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ບົດຮຽນຄຣິສມັສ 
ພຣະກຽດຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 2:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 2:1-20 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ຊົງນຳສັນຕິສຸກມາສູ່ໂລກ ແລະພຣະອົງຊົງສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະສັຣເສີນພຣະເຢຊູທີ່ນຳສັນຕິສຸກມາສູ່ເຮົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮູຈັ້ກສັຣເສີນແລະຂອບພຣະຄຸນ 

       
ບົດນໍາ 

ພຣະທັມລູກາບັນທຶກການບັງເກີດພຣະເຢຊູວ່າຕອນພຣະເຢຊູບັງເກີດນ້ັນເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ໄດ້ບອກຂ່າວດີນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກລ້ຽງແກະກ່ອນພວກອ່ືນ ແລ້ວພວກລ້ຽງແກະນ້ັນກໍນຳໄປຍັງບ່ອນກຸມມານ້ອຍ 
ເຢຊູບັງເກີດ.  
 

1.  ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເບດເລເຮັມ (ລູກາ 2 :1-7)  
ພຣະທັມລູກາໄດ້ກ່າວເຣ່ືອງຄອບຄົວຄວາມເປັນມາຂອງເຊ້ືອສາຍພຣະເຢຊູຄຣິດຊ່ຶງໃນເວລານ້ັນຈັກກະພັດ
ໂຣມໄດ້ປົກຄອງປະເທດອິສຣາເອນເປັນເວລາສິບສ່ີປີມາແລ້ວ     ແຕ່ເພ່ືອຄວາມເປັນຣະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນ
ການນັບຜູ້ຄົນແລະການເສັຽພາສີເພ່ືອສ່ົງເສີມຈັກກະພັດ ແລະກອງທັບທະຫານໂຣມ ດ່ັງນ້ັນທາງການຂອງ
ຈັກກະພັດໂຣມຈ່ຶງມີຄຳສ່ັງໃຫ້ມີການລົງທະບຽນຈຳນວນພົລເມືອງຂອງອິສຣາເອນຄ້ັງທຳອິດ ແລະການລົງ
ທະບຽນຄ້ັງທຳອິດນ້ີແມ່ນທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄປລົງທະບຽນທີ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນ. ພຣະທັມລູກາບອກວ່າ ‘ຝ່າຍ
ໂຢເຊບກໍຂ້ຶນໄປຈາກເມືອງນາຊາເຣັດແຂວງຄາລີເລ   ເຖິງເມືອງຂອງດາວິດຊ່ື   ເບັດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍ 
ເພາະ ທ່ານເປັນເຊ້ືອສາຍແລະວົງຕະກູນດຽວກັນກັບດາວິດເພ່ືອຈະຂ້ຶນທະບຽນສຳມະໂນຄົວພ້ອມກັບນາງ 
ມາຣີອາຄູ່ໝັ້ນຂອງຕົນ ສ່ວນມາຣີິອາກໍກຳລັງມີທ້ອງຢູ່’ (ຂ້ໍ 4-5). ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເຮົາເຫັນວ່າມາຣີອາບ່ໍແມ່ນ
ພຽງແຕ່ມີທ້ອງເທົ່ານ້ັນ ລາວຈວນຈະປະສູດບຸດອີກ. ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນເຮົາເຫັນການເດີນທາງດ້ວຍຂ່ີຫລັງສັດ
ໃນຖ້າມກາງຄວາມໜາວເຢັນ, ຖນົນຫົນທາງບ່ໍເປັນທີຮ່າບພຽງຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວາ່ເພ້ິມຄວາມລໍາບາກໃຫ້
ມາຣີອາແລະໂຢເຊບເປັນຢ່າງຍ່ິງ. ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນການເດີນທາງລັກສະນະນ້ີເຮົາຄວນຈະຖາມພວກ
ແມ່ຍິງທີເ່ຄີຍໃກ້ຈະເກີດລູກແລ້ວຈຳເປັນຈະຕ້ອງເດີນທາງໄກຈະເປັນແນວໃດ? ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າພວກ
ແມ່ຍິງຄົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ເຮົາທັງຫລາຍເພ້ິມ.    ການລົງທະບຽນຄ້ັງແຣກນ້ີເອງເປັນທີ່ມາຂອງບ້ານເບັດເລເຮັມ 
ແລະຄໍາວ່າເບັດເລເຮັມນ້ັນແປວ່າ ບ້ານແຫ່ງເຂ້ົາປາອາຫານ ແລະເມ່ືອກ່ອນເຄີຍຮ້ອງກັນວ່າເມືອງຂອງດາ
ວິດຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສຣາເອນ.  
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“ເມ່ືອເຂົາທັງສອງຍັງຢູ່ທີນ້ັ່ນກໍເຖິງເວລາທີ່ມາຣີອາຈະປະສູດບຸດນາງຈ່ຶງໄດ້ປະສູດບຸດຜູ້ກົກ ເອົາຜ້າອ້ອມພັນ
ແລະວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍ້າ ເພາະບ່ໍມີບ່ອນຫວ້າງສຳລັບເຂົາໃນໂຮງແຮມ”  (ຂ້ໍ 6-7).  ແປວ່າເມ່ືອໂຢເຊບພາ
ມາຣີອາໄປຮອດບ້ານເບັດເລເຮັມ    ແລ້ວນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນໄດ້ໃຫ້ກຳເນິດບຸດນ້ອຍເຢຊູໃນຄອກສັດ 
ແລະມາຣີອາບ່ໍມີຫຍັງຈະຫຸ້ມຫ່ໍຫຍັງຫລວງຫລາຍຈ່ຶງເອົາຜ້າອ້ອມພັນແລະວາງໄວ້ທີຮ່າງຫຍ້າ    ຄິດວ່າເປັນ
ຮາງຫຍ້າທີ່ພວກຜູ້ລ້ຽງແກະເອົາຮາງນ້ັນໄວໃ້ສ່ຫຍ້າໃຫ້ສັດກິນ.  
 

2.  ເປັນຫຍັງຈຶ່ງແມ່ນພວກລ້ຽງແກະ (ລູກາ 2: 8-15)  
ພວກລ້ຽງແກະເປັນຄົນກຸ່ມທຳອິດທີ່ໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນພຣະກຸມມານນ້ອຍເຢຊູບັງເກີດ,      ພຣະທັມລູກາ
ບອກວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ພາກັນນອນເຝ້ົາຝູງແກະຂອງເຂົາທີ່ທົ່ງຫຍ້າ   ທີ່ບ່ໍໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເບັດເລ
ເຮັມເທົ່າໃດ. ອາຊິບລ້ຽງແກະເປັນອາຊີບຕ່ຳຊະນິດນ່ຶງຂອງສັງຄົມຢິວ ແລະພວກຮັ່ງມີແດ່ຈະບ່ໍລ້ຽງດ້ວຍຕົນ
ເອງ ພວກເຂົາຈະຈ້າງຄົນອ່ືນເປັນຜູ້ລ້ຽງ ເພາະເປັນງານທີ່ຕ້ອງເຮັດຕລອດ 24 ຊ່ົວໂມງ   ດ້ວຍວ່າແກະເປັນ
ສັດທີອ່່ອນໂຍນບ່ໍມີຍຸທວິທຕ່ໍີສູ້ເມ່ືອໝາໄນຫລືສັດປ່າອ່ືນໆມາກັດ     ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກລ້ຽງແກະຈຳເປັນຈະ
ຕ້ອງນອນເຝ້ົາແກະເພ່ືອຮັກສາຄວາມປອດພັຍຈາກສັດຮ້າຍ.  “ໃນແຖບນ້ັນມີພວກລ້ຽງແກະທີ່ນອນເຝ້ົາຝູງ
ແກະຂອງເຂົາຢູ່ທົ່ງໃນເວລາກາງຄືນ   ແລະມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາປາກົດແກ່ເຂົາ 
ແລະຣັສມີຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງຮອບເຂົາ ແລະເຂົາໄດ້ຕົກສະທ້ານໃຈຫລາຍ”  (ຂ້ໍ 8-9). ແປວ່າ
ໃນຄືນນ້ັນບ່ໍຄືຫລາຍຄືນທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍວ່າມີເທວະດາຕົນນ່ຶງປາກົດຕົວ ອັນໝາຍຄວາມວ່າ ນອນຢູ່ດີໆກໍມີ
ເທວະດາປາກົດຂ້ຶນໃນກາງທົ່ງຫຍ້າ ລັກສະນະຂອງເທວະດານ້ັນມີແສງອັນຮຸ່ງກ້າຈົນເຫລ້ືອມຕາທີ່ພວກລ້ຽງ
ແກະບ່ໍເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈ່ຶງພາກັນຢ້ານຕົກໃຈຫລາຍ.  ສ່ວນເທວະດາຮູ້ດີວ່າເຂົາມີຄວາມ
ຢ້ານກົວຈ່ຶງກ່າວກັບເຂົາວ່າ “ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ເພາະນ້ີແຫລະ,    ເຮົານຳເອົາຂ່າວດີມາປະກາດໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮູ ້ຊ່ຶງ
ເປັນທີຊ່ື່ນຊົມຍິນດີອັນໃຫຍ່ແກ່ພົລເມືອງທັງໝົດເພາະວ່າໃນວັນນ້ີພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນອົງນ່ຶງຄືພຣະຄຣິດ
ເຈ້ົາມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດສຳລັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ ອັນນ້ີຈະເປັນໝາຍສຳຄັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຄືພວກເຈ້ົາ
ຈະໄດ້ພົບພຣະກຸມມານຕົນນ່ຶງຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ” (ຂ້ໍ 10-12). ແປວ່າເທວະດາໄດ້ບອກຂ່າວ
ການເກີດຂອງກຸມມານນ້ອຍເຢຊູໃຫ້ພວກລ້ຽງແກະຟັງ   ແລະເທວະດາຍັງບອກເຖິງຄວາມສຳຄັນພຣະເຢຊູ
ແກ່ພວກລ້ຽງແກະວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ພຣະອົງມີນາມວ່າ ພຣະຄຣິດ ພາສາເດີມອອກສຽງ
ວ່າ (Messaiah ເມຊີອາ) ແປວ່າພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ   ແລະຄຳວ່າຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນນ້ີແມ່ນໂຜດຄົນທຸກຊົນຊ້ັນ 
ເລ້ີມຈາກຄົນທຸກຍາກຄືພວກລ້ຽງແກະ ຈົນເຖິງຄົນຮັ່ງມີຄືພວກໂຫຣາຈານຈະພົບເຫັນແລະນະມັສການຕາມ
ຫລັງ.  ແຕ່ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນນ້ີຊົງບັງເກີດແລະຊົງນອນໃນຮາງຫຍ້າ ອັນຫມາຍເຖິງຄວາມຖ່ອມຕົວ, ຄວາມ
ເສັຽສະລະຕ່ຳແໜ່ງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາມາບັງເກີດໃນຄອກສັດ. 
 
ເມ່ືອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຂ່າວດີແລ້ວຈ່ຶງຊັກຊວນກັນໄປນະມັສການຕາມຄຳບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາ “ເຮົາພາ
ກັນໄປເມືອງເບັດເລເຮັມເທາະໄປເບ່ິງເຫດການທີເ່ກີດຂ້ຶນ ຊ່ຶງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຈ້ງແກ່ເຮົານ້ັນ” (ຂ້ໍ 
15). ເປັນການງ່າຍທີ່ພວກລ້ຽງແກະຈະພົບເຫັນພຣະເຢຊູເພາະເທວະດາໄດ້ບອກຢ່າງລະອຽດແລ້ວວ່າພຣະ
ເຢຊູຈະນອນເທິງຮາງຫຍ້າ.  
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3.  ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສັຣເສີນ ແລະປະກາດ (ລູກາ 2:16-20) 
ຫລັງຈາກເທວະດາບອກຂ່າວຫລືປະກາດການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ “ໃນທັນໃດນ້ັນມີກອງທັບສວັນໝູ່
ໃຫຍ່ມາຢູ່ກັບເທວະດາຕົນນ້ັນ ຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ, “ພຣະຣັສມີຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນທີ່ສູງສຸດ ແລະທີ່
ແຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງມີສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງທີ່ພຣະອົງຊົງຊອບ ພຣະທັຍນ້ັນ” (ຂ້ໍ 13-14).  ແປວ່າຝູງເທ
ວະດາທັງຫລາຍແລະເທວະດາທີປ່າກົດແກ່ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ພາກັນຮ້ອງສັຣເສີນດ້ວຍສຽງດັງວ່າ “ພຣະຣັສ 
ມີຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນທີສູ່ງສຸດ   ແລະທີແ່ຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງມີສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງທີພ່ຣະອົງຊົງຊອບ   
ພຣະທັຍນ້ັນ”.  ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ   

1. ເທວະດາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາແລະຊົງມອບອຳນາດຈາກພຣະບິດາມາບັງເກີດ
ດ້ວຍພຣະຣັສມີແລະອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີເທວະດາຈ່ຶງຮ້ອງສັຣເສີນ.   

2. ເທວະດາຮູ້ວ່າເມ່ືອພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາມາບັງເກີດ ແຜ່ນດິນໂລກຈະເປັນສຸກ ເພາະ
ວ່າພຣະເຢຊູຊົງນຳສັນຕິສຸກລົງມາສູ່ໂລກ.  

3. ເທວະດາຮູ້ວ່າມະນຸດຜູ້ທີຈ່ະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຈະໃຫ້ຜູ້
ໃດໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກ ອັນໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ເລືອກມະນຸດ  ເພາະມະນຸດບ່ໍມີສິດຈະເລືອກເຊ່ືອພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້.  
 
ເມ່ືອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນຄໍາບອກກ່າວຂອງເທວະດາຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວຈ່ຶງພາກັນຟ້າວໄປ ແລະເມ່ືອໄປຮອດ
ແລ້ວກໍພົບເຫັນພຣະເຢຊູຕາມຄຳບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາທຸກປະການ “ເຂົາກໍຮີບໄປແລ້ວພົບມາຣີິອາກັບໂຢ
ເຊບ ແລະເຫັນພຣະກຸມມານນ້ັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ” ( ຂ້ໍ 16).  ເມ່ືອພວກລ້ຽງແກະພົບພຣະກຸມມານນ້ອຍ
ເຢຊູແລ້ວເຂົາກໍພາກັນກ້ົມຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະເຢຊູເປັນປະການແຣກ ແລະປະການທສີອງແມ່ນເຂົາ
ເອົາຂ່າວດີເຣ່ືອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ຄົນທັງປວງໄດ້ຟັງ “ເມ່ືອເຂົາໄດ້ເຫັນແລ້ວກໍເລ່ົາເຣ່ືອງທີ່ເຂົາ
ໄດ້ຍິນເຖິງພຣະກຸມມານນ້ັນຄົນທັງປວງທີ່ໄດ້ຍິນກໍປລາດໃຈດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທີ່ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ບອກແກ່ເຂົາ”  
(ຂ້ໍ 17-18).  ໃນການບອກເລ່ົາຂອງພວກລ້ຽງແກະໃຫ້ຄົນທັງປວງໄດ້ຟັງນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງປວງທີໄ່ດ້ຍິນ 
ປລາດໃຈໃນຄຳເວົ້າທີ່ເຂົາຄຶດບ່ໍເຖິງວ່າຄົນລ້ຽງແກະອາຊີບຕ່ຳຕ້ອຍ,  ຂາດຄວາມຮູ້,  ຂາດການສຶກສາ  ແຕ່
ເວົ້າແບບຄົນມີຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາອັນສູງສ່ົງ. 
 
ເມ່ືອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູແລ້ວ    1. ແມ່ນພວກເຂົາພາກັນໄປຂາບໄຫວ້   ນະມັສການພຣະອົງ 
ດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.  2. ເຂົາໄດ້ບອກຜູ້ອ່ືນຫລືປະກາດເຣ່ືອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູດ້ວຍຖ້ອຍຄຳ
ອັນສລາດ ຈົນຄົນມີສະຕິປັນຍາປລາດໃຈໃນການບອກເລ່ົາຂອງເຂົາ,  ເຮົາເດ!  ເມ່ືອໄດ້ຍິນ, ໄດ້ເຊ່ືອ ແລະ
ໄດ້ນະມັສການພຣະອົງມາເປັນປະຈຳແລ້ວເຮົາຈະບ່ໍອອກໄປບອກຜູ້ອ່ືນເຣ່ືອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 
ຫາກເຮົາຄຶດຍາກໃນການທີຈ່ະເວົ້າໃຫ້ເບ່ິງພວກລ້ຽງແກະກະຍັງຮູ້ຈັກເວົ້າຈົນຜູ້ຄົນປລາດໃນໃນຄຳເວົ້າຂອງ
ເຂົາ ຫາກເຮົາອອກໄປບອກຜູ້ອ່ືນຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າຜູ້ຄົນກໍຈະປລາດໃຈໃນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊ່ັນກັນ.  
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ຄຳຖາມ:  
1. ການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູນຳສັນຕິສຸກມາສູ່ທ່ານແນວໃດ? 
 
2. ເປັນຫຍັງໂຢເຊຈ່ຶງພາຄູ່ໝັ້ນນາງມາຣິອາໄປບ້ານເບັດເລເຮັມ? 
 
3. ດ້ວຍເຫດໃນພຣະເຢຊູຈ່ຶງບ່ໍບັງເກີດທີ່ເຢຣູຊາເລັມ? 
 
4. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງເລືອກພວກລ້ຽງແກະໄປນະມັສການພຣະເຢຊູກ່ອນຜູ້ອ່ືນ? 
 
5. ນອກຈາກພວກລ້ຽງແກະນະມັສການພຣະເຢຊູແລ້ວຕ່ໍໄປເຂົາເຮັດຫຍັງ? 
 
6.  ເຮົາໄດ້ຮຽນຫຍັງຈາກຊີວິດພວກລ້ຽງແກະ? 
 
 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 1 
ພຣະທັມບັງເກີດເປັນມະນຸດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 1:1-18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 1:1-18 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາສະເດັດມາໃນໂລກເປັນມະນຸດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ເປັນຫຍັງຈ ຶ່ງສຳຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດແລະພຣະເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາ  ແລະມະນຸດເຕັມສ່ວນເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ 

                                               ເປີດເຜີຍເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອຜູ້ຮັບເອົາພຣະອົງຈະໄດ້ກາຍເປັນລູກຍິງ 
    ລູກຊາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ຄຳນຳ 
     ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນໝາຕົວນ່ຶງທີ່ມີຂົນສີທອງຄຳນອນຢູ່ກ້ອງໂຕະໃນສວນສາທາຣະນະ.  ມັນແກວ່ງຫາງ
ແລະຫູຕ້ັງຂ້ຶນໃນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຂັບຣົດເຂ້ົາໄປໃກ້.  ແຕ່ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກຣົດໄປຫາມັນ ໝາໂຕນ້ັນ
ຢ້ານຈຶ່ງແລ່ນໜີໄປ. ຂ້າພະເຈ້ົາຈຶ່ງເອົາອາຫານລ້ໍມັນເປັນເວລາຫລາຍວັນແຕ່ເຫັນວ່າໝາມີຂົນງາມໂຕນ້ັນບ່ໍ
ຍອມເຂ້ົາມາໃກ້ເລີຍ.   ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເວົ້າພາສາຂອງໝາໄດ້ເພ່ືອຈະບອກມັນວ່າ ຖ້າມັນມາໃກ້ມັນຈະໄດ້
ຂອງດີ ພຽງແຕ່ເຊ່ືອໃຈແລະບ່ໍຢ້ານ. 
     ດ້ວຍເຫັນຜົນຢ່າງນ້ີແຫລະ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງອົງພຣະເຢຊູມາບັງເກີດເປັນມະນຸດແລະກໍເປັນພຣະເຈ້ົາຄົບ
ເຕັມເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ເວົ້າພາສາຂອງມະນຸດ   ເພ່ືອພຣະອົງຈະບອກພວກເຮາົເຖິງເຣ່ຶອງພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນ
ແນວໃດ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບອກທາງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນລູກ
ຍິງລູກຊາຍຂອງພຣະອົງໄດ້. 
 

1.  ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນ (ໂຢຮັນ 1:1-5) 
     ຖ້າພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງປະວັດຂອງຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງ ພວກເຮົາຕ້ອງເວົ້າຈາກຕອນທຳອິດ.  ພວກເຮົາອາດເລ້ີມ
ຈາກເວລາຄົນນ້ັນໄດ້ເກີດມາ ເໝືອນກັບມັດທາຍແລະລູກກາໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ ທັງສອງໄດ້ເລ້ີມ ຕ້ົນ
ຈາກການເກີດ, ແຕ່ເຫັນວ່າໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ເລ້ີມຈາກຄືນທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເກີດມາໃນເມືອງເບັດເລເຮັມ ໂຢຮັນ
ໄດ້ກ່າວເຖິງປະວັດຂອງອົງພຣະເຢຊູເລ້ີມຈາກເວລາສ້າງໂລກ-ອົງພຣະເຢຊູເປັນຢູ່ແລ້ວໃນເວລານ້ັນ. 
     ປໂຍກເລ້ີມຕ້ົນໃນປ້ຶມໂຢຮັນເຕັມເປັນດ້ວຍຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊ່ິງ, “ເມ່ືອຕ້ົນເດີມນ້ັນພຣະທມັຊົງເປັນ
ຢູ່ແລ້ວ ພຣະທັມນ້ັນຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ   ແລະພຣະທັມນ້ັນແຫລະຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.”   (ໂຢຮັນ 1:1).  
ໃນພາສາກຣີກຄຳເວົ້າວ່າ ພຣະທັມແມ່ນ ລາໂກສ ແລະເປັນຄຳເວົ້າທີ່ພຣະເຈ້ົາໃຊ້ເວລາສ້າງໂລກທີ່ເຮັດໃຫ້
ທຸກພາກສ່ວນຂອງການຊົງສ້າງຕິດຕ່ໍຄ້ຳຊູກັນຢູ່ໄດ້.   ສ່ວນພວກຢິວບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າ ລາໂກສຢ່າງທີ່ກ່າວມາ
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ນ້ັນ ພວກເຂົາໃຊ້ໃນເຣ່ືອງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາແລະໃນເຣ່ືອງປ້ຶມ ໂທຣາ, 5 ປ້ຶມທຳອິດໃນພຣະຄັມ
ພີເດີມ  ພຣະທັມທີ່ໄດ້ຂຽນເອົາໄວເ້ພ່ືອເປັນການສ່ືສານຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ໃນເບ້ືອງຕ້ົນນ້ັນຄຳເວົ້າວ່າພຣະເຢຊູເປັນຢູ່ແລ້ວເລ້ີມຕ້ົນສ້າງໂລກ ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ພຣະ
ເຢຊູຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາ.   ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຕັດສ່ັງໂລກຈັກກະວານກໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ.    ອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮດັໃຫ້
ການຊົງສ້າງທຸກຢ່າງເປັນມາ.  “ບ່ໍມີຈັກສ່ິງທີ່ເປັນມານອກຈາກພຣະທັມ” (1:3).  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂ້ຶນມາ; ພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ. 
     ອົງພຣະເຢຊູເປັນຊີວິດແລະຄວາມຈິງ ພຣະອົງຍັງເປັນທາງໄປສູ່ພຣະບິດາ.  ການຊົງສ້າງເລ້ີມດ້ວຍແສງ
ສະຫວ່າງ (ປຖກ 1:4),    ແລະອົງພຣະເຢຊູກໍເປັນແສງສະຫວ່າງ ທຸກຢ່າງດີໝົດ, ບໍຣິສຸດ, ສົດໃສ, ແລະຖືກ
ຕ້ອງ.  ເມ່ືອໂລກຂອງພວກເຮົາຕົກໃນຜິດບາບແລະຄວາມຕາຍ, ແສງສະຫວ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູກໍໄດ້ ສ່ອງ
ເຂ້ົາໄປໃນຄວາມມືດດຳ.  ອົງພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະທັມຈາກພຣະເຈ້ົາມາບັງເກີດ ໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນໂລກ
ເພ່ືອຈະສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 

2.  ໂຢຮັນເປັນພະຍານເຖິງແສງສະຫວ່າງ (ໂຢຮັນ 1:6-9)  
       ໃນປ້ຶມໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງຊາຍຄົນນ່ຶງຖືກສ່ົງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເພ່ືອເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສະຫວ່າງ 
(1:6).  ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ບ່ໍແມ່ນໂຢຮັນຜູ້ຈົດບັນທຶກໃນປ້ຶມໂຢຮັນນ້ີ  ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເປັນຍາດພ່ີນ້ອງ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ລກ 1:36, 57-60). ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງທ່ານມາເພ່ືອຈະເປັນຜູ້ຕຽມປະຊາຊົນເພ່ືອຕ້ອນຮັບ
ເອົາອົງພຣະເຢຊູ.    ມີຫລາຍຄົນໄດ້ຍົກໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ສຸດທ້າຍຈາກພຣະເຈ້ົາ 
ແລະໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕພະຍາຍາມຈະແກ້ໄຂໃນເຣ່ືອງນ້ີຄືໄດ້ກ່າວວ່າຕົນເອງເປັນໂຄມ ບ່ໍແມ່ນເປັນແສງສະ
ຫວ່າງ (ຢຮ 5:35). ໜ້າທີ່ຂອງໂຢຮັນຄືປະກາດເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍປະຊາຊົນ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ຖ້ິມໃຈ
ເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.  ໂຢຮັນເປັນຕົວຢ່າງແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ເປັນພະຍານເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ.  
ພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນແສງສະຫວາ່ງ   ແຕ່ບອກຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ຮັບເອົາແສງສະຫວ່າງຈາກອົງພຣະເຢຊູ.  ພວກ
ເຮົາເປັນພຽງຄົມໄຟ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນແສງສະຫວ່າງຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
     

3. ໂລກບ່ໍຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ (ໂຢຮັນ 1:10-13)   
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສ້າງໂລກຂ້ຶນມາ ແຕ່ເຫັນວ່າໂລກບ່ໍຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງເລີຍ.  ໃນຂ້ໍ 10 ໂລກອາດໝາຍ 
ເຖິງພວກຕ່າງຊາດ.  ອົງພຣະເຢຊູມາເພ່ືອຈະສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍມະນຸດ, ແຕ່ເປັນໜ້າເສັຽໃຈ
ທີ່ໂລກບ່ໍຮູ້ຈັກກັບພຣະອົງ ທັງໆທີ່ຊາວຢິວປະຊາກອນຂອງພຣະອົງກໍປະຕິເສດພຣະອົງເສັຽ.   ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຢິວ
ທຸກຄົນກາຍເປັນຄົນຫົວແຂງ ເປັນຄົນຕາບອດດ້ານວິນຍານຈິດ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບດ້ວຍປະຕິເສດອົງພຣະ
ເຢຊູ, ມີຢິວບາງຄົນໄດ້ຍອມຮັບວາ່ອົງພຣະເຢຊູມາເກີດເປັນເນ້ືອກາຍ.   ຕ່ໍຜູ້ທີ່ຍອມຮັບເອົາພຣະເຢຊູຜູ້ນ້ັນ
ກໍໄດ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ. (1:12).     ຜູ້ທີ່ຍອມຮັບໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ໄວ້
ວາງໃຈເພ່ືອໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ ຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈຕ່ໍພຣະອົງເທົ່ານ້ັນ    ແລະຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ມາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ. 
       ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູແລະຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູກໍກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງສະເດັດມາ 
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ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອກາຍເປັນບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນມາເພ່ືອເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຂ້າທາດ. ຜູ້ເປັນບຸດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາແມ່ນຜູ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູແລະມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບພຣະອົງ  ບ່ໍແມ່ນເກີດໃນຄອບຄົວດີ ໄປໂບດ
ແຕ່ລະວັນອາທິດເທົ່ານ້ັນ. 
 

4. ພຣະອົງເປັນ “ທັມມະສາລາ” ຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາ (ໂຢຮັນ 1:14-18) 
        ອົງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ,  “ພຣະທັມໄດ້ຊົງບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະຊົງຢູ່ຖ້າມກາງເຮົາທັງຫລາຍ”  (1:  
14).  ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດເຕັມສົມບູນ.    ພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາເຕັມບໍຣິບູນ.   ເຖິງ
ແມ່ນພຣະອົງເປັນອົງພຣະຜູ້ສ້າງທຸກສ່ິງ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບຂອງມະນຸດ.  ພຣະອົງເຮັດຢ່າງນ້ີເພ່ືອ
ຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວາ່ພຣະເຈ້ົາເປັນຢ່າງໃດ   ແລະຍັງຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້
ດ້ວຍຣາຄາແພງ.  ຄວາມຜິດບາບໄດ້ແຍກພວກເຮາົອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະພວກເຮົາບ່ໍສາມາດໃຊ້ໜີ້ແຫ່ງ
ຄວາມບາບນ້ັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.    ມີແຕ່ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນມະນຸດແລະພຣະເຈ້ົາໃນເວລາດຽວສາມາດໄຖ່
ພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມບາບນ້ັນ     ເພາະພຣະອົງເປັນອົງບໍຣິສຸດຍອມຮັບເອົາຄວາມຜິດບາບໂດຍຍອມ
ຕາຍເປັນຄ່າໄຖ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.  ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຈ່າຍຄ່າຂອງຄວາມບາບຂອງມະນຸດ
ທັງປວງ. 
     ໃນພຣະຄັມພີເດີມເວລພວກອິສຣາເອນເດີນທາງອອກຈາກການເປັນທາດຂອງປະເທດອິຢິບ ທັມມະສາ
ລາເປັນບ່ອນປະຊຸມທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ.     ທັມມະສາລາໄດ້ຕ້ັງຢູ່ເຄ່ິງກາງຄ້າຍພັກຂອງພວກອິສຣາ
ເອນ ແລະອົງພຣະເຢຊູເປັນທັມມະສາລາໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ຕ່ໍປະຊາກອນ  ແລະໄດ້ເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ກັບພຣະເຈ້ົາ.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດອົງດຽວ (1:14)  ໝາຍເຖິງເປັນຜູ້ທີ່ຮັກ ແລະຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢ
ຊູກໍມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບພຣະເຈ້ົາເໝືອນເປັນລູກທີ່ຮັກຂອງພຣະອົງ. 
      ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາຄົບບໍຣິບູນ ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນແລະ
ຄວາມຈິງໄດ້.     ການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກພຣະເຈ້ົາທັງໆທີ່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ກະບົດຕ່ໍພຣະອົງນ້ັນ   ໝາຍ
ເຖິງພຣະເຈ້ົາມີພຣະຄຸນອັນໃຫຍ່ຫລວງແລະເປັນຄວາມຈິງ.    ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງໄດ້ເປັນຄຳເວົ້າສລູບ
ເຖິງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
     ຂ້ໍ 15 ໂຢຮັນໄດ້ກັບໄປເວົ້າເຖິງຄຳພະຍານຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ໃນສມັຍທຳອິດສ່ິງໃຫຍ່ມາກ່ອນສ່ິງ
ນ້ອຍສເມີ ແລະມີຫລາຍຄົນອາດຄຶດວ່າການປະກາດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໃຫຍ່ກວ່າເພາະມາກ່ອນ.  ແຕ່
ເຫັນວ່າໂຢຮັນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າ ພຣະອົງເປັນໃຫຍ່ກວ່າເຖິງແມ່ນຕົນເອງມາ
ກ່ອນ (1:30).   ໂຢຮັນເປັນມະນຸດ ແລະອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປແລະຜູ້ເປັນຢູ່ກ່ອນສ້າງໂລກ. 
     ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ພຣະເຈ້ົາສ່ົງມາເພ່ືອເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງພຣະອົງ, ອົງພຣະເຢຊູເປັນອົງສລູບ
ເຖິງພຣະລັກສະນະແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໂດຍອົງພຣະເຢຊູພວກເຮົາໄດ້ຮບັ “ພຣະຄຸນຊ້ອນພຣະ
ຄູນ.”  ເໝືອນນ້ຳພຸພຸ່ງຂ້ຶນເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດແລະ ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍເຄີຍສ້ິນພຣະຄ ຸນຕ່ໍພວກເຮົາຈັກເທື່ອຈາກ
ບ່ໍນ້ຳແຫ່ງຄວາມເມດຕາອັນມະຫາສານ. 
        ສ່ວນພວກຢິວຄິດວ່າພຣະບັນຍັດນ້ັນເປັນສ່ິງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ເປີດເຜີຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວາ່ພຣະບັນຍັດຂອງໂມເຊ (1:17). ກົດບັນຍັດນ້ັນເປັນພາກສ່ວນນ່ຶງເຖິງນ້ຳ
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ພຣະທັຍ ແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ພຣະເຈ້ົາຄົບບໍ
ຣິບູນ.  ບັດນ້ີການທີ່ກົດບັດຍັດຢາກເປີດເຜີຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮາົມີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 
     ໂມເຊໄດ້ມີຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຍອມໃຫ້ໂມເຊໄດ້ເຫັນທາງຫລັງພຣະ
ອົງເວລາພຣະເຈ້ົາສະເດັດຜ່ານໄປ (33:20-23).  ໂມເຊບ່ໍໄດ້ເຫັນພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພຣະເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ (ໂຢຮັນ 1:17-18).  ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ອະທິບາຍເຣ່ືອງພຣະ
ເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາ.   ເໝືອນກັບລູກຊາຍຜູ້ນ່ັງຕັກພ່ໍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຣ່ືອງຜູ້ເປັນພ່ໍຕ່ໍພວກເຮົາ ເພ່ືອເຮາົຈະໄດ້  
ຮູ້ຈັກນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາເຈ້ົາ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
    ຖ້າພວກເຮົາຢາກຮູ້ຈັກວາ່ພຣະເຈ້ົາເປັນແນວໃດ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເບ່ິງພຣະເຢຊູ.  ສິນທັມ, ຄວາມ
ສັດຊ່ື, ຄວາມຮັກ, ແລະພຣະຄຸນອັນບ່ໍສ້ິນສຸດໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ.   ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລະຮູ້ຈັກ
ວ່າສະພາບຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນຢ່າງໃດແລ້ວ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈຕອບສນອງຕາມສະພາບຂອງ
ພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ. 
      ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້.  ເມ່ືອກາຍເປັນບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ 
ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນໃຜ. ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນພຽງ ຜູ້ຖືກຂ້າຕາຍຍ້ອນ
ຄວາມເຊ່ືອ, ເປັນນັກປຣັສຍາ, ຫລືເປັນຄຣູສອນ, ແຕ່ພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ຮັບຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢ
ຊູເປັນບໍ່ຂອງຄວາມດີ, ບໍຣິສຸດ, ແລະຖືກຕ້ອງ ແລະເປັນທາງດຽວທີ່ຈະເຮດັໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ພ້ົນຈາກອຳນາດ
ຂອງຄວາມຜິດບາບ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ຈັກຄັກເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວ
ໃດຕ່ໍໄປ? 

