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ບົດຮຽນຄຣິສມັສ 
 ຊອກຫາຈອມກະສັດ 

 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 2:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 2 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພວກໂຫຣາຈານຊອກຫາຈອມກະສັດເພ່ືອຈະໄປນະມັສການ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານເດ! ໄດ້ຊອກສແຫວງຫານະມັສການພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ສລອງວັນປະສູດຢ່າງຈິງຈັງ.   

       
ບົດນໍາ 

ດວງດາວໄດ້ປະກາດການປະສູດພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຄືອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຄ້ົນພົບໂດຍພວກໂຫຣາຈານ 
ທີ່ມີການສຶກສາເຣ່ືອງສວັນຊ້ັນຟ້າຈ່ຶງຮູເ້ຣ່ືອງທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ    ແລ້ວຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານນຳດວງດາວ    
ນ້ັນໄປຈົນເຖິງບ່ອນກຸມມານເຢຊູໄດ້ບັງເກີດ.  
 

1.  ສແວງຫາກຸມມານເຢຊູ: (ມັດທາຍ 2:1-6).  

ວັນຄຣິສມັສເປັນວັນຢຸດຍາວໃນປະເທດອະເມຣິກາ  ເພາະວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຈະເອົາວັນຢຸດພັກຕ້ັງແຕ່  
ຄຣິສມັສຈົນຮອດປີໃໝ່ເລີຍ, ເຮົາຈະເຫັນວ່າຖນົນຫົນທາງ, ຊອບປິງມໍ, ສນາມບິນ, ສະຖານີຮົດໄຟຈະເຕັມ
ໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນຈັບຈ່າຍຊ້ືຂອງຂວັນ ແລະພາກັນເດີນທາງໄປບ້ານພ່ໍແມ່ຂອງຕົນເພ່ືອໄປສລອງຮ່ວມກັນ. ເບ່ິງ
ແລ້ວນັບວ່າເປັນຊ່ວງລະຍະແຫ່ງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ  ເພາະຫລາຍຄົນຮູວ້່າວັນນ້ີເປັນວັນແຫ່ງພຣະຜູ້ໄຖ່ໄດ້
ລົງມາເກີດເປັນມະນຸດ ເພ່ືອທຸກຄົນທີວ່າງໃຈເຊ່ືອຈະລອດພ້ົນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ. ໃນຂະນະດຽວກັນນ້ີກໍເປັນ
ໜ້າເສັຽດາຍທີ່ຫລາຍຄົນໄດ້ສລອງວັນນ້ີໂດຍບ່ໍມີຄວາມຮູ້ ແລະເຂ້ົາໃຈໃນຄວາມເປັນມາຂອງວັນຄຣິສມັສ, 
ເມ່ືອບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ວັນຄຣິສມັສກໍຈະເປັນວນັຢຸດພັກແບບວັນຢຸດພັກອ່ືນໆທົ່ວໄປ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີຄົນລາວມັກຈະ
ເວົ້າຢອກກັນວ່າ ບຸນຫຍັງກະຢ່າ ມ.ຕ.ລ (ເມົາຕະຫລອດ)ກະແລ້ວກັນ. ສຳລັບທ່ານເດ! ວັນນ້ີມີຄວາມໝາຍ
ແນວໃດ? ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງເພ່ືອໃຫ້ເໝາະສົມກັບທີ່ທ່ານເຊ່ືອແລະເຂ້ົາໃຈ? 
 
ໃນພຣະທັມມັດທາຍບັນທຶກຄວາມເປັນມາດ່ັງນ້ີ;ພຣະເຢຊູປະສູດ (ເກີດ) ທີ່ບ້ານນ້ອຍໆບ້ານນ່ຶງມີຊ່ືວ່າບ້ານ
ເບັດເລເຮັມ,  ໃນແຂວງຢູດາຍ ຊ່ຶງໃນສມັຍນ້ັນແມ່ນກະສັດເຮໂຣດເປັນຜູ້ປົກຄອງ.  ໃນສມັຍນ້ັນມີພວກໂຫ 
ຣາຈານ  (ພວກນັກວທິະຍາສາດກ່ຽວກັບດວງດາວຕ່າງໆ)   ໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າຈະມີດາວພິເສດດວງນ່ຶງເກີດຂ້ຶນ 
ແລະເວລານ້ີກໍເຖິງເວລາດາວດວງນ້ັນປາກົດ  ດ່ັງນ້ັນພວກໂຫຣາຈານຈ່ຶງເດີນທາງໄກຈາກທິດຕາເວັນອອກ
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ມຸ້ງໜ້າໄປເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອຊອກຄ້ົນຫາພຣະກຸມມານເຢຊູເພ່ືອຈະໄດ້ຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະອົງ.  ເມ່ືອ 
ນ້ັນກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຍິນຂ່າວການສະເດັດມາບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ທ່ານເຄືອງໃຈຈົນຫວຸ້ນວາຍ
ຈິດໃຈໄປໝົດ,     ພ້ອມກັນນ້ັນເຮໂຣດກໍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເດີນທາງມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ, 
ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນເຮໂຣດຈ່ຶງສ່ັງປະຊຸມດ່ວນກັບພວກປະໂຣຫິດ  ແລະພວກນັກທັມປະຈຳສຳນັກພຣະຣາຊ 
ວັງ, ເມ່ືອນ້ັນເຮໂຣດໄດ້ຖາມພວກປະໂຣຫິດແລະພວກນັກທັມວ່າ “ຜູ້ເປັນພຣະຄຣິດນ້ັນຈະບັງເກີດຢູ່ ທີ່ໃດ”  
ເຂົາທູນຕອບວ່າ,  “ໃນບ້ານເບດເລເຮັມແຂວງຢູດາຍ ເພາະຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ຂຽນໄວ້ດ່ັງນ້ີວ່າ , “ບ້ານ
ເບດເລເຮັມໃນແຜ່ນດິນຢູດາຍເອີຍ ເຈ້ົາກໍບ່ໍແມ່ນຜູ້ເລັກນ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົານາຍຂອງຢູດາຍ 
ເພາະວ່າເຈ້ົານາຍຜູ້ນ່ຶງຈະອອກມາຈາກເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງຈະປົກຄອງອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ  ” (ຂ້ໍ 4-6).  
 

2.  ຄ້ົນຫາກຸມມານເຢຊູ: (ລູກາ 2:7-10)  
ເມ່ືອເຮໂຣດຮູເ້ຣ່ືອງຄວາມເປັນມາຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ  ທ່ານຈ່ຶງເຊີນພວກໂຫຣາຈານທີ່ຊອກຫາກຸມມານນ້ອຍ
ເຢຊູນ້ັນ ໃຫ້ເຂ້ົາມາຫາເຮໂຣດຢ່າງລັບໆ (ແປວ່າ ເອ້ີນມາຫາໂດຍບ່ໍເປັນທາງການ,   ບ່ໍໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້) 
ເມ່ືອນ້ັນເຮໂຣດໄດ້ໄຕ່ຖາມພວກໂຫຣາຈານ ແລ້ວຈ່ຶງບອກພວກໂຫຣາຈານວ່າ “ ຈ່ົງໄປຄ້ົນຫາກຸມມານນ້ັນ
ດ້ວຍຄັກແນ່ ເມ່ືອພົບແລ້ວຈ່ົງກັບມາບອກເຮົາເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ໄປຂາບໄຫວ້ທ່ານເໝືອນກັນ  ” (ຂ້ໍ 8). ແປວ່າ
ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ອອກຄຳສ່ັງຢ່າງບ່ໍເປັນທາງການ  ໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານໃຫ້ກັບມາລາຍງານຕ່ໍທ່ານ, ທີ່ທ່ານ 
ບອກວ່າທ່ານຈະໄດ້ໄປຂາບໄຫວ້ນ້ັນເປັນພຽງຫລອກລ້ໍພວກໂຫຣາຈານເທົາ່ນ້ັນ  ສ່ວນແຜນອັນເລິກລັບນ້ັນ
ແມ່ນຈະໄດ້ສ່ົງທະທານໄປປະຫານກຸມມານນ້ອຍເຢຊູນ້ັນເອງ.  
 
ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າມີຄົນສອງກຸ່ມທີຊ່ອກຫາພຣະເຢຊູທີ່ມີຈຸດປະສົງແຕກຕ່າງກັນ, ເຊ່ັນ:  
 1. ພວກໂຫຣາຈານທີໂ່ລກເຫັນວ່າເປັນນັກວິທະຍາສາດເຣ່ືອງດວງດາວ    ແລະກໍນັບວ່າເປັນຄົນມີ
ຄວາມຮູ້ສລາດຫລັກແຫລມສາມາດເບ່ິງເຫັນສ່ິງທີຈ່ະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ,    ຄົນກຸ່ມນ້ີຊອກຫາພຣະເຢຊູ
ເພ່ືອຈະໄປຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະອົງ,    ພວກເຂົາອາສັຍດວງດາວພິເສດທີປ່າກົດຂ້ຶນເປັນເຄ່ືອງບອກ    
ທາງແກ່ເຂົາ    ດ້ວຍເຫດນ້ີບ່ໍວ່າດວງດາວຈະພາເຂົາໄປທິດໃດກໍຕາມ  ເຂົາກໍຈະຕິດຕາມດວງດາວນ້ັນໄປ.     
"ດາວທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນເມ່ືອປາກົດຂ້ຶນນ້ັນກໍໄດ້ນຳຫນ້າເຂົາໄປ ຈົນມາຢຸດຢູ່ຊ່ືສະຖານທີ່ກຸມມານຢູ່ນ້ັນ  "(ຂ້ໍ 9).  
ເຂົາໄດ້ນຳໄປຈົນເຖິງບ່ອນກຸມມານບັງເກີດ     ເພາະເຂົາຮູ້ດີວ່າກຸມມານນ້ອຍເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ.     
"ເມ່ືອພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເຫັນດາວນ້ັນແລ້ວກໍມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີອັນໃຫຍ່  " (ຂ້ໍ 10).   
 2. ກະສັດເຮໂຣດແລະພັກພວກກໍຊອກຫາພຣະເຢຊູ   ແຕ່ບ່ໍໃຊ້ເຫ່ືອແຮງໃນການເດີນທາງຊອກຫາ 
ແຕ່ກັບໃຊ້ເລ້ຫລ່ຽມຫລອກລ້ໍໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານໄປຊອກຄ້ົນຫາເສັຽກ່ອນ  ເມ່ືອພົບແລ້ວສ່ັງໃຫ້ກັບມາລາຍ
ງານຢ່າງລັບໆອີກ. ເຮໂຣດຊອກຫາພຣະເຢຊູເພ່ືອວາງແຜນສັງຫານກຸມມານນ້ອຍເຢຊູ, ເພາະເຮໂຣດຢ້ານ
ວ່າ  ພຣະເຢຊູຈະມາຍາດຊີງອໍານາດຂອງເຮໂຣດ   ເພາະກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຈະມາເປັນ
ກະສັດຂອງຊາດຢິວ.  
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3.  ນະມສັການກຸມມານເຢຊູ:  (ລູກາ 2:10-12).  
 
ເມ່ືອພວກໂຫຣາຈານໄປເຖິງບ່ອນກຸມມານນ້ອຍເຢຊູບັງເກີດ    ຕາມທີ່ລູກາບອກວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ບັງເກີດທີ່
ຄອກສັດ "ນາງຈ່ຶງໄດ້ປະສູດບຸດຜູ້ກົກ ເອົາຜ້າອ້ອມພັນໄວ້ແລະວາງທີ່ຮາງຫຍ້າ ເພາະບ່ໍມີບ່ອນຫວ່າງສຳລັບ
ເຂົາທີ່ໂຮງແຮມ " (ລູກາ 2:7). ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບ່ໍມີບ່ອນເກີດທີ່ດີກວ່ານ້ີ ນ້ັນເປັນຄຳຖາມຂອງຄົນທົ່ວ
ໄປ ແຕ່ສ່ວນຄຣິສຕຽນແລ້ວຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈດີກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ, ສ່ວນໃນພຣະທັມລູກາບອກວ່າ ໃນສມັຍນ້ັນມີ
ການຈົດສຳມະໂນຄົວຄ້ັງແຣກທົ່ວແຜ່ນດິນ  ແລະມີຄຳສ່ັງໃຫ້ທຸກຄົນກັບຄືນໄປຈົດສຳມະໂນຄົວທີບ້່ານເດີມ
ຂອງຕົນ, ໂຢເຊບເປັນຄົນມີຖ່ິນຖານບ້ານເກີດຢູ່ນາຊາເຣັດແຕ່ໄປໃຫຍ່ຢູ່ບ່ອນອ່ືນ ດ່ັງນ້ັນໂຢເຊບຈຳຕ້ອງພາ
ຄູ່ໝັ້ນຂອງຕົນກັບຄືນໄປນາຊາເຣັດ   ແຕ່ອາດໄປຊ້າແດ່ຈ່ຶງບ່ໍມີໂຮງແຮມໃຫ້ພັກເຊົາ ແລະເມ່ືອຈຳເປັນນາງ
ມາຣີອາຈວນຈະເກີດລູກຈ່ຶງໄປອາສັຍຄອກສັດຂອງໄທບ້ານນ້ັນ.   ສ່ວນຄຣິສຕຽນເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນການຖ່ອມ
ຕົວທີ່ສຸດຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ລົງມາເກີດໃນບ້ານເມືອງຂອງເພ່ິນເອງ   ແຕ່ບ່ໍມີບ່ອນໃຫ້ເກີດ  ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີ  ຄຣິສຕຽນຈະເຊີນໃຫ້ພຣະເຢຊູມາບັງເກີດທີ່ໃຈຂອງຕົນ.  
 
ໂຫຣາຈານບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າເມ່ືອໄປຮອດບ່ອນກຸມມານນ້ອຍເຢຊູບັງເກີດ, ພວກເຂົາຟ້າວເຂ້ົາໄປນະມັສການຂາບ
ໄຫວ້ແລະມອບຂອງຂວັນອັນມີຄ່າໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ.     " ຄັນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນກໍພົບກຸມມານກັບນາງມາຣິອາ
ມານດາຂອງທ່ານ ພວກເຂົາຈ່ຶງກ້ົມລົງຂາບໄຫວ້ກຸມມານນ້ັນ   ແລ້ວໄຂຫີບເອົາຊັບຂອງເຂົາອອກມາຖວາຍ
ແກ່ກຸມມານເປັນເຄ່ືອງໂຄຣົບ ຄື ຄຳ, ກຳຍານ,  ແລະຢາງໄມ້ຫອມ" (ຂ້ໍ 10-11).  ເມ່ືອເຮົາສຶກສາເບ່ິງການ
ນະມັສການຂອງພວກໂຫຣາຈານແລ້ວ   ເຫັນວ່າເປັນເວລາສ້ັນໆ    ແຕ່ຄົບຖ້ວນຂ້ັນຕອນຄືຂ້ັນຕອນທຳອິດ 
ແມ່ນເຂົາຊອກສແວງຫາດ້ວຍການຈັດຕຽມ,   ຂ້ັນທີສອງເມ່ືອພົບແລ້ວກໍຂາບໄຫວ້ນະມັສການ, ແລະຂ້ັນທີ
ສາມແມ່ນຖວາຍສາມຢ່າງດ້ວຍສ່ິງຂອງທີ່ມີຄາສູງ ແລະມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເຊ່ັນ: ຄຳ, ກຳຍານ, ແລະຢາງ
ໄມ້ຫອມ. ແຕ່ຈະບ່ໍເວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍຂອງໂຫຣາຈານໃນບົດຮຽນນ້ີ,  ແຕ່ຢາກບອກໃຫ້ຄຣິສຕຽນວັນນ້ີວ່າ 
ເຮົາຄວນຮຽນເອົາແບບຢ່າງການນະມັສການຂອງພວກໂຫຣາຈານ. 
 
ສັງເກດເຫັນວ່າໃນຣະຫວ່າງຂ້ໍ 11 ແລະ 12  ຈະຕ້ອງເປັນລະຍະຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງຂ້າມຄືນນ່ຶງ ເພາະວ່າຂ້ໍ 12 
ບອກວ່າ "ພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນເຂົາທາງຄວາມຝັນບ່ໍໃຫ້ກັບໄປເຝ້ົາເຮໂຣດ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງກັບໄປຍັງເມືອງຂອງ
ຕົນໂດຍທາງອ່ືນ " ແປວ່າຫລັງຈາກນະມັສການແລ້ວເຂົາອາດນອນພັກບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງ ຫລືບ່ໍດ່ັງນ້ັນແມ່ນ
ນອນຕາມທາງຕອນເຂົາຈະກັບຄືນບ້ານກໍເປັນໄດ້.   ພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນເຂົາທາງຄວາມຝັນບ່ໍໃຫ້ກັບໄປເຝ້ົາ 
ຫລືກັບໄປລາຍງານຕ່ໍກະສັດເຮໂຣດ. ມາບັດນ້ີພວກໂຫຣາຈານຮັບຄຳສ່ັງສອງປະການຄື;  
 1.  ກະສັດຝ່າຍໂລກທີ່ປົກຄອງແຜ່ນດິນມີອຳນາດເຕັມໃນການຊ້ີເປັນ,   ຊ້ີຕາຍ  ສ່ັງໃຫ້ເຂົາກັບໄປ
ລາຍງານເມ່ືອພົບກຸມມານນ້ອຍເຢຊູ, ຫາກບ່ໍໄປຕາມຄຳສ່ັງເຮົາຮູ້ດີວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ. 
 2.  ພຣະເຈ້ົາຜູ້ເບ່ິງບ່ໍເຫັນກັບຕາສ່ັງບ່ໍໃຫ້ກັບຄືນໄປລາຍງານເຣໂຮດ,  ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ແຜນ
ການຂອງເຮໂຣດ.  
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ເຮົາເຂ້ົາໃຈວ່າພວກໂຫຣາຈານກໍໜັກໃຈຕ່ໍສອງຄຳສ່ັງນ້ີ,   ແຕ່ພວກໂຫຣາຈານເລືອກທີ່ຈະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ
ຫລາຍກວ່າຟັງຄຳສ່ັງຂອງກະສັດຝ່າຍໂລກ ເພາະເຂົາໄດ້ເລືອກການກັບຄືນບ້ານໂດຍໃຊ້ເສ້ັນທາງອ່ືນ ແລະ
ເສ້ັນທາງທີເ່ຂົາເດີນທາງກັບບ້ານນ້ັນ  ບ່ໍມີຜູ້ໃດກ່າວເຖິງວ່າເປັນເສ້ັນທາງແນວໃດ?    ມັນອາຈເປັນທາງໄກ
ກວ່າ, ແຄບກວ່າ ຫລືອັນຕະລາຍກວ່າກໍເປັນໄດ້, ສ່ິງສຳຄັນແມ່ນພວກໂຫຣາຈານຢ້ານແລະຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ
ຈ່ຶງເລືອກເຮັດຕາມຄຳສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຄຣິສຕຽນເຮົາສົມຄວນຮຽນແບບທຸກມ້ື, ທຸກຍາມ.  
 

ຄຳຖາມ:  
 
1. ພວກໂຫຣາຈານ ແມ່ນຄົນກຸ່ມໃດ? 
 
2. ເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງຮູ້ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູມາບັງເກີດ? 
 
3. ກະສັດເຮໂຣດເອ້ີນເຂົາໄປຫາເຮັດຫຍັງ? 
 
4. ແມ່ນຫຍັງເປັນເຄ່ືອງຊ້ີທາງໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານ? 
 
5. ເພ່ືອພົບກຸມມານນ້ອຍເຢຊູແລ້ວພວກໂຫຣາຈານເຮັດຫຍັງ? 
 
6. ມີຄຳສ່ັງສອງຢ່າງໃຫ້ພວກໂຫຣາຈານເຮັດມີຫຍັງແດ່? 
 
7. ເປັນຫຍັງພວກໂຫຣາຈານຈ່ຶງເລືອກເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ?  
 
 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 1 
ຄຳພະຍາກອນທ່ີອັສຈັນສອງຢ່າງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 1:1-38 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 1:1-38  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຳພະຍາກອນທັງສອງຢ່າງນ້ີ ແມ່ນພາກສ່ວນທີກ່່ຽວກັບແຜນການຊົງໄຖ່

ຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບມະນຸດທຸກຄົນ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານກຳລັງລໍຖ້າການອັສຈັນຫຍັງ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາ ເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ແລະເວລາຂອງພຣະອົງ 
 

ຄຳນຳ 
Chad ແລະ Lyndsey ມີຄວາມຝັນໄວ້ວ່າຈະມີຄອບຄົວໃຫຍ່. ນ້ີຄືຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ທ່ພີວກເຂົາສົນທະນາກັນໄວ້ 
ກ່ອນແຕ່ງງານ.  ທັງສອງຄົນເຂົາໄດ້ອອກມາຈາກຄອບຄົວທີ່ໃຫຍ່ ແລະກໍຢາກມີປະສົບປະການໃນການຢູ່
ກັບຄອບຄົວໃຫຍ່.   ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ພວກເຂົາກໍຄິດເຖິງແຕ່ລູກ ວ່າປານໃດ ລິນເຊ 
ຈະຖືພາມີລູກ ຫລາຍປີຕ່ໍມາກໍບ່ໍມີຈັກເທື່ອ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາກໍຕົກລົງໃຈພາກັນໄປປຶກສາໝ ໍຫລັງຈາກນ້ັນ
ໝໍກໍເລີຍບອກພວກເຂົາວ່າ ລິນເຊ ບ່ໍສາມາດມີລູກໄດ້. 
 
ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການຂໍລູກມາລ້ຽງ ແຊດແລະລິນເຊ ໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາອົງການຂໍລູກມາລ້ຽງ ແລະພວກ
ເຂົາກໍໄດ້ລູກຕາມຄວາມປາຖນາຂອງເຂົາ, ເປັນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີ່ໜ້າຮັກຫລາຍ ເຂົາກໍໄດ້ໃຫ້ຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ 
ຄາບຣີເອນ (Gabriel)  ເຂົາໄດ້ໃຫ້ວັນເກີດແກ່ຄາບຣີເອນ  ຊ່ຶງກົງກັບຜົວເມັຍຄູ່ນ້ີທີ່ຕ້ັງທ້ອງ ມີລູກເປັນແຝດ. 
ເມ່ືອເກີດຂ້ຶນມາແລ້ວ ພວກເຂົາກໍສລອງໃຫ້ເປັນພ່ີນ້ອງກັນ.   ແຊດ ແລະ ລິນເຊ   ກໍເລີຍກາຍເປັນຄອບຄົວ
ໃຫຍ່ສົມກັບພວກເຂົາທີໄ່ດ້ຝັນເອົາໃວ້. 
 

1. ທວນຄືນຄຳພະຍາກອນ: (ລູກາ 1:1-4) 
ທ່ານລູກາ ເປັນຍຸກທສີອງຂອງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ, ທ່ານເປັນຜູ້ບັນທຶກປ້ຶມເຫລ້ັມນ້ີ.  ທ່ານບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນຈຳນວນສາວົກສິບ
ສອງຄົນ ແລະທ່ານກໍບ່ໍແມ່ນຜູ່ໃຫ້ຄຳພະຍານໂດຍສ່ວນຕົວ ໃນສມັຍນ້ັນສ່ວນຫລາຍຄົນຈະບ່ໍອ່ານປ້ຶມເພາະ 
ເຫັນເປັນຕົວຈິງຢູ່ແລ້ວ.  ລູກາເຊ່ືອພຣະເຢຊູກໍເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຍິນກິດຕິສັບຂອງພຣະອົງ, ແລະທ່ານກໍຕ້ອງ
ການຂຍາຍພຣະຄຳຂອງພຣະເຢຊູ.   ທ່ານໄດ້ບັນທຶກລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນໆຂອງພຣະເຢຊູໄວໃ້ນຕອນຕ້ົນ
ຂອງພຣະກິຕິຄຸນເຫລ້ັມນ້ີ ຊ່ຶງມີຫລາຍຄົນກໍພະຍາຍາມບັນທຶກເໝືອນກັນ. 
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ການບັນທຶກພຣະກິດຕິຄຸນບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍດາຍ  ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມອົດທົນ   ຕ້ອງຄ້ົນຄວ້າ   ຕ້ອງມັກ
ສອບຖາມ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນການບັນທຶກນ້ີລູກາກໍຍັງໄດ້ຊ້ີແນະໄປຫາຄົນໆດຽວເທັ່ານ້ັນ ທໂີອຟີໂລ ຊ່ຶງຖື
ວ່າເປັນຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງຢູ່ໃນເຂດນ້ັນ.   ເປ້ົາໝາຍຂອງລູກາ   ກໍຄືຢາກຊ້ີບອກວ່າເປັນສະຖານທີ່ຂອງ 
ຄຣິສຕຽນສຳລັບປວັດສາດໂລກ.    ລູກາໄດ້ບັນທຶກຕາມການສືບທອດທີ່ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ 
ຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຜ່ານມາວ່າເປັນຄວາມຈິງແທແ້ນ່ນອນ. 
 
ສ່ິງທີບັ່ນທຶກມານ້ີຈະບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ,   ຖ້າທີໂອຟີໂລເປັນພຽງຜູ້ມ່ີເຊ່ືອ ຫລືເປັນຜູ້ສົນໃຈເລັກໆນ້ອຍໆກ່ຽວ 
ກັບຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ.    ລູກາ ບັນທຶກພຣະກິດຕິຄຸນນ້ີເພາະວ່າ ທໂີອຟີໂລຮູ້ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ, 
ສ່ິງນ້ີທີ່ດຶງຈິດໃຈຂອງລູກາໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອ.  ສຳລັບພາສາກຣີກ ແມ່ນຄຳກິຣິຍາ (ຮູ້ຈັກ) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮູ້
ເລິກເຊ່ິງ ເຂ້ົາໃຈດີ. ລູກາຕ້ອງການຄວາມຈິງຈາກທໂີອຟີໂລເຂ້ົາມາໃນຄວາມຄິດ ແລະໃນຫົວໃຈຂອງເພ່ິນ. 
 

2.  ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບໂຢຮັນບັບຕິສໂຕ: (ລູກາ 1:5-25) 
ຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເຊຄາຣີຢາ (ໝາຍຄວາມວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງຈົດຈຳ) ທ່ານເປັນປະໂຣຫິດໃນສມັຍຂອງກະສັດ
ເຮໂຣດແຫ່ງຢູເດັຍ,  ທ່ານໄດ້ແຕ່ງງານກັບເອລີຊາເບດ ເປັນຄົນທີ່ສືບເຊ້ືອສາຍມາຈາກອາໂຣນ,  ທັງຄູ່ເປັນ
ຄົນຊອບທັມໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍມີລູກ ເພາະເອລີຊາເບດເປັນໝັນ ແລະເຂົາເຈ້ົາກໍ
ເຖ້ົາແກ່ຊະຣາຫລາຍແລ້ວ.  
 
ພວກປະໂລຫິດກໍມີເປັນໝວດ,  ແບ່ງປັນກັນຮັບໃຊ້ ໃນຄ້ັງນ້ັນ ກອງເວນຂອງເຊຄາຣີຢາກໍມາເຖິງ ແລະເຂົາ 
ກໍປະຕິບັດໜ້າທີຂ່ອງເຂົາເຈ້ົາ. ລາວໄດ້ຖືກຮັບເລືອກໂດຍການຈັບສລາກຕາມທັມນຽມຂອງປະໂຣຫິດທີ່ຈະ
ເຂ້ົາໄປເຜົາເຄ່ືອງບູຊາໃນພຣະວຫິານ.  ຄັນເຖິງເວລາແລ້ວຜູ້ຄົນທັງຫລາຍກໍມາປະຊຸມກັນຢູ່ຂ້າງນອກ.  
 
ເວລາເຊຄາຣີຢາຮັບໃຊ້ຢູ່ນ້ັນ ທູດສວັນອົງນ່ຶງກໍມາປາກົດແກ່ລາວ ຢືນຢູ່ຂ້າງຂວາຂອງແທ່ນບູຊາ. ເມ່ືອລາວ
ເຫັນແລ້ວກໍຕົກໃຈ ທູດສວັນຈ່ຶງກ່າວແກ່ລາວວ່າ:  ເຊຄາຣີຢາເອີຍ  ຢ່າຢ້ານເລີຍ   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄຳອະທິ
ຖານຂອງທ່ານແລ້ວ.  ເອລີຊາເບດພັລຍາຂອງທ່ານຈະມີລູກເປັນຜູ້ຊາຍ ຈ່ົງໃສ່ຊ່ືລາວວ່າ ໂຢຮັນ.  ລາວຈະ
ເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານພໍໃຈ ເປັນຜູ້ທີໃ່ຫ້ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະຄວາມສຸກໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານແລະຄົນທັງຫລາຍຈະປິຕິ
ຍິນດີທີ່ລາວໄດ້ເກີດມາ. (ລູກາ 1:11-14)   
 
ລາວຈະເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ ລາວຈະບ່ໍດ່ືມເຫລ້ົາ ແລະກິນຂອງມຶນເມົາ. ລາວຈະ
ນຳຄົນອິສຣາເອນກັບມາຫາອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ເຊຄາຣີຢາຖາມວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະແນ່ໃຈໄດ້ຢ່າງໃດ? ຂ້າ
ພະເຈ້ົາກໍຊະຣາຫລາຍແລ້ວ ແລະພັລຍາກໍອາຍຸຫລາຍແລ້ວ. ທູດສວັນຕອບວ່າ ເຮົາຄືຄັບຣີເອນ ເຮົາຢືນຢູ່ຕ່ໍ
ໜ້າພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໃຊ້ເຮົາມາໃຫ້ມາເວົ້າກັບທ່ານ ແລະໃຫ້ມາບອກຂ່າວດີກ່ຽວກັບພຣະເມຊີອາ ບັດນ້ີ 
ທ່ານຈະເປັນໃບ້ຈົນກວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະເກີດຂ້ຶນ.  
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ເມ່ືອເຊຄາຣີຢາກັບບ້ານ ເອລີຊາເບັດກໍເລ້ີມຕ້ົນຖືພາທັນທີ.   ບ່ໍຮູ້ວ່າຍ້ອນເຫດຜົນອັນໃດ ນາງກໍເກັບຮັກສາ
ຕົວຢູ່ກັບບ້ານເປັນເວລາຫ້າເດືອນ. ບາງທອີາດຈະເປັນເພາະມີລູກຫົວສາວຕອນເຖ້ົາແກ່ ລາວບ່ໍຢາກປາກົດ
ຕົວຕ່ໍທີສ່າທາຣະນະ ເພາະລາວຄົງຈະອາຍ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ຕົວລາວດີ.  
 

3. ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ (ລູກາ 1:26-38) 
ໃນພຣະທັມດານີເອນ ບົດທີ 8:15-17 ແລະ 9:21 ໄດ້ປາກົດວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງທດູສວັນອົງດຽວກັນ. ທູດ
ສວັນຄັບຣີເອນ ມາຫາດານີເອນ   ຫ້າຮ້ອຍປີກ່ອນຈະມາພົບມາຣີອາແລະເອລີຊາເບັດ.    ພຣະເຈ້ົາສ່ົງທູດ 
ສວັນຄັບຣີເອນ ມາຫາມາຣີແລະເອລີຊາເບັດ ເພ່ືອຈະບອກເຖິງການມີຄັນ. ມາຣີອາມີຄູ່ໝັ້ນແລ້ວຊ່ືໂຢເຊບ 
ລາວເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ.  
 
ຄວາມສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດກໍຄືວ່າ  ລູກາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນການເຊ່ືອມໂຍງ  ລະຫວ່າງໂຢເຊບ
ແລະກະສັດດາວິດ ເພາະວ່າຜູ້ທຳນວາຍໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ໃນພຣະທັມ 2 ຊາມູເອນ 7:12-16 ວ່າພຣະເມຊີ
ອາຈະຕ້ອງຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ. ໂປໂລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຊ່ືອໃນຄວາມຈິງແລະໃນພຣະຄັມ 
ພີອັນສັກສິດນ້ີວ່າ ຂ່າວປະເສີດນ້ີກ່ຽວກັບພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ໃນຖານະມະນຸດຊົງເປັນວົງວານຂອງ
ດາວິດ. (ໂຣມ 1:3) ໃນພຣະທັມຂ່າວປະເສີດມັດທາຍ ແມ່ນໄດ້ສຳແດງອອກໃນວັກທີນ່ຶງຂອງບົດທີນ່ຶງ. ສຳ
ລັບລູກາແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນບົດທີ 3. 
 
ເດືອນທີຫົກ ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ົງທູດສວັນ ຄັບຣີເອນມາເມືອງນາຊາເຣັດ ແຄວ້ນຄາລີເລໃຫ້ມາຫາມາຣີອາຄູ່ໝັ້ນ
ຂອງໂຢເຊບ ຜູ້ສືບເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ. ນາງມາຣີອາເປັນຍິງພົມມະຈາຣີ. ທູດສວັນກ່າວວ່ານາງເອີຍ ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງໂປດປານເຈ້ົາຫລາຍແລ້ວ ພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ. ນ້ີບ່ໍແມ່ນຄຳສ່ັງແລະກໍບ່ໍແມ່ນຄຳຖາມ ນາງ
ມາຣີອາຈ່ຶງກະວົນກະວາຍໃຈ ເມ່ືອໄດ້ຟັງຄຳທັກທາຍຢ່າງນ້ີແລ້ວແລະຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈຊ້ຳ. ທູດສວັນກໍຖາມຕ່ໍໄປ
ອີກວ່າມາຣີອາເອີຍ ຢ່າຢ້ານເລີຍ ເຈ້ົາເປັນຜູ້ທີພ່ຣະເຈ້ົາໂປດປານແລ້ວ ເຈ້ົາຈະມີລູກ ແລະຄອດອອກມາຈະ
ເປັນຜູ້ຊາຍ ຈ່ົງຕ້ັງຊ່ືທ່ານວ່າເຢຊູ.  ມາຣີອາຖາມຄືນວ່າ ຈະເປັນໄປໄດ້ບ່ໍ ຂ້ານ້ອຍເປັນຍິງທີ່ບໍຣິສຸດຢູ່.  ມາຣີ
ອາເປັນຜູ້ຍິງທີມີ່ຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ. ນາງຈ່ຶງກ່າວວ່າຂໍໃຫ້ເກີດຂ້ຶນແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາຕາມທີ່
ທ່ານກ່າວເຖີດ. ແລ້ວທູດສວັນກໍຈາກໄປ. 
 
ເຢຊູ ມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຊ່ວຍໃຫ້ລອດພ້ົນ.  ພຣະອົງມີອີກຊ່ືນ່ຶງວ່າ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ
ສູງສຸດ.   
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ສ່ິງທີໜ່້າສົນໃຈຫລາຍທີສຸ່ດຄື ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເອລີຊາເບັດແລະມາຣີອາ. ເອລີຊາເບັດອະທຖິານ 
ຄຽງຄູ່ກັບສາມີມາເປັນປີໆ ເພາະຢາກມີລູກ. ສຳລັບມາຣີອາ ພຽງແຕ່ຄິດວ່າເມ່ືອແຕ່ງງານກໍຈະມີລູກ ແຕ່ວ່າ
ຍັງບ່ໍທັນເຖິງຄາວເທື່ອ. ລາວມີແຕ່ຄິດວ່າ ມີຄວາມເຊ່ືອແລະກໍຢາກຮັບໃຊ້.  
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ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນຜູ້ຍິງສອງຄົນນ້ີໃຫ້ມາຮັບໃຊ້ໃນການຖືພາແບບແປກປລາດ  ເພ່ືອເປັນເສ້ັນທາງຜ່ານຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
 

1. ພວກເຮົາພໍຫລຽວເຫັນໄດ້ບໍໃນທຸກວັນນ້ີ ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ກັບສມັຍຂອງລູກາ? 
2. ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຮັບຜິດຊອບຂອງເຊຄາຣີິຢາ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງມາ 

ຣີອາ? 
3. ພວກເຮົາໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງແດ່ ຈາກເຊຄາຣີຢາແລະເອລີຊາເບັດ ຖ້າເບ່ິງໃນແງ່ການອົດທົນ? 
4. ພວກເຮົາຄວນຈະໃຊ້ເຣ່ືອງພວກນ້ີໜູນໃຈພວກທີ່ບ່ໍມີລູກໄດ້ບ່ໍ? 
5. ທ່ານເຄີຍເຫັນການອັສຈັນ ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງທ່ານແດ່ບ່ໍ? 
6. ຄຳວ່າເຢຊູມີຄວາມໝາຍວ່າຢ່າງໃດ? 

