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ບົດຮຽນທີ 1
ເອົາຊະນະຕໍ່ການທົດລອງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 4:1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກກາ 4:1-13

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມານຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າຜິດໄປ ແລະຕໍ່ຄົນຜູ້ທີ່
ເຮົາເປັນພະຍານຕໍ່.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕໍ່ຕ້ານຄວາມບາບໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມກ
ີ ານທົດລອງເກີດຂຶ້ນໃນຊີ
ວິດ ເພື່ອພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ຄຳນຳ
ການທົດລອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນພາກສ່ວນຂອງຊີວິດ. ແຕ່ເຫັນວ່າມານມັນໄດ້ໃຊ້ສິ່ງນີ້ຫລອກພວກເຮົາ
ເພື່ອມັນຈະລັກ, ຈະຂ້າ, ແລະທຳລາຍ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາອາວຸດແລະປະທານກຳລັງໃຫ້ເພື່ອພວກເຮົາຈະ
ເອົາຊັຍຊະນະໄດ້.
ຄຳເວົ້າວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຊັ່ນ; ທ່ານຮູ້ຈັກບໍ່ວ່າມັນເປັນບໍ່ໄດ້ທທ
ີ່ ່ານຈະ...
• ສາມາດເອົາລີ້ນເລັຽດັງ ຫລືເລັຽຄາງໄດ້?
• ເອົາກຳປັ້ນໃສ່ປາກທ່ານໄດ້?
• ສາມາດເລັຽແຂນສອກໄດ້?
• ສາມາດຈາມໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫລັບຕາໄດ້?
ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາຈະປລາດໃຈເມື່ອໄດ້ເຫັນສິ່ງເປັນໄປບໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ຈົ່ງເຂົ້າໃຈໃຫ້ດີວ່າບໍ່
ມີອັນໃດເກີນພລັງອຳນາດຂອງພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຝ່າຍມະນຸດກໍເຫລືອກຳລັງທີ່ຈະ
ເຮັດໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈົ້າຊົງເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງ.” (ມທ 29:26). ໃນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເຣື່ອງໝາຍສຳຄັນ
ໃນປຶ້ມມັດທາຍ ທ່ານອາດຈະແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຣື່ອງນີ້ຈຶ່ງເລີ້ມຈາກການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູເພາະ
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດການອັສຈັນໃນປ່າດິນຊາຍແທ້ບໍ່? ຕອບໄດ້ງ່າຍໆກໍຄືຕ້ອງໃຊ້ໝາຍສຳຄັນອັນໃຫຍ່ເພື່ອຈະ
ເອົາຊະນະມານໄດ້. ມານຫລອກເພື່ອຈະຜູກມັດພວກເຮົາເພື່ອມັນຈະມີໂອກາດລັກ, ຂ້າ, ແລະທຳລາຍ.
ມານໃຊ້ກົນອຸບາຍເພື່ອທຳລາຍສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ການທີພ
່ ຣະເຢຊູຖືກທົດລອງເປັນ
ບົດຮຽນສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວິທເີ ອົາຊະນະສັດຕຣູໄດ້.

1. ທ້າທາຍໃຫ້ກິນ (ມັດທາຍ 4:1-4)
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ຫລັງຈາກສວັນໄດ້ສັຣເສີນຕອນອົງພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ (ມທ 3:13-17), ພຣະວິນຍານບໍຣສ
ິ ຸດໄດ້
ນຳອົງພຣະເຢຊູໄປຍັງປ່າດິນຊາຍໃນແຂວງຢູດາຍ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຢໍດາເນ ແລະທະເລຕາຍ
ເພື່ອມານຈະໄດ້ທົດລອງພຣະອົງ (4:1). ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງປລາດຫລາຍ ທີພ
່ ຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າແລະຍັງບໍ່ມີເວລາສລອງການບັບຕິສະມາຊ້ຳ.
ອົງພຣະເຢຊູອົດອາຫານເປັນເວລາ 40 ວັນ ຢູໃ
່ ນປ່າຢ່າງໂດຍດ່ຽວ ເພື່ອພຣະອົງຈະຈັດຕຽມການປະ
ກາດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຟ້າສວັນ. ແນ່ນອນອົງພຣະເຢຊູຫິວ (4:2). ໃຫ້ພວກເຮົາວາດພາບເບິ່ງວ່າອົງເຢຊູ
ຈະອິດເມື່ອຍຫລາຍປານໃດເມື່ອບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າເປັນເວລານານ.

ມັດທາຍໄດ້ກ່າວເຖິງການທົດລອງອັນສຳ

ຄັນສາມປະການທີ່ມານໃຊ້ກັບອົງພຣະເຢຊູ. ປຶ້ມມາຣະໂກແລະລູກາໄດ້ກ່າວວ່າມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະ
ເຢຊູຕລອດ 40 ວັນ ມານທົດລອງເວລາຫິວເມື່ອຍ ແລະຢູ່ຄົນດຽວ. ມານຊອກທາງທຳລາຍແຜນການຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ບໍ່ໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຊື່ອຟັງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອມະນຸດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ, ແລະບໍໃ
່ ຫ້
ພຣະອົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ (2 ກຣທ 5:21; 1 ເປໂຕ 2:24; ເຢເຣມີຢາ 23:6).
ມານໄດ້ໃຊ້ສອງວິທີໃນການຫລອກລວງດ້ວຍກ່າວວ່າ, “ຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ”(4:3). ໃນ
ພາສາກຣີກຄຳເວົ້າ “ຖ້າ” ໄດ້ໃຊ້ບໍ່ແນ່ນອນ, ຄຳແປທີດ
່ ີຄວນເປັນ ຈິງແທ້. ມານມັກຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຕົວເອງວ່າເປັນໃຜມາຈາກໃສແທ້,

ມານຈຶ່ງແນະນຳວ່າ ຈິງແທ້ຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງ

ພຣະເຈົ້າ (ດ້ວຍມີແຜນການລອງ), ມານຈຶ່ງກ່າວວ່າ ແນ່ແລ້ວທ່ານມີສິດທີຈ
່ ະໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ຮັບສິ່ງຕ້ອງການ
, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດ.
ມານຈຶ່ງເອົາຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕົ້ນທີ່ມະນຸດຕ້ອງການມາຫລອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄື:ຄວາມຫິວ ມານ
ຮູ້ຈັກຣິດອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຄືມັນບອກໃຫ້ພຣະເຢຊູສັ່ງກ້ອນຫີນໃຫ້ເປັນເຂົ້າຈີ່ ແນວໃດກໍຕາມ, ການ
ອົດອາຫານເປັນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊອບສຳລັບອົງພຣະເຢຊູໃນຕອນນີ.້ ແມ່ນແລ້ວອົງພຣະເຢຊູຄວນສັ່ງໃຫ້ກ້ອນ
ຫີນເປັນເຂົ້າຈີ່ອາດເປັນສິ່ງດີເພື່ອຄວາມຫິວ ແຕ່ນັ້ນແມ່ນນອກແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.
ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງເລືອກທາງດີກວ່າຄືຈະເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ຫລືຈະຍອມຟັງພຣະບິ
ດາຄືຍອມເປັນທຸກ.

ຊຶ່ງບໍ່ເປັນການງ່າຍທີຈ
່ ະເຮັດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າເພາະຕອນນີ້ພຣະເຢຊູຫິວ

ີ່ ຸດ
ຂາດແຮງໃນຖານະເປັນມະນຸດຢ່າງສົມບູນ ແລະເປັນພຣະເຈົ້າຄົບບໍຣິບູນ. ພຣະອົງຮູ້ເຖິງຄວາມຫິວດີທສ
ເພາະ ພຣະອົງຢູ່ໃນສະພາບມະນຸດອົດອາຫານ 40 ວັນມາແລ້ວ.
ການທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມອົດຫິວນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງອຳນາດບັງຄັບຕົນເອງຕາມອົງພຣະວິນຍານນຳ
ພາ (ຄາລາເຕັຽ 5:22-23), ໃນທີ່ສຸດພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ, “ອາຫານຂອງເຮົາຄືເຮັດຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງ
ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮັດໃຫ້ງານຂອງພຣະອົງສຳເຮັດ” (ໂຢຮັນ 4:34).

ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູ

ໄດ້ເລືອກເອົາທາງຍາກຄືເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນທາງທົນທຸກທໍຣະມານເພາະເປັນທາງອັນຖືກຕ້ອງ
ໃນເວລານັ້ນ. (ຟລປ 4:19).

ເພື່ອຕໍ່ສູ້ສັດຕຣູພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະບັນຍັດທີສອງ 8:3: “ມະນຸດຈະບໍ່

ລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານສິ່ງດຽວ ແຕ່ລ້ຽງດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂໍທ
້ ີ່ອອກຈາພຣະໂອດຂອງພຣະເຈົ້າ. (ມທ 4:4).
ການໃຊ້ເປັນຄຳຕອບຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງດີຕໍ່ພວກເຮົາໃນເມື່ອປະເຊີນກັບມານຮ້າຍ. ພວກເຮົາ
ຖືກສອນໃຫ້ໃຊ້ພຣະທັມຢູ່ໃນ ເອເຟໂຊ 6:17 “ຈົ່ງຖືພຣະແສງຂອງພຣະວິນຍານ ຄືພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ”
ໃຫ້ຈື່ເອົາໄວ້ ເມື່ອປະເຊີນການທົດລອງຈາກມານແລ້ວ ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ພຣະທັມເພື່ອເອົາຊະນະມັນ.
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2. ທ້າທາຍໃຫ້ໂຕນລົງ (ມັດທາຍ 4:5-7)
ມານໄດ້ມາຫາອົງພຣະເຢຊູອີກ ນຳພາພຣະອົງໄປຍັງບ່ອນສູງຈອມພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແລະ
ທ້າພຣະອົງໃຫ້ໂຕນລົງໄປ (4:5-6). ມານໄດ້ອ້າງເຖິງ ເພງສັຣເສີນ 91, ບອກໃຫ້ພຣະເຢຊູໂຕນລົງໄປເພື່ອ
ຈະສະແດງເຖິງພະລັງແລະອຳນາດທີ່ພຣະອົງມີ, ປົກກະຕິແລ້ວເທວະດາຈະຕ້ອງຮັກສາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ພວກເຂົາ (ພສສ. 91:11-12; ມທ 26:53). ມານຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູສະແດງເຖິງອຳນາດ ມັນຈຶ່ງທ້າເຖິງອັນ
ຕະລາຍຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອບອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູໂດຍການໂຕນລົງເພາະພຣະ
ເຈົ້າຮັກແລະປົກປ້ອງຮັກສາຄົນທີ່ຮັກແລະສັດຊື່ຕໍ່ພຣະອົງ.
ອົງພຣະເຢຊູຕອບ, “ຢ່າທົດລອງອົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າຂອງທ່ານ”(4:7); ພຣະບັນຍັດສອງ 6:16), ພຣະເຢ
ຊູຮວ
ູ້ ່າຄຳແນະຂອງມານນັ້ນເປັນສິ່ງໂງ່,

ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ພຣະເຈົ້າສະແດງເຖິງຄວາມຮັກທີພ
່ ຣະ

ເຈົ້າມີຕໍ່ພຣະອົງເລີຍ; ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າເຫັນມາແລ້ວຕອນພຣະອົງຮັບບັບຕິສະມາ(ມທ 3:17). ມານ
ຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສ້າງບັນຫາປອມຂຶ້ນ ຄືສ່ຽງໂຕນລົງໄປຈາກບ່ອນສູງເປັນການກະທຳທີເ່ ຫັນແກ່ຕົນເອງ
ເປັນການບໍ່ສົມຄວນເພື່ອຢາກຮູ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງພຣະບິດາ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ພຣະເຈົ້າທຳການ
ອັສຈັນລົງມາຊ່ອຍທັນທີ.
ທຸກວັນນີ້ພວກເຮົາກໍຍັງຢາກທົດລອງພຣະເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເລືອກເຮັດ ເຊັ່ນກິນເຂົ້າໜົມອີກກ້ອນ
ນຶ່ງຄົງບໍ່ເປັນຫຍັງ ທ້າໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີສຸຂພາບດີ, ເບິ່ງຍິງອື່ນຊາຍອື່ນອີກຄັ້ງນຶ່ງຄົງບໍ່ເປັນຫຍັງ
ດອກ. ການທົດລອງບໍແ
່ ມ່ນຜິດບາບໃນຕົວມັນເອງ, ແຕ່ເມື່ອເຮົາຍອມແພ້ນັ້ນເປັນຄວາມບາບ (ຢກບ 1:1315). ຕົ້ນຕໍທີ່ມານທົດລອງພວກເຮົາກໍເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສົງສັຍສິ່ງດີທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະຢາກ
ໃຫ້ພວກເຮົາອອກນອກທາງຂອງພຣະເຈົ້າແລະເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ ເພິ່ງຕົນເອງຄິດວ່າສາມາດເຮັດໄດ້ດີກ
ວ່າເພິ່ງພຣະເຈົ້າພຣະຜູສ
້ ້າງ.

3. ທ້າຍທາຍໃຫ້ສະແດງການຖວາຍຕົວ (ມັດທາຍ 4:8-11)
ມານຖືກພ່າຍແພ້ມາແລ້ວສອງເທື່ອ ມານມັນຍັງບໍ່ຍອມງ່າຍໆ ມັນຊອກທາງຫລອກລວງອົງພຣະເຢຊູອີກ
ເພື່ອຈະທຳລາຍແຜນການໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ພົ້ນຂອງພຣະອົງ. ຕອນນີມ
້ ານໄດ້ນຳອົງພຣະເຢຊູໄປຍັງບ່ອນສູງທີ່
ສຸດເພື່ອທົດລອງການຖວາຍຕົວຂອງພຣະອົງຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
ແທ້ຈິງບໍ່ມີພູໃດສູງພໍຈະຂຶ້ນໄປແລ້ວເຫັນທຸກຢ່າງໃນໂລກ, ມີນັກສາສນາຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າການທົດ
ລອງຢ່າງນີອ
້ າດເປັນເຫັນນິມິດ.

ຄົນໃນສມັຍບູຮານໄດ້ຖວາຍບູຊາບ່ອນທີ່ສູງຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ ຫລື

ພຣະອື່ນໆ ( 1 ກສ 3:2; ພຣະບັດຍັດ 2 12:2),

ການເລືອກເອົາບ່ອນສູງນີ້ແມ່ນມານເປັນຜູ້ເລືອກ.

ຄຳ

ຖາມມີຢູ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະຍອມກົ້ມຂາບມານໃນບ່ອນສູງນີ້ບໍ່?(4:9) ຫລືພຣະອົງຈະຍົກເອົາພຣະບັດຍັດ
ທີ່ສັ່ງບໍ່ໃຫ້ມີພຣະອື່ນໆ (ອພຍ 20:3)? ມານມັນຫລອກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຮັດທາງລັດຄືບໍ່ຕ້ອງຍອມເປັນທຸກ
ທີ່ໄມ້ກາງແຂນຢ່າງໜ້າອັບອາຍ ໃຫ້ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງມັນຄືກາຍເປັນຄົນນັບຖືພຣະອື່ນຫລືຫລິ້ນຊູ້.
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ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຕໍ່ຄຳທ້າທາຍຂອງມານຢ່າງກົງດ້ວຍພະລັງອຳນາດ: “ຖອຍໜີໄປຈາກເຮົາ.” ແລະ
ພຣະອົງສັ່ງມານວ່າ, “ຈົ່ງຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ແລະປະຕິບັດພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.” (4:10).
ມານຈິຶ່ງໜີໄປຈາກພຣະອົງ ແລະມີເທວະດາມາຮັກສາບົວຣະບັດພຣະອົງ (4:11). ການມາຮັກສາອົງພຣະ
ເຢຊູບໍ່ແມ່ນຝູງເທວະດາມາເພື່ອໃຫ້ອາຫານກິນ ແຕ່ພວກເຂົາມາເພື່ອບອກເຖິງການເປັນພຣະບຸດເຈົ້າຂອງ
ພຣະອົງຕາກຫາກ ແລະສລອງທີ່ພຣະອົງໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະຕໍ່ມານຮ້າຍໃນປ່າດິນຊາຍນັ້ນ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
ທ່ານຈະກ້າຫານໄວ້ວາງໃຈບໍ່? ພຣະບັດຍັດສອງ 6:5 ໄດ້ທ້າພວກເຮົາໃຫ້ຮັກພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈ, ສຸດ
ຈິດ, ແລະສຸດຄວາມຄິດ.

ອົງພຣະເຢຊູຮັກພຣະເຈົ້າສຸດໃຈຄືເຮັດຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ ແທນທີ່

ຈະເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ; ສຸດຈິດຄືປະຕິເສດຕົນເອງ; ສຸດຄວາມຄິດຄືບໍ່ເຮັດທາງລັດຄືມັກງ່າຍ. ການທົດ
ລອງທັງສາມຢ່າງນີ້ບໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນອັນໃດເພື່ອໃຫ້ຝູງຊົນຮັບເຖິງການເປັນພຣະເມຊີອາຂອງອົງພຣະເຢຊູເລີຍ.
ການທີ່ຈະປະຕິເສດຕົນເອງເວລາຖືກທົດລອງນີເ້ ປັນການຍາກ ແລະໂດດດ່ຽວ, ແຕ່ບາງເທື່ອພຣະເຈົ້າ
ອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອພວກເຮົາຈະເປັນຄົນແຂງແຮງຮັບເອົາພາຣະທີ່ຈະມາຂ້າງໜ້າໄດ້.

ເໝືອນ

ກັບນັກກິລາຕ້ອງຝຶດຫັດເທື່ອລະນ້ອຍເພື່ອຈະເຮັດສິ່ງໃຫຍ່ໄດ້.

ຄຳຖາມ:
1. ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງຄຳເວົ້າໃນພາສາກຣີກ ເປອີຊາໂຊ ແປວ່າທົດລອງຫລືທົດສອບ. ຄຳເວົ້າທົດ
ລອງຄືມີແຜນການເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ?

ຄຳເວົ້າທົດ

ສອບມີຄວາມໝາຍວ່າຢາກຮູ້ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າຫລາຍເທົ່າໃດ?
2. ລຶ້ມຄືນພຣະບັດຍັດສອງ 8:3. ທ່ານເຫັນຄວາມສຳຄັນທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າໃນ
ເວລາປະເຊີນກັບມານ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ?
3. ໃຫ້ເອົາສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ທຽບກັນກັບສິ່ງທີ່ອົງພຣະເຢຊູຕອບຕໍ່ມານ ມັດທາຍ 4:4 ຕໍ່ ໂຢຮັນ 4:34 ແລະ
6:35. ໃຫ້ບອກເຖິງສິ່ງເປັນໄປກັບຂໍ້ຕ່າງໆນີ້ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ.
4. ສຶກສາເຖິງຄວາມນຶດຄິດຂອງຊາຕານທ້າອົງພຣະເຢຊູເພື່ອຢາກຮູ້ເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພຣະ
ເຢຊູຕພ
ໍ່ ຣະເຈົ້າວ່າພຣະອົງຈະຮັກສາ ມັນຈຶ່ງບອກໃຫ້ພຣະເຢຊູໂຕນລົງຈາກບ່ອນສູງຈາກພຣະວິ
ຫານ. ທ່ານເຄີຍເຫັນຄົນທ້າພຣະເຈົ້າໃນເຣື່ອງນີ້ຄກ
ື ັນບໍ່?
5. ຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກແບ່ງປັນປະສົບການເຖິງການທົດລອງໃຫ້ເຮັດບາບ ແຕ່ທ່ານເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍໃຊ້
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າ.
ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 2
ພຣະເຢຊູບາຍຄົນຂີທ
້ ູດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 8:1-4
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລະບຽບພວກເລວີ 13

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໃນຖານະເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ

ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກຄົນທີ່ບໍ່

ໜ້າຮັກ ແລະໄປຈັບບາຍຄົນທີ່ບໍ່ມຜ
ີ ູ້ໃດຢາກບາຍ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ວິທີໃດທີ່ຄວາມຜິດບາບໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍມ
່ ະນຸດເຮົາ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຜິດບາບ, ເໝືອນກັບຄົນຂີທ
້ ູດ, ຜູ້ໄດ້ຖືກແຍກ
ອອກຈາກຈາກສັງຄົມຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊຳຮະລ້າງດ້ວຍການ
ຈັບບາຍ.

ຄຳນຳ
ຄົນຂີ້ທູດເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູພໍພຣະທັຍທີຈ
່ ະຈັບບາຍຕົນເອງ. ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມປຽບທຽບ
ຄວາມບາບກັບພະຍາດຂີ້ທູດ. ພວກເຮົາຄວນນຳເອົາຄົນອື່ນໆຜູ້ເປັນຄົນບາບເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູເພື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົວໃຫ້ດີ.
ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ໃນປີ 1980 ມີຫລາຍຢ່າງດີແລະໜ້າຢ້ານເກີດຂຶ້ນຄື: ຄອມພິວເຕີ ແອບໂປລ IIe, ຮ້ານ
ໃຫ້ຄົນເຊົ່າໜັງ, ນາຊາຖືກສົ່ງໄປອະວະກາດຖືກແຕກເວລາລົງມາ, ປະທານາທິບໍດີຖືກຍິງ, ກຳແພງເມືອງ
ແບ່ງປະເທດເຢັຽຣະມັນຖືກທຳລາຍ. ພະຍາດເອດແຜ່ອອກໂດຍທີ່ບໍ່ມີຢາປົວ ເໝືອນກັບສມັຍສັດຕະວັດທີ
ນຶ່ງເຖິງເຣື່ອງພະຍາດຂີທ
້ ູດ. ພະຍາດທັງສອງຢ່າງນີ້ຄົນຄິດວ່າເປັນຍ້ອນການເຮັດຜິດບາບ ພວກຄົນທີ່ເປັນ
ພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກສັງຄົມ.
ພະຍາດບໍ່ໄດ້ທຳລາຍແຕ່ຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ; ແຕ່ມັນຍັງສ້າງກຳແພງກັ້ນ ແຍກຄົນອອກຈາກສັງຄົມໄດ້.
ໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງພະຍາດຂີ້ທູດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນທຸກ

ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບບາຍແລະປົວພະຍາດ

ໃຫ້ດີນັ້ນເປັນຄວາມຫວັງຂອງທຸກໆຄົນ. ຄວາມບາບກໍເໝືອນກັນ ມັນສາມາດທຳລາຍບໍ່ພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍ
ມັນຍັງສາມາດກໍ່ກຳແພງແຍກຄົນອອກຈາກສັງຄົມເຮັດໃຫ້ຢູ່ຢ່າງໂດຍດ່ຽວ. ມີແຕ່ອົງພຣະເຢຊູອົງດຽວເທົ່າ
ນັ້ນສາມາດຊຳຮະລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້.

1. ລົງມາຈາກພູ (ມັດທາຍ 8:1)
ມັດທາຍໄດ້ກ່າວເຖິງຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນລຳດັບເລີ້ມຈາກການບັບຕິສະມາແລະການທົດ
ລອງ (ບົດ 3-4), ຊຶ່ງເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູ: “ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປທົ່ວແຂວງຄາລີເລ
ຊົງສັ່ງສອນໃນໂຮງທັມເທສນາຂອງພວກເຂົາ ຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກໃນທີ່ນັ້ນ ແລະ
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ຊົງໂຜດພົລເມືອງທີ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ພຍາດທຸກຢ່າງໃຫ້ດີໝົດ.” (4:23). ຕໍ່ມາມັດທາຍໄດ້ໃຊ້ສາມບົດຕໍໄ
່ ປ (5-7)
ແບ່ງປັນຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູບາງຢ່າງ. ຕໍໄ
່ ປອີກສອງບົດ (8-9) ໄດ້ກ່າວເຖິງການອັສຈັນສິບຢ່າງທີ່ອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳ.
ສາວົກມັດທາຍຫວັງວ່າຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຍຶດເອົາສອງຢ່າງ: 1) ຄຳເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະການກະທຳ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາ ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ,
2).ຄວາມເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະການກະທຳຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນແລະ
ສາມາດເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໃນການເປັນສາວົກ. ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພື່ອທຸກໆຄົນ ທັງຄົນສົມ
ບູນແລະຄົນເສັຽອົງຄະ: ຄົນຢິວຂີ້ທູດ (8:1-4).

ຄົນຕ່າງຊາດ (8:5-13); ໂຣມ 1:16; 3:29-30), ແລະ

ພວກຜູ້ຍງິ ເພາະຄົນໃນສມັຍນັ້ນເຫັນວ່າບໍ່ເປັນຄົນສຳຄັນ (8:14-17).

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຳລາຍກຳແພງ

ຄວາມຜິດບາບ, ຊົນຊາດ, ຍິງຊາຍ, ຂ້າທາດຫລືເຈົ້ານາຍ ພຣະອົງຕ້ອນຮັບເອົາຄົນທຸກຊັ້ນວັນນະເຂົ້າໃນ
ຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພະລັງອຳນາດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ໃນການສິດສອນ (7:29) ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍສົນໃຈ ແລະເມື່ອພວກ
ຄົນໄດ້ຍິນຄຳສອນຂອງພຣະອົງແລ້ວ ພວກເຂົາຍັງລໍຄອຍເບິ່ງອີກວ່າພຣະອົງຈະເຮັດອັນໃດອີກ. ຄົນສ່ວນ
ຫລາຍທີ່ໄດ້ຍິນຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູແທ້. ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດລົງໄປ
ຈາກພູທີ່ບໍ່ອອກຊື່ວ່າແມ່ນພູໜ່ວຍໃດໃນແຂວງຄາລີເລນັ້ນ ມີຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ
ໄປ(8:1) ພວກເຂົາອາດເຫັນສິ່ງໜ້າຢ້ານ ຄືເຫັນຄົນເປັນພະຍາດຂີ້ທູດມາຫາໂດຍການຄຸເຂົ່າລົງຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

2. ຢຽດມືອອກໃສ່ຄົນຂີ້ທູດ (ມັດທາຍ 8:2-3)
ໃນສັຕະວັດທີນຶ່ງພວກຢິວພາກັນຢ້ານພະຍາດຂີ້ທູດເພາະມັນນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ຖ້າຍັງບໍ່ຕາຍຄົນຂີ້ທູດ
ຕ້ອງແຍກຕົນເອງອອກໄປຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດຂີ້ທູດຕິດແປດ ອີງຕາມກົດຂອງພວກເລວີແລ້ວຜູ້
ເປັນພະຍາດນີ້ຕ້ອງອອກໄປຢູ່ຫາ
່ ງໄກໝູ່ ເພາະເຫັນວ່າ, “ພະຍາດບໍ່ສະອາດ.” ຄົນພວກນີ້ຫາ
້ ມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປ
ຮ່ວມກັບສັງຄົມແລະການນະມັສການທີ່ພຣະວິຫານ (ລະບຽບພວກເລວີ 13:1-17; 45-46; ຈົດບັນຊີ 5:14). ອັນໃດຫລືຜູ້ໃດໄປແຕະຕ້ອງຄົນຂີ້ທູດຖືວ່າບໍ່ສະອາດ. ພະຍາດທຸກຢ່າງຕ້ອງການປົວໃຫ້ດີ ແຕ່ເຫັນວ່າ
ພະຍາດຂີ້ທູດຕ້ອງການຊຳຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດເພື່ອໃຫ້ກົກເຄົ້າຂອງບັນຫາສິ້ນສຸດລົງ.
ຜູ້ຊາຍທີ່ເຂົ້າມາຫາອົງພຣະເຢຊູເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ. ຕາມພາສາເຮັບເຮີ ແລະພາສາກຣີກແລ້ວພະ
ຍາດອັນນີໝ
້ າຍເຖິງພະຍາດຜິວໜັງ ພະຍາດອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້ານຫລາຍ. ໃນຕອນນີ້ຄົນມີພະຍາດໄດ້ມາ
ຄຸເຂົ່າລົງຕໍ່ພຣະພັກອົງພຣະເຢຊູ ແລະຮ້ອງໄຫ້ໃຫ້ພຣະອົງປົວສະອາດດີ (8:2).
ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນຂີ້ທູດນີ້ເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ? ເພາະລາວເຊື່ອໝັ້ນວ່າອົງພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ອຍ
ລາວໄດ້ ລາວມີຄວາມເຊື່ອເພາະລາວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຟັງຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູແຕ່ໄກໆ. “ຈົ່ງຂໍແລ້ວທ່ານ
ຈະໄດ້ຮັບ...ເພາະຜູ້ທີ່ຂໍກໍໄດ້ຮັບ...” (7:7-8)? ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງດີເດັ່ນໃນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຕໍ່ທຸກໆ
ຄົນ.
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ເມື່ອຄົນຂີ້ທູດຄິດໃຈວ່າວັນນີ້ຕົນເອງຕ້ອງດີພະຍາດ ແລະລາວໄດ້ຍ່າງຕົງໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ ຄົນທັງ
ຫລາຍທີ່ເຫັນກໍຢ້ານແລະຫລີກທາງໃຫ້ ມີຫລາຍຄົນແລ່ນໜີອອກໄປ ບໍ່ມີໃຜຢາກເບິ່ງໜ້າລາວອີກ. ຕາມ
ກົດພວກເລວີແລ້ວ ລາວຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງຂາດ ແລະບໍ່ໃຫ້ມີອັນໃດປົກຫົວໄວ້ ລາວຕ້ອງຍົກມືຂຶ້ນ ແລະຮ້ອງ
ອອກສຽງແຮງໆວ່າ, “ບໍສ
່ ະອາດ! ບໍສ
່ ະອາດ!” ເວລາຍ່າງໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ (ລະບຽບພວກເລວີ 13:45).
ຕອນນັ້ນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າ, “ດັ່ງນັ້ນສິ່ງໃດໆທີ່ທ່ານປາຖນາໃຫ້ເຂົາເຮັດແກ່ທ່ານ ທ່ານຈົ່ງເຮັດກັບເຂົາ
ທຸກປະການເໝືອນກັນ.” (7:22)

ແຕ່ເຫັນວ່າເມື່ອຄົນທັງຫລາຍເຫັນຄົນຂີ້ທູດຍ່າງເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ

ພວກເຂົາອາດລືມໄປ ເພາະມີບາງຄົນໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນວ່າຄົນຂີ້ທູດບໍ່ຄວນມາຮ່ວມກັບຝູງຊົນຢ່າງນີ.້ ຊາຍຄົນນີ້
ໄດ້ສ່ຽງໂດຍເຂົ້າໄປຫາພຣະອາຈານຄືອົງພຣະເຢຊູ ແລະເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ, “ພຣະອົງເຈົ້າ” ໝາຍເຖິງພຣະ
ອົງມາຈາກອົງພຮະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ລາວບໍອ
່ າດເຂົ້າໄປໃກ້ອົງພຣະເຢຊູເພາະຢ້ານເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ບໍ່ສະ
ອາດຕາມກົດຂອງພວກເລວີ.
ການບໍ່ສະອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຢ້ານໃນເມື່ອຄົນອື່ນຖອຍໜີໄປ, ພຣະອົງໄດ້ເດ່ມືອອກແລະຕອບ
ຄຳຕ້ອງປະສົງຂອງຄົນຂີ້ທູດ ໂດຍເອົາມືໄປບາຍລາວແລະກ່າວວ່າ, “ເຮົາພໍໃຈ ຈົ່ງດີສະອາດເສັຽ” (8:3).
ການເຮັດຢ່າງນີ້ໄດ້ສົ່ງຄວາມຕົກໃຈໄປຍັງຝູງຊົນກຳລັງຈ້ອງມອງຢູ່ ເພາະຄົນດີສະອາດຈະບໍ່ໄປຈັບບາຍຄົນ
ຂີ້ທູດແນວນີ້ເລີຍ. ອົງພຣະເຢຊູສາມາດປົວຄົນຂີ້ທູດດ້ວຍຄຳເວົ້າ ແຕ່ພຣະອົງເລືອກທາງນີ້ຄໄ
ື ປຈັບບາຍຄົນ
ທີຂ
່ າດຄວາມຮັກ ຂາດຄົນອື່ນຈັບບາຍລາວມານານແລ້ວ ຄົນຂີ້ທູດດີໃຈຫລາຍເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າຂອງພຣະ
ເຢຊູວ່າ, “ເຮົາພໍໃຈ” ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ ໃນທັນໃດນັ້ນຄົນຂີ້ທູດກໍດສ
ີ ະອາດ ນີ້ສະແດງເຖິງພະລັງອຳນາດຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ພະຍາດທີຮ
່ ້າຍແຮງອັນນີ້. ອົງພຣະເຢຊູອາດຈະກ່າວແລະຈັບຄົນຂີ້ທູດເພາະເຫັນວ່າທັງຮ່າງ
ກາຍແລະຈິດໃຈຄົນນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່. ອົງພຣະເຢຊູມພ
ີ ະລັງອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ.

