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ບົດຮຽນທີ 1 
ເອົາຊະນະຕ່ໍການທົດລອງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 4:1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ລູກກາ 4:1-13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມານຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາຜິດໄປ  ແລະຕ່ໍຄົນຜູ້ທ່ີ

ເຮົາເປັນພະຍານຕ່ໍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ່ໍຕ້ານຄວາມບາບໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ມີການທົດລອງເກີດຂ້ຶນໃນຊີ 

                                                ວິດ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງ. 
 

ຄຳນຳ 
       ການທົດລອງໄດ້ເກີດຂ້ຶນເປັນພາກສ່ວນຂອງຊີວິດ.   ແຕ່ເຫັນວ່າມານມັນໄດ້ໃຊ້ສ່ິງນ້ີຫລອກພວກເຮົາ 
ເພ່ືອມັນຈະລັກ, ຈະຂ້າ, ແລະທຳລາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາອາວຸດແລະປະທານກຳລັງໃຫ້ເພ່ືອພວກເຮົາຈະ
ເອົາຊັຍຊະນະໄດ້. 
     ຄຳເວົ້າວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຊັ່ນ; ທ່ານຮູ້ຈັກບ່ໍວ່າມັນເປັນບ່ໍໄດ້ທ່ີທ່ານຈະ... 

• ສາມາດເອົາລ້ີນເລັຽດັງ ຫລືເລັຽຄາງໄດ້? 
• ເອົາກຳປ້ັນໃສ່ປາກທ່ານໄດ້? 
• ສາມາດເລັຽແຂນສອກໄດ້? 
• ສາມາດຈາມໂດຍບ່ໍຕ້ອງຫລັບຕາໄດ້? 

       ອົງພຣະເຢຊູຮູ້ດີວ່າພວກເຮົາຈະປລາດໃຈເມ່ືອໄດ້ເຫັນສ່ິງເປັນໄປບ່ໍເກີດຂ້ຶນ.  ແຕ່ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈໃຫ້ດີວ່າບ່ໍ
ມີອັນໃດເກີນພລັງອຳນາດຂອງພຣະອົງ.   ດ່ັງນ້ັນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ,  “ຝ່າຍມະນຸດກໍເຫລືອກຳລັງທ່ີຈະ
ເຮັດໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໄດ້ທຸກສ່ິງ.” (ມທ 29:26).  ໃນເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາເຣື່ອງໝາຍສຳຄັນ
ໃນປ້ຶມມັດທາຍ ທ່ານອາດຈະແປກໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຣ່ືອງນ້ີຈ່ຶງເລ້ີມຈາກການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູເພາະ 
ພຣະອົງໄດ້ເຮັດການອັສຈັນໃນປ່າດິນຊາຍແທ້ບ່ໍ?  ຕອບໄດ້ງ່າຍໆກໍຄືຕ້ອງໃຊ້ໝາຍສຳຄັນອັນໃຫຍ່ເພ່ືອຈະ
ເອົາຊະນະມານໄດ້.   ມານຫລອກເພ່ືອຈະຜູກມັດພວກເຮົາເພ່ືອມັນຈະມີໂອກາດລັກ,  ຂ້າ,  ແລະທຳລາຍ.  
ມານໃຊ້ກົນອຸບາຍເພ່ືອທຳລາຍສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.  ການທ່ີພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງເປັນ
ບົດຮຽນສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວິທີເອົາຊະນະສັດຕຣູໄດ້. 
 

1.  ທ້າທາຍໃຫ້ກິນ (ມັດທາຍ 4:1-4) 
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     ຫລັງຈາກສວັນໄດ້ສັຣເສີນຕອນອົງພຣະເຢຊູຮັບບັບຕິສະມາ (ມທ 3:13-17),  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້
ນຳອົງພຣະເຢຊູໄປຍັງປ່າດິນຊາຍໃນແຂວງຢູດາຍ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຢໍດາເນ ແລະທະເລຕາຍ
ເພ່ືອມານຈະໄດ້ທົດລອງພຣະອົງ (4:1).  ເຫັນວ່າເປັນສ່ິງປລາດຫລາຍ   ທ່ີພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາແລະຍັງບ່ໍມີເວລາສລອງການບັບຕິສະມາຊ້ຳ. 
       ອົງພຣະເຢຊູອົດອາຫານເປັນເວລາ 40 ວັນ ຢູ່ໃນປ່າຢ່າງໂດຍດ່ຽວ   ເພ່ືອພຣະອົງຈະຈັດຕຽມການປະ
ກາດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຟ້າສວັນ.  ແນ່ນອນອົງພຣະເຢຊູຫິວ (4:2). ໃຫ້ພວກເຮົາວາດພາບເບ່ິງວ່າອົງເຢຊູ
ຈະອິດເມ່ືອຍຫລາຍປານໃດເມ່ືອບ່ໍໄດ້ກິນເຂ້ົາເປັນເວລານານ.    ມັດທາຍໄດ້ກ່າວເຖິງການທົດລອງອັນສຳ
ຄັນສາມປະການທ່ີມານໃຊ້ກັບອົງພຣະເຢຊູ.   ປ້ຶມມາຣະໂກແລະລູກາໄດ້ກ່າວວ່າມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະ
ເຢຊູຕລອດ 40 ວັນ ມານທົດລອງເວລາຫິວເມ່ືອຍ ແລະຢູ່ຄົນດຽວ. ມານຊອກທາງທຳລາຍແຜນການຂອງ  
ພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຊື່ອຟັງແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອມະນຸດຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ, ແລະບ່ໍໃຫ້  
ພຣະອົງເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດ (2 ກຣທ 5:21; 1 ເປໂຕ 2:24; ເຢເຣມີຢາ 23:6). 
     ມານໄດ້ໃຊ້ສອງວິທີໃນການຫລອກລວງດ້ວຍກ່າວວ່າ, “ຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ”(4:3). ໃນ
ພາສາກຣີກຄຳເວົ້າ “ຖ້າ”  ໄດ້ໃຊ້ບ່ໍແນ່ນອນ, ຄຳແປທ່ີດີຄວນເປັນ ຈິງແທ້.  ມານມັກຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຕົວເອງວ່າເປັນໃຜມາຈາກໃສແທ້,    ມານຈ່ຶງແນະນຳວ່າ ຈິງແທ້ຖ້າທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງ   
ພຣະເຈ້ົາ (ດ້ວຍມີແຜນການລອງ), ມານຈ່ຶງກ່າວວ່າ ແນ່ແລ້ວທ່ານມີສິດທ່ີຈະໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ຮັບສ່ິງຕ້ອງການ
, ບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດ.  
     ມານຈ່ຶງເອົາຄວາມຕ້ອງການຂ້ັນຕ້ົນທ່ີມະນຸດຕ້ອງການມາຫລອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄື:ຄວາມຫິວ ມານ 
ຮູ້ຈັກຣິດອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຄືມັນບອກໃຫ້ພຣະເຢຊູສ່ັງກ້ອນຫີນໃຫ້ເປັນເຂ້ົາຈ່ີ ແນວໃດກໍຕາມ, ການ
ອົດອາຫານເປັນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊອບສຳລັບອົງພຣະເຢຊູໃນຕອນນ້ີ. ແມ່ນແລ້ວອົງພຣະເຢຊູຄວນສ່ັງໃຫ້ກ້ອນ
ຫີນເປັນເຂ້ົາຈ່ີອາດເປັນສ່ິງດີເພ່ືອຄວາມຫິວ ແຕ່ນ້ັນແມ່ນນອກແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
      ອົງພຣະເຢຊູຕ້ອງເລືອກທາງດີກວ່າຄືຈະເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ຫລືຈະຍອມຟັງພຣະບິ
ດາຄືຍອມເປັນທຸກ.    ຊຶ່ງບ່ໍເປັນການງ່າຍທ່ີຈະເຮັດຕາມແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາເພາະຕອນນ້ີພຣະເຢຊູຫິວ 
ຂາດແຮງໃນຖານະເປັນມະນຸດຢ່າງສົມບູນ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາຄົບບໍຣິບູນ.  ພຣະອົງຮູ້ເຖິງຄວາມຫິວດີທ່ີສຸດ
ເພາະ ພຣະອົງຢູ່ໃນສະພາບມະນຸດອົດອາຫານ 40 ວັນມາແລ້ວ. 
     ການທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມອົດຫິວນ້ີຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງອຳນາດບັງຄັບຕົນເອງຕາມອົງພຣະວິນຍານນຳ
ພາ (ຄາລາເຕັຽ 5:22-23), ໃນທ່ີສຸດພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າ,  “ອາຫານຂອງເຮົາຄືເຮັດຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງ     
ພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊ້ເຮົາມາ ແລະເຮັດໃຫ້ງານຂອງພຣະອົງສຳເຮັດ” (ໂຢຮັນ 4:34).    ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເລືອກເອົາທາງຍາກຄືເຊື່ອພຣະເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນທາງທົນທຸກທໍຣະມານເພາະເປັນທາງອັນຖືກຕ້ອງ
ໃນເວລານ້ັນ. (ຟລປ 4:19).    ເພ່ືອຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູພຣະເຢຊູໄດ້ອ້າງເຖິງພຣະບັນຍັດທີສອງ 8:3: “ມະນຸດຈະບ່ໍ  
ລ້ຽງຊີວິດດ້ວຍອາຫານສ່ິງດຽວ  ແຕ່ລ້ຽງດ້ວຍພຣະທັມທຸກຂ້ໍທ່ີອອກຈາພຣະໂອດຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ມທ 4:4).  
ການໃຊ້ເປັນຄຳຕອບຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນຕົວຢ່າງດີຕ່ໍພວກເຮົາໃນເມ່ືອປະເຊີນກັບມານຮ້າຍ.   ພວກເຮົາ
ຖືກສອນໃຫ້ໃຊ້ພຣະທັມຢູ່ໃນ ເອເຟໂຊ 6:17 “ຈ່ົງຖືພຣະແສງຂອງພຣະວິນຍານ ຄືພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ”   
ໃຫ້ຈ່ືເອົາໄວ້ ເມ່ືອປະເຊີນການທົດລອງຈາກມານແລ້ວ ໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ພຣະທັມເພ່ືອເອົາຊະນະມັນ. 
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2. ທ້າທາຍໃຫ້ໂຕນລົງ (ມັດທາຍ 4:5-7)  
    ມານໄດ້ມາຫາອົງພຣະເຢຊູອີກ ນຳພາພຣະອົງໄປຍັງບ່ອນສູງຈອມພຣະວິຫານໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ແລະ 
ທ້າພຣະອົງໃຫ້ໂຕນລົງໄປ (4:5-6). ມານໄດ້ອ້າງເຖິງ ເພງສັຣເສີນ 91, ບອກໃຫ້ພຣະເຢຊູໂຕນລົງໄປເພ່ືອ 
ຈະສະແດງເຖິງພະລັງແລະອຳນາດທ່ີພຣະອົງມີ, ປົກກະຕິແລ້ວເທວະດາຈະຕ້ອງຮັກສາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ
ພວກເຂົາ (ພສສ. 91:11-12; ມທ 26:53).  ມານຢາກໃຫ້ພຣະເຢຊູສະແດງເຖິງອຳນາດ ມັນຈ່ຶງທ້າເຖິງອັນ
ຕະລາຍຂອງຮ່າງກາຍ   ເພ່ືອບອກເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູໂດຍການໂຕນລົງເພາະພຣະ
ເຈ້ົາຮັກແລະປົກປ້ອງຮັກສາຄົນທ່ີຮັກແລະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ. 
     ອົງພຣະເຢຊູຕອບ, “ຢ່າທົດລອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ”(4:7); ພຣະບັນຍັດສອງ 6:16), ພຣະເຢ
ຊູຮູ້ວ່າຄຳແນະຂອງມານນ້ັນເປັນສ່ິງໂງ່,    ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຈຳເປັນໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສະແດງເຖິງຄວາມຮັກທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາມີຕ່ໍພຣະອົງເລີຍ; ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາເຫັນມາແລ້ວຕອນພຣະອົງຮັບບັບຕິສະມາ(ມທ 3:17). ມານ
ຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສ້າງບັນຫາປອມຂ້ຶນ ຄືສ່ຽງໂຕນລົງໄປຈາກບ່ອນສູງເປັນການກະທຳທ່ີເຫັນແກ່ຕົນເອງ 
ເປັນການບ່ໍສົມຄວນເພ່ືອຢາກຮູ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາອົງພຣະບິດາ ເພ່ືອບັງຄັບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາທຳການ 
ອັສຈັນລົງມາຊ່ອຍທັນທີ. 
       ທຸກວັນນ້ີພວກເຮົາກໍຍັງຢາກທົດລອງພຣະເຈ້ົາໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເລືອກເຮັດ ເຊັ່ນກິນເຂ້ົາໜົມອີກກ້ອນ 
ນ່ຶງຄົງບ່ໍເປັນຫຍັງ ທ້າໃຫ້ພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີສຸຂພາບດີ, ເບ່ິງຍິງອ່ືນຊາຍອ່ືນອີກຄ້ັງນ່ຶງຄົງບ່ໍເປັນຫຍັງ
ດອກ. ການທົດລອງບ່ໍແມ່ນຜິດບາບໃນຕົວມັນເອງ, ແຕ່ເມ່ືອເຮົາຍອມແພ້ນ້ັນເປັນຄວາມບາບ (ຢກບ 1:13-
15). ຕ້ົນຕໍທ່ີມານທົດລອງພວກເຮົາກໍເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສົງສັຍສ່ິງດີທ່ີພຣະເຈ້ົາມີຕ່ໍພວກເຮົາ ແລະຢາກ
ໃຫ້ພວກເຮົາອອກນອກທາງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ ເພ່ິງຕົນເອງຄິດວ່າສາມາດເຮັດໄດ້ດີກ
ວ່າເພ່ິງພຣະເຈ້ົາພຣະຜູ້ສ້າງ. 
 

3. ທ້າຍທາຍໃຫ້ສະແດງການຖວາຍຕົວ (ມັດທາຍ 4:8-11)  
    ມານຖືກພ່າຍແພ້ມາແລ້ວສອງເທ່ືອ ມານມັນຍັງບ່ໍຍອມງ່າຍໆ ມັນຊອກທາງຫລອກລວງອົງພຣະເຢຊູອີກ
ເພ່ືອຈະທຳລາຍແຜນການໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ພ້ົນຂອງພຣະອົງ.  ຕອນນ້ີມານໄດ້ນຳອົງພຣະເຢຊູໄປຍັງບ່ອນສູງທ່ີ
ສຸດເພ່ືອທົດລອງການຖວາຍຕົວຂອງພຣະອົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ. 
      ແທ້ຈິງບ່ໍມີພູໃດສູງພໍຈະຂ້ຶນໄປແລ້ວເຫັນທຸກຢ່າງໃນໂລກ,  ມີນັກສາສນາຫລາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວາ່ການທົດ
ລອງຢ່າງນ້ີອາດເປັນເຫັນນິມິດ.      ຄົນໃນສມັຍບູຮານໄດ້ຖວາຍບູຊາບ່ອນທ່ີສູງຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ ຫລື 
ພຣະອ່ືນໆ ( 1 ກສ 3:2; ພຣະບັດຍັດ 2 12:2),    ການເລືອກເອົາບ່ອນສູງນ້ີແມ່ນມານເປັນຜູ້ເລືອກ.    ຄຳ
ຖາມມີຢູ່ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະຍອມກ້ົມຂາບມານໃນບ່ອນສູງນ້ີບ່ໍ?(4:9)  ຫລືພຣະອົງຈະຍົກເອົາພຣະບັດຍັດ
ທ່ີສ່ັງບ່ໍໃຫ້ມີພຣະອ່ືນໆ (ອພຍ 20:3)?  ມານມັນຫລອກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຮັດທາງລັດຄືບ່ໍຕ້ອງຍອມເປັນທຸກ
ທ່ີໄມ້ກາງແຂນຢ່າງໜ້າອັບອາຍ  ໃຫ້ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງມັນຄືກາຍເປັນຄົນນັບຖືພຣະອ່ືນຫລືຫລ້ິນຊູ້. 
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     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຕ່ໍຄຳທ້າທາຍຂອງມານຢ່າງກົງດ້ວຍພະລັງອຳນາດ: “ຖອຍໜີໄປຈາກເຮົາ.” ແລະ 
ພຣະອົງສ່ັງມານວ່າ, “ຈ່ົງຂາບໄຫວ້ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະປະຕິບັດພຣະອົງແຕ່ຜູ້ດຽວ.” (4:10).  
ມານຈ່ຶິງໜີໄປຈາກພຣະອົງ ແລະມີເທວະດາມາຮັກສາບົວຣະບັດພຣະອົງ (4:11).  ການມາຮັກສາອົງພຣະ
ເຢຊູບ່ໍແມ່ນຝູງເທວະດາມາເພ່ືອໃຫ້ອາຫານກິນ ແຕ່ພວກເຂົາມາເພ່ືອບອກເຖິງການເປັນພຣະບຸດເຈ້ົາຂອງ 
ພຣະອົງຕາກຫາກ ແລະສລອງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະຕ່ໍມານຮ້າຍໃນປ່າດິນຊາຍນ້ັນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
    ທ່ານຈະກ້າຫານໄວ້ວາງໃຈບ່ໍ?  ພຣະບັດຍັດສອງ 6:5 ໄດ້ທ້າພວກເຮົາໃຫ້ຮັກພຣະເຈ້ົາດ້ວຍສຸດໃຈ, ສຸດ
ຈິດ, ແລະສຸດຄວາມຄິດ.    ອົງພຣະເຢຊູຮັກພຣະເຈ້ົາສຸດໃຈຄືເຮັດຕາມນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະບິດາ ແທນທ່ີ
ຈະເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ;   ສຸດຈິດຄືປະຕິເສດຕົນເອງ;  ສຸດຄວາມຄິດຄືບ່ໍເຮັດທາງລັດຄືມັກງ່າຍ.   ການທົດ
ລອງທັງສາມຢ່າງນ້ີບ່ໍໄດ້ຂ້ໍມູນອັນໃດເພ່ືອໃຫ້ຝູງຊົນຮັບເຖິງການເປັນພຣະເມຊີອາຂອງອົງພຣະເຢຊູເລີຍ. 
       ການທ່ີຈະປະຕິເສດຕົນເອງເວລາຖືກທົດລອງນ້ີເປັນການຍາກ ແລະໂດດດ່ຽວ, ແຕ່ບາງເທ່ືອພຣະເຈ້ົາ 
ອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ິງນ້ີເກີດຂ້ຶນເພ່ືອພວກເຮົາຈະເປັນຄົນແຂງແຮງຮັບເອົາພາຣະທ່ີຈະມາຂ້າງໜ້າໄດ້.    ເໝືອນ
ກັບນັກກິລາຕ້ອງຝຶດຫັດເທ່ືອລະນ້ອຍເພ່ືອຈະເຮັດສ່ິງໃຫຍ່ໄດ້.   
 

ຄຳຖາມ: 
1. ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງຄຳເວົາ້ໃນພາສາກຣີກ ເປອີຊາໂຊ ແປວ່າທົດລອງຫລືທົດສອບ.   ຄຳເວົ້າທົດ

ລອງຄືມີແຜນການເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄົນນ້ັນເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ?    ຄຳເວົ້າທົດ
ສອບມີຄວາມໝາຍວ່າຢາກຮູ້ຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຫລາຍເທ່ົາໃດ? 

2. ລ້ຶມຄືນພຣະບັດຍັດສອງ 8:3.  ທ່ານເຫັນຄວາມສຳຄັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈ້ົາໃນ
ເວລາປະເຊີນກັບມານ? ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ? 

3. ໃຫ້ເອົາສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີທຽບກັນກັບສ່ິງທ່ີອົງພຣະເຢຊູຕອບຕ່ໍມານ  ມັດທາຍ 4:4 ຕ່ໍ  ໂຢຮັນ 4:34  ແລະ 
6:35.  ໃຫ້ບອກເຖິງສ່ິງເປັນໄປກັບຂ້ໍຕ່າງໆນ້ີໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ. 

4. ສຶກສາເຖິງຄວາມນຶດຄິດຂອງຊາຕານທ້າອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອຢາກຮູ້ເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງພຣະ 
ເຢຊູຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າພຣະອົງຈະຮັກສາ   ມັນຈ່ຶງບອກໃຫ້ພຣະເຢຊູໂຕນລົງຈາກບ່ອນສູງຈາກພຣະວິ
ຫານ.  ທ່ານເຄີຍເຫັນຄົນທ້າພຣະເຈ້ົາໃນເຣື່ອງນ້ີຄືກັນບ່ໍ? 

5. ຂໍໃຫ້ມີຜູ້ສມັກແບ່ງປັນປະສົບການເຖິງການທົດລອງໃຫ້ເຮັດບາບ  ແຕ່ທ່ານເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍໃຊ້  
ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
         ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 2 
ພຣະເຢຊູບາຍຄົນຂ້ີທູດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 8:1-4 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ລະບຽບພວກເລວີ 13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃນຖານະເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ    ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກຄົນທ່ີບ່ໍ

ໜ້າຮັກ ແລະໄປຈັບບາຍຄົນທ່ີບ່ໍມີຜູ້ໃດຢາກບາຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ວິທີໃດທ່ີຄວາມຜິດບາບໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍມະນຸດເຮົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຜິດບາບ, ເໝືອນກັບຄົນຂ້ີທູດ, ຜູ້ໄດ້ຖືກແຍກ 

ອອກຈາກຈາກສັງຄົມຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊຳຮະລ້າງດ້ວຍການ   
ຈັບບາຍ.   

 

ຄຳນຳ 
       ຄົນຂ້ີທູດເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູພໍພຣະທັຍທ່ີຈະຈັບບາຍຕົນເອງ.   ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ໃຫ້ຄວາມປຽບທຽບ
ຄວາມບາບກັບພະຍາດຂ້ີທູດ.   ພວກເຮົາຄວນນຳເອົາຄົນອ່ືນໆຜູ້ເປັນຄົນບາບເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົວໃຫ້ດີ. 
     ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ືໄດ້ໃນປີ 1980 ມີຫລາຍຢ່າງດີແລະໜ້າຢ້ານເກີດຂ້ຶນຄື: ຄອມພິວເຕີ ແອບໂປລ IIe, ຮ້ານ
ໃຫ້ຄົນເຊົ່າໜັງ,  ນາຊາຖືກສ່ົງໄປອະວະກາດຖືກແຕກເວລາລົງມາ, ປະທານາທິບໍດີຖືກຍິງ,  ກຳແພງເມືອງ
ແບ່ງປະເທດເຢັຽຣະມັນຖືກທຳລາຍ.  ພະຍາດເອດແຜ່ອອກໂດຍທ່ີບ່ໍມີຢາປົວ ເໝືອນກັບສມັຍສັດຕະວັດທີ
ນ່ຶງເຖິງເຣື່ອງພະຍາດຂ້ີທູດ.  ພະຍາດທັງສອງຢ່າງນ້ີຄົນຄິດວ່າເປັນຍ້ອນການເຮັດຜິດບາບ ພວກຄົນທ່ີເປັນ
ພະຍາດດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກສັງຄົມ.   
       ພະຍາດບ່ໍໄດ້ທຳລາຍແຕ່ຮ່າງກາຍເທ່ົານ້ັນ; ແຕ່ມັນຍັງສ້າງກຳແພງກ້ັນ  ແຍກຄົນອອກຈາກສັງຄົມໄດ້.  
ໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງພະຍາດຂ້ີທູດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນທຸກ    ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບບາຍແລະປົວພະຍາດ   
ໃຫ້ດີນ້ັນເປັນຄວາມຫວັງຂອງທຸກໆຄົນ.   ຄວາມບາບກໍເໝືອນກັນ  ມັນສາມາດທຳລາຍບ່ໍພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍ 
ມັນຍັງສາມາດກ່ໍກຳແພງແຍກຄົນອອກຈາກສັງຄົມເຮັດໃຫ້ຢູ່ຢ່າງໂດຍດ່ຽວ.  ມີແຕ່ອົງພຣະເຢຊູອົງດຽວເທ່ົາ
ນ້ັນສາມາດຊຳຮະລ້າງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້.  
 

1.  ລົງມາຈາກພູ (ມັດທາຍ 8:1) 
     ມັດທາຍໄດ້ກ່າວເຖິງຂ່າວປະເສີດຂອງອົງພຣະເຢຊູເປັນລຳດັບເລ້ີມຈາກການບັບຕິສະມາແລະການທົດ
ລອງ (ບົດ 3-4), ຊ່ຶງເປັນການເລ້ີມຕ້ົນຮັບໃຊ້ຂອງອົງພຣະເຢຊູ:  “ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປທ່ົວແຂວງຄາລີເລ 
ຊົງສ່ັງສອນໃນໂຮງທັມເທສນາຂອງພວກເຂົາ  ຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກໃນທ່ີນ້ັນ  ແລະ
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ຊົງໂຜດພົລເມືອງທ່ີເຈັບໄຂ້ໄດ້ພຍາດທຸກຢ່າງໃຫ້ດີໝົດ.” (4:23). ຕ່ໍມາມັດທາຍໄດ້ໃຊ້ສາມບົດຕ່ໍໄປ (5-7) 
ແບ່ງປັນຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູບາງຢ່າງ. ຕ່ໍໄປອີກສອງບົດ (8-9) ໄດ້ກ່າວເຖິງການອັສຈັນສິບຢ່າງທ່ີອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳ.   
      ສາວົກມັດທາຍຫວັງວ່າຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຍຶດເອົາສອງຢ່າງ:  1) ຄຳເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ  ແລະການກະທຳ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມຊີອາ   ແລະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ, 
2).ຄວາມເວົ້າຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະການກະທຳຂອງພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈໃນບົດຮຽນແລະ
ສາມາດເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດໃນການເປັນສາວົກ.  ອົງພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພ່ືອທຸກໆຄົນ ທັງຄົນສົມ
ບູນແລະຄົນເສັຽອົງຄະ:  ຄົນຢິວຂ້ີທູດ (8:1-4).    ຄົນຕ່າງຊາດ (8:5-13); ໂຣມ 1:16; 3:29-30),   ແລະ
ພວກຜູ້ຍິງ  ເພາະຄົນໃນສມັຍນ້ັນເຫັນວ່າບ່ໍເປັນຄົນສຳຄັນ (8:14-17).    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຳລາຍກຳແພງ
ຄວາມຜິດບາບ,  ຊົນຊາດ,  ຍິງຊາຍ,  ຂ້າທາດຫລືເຈ້ົານາຍ ພຣະອົງຕ້ອນຮັບເອົາຄົນທຸກຊັ້ນວັນນະເຂ້ົາໃນ 
ຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
     ພະລັງອຳນາດທ່ີອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ໃນການສິດສອນ (7:29) ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍສົນໃຈ ແລະເມ່ືອພວກ
ຄົນໄດ້ຍິນຄຳສອນຂອງພຣະອົງແລ້ວ ພວກເຂົາຍັງລໍຄອຍເບ່ິງອີກວ່າພຣະອົງຈະເຮັດອັນໃດອີກ.  ຄົນສ່ວນ
ຫລາຍທ່ີໄດ້ຍິນຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູແທ້.  ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດລົງໄປ
ຈາກພູທ່ີບ່ໍອອກຊື່ວ່າແມ່ນພູໜ່ວຍໃດໃນແຂວງຄາລີເລນ້ັນ   ມີຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ 
ໄປ(8:1) ພວກເຂົາອາດເຫັນສ່ິງໜ້າຢ້ານ ຄືເຫັນຄົນເປັນພະຍາດຂ້ີທູດມາຫາໂດຍການຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະພັກ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ. 
 

2. ຢຽດມືອອກໃສ່ຄົນຂ້ີທູດ (ມັດທາຍ 8:2-3)  
    ໃນສັຕະວັດທີນ່ຶງພວກຢິວພາກັນຢ້ານພະຍາດຂ້ີທູດເພາະມັນນຳໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ຖ້າຍັງບ່ໍຕາຍຄົນຂ້ີທູດ
ຕ້ອງແຍກຕົນເອງອອກໄປຢູ່ໂດດດ່ຽວ. ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພະຍາດຂ້ີທູດຕິດແປດ ອີງຕາມກົດຂອງພວກເລວີແລ້ວຜູ້
ເປັນພະຍາດນ້ີຕ້ອງອອກໄປຢູ່ຫ່າງໄກໝູ່ ເພາະເຫັນວ່າ, “ພະຍາດບ່ໍສະອາດ.” ຄົນພວກນ້ີຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາໄປ
ຮ່ວມກັບສັງຄົມແລະການນະມັສການທ່ີພຣະວິຫານ (ລະບຽບພວກເລວີ 13:1-17; 45-46; ຈົດບັນຊີ 5:1-
4).  ອັນໃດຫລືຜູ້ໃດໄປແຕະຕ້ອງຄົນຂ້ີທູດຖືວ່າບ່ໍສະອາດ.  ພະຍາດທຸກຢ່າງຕ້ອງການປົວໃຫ້ດີ ແຕ່ເຫັນວ່າ
ພະຍາດຂ້ີທູດຕ້ອງການຊຳຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດເພ່ືອໃຫ້ກົກເຄ້ົາຂອງບັນຫາສ້ິນສຸດລົງ. 
      ຜູ້ຊາຍທ່ີເຂ້ົາມາຫາອົງພຣະເຢຊູເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ.  ຕາມພາສາເຮັບເຮີ ແລະພາສາກຣີກແລ້ວພະ
ຍາດອັນນ້ີໝາຍເຖິງພະຍາດຜິວໜັງ ພະຍາດອັນນ້ີເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້ານຫລາຍ.  ໃນຕອນນ້ີຄົນມີພະຍາດໄດ້ມາ
ຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍພຣະພັກອົງພຣະເຢຊູ ແລະຮ້ອງໄຫ້ໃຫ້ພຣະອົງປົວສະອາດດີ (8:2). 
    ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນຂ້ີທູດນ້ີເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ? ເພາະລາວເຊື່ອໝ້ັນວ່າອົງພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ອຍ
ລາວໄດ້ ລາວມີຄວາມເຊື່ອເພາະລາວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຟັງຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູແຕ່ໄກໆ. “ຈ່ົງຂໍແລ້ວທ່ານ
ຈະໄດ້ຮັບ...ເພາະຜູ້ທ່ີຂໍກໍໄດ້ຮັບ...” (7:7-8)? ຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງດີເດ່ັນໃນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຕ່ໍທຸກໆ
ຄົນ. 
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       ເມ່ືອຄົນຂ້ີທູດຄິດໃຈວ່າວັນນ້ີຕົນເອງຕ້ອງດີພະຍາດ   ແລະລາວໄດ້ຍ່າງຕົງໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ ຄົນທັງ
ຫລາຍທ່ີເຫັນກໍຢ້ານແລະຫລີກທາງໃຫ້   ມີຫລາຍຄົນແລ່ນໜີອອກໄປ ບ່ໍມີໃຜຢາກເບ່ິງໜ້າລາວອີກ.   ຕາມ
ກົດພວກເລວີແລ້ວ ລາວຕ້ອງນຸ່ງເຄ່ືອງຂາດ   ແລະບ່ໍໃຫ້ມີອັນໃດປົກຫົວໄວ້ ລາວຕ້ອງຍົກມືຂ້ຶນ   ແລະຮ້ອງ
ອອກສຽງແຮງໆວ່າ, “ບ່ໍສະອາດ!   ບ່ໍສະອາດ!”  ເວລາຍ່າງໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ (ລະບຽບພວກເລວີ 13:45). 
ຕອນນ້ັນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນວ່າ, “ດ່ັງນ້ັນສ່ິງໃດໆທ່ີທ່ານປາຖນາໃຫ້ເຂົາເຮັດແກ່ທ່ານ ທ່ານຈ່ົງເຮັດກັບເຂົາ
ທຸກປະການເໝືອນກັນ.” (7:22)    ແຕ່ເຫັນວ່າເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍເຫັນຄົນຂ້ີທູດຍ່າງເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ 
ພວກເຂົາອາດລືມໄປ ເພາະມີບາງຄົນໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າຄົນຂ້ີທູດບ່ໍຄວນມາຮ່ວມກັບຝູງຊົນຢ່າງນ້ີ.  ຊາຍຄົນນ້ີ
ໄດ້ສ່ຽງໂດຍເຂ້ົາໄປຫາພຣະອາຈານຄືອົງພຣະເຢຊູ ແລະເອ້ີນພຣະເຢຊູວ່າ, “ພຣະອົງເຈ້ົາ”  ໝາຍເຖິງພຣະ
ອົງມາຈາກອົງພຮະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   ລາວບ່ໍອາດເຂ້ົາໄປໃກ້ອົງພຣະເຢຊູເພາະຢ້ານເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ບ່ໍສະ
ອາດຕາມກົດຂອງພວກເລວີ.   
     ການບ່ໍສະອາດບ່ໍເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຢ້ານໃນເມ່ືອຄົນອ່ືນຖອຍໜີໄປ, ພຣະອົງໄດ້ເດ່ມືອອກແລະຕອບ 
ຄຳຕ້ອງປະສົງຂອງຄົນຂ້ີທູດ   ໂດຍເອົາມືໄປບາຍລາວແລະກ່າວວ່າ,  “ເຮົາພໍໃຈ  ຈ່ົງດີສະອາດເສັຽ” (8:3).  
ການເຮັດຢ່າງນ້ີໄດ້ສ່ົງຄວາມຕົກໃຈໄປຍັງຝູງຊົນກຳລັງຈ້ອງມອງຢູ່ ເພາະຄົນດີສະອາດຈະບ່ໍໄປຈັບບາຍຄົນ
ຂ້ີທູດແນວນ້ີເລີຍ. ອົງພຣະເຢຊູສາມາດປົວຄົນຂ້ີທູດດ້ວຍຄຳເວົ້າ ແຕ່ພຣະອົງເລືອກທາງນ້ີຄືໄປຈັບບາຍຄົນ
ທ່ີຂາດຄວາມຮັກ ຂາດຄົນອ່ືນຈັບບາຍລາວມານານແລ້ວ ຄົນຂ້ີທູດດີໃຈຫລາຍເມ່ືອໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າຂອງພຣະ
ເຢຊູວ່າ, “ເຮົາພໍໃຈ” ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ ໃນທັນໃດນ້ັນຄົນຂ້ີທູດກໍດີສະອາດ ນ້ີສະແດງເຖິງພະລັງອຳນາດຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍພະຍາດທ່ີຮ້າຍແຮງອັນນ້ີ.  ອົງພຣະເຢຊູອາດຈະກ່າວແລະຈັບຄົນຂ້ີທູດເພາະເຫັນວ່າທັງຮ່າງ
ກາຍແລະຈິດໃຈຄົນນ້ີໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໃໝ່.  ອົງພຣະເຢຊູມີພະລັງອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ. 
 

