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ແຕ່ຫ້າມເຮດັເພື່ອຈໍາໜ່າຍເດດັຂາດ



ແມ່ຍິງຄົນໜຶງ່ຢນືຢູ່ເທິງເນີນພູທ່ີມສີຽງເນືອງນນັ, 
ສາຍຕາອນັເສົາ້ໝອງຂອງນາງຫຼຽວເບິ່ງ
ເຫດການອັນໂຫດຮ້າຍ. 
ລູກຊາຍຂອງນາງພວມຈະສ້ິນໃຈ. 
ແມ່ນັ້ນຄືນາງມາຣີ, 
ແລະນາງຢືນຢູ່ໃກ້ກັບບອ່ນ
ທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຕອກຄຶ ງເທິງ
ກາງແຂນ.



ເຫດການແບບນີ້ເກີດຂຶ ນ້ໄດ້ແນວໃດ? 
ພຣະເຢຊູຊົງຈົບຊີວິດອັນສວຍງາມ
ດ້ວຍວິທີທີໂ່ຫດຮ້າຍແບບນີ້ໄດ້
ແນວໃດ? ພຣະເຈົ້າປອ່ຍໃຫ້ພຣະບຸດ

ຂອງພຣະອົງຖກືຄຶ ງ
ເທິງໄມ້ກາງແຂນ 

ແລະປ່ອຍໃຫ້ພຣະອົງ
ຕາຍທີນ່ັນ້ໄດ້

ແນວໃດ?
ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດຫຍັງຜິດພາດໄປບໍ? 

ຫຼືພຣະເຈົາ້ຊົງເຮັດຫຍັງຜດິພາດໄປບໍ?



ບໍ່! ພຣະເຈົ້າບໍໄ່ດ້ເຮັດຫຍັງຜິດພາດ. 
ພຣະເຢຊູກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດພາດ. 
ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ມາຕະຫຼອດວ່າ 
ພຣະອົງຈະຖືກຄົນອະທໍາຂ້າຕາຍ. 
ຕັ້ງແຕ່ຕອນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເປັນແອນ້ອຍ, 
ຜູ້ເຖົ້າທ່ີຊືວ່່າ ຊີໂມນ 
ກໍໄດ້ບອກນາງ ມາຣີ 
ແລ້ວເຖິງຄວາມໂສກເສົາ້ທ່ີຢູ່ເບື້ອງໜ້າ.



ສອງສາມມືກ່້ອນພຣະເຢຊູຖກືຄຶ ງທ່ີກາງແຂນ, 
ມີແມ່ຍິງຄນົໜຶ ງ່ໄດ້ມາຫາພຣະອົງ 
ແລະໃຊ້ນໍາ ້ມັນຫອມຫົດສົງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ. 
ພວກສາວົກກ່າວຈົມ່ວ່າ, “ນາງກໍາລງັສິ້ນເປືອງເງນິຖິ້ມລາ້ໆ.”



ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, 
“ນາງໄດ້ເຮັດການດີແລ້ວ. 
ນາງເຮັດເຊັ່ນນັ້ນກໍເພື່ອເປັນການສົງ່ສະການເຮົາ.” 
ຄໍາເວົາ້ຂອງພຣະເຢຊູນັນ້ແປກຫຼາຍ!



ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຢູດາ ໜຶ ງ່ໃນສາວົກສິບສອງຄົນຂອງພຣະອົງ 
ກໍໄດ້ຕົກລງົທ່ີຈະມອບພຣະເຢຊູໃຫ້ກັບຫົວໜ້າປະໂລຫດິດ້ວຍເງິນ
30 ຫຼຽນ.



ເມື່ອມາຮອດເທດສະການປັດສະຄາຂອງ
ຊາວຢິວ, ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຮ່ວມໂຕະອາຫານ
ກັບພວກສາວົກເປັນເທ່ືອສຸດທ້າຍ. 
ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກເຂົາເຖິງສ່ິງທ່ີພິເສດ
ເລື່ອງພຣະເຈ້ົາ 
ແລະພຣະສັນຍາຕໍຜູ່້ທ່ີຮັກພຣະອົງ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮັບເອົາເຂົາ້ຈ່ີ ແລະດື່ມຈາກຈອກດຽວກັນ.



ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ
ໄດ້ລະນຶ ກເຖງິພຣະກາຍ ແລະພຣະ
ໂລຫິດຂອງພຣະອົງທ່ີຊົງປະທານເພ່ືອ
ອະໄພຜິດບາບຂອງເຮົາ.



ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພຣະເຢຊູກໍບອກແກ່ມິດສະຫາຍວ່າ ພຣະອົງຈະຖກືທໍລະຍົດ, 
ແລະພວກສາວົກຈະພາກັນແຕກໜີໄປ. ຝ່າຍເປໂຕກໍເວ້ົາຄາ້ນທັນທີວ່າ, 
“ຂ້ານ້ອຍຈະບໍໜ່ີໄປໃສ.” ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕອບລາວວ່າ, 
“ມື້ນີ້ ກ່ອນໄກ່ຂັນ, ເຈົ້າຈະປະຕິເສດວ່າບໍຮູ້່ຈກັເຮົາເຖງິສາມເທ່ືອ.” 



ຕໍ່ມາໃນຄືນດຽວກນັນັນ້, 
ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດອອກໄປ
ອະທິຖານທ່ີສວນເຄດັເຊມາເນ. 
ສາວົກສອງຄົນທ່ີໄປນໍາພຣະອົງ
ໄດ້ນອນຫລັບໄປ. 
ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນວ່າ, 
“ຂ້າແດ່ພຣະບິດາ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 
ຂໍໃຫ້ຈອກນີ້ເລື່ອນພ້ົນໄປຈາກ
ລູກສາ ແຕ່ຂໍຢ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມ
ຄວາມປະສົງຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປຕາມນໍາ ້ພຣະໄທ
ຂອງພຣະອົງ.”



ທັນໃດນັ້ນ ກໍມີຝູງຊົນໝູ່ໃຫຍ່ເຂົ້າມາໃນສວນ, ຊຶ ງ່ນໍາມາໂດຍຢູດາ. 
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຂັດຂືນໃດໆ ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕັດຫູຂອງຊາຍຄົນໜຶ ງ່ຂາດ. 
ພຣະເຢຊູຊົງຈັບທ່ີຫູຂອງຄົນນັ້ນຢ່າງງຽບສະຫງ ົບ 
ແລະຊົງຮັກສາລາວໃຫ້ຫາຍດີ. 
ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າການຖກືຈັບກຸມແມ່ນ
ສ່ວນໜຶ ງ່ໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ.



ຝູງຊົນໄດ້ນໍາພຣະເຢຊູໄປຍັງເຮືອນຂອງມະຫາປະໂລຫດິ. 
ໃນທີ່ນັ້ນ ຜູ້ນໍາຊາວຢິວໄດ້ຕັດສິນປະຫານພຣະອົງ. 
ໃກ້ໆນັ້ນກໍມີເປໂຕທ່ີພວມນັ່ງຢູ່ຂ້າງກອງໄຟກບັຄົນຮັບໃຊ້ ແລະເຝົ້າເບ່ິງຢູ່.

ປະຊາຊົນຈ້ອງເບິ່ງທ່ີເປໂຕ
ແລະຖາມເຖິງສາມຄ້ັງວ່າ, 

“ເຈົ້າກໍເຄີຍຢູ່ກັບເຢຊູມາກ່ອນ!”
ຝ່າຍເປໂຕກໍປະຕິເສດທຸກຄ້ັງ, 

ເໝືອນຢ່າງທີພ່ຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້. 
ເຖິງເປໂຕຈະເຄີຍສາບານໄວ້

ແລ້ວກໍຕາມ.  



ຫຼັງຈາກປະຕິເສດໄດ້ສາມເທືອ່ແລວ້, 
ໄກ່ກໍຂັນທັນທີ. 
ເໝືອນກັບເປັນພຣະສຸລະສຽງຂອງພຣະເຈົ້າເຖິງເປໂຕ. 