ຄຳຖາມ: 
1. ການທີ່ອົງເຢຊູຊົງເປັນມະນຸດແລະພຣະເຈ້ົາເຕັມສ່ວນໃນເວລາດຽວກັນເຮັດ    ໃຫ້ຄວາມເຊ່ືອຂອງ 

ທ່ານເປັນແນວໃດ? 
2. ການທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນໃຜນ້ັນໄດ້ບອກເຖິງນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາແນວໃດ? 
3. ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕໄດ້ເປັນພະຍານເພ່ືອໃຫ້ຄົນເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ.  ທ່ານເດຈະຊ່ອຍຄົນອ່ືນໃຫ້ຮູ້

ຈັກກັບອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 
4. ທ່ານຄຶດວ່າການທີ່ເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
5. ທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງແນວໃດ? 
6. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮາົ ແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາແນວ

ໃດເມ່ືອເຮົາເບ່ິງອົງພຣະເຢຊູ? 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ພຣະສະງ່າຣາສີ ແລະການພິພາກສາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 2:1-22 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 2:1-22 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງພຣະສະງ່າຣາສີແລະຊົງພິພາກສາຢ່າງຊອບທັມ  

ທີ່ເດ່ີນພຣະວິຫານ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ແມ່ນ ຫຍັງຄືຈຸດປະສົງການສຳແດງການອັສຈັນທີ່ບ້ານການາແລະການ 

ປະເຊີນກັບພວກຜູ້ນຳແລະພ່ໍຄ້າທີ່ເດ່ີນພຣະວິຫານ 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຕອບສນອງໃນຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍການຊົງສຳແດງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງ  

ພຣະເຢຊູ ແລະການໂຄຣົບນັບຖືພຣະວິຫານຂອງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ . 
 

ຄຳນຳ 
     ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູເລ້ີມພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ  ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງໃຫ້ພວກສາວົກເຫັນວ່າພຣະ 
ອົງມາແທນທີ່ບາງສ່ິງຊ່ຶງສຳຄັນກວ່າແຕ່ກ່ອນເກ່ົາ.     ພິທີທາງສາສນາແລະພຣະວິຫານເປັນສູນກາງຄວາມ 
ເຊ່ືອຂອງພວກຢິວ ແຕ່ພຣະເຢຊູມີບາງຢ່າງທີ່ດີກວ່າຈະມອບໃຫ້.   ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຊົງສຳແດງການອັສ 
ຈັນເທື່ອທຳອິດໃນງານແຕ່ງງານແລະຊຳຮະລ້າງພຣະວິຫານ   ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພລັງໃນການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງ 
ພຣະອົງເປັນສູນກາງຄວາມເຊ່ືອຂອງເຮົາ.   ການຊຳຮະລ້າງບາບຂອງເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງບ່ໍໄດ້ມາຈາກການຕິດ 
ຕາມພິທີກັມອັນເໝາະສົມຫລືນະມັສການໃນສະຖາທີ່ໆ ຖືກຕ້ອງ.    ເນ່ືອງຈາກວ່າສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳ 
ນ້ັນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ຖ້າມກາງເຮົາຜ່ານທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.    ການຊົງຊຳຮະລ້າງຂອງ 
ເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນມາຈາກອົງພຣະເຢຊູ. 
 (ພິເສດ) ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ ພຣະເຢຊູຊົງສຳແດງການອັສຈັນຢູ່ດ້ວຍກັນ 7 ປະການດ່ັງນ້ີ; 

• ຊົງປ່ຽນນ້ຳໃຫ້ເປັນເຫລ້ົາອະງຸ່ນ (ຢຮ 2:1-11) 
• ຊົງໂຜດລູກຊາຍເຈ້ົານາຍຄົນນ່ຶງໃຫ້ດີ (ຢຮ 4:43-54) 
• ຊົງໂຜດຄົນນ່ຶງຢູ່ແຄມສະໃຫ້ດີພຍາດ (ຢຮ 5:1-9) 
• ຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ (ຢຮ 6:1-5) 
• ຊົງດຳເນີນ(ຍ່າງ)ເທິງນ້ຳ (ຢຮ 6:16-25) 
• ຊົງໂຜດຄົນນ່ຶງຊ່ຶງຕາບອດແຕ່ກຳເນີດ(ຢຮ 9:1-41) 
• ຊົງບັນດານໃຫ້ລາຊະໂຣເປັນຄືນມາ (ຢຮ 11:1-44) 

(ການອັສຈັນທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ແມ່ນ ການຄືນພຣະຊົນ ຢຮ 20) 
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1.  ຊົງສຳແດງສະງ່າຣາສີ (ໂຢຮັນ 2:1-12) 
     ງານສົມຣົດແມ່ນເວລາມ່ວນຊ່ືນແລະການສເລີມສລອງ ແລະກໍເປັນຄວາມຈິງໃນສມັຍພຣະເຢຊູຍັງຢູ່ໃນ 
ໂລກນ້ີ  ໃນຕອນເລ້ີມແລກປະຕິບັດພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູ    ພຣະອົງແລະພວກສາວົກກໍເປັນແຂກຮັບ 
ເຊີນໃນບ້ານການາ.  ງານສົມຣົດມີຄວາມສຳຄັນຕ່ໍສັງຄົມ ຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍກໍຈະມາໃນງານນ້ີ ບ່ໍວ່າ  
ຈະເປັນຄອບຄົວທີ່ຮັ່ງມີແລະທກຸຍາກກໍຈະຖືກເຊີນມາຮ່ວມຫລາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້    ເພາະວ່າບ້ານການາ 
ແລະເມືອງນາຊາເຣັດຫ່າງກັນປະມານ 10 ໄມ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເປັນໄປໄດ້ວ່າເຈ້ົາພາບໃນງານແຕ່ງງານຕ້ອງແມ່ນ 
ຄົນທີ່ເປັນເພ່ືອນໃກ້ຊິດຫລືພ່ີນ້ອງກັບຄອບຄົວຂອງພຣະເຢຊູ. 
          ເຫລ້ົາອະງຸນຂອງເຈ້ົາພາບບ່ໍກຸ້ມຮອດເຈັດວັນ ຊ່ຶງຖືວ່າເປັນຄວາມອັບອາຍຕ່ໍເຈ້ົາພາບໃນສັງຄົມຊາວ 
ຢິວພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະການຂາດເຂີນອາຫານກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ແມ່ນຢູ່ໃນກໍຣະນີນ້ີ   ແລະສ່ົງຜົນໃຫ້ 
ງານສົມຣົດຂາດສີສັນແລະບ່ໍໄດ້ຮັບກຽດເທົ່າທີ່ຄວນ. 
 ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າ ນາງມາຣີອາມີພາກສ່ວນຊ່ອຍເຣ່ືອງອາຫານການກິນ ນາງຈ່ຶງ ເປັນຄົນທຳອິດ 
ທີ່ຮູ້ວ່າເຫລ້ົາອະງຸ່ນໝົດແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາພາບເສັຽໜ້າ  ນາງຈ່ຶງຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູເຮັດແນວໃດແນວ 
ນ່ຶງ ແຕ່ປາກົດວ່າສຽງຕອບຂອງພຣະເຢຊູເບ່ິງຄືວ່າເປັນຂັດໆ ຫູວາດໃດວາດນ່ຶງ, "ຍິງເອີຍ, ປະໃຫ້ເປັນທຸຣະ 
ຂອງ ເຮົາສາ..." ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນຄຳເວົ້າທັມມະດາທີ່ເວົ້າກັບແມ່ ແຕ່ກໍບ່ໍແມ່ນຄຳຫຍາບດ່ັງບາງຄົນຄິດ  ເພາະວ່າ 
ພວກເຮົາ ເມ່ືອເວົ້າກັບແມ່ສ່ວນຫລາຍຈະເວົ້າວ່າ, "ແມ່ເອີຍ."  ອີກປະການນ່ຶງ ເວລານ້ັນແມ່ນການເລ້ີມຕ້ົນ 
ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງບ່ໍຢູ່ໃຕ້ຄຳສ່ັງຂອງແມ່ອີກ ນາງມາຣີອາຄວນຈະຮຽນຮູ້ວ່າລູກຊາຍຂອງ 
ນາງເວລາ ນ້ີແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.  ເຖິງພຣະເຢຊູຈະຕອບນາງມາຣີອາແບບນ້ັນ  ແຕ່ນາງກໍກ້າທີ່ຈະສະ 
ແດງຄວາມເຊ່ືອອອກໂດຍບອກພວກຄົນໃຊ້ວ່າ, "ເມ່ືອເພ່ິນບອກພວກທ່ານໃຫ້ເຮັດແນວໃດຈ່ົງເຮັດຕາມເນີ"  
 ພຣະເຢຊູບອກຄົນໃຊ້ໃຫ້ຕັກນ້ຳໃສ່ອ່າງຫີນເຫລ່ົານ້ັນຈົນເຕັມ   ແລ້ວຕັກເອົາໄປໃຫ້ພະນັກງານຊີມ 
ພະນັກງານນ້ັນອາດຈະແມ່ນຫົວໜ້າງານສົມຣົດຫລືຜູ້ດູແລອາຫານແລະເຄ່ືອງດ່ືມ ເມ່ືອພະນັກງານຊີມເບ່ິງ  
ກໍເຫັນວ່າເປັນເຫລ້ົາອະງຸ່ນຄຸນພາບດີ ລາວເວົ້າວ່າຕາມທັມດາແລ້ວເຫລ້ົາດີຕ້ອງເອົາມາຢາຍກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງ 
ເອົາເຫລ້ົາທີ່ບ່ໍດີຢາຍຕາມຫລັງ.  ເຫລ້ົາອະງຸ່ນອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູຈັດຫາໃຫ້ມີຄຸນພາບດີທີ່ສຸດໃນງານສົມຣົດ . 
 ບ່ໍມີຜູ້ໃດເລີຍໃນການກິນລ້ຽງງານສົມຣົດຮູ້ວ່າໄດ້ມີການອັສຈັນເກີດຂ້ຶນ    ແຕ່ພະນັກງານໄດ້ຮັບປະ 
ສົບການນ້ີ ແຕ່ລາວບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນການອັສຈັນນ້ີ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກສາວກົພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນການຊົງສຳ 
ແດງພຣະສະງ່າຣາສີແລະມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.    ພຣະເຢຊູຊົງເອົາສ່ິງທີ່ດີກວ່າເພ້ີມໃສ່ຄວາມເປ່ົາວ່າງ 
ໃນພິທີກັມຂອງພວກຢິວ ນ້ັນກໍຄື; ຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບູນ. 
 

2.  ການພິພາສາອັນຊອບທັມ: (ຢຮ 2:13-22)  
 ໃນຂະນະທີ່ງານປັສຄາກຳລັງຈະມາເຖິງ ພວກຢິວກໍພາກັນເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ງານປັສຄາ  
ເປັນງານສລອງທີ່ສຳຄັນປະຈຳປີຂອງພວກຢິວ ເປັນງານສລອງນ່ຶງໃນສາມງານທີ່ສຳຄັນຊ່ຶງຄົນຢິວທຸກໆ ຄົນ 
ຈະຕ້ອງໄປຮ່ວມທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ໃນງານປັສຄາ ພວກຢິວໄດ້ລະນຶກເຖິງວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ປົດປ່ອຍເຂ້ົາເຈ້ົາ  
ຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດອີຢິບຢ່າງໃດ.   ການຊຳຮະກໍເປັນສ່ິງສຳຄັນໃນງານປັສຄາ.   ມາເຖິງເວລານ້ີ 
ພວກຢິວສມັຍໃໝ່ກໍພາກັນຊຳຮະທຳຄວາມສະອາດບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນວັນປັສຄາ ຄ້ົນຫາເຊ້ືອແປ້ງ  
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ຫລືເຂ້ົາຈ່ີມີເຊ້ືອທີ່ຕົກຄ້າງໃນເຮືອນເພ່ືອຈະໄດ້ເອົາໄປຖ້ິມ.  
 ເມ່ືອພຣະເຢຊູສະເດັດມາເຖິງພຣະວິຫານ    ກໍພົບຄົນໃນເດ່ີນພຣະວິຫານກຳລັງພາກັນຊ້ືແລະຂາຍ 
ບາງຄົນຂາຍງົວ, ແກະ, ນົກເຂົາ ແລະບາງຄົນກໍແລກປ່ຽນເອົາເງິນທີໃ່ຊ້ໃນທ້ອງຖ່ິນນ້ັນ.    ຜູ້ທີ່ຂາຍສັດເພ່ືອ 
ຖວາຍບູຊາທີ່ພຣະວິຫານກໍໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາແຕ່ໄກ . ການແລກປ່ຽນເງິນກໍເພ່ືອຈະເອົາ 
ເງິນນ້ັນຖວາຍໃນຕອນນະມັສການ.    ພວກຢິວຕ້ອງຈ່າຍພາສີພຣະວິຫານ ແຕ່ເງິນທີ່ຈະຈ່າຍພາສີນ້ັນຕ້ອງ 
ແມ່ນເງິນທີ່ໃຊ້ໃນທ້ອງຖ່ິນເທົ່ານ້ັນ  ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທີເ່ດີນທາງມາແຕ່ໄກຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນເອົາເງິນທ້ອງຖ່ິນ . 
 ພຣະເຢຊູຊົງໂກດຮ້າຍດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ   ພຣະອົງຊົງເອົາເຊືອກເຮັດແສ້ໄລ່ສັດທັງຫລາຍອອກ 
ຈາກເດ່ີນພຣະວິຫານ ແລ້ວຖອກເງິນຫລຽນຂອງຜູ້ປ່ຽນເງິນແລະຂວ້ຳໂຕະຂອງເຂົາເຈ້ົາ .  ພຣະອົງສ່ັງຜູ້ຂາຍ 
ນົກເຂົາວ່າ, "...ຢ່າເຮັດໃຫ້ທີ່ສະຖິດພຣະບິດາຂອງເຮົາເປັນບ່ອນຄ້າຂາຍ”  ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ລະ
ນຶກເຖິງຄຳທີ່ຂຽນໄວວ້່າ,   “ຄວາມຮ້ອນໃຈສຳລັບພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງກໍໄໝ້ຢູ່ພາຍໃນຂ້າພຣະອົງເສັຽ” 
(ພສສ 69:9) ພວກສາວົກເຫັນວ່າການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູສຳເຣັດຕາມທີ່ໄດ້ທຳນວາຍໄວ້. 
 ບັນດາຜູ້ທີ່ເຫັນການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູຢາກຮູ້ວ່າ  ໝາຍສຳຄັນອັນໃດທີ່ພຣະອົງຈະເຮັດເພ່ືອໃຫ້ 
ຮູ້ເຖິງສິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ ພຣະເຢຊູຊ້ີໃສ່ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງໃນອະນາຄົດທີ່ວ່າ , “ຖ້າມ້າງວິ
ຫານນ້ີລົງເສັຽ ເຮົາຈະສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໃນສາມວັນ”  ຄົນເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງເວົ້າເຖິງຫຍັງ ເຂົາເຈ້ົາຄິດ 
ວ່າພຣະອົງເວົ້າເຖິງພຣະວິຫານທີ່ມືມະນຸດສ້າງຂ້ຶນ.   ການສ້ອມແປງພຣະວິຫານໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນໃນປີທີ 19 ຫລື 
ປີທີ 20 ກ່ອນ ຄສ.  ແລະຍັງບ່ໍສຳເຣັດຈົນມາເຖິງປີ ຄສ 63 ຫລື 64   ດ່ັງນ້ັນການມ້າງພຣະວິຫານແລະສ້າງ 
ຂ້ຶນໃໝ່ພາຍໃນສາມວັນຄົງເປັນໄປບ່ໍໄດ້  ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະວິຫານທີ່ເປັນຕຶກອາຄານ ພຣະເຢ 
ຊູເວົ້າເຖິງພຣະອົງເອງ. 
 ພຣະວິຫານເປັນສູນກາງຂອງຄົນຢິວແລະເປັນສະຖານທີ່ໆ ພຣະເຈ້ົາສັນຍາວ່າຈະຊົງສະຖິດຢູ່ຖ້າມ  
ກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ.   ເວລານ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ທົດແທນພຣະວິນຫານດ້ວຍພຣະອົງເອງ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນ 
ພຣະວິຫານທີ່ແທ້ຈິງ   ເປັນບ່ອນທີ່ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ  
ພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າໃນມ້ືນ່ຶງການນະມັສການຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍຈຳກັດຢູ່ບ່ອນນ່ຶງບ່ອນດຽວ   ແຕ່ພຣະ 
ອົງຈະຊົງຢູ່ນຳເຂົາເຈ້ົາໃນທຸກທີ່ທຸກບ່ອນຜ່ານທາງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.   ພຣະເຢຊູຈະສ້າງພຣະວິຫານໃໝ່ 
ສຳລັບພຣະອົງ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ສ້າງຂ້ຶນຈາກດິນຈ່ີແລະຫີນ     ແຕ່ຈາກໃຈຂອງຄົນທັງຫລາຍທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ 
ພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   
 ສະຖານທີ່ແລະພິທີກັມເປັນເຄ່ືອງມືສຳຄັນໃນການນະມັສການ   ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມີແກ້ວຫລາກຫລາຍສີ 
ເພງທີ່ພວກເຮົາຮ້ອງ ຕ່ັງທີ່ພວກເຮົານ່ັງ ແລະລາຍການນະມັສການ   ທັງໝົດນ້ີໄດ້ຊ່ອຍເຮົາຕຽມຕົວເພ່ືອນະ 
ມັສການ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນເປັນເຄ່ືອງໝາຍແຫ່ງຄວາມຈິງ    ຫລືຢ່າໃຫ້ເຮົາໃຊ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 
ເປັນອຸປສັກກ້ັນກາງບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນເຂ້ົາມາຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກ (ໜ້າ)ພຣະເຈ້ົາ. 
 ອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນສູນກາງຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຮົາ     ການນະມັສການເປັນປະຈຳແລະພິທີກັມ 
ແມ່ນທາງນ່ຶງທີ່ຖວາຍກຽດພຣະອົງ ແຕ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍຣິສຸດ .     ພຣະເຢຊູພຽງເທົ່ານ້ັນທີ່ຊົງຊຳ 
ຮະລ້າງບາບພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍຣິສຸດຜ່ານທາງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ.  ສະຖານທີ່ນະມັສການ 
ອາດຈະເປັນຕຶກອາຄານ, ຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍໃນໂຮງຮຽນ, ຫລືສນາມກິລາ ຫລືຕາມຕລາດ ເປັນສະຖານ 
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ທີ່ໆ ພວກເຮົາເຕ້ົາໂຮມກັນ ແຕ່ສະຖານທີ່ເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນສາເຫດໃນການນະມັສການຂອງພວກເຮົາ .   ແຕ່ 
ແມ່ນພຣະເຢຊູ.    ໃນຂະນະທີ່ເຮົາເຕ້ົາໂຮມກັນເຮາົອາດຈະຖວາຍກຽດແດ່ພຣະອົງ ຈ່ົງເຊີນຄົນອ່ືນມາຮ່ວມ 
ຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ. 
  

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
 ໃນຂະນະທີ່ເຮົາອ່ານພຣະທັມຂ່າວປະເສີດທັງສ່ີເຫລ້ັມ   ເຮົາອາດຈະຢາກຮູ້ວ່າມີຫລາຍຄົນເທົ່າໃດ 
ທີ່ໄດ້ຮູ້ແລະເຫັນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູແລະພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງແຕ່ຫາກບອດ(ຕາ)ໃນການກະທຳຂອງ
ພຣະອົງ.   ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາກໍອາດຈະເປັນເໝືອນເຂົາເຈ້ົາເຫລ່ົານ້ັນ ທີ່ໄດ້ເອົາພິທີກັມມາທົດແທນ 
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງແລະໄດ້ຄິດຜິດໄປວ່າສະຖານທີ່ສຳຄັນກວ່າການສະຖິດຢູ່ຂອງເຈ້ົາຜູ້ທີ່ເຮົາຮັບໃຊ້. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ການອັສຈັນທີ່ບ້ານການາໄດ້ເຫັນການຊົງສຳແດງສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຄຣິດຢ່າງໃດ ? 

 
2. ແມ່ນຫຍັງທີ່ບາງຢ່າງເຮາົໄດ້ເຮັດຜິດໄປ ໂດຍເອົາພິທີກັມມາແທນຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາ? 

 
3. ໃນທຸກວັນນ້ີ, ການໂຄຣົບໃຫ້ກຽດພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ? 

 
4. ມີທາງໃດແດ່ທີ່ພິທີກັມອາດຈະກາຍເປັນອຸປສັກກ້ັນກາງ ບ່ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນມານະມັສການພຣະເຈ້ົາ? 

 
5. ເຮົາຈະສ້າງໃຫ້ມີບ່ອນວ່າງຢ່າງໃດ ເພ່ືອເປັນບ່ອນຕ້ອນຮັບທຸກຄົນທີ່ມານະມັສການພຣະເຈ້ົາ? 

 
 
 
 

ພສ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ຈຸດເລີ້ມຂອງຊີວິດນີຣັນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 3: 1-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 3: 1-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືຈຸດເລ້ີມຕ້ົນແຫ່ງຊີວິດນິຣັນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດຂ້າພະເຈ້ົາຈະມີປະສົບການກັບຊີວິດນິຣັນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຂອງຊີວິດນິຣັນ.                        
 

ອ່ານລວບ: ພວກເຮົາສາມາດຮັບເອົາຊີວິດນິຣັນໄດ້ໂດຍຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູແລະພຣະອົງຊົງນຳການປ່ຽນ

ແປງມາສູ່ຊີວິດເຮົາ.  

ຄຳນຳ 
 

ໃນຫ້ອງສມຸດທີ່ງຽບເປັນບ່ອນທີ່ລູກສິດມີຜູ້ຊ່ວຍ. ດານິເອນ ຜູ້ຊ່ວຍແນະນຳລູກສິດ ໄດ້ນ່ັງຟຸບລົງຕ່ັງຂ້າງຄຽງ
ກັບໂຕະຂ້າພະເຈ້ົາ.   ລາວເວົ້າວ່າ,   "ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານພຣະທັມໂຢຮັນຈົບຈົນມ້ືຄືນທີຜ່່ານມານ້ີ,"   ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຖາມລາວວ່າ, "ເຈ້ົາຄຶດແນວໃດ?"    "ຂ້ອຍຮູ້ດີວ່າ…ແມ່ນພຣະເຢຊູ ແລະຂ້ອຍບ່ໍສາມາດຫລີກໜີພຣະເຢຊູ
ໄດ້. ຂ້ອຍພຍາຍາມທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຊ່ືອພຣະອົງຫລືບ່ໍເຊ່ືອ;    ແຕ່ຖ້າພຣະເຢຊູເປັນບຸກຄົນທີ່ກ່າວວ່າ   
ພຣະອົງນ້ັນແຫລະເປັນຜູ້ນ້ັນ ແລະຖ້າຂ້ອຍເຊ່ືອ ທຸກຢ່າງກໍຈະປຽ່ນແປງ .  
 

ດານິເອນໄດ້ເຊີນຂ້ອຍໄປຮວ່ມພິທີຮັບບັບຕິສະມາຂອງລາວ ສາມອາທິດຕ່ໍມາ. 
 

ເໝືອນດານິເອນ, ນິໂກເດມ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິິນໃຈວ່າລາວຈະເຮດັແນວໃດກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ. ເມ່ືອລາວມາ
ຫາພຣະເຢຊູເພ່ືອຢາກຈະເຂ້ົາໃຈ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ລາວເຫັນທຸກຢ່າງຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງ. ນິໂກເດມ 
ຈະຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່.     ຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຄືຮັບເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ   ແລ້ວ
ລາວກໍຈະພົບຊີວິດນິຣັນ.   ພວກເຮົາສາມາດມີປະສົບການກັບຊີວິດນິຣັນໄດ້ໂດຍການຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ 
ຄຣິດແລະພຣະອົງຈະຊົງປ່ຽນແປງທຸກສ່ິງ. 
 

1.  ບຸກຄົນທ່ີມີຄຳຖາມ (ໂຢຮັນ 3:1-2) 
ຄືເພ່ືອນຂອງຂ້ອຍດານິເອນ, ນິໂກເດມ ໄດ້ຮູ້ວ່າມີບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບອົງພຣະເຢຊູ ແລະລາວຢາກ
ຮູ້ເພ້ີມເຕີມ. ໂຢຮັນ ບົດທີ 3 ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ ນິໂກເດມເປັນເຈ້ົານາຍຂອງພວກຢີວແລະເປັນຟາຣີຊາຍ 
ຊ່ຶງເປັນກຸ່ມຜູ້ນຳສາສນາຊາວຢີວທີ່ປົກປ້ອງປະເພນີຄວາມເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈ້ົາ . ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມແລະ
ເຊ່ືອວ່າພວກເຂົາແປພຣະຄັມພີຖຶກຕ້ອງ.  ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຕ່ໍສູ້ຄວາມນຶກຄິດຂອງພຣະເຢຊູ. 
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ໃນຖານະຜູ້ນຳຊາວຢິວ,  ນິໂກເດມເປັນສະມາຊິກສານສູງສຸດຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ ພວກຟາຣີຊາຍ  ແລະຊາດູ
ກາຍ ຄນະສານສູງເປັນຜູ້ມີໜ້າທີ່ສູງສຸດຂອງການສວັດດີການຂອງຊາວຢິວ.   ສານສູງສຸດມີສິດໃນການປົກ
ຄອງທຸກສະພາບການຂອງຊາວຢິວ.  ພວກເຂົາຈະຫາເຣ່ືອງຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູຈົນເຖິງການຈັບພຣະອົງໄປຄຶງ
ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. 
 

ໃນຕຳແໜ່ງຟາຣີຊາຍແລະສະມາຊິກຂອງສານສູງສຸດ,   ນິໂກເດມເປັນເປັນບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ.   ອາດຈະ
ເປັນດ້ວຍເຫດນ້ີ ນິໂກເດມຈ່ຶງມາຫາພຣະເຢຊູເວລາກາງຄືນ. ພວກຜູ້ນຳຊາວຢິວຖືວ່າກາງຄືນນ້ັນບ່ໍແມ່ນເວ
ລາສົມຄວນທີ່ຈະສຶກສາເຣ່ືອງສາສນາ.   ການມາຫາພຣະເຢຊູເວລາກາງຄືນເພ່ືອຫລີກເວັ້ນຜູ້ຄົນທີ່ຕິດຕາມ  
ພຣະອົງ ແລະເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຫລາຍຄົນເຫັນ.  
 

ນິໂກເດມ ຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບເຊ່ືອເວລາລາວເຂ້ົາມາຫາພຣະເຢຊູ,   ແລະຄວາມເວົ້າຂອງລາວບອກເຖິງການຖ່ອມ
ຕົວ, "ພຣະອາຈານ, ພວກຂ້ານ້ອຍຊາບຢູ່ວ່າທ່ານເປັນຄຣູທີ່ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດອາດເຮດັໝາຍ
ສຳຄັນທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ນ້ັນ  ເວັ້ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນຳ" (3: 2).  ຕາມປົກຕິແລ້ວຜູ້ທີ່ຈະເອ້ີນນາມວ່າອາ
ຈານທາງສາສນາຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສຶກສາຮ່ຳຮຽນຈົບ   ຈ່ຶງເອ້ີນວ່າອາຈານຫລືຄຣູໄດ້.   ສະນ້ັນການທັກ
ທາຍຂອງນິໂກເດມຈ່ຶງສະແດງເຖິງຄວາມໂເຄຣົບຕ່ໍພຣະເຢຊູ.   ນິໂກເດມຢາກຮູ້ເພ້ີມ,  ພຣະເຢຊູກຳລັງຈະ 
ຕອບໃຫ້ລາວງົງເກີນຄວາມຄາດໝາຍ. 
 

2.  ທ່ານຈະຕ້ອງບັງເກີດໃໝ່ (ໂຢຮັນ 3: 3-8) 
ນິໂກເດມຄິດວ່າພຣະເຢຊູຈະຊົງໃຫ້ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງໃນຄຳສອນຂອງພຣະອົງ ຫລືສະແດງໝາຍສຳຄັນຂອງ
ພຣະອົງ.   ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ  "ເຮົາບອກທ່ານຕາມຄວາມຈິງວາ່ຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍບັງເກີດໃໝ່ ຜູ້ນ້ັນຈະເຫັນ 
ຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້" (3:3). ນິໂກເດມ ງົງໃນຄຳເວົ້ານ້ັນ ແລະໄດ້ທູນພຣະອົງວ່າ: ຄົນເຖ້ົາແລ້ວ
ຈະເກີດໃໝ່ໄດ້ຢ່າງໃດ? 
 

ພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງມີຫົວໃຈແລະຈິດວິນຍານໃໝ່   (ເຢເຣມີຢາ 31: 33-34;  ເອເຊກຽນ 11:19), 
ແຕ່ການເກີດໃໝ່ເປັນເຣ່ືອງແປກສຳລັບຄົນຢິວທົ່ວໄປ.  ການເຊ່ືອໃໝ່ແລະການບັບຕິສະມານ້ັນເປັນເໝືອນ
ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່,  ແຕ່ພວກຄົນຢິວທີ່ແທ້ນ້ັນບ່ໍຈຳເປັນຈະຕ້ອງເກີດໃໝ່.    ພວກເຂົາໄດ້ເກີດມາຈາກ
ເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ. ພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເກີດໃໝ່ເທື່ອທີສອງ. 
 

ພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ ນິໂກເດມ   ເຂ້ົາໃຈວ່າການເກີດໃນຄອບຄົວ    ຫລືໃນປະເທດນ້ັນບ່ໍພຽງພໍສຳລັບ
ຄວາມລອດພ້ົນເລີຍ.   ເພ່ືອປະສົບການໃນຊີວິດໃໝ່ນ້ັນ,   ນິໂກເດມຈະຕ້ອງບັງເກີດໃໝຈ່າກນ້ຳແລະຈາກ   
ພຣະວິນຍານ.  ນ້ຳທີ່ນ້ີອາດຈະໝາຍເຖິງການບັບຕິສະມາ.  ການບັງເກີດໃໝ່ຈະຕ້ອງມີການກັບໃຈໃໝ່  ຊ່ຶງ   
ສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ວຍການຮັບບັບຕິສະມາ ແລະການປ່ຽນແປງແລະຊີວິດໃໝ່ທາງຈິດວິນຍານ.  
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ພຣະເຢຊູຊົງບອກນິໂກເດມວ່າຢ່າປລາດໃຈໃນຄຳສອນນ້ີ.  ພຣະອົງຊົງປຽບທຽບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພຣະ
ວິນຍານເໝືອນກັບລົມ.  ເວລາຂ້ອຍນ່ັງຢູ່ລະບຽງ, ຂ້ອຍຫລຽວເຫັນງ່າໄມ້ທາງຫລັງບ້ານເນ້ີງໄປມາເພາະລົມ 
ພັດ. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງມັນພັດແລະເຫັນຕ້ົນໄມ້ຕີງ, ແຕ່ບ່ໍເຫັນລົມແລະບອກທາ່ນວ່າມັນມາແຕ່ໃສຫລືໄປໃສ? 
ການທຳງານຂອງພຣະວິນຍານໃນຊີວິດເຮົາກໍເປັນດ່ັງນ້ັນ,    ແຕ່ວິທີທາງຂອງພຣະວິນຍານບ່ໍມີໃຜຄວບຄຸມ 
ເພາະເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈ.   
 

4.  ບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖຶກຍົກຂ້ຶນ (ໂຢຮັນ 3: 9-15) 
ຄວາມບ່ໍເຂ້ົາໃຈຂອງນິໂກເດມເຮັດໃຫ້ ພຣະເຢຊູຕ້ອງອະທິບາຍເພ້ີມ. ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ໃນຖານະຜູ້ນຳ
ຊາວຢິວ ນິໂກເດມຄວນເຂ້ົາໃຈສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ.    ພຣະຄັມພີເດີມໄດ້ບອກເຖິງພຣະສັນຍາໃໝ່ຊ່ຶງພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເມຊີອາຈະຊົງນຳມາ. ຍຸກນ້ັນໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ, ແຕ່ນິໂກເດມຍັງບ່ໍເຫັນເພາະວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບພຣະ
ເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພະຍານແກ່ພຣະບິດາ  ຫລືພຣະບິດາຊ່ຶງເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະບຸດ (3:11).    ແຕ່ທ່ານທັງ
ຫລາຍປະຕິເສດສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາສຳແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານພຣະບຸດນ້ັນ     ຈະບ່ໍສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແລະຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳໃນໂລກນ້ີ. 
 

ປະເພນີຂອງຊາວຢີວເວົ້າເຖິງບຸກຄົນເຊ່ັນ ເອໂນກ, ໂມເຊ, ເອລີຢາ,  ແລະເອຊາຢາ  ວ່າພວກເພ່ິນໄດ້ຂ້ຶນສູ່
ສວັນຢ່າງມະຫັສຈັນ. ພຣະເຢຊູຊົງປຽບພຣະອົງເອງກັບຄົນພວກນ້ີ; ພຣະອົງບອກວ່າຜູ້ທີ່ສົມຄວນເວົ້າເຣ່ືອງ
ສວັນຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ລົງມາຈາກສວັນຄືບຸດມະນຸດ. ພຣະເຢຊູຜູ້ລົງມາຈາກສວນັ ແລະຈະກັບໄປສວັນຄືຜູ້ທີ່ມີ
ສິດເວົ້າເຣ່ືອງຂອງສວັນ. ນິໂກເດມຈ່ຶງຕ້ອງການຄຳພະຍານຂອງພຣະເຢຊູ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບພວກເຮົາ. 
 

ພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີເດີມເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດສາມາດໃຫ້ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ. ດ່ັງ
ຊົນຊາດອິສຣາເອັນໄດ້ຫລົງທາງໃນຖ່ິນທຸຣະກັນດານຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຖຶກປົດປ່ອຍຈາກອີຢິບ ,  ປະຊາ
ຊົນພາກັນຈ່ົມວ່າແລະຕໍ່ສູ້ພຣະເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນພຣະເຈ້ົາຊົງໄດ້ສ່ົງງູພິດມາໃນຖ້າມກາງເຂົາ ໄດ້ມີຫລາຍຄົນຖຶກ 
ງູຕອດແລະຕາຍໄປ. ຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ກະທຳບາບແລ້ວ,   ໂມເຊ ກໍໄດ້ອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອ
ເຂົາ.  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງບອກໂມເຊໃຫ້ເອົາທອງມາເຮັດເປັນຮູບງູແລ້ວເອົາໄປໄວ້ເທິງກົກເສົາເພ່ືອວ່າມີຄົນ
ໃດຖຶກງູຕອດ ກໍຈະໄດ້ຫຼຽວເບ່ິງຮູບງູນ້ັນ ແລະກໍຈະບ່ໍຕາຍ ( ຈົດບັນຊີ 21: 4-9). 
 

ສຳຫລັບງູທອງນ້ັນບ່ໍມີຣິດເດດຫຍັງ;   ມັນເປັນແຕ່ພຽງທອງລ້າໆ. ການເບ່ິງູທອງນ້ັນສະແດງເຖິງການກັບໃຈ
ຈາກການເຮັດບາບແລະສະແດງເຖິງການມີຄວາມຫວັງໃນຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຊ່ັນດຽວກັນ ພຣະ
ເຢຊູຈະຖືກຍົກຂ້ຶນເທິງໄມ້ການແຂນເພ່ືອເປັນຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ; ເພ່ືອທຸກຄົນທີ່
ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູແລະຮັບການຖວາຍບູຊາເພ່ືອຄວາມບາບຂອງເຂົາກໍຈະມີຊີວິດນິຣັນ (ຢຮ 3:15). 
 

