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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນຄຣິສມັສ 

ພຣະກຽດຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 2:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 2:1-20 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ຊົງນຳສັນຕິສຸກມາສູ່ໂລກ ແລະພຣະອົງຊົງສົມຄວນໄດ້ຮັບກຽດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເຮົາຈະສັຣເສີນພຣະເຢຊູທີ່ນຳສັນຕິສຸກມາສູ່ເຮົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຮູຈັ້ກສັຣເສີນແລະຂອບພຣະຄຸນ 

       
ບົດນໍາ 

ຄຣິສມັສແມ່ນເທສການທີ່ສເລີມສລອງກັນຍາວນານກວ່າເທສການອ່ືນ,  ຜູ້ຄົນທັງຫລາຍຈະພາກັນຈັບຈ່າຍ
ໃຊ້ສອຍຊ້ືຂອງຂວັນໃຫ້ກັນແລະກັນຢ່າງສນຸກສນານດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ  ເພາະວ່າຄຣິສມັສເປັນວັນເກີດຂອງ 
ພຣະເຢຊູທີສ່ະເດັດລົງມາເກີດໃນໂລກເພ່ືອໄຖ່ໂທດຄວາມຜິດ   ແລະບາບຂອງທຸກຄົນທີ່ຍອມເຊ່ືອແລ້ວຮັບ
ເອົາພຣະເຢຊູມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຈາກບຶງໄຟນະຮົກ ຄົນທັງຫລາຍຮູວ້່າພຣະເຢຊູເປັນຂອງຂວັນທີມ່າ
ຈາກພຣະເຈ້ົາໃຫ້ມະນຸດ ດ່ັງນ້ັນມະນຸດຈ່ຶງມີຄວາມພໍໃຈຊ້ືຂອງຂວັນໃຫ້ກັນແລະກັນ. 
 

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເບດເລເຮັມ (ລູກາ 2 :1-7)  
 1. ໂຢເຊບເປັນໄທບ້ານເບັດເລເຮມັ      ທີໄ່ດ້ຍ້າຍໄປຕາມພ່ໍແມ່ທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມດົນນານມາແລ້ວ 
ແລະເຂ້ົາໃຈວ່າໃນເວລານ້ັນຄົນເຮົາອາດບ່ໍມີບັດປະຊາຊົນຄືສມັຍນ້ີ, ເມ່ືອຜູ້ຄົນເພ້ີມທະວີຂ້ຶນໃນຂະນະທີ່ຈັກ
ກະພັດໂຣມປົກຢູ່ນ້ັນຈ່ຶງມີຄຳສ່ັງໃຫ້ກວດກາຈຳນວນພົລເມືອງ  ໂດຍມີຄຳສ່ັງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໄປລົງທະບຽນທີ່
ບ້ານເກີດຂອງຕົນ (ຂ້ໍ 4-5).  
 2. ນຳພານັກຮຽນສົນທະນາການເດີນທາງຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີອາທີ່ຈວນຈະປະສູດລູກ,  ສົນທະ
ນາເຖິງຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ແມ່ນຕົວລໍ, ຫົນທາງທີໄ່ປນ້ັນບ່ໍເປັນທີ່ຮາບພຽງ ແລະອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ ແລ້ວ
ຖາມນັກຮຽນທ່ານຄຶດວ່າການເດີນທາງຄ້ັງນ້ີເປັນແນວໃດ? 
 3. ຂໍໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ນ່ຶງເຄີຍຈວນຈະເກີດລູກແລ້ວຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄກດ້ວຍຣົດ,    ດ້ວຍເຄ່ືອງບິນ
ເພາະຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄປ ແລ້ວມາສົມທຽບຄວາມລໍາບາກຂອງມາຣີມາ. 
 4. ສ່ວນມາຣີິອາເມ່ືອໄປຮອດບ້ານເບັດເລເຮັມແລ້ວກໍໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກທີ່ຄອກສັດ    ແລະເອົາກຸມ
ມານນ້ອຍເຢຊູວາງໄວ້ທີ່ຮາງຫຍ້າ. ຖາມນັກຮຽນວ່າຫາກທ່ານເກີດລູກໃນສະພາບນ້ີທ່ານຄຶດແນວໃດ? ເປັນ
ຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງມາເກີດແນວນ້ີ.  
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ເປັນຫຍັງຈຶ່ງແມ່ນພວກລ້ຽງແກະ (ລູກາ 2: 8-15)  
 1. ພຣະທັມລູກາບອກວ່າພວກລ້ຽງແກະໄດ້ພາກັນນອນເຝ້ົາຝູງແກະຂອງເຂົາທີ່ທົ່ງຫຍ້າ,  ບອກນັກ
ຮຽນວ່າອາຊີບລ້ຽງແກະນ້ັນຊາວຢິວຖືວ່າເປັນອາຊີບຊ້ັນຕ່ຳ? ເປັນຫຍັງພວກລ້ຽງແກະຈ່ຶງນອນເຝ້ົາແກະທີ່ທົ່ງ
ຫຍ້າ? 
 2. ຄ່ຳມ້ືນ້ັນມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກັບພວກລ້ຽງແກະ? ໃຜປາກົດຂ້ຶນໃຫ້ເຂົາເຫັນ?   ຜູ້ປາກົດຂ້ຶນນ້ັນມີລັກ 
ສະນະແນວໃດ? ເມ່ືອເຫັນແລ້ວເຂົາເປັນແນວໃດ? ແລະຜູ້ປາກົດຂ້ຶນນ້ັນບອກຂ່າວອັນໃດແກ່ເຂົາ? 
 3. ເມ່ືອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ຍິນແລ້ວກໍພາກັນຊອກຫາແລະນະມັສການພຣະເຢຊູນ້ັນ   ໄດ້ສອນຫຍັງ
ພວກເຮົາແດ່? 
 