ເມື່ອລະນຶ ກໄດ້ເຖິງຄາໍເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູ, 
ເປໂຕກໍຮ້ອງໄຫ້ອອກມາດ້ວຍຄວາມຂົມຂື່ນ.



ຢູດາເອງກໍເສຍໃຈຫຼາຍ. 
ລາວຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູບໍໄ່ດ້ເຮັດຜິດບາບ 
ຫຼືເຮັດອັນໃດທີ່ຜິດກົດໝາຍເລຍີ. 
ຢູດານໍາເງິນ 30 ຫຼຽນໄປສົງ່ຄືນ, 
ແຕ່ພວກປະໂລຫດິບໍຮັ່ບເອົາ.



ຝ່າຍຢູດາໄດ້ຖິມ້ເງນິນັນ້ລົງພ້ືນ, 
ແລ້ວແລ່ນອອກໄປ -
ຕໍມ່າກໍປະກດົວ່າລາວໄດ້ແຂວນ
ຄໍຕົນເອງຕາຍ.



ພວກປະໂລຫິດໄດ້ນໍາພຣະເຢຊູໄປຫາປລີາດ, 
ຜູ້ປົກຄອງຊາວໂຣມັນ. ປີລາດກ່າວວ່າ, 
“ເຮົາບໍ່ພົບຄວາມຜດິໃດໆໃນຊາຍຜູ້ນໍາ ້.” 
ແຕ່ຝູງຊົນຍັງຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, “ຈົ່ງຄຶ ງມນັ! 

ຈົ່ງຄຶ ງມັນສາ!”



ໃນທີ່ສຸດປີລາດກໍຍອມຕໍຄ່າໍຮ້ອງຂຂໍອງຝງູຊົນ 
ແລະໄດ້ສັ່ງປະຫານພຣະເຢຊູ 
ໂດຍການຕອກຄຶ ງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. 
ພວກທະຫານໄດ້ຕີພຣະເຢຊູ, 
ຖົ່ມນໍາ ້ລາຍໃສ່ພຣະອົງ 
ແລະຂ້ຽນພຣະອົງ.



ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ມາຕະຫຼອດວ່າພຣະອົງຈະສ້ິນພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. 
ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງນັ້ນ 
ຈະນໍາມາຊຶງ່ການຍົກໂທດບາບສໍາລັບຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ. 

ມີໂຈນສອງຄົນຖກືຄຶ ງໄວ້ຂ້າງໆພຣະອົງ.
ຜູ້ໜຶ ງ່ເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊູ -

ແລະໄດ້ໄປແຜ່ນດິນສະຫວັນ.
ສ່ວນອີກຜູ້ໜຶ ງ່ບໍໄ່ດ້ໄປ.



ຫຼັງຈາກທີ່ທົນທຸກທໍລະມານຢູ່ຫຼາຍຊົວ່ໂມງ, 
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ສໍາເລັດແລ້ວ.” 
ແລ້ວກໍຊົງສິ້ນພຣະຊົນ. 
ພາລະກດິຂອງພຣະອົງເປນັທ່ີສໍາເລັດ. 
ມິດສະຫາຍໄດ້ປົງພຣະສົບ
ຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນອຸບ
ໂມງສ່ວນບຸກຄົນ.



ທະຫານໂຣມັນ ໄດ້ປະທັບຕາ 
ແລະເຝົ້າຍາມອຸບໂມງເປັນຢ່າງດີ 
ຊຶ ງ່ບໍສ່າມາດມີໃຜເຂົ້າໄປ 
ຫຼືອອກມາໄດ້.



ຖ້າຫາກວ່າອັນນີ້ເປັນຕອນຈບົຂອງເລ່ືອງ, 
ກໍຄົງເປັນເລື່ອງທ່ີເສ້ົາທ່ີສຸດ. 
ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາບາງຢ່າງທ່ີ
ພິເສດຫຼາຍ. 
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຕາຍເລຍີ!



ຕອນຮຸ່ງເຊົ້າມື້ທໍາອິດຂອງອາທິດນັນ້, 
ສາວົກບາງຄົນຂອງພຣະອົງເຫັນກ້ອນຫີນ
ອັດປາກອຸບໂມງຖືກກິ້ງອອກແລ້ວ. 
ເມື່ອພວກເຂົາເຂົາ້ໄປຂ້າງໃນ, 
ພຣະສົບຂອງພຣະອົງກບໍໍຢູ່ທ່ີ່
ນັ້ນແລ້ວ.



