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ບດົຮຽນຄຣິສມສັ 
ບາ້ນເບດັເລເຮັມ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 2:1-10 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ລູກາ 2:1-10 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອສອນເຮົາໃຫຮູ້້ວ່າພຣະເຢຊຊູງົເຮັດຕາມພຣະບນັຊາ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ພຣະເຈົ້າຊງົສົງ່ພຣະບດຸລງົມາເກດີແນວໃດ? 

ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອນາໍພາທາ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຣສິມ ັສ. 
  

ຄໍານໍາ  
ຄຣິສມສັແມ່ນໂຮລເີດ (Holy day) ແປວ່າ ວັນສກັສດິ   ເພາະວ່າວັນຄຣສິມສັເປນັວັນເກດີຂອງພຣະຜູ້ຊອ່ຍ
ໃຫ້ພົ້ນ ຄອືງົພຣະເຢຊຄູຣິດພຣະບດຸອງົດຽວຂອງພຣະເຈົ້າທີລ່ງົມາເກ ີດໃນໂລກ ເພື່ອໂຜດມະນຸດທງັຫລາຍ 
ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜດິຄວາມບາບຂອງເຂາົ  ດ ້ວຍເຫດນີວ້ັນຄຣິສມສັຈ່ຶງເປນັວັນສກັສດິອນັຍິງ່ໃຫຍ່ ບໍແ່ມ່ນ 
holiday ທົ່ວໄປ, ເມືອ່ເປນັເຊັນ່ນັນ້ປະເທດຕາ່ງໆເປນັຕົນ້ແມນ່ປະເທດອະເມຣິກາຈຶງ່ຈັດຕັງ້ວັນນີເ້ປນັວັນ
ຢດຸງານ (holiday)   
 
1. ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ:   (ລູກາ 2:1-7) 
ບາ້ນເບດັເລເຮັມເປນັບາ້ນນອ້ຍໆຫ່າງໄກຈາກຄວາມຈະເຣີນ    ບນັດາພວກເຈົ້ານາຍກບໍໍຄ່ອ່ຍໄປມາຫາສູ ່
ເທົ່າໃດ  ແລະບາ້ນນອ້ຍນີແ້ຫລະພຣະເຈ້ົາໄດ ້ຊງົເລ ືອກໃຫພ້ຣະບດຸຂອງພຣະອງົລງົມາບງັເກດີໃນບາ້ນນັນ້.  
ກອ່ນໜ້າພຣະເຢຊລູງົມາເກດີພຽງຫກົເດອືນ  ພຣະເຈົ້າໄດສ້ົງ່ໂຢຮັນບບັຕສິະໂຕລງົມາເກ ີດນາໍນາງເອລຊີາ
ເບດັຊ ຶ ່ງມອີາຍແຸກ່ເກນີກວ່າຈະຕັງ້ທອ້ງໄດ ້  .  ໃນເວລານັນ້ຊາຂາຣ ີຢາຜູເ້ປນັຜົວຂອງນາງຖກືຜຽນເຂົ້າເຝົ້າ
ພຣະເຈົ້າ  ແລະໃນເວລານັນ້ເອງເທວະດາຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າໄດບ້ອກເລົ່າເຣ່ືອງນາງເອລຊີາເບດັຈະມີ
ທອ້ງ (ອ່ານລກູາ 1: 5-21). 
 
ຫົກເດອືນຕໍມ່າເທວະດາອງົດຽວກນັກໄໍດປ້າກົດຕົວຕໍນ່າງມາຣ ີອາ,   “ເມື່ອເຖິງເດອືນຖ້ວນຫກົເທວະດາຄບັ
ຣີເອນໄດຮ້ັບໃຊຈ້າກພຣະເຈົ້າ ມາຍງັເມືອງນຶງ່ໃນແຂວງຄາລເີລຊືນ່າຊາເຣັດມາຫາຍງິພົມຈາຣີຄນົນຶງ່  ຊຶງ່
ເປນັຄູຫ່ມັນ້ຂອງຊາຍຄນົນຶງ່ຊືໂ່ຢເຊບ      ຜູເ້ປນັເຊືອ້ສາຍຂອງກະສດັດາວິດ ນາງນັນ້ຊືມ່າຣີອາ” (ລກູາ 1: 
26-27).ເທວະດາໄດມ້າບອກເຣື່ອງສໍາຄນັທີຈ່ະເກດີຂຶນ້ກບັນາງ ແຕນ່າງບໍເ່ຊືອ່ວ່າສິງ່ນີຈ້ະເປນັໄປໄດ້  
 
ຈຶ່ງເວົ້າກບັເທວະດາວ່າ   “ເຫດການນີຈ້ະເປນັໄປໄດຢ້າ່ງໃດ ເພາະຂາ້ນອ້ຍຍງັບໍທ່ນັໄດຮ້່ວມຮູ້ກບັຊາຍຈັກ
ເທືອ່” (ລກູາ 1:34). ດ້ວຍເຫດນີເ້ທວະດາຈຶງ່ບອກນາງອກີວ່າ“, “ພຣະວິນຍານບຣິໍສດຸຈະສະເດດັລງົມາເຖງິ
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ເຈົ້າ ແລະຣິດເດດຂອງຜູສ້ງູສດຸຈະປກົຄ ຸມເຈົ້າໄວ້   ເຫດສນັນີບ້ດຸທີຈ່ະເກດີມານັນ້ຈະໄດເ້ອີນ້ວ່າບຣິໍສດຸ ຄ ື 
ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈ້ົາ”  (ລູກາ 1:35). ເມື່ອນາງມາຣ ີອາຮັບຊາບແລວ້ກຕໍອບເທວະດາວ່າ  “ຂາ້ນອ້ຍນີແ້ຫລະ, 
ເປນັຂອ້ຍຍງິຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາ  ຂໃໍຫບ້ງັເກດີແກຂ່າ້ນອ້ຍຕາມຄາໍຂອງເຈົ້າກເູທນີ” ແລ້ວເທວະດາຕນົ
ນັນ້ໄດ້ຈາກນາງໄປ” (ລູກາ 1:38).  ໝາຍເຫດ: ຄາໍວ່າ “ຂໃໍຫບ້ງັເກດີແກຂ່າ້ນອ້ຍຕາມຄໍາຂອງເຈົ້າກເູທີນ” ແປ
ວ່າ ຂໃໍຫ້ເປນັໄປຕາມຄໍາຂອງທ່ານເທີ້ນ ແລ້ວທກຸຢ່າງກເໍປນັໄປຕາມທີເ່ທວະໄດບ້ອກກາ່ວມານັນ້.“ມີຄໍາສັງ່ 
ຈາກກາຍຊາໂອຄໂຸຕໃຫ້ຈດົທະບຽນສໍາມະໂນຄົວທົ່ວແຜນ່ດນິ    ການຈົດທະບຽນສາໍມະໂນຄວົເທືອ່ຕົນ້ນີ ້  
ເກດີຂຶນ້ເມື່ອເວລາກເິຣນໂີອເປນັຜູປ້ກົຄອງເມືອງຊເີຣັຽ  ຄນົທງັປວງຕາ່ງຄນົກຕໍ່າງໄປຂຶນ້ທະບຽນຍງັເມືອງ
ຂອງຕນົ“ (ຂ້ໍ 1-3).  ເວລານັນ້ນາງມາຣ ີອາຜ ູ້ເປັນຄູໝ່້ັ້ນຂອງໂຢເຊບຈວນຈະເກດີລກູແລ້ວ ໂຢເຊບຈໍາເປນັຈະ
ຕອ້ງພາຄູໝ່ັນ້ຂອງເພິນ່ເດີນທາງໄປລງົທະບຽນທີເ່ບດັເລເຮັມ      ເພາະວ່າເພິ່ນເປນັເຊືອ້ ສາຍຂອງດາວິດ  
ແລະເມື່ອໄປເຖ ິງປາກດົວ່າບໍມ່ີບອ່ນຫວ້າງສາໍລັບທ່ານທງັສອງ   ດັງ່ນັນ້ທງັສອງຈຶງ່ຂໄໍປອາສຍັໃນຄອກສດັ,  
ທີຄ່ອກສດັນີເ້ອງມາຣ ີອາໄດບ້ງັເກ ີດກມຸມານນອ້ຍເຢຊູ ແລ້ວເອາົຜາ້ອ້ອມພນັແລະວາງໄວທ້ີຮ່າງຫຍາ້ຕາງອູ່
ທີເ່ດກັນອ້ຍນອນ    “ນາງຈຶ່ງໄດປ້ະສດູບດຸຜູກ້ກົ ເອົາຜາ້ອອ້ມພັນແລະວາງໄວໃ້ນຮາງຫຍ້າ ເພາະບໍມ່ີບອ່ນ
ຫວ້າງສໍາລບັເຂາົໃນໂຮງແຮມ” (ລກູາ 2:7).  
 
2.  ຟັງເທວະດາບອກເລົ່າພວກລ້ຽງແກະ: (ລກູາ 2:8-14).  
ມີເຣື່ອງເລົ່າວ່າ ມີນາງນອ້ຍອາຍເຸຈັດປຜີູນ້ຶງ່ໄດນ້ັງ່ຢູໃ່ກກ້ບັປ ່ອງຢ້ຽມຕັງ້ໃຈເບິງ່ຫມິມະຕກົລງົຢາ່ງເອົາໃຈໃສ່
ເປນັພິເສດໃນວັນຄຣິສມສັ, ພໍ່ຂອງລາວຜູທ້ີບ່ໍເ່ຊືອ່ພຣະເຈົ້າສງັເກດເບິງ່ລກູຕັງ້ດນົນານແລ້ວຄດຶວ່າ ລກູສາວ
ຄງົຄອຍຖາ້ Santa Claus ລງົມາຫາ ເພາະລາວເຄີຽເລົ່າເຣື່ອງຂອງ Santa Claus ໃຫລ້ກູຟັງວ່າ  Santa 
Claus ເປນັຊາຍຕຸຍ້ຕໍ່າເຕັ້ຽມກັນຸງ່ຫົ່ມແດງມາແຈກຢາຍໃຫ້ເດກັນອ້ຍໃນຕອນກາງຄນືເທສ ການຄຣິສມສັ. 
ດັງ່ນັນ້ເພືອ່ບໍຢ່າກໃຫ້ລກູຖາ້ຮັບຂອງຂວນັຈາກ Santa Claus ດນົນານເກນີໄປ  ຈຶງ່ເອີນ້ໃສລ່ກູວ່າ   
“Santa Claus ບໍມ່າຕອນນີດ້ອກ”.   ວ່າແລ້ວລກູສາວຈຶ່ງຍກົນິ້ວຊີອ້ດັປາກລາວເອງ ແລ້ວ  ຕອບພໍວ່່າ “ຢ່າ
ປາກ, ພໍ່! ຂອ້ຍກາໍລງັຟັງສຽງເທວະດາເວົ້າກບັຂອ້ຍ”.  ນາງນອ້ຍຜູນ້ີເ້ວົ້າໃກຄ້ຽງກບັພຣະ ຄ ັມພີຫລາຍທີສ່ດຸ 
ເພາະພຣະຄັມພເີວົ້າເຣ່ືອງເທວະດາຫລາຍເທື່ອ ຍກົຕວົຢ່າງເຊັນ່:  
 1. ເທວະດາໄດເ້ວົ້າກບັເຊຂາຣ ີຢາ (ລກູາ 1:11-17).  
 2. ເທວະດາໄດເ້ວົ້າກບັນາງມາຣ ີອາ (ລກູາ 1: 26-33) 
 3: ເທວະດາໄດເ້ວົ້າກບັພວກລ້ຽງແກະ (ລກູາ 2: 10-11).  
 
“ໃນແຖບນັນ້ມີພວກລ້ຽງແກະທີນ່ອນເຝົາ້ຝງູແກະຂອງເຂົາຢູທ່ົງ່ໃນເວລາກາງຄນືແລະມີເທວະດາຕນົນຶງ່ຂອງ
ອງົພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົ້າໄດມ້າປາກດົແກເ່ຂົາ  ແລະຣັສມຂີອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າໄດສ້ ່ອງຮອບເຂາົ ແລະເຂົາໄດ້
ຕກົສະທາ້ນໃຈຫລາຍຝາ່ຍເທວະດາຕນົນັນ້ກກໍາ່ວແກຕ່ໍເ່ຂົາວ່າ,   “ຢາ່ຊູຢ່້ານ ເພາະນີແ້ຫລະ,  ເຮົານາໍເອົາ
ຂາ່ວດມີາປະກາດໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້ ຊຶງ່ເປນັທີຊ່ືນ່ຊົມຍນິດອີນັໃຫຍແ່ກພ່ົລເມອືງທງັໝດົ”  (ຂ້ໍ 8-10). ພວກລ້ຽງ
ແກະຈາໍເປນັຈະຕອ້ງນອນເຝົ້າຝງູແກະຂອງເຂົາທີລ່້ຽງຢູໃ່ນປ່າເພື່ອປອ້ງກນັບໍໃ່ຫ້ໝາໄນມາກດັກນິແລະຂາ້
ທໍາລາຍແກະຂອງພວກເຂາົ, ໃນຄນືນັນ້ເຫດການທີບ່ໍເ່ຄີຽມມີາກອ່ນໄດເ້ກດີຂຶນ້ຈົນພວກເຂົາພາກນັຢ້ານຈົນ
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ຕົວສັນ່ ດ້ວຍເຫດນີເ້ທວະດາຈຶງ່ເລົ້າໂລມພວກເຂົາໂດຍບອກວ່າ “ຢາ່ສູຢ່້ານ”   ແລ້ວພວກເຂົາກພໍາກນັຟັງ 
ທກຸຂໍຄ້ວາມທີເ່ທວະດາໄດກ້າ່ວກບັພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີພ່ວກເຂົາກາໍລງັຟັງຢູນ່ັນ້ພວກເຂາົໄດເ້ຫັນເທວະ
ດາຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດປ້າກົດຂຶນ້ແລ້ວຮ້ອງເພງສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ ເພາະວ່າພຣະ ບດຸຂອງພຣະເຈົ້າລງົ
ມາເກ ີດເປນັມະນຸດ ເພື່ອໂຜດຄນົທັງຫລາຍໃຫ້ພົນ້ຈາກຄວາມຜດິຄວາມບາບຂອງພວກເຂາົ. ເທວະດາໄດ້
ຮ້ອງເພງວ່າ “ພຣະຣັສມີຈົ່ງມີແດພ່ຣະເຈົ້າໃນທີສ່ງູສດຸ   ແລະທີແ່ຜນ່ດນິໂລກຈົ່ງມສີນັຕສິກຸ ແກມ່ະນດຸທງັ
ປວງທີພ່ຣະອງົຊງົຊອບພຣະທຍັນັນ້” (ຂ້ໍ 14).  
 
3. ຂ່າວດີປານນ້ີອົດບອກຜູ້ອ່ືນບ່ໍໄດ້: (ລູກາ 2:15-20) 
ພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົເລອືກເອົາພວກລ້ຽງແກະໃຫເ້ປນັຜູຮູ້້ແລະເຫັນພຣະເຢຊກູອ່ນພວກອືນ່ໃດ  ທງັນີບ້ໍໄ່ດໝ້າຍ
ຄວາມວ່າບນັດາພວກເຈົ້ານາຍ   ແລະຂາ້ໃຊຂ້ອງພຣະເຈົ້າບໍສ່ໍາຄນັ ທກຸຄນົໃນໂລກມີຄວາມສາໍຄັນຕໍພ່ຣະ
ເຈົ້າເປນັຢ່າງຍິງ່  ແຕນ່ໍາ້ພຣະທ ັຍຂອງພຣະເຈົ້າໄດເ້ລອືກເອົາຄນົສາມນັຕໍ່າຕອ້ຍເປນັຜູເ້ຫັນພຣະເຢຊກູອ່ນ
ເພື່ອສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າທກຸຄນົສເມີກນັໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ.        ຄືຫລງັຈາກຟງັຄາໍບອກກ່າວ
ຂອງເທວະດາແລ້ວພວກລຽ້ງແກະກໍພາກນັໄປໃນໝູບ່າ້ນ    “ພວກລ້ຽງແກະໄດເ້ວົ້າກນັວ່າ, “ເຮົາພາກນັໄປ
ເມືອງເບດັເລເຮັມເທາະ ໄປເບິງ່ເຫດການທີເ່ກດີຂຶນ້  ຊຶງ່ອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາໄດຊ້ງົແຈ້ງແກເ່ຮົານັນ້” (ຂໍ້ 15).    
ດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ໝັນ້ໃນຄາໍບອກເລ ົ່າຂອງເທວະດາພວກລ້ຽງແກະຈຶງ່ຕດັສນິໃຈປະແກະລ້ຽງຂອງເຂາົ, ການ 
ປະປອ່ຍແກະລ້ຽງເພື່ອຊອກຫາພຣະເຢຊູເປນັການຕດັສນິໃຈອນັຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງເຂົາດ້ວຍວ່າຝງູແກະເຫລົາ່ນີ້
ເປນັຊບັສົມບດັຂອງເຂາົ    ຫາກໝາໄນມາກດັຝ ູງແກະຕາຍພວກເຂາົກໝໍົດຕົວ.  ພວກລ້ຽງແກະໄດພ້ົບກມຸ 
ມານນອ້ຍເຢຊນູອນທີຮ່າງຫຍາ້     “ເຂາົກຮໍີບໄປແລ້ວພົບມາຣິີອາກບັໂຢເຊບ ແລະເຫັນພຣະກມຸມານນັນ້
ນອນຢູໃ່ນຮາງຫຍາ້ເມືອ່ເຂາົໄດເ້ຫ ັນແລວ້ກເໍລົ່າເຣື່ອງທີເ່ຂົາໄດຍ້ນິເຖງິພຣະກຸມມານນັນ້” (ຂໍ ້15-16). ແປ
ວ່າເຂົາໄດເ້ລົາ່ເຣື່ອງທີເ່ຂົາໄດຍ້ນິຈາກເທວະດາໃຫໂ້ຢເຊບແລະມາຣ ີອາຟງັ. ສວ່ນພວກລ້ຽງແກະກກໍບັໄປ
ຫາຝງູແກະຂອງເຂົາແລະເຫັນວ່າແກະທກຸຕົວປອດພ ັຍດຢີູ,່   ພວກເຂົາຈຶງ່ມີຄວາມຊມົຊືນ່ຍນິດແີລະບອກ
ຂາ່ວດນີີຕ້ໍ່ໆ ກນັໄປ ຈນົສາສນາສາດຫລາຍຄນົໃຫ້ສາຍານາມເຂາົວ່າພວກລ້ຽງແກະເປນັຜູປ້ະກາດຂ່າວດນີີ້
ກອ່ນຜູອ້ືນ່ໆ. 
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ຄໍາວ່າ ໂຮລເີດ  (Holy day) ແລະ ຄາໍວ່າ ຮລໍເີດ (Holiday) ແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດ? 
 
2. ຊືສ່ຽງຂອງບາ້ນເບດັເລເຮັມ ກອ່ນໜ້າແລະຫລງັຈາກພຣະເຢຊລູງົມາເກດີມີຄວາມແຕກຕ່າງກນັແນວ 
    ໃດ? 
 
3. ກອ່ນໜ້າພຣະເຢຊຄູຣິດລງົມາເກ ີດນ້ັນພຣະເຈົ້າໄດສ້ົງ່ໃຜມາເກ ີດກອ່ນ) ມາເກ ີດເພ່ືອຫຍງັ? 
 
4. ແມ່ນໃຜເປນັຜູສ້ົງ່ຂາ່ວການເກດີຂອງໂຢຮນັ ແລະການເກດີຂອງພຣະເຢຊູ? 
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5. ເປນັຫຍງັໂຢເຊບັແລະມາຣິອາຈຶງ່ເດນີທາງໄປເກ ີດທ່ີເບດັເລເຮັມ? 
 
6. ອງີຕາມພຣະທັມລກູາ ແມ່ນພວກໃດທີເ່ຫັນພຣະເຢຊກູອ່ນພວກອືນ່) ເມື່ອເຫັນແລ້ວເຂາົເຮັດຫຍງັ? 
 
7. ທີໂ່ຮງແຮມບໍມ່ບີອ່ນຫວ ້າງສາໍລັບພຣະເຢຊູ ໃຈຂອງທ່ານມີບອ່ນຫວ້າງສໍາລບັພຣະອງົບໍ່? 
 
8. ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ປະລະແກະຂອງເຂາົເພື່ອໄປຊອກຫາພຣະເຢຊ ູທາ່ນເດ! ຈະປະອນັໃດເພື່ອຈະໄດ ້ 
    ເຫັນພຣະເຢຊູ?  
 
  
        ດຣ. ຫຸມພນັ ວົງສຸຣິດທ ໌
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ບດົຮຽນທ ີ1 
ການຊົງປະສດູຂອງພຣະເມຊອີາ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 1:18-2:15, 19-23 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ ບດົທ ີ1 ແລະ ບດົທີ 2  

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້:  ສະພາບການຂອງການປະສດູ ສາໍແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອງົຊງົເປນັພຣະ 
                                            ເມຊອີາຢາ່ງແທ້ຈງິ ທີສ່ົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະຕດິຕາມ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ສະພາບການເປນັຢາ່ງໃດທີສ່າໍແດງພຣະອງົອອກມາ ແລະພວກເຮົາສມົ 
                                          ຄວນບທໍີຈ່ະຕດິຕາມເປນັສາວກົຂອງພຣະອງົ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ຊີ້ແຈງສະພາບການ ວ່າເປນັຫຍງັພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນຈະຕດິຕາມເປນັສາ 
                                         ວົກຂອງພຣະອົງ . 
 

ຄໍານໍາ 
ມັດທາຍໄດອ້ະທບິາຍເຖງິນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົາ້ໃຫ້ທກຸຊນົຊາດໃນໂລກໄດ້ເຫັນ. ເພິນ່ຂຽນພຣະທັມມັດ
ທາຍຂຶນ້ກໍເພືອ່ຕອ້ງການໃຫ້ຜ ູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະຄຣິດໄດ້ຮູ້ວ່າພຣະອງົຍງັຊງົພຣະຊນົຢ ູ່ ແລະຊງົເປນັຢ ູ່ເພື່ອສາ 
ວົກຂອງພຣະອງົທກຸຄນົ.    ພຣະທັມຂາ່ວປະເສດີມດັທາຍໄດບ້ນັທກຶການຊງົປະສດູ (ມດັທາຍ 1) ແລະຍງັ 
ໄດບ້ນັທກຶຕໍໄ່ປຈນົຮອດຄໍາສັງ່ຄັງ້ສດຸທາ້ຍ (ມດັທາຍ 28:19-20)   ອກີເຫດຜນົນຶງ່ທີ່ພຣະເຢຊູສົມຄວນແກ ່
ການນະມສັການ ແລະສມົຄວນແກກ່ານຕິດຕາມນັນ້ກຄໍກືານອສັຈັນໃນການເລີ້ມຕົນ້ຊີວິດຂອງພຣະອງົ. 
 
1.  ຕົກໃຈ: (ມັດທາຍ 1:18-25) 

ມັດທາຍໄດໃ້ຊສ້່ວນນຶງ່ຂອງບດົທີນຶງ່ເພືອ່ຈະໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນຄວາມເປນັມະນດຸຂອງພຣະເຢຊູ   ແລະ 
ສ່ວນສດຸທ້າຍພຣະອງົກໍໄດກ້າ່ວເຖງິຈດິວິນຍານ.  ຂໍ ້1-17 ໄດກ້່າວວ່າພຣະອງົຊງົເປນັບດຸຂອງດາວິດແລະ 
ອບັຣາຮາມ, ດັງ່ພຣະຄັມພໄີດທ້ໍານວາຍໄວ້ກ່ຽວກບັພຣະເມຊອີາ.     ມດັທາຍຢ ູ່ໃນສຕັວດັທໍາອດິຂອງຄຣິສ 
ຕຽນຢວິ, ເພິ່ນໄດບ້ນັທກຶໄປຕາມວທິກີານຂອງຢວິ.   

 
ນາງມາຣອີາເປນັຄູໝ່ັນ້ກບັໂຢເຊບ(1:18)  ຊຶງ່ໝັນ້ໂດຍພໍ່ແມທ່ງັສອງຝາ່ຍ.    ການໝັນ້ນີຖ້ືວ່າເປນັ 

ການຖກືຕ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແຕ່ຍັງບໍທ່ນັໄດກ້ນິນອນຫລືວາ່ສົມສູຢ່ ູ່ຮ່ວມກນັເທືອ່.  ຖາ້ຝ່າຍໃດຝາ່ຍນຶງ່ຫາກ 
ເສຍັຊີວດິກຖໍວື່າເປນັໝ້າຍຫລືວ່າຈດິໃຈຫາກປ່ຽນແປງກຕໍອ້ງມກີານຢາ່ຮ້າງ.   ການໝັ້ນໝາຍນີສ້່ວນຫລາຍ 
ແລ້ວຈະໃຊ້ໄດນ້ຶງ່ປ ີຫລງັຈາກນັນ້ຕອ້ງມີການແຕງ່ງານ.      ມດັທາຍກາ່ວຫຍໍ້ໆວ່າກອ່ນທງັສອງຈະໄດແ້ຕ່ງ 
ງານ  ນາງມາຣີອາກໄໍດຕ້ັງ້ທອ້ງໂດຍພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ.   ໃນນີພ້ວກເຮົາຈະເຫນັໄດ້ວ່າພຣະເຢຊຊູງົເປນັ 
ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຊງົເປນັບດຸມະນດຸດ້ວຍ. 



 7

ໂຢເຊບເປນັຄນົເຊ່ືອໃນພຣະເຈົ້າແລະເປນັຄນົມສີລິທັມ (1:19)  ເມື່ອເຫດການເກດີຂຶນ້ດ່ັງນີ້ເພິນ່ກ ໍ
ບໍຢ່າກເຮດັໃຫ້ອບັອາຍຂາຍໜ້າແກນ່າງມາຣີອາ ຈຶງ່ຄດິຫາວິທຖີອນໝັນ້ແບບລບັໆ. ເພາະກດົໝາຍຂອງຢວິ 
ໄດ້ວາງໄວ້ຢາ່ງເຄັງ່ຄດັ (ລະບຽບພວກເລວີ 20:10) .  ແຕ່ເມືອ່ກາໍລງັຄດິຢ ູ່ນັ້ນກໍມທີດູສວນັຕນົນຶງ່ມາປາກດົ 
ແກ່ເພິນ່ໃນທາງຄວາມຝນັ ແລະກາ່ວແກ່ເພິ່ນວ່າ  “ໂຢເຊບບດຸດາວິດເອຍີ,  ຢາ່ຊຢູາ້ນທີ່ຈະຮັບນາງມາຣອີາ 
ມາເປນັເມັຽຂອງເຈົາ້ ເພາະວ່າຜ ູ້ຊຶງ່ປະຕສົິນທິໃນທອ້ງຂອງນາງກໍເປນັໂດຍເດດພຣະວິນຍານບຣິໍສດຸ. ນາງ 
ຈະປະສດູບດຸ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍນາມທາ່ນວ່າເຢຊ.ູ    ເພາະວ່າທ່ານຜ ູ້ນີ້ແຫລະຈະເປນັຜ ູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງ 
ຕນົໃຫລ້ອດພົນ້ຈາກຄວ່າຜດິບາບຂອງເຂາົ.” (1:20-21)  

 
“ເຢຊ”ູ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ”ພຣະຜ ູ້ຊ່ວຍໃຫພ້ົ້ນ”.   ທ່ານຈະເປນັຜ ູ້ຊວ່ຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອງົໃຫ້ລອດ 

ພົ້ນບາບ ແລະຈະເປນັຜ ູ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດມກີານຄນືດີກບັພຣະເຈ້ົາ.   ການທງັປວງນີ້ເກດີຂຶນ້ເພືອ່ຈະໃຫ ້
ສໍາເຣັດຕາມຄາໍທາໍນວາຍໄວ້ໃນພຣະຄມັພີວ່າ    “ເບິງ່ແມ, ຍງິພົມມະຈາຣີນັນ້ຈະມີທອ້ງແລະຈະປະສດູບດຸ 
ຄນົນຶງ່ ແລະເຂາົຈະເອີນ້ຊືບຸ່ດນັນ້ວ່າ   ເອມານູເອນັ.”       (ແປວ່າ ພຣະເຈົ້າຊງົສະຖດິຢ ູ່ກັບເຮົາທັງຫລາຍ). 
(1:23) 

 
ໂຢເຊບເຊືອ່ຟັງພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ ແລະກຍໍອມແຕງ່ງານແລະຮບັນາງມາຣອີາມາເປນັເມຽັ.ແຕ ່

ກບໍໍໄ່ດສ້ົມສູກ່ບັນາງຈນົກວາ່ນາງຈະປະສດູ ແລ້ວກໍເອີນ້ຊືບ່ດຸນັນ້ວ່າເຢຊ.ູ (1:25)  
 
2.  ທາງໃດຈະໄປເຖິງພຣະກຸມມານ?: (ມັດທາຍ 2: 1-11) 

ມີຈັກເສັນ້ທາງຣະຫວ່າງພຣະກຸມມານເຢຊແູລະພວກໂຫຣາຈານ,  ພຣະຄັມພີກໍບໍໄ່ດບ້ອກໄວ້. ແຕ່ 
ວ່າມັດທາຍໄດບ້ນັທກຶໄວ້ວ່າ   ພວກໂຫຣາຈານໄດພ້ບົພຣະກຸມມານເຢຊຢູ ູ່ໃນເຮືອນມານດາຂອງເພິນ່. (2: 
11) ຫລາຍຄນົກໍມີຄາໍເຫນັແຕກຕາ່ງກັນໄປ    ດັງ່ທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນເທສການຄຣິສມາດ, ພວກໂຫຣາຈານ 
ໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະກຸມມານໃນເວລານອນຢ ູ່ຮາງຫຍ້າ.  ຢາ່ງໃດກຕໍາມ ບນັດາໂຫຣາຈານຕດິຕາມຫາພຣະເຢ 
ຊກູໍເພືອ່ຈະເຂົາ້ເຝົາ້ແລະນະມສັການພຣະອງົ. 
 
           ກະສດັເຮໂຣດ ຜ ູ້ປກົຄອງແຄວນ້ຢດູາ (ເບດັເລເຮັມກຢໍ ູ່ໃນແຄວ້ນນີ)້  ໃນເວລານັນ້  (ປີ 374 ກອ່ນ 
ພຣະເຢຊູເກດີ) ຊຶງ່ຂຶນ້ກບັກງຸໂຣມ.     ພວກໂຫຣາຈານທີມ່າຈາກທດິຕາເວັນອອກ ເມືອ່ມາກງຸເຢຣຊູາເລັມ 
ແລ້ວກຖໍາມວາ່ “ກມຸມານຜ ູ້ເກີດມາເປນັກະສດັຂອງຊາດຍິວນັນ້ຢ ູ່ໃສ ພວກເຮົາໄດ້ເຫນັດາວຂອງເພິນ່ພວກ 
ເຮົາມາເພືອ່ຈະຂາບໄຫວ້ເພິນ່.”  (2:2)  ເມື່ອກະສດັເຮໂຣດໄດຍ້ນິດັງ່ນັນ້ຈິດໃຈກໍວຸນ້ວາຍ, ແຕບ່ໍສ່ະແດງສ ີ
ໜ້າໃຫ້ເຫນັໄດ ້  ແລະແລວ້ກສໍັງ່ໃຫບ້ນັດາປະໂຣຫດິຕນົໃຫຍກ່ບັພວກນກັທັມເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມແລ້ວກຖໍາມ 
ເຖງິຜ ູ້ເປນັພຣະຄຣິດວ່າເກດີຢ ູ່ບອ່ນໃດ. ພວກນກັທມັກຕໍອບວາ່ “ໃນບາ້ນເບດັເລເຮັມ”  
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          “ເບດັເລເຮັມ” ໃນອສິຣາເອນມຢີ ູ່ສອງເບດັເລເຮັມ--ເບດັເລເຮັມນຶງ່ຢ ູ່ແຄວ້ນເຊບລູູນ,  ເຈັດໄມລ ໌ໄປ 
ທາງຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜອືຂອງນາຊາເຣດັ.(ໂຢຊວຍ 19:15)      ອກີເບດັເລເຮມັນຶງ່ຢ ູ່ທາງໃຕຂ້ອງເຢຣູຊາ 
ເລັມຫາ້ໄມລ໌ ຊຶງ່ເອີນ້ວ່າເມອືງດາວດິ (ລກູາ 2:11). 
          ເຮໂຣດເອີນ້ປະຊມຸລບັຮ່ວມກບັພວກໂຫຣາຈານ ແລະສັງ່ວ່າຈ່ົງຕາມຫາດາວນັນ້ໃຫ້ພບົ,    ແລ້ວຈ່ົງ 
ກບັມາບອກເຮົາ, ເຮົາກຈໍະໄປຂາບໄຫວທ້່ານເໝອືນກນັ.    ນີ້ແມນ່ຄາໍຫລອກລວງຂອງກະສດັເຮໂຣດເພືອ່ 
ຈະຫາທາງກາໍຈັດກະສດັຂອງຊາວຢິວຜ ູ້ທີ່ມາບງັເກດີ.     ມານຊາຕານກໍຫລອກລວງມະນດຸພວກເຮົາໃນທໍາ 
ນອງດຽວກນັນີລ້ະ,  ມນັຈະມາໃນແບບໜ້າຊື່, ໜາ້ຫວານ, ທ່າທດີ ີແຕ່ຈິດໃຈທີ່ແທ້ຈງິແມນ່ເພືອ່ຫວັງຈະທໍາ 
ລາຍ.  ໃນໃຈຂອງກະສດັເຮໂຣດແລ້ວ ແມ່ນຖາ້ພບົແລ້ວກໍຈະທາໍລາຍທນັທ.ີ   
 
          ມດັທາຍໄດບ້ນັທກຶວ່າ  ດາວໄດນ້າໍພາຈນົເຖງິທີ່ພຣະກຸມມານຢ ູ່ນັນ້ ຄຢື ູ່ໃນເຮອືນກັບມານດາຂອງ 
ເພິ່ນ. (2:9-10)  ພວກໂຫຣາຈານ,  ເມື່ອພບົດາວນັນ້ແລ້ວກໍມຄີວາມຊມົຊືນ່ຍນິດຢີາ່ງໃຫຍຫ່ລວງ, ຈ່ຶງກົມ້ 
ລງົຂາບກຸມມານນັນ້ ແລະກໍພາກນັຖວາຍຊບັສິງ່ຂອງຣາຄາແພງແກກຸ່ມມານດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບ. 
 
3.  ເດີນທາງກັບ (ມັດທາຍ 2: 12-15; 19-23) 

ພວກເຂົາຄດິວ່າຈະກບັໄປທາງເກົາ່ເພືອ່ຈະໄປບອກເຮໂຣດຕາມຄາໍສັງ່, ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູຄ້ວາມ 
ໃນໃຈເພິ່ນ. ພຣະເຈົ້າຊງົຊາບທກຸຢາ່ງແລະຊງົຮູ້ເຫດການທີ່ຈະເກດີຂຶນ້.      ພຣະອງົຈ່ຶງຊົງເຕອືນພວກເຂາົ 
ທາງຄວາມຝນັໃຫກ້ບັໄປຍງັບາ້ນເມອືງຂອງຕນົທາງອືນ່. (2:12) 

 
ຝາ່ຍໂຢເຊບກໄໍດ້ຮບັການຕກັເຕອືນຈາກທດູສວນັຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍທາງຄວາມຝນັວ່າ:    “ຈົ່ງລກຸ 

ຂຶນ້ພາກຸມມານແລະມານດາໜີໄປຍງັປະເທດເອຢບິແລະຄອຍຢ ູ່ທ່ີນັນ້ຈົນກວ່າເຮົາຈະບອກເຈົ້າ   ເພາະວ່າ 
ເຮໂຣດຈະຊອກຫາກຸມມານເພືອ່ຈະປະຫານຊີວິດເສຽັ.” (2:13)  

 
ບໍ່ເປນັການແປກປລາດທີ່ໂຢເຊບພາຄອບຄົວເດນີທາງໃນເວລາກາງຄນື    ເພາະກາງເວັນຈະຮ້ອນ 

ຫລາຍເກນີໄປສາໍຫລບັພຣະກຸມມານ   ແລະກໍເປນັການດີເພືອ່ຫລກີຈາກສາຍຕາຄນົຂອງເຮໂຣດ. (2:14)  
ໄລຍະການເດນີທາງຄັງ້ນ້ີ ມີປະມານ 150 ຫາ 200 ໄມລ໌ ແລະຕອ້ງໃຊ້ເວລາ ເຖງິ 5 ຫາ 10 ວັນ.      ເຫດ 
ການນີ້ເກດີຂຶນ້ກໍເພືອ່ຈະໃຫ້ສາໍເຣັດຕາມພຣະຄມັພີ ທີ່ວ່າ   “ເຮົາໄດ້ເອີນ້ບດຸຂອງເຮົາອອກມາຈາກປະເທດ 
ເອຢບິ.” (2:15) 

 
ເມື່ອກະສດັເຮໂຣດສິນ້ພຣະຊນົແລ້ວ ທດູສວນັກໍປາກດົຕໍໂ່ຢເຊບອກີວ່າ ຈົງ່ພາກມຸມານກບັມານດາ 

ກບັໄປຍງັແຜນ່ດນິອສິຣາເອນ…..” (2:20)  ໃນເວລານີ້ ແມນ່ລກູຊາຍກກົຂອງເຮໂຣດຊື່ວ່າ ອາເຄລາວ ປກົ 
ຄອງ  ຜ ູ້ນີຍ້ິງ່ເປນັຄນົໂຫດຫ້ຽມຫລາຍກວ່າພໍ່. ໂຢເຊບຍງັຢາ້ນຢ ູ່ ຈ່ຶງພາກຸມມານແລະມານດາເລຍີໄປແຂວງ 
ຄາລີເລ ເມອືງນາຊາເຣັດ.  ນີກ້ໍແມນ່ເພືອ່ຈະໃຫສ້າໍເຣັດຕາມຄາໍທາໍນວາຍທີ່ວ່າເຂາົຈະເອີນ້ທາ່ນວ່າ “ໄທນາ 
ຊາເຣັດ” (2:23) 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 

ການອສັຈັນໃນການຊງົປະຕສິນົທຂິອງພຣະເຢຊ,ູ     ທກຸຢາ່ງແມນ່ຖກືຕອ້ງຕາມຄາໍທາໍນວາຍຂອງ 
ພຣະທັມຄັມພີເດີມທກຸຢາ່ງ ພຣະອງົຊົງເປນັພຣະເມຊອີາ. ພຣະເຈົ້າຊງົສະເດດັເຂົ້າມາໃນໂລກນີໃ້ນສະພາບ 
ຂອງພຣະເຢຊ.ູ   ພຣະເຈົ້າຊງົປກົປອ້ງມາຣີອາບໍໃ່ຫຖ້ກືຄວ່າງກອ້ນຫີນ, ປກົປອ້ງກຸມມານບໍໃ່ຫຖ້ກືປະຫານ. 
ທດູສວນັແຈ້ງຂາ່ວໃຫ້ແກໂ່ຢເຊບທກຸໄລຍະ,      ໂຫຣາຈານໃຫຄ້ວາມໂຄຣົບແລະຖວາຍເຄືອ່ງບນັນາການ. 