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສັຣເສີນ ແລະປະກາດ (ລູກາ 2:16-20) 
1. ຫລັງຈາກເທວະດາບອກປະກາດການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູແລ້ວ ຝູງເທວະດາພາກັນຮ້ອງສັຣເສີນດ້ວຍ
ສຽງດັງວ່າ “ພຣະຣັສມີຈ່ົງມີແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນທີ່ສູງສຸດ ແລະທີແ່ຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງມີສັນຕິສຸກ ແກ່ມະນຸດທັງປວງ
ທີ່ພຣະອົງຊົງຊອບພຣະທັຍນ້ັນ”.  ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າ   

ກ. ເທວະດາຮູ້ດີວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະບຸດພຣະເຈ້ົາແລະຊົງຮັບອຳນາດຈາກພຣະບິດາມາບັງເກີດ
ດ້ວຍພຣະຣັສມີແລະອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີເທວະດາຈ່ຶງຮ້ອງສັຣເສີນ.   

ຂ. ເທວະດາຮູ້ວ່າເມ່ືອພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາມາບັງເກີດ ແຜ່ນດິນໂລກຈະເປັນສຸກ ເພາະ
ວ່າພຣະເຢຊູຊົງນຳສັນຕິສຸກລົງມາສູ່ໂລກ.  

ຄ. ເທວະດາຮູ້ວ່າມະນຸດຜູ້ທີຈ່ະໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບນ້ຳພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຈະໃຫ້ຜູ້
ໃດໄດ້ຮັບສັນຕິສຸກ ອັນໝາຍເຖິງພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ເລືອກມະນຸດ   ເພາະມະນຸດບ່ໍມີສິດຈະເລືອກເຊ່ືອພຣະ
ເຈ້ົາໄດ້.  
 