3. ບົດຄຳສອນ (ມັດທາຍ 8:4)  
    ຝູງຊົນອາດເຫັນສ່ິງປລາດໄດ້ເກີດຂ້ຶນເຣື່ອງຄົນຂ້ີທູດຫາຍດີສະອາດ ແລະອົງພຣະເຢຊູຮູ້ດີວ່າເຣ່ືອງນ້ີຈະ
ແຜ່ອອກໄປຢ່າງໄວ,  ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງໄດ້ບອກຄົນຂ້ີທູດນ້ັນບ່ໍໃຫ້ບອກເຣື່ອງນ້ີກັບຜູ້ໃດໃນການອັສຈັນທ່ີພຣະ
ອົງເຮັດໃຫ້ຕົວລາວດີສະອາດ (8:4).   ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຢາກສະແດງເຣື່ອງໝາຍສຳຄັນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄົນນັບຖື
ເພາະຄົນອ່ືນໆຈະເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳຝ່າຍການເມືອງ ເພ່ືອໂຄ່ນລ້ົມຈັກກະພັດໂຣມ,   ແຕ່ພຣະອົງມີ
ແຜນການຢ່າງອ່ືນ.   
       ພຣະເຢຊູສະເດັດມາເພ່ືອເປັນຫລັກຖານເຮັດໃຫ້ພຣະບັດຍັດສຳເຣັດນ້ັນຄືເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ  ບ່ໍ
ແມ່ນມາທຳລາຍພຣະບັດຍັດ (ມັດທາຍ 5:17),  ຕ່ໍມາພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດຕາມຄຳສອນຂອງພວກເລວີຄືບອກ
ໃຫ້ຄົນດີສະອາດດີຈາກພະຍາດຂ້ີທູດໄປຫາພວກມະຫາປະໂຣຫິດແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ.  ເມ່ືອປະໂຣຫິດ
ຢ້ັງຢືນວ່າຄົນຂ້ີທູດຫາຍດີແລ້ວ ລາວກໍຫາຍດີເປັນຄົນປົກກະຕິແລະສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມກັບສັງຄົມ, ຄອບຄົວ, 
ແລະຍັງໄປນະມັສການທ່ີພຣະວິຫານໄດ້.  ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນການຢ້ັງຢືນຢ່າງນ້ີໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູວ່າເປັນ
ຜູ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
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   ເຫັນວ່າທຸກວັນນ້ີຄວາມຜິດບາບໄດ້ທຳລາຍຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ບາບເລ້ີມຈາກສ່ິງນ້ອຍໆ 
ກາຍເປັນຜົນຮ້າຍແຮງຈົນນຳໄປເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ້.  ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊຳຮະລ້າງໃຫ້
ສະອາດຈາກກົກເຄ້ົາຂອງບັນຫາຄືຄວາມຜິດບາບ.  (ພສສ 51:7;ໂຣມ 6:2,4, 1 ປຕ 2:24). 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
     ຫລາຍສັດຕະວັດມາແລ້ວມີນັກສາສນາໄດ້ໃຊ້ຄຳປຽບທຽບພະຍາດຂ້ີທູດກັບຄວາມບາບ. ຄົນບາບແລະ
ພະຍາດຮ້າຍໂຣຄາບ່ໍມີອຳນາດເໜືອອົງພຣະເຢຊູ      ຖ້າພຣະອົງພໍພຣະທັຍແລ້ວສ່ິງນ້ັນກໍຖືກຊຳຮະໃຫ້ສະ 
ອາດໄດ້ເໝືອນເດີມ(ມທ 26:6; ລກ 17:11-19).  ບ່ໍຜູ້ໃດທ່ີອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຢາກຈັບບາຍ ເມ່ືອພວກເຮົາເຂ້ົາ
ໄປຫາພຣະອົງດ້ວຍການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ ເພ່ືອຂໍຄວາມເມດຕາຊ່ວຍເຫລືອ     ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະອົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາພໍໃຈ ຈ່ົງດີສະອາດ.” 
 

ຄຳຖາມ: 
6. ວາດພາບເບ່ິງວ່າຄົນເປັນພະຍາດຂ້ີທູດໃນສັດຕະວັດທຳອິດວ່າຄົນພວກນ້ີຢູ່ກິນແນວໃດ?     ພວກ

ເຂົາໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຄອບຄົວແລະເພ່ືອນຝູງໄດ້ແນວໃດ? 
7. ຖ້າທ່ານເປັນຊາຍຂ້ີທູດທ່ານຈະມີຄວາມກ້າຫານເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງປົວບ່ໍ? 
8. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນຂ້ີທູດນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ?  ດ້ວຍຄຳເວົ້າ ຫລືການຈັບບາຍ? ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງ

ວິທີພຣະເຢຊູປົວຄົນນ້ີ. 
9. ໃຫ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມຄ້າຍຄືກັນແລະຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມບາບແລະພະຍາດຂ້ີທູດ? 
10. ອະທິບາຍເຖິງຄົນບ່ໍສະອາດໃນກຸ່ມໝູ່ບ້ານຂອງທ່ານ ແລະໃນຄຣິສຕະຈັກເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຈັບບາຍ

ເຂົາເພ່ືອອົງພຣະເຢຊູ. 
 
 
 
 
 
 
         ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 3 
ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດີພະຍາດ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 8:14-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ລູກາ 4:38-44 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນປ່ວຍເພ່ືອໃຫ້ສຳເຣັດຕາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 

ເອຊາຢາທຳນວາຍເອົາໄວ້. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຳການອັສຈັນໃນທຸກວັນນ້ີບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະອະພັຍຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ,  ເອົາຄວາມ  

                                                ອ່ອນແອອອກໄປ, ປົວຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພ້ົນຈາກ 
                                                ຄວາມໂສກເສ້ົາ. 
 

ຄຳນຳ 
      ອົງພຣະເຢຊູປົວເພາະພຣະອົງມີຈຸດປະສົງພິເສດ ພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາສົງສານຕ່ໍຄົນທ່ີມີຄວາມທຸກ 
ລຳບາກ ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ມີຄວາມທຸກຕາມກັນໄປ. 
     ປະວັດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າເປັນຂອງທັມມະດາຄື:ເປັນຄົນຜິດບາບ ແລະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະພັຍ, 
ເປັນຄົນປ່ວຍ ແລະໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວ, ຖືກເຈັບປວດ ແລະໄດ້ຮັບການຄືນດີ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມຜິດ
ຫວັງ ແລະກໍໄດ້ພົບກັບການສເລີມສລອງ; ມີຄົນຮັກຕາຍຈາກໄປ ແລະກໍຍັງມີຊີວິດຢູ່ນຳ.  ທ່ີສຸດໃນປີ 2017 
ໂລກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາປ້ີນຂວ້ຳເມ່ືອທ່ານໝໍບອກວ່າສາມີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນໂຣກມະເຮັງ. 

• ລາວບ່ໍຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງຄົນເປັນໂຣກມະເຮັງເພາະໂຣກຊະນິດນ້ີມັກເກີດຂ້ຶນກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ 20 
ຫລື 60 ປີເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ສາມີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອາຍຸ 48 ປີ 

• ມັນບ່ໍຄວນເປັນໄປໄດ້ເພາະລາວເປັນສິດຍາພິບານໃນຄຣິສຕະຈັກໃຫຍ່. 
• ເວລາເຈັບນ້ີກໍຖືກກັບເວລາຕອນທ່ີລາວມີແຜນການຈະໄປຮັບໃຊຢູ່້ຕ່າງປະເທດ. 

 
     ພະຍາດມະເຮັງບ່ໍເຫັນແກ່ໜ້າຫລືເປັນໄປຕາມກົດ.  ຊີວິດຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາໃນຫ້າເດືອນມີແຕ່ໄປຫາ
ໝໍ ກວດນ້ັນກວດນ້ີເປັນປະຈຳແທນທ່ີຈະຮັບໃຊ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ, ແຕ່ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນຄົນອ້ອນ
ວອນເພ່ືອ, ເອົາອາຫານໄປໃຫ້ກິນ, ເບ່ິງລູກໃຫ້ ແລະອ່ືນໆ. ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໝົດກຳລັງໃຈຕ້ອງການ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈ້ົາທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ. ໃນທ່ີສຸດພຣະເຈ້ົາກໍເມດຕາສົງສານປົວສາ
ມີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ດີເປັນປົກກະຕິ. 
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1.  ວາງມືຈັບ ( ມັດທາຍ 8:14-15) 
      ມັດທາຍໄດ້ບັນທຶກຄຳພະຍານໄປຍັງຄົນຢິວໃນສມັຍທຳອິດ ຊຶ່ງບ່ໍເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຜູ້ຍິງ. ພວກຜູ້
ຍິງບ່ໍອະນຸດຍາດໃຫ້ຍ່າງເກີນຂອບເຂດ ບາງເທ່ືອຍັງຖືວ່າເປັນສ່ິງຂອງຊ້ຳ  ຖ້າບ່ໍຟັງຄວາມຜົວຈະຢ່າຮ້າງໃຫ້
ກາຍເປັນຄົນສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວໄດ້. ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ໄດ້ຍິນຄຳພະຍານຂອງມັດທາຍບ່ໍຄິດເລີຍວ່າພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນ
ພຣະອາຈານທ່ີເປັນຄົນຢິວຈະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕ່ໍຜູ້ຍິງປ່ວຍຢ່າງນ້ັນ. 
      ການປົວຂອງພຣະເຢຊູໃນຕອນນ້ີເປັນການອັສຈັນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳເວລາພຣະອົງເລ້ີມຕ້ົນປະກາດ 
ທ່ີກາເປນາອູມຊຶ່ງເປັນສູນກາງໃນແຂວງຄາລີເລ.    ຄົນໃນສມັຍນ້ັນເປັນທຳນຽມຄືຢູ່ຮ່ວມກັນຫລາຍໆ ຄົນ, 
ເປໂຕໄດ້ແຕ່ງງານກ່ອນຈະກາຍເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ເບ່ິງ 1 ກຣທ 9:5).   ອາດເປັນໄປໄດ້ທ່ີອົງພ
ຣະເຢຊູອາສັຍຢູ່ກັບຄອບຄົວເປໂຕເວລາຂ້ຶນໄປກາເປນາອູມທຳອິດ   ເພາະພຣະອົງຕ້ອງການຄົນອ່ືນຊ່ອຍ 
(8:20),  ພຣະອົງຍັງຖືວ່າແມ່ເຖ້ົາຂອງເປໂຕເປັນເພ່ືອນ, ເປັນປ້າ, ຫລືແມ່ຮັກໄດ້.  ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກແມ່ເຖ້ົາ
ຂອງເປໂຕວ່າເປັນໃຜແທ້,    ແຕ່ຮູ້ວ່ານາງເປັນພະຍາດແລະເຈັບໜັກ.    ລູກາໄດ້ບອກວ່ານາງເປັນໄຂ້ແຮງ 
4:38-39.  ນາງນອນຢູ່ເທິງຕຽງ (8:4) ບ່ໍມີຢາອັນໃດປົວໄດ້ລໍຖ້າແຕ່ຕາຍ. 
     ອົງພຣະເຢຊູເຫັນນາງນອນຢູ່ພຣະອົງກໍເຮັດກົງກັນຂ້າມກັບທຳນຽມຂອງພວກເລວີເໝືອນກັບເວລາພຣະ
ອົງປົວຄົນຂ້ີທູດ (8:1-4).     “ພຣະອົງຊົງບາຍຄົນໄຂ້ຊຶ່ງທຳນຽມຂອງຢິວຫ້າມ.”   ພຣະເຢຊູໄດ້ບາຍມືນາງ 
ແລະ “ຄວາມໄຂ້ກໍຫາຍ”(8:15). ໃນສມັຍທຳອິດຂາດການເຂ້ົາໃຈເຖິງພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆທ່ີຕິດແປດໄດ້ໄວ 
ເວລາອົງພຣະເຢຊູຈັບບາຍແລ້ວຄວາມໄຂ້ກໍຫາຍເປັນໝາຍສຳຄັນວ່າພຣະເຈ້ົາກຳລັງເຮັດວຽກ.   ບ່ໍພຽງແຕ່
ແມ່ເຖ້ົາດີຈາກເປັນໄຂ້  ນາງຍັງລຸກຂ້ຶນໄປແຕ່ງກິນໃຫ້ພຣະເຢຊູສເວີຍອີກ.   ຕາມປົກກະຕິ ຖ້ານາງເປັນພະ
ຍາດໄຂ້ຍຸງມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາສອງອາທິດເຖິງເດືອນຈ່ຶງຫາຍ.  ການປົວນາງໃຫ້ດີນ້ັນເປັນການປົວທັນທີຢ່າງ
ເຫັນກັບຕາ. ການທ່ີນາງລຸກຂ້ຶນໄປແຕ່ງອາຫານໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູສເວີຍນ້ີບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ຍິງ
ແລະຮູ້ພຣະຄຸນທ່ີພຣະເຢຊູປົວ, ແຕ່ເປັນການບອກວ່ານາງໄດ້ຫາຍດີແທ້ຈາກພະຍາດຮ້າຍນ້ັນ.  
 

2.  ຂ່າວແຜ່ອອກໄປ (ມັດທາຍ 8:16)  
     ຕອນແລງຫລັງຈາກຕາເວັນຕົກ ຝູງຊົນບ່ໍສາມາດນຳຄົນເຈັບໄປຫາພຣະເຢຊູ ບ່ໍເຮັດຜິດກົດວັນຊາບາໂຕ 
(ມລກ 1:21, 29; ລກ 4:31, 38),  ຄົນໄປລໍທ່ີປະຕູເຮືອນຂອງແມ່ເຖ້ົາເປໂຕເພ່ືອຢາກໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວ. 
ມັດທາຍໄດ້ບອກເຖິງຄົນສອງປະເພດທ່ີເຂ້ົາມາຫາອົງພຣະເຢຊູ:  ຄົນຜີເຂ້ົາແລະຄົນປ່ວຍ.  ເຣື່ອງຄົນຜີເຂ້ົາ
ອາດບ່ໍແມ່ນເຣື່ອງນິຍົມແຕ່ມັນເປັນເຣື່ອງຈິງ (ອຟຊ 6:12).  ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່ມີເຣື່ອງຜີເຂ້ົາເຈັດເທ່ືອ ແລະ 
ຄຣິສຕຽນຕ້ອງຍອມຮັບຮູ້ວ່າມານມີອຳນາດ.   ແຕ່ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູມີອຳນາດເໜືອມານ ເວລາພຣະອົງ
ພຽງບອກໃຫ້ມັນໜີ ມານກໍອອກໜີໄປ  ພ້ອມທັງເຮັດບ່ອນທ່ີມານເຄີຍຢູ່ໃຫ້ບໍຣິສຸດອີກ.   ອິງຕາມມາຣະໂກ 
16:17 ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ມອບອຳນາດຢ່າງນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກສາວົກເຮັດໄດ້ໃນພຣະນາມຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມທ 
10:1,8,  ມລກ 9:38-40; 1 ປຕ 5:9). 
    ມັດທາຍໄດ້ເປັນພະຍານວ່າທຸກຄົນທ່ີມາຫາອົງພຣະເຢຊູກໍດີຈາກພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ.ໃນຕອນນ້ີພຣະເຢ 
ຊູປົວທຸກໆຄົນ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຮັດໃນໂຢຮັນ 5 ຕອນນ້ັນຄົນພິການຈາກພະຍາດຕ່າງໆມາລໍທ່ີສະນ້ຳ ເບັດ
ຊາດາຍ.  ເຫັນວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຜ່ານຝູງຊົນໄປແລະພຣະອົງປົວພຽງຄົນດຽວ. ພວກເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກເຫດຜົນທ່ີ
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ພຣະອົງເຮັດຢ່າງນ້ີ.    ພວກເຮົາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າຜູ້ບັນທຶກໄດ້ຈົດໄວ້ກັບສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເກັບຕາ  ແລະ
ເປັນຄວາມຈິງ; ບ່ໍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູເຮັດທຸກໆເທ່ືອເມ່ືອພົບກັບຄົນປ່ວຍ.   
       ເປັນຫຍັງການປົວຄົນດຽວຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນ?   ເພາະວ່າເວລາພວກເຮົາເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້     
ພຣະອົງຊ່ອຍ  ແລະພວກເຮົາອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພຣະອົງບ່ໍຕອບສນອງ  ຫລືປະຕິເສດ  ພວກເຮົາກໍກາຍ
ເປັນຄົນຂົມຂ່ືນ,   ໃຈຮ້າຍ,   ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນສົງສັຍຄວາມດີຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ພວກເຮົາມີຄຳຖາມແລະແປກໃຈທ່ີພຣະອົງບ່ໍຕອບສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການ. 
      ພຣະເຈ້ົາເປັນອົງປົກຄອງ ພຣະອົງຮູ້ດີວ່າວິທີໃດແລະຍາມໃດພຣະອົງຈະຕອບຄຳອະທິຖານຂອງພວກ
ເຮົາ.    ການທ່ີພວກເຮົາຈະລໍຖ້າເອົາຄຳຕອບຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນການຍາກເພາະພວກເຮົາເປັນມະນຸດຜູ້ມັກ
ງ່າຍ  ມັກເປັນຄົນບັງຄັບບັນຊາຕົນເອງແລະສ່ິງອ່ືນໆ  ການຍອມຕ່ໍນ້ຳພຣະທັຍເພ່ືອຈະເຫັນພຣະຣັສມີຂອງ  
ພຣະເຈ້ົານ້ັນກໍຍາກ (ໂຢຮັນ 11:4).  ການທ່ີຮັບວ່າພຣະເຈ້ົາເປັນອົງຮູ້ເຫັນສັພທຸກສ່ິງດີ ແຕ່ທ່ີຈະຍອມລໍຖ້າ
ຄຳຕອບໃຫ້ພຣະອົງນຳຂອງດີມາໃຫ້ຕາມວັນເວລາຂອງພຣະອົງກໍເປັນການຍາກຫລາຍ.    ພຣະເຈ້ົາຮູ້ເຫັນ
ແຈ້ງແລະດີກວ່າພວກເຮົາສເມີ   ພວກເຮົາຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງເພາະພຣະອົງເຫັນ ແລະຮູ້ຂ້າງໜ້າດີ    
ກວ່າພວກເຮົາ.   
   ມີຄຳຖາມຫລາຍຢ່າງທ່ີພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ຖ້າພວກເຮົາຈະບັງຄັບໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕອບຢ່າງນ້ັນພວກ 
ເຮົາກໍຂາດຄວາມເຊື່ອ.    ໃນຄຣິສຕະຈັກສມັຍເດີມ ພວກທ່ີເຊື່ອອາດມີຄຳຖາມວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃຫ້ວ່າອັຄ
ສາວົກຢາໂກໂບຖືກຂ້າ, ແຕ່ເຫັນວ່າເປໂຕໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ(ກຈກ 12:1-7), ຖ້າພວກເຮົາມີແຕ່ຄຳ
ຖາມ ພວກເຮົາກໍຈະກາຍເປັນຄົນຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ.   
 

3. ເຮັດໃຫ້ຄຳທຳນວາຍສຳເຣັດ (ມັດທາຍ 8:17)  
      ເພາະວ່າຜູ້ອ່ານປ້ຶມມັດທາຍເປັນຄົນຢິວ ແລະຈຳເປັນທ່ີມັດທາຍຕ້ອງທ້າທາຍໃຫ້ຄົນຢິວຮູ້ເຖິງຄຳສອນ 
ແລະພາຣະກິດຂອງອົງພຣະເຢຊູວ່າອົງພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຕາມພຣະຄັມ
ພີເດີມໄດ້ທຳນວາຍເອົາໄວ້.   ດ່ັງນ້ັນ, ມັດທາຍຈ່ຶງອ້າງເຖິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ 53:4,  ຊຶ່ງເວົ້າເຖິງ
ພາຣະກິດຂອງພຣະເມຊີອາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກກັບສັງຄົມເຊັ່ນ: ຄົນຂ້ີທູດ, ຄົນຕ່າງຊາດ, ແລະແມ່ຍິງ. 
     ໃນສມັຍສັດຕະວັດທີເຈັດກ່ອນ ຄສ ແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນຄືພວກເຂົາຕ້ອງການປົດປ່ອຍຈາກການເປັນທາດຂອງປະເທດບາບີໂລນ.    ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້  
ສຶກວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ລືມແລະປະຖ້ິມພວກເຂົາ (ອຊຢ 49:14)    ພວກເຂົາກຳລັງລໍຄອຍໃຫ້ມີຜູ້ນຳສັກສິດມາ
ປົດປ່ອຍພວກເຂົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ກັບຄືນໄປສ້ອມແປງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະນະມັສການພຣະເຈ້ົາທ່ີພຣະວິຫານ
ອີກ (ອຊຢ 44:26, 28; 45:13). ເປັນໜ້າສົງສານຄືຄົນຂ້ີທູດແລະພວກຜູ້ຍິງບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຮ່ວມນະມັສ
ການໄດ້ທ່ີພຣະວິຫານ. 
     ໃນສັດຕະວັດທີນ່ຶງບ່ໍມີອັນໃດປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນວ່າເປັນທ່ີບ່ໍມີໃຜເປັນຫ່ວງ ຖືກປະລະ, 
ໃນທ່ີປະຊຸມກໍຍັງມີການແບ່ງແຍກ.  ແຕ່ໃນການປະກາດຂອງເອຊາຢາແລະມັດທາຍໄດ້ບອກວ່າອົງພຣະເຢ
ຊູ  ຜູ້ເປັນພຣະເມຊີອາໄດ້ສະເດັດມາເພ່ືອປົດປ່ອຍຄົນທ່ີມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບ່ໍມີຄົນສົນໃຈ  ເປັນຫ່ວງ 
ແລະຖືກແບ່ງຊັ້ນວັນນະ (ຕ່ໍພວກຢິວ) ແລະຄົນທຸກຊາດພາສາ ແລະຕລອດໄປ. (ຄາລາເຕັຽ 5:1).  ພຣະເຢ
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ຊູໄດ້ມາເພ່ືອຄົນເສັຽອົງຄະແລະພະຍາດຮ້າຍໂຣຄາ.  ພຣະອົງສະເດັດມາເພ່ືອມະນຸດຈະເປັນຄົນສົມບູນທັງ
ດ້ານຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ, ແລະວິນຍານ. ພຣະອົງມີຢາປົວຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຕາຍ. (ປຖມ 3:8-19).  
ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູປົວພະຍາດຂອງຄົນ  ເປັນເໝືອນເງິນທ່ີມັດຈຳເອົາໄວ້ເພ່ືອຈະບອກວ່າອະນາດຄົດຈະດີ 
ກວ່ານ້ີຕລອດໄປເປັນນິດ. “ພຣະອົງຈະເຊັດນ້ຳຕາທຸກໆຢົດ...ແລະຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ຄວາມໂສກ
ເສ້ົາ ການຮ້ອງໄຫ້ ຄວາມເຈັບປວດຈະບ່ໍອີກຕ່ໍໄປ” (ພນມ 21:4).. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃຫ້ດີຊຶ່ງໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຫ່ວງຕ່ໍຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ ຫລາຍ 
ເທ່ືອອົງພຣະເຢຊູເຮັດການອັສຈັນເໜືອທັມມະຊາດ  ຊຶ່ງບອກພວກເຮົາວ່າ,    “ສຳລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວທຸກສ່ິງ
ເປັນໄປໄດ້.” (ມທ 19:26). ເມ່ືອຄຳອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕອບຕາມຄວາມຫວັງ ພວກເຮົາກໍ
ຍັງຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງ ເຖິງຈະແມ່ນສ່ິງຜິດຫວັງແລະເຈັບປວດ ພວກເຮົາກໍສາມາດອົດທົນໄດ້. 
      ອົງພຣະເຢຊູມີພະລັງແລະອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ,  ເໜືອມານຮ້າຍ,  ແລະເໜືອທັມມະຊາດ.  
ຫົວໃຈແຫ່ງຂ່າວປະເສີດແມ່ນ:  ຄວາມຜິດບາບໄດ້ຖືກທຳລາຍໂລກທ່ີບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ແລະອົງພຣະ 
ເຢຊູເທ່ົານ້ັນສາມາດໄຖ່ພວກເຮົາຄືນແລະໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.  ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູກະທຳທ່ີໄມ້ກາງແຂນ
ກໍຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າການພຣະອົງປົວພວກເຮົາໃຫ້ດີຈາກພະຍາດຮ້າຍ. 
 

ຄຳຖາມ: 
11. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງປົວແມ່ເຖ້ົາຂອງເປໂຕ?    ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຄິດວ່ານາງຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຈາກ 

ຕຽງເມ່ືອດີແລ້ວໄປແຕ່ງອາຫານໃຫ້ພຣະເຢຊູສເວີຍ? 
12. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຖິງເຣື່ອງອຳນາດຜີຮ້າຍບ່ໍ? ມັນເປັນແນວໃດໃນສະພາບຢ່າງນ້ັນ? 
13. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະຄົນຖືກຜີສິງເປັນແນວໃດ? 
14. ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບການປົວພະຍາດຂອງທ່ານບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົວ ແລະ 

ບ່ໍໄດ້ຕາມຄວາມປາຖນາບ່ໍ? ທ່ານເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະຍັງມີຄວາມເຊື່ອເພ້ີມໃນເວລາຢ່າງນ້ັນ? 
15. ຊອກຫາຈາກປ້ຶມ, ໂທຣະທັດ, ຫລື ອິນເຕີເນັດທ່ີກ່າວເຖິງເມືອງກາເປນາອູມວ່າເປັນແນວໃດ? 

 
 
 
 
 
         ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 4 
ລົມພະຍຸໃຫຍ່ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 8:23-27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ມາຣະໂກ 4:35-41 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຮັດໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດເພາະພຣະອົງແມ່ນຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້

ປົກຄອງໂລກຈັກກະວານ ແລະເດືອນດາວໃນທ້ອງຟ້າ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ລົມພະຍຸໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າລົມພະຍຸໃຫຍ່ທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ     ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາ  

                                                ມາດຕ່ໍສູ້ກັບອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້. 
 

ຄຳນຳ 
     ລົມພະຍຸເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເກີດຄວາມຢ້ານ,   ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍເປັນຫ່ວງເລີຍ ເພາະພຣະອົງມີອຳນາດ
ເຮັດໃຫ້ມັນຢຸດຊະງັກຢ່າງທັນທີໄດ້. 
      ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນລູກກົກ ມີນ້ອງສອງຄົນຕອນເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນຂ້າພະເຈ້ົາພະຍາຍາມເປັນຄົນໃຫ້ອຳນາດ
ແລະສິດທິບັງຄັບນ້ອງໆທັງຫລາຍ. ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາມັກຕ່ໍຕ້ານເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໃຫຍ່ກວ່າໝູ່. ຄຳ
ສ່ັງໃຫ້ນ້ອງເຮັດອັນນ້ັນອັນນ້ີບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ   ຖ້າບ່ໍອາສັຍອຳນາດຈາກຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ໂດຍກ່າວວ່າ, 
“ແມ່ຫລືພ່ໍບອກວ່າ...” ໝາຍຄວາມວ່າເອົາຄຳສ່ັງຈາກຂ້ັນສູງກວ່າມາໃຊ.້ 
    ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ລົມພະຍຸແລະຟອງນ້ຳຢຸດ ທັມມະຊາດກໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ພວກສາ
ວົກມີຄວາມສັບສົນເພາະພວກເຂົາຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນອົງສັກສິດ ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ ເຖິງແມ່ນທັມ
ມະຊາດກໍຍັງເຊື່ອຟັງພຣະອົງ. 
 

1.  ສງົບລົງຢ່າງແທ້ຈິງ (ມັດທາຍ 8:23-24) 
     ພວກເຮົາຈະເຫັນຄົນໂດຍສານໂດຍເຄ່ືອງບິນສອງປະເພດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  ຜູ້ທ່ີເດີນທາງເປັນປະຈຳເວ
ລານ່ັງແລ້ວກໍເອົາສາຍແອວມາຮັດ ເອົາປ້ຶມມາອ່ານ,  ເອົາເຄ່ືອງຟັງຫູມາຟັງ, ແລະອ່ືນໆ ພວກນ້ີນ່ັງສະບາຍ.  
ແຕ່ສ່ວນຄົນບ່ໍເຄີຍຂ່ີເຄ່ືອງບິນ  ເວລານ່ັງລົງແລ້ວກໍຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນເຄ່ືອງບິນປະກາດ  ຫລືບອກໃຫ້ເອົາ
ສາຍແອວມາຮັດ   ເອົາມືຈ່ອງບ່ອນນ່ັງໄວ້ໂດຍເຫ່ືອໄຫລໄຄຍ້ອຍເພາະຢ້ານລົມພັດ  ຢ້ານເຄ່ືອງບິນພາຕົນ 
ເອງໄປບ່ໍຮອດໃສ.   
       ເໝືອນກັບອົງພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກ, ເຮືອສາມາດພາຕົນເອງໄປຮອດຝ່ັງຕ່າງໆໄດ້ໂດຍບ່ໍຈຳເປັນ
ຕ້ອງຍ່າງໄປ.  ເຮືອເປັນພາຫະນະທ່ີຝູງຊົນໃຊ້ເດີນທາງໃນສມັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູ.  ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກວ່າ
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ນອນຫລັບຢ່າງສະບາຍ (ມທ 8:24, ມລກ 4:38).  ເໝືອນກັບຄົນໂດຍສານຜູ້ເຄີຍຂ່ີເຄ່ືອງ



 15 

ບິນເປັນປະຈຳໃນທຸກວັນນ້ີ ເຂົານອນຫລັບຢ່າງສະບາຍ  ອົງພຣະເຢຊູເວລາຢູ່ໃນເຮືອກໍພັກຜ່ອນນອນຫລັບ
ໂດຍບ່ໍຢ້ານພັຍອັນຕະລາຍອັນໃດ. 
      ທະເລຄາລີເລມີຊື່ສຽງແລະງົດງາມໃນສມັຍພຣະຄັມພີໃໝ່ຊ່ຶງມີຄວາມຍາວ 12 ໄມ  ແລະຄວາມກວ້າງ  
8 ໄມ.  ເປັນແມ່ນ້ຳທ່ີລູກາເອ້ີນວ່າ Gennesaret (ລກ 5:1)  ແລະໂຢຮັນໄດ້ເອ້ີນວ່າທະເລ Tiberias (ຢຮ 
6:1; 21:1).   ສມັຍນ້ັນການຂ່ີເຮືອຂ້າມໄປຫາຝ່ັງອ່ືນໄວກວ່າຍ່າງໄປຕາມແຄມທະເລ  ເພາະທາງລຳບາກ.  
ແຕ່ເຫັນວ່າໄປທາງເຮືອອາດພົບອັນຕະລາຍເພາະນ້ຳນ້ັນຕ່ຳກວ່ານ້ຳທະເລປະມານ (700 feet), ລົມພະຍຸ
ມັກເກີດຂ້ຶນຢ່າງບອກບ່ໍຖືກເພາະເວລາອາກາດເຢັນພັດລົງມາຈາກພູສູງຈາກທິດຕາເວັນອອກມາຕຳກັບອາ
ກາດຮ້ອນ.  ພວກທ່ີຫາປາດ້ວຍເຮືອໄດ້ພົບກັບພັຍວິບັດແນວນ້ີມາຫລາຍແລ້ວ. 
     ອົງພຣະເຢຊູອາດມີຄວາມອິດເມ່ືອຍເພາະໄດ້ສອນແລະປົວຄົນມາຫລາຍແລ້ວ ເວລາພຣະອົງຂ່ີເຮືອໄປ
ຈ່ຶງນອນຫລັບພັກຜ່ອນຢ່າງສະບາຍ ໂດຍບ່ໍຢ້ານອັນໃດ. ເຫັນວ່າຄົນສມັຍນ້ີເວລາຂ່ີເຄ່ືອງບິນ ພວກເຂົາເພ່ິງ
ເຄ່ືອງໃຊ້ອັນທັນສມັຍບອກເຖິງອາກາດ ຄວາມຊຳນານຈາກນັກບິນແລະອ່ືນໆ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາຍັງເປັນ
ຫ່ວງເວລາເຮືອນບິນຂ້ຶນຫວິດດິນ.    ແຕ່ອົງພຣະເຢຊູເວລາຂ່ີເຮືອຂ້າມຟາກພຣະອົງມີສັນຕິສຸກ ນອນຫລັບ
ຢ່າງສະບາຍເພາະພຣະອົງບ່ໍເປັນຜູ້ໂດຍສານສາມັນ ທັມມະຊາດກໍຂ້ຶນກັບແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງຜູ້ເປັນພຣະ
ຜູ້ສ້າງໂລກຈັກກະວານ. 
 