 
ປະຖມົມະການ 22:18 “ປະຊາຊາດທງັຫລາຍທົ່ວໂລກ   ຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນເພາະເຊື້ອສາຍຂອງ 

ເຈົ້າ ເພາະວ່າເຈ້ົາຟງັສຽງຂອງເຮົາ”      ພຣະເຢຊຊູົງເປນັພຣະພອນ ແລະການປາ່ວປະກາດຂອງພຣະອົງກ ໍ
ແມ່ນເພື່ອທກຸປະຊາຊາດ. (ມັດທາຍ 28:19) 
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ລອງພຈິາຣະນາເບິງ່,  ບໍວ່່າຈະເປນັສ່ວນຕົວຫລສື່ວນລວມກຕໍາມ ພວກເຮາົໄດ້ເຊືອ່ຟງັຄ ໍາແນະນໍາຂອງ  
    ທດູສວນັເໝອືນກບັໂຢເຊບຟງັຄໍາແນະນາໍຕອນຈະແຕງ່ງານນີບ້ໍ?່     
2. ເພື່ອຈະສາໍເຣັດຕາມຄໍາທໍານວາຍພຣະເຈົ້າໃຊ້ຈຸດຫຍຸງ້ຍາກ      ແລະຈດຸທີກ່ນັດານທີສ່ດຸສໍາຫລບັຊີວດິ. 
    ພວກເຮົາໄດ້ເຫນັຈດຸໃດແດບ່ໍໃ່ນຊີວິດຂອງພວກເຮາົ? ອ່ານ ຟລີບິປອຍ 1:6 ແລະ ໂຣມ 8:28 
3. ກະສດັເຮໂຣດສັງ່ຂາ້ເດກັນອ້ຍອາຍຕຸໍາ່ກວ່າສອງປ,ີ ຕາມຄວາມເຊືອ່ແລ້ວທ່ານຄດິຢາ່ງໃດ? 
4. ແມ່ນຫຍງັທີ່ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມຄີວາມຮູ້ສກຶຢາກນະມສັການພຣະອງົ,    ແລະແມ່ນຫຍງັທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກ  
    ເຮົາຄດິວ່າພຣະເຢຊຊູງົເປນັຜ ູ້ທ່ີມຄີນຸຄາ່ກວ່າຄນົອ່ືນໆ? 
5. ພວກເຮົາຈະສເລມີສລອງຄຣສິມາດດ້ວຍຄວາມຊາບຊຶງ້ໃນພຣະຄນຸຂອງພຣະອງົບໍ?່      ຫວັງວ່າໃນປນີີ ້
    ພວກເຮົາຈະມທີ່າທອີນັດີແລະພິເສດສາໍລບັອງົພຣະເຢຊຄູຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ. 
 
 
 
 
 
                                                                                      ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈນັ 
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ບດົຮຽນທ ີ2 
ທ່ານຜ ູ້ນີຄ້ບືດຸທ່ີຮັກຂອງເຮົາ, ບບັຕສິະມາໂດຍໂຢຮັນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ ບດົທີ 3 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມດັທາຍ ບດົທ ີ3 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການຮັບບບັຕສິະມາຂອງພຣະເຢຊໂູດຍໂຢຮນັນັນ້ ແມນ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນ 
                                           ເຖງິການເປນັແບບຢາ່ງທີ່ດ,ີ ເປນັການຕຽມຕົວເຂົ້າສູ່ຣາຊອານາຈກັຂອງ  
                                           ພຣະເຈົ້າ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມນ່ຫຍງັທີ່ໃຫ້ພຣະເຢຊຕູອ້ງຮັບບບັຕສິະມາຈາກສາວກົຂອງພຣະອງົ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:     ການບບັຕສິະມາຂອງພຣະເຢຊູໂດຍໂຢຮນັນັນ້ ມຄີວາມໝາຍວ່າຜ ູ້ທີຕ່ດິ 
                                            ຕາມພຣະອົງທກຸຄົນຈໍາເປນັຕອ້ງກະທາໍເໝອືນພຣະອງົ. 
 

ຄໍານໍາ 
      ເມື່ອປທີສີບິຫາ້ ຣາຊການຂອງກາຍຊາ ຕີເບຣອີສັ ຄາວເມືອ່………(ລກູາ 3:1) ສຽງເວົ້າຈາກຝງູຊນົທີ ່
ກາ່ວກນັມາເປນັດັງ່ນີ:້  ພວກເຮົາຈະເຫນັເຄືອ່ງນຸງ່ທີທ່່ານຫົ່ມ, ອາຫານທີທ່່ານກນິຈະເປນັຢາ່ງໃດ.      ທ່ານ 
ຈະປ່າວປະກາດໃນກາງປ່າ.  ຄນົທງັຫລາຍຕອ້ງສາຣະພາບບາບຂອງຕນົເອງ ແລະຍອມຮບັບບັຕສິະມາໃນ 
ແມ່ນໍາ້. ພວກເຮົາເຄຍີໄດຍ້ນິທ່ານກາ່ວຢາ່ງໃດໃຫ້ແກພ່ວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນກັທັມຫລບືໍ?່ 
 
ໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕ, ເປນັຄນົເວົ້າດງັ, ປວງຊົນສນົໃຈ, ລກັສະນະທາ່ທດີີ, ບາງຄນົຍງັບອກວ່າທາ່ນເປນັນກັ 
ທັມ ຄນົໃຫມ່. ແຕບ່າງຄນົກຍໍງັຕ້ອງຕິເພິນ່, ນັນ້ເປນັທມັດາ  ແຕ່ຫລາຍຄນົທີລ່ຄໍອຍຄວາມຫວັງກຍໍງັຢາກ 
ຈະຟັງຂ່າວ, ຟັງສຽງຂອງເພິ່ນ ກ່ຽວກບັຜ ູ້ທີຈ່ະສະເດັດມານັນ້.    
 
1.  ມາເຖິງທີ່ແຄມນ້ໍາ: (ມັດທາຍ 3:1-6) 

ສາມສບິປທີີຜ່່ານກາຍມາໃນຊີວດິຂອງພຣະເຢຊູ, ມດັທາຍບໍໄ່ດບ້ນັທກຶຊີວິດການເປນັຢ ູ່ຂອງພຣະ 
ອງົຫລາຍປານໃດທີດ່ໍາເນນີຢ ູ່ເມືອງນາຊາເຣັດ.     ພຽງແຕລ່ກູາຄນົດຽວບນັທກຶໄວ້ວ່າຕອນອາຍສຸບິສອງປ ີ
ພຣະອງົໄດສ້ດິສອນຢ ູ່ໂຮງທມັເທສນາ (ລກູາ 2:41-52).  ເຖງິຈະບນັທກຶຫລບືໍກ່ຕໍາມພຣະເຢຊຊູງົຈະເຣີນ 
ເຕບີໂຕເໝອືນມະນດຸທມັດາທົ່ວໆໄປ.   

 
ພໍມາເຖງິກາງສຕັວດັທໍາອດິ, ບນັດາຜ ູ້ທີມ່ຄີວາມເຊື່ອທງັຫລາຍຍງັຈາໍໄດ້ວ່າໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເປນັ 

ຜ ູ້ປາ່ວປະກາດລວ່ງໜ້າ, ເປນັຜ ູ້ຖາງທາງລວ່ງໜ້າພຣະເຢຊ ູ(ກິຈການ 13:24)   ການປ່າວປະກາດຂອງໂຢ 
ຮັນບບັຕິສະໂຕແລະການຮບັບບັຕສິະມາຂອງອງົພຣະເຢຊູເປນັການດທີີສ່ດຸ,   ເພາະພຣະທມັຂາ່ວປະເສດີ 
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ທກຸເຫລັມ້ຊ່ຶງໄດບ້ນັທກຶໄວ້ມີຄວາມສອດຄອ່ງກນັດ.ີ   (ມກ. 1:1-11;  ລກ. 3:1-22; ຢຮ. 1:19-34). ເປນັ 
ຫຍງັໂຢຮັນຈ່ຶງມນີາມສະກນຸວ່າ “ບບັຕສິະໂຕ”   ກໍເພາະວ່າໂຢຮັນເປັນຄນົຮຽກເອີນ້ຄນົທງັຫລາຍໃຫ ້ “ກບັ 
ໃຈໃຫມ”່ ແລະຮຽກເອີນ້ໃຫ້ຮັບບບັຕິສະມາ. ຕາມທີ່ຈງິແລ້ວໂຢຮນັເປນັຄນົທີ່ຫ່ວງຈິດວິນຍານຫລາຍ. (ມທ. 
15:7-9)  

 
ຄາໍວ່າ “ກບັໃຈໃຫມ”່   ເປນັຄໍາພິເສດແລະສາໍຄນັ ເພາະວ່າຕອ້ງສໍານກຶຄວາມຜດິຄວາມບາບທີໄ່ດ້ 

ກະທໍາຜາ່ນມາ ແລ້ວກອໍອກຈາກຄວາມບາບນັນ້. ໂຢຮັນຍງັກາ່ວຕໍໄ່ປອີກວ່າ “ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ 
ໃກ້ເຂົາ້ມາແລວ້”. ແມ່ນໂຢຮັນຜ ູ້ນ້ີແຫລະທີ່ເອຊາຢາຜ ູ້ປະກາດພຣະທມັໄດກ້າ່ວໄວ້. “ສຽງຂອງຜ ູ້ຮ້ອງໃນປາ່ 
ວ່າ  ຈົງ່ຈດັແຈງທາງແຫງ່ພຣະຜ ູ້ເປນັເຈ້ົາ ຈ່ົງເຮດັຫນົທາງຂອງພຣະອງົໃຫ້ຊືໄ່ປ.” (ມທ.3:3)    ສວ່ນໂຢຮັນ 
ຕົວເພ່ນິເອງກໄໍດບ້ນັທກຶເຊັນ່ກນັ “ ຝ່າຍເຮົາເປນັສຽງຂອງຜ ູ້ທ່ີຮ້ອງປະກາດໃນປາ່ວ່າ  ຈົງ່ເຮັດຫນົທາງຂອງ 
ອງົພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົ້າໃຫ້ຊືໄ່ປ.”   ຕາມທີ່ເອຊາຢາໄດກ້່າວໄວ້.   (ໂຢຮັນ 1:23)    ທີນ່ີອ້າດຈະເປັນການໃຊສ້າໍ 
ນວນຄໍາເວົ້າ ຢ ູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາກເໍຊັນ່ດຽວກນັ  ເມ່ືອມີເຈົ້ານາຍຫລືວ່າພຣະເຈົ້າແຜ່ນດນິຈະເດນີທາງໄປ 
ທາງໃດຈະຕອ້ງມຄີນົໄປຈດັຕຽມຖນນົຫນົທາງຫລືໄປທໍາຄວາມສະອາດເສຍັກອ່ນ.   ສໍາລບັໂຢຮັນແລ້ວ ບໍ ່
ໄດຄ້ດິວ່າຕນົເອງຈະທາໍຄວາມສະອາດຂອງຜ ູ້ໃດ    ແຕ່ເຕອືນໃຫ້ທກຸຄນົຕຽມຕົວຕອ້ນຮບັເອາົພຣະເມຊອີາ 
ຜ ູ້ຈະສະເດດັມານັນ້. 

 
ມາລາກ ີ4:5   “ເບິງ່ແມ   ເຮົາຈະສົງ່ເອລຢີາຜ ູ້ປະກາດພຣະທັມໃຫ້ມາເຖງິພວກເຈົາ້ ກອ່ນວັນທີຍ່ິງ່ 

ໃຫຍທ່ີ່ໜາ້ຢ້ານກົວຂອງພຣະເຈົ້າຈະມາເຖງິ.”  ລກູາ 1:17  ທ່ານໄດບ້ນັທກຶກ່ຽວກບັໂຢຮນັວ່າທາ່ນຈະເປນັ 
ຄນົທີອ່ອກໜາ້ກອ່ນພຣະອງົ. ພຣະຄັມພເີດີມແລະພຣະຄັມພີໃໝກ່ມໍີຄວາມສັມພັນກນັເຊັນ່:     2 ປະຫວດັ 
ກະສດັ 1:8; ເຊຄາຣີຢາ 13:4. 

 
ເສືອ້ຜ້າຂອງເພິ່ນຈະເຮັດດວ້ຍຂນົໂຕອດູ ມສີາຍແອວໜັງຮດັແອວ ອາຫານຂອງເພິນ່ແມນ່ຕກັແຕນ 

ແລະນໍາ້ເຜິງ້.  ຫລາຍຄນົທີຢ່ ູ່ແຖບນັນ້ ຄົນກຸງເຢລຊູາເລມັ ແລະຄນົທົວ່ແຂວງຢດູາຍ ແລະຄນົແຖບແມນ່ໍ້າຈ ໍ
ແດນ ເມືອ່ໄດຍ້ນິແລ້ວກໍພາກນັອອກໄປຫາໂຢຮນັ    ໄດສ້າຣະພາບບາບຂອງຕນົແລະຮບັບບັຕສິະມາຈາກ 
ໂຢຮນັ.  ນີ້ແຫລະຄຄືນົຢວິທງັຫລາຍແລະຄນົຕາ່ງຊາດພາກນັເຮັດຕລອດມາ.     
 
2.  ບ່ໍໜ້າເຊື່ອວ່າເພ່ິນຈະກ້າເວົ້າຢ່າງນ້ີ: (ມັດທາຍ 3: 7-12) 

ເມື່ອໂຢຮັນກາໍລງັທາໍພທິບີບັຕສິະມາຢ ູ່ນັນ້    ເພິ່ນກໍເຫັນພວກຟາຣຊີາຍແລະພວກຊາດກູາຍພາກນັ 
ມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພືອ່ຈະມາຮບັບບັຕິສະມາຈາກເພິ່ນ.(3:7)  ໃນນັ້ນບາງຄນົກອໍາດຈະມາສງັເກດການ 
ເພື່ອຈັບຜດິ,   ບາງຄນົກມໍາເພື່ອຫວັງດີແທ້ ຄືຮູ້ສາໍນກຶຕົວແລ້ວກຢໍາກຮບັເຊືອ່ຢາ່ງຈງິໃຈ,    ແລະບາງຄນົກ ໍ 
ຢາກຈະເຮັດຕາມພທິສີາສນາຊື່ໆ  ເພື່ອໃຫຄ້ນົອືນ່ເຫນັວ່າຕົວເອງເປນັຄນົນບັຖສືາສນາ.   (ເບ່ງິ ພຣະຄັມພີ 
ຕໍໄ່ປນີ:້ 6:2, 5, 16)   ໂຢຮັນໄດປ້ຽບທຽບພວກນີ້ວ່າເປນັພວກງູຮາ້ຍ,    ແລະເພິ່ນຍງັໄດຖ້າມຕໍໄ່ປວ່າ ໃຜ 
ບອກພວກສ…ູ..? ພວກສພູາກນັໜຈີາກພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດຫຍງັ? 
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ຖາ້ຈະເອົາຈງິເອົາຈງັແທ້ນັນ້   “ຈ່ົງຖິມ້ໃຈເກົາ່ເອົາໃຈໃໝ່ ແລະປະຕບິດັໄປພອ້ມໆກນັໄປ”    “ພຣະ 

ເຈົ້າຊງົກ່າວວາ່: ເພາະສະນັນ້ ຈົງ່ຫນັຈາກການນບັຖືຮູບໂຄຣົບ ແລ້ວກໃໍຫປ້ະກາດວ່າຈະປະຕບິດັຕາມທາງ 
ຂອງພຣະເຈົ້າ (ເອເຊກຽນ 14:6) 

“ເຮົາຈະຕດັສິນພວກເຈົາ້, ຕາມທາງທີ່ພວກເຈົ້າໄດກ້ະທໍາ”    ພຣະເຈົ້າກ່າວດງັນີແ້ຫລະ ຈ່ົງສາຣະ 
ພາບ, ຈົງ່ຫນັຈາກການກະທໍາທກຸຢ່າງຂອງເຈົາ້, ແລ້ວຄວາມບາບຂອງພວກເຈົາ້ຈະຖກືຊໍາຮະ. (ເອເຊກຽນ 
18:30).  

 
ຖອ້ຍຄາໍເຫລົາ່ນີ້ ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກຊາດກູາຍຮູ້ຈັກດ.ີ  ແຕພ່ວກເຂົາກພໍາກນັປະຕບິດັບໍໄ່ດ້, 

ພວກເຂົາຈຶງ່ພາກນັປະຕບິດັຕາມຫລກັຄວາມເຊືອ່ຂອງອບັຣາຮາມ,  ຕາມຄວາມຊອບທັມຂອງອບັຣາຮາມ. 
ໂຢຮນັຮູ້ຈກັດວີ່າພວກເຂາົນບັຖຢືາ່ງນັນ້ ເພິ່ນຈຶງ່ໃຊຄ້າໍວ່າ  “ເຫນັວ່າພວກເຮົາມອີບັຣາຮາມແລວ້ ພວກເຮົາ 
ຈະເປນັຢາ່ງອບັຣາຮາມໝດົທກຸຄນົ ຄງົບໍ່ເປນັຢາ່ງນັນ້ດອກ. ພຣະເຈົາ້ຊງົຍິງ່ໃຫຍກ່ວ່າອບັຣາຮາມອກີ ພຣະ 
ອງົຈະເອີນ້ອອກມາຈາກກອ້ນຫນີທີໃ່ດກໄໍດ.້” (3:9)     ໂຢຮນັຍງັກາ່ວອກີວ່າ ຕົນ້ໄມທ້ີບ່ໍ່ເກດີຜົນຈະຖກືປໍ້າ 
ຖິ້ມແລະໂຍນໃສ່ໄຟເສັຽ. (3:10)   ເພ່ນິຢາກອະທບິາຍໃຫ້ພວກເຂາົເຂົ້າໃຈວ່າ  ເມື່ອຕນົເອງມີຄວາມຊອບ 
ທັມແລ້ວ. ຈໍາເປນັຕອ້ງມກີານປະຕບິດັ ແຕຖ່າ້ບໍ່ມກີານປະຕບິດັແລວ້ກຖໍືວ່າໃຊກ້ານຫຍງັບໍໄ່ດ.້ ຖິມ້ໃສໄ່ຟກ ໍ
ໝາຍຄວາມວ່າທໍາລາຍໃຫ້ດບັສນູ. 

 
ຝາ່ຍໂຢຮັນ ທກຸເວລາເພິນ່ຕອ້ງຍກົສງູພຣະເຢຊູ, ເພິ່ນພຽງແຕ່ເປນັຜ ູ້ມາແປງທາງ.  ຜ ູ້ທ່ີຈະມາຕາມ 

ຫລງັນັນ້ເປນັຜ ູ້ທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ແລະມີຣິດເດດຫລາຍ,      ຊຶງ່ໂຢຮນັເອງກບໍໍເ່ໝາະສົມທີຈ່ະຈບັສາຍມດັເກບີຂອງ 
ເພິ່ນ. ຜູນ້ັນ້ຈະມາໃຫ້ພວກເຮົາຮັບບບັຕສິະມາດ້ວຍພຣະວິນຍານບຣິໍສດຸ ແລະດວ້ຍໄຟ.  ການຮັບບບັຕສິະ 
ມາດ້ວຍນໍ້າກໝໍາຍຄວາມວ່າການຕຽມຕົວຮບັ ແລະແລ້ວພຣະເຢຊກູຈໍະໃຫພ້ວກເຮົາຮບັດ້ວຍພຣະວນິຍານ 
ບໍຣິສດຸແລະດວ້ຍໄຟ ແມນ່ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອງົຈະຊົງຊາໍຮະສະສາງທກຸຢ່າງດ້ວຍພຣະວິນຍານແລະໄຟ 
ເພື່ອຈະທໍາໃຫ້ຄຣິສຕຽນກບັກາຍມາເປນັຄນົທີບ່ໍຣິສດຸ. (3:11) 

 
ເພິ່ນຈະເຮັດໃຫ້ລານຂອງເພິ່ນກ້ຽງດ,ີ   ຕອ້ງໄດ້ຈັດການຫລາຍຢາ່ງ  ເຟອືງ,  ເຂົາ້ເມດັດ,ີ  ເຂົາ້ລີບ. 

ພວກເຮົາຢາກເປນັເມດັເຂົາ້ດີ ບໍຢ່າກເປນັເມດັເຂົາ້ລບີ (3:12) 
 
3.  ຄວາມຊອບທັມແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ: (ມັດທາຍ 3:13-17) 

ໃນໄລຍະການປາ່ວປະກາດຂອງໂຢຮນັນີ ້     ພຣະເຢຊໄູດ້ເຮດັໃຫ້ໂຢຮັນປລາດໃຈດ້ວຍການເດນີ 
ທາງເຖງິ 150 ໄມລເ໌ພືອ່ຈະຮັບບບັຕສິະມາ (3:13). ເມື່ອມາເຖງິແລວ້ ໂຢຮັນກໄໍດ້ຫາ້ມປາມພຣະອງົ. “ຂາ້ 
ນອ້ຍຕອ້ງການທີ່ຈະຮັບບບັຕສິະມາຈາກທ່ານ  ແລ້ວທາ່ນຈະມາຫາຂາ້ນອ້ຍເຮດັຫຍງັ?” (3:14).  ເມືອ່ໂຢ 
ຮັນກາໍລງັກ່າວຢ ູ່ນ້ັນ ພຣະອົງກໍຊົງກ່າວສວນຄໍາອອກໄປວ່າ      “ ຈົ່ງຍອມທໍາເທີນ້ ເພາະເຮາົສົມຄວນທີ່ຈະ 
ເຮັດຢ່າງນີ ້ເພື່ອໃຫສ້ົມກບັຄວາມຊອບທັມທກຸປະການ.” ແລ້ວໂຢຮັນກຍໍອມ. (3:15)  
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ພຣະອງົຊງົກາ່ວດັງ່ນີກ້ໍເພາະວ່າເປນັການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົ້າ.  ການຮັບບັບຕສິະມາແມນ່ການສະແດງຄວາມ 
ເປນັມະນດຸຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ເພິງ່ໃນພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ. 

 
ການຮັບບບັຕສິະມາຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນການສະແດງອອກໃນການເຊືອ່ຟງັພຣະເຈົ້າ.  ບບັຕສິະມາ  

ໝາຍເຖງິການຈຸມ່ນ້ໍາໝດົທງັຕົວ ເຫນັຕວົຢ່າງຈາກພຣະເຢຊ.ູ     ການຈຸ່ມນໍາ້ທງັຕົວຄກືານຖກືຝັງແລ້ວໃນຊີ   
ວິດເກົ່າ ແລະຟື້ນຂຶນ້ມາມຊີີວດິໃໝ່ໃນພຣະເຢຊ.ູ    ຍອ້ນການເຊືອ່ຟງັແລະປະຕບິດັຕາມ,  ພຣະວິນຍານບ ໍ
ຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈ່ຶງສະເດັດລງົມາເປນັນກົເຂາົ, (3:16) ແລະສຽງທີ່ຮ້ອງອອກມາຈາກຟ້າສວັນ “ທ່ານຜ ູ້ນ້ີ 
ເປນັບດຸທີ່ຮກັຂອງເຮົາ ເຮົາຊອບໃຈຫລາຍໃນທ່ານ.” (3:17) ນັນ້ຄສືຽງຂອງພຣະບດິາ. 
          ນີຄ້ກືານປາກດົຂອງຕຣີເອການພຸາບ ໂດຍພອ້ມໜ້າກນັ.   
 
ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 

ການປາ່ວປະກາດລ່ວງໜາ້ຂອງໂຢຮນັ ແມ່ນການຈດັຕຽມເພື່ອຈະຕອ້ນຮບັເອົາພຣະເມຊອີາ.  ເພິ່ນ 
ໄດປ້ະກາດໃຫ້ແກຊ່າວຢິວທງັຫລາຍໃນຄາວນັນ້ວາ່ ຈົງ່ສາຣະພາບຄວາມຜດິບາບແລະຮບັເອາົຄວາມຊອບ 
ທັມຂອງພຣະເຈົ້າ(ພຣະເຢຊູ) ການປາ່ວປະກາດນີ້ ແມ່ນເພືອ່ທກຸຊນົຊາດ ບໍ່ແມນ່ພວກຢວິພວກດຽວ   ເຊັນ່ 
ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກຊາດກູາຍຄດິໄວ້ ຊຶງ່ເປນັຄວາມຄດິທີຜ່ດິ.   

 
ທກຸວນັນີ້ ກຍໍງັມບີາງພວກທີ່ສນັນຖິານວາ່ຕນົເອງຈະລອດພົນ້ດ້ວຍການບບັຕສິະມາ,     ດ້ວຍການ 

ເປນັສະມາຊກິຂອງໂບດ, ດ້ວຍການເກດີຢ ູ່ໃນຄອບຄວົຂອງຄຣິສຕຽນ, ດ້ວຍການກະທາໍດ,ີ   ທງັໝດົນີເ້ຫັນ 
ວ່າຍງັບໍພ່ຽງພ ໍຖ້າຫາກບໍ່ມກີານສາຣະພາບບາບແລະບໍ່ມຄີວາມເຊືອ່.  ການສາຣະພາບແລະຕດັສນິໃຈເຊືອ່ 
ນີຕ້ອ້ງອອກມາຈາກຈດິໃຈຢາ່ງແທ້ຈງິ. 
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ພວກເຮົາເຫັນວ່າໂຢຮນັບບັຕສິະໂຕເປນັຄນົຢາ່ງໃດ?   ຖາ້ຢູ່ໃນສມຍັຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະໄປຟງັ 
    ເພິ່ນບໍ?່ ພວກເຮົາຈະເປນັຜ້ ູສັງເກດການບໍ່, ເປນັຜ ູ້ໂຈມຕບີໍ,່ ເປັນຜ ູ້ຕດິຕາມເພິ່ນບໍ…່….ເປນັຫຍງັ? 
2. “ ຈ່ົງສາຣະພາບບາບ ເພາະຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ” (3:2)  ການເວ້ົາຢາ່ງນີ້ມີເຫດ 
    ມຜີນົບໍ່? ຖາ້ມີ ມຢີ່າງໃດ? ເປນັຫຍງັ? 
3. ຕໍຄ່ໍາເວົ້າທີຢ່ ູ່ໃນໂຢຮັນ 3:9  ໝາຍຄວາມວ່າ “ ພຣະເຈົ້າບໍ່ມີຫລານ.” ແມນ່ຫລບືໍ?່ 
4. ພຣະເຢຊຊູງົບອກໂຢຮນັວ່າຈົງ່ຍອມທໍາເທີນ້   ເພື່ອໃຫຖ້ກືກບັຄວາມຊອບທັມທກຸປະການ (3:15) ເປນັ 
    ຄໍາເວ້ົາທີ່ພຽງພໍຫລບືໍ່?  ຖາ້ພຣະເຢຊກູາ່ວແກ່ພວກເຮົາວ່າຈົງ່ທໍາເທີນ້    ໃນສິງ່ໃດສິງ່ນຶງ່ພວກເຮົາຈະທໍາ 
   ໄດບ້ໍ?່ 
5. ທ່ານໄດ້ຮບັບບັຕສິະມາແລ້ວຫລຍືງັ? ທາ່ນຍງັລຖໍາ້ຫຍງັ?  
        ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈນັ 
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ບດົຮຽນທ ີ3 
ຮຽກເອີນ້ໃຫຕ້ດິຕາມພຣະເຢຊ ູ

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 4:12-22 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 4:12-22 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊໄູດປ້່ຽນແປງຊີວິດສາວົກຂອງພຣະອງົ ເມື່ອພວກເຂາົຕອບສນອງ 
                                           ການຮຽກເອີນ້ນັນ້ “ຈົງ່ຕາມເຮົາມາ” 
ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຫລົ່າສາວົກຕອບສນອງໃນຄໍາທາ້ທາຍຂອງພຣະເຢຊຢູ່າງໃນເມື່ອພຣະອງົ 
                                          ເອີນ້ວ່າ “ຈົ່ງຕາມເຮົາມາ” 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ບອກພວກເຮົາວາ່ ພວກເຮົາຈະຕອບສນອງການປາ່ວປະກາດຂອງພຣະ 
                                         ເຢຊຢູາ່ງໃດ? ຈະມກີານທ້າທາຍຢ່າງໃດ? ໃນຄາໍທີ່ວ່າ “ຈົງ່ຕາມເຮົາມາ” 
 

ຄໍານໍາ 
     ເມື່ອມາເຖງິຈຸດນີ,້ ພຣະທັມຂາ່ວປະເສດີມດັທາຍ ໄດສ້ເນີແນະໃຫ້ຮູ້ທກຸຢ່າງແລ້ວ ວ່າມຜີ ູ້ໃດແດທ່ີ່ຮ່ວມ 
ໃນຄັງ້ນີ.້ ການກະທາໍທກຸຢາ່ງທີອ່ງົພຣະເຢຊກູະທາໍກໍແມ່ນເພືອ່ຈະໃຫ້ສາໍເຣັດຕາມຄາໍທໍານວາຍ. ຫລາຍຄນົ 
ກຕໍອ້ນຮັບແລະອກີຫລາຍຄນົກປໍະຕິເສດ. ຢ່າງໃດກຕໍາມ ເພິນ່ຮູ້ວ່າຫລາຍຄນົທີ່ຕອ້ນຮບັພຣະອງົຈະໄດ້ຮັບ 
ການປ່ຽນແປງຊີວດິ    ປດັຈຸບນັນີພ້ວກເຮົາກໍເຫນັແລວ້ວ່າຄນົໃນທົວ່ໂລກໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຍອ້ນຄາໍເວົ້າ 
ສັນ້ໆ ພຽງສີຄ່າໍ “ຈົງ່ຕາມເຮົາມາ” (4:19) 
 
1.  ຂ່າວຮ້າຍ ຂ່າວດີ: (ມັດທາຍ 4:12-16) 

ພວກເຮົາມາຕດິຕາມເບິງ່,     ຫລງັຈາກການບບັຕສິະມາຂອງພຣະເຢຊູ (3:13-17)  ແລະການທດົ 
ລອງທີ່ພຣະອງົໄດ້ຮບັ (4:1-11)     ພຣະເຢຊໄູດ້ຮັບຂາ່ວຮ້າຍ ຄືວ່າໂຢຮັນໄດຖ້ກືຈັບແລະກກັຂັງໄວ້ໃນຄກຸ 
ເພື່ອລຖໍາ້ການປະຫານ, ໂຢຮັນຜູ້ເປນັທງັພີນ່ອ້ງ, ຜ ູ້ເປັນທງັຜ ູ້ຮ່ວມປາ່ວປະກາດ, ຜ ູ້ເປັນທັງຜ ູ້ຖາງທາງ ແລະ 
ກສໍາໍເຣັດແລວ້ສໍາລບັງານພັນທະກດິຂອງໂຢຮນັ. 

 
ອງີຕາມພຣະທມັຂາ່ວປະເສດີລກູາ 4:16-31,    ຄັງ້ແລກ ພຣະເຢຊໄູດສ້ະເດດັໄປນາຊາເຣັດກອ່ນ 

ແຕ່ເມືອ່ໄດ້ຮບັຂາ່ວບໍດ່ ີພຣະອງົກໍໄດຍ້າ້ຍໄປທີ່ເມອືງກາເປນາອມູ.     ກາເປນາອູມເປນັເມອືງທີ່ມນີກັການ 
ເມືອງຫລາຍ, ບາງພາກສ່ວນກໍແມນ່ຄນົຫາປາແລະຄາ້ຂາຍ.      ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປນັພືນ້ຖານຂອງການປະ 
ກາດຢ ູ່ທີນ່ັນ້ ເພາະຢ ູ່ທີນ່ັນ້ກມໍີຢາໂກໂບແລະໂຢຮນັ, ເປໂຕແລະອນັເດອາ  ເປນັຄນົທີຍ່າ້ຍມາຈາກເບດັຊາ 
ອດີາ (ໂຢຮນັ 1:44) ແລະ (ມາຣະໂກ 1:21; 29). 
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ມັດທາຍຍງັໄດອ້ະທບິາຍຕໍໄ່ປວ່າ    ພຣະທັມທີໄ່ດກ້່າວໄວ້ໃນເອຊາຢາຕອ້ງສໍາເຣັດຕາມຄໍາທີກ່າ່ວ 
ໄວ້ຄ:ື ແຂວງຊາບໂູລນແລະແຂວງເນບັທາລ ີ  ຕາມທາງຂອງແຄມຝັງ່ນໍາ້ທະເລ ຄຄືາລີເລຟາກຝັງ່ເບືອ້ງນັນ້ 
ບນັດາປະຊາຊາດທີຢ່ ູ່ໃນຄວາມມືດຈະໄດເ້ຫັນແສງສວ່າງ ໝາຍເຖງິຄົນຍິວທົ່ວໄປ.   ແລະຜ ູ້ທີ່ຢ່ ູໃນເງາົມດື 
ແຫ່ງຄວາມຕາຍ ແສງສວ່າງກຈໍະສອ່ງຂຶນ້ມາເທງິພວກເຂົາແລ້ວ. ນີໝ້າຍຄວາມວ່າພວກທີບ່ໍມ່ີຄວາມເຊືອ່, 
ຜ ູ້ທີດ່ຖູູກພຣະເຈົ້າ ແສງສວ່າງກຈໍະມາເຖງິພວກເຂາົຕາມທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສນັຍາໄວ້ແລ້ວ.(4:15-16). 

 
2.  ເນ້ືອໃນອັນດຽວກັນ: (ມັດທາຍ 4:17) 

ຕັງ້ແຕນ່ັນ້ມາ ພຣະເຢຊກູຊໍງົຕັງ້ຕົນ້ປາ່ວປະກາດ   “ຈ່ົງຖິ້ມໃຈເກົາ່ເອາົໃຈໃໝ ່ເພາະຣາຊອານາຈກັ 
ສວນັໄດ້ໃກ້ເຂົາ້ມາແລ້ວ.”  (4:17)    ເມືອ່ມາເຖງິຕອນນີກ້ານປ່າວປະກາດ, ຄໍາສອນ, ທກຸຢາ່ງທີ່ພຣະເຢຊູ 
ກາ່ວກໍແມນ່ເນືອ້ໃນຄໍາສອນອນັດຽວກນັກບັໂຢຮັນ. ຈົງ່ກບັໃຈໃໝ່ ໝາຍຄວາມວ່າຕອ້ງຮູສ້ກຶເສັຽໃຈໃນການ 
ກະທໍາບາບຂອງຕນົເອງທີຜ່າ່ນມາ ແລະຕອ້ງຢດຸການກະທໍາທນັທ.ີ  ການກະທາໍນີ ້ພຣະທມັຄມັພີເດມີກໍໄດ ້
ກາ່ວໄວ້ຫລາຍສຕັວດັຜາ່ນມາແລ້ວ (ເອຊາຢາ 59:20; ເຢເຣມີຢາ 15:19; ເອເຊກຽນ 14:6; 18:30,32 ; 
ໂຮເຊອາ 11:5; ) 
          
          ໂຢຮນັແລະພຣະເຢຊກູປໍະກາດວ່າ ແຜນ່ດນິສວັນໄດ້ໃກ້ເຂົາ້ມາແລ້ວ.    ຣາຊອານາຈັກ ແມນ່ແຜນ່ 
ດນິຂອງພຣະເຈົ້າ ສິງ່ທີຖ່ກືສາ້ງຂຶນ້ທງັໝດົທີ່ມຢີ ູ່ໃນທົ່ວໃຕ້ຟ້ານີ້ເປນັຂອງພຣະອງົທງັສິນ້   ແລະພຣະອງົໄດ ້
ສາ້ງຂຶນ້ມາເພື່ອພຣະອງົເອງ.    ຄ ໍາວ່າຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້ານີ,້ ພຣະຄມັພີໃໝໃ່ຊຢ້່າງຫລວງຫລາຍ 
ເຊັນ່: ມດັທາຍ 19:23-24; ມາຣະໂກ 10:23-24; ມດັທາຍ 11:25; ກິຈການ 17:24; ຟລີບິປອຍ 2:9-11 
 

3.  ຈົ່ງຕິດຕາມຜ້ ູນໍາ: (ມັດທາຍ 4:18-22) 
            ພວກເຮົາມກັການຮຽກເອີນ້ຢ່າງໃດ  ພວກເຮົາຈ່ຶງຈະປະສິງ່ຂອງແລ້ວຕາມໄປ? ໃຜເອີນ້ກຕໍາມບໍ່? 
ພວກເຮົາເປນັຜ ູ້ທ່ີເຊື່ອຄນົງ່າຍບໍ?່ ພວກເຮົາເຊືອ່ວ່າເຮົາຈະໄດສ້ິງ່ຂອງທີ່ເຮົາຕອ້ງການແບບງ່າຍໆບໍ່? ແມນ່ 
ຫຍງັທີ່ເຮດັໃຫ້ເຮົາປ່ຽນແປງແຜນການຂອງເຮົາຢາ່ງວອ່ງໄວ? 
 
            ເມ່ືອພຣະອງົກໍາລງັເດນີຕາມແຄມທະເລຄາລີເລ ພຣະອົງກໄໍດ້ເຫນັສອງອາ້ຍນອ້ງ.   ຊໂີມນເປໂຕ 
ຜ ູ້ເປນັອາ້ຍ; ແລະອນັເດອາຜູ້ເປນັນອ້ງກາໍລງັຫາປາຢ ູ່. (4:18) ພຣະອງົຊງົກ່າວກບັເຂົາວ່າ “ຈົງ່ຕາມເຮົາມາ 
ແລະເຮົາຈະບນັດານໃຫ້ພວກເຈົ້າເປນັຜ ູ້ຫາຄນົ”  (4:19)  ທນັໃດນັນ້ພວກເຂົາກປໍະມອງແລ້ວຕາມພຣະອງົ 
ໄປ. (4:20). 
 