ແມ່ຍິງຄົນໜຶ ງ່ຍັງຢືນຢູ່ທ່ີປາກອຸບໂມງ 
ແລະຮ້ອງໄຫ້. ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດແກ່ນາງ! 
ນາງຮີບຮ້ອນກັບໄປບອກສາວົກຄົນອ່ືນໆດ້ວຍ
ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. “ພຣະເຢຊຸູຊົງພຣະຊົນຢູ່! 
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລວ້!”



ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍດົ່ນ ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດມາຫາພວກສາວົກ, 
ແລະສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງທ່ີຖກືຕະປູຕອກ. 

ແມ່ນແທ້ໆ, ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ! 
ພຣະອົງອະໄພໂທດບາບໃຫ້ແກ່ເປໂຕທີໄ່ດ້ປະຕິເສດພຣະອົງ 

ແລະສັ່ງໃຫ້ພວກສາວົກໄປບອກທຸກຄົນກ່ຽວກບັເລ່ືອງພຣະອົງ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພຣະອົງກໍສະເດັດກັບຂຶ ນ້ສູ່ສະຫວັນ 

ບ່ອນທີ່ພຣະອົງຈາກມາ.



ວັນຄືນພຣະຊົນເທືອ່ທໍາອິດ

ເລື່ອງໜຶ ງ່ຈາກພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະຄໍາພີ,

ທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນ

ພຣະທໍາມັດທາຍ ບົດທີ 26-28; ລູກາ ບົດທີ 22-24; 
ໂຢຮັນ ບົດທີ 13-21

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.” 
ເພງສັນລະເສີນ 119:130



ຈົບບໍລິບູນ



ເລື່ອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນີ້ບອກພວກເຮາົກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ວິເສດ
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮາົ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈກັກບັພຣະເຈົ້າດ້ວຍ.

ພຣະເຈົ້າຊງົຮູ້ວ່າ ພວກເຮາົໄດ້ເຮັດການຊົ່ວຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ ງພຣະອງົເອີ້ນວ່າ ຜດິບາບ. 
ບດົລງົໂທດຂອງຄວາມບາບຄຄືວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊງົຮກັຫຼານຫຼາຍ 

ຈນົໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອງົດຽວຂອງພຣະອງົລງົມາ, ຄພືຣະເຢຊ,ູ ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະຮບັໂທດບາບແທນເຮາົ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອງົກເໍປັນຄນືມາຈາກຕາຍ 

ແລະສະເດດັຄນືສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄຟ້ືາສະຫວນັ! ຖ້າຫຼານເຊື່ອໃນພຣະເຢຊ ູ
ແລະຂກໍານອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອງົ, ພຣະອງົຈະຊງົຍກົໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! 

ພຣະອງົຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຫຼານທັນທີ, 
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.

ຖ້າຫຼານເຊື່ອວ່າອນັນ້ີແມ່ນຄວາມຈງິແທ້, ກໃໍຫ້ອະທິຖານກບັພຣະເຈົ້າຕາມນ້ີ:
ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊ,ູ ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອງົຊງົເປັນພຣະເຈົ້າ

ແລະໄດ້ບງັເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ
ແລະບດັນ້ີພຣະອງົໄດ້ຊງົເປັນຄືນມາອກີຄັ້ງ. ຂຊໍງົສະເດດັມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຂ້ານ້ອຍ

ແລະຍກົໂທດຜດິບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂຊໍງົປະທານຊວີດິໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ
ເພ່ືອວນັໜຶ ງຂາ້ນ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

ຂຊໍງົຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະອງົ ແລະມຊີວີດິຢູ່ເພ່ືອພຣະອງົ ເປັນລູກ. ອາແມນ. 

ຈົ່ງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈົ້າທຸກວນັ! ໂຢຮນັ 3:16
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