2.  ລ່ັງເລໃຈໃນຄວາມເຊື່ອ (ມັດທາຍ 8:25)  
     ໃນເມ່ືອລົມພະຍຸພັດເຂ້ົາມາຕຳຢ່າງບ່ໍຄາດຝັນ ພວກສາວົກຕົກໃຈຢ້ານ.  ພວກຫາປາອາຊີບຮູ້ດີວ່າເມ່ືອ
ລົມພັດເຮືອຂວ້າມຈະມີອັນໃດເກີດຂ້ຶນ  ພວກເຂົາໝົດທາງຈ່ຶງຫັນໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ.  ເຫັນວ່າຄວາມເຊື່ອ
ຂອງພວກສາວົກໄດ້ແບ່ງອອກທັງໆທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນຂ້ີທູດມາແລ້ວ  ແຕ່ພວກເຂົາຍັງ
ເປັນເດັກນ້ອຍທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຢູ່.  ເວລາຈວນຕາຍມາເຖິງພວກສາວົກກໍເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ. 
     ພວກສາວົກຍັງລ່ັງເລໃຈໃນການໄວໃ້ຈໃນອົງພຣະເຢຊູ.  ຖ້າພວກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອເຕັມໃນອົງພຣະເຢຊູ
ພວກເຂົາຄົງບ່ໍຢ້ານອັນໃດເວລາຢູ່ກັບອົງພຣະເຢຊູ.  ຕອນນ້ີຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາຖືກແຕກອອກໄປເປັນ
ປ່ຽງໆຕາມສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງອົງພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນກ່າວວ່າຕົນເອງໃກ້ຈະຕາຍຍ້ອນລົມ
ພະຍຸພັດແຮງ. 
 

3. ພລັງອຳນາດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ (ມັດທາຍ 8:26)  
     ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງພວກສາວົກເວລາພຣະອົງໄດ້ຖາມພວກເຂົາວ່າເປັນຫຍັງພວກ
ເຂົາຈ່ຶງຢ້ານ.  ຖ້າພວກເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ມາຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ, ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງສົງສັຍ
ວ່າພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນຈາກລົມພະຍຸໃຫຍ່ໄດ້?  ພວກສາວົກໄດ້ພາກັນປະຄອບຄົວຕິດຕາອົງພຣະເຢຊູ
ໄປ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກເຂົາກຳລັງຮຽນຮູ້ວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຂົາໄວ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະອົງໝົດໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ບ່ໍໃຫ້ວາງໃຈພຽງພາກສ່ວນ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາ
ຄວນກັບຄືນບ້ານ.  ການມອບຈິດໃຈເຄ່ິງນ່ຶງບ່ໍສາມາດທົນຕ່ໍຄວາມທຸກໃນການເປັນສາວົກຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້. 
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     ເພ່ືອຢາກໃຫ້ພວກເຂົາມອບຈິດໃຈທັງໝົດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດ ແລະ
ມັນກໍຢຸດສງົບລົງໃນທັນທີ ເພາະທຸກສ່ິງຕ້ອງຟັງຄວາມອົງພຣະຜູ້ສ້າງ. 
     ພຣະຄັມພີຂອງພວກຢິວມັກກ່າວເຖິງຄວາມອັສຈັນເຂ້ົາມາແຊກກັບທັມມະຊາດເຊັ່ນ ດວງຕາເວັນຢຸດຢູ່
ຈົນໝົດມ້ື ໂຢຊວຍ 10:12-13,   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຟ້າເຫລ້ືອມໃຫ້ຊາມູເອັນ (1 ຊມອ 12:18) ແລະບ່ໍໃຫ້ຝົນ
ຕົກຫລາຍກວ່າສາມປີຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ປະກາດເອຊາຢາ (ຢກບ 5:17). ເຫັນວ່າທຸກຄ້ັງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດ
ຂ້ຶນນ້ັນເປັນການຕອບຈາກພຣະເຈ້ົາຕາມຜູ້ອ້ອນວອນຂໍ.   ພວກອິສຣາເອນຮັບຮູ້ວ່າໝາຍສຳຄັນທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ເພາະເປັນການກະທຳໂດຍພະລັງແລະອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.   
      ອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນເຮືອທ່ີກຳລັງຖືກລົມພະຍຸພັດໄປມາຢ່າງແຮງນ້ີ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຮ້ອງຫາພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມາ 
ຊ່ອຍເໝືອນພວກບັນພະບຸຣຸດເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ, ອົງພຣະເຢຊູພຽງແກ່ກ່າວອອກມາ ແມ່ນສຽງແລະອຳນາດ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະທັນໃດນ້ັນພັຍທັມມະຊາດກໍເຊື່ອຟັງ.  ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນຜູ້ເວົ້າແທນພຣະເຈ້ົາ, ແຕ່
ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈ້ົານ້ັນເອງ. 
    ເຣ່ືອງທ່ີມັດທາຍຍົກເອົາມາກ່າວນ້ີໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານກັບໄປຍັງຕ້ົນເດີມໃນການຊົງສ້າງ. ຈາກປ້ຶມປະຖົມ
ມະການບົດທີນ່ຶງທຸກຢ່າງໄດ້ເປັນຕາມພຣະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຂ້ຶນແລະສ່ິງທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຢາກໃຫ້ມີກໍເກີດຂ້ຶນເປັນຄວາມຈິງ (ປຖກ 1:3, 9, 11, 15, ແລະອ່ືນໆ). 
     ໂຢຮັນໄດ້ເລ້ີມເວົ້າເຣ່ືອງຂ່າວປະເສີດວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະທັມ ເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາໃຊ້ໃນການຊົງສ້າງ.  
ພຣະທັມຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາແລະຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 1:1-3). ຕາມຄຳພະຍານຂອງມັດທາຍແລ້ວອົງພຣະເຢ
ຊູໄດ້ປົວສາວໃຊ້ຂອງນາຍທະຫານໂຣມ:  “ຈ່ົງກັບໄປເສັຽ ທ່ານເຊື່ອຢ່າງໃດກໍໃຫ້ເປັນຢ່າງນ້ັນ” (8:13).  ອົງ 
ພຣະເຢຊູໄດ້ຂັບໄລ່ຜີອອກໄປໂດຍໃຊ້ພຣະທັມ(ພຣະຄຳ, ຄຳເວົ້າ) (8:16). 
     ການທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ບອກສ່ັງດ້ວຍຄຳເວົ້າຕ່ໍລົມພະຍຸນ້ີເປັນສ່ິງສຸດທ້າຍເພ່ືອເປັນຫລັກຖານວ່າພຣະອົງມີ
ອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍ, (ຝ່າຍໂລກ) ອຳນາດຂອງມານ, (ຝ່າຍວິນຍານ) ແລະທັມມະຊາດ ແລະ (ຝ່າຍ
ທັມມະຊາດຂອງໂລກ).  ຄຳພະຍານທ່ີໃຊ້ໄດ້ກໍຕ້ອງມີສອງສາມຢ່າງເວົ້າຢ່າງດຽວກັນເປັນເອກກະສັນ. ເຫດ
ວ່າໝາຍສຳຄັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງເຣື່ອງດຽວກັນ ຄືພຣະອົງໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະຜູ້ສ້າງ. 
 

3. ມີຄວາມສັບສົນໃຈຕ່ໍໄປ (ມັດທາຍ 8:27)  
      ລົມພະຍຸໄດ້ເຊື່ອຟັງຄຳສ່ັງຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ສັກສິດ  ແຕ່ເຫັນວ່າພວກສາວົກ
ກາຍເປັນຄົນວຸ້ນວາຍສັບສົນຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ     ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຊ່ອຍຕົວເອງຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນພຣະອົງທຳ
ການອັສຈັນຄືເຮັດໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດໄດ້. ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນກ່າວວ່າ, “ທ່ານຜູ້ນ້ີມາຈາກທ່ີໃດ ຈົນວ່າລົມແລະ
ທະເລກໍຍອມຟັງເພ່ິນ.”  ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາກ່າວດ່ັງນ້ັນຄວນເປັນຄຳສາຣະພາບເຊື່ອ. 
      ທ່ານ John Chrystostom ນັກປະວັດສາດໃນສມັຍ (ຄສ. 407), ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການສັບສົນຫວຸ້ນ
ວາຍຂອງພວກສາວົກດ່ັງນ້ີ, “ພຣະເຢຊູນອນລັບຢູ່ໃນເຮືອບອກວ່າພຣະອົງເປັນມະນຸດ ການທ່ີພຣະອົງບອກ
ສ່ັງໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດບອກວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາ. 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
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    ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃຫ້ດີຊຶ່ງເປັນການບອກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຫ່ວງຕ່ໍຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ.  
ຫລາຍເທ່ືອອົງພຣະເຢຊູເຮັດອັສຈັນເໜືອທັມມະຊາດ  ຊຶ່ງບອກພວກເຮົາວ່າ, “ສຳລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວທຸກສ່ິງ
ເປັນໄປໄດ້.” (ມທ 19:26). ເມ່ືອຄຳອ້ອນວອນຂອງພວກເຮົາພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕອບຕາມຄວາມຫວັງ ພວກເຮົາກໍ
ຍັງຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງ ເຖິງຈະແມ່ນສ່ິງຜິດຫວັງແລະເຈັບປວດ ພວກເຮົາກໍສາມາດທົນໄດ້. 
     ອົງພຣະເຢຊູມີພະລັງແລະອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ, ເໜືອມານຮ້າຍ, ແລະທັມມະຊາດ. ຫົວໃຈ
ແຫ່ງຂ່າວປະເສີດແມ່ນ:  ຄວາມຜິດບາບໄດ້ທຳລາຍໂລກບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ,  ແລະອົງພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ
ສາມາດໄຖ່ພວກເຮົາຄືນມາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ. ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູກະທຳທ່ີໄມ້ກາງແຂນກໍຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າ
ການພຣະອົງປົວພວກເຮົາໃຫ້ດີຈາກພະຍາດຮ້າຍ. 
 

ຄຳຖາມ: 
16. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈ່ຶງປົວແມ່ເຖ້ົາຂອງເປໂຕ?    ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຄຶດວ່ານາງຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຈາກ 

ຕຽງ  ເມ່ືອດີແລ້ວໄປແຕ່ງອາຫານໃຫ້ພຣະເຢຊູສເວີຍ? 
17. ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການເຖິງເຣື່ອງອຳນາດຜີຮ້າຍບ່ໍ? ມັນເປັນແນວໃດໃນສະພາບຢ່າງນ້ັນ? 
18. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະຄົນຜູ້ຖືກຜີສິງເປັນແນວໃດ? 
19. ທ່ານເຄີຍປະສົບກັບການປົວພະຍາດຂອງທ່ານບ່ໍ? ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປົວ ແລະ 

ບ່ໍໄດ້ຕາມຄວາມປາຖນາບ່ໍ? ທ່ານເຮັດແນວໃດເພ່ືອຈະຍັງມີຄວາມເຊື່ອເພ້ີມໃນເວລາຢ່າງນ້ັນ? 
20. ຊອກຫາຈາກປ້ຶມ, ໂທຣະທັດ, ຫລື ອິນເຕີເນັດທ່ີກ່າວເຖິງເມືອງກາເປນາອູມວ່າເປັນແນວໃດ? 

 
 
 
 
 
         ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 5 
ອຳນາດເໜືອຄວາມຕາຍ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 9:18-19; 23-26 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ມາຣະໂກ 5:22-24; 35-43 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູຍິນດີຍອມຮັບເອົາການຮົບກວນເຂ້ົາມາເພ່ືອພຣະອົງຈະ

ໄດ້ອອກໄປຮັບໃຊຄົ້ນອ່ືນໆ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນອົດທົນໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ

ເມ່ືອສ່ິງເຮົາຕ້ອງການບ່ໍເກີດຂ້ຶນທັນເວລາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ໃຫ້ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາກ່ອນ ເມ່ືອມີບັນຫາເກີດຂ້ຶນ. 

 

ຄຳນຳ 
       ໃນເວລາແຫ່ພິທີສ່ົງສະການ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໄປຮ່ວມເພ່ືອສະແດງວ່າພຣະອົງຊົງຮັກ ແລະມີພະລັງອຳ
ນາດ.  ໃຫ້ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງໃນເມ່ືອພວກເຮົາພົບກັບຄວາມຕາຍ. 
    ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄຣູສອນພາສາອັງກິດທ່ີປະເທດເກົາຫລີໃຕ້  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາມັກຢູ່ເພ້ີມອີກ
ເພາະພວກນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍມັກຝຶກເວົ້າພາສາອັງກິດກັບຂ້າພະເຈ້ົາ. ແຕ່ເຫັນວ່າວັນນ່ຶງພວກອາສາສມັກ
ຈາກສະຫະຣັດກຸ່ມນ່ຶງກຳລັງບິນໄປເກົາຫລີເພ່ືອສອນອັງກິດ   ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ເປັນຜູ້ຕ້ອນຮັບ 
ແນະນຳຄຣູສອນໃໝ່.  ຂ້າພະເຈ້ົາມີເວລາອີກ 3 ຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກສອນຫ້ອງສຸດທ້າຍ ຕ້ອງອອກໄປຮັບຄົນ
ທ່ີສນາມບິນ ແລະຈັດອາຫານຕ້ອນຮັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ.    ພໍດີເລີກສອນຂ້າພະເຈ້ົາກໍອັດປະຕູ ເກືອບຈະອອກ
ຈາກຫ້ອງເລີຍມີຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງມາພົບ ແລະຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປພົບ. ທີແລກກໍບອກນາງຄົນນ້ັນວ່າມ້ືອ່ືນພົບກັນ
ດີກວ່າແຕ່ນາງຮ້ອງຂໍໃຫ້ພົບກັບນາງພຽງແຕ່ 10 ນາທີ. ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕົກລົງພົບກັນ ແລະກໍເຫັນວ່າຍິງນ້ັນໄດ້
ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງມີເວລາພໍເພ່ືອໄປຮັບຄົນທ່ີສນາມບິນແລະມີອາຫານຕ້ອນຮັບອີກດ້ວຍ. 
    ພວກເຮົາມັກວັດແທກເວລາເປັນນາທີແລະຊ່ົວໂມງ ແຕ່ເຫັນວ່າເວລາຂອງພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງເພາະພຣະ
ເຈ້ົາເຮັດວຽກຈາກການເບ່ິງຂ້າງໜ້າໄດ້ເຖິງອະນາຄົດຕລອດໄປ. ອົງພຣະເຢຊູສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງ
ສ່ິງອ່ືນໆ ເຂ້ົາມາໃນຕະລາງປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົານ້ັນບ່ໍແມ່ນການລົບກວນອັນໃດ   ແຕ່ເປັນເວລາອັນສັກ 
ສິດນັດພົບຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

1.  ພໍ່ຜູ້ໂສກເສ້ົາ (ມັດທາຍ 9:18) 
    ພ່ໍຄົນນ້ີຕາມປ້ຶມມາຣະໂກມີຊື່ວ່າ ຢາອີໂຣ (ມຣກ 5:22), ເປັນຫົວໜ້າໂຮງທັມມະສາລາ ໝາຍຄວາມວ່າ
ລາວມີຕ່ຳແໜ່ງສູງ.    ການທ່ີລາວເຂ້ົາມາຫາຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູເໝືອນເຮັດກັບເຈ້ົາຊີວິດ  ໄດ້ບອກວ່າ
ລາວມີຄວາມຢຳເກງແລະນັບຖືຈ່ຶງຍອມເຮັດຢ່າງນ້ີ. ຖ້າພ່ໍຄົນນ້ີສົງສັຍພະລັງອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ລາວ
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ຄົງອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ,   ແຕ່ເຫັນວ່າລາວມີຄວາມເຊື່ອແລະຮັບຮູ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ສັກສິດແລະ
ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
     ພ່ໍຄົນນ້ີເຊື່ອວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍແລ້ວຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້. ໃນປະວັດສາດພຣະເຈ້ົາໄດ້
ໃຊ້ເອລີຢາ ແລະເອລີຊາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍ່ິງໃຫຍ່ສອງຄົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕາຍແລ້ວຄືນມາ (1 ກະສັດ 
17:21-22; 2 ກະສັດ 4:33-35). ເຫັນວ່າລະຍະເວລາທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງສອງກັບສມັຍຢາອີໂຣ ຫ່າງ
ກັນນານມາແລ້ວ   ແຕ່ລາວເຊື່ອວ່າພຣະເຈ້ົາອົງດຽວບັງຄັບບັນຊາ.    ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດ     
ພຣະທັມມີກາວ່າ, “ເຮົາເປັນພຣະເປັນເຈ້ົາຜູ້ບ່ໍເຄີຍປ່ຽນແປງ.” (ມາລາກີ 3:6).  ພ່ໍຄົນນ້ີຍຶດເອົາຄວາມຫວັງ
ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ, ພ່ໍຜູ້ມີຄວາມໂສກເສ້ົາຂາບລົງທ່ີພຣະບາດອົງພຣະເຢຊູ. 
 

2.  ຕອບສນອງຢ່າງໄວ (ມັດທາຍ 9:19)  
        ພວກຈັກກະພັດໂຣມປົກຄອງປາເລສຕີນມັກສະແດງອອກເວທີ   ພວກເຂົາຍ່າງເດີນສວນສນາມກາງ
ເມືອງໂດຍສຽງເພງ, ກິນລ້ຽງ   ແລະເອົາຂອງຂວັນແຈກຢາຍຕ່ໍຄົນທ່ີມາຊົມໃນງານ ຜູ້ທ່ີຕ້ອງການມີອຳນາດ
ໃນຣັຖບານຂອງໂຣມພາກກັນມາຮ່ວມຍົກຍ້ອງພວກຜູ້ນຳຕ່າງໆໃນງານອັນມະໂຫຣານນ້ັນເພ່ືອໄດ້ຕຳແໜ່ງ. 
     ກົງກັນຂ້າມກັບອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດອັນໃດເພ່ືອຕົນເອງ ພຣະອົງໄດ້ຮັບໃຊ້ຄົນຢ່າງລັບໆແຕ່ລະຄົນໄປ.  
ເວລາຢາຣີໂອ ທູນຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເຮັດໝາຍສຳຄັນ ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເອ້ີນເອົາຝູງຊົນມາເບ່ິງເພ່ືອໃຫ້ຄົນ
ຍົກຍ້ອງ.  ພຣະອົງຕອບຄຳຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນ ນ້ີແມ່ນທັມມະຊາດຂອງຄວາມຮັກອາກາເປຊຶ່ງຄວາມຮັກ
ທ່ີບ່ໍຫວັງອັນໃດຕອບແທນ. ນ້ີເປັນຄວາມຮັກທ່ີອັຄສາວົກໂປໂລກ່າວໃນ 1 ໂກຣິນໂທ 13 ຄືອົດທົນດົນນານ, 
ສຸພາບ,  ຖ່ອມຕົວ,  ບ່ໍເຫັນແກ່ຕົວ...ນ້ີແມ່ນຄວາມຮັກທ່ີອົງພຣະເຢຊູມີເພ່ືອຮັບໃຊແ້ຕ່ລະວັນ,  ປົວພະຍາດ, 
ສິດສອນ.    ເປັນຄວາມຮັກທ່ີອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ຈົນມອບຊີວິດຂອງພຣະອົງເທິງໄມ້ກາງແຂນເປັນຂອງຖວາຍ
ອັນປະເສີດແລະຖາວອນອຳມະຕະ. 
 

3. ກຳລັງເຮັດພິທີສ່ົງສະການ (ມັດທາຍ 9:23-24)  
     ເມ່ືອມີຄົນຕາຍໃນສມັຍນ້ັນເພາະຍັງບ່ໍມີເຄ່ືອງໃຊ້ອັນທັນສມັຍ ພວກເຮືອນເຢັນຕ້ອງຈັດການກັບສົບຄົນ
ຕາຍຢ່າງໄວຄືຕ້ອງລ້າງ,   ເອົາຢາງໄມ້ຫອມທາ ເອົານ້ຳຫອມໃສ່ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມີກ່ິນເໝັນ,  ເອົາຜ້າພັນເພ່ືອຈະ
ເອົາໄປຝັງອີກບ່ໍຫລາຍຊົ່ວໂມງ (ກຈກ 5:5-10).   ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໄວ້ອາໄລໂດຍນຸ່ງຜ້າກະສອບເຂ້ົາ 
ແລະເອົາຂ້ີເຖ່ົາໃສ່ຫົວ (2 ຊມອ 3:31) ນຮຢ 9:1, ອຕ 4:1). ສະມາຊິກຄອບຄົວຢິວໄດ້ຈ້າງນັກຮ້ອງໄຫ້ອາ
ຊີບມາເປ່ົາຂຸ່ຍ ແລະຮ້ອງໄຫ້ເວລານຳສົບໄປຝັງທ່ີຂຸມຝັງສົບ.   ເຖິງແມ່ນຄົນທຸກກໍຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຈ້າງພວກ
ນັກຮ້ອງໄຫ້ອາຊີບສອງສາມຄົນມາໃນພິທີສ່ົງສະການ. 
     ກ່ອນ ຢາອີໂຣ ນຳອົງພຣະເຢຊູມາເຖິງບ້ານ  ກໍເຫັນວ່າມີຄົນໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ກຳລັງຮ້ອງໂຮ່ອຶກກະທຶກ.  
ຄົນພວກນ້ີຖືກຈ້າງມານ້ີໄດ້ບອກວ່າມີຄົນຕາຍ     ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູພວກເຂົາຈ່ຶງຫົວຂວັນ 
ເປັນສຽງແຮງ ພວກເຂົາຮ້ອງໄຫ້ແຕ່ທັງນອກເພາະເປັນອາຊີບຫາກິນ. 
     ອາຈານໂປໂລຍັງໃຊ້ຄຳປຽບທຽບ “ນອນຫລັບຢູ່” ກ່າວເຖິງຜູ້ທ່ີເຊື່ອເມ່ືອພົບກັບການຕາຍ (1 ກຣທ 11: 
30, 15:6-20, 1 ທລນ 4:14-15).   ກ່ອນໂປໂລໃຊ້ຄຳເວົ້າຢ່າງນ້ັນ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວຕອນລາ
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ຊາໂຣຕາຍ. ອົງພຣະເຢຊູເວົ້າກັບພວກສາວົກວ່າ “ລາຊາໂຣເພ່ືອນຂອງເຮົາກໍຫລັບໄປແລ້ວ ແຕ່ເຮົາໄປເພ່ືອ
ຈະປຸກລາວໃຫ້ຕ່ືນ” (ຢຮ 11:11).     ເຊັ່ນກັນອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງການຕາຍຂອງລູກສາວ ຢາອີໂຣວ່າ
ນາງຫລັບຢູ່ເທ່ົານ້ັນ (ຂ້ໍ 24). ການທ່ີອົງພຣະເຢຊູກ່າວເຖິງການຕາຍວ່ານອນຫລັບນ້ັນເປັນການເຕືອນພວກ
ເຮົາວ່າເປັນເວລາຊົ່ວຄາວເພ່ືອຈະໄດ້ຢູ່ກັບພຣະຄຣິດຕລອດໄປ.  ອົງພຣະຢຊູມີອຳນາດເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍຄືນ
ມາເໝືອນກັບປຸກຄົນໃຫ້ຕ່ືນຈາກນອນ, ພຣະອົງປະທານສັນຕິສຸກໃຫ້ໃນເວລາຂັດສົນວຸ້ນວາຍ. 
 

3. ຈັບສ່ິງບ່ໍຄວນຈັບ (ມັດທາຍ 9:25)  
        ການທ່ີຈັບສົບຄົນຕາຍເປັນການເຮັດຜິດຢ່າງໃຫຍ່ໃນກົດບັດຍັດຂອງພວກອິສຣາເອນ (ຈບຊ 19:11-
22).  ຜູ້ຈັດຕຽມສົບຄົນຕາຍຈະຖືວ່າເປັນຄົນບ່ໍສະອາດເປັນເລວາເຈັດວັນ ແລະຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາພິທີຊຳຮະ
ລ້າງ. 
     ເວລາອົງພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນບ້ານຂອງ ຢາອີໂຣ ພຣະອົງໄດ້ຈັບມືຂອງເດັກນ້ອຍຍິງຜູ້ຕາຍນ້ັນ.  ການທ່ີ 
ພຣະອົງຈັບບາຍສ່ິງກົດບັນຍັດຫ້າມນ້ັນເປັນສ່ິງພຣະອົງເຮັດເປັນປະຈຳ. ຈາກຈັບຄົນຂ້ີທູດ (ມທ 8:3, ມຣກ 
1:41, ລກ 5:13) ຕ່ໍຄົນຕ່າງດ້າວ (ຢຮ 18:28), ອົງພຣະເຢຊູບ່ໍຢຸດຢ້ັງຈາກຄົນທ່ີຊັງຄວາມລັງກຽດ. ການທ່ີ 
ພຣະອົງຈັບບາຍຄົນຢ່າງນ້ີແມ່ນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພຣະອົງໃນພຣະທັມຂອງພຣະອົງໃນມາຣະໂກ 7 “ເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍຈ່ົງຟັງເຮົາແລະເຂ້ົາໃຈສາ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີຢູ່ພາຍນອກ ເມ່ືອເຂ້ົາພາຍໃນມະນຸດຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວ
ມົວໝອງໄດ້…ສ່ິງທ່ີອອກມາແຕ່ພາຍໃນມະນຸດນ້ັນແຫລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊົ່ວມົວໝອງ ເພາະວ່າຈາກພາຍ
ໃນ   ຄືຈາກຈິດໃຈມະນຸດມີຄວາມຄຶດຊ່ົວບ່ໍດີ” (ມຣກ 7:15-23).    ອົງພຣະເຢຊູຢາກບອກໃຫ້ພວກສາວົກ
ແລະຄົນອ່ືນໆວ່າພິທີການຊຳຮະລ້າງອັນບ່ໍສະອາດຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນ    ບ່ໍສາມາດແຍກພວກເຮົາອອກຈາກ    
ພຣະອົງໄດ້. ຄວາມຈິງແລ້ວຈິດໃຈເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງເປ້ືອນເຮັດໃຫ້ມະນຸດຢາກເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຢາກ
ໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍຊຳຮະຄວາມເປ້ືອນອອກໄປ. 
     ເວລາອົງພຣະເຢຊູຈັບມືຂອງເດັກຍິງຢູ່ນ້ັນ ຄວາມຕາຍໄດ້ອອກໄປ ສ່ິງທ່ີເປ້ືອນໄດ້ຖືກຊຳຮະໃຫ້ສະອາດ
ດີ.  ໃນທັນໃດນ້ັນເດັກຍິງໄດ້ຄືນມາຫາຄອບຄົວ ແລະຢ້ັງຢືນເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍ.    ທຸກວັນນ້ີພວກ
ເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກການເກີດໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ   ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດ 
ໃຫ້ພ້ົນ ພວກເຮົາກໍຖືກຊຳຮະໃຫ້ສະອາດແລະຄວາມຜິດບາບກໍຖືກໃຫ້ອະພັຍເໝືອນກັນ. ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາເປັນຄົນໃໝ່ ແລະມີຊີວິດໃໝ່ໃນພຣະອົງ. 
 

4. ຂ່າວເລ່ົາລືອອກໄປ (ມັດທາຍ 9:26) 
     ເດັກຍິງໄດ້ລຸກຂ້ຶນມາຈາກຕາຍ, “ຂ່າວໄດ້ແຜ່ອອກໄປໃນແຄວ້ນນ້ັນ.”  ຄົນກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ລູກສາວ ຢາອີໂຣ ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ.  ຄົນທັງຫລາຍພາກັນປລາດໃຈເມ່ືອໄດ້ຍິນຂ່າວຢ່າງນ້ັນ ພວກ
ເຂົາມີຄຳຖາມວ່າເດັກນ້ອຍຍິງໄດ້ຕາຍແທ້ບ່ໍ?  ແລະອົງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຄືນມາ ຫລືພວກຫົວໜ້າ
ສາສນາໄປເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ? ຄົນໃດທ່ີມາຫາພຣະເຢຊູບ່ໍມີຜູ້ໃດຖືກປະ
ຕິເສດ ແລະພຣະອົງບ່ໍເອົາຫົວຊາຕ່ໍຄຳຫ້າມຂອງກົດບັນຍັດ?    ອົງພຣະເຢຊູປະກາດເຣື່ອງຄວາມຮັກ ແລະ  
ພຣະອົງຍັງສະແດງເຖິງຄວາມຮັກແທ້ອອກມາຈາກຊີວິດໂດຍການຈັບບາຍແລະປົວພະຍາດ? 
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       ທຸກວັນ້ີເດພວກເຮົາປະກາດເຣື່ອງອຳນາດຂອງການປົວພະຍາດແນວໃດຖ້າທຽບກັບສມັຍເດີມ.  ພວກ
ເຮົາໄດ້ປະກາດຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຢ່າງບ່ໍມີຂອບເຂດແນວໃດ. ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເທ້ີນວ່າທຸກວັນນ້ີອົງພຣະ
ເຢຊູຍັງປົວພວກເຮົາຈາກຄວາມຜິດບາບ    ແລະປະທານຊີວິດໃໝ່ແກ່ຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.     ພຣະອົງຍັງຈັບບາຍຜູ້ມີ
ຄວາມເປັນທຸກ ປົວພະຍາດໃນຈິດໃຈໄດ້ ແລະປະທານຊີວິດໃຫ້ມີຄ່າ  ມີຫວັງ  ແລະມີຄວາມໝາຍ.  ນ້ີເປັນ
ເຣື່ອງທ່ີພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກໆຄົນ. 
 

ຄວາມໝາຍແລະພາກປະຕິບັດ 
   ຄວາມຮັກແທ້ຈະບ່ໍມີໃຈຮ້າຍເມ່ືອມີສ່ິງລົບກວນ ແຕ່ເຫັນມັນເປັນໂອກາດດີນຳເອົາພຣະພອນມາໃຫ້.  ຖ້າ
ພວກເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແລະຍອມໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານນຳພາແລ້ວ    ພວກເຮົາສາມາດຮັບເອົາທຸກ
ຄົນແລະທຸກສະພາບການໂດຍບ່ໍຕ້ອງຖືວ່າສ່ິງທ່ີເຂ້ົາມານ້ັນເປັນສ່ິງລົບກວນແລະເສັຽເວລາ.   ເໝືອນກັບເປ
ໂຕຊົງກ່າວວ່າ, “ຈ່ົງມີໃຈພ້ອມຢູ່ສເມີ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະສາມາດຕອບແກ້ຕົວໄດ້ຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີຖາມພວກທ່ານ
ວ່າ ທ່ານມີເຫດຜົນປະການໃດຈ່ຶງມີຄວາມຫວັງຢ່າງນ້ີ” (1 ປຕ 3:15).   ຄຳຕອບຢ່າງນ້ີບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ໝ້ັນ
ໃຈໃນຄຳເວົ້າເກ່ງ ແຕ່ເປັນສ່ິງພຣະເຈ້ົາບອກໃຫ້ເວົ້າ.   ພວກເຮົາເອົາຕົວຢ່າງຂອງອົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົນໃນ
ການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍຄວາມຮັກໂດຍບ່ໍຕ້ອງເລືອກໜ້າ. 
 

ຄຳຖາມ: 
21. ເປັນຢ່າງໃດ ຢາອີໂຣ  ເປັນຜູ້ນຳໃນໂຮງທັມມະເທສນາທ່ີເປັນເຫດໃຫ້ເພ່ິນເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູ

ຊ່ອຍລູກສາວຕົວເອງໄດ້ຍາກ? 
22. ທຸກວັນນ້ີເດມີອັນໃດບ່ໍເປັນກຳແພງເຮັດໃຫ້ຄົນເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູຍາກ? 
23. ມັນມີຄວາມສຳຄັນອັນໃດທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບປາຍຄົນທ່ີຖືວ່າເປັນຜູ້ບ່ໍສະອາດໃນສມັຍນ້ັນ? ເປັນ

ຫຍັງຜູ້ນຳທາງສາສນາຈ່ຶງໄດ້ຕິຕຽນພຣະເຢຊູທ່ີໄປຈັບບາຍຄົນບ່ໍສະອາດ? 
24. ໃນທາງໃດໃນທຸກວັນນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ຈັບບາຍສ່ິງຕ້ອງຫ້າມ?    ວິທີໃດອົງພຣະເຢຊູຈະໃຊ້ພວກເຮົາ

ເປັນຕີນເປັນມືຂອງພຣະອົງ? 
 
 
 
 
 
 
         ບຈ 
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ບົດຮຽນທີ 6 
ການບາຍດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 9: 20-22                                                                                

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 5: 24-34 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:   ເຖິງພຣະເຢຊູຈະຖືກລົບກວນ,   ແຕ່ການລົບກວນນ້ັນກາຍເປັນໂອກາດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ພຣະເຢຊູຍັງຊົງຕອບຜູ້ທ່ີບາຍດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢູ່ບໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:   ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍສາຣະພາບຄວາມເຊື່ອຕ່ໍ 

ໜ້າຄົນອ່ືນໆ. 
 

ອ່ານລວບ:   ພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງສົນໃຈເຣື່ອງຄົນຢິວຈະເວົ້າວ່າພະອົງຊົງມີມົນທິນເພາະຜູ້ຍິງທ່ີເປ້ືອນມາບາຍ

ເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງ. 

                                                             ຄຳນຳ 
ຫໍປະຊຸມໃຫຍ່ເຕັມໄປດ້ວຍນັກຮຽນທ່ີສວມຊຸດຈົບໂຮງຮຽນ.   ຈາກບ່ອນທ່ີພວກເຮົານ່ັງຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງໄກ,  ຂ້ອຍ
ແລະສາມີໄດ້ຊອກຫາລູກສາວທ່ີເປັນນ່ຶງໃນພວກນັກຮຽນ.    ແຕ່ບ່ໍດົນຂ້ອຍກໍສາມາດເຫັນວ່າລູກຢູ່ບ່ອນໃດ 
ເພາະທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບນາງກໍເປັນທ່ີຂ້ອຍຮູ້ດີ ເຊັ່ນໃບໜ້າ,  ຜົມ, ແລະຮູບຮ່າງ ອັນເປັນທ່ີຮັກຂອງພ່ໍແລະແມ່. 
ລູກສາວຂ້ອຍບ່ໍແມ່ນຄົນແປກໜ້າໃນຝູງຊົນ. ຂ້ອຍຈ່ືລາວໄດ້ເພາະລາວເປັນລູກຂອງຂ້ອຍໂດຍສະເພາະ. 
 