5.  ມາເພື່ອໂຜດ ບ່ໍແມ່ນມາເພື່ອລົງໂທດ (ໂຢຮັນ 3:16-22) 
ໂຢຮັນ 3:16 ເປັນພຣະຄຳທີ່ຄົນຮູດີ້ທີ່ສຸດ. ເປັນຂ້ໍແລກທີ່ທຸກຄົນມັກທ່ອງຈຳ ແລະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄົນຂຽນ 
ໃສ່ເສ້ືອຍືດແລະຕິດໃສ່ທ້າຍຣົດ. ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍເຮັດໃຫ້ເບ່ິງຂ້າມໄດ້ງ່າຍ. ພວກເຮົາຄ່ອຍໆຊ້າລົງຈັກໜ່ອຍ 
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ເພ່ືອໃຫ້ພຣະຄຳປ່ຽນແປງພວກເຮາົ ນ້ັນເປັນການປະກາດຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
 

ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກ ຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ .   ພຣະເຢຊູຊົງສະລະພຣະຊົນ
ຂອງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ,  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເສັຽສະລະໂດຍໃຫ້ພຣະບຸດສຸດທີ່ຮັກອົງດຽວຂອງພຣະອົງ
ເພ່ືອໂລກຈະໄດ້ປະຕິເສດແລະຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ.  ສ່ິງທີ່ສຳຄັນກໍຄືວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກໂລກ. ຊາວອິສຣາເອນຮູ້ວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກພວກເຂົາເປັນພິເສດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີພຣະເຈ້ົາປະທານພຣະເຢຊູຄຣິດຊ່ຶງເປັນການພິສູດເຖິງ
ຄວາມຮັກແກ່ທຸກໆຄົນ. ທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈເຊ່ືອພຣະອົງ, ໂດຍບ່ໍໄດ້ເລືອກວ່າເຂົາຈະມາຈາກຄອບຄົວໃດ ຫລື
ປະເທດໃດ, ສາມາດຮັບການໄຖ່ຈາກຄວາມຕາຍແລະສາມາດໄດ້ມີປະສົບການກັບຊີວິດນິຣັນ . 
 

ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃນການໂຜດຄົນທັງໂລກ ບ່ໍແມ່ນການລົງໂທດ. ພຣະເຢຊູມາເພ່ືອໂຜດບ່ໍແມ່ນຕັດສິນ
ລົງໂທດ. ໂລກນ້ີໄດ້ຢູ່ໃນການພິພາກສາລົງໂທດຢູ່ແລ້ວ, ຄວາມບາບແລະການຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຕົກ
ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕັດສິນລົງໂທດອັນຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ .  ຜູ້ທີ່ກັບໃຈໃໝ່ແລະວາງໃຈເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ   
ຄຣິດ, ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຖຶກຍົກເວັ້ນການລົງໂທດ. ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດຂອງຂວັນແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ, ຈະຕ້ອງໄດ້
ປະສົບກັບການລົງໂທດຕາມທີ່ເຂົາຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ຄວາມບາບແລະສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍໄດ້ຄວບຄຸມໂລກນ້ີ,  ພຣະເຢຊູຊົງມາເປັນແສງສວ່າງຊ່ຶງນຳຄົນທັງຫລາຍອອກ
ຈາກຄວາມມືດ.    ແຕ່ຫລາຍຄົນເລືອກເອົາຄວາມມືດ,    ເຂົາມັກຈະປົກປິດຄວາມບາບແລະຄວາມຊ່ົວຊ້າ 
ຫລາຍກວ່າທີ່ຈະເຫັນຄວາມຈິງແລະຄວາມສວ່າງໃນພຣະຄຣິດ; ຜູ້ທີ່ຮັກຄວາມຈິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໃດ້ຊົງສຳແດງ
ໃນພຣະຄຣິດ, ກໍໄດ້ພົບແສງສວ່າງ ແລະໄດ້ຮັບຊີວິດທີ່ມີເສຣີພາບຊ່ຶງພຣະຄຣິດໄດ້ປະທານໃຫ້ . 
 

ໂຢຮັນບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່ານິໂກເດມໄດ້ຕອບຮັບແນວໃດຫລັງຈາກການສອບຖາມພຣະເຢຊູໃນພຣະທັມຕອນ 
ນ້ີ.   ແຕ່ໃນເວລາຕ່ໍມາທ່ານໄດ້ສນັບສນູນພຣະເຢຊູຮວມກັບຟາຣີຊາຍຄົນອ່ືນໆ (ໂຢຮັນ 7: 50-52).  ນິໂກ
ເດມ ກໍໄດ້ຊ່ວຍໂຢເຊັບ ອາຣີມາທາຍ  ມາອັນເຊີນພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູໄປຫລັງຈາກພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນ
ທີ່ໄມ້ກາງແຂນແລະໄດ້ເອົາເຄ່ືອງຫອມປະສົມນ້ຳມາເພ່ືອມ້ຽນພຣະສົບນ້ັນ (ໂຢຮັນ 19: 39). ນິໂກເດມໄດ້
ມາພົບພຣະເຢຊູຕອບກາງຄືນ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ເຫັນແສງສວ່າງແລະໄດ້ພົບຊີວິດນິຣັນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ເໝືອນ ນິໂກເດມ   ພວກເຮົາອາດພຍາຍາມທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູເປັນໃຜແລະເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້  
ມາ ນ້ີຄືຄວາມຈິງທີ່ເຮົາຕ້ອງຮັບໄວ້: ພຣະເຢຊູຄຣິດແມ່ນຜູ້ທີມ່າສຳແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາ 
ແລະພຣະອົງເປັນຈຸດເລ້ີມຂອງຊີວິດນິຣັນ. 
 
ພວກເຮົາອາດເລືອກດຳເນີນຊີວີດຢູ່ໃນຄວາມມືດ. ພວກເຮົາເຮັດສ່ິງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດຫລືບ່ໍເຮັດສ່ິງທີ່ເຮົາຄວນ 
ເຮັດ. ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຜິດຫວັງ;   ບາງຄ້ັງຍັງເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຜິດຫວັງ. ເມ່ືອພວກເຮົາກ້າຫານພໍທີ່ຈະ  
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ຮັບຮູ້,  ແຕ່ມີບາງຢ່າງໃນເຮົາ ທີ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດປັດມັນອອກ ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າບ່ໍມີຄຸນຄ່າ,  ທຳຜີດ,  ແລະ 
ຄວາມອັບອາຍທີ່ບ່ໍຍອມອອກໜີໄປ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງມາເພ່ືອປ່ຽນແປງ. ຊີວິດນິຣັນນ້ັນບ່ໍແມ່ນແຕ່ຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ ແຕ່ເປັນຂອງຂວັນອັນລ້ຳ
ຄ່າ.  ຊີວິດນິຣັນຄືສ່ິງທີ່ພວກເຮົາສາມາດມີດຽວນ້ີ ໂດຍໃຊ້ຊີວິດກັບພຣະເຈ້ົາຜ່ານທາງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ເປັນ
ຂອງຂວັນ (ໂຢຮັນ 17:13).  ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງຖຶກລົງໂທດ.  ພວກເຮົາສາມາດປະສົບກັບຄວາມຮັກ,  ຄວາມ
ເມດຕາ,  ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະຈ້ົາ ໂດຍການສາຣະພາບຄວາມບາບ,   ຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຍົກໂທດພວກເຮົາ 
ແລະຍຶດເອົາພຣະຄຣິດເປັນຄວາມຫວັງຂອງຄວາມລອດພ້ົນ. ມ້ືນ້ີຖ້າທ່ານຍັງຕ້ອງການປ່ຽນແປງຂ້າງໃນ, ມີ
ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ຈ່ົງຮັບເອົາພຣະອົງ ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິຣັນ. 
 

ຄຳຖາມ  
1. ທ່ານຈະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການບັງເກີດໃໝ່ໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນໆໄດ້ແນວໃດ?    ທ່ານຈະອະທິ

ບາຍວ່າຊີວິດນິຣັນແມ່ນຫຍັງ? 
2. ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເປັນເໝອືນດ່ັງລົມ? ເປັນຫັຽງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງເລິກລັບສຳລັບ

ຄົນທີ່ຍັງບ່ໍຍອມຮັບການສຳແດງຕົວເອງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະເຢຊູ? 
3. ພຣະເຢຊູຊົງສເນີວ່າການລົງໂທດນ້ັນແມ່ນການເລືອກ. ພວກເຮົາສາມາດຢູ່ໃນການລົງໂທດ ແຕ່ມີ

ໂອກາດທີ່ມາຫາພຣະຄຣິດເພ່ືອການປົດປ່ອຍ. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຄວາມຈິງນ້ີ? ເປັນຫ້ຽງ? 
4. ມີບ່ອນໃດໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທີ່ຍັງຢ້ານບ່ໍກ້າໃຫ້ແສງສວ່າງຂອງພຣະຄຣິດສ່ອງເຂ້ົາມາ?  ທ່ານຈະ

ເຮັດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ? 
5. ພວກເຮົາຈະເຮັດວິທີໃດເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອ່ືນໆໄຫ້ມີຄວາມຫວັງໃນອົງພຣະຄຣິດ  ແລະໃຫ້ມີປະສົບ

ການກັບຊີວິດນິຣັນ? 
 
 
 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ຂ້າມກຳແພງໄປດ້ວຍພຣະຄ ຸນແລະຄວາມຈິງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 4:4-30, 39-42 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 4:1-32 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ແມ່ນກຳແພງອັນໃດທີ່ທ່ານຈະຂ້າມເພ່ືອແບ່ງປັນພຣະຄ ຸນແລະຄວາມ 

ຈິງກັບຄົນອ່ືນໄດ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນກຳແພງເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດຂ້າມໄປແບ່ງປັນ  

                                              ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງກັບຄົນອ່ືນໄດ້. 
 

ຄຳນຳ 
          ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽນ້ັນໄດ້ສອນເຮົາໃຫ້ຮູ້ວິທີຂ້າມກຳແພງເພ່ືອແບ່ງປັນ
ຂ່າວປະເສິດດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ. 
     ມີຍິງສອງຄົນທີ່ມີຊີວິດແຕກຕ່າງກັນທີ່ສຸດ ຄົນນ່ຶງຊ່ື ຄອນດາ ແລະອີກຄົນນ່ຶງຊ່ື ຄຣິສຕິນ.  ນາງຄຣິສຕິນ
ໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນທີ່ໂບດ  ແລະກໍເປັນຄນະກັມມະການຫລາຍພະແນກໃນໂບດຂອງລາວ,  ແຕ່ດຽວນ້ີນາງໄດ້ລ້ຽງ
ລູກຢູ່ບ້ານ. ສ່ວນນາງຄອນດາເປັນຍິງໝັນອອກບ້ານໄປມ່ວນຊ່ືນ ນາງເປັນຄົນມັກໃຊ້ພາສາຫຍາບຊ້າ ແລະ
ໄດ້ຖືກຢ່າຮ້າງມາຫລາຍເທື່ອ    ຄອນດາໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຮັບໂທຣະສັບໃຫ້ບໍຣິສັດເບ່ິງລາຍມື   ແລະດູມໍ.  
ຍິງທັງສອງໄດ້ພົບກັນທີສ່ວນສາທາຣະນະເວລາລູກຂອງພວກເຂົາພາກັນແຂ່ງກິລາ.   ທີ່ສຸດພວກເຂົາໄດ້ລຶ້ງ
ເຄີຍກັນດີຂ້ຶນ ພວກເຂົາເລີຍສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງຊີວິດ.    ຄອນດາບ່ໍເປັນຄົນເຊ່ືອໃນພຣະ
ເຈ້ົາ ນາງມີຄຳຖາມນາໆປະການ ແຕ່ນາງຢາກຟັງເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອ.  ທີ່ສຸດນາງຄອນດາຍອມໄປຮ່ວມການ
ສຶກສາພຣະຄັມພີຂອງກຸ່ມສະຕຣີທີ່ບ້ານຂອງຄຣິສຕິນ  ແລະກໍໄປໂຮງຮຽນວັນອາທດິໃນເວລາຕ່ໍມາ.   ຫລັງ
ຈາກສອງປີນາງຄອນດາກໍໄດ້ຮບັເອົາອົງພຣະເຢຊູ. 
     ພວກເຮົາຄວນເຮັດເໝືອນາງຄຣິສຕິນຍອມຂ້າມກຳແພງໄປແບ່ງປັນຂ່າວປະເສິດ.  ພວກເຮົາອາດມີບັນ
ຫາເຣ່ືອງພາສາ, ປະເພນີ, ຫລືຜິວພັນ.  ຫລາຍໆເທື່ອນິສັຍ, ຄວາມນຶກຄິດ ແລະປະສົບການຕ່າງໆອາດເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາບ່ໍຢາກແບ່ງປັນຂ່າວປະເສິດກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ.      ບາງຄ້ັງພວກເຮົາບ່ໍຢາກເຮດັໃຫ້ຄົນອ່ືນບ່ໍສະ
ບາຍໃຈເວລາແບ່ງປັນຂ່າວປະເສິດ ກໍຄຶດວ່າຍັງມີໂອກາດໜ້າ.    ການທີ່ເຫັນອົງພຣະເຢຊູສົນທະນາກັບຍິງ
ຊາວຊາມາເຣັຽນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເອົາເປັນຕົວຢ່າງໄດ້ທີ່ຈະຂ້າມກຳແພງໄປດ້ວຍພຣະຄ ຸນແລະຄວາມຈິງ. 
 

1.  ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ (ໂຢຮັນ 4:4-14) 
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         ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງຈາກເມືອງຄາລີເລທາງພາກເໜືອຂອງແຂວງປາເລສຕິນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ທາງພາກໃຕ້,  ພຣະອົງ “ຕ້ອງຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽ” (4:4).   ເພາະມີທາງຕົງຜ່ານເມືອງນ້ີໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ  ແຕ່ພວກຢິວທີ່ຖືກົດບັດຍັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດນ້ັນ  ພວກເຂົາໄປທາງອ່ືນເພາະບ່ໍຢາກພົບກັບຄົນຊ້ັນຕ່ຳແລະ
ຜິດບາບ.  ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຜ່ານເມືອງນ້ີໄປເພາະເປັນການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
      ອົງພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄປເຖິງນ້ຳສ້າງຂອງຢາໂຄບ ໃນເມືອງຊີຂາ.  ອາກາດຮ້ອນກ້າແລະພວກ
ຕິດຕາມພ້ອມອົງພຣະເຢຊູກໍເມ່ືອຍ.  ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະອົງຈ ຶ່ງພັກຢູ່ທີ່ນ້ຳສ້າງ ສ່ວນພວກສາວົກພາກັນເຂ້ົາໄປໃນ
ເມືອງເພ່ືອຊອກຊ້ືອາຫານ.  ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດແລະພຣະເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ ພຣະອົງຈ່ິງເມ່ືອຍແລະຫິວ. 
      ໃນເວລານ້ັນມີຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງມາຕັກນ້ຳຄົນດຽວ ຕາມປົກກະຕິຜູ້ຍິງມາຕັກເອົານ້ຳມາເປັນກຸ່ມ ແລະມາໃນ
ຍາມເຊ້ົາເວລາອາກາດເຢັນ.   ສ່ິງນ້ີໄດ້ບອກເຖິງລັກສະນະແຕກຕ່າງຂອງນາງວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ່າງໝູ່ ເພາະ
ນາງອາດເປັນຄົນຖືກລັງກຽດ ຫລືນາງອາດບ່ໍຢາກຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນ.    ແຕ່ສ່ວນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງ
ເປັນຄົນແປກໃຈເພາະພຣະອົງໄດ້ຂໍດ່ືມນ້ຳຈາກນາງ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດຜິດທຳນຽມຫລາຍຢ່າງເວລາເຮັດເຊ່ັນ
ນ້ີ.  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກຫົວໜາ້ສາສນາຈະບ່ໍເວົ້ານຳຜູ້ຍິງເດັດຂາດເພາະເປັນການຜິດ   ແລະບ່ໍພຽງແຕ່ 
ເທົ່ານ້ັນ ການຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບຄົນຊາມາເຣັຽຊ່ຶງເປັນຄົນບ່ໍສະອາດແລະຜິດບາບນ້ັນຜິດເພ້ີມ.  ພວກຢິວຈະບ່ໍ
ກິນອາຫານທີ່ພວກຊາວຊາມາເຣັຽແຕ່ງ  ສ່ວນອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເອົາຫົວຊາຕ່ໍທຳນຽມຂອງພວກຢິວ ພຣະອົງ
ໄດ້ສົນທະນາກັບຜູ້ຍິງ ເພາະພຣະອົງເປັນຫ່ວງຕ່ໍວິນຍານຈິດຂອງນາງຫລາຍກວ່າ. 
      ການເຮັດຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽແປກໃຈ ນາງຈຶ່ງກ່າວວ່າທ່ານເປັນຄົນຢິວເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາຂໍ
ນ້ຳດ່ືມຈາກຜູ້ຍິງຊາມາເຣັຽ.  ອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງປ່ຽນສະພາບໂດຍກ່າວເຖິງເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ ແລະເວົ້າວ່າ ຖ້າ
ຜູ້ຍິງໄດ້ຮູ້ວ່ານາງໄດ້ເວົ້າກັບໃຜ ຜູ້ຍິງອາດຈະຂໍກິນຈາກພຣະອົງຜູ້ເປັນນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ (4:10). 
     ຍິງຊາວຊາວມາເຣັຽແຮ່ງບ່ໍເຂ້ົາໃຈໂດຍຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະອົງບ່ໍມີຄຸທີ່ຈະຕັກເອົານ້ຳ. ນາງ
ຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄຳໝາຍວ່າ, “ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ.”   ນ້ຳສ້າງນ້ີເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາປະທານຢ່າງອັສຈັນຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ
ເພາະຍັງມີນ້ຳສະອາດອອກມາຈາກຄວາມເລິກປະມານ 30 ແມດ.  ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽປລາດໃຈວາ່ອົງພຣະ
ເຢຊູຈະເອົານ້ຳດີກວ່ານ້ຳສ້າງຂອງຢາໂຄບທີ່ຄົນໄດ້ໃຊ້ມາເປັນຫລາຍພັນປີມາຈາກໃສ. 
     ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງນ້ຳທັມມະດາ ແຕ່ແມ່ນນ້ຳແຫ່ງວິນຍານຈິດ.  ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບ
ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊ່ຶງເປັນບໍ່ນ້ຳແລະເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດໂດຍບ່ໍແຫ້ງຈັກເທື່ອ.  ອົງພຣະເຢຊູມອບໃຫ້ຍິງ
ຊາວຊາມາເຣັຽຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄວາມຫິວທາງຈິດວິນຍານຂອງນາງໄດ້ອ ີ່ມເຕັມ:   ທີ່ເປັນຊີ
ວິດຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາໃນວັນນ້ີແລະສືບໄປເປັນນິດ. 
 

2.  ຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ (ໂຢຮັນ 4:16-30)  
      ໃນທີ່ສຸດຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູປະທານນ້ຳແຫ່ງຊີວິດໃຫ້ແກ່ຕົນ   ເພາະພຣະອົງເຄີຍ
ກ່າວເຖິງເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ນາງຟັງມາກ່ອນແລ້ວ.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນກັບນາງເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບນ້ຳ
ສ້າງທີ່ນາງເຄີຍມາຕັກເອົາເປັນປະຈຳ.  ອົງພຣະເຢຊູບອກນາງໃຫ້ໄປເອົາຜົວມາຫາ, ນາງໄດ້ຕອບວ່າ, “ຂ້າ
ນ້ອຍບ່ໍມີຜົວ (4:17).  ຄຳເວົ້ານ້ັນບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ ອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງປະເຊີນກັບນາງດ້ວຍຄວາມຈິງ ເພາະໃນ
ເວລານ້ີນາງບ່ໍໄດ້ມີຜົວແທ້ ເພາະນາງເຄີຍມີມາແລ້ວຫ້າຄົນ ແລະນາງຢູ່ກັບຊາຍທີ່ບ່ໍແມ່ນຜົວຂອງຕົນ ພວກ  
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ເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກດີວ່ານາງໄດ້ຢ່າຮ່າງກັບຊາຍຫ້າຄົນດ້ວຍວິທີໃດ,  ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ແນ່ນອນວາ່ນາງມີຊີວິດຢ່າງລ້ົມ
ລຸກຄຸກຄານແລະຕັດສິນໃຈຜິດມາໂດຍຕລອດ. 
       ການທີ່ນາງອອກໄປຕັກນ້ຳໄດ້ບອກເຖິງເຫດການທີ່ນາງໄປຍາມຮ້ອນໆແລະຄົນດຽວ.    ຄວາມທຸກລຳ
ບາກບັງຄັບນາງໃຫ້ຊອກຫາຜົວ ແຕ່ເມ່ືອໄດ້ຜ່ານການຢ່າຮ້າງຫ້າເທື່ອນ້ັນເຮັດໃຫ້ນາງຊອກຫາຜົວຍາກແລະ
ຜູ້ຊາຍທີ່ນາງຢູ່ນຳນ້ັນກໍບ່ໍຍອມແຕ່ງງານນຳ. ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ, “ຊາຍທີ່ເຈ້ົາຢູ່ນຳບ່ໍແມ່ນຜົວເຈ້ົາ” ໝາຍຄວາມວ່າ
ຊາຍຄົນນ້ີອາດແມ່ນຜົວຄົນອ່ືນ ຫລືຊາຍຊູ້. 
     ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນກັບນາງດ້ວຍຄວາມຈິງຢ່າງນ້ີເພ່ືອຈະໃຫ້ນາງໄດ້ຮັບພຣະຄ ຸນ.  ພວກເຮົາ
ກໍຄືກັນມັກຊອກຫາຄວາມພໍໃຈດ້ານຈິດວິນຍານໃນບ່ອນຜິດ.  ເມ່ືອພວກເຮົາເປິດຊີວິດຈິດໃຈໃຫ້ອົງພຣະເຢ
ຊູ ພວກເຮົາກໍໄດ້ພົບຄວາມຈິງແລະພຣະຄຸນຈາກພຣະອົງ.   ຜູ້ຍິງຊາມາເຣັຽພະຍາຍາມຈະປ່ຽນຄຳເວົ້າເມ່ືອ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຖິງຊີວິດເກ່ົາຂອງນາງ.  ນາງກ່າວວ່າພວກຢິວນະມັສການພຣະເຈ້ົາໃນພຣະວິຫານໃນ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ   ສ່ວນພວກຊາມາເຣັຽໄດ້ນະມັສການທີພູເຂົາເກຣິຊິມ.   ພູເຂົານ້ີສາມາດມອງເຫັນຈາກນ້ຳ
ສ້າງຂອງຢາໂຄບໄດ້.  ຍິງຊາມາເຣັຽໄດ້ເວົ້າເຖິງສອງບ່ອນນ້ີເພ່ືອຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູເວົ້າເຣ່ືອງໃໝ່ ເພາະເປັນ
ເຣ່ືອງທີຄົ່ນສັບສົນເຖິງບ່ອນນະມັສການທີ່ແທ້ຈິງ.   
     ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຍອມໃຫ້ຜູ້ຍິງຊາມາເຣັຽປ່ຽນເຣ່ືອງສົນທະນາ ພຣະອົງໄດ້ເ ນ້ັນວ່າພວກອິສຣາເອນ
ມີພາກສ່ວນນຳເອົາຄວາມພ້ົນມາ  ແລະວັນນ່ຶງໃນຂ້າງໜ້ານາງຈະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈບ່ອນນະມັສການອັນຖືກ
ຕ້ອງຄືຜູ້ທີ່ເຊ່ືອບ່ໍຈຳເປັນໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ  ເພາະຜູ້ທີ່ເຊ່ືອເປັນພຣະວິຫານບ່ອນສະຖິດຂອງອົງພຣະວິນ
ຍານ. ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນຳຜູ້ເຊ່ືອ ແລະຜູ້ເຊ່ືອສາມາດນະມັສການດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ. 
        ພວກຢິວ ແລະພວກຊາວຊາມາເຣັຽລໍຄອຍອົງພຣະເມຊີອາ   ແຕ່ພວກຊາມາເຣັຽລໍພຣະເມຊີອາແຕກ
ຕ່າງກັບພວກຢິວ.    ພວກຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ຮັບເອົາຫ້າປ້ຶມທຳອິດໃນພຣະຄັມພີເດີມ   ແລະບ່ໍຍອມຮັບເອົາ    
ພຣະທັມຫລັງຈາກໂມເຊ. ຕ່ໍພວກເຂົາພຣະເມຊີອານ້ັນເປັນໂມເຊຜູ້ທີສອງເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ນຳເອົາ 
ຄວາມພ້ົນມາໃຫ້ ເມ່ືອເວລາມາເຖິງແລ້ວເພ່ິນຈະປະກາດທຸກຢ່າງໃຫ້ຮູ້ (4:25).  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກນາງ
ວ່າ, “ເຮົາເປັນຜູ້ນ້ັັນແຫລະ.” (ຂ້ໍ 26). 
     ເມ່ືອຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ຍິນຢ່າງນ້ັນ ໄດ້ພົບກັບນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ ນາງດີໃຈຫລາຍຈ ຶ່ງປະໝໍ້ນ້ຳແລ່ນເຂ້ົາໄປ
ໃນບ້ານ ແລະໄປບອກທຸກໆຄົນ ແຕ່ກ່ອນນາງລະອາຍບ່ໍຢາກພົບກັບຄົນໃດ ດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງອອກໄປຕັກນ້ຳເວ
ລາຄົນອ່ືນບ່ໍໄປ.  ນາງເຮັດຢ່າງນ້ີກໍເພາະມີຄວາມຍິນດີເຫລືອລ້ົນທີໄ່ດ້ພົບກັບອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນອົງພຣະເມ
ຊີອາທີ່ທຸກຄົນກຳລັງຊອກຫາແລະລໍຄອຍ. 
     

3. ມີຫລາຍຄົນເຂ້ົາມາເຊ່ືອ (ໂຢຮັນ 4:39-42)   
     ເບ້ືອງຫລັງຂອງຍິງຊາມາເຣັຽເຮດັໃຫ້ລາວເປັນຄົນບ່ໍສົມຄວນເປັນພະຍານດີໄດ້, ແຕ່ມີໝູ່ເພ່ືອນເມ່ືອໄດ້ 
ຍິນຄຳກ່າວວ່ານາງໄດ້ພົບອົງພຣະເມຊີອາກໍມີຫລາຍຄົນໄດ້ເຂ້ົາມາເຊ່ືອ.  ພວກເຂົາເລີຍພາກັນອອກໄປຫາ
ອົງພຣະເຢຊູແລະເຊີນໃຫ້ພຣະອົງພັກຢູ່ກັບພວກເຂົາ.  ພຣະອົງຈ ຶ່ງພັກຢູ່ທີ່ນ້ັນເປັນເວລາສອງວັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້
ພວກຫົວໜ້າສາສນາຢິວບ່ໍເຂ້ົາໃຈ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ຂ້າມກຳແພງຂອງປະເພນີແລະສາສນາເພ່ືອຈະໄດ້ແບ່ງປັນ
ຂ່າວປະເສີດຕ່ໍຄົນທຸກຊາດ. 
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     ຄົນທັງຫລາຍທີ່ເຂ້ົາມາເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນຜູ້ຍິງຊາມາເຣັຽກ່າວເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ປະເຊີນກັບ
ອົງພຣະເຢຊູເປັນທາງສ່ວນຕົວ.    “ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນໄປທີ່ເຮົາເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍແມ່ນຍ້ອນຄຳຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຍິນເອງ 
ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແທ້ເປັນຜູ້ໂຜດມະນຸສໂລກໃຫ້ພ້ົນ.” (4:42). 
     ໃນທຳນອງດຽວກັນຜູ້ທີ່ເຂ້ົາມາເຊ່ືອຕ້ອງປະສົບກັບອົງພຣະເຢຊູເອງ ບ່ໍເປັນການພຽງພໍ ຖ້າພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນ
ເທົ່ານ້ັນ.  ການທີ່ຈະໄດ້ຊີມນ້ຳແຫ່ງຊີວິດນ້ັນ ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ເປັນອົງພຣະຜູ້ໂຜດ
ໃຫ້ພ້ົນຂອງໂລກນ້ີ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ເປັນໜ້າແປກທີ່ສຸດທີ່ພວກຢິວໄດ້ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ, ແຕ່ພວກຊາມາເຣັຽໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງ.  ນ້ີໄດ້
ບອກວ່າພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກວາ່ໃຜຈະເຂ້ົາມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ ແຕ່ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າຜູ້ຢູ່ໄກ
ແລະແປກໜ້າໄດ້ຮັບເອົາພຣະເຢຊູແລະຍັງເປັນພະຍານເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງຕົນຕ່ໍຄົນອ່ືນຢ່າງກ້າຫານ. 
      ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນຜ່ານຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານປະເພນີ, ສາສນາ, ສັງຄົມເພ່ືອຈະເຂ້ົາໄປແບ່ງປັນຂ່າວ
ປະເສີດຕ່ໍຍິງຊາວຊາມາເຣັຽທີ່ນ້ຳສ້າງ.       ອົງພຣະເຢຊູພໍພຣະທັຍທີຍ່ອມເຂ້ົາໄປຫາຄົນທີ່ຄົນອ່ືນໆຜູ້ບ່ໍສົມ
ຄວນເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ມອບນ້ຳແຫ່ງຊີວິດໃຫ້.   ພວກເຮົາເຊ່ັນກັນຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ໃຫ້
ອອກຈາກບ່ອນສະບາຍເພ່ືອຄົນອ່ືນຈະໄດ້ພົບພຣະຄ ຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ເຫັນວ່າເຂ້ົາໃນທົ່ງນາ
ກຳລັງສຸກເຫລືອງ ໃຫ້ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບອົງພຣະເຢຊູໄປເກັບກ່ຽວ.  ທ່ານຈະໄປຫລືບ່ໍ? 
 

ຄຳຖາມ: 
 

1. ໃນສມັຍດຽວນ້ີມີກຳແພງອັນໃດບ່ໍທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຂ້າມເພ່ືອຈະນຳເອົາຂ່າວປະເສີດໄປຫາ
ຄົນເຫລ່ົານ້ັນ? 
 

2. ມີຄົນອ່ືນເຄີຍຂ້າມກຳແພງມາແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດກັບທ່ານຢ່າງໃດ? 
 

3. ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະນະມັສການພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ? 
 

4. ມີໃຜບ່ໍທີ່ມີຄວາມຫິວນ້ຳແຫ່ງຊີວິດແລະທ່ານຕ້ອງການອອກໄປຫາຄົນນ້ັນ? 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ທ່ານຢາກດີພຍາດບໍ່? 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 5:1-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 4:1-32 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນເປ້ັຽໃນວັນຊະບາໂຕ ແລະພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍ

ເຖິງຕ້ົນຕໍແລະຈຸດປະສົງອຳນາດຂອງພຣະອົງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະວິເຄາະເຖິງອຳນາດການປົວຄົນໃຫ້ດີໄດ້ຢ່າງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ການທີ່ຍອມວ່າຕົນເອງມີຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູເປັນຂ້ັນຕ້ົນທີ່ຈະ 

                                              ໄດ້ຮັບປ່ິນປົວດ້ານຈິດວິນຍານ. 
 

ຄຳນຳ 
     ຄົນເຮົາມີຄວາມຢ້ານທີ່ຈະຮັບເອົາເສຣີພາບດ້ວຍພຣະຄຸນເລີຍກາຍເປັນທາດຂອງກົດບັດຍັດ.  ຖ້າຢາກ
ເຮັດຕາມກົດບັນຍັດຢ່າງເຄ່ັງຄັດກໍເປັນເໝືອນຕ່ໍຕ້ານອຳນາດຂອງອົງບໍຣິສຸດ. 
     ມີໜັງເຣ່ືອງນ່ຶງທີ່ເວົ້າກຽວກັບຊີວິດຂອງຜູ້ນ່ຶງໄດ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາຫລາຍປີ ໃນເມ່ືອເຖິງກຳນົດແລ້ວລາວ
ກໍຖືກປ່ອຍອອກມາເປັນປະຊາຊົນເໝອືນກັບຄົນອ່ືນ  ແຕ່ເຫັນວ່ານິສັຍເກ່ົາຈາກຄຸກໄດ້ຕິດຕາມລາວມາເຊ່ັນ 
ກ່ອນຈະເຮັດອັນໃດລາວມັກຂໍອະນຸຍາດທັງໆທີ່ຕົນເອງມີເສຣີເຕັມຕົວ.   ຄົນເຮົາກໍເຊ່ັນກັນມັກເຮດັຕາມກົດ
ບັນຍັດ  ເລີຍມີຄວາມຢ້ານຈະຮັບເອົາພຣະຄຸນແລະການປ່ິນປົວໃຫ້ດີຊ່ຶງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້
ກົດບັດຍາດນ້ັນໝົດອຳນາດ. 
 

1.  ອົງພຣະເຢຊູບອກເຖິງອຳນາດ (ໂຢຮັນ 5:1-5) 
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດສ່ິງສຳຄັນເວລາພຣະອົງໄປຮ່ວມງານສລອງທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ງານສລອງຢ່າງນ້ີ
ເປັນພິທີຄິດເຖິງວິທີນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປາກົດໃນທາງຕ່າງຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ.  ງານຢ່າງນ້ີເໝາະສົມທີ່ອົງພຣະ
ເຢຊູຈະໃຊ້ເປີດເຜີຍຕົນເອງວ່າພຣະອົງເປັນໃຜຕ່ໍຄົນທີ່ໄປໃນງານ.  
     ເວລາອົງພຣະເຢຊູມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເຣັມ ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປສະຖານທີ່ມີຊ່ືສຽງດີເປັນພາສາເຮບັເຣີ
ວ່າ, “ເບັດຊະທາ” ແປເປັນພາສາອາຣາບິກວ່າເຮືອນຂອງຄວາມເມດຕາ. ຈາກນ້ຳກະເພ້ືອມຈະມີນ້ຳພຸອອກ
ມາ ໃນເມ່ືອນ້ຳປ່ັນທຸກຄ້ັງຄົນເຂ້ົາໃຈວ່ານ້ຳນ້ັນມີອຳນາດປົວພະຍາດໄດ້. ດ່ັງນ້ັນ ມີຝູງຄົນປ່ວຍເປັນຈຳນວນ  
ຫລວງຫລາຍຄົນທີ່ເປັນພຍາດຈະພາກັນໄປທີ່ນ້ັນລໍໃຫ້ນ້ຳປ່ັນແລ້ວກໍພາກັນລົງໄປ.     ໃນຍາມມີງານສລອງ
ຢ່າງນ້ີເຮັດໃຫ້ມີຄົນຫລາຍເພ້ີມຂ້ຶນເພ່ືອໄປລໍທີ່ສະນ້ັນ. 
     ອົງພຣະເຢຊູພົບກັບຊາຍເສັຽອົງຄະນອນຢູ່ໃນສາດໃກ້ສະນ້ຳ ເບັດຊະທາ.  ເຫັນວ່າຊາຍຄົນນ້ີບ່ໍສາມາດ
ລົງໄປທີ່ສະນ້ຳໄດ້ຄົນດຽວເມ່ືອນ້ຳເຟືອດຂ້ຶນ  ລາວພຽງແຕ່ນອນເບ່ິງຄົນອ່ືນຍາດກັນລົງໄປ.   ເມ່ືອງອົງພຣະ
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ເຢຊູເຫັນລາວຢູ່ໃນສະພາບຢ່າງນ້ັນພຣະອົງກໍສົງສານ    ແລະກໍເປັນເວລາດີທີ່ພຣະເຢຊູຈະໃຊ້ສິດສອນບົດ
ຮຽນອັນສຳຄັນ ເພາະພຣະອົງຢາກບອກວ່າພຣະອົງເປັນໃຜແລະມາຈາກໃສ. 
 