 
 
 
         ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ຊົງປະສູດແລ້ວ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 2:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 2:1-20  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະສູດແລ້ວ, ເໝືອນເກີດຜິດບ່ອນ, 

ເໝືອນເກີດຜິດເວລາ, ເໝືອນເກີດຜິດພ່ໍແມ່. ການເກີດຂອງເພ່ິນເໝືອນກັບວ່າປະກາດໃຫ້ຄົນຟັງຜິດ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງໃດໃນເມ່ືອພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໂລກ 

ນ້ີແລ້ວ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ  ແລະ

ປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ືນທົ່ວໆໄປ. 
 

ຄຳນຳ 
 
ໃນປີ 1700, ທ່ານຈອນ ນິວຕັນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມບໍຣິສັດການຄ້າແຫ່ງນ່ຶງ The Atlantic Slave Trade. ນິວຕັນ 
(ບ່ໍເປັນຄົນທີ່ນັບຖືສາສນາ) ໃນຂະນະທີລ່າວຢູ່ໃນເຮອື ພະຍຸກໍໄດ້ພັດເຮືອໄປຄ້າງທີເ່ກາະແຫ່ງນ່ຶງ ລາວຮ້ອງ
ໄຫ້ທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ທັໆ ທີ່ລາວຍັງບ່ໍທັນຮູ້ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ . ໃນເວລານ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດນິວຕັນ 
ໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຕາຍ.  ພາຍຫລັງຕ່ໍມາ  ລາວກໍໄດ້ອອກຈາກການທຳງານນ້ັນ ແລະກໍກາຍມາເປັນຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
ນິວຕັນໄດ້ຂຽນບົດກະວີອັນນ່ຶງຮ່ວມກັບເພ່ືອນຂອງລາວຊ່ືວ່າວິນລ້ຽມ ຄາວເປ້ີ. ນິວຕັນ ມັກຂຽນບົດກອນ ທີ່
ປະກອບກັບບົດເທສນາ ແລະລາວກໍໄດ້ໃສ່ຫົວຂ້ໍວ່າ  “Amazing Grace“.   ເພາະວ່າບົດກອນນ້ີ ໄດ້ສອດ
ຄ່ອງກັບທຳນອງດົນຕຣີທີ່ພວກເຮົາທັງຫລາຍຮູ້ຈັກດີໃນທຸກວັນນ້ີ.   ດ່ັງນ້ັນ ໃນຕ້ົນໆປີ 1900  ໃນລາຍການ
ປຸກໃຫ້ຕ່ືນຄ້ັງທສີອງທົ່ວອະມຣິກາ ຄຳວ່າ  “Amazing Grace”   ໄດ້ແຜ່ຂຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ.  ເລ້ີມຕ້ົນທີ່ 
ຈອນ ນິວຕັນ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ປະພັນແລະຂຽບົດເພງນ້ີຂ້ຶນມາ. 
 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ວຍແລະປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງລາວ.  ລາວຂຽນບົດກອນນ້ີຂ້ຶນມາ ກໍຍ້ອນປະ  
ສົບການຊີວິດຂອງລາວເອງ. 
 

1.  ການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູ: (ລູກາ 2: 1-7) 
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ລູກາໄດ້ລວບລວມເບ້ືອງຫລັງກ່ຽວກັບການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູ.  ເພ່ິນມີຈຸດປະສົງຈະໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈ
ເວລາ ແລະສະຖານທີ່ ເພ່ືອຈະໄດ້ບັນທຶກໃຫ້ເປັນປວັດສາດຂອງໂລກ. ລູກາຢາກໃຫ້ໂລກນ້ີຮູວ້່າພຣະອົງຊົງ
ໃຊ້ຜູ້ນຳຂອງໂລກນ້ີຢ່າງໃດ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈ້ົາຈະບ່ໍເຊ່ືອພຣະອົງກໍຕາມ. 
 
ຊີຊ້າ ອໍກັສຕັສ ທ່ານເປັນຫົວໜ້າຂອງຄົນໂຣມັນ.   ທ່ານເກີດໃນເດືອນ 9 ປີ 63  ກ່ອນພຣະເຢຊູເກີດ  ຊ່ືວ່າ 
ກາຍອັສ ອົກຕາວອັີສ.   ຫລັງຈາກນ້ັນ ຄະນະປົກຄອງກຸງໂຣມກໍໃຫ້ຊ່ືເພ່ິນໃໝ່ວ່າ  ອໍກັສຕັສ ໃນປີ 27 ກ່ອນ   
ພຣະເຢຊູເກີດ ເພ່ືອໃຫ້ກຽດໃນການໄດ້ຊັຍຊະນະຈາກພວກອີຢິບ. ຊ່ືສຽງຂອງ ອໍກັສຕັສ ກໍເລ່ືອງລືໄປແລະກໍ
ໄດ້ກາຍມາເປັນຈັກພັດໂຣມັນຕ້ັງແຕ່ປີທີ 27 ກ່ອນພຣະເຢຊູ ຈົນເຖິງປີທີ 14 ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູ. ເພ່ືອເປັນ
ຂອງຂວນັໃນການປົກຄອງດີ ຈົນເຖິງ 20 ປີ.   ໃນສມັຍນ້ັນອານາຈັກໂຣມັນກໍຮຸ່ງເຮືອງເຫລືອງເຫລ້ືອມ  ຈົນ
ເຖິງ 250 ປີ 
 
ໂດຍໃຊ້ອຳນາດຂອງ ອໍກັສຕັສ,   ທ່ານໄດ້ສ່ົງສານດີກາອອກໄປເພ່ືອສຳຣວດປະຊາກອນ ພາຍໃຕ້ການປົກ
ຄອງຂອງອານາຈັກໂຣມັນ. ລູກາໃຊ້ຄຳວ່າ ຈັກກະພັດໂຣມັນ ເພາະວ່າທົ່ວໂລກຈະຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບອານາຈັກ
ນ້ີດີ. ໂຣມໃຊ້ເວລາທຸກໆ 14 ປີ ເພ່ືອຈະຈົດທະບຽນປະຊາຊົນແລະທະຫານ.  ຄົນຢິວທຸກຄົນຕ້ອງກັບໄປລົງ
ທະບຽນທີບ້່ານເດີມຂອງຕົນເອງຕາມເຊ້ືອສາຍຂອງຄອບຄົວ. 
 
ຊີຊ້າ ອໍກັສຕັສ  ຈັດລະບຽບໂລກນ້ີໂດຍຄົນໂຣມັນ,   ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງໃຊ້ສ່ິງນ້ີໃຫ້ເປັນປໂຍດ.   ຊີຊ້າ ບ່ໍຮູ້ 
ດອກວ່າ  ຜູ້ຢູ່ເບ້ືອງຫລັງສາກກຳລັງບັລຍາຍເຖິງເຣ່ືອງການຈະມາບັງເກີດຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍ.   ພຣະເຈ້ົາໃຊ້
ສານດີການ້ັນນຳໂຢເຊບໃຫ້ເຂ້ົາມາປະກອບສ່ວນໃນເຣ່ືອງ.  ໂຢເຊບແລະມາຣີອາໄດ້ພາກັນເດີນທາງຈາກ
ນາຊາເຣັດສູ່ເບັດເລເຮັມບ້ານເດີມຂອງໂຢເຊັບ.   ເຫດການນ້ີ    ແມ່ນເກີດຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳທຳ 
ນວາຍຈາກພຣະຄັມພີເດີມ ມີກາ 5:2  ຊ່ຶງບັນທຶກໃວ້ວ່າ  ສ່ວນເຈ້ົາ ເບັດເລເຮັມ ເອຟຣາທາເອີຍ ເຖິງແມ່ນ
ເຈ້ົາເປັນຄົນເລັກນ້ອຍໃນໝູ່ຕະກຸນຕ່າງໆຂອງຢູດາ  ແຕຈ່ະມີຜູ້ນຶ່ງອອກມາຈາກເຈ້ົາເພ່ືອເຮົາ  ເປັນຜູ້ທີຈ່ະ
ຄອບຄອງອິສຣາເອນ ຜູ້ນັ້ນມີທີ່ມາຈາກອະດຕີການ ຈາກໂບຣານການ. 
 
ມາຣີອາເດີນທາງໄປກັບໂຢເຊັບ,  ເຖິງແມ່ນລາວບ່ໍຈຳເປັນຈະເດີນທາງ ເພາະທ້ອງກໍແກ່ແລ້ວ  ແລະກໍຈວນ
ວັນຈະເກີດລູກແລ້ວ. ນາງມາຣີອາໃຊ້ລໍເປັນພາຫານະໃນການເດີນທາງ, ບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງມາຣີອາຈ່ຶງ
ຢາກໄປນຳໂຢເຊັບ. ບາງທລີາວອາດຈະຢາກຢູ່ໃກ້ຜົວ ໃນເວລາຖືພາຄາທ້ອງ ເວລາເປັນຫຍັງມາຜົວຈະໄດ້
ຊ່ວຍ, ຫລືຢ່າງໃດກໍບ່ໍຮູ.້ ບາງທີລາວກໍຢາກໜີຈາກຄຳປະນາມຢຽດຫຍາມໃນການຖືພານ້ີ. 
 
ນາງມາຣີອາເກີດລູກແລ້ວໃນເວລາຢູ່ເບັດເລເຮັມ.  ເບັດເລເຮັມເປັນເມືອງປວັດສາດຂອງອິສຣາເອນ.  ເບັດ
ເລເຮັມ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮືອນແຫ່ງອາຫານ   ແລະກໍສົມຄວນທີຈ່ະເອ້ີນວ່າ ອາຫານແຫ່ງຊີວິດ.   ພຣະເຢຊູ
ເລ້ີມຕ້ົນຊີວິດຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນເມືອງທີ່ມີອາຫານແຫ່ງຊີວິດ.  ເບັດເລເຮັມຍັງເອ້ີນໄດ້ອີກວ່າ ເມືອງຂອງດາ
ວິດ. ຫລັງຈາກທີ່ດາວິດຈາກເບັດເລເຮັມໄປແລ້ວທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ກັບຄືນມາຈັກເທື່ອ.  ເບັດເລເຮັມ ຍັງເປັນບ່ອນ
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ທີ່ນາງຣາເຊນ ພັລຍາຂອງອີຊາກຝັງຢູ່ທີ່ນ້ັນ ເພາະວ່າເສັຽຊີວິດຕອນທີເ່ຂົາເກີດເບັນຈະມິນ.  ລູກາກ່າວຢ່າງ 
ນ້ີມາກໍເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ໂຢເຊບເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດ. 
 
ຫລາຍຄົນກໍເວົ້າວ່າ   ບ້ານຂອງຕົວເອງແມ່ນເບັດເລເຮັມ.   ດ່ັງນ້ັນວັນນ້ັນຄົນຈ່ຶງໜາແໜ້ນຈົນໂຮງແຮມບ່ໍມີ
ຫ້ອງວ່າງສຳຫລັບໂຢເຊບແລະມາຣີອາ,  ບາງທີໂຢເຊັບອາດຈະມາຊ້າໄປແດ່ຈ່ຶງບ່ໍທັນຫ້ອງນຳເຂົາ.  ບາງທີ
ເຈ້ົາຂອງໂຮງແຮມອາດບ່ໍຢາກໃຫ້ໂຢເຊັບແລະມາຣີອາພັກແດ່ ເງິນຄຳອາດຈະບ່ໍແມ່ນປັດຈັຍທີສ່ຳຄັນເພາະ 
ວ່າໂຢເຊບເປັນຊ່າງໄມ້ ຄົງເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການເດີນທາງຄ້ັງນ້ີ.  
 
ລູກາໄດ້ອະທບິາຍການເກີດຂອງເຢຊູແບບສ້ັນໆ,   ມາຣີອາໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກຊາຍຄົນຫົວປີ,   ນາງເອົາຜ້າ
ອ້ອມພັນແລະວາງໄວ້ທີຮ່າງຫຍ້າ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ພຣະເຢຊູແມ່ນເກີດຢູ່ໃນຄອກສັດນ້ັນເອງ. 
 

2.  ປະກາດການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ: (ລູກາ 2: 8-20) 
ພວກຜູ້ລ້ຽງແກະ(ບ່ໍແມ່ນຜູ້ທຳນວາຍ, ບ່ໍແມ່ນກະສັດ..)ພວກນ້ີແມ່ນໝວດທຳອິດທີໄ່ດ້ຍິນການປະກາດກ່ຽວ
ກັບການເກີດຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະກໍເປັນການດີຫລາຍທີ່ພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນຂ່າວນ້ີ. ພວກນ້ີເປັນພວກທີຖື່
ວ່າເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກັບສັດ,  ນອນຢູູ່ກັບສັດ ບ່ໍຄ່ອຍຈະໄດ້ໄປພຣະວິຫານ.   ການປະກາດມາເຖິງພວກ
ລ້ຽງແກະແມ່ນການສະແດງວ່າພຣະເຢຊູມີພຣະປະສົງທີຈ່ະປະກາດໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່ຳຕ້ອຍ ຄົນທີຖື່ກສັງຄົມລະ
ເລີຍ, ຄົນທີ່ທຳງານຕ່ຳ, ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມເປິະເປ້ືອນ  
 
ແສງສວ່າງຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ອງຮອບຕົວຂອງພວກເຂົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກໃຈຢ່າງໜັກ.  ທູດສວັນກ່າວ
ແກ່ພວກເຂົາວ່າ ຢ່າຢ້ານເລີຍ  ເຮົານຳຂ່າວດີມາ ເຮົານຳຄວາມປິຕິຍິນດີອັນໃຫຍ່ຫລວງມາໃຫ້ຄົນທັງປວງ. 
ໃນວັນນ້ີທີ່ເມືອງຂອງດາວິດອົງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນໄດ້ມາບັງເກີດເພ່ືອທ່ານ   ພຣະອົງຄືພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງເປັນ   
ພຣະເຈ້ົາ. ນ້ີເປັນໝາຍສຳຄັນແກ່ທ່ານ ຄືທ່ານຈະໄດ້ພົບພຣະກຸມມານຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ. (ລູ
ກາ 2:10-12)  ຫລັງຈາກນ້ັນເຫລ່ົາທູດສວັນໝູ່ໃຫຍ່ກໍມາຮ່ວມສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ.   ຂໍພຣະສິຣິຈ່ົງມີແດ່ພຣະ
ເຈ້ົາໃນທີ່ສູງສຸດ ແລະສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ມວນມະນຸດໂລກຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງໂປດປານ. (ລູກາ 2:14) 
 
ພຣະເຢຊູຄືພຣະຄຣິດ.  ການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ ກໍແມ່ນມາຊ່ວຍມວນມະນຸດທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນບາບ. 
ຄຳວ່າ ຄຣິດ ແມ່ນຄຳທີ່ແປມາຈາກພາສາເຮັບເຣີ ເມຊີອາ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກເຈີມ.   
 
ເມ່ືອທູດສວັນກັບຄືນສູ່ສວັນແລ້ວພວກເຂົາກໍພາກັນຟ້າວໄປພົບມາຣີກັບໂຢເຊບແລະກຸມມານທີ່ນອນຢູ່ຮາງ
ຫຍ້າ ຄັນໄດ້ເຫັນແລ້ວພວກເຂົາກໍໄດ້ກະຈາຍຂ່າວໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫລາຍ.  ເມ່ືອຄົນທງັຫລາຍໄດ້ຍິນກໍປລາດ
ໃຈໃນສ່ິງທີ່ຄົນລ້ຽງແກະກ່າວແກ່ພວກເຂົານ້ັນ. 
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ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ພຣະເຢຊູຊົງປະສູດໃນສະຖານທີຕ່່ຳຕ້ອຍ ຍ້ອນການຖ່ອມຕົວ,   ທູດສວັນໄດ້ປະກາດໃຫ້ແກ່ພວກລ້ຽງແກະ 
ຊ່ຶງເປັນພວກທຳອິດ,  ເປັນພວກທີ່ມີໜ້າທີ່ການງານ ແລະກໍຖືວ່າເປັນຊົນຊ້ັນຕ່ຳ.   ຖ້າທ່ານຫາກຄ້ົນຄວາ້ໃນ   
ພຣະຄັມພີ ທ່ານຈະພົບການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຢຊູໃນຖ້າມກາງຄົນບາບທັງຫລາຍ, ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສະເດັດ
ມາເພ່ືອຄ້ຳຮັ່ງຄູນມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດ ແຕ່ພຣະອົງມາເພ່ືອຊ່ວຍຄົນບາບໃຫ້ລອດພ້ົນ. 
 
ເຣ່ືອງລາວຂອງຄຣິສມັສສອນພວກເຮົາວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດທີ່ຢູ່ເໜືອຄວາມສາມາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຖ້າພຣະອົງຫາກ
ຊົງຕ້ອງການຈະໃຊ້ໃຫ້ເປັນປໂຍດຂອງພຣະອົງ  ຈະຊົງຕ່ຳຕ້ອຍ ບັນຫາສຸຂພາບ ຂາດເຂີນ….ແຕ່ກຸນແຈທີ່
ສຳຄັນກໍຄື ການເຊ່ືອຟັງ.  ຕົວຢ່າງພວກຜູ້ລ້ຽງແກະ ເຂົາເຊ່ືອຟັງພວກເທວະດາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
 

7. ທ່ານຈະບັລຍາຍຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນໂລກນ້ີຄືຢ່າງໃດ? 
8. ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໃຊ້ຄົນທີ່ມີຍົດອັນຕ່ຳຕ້ອຍທຳງານໃຫ້ກັບພຣະອົງ? 
9. ເຣ່ືອງລາວຂອງພວກລ້ຽງແກະມີຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃດ ເມ່ືອທ່ານປຽບທຽບໃສ່ຄົນອ່ືນ? 
10. ອະທບິາຍຜົນສະທ້ອນທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກະທຳຕ່ໍຄົນອ່ືນ, ແລ້ວທ່ານຈະບອກຄົນອ່ືນວ່າຢ່າງໃດ? 
11. ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຖືວ່າເປັນການດີທີ່ພຣະເຢຊູຊົງບັງເກີດຢູ່ໃນຄອກສັດ? 
12. ເມ່ືອພວກຜູ້ລ້ຽງແກະກະຈາຍຂ່າວ ເຣ່ືອງທີ່ທູດສວັນມາບອກກ່ຽວກັບກຸມມານ. ນາງມາຣີອາຈະມີ

ແນວຄິດຢ່າງໃດ? 

 
         ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພຣະເຢຊູ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 2: 39-52 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 2: 21-52  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູເຕີບໃຫຍ່ຂຍາຍຕົວເໝືອນເດັກນ້ອຍຄົນຢິວທົ່ວໆໄປ ແຕ່ວ່າຄຳ 

ເວົ້າຄຳຈາຂອງພຣະອົງບ່ໍທັມມະດາ  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະສຶກສາເອົາອັນໃດແດ່ຈາກພຣະເຢຊູໃນການເຕີບໂຕນ້ີ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະໜູນໃຈທຸກຄົນໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຈິດວິນຍານ,  ການພົວ 

ພັນກັບພຣະເຈ້ົາແລະກັບຜູ້ອ່ືນດ້ວຍ. 
 

ຄຳນຳ 
 

ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນໜຸ່ມ, ເພ່ືອນໆຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພາກັນແລ່ນຍາມມ້ືເຊ້ົາ. ພວກ
ເຮົາແລ່ນປະມານຫ້າສິບໄມລແຕ່ລະເຊ້ົາ,  ພວກເຮົາທ່ອງຈຳຂ້ໍພຣະຄັມພີໄປດ້ວຍ.    ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະ
ທ່ອງໂຣມບົດທີ 6 ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນຈະເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນ.  ການພັກຮ້ອນໃນປີນ້ີ ພວກເຮົາດີໃຈຫລາຍ ໃດ້ສນິດສນົມ
ກັບເພ່ືອນໆຫລາຍຂ້ຶນ  ແລະກໍທ່ອງຈຳຂ້ໍພຣະຄັມພີຫລາຍຂ້ຶນ.   ນ້ີແມ່ນການພັກຮ້ອນປີນ່ຶງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະເຣີນເຕີບໂຕໃນວິຊາສະເພາະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ.  
 
 

1. ສເນີແນະພຣະເຢຊູ: (ລູກາ 2: 39-40) 
ຖ້າຜູ້ໃດຫາກເກີດເປັນຜູ້ຊາຍໃນຄອບຄົວຄົນຢິວ, ຕາມກົດລະບຽບແລ້ວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດ.  ພິທຕັີດ
ແມ່ນການກະທຳທາງຮ່າງກາຍສະແດງວ່າຖືກເຂ້ົາຢູ່ໃນບັນຍັດຂອງຄົນຢິວຢ່າງສົມບູນ, ຕາມທີອັ່ບຣາຮາມ
ຕ້ັງຂ້ຶນໃນສມັຍປະຖົມມະການ 17:10. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງອັບຣາຮາມໄວວ້່າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາເປັນບິດາແຫ່ງ
ຊົນຊາດຂອງເຮົາ,  ພິທຕັີດແມ່ນສ່ິງນຶ່ງທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເປັນຊົນຊາດຂອງເຮົາທີຖື່ກເລືອກໄວ້
ແລ້ວ.  
 
ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ຍິງເກີດລູກເປັນຜູ້ຊາຍແລ້ວ, ພາຍໃນເຈັດວັນລາວຈະຕ້ອງນຳລູກຂອງລາວໄປເຂ້ົາພິທຕັີດໃນ
ວັນທີແປດ. ສຳລັບເດັກຜູ້ຍິງຈະຕ້ອງເປັນສິບສ່ີວັນ ເດັກຜູ້ຊາຍຈະໄດ້ຖືກຕ້ັງຊ່ືໃນວັນນ້ັນ. ໂຢເຊັບແລະມາຣີ
ອາ ຕ້ັງຊ່ືລູກຂອງພວກເຂົາວ່າ ເຢຊູໃນວັນນ້ັນ.  ອັບຣາຮາມແລະຊາຣາກໍໄດ້ໃສ່ຊ່ືໃຫ້ລູກຊາຍໃນວັນທີແປດ
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ເໝືອນກັນ.   ທັມນຽມຂອງຄົນຢິວ,  ລູກຜູ້ຊາຍຄົນທຳອິດຕ້ອງໄດ້ຖວາຍໃຫ້ເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂຢເຊັບ
ແລະມາຣີກໍໄດ້ຖວາຍກຸມມານເຢຊູ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃຫ້ແກ່ພຣະເຈ້ົາທີພ່ຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  
 
ລູກາໄດ້ບັນທຶກໃນຂ້ໍ 40,  ຕອນນ້ີ  ພຣະອົງມີອາຍຸສິບສອງປີແລ້ວ   ພຣະອົງໄດ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕເໝືອນເດັກ
ນ້ອຍທັມມະດາ ແຕ່ມີຄວາມສລາດປາດເປ່ືອງ, ສລາດຫລາຍກ່ວາເດັກນ້ອຍທັມມະດາ ເພາະພຣະວິນຍານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດມາ.    
 

2.  ຊອກຫາພຣະເຢຊູ: (ລູກາ 2: 41-45) 
ເທສການໃຫຍ່ໆທີ່ຄົນຢິວນິຍົມເຮັດກັນທຢູ່ີສາມເທສການຄື: ສເລີມສລອງພຣະວຫິານ, ວັນເພັນເຕຄອສເຕ 
ແລະວັນເທສການປັສຄາ.  ເມ່ືອພຣະເຢຊູອາຍຸສິບສອງປີແລ້ວ  ເພິ່ນກໍຢາກໄປຮ່ວມເທສການປັສຄາ ພວກ
ເພ່ິນກໍມາທັງສາມຄົນຕາມທັມນຽມ. ສຳລັບພວກຜູ້ທຳນວາຍ, ພວກຜູ້ປະກາດ ແລະຄຣູສອນກໍນິຍົມກັນໄປ
ເປັນປະຈຳ. ພວກເຂົາຄິດວ່າເປັນງານປະເພນີ ລະລຶກເຖິງການເດີນຂອງບັນພະບູຣຸດຂອງພວກເຂົາເປັນເວ
ລາສ່ີສິບປີຜ່ານປ່າທຣຸະກັນດານ. ງານນ້ີຈະມີຂ້ຶນຫລັງຈາກການເກັບກ່ຽວແຕ່ລະປີ.  
 
ເມ່ືອເທສການສ້ິນສຸດລົງ ທຸກຄົນກໍຫຍຸ້ງຍາກໄປດ້ວຍການມ້ຽນມັດເຄ່ືອງຂອງ ຕຽມຕົວກັບບ້ານ. ບິດາມານ
ດາຂອງພຣະເຢຊູກໍເໝືອນກັນກັບທຸກຄົນ. ສ່ວນພຣະເຢຊູກໍກັບບ້ານໄປຕາມຂະບວນ ບ່ໍຮູ້ວ່າໃຜຢູ່ບ່ອນໃດ 
ເມືອກັບໃຜບ່ໍມີໃຜຮູ.້  ຂະນະນ້ີພຣະເຢຊູມີອາຍຸໄດ້ ສິບສອງປີ ກໍມາຮ່ວມບຸນປະເພນີເປັນຄ້ັງແລກໃນຊີວິດ. 
ປະເພນີຂອງຢິວເມ່ືອອາຍຸສິບສອງປີຂ້ຶນໄປແລ້ວ ພວກເຂົາກໍຖືວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ.  
 
ພ່ໍແມ່ຂອງພຣະເຢຊູ ກໍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງເດີນທາງກັບບ້ານຕາມຂະບວນດ້ວຍກໍເລີຍບ່ໍຄ່ອຍຫຍຸ້ງກ່ຽວເທົ່າໃດ. 
ລໍຖ້າແລ້ວລໍຖ້າອີກກໍບ່ໍເຫັນເຖິງບ້ານຈັກເທື່ອ ພ່ໍແມ່ຈ່ຶງເລ້ີມຕ້ົນສືບຖາມຫາທີ່ໃດກໍບ່ໍພົບ ຈ່ຶງກັບມາຊອກຢູ່ເຢ
ຣູຊາເລັມ. 
 

3. ພົບພຣະເຢຊູ: (ລູກາ 2: 46-52) 
ໃນເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ,  ບັນດາອາຈານແລະຄຣູສອນທີ່ມີຊ່ືສຽງ ກໍໄດ້ມາຊ່ວຍກັນສອນ.  ບາງ 
ພວກກໍສອນເປັນໝວດເປັນໝູ່, ເພ່ືອວ່ານັກຮຽນຈະໄດ້ຖາມໃຫ້ເປັນຂ້ໍໆຢ່າງລະອຽດ.  ຄຣູຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ກໍ
ຈະໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຢ່າງເປີດເຜີຍແລະກໍໄດ້ໃຫ້ໂອກາດສົນສະນາດ້ວຍ.  
 
ອີງຕາມພຣະທັມລູກາ ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳຖາມເປັນຄຳສອນສຳລັບສອນຄຣູສອນ. ຄົນຢູ່ໃນອາຍຸເຂດນ້ີ ຊ່າງມີ
ສະຕິປັນຍາສລາດຮອບດ້ານ ຮູ້ເຖິງຂ້ໍພຣະບັນຍັດທຸກຢ່າງ. ພຣະເຢຊູກໍຖາມພວກເຂົາເຖິງພຣະບັນຍັດແລະ
ພວກເຂົາກໍຖາມພຣະອົງເໝືອນກັນ, ຄຳຕອບຂອງພຣະອົງຖືກຕ້ອງແລະຖືກໃຈພວກເຂົາດ້ວຍ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້
ຟັງກໍຖືກໃຈແລະປລາດໃຈໃນຄຳຕອບຂອງພຣະອົງ.  
 



 16 

ສາມວັນຕ່ໍມາ  ໂຢເຊບແລະມາຣີອາ  ບ່ໍໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຈະພົບພຣະເຢຊູນ່ັງຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ  
ພຣະອົງຊົງນ່ັງຢູ່ໃນໝູ່ອາຈານ ກຳລັງຟັງແລະຊັກຖາມບັນດາເຫລ່ົາອາຈານນ້ັນ ເວລາລູກຂອງທ່ານເຮັດຢ່າງ
ໃດຢ່າງນ່ຶງຜິດ, ແຕ່ວ່າດີແລະກໍເປັນທີ່ສັຣເສີນດ້ວຍ ທ່ານຈະວ່າຢ່າງໃດ. ຍາກທີຈ່ະກ່າວ ແລະສະແດງອອກ 
ຢ່າງໃດ.   ມາຣີອາກໍເອ່ີຍຄຳຖາມອອກມາວ່າ: ລູກເອີຍ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດກັບພ່ໍແມ່ຈ່ັງຊ້ີ? ພ່ໍກັບແມ່ຊອກຫາ
ລູກໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ໃຈຊິຂາດແລ້ວເດ…(ລູກາ 2:48) ພຣະເຢຊູຕອບວ່າ: ຊອກຫາລູກເຮັດຫຍັງ ບ່ໍຮູ້ບໍວ່າ
ເຮົາຕ້ອງຢູ່ໃນພຣະນິເວດຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາ.(ລູກາ 2:49) 
 
ຕາມທັມມະດາແລ້ວ ໂຢເຊບແລະມາຣີອາຄວນຈະຮູວ້່າພຣະເຢຊູຢູ່ທີ່ໃດ. ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍຄົງຈະປັບຕົວເອງ 
ໄປເປັນໄລຍະໆ. ແລ້ວກໍນຳພາລູກກັບສູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງ, ພຣະອົງຢູ່ໃນຄຳໂອວາດສ່ັງສອນຂອງພ່ໍແມ່. ພ່ໍ
ແມ່ເຂ້ົາໃຈພຣະເຢຊູດີ ແລະກໍເກັບເຣ່ືອງຕ່າງໆໄວ້ໃນຈິດໃຈຂອງຕົນເອງຕລອດມາ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນດ້ານສະຕິປັນຍາ ດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຊົງເປັນທີ່ພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ຄົນທັງຫລາຍ.   
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຮົາໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕວ່າພວກເຮົາຈະຈະເຣີນຂ້ຶນຢ່າງໃດ.    ພຣະເຈ້ົາມີແຜນ
ການໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໂຕຂ້ຶນດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານຄວາມຄິດ ດ້ານມັນສມອງ ດ້ານສະຕິປັນຍາແລະດ້ານຈິດ
ວິນຍານ.  ໂຢເຊບແລະມາຣີອາສັນຍາວ່າ ຈະລ້ຽງດູພຣະເຢຊູດ້ວຍພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນຖານະທີ່
ເພ່ິນເປັນພ່ໍແລະແມ່ ເພ່ິນຕ້ອງເປັນຜູ້ໃຫ້ອາຫານ ແລະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳສ່ັງສອນດ້ວຍ. ຕາມລະບຽບການແລ້ວພ່ໍ
ແມ່ຕ້ອງສອນລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກຢຳເກງພຣະເຈ້ົາ ຄຳສອນຂອງພຣະອົງ (ພຣະຄັມພິ)  
 
ຈະເປັນການດີຫລາຍ ຖ້າພວກເຮົາຫາກປ່ອຍໃຫ້ຄຣູສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕ້ັງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ພຣະເຈ້ົາຊົງມີ
ພຣະປະສົງຢາກໃຫ້ພ່ໍແມ່ສອນລູກຂອງຕົນເອງດ້ວຍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ຍັງເຍົາວັຍ.   ເພາະໃນເວ
ລາເຍົາວັຍນ້ັນ ເຂົາຈະບ່ໍມີອຸປສັກອັນໃດຕ່ໍຊີວິດ ເຂົາຈະຕ້ັງໃຈຕ່ໍພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງດຽວ. 
 
 

ຄຳຖາມ:  
 

1. ແມ່ນຫຍັງທີເ່ຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນປໂຍດ ແລະບ່ໍໄດ້ຜົນປໂຍດ ທີ່ເຕີບໂຕຂ້ຶນໃນຄອບຄົວຄຣິສຕຽນ? 
 
2. ແມ່ນຫຍັງຄືເສ້ັນທາງການສິດສອນທີ່ສ້າງສັນ ທີ່ເຮົາຄວນສອນລູກສອນຫລານຂອງພວກເຮົາຕ່ໍໄປ? 
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3. ທ່ານຈະມີປະຕິກິຣິຍາຢ່າງໃດ ຫາກລູກຫລານ ຍາດພ່ີນ້ອງ ເພ່ືອນໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ ຫາກເຊ່ືອພຣະ
ເຈ້ົາທີ່ທ່ານບ່ໍເຂ້ົາໃຈ? 
 
4. ທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເພ່ືອຈະເອ້ີນວ່າ ຈະເຣີນຂ້ຶນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ດ້ານສະຕິປັນຍາ ດ້ານສັງຄົມ 
ແລະດ້ານຈິດວິນຍານ? 
 
5. ທ່ານເຄີຍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ.  ແລະຍັງມີອັນໃດບ່ໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບ່ໍເຂ້ົາໃຈ
ພຣະອົງ? 
6. ການໃຊ້ຊີວິດທີ່ມີພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດນ້ີ ມີການພົວພັນກັບແນວຄິດບ່ໍ? ຫລືວ່າການພົວພັນໃນດ້ານ
ສັງຄົມແດ່ບ່ໍ? 

 
         ບພ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ເຣ່ືອງການກັບໃຈໃໝ່ແລະສິ່ງຕາມມາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 3:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ລູກາ 3:1-20 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກ່ອນພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາ ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງ  

ອຳນາດຂອງການກັບໃຈໃໝ່. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ແມ່ນຫຍັງແມ່ນການກັບໃຈໃໝ່ ແລະເປັນມັນເຣ່ືອງສຳຄັນໃຫຍ່ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣ່ືອງກັບໃຈໃໝ່ ແລະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ. 