ພຣະເຢຊູຖືກຄົນແຫຍ້ໃນທ່ີແຄບ   ເພາະແຕ່ລະຄົນຮູ້ວ່າພຣະອົງສາມາດປ່ິນປົວພຍາດ;   ທຸກຄົນຕ້ອງການ 
ເຂ້ົາໃກ້ພຣະອົງ. ຝູງຊົນຕິດຕາມພຣະອົງຕລອດເວລາ ແລະບາງຄົນກໍຮ້ອງອອກສຽງດັງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 
ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນແຕ່ລະຄົນວ່າເປັນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.     ສ່ິງນ້ັນເຮັດໃຫ້ພຣະອົງສາມາດສັງ 
ເກດເວລາມີຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດໃນຝູງຊົນໄດ້ແຕະຕ້ອງ ຫລືບາຍຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງ. 
 

1.  ຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ກ້າຫານ (ມັດທາຍ 9: 20-22) 
ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ເຈັບປ່ວຍມາເປັນເວລາດົນສາມາດເປັນພຍານເຣື່ອງຄວາມທຸກລຳບາກ ແລະຄວາມທ້ໍໃຈເນ່ືອງ
ຈາກໂລກນ້ັນໆ.   ຄົນປ່ວຍບາງຄົນຂາດຈາກໝູ່ ຫລືຂາດຈາກສັງຄົມ,   ແລະບາງຄົນກໍມີຮ່າງກາຍຊຸດໂຊມ
ແລະ ເໜັງຕີງລຳບາກ. ບັນຫາເຣືອ່ງສຸຂພາບບ່ໍດີສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນໂລກຊຶມເສ້ົາ. 
 
ຜູ້ຍິງໃນເຣ່ືອງນ້ີເປັນຄົນທ່ີຢູ່ໃນຖານະລຳບາກ   ເພາະບັນຍັດຂອງຄົນຢິວຖືວ່າພຍາດເລືອດຕົກຂອງນາງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນຄົນນອກສັງຄົມ.   ຜູ້ຄົນຈະບ່ໍຈັບບາຍລາວ   ຫລືແຕະຕ້ອງສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີເປັນຂອງ
ລາວ; ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຝືນແຕະຕ້ອງ ກໍຈະຖືວ່າເປັນມົນທິນ(ລະບຽບພວກເລວີ 15: 25-27). ພຍາດຂອງນາງເຮັດ
ໃຫ້ຕົວເອງຢູ່ໃນຖານະດຽວກັບຄົນຂ້ີທູດ; ນາງບ່ໍສາມາດທ່ີຈະແຕ່ງງານ ຫລືຖ້າແຕ່ງງານແລ້ວ ຜູ້ເປັນສາມີ ມີ
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ສິດທ່ີຈະຢ່າຮ້າງໄດ້ ສາເຫດທ່ີນາງຄົນນ້ີມາຄົນດຽວອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທ່ີນາງຢູ່ໂດດດຽວມາດົນແລ້ວ. ພຣະ
ທັມມາຣະໂກບອກວ່ານາງໄປຫາໝໍເພ່ືອຮັກສາຕົນເອງຈົນໝົດເງິນ ແຕ່ພຍາດກໍບ່ໍຫາຍ (ມາຣະໂກ 5: 26). 
ນາງຈຳເປັນຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍຣະມານທຸກໆວັນໄປ.  
 
ຄົນຢິວສ່ວນຫລາຍໃນສມັຍນ້ັນຍັງເຊື່ອວ່າ "ບຸກຄົນຜູ້ໄຖ່ຄວາມຜິດແລະຫວ່ານຄວາມຊົ່ວກໍໄດ້ເກັບກ່ຽວຢ່າງ
ນ້ັນ" (ໂຢບ 4: 8). ໝາຍຄວາມວ່າພຍາດທ່ີເກີດກັບນາງຄົນນ້ີແມ່ນຜົນກັມ; ເພາະຖ້າຄົນເຮັດດີ ພຣະເຈ້ົາກໍ
ຈະປະທານສ່ິງດີໆໃນຊີວິດ.   ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 9: 1-2 ກ່ຽວກັບຄົນຕາບອດແຕ່
ກຳເນີດ; ມີຄົນຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, "ພຣະອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນນ້ີຫລືພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ ເຂົາຈ່ຶງ
ເກີດມາຕາບອດ.” 
 
ອີງຕາມສ່ິງທ່ີເວົ້າກັນມາ ນາງຄົນນ້ີບ່ໍຄວນອອກບ້ານ; ເພາະເມ່ືອມີຄົນຮູ້ສະພາບຂອງລາວ ຊີວິດລາວກໍຈະບ່ໍ
ປອດພັຍ; ລາວອາດຈະຖືກກ້ອນຫີນ.   ເພາະຄວາມທຸກທໍຣະມານມາດົນນານ ນາງຜູ້ນ້ີຈ່ຶງໄດ້ຕັດສິນໃຈສ່ຽງ
ຕາຍ; ຄວາມຈິງແລ້ວນາງອາດຈະບ່ໍຮູ້ຄັກແນ່ວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ ຫລືບ່ໍຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເມສີອາ ແຕ່
ນາງຮູ້ແນ່ນອນວ່າ ຖ້າຕົນເອງມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູກໍຈະໄດ້ຫາຍດີ,  ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຣິດອຳນາດ 
ພຣະເຢຊູໃນການຮັກສາພຍາດ. ຄົນຢິວເຊື່ອວ່າພຣະເຈ້ົາສາມາດປ່ິນປົວພຍາດໄດ້ທຸກຢ່າງ (ພສສ 103: 3). 
 
ນາງມີຄວາມເຊື່ອ ແລະຄວາມເຊື່ອນ້ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໝ້ັນໃຈ;  ນາງຈ່ຶງມີໃຈກ້າອອກໄປຫາຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງ  
ພຣະເຈ້ົາຊື່ພຣະເຢຊູ. ໃນມ້ືນ້ັນ ຫລາຍໆຄົນໄດ້ອອກມາຫາພຣະເຢຊູແລະພຍາຍາມເຂ້ົາໃກ້ພຣະອົງເພ່ືອຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ (ມທ 9: 27) ແລະບາງຄົນກໍໄດ້ໃຊຄົ້ນອ່ືນມາແທນ (ມທ 15: 22; 17: 15).  ແຕ່ສຳລັບ
ນາງທ່ີເປັນພຍາດເລືອດຕົກ,  ສ່ິງດຽວທ່ີລາວຕ້ອງການຄືເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຢຊູແລະບາຍເສ້ືອຂອງພຣະອົງ;  ຄົນ
ອ່ືນໆບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່ານາງໄດ້ສົ່ງມົນທິນຂອງຕົນໄປໃສ່ພຣະອົງ.  
 
ຄົນບູຮານເຊື່ອກັນວ່າ ສ່ິງຂອງຫລືເສ້ືອຜ້າຂອງຜູ້ຊອບທັມມີການອັສຈັນແຝງຢູ່. ຕົວຢ່າງ:ຄົນປ່ວຍພາກັນນ່ັງ
ລຽນຢູ່ແຄມທາງທ່ີເປໂຕຈະຍ່າງຜ່ານ    ເພ່ືອເງົາຂອງເພ່ິນຈະຖືກພວກເຂົາແລ້ວພຍາດຕ່າງໆກໍຈະຫາຍໄປ 
(ກຈກ 5: 15).   ໃນສມັຍຂອງໂປໂລກໍເຊັ່ນກັນ, "ເຂົາໄດ້ນຳເອົາຜ້າເຊັດເຫ່ືອກັບຜ້າກັນເປ້ືອນຈາກຕົວຂອງ
ໂປໂລໄປວາງໃສ່ຄົນປ່ວຍໄຂ້ພຍາດຕ່າງໆກໍຫາຍແລະຜີຮ້າຍກໍອອກໄປ" (ກຈກ 19: 11-12). 
 
ພຣະຄັມພີບອກວ່າ, "ນາງຄິດໃນໃຈວ່າ, “ຖ້າເຮົາໄດ້ບາຍແຕ່ເສ້ືອຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນ ເຮົາກໍຈະດີພຍາດ”  (ມ 
ທ 9: 21). ເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະເຢຊູອາດຈະມິແຄມ ແລະຍອຍ ເໝືອນຂອງຄົນທ່ົວໄປ  ເພ່ືອໃຫ້ຖືກຕາມຄຳ
ແນະນຳໃນພຣະບັນຍັດ; ໃນພຣະທັມຈົດບັນຊີ ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, "37 “ຈ່ົງເວົ້າກັບຄົນອິສຣາເອນ ແລະສ່ັງ
ເຂົາໃຫ້ທຳຍອຍໃສ່ແຈຂອງເຄ່ືອງນຸ່ງຕລອດຊົ່ວເຊື້ອສາຍຂອງເຂົາ ໃ ຫ້ເອົາດ້າຍສີຟ້າຕິດຍອຍທ່ີແຈທຸກແຈ 
38 ເພ່ືອເຈ້ົາຈະມອງເບ່ິງຍອຍນ້ັນ ແລະຈົດຈຳພຣະບັນຊາທັງສ້ິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ   ແລະປະຕິບັດຕາມ 
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ເພ່ືອເຈ້ົາຈະບ່ໍກະທຳສ່ິງໃດຕາມຄວາມພໍໃຈພໍຕາຂອງເຈ້ົາຊຶ່ງເຈ້ົາມັກຫລົງຕາມນ້ັນ." ຍອຍອາດຈະເປັນເປ້ົາ
ໝາຍສຳລັບນາງຄົນນ້ັນ ເພາະຈະເປັນບ່ອນຈັບບາຍໄດ້ງ່າຍໂດຍບ່ໍໃຫ້ເຈ້ົາຂອງຜ້າຮູ້ສຶກຕົວ. 
 

2.  ການພົບສ່ວນຕົວ (ມັດທາຍ 9: 22) 
ພຣະອົງຊົງຮູ້ຕົວແລ້ວຂະນະທ່ີຍິງຜູ້ເປັນເລືອດຕົກເຂ້ົາມາເຖິງພຣະອົງ;   ມາຣະໂກ 5: 24 ບອກວ່າ,   "ຄົນ
ຫລວງຫລາຍຕາມໄປແລະບຽດພຣະອົງ." ໃນຂະນະດຽວກັນ "ນາຍໂຮງທັມມະເທສນາຜູ້ຊຶ່ງຊື ່ຢາອີໂຣຍ່າງ
ມາ   ແລະເມ່ືອທ່ານເຫັນພຣະເຢຊກໍູຂາບລົງທ່ີພຣະບາດຂອງ ພຣະອົງ 23  ແລ້ວທູນອ້ອນວອນໜ່ວງໜ່ຽວ 
ພຣະອົງວ່າ,   “ລູກສາວນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຈັບຈວນຈະຕາຍແລ້ວ    ຂໍເຊີນທ່ານໄປຢຽດມືວາງລົງໃສ່ມັນ  
ເພ່ືອມັນຈະໄດ້ພ້ົນຕາຍມີຊີວດິຢູ່” (ມາຣະໂກ 5: 22-23). 
 
ພຣະເຢຊູກຳລັງຢ່າງໄປເຮືອນຢາອີໂຣ ຖ້າມກາງຄວາມສັບສົນຂອງຝູງຊົນ;   ນາງຜູ້ເລືອດຕົກໄດ້ໂອກາດກໍ
ບາຍຍອຍເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະອົງ ໂດບບ່ໍມີຄົນຮູ້. ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ເພາະຣິດເດດຂອງການປ່ີນປົວໄດ້ອອກ
ໄປຈາກພຣະອົງ. ຣິດເດດຂອງການປ່ິນປົວພຍາດບ່ໍໄດ້ອອກໄປຫາທຸກຄົນ ແຕ່ໄປຫາຜູ້ທ່ີມີຄວາມເຊື່ອເທ່ົາ
ນ້ັນ. ພຣະເຢຊູສາມາດທ່ີຈະງຽບແລະເດີນຕ່ໍໄປ ແລະປ່ອຽໃຫ້ນາງຄົນນ້ັນກັບບ້ານໂດຍບ່ໍມີໃຜສົນໃຈ; ແລະ 
ບ່ໍແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ນາງອັບອາຍ ແຕ່ລາວໄດ້ລັກເອົາພຣະຄຸນໄປ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງ
ການໃຫ້ນາງໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ການປ່ິວປົວຮັກສາຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຄິດຄ່າ;  ການດີພຍາດຂອງນາງມີຄວາມສຳ
ຄັນສຳລັບພຣະເຢຊູ. 
 
ພຣະເຢຊູຊົງ "ຫລຽວຫລັງທອດພຣະເນດເຫັນຍິງນ້ັນ ແລ້ວຊົງກ່າວວ່າ, “ລູກຍິງເອີຍ, ຈ່ົງຊື່ນໃຈເທີນ ຄວາມ
ເຊື່ອຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີແລ້ວ”   ຕ້ັງແຕ່ຍາມນ້ັນນາງກໍດີປົກກະຕິ" (ມທ 9: 22).    ພຣະອົງຊົງຮູ້ເຖິງ
ຄວາມທຸກລຳບາກຂອງຍິງຄົນນ້ີ, ນາງໄດ້ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວເໝືອນກັບຕິດຄຸກ ມາເປັນເວລາດົນນານ; ພຣະເຢ
ຊູໄດ້ຊົງປົດປ່ອຍນາງໃຫ້ມີເສຣີພາບ ແລະໃຫ້ມີຄຸນຄ່າໃນສາຍຕາຂອງຄົນອ່ືນອີກຄ້ັງນ່ຶງ. 
 
ພຣະທັມມັດທາຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີ; ການຫາຍດີພຍາດເລືອດຕົກຂອງນາງບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນ
ເວລາບາຍຍອຍເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະຄຣິດ,   ແຕ່ການຫາຍພຍາດໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູຮັບຮູ້ການ
ກະທຳຂອງນາງ: ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, "ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີແລ້ວ.” ຕ້ັງແຕ່ຍາມນ້ັນນາງກໍດີ
ປົກກະຕິ.'     ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ນາງຫາຍດີພຍາດ    ແລະບ່ໍແມ່ນນາງໄດ້ຮັບການຫາຍດີດ້ວຍຕົນເອງ. 
ຄວາມເຊື່ອຂອງນາງນຳໄປສູ່ການປະຕິບັດ ແຕ່ສ່ິງນ້ັນບ່ໍໄດ້ບັງຄັບຣິດເດດຂອງການປ່ິນປົວພຍາດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ. ການປ່ິນປົວເກີດຂ້ຶນເພາະການຮັບຮູ້ຄວາມເຊື່ອຂອງນາງຈາກພຣະເຢຊູ ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສະແດງ
ຄວາມຮັກຕອບແທນຄວາມເຊື່ອນ້ັນ. ຄວາມເຈັບປວດທ່ີຜ່ານມາໄດ້ຫາຍໄປ ແລະນາງໄດ້ເປັນຜູ້ເກີດໃໝ່. 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
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ຜູ້ຍິງໃນເຣ່ືອງນ້ີຕ້ອງການການປ່ິນປົວດ້ານຮ່າງກາຍ; ການຫລີກໜີຈາກສັງຄົມຫລາຍປີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້
ສຶກໃນຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງໜ້ອຍລົງ.   ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງປ່ິນປົວທາງຮ່າງກາຍໃຫ້ດີເປັນປົກຕິ, ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ 
ໃຫ້ຊີວິດໃໝ່ແລະຄວາມຫວັງໃໝ່ສຳລັບຍິງຄົນນ້ີ; ພຣະອົງຊົງສະແດງໃຫ້ນາງເຫັນວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ຮັກ ລາວເປັນທາງສ່ວນຕົວ. 
 
ຫລາຍໆຄົນໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມສົງສັຍໃນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ.    ບາງຄົນຖືກພ່ໍແມ່ປະຖ້ິມ,  ບາງຄົນຖືກໝູ່ 
ເພ່ືອນຫລອກລວງ,  ບາງຄົນຖືກຄູ່ຄອງໜີປະ,  ຫລືບາງຄົນຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງບ່ໍມີຄຸນຄ່າສຳລັບສັງຄົມ  ເພາະ
ຂາດຄວາມສວຍງາຍ,  ຂາດສະຕິປັນຍາ, ຫລືຂາດຊັບສົມບັດ, ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນຄຸນຄ່າ. ຫລາຍຄົນເບ່ິງຊີ
ວິດແບບບ່ໍມີຄວາມໝາຍ  ຫລືຄຸນຄ່າ;   ພຣະເຢຊູຮັບຮູ້ວ່າທຸກຄົນມີຄຸນຄ່າເໝືອນກັບຍິງຜູ້ເປັນເລືອດຕົກທ່ີ    
ພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ເວລາຮັບຮູ້ນາງໃນມັດທາຍ 9.  ພຣະອົງຊົງມາເພ່ືອ  "ສແວງຫາແລະໂຜດຜູ້ທ່ີຫລົງຫາຍ."  
ພຣະອົງຊົງສາມາດທ່ີຈະຊ່ວຍຄວາມຕ້ອງການອັງສູງສຸດຂອງຫົວໃຈທ່ີກຳລັງບວບຊ້ຳ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຍິງຄົນນ້ີ ຕັດສິນໃຈໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຢຊູ? 
2. ເປັນຫຍັງຍິງຄົນນ້ີຈ່ຶງພຍາຍາມຫລີກການພົບກັນ(ໜ້າຕ່ໍໜ້າ) ຫລື ຕາຕ່ໍຕາ ກັບພຣະເຢຊູ? 
3. ມີຫຍັງແດ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນມຸ້ງໄປສູ່ຈຸດຈົບໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ? 
4. ເປັນຫຍັງຫລາຍໆຄົນບ່ໍຍອມຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຄົນອ່ືນໆ? 
5. ພຣະເຢຊູຊົງປະສົງທ່ີຈະສອນຫຍັງໃຫ້ກັບຍິງໃນພຣະຄຳມ້ືນ້ີ? ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້

ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກເຣືອ່ງນ້ີ? 
6. ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງໄດ້ເສ່ືອມໂຊມ   ຫລືຖືກທຳລາຍບ່ໍ? ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ 

ເຖິງຄວາມຮັກແລະການປ່ິນປົວຮັກສາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລັງຈາກການຖືກທົດລອງວິທີໃດ? 
 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 7 
ວັນຊະບາໂຕທີ່ອັສຈັນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 12:9-13                                                                              

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 3:1-6                                                                           

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ເຫັນພ້ອມກັບການເຮັດດີໃນວັນຊະບາໂຕ; ແຕ່ພຣະອົງ

ຊົງກະທຳການດີໃນວັນຊະບາໂຕ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຈະປ່ິນປົວຮັກສາຄວາມບ່ໍສົມບູນຂອງພວກເຮົາບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:   ເພ່ືອຮຽນເຊ່ືອສ່ິງທ່ີຄິດວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຣິດເດດ 

ເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ. 
 

ອ່ານລວບ: ເວລາພວກເຮົາປິດຫົວໃຈ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດຮັບເອົາພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ. ເວລາພຣະ 

ເຢຊູທຳການອັສຈັນຫລາຍຂ້ຶນ, ພວກຟາຣີຊາຍກໍຕ້ັງໃຈທ່ີຈະທຳລາຍພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນເໝືອນກັນ. 
 

                                                             ຄຳນຳ 

     ເມ່ືອເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເດັກນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມັກຄຳສ່ັງໃຫ້ນອນພັກຜ່ອນໃນວັນອາທິດ, ຫລັງຈາກ
ກິນເຂ້ົາທ່ຽງແລ້ວ. ພ່ໍແລະແມ່ຈະສ່ົງພວກເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາບ່ອນນອນ, ພວກເພ່ິນກໍນອນເຊັ່ນກັນ.  ຂ້າພະ
ເຈ້ົານອນບ່ໍໄດ້ເມ່ືອຕາເວັນຍັງແຈ້ງຢູ່, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປ້ີນໄປປ້ີນມາຈົນເຖິງເວລາໂມງປຸກ, ປົດປ່ອຍອອກມາ
ຈາກຫ້ອງນອນ.    ເປັນໜ້າອັສຈັນທ່າທີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສຳຫລັບການນອນພັກພ່ອນວັນອາທິດໄດ້ປ່ຽນແປງ
ເມ່ືອເວລາຂ້າພະເຈ້ົາເປັນແມ່ຂອງເດັກຫ້າຄົນ. ການນອນພັກຜ່ອນຊົ່ວໂມງນ່ຶງຂອງວັນອາທິດຕອນແລງໄດ້
ຕົງກັບກົດບັນຍັດສຳຫລັບການພັກຜ່ອນວັນຊະບາໂຕ!  

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ພັກຜ່ອນໃນວັນຖ້ວນເຈັດຈາກການຊົງສ້າງນ້ັນ     ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງອິດເມ່ືອຍ  
(ປຖກ 2: 2-3). ຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງບ່ໍມີກຳນົດ ແລະບ່ໍມີຫຍັງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອຍລົງໄດ້.ຈຸດປະສົງຂອງ
ການພັກເຊົາເປັນເວລາທົບທວນເຖິງທຸກສ່ິງພຣະອົງຊົງສ້າງໄດ້ສຳເຣັດ ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນງານທ່ີເປັນໄປ
ຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງສ້າງວັນຊະບາໂຕໄວ້ເພ່ືອປໂຍດຂອງພວກເຮົາ,   ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາກໍ
ຄວນເຮັດຄືກັບພຣະອົງ  ພັກຜ່ອນຈາກວຽກງານທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳ ແລະໃຫ້ເຮົາຍິນດີໄນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່, 
ຄວາມກະຣຸນາ, ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.  

ແຕ່ໜ້າຄິດ, ຄົນໃນສມັຍພຣະເຢຊູໄດ້ປ້ີນຈຸດປະສົງຂອງບັນຍັດເຣື່ອງວັນຊະບາໂຕ. ຊ່ຶງຕາມຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຂົາ, ກົດບັນຍັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາກາຍເປັນຊະເລີຍຂອງຄຳສ່ັງຫລາຍໆຢ່າງ. 
 
1.  ການກາ່ວໂທດໃສ່ພຣະຄຣິດ (ມັດທາຍ 12: 1-8) 

ການລະເມີດກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາແບບບ່ໍມີຢຸດແລະໂດຍເຈຕນາໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນໄດ້  
ຕົກຖຶກເປັນຊະເລີຍທ່ີກຸງບາບີໂລນ.   ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ກັບຄືນສູ່ບ້ານເດີມ, ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈວ່າຈະບ່ໍເຮັດ 
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ດ່ັງທ່ີເຂົາໄດ້ປະສົບການມາ. ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພ່ືອເຊື່ອຟັງກົດບັນຍັດທ່ີໄດ້ຊົງໃຫ້ຜ່ານໂມເຊ.  
ຫລາຍປີຜ່ານໄປ, ຄົນອິສຣາເອນບາງກຸ່ມໄດ້ວາງມາຕການທ່ີຈະບ່ໍໃຫ້ມີຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຝ່າຝືນກົດບັນຍັດ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ແປຄວາມຄວາມໝາຍຂ້ໍຄຳສ່ັງທ່ີຢູ່ໃນປ້ຶມໂທຣາ (ຊຶ່ງມີປ້ຶມ ປະຖົມມະການ, 
ອົພບົບ, ລະບຽບເລວີ, ຈົດບັນຊີ, ບັນຍັດທີສອງ) ແລະສ້າງກົດຫລືຄຳແນະນຳຕ່າງໆເພ່ືອຊ່ວຍຄົນທັງຫລາຍ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດ.   ກົດຫລືຄຳແນະນຳເຫລ່ົານ້ີປຽບເໝືອນຮ້ົວອ້ອມພຣະບັນຍັດ.   ຖ້າພວກເຂົາ 
ຫາກປະຕິບັດຕາມກົດນ້ັນໆແລ້ວ, ເຂົາຈະບ່ໍມີໂອກາດທ່ີຈະລະເມີດ ໂທຣາ.  

ມາເຖິງສມັຍພຣະເຢຊູ,   ຄຳແນະນຳເຫລ່ົານ້ັນກໍໄດ້ເກີດມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍກວ່າກົດບັນຍັດອີກ. 
ສຳຫລັບຜູ້ທ່ີຖືວ່າຕົວເອງເປັນຄົນຊອບທັມ,  ກໍຈະເລ່ົາແລະຕິດຕາມຄຳສອນທຸກໆຂ້ໍໃນປ້ຶມ. ຜູ້ທ່ີແຕ່ງຕ້ັງຕົວ
ເອງເປັນຜູ້ຮັກສາກົດລະບຽບ ກໍຈະພິພາກສາຜູ້ລະເມີດກົດນ້ັນໆທ່ີພວກນັກປາດແລະຄຣູໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາ.  

ການຮັກສາກົດລະບຽບຕ່າງໆ ໄດ້ກາຍເປັນພາຣະໜັກໃຫ້ຄົນທ່ົວໄປ. ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ,"ບັນດາຜູ້ທ່ີ
ເຮັດການໜັກໜ່ວງແລະແບກພາຣະໜັກ ຈ່ົງມາຫາເຮົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຊົາເມ່ືອຍ. 
ຈ່ົງເອົາແອກຂອງເຮົາແບກໄວ້ແລ້ວຮຽນຮູ້ຈາກເຮົາເພາະເຮົາເປັນຜູ້ໃຈອ່ອນສຸພາບແລະຖ່ອມລົງ   ແລ້ວຈິດ 
ໃຈຂອງທ່ານຈະໄດ້ພົບຄວາມເຊົາເມ່ືອຍ.      ດ້ວຍວ່າແອກຂອງເຮົາກໍພໍເໝາະແລະພາຣະຂອງເຮົາກໍເບົາ" 
(ມທ 11:28-30). 

ພວກຟາຣີິຊາຍຜູ້ບັງຄັບປະຊາຊົນໃຫ້ເຊື່ອຟັງເປັນຫ່ວງໃນການສ່ັງສອນຂອງພຣະເຢຊູ.   ພວກເຂົາ
ເຊື່ອວ່າກົດຕ່າງໆຂອງພວກຕົນມີອຳນາດທຽບເທ່ົາກັບບົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ພວກເຂົາຄິດວ່າ ພຣະເຢຊູ
ກຳລັງຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາເວລາພຣະອົງຕຳໜິກົດ ຫລືຕຳໜິບຸກຄົນທ່ີເຮັດຕາມກົດນ້ັນໆ.  ກຸ່ມຟາຣີຊາຍຄິດວ່າຕົນ
ເອງກຳລັງປ້ອງກັນຜູ້ທ່ີມາຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ. ຖ້າຈະຈັດການພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາຈຳຕ້ອງຈອບເອົາ
ຕອນພຣະອົງເຮັດຜິດພຣະບັນຍັດ. ເນ່ືອງຈາກພວກຟາຣີຊາຍເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ເຣື່ອງວັນຊະບາ
ໂຕ, ພວກເຂົາຈ່ຶງເລືອກເອົາກົດບັນຍັດນ້ີເປັນຈຸດເດ່ັນເພ່ືອເປັນຫລັກຖານຕໍ່ຕ້ານພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກ. 

ໃນວັນຊະບາໂຕນ່ຶງ, ພວກຟາຣີຊາຍຈັບຕາເບ່ິງພຣະເຢຊູແລະສາວົກຂອງພຣະອົງຍ່າງຜ່ານໄປທ່ົງ
ນາອ້ອມຮອບໝູ່ບ້ານ. ແນ່ນອນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງພຍາຍາມທ່ີຈະບ່ໍເຮັດຜິດກ່ຽວກັບວັນຊະບາໂຕ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້
ພວກຟາຣີຊາຍຈັບຜິດພຣະອົງ. ແຕ່ກໍມີບັນຫາເກີດຂ້ຶນເພາະພວກສາວົກເກີດຫິວເຂ້ົາ.  

ເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ຍ່າງໄປຕາມຮ່ອມລະຫວ່າງທ່ົງນາ,    ພວກເຂົາກໍໄດ້ຫັກເອົາຮວງເຂ້ົາ (ມທ 21: 
1).ຊຶ່ງບ່ໍໄດ້ຖືວ່າເປັນການລັກ, ເພາະກົດຣະບຽບກໍອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເກັບເອົາແລະກິນໄດ້ບ່ໍວ່າຈະເປັນທ່ົງນາ 
ຫລືສວນອະງຸ່ນແຕ່ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເກັບໃສ່ກະຕ່າ(ບັນຍັດທີສອງ 23: 24-25). ອີງຕາມມາຕການຂອງພວກຟາຣີ
ຊາຍແລ້ວ ການເຮັດດ່ັງນ້ັນໃນວັນຊະບາໂຕຖືວ່າເປັນການຕ້ອງຫ້າມ  ເພາະຖືເປັນການເກັບກ່ຽວ (ອພຍ16: 
21-30) ພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ຕ່ໍວ່າກັບພຣະເຢຊູວ່າພວກສາວົກໄດ້ລະເມີດກົດ. ພຣະເຢຊູຕອບເຂົາດ້ວຍພຣະ
ທັມເພ່ືອເຕືອນພວກຕ່ໍຕ້ານວ່າ,   ພວກປະໂຣຫິດຮັບໃຊ້ໃນພຣະວິຫານກໍໄດ້ລະເມີດວັນຊະບາໂຕ ໃນການ
ເຮັດວຽກຖວາຍບູຊາທຸກຄ້ັງ   ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍມີຄວາມຜິດຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ   ເພາະການຖວາຍບູຊາບອກເຖິງ     
ພຣະເມດຕາ (ມທ12: 5-7).   ພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ພວກຟາຣີຊາຍໃຈຮ້າຍຫລາຍກວ່າເກ່ົາເວລາພຣະອົງເວົ້າ
ວ່າພຣະອົງເປັນເຈ້ົາຂອງວັນຊະບາໂຕ (ມທ 12: 8). 
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2.  ການປະເຊີນໜ້າຕ່ໍໄປ (ມັດທາຍ 12: 9-12) 

ໃນເວລາຊຸມນຸມ,  ພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກໄດ້ເຂ້ົາໄປທ່ີໂຮງທັມມະເທສນາທ່ີຟາຣີຊາຍກຸ່ມດຽວ
ຮ່ວມກັນຢູ່. ຈິດໃຈຂອງພຣະອົງຕ້ັງຕ່ໍການນະມັສການ ແຕ່ພວກຟາຣີຊາຍຕ້ັງຕ່ໍການຈັບຜິດ. ຮູ້ວ່າຄົນພິການ
ມືລີບຈະມາທ່ີນ້ັນ ແລະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງມັກຮັກສາພຍາດ, ພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງຖືໂອກາດຍົວະພຣະເຢຊູໃຫ້
ລະເມີດກົດຣະບຽບຂອງວັນຊະບາໂຕ.ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ, ພຣະເຢຊູມີທາງເລືອກສອງຢ່າງຄື: ຮັກ
ສາຄົນປ່ວຍໃຫ້ຫາຍແລະຜິດຕ່ໍກົດບັນຍັດ ຫລື ຮັກສາກົດບັນຍັດແລະປົວຄົນນ້ັນໃຫ້ຫາຍມ້ືໜ້າ.  

ທ່າທີຂອງພວກຟາຣີຊາຍໃນການຕ່ໍຕ້ານຢູ່ທ່ີການຖືວ່າແມ່ນຫຍັງຄືການເຮັດງານ.     ອີງຕາມຫລັກ
ການເຣື່ອງວັນຊະບາໂຕຂອງພວກເຂົາ, ຄົນສາມາດກິນອາຫານໄດ້ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ດັງໄຟຫລືເຮັດກິນ. ຄົນສາມາດ
ນຸ່ງເຄ່ືອງໄດ້ ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ຫຍິບຜ້າຫລືແປງເກີບ ຄວາມຄິດຂອງພວກຟາຣີຊາຍກັບວັນຊະບາໂຕຢູ່ທ່ີການກະທຳ 
ແທນທ່ີຈະຢູ່ທ່ີຈິດໃຈ.  

ຖ້າວ່າວັນຊະບາໂຕໄດ້ຕ້ັງໄວ້ເພ່ືອການທຳດີ ຜົນຂອງການທຳດີນ້ັນຄືເປັນພຣະພອນແທນທ່ີຈະເປັນ
ການຕັດສິນລົງໂທດ. ພຣະເຢຊູຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈວ່າວັນຊະບາໂຕນ້ີເຮັດໄວ້ເພ່ືອເປັນປໂຍດ
ແກ່ມະນຸດແລະບ່ໍແມ່ນກົດໝາຍການລົງໂທດຊຶ່ງບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍໃຈ.  ເນ້ືອໃນຂອງວັນຊະບາໂຕໄດ້ 
ສລຸບໄວ້ໃນ ອົພຍົບ 20:11 ທ່ີບອກວ່າ,"ໃນຫົກມ້ືທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ທະເລແລະ
ທຸກໆສ່ິງສາລະພັດທ່ີມີຢູ່ໃນສາມແຫ່ງນ້ີ ແຕ່ວັນຖ້ວນເຈັດພຣະອົງໄດ້ຢຸດພັກ.   ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຈ່ຶງອວຍພອນມ້ືຖ້ວນເຈັດເປັນວັນບໍຣິສຸດສຳລັບພຣະອົງ."   ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຜ່ານຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາ
ຢາວ່າ,    "ການນະມັສການພຣະອົງພໍໃຈໃນຜູ້ທ່ີຖ່ອມໃຈແລະຜູ້ທ່ີຍອມກັບໃຈໃໝ່ແລະຜູ້ທ່ີເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄຳ
ຂອງເຮົາ" (ເອຊາຢາ 66: 2).  