2.  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມ (ໂຢຮັນ 5:6-9)  
     ກ່ອນພຣະອົງຈະໄດ້ປົວຄົນເປັຽນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ຖາມຄຳຖາມສຳຄັນ: “ທ່ານຢາກດີບ່ໍ?”  ນ້ີເປັນຄຳຖາມທີ່
ພຣະອົງຕ້ອງຖາມພວກເຮົາທຸກຄົນ ຄືພວກເຮົາຕ້ອງການດີຈາກຄວາມຜິດບາບບ່ໍ? 
       ໃນສະພາບອ່ືນ ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຖາມເຖິງການເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງອົງພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະ
ອົງໄດ້ກິນເຂ້ົາຮ່ວມກັບພວກຄົນ “ຜິດບາບ.” ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກເຂົາວາ່, “ບ່ໍແມ່ນຜູ້ມີສຸຂພາບ ດີຕ້ອງ
ການທ່ານໝໍ,   ແຕ່ແມ່ນພວກຄົນປ່ວຍ   ເຮົາບ່ໍໄດ້ມາເພ່ືອຄົນສິນທັມ, ແຕ່ເພ່ືອຄົນຜິດບາບ” (ມລກ 2:17).  
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມຄົນເປ້ັຽນ້ັນໂດຍຕົງ   ພຣະອົງໄດ້ຢ້ັງຢືນວ່າພຣະອົງໄດ້ສະເດັດມາເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ມີ
ຄວາມຕ້ອງການດີພະຍາດຢ່າງແທ້ຈິງ.  ຄົນເປ້ັຽນ້ັນຮູ້ຄັກວ່າລາວຕ້ອງການປົວໃຫ້ດີ.   
        ພ້ືນຖານຂອງຄຳຖາມອັນນ້ີໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອແລະຄວາມຫວັງໃຈ.  ເຫັນວ່າຄົນເປ້ັຽຄົນນ້ີເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ: ແຕ່ກ່ອນນ້ັນຄວາມເຊ່ືອຂອງລາວເຊ່ືອໃນທາງຜິດ  ເພາະລາວເຄີຍເຊ່ືອໃນສະນ້ຳເບັດຊະ
ທາວ່າມັນມີອຳນາດປົວພະຍາດໄດ້ ແຕ່ເຫັນວ່າໝົດຫວັງສຳລັບລາວ.   ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ຕ່ໍໜ້າຕ່ໍ
ຕາລາວໃນຮູບຮ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ລາວພຽງແຕ່ຂໍແລະເອົາຄວາມເຊ່ືອນ້ັນໄວ້ກັບອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະໃຫ້
ຄວາມປາຖນາກາຍເປັນຈິງ.      ການປົວພະຍາດໃຫ້ດີນ້ັນບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນກ່ອນມີຄວາມເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູ.  
ເຫັນວ່າສະພາບຂອງຄົນເປ້ັຽນ້ັນບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງ ພຽງແຕ່ເຊ່ືອວ່າອົງພຣະເຢຊູມີອຳນາດເໜືອທຸກສ່ິງພ້ອມທັງ
ກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊ. 
     

3. ອົງພຣະເຢຊູກັບບັດຍັດໂມເຊ (ໂຢຮັນ 5:10-16)   
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນເປ້ັຽທີ່ສະນ້ຳເບັດຊະທາ.  ແທນທີ່ຈະມີຄວາມຍິນດີນຳ ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຂັບໄລ່
ຄົນເປ້ັຽນ້ັນເພາະລາວໄດ້ຍົກເອົາບ່ອນນອນໄປໃນວັນຊະບາໂຕ   ເຮັດເຊ່ັນນ້ີເປັນການຜິດຕ່ໍກົດບັນຍັດຂອງ
ໂມເຊເພາະເຂົາຖືວ່າເປັນການເຮັດວຽກໃນວັນສຳຄັນນ້ັນ.  ພວກຟາຣີຊາຍເປັນຫ່ວງໄດ້ເຮັດຕາມກົດບັນຍັດ
ຢ່າງເຄ່ັງຄັດ, ບ່ໍໃຫ້ເຮັດນ້ັນອັນເຮັດອັນນ້ີ ແຕ່ຂາດຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່ໍຄວາມເປັນທຸກຂອງມະນຸດ. 
     ມີການແປຫລາຍໆດ້ານເຖິງກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊ ແຕ່ເຫັນວ່າທຸກໆຄົນຕົງລົງກັນວ່າໃຫ້ຢຸດເຮັດງານທຸກ
ຢ່າງໃນວັນຊະບາໂຕ.     ຍັງມີອີກຫລາຍຄົນພະຍາຍາມທີຈ່ະຊອກທາງເຮັດວຽກທີ່ອອກແຮງງານອັນໃດອັນ 
ນ່ຶງເພ່ືອຈະບ່ໍຜິດຕ່ໍກົດບັນຍັດນ້ີ.     ມີຜູ້ນຳຫລາຍໆຄົນໃນສມັຍນ້ັນເຫັນດີວ່າການປົວພະຍາດໃນວັນສະບາ
ໂຕເປັນການເຮັດວຽກ,  ແຕ່ຍັງມີຂ້ໍຍົກເວັ້ນ ຕົວຢ່າງເຊ່ັນເວລາສຸກເສີນເທົ່ານ້ັນ.  ພວກຫົວໜ້າສາສນາໄດ້ຕ່ໍ
ວ່າຕ່ໍຕ້ານໃນເຣ່ືອງທີ່ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນເປ້ັຽຄົນນ້ີດີເພາະພວກເຂົາເຫັນວາ່ອົງພຣະເຢຊູເອົາຂ້ໍຍົກເວັ້ນເກີນ
ຂອບເຂດແລະສຳຄັນກວ່າກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊ. 
       ຍັງມີອີກເຣ່ືອງນ່ຶງ ພວກຟາຣີຊາຍຍົກຂ້ຶນມາ ກ່າວຫາວ່າເວລາພວກສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູເດີນຜ່ານ
ທົງນາໄປນ້ັນ ພວກສາວົກໄດ້ດຶງເອົາເມັດເຂ້ົາມາກິນ (ມຣກ 2:23).  ການກະທຳຢ່າງນ້ີເປັນການເຮດັວຽກທີ່
ອົງພຣະເຢຊູອະນຸຍາດ. 
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     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງວັນຊະບາໂຕວ່າ: “ວັນຊະບາໂຕຕ້ັງໄວ້ສຳລັບມະນຸດ ບ່ໍແມ່ນສ້າງມະນຸດໄວ້ສຳ
ລັບວັນຊະບາໂຕ.” (ມຣກ 2:27).  ໝາຍຄວາມໝາຍກົດບັນຍັດສ້າງໄວ້ເພ່ືອຊ່ອຍມະນຸດ ຖ້າມີເປັນຫາແລ້ວ
ໃຫ້ຕີຄວາມໝາຍກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດ.  ສຳລັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວວັນຊະບາໂຕຄວນນັບຖື ເພາະມັນ
ເປັນສ່ິງພວກຢິວພາກັນນັບຖືແລະປະຕິບັດໃນໂຮງທັມມະສາລາເປັນປະຈຳ (ລູກາ 4:16).   ແຕ່ໃນເມ່ືອກົດ
ບັດຍັດຂັດກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດແລ້ວ  ຄົນນ້ັນອາດຈະເປັນເພ່ືອບ້ານ, ຄົນແປກໜ້າ, ຫລືສັດຕຣູ ໃຫ້
ເອົາຄວາມຮັກມາໃຊ້ໃນກໍຣະນີນ້ີ. 
 

4. ອົງພຣະເຢຊູກັບບັດຍັດໂມເຊ (ໂຢຮັນ 5:10-16)   
         ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວການກະທຳຂອງພຣະອົງສຳຄັນ ເພາະພຣະອົງໄດ້ເປີດເຜີຍຕົນເອງວ່າແມ່ນໃຜ, 
ເຖິງອຳນາດ, ແລະການປະກາດຂອງພຣະອົງ.  ພຣະອົງໄດ້ຍົກເຖິງເຫດຜົນສາມຢ່າງ:  

1. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດພາຣະກິດຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາຢູ່ໃນໂລກນ້ີ,  ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມ 
ພຣະອົງຕ້ອງຮ່ວມເຮັດງານຂອງພຣະອົງ.  ພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫຍ່ກວາ່ກົດຂອງວັນຊະບາໂຕ. 

2. ພຣະເຢຊູເຊ່ືອວ່າພາຣະກິດຂອງພຣະອົງຄືຊອກຫາເພ່ືອຊ່ວຍຄົນຫລົງຫາຍ (ລູກາ 19:10).   ພຣະ
ອົງສະເດັດມາເພ່ືອ “ນຳເອົາຂ່າວດີມາຫາຄົນຍາກຈົນ. ພຣະອົງໄດ້ຖືກສ່ົງມາເພ່ືອປະກາດແລະປົດ
ປ່ອຍຜູ້ຖືກຈຳຈອງ ແລະເຮດັໃຫ້ຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ, ແລະຄົນຖືກຂ່ົມເຫງມີເສຣີ” (ລກ 4:18-19). 

3. ພາຣະກິດຢ່າງນ້ີເປັນສ່ິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູເອົາໃຈໃສ່ ກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊເປັນສ່ິງຖັດລົງມາ.  ຄວາມ
ຈິງມີຢູ່ວ່າ ມີອັນດຽວທີ່ອົງພຣະເຢຊູເອົາໃຈໃສ່ຄືສັດຊ່ືຕ່ໍຈິດວິນຍານຂອງກົດບັດຍັດ ບ່ໍແມ່ນໂຕໜັງສື
ຂອງໂມເຊ. 

 
         ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ອງຕິພວກຟາຣີຊາຍເຣ່ືອງເຂົານັບຖືກົດບັດຍັດ ແລະໄດ້ຟື ້ນຈິດວິນຍານ ຫລືຄວາມ   
ໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງກົດບັນຍັດນ້ັນ (ມັດທາຍ 23:24).  ພຣະເຢຊູເອ້ີນພວກນ້ີວ່າເປັນຄົນໜ້າຊ່ືໃຈຄົດທີ່ຂ່ົມ
ເຫງຄົນທຸກຍາກ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄົນມີພາຣະໜັກ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນຕິດຕາມໄດ້ (ມທ 23:4).  ຄວາມຈິງ
ແລ້ວ   ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຊອກຫາຂ້ໍແກ້ຕົວໃນກົດບັນຍັດ  ເພ່ືອຕົນເອງຈະເຮັດໄດ້ ແລະສະແດງໃຫ້ຄົນອ່ືນ
ເຫັນວ່າຕົນເອງໄດ້ຕິດຕາມບັນຍັດຢ່າງເຄ່ັງຄັດ. (ມຣກ 7:13).  
     ຂ້ໍຂັດແຍ້ງຂອງກົດບົດຍັດທີ່ປົວຄົນປ່ວຍໃຫ້ດີ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ພົບກັບຊາຍມືລີບ. ພຣະອົງຮູ້ວ່າພວກຟາ
ຣີຊາຍກຳລັງເບ່ິງຢູ່ວ່າພຣະອົງຈະເຮັດແນວໃດ.      ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ຊາຍຄົນນ້ັນຢືນຕ່ໍໜ້າຝູງຊົນໃນ
ໂຮງທັມມະສາລາ ແລະພຣະອົງຊົງຖາມວ່າ,   “ໃນວັນສະບາໂຕຄວນຈະເຮັດການດີ ຫລືເຮັດການຮ້າຍ  ຈະ
ເອົາຊີວິດໄວ້ ຫລືຈະຕັດຊີວິດ?” (ມລກ 3:4).  ພຣະອົງຕອບຄຳຖາມດ້ວຍການປົວຄົນນ້ັນໃຫ້ດີ.    ການເຮັດ
ການດີນ້ັນສຳຄັນກວ່າກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊ.  ການປະກາດຂ່າວດີສຳຄັນກວາ່ກົດບັດຍັດຕ່າງໆ.  
 

5. ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂຢຮັນ 5:19-21)   
      ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງການກະທຳຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າເປັນການເຊ່ືອຟັງພຣະບິດາໃນຟ້າສວັນ ທຸກຢ່າງ
ທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຮັດກໍແມ່ນສ່ິງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຮຽນຈາກພຣະບິດາ.     ແມ່ນແທ້ທຸກໆສ່ິງທີ່ພຣະອົງເຮັດໄດ້ບອກ
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ເຖິງສ່ິງຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ຈະຕາມມາ   .  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນການປົວຄົນນ້ີໃຫ້ດີເປັນບາດກ້າວທຳອິດເທົ່ານ້ັນຈາກ   
ພຣະເຈ້ົາ.  ການປົວອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຈະຕາມມານ້ັນກໍດີກວ່າ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກຄົນງຶດຢ່າງອັສຈັນ (ໂຢຮັນ 5:20). 
       ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດຄວາມສັມພັນຂອງພຣະອົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງນຳເອົາຄວາມຈິງຢ່າງບ່ໍມີຄຳຖາມຕ່ໍ
ທຸກໆຄົນ.    ຄວາມສຳພັນອັນນ້ີພິເສດສຸດຈົນອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມໃຈໄດ້, ແຕ່ໄດ້ເຮັດຕາມພຣະບິດາ
ບັນຊາໃນຟ້າສວັນ.    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາໃນພາບພິເສດ: “ສ່ິງໃດທີ່ພຣະບິດາຊົງເຮັດ ພຣະບຸດກໍ
ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.” (5:19).  ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນອົງພຣະເຢຊູສຳຄັນກວ່າກົດຂອງວັນຊະບາໂຕ. 
 

6. ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ (ໂຢຮັນ 5:22-24)   
       ພຣະອົງໄດ້ຮັບອຳນາດທຸກສ່ິງຈາກພຣະບິດາເພາະພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ໝາຍຄວາມ
ວ່າອົງພຣະເຢຊູຢູ່ເໜືອກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊ.  ພຣະອົງຢູ່ເໜືອວັນຊະບາໂຕເພາະພຣະອົງຍັງເປັນພຣະເຈ້ົາ.  
ເຫັນວ່າພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຈົດເອົາບ່ອນນ້ີໄວ້ ແລະຊອກທາງຈະຂ້າອົງພຣະເຢຊູເສັຽ. (5:18).  
     ບັນຫາກ່ຽວກັບວັນຊະບາໂຕລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູແລະພວກຟາຣ ີຊາຍ, “ບຸດມະນຸດເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງ
ວັນຊະບາໂຕ” (ມທ 12:8).   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມາບັງເກີດເປັນເນ້ືອງໜັງຕາມພຣະບິດາຜູ້ຢູ່ໃນສວັນ ຈ ຶ່ງເປັນ
ເຫດໃຫ້ພຣະອົງມີອຳນາດປະກາດຄວາມຈິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາເໜືອກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊ.   ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ມາ
ທຳລາຍກົດບັນຍັດ   ແຕ່ເພ່ືອມາເຮັດໃຫ້ກົດບັນຍັດນ້ັນສຳເຣັດຜົນ (ມທ 5:17).   ເມ່ືອເຮັດສຳເຣັດລົງແລ້ວ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊ້ີນຳໄປເຖິງຈຸດປະສົງທຳອິດແລະຈິດວິນຍານຂອງກົດນ້ັນ. ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຈິດວິນຍານອັນແທ້
ຈິງຂອງກັດບັນຍັດນ້ັນບ່ໍເຄີຍຫ້າມເຮັດການດີໃນວັນຊະບາໂຕ.  ອົງພຣະເຢຊູມີກົດບັນຍັດໃນຊີວິດຂອງພຣະ
ອົງ, ໃນການສິດສອນ, ການຕາຍ, ແລະການຄືນມາຈາກຕາຍ (ໂຣມ 10:4; ຄາລາເຕັຽ 6:2). 
          ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເປັນໂຄງຮາ່ງເຖິງພຣະອຳນາດວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ, ແລະຈຸດປະສົງທີ່ພຣະອົງປະ
ກາດວ່າ,    “ຖ້າຜູ້ໃດຟັງຄຳຂອງເຮົາແລະວາງໃຈໃນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາກໍມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
ແລະບ່ໍເຂ້ົາໃນການພິພາກສາ ແຕ່ໄດ້ຜ່ານພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍເຂ້ົາສູ່ຊີວິດແລ້ວ.” 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ອົງພຣະເຢຊູເຊ່ືອວ່າສ່ິງສຳຄັນໃນຊີວິດຄືໃຫ້ຮັກພຣະເຈ້ົາແລະຊ່ອຍເຫລືອຄົນອ່ືນ.  ດ່ັງນ້ັນ, ເວລາພຣະອົງ
ຢູ່ໃນໂລກພຣະອົງຈຶ່ງເຮັດຢ່າງນ້ັນຄືຊອກຫາຊ່ອຍຄົນຫລົງຫາຍ.  ພຣະອົງເຫັນວ່າກົດຂອງໂມເຊເປັນລັບດັບ
ສອງໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ.  ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ກົດບັດຍັນນ້ັນສຳເຣັດລົງ ແລະພຣະອົງກໍໃຫຍ່ກວ່າ
ກົດບັນຍັດນ້ັນ.   ພຣະອົງປະຕິບັດຕາມຈິດວນິຍານຂອງກົດບັນຍັດ ແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມໂຕໜັງສື.  ເມ່ືອເຖິງ
ເວລາຊ່ອຍມະນຸດແລ້ວ ພຣະເຢຊູເອົາກົດປະໄວ້ກ່ອນ ແລະເອົາກົດແຫ່ງຄວາມຮັກມາປະກອບໃຊ້. 
     ອົງພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮັກພຣະເຈ້ົາ  ແລະເປັນຫ່ວງຕ່ໍສະພາບໃນຊີວິດຂອງມະນຸດ ບ່ໍໃຫ້ກົດມະ
ນຸດໃຫຍ່ກວ່າຄຳສອນຈາກອົງພຣະວິນຍານ: ແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍໂລກທີ່ຫລົງຫາຍ. 
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ຄຳຖາມ: 
 

1. ໃຫ້ຫວນຄິດຄືນຫລັງໃນຊີວິດເມ່ືອເວລາທາ່ນຖືກຕັດສິນລົງໂທດ   ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກແລະ
ໃຫ້ອະພັຍ.  ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? 
 

2. ຄິດເຖິງບາງຄົນຢຸດໄປຮ່ວມໃນຄຣິສຕະຈັກເພາະມີການຕັດສິນລົງໂທດເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ັນມີຄວາມເຈັບ
ປວດ.  ທ່ານຈະຊ່ອຍຄົນແນວນ້ັນໄດ້ດ້ວຍຢ່າງໃດ? 
 

3. ທ່ານຄິດແນວໃດເຖິງຄວາມໝາຍເວລາພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ,  “ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕັດສິນຄົນໃດ, ແຕ່ພຣະ
ອົງມອບຄຳຕັດສິນໄວ້ໃນພຣະບຸດ” (ໂຢຮັນ 5:22)?  ອົງພຣະເຢຊູຕັດສິນພວກເຮາົບ່ໍ?  ພຣະອົງຕັດ
ສິນພວກເຮົາຢ່າງໃດ? 
 

4. ພຣະເຈ້ົາຍັງປົວພະຍາດຢູ່ບ່ໍ?  ຖ້າຢ່າງນ້ັນ, ສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາປ ົວທຸກວັນນ້ີເປັນຮູບຢ່າງໃດ?  ເປັນຫຍັງ
ພຣະອົງຈຶ່ງປົວ?    ເປັນຫຍັງບາງຄ້ັງພຣະອົງຈຶ່ງບ່ໍປົວໃຫ້ດີ?   ໃຫ້ກ່າວເຖິງເວລາທ່ານໄດ້ຖືກປົວພະ
ຍາດໃຫ້ດີ ຫລືຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາປົວຄົນອ່ືນໃຫ້ດີຕ່ໍຫ້ອງຮຽນຟັງ. 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ຄຳສອນທ່ີເຮັດໄດ້ຍາກ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 6:52-69 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 6 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂໍຕິດຕາມບ່ໍສະບາຍໃຈ  ທີພ່ຣະອົງໄດ້ບອກ

ເຖິງສ່ິງຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ຖ້າຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປຢ່າງແທຈິ້ງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ການຖວາຍຕົວແລະຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນຄ້ັງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ່ິງລຳດັບຂ້ັນການຖວາຍແລະການຮັບໃຊ້ຂອງຕົນເອງ 

                                               ຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ. 
 

ຄຳນຳ 
        ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເຖິງການຕິດຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນບ່ໍເປັນການງ່າຍ ຈົນພວກເຮົາຍິນດີ
ເຂົາໄປຮ່ວມໃນຊີວິດ, ການຕາຍ, ແລະການຖວາຍຂອງພຣະອົງ. ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເວົ້າເຖິງຊີ
ວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທານໃຫ້ເຮົາ. 
        ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຕອນເປັນເດັກມີອາຍຸພຽງ 13 ປີ ທຸກຄົນມີຄວາມປິຕິຍິນດີໂດຍພາ
ກັນຮ້ອງກ່າວວ່າ , “ອາເລລູຢາ ແລະອາແມນ.”   ຕອນນ້ັນເປັນເວລາພິເສດທີ່ສຸດ.   10 ປີຕ່ໍມາຂ້າພະເຈ້ົາມີ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ້ີມ  ໃນເມ່ືອມີເພ່ືອນທີ່ເປັນຄຣິສະຕຽນໄດ້ຖາມການຕັດສິນໃຈຖວາຍຕົວຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູວາ່, 
“ເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູ, ແຕ່ວ່າເຈ້ົາຮູ້ຈັກອົງພຣະເຢຊູຫລາຍເທົ່າໃດ?” 
     ເຫັນວ່າຄົນທີ່ຖາມນ້ັນຖືກເພາະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນໂຮງຮຽນວັນອາທດິ, ແລະຮູ້ຈັກຄຳຕອບ.  ຂ້າ
ພະເຈ້ົາອາດມີຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບອົງພຣະເຢຊູເປັນບາງຄ້ັງແຕ່ມີຄຳຖາມວ່າ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ມອບຊີວິດຈິດ
ໃຈທັງໝົດຕ່ໍພຣະອົງບ່ໍ?” ຂ້າພະເຈ້ົາຍອມຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປທຸກໆບ່ອນແທ້ບ່ໍ?  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມ
ຄຳຖາມທີ່ຍາກແນວນ້ີຕ່ໍພວກເຮົາທກຸຄົນ. 
 

1.  ອົງພຣະເຢຊູເອົາຈິງ (ໂຢຮັນ 6:1-24) 
       ໂຢຮັນ 6 ໄດ້ເລ້ີມຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ລ້ຽງຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍ  ດ້ວຍເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກອນແລະປານ້ອຍ
ສອງໂຕ. ການກະທຳອັສຈັນໄດ້ມາກ່ອນຄຳສິດສອນຂອງພຣະເຢຊູ ທີ່ສຸດພຣະອົງໃຊ້ຄຳສອນນ້ີເປັນຄຳປຽບ
ທຽບສ່ິງມີຊີວິດ.    ຫລັງຈາກກິນອາຫານຢ່າງອັສຈັນ ພວກສາວົກໄດ້ກັບບ້ານໂດຍຂ່ີເຮືອຂ້າມທະເລຄາລີເລ 
ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູຍັງຢູ່ບ່ອນເກ່ົາ.    ກ່ອນຕາເວັນຕົກພວກສາວົກໄດ້ຂ້າມທະເລໄປ ແລະເຫັນວ່າອາກາດໄດ້
ປ່ຽນແປງໄວຄືມີລົມພັດແຮງ ແລະນ້ຳກໍມີຟອງແຮງຂ້ຶນ ພວກສາວົກກໍຕົກຢູ່ໃນພັຍອັນຕະລາຍ. 



 29 

        ໃນທັນໃດນ້ັນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍ່າງເທິງໜ້ານ້ຳໄປຫາພວກເຂົາ.   ພວກສາວົກຈຶ່ງພາກກັນຢ້ານ ແຕ່ອົງ    
ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບພວກເຂົາເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຢ້ານ.      ເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູຂ້ຶນເຮອືນຳພວກເຂົາແລ້ວກໍໄປເຖິງຝ່ັງ
ດ້ວຍຄວາມປອດພັຍດີ.    ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນເພ່ືອເປັນເງົາຂອງສ່ິງຈະຕາມມາທຫີລັງເທົ່ານ້ັນ.  ອົງພຣະເຢຊູເທົ່າ
ນ້ັນສາມາດຊ່ອຍພວກສາວົກໃຫ້ປອດພັຍຈາກລົມພະຍຸ. 
 

2.  ອົງພຣະເຢຊູເລ້ົາໂລມໃຈຝູງຊົນ (ໂຢຮັນ 6:25-66)  
     ໃນເມ່ືອພວກສາວົກໄປເຖິງຝ່ັງນ້ັນເຫັນວ່າມີຄົນໄດ້ຊອກຫາພວກເຂົາ.  ພຣະເຢຊູຕິຕຽນວ່າພວກເຂົາພາ
ກັນຢາກກິນເຂ້ົາຈ່ີແລະປາອີກ ບ່ໍແມ່ນຊອກຫາສ່ິງພຣະອົງສາມາດເຮັດເພ່ືອດ້ານຈິດວນິຍານ.   ພຣະອົງໄດ້
ກ່າວຕ່ໍພວກເຂົາວ່າຈຳເປັນຕ້ອງເຊ່ືອໃນຜູ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາສ່ົງມາໃນໂລກນ້ີ (ຢຮ 3:16; 17:3). ຝູງຊົນທີ່ຊອກຫາ
ອົງພຣະເຢຊູເຫັນພຣະອົງເປັນໂມເຊຜູ້ທີສອງ ຜູ້ນຳເອົາ “ມານາ” ໃນປ ່າດິນຊາຍ ທີ່ສຸດອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກ
ພວກເຂົາຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະທານນອາຫານຈາກສວັນໃຫ້ໃນປ ່າດິນຊາຍ. ອີກເທື່ອນ່ຶງພຣະ
ເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະທານເຂ້ົາຈ່ີຈາກສວັນໂດຍສ່ົງອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາມາໃນໂລກ.   
       ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ເຣ່ືອງໂມເຊປະສົບການໃນປ່າດິນຊາຍ ເພ່ືອຈະສິດສອນເຖິງຄວາມພ້ົນໄດ້ເຂ້ົາມາໃນ
ໂລກນ້ີຢ່າງໃດ.  ຝູງຊົນຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປເພ່ືອຈະໄດ້ກິນເຂ້ົາຈ່ີເພ່ືອອ່ີມທ້ອງ  ເໝືອນກັບເຣ່ືອງອົບພະ
ຍົບເດີນທາງໃນປ່າດິນຊາຍ ແທນທີ່ຈະຊອກຫາສ່ິງສຳຄັນໄປກວ ່ານ້ັນ.    ແນວໃດກໍຕາມອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຊ້ີ
ບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຖິງພາຣະກິດອັນສຳຄັນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າເຂ້ົາຈ່ີລົງມາຈາກສວັນປະ
ທານໃຫ້ພວກເຂົາແມ່ນຊີວິດອັນຕລອດໄປ     ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການແລະທູນຂໍ,  “...ປະທານເຂ້ົາຈ່ີແນວນ້ີ
ຕລອດໄປ” (ຢຮ 6:34),    ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ ພຣະອົງເປັນເຂ້ົາຈ່ີແຫ່ງຊີວິດ  ຖ້າຜູ້ໃດຮັບເອົາ
ພຣະອົງ ຜູ້ນ້ັນຈະບ່ໍຫິວອີກຈັກເທື່ອ. 
     ການສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູແນວນ້ີເປັນການຍາກທີ່ພວກເຂົາຈະຮັບເອົາໄດ້ ເວລາພຣະອົງກ່າວວ່າພຣະ
ອົງເປັນຜູ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍແມ່ນການອັສຈັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ພ້ົນ. ທີ່ສຸດຝູງຊົນໄດ້ປະຕິ ເສດບ່ໍຍອມ
ຮັບອົງພຣະເຢຊູ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຽງລູກຊ່າງໄມ້ເທົ່ານ້ັນບ່ໍແມ່ນຜູ້ມາຈາກສວັນ. ການເຊ່ືອ
ວ່າອົງພຣະເຢຊູມາຈາກສວັນນ້ັນເປັນສ່ິງຕລົກຕ່ໍພວກເຂົາ.   ທີ່ສຸດຜູ້ຢາກຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູກໍຫລຸດໜ້ອຍ
ຖອຍລົງ ເມ່ືອພວກເຂົາປະຕິເສດ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງສາມປະເດັນທີ່ຍາກ. 
 

3. ຄຳສອນຍາກ ທີນ່ຶງ (ໂຢຮັນ 6:44,65)   
        ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດມາເຊ່ືອໃນພຣະອົງນອກຈາກພຣະບິດາໃນສວັນໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້.  
ຄຳສອນຢ່າງນ້ັນຂອງພຣະອົງເປັນສ່ິງຍາກ ແລະຄົນບ່ໍເຊ່ືອມີຢູ່ສາມຢ່າງ: 

1. ຄຳສອນຂອງພຣະອົງຍາກເພາະບ່ໍກ່າວເຣ່ືອງເນ້ືອໜັງຮ່າງກາຍ.  ສຳລັບບາງຄົນແລ້ວຍາກທີ່່ຈະເຂ້ົາ
ໃຈເພາະບ່ໍສາມາດວາດພາບໄດ້ໄປກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ    (ເບ່ິງນິໂກເດັມໃນໂຢຮັນ 
3:4).  ແນວໃດກໍຕາມ    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຈິງດ້ານຈິດວິນຍານກວ່າເຣ່ືອງຮ່າງ
ກາຍໃນໂລກນ້ີ. 
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2. ເປັນການຍາກທີ່ຈະເຊ່ືອເພາະທຳນຽມຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນຄົນຕາບອດ.  ພວກເຂົາໄດ້
ຮູ້ຈັກສ່ິງໂມເຊເຄີຍເຮດັກັບພວກເຂົາ   ແລະກໍຫວັງວ່າຈະມີຄົນນ່ຶງອີກເປັນເໝືອນໂມເຊມາ.   ພວກ
ເຂົາຕ້ອງການກະສັດດາວິດນຳພາໄປເຮັດສົງຄາມກັບຜູ້ຂ່ົມເຫງ  ເພາະຢາກແກ້ແຄ້ນແລະເອົາຊນະ.  
ແຕ່ເຫັນວ່າຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍຊີວິດເປັນຄຳອຸປະມາແລະປຽບທຽບ  ຊ່ຶງພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ
ໄດ້.  ພວກເຂົາຈຶ່ງຂໍຈາກອົງພຣະເຢຊູອາຫານປະຈຳວັນ ແລະພຣະອົງກໍຊ້ີໃສ່ຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ
ຊ່ຶງພວກເຂົາບ່ໍເຫັນວ່າການກິນຮ່າງກາຍນ້ັນ   ຈະຊ່ອຍອັນໃດໄດ້ຕ່ໍຄວາມຫິວແລະຄວາມຕ້ອງການ. 

3. ຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູຍາກເພາະມັນເປັນການທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຂົາປະລະຄຳສອນທີ່ພວກເຂົາ
ເຄີຍໄດ້ຍິນຈາກພວກຫົວໜາ້ສາສນາສອນມາ ຄືໃຫ້ກາຍເປັນພັນທະມິດແລະຈົງຮັກພັກດີຕ່ໍອົງພຣະ
ເຢຊູທັງໝົດ. ພຣະເຢຊູສອນວ່າໃຫ້ປະຕິເສດຕົນເອງ ແລະຍອມຖວາຍທຸກສ່ິງເພ່ືອຕິດຕາມພຣະອົງ
ໄປ (ມທ 10:38; ມຣກ 8:34; ລກ 9:23).   ຕ່ໍຝູງຊົນສ່ວນຫລາຍແລ້ວຄຳສອນແນວນ້ີຍາກໂພດທີ່
ຈະຮັບໄດ້. 

່ 

4. ຄຳສອນຍາກ ທີສອງ  (ໂຢຮັນ 6:29-40)   
     ອົງພຣະເຢຊູອ້າງວາ່ພຣະອົງຜູ້ທີ່ພຣະບິດາໃນສວັນສ່ົງລົງມາໃນໂລກ. ຄຳອ້າງຢ່າງນ້ີເປັນສ່ິງສຳຄັນຕ່ໍພາ
ຣະກິດທີ່ພຣະອົງລົງມາໃນໂລກ. ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າເຖິງອຳນາດຈາກຄວາມສ ັມພັນຂອງພຣະອົງກັບພຣະບິດາ.  
ເປັນໜ້າເສັຽໃຈທີ່ຝູງຊົງໄດ້ປະຕິເສດອົງພຣະເຢຊູເຖິງແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໝາຍສຳຄັນອັນໃດກໍຕາມ.  ຖ້າ
ຢາກໄດ້ຄວາມພ້ົນແລ້ວ ຝູງຊົນຕ້ອງຍອມເຊ່ືອໃນຄຳເວົ້າທີ່ວ່າພຣະອົງເປັນໃຜແລະມາຈາກໃສ. 
     ຄວາມສັມພັນຂອງອົງພຣະເຢຊູກັບພຣະບິດານ້ັນເປັນຈຸດເ ນ້ັນໜັກກັບພວກສາວົກຜູ້ໃກ້ຊິດ. ພຣະອົງໄດ້
ສອນພວກເຂົາວ່າພຣະອົງກັບພຣະບິດາເປັນອັນນ່ຶງອັນດຽວກັນ (ຢຮ 10:30).    ຖ້າພວກເຂົາເຂ້ົາສນິດຕິດ
ພັນກັບອົງພຣະເຢຊູແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ຕິດພັນກັບອົງພຣະບິດາເໝືອນກັນ (ຢຮ 15:1).  ພຣະເຢຊູຍັງກ່າວ
ເພ້ີມວ່າພຣະອົງມາຈາກພຣະບິດາແລະຈະກັບໄປຫາພຣະບິດາອີກ (ຢຮ 13:3).      ທີ່ສຸດພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ   
ພຣະອົງສະເດັດມາເພ່ືອນຳເອົາພຣະຄຳຂອງພຣະບິດາມາເຖິງພວກເຂົາແລະພຣະອົງເປັນທາງດຽວເທົ່ານ້ັນ
ໄປຫາພຣະບິດາໄດ້ (ຢຮ 14:6). 
 