3. ບົດຄຳສອນ (ມັດທາຍ 8:4)
ຝູງຊົນອາດເຫັນສິ່ງປລາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນເຣື່ອງຄົນຂີ້ທູດຫາຍດີສະອາດ ແລະອົງພຣະເຢຊູຮູ້ດີວ່າເຣື່ອງນີ້ຈະ
ແຜ່ອອກໄປຢ່າງໄວ, ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງໄດ້ບອກຄົນຂີ້ທູດນັ້ນບໍ່ໃຫ້ບອກເຣື່ອງນີ້ກັບຜູໃ
້ ດໃນການອັສຈັນທີ່ພຣະ
ອົງເຮັດໃຫ້ຕົວລາວດີສະອາດ (8:4). ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ຢາກສະແດງເຣື່ອງໝາຍສຳຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນນັບຖື
ເພາະຄົນອື່ນໆຈະເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳຝ່າຍການເມືອງ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມຈັກກະພັດໂຣມ, ແຕ່ພຣະອົງມີ
ແຜນການຢ່າງອື່ນ.
ພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພື່ອເປັນຫລັກຖານເຮັດໃຫ້ພຣະບັດຍັດສຳເຣັດນັ້ນຄືເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ບໍ່
ແມ່ນມາທຳລາຍພຣະບັດຍັດ (ມັດທາຍ 5:17), ຕໍມ
່ າພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຕາມຄຳສອນຂອງພວກເລວີຄືບອກ
ໃຫ້ຄົນດີສະອາດດີຈາກພະຍາດຂີ້ທູດໄປຫາພວກມະຫາປະໂຣຫິດແລະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາ. ເມື່ອປະໂຣຫິດ
ຢັ້ງຢືນວ່າຄົນຂີ້ທູດຫາຍດີແລ້ວ ລາວກໍຫາຍດີເປັນຄົນປົກກະຕິແລະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກັບສັງຄົມ, ຄອບຄົວ,
ແລະຍັງໄປນະມັສການທີ່ພຣະວິຫານໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນການຢັ້ງຢືນຢ່າງນີ້ໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູວາ
່ ເປັນ
ຜູ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ.
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ເຫັນວ່າທຸກວັນນີ້ຄວາມຜິດບາບໄດ້ທຳລາຍຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ບາບເລີ້ມຈາກສິ່ງນ້ອຍໆ
ກາຍເປັນຜົນຮ້າຍແຮງຈົນນຳໄປເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊຳຮະລ້າງໃຫ້
ສະອາດຈາກກົກເຄົ້າຂອງບັນຫາຄືຄວາມຜິດບາບ. (ພສສ 51:7;ໂຣມ 6:2,4, 1 ປຕ 2:24).

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
ຫລາຍສັດຕະວັດມາແລ້ວມີນັກສາສນາໄດ້ໃຊ້ຄຳປຽບທຽບພະຍາດຂີ້ທູດກັບຄວາມບາບ. ຄົນບາບແລະ
ພະຍາດຮ້າຍໂຣຄາບໍ່ມີອຳນາດເໜືອອົງພຣະເຢຊູ

ຖ້າພຣະອົງພໍພຣະທັຍແລ້ວສິ່ງນັ້ນກໍຖືກຊຳຮະໃຫ້ສະ

ອາດໄດ້ເໝືອນເດີມ(ມທ 26:6; ລກ 17:11-19). ບໍຜ
່ ູ້ໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ຢາກຈັບບາຍ ເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້າ
ໄປຫາພຣະອົງດ້ວຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ ເພື່ອຂໍຄວາມເມດຕາຊ່ວຍເຫລືອ

ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ

ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາພໍໃຈ ຈົ່ງດີສະອາດ.”

ຄຳຖາມ:
6. ວາດພາບເບິ່ງວ່າຄົນເປັນພະຍາດຂີ້ທູດໃນສັດຕະວັດທຳອິດວ່າຄົນພວກນີ້ຢູ່ກິນແນວໃດ?

ພວກ

ເຂົາໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຄອບຄົວແລະເພື່ອນຝູງໄດ້ແນວໃດ?
7. ຖ້າທ່ານເປັນຊາຍຂີທ
້ ູດທ່ານຈະມີຄວາມກ້າຫານເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງປົວບໍ່?
8. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນຂີ້ທູດນີໄ
້ ດ້ຢ່າງໃດ? ດ້ວຍຄຳເວົ້າ ຫລືການຈັບບາຍ? ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງ
ວິທີພຣະເຢຊູປົວຄົນນີ້.
9. ໃຫ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມຄ້າຍຄືກັນແລະຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມບາບແລະພະຍາດຂີ້ທູດ?
10. ອະທິບາຍເຖິງຄົນບໍ່ສະອາດໃນກຸ່ມໝູບ
່ ້ານຂອງທ່ານ ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຈັບບາຍ
ເຂົາເພື່ອອົງພຣະເຢຊູ.

ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 3
ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດພ
ີ ະຍາດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 8:14-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 4:38-44

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນປ່ວຍເພື່ອໃຫ້ສຳເຣັດຕາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ເອຊາຢາທຳນວາຍເອົາໄວ້.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຳການອັສຈັນໃນທຸກວັນນີ້ບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະອະພັຍຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ, ເອົາຄວາມ
ອ່ອນແອອອກໄປ, ປົວຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ຄວາມໂສກເສົ້າ.

ຄຳນຳ
ອົງພຣະເຢຊູປົວເພາະພຣະອົງມີຈຸດປະສົງພິເສດ ພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາສົງສານຕໍ່ຄົນທີ່ມີຄວາມທຸກ
ລຳບາກ ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ມີຄວາມທຸກຕາມກັນໄປ.
ປະວັດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າເປັນຂອງທັມມະດາຄື:ເປັນຄົນຜິດບາບ ແລະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ,
ເປັນຄົນປ່ວຍ ແລະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ຖືກເຈັບປວດ ແລະໄດ້ຮັບການຄືນດີ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມຜິດ
ຫວັງ ແລະກໍໄດ້ພົບກັບການສເລີມສລອງ; ມີຄົນຮັກຕາຍຈາກໄປ ແລະກໍຍັງມີຊີວິດຢູ່ນຳ. ທີ່ສຸດໃນປີ 2017
ໂລກຂອງຂ້າພະເຈົ້າປີ້ນຂວ້ຳເມື່ອທ່ານໝໍບອກວ່າສາມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນໂຣກມະເຮັງ.
•

ລາວບໍ່ຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງຄົນເປັນໂຣກມະເຮັງເພາະໂຣກຊະນິດນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ 20
ຫລື 60 ປີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສາມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າອາຍຸ 48 ປີ

•

ມັນບໍ່ຄວນເປັນໄປໄດ້ເພາະລາວເປັນສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກໃຫຍ່.

•

ເວລາເຈັບນີ້ກໍຖືກກັບເວລາຕອນທີ່ລາວມີແຜນການຈະໄປຮັບໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ພະຍາດມະເຮັງບໍເ່ ຫັນແກ່ໜ້າຫລືເປັນໄປຕາມກົດ. ຊີວິດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນຫ້າເດືອນມີແຕ່ໄປຫາ
ໝໍ ກວດນັ້ນກວດນີ້ເປັນປະຈຳແທນທີ່ຈະຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ, ແຕ່ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນຄົນອ້ອນ
ວອນເພື່ອ, ເອົາອາຫານໄປໃຫ້ກິນ, ເບິ່ງລູກໃຫ້ ແລະອື່ນໆ. ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໝົດກຳລັງໃຈຕ້ອງການ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈົ້າທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ. ໃນທີສ
່ ຸດພຣະເຈົ້າກໍເມດຕາສົງສານປົວສາ
ມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ດີເປັນປົກກະຕິ.
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1. ວາງມືຈັບ ( ມັດທາຍ 8:14-15)
ມັດທາຍໄດ້ບັນທຶກຄຳພະຍານໄປຍັງຄົນຢິວໃນສມັຍທຳອິດ ຊຶ່ງບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຜູ້ຍິງ. ພວກຜູ້
ຍິງບໍອ
່ ະນຸດຍາດໃຫ້ຍ່າງເກີນຂອບເຂດ ບາງເທື່ອຍັງຖືວ່າເປັນສິ່ງຂອງຊ້ຳ ຖ້າບໍ່ຟັງຄວາມຜົວຈະຢ່າຮ້າງໃຫ້
ກາຍເປັນຄົນສິ້ນເນື້ອປະດາຕົວໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໄດ້ຍິນຄຳພະຍານຂອງມັດທາຍບໍ່ຄິດເລີຍວ່າພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນ
ພຣະອາຈານທີ່ເປັນຄົນຢິວຈະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ຜຍ
ູ້ ິງປ່ວຍຢ່າງນັ້ນ.
ການປົວຂອງພຣະເຢຊູໃນຕອນນີ້ເປັນການອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳເວລາພຣະອົງເລີ້ມຕົ້ນປະກາດ
ທີ່ກາເປນາອູມຊຶ່ງເປັນສູນກາງໃນແຂວງຄາລີເລ.

ຄົນໃນສມັຍນັ້ນເປັນທຳນຽມຄືຢູ່ຮ່ວມກັນຫລາຍໆ ຄົນ,

ເປໂຕໄດ້ແຕ່ງງານກ່ອນຈະກາຍເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ເບິ່ງ 1 ກຣທ 9:5). ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ອົງພ
ຣະເຢຊູອາສັຍຢູ່ກັບຄອບຄົວເປໂຕເວລາຂຶ້ນໄປກາເປນາອູມທຳອິດ ເພາະພຣະອົງຕ້ອງການຄົນອື່ນຊ່ອຍ
(8:20), ພຣະອົງຍັງຖືວ່າແມ່ເຖົ້າຂອງເປໂຕເປັນເພື່ອນ, ເປັນປ້າ, ຫລືແມ່ຮັກໄດ້. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ເຖົ້າ
ຂອງເປໂຕວ່າເປັນໃຜແທ້,

ແຕ່ຮູ້ວ່ານາງເປັນພະຍາດແລະເຈັບໜັກ.

ລູກາໄດ້ບອກວ່ານາງເປັນໄຂ້ແຮງ

4:38-39. ນາງນອນຢູ່ເທິງຕຽງ (8:4) ບໍ່ມຢ
ີ າອັນໃດປົວໄດ້ລໍຖ້າແຕ່ຕາຍ.
ອົງພຣະເຢຊູເຫັນນາງນອນຢູ່ພຣະອົງກໍເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບທຳນຽມຂອງພວກເລວີເໝືອນກັບເວລາພຣະ
ອົງປົວຄົນຂີ້ທູດ (8:1-4).

“ພຣະອົງຊົງບາຍຄົນໄຂ້ຊຶ່ງທຳນຽມຂອງຢິວຫ້າມ.” ພຣະເຢຊູໄດ້ບາຍມືນາງ

ແລະ “ຄວາມໄຂ້ກໍຫາຍ”(8:15). ໃນສມັຍທຳອິດຂາດການເຂົ້າໃຈເຖິງພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆທີຕ
່ ິດແປດໄດ້ໄວ
ເວລາອົງພຣະເຢຊູຈັບບາຍແລ້ວຄວາມໄຂ້ກໍຫາຍເປັນໝາຍສຳຄັນວ່າພຣະເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກ. ບໍ່ພຽງແຕ່
ແມ່ເຖົ້າດີຈາກເປັນໄຂ້ ນາງຍັງລຸກຂຶ້ນໄປແຕ່ງກິນໃຫ້ພຣະເຢຊູສເວີຍອີກ. ຕາມປົກກະຕິ ຖ້ານາງເປັນພະ
ຍາດໄຂ້ຍຸງມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາສອງອາທິດເຖິງເດືອນຈຶ່ງຫາຍ. ການປົວນາງໃຫ້ດີນັ້ນເປັນການປົວທັນທີຢ່າງ
ເຫັນກັບຕາ. ການທີ່ນາງລຸກຂຶ້ນໄປແຕ່ງອາຫານໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສເວີຍນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູຍ
້ ິງ
ແລະຮູພ
້ ຣະຄຸນທີ່ພຣະເຢຊູປົວ, ແຕ່ເປັນການບອກວ່ານາງໄດ້ຫາຍດີແທ້ຈາກພະຍາດຮ້າຍນັ້ນ.

2. ຂ່າວແຜ່ອອກໄປ (ມັດທາຍ 8:16)
ຕອນແລງຫລັງຈາກຕາເວັນຕົກ ຝູງຊົນບໍ່ສາມາດນຳຄົນເຈັບໄປຫາພຣະເຢຊູ ບໍ່ເຮັດຜິດກົດວັນຊາບາໂຕ
(ມລກ 1:21, 29; ລກ 4:31, 38), ຄົນໄປລໍທີ່ປະຕູເຮືອນຂອງແມ່ເຖົ້າເປໂຕເພື່ອຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວ.
ມັດທາຍໄດ້ບອກເຖິງຄົນສອງປະເພດທີ່ເຂົ້າມາຫາອົງພຣະເຢຊູ: ຄົນຜີເຂົ້າແລະຄົນປ່ວຍ. ເຣື່ອງຄົນຜີເຂົ້າ
ອາດບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງນິຍົມແຕ່ມັນເປັນເຣື່ອງຈິງ (ອຟຊ 6:12). ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ມີເຣື່ອງຜີເຂົ້າເຈັດເທື່ອ ແລະ
ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຍອມຮັບຮູ້ວ່າມານມີອຳນາດ. ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູມອ
ີ ຳນາດເໜືອມານ ເວລາພຣະອົງ
ພຽງບອກໃຫ້ມັນໜີ ມານກໍອອກໜີໄປ ພ້ອມທັງເຮັດບ່ອນທີມ
່ ານເຄີຍຢູ່ໃຫ້ບໍຣິສຸດອີກ. ອິງຕາມມາຣະໂກ
16:17 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມອບອຳນາດຢ່າງນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກສາວົກເຮັດໄດ້ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມທ
10:1,8, ມລກ 9:38-40; 1 ປຕ 5:9).
ມັດທາຍໄດ້ເປັນພະຍານວ່າທຸກຄົນທີ່ມາຫາອົງພຣະເຢຊູກໍດີຈາກພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ.ໃນຕອນນີ້ພຣະເຢ
ຊູປົວທຸກໆຄົນ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນໂຢຮັນ 5 ຕອນນັ້ນຄົນພິການຈາກພະຍາດຕ່າງໆມາລໍທີ່ສະນ້ຳ ເບັດ
ຊາດາຍ. ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຜ່ານຝູງຊົນໄປແລະພຣະອົງປົວພຽງຄົນດຽວ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເຫດຜົນທີ່
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ພຣະອົງເຮັດຢ່າງນີ.້

ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ບັນທຶກໄດ້ຈົດໄວ້ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເກັບຕາ ແລະ

ເປັນຄວາມຈິງ; ບໍໄ
່ ດ້ອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູເຮັດທຸກໆເທື່ອເມື່ອພົບກັບຄົນປ່ວຍ.
ເປັນຫຍັງການປົວຄົນດຽວຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? ເພາະວ່າເວລາພວກເຮົາເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອໃຫ້
ພຣະອົງຊ່ອຍ ແລະພວກເຮົາອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະອົງບໍ່ຕອບສນອງ ຫລືປະຕິເສດ ພວກເຮົາກໍກາຍ
ເປັນຄົນຂົມຂື່ນ, ໃຈຮ້າຍ, ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນສົງສັຍຄວາມດີຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາມີຄຳຖາມແລະແປກໃຈທີ່ພຣະອົງບໍ່ຕອບສິ່ງທີເ່ ຮົາຕ້ອງການ.
ພຣະເຈົ້າເປັນອົງປົກຄອງ ພຣະອົງຮູ້ດີວ່າວິທີໃດແລະຍາມໃດພຣະອົງຈະຕອບຄຳອະທິຖານຂອງພວກ
ເຮົາ.

ການທີພ
່ ວກເຮົາຈະລໍຖ້າເອົາຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າເປັນການຍາກເພາະພວກເຮົາເປັນມະນຸດຜູມ
້ ັກ

ງ່າຍ ມັກເປັນຄົນບັງຄັບບັນຊາຕົນເອງແລະສິ່ງອື່ນໆ ການຍອມຕໍ່ນ້ຳພຣະທັຍເພື່ອຈະເຫັນພຣະຣັສມີຂອງ
ພຣະເຈົ້ານັ້ນກໍຍາກ (ໂຢຮັນ 11:4). ການທີຮ
່ ັບວ່າພຣະເຈົ້າເປັນອົງຮູ້ເຫັນສັພທຸກສິ່ງດີ ແຕ່ທຈ
ີ່ ະຍອມລໍຖ້າ
ຄຳຕອບໃຫ້ພຣະອົງນຳຂອງດີມາໃຫ້ຕາມວັນເວລາຂອງພຣະອົງກໍເປັນການຍາກຫລາຍ.

ພຣະເຈົ້າຮູ້ເຫັນ

ແຈ້ງແລະດີກວ່າພວກເຮົາສເມີ ພວກເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງເພາະພຣະອົງເຫັນ ແລະຮູ້ຂ້າງໜ້າດີ
ກວ່າພວກເຮົາ.
ມີຄຳຖາມຫລາຍຢ່າງທີພ
່ ວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ຖ້າພວກເຮົາຈະບັງຄັບໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕອບຢ່າງນັ້ນພວກ
ເຮົາກໍຂາດຄວາມເຊື່ອ.

ໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍເດີມ ພວກທີ່ເຊື່ອອາດມີຄຳຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃຫ້ວ່າອັຄ

ສາວົກຢາໂກໂບຖືກຂ້າ, ແຕ່ເຫັນວ່າເປໂຕໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ(ກຈກ 12:1-7), ຖ້າພວກເຮົາມີແຕ່ຄຳ
ຖາມ ພວກເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຄົນຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.

3. ເຮັດໃຫ້ຄຳທຳນວາຍສຳເຣັດ (ມັດທາຍ 8:17)
ເພາະວ່າຜູ້ອ່ານປຶ້ມມັດທາຍເປັນຄົນຢິວ ແລະຈຳເປັນທີມ
່ ັດທາຍຕ້ອງທ້າທາຍໃຫ້ຄົນຢິວຮູ້ເຖິງຄຳສອນ
ແລະພາຣະກິດຂອງອົງພຣະເຢຊູວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຕາມພຣະຄັມ
ພີເດີມໄດ້ທຳນວາຍເອົາໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັດທາຍຈຶ່ງອ້າງເຖິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ 53:4, ຊຶ່ງເວົາ
້ ເຖິງ
ພາຣະກິດຂອງພຣະເມຊີອາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກກັບສັງຄົມເຊັ່ນ: ຄົນຂີ້ທູດ, ຄົນຕ່າງຊາດ, ແລະແມ່ຍິງ.
ໃນສມັຍສັດຕະວັດທີເຈັດກ່ອນ ຄສ ແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນຄືພວກເຂົາຕ້ອງການປົດປ່ອຍຈາກການເປັນທາດຂອງປະເທດບາບີໂລນ.
ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ລືມແລະປະຖິ້ມພວກເຂົາ (ອຊຢ 49:14)

ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້

ພວກເຂົາກຳລັງລໍຄອຍໃຫ້ມຜ
ີ ູ້ນຳສັກສິດມາ

ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ ເພື່ອຈະໄດ້ກັບຄືນໄປສ້ອມແປງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະນະມັສການພຣະເຈົ້າທີ່ພຣະວິຫານ
ອີກ (ອຊຢ 44:26, 28; 45:13). ເປັນໜ້າສົງສານຄືຄົນຂີ້ທູດແລະພວກຜູ້ຍິງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຮ່ວມນະມັສ
ການໄດ້ທີ່ພຣະວິຫານ.
ໃນສັດຕະວັດທີນຶ່ງບໍ່ມອ
ີ ັນໃດປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນວ່າເປັນທີ່ບໍ່ມີໃຜເປັນຫ່ວງ ຖືກປະລະ,
ໃນທີ່ປະຊຸມກໍຍັງມີການແບ່ງແຍກ. ແຕ່ໃນການປະກາດຂອງເອຊາຢາແລະມັດທາຍໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະເຢ
ຊູ ຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອາໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອປົດປ່ອຍຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມຄ
ີ ົນສົນໃຈ ເປັນຫ່ວງ
ແລະຖືກແບ່ງຊັ້ນວັນນະ (ຕໍ່ພວກຢິວ) ແລະຄົນທຸກຊາດພາສາ ແລະຕລອດໄປ. (ຄາລາເຕັຽ 5:1). ພຣະເຢ
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ຊູໄດ້ມາເພື່ອຄົນເສັຽອົງຄະແລະພະຍາດຮ້າຍໂຣຄາ. ພຣະອົງສະເດັດມາເພື່ອມະນຸດຈະເປັນຄົນສົມບູນທັງ
ດ້ານຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ, ແລະວິນຍານ. ພຣະອົງມີຢາປົວຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຕາຍ. (ປຖມ 3:8-19).
ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູປົວພະຍາດຂອງຄົນ ເປັນເໝືອນເງິນທີ່ມັດຈຳເອົາໄວ້ເພື່ອຈະບອກວ່າອະນາດຄົດຈະດີ
ກວ່ານີຕ
້ ລອດໄປເປັນນິດ. “ພຣະອົງຈະເຊັດນ້ຳຕາທຸກໆຢົດ...ແລະຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີອີກຕໍໄ
່ ປ ຄວາມໂສກ
ເສົ້າ ການຮ້ອງໄຫ້ ຄວາມເຈັບປວດຈະບໍ່ອີກຕໍ່ໄປ” (ພນມ 21:4)..

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃຫ້ດີຊຶ່ງໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຫ່ວງຕໍ່ຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ ຫລາຍ
ເທື່ອອົງພຣະເຢຊູເຮັດການອັສຈັນເໜືອທັມມະຊາດ ຊຶ່ງບອກພວກເຮົາວ່າ,

“ສຳລັບພຣະເຈົ້າແລ້ວທຸກສິ່ງ

ເປັນໄປໄດ້.” (ມທ 19:26). ເມື່ອຄຳອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາພຣະເຈົ້າບໍ່ຕອບຕາມຄວາມຫວັງ ພວກເຮົາກໍ
ຍັງຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງ ເຖິງຈະແມ່ນສິ່ງຜິດຫວັງແລະເຈັບປວດ ພວກເຮົາກໍສາມາດອົດທົນໄດ້.
ອົງພຣະເຢຊູມີພະລັງແລະອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ, ເໜືອມານຮ້າຍ, ແລະເໜືອທັມມະຊາດ.
ຫົວໃຈແຫ່ງຂ່າວປະເສີດແມ່ນ: ຄວາມຜິດບາບໄດ້ຖືກທຳລາຍໂລກທີ່ບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະອົງພຣະ
ເຢຊູເທົ່ານັ້ນສາມາດໄຖ່ພວກເຮົາຄືນແລະໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ. ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູກະທຳທີໄ
່ ມ້ກາງແຂນ
ກໍຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າການພຣະອົງປົວພວກເຮົາໃຫ້ດີຈາກພະຍາດຮ້າຍ.

ຄຳຖາມ:
11. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງປົວແມ່ເຖົ້າຂອງເປໂຕ?

ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຄິດວ່ານາງຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກ

ຕຽງເມື່ອດີແລ້ວໄປແຕ່ງອາຫານໃຫ້ພຣະເຢຊູສເວີຍ?
12. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຖິງເຣື່ອງອຳນາດຜີຮ້າຍບໍ່? ມັນເປັນແນວໃດໃນສະພາບຢ່າງນັ້ນ?
13. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະຄົນຖືກຜີສິງເປັນແນວໃດ?
14. ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບການປົວພະຍາດຂອງທ່ານບໍ?
່ ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າປົວ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມປາຖນາບໍ່? ທ່ານເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະຍັງມີຄວາມເຊື່ອເພີ້ມໃນເວລາຢ່າງນັ້ນ?
15. ຊອກຫາຈາກປຶ້ມ, ໂທຣະທັດ, ຫລື ອິນເຕີເນັດທີ່ກ່າວເຖິງເມືອງກາເປນາອູມວ່າເປັນແນວໃດ?

ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 4
ລົມພະຍຸໃຫຍ່
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 8:23-27
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມາຣະໂກ 4:35-41

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຮັດໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດເພາະພຣະອົງແມ່ນຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້
ປົກຄອງໂລກຈັກກະວານ ແລະເດືອນດາວໃນທ້ອງຟ້າ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ລົມພະຍຸໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າລົມພະຍຸໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ

ຂ້າພະເຈົ້າບໍສ
່ າ

ມາດຕໍສ
່ ູ້ກັບອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້.

ຄຳນຳ
ລົມພະຍຸເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເກີດຄວາມຢ້ານ, ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ເປັນຫ່ວງເລີຍ ເພາະພຣະອົງມີອຳນາດ
ເຮັດໃຫ້ມັນຢຸດຊະງັກຢ່າງທັນທີໄດ້.
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນລູກກົກ ມີນ້ອງສອງຄົນຕອນເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເປັນຄົນໃຫ້ອຳນາດ
ແລະສິດທິບັງຄັບນ້ອງໆທັງຫລາຍ. ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາມັກຕໍ່ຕ້ານເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃຫຍ່ກວ່າໝູ່. ຄຳ
ສັ່ງໃຫ້ນ້ອງເຮັດອັນນັ້ນອັນນີ້ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ ຖ້າບໍ່ອາສັຍອຳນາດຈາກຜູເ້ ປັນພໍ່ແມ່ໂດຍກ່າວວ່າ,
“ແມ່ຫລືພໍ່ບອກວ່າ...” ໝາຍຄວາມວ່າເອົາຄຳສັ່ງຈາກຂັ້ນສູງກວ່າມາໃຊ້.
ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ລົມພະຍຸແລະຟອງນ້ຳຢຸດ ທັມມະຊາດກໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ພວກສາ
ວົກມີຄວາມສັບສົນເພາະພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນອົງສັກສິດ ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ ເຖິງແມ່ນທັມ
ມະຊາດກໍຍັງເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.

1. ສງົບລົງຢ່າງແທ້ຈິງ (ມັດທາຍ 8:23-24)
ພວກເຮົາຈະເຫັນຄົນໂດຍສານໂດຍເຄື່ອງບິນສອງປະເພດທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ທເີ່ ດີນທາງເປັນປະຈຳເວ
ລານັ່ງແລ້ວກໍເອົາສາຍແອວມາຮັດ ເອົາປຶ້ມມາອ່ານ, ເອົາເຄື່ອງຟັງຫູມາຟັງ, ແລະອື່ນໆ ພວກນີ້ນັ່ງສະບາຍ.
ແຕ່ສ່ວນຄົນບໍ່ເຄີຍຂີ່ເຄື່ອງບິນ ເວລານັ່ງລົງແລ້ວກໍຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນເຄື່ອງບິນປະກາດ ຫລືບອກໃຫ້ເອົາ
ສາຍແອວມາຮັດ ເອົາມືຈ່ອງບ່ອນນັ່ງໄວ້ໂດຍເຫືອ
່ ໄຫລໄຄຍ້ອຍເພາະຢ້ານລົມພັດ ຢ້ານເຄື່ອງບິນພາຕົນ
ເອງໄປບໍຮ
່ ອດໃສ.
ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກ, ເຮືອສາມາດພາຕົນເອງໄປຮອດຝັ່ງຕ່າງໆໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ
ຕ້ອງຍ່າງໄປ. ເຮືອເປັນພາຫະນະທີ່ຝູງຊົນໃຊ້ເດີນທາງໃນສມັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ. ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກວ່າ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນອນຫລັບຢ່າງສະບາຍ (ມທ 8:24, ມລກ 4:38). ເໝືອນກັບຄົນໂດຍສານຜູ້ເຄີຍຂີ່ເຄື່ອງ
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ບິນເປັນປະຈຳໃນທຸກວັນນີ້ ເຂົານອນຫລັບຢ່າງສະບາຍ ອົງພຣະເຢຊູເວລາຢູ່ໃນເຮືອກໍພັກຜ່ອນນອນຫລັບ
ໂດຍບໍ່ຢ້ານພັຍອັນຕະລາຍອັນໃດ.
ທະເລຄາລີເລມີຊື່ສຽງແລະງົດງາມໃນສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວ 12 ໄມ ແລະຄວາມກວ້າງ
8 ໄມ. ເປັນແມ່ນ້ຳທີລ
່ ູກາເອີ້ນວ່າ Gennesaret (ລກ 5:1) ແລະໂຢຮັນໄດ້ເອີ້ນວ່າທະເລ Tiberias (ຢຮ
6:1; 21:1). ສມັຍນັ້ນການຂີ່ເຮືອຂ້າມໄປຫາຝັ່ງອື່ນໄວກວ່າຍ່າງໄປຕາມແຄມທະເລ ເພາະທາງລຳບາກ.
ແຕ່ເຫັນວ່າໄປທາງເຮືອອາດພົບອັນຕະລາຍເພາະນ້ຳນັ້ນຕ່ຳກວ່ານ້ຳທະເລປະມານ (700 feet), ລົມພະຍຸ
ມັກເກີດຂຶ້ນຢ່າງບອກບໍ່ຖືກເພາະເວລາອາກາດເຢັນພັດລົງມາຈາກພູສູງຈາກທິດຕາເວັນອອກມາຕຳກັບອາ
ກາດຮ້ອນ. ພວກທີ່ຫາປາດ້ວຍເຮືອໄດ້ພົບກັບພັຍວິບັດແນວນີ້ມາຫລາຍແລ້ວ.
ອົງພຣະເຢຊູອາດມີຄວາມອິດເມື່ອຍເພາະໄດ້ສອນແລະປົວຄົນມາຫລາຍແລ້ວ ເວລາພຣະອົງຂີ່ເຮືອໄປ
ຈຶ່ງນອນຫລັບພັກຜ່ອນຢ່າງສະບາຍ ໂດຍບໍ່ຢ້ານອັນໃດ. ເຫັນວ່າຄົນສມັຍນີ້ເວລາຂີ່ເຄື່ອງບິນ ພວກເຂົາເພິ່ງ
ເຄື່ອງໃຊ້ອັນທັນສມັຍບອກເຖິງອາກາດ ຄວາມຊຳນານຈາກນັກບິນແລະອື່ນໆ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຍັງເປັນ
ຫ່ວງເວລາເຮືອນບິນຂຶ້ນຫວິດດິນ.

ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເວລາຂີ່ເຮືອຂ້າມຟາກພຣະອົງມີສັນຕິສຸກ ນອນຫລັບ

ຢ່າງສະບາຍເພາະພຣະອົງບໍ່ເປັນຜູ້ໂດຍສານສາມັນ ທັມມະຊາດກໍຂຶ້ນກັບແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະ
ຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານ.

