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ແມ່ຍິງຄົນໜ່ຶງຢືນຢູ່ເທິງເນີນພູທ່ີມີ 
ສຽງເນືອງນັນ, ສາຍຕາ 
ອັນເສ້ົາໝອງຂອງນາງ 
ຫຼຽວເບ່ິງເຫດການ 
ອັນໂຫດຮ້າຍ. ລູກ 
ຊາຍຂອງນາງພວມ 
ຈະສ້ິນໃຈ. ແມ່ນ້ັນ 
ຄືນາງມາຣີ, ແລະ 
ນາງຢືນຢູ່ໃກ້ 
ກັບບ່ອນ          ທ່ີພຣະເຢຊູຖືກ ຕອກ 
   ຄຶງເທິງກາງແຂນ. 



ເຫດການແບບນ້ີເກີດ
ຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ? ພຣະ
 ເຢຊູຊົງຈົບຊີວິດ 

ອັນສວຍງາມ 
ດ້ວຍວິທີທ່ີ 

ໂຫດຮ້າຍແບບ 
ນ້ີໄດ້ແນວໃດ? 



ພຣະເຈ້ົາປ່ອຍໃຫ້ພຣະບຸດ 
 ຂອງພຣະອົງຖືກຄຶງເທິງ
ໄມ້ກາງແຂນ ແລະປ່ອຍ 

ໃຫ້ພຣະອົງ 
ຕາຍທ່ີນ້ັນໄດ້ 
ແນວໃດ? 

 ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດຫຍັງ   
 ຜິດພາດໄປບໍ? ຫືຼພຣະ 
 ເຈ້ົາຊົງເຮັດຫຍັງ 
 ຜິດພາດໄປບໍ? 



ບ່ໍ! ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງ
ຜິດພາດ. ພຣະເຢຊູກໍບ່ໍໄດ້
ເຮັດຫຍັງຜິດພາດ. ພຣະເຢຊູ
ຊົງຮູ້ມາຕະຫຼອດວ່າ ພຣະອົງ
 ຈະຖືກຄົນ ອະທໍາຂ້າ
 ຕາຍ. ຕ້ັງແຕ່ຕອນ   
     ທ່ີພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
 ແອນ້ອຍ, ຜູ້ເຖ້ົາທ່ີຊ່ືວ່າ 
ຊີໂມນ ກໍໄດ້ບອກນາງ ມາຣີ  
ແລ້ວເຖິງຄວາມໂສກເສ້ົາ 
ທ່ີຢູ່ເບ້ືອງໜ້າ. 



ສອງສາມ 
ມ້ືກ່ອນພຣະ 
ເຢຊູຖືກຄຶງທ່ີກາງແຂນ,  

ມີແມ່ຍິງຄົນໜ່ຶງໄດ້ມາ 
ຫາພຣະອົງ ແລະໃຊ້ນໍາ◌້ 
ມັນຫອມຫົດສົງພຣະ 
ບາດຂອງພຣະອົງ.  
ພວກສາວົກກ່າວຈ່ົມວ່າ,  
“ນາງກໍາລັງສ້ິນເປືອງເງິນຖ້ິມລ້າໆ.” 



ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງຕອບ 
ວ່າ, “ນາງໄດ້ເຮັດການ 
ດີແລ້ວ. ນາງເຮັດເຊ່ັນ
ນ້ັນກໍ ເພ່ືອເປັນການ
ສ່ົງສະການເຮົາ.”  

ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຢຊູ
ນ້ັນແປກຫຼາຍ! 



ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ຢູດາ ໜ່ຶງໃນສາວົກສິບສອງຄົນ
ຂອງພຣະອົງ ກໍໄດ້ຕົກລົງທ່ີຈະ 
ມອບພຣະເຢຊູໃຫ້ກັບຫົວ 
ໜ້າປະໂລຫິດດ້ວຍເງິນ  
30 ຫຼຽນ. 



ເມ່ືອມາຮອດເທດສະການປັດ 
ສະຄາຂອງຊາວຢິວ, ພຣະເຢຊູ 
ກໍໄດ້ຮ່ວມໂຕະອາຫານກັບ 
ພວກສາວົກເປັນເທ່ືອສຸດ
ທ້າຍ. ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກ
ເຂົາເຖິງສ່ິງທ່ີພິເສດ  
   ເລ່ືອງພຣະເຈ້ົາ
    ແລະພຣະ 

ສັນຍາຕ່ໍຜູ້ທ່ີ 
ຮັກພຣະອົງ. 



ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໃຫ້
ພວກເຂົາຮັບເອົາເຂ້ົາຈ່ີ ແລະ
ດ່ືມຈາກຈອກດຽວກັນ. ການ
ເຮັດເຊ່ັນນ້ີ ກໍເພ່ືອໃຫ້ພວກ
ເຂົາໄດ້ລະນຶກເຖິງພຣະກາຍ 

ແລະພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ
    ທ່ີ ຊົງປະທານ
    ເພ່ືອ ອະໄພ
    ຜິດບາບ 

ຂອງເຮົາ. 
 



ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະເຢຊູກໍບອກແກ່ມິດສະຫາຍວ່າ 
ພຣະອົງຈະຖືກທໍລະຍົດ, ແລະພວກສາວົກຈະ
ພາກັນແຕກໜີໄປ. ຝ່າຍເປໂຕກໍເວ້ົາຄ້ານທັນທີ
ວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍໜີໄປໃສ.” ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງ
ກ່າວຕອບລາວວ່າ,    “ມ້ືນ້ີ  
ກ່ອນໄກ່ຂັນ,  
ເຈ້ົາຈະປະຕິເສດ 
ວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາ 
ເຖິງສາມເທ່ືອ.”  



ຕ່ໍມາໃນຄືນດຽວ
ກັນນ້ັນ,  

ພຣະເຢຊູໄດ້
ສະເດັດອອກໄປ
ອະທິຖານທ່ີສວນ
ເຄັດເຊມາເນ. 

ສາວົກສອງຄົນທ່ີ
ໄປນໍາພຣະອົງໄດ້
ນອນຫລັບໄປ. 



ຝ່າຍພຣະເຢຊູຊົງ
ອ້ອນວອນວ່າ, “ຂ້າ
ແດ່ພຣະບິດາ, ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້ ຂໍໃຫ້ຈອກ
ນ້ີເລ່ືອນພ້ົນໄປຈາກ
ລູກສາ ແຕ່ຂໍຢ່າໃຫ້
ເປັນໄປຕາມຄວາມ
ປະສົງຂອງຂ້ານ້ອຍ 

ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປ
ຕາມນໍາ◌້ພຣະໄທ
ຂອງພຣະອົງ.” 



ທັນໃດນ້ັນ ກໍມີຝູງຊົນໝູ່ໃຫຍ່ເຂ້ົາມາໃນສວນ, 
ຊ່ຶງນໍາມາໂດຍຢູດາ. ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຂັດຂືນໃດໆ 

ແຕ່ເປໂຕໄດ້ຕັດຫູຂອງຊາຍຄົນໜ່ຶງ 
ຂາດ. ພຣະເຢ ຊູຊົງຈັບທ່ີຫູຂອງ 
ຄົນນ້ັນຢ່າງ ງຽບສະຫງົບ  
ແລະຊົງຮັກສາ ລາວ 
ໃຫ້ຫາຍດີ. ພຣະອົງຊົງ 
ຮູ້ວ່າການຖືກຈັບກຸມແມ່ນ 
ສ່ວນໜ່ຶງໃນແຜນການ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ. 



ຝູງຊົນໄດ້ນໍາພຣະເຢຊູໄປຍັງເຮືອນຂອງ 
ມະຫາປະໂລຫິດ. ໃນທ່ີນ້ັນ ຜູ້ນໍາຊາວຢິວໄດ້ 
      ຕັດສິນ ປະຫານພຣະ
      ອົງ. ໃກ້ໆນ້ັນກໍມີເປ 
       ໂຕທ່ີ ພວມນ່ັງຢູ່ຂ້າງ
       ກອງໄຟ ກັບຄົນ
         ຮັບໃຊ້ ແລະ 
       ເຝ້ົາເບ່ິງຢູ່. 



ປະຊາຊົນຈ້ອງເບ່ິງທ່ີເປໂຕ ແລະຖາມເຖິງສາມ 
ຄ້ັງວ່າ, “ເຈ້ົາກໍເຄີຍຢູ່ກັບເຢຊູມາກ່ອນ!” ຝ່າຍເປ
      ໂຕກໍ ປະຕິເສດທຸກຄ້ັງ, 
        ເໝືອນຢ່າງທ່ີພຣະເຢ 
        ຊູໄດ້ກ່າວໄວ້. 
         ເຖິງເປໂຕຈະເຄີຍ 
          ສາບານໄວ້ແລ້ວ 
       ກໍຕາມ.   