5. ຄຳສອນຍາກ ທີສາມ (ໂຢຮັນ 6:48-58)   
     ສຸດທ້າຍອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ກິນຈາກພຣະອົງຈະໄດ້ພົບກັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ເຫດ
ຜົນຄົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ຫາຍໄປເທື່ອລະນ້ອຍໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູກໍຍ້ອນຄຳສອນນ້ີ.  ຄຳສອນຕອນ 
ນ້ີອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ເປັນຄຳອຸປະມາໃນເວລາຖວາຍ  ແລະກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ຖ້າ
ປາສຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມສານ້ອຍເພ່ືອການໄຖ່ບາບ. 
     ໃນກົດຂອງກາຍຖວາຍ ພວກປະໂຣຫິດໄດ້ເຮັດຕາມກົດລະບຽບຂອງພຣະວິຫານ. ຫລັງຈາກແກະຖວາຍ
ໄດ້ຖືກຂ້າແລ້ວ ພວກປະໂຣຫິດໄດ້ເອົາເລືອດພົມໃສ່ແທ່ນບູຊາ ແລະໄດ້ຕັດຊ້ີນໄປຕ່ອນໆ, ສ່ວນນ່ຶງໄດ້ເຜົາ, 
ບາງພາກສ່ວນກໍເກັບໄວ້ເປັນອາຫານຂອງພວກປະໂຣຫິດ, ແລະບາງສ່ວນໄດ້ສ່ົງຄືນໃຫ້ຜູ້ນຳມາຖວາຍບູຊາ.  
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ຄອບຄົວທີ່ນຳເອົາແກະໄປຖວາຍນ້ັນນຳເອົາສ່ິງທີ່ປະໂຣຫິດມອບໃຫ້ມາອົບກິນ.   ການກະທຳຢ່າງນ້ີເຊ່ືອວ່າ
ເປັນການຖວາຍອັນສັກສິດເພ່ືອໃຫ້ມີການຕິດຕ່ໍຣະວ່າງຄົນກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັບການໃຫ້ອະພັຍ. 
        ອົງພຣະເຢຊູສອນວ່າ ພຣະອົງເປັນແກະນ້ອຍທີ່ພຣະເຈ້ົາຕຽມໄວ້ສຳລັບການຖວາຍ.  ຈົນເຖິງພວກສາ
ວົກກໍຍອມກິນພາກສ່ວນທີ່ພວກເຂົານຳຖວາຍ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນການຖວາຍຂອງພວກເຂົາກໍໝົດສິດ    ແລະພວກ
ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ພົບກັບການໃຫ້ອະພັຍ ແລະໄດ້ຊີວິດອັນຕລອດເປັນນິດ. ຕອນນ້ີອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສອນໃຫ້ຄົນ
ກິນຊ້ີນກັນແລະກັນ;  ຫລືສິນມະຫາສນິດກາຍເປັນພຣະກາຍ ແລະພຣະໂລຫິດແທ້.    ອົງພຣະເຢຊູພຽງໃຊ້
ພາສາຂອງການປຽບທຽບເທົ່ານ້ັນ     ເພ່ືອອະທິບາຍໃຫ້ພວກສາວົກເຂ້ົາໃຈໃນສ່ິງທີ່ພຣະອົງເຮັດຕ່ໍພວກເຂົາ
ແຕ່ລະຄົນ. 
       ອົງພຣະເຢຊູອ້າງເຖິງ “ອາຫານແທ້ ນ້ຳດ່ືມແທ້ ແລະເຂ້ົາສນິດໃນພຣະອົງ” (ຢຮ 6:55-56) ຕາມຫລັກ
ໄວຍະກອນແລ້ວແມ່ນເປັນຢູ່ດຽວນ້ີແລະຈະສຶບຕ່ໍໄປເປັນນິດ.   ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ພວກສາວົກຖວາຍຊີວິດ
ຈິດໃຈ ແລະມີຊີວິດເໝືອນກັບພຣະອົງ ເປັນການຖວາຍແຕ່ລະວັນແລະຕລອດໄປ.  ຮ່າງກາຍແລະເລືອດທີ່
ໄດ້ຖວາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເປັນຄ່າໄຖ່ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ.     ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍຍອມເຂ້ົາ
ສ່ວນກັບການຕາຍ ການຄືນມາຈາກຕາຍ ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດ
ໄປເປັນນິດໄດ້. 
 

6. ຝູງຊົນປະຕິເສດພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 6:60-66)   
       ພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນໄປກ່າວເຖິງຄຳອຸບປະມາອີກຄື ມານາທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ໃນປ່າດິນຊາຍນ້ັນ
ເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ.  ຜູ້ທີ່ກິນມານາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕາຍໝົດແລ້ວ,  ແຕ່ມານາຈາກສວັນ ແມ່ນອົງພຣະເຢຊູເປັນ
ຢູ່ຕລອດໄປ.   ເຫັນວ່າຝູງຊົນບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄຳສອນທີ່ຍາກນ້ີໄດ້ ມີຫລາຍຄົນໄດ້ເລ້ີມຖອຍໜຈີາກພຣະອົງ
ໄປ. ເປັນຫຍັງຄືຍາກແທ?້ ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງດີວ່າພຣະອົງສຳຄັນກວ່າໂມເຊ  ເພາະ
ພຣະອົງເປັນແກະນ້ອຍເພ່ືອຖວາຍ.  ຂໍແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈຕ່ໍພຣະອົງທັງໝົດເພ່ືອຈະໄດ້ຊີວິດ
ອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.  ທີ່ສຸດຝູງຊົນໄດ້ປະຕິເສດບ່ໍຍອມຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ.  
 

7. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຕ່ໍການປະຕິເສດ (ໂຢຮັນ 6:61-71)   
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຕ່ໍຄຳປະຕິເສດຂອງພຣະອົງສອງຢ່າງ. ນ່ຶງ, ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກທີ່ຖອຍໜີໄປນ້ັນ
ຈະໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍຈາການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ ຕ່ໍໄປພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນບຸດມະນຸດສະເດັດຂ້ຶນໄປ ເທິງ 
ຟ້າສວັນ ກັບໄປບ່ອນເດີມທີ່ພຣະອົງຈາກມາ.   ການທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນສ່ິງນ້ີເປັນຫລັກຖານວ່າອົງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສອນເຖິງເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ, ບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຮ່າງກາຍ.    ຄຳສອນທີ່ພຣະອົງກ່າວນ້ັນເປັນສ່ິງບ່ໍສາມາດ
ເບ່ິງເຫັນດ້ວຍສາຍຕາ ແຕ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງຊີວິດ.  ຮ່າງກາຍເປັນຂອງຊ່ົວຄາວ, ແຕ່ສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ນຳ
ມາສອນນ້ັນຖາວອນ.  ດ່ັງນ້ັນ, ອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວວ່າຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດເຊ່ືອ ຖ້າອົງພຣະບິດາບ່ໍຊ່ອຍນຳພາ.   
       ສອງ, ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມພວກໃກ້ຊິດວ່າ ພວກເຂົາຈະໜີອອກໄປເໝອືນກັນບ່ໍ.  ເປໂຕຕອບພຣະອົງ
ວ່າ, “ນາຍເຈ້ົາເອີຍ, ຈະໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໜີໄປຫາຜູ້ໃດ?   ທ່ານມີຖ້ອຍຄຳຊ່ຶງໃຫ້ມີຊີວິດອັນຕລອດເປັນ
ນິດ.  ພວກຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອແລ້ວແລະຊາບວ່າທ່ານເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດມາຈາກພຣະເຈ້ົາ”  (6:68-69). 
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       ເປໂຕໄດ້ກ່າວແທນຄົນສ່ວນຫລາຍຜູ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງນ້ັນ.  ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ    ແລະບ່ໍມີໃຜອ່ືນອີກແລ້ວທີ່ພວກເຂົາຈະຊອກຫາເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນ
ນິດ.  ເປໂຕເປັນຄົນສາຣະພາບໜັກແໜ້ນເຖິງຄວາມເຊ່ືອເພ່ືອຕົນເອງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.  
“ພວກເຮົາເຂ້ົາມາເຊ່ືອ,” ເປັນປໂຍກທີ່ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ເພ່ືອກ່ໍສ້າງພຣະວິຫານ.    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ສິດໃນ
ການຕັນສິນໃຈຕ່ໍພວກຕິດຕາມພຣະອົງໄປ,   ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາຕ່ໍໍຊີວິດ ແລະການສອນຂອງ  
ພຣະອົງຈະເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍຈິດວິນຍານຕລອດໄປ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ອົງພຣະເຢຊູສອນໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມຖວາຍຊີວິດຈິດໃຈຕ່ໍພຣະອົງທັງໝົດຢ່າງນ້ີເປັນຄຳສອນຍາກຕ່ໍຜູ້ຕິດຕາມ.  
ຄຳສອນຢ່າງນ້ີໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບ່ິງຕົນເອງວ່າ ພວກເຮົາມີຊີວິດຢ່າງໃດຕ່ໍຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະ
ເຢຊູ.  ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຄວາມພ້ົນທີ່ພວກເຮົານ້ັນໄດ້ມາຈາກອົງພຣະເຢຊູ,  ບ່ໍແມ່ນຢູ່ໃນການອັສຈັນທີ່ພຣະອົງ
ກະທຳ, ແຕ່ແມ່ນໃນຕົວຂອງພຣະເຢຊູເອງ.   
 

ຄຳຖາມ: 
    1. ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດເວລາອົງພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, “ເນ້ືອກາຍຂອງເຮົາເປັນອາຫານແທ້ ແລະເລືອດ 

          ຂອງເຮົາກໍເປັນຂອງດື່ມແທ້” (ຢຮ 6:55) ມັນມີຄວາມໝາຍຕ່ໍທ່ານໃນວັນນ້ີແນວໃດ? 
2. ອົງພຣະເຢຊູກ່າວນ້ີມີຄວາມໝາຍອັນໃດ, “ສ່ວນເນ້ືອການບ່ໍເປັນປໂຍດອັນໃດ” (ຢຮ 6:63)? 
3. ໃນຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູມີອັນໃດເປັນການຍາກຕ່ໍທ່ານບ່ໍ? 
4. ມີທາງໃດທີ່ທ່ານຄຶດວ່າທາ່ນໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ? 
5. ມີສ່ິງໃດບ່ໍໃນຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຖອຍໜີອອກຈາກພຣະອົງ

ໄປ? 
6. ທ່ານເຮັດຢ່າງໃດເມ່ືອຊີວິດໃນຖານະເປັນຄຣິສະຕຽນໄດ້ຮັບຄວາມລຳບາກ?  ທ່ານປະເຊີນກັບ

ຄວາມລຳບາກຢ່າງນ້ີໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ? 
 

 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ເນື້ອກາຍແລະຈິດວິນຍານບອດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 9: 1-7, 13-41 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 9 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູປົວຄົນຕາບອດ ແລະເປີດເຜີຍການບອດຝ່າຍວິນຍານຂອງຟາຣີ

ຊາຍທັງຫລາຍ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ສາຍຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານແນ່ນອນດີປານໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອພິສູດຄວາມແນ່ນອນຂອງສາຍຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງຂ້ອຍ.                        
 

ອ່ານລວບ:  ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກກັບພວກສາວກົວາ່ການປົວຄົນຕາບອດຈະເປັນສັນຍານໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພຣະ

ເຈ້ົາຊົງທຳງານຜ່ານພຣະບຸດ ພຣະເມສີອາ ຜູ້ເປັນແສງສວາ່ງທີ່ເຂ້ົາມາໃນໂລກ. ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມມືດຝ່າຍວິນ
ຍານຕ້ອງການສາຍຕາທີ່ເບ່ິງເຫັນ. 

ຄຳນຳ 
 
ຂ້ອຍມັກນ່ັງຂ້າງຫລັງໃນສມັຍທີ່ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາລັຍ ເພາະມັນເປັນບ່ອນທີປ່ອດພັຍສຳລັບຂ້ອຍ ; ຂ້ອຍ
ເຮັດແບບນ້ັນແມ່ນແຕ່ເວລາຢູ່ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ;  ສ່ິງນ່ຶງທີ່ເກີດຂ້ຶນ , ຫລັງຈາກຮຽນຫລາຍໆເທີມຂ້ອຍກໍຮູ້
ສຶກວ່າຕົວເອງໄດ້ຫຍັບເຂ້ົາໄປນ່ັງໃກ້ນາຍຄຣູເຂ້ົາທຸກໆເທື່ອ;   ມ້ືນ່ຶງໃນຫ້ອງພາສາເຮັບເຣີ  ຂ້ອຍພົບວ່າຕົວ
ເອງໄດ້ນ່ັງຢູ່ແຖວໜ້າ; ເພາະຫຍັງ? ແມ່ນຫຍັງໄດ້ປ່ຽນແປງ? 
 
ສ່ິງນ່ຶງທີ່ສັງເກດໄດ້ກໍຄືວ່ານາຍຄຣູມັກຂຽນທຸກໆຢ່າງໃສ່ກະດານ     ແລະຂ້ອຽຕ້ອງຍັບເຂ້ົາໃກ້ໆເພາະເບ່ິງບ່ໍ
ເຫັນ; ຂ້ອຽຄິດບ່ໍເຖິງເລີຍວ່າຕົວເອງສາຍຕາສ້ັນເຖິງຂນາດນ້ັນ ແຕ່ກໍໄດ້ປະຕິເສດມາດົນແລ້ວໃນເຣ່ືອງນ້ີ . 
 
ບົດຮຽນມ້ືນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບພວກຟາຣີຊາຍຊ່ຶງເປັນຜູ້ຖືວ່າຕົວເອງເປັນຜູ້ຊອບທມັ ແຕ່ມີສາຍຕາສ້ັນ ; ນອກນ້ັນ
ບົດຮຽນນ້ີຍັງເຕືອນພວກເຮາົດ້ວຍ ເພາະຈິດວິນຍານບອດສາມາດເກີດຂ້ຶນເທື່ອລະນ້ອຍ . 
 

1.  ສາວົກຖາມຄຳຖາມທ່ີຂັດແຍ່ງ (ໂຢຮັນ 9: 1-5) 
ພຣະເຢຊູເດີນທາງໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ພົບຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ຶງຕາບອດມາແຕ່
ກຳເນີດ.    ສາວົກໄດ້ຖາມພຣະອົງວ່າ    "ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນນ້ີຫລືພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ ລາວຈ່ຶງເກີດມາຕາ
ບອດ?   ມີຄວາມເຊ່ືອຫລາຍໆຢ່າງໃນສມັຍນ້ັນກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍພິການ ;  ຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າຄວາມພິການ
ໝາຍເຖິງການບ່ໍພໍໃຈຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ;  ຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າຄວາມພິການມີສ່ວນກັບຄວາມຜິດບາບ.  ຄວາມ
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ສັບສົນມັກເກີດຂ້ຶນເວລາມີຄົນເກີດມາພິການ.    ຄວາມຜິດບາບເຮັດສ່ິງນ້ັນໄດ້ຢ່າງໃດ?    ບາງຄົນເຊ່ືອວ່າ
ຄວາມບາບບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບຄວາມພິການ;      ບາງຄົນຄິດວ່າບຸກຄົນທີເ່ກີດມາພິການອາດຈະເຮັດບາບ 
ຕອນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່; ອີກບາງຄົນກໍວ່າ ຄົນເກີດມາພິການເພາະພ່ໍແມ່ເຮັດບາບ; ພວກສາວົກໄດ້ຖາມພຣະເຢ
ຊູ ເພາະອີງຕາມຄວາມເຊ່ືອຕົວສຸດທ້າຍນ້ີ. 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິເສດຄວາມເຊ່ືອຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານ້ັນ   ເພາະຄວາມຜິດບາບບ່ໍໄດ້ເຮດັໃຫ້ຄົນຕາບອດ;  ພ່ໍ 
ແມ່ຫລືບຸກຄົນທີ່ຕາບອດບ່ໍໄດ້ມີສ່ວນຫຍັງກັບຄວາມບອດນ້ັນ;     ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ບອກວ່າໃຜເປັນຄົນຮັບຜິດ
ຊອບເຣ່ືອງຕາບອດ ແຕ່ວ່າຄົນຕາບອດນ້ີຈະເຮດັໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາ .  
 
ໃນເວລາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນທີ່ນາຊາເຣັດ,  ພຣະອົງໄດ້ອ່ານພຣະທັມເອຊາຢາທີ່ເປີດເຜີຍເຖິງການທຳງານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນໂລກຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ,   ພຣະເມສີອາ; ລູກາ 4: 18 ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຄຳ
ນ້ັນ,  "18 ພຣະວິນຍານແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງຂ້າພະເຈ້ົາ  ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຫົດສົງຕ້ັງ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ ໃຫ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນຍາກຈົນ    ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາປະກາດອິສຣະພາບ 
ແກ່ບັນດາຊະເລີຍ ໃຫ້ປະກາດແກ່ຄົນຕາບອດວາ່ຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງອີກ ໃຫ້ປ່ອຍຜູ້ຖືກບີບບັງຄັບເປັນອິສຣະ ." 
 
ສ່ິງນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮດັຜ່ານພຣະເມສີອາຄືໃຫ້ຄົນຕາບອດໄດ້ເຫັນຮຸ່ງ ; ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກສາວົກວ່າ
ການປົວຄົນຕາບອດໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງຈະເປັນໝາຍສຳຄັນໃຫ້ໂລກໄດ້ເຫັນວ່າ   ພຣະເຈ້ົາຊົງທຳງານຜ່ານພຣະບຸດ
ຂອງພຣະອົງ  ຄືພຣະເມສີອາ.     ພຣະເຢຊູໃຊ້ຮູບພາບຕາບອດ ແລະຕາເຫັນຮຸ່ງປຽບທຽບໃສ່ກາງຄືນແລະ
ຄວາມສວ່າງ;   ພຣະອົງແລະສາວົກຈະຕ້ອງເຮດັການຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມສວ່າງ ເພາະເມ່ືອ
ກາງຄືນມາເຖິງບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະເຮັດການໄດ້. ພຣະເຢຊູບອກພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າພຣະອົງເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ .  
ພວກທີ່ຢູ່ໃນຄວາມມືດກໍຕ້ອງການແສງສວ່າງ. ການງານຂອງພຣະເມສີອາເປັນວຽກດ່ວນ ແລະບ່ໍມີເວລາທີ່
ຈະມາໂຕ້ຖຽງກັນເຣ່ືອງແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນເກີດມາຕາບອດ. ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກຄຣູສອນມັກໃຊ້ເວ
ລາໂຕ້ວາທີກັນໃນເຣ່ືອງປະເພດນ້ີ. ພຣະເຢຊູມີການທີ່ຕ້ອງເຮັດ; ເວລາໃກ້ເຂ້ົາມາເຕັມທີ ແລະຄວາມພ້ົນກໍ
ມາເຖິງແລ້ວ. 
 

2.  ພຣະເຢຊູປົວຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ຶງຕາບອດມາແຕ່ກຳເນີດ (ໂຢຮັນ 9: 6-12) 
ພຣະເຢຊູຊົງຖ່ົມນ້ຳລາຍລົງໃສ່ດິນ, ເຮັດດິນໃຫ້ເປັນຕົມ,  ແລະທາຕາຂອງຄົນຕາບອດ.  ອຳນາດຂອງການ
ປ່ິນປົວໄດ້ໄຫລຈາກແພດຜູ້ປະເສີດໄປເຖິງຄົນທີ່ຕ້ອງການປ່ິນປົວຮັກສາ .   ພຣະເຢຊູໃຊ້ຫລາຍວິທີໃນການ
ຮັກສາຄົນປ່ວຍ; ພຣະອົງແຕະຕ້ອງ (ມທ 8: 3), ພຣະອົງໃຊ້ສຽງສ່ັງ (ມທ 8:8), ພຣະອົງໃຊ້ນ້ຳລາຍ (ມກ 7: 
33), ແລະມີຄ້ັງນ່ຶງມີຜູ້ຍິງໄດ້ຫາຍດີໂດຍການບາຍແຄມເຄ່ືອງຊົງ (ລກ 8: 44).  
 
ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງຊາຍຄົນນ້ັນໃຫ້ໄປລ້າງທີ່ສະຊີໂລອາມ .   ບ່ໍມີປະວັດບັນທຶກໄວ້ວ່າ    ມີຄົນເຄີຍຫາຍດີຈາກ 
ພຍາດໂດຍການໄປລ້າງຢູ່ສະຊີໂລອາມ,   ແຕ່ໃນທີ່ນ້ີ ແມ່ນພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຊົງປົວຊາຍຜູ້ຕາບອດໃຫ້ເຫັນ.  
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ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ລາວໄປທີ່ນ້ັນເພາະອາດຈະເປັນບ່ອນໃກ້ສຸດທີ່ມີນ້ຳ  ຊາຍຄົນນ້ັນກໍໄປລ້າງແລ້ວກໍເຫັນຮຸ່ງ. 
 

3.  ພວກຟາຣີຊາຍສອບຖາມເຣື່ອງການຮັກສາ: (ໂຢຮັນ 9: 13-34) 
ໃນຕອນແລກ ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງບ່ໍຈ່ືຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດ;   ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ລາວຕອນຕາບອດ ແຕ່ຫລັງຈາກຕາເຫັນ
ຮຸ່ງແລ້ວພວກເຂົາເຈ້ົາເກີດຄວາມບ່ໍແນ່ໃຈວ່າແມ່ນຊາຍຄົນນ້ັນຫລືບ່ໍ;  ລາວເອງຈ່ຶງໄດ້ບອກພວກເຂົາເຈ້ົາວ່າ 
"ແມ່ນຄົນນ້ັນແຫລະ;" ພ້ອມໄດ້ບອກວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ທີ່ຮັກສາລາວ.  ການຮັກສາເທື່ອນ້ີ ແມ່ນກົງກັບວັນ
ຊະບາໂຕ; ການເຮັດການໃນວັນຊະບາໂຕບ່ໍແມ່ນຈຸດສຳຄັນໃນເຣ່ືອງນ້ີ ,   ແຕ່ເປັນເຣ່ືອງທີ່ພວກຟາຣີຊາຍຖື
ເອົາເປັນຈຸດສຳຄັນເພ່ືອເອົາໂທດກັບພຣະເຢຊູ. ຄົນທັງຫລາຍທີ່ເຫັນເຫດການຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດຜິດ
ກົດເຣ່ືອງວັນຊະບາໂຕ ພວກເຂົາຈ່ຶງນຳຊາຍຜູ້ໄດ້ຮັບການປ່ີນປົວໄປຫາພວກຟາຣີຊາຍເພ່ືອພິພາກສາ . 
 
ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ສອບຖາມຊາຍຄົນນ້ັນ; ລາວຕອບວ່າພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປ່ິນປົວ;   ພວກເຂົາຖາມເຖິງພຣະ 
ເຢຊູວ່າເປັນໃຜ; ຊາຍນ້ັນກໍຕອບວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ປະກາດ. ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ປະຕິເສດຄຳຕອບທີ່ໄດ້ຮັບ; 
ພວກເຂົາໄດ້ບອກຊາຍນ້ັນວ່າ "ຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາເພາະເພ່ິນບ່ໍຖືຮັກສາວັນຊະບາໂຕ." ພວກຟາ
ຣີຊາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ອີກເທື່ອນ່ຶງວ່າ ພວກຕົນເປັນຫ່ວງການຮັກສາບັນຍັດ ຫລາຍກວ່າຄວາມທຸກລຳບາກ
ຂອງມະນຸດຊາດ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການປ່ີນປົວໃຫ້ຫາຍ ເພາະຜູ້ປົວແມ່ນພຣະເຢຊູ ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງລະເມີດກົດຂອງວັນຊະບາໂຕ.   ພວກຟາຣີຊາຍຊັກຊວນຊາຍຄົນນ້ັນໃຫ້ຄິດວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄົນ
ບາບ ແລະຍັງຕູ່ຫາວ່າຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປົວວ່າຕາຂອງລາວບ່ໍໄດ້ບອດແທ້ . 
 
ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ນຳພ່ໍແມ່ຂອງຊາຍທີ່ເຄີຍຕາບອດມາສອບຖາມ; ພ່ໍແມ່ໄດ້ຢ້ັງຢືນວ່າ "ຜູ້ນ້ີເປັນລູກຂອງຂ້າ
ນ້ອຍແລະຮູ້ວ່າລາວຕາບອດແຕ່ກຳເນີດ."    ຫລັງຈາກຖືກສອບຖາມຫລາຍໆຢ່າງພ່ໍແມ່ຂອງຊາຍນ້ັນຈ່ຶງຫາ
ທາງຫລີກເພາະຢ້ານຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກໂຮງທັມມະເທສນາ. ເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງບອກພວກຟາຣີຊາຍວ່າ "ຈ່ົງຖາມ
ລາວເອງ ເພາະອາຍຸລາວກໍພ້ົນກະສຽນແລ້ວ."  ພວກຟາຣີຊາຍກໍກັບໄປຖາມຊາຍທີ່ຕາບອດມາແຕ່ກຳເນີດ
ອີກ;   ແຕ່ຕອນນ້ີພວກເຂົາພຍາຍາມບັງຄັບລາວໃຫ້ເວົ້າວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄົນບາບ;   ບາບໃນທີ່ນ້ີໝາຍເຖິງ
ການບ່ໍເຮັດຕາມບັນຍັດຂອງໂມເຊ;  ແລະພວກຟາຣີຊາຍຖືວ່າພຣະເຢຊູເປັນຄົນບາບ.  ຊາຍຄົນນ້ັນກໍຕອບ
ຢ່າງຈິງໃຈວ່າ,   “ທ່ານເປັນຄົນບາບຫລືບ່ໍເປັນ  ຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍຮູ້ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແຕ່ສ່ິງດຽວວ່າ ຄືແຕ່ກ່ອນຂ້ານ້ອຍ 
ເປັນຄົນຕາບອດ ແຕ່ດຽວນ້ີຂ້ານ້ອຍເຫັນໄດ້ແລ້ວ” (ຢຮ 9: 25). ພວກຟາຣີຊາຍບ່ໍພໍໃຈຢ່າງແຮງ; ຫລັງຈາກ
ສອບຖາມເພ້ີມຫລາຍຢ່າງຈ່ຶງກ່າວຫາວ່າຊາຍນ້ັນເປັນສິດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະປະຕິເສດວາ່ພວກຕົນບ່ໍຮູ້ ວ່າ
ເພ່ິນມາແຕ່ໃສ;  ຊາຍຄົນນ້ັນຈ່ຶງເວົ້າຢ່າງໜ້າຄິດວ່າ,   "ພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງຟັງຄົນບາບ ແຕ່ຖ້າຜູ້ 
ໃດຢຳເກງພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດໄປຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ  ພຣະອົງກໍຊົງຟັງຜູ້ນ້ັນ " (ຢຮ 9: 31). 
 
ໃຜເປັນຜູ້ເຮັດບາບ? ພວກຟາຣີຊາຍກ່າວໂທດຊາຍຄົນນ້ັນວ່າ "ມຶງເກີດມາໃນການບາບ" ແຕ່ກຳເນີດ. ພຣະ 
ເຢຊູໄດ້ຕອບຄຳຖາມນ້ີແຕ່ຕ້ົນແລ້ວວ່າ,   "ບ່ໍແມ່ນຄົນນ້ີ ຫລືພ່ໍແມ່ຂອງຕົນໄດ້ເຮັດບາບ."    ພວກຟາຣີຊາຍ 
ບອກວ່າຊາຍຄົນນ້ີແລະພ່ໍແມ່ໄດ້ເຮັດບາບ, ແລະພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນຄວາມບາບ. 
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4.  ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມຕິດຕາມ (ໂຢຮັນ 9: 35-41) 
ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຊາບວາ່ຊາຍຄົນທີ່ພຣະອົງໄດ້ປ່ິນປົວນ້ັນໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາໂຮງທັມ ,    ພຣະອົງຈ່ຶງຕິດ
ຕາມຫາລາວ ເພ່ືອຈະຖາມວາ່ລາວວາງໃຈໃນບຸດມະນຸດຫລືບ່ໍ .    ເພ່ືອພົບແລ້ວຊາຍຜູ້ນ້ັນໄດ້ຕອບພຣະອົງ
ຕາມຄວາມຈິງວ່າ ລາວບ່ໍຮູ້ວ່າເພ່ິນແມ່ນໃຜ ແລະຂໍໃຫ້ແນະນຳແດ່ເພ່ືອຈະໄດ້ເຊ່ືອ.  ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, 
"ເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເພ່ິນແລ້ວ ຄືຜູ້ນ້ັນແຫລະ, ທີ່ກຳລັງເວົ້າກັບເຈ້ົາຢູ່." ຊາຍນ້ັນຈ່ຶງເຊ່ືອແລ້ວນະມັສການພຣະອົງ. 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສລຸບສອງຢ່າງກ່ຽວກັບພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ .   ພຣະອົງຊົງບອກວ່າພຣະອົງໄດ້ມາເພ່ືອພິ
ພາກສາຄົນທັງຫລາຍ ເພ່ືອຜູ້ທີ່ຕາບອດຝ່າຍວິນຍານຈະໄດ້ເຫັນ   ແລະເພ່ືອຜູ້ທີ່ຄິດວ່າຕົວເອງເຫັນຮຸ່ງຝ່າຍ
ວິນຍານຈະຕາບອດ.     ພວກຟາຣີຊາຍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພວກຕົນ   ແລະໄດ້ຖາມພຣະອົງວ່າ        
"ຝ່າຍພວກເຮົາເດ,    ກໍຕາບອດເໝືອນກັນຫລື?"    ພຣະເຢຊູຕອບໃນທຳນອງທີ່ວ່າ ຖ້າພວກເຂົາຕາບອດ, 
ພວກເຂົາກໍບ່ໍມີຄວາມຜິດ; ແຕ່ເນ່ືອງຈາກພວກເຂົາອ້າງວ່າຕົວເອງສລາດຝ່າຍວິນຍານ ພວກເຂົາກໍຕ້ອງຮັບ
ຜິດຊອບ ແລະຖືກພິພາກສາວ່າຜິດ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ພຣະເຢຊູໄດ້ມາເພ່ືອປົວຄົນທີ່ຕາບອດຝ່າຍວິນຍານ   ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບແລະຂໍການ
ຮັກສາ. ຊາຍທີ່ຕາບອດແຕ່ກຳເນີດເປັນຜູ້ທີ່ພ້ອມສຳລັບການຮັກສາ; ພວກຟາຣີຊາຍບ່ໍຍອມຮັບວ່າພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເຮັດການດີ.   ໃນທີ່ສຸດ,   ຄົນຕາບອດໄດ້ຮັບຄວາມສວາ່ງຝ່າຍວິນຍານ; ລາວໄດ້ຮັບການຮັກສາທັງຝ່າຍ
ເນ້ືອໜັງແລະຝ່າຍວິນຍານ; ພວກຟາຣີຊາຍຖືກພິພາກສາເພາະເຂົາບ່ໍຍອມຮັບການດີຂອງພຣະເຈ້ົາ .  
 
ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງພິສູດຕົວເອງ;   ຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງກ້າວໜ້າໄປຝ່າຍວິນຍານ;   ພຣະເຢຊູຊົງເປັນ 
ແສງສວ່າງເພ່ືອນຳທາງພວກເຮາົແຕ່ລະຂ້ັນຕອນໄປ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານມີຈຸດມືດຝ່າຍວິນຍານແນວໃດແດ່? ທ່ານສັງເກດໄດ້ວິທີໃດ? 
2. ຄົນໃນສມັຍນ້ີຍັງຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາພິພາກສາດ້ວຍຄວາມເຈັບປ່ວຍໃນຮ່າງກາຍບ່ໍ? ໃຫ້ຕົວຢ່າງ?  
3. ພຣະເຢຊູເປັນແສງສວ່າງສຳລັບໂລກ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ທ່ານຕອບຄວາມຄິດນ້ີວິທໃີດ? 
4. ທ່ານຈະຮັກສາສາຍຕາຝ່ານວິນຍານໃຫ້ແຈ້ງໄດ້ວິທີໃດ? 

         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ມອບຕົວໃຫ້ກັບງານ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 12: 20-37, 42-50 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 12: 20-50 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:   ການປະກາດເຣ່ືອງສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຍອມຮັບ  

ແລະບາງຄົນປະຕິເສດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຍ້ອງຍໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບຊີວິດ.                        
 

ອ່ານລວບ: ຫລັງຈາກການສະເດັດເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຜູ້ມີຊັຍແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງໃຈໃສ່ພັນທະກິດ 

ເຣ່ືອງການຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ. 
 

ຄຳນຳ 
ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນບາງຄົນເວົ້າເຣ່ືອງ "ສ່ິງທີ່ຢາກເຮັດກ່ອນມ້ືຕາຍ."   ບາງທີທ່ານອາດຈະມີລາຍການ
ຂອງທ່ານເອງ; ບາງຄົນເວົ້າເຖິງການໄປໂຕນຈ້ອງ, ການຮຽນໃຫ້ຈົບມະຫາວິທະຍາລັຍ ໄປຢ້ຽມກແຣນແຄນ
ຍ້ຽນ, ຂໍອະພັຍເພ່ືອນຮັກ, ແລະຕ່ໍໆໄປ; ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນບອກເຖິງຄວາມຕ້ັງໃຈ ຫລືຄວາມຝັນຂອງບຸກຄົນ.  
 
ໃນພຣະຄຳມ້ືນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ້າວເຂ້ົາໄປໃກ້ຄວາມຕາຍ;   ພຣະອົງຮູ້ເຖິງຄວາມທຸກລຳບາກທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ຊ່ຶງຈະມາເຖິງໃນທ້າຍສັປດາ.   ແຕ່ສຳລັບພຣະອົງ, ມີສ່ິງດຽວທີ່ພຣະອົງຈະຕ້ອງເຮດັໃຫ້ສຳເຣັດຄືການຕາຍ
ເປັນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາເພ່ືອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຄືນດີກັບພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຮົາທີ່ເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ ພວກເຮົາ
ສາມາດທີ່ຈະເອົາແບບຢ່າງໂດຍຕ້ັງໃຈເຮັດໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.  
 

1.  ຈຸດເລ້ີມຂອງວັນສຸດທ້າຍ (ໂຢຮັນ 12: 20-26) 
ກ່ອນໜ້ານ້ີພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ມາຣີອາໄດ້ເອົານ້ຳມັນຫອມສົງພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູ ແລະນາງໄດ້ໃຊ້ຜົມຂອງ
ຕົນເປັນຜ້າເຊັດ; ສ່ິງນ້ັນແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການຕຽມພຣະກາຍເພ່ືອຈະຝັງ.  ຫລັງຈາກນ້ັນກໍແມ່ນການສະ 
ເດັດເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຜູ້ມີຊັຍເທິງຫລັງລໍນ້ອຍ ຊ່ຶງເປັນຈຸດເລ້ີມຂອງອາທິດສຸດທ້າຍຂອງພຣະອົງ. ມາ
ເຖິງຕອນນ້ີ, ພຣະເຢຊູຕ້ັງໃຈໃສ່ຢ່າງດຽວ ຄືການຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.  
 
ເວລາພຣະເຢຊູມາເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພວກຊາວກຣີກໄດ້ພາກັນຊອກຫາພຣະອົງ (12: 20-21); ພວກເຮົາ
ບ່ໍຮູ້ເບ້ືອງຫລັງຂອງຄົນພວກນ້ີ ແຕ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ມາເພ່ືອຮ່ວມສລອງວນັປັສຄາ.  ພວກກຣີກອາດຈະ
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ໄດ້ຍິນເຣ່ືອງອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ, ສະນ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງຢາກເຫັນພຣະອົງ ແລະໄດ້ຖາມສາວົກທີ່ຊ່ື
ຟີລິບ. ຟີລິບໄດ້ບອກເຣ່ືອງນ້ີກັບອັນເດອາ ແລະທັງສອງໄດ້ບອກພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຂໍ. ພຣະເຢຊູໄດ້
ຊົງຕອບວ່າ, “ເວລາທີ່ບຸດມະນຸດຕ້ອງຮັບກຽດນ້ັນກໍມາເຖິງແລ້ວ" (ຢຮ 12: 23).    ຄຳຕອບນ້ີອາດຈະບອກ
ເຖິງວ່າການປ່ຽນແປງໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ;  ເວລານ້ັນມາເຖິງແລ້ວ;  ພຣະເຢຊູຊົງມາຕາຍເພ່ືອຄົນໝດົໂລກ ຊ່ຶງ
ຮ່ວມທັງຄົນກຣີກ. ຄົງມີແຕ່ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວທີ່ເຂ້ົາໃຈເຖິງການຖວາຍບູຊາສຳລັບຄວາມບາບເທື່ອສຸດທາ້ຍຢູ່
ໃກ້ແລ້ວ. ບຸດມະນຸດຈະໄດ້ຮັບກຽດເມ່ືອພຣະອົງຖືກຍົກຂ້ຶນທີ່ໄມ້ກາງແຂນ; ຄົນກຣີກຈະໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ບ່ໍຄາດ
ຝັນ. 
 