             ລອງຄດິເບິງ່ ສອງອາ້ຍນອ້ງນີ້ເປນັຄນົທີມ່ອີາຊບີຫາປາ.  ເຂາົເຈົ້າຄງົຈະອດິເມືອ່ຍໃນການຫາປາ 
ນີ້ເປນັເວລານານແລ້ວ.  ເມືອ່ເຂົາເຈົ້າໄດຍ້ນິຄາໍເອີນ້ຂອງພຣະເຢຊທູີກ່່າວວ່າ ເຮົາຈະບນັດານໃຫ້ພວກເຈົ້າ 
ເປນັຜ ູ້ຫາຄົນ ຊຶງ່ເປນັຄາໍທ້າທາຍແບບໃໝ່ ພວກເຂົາຈຶ່ງຕດິຕາມພຣະອງົໄປທນັທີ.  ເມືອ່ເດນີທາງອກີຕໍໄ່ປ 
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ພຣະອງົກໍພບົອກີສອງຄນົຄ ືຢາໂກໂບລກູເຊເບດາຍກບັໂຢຮນັນອ້ງຊາຍຂອງຕນົ.   ສອງອາ້ຍນອ້ງນີກ້າໍລງັ 
ຝງູມອງຢ ູ່ໃນເຮືອນຂອງຕນົ.  ໃນຕອນນີພ້ຣະອົງກຄໍງົຈະໃຊ້ຖອ້ຍຄາໍຢ່າງດຽວກນັໃນການຮຽກເອີນ້ນີ.້  
 
            ສງັເກດເບິງ່ທງັສອງຄ ູ່ນີ ້   ເມື່ອພຣະເຢຊູເອີນ້ພວກເຂາົແລ້ວພວກເຂາົກຢໍດຸທນັທ,ີ    ປະລະອາຊບີ 
ເດີມ, ປະລະຄອບຄົວ ແລວ້ກຕໍາມພຣະເຢຊໄູປ. (4:22) ເປໂຕແລະອນັເດອາປະມອງຂອງຕນົ. ມອງແມນ່ 
ເຄືອ່ງມສືາໍລບັໃຊ້ຈບັປາ, ແມ່ນເຄືອ່ງມທືີຂ່າດບໍໄ່ດ້ແລະເປນັສິງ່ຈໍາເປນັທີສຸ່ດຂອງຊາວປະມງົ.  ສ່ວນຢາໂກ 
ໂບແລະໂຢຮນັໄດປ້ະເຮືອ,  ປະພໍ,່  ແລະຄວາມລ້ໍາລວຍໃນການເປນັຊາວຫາປາ.  ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດປ້ະທກຸ 
ຢາ່ງ ແລ້ວກໍເລອືກເອາົສິງ່ທີງ່່າຍທີສ່ດຸຄຕືາມພຣະເຢຊູ. ພວກເຮົາຈະເຮັດໄດບ້ໍ?່ 
 
           ຫລງັຈາກທີ່ໂຢຮນັຕດິຄກຸແລ້ວ,  ກຄໍງົເຫລອືແຕ່ເປໂຕແລະອນັເດອານອ້ງຊາຍຂອງລາວທີ່ພຣະເຢ 
ຊຊູງົໄວ້ໃຈໄດ.້ “ທາ່ນຄື ຊໂີມນລກູຂອງໂຢຮນັ ທ່ານຈະໄດຊ້ືໃ່ໝ່ວາ່ ເກຟາ” (ທີແ່ປວ່າ ເປໂຕ ຄືຫນີ)    ເບິງ່ 
ໃນໂຢຮນັ 1:40-42.   
 
ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 

ທໍາອດິພຣະເຢຊໄູດ້ເອີນ້ໃຫ້ສາໍນກຶຄວາມຜດິບາບ.  ພຣະອງົຊງົເປນັແສງສວ່າງທີນ່ໍາຄວາມຫວັງມາ 
ສູ່ມວນມະນດຸໂດຍບໍ່ມີເງືອ່ນໄຂໃດໆທງັສິນ້.  ທາ່ນໄດຕ້ອບສນອງການຮຽກເອີນ້ນີ້ຫລຍືງັ? ຊວີິດຂອງທ່ານ, 
ແນວຄດິຂອງທ່ານ, ຫົວໃຈຂອງທ່ານແຕລ່ະວນັໄດຖ້ວາຍໃຫພ້ຣະອງົຫລຍືງັ? (ໂຣມ 12:1-2).  ການສາຣະ 
ພາບຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນພຽງຄັງ້ດຽວແລ້ວຈະສໍາເຣັດທກຸຢາ່ງ,   ຈໍາເປນັຕອ້ງໄດ ້ຊາໍຮະລາ້ງແຕລ່ະວນັ ແຕລ່ະ 
ວັນໄປ. 

 
ພຣະເຢຊູຮຽກເອີນ້ພວກເຮົາໃຫ້ມາເປນັສາວົກຂອງພຣະອົງ.   ເພິ່ນເອີ້ນສາວກົລຸນ້ທາໍອດິ ແລະລຸນ້ 

ພວກເຮົາເພິນ່ກຍໍງັເອີນ້ຢ ູ່ເໝືອນກັນ  ເຖງິແມນ່ວ່າການເຊືອ່ຟງັນັນ້ຈະຫຍຸງ້ຍາກປານໃດກຕໍາມ.    ຜ ູ້ທ່ີອ່ານ 
ການບນັທກຶຂອງມດັທາຍຮູ້ດີວ່າການດໍາເນນີຊີວດິດ້ວຍການເຊືອ່ຟງັຕອ້ງສ່ຽງຕໍ່ອນັຕະລາຍ   ບາງຄັງ້ກໍເຖງິ 
ກບັເສັຽຊີວິດເຊັນ່: ໂຢຮນັ, ເພື່ອນທີໃ່ກຊ້ດິກບັພຣະເຢຊ.ູ   ການທີຈ່ະຕດິຕາມພຣະເຢຊໄູດນ້ັນ້ຕອ້ງເອາົຕົວ 
ເອງໄວ້ທາງຫລງັ, ຖິ້ມຊີວດິໄວ້ທາງຫລງັ,  ແຕບ່ໍ່ແມນ່ວາ່ເຮົາຈະບໍ່ມີເປົາ້ໝາຍ  ແລະບໍ່ມອີະນາຄດົຫຍງັເລຍີ 
ທີ່ພວກເຮົາເຮດັໄປກໍເພາະພວກເຮົາຮກັພຣະອງົ.   

 
ພຣະເຢຊູເອງ   

ພຣະອງົກໍຫວງັວ່າສາວກົຂອງພຣະອງົຈະເອີນ້ຜູອ້ືນ່ອກີຕໍໄ່ປໃຫສ້ໍານກຶຕົວແລະຕດິ ຕາມພຣະອົງ.  
ທ່ານໄດ້ເຄຍີເຊືອ້ເຊນີຜ ູ້ອ່ືນແດ່ບ່ໍ?   ຫລກືານກະທໍາຂອງທ່ານເປນັຕົວຢ່າງພໍເຂົາຈະມາຫາ ພຣະເຢຊບູໍ?່   
 
ຄໍາຖາມ: 
1. ພວກເຮົາໄດ້ເຫນັຄວາມແຕກຕາ່ງອນັໃດແດບ່ໍ ່   ທີພ່ຣະເຢຊູໄດກ້ະທໍາໃຫ້ສາໍເຣັດຕາມຄາໍທາໍນວາຍໃນ 
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     ພຣະຄັມພີເດີມ? 
2. ທັມຊາດຂອງມະນຸດຈະມັກອາ່ນປຶ້ມໃໝ່ໆ, ມກັເຫນັຄາໍເວ້ົາແບບໃໝ່ໆ  ເປນັຫຍງັພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຊຄ້າໍເກົາ່ 
    ຂອງໂຢຮັນ? “ຈ່ົງຖິມ້ໃຈເກົາ່ເອົາໃຈໃໝ່ ເພາະຣາຊອານາຈກັສວັນໄດໃ້ກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ”   ແທນ່ທີ່ຈະເວ້ົາ 
    ຄ ໍາເວ້ົາຄໍາໃໝ່ ຫລືໃຊຄ້າໍທີ່ແຕກຕ່າງນີ.້ 
3. ເປນັຫຍງັພວກເຮົາຈຶງ່ບໍກ່າຍມາເປນັສາວກົຂອງພຣະເຢຊູໃນພິບຕາດຽວໂລດ?  ຍງັຈະມີສິງ່ທີພ່ວກເຮົາ 
    ຄວນດດັແປງແກໄ້ຂຢ ູ່ບໍ?່ 
4. ສອ້ມແປງມອງເພືອ່ຈະຫາປາໃນທະເລອກີຕໍໄ່ປ.      ຢາໂກໂບແລະໂຢຮນັປະມອງແລ້ວຕາມພຣະເຢຊ.ູ  
    ທ່ານຈະປະອັນໃດແລ້ວຕາມພຣະເຢຊູ?    ປະລະລາຍໄດ,້    ປະລະຄວາມປອດພັຍຂອງຊວີິດ,  ປະລະ 
    ຄວາມສກຸສະບາຍໃນຄອບຄົວ, ຫລອືນັໃດ……..? 
5. ຖ້າພວກເຮົາຫາກເປນັພໍ່ຂອງຢາໂກໂບແລະໂຢຮນັທ່ານຈະຄດິຢາ່ງໃດ ໃນການຕດັສນິໃຈຂອງພວກເຂາົ 
    ເຈົ້າ? 
        ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈນັ 
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ບດົຮຽນທ ີ4 
ຊີວດິທ່ີປຽ່ນແປງຂອງສາວກົ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 5:1-16 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມດັທາຍ 5:1:16 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ຊີວດິການປ່ຽນແປງທີ່ມຄີນຸນະພາບ  ແມ່ນລກັສະນະທີດ່ຂີອງສາວົກພຣະ 
                                           ເຢຊ.ູ 
ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ດໍາເນນີຊີວິດແບບທມັດາແຕກຕາ່ງກບັການດໍາເນີນຊີວດິຢາ່ງສາວົກຂອງ 
                                          ພຣະເຢຊບູໍ?່ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພືອ່ຈະໄດຊ້ີ້ແຈງໃຫກຸ້ມ່ຂອງເຮົາເຫັນວ່າຄນຸນະພາບແລະຄນຸຄາ່ໃນການ 
                                         ເປນັສາວກົ ຂອງພຣະເຢຊນູັນ້ເປນັຊວິີດທີ່ມຄີວາມໝາຍ. 
 

ຄໍານໍາ 
ສາວົກ:  (ຜ ູ້ຕິດຕາມ) ແມນ່ຜ ູ້ທີກ່ະທໍາຕາມສິງ່ທ່ີເຂາົຄວນຈະກະທາໍ. ກະທໍາຕາມຜ ູ້ນາໍທີນ່າໍໜ້າເຂົາ. ຮຽນທີ່ 
ຈະເຮັດຕາມໂດຍບໍ່ມກີານຫລກີລ້ຽງໄດ.້ 
 
ຣະບຽບ: (ພາສາລາວຂອງພວກເຮົາ ຣະບຽບ ວິນຍັ) ແມ່ນເຮດັຕາມຜ ູ້ທີວ່າງແບບຢາ່ງໄວ້, ຕອ້ງກະທໍາຕາມ, 
ຖາ້ເຮັດບໍ່ເປນັກຕໍອ້ງໄດ້ຮຽນທີ່ຈະເຮດັ.     ຕົວຢາ່ງ: ນກັກລິາບສັແກດບອນຕອ້ງມຣີະບຽບ ຫລິນ້ຢ ູ່ໃນຂອບ 
ເຂດ, ນກັກລິາຟດຸບອນກຕໍອ້ງຫລິ້ນຕາມຣະບຽບ…. 
 
ບດົເທສນາຢູເ່ທງິຈາ້ຍພູແມ່ນເຄືອ່ງມືໃນການວາງຣະບຽບວນິັຍ ເພື່ອຈະຝກຶຝນົເຫລົາ່ສາວກົຂອງພຣະເຢຊູ. 
ຄນົເຫລົາ່ນີບ້ໍແ່ມ່ນເປນັຄນົທັມດາ     ແຕ່ພວກເຂາົເຫລົາ່ນີ້ເປນັຄນົທີ່ມຄີນຸລກັສະນະພິເສດ ແລະມໜີ້າທີພ່ິ 
ເສດທີ່ຈະເຮັດດ້ວຍ.  
 
ໃນບົດເທສນາເທງິຈ້າຍພນູີໄ້ດບ້ນັທຶກໄວ້ໃນມດັທາຍ ບດົທ ີ5 ຫາບດົທີ 7.    ພຣະເຢຊໄູດ້ວາງພື້ນຖານຄໍາ 
ແນະນໍາກ່ຽວກບັຄວາມສັມພັນກບັພຣະເຈົ້າ. ພຣະອງົມີພຣະປະສງົຢາກໃຫ້ແນວຄດິຂອງພວກເຂົາກ່ຽວພນັ 
ກບັຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົາ້.   
 

1.  ຊີວິດທີ່ມີຣະບຽບວິນັຍຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ: (ມັດທາຍ 5:1-10) 
ການເດນີທາງຂອງພຣະເຢຊູໃນສມຍັນັນ້ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມນ່ເດນີທາງດ້ວຍຕນີ.  ໃນຂນະທີຍ່າ່ງ 

ໄປນັນ້ຜ ູ້ທີ່ເປນັອາຈານກໍຈະມກັອ່ານປຶມ້ຫລືອາ່ນພຣະຄມັພີຫລືສົນທະນາກບັສາວົກໄປດ້ວຍ.     ແຕ່ວ່າໃນ 
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ເວລາທີສ່ອນແທ້ໆແລ້ວຕອ້ງໄດນ້ັງ່ສອນ.  ອາຈານທີສ່ອນຢ່ ູໃນໂບດສວ່ນຫລາຍແລ້ວມກັຈະນັງ່.  ຕາມໂຮງ 
ຮຽນທີສ່ອນພຣະຄັມພີກມໍກັນັງ່ຕັງ່ ດັງ່ນັນ້ແຕລ່ະໂຮງຮຽນຕອ້ງຂນົຂວາຍຫາເງນິຊືຕ້ັງ່ທີງ່າມໆ  ເພືອ່ອາຈານ 
ຈະໄດນ້ັງ່ຕັງ່ດີໆ ແລະມກີຽດ.   ທກຸວັນນີ້ເມືອ່ອາຈານຈະປະກາດອັນໃດກຕໍາມເພິ່ນມກັຈະນັງ່ຕັງ່  ມດັທາຍ 
ຈຶ່ງບນັທກຶວ່າພຣະເຢຊຊູງົປະທບັລງົແລວ້ພວກສາວົກກໍມາເຂົ້າເຝົ້າ. (5:1)   ນີກ້ໝໍາຍຄວາມວ່າພຣະອງົຊງົ 
ເລີ້ມຕົນ້ທ່ີຈະສດິສອນເປນັທາງການ.   ພຣະອງົຊງົຕຽມການທີ່ຈະສອນສາວົກເຖງິຄວາມສໍາຄນັໃນການດໍາ 
ເນນີຊີວດິຢ່າງສາວົກຢາ່ງແທ້ຈງິ.   

 
ການເທສນານີ ້ມຢີ ູ່ 8 ຄນຸນະສມົບດັດ້ວຍກນັ   ຊຶງ່ກ່າວເຖງິຄນຸລກັສນະຂອງສາວກົໂດຍສະເພາະ.   

ສ່ວນຫລາຍພຣະອງົຈະໃຊຄ້າໍວ່າ “ເປນັສກຸ”  ໃນນີ້ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ “ພຣະພອນ” ພຣະພອນນີ້ເປນັຄາໍເວ້ົາທີ່ 
ອອກມາຈາກຂາ້ງໃນ, ເປນັຄວາມສກຸ ເປນັຄວາມຍນິດທີີຢ່ ູ່ທາງໃນ.    ຄວາມສກຸນີບ້ໍ່ມຜີ ູ້ໃດທີຈ່ະຍາດແຍງ່ 
ໄປຈາກພວກເຮົາໄດ.້   ໂລກນີຈ້ະຍາດແຍງ່ອອກໄປຈາກພວກເຮົາກບໍໍໄ່ດ້ ເພາະບໍ່ແມນ່ຄວາມສກຸທັມດາທີ່ 
ພວກເຮົາໄດຮັ້ບຈາກໂລກ.  ຄວາມສກຸທີອ່ອກມາຈາກໂລກນີອ້າດຈະຖກືຍາດແຍງ່ໄປໄດ ້ດ້ວຍຄວາມເຈບັ 
ປວດ, ຄວາມຕາຍ ເພາະໃນວນັນຶງ່ອາດຈະມຄີວາມໂສກເສົ້າເສັຽໃຈ.   

 
ຄຸນນະສົມບັດ 8 ຢ່າງນີ້ຄື:  (1) ຜ ູ້ໃດທີຍ່າກຈນົຝາ່ຍຈິດວິນຍານກເໍປັນສກຸ; (2) ຜ ູ້ໃດທີ່ໂສກເສົ້າກ ໍ

ເປນັສກຸ; (3) ຜ ູ້ໃດມີໃຈອອ່ນຫວານກໍເປນັສຸກ; (4) ຜ ູ້ໃດອດຶຫິວຄວາມຊອບທັມກເໍປນັສກຸ;   (5) ຜ ູ້ໃດມີໃຈ 
ກະຣນຸາກໍເປນັສກຸ; (6) ຜ ູ້ໃດມີໃຈບໍຣິສດຸກໍເປນັສກຸ; (7) ຜ ູ້ໃດສ້າງຄວາມສງບົກເໍປັນສກຸ;   (8) ຜ ູ້ໃດຖກືຂົ່ມ 
ເຫັງເພາະເຫນັແກຄ່ວາມຊອບທັມກໍເປນັສກຸ.   ມະນດຸທັມດາພວກເຮົາມກັຈະປະຕິເສດໃນຄນຸນະສມົບດັ 8 
ຢາ່ງນີທ້ີ່ຈະນາໍໄປສູພ່ຣະພອນ ແລະຄວາມສງບົສກຸ ແລະຄວາມຍິນດຢີາ່ງແທ້ຈງິ.   

 
ເຮົາສາມາດເຫັນຄຸນນະສົມບັດ 8 ຢ່າງ ຢ່ ູນໍາສາວົກຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ ໃນທຸກວັນນີ້?  
ຜ້ ູທ່ີຍາກຈົນຝາ່ຍຈິດວິນຍານ: ແມນ່ຜ ູ້ທີສ່ແວງຫາຝ່າຍຈດິວິນຍານເພາະເຂາົຮູ້ວ່າເຂາົຍງັຂາດເຂີນ 
ຜ້ ູທ່ີໂສກເສົ້າ: ແມນ່ຜ ູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງຈິດວນິຍານ, ນາໍຄົນມາຫາຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ 
ຜ້ ູທ່ີມີໃຈອ່ອນຫວານ: ແມນ່ຜ ູ້ທີ່ມີໃນອອ່ນຫວານຕອ້ນຮັບເອົາພຣະເຈົາ້, ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະເຈົ້າ 
ຜ້ ູທ່ີມີໃຈອຶດຫິວຄວາມຊອບທັມ: ແມນ່ຜ ູ້ທີ່ດໍາເນນີຕນົເອງໃຫ້ເກດີໝາກອອກຜນົເພືອ່ພຣະເຈົ້າ 
ຜ້ ູທ່ີມີໃຈກະຣູນາ: ແມນ່ຜ ູ້ທີສ່ແວງຫາການຊ່ວຍເຫລືອຜ ູ້ອືນ່ 
ຜ້ ູທ່ີມີໃຈບໍຣິສຸດ: ແມນ່ຜ ູ້ທີມ່ີຄວາມສັດຊືແ່ລະທ່ຽງທມັ 
ຜ້ ູທ່ີສ້າງຄວາມສງົບ: ບໍ່ແມນ່ຜ ູ້ທີ່ຢ່ ູຄົນດຽວ, ແຕ່ເປນັຄນົນາໍຄນົເຂົ້າມາຫາກນັດ້ວຍຄວາມສງບົ 
ຜ້ ູທ່ີຖືກຂົ່ມເຫັງ: ແມນ່ຜ ູ້ທີ່ສາ້ງຄວາມດ,ີ ມີຄວາມຊອບທັມເພືອ່ພຣະເຈົ້າ ພວກນີມ້ກັຈະຖກືຂົ່ມເຫັງ. 
 

2.  ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາເນີນຊີວິດທີ່ມີຣະບຽບວິນັຍ: (ມັດທາຍ 5:11-12) 
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ອງົພຣະເຢຊເູອງກບໍໍຢ່າກຈະນາໍສາວກົຂອງພຣະອງົໄປສູຄ່ວາມຫຍຸງ້ຍາກດອກ.  ພຣະອງົຊງົສອນ 
ແລະຕກັເຕອືນພວກເຂາົວ່າ ເມືອ່ພວກເຮົາຫາກເດນີຕາມທາງແຫງ່ຄວາມຊອບທັມ   ຈະມີຄນົດຖູກູ ຕຕິຽນ  
ຂົ່ມເຫງັ ນນິທາວ່າກ່າວ.  ແຕທ່່ານທງັຫລາຍຈົງ່ເປນັສກຸເຖີດ ເມື່ອເຂາົຫາກກາ່ວຄາໍບໍ່ຈງິແກທ່າ່ນ. (5:11) 

 
ພາສາກຣກີ ແມ່ນ “ດີໂອໂກ” ໝາຍຄວາມວ່າຕດິຕາມ.  ສິງ່ເຫລົ່ານີຈ້ະຕດິຕາມທາ່ນຢ ູ່ຕລອດເວລາ 

ແຕທ່່ານທງັຫລາຍຢ່ານອ້ຍໃຈ ເພາະສິງ່ເຫລ່ົານີ້ເປນັມານານແລ້ວ.   
 
ການຂົມ່ເຫງັ ແມ່ນມາຈາກການເຄືອ່ນໄຫວໃນຄວາມເປນັຣະບຽບ--ຕັງ້ຢ ູ່ໃນຄວາມຊອບທມັ. ພຣະ 

ເຢຊບູໍໄ່ດຊ້ົງສັງ່ສອນສາວກົວາ່ຈ່ົງອອກໄປແລ້ວເຮັດໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍຂົ່ມເຫງັ. ແຕ່ພຣະອງົຊງົບອກວ່າຕອ້ງ 
ຣະວັງ ເພາະການຂົ່ມເຫງັຈະເກດີຂຶນ້ແກ່ພວກທາ່ນ.   

 
ເປໂຕ ເປນັຜ ູ້ນຶງ່ທ່ີເປນັສາວົກຂອງພຣະເຢຊທູີ່ໄດ້ຮຽນບົດຮຽນນີຢ້າ່ງເຖງິຖອງໃນຊວີິດ.  ເພິ່ນໄດບ້ນັ 

ທກຶໃວໃ້ນ 1ເປໂຕ 4:15-16 “ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫຜ້ ູ້ໃດໃນພວກທາ່ນໄດ້ຮັບຄວາມທກຸເພາະເປນັຜ ູ້ຂ້າຄນົ, ເປນັຂະ 
ໂມຍ, ເປນັຜ ູ້ທໍາຮ້າຍ, ຫລເືປນັຜ ູ້ທຽວຫຍຸງ້ກຽ່ວກັບກດິທຣຸະຂອງຄນົອ່ືນ.    ແຕຖ່າ້ຜ ູ້ໃດໄດ້ຮັບທກຸເພາະມຊ່ືີ 
ວ່າເປນັຄຣສິະຕຽນ ກຢໍາ່ໃຫ້ຜ້ ູນັນ້ມີຄວາມລະອາຍ ແຕ່ໃຫຖ້ວາຍພຣະກຽດແດພ່ຣະເຈົ້າເພາະຊືນ່ັນ້.”  ພວກ 
ເຮົາກໄໍດ້ພບົຂ້ໍນີ້ເຊັນ່ດຽວກນັຢ ູ່ໃນບດົເທສນາເທິງຈ້າຍພ.ູ   

 
ຍງັໄດ້ພບົອກີຂໍນ້ຶງ່ທີ່ເປໂຕໄດຂ້ຽນໄວ້ຄື 1ເປໂຕ 2:19-21  “ຖ້າຜ ູ້ໃດຍອມຮບັຄວາມທຸກທໍຣະມານ  

ອນັບໍ່ເປນັທັມເພາະເຫັນແກພ່ຣະເຈົ້າ ນັນ້ແຫລະເປນັການຊອບ.  ເພາະຖ້າພວກທາ່ນເຮັດການຊົ່ວ ຈະເປນັ 
ການດກີານຊອບຢາ່ງໃດ    ແຕຖ່້າພວກທ່ານເຮດັການດີແລະອດົທນົເອົາຄວາມທຸກທໍຣະມານເພາະການດ ີ
ນັນ້ ດັງ່ນັນ້ແຫລະເປນັການຊອບຕໍພ່ຣະພກັພຣະເຈົ້າ.     ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊ້ງົເອີນ້ພວກທ່ານໄວ້ສໍາລບັ 
ການນີແ້ຫລະ ເພາະພຣະຄຣິດກໍໄດຊ້ງົທນົທກຸທໍຣະມານແທນທ່ານທງັຫລາຍເໝອືນກນັ ໂດຍໃຫ້ເປນັແບບ 
ຢາ່ງແກ່ພວກທ່ານ ເພືອ່ພວກທ່ານຈະໄດຕ້ດິຕາມຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະອົງ.”   

 
ຜ ູ້ໃດທີ່ມີຄວາມສັດຊື່ ມຄີວາມຈົງຮັກພກັດຕີໍ່ອງົພຣະເຢຊ ູ  ແນນ່ອນຜ ູ້ນັນ້ຕອ້ງພບົກບັການຂົມ່ເຫັງ. 

ການດາໍເນນີຊີວດິທີ່ພໍພຣະທຍັພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮບັພຣະພອນ 2 ຢາ່ງ: (1) ແຜນ່ດນິສວັນ; (2) ບາໍເນັດຈາກ 
ສວນັ(ຄວາມບຣິໍບນູ) (5:10;12)  
 
3.  ຊີວິດທີ່ມີຣະບຽບວິນັຍຈະມີອໍານາດ: ( ມັດທາຍ 5:13-16) 

ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູທກຸຄນົທີຢ່ ູ່ໃນໂລກນີ້ຈະມີອາໍນາດ.      ພຣະເຢຊຊູງົກາ່ວວ່າ   “ພວກທາ່ນທງັ 
ຫລາຍຄືເກອືສາໍລບັໂລກ ແລະພວກທາ່ນຄືແສງສວາ່ງສາໍລບັໂລກ (5:13-14)     ພຣະອົງບໍໄ່ດກ້່າວວ່າໃນ 
ພວກທ່ານມີຜ ູ້ດຽວທີ່ເປັນເກອື  ແລະໃນພວກທ່ານມຜີ ູ້ນຶງ່ເປນັແສງສວ່າງດວງດຽວທີຈ່ະສອ່ງແສງສວ່າງໃຫ ້
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ແກໂ່ລກ.  ຄາໍວ່າທ່ານທງັຫລາຍແມນ່ກວມໄປເຖງິທກຸຄນົ ຊຶງ່ພວກເຮົາບໍສ່າມາດມີຂໍອ້າ້ງໄດ້. ພວກເຮົາຈະ 
ເຫັນໄດ້ໃນຄນຸນະສມົບດັ 8 ຢາ່ງທີ່ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສອນ.   

 
ພຣະເຢຊຊູງົປຽບທຽບສາວົກຂອງພຣະອງົເໝອືນດັງ່ແສງສວ່າງ   ເມື່ອໄຕ້ໂຄມແລ້ວບໍຄ່ວນຈະເອົາ 

ອນັໃດມາບງັໄວ້ ຈົງ່ໃຫ້ແສງນັນ້ແຈ້ງໄປທົ່ວທກຸຄົນທີຢ່ ູ່ໃນເຮືອນນ້ັນ.       ການດ ໍາເນີນຊວີິດທີ່ມີຄວາມເຄັມ 
ແລະມີແສງສວ່າງຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ.    ບນັດາທີຢ່ ູ່ ູໃນຄວາມມດືກຈໍະໄດ້ພບົຄວາມຫວງັຍອ້ນແສງສວ່າງ 
ນັນ້. 
 
ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 

ຂໍສ້າໍຄັນທີສ່ດຸກຄໍືວ່າ ບດົເທສນານີ້ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສອນສາວົກໂດຍສະເພາະ    ບໍແ່ມ່ນຄນົທົ່ວໄປ, 
ບດົເທສນານີກ້ອໍາດຈະແມນ່ຕອນທີພ່ຣະອງົຊງົເລອືກສາວົກສບິສອງຄນົໄດໃ້ໝ່ໆ .     ຄນົທີ່ຈະຮໍ່າຮຽນ ຫລື 
ສກຶສານີ ້ຕອ້ງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະອງົຊງົເປນັພຣະຜ ູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນເສຍັກອ່ນ    ຖ້າບໍດ່ັງ່ນັນ້ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮບັຜນົ 
ປໂຍດກໍຈະກບັກາຍເປນັການທາໍລາຍ.       
 

ຄໍາຖາມ: 
1. ແມນ່ຫຍງັຄຄືວາມແຕກຕາ່ງຣະຫວ່າງພຣະພອນທີພ່ຣະເຈົ້າໃຫແ້ລະຄວາມສກຸທີໂ່ລກນີ້ໃຫ ້? 
2. ເປນັຫຍງັພຣະເຢຊູຈ່ຶງເວ້ົາ ກງົໆໂລດກບັພວກສາວກົຂອງພຣະອງົ?  ເປນັຫຍງັພຣະອງົບໍ່ເວົ້າກງົໆໂລດ  
    ກບັພວກທີມ່ີຄວາມເຊືອ່ທັມດາ? 
3. ພຣະພອນອນັໃດທີ່ແນໃສຖ່ກືທາ່ນຫລາຍທີສ່ດຸໃນວນັນີ?້ 
4. ສາວົກຈະກາຍມາເປນັເກອືແລະເປນັແສງສວ່າງໄດຢ້າ່ງໃດ ໃນເມື່ອບໍມ່ີຫົວໜາ້ຄວບຄມຸ? 
 
 
 
 
 
              ດຣ. ບນຸໂຮມ ພົມມະຈນັ 
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ບດົຮຽນທີ 5 
ພຣະເຢຊອູະທິບາຍເຖິງນໍາ້ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 5:17-48 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 5:17-48 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ອງົພຣະເຢຊໄູດສ້ອນພວກສາວົກໃຫມ້ີຊວີິດຢູໃ່ນອງົພຣະເຢຊຊູຶງ່ 
ເປນັຜນົສະແດງອອກມາຈາກໃຈທີ່ບອກເຖງິລກັສະນະຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວດິໃນການເປນັສາວກົນັນ້ຈະຖກືວັດແທກໄດຢ້່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຕນັສນິໃຈວ່າຂ້າພະເຈົາ້ຈະຕອບຕໍກ່ານອະທບິາຍຂອງອງົ
ພຣະເຢຊເູຖງິນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້າແນວໃດ. 

 
ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 
 

ບົດນໍາ 
 ນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈ້ົາທີອ່ງົພຣະເຢຊອູະທບິາຍນັນ້ໄດສ້ັງ່ສອນໃຫພ້ວກເຮົາມີຊີວດິດຂີຶນ້.  ການ

ທີມ່ຊີີວດິດີຂຶນ້ນັນ້ຕອ້ງອອກມາຈາກພາຍໃນເພາະສິງ່ນັນ້ເປນັລກັສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ການທີອ່ງົພຣະເຢຊູ
ອະທບິາຍເຖງິນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້າເຣ່ືອງກດົບດັຍດັຂອງໂມເຊໂດຍເຮັດໃຫ້ກດົນັນ້ສໍາເຣັດ ແລະເຮັດ
ຫລາຍໄປກວ່ານັນ້ອກີຊໍ້າ.  ອງົພຣະເຢຊສູອນວ່າພວກສາວົກໃຫມ້ີຊວີິດດຫີລາຍກວ່າກດົບດັຍດັຂອງໂມເຊ 
ເພາະການດນີັນ້ແມນ່ລກັສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຜູຕ້ດິຕາມຫລເືຊືອ່ໃນພຣະອງົກເໍປນັຢາ່ງນັນ້ເໝອືນກນັ.   

      
1. ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າເໜືອກວ່າກົດໝາຍຂອງໂມເຊ: ( ມັດທາຍ 5:17-20 ) 

ອງົພຣະເຢຊບູໍໄ່ດມ້າເພື່ອ “ທາໍລາຍກດົໝາຍ” ຂອງໂມເຊ   ແຕພ່ຣະອງົມາເພື່ອ “ເຮັດໃຫກ້ດົໝາຍນັນ້ 
ສາໍເຣັດ” (ມດັທາຍ 5: 17).      ພຣະອງົຍງັໄດເ້ວົ້າເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງກດົໝາຍຂອງໂມເຊໂດຍກ ່າວວ່າ 
“ແມນ່ແຕຈຸ່ດຫລຈືໍ້າໃດໆ” ຈະບໍສ່ນູເສັຽໄປຈນົເຖງິທກຸສິງ່ຈະກາຍເປນັທີສ່າໍເຮັດ. (ມັດທາຍ 5:18). 

ກດົໝາຍທີພ່ວກສາວກົໄດຮ້ຽນຮູ້ຢ່າງນັນ້ບໍແ່ມນ່ກດົຂອງພຣະເຈ້ົາ.     ແຕມ່ ັນເປນັກດົຂອງຄນົໃນສມຍັ
ສດັຕະວດັທີນຶງ່ທີພ່ວກສາສນາໄດໃ້ຊເ້ພື່ອໃຫຄ້ນົອືນ່ງດຶງໍ.້  ກດົດັງ່ກາ່ວນັນ້ໜກັແລະເຮັດຍາກຫລາຍ.    ອງົ
ພຣະເຢຊໄູດເ້ອີນ້ກດົນັນ້ວາ່ ກາຍເປນັຄນົສນິທັມຂອງພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກນກັທັມ (5:20).  ສາສນາທີ່
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ສອນໃຫເ້ຮ ັດຕາມກດົໝາຍນັນ້ເຫັນວ່າແພ່ອອກໄປໄດດ້ເີພາະຕາມທັມມະຊາດຂອງມະນດຸແລ້ວຄນົມັກຢາ່ງ
ນັນ້ແທນທີຈ່ະອາສຍັຄວາມເຊືອ່ ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.   

ບາງຄັງ້ຜູທ້ີເ່ຊືອ່ໃນອງົພຣະເຢຊເູປນັອງົພຣະຜູໂ້ຜດໃຫ້ພົ້ນໃນສມຍັເດີມຍງັສອນວ່າ   ພວກສາວກົຄວນ
ປະຕບິດັຕາມກດົຕ່າງໆ ແລະຫ້າມບໍໃ່ຫເ້ຮັດບາງສິງ່ບາງຢາ່ງ.   ພວກເຂົາພາກກນັມີຊີວດິຢູດ່້ວຍການປະຕ ິ
ບດັ.   ໃນທີສ່ດຸພວກເຂາົກໍເຮັດຕາມກດົໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄດັແລະຂົມ່ເຫງຄນົອືນ່ໃຫ້ເຮັດທງັໆທີພ່ວກເຂົາເອງ 
ກປໍະຕບິດັບໍໄ່ດ.້     ບໍແ່ມ່ນວ່າການເປນັຄຣສິຕະຕຽນທີດ່ນີັນ້ຕອ້ງເຮ ັດຫລາຍສິງ່ຕາມກດົບດັຍດັ ຫລືອາສຍັ
ການປະຕບິດັ. 

ອງົພຣະເຢຊສູະເດດັມາສອນພວກເຮົາວ່ານໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ບໍໄ່ດ້ຢູທ່ີກ່ດົບດັຍດັຂອງໂມເຊ 
ເທ ົ ່ານັນ້.   ນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ເປນັສິງ່ປະເສີດເພາະມັນຂຶນ້ກບັສິງ່ທີ່ເຮດັໄດ ້ບໍແ່ມນ່ສິງ່ເຮັດບໍໄ່ດ້.  
ອງົພຣະເຢຊສູະເດດັມາເພື່ອ “ໃຫກ້ດົໝາຍສໍາເຣັດ” ພຣະອງົສອນວ່າການເຮັດຕາມບນັຍັດຕາ່ງໆນັນ້ໃຜໆກໍ
ເຮັດບໍໄ່ດຄ້ບົຖ້ວນ     ການທີເ່ຮັດດນີັນ້ແມ່ນສິງ່ທີ່ອອກມາຈາກໃຈເພາະເປນັພຣະລກັສະນະຂອງອງົພຣະຜູ້
ເປນັເຈົ້າ.     ກດົບນັຍດັໄດສ້າໍເຣັດລົງໂດຍມີຈດິໃຈເຊືອ່ຟັງ ບໍແ່ມ່ນເຮັດຕາມຕົວອກັສອນ.   ອາຈານໂປໂລ
ເຕອືນຄນົທີ່່ເຊືອ່ວ່າພຣະສນັຍາໃນອງົພຣະເຢຊນູັນ້ບໍແ່ມ່ນເຮັດຕາມຕົວອກັສອນ ແຕເ່ຮັດດ້ວຍຈດິວິນຍານ, 
“ຕົວອກັສອນປະຫານໃຫຕ້າຍ, ແຕພ່ຣະວິນຍານປະທານໃຫ້ມຊີີວິດ.”  (2 ກຣທ 3:6). 

ພວກສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊເູຫັນຄວາມສາໍຄັນຂອງການນບັຖພືຣະບນັຍດັ    ແລະຈໍາເປ ັນຕ້ອງໃຫອ້ງົ
ພຣະວິນຍານນາໍພາຈດິໃຈ.   ການທີເ່ຮັດໃຫສ້ໍາເຣັດດ້ວຍກດົບນັຍດັນັນ້ເປນັໄປບໍໄ່ດ້ ເວັ້ນແຕຈ່ະຖກືນໍາພາ
ໂດຍຈິດວິນາຍານຈາກພາຍໃນ.     ເວົ້າຊໍ້າອກີວ່າການທີອ່ງົພຣະເຢຊອູະທບິາຍເຖງິເຣື່ອງນໍາ້ພຣະທຍັຂອງ
ພຣະເຈົ້ານັນ້ຖກືຕອ້ງດເີພາະມນັເລ ິກກວ່າກດົໝາຍຂອງໂມເຊ.   
 
2. ນ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈົ້ານ້ັນຄືສ່ັງໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນສິນທັມທີ່ສູງກວ່າ: ( ມັດທາຍ 5:21-48 ) 

   ພຣະເຢຊເູຕອືນພວກເຮົາວ່າ, “ກດົບນັຍດັນັນ້ປະທານຜາ່ນໂມເຊ  ແຕພ່ຣະຄນຸແລະຄວາມຈິງນັນ້ມາ
ຈາກອງົພຣະເຢຊ”ູ (ໂຢຮນັ 1:17).    ອງົພຣະເຢຊຊູງົສອນແລະຊງົອະທບິາຍຢ່າງແຈງ່ແຈ້ງວ່າການທີພ່ຣະ
ເຈົ້າປະທານກດົບັນຍດັນັນ້ເພາະກດົບນັຍດັໄດຊ້ີນ້າໍໃຫຮູ້້ຈັກຄວາມຈງິໃນການເປນັຄນົສນິທັມ.  