ຫັຼງຈາກປະຕິເສດໄດ້ 
ສາມ ເທ່ືອແລ້ວ, ໄກ່ກໍຂັນ
ທັນທີ. ເໝືອນກັບ 
ເປັນພຣະສຸລະສຽງ ຂອງພຣະ
ເຈ້ົາເຖິງເປໂຕ. ເມ່ືອ ລະນຶກ
ໄດ້ເຖິງຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະ ເຢຊູ, 

ເປໂຕກໍຮ້ອງໄຫ້ອອກ ມາ
ດ້ວຍຄວາມຂົມຂ່ືນ. 



            ຢູດາເອງກໍເສຍໃຈຫຼາຍ.  
 

ລາວຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດ 
ບາບ ຫືຼເຮັດອັນໃດທ່ີຜິດກົດໝ 

າຍເລີຍ. ຢູດານໍາເງິນ 30 
 ຫຼຽນໄປສ່ົງຄືນ, ແຕ່ພວກ 

ປະໂລຫິດບ່ໍຮັບເອົາ. 



ຝ່າຍຢູດາໄດ້ຖ້ິມເງິນນ້ັນ
ລົງພ້ືນ, ແລ້ວແລ່ນອອກ 
ໄປ - ຕ່ໍມາກໍປະກົດວ່າລາວ
ໄດ້ແຂວນຄໍຕົນເອງ 
  ຕາຍ. 



ພວກປະໂລຫິດໄດ້ນໍາພຣະເຢ
ຊູໄປຫາປີລາດ, ຜູ້ປົກຄອງ
ຊາວໂຣມັນ. ປີລາດກ່າວວ່າ,  

“ເຮົາບ່ໍພົບຄວາມຜິດ 
ໃດໆໃນຊາຍຜູ້ນໍາ◌້.”  

ແຕ່ຝູງຊົນຍັງຮ້ອງສຽງ 
 
 

         ດັງວ່າ, “ຈ່ົງຄຶງມັນ!  
 
         ຈ່ົງຄຶງມັນສາ!” 



ໃນທ່ີສຸດປີລາດກໍຍອມຕ່ໍຄໍາຮ້ອງ
ຂໍຂອງຝູງຊົນ ແລະໄດ້ສ່ັງ
ປະຫານພຣະເຢຊູ ໂດຍການຕອກ
ຄຶງທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. ພວກທະຫານ
ໄດ້ຕີພຣະເຢຊູ,  
ຖ່ົມນໍາ◌້ລາຍໃສ່ພຣະອົງ  
ແລະຂ້ຽນພຣະອົງ. 



ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ມາຕະຫຼອດວ່າພຣະອົງຈະສ້ິນພຣະ 
ຊົນທ່ີໄມ້ກາງແຂນ. ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າການສ້ິນພຣະ
ຊົນ ອົງນ້ັນ      ຈະນໍາມາຊ່ຶງການຍົກໂທດ 
                           ບາບສໍາລັບຜູ້ທ່ີໄວ້ວາງໃຈ 
                            ໃນພຣະອົງ. ມີໂຈນສອງ     
                             ຄົນ ຖືກຄຶງໄວ້ຂ້າງໆພຣະ
  ອົງ.  ຜູ້ໜ່ຶງເຊ່ືອໃນພຣະ
   ເຢຊູ - 
ແລະໄດ້ໄປແຜ່ນດິນສະຫວັນ. 
ສ່ວນອີກຜູ້ໜ່ຶງບ່ໍໄດ້ໄປ. 



ຫັຼງຈາກທ່ີທົນທຸກທໍລະມານຢູ່ຫຼາຍ
ຊ່ົວໂມງ, ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວ 
ວ່າ, “ສໍາເລັດແລ້ວ.” ແລ້ວ 
ກໍຊົງສ້ິນພຣະຊົນ.  

ພາລະກິດຂອງພຣະ 
ອົງເປັນທ່ີສໍາເລັດ.  

ມິດສະຫາຍໄດ້ 
ປົງພຣະສົບຂອງພຣະ 
ອົງໄວ້ໃນອຸບໂມງ 
ສ່ວນບຸກຄົນ. 