2. ບອກນັກຮຽນວ່າ  
 ກ. ເທວະດາໄດ້ປະກາດຂ່າວດີນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກລ້ຽງແກະ ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນແລ້ວກໍຟ້າວໄປນະມັສການ
ພຣະກຸມມານນ້ອຍເຢຊູໃນຄືນວັນນ້ັນເລີຍ. 
 ຂ. ເມ່ືອພວກລ້ຽງແກະໄດ້ມນະມັສການແລ້ວພວກເຂົາກໍພາກັນປະກາດບອກຜູ້ຄົນ ຈົນຜູ້ຄົນປລາດ
ໃຈໃນຄຳບອກເລ່ົາຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາບ່ໍແມ່ນຄົນເວົ້າເກ່ງ ແຕ່ຕອນນ້ີຮູຈັ້ກເວົ້າໄດ້ດີ.  
 ຄ. ທ້າທາຍນັກຮຽນ 1.  ສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍປາກອອກມາຈາກໃຈ ແລະ 2. ປະກາດບອກຜູ້
ອ່ືນຕ່ໍໆກັນໄປ.  
 
 
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ພຣະທັມບັງເກີດເປັນມະນຸດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 1:1-18 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 1:1-18 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາສະເດັດມາໃນໂລກເປັນມະນຸດ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ເປັນຫຍັງຈ ຶ່ງສຳຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດແລະພຣະເຈ້ົາເຕັມສ່ວນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈ້ົາແລະມະນຸດເຕັມສ່ວນເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ 

                                               ເປີດເຜີຍເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຜູ້ຮັບເອົາພຣະອົງຈະໄດ້ກາຍເປັນລູກຍິງ 
    ລູກຊາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ຄຳນຳ 
     ປ້ຶມຂ່າວປະເສີດໂຢຮັນໄດ້ເລ້ີມເປິດເຜີຍເຖິງເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາ ແລະອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງ
ມະນຸດຊາດ.  ອົງພຣະເຢຊູ ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກໃນສະພາບມະນຸດ.  ພຣະທັມໄດ້ບັງ
ເກີດເປັນເນ້ືອກາຍແລະຢູ່ຖ້າມກາງມະນຸດຊາດ.  ຄຳເວົ້າວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດນຳໄດ້ປາກົດໃນໂຢຮັນ 1:1 
-18 ເປັນຄຳອາລຳພະບົດ 
       ພວກນັກປາດທັງຫລາຍຮູ້ຈັກວາ່ຄຳອາລຳພະບົດນ້ີເປັນບົດເພງສັຣເສີນ, ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຕົກລົງກັນຢ່າງ
ເປັນເອກກະສັນວ່າຕ້ົນຕໍມັນມາຈາກໃສແທ້.   ໂຢຮັນແນະນຳເຖິງຄຳເວົ້າ, ລາໂກສ ແປວ່າ “ພຣະທັມ,”  ຊ່ຶງ
ອອກມາຈາກພາສາກຣີກຕາມວັທນະທັມການຂຽນຂອງພວກເຂົາ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1. ຂຽນຄຳເວົ້າສອງຄຳໃສ່ກະດານ:  ພຣະຄນຸ ແລະ ຄວາມຈິງ.    ຕ້ັງຄຳຖາມຕ່ໍສະມາຊິກລູກຫ້ອງວ່າ 

ພວກເຂົາຕ້ອງການອັນໃດລະຫວ່າງສອງຄຳນ້ີ.     ໃຫ້ສອງສາມຄົນອອກຄວາມເຫັນແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນ
ອ່ືນຟັງຜູ້ລະ 3 ນາທີ. 
 

2. ກ່າວວ່າໂຢຮັນຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນພຣະຄ ຸນ    ແລະຄວາມຈິງຂອງ     
ພຣະເຈ້ົາ.  ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮນັ 1:1-3 ແລະຕ້ັງຄຳຖາມຕ່ໍລົງໄປນ້ີ:  

• ໃນປ້ືມໂຢຮັນເຫັນວ່າເລ້ີມຕ້ົນຢ່າງໃດຖ້າຈະທຽບກັບປ້ຶມຂ່າວປະເສີດອ່ືນໆ? 
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• ການເລ້ີມຕ້ົນຂອງໂຢຮັນຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ມີຄວາມເຊ່ືອເພ້ີມແນວໃດ? 
• ການເລ້ີມຕ້ົນຂອງໂຢຮັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດເຖິງປ້ຶມອ່ືນໃນພຣະຄັມພີ ປ້ຶມໃດ? 