   ກອ່ນອງົພຣະເຢຊສູະເດດັເຂົ້າມາໃນໂລກ, ໃນກົດບນັຍດັນັນ້ສ່ວນຫລາຍເປນັຂໍຫ້້າມ, ຄທື່ານບໍຄ່ວນ
ເຮັດ.    ອງົພຣະຢຊສູະເດດັມາເພື່ອໃຫກ້ດົບນັຍດັນັນ້ມຄີວາມໝາຍແລະຄນົເຮົາສາມາດປະຕບິດັຕາມໄດ.້  
ພຣະເຢຊໄູດປ້່ຽນສິງ່ຕອ້ງຫ ້າມໃນກດົບນັຍດັໃຫພ້ວກເຮົາກາຍເປນັສາວົກ ຄໃືຫເ້ຮັດດໂີດຍຄວາມສມກັໃຈ
ຫລາຍກວ່າເຮັດຕາມກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊ.     ພຣະເຢຊສູອນວ່າ, “ຖາ້ການຖສືນິທັມຂອງທ່ານບໍລ່ືນ່ກວາ່
ການຖສືນິທັມຂອງພວກນກັທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍ   ພວກທ່ານຈະເຂົ້າໄປໃນແຜນ່ດສີວນັບໍໄ່ດຈ້ັກເທື່ອ.”    
(ມດັທາຍ 5:20).  ຄາໍອປຸມາທີອ່ງົພຣະເຢຊສູອນເຖງິເຣື່ອງການຕດັສນິຂອງພຣະເຈົ້າ ແມ່ນເວ້ົາເຖງິການບໍ່
ເຮັດໜ້າທີດ່ີ ບໍແ່ມ່ນການເຮັດຜດິກດົບນັຍດັ.  ອງົພຣະເຢຊໄູດຍ້ກົເອາົຕົວຢາ່ງ 6 ຢາ່ງທີ່ເວົ້າເຖງິການເປນັ
ຄນົສນິທມັ:  

1. ໃຈຮ້າຍ (5:21-26).  ກດົບດັຍດັຂອງໂມເຊສອນວ່າ “ຢາ່ຂ້າຄນົ.”   ນໍ້າພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້
ກາຍເປນັຄນົສນິທັມນັນ້ສງູກາ່ວກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊຄຢືາ່ເປນັຄນົໃຈຮ້າຍແລະກຽດຊງັ.  ໃຈຮ້າຍນັນ້ເປນັ
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ການຜດິຕໍກ່ດົບນັຍດັກາຍເປນັຮາກຝງັຢູໃ່ນຈິດໃຈຂອງມະນດຸ  ເຮັດໃຫໝ້ິ່ນປມາດຄນົອືນ່ໂດຍເອີນ້ຄນົອືນ່
ວ່າເປນັຄນົໂງຈ່້າ.   ໃຈຮ້າຍນັນ້ມາຈາກຄວາມຮູ້ສກຶແລະຈໍາເປນັຕອ້ງຮຽນບງັຄບັໄວ້ເພື່ອບໍໃ່ຫທ້າໍລາຍຄນົ
ອືນ່ແລະຕົວເອງ. 

2. ຫລິນ້ຊູ ້(5:27-30).  ກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊຫ້າມບໍໃ່ຫ້ຄນົແຕງ່ງານແລ້ວມີເພດສາໍພນັນອກຈາກຜົວ
ເມັຽຂອງຕນົເອງ.   ແຕອ່ງົພຣະເຢຊສູອນໄປເລ ິກອກີວ່ານັນ້ຄວ່ືາຖາ້ຄນົນຶງ່ຄນົໃດເບິງ່ຍງິອ ື່ນໂດຍໃຈກາໍນດັ
ຄນົນັນ້ກຫໍລິນ້ຊູໃ້ນໃຈແລວ້.  ໃນເມື່ອມີໃຈຢ່າງໃດແລ້ວການປະຕບິດັກຍໍອ່ມຕາມມາໃນເມື່ອມີໂອກາດມາ
ເຖງິ.  ການຖກືທດົລອງນັນ້ເກດີຂຶນ້ກບັທກຸຄນົ ໃນປຶມ້ເຮັບເຮີກ່າວວ່າ “ອງົພຣະເຢຊຖູກືທດົລອງທກຸວິທທີາງ
ແຕພ່ຣະອງົບໍເ່ຮັດຜດິບາບ.”  (4:15).  ຖາ້ເບິງ່ຍງິອືນ່ເພື່ອຢາກມເີພດສັມພນັ, ໃນຈິດໃຈແລ້ວສິງ່ນັນ້ກຖໍວ່ືາ
ເປນັການຫລ ິ ້ນຊູ.້   

3. ຢາ່ຮ້າງ (5:31-32).  ກດົບນັຍດັໂມເຊອະນຍຸາດໃຫຢ້າ່ຮ້າງໄດເ້ມື່ອມກີານຫລິນ້ຊູ້.    ການຢ່າຮ້າງ
ນັນ້ຕອ້ງມໜີັງສຍືັງ້ຢນືຕາມກດົໝາຍ.  ແຕອ່ງົພຣະເຢຊສູອນເລ ິກໄປອກີກວາ່ກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊ  ເພາະ
ພຣະອງົເວ້ົາເຖງິຄວາມຈິງທີພ່ວກຜູຍ້ງິໄດຮັ້ບເຄາະຮ້າຍຈາກການຢາ່ຮ້າງນັນ້. ການເປນັຄນົສນິທັມນັນ້ບໍໃ່ຫ້
ເບິງ່ຕາມກດົເກດເພື່ອເອາົຕົວລອດເທົ່ານັນ້. 

4. ສາບານ (5:33-37).  ຕາມກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊຫ້າມບໍໃ່ຫຄ້ນົໃຊພ້ຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລສືິງ່
ສກັສດິໃນການເປນັພະຍານຂອງຕນົເອງ.     ອງົພຣະເຢຊູເວ້ົາເຖງິຈິດໃຈຂອງຄນົວ່າເປນັຫຍງັພວກເຂາົຈ່ິງ
ຢາກສາບານ.  ການສາບານນີເ້ປນັວິທທີາງຄນົຂອງບໍ່ເຊ່ອື ແລະເປນັວິທກີານລະເມີດຄວາມບໍຣິສດຸຂອງກດົ
ບນັຍດັສງູສດຸໃນການເປນັຄນົສນິທັມ.  ພຣະເຢຊສູອນພວກສາວກົໃຫເ້ວ້ົາແບບງາ່ຍໆ ຖ້າແມ່ນໃຫເ້ວົ້າວ່າ
ແມ່ນ ຖ້າບໍແ່ມ່ນກໃໍຫເ້ວົ້າວ່າບໍແ່ມນ່ນັນ້ກດໍກີວ່າໄປສາບານ.   

5. ເຮັດເກນີກວ່າ (5:38-42).  ກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊອະນຍຸາດໃຫ້ແກແ້ຄນ້ໄດໃ້ນເມື່ອຄນົອືນ່ເຮັດຜດິ.  
ອງົພຣະເຢຊສູອນພວກສາວົກໃຫເ້ຮັດເກນີກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊຄເືຮັດດແີທນຄວາມປະພຶດຊົ່ວ, ເຮັດດເີກນີ
ຄນົອືນ່ໆ ແລະໃຫຄ້ນົທີຂ່ໍຈາກຕນົ.   

6. ຮັກສ ັດຕຣູ (5:42-48). ສິງ່ສດຸທາ້ຍຊຶງ່ທຽບກບັກດົບນັຍດັຂອງໂມເຊຄກືານກະທາໍຕໍສ່ ັດຕຣ.ູ  ມີຄາໍ
ສອນວ່າ “ຈົງ່ຮັກເພື່ອນບາ້ນແລະຊງັສ ັດຕຣູ.”    ແຕອ່ງົພຣະເຢຊູໄດສ້ອນກງົກນັຂາ້ມຕໍພ່ວກສາວົກວ່າຄໃືຫ້
ຮັກສ ັດຕຣແູລະອອ້ນວອນເພື່ອພວກເຂົາອກີດ້ວຍ. 

ການເປນັຄນົສນິທັມນັນ້ມນັຂຶນ້ກບັການມີຊີວດິຢູຊ່ຶງ່ຖກືດນົບນັດານແລະນາໍພາຈາກພຣະເຈົ້າຢູໃ່ນຈິດ
ໃຈຂອງພວກສາວົກ. 

  
3. ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຈິດວິນຍານເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງປະເສີດ: ( ມັດທາຍ 5:48 ) 

ອງົພຣະເຢຊໄູດຈ້ົບບດົສອນຊຶງ່ເຫັນວ່າເປນັຄາໍສັງ່ສອນທີເ່ຮັດບໍໄ່ດ້,  “ຈ່ົງເປນັຄນົບໍຣິສຸດ ເໝອືນພຣະບ ິ
ດາຂອງທ່ານບໍຣິສດຸຜູຊ້ງົສະຖດິໃນສວັນ.” (5:48).  ອງົພຣະເຢຊສູອນພວກສາວກົໃຫເ້ຮັດເໝືອນພຣະເຈົ້າ 
ຊງົເຮັດໃນການປະພຶດ, ພຣະອງົສັງ່ໃຫເ້ຮັດໃນສິງ່ທີເ່ປນັໄປບໍໄ່ດ້.    ພຣະຄັມພໄີດເ້ຕອືນພວກເຮົາວ່າ, “ບໍມ່ີ
ຄນົສນິທມັແມ້ແຕຄ່ນົດຽວ.”  (ໂຣມ 3:10).         ພຣະຄັມພຍີງັສອນອກີວ່າຄວາມສນິທມັຂອງມະນດຸເປນັ 
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ເໝືອນຜາ້ຂາດ. (ເອຊາຢາ 64:6).   ເຮັດແນວໃດພວກສາວົກຈ ຶ ່ງວດັແທກຄວາມບຣິໍສດຸອ ີງຕາມຄາໍສັງ່ຂອງ
ອງົພຣະເຢຊໄູດ້?  

ການເປນັຄນົບໍຣິສຸດທີອ່ງົພຣະເຢຊສູັງ່ນັນ້ມຢີູໃ່ນຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ຄຄືວາມຮັກ.     ມຄີນົຖາມອງົ
ພຣະເຢຊວູ່າ, “ພຣະອາຈານ, ບນັຍດັຂໍໃ້ດເປນັຂໍໃ້ຫຍທ່ີສ່ດຸ?”  ພຣະອງົຊງົຕອບວ່າ,  “ຈົງ່ຮັກພຣະເຈົ້າຂອງ
ທ່ານດ້ວຍສດຸຈິດສດຸໃຈສດຸຄວາມຄດຶແລະສດຸປນັນຍາຂອງທາ່ນ.  ຂໍນ້ີເ້ປຂັໍຕ້ົນ້ແລະໃຫຍກ່ວ່າໝູ.່  ຂໍທ້ສີອງ
ແມ່ນ ຈ່ົງຮັກເພື່ອນບາ້ນເໝືອນຮັກຕນົເອງ    ເພາະພວກຜູປ້ະກາດພຣະທັມກຍໍດຶຖສືອງຂໍນ້ີ.້”      (ມດັທາຍ 
22:37-40).   ຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊໃູຫເ້ປນັຄນົບຣິໍສດຸນັນ້ແມ່ນມາຈາກຈິດໃຈຊຶງ່ແມ່ນສນູກາງຄວາມ
ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 

ອງົພຣະເຢຊໄູດສ້ອນລືນ່ກດົບດັຍດັຂອງໂມເຊເຖງິການເປນັຄນົສນິທັມ.   ການມີຊີວດິບໍຣິສດຸນັນ້ອອກ
ມາຈາກຈິດໃຈຊຶງ່ຕດິຕໍກ່ບັຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ການທີຈ່ະມີຊີວິດເໝືອນອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົານັນ້ຈໍາເປນັ
ຕອ້ງມລີກັສະນະຂອງພຣະອງົ.   ອງົພຣະເຢຊໄູດເ້ຕອືນພວກເຮົາເອາົໄວ້ວ່າ,  “ສິງ່ທີເ່ປນັໄປບໍໄ່ດສ້າໍລັບມະ 
ນດຸນັນ້ບໍເ່ປນັສິງ່ຍາກສໍາລບັພຣະເຈົ້າ.”   
 
ເຣື່ອງນ້ີມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນທຸກວັນນ້ີ? 
     ຊີວດິຂອງພວກສາວກົໄດຖ້ກືວັດແທກກບັຄວາມດ ີ  ຊຶງ່ເກດີຂຶນ້ມາຈາກໃຈຊຶງ່ເປນັລກັສະນະຂອງພຣະ
ເຈົ້າ.  ສ່ວນພວກນກັທັມ ແລະພວກຟາຣີຊາຍນັນ້ໄດປ້ະຕບິດັຕາມກດົທີເ່ປນັຂອງພາຍນອກ.  ອງົພຣະເຢຊູ
ສອນພວກສາວົກໃຫຝ້ກຶຫັດສິງ່ທີຢູ່ພ່າຍໃນ, ແລະຄວາມສນິທມັນັນ້ຈະຫລັງ່ໄຫລອອກມາຢາ່ງອສັຈນັ. 
 
ຄໍາຖາມ 

 
1. ເປນັຫຍງັເວລາອງົພຣະເຢຊູຮັບໃຊໃ້ນໂລກນີ ້    ພຣະອງົຈິງ່ເວົ້າເຖງິກດົບນັຍດັແລະຜູປ້ະກາດພຣະ 

ທັມ? 
2. ແມ່ນຫຍງັນໍາພາໃຫ້ພວກຟາຣ ີຊາຍຄດຶວ່າພວກເຂົາກາຍເປນັຄນົສນິທັມໄດດ້້ວຍການປະຕບິດັຕາມ

ກດົບນັຍດັ? 
3. ເປນັຫຍງັຈໍາເປນັຕອ້ງຄນືດກີບັຄນົອືນ່ກອ່ນຖວາຍເຄື່ອງບຊູາ? 
4. ເຮັດອນັໃດຈິງ່ຢາ່ຮ້າງໄດ້? 

  
  

                                                                                            ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 6 
ໃຫຄ້ນົອືນ່ຮູ້ຄວາມເຊືອ່ຂອງທ່ານຢາ່ງນີບ້ໍແ່ມນ່ຢາ່ງນັນ້ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 6:1-18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 6:1-18 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊບູອກໃຫມ້ີຄວາມເມດຕາໃນການເຊື່ອສາສນາ   ທີຊ່ອກ 
                                               ສແວງຫາພຣະເຈົ້າແລະທດິທາງຂອງພຣະອງົແທນທີຈ່ະຊອກຫາ

ຄວາມເຫັນດແີລະການສນບັສນນຸຈາກມະນດຸ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ແມ່ນຫຍງັເປນັການບໍ່ດທີີບ່ອກໃຫເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນພາກປະຕບິດັຂອງ

ຕນົໃນການເຊືອ່ຖສືາສນາ? 
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຄາໍນວນເບິງ່ວິທທີີຂ່້າພະເຈົ້າປະຕບິດັຄວາມເຊືອ່ໃນສງັຄົມ

ຢາ່ງໃດ. 
 

ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 
ບົດນໍາ 

 ອງົພຣະເຢຊໄູດເ້ຕອືນພວກສາວົກເຖງິຕົວຢ່າງສາມອນັຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທີບ່ອກໃຫ້ເອາົໃຈໃສຕ່ໍກ່ານປະຕ ິ
ບດັໃນພຣະສາສນາ ແທນທີຈ່ະຊອກຫາທດິທາງຂອງພຣະເຈົ້າ.     ຜູທ້ີເ່ປນັສາວົກອາວຸໂສແລວ້ບໍຄ່ວນເອົາ
ໃຈໃສຕ່ໍກ່ານປະຕບິດັໃນສາສນາຂອງຄນົທີເ່ຫັນດແີລະສນບັສນນຸ. 
     ມີກຸມ່ກລິາຂອງໂຮງຮຽນໄດອ້ອກກດົໝາຍບໍໃ່ຫສ້ລອງໄຊຊນະຫລາຍເກນີໄປເພາະການເຮັດດັງ່ນັນ້ເປນັ
ການບອກໃຫຄ້ນົອືນ່ເບິງ່ຕນົເອງ ແລະຍງັເປນັການດຖູກູກຸມ່ທີ່ເສັຽອກີດ້ວຍ.     ມີຫົວໜ້າກລິາໄດເ້ຕອືນກຸມ່
ຂອງຕນົເອງບໍໃ່ຫສ້ລອງຈນົເກນີໄປ ທາ່ນໄດກ້່າວໄວ້ດັງ່ນີ,້   “ຈົງ່ປະພຶດເໝອືນທ່ານເຄຍີພບົປະສົບການມາ
ແລ້ວ.”     ທ່ານໝາຍຄວາມວ່ານກັກລິາອາວຸໂສຕອ້ງຮູ້ຈັກໃຫກ້ຽດຄນົອືນ່ແທນທ່ຢີາກໃຫ້ຄນົອືນ່ເບິງ່ແຕຕ່ນົ
ເອງເທົ່ານັນ້.   
     ມຄີຣສິະຕຽນຫລາຍຄນົໄດຕ້ກົເສັຽໄປທາງດາ້ນປະຕບິດັໃນສາສນາ   “ຕອ້ງການໃຫ້ຄນົຍກົຍ ້ອງ”  (ມັດ
ທາຍ 6:1)    ເວລາອງົພຣະເຢຊຍູກົເອົາຄາໍເວົ້າວ່າມັກໃຫ້ຄນົອືນ່ຍອ້ງ ພຣະອງົໝາຍຄວາມວ່າເຮັດຕາມໃຈ 
ຫລຖືກືໃຈຄນົເພື່ອໃຫຄ້ນົຍກົຍອ້ງ     ພຣະເຢຊເູຕອືນພວກສາວກົໃຫ້ສແວງຫາພຣະເຈົ້າແລະວິທທີາງຂອງ
ພຣະອງົບໍແ່ມ່ນເຮັດຕາມໃຈມກັຂອງຄນົນຶງ່ຄນົໃດ.    
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1.  ຊືເ້ອົາການເຫັນພ້ອມຈາກມະນຸດ: ( ມັດທາຍ 6:1-4 ) 
ເໝືອນຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊເູຄຍີສອນໃນປ ຶ ້ມມັດທາຍ 5:17-20     ຊຶງ່ມີຕົວຢາ່ງຫົກອນັໃນບົດທ ີ

5:21-48, ແຕເ່ຫັນວ່າມດັທາຍ 6:1 ເປນັຄາໍສອນທົ່ວໄປເຖງິຕົວຢ່າງຊຶງ່ເປນັການປະພດຶສາມຢາ່ງທີເ່ຫນັໃນ
ບດົທ ີ6:2-18. 

ພວກສາວົກຖກືເຕອືນໃຫເ້ຮັດແຕຄ່ວາມດຕີໍຄ່ນົທງັຫລາຍເພື່ອພຣະເຈົ້າຈະໄດຖ້ກືຍກົຍອ້ງ (ມທ 5:16).  
ພວກສາວກົຖກືສອນບໍໃ່ຫເ້ຮັດດເີພື່ອຕນົເອງຈະໄດ້ຮັບການຍກົຍອ້ງ (6:1).   ພຣະເຢຊບູອກໃຫມ້ີການປະ 
ພຶດນັນ້ແມ່ນ “ປະພຶດເພື່ອບໍໃ່ຫກ້າຍເປນັຄນົສນິທມັ” ແຕ່ແມນ່ຊອ່ຍຄນົທກຸຍາກ.  ການຊອ່ຍເຫລອືຄນົທກຸ
ຍາກແມ່ນສິງ່ນຶງ່ໃນສາມຕວົຢ່າງທີພ່ວກຢິວພາກນັປະພຶດໃນສາສນາເຊັນ່ການຖວາຍ, ການອອ້ນວອນແລະ
ການຖສືນິອດົອາຫານ ນັນ້ແມນພືນ້ຖານຂອງການເປນັຄນົຢິວທີດ່.ີ  ພຣະເຢຊເູປນັຫ່ວງເປນັໃຍໃນການເຮດັ
ຜດິຫລກັການຄຢືາກໃຫ້ຄນົອືນ່ຍກົຍ້ອງ. ມີນກັສາສນາສາດຄນົນຶງ່ຊືວ່່າ ອລີອີດົ ທາ່ນໄດຂ້ຽນວ່າ, “ການທດົ
ລອງສດຸທາ້ຍນັນ້ແມນ່ເຮັດສິງ່ດແີຕຜ່ດິເຫດຜນົ.”   

ອງົພຣະເຢຊສູອນວ່າຊອ່ຍເຫລອືຄນົຍາກຈນົເພາະພວກເຂົາບໍສ່າມາດຕອບແທນອນັໃດໄດ້ນັນ້ດກີວ ່າ.  
ພຣະເຢຊໃູຊຄ້າໍເວົ້າວ່າ, “ບໍໃ່ຫປ້ະກາດດ້ວຍສຽງແກ.”  (6:2).     ຈະເວົ້າໄປອກີຢາ່ງອືນ່ກແໍມ່ນ, ບໍໃ່ຫເ້ຮັດ
ໂດຍຄວາມອວດຕົວ, “ເປົ່າແກຂ່ອງຕນົໃຫ້ຄນົອືນ່ໄດຍ້ນິ”  ພຣະເຢຊກູາ່ວວ່າ “ພວກໜ້າຊືໃ່ຈຄດົ” ມກັເອົາ
ເງິນມັດໃຫຍປ່ອ່ຍໃສຂ່ນັຖວາຍເຮັດໃຫມ້ີສຽງດງັແຮງໃນພຣະວິຫານເໝອືນດັງ່ສຽງແກ.  ພຣະເຢຊບູອກວ່າ 
ຖາ້ເຮັດເພື່ອໄດໜ້້າໄດຕ້າພວກເຂົາກເໍຮັດຖກືຢາ່ງຄບົແລ້ວ (6:2).     ແຕເ່ຮັດຢາ່ງນັນ້ບໍໄ່ດພ້ຣະພອນຈາກ
ພຣະເຈົ້າ.  ພຣະເຢຊສູອນວ່າຖາ້ໃຜຕອ້ງການຢາກໄດພ້ຣະພອນຄນົນັນ້ຕອ້ງຖວາຍດ້ວຍຄວາມຖ ່ອມໃຈ.   

ພຣະເຢຊກູ ່າວວ່າການຖວາຍແບບເປົ່າແກໃຫຄ້ນົຮູນ້ັນ້ແມ່ນເຮັດແບບຄນົໜ້າຊືໃ່ຈຄດົ.  ຄາໍວ ່າໜ້າຊ່ໃືຈ
ຄດົມີແຕອ່ງົພຣະເຢຊເູທົ່ານັນ້ທີ່ໃຊຢູ້ໃ່ນພຣະຄັມພໃີໝ.່  ຕາມພາສາກຣ ີກແລ້ວແປ ່ວ່າ ນກັສະແດງທີ່ໃສໜ່າ້
ກາກປກົໄວ້ ເປນັການສະແດງບໍແ່ມນ່ຊີວິດແທ້ເພືອ່ຫລອກໃຫຄ້ນົອືນ່ເຊືອ່.      ພຣະເຢຊຕູອ້ງການໃຫພ້ວກ
ສາວົກເປນັຄນົສດັຊືມ່ີໜາ້ສເມີຕົນ້ສເມີປາຍ. 

ພຣະເຢຊກູ່າວເພີ້ມວ່າ, “ຝາ່ຍພວກທ່ານ, ເມືອ່ໃຫທ້ານຢາ່ໃຫມ້ຊື້າຍຮູກ້ານທີ່ມຂືວາກາໍລງັເຮດັນ້ັນ,” ຊຶງ່
ເປນັສິງ່ໄຫລອອກມາຈາກການສໍາຜດັກບັອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາ (6:3).     ການຖວາຍນັນ້ເປນັພາກສ່ວນຂອງ 
ຄຣິສະຕຽນຢາ່ງບໍອ່ວດຕົວ.  ການເຮດັຢາ່ງນີ້ເປນັສິງ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທຍັ ແລະໄດຮັ້ບການຍກົ 
ຍອ້ງໃນວນັສດຸທ້າຍ.     ເມື່ອບນັດາພວກສນິທັມຈະທນູວ່າ, “ພຣະອງົເຈ້ົາເອຍີ, ພວກຂ້ານອ້ຍເຫນັພຣະອງົ 
ຢາກເຂົາ້ຫລຫືິວນໍາ້ເມື່ອໃດ” (25:37).      ການໃຫ້ທານຊ່ວຍຄນົຍາກຈນົນັນ້ພຣະເຈົ້າຊອບພຣະທຍັ ແລະ 
ອ້ວຍພຣະພອນໃຫ້.  

     ການຖວາຍຂອງຄຣິສະຕຽນນັນ້ຄວນເປັນສິງ່ທີໄ່ຫລອອກມາຈາກໃຈເພາະມນັແມ່ນຄວາມຮັກຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ.  ອາຈານໂປໂລຂຽນຈດົໝາຍໄປຍງັເມອືງໂກຣນິໂທ 13:3, “ເຖງິວ່າເຮົາບໍຣິຈາກສິງ່ຂອງທງັໝດົ, 
ຫລສືລະຕົວໃຫ້ເຂາົເຜາົໄຟ ແຕບ່ໍ່ມຄີວາມຮັກເຮົາກບໍໍໄ່ດປ້ໂຍດຫຽັງໝດົ.” (1 ກຣທ 13:3)   

  ໃນເມືອ່ພວກສາວົກຖວາຍອອກຈາກໃຈດ້ວຍຄວາມຮັກ, ພຣະເຈົາ້ຈະເຮັດໃຫກ້ານຖວາຍນັນ້ໄດທ້ະວີ 
ຄນູຂຶນ້.  ການຖວາຍຢາ່ງນີ້ພຣະເຈົາ້ພພໍຣະທຍັໃຊເ້ປນັພະຍານໄດ ້   ແລະຍງັເປນັຄວາມເຊືອ່ທີ່ໝັນ້ຄງົໃນ 
ພຣະອງົເຈ້ົາອກີ.   
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2.  ການອ້ອນວອນຢ່າງອວດຕົວ: ( ມັດທາຍ 6:5-15 ) 

ພຣະເຢຊູໄດສ້ດິສອນເຖງິເຣື່ອງການອອ້ນວອນທີ່ແທຈ້ິງ, ພຣະອງົມອງເຫນັວ່າພວກໜ້າຊືໃ່ຈຄດົມກັຢນຶ 
ຢູຕ່າມແຄມທາງ ຫລໃືນໂຮງທັມມະສາລາອອ້ນວອນ “ຊຶງ່ຄນົອື່ນເຫນັໄດ້.”   ການອອ້ນວອນຕາມບອ່ນສາ 
ທາຣະນະນັນ້ຄນົສ່ວນຫລາຍມກັເຂົາ້ໃຈຜດິຫລືເຮດັບໍຖ່ກືຕອ້ງ ເພາະໃນເມືອ່ຄນົນຶງ່ຄົນໃດຖກືເອີນ້ໃຫອ້ອ້ນ 
ວອນຄນົນັນ້ມັກໃຊ້ໂອກາດນັນ້ສະແດງແທນທີ່ຈະອອ້ນວອນຈາກໃຈບໍໃ່ຫຄ້ນົໃດຍກົຍອ້ງ.  ໃນເມື່ອເປນັດັງ່ 
ນັນ້ຄນົທີອ່ອ້ນວອນມກັເຮັດໃຫຄ້ນົຟງັຕນົເອງແທນທີຈ່ະຈົດຈໍ່ຟງັພຣະເຈົ້າ.   

ຄນົເຊືອ່ໃໝກ່ຄໍກືນັໃນເມືອ່ຖືກເອີນ້ໃຫອ້ອ້ນວອນແລ້ວຄນົນັນ້ກມໍກັທຽບຕົວເອງໃສຄ່ນົອືນ່ຈໍາເປນັຕອ້ງ 
ເຮັດໃຫຄ້ນົອືນ່ຍກົຍອ້ງນັນ້ເປນັຂອງທັມມະດາ. ເຣຶື່ອງດັງ່ກາ່ວມານີ້ເປນັໜ້າສົນໃຈຫລາຍເພາະຄນົອືນ່ເຫນັ
ວ່າເປນັຄນົທີມ່ີຄວາມເຊືອ່ດໃີນເວລາອອ້ນວອນນັນ້ ທງັເວົ້າພາສາຣາຊາສບັແລະເວົ້າສຽງດງັ.   

ຫລາຍປຜີາ່ນມາແລ້ວມກີຸ່ມຊອກຫາເອົາສດິຍາພບິານໄດ້ມາຢ້ຽມຂາ້ພະເຈົ້າ. ໃນເວລາປະຊມຸກນັຢູນ່ັນ້ 
ມີຄນົນຶງ່ກ່າວວ່າ, ຢາກໄດຍ້ນິທາ່ນອອ້ນວອນ.  ຂາ້ພະເຈົ້າເລຍີຕກົໃຈໃນເມື່ອຮອ້ງຂໃໍຫອ້ອ້ນວອນເພືອ່ສະ 
ແດງວ່າຈະເວົ້າໄດດ້ຂີນາດໃດ.    ເຣື່ອງຢາ່ງນີ້ແມນ່ສິງ່ພຣະເຢຊູເຕອືນມາແລ້ວວາ່ບໍ່ໃຫອ້ອ້ນວອນເພ່ືອສະ 
ແດງ.  ຄາໍຖາມທີ່ພຣະເຢຊູໃຊນ້ັນ້ ແມນ່ “ເປນັດ້ວຍເຫດໃດຂ້າພຣະເຈົ້າຈໍາເປນັຕອ້ງອອ້ນວອນເພື່ອໃຫຄ້ນົ
ໄດຍ້ນິເທົ່ານັນ້”?     ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປນັຫຍງັຄນົນັນ້ຈ່ິງຢາກໄດຍ້ນິຄາໍອອ້ນວອນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້?  
ເພາະຄນົນັນ້ອາດຢາກພສິດູເບິງ່ວ່າຂາ້ເຈົ້າມຄີວາມເຊືອ່ດປີານໃດແລະເຊືອ່ໃນພຣະເຈົ້າຂນາດໃດກນັແທ?້  
ໃນທີສ່ດຸຂ້າພະເຈົ້າເລຍີປະຕິເສດ ແລະບໍຢ່າກໄປຮັບໃຊ້ເປນັສດິຍາພິບານໃນຄຣສິຕະຈກັຂອງເຂົາ.   

ພຣະເຢຊສູອນພວກສາວົກວ່າເວລາອອ້ນວອນຕອ້ງເຂົາ້ໄປໃນຫ້ອງແລະອດັປະຕໄູວ້. ຄາໍສອນນີໝ້າຍ 
ເຖງິໃຫ້ເຂົ້າເຝົາ້ພຣະເຈົ້າ ຫລຢືູກ່ບັພຣະເຈົາ້ຄນົດຽວເພື່ອອ້ອນວອນຢາ່ງແທ້ຈງິ.  ເຮົາສາມາດອ້ອນວອນໃນ 
ທີປ່ະຊຸມໄດ ້ແລະອອ້ນວອນຈາກໃຈເພືອ່ຄົນອືນ່ແລະຕນົເອງ.   

ມີຫລາຍໆເທືອ່ອງົພຣະເຢຊໄູດ້ແຍກຕນົອອກໄປອອ້ນວອນຄນົດຽວ.  ມດັທາຍບດົ 4 ໄດບ້ອກວ່າພຣະ 
ເຢຊູເຂົ້າໄປໃນປາ່ດ ິນຊາຍເພື່ອອອ້ນວອນ.   ໃນບດົ 6:36 ໄດບ້ອກວ່າພຣະເຢຊໄູດອ້ອກຈາກພວກສາວກົ
ເຂົ້າໄປໃນສວນເຄດັເຊມາເນເພືອ່ອອ້ນວອນ.   ອງົພຣະເຢຊໄູດ້ເປນັຕົວຢ່າງອນັດໃີນການອອ້ນວອນຄືໃຫ້
ເຂົ້າໃນຫອ້ງສວ່ນຕົວແລະອອ້ນວອນ.     ການອອ້ນວອນໃນບອ່ນລບັລີນ້ັນ້ເປນັການອອ້ນວອນຢ່າງແທ້ຈງິ 
ເພາະບໍ່ໄດອ້ວດຄນົໃດເລຍີ ແຕ່ເປນັການອອ້ນຕໍພ່ຣະເຈົ້າສະເພາະຈາກສ່ວນເລ ິກຂອງຈດິໃຈ.   

ຕາມສາສນາພວກຢິວຕອ້ງອອ້ນວອນຫລາຍເທືອ່ຕໍ່ວັນ.  ຄນົມກັອ້ອນວອນຍາວ ຫລືເວົ້າຊໍ້າຄວາມເກົາ່
ເລືອ່ຍໆ.  ການອອ້ນວອນບໍ່ແມນ່ວດັແທກດ້ວຍເວ້ົາຍາວແລະແຕຕ້່ອງອອກຈາກໃຈ.   ພວກເຮົາບໍ່ສມົຄວນ
ອອ້ນວອນຍາວເພື່ອເຕອືນພຣະເຈົ້າເຖງິຄວາມຕອ້ງການຂອງເຮົາ.   ພຣະເຢຊບູອກວ່າກອ່ນເຮົາອອກປາກ
ອອ້ນວອນນັນ້ພຣະບດິາຂອງເຮົາຮູກ້ອ່ນແລ້ວ.  (ມດັທາຍ 6:8).     ພຣະເຈົ້າເປນັຄວາມຮັກ ພຣະອງົພອ້ມ 
ສເມຈີະຕອບພວກເຮົາ.  ການອອ້ນວອນບໍ່ແມນ່ຕອ້ງການຢາກໄດສ້ິງ່ຂອງຈາກພຣະອງົ ແຕ່ແມ່ນການຕດິຕໍ່
ໂອ້ລົມກບັພຣະເຈົ້າຕ່າງຫາກ.   

ອງົພຣະເຢຊສູລ ຸບການສອນເຖງິຕົວຢ່າງການອອ້ນວອນອນັແທຈ້ງິ ທີພ່ວກເຮົາພາກນັເອີນ້ວ່າການອອ້ນ 
ວອນຂອງອງົພຣະເຢຊສູອນພວກສາວກົ (6:9-13).    ໝາຍເຫດພຣະເຢຊກູ່າວວ່າ, “ພວກທ່ານຄວນອອ້ນ 
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ວອນດັງ່ນີ.້” ບໍໄ່ດເ້ວົ້າວ່າ ນີຄ້ທືາ່ນຄວນອອ້ນວອນ.   ພຣະເຢຊໝູາຍຄວາມວ່າບໍໃ່ຫພ້ວກສາວກົອອ້ນວອນ
ຄາໍຕໍຄ່ໍາທກຸໆຄັງ້ທີເ່ຮົາອອ້ນວອນ, ແຕຄ່ວາມໝາຍອນັສາໍຄັນແລ້ວມີຄວາມສໍາພນັລະຫວາ່ງພວກສາວກົກບັ
ອງົພຣະບດິາ ບໍແ່ມ່ນຕາມແບບຫລສືດູການອອ້ນວອນ.    ຕາມສດູການອະທຖິານໃນບດົນີພ້ວກເຮົາໄດສ້ງັ
ເກດເຫັນດັງ່ນີ:້ “ຂາ້ແດພ່ຣະຣາຊບດິາຂອງຂາ້ພຣະອງົ...ຂໃໍຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອງົ...ຂໃໍຫ້ພຣະຣາຊອາ 
ນາຈກັຂອງພຣະອງົ...ຂໃໍຫເ້ປນັໄປຕາມນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະອງົ...ຂຊໍງົໂຜດປະທານອາຫານປະຈໍາວັນ... 
ຂຊໍງົໂຜດຍກົໂທດ...ໃຫແ້ກຜູ່ທ້ີເ່ຮັດຜດິຕໍຂ່າ້ພຣະອງົ...”  ການອອ້ນວອນແທນ້ັນ້ແມ່ນສິງ່ອອກຈາກຈດິໃຈ
ເປນັການສນົທະນາກບັພຣະເຈົ້າ. 

 
3. ຖືສິນອົດຫານເພື່ອອວດໃຫ້ຄົນເບ່ິງ: ( ມັດທາຍ 6:16-18 ) 

ການຖສືນິອດົອາຫານ ຫລບືໍດ່ື່ມນໍາ້ນັນ້ແມ່ນການເອົາໃຈໃສຕ່ໍພ່ຣະເຈົ້າ ແລະນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະອງົ. 
ການຖສືນິອດົອາຫານອົດນໍາ້ນັນ້ແມນ່ທໍານຽມຂອງພວກຢິວໃນສມຍັສດັຕະວັດທນີຶງ່,     ອງົພຣະເຢຊກູໄໍດ້ 
ເຮັດຄກືນັ ພຣະອງົໄດອ້ດົອາຫານແລະອດົນໍາ້ເປນັເວລາ 40 ວນັ (4:20).  ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າການທີອ່ງົ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຢາ່ງນັນ້ກເໍປນັການເອາົໃຈໃສຕ່ໍພ່ຣະເຈົ້າ ແລະຕໍນ່ໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະອງົກອ່ນທີອ່ງົພຣະ 
ເຢຊຈູະອອກໄປປະກາດຮບັໃຊ້.   

   ອງົພຣະເຢຊສູອນພວກສາວົກວ່າການຖສືນິອດົອາຫານນັນ້ແມ່ນວິທດີທີີສ່ດຸເພື່ອສແວງຫາພລງັຈາກ
ພຣະເຈົ້າໃນຍາມຂດັສນົ.  ຕາມປະວັດສາດຄຣິສຕະຈັກຄຣສິະຕຽນໄດຖ້ສືນິອດົອາຫານດ້ວຍເຫດຜນົຫຼາຍ
ປະການ. ຫລງັຈາກອາຈານໂປໂລໄດເ້ຫັນການອສັຈັນໃນຂະນະທີເ່ດນີທາງໄປດາມາເຊ ໂປໂລໄດຖ້ສືນິອດົ
ອາຫານ (ກຈກ 9:9).  ກອ່ນພວກຜູນ້າໍຈະອອ້ນວອນກອ່ນທີຈ່ະສົງ່ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາອອກໄປ
ປະກາດ ພວກເພິ່ນກໄໍດຖ້ສືນິອດົອາຫານ. (ກຈກ 13:2).  ອາຈານໂປໂລແລະບາຣະນາບາຈະແຕງ່ຕ ັ້ງຜູນ້າໍ
ປະຈໍາຄຣິສຕະຈກັ ພວກເພິ່ນກໄໍດຖ້ສືນິອດົອາຫານ. (ກຈກ 14:23). 

ອງົພຣະເຢຊບູໍໄ່ດຕ້ໍາໜກິານຖສືນິອດົອາຫານ.   ແຕພ່ຣະອງົກ່າວວ່າເວລາຖສືນິອດົອາຫານນັນ້ບໍຄ່ວນ
ໃຫ້ຄນົອືນ່ເອາົໃຈໃສຕ່ໍຕ່ນົເອງເໝອືນພວກໜ້າຊືໃ່ຈຄດົ    ພວກເຂົາມັກ  “ເຮັດໜາ້ເສົາ້ເພື່ອຄນົອືນ່ຮູ້ວ່າຕນົ 
ເອງຖສືນິອດົອາຫານ.” (ມທ 6:6). ພຣະເຢຊສູອນວ່າພວກເຮັດຢ່າງນັນ້ກໄໍດ້ຮບັການຍກົຍອ້ງຈາກຄນົເປນັ
ຢາ່ງດີແລ້ວຊຶງ່ເປນັສິງ່ທີ່ພວກເຂົາຕອ້ງການ.  ການເຮັດຢາ່ງນັນ້ເປນັການຍກົຕນົເອງແລະແຍກຄນົອືນ່ອອກ
ຈາກພຣະເຈົ້າ.     