 

3.  ການຮັກສາໃນວັນຊະບາໂຕ (ມັດທາຍ 12:13) 
ພວກຟາຣີິຊາຍຫລຽວເບ່ິງພຣະເຢຊູຕ່ໍໜ້າຄົນມືລີບ; ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະອົງມີຄວາມຕ້ັງໃຈທ່ີຈະປົວ

ຄົນນ້ີໃຫ້ຫາຍ ແລະລໍເບ່ິງວ່າພຣະເຢຊູຈະຈັບມືຄົນນ້ັນ  ຫລືໃຊຄ້ວາມເວົ້າທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ລາວຫາຍດີ.   ແລ້ວ   
ພຣະເຢຊູກໍເວົ້າກັບຄົນມືລີບວ່າ  "ຈ່ົງຢຽດມືຂອງເຈ້ົາອອກ"     ແລ້ວມືນ້ັນກໍດີເປັນປົກກະຕິເໝືອນກັບມືອີກ  
ເບ້ືອງນ່ຶງ.  ບ່ໍມີຜູ້ໃດປະຕິເສດໄດ້ວ່າພຣະອົງຊົງມີອຳນາດໃນການຮັກສາພຍາດໃນຖານະ "ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງວັນຊະບາໂຕ" (ຂ້ໍ 8).   

ພຣະເຢຊູສາມາດລໍຖ້າຮອດມ້ືອ່ືນຈ່ຶງປົວຄົນມືລີບກໍໄດ້ . ຊາຍຄົນນ້ີກໍບ່ໍໄດ້ຂໍການຮັກສາໃຫ້ຫາຍດີ; 
ລາວພຽງແຕ່ຢູ່ທ່ີນ້ັນ, ແຕ່ເປັນໂອກາດສຳລັບພວກຟາຣີຊາຍ.   ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ພຣະເຢຊູຢາກຈະສະແດງ
ຄວາມເມດຕາແລະຄວາມຮັກທ່ີພຣະເຈ້ົາມີຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃນໂລກນ້ີ.      ອາຈານໂປໂລໄດ້ຂຽນຈົດ
ໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກໂຣມວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖຶກກຳນົດໄວ້ກ່ອນ (ປຖກ 1: 27),   ໃຫ້ເຮົາມີຮູບລັກສະນະສະ
ທ້ອນເໝືອນພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງສ້າງ (ໂຣມ 8:29).   ເຊັ່ນຄົນທ່ີຄວັດຮູບປ້ັນຫລືເຮັດເປັນຫລຽນຮູບຫລ່ໍ.  ນ້ັນຄື  
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ້າງສຳລັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອ.  
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ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ກົດເຣື່ອງວັນຊະບາໂຕຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອໃນປັດຈຸບັນ;  ບ່ໍແມ່ນກ່ຽວກັບການພັກຜ່ອນຈາກງານ, ແຕ່ເປັນ 
ການຢຸດພັກຜ່ອນແລະທົບທວນເຖິງທຸກຢ່າງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳເພ່ືອພວກເຮົາໃນອາທິດນ່ຶງຜ່ານໄປ.    ຄື
ເປັນການຄິດເຖິງຄຸນຄວາມດີແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ;   ໃຫ້ກຽດພຣະອົງດ້ວຍການສະແດງຄວາມ
ເມດຕາແລະຄວາມກະຣຸນາຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.    ສ່ິງນ້ີບອກເຖິງຄວາມໝ້ັນໃຈກັບພຣະອົງເວລາເຮົາມີບັນຫາແລະ
ເຈັບປ່ວຍ,   ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອໝ້ັນເຣືອ່ງຣິດອຳນາດຂອງພຣະອົງໃນການປ່ິນປົວຮັກສາຫົວໃຈແລະສ່ິງທ່ີ
ແຕກຫັກ. ພວກເຮົາຖວາຍກຽດພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການມາພົບກັນກັບພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນດ້ວຍກັນໃນວັນຊະບາໂຕ 
ເພ່ືອນະມັສການ,   ສຶກສາພຣະທັມ,  ແລະອະທິຖານ. ພວກເຮົານັບຖືວັນຊະບາໂຕໂດຍການຍອມໃຫ້ພຣະ 
ເຢຊູເປັນນ່ຶງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.     ຄວາມສັດຊື່ຕ່ໍການຮັກສາວັນຊະບາໂຕນ້ີຈະຊ່ວຍຟ້ືນຟູຈິດວິນຍານ 
ຂອງເຮົາໃຫ້ສົດຊ່ືນແລະຊ່ວຍໃຫ້ຕ້ັງຈິດໃຈໃສ່ພຣະເຈ້ົາ. ທຸກຢ່າງນ້ີ ຄືພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເປັນຫັຽງພວກຟາຣີຊາຍຈ່ຶງບ່ໍເຊື່ອການກະທຳ ແລະເຈຕນາຂອງພຣະເຢຊູ? 

2. ຄົນທຸກມ້ືນ້ີບ່ໍເຊື່ອການປະກາດຂອງຄຣິສຕຽນແນວໃດແດ່? 

3. ຂ້ໍສຳຄັນແນວໃດຂອງວັນຊະບາໂຕທ່ີພວກຟາຣີິຊາຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈ? 

4. ວັນຊະບາໂຕມີປໂຍດແນວໃດສຳລັບຜູ້ເຊື່ອໃນສມັຍນ້ີ? ພວກເຮົາຈະຖວາຍກຽດແກ່ພຣະເຈ້ົາໃຫ້ 
ກົງກັບເຈຕນາຂອງວັນຊະບາໂຕໄດ້ຢ່າງໃດ? 

5. ການປ່ິນປົວຂອງພຣະເຢຊູຈະເປັນແບບຢ່າງການສະແດງຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ?     
ພຣະເມດຕານ້ີຈະມີຜົນສະທ້ອນວິທີໃດ ໃນການໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບບັນຫາຊີວິດຂອງພວກ
ເຮົາ? 

 
 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 8 
ການລ້ຽງອັສຈັນ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 14: 14-21                                                                                

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 9: 10-17 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູເຈັບປວດ, ຮູ້ສຶກລຳບາກເພ່ືອຄົນອ່ືນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອພົບບັນຫາຫລາຍປານໃດ ແລະລືມຄິດເຖິງຣິດເດດຂອງພຣະເຢ

ຊູ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:   ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າເວລາຂ້ອຍມອບທຸກຢ່າງໃຫ້ພຣະເຢຊູ,    ພຣະເຢຊູປ່ຽນ 

ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ເປັນຄວາມສົມບູນ. 
 

ອ່ານລວບ:   ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງ 5, 000 ຄົນ (ອາດຈະເຖິງ 10, 000 ຄົນ) ເປັນການອັສຈັນຢ່າງດຽວທ່ີໄດ້ 

ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມທັງສ່ີຫົວ. ເພາະການອັສຈັນນ້ີ, ຊື່ສຽງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ໂດ່ງດັງທ່ີສຸດ. 
 

                                                             ຄຳນຳ 
ຄ້ັງນ່ຶງຂ້ອຽເຄີຍນຳພາພວກອາສາສມັກຕຽມງານຫາລາຍໄດ້ເພ່ືອການຮັບໃຊ;້ ພວກເຮົາເຮັດວຽກແບບບ່ໍອິດ
ເມ່ືອຽຕຽມງານລ້ຽງອາຫານແລງສຳລັບແຂກ 300 ຄົນ.  ການຈັດຕຽມສະຖານທ່ີແລະການປະກາດໃຫ້ຄົນຮູ້
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍສັປດາ;  ນອກນ້ັນພວກເຮົາມີໜ້າທ່ີໃນການເຮັດອາຫານອີກດ້ວຍ.   ງານນ້ີນັບວ່າເປັນ
ວຽກໃຫຍ່ທ່ີສຸດທ່ີຂ້ອຍເຄີຍເຮັດມາ. 
 
ການຈັດງານຫາລາຍໄດ້ຂອງພວກຂ້ອຽນ້ີຍັງໜ້ອຽຫລາຍຖ້າປຽບໃສ່ການຮັບໃຊ້ຂອງພວກບຸຣຸດແບ໊ບຕິສໃນ
ເທກຊັສ  (Texas Baptist Men) .  ຣົດເສີບອາຫານເຄ່ືອນທ່ີຂອງກຸ່ມໝວກເຫລືອງນ້ີ ສາມາດລ້ຽງຄົນໄດ້
ເຖິງ 10,000 ຄົນເວລາເກີດພັຍຮ້າຍ, ພະຍຸ, ຫລືນ້ຳຖ້ວມ.   ຣົດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາມີອາຫານຕ່າງໆ ຊຶ່ງສາ
ມາດນຳໄປຈັດຕຽມຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ໂດຍພວກອາສາສມັກ. 
 
ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຣົດອາຫານເຄ່ືອນທ່ີ, ບ່ໍມີຈັກໄຟຟ້າ, ບ່ໍມີອາຫານກະປອງ,  ແລະບ່ໍມີອາສາສມັກ 
ທ່ີຈະຕຽມອາຫານເວລາຕ້ອງການ. ແຕ່ພຣະອົງຊົງສາມາດລ້ຽງຄົນທ່ີຫິວໄດ້ເປັນພັນໆຄົນດ້ວຍຂອງປະທານ
ຈາກເບ້ືອງເທິງ.   ການລ້ຽງຂອງພຣະອົງນັບວ່າເປັນປະວັດສາດຂອງຄວາມຮັກແລະການຊົງປະທານ. 
 

1.  ການທົບທວນສ່ວນຕົວ (ມັດທາຍ 14: 13) 
ບ່ໍວ່າພຣະເຢຊູຈະໄປໃສ ຝູງຊົນໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ;   ເພາະຄວາມຮັກ ພຣະອົງບ່ໍ 
ເຄີຍໄລ່ຄົນໜີ; ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍສະແດງຄວາມງຸດງິດ ເວລາຄົນທັງຫລາຍເຂ້ົາໄປສົນທາງຂອງພຣະອົງ.  
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ແນ່ນອນພຣະເຢຊູຕ້ອງການເວລາສຳລັບຕົນເອງ, ເພ່ືອອ້ອນວອນ, ພັກຜ່ອນ, ແລະທົບທວນ. ພຣະຄຳບອກ
ພວກເຮົາວ່າພຣະອົງຊົງແຍກຕົວອອກຈາກຝູງຊົນເພ່ືອການອ້ອນວອນ   ຫລືການນອນພັກຜ່ອນ (ມາຣະໂກ 
1: 35, ລູກາ 5: 16, 6: 12).   ພຣະເຢຊູໄດ້ກຳລັງແລະກຳລັງໃຈຈາກພຣະບິດາ   ເວລາພຣະອົງຊົງໜັກໃຈ.   
ພຣະຄຣິດຊົງໜັກພຣະທັຍເມ່ືອເຫັນຄວາມເສັຍຫາຍ,  ຄວາມທຸກໃຈ,  ແລະຄວາມພິນາດທ່ີຄວາມບາບໄດ້
ເຮັດຕ່ໍຊີວິດມະນຸດ (ມທ23: 37; ຢຮ 11:35). 
 
ມ້ືນ່ຶງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບຂ່າວການຕາຍຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ຜູ້ເປັນຍາດ (ມທ14: 1-12), ພຣະອົງຊົງແຍກ
ຕົວໄປຢູ່ຄົນດຽວເພ່ືອໂສກເສ້ົາ  ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອໂຢຮັນ  ເພາະພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າ   ໂຢຮັນໄດ້ໄປພັກຜ່ອນຈາກວຽກ
ງານ ແລະໄດ້ຮັບສະຫງ່າຣາສີຊົ່ວນິຣັນ.  ພຣະອົງຊົງທຸກໂສກເພາະເຫັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດທ່ີນຳໄປ 
ສູ່ການຕາຍຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ;  ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນຄວາມຄິດແລະຈິດໃຈເຮັດໃຫ້ມະນຸດຖືກແຍກຈາກ   
ພຣະເຈ້ົາ. ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ເວລາສ່ວນຕົວໃນທ່ີໂດດດ່ຽວເພ່ືອການຟ້ືນຟູຝ່າຍວິນຍານ, ການທົບທວນ, ແລະ
ການອ້ອນວອນ ແລະການຕຽມກຳລັງເພ່ືອວຽກຮັບໃຊ້ທ່ີຈະຕິດຕາມມາ.  ຝູງຊົນທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງກໍພາກັນ 
ລໍຖ້າ ພຣະອົງຈົນກວ່າພຣະອົງຈະກັບມາຫາພວກເຂົາ. 
 

2.  ຄວາມສົງສານອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງພຣະຄຣິດ (ມັດທາຍ 14: 14) 
ເວລາເວົ້າເຖິງຄວາມສົງສານໃນທ່ີນ້ີ, ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງຄວາມສຸພາບ, ຄວາມອົນທົນ, ຄວາມຫ່ວງໃຍ, ແລະ
ຄວາມອ່ອນຫວານກັບສະພາບການຂອງບຸກຄົນ.   ທຸກຄ້ັງທ່ີພຣະເຢຊູພົບຄົນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການ, ພຣະອົງ
ຈະສະແດງຄວາມຮັກກັບເຂົາ ໂດຍບ່ໍຄຳນຶງເຖິງຄວາມລຳບາກຂອງພຣະອົງເອງ, ເຣື່ອງໃນທຳນອງນ້ີຈະປາ
ກົດຢູ່ສເມີໃນການຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນໂລກນ້ີຂອງພຣະອົງ (ມທ 20: 34, ມກ 6: 34). 
 

3.  ໃຫ້ສ່ິງທີ່ທ່ານມ ີ(ມັດທາຍ 14: 15-18) 
ເວລາພຣະເຢຊູຂ້າມນ້ຳໄປ, ພຣະອົງຊອກຫາບ່ອນປ່ຽວແລະບ່ອນທ່ີບ່ໍມີບ້ານຄົນຢູ່ໃກ້; ແລະທ່ີນ້ັນຄືບ່ອນທ່ີ
ປະຊາຊົນໄດ້ພົບພຣະອົງ. ຫລັງຈາກເບ່ິງພຣະເຢຊູປ່ິນປົວແລະສ່ັງສອນຄົນໝົດມ້ືແລ້ວ, ພວກສາວົກກໍພ້ອມ
ທ່ີຈະພັກຜ່ອນ;  ນອກນ້ັນພວກເຂົາເຈ້ົາຄົງຄິດວ່າປະຊາຊົນກໍຄົງຈະຫິວອາຫານແລ້ວ   ແລະຄາດວ່າແຕ່ລະ 
ຄົນຄົງສາມາດຫາອາຫານສຳລັບຕົວເອງໄດ້.  
 
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ  ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ລ້ຽງປະຊາຊົນ.    ບັນຫາກໍຄືວ່າ ພວກສາວົກມີອາຫານພຽງ
ເລັກນ້ອຽ, "ເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕເທ່ົານ້ັນ” (ມທ 14: 17). ພວກສາວົກພາກັນລືມວ່າພຣະຄຣິດຊົງ
ສາມາດທ່ີຈະເພ້ີມທະວີພຣະພອນ;   ພຣະເຢຊູສາມາດປ່ຽນສ່ິງໜ້ອຍໆໃນມືຂອງພວກສາວົກໃຫ້ພຽງພໍເພ່ືອ
ຄົນຈຳນວນຫລາຍພັນ. ສ່ິງທ່ີພວກສາວົກຕ້ອງເຮັດກໍຄືປ່ອຍສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີຢູ່ໃນກຳມື. 

4.  ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຈັດຫາ (ມັດທາຍ 14: 19-21) 
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ໃນພຣະສັນຍາເດີມມີປະວັດເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາທົດສອບຄວາມເຊື່ອຂອງອັບຣາຮາມ ໂດຍໃຫ້ເພ່ິນນຳລູກທ່ີຮັກ
ອີຊາກໄປເປັນເຄ່ືອງຖວາຍ (ປຖກ 22:19-21). ອັບຣາຮາມເຮັດຕາມພຣະບັນຊາໂດຍບ່ໍສ້ໍຖາມ; ແລະເມ່ືອ
ເຖິງເວລາ, ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຮັກສາຊີວິດອີຊາກໄວ້ ໂດຍຈັດຫາ "ແກະເຖິກໂຕນ່ຶງຊຶ່ງເຂົາຂອງມັນຄາພຸ່ມໄມ້ຢູ່" 
ໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ.  ເຫດການຕອນນ້ີໄດ້ແນະນຳນາມຊ່ືອີກນາມນ່ຶງຂອງພຣະເຈ້ົາຄື "ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງ
ຈັດຫາ" (ຂ້ໍ 14). ເວລາມີຄວາມຂາດເຂີນ ພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຫາ ກົງຕ່ໍສະພາບການ. 
 
ພວກສາວົກຮູ້ພຣະເຢຊູໃນຖານະຄຣູແລະຜູ້ປ່ິນປົວຜູ້ມີຣິດອຳນາດຈາກພຣະເຈ້ົາ; ມາເຖິງຕອນນ້ີ ພຣະເຢຊູ
ຊົງສອນພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຈັດຫາ,      ຜູ້ດຽວກັນທ່ີໄດ້ຊົງຈັດຫາສຳລັບອັບຣາຮາມ. 
ການຮັກສາພຍາດ, ການໃຫ້ຄົນຕາຍກັບມີຊີວິດ,   ຫລືການລ້ຽງຄົນຫລາຍພັນບ່ໍຍາກສຳລັບພຣະຄຣິດ ແຕ່
ການຊ່ວຍສາວົກໃຫ້ເພ້ີມຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງເປັນເຣື່ອງຍາກພໍສົມຄວນ. 
 
ຫລັງຈາກພວກສາວົກເອົາອາຫານທ່ີມີມາໃຫ້ພຣະເຢຊູ,  ພຣະອົງຂໍພຣະພອນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຈັດຫາ. ສ່ິງອັສ
ຈັນເກີດຂ້ຶນກ່ອນທ່ີພຣະເຢຊູຈະຫັກເຂ້ົາຈ່ີ;  ນ້ັນຄືແບບຢ່າງຂອງຄວາມເຊື່ອແທ້ ເພາະສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກະ
ທຳພຣະອົງໄດ້ຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າໃນເຣ່ືອງນ້ັນໆ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງພຣະເຈ້ົາແມ່ນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງທ່ີສຸດ ບ່ໍ
ວ່າຈະເປັນເຣ່ືອງໃດ. ພວກສາວົກຄົງຈະຈ້ອງຕາເບ່ິງວ່າພຣະເຢຊູຈະຊົງເຮັດຫຍັງກັບເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະປາ
ສອງໂຕ; ສຳລັບພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຊົງເບ່ິງວ່າພວກສາວົກຈະເຂ້ົາໃຈຫລືບ່ໍວ່າພຣະອົງແມ່ນໃຜ. 
 
ຂ່າວປະເສີດທັງສ່ີຫົວບັນທຶກວ່າຈຳນວນຜູ້ຊາຍມີຫ້າພັນຄົນ     ແຕ່ບ່ໍໄດ້ນັບຈຳນວນຜູ້ຍິງແລະເດັກທ່ີຮັບອາ 
ຫານໃນມ້ືນ້ັນ; ແນ່ນອນຄົນທ່ີມາຮ່ວມທັງໝົດໃນທ່ີນ້ັນຈະຕ້ອງຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ, ຊ່ຶງເປັນຈຳນວນທ່ີ
ຫລາຍກວ່າປະຊາຊົນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເຂດນ້ັນ.  ສາວົກທັງສິບສອງຄົນຮັບອາຫານຈາກມືຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ
ຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ່ີນ່ັງຢູ່ຫຍ້າຕາມການສ່ັງຂອງພຣະຄຣິດ (ມກ 6: 40; ລກ 9: 14).    ທຸກຄົນກິນອາຫານ
"ອ່ີມທຸກຄົນ ສ່ວນຕ່ອນຫັກທ່ີເຫລືອນ້ັນເຂົາເກັບໄດ້ເຕັມສິບສອງບຸງ." ເຫດການນ້ີມີສ່ວນຄ້າຍຄືກັບເຣື່ອງເອ
ລີຊາ ຕອນພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງເພ່ິນໃຫ້ລ້ຽງປະຊາຊົນໃຫ້ອ່ີມ ແລະຈະມີອາຫານເຫລືອ (1 ກສ 4: 42-44). 
 
ມີຫລາຍໆຄ້ັງທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດຫາສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຜ່ານພວກຜູ້ປະກາດທັງຫລາຍ (ອພຍ 16: 
4; 1 ກສ 17: 5-6, 15-16; 1 ກສ 19: 6; ແລະຕ່ໍໆໄປ). ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໃຫ້ພຣະສັນຍາເດີມສຳເຣັດເມ່ືອ
ພຣະອົງເປີດເຜີຍວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ "ອາຫານທິບຂອງຊີວິດ" (ຢຮ 6: 48)    ແລະຊົງບອກວ່າພຣະອົງເປັນ 
"ອາຫານທ່ີມີຊີວິດຊຶ່ງລົງມາຈາກສວັນ" (ຢຮ 6: 51).   ເຖິງຈະປາກົດແຈ້ງວ່າເຣື່ອງ "ການລ້ຽງອັສຈັນ" ເປັນ
ເຣື່ອງທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງແຕ່ພຣະສັນຍາເດີມມາເຖິງພຣະສັນຍາໃໝ່ກໍຕາມ,  ສ່ິງທ່ີຮູ້ແນ່ນອນກໍຄືວ່າພວກສາວົກຂອງ     
ພຣະເຢຊູບ່ໍເຂ້ົາໃຈເລີຍໃນຕອນນ້ີ. ແຕ່ເມ່ືອເຖິງເວລານ້ັນ, ພວກສາວົກກໍຈະເຂ້ົາໃຈໄດ້ວ່າຣິດອຳນາດຕ່າງໆ 
ທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຊົງສຳແດງໃຫ້ເຫັນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາພຣະບິດາຊົງສະຖິດຖ້າມກາງພວກເຮົາ. 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
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ມີຫລາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນ ໃຊ້ເວລາກະວົນກະວາຍໃນສ່ິງທ່ີຂາດເຂີນ    ຈົນພວກເຂົາເຈ້ົາລືມເຖິງຣິດອຳນາດ
ແລະການຈັດຫາຂອງອົງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຈັດຫາ. ພຣະເຢຊູເປັນເຂ້ົາຈ່ີຝ່າຍວິນຍານທ່ີສາມາດໃຫ້ພວກເຮົາອ່ີມ 
ເພາະການຊົງສະຖິດຢູ່ດ້ວຍຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງສາມາດເພ້ີມພຣະພອນໃນຊີວິດຜູ້ເຊື່ອແລະພ້ອມທ່ີຈະ
ເຮັດຢ່າງດຽວກັນສຳລັບຄົນທັງຫລາຍ; ພຣະເຢຊູສາມາດໃຫ້ສົມບັດຝ່າຍວິນຍານກັບຄົນທ່ີຍາກຈົນ. 
 
ເປັນການຍາກສົມຄວນທ່ີພວກເຮົາຈະຫາເວລາແຍກຕົວເອງຈາກຄວາມສັບສົນທ່ີມີຢູ່ໃນຊີວິດ ຊ່ຶງເປັນເຣື່ອງ
ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາເອງ;  ສັງຄົມພວກເຮົາໄດ້ສອນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເປັນໄດ້ທຸກຢ່າງ ທ່ີພວກເຮົາ
ຝັນເອົາໄວ້ໂດຍກຳລັງແລະຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງຕົວເຮົາເອງ.  ແຕ່ຖ້າເບ່ິງຕາມທັສນະຂອງເບ້ືອງເທິງແລ້ວ, ສ່ິງ 
ທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີມະນຸດສາມາດເຮັດກໍຄືປ່ອຍໃຫ້ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງນຳພາແລະຍອມໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາໃນ
ທຸກໆຢ່າງ. 
 

ຄຳຖາມ: 
1. ເປັນຫຍັງການອ້ອນວອນຈ່ຶງເປັນເຣື່ອງສຳຄັນສຳລັບພຣະເຢຊູໃນຕອນຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນໂລກ?      ການ

ອ້ອນວອນຈະຊ່ວຍຜູ້ເຊື່ອຢ່າງໃດກ່ຽວກັບບັນຫາແລະຄວາມກົດດັນຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ? 
2. ເປັນຫຍັງພວກສາວົກຈ່ຶງບ່ໍສາມາດເບ່ິງການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ   ແລ້ວເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ   

ພຣະເຈ້ົາ?     ພວກເຮົາໃນສມັຍນ້ີເປັນຫຍັງຈ່ຶງຊັກຊ້າໃນການເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ 
ຂອງພວກເຮົາ? 

3. ເປັນຫຍັງການລ້ຽງຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ? 
4. ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງດູພວກເຮົາ ຝ່າຍຈິດວິນຍານວິທີໃດ? 
5. ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມສົງສານກັບຄົນອ່ືນໆ ຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໃນສມັຍພຣະອົງຍັງ

ຢູ່ໂລກນ້ີ ໄດ້ວິທີໃດ? ພວກເຮົາຈະສາມາດເພ້ີມພຣະພອນສອງເທ້ົາໃຫ້ຄົນອ່ືນໆໄດ້ວິທີໃດ? 
 
 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 9 
ຈ່ົງອອກຈາກເຮືອ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 14: 22-33 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 6: 16-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ບ່ໍມີພະຍຸທ່ີແຮງເກີນກວ່າທ່ີພຣະເຢຊູຈະຊົງສາມາດຊ່ວຍໄດ້. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນຈະເອົາຊະນະຄ້ືນນ້ຳໃນຊີວິດໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າການຢ້ານຜິດພາດຈະຮັກສາຂ້ອຍໄວ້ໃນເຮືອ.                        
 

ອ່ານລວບ:   ພຣະເຢຊູຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງທັງໃນຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ,   ຮວມທັງດິນຟ້າອາກາດ.  

ລົມພະຍຸແລະສາວົກຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າພຣະອົງຈະແກ້ໄຂຢ່າງ
ໃດ. ລົມຢຸດ, ແລະສາວົກຍອມປະກາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາເທ່ືອທຳອິດ. 
 

ຄຳນຳ 
ຕອນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຫ້ອງປໍແປດ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຢ້ານຈົນຕົວແຂງ.   ເຊົ້າເດິກມ້ືນ່ຶງ ຂ້ອຍກຳລັງ
ເຮັດວຽກຢູ່ຫລັງບ້ານ; ໃນທັນໃດມີບາງສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສົນໃຈ; ເວລາຂ້ອຍຫລຽວຄືນຫລັງ ກໍມີຊາຍຄົນນ່ຶງ
ທ່ີເປ້ືອນແລະເປັນໜ້າຢ້ານທ່ີສຸດ,   ຊ່ຶງຂ້ອຽບ່ໍເຄີນເຫັນຈັກເທ່ືອໃນຊີວິດ,    ຢືນຢູ່ບ່ໍເຖິງນ່ຶງວາຫ່າງຈາກຂ້ອຍ. 
ຂ້ອຍຢາກຮ້ອງ ແຕ່ຮ້ອງບ່ໍອອອກ;  ຂ້ອຍພຍາຍາມແລ່ນ ແຕ່ກໍແລ່ນບ່ໍໄດ້.   ເວລາຜ່ານໄປປະມານນ່ຶງນາທີ,  
ທ່ີຈິງແລ້ວປະມານວິນາທີ, ຂ້ອຍຕ້ັງໃຈໄດ້ ແລ້ວກໍບອກຊາຍຄົນນ້ັນໃຫ້ໜີອອກໄປ. ໃນຂະນະດຽວຂ້ອຽກໍຈັບ
ເອົາຈົກທ່ີຢູ່ໃກ້ມື ແລະຕຽມຕ່ໍສູ້. ຊາຍຄົນນ້ັນຢຸດຊະງັກ ແລະຂ້ອຍຮູ້ວ່າລາວກໍຢ້ານເຊັ່ນກັນ.  ໃນທ່ີສຸດພວກ
ເຮົາກໍສົນທະນາກັນ ແລະຂ້ອຍຮຽນຮູ້ວ່າ ລາວເປັນຄົນພະເນຈອນ ຜູ້ເດີນທາງຜ່ານເມືອງ;  ຄືນທ່ີແລ້ວ ລາວ
ໄດ້ນອນຢູ່ການທ່ົງ ແລະລາວກໍບ່ໍໄດ້ກິນເຂ້ົາມາຫລາຍມ້ື. ຫລັງຈາກແບ່ງປັນເຂ້ົາເຊົ້າໃຫ້ລາວກິນແລ້ວ ຂ້ອຍ
ກໍເອົາເງນິຈຳນວນນ່ຶງໃຫ້ກັບຊາຍຄົນນ້ັນ ກ່ອນທ່ີລາວຈະລາຈາກໄປ.  ເຖິງແມ່ນຫລາຍປີຜ່ານໄປແລ້ວ  ແຕ່
ຂ້ອຍຍັງຈົດຈຳຄວາມຢ້ານຈົນຕົວແຂງນ້ັນຢູ່. 
 
ໃນຊີວິດກໍມີຫລາຍໆ ຢ່າງທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຢ້ານ;      ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະມີປະສົບການໃນທຳນອງດຽວກັນ; 
ຄວາມຈິງແລ້ວຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າສ່ິງຕ່າງໆ ເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີສ້ິນສຸດເຊັ່ນ:    ຄວາມຜິດຫວັງ, ການເຈັບປ່ວຍ, ໜ້ີສິນ, 
ຄວາມເປັນຢູ່ຢ່າງດີຂອງພວກລູກ, ການຈາຣະກຳ, ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນກ່ຽວກັບວຽກງານ, ຄວາມໂຫດຮ້າຍໃນ
ສັງຄົມ,   ຄວາມຈະເຣີນທາງເທັກໂນໂລຢີຈະນຳພວກເຮົາໄປທາງໃດ,  ສະພາບການຂອງບ້ານເມືອງ,  ສະ 
ພາບການຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນອະເມຣິກາ. ມະນຸດບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໄປຊອກຫາຄວາມຢ້ານ ເພາະຄວາມຢ້ານ
ເປັນພາກສ່ວນຂອງພວກເຮົາຢູ່ແລ້ວ.  ໃນບົດຮຽນມ້ືນ້ີ,  ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວ່າບ່ໍມີພະຍຸປະເພດໃດ ທ່ີພຣະ  
ເຢຊູຈະຊົງຊ່ວຍພວກເຮົາບ່ໍໄດ້. 
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1.  ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ເທິງພູ ຂະນະທີ່ສາວົກຢູ່ໃນທະເລ (ມັດທາຍ 14: 22-23) 
ມັດທາຍ 14: 22 ບອກພວກເຮົາວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ລົງເຮືອ "ຂ້າມຟາກໄປກ່ອນ ຂະນະ
ທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊົນເລີກໄປ." ພຣະອົງຊົງປະສົງຈະຢູ່ຄົນດຽວເພ່ືອອ້ອນວອນອະທິຖານ. ພຣະເຢ 
ຊູຊົງໄດ້ຍິນເຣື່ອງການຕາຍຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ; ແລະພຣະອົງຕ້ອງການໄປຢູ່ໂດດດ່ຽວຄົນດຽວ, ແຕ່ຄົນ
ທັງຫລາຍໄດ້ພາກັນຕິດຕາມພຣະອົງ;  ເວລາພຣະອົງເຫັນປະຊາຊົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ພຣະອົງກໍມີຄວາມ
ສົງສານພວກເຂົາ; ພຣະອົງໄດ້ຊົງປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍ ແລະໄດ້ຊົງໃຫ້ອາຫານແກ່ຄົນທັງຫລາຍ. 
 
ໃນພຣະຄຳມ້ືນ້ີ, ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມທ່ີຈະເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການຄື:ໄປຢູ່ຄົນດຽວເພ່ືອອ້ອນວອນ. 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  ແຕ່ລົງມາໃນໂລກເພ່ືອເປັນມະນຸດ;   ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງຈະມີປະສົບການ    
ເໝືອນກັບມະນຸດຄົນອ່ືນໆຂະນະທ່ີຢູ່ໂລກມະນຸດ.  ພຣະອົງຊົງຫິວອາຫານ, ຫິວນ້ຳ, ເມ່ືອຍ, ແລະຖືກການ
ທົດລອງ; ພຣະອົງຊົງໂສກເສ້ົາກ່ຽວກັບການຈາກໄປຂອງໂຢຮັນ;   ພຣະເຢຊູຕ້ອງການເວລາຢູ່ຄົນດຽວເພ່ືອ
ໂສກເສ້ົາ, ອ້ອນວອນແລະອ່ືນໆ;  ພຣະອົງອາດຈະຄິດເຖິງຊີວິດຂອງຕົນເອງດ້ວຍ. ແຕ່ເຖິງພຣະອົງຈະເຈັບ
ປວດ, ພຣະອົງຍັງຊົງສົງສານປະຊາຊົນ  ໂດຍໃຊ້ເວລາເພ່ືອຮັກສາຄົນປ່ວຍ  ພ້ອມຍັງໃຫ້ອາຫານແກ່ພວກ
ເຂົາທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງ. 
 

2.  ພຣະເຢຊູຊົງດຳເນີນເທິງນ້ຳ (ມັດທາຍ 14: 24-27) 
ໃນທັນໃດຄົນອ່ືນໆກໍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.  ເຮືອຂອງພວກສາວົກກຳລັງ "ຖືກຟອງນ້ຳຕີໄປມາເພາະ
ທວນລົມຕ້ານຢູ່." ພວກເຂົາເຄີຍຖືກເຫດການເຊັ່ນນ້ີມາກ່ອນ (ມທ 8: 23-27);   ໃນຕອນນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງ 
"ລຸກຂ້ຶນຫ້າມລົມແລະທະເລ ລົມກໍເຊົາແລະຟອງນ້ຳກໍສງົບງຽບທ່ົວໄປ." ແຕ່ໃນເທ່ືອນ້ີ, ພວກສາວົກໄດ້ເຫັນ
ພຣະເຢຊູຊົງດຳເນີນເທິງນ້ຳ. ໃນຄາວທ່ີແລ້ວພວກເຂົາຖາມກັນວ່າ,   “ທ່ານຜູ້ນ້ິມາຈາກທ່ີໃດຫນໍ ຈົນວ່າລົມ
ແລະທະເລກໍຍອມຟັງທ່ານ?”  ແຕ່ໃນເທ່ືອນ້ີ, ພວກສາວົກບ່ໍມີຄຳຖາມເພາະຮູ້ດີວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງແມ່ນຜູ້ໃດ. 
 
