າຄົງຈະເປັນທັມດາ.    ແລະແລ້ວເລືອດ
ຂອງລາວກໃໍຫລອອກມາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ລາວອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໃນໃຈວ່າ  ”ຂໍຢ່າໃຫ້ມຜີົນສະທ້ອນອັນໃດ
ກ່ຽວກັບລູກເລີຍ.”    ແຕ່ແລ້ວຄວາມຫວັງໃຫມ່ໆຂອງລາວກໍຕ້ອງພັງທະລາຍໄປ ຄືລູກທີ່ເຂົາກາໍລັງຖືພານັ້ນ 
ໄດ້ຫລຸອອກມາ. 
 
ເວລາພວກເຮົາພົບກັບບັນຫາໃຫຍ່ຢາ່ງນີ້, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາມັກຈະຫັນມາເພິ່ງຕົວເອງຫລາຍກວ່າ, ເຫັນບັນ 
ຫາໃຫຍກ່ວ່າພຣະເຈົ້າ.   ພວກເຮົາມັກຫາທາງອອກແບບສະບາຍໆ ຫລບືໍ່ກໍຕໍ່ສູ້ໄປຈົນເຖິງເຄິ່ງທາງແລ້ວຈຶ່ງ
ຄິດເຖິງພຣະເຈົ້າ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະ 
ອົງຈະຊົງເປັນຜ້ ູນໍາພາ ໃນການຊົງປະສູດພຣະກຸມມານເຢຊູ.  
 
1.  ຄວາມເຈັບປວດໃນການປ່ຽນແປງ: ( ມັດທາຍ 1:18-19 ) 
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ໃນສັຕວັດທໍາອິດ ການແຕ່ງງານຂອງພວກຢິວມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້. ບາງຄ່ ູກໍແມ່ນ
ພໍ່ແມເ່ປັນຜ້ ູເລືອກໄວ້ໃຫ້, ບາງຄ່ ູກໍແມ່ນເຫັນກັນມາແຕ່ນ້ອຍໆ, ແລະບາງຄູ່ກໍເຫັນກັນພຽງສັ້ນໆ ແລ້ວກໍແຕ່ງ 
ງານກັນໂລດ.  ໃນກໍຣະນີຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີອາກອໍາດຈະເປັນວ່າພໍ່ແມ່ຫມັນ້ໄວ້ໃຫ.້  ທັງຄູ່ອາດຈະເຫັນ
ກັນມາແຕ່ນ້ອຍຫລືບໍກ່ໍໃຫຍ່ມາແລ້ວຈຶ່ງເຫັນກັນ ເມື່ອທັງຄູ່ຫາກເຫັນວ່າເໝາະສົມພໍແ່ມ່ກໍຈັດການໃຫ້ທັນທີ.   
 
ເມື່ອຫມັ້ນກັນແລ້ວທັງສອງຝ່າຍກໍລໍຄອຍວັນທີ່ຈະແຕ່ງງານມາເຖິງ.  ໃນເວລາທີ່ລຄໍອຍຢ່ ູນີ້ ໂຢເຊັບກໍໄດ້ຮັບ
ຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ. ເພິ່ນມຄີວາມເສັຍໃຈຫລາຍ, ເພາະຄວາມຫວັງທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ນັ້ນໄດ້ພງັທະລາຍລົງ.    ແຕ່ວ່າເພິ່ນ
ເປັນ  ”ຄົນຊອບທັມ”   ຫມາຍຄວາມວ່າເພິ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາກົດບັນຍັດແລະຕາມຣະບຽບການບ້ານ
ເມືອງ.  ໃນກໍຣະນີນີ້ ຖ ້າໂຢເຊບຫາກປະກາດວ່ານາງມາຣີອາໄດ້ທໍາລາຍຄໍາສັນຍາແລະມີລູກກັບຜ້ ູອື່ນ ນາງ
ກໍຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຢ່າງຫນັກ    ຄືຕອ້ງຖືກຄວ່າງກ້ອນຫ ີນໃສ່ໃຫ້ຕາຍ  (ພຣະບັນຍັດສອງ 22:13-21) 
ໂຢເຊັບເປັນຄົນຊອບທັມ  ແລະກໍຍັງເປັນຄົນອົດທົນບໍ່ຍອມເວົ້າສິ່ງໃດທີ່ບໍດ່ີອອກມາຢ່າງງ່າຍໆ.    ເພິ່ນຮັກ 
ແລະເປັນຫ່ວງມາຣີອາຫລາຍ. ເພິ ່ນບໍຢ່າກໃຫ້ມສີິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບມາຣີອາຜ ູ້ທີ່ເພິ່ນຮັກ.  ແຕ່ເມື່ຶອເຫດ 
ການເປັນດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນກໍຊອກຫາວິທີຈະແກ້ໄຂໂດຍບໍ່ໃຫມ້ີອັນໃດຜິດແປກໄປຈາກທັມດາ ຫລຖື້າຈະເວົ້າອີກ
ຢ່າງນຶ່ງກໍຄືວ່າແກ້ໄຂແບບງຽບໆ.    ຄິດແລ ້ວຄິດອີກ ແທນທີ່ບັນຫາຈະຫລຸດລົງ ກົງກັນຂ້າມມັນຊໍ້າກັບໃຫຍ່
ຂຶ້ນ ຄືບໍ່ສາມາດຫລັບຕາລົງໄດ້, ຫົນທາງທີ່ຈະແກກ້ໍມືດມົວ, ເພິ່ນຕ້ອງການຜ້ ູຊ່ວຍ, ໃຜຈະມາເປັນຜ້ ູຊ່ວຍ? 
 
2.  ຜ້ ູທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານ:  ( ມັດທາຍ 1:20-23 ) 
ທ່ານເຄີຍຕັດສິນໃຈໃນບັນຫາໃຫຍ່ໆຫລບືໍ່?   ຕ້ອງມຄີວາມຣະມັດຣະວັງຫລາຍໆແມ່ນບໍ່? ເພາະວ່າບໍ່ຢາກ
ໃຫມ້ີຄວາມຜິດພາດ.    ປັດຈຸບັນນີ້ ໂຢເຊັບກໍກໍາລັງຢ່ ູໃນສະພາບການທີ່ຫນັກຫນ່ວງ ກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ. 
ເພິ່ນຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນຫມັ້ນຈາກນາງມາຣີອາ    ແຕ່ວ່າບໍ່ຢາກໃຫ້ນາງໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ.  
ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາກໍາລັງສັບສົນວຸ້ນວາຍຢ່ ູນີ້ ທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ມາປາກົດແກ່ເພິ່ນ. ການປາກົດນີ້ 
ກໍແມ່ນມເີຫດຜົນຢ່ ູສອງຢ່າງຄື:  1. ເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າແມ່ນໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າ.   2. ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນ 
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.   ຄໍາເວົ້າຄໍາດຽວກັນທີທູ່ດສວັນເຕືອນນາງມາຣີອາ ກໍຄືວ່າ  ”ຢ່າຊູຢ້ານ”  ຊ ຶ ່ງ ຄໍາ
ເຕືອນນີ້ ລູກາກໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ເຫມືອນກັນໃນ ລູກາ 1:30.   
 
ຄໍາເຕືອນຂອງທູດສວັນຕໍ່ໂຢເຊັບວ່າ   ການທັງປວງນີແ້ມ່ນເພື່ອຈະໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມທີ່ພຣະຜ້ ູເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜ້ ູປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາວ່າ  ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພຣະຜ້ ູເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຈະຊົງສະແດງຫມາຍສໍາຄນັ
ໃຫເ້ຈົ້າເຫັນດັງ່ນີ້ ຄືຍິງສາວຜ້ ູນຶ່ງຈະຖືພາແລະອອກລູກມາເປັນຊາຍ   ນາງຈະຕັ້ງຊື່ໃຫລູ້ກນີ້ວ່າ    ”ອິມມານູ
ເອນ”  (ເອຊາຢາ 7:14; ມັດທາຍ 1:23)    ໂຢເຊັບອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານມາຫລາຍແລ້ວໂດຍຜ່ານຜ້ ູປະ 
ກາດພຣະທັມກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງໃກ້ຈະສະເດັດມາແລ້ວ, ແລະຈະສະເດັດມາຢ່ ູຖ້າມກາງຊົນຊາດ
ຂອງພຣະອົງ. 
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ເມື່ອກ່າວເຖິງເປົ້າຫມາຍ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ ໂຢເຊັບຄິດວ່າກຸມມານທີ່ຈະມາປະສູດນັ້ນແຫລະຄືຕົວບັນຫາ. ແຕ່
ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງຂ່າວແລ້ວ    ເພິ່ນຈຶ່ງຮູ້ວ່າກຸມມານຜ້ ູດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເປັນຜ້ ູແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. 
ພຣະກຸມມານຈະເປັນພຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫແ້ກ່ມະນຸດໂລກທັງມວນ.  ເປົ້າຫມາຍແມ່ນສິງ່ທີ່ນໍາພາໄປໃຫເ້ຖິງຈຸດ
ສໍາເຣັດຂອງຊີວີດ ຖ້າຫາກບໍ່ມີເປົ້າຫມາຍຊີວິດກບໍໍ່ຮ້ ູວ່າຈະໄປເຖິງໃສ.  
 
ເມື່ອພວກເຮົາຮັບເອົາເປົ້າຫມາຍແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ການອະທິຖານ ກໍ
ຈະມກີານປ່ຽນແປງ.  ແນວຄິດແຜນການຂອງພວກເຮົາດທີຸກຄົນ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາຄໍາຂອງຜ້ ູທໍານວາຍ
ທີ່ໄດ້ປະກາດຢ່ ູທຸກໄລຍະວ່າ ວັນນຶ່ງຈະມພີຣະຜ້ ູຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ  ສະເດັດມາໂຜດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.   ພຣະ 
ສັນຍາກ່ຽວກັບການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູ,  ການໃສ່ຊື ່ທູດສວັນກໍໄດ້ປະກາດຢ່າງຈະແຈ້ງ (ມທ 1:21) ຄົນ
ຢິວໃນສັຕວັດທໍາອິດມີຄວາມຫວັງວ່າພຣະເມຊີອາຈະມາໄຖ່ ມາຊໍາຮະລ້າງບາບໃຫ້ແກ່ຄົນອິສຣາເອນ ເພື່ອ
ຈະໄດ້ອອກຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂອງກຸງໂຣມ.  ການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອານີ້ ແມ່ນເພື່ອໄຖ່ມະ 
ນຸດທັງຫລາຍໃຫຫ້ລຸດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ.   ຈະເປັນການງ່າຍຫລາຍທີ່ເຮັດໃຫເ້ກີດການ
ມຶນງົງໄດ້ ເພາະຄົນທັງຫລາຍບໍ່ຢາກຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບແລະຕ້ອງການຜ້ ູຊ່ອຍປະເພດນີ້. ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ພວກຢິວທັງຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຂົາຍັງລໍຖ້າພຣະ
ອົງຢ່ ູ.  
 
ຄໍາວ່າ ”ອິມມານເູອນ” ໃນຂໍ້ທີ 23 ຊຶ່ງແປວ່າ ”ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ່ ູກັບເຮົາ”  ພວກເຂົາບໍ່ຍອມໃຫພ້ຣະເຈົ້າ
ສະຖິດຢ່ ູໃນພວກເຂົາ, ພວກເຂົາປະຕເິສດວ່າພວກເຂົາບໍມ່ີບັນຫາ,    ພວກເຂົາບໍ່ຍອມຮັບສາຣະພາບບາບ, 
ພວກເຂົາຍັງເຫັນແຕ່ຄວາມບາບຂອງຄົນອື່ນ.   
 
3.  ເຊື່ອຕາມຄວາມຝັນ:   ( ມັດທາຍ 1:24-25 ) 
ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາມັກຝັນ, ແຕ່ຝັນແລ້ວກໍລືມໄປເມື່ອຕື່ນຂຶ້ນມາ.    ຄວາມຝັນສາມາດແປໄປໄດ້ຫລາຍ
ຢ່າງຕ່າງໆນາໆ.   ໂຢເຊັບ, ຫລັງຈາກທີ່ເພິ່ນຕື່ນຂຶ້ນມາແລ້ວ,  ເພິ່ນຢາກຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມຝັນ ຫລືບໍ່
ຢາກປະຕິບັດກໍໄດ້. ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງທູດສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພາະເພິ່ນເຂົ້າໃຈວ່ານັ້ນ
ຄືຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.   
 
ການເຊື່ອຟັງຕາມຄວາມຝັນນີ້ປັນການປະຕິບັດໄດ້ຍາກສໍາຫລັບມະນຸດພວກເຮົາ  ເພາະບໍ່ມີຜ້ ູໃດຮ້ ູເຫັນນໍາ. 
ແຕ່ໂຢເຊັບກ້າທີ່ຈະຮັບເອົາພຣະຄໍາ ແລະກ້າທີ່ຈະຮັບເອົານາງມາຣີອາມາເປັນພັລຍາຂອງຕົນ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ
ທີ່ສຸດກໍຄື ທ່ານກ້າທີ່ຈະເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ເຣື ່ອງທີ່ພວກເຮົາກ່າວສອນກັນມາໃນວັນນີ້,   ທຸກຢ່າງເປັນຄວາມຈິງ.    ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາຖືກຄົນກ່າວ
ຂວ ັນນິນທາ ໃນແຄວ້ນນາຊາເຣັຽ,    ກະສັດເຮໂຣດຕິດຕາມທໍາລາຍ ຄວາມທຸກທໍຣະມານຈະຕົກຢ່ ູເທິງບ່າ
ຂອງທ່ານ. 
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ຄໍາແນະນໍາແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການໆຄໍ້າປະກັນວ່າພຣະເຈົ້າສະຖິດຢ່ ູນໍາເຮົາແທ້ບໍ່, ພຣະເຈົ້າສະເດັດມາເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫລືອເຮົາແທ້ບໍ່.    ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຄິດວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຢ່ ູຫ່າງໄກພວກເຮົາເຫລືອເກີນ   ພຣະເຈົ້າບໍຫ່ລິງລໍ່າ 
ພວກເຮົາແລ້ວ. ຖ້າຢາກຈະແນ່ໃຈແທ້ໆນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງຊົງ
ສະຖິດຢ່ ູດ້ວຍ.   ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມດັທາຍໄດ້ປ່າວປະກາດວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາຢ່ ູໃນຖ້າມກາງ
ພວກເຮົາແລ້ວ, ໃນສະພາບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ.   
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ທ່ານຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດໃນຄໍາທີ່ວ່າ ”ຕ້ອງລອດພົ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າ” ໃຫຄ້ົນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍານີ້ 
ມາກ່ອນ? 

2. ພວກເຮົາຈະລອດພົ້ນຈາກບາບທ ີ ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດເຮົາໃນທຸກວັນ ຢ່າງໃດ? 
3. ຊີວິດຂອງໂຢເຊັບປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງໃດ? ຖ້າໂຢເຊັບຢ່ ູນໍາພວກເຮົາໃນຫ້ອງນີ້ ພວກເຮົາຈະຖາມເພິ່ນ

ວ່າຢ່າງໃດ? 
4. ແມ່ນຫຍັງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຢ່ ູໃນເຣື ່ອງຂອງໂຢເຊັບແລະມາຣອີາ? 
5. ເວລາໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄວາມລອດພົ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ? 

 
ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ຈົ່ງຊອກສແວງຫາພຣະເຢຊູ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:    ມັດທາຍ 2:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:           ມດັທາຍ ບົດທີ 2 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:           ພວກໂຫຣາຈານຊອກສແວງຫາ ແລະກໍໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຢຊູ  ຊຶ່ງຊີ້ 
                                                 ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເພື່ອທຸກຄົນ ແລະພວກເຮົາຕ ້ອງໄປຫາທຸກໆຄົນ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:        ພຣະເຢຊູເພື່ອທຸກຄົນ, ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດກ່່ຽວກັບຄວາມ 
                                                 ຈິງໃນພຣະຄັມພໃີຫມ?່ 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:           ເພື່ອຊີ້ໃຫເ້ຫັນເສັ້ນທາງວ່າ ພວກເຮົາຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່າວ  
                                                  ປະກາດເຣື ່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ໃຫທຸ້ກຄົນບໍ່ວ່າຈະຢ່ ູໃກ້ຫລໄືກ 

ເຣ່ືອງທ່ີກໍາລັງເນັ້ນຫນັກ 
• ແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູກັບທຸກຄົນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ, ແລະໃນທົ່ວໂລກ 
• ຮັບໃຊ້ທຸກຄົນໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດ 
• ຝ ຶກຝົນ,ຈັດຕຽມຜ້ ູຮັບໃຊໃ້ນຄຣິສຕະຈັກເພື່ອອອກໄປປ່າວປະກາດ 

 
ບົດນໍາ 

 
ວັນອາທິດນຶ່ງ,   ໃນເວລາທີ່ກໍາລັງສຶກສາພຣະຄ ໍາຢ ູ່ໃນຫ້ອງ ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງໂຫຣາຈານກໍາລັງຊອກສແວງຫາ
ພຣະເຢຊູ.  ຂ ້າພະເຈົ້າຢາຍເຈັ້ຽແລະສໍດໍາໃຫທຸ້ກຄົນແລ້ວກໍບອກວ່າໃຫ້ພາກັນຕອບຄໍາຖາມນີ້ເດີ້    ”ໃນເວ 
ລານີ ້ທ່ານກໍາລັງຊອກສແວງຫາຫຍັງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ?”  ສັງເກດເຫັນຫລາຍຄົນບໍ່ມີຄວາມກັງວົນຫຍັງຕໍ່
ຄໍາຖາມ   ແຕ່ພິເສດກໍຄືເວລາຂ້າພະເຈົ້າອະທິບາຍວ່າໃຫພ້ວກເຮົາຂຽນຕາມໃຈ  ບໍວ່່າໃຜຈະຂຽນອັນໃດກໍ
ຕາມ.  ພຽງແຕ່ໃຫປ້າຍສໍດາໍຂຽນໄປເລື້ອຍໆ, ຂຽນໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງ 10ນາທ.ີ    ຖ້າຜ້ ູໃດບໍຮູ່້ຈັກຈະຂຽນ 
ອັນໃດ ກໍໃຫຕ້ອບຕາມຄໍາບອກກໍໄດ້ ຄືວ່າປີໃຫມຈ່ະມາເຖິງນີ້    ທ່ານຈະສແວງຫາຫຍັງກ່ອນຫມ ູ່ທັງຫມົດ.  
ທຸກຄົນກໍເລີ້ມກົ້ມຫນ້າຂຽນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ.  
 
ເວລາເຮົາແບ່ງປັນການຮັບຜິດຊອບທຸກຄົນກໍປະກອບສ່ວນແລະຊອກຫາຄໍາຕອບ, ທ້າທາຍ, ກາ້ຫານແລະ  
ກໍຍັງເຮັດໃຫຄ້ວາມຢ້ານຫາຍໄປ.  ການສຶກສາກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງໂຫຣາຈານ ກໍຄກືານສຶກສາຂອງ
ພວກເຮົາເພື່ອເພີ້ມເຕີມຄວາມເຊື່ອ.      ການຊອກສແວງຫາຂອງມະນຸດຂອງເຮົານີ້ເປັນຄວາມຈິງ ຊີວິດຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງຈະເຣີນຂຶ້ນຈະຢຸດຢ່ ູບ່ອນເກົ່າບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ   ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊີວິດຄຣິສຕຽນຈໍາຕ້ອງຈະເລີນຂຶ້ນ
ໃນພຣະຄຣິດ. 



 11

 
1.  ຜ້ ູສແວງຫາມີຄວາມສັດຊື່ຕ່ໍຄວາມຈິງ 
ມັດທາຍ ບົດທີ 2:1-12 ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາເຫັນຄຸນນະລັກສະນະໃຫຍ່ໆຢ່ ູສອງຢ່າງຄື:  ຈາກໂຫຣາຈານແລະ
ຈາກກະສັດເຮໂຣດ. ໂຫຣາຈານຮັບແລະເຫັນວ່າເປັນການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ   ແລະພວກເພິ່ນກໍຢາກປະ 
ກອບສ່ວນໃນການນີ້ດ້ວຍ. ສ່ວນກະສັດເຮໂຣດເປັນຜ້ ູຕາງຫນ້າໃຫແ້ກ່ມະນຸດທກຸຍຸກທຸກສມ ັຍທີ່ຍັງເປັນຄົນ 
ຕາບອດ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນການຈດັຕຽມຂອງພຣະເຈົ້າ ເຫັນສິ່ງດຽວຄືຢ້ານພຣະເຈົ້າຈະມາຍາດຄວາມສຸກສ່ວນຕວົ, 
ພຣະເຈົ້າຈະມາທໍາໃຫ້ຊີວິດຂາດຄວາມສຸກ ກົງກັນຂ້າມກັບພວກໂຫຣາຈານ ພວກເຂົາເຈົ້າຕາງຫນ້າໃຫ້ແກ່ 
ພວກທີ່ເຊື່ອແລະພວກທີ່ຖວາຍກຽດໃຫ້ແກ່ອົງພຣະເຢຊູ.   
 
ພວກໂຫຣາຈານບໍ່ແມ່ນພວກຢິວເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນທາງໄກ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາ 
ຂອງທີ່ມີຄ່າມາຖວາຍແກ່ກມຸມານເຢຊ.ູ ເຣ່ືອງສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນລຶກລັບຢ່ ູ, ພວກເຂົາເຈົ້າມາປາ 
ກົດໃນພຣະຄັມພກີໍເປັນເວລາສັ້ນໆ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຫາຍໄປເລີຍ.  ສໍາລັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກໍຄືວ່າ ພວກເຂົາ
ມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ, ບາງທີອາດຈະເປັນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງດາວ (ດາຣາສາດ) 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເພິ່ນຈະເປັນໃຜກຕໍາມ   ຊີວິດຂອງພວກເພິ່ນກໍມີຄຸນນະລັກສະນະຂອງຄຣິສຕຽນ ຄືການ
ຕາມຫາອົງພຣະເຢຊູ, ຕາມຫາຄວາມຈິງ.  ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຜ້ ູໃດ, ບໍ່ມີໃຜຮ້ ູວ່າພວກ
ເພິ່ນໄດ້ຕິດຕາມດາວນີ້ມາດົນນານປານໃດແລ້ວ ແລະພວກເພິ່ນກໍພົບອົງພຣະເຢຊູໃນເວລານັ້ນບໍ່ມໃີຜຮູ້ວ່າ
ພຣະອົງມີ ອາຍຸເທົ່າໃດ.     ແຕ່ກໍພໍມເີຫດຜົນທີ່ພໍເຊື່ອໄດ້  ວ່າເວລານັ້ນກຸມມານເຢຊູຄົງຈະປະມານສອງປີ. 
ຫລັງຈາກທີ່ພບົພຣະເຢຊູແລ້ວ ພວກເພິ່ນກໍໄດ້ຖວາຍເຄື່ອງບັນນາການທີ່ໄດ້ນໍາຕິດຕົວມາ ດ້ວຍຄວາມນອບ
ນ້ອມຖ່ອມຕວົ.   
 
ສ່ວນທ້າຍຂອງເຣື່ອງໃນມັດທາຍ 2:12 ພວກໂຫຣາຈານເຫລົ່ານີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າໃດ້ຫາການຊົງນາໍຂອງພຣະ
ເຈົ້າທຸກປະການ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອແລະຟັງຄວາມຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຕັກເຕືອນໃນຄວາມຝັນ.   ພວກເຂົາ
ເຈົ້າເດີນທາງກັບບ້ານໂດຍທາງອື່ນ, ບໍໄ່ດ້ກັບໄປຫາກະສັດເຮໂຣດອີກ. 
 
2.  ມີອໍານາດແບບບ່ໍເຊື່ອຫມ້ັນ 
ຂ່າວທີ່ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ມາບອກເຮໂຣດ ເປັນຂ່າວເຮັດໃຫ້ເຮໂຣດສະທ້ານຢ້ານກົວ ຫວ່ັນໄຫວ   ແລະກໍ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫວັ່ນໄຫວໄປດ ້ວຍ (ມດັທາຍ 2:3) ເຮໂຣດເປັນຜ້ ູປົກຄອງຄົນຢິວ  ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງ
ກຸງໂຣມ ປະມານໃນປີ 37 ກ.ຄ.ສ. (ກ່ອນຄຣິຕສັກຣາດ) ຈົນມາເຖງິແກ່ກັມໃນປີ ຄ.ສ. 4 ກະສັດອົງນີ້ມໃີຈ 
ຄໍໂຫດຮ້າຍຫລາຍ.  ເພື່ອຈະຮັກສາອໍານາດຂອງຕົນເອງ ລາວຈະເຮັດທຸກຢ່າງ ເວລານີ້ລາວບໍ່ດີໃຈ   ບໍ່ພທໍໍ່
ນັ້ນລາວຍັງເຮັດໃຫຄ້ົນທີ່ລາວປົກຄອງຢ່ ູບໍ່ດີໃຈນໍາດ້ວຍ.  
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ເຮໂຣດເປັນຄົນຢິວໂດຍກໍາເນີດ. ລາວບໍ່ມີຈິດໃຈທີ່ຈະຮັກແລະເມດຕາຄົນຢິວດ້ວຍກັນ.    ລາວຈະເຮັດທຸກ
ຢ່າງເພື່ອຈະໄດ້ມາຊຶ່ງອໍານາດຂອງລາວ. ເວລາໂຫຣາຈານຖາມວ່າ ກະສັດອົງໃຫມ່ທີ່ເກີດມານັນ້ຢ່ ູໃສ,   ເຮ
ໂຣດກໍງົງໄປຫມົດ ແລະແລ້ວລາວກໍທໍາທ່າທີວ່າ ຢາກຈະນະມັສການພຣະອົງ. ເມື່ອທ່ານທັງຫລາຍຫາກພົບ
ທ່ານແລ້ວ ຈົ່ງກັບຄືນມາແຈງ້ໃຫຂ້້າພະເຈົ້າຊາບນໍາດ້ວຍ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປເຂົ້າເຝົ້າພຣະອົງ.   
 
ເມື່ອທຸກຄົນຈາກໄປແລ້ວ ເຮໂຣດກໍສະແດງຄວາມໂຫດຫ້ຽມອອກມາ,   ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຮູ້ທັນການ
ຂອງເຮໂຣດ ພຣະອົງໄດ້ຊົງດົນໃຈໃຫພ້ວກເຂົາໄປທາງໃຫມ່.   ເມື່ອຮ້ ູວ່າໂຫຣາຈານຫລອກລວງຕົນ ຈຶ່ງໃຊ ້ 
ຄົນໄປຂ້າເດັກນ້ອຍຜ້ ູຊາຍທັງຫມົດໃນບ້ານເບັດເລເຮັມ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸສອງຂວບລົງມາ. (2:16-18) 
 
ໃຜຜ້ ູໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກໄດ້ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວປະຕິບັດຕາມພຣະອົງກໍຈະນໍາພາເຂົາໃກໄ້ປເຖິງ
ພຣະເຈົ້າ ເຫມືອນດັ່ງພວກໂຫຣາຈານ. ແຕ່ຖ້າຜ້ ູໃດໄດ້ຟັງແລ້ວຍັງມີຈິດໃຈແຂງກະດ້າງ ບໍ່ຍອມຮັບ, ບໍ່ຍອມ
ເຊື່ອຟັງ, ຫລບືໍ່ກໍເປັນຄົນທໍາທີທ່າວ່າເຊື່ອ   ແຕໃ່ນຈິດໃຈທາດແທ້ແລ້ວບໍ່ເຊື່ອ ຄົນນັ້ນກໍຈະພົບກັບຄວາມຜິດ
ຫວັງ ເຫມືອນດັ່ງກະສັດເຮໂຣດ.   
 
3.  ຄວາມອົດທົນນໍາໄປສູ່ຄວາມຫວັງ 
ໃນສມ ັຍກ່ອນ ຄົນທັງຫລາຍມັກເຊື່ອວ່າ ຖ ້າຈະມີສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດາວໃນທ້ອງຟ້າຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນ
ກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມຫີລາຍຄົນໄປສຶກສາຄົນ້ຄວ້າດ້ານນີ້.   
 
ເວລາໂຫຣາຈານມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພວກເພິ່ນຈຶ່ງຖາມທັນທີໂລດ: “ກຸມມານຜ້ ູເກີດມາເປັນກະສັດຂອງ
ຊາດຢິວນັ້ນຢ່ ູທີ່ໃດ ເພາະເຮົາໄດ້ເຫັນດາວຂອງທ່ານປາກົດຂຶ້ນ ເຮົາຈຶ່ງມາເພື່ອຈະຂາບໄຫວ້ທ່ານ.” (2:2) 
ດາວທີ່ພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເຫັນ ແມ່ນດາວທີ່ສະແດງວ່າກະສັດອົງໃຫມຂ່ອງຊາວຢິວໄດ້ເກີດມາແລ້ວ, ເປັນ
ດາວທີ່ນໍາຄວາມຫວັງມາສູໂ່ລກ, ເປັນດາວທີ່ນໍາຄວາມລອດພົ້ນມາສູຈ່ິດໃຈທີ່ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງ.  ພວກ
ເຮົາອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ “ດາວແຫ່ງຄວາມຫວັງ” ດາວດວງນີ້ໄດ້ນໍາພວກໂຫຣາຈານໃຫມ້າເຖິງບ້ານເບັດເລເຮັມ, 
ດາວດວງນີ້ຈະນໍາພວກເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ເຖິງພຣະກຸມມານທີ່ບ້ານເບັດເລເຮັມ 
 
ຄໍາແນະນໍາແລະປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ໂຫຣາຈານກໍປຽບເຫມືອນກັບພວກເຮົາ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໆນໍາພາຂອງດາວ. ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍຕ້ອງການ
ດາວທີ່ຈະນໍາພາພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ.     ດາວທີ່ພວກເຮົາຈະຕາມໄປນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນໄປຢຸດຢ່ ູເບັດເລເຮັມເທົ່ານັ້ນ. 
ເບັດເລເຮັມພຽງແຕ່ເປັນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນ. 
 
ພວກເຮົາມກີໍາລັງ ທີ່ຈະຊອກສແວງຫາ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູຫລືບໍ່? ພວກເຮົາຈະປະລະຄວາມຕັ້ງໃຈເກົ່າ 
ແລ້ວ ໃຫພ້ຣະເຢຊູນໍາທາງຫລືບໍ່?    ໂຫຣາຈານຕ້ອງການຢາກເຫັນພຣະເຢຊູ ຫລາຍກວ ່າເພັດນິນຈິນດາທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າມີຢ່ ູ. 
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ຄໍາຖາມ: 
1. ທ່ານກໍາລງັຊອກຫາອັນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນນີ້? 
2. ທ່ານມີຄຸນລັກສະນະຫຍັງແດ່ ທີ່ເຫມືອນກັບພວກໂຫຣາຈານ? ທ່ານໄດ້ຮັບບົດຮຽນອັນໃດແດຫ່ລັງຈາກ 
   ທີ່ຮຽນບົດຮຽນນີ້ແລ້ວ? 
3. ທ່ານຈະເປີດກວ້າງຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້ານໍາພາຊີວິດຂອງທ່ານ? 
4. ທ່ານຈະນໍາຂອງຂວັນອັນໃດມາຖວາຍແກ່ພຣະເຢຊູ? 
5. ທ່ານບໍ່ເປັນເຫມືອນເຮໂຣດແມ່ນບໍ່? ທ່ານຢ້ານກວົສິ່ງໃດ ທີ່ຈະມາຄວບຄຸມຈິດໃຈທ່ານ? ທ່ານຈະແກ້ໄຂ 
    ຢ່າງໃດ? 
         ດຣ. ບຸນໂຮມ ພົມມະຈັນ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ມີຄວາມເຊື່ອຄົບບໍຣິບູນໃນພຣະເຈົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດນ້ີ: ມັດທາຍ 4:1-11 
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 3:1-4:11 
ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຊັຍຊນະຕໍ່ການທົດລອງ 

ນັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫວ່້າພຣະອົງມີຄວາມເຊື່ອເຕັມບໍຣິບູນຕາມທາງ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະຕາມຢ່າງຄວາມເຫັນແກຕ່ົວຝ່າຍໂລກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານໄດ້ຖືກການທົດລອດໃນທຸກວັນນີ້ຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ໃຫເ້ຂົ້າໃຈ ຮູ້ຈັກວິທີທາງວ່າທີ່ອົງພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງ ເພື່ອຈະ

ເອົາມາປຽບກັບການທົດລອງຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຈະເອົາຊັຍຊນະ
ເໝືອນອົງພຣະເຢຊູ. 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
• ບອກເຖິງອໍານາດຂອງພຣະຄັມພທີີ່ໃຊ້ແນະນໍາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເພື່ອເສີມສ້າງໃຫຈ້ະເຣີນ, ໃຫ້ມຄີວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ 
• ຝຶກສອນໃຫຄ້ົນກາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ 
 

ບົດນໍາ 
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊັຍຊນະຕໍ່ການທົດລອງຂອງພຍາມານອີງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ    ສິງ່ນັ້ນຈຶ່ງ 

ເປັນເຫດໃຫພ້ຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາໄດ້.   
ທີ່ຄ້າຍປະຊຸມຄົນໜຸ່ມ    ມຍີິງສາວຄົນນຶ່ງໄດ້ເລົ່າໃຫຂ້້າພະເຈົ້າຟັງເຖິງຊີວິດອັນລົ້ມລຸກຄຸກຄານກັບ

ການທົດລອງທີ່ລາວໄດ້ປະເຊີນ.    ລາວຕ້ອງການເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ດີ ແຕ່ເຫັນວ່າຫລາຍໆເທື່ອກໍໝົດປັນຍາ.  
ລາວຮ້ ູສຶກຜິດຫວັງແລະໝດົກໍາລັງໃຈທີ່ຈະຕໍ່ສູກ້ັບການທົດລອງນັ້ນ.   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະໃຫລ້າວອ່ານການ
ສາຣະພາບຂອງອາຈານໂປໂລໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມໂຣມ ບົດທີ 7.  ໃນເວລາຕໍມ່າລາວໄດ້ກັບຄືນມາບອກ 
ກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ລາວໄດ້ພົບເຫັນປະສົບການຂອງອັກຄະສາວົກໂປໂລຄ້າຍຄກືັບຊີວິດຂອງລາວ. 
 ເປັນຄວາມຈິງເໝືອນກັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຖືກປະສົບກັບການທົດລອງ     ຊຶ່ງ     
ຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້.      ໃນຄວາມອ້ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄຢືາກໃຫ້ພວກເຮົາມີກໍາລັງຂຶ້ນມາຈາກການຮຽນຮູ້ເຣ່ືອງ 
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທົດລອງ ເ ພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ນໍາເອົາມາປະກອບໃຊໃ້ນຊີວິດໃນເມື່ອຕໍ່ສູ້ກັບມານ.  ບົດ 
ຮຽນນີ້ໄດ້ເວ້ົາເຖິງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບມານ ພຣະອົງໄດ້ເຊື່ອຟັງໃນຖານະເປັນພຣະເມຊີອາ. 
 

1. ປະວັດເບ້ືອງຫລັງ: ໂຢຮັນໄດ້ໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ອົງພຣະເຢຊູ  ( ມັດທາຍ 3:1-17 ) 
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 ມີຊາຍຄົນນຶ່ງເປັນຄົນແປກ       ລາວນຸ່ງເຄື່ອງໜັງສັດປາກົດຕົວຢູ່ຕາມບ້ານນອກໃກແ້ມ່ນໍ້າຈແໍດນ.  
ລາວໄດ້ເທສນາຢ່າງມີພະລັງແລະອໍານາດຫລາຍ,    ເຕືອນຄົນທັງຫລາຍວ່າ ພຣະເຈົ້າກໍາລັງຈະເຂົ້າມາໃນ
ໂລກດ້ວຍພະລັງອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ມະນດຸຕ້ອງຕຽມຕົວເພື່ອຮັບຕ້ອນພຣະອົງໂດຍປ່ຽນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນ
ໃຫຖ້ືກຕ້ອງ.  
 ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ໄປຟັງຄໍາເທສນາອັນມີອໍານາດນີ້.  ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບຟັງແລ້ວກໍ
ເຊື່ອ ໂຢຮັນໄດ້ໃຫບ້ັບຕິສະມາ-ໂດຍການລົງນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຈແໍດນ.  ອົງພຣະເຢຊູກໍເຂົ້າມາເພື່ອຮັບບັບຕິສະ 
ມາເໝືອນກັນ.  ໂຢຮັນຄຶດວ່າພຣະອົງຕ້ອງໃຫຍກ່ວ່າຕົນ. ລາວຖາມວ່າເປັນຫຍງັໃຫຜູ້້ນ້ອຍບັບຕິສມາໃຫຜູ້້
ຍິ່ງໃຫຍກ່ວ່າຕົນ?  ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບວ່າ ນັ້ນເປັນນໍ້າພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້າ.  ເປັນຄວາມຈິງ ມສີຽງ
ຈາກສວັນກ່າວວ່າໃນເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຂຶ້ນມາຈາກນໍ້າ,       " ນີຄ້ບືຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ ຜູທ້ີ່ເຮົາຮັກ ແລະຊອບ
ພຣະທັຍ " (ມັດທາຍ 3:17). 
 ເປັນດ້ວຍເຫດໃດອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຮັບບບັຕິສະມາ?  ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ມີບາບທີ່ຕ້ອງສາຣະພາບຫລືກັບ
ໃຈ.  ຢາ່ງໃດກໍຕາມ ອງົພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງແລະພຣະອົງຍອມເຂົ້າເປັນພາກສ່ວນຂອງໂຢຮັນ.  ການ
ຈຸ່ມລົງ(ມຸດ)ນໍາ້ເປັນສັນຍາລັກທີ່ພຣະເຢຊູມອບຈິດໃຈເຮັດພາຣະກິດໃນຖານະເປັນພຣະເມຊີອາ.   
 

2. ການທົດລອງຄ້ັງທີສອງ: ໂຕນລົງຢ່າງສະງ່າງາມ ( ມດັທາຍ 4:5-7 ) 
 ຕໍ່ມາພະຍາມານໄດ້ເອົາພຣະເຢຊູໄປຫລັງຄາພຣະວິຫານ.    ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ແນ່ວ່າພຣະວິຫານນັ້ນມີ
ຈອມ, ມຍີອດຫລືບໍ່ນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈ. ມັນອາດຈະເປັນບ່ອນສູງສຸດໃນພຣະວິຫານ ເວລາອົງພຣະເຢຊູ
ເບິ່ງລົງມາກໍເຫັນວ່າສູງ. ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ແນ່ວ່າການທົດລອງຕໍ່ພຣະເຢຊູນັ້ນເກີດຂຶ້ນແທ້.   
 ອີກເທື່ອນຶ່ງພະຍາມານໄດ້ເຕືອນສະຕອິົງພຣະເຢຊູວ່າ  ອີງຕາມພຣະຄັມພີ ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ເບິ່ງ
ແຍງຮັກສາຜູ້ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເລືອກເອົາໄວ້.    ໃຫແ້ນ່ໃຈເທີ້ນ ຈົ່ງໂຕນລົງຈາກຈອມພຣະວິຫານໄປຫາຜູ້ຊົມທີ່
ກໍາລັງຈ້ອງມອງຢ່າງຕື່ນເຕັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫໄ້ດ້ຮັບພັຍອັນຕະລາຍໃດໆທັງສິ້ນ?   ນັ້ນແມ່ນການໃຊ້ພຣະ 
ຄັມພຂີອງມານ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພຣະຄັມອີກບ່ອນນຶ່ງທີ່ກ່າວວ່າ, “ຢາ່ທົດລອງ” (2 ພບຍ 6:16) ການ
ທີ່ໂຕນຈາກບ່ອນສູງນັ້ນເປັນການບັງຄັບພຣະເຈົ້າສຸດຍອດ.    ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ທົດລອງພຣະບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າເປັນການທົດລອງພຣະເຈົ້າເໝອືນກັນ.     ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ສະແດງອໍາ ນາດ
ໃດໆເພື່ອນໍາຊື່ສຽງມາສູພ່ຣະອົງເດັດຂາດ.    ຄົນທັງຫລາຍຕ້ອງຕິດຕາມພຣະອົງໄປໃນດ້ານວິນຍານຈິດ ບໍ່
ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກເພາະໄດ້ເຫັນການອັສຈັນ. 
 ມີອັນຕະລາຍສອງຢ່າງເກີດຂຶ້ນໃນຕອນນີ້.   ນຶ່ງ, ພວກເຮົາຕີຄວາມໝາຍພຣະຄັມພີໃຫຖ້ືກໃຈເຮົາ.  
ຕົວຢ່າງ: ໃຫພ້ິຈາຣະນາເບິ່ງຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ   “ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍຈົນໝົດກັບ” (ມທ 28:20).    ມນັເປັນ 
ຄວາມຈິງແທ້ ອົງພຣະເຢຊູສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາຕລອດໄປ. ໃນມັດທາຍ 28:20, ຄໍາເວົ້ານີ້ເປັນຄໍາສັ່ງຕໍ່ພວກສາ
ສນາທູດ.  ແນ່ນອນ ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສະຖິດຢູ່ກັບຄົນທັງຫລາຍກັບຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະອົງ.   ພຣະພກັ
ແລະການສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນ  ຢູກ່ັບທຸກໆ ຄົນຜູຊ້ອກສແວງຫານໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດ ໃນ
ຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນ.   
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 ອັນຕະລາຍອັນທີສອງແມ່ນເວລາຖືກທົດລອງພວກເຮົາຄຶດວ່າແມ່ນຄວາມບາບ.  ແນ່ນອນການທົດ
ລອງມສີ່ວນໃນຄວາມບາບ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ຄວາມບາບແມ່ນຄວາມບາບທີ່ເຮັດໂດຍບໍ່ຮ້ ູສຶກຕົວກໍມີ, ການຕັດ
ສິນໃຈເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ ່   ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິຖານຂໍພຣະເຈົ້ານໍາພາກ່ອນກໍຖືວ່າເປັນຄວາມບາບ
ເໝືອນກັນ.  ພວກເຮົາອາດຮູ້ສຶກກິນແໜງໃຈໃນເມື່ອເຮົາຕົວະຕໍ່ຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ແຕ່ພວກເຮົາຖືວ່າການບໍ່ຊ່ອຍ
ຄົນອື່ນເປັນສິ່ງນ້ອຍໆໃນຊີວິດ ນັ້ນກເໍປັນບາບ.  ໃນເມື່ອມຄີົນເອົາວຽກສອງໜ້າທີ່ການໃຫ້ເຮົາແລະເຮົາຕ້ອງ
ເລືອກເອົາອັນໃດອັນນຶ່ງ ນັ້ນກໍແມ່ນທົດລອງ.    ການທົດລອງທັງສອງຄັ້ງນີ້ເປັນການທົດລອງເຖິງວິທີຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າໃຫດ້ີທີ ່ສຸດ. 
 

3. ການທົດລອງຄ້ັງທີສາມ: ໃຫ້ຂາບໄຫວ້ຊາຕານ  (ມັດທາຍ 4:8-11) 
 ໃນທີ່ສຸດພະຍາມານໄດ້ເປີດເຜີຍເປົ້າໝາຍອັນໃຫຍ່ຂອງມັນອອກມາ. ມັນຊອກຫາວິທີທາງໃຫພ້ຣະ
ເມຊີອາປ່ຽນທາງ ຈາກຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າໄປຮັບໃຊຊ້າຕານ. ຈາກເທິງພູສູງພະຍາມານໄດ້ສະແດງຄວາມສວຍ
ງາມຂອງໂລກໃຫພ້ຣະເຢຊູເຫ ັນ ມັນກ່າວວ່າອໍານາດເປັນຂອງມັນ   ແລະມັນເປັນຜູ້ມອບອໍານາດຕ່າງໆໃຫ້
ເຈົ້ານາຍຜູ້ປົກຄອງທັງຫລາຍ.     ທ່ານເຊື່ອບໍ່ວ່າພະຍາມານຈະຮັກສາຄໍາສັນຍາຂອງມັນຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູບໍ່?  
ເຖິງພວກເຮົາຈະຕອບຢ່າງໃດ   ພະຍາມານຕ້ອງການໃຫພ້ຣະເຢຊູນະມັສການມັນ,  ບໍໃ່ຫ້ນະມັສການພຣະ
ເຈົ້າ.  ຖ້າອົງພຣະເມຊີອາຍອມນະມັສການມັນ ພະຍາມານກໍເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນເຈົ້າໂລກທັນທີ.  ໃນ
ຕອນສຸດທ້າຍນີ້ ພະຍາມານບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງ ພຣະຄັມພເີໝືອນດັ່ງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.  ເປັນຄວາມຈິງ, ພະຍາ
ມານບໍ່ສາມາດອ້າງເຖິງພຣະຄັມພຂີໍ້ໃດ້ໆທັງນັ້ນ.  
          ແຕອ່ງົພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊຂ້ໍ້ພຣະຄັມພຈີາກ 2 ພຣະບັນຍັດເປັນລູກປືນຍິງຄືນໃສມ່ານ. ”ຈົງ່ນະມັສການ 
ພຣະເຈົ້າແຕອ່ົງດຽວ” (ມທ. 4:10; 2 ພບຍ 6:13).      ພຣະເຢຊູບໍ່ມີພຣະປະສົງຈະປ່ຽນຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.  
ພື້ນຖານໃນພຣະຄັມພີເດີມ    ແລະພຣະຄັມພໃີໝແ່ມ່ນເວ້ົາເຖິງການນະມັສການ ພຣະເຈົ້າຜູທ້່ຽງແທ້ແຕ່ອົງ
ດຽວ.  ໃຫເ້ບິ່ງຕົວຢ່າງ: 2 ພຣະບັດຍັດ 6:4, ”ຊາດອິສຣາເອນເອີຍ ຈົ່ງຈົດຈໍາສິ່ງນີ້ໄວ້ໃຫດ້ີ!  ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ແຕ່ອົງດຽວເທົ່ານັ້ນເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ.”  ຈົ່ງຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າດ້ວຍສຸດ
ຫົວໃຈ ດ້ວຍສຸດຈິດ ແລະດ້ວຍສຸດເຫື່ອແຮງຂອງເຈົ້າ.”  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍຶດເອົາຂໍນ້ີ້ແລະກ່າວວ່າ, ”ນີເ້ປັນຂໍ້
ທໍາອິດ ແລະຂໍ້ໃຫຍທ່ີ່ສຸດໃນພຣະບັນຍັດ” (ມທ 22:37). 

ໝາຍເຫດ: ພຣະເຢຊູອ້າງເຖິງພຣະຄັມພຕີອນນີ້ໂດຍສັ່ງໃຫພ້ະຍາຍານໜີອອກໄປ.   ໃນຂໍ້ 11 ພະ 
ຍາມານກໍເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງນັ້ນ. 
 

ຄໍາຖາມ 
1. ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງໃຫຍທ່ີ່ສາມາດປ່ຽນແປງການຕັດສິນໃຈທີ່ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນຢູ່? 
2. ການທົດລອງຂອງພຣະເຢຊູມີສ່ວນປະກອບກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 
3. ອັນໃດເປັນການທົດລອງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ?  ພຣະຄັມພໄີດ້ສິດສອນເຖິງເຣ່ືອງນັ້ນຢ່າງໃດ?  
    ທ່ານຈະເປັນຢ່າງໃດເພື່ອບອກໃຫພ້ະຍາມານໜີອອກໄປ? 
4. ພຣະວິນຍານໄດ້ນໍາພາພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນປ່າດິນຊາຍ.  ພຣະເຈົ້າກໍາລງັນໍາພາທ່ານໄປໃສ? 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ແສງອາຣຸນຍາມເຊົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 4:12-25 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 4:12-25 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງຄົນໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຍອມຮັບ
ເອົາການປະກາດຂອງພຣະອົງເຖິງເຣ່ືອງຣາຊອານາຈກັຟ້າສວັນ
ໂດຍຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ໃນທາງໃດທີ່ທ່ານຄວນຕອບສະໜອງຕໍ່ການປະກາດຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອຈະຄໍານວນເຖິງການຕອບສນອງຂອງຕົນເອງຕໍ່ການປະກາດ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ກັບຄົນໃນທຸກວັນນີ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າຈະເອົາ
ວິທີໃດເພື່ອຈະໃຫອ້ົງພຣະເຢຊູປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຕົນໄດ້. 

 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄໍາພີເປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອການສິດສອນ, ເທສນາ, ປົວພະຍາດ, ແລະເອີ້ນເອົາພວກສາວົກ. ມຄີົນ
ເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຕອບສນອງຕໍກ່ານປະກາດຂອງພຣະອົງ.  
     ເໝອືນດັ່ງທຸກໆປີໃນເມື່ອເລີ້ມປີໃໝ ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າຕົນເອງຈະໄປຢູ່ໃສໃນຫ້າສິບສອງອາທິດຕໍ່ມາ. 
ຕົນເອງຈະຢູ່ໃນເມືອງເກົ່າ,  ໃນເຮືອນຫລັງເກົ່າ,  ເຮັດວຽກບ່ອນເກົ່າຫລືບໍ່?    ຫລຖືືກຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ບໍ່
ຮູ້ຈັກ?  ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງນີ້ເໝືອນກັນໃນເມື່ອປີໃໝເ່ລີ້ມເຂົ້າມາເຖິງແຕ່ລະປີ. 
      ບາງຄັ້ງຈະເປັນການດີໃນເມື່ອຫວນກັບໄປເບິ່ງໃນອະດີດ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າເຮົາມາຢູ່ໃນປັດຈບຸັດນີ້ໄດ້ຢ່າງ
ໃດ.  ມັນອາດຈະເປັນການດີເໝືອນກັນໃຫ້ວາດພາບໄປໃນອະນາຄົດວ່າເຮົາຈະໄປຮອດໃສ   ຢູ່ໃນສະພາບ
ຢ່າງໃດ. ໂລກນີ້ໄດ້ເລີ້ມກັນໃໝ່ 2000 ປີລ່ວງແລ້ວໄປ.  ແສງສວ່າງໄດ້ເຂົ້າມາໃນຄວາມມືດ.  ອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາຕາມພາບພົດ.  ພຣະອົງເປັນຜູ້ກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເລີຍ.  ພຣະອົງໄດ້ປ່ຽນ
ຊີວິດຂອງມະນຸດໂດຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດມາກ່ອນເລີຍ.    ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເອົາສິດຜູ້ເອົາໃຈໃສຕ່ິດຕາມພຣະ 
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ອົງໃຫຮ້ຽນຮູ້ ແລະອອກໄປປະກາດ.   ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ສຶກສາພຣະຄໍາຕອນນີ້ ໃຫ້ທ່ານຫວນຄິດຄືນຫລັງວ່າ
ຊີວິດຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບໃດ ຖ້າເອົາມາປຽບກັບຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູເວລານີ້.  

 
1.  ຄໍາເທສນາຂອງພຣະເຢຊູ:  ( ມດັທາຍ 4:12-17 ) 
     ຄາໍເທສນາຂອງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕເຮັດໃຫພ້ຣະເຢຊູມີບັນຫາ.  ກະສັດເຮໂຣດ ແອນຕີປາສ ສັ່ງໃຫ້ໂຢຮັນ
ຢຸດຕິຕຽນຕົນເອງ (ເບິ່ງ ມາຣະໂກ 6:17).    ໃນຕອນນີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນປະກາດການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ
ອົງ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍໃນເມືອງກາເປນາອູມ ເປັນສະຖານທີ່ແຄມທະເລ ໃນເຂດປົກຄອງຂອງກະສັດເຮ
ໂຣດ.  ສາວົກກຸ່ມທໍາອິດເຫັນວ່າມາຈາກຖິ່ນນັ້ນ.  ໝາຍເຫດ: ມດັທາຍຖືວ່າສິ່ງນີ້ເປັນໄປຕາມຄໍາທໍານວາຍ
ໃນພຣະຄັມພ.ີ 
 ມັດທາຍໄດ້ຂຽນຂຶ້ນມາຕາມພາບພົດຂອງພວກຢິວ.  ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈິ່ງອ້າງເຖິງພຣະຄັມພີເດີມທີ່ໄດ້
ເປັນໄປຕາມຄໍາທໍານວາຍເອົາໄວ້.       ເອຊາຢາໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ວ່າເຂດແດນນາຊາເຣັດແລະກາເປນາອູມ      
(ເຜົ່າ ເຊບູລູມ ແລະ ນັບຕາລີ) ໄດ້ເຫັນ ”ແສງສວ່າງອັນໃຫຍ່” (ເອຊາຢາ 9:1-2).    ”ແສງອາຣຸນຍາມເຊົ້າ” 
ໄດ້ສ່ອງມາເຖິງພວກເຂົາ.      ມຫີລາຍຄນົຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫລ້ອດອອກມາຈາກກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ, ເມືອງຂອງກະສັດດາວິດ, ຢ່າງນອ້ຍກໍມາຈາກເຜົ່າຂອງຢູດາ.     ມດັທາຍໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າຜູ້ປະ 
ກາດພຣະທັມຜູ້ຍິ່ງໃຫຍໄ່ດ້ເຫັນແສງສວ່າງອອກມາຈາກຄວາມມືດໃນເມືອງຄາລເີລ.   ມັດທາຍຍັງຖືວ່າຖິ່ນ 
ນີ້ແມ່ນ ”ຄາລເີລ ຂອງພວກຕ່າງຊາດ.”  ພວກນັກປາດກໍອອກມາຈາກບ່ອນບໍ່ແມນ່ຖິ່ນຂອງພວກຢິວ.    ມດັ
ທາຍຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງຄົນທັງໂລກ. 
 ໃຫທ້ຽບ ມັດທາຍ 4:17 ກບັ 3:2.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເທສນາເຣື່ອງດຽວກັນກັບໂຢຮັນ ”ຈົ່ງຖິ້ມໃຈເກົ່າ
ເອົາໃຈໃໝເ່ພາະແຜ່ນດິນສວັນມາໃກ້ແລ້ວ.”                        
 ”ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ”່ ແປວ່າ ປ່ຽນແປງທິດທາງເດີນ.   ໃນພາສາເຮັບເຣີໝາຍຄວາມວ່າ ຫັນຄືນ. 
ຄໍາເວົ້ານີ້ໄດ້ໃຊ້ໃນເມື່ອໄປທາງຜິດກໍໃຫ້ອວ່າຍກັບຄືນ. ໃນພຣະຄັມພີໃໝໄ່ດ້ແປການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ 
ມີຄວາມໝາຍວ່າ ປ່ຽນຈິດໃຈ ຫລປື່ຽນຈຸດປະສົງ. ເໝອືນເປັນພາບຂອງຄົນໃດຄົນນຶ່ງເມື່ອເດີນທາງຜິດຫ່າງ
ຈາກພຣະເຈົ້າແລ້ວ ໃຫຢຸ້ດແລະຫັນກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າອີກ.   ອີງຕາມພຣະຄັມພີແລ້ວ ແມ່ນການປ່ຽນແປງ
ອັນໃຫຍຫ່ລວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມຄຶດ, ນິສັຍ, ແລະການກະທໍາ.  ານເອີ້ນເອົາໃຫອ້ອກຈາກບາບຂອງອົງ
ພຣະເຢຊູບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ໃຫ້ຮູ້ສຶກເສັຽໃຈຕໍ່ບາບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຫັນປ່ຽນທິດທາງເດີນຂອງຊີວິດນໍາ.  
 ທ່ານເຄີຍເດີນທາງຜິດ ກາຍທາງອະນຸຍາດໃຫ້ອວ່າຍຄືນບໍ່?  ທ່ານໄດ້ເຫັນຕົນເອງກາຍໄປໃນທີ່ສຸດ
ກໍຊອກທາງກັບຄືນໃຫໄ້ດ້. ນັ້ນແຫລະເປັນຄໍາສອນໃນພຣະຄັມພທີີ່ເວ້ົາເຖິງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ.່ 
 ການທີ່ຮູ້ສຶກຜິດນັ້ນອາດເປັນວິທີທາງໃຫປ້່ຽນໃຈໄດ້,   ແຕ່ການປ່ຽນໃຈທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມ
ຮູ້ສຶກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແມ່ນການປະຕິບັດ.   ອາຈານໂປໂລໄດ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງໃນ 2 ໂກຣິນໂທ 7:9-
10. ”ບັດນີ້ເຮົາມຄີວາມຊົມຊື່ນຍີິນດີບໍໃ່ຊ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍ ແຕ່ເພາະຄວາມທຸກໃຈນັ້ນ
ເປັນເຫດໃຫພ້ວກເຈົ້າກັບໃຈເສັຽໃໝ່…ດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈຢ່າງຊອບພຣະທັຍພຣະເຈົ້ານັ້ນ ຍອ່ມເຮັດໃຫກ້ັບ
ໃຈເສັຽໃໝ ່ຊຶງ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມພົ້ນໂດຍບໍ່ຄວນກິນແໜງ ແຕ່ຄວາມທຸກໃຈຕາມຢ່າງໂລກນັ້ນ ຍອ່ມນໍາໄປເຖິງ 
ຄວາມຕາຍ.” 
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 ໂຢຮັນ ບັບຕິສໂຕ ແລະອົງພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງອັນໃດໃນເມື່ອເວ້ົາເຖິງ ”ຣາຊອານາຈັກສວັນ”? ຢາ່ງ
ນ້ອຍມຄີວາມໝາຍສອງຢ່າງ: ຜູປ້ົກຄອງ ແລະຜູ້ຢູ່ໃຕກ້ານປົກຄອງ.   ຣາຊອານາຈກັໄດ້ບອກເຖິງພຣະເຈົ້າ 
(ພຣະຄຣິດ) ເປັນເຈົ້າຊີວິດ ແລະຄົນຂອງພຣະອົງເປັນຜູ້ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ.   (ຄໍາເວົ້າອັນນີ້ມ ີຄວາມສໍາຄັນ
ເທົ່າກັບຄໍາເວົົ້າ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຂໍ້ອື່ນໆໃນພຣະຄັມພໃີໝ່.  ຄເືວ້ົາໄປແລ້ວວ່າມັດທາຍໄດ້
ຂຽນຂຶ້ນມາໂດຍມີຄວາມນຶກຄິດຂອງຊາວຢິວ.   ເພື່ອບໍ່ໃຊພ້ຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃນທາງຜິດ ພວກຢິວ 
ມັກຫລີກທີ່ຈະໃຊຄ້ໍາເວົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າ ແຕ່ໃຊ້ຄໍາເວົ້າອື່ນແທນເຊັ່ນ ສວັນ.) 
 ຄໍາແປເຖິງຣາຊອານາຈກັສວັນ (ຫລຣືາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ) ນັນ້ແມ່ນການປົກຄອງຂອງພຣະ
ເຈົ້າໃນຈິດໃຈ ໃນຊີວິດຂອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ.    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດວ່າ ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ 
ມາໃກ້ແລ້ວ ຫລືຢູ່ໃນມື (ມທ. 4:17).     ພວກເຮົາສາມາດເອົາເຣ່ືອງຣົດໄຟຂຶ້ນມາເວົ້າເປັນພາບໃຫເ້ຂົ້າໃຈ 
ຣົດໄຟແລ່ນໄປສະຖານນີັ້ນ ຫົວຈັກໄປກ່ອນ ແລະກໍມີຕູ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍຕິດຕາມໄປ.  ກັບການສະເດັດມາ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຣາຊອານາຈັກໄດ້ແພ່ເຂົ້າໄປໃນໂລກ.  ແຕຢ່່າງໃດກໍຕາມພຣະເຢຊູໄດ້ສອນພວກເຮົາໃຫ້
ອ້ອນວອນອະທິຖານວ່າ,   ”ຂໍໃຫພ້ຣະຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢູ່”  (6:10),  ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ
ຄວາມຈິງຍັງບໍ່ທັນມາເຖິງຢ່າງບໍຣິບູນ.  ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເທສນາຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງເພາະວ່າພຣະເຈົ້າກໍາ 
ລັງຈະເຮັດສິ່ງໃໝ່ ແລະມພີະລັງອັນໃຫຍຫ່ລວງ.  
 