ອງົພຣະເຢຊໄູດຕ້ໍາໜກິານຖສືນິອດົອາຫານເພື່ອອວດຕົວແລະເປນັຄນົໜ້າຊືໃ່ຈຄດົ.  ການເປນັທກຸນັນ້ 
ບໍສ່ົມຄວນສະແດງອອກມາດ້ວຍໃບໜ້າ.    ແຕອ່ງົພຣະເຢຊູໜນູໃຈໃຫ້ມີໃບໜ້າແຈ່ມໃສເວລາຖສືນິອດົອາ 
ຫານ.   

ຄາໍຖາມມຢີູ່ວ່າທກຸວັນນີພ້ວກເຮົາຜູ້ເປນັຄຣິສະຕຽນຄວນຖສິືນອດົອາຫານຢູບ່ໍ່?  ອງົພຣະເຢຊບ່ໍູໄດ້ເວ້ົາ
ວ່າຖ້າໃຜຕອ້ງການເປນັສາວົກໃຫຄ້ນົນັນ້ຖສືິນອົດອາຫານ.  ແຕອ່ົງພຣະເຢຊສູະແດງເຖງິການຖສືນິອດົອາ 
ຫານວ່າໃນຊວີິດນັນ້ຍງັມພີລງັແລະພຣະເຈົ້າຍງັຊງົໃຊຢູ້.່  ພວກເຮົາຍງັເຫນັວາ່ໃນປະວດັສາດຂອງຄຣສິຕະ
ຈັກກຍໍງັມກີານຖສືນິອດົອາຫານຊຶງ່ເປນັພະລງັອາໍນາດຈາກພຣະເຈົ້າເພືອ່ໃຫມ້ີພລງັໃນການຮັບໃຊ.້   
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ຄໍາຖາມ 
 
5. ເປນັຫຍງັຄນົເຮົາຈິງ່ຢາກມຊີືສ່ຽງດີເວລາເຮັດຄໍາຮອ້ງຊືຣົ້ດ ຊືບ້້ານແລະອືນ່ໆ? 

 
6. ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງການອອ້ນວອນສ່ວນຕົວແລະສ່ວນຮວມເປນັຢ່າງໃດ? 

 
7. ເປນັຫຍງັພວກເຮົາຈ່ິງອອ້ນວອນທນູຂໍຕ່ໍພຣະເຈົ້າໃນເມື່ອພຣະອງົຊງົຮູກ້ອ່ນພວກເຮົາທນູຂໍ? 

 
8. ເຮັດແນວໃດພວກເຮາົຈ່ິງຈະເປນັຄຣສິຕະຕຽນທີຍ່ນິດໂີດຍບໍຕ່ອ້ງເຮັດໜ້າໂສກເສົາ້ເພືອ່ຄນົອືນ່ຈະ 

ໄດ້ຮູ້ເຖງິຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ? 
 

 
 
 

 
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 7 
ຢດຸກັງວນົແລະໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 6:19-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 6:19-34 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ສາວົກຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະເຫັນຄນຸຄາ່ໃນທາງຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ ແລະພວກເຂົາຄວນຢດຸກງັວົນຕໍສ່ິງ່ຂອງຕາ່ງໆ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ອນັໃດຢູໃ່ກຈ້ດິໃຈຂອງເຮົາ-ພຣະເຈົ້າຫລສືິງ່ຂອງຕ່າງໆ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຕດັສນິໃຈເອາົໃຈໃສຕໍພ່ຣະເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະຈົດຈໍໃ່ນສິງ່ຂອງ 
ຕາ່ງໆ. 

 
ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 
ບົດນໍາ 

 ອງົພຣະເຢຊໄູດສ້ອນວ່າການໄວ້ວາງໃຈແລະເຫັນຄນຸຄ່າໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ແມ່ນວິທທີາງທີ່
ຖກືຕອ້ງ ແທນທີຈ່ະ 

ເປນັຫ່ວງຕໍສ່ິງ່ຂອງຈົງ່ເຊືອ່ວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານໃນໃນຍາມຈໍາເປນັ. ຣາຊອານາຈກັ ແລະຄວາມຊອບທັມ
ຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຄວນເປນັຈຸດສາໍຄັນທີສ່ດຸໃນຊີວດິຂອງພວກສາວົກ. 

     ຕາມຄໍາສອນຂອງສງັຄມົໃນທກຸວັນນີພ້ວກເຂົາສອນໃຫຄ້ນົຊອກຫາສິງ່ຂອງກອ່ນ ສ່ວນພຣະເຈົ້ານັນ້ 
ເອົາໄວ້ທຫີລງັ.  ໃນເມື່ອພວກເຮົາເອົາສິງ່ຂອງໄປກອ່ນພຣະເຈົ້າແລ້ວຄນົເຮົາຈິງ່ມັກເປນັຄນົກະວົນກະວາຍ
ຫລາຍຂຶນ້.  ການກະວົນກະວາຍເປນັເໝອືນກບັຕັງ່ໂຍກ rocking chair ເວລາເຮົານັງ່ຄອນໄປໜ້າໄປຫລງັ
ໄດແ້ຕເ່ຫັນວ່າບໍໄ່ປຮອດໃສ. ແຕໃ່ນເມື່ອເອົາພຣະເຈົ້າໄປກອ່ນຄວາມເຊືອ່ກຕໍດິຕາມໄປເພື່ອເຮັດໃຫຄ້ວາມ
ກງັວົນນັນ້ຫາຍໜໄີປຈາກຄວາມຄດຶແລະຈິດໃຈ. 

     ໃນບດົສອນເທສນາທີຈ້່າຍພູອງົພຣະເຢຊໄູດສ້ອນເຣື່ອງເງນິແລະພລງັຂອງມັນຊຶງ່ສາມາດກາຍເປນັ 
ຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າໄປໄດໃ້ນຊີວິດຂອງພວກສາວກົ.      ຕອນນີຄ້ນົຜູກ້າໍລງັຟັງຄາໍສອນຢູນ່ັນ້ສ່ວນລາຍ 
ເປນັຄນົຈນົ ພຣະເຢຊບູອກພວກເຂາົວ່າເງນິບໍສ່າມາດໃຫຄ້ວາມປອດພຍັໄດ.້      ບາງຄນົອາດຖາມວ່າຖ້າ
ເປນັດັງ່ນັນ້, ຈະຫາເອົາຄວາມປອດພັຍໄດມ້າຈາກໃສ?       ຄໍາຖາມດັງ່ນີມ້ີຄນົທງັໂລກໄດຍ້ກົຂຶນ້ມາກາ່ວ
ແລ້ວເປນັປະຈໍາ.   

     ສາໍລັບພວກສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊແູລ້ວ  ຄວາມປອດພຍັນັນ້ມີຢູໃ່ນການຮັບໃຊແ້ລະຊອກສແວງ 
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ຫາຣາຊອານາຈກັແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.      ໃນຕອນນີເ້ຫັນວ່າອງົພຣະເຢຊໄູດສ້ອນກ່ຽວກບັ
ຄວາມປອດພັຍທີກ່ງົກນັຂາ້ມກບັຄາໍສອນຂອງໂລກ.      ໝາຍຄວາມວ່າຖາ້ຕອ້ງການຄວາມປອດພັຍແລ້ວ
ມະນດຸເຮົາຈໍາເປນັຕອ້ງສແວງຫາພຣະເຈົ້າກອ່ນ ແລະຊບັສິງ່ຂອງນັນ້ຈະຕາມມາທີຫ່ລງັຢ່າງແນນ່ອນ.    ນີ້
ເປນັຄໍາທາ້ທາຍຕໍສ່ດັຕະວັດໃໝນ່ີ ້  ຄພືວກສາວກົຕອ້ງປກັຕາເບິງ່ພຣະເຈົ້າໃນຊີວດິເພື່ອພວກເຂາົຈະບໍຕ່ກົ 
ເປນັເຫຍືອ່ຂອງສິງ່ຂອງໃນໂລກນີ້. 
 
1.  ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນຫລືໃຫ້ຄົນອ່ືນຮັບໃຊ້ຕົນ: ( ມັດທາຍ 6:19-24 ) 

  ອງົພຣະເຢຊທູ້າພວກສາວົກໂດຍຖາມວ່າພວກເຂາົໄດເ້ປນັເຈົ້າຂອງຊບັສມົບດັຫລຊືບັສມົບດັເປນັເຈົ້າ 
ຂອງພວກເຂາົ. ໃນເມື່ອມີຊບັສ ິນຄນົເຮົາສາມາດໃຊມ້ັນໃຫເ້ປນັປໂຍດໃນພຣະຣາຊກດິຂອງພຣະເຈົ້າ.  ແຕ່
ຖາ້ບໍດ່ັງ່ນັນ້ຄນົເຮົາກກໍາຍເປນັທາດຂອງຊບັສມົບດັໂດຍບໍຮູ່ ້ສກຶຕົວ.    ຜູທ້ີຂ່ຽນປຶມ້ສພຸາສດິໄດໃ້ຊຕ້ົວຢາ່ງ
ຫລາຍໆຢ່າງໃນເຣ່ືອງຊບັສ ິນ. “ບກຸຄນົທີມ່ໃີຈກວ້າງຂວາງກຮໍັບພຣະພອນ ເພາະເຂົາຈະແບງ່ສ່ວນອາຫານ
ຂອງເຂາົແກຄ່ນົຍາກຈນົ.” (ສຸພາສດິ 22:9).    “ຄນົທີມ່ີສາຍຕາຊົວ່ກເໍລງັຫາຊບັສົມບດັ ແລະບໍຮູ່້ວ່າຄວາມ
ຂດັສນົຈະມາເຖງິເຂົາ” (ສພຸາສດິ 28:22) 

ອງົພຣະເຢຊໄູດຍ້ກົຕົວຢ່າງເຣ່ືອງຕາຊຶງ່ເປນັພາກສ່ວນຂອງຄນົທີ່ເຮ ັດໃຫເ້ຫັນຮຸ່ງ.  ຊບັສ ິນໃນໂລກນີໄ້ດ້
ຫລອກລວງໃຫ້ຄນົເຮົາມີສາຍຕາຢາກໄດ.້   ການສາມາດມອງເຫັນຄວາມສໍາຄນັຂອງຊບັສ ິນນັນ້ມນັຂຶນ້ກບັ
ຄນຸນະວຸດທິຄວາມເຊືອ່ຂອງສາຍຕາ. ຕາທີດ່ນີັນ້ໄດຈ້້ອງມອງເບິງ່ “ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມ
ຊອບທັມຂອງພຣະອົງ.”  (6:33).     ໃນເມື່ອເຫນັສິງ່ເຫລົາ່ນີມ້ີຄ ຸນຄາ່, ຊີວິດຂອງການເປນັສາວົກກເໍຕັມໄປ
ດ້ວຍແສງສວ່າງ.    ແຕຕ່າທີບ່ໍດ່ນີັນ້ແມນ່ເບິງ່ໃນສິງ່ບໍດ່ແີລະບໍມ່ພີຣະເຈົ້າ-ຄເືອົາສິງ່ຂອງໄປກອ່ນພຣະເຈົ້າ.  
ຕາບໍດ່ນີັນ້ນໍາເອົາຄວາມມືດມາສູທ່ກຸພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ,    ໄດຫ້ລອກລວງໃຫເ້ຮັດສິງ່ບໍຖ່ກືຕອ້ງໃນຊ ີ
ວິດ.  ເອົາສິງ່ຂອງກອ່ນຊອກສແວງຫາຣາຊອານາຈກັແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.   

ຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊນູັນ້ເຂົ້າໃຈໄດງ້າ່ຍທີ່ວ່າພວກສາວົກບໍສ່າມາດເປນັບ່າວ “ສອງນາຍ” ພອ້ມກນັ 
(6:24).  ເຂົາຕດັສນິໃຈຈະຮັບໃຊໃ້ຜແທ ້ຊບັສນິຫລອືງົພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.  ຈະເອົາສອງຢາ່ງໃນເວລາດຽວກນັ
ບໍໄ່ດເ້ດດັຂາດ.   

ອງົພຣະເຢຊໄູດຍ້ກົເອົາເດກັນອ້ຍມາເວົ້າຊຶງ່ເປນັສິງ່ສາໍຄັນຕໍ່ຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍກາ່ວວ່າ, 
“ຈົງ່ປອ່ຍໃຫເ້ດກັນອ້ຍມາຫາເຮົາຢ່າສູຫ່້າມເຂາົ      ເພາະຣາຊແຜນດນິເປນັຂອງຄນົທີເ່ໝືອນດັງ່ເດກັນອ້ຍ
ເຫລົາ່ນີແ້ຫລະ.”  (19:14).   ການຂາດອາຫານເປນັເຫດໃຫຄ້ນົປະມານ 10.9 ລາ້ນຄນົໄດຕ້າຍແຕລ່ະປ-ີ
ເຄິງ່ນຶງ່ເປນັເດກັນອ້ຍ.     ໃນເມື່ອເປນັດັງ່ນີພ້ວກທີຮ່້ອງຕນົເອງວ່າເປນັສາວກົຂອງອງົພຣະເຢຊນູັນ້ຈໍາເປນັ
ຕອ້ງກວດເບິງ່ໃນຊີວິດຕນົເປັນຢ່າງໃດ ຕນົກາໍລງັຮບັໃຊຊ້ບັສນິ ຫລຮັືບໃຊອ້ງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາ.  ພວກສາວກົ
ຕອ້ງຮູ້ຈກັສິງ່ທີ່ເປນັຂອງຈາໍເປນັແລະອນັໃດເປນັສິງ່ທີໂ່ອ ່ໂຖງ.   ການບໍເ່ອົາຫົວຊາຕໍເ່ດກັນອ້ຍໄດບ້ອກເຖງິ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊບັສນິ ແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.  

 
2.  ກັງວົນຫລືເຊື່ອວາງໃຈ: ( ມັດທາຍ 6:25-32 ) 
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ອງົພຣະເຢຊໄູດໃ້ຊຄ້າໍວ່າ, “ເຫດສນັນັນ້” ເພື່ອສອນບດົຮຽນຈາກຄາໍເທສນາທີຈ່້າຍພູ (ມດັທາຍ 6:25).  
ອງົພຣະເຢຊໃູຊຄ້າໍວ່າ “ເຫດສນັນັນ້”      ເພືອ່ເນັນ້ວ່າບໍໃ່ຫຜູ້ໃ້ດກງັວົນວ່າຕນົເອງຈະມີສິງ່ຂອງພຽງພຫໍລບືໍ່.  
ການກງັວົນກບັສິງ່ຂອງໃນໂລກນີເ້ຮັດໃຫ້ຈດິໃຈຫ່າງອອກຈາກພຣະເຈ້ົາໄປ.  ຄວາມກະວົນກະວາຍເຮັດໃຫ້
ຕນົເອງກາຍເປນັສິງ່ທີຕ່ນົເອງຄດຶເອາົໄວ້ວ່າຈະເປນັຢ່າງໃດ.    ໃນເມື່ອພວກເຮົາກະວົນກະວາຍຫລາຍຂຶນ້
ຈະເຮັດໃຫເ້ຮົາບໍເ່ຫັນສີພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ງຶເປນັພຣະພອນຕໍພ່ວກເຮົາ. 

ອງົພຣະເຢຊສູອນວ່າພວກເຮົາຈະບໍເ່ຫັນຄນຸຄາ່ຂອງຊວີິດຖ້າເຮົາຫາກມີແຕກ່ງັວນົ. ອງົພຣະເຢຊສູອນບໍ່
ໃຫ້ພວກເຮົາກງັວົນ (6:25).  ການກງັວນົນັນ້ບໍໄ່ດຊ້ອ່ຍຫຍງັໄດໃ້ນຊີວິດ. ໃຫ້ເຂົາ້ໃຈວ່າຄວາມທກຸໃນວັນໃດ
ກພໍໍແລ້ວໃນວັນນັນ້ (6:34).   ການກງັວົນນັນ້ຈດູເຜົາຄວາມນກຶຄດຶ ຄວາມຮູ້ສກຶ ແລະຍງັເປນັຄາໍຕອບຮ້າຍ
ໃນຊີວິດອກີດວ້ຍ.  ຜູໃ້ດມີຄວາມກັງວນົຢູນ່ັນ້ກເໍທົ່າກບັວ່າມ ີຄວາມເຊືອ່ໜອ້ຍ (6:30). 

ສາວົກທງັຫລາຍບໍຄ່ວນຊອກຫາຊບັສນິເໝອືນດັງ່ຜູທ້ີບ່ໍເ່ຊືອ່.   ຖ້າຫາກຕອ້ງການເຮົາກພໍຽງແຕທ່ນູຂນໍາໍ 
ພຣະເຈົ້າຜູເ້ປັນພຣະບດິາທີດ່ຕີໍລ່ກູ (7:7-11). 

ເວລາອງົພຣະເຢຊໄູດສ້ອນເຣ່ືອງແກນ່ພ ືດ,  “ເມັດທີຫ່ວ່ານຕກົໃນກາງພຸ່ມໜາມໄດແ້ກບ່ກຸຄນົທີໄ່ດຍ້ນິ
ພຣະທັມແລວ້ຄວາມກງັວນົຕາມທັມມະດາໂລກ  ແລະຄວາມຫລອກລວງແຫ່ງຊບັສົມບດັກໄໍດຫຸ້້ມຮັດພຣະ 
ທັມນັນ້ເສັຽຈ່ິງບໍເ່ກດີຜນົ.”  (13:22).    “ຕນັຫາຂອງຊບັສົມບດັ” ສາມາດທໍາລາຍຊີວິດຂອງຄນົເຮົາ.   ຄນົ
ເຮົາເຫັນວ່າຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊເູຮັດໄດຍ້າກ ດັງ່ນັນ້ພຣະຈຶງ່ອງົຊງົກາ່ວວ່າ,  ເປນັການຍາກຫລາຍທີ່
ຄນົຮັ່ງມຈີະເຂົາ້ໄປໃນຣາຊແຜນດ ິນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 
3. ສແວງຫາຣາຊແຜ່ນດີນຂອງພຣະເຈົ້າກ່ອນຫລືນໍາຫລັງ: ( ມັດທາຍ 6:33-34 ) 

ອງົພຣະເຢຊສູລ ຸບຄາໍສອນທີຈ່້າຍພູໂດຍການເນັນ້ໜກັເຖງິສິງ່ສາໍຄັນທີສ່ດຸໃນຊີວດິຂອງພວກສາວົກໃນ
ເຣື່ອງ-“ຣາຊອານາຈກັແລະຄວາມຊອບທັມ.”  ໃນຄາໍສອນນີພ້ຣະເຢຊບູໍໄ່ດແ້ຍກຣາຊອານາຈກັແລະຄວາມ
ຊອບທັມອອກຈາກກນັ. ພຣະອງົກ່າວເຖງິສິງ່ຂອງທີລ່ຽງຕາມລ ໍາດບັ.  ສ່ວນຄນົນອກຊາດຈະຊອກສແວງຫາ
ສິງ່ເຫລ່າົນີຊ້ຶງ່ເຂົາເຫັນວ່າເປນັຂອງສາໍຄນັທີສ່ດຸໃນຊີວິດ.     ແຕພ່ວກສາວົກແລ້ວຄວນຊອກສແວງຫາຣາຊ 
ອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອງົກອ່ນ ແລະພຣະອງົຈະເພີ້ມເຕີມສິງ່ເຫລົາ່ນີໃ້ຫ້.   

ມີກຸນ່ນກັທອ່ງທ ່ຽວເປນັຄນົອະເມຣິກາ ເວລາຣດົບສັໄປຈອດທີຫ່ໍການຄາ້ທີມ່ີຊືສ່ຽງ ພວກເຂົາໄດຟ້້າວລງົ
ຣົດໄປແລະກໄໍປຊອກຊືຂ້ອງຂວນັເພື່ອເອາົໄປຝາກຄນົອືນ່ ຫລງັຈາກຊ ື້ສິງ່ຂອງເຫລົາ່ນັນ້ພວກເຂາົກກໍບັຄນື
ມາຂຶນ້ຣົດບສັ.  ຄນົຂບັຣົດສງັເກດເຫັນວ່າຄນົພວກນີແ້ມ່ນຊາວອະເມຣິກາ ພວກເຂາົຕອ້ງການສິງ່ຂອງ ແຕ່
ບໍໄ່ດເ້ຂົ້າໄປເບິງ່ສິງ່ທີສ່ວຍງາມໃນຕກຶນັນ້ເລຍີ.  

ອງົພຣະເຢຊເູຕອືນວ່າມຫີລາຍຄນົຕອ້ງການຢາກໄດສ້ິງ່ຂອງໃນຊີວດິ ເພື່ອເປນັທີລ່ະນກຶໂດຍບໍໄ່ດ້ມີປະ 
ສບົການກບັເຈົ້າຂອງຜູປ້ະທານໃຫຊ້ວີິດ. ພວກສາວົກຕອ້ງຊອກສແວງຫາພຣະເຈົາ້ແລະຣາຊອານາຈກັຂອງ
ພຣະອງົກອ່ນ, ແລະສິງ່ຂອງທີເ່ປນັທີລ່ະນກຶນັນ້ຈະເພີ້ມໃຫອ້ກີຕາມທຫີລງັ.  

ພວກເຮົາຄວນມີຊີວດິແຕລ່ະວັນດ້ວຍຄວາມເຊືອ່ ແລະຮູ້ສເມີວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານສິງ່ທີ່ຕອ້ງການໃນ
ຊີວິດໃຫ້.  ພຣະເຈົ້າອາດບໍປ່ະທານໃຫຕ້າມຈິດໃຈຕອ້ງການຈົນກາຍເປນັຄນົຮັງ່ມີ, ແຕພ່ຣະອງົສນັຍາວ່າຈະ
ປະທານໃຫ້, “ທກຸສິງ່” ທີຈ່າໍເປນັ (6:33) ເພືອ່ໃຫ້ພວກເຮົາດາໍລ ົງຊີວດິຢູໄ່ດແ້ຕລ່ະວັນ. 
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ມັນເປນັການເຂົ້າໃຈໄດຍ້າກໃນຄໍາສອນວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານສິງ່ຈໍາເປນັໃຫ້ແກພ່ວກເຮົາທີເ່ປນັຊາວ
ອະເມຣິກາແລະຄນົຊາດອືນ່ໆ. ຄ ໍາຖາມມີຢູວ່່າພຣະເຈົ້າຈະປະທານໃຫຄ້ນົທກຸຍາກແນວໃດກນັແທ້?  ພຣະ 
ອງົໄດເ້ວ້ົາຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນບດົ 25:31-46  ວ່າ “ພຣະບດິາຈະປະທານພຣະພອນ” ໃຫແ້ຕລ່ະຄນົຜູເ້ຊືອ່ໃຫ ້
ມີຊີວິດອນັຕລອດໄປເປນັນິດ ຄນົພວກນີຈ້ະເປນັທໍ່ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າໄປຫາຄນົອືນ່ເພື່ອຄນົອືນ່ຈະໄດ້
ຊອກສແວງຫາຣາຊອາຈັກແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.  

ຂາ້ພະເຈົ້າໄດພ້ົບເຫນັທ່ານໝສໍອງຄນົຜູເ້ອາົໃຈໃສໃ່ນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍສະລະສິງ່ຂອງ
ເພື່ອວຽກງານຂອງພຣະເຈົ້າ.    ທງັສອງຄນົນີເ້ປນັສະມາຊກິໃນຄຣິສຕະຈກັທີຂ່້າພະເຈົ້າເປນັສດິຍາພິບານ.  
ພວກເຂົາຫາເງ ິນໄດຫ້ລາຍກວ່າຫລາຍໆຄນົແຕເ່ຫັນວ່າພວກເຂົາຂບັຣົດເກົ່າແລະຢູເ່ຮືອນທັມມະດາ. ພວກ 
ທ່ານໝສໍອງຄນົນີມ້ກັຮບັເອາົນກັສກຶສາຕາ່ງປະເທດໄປຢູບ່າ້ນ,   ສມັກຮັບໃຊໄ້ປປະກາດຕ່າງປະເທດ ແລະ
ໃນປະເທດກບັຄນົທກຸຍາກ.  ທາ່ນໝສໍອງຄນົນີມ້ໂີອກາດສາມາດຢູຢ່າ່ງສະບາຍໄດແ້ຕເ່ຫັນວ່າພວກເຂົາໃຊ້
ຊີວິດເໝືອນຄນົທັມມະດາເພື່ອພວກເຂົາຈະໄດເ້ອົາຣາຊອານາຈກັແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້າກອ່ນ 
ສິງ່ຂອງ.   

 ການທີເ່ອົາຣາຊອານາຈກັແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະເຈົ້ານັນ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍບ່ງັຄບັຕນົ
ເອງເພື່ອເອົາໃຈໃສທ່ອ້ນໂຮມສິງ່ຂອງໄວ້ ຫລເືປນັຫ່ວງເປນັໃຍໃນຊີວດິຈນົເຖງິວັນຕາຍ.     

  

ຄໍາຖາມ 
 
9. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈິງ່ຈະສາມາດທອ້ນໂຮມຊບັສນິໄວ ້ໃນສວັນ? 

 
10. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈິງ່ຈະມີສາຍຕາດໃີນດ້ານຈດິວິນຍານ? 

 
11. ມີການກງັວົນອນັໃດທີເ່ຮັດໃຫທ້່ານບໍໄ່ວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ? 

 
12. ເຮັດແນວໃດທ່ານສາມາດບອກເຖງິຄວາມເຊືອ່ໃຫຍຊ່ຶງ່ກງົກນັຂ້າມກບັຄວາມເຊືອ່ໜອ້ຍ? 

 
13. ເຮັດແນວໃດທ່ານຈະໃຊຊ້ບັສນິຂອງທ່ານເພື່ອຮັບໃຊຣ້າຊອານາຈກັແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ? 
 

 
 
 

 
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທີ 8 
ເລອືກເອາົສິ່ງຖກືຕອ້ງ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 7:1-27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 7:1-27 

ຈຸດສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້: ການມີຊີວດິອນັແທຈ້ິງສມົກບັເປນັສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊນູັນ້ຈໍາ
ເປນັຕອ້ງຕດິຕາມຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊໃູນການສາ້ງຄວາມ
ສ ັມພນັກບັຄນົອືນ່ແລະຕໍພ່ຣະເຈົ້າ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ມີຄວາມແຕກຕາ່ງຢ່າງໃດໃນການຕດິຕາມຄາໍສອນຂອງອງົພຣະ
ເຢຊທູີວ່່າໃຫມ້ີຄວາມສໍາພນັທີດ່ກີບັຄນົອືນ່ແລະຕໍພ່ຣະເຈົ້າ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ຊອກທາງເພື່ອຈະເອົາຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊມູາປະຕດິບດັເ
ໝອືນກບັສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊ ູ

 
ໜ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າ: 

• ຢນືຢນັວ່າພຣະຄັມພເີປນັພລງັອາໍນາດທີຈ່ະຊີນ້ໍາພາໃນຊີວດິ ແລະການຮັບໃຊ ້
• ເສີມຂຍາຍຕນົເອງໃຫໃ້ຫຍຂ່ຶ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຊືອ່ມຊີີວດິຊີວາ. 

 
ບົດນໍາ 

 ການເປນັສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊຄູຕືອ້ງເຊືອ່ຟັງຄາໍສອນແທນທີຈ່ະຮຽນໃຫ້ມຄີວາມຮູ້ເທົ່ານັນ້. ວັນ 
ນຶງ່ຂາ້ພະເຈົ້າກບັມາ ຈາກໂບດຫລງັຈາກການນະມສັການແລ້ວ ມເີພື່ອນບາ້ນຂີຣົ່ດຕດັຫຍ້າກາໍລງັຕດັຫຍ້າຢູ ່
ຂາ້ເຈ້ົາເຂົ້າໃຈຜດິຄດຶວ່າຄນົນັນ້ເປນັຄນົຂີຄ້າ້ນເພາະເດີນ່ບາ້ນກບໍໍໃ່ຫຍເ່ທົ່າໃດ  ລາວຄວນໃຊຈ້ັກແບບຍູຕ້ດັ
ກພໍໍແລ້ວ ແຕເ່ມື່ອເຂົ້າໄປໃກເ້ດີນ່ບາ້ນເລຍີເຫັນຄນົຂີຣົ່ດຕດັຫຍ້າເປນັຄນົເສັຽອງົຄະຂາຂາດ.  ພຣັຍາຂອງ
ຂາ້ພະເຈົ້າໄດກ້ະຊບິວ່າຂາ້ພະເຈົ້າໄດລ້ະເມ ີດຄາໍສອນຂອງພຣະເຈົ້າເຢຊໄູປແລ້ວ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເປນັຄນົ
ທີຕ່ດັສ ິນຄນົອືນ່.   
 
1. ມີຄວາມສໍາພັນກັບຄົນອ່ືນໂດຍການຕິຕຽນຫລືສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ: ( ມັດທາຍ 7:1-6 ) 

ຫົກຂໍທ້າໍອດິໃນປຶ້ມມດັທາຍ 7 ໄດເ້ວ້ົາເຖງິສິງ່ທີບ່ໍເ່ປນັຄວາມເຊືອ່ທີດ່ຊີຶງ່ພວກສາວົກພະຍາຍາມຈະເອົາ
ຊະນະຄມືກັເປນັຄນົກາ່ວໂທດແລະປະນາມຄນົອືນ່ໄວເກນີໄປ.  ແຕມ່ີບາງຄນົມັກໃຊກ້ດົທີເ່ອີນ້ວ່າກດົທອງ 
ຄາໍ Golden Rule -ຊຶງ່ເປນັສິງ່ອອກມາຈາກໃຈເພື່ອຢາກໃຫ້ຄນົອືນ່ຍອ້ງຫລປືະນາມຄນົອືນ່ຕາມການກະ 
ທໍາຂອງພວກເຂົາ.  “ດັງ່ນັນ້ສິງ່ໃດໆ ທີ ່ທາ່ນປາຖນາໃຫ້ເຂາົເຮັດກບັທ່ານ ທ່ານຈົງ່ເຮັດກບັເຂົາທກຸປະການເ
ໝອືນກນັ.”  (ມັດທາຍ 7:12).   
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ອງົພຣະເຢຊສູັງ່ໃນຂໍ້ 1 ວາ່ “ຢາ່ກ່າວໂທດ”  ເປນັການອະທບິາຍຕໍຂ້ໍ ້6,    “ທ່ານໄດຮູ້້ຈັກຜນົຂອງເຂົາ.”  
ມັນເປນັຂອງທັມມະດາທີ່ຄນົເຮົາຈະຮູ້ຈັກຜນົຂອງໝາກໄມ້ (ຜນົດແີລະຊົ່ວ).  ແຕມ່ັນເປນັການຜດິຖາ້ກ່າວ
ໂທດຫລຕືດັສນິກອ່ນຮູ້ຈກັຂໍຄ້ວາມຈິງທກຸຢາ່ງ.  ຜູກ້າ່ວໂທດໄດທ້ີແ່ທຈ້ິງແລະຖກືຕອ້ງນັນ້ແມນ່ອງົພຣະວິນ
ຍານແຕອ່ງົດຽວເຖງິການກະທໍາຂອງແຕລ່ະບກຸຄນົ. ມນັເປນັການງ່າຍທີຈ່ະເວົ້າເຖງິຄວາມຜດິພາດຂອງຄນົ
ອືນ່ແທນທີຈ່ະປະເຊນີກບັຄວາມຜດິຂອງຕນົເອງ. 

   ການເປນັສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊນູັນ້ ພວກເຮົາຄວນກວດເບິງ່ຕນົເອງສາກ່ອນຈະເວົ້າເຖິງຄວາມຜດິ
ຂອງຄນົອືນ່ໄດ.້  ອງົພຣະເຢຊໄູດກ້່າວວ່າຄນົທີ່ມກັຕດັສນິຄນົອືນ່ເປັນເໝືອນຄນົເຫັນຂີເ້ຫຍືອ້ນອ້ຍຂອງຄນົ
ອືນ່ແຕບ່ໍສ່າມາດເຫັນໄມທ້່ອນໃຫຍໃ່ນຕາຂອງຕນົເອງ.  ກາ່ວໂທດຫລຕືຕິຽນຄນົອືນ່ແມນ່ການເປດີຕາອອກ
ໃຫ້ກວ້າງໃນການຕດັສິນເພາະມັນຈະເຮັດໃຫຕ້ນົເອງກາຍເປນັຄນົຕາບອດບໍໃ່ຫ້ເຫັນຄວາມຈິງຂອງຄນົອືນ່.  
ເມື່ອເປນັດັງ່ນັນ້ ພວກເຮົາບໍມ່າມາດເຫັນທາງທີຈ່ະຊອ່ຍເຫລືອຄນົອືນ່ ພວກເຮົາເຫັນພຽງເປອືກພາຍນອກ.  
ການເປນັສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊນູັນ້ ພວກເຮົາບໍຄ່ວນເປນັຄນົມກັຊອກເອາົຄວາມຜດິຫລຈືດຸອອ່ນຂອງຄນົ
ອືນ່.  

ໃນຊີວິດສາວົກຂອງອງົພຣະເຢຊນູັນ້ ການເປນັຜູກ້ວດກາຜນົໄມນ້ັນ້ກດໍກີວ່າ (ມດັທາຍ 7:6)  ການເປັນ
ຜູຕ້ດັສນິ. ພວກເຮົາຄວນເປນັຄນົເກບັສິງ່ທີເ່ຫັນນັນ້ມາຕກຶຕອງບໍໃ່ຫ້ຕດັສິນກອ່ນ ພວກເຮົາສາມາດສງັເກດ
ເບິງ່ການປະພຶດຂອງຄນົໃດຄນົນຶງ່ກອ່ນໂດຍບໍກ່່າວໂທດ.     ການສງັເກດການນີອ້າດເປນັສິງ່ຍາກສໍາລັບຜູ້
ເປນັຄຣສິະຕຽນໃໝເ່ພາະຄນົທີ່ເຊືອ່ໃໝມ່ັກຈະໄດຮັ້ບຫລກັຄາໍສອນຢາ່ງເຄ່ ັງຄດັ    ແທນທີ່ຈະເອາົພຣະຄ ຸນ
ຂອງພຣະເຈົ້າມາປະກອບໃຊເ້ປນັຂໍບ້ງັຄບັ. ດັງ່ສຸພາສດິໄດກ້່າວໄວ້ວ່າ, “ເຫນັວ່າສິງ່ທີດ່ເີກດີຂຶນ້ກບັຄນົຊົ່ວໆ
ເໝືອນພວກເຮົາ, ແລະສິງ່ໂຫດຮ້າຍເກ ີດຂ້ຶນກັບຄນົດ.ີ..”   

ເວລາອງົພຣະເຢຊເູຕອືນເຖງິການຖ ິ ້ມຂອງປະເສດີຫລເືພັດພອຍຕໍໝ່າຕໍໝູ່ ພຣະອງົບໍໄ່ດເ້ວົ້າປມາດຄນົ.  
ແຕ່ພຣະອງົໝາຍຄວາມວ່າບໍເ່ປນັການດທີີບ່ງັຄບັໃຫ້ຄນົອືນ່ຮັບຄວາມເຊື່ອເໝອືນເຮົາ   ໃນເມື່ອພວກເຂາົບໍ່
ເຕັມໃຈຮັບເອາົຫລຍືງັບໍທ່ນັເຂົ້າໃຈ. ເໝືອນກບັໝາຫລໝືບູໍສ່າມາດໄຈ້ແຍກຂອງປະເສດີໄດ້.  ຂອງດຕີາ່ງໆ
ບໍມ່ີຄນຸຄ່າສາໍລັບສດັເຫລົ່ານີ.້      ເໝືອນກບັພວກເຮົາບງັຄບັໃຫຄ້ນົອືນ່ຮັບເອາົສິງ່ປະເສດີຫລເືພັດພອຍໃນ 
ເມື່ອຄນົອືນ່ບໍພ່ໍໃຈຫລບືໍ່ເຂົາ້ໃຈ.  ຢ່າເປນັຄນົຕດັສນິພວກເຂົາກອ່ນຮູ້ຈັກຄວາມຈິງທກຸຢາ່ງ. ຖາ້ບອກວ່າຄນົ
ອືນ່ຜດິ    ເຮົາເປນັຄນົຖກືແລ້ວ ພວກເຮົາກອໍາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂາົກາຍເປັນສດັຕຣູ    “ຕ່າວມາຂບົຈີກທ່ານ
ດ້ວຍ.” (7:6). 

  
2.  ມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໂດຍທູນຂໍ ຊອກຫາແລະເຄາະເບ່ິງ: ( ມັດທາຍ 7:7-11 ) 

ພຣະເຢຊູໄດໃ້ຊຕ້ົວຢາ່ງຂອງພໍທ່ີດ່ຕີໍລ່ກູນອ້ຍເພື່ອເອາົມາສອນເຖງິເຣື່ອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.  ຖ້າ 
ວ່າພໍ່ໃນໂລກນີຍ້ງັຮູ້ຈກັເອົາຂອງດໃີຫແ້ກລ່ກູຂອງຕນົ,     ຫລາຍປານໃດພຣະບດິາຜູຢູ້ໃ່ນສວນັຈະປະທານ
ຂອງດແີກຜ່ ູ້ທີທ່ນູຂຕໍໍພ່ຣະອງົ.    “ຂອງດນີັນ້” ເປນັຂອງມາຈາກພຣະຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະເຈົ້າ.  ສິງ່ນ ັ້ນ
ໄດກ້່າວເຖງິການອອ້ນວອນຕົວຢ່າງຂອງອງົພຣະເຢຊໃູນມັດທາຍບດົທີ 6 ຊຶງ່ເປນັອາຫານປະຈໍາວັນ, ການ 
ອະພຍັໃຫ້ທກຸໆວັນ, ການພົນ້ຈາກການທ ົດລອງ ແລະຄວາມຊົ່ວຊາ້ຕາ່ງໆ. 
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ການອອ້ນວອນແມ່ນຄວາມສ ັມພນັກບັພຣະເຈົ້າແລະຄນົອືນ່.   ພວກເຮົາອອ້ນວອນເພື່ອພວກເຮົາຈະມີ
ພລງັໃນການກະທໍາກບັຄນົອືນ່ຢາ່ງມີສນິທັມ.      ການອອ້ນວອນເປນັການຕຽມຈິດໃຈເພື່ອຮັບເອາົຄໍາສອນ
ຂອງອງົພຣະເຢຊ ູເພື່ອໃຫ້ເຮົາເຮັດດເີມື່ອເຮົາຕອ້ງການໃຫຄ້ນົອື່ນີເຮັດນາໍເຮົາ.     ໃນຂໍ້ 1-5 ໄດສ້ອນພວກ
ເຮົາວ່າບໍໃ່ຫຕ້ດັສນິຄນົອືນ່ແຕໃ່ຫກ້ວດເບິງ່ຈດິໃຈຂອງຕນົເອງເສັຽກອ່ນ.   ຫລງັຈາກວດເບິງ່ຈິດໃຈຂອງຕນົ
ແລ້ວກທໍນູຂຕໍໍພ່ຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຜູປ້ະທານສິງ່ທີ່ເຮົາຍງັຂາດເຂນີ. 