2. ລັ່ງເລໃຈໃນຄວາມເຊື່ອ (ມັດທາຍ 8:25)
ໃນເມື່ອລົມພະຍຸພັດເຂົ້າມາຕຳຢ່າງບໍຄ
່ າດຝັນ ພວກສາວົກຕົກໃຈຢ້ານ. ພວກຫາປາອາຊີບຮູ້ດີວ່າເມື່ອ
ລົມພັດເຮືອຂວ້າມຈະມີອັນໃດເກີດຂຶ້ນ ພວກເຂົາໝົດທາງຈຶ່ງຫັນໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ. ເຫັນວ່າຄວາມເຊື່ອ
ຂອງພວກສາວົກໄດ້ແບ່ງອອກທັງໆທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນຂີທ
້ ູດມາແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງ
ເປັນເດັກນ້ອຍທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຢູ່. ເວລາຈວນຕາຍມາເຖິງພວກສາວົກກໍເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ.
ພວກສາວົກຍັງລັ່ງເລໃຈໃນການໄວ້ໃຈໃນອົງພຣະເຢຊູ. ຖ້າພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອເຕັມໃນອົງພຣະເຢຊູ
ພວກເຂົາຄົງບໍ່ຢ້ານອັນໃດເວລາຢູ່ກັບອົງພຣະເຢຊູ. ຕອນນີຄ
້ ວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາຖືກແຕກອອກໄປເປັນ
ປ່ຽງໆຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາຈຶ່ງພາກັນກ່າວວ່າຕົນເອງໃກ້ຈະຕາຍຍ້ອນລົມ
ພະຍຸພັດແຮງ.

3. ພລັງອຳນາດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ (ມັດທາຍ 8:26)
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກສາວົກເວລາພຣະອົງໄດ້ຖາມພວກເຂົາວ່າເປັນຫຍັງພວກ
ເຂົາຈຶ່ງຢ້ານ. ຖ້າພວກເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງສົງສັຍ
ວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນຈາກລົມພະຍຸໃຫຍ່ໄດ້? ພວກສາວົກໄດ້ພາກັນປະຄອບຄົວຕິດຕາອົງພຣະເຢຊູ
ໄປ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາກຳລັງຮຽນຮູ້ວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຂົາໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະອົງໝົດໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ບໍ່ໃຫ້ວາງໃຈພຽງພາກສ່ວນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາ
ຄວນກັບຄືນບ້ານ. ການມອບຈິດໃຈເຄິ່ງນຶ່ງບໍ່ສາມາດທົນຕໍຄ
່ ວາມທຸກໃນການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້.
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ເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຂົາມອບຈິດໃຈທັງໝົດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດ ແລະ
ມັນກໍຢຸດສງົບລົງໃນທັນທີ ເພາະທຸກສິ່ງຕ້ອງຟັງຄວາມອົງພຣະຜູ້ສ້າງ.
ພຣະຄັມພີຂອງພວກຢິວມັກກ່າວເຖິງຄວາມອັສຈັນເຂົ້າມາແຊກກັບທັມມະຊາດເຊັ່ນ ດວງຕາເວັນຢຸດຢູ່
ຈົນໝົດມື້ ໂຢຊວຍ 10:12-13, ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຟ້າເຫລື້ອມໃຫ້ຊາມູເອັນ (1 ຊມອ 12:18) ແລະບໍໃ
່ ຫ້ຝົນ
ຕົກຫລາຍກວ່າສາມປີຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ປະກາດເອຊາຢາ (ຢກບ 5:17). ເຫັນວ່າທຸກຄັ້ງສິ່ງເຫລົ່ານີເ້ ກີດ
ຂຶ້ນນັ້ນເປັນການຕອບຈາກພຣະເຈົ້າຕາມຜູ້ອ້ອນວອນຂໍ. ພວກອິສຣາເອນຮັບຮູ້ວ່າໝາຍສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ເພາະເປັນການກະທຳໂດຍພະລັງແລະອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ.
ອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນເຮືອທີ່ກຳລັງຖືກລົມພະຍຸພັດໄປມາຢ່າງແຮງນີ້ ພຣະອົງບໍໄ
່ ດ້ຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າໃຫ້ມາ
ຊ່ອຍເໝືອນພວກບັນພະບຸຣຸດເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ, ອົງພຣະເຢຊູພຽງແກ່ກ່າວອອກມາ ແມ່ນສຽງແລະອຳນາດ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະທັນໃດນັ້ນພັຍທັມມະຊາດກໍເຊື່ອຟັງ. ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນຜູເ້ ວົ້າແທນພຣະເຈົ້າ, ແຕ່
ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງ.
ເຣື່ອງທີ່ມັດທາຍຍົກເອົາມາກ່າວນີ້ໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານກັບໄປຍັງຕົ້ນເດີມໃນການຊົງສ້າງ. ຈາກປຶ້ມປະຖົມ
ມະການບົດທີນຶ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ເປັນຕາມພຣະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກ່າວ ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຂຶ້ນແລະສິ່ງທີ່ພຣະ
ເຈົ້າຢາກໃຫ້ມີກໍເກີດຂຶ້ນເປັນຄວາມຈິງ (ປຖກ 1:3, 9, 11, 15, ແລະອື່ນໆ).
ໂຢຮັນໄດ້ເລີ້ມເວົ້າເຣື່ອງຂ່າວປະເສີດວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະທັມ ເປັນສິ່ງພຣະເຈົ້າໃຊ້ໃນການຊົງສ້າງ.
ພຣະທັມຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າແລະຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ (ຢຮ 1:1-3). ຕາມຄຳພະຍານຂອງມັດທາຍແລ້ວອົງພຣະເຢ
ຊູໄດ້ປົວສາວໃຊ້ຂອງນາຍທະຫານໂຣມ: “ຈົ່ງກັບໄປເສັຽ ທ່ານເຊື່ອຢ່າງໃດກໍໃຫ້ເປັນຢ່າງນັ້ນ” (8:13). ອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ຂັບໄລ່ຜີອອກໄປໂດຍໃຊ້ພຣະທັມ(ພຣະຄຳ, ຄຳເວົ້າ) (8:16).
ການທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ບອກສັ່ງດ້ວຍຄຳເວົ້າຕໍລ
່ ົມພະຍຸນີ້ເປັນສິ່ງສຸດທ້າຍເພື່ອເປັນຫລັກຖານວ່າພຣະອົງມີ
ອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍ, (ຝ່າຍໂລກ) ອຳນາດຂອງມານ, (ຝ່າຍວິນຍານ) ແລະທັມມະຊາດ ແລະ (ຝ່າຍ
ທັມມະຊາດຂອງໂລກ). ຄຳພະຍານທີ່ໃຊ້ໄດ້ກໍຕ້ອງມີສອງສາມຢ່າງເວົ້າຢ່າງດຽວກັນເປັນເອກກະສັນ. ເຫດ
ວ່າໝາຍສຳຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງເຣື່ອງດຽວກັນ ຄືພຣະອົງໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະຜູ້ສ້າງ.

3. ມີຄວາມສັບສົນໃຈຕໍ່ໄປ (ມັດທາຍ 8:27)
ລົມພະຍຸໄດ້ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ສັກສິດ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກສາວົກ
ກາຍເປັນຄົນວຸ້ນວາຍສັບສົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຊ່ອຍຕົວເອງຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນພຣະອົງທຳ

ການອັສຈັນຄືເຮັດໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດໄດ້. ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນກ່າວວ່າ, “ທ່ານຜູ້ນີ້ມາຈາກທີໃ
່ ດ ຈົນວ່າລົມແລະ
ທະເລກໍຍອມຟັງເພິ່ນ.” ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກ່າວດັ່ງນັ້ນຄວນເປັນຄຳສາຣະພາບເຊື່ອ.
ທ່ານ John Chrystostom ນັກປະວັດສາດໃນສມັຍ (ຄສ. 407), ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການສັບສົນຫວຸ້ນ
ວາຍຂອງພວກສາວົກດັ່ງນີ້, “ພຣະເຢຊູນອນລັບຢູ່ໃນເຮືອບອກວ່າພຣະອົງເປັນມະນຸດ ການທີພ
່ ຣະອົງບອກ
ສັ່ງໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດບອກວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
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ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃຫ້ດີຊຶ່ງເປັນການບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຫ່ວງຕໍຮ
່ ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.
ຫລາຍເທື່ອອົງພຣະເຢຊູເຮັດອັສຈັນເໜືອທັມມະຊາດ ຊຶ່ງບອກພວກເຮົາວ່າ, “ສຳລັບພຣະເຈົ້າແລ້ວທຸກສິ່ງ
ເປັນໄປໄດ້.” (ມທ 19:26). ເມື່ອຄຳອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາພຣະເຈົ້າບໍ່ຕອບຕາມຄວາມຫວັງ ພວກເຮົາກໍ
ຍັງຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງ ເຖິງຈະແມ່ນສິ່ງຜິດຫວັງແລະເຈັບປວດ ພວກເຮົາກໍສາມາດທົນໄດ້.
ອົງພຣະເຢຊູມີພະລັງແລະອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ, ເໜືອມານຮ້າຍ, ແລະທັມມະຊາດ. ຫົວໃຈ
ແຫ່ງຂ່າວປະເສີດແມ່ນ: ຄວາມຜິດບາບໄດ້ທຳລາຍໂລກບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ
ສາມາດໄຖ່ພວກເຮົາຄືນມາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ. ການທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູກະທຳທີ່ໄມ້ກາງແຂນກໍຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ
ການພຣະອົງປົວພວກເຮົາໃຫ້ດີຈາກພະຍາດຮ້າຍ.

ຄຳຖາມ:
16. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງປົວແມ່ເຖົ້າຂອງເປໂຕ?

ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຄຶດວ່ານາງຈຶ່ງລຸກຂຶ້ນຈາກ

ຕຽງ ເມື່ອດີແລ້ວໄປແຕ່ງອາຫານໃຫ້ພຣະເຢຊູສເວີຍ?
17. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຖິງເຣື່ອງອຳນາດຜີຮ້າຍບໍ?
່ ມັນເປັນແນວໃດໃນສະພາບຢ່າງນັ້ນ?
18. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະຄົນຜູ້ຖືກຜີສິງເປັນແນວໃດ?
19. ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບການປົວພະຍາດຂອງທ່ານບໍ?
່ ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າປົວ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມປາຖນາບໍ່? ທ່ານເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະຍັງມີຄວາມເຊື່ອເພີ້ມໃນເວລາຢ່າງນັ້ນ?
20. ຊອກຫາຈາກປຶ້ມ, ໂທຣະທັດ, ຫລື ອິນເຕີເນັດທີ່ກ່າວເຖິງເມືອງກາເປນາອູມວ່າເປັນແນວໃດ?

ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 5
ອຳນາດເໜືອຄວາມຕາຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 9:18-19; 23-26
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມາຣະໂກ 5:22-24; 35-43

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູຍິນດີຍອມຮັບເອົາການຮົບກວນເຂົ້າມາເພື່ອພຣະອົງຈະ
ໄດ້ອອກໄປຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນອົດທົນໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ
ເມື່ອສິ່ງເຮົາຕ້ອງການບໍເ່ ກີດຂຶ້ນທັນເວລາ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ໃຫ້ສແວງຫາພຣະເຈົ້າກ່ອນ ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ.

ຄຳນຳ
ໃນເວລາແຫ່ພິທີສົ່ງສະການ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໄປຮ່ວມເພື່ອສະແດງວ່າພຣະອົງຊົງຮັກ ແລະມີພະລັງອຳ
ນາດ. ໃຫ້ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນເມື່ອພວກເຮົາພົບກັບຄວາມຕາຍ.
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄຣູສອນພາສາອັງກິດທີ່ປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າມັກຢູເ່ ພີ້ມອີກ
ເພາະພວກນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍມັກຝຶກເວົ້າພາສາອັງກິດກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ແຕ່ເຫັນວ່າວັນນຶ່ງພວກອາສາສມັກ
ຈາກສະຫະຣັດກຸ່ມນຶ່ງກຳລັງບິນໄປເກົາຫລີເພື່ອສອນອັງກິດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕ້ອນຮັບ
ແນະນຳຄຣູສອນໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາອີກ 3 ຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກສອນຫ້ອງສຸດທ້າຍ ຕ້ອງອອກໄປຮັບຄົນ
ທີ່ສນາມບິນ ແລະຈັດອາຫານຕ້ອນຮັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.

ພໍດີເລີກສອນຂ້າພະເຈົ້າກໍອັດປະຕູ ເກືອບຈະອອກ

ຈາກຫ້ອງເລີຍມີຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງມາພົບ ແລະຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປພົບ. ທີແລກກໍບອກນາງຄົນນັ້ນວ່າມື້ອື່ນພົບກັນ
ດີກວ່າແຕ່ນາງຮ້ອງຂໍໃຫ້ພົບກັບນາງພຽງແຕ່ 10 ນາທີ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕົກລົງພົບກັນ ແລະກໍເຫັນວ່າຍິງນັ້ນໄດ້
ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີເວລາພໍເພື່ອໄປຮັບຄົນທີ່ສນາມບິນແລະມີອາຫານຕ້ອນຮັບອີກດ້ວຍ.
ພວກເຮົາມັກວັດແທກເວລາເປັນນາທີແລະຊົ່ວໂມງ ແຕ່ເຫັນວ່າເວລາຂອງພຣະເຈົ້າແຕກຕ່າງເພາະພຣະ
ເຈົ້າເຮັດວຽກຈາກການເບິ່ງຂ້າງໜ້າໄດ້ເຖິງອະນາຄົດຕລອດໄປ. ອົງພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງ
ສິ່ງອື່ນໆ ເຂົ້າມາໃນຕະລາງປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົານັ້ນບໍ່ແມ່ນການລົບກວນອັນໃດ ແຕ່ເປັນເວລາອັນສັກ
ສິດນັດພົບຂອງພຣະເຈົ້າ.

1. ພໍ່ຜູ້ໂສກເສົ້າ (ມັດທາຍ 9:18)
ພໍ່ຄົນນີ້ຕາມປຶ້ມມາຣະໂກມີຊື່ວ່າ ຢາອີໂຣ (ມຣກ 5:22), ເປັນຫົວໜ້າໂຮງທັມມະສາລາ ໝາຍຄວາມວ່າ
ລາວມີຕ່ຳແໜ່ງສູງ.

ການທີ່ລາວເຂົ້າມາຫາຄຸເຂົ່າລົງຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູເໝືອນເຮັດກັບເຈົ້າຊີວິດ ໄດ້ບອກວ່າ

ລາວມີຄວາມຢຳເກງແລະນັບຖືຈຶ່ງຍອມເຮັດຢ່າງນີ້. ຖ້າພໍ່ຄົນນີສ
້ ົງສັຍພະລັງອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ລາວ
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ຄົງອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຫັນວ່າລາວມີຄວາມເຊື່ອແລະຮັບຮູ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ສັກສິດແລະ
ມາຈາກພຣະເຈົ້າ.
ພໍ່ຄົນນີ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍແລ້ວຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້. ໃນປະວັດສາດພຣະເຈົ້າໄດ້
ໃຊ້ເອລີຢາ ແລະເອລີຊາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍິ່ງໃຫຍ່ສອງຄົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕາຍແລ້ວຄືນມາ (1 ກະສັດ
17:21-22; 2 ກະສັດ 4:33-35). ເຫັນວ່າລະຍະເວລາທີ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງສອງກັບສມັຍຢາອີໂຣ ຫ່າງ
ກັນນານມາແລ້ວ ແຕ່ລາວເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າອົງດຽວບັງຄັບບັນຊາ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດ

ພຣະທັມມີກາວ່າ, “ເຮົາເປັນພຣະເປັນເຈົ້າຜູ້ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ.” (ມາລາກີ 3:6). ພໍຄ
່ ົນນີ້ຍຶດເອົາຄວາມຫວັງ
ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ພໍຜ
່ ູ້ມີຄວາມໂສກເສົ້າຂາບລົງທີ່ພຣະບາດອົງພຣະເຢຊູ.

2. ຕອບສນອງຢ່າງໄວ (ມັດທາຍ 9:19)
ພວກຈັກກະພັດໂຣມປົກຄອງປາເລສຕີນມັກສະແດງອອກເວທີ ພວກເຂົາຍ່າງເດີນສວນສນາມກາງ
ເມືອງໂດຍສຽງເພງ, ກິນລ້ຽງ ແລະເອົາຂອງຂວັນແຈກຢາຍຕໍຄ
່ ົນທີ່ມາຊົມໃນງານ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີອຳນາດ
ໃນຣັຖບານຂອງໂຣມພາກກັນມາຮ່ວມຍົກຍ້ອງພວກຜູ້ນຳຕ່າງໆໃນງານອັນມະໂຫຣານນັ້ນເພື່ອໄດ້ຕຳແໜ່ງ.
ກົງກັນຂ້າມກັບອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດເພື່ອຕົນເອງ ພຣະອົງໄດ້ຮັບໃຊ້ຄົນຢ່າງລັບໆແຕ່ລະຄົນໄປ.
ເວລາຢາຣີໂອ ທູນຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໝາຍສຳຄັນ ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເອີ້ນເອົາຝູງຊົນມາເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ຄົນ
ຍົກຍ້ອງ. ພຣະອົງຕອບຄຳຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ ນີ້ແມ່ນທັມມະຊາດຂອງຄວາມຮັກອາກາເປຊຶ່ງຄວາມຮັກ
ທີ່ບໍ່ຫວັງອັນໃດຕອບແທນ. ນີເ້ ປັນຄວາມຮັກທີ່ອັຄສາວົກໂປໂລກ່າວໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ຄືອົດທົນດົນນານ,
ສຸພາບ, ຖ່ອມຕົວ, ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ...ນີແ
້ ມ່ນຄວາມຮັກທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູມເີ ພື່ອຮັບໃຊ້ແຕ່ລະວັນ, ປົວພະຍາດ,
ສິດສອນ.

ເປັນຄວາມຮັກທີ່ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ຈົນມອບຊີວິດຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນເປັນຂອງຖວາຍ

ອັນປະເສີດແລະຖາວອນອຳມະຕະ.

3. ກຳລັງເຮັດພິທີສົ່ງສະການ (ມັດທາຍ 9:23-24)
ເມື່ອມີຄົນຕາຍໃນສມັຍນັ້ນເພາະຍັງບໍ່ມີເຄື່ອງໃຊ້ອັນທັນສມັຍ ພວກເຮືອນເຢັນຕ້ອງຈັດການກັບສົບຄົນ
ຕາຍຢ່າງໄວຄືຕ້ອງລ້າງ, ເອົາຢາງໄມ້ຫອມທາ ເອົານ້ຳຫອມໃສ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມກ
ີ ິ່ນເໝັນ, ເອົາຜ້າພັນເພື່ອຈະ
ເອົາໄປຝັງອີກບໍ່ຫລາຍຊົ່ວໂມງ (ກຈກ 5:5-10). ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໄວ້ອາໄລໂດຍນຸ່ງຜ້າກະສອບເຂົ້າ
ແລະເອົາຂີ້ເຖົ່າໃສ່ຫົວ (2 ຊມອ 3:31) ນຮຢ 9:1, ອຕ 4:1). ສະມາຊິກຄອບຄົວຢິວໄດ້ຈ້າງນັກຮ້ອງໄຫ້ອາ
ຊີບມາເປົ່າຂຸ່ຍ ແລະຮ້ອງໄຫ້ເວລານຳສົບໄປຝັງທີ່ຂຸມຝັງສົບ. ເຖິງແມ່ນຄົນທຸກກໍຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຈ້າງພວກ
ນັກຮ້ອງໄຫ້ອາຊີບສອງສາມຄົນມາໃນພິທີສົ່ງສະການ.
ກ່ອນ ຢາອີໂຣ ນຳອົງພຣະເຢຊູມາເຖິງບ້ານ ກໍເຫັນວ່າມີຄົນໂສກເສົ້າຮ້ອງໄຫ້ກຳລັງຮ້ອງໂຮ່ອຶກກະທຶກ.
ຄົນພວກນີ້ຖືກຈ້າງມານີໄ
້ ດ້ບອກວ່າມີຄົນຕາຍ

ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູພວກເຂົາຈຶ່ງຫົວຂວັນ

ເປັນສຽງແຮງ ພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້ແຕ່ທັງນອກເພາະເປັນອາຊີບຫາກິນ.
ອາຈານໂປໂລຍັງໃຊ້ຄຳປຽບທຽບ “ນອນຫລັບຢູ່” ກ່າວເຖິງຜູ້ທີ່ເຊື່ອເມື່ອພົບກັບການຕາຍ (1 ກຣທ 11:
30, 15:6-20, 1 ທລນ 4:14-15). ກ່ອນໂປໂລໃຊ້ຄຳເວົ້າຢ່າງນັ້ນ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວຕອນລາ
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ຊາໂຣຕາຍ. ອົງພຣະເຢຊູເວົ້າກັບພວກສາວົກວ່າ “ລາຊາໂຣເພື່ອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປແລ້ວ ແຕ່ເຮົາໄປເພື່ອ
ຈະປຸກລາວໃຫ້ຕື່ນ” (ຢຮ 11:11).

ເຊັ່ນກັນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງການຕາຍຂອງລູກສາວ ຢາອີໂຣວ່າ

ນາງຫລັບຢູ່ເທົ່ານັ້ນ (ຂໍ້ 24). ການທີ່ອົງພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງການຕາຍວ່ານອນຫລັບນັ້ນເປັນການເຕືອນພວກ
ເຮົາວ່າເປັນເວລາຊົ່ວຄາວເພື່ອຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະຄຣິດຕລອດໄປ. ອົງພຣະຢຊູມອ
ີ ຳນາດເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຄືນ
ມາເໝືອນກັບປຸກຄົນໃຫ້ຕື່ນຈາກນອນ, ພຣະອົງປະທານສັນຕິສຸກໃຫ້ໃນເວລາຂັດສົນວຸ້ນວາຍ.

3. ຈັບສິ່ງບໍ່ຄວນຈັບ (ມັດທາຍ 9:25)
ການທີຈ
່ ັບສົບຄົນຕາຍເປັນການເຮັດຜິດຢ່າງໃຫຍ່ໃນກົດບັດຍັດຂອງພວກອິສຣາເອນ (ຈບຊ 19:1122). ຜູ້ຈັດຕຽມສົບຄົນຕາຍຈະຖືວ່າເປັນຄົນບໍສ
່ ະອາດເປັນເລວາເຈັດວັນ ແລະຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າພິທຊ
ີ ຳຮະ
ລ້າງ.
ເວລາອົງພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນບ້ານຂອງ ຢາອີໂຣ ພຣະອົງໄດ້ຈັບມືຂອງເດັກນ້ອຍຍິງຜູຕ
້ າຍນັ້ນ. ການທີ່
ພຣະອົງຈັບບາຍສິ່ງກົດບັນຍັດຫ້າມນັ້ນເປັນສິ່ງພຣະອົງເຮັດເປັນປະຈຳ. ຈາກຈັບຄົນຂີທ
້ ູດ (ມທ 8:3, ມຣກ
1:41, ລກ 5:13) ຕໍ່ຄົນຕ່າງດ້າວ (ຢຮ 18:28), ອົງພຣະເຢຊູບໍ່ຢຸດຢັ້ງຈາກຄົນທີ່ຊັງຄວາມລັງກຽດ. ການທີ່
ພຣະອົງຈັບບາຍຄົນຢ່າງນີແ
້ ມ່ນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພຣະອົງໃນພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃນມາຣະໂກ 7 “ເຈົ້າ
ທັງຫລາຍຈົ່ງຟັງເຮົາແລະເຂົ້າໃຈສາ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຢູ່ພາຍນອກ ເມື່ອເຂົ້າພາຍໃນມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວ
ມົວໝອງໄດ້…ສິ່ງທີ່ອອກມາແຕ່ພາຍໃນມະນຸດນັ້ນແຫລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ ເພາະວ່າຈາກພາຍ
ໃນ ຄືຈາກຈິດໃຈມະນຸດມີຄວາມຄຶດຊົ່ວບໍ່ດີ” (ມຣກ 7:15-23).

ອົງພຣະເຢຊູຢາກບອກໃຫ້ພວກສາວົກ

ແລະຄົນອື່ນໆວ່າພິທີການຊຳຮະລ້າງອັນບໍ່ສະອາດຂອງຮ່າງກາຍນັ້ນ

ບໍ່ສາມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກ

ພຣະອົງໄດ້. ຄວາມຈິງແລ້ວຈິດໃຈເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງເປື້ອນເຮັດໃຫ້ມະນຸດຢາກເຂົ້າໄປຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອຢາກ
ໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍຊຳຮະຄວາມເປື້ອນອອກໄປ.
ເວລາອົງພຣະເຢຊູຈັບມືຂອງເດັກຍິງຢູ່ນັ້ນ ຄວາມຕາຍໄດ້ອອກໄປ ສິ່ງທີ່ເປື້ອນໄດ້ຖືກຊຳຮະໃຫ້ສະອາດ
ດີ. ໃນທັນໃດນັ້ນເດັກຍິງໄດ້ຄືນມາຫາຄອບຄົວ ແລະຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ເປັນພໍ່.

ທຸກວັນນີພ
້ ວກ

ເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກການເກີດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດ
ໃຫ້ພົ້ນ ພວກເຮົາກໍຖືກຊຳຮະໃຫ້ສະອາດແລະຄວາມຜິດບາບກໍຖືກໃຫ້ອະພັຍເໝືອນກັນ. ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ ແລະມີຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະອົງ.

4. ຂ່າວເລົ່າລືອອກໄປ (ມັດທາຍ 9:26)
ເດັກຍິງໄດ້ລຸກຂຶ້ນມາຈາກຕາຍ, “ຂ່າວໄດ້ແຜ່ອອກໄປໃນແຄວ້ນນັ້ນ.” ຄົນກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ລູກສາວ ຢາອີໂຣ ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ. ຄົນທັງຫລາຍພາກັນປລາດໃຈເມື່ອໄດ້ຍິນຂ່າວຢ່າງນັ້ນ ພວກ
ເຂົາມີຄຳຖາມວ່າເດັກນ້ອຍຍິງໄດ້ຕາຍແທ້ບໍ່? ແລະອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຄືນມາ ຫລືພວກຫົວໜ້າ
ສາສນາໄປເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ? ຄົນໃດທີມ
່ າຫາພຣະເຢຊູບໍ່ມຜ
ີ ູ້ໃດຖືກປະ
ຕິເສດ ແລະພຣະອົງບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ຄຳຫ້າມຂອງກົດບັນຍັດ?

ອົງພຣະເຢຊູປະກາດເຣື່ອງຄວາມຮັກ ແລະ

ພຣະອົງຍັງສະແດງເຖິງຄວາມຮັກແທ້ອອກມາຈາກຊີວິດໂດຍການຈັບບາຍແລະປົວພະຍາດ?
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ທຸກວັນີ້ເດພວກເຮົາປະກາດເຣື່ອງອຳນາດຂອງການປົວພະຍາດແນວໃດຖ້າທຽບກັບສມັຍເດີມ. ພວກ
ເຮົາໄດ້ປະກາດຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງບໍ່ມຂ
ີ ອບເຂດແນວໃດ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເທີ້ນວ່າທຸກວັນນີ້ອົງພຣະ
ເຢຊູຍັງປົວພວກເຮົາຈາກຄວາມຜິດບາບ

ແລະປະທານຊີວິດໃໝ່ແກ່ຜູ້ທເີ່ ຊື່ອ.

ພຣະອົງຍັງຈັບບາຍຜູ້ມີ

ຄວາມເປັນທຸກ ປົວພະຍາດໃນຈິດໃຈໄດ້ ແລະປະທານຊີວິດໃຫ້ມີຄ່າ ມີຫວັງ ແລະມີຄວາມໝາຍ. ນີເ້ ປັນ
ເຣື່ອງທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກໆຄົນ.

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບດ
ັ
ຄວາມຮັກແທ້ຈະບໍ່ມໃ
ີ ຈຮ້າຍເມື່ອມີສິ່ງລົບກວນ ແຕ່ເຫັນມັນເປັນໂອກາດດີນຳເອົາພຣະພອນມາໃຫ້. ຖ້າ
ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແລະຍອມໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານນຳພາແລ້ວ

ພວກເຮົາສາມາດຮັບເອົາທຸກ

ຄົນແລະທຸກສະພາບການໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືວ່າສິ່ງທີ່ເຂົ້າມານັ້ນເປັນສິ່ງລົບກວນແລະເສັຽເວລາ. ເໝືອນກັບເປ
ໂຕຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງມີໃຈພ້ອມຢູ່ສເມີ ເພື່ອພວກທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕໍ່ທຸກຄົນທີຖ
່ າມພວກທ່ານ
ວ່າ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້” (1 ປຕ 3:15). ຄຳຕອບຢ່າງນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໝັ້ນ
ໃຈໃນຄຳເວົ້າເກ່ງ ແຕ່ເປັນສິ່ງພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເວົ້າ. ພວກເຮົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນໃນ
ການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມຮັກໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລືອກໜ້າ.

ຄຳຖາມ:
21. ເປັນຢ່າງໃດ ຢາອີໂຣ ເປັນຜູ້ນຳໃນໂຮງທັມມະເທສນາທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເພິ່ນເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ
ຊ່ອຍລູກສາວຕົວເອງໄດ້ຍາກ?
22. ທຸກວັນນີ້ເດມີອັນໃດບໍ່ເປັນກຳແພງເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູຍາກ?
23. ມັນມີຄວາມສຳຄັນອັນໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບປາຍຄົນທີຖ
່ ືວ່າເປັນຜູ້ບໍ່ສະອາດໃນສມັຍນັ້ນ? ເປັນ
ຫຍັງຜູ້ນຳທາງສາສນາຈຶ່ງໄດ້ຕິຕຽນພຣະເຢຊູທີ່ໄປຈັບບາຍຄົນບໍສ
່ ະອາດ?
24. ໃນທາງໃດໃນທຸກວັນນີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບບາຍສິ່ງຕ້ອງຫ້າມ?

ວິທີໃດອົງພຣະເຢຊູຈະໃຊ້ພວກເຮົາ

ເປັນຕີນເປັນມືຂອງພຣະອົງ?

ບຈ
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ບົດຮຽນທີ 6
ການບາຍດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 9: 20-22
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 5: 24-34
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ເຖິງພຣະເຢຊູຈະຖືກລົບກວນ, ແຕ່ການລົບກວນນັ້ນກາຍເປັນໂອກາດ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຢຊູຍັງຊົງຕອບຜູ້ທີ່ບາຍດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢູ່ບໍ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍສາຣະພາບຄວາມເຊື່ອຕໍ່
ໜ້າຄົນອື່ນໆ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງສົນໃຈເຣື່ອງຄົນຢິວຈະເວົ້າວ່າພະອົງຊົງມີມົນທິນເພາະຜູ້ຍິງທີເ່ ປື້ອນມາບາຍ
ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງ.

ຄຳນຳ
ຫໍປະຊຸມໃຫຍ່ເຕັມໄປດ້ວຍນັກຮຽນທີ່ສວມຊຸດຈົບໂຮງຮຽນ. ຈາກບ່ອນທີ່ພວກເຮົານັ່ງຊຶ່ງຢູຫ
່ ່າງໄກ, ຂ້ອຍ
ແລະສາມີໄດ້ຊອກຫາລູກສາວທີ່ເປັນນຶ່ງໃນພວກນັກຮຽນ.

ແຕ່ບໍ່ດົນຂ້ອຍກໍສາມາດເຫັນວ່າລູກຢູ່ບ່ອນໃດ

ເພາະທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບນາງກໍເປັນທີ່ຂ້ອຍຮູ້ດີ ເຊັ່ນໃບໜ້າ, ຜົມ, ແລະຮູບຮ່າງ ອັນເປັນທີຮ
່ ັກຂອງພໍ່ແລະແມ່.
ລູກສາວຂ້ອຍບໍແ
່ ມ່ນຄົນແປກໜ້າໃນຝູງຊົນ. ຂ້ອຍຈື່ລາວໄດ້ເພາະລາວເປັນລູກຂອງຂ້ອຍໂດຍສະເພາະ.
ພຣະເຢຊູຖືກຄົນແຫຍ້ໃນທີ່ແຄບ ເພາະແຕ່ລະຄົນຮູ້ວ່າພຣະອົງສາມາດປິ່ນປົວພຍາດ; ທຸກຄົນຕ້ອງການ
ເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງ. ຝູງຊົນຕິດຕາມພຣະອົງຕລອດເວລາ ແລະບາງຄົນກໍຮ້ອງອອກສຽງດັງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນແຕ່ລະຄົນວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຖືກສ້າງໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ສິງ່ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ພຣະອົງສາມາດສັງ

ເກດເວລາມີຜູ້ນຶ່ງຜູ້ໃດໃນຝູງຊົນໄດ້ແຕະຕ້ອງ ຫລືບາຍຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ.

1. ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ກ້າຫານ (ມັດທາຍ 9: 20-22)
ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຈັບປ່ວຍມາເປັນເວລາດົນສາມາດເປັນພຍານເຣື່ອງຄວາມທຸກລຳບາກ ແລະຄວາມທໍ້ໃຈເນື່ອງ
ຈາກໂລກນັ້ນໆ. ຄົນປ່ວຍບາງຄົນຂາດຈາກໝູ່ ຫລືຂາດຈາກສັງຄົມ, ແລະບາງຄົນກໍມຮ
ີ ່າງກາຍຊຸດໂຊມ
ແລະ ເໜັງຕີງລຳບາກ. ບັນຫາເຣື່ອງສຸຂພາບບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ.
ຜູ້ຍິງໃນເຣືອ
່ ງນີ້ເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃນຖານະລຳບາກ ເພາະບັນຍັດຂອງຄົນຢິວຖືວ່າພຍາດເລືອດຕົກຂອງນາງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນຄົນນອກສັງຄົມ. ຜູ້ຄົນຈະບໍ່ຈັບບາຍລາວ ຫລືແຕະຕ້ອງສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ເປັນຂອງ
ລາວ; ຜູນ
້ ຶ່ງຜູ້ໃດຝືນແຕະຕ້ອງ ກໍຈະຖືວ່າເປັນມົນທິນ(ລະບຽບພວກເລວີ 15: 25-27). ພຍາດຂອງນາງເຮັດ
ໃຫ້ຕົວເອງຢູ່ໃນຖານະດຽວກັບຄົນຂີ້ທູດ; ນາງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແຕ່ງງານ ຫລືຖ້າແຕ່ງງານແລ້ວ ຜູ້ເປັນສາມີ ມີ
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ສິດທີ່ຈະຢ່າຮ້າງໄດ້ ສາເຫດທີ່ນາງຄົນນີ້ມາຄົນດຽວອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ນາງຢູ່ໂດດດຽວມາດົນແລ້ວ. ພຣະ
ທັມມາຣະໂກບອກວ່ານາງໄປຫາໝໍເພື່ອຮັກສາຕົນເອງຈົນໝົດເງິນ ແຕ່ພຍາດກໍບໍ່ຫາຍ (ມາຣະໂກ 5: 26).
ນາງຈຳເປັນຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານທຸກໆວັນໄປ.
ຄົນຢິວສ່ວນຫລາຍໃນສມັຍນັ້ນຍັງເຊື່ອວ່າ "ບຸກຄົນຜູ້ໄຖ່ຄວາມຜິດແລະຫວ່ານຄວາມຊົ່ວກໍໄດ້ເກັບກ່ຽວຢ່າງ
ນັ້ນ" (ໂຢບ 4: 8). ໝາຍຄວາມວ່າພຍາດທີ່ເກີດກັບນາງຄົນນີ້ແມ່ນຜົນກັມ; ເພາະຖ້າຄົນເຮັດດີ ພຣະເຈົ້າກໍ
ຈະປະທານສິງ່ ດີໆໃນຊີວິດ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 9: 1-2 ກ່ຽວກັບຄົນຕາບອດແຕ່
ກຳເນີດ; ມີຄົນຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, "ພຣະອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນນີ້ຫລືພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ເຂົາຈຶ່ງ
ເກີດມາຕາບອດ.”
ອີງຕາມສິ່ງທີ່ເວົ້າກັນມາ ນາງຄົນນີ້ບໍ່ຄວນອອກບ້ານ; ເພາະເມື່ອມີຄົນຮູ້ສະພາບຂອງລາວ ຊີວິດລາວກໍຈະບໍ່
ປອດພັຍ; ລາວອາດຈະຖືກກ້ອນຫີນ. ເພາະຄວາມທຸກທໍຣະມານມາດົນນານ ນາງຜູ້ນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈສ່ຽງ
ຕາຍ; ຄວາມຈິງແລ້ວນາງອາດຈະບໍ່ຮູ້ຄັກແນ່ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ຫລືບໍ່ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມສີອາ ແຕ່
ນາງຮູ້ແນ່ນອນວ່າ ຖ້າຕົນເອງມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູກໍຈະໄດ້ຫາຍດີ, ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຣິດອຳນາດ
ພຣະເຢຊູໃນການຮັກສາພຍາດ. ຄົນຢິວເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າສາມາດປິ່ນປົວພຍາດໄດ້ທຸກຢ່າງ (ພສສ 103: 3).
ນາງມີຄວາມເຊື່ອ ແລະຄວາມເຊື່ອນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈ; ນາງຈຶ່ງມີໃຈກ້າອອກໄປຫາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ພຣະເຈົ້າຊື່ພຣະເຢຊູ. ໃນມື້ນັ້ນ ຫລາຍໆຄົນໄດ້ອອກມາຫາພຣະເຢຊູແລະພຍາຍາມເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງເພື່ອຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ (ມທ 9: 27) ແລະບາງຄົນກໍໄດ້ໃຊ້ຄົນອື່ນມາແທນ (ມທ 15: 22; 17: 15). ແຕ່ສຳລັບ
ນາງທີ່ເປັນພຍາດເລືອດຕົກ, ສິ່ງດຽວທີ່ລາວຕ້ອງການຄືເຂົ້າໃກ້ພຣະເຢຊູແລະບາຍເສື້ອຂອງພຣະອົງ; ຄົນ
ອື່ນໆບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່ານາງໄດ້ສ່ົງມົນທິນຂອງຕົນໄປໃສ່ພຣະອົງ.
ຄົນບູຮານເຊື່ອກັນວ່າ ສິ່ງຂອງຫລືເສື້ອຜ້າຂອງຜູຊ
້ ອບທັມມີການອັສຈັນແຝງຢູ່. ຕົວຢ່າງ:ຄົນປ່ວຍພາກັນນັ່ງ
ລຽນຢູ່ແຄມທາງທີ່ເປໂຕຈະຍ່າງຜ່ານ

ເພື່ອເງົາຂອງເພິ່ນຈະຖືກພວກເຂົາແລ້ວພຍາດຕ່າງໆກໍຈະຫາຍໄປ

(ກຈກ 5: 15). ໃນສມັຍຂອງໂປໂລກໍເຊັ່ນກັນ, "ເຂົາໄດ້ນຳເອົາຜ້າເຊັດເຫື່ອກັບຜ້າກັນເປື້ອນຈາກຕົວຂອງ
ໂປໂລໄປວາງໃສ່ຄົນປ່ວຍໄຂ້ພຍາດຕ່າງໆກໍຫາຍແລະຜີຮ້າຍກໍອອກໄປ" (ກຈກ 19: 11-12).
ພຣະຄັມພີບອກວ່າ, "ນາງຄິດໃນໃຈວ່າ, “ຖ້າເຮົາໄດ້ບາຍແຕ່ເສື້ອຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ເຮົາກໍຈະດີພຍາດ” (ມ
ທ 9: 21). ເຄື່ອງທົງຂອງພຣະເຢຊູອາດຈະມິແຄມ ແລະຍອຍ ເໝືອນຂອງຄົນທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕາມຄຳ
ແນະນຳໃນພຣະບັນຍັດ; ໃນພຣະທັມຈົດບັນຊີ ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ, "37 “ຈົ່ງເວົ້າກັບຄົນອິສຣາເອນ ແລະສັ່ງ
ເຂົາໃຫ້ທຳຍອຍໃສ່ແຈຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຕລອດຊົ່ວເຊື້ອສາຍຂອງເຂົາ ໃ ຫ້ເອົາດ້າຍສີຟ້າຕິດຍອຍທີ່ແຈທຸກແຈ
38 ເພື່ອເຈົ້າຈະມອງເບິ່ງຍອຍນັ້ນ ແລະຈົດຈຳພຣະບັນຊາທັງສິນ
້ ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະປະຕິບັດຕາມ
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ເພື່ອເຈົ້າຈະບໍ່ກະທຳສິ່ງໃດຕາມຄວາມພໍໃຈພໍຕາຂອງເຈົ້າຊຶ່ງເຈົ້າມັກຫລົງຕາມນັ້ນ." ຍອຍອາດຈະເປັນເປົ້າ
ໝາຍສຳລັບນາງຄົນນັ້ນ ເພາະຈະເປັນບ່ອນຈັບບາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜ້າຮູ້ສຶກຕົວ.

2. ການພົບສ່ວນຕົວ (ມັດທາຍ 9: 22)
ພຣະອົງຊົງຮູ້ຕົວແລ້ວຂະນະທີ່ຍິງຜູ້ເປັນເລືອດຕົກເຂົ້າມາເຖິງພຣະອົງ; ມາຣະໂກ 5: 24 ບອກວ່າ, "ຄົນ
ຫລວງຫລາຍຕາມໄປແລະບຽດພຣະອົງ." ໃນຂະນະດຽວກັນ "ນາຍໂຮງທັມມະເທສນາຜູ້ຊ່ງຶ ຊື່ ຢາອີໂຣຍ່າງ
ມາ ແລະເມື່ອທ່ານເຫັນພຣະເຢຊູກໍຂາບລົງທີ່ພຣະບາດຂອງ ພຣະອົງ 23 ແລ້ວທູນອ້ອນວອນໜ່ວງໜ່ຽວ
ພຣະອົງວ່າ, “ລູກສາວນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຈັບຈວນຈະຕາຍແລ້ວ

ຂໍເຊີນທ່ານໄປຢຽດມືວາງລົງໃສ່ມັນ

ເພື່ອມັນຈະໄດ້ພົ້ນຕາຍມີຊີວດ
ິ ຢູ່” (ມາຣະໂກ 5: 22-23).
ພຣະເຢຊູກຳລັງຢ່າງໄປເຮືອນຢາອີໂຣ ຖ້າມກາງຄວາມສັບສົນຂອງຝູງຊົນ; ນາງຜູ້ເລືອດຕົກໄດ້ໂອກາດກໍ
ບາຍຍອຍເຄື່ອງທົງຂອງພຣະອົງ ໂດບບໍ່ມີຄົນຮູ້. ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ເພາະຣິດເດດຂອງການປີ່ນປົວໄດ້ອອກ
ໄປຈາກພຣະອົງ. ຣິດເດດຂອງການປິ່ນປົວພຍາດບໍ່ໄດ້ອອກໄປຫາທຸກຄົນ ແຕ່ໄປຫາຜູ້ທມ
ີ່ ີຄວາມເຊື່ອເທົ່າ
ນັ້ນ. ພຣະເຢຊູສາມາດທີຈ
່ ະງຽບແລະເດີນຕໍ່ໄປ ແລະປ່ອຽໃຫ້ນາງຄົນນັ້ນກັບບ້ານໂດຍບໍມ
່ ີໃຜສົນໃຈ; ແລະ
ບໍ່ແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນາງອັບອາຍ ແຕ່ລາວໄດ້ລັກເອົາພຣະຄຸນໄປ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງ
ການໃຫ້ນາງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ການປິ່ວປົວຮັກສາຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຄິດຄ່າ; ການດີພຍາດຂອງນາງມີຄວາມສຳ
ຄັນສຳລັບພຣະເຢຊູ.
ພຣະເຢຊູຊົງ "ຫລຽວຫລັງທອດພຣະເນດເຫັນຍິງນັ້ນ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, “ລູກຍິງເອີຍ, ຈົ່ງຊື່ນໃຈເທີນ ຄວາມ
ີ ກ
ົ ກະຕິ" (ມທ 9: 22).
ເຊື່ອຂອງເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າດີແລ້ວ” ຕັ້ງແຕ່ຍາມນັ້ນນາງກໍດປ

ພຣະອົງຊົງຮູ້ເຖິງ

ຄວາມທຸກລຳບາກຂອງຍິງຄົນນີ້, ນາງໄດ້ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວເໝືອນກັບຕິດຄຸກ ມາເປັນເວລາດົນນານ; ພຣະເຢ
ຊູໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍນາງໃຫ້ມີເສຣີພາບ ແລະໃຫ້ມີຄຸນຄ່າໃນສາຍຕາຂອງຄົນອື່ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ພຣະທັມມັດທາຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້; ການຫາຍດີພຍາດເລືອດຕົກຂອງນາງບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ເວລາບາຍຍອຍເຄື່ອງທົງຂອງພຣະຄຣິດ, ແຕ່ການຫາຍພຍາດໄດ້ເກີດຂຶນ
້ ໃນເວລາທີ່ພຣະເຢຊູຮັບຮູ້ການ
ກະທຳຂອງນາງ: ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, "ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າດີແລ້ວ.” ຕັ້ງແຕ່ຍາມນັ້ນນາງກໍດີ
ປົກກະຕິ.'

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັ່ງໃຫ້ນາງຫາຍດີພຍາດ

ແລະບໍ່ແມ່ນນາງໄດ້ຮັບການຫາຍດີດ້ວຍຕົນເອງ.

ຄວາມເຊື່ອຂອງນາງນຳໄປສູ່ການປະຕິບດ
ັ ແຕ່ສິ່ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ບັງຄັບຣິດເດດຂອງການປິ່ນປົວພຍາດຂອງພຣະ
ເຈົ້າ. ການປິ່ນປົວເກີດຂຶ້ນເພາະການຮັບຮູ້ຄວາມເຊື່ອຂອງນາງຈາກພຣະເຢຊູ ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສະແດງ
ຄວາມຮັກຕອບແທນຄວາມເຊື່ອນັ້ນ. ຄວາມເຈັບປວດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຫາຍໄປ ແລະນາງໄດ້ເປັນຜູ້ເກີດໃໝ່.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
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ຜູ້ຍິງໃນເຣື່ອງນີ້ຕ້ອງການການປິ່ນປົວດ້ານຮ່າງກາຍ; ການຫລີກໜີຈາກສັງຄົມຫລາຍປີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້
ສຶກໃນຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງໜ້ອຍລົງ. ພຣະເຢຊູບໍ່ພຽງປິ່ນປົວທາງຮ່າງກາຍໃຫ້ດີເປັນປົກຕິ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້
ໃຫ້ຊີວິດໃໝ່ແລະຄວາມຫວັງໃໝ່ສຳລັບຍິງຄົນນີ້; ພຣະອົງຊົງສະແດງໃຫ້ນາງເຫັນວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ຮັກ ລາວເປັນທາງສ່ວນຕົວ.
ຫລາຍໆຄົນໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມສົງສັຍໃນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ.

ບາງຄົນຖືກພໍແ
່ ມ່ປະຖິ້ມ, ບາງຄົນຖືກໝູ່

ເພື່ອນຫລອກລວງ, ບາງຄົນຖືກຄູ່ຄອງໜີປະ, ຫລືບາງຄົນຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບໍ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບສັງຄົມ ເພາະ
ຂາດຄວາມສວຍງາຍ, ຂາດສະຕິປັນຍາ, ຫລືຂາດຊັບສົມບັດ, ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດເຫັນຄຸນຄ່າ. ຫລາຍຄົນເບິ່ງຊີ
ວິດແບບບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຫລືຄຸນຄ່າ; ພຣະເຢຊູຮັບຮູ້ວ່າທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າເໝືອນກັບຍິງຜູເ້ ປັນເລືອດຕົກທີ່
ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ເວລາຮັບຮູ້ນາງໃນມັດທາຍ 9. ພຣະອົງຊົງມາເພື່ອ "ສແວງຫາແລະໂຜດຜູ້ທີ່ຫລົງຫາຍ."
ພຣະອົງຊົງສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍຄວາມຕ້ອງການອັງສູງສຸດຂອງຫົວໃຈທີ່ກຳລັງບວບຊ້ຳ.

ຄຳຖາມ:
1. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຍິງຄົນນີ້ ຕັດສິນໃຈໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຢຊູ?
2. ເປັນຫຍັງຍິງຄົນນີຈ
້ ຶ່ງພຍາຍາມຫລີກການພົບກັນ(ໜ້າຕໍໜ
່ ້າ) ຫລື ຕາຕໍ່ຕາ ກັບພຣະເຢຊູ?
3. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນມຸ້ງໄປສູ່ຈຸດຈົບໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ?
4. ເປັນຫຍັງຫລາຍໆຄົນບໍ່ຍອມຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນອື່ນໆ?
5. ພຣະເຢຊູຊົງປະສົງທີ່ຈະສອນຫຍັງໃຫ້ກັບຍິງໃນພຣະຄຳມື້ນີ້? ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້
ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກເຣື່ອງນີ້?
6. ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງໄດ້ເສື່ອມໂຊມ ຫລືຖືກທຳລາຍບໍ່? ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້
ເຖິງຄວາມຮັກແລະການປິ່ນປົວຮັກສາຂອງພຣະເຈົ້າ ຫລັງຈາກການຖືກທົດລອງວິທີໃດ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 7
ວັນຊະບາໂຕທີ່ອສ
ັ ຈັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 12:9-13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 3:1-6
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູບໍ່ພຽງແຕ່ເຫັນພ້ອມກັບການເຮັດດີໃນວັນຊະບາໂຕ; ແຕ່ພຣະອົງ
ຊົງກະທຳການດີໃນວັນຊະບາໂຕ .

ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຈະປິ່ນປົວຮັກສາຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງພວກເຮົາບໍ່?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຮຽນເຊ່ືອສິ່ງທີ່ຄິດວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຣິດເດດ
ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ.

ອ່ານລວບ: ເວລາພວກເຮົາປິດຫົວໃຈ, ພວກເຮົາກໍບສ
ໍ່ າມາດຮັບເອົາພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ. ເວລາພຣະ
ເຢຊູທຳການອັສຈັນຫລາຍຂຶ້ນ, ພວກຟາຣີຊາຍກໍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະທຳລາຍພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນເໝືອນກັນ.

ຄຳນຳ
ເມື່ອເວລາຂ້າພະເຈົ້າເປັນເດັກນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກຄຳສັ່ງໃຫ້ນອນພັກຜ່ອນໃນວັນອາທິດ, ຫລັງຈາກ
ກິນເຂົ້າທ່ຽງແລ້ວ. ພໍ່ແລະແມ່ຈະສົ່ງພວກເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ເຂົ້າບ່ອນນອນ, ພວກເພິ່ນກໍນອນເຊັ່ນກັນ. ຂ້າພະ
ເຈົ້ານອນບໍໄ
່ ດ້ເມື່ອຕາເວັນຍັງແຈ້ງຢູ່, ຂ້າພະເຈົ້າຈະປີ້ນໄປປີ້ນມາຈົນເຖິງເວລາໂມງປຸກ, ປົດປ່ອຍອອກມາ
ຈາກຫ້ອງນອນ.

ເປັນໜ້າອັສຈັນທ່າທີຂອງຂ້າພະເຈົ້າສຳຫລັບການນອນພັກພ່ອນວັນອາທິດໄດ້ປ່ຽນແປງ

ເມື່ອເວລາຂ້າພະເຈົ້າເປັນແມ່ຂອງເດັກຫ້າຄົນ. ການນອນພັກຜ່ອນຊົ່ວໂມງນຶ່ງຂອງວັນອາທິດຕອນແລງໄດ້
ຕົງກັບກົດບັນຍັດສຳຫລັບການພັກຜ່ອນວັນຊະບາໂຕ!
ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນໃນວັນຖ້ວນເຈັດຈາກການຊົງສ້າງນັ້ນ

ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງອິດເມື່ອຍ

(ປຖກ 2: 2-3). ຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງບໍ່ມີກຳນົດ ແລະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອຍລົງໄດ້.ຈຸດປະສົງຂອງ
ການພັກເຊົາເປັນເວລາທົບທວນເຖິງທຸກສິ່ງພຣະອົງຊົງສ້າງໄດ້ສຳເຣັດ ແລະຊົມຊື່ນຍິນດີໃນງານທີເ່ ປັນໄປ
ຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງສ້າງວັນຊະບາໂຕໄວ້ເພື່ອປໂຍດຂອງພວກເຮົາ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍ
ຄວນເຮັດຄືກັບພຣະອົງ ພັກຜ່ອນຈາກວຽກງານທີພ
່ ຣະເຈົ້າໄດ້ກະທຳ ແລະໃຫ້ເຮົາຍິນດີໄນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່,
ຄວາມກະຣຸນາ, ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.
ແຕ່ໜ້າຄິດ, ຄົນໃນສມັຍພຣະເຢຊູໄດ້ປີ້ນຈຸດປະສົງຂອງບັນຍັດເຣື່ອງວັນຊະບາໂຕ. ຊຶ່ງຕາມຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາ, ກົດບັນຍັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າກາຍເປັນຊະເລີຍຂອງຄຳສັ່ງຫລາຍໆຢ່າງ.

1. ການກາ່ວໂທດໃສ່ພຣະຄຣິດ (ມັດທາຍ 12: 1-8)
ການລະເມີດກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າແບບບໍ່ມີຢຸດແລະໂດຍເຈຕນາໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນໄດ້
ຕົກຖຶກເປັນຊະເລີຍທີກ
່ ຸງບາບີໂລນ. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນສູ່ບ້ານເດີມ, ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈວ່າຈະບໍເ່ ຮັດ
26

ດັ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ປະສົບການມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອເຊື່ອຟັງກົດບັນຍັດທີໄ
່ ດ້ຊົງໃຫ້ຜ່ານໂມເຊ.
ຫລາຍປີຜ່ານໄປ, ຄົນອິສຣາເອນບາງກຸ່ມໄດ້ວາງມາຕການທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ນຶ່ງຜູ້ໃດຝ່າຝືນກົດບັນຍັດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແປຄວາມຄວາມໝາຍຂໍ້ຄຳສັ່ງທີ່ຢໃ
ູ່ ນປຶມ
້ ໂທຣາ (ຊຶ່ງມີປມ
ຶ້ ປະຖົມມະການ,
ອົພບົບ, ລະບຽບເລວີ, ຈົດບັນຊີ, ບັນຍັດທີສອງ) ແລະສ້າງກົດຫລືຄຳແນະນຳຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍຄົນທັງຫລາຍ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດ. ກົດຫລືຄຳແນະນຳເຫລົ່ານີ້ປຽບເໝືອນຮົ້ວອ້ອມພຣະບັນຍັດ. ຖ້າພວກເຂົາ
ຫາກປະຕິບັດຕາມກົດນັ້ນໆແລ້ວ, ເຂົາຈະບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະລະເມີດ ໂທຣາ.
ມາເຖິງສມັຍພຣະເຢຊູ, ຄຳແນະນຳເຫລົ່ານັ້ນກໍໄດ້ເກີດມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍກວ່າກົດບັນຍັດອີກ.
ສຳຫລັບຜູ້ທີ່ຖືວ່າຕົວເອງເປັນຄົນຊອບທັມ, ກໍຈະເລົ່າແລະຕິດຕາມຄຳສອນທຸກໆຂໍ້ໃນປຶ້ມ. ຜູ້ທີ່ແຕ່ງຕັງ້ ຕົວ
ເອງເປັນຜູ້ຮັກສາກົດລະບຽບ ກໍຈະພິພາກສາຜູ້ລະເມີດກົດນັ້ນໆທີ່ພວກນັກປາດແລະຄຣູໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາ.
ການຮັກສາກົດລະບຽບຕ່າງໆ ໄດ້ກາຍເປັນພາຣະໜັກໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປ. ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ,"ບັນດາຜູ້ທີ່
ເຮັດການໜັກໜ່ວງແລະແບກພາຣະໜັກ ຈົ່ງມາຫາເຮົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຊົາເມື່ອຍ.
ຈົ່ງເອົາແອກຂອງເຮົາແບກໄວ້ແລ້ວຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາເພາະເຮົາເປັນຜູ້ໃຈອ່ອນສຸພາບແລະຖ່ອມລົງ ແລ້ວຈິດ
ໃຈຂອງທ່ານຈະໄດ້ພົບຄວາມເຊົາເມື່ອຍ.

ດ້ວຍວ່າແອກຂອງເຮົາກໍພເໍ ໝາະແລະພາຣະຂອງເຮົາກໍເບົາ"

(ມທ 11:28-30).
ພວກຟາຣິີຊາຍຜູ້ບັງຄັບປະຊາຊົນໃຫ້ເຊື່ອຟັງເປັນຫ່ວງໃນການສັ່ງສອນຂອງພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາ
ເຊື່ອວ່າກົດຕ່າງໆຂອງພວກຕົນມີອຳນາດທຽບເທົ່າກັບບົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາຄິດວ່າ ພຣະເຢຊູ
ກຳລັງຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າເວລາພຣະອົງຕຳໜິກົດ ຫລືຕຳໜິບຸກຄົນທີ່ເຮັດຕາມກົດນັ້ນໆ. ກຸ່ມຟາຣີຊາຍຄິດວ່າຕົນ
ເອງກຳລັງປ້ອງກັນຜູ້ທີ່ມາຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ. ຖ້າຈະຈັດການພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາຈຳຕ້ອງຈອບເອົາ
ຕອນພຣະອົງເຮັດຜິດພຣະບັນຍັດ. ເນື່ອງຈາກພວກຟາຣີຊາຍເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງວັນຊະບາ
ໂຕ, ພວກເຂົາຈຶ່ງເລືອກເອົາກົດບັນຍັດນີ້ເປັນຈຸດເດັ່ນເພື່ອເປັນຫລັກຖານຕ່ໍຕ້ານພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກ.
ໃນວັນຊະບາໂຕນຶ່ງ, ພວກຟາຣີຊາຍຈັບຕາເບິ່ງພຣະເຢຊູແລະສາວົກຂອງພຣະອົງຍ່າງຜ່ານໄປທົ່ງ
ນາອ້ອມຮອບໝູ່ບ້ານ. ແນ່ນອນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງພຍາຍາມທີ່ຈະບໍ່ເຮັດຜິດກ່ຽວກັບວັນຊະບາໂຕ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
້ ເພາະພວກສາວົກເກີດຫິວເຂົ້າ.
ພວກຟາຣີຊາຍຈັບຜິດພຣະອົງ. ແຕ່ກໍມີບັນຫາເກີດຂຶນ
ເມື່ອພວກສາວົກໄດ້ຍ່າງໄປຕາມຮ່ອມລະຫວ່າງທົ່ງນາ,

ພວກເຂົາກໍໄດ້ຫັກເອົາຮວງເຂົ້າ (ມທ 21:

1).ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປັນການລັກ, ເພາະກົດຣະບຽບກໍອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເກັບເອົາແລະກິນໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນທົ່ງນາ
ຫລືສວນອະງຸ່ນແຕ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກັບໃສ່ກະຕ່າ(ບັນຍັດທີສອງ 23: 24-25). ອີງຕາມມາຕການຂອງພວກຟາຣີ
ຊາຍແລ້ວ ການເຮັດດັ່ງນັ້ນໃນວັນຊະບາໂຕຖືວ່າເປັນການຕ້ອງຫ້າມ ເພາະຖືເປັນການເກັບກ່ຽວ (ອພຍ16:
21-30) ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຕວ
ໍ່ ່າກັບພຣະເຢຊູວ່າພວກສາວົກໄດ້ລະເມີດກົດ. ພຣະເຢຊູຕອບເຂົາດ້ວຍພຣະ
ທັມເພື່ອເຕືອນພວກຕໍ່ຕ້ານວ່າ, ພວກປະໂຣຫິດຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານກໍໄດ້ລະເມີດວັນຊະບາໂຕ ໃນການ
ເຮັດວຽກຖວາຍບູຊາທຸກຄັ້ງ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ເພາະການຖວາຍບູຊາບອກເຖິງ
ພຣະເມດຕາ (ມທ12: 5-7). ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍໃຈຮ້າຍຫລາຍກວ່າເກົ່າເວລາພຣະອົງເວົ້າ
ວ່າພຣະອົງເປັນເຈົ້າຂອງວັນຊະບາໂຕ (ມທ 12: 8).
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2. ການປະເຊີນໜ້າຕໍ່ໄປ (ມັດທາຍ 12: 9-12)
ໃນເວລາຊຸມນຸມ, ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄດ້ເຂົ້າໄປທີ່ໂຮງທັມມະເທສນາທີຟ
່ າຣີຊາຍກຸ່ມດຽວ
ຮ່ວມກັນຢູ່. ຈິດໃຈຂອງພຣະອົງຕັ້ງຕໍ່ການນະມັສການ ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍຕັ້ງຕໍ່ການຈັບຜິດ. ຮູວ
້ ່າຄົນພິການ
ມືລີບຈະມາທີ່ນັ້ນ ແລະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງມັກຮັກສາພຍາດ, ພວກຟາຣີຊາຍຈຶ່ງຖືໂອກາດຍົວະພຣະເຢຊູໃຫ້
ລະເມີດກົດຣະບຽບຂອງວັນຊະບາໂຕ.ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ, ພຣະເຢຊູມີທາງເລືອກສອງຢ່າງຄື: ຮັກ
ສາຄົນປ່ວຍໃຫ້ຫາຍແລະຜິດຕໍ່ກົດບັນຍັດ ຫລື ຮັກສາກົດບັນຍັດແລະປົວຄົນນັ້ນໃຫ້ຫາຍມືໜ
້ ້າ.
ທ່າທີຂອງພວກຟາຣີຊາຍໃນການຕໍ່ຕ້ານຢູ່ທກ
ີ່ ານຖືວ່າແມ່ນຫຍັງຄືການເຮັດງານ.

ອີງຕາມຫລັກ

ການເຣື່ອງວັນຊະບາໂຕຂອງພວກເຂົາ, ຄົນສາມາດກິນອາຫານໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ດັງໄຟຫລືເຮັດກິນ. ຄົນສາມາດ
ນຸ່ງເຄື່ອງໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຍິບຜ້າຫລືແປງເກີບ ຄວາມຄິດຂອງພວກຟາຣີຊາຍກັບວັນຊະບາໂຕຢູ່ທີ່ການກະທຳ
ແທນທີ່ຈະຢູ່ທີ່ຈິດໃຈ.
ຖ້າວ່າວັນຊະບາໂຕໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອການທຳດີ ຜົນຂອງການທຳດີນັ້ນຄືເປັນພຣະພອນແທນທີ່ຈະເປັນ
ການຕັດສິນລົງໂທດ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂົ້າໃຈວ່າວັນຊະບາໂຕນີ້ເຮັດໄວ້ເພື່ອເປັນປໂຍດ
ແກ່ມະນຸດແລະບໍ່ແມ່ນກົດໝາຍການລົງໂທດຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈ. ເນື້ອໃນຂອງວັນຊະບາໂຕໄດ້
ສລຸບໄວ້ໃນ ອົພຍົບ 20:11 ທີ່ບອກວ່າ,"ໃນຫົກມື້ທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ທະເລແລະ
ທຸກໆສິ່ງສາລະພັດທີ່ມີຢູ່ໃນສາມແຫ່ງນີ້ ແຕ່ວັນຖ້ວນເຈັດພຣະອົງໄດ້ຢຸດພັກ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈຶ່ງອວຍພອນມື້ຖ້ວນເຈັດເປັນວັນບໍຣິສຸດສຳລັບພຣະອົງ." ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວຜ່ານຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາ
ຢາວ່າ,

"ການນະມັສການພຣະອົງພໍໃຈໃນຜູ້ທຖ
ີ່ ່ອມໃຈແລະຜູ້ທີ່ຍອມກັບໃຈໃໝ່ແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄຳ

ຂອງເຮົາ" (ເອຊາຢາ 66: 2).