 
3. ອ່ານໂຢຮັນ 1:4-5 ອອກສຽງດັງ ແລະອະທິບາຍຄຳເວົ້າ “ຊີວິດ” ຕ່ໍຫ້ອງຮຽນຟັງ. ຖາມວ່າໃຜເປັນຊີ

ວິດໃນຂ້ໍນ້ີ? 
 

4. ໃຫ້ຈັດຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມຈຳນວນຂອງສະມາຊິກ.  ອ່ານ ໂຢຮັນ 1:6-13 ອອກສຽງດັງ ແລະຕ້ັງ
ຄຳຖາມດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

• ແມ່ນຫຍັງເປັນຕ້ົນຕໍຂອງການເປັນພະຍານ? 
• ມີຫລັກການຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮາົຈະຮຽນຈາກການເປັນພະຍານ? 
• ແມ່ນຫຍັງແມ່ນຄວາມສຳຄັນຂອງແສງສະຫວ່າງ? 
• ວິທີໃດແສງສະຫວ່າງໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ? 
• ໃນສມັຍຂອງໂຢຮັນຄົນໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍແສງສະຫວ່າງແນວໃດ? 

 
5. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານໂຢຮນັ 1:14-18 ອອກສຽງດັງ.  ອະທິບາຍເຖິງຄຳເວົ້າ “ພຣະບຸດອົງດຽວເຕັມ

ໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ.”  ແລະຕ້ັງຄຳຖາມຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
• ກົດບັດຍັດຂອງໂມເຊໄດ້ສອນຢ່າງ? (ເພ່ືອຈະເປັນຄົນສິນທັມໄດ້) 
• ເປັນດ້ວຍເຫດໃດອົງພຣະເຢຊູຈຳເປັນໄດ້ສະເດັດມາບັງເກີດໃນໂລກນ້ີ? 
• ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດໂດຍສ່ົງພຣະເຢຊູລົງມາ? 
• ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງເຖິງພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ? 
• ມີຄວາມໝາຍແນວໃດທີ່ຜູ້ເຊ່ືອໄດ້ກາຍເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ? 

 
6. ປິດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານໃຫ້ພຣະເຈ້ົາປະທານກຳລັງ     ເພ່ືອຈະໄດ້ຕິດຕາມອົງ     

ພຣະເຢຊູໄປດ້ວຍພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ. 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ພຣະສະງ່າຣາສີ ແລະການພິພາກສາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 2:1-22 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 2:1-22 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສຳແດງສງ່າຣາສີຜ່ານການອັສຈັນແລະປະກາດການ 

ຕັດສິນອັນຊອບທັມໃນເດ່ີນພຣະວິຫານ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດປະສົງຂອງການອັສຈັນທີ່ບ້ານການາແລະການປະເຊີນ  

ຂອງພຣະອົງທີ່ເດ່ີນພຣະວິຫານ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອນຳພາເຮົາໃຫ້ຕອບຮບັດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອຕ່ໍການສຳແດງພຣະສງ່າຣາ 

ສີຂອງພຣະເຢຊູ ແລະການໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຕ່ໍພຣະວິຫານຂອງພຣະບິດາ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ: 
1. ເມ່ືອພວກນັກຮຽນເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງຮຽນ ບອກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເບ່ິງຖ້ອຍຄຳທີ່ຂຽນໄວ້ເທິງກະດານທີ່ວ່າ ,  
"ໃຈຮ້າຍ"  ແລະ "ຄວາມອັບອາຍ."  ບອກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍນ່ຶງຄິດເຖິງຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ 
ວ່າເຂົາເຈ້ົາເຄີຍມີປະສົບການກັບຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງກ່າວນ້ີບ່ໍ? 
 
2. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງແບ່ງປັນເປັນຕົວຢ່າງຈາກຄວາມຮູ້ສຶກແຕ່ລະຢ່າງ(ຄຣູກໍຕ້ອງຕຽມຕົວຢ່າງ ໄວ້ແບ່ງປັນເຊ່ັນ 
ດຽວກັນ)  ເວົ້າວ່າ, ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຈະຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງ 
ຕ່ໍເຮົາຜ່ານສອງເຣ່ືອງທີ່ຈົດຈຳໄດ້.   ນຳພາຫ້ອງຮຽນອະທິຖານ ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຜ່ານທາງບົດ 
ຮຽນນ້ີຢ່າງມີຄວາມໝາຍ. 
 

ນຳພາສຶກສາພຣະຄັມພ:ີ 
7. ເວົ້າລ້ຶມຄືນສ້ັນໆ ຈາກບົດຮຽນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະໃຫ້ຄົນນ່ຶງອາສາສມັກອ່ານ ໂຢຮັນ 2:1-5  

ອອກສຽງດັງໆ ແລະຕ້ັງຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ; 
• ເປັນຫຍັງເມ່ືອເຫລ້ົາອະງຸ່ນບ່ໍພໍໃນງານແຕ່ງງານຈ່ຶງເຫັນວ່າເປັນເຣ່ືອງທີ່ອັບອາຍ?  
• ເປັນຫຍັງມາຣີອາຈ່ຶງມີສ່ວນຮວ່ມກັບພຣະເຢຊູ? 
• ທ່ານຈະຕີຄວາມໝາຍຈາກ "ຄຳຕອບ" ຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຕອບແມ່ ຢ່າງໃດ? 
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8. ນຳນັກຮຽນເຂ້ົາສູ່ "ຄວາມສຳຄັນຂອງບົດຮຽນ"  ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍວ່າ ຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູ 

ໃນຂ້ໍ 4 ນ້ັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີຢ່າງໃດ . 
 

9. ອ່ານໂຢຮັນ 2:6-11 ດັງໆ "ໃຊ້ບົດຮຽນຂອງນັກຮຽນ" ສົນທະນາເຣ່ືອງພິທີຊຳຮະລ້າງທີ່ສັງຄົມຢິວ 
ພາກັນປະຕິບັດ ແລະຖາມຄຳຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ; 

• ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດປະສົງຂອງອ່າງຫີນ ໃນທັມນຽມຂອງພວກຢິວ? 
• ການອັສຈັນເກີດຂ້ຶນເມ່ືອໃດ? 
• ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຄົນຮັບໃຊ້ ທາ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມ່ືອທ່ານຕັກນ້ຳຈາກອ່າງຫີນສ່ົງ 

ໃຫ້ພະນັກງານ? 
10. ໃຊ້ "ບົດຮຽນຂອງນັກຮຽນ" ສົນທະນາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເຫລ້ົາອະງຸ່ນທີ່ຕັກຈາກອ່າງຫີນ (ຂ້ໍ 8ຂ 

-10) ແລະຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊ່ິງຂອງເຫລ້ົາອະງຸ່ນ.  ຕ້ັງຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ; 
• ການອັສຈັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ພຣະສງ່າຣາສີ" ຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 
• ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນເຖິງຈຸດປະສົງອັນສູງສຸດທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທຳ ຄືການອັສຈັນຄ້ັງທຳ 

ອິດຂອງພຣະອົງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ງານລ້ຽງສືບຕ່ໍໄປໂດຍດີ? 
11. ນຳພານັກຮຽນໃຫ້ຮຽນເຣ່ືອງ "ໝາຍສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນພຣະທມັໂຢຮນັ"  ເວົ້າຢ່າງສ້ັນໆ ກ່ຽວກັບການ 