ພຣະຄຳບ່ໍໄດ້ບອກວ່າພວກສາວົກຢ້ານຄ້ືນ,   ແຕ່ພວກເຂົາມີຄວາມຢ້ານກົວເມ່ືອເຫັນຮູບຮ່າງມະນຸດຍ່າງຢູ່
ເທິງນ້ຳເວລາຫົກໂມງເຊົ້າມືດ.ຖ້າເປັນທ່ານ ທ່ານອາດຈະປະຕິເສດຖ້າເຫັນຄົນຍ່າງຢູ່ເທິງນ້ຳ ປ່ິນໜ້າມາຫາ 
ເພາະເປັນເຣື່ອງເຫລືອເຊື່ອ ຫລືເປັນພາບລວງຕາ; ແຕ່ເວລາເບ່ິງດີໆແລ້ວ ພາບນ້ັນກາຍເປັນບຸກຄົນ; ເພາະ
ຄວາມຢ້ານ, ພວກສາວົກຈ່ຶງຮ້ອງອອກມາວ່າ, “ຜີ” ເພາະພວກເຂົາຄິດວ່າພວກຕົນກຳລັງເຫັນຜີ. ແຕ່ໃນທັນ
ໃດພວກເຂົາກໍໄດ້ຍິນສຽງປາກທ່ີຄຸ້ນເຄີຍດີ. “ຢ່ານ້ອຍໃຈເທາະ, ແມ່ນເຮົາເອງ ຢ່າຢ້ານ” (ຂ້ໍ 27). ພວກສາ
ວົກໄດ້ຮັບບົດຮຽນໃນມັດທາຍ 19: 26 ວ່າ: “ຝ່າຍມະນຸດກໍເຫລືອກຳລັງທ່ີຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊົງ
ເຮັດໄດ້ທຸກສ່ິງ.” 

3.  ເປໂຕເສັຽຄວາມຕ້ັງໃຈ (ມັດທາຍ 14: 28-31) 
ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນຕ່ໍໄປນ້ີ ເປັນເຣືອ່ງອັສຈັນ. ເມ່ືອຮູ້ວ່າຮູບພາບທ່ີເຫັນນ້ັນແມ່ນອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ເປໂຕຈ່ຶງຂໍໃຫ້
ພຣະອົງຊົງສ່ັງໃຫ້ລາວເດີນເທິງໜ້ານ້ຳໄປຫາພຣະອົງ. "ພຣະອົງຊົງບອກວ່າ, “ມາສາ”   ເປໂຕຈ່ຶງອອກຈາກ



 36 

ເຮືອຍ່າງເທິງນ້ຳໄປຫາພຣະເຢຊູ"(ຂ້ໍ 29). ເປໂຕຈ່ຶງອອກຈາກເຮືອ ຢ່າງເທິງນ້ຳໄປຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມ
ເຊື່ອ;   ແຕ່ບ່ໍດົນ ເປໂຕກໍເກີດຄວາມຢ້ານ.  ເປັນຫຍັງ?  ລາວບ່ໍໄດ້ປັກຕາໃສ່ພຣະເຢຊູ ແຕ່ຄິດເຖິງສ່ິງແວດ
ລ້ອມເຊັ່ນລົມ, ຄ້ືນທະເລ, ພະຍຸ, ແລະຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນເອງ. ເປໂຕເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຢຊູຫ້າມ, ລາວຈ່ຶງ
ເກີດຄວາມຢ້ານ.  
 
ຈ່ົງປັກຕາໃສ່ພຣະເຢຊູ. ທ່ານຈະພົບກັບການທົດລອງຕລອດຊີວິດ ຖ້າຍອມໃຫ້ເຣື່ອງອ່ືນໆ, ນອກຈາກພຣະ
ເຢຊູ, ເຂ້ົາມາເຕັມຢູ່ໃນສມອງ; ແລະເວລານ້ັນທ່ານຈະເລ້ີມຈົມລົງໃນນ້ຳ; ທ່ານຈະບ່ໍເສັຽຄວາມພ້ົນ ແຕ່ເຫດ
ການຕ່າງໆຈະນຳທ່ານໄປສູ່ຄວາມທ້ໍແທ້,  ຄວາມຢ້ານ,  ຄວາມຂົມຂ່ືນ,  ການສົງສານຕົນເອງ, ຫລືເກີດອາ
ການຊຶມເສ້ົາ. ຫລາຍຄົນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງ ຫລືຫັກຫລັງທ່ານ; ຄົນທ່ີທ່ານຮັກອາດຈະຕິດພະຍາດຫລື
ລ້ົມປ່ວຍ; ອຸປະຕິເຫດອາດເກີດຂ້ຶນ; ພະຍຸສາມາດເຂ້ົາມາສູ່ຊີວິດ  ຢ່າງທ່ີທ່ານບ່ໍເຄີຍຄິດຝັນມາກ່ອນ; ທ່ານ
ຢາກໜີອອກຫ່າງຈາກພຣະເຢຊູ; ຈ່ົງຢຸດ! ແລ້ວປັກຕາໃສ່ພຣະເຢຊູ; ພຣະອົງຊົງກ່າວຄວາມຈິງ; ທ່ານບ່ໍຕ້ອງ
ຢ້ານ.  ຈ່ົງເອ້ີນຫາພຣະອົງ, “ນາຍເອີຍ, ຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນແດ່ທ້ອນ” (ຂ້ໍ 30).   ແລ້ວພຣະອົງຈະຊ່ວຍ
ທ່ານ. ພຣະອົງຈະໃຫ້ກຳລັງແລະຄວາມກ້າຫານ. ພຣະອົງຢູ່ດ້ວຍຕລອດເວລາ; ຈ່ົງນະມັສການພຣະອົງ. 
 

4.  ພວກສາວົກນະມັສການພຣະເຢຊ ູ(ມັດທາຍ 14: 32-33) 
ຈາກປະສົບການໃນທະເລເທ່ືອນ້ີ, ພວກສາວົກບ່ໍມີຄຳຖາມໃດໆ; ແຕ່ພວກເຂົານະມັສການພຣະເຢຊູ: ແລ້ວ
ທູນວ່າ, “ທ່ານເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຈິງແທ້” (ຂ້ໍ 33). ການນະມັສການ ບອກເຖິງການຍອມເພິ່ງແລະ
ຍອມເຊື່ອຟັງຜູ້ມີສິດອຳນາດ. ໃນສມັຍບູຮານ, ການນະມັສການ ບອກເຖິງຮູບພາບຂອງການຄຸເຂ່ົາຂາບລົງ 
ແລະນົບພຣະບາດຂອງກະສັດຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜູ້ຄົນພາກັນນະມັສການພຣະເຢຊູຫລາຍໆເທ່ືອ
ໃນພຣະທັມມັດທາຍ (2: 2-11, 8: 2, 9: 18, 15: 25, 20: 20); ສ່ິງນ້ີບ່ໍແມ່ນເຣື່ອງແປກ, ເພາະພຣະເຢຊູ
ຊົງເປັນຜູ້ສົມຄວນແກ່ການນະມັສການ, ພຣະອົງ "ຊົງເປັນແບບລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ ຜູ້ຊຶ່ງຕາເຫັນບ່ໍໄດ້" 
(ກລຊ 1: 15) ແລະຊົງ "ເປັນແສງສະທ້ອນພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ" (ຮຣ 1: 3). 
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
“ຢ່ານ້ອຍໃຈເທາະ,  ແມ່ນເຮົາເອງ ຢ່າຢ້ານ” (ມທ 14: 27). ຖ້ອຍຄຳນ້ີໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ?  ຖ້າພວກ
ເຮົາສັງເກດເບ່ິງຈະເຫັນວ່າມີຄຳວ່າ "ຢ່ານ້ອຍໃຈ" ແລະຄຳວ່າ "ຢ່າຢ້ານ" ຢູ່ໃນນ້ັນ; ທ່ານຄິດແນວໃດເວລາ
ໄດ້ຍິນຄຳເຫລ່ົານ້ີ?  

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນເຄີຍພ້ໍພະຍຸໃນຊີວິດ;   ພະຍຸເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານ    ແລະບາງຄ້ັງເຮົາກໍໃຫ້
ຄວາມຢ້ານນ້ັນຄວບຄຸມພວກເຮົາ; ສະນ້ັນພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພ່ິງພຣະເຢຊູ.  ເວລາໃດພຣະເຢຊູພົບອຸປສັກ,   
ພຣະອົງໃຊ້ເວລາເຝ້ົາດ່ຽວກັບພຣະບິດາ ແລ້ວອ້ອນວອນ.   ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຳ
ພັນໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງ; ການສ້າງຄວາມສັມພັນຈະຕ້ອງມີການໂອ້ລົມ, ການຟັງ, ມີຂ້ໍຜູກມັດ, ແລະການໄວ້
ວາງໃຈ. 



 37 

 ໃນພະຍຸຂອງຊີວິດ ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ. ຈ່ົງປັກຕາໃສ່ພຣະອົງ, ຖວາຍຕົວໃຫ້
ພຣະອົງ. ພຣະອົງສາມາດເປີດຫົນທາງເມ່ືອທຸກທາງຖືກປິດ;  ພຣະອົງສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາຈາກພະຍຸ. ບ່ໍ
ວ່າທ່ານກຳລັງເດີນກັບພຣະອົງ ຫລືກຳລັງຈົມນ້ຳ, ຈ່ົງຮ້ອງຫາພຣະອົງ; ພຣະອົງສັດຊື່ ແລະສາມາດຊ່ວຍໄດ້. 
 

ຄຳຖາມ:  
1. ຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູໃນມັດທາຍ 14: 27 ມີຄວາມໝາຍ ຫລືຜົນສະທ້ອນແນວໃດ? 
2. ມີບ່ອນໃດແດ່ໃນຊີວິດທ່ີທ່ານຕ້ອງການຄຳວ່າ "ຢ່ານ້ອຍໃຈ" ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຢ້ານອອກໄປ? 
3. ທ່ານຄິດວ່າພວກສາວົກຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ເວລາເຫັນພຣະເຢຊູຍ່າງຢູ່ເທິງນ້ຳຖ້າມກາງລົມພະຍຸ? 
4. ເປັນຫຍັງເປໂຕຈ່ຶງຢ່າງໄປຫາພຣະເຢຊູ? ທ່ານຈະຍ່າງອອກຈາກເຮືອບ່ໍ, ຖ້າເປັນຕົວທ່ານ? 
5. ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທ່ີເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ "ຄວາມເຊື່ອໜ້ອຽ" (ມັດທາຍ 14: 31)? 
6. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຢ້ານພຣະເຈ້ົາ? ຄວາມຢ້ານ ແລະຄວາມຮັກ ສາມາດຢູ່ຄູ່ກັນໄດ້ບ່ໍ? 

 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 10 
ຈາກຄວາມລຳບາກເຖິງຄວາມເຊ່ືອ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 15: 21-28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 7: 24-30 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:   ຜູ້ຍິງຄົນນ້ີຮູ້ວ່າພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ  ຄືຄວາມຫວັງ 

ຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ສ່ິງໃດງ່າຍກວ່າກັນ, ການສ່ັງພຣະເຈ້ົາ ຫລືການຂໍຄວາມເມດຕາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນຖານະຜູ້ເຊື່ອຂ້ອຍຄວນຮຽນຖ່ອມຕົວສເມີ.                        
 

ອ່ານລວບ: ຍິງຄົນນ້ີຮັກລູກສາວຍ່ິງກວ່າຊີວິດຂອງຕົນ. ລາວຮຽນຖ່ອມຕົວ ເພາະຮູ້ວ່າແມ່ນແຕ່ເສດພຣະ 

ຄຸນຂອງພຣະອົງ ກໍຈະພຽງພໍສຳລັບລາວ.ຄວາມເຊື່ອອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຈະບ່ໍຍອມທ້ໍຖອຍ.  
 

ຄຳນຳ 
ເຖິງວ່ານທ່ານ ອີ ວາຍ ຮາເບີກ ເປັນຄົນທີ່ບ່ໍເຊື່ອ,  ລາວກໍໄດ້ຂຽນບົດເພງ  “ເທິງຮຸງກິນນ້ຳ“  ຊຶ່ງສາມາດເວົ້າ 
ໄດ້ ດີຫລາຍເວລາທ່ານເວົ້າວ່າ:“ຄວາມເວົ້າເຮັດໃຫ້ຄິດ, ດົນຕຣີເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ. ເພງເຮັດໃຫ້ເຮົາ 
ຮູ້ ສຶກຄິດ.“  ໃນປະວັດສາດຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ເພງໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນວິທີທາງທ່ີດີຫລາຍເພ່ືອສະແດງເຖິງຫລັກ 
ຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ.   ເມ່ືອຄິດເຖິງຜູ້ບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບການອະພັຍແລະພຣະຄຸນຄວາມເມດຕາຈາກ 
ພຣະເຈ້ົາ, ບົດເພງນ່ຶງທ່ີດີທີ່ສຸດຄືເພງ “ພຣະເຢຊູປຽບດ່ັງສີລາ“ (ກະຣຸນາເບ່ິງໃນປ້ຶມເພງສຳລັບເນ້ືອເພງ).  
 

1.  ຮ້ອງໃຫ້ຂໍຄວາມເມດຕາ (ມັດທາຍ 15:21-22) 
ຄວາມສັບສົນໃນຊີວິດກໍຄື    ບາງຄົນໄດ້ຕອບຮັບພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ     ແລະບາງຄົນກໍບ່ໍຍອມເຊື່ອ. 
ຄວາມສັບສົນນ້ີເປັນທ່ີປະຈັກແຈ້ງຈາກເຣືອ່ງໃນພຣະຄັມພີຕ່ໍໄປນ້ີ (ມທ 11: 27-28) ແລະນ້ີຄືຈຸດເດ່ັນຂອງ 
ຂ່າວປະເສີດ.  

ມັດທາຍ 15: 21 ເວົ້າເຖິງເມືອງຕີໂຣແລະເມືອງຊີໂດນ. ໃນພຣະທັມ ມັດທາຍ 11: 20, ພວກເຮົາ
ອ່ານວ່າ,  “ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງຕ້ັງຕ້ົນຕິຕຽນເມືອງຕ່າງໆຄືບ່ອນທີ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທຳການອັສຈັນເປັນສ່ວນ 
ຫລາຍເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ຖ້ິນໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່." ໃຫ້ທ່ານລອງຄິດເບ່ິງເອງ.   ຣິດເດດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປາກົດ
ແຈ້ງຢ່າງບໍຣິບູນ ຄົນທັງຫລາຍຊຶ່ງນ່ັງຢູ່ແຖວໝ້າເບ່ິງສ່ິງອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູເຮັດກໍຍັງບ່ໍມີຜູ້ໃດເໜັງຕີງ. ນ້ີພຽງ 
ເປັນຕົວຢ່າງອັນນ່ຶງໃນຫລາຍໆຕົວຢ່າງຂອງ "ການເຫັນບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການເຊື່ອ." ເວົ້າໄດ້ອີກໃນທຳນອງນ່ຶງ 
ວ່າ: ເຂົາເບ່ິງແຕ່ເຂົາບ່ໍເຫັນ.  
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ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, “ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ, ເມືອງໂຄຣາຊິນ ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ, ເມືອງເບດຊາອີດາ ເຮີຍ 
ເພາະຖ້າການອິດທິຣິດທ່ີໄດ້ກະທຳໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົານ້ັນ     ໄດ້ກະທຳໃນເມືອງຕີໂຣແລະເມືອງຊີໂດນ 
ຄົນໃນເມືອງທັງສອງຄົງໄດ້ຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່,      ນຸ່ງຫ່ົມຜ້າຫຍາບນ່ັງເທິງຂ້ີເຖ່ົາແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ"    
(ມທ 11: 21).ເມືອງຕີໂຣ ແລະເມືອງຊີໂດນ ເປັນເຂດຂອງຄົນຕ່າງຊາດ ທ່ີຖືກພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້
ປະຕິເສດ. ໃນພຣະຄຳມ້ືນ້ີບອກວ່າຍິງຄົນການາອານຈາກເຂດໃກ້ຄຽງໄດ້ມາຫາພຣະເຢຊູ (ມທ 15: 22). 

ຜູ້ຍິງຊາວການາອານໄດ້ຮ້ອງທູນພຣະອົງວ່າ    “ນາຍເຈ້ົາເອີຍ    ຂໍໂຜດເມດຕາລູກສາວຂ້ານ້ອຍມີ 
ຄວາມລຳບາກ.”   ນາງມາຈາກເຂດທ່ີຄົນບ່ໍເຊື່ອ   ແຕ່ນາງມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະອົງ (ມທ 8:10; 8:23-27; 
11:20-24;14:31).  ໃນຂະນະດຽວກັນ,  ຫລາຍຄົນທ່ີຢູ່ນອກພຣະຄຣິດ  ຊຶ່ງ "ບ່ໍມີສ່ວນໃນບັນດາ ຄຳໝ້ັນ 
ສັນຍາທີ່ຊົງສັນຍາໄວ້ນ້ັນ" (ອຟຊ 2:12) ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອ.  

ການຖ່ອມຕົວເປັນສ່ິງສຳຄັນເມ່ືອເວົ້າເຖິງ ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈ້ົາ.  ເຮົາຄວນຣະວັງແລະຖ່ອມຕົວ
ຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມທະນົງຕົວ. ການທະນົງຕົວສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກ
ວ່າຕົນເອງດີກວ່າຄົນອ່ືນ;  ຄວາມຮູ້ສຶກໃນທຳນອງນ້ີເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າຕົວເອງປອດພັຍແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ປອດພັຍ
ແທ້. ມີທາງດຽວທ່ີພວກເຮົາຄວນຈົດຈຳໄວ້ຄື ເຮົາຕ້ອງການພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີມີພຣະຄຸນແລະເມດຕາຢູ່ສເມີ. ຄຳ
ຕອບສຳລັບຄົນທ່ົວໄປຮວມທັງຄຣິສຕຽນຄືພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການພຣະເມດຕາຕລອດໄປ.    ພວກເຮົາ
ຄວນຄິດເຖິງຄຳສອນຂອງໂປໂລທ່ີເວົ້າກັບຄົນຕ່າງຊາດທ່ີກຸງໂຣມ (ໂຣມ 11: 16-22). 
 

2.  ການງຽບ, ການປະຕິເສດ, ການສຽດສີ (ມັດທາຍ 15: 23-26) 
ພຣະອົງບ່ໍຊົງຕອບຍິງນ້ັນຈັກຄຳ;   ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຍິນນາງຮ້ອງໄຫ້ຕາມພວກເພ່ິນມາ (ຂ້ໍ 
22-23). ພວກສາວົກກໍໄດ້ມາທູນຕ່ໍພຣະອົງວ່າ "ຂໍບອກໃຫ້ລາວເມືອເສັຽ" (ຂ້ໍ 23). ຂໍພຣະອົງປະທານສ່ິງທີ່ 
ລາວຕ້ອງການດ້ວຍໃຈເມດຕາແຕ່ບ່ໍແມ່ນເພາະເມ່ືອຍຟັງລາວຮ້ອງຂໍ.   ດ່ັງພຣະທັມຂ້ໍ 24   ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ 
ອ່ານໃນມັດທາຍ 15 ວ່າ, “ເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບໃຊ້ມາຫາຜູ້ໃດເວັ້ນແຕ່ຝູງແກະທີ່ເສັຍແລ້ວຄືຕະກຸນອິສຣາເອນ.”  

ແຕ່ນາງບ່ໍຍອມ   ແລະສະແດງຄວາມໂຄຮົບນະມັສການພຣະເຢຊູ (ຂ້ໍ 25).   ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະ 
ເປັນຄົນຕ່າງຊາດລາວກໍຍັງເທີດທູນພຣະອົງວ່າ   “ນາຍຜູ້ເປັນບຸດດາວິດຂໍໂຜດເມດຕາແດ່ທ້ອນ.”   ໃນບົດ 
ເພງສັຣເສີນຫລາຍໆຄ້ັງທີ່ພວກເຮົາອະທິຖານ   "ຂໍພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ.”   ພຣະອົງເວ້ົາແບບທ່ີວ່າ, 
“ປຽບ ທຽບກັບຄົນອິສຣາເອນ ນາງຄືກັບໝາ  ແລະບ່ໍສົມຄວນທ່ີພຣະອົງຈະເອົາຂອງດີໃຫ້ລາວ." ພຣະເຢຊູ 
ຊົງເຮັດ ຕາມປະເພນີຂອງຄົນຢິວສມັຍນ້ັນຊຶ່ງຖືວ່າຄົນຕ່າງຊາດຄືກັບໝາ,  ແຕ່ກໍບ່ໍໜ້າເຊື່ອທ່ີສ່ິງນ້ີຈະອອກ 
ຈາກປາກ ຂອງພຣະອົງ. 
 

3.  ຖ່ອມໃຈແລະເຊື່ອໝັກແໜ້ນ (ມັດທາຍ 15:27-28) 
ຖ້າຍິງຄົນນ້ີບ່ໍຢ່າງໜີຫລັງຈາກຖືກປະຕິເສດແລະບອກວ່າບ່ໍ,   ທ່ານອາດຄິດວ່ານາງຄົງຈະໜີຕອນຖືກດູຖູກ. 
ແຕ່ນາງບ່ໍຍອມໃຫ້ສ່ິງໃດມາຂັດຂວາງເປ້ົາໝາຍທ່ີຈະໃຫ້ລູກສາວໄດ້ຖຶກປົດປ່ອຍຈາກຄວາມລຳບາກ."ຈິງຢູ່
ຂ້້ານ້ອຍ ແຕ່ເຖິງແມ່ນໝານ້ອຍກໍເຄີຍໄດ້ກິນເມັດທີ່ຕົກຈາກໂຕະນາຍຂອງມັນ" (ຂ້ໍ 27). ຍິງຄົນນ້ີມີຄວາມ
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ຕ້ັງໃຈແລະພ້ອມທ່ີຈະຖ່ອມຕົວລົງ ເປັນສ່ິງປະກອບທ່ີຫາບ່ໍໄດ້!    ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມສົມບູນລະຫວ່າງ
ຄວາມຕ້ັງໃຈແລະຄວາມຖ່ອມຕົວ. ທັງສອງຢ່າງນ້ີຂາດກັນບ່ໍໄດ້.                      

ໃນທີ່ສຸດ,   ຍິງການາອານໄດ້ຍິນສ່ິງທີ່ລາວໄດ້ລໍຖ້າ. ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງຕອບຍິງນ້ັນວ່າ,  “ນາງເອີຍ    
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈ້ົາກໍໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຈ້ົາເທີນ” ແລະລູກສາວຂອງຍິງນ້ັນກໍດີເປັນ 
ປົກກະຕິຕ້ັງແຕ່ໂມງນ້ັນ" (ຂ້ໍ 28). ໃນທ່ີສຸດ ພວກເຮົາອາດຈະຖາມວ່າ, ທັງໝົດນ້ີແມ່ນກ່ຽວກັບຫຽັງ? 

ພວກເຮົາອາດຈະສົງສັຍວ່າ ພຣະເຢຊູຄົງມີສອງທາງເລືອກ:  ປະຕິເສດການຮ້ອງທູນຂອງນາງ ຫລື 
ຕອບສນອງຕາມສ່ິງທີ່ນາງຕ້ອງການ.   ຄວາມຈິງແລ້ວພຣະອົງຊົງພ້ອມທີ່ຈະຕອບສນອງຄວາມຮ້ອງຂໍຂອງ 
ນາງ ເຖິງວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ່ັງສາວົກກ່ອນໜ້ານ້ີແລ້ວວ່າ "ຈ່ົງອອກໄປຫາຝູງແກະທີ່ເສັຍແລ້ວ ຄືຕະກຸນອິສ 
ຣາເອນນ້ັນດີກວ່າ“(ມທ 10: 6). ເຊັ່ນດຽວກັນເມ່ືອພຣະເຢຊູຮັກສາຄົນໃຊ້ຂອງຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ຫາຍດີ. ຄົນ 
ຕ່າງຊາດສອງຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່   ໃນພຣະທັມມັດທາຍ (8: 5-13)  ຄືນາຍຮ້ອຍຂອງທະຫານໂຣມັນ 
ແລະຜູ້ຍິງຊາວການາອານ.  

ຖ້າພຣະເຢຊູໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຕອບສນອງຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຍິງຊາວການາອານກ່ອນແລ້ວ,  ເປັນຫັຽງ 
ພຣະອົງຊົງງຽບຢູ່ ແລະຊົງປະຕິເສດນາງ? ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບໄດ້,  ອາດຈະເປັນເພາະວ່າພຣະ 
ອົງສົນໃຈໃນພວກສາວົກຫລາຍກວ່າຍິງຊາວການາອານ.  ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າຍິງຜູ້ນ້ີມີຄວາມ 
ເຊື່ອໃຫຍ່, ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າໃຫ້ພວກສາວົກໃນເວລາຕ່ໍມາວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ (ມທ 16:18). 
ຍັງ ມີອີກເຖິງຫ້າຄ້ັງທີ່ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າວ່າພວກສາວົກມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ (ມທ 6: 30; 8: 26;14: 31;17: 
20).  

ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທ່ີຜູ້ຍິງຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່     ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນບົດຮຽນສຳລັບພວກສາວົກ 
ຂອງ ພຣະເຢຊູຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ. ພຣະເຢຊູອາດຈະເວົ້າກັບພວກສາວົກໃນທຳນອງນ້ີ, ເຫັນບ່ໍຜູ້ຍິງຕ່າງ 
ຊາດ?   ນ້ີລະຄືແບບຢ່າງຂອງຄົນທ່ີມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່.   ຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ຕ້ອງຖ່ອມຕົວແລະບ່ໍລົດລະ. ນ້ີຄື
ຄວາມສຳຄັນໃນພຣະທັມມັດທາຍ ແລະພຣະທັມມາຣະໂກ   ເພາະເຣື່ອງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນຫລັງຈາກພຣະເຢຊູ 
ໄດ້ຊົງສອນເຖິງສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນມົນທິນ.  
 

ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ 
ພຣະເຈ້ົາຄົງບ່ໍທຳງານໃນຊີວິດຄົນນ້ັນດອກ.    ທ່ານເຄີຍຄິດແນວນ້ັນບ່ໍ? ບົດຮຽນມ້ືນ້ີໄດ້ສອນວ່າທຸກຄົນສາ
ມາດມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ໄດ້. ການຄຸ້ນເຄີຍກັບເຣື່ອງຂອງພຣະເຈ້ົາສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສະບາຍໃຈແລະ
ຄິດວ່າຕົນເອງຄວນໄດ້ຮັບສ່ິງນ້ັນ. ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດຮ້ອງຂໍຈາກພຣະເຈ້ົາຕາມໃຈມັກ ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ພຣະຄຸນຄວາມເມດຕາຫລາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໆ. ເວລາພວກເຮົາເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາ, ໃຫ້ລະນຶກສເມີວ່າພວກເຮົາ
ບ່ໍສົມຄວນຈະໄດ້ຫຍັງຈາກພຣະອົງເລີຍ. 
 ຊີວິດຄຣິສຕຽນເປັນຊີວິດທ່ີປະກອບດ້ວຍການຖ່ອມຕົວ, ເປັນຊີວິດທ່ີຈະຕ້ອງກ້າວໄປຕາມພຣະປະ
ສົງຂອງພຣະເຈ້ົາ,   ແລະເປັນຊີວິດທ່ີປະກອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອທ່ີວ່າ  "ທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາ." 
ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຈຸດສຳຄັນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ, "ຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່" ບ່ໍມີຄຳວ່າຍອມແພ້. 
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ຄຳຖາມ 
1. ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣືອ່ງທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນມ້ືນ້ີ? 
2. ທ່ານເຫັນພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນບ່ໍ ໃນຄຳເວົ້າທ່ີວ່າ "ການເຫັນບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການເຊື່ອ"? ເປັນຫຍັງ? 
3. ທ່ານເຄີຍຄິດບ່ໍວ່າ ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີຄົນໆນ້ັນຈະມີຄວາມເຊື່ອ? 
4. ເປັນຫັຽງພວກສາວົກຈ່ຶງມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍແທ້? 
5. ຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່ມີລັກສະນະແນວໃດ? 

 
 
 
 
         ສຄ 
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ບົດຮຽນທີ 11 
ພາຣະກິດທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 17:14-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 9:15-29 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເຮົາຕ້ອງມີຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເມ່ືອມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອຈະຮຽນເຊື່ອວາງໃຈພຣະເຈ້ົາເມ່ືອຊີວິດບ່ໍມີຫຍັງແນ່ນອນ.  

       
     ບົດນຳ.  
1. ບົດຮຽນນ້ີຖືກຂຽນຂ້ຶນມາໃໝ່ ໂດຍບ່ໍໄດ້ແປຈາກພາສາອັງກິດ ແຕ່ໃຊ້ຫົວຂ້ໍແລະຂ້ໍພຣະຄັມພີອັນດຽວກັນ, 
ທັງນ້ີກໍເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄົນລາວທ່ີບ່ໍຊຳນານພາສາອັງກິດ. ດ່ັງນ້ັນຢ່າພະຍາຍາມສົມທຽບໃສ່ພາສາອັງ
ກິດ.  2. ພຣະຄັມພີສອນວ່າບ່ໍມີຫຍັງເປັນໄປບ່ໍໄດ້ໂດຍຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ການອ້ອນວອນຢ່າງຈິງຈັງ
ດ້ວຍການເຊື່ອຟັງ ພ້ອມກັບການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົານ້ັນເປັນຫົນທາງນຳໄປສູ່ການເປັນໄປໄດ້ທຸກຢ່າງ.  
 

1.  ສາວົກກະຊ່ອຍບ່ໍໄດ້  (ມັດທາຍ 17 :14-16) 
ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າສາວົກທັງສິບສອງຄົນໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູເປັນເວລາສາມປີ, ສາວົກທັງໝົດນັບວ່າເປັນຜູ້ທ່ີຢູ່
ໃກ້ພຣະເຢຊູຫລາຍທ່ີສຸດທ່ີບ່ໍມີຜູ້ອ່ືນເປັນຜູ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະອົງຄືສາວົກນ້ີ ເຣື່ອງນ້ີໄດ້ນຳຄວາມຄິດຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄປເຖິງການລ້ຽງດູ,   ຢູ່ກິນກັບພຣະເຢຊູໃນເວລາສາມປີນ້ັນ ພວກສາວົກໄດ້ຖືກລ້ຽງທັງຈິດວິນຍານແລະອາ
ຫານຝ່າຍປາກທ້ອງ ແມ່ນພຣະເຢຊູໄດ້ເຂ້ົາປາອາຫານມາຈາກໃສ ? ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມເດມາຈາກໃສ ? ເຣື່ອງນ້ີ
ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຣິດເດດພຣະເຢຊູຫລາຍຂ້ຶນ ວ່າສ່ິງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ກະເປັນໄປໄດ້ ຫາກມີພຣະເຢຊູຢູ່
ດ້ວຍ.   ສຳລັບເຮົາແລ້ວແມ່ນລ້ຽງບ່ໍໄດ້ແນ່ນອນ ທ່ີຈະລ້ຽງຄົນສິບສອງຄົນໃນເວລາສາມປີໂດຍບ່ໍມີລາຍໄດ້ 
ແຕ່ພຣະເຢຊູເຮັດໄດ້.  
 
ວັນນ່ຶງມີຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ນຳເອົາລູກຊາຍທ່ີເປັນພະຍາດບ້າໝູມາຫາພຣະເຢຊູໃນເມ່ືອລາວຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູສະ 
ເດັດຜ່ານໄປທາງນ້ັນ  ‘‘ເມ່ືອພຣະເຢຊູສະເດັດພ້ອມກັບສາວົກສາມຄົນມາເຖິງປະຊາຊົນທັງຫລາຍແລ້ວ ມີ
ຊາຍຄົນນ່ຶງມາຫາພຣະອົງຄຸເຂ່ົາລົງທູນວ່າ,  “ນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດເມດຕາບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ດ້ວຍ
ວ່າເຂົາເປັນບ້າໝູ  ມີຄວາມທຸກລຳບາກຫລາຍເພາະມັນຕົກໃສ່ໄຟໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທ່ືອ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພາບຸດ 
ມາຫາພວກສິດຂອງທ່ານແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຂົາດີບ່ໍໄດ້” (ມັດທາຍ 17: 15-16).  ສ່ວນພຣະທັມມາຣະ
ໂກບັນທຶກວ່າເດັກຊາຍຜູ້ນ້ີມີຜີເຂ້ົາລ້ົມໃສ່ກອງໄຟ   ແລະຊັກດ້ີນນ້ຳລາຍຟູມປາກເປັນລັກສະນະຂອງບ້າໝູ 
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ດ່ັງນ້ັນມັດທາຍຈ່ຶງສລຸບວ່າເດັກຊາຍຜູ້ນ້ີເປັນບ້າໝູ ແຕ່ຈະເປັນດ່ັງນ້ັນໃນເວລາເດືອນຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ (Lunatic, 
decease effected by the moon). ເຮົາເຫັນວ່າຜູ້ເປັນພ່ໍພາລູກມາຫາພຣະເຢຊູເພາະລາວຮ້ຼວ່າຕົນເອງ
ຊ່ອຍລູກບ່ໍໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງຊ່ອຍໄດ້. ລາວໄດ້ນ່ັງຄຸເຂ່ົາລົງສະແດງຄວາມໂຄຣົບ ແລ້ວກ່າວ
ວ່າ  ‘ນາຍເອີຍ!’ ແປວ່າ ທ່ານຜູ້ມີອຳນາດສັກສິດເອີຍ,  ລາວມາຂໍແລະບອກພຣະເຢຊູສອງປະການເຊັ່ນ; 

1. “ນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດເມດຕາບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ດ້ວຍວ່າເຂົາເປັນບ້າໝູ (seizures ຫລື  
 epilepsy) ມີຄວາມທຸກລຳບາກຫລາຍເພາະມັນຕົກໃສ່ໄຟໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທ່ືອ. ແປວ່າຜູ້ເປັນພ່ໍ;  

ກ. ມາສາຣະພາບວ່າລາວພະຍາມຍາມຊ່ອຍລູກແລ້ວ ແຕ່ຊ່ອຍລູກຂອງຕົນເອງບ່ໍໄດ້.  
ຂ. ມາຂໍຄວາມເມຕາໃຫ້ຊ່ອຍດ້ວຍໃຈສຸພາບອ່ອນນ້ອມ ແລະແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້. 