ໃນເມື່ອອງົພຣະເຢຊກູ່າວວ່າພວກສາວກົຄວນທນູຂ ໍຊອກຫາ ແລະເຄາະເບິງ່, ອ ີງຕາມພາສາກຣ ີກແລ້ວ
ເປນັຄໍາສັງ່ໃນເວລາບດັຈບຸນັ ແລະຍງັໃຫເ້ຮັດສ ືບຕໍໄ່ປເລືອ້ຍໆ.    ຖາ້ຈະແປແລ້ວແມ່ນ ທນູຂເໍລືອ້ຍໆ ຊອກ
ຫາເປນັປະຈາໍ ແລະເຄາະເບິງ່ແລ້ວກຍໍງັເຄາະອກີ.  ການໃຊຄ້ໍາເວ້ົາທີເ່ປນັຄໍາກິຣິຍາສາມອນັນີແ້ມ່ນເວ້ົາເຖງິ
ການກະທໍາທີຕ່ອ້ງເຮັດເປນັປະຈໍາ. 

ການທນູຂດໍ້ວຍການອອ້ນວອນນີແ້ມນ່ການຖ ່ອມໃຈຕໍພ່ຣະເຈົ້າແລະຄນົອືນ່      ແລະເໜັນ້ໃຈເຖງິການ
ມອບກາຍຖວາຍຕົວຕໍພ່ຣະເຈົ້າແທ້.  ການທນູຂນໍັນ້ພວກສາວກົຕອ້ງຂສໍະເພາະເຈາະຈົງ.    ອາຈານໂປໂລ
ໄດຂ້ຽນໄປເຖງິຄຣສິຕະຈກັເມືອງຟລີ ິບປອຍ 4:6 ວ່າ “ຈົ່ງທນູເຣື່ອງຄວາມປາຖນາຂອງພວກເຈົາ້ຕໍພ່ຣະເຈົ້າ 
ດ້ວຍການອອ້ນວອນ.”   

ຊອກຫາພຣະເຈົ້າແມ່ນທນູຂດໍ້ວຍການກະທໍາລງົມື.  ເວລາອງົພຣະເຢຊບູອກໃຫພ້ວກສາວກົອອ້ນວອນ, 
“ຂຊໍງົໂຜດປະທານອາຫານປະຈໍາວັນ,”      ພຣະອງົບໍໄ່ດໝ້າຍຄວາມວ່າທນູຂແໍລວ້ລຄໍອຍນັງ່ຢູລ່າ້ໆ  ແຕມ່ີ
ຄວາມໝາຍວ່າທນູຂແໍລ້ວຕອ້ງຊອກຫາໂອກາດລງົມເືພື່ອໃຫຄ້ໍາທນູຂນໍັນ້ໄດຮ້ັບຄາໍຕອບ.    ອາຈານໂປໂລ
ໄດເ້ວ້ົາເຖງິເຣື່ອງນີຢ້າ່ງແຈ່ມແຈ້ງໃນ 2 ເທຊະໂລນກິ 3:10, “ຖາ້ຜູໃ້ດບໍມ່ີນໍ້າໃຈເຮັດການກຢໍ່າໃຫຜູ້ນ້ັນ້ກນິ.”   

ເຄາະເບິງ່ແມນ່ການທນູຂແໍລະສແວງຫາຢາ່ງສມໍ່າສເມີ.     ໃນລກູາ 11:5-8, ອງົພຣະເຢຊຍູກົຕົວຢ່າງ
ເຖງິການອອ້ນວອນຂອງຊາຍຄນົນຶງ່ໂດຍໄປເຄາະທີປ່ະຕເູພື່ອນບາ້ນຈົນກວ່າເຫັນປະຕເູປດິອອກ.  ໃນບດົ 
18:1 ພຣະເຢຊໄູດເ້ວົ້າເປນັຄາໍອປຸມາເພື່ອໃຫອ້ອ້ນຕລອດເວລາຢາ່ງບໍຍ່ອມແພ້. 

ໃຫເ້ຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຕອບຄາໍອອ້ນວອນຂອງພວກເຮົາຕລອດເວລາຕາມຫນົທາງຂອງພຣະອງົ ແລະ
ວິທກີານຂອງພຣະອງົເພືອ່ເປນັການດສີໍາລັບພວກເຮົາ.    ຕອນນີພ້ຣະເຢຊກູ່າວວ່າພຣະເຈົ້າຕອບຄາໍອອ້ນ 
ວອນຂອງພວກເຮົາເໝອືນດັງ່ພໍ່ຜູຮັ້ກລກູ, “ເພາະວ່າທກຸຄນົທີໝ່ັນ່ຂກໍໄໍດຮັ້ບ” (ມດັທາຍ 7:8).  ພວກສາວົກ
ຄວນເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດຮັ້ກຫລງັຊງັບ່ຽງຕໍລ່ກູຂອງພຣະອງົ.    

 
3. ມີຄວາມສັມພັນກັບອົງພຣະເຢຊູດ ້ວຍການເຊື່ອຟັງ: ( ມັດທາຍ 7:13-27 ) 
 
ອງົພຣະເຢຊໄູດໃ້ຊຕ້ົວຢ່າງສີອ່ນັໃນຂ້າງລຸ່ມນີເ້ພື່ອສອນພວກສາວກົໃນການເຊືອ່ຟັງຄາໍສອນຂອງພຣະອງົ.  
 

1. ປະຕແູຄບແລະປະຕກູ້ວາງ (7:13-14).  ທາງແຄບນັນ້ບໍໄ່ດເ້ປນັຕົວແທນຂອງການຖສືາສນາຢາ່ງ
ເຄ ັ່ງຄດັໂດຍນບັຖຫືລກັການຕາ່ງໆ ຫາຼຍປະການ.   ທາງແຄບໝາຍເຖງິການເຊື່ອຟັງຄາໍສອນຂອງ
ອງົພຣະເຢຊູ.    ໃນເມື່ອຄນົໃດເຊືອ່ໃນອງົພຣະເຢຊູ ຄນົນັນ້ໝັນ້ໃຈແລະຕດິຕາມໃນຄໍາສອນຂອງ
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ພຣະເຢຊູ.   ອກີປະການນຶງ່, ມບີາງຄນົນບັຖກືດົເກນຫລສືາສນາຢາ່ງເຄັ່ງຄດັ ແລະສ່ວນຈດິໃຈນັນ້ 
ແຂງເໝອືນຫີນ ແລະຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ. 
 
ປະຕແູຄບນາໍໄປສູທ່າງເສັນ້ນອ້ຍ.      ການເຊືອ່ຟັງບໍແ່ມ່ນເຊືອ່ຄັງ້ດຽວເທົ່ານັນ້ ແຕເ່ຊືອ່ຕລອດໄປ.  
ການເຂົ້າໄປໃນຣາຊແຜນດນິຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍການເຊືອ່ຟັງຄເືຮົາເຊືອ່ວ່າພຣະເຢຊຄູຣິດເປນັອງົ
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາ. ຜູເ້ລອືກເອາົທາງກວ ້າງແມ່ນຄນົເຮັດຕາມໃຈໂດຍບໍຮ່ັບເອົາຄາໍສອນຂອງອງົພຣະ 
ເຢຊູ.  ທາງກວ ້າງນີນ້າໍໄປເຖງິຄວາມຈິບຫາຍ.     ມຫີລາຍຄນົປະຕເິສດຄໍາສອນຂອງອງົພຣະເຢຊູ
ແລະໃນທີສ່ດຸຊີວິດຂອງພວກເຂົາກພໍບົກບັຄວາມພນິາດໃນທາງກວ ້າງນີ້. 
 

2.  ຕົນ້ໄມດ້ີ ແລະຕົນ້ໄມບ້ໍດ່ ີ(7:15-20).     ໃນເມືອ່ພວກເຮົາມີຄວາມສາມັກຄທີມັກບັອງົພຣະເຢຊູ
ແລ້ວ, ພວກເຮົາກໄໍດຕ້ອບພຣະອງົໂດຍການເຊືອ່ຟັງຊຶງ່ເປນັການດີຈາກພາຍໃນ.  ເປນັເໝອືນຕົນ້
ໄມດ້ທີີຜ່ລດິໝາກດ.ີ  ຜນົດອີອກມາຈາກພວກສາວກົເພາະພວກເຂາົໄດມ້ີຄວາມສ ັມພນັດກີບັພຣະ 
ອງົ.  ພວກເຂົາແຕກຕ່າງກບັພວກໝາໄນ ແຕສ່ວມເຄືອ່ງນຸງ່ຂອງແກະ,   ຄພືວກເຮັດແຕທ່າງນອກ. 
ພວກເຫລົ່ານີໝ້າຍເຖງິຕົນ້ໄມບ້ໍດ່ ີແລະບໍສ່າມາດຜລດິຜນົທີດ່ໄີດ້.  ອງົພຣະເຢຊໄູດເ້ວ້ົາໃນປຶມ້ມດັ
ທາຍ 12:33-35, “ຕອ້ງມີຕົນ້ໄມດ້ ີໝາກມັນຈງິດີ ຖາ້ຕົນ້ໄມບ້ໍດ່ ີໝາກມັນກບໍໍດ່ີ ເພາະວ່າຈະຮູ້ຈັກ
ຕົນ້ໄມດ້້ວຍໝາກຂອງມນັ, ໂອ ຊາດງຮູ້າຍເອຍີ, ພວກຜູຊ້ົ່ວແລ້ວຈະເວົ້າຄວາມດໄີດຢ້່າງໃດ ດ້ວຍ
ວ່າໃຈເຕັມດວ້ຍສິງ່ໃດ ປາກກເໍວົ້າຕາມສິງ່ນັນ້.   ຄນົດຈີະເອົາຂອງດມີາຈາກຄງັແຫ່ງຄວາມດຂີອງ
ຕນົ ຄນົຊົ່ວກເໍອາົຄວາມຊົ່ວອອກມາຈາກຄງັຂອງຕນົ”   
 

3. ນໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈ້ົາແລະການກະທາໍດໃີນພຣະນາມຂອງພຣະອງົ (7:21-23). ການເຮັດສິງ່ທີ່
ດໃີນນາມຂອງພຣະອງົ  ຫລເືອີນ້ພຣະອງົວ່າເປນັອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາບໍສ່າມາດໃຊແ້ທນການເຊື່ອຟັງ
ໄດເ້ລຍີ.   ຜູທ້ີເ່ຂົ້າໄປໃນຣາຊແຜ ່ນດ ິນຂອງພຣະເຈົ້າໄດນ້ັນ້ແມ່ນຜູ້ເຮັດຕາມນໍ້າພຣະທຍັຂອງພຣະ
ເຈ້ົາເທົ່ານັນ້.      ພຣະເຢຊຕູອບພວກຟາຣີຊາຍວ່າ,    “ແຕພ່ຣະປນັຍາກປໍາກົດວ່າຖກືຕອ້ງແລວ້.” 
(11:19). ເປນັການງ່າຍທີ່ຈະເວົ້າວ່າ “ພຣະອງົເຈົ້າ ພຣະອງົເຈົ້າ”  ແທນທີຈ່ະເຮັດໃຫອ້ງົພຣະຄຣິດ
ເປນັພຣະຜູເ້ປນັເຈົ້າໃນທກຸດາ້ນຂອງການກະທໍາໃນຊີວດິ.”  ການເຊືອ່ຟັງຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊູ 
ນັນ້ບໍໄ່ດເ້ປນັການງ່າຍເໝືອນດັງ່ໄລຜ່ ີອອກໄປແລະທາໍການອສັຈນັ,  ແຕເ່ຫັນວ່າການເຊືອ່ຟັງແມ່ນ
ການໝັ້ນໃຈໃນການເຂົ້າໄປໃນຣາຊແຜນດນີຂອງພຣະເຈ້ົາ.   

 
4. ປກຸເຮືອນເທງິດນິຊາຍແລະປກຸເຮືອນເທິງຫ ີນແຂງ (7:24-27). ຄນົທີເ່ອົາຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢ 

ຊມູາປະກອບໃຊພ້າຍໃນຊວີິດນັນ້ເປນັເໝອືນຄນົສ້າງເຮືອນເທງິຫ ີນແຂງ   ເວລາລົມພະຍພຸັດມາກໍ
ທນົໄດ້. ອາຈານໂປໂລເຕອືນພວກເຮົາວ່າອງົພຣະເຢຊເູປນັກອ້ນຫ ີນແຂງສາໍລັບພວກເຮົາ (1 ກຣທ 
10:4).     ຊວີິດຂອງເຮົາກທໍນົໄດເ້ພາະມີພລງັແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄໍາສອນ.  ໃນເມື່ອບກຸຄນົໃດ
ເຊືອ່ຟັງຄາໍສອນຂອງອງົພຣະເຢຊຄູຣິດ ຄນົນັນ້ມກີໍາລງັໄຫລອອກມາຈາກພາຍໃນ.  ຂ ໍ້ວັດແທກວ່າ
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ພວກເຮົາເປນັຄນົເອົາຄາໍສອນນັນ້ມາປະກອບໃຊພ້າຍໃນຊີວິດກຂໍຶນ້ຢູກ່ບັວທິທີີພ່ວກເຮົາປະຕບິດັຕໍ່
ຄນົອືນ່.     ໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາກອ່ນອືນ່ໝດົຕອ້ງມີຄວາມສ ັມພັນກບັອງົພຣະເຢຊແູລະມີຄວາມ
ເຊືອ່ຢ່າງແທ້ຈິງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.  ການທີພ່ວກເຮົາຄວນມີການປະພຶດຕໍຄ່ນົອືນ່ນັນ້ແມນ່ເຫັນຢູໃ່ນ
ຂໍ ້12, “ດັງ່ນັນ້ສິງ່ໃດໆທີທ່າ່ນປາຖນາໃຫ້ເຂາົເຮັດແກທ່່ານ ທ່ານຈົງ່ເຮັດກບັເຂົາທກຸປະການເໝືອນ
ກນັ ເພາະອນັນັນ້ຄພືຣະບນັຍດັແລະຄາໍສັງ່ສອນຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທັມ.” ໃນເມື່ອພວກເຮົາເອາົຄາໍ
ສອນນີມ້າໃຊກ້ເໍຫັນວ່າຊີວດິຂອງພວກເຮົາມປີໂຍດທີ່ຜລດິຜນົດ ີແລະກໍເປັນເໝືອນຄນົທີສ່າ້ງເຮືອນ
ເທງິຫ ີນແຂງ.  
 
  

ຄໍາຖາມ 
 
14. ເປນັດ້ວຍເຫດັໃດໃນຖາ້ມກາງພວກເຮົາຈິ່ງມກັມີການກາ່ວໂທດແລະການຕດັສນິເກດີຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ? 

 
15. ວິທີໃ່ດເປນັທາງທີ່ຄນົເຮົາຖວື່າໂຍນຂອງປະເສດີໃຫໝ້າຫລຖື ິ ້ມໄຂມຸ່ກໃຫໝູ້? 

 
16. ນານເທົ່າໃດທີຄ່ນົເຮົາຕອ້ງໝັນ່ອອ້ນວອນທນູຂຕໍໍພ່ຣະເຈົ້າ? 

 
17. ອນັໃດເປນັຫົນທາງທີນ່າໍຊວີິດໄປສູທ່າງແຄບ? 

 
18. ເປນັດ້ວຍເຫດໃດຄໍາສາລະພາບວ່າ “ພຣະອງົເຈົ້າ ພຣະອງົເຈົ້າ” ຈ່ິງບໍເ່ປນັການພຽງພທໍີຈ່ະຮັບເອົາ

ຄວາມລອດພົ້ນໄດ້? 
 

 
 
 

 
ດຣ. ບຸນ ວົງສຸຣິດທ໌ 
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ບດົຮຽນທ ີ9 
ສະພາບຮຸນແຮງຂອງການເປນັສາວກົ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 8: 18-22 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມດັທາຍ 8: 16-22 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສາວກົໃຫຖ້ືພຣະອງົວ່າສາໍຄນັກວ່າທກຸໆຢ່າງໃນຊີວິດ ບໍ່ວ່າ 
                                          ຈະເປນັເຣຶ່ອງຄອບຄົວ ເຮືອນຊານ ຫລສືງັຄມົ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະເອົາເຖງິຂັນ້ໃດ ໃນການຕດິຕາມພຣະເຢຊ?ູ. 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອເບິງ່ຄວາມຮນຸແຮງຂອງການເປນັສາວົກພຣະເຢຊສູໍາລບັຊວີິດຕົວເອງ 
 

ຄໍານໍາ 
ພຣະເຢຊູໄດຊ້ງົສອນຊາຍສອງຄນົທີຢ່າກເປນັສາວົກຂອງພຣະອງົວ່າ ພວກເຂາົຈະຕອ້ງໃຫພ້ຣະອງົເປນັນຶງ່ 
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາເຫນັຕວົຢາ່ງເຣ່ືອງໃຫ້ພຣະເຢຊູເປນັນຶງ່ໃນລກູາ 9: 57-62; ສາວົກພວກ 
ນຶງ່ເວົ້າກບັພຣະເຢຊູວ່າ,     “(ນາຍເອຍີ,) ຂໂໍຜດອະນຍຸາດໃຫ້ຂາ້ນອ້ຍໄປຝງັສບົພໍ່ຂອງຂາ້ນອ້ຍເສັຽກອ່ນ” 
ພຣະອງົຊງົຕອບຜູ້ນັນ້ວາ່,  “ຈົງ່ປະໃຫຄ້ນົຕາຍຝງັກນັເອງເທາະ ແຕສ່່ວນທາ່ນ,   ຈ່ົງໄປປະກາດຣາຊອານາ 
ຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ” (ຂໍ້ 59-60).  
 
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູບໍໄ່ດບ້ອກພວກເຮົາວ່າພຣະອງົຊງົໂຫດຮາ້ຍ ຫລຂືາດຄວາມຫ່ວງໃຍ,   ແຕໄ່ດບ້ອກ 
ເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການຈັດລາໍດບັເຣືອ່ງຕາ່ງໆຂອງຊີວດິ.   ຖ້າພວກເຮົາຕອ້ງການເປນັສາວົກຂອງພຣະ 
ອງົ, ພຣະເຢຊູຈະຕອ້ງມາກອ່ນທກຸໆຢ່າງ ຊຶງ່ຮວມທງັຊີວິດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ.    ຄວາມຈງິກຄືໍເວລາພວກ 
ເຮົາໃຫ້ພຣະອງົເປັນນຶງ່ພຣະເຈົົ້າ ຈະຊງົປະທານພຣະຄນຸໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໄດທ້ງັສອງຢາ່ງ:  ສາມາດຮບັໃຊ ້
ພຣະອງົ ແລະສາມາດດູແລຄອບຄົວ. 
 
1. ເວລາທີ່ຈະຕ້ອງອອກໄປ:  ( ມັດທາຍ 8: 18 ) 
ກອ່ນຈະມາເຖງິຕອນນີ ້ພຣະເຢຊູໄດຊ້ງົເຮັດສິງ່ອສັຈັນຫລາຍໆຢ່າງແລ້ວເຊັນ່:    ຊງົປິນ່ປວົຄນົຂີທ້ດຸຄນົນຶງ່ 
ໃຫ້ດສີະອາດ (8:1-4), ຊງົໂຜດຄນົໃຊຂ້ອງນາຍຮອ້ຍໃຫ້ຫາຍຈາກການເປນັເປັ້ຽ (8: 5-13), ແລະຊງົໂຜດ 
ແມ່ເມັຽຂອງເປໂຕໃຫດ້ີໄຂ ້(8: 14-16).  
 
ໃນຂະນະທີຄ່ນົທງັຫລາຍໄດ້ພາກນັຕືນ່ເຕັນ້ເຣືອ່ງພຣະເຢຊ,ູ  ພວກຜູນ້າໍສາສນາກໍພາກນັເກດີຄວາມບໍ່ພໍໃຈ 
ເພີ້ມຂຶນ້ ໃນສິງ່ທີ່ພຣະອງົໄດຊ້ົງກະທາໍ ແລະໄດຊ້ງົປະກາດຕົວເອງວ່າພຣະອງົຊງົເປນັຜູໃ້ດແທ.້   ພຣະເຢຊ ູ
ເຄຍີໄດ້ຊງົສະເດດັໜີຈາກຝງູຊງົມາກອ່ນ (ມດັທາຍ 5:1)  
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ໃນຕອນທີພ່ຣະອງົໄດຊ້ງົສອນພວກສາວກົແຕ່ມດັທາຍ 5-8 ຫລທືີ່ເອີນ້ກນັວ່າ “ເທສນາຢ ູ່ຈ້າຍພ.ູ” ມດັທາຍ 
8: 1 ໄດບ້ອກວ່າ,    “ເມື່ອພຣະອົງສະເດດັລງົມາຈາກພູແລ້ວ ປະຊາຊນົຫລວງຫລາຍໄດຕ້ດິຕາມພຣະອງົ.” 
ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ໃຫ້ພວກເຂາົຢູ່ຮວມກບັພຣະອງົຕໍ ່ແລະ “ກໄໍດຊ້ງົສັງ່ໃຫຂ້້າມໄປຟາກນັນ້” (8:18).  
 
2. ຈົ່ງຄິດເບ່ິງ: ( ມັດທາຍ 8: 19-20 ) 
ແຕກ່ອ່ນທີພ່ຣະເຢຊູຈະສະເດດັຂຶນ້ເຮອື,    ມນີກັທມັຜູນ້ຶງ່ໄດມ້າຫາພຣະອງົແລະທນູວ່າ,     “ອາຈານເອຍີ, 
ທ່ານຈະໄປທີໃ່ດ ຂ້າພຣະອງົຈະຕດິຕາມທ່ານໄປທີນ່ັນ້” (ຂໍ ້19).    ພຣະອງົບໍໄ່ດຊ້ງົປະຕິເສດນກັທັມຜູນ້ັນ້ 
ແຕໄ່ດຊ້ງົກ່າວວ່າ “ໝາຈິກຈອກກມໍີຮແູລະນກົປາ່ກຍໍງັມີຮັງ ແຕບ່ດຸມະນດຸບໍມ່ບີອ່ນຈະວາງຫວົລງົ” (ຂໍ ້20). 
ພຣະເຢຊູໄດຊ້ງົເອີນ້ພຣະອງົເອງວ່າ “ບດຸມະນດຸ” ເປນັເທືອ່ທໍາອດິ.    ທ່ານມດັທາຍຜູຂ້ຽນໄດໃ້ຊພ້ຣະນາມ 
“ບດຸມະນດຸ” ເພື່ອປະສານເຣ່ຶອງພຣະເຢຊູໃສ່ເຣ່ຶອງທີຊ່າວຢິວຮູກ້ນັດີວ່າ ພຣະເມຊອີາແມນ່ຜ ູ້ຮັບໃຊ້ທີທຸ່ກທ ໍ
ຣະມານ (8: 16-17). 
 
ການເປນັສາວົກຈະຕອ້ງມວີິນຍັ   ແລະການເປນັສາວົກຈະຕອ້ງຈາ່ຍຣາຄາແພງສາໍລບັຜູຢ້າກຕດິຕາມພຣະ 
ເຢຊ.ູ ໃນຕອນນຶງ່ທີ່ພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົສອນເຣ່ຶອງການເປນັສາວກົ,   ພຣະອງົໄດຊ້ງົບອກໃຫ,້   “ຄດິຣາຄາເສັຽ 
ກອ່ນ” (ລກູາ 14:28).   ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊູໃນມດັທາຍ 8: 20 ຖກືກບັສະພາບການຂອງພວກນກັທມັ.  
ນກັທັມເຮດັວຽກຂດີຂຽນແລະສ່ວນຫລາຍຈະທາໍງານຢາ່ງງຽບຢູ່ເຮືອນຂອງຕົວເອງ.  ພຣະເຢຊບູໍໄ່ດຊ້ງົສອນ 
ຕໍສູ່້ເຣ່ຶອງການມບີາ້ນເຮອືນ ຫລກືານມຄີອບຄົວ  ເພາະພຣະອງົເອງກໍເຄຍີພັກອາສຍັກບັຄອບຄົວຂອງພວກ 
ສາວົກເຊັນ່ບາ້ນຂອງມາຣີອາ, ມາທາ, ແລະລາຊາໂຣທີ່ເບດັທະນ.ີ   ບ້ານເຮອືນແລະຄອບຄວົສາມາດເປນັ 
ອປຸສກັຂອງການເປັນສາວກົ; ສະນັນ້ພຣະເຢຊູຈຶງ່ຊງົເຕືອນຜູທ້ີຕ່ອ້ງການຕດິຕາມພຣະອງົ. 
 
3. ຈົ່ງເຂ້ົາໃຈລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ: ( ມັດທາຍ 8: 21-22 ) 
ໃນມດັທາຍ 8:21-22 ບໍໄ່ດສ້ອນພວກສາວົກວ່າບ່ໍໃຫ້ນບັຖພືໍ່ແມ;່ ເພາະໃນມດັທາຍ 15:3-6, ພຣະເຢຊູໄດ ້
ຊງົສອນເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການໂຄຣົບພໍ່ແລະແມຂ່ອງຕນົ ຊຶງ່ເປນັນຶງ່ໃນພຣະບດັຍດັສບິປະການ.    ຈົ່ງ 
ຈົດຈໍາໄວ້ວ່າພຣະເຢຊບູໍໄ່ດຊ້ງົມາເພືອ່ລບົລາ້ງພຣະບນັຍດັພຣະເຈົ້າ  ແຕ່ໄດຊ້ງົມາເພືອ່ໃຫ້ພຣະບນັຍດັນັນ້ 
ໄດສ້ໍາເຣດັ (ມັດທາຍ 5: 17). 
 
ພຣະທັມໃນຕອນນີໄ້ດບ້ອກອກີວ່າມລີດູສດິຜ ູ້ທີສອງທີມ່າເວົ້າກບັພຣະເຢຊູ; ລາວໄດທ້ນູພຣະອງົວ່າ, “ນາຍ 
ເອຍີ, ຂໂໍຜດອະນຍຸາດໃຫຂ້າ້ພຣະອງົໄປຝງັສບົບດິາຂອງຂາ້ພຣະອງົເສັຽກອ່ນ” (ຂໍ ້21). ສາວກົຜູນ້ີ້ເປນັຕົວ 
ຢາ່ງອກີຢ່າງນຶງ່ເຣຶອ່ງຄວາມເຂົາ້ໃຈຜດິໃນການໃຫພ້ຣະເຢຊູເປນັນຶງ່ໃນຊີວິດ. 
 
ພຣະເຢຊຊູງົຮູ້ວ່າລູດສດິສອງຄນົທີມ່າທນູພຣະອງົເຣຶ່ອງພາຣະໃນຄອບຄົວເປນັຜູ້ເຊືອ່ແທ້    ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາທງັ 
ສອງໄດ້ຈດັຄວາມສໍາຄນັໃນຊີວດິບໍຖ່ກືລາໍດບັ.    ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊສູໍາລບັລກູສດິຜ ູ້ທສີອງມສີອງພາກ: 
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(1) ຈ່ົງຕດິຕາມເຮົາມາ, ແລະ (2) ປະໃຫ້ຄນົຕາຍຝງັກນັເອງ.     ຄາໍຕອບພາກທາໍອດິເປັນພາກສ່ວນນຶງ່ໃນ 
ແຜນຂອງຄວາມພົນ້ສາໍລບັພວກເຮົາທກຸໆຄນົ;   ຜູທ້ີຢ່າກເປນັສາວກົຈະຕອ້ງຕດິຕາມພຣະເຢຊ,ູ  ພວກເຮົາ 
ຈະອອກໜາ້ພຣະອງົບໍໄ່ດ້; ໃນມດັທາຍ 16:23, ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ໃຫເ້ປໂຕໄປຢ ູ່ຂາ້ງຫລັງພຣະອງົ.  ຫລາຍໆ 
ຄັງ້ຄຣສິຕຽນມັກຈະຍ່າງອອກໜ້າ ແລ້ວໃຫ້ພຣະເຢຊຜູູ້ເປນັພຣະເຈົ້າແລະເຈົາ້ນາຍສະເດດັຕາມຫລງັ. 
 
ຄໍາຕອບພາກທສີອງຂອງພຣະເຢຊູທີ່ວາ່ “ປະໃຫຄ້ນົຕາຍຝງັກນັເອງ”  ມສີ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກບັປະເພນໃີນສມຍັ 
ນັນ້.  ໃນຕອນນັນ້ພວກເຂາົເຈົ້າຈະຕອ້ງຮີບຝງັຄນົຕາຍໃນວັນທີຜູ່ກ້ຽ່ວເສັຽຊີວດິ;   ເພາະນັນ້ຖວື່າເປນັໜ້າທີ ່
ອກັສກັສດິຂອງຄອບຄົວ.   ພວກເຮົາສລບຸໄດ້ວ່າລກູສດິຜູທ້ສີອງຄງົບໍສ່າມາດຕດິຕາມພຣະເຢຊູມາເຖງິເວ 
ລານັ້ນ ຖາ້ພໍຂ່ອງລາວໄດ້ເສັຽຊີວດິໄປໃນມືນ້ັນ້; ເຂາົຈະຕອ້ງຢ ູ່ໃນວັນທກຸໂສກຢ ູ່.  ຄາໍທນູຂອງເຂົາເປນັພຽງ 
ຂໍ້ແກຕ້ົວເພາະເຂົາກາໍລງັຫາທາງໜ.ີ ລກູສດິຜູນ້ີຕ້ອ້ງການຕດິຕາມພຣະເຢຊູແບບຫ່າງໆ; ເຂາົອາດຈະລຖໍາ້ 
ເວລາທີ່ເໝາະສົມສາກອ່ນ     ຫລືຫລງັຈາກໄດ້ແກໄ້ຂວຽກອືນ່ໃຫ້ຮຽບຮອ້ຽຈຶງ່ຈະຕດິຕາມພຣະອງົຢາ່ຈງິໃຈ.  
ສະນັນ້ຄໍາຕອບຂອງພຣະເຢຊບູໍມ່ສີ່ວນຫຍງັກບັເຣ່ືອງການບໍນ່ບັຖພືໍ່ແມ,່  ແຕ່ເປນັຄາໍສອນສາວົກໃຫຮ້ຽນຮູ້ 
ການຈດັລາໍດບັຄວາມສໍາຄນັໃນຊີວດິຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ  ແລະຢາ່ເອາົເຣ່ືອງທີ່ໜາ້ຟັງມາແກຕ້ົວໃນການຕດິ 
ຕາມພຣະອົງ. 
 
ໂລກນີ້ເຕັມໄປດວ້ຍຄນົທີຕ່າຍແລ້ວຝ່າຍວນິຍານ;   ລກູສດິຜູນ້ີບ້ໍ່ໄດຕ້າຍຝ່າຍວນິຍານ.   ພຣະເຢຊຊູງົເຫນັ 
ຄວາມຍິງ່ໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງເຂົາ;    ພຣະອງົຈ່ຶງຊງົສັງ່ເຂົາໃຫ້ພວກທີຕ່າຍຝາ່ຍວນິຍານໃນໂລກນີໄ້ປຝງັກນັ 
ເອງ.  ພຣະອງົຢາກບອກລກູສດິຄນົນັນ້ວ່າ:  ເວລາເປນັຂອງເຈົ້າແລ້ວ ຈົງ່ຕດິຕາມເຮົາມາເຖດີຢາ່ເປນັຫ່ວງ
ກງັວົນກບັພວກຄນົຕາຍເທາະ. 
 
ບົດຮຽນແລະຊີວິດ 
ຄນົໃນສມຍັນີບ້ໍ່ວ່າຈະເປັນຄຣສິຕຽນຫລບ່ໍືຕາ່ງກໍມຄີວາມຫ່ວງໃຍເຣ່ືອງບາ້ນເຮືອນ,   ຄອບຄົວ,   ວຽກງານ, 
ໂອກາດເພືອ່ຮັບໃຊ,້ ເວລາພັກຜອ່ນ, ເສຖກດິ, ແລະການບ້ານການເມືອງ.  ສີງ່ເຫລົາ່ນີສ້າມາດເປນັອປຸສກັ 
ສາໍລັບຜູທ້ີຢ່າກຕດິຕາມພຣະເຢຊູຈນົໝດົໃຈ.      ນອກນັນ້ຍງັມບີາງຢາ່ງທີສ່າ້ງຄວາມສບັສນົໃຫ້ພວກເຮາົ; 
ຄວາມສບັສນົບໍ່ແມນ່ເຣືອ່ງບໍດ່ຕີລອດໄປ, ແຕ່ມນັສາມາດກດີກັນ້ພວກເຮົາ ບໍ່ໃຫຕ້ດິຕາມພຣະເຢຊໄູດ້ແບບ 
ຮ້ອຽເປີເຊນັ. 
 
ບາງຄນົຮ ູ້ສກຶລະອາຍໃຈຕວົເອງ ເວລານັງ່ເບ່ິງຟດູບອນໃນໂທຣະທດັ  ເພາະຕາມປົກຕິແລ້ວເວລານັນ້ແມນ່ 
ເວລາສາໍລັບການສກຶສາພຣະຄໍາ.  ບາງຄນົມປີນັຫາເຣືອ່ງການຈບັຈ່າຍ ເພາະຫລົງຈ່າຍຈນົໝດົຊຶງ່ຮ່ວມທງັ 
ເງິນທີຄ່ດິວ່າຈະຕຽມໄວຖ້ວາຍພຣະເຈົ້າ. ຊີວິດພວກເຮົາເຕັມດ້ວຍການຕດັສນິໃຈເລອືກ. ບດົຮຽນມື້ນີສ້ອນ 
ພວກເຮົາໃຫຮ້້ ູຈັດລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັໃນຊີວດິ   ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີຕ່ອ້ງການຕດິຕາມພຣະເຢຊຢູາ່ງແທ້ຈງິ. 
ທກຸຄນົທີຕ່ດິຕາມພຣະອງົຈົນສດຸໃຈຈະພົບກບັຄວາມສາໍເຣັດໄດ້ເຣື່ອງທົ່ວໄປໃນຊີວິດ ເພາະສິງ່ນັນ້ເປນັສິງ່ 
ທີ່ພຣະບດິາຊງົພພໍຣະທຍັ. 
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ຄໍາຖາມ 

1. ທ່ານເຄຍີໄດຍ້ນິ ຫລືເຄຍີໄດໃ້ຊຄ້ໍາແກຕ້ວົແນວໃດແດ ່  ເພື່ອຫລກີເວ້ັນການຮັບໃຊ້ ຫລຖືວາຍກຽດ 
ພຣະຄຣິດ? 

2. ຖາ້ພວກເຮົາເຮັດຫຍງັໄປໂດຍບໍຄ່ດຶ, ທາ່ນຄດິວ່າເປນັສິງ່ທີຖ່ກືຕອ້ງຫລບືໍ?່ 
3. ພວກເຮົາເຄຍີອາ່ນເຣ່ຶອງຣາຄາຂອງການເປັນສາວກົ.  ແມ່ນຫຍງັຄືຣາຄາແພງຂອງການບໍຕ່ດິຕາມ 

ພຣະເຢຊ?ູ 
4. ທ່ານຈະຊ່ວຍຄນົອືນ່ໃຫ້ມຄີວາມສັມພນັກບັພຣະເຈົ້າຢາ່ງໝັນ້ຄງົໄດວິ້ທີໃດ? 
5. ຖາ້ທາ່ນສາມາດປ່ຽນແປງສິ່ງນຶງ່ໃນຕົວທ່ານ ຫລໃືນຄອບຄົວ, ທ່ານຈະປ່ຽນແປງຫຍງັແດ?່ 
6. ທ່ານມີວິທີໃດ ຫລືແຜນແນວໃດແດ ່ທີ່ຈະຊ່ວຍຕົວເອງໃຫ້ເຕບີໃຫຍຝ່າ່ຍຈດິວິນຍານ? 

 
 

ດຣ. ສດິນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ10 
ພວກສາວກົຂອງພຣະເຢຊູພາກນັເຮດັຫຍັງ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 9: 35-10:15, 24-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມດັທາຍ 9: 35-11:1 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ພວກສາວົກໃຫ້ເຮດັພນັທະກດິຂອງພຣະອງົແລະຊງົບອກ  
                                           ວທິີໃຫ້ເຮັດດວ້ຍ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ວິທີທ່ີພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົສັງ່ພວກສາວົກໃຫເ້ຮັດພນັທະກດິຂອງພຣະອງົ    ມີຄວາມ 
                                  ໝາຍແນວໃດສາໍລັບພວກເຮົາໃນສມຍັນີ?້ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອພິສດູເບິງ່ວ່າຂອ້ຽໄດ້ເຮັດຕາມວິທຂີອງພຣະເຢຊບູໍ ່ໃນການເຮດັພນັທະ  
                                        ກດິຂອງພຣະອງົ. 

ຄໍານໍາ 
ພຣະເຢຊຊູງົເອີນ້ພວກສາວົກໃຫຕ້ດິຕາມພຣະອງົຈົນໝດົໃຈ ແລະໄດຊ້ງົສອນພວກເຂົາວທິີເຮັດພນັທະກດິ 
ແລະວິທີຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງພຣະອງົ. 
 
ຂາ້ພະເຈົ້າມີໂອກາດໄປເປນັໂຄສກົໃນ “ວັນອາຊບີ” ທີໂ່ຮງຮຽນມັທຍົມແຫງ່ນຶງ່;  ທກຸຄນົຕາ່ງກຄໍດິວ່າຂາ້ພະ 
ເຈົ້າຈະໄປເວົ້າເຣ່ືອງວຽກຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເອງໃຫ້ພວກເຂາົເຈົ້າໄດ້ຟງັ. ເວລາໄປເຖງິຫອ້ງຮຽນກມໍີຄນົຖາມຂາ້ 
ພະເຈົ້າວ່າ “ເຈົ້າເຮດັຫຍງັແດ?່” ຂ້າພະເຈົ້າຕອບວ່າ “ຂອ້ຍເຮດັຫລາຍໆຢາ່ງ.” ແຕສ່ິງ່ທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ ້
ຍນິກໍໃຫຍກ່ວ່າທີທ່ກຸຄນົຄດິ.    ຂາ້ພະເຈົາ້ບອກນກັຮຽນວ່າ “ໃນຖານະທີ່ເປັນຄຣສິຕຽນ, ຂອ້ຍໄດຖ້ວາຍຕົວ 
ເອງໃຫ້ພຣະເຢຊຄູຣິດຜູ້ເປນັພຣະເຈົາ້ ແລະເປນັພຣະຜູຊ້່ວຍໃຫ້ພົນ້ຂອງຂອ້ຍ.    ນັນ້ຄອືາຊບີແລະການຊງົ 
ເອີນ້ສໍາລບັຂອ້ຍ. ຂອ້ຍໄດເ້ຮັດຫລາຍໆ ຢາ່ງ ແລະການເປນັສດິຍາພິບານທີ່ໂບດກໍເປນັນຶງ່ໃນນັນ້.  
 