2. ເອ້ີນເອົາສາວົກ:  ( ມດັທາຍ 4:18-21 ) 
 ພວກເຮົາຮູ້ຈກັເຣ່ືອງນີ້ດີໃນຂໍ້ນີ້, ແຕ່ໃຫພ້ວກເຮົາເຮັດເໝືອນວ່າທ່ານໄດ້ຍິນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.  ມຊີາຍ
ຄົນນີ້ໄດ້ຍ່າງໄປນໍາແຄມທະເລແລະໄດ້ເຫັນຊາວປະມົງກໍາລັງສານແຫຢູ່. ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ສັ່ງເໝືອນດັ່ງນາຍ
ທະຫານ,  ມານີ້! ຕາມເຮົາມາ!   ທະຫານຍອມຟັງຄໍາສັ່ງຂອງນາຍສເມີ,  ດັ່ງນັ້ນ ເປໂຕ ແລະ ອັນເດອາ ໄດ້
ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປທັນທີ. 
 ໃຫທ້່ານວາດພາບເບິ່ງວ່າທ່ານເປັນທະຫານ ເວລາຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຮ້ອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ຮັບໃຊ ້
ທ່ານຕ້ອງເຊື່ອຟັງແລະເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງນັ້ນ. ໃນປຶ້ມມັດທາຍນີ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ເວ້ົາເຣ່ືອງອໍານາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ 
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເອົາຜູ້ຕິດຕາມຫລສືາວົກ.   ປຶ້ມຂາ່ວປະເສີດໂຢຮັນໄດ້ຂຽນຂຶ້ນນໍາຫລັງ ແຕໃ່ນປຶ້ນນັ້ນໄດ້
ບອກວ່າ ເປໂຕແລະອັນເດອາໄດ້ພົບອົງພຣະເຢຊູກ່ອນແລ້ວໃນແຂວງຢູດາ (ໂຢຮັນ 1:35-51). ຂາ້ພະເຈົ້າ 
ສັງເກດເຫັນວ່າ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປັກຕາໃສ່ຜູ້ເຂົ້າມາຫາພຣະອົງ.   ຈາກຄົນເຫລົ່ານີ້ ພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກເອົາ
ພຽງສິບສອງຄົນເພື່ອຝຶກສອນໃຫເ້ປັນໜ່ວຍງານພເິສດ. ແນວໃດກໍດີ ການເອີ້ນເອົາສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ແຕກຕ່າງ, ບໍຄ່າດຝັນ ແລະເດັດຂາດ. 
 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກເຂົາເຂົ້າໃນວຽກງານສໍາຄັນ. ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫພ້ວກເຂົາຈັດໃຫມ້ີ
ຊີວິດປ່ຽນແປງ. ອອກຈາກວຽກງານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ໃຫຕ້ິດຕາມພຣະອົງໄປໃນບ່ອນຕ່າງໆ. ໃຫ້ສັງເກດ: ພຣະອົງ
ບໍ່ໄດ້ມີຕາຕະລາງຫລລືາຍການໃດໆ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຂອງຈ້າງລາງວັນແຕ່ຢ່າງໃດ.  ພຣະອົງ
ພຽງກ່າວວ່າ, ”ມາເທີ້ນ, ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ.” 
 ”ເປັນຄົນຫາຄົນ” ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ພຣະເຢຊູບອກໃຫສ້າວົກເຮັດຢ່າງແຈມ່ແຈ້ງ.   ພວກທ່ານອາດເຂົ້າ
ໃຈເຖິງເຣ່ືອງນີ້ດີຈົນເວລາທ່ານອ່ານພົບທ່ານບ ໍ ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມນຶກຄິດຕຶກຕອງຫຍງັເລີຍ.  ສ່ວນຫລາຍ ການ
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ຫາປານັ້ນຖືວ່າເປັນເກມກິລາ, ຕອນນີ້ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເອີ້ນເອົາເຂົາໃຫ້ເດີນທາງໄປຫາປາກັບພຣະອົງ.    ແຕ່ 
ພຣະອົງເອີ້ນເອົາພວກເຂົາໃຫ້ເຮັດງານໃນຖານະເປັນສາວົກ ຊຶ່ງນໍາຄົນມາຫາອົງພຣະເຢຊູ. 
 ເປັນໜ້າສັຣເສີນ ທັງສີ່ຄົນໄດ້ປະສິ່ງທີ່ເຂົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ. ຢາໂກໂບແລະໂຢ 
 ຮັນກໍຍັງປະຜູ້ເປັນພໍ່ໄວ້ໃນເຮືອ.    ພວກເຂົາເຫັນວ່າບໍ່ມີອັນໃດສໍາຄັນໄປກວ່າການເອີ້ນເອົາຂອງພຣະເຢຊູ.  
 ພວກເຂົາຕິດຕາມໄປໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ສໍ້ຖາມ ຫລຢືາກໄດ້ຄໍາສັນຍາອັນໃດໆທັງສິ້ນ.  
 ໃຫວ້າດພາບອີກອັນນຶ່ງ,     ສົມມຸດວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຖິງແຜນການລາຍລະອຽດຕໍ່ເປໂຕໃນ
ຕອນນັ້ນ, ພຣະອົງຕ້ອງບອກໃຫເ້ຫັນທາງທີ່ນໍາໄປສູ່ໄມ້ກາງແຂນ.   ຖ້າພຣະອົງໄດ້ບອກເຖິງການຖວາຍຕົວ
ຂອງພຣະອົງຕໍ່ເປໂຕແລະບອກໃຫເ້ປໂຕເຮັດ     ເປໂຕຈະຮູ ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອລາວຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງຕາຍໃນກຸງ
ໂຣມ?  ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຈັກສິ່ງຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຖ້າເປໂຕຮູ້ວ່າຕົນເອງຕ້ອງຕາຍ ເປໂຕກໍຍັງຈະຕດິ 
ຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປບໍ່?  ພວກເຮົາເດຈະຕິດຕາມໄປເໝືອນກັນບໍ່?  ຄໍາຕອບ, ພວກເຮົາອາດຕິດຕາມ ຫລື
ບໍ່ຍອມຕິດຕາມໄປກໍເປັນໄດ້. ເປັນດັ່ງນັ້ນແຫລະ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຫພ້ວກເຮົາຮູ້ເຖິງສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ເວລາທ່ີເຮົາຈະເຣີນໃຫຍຂ່ຶ້ນກັບພຣະອົງ.   ພຣະເຢຊູໃຫພ້ວກເຮົາຮູ້ຕໍ່ອະນາດຄົດຕາມສົມຄວນຂນາດຂອງ
ຄວາມເຊື່ອ.  ພຣະເຈົ້າສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາຕລອດໄປ.   ທຸກໆສິ່ງໃນຊີວິດເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ
ນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປະເຊີນຕາມລໍາພັງແຕ່ຜູ້ດຽວ. 
 ເຣ່ືອງນີເ້ປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີສໍາລັບພວກເຮົາ.    ພຣະເຢຊູຍັງເອີ້ນເອົາພວກເຮົາໃຫຕ້ິດຕາມພຣະອົງໄປ 
ເຖິງຈະມອີັນໃດເກີດຂຶ້ນກຕໍາມ.    ການເອີ້ນໃຫເ້ປັນຄຣິສຕຽນເປັນການຮຽກຮ້ອງອັນສໍາຄັນທີ່ສຸດ,  ໃຫເ້ຮົາ
ມອບທຸກສິ່ງຢ່າງ   ເປັນຄວາມຈິງຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ   ພວກເຮົາອາດສາ 
ມາດຖວາຍເກີນຄວາມນຶກຄິດກວ່າທີ່ຕົນເອງສາມາດເຮັດໄດ້. 
 ພວກເຮົາເປັນຄະນະບັບຕິສ ການຕິດຕາມພຣະເຢຊູນີ້ໝາຍເຖິງເຂົ້າຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາ.     ຜູໃ້ດຖືກ
ເອີ້ນເຂົ້າໃນວຽກງານນີ້ ແມ່ນການຮັບໃຊ້ເຕັມເວລາທັງນັ້ນ.  ການຮັບໃຊນ້ັ້ນບໍ່ມີເຄິ່ງເວລາ    ເຖິງແມ່ນທ່ານ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊໃ້ນຄຣິສຕະຈັກ  ຫລເືປັນຄົນງານໃນໂຮງງານຕ່າງໆເພື່ອບອກຂ່າວດີເຣ່ືອງຣາຊອານາຈັກຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.  
 
3.  ອົງພຣະເຢຊູປະກາດແລະປົວພະຍາດ:  ( ມັດທາຍ 4:23-25 ) 
 ພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງຄາລີເລ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດປາແລສຕິນໃກບ້້ານຂອງພຣະ 
ອົງ ແລະເວລານີພ້ຣະອົງຢູ່ເມືອງກາເປນາອູມ.  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວຫວົເຣ່ືອງ ການເທສນາຂອງພຣະ
ເຢຊູ (”ຖິມ້ໃຈເກົ່າ”) ມັດທາຍ 4:17).   ໃນເມື່ອທ່ານສຶກສາບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພໃູນອາທິດຕໍ່ໄປນີ້,  ທາ່ນຈະ
ໄດ້ເຫັນຄໍາສອນທີ່ອົງພຣະເຢຊູສອນເປັນປະຈໍາ. 
 ເພີ້ມຈາກ ”ການສອນໃນທັມມະສາລາ” ແລະ ”ຄາໍເທສນາເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງຣາຊອານາຈກັ,”  
ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງອໍານາດຂອງພຣະອົງໂດຍການປົວຄົນເຈັບປ່ວຍ.   ພຣະອງົໄດ້ປົວພະຍາດຮ້າຍທຸກໆ
ຊະນິດ.   ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍດພີະຍາດ;  ພຣະອົງໄລ່ຜອີອກຈາກຄົນ; ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຈັບ
ຫາຍດີ ຄົນເປັ້ຍຍ່າງໄດ້.   ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ມາຫາ ແລະຟັງພຣະອົງສັ່ງສອນ.   ພວກເຂົາພາກນັ
ມາຈາກບ້ານເມືອງໃກຄ້ຽງ,   ບ້ານຂອງຄນົຕ່າງຊາດເໝືອນກັນ (”ດຄີາໂປລີສ”),   ຫລເືອີ້ນວ່າ ສິບໝູບ່້ານ.) 
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 ເວລາສອນພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ມບີັນຍາກາດຕື່ນເຕັ້ນ   ເວລາເທສນາຫລືສອນຄົນຟັງແລ້ວກໍເຂົ້າໃຈດີ 
ແລະຮັບເອົາ.  ຜູໃ້ດຟັງແລ້ວຕິດໃຈແລະເລີຍບອກຄົນອື່ນຕໍ່ໆໄປ. 
 
ຄໍາຖາມ: 

 
1. ເວລາໃດທ່ານໄດ້ຖິ້ມຄວາມຜິດບາບແລະກັບໃຈໃໝ?່  ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດແລະຖືກໄດ້ບອກເຕືອນທ່ານເຖິງ 
    ເຣ່ືອງໃດໃນມື້ນີ້? 
 
2. ຊີວິດຂອງທ່ານດຂີຶ້ນແລະມີຄວາມຫວັງໃນເມື່ອຮູ້ວ່າທ່ານມພີາກສວ່ນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ? 
    ທ່ານໄດ້ບອກເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈນັ້ນກັບຄົນອື່ນ ແລະບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນກົກເຫງົ້າແຫ່ງຄວາມໝັ້ນ 
   ໃຈບໍ?່ 
 
3. ທ່ານຄຶດວ່າທ່ານເປັນສາວົກ ຜູຕ້ິດຕາມອົງພຣະເຢຊູບໍ່?      ທາ່ນໄດ້ຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ  
   ແລະດໍາລົງຊີວິດຕາມມາຕະຖານຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່?      ແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດໃຫທ້່ານບໍ່ເດີນໃກຊ້ິດກັບ 
   ພຣະເຢຊູ?   
 
4. ທ່ານຈໍາໄດ້ບໍ່ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານໄດ້ບອກຄົນອື່ນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູ?  ທ່ານຈະພະຍາຍາມເປັນພະຍານກັບ 
    ຄົນອື່ນໃຫຫ້ລາຍກວ່າປີແລ້ວບໍ່? 
 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ກົງກັນຂ້າມຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 5:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 5:1-16 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມສຸກ   ທີ່ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ກົງກັນຂ້າມ
ຈາກຄວາມຫວັງຊຶ່ງເປັນຂອງທັມມະດາສາມັນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ   ແຕກຕ່າງກັບຊີວິດທັມມະ 
                                              ດາໄດ້ຢ່າງໃດ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອໃຫຮູ້້ວ່າບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູໄດ້ໃຫຄ້ໍາໜູນໃຈ    ແລະຄວາມ

ຫວັງໃນຊີວິດໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປ. 
 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ 
 

• ຢືນຢັນວ່າພຣະຄັມພເີປັນພະລັງອໍານາດທີ່ຈະຊີ້ນໍາພາໃນຊີວິດ ແລະການຮັບໃຊ້ 
• ເສີມຂຍາຍຕົວໃຫ້ໃຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊື່ອມີຊີວິດຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
     ຜູທ້ີ່ມີຊີວິດຢູ່ຕາມຢ່າງຄຸນຄ່າຂອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ  ປະສົບກັບພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າໃນ
ທາງກົງກັນຂາ້ມກັບປະສົບການຂອງມະນຸດທັມມະດາ.  ຄນົສ່ວນຫລາຍບໍ່ເອີ້ນປີທີ່ຕົນເອງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າ
ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ເປັນປີດີເລີດໃນຊີວິດແມ່ນບໍ່?. 
 ຍິງຄົນນຶ່ງຊື່ວ່າ ເມໂລດີ ມີອາຍໄຸດ້ພຽງສາມສິບສອງປີ ໃນເມື່ອນາງໄດ້ຮູ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ເປັນພະຍາດ 
ມະເຮັງ ສອງເດືອນກ່ອນຖືກຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນໃໝ່ຕາມການນໍາພາຂອງພຣະເຈົ້າ.    ນາງໄດ້ກາ່ວເຖິງປະສົບ
ການດັ່ງນີ້: ”ໃນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໂທຣະສັບຈາກທ່ານໝໍ, ທໍາອິດຂ້າພະເຈົ້າມຄີວາມຢ້ານ. ຕໍ່ມາກໍຮູ້ສຶກ
ມີສັນຕສິຸກຊຶ່ງເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈ.”   
 ຕໍ່ມານາງໄດ້ສົ່ງຂ່າວທາງຄອມພິວເຕີໄປບອກເພື່ອນທັງຫລາຍ  ນາງບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໃໍຫອ້້ອນວອນເພື່ອ
ໃນການປິ່ນປົວ, ແຕ່ນາງຂໍຮ້ອງໃຫເ້ພື່ອນອ້ອນວອນເພື່ອນາງຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນທີ່
ສຸດນາງກໍໄດ້ດັ່ງໃນປາຖນາຈິງແທ.້ 
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 ພຣະພອນອັນໃຫຍໄ່ດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງນາງກໍມາຈາກຄຣິສຕະຈັກໃກ້ບ້ານຂອງນາງ ເຖິງແມ່ນ
ນາງຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກເທື່ອ   ໃນເມື່ອນາງມີພະຍາດເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຄຣິສຕະຈັກນັ້ນກໍໄດ້ຮັບໃຊ້ 
ແລະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອແກ່ນາງ. 
 ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະຄຣິດຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກ”  ເວລາ
ຂ້າພະເຈົ້າຢູເ່ມືອງນຶ່ງຂອງຣັດ ເທັກຊັດ ຂ້າພະເຈົ້າບໍແ່ນ່ໃນວ່າຈະກິນນອນໄດ້ຢ່າງໃດ, ສະມາຊິກນຄຣິສຕະ 
ຈັກນັ້ນໄດ້ມາຊ່ວຍປ້ອນເຂົ້າ, ພວກເຂົາພາກັນໄປນໍາສົ່ງຮອດຫ້ອງຜ່າຕັດ.     ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫເ້ງິນຊ່ວຍ 
ເຫລືອເພື່ອຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງ.  ພວກເຂົາເຈົ້າຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າປີ້ເຄື່ອງບິນໃຫ້ແມ່ຂອງນາງໄປຢາມທີ່ໂຮງໝໍ.  ພວກເຂົາ
ພາກັນອ້ອນວອນເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງເອົາໃຈໃສ່.   ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພວກເຂົາໄດ້ມີນໍ້າໃຈຢາກຊ່ວຍໂດຍບໍ່ໄດ້
ຄຶດວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນພາຣະແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າແຕ່ປະການໃດ.  ການທີ່ມີໂອກາດຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຄຣິສຕະຈັກ
ໃຫຍ່ແລະເຫັນຄົນມຄີວາມຮັກຄວາມເມດຕາຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ ສິ່ງນັ້ນເປັນການອັສຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍໃ່ນຊີວິດ. 
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ພະຍາດມະເຮັງເພື່ອສອນນາງເມໂລດີ ເຖິງເຣ່ືອງພຣະອົງ.  “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າ
ໄດ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮ ັດໃຫຂ້້າພະເຈົ້າມໂີອກາດຢູ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນ. ຂາ້ພະເຈົ້າຫວັງສເມີຈະສືບ
ຕໍ່ຄວາມສັມພນັນັ້ນເຖິງຈະເປັນພະຍາດແລະດີພະຍາດກໍຕາມ ຊຶ່ງເປັນການແຕກຕ່າງກັບປໂຍກທີ ່ວ່າ “ທ່ານ
ເປ ັນສິ່ງດຽວທີ່ຂ້າມີ” ແລະ “ທ່ານເປັນສິ່ງດຽວທີ່ຂ້າຕ້ອງການ”   ປໂຍກທີສອງແມນ່ສິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສາມາດ
ພົບມາແລ້ວ. 
 ພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພຣະພອນແກ່ລູກຂອງພຣະອົງ.  ພຣະພອນທີ່ມາເຖິງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕາມຄວາມ
ນຶກຄຶດຂອງພວກເຮົາຫວັງເອົາໄວ້.     ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ຮັບຮອງວ່າເຮົາຈະມີຊີວິດຢ່າງສະດວກ
ສະບາຍ; ບາງຄັ້ງພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາໃນຊີວິດໃນເມື່ອພວກເຮົາປະສົບກັບບັນຫາໃຫຍໃ່ນຊີວິດ.  
ແມ່ນແທ ້, ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດເຂົ້າມາໃນຊີວິດໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ຫວັງເອົາໄວ້. ພຣະພອນອັນສັກ
ສິດສາມາດເຮັດໃຫຊ້ີວິດໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຜິດແປກແຕກຕ່າງກັບຊີວິດທັມມະດາສາມັນໄດ້.  
 
1. ປະວັດເບ້ືອງຫລັງ: ( ມັດທາຍ 5:1-2 ) 
     ການເທສນາທີ່ຈ້າຍພເູປັນເຣ່ືອງທໍາອິດໃນຫ້າພາກຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນປຶ້ມມັດທາຍ.    ກ່ອນນີ້
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາພວກສາວົກໝວດທໍາອິດ   ແລະພຣະອົງເລີ້ມຕົ້ນປະກາດເຣື່ອງຣາຊ 
ອານາຈກັເມືອງຟ້າສວັນ.  ມີຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຟັງຄໍາສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ໃນເມື່ອພຣະ 
ອົງໄດ້ເຫັນຄົນເປັນນໍານວນຫລາຍ  ພຣະອົງເລີຍຂຶ້ນໄປເທິງຈ້າຍພແູລະນັ່ງລົງສັ່ງສອນພວກສາວົກງຫລາຍ.  
ບໍ່ເໝືອນໃນທຸກວັນນີ້ ຄຣູສອນໄດ້ຢືນຕໍ່ໜ້າພວກນັກຮຽນໃນຫ້ອງ,    ແຕ່ໃນສມ ັຍພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປັນຄຣູສອນ 
ຂອງພວກຢິວໄດ້ນັ່ງລົງເວລາສອນຜູ້ຕິດຕາມ.    ຄວາມຈິງມຢີູ່ວ່າ ໃນເມື່ອພຣະອົງໄດ້ນັ່ງລົງສັ່ງສອນສາວົກ 
(ມັດທາຍ 5:1) ໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ພຣະອົງເປັນຜູ ້ມີອໍານາດແລະສິດທິໃນຖານະເປັນຄຣູຜູ້ນຶ່ງ.  
 ມັດທາຍໄດ້ບອກວ່າຜູ້ຄົນຟັງຄໍາເທສນາຂອງພຣະອົງກໍບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນໄກ ແຕ່ແມນ່ພວກສາວົກຂອງ
ພຣະອົງເອງ.  ແຕ່ມຝີູງຊົນອື່ນຟັງຄືກັນ ພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາກັບພວກເຂົາເໝືອນເປັນຄົນຜູ້ໃຫຄ້ວາມຈົງຮັກພັກດີ
ຕໍ່ພຣະອົງ ແລະເປັນຄົນແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຟາ້ສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ.    ໃນບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພ ູພຣະເຢຊູໄດ້
ກ່າວເຖິງຣາຊອານາຈກັສວັນເປັນເໝືອນອັນໃດກັນແທ້ ມຮີູບລັກສະນະຢ່າງໃດ.  
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2. ໂລກປ້ິນ: ( ມັດທາຍ 5:3-12 ) 
 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລີ້ມເທສນາທີ່ຈ້າຍພ-ູເປັນພຽງປໂຍກທີ່ສັ້ນໆ ແປດປໂຍກເທົ່ານັ້ນ   ທີ ່ກ່າວເຖິງຜູ້ມີ  
“ຄວາມສຸກ” ຫລືຜູ້ມຊີີວິດສນຸກສຸກສະບາຍໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຖາ້ພວກເຮົາບອກໃຫຂ້ຽນເຖິງ 
ລັກສະນະຂອງຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ ພວກເຮົາຈະເວົ້າຢ່າງໃດ?  ຄົນສວ່ນຫລາຍຈະພາກັນເວ້ົາວ່າ ຄວາມສຸກ
ແມ່ນ ມສີຸຂພາບດີ, ມຊີັບສົມບັດບໍຂ່າດ, ມັກວຽກຂອງຕົນ, ມໝີູເ່ພື່ອນດີ ແລະຄອບຄົວສົມບນູ. ແຕ່ອົງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄວາມສຸກຕ່າງກັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເວ້ົາມານີ້.  
 “ຜູ້ໃດຍາກຈນົຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍເປັນສຸກ.”     ຄົນທີ່ມີຄວາມຍາກຈົນຝ່າຍຈດິວິນຍານຍອມຮບັວ່າ
ເຂົາມຄີວາມຕ້ອງປະສົງຢາກເພິ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.  ພວກເຂົາສະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງກັບຜູ້ອວດຕົວ 
ແລະຈອງຫອງທີ່ໂລກນີ້ເຫັນວ່າໃຫກ້ຽດແລະຍົກຍ້ອງ.     ຜູທ້ີ່ມີຄວາມຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານຍອມຮັບວ່າ
ພຣະເຈົ້າມພີະລັງແລະອໍານາດ ແລະຍອມຮັບເອົາລະບຽບແລະການປົກຄອງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ດີ.  ພຣະເຢຊູ
ກ່າວວ່າ ຜູ້ມີຄວາມຍາກຈນົຝ່າຍວິນຍານຈິດມຄີວາມສຸກເພາະວ່າ “ແຜ່ນດິນສວັນເປ ັນຂອງຜູ້ນັ້ນ.”  ຜູທ້ີ່ເພິ່ງ
ບາຣະມີຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ປົກຄອງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.  
 “ຜູ້ໃດໂສກເສົ້າກເໍປັນສຸກ.”   ຈະເວ້ົາໄດ້ອີກຄໍານຶ່ງວ່າ ເປັນສຸກກໍແມນ່ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.   ເຫັນວ່າ 
ຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມສຸກໄປນໍາກັນໄດ້ຢ່າງໃດ?  ມຫີລາຍໆຄັ້ງໃນຊີວິດເວລາຄຣິສຕຽນມີຄວາມໂສກ
ເສົ້າ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຮ້ອງໄຫ້ເປັນເຣ່ືອງຄວາມເສັຽຫາຍສ່ວນຕົວ, ແຕ່ບາງເທື່ອມີຄວາມໂສກເສົ້າເພາະວ່າ
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໂລກແຫ່ງຄວາມຜິດບາບຮອບຕົວເຮົາ.   ພວກເຮົາໂສກເສົ້າເພາະຄວາມບາບໄດ້ລົບກວນ
ຕໍ່ຊີວິດຂອງມະນຸດຊາດ,    ເມື່ອເປັນດັ່ງນີ້ ພວກເຮົາກໍເຫັນວ່າຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ມາຕັ້ງຢູ ່
ຄົບບໍຣິບູນເທື່ອ, ອົງພຣະຄຣິດຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາປະທັບໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸສໂລກ.  ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູເວ້ົາ 
ວ່າ ຄວາມສກຸຫລືຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດນີັ້ນມາຈາກຄວາມຮູ້ວ່າຜູ້ໂສກເສົ້າວັນນີ້ ແລະວັນໜ້າພວກເຂົາຈະໄດ້
ຮັບຄວາມເລົ້າໂລມໃຈ.  ນກັຂຽນຊາວຢິວໃຊ້ຫລັກໄວຍະກອນຕ່າງໝູ່ ໃຊ້ຄໍາເວົ້າ “ຈະຖືກໄດ້ຮັບຄວາມເລົ້າ
ໂລມໃຈ”  ເພື່ອພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ໃສ່ຊື່ພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ.  ຄວາມໝາຍມີຢູ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ໃຫຄ້ວາມ
ໝູນໃຈຜູ້ທຸກໂສກ.   
 “ຜູ້ມໃີຈອ່ອນຫວານກໍເປັນສຸກ.”     ໃຫທ້່ານຄຶດເຖິງຜູ້ນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດດ້ານການຄ້າ ແລະບໍຣິ 
ສັດຕ່າງໆ.    ພວກເຂົາມຄີຸນນະວຸດທິຢ່າງໃດທີ່ຄົນອື່ນນັບຖື?    ຫລາຍເທື່ອຄົນມກັເວ້ົາເຖິງຄວາມເມດຕາ, 
ມອງເຫັນອະນາຄົດໄດ້ດີ, ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ ຫລືມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນຊີວິດ.  ການທີ່ມໃີຈອ່ອນຫວານ
ນັ້ນມັກບໍ່ມີຄົນເວ້ົາເຖິງ.   ຄົນຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນຄົນຖ່ອມຕົວໃນການສ້າງສາຍສັມພັນກັບຄົນອື່ນ ເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວຕໍ່ພຣະພັກຂອງພຣະເຈົ້າມາກອ່ນ ໃນເວລາພວກເຂົາໄດ້ຍອມຕົວຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.  
ໃນເມື່ອເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງການເປັນເຈົ້ານາຍຢູເ່ໜືອຄົນອື່ນ ຫລືໃຊອ້ໍານາດ
ເໝືອນເຈົ້ານາຍໃນໂລກນີ້ເພາະພວກເຮົາຮູ້ຈັກຜູ້ຢູ່ເໜືອທຸກສິ່ງຢ່າງ.     ພຣະເຢຊູສອນວ່າ,    “ຜູ້ມີໃຈອ່ອນ
ຫວານຈະໄດ້ຮັບແຜ່ນດິນໂລກເປ ັນມໍຣະດົກ.”  ຄໍາສອນນີ້ໄດ້ເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບການຊ່ຽງໂຊກ.  ຢາໂກ
ໂບ 4:10 ກ່າວວ່າ, “ເຈົ້າທງັຫລາຍຈົ່ງຖອ່ມໃຈລົງຕໍ່ພຣະພັກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະອົງຈະຍົກຊູພວກ



 25

ທ່ານຂຶ້ນ.”  ໃນເມື່ອພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງຍິ່ງໃຫຍ ່ແລະຍອມຕໍ່ການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ
ແລ້ວ, ພຣະເຈົ້າຈະປະທານລາງວັນຊຶ່ງເກີນຄວາມເຂົ້າໃຈທຸກປະການ.   
 “ຜູ້ໃດອຶດຫິວຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ.”  ອັຄສາວົກ ໂປໂລເປັນຕົວຢ່າງໃນເຣື່ອງນີ້.    ໃຫພ້ິຈາຣະ 
ນາເບິ່ງຄໍາສອນຂອງເພິ່ນຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກເມືອງຟິລິບປອຍ:  “ເພາະວ່າຖ້າເຮົາມີຊີວິດພຣະຄຣິດເປັນຊີວິດນັ້ນ 
ຖ້າເຮົາຕາຍກໍເປັນປໂຍດແກ່ເຮົາ.”  (ຟິລບິປອຍ 1:21).  ຜູມ້ີຄວາມຫິວກະຫາຍຕໍ່ຄວາມຊອບທັມນັ້ນແມ່ນ
ຜູ້ມີຄວາມປະສົງຢາກມີຊີວິດທີ່ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ ແລະຢາກໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາເຣັດໃນຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ.   ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຕໍ່ການຕິພະຍາມານໃນເວລາພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງ:    “ມະນຸດບໍ່ໄດ້ລ້ຽງ
ຊີວິດໂດຍອາຫານຢ່າງດຽວ,   ແຕລ່້ຽງດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂໍ້ທີ່ອອກມາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະເຈົ້າ.”   (ມດັ
ທາຍ 4:4).  ຄົນຜູ້ທ່ີປາຖນາລໍຄອຍເພື່ອໃຫພ້ຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍໃນຊີວິດ ພວກເຂົາກໍມີຄວາມອີ່ມໃຈ.  ພວກ
ເຂົາອາດບໍ່ພຽງແຕ່ອີ່ມໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຂົາໄດ້ຮັບຊັບທຸກສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ. 
 “ຜູ້ໃດມີໃຈກະຣຸນາກໍເປັນສຸກ.” ການທີ່ສະແດງມໃີຈກະຣຸນານັ້ນເປັນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ການ
ທີ່ມີໃຈກະຣຸນາບໍແ່ມ່ນການຕຽມຕົວທີ່ຈະໃຫອ້ະພັຍຄົນອື່ນ-    ແຕກ່ານໃຫ້ອະພັຍນັ້ນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງເທ່ົາ
ນັ້ນ.    ການສະແດງເຖິງໃຈກະຣຸນາໝາຍຄວາມວ່າມີຈິດໃຈເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະມີບຸນຄຸນຕໍ່ຄົນອື່ນ 
ແລະອົດທົນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນສເມີ.     ຄວາມເມດຕາເປັນການສະແດງການຮັບຮູ້ຕໍ່ການກະທໍາ
ຂອງຄົນອື່ນ.  ລູກຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງເປັນຄົນມຄີວາມເມດຕາປານ ີເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາຈາກ
ພຣະເຈົ້າ.  ພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າຜູທ້ີ່ມີຄວາມເມດຕາຈະມີຄວາມສຸກ ເພາະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາ
ຕອບແທນຈາກພຣະບິດາ. 
 “ຜູ້ໃດມີໃຈບໍຣິສຸດກໍເປັນສຸກ.”    ພວກເຮົາມັກຄຶດວ່າ ບໍຣິສຸດນັ້ນເປັນການບໍມ່ີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ.   ໃນ
ພຣະຄັມພີ ບຣິໍສຸດແມ່ນຈິດໃຈຢາກຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ.    ເພງສັຣເສີນ 27: 4 ໄດ້ກ່າວວ່າ,  “ຂາ້ພະອົງຂໍນໍາ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຽງແຕ່ສິ່ງດຽວ ແມ່ນແຕ່ສິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນແຫລະທີ່ຢາກໄດ້ຄື  ຂ້າພະອົງໄດ້ຢູ່ໃນພຣະວິຫານ
ຕລອດໄປ ເພື່ອຄຶດຄໍານຶງພຣະຄຸນຄວາມດີແລະຂໍການນໍາພາຈາກພຣະເຈົ້າ” ຜູທ້ີ່ຊອກສແວງຫາໃຫມ້ີຄວາມ
ສັມພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າເປັນຄົນມຄີວາມ ສຸກເພາະວ່າ “ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າ” 

“ຜູ້ໃດສ້າງຄວາມສງົບສຸກກໍເປັນສຸກ.”  ຄນົໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມີ “ພາຣະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຄືນ
ດີກັນ”  ເພາະພຣະຄຣິດເປັນຜູ້ເຮັດໃຫໂ້ລກຄືນດີກັບພຣະອົງ (2 ກຣທ 5:18-19).     ຜູສ້້າງສນັຕິສຸກບໍ່ເປັນ
ພຽງນິສັຍໃຈຄໍເປັນໜ້າຮັກເທົ່ານັ້ນ; ຜູສ້້າງສັນຕິສຸກເປັນຄົນຊອກສແວງຫາໃຫ້ຄົນຄືນດີກັນ    ແລະຄືນດີກັບ
ພຣະເຈົ້າອີກ.     ໃນສມັຍພຣະເຢຊູຢູ ່ໃນໂລກນີ້ເຫັນວ່າຈັກກະພັດໂຣມມີສັນຕິສຸກດີ ເພາະອໍານາດຂອງທະ 
ຫານ.    ການທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສັນຕິສຸກອັນແທ້ຈິງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ມແີຕ່ອົງພຣະເຢຊູ
ຄຣິດເທົ່ານັ້ນສາມາດນໍາສັນຕິສຸກອັນແທ້ຈິງຕໍ່ຊີວິດທີ ່ໄດ້ພົບກັບການຕົກແຕກມາແລ້ວ. ຜູ້ສ້າງສັນຕິສຸກເປັນ 
ຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງເອົາໃຈໃສຖ່ືວ່າເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າແທ້,    ”ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮ້ອງວ່າເປັນບຸດຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.” 

”ຜູ້ຖືກຂົ່ມເຫງເພາະເຫັນແກ່ຄວາມຊອບທັມກໍເປັນສຸກ.”    ຄວາມມືດຕໍ່ຕ້ານແສງສວ່າງ,  ຜູທ້ີ່ຢູ່ໃນຣາຊ 
ອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າກຖໍືກຜູ້ຢູ່ໃນຄວາມມືດຂົ່ມຂູ.່  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕັດວ່າ, ”ຢ່າຄຶດວ່າເຮົາມາເພື່ອນໍາ
ເອົາຄວາມສງົບສຸກມາສູໂ່ລກ.”  (ມດັທາຍ 10:34),    ພຣະອົງເຫັນວ່າ ພວກສາວົກຈໍາເປັນຕ້ອງປະສົບກັບ
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ບັນຫາ.  ການຂົ່ມເຫັງນີເ້ປັນເຫດໃຫມ້ີຊີວິດອັນຊອບທັມ,   ແຕ່ວ່າລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍ-ຄືໄດ້
ເມືອງຟ້າສວັນເປັນມໍຣະດົກ.  ໃນຂໍ້ 11 ແລະ 12  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ ແລະຢາກໃຫ້ເອົາ
ມາປະກອບໃຊ້ສ່ວນຕົວ: ”ພວກທ່ານກໍເປັນສຸກ.” 

ໃນເມື່ອພວກເຮົາສະແດງເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຣາຊອານາຈກັ-ມຄີວາມເມດຕາ ບໍແ່ມນ່ການແກ້ແຄ້ນ, ຖ່ອມ 
ຕົວລົງ ບໍແ່ມ່ນການອວດຕົວ, ມຈີິດໃຈບໍຣິສຸດ ບໍ່ແມ່ນກິເຣດຕັນຫາ,   ເປັນທຸກເພາະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແທນທີ່
ຈະຍິນດີເຮັດຕາມຄວາມຜິດບາບ.  ມຄີົນຈໍານວນນຶ່ງຊອກສແວງຫາພຣະເຈົ້າຜູປ້່ຽນແປງຊີວິດຂອງຄົນ, ແຕ່
ມີອີກພວກນຶ່ງພະຍາຍາມບໍ່ໃຫກ້ຽດຄໍາພະຍານອັນດີຂອງພວກເຮົາ.     ແນວໃດກໍຕາມ ໃຫເ້ຂົ້າໃຈວ່າພວກ
ເຮົາມີບ້ານອັນຖາວອນໃນເມືອງຟ້າສວັນ. 

ໃຫມ້ີກໍາລັງຂຶ້ນມາເທີ້ນວ່າ ບໍ່ມີແຕ່ເຮົາເທົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການຂົ່ມເຫັງແລະທໍຣະມານ. ໃນປະວັດສາດແລ້ວ 
ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກຂົມ່ເຫັງເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ.  ຈົ່ງຮູ້ເທີ້ນວ່າພຣະເຈົ້າແລະຄົນຂອງພຣະ 
ອົງໄດ້ຊັຍຊະນະໃນຕອນສຸດທ້າຍ. 

 
ຄໍາຖາມ 

 
1. ທ່ານໄດ້ເຫັນຄຸນນະພາບຢ່າງໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໃນມັດທາຍ 5:1-12 ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເຫັນໃນຄຣິສ 
    ຕະຈັກທອງຖິ່ນປະຈໍາບ້ານຂອງທ່ານ? 
 
2. ໃນວິທີທາງໃດຄໍາເທສນາທີ່ຈ້າຍພໄູດ້ປ່ຽນຄວາມຫວັງຂອງໂລກ? 
 
3. ທ່ານຄຶດວ່າຄົນບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນສາມາດມອງເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່ ເພາະທ່ານໄດ້ມີ 
    ຄວາມສํາພັນອັນດີກັບພຣະເຈົ້າ?   
 
4. ທ່ານໄດ້ມີປະສົບການຫລືທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຂົ່ມເຫັງເພາະເຂົາຍຶດໝັ້ນກັບຂ່າວປະເສີດ?  
    ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະພາບນັນ້ ທ່ານຈະມຄີວາມຫວັງຢ່າງໃດ? 
 
5. ຂໍໃ້ດໃນບົດເທສນາທີ່ຈາ້ຍພູນັ້ນ ທ່ານໄດ້ມີປະສົບການເປັນທາງສ່ວນຕົວ? 
 
        ດຣ. ບູນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ອ້ອນວອນຕາມແບບຂອງພຣະເຢຊ ູ

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 6:5-15 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:     ມັດທາຍ 6: 1-18 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊຈູະຕ້ອງອ້ອນວອນຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສອນໄວ້, ຊຶ່ງ 
                                          ເປັນການຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນທຸກເຣ່ືອງຂອງຊີວິດ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: 
ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງການອ້ອນວອນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດກັບຄວາມຄິດ 
                                  ເຣ່ືອງການອ້ອນວອນທີ່ນິຍົມກັນ. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  
ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຂ້ອຍຈະປ່ຽນການອ້ອນວອນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕາມຄໍາ 
                                        ສອນຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ຄໍານໍາ 
ການອ້ອນວອນແບບພຣະເຢຊູໝາຍເຖິງການຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາເພິ່ງພຣະເຈົ້າເມື່ອພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອ 
ຄວາມຂາດເຂີນ ແລະເພື່ອວຽກງານຂອງຣາຊອານາຈກັພຣະເຈົ້າ.     ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ຟັງເວລາພວກເຮົາ 
ອ້ອນວອນ. 
 
1.  ຈົ່ງເປັນຄົນທີ່ຄົບບໍຣິບຸນ 
ໃນມັດທາຍ 5: 17-20   ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງແລະພຣະບັນຍັດໃນພຣະສັນຍາ 
ເດີມ.     ພຣະອົງ "ບໍ່ໄດ້ມາລຶບລ້າງ ແຕມ່າເຮັດໃຫ້ສາໍເຣັດຄົບຖ້ວນ" (ຂໍ້ 17). ພວກເຮົາຮັກສາພຣະບັນຍດັ 
ເພາະພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າ.   ໃນມັດທາຍ 5: 21-48, ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງເພືອ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າ 
ໃຈຄວາມຈິງ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຫລີກເວ້ັນການຂ້າກັນ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຫາສັນຕສິຸກໃນຄວາມສັມພັນທຸກ 
ຢ່າງ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຫລີກເວ້ັນການຫລິ້ນຊູ້ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາຈິດໃຈໃຫ້ບໍຣິສຸດ.  ໃນກໍຣະນີການ 
ຢ່າຮ້າງ, ການຮັກສາສັດຈະ, ການແກ້ແຄນ້, ແລະການເຮັດກັບສັດຕູ, ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຕາມ 
ຄໍາສອນໃນພຣະບັນຍັດ. ພຣະເຢຊູສລຸບວ່າ "ເຫດສັນນັ້ນທ່ານທັງຫລາຍຕ້ອງເປນັຄົນທີ່ຄົບບໍຣິບູນ  ເໝືອນ 
ຢ່າງພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູຊ້ົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນຊົງເປັນຜູ້ຄົບບໍຣິບູນ" (5: 48). 
 
2.  ປະພຶດໃຫ້ເໝາະສົມ 
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ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຫລັກໃຫຍ່ໆ ກ່ຽວກັບພຣະບັນຍັດ ແລະໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງດັ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນຜ່ານມາໃນ ມັດທາຍ 5: 
17-48. ໃນພາກຕໍ່ໄປ ພຣະອົງຈະຊົງເຮັດຢ່າງດຽວກັນ. ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນວ່າພຣະເຈົ້າອົງດຽວຄືຜູ້ເບິ່ງເວ 
ລານະມັສການຫລືໃນພິທສີາສນາຕາ່ງໆ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຕືອນເຣ່ືອງນີ້ອີກໃນເວລາຊົງສອນເຣື່ອງການໃຫ ້ 
ທານ, ການອອ້ນວອນ, ແລະການຖືສິນອດົອາຫານ. 
 
ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າສາວົກທຸກຄົນຈະອ້ອນວອນ, ໃຫ້ທານ, ແລະຖືສິນອດົອາຫານ; ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງເຕືອນເພື່ອໃຫ ້
ທຸກຄົນມີເຈຕນາທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາເຮັດສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ.   ການໃຫ້ທານບໍ່ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ຄນົອື່ນຍ້ອງຍໍ 
ແຕ່ເປັນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ (ມັດທາຍ 6: 2-4); ການຖືສິນອົດອາຫານບໍ່ແມ່ນເພື່ອການອວດ   ແຕ່ເປັນເວ 
ລາຖ່ອມຕົວ ແລະຍອມເພິງ່ພຣະເຈົ້າ (ມດັທາຍ 6:16-18). 
 
3.   ຜູ້ເບ່ິງ ແລະທັສນະ 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຖິງພວກ "ຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ" ເພາະພວກເຂົາມັກ "ຢືນອ້ອນວອນໃນໂຮງທັມະເທສນາແລະ 
ແຈຖນົນ ເພືອ່ຈະໃຫມ້ະນດຸເຫັນ" (6: 6).  ນີ້ບໍ່ແມ່ນນສິັຍຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ; ຜູ້ທີ່ຟັງພວກເຮົາເວລາ 
ອ້ອນວອນແມ່ນພຣະເຈົ້າ. ໃນເວລາອ້ອນວອນ, ພວກເຮົາເປີດໃຈໃສ່ພຣະເຈົ້າ. ການອ້ອນວອນບໍ່ແມ່ນເວລາ 
ສອນບົດຮຽນ, ເຮັດໃຫ້ຄນົຍ້ອງ, ຫລືເວ້ົາຂວັນຄົນອື່ນ.    ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການອ້ອນວອນຕ້ອງເປັນ 
ເວລາສ່ວນຕົວຕລອດໄປ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອ້ອນວອນຢູ່ຜູ້ດຽວ ແລະໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ໜ້າຊຸມຊົນ ຊຶ່ງພຣະອົງ 
ໄດ້ໃຫ້ແບບຢາ່ງການອ້ອນວອນໃນມັດທາຍ6: 9-13. ສີ່ງສໍາຄັນຄືຜູຟ້ັງ; ຖາ້ເຮົາອອ້ນວອນເພື່ອຄົນຟັງພວກ 
ເຮົາກໍໄດ້ລາງວັນແລ້ວ.     ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມສັມພັນຂອງເຮົາກັບພຣະເຈົ້າ, 
ພຣະເຈົ້າກໍຈະຊົງຟັງເຮົາ ແລະຈະຊົງໃຫ້ລາງວັນພວກເຮົາ. 
 
ຫລັງຈາກນັນ້ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງ  "ຄົນຕາ່ງຊາດ"  ຊຶ່ງພວກເຂົາມັກເວ້ົາຊໍ້າຄໍາເກົາ່ 
ເພາະເຊື່ອວ່າຕ້ອງເວົ້າຫລາຍໆ ແລະເວົ້າຕາມຫລັກເພືອ່ພຣະຂອງເຂົາຈຶ່ງຈະໄດຍ້ິນ.  ນີ້ບໍ່ແມນ່ນິສັຍຂອງຜູ ້
ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ.  
 
ການອ້ອນວອນແມ່ນການສືສ່ານ ບໍ່ແມນ່ການບັງຄັບພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຮດັໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ພຣະເຈົ້າ 
ຊົງຮູ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຂາດເຂນີ ແລະ "ພຣະບິດາຂອງທາ່ນກໍຊົງຊາບກ່ອນພວກທ່ານທູນຂໍ" (6: 8). 
 
4.  ອ້ອນວອນເພ່ືອສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ 
ໃນມັດທາຍ 6:9-13, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ແບບຢ່າງການອ້ອນວອນແກ່ພວກສາວກົ;    ການອ້ອນວອນນີ້ໄດ້ 
ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກໃຫຍ່: ການນະມັສການ ແລະການອ້ອນວອນທູນຂໍ. 
 
"ຂ້າແດ່ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຜູ້ຊົງສະຖິດໃນສວັນ." ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າພຣະບິດາ; 
ໃນຄໍາອ້ອນວອນນີ້ພຣະອົງເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ "ພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ."   ຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ, 



 29

ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພຣະຈົ້າ ແລະມສີິດເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ "ພຣະບິດາ." ການ 
ອ້ອນວອນເປັນການສະແດງອອກໃຫ້ເຫນັເຖິງຄວາມສັມພັນແບບໃກ້ຊິດ. ໃນເວລາອ້ອນວອນ, ພວກເຮົາຮບັ 
ຮູ້ຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມເປັນປະມຸກຂອງພຣະເຈົ້າ;     ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງສະຖິດໃນສວັນແລະ  
ຄວາມບໍຣິບູນຂອງພຣະອົງ; ແລະພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮບັຟັງພຣະອົງ. 
 
"ຂໍໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທີ່ໂຄຣົບບູຊາ."    ນີ້ແມ່ນການຮບັຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງບໍຣິສຸດ  ແລະສມົ 
ຄວນໄດ້ຮັບການນະມັສການແລະການໂຄຣົບບູຊາ. 
 
"ຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢ ູ່." ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມໝາຍສອງຢ່າງ: 
ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາໃນເວລານີ ້ແລະພຣະຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ 
ທີ່ພຣະເຢຊູຈະສະຖາປະນາຂຶ້ນໃນເວລາພຣະອົງສເດັດກັບມາ. ສະນັ້ນການອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊອານາ 
ຈັກຂອງພຣະອົງມາຕັ້ງຢ ູ່ ແມ່ນເວ້ົາເຖິງການລໍຄອຍການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິດ ແລະການຂໍໃຫພ້ຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນກະສັດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນໄປພອ້ມໆກັນ. 
 
"ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ ໃນຟາ້ສວນັເປັນຢ່າງໄດກໍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນັ້ນທີ່ແຜນ່ດິນໂລກ." 
ໃນຟ້າສວັນ, ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວຢ່າງບໍຣິບູນ; ແຕ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຄວາມບາບ ແລະ 
ມານຊາຕານໄດ້ຕໍ່ຕ້ານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເຣັດໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະໃນໂລກ. 
ເວລາພວກເຮົາອ້ອນວອນວ່າ "ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ,"  ພວກເຮົາພ້ອມທີຈ່ະມອບຕົວ 
ເອງໃນການທີຈ່ະເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ.   ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ຫລາຍໆຢ່າງໃນ 
ໂລກນີ້ສໍາເຣັດ, ຄໍາຖາມມຢີ່ ູວ່າ ພວກເຮາົພ້ອມຫລຍືັງທີ່ຈະມອບຕົວເອງໃຫ້ກັບວຽກງານຂອງພຣະອົງ. 
 
5.  ການອ້ອນວອນປະກອບດ້ວຍການທູນຂໍ 
ພາກທີສອງໃນແບບຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. 
ພວກເຮົາຫ່ວງໃຍຄວາມຂາດເຂີນຂອງຕົວເອງ ແລະຂອງຝູງຄົນທີຢ່່ ູອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ. 
 
"ຂໍຊົງໂຜດປະທານອາຫານປະຈໍາວັນ."    ໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ,  ຄົນສ່ວນຫລາຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດງານໝົດມື້ 
ເພື່ອຈະມີເງິນພຽງພໍສໍາລັບອາຫານປະຈາໍວັນ.  ຖ້າຜູ້ຫາເງິນໃນບ້ານເກີດການເຈັບປ່ວຍ, ຄົວເຮືອນກໍຈະບໍ່ມ ີ
ເຂົ້າກິນ.    ການອ້ອນວອນຂໍອາຫານປະຈໍາວັນຍັງເຕອືນຊົນຊາດຢວີໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາອົພຍົບອອກຈາກ 
ປະເທດເອຢິບ. ພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າໄດ້ຊົງປະທານ "ມານາ" ໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງພຽງພໍແຕ່ລະວັນໆໄປ.  ອສິ 
ຣາເອນເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນທກຸຢ່າງ. ໃນສມັຍນີ້ ພວກເຮົາມີຕູ້ເຢັນແລະມີອາຫານເພື່ອຫລາຍມື;້ ພວກເຮົາອາດ 
ຈະລືມໄປວ່າພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພຣະເຈົ້າອີກແລ້ວ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນເຣື່ອງ 
ຕ່າງໆທີ່ຂາດເຂີນ. ຄຣິສຕຽນບໍ່ຄວນລືມໄປວ່າ ທຸກຢ່າງທີ່ດີມາຈາກພຣະເຈົ້າ. 
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"ຂໍຊົງຍົກໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ເໝືອນຂາ້ພຣະອົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີເ່ຮັດຜິດຕໍ່ຂ້າພຣະອົງນັ້ນ." ໃນຂໍ້ 14-
15, ພຣະເຢຊູໄດ້ອະທິບາຍວ່າ "ຖ້າທາ່ນຍົກຄວາມຜດິບາບຂອງເພື່ອນມະນຸດ ພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງສະ 
ຖິດໃນສວັນຈະຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດຂອງທ່ານດ້ວຍ."   ພວກເຮົາບໍຄ່ວນຫວັງຫຍັງຈາກພຣະເຈົາ້ ຖ້າພວກ 
ເຮົາບໍ່ພ້ອມທີຈ່ະໃຫ້ອະພັຍຄົນອື່ນໆ.    ການໃຫ້ອະພຍັແມ່ນການສະລະສິດເຣ່ືອງແກ້ແຄ້ນ   ແລະປ່ອຍໃຫ ້
ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ພິພາກສາຄວາມຍຸດຕິທັມ.  ຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບການໃຫອ້ະພັຍຈາກພຣະເຈົ້າແລະພຣະອົງໄດ້ 
ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດອະພຍັຄົນອື່ນໂດຍຣິດອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 
 
"ຂໍຢ່າພາຂາ້ພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນການທົດລອງ ແຕ່ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນຈາກການຊົ່ວຮາ້ຍ." ການລໍລ້ວງໃຫ້ຫລົງ 
ບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ (ຢາໂກໂບ 1: 13-14). ເວລາພວກເຮົາອ້ອນວອນວ່າ  "ຂໍຢ່າພາຂາ້ພຣະອົງເຂົ້າໄປ 
ໃນການທົດລອງ," ພວກເຮາົຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາເພິ່ງກໍາລັງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອຕໍ່ສູ້ການທົດລອງ. ຊາຕານເປັນ 
ພໍ່ຂອງການລໍລ້ວງ; ຊາຕານມາເພື່ອ "ຈະລັກ, ຈະຂ້າ, ແລະທໍາລາຍເທົ່ານັ້ນ" (ໂຢຮັນ 10: 10).    ແຕ່ພວກ 
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຊາຕານໄດ້ປຣາຊັຍແລ້ວທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະຄຣິດ.    ພວກເຮົາສາມາດອ້ອນວອນດ້ວຍ 
ຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະເຮົາຮ ູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງເອີ້ນພວກເຮົາຊົງສັດຊື່ແລະຈະເປີດທາງໃຫ້ພວກເຮາົອອກຈາກ 
ການທົດລອງທັງໝົດ (1 ໂກຣິນໂທ 10: 13). 
 
6.  ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າພວກເຮົາຄວນອ້ອນວອນແນວໃດ;      ພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອຈະໄດ້ຢູ່ໃກ້ພຣະເຈົ້າ. 
ພວກເຮົາອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ; ພວກເຮົາອ້ອນວອນເພື່ອຕົນເອງ ແລະຄົນອື່ນໆ; ພວກເຮົາອ້ອນວອນ 
ເພື່ອພັນທະກດິຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 
ແບບຢ່າງການອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບພວກເຮົາ    ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ 
ຍິນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ. ການອ້ອນວອນເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຊັຍຊະນະ  ເວລາພຣະຄຣິດສະເດັດກັບມາໃນ 
ຂະນະທີ່ພວກເຮົາສລອງຣາຊອານາຈກັພຣະເຈົ້າທີ່ກໍາລັງຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ. 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດແນວໃດແດ່ເຣ່ືອງການອ້ອນວອນ?  ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດນີ້ມີຜນົສະທ້ອນແນວໃດ 
ໃນການອ້ອນວອນຂອງຄົນທັງຫລາຍ? 

2. ເວລາອ້ອນວອນໃນກອງປະຊຸມ, ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະສາມາດຕັງ້ໃຈໃສພ່ຣະເຈົ້າແທນ 
ທີ່ຈະຄິດເຖິງຄົນທີ່ກໍາລັງຟງັຢ່ ູ? 

3. ການອ້ອນວອນຕາມແບບຢາ່ງຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍແນວໃດສໍາລັບທ່ານ? 
4. ພາກຕ່າງໆໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງພຣະເຢຊູຄ້າຍຄຽງກັບການອ້ອນວອນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງຢ່າງ 

ໃດ? ແລະຄ້າຍຄຽງກັບການອ້ອນວອນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຢ່າງໃດ? 
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5. ທ່ານຈະເຮັດວິທີໃດເພື່ອໃຫ້ການອ້ອນວອນເພື່ອຣາຊອານາຈກັພຣະເຈົ້າ ແລະການອ້ອນວອນເພື່ອ 
ຄວາມຂາດເຂີນສ່ວນຕົວ ໄດ້ສົມດຸນກັນ? ສ່ວນຫລາຍທ່ານມັກຈະອ້ອນວອນເຣື່ອງໃດຫລາຍກວ່າ? 

 
ດຣ. ສດິນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ເຊື່ອ, ບ່ໍແມ່ນກະວົນກະວາຍ ຫລືໂລບມາກ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 6: 19-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:        ມັດທາຍ 6: 19—7:29 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນໃຫພ້ວກເຮົາເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແລະດໍາ  
                                    ເນີນຊີວິດຕາມແນວທາງຂອງພຣະອົງ ແທນທີ່ຈະເອົາແຕ່ເຣ່ືອງວັດຖຸເປັນໃຫຍ.່ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າສໍາຄັນກວ່າວັດຖຸຫລບືໍ່?. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອພຈິາຣະນາເບິ່ງວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍຈະປ່ຽນແປງຢ່າງໃດ ຖ້າຂ້ອຍເຊື່ອ 
                                        ພຣະເຈົ້າແລະດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະອົງຫລາຍກວ່າການເຊື່ອໃນວັດຖຸຕ່າງໆ. 
 