2.  ລາວມາບອກພຣະເຢຊູວ່າ  "ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພາບຸດມາຫາພວກສິດຂອງທ່ານແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາດີບ່ໍໄດ້”. ໃນຂະນະທ່ີຊາຍຜູ້ນ້ີກ່າວເຊັ່ນນ້ີສາວົກຂອງພຣະເຢຊູກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນແລະໄດ້ຍິນຊາຍຄົນນ້ັນເວົ້າ
ກັບພຣະເຢຊູທຸກປະການ.  

 

2.  ພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້  (ມັດທາຍ 17:17-18).  
ເມ່ືອພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນຄຳບອກກ່າວຂອງຊາຍນ້ັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງສາວົກຂອງພຣະອົງບ່ໍສາມາດຂັບໄລ່ຜີທ່ີສິງຢູ່
ໃນຮ່າງຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ັນອອກໄດ້ ພຣະອົງກໍມີຄວາມຫວຸ້ນວາຍພຣະທັຍຈ່ຶງກ່າວວ່າ; “ໂອ ຄົນໃນສມັຍທ່ີ
ຂາດຄວາມເຊື່ອແລະຊົ່ວຊ້າເຮີຍ ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈ້ົາ
ນານປານໃດ ຈ່ົງພາເຂົາມາຫາເຮົາທ່ີນ້ີສາ"(ຂ້ໍ 17). ຄຳກ່າວຂອງພຣະເຢຊູຕອນນ້ີ ມີນັກສານາສາດລາງຄົນ
ເວົ້າວ່າ ບ່ໍແມ່ນພຣະອົງກ່າວກັບສາວົກໂດຍຕົງ ແມ່ນກ່າວກັບຄົນທ່ົວໄປ. ສັງເກດເຫັນຄຳວ່າ ຄົນໃນສມັຍທ່ີ
ຂາດຄວາມເຊື່ອແລະຊົ່ວຊ້າເຮີຍ."  ສ່ວນລາງນັກສາສນາສາດກໍມີຄຳເຫັນວ່າ ຊົງກ່າວກັບສາວົກນ້ັນແຫລະ 
ເພາະພຣະອົງຊົງບອກຕ່ໍໄປວ່າ   "ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈ້ົາ
ນານປານໃດ ຈ່ົງພາເຂົາມາຫາເຮົາທ່ີນ້ີສາ". ຢ່າງໃດກໍດີ ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ກ່າວດູຖູກຢຽບຍ່ຳສາວົກໃຫ້ເສັຍອົກ
ເສັຍໃຈ ແຕ່ກ່າວເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກໃຊ້ຣິດອຳນາດທ່ີພຣະເຢຊູຊົງມອບໃຫ້ນ້ັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  
 
ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງແລ້ວພ່ໍຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ັນກໍນຳເອົາລູກຊາຍທ່ີມີຜີສິງມາຫາພຣະເຢຊູ,    ພຣະທັມມາ  
ຣະໂກບັນທຶກວ່າ "ເຂົາກໍພາເດັກນ້ອຍນ້ັນມາຫາພຣະອົງ ເມ່ືອຜີເຫັນພຣະອົງແລ້ວ ໃນທັນໃດນ້ັນມັນກໍເຮັດ
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍລ້ົມລົງກ້ິງເກືອກແລະມີນ້ຳລາຍຟູມປາກ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມພ່ໍນ້ັນວ່າ, “ມັນເປັນຢ່າງນ້ີໄດ້ເຫິງ
ປານໃດແລ້ວ” ພ່ໍທູນຕອບວ່າ, “ຕ້ັງແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນມາຂ້ານ້ອຍ” ແລະຜີນ້ັນໄດ້ຊຸກມັນໃສ່ໄຟແລະໃສ່ນ້ຳຫລາຍ
ເທ່ືອໝາຍຈະຂ້າມັນເສັຽ  ແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ຂໍໂຜດສົງສານຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ”   ພຣະ 
ເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ພ່ໍນ້ັນວ່າ, “ຖ້າຊ່ອຍໄດ້” ຢາກເວົ້າດ່ັງນ້ັນຫລື ທຸກໆສ່ິງກໍເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຜູ້ທ່ີເຊື່ອ”  ໃນທັນ
ໃດນ້ັນພ່ໍຂອງເດັກນ້ອຍກໍຮ້ອງທູນຂ້ຶນວ່າ,   “ເຊື່ອແລ້ວຂ້ານ້ອຍ  ທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງຂາດຄວາມເຊື່ອນ້ັນ   ຂໍໂຜດ
ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່ທ້ອນ”ເມ່ືອພຣະເຢຊູຊົງເຫັນປະຊາຊົນກຳລັງແລ່ນເຂ້ົາມາ  ພຣະອົງຊົງກ່າວຊຳຮະຜີຖ່ອຍ
ຮ້າຍນ້ັນວ່າ, “ອ້າຍຜີປາກກືກຫູໜວກເຮີຍ, ເຮົາສ່ັງວ່າ ໃຫ້ອອກຈາກມັນເສັຽ ຢ່າໄດ້ກັບເຂ້ົາມາອີກຈັກເທ່ືອ” 
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ຜີນ້ັນໄດ້ຮ້ອງແຜດສຽງຂ້ຶນ  ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຊັກດ້ີນເຕັມກຳລັງແລ້ວກໍອອກໜີ    ເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍກາຍເປັນ 
ເໝືອນຄົນຕາຍ   ຈົນຄົນສ່ວນຫລາຍເວົ້າວ່າ,  “ມັນຕາຍແລ້ວ "  ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງຈັບມືເດັກນ້ອຍນ້ັນດຶງຂ້ຶນ  
ແລ້ວມັນກໍລຸກຢືນຂ້ຶນ. (ມາຣະໂກ 9: 20-27).  ສ່ວນມັດທາຍໄດ້ເວົ້າສ້ັນໆວ່າ "ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຊຳຮະຜີ 
ຮ້າຍນ້ັນ    ແລ້ວມັນໄດ້ອອກຫນີໄປ ຕ້ັງແຕ່ໂມງນ້ັນໄປເດັກນ້ອຍນ້ັນກໍດີປົກກະຕິ" (ມັດທາຍ 17:18).  
 

3.  ຄວາມເຊື່ອເທົ່າຜັກກາດ (ມັດທາຍ 17:19-21).  
ຫລັງຈາກພຣະເຢຊູຂັບໄລ່ຜີອອກຈາກເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ັນແລ້ວລາວກໍດີເປັນປົກກະຕິທັນທີ,   ສ່ວນພວກສາວົກ
ຂອງພຣະອົງບ່ໍເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກບ່ໍໄດ້?    ເຂົາຈ່ຶງພາກັນມາສອບຖາມພຣະເຢຊູ
ຢ່າງລັບໆວ່າ “ເພາະເຫດໃດພວກຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກບ່ໍໄດ້” (ຂ້ໍ 19).    ຄຳຖາມນ້ີເປັນຄຳຖາມ
ແບບຢ່າງທ່ີເຮົາທັງຫລາຍສົມຄວນນຳມາໃຊ້ຖາມຕົນເອງ ແລະຖາມພຣະອົງເຊັ່ນ; 1.ພວກຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າຄຳ
ສອນຂອງພຣະອົງດີທຸກປະການ   ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງປະຕິບັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້?  
2.   ຄຳຖາມຕົວຢ່າງອີກອັນນ່ຶງແມ່ນເຮົາໜ້າຈະຖາມພຣະອົງວ່າ;    ເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງປະຕິບັດຄຳສອນ
ເຣື່ອງຖວາຍໜ່ຶງສ່ວນສິບບ່ໍໄດ້? ແລ້ວພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະປະຕິບັດໄດ້? ເມ່ືອເຮົາຖາມ
ດ່ັງກ່າວມານ້ັນ ພຣະອົງຈະຕອບເຮົາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ;  
 
"ພຣະເຢຊູຊົງຕອບເຂົາວ່າ, “ເພາະເຫດພວກທ່ານມີຄວາມເຊື່ອນ້ອຍ ດ້ວຍເຮົາບອກພວກທ່ານຕາມຄວາມ
ຈິງວ່າ   ຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມເຊື່ອທ່ໍເມັດຜັກກາດເມັດນ່ຶງ ພວກທ່ານຈະສ່ັງພູໜ່ວຍນ້ິວ່າ    “ຈ່ົງເຄ່ືອນຈາກ
ບ່ອນນ້ິໄປຢູ່ບ່ອນນ້ັນ” ມັນກໍຈະເຄ່ືອນໄປ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີທ່ານເຮັດບ່ໍໄດ້" (ຂ້ໍ 19-20).  ແປວ່າ ສາວົກມີຄວາມ
ເຊື່ອຢູ່ ແຕ່ຄວາມເຊື່ອນ້ັນນ້ອຍກວ່າເມັດຜັກກາດ.       
 1. ພຣະເຢຊູໄດ້ສົມທຽບຄວາມເຊື່ອຂອງສາວົກໃສ່ກັບເມັດຜັກກາດນ້ອຍໆ   ແຕ່ເມ່ືອເມັດຜັກກາດ 
ນ້ັນຖືກປູກລົງດິນແລ້ວເກີດເປັນຜັກກາດຕ້ົນໃຫຍ່ໂຕມະຫາສານເປັນຮ້ອຍເປັນພັນເທ່ົາ   ກວ່າເມັດຜັກກາດ  
ນ້ັນ. ສລຸບແລ້ວຄວາມເຊື່ອເທ່ົາເມັດຜັກກາດຍັງບ່ໍທັນຖືກປູກຝັງໃນດິນໃຫ້ໃຫຍ່ເທ່ືອ.  
 2.  ບາງທີສາວົກອາດໃຊ້ຄວາມເຊື່ອເທ່ົາກັບເມັດຜັກກາດຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກ   ຜີຈ່ຶງບ່ໍອອກ    ເພາະ
ຄວາມເຊື່ອຍັງນ້ອຍຢູ່   ແຕ່ຫາກເຮົາເອົາຄວາມເຊື່ອເທ່ົາກັບຜັກກາດ  ປະສົມກັບຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ
ທ່ີມອບໝາຍໃຫ້ຄົງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກໂດຍບ່ໍມີບັນຫາ ເພາະພຣະອົງຊົງບອກເຂົາວ່າ "ຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມ
ເຊື່ອທ່ໍເມັດຜັກກາດເມັດນ່ຶງ ພວກທ່ານຈະສ່ັງພູໜ່ວຍນ້ິວ່າ  “ຈ່ົງເຄ່ືອນຈາກບ່ອນນ້ິໄປຢູ່ບ່ອນນ້ັນ”  ມັນກໍຈະ
ເຄ່ືອນໄປ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີທ່ານເຮັດບ່ໍໄດ້" (ຂ້ໍ 20).  
 
ກັບຄືນໄປຫາຄຳຖາມເຮົາຖາມວ່າ (ເປັນຫຍັງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງປະຕິບັດຄຳສອນເຣື່ອງຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບບ່ໍໄດ້?). 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າທ່ານມີຄຳຕອບແລ້ວ     ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຟັງຄຳຕອບທ່ີພຣະເຢຊູຊົງຕອບຄຳຖາມສາ
ວົກ.  ຢ່າງໃດກໍດີຫາກເຮົາປະຕິບັດຕາມພຣະຄັມພີບ່ໍໄດ້  ເຮົາກໍຄວນສຳຣວດຄວາມເຊື່ອເຮົາຕົນເອງ ເພາະ
ຫລາຍເທ່ືອເຮົາເຊື່ອພຣະເຈ້ົາກໍຈິງຢູ່  ແຕ່ເຮົາອາດຈະຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄັກແນ່  ແລະ
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ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົາມັກຈະໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການງານຕ່າງໆນ້ັນເອງ.    ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ 
"ເພາະຖ້າແຍກຈາກເຮົາແລ້ວ ພວກທ່ານບ່ໍອາດເຮັດສ່ິງໃດໄດ້" (ໂຢຮັນ 15: 5).  
 
 

ຄຳຖາມ:  
 
1. ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນເພ່ືອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງໃນເຣື່ອງໃດເຣື່ອງນ່ຶງບ່ໍ? 

 
2. ທ່ານເຄີຍອ້ອນວອນໄລ່ຜີທ່ີເຂ້ົາສິງຄົນໃດຄົນນ່ຶງອອກບ່ໍ? 

 
3. ພ່ໍຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີມີຜີສິງມາຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຈຸດປະສົງອັນໃດ? 

 
4. ລາວມາຂໍຮ້ອງແລະບອກພຣະເຢຊູວ່າໄດ້ພາລູກໄປຫາໃຜມາກ່ອນ? 

 
5. ເປັນຫຍັງສາວົກຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີອອກບ່ໍໄດ້? 

 
6. ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງຖວາຍນ່ຶງສ່ວນສິບບ່ໍໄດ້ 

 
7. ພຣະເຢຊູວ່າແນວໃດກັບສາວົກ?  
 
 

 
         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 12 
ບ່ໍມີທາງເລືອກ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 17:22-27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົພຍົບ 30:11-16 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີນິສັຍນັບຖືການຈັດຕ້ັງຂອງຣັຖບານ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນທ່ີດີນັບຖືອຳນາດການປົກຄອງເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍເຊື່ອຟັງ   

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສອນຄຣິສຕຽນມີໜ້າທ່ີເປັນພົລເມືອງດີ.  

       
     ບົດນຳ.  
ໃນສມັຍພຣະເຢຊູນ້ັນຄົນຢິວທຸກຄົນນັບແຕ່ອາຍຸ 20 ປີຂ້ຶນໄປມີໜ້າທ່ີເສັຍຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານເພ່ືອຈະເອົາ
ເງນິນ້ັນມາເປັນຄ່າບຳຣຸງສ້ອມແປງພຣະວິຫານບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່, ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ໄຖ່ຊີວິດ
ເຂົາອອກຈາກການເປັນຂ້ອຍຂ້າທ່ີປະເທດເອຢິບ.   ເຣື່ອງນ້ີກໍເປັນຄືເຮົາທັງຫລາຍທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດອະ
ເມຣິກາຈະຕ້ອງເສັຍພາສີແຕ່ລະປີ ແລະຖືກກຳໜົດໄວ້ບ່ໍໃຫ້ກາຍ ເດືອນ 4 ວັນທີ 15 ແມ່ນບ່ໍ?.  
 

1.  ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ ່ (ມັດທາຍ 17:24).  
ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເບ່ິງພະນັກງານເກັບພາສີເປັນຄົນຮ່ັງມີເພາະການເກັບພາສີເກີນກຳໜົດ ຫລືເກັບພາສີ 
ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເອົາພາສິທ່ີເກັບໄດ້ນ້ັນເຂ້ົາຄັງຂອງຣັຖບານເຕັມສ່ວນ, ແລະຜູ້ຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຈະຫາທຸກວິທີທາງ
ທ່ີຈະບ່ໍເສັຍພາສີຈ່ຶງຫາທາງຫລີກລ້ຽງບ່ໍຢາກເສັຍພາສີຕາມຈຳນວນ.    ເຣື່ອງນ້ີພຣະເຢຊູສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້
ຮຽນເປັນພົລເມ່ືອງທ່ີດີໂດຍຍອມເສັຍພາສີໃຫ້ທາງຣາຊການ ແລະການເສັຍພາສີຍັງເປັນຄຳສ່ັງຂອງອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນພຣະທັມອົພຍົບ ວ່າ ; ‘ເມ່ືອເຈ້ົາຈະຈົດສຳມະໂນຄົວຊົນຊາດອິສຣາເອນ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຕ່າງນຳຊັບ
ສິນມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຄ່າໄຖ່ຊີວິດ ເມ່ືອເຈ້ົານັບຈຳນວນເຂົາ  ເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ເກີດພັຍວິບັດຂ້ຶນໃນ
ຫມູ່ພວກເຂົາເມ່ືອເຈ້ົານັບເຂົາ ທຸກຄົນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນສຳມະໂນຄົວ   ຈະຕ້ອງຖວາຍຂອງຢ່າງນ້ີ ຄືເງິນເຄ່ິງເຊ
ເກລ ຕາມເຊເກລຂອງສະຖານນະມັສການ (ເຊເກລນ່ຶງມີຊາວເກຣາ) ເຄ່ິງເຊເກລເປັນເງິນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ທຸກໆຄົນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນສຳມະໂນຄົວ ອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ຶນໄປ ໃຫ້ນຳເງິນມາຖວາຍ    ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍນຳເງິນມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ໄຖ່ຊີວິດຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ັນ ສຳ
ລັບຄົນຮ່ັງມີກໍຢ່າຖວາຍເກີນ ແລະສຳລັບຄົນຈົນກໍຢ່າໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າເຄ່ິງເຊເກລ 
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ຈ່ົງເກັບເງິນຄ່າໄຖ່ຈາກຊົນຊາດອິສຣາເອນ ແລະຈ່ົງກຳນົດເງິນໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນເຕັນນັດພົບ ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຈະໄດ້ຊົງຣະນຶກເຖິງຊົນຊາດອິສຣາເອນສຳລັບການໄຖ່ຊີວິດຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ” (ອົພຍົບ 30 :11-16 ) 
ທ່ີອ່ານມານ້ັນແມ່ນກົດຣະບຽບການຖວາຍຂອງຄົນອິສຣາເອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງໄຖ່ອອກການເປັນຂ້ອຍຂ້າໃນ 
ປະເທດເອຢິບ.  
 
ເຣື່ອງນ້ີໄດ້ຕົກທອດມາຈົນເຖິງສມັຍພຣະເຢຊູ ເວລານ້ັນເປັນເວລາເສັຍພາສີເປັນຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ  “ມີ
ພວກເກັບຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານມາຫາເປໂຕຖາມວ່າ,  “ອາຈານຂອງພວກທ່ານບ່ໍເສັຽເງິນບຳຣຸງພຣະວິຫານ
ຫລື” ເປໂຕຕອບວ່າ, “ເສັຽ”  (ມັດທາຍ 17:24).   ແປວ່າມີເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງພຣະວິຫານໄດ້ມາເກັບເງິນນຳສະ
ມາຊິກຂອງພຣະວິຫານ  ເກັບນຳພຣະເຢຊູ  ແຕ່ໄດ້ພົບກັບເປໂຕຢູ່ນອກເຮືອນ,  ຄຳຖາມທ່ີລາວຖາມອາດມີ
ຄວາມໝາຍວ່າ  ອາຈານຂອງທ່ານຈ່າຍຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານແລ້ວບ່ໍ?   ຫລືອາດມີຄວາມໝາຍວ່າ ອາຈານ
ຂອງທ່ານສົມຄວນຈ່າຍຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານຫລືບ່ໍ?  ເຣື່ອງນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄຶດເຖິງອາຈານລາງຄົນທ່ີບ່ໍ
ໄດ້ຖວາຍຕາມກົດເກນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງໄວ້,  ອາຈານເຫລ່ົານ້ັນຈະເວົ້າວ່າ   ໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາກໍເປັນການ
ຖວາຍຈົນໝົດຕົວຢູ່ແລ້ວ, ສ່ວນອາຈານອີກຜູ້ນ່ຶງເວົ້າວ່າ   ເງິນທ່ີໂບດຈ່າຍໃຫ້ກໍໜ້ອຍແທ້ໆ ຫາກຖວາຍສິບ
ລົດແລ້ວຈະກິນຫຍັງ? ເພ່ິນວ່າ.  ເຮົາລອງມາເບ່ິງວ່າພຣະເຢຊູເຮັດແນວໃດເມ່ືອເຂົາມາເກັບເງິນາບຳຣຸງໃນ
ວັກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນນ້ີ. ແຕ່ກ່ອນອ່ືນເບ່ິງກົດຣະບຽບໃນສມັຍໂຣມປົກຄອງຊາດຢິບກ່ອນ.   
 

2.  ອຳນາດຂອງຣັຖບານ  (ໂຣມ 13:1-2).  
ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງຍອມຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຜູ້ປົກຄອງ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ດ້ວຍວ່າ
ອຳນາດການປົກຄອງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນມາ,     ຫລາຍເທ່ືອຄຣິສຕຽນມັກຈະມີຄຳຖາມວ່າ 
ຫາກຣັຖບານ ຫລືອຳນາດການປົກຄອງເປັນຄົນບ່ໍດີ ເຮົາຈະຟັງເພ່ິນຢູ່ບ່ໍ? ກ່ອນອ່ືນເຮົາມາອ່ານເບ່ິງຄຳສອນ
ຂອງອັຄສາວົກໂປໂລທ່ີສອນວ່າ  “ທຸກຄົນຈ່ົງຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຜູ້ມີອຳນາດປົກຄອງ ດ້ວຍວ່າບ່ໍມີອຳນາດອັນ
ໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ    ແລະຜູ້ທ່ີມີອຳນາດນ້ັນກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທ່ີຂັດຂືນ 
ອຳນາດນ້ັນ ກໍຂັດຂືນຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນນ້ັນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາລົງໂທດ” (ຂ້ໍ 1 
-2). ໃນສມັຍນ້ັນຊາດຢິວຖືກປົກຄອງດ້ວຍຈັກກະພັດໂຣມ,  ສຳລັບພວກໂຣມເອງຄຶດວ່າເຂົາປົກຄອງດ້ວຍ  
ຍຸດຕິທັມ ແຕ່ບາງຄ້ັງ,  ບາງກໍຣະນີຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ມາຕການເດັດຂາດ ຫາກບ່ໍເຮັດເຊັ່ນນ້ັນປະຊາຊົນຈະ 
ບ່ໍຢ້ານຢຳເກງພວກເຂົາ.    ສ່ວນພວກຢິວເບ່ິງບ່ໍເຫັນວ່າການປົກຄອງຂອງຈັກກະພັດໂຣມນ້ັນຍຸດຕິທັມເລີຍ, 
ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະໂປໂລຈ່ຶງສອນຊາດຢິວໃຫ້ຍອມຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຜູ້ມີອຳນາດ   ເພາະດ້ວຍວ່າ ອຳນາດ
ເຫລ່ົານ້ັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ,   ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນໂປໂລສອນວ່າ ຫາກຜູ້ໃດຂັດຂືນອຳນາດທ່ີພຣະເຈ້ົາແຕ່ຕ້ັງ ຜູ້ 
ນ້ັນກໍຂັດຂືນພຣະເຈ້ົານ້ັນເອງ     ແລະຜູ້ທ່ີຂັດຂືນພຣະເຈ້ົາກໍຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຕາມການກະທຳຂອງ
ລາວ.  
 
ເບ່ິງແລ້ວທັງຊາດຢິວບ່ໍມີທາງເລືອກທ່ີຈະບ່ໍນັບຖືຜູ້ມີອຳນາດ, ມີແຕ່ນັບຖືຢ່າງດຽວເທ່ົານ້ັນ. ໂປໂລບ່ໍໄດ້ແນະ
ນຳວ່າ ຫາກບ່ໍຢາກຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຈັກກະພັດໂຣມໃຫ້ໜີອອກໄປຢູ່ປ່າ,  ຫລືໜີຈາກເຂດປົກຄອງຂອງຈັກ
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ກະພັດໂຣມ ແຕ່ສອນໃຫ້ເປັນຊາດຢິວ (ເປັນຄຣິສຕຽນ)  ທ່ີຮູ້ຈັກໂຄຣົບຢຳເກງຜູ້ມີອຳນາດເທ່ົານ້ັນ ດ້ວຍວ່າ 
ການປະຕິບັດຕົນນັບຖືຜູ້ມີອຳນາດທ່ີບ່ໍເຊື່ອພຣະເຈ້ົານ້ັນຈະນຳພາ     ເຂົາເຫັນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງໄພ່ພົນ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວເຂົາຈະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາເມ່ືອເຫັນການດີທ່ີ ຊາດຢິວ ຫລືຄວາມດີຄຣິສຕຽນ (ອ່ານດານີ
ເອນ 4:34-35). ໂປໂລເອງເຄີຍຖືກຈັບຂັງຄຸກ, ຖືກຜູ້ມີອຳນາດກົດຂ່ີຂ່ົມເຫງ ແຕ່ໂປໂລບ່ໍໄດ້ຕ່ໍຕ້ານແຕ່ຢ່າງ
ໃດ.    ພຣະເຢຊູກໍຖືກດ່າວ່າຈົນເຖິງຂ້ັນຈັບໄປປະຫານນ້ັນພຣະອົງອອ້ອນວອນວ່າ " ໂອ! ພຣະບິດາເຈ້ົາ ຂໍ
ໂຜດອະພັຍໂທດເຂົາ ເພາະເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າເຂົາກຳລັງເຮັດອັນໃດ" (ລູກາ 23:34).  
 

3.  ພຣະບຸດບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍ (ມັດທາຍ 17:23-27).  
ສຶກສາຕ່ໍຈາກວັນທີ 1. ຫລັງຈາກຜູ້ມາເກັບພາສີສົນທະນາກັບເປໂຕແລ້ວ ລາວກໍຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ພຣະ
ຄັມພີບ່ໍໄດ້ບອກວ່າລາວຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນເຮັດຫຍັງ  ແຕ່ນັກສາສນາສາດສັນນິຖານວ່າ ລາວຄົງຍ່າງເຂ້ົາ
ເອົາເງິນຢູ່ໃນເຮືອນເພ່ືອມາຈ່າຍພາສີບໍາຣຸງພຣະວິຫານ,   "ເມ່ືອເປໂຕເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ “ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ
ຂ້ຶນກ່ອນຖາມວ່າ, “ຊີໂມນເອີຍ, ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດ ພວກເຈ້ົາແຜ່ນດິນເຄີຍເກັບພາສີແລະເງິນສ່ວຍຈາກຜູ້ໃດ 
ຈາກໂອຣົດຫລືຈາກຜູ້ອ່ືນ”ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, “ເຄີຍເກັບຈາກຜູ້ອ່ືນ” ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຖ້າຢ່າງນ້ັນ ໂອ
ຣົດກໍບ່ໍຕ້ອງເສັຽ”   ແຕ່ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາເສັຽໃຈ ທ່ານຈ່ົງໄປຕຶກເບັດທ່ີທະເລ   ເມ່ືອໄດ້ປາໂຕແຣກຂ້ຶນມາໃຫ້ງະ
ປາກມັນ   ແລ້ວທ່ານຈະພົບເງິນຫລຽນນ່ຶງ  ຈ່ົງເອົາເງິນນ້ັນໄປເສັຽຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານສຳລັບເຮົາກັບທ່ານ” 
(ມັດທາຍ 17: 25-27). ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າມີຫລາຍປະເດັນທ່ີເຮົາຈະຮຽນນຳກັນຄື;   
 1. ພຣະເຢຊູຖາມຄຳເຫັນຂອງເປໂຕວ່າ ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດ ສົມຄວນເສັຍ ຫລືບ່ໍສົມຄວນເສັຍ?  
 2. ພຣະເຢຊູເລ່ົາຄຳອຸປະມາເຣື່ອງເຈ້ົາແຜ່ນດິນເກັບພາສີ ຈະເກັບນຳລູກຊາຍຂອງຕົນບ່ໍ? 
 3. ເປໂຕຕອບວ່າ ເຄີຍເກັບຈາກຜູ້ອ່ືນ   ນ້ັນແປວ່າບ່ໍເກັບນຳລູກຊາຍຕົນ. 
 4. ພຣະເຢຊູບອກເປໂຕວ່າ    "ຖ້າຢ່າງນ້ັນ ໂອຣົດກໍບ່ໍຕ້ອງເສັຽ” ແປວ່າ ພຣະວິຫານເປັນຂອງພຣະ 
      ເຈ້ົາ ສ່ວນ ພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 5. ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາເສັຍໃຈ ຈ່ົງເສັຍພາສີໃຫ້ເຂົາ     ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເອົາເງິນຈາກພຣະຄັງ ແຕ່ແມ່ນໄປເອົາ            
     ຈາກປາກປາ. ທ່ານຈ່ົງໄປຕຶກເບັດທ່ີທະເລ ເມ່ືອໄດ້ປາໂຕແຣກຂ້ຶນມາໃຫ້ງະປາກມັນ ແລ້ວທ່ານ 
               ຈະພົບເງິນຫລຽນນ່ຶງ ຈ່ົງເອົາເງິນນ້ັນໄປເສັຽຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານສຳລັບເຮົາກັບທ່ານ' (ຂ້ໍ 27).  
 
ເມ່ືອສລຸບທັງຫ້າປະການຂ້າງເທິງແລ້ວເຮົາເຫັນຄວາມໝາຍທ່ີພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ   ແລະບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບຳຣຸງພຣະເວິຫານທ່ີເປັນຂອງພຣະບິດາ ແຕ່ຊົງບອກເປໂຕວ່າ 
ຈ່າຍໄປໂລດເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍເສັຍໃຈ   ແລະເພ່ືອຄວາມສງົບສຸກ ເພ່ືອວ່າເມ່ືອເຂົາເສັຍໃຈແລ້ວເຂົາຈະຫັນມາ
ຫາເຣ່ືອງໃສ່ພຣະອົງພາຍຫລັງ. ອີກຢ່າງນ່ຶງພຣະບຸດບ່ໍໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການເກັບຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ 
ແຕ່ພຣະອົງສມັກໃຈເສັຍຄ່າບຳຣຸງ,    ເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ພາກັນເສັຍພາສີອາກອນແຫ່ງຣັຖທ່ີເຮົາ 
ອາສັຍຢູ່.  
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ຄຳຖາມ: 
 
1. ທ່ານມີໜ້າທ່ີອັນໃດໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມໜ້າທ່ີບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍເຮັດເປັນຫຍັງ? 

2. ທ່ານມີໜ້າທ່ີຫຍັງໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ? ທ່ານໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈບ່ໍ? 

3. ການເປັນພົລເມືອງດີ ຈະຕ້ອງເສັຍພາສີອາກອນບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍເສັຍເປັນຫຍັງ? 

4. ມີຄົນນ່ຶງມາຫາເປໂຕເຮັດຫຍັງ? ລາວໄດ້ມາຕາມໜ້າທ່ີຂອງລາວບ່ໍ? 

5. ເປໂຕຕອບລາວວ່າ ແນວໃດ? ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳອຸປມາໃດ? ແລະໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? 

6. ເປັນຫຍັງພຣະບຸດຈ່ຶງບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍຄ່າພາສີບຳຣຸງພຣະວິຫານ?  

7. ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບອກເປໂຕເສັຍພາສີບຳຣຸງ? ແລະເງິນນ້ັນມາແຕ່ໃສ?  

 

 

         ຫວ 
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ບົດຮຽນທີ 13 
ສຸດຍອດການສັມຜັດ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 20:29-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 10:46-52 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄົນຕາບອດສອງດຄົນມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຂາດຄວາມຫວັງ ແຕ່ເຫັນຮຸ່ງ

ເມ່ືອພົບພຣະເຢຊູ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຕາໃຈແລະຕາກາຍຕ່າງຫຍັງ? (ອ່ານເອເຟໂຊ 1:18).   

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ການບອດຂອງຈິດວິນຍານແມ່ນການປະຕິເສດຂອງພຣະຣາຊ

ທານທ່ີໃຫ້ລ້າໆ 

       
     ບົດນຳ.  
 
ເຮົາໄດ້ຍິນເຣື່ອງຄົນຕາບອດຫລາຍເທ່ືອໃນພຣະຄັມພີ, ຄ້ັງນ້ີເຮົາເຫັນຄົນຕາບອດສອງຄົນທ່ີມີອາຊີບຂໍທານ
ເພ່ືອລ້ຽງຊີວິດຢູ່ໄປວັນໆໂດຍບ່ໍມີຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງ ເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍໄດ້, ວັນນ່ຶງສວັນເປັນໃຈ, 
ພຮະເຈ້ົາເມດຕາໂດຍເຂົາທັງສອງໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູເດີນທາງທ່ຽວປະກາດເຣ່ືອງແຜນດິນສວັນ    ວັນນ້ັນ
ເຂົາທັງສອງໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍສຽງດັງຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍ  ເປີດຕາເຂົາໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງ  ແຕ່ຖືກຫ້າມບ່ໍໃຫ້ສ່ົງສຽງ
ດັງຈາກຄົນທັງຫລາຍທ່ີກຳລັງຫຸ້ມຫ່ໍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.  
 

2.  ພຣະເຢຊູມາໃກ້  (ມັດທາຍ 20:29-31). 
ພຣະເຢຊູໄດ້ນຳພາສາວົກຂອງພຣະອົງຢ່າງໄປຕາມສະຖານທ່ີຕ່າງໆ    ເພ່ືອເທສນາສ່ັງສອນເຣືຶ່ອງແຜ່ນດິນ
ສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຍັງໄດ້ຂັບໄລ່ຜີຖ່ອຍຮ້າຍອອກຈາກຄົນຫລາຍຄົນ,  ຊົງປົວຄົນຕາບອດ, ຄົນຫູ
ໜວກໃຫ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິນ້ັນມາຫລາຍແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນງານທີນ່ຶງຂອງພຣະອົງ  ແຕ່ເປັນງານອັນທີສອງ
ຂອງພຣະອົງທ່ີໄດ້ສຳແດງການອັສຈັນເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຊື່ອ. ສ່ວນງານສຳຄັນທ່ີສຸດແມ່ນປ່າວປະກາດໃຫ້ຄົນ
ເຊື່ອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງເພ່ືອວ່າເມ່ືອສ້ິນຊີວິດຈາກໂລກນ້ີໄປເຂົາກໍຈະໄດ້ໄປຢູ່ສວັນຊ້ັນຟ້າ  ບ່ອນບ່ໍມີຄົນ 
ຫູໜວກ, ບ່ໍມີຄົນຕາບອດ, ບ່ໍມີຄົນເສັຍອົງຄະ ຕລອດເຖິງບ່ໍມີເກີດ ແກ່ ເຈັບ ຕາຍ ອີກ.  
 