3. ການຮັກສາໃນວັນຊະບາໂຕ (ມັດທາຍ 12:13)
ພວກຟາຣິີຊາຍຫລຽວເບິ່ງພຣະເຢຊູຕໜ
ໍ່ ້າຄົນມືລີບ; ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະອົງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປົວ
ຄົນນີ້ໃຫ້ຫາຍ ແລະລໍເບິ່ງວ່າພຣະເຢຊູຈະຈັບມືຄົນນັ້ນ ຫລືໃຊ້ຄວາມເວົ້າທີຈ
່ ະເຮັດໃຫ້ລາວຫາຍດີ. ແລ້ວ
ພຣະເຢຊູກເໍ ວົ້າກັບຄົນມືລີບວ່າ "ຈົ່ງຢຽດມືຂອງເຈົ້າອອກ"

ແລ້ວມືນັ້ນກໍດີເປັນປົກກະຕິເໝືອນກັບມືອີກ

ເບື້ອງນຶ່ງ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດປະຕິເສດໄດ້ວ່າພຣະອົງຊົງມີອຳນາດໃນການຮັກສາພຍາດໃນຖານະ "ພຣະຜູເ້ ປັນເຈົ້າ
ຂອງວັນຊະບາໂຕ" (ຂໍ້ 8).
ພຣະເຢຊູສາມາດລໍຖ້າຮອດມື້ອື່ນຈຶ່ງປົວຄົນມືລີບກໍໄດ້ . ຊາຍຄົນນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ຂໍການຮັກສາໃຫ້ຫາຍດີ;
ລາວພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ແຕ່ເປັນໂອກາດສຳລັບພວກຟາຣີຊາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ພຣະເຢຊູຢາກຈະສະແດງ
ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມຮັກທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນໂລກນີ້.

ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດ

ໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກໂຣມວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖຶກກຳນົດໄວ້ກ່ອນ (ປຖກ 1: 27), ໃຫ້ເຮົາມີຮູບລັກສະນະສະ
ທ້ອນເໝືອນພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງສ້າງ (ໂຣມ 8:29). ເຊັ່ນຄົນທີ່ຄວັດຮູບປັ້ນຫລືເຮັດເປັນຫລຽນຮູບຫລໍ.່ ນັ້ນຄື
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອ.

28

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ກົດເຣືອ
່ ງວັນຊະບາໂຕຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນປັດຈຸບັນ; ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການພັກຜ່ອນຈາກງານ, ແຕ່ເປັນ
ການຢຸດພັກຜ່ອນແລະທົບທວນເຖິງທຸກຢ່າງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທຳເພື່ອພວກເຮົາໃນອາທິດນຶ່ງຜ່ານໄປ.

ຄື

ເປັນການຄິດເຖິງຄຸນຄວາມດີແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ; ໃຫ້ກຽດພຣະອົງດ້ວຍການສະແດງຄວາມ
ເມດຕາແລະຄວາມກະຣຸນາຕໍ່ຄົນອື່ນໆ.

ສິ່ງນີ້ບອກເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈກັບພຣະອົງເວລາເຮົາມີບັນຫາແລະ

ເຈັບປ່ວຍ, ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນເຣື່ອງຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງໃນການປິ່ນປົວຮັກສາຫົວໃຈແລະສິ່ງທີ່
ແຕກຫັກ. ພວກເຮົາຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າດ້ວຍການມາພົບກັນກັບພີນ
່ ້ອງຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນໃນວັນຊະບາໂຕ
ເພື່ອນະມັສການ, ສຶກສາພຣະທັມ, ແລະອະທິຖານ. ພວກເຮົານັບຖືວັນຊະບາໂຕໂດຍການຍອມໃຫ້ພຣະ
ເຢຊູເປັນນຶ່ງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ການຮັກສາວັນຊະບາໂຕນີ້ຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູຈິດວິນຍານ

ຂອງເຮົາໃຫ້ສົດຊື່ນແລະຊ່ວຍໃຫ້ຕັ້ງຈິດໃຈໃສ່ພຣະເຈົ້າ. ທຸກຢ່າງນີ້ ຄືພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ.

ຄຳຖາມ:
1. ເປັນຫັຽງພວກຟາຣີຊາຍຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອການກະທຳ ແລະເຈຕນາຂອງພຣະເຢຊູ?
2. ຄົນທຸກມື້ນີ້ບໍ່ເຊື່ອການປະກາດຂອງຄຣິສຕຽນແນວໃດແດ່?
3. ຂໍ້ສຳຄັນແນວໃດຂອງວັນຊະບາໂຕທີພ
່ ວກຟາຣິີຊາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ?
4. ວັນຊະບາໂຕມີປໂຍດແນວໃດສຳລັບຜູ້ເຊື່ອໃນສມັຍນີ?
້ ພວກເຮົາຈະຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້
ກົງກັບເຈຕນາຂອງວັນຊະບາໂຕໄດ້ຢ່າງໃດ?
5. ການປິນ
່ ປົວຂອງພຣະເຢຊູຈະເປັນແບບຢ່າງການສະແດງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າວິທີໃດ?
ພຣະເມດຕານີ້ຈະມີຜົນສະທ້ອນວິທໃ
ີ ດ ໃນການໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບບັນຫາຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 8
ການລ້ຽງອັສຈັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 14: 14-21
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 9: 10-17
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູເຈັບປວດ, ຮູ້ສຶກລຳບາກເພື່ອຄົນອື່ນ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອພົບບັນຫາຫລາຍປານໃດ ແລະລືມຄິດເຖິງຣິດເດດຂອງພຣະເຢ
ຊູ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າເວລາຂ້ອຍມອບທຸກຢ່າງໃຫ້ພຣະເຢຊູ, ພຣະເຢຊູປ່ຽນ
ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ເປັນຄວາມສົມບູນ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງ 5, 000 ຄົນ (ອາດຈະເຖິງ 10, 000 ຄົນ) ເປັນການອັສຈັນຢ່າງດຽວທີໄ່ ດ້
ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມທັງສີ່ຫົວ. ເພາະການອັສຈັນນີ້, ຊື່ສຽງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ໂດ່ງດັງທີ່ສຸດ.

ຄຳນຳ
ຄັ້ງນຶ່ງຂ້ອຽເຄີຍນຳພາພວກອາສາສມັກຕຽມງານຫາລາຍໄດ້ເພື່ອການຮັບໃຊ້; ພວກເຮົາເຮັດວຽກແບບບໍ່ອິດ
ເມື່ອຽຕຽມງານລ້ຽງອາຫານແລງສຳລັບແຂກ 300 ຄົນ. ການຈັດຕຽມສະຖານທີ່ແລະການປະກາດໃຫ້ຄົນຮູ້
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍສັປດາ; ນອກນັ້ນພວກເຮົາມີໜ້າທີ່ໃນການເຮັດອາຫານອີກດ້ວຍ. ງານນີ້ນັບວ່າເປັນ
ວຽກໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຮັດມາ.
ການຈັດງານຫາລາຍໄດ້ຂອງພວກຂ້ອຽນີ້ຍັງໜ້ອຽຫລາຍຖ້າປຽບໃສ່ການຮັບໃຊ້ຂອງພວກບຸຣຸດແບ໊ບຕິສໃນ
ເທກຊັສ (Texas Baptist Men) . ຣົດເສີບອາຫານເຄື່ອນທີ່ຂອງກຸ່ມໝວກເຫລືອງນີ້ ສາມາດລ້ຽງຄົນໄດ້
ເຖິງ 10,000 ຄົນເວລາເກີດພັຍຮ້າຍ, ພະຍຸ, ຫລືນ້ຳຖ້ວມ. ຣົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມີອາຫານຕ່າງໆ ຊຶ່ງສາ
ມາດນຳໄປຈັດຕຽມຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ໂດຍພວກອາສາສມັກ.
ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະເຢຊູບໍ່ມີຣົດອາຫານເຄື່ອນທີ່, ບໍມ
່ ີຈັກໄຟຟ້າ, ບໍ່ມີອາຫານກະປອງ, ແລະບໍ່ມີອາສາສມັກ
ທີ່ຈະຕຽມອາຫານເວລາຕ້ອງການ. ແຕ່ພຣະອົງຊົງສາມາດລ້ຽງຄົນທີ່ຫວ
ິ ໄດ້ເປັນພັນໆຄົນດ້ວຍຂອງປະທານ
ຈາກເບື້ອງເທິງ. ການລ້ຽງຂອງພຣະອົງນັບວ່າເປັນປະວັດສາດຂອງຄວາມຮັກແລະການຊົງປະທານ.

1. ການທົບທວນສ່ວນຕົວ (ມັດທາຍ 14: 13)
ບໍ່ວ່າພຣະເຢຊູຈະໄປໃສ ຝູງຊົນໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ; ເພາະຄວາມຮັກ ພຣະອົງບໍ່
ເຄີຍໄລ່ຄົນໜີ; ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍສະແດງຄວາມງຸດງິດ ເວລາຄົນທັງຫລາຍເຂົ້າໄປສົນທາງຂອງພຣະອົງ.
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ແນ່ນອນພຣະເຢຊູຕ້ອງການເວລາສຳລັບຕົນເອງ, ເພື່ອອ້ອນວອນ, ພັກຜ່ອນ, ແລະທົບທວນ. ພຣະຄຳບອກ
ພວກເຮົາວ່າພຣະອົງຊົງແຍກຕົວອອກຈາກຝູງຊົນເພື່ອການອ້ອນວອນ ຫລືການນອນພັກຜ່ອນ (ມາຣະໂກ
1: 35, ລູກາ 5: 16, 6: 12). ພຣະເຢຊູໄດ້ກຳລັງແລະກຳລັງໃຈຈາກພຣະບິດາ ເວລາພຣະອົງຊົງໜັກໃຈ.
ພຣະຄຣິດຊົງໜັກພຣະທັຍເມື່ອເຫັນຄວາມເສັຍຫາຍ, ຄວາມທຸກໃຈ, ແລະຄວາມພິນາດທີ່ຄວາມບາບໄດ້
ເຮັດຕໍ່ຊີວິດມະນຸດ (ມທ23: 37; ຢຮ 11:35).
ມື້ນຶ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຂ່າວການຕາຍຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ຜູເ້ ປັນຍາດ (ມທ14: 1-12), ພຣະອົງຊົງແຍກ
ຕົວໄປຢູ່ຄົນດຽວເພື່ອໂສກເສົ້າ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອໂຢຮັນ ເພາະພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າ ໂຢຮັນໄດ້ໄປພັກຜ່ອນຈາກວຽກ
ງານ ແລະໄດ້ຮັບສະຫງ່າຣາສີຊົ່ວນິຣັນ. ພຣະອົງຊົງທຸກໂສກເພາະເຫັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດທີ່ນຳໄປ
ສູ່ການຕາຍຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ; ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈເຮັດໃຫ້ມະນຸດຖືກແຍກຈາກ
ພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ເວລາສ່ວນຕົວໃນທີ່ໂດດດ່ຽວເພື່ອການຟື້ນຟູຝ່າຍວິນຍານ, ການທົບທວນ, ແລະ
ການອ້ອນວອນ ແລະການຕຽມກຳລັງເພື່ອວຽກຮັບໃຊ້ທີ່ຈະຕິດຕາມມາ. ຝູງຊົນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງກໍພາກັນ
ລໍຖ້າ ພຣະອົງຈົນກວ່າພຣະອົງຈະກັບມາຫາພວກເຂົາ.

2. ຄວາມສົງສານອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະຄຣິດ (ມັດທາຍ 14: 14)
ເວລາເວົ້າເຖິງຄວາມສົງສານໃນທີ່ນີ້, ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງຄວາມສຸພາບ, ຄວາມອົນທົນ, ຄວາມຫ່ວງໃຍ, ແລະ
ຄວາມອ່ອນຫວານກັບສະພາບການຂອງບຸກຄົນ. ທຸກຄັ້ງທີ່ພຣະເຢຊູພົບຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, ພຣະອົງ
ຈະສະແດງຄວາມຮັກກັບເຂົາ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມລຳບາກຂອງພຣະອົງເອງ, ເຣື່ອງໃນທຳນອງນີ້ຈະປາ
ກົດຢູ່ສເມີໃນການຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້ຂອງພຣະອົງ (ມທ 20: 34, ມກ 6: 34).

3. ໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານມີ (ມັດທາຍ 14: 15-18)
ເວລາພຣະເຢຊູຂ້າມນ້ຳໄປ, ພຣະອົງຊອກຫາບ່ອນປ່ຽວແລະບ່ອນທີບ
່ ໍ່ມີບ້ານຄົນຢູໃ
່ ກ້; ແລະທີ່ນັ້ນຄືບ່ອນທີ່
ປະຊາຊົນໄດ້ພົບພຣະອົງ. ຫລັງຈາກເບິ່ງພຣະເຢຊູປິ່ນປົວແລະສັ່ງສອນຄົນໝົດມືແ
້ ລ້ວ, ພວກສາວົກກໍພ້ອມ
ທີ່ຈະພັກຜ່ອນ; ນອກນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຄົງຄິດວ່າປະຊາຊົນກໍຄົງຈະຫິວອາຫານແລ້ວ ແລະຄາດວ່າແຕ່ລະ
ຄົນຄົງສາມາດຫາອາຫານສຳລັບຕົວເອງໄດ້.
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງພວກສາວົກໃຫ້ລ້ຽງປະຊາຊົນ.

ບັນຫາກໍຄວ
ື ່າ ພວກສາວົກມີອາຫານພຽງ

ເລັກນ້ອຽ, "ເຂົ້າຈີ່ຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕເທົ່ານັ້ນ” (ມທ 14: 17). ພວກສາວົກພາກັນລືມວ່າພຣະຄຣິດຊົງ
ສາມາດທີ່ຈະເພີ້ມທະວີພຣະພອນ; ພຣະເຢຊູສາມາດປ່ຽນສິ່ງໜ້ອຍໆໃນມືຂອງພວກສາວົກໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອ
ຄົນຈຳນວນຫລາຍພັນ. ສິງ່ ທີ່ພວກສາວົກຕ້ອງເຮັດກໍຄປ
ື ່ອຍສິງ່ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ໃນກຳມື.

4. ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຈັດຫາ (ມັດທາຍ 14: 19-21)
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ໃນພຣະສັນຍາເດີມມີປະວັດເຣື່ອງພຣະເຈົ້າທົດສອບຄວາມເຊື່ອຂອງອັບຣາຮາມ ໂດຍໃຫ້ເພິນ
່ ນຳລູກທີຮ
່ ັກ
ອີຊາກໄປເປັນເຄື່ອງຖວາຍ (ປຖກ 22:19-21). ອັບຣາຮາມເຮັດຕາມພຣະບັນຊາໂດຍບໍ່ສໍ້ຖາມ; ແລະເມື່ອ
ເຖິງເວລາ, ພຣະເຈົ້າກໍຊົງຮັກສາຊີວິດອີຊາກໄວ້ ໂດຍຈັດຫາ "ແກະເຖິກໂຕນຶ່ງຊຶ່ງເຂົາຂອງມັນຄາພຸ່ມໄມ້ຢູ່"
ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ. ເຫດການຕອນນີ້ໄດ້ແນະນຳນາມຊື່ອີກນາມນຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າຄື "ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງ
ຈັດຫາ" (ຂໍ້ 14). ເວລາມີຄວາມຂາດເຂີນ ພຣະເຈົ້າຊົງຈັດຫາ ກົງຕໍ່ສະພາບການ.
ພວກສາວົກຮູ້ພຣະເຢຊູໃນຖານະຄຣູແລະຜູ້ປິ່ນປົວຜູ້ມີຣິດອຳນາດຈາກພຣະເຈົ້າ; ມາເຖິງຕອນນີ້ ພຣະເຢຊູ
ຊົງສອນພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຈັດຫາ,

ຜູ້ດຽວກັນທີ່ໄດ້ຊົງຈັດຫາສຳລັບອັບຣາຮາມ.

ການຮັກສາພຍາດ, ການໃຫ້ຄົນຕາຍກັບມີຊີວິດ, ຫລືການລ້ຽງຄົນຫລາຍພັນບໍ່ຍາກສຳລັບພຣະຄຣິດ ແຕ່
ການຊ່ວຍສາວົກໃຫ້ເພີ້ມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງເປັນເຣື່ອງຍາກພໍສົມຄວນ.
ຫລັງຈາກພວກສາວົກເອົາອາຫານທີ່ມີມາໃຫ້ພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຂໍພຣະພອນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຈັດຫາ. ສິ່ງອັສ
ຈັນເກີດຂຶນ
້ ກ່ອນທີພ
່ ຣະເຢຊູຈະຫັກເຂົ້າຈີ່; ນັ້ນຄືແບບຢ່າງຂອງຄວາມເຊື່ອແທ້ ເພາະສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກະ
ທຳພຣະອົງໄດ້ຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນທາງທີຖ
່ ືກຕ້ອງທີສ
່ ຸດ ບໍ່
ວ່າຈະເປັນເຣືອ
່ ງໃດ. ພວກສາວົກຄົງຈະຈ້ອງຕາເບິ່ງວ່າພຣະເຢຊູຈະຊົງເຮັດຫຍັງກັບເຂົ້າຈີ່ຫ້າກ້ອນແລະປາ
ສອງໂຕ; ສຳລັບພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຊົງເບິ່ງວ່າພວກສາວົກຈະເຂົ້າໃຈຫລືບໍ່ວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ.
ຂ່າວປະເສີດທັງສີ່ຫົວບັນທຶກວ່າຈຳນວນຜູ້ຊາຍມີຫ້າພັນຄົນ

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນັບຈຳນວນຜູຍ
້ ິງແລະເດັກທີຮ
່ ັບອາ

ຫານໃນມື້ນັ້ນ; ແນ່ນອນຄົນທີ່ມາຮ່ວມທັງໝົດໃນທີ່ນັ້ນຈະຕ້ອງຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ, ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່
ຫລາຍກວ່າປະຊາຊົນທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ. ສາວົກທັງສິບສອງຄົນຮັບອາຫານຈາກມືຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ
ຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ນັ່ງຢູ່ຫຍ້າຕາມການສັ່ງຂອງພຣະຄຣິດ (ມກ 6: 40; ລກ 9: 14).

ທຸກຄົນກິນອາຫານ

"ອີ່ມທຸກຄົນ ສ່ວນຕ່ອນຫັກທີ່ເຫລືອນັ້ນເຂົາເກັບໄດ້ເຕັມສິບສອງບຸງ." ເຫດການນີ້ມສ
ີ ່ວນຄ້າຍຄືກັບເຣື່ອງເອ
ລີຊາ ຕອນພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງເພິ່ນໃຫ້ລ້ຽງປະຊາຊົນໃຫ້ອີ່ມ ແລະຈະມີອາຫານເຫລືອ (1 ກສ 4: 42-44).
ມີຫລາຍໆຄັ້ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຈັດຫາສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຜ່ານພວກຜູປ
້ ະກາດທັງຫລາຍ (ອພຍ 16:
4; 1 ກສ 17: 5-6, 15-16; 1 ກສ 19: 6; ແລະຕໍ່ໆໄປ). ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາເດີມສຳເຣັດເມື່ອ
ພຣະອົງເປີດເຜີຍວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ "ອາຫານທິບຂອງຊີວິດ" (ຢຮ 6: 48)

ແລະຊົງບອກວ່າພຣະອົງເປັນ

"ອາຫານທີ່ມີຊີວິດຊຶ່ງລົງມາຈາກສວັນ" (ຢຮ 6: 51). ເຖິງຈະປາກົດແຈ້ງວ່າເຣື່ອງ "ການລ້ຽງອັສຈັນ" ເປັນ
ເຣື່ອງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ພຣະສັນຍາເດີມມາເຖິງພຣະສັນຍາໃໝ່ກໍຕາມ, ສິ່ງທີ່ຮູ້ແນ່ນອນກໍຄືວ່າພວກສາວົກຂອງ
ພຣະເຢຊູບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີຍໃນຕອນນີ້. ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນ, ພວກສາວົກກໍຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າຣິດອຳນາດຕ່າງໆ
ທີພ
່ ຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົງສຳແດງໃຫ້ເຫັນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຊົງສະຖິດຖ້າມກາງພວກເຮົາ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
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ມີຫລາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນ ໃຊ້ເວລາກະວົນກະວາຍໃນສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນ

ຈົນພວກເຂົາເຈົ້າລືມເຖິງຣິດອຳນາດ

ແລະການຈັດຫາຂອງອົງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຈັດຫາ. ພຣະເຢຊູເປັນເຂົ້າຈີ່ຝ່າຍວິນຍານທີ່ສາມາດໃຫ້ພວກເຮົາອີ່ມ
ເພາະການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງສາມາດເພີ້ມພຣະພອນໃນຊີວິດຜູ້ເຊື່ອແລະພ້ອມທີ່ຈະ
ເຮັດຢ່າງດຽວກັນສຳລັບຄົນທັງຫລາຍ; ພຣະເຢຊູສາມາດໃຫ້ສົມບັດຝ່າຍວິນຍານກັບຄົນທີ່ຍາກຈົນ.
ເປັນການຍາກສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະຫາເວລາແຍກຕົວເອງຈາກຄວາມສັບສົນທີມ
່ ີຢູ່ໃນຊີວິດ ຊຶ່ງເປັນເຣືອ
່ ງ
ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາເອງ; ສັງຄົມພວກເຮົາໄດ້ສອນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເປັນໄດ້ທຸກຢ່າງ ທີພ
່ ວກເຮົາ
ຝັນເອົາໄວ້ໂດຍກຳລັງແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົວເຮົາເອງ. ແຕ່ຖ້າເບິ່ງຕາມທັສນະຂອງເບື້ອງເທິງແລ້ວ, ສິງ່
ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມະນຸດສາມາດເຮັດກໍຄືປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງນຳພາແລະຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າໃນ
ທຸກໆຢ່າງ.

ຄຳຖາມ:
1. ເປັນຫຍັງການອ້ອນວອນຈຶ່ງເປັນເຣື່ອງສຳຄັນສຳລັບພຣະເຢຊູໃນຕອນຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນໂລກ?

ການ

ອ້ອນວອນຈະຊ່ວຍຜູ້ເຊື່ອຢ່າງໃດກ່ຽວກັບບັນຫາແລະຄວາມກົດດັນຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ?
2. ເປັນຫຍັງພວກສາວົກຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເບິ່ງການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ ແລ້ວເຂົ້າໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າ?

ພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຊັກຊ້າໃນການເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ

ຂອງພວກເຮົາ?
3. ເປັນຫຍັງການລ້ຽງຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ?
4. ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງດູພວກເຮົາ ຝ່າຍຈິດວິນຍານວິທໃ
ີ ດ?
5. ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມສົງສານກັບຄົນອື່ນໆ ຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃນສມັຍພຣະອົງຍັງ
ຢູ່ໂລກນີ້ ໄດ້ວິທີໃດ? ພວກເຮົາຈະສາມາດເພີ້ມພຣະພອນສອງເທົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນໆໄດ້ວິທໃ
ີ ດ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 9
ຈົ່ງອອກຈາກເຮືອ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 14: 22-33
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 6: 16-21
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ບໍ່ມີພະຍຸທແ
ີ່ ຮງເກີນກວ່າທີພ
່ ຣະເຢຊູຈະຊົງສາມາດຊ່ວຍໄດ້.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນຈະເອົາຊະນະຄື້ນນ້ຳໃນຊີວິດໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າການຢ້ານຜິດພາດຈະຮັກສາຂ້ອຍໄວ້ໃນເຮືອ.
ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງທັງໃນຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ, ຮວມທັງດິນຟ້າອາກາດ.
ລົມພະຍຸແລະສາວົກຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າພຣະອົງຈະແກ້ໄຂຢ່າງ
ໃດ. ລົມຢຸດ, ແລະສາວົກຍອມປະກາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈົ້າເທື່ອທຳອິດ.

ຄຳນຳ
ຕອນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍແປດ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຢ້ານຈົນຕົວແຂງ. ເຊົ້າເດິກມື້ນຶ່ງ ຂ້ອຍກຳລັງ
ເຮັດວຽກຢູ່ຫລັງບ້ານ; ໃນທັນໃດມີບາງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສົນໃຈ; ເວລາຂ້ອຍຫລຽວຄືນຫລັງ ກໍມີຊາຍຄົນນຶ່ງ
ທີ່ເປື້ອນແລະເປັນໜ້າຢ້ານທີ່ສຸດ, ຊຶ່ງຂ້ອຽບໍ່ເຄີນເຫັນຈັກເທື່ອໃນຊີວິດ,

ຢືນຢູ່ບໍ່ເຖິງນຶ່ງວາຫ່າງຈາກຂ້ອຍ.

ຂ້ອຍຢາກຮ້ອງ ແຕ່ຮ້ອງບໍອ
່ ອອກ; ຂ້ອຍພຍາຍາມແລ່ນ ແຕ່ກໍແລ່ນບໍ່ໄດ້. ເວລາຜ່ານໄປປະມານນຶ່ງນາທີ,
ທີ່ຈິງແລ້ວປະມານວິນາທີ, ຂ້ອຍຕັ້ງໃຈໄດ້ ແລ້ວກໍບອກຊາຍຄົນນັ້ນໃຫ້ໜີອອກໄປ. ໃນຂະນະດຽວຂ້ອຽກໍຈັບ
ເອົາຈົກທີ່ຢູ່ໃກ້ມື ແລະຕຽມຕໍ່ສູ້. ຊາຍຄົນນັ້ນຢຸດຊະງັກ ແລະຂ້ອຍຮູ້ວ່າລາວກໍຢ້ານເຊັ່ນກັນ. ໃນທີ່ສຸດພວກ
ເຮົາກໍສົນທະນາກັນ ແລະຂ້ອຍຮຽນຮູ້ວ່າ ລາວເປັນຄົນພະເນຈອນ ຜູ້ເດີນທາງຜ່ານເມືອງ; ຄືນທີແ
່ ລ້ວ ລາວ
ໄດ້ນອນຢູ່ການທົ່ງ ແລະລາວກໍບໄ
ໍ່ ດ້ກິນເຂົ້າມາຫລາຍມື້. ຫລັງຈາກແບ່ງປັນເຂົ້າເຊົ້າໃຫ້ລາວກິນແລ້ວ ຂ້ອຍ
ກໍເອົາເງິນຈຳນວນນຶ່ງໃຫ້ກັບຊາຍຄົນນັ້ນ ກ່ອນທີລ
່ າວຈະລາຈາກໄປ. ເຖິງແມ່ນຫລາຍປີຜ່ານໄປແລ້ວ ແຕ່
ຂ້ອຍຍັງຈົດຈຳຄວາມຢ້ານຈົນຕົວແຂງນັ້ນຢູ່.
ໃນຊີວິດກໍມີຫລາຍໆ ຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຢ້ານ;

ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະມີປະສົບການໃນທຳນອງດຽວກັນ;

ຄວາມຈິງແລ້ວຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມສ
ີ ິ້ນສຸດເຊັ່ນ:

ຄວາມຜິດຫວັງ, ການເຈັບປ່ວຍ, ໜີ້ສິນ,

ຄວາມເປັນຢູ່ຢ່າງດີຂອງພວກລູກ, ການຈາຣະກຳ, ຄວາມບໍແ
່ ນ່ນອນກ່ຽວກັບວຽກງານ, ຄວາມໂຫດຮ້າຍໃນ
ສັງຄົມ, ຄວາມຈະເຣີນທາງເທັກໂນໂລຢີຈະນຳພວກເຮົາໄປທາງໃດ, ສະພາບການຂອງບ້ານເມືອງ, ສະ
ພາບການຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນອະເມຣິກາ. ມະນຸດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຊອກຫາຄວາມຢ້ານ ເພາະຄວາມຢ້ານ
ເປັນພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາຢູ່ແລ້ວ. ໃນບົດຮຽນມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວ່າບໍ່ມພ
ີ ະຍຸປະເພດໃດ ທີ່ພຣະ
ເຢຊູຈະຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາບໍ່ໄດ້.
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1. ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ເທິງພູ ຂະນະທີ່ສາວົກຢູ່ໃນທະເລ (ມັດທາຍ 14: 22-23)
ມັດທາຍ 14: 22 ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັ່ງພວກສາວົກໃຫ້ລົງເຮືອ "ຂ້າມຟາກໄປກ່ອນ ຂະນະ
ທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນເລີກໄປ." ພຣະອົງຊົງປະສົງຈະຢູ່ຄົນດຽວເພື່ອອ້ອນວອນອະທິຖານ. ພຣະເຢ
ຊູຊົງໄດ້ຍິນເຣື່ອງການຕາຍຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ; ແລະພຣະອົງຕ້ອງການໄປຢູ່ໂດດດ່ຽວຄົນດຽວ, ແຕ່ຄົນ
ທັງຫລາຍໄດ້ພາກັນຕິດຕາມພຣະອົງ; ເວລາພຣະອົງເຫັນປະຊາຊົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ພຣະອົງກໍມຄ
ີ ວາມ
ສົງສານພວກເຂົາ; ພຣະອົງໄດ້ຊົງປ່ິນປົວຄົນປ່ວຍ ແລະໄດ້ຊົງໃຫ້ອາຫານແກ່ຄົນທັງຫລາຍ.
ໃນພຣະຄຳມື້ນີ້, ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີພ
່ ຣະອົງຕ້ອງການຄື:ໄປຢູຄ
່ ົນດຽວເພື່ອອ້ອນວອນ.
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ລົງມາໃນໂລກເພື່ອເປັນມະນຸດ; ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຈະມີປະສົບການ
ເໝືອນກັບມະນຸດຄົນອື່ນໆຂະນະທີຢ
່ ູ່ໂລກມະນຸດ. ພຣະອົງຊົງຫິວອາຫານ, ຫິວນ້ຳ, ເມື່ອຍ, ແລະຖືກການ
ທົດລອງ; ພຣະອົງຊົງໂສກເສົ້າກ່ຽວກັບການຈາກໄປຂອງໂຢຮັນ; ພຣະເຢຊູຕ້ອງການເວລາຢູ່ຄົນດຽວເພື່ອ
ໂສກເສົ້າ, ອ້ອນວອນແລະອື່ນໆ; ພຣະອົງອາດຈະຄິດເຖິງຊີວິດຂອງຕົນເອງດ້ວຍ. ແຕ່ເຖິງພຣະອົງຈະເຈັບ
ປວດ, ພຣະອົງຍັງຊົງສົງສານປະຊາຊົນ ໂດຍໃຊ້ເວລາເພື່ອຮັກສາຄົນປ່ວຍ ພ້ອມຍັງໃຫ້ອາຫານແກ່ພວກ
ເຂົາທັງຫລາຍທີ່ໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ.

2. ພຣະເຢຊູຊົງດຳເນີນເທິງນ້ຳ (ມັດທາຍ 14: 24-27)
ໃນທັນໃດຄົນອື່ນໆກໍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ. ເຮືອຂອງພວກສາວົກກຳລັງ "ຖືກຟອງນ້ຳຕີໄປມາເພາະ
ທວນລົມຕ້ານຢູ່." ພວກເຂົາເຄີຍຖືກເຫດການເຊັ່ນນີ້ມາກ່ອນ (ມທ 8: 23-27); ໃນຕອນນັ້ນພຣະເຢຊູຊົງ
"ລຸກຂຶ້ນຫ້າມລົມແລະທະເລ ລົມກໍເຊົາແລະຟອງນ້ຳກໍສງົບງຽບທົ່ວໄປ." ແຕ່ໃນເທື່ອນີ້, ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນ
ພຣະເຢຊູຊົງດຳເນີນເທິງນ້ຳ. ໃນຄາວທີ່ແລ້ວພວກເຂົາຖາມກັນວ່າ, “ທ່ານຜູ້ນິ້ມາຈາກທີ່ໃດຫນໍ ຈົນວ່າລົມ
ແລະທະເລກໍຍອມຟັງທ່ານ?” ແຕ່ໃນເທື່ອນີ້, ພວກສາວົກບໍ່ມີຄຳຖາມເພາະຮູ້ດີວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນຜູ້ໃດ.
ພຣະຄຳບໍ່ໄດ້ບອກວ່າພວກສາວົກຢ້ານຄື້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວເມື່ອເຫັນຮູບຮ່າງມະນຸດຍ່າງຢູ່
ເທິງນ້ຳເວລາຫົກໂມງເຊົ້າມືດ.ຖ້າເປັນທ່ານ ທ່ານອາດຈະປະຕິເສດຖ້າເຫັນຄົນຍ່າງຢູ່ເທິງນ້ຳ ປິ່ນໜ້າມາຫາ
ເພາະເປັນເຣື່ອງເຫລືອເຊື່ອ ຫລືເປັນພາບລວງຕາ; ແຕ່ເວລາເບິ່ງດີໆແລ້ວ ພາບນັ້ນກາຍເປັນບຸກຄົນ; ເພາະ
ຄວາມຢ້ານ, ພວກສາວົກຈຶ່ງຮ້ອງອອກມາວ່າ, “ຜີ” ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າພວກຕົນກຳລັງເຫັນຜີ. ແຕ່ໃນທັນ
ໃດພວກເຂົາກໍໄດ້ຍິນສຽງປາກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍດີ. “ຢ່ານ້ອຍໃຈເທາະ, ແມ່ນເຮົາເອງ ຢ່າຢ້ານ” (ຂໍ້ 27). ພວກສາ
ວົກໄດ້ຮັບບົດຮຽນໃນມັດທາຍ 19: 26 ວ່າ: “ຝ່າຍມະນຸດກໍເຫລືອກຳລັງທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈົ້າຊົງ
ເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງ.”