ຄໍານໍາ 
ເຊື່ອພຣະເຈົ້າແລະຕັ້ງໃຈໃສ່ແນວທາງຂອງພຣະອົງ, ແທ່ນທີ່ຈະເນັ້ນເຣ່ືອງວັດຖຸ,    ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາເຣ່ືອງ 
ຄວາມກະວົນກະວາຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເພິ່ງພຣະອົງໃນທຸກສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນ.  
 
ຫລາຍໆຢ່າງໃນປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເກີດຄວາມກະວົນກະວາຍເຊັ່ນພວກຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ຄວາມບໍໝ່ັ້ນ 
ຄົງຂອງເງິນປະກັນພັຍສັງຄມົ, ການບໍ່ມີປະກັນພັຍເຣ່ືອງສຸຂພາບສາໍລັບຕົວເອງແລະຄອບຄົວ, ແລະຕໍ່ໆໄປ.  
ຄວາມກະວົນກະວາຍເຫລົາ່ນີ້ມີຜົນຮ້າຍສໍາລັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຫລາຍຄົນຈາ່ຍເງິນຫລືຕິດໜ້ີຫລາຍຂຶ້ນ 
ເພື່ອບັນເທົາຄວາມກະວົນກະວາຍໃນຊວິີດຂອງຕົນ; ຄິດສະເລັ່ຽແລ້ວ, ຄົນອະເມຣິກັນແຕ່ລະຄົນຕິດໜ້ີເຄຣ 
ດິດຄາດປະມານ $8000. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ມີພຣະປະສົງຈະເຫັນສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໃນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນ; ພຣະ 
ອົງບໍ່ປາຖນາໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນທາດຂອງຄວາມກະວົນກະວາຍ ຫລືທາດຂອງໜີ້ສິນ. 
 
1.  ຮິບໂຮມຊັບສົມບັດອັນຖືກຕ້ອງ: ( ມັດທາຍ 6:19-21) 
ເວລາພວກເຮົາຈົດຈໍໃ່ສ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເຮັດທຸກຢ່າງຕາມທາງຂອງພຣະອົງ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍຄິດວ່າມີຄຸນ 
ຄ່າຫລາຍສໍາລັບຕົວເອງຫລາຍກໍເລີ້ມປຽ່ນຣາຄາ.   ແທ່ນທີ່ພວກເຮົາຈະຂົນຂວາຍເພື່ອຕົວເອງ, ພວກເຮົາກ ໍ
ກາຍເປັນຜູ້ທີຕ່້ອງການພຣະພອນ.   ການຮິບໂຮມຊັບສົມບັດອັນຖກືຕ້ອງ ປົດປອ່ຍພວກເຮົາຈາກການເປັນ 
ທາດຂອງຄວາມກະວົນກະວາຍ ແລະຄວາມໂລບ  ເພາະຊັບສົມບດັໃນສວັນບໍ່ມໃີຜທໍາລາຍໄດ້. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກເຮົາ "ຈົ່ງຮິບໂຮມຊັບສົມບັດສໍາລັບຕົນໄວ້ໃນສວັນ" (6: 20).   ໃນສມັຍພຣະສັນຍາ 
ໃໝ່,  ຄົນທັງຫລາຍເກັບຊບັສົມບັດໄວ້ໃນບ້ານ; ເງິນຄາໍ ແລະເຂົ້າຂອງຫລາຍຢາ່ງໄດ້ເປື່ອຍເໜ່ົາ ຫລືຖືກຂະ 
ໂມຍລັກ. ຊັບສົມບັດທີ່ຮິບໂຮມໄວ້ໃນສວັນບໍ່ມີການເປືອ່ຍເໜ່ົາ ຫລຖືືກຂະໂມຍລັກໄດ້. ຊັບສົມບັດໃນສວັນ  
ອາດກາຍເປນັພຣະພອນໃນປັດຈຸບັນເວລາພວກເຮົາດໍາເນີນຊີວິດໃນພຣະເຈົ້າ.  



 33

 
ຕິດຕາມທາງຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອິສຣະຈາກການກະວົນກະວາຍເພາະຣາຊອານາຈກັຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເສື່ອມສູນຈກັເທື່ອ. ຫລາຍຄົນກະວົນກະວາຍເພາະພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນນຶ່ງໃນ 
ຊີວິດແລະຈິດໃຈ. "ເພາະວາ່ຊັບສົມບັດຂອງທ່ານຢ ູ່ທີ່ໃດ  ໃຈຂອງພວກທ່ານກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນດ້ວຍ" (6: 21). 
 
2.  ມີທັສນະທີ່ຖືກຕ້ອງ:    ( ມັດທາຍ 6:22-24 ) 
ເວລາພວກເຮົາຈົດຈໍໃ່ສ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເຮັດທຸກຢ່າງຕາມທາງຂອງພຣະອົງ,     ພຣະອົງຈະປຽ່ນແປງທັສນະ 
ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຊັບສົມບັດ.    ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງປະທານສິ່ງຂອງໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ 
ແມ່ນເພື່ອຈະໄດ້ເກັບໄວ້ ແຕ່ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ເພື່ອການຮັບໃຊ.້  
 
ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄໍາອຸປມາເຣ່ືອງ ຕາດີ ເພືອ່ ສອນສາວກົເຣ່ືອງທັສນະກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດ. "ຖ້າຕາຂອງທ່ານ 
ປົກກະຕິດີ ຮາ່ງກາຍຂອງທ່ານກໍສວ່າງດີ"       ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍມັກໃຊ້ຜາ້ກັ້ງ ຕາມປ່ອງຢ້ຽມບ້ານເພືອ່ 
ປ້ອງກັນຄົນ ຕາບໍ່ດີ ຈາກຂາ້ງນອກ.  ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຖ້າພວກຄົນ ຕາບໍ່ດີ ເຫັນສິງ່ຂອງທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນ 
ບ້ານ, ພວກເຂົາອາດຈະຄດິຢາກໄດ້.  "ຕາເປັນດວງສວ່າງຂອງຮ່າງກາຍ," ຄົນດກີໍມີຕາດີ, ແຕຄ່ົນທີ່ເຫັນແກ່ 
ຕົວ ຫລືຄົນໂລບມາກມີຕາທີ່ບໍ່ດີ.  
 
ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, "ບໍ່ມີຜູໃ້ດສາມາດເປັນຂ້າສອງເຈົ້າບ່າວສອງນາຍໄດ້ (6: 24).   ໃນທີ່ນີພ້ຣະອົງເວ້ົາເຖິງ 
ພວກຂ້າທາດ. ໃນສມັຍນັ້ນ, ຂ້າທາດເປນັກັມມະສິດຂອງຜູ້ເຈົ້ານາຍແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.     ເຂາົບໍມ່ີສິດທີ່ຈະໄປ 
ເຮັດວຽກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ (ໃນສມັຍນີ້ບາງຄນົເຮັດງານຫລາຍບ່ອນ).  ຖ້າພວກເຮົາໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປນັນາຍແລະ 
ໃຫ້ຊັບສົມບັດເປັນນາຍໄປພ້ອມໆກັນ, ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ສາມາດສດັຊື່ຕໍ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້;  ກໝໍາຍຄວາມວ່າ 
ຝ່າຍໃດຝາ່ຍນຶ່ງຈະເສັຽຜົນ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາບອກໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າສິງ່ໃດສໍາຄັນສາໍລັບພວກເຮົາ. 
 
ຖ້າພຣະເຈົ້າເປັນນຶ່ງໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະເສັຽສະລະເວລາພຣະອົງຊົງເອີ້ນພວກເຮົາ;  ຖ້າຄວາມ  
ຕ້ອງການເປນັນຶ່ງໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາກໍຈະມີການແບ່ງຄວາມຈົງຮັກພັກດີເມື່ອການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຂັດກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການເຣື່ອງເງິນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບໃຊນ້າຍສອງຄົນໄດ້. 
 
2.  ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກທີ່ຖືກຕ້ອງ:  ( ມດັທາຍ 6:25-33 ) 
ເວລາພວກເຮົາຈົດຈໍໃ່ສ່ພຣະເຈົ້າ ແລະເຮັດທຸກຢ່າງຕາມທາງຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະພາເຮາົໃຫ້ສແວງຫາ 
ຣາຊອານາຈກັພຣະອົງ ແທ່ນທີ່ຈະສແວງຫາອານາຈກັຂອງພວກເຮົາເອງ.  ເວລາພວກເຮົາມອບຄວາມຢາກ 
ແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງພວກເຮົາໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຈະໃຫ້ພວກເຮົາມເີສຣີພາບຈາກການກະວົນ 
ກະວາຍແລະການໂລບມາກໂລພາ. 
 
ພວກສາວົກພາກັນກະວົນກະວາຍເຣື່ອງການກິນການດືມ່; ພຣະເຢຊຊູົງບອກພວກເຂົາວ່າ "ຊີວິດກໍລື່ນກວ່າ 
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 ອາຫານບໍ່ແມ່ນຫລື, ແລະຮ່າງກາຍກໍລືນ່ກ່ວາເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ແມ່ນຫລື?" (6: 25).   
 
ຄວາມຈິງແລວ້ບຸກຄົນທີ່ມີທຸກຢ່າງ ຍັງມຄີວາມຕ້ອງການເພີ້ມເຕີມ; ມີບາງຢາ່ງໃນຊີວິດມະນຸດທີ່ບໍ່ສາມາດ 
ເຮັດໃຫ້ອີ່ມໄດ້ດ້ວຍຊັບສົມບັດ ຫລືຍດົຖາບັນດາສັກ; ສິ່ງນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ອີມ່ໄດ້ໂດຍການຕິດຕາມພຣະ 
ເຈົ້າ ແລະແນວທາງຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.      ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງເຣື່ອງພວກນົກປ່າ ຊຶ່ງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ 
ຫວ່ານແລະເກັບກ່ຽວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງລ້ຽງດູນົກນັ້ນ; "ພວກທາ່ນປະເສີດຫລາຍກວ່າພວກນົກບໍ່ແມ່ນຫລື" 
(6: 26).  ພຣະອົງຊົງຖາມຕໍ່ໄປວ່າ "ມີໃຜໃນພວກທ່ານໂດຍຄວາມກະວົນກະວາຍອາດຕໍ່ຊີວິດຂອງຕົນໃຫ ້
ຍາວອອກໄປອີກຈັກສອກນຶງ່ໄດ້ຫລື?" (6: 27). ຄວາມກະວົນກະວາຍສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ກບັພວກເຮົາ 
ແລະໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ຢາກຈະເຮັດຫຍັງ.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຕົວຢ່າງທີສອງເຣ່ືອງດອກໄມ້ປ່າຊຶ່ງອອກດອກຢ່າງງດົງາມເມື່ອເຖງິຣະດູການ; ພວກເຂົາບໍ່ 
ໄດ້ເຮັດການ ບໍ່ໄດ້ເຂັນຝ້າຍ ແຕ່ພຣະເຈົາ້ຊົງຕົກແຕ່ງພວກເຂົາໃຫສ້ວຍງາມ (6: 28-30). ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງ 
ຕົກແຕ່ງຫຍ້າທີ່ທົ່ງຢ່າງນັ້ນ, "ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ຊົງຕົກແຕງ່ທ່ານຫລາຍກວ່ານັ້ນອີກຫລື?" 
 
ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຈຸດສໍາຄັນໃນການເອົາຊະນະຄວາມກະວົນກະວາຍດັ່ງນີ້,   "ແຕກ່່ອນອື່ນທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງ 
ສແວງຫາຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ    ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊງົເພີ້ມເຕີມ 
ສິ່ງທັງປວງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ທາ່ນ" (6: 33).   ສແວງຫາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ ໝາຍເຖິງການຍອມໃຫ ້
ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນນຶ່ງໃນທຸກຢ່າງຂອງຊີວິດ ເຊັ່ນເຣ່ືອງຄອບຄົວ, ເຣ່ືອງເງິນຄໍາ, ແລະເຣ່ືອງວຽກງານ.    ມອບ 
ທຸກຢ່າງໃຫພ້ຣະເຈົ້າຊົງນໍາພາ ແລ້ວພຣະອົງຈະໃຫພ້ວກເຮົາສາມາດເຊື່ອຟັງພຣະອົງ. 
 
ທ້າຍສຸດພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກເຂົາວ່າ "ຢ່າກະວົນກະວາຍເຖິງມືອ້ື່ນ    ເພາະວ່າມື້ອື່ນຄົງມກີານກະວົນກະ 
ວາຍສໍາລັບມນັເອງ ຄວາມທຸກໃນວັນໃດກໍພໍແລ້ວໃນວນັນັ້ນ" (6: 34).   ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າບໍ່ວາງ 
ແຜນສໍາລັບຊວິີດ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຄືໃຫ້ພວກເຮົາເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນການວາງແຜນແລະການອື່ນໆ. 
 
3.  ສລຸບເຣື່ອງທັງໝົດ:   ( ມັດທາຍ 7: 1-29 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງຈົບບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູດ້ວຍການຊັກຊວນໃຫ້ດໍາເນີນຊີວິດໃນຄວາມຊອບທັມ. ກ່ອນພວກເຮົາ 
ຈະພິພາກສາຄົນອື່ນໃຫ້ພິສດູເບິ່ງຕົວເອງກ່ອນ. ພຣະອງົສອນເຣື່ອງຈິດໃຈຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບໄພ່ພົນຂອງ 
ພຣະອົງ;  ພຣະເຈົ້າປຽບເໝອືນກັບພໍ່ທີ່ຮັກທີ່ປະທານສິງ່ທີ່ດີສໍາລັບລກູຂອງພຣະອົງ. ພວກເຮົາສາມາດອ້ອນ 
ວອນຕໍ່ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະພຣະອົງຈະປະທານສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນໃຫ້ພວກເຮົາ.    ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ 
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາເປັນພຍານເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ    ແລະຜນົໃນຊີວິດຈະບອກຄົນທັງຫລາຍເຖິງຜູ້ທີ່ 
ພວກເຮົາຮັບໃຊ້.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນເຣື່ອງພື້ນຖານສອງສນິດ;  ຄົນໂງ່ສ້າງຕຶກຢູ່ເທິງຫາດຊາຍ  ຊຶ່ງເພພັງເມື່ອຖືກລົມພັດ, ຝົນ  



 35

ຕົກ, ແລະນໍາ້ນອງ .   ຄົນສລາດສ້າງຕຶກເທິງດານຫິນ ຊຶ່ງສາມາດຕໍສູ່້ກັບແຮງຂອງລົມ,  ຝົນ, ແລະນໍ້ານອງ 
ເພາະຮາກມນັຕັ້ງຢູ່ເທິງຫິນ.   ພວກເຮາົຢ່າສ້າງຊີວິດດ້ວຍການຖມົຄວາມຢາກຂອງຕົນດ້ວຍຊັບສົມບັດ ຊຶງ່ 
ມື້ນຶ່ງຈະຕ້ອງດັບສູນໄປ;    ແຕ່ໃຫ້ສາ້ງຊວິີດບົນແນວທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍການເຊື່ອຟັງພຣະຄໍາເພື່ອພືນ້ 
ຖານຈະໝັ້ນຄົງຢູ່. ລມົພະຍຸຈະມາເຖິງທຸກຄົນ ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງຢ່ ູດ້ວຍ; ຊວິີດທີ່ຖືກສ້າງໄວ້ 
ເທິງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາຈາກຄວາມກະວົນກະວາຍ ແລະຄວາມໂລບ. 
 
ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ 
ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ແລະດໍາເນີນຊີວິດຕາມນໍ້າພຣະທັຍຈະຊ່ວຍພວກເຮົາເອົາຊະນະຄວາມກະວົນກະວາຍແລະ 
ຄວາມໂລບ.   ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ໃຈພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ ວ່າພຣະອົງຈະປະທານສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນໃນ 
ຊີວິດ. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກໆຢ່າງເພາະພຣະຄຣິດຊົງໃຫ້ກໍາລັງ (ຟີລບິປອບ 4:13). 
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ສໍາຣວດເບິ່ງຄໍາສອນເຣື່ອງເງິນ ແລະການໃຫໃ້ນພຣະຄັມພີ. ທ່ານຈະສລຸບວ່າຢາ່ງໃດໃນເຣື່ອງນີ້? 
2. ລອງພິສູດເບິງ່ຫ້າຢ່າງໃນຊວິີດທີ່ກິນເງິນ,  ກິນເຫື່ອແຮງ,  ແລະກິນເວລາຂອງພວກເຮົາ.   ມຫີຍັງ 

ແດ່ໃນສິ່ງນັ້ນໆທີ່ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ? ເປັນຫຍັງ? 
3. ມີຫຍັງບໍ່ໃນຊວິີດ ທີ່ທ່ານພອ້ມທີ່ຈະຍອມມອບໃຫ ້ ຖາ້ພຣະເຈົ້າຊົງຂໍ? 
4. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກະວົນກະວາຍ? ທ່ານຈະເລີ້ມເພິ່ງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດໃນເຣື່ອງນີ?້ 
5. ທ່ານຮູ້ໃຜບໍ່ທີສ່ແວງຫາພຣະເຈົ້າກ່ອນຢາ່ງອື່ນໆ? ລອງອະທິບາຍຊວິີດຂອງຄົນນັ້ນເບິ່ງ? ທ່ານໄດ້ 

ເຫັນລາວເຮັດແນວໃດເວລາມີຄວາມລາໍບາກໃນຊີວິດ? 
 

"ພຣະເຢຊູ ແລະເງິນ" 
• ຊັບສົມບັດສາມາດເປັນອຸປສັກໃນການໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດ ແລະໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ (ມັດທາຍ 

19: 16-26) 
• ສິ່ງຂອງເຫລກັນ້ອຍທີ່ຖວາຍດ້ວຍໃຈຈິງ    ມີປໂຍດຫລາຍກວ່າສິ່ງຂອງຈໍານວນຫລາຍທີ່ບໍ່ມຄີຸນຄ່າ 

ຫຍັງສໍາລັບຜູໃ້ຫ້ (ມາຣະໂກ 12:41-44). 
• ຊັບສົມບັດມີໄວ້ເພື່ອໃຫ້  ບໍແ່ມ່ເພື່ອຫວງໄວ້; ການກອບໂກຍຊັບສົມບັດໂດບບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຊີວິດນິຮັນ 

ກໍເປັນເຣ່ືອງໂງ່ຈ້າ (ລູກາ 12: 16-21). 
• ຊັບສົມບັດສາມາດເປັນພຣະພອນຖ້າໃຊເ້ພື່ອພຣະເຈົ້າ. ສັຕຣີຫລາຍຄົນໄດ້ສນັບສນູນການຮັບໃຊ້ 

ຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຊັບສົມບັດສ່ວນຕວົ (ລູກາ 8:1-3). 
• ເວລາພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຊື່ອໝັນ້ວ່າພຣະອົງຈະປະທານສິງ່ທີ່ຂາດເຂີນໃຫ້ 

ພວກເຮົາ  ແທນທີ່ຈະເພິ່ງຊັບສົມບັດຂອງຕົນເອງ (ມາຣະໂກ 6:8). 
 

ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ການໜູນໃຈອັນແທ້ຈິງ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 13: 1-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:       ມັດທາຍ 13 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເຖິງວ່າໝົດທຸກຄົນຈະບໍ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູ ແຕ່ກໍມີຄົນຈໍານວນຫລາຍທີ່ຈະ 
                                           ຍອມຮັບພຣະອົງສະນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະກາດຕໍ່ໄປ. 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຖ້າຄົນຢາ່ງຫລວງຫລາຍບໍ່ຍອມຮັບພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຈະປະກາດເຮັດ 
                                          ຫຍັງ?. 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຮູ້ວ່າ ຄໍາອຸປມາເຣື່ອງຜູ້ຫວ່ານ ແລະສະພາບຂອງດິນ ມີຄວາມໝາຍ 
                                         ຢາ່ງໃດສາໍລັບຊີວິດ, ຄຣິສຕະຈັກ, ແລະພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ. 
 

ຄໍານໍາ 
ພວກເຮົາສາມາດປະກາດເຣື່ອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ   ເພາະພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ບາງຄົນຈະປະຕິ 
ເສດຂ່າວປະເສີດ ແລະບາງຄົນກໍຈະຮັບ.  
 
ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງສເມີ ເພາະພວກເຮົາເປັນພຽງຄົນຫວ່ານແລະແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງໃຫ້ອອກຜົນ. ພວກ 
ເຮົາຍັງເຊື່ອວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຜົນ, ພຣະເຈົ້າຈະໃຫສ້ໍາເຣັດຕາມເວລາຂອງພຣະອົງ.   ເຖິງ 
ຫລາຍຄົນຈະບໍ່ຕອບຮັບ, ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຄົນຮັບ, ຄວາມຫວັງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງຫວ່ານພດືຕໍ່ໄປ. 
 
1.  ການຮັບໃຊ້ຕ່ໍໜ້າການຕໍ່ຕ້ານທີ່ເພ້ີມຂ້ຶນ:  ( ມັດທາຍ 13:1-3 ) 
ມັດທາຍ 13 ເປັນຄໍາສອນທີສາມໃນຫ້າ ຂອງພຣະເຢຊູຈາກພຣະທມັມັດທາຍ.    ມາເຖິງຕອນນີ້ພວກຟາຣິ 
ຊາຍໄດ້ມີການຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນ; ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງກໍເພີ້ມຈາໍນວນຂຶ້ນໄປ 
ເລື້ອຍໆ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງອັຄສາວົກສິບສອງຄົນ ແລະໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາອອກທໍາງານ. ພຣະເຢຊູເອງ 
ໄດ້ຕອບພວກຟາຣິຊາຍດ້ວຍຄໍາສອນຕ່າງໆ ທີ່ເປີດເຜີຍຄວາມໜ້າຊື່ໃຈຄົດຂອງພວກເຂົາ.  ດວ້ຍເຫດນັ້ນ, 
ພວກຟາຣິຊາຍຈຶ່ງພາກັນວາງແຜນທີ່ຈະທໍາລາຍພຣະເຢຊູ. 
 
ໃນຕອນນີ,້ ພຣະເຢຊູກໍາລັງກ່າວກັບປະຊາຊົນທັງຫລາຍທີ່ແຄມທະເລ; ພຣະອົງຊງົປະທັບຢູ່ໃນເຮືອ   ແລະ 
ພວກຜ້ ູຟັງກໍຢນືຢ່ ູແຄມຝັ່ງ. "ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາຫລາຍປະການເປັນຄໍາອຸປມາ" (ຂໍ້ 3). ຄາໍອຸປມາ 
ເປັນເຣ່ືອງເລົ່າທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຝັງຢ່ ູ.      ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປມາໃນເວລາພຣະອົງຊງົສອນຄວາມຈິງ 
ບາງຢ່າງ ຫລບືາງຄັ້ງອາດຈະມີສອງສາມຢ່າງ.    ຄໍາອປຸມາຂອງພຣະອົງເປັນພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນກັນ. 
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2.  ເວົ້າຄໍາອຸປມາ:   ( ມັດທາຍ 13:3-9 ) 
ໃນຄໍາອຸປມາຂອງພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຈະໃຊ້ເຣ່ືອງທີ່ພວກຜູ້ຟັງຄ ຸ້ນເຄີຍດີ:   ພໍ່ນາອອກໄປຫວ່ານພືດ.  ລາງ 
ເມັດຕົກຕາມທາງ ແລະນົກກໍມາກິນເສັຽ ກ່ອນເມັດນັ້ນຈະເກີດຮາກ; ລາງເມັດຕົກບ່ອນຫິນຫລາຍດິນໜ້ອຍ 
ເມື່ອງອກຂຶ້ນບໍ່ດົນກໍຫ່ຽວແຫ້ງເພາະຖືກແດດເຜົາ ແລະຮາກກໍບໍ່ມີ; ລາງເມັດກໍຕກົທີ່ພ່ ຸ ່ມໜາມ ເມື່ອປົ່ງຂຶ້ນກໍ 
ຖືກໜາມຮັດເສັຽ; ລາງເມັດຕົກໃສ່ດິນດີ "ແລ້ວກໍເກີດຜົນ ເມັດນຶ່ງຮ້ອຍຕໍ່,  ເມັດນ່ຶງຫົກສິບຕໍ່,  ແລະເມັດນຶ່ງ 
ສາມສິບຕໍ.່" 
 
3.  ເປັນຫຍັງໃຊ້ຄໍາອຸປມາ:   ( ມັດທາຍ 13:10-17 ) 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູກ່າວຈບົລົງພວກສາວົກຈຶ່ງຖາມພຣະອົງວ່າ "ເຫດສັນໃດທ່ານຈຶ່ງກ່າວກັບເຂົາເປັນຄໍາອປຸ 
ມາ" (13: 10).  ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງເລີ້ມ ແລະຄວາມຮັບຜດິ 
ຊອບ ຂອງມະນຸດ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ເລີ້ມຄວາມສັມພັນກັບພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາບໍໄ່ດ້ສແວງຫາພຣະອົງດ້ວຍ 
ຕົວເອງ ເພາະພຣະທັມໂຢຮັນ 6: 44 ບອກວ່າ    "ບໍມ່ີຜູ້ໃດມາຫາເຮົາໄດ້ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ພຣະບິດາຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາ 
ມານັ້ນຈະຊງົຊັກນໍາໃຫ້ເຂາົມາ."    ພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ ເພື່ອເອີ້ນຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ກບັ 
ໃຈແລະໃຫ້ມຄີວາມສໍາພັນກັບພຣະອົງ.  
 
ຄວາມຈິງກໍຄ ືບໍ່ແມ່ນທຸກໆຄົນຈະຕອບຄາໍເຊີນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄຣູສອນໃນສມັຍນັນ້ມັກໃຊ້ຄໍາອປຸມາ ເພື່ອ 
ແຍກນັກຮຽນທີ່ໝັ່ນພຽນຈາກນັກຮຽນຂີ້ຄ້ານ.  ໃນທາໍນອງດຽວກັນ ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄໍາອຸປມາເພື່ອຢັງ່ຫາຜູ້ທີ່ມ ີ
ຈິດໃຈຕຽມພອ້ມທີ່ຈະຮັບພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ. ຄວາມເລິກລັບເຣ່ືອງອານາຈັກສວັນໄດ້ຖືກເປີດໃຫ້ບາງຄນົ 
ເຫັນໃນພຣະເຢຊູ (13:11). ຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈຕຽມພ້ອມກໍຍອມຮັບ ແລະຜູ້ທີ່ມີໃຈແຂງກະດ້າງກໍປະຕິເສດຕໍ່ໄປ. 
  
ຫລາຍຄົນຍອມຮັບວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນເຣ່ືອງທີ່ໄດ້ທໍານວາຍໄວ້ ແລະອີກຫລາຍໆຄນົກໍໄດ້ປະຕິ 
ເສດ; ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາທທໍານວາຍຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາຈາກພຣະທັມເອຊາຢາ 6: 9-
10 ທີ່ເວ້ົາໄວ້ວ່າ ຫລາຍຄນົໄດ້ຍິນແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະຫລາຍຄົນໄດເ້ຫັນແຕ່ບໍ່ໄດ້ສັງເກດ (13:14-15).  
ພຣະເຢ ຊູຊົງສລຸບກັບພວກສາວົກວ່າ ພວກປະກາດພຣະທັມຫລາຍຄົນປາຖນາຢາກເຫັນແຕບ່ໍ່ໄດ້ເຫັນ 
ພວກເຂົາປາ ຖນາຢາກໄດຍ້ິນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນ, "ແຕ່ຕາຂອງພວກທ່ານກໍເປັນສຸກເພາະໄດ້ເຫັນ 
ແລະຫູຂອງທາ່ນກໍເປັນສຸກ ເພາະໄດ້ຍິນ" (13: 16). 
 
4.  ອະທິບາຍເຣື່ອງຄໍາອຸປມາ:   ( ມັດທາຍ 13:18-23 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄໍາອປຸມາ.  ດິນສີຊ່ະນິດບອກເຖິງການຕອບຮັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ 
ສີ່ປະເພດ. ດນິສາມປະເພດບໍ່ເກີດຜົນ ແຕ່ດິນທີ່ດີເກີດຜົນຢ່າງງົດງາມ. 
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ທາງ (13:18-19). ເມັດທີຕ່ົກຕາມທາງໄດ້ຖືກນົກກິນໄປເສັຽກ່ອນທີ່ຈະອອກຮາກ. ດິນປະເພດນີ້ໝາຍເຖິງຜູ້ 
ໄດ້ຍິນພຣະທັມແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເພາະຈິດໃຈແຂງກະດ້າງ. ພຣະເຢຊກູ່າວວ່າ "ມານຮ້າຍມາຍາດເອົາເມັດທີ່ 
ຫວ່ານໃນໃຈຄົນໄປເສັຽ" (13:18). ພວກຟາຣິຊາຍແລະຜູ້ນໍາສາສນາໃນສມຍັພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ຟັງປະເພດ 
ນີ້. ພວກນີຈ້ະປະຕິເສດພຣະຄໍາໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາຣະນາເລີຍ. 
 