ຄາໍຖາມທີນ່ກັຮຽນຖາມຂາ້ພະເຈົ້າໃນມືນ້ັນ້ກກໍຽ່ວພັນກນັພຣະຄາໍທີຈ່ະເບິງ່ກນັໃນມື້ນີ.້ ອາຊບີຂອງພວກເຮົາ 
ຄືພວກເຮົາໄດຖ້ກືຊງົເອີນ້ໃຫ້ເປນັສາວກົຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດ. ພຣະອງົຕອ້ງການໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດພນັທະກດິ 
ແລະຮັບໃຊຕ້າມຄໍາສອນຂອງພຣະອງົ, ຕາມຂອງພຣະຣາຊທານ, ແລະຕາມໂອກາດແລະຄວາມຂາດເຂນີ 
ທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢ ູ່.  
 
1. ພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູດໍາເນີນຕໍ່ໄປຜ່ານສາວົກທັງຫລາຍ: (ມັດທາຍ 9: 35-10:4) 
ພຣະເຢຊບູໍໄ່ດຊ້ງົນັງ່ຢ ູ່ກອ້ງຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ ແລ້ວລໍຖາ້ໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍມາຫາພຣະອງົ, ແຕ່ພຣະອງົໄດຊ້ງົ “ສະ 
ເດດັໄປທົ່ວທກຸເມອືງທກຸບາ້ນ ຊງົສັງ່ສອນໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງເຂົາ” (9:35).     ພຣະທມັຕອນນີຍ້ງັ 
ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະເຢຊູ     “ຊງົປະກາດຂ່າວປະເສດິເຣ່ືອງພຣະຣາຊອານາຈັກນັນ້   ແລະຊງົໂຜດຄນົມີ 
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ພຍາດແລະຄວາມເຈບັໄຂ້ທກຸຢາ່ງໃຫດ້ໝີດົ.”    ພຣະເຢຊຊູງົເປນັພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົຮັກແລະເມດຕາມະນດຸທັງ 
ຫລາຍ;   “ເມື່ອພຣະອງົຊງົເຫັນປະຊາຊນົຫລວງຫລາຍກຊໍງົສງົສານເຂາົ    ເພາະເຂາົຖກືຮົບກວນແລະອດິ 
ອອ່ນໂຮຍແຮງໄປເໝອືນຝງູແກະທີບ່ໍມ່ຜີູລ້້ຽງ” (ຂໍ ້36). ພຣະເຢຊຊູງົຮູ້ວ່າພວກສາວົກຂອງພຣະອງົສາມາດ 
ທີ່ຈະເຮັດຕາມແບບຢາ່ງຂອງພຣະອງົ. 
 
ເປນັຫຍງັພຣະເຢຊຊູງົບອກໃຫ້ພວກສາວົກໃຫອ້ອ້ນວອນຜູ້ເປນັເຈົາ້ຂອງນາ?   ບາງຄນົອາດຈະຄດິວ່າພຣະ 
ເຈົ້າບໍຊ່ງົປາຖນາທີຈ່ະສົງ່ຄນົງານ; ແຕ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຢຊູແມນ່ເຣື່ອງຊວນໃຫ້ຜູທ້ີຕ່ດິຕາມພຣະອົງຕອບ 
ຮັບການຊງົເອີນ້ໃຫໄ້ປເກບັກຽ່ວ.  ແນນ່ອນພວກເຮົາຈະຕອ້ງອອ້ນວອນແລະເຮັດຫລາຍກວ່ານັນ້ອກີ. ພຣະ 
ທັມຂໍ ້38 ເປນັຄໍາອປຸມາແລະໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູລ້້ຽງແກະແລະຄນົງານ;  ຜ ູ້ລ້ຽງແກະມໜີ້າທ່ີດູແລແລະລຽ້ງ.  ເວ 
ລາພວກເຮົາເລີ້ມອອ້ນວອນ,   ພວກເຮົາກກໍາຍເປນັຄົນງານໃນການເກບັກ່ຽວແລະເປນັຕົວແທນຂອງຜູລ້້ຽງ 
ທີດ່ີ (ໂຢຮັນ 10:11) ເຣື່ອງການປະກາດແລະການເຕບີໃຫຍຝ່າ່ຍວິນຍານ.  ພຣະເຢຊຊູງົຮູ້ວ່າຄົນທງັຫລາຍ 
ຈະກາຍມາເປນັສດິ, ແຕພ່ວກສາວກົຈະຕອ້ງອອກໄປທໍາງານໃນນານັນ້ຢາ່ງມີຈດຸປະສງົ. 
 
ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ພວກສດິທງັຫລາຍໃຫອ້ອ້ນວອນເພືອ່ຄນົງານ    ແລະພຣະອງົກຊໍງົຕອບການອອ້ນວອນນັນ້ 
ໂດຍຊງົເອິນ້ສາວົກສບິສອງຄນົ;  ພຣະອງົ “ກຊໍງົປະທານໃຫ້ເຂົາມອີາໍນາດ”  (ມດັທາຍ 10:1).   ສາວົກສບິ 
ສອງຄນົໄດຖ້ກືເລອືກໃຫຢູ້ກ່ບັພຣະເຢຊູ (ມາຣະໂກ 3:14);   ພວກເຂາົເຈ້ົາໄດຕ້ອບການຊງົເອີນ້ຂອງພຣະ 
ເຢຊທູີ່ວ່າ “ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ” (ມດັທາຍ 4:18-22; 9:9). ພຣະເຢຊຊູງົແຕງ່ຕັງ້,  ສັງ່ສອນ,  ແລະໃຫ້ຣິດເດດ 
ພວກເຂົາເພືອ່ເຮັດພນັທະກດິ; ພຣະອງົຊງົສນັຍາຜນົໃນການເກບັກ່ຽວດ້ວຍ (9:37, ເບີງ່ 13: 1-9,18-23). 
ໃນຄາວສດຸທາ້ຍ, ພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົສັງ່ພວກເຂົາວ່າ “ຈົງ່ໄປ” ແລະພນັທະກດິທີ່ພຣະອງົໄດຊ້ງົເຮັດກໄໍດກ້າຍ 
ເປນັຂອງພວກສາວົກສມຍັຕໍ່ໆ ໄປ. 
 
2. ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ສາວົກໃຫ້ອອກໄປ: (ມັດທາຍ10:5-15) 
ພຣະເຢຊຊູງົຈັດຕຽມພວກສາວົກ     ເພື່ອຈະສືບຕໍ່ພນັທະກດິໃນເວລາທີພ່ຣະອງົຈະບໍຊ່ງົໄດຢ້ ູ່ນາໍພວກເຂາົ. 
ພຣະອງົຊງົໃຊສ້າວົກສບິສອງງຄົນໃຫອ້ອກໄປ (10:5) ແລະຊງົສັງ່ພວກເຂົາໃຫໄ້ປຫາ “ຝງູແກະທີ່ເສັຽແລວ້ 
ຄຕືະກນູອສິຣາເອນັ” ເທົ່ານັນ້ (10: 6).    ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສາວົກວ່າ  “ໃນຂນະທີ່ພວກທ່ານໄປ ຈ່ົງປາ່ວປະ 
ກາດວ່າ “ຣາຊອານາຈກັສວັນມາໃກ້ແລວ້” (10:7).  
 
ພຣະເຢຊູໄດຊ້ງົສັງ່ພວກສາວົກໃຫ້ເຮັດສິງ່ອສັຈັນຫລາຍຢ່າງ;  “ຄນົເຈບັໄຂ້ຈ່ົງເຮັດໃຫດ້ີ, ຄນົຕາຍແລ້ວຈ່ົງ  
ໃຫ້ເປນັຄນືມາ, ຄນົຂີທ້ດູຈ່ົງໃຫ້ດສີະອາດ, ແລະຈ່ົງຂບັໄລຜ່ີຮ້າຍອອກເສັຽ” (10: 8).  ພວກເຮົາໃນສມຍັນີ ້
ກຍໍງັປະກາດຣາຊອານາຈກັສວນັຢ ູ່ ແຕ່ມີໜອ້ຍຄນົທີມ່ີຣິດເດດໃນການປິນ່ປົວຄນົປ່ວຍ, ໃຫຄ້ນົຕາຍແລ້ວ 
ຄນືມາ, ແລະຂບັໄລຜ່ີຮ້າຍອອກຈາກຄນົ.  ໃນຕອນນັນ້ພວກສາວົກໄດ້ຮບັໃຊໂ້ດຍບໍ່ມກີານເອາົເງນິ,  ຄໍາ,  
ຫລທືອງ ແດງ ຕດິຕົວໄປ;  ແຕ່ພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົສອນວາ່  “ຄນົງານກສໍົມຄວນຈະໄດ້ຮັບອາຫານກນິ”  (10:
10)   ຊຶງ່ ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີໄ່ດ້ຮບັພຣະຄາໍຈະຕອ້ງລ້ຽງດູພວກຜູປ້ະກາດພຣະຄໍາ.  
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“ຈົງ່ສັນ່ຂີຝຸ້ນ່ທີຕ່ດິຕນີຂອງທາ່ນອອກເສຽັ” ຍງັເປນັຄໍາແນະນາໍທີ່ດີສາໍລບັພວກເຮົາໃນສມຍັນີ.້ ພຣະເຢຊຊູງົ 
ຮ້ ູກອ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍສ່າມາດນາໍມະນດຸໝດົທກຸຄົນໃຫກ້ບັມຄີວາມສໍາພັນກບັພຣະເຈົາ້.  ຫລາຍຄນົຈະ  
ປະຕິເສດ ແລະບໍຍ່ອມຮັບຂາ່ວປະເສດີ;  ສະນັນ້ເມືອ່ຄົນໃນບ້ານນຶງ່ບໍ່ຮັບ,  ພວກສາວົກກຈໍະເດນີທາງຕໍໄ່ປ 
ປະກາດອກີບາ້ນນຶງ່. ສລບຸວ່າພວກເຮົາຈະຕອ້ງປະກາດຈນົສດຸຄວາມສາມາດ ແລະປອ່ຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປນັ 
ຜູ້ເຮດັໃຫຄ້ນົກບັໃຈເຊືອ່; ພວກເຮົາຈະບໍປ່ະລະພຣະເຢຊູຫລພືນັທະກດິຂອງພຣະອງົ. 
 
3. ພຣະເຢຊູຊົງທ້າທາຍ ແລະໜຸນໃຈ: (ມັດທາຍ10:24-31) 
ຄວາມຄດິທີ່ວ່າພວກເຮົາຈະເປນັເໝອືນພຣະເຢຊູເປນັເຣ່ືອງອສັຈນັ (ມັດທາຍ 10:24-25);  ໃຫພ້ວກເຮົາມ ີ
ກາໍລງັໃຈ ແລະຖືເອົາມາເປນັເປົ້າໝາຍໃນຊວີດິຄຣສິຕຽນ. ພຣະເຢຊໃູຊຄ້ວາມຄດິນີ້ເພືອ່ສັງ່ສອນສາວົກສບິ 
ສອງຄນົຄວາມຈງິເຣື່ອງຣາຄາຂອງການເປນັສາວກົພຣະອງົ. ພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົເຕອືນພວກສາວົກໃນພຣະຄໍາ 
ຕອນນຶງ່ວາ່      “ເຮົາໃຊພ້ວກທ່ານໄປເໝອືນດັງ່ແກະຢູຖ່າ້ມກາງຝງູໝາໄນ   ສນັນັນ້ຈົງ່ສລາດເໝືອນງແູລະ 
ອອ່ນສພຸາບເໝອືນນກົເຂົາ…” (ມດັ ທາຍ 10:16-23),      ແຕ່ພຣະອງົໄດຊ້ງົເຕອືນລກູສດິພວກນີກ້ອ່ນວາ່ 
ການຂົມ່ເຫງຈະເກດີຂຶນ້ ແຕ່ພຣະເຈົາ້ຈະຊງົປະທານລາງວັນໃຫຜູ້ທ້ີສ່ດັຊືຈົ່ນເຖງິທີສ່ດຸ (ມດັທາຍ 5: 8-10). 
 
ໃນມດັທາຍພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ພວກສາວກົວ່າ    “ຢ່າຊູຢ່າ້ນເຂົາ ເພາະວ່າບໍມ່ສີິງ່ໃດປກົບງັໄວທ້ີ່ຈະບໍ່ເປດິເຜຍີ 
ຫລສືິງ່ລບັທີບ່ໍປ່າກດົໃຫ້ຮູ ້ສິງ່ທີ່ເຮົາກາ່ວແກ່ພວກທາ່ນໃນທີມ່ດື ພວກທ່ານຈົງ່ກາ່ວໃນທີ່ແຈງ້ແລະສິງ່ທີພ່ວກ 
ທ່ານໄດຍ້ນິຈາກສຽງຊຶມ່ ຈ່ົງປ່າວປະກາດເທງິຫລງັຄາເຮືອນ.. ” (ມດັທາຍ 10:26-31). ໃນຂໍ ້28,ພຣະເຢຊ ູ
ຊງົສອນໃຫສ້າວົກແລະທກຸໆຄນົໃຫ້ “ຢາ້ນພຣະອງົຜູຊ້ງົຣິດທີອ່າດໃຫ້ທງັຈດິວິນຍານແລະຮ່າງກາຍຈບິຫາຍ 
ໃນໝໍນ້ະຮກົ.” ຢ້ານໃນທີນ່ີໝ້າຍເຖງິການຢໍາເກງແລະນັບຖ ື(ເບິ່ງ ຢາໂກໂບ 4: 7)    ເພາະພຣະເຈົ້າຊງົຍິງ່ 
ໃຫຍແ່ລະສົມຄວນໄດ້ຮັບການສັຣເສນີ    ແລະການໂຄຣົບບຊູາຈາກມະນດຸທງັຫລາຍທີພ່ຣະອງົໄດຊ້ງົສ້າງ 
ດ້ວຍພຣະຫັດຂອງພຣະອງົເອງ.  ພຣະເຈົາ້ຊງົເປນັຜູຄ້ວບຄຸມຮ່າງກາຍແລະວຍິານຂອງພວກເຮົາ. 
 
ເຖງິວ່າການຖກືຂົ່ມເຫງ ຫລຄືວາມທກຸລາໍບາກເປນັເຣືອ່ງທີ່ຫລກີບໍໄ່ດກ້ຕໍາມ, ທກຸຄນົທີ່ເຊືອ່ແລະວາງໃຈໃນ 
ອງົພຣະເຢຊຄູຣິດສາມາດໝັນ້ໃຈໄດ້ວ່າພວກເຮົາມຄີຸນຄາ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາ;  ພຣະ 
ອງົຜູຊ້ງົລ້ຽງນກົປາ່ແລະດູແລດອກໄມໃ້ນທົງ່ຈະຊງົລ້ຽງດູແລະຮກັສາພວກເຮົາເຊັນ່ກນັ. 
 
ບົດຮຽນ ແລະຊີວິດ 
ມັດທາຍ 11:1 ບອກເຖງິການຈບົການສັງ່ສອນພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊ.ູ    ພຣະອງົຊງົສັງ່ສອນພວກເຂາົ 
ເຈົ້າໃນສິງ່ທີຈ່ະຕອ້ງເຮັດ; ພຣະອງົຊງົສອນວິທີເຮັດພນັທະກດິເພືອ່ພວກເຂົາຈະໄດປ້ະຕບິດັຕໍໄ່ປ. 
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ຄວາມຮູສ້ກຶເປນັເຣື່ອງສໍາຄນັ; ຄວາມຮ ູ້ສຶກບອກໃຫຮູ້ວ່້າພວກເຮົາຍັງມີຊີວດິຢູ່.     ຖ້າເວົ້າເຣືອ່ງຈດິວນິຍານ 
ແລ້ວ, ທ່ານເປນັຜ ູ້ເຮັດຕາມຄວາມຮູ້ສກຶ ຫລທື່ານເປນັຜູເ້ຮັດຕາມພຣະບັນຍດັ?  ທ່ານເຮດັຕາມຄາໍສັງ່ສອນ 
ຂອງພຣະເຢຊູເພາະທາ່ນຮູ້ສກຶຢາກເຮັດ  ຫລທືາ່ນເຮັດຕາມຄໍາສັງ່ສອນເພາະເປັນພຣະບນັຊາຂອງອງົພຣະ 
ຜ ູ້ເປນັເຈ້ົາ? 
 
ພວກເຮົາເຄຍີໄດຍ້ນິເຣ່ຶອງພຣະເຈົ້າຊງົທາໍງານຢ ູ່ໃນໂລກ;     ແຕຖ່້າທ່ານຢາກຮ ູ້ວ່າພຣະອົງຊງົເຮັດຫຍງັແດ ່
ທ່ານຈະຕອ້ງຕດິຕາມພຣະບນັຊາຂອງພຣະອງົ; ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ເຂົາ້ໃກ້ພຣະເຈົ້າແລະພນັທະກດິຂອງພຣະ 
ອງົໃນໂລກນີ.້ 
 
ຄໍາຖາມ 

1. ລອງໃຫຄ້ະແນນຕົວເອງເບິງ່ວ່າທາ່ນຢ ູ່ຂັ້ນໃດໃນການເປນັມືແລະເປນັເທ້ົາຂອງພຣະເຢຊູໃນການ 
ສັງ່ສອນ, ການປະກາດ, ແລະການປິນ່ປວົພຍາດ; ທາ່ນໄດຄ້ະແນນສງູບໍ?່ 
 

2. ທ່ານໄດ້ພົວພນັໃນພັນທະກດິຂອງພຣະເຈົ້າ ເຖງິຂັນ້ຈໍາຕອ້ງມລີະບຽບວນິຍັໃນການໃຊ້ຈາ່ຍບໍ?່   
 

3. ຄວາມຜິດພາດທີຜ່າ່ນມາ ຫລຄືວາມຢ້ານເຄີຍເປນັບນັຫາສໍາລບັທາ່ນບໍ່ ໃນການເປນັສາວົກຂອງ 
ພຣະເຢຊ?ູ 
 

4. ທ່ານຄດິວາ່ຂໍຄ້ວາມທີ່ວາ່ “ຄວາມບໍຢ່າ້ນເກດີມາຈາກຄວາມຢ້ານ” ເວົ້າເຖງິຄວາມສມັພນັສ່ວນຕົວ 
ກບັຄນົທີບ່ໍ່ເປນັຄຣສິຕຽນແນວໃດ? 
 

5. ມີຫຍງັແດທ່ີທ່າ່ນໄດລ້ອງເຮດັເບິງ່ ແຕໄ່ດຊ້່ວຍຄນົອືນ່ໆໃຫໄ້ດ້ພບົຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ? 
 

 
 

ດຣ. ສດິນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທ ີ11 
ການເຊືອ່ໝາຍເຖິງການຕດິຕາມ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມດັທາຍ 16: 13-17, 21-26 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມດັທາຍ 16: 13-26 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ການເຊືອ່ພຣະເຢຊຢູາ່ງແທຈ້ງິ ໝາຍເຖງິການຕດິຕາມພຣະອງົໂດຍບໍຄ່ດິ  
                                           ຣາຄາ. 
ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ: ທ່ານເຊືອ່ພຣະເຢຊູຫລາຍປານໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອສະແດງຄວາມເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊຂູອງຂອ້ຍໂດຍການຕດິຕາມພຣະອງົ. 
 

ຄໍານໍາ 
 
ພຣະເຢຊຊູງົບອກພວກສາວົກວ່າ ການຕດິຕາມພຣະອງົຈະມີຣາຄາແພງໝດົທກຸຢາ່ງສໍາລບັພວກເຂົາເຈ້ົາ.   
ທກຸຄນົທີ ່ຕດິຕາມພຣະເຢຊູຈະຕອ້ງໄດ້ເສຽັສະລະ. ພຣະເຢຊຊູງົບອກພວກສາວກົຂອງພຣະອງົວ່າ, “ຖ້າຜູ ້
ໃດຢາກຕາມເຮົາມາ ໃຫຜູ້ນ້ັນ້ຕດັສດິຂອງຕນົເສັຽ   ແລະຮັບແບກໄມກ້າງແຂນຂອງຕນົ ແລວ້ຕດິຕາມເຮົາ 
ມາ” (ມດັທາຍ 16: 24). 
 
ພວກເຮົາຮ ູ້ວ່າພຣະເຢຊູບໍໄ່ດຊ້ງົບອກໃຫພ້ວກສາວົກໄປຊອກໄມ້ມາເຮັດໄມກ້າງແຂນ ແລ້ວໃຫ້ພາກນັແບກ 
ໄມກ້າງແຂນນັນ້ເລາະບ້ານ.    ແຕສ່ິງ່ນຶງ່ທີ່ພວກຮູກ້ຄໍວື່າພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົບອກທກຸຄນົວ່າການຕດິຕາມພຣະ 
ອງົຈະມີຣາຄາແພງ. ຣາຄາອາດຈະແມນ່ເຣື່ອງກ່ຽວກບັສດິທໃິນສງັຄມົທີໂ່ລກນີໃ້ຫ ້ກ່ຽວກບັຊບັສນິເງນິທອງ 
ສ່ວນຕວົ, ກ່ຽວກບັ ຄວາມສາໍເຣດັຢ່າງໂລກນີ,້ ແລະໃນບາງກໍຣະນແີມ່ນການເສຽັຊີວິດຂອງຕນົເອງ.  ສະນັນ້  
ຖາ້ພວກເຮົາຕັງ້ໃຈທີ່ຈະຕດິຕາມພຣະເຢຊ,ູ   ພວກເຮົາຈະຕອ້ງຕຽມພອ້ມທີ່ຈະຈ່າຍຣາຄາ ແລະຕອ້ງເຕອືນ 
ຄນົອືນ່ໆທີ່ມຄີວາມປະສງົຢາ່ງນີ.້ 
 

1. ຄົນທັງຫລາຍເວົ້າກັນຫຍັງແດ່:  (ມັດທາຍ16: 13-14) 
ໃນພຣະກດິຕຄິຸນ,  ມັດທາຍໄດບ້ນັທກຶໄວ້ວ່າພຣະເຢຊຊູງົກາໍລງັເດນີທາງແລະໂອລ້ົມກບັພວກສາວົກຢູໃ່ນ 
ເຂດເມືອງກາຍຊາເຣັຽຟີລບິປອຍຊຶ່ງຢູທ່າງຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຂອງທະເລຄາລິເລ.  ເມືອງກາຍຊາເຣັຽຟີ 
ລບິປອຍເປນັເມືອງສາໍຄນັໃນຈາໍພວກເມອືງທງັຫລາຍຂອງຄຣກີໂກ-ໂຣມມນັໃນສມຍັນັນ້.  
 
ເມືອງກາຍຊາເຣັຽຟີລິປອຍເຕັມໄປດວ້ຍຜູຄ້ນົທີຂ່າບໄຫວ້ພຣະທຽມ  ແລະໃນທີນ່ັນ້ກໍມບີາອານ ພຣະຂອງ 
ຄນົກຣກີຮ່ວມຢູດ່້ວຍ. ພຣະເຢຊໄູດ້ຊງົຖາມພວກສາວກົຫລາຍໆຢ່າງ.   ໂດຍສະເພາະພຣະອງົໄດ້ຊົງຖາມ 
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ພວກເຂົາວາ່ “ຄນົ ທງັຫລາຍເວົ້າກນັວ່າບຸດມະນດຸແມ່ນຜູໃ້ດ.”    ມາເຖງິຕອນນີ,້  ພຣະເຢຊຍູງັບ່ໍໄດຊ້ງົປະ 
ກາດຕົວເອງວ່າພຣະອງົເປນັພຣະເມຊອີາຜູຊ້ງົໄດລ້ງົມາໃນໂລກເພື່ອໂຜດມະນດຸໃຫ້ພົນ້; ສ່ວນຫລາຍພຣະ 
ອງົຈະເອີນ້ຕວົເອງວ່າ  “ບດຸມະນດຸ.” 
 
ສາວົກໄດຕ້ອບພຣະອງົວ່າ, “ຜູລ້າງຄນົວ່າເປນັໂຢຮັນບບັຕສິະໂຕ ແລະຄນົອືນ່ວ່າເປນັເອລຢີາ  ແຕຄ່ນົອືນ່ 
ອກີວ່າເປນັ ເຢເຣມຢີາ ຫລເືປນັຄນົນຶງ່ໃນພວກຜູປ້ະກາດພຣະທມັ.”  
 
2.  ພວກທ່ານວ່າເຮົາເປັນໃຜ?: (ມັດທາຍ 16: 15-17) 
ຫລງັຈາກພວກສາວົກລາຍງາຍວ່າຄນົທັງຫລາຍບອກວ່າພຣະອງົຊງົເປນັໃຜແລວ້,  ພຣະເຢຊໄູດຖ້າມພວກ  
ເຂົາວ່າ “ແລວ້ຝ່າຍພວກທາ່ນເດ, ວ່າເຮາົເປັນໃຜ.”    ເປໂຕຜູ້ເປນັໂຄສກົຂອງພວກສາວົກໄດຕ້ອບພຣະອງົ 
ວ່າ, “ທາ່ນເປນັພຣະຄຣດິ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົພຣະຊນົຢູ.່” ຫລາຍຄນົເຄຍີເວົ້າວ່າພຣະເຢຊຊູງົເປນັ 
ບດຸພຣະເຈົາ້; ນີ້ເປນັຄັງ້ທາໍອດິທີ່ມຄີນົໃຊຄ້າໍວ່າ “ພຣະຄຣິດ” ເມືອ່ເອີ້ນພຣະນາມພຣະເຢຊ.ູ  ຄາໍວ່າ  “ພຣະ 
ຄຣິດ” ຊຶງ່ມາຈາກພາສາກຣີກມຄີວາມ ໝາຍວ່າໄດຖ້ກືເຈມີຫລຜືູໄ້ດຖ້ກືເຈີມ.   ໃນສມຍັພຣະສນັຍາເດີມຜູ ້
ໄດຖ້ກືເຈີມແມນ່ກະສດັ, ປະໂຣຫິດ, ຫລຜືູປ້ະກາດພຣະທັມ. ພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົຮບັເອົາພຣະນາມ“ພຣະຄຣິດ” 
ແລະໄດຊ້ງົບອກພວກສາວົກວ່າພຣະເຈົ້າພຣະບດິາໄດຊ້ງົເປດີເຜຍີໃຫ້ເຂາົເຈ້ົາໄດຮູ້້.     “ຊໂີມນ ລກູໂຢນາ 
ເອຍີ, ທ່ານກໍເປນັສກຸເພາະວ່າບໍ່ແມນ່ມະນດຸທີໄ່ດສ້ໍາແດງຄາໍນິ້ແກທ່າ່ນ ແຕ ່ແມນ່ພຣະບດິາຂອງເຮົາຜູຊ້ງົ 
ສະຖດິໃນສວນັຊງົໃຫຊ້າບ” (ຂໍ້ 17).  
 
ຄາໍເວ້ົາຂອງເປໂຕທີ່ວ່າ   “ພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົ້າຜູຊ້ງົພຣະຊນົຢ ູ່”  ໄດ້ແຍກພຣະເຢຊຄູຣດິອອກຈາກພວກ 
ພຣະທງັຫລາຍທີບ່ໍ່ມຊີີວດິແລະລມົຫາຍໃຈເພາະໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ດ້ວຍເງນິ, ຄໍາ, ຫນີ, ຫລໄືມໂ້ດຍມຂືອງມະ 
ນດຸ.  
 
3. ລາງວັນສໍາລັບຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ:  (ມັດທາຍ16: 18-20) 
ພຣະເຢຊຊູງົບອກວ່າເປໂຕທ່ານໄດ້ເປນັສກຸເພາະໄດ້ຮບັການຊງົເປດີເຜຍີຈາກພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ.   ພຣະເຢຊ ູ
ຊງົເອີນ້ຊ ີໂມນ ວ່າເປໂຕ (ແປວ່າ ສລີາ ຫລຫືນີ); ແລວ້ຊງົກ່າວວ່າ ເທງິສລີາກ້ອນນິ້ເຮົາຈະສ້າງຄຣິສຕະຈັກ 
ຂອງເຮົາຂຶນ້  ແລະ ປະຕູແຫ່ງແດນມໍຣະນາຈະມຊີຍັຕໍຄ່ຣສິຕະຈກັນັນ້ບ່ໍໄດ.້”  ພຣະອງົບໍຊ່ງົມີເຈຕນາວ່າຈະ 
ໃຫ້ເປໂຕເປນັສລີາສໍາລບັສາ້ງຄຣິສຕະຈກັໃນພຣະສນັຍາໃໝ ່   ແຕຄ່ຣິສຕະຈກັຂອງພຣະຄຣດິຈະຖກືສ້າງ 
ເທງິຄວາມຈງິທີ່ພຣະບດິາໄດຊ້ງົເປດີເຜຍີໃຫ້ຮູ.້ 
 
ພຣະເຢຊຊູງົກາ່ວກບັພວກສາວົກວາ່ພວກເຂົາຈະເປນັກນຸແຈເປນັປະຕສູວນັ.  ເວລາປະຕສູວນັຖກືເປດີສາໍ 
ລບັທກຸຄນົທກຸຊາດ, ພວກເຮົາກບໍໍຕ່ອ້ງການກຸນແຈອກີ.   ທກຸຄນົທີຕ່ອ້ນຮບັຂາ່ວປະເສດີ ກໍໄດຖ້ກືປດົຈາກ 
ອໍານາດແລະໂທດຂອງຄວາມບາບ. ຜູທ້ີບ່ໍຍ່ອມຮັບຂ່າວປະເສດີກຍໍງັຖກືຄວາມບາບຜກູມດັຢ່ ູແລະຈະບໍສ່າ  
ມາດເຂົ້າໄປໃນອານາຈກັ ສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
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4.  ຮູ້ເວລາເຊົາເວົ້າ: (ມັດທາຍ 16: 21-23)  
ມັດທາຍຜູຂ້ຽນພຣະທັມນີ້ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ຫລງັຈາກພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົເປດີເຜຍີພຣະອງົເອງແລ້ວພຣະ 
ອງົກຊໍງົເປດີເຜຍີພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົໃຫຄ້ນົທງັຫລາຍໄດ້ຮູ.້ ພຣະເຢຊຊູງົບອກພວກສາວກົເຣືອ່ງຄວາມ 
ທກຸທໍຣະມານ ແລະໄມກ້າງແຂນເຖງິສາມຄັງ້ (ມດັທາຍ 17: 22-23; 20: 17-19; 26: 2).   ເຖງິພຣະເຢຊ ູ
ຈະຊົງບອກເຣື່ອງພຣະອງົຈະຖກືຂ້າທີ່ເທງິໄມກ້າງແຂນ    ແລະຈະຊງົເປນັຄນືມາໃນວັນຖ້ວນສາມເຖງິສາມ 
ເທືອ່ກຕໍາມ, ພ ວກສາວກົຍງັພາກນັຄດິວ່າພຣະອງົຈະເປນັນັກປະຕິວດັຜູຍ່ິ້ງໃຫຍ່ທ່ີຈະປດົປອ່ຍໄພ່ພົນຂອງ 
ພຣະເຈົ້າ. ໃນຕອນນີເ້ປໂຕຜູ້ເຕັມດ້ວຍຄວາມໝັນ້ໃຈໄດກ້າ່ວກບັພຣະເຢຊູວ່າ, “ນາຍເອຍີ, ຂທໍາ່ນຈົງ່ໄດ້ຮບັ 
ຄວາມເມດຕາ ການນິຈ້ະບໍເ່ກດີມີແກທ່າ່ນຈກັເທືອ່” (ຂໍ ້22).  ເປໂຕມຄີວາມເຊືອ່ວ່າພຣະເຢຊຊູງົເປນັພຣະ 
ຄຣິດ; ເປໂຕເອີນ້ພຣະເຢຊວູ່າ “ນາຍເອີຍ;” ແຕ່ເປໂຕຂາດຄວາມເຂົາ້ໃຈການເຮດັຕາມນໍ້າພຣະທັຍ; ສະນັນ້ 
ເປໂຕຈຶງ່ພຍາຍາມກດີຂວາງທາງບໍໃ່ຫຄ້ວາມທກຸລາໍບາກ ແລະຄວາມມໍຣະນາເກດີຂຶນ້ກບັພຣະເຢຊ.ູ ເປໂຕ 
ຄດິວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ພຣະເຢຊູພບົກບັສິງ່ເຫລົາ່ນັນ້;  ແຕທ່່ານລືມໄປວ່າພວກສາວົກທກຸຄນົທກຸສມຍັຈະຕອ້ງຍອມ 
ຮັບແຜນຂອງພຣະເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະເອາົແຜນຂອງຕົວເອງ. 
 
ພຣະເຢຊຊູງົພຣະພໂິຣດໃນການປະພດຶຂອງເປໂຕ   ແລະພຣະອງົຊງົເອີນ້ເຂົາວາ່ອ້າຍຊາຕານ;   “ອາ້ຍຊາ 
ຕານເຮີຍ,  ຈ່ົງຖອຍໜີຈາກເຮົາເສັຽ ເຈົາ້ເປນັສິງ່ກດີຂວາງເຮົາເພາະເຈົ້າຄດຶຢ່າງມະນຸດບໍຄ່ດຶຢາ່ງພຣະເຈົາ້” 
(ຂໍ ້23). ຕາມຄວາມ ຈິງແລວ້ເປໂຕບໍ່ແມນ່ຊາຕານ;     ແຕ່ທາ່ນໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມຄດິຂອງຊາຕານ ຄກືດີ 
ຂວາງບໍໃ່ຫ້ພຣະເຢຊູໄປເຖງິໄມກ້ານແຂນ, ຄວາມຕາຍ, ແລະການເປນັຄນືມາຈາກຄວາມຕາຍ.  ເພາະນັນ້ 
ຄືຈດຸຜາ່ຍແພຂ້ອງຊາຕານ.   ພວກເຮາົຜູເ້ປນັສາວກົຂອງພຣະເຢຊບູໍຄ່ວນປມາດ  ເພາະຊາຕານສາມາດທີ ່
ຈະຝັງຄວາມຄດິບໍດ່ໃີສ່ໃນຫົວພວກເຮົາໄດທ້ກຸເວລາ ແລ້ວໃຊພ້ວກເຮົາເປນັເຄືອ່ງມຂືອງມນັ. ພຣະເຢຊຊູງົ 
ໃຊ້ເວລາຕໍ່ໄປສອນເຣືອ່ງຣາຄາຂອງການເປນັສາວົກ. 
 
5. ຟັງຄໍາຕອບ: (ມັດທາຍ16: 24-26) 
ພຣະເຢຊຊູງົບອກພວກສາວົກໃຫ້ແບກໄມ້ກາງແຂນຂອງຕນົແລ້ວຕດິຕາມພຣະອງົ.  ໄມກ້າງແຂນໃນສມຍັ 
ນັນ້ເຕອືນເຖງິການປະຫານຊີວດິຢ່າງໜ້າອບັອາຍ ແລະທຸກທໍຣະມານທີ່ສດຸ.     ຄນົໂຣມນັໃຊກ້ານປະຫານ 
ປະເພດນີ້ເພືອ່ສາ້ງຄວາມຢາ້ນກົວໃຫຜູ້ທ້ີ່ຈະເຮັດຄວາມຜດິໃນອະນາຄດົ.   ແຕພ່ຣະເຢຊບູໍໄ່ດຊ້ງົໝາຍເຖງິ 
ຢາ່ງນັນ້ເວລາພຣະອງົຊງົສອນ ເຣ່ືອງການແບກໄມກ້າງແຂນແລະຕດິຕາມພຣະອງົ; ການແບກໄມກ້າງແຂນ 
ຂອງຕນົໃນທີນ່ີໝ້າຍເຖງິການຍອມມສີ່ວນຮ່ວມກບັພຣະອງົເຣ່ືອງການຖກືປະຕິເສດ, ເຣ່ືອງຄວາມອບັອາຍ, 
ເຣື່ອງຄວາມທກຸທໍຣະມານ, ແລະຄວາມຕາຍຂອງອງົພຣະເຢຊ.ູ 
 
ພຣະເຢຊຊູງົເນັນ້ເຖງິຣາຄາຂອງການເປນັສາວົກສາໍລບັຊີວດິແລະຈດິວນິຍານຂອງບນັດາຜູ້ເຊືອ່.  ຣາຊອາ 
 ນາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແຕກຕາ່ງກບັອານາຈກັຂອງໂລກນີ;້   ສິງ່ທີຖ່ວ່ືາເປນັເຣືອ່ງທັມມະດາໃນໂລກນີບ້ໍຖ່ືວາ່ 
ເປນັເຣື່ອງທມັມະດາສໍາລບັພຣະເຈົ້າ.   ພຣະເຢຊູຊງົບອກພວກສາວົກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວາ່ການຕດິຕາມພຣະ 
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ອງົບໍ່ແມນ່ພຽງບາງເວລາ ແຕ່ເປນັການຕດິຕາມທກຸເວລາ, ຊາວສີຊ່ົວ່ໂມງເຈດັມື ້(24/7). ພຣະເຢຊຊູງົກາ່ວ 
ວ່າ “ຜູໃ້ດຢາກຊອ່ຍຊີວິດຂອງຕນົໃຫ້ພົນ້ ຜູນ້ັນ້ຈະເສັຽຊີວດິ ແຕຜູ່ໃ້ດຈະເສັຽຊີວດິເພາະເຫນັແກເ່ຮົາ ຜູນ້ັນ້ກ ໍ
ຈະພ້ົນຊີວິດ” (ຂໍ ້25).  ເວລາພວກເຮົາພຍາຍາມຄວບຄຸມຊີວດິຕວົເອງແລະເຮດັຕາມໃຈຕົວເອງ ພວກເຮົາ 
ກປໍະຕິເສດພຣະປະສງົຂອງພຣະເຈົາ້ສໍາລບັພວກເຮົາ.     ແຕ່ເວລາພວກເຮົາສະລະຕົວເອງແລະປະຄວາມ 
ປາຖນາຂອງຕົວເອງ ແລ້ວຮັບເອົານໍາ້ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົ້າສາໍລບັຊີວດິ,   ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫນັຄວາມພົນ້ 
ແລະຄວາມຊອບທັມໃນຊີວິດ. 
 