ອັສຈັນຄ້ັງທຳອິດນ້ີ, ແລະໃຫ້ຄົນນ່ຶງອາສາສມັກອ່ານໝາຍສຳຄັນ 7 ຢ່າງໃນບົດຮຽນຂອງນັກຮຽນ 
ແລະຖາມຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ; 

• ການອັສຈັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮາົຕອບສນອງຕ່ໍພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 
• ນ່ຶງໃນໝາຍສຳຄັນ 7 ຢ່າງນ້ັນ ແມ່ນອັນໃດທີ່ຈູງໃຈທ່ານໃຫ້ຄິດວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະ 

ເຈ້ົາໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ?  
       8.  ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນ່ຶງອາສາສມັກອ່ານ ໂຢຮັນ 2:13-22 ດັງໆ ອະທິບາຍເດ່ີນພຣະວິຫານໃນເວລາມີ 

ງານສລອງປັສຄາ.  ຕຽມແຜນທີ່ຊ່ຶງກ່ຽວຂອງກັບສະຖານທີ່ໆ ເຫດການໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນພຣະຄັມພີ . 
 ຕ້ັງຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ເປັນຫຍັງພວກທີ່ຂາຍສັດຈ່ຶງຢາກຂາຍຂອງທີ່ພຣະວິຫານ? ແລະມີບັນຫາຫຍັງເກີດຂ້ຶນ? 
• ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງກະທຳຕາມທີ່ເຫັນໃນພຣະຄັມພີ? ທ່ານຄິດວ່າພຣະອົງຊົງກະທຳ  

ຢ່າງເໝາະສົມຫລືບ່ໍ? 
• ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊ້ີບອກວ່າ ຄວາມໂກດຮ້າຍຖືກຕ້ອງຫລືບ່ໍຖືກຕ້ອງ? 

9.  ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອະທິຖານປິດການສຶກສາພຣະທັມ ໂດຍທູນຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະອົງຊົງເພ້ີມເຫ່ືອແຮງໃຫ້  
     ໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ. 

 
 

ພສ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ຈຸດເລີ້ມຂອງຊີວິດນີຣັນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 3: 1-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 3: 1-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະອົງຄືຈຸດເລ້ີມຕ້ົນແຫ່ງຊີວິດ 

ນິຣັນ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ເຮັດຢ່າງໃດຂ້າພະເຈ້ົາຈະມີປະສົບການກັບຊີວິດນິຣັນ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຂອງຊີວິດນິຣັນ.                        
 

ອ່ານລວບ: ພວກເຮົາສາມາດຮັບເອົາຊີວິດນິຣັນໄດ້ໂດຍຮັບເອົາອົງພຣະເຢຊູແລະພຣະອົງຊົງນຳການປ່ຽນ

ແປງມາສູ່ຊີວິດເຮົາ.  

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນເວລາຮຽນ, ຕຽມໂປສເຕ້ີແລະຂຽນໃສ່ວ່າ: ສ່ິງດຽວທີ່ແນ່ນອນໃນຊີວດິຄື ______________. 

ຂະນະທີ່ນັກຮຽນມາເຖິງ, ຢາຍກະດາດໃຫ້ເຂ້ົາເຈ້ົາແລະແນະນຳໃຫ້ຂຽນຕ່ືມຄຳທີ່ຂາດໃນຄຳເວົ້າທີ່
ໂປສເຕ້ີ. ໃຫ້ເວລາຂຽນ, ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ເກັບກະດາດຄືນ ແລ້ວອ່ານໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຟັງບາງອັນ . 