ພຣະເຢຊູມັກໃຊ້ສ່ິງທີ່ຄົນຮູ້ຈັກເພ່ືອສະແດງຄວາມຈິງໃນພຣະຄຳໃຫ້ສາວົກເຂ້ົາໃຈ .  ໃນມ້ືນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າ
ເຣ່ືອງເມັດເຂ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍເພ່ືອຈະເກີດຜົນຫລາຍ (12: 24-25).   ພວກຜູ້ຟັງຄົງເຂ້ົາໃຈດີ ແຕ່ອາດຈະບ່ໍຮູ້
ຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ ເພາະພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງການຕາຍແລະການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເອງ . ນອກນ້ັນສ່ິງທີ່
ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍໄປຍ່ິງເຮດັໃຫ້ສັບສົນ, "ຜູ້ທີ່ຮັກຊີວິດຂອງຕົນກໍຕ້ອງເສັຽຊີວິດ ແລະຜູ້ທີ່ຊັງຊີວິດຂອງຕົນໃນ 
ໂລກນ້ີ ກໍຈະຮັກສາຊີວິດນ້ັນໄວ້ສຳລັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ" (12: 25). ໃນທີ່ນ້ີ ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສ່ັງໃຫ້
ຊັງຕົວເອງ ເພາະພຣະອົງເຄີຍສອນໃຫ້  "ຮັກເພ່ືອນບ້ານເໝືອນຮັກຕົນເອງ" (ມກ 12: 34).  ແຕ່ພຣະອົງຊົງ
ເວົ້າເຣ່ືອງຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ;    ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຮັກສ່ິງທີ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຫລາຍກວ່າ 
ສ່ິງຂອງໂລກນ້ີ; ຄວາມຮັກປະເພດນ້ີຈະນຳໄປສູ່ການຮບັໃຊ້ແລະການຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ (12: 26). 
 
ການເບ່ິງທາງປ້ີນແລະການເຮດັແບບກົງກັນຂ້າມເປັນສັນຍາລັກຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ .    ຄົນໃນໂລກນ້ີ   
ສແວງຫາເງິນ, ຊ່ືສຽງ, ກຽດແລະຄຳຍ້ອງຍໍ, ແລະຄວາມພໍໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງ; ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູສແວງຫາ
ຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈ້ົາແລະຜົນປາກົດກໍຄືການຖ່ອມຕົວແລະການເສັຽສະລະ . ຄົນບ່ໍເຊ່ືອອາດຈະຄິດວາ່
ເປັນການຊອກຫາສ່ິງທີ່ວາ່ງເປ່ົາ, ແຕ່ສຳລັບຄຣິສຕຽນເປັນການກ້າວໄປສູ່ຊີວິດທີ່ຄົບບໍຣິບຸນ (ຢຮ 10: 10). 
 

2.  ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເວ້ົາເປັນສຽງ (ໂຢຮັນ 12: 27-37) 
ໃນຂ້ໍ 27,   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວເຖິງຄວາມຫວຸ້ນວາຍໃນຈິດໃຈໃນສ່ິງທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ ;   ພຣະອົງຊົງຮູ້ເຖິງເຫດ
ການແລະຄວາມທຸກລຳບາກ;   ແຕ່ພຣະອົງຮູ້ວ່າໄດ້ມາເພ່ືອສ່ິງນ້ີ   ແລະຂໍໃຫ້ພຣະບິດາຈ່ົງໄດ້ຮັບກຽດ (12: 
28). ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພຣະເຢຊູບ່ໍສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າສ່ິງໃດຈະເກີດຂ້ຶນ ; ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນວ່າມີສຽງດັງມາ
ຈາກສວັນວ່າ, “ເຮົາໄດ້ໃຫ້ຮັບກຽດແລ້ວ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຮັບກຽດອີກ” (12: 29).   ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ກັບພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຍິນສຽງນ້ັນ; ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍສົງສັຍວາ່ສຽງມາຈາກໃສ, ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ອະທບິາຍສ່ິງໃດ ພຽງແຕ່ກ່າວ
ວ່າ, “ສຽງທີ່ເກີດຂ້ຶນນ້ັນບ່ໍແມ່ນສຳລັບເຮົາ ແຕ່ສຳລັບທ່ານທັງຫລາຍນ້ັນແຫລະ" (12: 30). 
 
ອີກເທື່ອນ່ຶງ ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເຖິງການຖວາຍບູຊາເທິງໄມ້ກາງແຂນ (ຢຮ 12: 31-32); ຄຳວ່າ "ຍົກຂ້ຶນ"  ມີ
ຄວາມໝາຍສອງຢ່າງ:ນ່ຶງ, ພຣະອົງຈະຖືກຕອກໃສ່ໄມ້ກາງແຂນຊ່ຶງຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຫັນທີ່ເນີນພູ . ສອງ, 
ພຣະອົງຈະໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນໃນຖານະບຸດພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງສູງຂ້ຶນອີກລຳດັບນ່ຶງ . ໂດຍການນ້ີ ຄົນທັງຫລາຍຈະເຂ້ົາ
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ມາຫາພຣະອົງ; ພຣະອົງຊົງຕາຍເພ່ືອທຸກໆຄົນ, ບ່ໍພຽງແຕ່ຄົນຢິວເທົ່ານ້ັນ.   ເວລາຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຟັງສ່ິງທີ່  
ພຣະອົງໄດ້ປະກາດ ຫລາຍຄົນຄົງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄຳວ່າ "ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ທົນທຸກ" ໃນເອຊາຢາ 53. ຫລາຍຄົນອາດຄິດ
ວ່າ ຖ້າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມສີອາ ເປັນຫຍັງຈະຕ້ອງຖືກທຸກທໍຣະມານ ແລະຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນ . ຫລາຍ
ຄົນປະຕິເສດພຣະເຢຊູເພາະບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງພຣະສັນຍາເດີມຢ່າງຖືກຕ້ອງ .  
 
ເຖິງຫລາຍຄົນຍັງບ່ໍເຊ່ືອກໍຕາມ, ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງເຮັດງານຂອງພຣະອົງໃຫ້ສຳເຣັດ; ຫລາຍມ້ືຕ່ໍມາພຣະອົງ
ໄດ້ຕາຍແບບທຸກທໍຣະມານເພ່ືອຄົນທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງ (12: 37).    ພຣະອົງຕາຍເພ່ືອທຸກໆ
ຄົນ; ແມ່ນແຕ່ມ້ືນ້ີຍັງມີຫລາຍຄົນບ່ໍຍອມເຊ່ືອ.  ທຸກຄົນສາມາດຮັບພຣະເຢຊູໂດຍພຣະຄຸນທາງຄວາມເຊ່ືອ, 
ແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະຍອມຮັບ. 
 

3.  ສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ຫລືຄຳສັຣເສີນຂອງຄົນອ່ືນໆ (ໂຢຮັນ 12: 42-50) 
ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາບອກວາ່  "ມີເຈ້ົານາຍຫລາຍຄົນໄດ້ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ" (12: 42),   ໃນຈຳນວນນ້ີອາດ 
ຈະມີ ນິໂກເດມ ແລະໂຢເຊບ ອາຣີມາທາຍຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍ (ຢຮ19: 39-40). ພວກເຈ້ົານາຍຄົນຢິວທີເ່ຊ່ືອຈະ
ບ່ໍອອກໜ້າອອກຕາ ເພາະຢ້ານຖືກໄລ່ອອກຈາກໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຄົນຢິວ . ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການຮັກ
ສາກຽດໃນສັງຄົມ ຫລາຍກວາ່ກຽດຕິຍົດຈາກພຣະເຈ້ົາ (12: 43). 
 
ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງໂຢຮັນ 12 ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍມາເຊ່ືອໃນພຣະອົງ   ເພ່ືອພວກເຂົາຈະ
ໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ. ພຣະອົງບ່ໍຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເດີນຢູ່ໃນຄວາມມືດ ແລະວັນນ່ຶງຕ້ອງເຂ້ົາສູ່
ການພິພາກສາ. ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເຣ່ືອງການພິພາກສາ (12: 47-48),    ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ
ແມ່ນແນໃສ່ພຣະຄຸນແລະການອະພັຍ; ພຣະເຢຊູພຍາຍາມນຳພວກເຂົາໃຫ້ມາຫາພຣະອົງ.  
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ມີພຽງນ່ຶງອາທິດຢູ່ໃນໂລກ, ພຣະເຢຊູຕ້ັງໃຈທີ່ຈະເຮດັໃຫ້ພັນທະກິດສຳເຣັດ. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຫລີກສ່ິງທີ່ລໍຄອຍ
ພຣະອົງທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  ຄວາມຮັກທີ່ມີຕ່ໍພຣະບິດາ ແລະຄວາມຮັກທີ່ມີຕ່ໍມະນຸດໄດ້ເປັນແຮງໃຫ້ພຣະອົງ
ຕ້ອງການເຮັດຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ, ເຖິງວ່າທາງນ້ັນຈະໝາຍເຖິງຄວາມທຸກລຳບາກ.  
 
ໃນຖານະຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ, ຄຣິສຕຽນຄວນເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງຈິງໃຈ .   ພວກເຮົາສາ
ມາດເລືອກວ່າຈະສແວງຫາສງ່າຣາສີເພ່ືອພຣະເຈ້ົາ ຫລືເພ່ືອຕົນເອງ,  ເພາະພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ທັງ
ສອງຢ່າງ. ຖ້າພວກເຮົາຍອມຕາຍໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຊີວິດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດໄວ້ສຳລັບເຮົາ 
ຄືຊີວິດທີ່ໃກ້ຊິດແລະເຊ່ືອຟັງພຣະບິດາ.  ພວກເຮົາອາດຈະມີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ຢາກເຮັດໃນໂລກນ້ີ, ແຕ່ຄວາມ
ຮັກພຣະເຈ້ົາແລະການສແວງຫາພຣະອົງເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ເຊ່ືອ . 
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ຄຳຖາມ:  
1. ພຣະເຢຊູຊົງສາມາດຕ້ັງໃຈເຮັດພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ສຳເຣັດໄດ້ວິທີໃດ? 

 
2. ຖ້າທ່ານເປັນນິໂກເດມ ຫລື ໂຢເຊບ ອາຣີມາທາຍ ທ່ານຈະຍອມເຊ່ືອແລະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຢຊູບ່ໍ ?  

ເປັນຫຍັງ? 
 

3. ການເຫັນຄວາມຫວຸ້ນວາຍໃນໃຈຂອງພຣະເຢຊູ (12: 27) ປ່ຽນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ  
ມະນຸດແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ? 

 
4. ທ່ານເຄີຍກຽດຊັງສ່ິງຂອງທີ່ຢູ່ໃນໂລກນ້ີບ່ໍ? ອະທິບາຍ. 

 
5. ເປັນຫຍັງຄຳສັຣເສີນຂອງຄົນອ່ືນຈ່ຶງເປັນສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢາກໄດ້ແທ້? 

 
 
 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 13: 1-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 13: 1-17 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຮກັຢ່າງສູງສຸດໂດຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແບບຢ່າງ.  

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ການເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນການຮັບໃຊ້ບຸກຄົນທີ່ຂັດສົນ.                         
 

ອ່ານລວບ: ຂະນະທີ່ຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ,   ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນແປງຫລັກຂອງການເປັນຜູ້ນຳ 

ໂດຍໄດ້ລົງເຮັດວຽກທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດເຣ່ືອງການຮັບໃຊ້; ພຣະອົງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກສາວົກໃນສມັຍນ້ັນ ແລະໃນ
ສມັຍປັດຈຸບັນໃຫ້ເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ.  
 

ຄຳນຳ 
"ເຈ້ົາຮູ້ບ່ໍວ່າຂ້ອຽແມ່ນໃຜ" 
ບາງເທື່ອທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ ຫລືໃນໂຮງລະຄອນ;  ບາງທີທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນທີ່ສນາມ
ບິນຫລືເວລາຢືນລຽນແຖວຖ້າ; ຄົນຖາມແບບນ້ັນສ່ວນຫລາຍຈະເປັນຜູ້ມີຊ່ືສຽງ, ເຈ້ົານາຍ, ຫລືຜູ້ມີອຳນາດ. 
 
ໃນພຣະທັມມ້ືນ້ີ, ພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ;  ພຣະອົງຮູ້ວ່າຊົງມີສິດແລະອຳນາດສູງສຸດແລະສົມຄວນ
ໄດ້ຮັບການສັຣເສີນ; ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ (ຢຮ 1:1, 14). ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້
ຮຽກຮ້ອງສິດທິເຫລ່ົານ້ັນ, ແລະບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນນະມັສການ. ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງໄດ້ຖ່ອມລົງເຮັດຕຳ
ແໜ່ງທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍແລະຮັບໃຊ້ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ; ຫລັງຈາກນ້ັນກໍຊົງຊັກຊວກໃຫ້ພວກເຂົາ (ແລະຜູ້ເຊ່ືອ
ໃນສມັຍນ້ີ) ໃຫ້ເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ . 
 

1.  ພຣະຜູ້ໂຜດຜູ້ຊົງຮູ້ພັນທະກິດ (ໂຢຮັນ 13: 1-3) 
ເຖິງແມ່ນຄວາມຕາຍໄດ້ໃກ້ເຂ້ົາມາ,   ພຣະອົງຍັງຊົງຕ້ັງໝັ້ນຕ່ໍພັນທະກິດທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ.    ໂຢຮັນໄດ້ຂຽນວ່າ,   
"ພຣະເຢຊູຊົງຊາບວ່າຍາມຂອງຕົນທີ່ຈະສະເດັດຈາກໂລກນ້ີ" (13: 1). ພາຍໃນຊາວສ່ີຊ່ົວໂມງພຣະເຢຊູຈະ
ຕ້ອງຕາຍ.  ການຮູ້ເວລາກຳນົດບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເມີນເສີຍເຣ່ືອງການສ້າງສາວົກ ແຕ່ພຍາຍາມໃຊ້ເວລາ
ສຸດທ້າຍກັບພວກເຂົາ;   ການປະພຶດຂອງພຣະອົງສະແດງຄວາມຮັກອັນເລິກເຊ່ິງທີ່ມີຕ່ໍພວກສາວົກ     ແລະ
ຄວາມປາຖນາທີ່ຈະສອນພວກເຂົາຈົນນາທີສຸດທ້າຍ. 
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ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາວົກ "ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ" (13: 1),   ຊ່ຶງອາດຈະໝາຍເຖິງຫລາຍທີ່ສຸດ ຫລືຈົນສຸດຊີວິດ .   ໃນ
ຕອນນ້ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງສິດອຳນາດເພາະພຣະບິດາ  "ໄດ້ຊົງປະທານ
ສ່ິງທັງປວງໃຫ້ຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ" (13: 3). ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ວ່າພຣະອົງມາແຕ່ໃສ ແລະຈະຊົງໄປໃສ;   
ພຣະອົງຈະຕ້ອງເພ່ິງຄວາມຈິງນ້ັນ ເພ່ືອຈະປະເຊີນຄວາມທຸກທໍຣະມານຈາກມືຂອງທະຫານໂຣມັນ ;  ຄວາມ
ທຸກລຳບາກຈະເປັນເຄ່ືອງທົດລອງຄວາມຈິງໃຈຂອງພຣະເຢຊູຕ່ໍພັນທະກິດທີ່ພຣະບິດາຊົງມອບໃຫ້ພຣະອົງ .  
 
ຄວາມຈິງນ້ີເປັນຈຸດສຳຄັນສຳລັບຄຣິສຕຽນ;    ເວລາພວກເຮົາຮູ້ວ່າຕົວເອງໄດ້ຖືກສ້າງຕາມພຣະລັກສະນະ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ, ສິດອຳນາດທັງໝົດມາຈາກພຣະອົງ,  ແລະໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍຈະໄປຫາພຣະອົງ; ການຮັບ
ໃຊ້ຄົນອ່ືນໆເປັນເຣ່ືອງງ່າຍຂ້ຶນ. ທັສນະທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ມີເສຣີພາບໃນການຮັບໃຊ້ເພາະພວກເຂົາ  
ບ່ໍໄດ້ສົນໃຈທີ່ຈະໄປແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ອ່ືນເຣ່ືອງຍົດຖາບັນດາສັກ . 
 

2.  ເຈົ້ານາຍກັບເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ (ໂຢຮັນ 13: 4-11) 
ໂຢຮັນຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເຣ່ືອງຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍ,  ເປັນອາຈານ, ເປັນພຣະເມສີອາ,  ແລະເປັນເພ່ືອນ
ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອ່ືນຮັບໃຊ້ຕົນ;ການລ້າງຕີນເປັນວຽກຕ່ຳທີ່ສຸດສຳລັບຄົນຢິວ. ຄວາມ
ຈິງແລ້ວການລ້າງຕີນຕ້ອງມາກ່ອນການກິນເຂ້ົາ ແຕ່ພຣະເຢຊູໄດ້ລ້າງຕີນພວກສາວົກຂະນະທີ່ກິນອາຫານຢູ່ . 
ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດຕາມປະເພນີໂດຍຖອກນ້ຳໃສ່ອ່າງ,   ລ້າງຕີນພວກສາວົກ,  ແລະເຊັດດ້ວຍຜ້າມັດແອວ.  
ແນ່ນອນສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກະທຳໄດ້ສ້າງຄວາມຂະເຫຍືອງໃຈໃຫ້ພວກສາວົກ , ແລະເປໂຕໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ອອກ
ປາກກ່ອນເພ່ືອນ (13: 8). ເປໂຕໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ບ່ໍຄາດຝັນ ຫລືລາວໄດ້ເວົ້າແທນຄົນອ່ືນໆ? ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເປ
ໂຕເປັນຄົນປາກໄວຢູ່ແລ້ວ (ມທ 16: 22). 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄຳປະຕິເສດຂອງເປໂຕດ້ວຍຄຳຂາດວ່າ ,   “ຖ້າເຮົາບ່ໍລ້າງທ່ານ ທ່ານຈະມີສ່ວນໃນເຮົາບ່ໍ 
ໄດ້” (13: 8) ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຖືວ່າການລ້າງຕີນເປັນເຣ່ືອງໃຫຍ່?ເພາະການກະທຳຂອງພຣະອົງມີຄວາມ
ໝາຍກວ້າງກວ່າການຖ່ອມຕົວລົງເພ່ືອລ້າງຕີນໃຫ້ຄົນອ່ືນ.   ການລ້າງຕີນບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງໃຫຍ່,   ພຣະເຢຊູຊົງ
ລ້າງຕີນຂອງຢູດາຜູ້ທີ່ຈະທຣໍະຍົດ;   ໃນທີ່ນ້ີພຣະເຢຊູຊົງຊ່ວຍເປໂຕ ແລະຄົນອ່ືນໆໃຫ້ເຫັນວ່າການລ້າງຕີນ
ເປັນພຽງເຄ່ືອງໝາຍເຖິງສ່ິງທີ່ພຣະອົງຈະເຮັດ  ຄືການລ້າງຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງ   
ພຣະອົງ; ຖ້າພວກສາວົກບ່ໍສາມາດເສັຽສະລະເຣ່ືອງການລ້າງຕີນໃຫ້ຄົນອ່ືນ, ພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ຢ່າງສູງສຸດ
ໄດ້ຢ່າງໃດ ການຮັບໃຊ້ແບບສູງສຸດຄືພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕາຍແທນຄົນອ່ືນ . 
 
ເປໂຕບ່ໍຕ້ອງການທີ່ຈະທຳລາຍຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູ ເຂົາຈ່ຶງບອກພຣະອົງໃຫ້ລ້າງແຕ່ຕີນເຖິງຫົວ(13:  
9);  ການຕອບຂອງພຣະເຢຊູເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ,    “ຜູ້ທີ່ອາບນ້ຳແລ້ວບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງລ້າງຕົວອີກ ລ້າງແຕ່ຕີນ 
ເທົ່ານ້ັນ ເພາະສະອາດຫມົດທັງຕົວແລ້ວ ພວກທ່ານກໍສະອາດແລ້ວແຕ່ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນ” (13: 10).   ພຣະເຢ
ຊູຊົງໃຊ້ສະພາບການເພ່ືອອະທບິາຍຄວາມຈິງສອງຢ່າງຄື :ໃນສມັຍນ້ັນ, ເວລາຄົນອາບນ້ຳແບບໂຣມັນພວກ
ເຂົາຈະຍ່າງຈາກບ່ອນອາບນ້ຳໄປຫາຫ້ອງແຕ່ງຕົວ; ສະນ້ັນພວກເຂົາຈະຕ້ອງລ້າງຕີນອີກກ່ອນນຸ່ງເຄ່ືອງແລະ
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ອອກຈາກຫ້ອງ; ພວກສາວົກຮູ້ປະເພນີນ້ັນແລະເຂ້ົາໃຈຄວາມຈິງທີນ່ຶງດີ.   ແຕ່ຄວາມຈິງທີສອງ ອາດຈະບ່ໍມີ
ໃຜເຂ້ົາໃຈ; ເວລາຄົນມາຫາພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາຈະຖືກຊຳຮະລ້າງເທື່ອດຽວ ໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະເຢ
ຊູທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (1 ຢຮ 1: 9). 
 

3.  ຄຣູໃຫ້ການບ້ານ (ໂຢຮັນ 13: 12-17) 
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ລ້າງຕີນສາວົກແລ້ວ, ພຣະອົງກໍກັບມາທີ່ໂຕະແລ້ວຖາມວ່າ:  “ທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈ 
ໃນສ່ິງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍພວກທ່ານແລ້ວຫລື." ສາວົກທຸກຄົນນ່ັງງຽບ;  ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະລໍຟັງຄຳອະທບິາຍຈາກ 
ພຣະອົງ; ແຕ່ພຣະເຢຊູຊອກຫາຄຳຕອບທີ່ເລິກໄປກວ່າການລ້າງຕີນ. ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, "14ເຫດສັນ 
ນ້ັນເຮົາຜູ້ເປັນນາຍແລະອາຈານຂອງພວກທ່ານ ໄດ້ລ້າງຕີນຂອງທ່ານ    ພວກທ່ານກໍຄວນລ້າງຕີນຂອງກັນ 
ແລະກັນເໝືອນກັນ 15 ດ້ວຍວ່າເຮົາໄດ້ວາງແບບຢ່າງໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ    ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ເຮັດເໝອືນດ່ັງ 
ເຮົາໄດ້ເຮັດຕ່ໍພວກທ່ານແລ້ວ." 
 
ພຣະເຢຊູເວົ້າເຖິງວ່າພວກສາວົກໄດ້ເອ້ີນພຣະອົງວ່າຄຣູ (13:13); ພວກເຂົາເອ້ີນພຣະອົງວ່າອາຈານ(ມຣກ 
14: 45); ຄຣູແລະອາຈານມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ. ແມ່ນແຕ່ຕອນອາຍຸໄດ້ສິບສອງປີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງ
ສະຕິປັນຍາຜິດທັມມະດາ (ລກ 2: 46-47); ມາເຖິງຕອນເຕີບໃຫຍ່, ລູກາໄດ້ຂຽນວ່າພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສອນ
ຢ່າງມີອຳນາດ(ລກ 4:14-15). ເຖິງປານນ້ັນ, ພຣະເຢຊູຊົງປະຍົດສັກໄວ້ເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍ; 
ພຣະອົງໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກສາວົກເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ ;  ການລ້າງຕີນຄົນອ່ືນເປັນການສະແດງເຖິງ
ຄວາມຖ່ອມຕົວ ເພາະສ່ິງນ້ັນຍັງຂາດຢູ່ໃນພວກສາວົກ (ມຣກ 9: 33-37). 
 
ການລ້າງຕີນສາວົກຂອງພຣະເຢຊູສະແດງເຖິງການຮັບໃຊ້ ແລະຍັງເປັນແບບຢ່າງເຊ່ັນການລົງຈາກສວັນມາ
ເປັນມະນຸດ. ພຣະອົງອອກຈາກໂຕະບ່ອນນ່ັງສະບາຍ ເພ່ືອໄປຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ.  ພຣະອົງຊົງອອກຈາກສວັນ
ເພ່ືອມາຮັບໃຊ້ມະນຸດ; ພຣະອົງຊົງປະສງ່າຣາສີແລະການສັຣະເສີນເພ່ືອຮັບເອົາຄວາມຖ່ອມ (ໄມ້ກາງແຂນ); 
ພຣະເຢຊູຊົງຖອກນ້ຳໃສ່ຊາມ ເໝອືນເທເລືອດຂອງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.   ຫລັງຈາກພຣະອົງໄດ້ລ້າງຕີນ
ສາວົກແລ້ວກໍຊົງກັບໄປນ່ັງທີ່ຕ່ັງ; ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທັມກ້ຳຂວາຂອງພຣະບິດາ ເມ່ືອກັບໄປສວັນ (ໂຣມ 8:34 
; ຮຣ 10:12) ບ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຄອງໂລກກັບພຣະເຈ້ົາໃນຂະນະນ້ີ . 
 
ພຣະເຢຊູຊົງຈົບການໃຫ້ແບບຢ່າງແລະຄຳອະທິບາຍດ້ວຍພຣະສັນຍາ ; ຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນກໍເປັນສຸກ (13:17). 
ພຣະສັນຍາມີສ່ວນຄ້າຍຄືກັນກັບການເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ (ມທ 5: 2-12). ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງກ່າວວ່າການຮັບ
ໃຊ້ຈະເປັນເຣ່ືອງມ່ວນ ແຕ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກເພາະການກະທຳຂອງເຂົາ . ການລ້າງຫ້ອງນ້ຳຫລັງ
ຈາກໂບດບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງມ່ວນ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ຄວາມສຸກຈະເກີດຂ້ຶນເພາະການເຮດັເຊ່ັນນ້ັນ . ບາງ
ເທື່ອລາງວັນອາດຈະບ່ໍເຫັນທັນຕາ ແຕ່ລາງວັນຕ້ອງໄດ້ແນ່ນອນ; ແລະໃນທີ່ສຸດຜູ້ຮັບໃຊ້ຈະໄດ້ຍິນສຽງພຣະ
ເຈ້ົາທີ່ຊົງກ່າວວ່າ,"ດີຫລາຍ, ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊ່ື" (ມທ 25: 23). 
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ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ໝູ່ຜູ້ນ່ຶງມີຄຳຂວັນຢູ່ໃນຝາຫ້ອງການວ່າ, "ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດເລືອກວ່າຈະຮັບໃຊ້ໃຜດີ." ຄຳຂວັນນ້ີສລຸບຫົວ
ໃຈຂອງໂຢຮັນ 13:1-17. ພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງເຣ່ືອງນ້ີໃນ ໂຢຮັນ 13 ເວລາພຣະອົງຊົງລ້າງຕີນຂອງພວກ
ສາວົກ. ແຕ່ວ່ານ້ັນບ່ໍແມ່ນການຮບັໃຊ້ແບບສຸດຍອດ. ການຮັບໃຊ້ແບບສຸດຍອດໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນວັນຕ່ໍມາເມ່ືອ
ພຣະອົງຊົງຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອມະນຸດທຸກຄົນ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ຢຽບຫຍາມ ແລະປະຕິເສດພຣະອົງ.  ພຣະ
ເຢຊູເອ້ີນຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍໃຫ້ຮັບໃຊ້ແບບບ່ໍເລືອກແລະໃຫ້ຮັກທຸກໆຄົນ . 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານຈະຕອບຮັບການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູວິທີໃດ ຖ້າທ່ານເປັນນ່ຶງໃນພວກສາວົກຕອນນ້ັນ? 

 
2. ມີການຮັບໃຊ້ແນວໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍຄັກໃຈ? 

 
3. ທ່ານໄດ້ຮັບພຣະພອນຫຍັງແດ່ຫລັງຈາກຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ? 

 
4. ການຖືກຽດເຄີຍເປັນອຸປສັກເຣ່ືອງການຮັບໃຊ້ສຳລັບທ່ານບ່ໍ? 

 
5. ການຮັບໃຊ້ຂອງຜູ້ອ່ືນເຄີຍເປັນພຣະພອນສຳລັບທ່ານບ່ໍ? 

 
 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ຜູ້ປຶກສາທ່ີຈະມາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 14: 15-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 14 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງພຣະວິນຍານມາເພ່ືອສ່ັງສອນ

ແລະເລ້ົາໂລມຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການສ່ັງສອນແລະການເລ້ົາໂລມຈາກພຣະວິນຍານວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອສແວງຫາການແນະນຳແລະການເລ້ົາໂລມຂອງພຣະວິນຍານ.                         
 

ອ່ານລວບ: ຄືນກ່ອນການຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເວລາອະທິບາຍວຽກການທີ່ພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດຈະເຮັດໃນຊີວດິຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນຖານະຜູ້ເລ້ົາໂລມແລະຜູ້ສອນ.  
 

ຄຳນຳ 
 
ຕອນຂ້ອຍໄປຈິມ (Gym)ໃໝ່, ຂ້ອຽໄດ້ມີຜູ້ຝຶກຊ່ວຍແນະນຳການອອກກຳລັງກາຍປະເພດຕ່າງໆ ; ລາວເປັນ
ຜູ້ໜຸນໃຈເວລາຂ້ອຍເມ່ືອຍ    ແລະລາວຍັງສ່ົງເສີມໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງເພ້ີມຂ້ຶນ; ການມີຜູ້ຄອຍແນະນຳນັບວາ່ 
ເປັນປໂຍດຫລາຍສຳລັບຂ້ອຍໃນການເລ້ີມຕ້ົນ . 
 
ໃນພຣະທັມມ້ືນ້ີ,  ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາພວກສາວົກວ່າພຣະຜູ້ຊ່ອຍຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຂົາສເມີ .  ພຣະອົງຈະ
ໜຸນໃຈໃຫ້ກ້າວໜ້າໄປ;  ພຣະອົງຈະເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ;  ພຣະອົງຈະຊົງສອນ,  ຕັກເຕືອນ,  ແລະຊັກ
ຊວນ; ພຣະຜູ້ຊ່ອຍນ້ີ ຄືພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ, ອົງຜູ້ທີສາມໃນພຣະເຈ້ົາຕຣີເອການຸພາບ. 
 

1.  ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາຈະສ່ົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ (ໂຢຮັນ 14: 15-20) 
ໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ,   ພຣະເຢຊູຊົງບັລຍາຍກ່ຽວກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ  ແລະຈະເຮັດ   
ກິຈການແນວໃດ; ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ວ່າພວກສາວກົຕ້ອງການຄວາມໜຸນໃຈເພາະສ່ິງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນພາຍໃນຊາວ
ສ່ີຊ່ົວໂມງຂ້າງໜ້າ. ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການຜູ້ຊ່ອຍເພ່ືອຈະຮັບສະພາບການ ເພາະຄຣູທີ່ຮັກກຳລັງຈະຖືກຄຶງ
ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລະຈະຕາຍຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກຕົນ. 
 
ໃນຂ້ໍ 15, ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວ່າ,  "ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຮັກເຮົາ ທ່ານກໍຈະຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດຂອງ 
ເຮົາ." ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳສ່ັງຂອງພຣະອົງ? ໃນມັດທາຍ 22: 35-39, ພຣະເຢຊູຊົງອະທິບາຍວ່າບັດຍັດສູງສຸດ
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ແມ່ນໃຫ້ຮັກພຣະເຈ້ົາ   ແລະບັດຍັດທີສອງສ່ັງໃຫ້ຮກັຄົນອ່ືນ   ແລະຮັກຕົວເອງ   ຄຳສ່ັງພຣະເຢຊູໃນຕອນນ້ີ 
ແມ່ນ: ຖ້າພວກເຈ້ົາຮັກເຮົາ,  ໃຫ້ພວກເຈ້ົາຟັງຄວາມເຮົາ  ແລະການເຊ່ືອຟັງນ້ັນກໍບ່ໍແມ່ນພາຣະໜັກ (1 ຢຮ  
5: 2-4). ເມ່ືອເບ່ິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍຜູ້ເຊ່ືອ,  ການຮັກແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງກໍເປັນການງ່າຍຂ້ຶນ. 
ຄວາມຮັກເປັນຕ້ົນກຳເນີດຂອງການເຊ່ືອຟັງ. ຄວາມຢ້ານ, ຄວາມອາຍ, ຄວາມເສັຽໃຈ, ແລະຄວາມບ່ໍແນ່ໃຈ 
ບ່ໍສາມາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມຮກັໄດ້. 
 
ໃນຂ້ໍ 16-17, ພຣະເຢຊູແນະນຳການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດວ່າ: "16 ຝ່າຍເຮົາຈະທູນຂໍພຣະບິດາ 
ແລະພຣະອົງຈະຊົງປະທານຜູ້ຊ່ອຍອີກຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ  ເພ່ືອຈະຢູ່ກັບພວກທ່ານ ຕລອດໄປເປັນນິດ." 
ຄຳວ່າຜູ້ຊ່ອຍໃນທີ່ນ້ີບອກເຖິງທະນາຍຜູ້ປ້ອງກັນ,  ຜູ້ຢູ່ກາງ,  ຫລືຜູ້ປຶກສາ.  ຜູ້ຢູ່ກາງຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍພວກສາ
ວົກໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ;   ໃນ ຄາລາເຕັຽ 5: 16,  ໂປໂລເວົ້າເຖິງວ່າ  ພຣະວິນຍານຈະຊ່ວຍຜູ້ເຊ່ືອໃຫ້ປະຕິ
ເສດການເຮັດຜິດບາບ. ຂາດຈາກພຣະວິນຍານ, ຜູ້ເຊ່ືອຈະບ່ໍສາມາດເອົາຊະນະການທົດລອງໄດ້.  
 
ພຣະວິນຍານຈະຢູ່ໃນຜູ້ເຊ່ືອຕລອດໄປເປັນນິດ;  ຊ່ຶງເປັນເຣ່ືອງແຕກຕ່າງກັບສມັຍພຣະສັນຍາເດີມ  ທີ່ພຣະ
ວິນຍານຈະມາຊ່ວຍກິຈການບາງຢ່າງແລ້ວຈະສະເດັດໜີໄປ  ເຊ່ັນໃນຊີວິດຂອງກະສັດຊາອູນ (1 ຊາມູເອັນ 
10: 5-13). ພຣະສັນຍາກ່ຽວກັບການລົງມາຂອງພຣະວິນຍານໄດ້ສຳເຣັດແລ້ວໃນ ກິຈການ 2: 1- 4. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວ່າຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເປັນກຳພ້າ (ຂ້ໍ 18). ພຣະອົງເຄີຍຢູ່ກັບພວກສາວົກເ
ໝືອນພ່ໍແມ່ຢູ່ກັບລູກ; ເວລາພຣະອົງຊົງອອກໜີໄປ,   ພຣະວິນຍານຈະຊົງມາຢູ່ແທນເພ່ືອພວກສາວົກຈະບ່ໍ
ຄິດວ່າພວກຕົນເປັນກຳພ້າ. ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງການຕາຍຂອງພຣະອົງໃນຂ້ໍ 19, ແຕ່ໄດ້ຊົງບອກເພ້ີມວ່າ 
"ແຕ່ພວກທ່ານຈະເຫັນເຮົາ."  ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໃນຕອນນ້ີຄື: 1. ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະ
ອົງຫລັງຈາກເປັນຄືນຈາກຄວາມຕາຍ,  2. ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນພຣະອົງຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ, ແລະ 3. 
ພວກສາວົກຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງເມ່ືອກັບມາຄ້ັງທີສອງ. ເພາະຄວາມເຊ່ືອ, ຜູ້ເຊ່ືອຈະຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ.
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ,   "ເຮົາຢູ່ໃນພຣະບິດາຂອງເຮົາ  ແລະພວກທ່ານຢູ່ໃນເຮົາ  ແລະເຮົາຢູ່ໃນພວກທາ່ນ"   
(ຢຮ14: 20). ພຣະວິນຍານຊົງຢູ່ໃນພວກເຮາົໃນສມັຍນ້ີ ແລະມ້ືນ່ຶງພວກເຮົາຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງທງັສາມ . 
 