ທະຫານໂຣມັນ ໄດ້ປະທັບຕາ  
ແລະເຝ້ົາຍາມອຸບໂມງ 
ເປັນຢ່າງດີ ຊ່ຶງບ່ໍ 
ສາມາດມີໃຜເຂ້ົາໄປ  
ຫືຼອອກມາໄດ້. 



ຖ້າຫາກວ່າອັນນ້ີເປັນຕອນຈົບ 
ຂອງເລ່ືອງ, ກໍຄົງເປັນເລ່ືອງ  
ທ່ີເສ້ົາທ່ີສຸດ. ແຕ່ພຣະ 
ເຈ້ົາຊົງກະທໍາບາງ 
ຢ່າງທ່ີພິເສດຫຼາຍ.  

ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຕາຍເລີຍ! 



ຕອນຮຸ່ງເຊ້ົາມ້ືທໍາອິດຂອງອາທິດ 
ນ້ັນ, ສາວົກບາງຄົນຂອງພຣະ 
ອົງເຫັນກ້ອນຫີນອັດປາກ 
ອຸບໂມງຖືກກ້ິງອອກ 
ແລ້ວ. ເມ່ືອພວກ 
ເຂົາເຂ້ົາໄປຂ້າງ 
             ໃນ,  

                                    ພຣະສົບຂອງພຣະ 
                                   ອົງກໍບ່ໍຢູ່ທ່ີ ນ້ັນແລ້ວ. 



ແມ່ຍິງຄົນໜ່ຶງຍັງຢືນຢູ່ທ່ີປາກອຸບໂມງ 
ແລະຮ້ອງໄຫ້. ພຣະເຢຊູຊົງປະກົດ 
ແກ່ນາງ! ນາງຮີບຮ້ອນກັບໄປ 
ບອກ ສາວົກຄົນອ່ືນໆດ້ວຍ 
ຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີ. “ພຣະ 
ເຢຊູຸ                  ຊົງພຣະ 
 
 
 
  ຊົນຢູ່! ພຣະເຢຊູຊົງເປັນ 
  ຄືນມາຈາກຕາຍແລ້ວ!” 



ຫັຼງຈາກນ້ັນບ່ໍດົນ ພຣະເຢຊູກໍສະເດັດມາຫາພວກ
ສາວົກ, ແລະສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງທ່ີຖືກຕະປູຕອກ. ແມ່ນແທ້ໆ, ພຣະ
ເຢຊູຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ! ພຣະອົງອະໄພໂທດ
ບາບໃຫ້ແກ່ເປໂຕທ່ີໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງ ແລະສ່ັງ
ໃຫ້ພວກສາວົກໄປບອກທຸກຄົນກ່ຽວກັບ
ເລ່ືອງພຣະອົງ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍສະເດັດກັບ
ຂ້ຶນສູ່ສະຫວັນ ບ່ອນທ່ີພຣະອົງຈາກມາ. 



ວັນຄືນພຣະຊົນເທ່ືອທໍາອິດ 
 

ເລ່ືອງໜ່ຶງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຄໍາພີ, 
 

ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ໃນ 
 

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

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.”  
ເພງສັນລະເສີນ 119:130 



ຈົບບໍລິບູນ 



ເລ່ືອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນ້ີບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ
ຜູ້ວິເສດ ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮົາ  

ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 
 

ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວຫຼາຍຢ່າງ  
ຊ່ຶງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ຜິດບາບ. ບົດລົງໂທດຂອງຄວາມບາບຄື

ຄວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ ຈົນໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງ
ດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ, ຄືພຣະເຢຊູ, ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະຮັບໂທດບາບແທນເຮົາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍເປັນຄືນມາ

ຈາກຕາຍ  
ແລະສະເດັດຄືນສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄືຟ້າສະຫວັນ! ຖ້າຫຼານເຊ່ືອ
ໃນພຣະເຢຊູ ແລະຂໍການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງ
ຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! ພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດ

ຂອງຫຼານທັນທີ, ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ
ເປັນນິດ  



ຖ້າຫຼານເຊ່ືອວ່າອັນນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງແທ້,  
ກໍໃຫ້ອະທິຖານກັບພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ີ: 

ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບັງເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບ

ຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ.  
ຂໍຊົງສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ  
ແລະຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ,  

ຂໍຊົງປະທານຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ  
ເພ່ືອວັນໜ່ຶງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.  

ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ  
ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງ ເປັນລູກ. ອາແມນ.  

 
ຈ່ົງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ!    

ໂຢຮັນ 3:16 
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