 

ຄຳນຳ 
     ອົງໂຢຮັນໄດ້ປະກາດເອ້ີນໃຫ້ຄົນສະແດງເຖິງການກັບໃຈໃໝ່ໂດຍຮັບສິນບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ຳ ແລະປ່ຽນ 
ແປງການປະພຶດ ກ່ອນພວກເຂົາຈະໄດ້ພົບກັບການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
     ເວລາໄປເບ່ິງຊີເນມາກ່ອນຈະເຂ້ົາເຣ່ືອງ ພວກເຂົາມັກເອົາເຣ່ືອງທີ່ຈະສາຍຕ່ໍໄປຂ້າງໜາ້ມາໃຫ້ເບ່ິງກ່ອນ 
ເພ່ືອເປັນການໂຄສະນາໃຫ້ຄົນກັບມາເບ່ິງອີກ.  ການປະກາດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສ ະໂຕກໍເໝືອກັບໄປເບ່ິງໜັງ 
ແຕ່ເຫັນວ່າໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງສຳຄັນໄປກວ່າການໄປເບ່ິງໜັງ.  ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຢຮັນເພ່ືອຕຽມຈິດໃຈຂອງ
ຄົນຕ້ອນຮັບການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອາ   ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈເຖິງສ່ິງສຳ
ຄັນສຸດທີ່ຕ້ອງເຮັດ: ກັບໃຈໃໝ່ ຫລືການຖິ້ມໃຈເອົາແລະເອົາໃຈໃໝ.່ 
  

1.  ຕຽມພ້ອມ: (ລູກາ 3:1-6) 
     ຄ້າຍກັບຜູ້ປະກາດໃນພຣະຄັມພີເດີມ,  ປ້ຶມລູກາໄດ້ເອົາການປະກາດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໄວ້ໃນຈຸດ
ສຳຄັນໃນປະວັດສາດ.   ລູກກາໄດ້ກ່າວເຖິງວັນເວລາຂອງການຮັບໃຊ້ຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕຕາມຊ່ືຂອງຜູ້
ປົກຄອງ.  ວັນເວລາຢ່າງນ້ີໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈດີເຖິງນັກການເມືອງແລະຜູ້ມີອຳນາດ້ານສາສນາເວລາ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນໄປມາປະກາດໃນໂລກ. 
     ກະສັດເຮໂຣດຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ເປັນກະສັດໂຣມປົກຄອງເມືອງຢູດາ (ເປັນເອກຣາຊ)  ຈາກ ກ່ອນ ຄສ 37-40.  
ຫລັງຈາກກະສັດເຮໂຣດຕາຍ ຣາຊອານາຈັກໂຣມໄດ້ແບ່ງອອກລະຫວ່າງລູກຊາຍ.  ເຣໂຣດ ອັນຕິປາສ ປົກ
ຄອງແຂວງຄາລີເລ.  ຟີລິບປົກຄອງແຂວງ ອີຕູເຣັຽ ແລະທຣາໂກນີຕັສ ຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງຄາລີເລ. 
ອາກຄາລີອັສໄດ້ປົກຄອງແຂວງຢູດາ, ຊາມາເຣັຽ, ແລະອີດູເມັຽ;  ແຕ່ເຫັນວ່າ ກາຊາໄດ້ປົດອາກຄາລີອັສລົງ
ຈາກອຳນາດການປົກຄອງ ແລະມອບອຳນາດໃຫ້ເຈ້ົາເມືອງໂຣມ   ຊ່ຶງທີ່ຮູ້ຈັກວ່ານັກກົດໝາຍແລະເຈ້ົານາຍ
ຂອງພວກໂຣມ.  ຕອນນ້ັນເປັນເຈ້ົານາຍປົກຄອງໃນແຂວງຢູດາໃນ ຄສ 26-36. ລີຊາເນັຽ ເປັນກະສັດຜູ້ທີບ່ໍ່
ຮູ້ຈັກຈາກປະຊາຊົນ ໄດ້ປົກຄອງແຂວງ ອາບີລີນ ຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງແຂວງຢູດາ. 
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     ເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ ລູກາໄດ້ຂຽນຊ່ືທັງສອງປະໂຣຫິດຄື: ອັນນາ ແລະ ກາຍະຟາ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມີພຽງ
ຄົນດຽວເປັນປະໂຣຫິດປະຈຳປີ.   ເຫັນວ່າກາຍະຟາຜູ້ເປັນລູກເຂີຍເປັນປະໂຣຫິດຫລັງຈາກພ່ໍເຖ້ົາ, ແຕ່ເຫັນ
ວ່າພ່ໍເຖ້ົາຍັງມີອຳນາດທາງຫລັງຢູ່ ເພາະຫລາຍຄົນຍັງສັດທາຜູ້ເປັນພ່ໍເຖ້ົາ.  ທ່ານລູກກາເວົ້າທັງສອງເປັນມະ
ຫາປະໂຣຫິດເປັນສ່ິງຖືກເພາະທັງສອງເປັນມະຫາປະໂຣຫິດແທ້ ເປັນຜູ້ຖືກແຕ່ຕ້ັງຈາກໂຣມ ແລະອີກຄົນນ່ຶງ
ມີອຳນາດທາງຫລັງສາກ. 
     ມີຜູ້ນຳຫລາຍຄົນໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດເຊ່ັນ: ເຮໂຣດ ອັນຕາປາ  ໄດ້ສ່ັງຕັດຄໍໂຢຮັນບັບຕິະສໂຕ,  ປີລາດ
ແລະເຮໂຣດໄດ້ມີພາກສ່ວນສ່ັງຄຶງອົງພຣະເຢຊູທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (ມທ 14:1-12; ລກ 23:1-2).  ອັນນາແລະ
ກາຍະຟາກໍໄດ້ມີພາກສ່ວນໃນການຂ້າອົງພຣະເຢຊູ (ຢຮ 18:13, 24).  ລູກາໄດ້ກ່າວຊ່ືຜູ້ນຳເຫລ່ົານ້ີຜູ້ມີອຳ
ນາດທາງສັງຄົມ, ການເມືອງ, ແລະສາສນາ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະຖືກໂຄ່ນລ້ົມ. 
     ໂຢຮັນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນທຳອິດຫລັງຈາກມີການມິດງຽບເປັນເວລາ 400 ປີ.  ລູກາໃຊ້ປໂຍກທີ່
ວ່າ, “ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງໂຢຮນັ” ໄດ້ສືບຕ່ໍຈາກພຣະຄັມພີເດີມແລະບອກເຖິງການເປັນຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມຂອງໂຢຮັນ.   ມີຫລາຍໄດ້ເຊ່ືອວ່າການທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄືໂຢຮັນໄດ້ກັບຄືນມາໃນຕອນນ້ີອາດ
ເປັນໝາຍສຳຄັນຂອງການສະເດັດມາຂອງພຣະເມຊີອາ.    ໃນເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນໃນເມ່ືອຝູງຊົນໄດ້ຍິນຄຳປະ
ກາດຂອງໂຢຮັນຈຶ່ງມີຫລາຍຄົນຕິດຕາມໄປຢ່າງວ່ອງໄວ. 
     ໂຢຮັນໄດ້ປະກາດອ້ອມເຂດແມ່ນ້ຳຈໍແດນ,  “ປະກາດເຣ່ືອງບັບຕິສະມາໃນການກັບໃຈ  ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບ
ການອະພັຍໃຫ້” (3:3).  ພວກຢິວຮູ້ຈັກດີເຖິງການຊຳຮະລ້າງຄົນເຊ່ືອໃໝ່, ແຕ່ການຮັບບັບຕິສະມາເປັນສັນ
ຍາລັກຂອງການກັບໃຈໃໝ່ເປັນສ່ິງໃໝສ່ຳລັບພວກເຂົາ.   ການຮັບບັບຕິສະມາຂອງໂຢຮັນເປັນພຽງສັນຍາ
ຣັກຂອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ ຄືປ່ຽນທິດທາງເດີນໃນຊີວິດເພ່ືອເຂ້ົາໄປໃນພຣະປະສົງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. 
     ຈຸດປະສົງສຳຄັນຂອງການຮບັບັບຕິສະມາທີໂຢຮັນເຮັດນ້ັນໝາຍເຖິງ:  ເພ່ືອຈັດຕຽມຝູງຊົນຮັບເອົາການ
ສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ລູກາໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳສອນໃນປ້ຶມເອຊາຢາເພ່ືອຈັດຕຽມຫົນທາງຂອງອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ເຮັດໃຫ້ຮ່ອມພູຊື່ໄປ ແລະບ່ອນສູງໃຫ້ພຽງເພ່ືອຮັບຕ້ອນຜູ້ທີ່ຈະສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເຈ້ົາ. ໂຢ
ຮັນກໍເຮັດຕາມຄຳສອນເພ່ືອຕຽມຈິດໃຈຂອງຝູງຊົນຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ຈະມາຕາມຫລັງ. 
 

2.  ການກັບໃຈໃໝ່ຈະເປັຍຮູບແນວໃດ: (ລູກາ 3:7-14)  
    ໃນບົດ 3:7 ໂຢຮັນໄດ້ເວົ້າຕ່ໍຝູງຄົນທີ່ມາຫາຕົນນ້ັນຮ້າງແຮງຫລາຍເພາະໂຢຮັນໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາເປັນ
ເໝືອນງູໜີຈາກເຕົາໄຟກ້າ ຄືຢ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງການລົງໂທດ.  ໂຢຮັນຢາກໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈວາ່ການທີ່ພວກ
ເຂົາມາຫານ້ັນບ່ໍເປັນການດີພໍ ພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງມີຊີວິດມີການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງ. 
      ຄົນສ່ວນຫລາຍຜູ້ຕິດຕາມໂຢຮັນໄປນ້ັນເປັນຊາດຢິວ  ໂຢຮັນບອກພວກເຂົາວ່າການທີ່ມີປະວັດສາດດີ
ນ້ັນບ່ໍເປັນການພຽງພໍ ເພາະຍັງມີຢິວຫລາຍຄົນຖືວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເລືອກຊາດຕົນເອງເປັນຊາດພິເສດ. ແຕ່ໂຢ
ຮັນຢາກໃຫ້ພວກຢິວເຂ້ົາໃຈດີວ່າການເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາແທ້  ບ່ໍແມ່ນການເກີດ    ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນ
ການຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງຍ້ອນພຣະຄູນຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່າງຫາກ. 
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     ໂຢຮັນໄດ້ບອກຄົນທີ່ຕາມມາວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາຊົງຣິດອຳນາດຈະບັນດານ  ໃຫ້ລູກຫລານເກີດແກ່ອັບຣາມ
ຮາມຈາກກ້ອນຫີນເຫລ່ົານ້ີກໍໄດ້.” (3:8)   ຕາມພາສາອາຣະບິກ ຄຳວ່າໝາກຫີນແລະລູກຊາຍມີສຽງຄ້າຍຄືື
ກັນ.  ອົງພຣະເຢຊູສາມາດຍົກເອົາຊາດອ່ືນໄດ້ ຜູ້ເຮັດຕາມພຣະອົງ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍສາຍເລືອດ. ຊາດອ່ືນນ້ີປະ
ກອບຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ, ບ່ໍແມ່ນຊາດອິສຣາເອັນເທົ່ານ້ັນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ.່ 
    ຝູງຊົນຖາມໂຢຮັນວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໂຢຮັນກໍໄດ້
ໃຫ້ຕົວຢ່າງເພ່ືອປະກອບໃຊ້ ຄືເສັຽໃຈຕ່ໍຄວາມຜິດບາບ ແລະກັບໃຈໃໝ່  ພ້ອມມີຄວາມສຳພັນດີກັບຄົນອ່ືນ.  
ເວລານ້ັນຍັງມີຄົນເກັບພາສີເຂ້ົາມາຮັບບັບຕິສະມາ  ແລະໂຢຮັນກໍໃຊ້ພວກເຂົາເປັນພາບໂຕຢ່າງ.  ຄົນເກັບ
ພາສີເຮັດວຽກໃຫ້ກຸງໂຣມແລະພວກຢິວກຽດຊັງຄົນເກັບພາສີແລະຍັງຖືວ່າເປັນຄົນຂາຍຊາດ.  ພວກເກັບພາ
ສີມີອຳນາດຈາກໂຣມເກັບພາສີເພ່ືອໂຣມ  ແຕ່ພວກເຂົາມັກເກັບເກີນເພ່ືອຄູນຮັ່ງຄູນມີຕົນເອງ.  ເຫັນວ່າໂຢ
ຮັນບ່ໍໄດ້ຫາວຽງງານໃໝ່ໃຫ້ຄົນພວກນ້ີ   ແຕ່ບອກໃຫ້ເກັບຕາມກຳນົດບ່ໍໃຫ້ເກັບເກີນ.   ນ້ີເປັນຮູບພາບຂອງ
ການປ່ຽນໃຈຂອງຄົນເກັບພາສີ. 
     ພວກທະຫານກໍມາຫາໂຢຮັນຄືກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ພວກເຂົາເປັນທະຫານຂອງໂຣມ, ທະຫານພວກ 
ນ້ີເປັນຄົນຢິວທີ່ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເພ່ືອຮກັສາຄົນເກັບພາສີ.  ໂຢຮັນໃຫ້ຄຳຕອບວ່າ ໃຫ້ກິນຕາມເງິນ
ເດືອນ ບ່ໍໃຫ້ໃຊ້ອຳນາດຂູ່ຄົນອ່ືນເອົາເງິນຫລືຊັບສິນ ຄືບ່ໍໃຫ້ໃຊ້ອຳນາດຜິດ. 
     ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ບ່ໍແມ່ນເຮັດທາງໃນເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງສະແດງອອກມາດ້ວຍການກະທຳ.  
ການເຮັດຢ່າງນ້ີແມ່ນການຈັດແຈ່ງທາງໃໝ່ຂອງຊີວິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະການເຮັດຢ່າງນ້ີຄວນເປັນທີ່ເຫັນຈາກ
ຄົນອ່ືນໆດ້ວຍ.  ການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝຍັ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ັນເປັນຄົນຖ ່ອມຕົວມີຈິດໃຈກວ້າງຂວາງ ບ່ໍ
ໃຊ້ອຳນາດເກີນ ແລະຖືກວ່າຄົນອ່ືນສຳຄັນກວ່າຕົນເອງ. 
     

3. ຜູ້ທ່ີພວກເຮົາກຳລັງລໍຄອຍ: (ລູກາ 3:15-20)   
     ເວລາຝູງຊົນມາເຕ້ົາໂຮມກັນພວກເຂົາມີຄວາມຫວັງສູງ.   ພວກເຂົາມີຄຳຖາມວ່າໂຢຮນັເປັນພຣະເມຊີ
ອາຜູ້ທີ່ພວກເຂົາລໍຄອຍແມ່ນບ່ໍ?  ໂຢຮັນໄດ້ແກ້ຕົວຢ່າງວ່ອງໄວວ່າຕົນເອງເປັນພຽງຜູ້ມາກ່ອນ, ຜູ້ຖືກສ່ົງມາ
ຈັດຕຽມຫົນທາງກ່ອນ. ພຣະເມຊີອາເປັນໃຫຍ່ກວ່າໂຢຮັນ ແລະໂຢຮັນໄດ້ກ່າວວ່າຕົນເອງບ່ໍມີຄ່າພໍທີ່ຈະແກ້
ສາຍຮັດເກີບ.  ການເປັນຄົນແກ້ເກີບນ້ີເປັນວຽກຂອງຄົນໃຊ້ ການກ່າວຢ່າງນ້ີເພ່ືອໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມ
ສຳຄັນຂອງພຣະເມຊີອາຜູ້ທີຈ່ະມາພາຍຫລັງ ໃຫ້ຝູງຊົນຕຽມຕ້ອນຮັບ. 
      ໂຢຮັນໃຫ້ບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ຳເພ່ືອເປັນສັນຍາລັກເຖິງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່,  ແຕ່ພຣະເມຊີ
ອາຈະໃຫ້ພວກເຂົາບັບຕິສະມາດ້ວຍໄຟແລະອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.  ເປັນເຄ່ືອງໝາຍເຖິງການຊໍຳຮະໃຫ້
ສະອາດ ແລະເປັນການລົງໂທດອີກ. ຫລັງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຄືນມາຈາກຕາຍແລະສະເດັດໄປເມືອງສວັນ, ອົງ
ພຣະວິນຍາບໍຣິສຸດໄດ້ສະເດັດລົງມາໃນວັນເພັນຕີຄອດສະເຕ  ເປັນເໝືອນໄຟ (ກຈກ 2:1-4).     ຜູ້ທີ່ມີອົງ 
ພຣະວິນຍານສະຖິດນຳໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ເປັນຄົນຜູ້ທີເ່ຊ່ືອ, ແລະທຸກວັນນ້ີອົງພຣະວິນຍານຍັງສຶບຕ່ໍທຳງານ
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ. 
     ໂຢຮັນໄດ້ເຕືອນຝູງຊົນວ່າອົງພຣະເມຊີອາໄດ້ປະທານຄວາມພ້ົນ ແລະພຣະອົງກໍຍັງນຳການລົງໂທດມາ
ຄືກັນ.   ສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່ຊາວນາຝັດເຂ້ົາດ້ວຍເອົາເຂ້ົາໃສ່ດ້ົງໂຍນຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ແກບປິວອອກ    ແຕ່ສ່ວນ
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ເມັດດີໄດ້ຕົກຄືນມາ ເຊ່ັນກັນເວລາອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາພຣະອົງກໍຈະເຮັດແນວນ້ັນ.  ຜູ້ທີຖ້ິ່ມໃຈເກ່ົາແລະ
ເອົາໃຈໃໝ່ກໍຈະກາຍເປັນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ ສ່ວນຜູ້ໃຈແຂງກະດ້າງກໍຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດ.   
     ເຫັນວ່າບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນໄດ້ຍິນການປະກາດຂອງໂຢຮັນຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດ.    ສມັຍນ້ັນ ກະສັດເຮໂຣດ 
ອັນເຕບັສໄດ້ປົກຄອງແຂວງຄາລີເລ. ເຣໂຣດໄດ້ປະເມັຽ ແລະໄປເອົານາງເຮໂຣດຽນມາເປັນເມັຽ ຜູ້ເປັນເມັຽ
ຂອງນ້ອງຊາຍ ຟີລິບ.   ອິງຕາມປະເພນີຊາວຢິວຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເອົາເມັຽອ້າຍ ຫລືນ້ອງມາເປັນເມັຽຂອງຕົນ (ລະ
ບຽບພວກເລວີ 20:21).    ໂຢຮັນໄດ້ບອກໃຫ້ເຮໂຣດຮູ້ວ່າເປັນການຜິດທີຈ່ະເອົາເມັຽຂອງນ້ອງມາເປັນເມັຽ 
ເຫັນວ່າ ເຮໂຣດປະຕິເສດບ່ໍຍອມຟັງ.  ຊ້ຳບ່ໍພໍເຮໂຣດຍັງສ່ັງໃຫ້ເອົາໂຢຮັນໄປຂັງຄຸກແລະໃນທີສຸ່ດກໍຖືກຂ້າ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ໂຢຮັນໄດ້ເອ້ີນໃຫ້ຄົນຖິ້ມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ເພ່ືອຕ້ອນຮັບອົງພຣະເມຊີອາ.  ການປຽນແປງນ້ີບ່ໍໄດ້ຢູ່
ແຕ່ທາງໃນ ແຕ່ຈ່ົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເຫັນການປະພຶດອອກມາເຊ່ັນກັນ ຄົນທີ່ປ່ຽນແປງຈະບ່ໍໃຊ້ອຳນາດເກີນແລະ 
ເອົາປຽບຄົນອ່ືນ ພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມຄວາມບາບ ເອົາຕົນເອງເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາ ຖືວ່າຜູ້ອ່ືນດີກວ່າຕົນ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ທ່ານຈະອະທິຍາຍເຖິງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ຢ່າງໃດ? 
2. ຄົນໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາໂຢຮັນ ແຕ່ເຮໂຣດໄດ້ເອົາໂຢຮັນໄປໃສ່ຄຸກ.  ມີທາງອ່ືນອີກບ່ໍທີ່ຄົນບ່ໍມັກປ່ຽນແນວ

ທາງຢາກລົງໂທດເຮົາເມ່ືອເຮາົບອກໃຫ້ເຂົາປ່ຽນການປະພຶດ?  ເປັນຫຍັງ? 
3. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົຮັບເອົາຄວາມຜິດ ແລະປ່ຽນແນວທາງທີ່ຍາກ? 
4. ການຖິ້ມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ຕຽມພວກເຮົາໃຫ້ຮັບເອົາພຣະເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ? ເປັນຫຍັງການປ່ຽນ

ແນວທາງຈ່ິງເປັນສ່ິງສຳຄັນ? 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ເຣ່ືອງການທົດລອງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 4:1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ລູກາ 4:1-13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີເວລາມານເຂ້ົາມາທົດລອງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ເຮັດແນວໃດເພ່ືອພວກເຮາົຈະຕ່ໍສູ້ມານເວລາມັນທົດລອງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເອົາພຣະຄັມພີມາປະກອບໃຊ້ເພ່ືອເອົາຊະນະມານທົດລອງ 

 

ຄຳນຳ 
       ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບການທົດລອງຂອງມານໂດຍການຍົກເອົາພຣະຄັມພີມາປະກອບໃຊ້.   ພວກເຮົາ
ເຊ່ັນກັນຈະເອົາຊະນະການທດົລອງຂອງມານຕ້ອງອາສັຍອົງພຣະວິນຍານ ແລະມີຄວາມຮູ້ໃນພຣະທັມຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ ຄືໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນອາວຸດ. 
      ແຜນການເພ່ືອຈະບ່ໍກິນນ້ຳຕານໃນປີໃໝ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖືກປາຊັຍພຽງວັນດຽວ ຕອນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາ
ແລະຄອບຄົວຕ້ອງເດີນທາງໄກ 12 ຊ່ົວໂມງກ່ອນຈະໄປເຖິງ. ຂ້າພະເຈ້ົາຂັບຣົດເມືອຍ ລູກນ້ອຍທັງຫລາຍກໍ
ຕີກັນຢູ່ທັງຫລັງ ລະຍະກໍຍັງອີກ 2 ຊ່ົວໂມງ ເຫັນພາບເຂ້ົາໝົມ ຫລືເຂ້ົາຕ້ົມໄດ້ເຂ້ົາມໃນສມອງ.  ມີຄວາມຄຶດ
ບອກຕົນເອງວ່າກິນໂລດ ມ້ືອ່ືນຍັງມີໂອກາດເລ້ີມໃໝ່ໄດ້ເພາະເວລານ້ີທ່ານກຳລັງເມ່ືອຍ. 
     ແມ່ນແທ້ການທົດລອງໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບທຸກໆຄົນ ຫລາຍເທື່ອມັນອາດຈະຮ້າຍແຮງກວ່າຢາກກິນເຂ້ົາໜົມ
ຂອງຕ້ອນ ເຊ່ັນພວກເຮົາມັນເປັນຄົນເວົ້າຂວັນຄົນອ່ືນ, ໂລບມາກໂລພາ,  ຫລືມັນກິນເກີນສ່ວນ.  ພວກເຮົາ
ມັກເວົ້າບ່ໍຈິງເພ່ືອຢາກຂ້ຶນຊ້ັນ.   ບາງຄ້ັງພວກເຮົາມັກເປັນຄົນໃຈຮ້າຍງ່າຍ  ຫລືມັກຕິສ່ິງບ່ໍດີ.   ຖ້າພວກເຮົາ
ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ການທົດລອງ ຄວາມຜິດບາບກໍເຂ້ົາມາເອົາຊະນະ.  ແຕ່ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເອົາໄວ້ວ່າພວກເຮົາມີ
ທາງອອກຄືພຣະເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ຊ່ອຍ ຄືເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນຕົວຢ່າງເວລາພົບກັບການທົດລອງແລະເອົາ
ພຣະຄັມພີພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາມາເປັນອາວຸດປະກອບໃຊ້. 
  

1.  ບ່ໍມີທາງລັດ: (ລູກາ 3:1-6) 
    ການເລ້ີມຕ້ົນປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູແມ່ນຈາກຕອນພຣະອົງໄດ້ຮັບສິນບັບຕິສະມາໂດຍໂຢຮັນໃນແມ່
ນ້ຳຈໍແດນ.  ຕອນນ້ັນອົງພຣະວິນຍານສະເດັດມາຫາອົງພຣະເຢຊູເໝືອນນົກເຂົາ ແລະພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດ
ວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ (ລກ 2:21-22).  ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະວິນຍານໄດ້ພາອົງພຣະເຢ
ຊູໄປໃນຖ່ິນກັນດານແຖບແມ່ນ້ຳຈໍແດນ.    ເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນ  ທີ່ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງເຕັມໄປດ້ວຍອົງພຣະວິນ
ຍານບໍຣິສຸດ ເພ່ືອຈະປະເຊີນກັບການທົດລອງຈາກມານຮ້າຍ (4:1). ໂດຍອົງພຣະວ ິນຍານ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳ
ພາໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງ.    ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍທົດລອງພວກເຮົາ,  ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ 
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ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໄປໃນການທົດລອງເພ່ືອພວກເຮົາຈະມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃນພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນ. 
       ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທົດລອງຈາກມານເປັນເວລາ 40 ວັນ.  ເສັຽໃຈທີ່ຄົນໃນທຸກວັນນ້ີຖືວ່າຊາຕານເປັນ
ພຽງສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມຊ່ົວເທົ່ານ້ັນ ແທ້ຈິງແລ້ວຊາຕານຍັງເປັນຢູ່ແລະມັນສາມາດນຳຄວາມຈິບຫາຍມາ
ສູ່ມະນຸດເຮົາ.   ບ່ໍເໝືອນພຣະເຈ້ົາ ມານມີອຳນາດແຕ່ບ່ໍເໜືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ ແຕ່ມັນມີອຳນາດເໜືອໂລກແຫ່ງ
ຄວາມຜິດບາບ.   ໃນພຣະຄັມພີເດີມມານໄດ້ທົດລອງອາດາມແລະເອວາໃຫ້ຕົກໄປ   ຄືບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ, 
ແລະບັດນ້ີມັນຍັງຢາກເອົາຊະນະພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຄືອົງພຣະເຢຊູ.  ຖ້າມັນເອົາຊະນະເຮັດໃຫ້ອົງພຣະ
ເຢຊູຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບກໍເປັນການສະແດງວາ່ບ່ໍມີຄວາມຫວັງໃດທີ່ມະນຸດໄດ້ພ້ົນ ແລະທີ່ສຸດໂລກທັງໂລກ
ກໍຈະໄດ້ຈິບຫາຍໄປທັງໝົດ. 
       ມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະເຢຊູວ່າຖ້າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແທ້ ໂດຍບອກວ່າໃຫ້ພຣະອົງ
ເຮັດໃຫ້ຫີນເປັນອາຫານ.  ຖ້າພຣະອົງເຮັດຕາມມານ ກໍເຫັນວ່າພຣະອົງເຮັດຕາມຄຳສັ ່ງຂອງມານເພ່ືອຜົນປ
ໂຍດຂອງຕົນເອງແລະຍັງເປັນທາງລັດ   ແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມແຜນການການຍາວນນານຂອງພຣະເຈ້ົາ.   ກໍ
ເປັນເໝືອນອາດາມແລະເອວາໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດບາບຄ້ັງທຳອິດມາກ່ອນແລ້ວ.  ອາດາມເອວາເລລາຖືກທົດ
ລອງພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເພ່ິງພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມຄຳສ່ັງຂອງມານ ແລະເພ່ິງຕົນເອງເພ່ືອຈະໄດ້ດີເປັນ
ສຸກ ແລະຍັງຢາກເປັນເໝືອນພຣະເຈ້ົາ ທີ່ສຸດກໍໄດ້ກິນໝາກໄມ້ທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຫ ້າມນ້ັນ. 
        ແນ່ນອນ ການທີ່ມານໄດ້ທົດລອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຫີນກາຍເປັນເຂ້ົາຈີ ່ນ້ີ  ເປັນເວລາອົງພຣະເຢຊູຫິວ 
ເພາະບ່ໍໄດ້ກິນເຂ້ົາ 40 ວັນມາແລ້ວ.   ອາດາມແລະເອວາໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເຮັດໃນຄົນທັງໂລກຕົກໃນ
ຄວາມຜິດບາບ ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນຳເອົາຊີວດິຄືນມາໃຫ້ມະນຸດຊາດເວລາຖືກມານທົດລອງ.  ອົງພຣະເຢ
ຊູໄດ້ເອົາພຣະຄັມພີຈາກພຣະບັນຍັດສອງ, “ມະນຸດຈະບ່ໍລ້ຽງດ້ວຍອາຫານສ່ິງດຽວ” (ມທ 4:4).   ອົງພຣະເຢ 
ຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດ  ເອົາຊະນະຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການດ້າຍຮ່າງກາຍ.   ພຣະອົງປະຕິ
ເສດບ່ໍຍອມເອົາທາງລັດ ແລະພຣະອົງເພ່ິງອົງພຣະເຈ້ົາ ເຊ່ືອວ່າພຣະບິດາຈະຈັດຫາສ່ິງຈຳເປັນໃຫ້. 
     ເຊ່ັນດຽວກັນພວກເຮົາຢ່າເອົາທາງລັດໃນເມ່ືອຖືກທົດລອງ ໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາສເມີ.  ຢ່າເອົາ
ອັນໃດມາແທນພຣະເຈ້ົາໃນເມ່ືອມີຄວາມລຳບາກດ້ານຈິດວິນຍານ.  ຢ່າເອົາທາງລັດມາເປັນຄຳຕອບຂອງຊີ
ວິດ  ແຕ່ເອົາແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງແມ່ນມັນຈະຍາກຫລືຍາວນານມາປະກອບໃຊ້    ໃຫ້ຈຳເອົາໄວ້ວ່າ
ຄວາມສັມພັນທີ່ດີກັບພຣະເຈ້ົາແຕ່ລະວັນຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງແລະເພ່ິງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເອົາຊະນະຕ່ໍ
ການທົດລອງທັງສ້ິນ.   
 

2.  ບ່ໍມີສ່ິງໃດເອົາມາແທນໄດ: (ລູກາ 4:5-8)  
      ມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະເຢຊູອີກຄືມັນໄດ້ນຳພຣະອົງໄປບ່ອນສູງ ເບ່ິງເຫັນໄດ້ດີ   ເພ່ືອໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູ
ເຫັນພາບຄວາມງາມຂອງໂລກ ຄືມັນພາພຣະເຢຊູໄປພູສູງ.    ມານບອກພຣະເຢຊູວ່າ  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະກາຍ
ເປັນຂອງພຣະເຢຊູ ຖ້າພຣະເຢຊູກົ້ມຂາບມັນ. 
     ເຫັນວ່າມານເປັນພ່ໍຂອງການເວົ້າຕົວະ. ແມ່ນແທ້ພຣະຄັມພີໄດ້ກ່າວວາ່ມານເປັນກະສັດຂອງໂລກ, ແຕ່
ທີ່ສຸດອຳນາດການປົກຄອງທຸກຢ່າງຈະຢູ່ໃນການປົກຄອງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຕອນນ້ີເຫັນວ່າມານໄດ້ເອົາສິດອຳ
ນາດປອມມາຫລອກ.   ພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູມີອຳນາດປົກຄອງປະເທດຊາດຕ່າງ (ພສສ 
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2:8).    ມານມາທົດລອງອົງພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເອົາທາງລັດຄື:  ຄືມີອຳນາດໃນໂລກໂດຍປາສ
ຈາກໄມ້ກາງແຂນ ທີ່ຄາຣາແພງ? ຍອມນະມັສການມານ. 
       ຖ້າອົງພຣະເຢຊູເຮັດຕາມານສ່ັງ ກໍເປັນການຜິດຕ່ໍແຜນການອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາ  ພວກເຮົາກໍໝົດ
ຫວັງແລະຕາຍໃນຄວາມບາບ.  ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກເອົາພຣະຄັມພີມາໃຊ້, “ຈ່ົງຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນ
ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາແລະປະຕິບັດພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ” (ມທ 4:10).    ເຫັນວ່າທຸກຄ້ັງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພຣະ
ທັມຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຖືທົດລອງ ນ້ັນເປັນການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. 
       ທຸກວັນນ້ີມານຍັງໃຊ້ຄຳຕົວະມາຫລອງລວງເພ່ືອມັນຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເອົາສ່ິງອ່ືນມາແທນພຣະເຈ້ົາຄື: 
ຄວາມຫິວມາແທ້, ມີຄວາມກະວົນກະວາຍໃນຊີວດິ, ຢາກສນຸກມ່ວນຊ່ືນ. ທ່ານຢາກໄດ້ສິນທັມບ່ໍ?  ຄືຢາກ
ແກ້ແຄ້ນແບບສະບາຍງ່າຍໆ...ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮາົນະມັສການພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.   
     

3. ບ່ໍໄດ້ສອບເສັງ: (ລູກາ 3:9-13)   
     ການທົດລອງຄ້ັງສຸດທ້າຍ ມານໄດ້ເອົາອົງພຣະເຢຊູຂ້ຶນໄປບ່ອນສູງສຸດໃນພຣະວິຫານ, ເປັນບ່ອນທີ່ເຊ້ືອ
ຣາຊວົງມັກນ່ັງຢູ່ແຈທາງໃຕ້ຈາກທິດຕາເວັນອອກ.  ບາດນ້ີມານໄດ້ໃຊ້ອຸບາຍໃໝ່: ຄືມັນໄດ້ປ່ຽນຄວາມໝາຍ 
ຂອງພຣະຄັມພີຢ່າງເຫັນແກ່ຕົວເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງເພງສັຣເສີນ 91:11-12. ມານໄດ້ກ່າວວ່າໃນ
ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີ ພຣະເຢຊູສາມາດໂຕນຈາກບ່ອນສູງນ້ີລົງໄປແລະພຣະບິດາຈະຊ່ອຍບ່ໍໃຫ້ຕີນຕ້ອງຕຳພ້ືນ 
ມານຄຶດວ່າອັສຈັນຢ່າງນ້ັນຄົນອ່ືນຈະເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາ,    ໂດຍບ່ໍຈຳເປັນເປັນຕ້ອງທົນ
ທຸກທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. 
     ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ຈັກດີໃນແຜນການທາງລັດຂອງມານ ແລະຮູ້ດີວ່າການເປັນທຸກນ້ັນຈຳເປັນ
ຕ້ອງເກີດຂ້ຶນ.   ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າຫລາຍເທືອ່ພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມລຳບາກເກີດຂ້ຶນ.  ຕອນນ້ີອົງພຣະ
ເຢຊູຮູ້ແນ່ວ່າມານໄດ້ປ່ຽນຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄັມພີຢ່າງຜິດ.   ໃນເພງສັຣເສີນບົດ 91  ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ພຣະເຈ້ົາສັນຍາເໝືອນຂຽນເຊັກ (check)ຈ່າຍຄ່າສ່ິງຂອງພຣະເຈ້ົາເຊ່ັນຊ່ືລົງ ແລະໃຫ້ເຮົາຂຽນຈຳນວນ
ເອງ   ຫລືໂຕນຈາກເຮືອບິນໂດຍບ່ໍໃສ່ຈ້ອງ.   ພວກເຮົາຢ່າທົດລອງເພ່ືອບັງຄັບພຣະເຈ້ົາເຮັດສ່ິງທີ່ພວກເຮົາ
ຕ້ອງການ.  ແນ່ນອນ ພຣະເຈ້ົາເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍຜູ້ສັດຊ່ື ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ. 
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍົກເອົາພຣະຄັມພີມາຕອບມານຈາກພຣະບັດຍັດທີ 2 ບົດ 6:16, ໂມເຊບອກໃຫ້ປະຊາ
ຊົນຢ່າທົດລອງພຣະເຈ້ົາເໝອືນພວກເຂົາໄດ້ເຮັດມາແລ້ວທີ່ມາສາ    ຄືຕອນນ້ັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍພວກເຂົາ 
ໃຫ້ອອກຈາກການເປັນທາດຂອງປະເທດເອຢິບ ພວກເຂົາເດີນທາງໃນປ່າດິນຊາຍບ່ໍມີນ້ຳກິນ.  ພວກເຂົາໄດ້
ລືມໄປແລ້ວທີ່ພຣະເຈ້ົາເຄີຍຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າມທະເລາແດງ,   ໄດ້ກິນມານາຈົກມາຈາກຟ້າ,  ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຈ່ົມ
ວ່າອຶດນ້ຳຈ່ຶງໄດ້ຈ່ົມວ່າ,   “ພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບພວກເຮົາຫລືບ່ໍ?” (ອພຍ 17:7)   ພວກເຂົາໄດ້ທົດລອງອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ເຮັດສ່ິງພວກເຂົາຕ້ອງການ. 
      ມານກໍໃຊ້ວິທີນ້ີເພ່ືອທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ ຄືມັນໄດ້ບອກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສະແດງຕົນເອງວ່າເປັນໃຜມາ
ຈາກໃສໂດຍຕົນລົງຈາກບ່ອນສູງໃນພຣະວິຫານ ມັນຄຶດວ່າຖ້າພຣະເຈ້ົາຊ່ອຍກໍໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້
ຮັກຫລາຍ ໝາຍຄວາມວ່າພຣະເຢຊູເປັນອົງພຣະເມຊີອາ.  ອົງພຣະເຢຊູຮູຈັ້ກແຜນການຂອງມັນດີ ພຣະອົງ
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ຈ່ຶງປະຕິເສດ.  ທຸກມ້ືນ້ີມານກໍຢາກໃຫ້ພວກເຮົາທົດລອງພຣະເຈ້ົາຄືກັນ ເວລາພວກເຮົາມີບັນຫາໃຫ້ບອກກັບ
ພຣະເຈ້ົາວ່າຖ້າພຣະອົງຊ່ອຍ ຈະເຊ່ືອແລະຈະໄປຮ່ວມໃນພຣະວຫິານໃນວັນອາທິດເປັນປະຈຳ. 
    ໃນໂລກນ້ີຍ່ອມມີບັນຫາໃນຊີວິດ ຫລາຍໆເທື່ອພວກເຮົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກເຮົາມີຄວາມທຸກ ແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຫາທາງອອກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້, ເຊ່ືອ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຮູ້ຈັກຄວາມເປັນທຸກຂອງພວກເຮົາ ແລະຮັກພວກເຮົາ  ເຖິງຈະມີຄວາມທຸກຫລາຍປານໃດ ຜູ້ມີ
ຄວາມເຊ່ືອຈະບ່ໍທົດລອງພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ເຊ່ືອໄວວ້າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຕລອດທຸກສະພາບການ. 
     ຫລັງຈາກມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະເຢຊູສາມຄ້ັງ ມັນໄດ້ໜີຈາກໄປ ຈົນມັນມີໂອກາດອີກ (ລກ 4:13). ບ່ໍ
ແມ່ນແຕ່ຕອນນ້ີເທົ່ານ້ັນມານໄດ້ທົດລອງພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາເວລາພຣະເຢຊູຢູ່ໃນໂລກນ້ີ, ທຸກ
ເທື່ອມານທົດລອງ ມັນໄດ້ປຣາໄຊ.  ພວກເຮົາຄວນເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະເຢຊູເວລາມານທົດລອງ ຄືໃຫ້
ເພ່ິງອຳນາດຂອງອົງພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດ ແລະມີຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄັມພີດີ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງນ້ີໄດ້ສອນວ່າບ່ໍມີແຕ່ພວກເຮົາເທົ່ານ້ັນຖືກທົດລອງ. ໃນເຮັບເຣີ 4:15 ວ່າ 
ອົງພຣະເຢຊູຍັງຖືກທົດລອງ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຮັດບາບ    ເພາະພຣະອົງໄດ້ເພ່ິງພລັງຂອງອົງພຣະວິນຍານ 
ແລະພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອເອົາຊະນະມານ. 
 