2.  ພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາເປັນນ່ຶງ (ໂຢຮັນ 14: 21-24) 
ໃນຕອນນ້ີ ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບໄປເວົ້າເຣ່ືອງການເຊ່ືອຟັງແມ່ນຫລັກຖານຂອງຄວາມຮກັທີ່ມີຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ; ຜູ້ທີ່ຮັກ
ພຣະເຈ້ົາກໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເພ້ີມວ່າ "ພຣະບິດາຂອງເຮົາຈະຊົງຮັກຜູ້ນ້ັນ" (ຂ້ໍ 21). ການຮັກ
ພຣະເຢຊູກໍຄືການຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຢຊູກໍຈະຮັກຜູ້ນ້ັນ. ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສະແດງພຣະອົງເອງໃຫ້ຜູ້ເຊ່ືອ
ໄດ້ເຫັນ; ຄວາມຮັກສອງຂ້າງລະຫວ່າງຜູ້ເຊ່ືອແລະພຣະເຈ້ົາ ປຽບເໝືອນຄວາມຮັກຂອງຄູ່ແຕ່ງງານໃໝ່ . 
 
ຢູດາ (ບ່ໍແມ່ນ ອີສະກາຣີອົດ)  ໄດ້ຖາມພຣະອົງວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈະສະແດງຕົນໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນ ແຕ່ 
ຈະບ່ໍປາກົດແກ່ໂລກ (ຂ້ໍ 22); ເນ່ືອງຈາກວ່າຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຮູ້ພຣະເຢຊູດີ, ເປັນຫຍັງໃນຕອນນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງ
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ເວົ້າໃນທຳນອງນ້ີ.   ພຣະເຢຊູຊົງຕອບໂດຍການເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງ; ພຣະອົງຈະປາ
ກົດຕົນໃຫ້ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນຫລາຍຂ້ຶນ ເວລາພວກເຂົາຮັກແລະເຊ່ືອຟັງພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນ  ພຣະເຈ້ົາໂດຍ
ຜ່ານພຣະວິນຍານ  "ຈະຕ້ັງຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ"   ຊ່ຶງໝາຍເຖິງຜູ້ຮັກແລະເຊ່ືອຟັງ;  ຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດເກີດຂ້ຶນໄດ້
ເພາະການຊົງຢູ່ຂອງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ ຜູ້ຊົງເປີດເຜີຍຫົວໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຜູ້ເຊ່ືອແຕ່ລະຄົນ . 
 

3.  ຄຳສ່ັງລາຂອງພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 14: 25-31) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອະທິບາຍວ່າຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງເກີດຂ້ຶນໄດ້ໂດຍການຊ່ວຍຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດ; ນອກນ້ັນພຣະວິນຍານຈະຊົງຊົງສອນແລະເຕືອນພວກສາວົກກ່ຽວກັບຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູ ; ພຣະ
ວິນຍານຊົງເຮັດຢ່າງດຽວກັນສຳລັບຜູ້ເຊ່ືອໃນສມັຍນ້ີ .     ພຣະວິນຍານຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຈົດຈຳພຣະຄຳ 
ຈາກການສຶກສາພຣະທັມ ແລະການຟັງເທສນາ; ບາງຄ້ັງພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບພຣະຄຳ ເພ່ືອຊ່ວຍເລ້ົາໂລມຜູ້ທີ່
ມີຄວາມທຸກລຳບາກ. ສ່ິງນ້ັນໆແມ່ນກິຈການຂອງພຣະວິນຍານໃນພວກເຮົາ. 
 
ໃນຂ້ໍ 27 ແມ່ນພຣະພອນກ່ຽວກັບຄວາມສງົບສຸກ;    ຄົນໃນສມັຍພຣະເຢຊູຈະໃຊ້ຄຳໃຫ້ພອນໃນທຳນອງນ້ີ 
ແທນທີ່ຈະກ່າວຄຳອຳລາ "ລາກ່ອນ" ຫລື "ພົບກັນມ້ືໜ້າ." ແຕ່ໃນຕອນນ້ີ, ພຣະເຢຊູຊົງເບ່ິງເລິກໄປກວ່ານ້ັນ; 
ພຣະອົງເຕືອນພວກສາວົກວາ່ພຣະອົງຈະຕ້ອງຈາກໄປ ;  ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຕ້ອງໂສກເສ້ົາ, ພວກ
ເຂົາເຈ້ົາສາມາດສລອງການກັບຄືນສູ່ສວັນຂອງພຣະອົງ . ຄວາມຮູ້ສຶກນ້ີເປັນເໝືອນເວລາຄົນທີ່ເຮົາຮັກຕາຍ; 
ພວກເຮົາເສ້ົາໃຈ ແລະພວກເຮາົດີໃຈເພາະວິນຍານຜູ້ຕາຍໄດ້ໄປຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນສວັນ . 
 
ໃນຂ້ໍ 30, ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳວ່າ "ຜູ້ປົກຄອງໂລກ" ເມ່ືອຊົງກ່າວເຖິງມານ; ຄຳເວົ້ານ້ີອາດຈະບອກເຖິງອາໍນາດ
ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງມານຢູ່ໃນໂລກມະນຸດ .    ພຣະເຢຊູກຳລັງຈະໄດ້ມີປະສົບການກັບອຳນາດມານ; ອາດຈະເປັນ
ການເຕືອນພວກສາວົກວ່າພວກເຂົາກຳລັງຢູ່ໃນໂລກຊ່ຶງມານເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ;   ສະນ້ັນພວກສາວົກຈະຕ້ອງ
ຕຽມຕົວເພາະການຂ່ົມເຫັງແລະຄວາມກຽດຊັງກຳລັງຈະເກີດຂ້ຶນ.  
 
ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງຫວັ່ນໄຫວເຣ່ືອງອຳນາດມານ; ການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູໂດຍອຳນາດມານ ກຳລັງ  
ຈະປະກາດເຖິງຄວາມຮັກແລະການເຊ່ືອຟັງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ (ຂ້ໍ 31).   ບ່ໍມີອຳນາດໃດ,  ບຸກຄົນໃດ, 
ແລະກິຈການໃດ ທີ່ຢູ່ນອກການຄວບຄຸມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ . ການທຸກທໍຣະມານແລະການຕາຍຂອງພຣະ
ເຢຊູແມ່ນຢູ່ໃນແຜນການໄຖ່ມະນຸດຈາກການເປັນທາດຂອງຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ . 
 
 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ເວລາຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດມາເປັນຄຣິສຕຽນ, ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງມາຢູ່ໃນຜູ້ນ້ັນ;  ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາວ່າ ພຣະວິນ
ຍານຈະຢູ່ກັບຜູ້ເຊ່ືອຕລອດໄປ;  ພຣະອົງຈະຊົງນຳພາຜູ້ເຊ່ືອໄປໃນຄວາມຈິງ ຖ້າເຂົາຍອມເຊ່ືອຟັງ. ບາງຄ້ັງ 
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ມີສຽງຫລາຍຢ່າງໂພດໃນຊີວິດຂອງພວກຜູ້ເຊ່ືອ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຄ່ອຍໆຂອງພຣະວິນຍານ.  
ພຣະວິນຍານຈະຊົງເລ້ົາໂລມ, ນຳພາ, ແລະໜຸນໃຈຜູ້ທີ່ຍອມຢຸດຟັງຢ່າງຈິງໃຈ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານຄາດວ່າພວກສາວົກກຳລັງຄິດຫຍັງ ເວລາພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເຣ່ືອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ? 

 
2. ສຳລັບຄຣິສຕຽນ, ການຮັກພຣະເຈ້ົາແລະການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງມີສ່ວນພົວພັນກັນແນວໃດ? 

 
3. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາບ່ໍມັກເວົ້າເຖິງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

 
4. ພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງຊ່ວຍ ແລະເລ້ົາໂລມທ່ານແນວໃດແດ່ໃນລະຍະຜ່ານມາໃກ້ໆນ້ີ? 

 
5. ທ່ານຕ້ອງການ ການນຳພາ ແລະການເລ້ົາໂລມຈາກພຣະວິນຍານໃນເຣ່ືອງໃດແດ່? 

 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ສຳເຣັດແລ້ວ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 19:1-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 19 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຊົງໄຖ່ໄດ້ສຳເຣັດລົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະຂອບພຣະຄຸນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສັນນະສູດການຂອບພຣະຄຸນຂອງເຮົາເປັນແນວໃດ? 

       
ບົດນໍາ 

ພຣະເຢຊູຊົງວາຍພຣະຊົນ   ແລະຊົງເປັນຄືນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ ເພ່ືອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງທຸກຄົນ
ຜູ້ຍອມເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ສ່ວນຜູ້ທີ່ບ່ໍຍອມຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນນ້ັນ
ການວາຍພຣະຊົນຂອງພຣະອົງກໍບ່ໍເປັນປໂຍດສຳລັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ. 
 

1.  ເຂົາຈັບພຣະເຢຊູ ( ໂຢຮັນ 18:19:3) 
ໂຢຮັນ 18 ເລ່ົາເຖິງຕອນເຂົາຈັບພຣະເຢຊູທີສ່ວນເຄັດເຊມາເນ ໂດຍການນຳຂອງສາວົກຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າຢູດາພາ
ເຂົາມາຈັບພຣະອົງໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງກຳລັງໄຫວ້ວອນຢູ່.   ການທີຈ່ະຖືກຈັບດ້ວຍສັຕຣູນ້ັນອາດເປັນຂອງ
ທັມມະດາ  ແຕ່ຕອນນ້ີແມ່ນສາວົກຂອງພຣະອົງຜູ້ຄຶດທຣໍະຍົດຫັກຫລັງນ້ັນໄດ້ນຳພາເຂົາມາຈັບພຣະອົງຈ່ຶງ
ເພ້ີມຄວາມເຈັບປວດໄປອີກຫາຍເທົ່າຕົວ.  ພຣະທັມມັດທາຍ 26:35 ບອກວ່າ ຢູດາໄປປ່າວຂາຍພຣະເຢຊູ
ໃນຣາຄາ 30 ຫລຽນເງິນເທົ່ານ້ັນ. ຕິໂມທຽວບອກວ່າການຮັກເງິນຄຳເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງ (1 
ຕີໂມທຽວ 6:10). ຢູດາເຫັນເງິນ 30 ຫລຽນແລ້ວກໍລືມຄີງວ່າຕົນເອງເປັນສາວົກທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູມາສາມ
ປີແລ້ວ. ສລຸບໄດ້ວ່າເງິນຄຳນ້ັນເຮົາສາມາດມີຫລາຍໄດ້ບ່ໍຜິດອັນໃດ   ແຕ່ຈະໄປຮັກເງິນຫລາຍກວ່າພຣະເຢ
ຊູນ້ັນມັນເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຂອງຄວາມຊ່ົວ, ເຮົາມີເງິນຄຳຫລາຍໆໄດ້ບ່ໍຜິດອັນໃດ ແຕ່ຢ່າລືມພຣະຄຸນພຣະອົງ
, ຢ່າປະຕິເສດພຣະອົງໃນຍາມຄັບຂັນເໝືອນດ່ັງສາວົກອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ປະຕິເສດມາແລ້ວ “ຂນະນ້ັນຊີໂມນເປ
ໂຕກຳລັງຢືນຝີງໄຟຢູ່ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຖາມເປໂຕວ່າ, “ໂຕກໍເປັນສາວົກຂອງຄົນນ້ັນເໝືອນກັນ ບ່ໍແມ່ນຫລື” ເປ
ໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ, “ບ່ໍແມ່ນດອກ” (ໂຢຮັນ 18:25).  
 
ປີລາດສືບຖາມພຣະເຢຊູວ່າ   “ເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລື?”  (18:34). ປີລາດຍັງບອກພຣະເຢຊູວ່າ 
ແມ່ນຊົນຊາດຢິວແລະພວກປະໂຣຫິດ   ທີເ່ປັນຊົນຊາດດຽວກັບພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຈັບກຸມພຣະເຢຊູ  ແລະມາ 
ມອບໃຫ້ປີລາດທີເ່ປັນຊົນຊາດໂຣມ  ແລ້ວປີລາດຍັງຖາມອີກວ່າ “ເຈ້ົາເຮັດອັນໃດ?” (18:35).  ແປວ່າເຈ້ົາ
ເຮັດຫຍັງຜິດເຂົາຈ່ຶງເອົາຜິດເຈ້ົາ? ເພາະວ່າ ປີລາດເອງຊອກເບ່ິງຄວາມຜິດຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວເຫັນວ່າບ່ໍມີ
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ຫຍັງຜິດຈ່ຶງຄຶດຢາກປ່ອຍພຣະເຢຊູ   ແຕ່ກໍຍັງເກງໃຈພວກຢິວທີ່ພາກັນມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ   ຈ່ຶງວາງແຜນ
ແລ້ວກ່າວຕ່ໍພວກຢິວວ່າ  “ຝ່າຍເຮົາບ່ໍເຫັນຜິດໃນຜູ້ນ້ີຈັກປະການ  ແຕ່ພວກທ່ານມີທັມນຽມໃຫ້ເຮົາປ່ອຍຄົນ 
ນ່ຶງໃຫ້ພວກທ່ານໃນເທສການປັສຄາ ພວກທ່ານຢາກໃຫ້ເຮົາປ່ອຍກະສັດຂອງຊາດຢິວໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານຫລື” 
(18:39). ແຕ່ຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງພວກຢິວຮ້າຍແຮງຈົນເຫັນດອກບົວເປັນກົງຈັກແລ້ວຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ “ຢ່າ 
ປ່ອຍຄົນນ້ີແຕ່ຈ່ົງປ່ອຍບາຣາບາ” ສ່ວນບາຣາບານ້ັນເປັນໂຈນ (18:40) ດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍ ພວກຢິວຈ່ຶງ
ຕັດສິນໃຈຜິດ.   ບົດຮຽນປະຈຳວັນຂອງເຮົາຄືຢ່າຕັດສິນໃຈສ່ິງໃດໆໃນເວລາໃຈຮ້າຍ ເພາະພວກຢິວໄດ້ຕັດ
ສິນໃຈຜິດໃນຂະນະທີ່ເຂົາມີຄວາມຄຽດຮ້າຍ.  
 

2.  ປີລາດສົນທະກັບພຣະເຢຊູ  (ໂຢຮັນ 19:8-16) 
ປີລາດເຫັນວ່າໄດ້ມີສຽງຮ້ອງວຸ້ນວາຍຂ້ຶນຢ່າງຮ້າຍແຮງ  ທ່ານຈ່ຶງຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຢຊູແລ້ວສົນທະນາແລະ
ບອກກັບພຣະເຢຊູວ່າ   “ເຈ້ົາບ່ໍເວົ້າກັບເຮົາຫລື ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າເຮົາມີສິດອຳນາດຈະປ່ອຍເຈ້ົາ ແລະມີສິດອຳ
ນາດຄຶງເຈ້ົາໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ” (ຂ້ໍ 10). ການທີປີ່ລາດຖາມແລະອ້າງເຖິງອຳນາດທີ່ທ່ານມີເຊ່ັນນ້ັນກໍເພາະ 
ກໍເພາະວ່າເພ່ິນຢາກປ່ອຍພຣະເຢຊູ. ສ່ວນພຣະເຢຊູຊົງບອກເພ່ິນວ່າອຳນາດຂອງປິລາດນ້ັນມີຈຳກັດ "ເວັ້ນ 
ແຕ່ອຳນາດນ້ັນຈະຊົງປະທານແຕ່ທັງເທິງໃຫ້ແກ່ທ່ານ   ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທີ່ມອບເຮົາໄວ້ກັບທ່ານກໍມີຄວາມຜິດ
ບາບຫລາຍກວ່າທ່ານ” (ຂ້ໍ 11) ແປວ່າອຳນາດຂອງປີລາດນ້ັນມີກໍຈິງ ແຕ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ ແຕ່ອຳນາດມາ
ຈາກທາງເທິງ ຄືອຳນາດທີ່ມາຈາກພຣະເຈ້ົານ້ັນບ່ໍຈຳກັດ ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະເຢຊູຈ່ຶງບອກປີລາດອີກວ່າຜູ້ທີ່ຈຳ
ກຸມມອບພຣະເຢຊູໃຫ້ປີລາດນ້ັນບາບຫລາຍກວ່າປີລາດຜູ້ບ່ໍກ້າເອົາຄວາມຈິງມາຕັດສິນ. ເມ່ືອປີລາດໄດ້ຍິນ
ເຊ່ັນນ້ັນທ່ານຍ່ິງຄຶດຢາກປ່ອຍພຣະເຢຊູເພາະບ່ໍຢາກມີບາບ   ແຕ່ພວກຢິວໄດ້ຂູ່ປີລາດດ້ວຍກົດໝາຍເຣ່ືອງ
ໝິ່ນປມາດທີສູ່ງຄືໝິ່ນປມາດກະສັດກາຍຊາ ເຂົາໄດ້ກ່າວຕ່ໍປີລາດວ່າ “ຖ້າທ່ານປ່ອຍຄົນນ້ີທ່ານກໍບ່ໍເປັນມິດ 
ຂອງກາຍຊາ ທຸກຄົນທີ່ຕ້ັງຕົວເປັນກະສັດກໍປະກາດຕົວຕ່ໍສູ້ກາຍຊາ” (ຂ້ໍ 12). ແປວ່າຖ້າປີລາດປ່ອຍພຣະເຢ
ຊູໄປປີລາດກໍເຮັດຜິດຕ່ໍກົດ ເພາະເຂົາກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູຕ້ັງຕົນເປັນກະສັດ   ທຽບເທົ່າກັບກາຍຊາຜູ້ເປັນ
ກະສັດຊ່ຶງເປັນການໝິ່ນປມາດກະສັດອົງດຽວຄືກາຍຊາທີ່ເຂົານັນຖືຢູ່. ພວກຢິວຮູຈັ້ກຊອກຫາທາງໂດຍເອົາ
ກົດນ້ີມາບັງຄັບປີລາດ ດ່ັງນ້ັນປີລາດຈ່ຶງຕົກໃຈຫລາຍກວ່າເກ່ົາ.  ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນປີລາດຈ່ຶງຂ້ຶນນ່ັງບັນລັງພິ
ພາກສາແລ້ວກ່າວວ່າ “ນ້ີຄືກະສັດຂອງພວກທ່ານ”ຝ່າຍເຂົາໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, “ເອົາມັນໄປເສັຽ ເອົາມັນ
ໄປເສັຽ ຄຶງມັນໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນເສັຽ” ປີລາດຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ,    “ພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຮົາຄຶງກະສັດຂອງພວກ
ທ່ານທີ່ໄມ້ກາງແຂນຫລື” ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຕອບວ່າ, “ເວັ້ນແຕ່ກາຍຊາແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍມີກະສັດ” (ຂ້ໍ 
13-15). ປີລາດມີຄວາມລ່ັງເລໃຈໃນການຕັດສິນກໍເພາະວ່າ ປີລາດເບ່ິງບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດຂອງພຣະເຢຊູຈັກ
ປະການ ແຕ່ທ່ານກໍຍັງຢ້ານກົວກາຍຊາຜູ້ເປັນກະສັດດ້ວຍວ່າພວກເຂົາພາກັນຫາເຣ່ືອງໃສ່ພຣະເຢຊູວ່າພຣະ
ອົງຕີຕົວເອງທຽບໃສ່ກະສັດໂດຍໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ.   ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນ  ປີລາດຈ່ຶງໃຊ້ຄວາມ
ສລາດຂອງເພ່ິນໃນການຕັດສິນໂດຍກ່າວວ່າ “ນ້ີຄືກະສັດຂອງພວກທ່ານ” ແປວ່າບ່ໍແມ່ກະສັດຂອງຊາດໂຣມ 
ແຕ່ແມ່ນກະສັດຂອງຊາດຢິວ  ເມ່ືອຊາວຢິວໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງວ່າ   “ເອົາມັນໄປເສັຽ 
ເອົາມັນໄປເສັຽ ຄຶງມັນໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນເສັຽ” ປີລາດຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຮົາຄຶງກະສັດຂອງ
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ພວກທ່ານທີໄ່ມ້ກາງແຂນຫລື”   ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຕອບວ່າ,  “ເວັ້ນແຕ່ກາຍຊາແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍມີກະ
ສັດ” ແລ້ວປີລາດຈ່ຶງມອບພຣະອົງໃຫ້ເຂົາ ເພ່ືອເອົາໄປຄຶງໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນ  (ຂ້ໍ 15-16).  
 

3.  ພວກທະຫານກັບພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 19 :17-22)  
ຫລັງຈາກປີລາດໄດ້ມອບພຣະເຢຊູໃຫ້ເຂົາແລ້ວ ເຂົາກໍຄຸມພຣະເຢຊູໄປໂຄລະໂກທາບ່ອນປະຫານນັກໂທດ
ຂອງພວກເຂົາ.   'ພຣະອົງຊົງແບກເອົາໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະອົງ ສະເດັດໄປເຖິງບ່ອນທີເ່ອ້ີນວ່າກະໂຫລກ
ຫົວ (ພາສາເຮັບເຣີເອ້ີນວ່າ ໂຄລະໂກທາ)’ (ຂ້ໍ17).   ການແບກກາງແຂນອັນໜັກນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະ
ອົງຊົງແບກເອົາຄວາມຜິດຄວາມບາບຂອງຄົນຈຳນວນຫລາຍທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງຖືກຕາຍເພ່ືອພ້ົນຄວາມຜິດ
ບາບທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະເຢຊູຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດໃນການຕັດສິນຂອງປີລາດ ແລະພຣະເຢຊູຜູ້ບ່ໍມີຄວາມບາບ 
ໃດໆໄດ້ແບກຮັບຄວາມຜິດແລະຄວາມບາບຂອງຄົນທັງປວງໂດຍທົນທຸກທໍຣະມານຢ່າງແສນສາຫັດ  ຈາກ 
ການຖືກຂ້ຽນຕີຂອງພວກທະຫານ    ແລະຖືກຖ່ົມນ້ຳລາຍໃສ່ໜ້າຈາກປະຊາຊົນຜູ້ກຽດຊັງພຣະອົງໂດຍບ່ໍມີ
ເຫດຜົນ, ພຣະອົງຊົງທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດ, ທົນຕ່ໍຄວາມຫິວນ້ຳ, ຊົງທົນຕ່ໍຄວາມອັບອາຍ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້
ຕ່ໍສູ້ຄືນຈັກປະການ,  ເຂົາໄດ້ບັງຄັບພຣະອົງຈາກບັນລັງພິພາກສາປີລາດຈົນເຖິງແດນມໍຣະນາໂຄລະໂກທາ
ເພ່ືອເຂົາຈະປະຫານພຣະອົງຮ່ວມກັບພວກນັກໂທດອີກສອງຄົນ. 
 
‘ທີ່ນ້ັນເຂົາໄດ້ຄຶງພຣະອົງໄວທ້ີ່ໄມ້ກາງແຂນກັບອີກສອງຄົນ    ຄົນລະຂ້າງແລະພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ກາງ’ (ຂ້ໍ 18). 
ສັງເກດການບັລຍາຍຂອງໂຢຮັນເຣ່ືອງສອງຄົນທີ່ຢູ່ຊ້າຍແລະຂວາພຣະເຢຊູນ້ັນໂຢຮັນບອກວ່າພຣະເຢຊູຖືກ
ຄຶງຮ່ວມກັບສອງຄົນສ່ວນພຣະທັມມັດທາຍບອກວ່າສອງຄົນນ້ັນແມ່ນໂຈນ (ມັດທາຍ 27:38)  ພຣະທັມມາ 
ຣະໂກບອກວ່າ(ໂຈນສອງຄົນ) (ມາຣະໂກ 15 :26).    ແລະພຣະທັມລູກາບອກວ່າ (ຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນ) (ລູກາ 
22 :33). ການບັລຍາຍຂອງສາວົກໃຊ້ຄຳເວົ້າຕ່າງກັນເພາະເວລານ້ັນເພ່ິນຖືວ່າ (ໂຈນແລະຜູ້ຮ້າຍ) ແມ່ນໃຊ້
ຄຳໃດກໍໄດ້, ສ່ວນສມັຍນ້ີໄດ້ຖືກແຍກອອກຢ່າງຊັດເຈນ ເຊ່ັນ : (ໂຈນ )   ໝາຍເຖິງຄົນລັກເລັກລັກນ້ອຍຈົນ
ເຖິງການປຸ້ນຈ້ີແລະຄຳວ່າ (ຜູ້ຮ້າຍ) ນ້ັນໝາຍເຖິງຜູ້ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຈົນເຖິງຜູ້ຂ້າຄົນຮ້ອງວ່າຜູ້ຮ້າຍ.  ຢ່າງ
ໃດກໍດີ   ເຣ່ືອງທີພ່ຣະເຢຊູຖືກຄຶງຣະຫວ່າງກາງໂຈນຜູ້ຮ້າຍນ້ັນ ແມ່ນຜູ້ທຳນວາຍເອຊາຢາກ່າວໄວ້ລ່ວງໜ້າ 
ແລ້ວວ່າ    ‘ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບ່ໍເຄີຍຂ້າຄົນຫລືເວົ້າຕົວະກໍຕາມ ທ່ານກໍຈະຖືກຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງດຽວກັນກັບ
ອາດຊະຍາກອນແລະພວກເສດຖີ” (ເອຊາຢາ 53 :9). ໃນສມັຍກ່ອນພຣະທັມເອຊາຢາເພ່ິນໃຊ້ຄຳວ່າ ໂຈນ
ກັບຜູ້ຮ້າຍນ້ັນເພ່ິນໃຊ້ຄຳວ່າ (ອາດຊະຍາກອນ) ເປັນພາສາຣາຊການທີ່ໃຊ້ປັຈຸບັນ.  ແຕ່ສ່ິງນ້ີບ່ໍແມ່ນປະເດັນ
ທີ່ຢາກເວົ້າໃນບົດຮຽນນ້ີ, ແຕ່ສ່ິງທີ່ຢາກເວົ້າແມ່ນ ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງຮ່ວມກັບອາດຊະກອນ ແລະຍັງຖືກຄຶງຣະ
ຫວ່າງກາງຄົນຊ່ົວທັງສອງຄົນອີກດ້ວຍ.  ເປັນຫຍັງ? ພຣະອົງຈະຕ້ອງຖືກຄຶງຣະຫວ່າງກາງ ແລະຖືກຄຶງຮ່ວມ 
ກັບຜູ້ຮ້າຍໃນເມ່ືອພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມຜິດອັນໃດຕ່ໍກົດໝາຍ ແລະພຣະອົງກໍບ່ໍມີຜິດບາບອັນໃດເລີຍ.  
 
ສາສນາສາດຜູ້ນ່ຶງມີຄຳເຫັນວ່າ ເຫດທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງນ້ັນແມ່ນ  1. ພຣະອົງຖືກຄຶງແລະວາຍພຣະຊົນທີ່ໄມ້
ກາງແຂນນ້ັນແມ່ນຖືກຄຶງແລະຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທີໄ່ດ້ເຮັດຜິດບາບເມ່ືອ ກ່ອນ 
ມາກັບໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນຄວາມຜິດຄວາມບາບຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈ່ຶງຕົກໃສ່ໃນບັນຊີຂອງ
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ພຣະເຢຊູ ແລະການຖືກຄຶງຈົນຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນນ້ັນບ່ໍໄດ້ແມ່ນເພ່ືອພວກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ    ແຕ່
ພວກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອຍັງມີສິດຮັບການຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາຢູ່   ຫາກເຂົາຍອມຮັບເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 2. 
ການຖືກຄຶງຣະຫວ່າງກາງອາດຊະຍາກອນສອງຄົນນ້ັນອາດມີຄວາມໝາຍວ່າ ພຣະອົງຊົງວາຍພຣະຊົນເພ່ືອ 
ທັງຄົນດີແລະຄົນຊ່ົວ, ຄົນຍາກຈົນ ແລະຄົນຮັ່ງມີ  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເອຊາຢາຍັງກ່າວໄວ້ວ່າ “ທ່ານກໍຈະຖືກຝັງ
ໄວ້ໃນອຸບໂມງດຽວກັນກັບອາດຊະຍາກອນແລະພວກເສດຖີ” ແປວ່າພຣະອົງຍັງວາຍພຣະຊົນເພ່ືອພວກເສດ
ຖືຮັ່ງມີອີກດ້ວຍ.   ເວລານ້ີເປັນເວລາໂສກເສ້ົາທີ່ສຸດ ສຳລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈົນມີຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ
ມັກຮ້ອງເພງ  Via Dolorosa or the  “Way of Sorrows.”   ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງອົດທົນຕ່ໍຄວາມຫິວກະ
ຫາຍນ້ຳ,  ຊົງຖືກເຂົາຂ້ຽນຕີ, ຊົງຖືກເຂົາຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງພຣະອົງເພ່ືອຫົວເລາະເຍາະເຍ້ີຍຕ່າງໆນາໆ, ໃນທີ່
ສຸດຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງຊົງທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດບ່ໍໄດ້  ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວເປັນຄຳສຸດທ້າຍວ່າ "ສຳ
ເຣັດແລ້ວ" ແລ້ວກໍສ້ິນພຣະຊົນ. (ຂ້ໍ 30).  
 

ຄຳຖາມ: 
 
1. ເປັນຫຍັງພວກຜູ້ນຳຊາດຢິວຈ່ຶງໃຈຮ້າຍ ແລະປອງຮ້າຍພຣະອົງສເມີມາ? 
 
2. ເປັນຫຍັງພວກຜູ້ນຳຊາດຢິວຈ່ຶງບ່ໍຍອມເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາ? 
 
3 ໃຜເປັນຜູ້ຂາຍພຣະເຢຊູ? ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຂາຍ? 
 
4. ປີລາດແມ່ນໃຜ? ເພ່ິນສືບສວນເຫັນຄວາມຜິດພຣະເຢຊູອັນໃດ? 
 
5. ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງຖ້າມກາງອາດຊະຍາກອນສອງຄົນທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? 
 
6. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ "ສຳເຣັດແລ້ວ' ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?  
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ຂ້ອຍເຫັນພຣະເຢຊູ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 20:1-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 20:1-21 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ການຄືນພຣະຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍລະອາຍຕ່ໍການເປັນພະຍານ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານກ້າບອກຜູ້ອ່ືນເຣ່ືອງການຄືນພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຊະນະຄວາມຕາຍ 

       
ບົດນໍາ 

ການທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງແລະວາຍພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນນ້ັນໄດ້ນຳຄວາມໂສກເສ້ົາແລະຢ້ານກົວມາສູ່ພວກ
ສາວົກຈົນບ່ໍຮູ້ຈັກຈະເຮັດແນວໃດ ? ແລະເມ່ືອໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູຊົງຄືນພຣະຊົນແລ້ວນ້ັນ ຄວາມໂສກເສ້ົາ
ແລະຄວາມຢ້ານກົວກໍກັບກາຍເປັນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ.  
 

1.  ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງມາຣິອີາ (ໂຢຮັນ 20 :1-10) 
ຄຳວ່າ (ຄວາມ) ອາດຂາດຄວາມໝາຍຫາກບ່ໍມີປໂຍກຫລືເວົ້າຕ່ໍໄປຕົວຢ່າງ ;  ຄວາມຮັກ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ຍິນດີ, ຄວາມເຊ່ືອ, ຄວາມຫວັງ ຕ່ໍໆໄປຈົນມາເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ   ຄວາມເວົ້າເຫລ່ົານ້ີຈະເປັນສ່ິງຫວ້າງ
ເປ່ົາຫາກບ່ໍມີການປະຕິບັດ ເພາະວ່າການປະຕິບັດນ້ັນເປັນໝາກຜົນຂອງຄຳວ່າ (ຄວາມ). ນາງມາຣີອາມີຈົງ
ຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະເຢຊູ,   ຄວາມຈົງຮັກພັກດີນ້ັນເປັນເຄ່ືອງກະຕຸ້ນຈິດໃຈຂອງລາວໃຫ້ເຮັດໃນສິງທີ່ລາວກຳລັງ
ຈະເຮັດ ແລະສ່ິງທີລ່າວກຳລັງຈະເຮັດນ້ັນຄືໝາກຜົນຂອງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ. ນາງມາຣີອາໄດ້ໄປຍັງອຸບໂມງ
ຝັງສົບໃນວັນຖ້ວນສາມ, ຄືເຊ້ົາມືດຂອງວັນເສົາ ‘ວັນຕ້ົນສັປດານ້ັນເວລາເຊ້ົາຍັງມືດຢູ່ ມາຣີິອາໄທມັກດາລາ
ໄດ້ມາເຖິງອຸບໂມງ ແລະນາງໄດ້ເຫັນກ້ອນຫີນຖືກຍ້າຍອອກຈາກປາກອຸບໂມງແລ້ວ’ (ຂ້ໍ 1). ແປວ່າມາຣີອາ
ໄດ້ໄປອຸບໂມງຝັງສົບໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າກ້ອນຫີນທີອັ່ດປາກອຸບໂມງນ້ັນຈະຖືກເປີດໃຫ້ລາວ   ແຕ່ລາວໄດ້ໄປເພາະ
ລາວມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ໄປດ້ວຍຄວາມເຫລ້ືອມໃສສັດທາໃນພຣະເຢຊູ ແຕ່ເມ່ືອໄປຮອດແລ້ວລາວກໍເຫັນ
ຫີນແຜ່ນໃຫຍ່ທີ່ອັດປາກອຸບໂມງນ້ັນຖືກເຄ່ືອນຍ້າຍອອກ  ດ້ວຍເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ມາເຖິງ
ຕອນນ້ີເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນຮູບພາບວ່າ    ໃຜກໍຕາມມີຈຸດປະສົງຈະເຂ້ົາຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຈິງໃຈແລ້ວອຸປສັກທີ່
ຂວາງໜ້າຈະໃຫຍ່ປານໃດກໍຕາມ ອຸປສັກນ້ັນຈະຖືກຮື້ອອກ ເພ່ືອຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ເຂ້ົາຫາພຣະເຢຊູໄດ້.  
(ໝາຍເຫດ: ຮັກ, ຮູ,້ ຍິນດີ=ເປັນຄຳກິຣິຍາ;  ເມ່ືອເພ້ີມ"ຄວາມ"ໃສ່ທາງໜ້າ=ກາຍເປັນຄຳນາມ) 
 
ນັບແຕ່ແລງວນັສຸກທີ່ເຂົາເອົາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູຊົງບັນຈຸໄວ້ໃນອຸບໂມງ      ແລະຖືກປິດດ້ວຍຫີນແຜ່ນ 
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ໃຫຍ່ ແລະມີທະຫານຍາມປິດລ້ອມຢ່າງເຄ່ັງຄັດຍັງບ່ໍພໍ   ຍັງຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍສັງຄົມວັທນະທັມທາງຄວາມ
ເຊ່ືອຂອງຊາດຢິວທີ່ບ່ໍໃຫ້ເຮັດການງານໃດໆໃນວັນສະບາໂຕ ດ້ວຍເຫດນ້ີມາຣີອາຈ່ຶງລໍຖ້າໃຫ້ພ້ົນຈາກວັນສະ
ບາໂຕຄືວັນເສົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກນາງມາຣີອາຈ່ຶງພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງແຕ່ເຊ້ົາມືດດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.  
ມາຣີອາຮູດີ້ວ່າເມ່ືອໄປຮອດອຸບໂມງຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫາສອງປະການຄື; 1. ທະຫານທີເ່ຝ້ົາຍາມຈະບ່ໍໃຫ້
ເຂ້ົາໄປຍັງອຸບໂມງ.  2. ໃຜຈະກ່ືງຫີນທີອັ່ບປາກອຸບໂມງອອກໃຫ້ ແຕ່ເມ່ືອໄປຮອດແລ້ວບັນຫາສອງຢ່າງນ້ັນ
ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ມາຣີິອາພັດຄຶດວ່າມີຄົນມາລັກພຣະສົບພຣະເຢຊູ
ໄປເສັຽແລ້ວ. ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນລາວຈ່ຶງຟ້າວແລ່ນກັບຄືນໄປລາຍງານຕ່ໍພວກສາວົກ. “ນາງຈ່ຶງແລ່ນໄປຫາຊີ
ໂມນແລະສາວົກຜູ້ອ່ືນທີພ່ຣະເຢຊູຊົງຮັກແພງນ້ັນ ແລ້ວເວົ້າກັບເຂົາວ່າ,  “ເຂົາໄດ້ເອົາສົບຂອງພຣະອາຈານ
ອອກຈາກອຸບໂມງແລ້ວ ແລະພວກເຮາົບ່ໍຮູຈັ້ກວ່າເຂົາເອົາໄປໄວ້ທີໃ່ດ?”  ເປໂຕກັບສາວົກຄົນອ່ືນນ້ັນຈ່ຶງພາ   
ກັນອອກມາເຖິງອຸບໂມງ” (ຂ້ໍ 2-3).  
 