ດິນມີຫນິຫລາຍ (13: 20-21).  ເມັດພດືທີ່ຕົກໃສ່ດິນກໍເກີດຂຶ້ນທັນທີ ແຕ່ເມື່ອຖກືແສງແດດກຫໍ່ຽວແຫ້ງໄປ 
ເພາະບໍ່ມີຮາກໃນຕົວເອງ. ດິນປະເພດນີໝ້າຍເຖິງຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ຍິນພຣະຄໍາ ແລະກໍມີຄວາມຮ້ອນຮົນ ແຕ່ 
ອີກບໍ່ນານກໍຫາຍໜ້າໄປ ເມືອ່ຖືກການທົດລອງ.    ຫລາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊດູ້ວຍອາລົມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີ 
ການຕັດສິນໃຈທ່ີແທ້ຈິງ.  ເມື່ອມີການຖືກຂົ່ມເຫັງກໍພາກັນປະຄວາມເຊື່ອ. ຄົນພວກນີ້ອາດຈະບໍມ່ີຄວາມເຊື່ອ 
ແທ້ຈິງໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
 
ພ່ ຸມໜາມ (13: 22). ເມັດທີ່ຕົກກາງພຸ່ມໜາມມີໂອກາດໄດ້ອອກຮາກແຕ່ເນື່ອງຈາກເກີດຢ ູ່ກາງຕົ້ນໄມ້ອື່ນທີ່ 
ກໍາລັງຍາດເອາົອາຫານຢູ່ ກເໍລີຍບໍ່ມີໂອກາດເກີດຜົນ. ດິນປະເພດນີແ້ມ່ນຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພຣະຄໍາດ້ວຍຄວາມ 
ຍິນດີ ແຕ່ເມືອ່ "ຄວາມກັງວົນຕາມທັມມະດາໂລກແລະຄວາມຫລອກລວງແຫ່ງຊັບສົມບັດ ຫ ຸ້ມຮັດ"  ກໍເລຍີ 
ບໍ່ໄດ້ມອບຊີວິດທັງໝົດໃຫພ້ຣະຄຣິດ ເໝືອນຢ່າງເສດຖີໜ່ ຸມໃນ ມດັທາຍ 19:16-26. 
 
ດິນດີ (13: 23).  ດິນດີໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ເປັນສາວົກທີ່ແທ້ຈງິຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ;  ພວກເຂົາໄດ້ຍິນພຣະຄໍາ ມ ີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະໄດ້ຍອມຮັບແລ້ວກໍເກີດຜົນດີໃນຊວິີດ. ພວກນີ້ເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອແທ້ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ. 
ພວກສາວົກແລະພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອທັງຫລາຍໃນປັດຈຸບນັຮູ້ວ່າ    ຊັຍຊະນະຂອງຣາຊອານາຈັກເປັນເຣ່ືອງຈິງ. 
ຫລາຍຄົນປະຕິເສດພຣະຄໍາດ້ວຍເຫດຜນົຕ່າງໆກັນ, ແຕ່ມີບາງຄົນທີ່ຈະຮັບ.     ພວກຜູ້ທີ່ຮັບເຊື່ອແທ້ກໍຈະ  
ເປັນເໝືອນດິນດີ ແລະຊີວິດກໍຈະເກີດຜນົໂດຍບໍ່ໄດ້ອາສັຍກໍາລັງຂອງມະນຸດ. 
 
ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ຄົນທັງຫລາຍຈະຕອບສນອງຕໍ່ພຣະຄໍາແຕກຕ່າງກັນ   ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າໃຜຈະຕອບ 
ແນວໃດ. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຄືການປະກາດຂ່າວປະເສີດກັບຄົນທັງຫລາຍ. ພວກເຮົາມີຄວາມ 
ຫວັງສເມີວ່າບາງຄົນຈະຕອບຮັບ.     ສມັຍນີ້ກໍບໍ່ໄດ້້ແຕກຕ່າງກັບສມັຍແລກຫລາຍປານໃດ ເພາະພວກເຮົາ 
ກໍໄດ້ພົບການຕໍ່ຕ້ານເໝືອນກັນ. ພວກເຮາົຈະຕ້ອງປະກາດຂ່າວປະເສີດ;ພຣະເຈົ້າຈະຊົງໃຫ້ເກດີຜົນ. ຄວາມ 
ຫວັງສຸດທ້າຍກໍຄືຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລະການສລອງຊັຍຊະນະ.  
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ມີຜູ້ໃດແດ່ ຢູໃ່ນພຣະຄັມພທີີ່ເປັນດິນແຕ່ລະປະເພດ ໃນຈໍານວນດິນສີ່ປະເພດ? 
2. ຄິດເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານຕອບຮັບຂ່າວປະເສີດແນວໃດໃນຕອນແລກ? ແມ່ນຫຍັງ ຫລືໃຜ 

ຊ່ວຍທ່ານໃຫຕ້ັດສິນໃຈຢາ່ງແທ້ຈິງ? 
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3. ຄົນໃນສມັຍນີຕ້ອບຮັບຂ່າວປະເສີດແບບດຽວກັບຄົນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູບໍ່?    ຄືກັນແນວໃດ? 
4. ພຣະທັມໃນຕອນນີ້ຊ່ວຍທ່ານແນວໃດແດ ່   ໃນການຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າ ບາງຄນົຈະບໍ່ຍອມຮບັ 

ຂ່າວປະເສີດ? 
5. ຄໍາອຸປມາໃນຕອນນີ້ຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມກີໍາລັງໃຈເຣ່ືອງການປະກາດບໍ?່ 

 
 
ວິນລຽມ ແຄຣີ້ :ຄອຍເບ່ິງສ່ິງຍ່ິງໃຫຍ່ …ທົດລອງສິ່ງຍ່ິງໃຫຍ່" 
ທ່ານວິນລຽມ ແຄຣ້ີ (1761-1834) ມີສັນຍານາມວາ່ ບດິາຂອງການປະກາດສມັຍໃໝ່;   ໃນຖານະຄົນເຮັດ 
ເກີບແລະເປັນສິດຍາພິບານຂອງຄຣິສຕະຈັກນ້ອຍແຫງ່ນຶ່ງໃນອັງກິດ, ທ່ານແຄຣ້ີເຊື່ອວ່າຄຣິສຕະຈັກຈະຕ້ອງ 
ໄປປະກາດຂາ່ວປະເສີດກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນພຣະທັມ.   ຖາ້ມກາງການຕໍ່ຕ້ານຂອງຄະນະທີເ່ພິ່ນສັງກັດຢູ່, 
ການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານແຄຣ້ີ ໄດ້ເປີດທາງສູ່ການຈັດຕັ້ງກ ຸ່ມປະກາດຂອງພວກບັບຕິສ.    ທ່ານແຄຣີ້ແລະຄອບ 
ຄົວເປັນສາສນາທູດກຸ່ມທໍາອິດທີ່ອອກໄປປະກາດທີ່ປະເທດອິນເດັຽໃນປີ 1793. 
 
ໃນລະຍະແລກຫລາຍປ ີການປະກາດທີອ່ິນເດັຽເປັນເຣ່ືອງຍາກຫລາຍ.     ຫລັງຈາກການເສັຽຊີວິດຂອງລູກ 
ຊາຍ, ເມັຽຂອງທ່ານແຄຣ້ີເລີ້ມມີອາການໂສກເສົ້້າ. ແຄຣ້ີປະກາດຕໍໄ່ປເຈັດປີ ກ່ອນທ່ານຈະໄດເ້ຫັນຄົນຮິນດູ 
ຜູ້ທໍາອິດທີ່ໄດ້ມາຮັບພຣະເຢຊູໃນປີ 1800.     ທາ່ນແຄຣ້ີແລະຄະນະໃຊ້ເວລາສີສ່ິບປີ ເພື່ອວາງພື້ນຖານສາໍ 
ລັບການປະກາດໃນອິນເດັັຽ ແລະພວກເຂາົເຈົ້າກໍໄດ້ເຫນັຜົນພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ພັນທະກິດນີ້ໄດ້ເປັນຈຸດເລີ້ມ 
ຂອງການປະກາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່ ູໃນປັດຈຸບັນ. 
 
ເຣື່ອງເພ່ືອສຶກສາພິເສດ 
ທ່ານມີເພື່ອນຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ເຍົາວະຊົນຢ່າງສັດຊືໃ່ນຄຣິສຕະຈກັຂອງທ່ານ;  ນາງໄດ້ເປີດໃຈໃຫ້ທ່ານຮູ້ 
ເຖິງຄວາມງຸດງິດ ແລະຄວາມທໍ້ໃຈທີ່ບໍ່ໄດເ້ຫັນການຕອບຮັບພຣະທັມ;   ມຫີລາຍຄົນສະແດງຄວາມສົນໃຈ 
ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຍອມຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດ.     ເວລາພວກເຍົາວະຊົນກຸ່ມນີເ້ຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະເລີ້ມເຂົ້າໃຈຂ່າວປະ 
ເສີດ, ພໍ່ແມຂ່ອງເຂົາເຈົ້າເກດີມີການປ່ຽນໃຈແລະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເດັກພວກນີ້ມາຮຽນຕໍໄ່ປ.       ທາ່ນຈະໜູນໃຈ 
ເພື່ອນຄົນທີ່ທໍ້ໃຈນີ້ຢ່າງໃດ? 
 
 
        ດຣ. ສິດນີ ຄານ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ກາງແຂນແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 17:1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 16:13—17:13 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທ ັຍໃຫພ້ຣະເຢຊູຕາຍທີ່ກາງແຂນແລະເປັນຄືນ 
                                                      ມາອີກ 
ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ເຮົາທັງຫລາຍໂດຍສູນເສັຽພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູນໍາຄວາມລອດພົ້ນມາເຖ ິງເຮົາທັງຫລາຍ 

ຄໍານໍາ 
ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນການຕັດສິນໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພາະມັນເປັນ
ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງຄົນທັງປວງ,  ການຊົງປ ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງນັ້ນເປັນການ 
ອັສຈັນແບບພິເສດທີ່ບໍ່ມໃີນປະຫວັດສາດໂລກ    ແລະການນີ້ເປັນຫລັກຫມັ້ນຂອງສາວົກທີ່ຈະປະກາດໂດຍ
ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະກ້າປະກາດຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຽ. 
 
1.  ທັສນະວິສ ັຍ:  ( ມດັທາຍ17:1-4 ) 
ເຖ ິງແມ່ນວ່າການຊົງປ່ຽນລັກສະນະພຣະກາຍຈະເຫນັຕໍ່ຫນ້າຕໍ່ຕາສາວົກກໍຕາມ   ແຕ່ບໍ່ແມນ່ສາວົກໝົດທກຸ 
ຄົນໄດ້ເຫັນພຣະທັສນະວິສ ັຍໃຫມ່ຂອງພຣະເຢຊູ,       ເພາະວ່າເວລານັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ພາເປໂຕ, ຢາໂກໂບ 
ແລະໂຢຮັນ ນ້ອງຊາຍຂອງຢາໂກໂບຜູ້ເປັນສາວົກຜູ້ໃກ້ຊິດຂຶ້ນໄປຍັງພູສູງ, ໃນພຣະທັມລູກາ 9:28 ບອກວ່າ
ພຣະອົງນໍາສາວົກທັງສາມຂຶ້ນໄປເພື່ອໄຫວ້ວອນ,      ສາວົກທັງສາມຄົນນີເ້ອງໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປອ້ອນ 
ວອນທີ່ສວນເຄ ັດເຊມາເນກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຖືກຄຶງທີ່ກາງແຂນ (ມັດມາຍ 26). ສາວົກທັງສາມໄດ້ຕິດຕາມ 
ພຣະເຢຊູຂຶ້ນໄປຍັງພູເຂົາເທເບີທີ່ມີຄວາມສູງຫລາຍຈນົເຫັນພອູ້ອມຂ້າງຢ່າງສວຍງາມ. 
ເມື່ອເຖ ິງບ່ອນທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກແລ້ວ ລກັສະນະພຣະກາຍຂອງພຣະອົງກໍປ່ຽນໄປຕໍ່ຫນ້າເຂົາ ຊຶ່ງເປັນການ
ອັສຈັນຢ່າງບອກບໍ່ຖືກ ເພາະວ່າ  “ພຣະພັກຂອງພຣະອົງກໍເປັນເໝືອນແສງອາທດິສ່ອງ ແລະເຄື່ອງທົງຂອງ 
ພຣະອົງກໍຂາວຝ່ອງເໝືອນດັ່ງແສງສວ່າງ” (ຂໍ ້2).  ພຣະຄັມພຕີອນນີ້ບອກເຮົາຢາ່ງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະອົງຊົງ
ປ່ຽນແປງນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕຫ່ນ້າຂອງພຣະອົງຮ ຸ ່ງແຈ້ງເໝືອນແສງອາທດິເທົ່ານັ້ນ  ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງກໍຂາວ 
ຜ່ອງໃສເໝືອນແສງສວ່າງຂອງໄຟອີກ.   ຫາກເຮົາສັງເກດເບິ່ງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງໃນຕອນທີ່ເປັນຄົນທ ັມ
ມະດານັ້ນກໍມີການອ່ອນແອເໝືອນມະນດຸທົ່ວໄປ ແຕ່ເວລານີ້ພຣະອົງມີຮ່າງກາຍທີມ່ີສະງ່າຣາສີ ແລະເຄື່ອງ 
ນຸ່ງຫົ່ມກໍມີຣາສີດ້ວຍ.  
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນອີກຄື ໂມເຊແລະອາລຢີາ ທີໄ່ດ ້ຮັບໃຊໃ້ນສມ ັຍພຣະຄັມພີເດີມນັ້ນຍັງ 
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ມາປາກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າສາວົກທັງສາມແລ້ວສົນທະນາກັບພຣະເຢຊູ,    ພຣະຄັມພມີັດທາຍບໍໄ່ດ້ບອກວ່າພວກ
ເພິ່ນສົນທະນາໃນເຣື່ອງອັນໃດ   ແຕ່ພຣະທັມລູກາ 9:31 ບອກນ້ອຍນຶ່ງວ່າ “ການທ່ີພຣະອົງຈະສະເດັດໄປ
ຈາກໂລກ ຊຶ່ງຈະສໍາເຣັດໃນກຸງເຢລູຊາເລັມ”    ທັງນີອ້າຈມຄີວາມໝາຍວ່າ ພຣະອງົຈະເຮັດງານຫນັກຄຈືະ
ຕ້ອງສິ້ນພຣະຊົນທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ການສົນທະນາສັ້ນໆນີ້ເປັນເຫດປລາດໃຈແກ່ສາວົກເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ເຫັນ 
ໂມເຊ, ເອລີຢາ ແລະພຣະເຢຊູູເກີດໃນໂລກຄົນລະສມ ັຍ  ແຕ່ກັບມາສນົທະນາກັນເໝືອນຄົນຮູ້ຈັກຮັກແພງ
ກັນມາແຕ່ດົນນານ.     ສາວົກທັງສາມພາກັນງົງຈົນປາກບໍ່ອອກ ດ້ວຍວ່າເຂົາເຫັນການອັສຈັນສອງປະການ 
ໃນເວລາດຽວກັນ. ເຣ່ືອງນີຍ້ັງເກ ີດຂຶ້ນທຸກວັນນີ້ເມື່ອຄຣິສຕຽນມາພົບກັນທັ້ງໆທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນກັນມາກ່ອນກໍລົມ 
ກັນຕັ້ງດົນນານ ເພາະວ່າຈດິວິນຍານນັ ້ນສໍາຜັດກັນ.  
“ຝ່າຍເປໂຕທູນພຣະເຢຊູວ່າ   ““ນາຍເອີຍ, ຊຶ່ງພວກຂ້ານ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້ກໍດີ ຖ້າປະສົງ, ຂ້ານ້ອຍຈະປຸກຕູບສາມ 
ຫລັງຂຶ້ນທີ່ນີ້ ສໍາລັບທ່ານຫລັງນຶ່ງ, ສາໍລບັໂມເຊຫລັງນຶ່ງ, ແລະຫລງັນຶ່ງສໍາລັບເອລີຢາ””.” (ຂໍ ້4). ເຣ ື ່ອງນີ້ມີ 
ຄວາມໝາຍວ່າ ເປໂຕຢາກສ້າງແທ່ນບູຊາສາມແທ່ນ, ສ້າງໃຫເ້ອລີຢາຫລັງນຶ່ງ, ສ້າງໃຫ້ໂມເຊຫລັງນຶ່ງ ແລະ 
ສ້າງໃຫ້ພຣະເຢຊູຫລັງນຶ່ງ.  
 
2.  ຊົງຍ້ັງຍືນວ່າເປັນພຣະບຸດ:  ( ມັດທາຍ 17:5-9 ) 
ໃນຂະນະທີ່ເປໂຕກໍາລັງສເນີສ້າງແທ່ນບູຊາສາມຫລັງຢູ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກພຣະເຢຊູເທື່ອກໍເກີດມີເມກ 
ມາປົກຫຸ້ມເຂົາໄວ້ (ຂໍ້ 5ກ)   ສາສນາສາດໃຫ ້ຄໍາເຫັນວ່າເມກຂາວປົກຄຸມນັ້ນແມ່ນການປາກດົຕົວຂອງພຣະ
ເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງມີສຽງດັງອອກມາຈາກເມກວ່າ “ທ່ານຜູນ້ີ້ແຫລະ, ເປັນບຸດທີ່ຮັກຂອງເຮົາ ຊຶ່ງເຮົາຊອບໃຈ 
ຫລາຍ ພວກເຈົ້າຈົ່ງເຊື່ອຟັງເພິ່ນ” (ຂໍ ້5ຂ).   ຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຈົ້າຈາກເມກຂາວປົກຄຸມສາວ ົກທັງສາມເປັນ
ການຢືນຢັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ   ແລະນອກນັ້ນພຣະສຸຣະສຽງຍັງສັ່ງສາ 
ວົກຈົ່ງເຊື່ອຟັງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ, ພວກສາວົກໄດ້ກົ້ມຂາບລົງດິນໃນຂະນະທີ່ຟັງພຣະສຸຣະສຽງຈາກເມກ
ຂາວນັ້ນ ເມື ່ອສິ້ນສຸດພຣະສຸຣະສຽງແລ້ວພຣະເຢຊູກໍຍ່າງມາຫາພວກສາວົກຊົງກ່າວວ່າ    “ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ ຢ່າຊູ່ 
ຢ້ານ” (ຂໍ້ 7). ແລ້ວສາວົກກໍພາກັນເງີຍຫນ້າຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ເຫັນໂມເຊ, ບໍເ່ຫັນເອລີຢາ ແລະກໍບໍ ່ເຫັນເມກຂາວປົກ 
ຄຸມອີກ. ພຣະເຢຊູຍັງສັ່ງສາວົກບໍ່ໃຫບ້ອກເຣ່ືອງນີແ້ກ່ຜູ້ໃດຈົນກວ່າພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກຕາຍ“ນມິິດຊຶ່ງທ່ານ
ໄດ້ເຫັນນັ້ນ ຢາ່ໄດ້ບອກແກຜູ່້ໃດ ຈນົກວ່າບຸດມະນດຸຈະຄືນມາຈາກຕາຍ” (ຂໍ້ 9).  ເຣ່ືອງຣາຊແຜ່ນດິນຂອງ 
ພຣະເຈົ້ານັບວ່າເປັນເຣ່ືອງເລ ິກລັບເປັນພິເສດ ສາວົກທັງຫລາຍຖືກສັ່ງໃຫປ້ະກາດໃນເຣື່ອງນີ້ ແຕ່ລາງເຣື່ອງ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງຮອດວັນເວລາເສັຽກ່ອນຈຶ່ງປະກາດໄດ້   ເພາະວ່າທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມວັນເວລາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ   ເຊັ່ນໃນເຣ່ືອງທີ່ສາວົກເຫັນນິມິດນີໄ້ດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫບ້ອກແກ່ຜູ້ໃດຈົນກວ່າພຣະເຢຊູຄືນມາຈາກ
ຕາຍເສັຽກ່ອນ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນໃນເວລານີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງສາວົກເຊື່ອຟັງພຣະເຢຊູຢ່າງເຄັ່ງຄັດ  ແລະເມື່ອເຂົາ
ຟັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຫ້າມກໍຈໍາຕ້ອງຖວ່ືາເປັນຄໍາຕ້ອງຫ້າມ.  
 
3.  ຕ້ັງຫນ້າຕ່ໍພາຣະກິດ:  ( ມັດທາຍ 17:10-13 ) 
ສາວົກທັງສາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຂົາເຫັນໂດຍຕັ້ງຄໍາຖາມກັບພຣະເຢຊູວ່າ “ຖາ້ຢ່າງນັ້ນເຫດສັນ 
ໃດພວກນັກທັມ ເຄີຽເວ້ົາວ່າເອລີຢາຈະຕ້ອງມາກ່ອນ” (ຂໍ້ 10). ຊຶ່ງເປັນການປົກຕິທີ່ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຖາມຄຣູ 
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ຕາມທັສນະຂອງນັກຮຽນ, ລາງເທື່ອເຮົາອາດຄຶດວ່າສາວົກມຄີວາມນ້ອຍຈຶ່ງຖາມສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນພວກນັກທັມໄດ້ 
ສອນຜ່ານມາກັບເຫດການທີ່ເຫັນໃນປັຈຸບັນ. ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ “ຈິງຢູ່ ເອລີຢາຈະມາກ່ອນ ແລະເຮັດ
ສິ່ງທັງປວງຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ແຕ່ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ເອລີຢານັ້ນໄດ້ມາແລ້ວ ແລະເຂົາບໍ່ຮູ່ຈັກເພິ່ນ ແຕ່
ເຂົາໄດ້ເຮັດແກ່ເພິ່ນຕາມຊອບໃຈ ສ່ວນບຸດມະນດຸນັ້ນຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານດ້ວຍມືຂອງເຂົາເໝືອນກັນ” 
(ຂໍ້ 11-12).    ເຣ່ືອງທີ່ພຣະເຢຊູເລົ່າສູ່ສາວົກຟັງນັ້ນມີຄວາມໝາຍວ່າ   ເອລີຢາໄດ້ມາແລ້ວໃນນາມຊື່ຂອງ
ໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ມາຕຽມການລ່ວງຫນ້າພຣະເຢຊູເອງ ແຕ່ໂລກນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າໂຢຮັນແມ່ນເອລີຢາ 
ທີ່ຈະຕ້ອງມາກ່ອນຫນ້າພຣະເຢຊູເຂົາຈຶ່ງເຮັດທຸກຢ່າງຕາມໃຈຊອບຂອງເຂົາເສັຽ   ພຣະເຢຊ ູຍັງບອກອີກວ່າ 
ສ່ວນພຣະອົງເອງກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍຣະມານດ້ວຍນໍ້າມືເຂົາເໝືອນກັນ.    ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ
ເຣ່ືອງນີ້ຈົບລົງແລ້ວພວກສາວົກທັງສາມຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເວ້ົາກັບເຂົາໃນເຣື່ອງຂອງໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ 
ຜູ້ມາກ່ອນຫນ້າພຣະອົງຫົກເດືອນ.  
 
ເມື່ອສາວົກເຂົ້າໃຈແລ້ວຈຶ່ງຕັ້ງຫນ້າເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ  ຈາກເມກຂາວ 
ປົກຄຸມເຂົານັ້ນ       ເພື່ອເຂົາຈະສາມາດຊ່ອຍຊີວິດຄົນບາບທັງຫລາຍທີ່ກໍາລັງຈະຈິບຫາຍນັ້ນໃຫລ້ອດພົ້ນ. 
ສາວົກທັງສາມເພີ້ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຢຊູອີກເພາະເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາຢືນຢັນວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດທີ່
ຮັກແລະເປັນທີ່ຊອບພຣະທ ັຍຂອງພຣະອົງອີກ. ເມື່ອບໍ່ນານມານີພ້ຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຫດວ່າຖ້າຜູ້ໃດຈະ
ໄດ້ສິ່ງຂອງທັງໝົດໃນໂລກ ແຕຕ່້ອງເສັຽຊີວິດອັນແທ້ຂອງຕົນ  ຜູ້ນັນ້ຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ”    (ມທ 16:26). 
ນອກນັ້ນສາວກົຍັງເຂົ້າໃຈຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູທີ່ກ່າວວ່າ     “ສ່ວນບຸດມະນດຸກໍຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານ 
ດ້ວຍນໍ້າມ ືເຂົາເໝືອນກັນ” (ຂໍ້ 12). ເປັນການຕາຍທີ່ພຣະອົງທີ່ຈະຕ້ອງຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຄວາມ 
ລອດພົ້ນຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ.  
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ຄົນທີ່ຕິດພຣະເຢຊູຄຣິດໄປອ້ອນວອນຄັ້ງນີ້ມໃີຜແດ່? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີແຕ່ສາມຄົນ? 
2. ທ່ານເປັນສາວົກທີ່ຢູ່ໃນວົງນອກຫລວົືງໃນ? ທ່ານຮູ້ໄດ້ແນວໃດ? 
3. ຫາກທ່ານຕອບວ່າວົງໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງຫຍັງທ່ານໃນວັນນີ້? 
4. ຫາກທ່ານເປັນສາວົກໃນວົງນອກ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຂົ້າວົງໃນໄດ້? 
5. ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງທ່ານເຄີຽຄຶດບໍ່ວ່າຈະຊ່ອຍຈິດວິນຍານຜູ້ອື່ນໃຫ້ລອດພົ້ນ? ຈະຊ່ອຍແນວໃດ? 

 
ດຣ. ຫຸມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ຊົງສະຣະພຣະຊົນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 26:26-30; 27:11-14, 35-50 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 26--27 
ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ຊົງສັດຊື່ຕໍ່ພຣະຣາຊກິດຈົນເຖິງແກ່ມໍຣະນາ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ການສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໃຫເ້ຮົາເປັນສາວົກຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພື່ອຕັດສິນໃຈຮຽນເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ. 