ຄຳຖາມ: 
5. ວິທີໃດພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃຫ້ເຮດັທາງລັດເພ່ືອຈະໄດ້ເຮັດຕາມໃຈຊອບຂອງຕົນ? 
6. ມີອັນໃດບ່ໍພວກເຮົາໄດ້ເອົາມາແທນພຣະເຈ້ົາ? 
7. ການທົດລອງພຣະເຈ້ົາມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ເຮົາທົດລອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 
8. ທ່ານຄຶດວ່າມານເປັນພຽງສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມບາບເທົ່ານ້ັນບ່ໍ? ຫລືມັນເປັນຕົວຈິງ? 
9. ວິທີໃດທີ່ພວກເຮົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະທັມເພ່ືອຈະຮູ້ຈັກກົນອຸບາຍຂອງມານ? 
10. ມີພຣະຄັມພີຂ້ໍໃດທີ່ພວກເຮາົຄວນທ່ອງຈຳເພ່ືອເອົາມາຕ່ໍສູ້ກັບມານໄດ້? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ຮູ້ຈັກຈຸດປະສົງ, ປະຕິເສດຢ່າງໄວ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 4:14-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ລູກາ 4:14-30 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດຈຸດປະສົງຊີວິດຂອງພຣະອົງອອກ ແລະຄົນໃນ

ບ້ານເກີດຂອງພຣະອົງປະຕິເສດ ບ່ໍຍອມຮັບ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາພໍໃຈທີ່ເປັນທຸກເພາະໄດ້ຮັບເອົາຈຸດປະສົງ ແລະການໄຖ່ບາບ 

    ຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຍອມຮັບເອົາຈຸດປະສົງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະການໄຖ່ບາບ. 

 

ຄຳນຳ 
     ເລລາອົງເຢຊູໄດ້ກັບໄປຍັງບ້ານທີ່ພຣະອົງໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນ ຄົນທັງຫລາຍກໍມີຄວາມຫວັງສູງເພາະພວກເຂົາ
ໄດ້ຍິນສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳອັສຈັນນາໆປະການໃນບ່ອນອ່ືນ.    ແຕ່ໃນເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ສ່ັງສອນພຣະທັມ
ຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງແຜນການ  ແລະການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອົງ ເຫັນວ່າຄົນທັງຫລາຍພາກັນປະຕິເສດ ເພາະ  
ພວກເຂົາຮູ້ຈັກປະວັດຄອບຄົວຂອງພຣະອົງດີ ເລີຍບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
  

1.  ກັບມາບ້ານ: (ລູກາ 4:14-16) 
     ຫລັງຈາກອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກທົດລອງແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ໄປທາງເໜືອໃນແຂວງຄາລີເລອີກ ແລະໄດ້ເຮັດ
ໝາຍສຳຄັນຫລາຍປະການໃນທີ່ນ້ັນ.   ຕອນນ້ັນຊ່ືສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່າລືໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ ພຣະອົງໄດ້ປະ
ກາດຂ່າວປະເສີດແລະໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກສາວົກ.   ອີງຕາມປ້ຶມມາຣາໂກ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດການອິດທິຣິດ
ຫລາຍປະການຄື ໄດ້ຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍ, ປົວແມ່ເຖ້ົາຂອງເປໂຕໃຫ້ດີພະຍາດ, ປົວຄົນຂ້ີທູດ, ປົວຄົນເປ້ັຽ ແລະເທ
ສນາທົ່ວເຂດນ້ັນ (ມຣກ 1:14-2:12).  ເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ແຜ່ອອກໄປຫລາຍ ພຣະອົງຈ ຶ່ງປະກາດເທສ
ນາຕາມໂຮງທັມມະສາລາ ແລະທຸກຄົນກໍເຫັນດີ. (ລກ 4:15). 
      ເມືອງນາຊາເຣັດຕ້ັງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງແຂວງຄາລີເລເປັນບ່ອນທີ່ພຣະອົງໃຫຍ່ຂ້ຶນ.   ຄົນໃນເມືອງອາດ
ໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງຂອງອົງພຣະເຢຊູ  ເວລາພຣະອົງໄດ້ປະກາດທາງພາກເໜືອໃນເມືອງກາເປນາອູມ,   ແຕ່ພວກ
ເຂົາອາດບ່ໍໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳໂດຍສະເພາະເຣ່ືອງການອັສຈັນ.     ວັນນ່ຶງໃນວັນຊະບາໂຕ 
ພວກເຂົາໄດ້ເຊີນອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ອ່ານພຣະຄັມພີໃນໂຮງທັມມະສາລາເພາະເປັນສູນກາງສຳຄັນຂອງພວກ
ຢິວໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງ.  ທັມມະສາລາເປັນບ່ອນນະມັສການ ແລະຍັງໃຊ້ເປັນໂຮງຮຽນ, ເປັນບ່ອນເຕ້ົາໂຮມ, 
ແລະເປັນສານ.  ເຣ່ືອງວັນເວລາອັນແນ່ນອນນ້ັນບ່ໍແນ່ນອນວ່າທັມມະສາລາໄດ້ຕ້ັງຂ້ຶນຍາມໃດແທ້ ມັນອາດ
ເກີດຂ້ຶນເວລາພວກເຂົາຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໄປປະເທດບາບີໂລນໃນປີ 586 ກ່ອນ ຄສ ເວລາກຸງເຢຣູຊາ
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ເລັມແລະພຣະວິຫານຖືກທຳລາຍ ເພາະພວກຢິວຕ້ອງການຢຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊ່ືອ.   ດ່ັງນ້ັນ, ທັມມະສາລາ
ອາດໄດ້ມີຂ້ຶນໃນຕອນນ້ັນ. ບ່ອນໃດມີຜູ້ຊາຍຢິວ 10 ຄົນ ບ່ອນນ້ັນຈະມີທັມມະສາລາເກີດຂ້ຶນໃນໝູ່ບ້ານ. 
        ໃນວັນຊະບາໂຕ ຕາມໂຮງທັມມະສາລາຈະມີການອ່ານໃນພາສາເຮັບເຣີວ່າ ຊີມາ (ພຣະບັດຍັດສອງ 
6:4-9), ອ່ານພຣະຄັມພີເດີມຈາກກົດບັນຍັດຂອງໂມເຊ, ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ຟັງຄຳອະທບິາຍ, ແລະອ້ອນ 
ວອນອະທິຖານປິດ.   ຕາມປະເພນ້ີຖ້າມີອາຈານຄົນໃໝມ່າຢາມ ພວກເຂົາຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນນ້ັນແບ່ງ
ປັນ ແລະຕອນນ້ັນຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຟັງອົງພຣະເຢຊູອ່ານພຣະທັມ ແລະອະທິບາຍຂ້ໍຄວາມພຣະທັມນ້ັນຢ່າງ
ຄ່ອງແຄ້ວດີ ແລະມີພລັງອຳນາດ. 
 

2.  ປະກາດຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງ: (ລູກາ 4:17-21)  
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລືອກເອົາພຣະຄຳຈາກປ້ຶມເອຊາຢາ ຫລືຖືກໝາຍໄວສ້ຳລັບອ່ານໃນວັນນ້ັນ. ແນວໃດກໍ
ຕາມພຣະທັມເອຊາຢາບົດ 61:1-2 ເຣ່ືອງທຳນວາຍເຖິງການສະເດັດມາຂອງອົງພຣະເມຊີອາ. ແຖວທຳອິດ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອ່ານວ່າ,  “ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແຫ່ງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດເທິງຂ້າພະເຈ້ົາ”  ເຫັນວ່າ
ອົງພຣະວິນຍານໄດ້ສະຖິດນຳອົງພຣະເຢຊູເລ້ີມແຕ່ເວລາພຣະອົງຮັບບັບຕິສະມາ,  ການທົດລອງ,   ຕລອດ
ເຖິງເວລາພຣະອົງຮັບໃຊ້ປະກາດເທສນາ. ລູກາຍັງກ່າວຊ້ຳອີກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍພຣະວິນ
ຍານ (4:1, 14).   
     ພຣະທັມຕອນນ້ີໄດ້ກ່າວວາ່ພຣະເມຊີອາໄດ້ຖືກ “ເຈີມ ຫລືສະຖາປະນາ” ຈາກພຣະເຈ້ົາ.  ໃນພຣະຄັມພີ
ເດີມຄຳວ່າເຈີມໝາຍເຖິງໄດ້ຖືກແຍກອອກເພ່ືອຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ນຳຕ່າງໆ ເຊ່ັນ:   ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ,  ກະສັດ, 
ແລະປະໂຣຫິດກໍໄດ້ຖືກເຈີມ  ຫລືສະຖາປະນາຢ່າງນ້ີ.  ແຕ່ເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາເຈີມອົງພຣະເຢຊູພິເສດ: ຄືໃຫ້
ນຳເອົາຄວາມທ່ຽງທັມ   ແລະການໂຜດໃຫ້ພ້ົນມາຍັງມວນມະນຸດ.     ການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູແມ່ນ
ເຣ່ືອງ  “ຂ່າວປະເສີດຕ່ໍຄົນທຸກຍາກ” (4:18).    ຄຳເວົ້າວ່າທຸກຍາກ  ໝາຍເຖິງຄົນຂາດສ່ິງຂອງ, ຖານະຕ່ຳ 
ຂາດສັກສີ ແລະຜູ້ຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາ.  ໝາຍຄວາມວ່າຂ່າວປະເສີດແມ່ນເພ່ືອຄົນທຸກຊະນິດ ແລະປະເພດ 
ບ່ໍແມ່ນຄົນສັງຄົມສູງເທົ່ານ້ັນ.  ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພ່ືອປະກາດແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຜູກມັດ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຕາ  
ບອດເຫັນໄດ້,  ຜູ້ຖືກຜູກມັດດ້ວຍຄວາມບາບແລະມານຊາຕານ.  ຄົນຕາບອດດ້ານຮ່າງກາຍແລະດ້ານຈິດ
ວິນຍານເພ່ືອພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ປະທານຄວາມລອດພ້ົນໃຫ້ທຸກໆຄົນ. 
     ປໂຍກຕ່ໍໄປການປະກາດຂອງອົງພຣະເມຊີອາແມ່ນ “ປ່ອຍຄົນຖືກຂ່ົມເຫງເປັນອິສຣະ” ແລະ ເປັນປີອັນ
ຊອບພຣະທັຍຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.(4:9)  ປີຈູບິນລີແມ່ນເວົ້າເຖິງພຣະຄຸນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທຸກ ໆ 
50 ປີ  ພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ພວກອິສຣາເອນສລອງແລະເອ້ີນວ່າປີ ຈູບິນລີ   ເປັນຍາມປ່ອຍຂ້າໃຊ້ເປັນອິສຣະ, 
ດິນທີ່ຂາຍໄປນ້ັນໃຫ້ສ່ົງຄືນເຈ້ົາຂອງເດີມ (ລະບຽບພວກເລວີ 25:8-17).  ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອາ
ໄດ້ສະເດັດມາກໍເພ່ືອປົດປ່ອຍ ແລະປະທານຄວາມພ້ົນ.    ນ້ີເປັນໂອກາດເລ້ີມຕ້ົນ ພຣະອົງຕ້ອງການຕ້ັງອາ
ນາຈັກອັນທ່ຽງທັມ ແລະຢາກໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາຮ່ວມຕິດຕາມພຣະອົງໄປ. ພຣະອົງສະເດັດມາເພ່ືອທຸກໆ
ຄົນ ຄົນທຸກຍາກ, ຄົນຕາບອດ, ຄົນຕິດຄຸກ, ແລະຜູ້ຖືກຂ່ົມເຫງ. ພຣະເຈ້ົາຮັບຕ້ອນຄົນຢ່າງນ້ີເຂ້ົາໃນຣາຊອາ
ນາຈັກຂອງພຣະອົງ. 
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       ຫລັງອ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮຳມ້ວນພຣະທັມແລ້ວກໍນ່ັງລົງ.  ການຢືນອ່ານເປັນ
ການໃຫ້ກຽດພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່ພວກອາຈານສອນຂອງພວກຢິວມັກນ່ັງລົງສິດສອນ. ທຸກ ໜ່ວຍຕາ
ໄດ້ຈ້ອງມອງເບ່ິງອົງພຣະເຢຊູໃນໂຮງທັມມະສາລ າ ລໍຟັງວ່າພຣະອົງຈະສອນຢ່າງໃດໃນພຣະທັມທີ່ສຳຄັນ
ນ້ັນ. 
 

3. ຕອບສນອງ ແລະການປະຕິເສດ: (ລູກາ 4:21-30)   
      ເປັນໜ້າສົນໃຈໃນຄຳສອນໃນປ້ຶມລູກາ 4:21  ກ່ຽວກັນຄຳສອນໃນປ້ຶມເອຊາຢາກ່າວເຖິງ “ວັນນ້ີ,  ດຽວ 
ນ້ີ.”  ຜູ້ຄົນຟັງຄຳສອນໃນປ້ຶມເອຊາຢາຢາກຮູ້ເຖິງຄວາມຫວັງ ແລະການໄຖ່ໃຫ້ພ້ົນວ່າຍາມໃດຈ່ິງຈະເປັນຈິງ, 
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກພວກເຂົາວາ່ວັນທີລໍ່ຄອຍໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ ວັນນ້ີແລະດຽວນ້ີ  ອົງພຣະເຢຊູເປັຜູ້ທີ່ພວກ
ເຂົາລໍຄອຍ ຖ້າພວກເຂົາຢາກເຫັນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດກໍໃຫ້ເຂ້ົາຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ.  ພຣະ
ອົງມາຍັງບ້ານເມືອງຂອງພຣະອົງ ບ່ໍໄດ້ມາປາກົດເທົ່ານ້ັນແຕ່ຢາກເຮັດຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ.  ພຣະອົງເຊີນ
ພວກເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປະກາດເຖິງຄວາມຊອບທັມ ຄວາມເມດຕາ ແລະຄວາມພ້ົນມາສູ່ໂລກ. 
       ແຕ່ເຫັນວ່າໄທບ້ານຂອງພຣະອົງບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄຳເຊີນນ້ັນ.   ທຳອິດໃນເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຟັງຄຳອະທິ 
ບາຍພຣະທັມຈາກພຣະເຢຊູພວກເຂົາພາກັນແປກໃຈແລະຢາກຮູ້ເພ້ີມ.    ພວກເຂົາພາກັນຖາມວ່າ, “ນ້ີເປັນ
ລູກຂອງໂຢເຊບບ່ໍແມ່ນຫລື?” ຄຳວ່າແປກໃຈບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຊ່ືອ ການທີ່ເຫັນວ່າເປັນລູກຊ່າງໄມ້ສອນ
ປລາດຢ່າງນ້ີອາດເປັນການພູມໃຈທີ່ເດັກບ້ານຂອງຕົນມີຄວາມສາມາດ ຫລືອາດເປັນການດູຖູກເປັນລູກຄົນ
ທຸກຍັງອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນອົງພຣະເມຊີອາ.   
     ພວກເຂົາສົງສັຍຈ່ຶງກ່າວເປັນສຸພາສິດ, ເປັນທ່ານໝໍຈ່ົງປົວຕົນເອງ.  ເຮັດການອັສຈັນໃຫ້ເຫັນເໝອືນໄດ້
ເຮັດມາແລ້ວທີ່ເມືອງກາເປນາອູມ (4:23).   ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າທ່ານໝໍປົວຕົນເອງເປັນຄົນໃນສມັຍນ້ັນຮູ້ດີ ໝາຍ 
ຄວາມວ່າຜູ້ບ່ໍຄວນເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນໃນສ່ິງຕົນບ່ໍຢາກເຮັດເພ່ືອຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ.   ຄົນໃນບ້ານເມືອງອາດ
ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຮັດການອັສຈັນຕ່ໍຄົນຂອງຕົນເອງໃນບ້ານ  ກ່ອນໄປເຮັດທີ່ອ່ືນອາດເປັນໄປ
ໄດ້.  ເມືອງອາເປນາອູມເຕັມໄປດ້ວຍຄົນຕ່າງຊາດ,  ແຕ່ເມືອງນາຊາເຣັດມີຄົນຢິວຫລາຍ.  ການທີ່ໄທບ້ານ
ນາຊາເຣັດໃຈຮ້າຍຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພຣະອົງກ່າວເຖິງຜູ້ປະກາດໃນພຣະຄັມພີເດີມສອງຄົນ     ເອລີຢາ 
ແລະເອລີຊາ. ຜູ້ປະກາດທັງສອງຄົນນ້ີໄດ້ປະກາດໃນສມັຍພວກອິສຣາເອັນບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນເວລາ
ພວກເຂົາພາກັນຂາບໄຫວ້ພຣະທຽມແລະຂາດສິນທັມ. 
       ໃນສມັຍຂາດສິນທັມພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຜູ້ປະກາດທັງສອງໄປນອກເຂດແດນອິສຣາເອັນໃນຍາມອຶດຢາກ 
ໄປຊອກກິນອາຫານແລະພັກເຊົາທີ່ບ້ານຍິງໝ້າຍຜູ້ເປັນຊາວໂຟນີເຊັຽ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນຳນາຍພົນຜູ້ເປັນໂ ຣກ
ຂ້ີທູດມາຫາຍິງໝ້າຍເພ່ືອປົວພະຍາດຂອງຕົນ.   ໃນສອງເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຈ້ົາມີພຣະປະສົງໃຫ້ພວກອິສຣາເອັນ 
ຮູ້ເພ່ືອກັບໃຈກ່ອນພຣະອົງຈະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນພັຍໄດ້. 
     ໃນປະວັດເຣ່ືອງນ້ີເຫັນວ່າໄທເມືອງນາຊາເຣັດບ່ໍສັດຊ່ືຄືກັບສມັຍຄາວພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ເອລີຢາ   ແລະເອລີຊາອອກໄປເຕືອນ.   ພວກຢິວຖືວ່າຕົນເອງເປັນຄົນພິເສດຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາ ແລະ  
ພຣະເມຊີອາເປັນຂອງຊາດຕົນເອງເທົ່ານ້ັນ.   
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     ປະຊາຊົນບ່ໍຍອມຮັບແລະໄທບ້ານຕົນເອງຖືວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທມັປອມ ແລະຍັງຢາກ
ຖ້ິມພຣະອົງລົງພູສູງ, ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍ່າງອອກໄປຖ້າມກາງພວກເຂົາຢ່າງສະບາຍ. ພວກອິສຣາ
ເອັນຮູ້ຈັກທຳລາຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມຕລອດມາ   ແລະຍັງປະຕິເສດອົງພຣະເມຊີອາອີກດ້ວຍ.  ໃນປ້ຶມຂ່າວ
ປະເສີດຫລັງຈາກເຫດການນ້ີແລ້ວ ບ່ໍເຫັນກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູກັບຄືນມາເມືອງນາຊາເຣັດອີກ. 
      

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດໄປປະກາດຕ່ໍຄົນທຸກຊ້ັນວັນນະ ຜິວພັນວ່າພຣະອົງນຳເອົາຄວາມທ່ຽງທັມແລະການ 
ປົດປ່ອຍມາໃຫ້ມະນຸດຊາດ.  ພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ເປັນແຂນຂາ ເປັນອະໄວຍະວະຂອງອົງພຣະເຢ
ຊູເພ່ືອປະກາດເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດ.   ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນກວດເບ່ິງຕົນເອງວ່າພວກເຮົາເປັນເໝືອນໄທເມືອງ
ນາຊາເຣັດຫລືບ່ໍ?  ຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນ ຈ່ົງກັບໃຈໃໝ່ ແລະຮັບໃຊ້ປະກາດຕາມຂອງພຣະຣາຊທານ. 
 

ຄຳຖາມ: 
11. ທ່ານເຄີບພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງ ແລະທ່ານເຮັດແນວໃດ? 
12. ທ່ານເປັນພາກສ່ວນປະກາດເຣ່ືອງທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນຳເອົາຄວາມພ້ົນແລະຄວາມຊອບທັມບ່ໍ? 
13. ທ່ານມີເປ້ົາໝາຍແລະຈຸດປະສົງໃນຊີວິດຂອງທ່ານແນວໃດ?  ທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມນ້ັນແນວໃດບ່ໍ? 
14. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດຈ່ິງເປັນການຢາກທີ່ຈະຮັບເອົາຄົນບາງກຸ່ມເຂ້ົາຮ່ວມປະກາດເຣ່ືອງພຣະກິດຕິຄຸນ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູ? 
15. ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໄດ້ມີພາກສ່ວນໃນການປະກາດເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍຄົນທຸກຊາດ ແນວໃດ? 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ການຈັບປາແລະການຊົງເອີ້ນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 5:1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 5:1-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຈັບປາໄດ້ຢ່າງອັສຈັນ ແລະໄດ້ຊົງເອ້ີນແບບປ່ຽນແປງຊີວິດ . 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມງານກັບພຣະເຢຊູໃນພັນທະກິດການນຳຄົນທັງຫລາຍເພ່ືອ  

ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມງານກັບພຣະເຢຊູໃນພັນທະກິດການນຳຄົນທັງຫລາຍເພ່ືອ 

ຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຊີໂມນໂດຍຊົງເອ້ີນແບບປ່ຽນແປງຊີວິດ.  ພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນ

ເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມງານກັບພຣະອົງໃນພັນທະກິດການເຊີນຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ເຂ້ົາມາຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳນຳ 
ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ຫ້ອງແປດ, ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນໃຫ້ໄປຮັບໃຊ້. ສາສນາທູດ(ມິດເຊີນແນຣີ) 
ໄດ້ມາເວົ້າທີ່ໂບດ.    ຂ້າພະເຈ້ົາຟັງແລ້ວກໍຮູ້ສຶກປ້ືມໃຈໃນຊີວິດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນຂ້າພະເຈ້ົາ.  ຂ້າພະເຈ້ົາ
ຄິດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນຄົນຜິດ. ເວລາຜ່ານໄປຫລາຍເດືອນກ່ອນທີຂ້່າພະເຈ້ົາຈະຮູ້ສຶກເຖິງການຊົງເອ້ີນ ໃນ
ທີ່ສຸດຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍອມຮັບແລະໄດ້ບອກໃຫ້ທາງໂບດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເອ້ີນຂ້າພຣະເຈ້ົາໄປຮັບໃຊ້. ພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້ດັດແປງຄວາມຮູສຶ້ກໃນການຊົງເອ້ີນເປັນຫລາຍປີ,    ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບໃຊ້ແລະປະກາດ
ຄວາມຈິງນ້ັນຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕລອດເວລາ.  
 
ບ່ໍແມ່ນທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບການຊົງເອ້ີນໃຫ້ຮັບໃຊ້ເປັນອາຊີບ,     ແຕ່ວ່າຜູ້ເຊ່ືອທຸກໆ ຄົນໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມກັບອົງພຣະເຢຊູໃນການນຳເກັບຄົນທັງຫລາຍເພ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນຫ້ອງປະ
ຊຸມແລະຢູ່ຫ້ອງຮຽນ,  ບ່ອນທຳງານແລະທີ່ຮ້ານອາຫານ, ພວກເຮົາເຮັດພັນທະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍວ່າພຣະ
ອົງຈະໃຫ້ເຮົາຢູ່ທີ່ໃດ.  ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດວ່າພຣະເຢຊູເປັນ 
ພຣະຜູ້ໂຜດ.  ພວກເຮົາຈະຮັບການຊົງເອ້ີນຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອປະກາດຂ່າວດີທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດບ່ໍ? 
 

1. ການເທສນາທ່ີແຄມທະເລ: (ລູກາ 5: 1-3) 
ພຣະທັມລູກາບອກວ່າເຣ່ືອງນ້ີເກີດທີ່ທະເລສາບເຄັນເນຊາເຣັດ, ອິກຊ່ືນ່ຶງເອ້ີນວ່າທະເລສາບຄາລີເລ. ພຣະ
ເຢຊູອາດຈະຢູ່ເຂດເມືອງກາເປນາອຸມທາງເບ້ືອງເໜືອຂອງທະເລສາບນ້ັນ. ເຖິງວ່າພຣະອົງຖຶກປະຕິເສດບ່ໍ
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ໄດ້ຮັບກຽດໃນບ້ານເມືອງຂອງຕົນກໍຕາມ ແຕ່ໃນທີ່ອ່ືນໆຝູງຄົນໄດ້ບຸບຽດກັນເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງ. ຊ່ືສຽງພຣະ
ເຢຊູດັງຂ້ຶນເລ້ືອຽໆ ຂະນະທີ່ພຣະອົງໄດ້ເທສນາແລະທຳການອັສຈັນຫລາຍຢ່າງໃນແຄວ້ນນ້ັນ.  
 
ໃນວັນນ່ຶງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເທສນາທີ່ແຄມທະເລສາບຄາລີເລແລະມີຜູ້ຄົນແໜ້ນໜາ ພຣະອົງຊົງເຫັນເຮືອສອງ
ລຳຈອດຢູ່ຮີມຝ່ັງທະເລສາບນ້ັນ,    ພວກຫາປາກຳລັງລ້າງມອງອັນຍາວຢຽດເໝືອນຮູບໄຂ່   ແລະເຮັດດ້ວຍ
ເຊືອກທີ່ແຂງແກ່ນ. ເຮືອຈະແກ່ມອງອອກໄປກາງນ້ຳຂະນະທີ່ຄົນຫາປາອິກເຮືອນ່ືງເຮັດສຽງດັງສນ່ັນເພ່ືອໃຫ້
ປາຕ່ືນແລ້ວລອຍໄປຫາມອງທີ່ຕຽມໄວ້.    ເພາະວ່າປາຈະເຫັນມອງໃນຕອນກາງວັນ,   ຊາວຫາປານ້ີຈະແກ່
ມອງກາງຄືນເພ່ືອປາຈະບ່ໍເຫັນມອງ.  ມອງຕ້ອງໄດ້ລ້າງຫລັງຈາກຖືກແຊ່ນ້ຳທັງຄືນເພ່ືອມອງນ້ັນຈະບ່ໍເປ່ືອຍ. 
ພຣະເຢຊູຄົງຈະເທສນາແຕ່ເຊ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງເຫັນຄົນຫາປາກຳລັງລ້າງມອງຂອງເຂົາຢູ່. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງແກ້ໄຂບັນຫາເຣ່ຶອງຄົນທີ່ໜາແໜ້ນໂດຍສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນເຮືອລຳນ່ຶງ ຊ່ຶງເປັນເຮືອຂອງຊີໂມນ 
ແລ້ວຊົງຂໍໃຫ້ເຂົາຖອຍເຮືອອອກໄປຈາກຝ່ັງນ້ອຍນ່ຶງ.     ພຣະອົງຊົງປະທັບລົງສ່ັງສອນປະຊາຊົນຈາກເຮືອ  
ນ້ັນ,   ນ້ຳແລະດິນຊາຍຊ່ວຍເກັບສຽງຊ່ຶງຊ່ວຍໃຫ້ສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ຍິນຊັດຕ່ໍຜູ້ຄົນທີຟັ່ງຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຍິນໄດ້ເຫັນພຣະອົງດີ ເພາະບ່ໍໄດ້ບຽດກັນ . 
 

2.  ຈັບປາໄດ້ເກີນຄາດ: (ລູກາ 5: 4-7) 
ເມ່ືອພຣະເຢຊູຈົບການສອນ,   ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍຊີໂມນວ່າ,    "ຈ່ົງພາຍເຮືອອອກໄປບ່ອນເລິກ ແລ້ວຢ່ອນ
ມອງຂອງພວກທ່ານລົງຈັບປາ."  ຊີໂມນທູນຕອບວ່າ    ''ອາຈານເຈ້ົາເອີຍພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຫາຈົນອິດເມ່ືອຍ
ໝົດຄືນບ່ໍໄດ້ຫຽັງ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຈະຢ່ອນລົງຕາມຄຳຂອງນາຍ" (ລກ 5:5) ການຫາປາເປັນວຽກໜັກແລະມອງ
ກໍໜັກຈະຕ້ອງໃຊ້ຄົນສອງຫາສ່ີຄົນເພ່ືອກວາດມອງ.   ຊີໂມນແລະໝູ່ຂອງລາວບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕ ຫລັງຈາກຫາ
ປາແໝົດຄຶນ ເປັນການທໍ້ໃຈແລະຂາດລາຍໄດ້.  ເວລາພຣະເຢຊູຊົງລົງໄປໃນເຮອືຂອງຊີໂມນ ລາວອາດຈະ
ເມ່ືອຍແລະຕຽມພ້ອມທ່ີຈະກັບບ້ານເພ່ືອໄປນອນຈັກສອງສາມຊ່ົວໂມງກ່ອນທີລ່າວຈະອອກໄປຄືນໃໝ່. 
 
ໃນຖານະຜູ້ຫາປາທີ່ຊຳນານ,  ຊີໂມນຮູ້ວ່າປາມັນບ່ໍມາເຂ້ົາມອງຕອນກາງເວັນເພາະປາມັນເຫັນມອງ; ນອກ
ນ້ັນ, ຖ້າເອົາມອງໄປລົງນ້ຳອີກລາວຈະຕ້ອງໄດ້ລ້າງໃໝ່.   ລາວຄິດງຽບໆຢູ່ແລະຖາມຕົວເອງວ່າລູກຊ່າງໄມ້
ຄົນນ້ີກາຍມາເປັນຜູ້ເທສນາສ່ັງສອນ ບັດນ້ີມາບອກວິທີໃຫ້ຈັບປາ. ໃຫ້ໃຊ້ເຮືອສອງສາມຊ່ົງໂມງແລ້ວຍັງບ່ໍພໍ
ບໍ? ບັດນ້ີພັດຢາກຈະເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຄົນຫາປາຄິດວ່າບ່ໍມີປໂຍດ ເສັຽເວລາ? 
 
ແຕ່ຊີໂມນກໍຍອມເຮັດຕາມ.   ນ້ີບ່ໍແມ່ນຄ້ັງແລກທີ່ຊີໂມນໄດ້ມີປະສົບການກັບພຣະເຢຊູ ເພາະພຣະອົງເຄີຍ
ສ່ັງສອນທີ່ບ້ານຂອງລາວແລະໄດ້ປົວແມ່ເມັຽຂອງລາວໃຫ້ດີໄຂ້ (ລກ 4:38-39).   ນອກນ້ັນຊີໂມນໄດ້ເຫັນ   
ພຣະເຢຊູປ່ິນປົວຄົນໃຫ້ຫາຍພະຍາດຫລາຍຢ່າງແລະໄດ້ຂັບວິນຍານຊ່ົວອອກ (ລູກາ4:40-41).  ຊີໂມນບ່ໍ
ເຂ້ົາໃຈເລິກເຊ່ິງເທື່ອ    ແຕ່ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມແຕກຕ່າງ;  ລາວໄດ້ເຫັນການອັສຈັນແລະລາວຍອມຮັບ 
ພຣະອົງໃນບາງຢ່າງ. ຕອນນ້ີ, ເພາະພຣະເຢຊູຊົງບອກ,   ຊີໂມນກໍໄດ້ຢ່ອນມອງລົງບ່ອນນ້ຳເລິກ(ລກ 5:5). 
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ຊີໂມນປລາດໃຈເມ່ືອມອງລາວຖຶກປາຫລາຍເຕັມທີ ,    ຈົນມອງຈະຂາດ; ລາວຈ່ຶງກວັກມືເອົາໝູ່ທີ່ຢູ່ເຮືອລຳ 
ອ່ືນໃຫ້ມາຊ່ອຍ ອາດຈະເປັນຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ,  ລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ.  ເມ່ືອເຂົາມາຊ່ອຍແລ້ວກໍໄດ້
ປາເຕັມເຮືອທັງສອງລຳຈົນເຮອືແຊມເກືອບຫລ້ົມ. ພວກນັກວິຈັຍຄາດວ່າປາທີ່ຈັບໄດ້ມີປະມານສາມສ່ວນສ່ີ
ຕັນສະເລ່ັຽແລ້ວໄດ້ປາເທົ່າກັບຕຶກສອງອາທິດ.     ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບແທນພວກຫາປາເພາະພຣະອົງໄດ້ໃຊ້
ເຮືອຂອງພວກເຂົາ.  ພຣະອົງໄດ້ປະທານປາໃຫ້ພວກເຂົາຢ່າງລ້ົນເຫລືອ. 
 