2.  ມາຣອີາບ່ໍຈື່ພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 20:11-18)  
ຫລັງຈາກພວກສາວົກຊອກຫາພຣະສົບພຣະເຢຊູທີ່ອຸບໂມງບ່ໍພົບແລ້ວກໍກັບໄປຍັງບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ, ສ່ວນ
ມາຣີອາຍັງໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ບໍຣິເວນອຸບໂມງ,  ໃນຂະນະທີ່ນາງກຳລັງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ນ້ັນໄດ້ມີເທວະດາຂອງອົງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປາກົດແລະສົນທະນາເລ້ົາໂລມລາວ    ‘ນາງໄດ້ເຫັນເທວະດາສອງຕົນນ່ັງຢູ່ບ່ອນທີເ່ຂົາວາງ   
ພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ ຕົນນ່ຶງຢູ່ເບ້ືອງພຣະສຽນ ຕົນນ່ຶງຢູ່ເບ້ືອງພຣະບາດເທວະດາທັງສອງນ້ັນໄດ້ຖາມນາງ 
ວ່າ, “ນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ” ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ,  “ເພາະເຂົາໄດ້ເອົາສົບພຣະອາຈານຂອງຂ້ານ້ອຍ
ໄປແລ້ວ ແລະຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ວ່າເຂົາເອົາໄປວາງໄວ້ທີໃ່ດ” (ຂ້ໍ 12-13).   ແປວ່າມາຣີອາບ່ໍຮູວ້່າຊາຍທັງສອງທີ່
ລາວເຫັນນ້ັນແມ່ນເທວະດາ   ແລະລາວກໍຄຶດໃນໃຈວ່າເປັນຄົນເຝ້ົາຮັກສາສວນດອກໄມ້.  ‘ເມ່ືອເວົາ້ດ່ັງນ້ັນ
ແລ້ວນາງໄດ້ຫລຽວຫລັງມາເຫັນພຣະເຢຊູຢືນຢູ່  ແຕ່ບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນອົງພຣະເຢຊູ    ພຣະເຢຊູຊົງຖາມນາງວ່າ, 
“ນາງເອີຍ, ເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ເຮັດຫຍັງ ເຈ້ົາຊອກຫາໃຜ”   ນາງຄຶດວ່າແມ່ນຄົນເຝ້ົາສວນຈ່ຶງຕອບວ່າ, “ນາຍເອີຍ, 
ຖ້າແມ່ນທ່ານໄດ້ເອົາສົບເພ່ິນໄປ  ຂໍບອກຂ້ານ້ອຍວ່າທ່ານໄດ້ເອົາໄປວາງໄວ້ທີໃ່ດ ແລະຂ້ານ້ອຍຈະໄປຍົກ
ເອົາເສັຽ” (ຂ້ໍ 14-15).  ບາງທີອາດເປັນເພາະລາວເມົາແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ ແລະບ່ໍໄດ້ຄຶດເຖິງຄຳສອນພຣະເຢຊູວ່າ  
ພຣະອົງຈະຊົງຟ້ືນພຣະຊົນໃນວັນຖ້ວນສາມ.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບນາງວ່າ,  “ມາຣີອາເອີຍ”     ມາຣີິອາກໍຕ່າວຫນ້າມາທູນພຣະອົງເປັນພາສາເຮັບເຣີວ່າ, 
“ຮັບໂບນີ” (ທີ່ແປວ່າ “ພຣະອາຈານເອີຍ”) (ຂ້ໍ 16).   ແປວ່າເມ່ືອເວລາພຣະເຢຊູຮ້ອງອອກຊ່ືຂອງລາວໆຈ່ຶງ
ຫັນໜ້າຫາພຣະເຢຊູແລ້ວຈ່ຶງເຫັນວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແທ້ໆ.     ຫລາຍເທື່ອເຮົາບ່ໍໄດ້ຊອກຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍ
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ເຮົາບ່ໍໄດ້ຊອກຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ, ຫລາຍເທື່ອເຮົາມົວເມົາແຕ່ສ່ິງອ່ືນໆຄື
ມາຣີອາມົວເມົາແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ກະເລີຍບ່ໍຮູວ້່າແມ່ນພຣະເຢຊູ ດ່ັງນ້ັນໃຜກໍຕາມທີ່ຊອກສແວງຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍ 
ນ້ຳໃສໃຈຈິງ ບ່ໍມົວເມົານຳແຕ່ສ່ິງອ່ືນຜູ້ນ້ັນກໍຈະພົບກັບພຣະອົງຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຮົາເດ! ມີຄວາມຊົມຊ່ືນ
ຍິນດີທີ່ເຫັນພຣະເຢຊູຟ້ືນພຣະຊົນບ່ໍ ? ເມ່ືອເຮົາມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນແລ້ວເຮົາຈະລໍຊ້າເຮັດຫຍັງ ?  ຟ້າວໄປ
ບອກຜູ້ອ່ືນ ດ່ັງທີ່ມາຣີອາຟ້າວໄປບອກສາວົກນ້ັນຕີ.  
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3.  ມາຣອີາເລ່ົາຂ່າວສາວົກ (ໂຢຮັນ 20 :19-21) 
ຫລັງຈາກມາຣີິອາໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູແລ້ວ    ຄວາມໂສກເສ້ົາທັງໝົດໄດ້ກັບກາຍເປັນຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
ແລະດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນ້ັນໄດ້ເປັນແຮງໃຈ  ໃຫ້ນາງຟ້າວແລ່ນກັນຄືນໄປຫາພວກສາວົກອີກເທື່ອນ່ຶງ
ເພ່ືອບອກຂ່າວດີນ້ີໃຫ້ພວກສາວົກ ‘ນາງມາຣີອາມັກດາລາຈ່ຶງໄປບອກຂ່າວນ້ີກັບພວກສາວົກວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍ
ໄດ້ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ” ແລະໄດ້ບອກເຂົາວ່າພຣະອົງຊົງກ່າວຄຳເຫລ່ົານ້ີແກ່ຕົນ’ (ຂ້ໍ 18).ທ່ານຄົງ
ຈຳໄດ້ວ່າມາຣີິອາໄປຍັງອຸບໂມງແຕ່ເຊ້ົາມືດ ເມ່ືອບ່ໍເຫັນພຣະສົບພຣະເຢຊູແລ້ວລາວກໍໄປບອກພວກສາວົກ
ແລະພວກສາວົກກໍພາກັນຟ້າວໄປຍັງອຸບໂມງແລະກໍບ່ໍເຫັນພຣະສົບພຣະເຢຊູຕາມຄຳບອກເລ່ົາຂອງມາຣີອາ 
ແລ້ວກໍພາກັນກັບໄປດ້ວຍຄວາມງ່ວມເຫງົາ. ສ່ວນມາຣີອາບ່ໍກັບໄປບ້ານເຮືອນ ແຕ່ເຝ້ົາຢູ່ບໍຣິເວນອຸບໂມງຈົນ
ມືດຄ່ຳ.   ຂ້ໍ 19 ບອກເຮົາວ່າ "ຄ່ຳວັນນ້ັນ" ແປວ່າມາຣີອາຢູ່ໃນບໍຣິເວນອຸບໂມງຊອກສແວງຫາພຣະເຢຊູແຕ່
ເຊ້ົາມືດຈົນຄ່ຳມືດ.  ຂະນະທີ່ມາຣີິອາບອກວ່າລາວໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູນ້ັນ ພວກສາວົກໄດ້ພາກັນຊຸມນຸມເຕ້ົາ
ໂຮມກັນຢູ່ໃນຫ້ອງໂດຍອັດປະຕູແລະໃສ່ໄລກອນໄວເ້ພາະຢ້ານພວກທະທານຈະມາຈັບ.  
 
ພໍແຕ່ມາຣີອານຳຂ່າວດີນ້ີຍັງພວກສາວົກ    ພຣະເຢຊູກໍຊົງປາກົດຕົວໃນຖ້າມກາງສາວົກທີ່ປິດປະຕູຢ່າງໜາ
ແໜນ້ "ຄ່ຳວັນນ້ັນເປັນວັນຕ້ົນສັປດາ ເມ່ືອສາວົກອັດປະຕູຫ້ອງທີເ່ຂົາຢູ່ນ້ັນເພາະຢ້ານພວກຢິວ ພຣະເຢຊູໄດ້
ສະເດັດເຂ້ົາມາຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, “ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ”(ຂ້ໍ 19). ເຫດການ
ຕອນນ້ີໄດ້ໄດ້ເພ້ີມຄວາມຕົກໃຈໃຫ້ສາວົກຢ່າງໃຫຍ່  ເພາະວ່າປະຕູກໍປິດຢູ່,  ແລ້ວຢູ່ໆພຣະເຢຊູກໍປາກົດຕົວ
ຖ້າມກາງເລີຍ. ຝ່າຍພຣະເຢຊູຮູຈັ້ກຄວາມນຶກຄຶດຂອງສາວົກຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ “ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫຼາຍ”  
ຫລືຢາກບອກພວກສາວົກວ່າຢ່າສູ່ຢ້ານແມ່ນເຮົາເອງ,   ແຕ່ເບ່ິງເໝືອນວ່າພວກສາວົກຍັງງົງໆແລະສົງສັຍຢູ່   
ພຣະອົງຈ່ຶງຂໍໃຫ້ພວກສາວົກເພ່ືອພິສູດດ້ວຍການຈັບບາຍຂ້າງຂອງພຣະອົງທີ່ຖືກເຂົາແທງ "ເມ່ືອພຣະອົງຊົງ
ກ່າວຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງສະແດງພຣະຫັດແລະຂ້າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ເຂົາເບ່ິງ    ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້
ເຫັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວກໍເກີດຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ " (ຂ້ໍ 20).  ແປວ່າເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ພິສູດເຫັນວ່າ
ແມ່ນພຣະອົງແທທ້ີ່ຄືນມາຈາກຕາຍ  ພວກສາວົກຈ່ຶງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລາຍ.   ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນແລ້ວ 
" ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບເຂົາອີກວ່າ, “ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍ  ພຣະບິດາໄດ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາຢ່າງໃດ 
ຝ່າຍເຮົາກໍໃຊ້ທ່ານທັງຫລາຍໄປຢ່າງນ້ັນ” (ຂ້ໍ 21).  ແປວ່າເມ່ືອເຂົາເຊ່ືອແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງມອບພາຣະໜ້າທີ່  
ພຣະອົງຮັບມາຈາກພຣະບິດດາໃຫ້ແກ່ສາວົກເຮັດຕ່ໍໆກັນໄປຈົນເທົ່າທຸກວັນນ້ີ.  
 
 

ຄຳຖາມ: 
 

1. ຄວາມຈົງຮັກພັກດີໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?  
 

2. ມາຣີອາໄດ້ສຳແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຢ່າງໃດ? 
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3. ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງກະຕຸ້ນຈິດໃຈໃຫ້ມາຣີອາໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊ້ົາມືດ? 
 

4. ເມ່ືອມາຣີອາເຫັນອຸບໂມງຫວ້າງເປ່ົານ້ັນມາຣີອາເຮັດຫຍັງແດ່? 
 

5. ເປັນຫຍັງມາຣີອາຈ່ຶງເປັນຜູ້ທຳອິດທີເ່ຫັນພຣະເຢຊູ? 
 

6. ເມ່ືອມາຣີອາເຫັນພຣະເຢຊູແລ້ວນາງໄປບອກຜູ້ໃດ? 
 

7. ຊີວິດຂອງມາຣີິອາຕອນນ້ີໄດ້ສອນຫຍັງພວກເຮົາແດ່? 
 
 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ຄືນພຣະຊົນຢ່າງອັສຈັນ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 21 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ຊົງສຳແດງອັສຈັນຕ່ໍນັກຫາປາອາຊີບແລ້ວເປໂຕກັບຄືນມາເຊ່ືອ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຕ້ອງການພຣະເຢຊູໃຫ້ຕ້ັງທ່ານຂ້ຶນອີກໃໝ່ບ່ໍເມ່ືອທ່ານລ້ົມ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕ້ັງຄົນທີ່ລ້ົມແລ້ວໃຫ້ຢືນອີກໄດ້.  

       
ບົດນໍາ 

ຫລັງຈາກການຄືນພຣະຊົນແລ້ວພຣະອົງຊົງປາກົດຕົວຕ່ໍສາວົກເປໂຕ ແລະສາວົກອ່ືນໆອີກໃນຂະນະທີ່ເຂົາ 
ກໍາຫາປາຢູ່   ແຕ່ບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕ  ແຕ່ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວແລະບອກເຂົາໃຫ້ຢ່ອນມອງລົງແລ້ວເຂົາ
ກໍໄດ້ປາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  
 

1.  ເປໂຕຕ້ອງໄປຫາປາ (ໂຢຮັນ 21:1-6) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກສາວົກແລ້ວວ່າຈະໄປພົບກັບສາວົກທີ່ຄາລີເລ,   ເປໂຕແລະສາວົກອີກລາງຄົນກໍໄດ້
ພາກັນໄປລໍຖ້າພຣະເຢຊູທີ່ທະເລຄາລີເລບ່ອນນັດພົບ ແຕ່ການລໍຖ້າພຣະເຢຊູນ້ັນເປໂຕໄດ້ພາສາວົກຫາປາ
ເພາະເປັນອາຊີບເກ່ົາຂອງລາວ ອີກຢ່າງເປໂຕເປັນສາວົກທີ່ບ່ໍຢູ່ລ້າເພາະລາວເປັນຄົນໝັ່ນພຽນແລະກ້າຫານ 
ແນ່ນອນຄົນຫາປາອາຊີບເມ່ືອລົງນ້ຳກໍຈະຢູ່ລ້າບ່ໍໄດ້ຕ້ອງຫາປາ   ເພາະນ້ັນແມ່ນຄວາມສຸກອັນນ່ຶງຂອງລາວ. 
ເຊ່ັນດຽວກັນພວກນັກຮ້ອງເພງ  ໄປທາງໃດກໍຈະຮ້ອງເພງ,   ພວກນັກລຳໄປໃສກໍຈະລຳ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮັດໃຫ້
ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຮ້ອງເຮົາມາຫາພຣະອົງ ແລະຍັງໝູນໃຊ້ສ່ິງທີເ່ຮົາເປັນຢູ່ມາສັຣເສີນຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້. 
ເປໂຕແລະພວກສາວົກໄດ້ພາກັນຫາປາຕ້ັງແຕ່ຫົວຄ່ຳຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊ້ົາກະບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕ   ມາເຖິງຕອນນ້ີຂ້າ 
ພະເຈ້ົາຢາກຖາມຄົນໃນໂບດເຮົາທີມັ່ກໄປຕຶກປາວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ ເມ່ືອຫາປາທັງຄືນກະບ່ໍໄດ້ຈັກໂຕ 
ອີກປະການນ່ຶງບ່ອນທີ່ຕຶກປາຢູ່ນ້ັນທ່ານກໍເຄີຍໄດ້ປາມາຫລາຍແລ້ວ? ເປໂຕ ເຄີຍເປັນນັກຫາປາອາຊີບ ແປ
ວ່າຊຳນານໃນການຫາປາ, ລາວຮູ້ວ່າບ່ອນໃດມີປາ, ຮູ້ວ່າເຮັດແນວໃດຈະໄດ້ປາ ແຕ່ຄືນນ້ີທັງຄືນເປໂຕແລະ
ພວກສາວົກບ່ໍໄດ້ປາແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ ເປັນຫຍັງ? 
 
ເມ່ືອກຳລັງຮຸ່ງເຊ້ົາພຣະເຢຊູປະທັບຢືນຢູ່ທີ່ຝ່ັງ ແຕ່ພວກສາວົກບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນ   ພຣະເຢຊູພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາ
ວ່າ, “ລູກເອີຍ, ພວກເຈ້ົາມີຂອງກິນບ່ໍ” ເຂົາທູນຕອບວ່າ, “ບ່ໍມີ” ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, “ຈ່ົງຖ້ິມມອງລົງ
ເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາ” ເຂົາຈ່ຶງຖ້ິມມອງລົງແລະຖືກປາຫລາຍ ຈົນດຶງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ເພາະເຫລືອແຮງ (ຂ້ໍ 
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4-6). ແປວ່າຟ້າກຳລັງຈະແຈ້ງສວ່າງໃນຍາມເຊ້ົາພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວທີແ່ຄມຝ່ັງທະເລ ສ່ວນພວກສາວົກ
ຍັງຢູ່ໃນເຮືອຫາປາ, ພຣະເຢຊູເປ່ັງສຽງຮ້ອງທກັທາຍຖາມພວກສາວົກດ້ວຍຄຳວ່າ (ລູກເອີຍ)  ເພາະພຣະເຢ 
ຊູຊົງສະພາບເປັນບິດາຂອງຄົນທັງປວງ ອີກຢ່າງຄຳວ່າ  ລູກເອີຍ  ເປັນຄຳເວົ້າສຸພາບອ່ອນຫວານ ພຣະເຢຊູ
ເລືອກໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ສຸພາບອ່ອນຫວານກັບສາວົກຂອງພຣະອົງ.  ແລ້ວພຣະຊົງຊົງຮ້ອງຖາມສາວົກວ່າ "ພວກ
ເຈ້ົາມີຂອງກິນບ່ໍ?"   ແຕ່ສາວົກບ່ໍຈ່ືສຽງແລະບ່ໍຮູ້ວາແມ່ນພຣະເຢຊູ   ແລະກໍຄຶດໄປວ່າອາດແມ່ນຊາວປະມົງ
ແຖວນ້ັນ ດ້ວຍເຫດນ້ີເຂົາຈ່ຶງຕອບພຣະເຢຊູວ່າ "ບ່ໍມີ "   ເມ່ືອນ້ັນພຣະເຢຊູຈ່ຶງຮ້ອງບອກເຂົາອີກວ່າ "ຈ່ົງຖ້ິມ 
ມອງລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາ” ເຮາົບ່ໍຮູວ້່າເປັນດ້ວຍອັນໃດສາວົກຈ່ຶງຟັງຄວາມຂອງຊາຍທີ່ເຂົາບ່ໍຮູ້
ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່ານ້ັນເປັນໝາກຜົນຂອງການເຊ່ືອຟັງພຣະເຢຊູ.    ດຽວນ້ີ ເຮົາທັງຫລາຍເຊ່ືອ    
ພຣະເຢຊູກໍແທຈິ້ງ ແຕ່ມີຈັກເທື່ອເຮົາຟັງພຣະເຢຊູ?   ມານຊາຕານກໍເຊ່ືອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ມັນບ່ໍໄດ້ຟັງຄວາມພຣະເຢຊູເລີຍ,  ສ່ວນສາວົກທັງເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມຈ່ຶງຈະເຫັນໝາກຜົນດ່ັງ 
ຕ່ໍໄປນ້ີ.  
 
"ຈ່ົງຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາ” ເຂົາຈ່ຶງຖ້ິມມອງລົງແລະຖືກປາຫລາຍ ຈົນດຶງຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ເພາະ
ເຫລືອແຮງ" (ຂ້ໍ 5-6).  ແປວ່າສາວົກເຊ່ືອແລະຟັງຄວາມຈ່ຶງເຫັນໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫລວງ, ສາລັບພວກເຮົາ
ຫລາຍເທື່ອເຮົາຄຶດວ່າເຮົາຮູ້ແລ້ວ ເໝືອນດ່ັງລູກຫລານເຮົາຕອບເຮົາວ່າ I know ທຸກເທື່ອທີ່ເຮົາບອກຫລືສ່ັງ
ສອນ ແຕ່ກະບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ເຮາົສ່ັງສອນ.  ຈ່ົງສັງເກດເບ່ິງເປໂຕເປັນນັກຫາປາອາຊີບ ເມ່ືອພຣະເຢຊູບອກ
ລາວຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາລາວກໍເຮັດຕາມ ແລ້ວກໍໄດ້ປາຢ່າງຫລວງຫລາຍຈົນບ່ໍມີແຮງດຶງປາທັງຫລາຍຂ້ຶນ
ເຮືອໄດ້. ດ່ັງນ້ັນແຫລະພ່ີນ້ອງທີ່ຮັກແພງ  ເມ່ືອເວລາມາໂບດມາເຂ້ົາເຝ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາຢ່າຄຶດວ່າຕົນ
ເອງຮູຫ້ລາຍກວ່າອາຈານ ເພາະເມ່ືອເຮົາຄຶດວ່າເຮົາຮູ້ແລ້ວ  ຫລືຮູ້ຫລາຍກວ່າອາຈານເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ຫຍັງເລີຍ 
ຄືເປໂຕຕຶກປາທັງຄືນນ້ັນແລ້ວ.  
 

2.  ເປໂຕຢາກເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຢຊູ  (ໂຢຮັນ 21:7-14) 
"ສາວົກທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຮັກໄດ້ບອກເປໂຕວ່າ, “ແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫລະ” ເມ່ືອຊີໂມນເປໂຕໄດ້ຍິນວ່າ
ເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ານໄດ້ຈັບເອົາເສ້ືອມານຸ່ງເພາະເປືອຍໂຕຢູ່ ແລ້ວກໍໂຕນລົງນ້ຳ"(ຂ້ໍ 7).   ແປວ່າໃນ 
ເວລານ້ັນສາວົກຜູ້ອ່ືນບອກເປໂຕວ່າ  ແມ່ນພຣະເຢຊູທີ່ບອກພວກເຮົາຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາ  ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ປາ
ຫລາຍປານນ້ີ,  ເມ່ືອເປໂຕໄດ້ຍິນຄຳວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແລ້ວຈ່ຶງຟ້າວເອົາເສ້ືອມານຸ່ງຫ່ົມ ເພາະລາວບ່ໍໄດ້ນຸ່ງ
ຫ່ົມເສ້ືອໃນເວລາຫາປານ້ັນ,  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນແມ່ນພຣະເຢຊຸສະເດັດມາ,   ເມ່ືອລາວນຸ່ງຫ່ົມເສ້ືອແລ້ວລາວບ່ໍ 
ໄດ້ລໍຊ້າຟ້າວໂດດລົງນ້ຳຕ້ັງໃຈວາ່ຈະລອຍນ້ຳໄປຫາພຣະເຢຊູ  ເພາະວ່າ  1. ແມ່ນດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນແລະດີ 
ໃຈທີເ່ຫັນພຣະອົງ. 2. ເຮືອແລະແຄມຝ່ັງທະເລມີລະຍະໄກກັນປະມານ 200 ວາເທົ່ານ້ັນ (ອ່ານຂ້ໍ 8). "ເມ່ືອ 
ເຂົາຂ້ຶນຕະຝ່ັງແລ້ວກໍເຫັນຖ່ານຕິດໄຟຢູ່ ພ້ອມທັງມີປາແລະເຂ້ົາຈ່ີຂາງຢູ່ ພຣະເຢຊູຊົງບອກເຂົາວ່າ,  “ປາທີ່
ພວກເຈ້ົາຫາໄດ້ມ້ືກ້ີນ້ີຈ່ົງເອົາມາບາງໂຕ” ຊີໂມນເປໂຕຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອດຶງມອງຂ້ຶນຝ່ັງແລະມີປາໃຫຍ່ເຕັມ
ຢູ່ຈຳນວນນ່ຶງຮ້ອຍຫ້າສິບສາມໂຕ   ເຖິງວ່າມີປາຫລາຍປານນ້ັນມອງກໍບ່ໍຂາດ " (ຂ້ໍ 9-11).  ແປວ່າເມ່ືອສາ
ວົກທັງໝົດເຖິງຝ່ັງຫາດຊາຍແລ້ວໄດ້ເຫັນກອງໄຟ, ເຫັນເຂ້ົາຈ່ີ ແລະເຫັນປາປ້ີງຈຳນວນນ່ຶງ ແຕ່ພຣະເຢຊູຍັງ
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ບອກສາວົກໃຫ້ເອົາປາທີ່ຫາມາໄດ້ນ້ັນມາອີກ   ແລ້ວເປໂຕກໍໄປເອົາປາໃຫຍ່ທີ່ຕິດມອງຮ້ອຍຫ້າສິບໂຕ, ສ່ິງ
ໜ້າງຶດນ້ັນແມ່ນປາໃຫຍ່ແລະຫລາຍປານນ້ີມອງກໍບ່ໍໄດ້ຂາດ ດ່ັງທີຊ່າວປະມົງຖືກມອງຂາດມາແລ້ວເມ່ືອໄດ້ 
ປາໃຫຍ່ແລະຫລາຍປານນ້ີ. " ພຣະເຢຊູຊົງບອກເຂົາວ່າ, “ພາກັນມາປ້ັນເຂ້ົາເທາະ”  ໃນພວກສາວົກບ່ໍມີໃຜ
ກ້າຖາມພຣະອົງວ່າ, “ທ່ານຄືໃຜ” ເພາະເຂົາຮູ້ຢູ່ວ່າຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ" (ຂ້ໍ 13).  
 

3.  ເປໂຕຕ້ອງພຣະເຢຊູຮັບຄືນ  (ໂຢຮັນ 21:15:25) 
ຫລັງຈາກກິນເຂ້ົາເຊ້ົາແລ້ວເປໂຕແລະພຣະເຢຊູມີໂອກາດໂອ້ລົມກັນແບບພິເສດ.   ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ສອນເຮົາທັງ
ຫລາຍວ່າກ່ອນຈະໂອ້ລົມກັນເຣ່ືອງສຳຄັນຄວນພັກຜ່ອນ, ກິນເຂ້ົາປາອາຫານອ່ີມເສັຽກ່ອນເພາະຕອນກຳລັງ
ເມ່ືອຍ,  ກໍາລັງຫິວນ້ັນອາດລົມກັນແບບຟ້າວແລະບ່ໍຕ້ັງໃຈພິຈາຣະນາຕຶກຕອງຄຳໂອ້ລົມ.  ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະ
ເຢຊູໄດ້ລໍຖ້າເວລາເໝາະສົມແລ້ວຈ່ຶງໂອ້ລົມຖາມເປໂຕຕ່ໍໜ້າສາວົກວ່າ    “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ,  ເຈ້ົາຮັກ
ເຮົາຫລາຍກວ່າເຫລ່ົານ້ີຫລື” ເປໂຕທູນວ່າ, “ໂດຍພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງ
ພຣະອົງ” ພຣະອົງຊົງສ່ັງເປໂຕວ່າ,  “ຈ່ົງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 15).   ພຣະເຢຊູຖາມເປໂຕຕ່ໍໜ້າສາ
ວົກກໍເພ່ືອເປີດໂອກາດໃຫ້ເປໂຕສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບ   ທີປ່ະຕິເສດພຣະເຢຊູທີ່ສາທາຣະນະເຖິງສາມ
ເທື່ອນ້ັນ.   ຄຳຖາມທີພ່ຣະເຢຊູຖາມ   ເປັນປິສນາສຳລັບນັກສາສນາສາດ ແຕ່ກໍພາກັນຕີຄວາມໝາຍວາ່ 1. 
ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າສາວົກເຫລ່ົານ້ີຮັກເຮົາບ່ໍ?.  2. ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍ ກວ່າເຈ້ົາຮັກສາວົກນ້ີບ່ໍ?  3. ແລະ 
ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າການຫາປາ, ຫລາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໆບ່ໍ?. ເປໂຕທູນວ່າ, “ໂດຍ  ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະ
ອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ” ພຣະອົງຊົງສ່ັງເປໂຕວ່າ, “ຈ່ົງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງຖາມເປໂຕອີກເປັນຄ້ັງທສີອງວ່າ “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລື”  ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, 
“ໂດຍ  ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ” ພຣະອົງຊົງສ່ັງທ່ານວ່າ, “ຈ່ົງລ້ຽງ
ຮັກສາແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 16).  ສັງເກດຄຳຖາມພຣະເຢຊູຖາມເປໂຕຄ້ັງທີສອງຫາກເບ່ິງບ່ໍຄັກແລ້ວແມ່ນ
ຄຳຖາມດຽວກັນ, ຄ້ັງທີນ່ຶງ  "ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່ານ້ີຫລື" ເມ່ືອເປໂຕຕອບຮັກແລ້ວພຣະອົງສ່ັງວ່າ ຈ່ົງລ້ຽງ
ແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ. ຄຳຖາມພຣະເຢຊູຄ້ັງທີສອງ "ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລື" ເມ່ືອເປໂຕຕອບຮັກພຣະອົງແລ້ວພຣະ
ອົງຊັງສ່ັງວ່າ ຈ່ົງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮົາເນີ”. ຄ້ັງທີສອງພຣະອົງຊົງສ່ັງເປໂຕ ໃຫ້ລ້ຽງຮັກສາ.  
 
"ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເປໂຕເປັນເທື່ອທີສາມວ່າ, “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກແພງເຮົາຫລື” ເປໂຕກໍເປັນ
ທຸກໃຈທີພ່ຣະອົງຊົງຖາມທ່ານເທື່ອທີສາມວ່າ,  “ເຈ້ົາຮັກແພງເຮົາຫລື” ເປໂຕຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ,  “ພຣະອົງເຈ້ົາ
ເອີຍ,   ພຣະອົງຊົງຊາບທຸກສ່ິງ ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ”   ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງທ່ານວ່າ, 
“ຈ່ົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 17).  ລາງເທື່ອເຮົາອາດໜັກໃຈທີມີ່ຄົນຖາມເຮົາຄຳດຽວເຖິງສາມເທື່ອ, ຕອນ 
ນ້ີເປໂຕຖືກພຣະເຢຊູຖາມເຖິງສາມເທື່ອຈ່ຶງນຳຄວາມລຳບາກໃຈມາສູ່ເປໂຕຢ່າງໃຫຍ່ ແລະຄ້ັງທີສາມນ້ີພຣະ
ເຢຊູຖາມເພ້ີມດ້ວຍຄຳວ່າ "ເຈ້ົາຮັກແພງເຮົາຫລື "  ການທີ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳຖາມຄຳດຽວກັນທີແ່ປເປັນພາສາ
ລາວນ້ັນອາດຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ຄຳຖາມໃນພາສາເດີມນ້ັນມີຄວາມໝາຍເລີກໄປ ແຕ່ຈະບ່ໍເວົ້າໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ. 
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ເມ່ືອເປໂຕຕອບວ່າຮັກ ແລະພຣະເຢຊູສ່ັງເປໂຕອີກວ່າ “ຈ່ົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ” ແປວ່າໃຫ້ລ້ຽງ, ໃຫ້ຮັກສາ, 
ເອົາໃຈໃສ່ແກະໜຸ່ມຫລືແກະບັງເກີດໃໝ່ ແລະແກະທີພ່ຣະເຢຊູຊົງກ່າວແມ່ນຄົນທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູນ້ັນເອງ.  
 
ການພົບປະສົນທະນາຂອງເປໂຕຄ້ັງນ້ີພຣະເຢຊູເນ້ັນໜັກສ່ິງສຳຄັນຢ່າງດຽວຄື   ລູກແກະຂອງພຣະອົງ ແລະ
ຄຳວ່າລູກແກະນ້ັນໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງທຸກຄົນ  ເພາະກ່ອນທີພ່ຣະເຢຊູຈະກັບໄປຟ້າສວັນພຣະອົງ
ໄດ້ເປັນຫ່ວງພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນຫລາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໆໃດ  ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງບອກເປໂຕໃຫ້ລ້ຽງດູ,  ນຳພາ 
ຮັກສາລູກແກະທຸກຕົວຂອງພຣະອົງໃຫ້ກິນອ່ີມ, ດ່ືມພຽງພໍ ແລະເຝ້ົາຮັກສາເວລາແກະເຈັບປ່ວຍ.  ຫາກພຣະ
ເຢຊູມາຖາມເຮົາໃນວັນນ້ີວ່າເຈ້ົາຮັກເຮົາບ່ໍ?   ຂ້າພະເຈ້ົາເຊ່ືອວ່າຄຣິສຕຽນທກຸຄົນຈະພາກັນເວົ້າວ່າໂດຍຂ້າ
ນ້ອຍຮັກພຣະອົງ ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະເວົ້າຢ່າງດຽວທີໄ່ດ້ເວົ້າກັບເປໂຕວ່າ  ຈ່ົງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ.  (ຂ້ໍ 
15).  “ຈ່ົງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 16).   ແລະ “ຈ່ົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 17).   ທ່ານຈະຕອບ
ແນວໃດກັບຄຳບອກເລ່ົາຂອງພຣະເຢຊູ?. ສຳລັບເປໂຕເມ່ືອຮັບຟັງແລ້ວກໍຕົກໃຈ ແລະຮັບເອົາຄຳສ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງ
ກັບກາຍເປັນສາວົກທີຫ່ລົງທາງແລ້ວກັບຄືນຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. 
 
ຄຳຖາມ: 
 
1. ເປໂຕເປັນນັກຫາປາອາຊີບມາກ່ອນ ເປັນຫຍັງຕອນນ້ີລາວຈ່ຶງຫາປາບ່ໍໄດ້ຈັກໂຕ? 
 
2. ລາວໄດ້ປາຈັກໂຕ ຫລັງຈາກຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈ່ຶງໄດ້ປາມາຫລາຍແທ?້  
 
3. ເມ່ືອຮູວ້່າແມ່ນພຣະເຢຊູບອກຖ້ິມມອງລົງທາງຂວາແລ້ວເປໂຕເຮັດແນວໃດ? 
 
4. ພຣະເຢຊູຖາມເປໂຕເຖິງສາມເທື່ອເປັນຄຳເວົ້າຄ້າຍກັນນ້ັນທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? 
 
5. ຫາກວັນນ້ີພຣະເຢຊູຖາມເຮົາວ່າ ຮັກພຣະອົງບ່ໍ? ເຮົາຈະຕອບພຣະອົງແນວໃດ? ເມ່ືອເພ່ິນບອກວ່າຈ່ົງ 
    ລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ.  
 
 
         ຫວ 
 