ການເອາົຊີວດິຝາ່ຍຈດິວິນຍານໄປແລກກບັຄວາມສກຸໃນໂລກນີ ້  ຈະນາໍໄປສູຄ່ວາມຕາຍໃນບັນ້ປາຍ (16:
26).  ພຣະເຢຊຊູງົບອກເຖງິຄວາມສກຸສາໍລບັຜູທ້ີຍ່ອມຮັບວາ່ຄວາມພົນ້ມຄີນຸຄາ່ຫລາຍກວາ່ຊບັສົມບດັໃນ 
ໂລກນີ.້   ສິງ່ທີ່ໂລກນີ້ ໃຫບ້ໍສ່າມາດຈະນາໍມາທຽບກບັຄວາມຈະເຣີນສົມບນູຂອງການເຊືອ່ຟັງພຣະເຢຊ.ູ 
 
ນໍາພຣະຄໍາໄປສູ່ຊີວິດ 
ແຕລ່ະວນັພວກເຮົາໄດຖ້ກືໜນູໃຈໃຫໃ້ຊເ້ວລາໃຫ້ເປນັປໂຍດ;  ສິງ່ນັນ້ເປນັຄວາມຄດິທີດ່.ີ   ແຕສ່ສໍລບັຜູທ້ີ ່
ເປນັສາວກົຂອງອົງພຣະເຢຊຄູຣດິ   ການໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປນັປໂຍດຄກືານຖວາຍພຣະກຽດພຣະເຈົ້າໃນຊວີດິ 
ທກຸເວລາ.   ຄຣິສຕຽນ ຕອ້ງຖາມຕົວເອງສເມີວ່າ, “ຈະເຮັດຢາ່ງໃດເພືອ່ໃຫ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດ?”  ບາງຄັງ້ 
ພວກເຮົາອາດຈະໄດສ້ະລະບາງຢ່າງ ຫລປື່ຽນແປງບາງຢ່າງ ເພືອ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາຈະຮບັໄດກ້ຽດ. 
 
ຄໍາຖາມ:  

1. ຄນົໃນສມຍັນີຄ້ດິວ່າພຣະເຢຊູແມນ່ໃຜ? 
 

2. ພຣະເຢຊຍູກົຍອ້ງເປໂຕເວລາທາ່ນສາຣະພາບວ່າພຣະເຢຊູເປນັພຣະຄຣິດ. ຕໍມ່າບໍດ່ນົພຣະອງົຊງົ 
ພຣະພິໂຣດຕໍເ່ປໂຕ ແລະເອີນ້ທາ່ນວ່າ “ຊາຕານ.” ມບີດົຮຽນຫຍງັແດສ່າໍລບັພວກເຮົາໃນຕອນນີທ້ີ່ 
ເປໂຕໄດປ້່ຽນຈາກການເປນັຜູເ້ຊືອ່ຟງັພຣະຄຣິດໄປເປນັຜູ້ຟງັຄວາມຊາຕານ ໃນລະຍະພຽງສັນ້ໆ. 
 

3. ທ່ານໄດປ້ະຕເິສດຕົວເອງແນວໃດແດ່ເພືອ່ຈະຕດິຕາມພຣະເຢຊ?ູ 
 

4. ເປນັຫຍງັຄນົຈ່ຶງຢາກຕດິຕາມພຣະຄຣິດ? 
 

5. ການຕດິຕາມພຣະຄຣິດປ່ຽງແປງຊີວິດຂອງທ່ານໃຫດ້ຂີຶນ້ຢາ່ງໃດແດ?່ 
               ດຣ. ສດິນີ ຄານ 
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ບດົຮຽນທີ 12 
ສາໍແດງພຣະຄນຸແທ້ໆດວ້ຍການຖອ່ມຕວົ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 23:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 23:1-36 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ສອນໃຫສ້າວົກປະຕບິດັຄວາມເຊືອ່ອນັແທດ້້ວຍການຖອ່ມຕົວ. 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:  ເປນັຫຍງັລາງເທື່ອຜູເ້ຊືອ່ຖສືາສນາເປນັຄນົໜ້າໄຫວ້ຫລງັຫລອກ, ແຂງກະ 
                                           ດາ້ງ, ຖຕືົວເຊ່ງິບໍແ່ມ່ນລກັສະນະສາວົກແທ້? 
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຊອ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນໄດປ້ະຕບິດັຄາໍສອນພຣະເຢຊໃູນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 
  

ຄໍານໍາ  
ພຣະຄັມພໃີໝ່ທງັສີເ່ຫລັ້ມທໍາອດິມຊີືຫ່ຍໍວ່້າ “ຂາ່ວປະເສດີ”    ພາສາອງັກດິແມ່ນ Gospel   ແປວ່າ Good 
news ຄໍາວ່າ  Good news ແປຕາມໂຕ ແປວ່າ ຂາ່ວດ ີ  ແຕແ່ປແບບຜູເ້ຊືອ່ແລວ້ເຮົາຈະແປວ່າ “ຂາ່ວປະ
ເສດີ”.   ເຣື່ອງຂອງຂາ່ວປະເສດີຖກືບນັທກຶໂດຍພວກສາວົກໃນເຣ່ືອງດຽວກນັຊ ຶ ່ງມີຄວາມແຕກຕາ່ງກນັເລກັ
ນອ້ຍນັນ້ກເໍພາະວ່າໃຫ້ມນັສອດຄອ່ງກບັຄນົໃນທອ້ງຖິນ່ເຂດແດນຂອງຕນົ.  ພຣະທັມມດັທາຍແມ່ນບນັທກຶ
ໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັຄນົຢິວພາກເໜອືທີມ່ຄີວາມເຊືອ່ວ່າ Messiah   ເປນັພຣະບດຸຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ລງົມາເກດີ, 
ມາຕາຍແທນຄວາມຜດິບາບ ແລະຟື້ນພຣະຊນົແລ້ວກບັສູສ່ວັນ, ແລະການຂຽນພຣະທັມມດັທາຍແມ່ນຂຽນ
ເພື່ອບອກພວກຢິວພາກເໜືອໃຫເ້ຂົ້າໃຈພຶດຕກິ ັມຂອງພວກຢິວພາກໄຕ ້   ທີອ່າ້ງຕນົເອງວ່າເປນັຄນົສລິທມັ. 
ຢິວພາກໄຕປ້ະກອບດ້ວຍ ຟາຣ ີຊາຍ, ຊະດກູາຍ ແລະພວກນກັທມັອືນ່ທີ່ເຊືອ່ໃນ “ໂທຣາ”  ພາກພຣະຄັມພີ
ເດີມຫລກືດົຂອງໂມເຊເທົ່ານັນ້. ດ້ວຍເຫດນີຈ້ຶງ່ມີການຕໍສູ່ກ້ນັໃນຣະຫວ່າງຢິວພາກເໜອືແລະຢວິພາກໄຕ.້  

1. ສາວົກແທ້ຈະບ່ໍເປັນຄົນໜ້າໄຫວ້ຫລັງຫລອກ: (ມັດທາຍ 23:1-7) 
ພວກນກັທມັແລະພວກຟາຣິຊາຍໄດວ້າງຕົວເປນັໃຫຍທ່ີເ່ຮົາມັກເວ້ົາວ່າເປນັຄນົໜ້າໄຫວຫ້ລງັຫລອກ ເພາະ 
ວ່າເຂົາມກັນັງ່ບອ່ນນັງ່ຂອງໂມເຊ   ແປວ່າຍກົຕນົເອງໃນຖານະຂອງໂມເຊໂດຍເອາົກດົຕ່າງໆມາບງັຄບັໃຫ ້
ປະຊາຊນົປະຕບິດັ ສ່ວນເຂາົເອງບໍໄ່ດປ້ະຕບິດັ “ພວກນກັທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍເຄ ີຍນັງ່ບອ່ນນັງ່ຂອງໂມ
ເຊ ເຫດສນັນັນ້ທກຸສິງ່ທີເ່ຂາົບອກພວກທາ່ນຈົງ່ເຮັດຕາມ ແຕຢ່່າເຮັດກຈິການຕາມການຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາ
ບອກໄວ້ແຕບ່ໍໄ່ດເ້ຮັດຕາມເຂາົມັດຂອງໜກັມາວາງໃສບ່າ່ມະນດຸ ສ່ວນເຂົາເອງແມ່ນແຕນ່ິ້ວມືດຽວກບໍໍຍ່ອມ
ຈັບຍກົໄປ” (ຂໍ ້2-4).     ພຣະເຢຊູໄດເ້ຕອືນບອກວ່າ ໃຫເ້ຮັດຕາມຄາໍສອນ ແຕຢ່າ່ເຮັດຕາມແບບຢາ່ງຂອງ
ເຂົາ ເພາະການສອນຂອງເຂາົນັນ້ດີ     ແຕກ່ານປະຕບິດັນັນ້ບໍຖ່ກືຕອ້ງກບັລກັສະນະສາວກົແຕ່ປະການໃດ. 
ເຣື່ອງນີສ້ອນເຮົາທງັຫລາຍສອງປະການຄ;ື       
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1. ໃຫ້ເຮົາເປນັຜູຟ້ງັແລະປະຕດິຕາມຄາໍສອນຂອງບນັດາອາຈານ    ຫາກເຮົາເຫັນວ່າຖກືຕອ້ງຕາມ 
ຫລກັສາສນາສາດຂອງພຣະເຢຊ ູໂດຍບໍຕ່ອ້ງເບິງ່ຊີວດິຂອງເພິ່ນ. 

 2. ຫາກເຮົາເປນັຜູເ້ວ້ົາພຣະທັມໂດຍເທສນາສັງ່ສອນ ຫລສືອນໂຮງຮຽນວັນອາທດິຫລສືອນໃນຕາມ
ສະຖານທີຕ່່າງໆ ເຮົາກຄໍວນປະຕບິດັໃນສິງ່ທີເ່ຮົາສອນ ເພື່ອຈະບໍເ່ປນັຄນົໜ້າໄຫວ້ຫລງັຫລອກ.  

ມີຄນົຖາມວ່າພວກນກັທມັ ແລະພວກຟາຣີຊາຍມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດ?  ພວກນກັທມັແມ່ນພວກທີ່
ໃຊເ້ວລາສວ່ນໃຫຍອ່່ານແລະທອ່ງຈໍາໂທຣາ, ແປຕຄີວາມໝາຍຂອງ “ໂທຣາ” (ອາ່ນຂ້ 5) . ພວກຟາຣີຊາຍ
ທີຄ່ນົທງັຫລາຍເອີນ້ວ່າຄນົໜ້າໄວ້ຫລງັຫລອກເພາະປາກກບັໃຈບໍກ່ງົກນັນັນ້ ແມ່ນພວກຜູນ້າໍສາສນາ, ພວກ
ຕັງ້ໂຮງຮຽນສອນ “ໂທຣາ” ໃນສມຍັພຣະເຢຊູ, (ອາ່ນ ຂໍ ້7) ຄາໍວ່າ ຟາຣີຊາຍ ອອກມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ  “
ເພຊາຮິນ” ແປວ່າ ແບງ່ແຍກ  .      ດັງ່ນັນ້ພວກນກັທມັແລະຟາຣຊີາຍຈຶ່ງຮວມຫົວກນັຕໍຕ່າ້ນພຣະເຢຊແູລະ
ຕໍຕ່າ້ນຜູຕ້ດິຕາມພຣະເຢຊູ.  

2. ສາວົກແທ້ແມ່ນຜູ້ມີມາຣະຍາດດີແລະຖ່ອມຕົວ: (ມັດທາຍ 23:8-10) 
ຫລງັຈາກຊງົສອນເຣື່ອງຂອງພວກນກັທັມແລະພວກຟາຣີຊາແລ້ວ ພຣະອງົຊງົສອນສາວກົໃຫ້ເປນັຄນົມີກິຣິ 
ຍາມາຣະຍາດຮຽບຮອ້ຍ ແລະເປນັຄນົຖອ່ມຕົວໂດຍກາ່ວວ່າ  “ແຕຝ່າ່ຍພວກທ່ານ ຢ່າໃຫໃ້ຜເອີນ້ວ່າ “ພຣະ
ອາຈານ” ເພາະວ່າພວກທາ່ນມີແຕພ່ຣະອາຈານຜູດ້ຽວ   ແລະພວກທາ່ນເປັນພີນ່ອ້ງກນັທງັໝດົ” (ຂໍ ້8). ຄໍາ
ວ່າພຣະອາຈານອອກມາຈາກຄໍາວ່າ “ຣ ັບບາຍ” ແປວ່າ (Great one)     ຜູຊ້່ຽວຊານທາງດ້ານກດົໝາຍຢວິ 
ແລະກດົໝາຍຢິວໄດແ້ກ່ “ໂທຣາ”. ພຣະເຢຊຊູງົກາ່ວເຖ ິງຜູທ້າໍນວາຍເຢເຣມີຢາໄດທ້ໍານວາຍໄວ້ວ່າ ““ຕໍໄ່ປ
ຈະບໍມ່ີໃຜໃນພວກເຂົາສອນເພື່ອນບາ້ນແລະພີ່ນອ້ງຂອງຕນົວ່າ   ຈົ່ງຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ ເພາະວ່າເຂາົທງັ
ຫມົດຕັງ້ແຕຜູ່ນ້ອ້ຍທີສ່ດຸເຖງິຜູໃ້ຫຍທ່ີສ່ດຸຈະຮູ້ຈັກເຮົາ      ເຮົາຈະໃຫອ້ະພຍັບາບແກເ່ຂົາ ແລະຈະບໍຈ່ດົຈໍາ
ຄວາມຜດິຂອງເຂົາອກີຕໍໄ່ປ”” (ເຢເຣມີຢາ 31:34). ເພາະວ່າໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າບໍມ່ຜີູໃ້ດເປັນຜູ້
ຊ່ຽວຊານທກຸຢາ່ງໃນກດົຂອງພຣະອງົ, ບໍມ່ີໃຜຍກົຄວາມຄວາມຜດິບາບມະນດຸໄດ ້ນອກຈາກພຣະເຈົ້າເທົາ່
ນັນ້ ດ້ວຍເຫດນີພ້ຣະເຢຊຊູງົສອນວ່າ ຢາ່ຕັງ້ຕນົເອງເປນັ ຣ ັບບາຍ ແຕເ່ປນັຜູຮ້ັບໃຊ,້ ເປນັສາວົກທີບ່ໍຖ່ໂືຕດັງ່
ພວກນກັທມັແລະພວກຟາຣີຊາຍນັນ້. ໂປໂລກ່າວວ່າ “ດ້ວຍວ່າທກຸຄນົໄດເ້ຮັດຜດິບາບ ແລະຂາດຈາກພຣະ
ຣັສມີຂອງພຣະເຈົ້າ” (ໂຣມ 23:3) 
 

3. ສາວົກທີ່ພໍພຣະທ ັຍ:  (ມັດທາຍ 23:11-12) 
ການວັດແທກຜູນ້າໍທີສ່ໍາເຣັດໃນໂລກນີມ້ັກຈະເອົາຜນົງານມາເປນັເຄືອ່ງວັດແທກ    ສວ່ນຜູນ້ໍາຄຣິສຕຽນນັນ້
ກງົກນັຂາ້ມກບັຜູນ້າໍຝ່າຍໂລກເພາະວ່າຜູນ້າໍຄຣິສຕຽນຈະບໍເ່ຮັດຕາມໃຈຕນົເອງ ແລະຜູນ້ໍາຄຣິສຕຽນບໍມ່ີອາໍ 
ນາດບງັຄບັຜູໃ້ດໃຫ້ເຊືອ່ ແຕເ່ປນັຄນົຖອ່ມຕົວ,  ນາໍພາພີ່ນອ້ງດ້ວຍຄວາມຮັກ,     ນາໍພາພີນ່ອ້ງດ້ວຍຄວາມ
ອອ່ນນອ້ມໂດຍຍອມເປນັຜ ູ້ຮບັໃຊຜູ້ອ້ືນ່ຈຶງ່ຖວ່ືາເປນັຜູນ້າໍທີສ່ໍາເຣັດ. ພຣະເຢຊຊູງົສອນວ່າ “ແຕໃ່ນລະຫວ່າງ
ພວກທ່ານບໍເ່ປນັດັງ່ນັນ້ ຖາ້ຜູໃ້ດຢາກເກດີເປນັໃຫຍໃ່ນພວກທາ່ນ ຜູນ້ັນ້ຈະຕອ້ງເປນັຜູຮັ້ບໃຊທ້່ານທງັຫຼາຍ”  
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(ມດັທາຍ 20:26).   ດ້ວຍຄາໍສອນນີເ້ອງພວກຜູນ້າໍຈຶ່ງກາຍເປນັຄນົຂບັຕາມຄາໍບນັຊາຂອງພຣະຄຣິດຈາກ 
ສມຍັນັນ້ຈົນເຖ ິງສມຍັນີ້ ແລະຍງັຈະຍອມເປນັຜູຮ້ັບໃຊອ້ກີຕໍໄ່ປຈນົກວ່າພຣະຄຣດິສະເດດັມາ.     ເມື່ອປຽບ 
ທຽບກບັພວກນກັທັມແລະພວກຟາຣ ີຊາຍແລ້ວແມ່ນກງົກນັຂາ້ມກນັ     ເພາະເຂາົໄດໃ້ຊອ້ໍານາດແລະກດົ “
ໂທຣາ” ບງັຄບັໃຫຜູ້ອ້ືນ່ຖອ່ມຕົວເພື່ອຄນົທັງຫລາຍຈະກາຍເປນັຜູຮ້ັບໃຊເ້ຂົາ.     “ຜູໃ້ດທີເ່ປນັໃຫຍທ່ີສ່ ຸດໃນ 
ພວກທ່ານ ຜູນ້ັນ້ຕອ້ງຮັບໃຊໝູ້່ ຜູໃ້ດຍກົຕົວຂຶນ້ ຜູນ້ັນ້ຈະຖກືຖອຍລງົ ຜູໃ້ດຖອ່ມຕົວລງົ ຜູນ້ັນ້ຈະຖກືຍກົຂຶນ້” 
(ຂໍ ້12).  ພຣະເຢຊຊູງົສອນວ່າຜູທ້ີເ່ປນັໃຫຍໄ່ດຮັ້ບກຽດໃນສງັຄມົຂອງຄຣິສຕຽນແມ່ນຜູທ້ີ່ຍອມຮັບໃຊຜ້ ູ້ອືນ່
ນັນ້ບໍມ່ຫີລາຍຄນົເຂົ້າໃຈວ່າເປນັຫຍງັຈຶງ່ເປນັແນວນັນ້? ຈງຶແທ້ ຫາກເຮົາຟັງດ້ວຍວິທທີາງຂອງໂລກເຮົາຈະ
ບໍເ່ຂົ້າໃຈເປນັແນ ່ແຕຫ່າກເຮົາຖອດຄວາມຄດຶຝາ່ຍໂລກອອກເຮົາຈະເຂົ້າໃຈທນັທວີ່າ ຜູທ້ີຍ່ອມຖອ່ມຕົວລງົ
ຮັບໃຊຜູ້ອ້ືນ່ນັນ້ແມ່ນພຣະເຈົ້າເອງຈະເປນັຜູຍ້ກົຜູນ້ັນ້ຂຶນ້ໃນວັນທີ່ພຣະອງົສະເດດັມາຄັງ້ທສີອງ ສ່ວນຜູທ້ີ່ຍກົ
ຕົວເອງຂຶນ້ຈະຖກືພຣະເຈົ້າປດົລງົໃນວັນທີພ່ຣະອງົສະເດດັມາເຊັນ່ກນັ. ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈເຊັນ່ນີແ້ລ້ວເຮົາທກຸ
ຄນົກຄໍວນຖອ່ມຕົວລງົຮັບໃຊ ້ຜູອ້ືນ່ ແທນທີເ່ຮົາຈະໃຊຜູ້ອ້ືນ່.  
 
ຄໍາຖາມ: 

1. ພຣະຄັມພສີີເ່ຫລັມ້ທໍາອດິຂອງພຣະຄມັພໃີໝ່ແມນ່ໝວດໃດໃນພຣະຄັມພີ?  

2.  ພຣະຄັມພີຫ້າເຫລັ້ມທາໍອດິຂອງພຣະຄັມພເີດີມແມ່ນໝວດໃດໃນພຣະຄັມພ?ີ 

3. ພວກນກັທມັ ແລະພວກຟາຣີຊາຍເອົາອນັໃດມາເປນັເຄືອ່ງບງັຄບັປະຊາຊນົ? 

4. ເປນັຫຍງັພຣະເຢຊຈ່ຶູງສອນໃຫສ້າວົກເປນັຄນົຖອ່ມຕົວ? 

5. ທ່ານເຂົ້າໃຈຄາໍວ່າ “ຜູໃ້ດຍກົຕົວຂຶນ້ ຜູນ້ັນ້ຈະຖກືຖອຍລງົ ຜູໃ້ດຖອ່ມຕົວລງົ ຜູນ້ັນ້ຈະຖກືຍກົຂຶນ້” ແນວ  
   ໃດ? 
 

       ດຣ. ຫຸມພນັ ວົງສຮິຸດທ ໌
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ບດົຮຽນທີ 13 
ເປນັຄາໍສັງ່, ບໍ່ແມນ່ຄາໍຂຮ້ໍອງ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສໍາລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 28:16-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:  ມັດທາຍ 28:16-20 

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສາວົກຈົ່ງເຮັດໃຫຄ້ນົທກຸຊາດເປນັລກູສດິ 

ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ:             ຫາກໂບດຂອງທ່ານເອົາຈງິເອົາຈັງກບັຄໍາສັງ່ຂອງພຣະເຢຊູ,  
               ທ່ານຈະເຮັດພາກສ່ວນໃດ? 
ຈຸປສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:  ເພື່ອນາໍພາທາ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄາໍສັງ່ນີ້ ແລ້ວຕດັສນິໃຈປະຕບິດັ 
              ແລະອອກໄປທົ່ວໂລກ. 
  

ຄໍານໍາ  
ກອ່ນທີພ່ຣະເຢຊຈູະສະເດດັກບັສູສ່ວັນພຣະອງົໄດສ້ັງ່ພວກສາວກົໃຫອ້ອກໄປທົວ່ໂລກ    ປະກາດເຣ່ືອງ 
ຂອງພຣະອງົແລະຊກັຊວນ,   ສັງ່ສອນຄນົທົ່ວໂລກໃຫ້ເປນັລກູສດິຕດິຕາມພຣະອງົ ເພາະວ່າພຣະອງົຊງົ
ເປນັຫົນທາງດຽວທີ່ຈະນໍາພາມະນດຸທງັຫລາຍໃຫລ້ອດພົ້ນຈາກບງຶໄຟນະຮົກ. ຄຣິສຕຽນທກຸຄນົຄວນເຂົ້າ 
ໃຈແລະປະຕິບດັຄາໍສັງ່ໃຫຍ ່ (great commission) ນີ ້ເພາະວ່າເປນັຄາໍສັງ່ ບໍແ່ມ່ນຄາໍຂຮ້ໍອງ.  

1. ບ່ອນສາວົກຮັບຄໍາສ່ັງ:  (ມັດທາຍ 28:16-17) 
ການຟື້ນຄນືພຣະຊນົຂອງພຣະເຢຊເູປັນເຄືອ່ງພສິດູວ່າ  ພຣະອງົຊງົເປນັພຣະເຈົ້າອງົທ່ຽງແທແ່ຕອ່ງົດຽວ 
ດ້ວຍວ່າພຣະໃດໆໃນໂລກທີຕ່າຍໄປແລວ້ຈະບໍຟ່ືນ້ຄນືມາຄພືຣະອງົ   ແຕກ່ອ່ນທີພ່ຣະອງົຈະສະເດດັກບັໄປ
ຍງັສວນັຊັນ້ຟາ້ພຣະອງົໄດສ້ັງ່ພວກສາວກົໃຫໄ້ປພົບກບັພຣະອງົທີແ່ຂວງຄາລເີລ   (ມດັທາຍ 26:32).  
ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກສາວົກທງັສບິເອດັຄນົຈຶງ່ເດນີໄປພບົພຣະອງົທີແ່ຂວງຄາລເີລຕາມນດັໝາຍ. ພຣະຄັມພີ ບ່ໍ
ໄດບ້ອກແຈ້ງວ່າພບົກນັຢູໃ່ສທີ່ແຂວງຄາລເີລ    ແຕເ່ຮົາພຈໍະເຂົ້າໃຈວ່າແມນ່ຈ້າຍພູບອ່ນທີ່ພຣະອງົຊງົເທສ
ນາຄັງ້ທໍາອດິຊ ຶ ່ງໃກກ້ບັບອ່ນພຣະອງົຊງົເລອືກສາວົກທີແ່ຄມທະເລຄາລເີລນັນ້. 
 

ນີເ້ປນັຄັງ້ທາໍອດິທີພ່ຣະຄມັພກີ່າວເຖ ິງສາວົກສບິເອັດຄນົແທນທີຈ່ະແມນ່ສບິສອງຄນົ   ເພາະວ່າຢດູາໄດຂ້າ້
ຕົວເອງຕາຍໄປແລ້ວ  (ອາ່ນ ມດັທາຍ 27:3-10)      ດ້ວຍເຫດນີສ້າວົກຈ່ຶງເຫລືອແຕສ່ບິເອດັຄນົໃນເວລາ
ນັນ້,    ແຕວ່່າໃນລະຍະຕໍໄ່ປກອ່ນໜ້າສາວົກຈະອອກໄປປະກາດທົວ່ໂລກນັນ້ພວກສາວົກໄດພ້າກນັເລອືກ
ທ່ານມດັເທັຽໃຫ້ມາແທນຢດູາເສັຽກອ່ນ,  ວິທກີານເລອືກທ່ານມັດເທຽັມາແທນຢດູານັນ້ ກາຍເປນັ ແບບຢ່າງ
ຈົນເຖ ິງເທົາ່ທກຸວັນນີ ້(ກຈິການ 1:21-26).  
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ທ່ານຄງົຈື່ໄດວ້່າຕອນພວກຜູຍ້ງິໄປຍງັຖໍາ້ຝງັສບົພຣະເຢຊແູຕເ່ຊົ້າມດືໂດຍຫວັງໃຈວ່າຈະເອົານໍາ້ຫອມໄປ
ຫົດສງົພຣະສບົພຣະເຢຊນູັນ້      ເມື່ອໄປເຖງິຖໍາ້ຝງັສບົພຣະເຢຊໄູດຊ້ງົຟືນ້ຄນືພຣະຊນົແລ້ວ ພວກຜູຍ້ງິ
ເຫລົາ່ນັນ້ພົບເຫັນເທວະດາ (ຜູສ້ົງ່ຂາ່ວ) ໄດບ້ອກພວກຜູຍ້ິງ່ວ່າ “ຈ່ົງຮີບໄປບອກພວກສາວກົຂອງພຣະອງົວ່າ 
ພຣະອງົຖກືຊງົບນັດານໃຫຄ້ນືມາຈາກຕາຍແລ້ວ ແລະເບິງ່ແມ, ພຣະອງົສະເດດັໄປຍງັແຂວງຄາລເີລກອ່ນ
ທ່ານທງັຫລາຍພວກທາ່ນຈະໄດເ້ຫັນພຣະອງົຢູທ່ີນ່ັນ້” (ມດັທາຍ 28:7) ເມືອ່ພວກຜູຍ້ງິເຫລົາ່ນັນ້ໄດຮ້ັບຂ່າວ
ດແີລ້ວກພໍາກນັຟາ້ວໄປບອກພວກສາວກົທີເ່ຕົ້າໂຮມກບັຢູຫ່ອ້ງຊັນ້ເທງິ “ຍງິເຫລົາ່ນັນ້ກຮໍີບອອກໄປຈາກອບຸ
ໂມງທງັຢ້ານທງັຍນິດຫີລາຍ ແລນ່ໄປບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອງົ ແລະເບິງ່ແມ, ພຣະເຢ ຊໄູດສ້ະເດດັ 
ມາພົບເຂົາແລະຊງົກາ່ວວ່າ, “ຈົ່ງຈະເຣີນເທນີ”  ຍງິເຫລົາ່ນັນ້ກເໍຂົາ້ມາຈບັພຣະບາດນະມັສການພຣະອງົ”    
( 28:8-9). 

ເທວະດາໄດສ້ັງ່ໃຫພ້ວກຜູຍ້ງິໄປບອກພວກສາວກົໃຫໄ້ປພົບກບັພຣະເຢຊທູີແ່ຂວງຄາລເີລແມ່ນຈ້າຍພູບອ່ນ
ທີພ່ຣະອງົຊງົເທສນາຄັງ້ທໍາອດິນັນ້    ແລະບອ່ນນັນ້ກບໍໍຫ່່າງໄກຈາກບອ່ນທີພ່ຣະອງົຊງົເອີນ້ສາວົກຊາວປະ 
ມົງສີຄ່ນົ (ມດັທາຍ 4:18-22).       ພວກສາວົກໄດພ້ົບກບັພຣະເຢຊທູີຈ່້າຍພູໃນແຂວງຄາລເີລ “ເມືອ່ເຂົາ
ເຫັນພຣະອງົແລ້ວຈຶ່ງຂາບໄຫວ້ນະມັສການ ແຕລ່າງຄນົຍງັສງົສຍັຢູ່” (ຂໍ້ 17). ດ້ວຍຄວາມດໃີຈເປນັຢ່າງຍິງ່
ສາວົກທງັຫລາຍຈຶ່ງພາກນັຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະອງົຢູທ່ີນ່ັນ້, ມດັທາຍບນັທກຶວ່າ “ແຕລ່າງຄນົຍງັສງົສຍັ
ຢູ່”  ແຕບ່ໍໄ່ດບ້ອກວ່າໃຜຍງັສງົສຍັ? ຄໍາວ່າສງົສຍັຕອນນີແ້ມນ່ສງົສຍັການຟື້ນພຣະຊນົຂອງພຣະອງົ,  ຜູສ້ງົ 
ສຍັອາດຈະແມ່ນ ໂທມາ ອງີຕາມ ໂຢຮນັ20:25. 

2.  ຊົງສ່ັງສາວົກໃຫ້ໄປປະກາດ:  (ມັດທາຍ 28:18-20) 
ໃນຄວາມຄດຶຂອງພວກສາວົກແລະຢິວທົວ່ໄປເຊືອ່ແລະເຂົ້າໃຈວ່າຂາ່ວປະເສດີເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊຄູຣິດ ມີ
ໄວ້ສາໍລັບຊາດຢິວເທົ່ານັນ້     ຄວາມຄດຶນີໄ້ດຖ້ກືສອນແລະນາໍມາຈາກພຣະຄັມໃໝ່ສີເ່ຫລັ້ມທາໍອດິຊ ຶ ່ງພວກ
ນກັທັມແລະພວກຟາຣີຊາຍໄດຍ້ດຶໝັນ້ຕລອດມານັນ້,  ແຕວ່່າຕກົມາໃນຕອນທ້າຍນີ້ ພຣະເຢຊຊູງົສັງ່ສາວກົ
ວ່າ   “ອໍານາດທັງຫມົດໃນສວນັແລະທີແ່ຜນ່ດນິໂລກກດໍ ີຊງົມອບໃຫ້ແກເ່ຮົາແລ້ວເຫດສນັນັນ້ພວກທ່ານຈົ່ງ
ໄປ ຈົງ່ເຮັດໃຫ້ຄນົທກຸຊາດເປນັລກູສດິ ໃຫ້ເຂາົຮັບບບັຕສິະມາໃນພຣະນາມແຫງ່ພຣະບດິາ    
ພຣະບດຸ ແລະພຣະວິນຍານບຣິໍສດຸ”  (ຂໍ ້18-19).  

ຄາໍວ່າ “ເຫດສນັນັນ້” ເປນັຄໍາເຊື່ອມໂຍງຈາກເຣື່ອງນຶ່ງຕໍອ່ກີເຣື່ອງນຶງ່   ໃນພາສາຕົນ້ສະບບັເປນັພາສາກຣ ີກ 
ອອກສຽງວ່າ “ອນູ” ແປວ່າ “ດ້ວຍເຫດວ່າ ຫລເືຫດສນັນັນ້”    ສລບຸຄວາມແລ້ວມຄີວາມໝາຍວ່າ ດ້ວຍເຫດ 
ວ່າພຣະອງົຊງົຮັບອາໍນາດທງັໝດົຈາກພຣະບດິາເປັນທີຮ່ຽບຮອ້ບແລ້ວ ພຣະອງົຈຶງ່ໃຊອ້າໍນາດ ນັນ້ສັງ່ສາວກົ 
ແລະມອບອໍານາດນັນ້ໃຫສ້າວົກພາກນັອອກໄປ   ເພື່ອຊກັຊວນຄນົທກຸຊາດມາເປນັລກູສດິ (ຄາໍວ່າເປນັລກູ 
ສດິມີຄວາມໝາຍວ່າໃຫ້ເຂາົຮັບເຊື່ອ    ແລະຄນົທີເ່ຊືອ່ທກຸຄນົຖວື່າເປນັລກູສິດ) ເມື່ອເຂົາຍອມເປນັລກູສດິ
ແລ້ວຈ່ຶງໃຫເ້ຂາົຮັບບບັຕສິະມາ  ໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບດິາ, ພຣະບດຸ ແລະພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ ຈຶງ່ເປນັ
ການຄບົຖ້ວນ.    ດັງ່ນັນ້ພວກສາວົກຈຶງ່ພາກນັອອກໄປໂດຍໃຊອ້າໍນາດທີ່ໄດຮັ້ບມອບໝາຍຈາກພຣະເຢຊ ູ
ຄຣິດ      ເພື່ອປະກາດພຣະນາມແຫ່ງພຣະເຢຊຄູຣິດເທົ່ານັນ້ ບໍມ່ີສາວົກຜູໃ້ດໃຊອ້າໍ ນາດແລະນາມຊືຂ່ອງ
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ຕນົເອງໃນການປະກາດ ພຣະອງົຍງັສັງ່ອກີວ່າ   ເມ ື ່ອເຂົາກາຍມາເປນັສດິຂອງພຣະອງົແລ້ວໃຫ້ພວກສາວກົ
ໃຫ້ບບັຕສິະມາເຂາົໃນພຣະນາມແຫ່ງພຣະບດິາ, ພຣະບດຸ ແລະພຣະວິນຍານບຣິໍສຸດ ບໍແ່ມ່ນໃນນາມສາວ ົກ
ຫລນືາມຊືຜູ່ໃ້ດຜູນ້ຶງ່, ນີເ້ປນັຄາໍສັງ່ອນັສາໍຄັນເບືອ້ງຕົນ້. ຕໍມ່າພຣະອົງຊງົສັງ່ແລະສນັຍາອກີວ່າ     “ສັງ່ສອນ
ເຂົາໃຫຖ້ຮັືກສາສາຣະພດັຊຶງ່ເຮົາໄດສ້ັງ່ພວກເຈົ້າໄວ້ແລ້ວນັນ້ນີແ້ຫລະ,   ເຮົາຢູກ່ບັທາ່ນທງັຫລາຍທກຸໆວັນ
ຈົນໝດົກບັ” (ຂໍ ້20). ຫາກເຮົາເບິງ່ຕາມລຽງລາໍດບັຈາກຂໍ ້19-20 ແລ້ວເຮົາເຫັນແຈ້ງດັງ່ນີ້;   
1. ພຣະເຢຊສູັງ່ໃຫອ້ອກໄປຊກັຊວນຄນົທກຸຊາດໃຫ້ເປນັສດິ  (ແປວ່າໃຫເ້ຂົາຮັບເຊືອ່ແລະກາຍເປນັສາ 
    ວົກ ແລະຄາໍວ່າສາວກົ ແປວ່າ ຜູຕ້ດິຕາມ, ຜູ້ຮຽນຮູ້, ຜູປ້ະຕບິດັຕາມ, ຫລບືົວລະບດັ).    
2. ໃຫ້ບບັຕສິມາເຂົາໃນພຣະນາມແຫງ່ພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກເພື່ອເປນັສນັຍາລກັໃນການຖິ້ມໃຈເກົ່າ 
    ເອົາໃຈໃໝ່ ຄພືຣະບດິາ, ພຣະບດຸ ແລະພຣະວິນຍານບໍຣິສດຸ.  
3. ສັງ່ສອນເຂາົໃຫ້ຖຮືັກສາສາຣະພັດ ທີພ່ຣະເຢຊໄູດສ້ັງ່ສອນເຂົາມາແລ້ວ.      ດ້ວຍເຫດນີໂ້ບດແຕລ່ະ 
    ໂບດຈຶ່ງມີໜ້າທີສ່ອນໃຫ້ຜູເ້ຊືອ່ທກຸຄນົໃຫປ້ະຕບິດັທກຸສິງ່ທກຸຢາ່ງທີເ່ຮົາໄດຮ້ັບຄາໍສອນມາແລ້ວ.     
4. “ເຮົາຢູກ່ບັທ່ານທງັຫລາຍທກຸໆວັນ ຈົນໝດົກບັ”         ແມນ່ຄໍາສນັຍາຂອງພຣະອງົຈະຊງົຢູກ່ບັທກຸຄນົທີ ່
ອອກໄປ ແລະພຣະອົງບໍໄ່ດສ້ນັຍາວ່າຈະຢູກ່ບັທາ່ນຈັກມື້,  ຫລຈັືກເດອືນຈກັປີ ແຕສ່ນັຍາວ່າຈະຢູນ່າໍຈົນໝດົ
ກບັ ແປວ່າຈະຊງົຢູນ່າໍຈນົສິນ້ຍກຸ.     ດວ້ຍເຫດນີຈ້ຶງ່ເວ້ົາໄດວ້່າທກຸຄນົທີ່ຟງັຄາໍສັງ່ໂດຍການອອກໄປນັນ້ໄດ້
ຮັບໜ້າທີມ່ອບໝາຍແລະຮັບອາໍນາດຈາກພຣະເຢຊໂູດຍກງົ ແລະທກຸຄນົທີອ່ອກໄປກບໍໍແ່ມ່ນຈະໄປຕາມລາໍ
ພັງໃຈຫລໄືປໂດດດ່ຽວແຕຢ່າ່ງໃດ ເພາະວ່າພຣະອງົຊງົກາ່ວວ່າຈະຢູນ່າໍທກຸໆວັນຈນົໝ ົດກບັ.  

 
ຄໍາຖາມ: 

1. ທ່ານເຂົາ້ໃຈແນວໃດໃນການທີພ່ຣະເຢຊສູັງ່ສາວົກຈ່ົງໄປ? 

2. ເມື່ອພຣະອງົຊງົຟືນ້ພຣະຊົນແລ້ວພຣະອງົນດັພບົພວກສາວົກຢູໃ່ສ? ແລະສາວກົເຫັນແລ້ວພາ ກນັ
ເຮັດແນວໃດ? ເປນັຫຍງັ? 

3. ພຣະເຢຊຊູງົກາ່ວວ່າອາໍນາດທັງໝດົໃນສວັນແລະແຜນ່ດນິໂລກໄດມ້ອບແກ່ພຣະອງົແລ້ວໝາຍ 
ຄວາມວ່າແນວໃດ? 

4. ພຣະອງົຊງົສັງ່ສາວົກໃຫເ້ຮັດຫຍງັແດ່? 

5. ທ່ານຄດຶວ່າຄາໍສັງ່ນັນ້ແມ່ນສັງ່ໃຜແດ່? ທາ່ນຄດຶແນວໃດ? 

 
 

ດຣ. ຫຸມພນັ ວົງສຸຣິດທ ໌
 