3. ການຊົງເອ້ີນໃໝ່:(ລູກາ 5: 8-11) 
ການຈັບປາແບບອັສຈັນໄດ້ເປີດຕາຂອງຊີໂມນ. ພວກຊາວຫາປາ ປລາດໃຈເພາະລູກຊ່າງໄມ້ຜູ້ນ້ີຮູ້ຈັກບ່ອນ
ທີ່ປາຢູ່. ຢືນຢູ່ທີ່ນ້ັນ ໄດ້ເຫັນການຈັບປາແບບອັສຈັນ, ໃນທັນໃດຊີໂມນກໍເຂ້ົາໃຈວ່າມີຫຍັງໃນພຣະເຊຢູເກີນ
ກວ່າທີ່ລາວຮູ້.    ເພ່ີນຊ່ອຍຄົນໃຫ້ຫາຍພະຍາດ, ຂັບໄລ່ຜີອອກ,ແລະໃຫ້ປາເປັນຕັນເຂ້ົາມອງ.  ພຣະເຢຊູບ່ໍ
ແມ່ນແຕ່ເປັນອາຈານທີ່ມີພອນສວັນໃນການສ່ັງສອນ. ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດແລະຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ . ເມ່ືອ
ຊີໂມນໄດ້ເຫັນດ່ັງນ້ັນກໍຂາບລົງທີ່ພຣະຊານຸ(ຕີນ)ຂອງພຣະເຢຊູແລະເວົ້າວ່າ ''ນາຍເອີຍ ຂໍເຊີນໄປຫ່າງຈາກ
ຂ້ານ້ອຍທ້ອນ ເພາະຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນບາບ'' (ລກ 5: 8). ຊີໂມນຮູ້ສຶກໂຕເອງວ່າລາວບ່ໍມີຄຸນຄ່າ.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ ຊີໂມນ ວ່າ ''ຢ່າຊູ່ຢ້ານ ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປທ່ານຈະເປັນຜູ້ຫາຄົນ '' (ລກ 5: 10). ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ກ່າວແກ່ພວກເຮົາຄືກັນເມ່ືອເຮົາເຮັດບາບ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮາົຈາກຄວາມລ້ົມເຫລວ.  ເວລາຊີໂມນ
ຄຶດວ່າລາວຈະຕ້ອງຖຶກການຕັດສິນພິພາກສາ, ລາວໄດ້ພົບພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູ . ພຣະເຢຊູຍັງບ່ໍແລ້ວກັບ
ຊີໂມນ ມີສ່ິງອັສຈັນຫລາຍຢ່າງໃນພຣະຄັມພີຊ່ຶງເວົ້າກ່ຽວກັບເຣ່ຶອງຈິດວິນຍານ  ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີການຕິດຕາມ    
ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງປະສົບກັບການທາ້ທາຍຫລາຍຢ່າງ.  
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຊ່ືຊີໂມນໃໝ່ວ່າ, ''ເປໂຕ'' ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ ''ຫີນແຂງ.''  ເປໂຕເປັນຄົນແລກໃນກຸ່ມອັຄ
ສາວົກທີຮ່ັບຮູ້ແລະສາຣະພາບວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມສີອາ. ລາວຮັບບ່ໍໄດ້ວ່າພຣະອົງຈະຕ້ອງຖຶກຄຶງທີ່ໄມ້
ກາງແຂນແຕ່ຫລັງຈາກພຣະອົງຖີກຈັບ,   ເປໂຕໄດ້ປະຕິເສດວ່າລາວບ່ໍຮູຈັ້ກພຣະຜູ້ໂຜດ.   ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ 
ພຣະເຢຊູກໍມີພຣະຄຸນຕ່ໍເປໂຕ. ຫລັງຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດລົງມາໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ,  ຊີໂມນເປໂຕ
ໄດ້ເທສນາຄ້ັງແລກເພ່ືອໂບດໃໝ່ຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະມີຄົນສາມພັນຄົນເລືອກທີ່ຈະຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ແຕ່
ກ່ອນຊີໂມນຕຶກປາໄດ້ແລ້ວສ່ົງມັນໄປຕາຍ,  ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເອ້ີນລາວໃຫ້ຊອກຫາຄົນແລະເຊີນເຂົາໃຫ້ຮັບ  
ຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານ.  
 
ຊາວເມືອງນາຊາເຣັດປລາດໃຈໃນຄຳສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງ.  ເປໂຕ, ຢາໂກໂບ, 
ແລະໂຢຮັນກໍປລາດໃຈການອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູເຮັດ ແຕ່ພວກເຂົາປະຖ້ິມທຸກຢ່າງແລ້ວຕິດຕາມ 
ພຣະອົງ.  ພວກຫາປາສາມຄົນໄດ້ກາຍມາເປັນສາວົກທີ່ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນການອັສຈັນ
ທຸກຢ່າງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທຳ, ທັງສ່ວນຕົວແລະໃນກາງຊຸມຊົນ. ສ່ິງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາກໍຖຶກ
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ປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊ່ິງ.  ພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມການຈັບປາແລະເຄ່ືອງຫາປາເຂົາແລ້ວຕິດຕາມພຣະເຢຊູ. ໃນ
ພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພົບຜູ້ທີ່ສົມຄວນຈະຕ້ອງຕິດຕາມແລະສະລະທຸກສ່ິງທີ່ເຂົາມີເພ່ືອພຣະອົງ . 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ພຣະເຢຊູຊົງສົມຄວນທີ່ຈະຕິດຕາມ.  ບ່ໍແມ່ນພວກເຮົາທຸກຄົນຈະອອກຈາກວຽກງານເພ່ືອໄປຮັບໃຊ້ເຕັມເວ
ລາ, ແຕ່ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ທຳງານຮ່ວມກັບພຣະອົງເພ່ືອນຳຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ມາຫາຣາຊອານາ
ຈັກຂອງພຣະອົງ.  
 
ບາງທີອາດຈະເປັນຢ່າງຊີໂມນ ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບ່ໍມີຄຸນຄ່າແລະບ່ໍຕຽມພ້ອມ. ຖ້າຮູ້ສຶກ
ຢ່າງນ້ັນ, ທ່ານກໍຄືຜູ້ທີ່ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ໄດ້.   ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເກນເອົາພວກອາຈານຫືຼຜູ້ນຳໃນສມັຍຂອງພຣະ
ອົງ. ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊອກຫາຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນມີອຳນາດ. ພຣະເຢຊູໄດ້ພົບສາວົກລຸ້ນແລກທີ່ແຄມຝ່ັງທະເລຄາ
ລີເລຈາກກຸ່ມຄົນຫາປາ. ພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະອົງແລະເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງຄົນທັງໂລກດ້ວຍ. ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ
ໄດ້ເລືອກເອົາຄົນທີ່ມີອຳນາດຫລືຄົນທີ່ໂດ່ງດັງເພ່ືອທຳງານຂອງພຣະອົງໃຫ້ສຳເຮັດ.  ພຣະອົງຕ້ອງການຄົນ 
ທີ່ຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການເພ່ິງພຣະອົງແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. 
 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮດັງານຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ,ຈ່ົງຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານໄດ້ພົບຜູ້ທີ່ເຂົາຊອກຫາພຣະອົງ. 
ສັງເກດເບ່ິງຄົນທີ່ຢູ່ຮອບໆຂ້າງຂອງທ່ານເອງ.  ຜູ້ທີ່ລຳບາກ? ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໜູນໃຈ ? ຜູ້ທີ່ຢາກໄດ້ຍິນຄຳວ່າ 
ຊີວິດຍັງມີຫວັງ? ພຍາຍາມຟັງ.  ຢຸດແລະອະທິຖານ.  ເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ,  ນຳຄົນມາຫາພຣະເຢຊູ.   ຈ່ົງຖ້ິມ
ມອງອອກໄປ, ຕຽມຈັບປາ , ແລະຢ່າປລາດໃຈເມ່ືອພຣະເຈ້ົາອວຍພອນໃຫ້. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ທ່ານຄິດວ່າໂງ່ຫລືໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ບໍ? ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຕິດຕາມຄຳສ່ັງ

ສອນຂອງພຣະເຢຊູເຖິງແມ່ນວ່າຟັງແລ້ວບ່ໍເຂ້ົາເຣ່ືອງບ່ໍ? 
2. ທ່ານເຄີຍຕ່ືນຕັນໃຈເວລາເບ່ິງຄວາມບາບຂອງທ່ານເອງແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
3. ທ່ານເຄີຍເຫັນພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງທຳສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທີ່ບ່ໍຄາດຄຶດບ່ໍ?, ທ່ານຕອບຮັບວິທີໃດ?    
4. ທ່ານຈະມີສ່ວນໃນການນຳຄົນໃຫ້ມາເຖິງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ? 
5. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ປະໄວ້ເບ້ືອງຫລັງເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມພັນທະກິດກັບພຣະເຢຊູ? ຄວາມປະ

ພຶດ, ນິສັຍ, ຊັບສົມບັດ, ຫລືສ່ິງສຳຄັນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງປະໄວ້ເບ້ືອງຫລັງຫລືປ່ຽນແປງ? 
 
          ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ  6: 17-45                                                                                       

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 6: 17-49 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍສ່ີງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ . 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະດຳເນີນຊີວດິຢູ່ດ່ັງຄົນທີ່ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພື່ອຍອມຮັບແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມສ່ິງສຳຄັນແລະຄຸ່ນຄ່າຂອງອານາຈັກ 

ພຣະເຈ້ົາ.                        
 

ອ່ານລວບ: ໃນຄຳເທສນາຢູ່ຈ້າຍພູ, ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສອນກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະການປະພຶດຂອງຜູ້ທີ່ຈະ

ຕິດຕາມພຣະອົງເພ່ືອສະແດງອອກເຖິງການເປັນໄພ່ພົນຂອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ . 
 

ຄຳນຳ 
ຖ້າທ່ານໃຊ້ເວລາຕິດຕາມຂ່າວ, ທ່ານຈະເຫັນສ່ິງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງນັກຂ່າວຄົນນ້ັນ. ຮູບພາບທີ່ນຳມາ
ລົງ, ເຣ່ືອງທີ່ນຳມາແບ່ງປັນ, ຫລືການວິຈານຂ່າວ ຈະບອກເຖິງຄວາມສົນໃຈ,  ທັສນະ,  ແລະລະບົບຄວາມ
ເຊ່ືອຂອງບຸກຄົນ.  ຈາກການຕິຊົມເຣ່ືອງການເມືອງ ເຖິງດົນຕຣີທີ່ມັກ,    ທ່ານຈະສາມາດຮຽນຮູ້ຫລາຍຢ່າງ
ກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີ່ຂຽນຂ້ໍຄວາມອອກມາ.  
 
ໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວກັບຄົນຫລວງຫລາຍແລະຊົງອະທິບາຍຕ່ໍຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າພວກ
ເຂົາຈະຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງແຜ່ນດິນສວັນ. ຄຸນຄ່າແລະສ່ິງສຳຄັນເຫລ່ົານ້ັນ
ຈະປາກົດໃນຂ່າວສັງຄົມ, ຄວາມສັມພັນ, ແລະພົບພ້ໍກັບຄົນທັງຫລາຍແລະພຣະເຈ້ົາ. 
 

1. ຄວາມສຸກແລະວິບັດ:  (ລູກາ 6: 17-26) 
ວາດພາບຕົວເອງຈາກຈ້າຍພູບ່ອນນ່ຶງທີ່ຊົນນະບົດໃນອິສຣາເອັນ :    ທ່ານເອງເປັນຜູ້ນ່ຶງທີ່ຢູ່ກັບຄົນຈຳນວນ
ຫລວງຫລາຍທີ່ມາຈາກທົ່ວແຂວງຢູດາຍ,  ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແລະຈາກຝ່ັງທະເລເມືອງຕີໂຣກັບເມືອງຊີ
ໂດນ.  ພວກເຂົາພາກັນມາເພ່ືອຟັງຄຣູໜຸ່ມຜູ້ນ່ຶງທີ່ຄົນຊ່າລືວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນດີພຍາດຕ່າງໆແລະບັນດາຄົນທີ່ຜີ
ຖ່ອຍຮ້າຍກຸກກວນກໍໂຜດໃຫ້ດີເໝືອນກັນ.   ປະຊາຊົນໄດ້ພຍາຍາມມາເພ່ືອເບ່ິງ,  ຟັງ,  ແລະແຕະຕ້ອງຕົວ
ທ່ານ. ຟັງສຽງຄົນຮ້ອງໂຮເພ່ືອໃຫ້ພຣະເຢຊູສົນໃຈ. ສຳຜັດການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄົນໜາແໜ້ນແລະດົມກ່ິນຂ້ີ
ຝຸ່ນກຸ້ມເພາະຄົນຫລາຍພັນໄດ້ຢຽບຍ່ຳຕາມໜ້າດິນ. 
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ອີງຕາມເບ້ືອງຫລັງຂອງພຣະຄຳ,   ພຣະອົງຊົງເລ້ີມປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣ່ຶອງຣາຊອານາຈັກນ້ັນ  ແລະຊົງ    
ໂຜດພົລເມືອງທີ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ພຍາດໃຫ້ດີໝົດ  ກິຕິສັບຂອງພຣະອົງກໍຊ່າລືໄປຊ່ຶງໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນທັງສອງຫົວຄື  
ພຣະທັມມັດທາຍແລະລູກາ.    ມີຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຈາກເມືອງໃກ້ຄຽງໄດ້ພາກັນມາເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນ   
ເຣ່ືອງພຣະເຢຊູສ່ັງສອນແລະໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວຮັກສາໃຫ້ຄົນດີພຍາດດ້ວຍ. ໃນຖະນາບຸດມະນຸດຜູ້ສົງສານ, 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປ່ິນປົວຮັກສາປະຊາຊົນກ່ອນ; ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງປະກາດກັບຄົນທັງຫລາຍ . ພຣະ
ເຢຊູໄດ້ສະແດງວ່າພຣະອົງຊົງເຂ້ົາໃຈຫລັກການເວລາພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ອນ  ແລ້ວຈ່ຶງຊົງ
ທ້າທາຍການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຄຣິສຕຽນໃນປັດຈຸບັນນ້ີຄວນຈະຮຽນຮູ້ຈາກພຣະອົງຜູ້ເປັນຕົວຢ່າງ . 
 
ເພ່ືອເລ້ີມບົດເທດທີ່ດີເດັ່ນບົດນ້ີ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງຄວາມສຸກຫລືທີ່ຮູ້ກັນວ່າທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ. ທາງ
ແຫ່ງຄວາມສຸກແຕ່ລະຢ່າງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມພາກຄື: 1) ປະກາດຄວາມສຸກ;  2) ລັກສະນະຂອງຜູ້ຮັບ
ຄວາມສຸກ; ແລະ 3)ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ນ້ັນໄດ້ຮັບຄວາມສຸກ.   ພຣະທັມມັດທາຍໄດ້ໃຫ້ແປດທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ, 
ແຕ່ພຣະທັມລູກາໄດ້ໃຫ້ແຕ່ພຽງສ່ີຢ່າງ. 
 
ໃນລູກາ 6: 20, ພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຍາກຈົນ. ພຣະທັມມັດທາຍໃຊ້ຂ້ໍຄວາມທີ່ວ່າ ''ຜູ້ໃດທີ່ຍາກຈົນ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານກໍເປັນສຸກ'' (ມທ 5: 3). "ຍາກຈົນຝ່າຍຈິດວິນຍານ" ແມ່ນການຍອມຮັບວ່າຕົນເປັນຄົນຜິດ
ບາບຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາແລະຍອມເພ່ິງຄວາມເມດຕາແລະພຣະຄຸນ.  ທາງແຫ່ງຄວາມສຸກນ້ີເປັນຂ້ັນແລກເຣ່ືອງ
ການດຳເນີນຊີວິດໃນຖານະຜູ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ.    ທ່ານຈະເປັນພົລເມືອງຂອງພຣະ
ເຈ້ົາທາງອ່ືນບ່ໍໄດ້ນອກຈາກເຂ້ົາຜ່ານທາງພຣະຄຸນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮັບຮູ້ຂ້ໍແມ້ນ້ີຈະໄດ້ຮັບຣາຊອານາຈັກສວັນ. 
 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງອວຍພອນຜູ້ທີ່ຫິວກະຫາຍ. ພຣະທັມມັດທາຍ ເວົ້າວ່າ  ''ຜູ້ທີ່ອຶດຫິວຄວາມຊອບທັມກໍເປັນ
ສຸກເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ອ່ີມບໍຣິບູນ '' (ມທ 5:6).  ພຣະເຢຊູສັນຍາກັບຜູ້ທີ່ຫິວກະຫາຍສ່ິງທີ່ຊອບທັມ 
ພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມອ່ີມເຕັມ. ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍ, ຫລາຍຄົນແລ່ນນຳສ່ິງອ່ືນໆທີ່ເຂົາເຈ້ົາຄຶດວ່າຈະເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຊົາຫິວກະຫາຍ;     ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພົບວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມພໍໃຈຝ່າຍຈິດວິນຍານນອກຈາ     
ພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວ. 
 
ຄວາມສຸກຕ່ໍໄປແມ່ນເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ຮ້ອງໄຫ້. ພຣະເຢຊູສັນຍາວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຫົວ. ການຮ້ອງໄຫ້ໝາຍເຖິງ 
ການໂສກເສ້ົາເພາະຄວາມຜິດບາບ.    ຜູ້ທີ່ຫົວໝາຍເຖິງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນຣາຊອານາຈັກສວັນ  ເພາະ
ຄວາມຜິດບາບບ່ໍມີອີກແລ້ວ. 
 
ທາງແຫ່ງຄວາມສຸກຢ່າງສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍງົງ. ເປັນຫຽັງຫລາຍຄົນຈ່ຶງກຽດຊັງຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢ
ຊູ?   ແຕ່ໃນປະຫວັດສາດເຖິງສມັຍຂອງພວກຜູ້ພຍາກອນ  ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າມີການຂ່ົມເຫັງຜູ້ທີ່ເຊ່ືອທັງ
ຫລາຍເພາະພວກເຂົາເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
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ຂ້ໍຕ່ໍໄປເປັນຮູບພາບຂອງຄວາມສຸກທັງຫລາຍຂອງພຣະເຢຊູ.   ພຣະອົງຊົງເວົ້າເຖິງຄຸນປໂຍດທີ່ຈະຕາມມາ
ຊ່ຶງສະທ້ອນເຖິງລັກສະນະຂອງພຣະຄຣິດ  ແລະຄຸນຄ່າຂອງຣາຊອານາຈັກສວນັ ພ້ອມດ້ວຍວິບັດຈາກການ
ດຳເນີນຊີວິດຕາມຄຸນຄ່າຂອງໂລກນ້ີ.  ໃນທີ່ນ້ີ, ຄຳວ່າ ''ວິບັດ'' ບອກເຖິງຄວາມເສັຽໃຈ, ບ່ໍແມ່ນການຂູ່ເຂັນ. 
ຕາມຫລັກແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງກ່າວໃນ ຂ້ໍ 24,  ''ເປັນການເສ້ົາໃຈ ແຕ່ວິບັດແກ່ທ່ານ…'' ຊີວິດທີ່ບ່ໍມີພຣະ
ເຈ້ົາແລະປັກໃຈໃສ່ສ່ິງທີ່ໃຫ້ຄວາມສຸກຊ່ົວຄາວ,  ຄວາມຮັ່ງມີ,  ແລະຊ່ືສຽງຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຜິດຫວັງ  ບ່ໍວ່າ
ພວກເຂົາຈະສັນຍາຢ່າງໃດໃນໜັງຫລືໃນທີວີກໍຕາມ.  
 

2.  ຄວາມຮັກຕ່ໍສັດຕຣ:ູ  (ລູກາ 6 : 27-35) 
ພຣະເຢຊູມັກກ່າວເຖິງຄຳສອນໃນພຣະຄັມພີເດີມ, ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງແລະເຂ້ົາໃຈ. ໃນກໍຣະນີນ້ີ, ຄຳ
ສ່ັງໃຫ້ຮັກເພ່ືອນບ້ານຂອງທ່ານ ປ່ຽນໄປເປັນໃຫ້ຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານ ພຣະເຢຊູຊົງອະທິບາຍວ່າໄພ່ພົນຂອງ
ອານາຈັກສວັນຈະຕ້ອງຮັກສັດຕຣູຂອງທ່ານ.    ພຣະອົງຊົງໃຫ້ແບບຢ່າງເຊ່ັນ:   ຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທີ່ກ່າວ
ຫຽາບຊ້າຕ່ໍພວກທ່ານ;   ຈ່ົງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ຂໍຈາກທ່ານໂດຍບ່ໍມີການທວງເອົາຄືນ.   ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນເຣ່ືອງ
ແປກສຳລັບຜູ້ຟັງໃນຕອນນ້ັນ ແລະໃນສມັຍນ້ີ . 
 
ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນແບບນ້ີເປັນໄດ້ຢ່າງໃດ?  ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມຮັກກັບຄົນທີ່ເຮັດຜິດກັບ
ເຮົາໄດ້ວິທີໃດ? ຄຳຕອບທີ່ງ່າຍໆຄື: ທ່ານຈະເຮັດບ່ໍໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍ. ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າກ່ອນໜ້ານ້ີ
ກ່ຽວກັບຈິດວິນຍານທີ່ຍາກຈົນຊ່ຶງຖືກກັບການຮັກສັດຕຣູຂອງຕົນ . ຕາມກຳລັງຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາເຮັດບ່ໍໄດ້
ໃນການທີ່ຈະຮັກຜູ້ທີ່ຂ່ົມເຫງເຮົາ.   ທ່ານຈະບ່ໍສາມາດໃຫ້ພອນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບປວດ. ທ່ານຈະໃຫ້ຫັຽງ
ກັບເຂົາບ່ໍໄດ້. ທ່ານບ່ໍສາມາດຕອບຜູ້ທີ່ກຽດຊັງທ່ານດ້ວຍຄວາມຮັກ.   ແຕ່ວ່າ, ໃນຖານະທີ່ເປັນໄພ່ພົນຂອງ 
ຣາຊອານາຈັກສວັນ   ພວກເຮົາຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິ  
ສຸດ; ຜູ້ເຊ່ືອທຸກຄົນສາມາດສະແດງຄວາມຮັກ ເຖິງແມ່ນການແກ້ແຄ້ນຈະເປັນສ່ິງທີ່ໃຈເຮົາຕ້ອງການເຮັດ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງບອກສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ເປັນຄົນໂງ່ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄົນອ່ືນຢຽດຢາມພວກເຂົາບໍ ? ບ່ໍແມ່ນດ່ັງ
ນ້ັນ!     ຄວາມຮັກບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຢຽບຫົວທ່ານ    ເພາະວ່ານິສັຍຢ່າງນ້ີບ່ໍມີ 
ປໂຍດຫຍັງສຳລັບພວກເຂົາ;  ມັນບ່ໍແມ່ນການດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈະເຮັດກັບເຂົາ.   ແລະການກະທຳຄວາມດີຕ່ໍ
ບຸກຄົນໃດຄົນນ່ຶງ ແມ່ນການສະແດງຄວາມຮັກ. 
 
ຖ້າທ່ານຍັງສົງສັຍວິທີທີ່ຈະຕອບຮັບຄົນອ່ືນໆ,  ໃຫ້ເບ່ິງພຣະທັມນ້ີ; ລູກາ 6:31, ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຫລັກການ
ແບບງ່າຍໆ ແຕ່ບາງຄ້ັງອາດຈະເຮັດໄດ້ຍາກ: ເຮັດກັບຄົນອ່ືນ ໃນທຳນອງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຮັດກັບທ່ານ.  
 

4.  ການພິພາກສາຜູ້ອ່ືນ: (ລູກາ 6: 34-45) 
ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈຳຕ້ອງນຳເນີນຊີວິດໃນສັງຄົມທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຍອມຮັບທຸກຄົນ . ຄວາມເວົ້າທີ່ຕ່ໍຕ້ານເຣ່ືອງ 
ຄວາມບາບບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີຄົ່ນນິຍົມ. ຂນາດໃນຄຣິສຕະຈັກ ຍັງມີການຫລີກເວັ້ນຄຳສອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຄຽດ . 
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ຄຣິສຕຽນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບເຊ່ັນນ້ີ ຈະຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ວິທີໃດ? ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສອນໃນພຣະ
ຄຳມ້ືນ້ີ; ພຣະອົງຊັກຊວນຜູ້ຟັງໃນສມັຍນ້ັນ ແລະໃນສມັຍນ້ີດ້ວຍຄຳສ່ັງງ່າຍໆຄື : ຢ່າພິພາກສາ. ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາອົງດຽວມີສິດໃນການພິພາກສາ. ໃນສມັຍພຣະເຢຊູ, ພວກຜູ້ນຳສາສນາມັກຈະເບ່ິງຄວາມຜິດຂອງຜູ້ອ່ືນ 
ແຕ່ເບ່ິງຂ້າມຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ; ພວກເຂົາທຳໜ້າທີ່ເປັນໂຈດ, ເປັນຜູ້ພິພາກສາ, ແລະເປັນລູກຂຸນ. 
 

ໃນສມັຍນ້ີ, ຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນໄດ້ປະພຶດໃນທຳນອງນ້ີ; ພວກເຮົາຄິດວ່າຄວາມບາບຂອງຄົນອ່ືນຮ້າຍແຮງ
ກວ່າຄວາມບາບຂອງເຮົາ, ບາງຄ້ັງເຮົາກໍບ່ໍເຫັນຄວາມບາບຂອງຕົວເອງເລີຍ. ມີຄົນນ່ຶງເວົ້າວ່າ ຢ່າພິພາກສາ
ຄົນອ່ືນ ເພາະຄວາມບາບຂອງເຂົາແຕກຕ່າງກັບຄວາມບາບຂອງເຮົາ ." ເວລາພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າເຣ່ືອງການພິ
ພາກສາ, ພຣະອົງຊົງຢາກໃຫ້ພວກເຮາົຮູ້ວ່າ ອີງຕາມພຣະຄັມພີແລ້ວ   ມີພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວທີ່ຊົງເປັນຜູ້ພິພາກ
ສາທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຈິດໃຈຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງຊົງປະສົງໃຫ້ຜູ້ຕິດຕາມທັງຫລາຍໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາ
ກະຣຸນາກັບຄົນອ່ືນໆ (ລກ 6: 36),  ແລະປ່ອຍການພິພາກສາໄວ້ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ. ໃນທີ່ນ້ີບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ໃຜເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ບ່ໍຕ້ອງປາກ ຫລືວ່າຈະຕ້ອງເຫັນພ້ອມນຳ ;ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍເຫັນພ້ອມໃນ
ການປະພຶດຂອງບຸກຄົນ ແຕ່ພວກເຮົາກໍສາມາດຮັກເຂົາໄດ້ . 
 

ຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍບ່ໍມີສິດເຣ່ືອງການພິພາກສາຄົນອ່ືນໆ; ແຕ່ວ່າການປະພຶດກໍບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງສ່ີງທີ່ຢູ່ໃນຈິດ
ໃຈຂອງບຸກຄົນ; ການປະພຶດທີ່ຊ່ົວຊ້າ ກໍບອກເຖິງຈິດໃຈທີ່ບ່ໍບໍຣິສຸດ; ຄວາມເວົ້າແລະການກະທຳຂອງພວກ
ເຮົາບອກເຖິງສ່ິງທີ່ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາເອງ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ການດຳເນີນຊີວິດໃນຖະນະປະຊາຊົນສວັນໝາຍເຖິງຊີວິດທີ່ປ້ີນເທີງລົງລຸ່ມ . ສະແດງຄວາມຮັກແທນຄວາມ
ກຽດຊັງ ອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ. ຮ້ອງໄຫ້ເມ່ືອເຫັນຄົນເຮັດບາບ ແທນທີ່ຈະປະນາມ. ເຮັດ
ກັບຄົນອ່ືນເໝືອນທີ່ເຮາົຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຮັດກັບເຮົາ. ພວກເຮົາເຮັດເຊ່ັນນ້ັນເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງ
ພຣະຄຸນຕ່ໍພວກເຮົາ.ເວລາພວກເຮົາຄິດເຖິງຄວາມຜິດບາບຂອງຕົວເອງ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ , ຄຣິສ
ຕຽນກໍສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນຊີວິດຕາມຄວາມສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງຣາຊອານາຈັກສວັນ . 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຕິດຕາມພຣະເຢຊູ? 
2. ມີທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ (beatitude) ແນວໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຫວັງຫລາຍ? ເປັນຫຍັງ? 
3. ການສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
4. ທ່ານຈະຕ້ອງສະແດງຄວາມຮັກກັບຜູ້ໃດແດ່ໃນຕອນນ້ີ? 
5. ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ສແວງຫາຄວາມອ່ີມເຕັມຝ່າຍວິນຍານ ທີ່ປາສຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
6. ທ່ານຄິດວ່າເປັນຫຍັງການພິພາກສາຄົນອ່ືນຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງງ່າຍ? 

 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ກິ່ນຫວານຂອງການອະພັຍບາບ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 7: 36-50 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 7: 36-50 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍຍິງບາບ ແລະໄດ້ເປີດໜ້າຟາຣີຊາຍຜູ້ອວດດີ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງການອະພັຍບາບທີ່ພຣະເຈ້ົາ 

ໄດ້ປະທານແກ່ຂ້ອຍບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອສະແດງພຣະຄຸນແລະການອະພັຍຕ່ໍຄົນອ່ືນເພາະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນ 

ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຈາກພຣະເຈ້ົາ.                         
 

ອ່ານລວບ: ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກແລະການອະພັຍກັບຍິງຊ່ົວຄົນນ່ຶງ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຜູ້ນຳ

ສາສນາຕ້ອງຕົກໃຈແລະຂົມຂ່ືນ.   ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ໂອກາດນ້ີເພ່ືອສະແດງເຣ່ືອງຣິດເດດໃນການອະພັຍບາບ 
ແລະຜົນຂອງມັນຕ່ໍຊີວິດຂອງບຸກຄົນຜູ້ນ່ຶງ. 
 

ຄຳນຳ 
ໃນແຕ່ລະເມືອງ ມັກຈະມີບຸກຄົນທີ່ມີປະວັດບ່ໍດີ. ຖ້າເຫດການໃນພຣະຄຳຕອນນ້ີເກີດຂ ຶ້ນໃນສມັຍປັດຈຸບັນ, 
ຫົວຂ້ໍຂ່າວອາດຈະເປັນໃນທຳນອງນ້ີ,   "ຍິງໂສເພນີມ້າງງານລ້ຽງຂອງຜູ້ນຳສາສນາ ."  ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຫົວເຣ່ືອງ  
ໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ ໄດ້ເປັນແບບຢ່າງເຣ ື່ອງການລົບລ້າງລະບຽບຂອງສັງຄົມຢ່າງນ່ຶງ ຄືນາງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ
ເພາະອຳນາດຂອງການອະພັຍບາບ. 
 

1.  ເຫດການ: (ລູກາ 7: 36-39) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຄົນທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ເຊີນພຣະອົງໃຫ້ໄປກິນເຂ້ົາທີ່ບ້ານ ໃນນ້ັນກໍມີພວກຜູ້ເກັບພາສີ 
ແລະພວກຟາຣ ີຊາຍ. ພຣະເຢຊູຈະໄປທຸກບ່ອນທີ່ເຂົາຕ້ອນຮັບພຣະອົງ.  ໃນເທື່ອນ້ີ, ພຣະອົງໄດ້ຮັບຄຳເຊີນ
ຂອງຊີໂມນ ຜູ້ເປັນຟາຣີຊາຍ. ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນກຳລັງນ່ັງຢູ່ໃນໂຕະອາຫານກໍມີເຫດການເກີດຂ ຶ້ນ; ຂ້ໍ 37 
ບອກວ່າ "ຍິງຊ່ົວຄົນນ່ຶງ" ໄດ້ເຂ້ົາມາໃນເຮືອນຂອງຟາຣີຊາຍ. ການມີຄົນເຂ້ົາມາບ້ານກໍເປັນເຣ ື່ອງທັມມະດາ 
ແຕ່ເທື່ອນ້ີເປັນເຣ່ືອງແປກ ເພາະນາງຄົນນ້ີເປັນໂສເພນີ.   ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດຖ້າມີຍິງໂສເພນີຍ່າງເຂ້ົາມາ
ກິນເຂ້ົາກັບອາຈານ ແລະພວກຜູ້ນຳຈາກໂບດຂອງທ່ານ? 
 
ພຣະຄຳບອກພວກເຮົາວ່າຍິງນ້ັນໄດ້ "ມາຢືນຂ້າງຫລັງໃກ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງຮ້ອງໄຫ້." ນາງໃຫ້ຫລາຍ
ຈົນນ້ຳຕາຢົດໃສ່ພຣະບາດຂອງພຣະເຢຊູຈົນປຽກ ; ຈາກນ້ັນນາງກໍໄດ້ເອົາຜົມຂອງຕົນເຊັດພຣະບາດທັງຈູບ 
ແລະເອົານ້ຳມັນຫອມສົງ.  ລອງຄິດເບ ິ່ງວ່າ, ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຄົນນ້ີປະພຶດດ້ວຍຄວາມກ້າຫານເຊ່ັນ
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ນ້ັນ? ເປັນຫຍັງນາງຈ່ຶງເຮັດຜິດທມັມະດາ ແລະໃຫ້ໂອກາດຄົນອ່ືນພິພາກສາຕົນ?   ຄຳຕອບ: ຄວາມຮັກທີ່
ອອກຈາກສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈ, ຄວາມປ່ຽນແປງ,  ແລະການອະພັຍຝ່າຍຈິດວິນຍານ ຄືສ ິ່ງຜັກດັນໃຫ້ນາງ
ຕ້ອງກ້າເຮັດ. 
 
ຊີໂມນ ຄົນຟາຣີຊາຍບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໃຈຄວາມຮັກເຊ່ັນນ້ັນ .   ເມ່ືອລາວເຫັນເຫດການ,  ລາວກໍໄດ້ພິພາກສາ
ນາງ ແລະພຣະເຢຊູທັນທີ. ຊີໂມນຄິດຢ່າງໃດ?   “ຖ້າຜູ້ນ້ີແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ທ່ານຄົງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຍິງຜຸູ້  
ຖືກຕ້ອງກາຍຂອງທ່ານເປັນຜູ້ໃດ ແລະເປັນຄົນແນວໃດ ເພາະມັນເປັນຄົນຊ່ົວ .” ຊີໂມນໄດ້ເບ ິ່ງເຫດການຜິດ
ໄປ;    ຄວາມຈິງບ່ໍແມ່ນເຣ ື່ອງຜູ້ຍິງຊ່ົວ,    ແຕ່ແມ່ນເຣ່ືອງຊີໂມນບ່ໍສາມາດເຫັນຄວາມຜິດບາບຂອງຕົວເອງ . 
ພວກເຮົາຫລາຍຄົນກໍຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັບຊີໂມນ    ຄົນຟາຣີຊາຍ; ພວກເຮົາມັກເບ່ິງຂ້າມຄວາມຜິດບາບ
ຂອງຕົນເອງ; ພວກເຮົາຊ້າທີ່ຈະສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກກັບຄົນອ່ືນໆ. 
 

2.  ເຣື່ອງໃນເຣື່ອງ: (ລູກາ 7: 40-43) 
ພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາລົງມາເກີດເປັນມະນຸດຊົງສາມາດເຫັນຈິດໃຈຂອງຊີໂມນ ແລະພຣະອົງບ່ໍຊົງລໍ
ຊ້າທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລາວ.  ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ເຫດການເປັນໂອກາດທີ່ຈະສ່ັງສອນຜູ້ຟັງທັງຫລາຍ
ໂດຍເລ່ົາເຣ ື່ອງຄຳອຸປມາ: “41…ເຈ້ົາໜີ້ຜູ້ນ່ຶງມີລູກໜີ້ສອງຄົນ ຄົນນ່ຶງເປັນໜີ້ເງິນຫ້າຮ້ອຍຫລຽນເດນາຣິອົນ  
ອີກຄົນນ່ຶງເປັນໜີ້ຫ້າສິບຫລຽນ  42 ເມ່ືອເຂົາບ່ໍມີອັນໃດຈະໃຊ້ໜີ້ແລ້ວ ເຈ້ົາໜີ້ຈ່ຶງໂຜດຍົກໜີ້ໃຫ້ເຂົາທັງສອງ 
ໃນສອງຄົນນ້ັນຄົນໃດຈະຮັກເຈ້ົາໜີ້ຫລາຍກວ່າກັນ .” 
 