ວັນນ່ຶງພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກກຳລັງຈະສະເດັດອອກຈາກເມືອງເຢຣີໂກ, ໃນເວລານ້ັນມີຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍຍ່າງຕິດຕາມພຣະອົງໄປ,  ພວກຄົນຕາບອດສອງຄົນທ່ີອາສັຍຂໍທານໃນແຖບນ້ັນໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູ
ຍ່າງຜ່ານມາທາງນ້ີ  ພ້ອມທັງໄດ້ຍິນສຽງຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຍ່າງຕິດພຣະເຢຊູໄປ ແຕ່ເຂົາບ່ໍສາມາດຮູ້
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ວ່າພຣະເຢຊູຢູ່ໃກ້ ຫລືໄກປານໃດ, ເຂົາພາກັນທັງຮ້ອງ, ທັງໄຫ້ຂ້ຶນຈົດສຸດສຽງຂໍຄວາມເມຕາ ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູ
ປົວຕາຂອງເຂົາ.  "ມີຄົນຕາບອດສອງຄົນນ່ັງຢູ່ແຄມທາງ   ເມ່ືອໄດ້ຍິນວ່າພຣະເຢຊູສະເດັດກາຍມາເຂົາຈ່ຶງ
ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, “ທ່ານຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈ່ົງເມດຕາພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ” (ຂ້ໍ 30). ການທ່ີຕາບອດ
ທັງສອງຄົນທັງຮ້ອງ, ທັງໄຫ້ດ້ວຍສຽງດັງກໍເພາະວ່າມີສຽງຜູ້ຄົນຫລວງຫລາຍຍ່າງຕາມພຣະອົງດ້ວຍສຽງອຶກ
ກະທຶກ, ແລະເຂົາຮ້ອງແຮງກໍເພ່ືອຕ້ອງການໃຫ້ສຽງຂອງເຂົາໄປເຖິງພຣະເຢຊູນ້ັນເອງ.  
 
ໃນເວລານ້ັນຜູ້ຄົນທ່ີຍ່າງຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປໄດ້ຫ້າມປາມບ່ໍໃຫ້ພວກຕາບອດສ່ົງສຽງ      ແລະໃຫ້ມິດງຽບ 
"ຝ່າຍປະຊາຊົນກໍຫ້າມເຂົາໃຫ້ມິດຢູ່ ແຕ່ເຂົາແຮ່ງຊ້ຳຮ້ອງດັງຂ້ຶນວ່າ, “ທ່ານຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈ່ົງເມດ
ຕາພວກຂ້າ ພຣະອົງແດ່ທ້ອນ” (ຂ້ໍ 31). ການຫ້າມປາມແບບນ້ີບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນສມັຍໃດ ຫລືສັງຄົນໃດ   ພວກ
ຄົນພິການຈະຖືກຫ້າມຫລາຍຢ່າງ ຈົນລາງເທ່ືອພວກຂໍທານຈະຖືກໄລ່ໜີຈາກບ່ອນນ້ັນ.  ໃນພຣະທັມໂຢຮັນ 
9:2  ນ້ັນຊາວຢິວເຫັນວ່າຄົນພິການ, ເປັນຄົນບາບ, ຄົນຂໍທານເປັນຄົນທ່ີບ່ໍມີຄຸນຄ່າ ບ່ໍສົມຄວນກັບພຣະເຢຊູ 
ເຂົາຄິດແນວນ້ັນ   ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກຕາບອດນ້ີຈ່ຶງຖືກຫ້າມບ່ໍໃຫ້ສ່ົງສຽງ  ແຕ່ເນ່ືອງຈາກເຂົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ   
ພຣະເຢຊູຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງໄດ້ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຟັງຄຳຫ້າມປາມຂອງຝູງຊົນ ແລ້ວກໍຍ່ິງຮ້ອງແລະໄຫ້ແຮງ 
ກວ່າແຕ່ກ່ອນ.   ເຫດການຕອນນ້ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດເຖິງເວລາໄປງານແຕ່ງານທ່ີມີສຽງດົນຕຣີດັງຈົນລົມ
ກັນບ່ໍໄດ້ຍິນ ແຕ່ເມ່ືອລົມກັນບ່ໍໄດ້ຍິນຜູ້ເວົ້າກໍເວົ້າດ້ວຍສຽງດັງຂ້ຶນຕ່ືມ, ໂຕະຕ່ໍໄປກໍເຮັດແບບດຽວກັນ, ພວກ
ນັກດົນຕຣີ   ກະແຮງເປີດສຽງດັງຂ້ຶນອີກເພ່ືອໃຫ້ລົບສຽງຄົນລົມກັນໃຫ້ໝົດ. ພວກຄົນຕາບອດກະຄືຈະຕົກຢູ່
ໃນສະພາບນ້ັນ, ຫາກຮ້ອງຄ່ອຍຢ້ານພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຍິນຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນຈົນສຸດກຳລັງ.  
 

2.  ຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດກັບທ່ານ (ມັດທາຍ 20:31-34).  
ພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງຕາບອດທັງສອງຄົນຈ່ຶງຫັນໜ້າມາຫາເຂົາ,   ເອ້ີນໃຫ້
ເຂົາຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະອົງ"ພຣະເຢຊູຊົງຢຸດຢູ່ ແລະເອ້ີນເຂົາມາແລ້ວຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກເຈ້ົາຢາກໃຫ້
ເຮົາເຮັດຫຍັງເພ່ືອເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 32). ວາດພາບເບ່ິງຄົນທ່ີຍ່າງແຫ່ພຣະອົງໄປນ້ັນຄົງງົງແລະປລາດໃຈທ່ີພຣະອົງ 
ຊົງຟັງສຽງຂອງຄົນຕາບອດທັງສອງທ່ີພວກເຂົາເຫັນວ່າຕາເຂົາບອດຍ້ອນບາບຂອງເຂົາ. "ເມ່ືອພຣະເຢຊູກຳ
ລັງສະເດັດໄປຊົງເຫັນຊາຍຄົນນ່ຶງຕາບອດແຕ່ກຳເນີດ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ພຣະ
ອາຈານເອີຍ, ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນນ້ີຫລືພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ ເຂົາຈ່ຶງເກີດມາຕາບອດ” ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, 
“ບ່ໍແມ່ນຄົນນ້ີຫລືພ່ໍແມ່ຂອງຕົນໄດ້ເຮັດບາບ   ແຕ່ເກີດມາເພ່ືອໃຫ້ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາປາກົດໃນຕົວ
ຄົນນ້ີ" (ໂຢຮັນ 9:1-3). ແມ່ນແຕ່ພວກສາວົກກະຍັງເຂ້ົາໃຈວ່າອາການຕາບອກຕ້ອງແມ່ນຜົນສະທ້ອນຂອງ
ຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງເຮັດບາບ ສາວົກຈ່ຶງຖາມພຣະເຢຊູເຊັ່ນນ້ັນ    ແຕ່ພຣະອົງຕອບຢ່າງແຈ້ງວ່າ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ໃດໃນພວກ
ເຂົາເຮັດບາບ  ແຕ່ແມ່ນເກີດມາຕາບອດເພ່ືອພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາຈະເຫັນໃນຕົວສອງຄົນນ້ີ.  ແປວ່າ
ຈະມີການອັສຈັນເກີດຂ້ຶນໃນສອງຄົນນ້ີ. ພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ  " ຝ່າຍເຮົາໄດ້ມາເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຊີວິດ 
ແລະຈະໄດ້ຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ"  (ໂຢຮັນ 10:10ຂ).  
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ເມ່ືອທັງສອງຫຍັບເຂ້ົາມາໄກ້ພຣະເຢຊູແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຖາມເຂົາວ່າ "“ພວກເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງເພ່ືອ
ເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 32ຂ).   ບ່ໍແມ່ນພຣະອົງບ່ໍຮູ້ວ່າເຂົາຕ້ອງການຫຍັງ   ແຕ່ຊົງຖາມເຂົາເພ່ືອຈະໄດ້ຍິນຄຳຂໍຮ້ອງອອກ
ຈາກປາກຂອງເຂົາ.  ພຣະທັມໂຣມ ກ່າວວ່າ "ຄືວ່າຖ້າເຈ້ົາຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈ້ົາວ່າ, “ພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ” ແລະເຊື່ອໃນຈິດໃຈວ່າ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄືນຂ້ຶນມາຈາກຕາຍ
ແລ້ວເຈ້ົາກໍຈະໄດ້ພ້ົນ"(ໂຣມ 10:9).    ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຄຳຂໍຮ້ອງອອກຈາກປາກຂອງເຂົາ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊ່ອຍ ຊຶ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາຊ່ອຍຕົນເອງບ່ໍໄດ້ແທ້,  ເມ່ືອນ້ັນແຫລະພຣະອົງຈະຊ່ອຍເຂົາຕາມຄຳສາຣະພາບຂໍຂອງ
ເຂົາ.   ພວກຕາບອດທັງສອງຄົນກ່າວວ່າ  "ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, “ທ່ານເອີຍ, ຂໍໂຜດເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກຂ້າ  
ພຣະອົງມືນເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນ" (ຂ້ໍ 32).  
 
ຂໍສັງເກດ;   ຕາມປົກກະຕິທັງສອງຄົນຈະຂໍທານເປັນການຫາລ້ຽງຊີບແຕ່ລະວັນໆ,  ພວກທ່ີໃຫ້ທານລາງຄົນ
ແມ່ນໃຫ້ເຂ້ົາປາອາຫານ, ລາງຄົນແມ່ນໃຫ້ເງິນເສດເຫລືອ ຫລືເງິນນ້ອຍ    ວັນນ້ີພວກຂໍທານທັງສອງບ່ໍໄດ້ຂໍ
ເຂ້ົາປາອາຫານ ແລະບ່ໍໄດ້ເງິນຄຳ   ແຕ່ຂໍໃຫ້ຕາເຫັນຮຸ່ງ  ແລະການຂໍແບບນ້ີບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະສາມາດໃຫ້ເຂົາທັງ
ສອງໄດ້ ແຕ່ເຂົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ     ພຣະເຢຊູມີຣິດອຳນາດສາມາດປົວຕາເຂົາທັງສອງໃຫ້ເຫັນຮຸ່ງແຈ້ງໄດ້, 
ເຖິງແມ່ນພວກຢິວຄິດວ່າ  ເຂົາຕາບອດເພາະຄວາມບາບຂອງເຂົານ້ັນ ພຣະເຢຊູກໍຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາພ້ົນບາບ
ໄດ້ ເມ່ືອເຂົາສາຣະພາບວ່າເຂົາຊ່ອຍຕົນເອງບ່ໍໄດ້.   ພຣະເຢຊູມີອຳນາດອະພັຍຄວາມຜິດບາບໄດ້ຕົວຢ່າງ
ເຫັນໃນມັດທາຍ “ຜິດບາບຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວ” ຫລືຈະວ່າ “ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຍ່າງທຽວໄປ” (ມັດທາຍ 
9:5). ເມ່ືອຕາບອດທັງສອງກ່າວວ່າ  "ຂໍໂຜດເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງມືນເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນ" (ຂ້ໍ 32). 
ມັດທາຍບັນລະຍາຍວ່າພຣະເຢຊູກໍມີພຣະທັຍສົງສານ, ສ່ວນມາຣະໂກບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງຄຳວ່າເມດຕາສົງສານ 
ເພາະມາຣະໂກຄິດວ່າ ບ່ໍແມ່ນປະເດັນທ່ີເພ່ິນຢາກເວົ້າ (ມາຣະໂກ 10:49-50).  
 
ເຣື່ອງການຂໍຂອງພວກຂໍທານທັງສອງນັບວ່າເປັນການຂໍໃນສ່ິງທ່ີຈຳເປັນແລະຢາກໄດ້ຫລາຍທ່ີສຸດ, ເພາະວ່າ
ຂໍທານທັງສອງໄດ້ຮັບຂອງຊົ່ວຄາວຈາກຜູ້ໃຈບຸນແລ້ວເຊັ່ນ ; ເຂ້ົາປາອາຫານ ແລະເງິນເລັກນ້ອຍ ພໍລ້ຽງຊີວິດ
ປະຈຳວັນ ສ່ິງຈຳເປັນສຳລັບເຂົາແມ່ນຕາເຫັນຮຸ່ງແຈ້ງ ແລ້ວເຂົາຈະມີວຽກງານການທຳແບບຄົນທ່ົວໄປ. ເມ່ືອ
ຄິດສະທ້ອນເຖິງການຂໍຂອງຄຣິສຕຽນເຮົານ້ັນ   ຫລາຍເທ່ືອເຮົາບ່ໍໄດ້ຂໍສ່ິງຈໍາເປັນໃນຊີວິດ ເຮົາພຽງແຕ່ຂໍໃຫ້
ພ້ົນແຕ່ລະວັນໆຄືຄົນຕາບອດຂໍທານນ້ັນ, ເມ່ືອຮູ້ເຊັ່ນນ້ັນແລ້ວເຮົາທັງຫລາຍຄວນຮຽນເອົາແບບຢ່າງຕາບອດ
ທັງສອງ ທ່ີໄດ້ຮ້ອງໄຫ້, ຮ້ອງຂໍສ່ິງຈຳເປັນ   ໂດຍບ່ໍຕ້ອງຟັງສຽງຄົນຫ້າມໃຫ້ມິດຢູ່.  ເມ່ືອເຮົາຂໍດ້ວຍໃຈສາຣະ
ພາບວ່າເຮົາເຮັດບ່ໍໄດ້ແທ້ແລ້ວ ພຣະເຢຊູກໍຈະໃຫ້ເຮົາດ່ັງພວກຕາບອດສອງຄົນນ້ີ."ຊົງບາຍຕາຂອງເຂົາ ໃນ
ທັນໃດນ້ັນເຂົາກໍເຫັນຮຸ່ງ ຈ່ຶງໄດ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ"(ຂ້ໍ 34). ທັນທີ, ທັນໃດທ່ີພຣະເຢຊູສັມຜັດແຕະຕ້ອງຕາ
ຂອງເຂົານ້ັນຕາທັງສອງໄດ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິທັນທີ    ແລະເມ່ືອເຂົາຫາຍດີແລ້ວເຂົາໄດ້ສມັກໃຈຕິດຕາມ   
ພຣະເຢຊູໄປ.  
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ຄຳຖາມ : 
1. ແມ່ນຫຍັງສຳຄັນໃນຊີວິດທ່ານທ່ີຈະຕ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍ ? 

 
2. ທ່ານໄດ້ສາຣະພາບຄວາມຜິດບາບ ແລ້ວຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍແລ້ວບ່ໍ?  

 
3. ທ່ານໄດ້ຮຽນອັນໃດຈາກຊີວິດຄົນຕາບອດສອງຄົນນ້ີ້ີ ? 

 
4. ເປັນຫຍັງຕາບອດທັງສອງບ່ໍຂໍເງິນນຳພຣະເຢຊູ ?  

 
5. ຕາຂອງເຂົາທັງສອງເຫັນຮຸ້ງດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດ ? 

 
6. ເມ່ືອເຂົາເຫັນຮຸ່ງແລ້ວເປັນຫຍັງຈ່ຶງຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ?  

 
 

 
         ຫວ 
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ການອັສຈັນໃນຍິງສາວບໍຣິສຸດ 
ເຣ່ືອງຄຣິສມັສ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 1:18-25 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 1:6-38 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູບັງເກີດຢ່າງອັສຈັນ ບ່ົງບອກວ່າພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ເຮົາ

ເຫັນວ່າສ່ິງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ກະເປັນໄປໄດ້.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ໃນໂຢຮັນ 3:16 ຄຳວ່າພຣະບຸດອົງດຽວໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ບັນຫາຂອງຫລາຍຄົນຍັງປະຕິເສດບ່ໍຍອມເຊື່ອໃນເຣື່ອງນ້ີ 

       
     ບົດນຳ.  
ເຣື່ອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໄດ້ບັງເກີດນຳມາຣີອາ  ຍິງສາວພົມມະຈາຣີ ເປັນເຣື່ອງທ່ີໜ້າງິຶດງໍ້ຈັສຈັນ
ແທ້ໆ ຈົນມີຫລາຍຄົນບ່ໍເຊື່ອວ່າເຣື່ອງແນວນ້ີມີຈິງແທ້   ເພາະວ່າອີງຕາມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ແລະອີງ
ຕາມມາດຕະຖານຂອງມະນຸດແລ້ວແມ່ນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ແທ້ໆ    ແຕ່ສຳລັບພຣະເຈ້ົາແລ້ວທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ 
ເພາະຄວາມຈິງຈະຕ້ອງເປັນຄວາມຈິງ   ແລະແລ້ວວັນນ້ັນຄົນທັງຫລາຍຈະຮ້ອງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ,  ສັຣເສີນ  
ພຣະເຈ້ົາ ແລະສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ຢ່າງບ່ໍຂາດສຽງ.  
 

1.  ບັງເກີດຈາກຍິງສາວບໍຣິສຸດ  (ມັດທາຍ 1 :18).  
“ເຣື່ອງພຣະກຳເນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນດ່ັງນ້ີ:  ຄືນາງມາຣິີອາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ ໄດ້ເປັນ
ຄູ່ໝ້ັນກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂົາໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດເດດພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ມັດທາຍ 1:18).    ຖືກຕ້ອງແລ້ວຊີວິດແມ່ນການອັສຈັນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງກໍາໜົດສ້າງຂ້ຶນມາ 
ແມ່ນແຕ່ການເກີດຕາມທັມມະຊາດກໍນັບວ່າເປັນການອັສຈັນຢູ່ແລ້ວ  ທ່ີຜູ້ຍິງຜູ້ນ່ຶງຈະມີເດັກນ້ອຍເກີດຂ້ຶນໃນ
ທ້ອງຂອງລາວ, ຫາກເຮົາເວົ້າວ່າເມ່ືອຍິງຊາຍສົມສູ່ກັນກໍມີທ້ອງເປັນຂອງທັມມະດາ ແຕ່ມີລາງຄູ່ສົມສູ່ກັນມາ
ແຕ່ແຕ່ງງານຈົນເຖິງວັນນີ້ກໍຍັງບ່ໍມີລູກຈັກຄົນກະຍັງມີຫລາຍຄູ່ຢູ່.   ເຣື່ອງນ້ີອັບຣາຮາມ  ແລະນາງຊາຣາເມັຍ
ຂອງເພ່ິນຢູ່ກິນນຳກັນຫລາຍຟ້າຫລາຍປີກະຍັງບ່ໍມີລູກເລີຍ.     ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອພຣະເຈ້ົາບອກອັບຣາຮາມວ່າຈະ
ອວຍພອນເພ່ິນດ້ວຍສ່ິງຂອງຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງນ້ັນ   ບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີອັບຣາຮາມຢາກໄດ້  ສ່ິງທ່ີເພ່ິນຢາກໄດ້
ຫລາຍທ່ີສຸດ ນ້ັນແມ່ນໃຫ້ພັລຍາຂອງເພ່ິນ ນາງຊາຣາມີລູກກໍເປັນພຣະພອນອັນສຸດຍອດແລ້ວ.  
 
ເຣື່ອງພຣະກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນເຮົາເຊື່ອວ່າຄຣິສຕຽນທຸກຄົນບ່ໍມີການສົງສັຍຫຍັງເລີຍ ເພາະຄຣິສຕຽນ
ຮູ້ ແລ້ວວ່າໃນສມັຍ ພຣະເຈ້ົາສ້າງໂລກຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານນ້ີພຽງແຕ່ຫົກວັນ   ໃນພຣະທັມ
ປະຖົມມະການນ້ັນ,  ພຣະອົງຊົງນີຣະມິດສ້າງທຸກຢ່າງທ່ີຕາເຫັນແລະຕາເບ່ິງບ່ໍເຫັນ ແລະພວກນັກວິທຍາ
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ສາດທ່ີມີຄວາມຮູ້ອັນເປັນເລີດຍັງຄ້ົນຄວ້າຊອກຫາຄວາມຈິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຍັງບ່ໍທັນພົບທຸກຢ່າງເທ່ືອ 
ແລະພວກເຂົາຈະບ່ໍຮູ້ຄວາມຈິງທັງໝົດໄດ້ຫາກບ່ໍເຊື່ອພຣະເຈ້ົາ.  ສ່ວນພວກເຮົາທ່ີເປັນຄຣິສຕຽນບ່ໍມີຄວາມ
ຮູ້ອັນສູງສ່ົງຄືນັກວິທະຍາສາດ ແຕ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈເຣື່ອງຄວາມເປັນມາຂອງໂລກ    ດ້ວຍວ່າພຣະອົງ
ຊົງເປີດເຜີຍ ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ນ້ັນນັບວ່າເປັນພຣະຄຸນອັນຫາຫຍັງມາປຽບກະບ່ໍໄດ້.   “ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນ  
ພຣະຄັມພີວ່າ, “ເຮົາຈະທຳລາຍປັນຍາຂອງຄົນມີປັນຍາ ແລະຈະໃຫ້ຄວາມສລາດຂອງຄົນສລາດສູນເສັຽ
ໄປ”ຄົນມີປັນຍາຢູ່ໃສ  ນັກທັມຢູ່ໃສ  ນັກໂຕ້ຕອບບັນຫາສມັຍນ້ີຢູ່ໃສ    ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງກະທຳໃຫປັນຍາ
ຂອງໂລກກາຍເປັນຄວາມໂງ່ຫລືເພາະຕາມພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນວ່າ ມະນຸດບ່ໍສາມາດຮູ້
ຈັກພຣະເຈ້ົາໄດ້ດ້ວຍປັນຍາຂອງຕົນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊອບພຣະທັຍຊົງໂຜດຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຊື່ອນ້ັນ  ໃຫ້ພ້ົນ
ດ້ວຍຄຳເທສນາເຣື່ອງທ່ີເຂົາຖືວ່າໂງ່ຝ່າຍພວກຢິວກໍຂໍເຫັນການສຳຄັນ    ແລະພວກຕ່າງຊາດກໍຊອກຫາປັນ
ຍາແຕ່ພວກເຮົາປະກາດເຣື່ອງພຣະຄຣິດຜູ້ຊົງຄຶງໄວ້ທ່ີໄມ້ກາງແຂນນ້ັນ  ອັນເປັນສ່ິງທ່ີໃຫ້ພວກຢິວຊູນສະດຸດ 
ແລະເປັນເຣື່ອງທ່ີພວກຕ່າງຊາດຖືວ່າໂງ່ " (1ໂກຣິນໂທ 1:19-23).  
 
ນາງມາຣີອານັບວ່າເປັນຍິງສາວທ່ີໄດ້ຮັບພຣະພອນອັນມະຫາສານ ຫລາຍກວ່າຍິງໃດໆ ໃນໂລກນ້ີ ທ່ີນາງມີ
ທ້ອງດ້ວຍການຖືກຊົງບັນດານໃຫ້ນາງມີລູກໃນທ້ອງໂດຍບ່ໍເຄີຍສົມສູ່ກັບຊາຍໃດໆມາກ່ອນ, ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ
ນາງຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ,  ດ້ວຍເຫດນ້ີຈ່ຶງເວົ້າໄດ້ວ່າ ນາງມີ
ທ້ອງດ້ວຍການອັສຈັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນພຣະຄັມພີໃໝ່, ແຕ່ພຣະພອນອັນມະຫາສານນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງມີ
ບັນຫາໃຫຍ່ດ່ັງທ່ີຈະເວົ້າກັນຕ່ໍໄປນ້ີ. 
 

2.  ການອັສຈັນໃຫ້ໂຢເຊັບເຫັນນິມິດ  (ມັດທາຍ 1:19-20). 
ຫາກເຮົາມີອາຍຸ 60 ຂ້ຶນໄປ ຫລືຫາກເຮົາມາຈາກບ້ານນ້ອຍ, ເມ່ືອງນ້ອຍແລ້ວເຮົາຈະເຂ້ົາໃຈວ່າການເປັນຄູ່
ໝ້ັນເພ່ືອຕຽມແຕ່ງງານໃນສມັຍນ້ັນ  ແມ່ນພ່ໍແມ່ ຫລືຜູ້ໃຫຍ່ຈັດຫາໃຫ້,  ຫລືບາງຄ້ັງຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່ເປັນໝູ່ຄູ່ຮັກ
ແພງກັນ ກະເລີຍເວົ້າກັນວ່າ ເມ່ືອລູກພວກເຮົາໃຫຍ່ແລ້ວໃຫ້ເຂົາເອົາກັນໜ້ໍ (ຄຳວ່າເອົາກັນ ເປັນຄໍາເວົ້າພ້ືນ
ເມືອງຊຶ່ງແປວ່າ ແຕ່ງງານກັນນ້ັນເອງ).  ອີກຢ່າງ, ໃນສມັຍນ້ັນການເປັນຄູ່ໝ້ັນກໍດີ, ການທ່ີບ່າວໄປທ່ຽວສາວ
ກະດີ ພວກບ່າວສາວ ຫລືຄູ່ໝ້ັນນ້ັນບ່ໍໄດ້ແຕະຕ້ອງກັນແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ   ເພາະເພ່ິນຖືວ່າ ການແຕະຕ້ອງ
ກັນໃນຣະຫວ່າງບ່າວສາວ  ແມ່ນຜິດປະເພນີ,   ຄົນບ້ານນອກກະເວົ້າວ່າຜິດຜີ ຫລືຜິດວິນຍານບັນພະບຸຣຸດ. 
ດ່ັງນ້ັນໃນສມັຍກ່ອນນ້ີ ຄູ່ໝ້ັນ, ຄູ່ບ່າວສາວ ໄດ້ແຕ່ເວົ້າລົມກັນເທ່ົານ້ັນ.  
 
ໃນສມັຍພຣະຄັມພີນ້ັນແຮງເກ່ົາກວ່າສມັຍພວກເຮົາອາຍຸ 60 ຂ້ຶນໄປຕ້ັງຫລາຍເທ່ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີໂຢເຊັບຈ່ຶງມີ
ບັນຫາໃນຖານະທ່ີເປັນຄູ່ໝ້ັນຂອງນາງມາຣີອາ,    ລາວຮູ້ວ່າລາວບ່ໍເຄີຍໄດ້ແຕະຕ້ອງສັມຜັດກັບມາຣີອາແຕ່
ປະການໃດ ແຕ່ຢູ່ໆກໍເຫັນວ່າມາຣີອາທ່ີເປັນຄູ່ໝ້ັນຂອງຕົນມີທ້ອງ.  “ຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນຂອງນາງເປັນ
ຄົນມີສິນທັມ   ແຕ່ປານນ້ັນທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ເຣື່ອງນນ້ີເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່ນາງ   ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າຈະ
ຖອນໝ້ັນເສັຽຢ່າງລັບໆ ” (ຂ້ໍ 19). ພຣະຄັມພີບອກວ່າໂຢເຊບເປັນຄົນມີສິນທັມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ;  
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1. ເພ່ິນເຊື່ອຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ແລະຄຳວ່າສິນທັມນ້ັນ ແມ່ນໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ. (ຄົນມີສິນທັມຄືໂຢເຊບ ຈະມີໃຈໃຫ້ອະພັຍ, ຈະມີຈິດໃຈເມດຕາຕ່ໍຜູ້ກະທຳຜິດ)  

        2. ເນ່ືອງຈາກວ່າໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມເພ່ິນ    ຈ່ຶງບ່ໍໄປເວົ້າປະກາດໃຫ້ບ້ານເມືອງໃຫ້ມາຣີອາໄດ້ອັບ 
            ອາຍຂາຍໜ້າ,    ແລະຍັງເປັນການຖືກຕ້ອງທ່ີໂຢເຊບອາດຈະໃຊກົ້ດເກນ   ແລະວັທນະທັມມາລົງ 
            ໂທດມາຣີອາໄດ້,  ແຕ່ເພ່ິນບ່ໍເຮັດແນວນ້ັນ.  
       3. ໂຢເຊບຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຈະຖອນໝ້ັນຢ່າງລັບໆ ແປວ່າບ່ໍໃຫ້ເຣື່ອງນ້ັນດັງໄປທ່ົວເມືອງ.  
 
ເຮົາຮູ້ວ່າໂຢເຊບມີຄວາມກັງວົນໃນເຣື່ອງນ້ີຫລາຍສົມຄວນ   ແລະເພ່ິນຄິດຫາທາງອອກທ່ີດີທ່ີສຸດນ້ັນຄືຕ້ອງ
ຈະຖອນໝ້ັນຢ່າງລັບ.  “ແຕ່ເມ່ືອໂຢເຊບຍັງຄຶດໃນເຣື່ອງນ້ິຢູ່ ກໍມີເທວະດາຕົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາປາ
ກົດແກ່ໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ, “ໂຢເຊບບຸດດາວິດເອີຍ,  ຢ່າຊູ່ຢ້ານທ່ີຈະຮັບນາງມາຣີອາມາເປັນເມັຽຂອງ
ເຈ້ົາ ເພາະວ່າຜູ້ຊຶ່ງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງນາງກໍເປັນໂດຍເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ມັດທາຍ 1:20). ແປ
ວ່າໃນຂະນະທ່ີໂຢເຊບກຳລັງຄິດວາງແຜນຢູ່ນ້ັນອາດແມ່ນໝົດມ້ືໝົດຄືນ    ດ່ັງນ້ັນໃນຂະນະທ່ີໂຢເຊບນອນ 
ຫລັບໄປ, ໃນຂະນະນ້ັນເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປາກົດຕົວໃນຄວາມຝັນຂອງໂຢເຊບ  (ພາສາຊາວ
ບ້ານຈະເວົ້າວ່າ ເທວະດາມາເຂ້ົາຄວາມຝັນ)  ໂດຍຮ້ອງຊື່ເພ່ິນວ່າ "ໂຢເຊບບຸດດາວິດເອີຍ" ຊຶ່ງເປັນການບ່ົງ
ບອກວ່າ ເທວະດາຮູ້ຈັກໂຢເຊບ ແລະເວົ້າກັບໂຢເຊບໂດຍກົງ,  ເທວະດາບອກໂຢເຊບວ່າຢ່າສູ່ຢ້ານ ແປວ່າ
ຢ່າສົງສັຍມາຣີອາ ເພາະທັງໝົດນ້ັນແມ່ນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 

3.  ຈຸດປະສົງການອັນສຈັນ (1:21-25).  
ມາຣີອາຈະມີທ້ອງແລະເກີດລູກມາເປັນພຣະເຢຊູ  ແລະພຣະກຸມມານນ້ອຍເຢຊູຊົງປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງ
ຍິງສາວບໍຣິສຸດ ເພາະພຣະອົງບໍຣສຸິດ. ພຣະອົງຊົງເກີດມາເພ່ືອຊ່ອຍຄົນຜິດບາບທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນຈາກບາບ
ກັມຂອງເຂົາ.  ເທວະດາບອກໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນວ່າ 'ນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ 
ເຢຊູ  ເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ,   ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ”   
(ຂ້ໍ 21). ເທວະດາທ່ີປາກົດໃນຄວາມຝັນໄດ້ບອກໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນມີສອງຢ່າງສຳຄັນຄື; 
 

1. ຈ່ົງຖວາຍນາມ ວ່າ ເຢຊູ (ແປວ່າຈ່ົງຕ້ັງຊ່ືວ່າ ເຢຊູ).  (ຕາມທັມມະດາແລ້ວແມ່ນພ່ໍແມ່ ຫລືຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ັງ 
ຊື່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທ່ີເກີດມາ, ແຕ່ສຳລັບພຣະເຢຊູແລ້ວແມ່ນຕ້ັງຊື່ມາຈາກສວັນ.  

2. ທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ.   ແປວ່າ
ໃຜກໍຕາມທ່ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກເຢຊູໃຫ້ພ້ົນຈາກຄວາມຜິດ
ບາບຂອງເຂົາ. 

 
ເທວະດາຍັງກ່າວເຖິງຄຳທຳນວາຍໃນ ເອຊາຢາ 7 :14 ວ່າ "ການທັງປວງນ້ິເກິດຂ້ຶນເພ່ືອຈະໃຫ້ສຳເຣັດຕາມ
ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວດ້້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ,   “ເບ່ິງແມ,  ຍິງພົມມະຈາຣີນ້ັນຈະມີທ້ອງແລະ
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ປະສູດບຸດຄົນນ່ຶງ   ແລະເຂົາຈະເອ້ີນບຸດນ້ັນວ່າ ເອມານູເອນ”    ( ແປວ່າ  “ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງ
ຫລາຍ”) (ມັດທາຍ ຂ້ໍ 22-23).  
 
“ມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນກໍເຮັດຕາມຄຳທ່ີເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນ ຄືຮັບເອົານາງມາຣິອາມາເປັນພັຣ
ຍາຂອງຕົນແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອ້ີນຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ເຢຊູ” (ຂ້ໍ 24-
25). ແປວ່າໂຢເຊບປ່ຽນຄວາມຄິດຕົນເອງທ່ີວາງແຜນຈະຖອນໝ້ັນນ້ັນ ແລ້ວມາປະຕິບັດຕາມຄຳບອກເລ່ົາ
ຂອງເທວະດາ ແລະທັງສອງກໍຕົກລົງກັນວ່າຈະບ່ໍສົມສູ່ກັບນາງຈົນຄອດບຸດ.  
 

ຄຳຖາມ 
1. ກ່ອນໜ້າທ່ານມາເຊື່ອພຣະເຢຊູນ້ັນ ທ່ານຄິດແນວໃດກັບເຣື່ອງການເກີດພຣະເຢຊູ? 

2. ເມ່ືອມາເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວທ່ານຈະອະທິບາຍແນວໃດໃນເຣື່ອງນາງມາຣີອາມີທ້ອງດ້ວຍຣິດເດດພຣະ 
    ວິນຍານບໍຣິສຸດ? 
 
3. ໂຢເຊບເປັນຄົນແນວໃດ ຕາມພຣະຄັມພີບ່ົງບອກ? 

4. ເປັນຫຍັງໂຢເຊບຈ່ຶງຢາກຖອນໝ້ັນຢ່າງລັບໆ? 

5. ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບຍອມຮັບເອົາມາຣີອາເປັນເມັຍ? 

6. ເທວະດາໄດ້ບອກໂຢເຊບອັນໃດແດ່?  
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