3. ເປໂຕເສັຽຄວາມຕັ້ງໃຈ (ມັດທາຍ 14: 28-31)
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນເຣື່ອງອັສຈັນ. ເມື່ອຮູ້ວ່າຮູບພາບທີເ່ ຫັນນັ້ນແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເປໂຕຈຶ່ງຂໍໃຫ້
ພຣະອົງຊົງສັ່ງໃຫ້ລາວເດີນເທິງໜ້ານ້ຳໄປຫາພຣະອົງ. "ພຣະອົງຊົງບອກວ່າ, “ມາສາ” ເປໂຕຈຶ່ງອອກຈາກ
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ເຮືອຍ່າງເທິງນ້ຳໄປຫາພຣະເຢຊູ"(ຂໍ້ 29). ເປໂຕຈຶ່ງອອກຈາກເຮືອ ຢ່າງເທິງນ້ຳໄປຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມ
ເຊື່ອ; ແຕ່ບໍ່ດົນ ເປໂຕກໍເກີດຄວາມຢ້ານ. ເປັນຫຍັງ? ລາວບໍໄ
່ ດ້ປັກຕາໃສ່ພຣະເຢຊູ ແຕ່ຄິດເຖິງສິ່ງແວດ
ລ້ອມເຊັ່ນລົມ, ຄື້ນທະເລ, ພະຍຸ, ແລະຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນເອງ. ເປໂຕເຮັດໃນສິ່ງທີພ
່ ຣະເຢຊູຫ້າມ, ລາວຈຶ່ງ
ເກີດຄວາມຢ້ານ.
ຈົ່ງປັກຕາໃສ່ພຣະເຢຊູ. ທ່ານຈະພົບກັບການທົດລອງຕລອດຊີວິດ ຖ້າຍອມໃຫ້ເຣື່ອງອື່ນໆ, ນອກຈາກພຣະ
ເຢຊູ, ເຂົ້າມາເຕັມຢູ່ໃນສມອງ; ແລະເວລານັ້ນທ່ານຈະເລີ້ມຈົມລົງໃນນ້ຳ; ທ່ານຈະບໍ່ເສັຽຄວາມພົ້ນ ແຕ່ເຫດ
ການຕ່າງໆຈະນຳທ່ານໄປສູ່ຄວາມທໍແ
້ ທ້, ຄວາມຢ້ານ, ຄວາມຂົມຂື່ນ, ການສົງສານຕົນເອງ, ຫລືເກີດອາ
ການຊຶມເສົ້າ. ຫລາຍຄົນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງ ຫລືຫັກຫລັງທ່ານ; ຄົນທີທ
່ ່ານຮັກອາດຈະຕິດພະຍາດຫລື
ລົ້ມປ່ວຍ; ອຸປະຕິເຫດອາດເກີດຂຶ້ນ; ພະຍຸສາມາດເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດ ຢ່າງທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຄິດຝັນມາກ່ອນ; ທ່ານ
ຢາກໜີອອກຫ່າງຈາກພຣະເຢຊູ; ຈົ່ງຢຸດ! ແລ້ວປັກຕາໃສ່ພຣະເຢຊູ; ພຣະອົງຊົງກ່າວຄວາມຈິງ; ທ່ານບໍ່ຕ້ອງ
ຢ້ານ. ຈົ່ງເອີ້ນຫາພຣະອົງ, “ນາຍເອີຍ, ຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນແດ່ທ້ອນ” (ຂໍ້ 30). ແລ້ວພຣະອົງຈະຊ່ວຍ
ທ່ານ. ພຣະອົງຈະໃຫ້ກຳລັງແລະຄວາມກ້າຫານ. ພຣະອົງຢູ່ດ້ວຍຕລອດເວລາ; ຈົ່ງນະມັສການພຣະອົງ.

4. ພວກສາວົກນະມັສການພຣະເຢຊູ (ມັດທາຍ 14: 32-33)
ຈາກປະສົບການໃນທະເລເທື່ອນີ້, ພວກສາວົກບໍ່ມີຄຳຖາມໃດໆ; ແຕ່ພວກເຂົານະມັສການພຣະເຢຊູ: ແລ້ວ
ທູນວ່າ, “ທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຈິງແທ້” (ຂໍ້ 33). ການນະມັສການ ບອກເຖິງການຍອມເພ່ງິ ແລະ
ຍອມເຊື່ອຟັງຜູ້ມີສິດອຳນາດ. ໃນສມັຍບູຮານ, ການນະມັສການ ບອກເຖິງຮູບພາບຂອງການຄຸເຂົ່າຂາບລົງ
ແລະນົບພຣະບາດຂອງກະສັດຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜູ້ຄົນພາກັນນະມັສການພຣະເຢຊູຫລາຍໆເທື່ອ
ໃນພຣະທັມມັດທາຍ (2: 2-11, 8: 2, 9: 18, 15: 25, 20: 20); ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງແປກ, ເພາະພຣະເຢຊູ
ຊົງເປັນຜູ້ສົມຄວນແກ່ການນະມັສການ, ພຣະອົງ "ຊົງເປັນແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊຶ່ງຕາເຫັນບໍ່ໄດ້"
(ກລຊ 1: 15) ແລະຊົງ "ເປັນແສງສະທ້ອນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈົ້າ" (ຮຣ 1: 3).

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
“ຢ່ານ້ອຍໃຈເທາະ, ແມ່ນເຮົາເອງ ຢ່າຢ້ານ” (ມທ 14: 27). ຖ້ອຍຄຳນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ຖ້າພວກ
ເຮົາສັງເກດເບິ່ງຈະເຫັນວ່າມີຄຳວ່າ "ຢ່ານ້ອຍໃຈ" ແລະຄຳວ່າ "ຢ່າຢ້ານ" ຢູ່ໃນນັ້ນ; ທ່ານຄິດແນວໃດເວລາ
ໄດ້ຍິນຄຳເຫລົ່ານີ້?
ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເຄີຍພໍພ
້ ະຍຸໃນຊີວິດ; ພະຍຸເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານ

ແລະບາງຄັ້ງເຮົາກໍໃຫ້

ຄວາມຢ້ານນັ້ນຄວບຄຸມພວກເຮົາ; ສະນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພິງ່ ພຣະເຢຊູ. ເວລາໃດພຣະເຢຊູພົບອຸປສັກ,
ພຣະອົງໃຊ້ເວລາເຝົ້າດ່ຽວກັບພຣະບິດາ ແລ້ວອ້ອນວອນ. ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຳ
ພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ; ການສ້າງຄວາມສັມພັນຈະຕ້ອງມີການໂອ້ລົມ, ການຟັງ, ມີຂຜ
ໍ້ ູກມັດ, ແລະການໄວ້
ວາງໃຈ.
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ໃນພະຍຸຂອງຊີວິດ ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ. ຈົ່ງປັກຕາໃສ່ພຣະອົງ, ຖວາຍຕົວໃຫ້
ພຣະອົງ. ພຣະອົງສາມາດເປີດຫົນທາງເມື່ອທຸກທາງຖືກປິດ; ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາຈາກພະຍຸ. ບໍ່
ວ່າທ່ານກຳລັງເດີນກັບພຣະອົງ ຫລືກຳລັງຈົມນ້ຳ, ຈົ່ງຮ້ອງຫາພຣະອົງ; ພຣະອົງສັດຊື່ ແລະສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

ຄຳຖາມ:
1. ຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູໃນມັດທາຍ 14: 27 ມີຄວາມໝາຍ ຫລືຜົນສະທ້ອນແນວໃດ?
2. ມີບ່ອນໃດແດ່ໃນຊີວິດທີທ
່ ່ານຕ້ອງການຄຳວ່າ "ຢ່ານ້ອຍໃຈ" ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານອອກໄປ?
3. ທ່ານຄິດວ່າພວກສາວົກຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ເວລາເຫັນພຣະເຢຊູຍ່າງຢູ່ເທິງນ້ຳຖ້າມກາງລົມພະຍຸ?
4. ເປັນຫຍັງເປໂຕຈຶ່ງຢ່າງໄປຫາພຣະເຢຊູ? ທ່ານຈະຍ່າງອອກຈາກເຮືອບໍ່, ຖ້າເປັນຕົວທ່ານ?
5. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ "ຄວາມເຊື່ອໜ້ອຽ" (ມັດທາຍ 14: 31)?
6. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຢ້ານພຣະເຈົ້າ? ຄວາມຢ້ານ ແລະຄວາມຮັກ ສາມາດຢູ່ຄູ່ກັນໄດ້ບໍ່?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 10
ຈາກຄວາມລຳບາກເຖິງຄວາມເຊື່ອ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 15: 21-28
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 7: 24-30
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຮູ້ວ່າພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ ຄືຄວາມຫວັງ
ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ສິ່ງໃດງ່າຍກວ່າກັນ, ການສັ່ງພຣະເຈົ້າ ຫລືການຂໍຄວາມເມດຕາ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນຖານະຜູ້ເຊື່ອຂ້ອຍຄວນຮຽນຖ່ອມຕົວສເມີ.
ອ່ານລວບ: ຍິງຄົນນີ້ຮັກລູກສາວຍິງ່ ກວ່າຊີວິດຂອງຕົນ. ລາວຮຽນຖ່ອມຕົວ ເພາະຮູ້ວ່າແມ່ນແຕ່ເສດພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະອົງ ກໍຈະພຽງພໍສຳລັບລາວ.ຄວາມເຊື່ອອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍ.

ຄຳນຳ
ເຖິງວ່ານທ່ານ ອີ ວາຍ ຮາເບີກ ເປັນຄົນທ່ີບໍ່ເຊື່ອ, ລາວກໍໄດ້ຂຽນບົດເພງ “ເທິງຮຸງກິນນ້ຳ“ ຊຶ່ງສາມາດເວົ້າ
ໄດ້ ດີຫລາຍເວລາທ່ານເວົ້າວ່າ:“ຄວາມເວົ້າເຮັດໃຫ້ຄິດ, ດົນຕຣີເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ. ເພງເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ຮູ້ ສຶກຄິດ.“ ໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ເພງໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນວິທີທາງທີ່ດີຫລາຍເພື່ອສະແດງເຖິງຫລັກ
ຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ. ເມື່ອຄິດເຖິງຜູ້ບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການອະພັຍແລະພຣະຄຸນຄວາມເມດຕາຈາກ
ພຣະເຈົ້າ, ບົດເພງນຶ່ງທີດ
່ ີທ່ີສຸດຄືເພງ “ພຣະເຢຊູປຽບດັ່ງສີລາ“ (ກະຣຸນາເບິ່ງໃນປຶ້ມເພງສຳລັບເນື້ອເພງ).

1. ຮ້ອງໃຫ້ຂໍຄວາມເມດຕາ (ມັດທາຍ 15:21-22)
ຄວາມສັບສົນໃນຊີວິດກໍຄື

ບາງຄົນໄດ້ຕອບຮັບພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ

ແລະບາງຄົນກໍບໍ່ຍອມເຊື່ອ.

ຄວາມສັບສົນນີ້ເປັນທີ່ປະຈັກແຈ້ງຈາກເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຕໍ່ໄປນີ້ (ມທ 11: 27-28) ແລະນີ້ຄືຈຸດເດັ່ນຂອງ
ຂ່າວປະເສີດ.
ມັດທາຍ 15: 21 ເວົ້າເຖິງເມືອງຕີໂຣແລະເມືອງຊີໂດນ. ໃນພຣະທັມ ມັດທາຍ 11: 20, ພວກເຮົາ
ອ່ານວ່າ, “ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຕັ້ງຕົ້ນຕິຕຽນເມືອງຕ່າງໆຄືບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທຳການອັສຈັນເປັນສ່ວນ
ຫລາຍເພາະເຂົາບໍ່ໄດ້ຖນ
ິ້ ໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່." ໃຫ້ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງເອງ. ຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດ
ແຈ້ງຢ່າງບໍຣິບູນ ຄົນທັງຫລາຍຊຶ່ງນັ່ງຢູ່ແຖວໝ້າເບິ່ງສິ່ງອັສຈັນທ່ີພຣະເຢຊູເຮັດກໍຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດເໜັງຕີງ. ນີພ
້ ຽງ
ເປັນຕົວຢ່າງອັນນຶ່ງໃນຫລາຍໆຕົວຢ່າງຂອງ "ການເຫັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການເຊື່ອ." ເວົ້າໄດ້ອີກໃນທຳນອງນຶ່ງ
ວ່າ: ເຂົາເບິງ່ ແຕ່ເຂົາບໍ່ເຫັນ.
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ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, “ວິບັດແກ່ເຈົ້າ, ເມືອງໂຄຣາຊິນ ວິບັດແກ່ເຈົ້າ, ເມືອງເບດຊາອີດາ ເຮີຍ
ເພາະຖ້າການອິດທິຣິດທີ່ໄດ້ກະທຳໃນຖ້າມກາງພວກເຈົ້ານັ້ນ
ຄົນໃນເມືອງທັງສອງຄົງໄດ້ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່,

ໄດ້ກະທຳໃນເມືອງຕີໂຣແລະເມືອງຊີໂດນ

ນຸ່ງຫົ່ມຜ້າຫຍາບນັ່ງເທິງຂີ້ເຖົ່າແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ"

(ມທ 11: 21).ເມືອງຕີໂຣ ແລະເມືອງຊີໂດນ ເປັນເຂດຂອງຄົນຕ່າງຊາດ ທີ່ຖືກພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້
ປະຕິເສດ. ໃນພຣະຄຳມື້ນີ້ບອກວ່າຍິງຄົນການາອານຈາກເຂດໃກ້ຄຽງໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ (ມທ 15: 22).
ຜູ້ຍິງຊາວການາອານໄດ້ຮ້ອງທູນພຣະອົງວ່າ

“ນາຍເຈົ້າເອີຍ

ຂໍໂຜດເມດຕາລູກສາວຂ້ານ້ອຍມີ

ຄວາມລຳບາກ.” ນາງມາຈາກເຂດທີຄ
່ ົນບໍ່ເຊື່ອ ແຕ່ນາງມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ (ມທ 8:10; 8:23-27;
11:20-24;14:31). ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຫລາຍຄົນທີຢ
່ ູ່ນອກພຣະຄຣິດ ຊຶ່ງ "ບໍ່ມີສ່ວນໃນບັນດາ ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາທ່ີຊົງສັນຍາໄວ້ນ້ັນ" (ອຟຊ 2:12) ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອ.
ການຖ່ອມຕົວເປັນສິ່ງສຳຄັນເມື່ອເວົ້າເຖິງ ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ. ເຮົາຄວນຣະວັງແລະຖ່ອມຕົວ
ຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມທະນົງຕົວ. ການທະນົງຕົວສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກ
ວ່າຕົນເອງດີກວ່າຄົນອື່ນ; ຄວາມຮູ້ສຶກໃນທຳນອງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າຕົວເອງປອດພັຍແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ປອດພັຍ
ແທ້. ມີທາງດຽວທີ່ພວກເຮົາຄວນຈົດຈຳໄວ້ຄື ເຮົາຕ້ອງການພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ມພ
ີ ຣະຄຸນແລະເມດຕາຢູ່ສເມີ. ຄຳ
ຕອບສຳລັບຄົນທົ່ວໄປຮວມທັງຄຣິສຕຽນຄືພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການພຣະເມດຕາຕລອດໄປ.

ພວກເຮົາ

ຄວນຄິດເຖິງຄຳສອນຂອງໂປໂລທີເ່ ວົ້າກັບຄົນຕ່າງຊາດທີກ
່ ຸງໂຣມ (ໂຣມ 11: 16-22).

2. ການງຽບ, ການປະຕິເສດ, ການສຽດສີ (ມັດທາຍ 15: 23-26)
ພຣະອົງບໍ່ຊົງຕອບຍິງນັນ
້ ຈັກຄຳ; ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຍິນນາງຮ້ອງໄຫ້ຕາມພວກເພິນ
່ ມາ (ຂໍ້
22-23). ພວກສາວົກກໍໄດ້ມາທູນຕໍ່ພຣະອົງວ່າ "ຂໍບອກໃຫ້ລາວເມືອເສັຽ" (ຂໍ້ 23). ຂໍພຣະອົງປະທານສິ່ງທ່ີ
ລາວຕ້ອງການດ້ວຍໃຈເມດຕາແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພາະເມື່ອຍຟັງລາວຮ້ອງຂໍ. ດັ່ງພຣະທັມຂໍ້ 24 ທ່ີພວກເຮົາໄດ້
ອ່ານໃນມັດທາຍ 15 ວ່າ, “ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ມາຫາຜູ້ໃດເວັ້ນແຕ່ຝູງແກະທ່ີເສັຍແລ້ວຄືຕະກຸນອິສຣາເອນ.”
ແຕ່ນາງບໍ່ຍອມ ແລະສະແດງຄວາມໂຄຮົບນະມັສການພຣະເຢຊູ (ຂໍ້ 25). ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະ
ເປັນຄົນຕ່າງຊາດລາວກໍຍງັ ເທີດທູນພຣະອົງວ່າ “ນາຍຜູ້ເປັນບຸດດາວິດຂໍໂຜດເມດຕາແດ່ທ້ອນ.” ໃນບົດ
ເພງສັຣເສີນຫລາຍໆຄັ້ງທ່ີພວກເຮົາອະທິຖານ "ຂໍພຣະເຈົ້າຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ.” ພຣະອົງເວົ້າແບບທີ່ວ່າ,
“ປຽບ ທຽບກັບຄົນອິສຣາເອນ ນາງຄືກັບໝາ ແລະບໍ່ສົມຄວນທີ່ພຣະອົງຈະເອົາຂອງດີໃຫ້ລາວ." ພຣະເຢຊູ
ຊົງເຮັດ ຕາມປະເພນີຂອງຄົນຢິວສມັຍນັ້ນຊຶ່ງຖືວ່າຄົນຕ່າງຊາດຄືກັບໝາ, ແຕ່ກໍບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ສງິ່ ນີ້ຈະອອກ
ຈາກປາກ ຂອງພຣະອົງ.

3. ຖ່ອມໃຈແລະເຊື່ອໝັກແໜ້ນ (ມັດທາຍ 15:27-28)
ຖ້າຍິງຄົນນີ້ບໍ່ຢ່າງໜີຫລັງຈາກຖືກປະຕິເສດແລະບອກວ່າບໍ່, ທ່ານອາດຄິດວ່ານາງຄົງຈະໜີຕອນຖືກດູຖູກ.
ແຕ່ນາງບໍ່ຍອມໃຫ້ສິ່ງໃດມາຂັດຂວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໃຫ້ລູກສາວໄດ້ຖຶກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມລຳບາກ."ຈິງຢູ່
ຂ້້ານ້ອຍ ແຕ່ເຖິງແມ່ນໝານ້ອຍກໍເຄີຍໄດ້ກິນເມັດທ່ີຕົກຈາກໂຕະນາຍຂອງມັນ" (ຂໍ້ 27). ຍິງຄົນນີ້ມຄ
ີ ວາມ
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ຕັ້ງໃຈແລະພ້ອມທີ່ຈະຖ່ອມຕົວລົງ ເປັນສິ່ງປະກອບທີຫ
່ າບໍໄ
່ ດ້!

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມສົມບູນລະຫວ່າງ

ຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມຖ່ອມຕົວ. ທັງສອງຢ່າງນີ້ຂາດກັນບໍ່ໄດ້.
ໃນທ່ີສຸດ, ຍິງການາອານໄດ້ຍິນສິ່ງທ່ລ
ີ າວໄດ້ລໍຖ້າ. ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງຕອບຍິງນັ້ນວ່າ, “ນາງເອີຍ
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າກໍໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຈົ້າເທີນ” ແລະລູກສາວຂອງຍິງນັ້ນກໍດີເປັນ
ປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ໂມງນັນ
້ " (ຂໍ້ 28). ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາອາດຈະຖາມວ່າ, ທັງໝົດນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຫຽັງ?
ພວກເຮົາອາດຈະສົງສັຍວ່າ ພຣະເຢຊູຄົງມີສອງທາງເລືອກ: ປະຕິເສດການຮ້ອງທູນຂອງນາງ ຫລື
ຕອບສນອງຕາມສິ່ງທ່ີນາງຕ້ອງການ. ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະອົງຊົງພ້ອມທ່ີຈະຕອບສນອງຄວາມຮ້ອງຂໍຂອງ
ນາງ ເຖິງວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັ່ງສາວົກກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວວ່າ "ຈົ່ງອອກໄປຫາຝູງແກະທ່ີເສັຍແລ້ວ ຄືຕະກຸນອິສ
ຣາເອນນັ້ນດີກວ່າ“(ມທ 10: 6). ເຊັ່ນດຽວກັນເມື່ອພຣະເຢຊູຮັກສາຄົນໃຊ້ຂອງຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ຫາຍດີ. ຄົນ
ຕ່າງຊາດສອງຄົນທ່ີມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ ໃນພຣະທັມມັດທາຍ (8: 5-13) ຄືນາຍຮ້ອຍຂອງທະຫານໂຣມັນ
ແລະຜູ້ຍິງຊາວການາອານ.
ຖ້າພຣະເຢຊູໄດ້ວາງແຜນທ່ີຈະຕອບສນອງຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຍິງຊາວການາອານກ່ອນແລ້ວ, ເປັນຫັຽງ
ພຣະອົງຊົງງຽບຢູ່ ແລະຊົງປະຕິເສດນາງ? ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບໄດ້, ອາດຈະເປັນເພາະວ່າພຣະ
ອົງສົນໃຈໃນພວກສາວົກຫລາຍກວ່າຍິງຊາວການາອານ. ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າຍິງຜູ້ນີ້ມຄ
ີ ວາມ
ເຊື່ອໃຫຍ່, ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າໃຫ້ພວກສາວົກໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ (ມທ 16:18).
ຍັງ ມີອີກເຖິງຫ້າຄັ້ງທ່ີພຣະອົງໄດ້ເວົ້າວ່າພວກສາວົກມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ (ມທ 6: 30; 8: 26;14: 31;17:
20).
ເປັນໄປໄດ້ບທ
ໍ່ ຜ
ີ່ ູ້ຍິງຄົນຕ່າງຊາດຜູມ
້ ີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່

ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນບົດຮຽນສຳລັບພວກສາວົກ

ຂອງ ພຣະເຢຊູຜມ
ູ້ ີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ. ພຣະເຢຊູອາດຈະເວົ້າກັບພວກສາວົກໃນທຳນອງນີ້, ເຫັນບໍຜ
່ ູ້ຍິງຕ່າງ
ຊາດ? ນີ້ລະຄືແບບຢ່າງຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່. ຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ຕ້ອງຖ່ອມຕົວແລະບໍ່ລົດລະ. ນີ້ຄື
ຄວາມສຳຄັນໃນພຣະທັມມັດທາຍ ແລະພຣະທັມມາຣະໂກ ເພາະເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຊົງສອນເຖິງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນມົນທິນ.

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ
ພຣະເຈົ້າຄົງບໍ່ທຳງານໃນຊີວິດຄົນນັ້ນດອກ.

ທ່ານເຄີຍຄິດແນວນັ້ນບໍ່? ບົດຮຽນມື້ນີ້ໄດ້ສອນວ່າທຸກຄົນສາ

ມາດມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ໄດ້. ການຄຸ້ນເຄີຍກັບເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສະບາຍໃຈແລະ
ຄິດວ່າຕົນເອງຄວນໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍຈາກພຣະເຈົ້າຕາມໃຈມັກ ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ພຣະຄຸນຄວາມເມດຕາຫລາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໆ. ເວລາພວກເຮົາເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າ, ໃຫ້ລະນຶກສເມີວ່າພວກເຮົາ
ບໍ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຫຍັງຈາກພຣະອົງເລີຍ.
ຊີວິດຄຣິສຕຽນເປັນຊີວິດທີ່ປະກອບດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ, ເປັນຊີວິດທີ່ຈະຕ້ອງກ້າວໄປຕາມພຣະປະ
ສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະເປັນຊີວິດທີ່ປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ "ທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສຳລັບພຣະເຈົ້າ."
ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຈຸດສຳຄັນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ, "ຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່" ບໍ່ມຄ
ີ ຳວ່າຍອມແພ້.
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ຄຳຖາມ
1. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣື່ອງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນມືນ
້ ີ້?
2. ທ່ານເຫັນພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນບໍ່ ໃນຄຳເວົ້າທີວ
່ ່າ "ການເຫັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການເຊື່ອ"? ເປັນຫຍັງ?
3. ທ່ານເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຄົນໆນັ້ນຈະມີຄວາມເຊື່ອ?
4. ເປັນຫັຽງພວກສາວົກຈຶ່ງມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍແທ້?
5. ຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່ມີລັກສະນະແນວໃດ?

ສຄ
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ບົດຮຽນທີ 11
ພາຣະກິດທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 17:14-21

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມາຣະໂກ 9:15-29

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເຮົາຕ້ອງມີຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ເມື່ອມັນເປັນໄປບໍໄ
່ ດ້ ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອຈະຮຽນເຊື່ອວາງໃຈພຣະເຈົ້າເມື່ອຊີວິດບໍມ
່ ີຫຍັງແນ່ນອນ.

ບົດນຳ.
1. ບົດຮຽນນີ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແປຈາກພາສາອັງກິດ ແຕ່ໃຊ້ຫວ
ົ ຂໍ້ແລະຂໍພ
້ ຣະຄັມພີອັນດຽວກັນ,
ທັງນີກ
້ ໍເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄົນລາວທີ່ບໍ່ຊຳນານພາສາອັງກິດ. ດັ່ງນັ້ນຢ່າພະຍາຍາມສົມທຽບໃສ່ພາສາອັງ
ກິດ. 2. ພຣະຄັມພີສອນວ່າບໍ່ມີຫຍັງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໂດຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ການອ້ອນວອນຢ່າງຈິງຈັງ
ດ້ວຍການເຊື່ອຟັງ ພ້ອມກັບການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນຫົນທາງນຳໄປສູ່ການເປັນໄປໄດ້ທຸກຢ່າງ.

1. ສາວົກກະຊ່ອຍບໍ່ໄດ້ (ມັດທາຍ 17 :14-16)
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າສາວົກທັງສິບສອງຄົນໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເປັນເວລາສາມປີ, ສາວົກທັງໝົດນັບວ່າເປັນຜູ້ທຢ
ີ່ ູ່
ໃກ້ພຣະເຢຊູຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ມີຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງຄືສາວົກນີ້ ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ນຳຄວາມຄິດຂ້າພະເຈົ້າ
ໄປເຖິງການລ້ຽງດູ, ຢູກ
່ ິນກັບພຣະເຢຊູໃນເວລາສາມປີນັ້ນ ພວກສາວົກໄດ້ຖືກລ້ຽງທັງຈິດວິນຍານແລະອາ
ຫານຝ່າຍປາກທ້ອງ ແມ່ນພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າປາອາຫານມາຈາກໃສ ? ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເດມາຈາກໃສ ? ເຣື່ອງນີ້
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຣິດເດດພຣະເຢຊູຫລາຍຂຶ້ນ ວ່າສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກະເປັນໄປໄດ້ ຫາກມີພຣະເຢຊູຢູ່
ດ້ວຍ. ສຳລັບເຮົາແລ້ວແມ່ນລ້ຽງບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນ ທີ່ຈະລ້ຽງຄົນສິບສອງຄົນໃນເວລາສາມປີໂດຍບໍ່ມລ
ີ າຍໄດ້
ແຕ່ພຣະເຢຊູເຮັດໄດ້.
ວັນນຶ່ງມີຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ນຳເອົາລູກຊາຍທີເ່ ປັນພະຍາດບ້າໝູມາຫາພຣະເຢຊູໃນເມື່ອລາວຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູສະ
ເດັດຜ່ານໄປທາງນັ້ນ ‘‘ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດພ້ອມກັບສາວົກສາມຄົນມາເຖິງປະຊາຊົນທັງຫລາຍແລ້ວ ມີ
ຊາຍຄົນນຶ່ງມາຫາພຣະອົງຄຸເຂົ່າລົງທູນວ່າ, “ນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດເມດຕາບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ດ້ວຍ
ວ່າເຂົາເປັນບ້າໝູ ມີຄວາມທຸກລຳບາກຫລາຍເພາະມັນຕົກໃສ່ໄຟໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທື່ອ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພາບຸດ
ມາຫາພວກສິດຂອງທ່ານແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຂົາດີບໍ່ໄດ້” (ມັດທາຍ 17: 15-16). ສ່ວນພຣະທັມມາຣະ
ໂກບັນທຶກວ່າເດັກຊາຍຜູ້ນີ້ມີຜີເຂົ້າລົ້ມໃສ່ກອງໄຟ ແລະຊັກດີ້ນນ້ຳລາຍຟູມປາກເປັນລັກສະນະຂອງບ້າໝູ
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ດັ່ງນັ້ນມັດທາຍຈຶ່ງສລຸບວ່າເດັກຊາຍຜູ້ນີ້ເປັນບ້າໝູ ແຕ່ຈະເປັນດັ່ງນັ້ນໃນເວລາເດືອນຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ (Lunatic,
decease effected by the moon). ເຮົາເຫັນວ່າຜູ້ເປັນພໍ່ພາລູກມາຫາພຣະເຢຊູເພາະລາວຮຼ້ວ່າຕົນເອງ
ຊ່ອຍລູກບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງຊ່ອຍໄດ້. ລາວໄດ້ນັ່ງຄຸເຂົ່າລົງສະແດງຄວາມໂຄຣົບ ແລ້ວກ່າວ
ວ່າ ‘ນາຍເອີຍ!’ ແປວ່າ ທ່ານຜູ້ມອ
ີ ຳນາດສັກສິດເອີຍ, ລາວມາຂໍແລະບອກພຣະເຢຊູສອງປະການເຊັ່ນ;
1. “ນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດເມດຕາບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ດ້ວຍວ່າເຂົາເປັນບ້າໝູ (seizures ຫລື
epilepsy) ມີຄວາມທຸກລຳບາກຫລາຍເພາະມັນຕົກໃສ່ໄຟໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທື່ອ. ແປວ່າຜູ້ເປັນພໍ່;
ກ. ມາສາຣະພາບວ່າລາວພະຍາມຍາມຊ່ອຍລູກແລ້ວ ແຕ່ຊ່ອຍລູກຂອງຕົນເອງບໍ່ໄດ້.
ຂ. ມາຂໍຄວາມເມຕາໃຫ້ຊ່ອຍດ້ວຍໃຈສຸພາບອ່ອນນ້ອມ ແລະແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້.
2. ລາວມາບອກພຣະເຢຊູວ່າ "ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພາບຸດມາຫາພວກສິດຂອງທ່ານແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາດີບໄ
ໍ່ ດ້”. ໃນຂະນະທີ່ຊາຍຜູ້ນີ້ກ່າວເຊັ່ນນີ້ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນແລະໄດ້ຍິນຊາຍຄົນນັ້ນເວົ້າ
ກັບພຣະເຢຊູທຸກປະການ.

2. ພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້ (ມັດທາຍ 17:17-18).
ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນຄຳບອກກ່າວຂອງຊາຍນັ້ນກ່ຽວກັບເຣື່ອງສາວົກຂອງພຣະອົງບໍ່ສາມາດຂັບໄລ່ຜີທສ
ີ່ ິງຢູ່
ໃນຮ່າງຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ນັ້ນອອກໄດ້ ພຣະອົງກໍມຄ
ີ ວາມຫວຸ້ນວາຍພຣະທັຍຈຶ່ງກ່າວວ່າ; “ໂອ ຄົນໃນສມັຍທີ່
ຂາດຄວາມເຊື່ອແລະຊົ່ວຊ້າເຮີຍ ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າເຫິງປານໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈົ້າ
ນານປານໃດ ຈົ່ງພາເຂົາມາຫາເຮົາທີນ
່ ີ້ສາ"(ຂໍ້ 17). ຄຳກ່າວຂອງພຣະເຢຊູຕອນນີ້ ມີນັກສານາສາດລາງຄົນ
ເວົ້າວ່າ ບໍ່ແມ່ນພຣະອົງກ່າວກັບສາວົກໂດຍຕົງ ແມ່ນກ່າວກັບຄົນທົ່ວໄປ. ສັງເກດເຫັນຄຳວ່າ ຄົນໃນສມັຍທີ່
ຂາດຄວາມເຊື່ອແລະຊົ່ວຊ້າເຮີຍ." ສ່ວນລາງນັກສາສນາສາດກໍມີຄຳເຫັນວ່າ ຊົງກ່າວກັບສາວົກນັ້ນແຫລະ
ເພາະພຣະອົງຊົງບອກຕໍ່ໄປວ່າ "ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າເຫິງປານໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈົ້າ
ນານປານໃດ ຈົ່ງພາເຂົາມາຫາເຮົາທີນ
່ ີ້ສາ". ຢ່າງໃດກໍດີ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ກ່າວດູຖູກຢຽບຍ່ຳສາວົກໃຫ້ເສັຍອົກ
ເສັຍໃຈ ແຕ່ກ່າວເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກໃຊ້ຣິດອຳນາດທີ່ພຣະເຢຊູຊົງມອບໃຫ້ນັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງແລ້ວພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ນັ້ນກໍນຳເອົາລູກຊາຍທີ່ມີຜສ
ີ ິງມາຫາພຣະເຢຊູ,

ພຣະທັມມາ

ຣະໂກບັນທຶກວ່າ "ເຂົາກໍພາເດັກນ້ອຍນັ້ນມາຫາພຣະອົງ ເມືອ
່ ຜີເຫັນພຣະອົງແລ້ວ ໃນທັນໃດນັ້ນມັນກໍເຮັດ
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍລົ້ມລົງກິ້ງເກືອກແລະມີນ້ຳລາຍຟູມປາກ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງຖາມພໍນ
່ ັ້ນວ່າ, “ມັນເປັນຢ່າງນີ້ໄດ້ເຫິງ
ປານໃດແລ້ວ” ພໍ່ທູນຕອບວ່າ, “ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນມາຂ້ານ້ອຍ” ແລະຜີນັ້ນໄດ້ຊຸກມັນໃສ່ໄຟແລະໃສ່ນ້ຳຫລາຍ
ເທື່ອໝາຍຈະຂ້າມັນເສັຽ ແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ຂໍໂຜດສົງສານຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ” ພຣະ
ເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ພໍ່ນັ້ນວ່າ, “ຖ້າຊ່ອຍໄດ້” ຢາກເວົ້າດັ່ງນັ້ນຫລື ທຸກໆສິ່ງກໍເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອ” ໃນທັນ
ໃດນັ້ນພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍກໍຮ້ອງທູນຂຶ້ນວ່າ, “ເຊື່ອແລ້ວຂ້ານ້ອຍ ທີຂ
່ ້ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊື່ອນັ້ນ ຂໍໂຜດ
ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ”ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງເຫັນປະຊາຊົນກຳລັງແລ່ນເຂົ້າມາ ພຣະອົງຊົງກ່າວຊຳຮະຜີຖ່ອຍ
ຮ້າຍນັ້ນວ່າ, “ອ້າຍຜີປາກກືກຫູໜວກເຮີຍ, ເຮົາສັ່ງວ່າ ໃຫ້ອອກຈາກມັນເສັຽ ຢ່າໄດ້ກັບເຂົ້າມາອີກຈັກເທື່ອ”
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ຜີນັ້ນໄດ້ຮ້ອງແຜດສຽງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັກດີ້ນເຕັມກຳລັງແລ້ວກໍອອກໜີ

ເດັກນ້ອຍນັ້ນກໍກາຍເປັນ

ເໝືອນຄົນຕາຍ ຈົນຄົນສ່ວນຫລາຍເວົ້າວ່າ, “ມັນຕາຍແລ້ວ " ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຈັບມືເດັກນ້ອຍນັ້ນດຶງຂຶ້ນ
ແລ້ວມັນກໍລຸກຢືນຂຶ້ນ. (ມາຣະໂກ 9: 20-27). ສ່ວນມັດທາຍໄດ້ເວົ້າສັ້ນໆວ່າ "ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຊຳຮະຜີ
ຮ້າຍນັ້ນ

ແລ້ວມັນໄດ້ອອກຫນີໄປ ຕັ້ງແຕ່ໂມງນັ້ນໄປເດັກນ້ອຍນັ້ນກໍດີປົກກະຕິ" (ມັດທາຍ 17:18).

3. ຄວາມເຊື່ອເທົ່າຜັກກາດ (ມັດທາຍ 17:19-21).
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຂັບໄລ່ຜີອອກຈາກເດັກນ້ອຍຜູ້ນັ້ນແລ້ວລາວກໍດີເປັນປົກກະຕິທັນທີ, ສ່ວນພວກສາວົກ
ຂອງພຣະອົງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກບໍ່ໄດ້?

ເຂົາຈຶ່ງພາກັນມາສອບຖາມພຣະເຢຊູ

ຢ່າງລັບໆວ່າ “ເພາະເຫດໃດພວກຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກບໍ່ໄດ້” (ຂໍ້ 19).

ຄຳຖາມນີ້ເປັນຄຳຖາມ

ແບບຢ່າງທີ່ເຮົາທັງຫລາຍສົມຄວນນຳມາໃຊ້ຖາມຕົນເອງ ແລະຖາມພຣະອົງເຊັ່ນ; 1.ພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າຄຳ
ສອນຂອງພຣະອົງດີທຸກປະການ ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງປະຕິບັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະອົງບໍ່ໄດ້?
2. ຄຳຖາມຕົວຢ່າງອີກອັນນຶ່ງແມ່ນເຮົາໜ້າຈະຖາມພຣະອົງວ່າ;

ເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງປະຕິບັດຄຳສອນ

ເຣື່ອງຖວາຍໜຶ່ງສ່ວນສິບບໍໄ
່ ດ້? ແລ້ວພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະປະຕິບັດໄດ້? ເມື່ອເຮົາຖາມ
ດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ພຣະອົງຈະຕອບເຮົາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ;້
"ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເພາະເຫດພວກທ່ານມີຄວາມເຊື່ອນ້ອຍ ດ້ວຍເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມ
ຈິງວ່າ ຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມເຊື່ອທໍ່ເມັດຜັກກາດເມັດນຶ່ງ ພວກທ່ານຈະສັ່ງພູໜ່ວຍນິ້ວ່າ

“ຈົ່ງເຄື່ອນຈາກ

ບ່ອນນິ້ໄປຢູ່ບ່ອນນັ້ນ” ມັນກໍຈະເຄື່ອນໄປ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້" (ຂໍ້ 19-20). ແປວ່າ ສາວົກມີຄວາມ
ເຊື່ອຢູ່ ແຕ່ຄວາມເຊື່ອນັ້ນນ້ອຍກວ່າເມັດຜັກກາດ.
1. ພຣະເຢຊູໄດ້ສົມທຽບຄວາມເຊື່ອຂອງສາວົກໃສ່ກັບເມັດຜັກກາດນ້ອຍໆ ແຕ່ເມື່ອເມັດຜັກກາດ
ນັ້ນຖືກປູກລົງດິນແລ້ວເກີດເປັນຜັກກາດຕົ້ນໃຫຍ່ໂຕມະຫາສານເປັນຮ້ອຍເປັນພັນເທົ່າ ກວ່າເມັດຜັກກາດ
ນັ້ນ. ສລຸບແລ້ວຄວາມເຊື່ອເທົ່າເມັດຜັກກາດຍັງບໍ່ທັນຖືກປູກຝັງໃນດິນໃຫ້ໃຫຍ່ເທື່ອ.
2. ບາງທີສາວົກອາດໃຊ້ຄວາມເຊື່ອເທົ່າກັບເມັດຜັກກາດຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກ ຜີຈຶ່ງບໍ່ອອກ

ເພາະ

ຄວາມເຊື່ອຍັງນ້ອຍຢູ່ ແຕ່ຫາກເຮົາເອົາຄວາມເຊື່ອເທົ່າກັບຜັກກາດ ປະສົມກັບຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ
ທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ຄົງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ ເພາະພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ "ຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມ
ເຊື່ອທໍ່ເມັດຜັກກາດເມັດນຶ່ງ ພວກທ່ານຈະສັ່ງພູໜ່ວຍນິ້ວ່າ “ຈົ່ງເຄື່ອນຈາກບ່ອນນິ້ໄປຢູ່ບ່ອນນັ້ນ” ມັນກໍຈະ
ເຄື່ອນໄປ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້" (ຂໍ້ 20).
ກັບຄືນໄປຫາຄຳຖາມເຮົາຖາມວ່າ (ເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງປະຕິບັດຄຳສອນເຣື່ອງຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບບໍ່ໄດ້?).
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານມີຄຳຕອບແລ້ວ

ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຟັງຄຳຕອບທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຕອບຄຳຖາມສາ

ວົກ. ຢ່າງໃດກໍດີຫາກເຮົາປະຕິບັດຕາມພຣະຄັມພີບໄ
ໍ່ ດ້ ເຮົາກໍຄວນສຳຣວດຄວາມເຊື່ອເຮົາຕົນເອງ ເພາະ
ຫລາຍເທື່ອເຮົາເຊື່ອພຣະເຈົ້າກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ເຮົາອາດຈະຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງຄັກແນ່ ແລະ
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ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາມັກຈະໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການງານຕ່າງໆນັ້ນເອງ.
"ເພາະຖ້າແຍກຈາກເຮົາແລ້ວ ພວກທ່ານບໍ່ອາດເຮັດສິ່ງໃດໄດ້" (ໂຢຮັນ 15: 5).

ຄຳຖາມ:
1. ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນເພື່ອຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໃນເຣື່ອງໃດເຣື່ອງນຶ່ງບໍ່?
2. ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນໄລ່ຜີທີ່ເຂົ້າສິງຄົນໃດຄົນນຶ່ງອອກບໍ່?
3. ພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີຜີສິງມາຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຈຸດປະສົງອັນໃດ?
4. ລາວມາຂໍຮ້ອງແລະບອກພຣະເຢຊູວ່າໄດ້ພາລູກໄປຫາໃຜມາກ່ອນ?
5. ເປັນຫຍັງສາວົກຈຶ່ງຂັບໄລ່ຜີອອກບໍ່ໄດ້?
6. ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຖວາຍນຶ່ງສ່ວນສິບບໍ່ໄດ້
7. ພຣະເຢຊູວ່າແນວໃດກັບສາວົກ?

ຫວ
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ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ

ບົດຮຽນທີ 12
ບໍ່ມີທາງເລືອກ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 17:22-27

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ອົພຍົບ 30:11-16

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີນິສັຍນັບຖືການຈັດຕັ້ງຂອງຣັຖບານ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຄຣິສຕຽນທີ່ດີນັບຖືອຳນາດການປົກຄອງເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ເຊື່ອຟັງ
ພຣະເຈົ້າບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອສອນຄຣິສຕຽນມີໜ້າທີເ່ ປັນພົລເມືອງດີ.

ບົດນຳ.
ໃນສມັຍພຣະເຢຊູນັ້ນຄົນຢິວທຸກຄົນນັບແຕ່ອາຍຸ 20 ປີຂຶ້ນໄປມີໜ້າທີເ່ ສັຍຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານເພື່ອຈະເອົາ
ເງິນນັ້ນມາເປັນຄ່າບຳຣຸງສ້ອມແປງພຣະວິຫານບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່, ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ໄຖ່ຊີວິດ
ເຂົາອອກຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າທີ່ປະເທດເອຢິບ. ເຣື່ອງນີ້ກໍເປັນຄືເຮົາທັງຫລາຍທີອ
່ າສັຍຢູ່ໃນປະເທດອະ
ເມຣິກາຈະຕ້ອງເສັຍພາສີແຕ່ລະປີ ແລະຖືກກຳໜົດໄວ້ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເດືອນ 4 ວັນທີ 15 ແມ່ນບໍ່?.

1. ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ (ມັດທາຍ 17:24).
ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເບິ່ງພະນັກງານເກັບພາສີເປັນຄົນຮັ່ງມີເພາະການເກັບພາສີເກີນກຳໜົດ ຫລືເກັບພາສີ
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອົາພາສິທີ່ເກັບໄດ້ນັ້ນເຂົ້າຄັງຂອງຣັຖບານເຕັມສ່ວນ, ແລະຜູ້ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຈະຫາທຸກວິທີທາງ
ທີ່ຈະບໍ່ເສັຍພາສີຈຶ່ງຫາທາງຫລີກລ້ຽງບໍຢ
່ າກເສັຍພາສີຕາມຈຳນວນ.

ເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້

ຮຽນເປັນພົລເມື່ອງທີ່ດີໂດຍຍອມເສັຍພາສີໃຫ້ທາງຣາຊການ ແລະການເສັຍພາສີຍັງເປັນຄຳສັ່ງຂອງອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ້າໃນພຣະທັມອົພຍົບ ວ່າ ; ‘ເມື່ອເຈົ້າຈະຈົດສຳມະໂນຄົວຊົນຊາດອິສຣາເອນ ຈົ່ງໃຫ້ເຂົາຕ່າງນຳຊັບ
ສິນມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຄ່າໄຖ່ຊີວິດ ເມື່ອເຈົ້ານັບຈຳນວນເຂົາ ເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ເກີດພັຍວິບັດຂຶ້ນໃນ
ຫມູ່ພວກເຂົາເມື່ອເຈົ້ານັບເຂົາ ທຸກຄົນທີ່ຂຶ້ນທະບຽນສຳມະໂນຄົວ ຈະຕ້ອງຖວາຍຂອງຢ່າງນີ້ ຄືເງິນເຄິ່ງເຊ
ເກລ ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ (ເຊເກລນຶ່ງມີຊາວເກຣາ) ເຄິ່ງເຊເກລເປັນເງິນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ ທຸກໆຄົນທີ່ຂຶ້ນທະບຽນສຳມະໂນຄົວ ອາຍຸຕັ້ງແຕ່ຊາວປີຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ນຳເງິນມາຖວາຍ

ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈົ້າ ເມື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍນຳເງິນມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ໄຖ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍນັ້ນ ສຳ
ລັບຄົນຮັ່ງມີກໍຢ່າຖວາຍເກີນ ແລະສຳລັບຄົນຈົນກໍຢ່າໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງເຊເກລ
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ຈົ່ງເກັບເງິນຄ່າໄຖ່ຈາກຊົນຊາດອິສຣາເອນ ແລະຈົ່ງກຳນົດເງິນໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນເຕັນນັດພົບ ເພື່ອພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຈະໄດ້ຊົງຣະນຶກເຖິງຊົນຊາດອິສຣາເອນສຳລັບການໄຖ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າທັງຫລາຍ” (ອົພຍົບ 30 :11-16 )
ທີ່ອ່ານມານັ້ນແມ່ນກົດຣະບຽບການຖວາຍຂອງຄົນອິສຣາເອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ອອກການເປັນຂ້ອຍຂ້າໃນ
ປະເທດເອຢິບ.
ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຕົກທອດມາຈົນເຖິງສມັຍພຣະເຢຊູ ເວລານັ້ນເປັນເວລາເສັຍພາສີເປັນຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ “ມີ
ພວກເກັບຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານມາຫາເປໂຕຖາມວ່າ, “ອາຈານຂອງພວກທ່ານບໍ່ເສັຽເງິນບຳຣຸງພຣະວິຫານ
ຫລື” ເປໂຕຕອບວ່າ, “ເສັຽ” (ມັດທາຍ 17:24). ແປວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພຣະວິຫານໄດ້ມາເກັບເງິນນຳສະ
ມາຊິກຂອງພຣະວິຫານ ເກັບນຳພຣະເຢຊູ ແຕ່ໄດ້ພົບກັບເປໂຕຢູ່ນອກເຮືອນ, ຄຳຖາມທີ່ລາວຖາມອາດມີ
ຄວາມໝາຍວ່າ ອາຈານຂອງທ່ານຈ່າຍຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານແລ້ວບໍ່? ຫລືອາດມີຄວາມໝາຍວ່າ ອາຈານ
ຂອງທ່ານສົມຄວນຈ່າຍຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານຫລືບໍ່? ເຣື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດເຖິງອາຈານລາງຄົນທີ່ບໍ່
ໄດ້ຖວາຍຕາມກົດເກນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໄວ້, ອາຈານເຫລົ່ານັ້ນຈະເວົ້າວ່າ ໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າກໍເປັນການ
ຖວາຍຈົນໝົດຕົວຢູ່ແລ້ວ, ສ່ວນອາຈານອີກຜູ້ນຶ່ງເວົ້າວ່າ ເງິນທີໂ
່ ບດຈ່າຍໃຫ້ກໍໜ້ອຍແທ້ໆ ຫາກຖວາຍສິບ
ລົດແລ້ວຈະກິນຫຍັງ? ເພິ່ນວ່າ. ເຮົາລອງມາເບິ່ງວ່າພຣະເຢຊູເຮັດແນວໃດເມື່ອເຂົາມາເກັບເງິນາບຳຣຸງໃນ
ວັກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນີ້. ແຕ່ກ່ອນອື່ນເບິ່ງກົດຣະບຽບໃນສມັຍໂຣມປົກຄອງຊາດຢິບກ່ອນ.

2. ອຳນາດຂອງຣັຖບານ (ໂຣມ 13:1-2).
ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຜູ້ປົກຄອງ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ດ້ວຍວ່າ
ອຳນາດການປົກຄອງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນມາ,

ຫລາຍເທື່ອຄຣິສຕຽນມັກຈະມີຄຳຖາມວ່າ

ຫາກຣັຖບານ ຫລືອຳນາດການປົກຄອງເປັນຄົນບໍດ
່ ີ ເຮົາຈະຟັງເພິ່ນຢູ່ບໍ່? ກ່ອນອື່ນເຮົາມາອ່ານເບິ່ງຄຳສອນ
ຂອງອັຄສາວົກໂປໂລທີ່ສອນວ່າ “ທຸກຄົນຈົ່ງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບໍ່ມີອຳນາດອັນ
ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກພຣະເຈົ້າ

ແລະຜູທ
້ ີ່ມີອຳນາດນັ້ນກໍແມ່ນພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເຫດສັນນັ້ນຜູ້ທີ່ຂັດຂືນ

ອຳນາດນັ້ນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະຜູ້ທຂ
ີ່ ັດຂືນນັນ
້ ຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ” (ຂໍ້ 1
-2). ໃນສມັຍນັ້ນຊາດຢິວຖືກປົກຄອງດ້ວຍຈັກກະພັດໂຣມ, ສຳລັບພວກໂຣມເອງຄຶດວ່າເຂົາປົກຄອງດ້ວຍ
ຍຸດຕິທັມ ແຕ່ບາງຄັ້ງ, ບາງກໍຣະນີຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ມາຕການເດັດຂາດ ຫາກບໍ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນປະຊາຊົນຈະ
ບໍ່ຢ້ານຢຳເກງພວກເຂົາ.

ສ່ວນພວກຢິວເບິ່ງບໍ່ເຫັນວ່າການປົກຄອງຂອງຈັກກະພັດໂຣມນັ້ນຍຸດຕິທັມເລີຍ,

ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫລະໂປໂລຈຶ່ງສອນຊາດຢິວໃຫ້ຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຜູມ
້ ອ
ີ ຳນາດ ເພາະດ້ວຍວ່າ ອຳນາດ
ເຫລົ່ານັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນໂປໂລສອນວ່າ ຫາກຜູ້ໃດຂັດຂືນອຳນາດທີ່ພຣະເຈົ້າແຕ່ຕັ້ງ ຜູ້
ນັ້ນກໍຂັດຂືນພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງ

ແລະຜູ້ທີ່ຂັດຂືນພຣະເຈົ້າກໍຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຕາມການກະທຳຂອງ

ລາວ.
ເບິ່ງແລ້ວທັງຊາດຢິວບໍມ
່ ີທາງເລືອກທີ່ຈະບໍ່ນັບຖືຜູ້ມີອຳນາດ, ມີແຕ່ນັບຖືຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ໂປໂລບໍ່ໄດ້ແນະ
ນຳວ່າ ຫາກບໍ່ຢາກຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຈັກກະພັດໂຣມໃຫ້ໜອ
ີ ອກໄປຢູ່ປ່າ, ຫລືໜຈ
ີ າກເຂດປົກຄອງຂອງຈັກ
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ກະພັດໂຣມ ແຕ່ສອນໃຫ້ເປັນຊາດຢິວ (ເປັນຄຣິສຕຽນ) ທີ່ຮູ້ຈັກໂຄຣົບຢຳເກງຜູ້ມີອຳນາດເທົ່ານັ້ນ ດ້ວຍວ່າ
ການປະຕິບັດຕົນນັບຖືຜູ້ມີອຳນາດທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້ານັ້ນຈະນຳພາ

ເຂົາເຫັນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງໄພ່ພົນ

ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລ້ວເຂົາຈະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າເມືອ
່ ເຫັນການດີທີ່ ຊາດຢິວ ຫລືຄວາມດີຄຣິສຕຽນ (ອ່ານດານີ
ເອນ 4:34-35). ໂປໂລເອງເຄີຍຖືກຈັບຂັງຄຸກ, ຖືກຜູ້ມີອຳນາດກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງ ແຕ່ໂປໂລບໍໄ
່ ດ້ຕຕ
ໍ່ ້ານແຕ່ຢ່າງ
ໃດ.

ພຣະເຢຊູກໍຖືກດ່າວ່າຈົນເຖິງຂັ້ນຈັບໄປປະຫານນັ້ນພຣະອົງອອ້ອນວອນວ່າ " ໂອ! ພຣະບິດາເຈົ້າ ຂໍ

ໂຜດອະພັຍໂທດເຂົາ ເພາະເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາກຳລັງເຮັດອັນໃດ" (ລູກາ 23:34).

3. ພຣະບຸດບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ (ມັດທາຍ 17:23-27).
ສຶກສາຕໍ່ຈາກວັນທີ 1. ຫລັງຈາກຜູ້ມາເກັບພາສີສົນທະນາກັບເປໂຕແລ້ວ ລາວກໍຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ພຣະ
ຄັມພີບໍ່ໄດ້ບອກວ່າລາວຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນເຮັດຫຍັງ ແຕ່ນັກສາສນາສາດສັນນິຖານວ່າ ລາວຄົງຍ່າງເຂົ້າ
ເອົາເງິນຢູ່ໃນເຮືອນເພື່ອມາຈ່າຍພາສີບໍາຣຸງພຣະວິຫານ, "ເມື່ອເປໂຕເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ “ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ
ຂຶ້ນກ່ອນຖາມວ່າ, “ຊີໂມນເອີຍ, ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດ ພວກເຈົ້າແຜ່ນດິນເຄີຍເກັບພາສີແລະເງິນສ່ວຍຈາກຜູ້ໃດ
ຈາກໂອຣົດຫລືຈາກຜູ້ອື່ນ”ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, “ເຄີຍເກັບຈາກຜູ້ອື່ນ” ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຖ້າຢ່າງນັ້ນ ໂອ
ຣົດກໍບໍ່ຕ້ອງເສັຽ” ແຕ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເສັຽໃຈ ທ່ານຈົ່ງໄປຕຶກເບັດທີທ
່ ະເລ ເມື່ອໄດ້ປາໂຕແຣກຂຶ້ນມາໃຫ້ງະ
ປາກມັນ ແລ້ວທ່ານຈະພົບເງິນຫລຽນນຶ່ງ ຈົ່ງເອົາເງິນນັ້ນໄປເສັຽຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານສຳລັບເຮົາກັບທ່ານ”
(ມັດທາຍ 17: 25-27). ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າມີຫລາຍປະເດັນທີເ່ ຮົາຈະຮຽນນຳກັນຄື;
1. ພຣະເຢຊູຖາມຄຳເຫັນຂອງເປໂຕວ່າ ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດ ສົມຄວນເສັຍ ຫລືບໍ່ສົມຄວນເສັຍ?
2. ພຣະເຢຊູເລົ່າຄຳອຸປະມາເຣື່ອງເຈົ້າແຜ່ນດິນເກັບພາສີ ຈະເກັບນຳລູກຊາຍຂອງຕົນບໍ?
່
3. ເປໂຕຕອບວ່າ ເຄີຍເກັບຈາກຜູ້ອື່ນ ນັ້ນແປວ່າບໍ່ເກັບນຳລູກຊາຍຕົນ.
4. ພຣະເຢຊູບອກເປໂຕວ່າ

"ຖ້າຢ່າງນັ້ນ ໂອຣົດກໍບໍ່ຕ້ອງເສັຽ” ແປວ່າ ພຣະວິຫານເປັນຂອງພຣະ

ເຈົ້າ ສ່ວນ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
5. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເສັຍໃຈ ຈົ່ງເສັຍພາສີໃຫ້ເຂົາ

ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເອົາເງິນຈາກພຣະຄັງ ແຕ່ແມ່ນໄປເອົາ

ຈາກປາກປາ. ທ່ານຈົ່ງໄປຕຶກເບັດທີ່ທະເລ ເມື່ອໄດ້ປາໂຕແຣກຂຶ້ນມາໃຫ້ງະປາກມັນ ແລ້ວທ່ານ
ຈະພົບເງິນຫລຽນນຶ່ງ ຈົ່ງເອົາເງິນນັ້ນໄປເສັຽຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານສຳລັບເຮົາກັບທ່ານ' (ຂໍ້ 27).
ເມື່ອສລຸບທັງຫ້າປະການຂ້າງເທິງແລ້ວເຮົາເຫັນຄວາມໝາຍທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບຳຣຸງພຣະເວິຫານທີ່ເປັນຂອງພຣະບິດາ ແຕ່ຊົງບອກເປໂຕວ່າ
ຈ່າຍໄປໂລດເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ເສັຍໃຈ ແລະເພື່ອຄວາມສງົບສຸກ ເພື່ອວ່າເມື່ອເຂົາເສັຍໃຈແລ້ວເຂົາຈະຫັນມາ
ຫາເຣ່ືອງໃສ່ພຣະອົງພາຍຫລັງ. ອີກຢ່າງນຶ່ງພຣະບຸດບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການເກັບຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ
ແຕ່ພຣະອົງສມັກໃຈເສັຍຄ່າບຳຣຸງ,

ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ພາກັນເສັຍພາສີອາກອນແຫ່ງຣັຖທີເ່ ຮົາ

ອາສັຍຢູ່.
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ຄຳຖາມ:
1. ທ່ານມີໜ້າທີ່ອັນໃດໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມໜ້າທີ່ບໍ່? ຖ້າບໍ່ເຮັດເປັນຫຍັງ?
2. ທ່ານມີໜ້າທີ່ຫຍັງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ທ່ານໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈບໍ່?
3. ການເປັນພົລເມືອງດີ ຈະຕ້ອງເສັຍພາສີອາກອນບໍ?
່ ຖ້າບໍ່ເສັຍເປັນຫຍັງ?
4. ມີຄົນນຶ່ງມາຫາເປໂຕເຮັດຫຍັງ? ລາວໄດ້ມາຕາມໜ້າທີຂ
່ ອງລາວບໍ່?
5. ເປໂຕຕອບລາວວ່າ ແນວໃດ? ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳອຸປມາໃດ? ແລະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?
6. ເປັນຫຍັງພຣະບຸດຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າພາສີບຳຣຸງພຣະວິຫານ?
7. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກເປໂຕເສັຍພາສີບຳຣຸງ? ແລະເງິນນັ້ນມາແຕ່ໃສ?

ຫວ
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ບົດຮຽນທີ 13
ສຸດຍອດການສັມຜັດ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 20:29-34

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມາຣະໂກ 10:46-52

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄົນຕາບອດສອງດຄົນມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຂາດຄວາມຫວັງ ແຕ່ເຫັນຮຸ່ງ
ເມື່ອພົບພຣະເຢຊູ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຕາໃຈແລະຕາກາຍຕ່າງຫຍັງ? (ອ່ານເອເຟໂຊ 1:18).

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ການບອດຂອງຈິດວິນຍານແມ່ນການປະຕິເສດຂອງພຣະຣາຊ
ທານທີ່ໃຫ້ລ້າໆ

ບົດນຳ.
ເຮົາໄດ້ຍິນເຣື່ອງຄົນຕາບອດຫລາຍເທື່ອໃນພຣະຄັມພີ, ຄັ້ງນີ້ເຮົາເຫັນຄົນຕາບອດສອງຄົນທີມ
່ ີອາຊີບຂໍທານ
ເພື່ອລ້ຽງຊີວິດຢູ່ໄປວັນໆໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງ ເພາະບໍ່ມີຜໃ
ູ້ ດຊ່ອຍໄດ້, ວັນນຶ່ງສວັນເປັນໃຈ,
ພຮະເຈົ້າເມດຕາໂດຍເຂົາທັງສອງໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູເດີນທາງທ່ຽວປະກາດເຣື່ອງແຜນດິນສວັນ

ວັນນັ້ນ

ເຂົາທັງສອງໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງດັງຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍ ເປີດຕາເຂົາໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງ ແຕ່ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສົ່ງສຽງ
ດັງຈາກຄົນທັງຫລາຍທີກ
່ ຳລັງຫຸ້ມຫໍ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.