ແນ່ນອນຊີໂມນຕ້ອງເຫັນຄຳຕອບທີ່ງ່າຍໆຢູ່ຕ່ໍໜ້າ , ເຂົາຕອບວ່າ: “ຂ້ານ້ອຍຄຶດວ່າຄົນທີ່ທາ່ນໄດ້ໂຜດຍົກໜີ້ 
ໃຫ້ຫລາຍນ້ັນເປັນຜູ້ຮັກຫລາຍ.”ຄຳຕອບຂອງຊີໂມນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕອນນ້ີວ່າ ລາວເຂ້ົາໃຈການປະພຶດ
ຂອງຜູ້ຍິງຊ່ົວຄົນນ້ີ. ຄຳອຸປະມາ ແລະເຫດການໃນຄືນນ້ັນມີສ່ວນຄ້າຍຄຽງກັນ ຈົນປະຕິເສດບ່ໍໄດ້ . 
 

3.  ການປຽບທຽບທ່ີເຈັບປວດ: (ລູກາ 7: 44-47) 
ໃນຂ້ໍ 44, ພຣະເຢຊູຊົງຖາມຊີໂມນຢ່າງຕົງໆວ່າ: “ທ່ານເຫັນຍິງຜູ້ນ້ີບໍ?" ແນ່ນອນຊີໂມນເຫັນ; ກິຈການຂອງ
ນາງແມ່ນອອກມາຈາກສ່ວນໃນຂອງຫົວໃຈ ແຕ່ຊີໂມນບ່ໍໄດ້ເບ ິ່ງເລິກພໍ.  ຫລັງຈາກນ້ັນພຣະອົງໄດ້ປຽບທຽບ 
ກິຈການຂອງນາງ ແລະກິຈການຂອງຊີໂມນ ;  ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຊີໂມນວ່າ: "44 ເ ຮົາໄດ້ເຂ້ົາມາໃນເຮືອນ 
ຂອງທ່ານ ທ່ານບ່ໍໄດ້ໃຫ້ນ້ຳລ້າງຕີນຂອງເຮົາ    ແຕ່ຍິງຜູ້ນ້ີໄດ້ເອົານ້ຳຕາລ້າງຕີນຂອງເຮົາ 45  ທ່ານບ່ໍໄດ້ຈູບ 
ເຮົາ ແຕ່ຜູ້ຍິງນ້ີ ຕ້ັງແຕ່ເຮົາເຂ້ົາມາເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊົາຈູບຕີນຂອງເຮົາ."   ຊີໂມນບ່ໍໄດ້ເອົານ້ຳມັນຫົດຫົວພຣະອົງ, 
ຊ່ຶງເປັນປະເພນີການໃຫ້ກຽດແຂກ.  ກົງກັນຂ້າມ, ຍິງຄົນນ້ັນໄດ້ເອົານ້ຳມັນຫອມຫົດພຣະບາດຂອງພຣະອົງ , 
ນ້ີເປັນການສະແດງເຖ ິງຄວາມເພ່ືອແຜ່ຂອງນາງ. 
 
ການປະພຶດຂອງຍິງຄົນນ້ັນບອກເຖ ິງການຮູ້ບຸນຄຸນເພາະໄດ້ຮັບການຊົງອະພັຍຄວາມຜິດບາບ ;  ການພົບພ້ໍ  
ພຣະເຢຊູໃນຕອນນ້ີໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງນາງ  ເປັນຫຍັງນາງຈ່ຶງຮັກພຣະເຢຊູຫລາຍແທ້? ນາງຮັກພຣະອົງ
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ເພາະນາງໄດ້ຮູ້ຄວາມຜິດບາບອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງຕົວເອງ   ແລະນາງໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການອະພັຍບາບ
ໂດຍພຣະເຢຊູ. ນາງຮູ້ວ່າຕົນເອງຄວນໄດ້ຮບັໂທດແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງສະແດງພຣະຄຸນ, ຄວາມຮັກ, ແລະການ
ອະພັຍໃຫ້ກັບລາວ. ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ໂອກາດນາງອີກຄ້ັງ; ລືມສ ິ່ງທີ່ຜ່ານມາ ແລະກ້າວຕ່ໍໄປໃນເສຣີພາບ. 
 
ຄວາມຜິດບາບຂອງຊີໂມນແຕກຕ່າງກັບຄວາມຜິດບາບຂອງຍິງຄົນນ້ີບ່ໍ? ບ່ໍຕ່າງກັນ; ຄວາມບາບອາດມີນ້ຳ
ໜັກບ່ໍເທົ່າກັນ ແຕ່ຄວາມຜິດບາບທຸກຢ່າງໄດ້ແຍກມະນຸດອອກຈາກພຣະເຈ້ົາ .  ຄວາມຜິດບາບມີຜົນກະທົບ
ທັງຈິດວິນຍານແລະເນ້ືອກາຍ; ຊີໂມນບ່ໍສາມາດເຫັນຄວາມຜິດບາບ ແລະຄວາມຕ້ອງການ ການໃຫ້ອະພັຍ
ບາບຂອງຕົນເອງ. 
 

4.  ຜູ້ຍິງພົບການອະພັຍ ແລະສັນຕິສຸກ: (ລູກາ 7: 48-50) 
ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຊົງຢຸດຢູ່ທີ່ນ້ັນ,   ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ເວລາເວົ້າກັບຜູ້ຍິງນ້ັນ.    ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບນາງວາ່: 
“ຄວາມຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໂຜດຍົກເສັຽແລ້ວ.” ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເຊ່ັນນ້ັນ?   ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມ
ປະພຶດຂອງນາງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ນາງໄດ້ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການອະພັຍບາບ .  ຄົງຈະກ່າວໃຫ້ຮູ້ເພ້ີມ 
ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ນາງກັບໄປເຮດັຄວາມຜິດບາບອີກ ແລະເພ່ືອຄົນອ່ືນໆທີ່ກຳລັງເບ່ິງເຫດການຢູ່ໃຫ້ໄດ້ເຂ້ົາໃຈ . ຈະ 
ບ່ໍມີການພິພາກສາຕ່ໍໜ້າພຣະຄຸນ; ສ່ິງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື: ນາງຜູ້ນ້ັນໄດ້ຮັບການອະພັຍແລ້ວ. 
 
ຝູງຊົນທີ່ເບ່ິງພຣະເຢຊູຢູ່ຕ່າງກໍປລາດໃຈ.  ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທຳສ່ິງນ່ຶງທີ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ດຽວມີສິດທີ່ຈະເຮັດ ນ້ັນ
ຄືການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ.   ເນ່ືອງຈາກຄົນທັງຫລາຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງມາໃນ
ໂລກໃນກາຍຂອງມະນຸດ, ພວກເຂົາຈ່ຶງຕ້ອງຖາມເຖິງກິຈການຂອງພຣະອົງ.  ຜູ້ທີ່ບ່ໍໄດ້ຖາມ ຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ຈາກການປະກາດໃຫ້ອະພັຍ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງບອກຜູ້ຍິງວາ່: “ຄວາມເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາພ້ົນ ຈ່ົງໄປເປັນສຸກເທີນ.” ຄວາມເຊ່ືອໃນອົງ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ ຊ່ວຍນາງໃຫ້ພ້ົນ; ນາງໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກທີ່ບ່ໍເຄີຍປະສົບມາກ່ອນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ພຣະເຢຊູຍັງຊົງໃຫ້ອະພັຍຢູ່ທກຸວັນນ້ີ. ພຣະອົງປະທານພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາກັບທຸກຄົນ, ແຕ່ລະຄົນ
ຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບ ຫລືຈະປະຕິເສດພຣະອົງ. ແຕ່ໜ້າສົງສານ, ຫລາຍຄົນໄດ້ເຮັດແບບຊີໂມນຄົນ
ຟາຣີຊາຍ; ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ, ແລະໄດ້ພາດໂອກາດໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະ
ທານ ເພາະພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຫັນຄວາມຈຳເປັນ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ຊີໂມນຄິດເຣ່ືອງຫຍັງແດ່ ເວລາລາວເຫັນຜູ້ຍິງສະແດງຄວາມຮັກອັນຊາບຊ້ຶງຕ່ໍພຣະເຢຊູ? 
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2. ທ່ານຈະຕອບວິທີໃດກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງຄົນນ້ີ ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນທີ່ນ້ັນ? 
 

3. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງເວົ້າກັບແຂກຄົນອ່ືນໆ ຜູ້ທີ່ປລາດໃຈເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງອະພັຍ
ຄວາມຜິດບາບຂອງຍິງຜູ້ຊ່ົວຊ້າ? 

 
4. ທ່ານມັກລັກສະນະຂອງຜູ້ໃດ: ຄົນຟາຣີຊາຍ ຫລື ຜູ້ຍິງທີ່ຜິດບາບ? ເປັນຫຍັງ? 

 
5. ການສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຢຊູ ຜິດກັບວັທນະທັມໃນສມັຍນ້ີຢ່າງໃດ? 

 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ພໍ່ຜູ້ເມດຕາ ແລະລູກຊາຍຜູ້ບູດບຶ້ງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 15: 1-2; 11-32 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພ່ໍແລະອ້າຍໃຫຍ່ມີທັສນະຕ່າງກັນໃນການກັບຄືນບ້ານຂອງລູກຜູ້ທີ່ເສັຽໄປ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຄວນສະແດງຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກັບທຸກຄົນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອສະແດງຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກັບທຸກຄົນ.                         
 

ອ່ານລວບ: ເພ່ືອເປັນການຕອບຕ່ໍຄຳຈ່ົມວາ່ຂອງພວກຟາຣີຊາຍເຣ່ືອງພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ເວລາກັບພວກຄົນ

ບາບ, ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຄຳອຸປມາສອງເຣ່ືອງ, ແລະໃຊ້ເຣ່ືອງລູກທີ່ເສັຽເປັນເຣ່ືອງເດ່ັນ.  
 

ຄຳນຳ 
ເຊ້ົາວັນຈັນ,  ໂມງປຸກເລີ ້ມດັງ, ທ່ານຮູ້ວ່າຕົວເອງຊ້າ.  ເຕົາລີດເຄ່ືອງບ່ໍຍອມຮອ້ນ. ທ່ານຊອກວຽກທີ່ເອົາມາ
ເຮັດຢູ່ບ້ານບ່ໍເຫັນ. ໃນທີ່ສຸດ, ທ່ານກໍພ້ອມທີ່ຈະຢ່າງອອກບ້ານ, ແຕ່ທ່ານຊອກຫາກຸນແຈຣົດບ່ໍເຫັນ.   ທ່ານ
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຊອກຫາຕ່ໍໄປ. 
 
ພຣະຄຳມ້ືນ້ີແມ່ນເຣ ື່ອງການຊອກຫາສ ິ່ງທີ່ເສັຽໄປ  ເຣ່ືອງແກະທີ່ເສັຽ, ເຣ່ືອງເງິນທີ່ເສັຽ, ແລະເຣ່ືອງລູກທີ່ເສັຽ. 
ແຕກຕ່າງກັບເຣ ື່ອງກຸນແຈເສັຽ,   ພຣະຄັມພີສອນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຄົນທັງຫລາຍທີ່ຫລົງທາງ ;  ຜູ້ຕິດຕາມ 
ພຣະອົງຄວນຫ່ວງໃຍເຣ ື່ອງນ້ີເຊ່ັນກັນ. 
 

1.  ຕຽມເວທີ: (ລູກາ 15: 1-2) 
ລູກາ 15 ມີຄຳອຸປມາຫລາຍເຣ ື່ອງທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບສອງຂ້ໍທຳອີດນ້ີ. ໃນທີ່ນ້ີ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ບັລຍາຍວ່າພວກ
ຄົນເກັບພາສີແລະຄົນນອກສິນທັມໄດ້ພາກັນມາຫຸ້ມຟັງພຣະເຢຊູ . ພວກຟາຣີຊາຍແລະພວກຄຣູສອນສາສ
ນາຈ່ົມວ່າພຣະອົງພົວພັນກັບພວກຄົນທີ່ບ່ໍມີຄຸນຄ່າ .   ພວກຟາຣີຊາຍຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນຊອບທັມ ແລະ
ພວກຄົນບາບເປັນຄົນບ່ໍບໍຣິສຸດ; ພວກຄຣູສອນກໍຄິດໃນທຳນອງດຽວກັນ, ພວກເຂົາຈະບ່ໍຍອມສອນພຣະຄຳ
ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພວກຄົນບາບທັງຫລາຍ. 
 
ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາ, ຜູ້ເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນສມັຍນ້ີ, ຈະພິພາກສາພວກຜູ້ນຳສາສນາຢ່າງຮຸນແຮງ, ໃຫ້
ພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ ິ່ງຊີວິດຂອງພວກເຮົາກ່ອນ.   ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດກັບຜູ້ຄົນທີ່ຖືວ່າເປັນຄົນຜິດບາບ
ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນ້ີບ່ໍ? ພວກເຮົາໄດ້ພຍາຍາມສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູກັບຄົນພວກນ້ີບ່ໍ? ນ້ີຄືຄຳ 
ຖາມທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຕອບກ່ອນ. 
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2.  ລູກຜູ້ນ່ຶງຫລົງທາງ:  (ລູກາ 15: 11-16) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້ເຣ່ືອງແກະທີ່ເສັຽແລະເຣ່ືອງເງ ິນທີ່ເສັຽ ເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງເຣ ື່ອງການຫລົງທາງ ຝ່າຍຈິດວິນ
ຍານ. ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງ ລູກາ 15, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຊ້ເຣ ື່ອງທີ່ໜັກກວ ່າໝູ່, ເປັນເຣ່ືອງທີ່ຜູ້ຟັງອາດມີປະ
ສົບການ, ແມ່ນແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍ. 
 
ຊາຍຜູ້ນ່ຶງມີລູກສອງຄົນ. ໃນສມັຍພຣະເຢຊູ, ລູກຖືວ່າເປັນພຣະພອນ ແລະຄວາມໂປດປານຂອງພຣະເຈ້ົາ . 
ໃນເຣ່ືອງນ້ີ, ລູກຜູ້ນ້ອງມີໃຈກ້າທີ່ຈະຂໍຈາກພ່ໍຂອງຕົນ; “ພ່ໍເອີຍ,   ສ່ວນຊັບທີ່ຕົກເປັນຂອງຂ້ອຍນ້ັນ ຂໍພ່ໍແບ່ງ 
ໃຫ້ຂ້ອຍເສັຽເທາະ.” ໃນສມັຍນ້ັນພ່ໍແມ່ສາມາດທີ່ຈະແບ່ງປັນສົມບັດໃຫ້ລູກໆ ກ່ອນຕາຍ ຫລືຫລັງຈາກຕາຍ ; 
ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຈະແບ່ງປັນສົມບັດຫລັງຈາກຕາຍ .   ການຂໍຂອງລູກຜູ້ນ້ອງເປັນການບ່ໍໃຫ້ກຽດພ່ໍ  ແລະເປັນ
ການບ່ໍນັບຖືຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງພ່ໍແລະລູກ . ແຕ່ລູກຄົນນ້ີຕ້ອງການມີເສລີພາບ. 
 
ແນ່ນອນຜູ້ເປັນພ່ໍມີສິດປະຕິເສດຄຳຂໍຂອງລູກ . ແຕ່ພ່ໍຄົນນ້ີຍອມເຮັດຕາມໃຈລູກທັງທີ່ເພ່ິນຮູ້ວ່າ ລູກຊາຍກຳ
ລັງຕັດສິນໃຈຜິດ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ ພຣະບິດາເຈ້ົາຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຮັດຕາມໃຈຊອບ  ພຣະ 
ອົງບ່ໍຊົງບັງຄັບຜູ້ໃດ. ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ຈາກເຣ່ືອງມ້ືນ້ີວ່າ ການສແວງຫາເສລີພາບໄດ້ນຳໄປສູ່ການເປັນທາດ . 
 
ຜູ້ຂຽນລູກາອະທິບາຍວ່າ,   "ຕ່ໍມາບ່ໍຫລາຍວັນຜູ້ນ້ອງກໍໄດ້ຮວບຮວມເອົາຊັບທັງໝົດ   ແລ້ວອອກໜີໄປທ່ຽວ 
ເມືອງໄກ ແລະໄດ້ຜານຊັບຂອງຕົນໃນທີ່ນ້ັນດ້ວຍການໂອ້ໂຖງ  (15:13)."  ລູກຄົນນ້ີໄດ້ສ່ິງທີ່ຕົນປາຖນາ ຊີ
ວິດທີ່ບ່ໍມີລະບຽບ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດລາວກໍເຜົາຜານສົມບັດຈົນກ້ຽງ ແລະໃນຂະນະນ້ັນກໍເກີດມີການອຶດຢາກອັນ
ໃຫຍ່ໃນເມືອງນ້ັນ. 
 

3.  ລູກຊາຍເດີນທາງກັບບ້ານເກີດ:  (ລູກາ 15: 17-24) 
ເລ້ີມແລກລູກຄົນນ້ີພຍາຍາມແກ້ໄຂປັນຫາເ ຣ່ືອງເງິນຂາດແຄນ.  ແຕ່ວຽກງານແນວດຽວທີ່ລາວຫາໄດ້ແມ່ນ
ງານລ້ຽງໝູທີ່ທົ່ງນາ. ເພາະຄວາມຫິວ, ລາວພ້ອມທີ່ຈະກິນອາຫານທີ່ພວກໝູກິນ. ນັບວ່າເປັນການອັບອາຍ
ສຳລັບລູກຊາຍຜູ້ນ້ີ ເພາະຄົນຢິວຖືວ່າໝູເປັນສັດເປ້ືອນ (ລະບຽບເລວີ 11: 7). ຄົນຢິວທີ່ມີກຽດຈະບ່ໍໄປຢູ່ໃກ້
ໂຕໝູ; ການໄປລ້ຽງໝູແມ່ນເກີນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.  
 
ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີໝົດທາງໄປ; ບ່ໍມີໃຜທີ່ຈະຢ່ືນມືມາຊ່ວຍລາວ, ແມ່ນແຕ່ພວກໝູ່ທີ່ໄດ້ສນຸກສນານນຳກັນຕອນ
ລາວມີເງິນ. ໃນທີ່ສຸດ, "ເມ່ືອລາວຮູ້ເມ່ືອຄີງ" (15: 17), ລາວກໍຄິດໄດ້ວ່າລູກຈ້າງຂອງພ່ໍລາວທີ່ບ້ານໄດ້ກິນດີ
ກ່ອນທີ່ຕົນກຳລັງກິນຢູ່ ລາວຮູ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ສະລະສິດໃນການເປັນລູກ ແລະລາວຕ້ັງໃຈທີ່ຈະໄປສາລະພາບ
ຄວາມຜິດບາບກັບຜູ້ເປັນພ່ໍ (ແລະພຣະເຈ້ົາ) ແລ້ວຂໍໃຫ້ພ່ໍຮັບລາວເປັນລູກຈ້າງ (15: 18-19). ລາວໄດ້ທ່ອງ 
ຄວາມເວົ້າໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະພ້ອມທີ່ຈະຂໍຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຈາກພ່ໍ. 
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ລູກຊາຍຄົນນ້ີກໍເດີນທາງກັບບ້ານ. "ແຕ່ເມ່ືອລາວຍັງຢູ່ໄກ" (15: 20), ຜູ້ເປັນພ່ໍກໍເຫັນລາວ ຜູ້ເປັນພ່ໍຄົງຈະລໍ
ຄອຍການກັບມາຂອງລູກ.    ການກະທຳຂອງພ່ໍຄົນນ້ີຄ້າຍຄືຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບລູກທີ່ຫລົງທາງ
ຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງລໍຄອຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່ ແລ້ວກັບມາຫາພຣະອົງ . 
 
ເພາະຄວາມຮັກຂອງພ່ໍ, ເມ່ືອເພ່ິນເຫັນລູກຜູ້ທີ່ເສັຽໄປກັບມາ  ເພ່ິນກໍແລ່ນອອກໄປຫາແລ້ວກອດຈູບລູກ. ນ້ີ
ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມດີໃຈຢ່າງໃຫຍ່.   ສ່ວນຜູ້ເປັນລູກກໍບອກພ່ໍວ່າ ເຂົາບ່ໍສົມຄວນທີ່ຈະຖືກ
ເອ້ີນເປັນລູກ;   ກ່ອນທີ່ເຂົາຈະເອ່ີຍປາກຂໍສມັກງານເປັນຄົນໃຊ້ ,  ຜູ້ເປັນພ່ໍກໍຢຸດລາວ ແລ້ວເອ້ີນຂ້ອຍໃຊ້ໃຫ້
ເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຢ່າງດີ, ແຫວນແລະເກີບມາໃສ່ໃຫ້ລູກຊາຍ. ພ່ໍຍັງສ່ັງໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ຈັດງານລ້ຽງເພ່ືອຊ່ືນຊົມຍິນດີ . 
 
ພວກເຮົາສັງເກດໄດ້ວ່າ   ພ່ໍຄົນນ້ີໄດ້ມອບຫລາຍໆຢ່າງທີ່ຜູ້ເປັນລູກບ່ໍມີຄວາມຈຳເປັນ :   ເຄ່ືອງນຸ່ງ,  ແຫວນ, 
ແລະງານສລອງ.    ແຕ່ເພ່ິນໄດ້ເຮັດເພາະຄວາມຮກັທີ່ມີຕ່ໍລູກ;    ເພ່ິນໄດ້ຕ້ອນຮັບລູກໃຫ້ເຂ້ົາຢູ່ໃນຄອບຄົວ 
ເໝືອນຄາວແຕ່ກ່ອນ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ ;  ເວລາພວກເຂົາກັບມາ,   
ພຣະອົງຈະໃຫ້ອະພັຍແລະໃຫ້ຄືນດີ. ໂດຍການຖວາຍພຣະຄຣິດເປັນເຄ່ືອງບູຊາ, ມະນຸດທັງຫລາຍສາມາດ
ມາຫາພຣະອົງໂດຍສວມເສ້ືອຊອບທມັຂອງພຣະຄຣິດ ; ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອນຮັບທຸກຄົນດ້ວຍຄວາມຮັກ. ພຣະ
ເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, "ພວກເທວະດາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນສວັນເພາະເຫັນແກ່ຄົນນອກສິນທັມຄົນດຽວ 
ທີ່ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່” (15: 10). 
 

4.  ລູກອີກຄົນນ່ຶງສະແດງຈິດວິນຍານທ່ີບູດບ້ຶງ:  (ລູກາ 15: 25-31) 
ລູກຜູ້ກົກໄດ້ຍິນສຽງການສລອງຢ່າງຄຶກຄ້ືນ ກໍມີຄວາມສົງສັຍວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ .   ເມ່ືອລາວໄດ້ຍິນວ່ານ້ອງ
ຊາຍຂອງຕົນໄດ້ກັບມາບ້ານ ລາວກໍຄຽດແລະບ່ໍຍອມເຂ້ົາເຮືອນ .  
 
ເມ່ືອພ່ໍຮູ້ເຊ່ັນນ້ັນ ເພ່ິນກໍອອກໄປພົບລູກກົກ ແລ້ວອອຍໃຈລາວໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນເຮືອນ (15: 28).   ແຕ່ລູກຜູ້ນ້ີ
ໄດ້ປະຕິເສດພ່ໍ;ລາວຈ່ົມໃຫ້ພ່ໍວ່າບ່ໍເຄີຍສະແດງຄວາມຮັກໃຫ້ກັບຕົນ; ຫລາຍກວ່ານ້ັນລາວຍັງປະຕິເສດນ້ອງ 
ຂອງຕົນແລະເອ້ີນລາວວ່າ "ລູກຂອງພ່ໍຜູ້ນ້ີ" (15: 30). ຄຳເວົ້າຂອງອ້າຍກົກ ບອກເຖິງຈິດໃຈທີ່ແຂງກະດ້າງ
ຂອງລາວ; ລາວເບ່ິງຄວາມສັມພັນກັບພ່ໍວາ່ເປັນໜ້າທີ່ ແທນທີ່ຈະເປັນການເຮັດເພາະຄວາມຮັກ. ລູກກົກຜູ້ນ້ີ 
ເປັນເໝືອນພວກຟາຣີຊາຍ ແລະພວກຄຣູສອນພຣະບັນຍັດ ; ພວກເຂົາເຈ້ົາຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດທຸກໆຂ້ໍ ແຕ່
ຂາດຄວາມຮັກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາເອົາໜ້າທີ່ມາແທນຄວາມສັມພັນ. 
 
ຜູ້ເຊ່ືອຫລາຍຄົນກໍເປັນເໝອືນອ້າຍກົກ ແລະພວກຟາຣີຊາຍ .  ພວກເຂົາທຳງານແບບເອົາໃຈໃສ່ເພ່ືອພຣະ 
ເຈ້ົາ ເພາະເຂົາເຈ້້ົາເຊ່ືອວ່າພຣະເຈ້ົາຈະໃຫ້ລາງວັນສຳລັບຄວາມສັດຊ່ືພວກຕົນ . ພວກເຂົາດູໝິ່ນຜູ້ຄົນທີ່ບ່ໍຖື 
ພຣະບັນຍັດ; ພວກເຂົາບ່ໍສາມັກຄີທັມກັບບຸກຄົນທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຄວາມບາບ . ແທນທີ່ຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີ ເມືອຄົນ
ບາບມາຫາພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາພາກັນຈ່ົມວ່າ. ພວກຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍຈະຕ້ອງສະແດງຄວາມເມດຕາແລະ  
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ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ຕົນໄດ້ຮັບກັບຄົນອ່ືນໆທີ່ຍັງບ່ໍຮູ້ພຣະອົງ ; ພຣະເຈ້ົາຊົງອະພັຍພວກເຮາົ ເຮາົຈະຕ້ອງ
ສະແດງຄວາມເມດຕາກັບຄົນອ່ືນໆຕ່ໍໄປ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ: 
ຄຳອຸປມາເຣ່ືອງລູກທີ່ເສັຽເປັນເຣ່ືອງເຕືອນເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ . ພຣະເຈ້ົາ
ຊົງເສັຽພຣະທັຍເມ່ືອພວກເຮາົບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄວາມສັມພັນທີ່ພຣະອົງຊົງມອບໃຫ້ໂດຍທາງພຣະຄຣິດ ; ແຕ່ 
ພຣະອົງຍັງຊົງລໍຄອຍໃຫ້ພວກເຮາົຕ່າວຄືນມາຫາພຣະອົງ ;  ພຣະອົງຊົງປະສົງທີ່ຈະໄຖ່ພວກເຮົາ   ແລະໃຫ້
ພວກເຮົາຄືນດີກັບພຣະອົງ.   ຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນເປັນເຣ່ືອງທີ່ເກີນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງມະນຸດ;  ໜ້າເສັຽ   
ດາຍທີ່ຫລາຍຄົນຍັງດ້ືດ້ານບ່ໍຍອມສາລະພາບຄວາມຜິດບາບແລະຄືນດີກັບພຣະອົງ . 
 
ຄຳອຸປມານ້ີຍັງມີຄຳເຕືອນສຳລັບຜູ້ທີ່ເອົາໜ້າທີ່ມາກ່ອນຄວາມສັມພັນ .  ລູກກົກຜູ້ນ້ີມີຄວາມຂົມຂ່ືນເພາະພ່ໍ
ໄດ້ສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາກັບນ້ອງຊາຍຂອງຕົນ .  ຜູ້ເຊ່ືອທັງຫລາຍຈະຕ້ອງສະແດງຄວາມຮັກ
ຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຄົນອ່ືນໆ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຈາກພຣະເຢຊູ . 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ຄິດເຖິງສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດເສັຽໄປໃນເວລາບ່ໍດົນມານ້ີ . ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 
2. ໃຜແດ່ເປັນ "ຄົນຜິດສິນທັມ ຫລືຄົນບາບ" ໃນສມັຍນ້ີ? 

 
3. ຖ້າທ່ານເປັນພ່ໍໃນຄຳອຸປມານ້ີ, ທ່ານຈະເຮັດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງລູກຜູ້ນ້ອງບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 

 
4. ທ່ານຄ້າຍຄືຜູ້ໃດໃນເຣ່ືອງນ້ີ  ລູກທີ່ເສັຽ ຫລືລູກກົກ? ອະທິບາຍ. 

 
5. ພວກເຮົາຈະຫລີກເວັ້ນຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ການຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຕ້ອງຮັກເຮົາຫລາຍ

ຂ້ຶນ? 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ເລືອກເອົາ ແລະ ຜົນຕາມມາ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 16:19-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 16:9-31 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຊີວິດຄົນຮັ່ງມີ, ຄົນຍາກຈົນ ນ້ັນຕ່າງກໍມີຊີວິດບ່ໍແນ່ນອນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຄຶດແນວໃດກັບຄົນຮັ່ງ ແລະຄົນທຸກໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ? 

 ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:  ເພ່ືອທົບທວນຄວາມຄຶດຂອງຂ້ອຍທີ່ຄຶດກັບຄົນຮັ່ງແລະຄົນທຸກ.  

       
ບົດນຳ. 

ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຄຳອຸປະມານ້ີ ເພ່ືອສອນທັງຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນຍາກຈົນ    ໃນຂະນະທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຈ່ົງຮູ້ຈັກຮັກ 
ແພງແບ່ງປັນຊ່ຶງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າຊີວິດນ້ີບ່ໍມີຫຍັງແນ່ນອນ,   ຄວາມຮັ່ງມີກໍບ່ໍແນ່ນອນ, ຄວາມຍາກຈົນ
ກໍບ່ໍແນ່ນອນ ສ່ວນຄວາມແນ່ນອນນ້ັນຄືທຸກຄົນຈະຕ້ອງຈາກໄປ ສ່ວນຈະໄປບ່ອນໃດນ້ັນສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມ
ເຊ່ືອ ແລະການປະຕິບັດຂອງລາວ. ຫລາຍເທື່ອຄົນເຮົາກໍເລືອກຜິດ ເຊ່ັນລາງຄົນເລືອກເອົາຄວາມຮັ່ງມີ (ຂ້ີຖ່ີ 
ບ່ໍແບ່ງປັນ)   ລາງຄົນເລືອກເອົາແບ່ງປັນ  ແລະໄດ້ມີເພ່ືອນຝູງຫລວງຫລາຍ ເພາະວ່າລາງເທື່ອລາວຕົກທຸກ 
ເພ່ືອນຝູງອາດຈະຊ່ອຍລາວໄດ້. 
 

1.  ຄົນຮັ່ງມີ: (ລູກາ 16:19-20) 
ພຣະເຢຊູໄດ້ສິດສອນດ້ວຍໃຊ້ຄຳອຸປະມາເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຟັງຄຶດແລະເຂ້ົາໃຈແຈ້ງ, ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າມີເສດຖີຜູ້
ນ່ຶງນຸ່ງເສ້ືອຜ້າສີມ່ວງອ່ອນ  ແລະຜ່າປ່ານເນ້ືອລະອຽດຊ່ຶງເປັນສີຂອງຄົນຮັ່ງມີນິຍົມກັນໃຊ້ໃນສມັຍນ້ັນ ສ່ວນ
ຜ່າປ່ານໃນສມັຍນ້ີເກືອບຈະບ່ໍເຫັນໃນເມືອງໃຫຍ່ ນອກຈາກຊົນນະບົດ. ພຣະເຢຊູຍັງບອກອີກວ່າຄົນຮັ່ງຜູ້ນ້ີ
ຍັງມີອາຫານການກິນຢ່າງປະນີດທຸກໆວັນ  ແປວ່າຊ້ີນທຸກຕ່ອນ,  ຜັກທຸກເສ້ັນ,  ພາຊະນະທີໃ່ຊ້  ລ້ວນແລ້ວ
ແມ່ນແຕ່ຂອງຣາຄາແພງທີ່ເຫັນວາ່ດີຕ່ໍສຸຂພາບທັງນ້ັນ, ພຣະເຢຊູບອກວ່າເຮືອນຂອງລາວມີຮົ້ວລ້ອມແລະມີ
ປະຕູໃຫຍ່ເຂ້ົາອອກ ວາດພາບເບ່ິງແລ້ວຄືຈະເປັນຄືບ້ານພວກເຈ້ົານາຍ ຫລືຄົນລວຍໃນສມັຍນ້ີ.   
 
ເວົ້າເຖິງເຣ່ືອງຊ້ີນແພງຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງປະເທດຍ່ີປຸ່ນ ທີ່ຂາຍຊ້ີນຣາຄາແພງຕ້ັງຫລາຍເທົ່າເມ່ືອທຽບໃສ່ປະ
ເທດອະເມຣິກາ   ເພາະງົວທີ່ເຂົາລ້ຽງນ້ັນແມ່ນເບ່ິງແຍງເປັນພິເສດ ເຊ່ັນໃຫ້ງົວກິນອາຫານດີ ແລະສະອາດ, 
ອາບນ້ຳທຸກວັນ, ນອນໃນບ່ອນທີ່ບ່ໍມີແມງໄມ້ຫລືຍຸງກັດ ດ້ວຍເຫດນ້ີຊ້ີນງົວນ້ີຈ່ຶງມີຣາຄາແພງ. ສ່ວນງົວທີປ່ະ
ເທດອະເມຣິກາ ແມ່ນລ້ຽງປ່ອຍໄວຕ້າມທົ່ງຫຍ້າດ່ັງທີພ່ວກເຮົາເຄີຍເຫັນ ແລະຄົນລາວເຮົາຫລາຍຄົນກໍລ້ຽງ
ແນວນ້ັນ,  ພວກຄາວບອຍທີ່ລ້ຽງງົວເປັນຮ້ອຍເປັນພັນຈະໃຫ້ງົວຂອງຕົນນອນໃນຄອກເປັນສ່ວນນ້ອຍສ່ວນ
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ໃຫຍ່ແມ່ນນອນໃນທົ່ງຫຍ້າ ຫລືກ້ອງຕ້ົນໄມ້  ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າງົວຝູງນ້ັນອາຈບ່ໍເຄີຍຖືກອາບນ້ຳ,   ຜັດຖູດ້ວຍ 
ແປງຜັດຈາກມືຂອງເຈ້ົາຂອງມັນເລີຍ ເຖິງປານນ້ັນເຮົາຍັງຄຶດວ່າຊ້ີນງົວແພງຫລາຍສົມຄວນ. 
 
ໃນລູກາ 16:20 ບອກວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຊາຍຍາກຈົນຄົນນ່ຶງມີຊ່ືວ່າ ລາຊະໂຣ  ຊ່ຶງມີຊີວິດກົງກັນກັນ
ຂ້າມກັບເສດຖີຮັ່ງມີຜູ່ທີກ່່າວມາແລ້ວ. ນອກຈາກລາຊະໂຣເປັນຄົນທຸກຍາກຈົນແລ້ວຍັງບ່ໍພໍເທາົນ້ັນ ລາວຍັງ
ເປັນບາດແຜເຕັມໂຕອີກ, ບາງທອີາດເປັນເພາະຄວາມຍາກຈົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວມີບາດແຜເຕັມໂຕເພາະບ່ໍມີ
ບ່ອນຢູ່ອາສັຍ ຄ່ຳໃສກໍນອນຫ້ັນ,  ບາງທີລາວອາດມີເຄ່ືອງຊຸດດຽວຄາຄີງ ທີ່ບ່ໍໄດ້ຊັກຟອກ,  ບາງທີເມ່ືອເປັນ
ບາດແຜອາດຈະບ່ໍມີຢາໃສ່   ຫລືມີເງິນໄປຫາໝໍ,     ດ້ວຍສະພາບເຊ່ັນນ້ີຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວມີບາດແຜເຕັມໂຕ.  
ພຣະເຢຊູເລ່ົາວ່າເຂົາໄດ້ຫາມມາຖ້ິມໄວ້ທີປ່ະຕູບ້ານຂອງເສດຖີຜູ້ທີກ່່າວມາຂ້າງເທິງ.     ເມ່ືອວາດພາບເບ່ິງ
ຊາຍຄົນນ້ີແລ້ວແມ່ລາວຄືຈະຍ່າງບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງມີຄົນຫາມມາປະຖ້ິມໄວ້ຕ່ໍໜ້າປະຕູບ້ານເສດຖີ   ໂດຍຫວັງໃຈວ່າ 
ຈະໄດ້ກິນອາຫານທີ່ເຫລືອຈາກເສດຖີ.  
 