ຄໍານໍາ 
ໃນຄາບເຂົ້າແລງຂອງວັນພະຫັດກ່ອນຫນ້າພຣະອົງຈະຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເປັນຄາບເຂົ້າພິເສດທີ່ພຣະເຢ 
ຊູໄດ້ຕັ້ງສິນມະຫາສນິດຊຶ່ງເປັນຄາບເຂົ້າສຸດທ້າຍທີ່ພຣະອົງຈະສເວີຍ(ກິນ)ຮ່ວມກັບພວກສາວ ົກ ແລະຄາບ
ເຂົ້າແນວນີ້ໄດ້ຊົງສັ່ງພວກສາວົກວ່າທຸກເທື່ອທີ່ກິນຈະຕ້ອງກິນເພື່ອຣະນຶກເຖ ິງພຣະອົງ. 
1.  ພາຣະທີ່ຈໍາເປັນ:   ( ມັດທາຍ 26:16-30 ) 
ໃນບົດຮຽນແລ້ວເຮົາເຫັນວ່າ  ພຣະເຢຊູໄດ້ນໍາພວກສາວົກຜູ້ໃກ້ຊິດສາມຄົນຂຶ້ນໄປຍັງພູເພື່ອໄຫວ້ວອນໂດຍ
ຫວັງໃຈວ່າຈະໃຫສ້າວົກໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້,     ແລງວັນນີ້ພຣະອົງໄດ້ຕັ້ງສິນມະຫາ    
ສນິດເພື່ອຢາກບອກໃຫສ້າວົກທັງໝົດເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງວາຍພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ຄົນຈໍາ 
ນວນຫລວງຫລາຍ ທີ່ເຊື່ອໃນການຕາຍຂອງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນເປັນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງເຂົາ. 
ໃນພິທີສິນມະຫາສນິດນີ້ປະກອບດ້ວຍເຂົ້າຈີບ່ໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງຊຶ່ງໝາຍເຖິງຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງທີ່ຈະຕ້ອງແຕກ
ຫັກເປັນບິ້ງໆ      ແລະນໍ້າອະງຸ່ນຊຶ່ງມາຍເຖ ິງເລືອດຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງຫລັ່ງໄຫລອອກມາເພື່ອຊໍາຮະລ້າງ
ຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນທັງປວງທີ່ຍອມເຊື່ອວ່າພຣະອົງຊົງຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ. ຈົ່ງສັງເກດຄໍາ
ເວ້ົາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;   “ຊົງຫັກເຂົ້າຈີນ່ັ້ນຍື່ນໃຫພ້ວກສາວົກ ໂດຍກ່າວວ່າ  ““ຈົ່ງຮັບກິນສາ  ນີ້ແຫລະ, ຄກືາຍຂອງ
ເຮົາ”” (ຂໍ້ 26).  ເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງຫັກເຂົ້າຈີ່ໂດຍພຣະອົງເອງເພື່ອໃຫມ້ີຄວາມໝາຍວ່າພຣະອົງຊົງ
ສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງ ດ້ວຍວ່າພຣະອົງພ້ອມທີ່ຈະຕາຍເພື່ອຄົນບາບທັງຫລາຍຈະໄດ້ພົ້ນບາບກັມ
ທີ່ເຂົາກະທໍາ ແຕ່ມີຂໍ້ແມ້ຢູວ່່າເຂົາຈໍາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າພຣະອົງຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາໆຈຶ່ງຈະພົ້ນ
ໄດ້. ຈາກນັ້ນພຣະອົງເອົາຈອກມາແລ້ວກ່າວວ່າ  “ຈົ່ງດື່ມແຕ່ຈອກນີ້ທຸກຄົນ, ເພາະວ່ານີ້ແຫລະຄືເລືອດຂອງ
ເຮົາ  ແມ່ນເລືອດອັນກ່ຽວກັບພຣະສັນຍາ  ທີຖ່ອກອອກເພື່ອຍົກຜິດບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ”  (ຂໍ້ 28).  
ພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖ ິງນັ້ນແມ່ນພຣະສັນສາທີ່ຊົງກ່າວກັບໂມເຊໃນພຣະທັມອົພຍົບ 24:4-8 
“²¸¡À»ö¾¥½À§ˆº³ñ¤Áì½ê¿ª¾´ê÷¡µÈ¾¤ê†²ë½°øÉÀ¯ñ−À¥í ¾§ö¤¦„¤”¢−½−̃− Â´À§Ä©ÉÀºö¾Àìõº©Ã−§¾´¹ ò̧©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¸¨²ë½ຄາໍ¢º¤²ë½
ºö¤””.   ຊຶ່ງພຣະສັນຍານີ້ຖກືພົມດ້ວຍເລືອດອັນໝາຍເຖ ິງຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຈະຕ້ອງລ່ັງໄຫລເພື່ອຊໍາຮະ 
ລ້າງຄວາມຜບິບາບຂອງຄນົຈໍານວນຫລາຍ, ສິງ່ທີ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນພຣະສັນຍາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນ 
ລົງໃນກະດາດ ຫລືແຜ່ນຫ ິນອີກ  ແຕ່ຈໍາຕ້ອງຂຽນໃສ່ໃນໃຈຂອງປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ 
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ລົງມາເກີດໃນໂລກແລະເພື່ອຕາຍຄວາມຜິດບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ຫາກພຣະອົງບໍ່ຕາຍຄວາມ 
ຜິດບາບຂອງມະນຸດກໍຈະບໍ່ຖືກລົບລ້າງໄດ້,  ດ້ວຍເຫດນີ້ໂມເຊຈຶ່ງເອົາເລືອດອັນໝາຍເຖ ິງຊີວິດມາຫວິດໃສ່ 
ປະຊາຊົນແລ້ວເວ້ົາວ່າ “−šÁ´È−Àìõº©Á¹È¤£¿¹´−̃¦ñ−¨¾ê†²ë½°øÉÀ¯ñ−À¥ í¾§ö¤ª˜¤£¿¹´̃−¦ñ−¨¾©É¸¨²ë½ຄໍາ¢º¤
²ë½ºö¤”.  
 
2.  ເຂົາສອບສວນພຣະເຢຊູ:  ( ມດັທາຍ 27:11-14 )   
ຫລັງຈາກເຂົາຈັບພຣະເຢຊູໄປແລ້ວເຂົາກໍນໍາພຣະເຢຊູໄປສືບສວນເພື່ອປ້າຍຄວາມຜິດໃສ່ພຣະອົງ,   ບັດນີ້
ເຂົາໄດ້ນໍາພຣະອົງໄປຍັງສານທີມ່ີຊື່ວ່າ ສານແຊນຮີດຣີນ  ຊຶ່ງເປັນສານສູງສຸດຂອງຊາດຢິວທີ່ຂຶ້ນກັບຈັກກະ 
ພັດໂຣມັນ, ຫວົໜ້າສານແຫ່ງນີ້ມຊີື່ວ່າປີລາດເປັນເຈົ້າແຂວງປົກຄອງຢິວ,   ທ່ານປີລາດມີເຊື້ອຊາດເປັນຄົນ 
ໂຣມັນ ທ່ານມີອໍານາດເຕມັໃນການຕັດສິນລົງໂທດ  ແລະໃນການສັ່ງປ່ອຍນັກໂທດ ວັນນີ້ທ່ານປີລາດຜູ້ນີ້ກໍ
ໄດ້ນັ່ງເປັນປະທານໃນການຕັດສິນດັ່ງເຄີຽເວລານັ້ນທ່ານປລີາດໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວ່າ “ເຈົ້າເປັນກະສັດຂອງ
ຊາດຢິວຫລື” (ຂໍ້ 11). ການທີ່ປີລາດໄດ້ຖາມເຊັ່ນນີ້ກໍເພາະພວກຢິວຫາວ່າພຣະອົງໝິ່ນປມາດພຣະເຈົ້າແລະ
ໝິ່ນປມາດກະສັດໂດຍຕັ້ງຕົນເອງເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ,  ພຣະເຢຊູຕອບວ່າ    “ທ່ານເວົ້ານັ້ນແລ້ວ”  (ຂໍ້ 
11ຂ). ຊຶ່ງອາດມີຄວາມຫມາຍວ່າ ທ່ານເວົ້າຖືກແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເປັນກະສດັປົກຄອງບ້ານ
ເມືອງ, ປລີາດໄຕ່ຖາມແລ້ວຍັງບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຜິດອັນໃດ.     ສ່ວນພວກຢິວແລະປະຊາຊນົບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຶ່ງ
ພາກັນໂວຍວາຍຫາເຣື່ອງໃສ່ພຣະອົງຕ່າງໆນາໆເພື່ອຈະຂ້າພຣະອງົໃຫໄ້ດ້ ດັ່ງນັ້ນປີລາດຈຶ່ງກ່າວຕໍ່ພຣະອົງ
ອີກວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນຫລື ເຂົາເບີກພຍານຕໍ່ສູ້ເຈົ້າຫລາຍປະການເທົ່າໃດ.” (ຂໍ້ 13)  ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຕອບ
ອັນໃດແລະຍັງມິດງຽບຢູ່ອກີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ປົກຄອງປລາດໃຈ.    ທັງນີ້ເພື່ອຈະເປັນໄປຕາມຜູ້ທໍານວາຍ
ເອຊາຢາໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ   “ເຂົາຖືກໝິ່ນປມາດຢາ່ງເຈັບແສບ ແຕ່ກໍມີຄວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ ເຂົາບໍ່
ເວ້ົາຈາຫຍັງເລີຍເໝືອນລູກແກະທີ່ຖືກນໍາໄປຂ້າ ແລະເໝືອນແກະທີ່ຖືກເຂົາຕັດຂົນ ເຂົາບໍ່ເວ້ົາຈາຫຍັງເລີຍ” 
(ເອຊາຢາ 53:7).      ການທີ່ພຣະເຢຊູບໍ່ເວ້ົາຫຍັງເລີຍນັ້ນເຮັດໃຫປ້ີລາດສລຸບຄວາມວ່າພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມ
ຜິດເຖ ິງຂັ້ນປະຫານ. 
 
3.  ຊົງຕາຍເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດ:  ( ມັດທາຍ 27:35-50 ) 
ເຖ ິງແມ່ນພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຕອບປີລາດນັ້ນ  ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງເຮັດຜິດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຫາເຣ່ືອງໃສ່ພຣະ 
ອົງ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງບໍ່ມີຄໍາຕອບ   ແຕເ່ຖ ິງຕອບໄປເຂົາຍິ່ງເອົາເຣ່ືອງ ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງ 
ຊົງມິດຢູ່ ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະອົງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ. ໃນ 
ການເສັຽສະຣະຂອງພຣະອົງກາຍເປັນຜົນປໂຍດອັນມະຫາສານຕໍ່ມະນຸດທຸກຊາດທຸກພາສາທີ່ຍອມຮັບເອົາ
ຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງເປັນຄ່າໄຖ່ໂທດຂອງຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ   ເພາະວ່າຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ
ເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ຄົນທັງຫລາຍຈະສາມາດລອດພົ້ນຈາກບາບໄດ້ (ໂຣມ 6:23).   ດ້ວຍເຫດນີພ້ຣະອົງຈຶ່ງ
ສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ໂທດແລະບາບກັມຂອງມະນຸດ. 
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ພວກຢິວໄດ້ພາກັນນໍາເອົາພຣະອົງໄປປະຫານຮ່ວມກັບນັກໂທດປະຫານອີກສອງຄົນທີ່ໂຄລະໂກທາ  ໂດຍ
ຕອກຄຶງພຣະອົງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນເພືອໃຫ້ສະສົມໃຈເຂົາ,  ພຣະອົງຊົງທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດທີ່ເຂົາຕອກ 
ຄຶງຢ່າງທົນທຸກທໍຣະມານ ເຂົາຍັງພາກັນແກ້ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງມາເປັນຂອງຕລົກຈົກສລາກແບ່ງປັນ 
ກັນພື່ອເປັນການເຍາະເຍ ີ ້ຍພຣະອົງທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ. ສ່ວນດ້ານເທິງຂອງໄມ້ກາງ 
ແຂນເຂົາກຂໍຽນປ້າຍເຍາະເຍີ້ຍອີກວ່າ “ຜູນ້ີ້ຄືເຢຊູກະສັດຂອງຊາດຢິວ” (ຂໍ ້37).ໃນນັ້ນມຜີູ້ນຶ່ງເວ້ົາເຍ ີ ້ຍແລະ
ທ້າທາຍພຣະອົງວ່າ  “ເຈົ້າຜູ້ມ້າງວິຫານແລະສ້າງຂຶ້ນໃນສາມວັນເຮີຍ,  ຈົ່ງຊ່ອຍຕົວເອງໃຫພ້ົ້ນ ຖ້າເຈົ້າເປັນ
ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຈົ່ງລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນແມ.” (ຂໍ້ 40). ຄໍາທ້າທາຍຄໍານີຄ້້າຍຄືຄໍາທ້າທາຍຂອງ
ຊາຕານທີ່ໄດ ້ທ້າທາຍພຣະເຢຊູວ່າ “ຖ້າທ່ານເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ຈົ່ງໂຕນລົງເບິ່ງດູ ເພາະມຄີໍາຂຽນໄວ້ໃນ 
ພຣະຄັມພວ່ີາ ““ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຮັບສັ່ງພວກເທວະດາຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ານ   ແລະ ມືຂອງເທວະ
ດາເຫລົ່ານັ້ນຈະຮັບທ່ານໄວ້ ຢ້ານວ່າຕີນຂອງທ່ານຈະຕໍາຫ ິນ””. (ມດັທາຍ 4:6).  ຈົ່ງສັງເກດວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ 
ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາທ້າທາຍຂອງເຂົາ  ຖາ້ຫາກພຣະອົງເຮັດຕາມຄໍາທ້າທາຍກໝໍາຍຄວາມວ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດ 
ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງເຂົາ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາທ້າທາຍນັ້ນເປັນບົດຮຽນອັນລໍ້າຄ່າຂອງເຮົາທຸກຄົນດ້ວຍ.  
 
ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຍັງທົນທຸກຢູ່ທີ່ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນມໂີຈນສອງຄົນທີ່ເຂົາຄຶງໄວ້ທີ່ເບື້ອງຂວາຜູ້ນຶ່ງແລະເບື້ອງ
ຊ້າຍຜູ້ນຶ່ງ, ພຣະທັມລູກາບນັທຶກວ່າ   “ຝ່າຍຜູ້ຮ້າຍທີ່ຖືກຄຶງໄວ້ ໄດ້ເວ້ົາໝິ່ນປມາດຕໍ່ພຣະອົງວ່າ ““ເຈົ້າເປັນ
ພຣະຄຣິດບໍ່ແມ່ນຫລື ຈົ່ງຊ່ອຍຕົວເອງກັບຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພົ້ນເສັຽ.”” (ລູກາ 23:39).  ເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນວ່າ 
ໂຈນຜູ້ນີ້ເປັນຄົນໃຈແຂງກະດ້າງຈົນເຖ ິງນາທີສຸດທ້າຍແຫ່ງຊີວິດ ລາວກໍາລັງຈະຕາຍແລະຈະຕາຍໃນຄວາມ 
ຜິດບາບ      ສ່ວນໂຈນອີກຜູ້ນຶ່ງນັ້ນກກໍໍາລັງຈະຕາຍ ແຕ່ລາວຈະຕາຍຈາກຄວາມຜິດບາບເພາະລາວໄດ້ປະ
ຄວາມຜິດບາບຂອງລາວທີ່ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູ,     ຜູນ້ີ້ເວ້ົາຕອບໂຈນຜູ້ເວ້ົາໝິ່ນປມາດວ່າ “ໂຕບໍ່ຢ້ານ 
ພຣະເຈົ້າຫລື ເພາະໂຕກໍຖືກໂທດເໝືອນກັນ; ແລ້ວຄົນນັ້ນຈຶ່ງທູນວ່າ ““ພຣະເຢຊູເອີຍ, ເມື່ອໃດທ່ານມາໃນ  
ແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ຂຈໍົ່ງລະນຶກເຖ ິງຂ້ານອ້ຍແດ່.”” (ລກູາ 23: 41-42).    ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າຊາຍຜູ້ນີ້ເປັນ 
ຄົນຊົ່ວ ແຕມ່າກັບໃຈໃນນາທີສຸດທ້າຍເພາະລາວສໍານຶກວ່າຕົນໄດ້ຜິດໄປແລ້ວ ນອກນັ້ນລາວຍັງຂໍຮ້ອງພຣະ
ເຢ ຊູໃຫລ້ະນຶກເຖ ິງລາວໆຈຶ່ງເປັນຜູທ້ີ່ກາໍລັງຈະຕາຍຈາກຄວາມຜດິບາບຂອງລາວທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ.  
 
ທີ່ກາງແຂນວັນນີ້ມີສາມຄົນທີ່ຈະຕາຍແບບດຽວກັນ ແຕ່ການຕາຍນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້ຄື; 1. ພຣະ 
ເຢຊູຕາຍເພືອຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ອື່ນ.    2. ໂຈນຜູທ້ີນຶ່ງຕາຍໃນຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນ  ແລະ   3. ໂຈນ 
ຜູ້ທີສອງຕາຍຈາກຄວາມຜດິບາບຂອງລາວ  ໂດຍເອົາຄວາມບາບຂອງລາວຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະ 
ເຢຊູ, ລາວໄດ ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນໃນລົມຫາຍໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເພາະລາວໄດ້ຂໍພຣະເຢຊູວ່າ   “ເມື່ອໃດທ່ານ 
ມາໃນແຜ່ນດນິຂອງທ່ານ ຂໍຈົ່ງລະນຶກເຖ ິງຂ້ານ້ອຍແດ່” ແປວ່າລາວຍອມຮັບເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວ.  
( ຕົວຢ່າງ: ຕາຍໃນຄວາມບາບ=ເປັນມະເຮັງທີ່ປົວບໍ່ດີ ຕາຍໄປພ້ອມກັບໂຣກມະເຮັງ.  ຕາຍຈາກຄວາມຜດິ
ບາບ=ມະເຮັງທີ່ປົວດີແລ້ວ ຕາຍໄປໂດຍທີ່ບໍ່ມີໂຣກມະເຮັງ ) 
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ພໍເຖ ິງເວລາທ່ຽງຈົນເຖ ິງສາມໂມງແລງກເໍກີດຟ້າລມົຝົນຕົກຢ່າງໜັກໃນຂົງເຂດນັ້ນ ພຣະເຢຊູຮ້ອງດ້ວຍສຽງ
ດັງວ່າ “ເອລີ, ເອລີ ແລມາ ຊາບັກທານີ” (ຂໍ້ 46ກ)     ສາສນາສາດລາງຄົນສັນນິຖານວ່າເປັນພາສາເຮັບເຣີ 
ສາສນາສາດລາງຄົນສັນນິສານວ່າເປັນພາສາຊີເຣັຽ ຊຶ່ງມັດທາຍແປອອກມາວ່າ “ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພຣະອງົ, 
ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພຣະອົງເອີຍ, ສັນໃດຈຶ່ງຊົງປະຖິ້ມຂ້າພຣະອົງເສັຽ”.  (ຂໍ ້46ຂ).  ນອກນັ້ນສາສນາສາດຍັງ 
ຄຶດເຖ ິງບົດເພງສັຣເສີນຕອນນຶ່ງທີ່ກະສັດໄດ້ຂຽນວ່າ  “ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ, ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ ເຫດ
ໃດພຣະອົງຈຶ່ງປ່ອຍປະຂ້ານ້ອຍ” (ເພງສັຣເສີນ 22:1).  ຫາກເຮົາສັງເກດຢ່າງຄັກແນ່ເຮົາກໍຈະເຫັນຄໍາອ້ອນ 
ວອນຂອງພຣະອົງໃນຂະນະໃກຈ້ະສິ້ນໃຈຕາຍ, ຄືພຣະອົງໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະບິດາທຸກປະການຈົນເຖ ິງຂັ້ນຍອມ
ສະຣະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງດ້ວຍການເຊື່ອຟັງແລະເຮັດພຣະຣາຊກິດຈົນສໍາເຣັດ.    ການວາຍພຣະຊົນ
ຂອງພຣະເຢຊູນັບວ່າເປັນການຍອມສະຣະພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນ  ເພາະການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າຄືພຣະເຢຊູເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ມະນຸດທງັຫລາຍຈະພົນ້ຈາກບາບກັມໄດ້   ດັ່ງນັ້ນໃຜກໍຕາມທີ່
ຍອມເຊື່ອແລະຮ ັບເອົາພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ  ແລ້ວລາວກໍພົ້ນຈາກບາບກັມ
ນັ້ນແທ້. 
 
ຄໍາຖາມ:  
1. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງຍອມຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ? 

 
2. ໃຜເປັນຜູຂ້້າພຣະອົງ? 
 
3. ການຕາຍຂອງພຣະອົງເປັນຜົນປໂຍດຫຍັງສໍາລັບທ່ານ? 

 

4. ຫາກທ່ານບໍ່ທັນຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍເທື່ອ ວັນນີ້ມຫີຍັງບໍ ່ໃຫທ້່ານຮັບ? 
 
 

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ຄໍາສ່ັງຫລັງຈາກຟ້ືນພຣະຊົນ 

 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົບຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 28:1-10, 16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 28 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ສ້າງສາວົກທົ່ວໂລກ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ເຊື່ອຟັງເພື່ອການສ້າງສາວົກໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ແລະສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖ ິງທາດແທ້ຂອງສາວົກ . 

ຄໍານໍາ 
ການຟື້ນພຣະຊົນເປັນເຄື່ອງພິສູດວ່າ  ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແຕອ່ົງດຽວ ດ ້ວຍວ່າບໍ່ມພີຣະອືນ່ໃດທີ່ຕາຍ
ໄປແລ້ວຈະຄືນມາອີກ, ດັ່ງນັ້ນຊາວຄຣິສຕຽນທົ່ວໂລກຈຶ່ງມຄີວາມຊົມຊື່ນຍິນດີເປັນຢາງຍິ່ງທີ່ມີພຣະເຈົ້າທີ່ຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່ ດວ້ຍເຫດນີ້ຊາວຄຣິສຕຽນຈຶ່ງບໍ່ລະອາຍໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
1.  ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍເຣື່ອງສາວົກ  ( ມັດທາຍ 28:1-10 ) 
ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງຟື້ນພຣະຊົນແລ້ວ  ພຣະອົງຊົງສັ່ງພວກສາວົກໃຫ້ສ້າງສາວກົທົ່ວໂລກ ທັງນີ້ກໍເພາະເຂົາ
ພິສູດແລ້ວວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຟື້ນມາຈາກຄວາມຕາຍໂດຍຍັງມຮີອຍບາດແຜທີ່ເຂົາແທງ    ແລະ
ຕອກຕະປທູີ່ຝ່າມຂືອງພຣະອົງ.  ນາງມາຣີອາຜ ູ້ທີ່ມຊີື່ນ້ອຍວ່າ ນາງມັກດາຣາ ຊຶ່ງນາງມາຣີອາຜູ້ນີ້ພວກສາສ 
ນາສາດເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນນາງມາຣີອາຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືກຜີສິງທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໂຜດລາວໃນ ລູກາ 8:2   ແລະນາງ
ມາຣີອາອີກຜູ້ນຶ່ງຄາດວ່າແມ່ນແມ່ຂອງຢາໂກໂບແລະໂຢເຊບ    ໄດ້ພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບແຕ່ເຊົ້າມືດ 
ໂດຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າຈະໄປຫົດສົງພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ. ເມື່ອພວກນາງໄປເຖ ິງທີ່ປາກອຸບໂມງຝັງສົບກໍ 
ເກີດມີສຽງແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງໜັກ “ເພາະເທວະດາຕົນນຶງ່ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າລ ົງມາຈາກສວັນໄດ້ກື່ງຫ ິນ
ອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວກໍນັ່ງເທ ິງຫ ິນນັ້ນ” (ຂໍ້ 2).   ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄຶດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຄືເຂົາຄຶດແລ້ວວ່າເມື່ອ
ໄປຮອດອຸບໂມງຝັງສົບແລ້ວຈະເຂົ້າໄປໃນອຸບໂມງໄດ້ຢ່າງໃດເພາະວ່າ 1. ພວກທະຫານຍາມຢ່າງໜາແໜ ້ນ 
ບໍ່ໃຫມ້ີຜູ້ໃດເຂົ້າຫລືອອກຢ່າງເດັດຂາດ.   2. ເຖ ິງແມ່ນວ່າບໍ່ມທີະຫານຍາມພວກຜູ້ຍິງກໍຄຶດວ່າຄົງບໍ່ມີແຮງທີ່
ຈະກື່ງກ້ອນຫ ິນທີ່ອັດປາກອຸບໂມງໄດ້. ຄາໍຄຶດນີ້ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບຄວາມຄຶດຂອງເຮົາທັງຫລາຍໃນເວລາ
ນີ້ ຄລືາງເທື່ອເຮົາຄ ຶດວ່າຈະເຮັດງານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດຄ້າຍຄືພວກຜູ້ຍິ່ງເຫລົ່ານີ້ຄຶດ    ແຕ່ເຮົາລືມໄປ
ວ່າເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ ້ຊ່ອຍພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ແນວໃດ    ເທວະດາກໍຈະຊ່ອຍເຮົາຄືກນັຫາກເຮົາຕັດ 
ສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດຫລືຈະໄປເທົ່ານັ້ນ. ພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ຕັດສິນໃຈໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊົ້າມືດທັ້ງໆທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າຈະ
ມີບັນຫາ ແຕ່ກໍຕັດສິນໃຈໄປເພາະຄວາມຮັກແລະມຄີວາມສັດທາໃນພຣະອົງ, ຄວາມຮັກແລະຄວາມສັດທາ
ເປັນແຮງໃຈສາໍລັບທຸກຢ່າງ.  
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ພວກທະຫານທີ່ເຝົ້າຍາມປາກອຸບໂມງພາກັນຢ້ານຕົກໃຈຈົນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະເຮັດແນວໃດ   ແຕ່ເທວະດາບໍ່ໄດ້ 
ເລົ້າໂລມພວກເຂົາ ແຕ່ເລົ້າໂລມພວກຜູ້ຍິງວ່າ  “ພວກເຈົ້າຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເຮົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າພວກເຈົ້າ ມາຊອກຫາ 
ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ພຣະອົງບໍ່ປະທັບຢູ່ທີ່ນີ້ ເພາະຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຕາມທີ່
ພຣະອົງຊົງກ່າວແລ້ວຈົ່ງມາເບິ່ງບ່ອນທີ່ພຣະອົງບັນທົມຢູ່  ແລ້ວຈົ່ງຮີບໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ 
ພຣະອົງຊົງຖືກບັນດານໃຫເ້ປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ  ແລະເບິ່ງແມ່, ພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງແຂວງຄາລີເລ
ກ່ອນທ່ານທັງຫລາຍ” (ຂໍ ້5-7).  ເຣ່ືອງຂອງເທວະດາກື່ງຫ ິນອອກຈາກອຸໂມງສອນເຮົາວ່າ ເມື່ອໃດເຮົາມີໃຈ
ປະສົງດີໃນການງານຂອງພຣະເຢຊູ   ອຸປສັກມັກຈະຂວາງໜ້າ ແຕ່ຫາກບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປສັກເທວະດາກໍຈະກື່ງ
ອຸປສັກນັ້ນອອກໄປດັ່ງທີ່ເຫັນມາແລ້ວໃນຂະນະທີ່ພວກແມ່ຍິງຕັ້ງໃຈໄປຫົດສົງພຣະສົບພຣະເຢຊູນັ້ນ.   ໃຫ້
ເຮົາສັງເກດຄໍາເວົ້າຂອງເທວະດາທັງໝົດ ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນຄວາມສໍາຄັນຢູ່ຄື;   1. ເທວະດາເລົ້າໂລມພວກ
ຜູ້ຍິງຜູ້ຮັບໃຊພ້ຣະເຈົ້າ.   2. ເທວະດາຮູ້ວ່າພວກເຂົາມາຫຍັງ, ໃນທໍານອງດຽວກັນເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າກໍ
ຮູ້ຄືກັນວ່າເຮົາກາໍລັງເຮັດຫຍັງ, ເຮັດເພື່ອໃຜ?    3.ເທວະດາບອກພວກຜູ້ຍິ່ງວ່າ ພຣະເຢຊູຖືກຊົງບັນດາໃຫ້
ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ.     4. ເທວະດາບອກພວກຜູຍ້ິງໄປເລົ່າຂ່າວນີ້ແກ່ພວກສາວົກ ແລະ    5. ເທວະດາ
ຍັງບອກອີກວ່າພຣະອົງໄປຖ້າສາວົກທີ່ແຂວງຄາລເີລແລ້ວ. ເມື່ອພວກຜູ້ຍິງໄດ ້ຍິນດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍພາກັນຟ້າວ
ໄປບອກພວກສາວົກທັນທີ, ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າເມື່ອພຣະອົງຊົງຟື້ນພຣະຊົນແລ້ວ   ຄົນກຸ່ມແຣກທີ່ພຣະອົງ
ຢາກພົບຄືພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ຜູທ້ີ່ພຣະອົງຊົງຮັກ ແລະຜູ້ທີ່ຮັກພຣະອົງ.  
 
