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ແຕ່ຫ້າມເຮັດເພ່ືອຈໍາໜ່າຍເດັດຂາດ 



ແມ່ຍິງຄົນໜ່ຶງຢືນຢູ່ເທິງເນີນພູທ່ີມີສຽງເນືອງ
ນັນ, ສາຍຕາອັນເສ້ົາໝອງຂອງນາງຫຼຽວເບ່ິງ 
ເຫດການອັນໂຫດຮ້າຍ.  
ລູກຊາຍຂອງນາງພວມຈະສ້ິນໃຈ.  
ແມ່ນ້ັນຄືນາງມາຣີ,  
ແລະນາງຢືນຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນ 
ທ່ີພຣະເຢຊູຖືກຕອກຄີງເທິງ 
ກາງແຂນ. 



ເຫດການແບບນ້ີເກີດຂ້ຶນໄດ້
ແນວໃດ? ພຣະເຢຊູຊົງຈົບຊີວິດອັນ
ສວຍງາມດ້ວຍວິທີທ່ີໂຫດຮ້າຍແບບ
ນ້ີໄດ້ແນວໃດ? ພຣະເຈ້ົາປ່ອຍ
ໃຫ້ພຣະບຸດ 

ຂອງພຣະອົງຕອກຄີງ 
ໄມ້ກາງແຂນ  

ແລະປ່ອຍໃຫ້ພຣະອົງ 
ຕາຍທ່ີນ້ັນໄດ້ 
ແນວໃດ? 

 ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດຫຍັງຜິດພາດໄປ
ບໍ? ຫືຼພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດຫຍັງ

ຜິດພາດໄປບໍ? 



ບ່ໍ! ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດພາດ.  
ພຣະເຢຊູກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດພາດ.  
ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ມາຕະຫຼອດວ່າ  
ພຣະອົງຈະຖືກຄົນອະທໍາຂ້າຕາຍ.  
ຕ້ັງແຕ່ຕອນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ແອນ້ອຍ,  
ຜູ້ເຖ້ົາທ່ີຊ່ືວ່າ ຊີໂມນ  
ກໍໄດ້ບອກນາງ ມາຣີ  
ແລ້ວເຖິງຄວາມໂສກເສ້ົາທ່ີຢູ່ເບ້ືອງ
ໜ້າ. 



ສອງສາມມ້ືກ່ອນພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທ່ີກາງແຂນ,  
ມີແມ່ຍິງຄົນໜ່ຶງໄດ້ມາຫາພຣະອົງ  
ແລະໃຊ້ນໍາ◌້ມັນຫອມຫົດສົງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ.  
ພວກສາວົກກ່າວຈ່ົມວ່າ, “ນາງກໍາລັງສ້ິນເປືອງເງິນຖ້ິມລ້າໆ.” 



ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ,  
“ນາງໄດ້ເຮັດການດີແລ້ວ.  
ນາງເຮັດເຊ່ັນນ້ັນກໍເພ່ືອເປັນການສ່ົງສະການເຮົາ.”  
ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນແປກຫຼາຍ! 



ຫັຼງຈາກນ້ັນ,ຢາດາ ໜ່ຶງໃນສາວົກໃນສາວົກສິບສອງຄົນຂອງພຣະອົງ  
ກໍໄດ້ຕົກລົງທ່ີຈະມອບພຣະເຢຊູໃຫ້ກັບຫົວໜ້າປະໂລຫິດດ້ວຍເງິນ  
30 ຫຼຽນ. 



ເມ່ືອມາຮອດເທດສະການປັດສະຄາ
ຂອງຊາວຢິວ, ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ຮ່ວມໂຕະ
ອາຫານກັບພວກສາວົກເປັນເທ່ືອສຸດ
ທ້າຍ.  

ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກເຂົາເຖິງສ່ິງທ່ີ
ພິເສດເລ່ືອງພຣະເຈ້ົາ  
ແລະພຣະສັນຍາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຮັກພຣະອົງ.  
ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີ ແລະດ່ືມຈາກຈອກດຽວ
ກັນ. 
ການເຮັດເຊ່ັນນ້ີ ກໍເພ່ືອໃຫ້ພວກ
ເຂົາໄດ້ລະນຶກຖິງພຣະກາຍ 

ແລະພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງທ່ີຊົງ
ປະທານເພ່ືອອະໄພຜິດບາບຂອງ
ເຮົາ. 



ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະເຢຊູກໍບອກແກ່ມິດສະຫາຍວ່າ ພຣະອົງຈະຖືກທໍລະ
ຍົດ, ແລະພວກສາວົກຈະພາກັນແຕກໜີໄປ. ຝ່າຍເປໂຕກໍເວ້ົາຄ້ານ
ທັນທີວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍໜີໄປໃສ.” ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕອບລາວ
ວ່າ,  
“ມ້ືນ້ີ ກ່ອນໄກ່ຂັນ, ເຈ້ົາຈະປະຕິເສດວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາເຖິງສາມເທ່ືອ.”  