2.  ລາຊະໂຣ: ( ລູກາ 16: 20-21).  
ເວົ້າລວມແລ້ວລາຊະໂຣເປັນຄົນຂໍທານນ້ັນເອງ ແຕ່ກໍແຕກຕ່າງກັບຄົນຂໍທານໃນປະເທດຮັ່ງມີ ເຊ່ັນປະເທດ
ອະເມຣິກາ ຄົນຂໍທານທັງຫລາຍບ່ໍແມ່ນຂໍເຂ້ົາປາອາຫານ  ແຕ່ແມ່ນຂໍເງິນ,   ສ່ວນລາຊະໂຣ ບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ເງິນຄຳອັນໃດ ສ່ິງທີລ່າວຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດຄືອາຫານແຕ່ລະຄາບໃຫ້ອ່ີມທ້ອງລາວກໍພໍໃຈແລ້ວ.   " ລາ
ຊະໂຣຢາກກິນຂອງທີຕົ່ກຈາກໂຕະຂອງເສດຖີນ້ັນໃຫ້ອ່ີມ "(ຂ້ໍ 21). ນ້ັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຫວັງຂອງ
ລາວຄືຫວັງກິນອ່ີມແຕ່ລະຄາບໃຫ້ອ່ີມເທົ່ານ້ັນ   ໃນຂະນະທີລ່າວາລັງລໍຖ້າກິນອາຫານເສດເຫລືອຈາກເສດ
ຖີນ້ັນໝາຕາມຖນົນກໍອຶດຫິວເໝືອນກັນ ເມ່ືອມັນບ່ໍມີອັນກິນຈ່ິງໄປເລັຽກິນບາດຕາມຮ່າງກາຍຂອງລາຊະໂລ 
ຊ່ຶງເປັນໜ້າເວທະນາແທ້ໆ.   ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ບອກວ່າ  ເສດຖີໄດ້ເອົາຂອງທີເ່ພ່ິນເຫລືອກິນນ້ັນໃຫ້ລາຊະໂຣ 
ແລະໝາກິນຫລືບ່ໍ? ແຕ່ເມ່ືອເບ່ິງຕາມເຣ່ືອງແລ້ວເສດຖີຄົງບ່ໍໄດ້ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.  
 
ໃນສມັຍເປັນເດັກນ້ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄົນຂໍທານໄປ  ແລະຂໍທານຕາມບ້ານເຮືອນຕ່າງ ລາງເທື່ອກໍເຫັນ
ລາງເຮືອນເອົາເຂ້ົາໜຽວປ້ັນນ້ອຍນ່ຶງໃຫ້ຄົນຂໍທານ   ແລະລາງເທື່ອກໍເຫັນເຈ້ົາຂອງບ້ານໄລ່ຄົນຂໍທານອອກ
ຈາກບ້ານ ດ້ວຍການຈ່ົມວ່າຕ່າງໆນາໆ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພວກເພ່ິນໄດ້ຍິນເຣ່ືອງເສດຖີກັບລາຊະໂຣທີ່ເຮົາ
ກຳລັງສຶກສາກັນຢູ່ນ້ີແທ້ໆ ແລະຫາກພວກເພ່ິນໄດ້ຍິນຄົງໃຈອ່ອນແລະກາຍເປັນຄົນເມດຕາປານີກໍເປັນໄດ້, 
ເພາະວ່າເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ສອນຄຣິສຕຽນຫລາຍຄົນກາຍເປັນຜູ້ໃຫ້,  ຜູ້ເສັຍສະລະແທນທີຈ່ະເປັນຜູ້ຮັບ ແລະເຊ່ືອ
ແນ່ວ່າວັນນ້ີຈະມີລາງຄົນທີໄ່ດ້ຮຽນບົດຮຽນນ້ີແລ້ວຈະເພ້ີມເຕີມຂ້ຶນໃນການເປັນຜູ້ເມດຕາສົງສານຜູ້ອ່ືນໂດຍ
ການໃຫ້.  
 
ລາຊະໂຣເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້ນອກຈາກນ່ັງລໍຖ້າທີປ່ະຕູໜ້າບ້ານຂອງເສດຖີ, ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ບອກວ່າລາວມີຄອບ
ຄົວຫລືພ່ໍແມ່ແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະເຮົາກໍບ່ໍຮູວ້່າໃນສາຍຕາຂອງເສດຖີເບ່ິງ ລາຊະໂຣ ແນວໃດ? ສຳລັບພວກເຮົາ
ເດ ເບ່ິງລາຊະໂຣແນວໃດ?   ຫາກເຮົາເບ່ິງລາວດ້ວຍສາຍຕາຂອງຜູ້ເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຍ່ອມຈະເປັນຜູ້ມີໃຈ
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ເມດຕາແນ່ນອນ ແຕ່ຫາກເຮົາມອງເຫັນລາວດ້ວຍສາຍຕາຂອງຄົນຂ້ີຖ່ີເຮົາກໍຈະເຫັນ ລາຊະໂຣ  ເຊ່ັນ ລາວ
ເປັນຄົນບາບທີ່ເກີດມາເປັນແນວນ້ັນ, ຫລືລາງເທື່ອເຮົາຈະບ່ໍເຫັນລາວເລີຍກໍເປັນໄດ້.  ສ່ວນພວກຟາຣີຊາຍ 
ນ້ັນເຫັນວ່າຄວາມຮັ່ງມີເປັນພຣະພອນ ແລະຄວາມຍາກຈົນນ້ັນເປັນຍ້ອນບາບຈ່ຶງຍາກຈົນ, ມັນອາດຈະເປັນ
ຄວາມຈິງ ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນຮັ່ງມີເຫັນແກ່ຕົວ ແລະຄົນຮັ່ງມີທີເ່ຫັນແກ່ຕົວທີ່ບ່ໍຍອມແບ່ງປັນຈະເປັນ
ຄືພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຄຳອຸປະມານ້ີ.  ເອົາລະມາບັດນ້ີເຮົາໄດ້ຍິນການເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງພຣະເຢຊູເຫັນວ່າມີສ່ີຕົວ
ລະຄອນຄື  1. ເສດຖີ.  2. ຄົນຫາມລາຊະໂຣມາຖ້ິມໄວ້. 3. ລາຊະໂຣ ແລະ 4. ໝາທີ່ມາຄອຍເລັຽບາດແຜ
ຈາກຕົນໂຕຂອງ ລາຊະໂຣ,   ແຕ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ຕົວປະກອບເຄ່ິງນ່ຶງ ຄືຄົນຫາມ  ແລະໝາທີ່ບ່ໍໄດ້ເນ້ັນໜັກໃນ
ເຣ່ືອງຂອງເສດຖີແລະລາຊະໂຣຄົນຂໍທານ.    ທ່ານຄຶດບ່ໍວ່າວັນນ້ີເປັນຫຍັງບົດຮຽນນ້ີຈ່ຶງມາຮອດພວກເຮົາ? 
ເມ່ືອໄດ້ຍິນແລ້ວເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ? 
 

3.  ຮັບສ່ິງທ່ີກະທຳ ແລະບ່ໍກະທໍາ:  ( ລູກາ 16:22-30)  
ທຸກຄົນເຮົາຮູ້ແນ່ແກ່ໃຈວ່າທຸກຄົນໃນໂລກນ້ີໃຜກໍຕາມ, ຊົນຊ້ັນໃດກໍຕາມໃຜໆກໍບ່ໍພ້ົນຄວາມຕາຍ ເມ່ືອເປັນ
ເຊ່ັນນ້ັນຄົນເຮົາຈ່ຶງມັກຖາມກັນວ່າຕາຍແລ້ວໄປຢູ່ໃສ? ເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ເລ່ົາຕ່ໍໄປວ່າ "ຢູ່ມາຄົນຍາກຈົນ
ຜູ້ນ້ັນກໍຕາຍ ແລະຝູງເທວະດາໄດ້ຮັບເອົາໄປໄວ້ໃນເອິກຂອງອັບຣາຮາມ  ຝ່າຍເສດຖີນ້ັນກໍຕາຍເໝືອນກັນ 
ແລ້ວເຂົາກໍຝັງໄວ້  ເມ່ືອຢູ່ໃນແດນມໍຣະນາກໍເປັນທຸກເວທະນາຫລາຍ  ເສດຖີນ້ັນຈ່ຶງເງີຍໜ້າຂ້ຶນເຫັນອັບຣາ
ຮາມຢູ່ໄກ ແລະເຫັນລາຊະໂຣຢູ່ໃນເອິກຂອງທ່ານ " (ລູກາ 16:22-23).  ບັດນ້ີເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າ ທັງເສດຖີ
ແລະລາຊະໂຣກໍຕາຍໄປຄືກັນ ແຕ່ເມ່ືອທັງສອງຄົນນ້ັນຕາຍໄປແລ້ວຈິດວິນຍານກໍໄປຢູ່ຄົນລະຫົນແຫ່ງ ພຣະ
ເຢຊູເລ່ົາວ່າ ລາຊະໂຣນ້ັນໄປຢູ່ໃນເອິກຫລືຢູ່ອ້ອມອົກຂອງອັບຣາຮາມ, ພວກສາສນາສາດພາກັນສັນນະສູດ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເມຕາລາວຈ່ຶງໃຫ້ເທວະດາຮັບລາວໄປຢູ່ກັບອັບຣາຮາມ,    ສ່ວນວິນຍານເສດຖີນ້ັນຕົກໄປຢູ່
ແດນມໍຣະນາ  ອັນໝາຍເຖິງໝໍ້ນະຮົກ (ໝາຍເຫດ:  ຢ່າເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າຄົນຮັ່ງມີຈະຕ້ອງຕົກນະຮົກທຸກຄົນ ມີ 
ແຕ່ຄົນຮັ່ງມີທີ່ບ່ໍເຊ່ືອ ແລະບ່ໍຮູ້ຈັກເມດຕາສົງສານແບ່ງປັນຕ່າງຫາກທີຈ່ະຕົກນະຮົກ).  
 
ທີ່ແດນມໍຣະນານ້ັນບ່ໍຮູ້ວ່າເສດຖີຄົນດ່ັງກ່າວຮູສຶ້ກວ່າຕົນເອງຜິດຫລືບ່ໍເພາະເຫັນລາວກ້າເວົ້າກັບອັບຣາຮາມ
ໃຫ້ໃຊ້ລາຊະໂຣເອົານ້ຳໄປໃຫ້ລາວທີແ່ດນມໍຣະນາ "ເມ່ືອຢູ່ໃນແດນມໍຣະນາກໍເປັນທຸກເວທະນາຫລາຍເສດ
ຖີນ້ັນຈ່ຶງເງີຍໜາ້ຂ້ຶນເຫັນອັບຣາຮາມຢູ່ໄກ    ແລະເຫັນລາຊະໂຣຢູ່ໃນເອິກຂອງທ່ານແລ້ວເສດຖີຈ່ຶງຮ້ອງວ່າ, 
“ອັບຣາຮາມ ບິດາເອີຍ,  ຂໍເອັນດູຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ  ຂໍຈ່ົງໃຊ້ລາຊະໂຣມາເພ່ືອຈະໄດ້ເອົາປາຍນ້ິວມືຈຸ່ມນ້ຳ 
ມາແປະໃສ່ລ້ີນຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຊຸ່ມເຢັນ ດ້ວຍວ່າຂ້ານ້ອຍກຳລັງທົນທຸກທໍຣະມານຢູ່ໃນແປວໄຟນ້ີ ”   (ລູກາ 16: 
23 -24).  ເສດຖີຂໍຄວາມເມຕາບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີເ່ຮົາໄດ້ຍິນເລ້ືອຽໆ ເພາະພວກຄົນຮັ່ງມີ ອາດບ່ໍເຄີຍຄຶດເລີຍວ່າ
ຊີວິດນ້ີຈະຂໍຮ້ອງຜູ້ໃດ?   ຈິງຢູ່ຕອນມີຊີວິດອາດຈະບ່ໍຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃດຊວ່ຍ  ແຕ່ຕອນຈາກໂລກໄປກໍຈະເປັນ
ແນວນ້ີ ຫາກບ່ໍເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ແລະບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະອົງ.   ຕົກມາຕອນນ້ີລາວໄດ້ຂໍຄວາມ 
ເມດຕາເອັນດູຈາກອັບຣາຮາມ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຂໍຫຍັງຫລາຍ ຂໍພຽງແຕ່ໃຫ້ລາຊະໂຣເອົາປາຍນ້ິວມືຈຸ່ມນ້ຳແປະໃສ່
ລ້ິນພໍໄດ້ຊຸ່ມຄໍກໍພໍໃຈແລ້ວ,  ລາວລືມໄປວ່າຕອນລາວຍັງເປັນຄົນຢູ່ນ້ັນລາວໄດ້ເຮັດແນວໃດກັບລາຊະໂຣທີ່
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ເຝ້ົາທີ່ນອກປະຕູບ້ານຂອງລາວແດ່,  ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າເສດຖີຮູ້ຈັກຊ່ືຂອງລາຊະໂຣດ້ວຍ.  ເບ່ິງແມ!  ເປັນ
ເຖິງຂ້ັນເສດຖີ ຢູ່ກິນຢ່າງປະນີດ ແຕ່ຕອນນ້ີບ່ໍມີນ້ຳພໍທີ່ຈະດ່ືມແມ່ນແຕ່ຢົດດຽວ.  
 
ເມ່ືອລາວລືມວ່າລາວບ່ໍໄດ້ເມດຕາສົງສານລາຊະໂຣ    ອັບຣາຮາມຈ່ຶງບອກລາວຄຶດເຖິງຕອນນ້ັນວ່າ “  ລູກ
ເອີຍ,   ເຈ້ົາຈ່ົງລະນຶກວ່າເມ່ືອເຈ້ົາຍັງມີຊີວິດຢູ່    ເຈ້ົາໄດ້ຮັບຂອງດີສຳລັບຕົວແລະລາຊະໂຣໄດ້ຮັບຂອງບ່ໍດີ 
ຢ່າງດຽວກັນນ້ັນແຫລະ,  ບັດນ້ີລາຊະໂຣໄດ້ຮັບຄວາມເລ້ົາໂລມຢູ່ທີ່ນ້ີ ແລະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທຣໍະມານ 
ນອກນ້ັນອີກ, ລະຫວ່າງພວກເຮົາກັບພວກເຈ້ົາຍັງມີເຫວອັນໃຫຍ່ຊ່ຶງຊົງຕ້ັງຂວາງຢູ່   ເພ່ືອວ່າຖ້າຜູ້ໃດທີປ່າຖ
ນາຈະຂ້າມທີ່ນ້ີໄປເຖິງພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ ຫລືບ່ໍໃຫ້ເຂົາຂ້າມຈາກທີ່ນ້ັນມາເຖິງພວກເຮົາ ” (ລູກາ 16:25-26). 
ແປວ່າ   ເມ່ືອເວລາເສດຖີຍັງມີຊີວິດນ້ັນມີແຕ່ຂອງດີໆສຳລັບຕົນແຕ່ບ່ໍໄດ້ແບ່ງປັນ ສ່ວນລາຊະໂຣໄດ້ຂອງບ່ໍ
ດີເຊ່ັນຍາກຈົນຂາດເຂ້ົາປາອາຫານ,  ເປັນຄົນເຈັບປ່ວຍບາດແຜເຕັມໂຕ  ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເສດຖີບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍຫຍັງ 
ລາຊະ ໂຣເລີຍ ມາບັດນ້ີເມ່ືອຕາຍແລ້ວທຸກຢ່າງກໍເອົາໄປນຳບ່ໍໄດ້, ເຫວເລິກໄດ້ກິດກ້ັນຣະຫວ່າງເສດຖີແລະ
ລາຊະໂຣ ດ່ັງນ້ັນບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຂ້າມໄປມາໄດ້.  
 
ເມ່ືອເສດຖີໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນແລ້ວ  ກໍໄດ້ຂໍຕ່ໍລອງອັບຣາຮາມໃຫ້ໃຊ້ລາຊະໂຣລົງໄປເຮືອນພ່ໍຂອງລາວເ   ພ່ືອໄປ
ເຕືອນອ້າຍນ້ອງຂອງລາວທັງຫ້າຄົນ ເພາະຢ້ານເຂົາຈະເຂ້ົາໄປບ່ອນທຣໍະມານ (ນະຮົກ) ນ້ີຄືກັນ (ລູກາ 16: 
27-28).  ໝາຍຄວາມວ່າເສດຖີຜູ້ນ້ີຄຶດດີຕ່ໍອ້າຍນ້ອງຂອງລາວບ່ໍຢາກໃຫ້ເຂົາຕົກມາບ່ອນລາວຢູ່   ແຕ່ຢາກ 
ໃຫ້ເຂົາໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ລາຊະໂຣຢູ່, ແຕ່ສ່ິງທີ່ບ່ໍຖືກອັນທຳອິດນ້ັນແມ່ນລາວຍັງເຮັດແບບເສດຖີຢູ່ ຄືໃຊ້ລາຊະໂຣ
ໃຫ້ໄປທງັໆທີເ່ມ່ືອກ່ອນຕົນເອງບ່ໍເຄີຍເຮັດຫຍັງເພ່ືອລາຊະໂຣ ອີກຢ່າງຫາກລາຊະໂຣລົງໄປບອກພວກອ້າຍ
ນ້ອງຫ້າຄົນນ້ັນເຂົາຈະຟັງສຽງລາຊະໂຣບ່ໍ?  ແຕ່ອັບຣາຮາມຕອບເສດຖີວ່າ   “ເຂົາມີໂມເຊ ແລະພວກຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມແລ້ວ ໃຫ້ເຂົາຟັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນສາ” (ລູກາ 16:29): ແຕ່ເສດຖີກະຍັງໂຕ້ຖຽງກັບອັບຣາຮາມວ່າ 
“ອັບຣາຮາມ ບິດາເອີຍ,   ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ແຕ່ຖ້າຄົນນ່ຶງຈາກໝູ່ຄົນຕາຍໄປຫາເຂົາ  ເຂົາຄົງຈະຖ້ິມໃຈ 
ເກ່ົາເອົາໃຈໃຫມ່” (ລູກາ 16:30).   ແລ້ວອັບຣາຮາມຈ່ຶງຕອບເປັນຄຳຂາດວ່າ,   “ ຖ້າເຂົາບ່ໍຟັງໂມເຊ ແລະ
ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເຖິງຈະມີຄົນນ່ຶງຄືນມາຈາກຕາຍ ເຂົາກໍຈະບ່ໍຍອມເຊ່ືອເໝືອນກັນ ” (ລກ 16:31).  

 

4.  ເຊ່ືອທ່ີບ່ໍເຫັນກັບຕາ:  (ລູກາ 16:31).  
ຄຳຕອບຂອງອັບຣາຮາມບອກເສດຖີເປັນໜ້າສົນໃຈເປັນຢ່າງຍ່ິງ    ເພາະເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງໂມເຊ  ເຊ່ິງເປັນ     
ສມັຍກ່ອນໜ້າພຣະເຢຊູເລ່ົາຄຳອຸປະມານ້ີ.  ຄຳໝາຍມີຢູ່ວ່າ ໂມເຊໄດ້ປະກາດປ່າວເຣ່ືອງນ້ີໃນສມັຍບູຮານ 
 
ຫລາຍຄົນກໍປະຕິເສດບ່ໍຍອມຮັບເຊ່ືອ,  ມາເຖິງສມັຍພຣະເຢຊູຜູ້ສະເດັດມາຈາກສວັນປະກາດເຂົາກະຍັງບ່ໍ
ຍອມເຊ່ືອ ແລະໃນເວລານ້ີກໍມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ທຸກບ່ອນ   ເຂົາກະຍັງບ່ໍເຊ່ືອ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະອັບຣາ 
ຮາມຈ່ຶງບອກເສດຖີວ່າບ່ໍຈຳເປັນຈະໃຫ້ລາຊະໂຣ ຫລືຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍໄປບອກເຂົາໆກໍຈະບ່ໍເຊ່ືອເຊ່ັນກັນ.  
ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວເປັນຄຳອຸປະມາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອທີ່ເບ່ິງບ່ໍເຫັນກັບຕາ ເພ່ືອຄຳ
ອຸປະມາຈະໃຫ້ເຂົາເຫັນຮູບພາບຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຄືເຫັນກັບຕາ. 
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ຄຳຖາມ: 
 
1. ເສດຖີນຸ່ງເຄ່ືອງແລະຢູ່ກິນແນວໃດ ຂ້ໍ 19 ? 

2. ລະຊະໂຣ ເປັນຄົນແນວໃດ?  

3. ທ່ານເຄີຍເຫັນຄົນຄືລາຊະໂຣບ່ໍ? ທ່ານເຮັດຫຍັງແດ່? 

4. ເມ່ືອທັງສອງຕາຍໄປແລ້ວ ວິນຍານຂອງທັງສອງໄປຢູ່ໃສ? ເປັນຫຍັງ? 

5. ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງເມ່ືອເຮົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີ? 

 

 

         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ຂຶ້ນສານ ແລະ ຖືກຄຶງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 23:1-27,32-47 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 23 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊົງຂ້ຶນສານຫົກເທື່ອ ແຕ່ບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດ ດ້ວຍ

ເຫດນ້ີການຕາຍຂອງພຣະອົງຈ່ຶງເປັນທາງໃຫ້ເຮົາລອດພ້ົນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ການທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມຮັກແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ການທັງໝົດເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊົງເປັນພຣະເຢຊູຜູ້ຮັກເຮົາ. 

       
ບົດນຳ. 

ພຣະເຢຂູຊົງຂ້ຶນສານເຖິງຫົກເທື່ອ, ແຕ່ລະເທື່ອນ້ັນເຂົາກໍຊອກຄວາມຜິດບ່ໍມີໃນຕົວພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້
ຍອມຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນຍ້ອນຄວາມອິດສາຂອງຢິວ   ແລະການຍອມຕາຍນ້ີກໍເພ່ືອໄຖ່ບາບຂອງທຸກຄົນທີ ່
ຍອມເຊ່ືອວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນ ໂດຍການຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວໃນໃຈ. 
 

1.  ຕ່ໍໜ້າປິລາດ: (ລູກາ 23:1-5) 
ພວກຜູ້ນຳສາສນາຊາດຢິວ ຄືພວກຟາຣິຊາຍ ແລະພວກຊະດູກາຍ ໄດ້ນຳເອົາພຣະເຢຊູໄປຫາປີລາດຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາແຂວງ (ມັດທາຍ 27:2)   ຄຳວ່າປີລາດມາຈາກພາສາກຣີກ (ພີລາຕອສ Pila,toj  ແປວ່າຜູ້ຕ່ໍສູ້ຢູ
ດາຍ)ເພ່ືອຕັດສິນຄະດີປະຫານພຣະເຢຊູ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ພະຍາມປອງຂ້າພຣະອົງແຕ່ບ່ໍມີໂອກາດຂ້າພຣະ
ອົງ ເພາະມີສອງຢ່າງທີ່ກີດກ້ັນເຂົາ ຄື: 1. ພົລເມືອງຕິດພັນກັບພຣະອົງ ແລະ 2. ພົລເມືອງເອົາໃຈໃສ່ຟັງຄຳ
ສອນຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າເວລານ້ັນເປັນເວລາຊາດຢິວສລອງເທສການປະຈຳປີທີ່ເຢຣູຊາເລັມ.(ລູກາ 19: 
47-48). ໃນຂ້ໍ 2 ພວກຟາຣີຊາຍ ແລະພວກຊະດູກາຍໄດ້ຕ້ັງຂ້ໍກ່າວຫາພຣະເຢຊູຢູ່ສອງປະການຄື: 1. ເຂົາ
ກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູຊັກຊວນຊົນຊາດໃຫ້ເຮັດຜິດ ຄືຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເສັຍຊ່ວຍແກ່ກາຍຊາຜູ້ເປັນກະສັດຊາດໂຣມ 
(ເຣ່ືອງນ້ີຜິດຕ່ໍກົດໝາຍຂອງໂຣມ)ແລະ 2. ເຂົາກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູຕ້ັງຕົນເອງເປັນພຣະຄຣິດ ຄືກະສັດອົງ
ນ່ຶງ (ເຣ່ືອງນ້ີຜິດຢູ່ສອງກະທງົ ຄື: 1. ພຣະຄຣິດ ແປວ່າພຣະເຢຊູຕ້ັງຕົນເອງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນທີ່ເຂົາບ່ໍ
ຍອມຮັບ  ແລະ 2. ເຂົາກ່າວຫາວ່າ ພຣະອົງຈະໂຄ່ນລ້ົມບັນລັງຂອງກາຍຊາ   ເພາະເຂົາເວົ້າວ່າ ກະສັດອົງ
ນ່ຶງ).     ຄຳກ່າວຫາສອງຢ່າງ  ເປັນສາມປະການຂອງເຂົາໆຄຶດວ່າໜັກແໜ້ນພໍທີ່ປີລາດຈະຕັດສິນປະຫານ   
ພຣະອົງໄດ້.  
 
ເມ່ືອປີລາດໄດ້ຍິນຂ້ໍກ່າວຫາແລ້ວຈ່ຶງຖາມພຣະເຢຊູວ່າ "ເຈ້ົາເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຫລື” ພຣະອົງຊົງຕອບ
ວ່າ, “ທ່ານເວົ້ານ້ັນແລ້ວ” " (ຂ້ໍ 3). ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດການເປັນກະສັດຊາດຢິວ ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າເປັນ
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ກະສັດຂອງຊົດຊາດທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະຄຳເວົ້າຄຳນ້ີປີລາດແລະກາຍຊາ 
ເຂ້ົາໃຈດີວ່າບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກຄອງຂອງໂຣມັນ ເພາະປີລາດກະຍັງເປັນເຈ້ົາແຂວງໂຣມັນແລະກາຍຊາ
ກະຍັງເປັນກະສັດຂອງໂຣມັນ  ດ້ວຍເຫດນ້ີການທີພ່ຣະອົງຍອມຮັບວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວຈ່ຶງບ່ໍຜິດອັນ
ໃດເລີຍ.   
 
ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນປີລາດຈ່ຶງກ່າວຄຳຕັດສິນໃຫ້ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະປະຊາຊົນວ່າ “ເຮົາບ່ໍເຫັນຜິດໃນ
ຜູ້ນ້ີຈັກປະການ ” (ຂ້ໍ 4).   ພວກເຂົາພາກັນຜິດຫວັງອັນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ນຳພຣະເຢຊູມາຫາປີລາດ ເມ່ືອພວກເຂົາ
ໄດ້ຍິນຄຳຕັດສິນຂອງທ່ານ,  ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ເຂົາມີຕ່ໍພຣະເຢຊູ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍພໍໃຈກັບຄຳຕັດສິນຂອງປິ
ລາດຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງວ່າ  “ຄົນຜູ້ນ້ີໄດ້ຍົວະຍົງພົລເມືອງໃຫ້ຕ່ືນຂ້ຶນ ແລະສ່ັງສອນທົ່ວແຂວງຢູດາຍ
ຕ້ັງແຕ່ແຂວງຄາລີເລຈົນເຖິງທີ່ນ້ີ ” (ຂ້ໍ 5).  
 

2.  ຕ່ໍໜ້າເຮໂຣດ: (ລູກາ 23:6-12) 
ຝ່າຍປິລາດມີຄວາມລ່ັງເລໃຈບ່ໍຮູຈ້ະເຮັດແນວໃດດີ ຄັນຫາກປ່ອຍພຣະເຢຊູໄປ ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຊ້ຳ
ພັດຍົວະຍົງພົລເມືອງໃຫ້ສ່ົງສຽງດັງຕ່ໍສູ້ຄຳຕັດສິນຂອງຕົນ,   ຄັນຫາກຈະຕັດສິນວ່າພຣະເຢຊູຜິດຕາມທີເ່ຂົາ
ກ່າວຫາ ຕົນພັດເບ່ິງບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດ. ໃນຂະນະທ່ີກຳລັງຄຶດຢູ່ນ້ັນປີລາດໄດ້ຍິນເຂົາກ່າວເຖິງຄາລີເລ ດ້ັງນ້ັນ
ປີລາດຈ່ຶງບອກພວກເຂົາໃຫ້ເອົາພຣະເຢຊູໄປຫາທ່ານເຮໂຣດ  ຜູ້ເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ ແລະຄາລີເລເປັນ
ເຂດປົກຄອງຂອງກະສັດເຮໂຣດ.    ການທີ່ປີລາດສ່ົງພຣະເຢຊູໄປຫາເຮໂຣດນ້ັນເປັນການລ້າງມື   ຫລືເປັນ
ທາງອອກຈາກການຕັດສິນຂອງປີລາດ.   ສ່ວນເຮໂຣດເຄີຍໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງຂອງພຣະເຢຊູຈາກ ໂຢຮັນ ບັບຕິສ
ໂຕ ແລະໄດ້ຍິນຈາກປາກຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານ ແຕ່ບ່ໍເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູຈັກເທື່ອ  ແລະທ່ານກໍຫວັງໃຈວ່າ
ຈະເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດການອັສຈັນດ້ວຍສາຍຕາຂອງທ່ານ (ຂ້ໍ 8).  ແຕ່ເຮໂຣດໄດ້ຄຶດຜິດທີຈ່ະເຫັນພຣະອົງ  
ສະແດງການອັສຈັນ ເພາະພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນນັກສະແດງມານຍາກົນ.  
 
ເມ່ືອເຂົາພາພຣະເຢຊູມາຕ່ໍໜ້າທ່ານແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງຖາມຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບການອັສຈັນທີ່ພຣະອົງ
ໄດ້ເຮັດມາ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍຊົງຕອບ ກໍເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າເຮໂຣດເປັນຄົນໃຈແຂງກະດ້າງ  ຈ່ຶງເລືອກທີ່ຈະບ່ໍ
ປາກດີກວ່າ, ເມ່ືອພຣະເຢຊູບ່ໍຕອບ ຫລືປະຕິເສດທີ່ຈະສະແດງການອັສຈັນເຮໂຣດກໍໃຈຮ້າຍ "ຝ່າຍພວກປະ
ໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ແລະພວກນັກທັມກໍຢືນຂ້ຶນຟ້ອງພຣະອົງຢ່າງແຂງແຮງ  ແລະເຮໂຣດກັບພວກທະຫານຂອງ
ທ່ານໄດ້ດູໝິ່ນເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງ ແລະເອົາເສ້ືອໂຕງົດງາມມາຫ່ົມໃຫ້ພຣະອົງ ແລ້ວສ່ົງພຣະອົງຄືນໄປຫາປີ
ລາດ ຝ່າຍປີລາດກັບເຮໂຣດໄດ້ຄືນດີກັນໃນວັນນ້ັນ ດ້ວຍວ່າແຕ່ກ່ອນເປັນສັດຕຣູກັນ " (ຂ້ໍ 10-12).   ພວກ
ປະໂລຫິດໃຈຮ້າຍຂ້ຶນກວ່າເດີມເພາະເຂົາຄຶດວ່າຄ້ັງນ້ີເຂົາຄົງໄດ້ຍິນຄຳຕັດສິນປະຫານພຣະເຢຊູ ແຕ່ກັບມາ
ເຫັນເຮໂຣດເອົາເສ້ືອ ໂຕງາມມານຸ່ງໃຫ້ພຣະອົງເພ່ືອເປັນການເຍາະເຍ້ີຍວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ  ແລ້ວ
ສ່ົງພຣະເຢຊູກັບຄືນໄປຫາປີລາດອີກເທື່ອນ່ຶງ, ແຕ່ບ່ໍຮູວ້່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດປີລາດ ແລະເຮໂຮດຈ່ຶງຄືນດີເຂ້ົາ
ໃຈກັນໃນເວລານ້ັນ, ທັງສອງເຊົາເປັນສັດຕຣູກັນ.  
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3.  ຕ່ໍໜ້າມະຫາຊົນ: (ລູກາ 23:13-25).  
ເມ່ືອເຂົາພາພຣະເຢຊູມາຮອດປີລາດເປັນເທື່ອທສີອງ  ແລ້ວປີລາດຈ່ຶງສືບສວນແລ້ວກ່າວກັບພວກເຈ້ົານາຍ 
ແລະມາຫາຊົນວ່າ  " ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ພາຄົນນ້ີມາຫາເຮົາຟ້ອງວ່າເປັນຄົນຊັກຊວນຣາຊດອນໃຫ້ຫລົງຜິດ
ໄປ ແລະເບ່ິງແມ,  ເຮົາໄດ້ສືບສວນຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ ແລະບ່ໍເຫັນວ່າຄົນນ້ີມີຄວາມຜິດໃນຂ້ໍທີທ່່ານທັງຫລາຍ
ຟ້ອງນ້ັນ " (ຂ້ໍ 14).   ທ່ານປີລາດກ່າວຄຳຈິງຈາກການສືບສວນແລ້ວບ່ໍເຫັນພຣະເຢຊູຜິດ ດ່ັງທີເ່ຂົາກ່າວຫາ 
ແລ້ວຍັງກ່າວຢ້ຳເປັນຄຳດຽວກັນກັບກະສັດເຮໂຣດວ່າ " ແລະເຮໂຣດກໍບ່ໍເຫັນມີຄວາມຜິດເໝືອນກັນ ເພາະ
ວ່າທ່ານໄດ້ສ່ົງຕົວຄົນນ້ີກັບມາຫາເຮົາອີກແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດທີ່ສົມຄວນຈະຖືກໂທດ
ເຖິງຕາຍ ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນຜູ້ນ້ີແລ້ວກໍຈະປ່ອຍໄປ " (ຂ້ໍ 15-16). ເມ່ືອປີລາດສືບເບ່ິງບ່ໍເຫັນວ່າພຣະ
ເຢຊູຜິດຕາມຂ້ໍທີ່ເຂົາກ່າວຫາ ຈ່ຶງມີໃຈຢາກປ່ອຍພຣະຢຊູ  ແຕ່ເພ່ືອໃຫ້ມະຫາຊົນພໍໃຈທ່ານຈ່ຶງສເນີວ່າທ່ານ
ຈະຂ້ຽນຕີດ້ວຍແສ ແລ້ວກໍປ່ອຍໄປ ຕາມງານປະເພນີ ເພ່ືອຈາຣຶກເຖິງພຣະເຈ້ົາປົດປ່ອຍເຂົາຈາກການເປັນ
ຂ້າທາດທີ່ເອຢິບ ແລະງານນ້ີໄດ້ປະຕິບັດກັນມາຈົນເປັນປະເພນີປະຈຳປີຈົນເຖິງວັນນ້ັນ .  
 