2.  ສາວົກນະມັສການ:  ( ມັດທາຍ 28:16-18 ) 
ໃນພຣະທັມລູກາບອກວ່າເປໂຕບໍ່ເຊື່ອໃນຄໍາລາຍງານຂອງພວກແມ່ຍິງຈຶ່ງພາກນັແລ່ນໄປຍັງອຸບໂມງຝັງສົບ
ເພື່ອພິສູດຄວາມຈິງ ແລະເມື່ອໄປເຖ ິງແລ້ວກໍເຫັນແຕ່ຜ້າທີ່ເຂົາຫໍ່ພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຄຶດປລາດໃຈໃນເຫດ 
ການນັ້ນ (ລູກາ 24:12).  ຫລັງຈາກນັ້ນພວກສາວົກກໍໄປຍັງແຂວງຄາລີເລຕາມຄໍາບອກກ່າວຂອງພວກແມ ່
ຍິງທີ່ໄດ ້ຮັບຂ່າວຈາກເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກແລ້ວນັ້ນ. ພຣະທັມມາຣະໂກບອກວ່າໃນຂະ 
ນະທີ່ພວກສາວົກຮັປທານອາຫານຢູ່ນັ້ນ    ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ເຂົາຕາມນັບພົບ (ມາຣະໂກ 16:14). 
ສ່ວນມັດທາຍບອກວ່າເຂົາພາກັນໄປຍັງແຂວງຄາລເີລເທິງພູບ່ອນພຣະເຢຊູຊົງກໍານົດໄວ້ ແປວ່ານັດໄວ້ແລ້ວ 
ວ່າຈະພົບກັບເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພຣະຄັມພບີໍ່ໄດ້ບອກວ່າແມ່ນພູນ່ວຍໃດ ແຕ່ພວກສາສນາສາດມີຄວາມເຫັນວ່າ 
ຄົງຈະແມ່ພູບ່ອນທີ່ພຣະອົງຊົງເທສນາຄັ້ງແຣກທີ່ຈ້າຍພໃູນພຣະທັມມັດທາຍ 5:1 ນັນ້. “ເມື່ອເຂົາເຫັນພຣະ 
ອົງແລ້ວຈຶ່ງຂາບໄຫວ້ນະມສັການ” (ມັດທາຍ 28: 17).   ຄໍາຂາບໄຫວ້ນະມັສການທີ່ສາວົກນະມັສການໃນ
ຂະນະນັ້ນມຄີວາມໝາຍວາ່ເຂົາຄ ຸເຂົ ່າແລະຂາບລົງຟື້ນດິນ,   ການທີ່ເຂົານະມັສການພຣະອົງກໍເພາະເຂົາຮູ້
ແລະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າແທ້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະອົງຊົງສອນເຂົາມານັ້ນເຂົາ
ໄດ້ເຫັນວ່າທຸກຢ່າງເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ,     ແຕ່ຍັງມສີາວົກລາງຄົນຍັງສົງສ ັຍຢູ່ນັ້ນອາດແມ່ນໂທມາ. 
ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຄວາມຄຶດຂອງເຂົາຈຶ່ງກ່າວໃຫກ້ໍາລັງໃຈເຂົາວ່າ   “ອາໍນາດທັງໝົດໃນສວັນ ແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກກໍດີ ຊົງມອບແກເ່ຮົາແລ້ວ” (ຂໍ ້18).  ເປັນຄໍາຄ້າຍຄືພຣະອົງໄດ ້ຊົງກ່າວມາແລ້ວວ່າ “ພຣະບິດາໄດ້ຊົງ
ມອບສິ່ງສາຣະພັດໃຫແ້ກ່ເຮົາ” (ມັດທາຍ 11:27). ມາບັດນີ້ພຣະອົງຊົງຢໍ້າອີກເທື່ອນຶ່ງເພື່ອເລົ້າໂລມໃຈສາ 
ວົກບໍ່ໃຫສ້ົງສ ັຍອີກຊຶ່ງເປັນການຢໍ້າເຕືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແຕກ່ານເຕືອນຄັ້ງນີ້ມນີໍ້າໜັກໄປກວ່າຄາວກ່ອນເພາະ
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ພຣະອົງຊົງກ່າວເຖ ິງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດນິໂລກວ່າ    “ອໍານາດທັງໝດົໃນສວັນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກກໍດີ ຊົງ
ມອບແກເ່ຮົາແລ້ວ”  ແປວ່າທຸກຢ່າງໃນໂລກທີ່ຕາເບິ່ງເຫັນ       ແລະຕາເບິ່ງບໍ່ເຫັນກໍດແີມ່ນຂຶ້ນກັບພຣະອົງ, 
ແລະເບື້ອງເທ ິງຄືສວັນຊັ້ນຟາ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ.      ດັ່ງນັນ້ສາວົກແຕ່ລະຄົນຍ່ອມໄດ ້ຮັບອໍານາດ 
ແລະໜ້າທີ່ມອບໝາຍຈາກພຣະເຢຊູທັງນັ້ນ, ສິ່ງສໍາຄນັກໍຄືໃຫເ້ຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ 
ທີ່ມີອໍານາດເຕັມໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະສວັນຊັ້ນຟາ້,   ພຣະອົງສົມຄວນໄດ້ຮັບຄໍາສັຣເສີນແລະສົມຄວນ 
ທີ່ຈະນະມັສການພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ.  
  
3.  ຄໍາສ່ັງໃຫ້ທີ່ສໍາຄັນ:  ( ມັດທາຍ 28:19-20 ) 
ເມື່ອພຣະອົງຊົງຮັບອໍານາດເຕັມຈາກພຣະບິດາແລ້ວພຣະອົງຊົງສັ່ງສາວົກວ່າ “ເຫດສັນນັ້ນພວກທ່ານຈົ່ງໄປ 
ຈົ່ງເຮັດທຸກຊາດເປັນລູກສດິ  ໃຫເ້ຂົາບັບຕິສະມາໃນນາມແຫ່ງພຣະບິດາ, ພຣະບຸດ  ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດ” (ຂໍ້ 19). ຂໍ້ 19 ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາເວົ້າສໍາຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍຈ່າກຂໍ ້18 ໂດຍຂໍ້ 19ໃຊ້ຄໍາວ່າ “ເຫດສັນນັ້ນ” 
ຊຶ່ງ ພາສາຕົ້ນເດີມອອກສຽງວ່າ  “ອນູ”  ແປວ່າ  “ດ້ວຍເຫດວ່າ ຫລເືຫດສັນນັ້ນ”  ສລຸບຄວາມແລວ້ມີຄວາມ
ໝາຍວ່າ ດ້ວຍເຫດວ່າພຣະອົງຊົງຮັບອໍານາດທັງໝົດຈາກພຣະບິດາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພຣະອົງຈຶ່ງໃຊອ້ໍາ 
ນາດນັ້ນສັ່ງສາວົກ ແລະມອບອໍານາດນັນ້ໃຫສ້າວົກພາກັນອອກໄປ    ເພື່ອຊັກຊວນຄົນທຸກຊາດມາເປັນລູກ 
ສິດ (ຄາໍວ່າເປັນລູກສິດມີຄວາມໝາຍວ່າເຂົາຍອມຮັບເຊື່ອ    ແລະຄົນທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນຖືວ່າເປັນລູກສິດ) ເມື່ອ
ເຂົາຍອມເປັນລູກສິດແລ້ວຈຶ່ງໃຫເ້ຂົາຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ,  ພຣະບຸດ  ແລະພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ ເພື່ອເປັນການຄົບຖ້ວນ.    ດັ່ງນັ້ນພວກສາວົກຈຶ່ງພາກນັອອກໄປໂດຍໃຊອ້ໍານາດທີ່ໄດ້ຮັບມອບ
ໝາຍຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດ    ເພື່ອປະກາດພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີສາວົກຜູ້ໃດໃຊ້ອໍານາດ
ແລະນາມຊື່ຂອງຕົນເອງໃນການປະກາດ ພຣະອົງຍັງສັ່ງອີກວ່າ ເມ ື ່ອເຂົາກາຍມາເປັນສິດຂອງພຣະອົງແລ້ວ 
ໃຫພ້ວກສາວົກບັບຕິສະມາແກ່ເຂົາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບິດາ,   ພຣະບຸດ    ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ບໍ່
ແມ່ນໃນນາມສາວ ົກຫລນືາມຊື່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ, ນີເ້ປັນຄໍາສັ່ງອັນສໍາຄັນເບື້ອງຕົ້ນ.  
 
ຕໍ່ມາພຣະອົງຊົງສັ່ງແລະສນັຍາອີກວ່າ  “ສັ່ງສອນເຂົາໃຫ້ຖືຮັກສາສາຣະພັດຊຶ່ງເຮົາໄດ້ສັ່ງພວກເຈົ້າໄວ້ແລ້ວ
ນັ້ນ ນີ້ແຫລະ, ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆວັນ ຈົນໝົດກັບ” (ຂໍ້ 20). ຫາກເຮົາເບິ່ງຕາມລຽງລໍາດັບຈາກຂໍ້ 
19-20 ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນແຈ້ງດັ່ງນີ້;  1. ພຣະເຢຊູສັ່ງໃຫອ້ອກໄປຊັກຊວນຄົນທຸກຊາດໃຫ້ເປັນສິດ (ແປວ່າ
ໃຫເ້ຂົາຮັບເຊື່ອແລະກາຍເປັນສາວົກ ແລະຄໍາວ່າສາວົກ ແປວ່າ ຜູຕ້ິດຕາມ, ຜູ້ຮຽນຮູ້, ຜູປ້ະຕິບັດຕາມ, ຫລື
ບົວຣະບັດ).  2. ໃຫ້ບັບຕິສະມາເຂົາໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກເພື່ອເປັນສັນຍາລັກໃນການ
ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ.່   3. ສັ່ງສອນເຂົາໃຫຖ້ືຮັກສາສາຣະພັດ ທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງສອນເຂົາມາແລ້ວ. ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ໂບດແຕ່ລະໂບດຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ສອນໃຫຜູ້້ທີ່ເຊື່ອທຸກຄົນໃຫປ້ະຕິບັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາສອນ 
ມາແລ້ວ.    4. “ເຮົາຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍທຸກໆວັນ ຈົນໝົດກັບ” ແມນ່ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຈະຊົງຢູ່ກັບທຸກ
ຄົນທີ່ອອກໄປ ແລະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບທ່ານຈັກມື້,  ຫລຈືັກເດືອນຈັກປີ ແຕ່ສັນຍາວ່າ ຈະຢູ່ນໍາ
ຈົນໝົດກັບ ແປວ່າຈະຊົງຢູ່ນໍາຈົນສິ້ນຍຸກ.   ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເວ້ົາໄດ້ວ່າທຸກຄົນທີ່ຟັງຄໍາສັ່ງໂດຍການອອກໄປ
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ນັ້ນໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍແລະຮັບອໍານາດຈາກພຣະເຢຊູໂດຍກົງ  ແລະທຸກຄົນທີ່ອອກໄປກໍບໍ່ແມ່ນຈະໄປ
ຕາມລໍາຟັງໃຈຫລໄືປໂດດດ່ຽວແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າຈະຢູນ່ໍາທຸກໆວັນຈົນໝ ົດກັບ.  
 
ຄໍາຖາມ:   

1. ແມ່ນໃຜໄປອຸບໂມງຝັງສົບພຣະເຢຊູແຕ່ເຊົ້າມືດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປ? 

2. ເຫດທີ່ທວະດາກື່ງຫ ິນອອກຈາກປາກຖໍ້ານັ້ນສອນຫຍັງທ່ານແດ່? 

3. ເມື່ອພຣະອົງຊົງຟື້ນພຣະຊົນແລ້ວພຣະອົງນັດພົບພວກສາວົກຢູ່ໃສ? ແລະສາວົກເຫັນແລ້ວພາກນັ
ເຮັດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ? 

4. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າອໍານາດທັງໝົດໃນສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ມອບແກພ່ຣະອົງແລ້ວໝາຍ 
ຄວາມວ່າແນວໃດ? 

5. ພຣະອົງຊົງສັ່ງສາວົກໃຫເ້ຮັດຫຍັງແດ່? 

6. ທ່ານຄຶດວ່າຄໍາສັ່ງນັ້ນແມ່ນສັ່ງໃຜແດ່? ທ່ານຄຶດແນວໃດ? 

 
ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບົດຮຽນພິເສດ 
ຊົງພິພາກສາ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 25:31-46 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 25:31-46 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ພຣະເຢຊູຊົງສອນສາວົກໃຫ້ຫ່ວງຜູຕ້ໍ່າຕ້ອຍແລະຄົນຂັດສົນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:  ຄົນຕໍ່າຕ້ອຍ, ຄົນຂາດເຂົ້າປາອາຫານ ແລະເຄື່ອງນ່ ຸງຫ ົ່ມເຮົາຊ່ອຍບໍໄ່ດ້ບໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເພື່ອສອນໃຫເ້ຮົາຮູ້ວ່າຖ້າເຮົາຈະບໍ່ຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານັ້ນເຮົາກໍເຮັດຜິດແລ້ວ. 
 

ຄໍານໍາ 
ການສະເດັດກັບຄືນມາຂອງພຣະເຢຊູຄັ້ງທີສອງນັ້ນຕ່າງກັບການມາຄັ້ງກ່ອນ   ດ້ວຍວ່າຄັ້ງກ່ອນນັ້ນພຣະອົງ
ຊົງມາຊັກຊວນແລະບອກເຕືອນໃຫຄ້ົນທັງຫລາຍຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ພຣະອົງຊົງຊັກຊວນແລະເຕືອນດ້ວຍ
ໃຈອ່ອນສຸພາບ ຈົນເຂົາເອົາພຣະອົງໄປຂ້າທີ່ໄມ້ກາງແຂນເສັຽ  ຄັ້ງນີ້ພຣະອົງມາໂດຍຈະໃຊອ້ໍານາດເຕັມໃນ
ການຕັດສິນລົງໂທດໂດຍບໍມ່ີການຜ່ອນຜັນແຕ່ປະການໃດ. 
 
1.  ຊົງແຍກແກະແລະແບ ້ ( ມັດທາຍ 25:31-40 ) 
ພຣະອົງຊົງສອນວ່າພຣະອົງໄດ້ຈັດແຈງບ່ອນທີ່ຟ້າສວັນໄວ້ສໍາລັບລູກແກະຂອງພຣະອົງ ແລະແຜ່ນດິນສວັນ 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບລູກແກະຂອງພຣະອົງ ແລະຈະຊົງແຍກຝ ູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້ “ຈະຖືກໂຮມກັນຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຈະຊົງແຍກເຂົາອອກຈາກກັນ ເໝືອນຜູ້ລ້ຽງແກະອອກຈາກຝູງແບ້” (ຂໍ້ 32). ຊຶ່ງ 
ມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງແຍກຜູ້ທີ່ເຊື່ອແລະຜ້ ູບໍ່ເຊື່ອທຸກຊາດ,  ທຸກພາສາທົ່ວໂລກໃຫອ້ອກຈາກກັນ 
ດ້ວຍວ່າໃນເວລານີ້ ຜູທ້ີ່ເຊື່ອແລະບໍ່ເຊື່ອຍັງປະປົນກັນຢູ່.  ພຣະອົງຊງົປຽບຜູ້ເຊື່ອເປັນເໝືອນຝູງແກະ ເພາະ
ແກະເປັນສັດທີ່ມີຂົນຂາວທີ່ຄົນທັງຫລາຍນິຍົມກັນນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອຂົນແກະ  ເພາະວ່າຂົນແກະນັ້ນໃຫຄ້ວາມອົບ
ອຸ່ນໃນຣະດູໜາວເປັນຢ່າງດີ ເມື່ອເວລາເຈົ້າຂອງແກະແຖຂົນຂອງມັນເພື່ອນໍາເອົາໄປຂາຍມັນກໍຍອມໃຫ້ແຖ
ອອກຢ່າງງ່າຍດາຍ,  ແກະເປັນສັດທີ່ຟັງຄວາມ, ລ້ຽງງາຍ ແລະບໍ່ເຮັດອັນຕລາຍຕໍສ່ິ່ງໃດ ອີກປະການນຶ່ງຄົນ 
ຢິວນິຍົມກັນລ້ຽງແກະເປັນອາຊີບ.    ພຣະອົງຈະຈັດຝູງແກະໄວ້ກໍ້າຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າໃນ
ສມັຍນັ້ນກໍ້າຂວາແມ່ນບ່ອນຮັບກຽດຕິຍົດ. ພຣະອົງໄດ້ສົມທຽບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງເປັນເໝືອນຝູງແບ້ ເພາະວ່າ
ແບ້ເປັນສັດທີ່ດື້ດ້ານ ເໝັນສາບຄາວເພາະມັນກິນບໍ່ເລືອກ ແລະຍັງມັກຊົນຜູ້ອື່ນອີກ. ຄົນຈໍາພວກນີ້ພຣະອົງ
ຈະຈັດໄວ້ທີ່ກໍ້າຊ້າຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເພື່ອລົງໂທດຕາມການຂອງເຂົາ. 
  
ເຮົາທັງຫລາຍຖືກສອນເລື້ອຍວ່າບໍ່ໃຫຕ້ັດສິນຜູ້ໃດ ເພາະວ່າເຮົາເປັນມະນຸດທັມມະດາບໍ່ມີໜ້າທີ່ຕັດສິນອັນ
ໃດ ແຕ່ມີໜ້າທີ່ເລົ້າໂລມ  ແລະຊັກຊວນໃຫຄ້ົນບາບກັບໃຈ  ເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ຖືກຈັດໄວ້ທີ່ກໍ້າຊ້າຍສໍາລັບການ
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ພິພາກສາ  ສວ່ນພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາໃນໂລກນີ້ແລະໄດ້ຊັກຊວນຄົນທັງຫລາຍ
ໃຫຖ້ິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ສອງພັນປີມາແລ້ວ ແລະພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນສູ່ສວັນແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແລະພຣະອົງ
ຍັງສັນຍາວ່າຈະກັບຄືນມາອີກຄັ້ງນຶ່ງ  ແຕ່ການກັບມາຄັ້ງນີ້ພຣະອົງຈະບໍຊ່ັກຊວນຜູ້ໃດໃຫ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃ
ໝ່ອີກ ແຕ່ຈະຕັດສິນພິພາກສາລົງໂທດຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາໂດຍບໍ່ໄວ້ໜ້າຜູ້ໃດອີກຕໍ່ໄປ.     ດ້ວຍເຫດນີ້
ພຣະອົງຈໍາຕອ້ງແຍກຝູງແບ້ແລະຝູງແກະອອກຈາກກັນເສັຽກ່ອນ. 
 
2.  ປາຍທາງຂອງຝູງແກະ:  ( ມັດທາຍ 25:34-40 ) 
ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ສອນເຮົາວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຈັດຕຽມບ່ອນຢູ່ສໍາລັບລູກແກະຂອງພຣະອົງໃນຟ້າສວັນ  ດັ່ງພຣະ 
ອົງຊົງບອກວ່າຈະຈັດຕຽມລູກແກະຂອງພຣະອົງໄວ້ກໍາ້ຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງກໍເພື່ອພຣະອົງຈະໄດ້ໃຫ້
ບັນດາລູກແກະທີ່ຢູ່ກໍ້າຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງນັ້ນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ພຣະອົງຈັດຕຽມໄວ້. “ພວກທ່ານທີ່
ໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະບິດາຂອງເຮົາເອີຍ,    ຈົ່ງມາຮັບເອົາຣາຊອານາຈກັ ຊຶ່ງໄດ້ຊົງຈັດຕຽມໄວ ້ສໍາລັບ
ທ່ານຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດີມໂລກ” (ຂໍ້ 34). ເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ແລ້ວວ່າເວລານີ້ເຮົາທັງຫລາຍຍັງມີຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກລໍາ 
ບາກນາໆປະການ ແຕ່ບໍ່ນານເກີນລດໍອກ  ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດກັບຄືນມາແລ້ວຈະຊົງກ່າວກັບເຮົາດັ່ງທີ່ເຮົາ 
ເຫັນໃນຂໍ້ 34 ນັ້ນ ເມື່ອນັ້ນແຫລະຈິດໃຈຂອງເຮົາທັງຫລາຍຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ບອກເງື່ອນໄຂຂອງທຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ຄື; ກ່ອນອື່ນຕ ້ອງເປັນຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະ 
ອົງແລະປະກອບດ ້ວຍການປະຕິບັດດັ່ງນີ້;  “ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາຢາກເຂົ້າ ພວກທ່ານກໍໃຫເ້ຮົາກິນ ເຮົາຫິວນໍ້າ 
ພວກທ່ານກໍໃຫ້ເຮົາດື່ມ ເຮົາເປັນແຂກບ້ານ    ພວກທ່ານກໍຕ້ອນຮັບເຮົາໄວ້ ເຮົາເປືອຍຕົວ ພວກທ່ານກໍເອົາ
ເຄື່ອງມາໃຫ້ເຮົານຸ່ງຫົ່ມ ເຮົາເຈັບປ່ວຍ ພວກທ່ານກໍມາຢາມເຮົາ   ເຮົາຢູໃ່ນຄຸກພວກທ່ານກໍມາຫາ” (ຂໍ້ 35-
36). ເວ້ົາເຣ່ືອງຄວາມເຊື່ອຫລາຍຄົນກໍເວ້ົາວ່າເຂົາມີຄວາມເຊື່ອ ແມ່ນແຕ່ຊາຕານກໍເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເພື່ອສະແດງອອກເຖ ິງຄວາມເຊື່ອນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ເລົ່າອອກມາແລ້ວໃນຂໍ້ 35-36 ດັ່ງ
ນັ້ນເຮົາຄວນຈະຖາມຕົນເອງວ່າ ເຮົາໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ພຣະອົງກ່າວມາແລ້ວບໍ່? ພວກທີ່ຢູ່ກໍ້າຂວາພຣະຫັດແມ່ນ
ພວກສິນທັມທີ່ໄດ ້ເຮັດສິ່ງທັງປວງທີ່ພຣະອົງກ່າວມາແລ້ວ  ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າເຮັດເພື່ອພຣະອົງເຂົາຈຶ່ງຖາມ
ພຣະອົງໃນຂໍ້ 37-39 . ການທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກເອົາຄນົທີ່ປະຕິບັດແກ່ຄົນຍາກຈົນ, ຄົນຂັດສົນໃນເຣື່ອງໃດ
ເຣ່ືອງນຶ່ງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການເຮັດດີເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ      ແຕ່ການເຮັດດີນັ້ນແມນ່
ການສະແດງອອກຂອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວວ່າ   “ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການ
ເຫລົ່ານີ້ແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດໃນຄົນນຶ່ງໃນພວກພີ່ນ້ອງຂອງເຮົານີ້ ກໄໍດ້ເຮັດແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ” (ຂໍ້ 40ຂ). ທັງ
ໝົດນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າຄນົທີ່ເຊື່ອພຣະອົງເຮັດການເຫລົ່ານີ້ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ,  ບຸກຄົນທີ່ເຮັດການ 
ນີ້ທຸກຄົນຈະຖືກຈັດໄວ້ ທີ່ກໍ້າຂວາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເພື່ອສົ່ງໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ. 
 
3.  ປາຍທາງຂອງຝູງແບ້:  ( ມັດທາຍ 25:41-46 ) 
ປາຍທາງຂອງຝູງແບ້ທັງໝດົຈະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫເ້ຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດນິສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພວກມັນທັງໝົດ 
ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງບຶງໄຟທີ່ໄໝ້ຢູເ່ປັນນິດ   “ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຊົງກ່າວກັບບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍພຣະຫັດຂອງ
ພຣະອົງວ່າ ສທູັງຫລາຍຜູ້ຖືກປ້ອຍເວນ,   ຈົ່ງຖອຍໜີຈາກເຮົາເຂົ້າໄປໃນໄຟທີ່ໃໝຢູ້່ເປັນນິດຊຶ່ງຈັດຕຽມໄວ້
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ສໍາລັບພຍາມານກັບບໍຣິວານຂອງມັນ” (ຂໍ້ 41).  ຄົນທັງຫລາຍທີ່ພຣະອົງຮ້ອງວ່າຝູງແບ້ທີ່ຖືກຈດັໄວ້ກໍ້າຊ ້າຍ 
ນັ້ນພາກັນງົງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນການພິພາກສາທີ່ໄດ ້ຍິນພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ “ເພາະວ່າເມື່ອເຮົາຢາກເຂົ້າສບູໍ່ໄດ້ໃຫ້ 
ເຮົາກິນ ເຮົາຫິວນໍ້າ ສູບໍ່ໄດ້ໃຫເ້ຮົາດື່ມ. ເຮົາເປັນແຂກບ້ານມາສບູໍ່ໄດ້ພາເຮົາເຂົ້າໄປ ເຮົາເປືອຍຕົວ ແຕ່ສບູໍ່
ໄດ້ເອົາເຄື່ອງມາໃຫ້ນຸ່ງ ເຮົາເຈັບປ່ວຍແລະຢູ່ໃນຄຸກ ແຕ່ສູບໍ່ໄດ້ມາຢາມເຮົາ” (ຂໍ ້42-43).  ດວ້ຍເຫດນີ້ເຂົາ
ຈຶ່ງຖາມພຣະອົງວ່າ “ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ, ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງຢາກເຂົ້າຫລຫືິວນໍ້າ ຊົງເປັນແຂກ
ບ້ານມາ,  ຊົງເປືອຍພຣະກາຍ,  ຊົງປະຊວນຫລືຢູ່ໃນຄຸກ ແລະພວກຂ້າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພຣະອົງຍາມ
ໃດ?” (ຂໍ້ 44).  ຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖາມພຣະອົງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາຄຶດແລ້ວຄຶດອີກວ່າເຣ່ືອງ 
ທ່ີພຣະອົງກ່າວມານັ້ນບໍເ່ປັນຄວາມຈິງ,   ເຂົາຄຶດເຊັ່ນນີ້ເພາະເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ພຣະອົງຈຶ່ງຕອບເຂົາວ່າ   “ເຮົາ
ບອກສູທັງ ຫລາຍຕາມຄວາມຈິງວ່າ  ທີ່ສູບໍ່ເຮັດການເຫລົ່ານັ້ນແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດໃນພວກນີ້ ພວກສູກໍບໍ່ໄດ້
ເຮັດແກ່ເຮົາເໝືອນກັນ” (ຂໍ ້45).  
 
ຫລາຍເທື່ອຄົນເຮົາມັກເຂົ້າໃຈຜິດເຣ່ືອງຖືສິນກິນທານ, ເຮົາມັກຈະກິນທານບ່ອນເຮົາຄຶດວ່າສົມຄວນໃຫຜູ້້ມີ
ສິນ ເພື່ອວ່າເພິ່ນຈະອວຍພອນໃຫ້, ລາງເທື່ອເຮົາມັກຈະໃຫທ້ານບ່ອນມີກຽດຫລໃືຫ້ເພິ່ນຜູມ້ີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເຮົາ
ລືມນຶກເຖິງຄົນຍາກຈົນຂາດເຄື່ອງນຸ່ງຫົມ່, ຂາດເຂົ້າປາອາຫານ, ຂາດຢາປົວພະຍາດໃນຍາມເຈັບເປັນ, ຄົນ
ຂາດທີ່ເພິ່ງພາອາສ ັຍ,  ພວກນາງໝ້າຍໄຮ້ທີ່ເພິ່ງ,  ເດັກກໍາພ້າຂາດຜູ້ດູແລ ແລະອື່ນໆອີກ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ 
ກັບຝູງແບ້ວ່າ  “ທີສູ່ບໍ່ເຮັດການເລົ່ານັ້ນແກ່ຜູ້ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດໃນພວກນີ້  ພວກສູກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດແກ່ເຮົາເມືອນກັນ”  
ກໍເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຮັກແລະເປັນຫ່ວງຄົນເຫລົ່ານີ້  ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະອົງຈຶ່ງແຍກຝູງແກະອອກຈາກຝູງແບ້ 
ເພື່ອຈະນໍາເອົາຝູງແກະໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວ ດ້ວຍວ່າພວກເຂົາມຈີິດໃຈເມດຕາກະຣຸນນາ   ສ່ວນ
ພວກແບ້ທີ່ຂາດຄວາມເມດຕາກະຣຸນນານັ້ນຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງບຶງໄຟນະຮົກຕລອດໄປ    “ແລ້ວພວກເຫລ ົ ່ານີ ້ 
ຈະອອກໄປສູໂ່ທດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ” (ຂໍ້ 46ກ).  
ໃນພຣະທັມມາຣະໂກ ໄດ້ບັນທຶກເຣ່ືອງເສດຖີໜຸ່ມຜູ້ນຶ່ງມາຫາພຣະເຢຊູ ເພື່ອຖາມວ່າເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ? ພຣະເຢຊູບອກລາວວ່າ “ຢ່າຂ້າຄົນ, ຢາ່ມິດສາຈານຈາກຜົວຈາກເມັຽ, ຢ່າລັກ
ຊັບ, ຢາ່ເປັນພະຍານບໍ່ຈິງ, ຢ່າສໍ້ໂກງ ຈົ່ງນັບຖືບິດາມານດາຂອງຕົນ  ແລະຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນ
ເອງ”  (ມາຣະໂກ 10: 18-19). ເສດຖີໜຸ່ມກໍຕອບພຣະອົງວ່າ  ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ລາວໄດ້ປະຕິບັດມາແຕນ່້ອຍມາ
ແລ້ວ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວອີກວ່າ “ທ່ານຍັງຂາດຢູ່ສິ່ງນຶ່ງ ຄຈືົ່ງໄປຂາຍບັນດາສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານມຢີູ່ແຈກທານແກ່
ຄົນອະນາຖາ ແລ້ວທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນສວັນ ແລະຈົ່ງຕາມເຮົາມາເສັຽ” (ມາຣະໂກ 10: 21).  
ເຣ່ືອງນີ້ໄດ້ສອນໃຫເ້ຮົາຮູ້ວ່າການເຮັດດີນັ້ນບໍ່ພທໍີ່ຈະຊື້ປີ້ເຂົ້າແຜນ່ດິນສວັນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້   ແຕກ່ານເຊື່ອ 
ແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູນັ້ນເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ຈະນໍາຜູ້ເຊື່ອແລະປະຕິບັດຕາມໄປຍັງຟ້າສວັນຂອງພຣະອົງ. 
  
ຄໍາຖາມ: 

1. ໃນຖານະທີ່ທ ່ານເປັນຄຣິສຕຽນທ່ານຈະຊ່ອຍເຫລືອຄນົສາມັນຕໍ່າຕ້ອຍ, ຜູເ້ຈັບເປັນ, ຄົນໃນຄຸກຄຸມ
ຂັງແນວໃດ? 

2. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄື່ອງຈ່ອງດຶງບໍ່ໃຫທ້່ານໄປຊ່ອຍຜູ້ຍາກຈົນ? 



 54

3. ທ່ານມແີຜນການຄ່ອຍເກັບເງິນຄໍາທີ່ທ່ານມີຢູ່ໄປຊ່ອຍຄົນຍາກຈົນຢູ່ບໍ່? 

4. ທ່ານຈະແບ່ງເວລາໄປຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານີ້ແນວໃດ? ຍາມໃດ? 

5. ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນວັນນີ້ສອນຫຍັງທ່ານແດ່? ແລະທ່ານຈະເອົາບົດຮຽນນີ້ເຂົ້າໃນຊີວິດຢ່າງໃດ? 

 
 

ດຣ. ຫູມພັນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
 