ຕ່ໍມາໃນຄືນດຽວກັນນ້ັນ,  

ພຣະເຢຊູໄດ້ສະເດັດອອກໄປ
ອະທິຖານທ່ີສວນເຄັດເຊມາ
ເນ. ສາວົກສອງຄົນທ່ີໄປ
ນໍາພຣະອົງໄດ້ນອນຫລັບໄປ.  

ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງອ້ອນວອນ
ວ່າ, “ຂ້າແດ່ພຣະບິດາ, ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້ ຂໍໃຫ້ຈອກນ້ີເລ່ືອນ
ພ້ົນໄປຈາກລູກສາ ແຕ່ຂໍຢ່າ
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງ
ຂອງຂ້ານ້ອຍ  
ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປຕາມນໍາ◌້ພຣະ
ໄທຂອງພຣະອົງ.” 



ທັນໃດນ້ັນ ກໍມີຝູງຊົນໝູ່ໃຫຍ່ເຂ້ົາມາໃນສວນ, ຊ່ຶງນໍາມາໂດຍຢູດາ.  
ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຂັດຂືນໃດໆ ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕັດຫູຂອງຊາຍຄົນໜ່ຶງຂາດ.  
ພຣະເຢຊູຊົງຈັບທ່ີຫູຂອງຄົນນ້ັນຢ່າງງຽບສະຫງົບ  
ແລະຊົງຮັກສາລາວໃຫ້ຫາຍດີ.  
ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າການຖືກຈັບກຸມແມ່ນ 
ສ່ວນໜ່ຶງໃນແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາ. 



ຝູງຊົນໄດ້ນໍາພຣະເຢຊູໄປຍັງເຮືອນຂອງມະຫາປະໂລຫິດ.  
ໃນທ່ີນ້ັນ ຜູ້ນໍາຊາວຢິວໄດ້ຕັດສິນປະຫານພຣະອົງ.  

ໃກ້ໆນ້ັນກໍມີເປໂຕທ່ີພວມນ່ັງຢູ່ຂ້າງກອງໄຟກັບຄົນຮັບໃຊ້ 
 ແລະເຝ້ົາເບ່ິງຢູ່. 



ປະຊາຊົນຈ້ອງເບ່ິງທ່ີເປໂຕ ແລະຖາມເຖິງສາມຄ້ັງວ່າ,  
“ເຈ້ົາກໍເຄີຍຢູ່ກັບເຢຊູມາກ່ອນ!” ຝ່າຍເປໂຕກໍປະຕິເສດທຸກຄ້ັງ,  

ເໝືອນຢ່າງທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວໄວ້.  
ເຖິງເປໂຕຈະເຄີຍສາບານໄວ້ 

ແລ້ວກໍຕາມ.   



ຫັຼງຈາກປະຕິເສດໄດ້ສາມເທ່ືອແລ້ວ,  
ໄກ່ກໍຂັນທັນທີ.  

ເໝືອນກັບເປັນພຣະສຸລະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງເປ
ໂຕ.  
 
ເມ່ືອລະນຶກໄດ້ເຖິງຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູ,  
ເປໂຕກໍຮ້ອງໄຫ້ອອກມາດ້ວຍຄວາມຂົມຂ່ືນ  



ຢູດາເອງກໍເສຍໃຈຫຼາຍ.  

ລາວຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດ
ບາບ  
ຫືຼເຮັດອັນໃດທ່ີຜິດກົດໝາຍ
ເລີຍ.  
ຢູດານໍາເງິນ 30 ຫຼຽນໄປສ່ົງຄືນ,  
ແຕ່ພວກປະໂລຫິດບ່ໍຮັບເອົາ. 
ຝ່າຍຢູດາໄດ້ຖ້ິມເງິນນ້ັນ
ລົງພ້ືນ, ແລ້ວແລ່ນອອກໄປ -  

ຕ່ໍມາກໍປະກົດວ່າລາວໄດ້
ແຂວນຄໍຕົນເອງຕາຍ. 



ພວກປະໂລຫິດໄດ້ນໍາພຣະເຢຊູໄປຫາປີ
ລາດ, ຜູ້ປົກຄອງຊາວໂຣມັນ. ປີລາດກ່າວ
ວ່າ,  
“ເຮົາບ່ໍພົບຄວາມຜິດໃດໆໃນຊາຍ
ຜູ້ນໍາ◌້.” ແຕ່ຝູງຊົນຍັງຮ້ອງສຽງດັງວ່າ, 
“ຈ່ົງຄຶງມັນ!  

ຈ່ົງຄຶງມັນສາ!” 



ໃນທ່ີສຸດປີລາດກໍຍອມຕ່ໍຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຝູງຊົນ  
ແລະໄດ້ສ່ັງປະຫານພຣະເຢຊູ  
ໂດຍການຕອກຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  
ພວກທະຫານໄດ້ຕີພຣະເຢຊູ,  
ຖ່ົມນໍາ◌້ລາຍໃສ່ພຣະອົງ  
ແລະຂ້ຽນພຣະອົງ. 



ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ມາຕະຫຼອດວ່າພຣະອົງຈະສ້ິນພຣະຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນ.  
ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າການສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງນ້ັນ  
ຈະນໍາມາຊ່ຶງການຍົກໂທດບາບສໍາລັບຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ.  

ມີໂຈນສອງຄົນຖືກຄຶງໄວ້ຂ້າງໆພຣະອົງ. 
 ຜູ້ໜ່ຶງເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ - 

 ແລະໄດ້ໄປແຜ່ນດິນສະຫວັນ. 
 ສ່ວນອີກຜູ້ໜ່ຶງບ່ໍໄດ້ໄປ. 



ຫັຼງຈາກທ່ີທົນທຸກທໍລະມານຢູ່ຫຼາຍຊ່ົວໂມງ,  
ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ສໍາເລັດແລ້ວ.”  
ແລ້ວກໍຊົງສ້ິນພຣະຊົນ.  
ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີສໍາເລັດ.  
ມິດສະຫາຍໄດ້ປົງພຣະສົບ 
ຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນອຸບ 
ໂມງສ່ວນບຸກຄົນ. 



ທະຫານໂຣມັນ ໄດ້ປະທັບຕາ  
ແລະເຝ້ົາຍາມອຸບໂມງເປັນຢ່າງ
ດີ  
ຊ່ຶງບ່ໍສາມາດມີໃຜເຂ້ົາໄປ  
ຫືຼອອກມາໄດ້. 



ຖ້າຫາກວ່າອັນນ້ີເປັນຕອນຈົບຂອງ
ເລ່ືອງ, ກໍຄົງເປັນເລ່ືອງທ່ີເສ້ົາທ່ີສຸດ.  
ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາບາງຢ່າງທ່ີ 
ພິເສດຫຼາຍ.  
ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕາຍເລີຍ! 



ຕອນຮຸ່ງເຊ້ົາມ້ືທໍາອິດຂອງອາທິດນ້ັນ,  
ສາວົກບາງຄົນຂອງພຣະອົງເຫັນກ້ອນຫີນ 
ອັດປາກອຸບໂມງຖືກກ້ິງອອກແລ້ວ.  
ເມ່ືອພວກເຂົາເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນ,  
ພຣະສົບຂອງພຣະອົງກໍບ່ໍຢູ່ທ່ີ 
ນ້ັນແລ້ວ. 



ແມ່ຍິງຄົນໜ່ຶງຍັງຢືນຢູ່ທ່ີປາກອຸບໂມງ  
ແລະຮ້ອງໄຫ້. ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດແກ່ນາງ!  

ນາງຮີບຮ້ອນກັບໄປບອກສາວົກຄົນອ່ືນໆ
ດ້ວຍ 
ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. “ພຣະເຢຊູຸຊົງພຣະຊົນຢູ່!  
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ!”  



ຫັຼງຈາກນ້ັນບ່ໍດົນ ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດມາຫາພວກສາວົກ,  
ແລະສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງທ່ີຖືກຕະປູຕອກ.  

ແມ່ນແທ້ໆ, ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ!  
ພຣະອົງອະໄພໂທດບາບໃຫ້ແກ່ເປໂຕທ່ີໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງ  
ແລະສ່ັງໃຫ້ພວກສາວົກໄປບອກທຸກຄົນກ່ຽວກັບເລ່ືອງພຣະອົງ.  

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍສະເດັດກັບຂ້ຶນສູ່ສະຫວັນ  
ບ່ອນທ່ີພຣະອົງຈາກມາ. 



ວັນຄືນພຣະຊົນເທ່ືອທໍາອິດ 
 

ເລ່ືອງໜ່ຶງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຄໍາພີ, 
 

ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ໃນ 
 

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

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.”  
ເພງສັນລະເສີນ 119:130 
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ຈົບບໍລິບູນ 



ເລ່ືອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນ້ີບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ວິເສດ  
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮົາ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 

 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວຫຼາຍຢ່າງ ຊ່ຶງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ຜິດບາບ.  

ບົດລົງໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ  
ຈົນໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ, ຄືພຣະເຢຊູ, ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ  

ແລະຮັບໂທດບາບແທນເຮົາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ  
ແລະສະເດັດຄືນສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄືຟ້າສະຫວັນ! ຖ້າຫຼານເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ  
ແລະຂໍການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ!  

ພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຫຼານທັນທີ,  
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

 
ຖ້າຫຼານເຊ່ືອວ່າອັນນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງແທ້, ກໍໃຫ້ອະທິຖານກັບພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ີ: 

ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບັງເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ  

ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ. ຂໍຊົງສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ  
ແລະຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂໍຊົງປະທານຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ  

ເພ່ືອວັນໜ່ຶງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.  
ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງ ເປັນລູກ. ອາແມນ.  

 
ຈ່ົງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ!   ໂຢຮັນ 3:16 
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