ພໍແຕ່ເຂົາໄດ້ຍິນຄຳສເນີຂ້ຽນຕີແລ້ວປ່ອຍໄປ ເຂົາແຮງຮ້ອງເປັນສຽງດຽວກັນ ວ່າ  "ເອົາມັນໄປຂ້າເສັຽ ແລ້ວ
ຈ່ົງປ່ອຍບາຣາບາໃຫ້ພວກເຮົາ " (ຂ້ໍ 18).    ປີລາດຈ່ຶງຕ້ັງຕ້ົນໂຕ້ຖາມພວກເຂົາວ່າ “ ຄຶງເຮັດຫຍັງ ຄົນນ້ີໄດ້
ເຮັດຜິດອັນໃດ   ເຮົາບ່ໍໄດ້ເຫັນມີຜິດອັນໃດທີສົ່ມຄວນຈະໃຫ້ຖືກໂທດເຖິງຕາຍ   ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນ 
ແລ້ວກໍຈະປ່ອຍເສັຽ ” (ຂ້ໍ 22).  ປີລາດຍັງຢ້ັງຢືນເວົ້າຄວາມເກ່ົາ ຄືບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງສົມຄວນຂ້ຽນ 
ຕີແລ້ວກໍປ່ອຍໄປເໝືອນເດີມ, ເຖິງແມ່ນປີລາດຈະຕ່ໍວ່າເຂົາແນວໃດກໍຕາມ ເຂົາກໍບ່ໍຍອມແລະແຮງເປ່ັງສຽງ
ພ້ອມກັນຈົນປີລາດຢ້ານ ຈ່ຶງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຮັດຕາມໃຈເຂົາ   " ຝ່າຍຄົນທັງປວງກໍພ້ອມກັນຮ້ອງສຽງດັງ ເພ່ືອ
ຈະໃຫ້ຄຶງພຣະອົງໄວທ້ີ່ໄມ້ກາງແຂນ    ແລະສຽງຂອງເຂົາກໍຊະນະ   ແລ້ວປີລາດຈ່ຶງຕັດສິນໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ຄວາມຂໍຮ້ອງຂອງເຂົາ   ທ່ານຈ່ຶງປ່ອຍຄົນທີເ່ຂົາຂໍນ້ັນ  ຄືຜູ້ທີຕິ່ດຄຸກຢູ່ເພາະການຈະລາຈົນແລະການຂ້າຄົນ 
ແຕ່ໄດ້ມອບພຣະເຢຊູໄວຕ້າມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ " (ຂ້ໍ 23-25). 
 

4.  ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ: (ລູກາ 23: 26-49) 
ປີລາດແລະເຮໂຣດ ບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດໃນຕົວພຣະເຢຊູ ສ່ວນພວກມະຫາປະໂລຫິດ, ພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍ 
ແລະຊາດູກາຍ ເບ່ິງພຣະເຢຊູເຕັມໄດ້ດ້ວຍຄວາມຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງຈ່ຶງພາກັນຕັດສິນດ້ວຍສິດອຳນາດເຂົາ
ເອງນຳເອົາພຣະເຢຊູອອກໄປ ທັງທຸບຕີ ແລະນຳເອົາພຣະເຢຊູໄປບ່ອນຂ້ານັກໂທດທີ່ໄມ້ກາງແຂນ.  ໃນຂະ
ນະທີເ່ຂົາໃຫ້ພຣະອົງແບກໄມ້ກາງແຂນໄປນ້ັນ  ເຂົາໄດ້ຂ້ຽນຕີ,  ດ່າວ່າ, ຖ່ົມນ້ຳລາຍໃສ່ໜ້າ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮັດ
ໃຫ້ພຣະອົງທງັເຈັບ,   ທັງເມ່ືອຍຈົນແບກກາງແຂນໄປບ່ໍໄດ້ ເວລານ້ັນມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືຊີໂມນ   ມາຈາກບ້ານ 
ນອກເພ່ືອເຂ້ົາມາງານເທສການ    ເຂົາໄດ້ໃຫ້ຊາຍນ້ັນຊ່ອຍແບກກາງແຂນພຣະອົງໄປ,    ນັກສາສນາສາດ 
ບອກວ່າຊາຍນ້ີແມ່ນເຈ້ົາເມືອງໆນ້ອຍນ່ຶງທີ່ມີຊ່ືວ່າ ຊາຍເຣັນນິກາ (ເບ່ິງ ມັດທາຍ 27:32). ຊາຍຜູ້ນ້ີບ່ໍເຄີຍມີ
ຊ່ືໃນພຣະຄັມພີບ່ອນອ່ືນນອກຈາກຕອນແບກກາງແຂນນ້ີ.   ເຣ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຫັນວ່າ  ຄົນທີ່ບ່ໍ
ເຊ່ືອຈະໄດ້ລອດພ້ົນໃນວັນສຸດທ້າຍເມ່ືອລາວຍອມເຊ່ືອ ເໝືອນດ່ັງໂຈນຜູ້ນ່ຶງທີ່ຖືກຄຶງຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູໄດ້
ລອດພ້ົນໃນນາທສຸີດທ້າຍ.  
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ບ່ອນທີ່ເຂົາຄຶງພຣະເຢຊູວນັນ້ັນ    ເຂົາໄດ້ເອົາຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນທີ່ພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້ກ່າວມາກ່ອນວ່າເປັນຜູ້ຮ້າຍ
ແນວໃດ? ເຂົາຢູ່ຄຸກດົນປານໃດແລ້ວ? ແຕ່ວັນນ້ີເຂົາທັງສອງຖືກຄຶງໄວ້ຜູ້ນ່ຶງເບ້ືອງຊ້າຍ ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງເບ້ືອງ
ຂວາພຣະຫັດພຣະເຢຊູ ອັນມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະເຢຊູຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດຈະຖືກປະຫານຮ່ວມກັບພວກຜູ້ຮ້າຍ
ສອງຄົນ ຊ່ຶງເປັນພາບພົດພຣະເຢຊູຊົງວາຍພຣະຊົນແທນຄົນຊ່ົວຮ້າຍທັງປວງທີ່ຍອມຮັບເຊ່ືອພຣະອົງ ດ້ວຍ
ເຫດນ້ີຈ່ຶງຊົງວາຍພຣະຊົນຖ້າມກາງໂຈນຮ້າຍແນວນ້ັນ(ຂ້ໍ 32). ພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນວ່າ “ ໂອ ພຣະບິດາ
ເຈ້ົາ, ຂໍໂຜດອະພັຍໂທດເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍຮູຈັ້ກວ່າເຂົາກຳລັງເຮັດອັນໃດ ” (ຂ້ໍ 34). ເຖິງປານນ້ັນ    ພຣະ
ອົງຍັງອ້ອນວອນຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງອະພັຍພວກເຂົາ.  
 

5.  ພຣະເຢຊູບ່ໍຜິດອັນໃດ: (ລູກາ 23: 33-43).  
ຫາກເຮົາເບ່ິງຄືນຫລັງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນໃນສວນເຄັດເຊມາເນນ້ັນ  ໄດ້ຊົງອ້ອນວອນວ່າ "ພຣະບິດາ
ເອີຍ, ຖ້າພໍພຣະທັຍຂໍໃຫ້ຈອກນນ້ີເຄ່ືອນຍ້າຍໄປຈາກລູກທ້ອນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ ຂໍຢ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມ
ປາຖນາຂອງລູກ ແຕ່ໃຫ້ເປັນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເທີ້ນ" (ລູກາ 22:42). ແປວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຂໍເອົາ
ຄວາມທຣໍະມານອອກຈາກພຣະອົງ  ແຕ່ພຣະເຢຊູຍັງກ່າວອີກວ່າ    ແຕ່ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະປະສົງຂອງ     
ພຣະອົງ ແປວ່າພຽງແຕ່ຂໍເທົ່ານ້ັນ ບ່ໍໃຫ້ກະບ່ໍເປັນຫຍັງ.   ເຣ່ືອງນ້ີສອນເຮົາໃນການອ້ອນວອນວ່າ   ຢ່າອ້ອນ 
ວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປ່ຽນແຜນການ ຫລືເປັນໄປຕາມໃຈເຮົາ ແຕ່ໃຫ້ຄຶດເສັຽວ່າ ການອ້ອນວອນເປັນໂອກາດທີ່
ເຮົາຈະຕ້ອງເວົ້າລົມໃກ້ຊິດກັບພຣະບິດາ.  ພຣະເຢຊູຊົງເລ້ີມຕ້ົນວ່າ (ອັບບາ) ແປວ່າ (ພ່ໍ),  ຄຳວ່າພ່ໍຕອນນ້ີ
ມັນຄ້າຍຄືກັບລູກຂອງເຮົາເລ້ີມຕ້ົນຮຽນເວົ້າ ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍອ່ອນນ້ັນມັກຈະເວົ້າວ່າ  ແດດີ (ພ່ໍ),  ມາມີ 
(ແມ່) ຄຳເວົ້າຂອງລູກຄຳນ້ີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນພ່ໍແລະແມ່ດີໃຈແລະຢາກຟັງບ່ໍແມ່ນບ່ໍ?  
 
ຕົກມາຕອນທີ່ພຣະອົງຊົງຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນນ້ັນພຣະອົງກໍເວົ້າອີກວ່າ " ໂອພຣະບິດາເຈ້ົາ  ຂໍໂຜດອະ
ພັຍໂທດເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເຂົາກຳລັງເຮັດອັນໃດ "  ໃນຄຳອ້ອນວອນຕອນນ້ີ ທີ່ໂຮງຮຽນພຣະຄັມ 
ພີມີການໂຕ້ຖຽງກັນວ່າ ພຣະເຢຊູອ້ອນວອນເພ່ືອພວກທີ່ຈັບພຣະອົງໄປປະຫານບ່ໍ? ຫລືອ້ອນວອນເພ່ືອໂຈນ
ຮ້າຍທີ່ຢູ່ຂ້າງຊ້າຍແລະຂວາພຣະອົງ? ລາງຄົນມີຄຳເຫັນວ່າ ພຣະອົງອ້ອນວອນເພ່ືອພວກທະຫານ, ລາງຄົນ
ເວົ້າວາ່ ພຣະອົງອ້ອນວອນເພ່ືອໂຈນ  ແລະລາງຄົນເວົ້າວ່າ ພຣະອົງຊົງອ້ອນວອນເພ່ືອທຸກຄົນ ທີ່ບ່ໍຮູເ້ມ່ືອວ່າ
ຕົນເອງກຳລັງເຮັດອັນໃດ.  ເພາະວ່າ: 
 1. ພວກທະຫານໄດ້ເຍາະເຍ້ີຍພຣະອົງ (ຂ້ໍ 36-37).  
 2. ຝ່າຍຜູ້ຮ້າຍຜູ້ນ່ຶງກໍເວົ້າໝິ່ນປມາດພຣະອົງ (ຂ້ໍ 39), ແລະ  
 3. ຜູ້ຮ້າຍຜູ້ທີສອງໄດ້ຫ້າມປາມຜູ້ຮ້າຍຜູ້ທີນ່ຶງບ່ໍໃຫ້ເວົ້າແນວນ້ັນ ລາວຍັງເວົ້າແລະສາຣະພາບອີກວ່າ 
ພວກເຂົາ, ໂຈນທັງສອງສົມຄວນຕາຍ  ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດເລີຍ,  ລາວຍັງເວົ້າກັບພຣະອົງອີກ 
ວ່າ  “ພຣະເຢຊູເອີຍ,  ເມ່ືອໃດທ່ານມາໃນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ  ຂໍຈ່ົງລະນຶກເຖິງຂ້ານ້ອຍແດ່” (ຂ້ໍ 42) ແປວ່າ
ລາວຮັບເຊ່ືອພຣະເຢຊູ  " ຝ່າຍພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ,  “ເຮົາບອກທ່ານຕາມຈິງວ່າ ວັນນ້ີທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາໃນ 
ທີ່ສຸຂເສີມ” (ຂ້ໍ 43). ແປວ່າລາວໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນແລ້ວ.  
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ເບ່ິງຕິ! ແມ່ນແຕ່ໂຈນຮ້າຍກະຍັງເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດ.  ທ່ານປີລາດກໍເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດ
ຜິດອັນໃດ, ກະສັດເຮໂຣດກໍບ່ໍເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ. ຈາກກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນ, ລົງເຖິງເຈ້ົາ
ແຂວງ ແລະລົງເຖິງໂຈນຮ້າຍ ນັບໄດ້ວ່າເປັນສາມລະດັບຄົນ ຢ້ັງຢືນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ. ແມ່ນ
ແລ້ວ ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຜິດ   ຜູ້ທີ່ຜິດແລະບາບນ້ັນແມ່ນເຮົາທັງຫລາຍ,  ທີພ່ຣະອົງຍອມຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນກໍ
ຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ   ຫາກພຣະອົງບ່ໍຕາຍ  ຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາກໍຈະບ່ໍຫາຍເປັນ
ແນ່, ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ ເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງເປັນໜີ້ພຣະຄຸນພຣະເຢຊູ. 
 

ຄຳຖາມ: 
 
1. ໃນພຣະທັມລູກາໄດ້ສອນເຮົາວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ອະພັຍຄວາມຜິດບາບເຮົາແນວໃດ? 

2. ພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນສານດ້ວຍເຫດອັນໃດ? 

3. ໃນຄຳສືບສວນຂອງປີລາດຄ້ັງນ່ຶງ ແລະຄ້ັງສອງມີຜົນແນວໃດ? 

4. ກະສັດເຮໂຣດມີຄຳເຫັນແນວໃດໃນຄຳກ່າວຫາຂອງພວກປະໂຣຫິດ? 

5. ທ່ານເຂ້ົາໃຈຢ່າງໃດກັບທ່ານຊີໂມນໄທກີເຣເນ ທີ່ບ່ໍເຄີຍເວົ້າຈັກເທື່ອມາແບກກາງແຂນພຣະເຢຊູ? 

6. ກ່ຽວກັບໂຈນຮ້າຍສອງຄົນນ້ັນມີຄວາມໝາຍສໍາລັບທ່ານແນວໃດ?  

 

 

         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
 ຟື້ນແລ້ວພົບກັບສາວົກ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 24: 1-12, 33-49 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 24 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນໄປຕາມຄຳທຳນວາຍ ແລະເປັນທາງດຽວໃຫ້ 

ທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອໄດ້ພ້ົນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ການຄືນພຣະຊົນມີຄວາມສຳຄັນອັນໃດຕ່ໍພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຄືນພຣະຊົນຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູວ້່າພຣະອົງ

ແມ່ນພຣະຄຣິດ.  

       
ບົດນໍາ 

ພຣະອົງຊົງໃຫ້ສາວົກພິສູດດ້ວຍການໃຫ້ສາວົກຜູ້ນ່ຶງຈັບບາຍບ່ອນທີ່ເຂົາແທງພຣະອົງ, ຊົງເວົ້າກັບສາວົກ, 
ຊົງຮປັທານນຳສາວົກ ເພ່ືອພິສູດວ່າແມ່ນພຣະອົງຊົງຄືນມາຈາກຕາຍແທ້ໆ ເມ່ືອເຂົາພິສູດແລ້ວພຣະອົງຊົງ
ສ່ັງສາວົກໃຫ້ນຳເອົາຂ່າວດີນ້ີອອກໄປບອກຄົນທົ່ວໂລກ.  
 

1.  ພວກຜູ້ຍິງໄປອຸບໂມງ:  (ລູກາ 24:1-12).  
ວັນພຣະຫັດແມ່ນວັນທີ່ພຣະອົງກິນສິນມາສະນິດຮ່ວມກັບພວກສາວົກ ແລະຖືກຈັບໃນຄືນນ້ັນ.  ວັນສຸກເປັນ
ວັນທີ່ພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນທີໄ່ມ້ກາງແຂນ, ວັນເສົາເປັນວັນຖ້ວນສອງທີ່ພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນ  ເຮັດໃຫ້ບັນຍາ
ກາດທັງໝົດມິດງຽບ,   ພວກສາວົກກໍພາກັນຢ້ານທີຈ່ະອອກຂ້າງນອກ  ຈ່ຶງພາກັນອັດຕູຂັງຕົນເອງທີ່ຫ້ອງຊ້ັນ
ເທິງ.   ວັນອາທິດເປັນວັນຖ້ວນສາມທີ່ຊົງຖືກບັນຈຸພຣະສົບໄວ້ໃນອຸບໂມງ   ພວກແມ່ຍິງຄຶດແລະເຂ້ົາໃຈວ່າ    
ພຣະສົບຄົງຈະເໜົ່າເປ່ືອຍແລ້ວຈ່ຶງພາກັນໄປເພ່ືອບົວຣະບັດສົບ   ແລະເພ່ືອນະມັສການພຣະອົງ   ແຕ່ສ່ິງທີ່
ເກີນກວ່າຄວາມຄຶດຂອງມະນຸດໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເຊ້ົາວັນອາທິດ  ຊ່ຶງເປັນວັນຖ້ວນສາມທີ່ພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນ.  
ເມ່ືອພວກແມ່ຍິງໄປຮອດອຸບໂມງຝັງສົບ  ກໍປາກົດເຫັນວ່າຫີນທີປິ່ດປາກອຸບໂມງນ້ັນໄດ້ຖືກເປີດອອກແລ້ວ 
ແລະພຣະສົບກໍບ່ໍເຫັນຢູ່ໃນອຸບໂມງນ້ັນ, ເຂົາຈ່ຶງພາກັນສງົນສົນເທບ່ໍຮູຈັ້ກຈະເຮັດແນວໃດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາ
ກຳລັງສງົນສົນເທຢູ່ນ້ັນ   ໄດ້ມີເທວະດາສອງອົງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປາກົດຕົວຂ້ຶນດ້ວຍເຄ່ືອງນຸ່ງອັນງົດ 
ງາມຈົນເຫລ້ືອມຕາ ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນແລ້ວກ້ົມໜ້າລົງດິນ ເມ່ືອນ້ັນເທວະດາໄດ້ຖາມ
ເຂົາວ່າ “ພວກນາງຊອກຄົນເປັນໃນໝູ່ຄົນຕາຍເຮັດຫຍັງ(ພຣະອົງບ່ໍປະທັບຢູ່ທີ່ນ້ີ ແຕ່ຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນ
ຄືນມາແລ້ວ) ຈ່ົງລະນຶກເຖິງຄຳທີພ່ຣະອົງຊົງກ່າວກັບທ່ານທັງຫລາຍ ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຢູ່ໃນແຂວງຄາລີເລນ້ັນ 
ວ່າບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກມອບໄວ້ໃນມືຄົນບາບ ຈະຖືກຄຶງໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນແລະໃນວັນຖ້ວນສາມກໍຈະຄືນ
ມາອີກ ” (ຂ້ໍ 5-7),  ພາບພົດຕອນນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາວາດພາບເຫັນວ່າ  ຫາກຜູ້ໃດຊອກສແວງຫາພຣະເຢ
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ຊູເໝືອນດ່ັງພວກແມ່ຍ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ເຖິງແມ່ນຊີວິດຈະສງົນສົນເທກໍຕາມ ທູດສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍບອກ
ທາງແກ້ໄຂໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ.   
 
ເມ່ືອພວກແມ່ຍິງໄດ້ຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງເທວະດາແລ້ວ   ກໍຄຶດເຖິງຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຢຊູ  ແລ້ວກໍຟ້າວກັບໄປ
ບອກເຫດການທັງປວງທີເ່ກີດຂ້ຶນໃຫ້ພວກສາວົກທີ່ເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງໄດ້ຟັງ, ເຣ່ືອງນ້ີບັນດາຄະນະ
ສະຕຣີຈ່ຶງພາກັນເວົ້າວ່າ   ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດກ່ອນພວກຜູ້ຊາຍແລະຍັງບອກຂ່າວປະເສີດນ້ີ 
ໃຫ້ພວກສາວົກອີກ ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນພວກສາວົກຍັງບ່ໍເຊ່ືອຈ່ຶງກັນໄປຍັງອຸບໂມງເພ່ືອພິສູດຄຳເວົ້າຂອງພວກ
ແມ່ຍິງ " ຝ່າຍພວກອັຄສາວົກບ່ໍເຊ່ືອຄຳເວົ້າຂອງພວກຜູ້ຍິງ ເພາະຖືວ່າເປັນຄຳເວົ້າເປ່ົາໆ (ແຕ່ເປໂຕໄດ້ລຸກ
ຂ້ຶນແລ່ນມາຍັງອຸບໂມງ   ເມ່ືອກ້ົມລົງກໍເຫັນແຕ່ຜ້າຫ່ໍເທົ່ານ້ັນ ຈ່ຶງກັບໄປດ້ວຍຄຶດປລາດໃຈເຖິງເຫດການຊ່ຶງ
ເກີດຂ້ຶນນ້ັນ) " (ຂ້ໍ 11-12).  
 

2. ເສ້ັນທາງໄປເອມາອູດ:  (ລູກາ 24:13-35)  
ຍັງມີສາວົກສອງຄົນທີ່ບ່ໍແມ່ນສາວົກໃນຈຳນວນສິບສອງຄົນ  ໄດ້ພາກັນເດີນທາງຈາກເອມາອູດເພ່ືອເຂ້ົາໄປ
ໃນງານປັສຄາປະຈຳປີທີກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ, ສາວົກທັງສອງເຫັນເຫດການທີເ່ຂົາໄດ້ປະຫານພຣະເຢຊູ ແລະໄດ້
ເຫັນເຂົາເອົາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູໄປບັນຈຸໄວທ້ີ່ອຸບໂມງໃນແລງວັນສຸກນ້ັນ, ວັນດຽວກັນທີພ່ວກແມ່ຍິງໄປ
ລາຍງານຕ່ໍສາວົກຄືວັນອາທິດນ້ັນ, ສາວົກທັງສອງເດີນທາງດ້ວຍການຍ່າງຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອກັບບ້ານ
ທີ່ເອມາອູດ, ລະຍະການເດີນທາງຍ່າງປະມານຫົກພັນວາ   (ຄົນໃນສມັຍບູຮານຈະວັດແທກດ້ວຍສອກ ຫລື 
ດ້ວຍວາ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ແນ່ນອນວ່າຈັກກິໂລແມດ ຫລືຈັກໄມ  ເພາະລາງຄົນເວົ້າວ່າ ປະມານ 7 ໄມ ລາງຄົນ
ເວົ້າວ່າ 15 ໄມ)  ຢ່າງໃດກໍດີລະຍະທາງນ້ີນັບວ່າໄກສົມຄວນໃນການເດີນດ້ວຍການຍ່າງທີ່ບ່ໍແມ່ນຖນົນຫົນ
ທາງຄືສມັຍປັຈຸບັນ. " ເຂົາທັງສອງໄດ້ສົນທະນາກັນເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນນ້ັນ  ເມ່ືອເຂົາກຳລັງສົນທະນາ
ໄຕ່ຖາມກັນຢູ່ ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດເຂ້ົາມາໃກ້ເຂົາ ແລ້ວໄດ້ສະເດັດຮ່ວມທາງກັບເຂົາໄປ ແຕ່ຕາຂອງເຂົາໄດ້
ຖືກຊົງບັງລັບໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາຮູຈັ້ກພຣະອົງ " (ຂ້ໍ 14-16). ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມີເຫດຜົນອັນໃດທີ່ປົກບັງ
ເຂົາໄວ້ໃນເວລານ້ັນ ແຕ່ຫາກເຮົາມາເບ່ິງຄຳອຸປະມາຂອງພຣະອົງໃນ ລູກາ 20:9-18 ອາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຮາົ
ເຂ້ົາໃຈບາງສ່ິງ.  ອີກຢ່າງເຮົາບ່ໍຮູວ້່າສາວົກທັງສອງເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູມາກ່ອນຫລືບ່ໍ? ສ່ວນພວກເຮົາຜູ້ເປັນ 
ຄຣິສຕຽນໃນວັນນ້ີກໍເຊ່ັນກັນ  ບ່ໍມີໃຜເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູ ຫາກພຣະອົງມາປາກົດໃນຖ້າມກາງຫ້ອງຮຽນຂອງ
ເຮົາໆຈະຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງຢ່າງໃດ? 
 
ເມ່ືອສາວົກແລະພຣະເຢຊູເດີນທາງມາໄກ້ບ້ານເອມາອູດແລ້ວ " ພຣະອົງຊົງເຮັດເຫມືອນກັບວ່າຈະສະເດັດ 
ເລີຍໄປ   ແຕ່ເຂົາທັງສອງໄດ້ໜ່ວງໜ່ຽວທູນພຣະອົງວ່າ,  “ເຊີນທ່ານມາພັກເຊົາຢູ່ກັບເຮົາ ເພາະວ່າເວລາກໍ
ຈວນຈະຄ່ຳແລ້ວ ແລະວັນກໍລ່ວງໄປຫລາຍແລ້ວ " (ຂ້ໍ 28-29). ແລ້ວພຣະອົງກໍເຂ້ົາໄປພັກແລະກິນເຂ້ົາປາ
ອາຫານຮ່ວມກັບເຂົາ ເມ່ືອນ້ັນພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງ ໂດຍການຫັກເຂ້ົາຈ່ີແລ້ວຍ່ືນໃຫ້ເຂົາ "ແລະ
ຕາຂອງເຂົາກໍຖືກຊົງປືດອອກ ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຫາຍໄປຈາກເຂົາເສັຽ " (ຂ້ໍ 31). ນ້ີຄືພາບພົດຂອງພຣະວິນ
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ຍານພຣະເຈ້ົາທີສ່ະຖິດຢູ່ທຸກບ່ອນ ຫາກຜູ້ໃດເຊີນພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໃຈຜູ້ນ້ັນຈະຮູ້ຈັກພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ 
ຄືພຣເຢຊູຜູ້ຊົງເປີດຕາໃຈຂອງຜູ້ນ້ັນໃຫ້ພົບຫົນທາງແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນ. 
 
ເມ່ືອສາວົກທັງສອງຮູວ້່າແມ່ນພຣະເຢຊູແລ້ວ ທັງສອງບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າຈ່ຶງພາກັນຟ້າວລຸກຍ່າງກັບຄືນໄປກຸງເຢຣູຊາ
ເລັມ ໂດຍບ່ໍຮູຈັ້ກອິດເມ່ືອຍທງັໆທີ່ເຂົາຫາກໍຍ່າງຈາກເຢຣູຊາເລັມມາບ້ານ(ຂ້ໍ 33ກ)  ສາວົກທັງສອງຟ້າວໄປ
ນ້ັນເພາະຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງການຄືນມາຈາກຕາຍນ້ັນເຂົາໄດ້ ເຫັນກັບຕາ, ໄດ້ຟັງດ້ວຍຫູ ແລະໄດ້ສົນທະນາ
ແລະຮ່ວມຮັປທານນຳພຣະເຢຊູ,   ສ່ິງເຫລ່ົາໄດ້ໃຫ້ກຳລັງວັງຊາເຂົາໃນການທີຈ່ະເດີນທາງໄປບອກຂ່າວດີນ້ີ
ໃຫ້ແກ່ພວກສາວົກທີຢູ່່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ຂ້ໍ 33ຂ).   " ຝ່າຍສອງຄົນນ້ັນໄດ້ເລ່ົາຍັງເຫດການທີໄ່ດ້ເກີດຂ້ຶນ
ຕາມທາງ ແລະການທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກພຣະອົງເອງໂດຍການຊົງຫັກເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນ " (ຂ້ໍ 25).  
 

3.  ປາກົດຕົວຄ້ັງສຸດທ້າຍ:  (ລູກາ 24:36-44).  
ໃນຂະນະທີສ່າວົກທັງສອງກຳລັງເລ່ົາເຣ່ືອງທີ່ເກດີຂ້ຶນໃຫ້ສາວົກ ສິບເອັດຄົນຟັງຢູ່ນ້ັນ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງປາກົດ
ຕົວຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າເຂົາທັງໝົດ " ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ (ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ທ່ານ
ທັງຫລາຍ). " (ຂ້ໍ 36),   ໃນຂະນະນ້ັນພວກສາວົກພາກັນຕ່ືນຕົນໃຈ   ເພາະວ່າສາວົກທັງໝົດອັດປະຕູຢູ່ໃນ
ຫ້ອງ ບ່ໍມີໃຜເປີດປະຕູໃຫ້ພຣະອົງ  ແລະປະຕູກໍບ່ໍໄດ້ໄຂ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ  ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ຕົກໃຈຢ່າງຍ່ິງ ເພາະເຂົາຄຶດວ່າແມ່ນຜີ. ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນພຣະເຢຊູຈ່ຶງກ່າວວ່າ "ທ່ານທັງຫລາຍວຸ້ນວາຍເຮັດ
ຫຍັງ   ດ້ວຍເຫດໃດຄວາມຄຶດສງົນສົນເທຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນໃຈຂອງພວກທ່ານ   ຈ່ົງເບ່ິງມືແລະຕີນຂອງເຮົາວ່າ
ແມ່ນເຮົາເອງ ຈ່ົງຄຳເບ່ິງຕົວເຮົາ   ເພາະວ່າຜີບ່ໍມີເນ້ືອບ່ໍມີດູກເໝືອນກັບທ່ານເຫັນເຮົາມີຢູ່ນ້ີ " ( ຂ້ໍ 38-39).  
ພຣະເຢຊູໄດ້ເລ້ົາໂລມໃຈເຂົາບ່ໍໃຫ້ຢ້ານ  ແລະຍັງບອກເຂົາມາເບ່ິງມືແລະຕີນທີເ່ຂົາຕອກຕະປູຍັງເປັນຮອຍ
ບາດແຜຢູ່, ຫາກເບ່ິງບ່ໍຄັກໃຈກໍເຊີນຈັບບາຍຕົນຕົວ ທີ່ເປັນຮາ່ງກາຍມະນຸດທີ່ຍັງມີຄອຍບາດແຜທີເ່ຂົາແທງ
ຂ້າງພຣະອົງຢູ່.  
 
ເບ່ິງເໝືອນວ່າພວກສາວົກຍັງສົງສັຍຢູ່ວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແທ້ບ່ໍ?   ແມ່ນຄົນແທ້ບ່ໍ? ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງອ່ານໃຈ
ເຂົາໄດ້ຈ່ຶງເວົ້າກັບສາວົກຕ່ໍໄປວ່າ   " ທີ່ນ້ີພວກທ່ານມີຫຍັງກິນແດ່ຫລື”    ແລະເຂົາກໍເອົາປາປ້ິງຕ່ອນນ່ຶງມາ
ຖວາຍພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຮັບມາສເວີຍຕ່ໍໜ້າເຂົາ " (ຂ້ໍ 41-43) ການທີພ່ຣະອົງຊົງຖາມກິນບ່ໍແມ່ນພຣະອົງ
ຊົງຫິວ ແຕ່ເພ່ືອພິສູດໃຫ້ເປັນວ່າ  ແມ່ນພຣະອົງຊົງຟ້ືນຄືນມາເປັນມະນຸດ ກິນເຂ້ົາປາອາຫານເໝືອນດ່ັງຄົນ
ທົ່ວໆໄປ . (ຄົນລາວມັກເຊ່ືອແນວນ້ີ;  ຂອງໄປໄຫວ້ຜີຍັງຄືເກ່ົາ ເມ່ືອແລ້ວພິທີໄຫວ້ຜີແລ້ວ ຄົນມັກຈະເອົາມາ
ກິນ ຈ່ຶງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຜີກິນອາຍ ຄົນບາຍຕ່ອນ).  
 

4.  ຊົງກ່າວເຖິງພຣະຣາຊກິດ: (ລູກາ 24:45-49).  
ພຣະເຢຊູຍັງຢູ່ກັບພວກສາວົກຈົນຫລາຍວັນຜ່ານພ້ົນໄປ (ແປວ່າໃນຣະຫວ່າງ ຂ້ໍ 44 ແລະ 45 ນ້ັນບ່ໍແມ່ວັນ
ດຽວກັນ).    ລູກາບອກວ່າ " ເມ່ືອນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດົນຈິດໃຈຂອງເຂົາ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພີ " 
(ຂ້ໍ 45).   ເຣ່ືອງນ້ີມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? ຫລືວ່າວ່າຫລາຍຢ່າງທີ່ຜ່ານມາພວກສາວົກກະຍັງບ່ໍເຂ້ົາໃຈພຣະ
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ຄັມພີບ່ໍ? ຫລືເປັນຍ້ອນຄວາມເສີຍຊ້າໃນຄຳສອນຂອງພຣະອົງ  ແລະຍັງເສີຍຊ້າຕ່ໍຄວາມເຊ່ືອ  ເຊ່ັນ; ພວກ
ແມ່ຍິງທີໄ່ປອຸບໂມງຝັງສົບກໍໄດ້ມາບອກແລ້ວ ເຂົາກະຍັງບ່ໍເຊ່ືອ, ຕອນນ້ີພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຖ້າມກາງເຂົາໆ 
ກະຍັງບ່ໍເຊ່ືອ, ຈົນພຣະອົງໃຫ້ເຂົາຈັບບາຍພຣະອົງ ແລະຖາມກິນເຂ້ົາປາອາຫານນຳເຂົາອີກ, ມາເຖີງປານນ້ີ
ສາວົກກໍຕ້ັງຕ້ົນເຊ່ືອຢ່າງຄັກແນ່ບ່ໍ?, ຫລືວ່າພຣະຄັມພີນ້ັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຫ້ພຣະເຈ້ົາ (ພຣະເຢຊູ) ບັນດານ
ໃຈພຸ້ນບໍຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈໄດ້? ຈິງແທ,້ ພຣະຄັມພີເປັນມາດ້ວຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນການທີ່ຈະເຂ້ົາໃຈ
ພຣະຄັມພີນ້ັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງເຊ່ືອແລະຢຳເກງໃນພຣະເຈ້ົາເສັຍກ່ອນຈ່ຶງຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້  ແຕ່ຫາກຜູ້ໃດຊອກ 
ສແວງຫາເຂ້ົາໃຈກ່ອນຈ່ຶງເຊ່ືອນ້ັນເປັນໄປໄດ້ຍາກຫລາຍ.  
 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວພຣະຣາຊກິດການເສດັດມາບັງເກີດເປັນມະນຸດໃຫ້ສາວົກໄດ້ຮັບຟັງໂດຍອ້າງເຖິງພຣະທັມ
ເອຊາຢາ 61 ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະອົງໄວ້ກ່ອນແລ້ວ. ແລະຍັງບອກພວກສາວົກວ່າ " ຝ່າຍທ່ານທັງຫລາຍເປັນ
ພຍານໃນການທັງຫລາຍນ້ັນ " (ຂ້ໍ 47). ແປວ່າຊົງສ່ັງໃຫ້ສາວົກອອກໄປເປັນພະຍານເລ້ີມຈາກບ່ອນເຂົາຢູ່ຄື
ກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນຕ້ົນໄປ,  ແລະຍັງບອກສາວົກວ່າ " ຝ່າຍພວກທ່ານຈ່ົງຄອຍຢູ່ໃນກຸງ ຈົນກວ່າພວກທ່ານ
ຈະໄດ້ປະກອບດ້ວຍຣິດເດດທີ່ມາຈາກເບ້ືອງເທິງ " (ຂ້ໍ 49)   ແປວ່າໃຫ້ລໍຖ້າທີກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ  ເພ່ືອຮັບຣິດ
ເດດພຣະວິນຍານໃນການປະກາດຂ່າວດີ.  
 

ຄຳຖາມ: 
1. ພວກແມ່ຍິງພາກັນໄປອຸບໂມງແຕ່ເຊ້ົາມືດ ເພ່ືອເຮັດຫຍັງ? 
 
2. ເມ່ືອພວກແມ່ຍິງໄປເວົ້າເຣ່ືອງທີ່ເກີດຂ້ຶນທີ່ອຸບໂມງພວກສາວົກເຮັດແນວໃດ? 
 
3. ສາວົກສອງຄົນຍ່າງກັບບ້ານເອມາອູດນ້ັນມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 
 
4.  ສາວົກສອງຄົນເອົາເຫ່ືອແຮງມາແຕ່ໃສ ຈ່ຶງຍ່າງກັບຄືນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ? 
 
6. ພຣະເຢຊູຊົງປາກົດໃນຖ້າມກາງເຂົາ ເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອ?  
 
 
         ຫວ 
 
 