2. ພຣະເຢຊູມາໃກ້ (ມັດທາຍ 20:29-31).
ພຣະເຢຊູໄດ້ນຳພາສາວົກຂອງພຣະອົງຢ່າງໄປຕາມສະຖານທີຕ
່ ່າງໆ

ເພື່ອເທສນາສັ່ງສອນເຣືຶ່ອງແຜ່ນດິນ

ສວັນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງຍັງໄດ້ຂັບໄລ່ຜີຖ່ອຍຮ້າຍອອກຈາກຄົນຫລາຍຄົນ, ຊົງປົວຄົນຕາບອດ, ຄົນຫູ
ໜວກໃຫ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິນັ້ນມາຫລາຍແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນງານທີນຶ່ງຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເປັນງານອັນທີສອງ
ຂອງພຣະອົງທີ່ໄດ້ສຳແດງການອັສຈັນເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ເຊື່ອ. ສ່ວນງານສຳຄັນທີສ
່ ຸດແມ່ນປ່າວປະກາດໃຫ້ຄົນ
ເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງເພື່ອວ່າເມື່ອສິ້ນຊີວິດຈາກໂລກນີໄ
້ ປເຂົາກໍຈະໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຊັ້ນຟ້າ ບ່ອນບໍ່ມີຄົນ
ຫູໜວກ, ບໍ່ມີຄົນຕາບອດ, ບໍມ
່ ຄ
ີ ົນເສັຍອົງຄະ ຕລອດເຖິງບໍ່ມເີ ກີດ ແກ່ ເຈັບ ຕາຍ ອີກ.
ວັນນຶ່ງພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກກຳລັງຈະສະເດັດອອກຈາກເມືອງເຢຣີໂກ, ໃນເວລານັ້ນມີຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍຍ່າງຕິດຕາມພຣະອົງໄປ, ພວກຄົນຕາບອດສອງຄົນທີ່ອາສັຍຂໍທານໃນແຖບນັ້ນໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູ
ຍ່າງຜ່ານມາທາງນີ້ ພ້ອມທັງໄດ້ຍິນສຽງຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຍ່າງຕິດພຣະເຢຊູໄປ ແຕ່ເຂົາບໍສ
່ າມາດຮູ້
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ວ່າພຣະເຢຊູຢູ່ໃກ້ ຫລືໄກປານໃດ, ເຂົາພາກັນທັງຮ້ອງ, ທັງໄຫ້ຂຶ້ນຈົດສຸດສຽງຂໍຄວາມເມຕາ ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູ
ປົວຕາຂອງເຂົາ. "ມີຄົນຕາບອດສອງຄົນນັ່ງຢູ່ແຄມທາງ ເມື່ອໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດກາຍມາເຂົາຈຶ່ງ
ຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ, “ທ່ານຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈົ່ງເມດຕາພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ” (ຂໍ້ 30). ການທີ່ຕາບອດ
ທັງສອງຄົນທັງຮ້ອງ, ທັງໄຫ້ດ້ວຍສຽງດັງກໍເພາະວ່າມີສຽງຜູຄ
້ ົນຫລວງຫລາຍຍ່າງຕາມພຣະອົງດ້ວຍສຽງອຶກ
ກະທຶກ, ແລະເຂົາຮ້ອງແຮງກໍເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ສຽງຂອງເຂົາໄປເຖິງພຣະເຢຊູນັ້ນເອງ.
ໃນເວລານັ້ນຜູ້ຄົນທີ່ຍ່າງຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປໄດ້ຫ້າມປາມບໍ່ໃຫ້ພວກຕາບອດສົ່ງສຽງ

ແລະໃຫ້ມິດງຽບ

"ຝ່າຍປະຊາຊົນກໍຫ້າມເຂົາໃຫ້ມິດຢູ່ ແຕ່ເຂົາແຮ່ງຊ້ຳຮ້ອງດັງຂຶ້ນວ່າ, “ທ່ານຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈົ່ງເມດ
ຕາພວກຂ້າ ພຣະອົງແດ່ທ້ອນ” (ຂໍ້ 31). ການຫ້າມປາມແບບນີ້ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສມັຍໃດ ຫລືສັງຄົນໃດ ພວກ
ຄົນພິການຈະຖືກຫ້າມຫລາຍຢ່າງ ຈົນລາງເທື່ອພວກຂໍທານຈະຖືກໄລ່ໜີຈາກບ່ອນນັ້ນ. ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ
9:2 ນັ້ນຊາວຢິວເຫັນວ່າຄົນພິການ, ເປັນຄົນບາບ, ຄົນຂໍທານເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມຄ
ີ ຸນຄ່າ ບໍ່ສົມຄວນກັບພຣະເຢຊູ
ເຂົາຄິດແນວນັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກຕາບອດນີ້ຈຶ່ງຖືກຫ້າມບໍໃ
່ ຫ້ສົ່ງສຽງ ແຕ່ເນື່ອງຈາກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ
ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງໄດ້ ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຟັງຄຳຫ້າມປາມຂອງຝູງຊົນ ແລ້ວກໍຍິ່ງຮ້ອງແລະໄຫ້ແຮງ
ກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ເຫດການຕອນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄິດເຖິງເວລາໄປງານແຕ່ງານທີມ
່ ີສຽງດົນຕຣີດັງຈົນລົມ
ກັນບໍ່ໄດ້ຍິນ ແຕ່ເມື່ອລົມກັນບໍ່ໄດ້ຍິນຜູ້ເວົ້າກໍເວົ້າດ້ວຍສຽງດັງຂຶ້ນຕື່ມ, ໂຕະຕໍ່ໄປກໍເຮັດແບບດຽວກັນ, ພວກ
ນັກດົນຕຣີ ກະແຮງເປີດສຽງດັງຂຶ້ນອີກເພື່ອໃຫ້ລົບສຽງຄົນລົມກັນໃຫ້ໝົດ. ພວກຄົນຕາບອດກະຄືຈະຕົກຢູ່
ໃນສະພາບນັ້ນ, ຫາກຮ້ອງຄ່ອຍຢ້ານພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຍິນຈຶ່ງຮ້ອງຂຶ້ນຈົນສຸດກຳລັງ.

2. ຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດກັບທ່ານ (ມັດທາຍ 20:31-34).
ພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງຕາບອດທັງສອງຄົນຈຶ່ງຫັນໜ້າມາຫາເຂົາ, ເອີ້ນໃຫ້
ເຂົາຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພຣະອົງ"ພຣະເຢຊູຊົງຢຸດຢູ່ ແລະເອີ້ນເຂົາມາແລ້ວຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກເຈົ້າຢາກໃຫ້
ເຮົາເຮັດຫຍັງເພື່ອເຈົ້າ” (ຂໍ້ 32). ວາດພາບເບິ່ງຄົນທີຍ
່ ່າງແຫ່ພຣະອົງໄປນັ້ນຄົງງົງແລະປລາດໃຈທີ່ພຣະອົງ
ຊົງຟັງສຽງຂອງຄົນຕາບອດທັງສອງທີ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າຕາເຂົາບອດຍ້ອນບາບຂອງເຂົາ. "ເມື່ອພຣະເຢຊູກຳ
ລັງສະເດັດໄປຊົງເຫັນຊາຍຄົນນຶ່ງຕາບອດແຕ່ກຳເນີດ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ພຣະ
ອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນນີ້ຫລືພແ
ໍ່ ມ່ຂອງຕົນ ເຂົາຈຶ່ງເກີດມາຕາບອດ” ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ,
“ບໍ່ແມ່ນຄົນນີ້ຫລືພໍ່ແມ່ຂອງຕົນໄດ້ເຮັດບາບ ແຕ່ເກີດມາເພື່ອໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈົ້າປາກົດໃນຕົວ
ຄົນນີ້" (ໂຢຮັນ 9:1-3). ແມ່ນແຕ່ພວກສາວົກກະຍັງເຂົ້າໃຈວ່າອາການຕາບອກຕ້ອງແມ່ນຜົນສະທ້ອນຂອງ
ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເຮັດບາບ ສາວົກຈຶ່ງຖາມພຣະເຢຊູເຊັ່ນນັ້ນ

ແຕ່ພຣະອົງຕອບຢ່າງແຈ້ງວ່າ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດໃນພວກ

ເຂົາເຮັດບາບ ແຕ່ແມ່ນເກີດມາຕາບອດເພື່ອພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈົ້າຈະເຫັນໃນຕົວສອງຄົນນີ້. ແປວ່າ
ຈະມີການອັສຈັນເກີດຂຶ້ນໃນສອງຄົນນີ້. ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ " ຝ່າຍເຮົາໄດ້ມາເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ
ແລະຈະໄດ້ຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ" (ໂຢຮັນ 10:10ຂ).
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ເມື່ອທັງສອງຫຍັບເຂົ້າມາໄກ້ພຣະເຢຊູແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ "“ພວກເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງເພື່ອ
ເຈົ້າ” (ຂໍ້ 32ຂ). ບໍແ
່ ມ່ນພຣະອົງບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຕ້ອງການຫຍັງ ແຕ່ຊົງຖາມເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ຍິນຄຳຂໍຮ້ອງອອກ
ຈາກປາກຂອງເຂົາ. ພຣະທັມໂຣມ ກ່າວວ່າ "ຄືວ່າຖ້າເຈົ້າຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈົ້າວ່າ, “ພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ” ແລະເຊື່ອໃນຈິດໃຈວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄືນຂຶ້ນມາຈາກຕາຍ
ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະໄດ້ພົ້ນ"(ໂຣມ 10:9).

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຄຳຂໍຮ້ອງອອກຈາກປາກຂອງເຂົາ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍ ຊຶ່ງ

ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາຊ່ອຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້ແທ້, ເມື່ອນັ້ນແຫລະພຣະອົງຈະຊ່ອຍເຂົາຕາມຄຳສາຣະພາບຂໍຂອງ
ເຂົາ. ພວກຕາບອດທັງສອງຄົນກ່າວວ່າ "ເຂົາຈຶ່ງທູນຕອບວ່າ, “ທ່ານເອີຍ, ຂໍໂຜດເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກຂ້າ
ພຣະອົງມືນເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນ" (ຂໍ້ 32).
ຂໍສັງເກດ; ຕາມປົກກະຕິທັງສອງຄົນຈະຂໍທານເປັນການຫາລ້ຽງຊີບແຕ່ລະວັນໆ, ພວກທີ່ໃຫ້ທານລາງຄົນ
ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າປາອາຫານ, ລາງຄົນແມ່ນໃຫ້ເງິນເສດເຫລືອ ຫລືເງິນນ້ອຍ

ວັນນີພ
້ ວກຂໍທານທັງສອງບໍ່ໄດ້ຂໍ

ເຂົ້າປາອາຫານ ແລະບໍ່ໄດ້ເງິນຄຳ ແຕ່ຂໍໃຫ້ຕາເຫັນຮຸ່ງ ແລະການຂໍແບບນີ້ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະສາມາດໃຫ້ເຂົາທັງ
ສອງໄດ້ ແຕ່ເຂົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ

ພຣະເຢຊູມີຣິດອຳນາດສາມາດປົວຕາເຂົາທັງສອງໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງແຈ້ງໄດ້,

ເຖິງແມ່ນພວກຢິວຄິດວ່າ ເຂົາຕາບອດເພາະຄວາມບາບຂອງເຂົານັ້ນ ພຣະເຢຊູກໍຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາພົ້ນບາບ
ໄດ້ ເມື່ອເຂົາສາຣະພາບວ່າເຂົາຊ່ອຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້. ພຣະເຢຊູມີອຳນາດອະພັຍຄວາມຜິດບາບໄດ້ຕົວຢ່າງ
ເຫັນໃນມັດທາຍ “ຜິດບາບຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວ” ຫລືຈະວ່າ “ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນແລະຍ່າງທຽວໄປ” (ມັດທາຍ
9:5). ເມື່ອຕາບອດທັງສອງກ່າວວ່າ "ຂໍໂຜດເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງມືນເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນ" (ຂໍ້ 32).
ມັດທາຍບັນລະຍາຍວ່າພຣະເຢຊູກໍມີພຣະທັຍສົງສານ, ສ່ວນມາຣະໂກບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄຳວ່າເມດຕາສົງສານ
ເພາະມາຣະໂກຄິດວ່າ ບໍ່ແມ່ນປະເດັນທີ່ເພິ່ນຢາກເວົ້າ (ມາຣະໂກ 10:49-50).
ເຣື່ອງການຂໍຂອງພວກຂໍທານທັງສອງນັບວ່າເປັນການຂໍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນແລະຢາກໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ, ເພາະວ່າ
ຂໍທານທັງສອງໄດ້ຮັບຂອງຊົ່ວຄາວຈາກຜູ້ໃຈບຸນແລ້ວເຊັ່ນ ; ເຂົ້າປາອາຫານ ແລະເງິນເລັກນ້ອຍ ພໍລ້ຽງຊີວິດ
ປະຈຳວັນ ສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບເຂົາແມ່ນຕາເຫັນຮຸ່ງແຈ້ງ ແລ້ວເຂົາຈະມີວຽກງານການທຳແບບຄົນທົ່ວໄປ. ເມື່ອ
ຄິດສະທ້ອນເຖິງການຂໍຂອງຄຣິສຕຽນເຮົານັ້ນ ຫລາຍເທື່ອເຮົາບໍ່ໄດ້ຂໍສິ່ງຈໍາເປັນໃນຊີວິດ ເຮົາພຽງແຕ່ຂໍໃຫ້
ພົ້ນແຕ່ລະວັນໆຄືຄົນຕາບອດຂໍທານນັ້ນ, ເມື່ອຮູ້ເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວເຮົາທັງຫລາຍຄວນຮຽນເອົາແບບຢ່າງຕາບອດ
ທັງສອງ ທີ່ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້, ຮ້ອງຂໍສິ່ງຈຳເປັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຟັງສຽງຄົນຫ້າມໃຫ້ມິດຢູ່. ເມື່ອເຮົາຂໍດ້ວຍໃຈສາຣະ
ພາບວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ແລ້ວ ພຣະເຢຊູກໍຈະໃຫ້ເຮົາດັ່ງພວກຕາບອດສອງຄົນນີ້."ຊົງບາຍຕາຂອງເຂົາ ໃນ
ທັນໃດນັ້ນເຂົາກໍເຫັນຮຸ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ"(ຂໍ້ 34). ທັນທີ, ທັນໃດທີ່ພຣະເຢຊູສັມຜັດແຕະຕ້ອງຕາ
ຂອງເຂົານັ້ນຕາທັງສອງໄດ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິທັນທີ
ພຣະເຢຊູໄປ.
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ແລະເມື່ອເຂົາຫາຍດີແລ້ວເຂົາໄດ້ສມັກໃຈຕິດຕາມ

ຄຳຖາມ :
1. ແມ່ນຫຍັງສຳຄັນໃນຊີວິດທ່ານທີ່ຈະຕ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍ ?
2. ທ່ານໄດ້ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບ ແລ້ວຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍແລ້ວບໍ່?
3. ທ່ານໄດ້ຮຽນອັນໃດຈາກຊີວິດຄົນຕາບອດສອງຄົນນີ້ີ ?
4. ເປັນຫຍັງຕາບອດທັງສອງບໍຂ
່ ໍເງິນນຳພຣະເຢຊູ ?
5. ຕາຂອງເຂົາທັງສອງເຫັນຮຸ້ງດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດ ?
6. ເມື່ອເຂົາເຫັນຮຸ່ງແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ?

ຫວ
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ການອັສຈັນໃນຍິງສາວບໍຣິສຸດ
ເຣື່ອງຄຣິສມັສ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 1:18-25

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 1:6-38

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຢຊູບັງເກີດຢ່າງອັສຈັນ ບົ່ງບອກວ່າພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ເຫັນວ່າສິ່ງທີເ່ ປັນໄປບໍໄ
່ ດ້ ກະເປັນໄປໄດ້.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ໃນໂຢຮັນ 3:16 ຄຳວ່າພຣະບຸດອົງດຽວໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ບັນຫາຂອງຫລາຍຄົນຍັງປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຊື່ອໃນເຣື່ອງນີ້

ບົດນຳ.
ເຣື່ອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ໄດ້ບັງເກີດນຳມາຣີອາ ຍິງສາວພົມມະຈາຣີ ເປັນເຣື່ອງທີ່ໜ້າງິຶດງໍ້ຈັສຈັນ
ແທ້ໆ ຈົນມີຫລາຍຄົນບໍ່ເຊື່ອວ່າເຣື່ອງແນວນີ້ມີຈິງແທ້ ເພາະວ່າອີງຕາມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ແລະອີງ
ຕາມມາດຕະຖານຂອງມະນຸດແລ້ວແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ

ແຕ່ສຳລັບພຣະເຈົ້າແລ້ວທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້

ເພາະຄວາມຈິງຈະຕ້ອງເປັນຄວາມຈິງ ແລະແລ້ວວັນນັ້ນຄົນທັງຫລາຍຈະຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ, ສັຣເສີນ
ພຣະເຈົ້າ ແລະສັຣເສີນພຣະເຈົ້າ ຢ່າງບໍ່ຂາດສຽງ.

1. ບັງເກີດຈາກຍິງສາວບໍຣສ
ິ ຸດ (ມັດທາຍ 1 :18).
“ເຣື່ອງພຣະກຳເນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນດັ່ງນີ້: ຄືນາງມາຣິີອາຜູເ້ ປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ໄດ້ເປັນ
ຄູ່ໝັ້ນກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂົາໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດເດດພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ມັດທາຍ 1:18).

ຖືກຕ້ອງແລ້ວຊີວິດແມ່ນການອັສຈັນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງກໍາໜົດສ້າງຂຶ້ນມາ

ແມ່ນແຕ່ການເກີດຕາມທັມມະຊາດກໍນັບວ່າເປັນການອັສຈັນຢູ່ແລ້ວ ທີ່ຜູ້ຍິງຜູ້ນຶ່ງຈະມີເດັກນ້ອຍເກີດຂຶ້ນໃນ
ທ້ອງຂອງລາວ, ຫາກເຮົາເວົ້າວ່າເມື່ອຍິງຊາຍສົມສູກ
່ ັນກໍມີທ້ອງເປັນຂອງທັມມະດາ ແຕ່ມີລາງຄູ່ສົມສູ່ກັນມາ
ແຕ່ແຕ່ງງານຈົນເຖິງວັນນີ້ກໍຍັງບໍ່ມີລູກຈັກຄົນກະຍັງມີຫລາຍຄູ່ຢູ່. ເຣື່ອງນີ້ອັບຣາຮາມ ແລະນາງຊາຣາເມັຍ
ຂອງເພິ່ນຢູ່ກິນນຳກັນຫລາຍຟ້າຫລາຍປີກະຍັງບໍ່ມີລູກເລີຍ.

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອພຣະເຈົ້າບອກອັບຣາຮາມວ່າຈະ

ອວຍພອນເພິ່ນດ້ວຍສິ່ງຂອງຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ອັບຣາຮາມຢາກໄດ້ ສິ່ງທີ່ເພິ່ນຢາກໄດ້
ຫລາຍທີ່ສຸດ ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ພັລຍາຂອງເພິ່ນ ນາງຊາຣາມີລູກກໍເປັນພຣະພອນອັນສຸດຍອດແລ້ວ.
ເຣື່ອງພຣະກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນເຮົາເຊື່ອວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນບໍ່ມີການສົງສັຍຫຍັງເລີຍ ເພາະຄຣິສຕຽນ
ຮູ້ ແລ້ວວ່າໃນສມັຍ ພຣະເຈົ້າສ້າງໂລກຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານນີ້ພຽງແຕ່ຫົກວັນ ໃນພຣະທັມ
ປະຖົມມະການນັ້ນ, ພຣະອົງຊົງນີຣະມິດສ້າງທຸກຢ່າງທີ່ຕາເຫັນແລະຕາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ແລະພວກນັກວິທຍາ
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ສາດທີ່ມີຄວາມຮູ້ອັນເປັນເລີດຍັງຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຄວາມຈິງທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຍັງບໍ່ທັນພົບທຸກຢ່າງເທື່ອ
ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ຄວາມຈິງທັງໝົດໄດ້ຫາກບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ. ສ່ວນພວກເຮົາທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນບໍ່ມີຄວາມ
ຮູ້ອັນສູງສົ່ງຄືນັກວິທະຍາສາດ ແຕ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງຄວາມເປັນມາຂອງໂລກ

ດ້ວຍວ່າພຣະອົງ

ຊົງເປີດເຜີຍ ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ນັ້ນນັບວ່າເປັນພຣະຄຸນອັນຫາຫຍັງມາປຽບກະບໍ່ໄດ້. “ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນ
ພຣະຄັມພີວ່າ, “ເຮົາຈະທຳລາຍປັນຍາຂອງຄົນມີປັນຍາ ແລະຈະໃຫ້ຄວາມສລາດຂອງຄົນສລາດສູນເສັຽ
ໄປ”ຄົນມີປັນຍາຢູ່ໃສ ນັກທັມຢູ່ໃສ ນັກໂຕ້ຕອບບັນຫາສມັຍນີ້ຢູ່ໃສ

ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊົງກະທຳໃຫປັນຍາ

ຂອງໂລກກາຍເປັນຄວາມໂງ່ຫລືເພາະຕາມພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນວ່າ ມະນຸດບໍ່ສາມາດຮູ້
ຈັກພຣະເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍປັນຍາຂອງຕົນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊອບພຣະທັຍຊົງໂຜດຄົນທັງຫລາຍທີເ່ ຊື່ອນັ້ນ ໃຫ້ພົ້ນ
ດ້ວຍຄຳເທສນາເຣື່ອງທີເ່ ຂົາຖືວ່າໂງ່ຝ່າຍພວກຢິວກໍຂໍເຫັນການສຳຄັນ

ແລະພວກຕ່າງຊາດກໍຊອກຫາປັນ

ຍາແຕ່ພວກເຮົາປະກາດເຣື່ອງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນນັ້ນ ອັນເປັນສິ່ງທີ່ໃຫ້ພວກຢິວຊູນສະດຸດ
ແລະເປັນເຣື່ອງທີ່ພວກຕ່າງຊາດຖືວ່າໂງ່ " (1ໂກຣິນໂທ 1:19-23).
ນາງມາຣີອານັບວ່າເປັນຍິງສາວທີ່ໄດ້ຮັບພຣະພອນອັນມະຫາສານ ຫລາຍກວ່າຍິງໃດໆ ໃນໂລກນີ້ ທີ່ນາງມີ
ທ້ອງດ້ວຍການຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ນາງມີລູກໃນທ້ອງໂດຍບໍເ່ ຄີຍສົມສູ່ກັບຊາຍໃດໆມາກ່ອນ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ
ນາງຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ນາງມີ
ທ້ອງດ້ວຍການອັສຈັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທສ
ີ່ ຸດໃນພຣະຄັມພີໃໝ່, ແຕ່ພຣະພອນອັນມະຫາສານນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງມີ
ບັນຫາໃຫຍ່ດັ່ງທີ່ຈະເວົ້າກັນຕໍ່ໄປນີ້.

2. ການອັສຈັນໃຫ້ໂຢເຊັບເຫັນນິມິດ (ມັດທາຍ 1:19-20).
ຫາກເຮົາມີອາຍຸ 60 ຂຶ້ນໄປ ຫລືຫາກເຮົາມາຈາກບ້ານນ້ອຍ, ເມື່ອງນ້ອຍແລ້ວເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າການເປັນຄູ່
ໝັ້ນເພື່ອຕຽມແຕ່ງງານໃນສມັຍນັ້ນ ແມ່ນພໍ່ແມ່ ຫລືຜູ້ໃຫຍ່ຈັດຫາໃຫ້, ຫລືບາງຄັ້ງຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ເປັນໝູ່ຄຮ
ູ່ ັກ
ແພງກັນ ກະເລີຍເວົ້າກັນວ່າ ເມື່ອລູກພວກເຮົາໃຫຍ່ແລ້ວໃຫ້ເຂົາເອົາກັນໜໍ້ (ຄຳວ່າເອົາກັນ ເປັນຄໍາເວົ້າພື້ນ
ເມືອງຊຶ່ງແປວ່າ ແຕ່ງງານກັນນັ້ນເອງ). ອີກຢ່າງ, ໃນສມັຍນັ້ນການເປັນຄູ່ໝັ້ນກໍດີ, ການທີ່ບ່າວໄປທ່ຽວສາວ
ກະດີ ພວກບ່າວສາວ ຫລືຄໝ
ູ່ ັ້ນນັ້ນບໍ່ໄດ້ແຕະຕ້ອງກັນແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ເພາະເພິ່ນຖືວ່າ ການແຕະຕ້ອງ
ກັນໃນຣະຫວ່າງບ່າວສາວ ແມ່ນຜິດປະເພນີ, ຄົນບ້ານນອກກະເວົ້າວ່າຜິດຜີ ຫລືຜິດວິນຍານບັນພະບຸຣຸດ.
ດັ່ງນັ້ນໃນສມັຍກ່ອນນີ້ ຄູ່ໝັ້ນ, ຄູ່ບ່າວສາວ ໄດ້ແຕ່ເວົ້າລົມກັນເທົ່ານັ້ນ.
ໃນສມັຍພຣະຄັມພີນັ້ນແຮງເກົ່າກວ່າສມັຍພວກເຮົາອາຍຸ 60 ຂຶ້ນໄປຕັ້ງຫລາຍເທົ່າ ດ້ວຍເຫດນີ້ໂຢເຊັບຈຶ່ງມີ
ບັນຫາໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງມາຣີອາ,

ລາວຮູ້ວ່າລາວບໍ່ເຄີຍໄດ້ແຕະຕ້ອງສັມຜັດກັບມາຣີອາແຕ່

ປະການໃດ ແຕ່ຢູ່ໆກໍເຫັນວ່າມາຣີອາທີ່ເປັນຄູໝ
່ ັ້ນຂອງຕົນມີທ້ອງ. “ຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູໝ
່ ັ້ນຂອງນາງເປັນ
ຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນັ້ນທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ເຣື່ອງນນີ້ເປັນທີ່ອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່ນາງ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈວ່າຈະ
ຖອນໝັ້ນເສັຽຢ່າງລັບໆ ” (ຂໍ້ 19). ພຣະຄັມພີບອກວ່າໂຢເຊບເປັນຄົນມີສິນທັມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ;
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1. ເພິ່ນເຊື່ອຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະຄຳວ່າສິນທັມນັ້ນ ແມ່ນໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະເຈົ້າ. (ຄົນມີສິນທັມຄືໂຢເຊບ ຈະມີໃຈໃຫ້ອະພັຍ, ຈະມີຈິດໃຈເມດຕາຕໍ່ຜກ
ູ້ ະທຳຜິດ)
2. ເນື່ອງຈາກວ່າໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມເພິ່ນ
ອາຍຂາຍໜ້າ,

ຈຶ່ງບໍ່ໄປເວົ້າປະກາດໃຫ້ບ້ານເມືອງໃຫ້ມາຣີອາໄດ້ອັບ

ແລະຍັງເປັນການຖືກຕ້ອງທີ່ໂຢເຊບອາດຈະໃຊ້ກົດເກນ ແລະວັທນະທັມມາລົງ

ໂທດມາຣີອາໄດ້, ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ.
3. ໂຢເຊບຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຈະຖອນໝັ້ນຢ່າງລັບໆ ແປວ່າບໍ່ໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນດັງໄປທົ່ວເມືອງ.
ເຮົາຮູວ
້ ່າໂຢເຊບມີຄວາມກັງວົນໃນເຣື່ອງນີ້ຫລາຍສົມຄວນ ແລະເພິ່ນຄິດຫາທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດນັ້ນຄືຕ້ອງ
ຈະຖອນໝັ້ນຢ່າງລັບ. “ແຕ່ເມື່ອໂຢເຊບຍັງຄຶດໃນເຣື່ອງນິ້ຢູ່ ກໍມີເທວະດາຕົນນຶ່ງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມາປາ
ກົດແກ່ໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ, “ໂຢເຊບບຸດດາວິດເອີຍ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານທີ່ຈະຮັບນາງມາຣີອາມາເປັນເມັຽຂອງ
ເຈົ້າ ເພາະວ່າຜູ້ຊຶ່ງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ມັດທາຍ 1:20). ແປ
ວ່າໃນຂະນະທີ່ໂຢເຊບກຳລັງຄິດວາງແຜນຢູ່ນັ້ນອາດແມ່ນໝົດມື້ໝົດຄືນ

ດັ່ງນັ້ນໃນຂະນະທີ່ໂຢເຊບນອນ

ຫລັບໄປ, ໃນຂະນະນັ້ນເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປາກົດຕົວໃນຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ (ພາສາຊາວ
ບ້ານຈະເວົ້າວ່າ ເທວະດາມາເຂົ້າຄວາມຝັນ) ໂດຍຮ້ອງຊື່ເພິ່ນວ່າ "ໂຢເຊບບຸດດາວິດເອີຍ" ຊຶ່ງເປັນການບົ່ງ
ບອກວ່າ ເທວະດາຮູ້ຈັກໂຢເຊບ ແລະເວົ້າກັບໂຢເຊບໂດຍກົງ, ເທວະດາບອກໂຢເຊບວ່າຢ່າສູ່ຢ້ານ ແປວ່າ
ຢ່າສົງສັຍມາຣີອາ ເພາະທັງໝົດນັ້ນແມ່ນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ.

3. ຈຸດປະສົງການອັນສຈັນ (1:21-25).
ມາຣີອາຈະມີທ້ອງແລະເກີດລູກມາເປັນພຣະເຢຊູ ແລະພຣະກຸມມານນ້ອຍເຢຊູຊົງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງ
ຍິງສາວບໍຣິສຸດ ເພາະພຣະອົງບໍຣິສຸດ. ພຣະອົງຊົງເກີດມາເພື່ອຊ່ອຍຄົນຜິດບາບທັງຫລາຍໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບ
ກັມຂອງເຂົາ. ເທວະດາບອກໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ 'ນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ
ເຢຊູ ເພາະວ່າທ່ານຜູນ
້ ີ້ແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ”
(ຂໍ້ 21). ເທວະດາທີ່ປາກົດໃນຄວາມຝັນໄດ້ບອກໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນມີສອງຢ່າງສຳຄັນຄື;
1. ຈົ່ງຖວາຍນາມ ວ່າ ເຢຊູ (ແປວ່າຈົ່ງຕັ້ງຊື່ວ່າ ເຢຊູ). (ຕາມທັມມະດາແລ້ວແມ່ນພໍ່ແມ່ ຫລືຜໃ
ູ້ ຫຍ່ຕັ້ງ
ຊື່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາ, ແຕ່ສຳລັບພຣະເຢຊູແລ້ວແມ່ນຕັ້ງຊື່ມາຈາກສວັນ.
2. ທ່ານຜູ້ນີ້ແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ. ແປວ່າ
ໃຜກໍຕາມທີ່ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກເຢຊູໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂົາ.
ເທວະດາຍັງກ່າວເຖິງຄຳທຳນວາຍໃນ ເອຊາຢາ 7 :14 ວ່າ "ການທັງປວງນິ້ເກິດຂຶ້ນເພື່ອຈະໃຫ້ສຳເຣັດຕາມ
ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ຍິງພົມມະຈາຣີນັ້ນຈະມີທ້ອງແລະ
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ປະສູດບຸດຄົນນຶ່ງ ແລະເຂົາຈະເອີ້ນບຸດນັ້ນວ່າ ເອມານູເອນ”

( ແປວ່າ “ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງ

ຫລາຍ”) (ມັດທາຍ ຂໍ້ 22-23).
“ມື່ອໂຢເຊບຕື່ນຂຶ້ນກໍເຮັດຕາມຄຳທີ່ເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັ່ງນັ້ນ ຄືຮັບເອົານາງມາຣິອາມາເປັນພັຣ
ຍາຂອງຕົນແຕ່ບໍ່ໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອີ້ນຊື່ບຸດນັ້ນວ່າ ເຢຊູ” (ຂໍ້ 2425). ແປວ່າໂຢເຊບປ່ຽນຄວາມຄິດຕົນເອງທີ່ວາງແຜນຈະຖອນໝັ້ນນັ້ນ ແລ້ວມາປະຕິບັດຕາມຄຳບອກເລົ່າ
ຂອງເທວະດາ ແລະທັງສອງກໍຕົກລົງກັນວ່າຈະບໍ່ສົມສູ່ກັບນາງຈົນຄອດບຸດ.

ຄຳຖາມ
1. ກ່ອນໜ້າທ່ານມາເຊື່ອພຣະເຢຊູນັ້ນ ທ່ານຄິດແນວໃດກັບເຣື່ອງການເກີດພຣະເຢຊູ?
2. ເມື່ອມາເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວທ່ານຈະອະທິບາຍແນວໃດໃນເຣື່ອງນາງມາຣີອາມີທ້ອງດ້ວຍຣິດເດດພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ?
3. ໂຢເຊບເປັນຄົນແນວໃດ ຕາມພຣະຄັມພີບົ່ງບອກ?
4. ເປັນຫຍັງໂຢເຊບຈຶ່ງຢາກຖອນໝັ້ນຢ່າງລັບໆ?
5. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບຍອມຮັບເອົາມາຣີອາເປັນເມັຍ?
6. ເທວະດາໄດ້ບອກໂຢເຊບອັນໃດແດ່?

ຫວ
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