2. ເວົ້າວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ ແມ່ນເພ່ືອຈະຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນຈຸດເລ້ີມຕ້ົນຂອງຊີວດິ  
ນິຣັນ. ແນະນຳວ່າບົດຮຽນຈະໜູນໃຈ ແລະທາ້ທາຍເພາະຫລາຍຄົນອາດຈະບ່ໍຍອມຮັບຄຳອະທິ
ບາຍຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງຊີວິດນິຣັນ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອະທິຖານເປີດການສຶກສາພຣະທັມ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ອ່ານ ໂຢຮັນ 3: 1-8 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ນຳການສົນທະນາກ່ຽວກັບນິໂກເດມ ແລະເບ້ືອງຫລັງຂອງ

ລາວ. ຖາມນັກຮຽນວ່າ:  
• ໃນຂ້ໍ 13. ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕອບຄຳຖາມບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍ, ເປັນຫຍັງພຣະອົງຊົງຕອບໃນທຳນອງ

ນ້ັນ? 
• ຄຳວ່າ "ບັງເກີດມາໃໝ່" ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
• ນິໂກເດມໄດ້ເຊ່ືອໃນສ່ິງໃດ? 
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4. ອ່ານ ໂຢຮັນ 3: 9-15 ສູ່ກັນຟັງ. ເບ່ິງຄຳອະທິບາຍໃນບົດຮຽນເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ້ີມເຕີມກ່ຽວກັບ
ເບ້ືອງຫລັງ ແລ້ວສົນທະນາຕ່ໍ:  

• ໃນຂ້ໍ 13, ໃຜຄື "ບຸດມະນຸດ?" ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນຕົນເອງຢ່າງນ້ັນ? 
• ໃນຂ້ໍ 14, ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງອ້າງເຖິງພຣະສັນຍາເດີມ? (ຈົດບັນຊີ 21: 8-9) 
• ແມ່ນຫຍັງຊ່ວຍຄົນໃຫ້ພ້ົນຕາຍໃນມ້ືຂອງໂມເຊ -- ຄວາມຮູ້ ຫລືຄວາມເຊ່ືອ? 
• ສ່ິງນ້ັນມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົນທະນາລະຫວ່າງພຣະເຢຊູ ແລະນິໂກເດມ? 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 3: 16-21 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ສົນທະນາຕ່ໍໄປ: 
• ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງປະທານພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ? 
• ມີຈັກເທື່ອໃນພຣະຄຳຂ້ໍ 16 ເຖິງ 18 ທີ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ຄຳວ່າ "ເຊ່ືອ?" 
• ຄວາມເຊ່ືອມີສ່ວນແນວໃດເຣ່ືອງການໄດ້ຮັບຄວາມພ້ົນ? (ເຊ່ືອ ແລະ ວາງໃຈ ມີຄວາມໝ

າຍຄ້າຍຄືກັນໃນພຣະທັມໂຢຮນັ) 
• ຂອງປະທານຄື ຊີວິດນິຣັນ ນ້ັນກວ້າງວິທີໃດ? ແລະແຄບວິທີໃດ? 
• ທ່ານຈະປຽບທຽບຊີວິດຂອງຜູ້ເຊ່ືອ ແລະຊີວິດຂອງຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອໃນພຣະຄຳຕອນນ້ີໄດ້ວທິໃີດ? 

(ຄວາມສວ່າງ ແລະຄວາມມືດ) 
6. ໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນເວົ້າເຣ່ືອງປະສົບການສ່ວນຕົວເວລາເຂົາເຈ້ົາມາຮັບເຊ່ືອແລະຮັບພຣະເຢຊູເປັນ

ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ (ເມ່ືອປຽບທຽບໃສ່ປະສົບການຂອງນິໂກເດມໃນພຣະທັມຕອນນ້ີ ). ຖາມ: ແຕ່
ລະປະສົບການມີສ່ວນຄືກັນແນວໃດແດ່? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານຄຳຖາມ ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ ແລ້ວນຳພານັກຮຽນຕອບຄຳຖາມ ໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນສາມຂ້ໍສຸດທ້າຍ. 
8. ຊວນນັກຮຽນໃຫ້ຄິດພິຈາຣະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ : 

• ມີຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດທີ່ທ່ານບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ອອກມາສູ່ແສງສວ່າງ? ທ່ານຈະແກ້ໄຂແນວໃດ? 
• ທ່ານຄິດຢ່າງໃດໃນຄວາມຄິດທີ່ວ່າການຖືກພິພາກສາແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງບຸກຄົນ ? 
• ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ, ພວກເຮົາຈະພົບຊີວິດນິຣັນຢູ່ໃສ? 
• ພຣະເຢຊູຊົງສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງວິທີໃດໃນພຣະຄຳມ້ືນ້ີ? 
• ທ່ານຈຳຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈແນວໃດແດ່ ໃນມ້ືນ້ີ? 

9. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອະທິຖານປິດການສຶກສາພຣະທັມ ໂດຍການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາສຳລັບຂອງປະທານຄື
ຊີວິດນິຣັນ. 

 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ຂ້າມກຳແພງໄປດ້ວຍພຣະຄ ຸນແລະຄວາມຈິງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 4:4-30, 39-42 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 4:1-32 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະທານພຣະຄຸນໃຫ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ແມ່ນກຳແພງອັນໃດທີ່ທ່ານຈະຂ້າມເພ່ືອແບ່ງປັນພຣະຄ ຸນແລະຄວາມ 

ຈິງກັບຄົນອ່ືນໄດ້? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນກຳແພງເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດຂ້າມໄປແບ່ງປັນ  

                                              ພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງກັບຄົນອ່ືນໄດ້. 
 

ຄຳນຳ 
     ໃນໂຢຮັນ 4:1-45  ໄດ້ອະທິບາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນນ້ຳແຫ່ງຊີວິດຊ່ຶງກົງກັນຂ້າມກັບເຣ່ືອງຂອງ ນ ິໂກ
ເດມບົດ 3.  ໃນບົດ 4 ຍິງຊາວມາເຣັຽເປັນຄົນອອກມາຕັກນ້ຳໄດ້ຕ່ໍຕ້ານຄຳສອນເຖິງຂ່າວປະເສີດທີ່ອົງພຣະ
ເຢຊູຢາກປະທານໃຫ້ ແຕ່ນິເດມອອກມາຊອກຫາຄວາມພ້ົນ ເປັນຄົນຖືສາສນາ, ມີກິຣິຍາດີ, ເປັນຄົນອ່ືນໃຫ້
ກຽດແລະນັບຖື.   ແຕກຕ່າງກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽຫລາຍ ນາງເປັນຜູ້ຍິງ   ເປັນເຜ່ົາເກ່ົາແກ່ຂອງສາສນາຢິວ.  
ໃນສາຍຕາພວກຢິວແລ້ວນາງເປັນຄົນຜິດບາບເພາະນາງໄດ້ແຕ່ງງານມາແລ້ວຫ້າເທື່ອ    ແລະກຳລັງຢູ່ກັບຜູ້
ຊາຍທີ່ເປັນຊາຍຊູ້, ເຫັນວ່າທັງສອງຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນນ້ີຕ້ອງການອົງພຣະເຢຊູຄື  ແລະອົງພຣະເຢຊູກໍຢາກ 
ມອບຄວາມພ້ົນແກ່ພວກເຂົາຢ່າງສເມີພາບ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
12. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮນັ 4:4-9.    ບອກປະວັດສາດຂອງເມືອງຊາມາເຮັຽ   ແລະບອກປະວັດ 

ຂອງນ້ຳສ້າງຢາໂຄບ.  ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ: 
• ມີຄວາມໝາຍອັນໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເດີນທາງຜ່ານເມືອງຊາມາເຣັຽໄປ? 
• ມີກຳແພງອັນໃດລະຫວ່າງພວກຢິວກັບຍິງຊາວຊາມາເຣັຽ? 
• ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງອິດເມ່ືອຍ (ຂ້ໍ 6) ແລະເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນສ່ິງສຳຄັນ? 

13. ຈັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍຕາມຈຳນວນຄົນໃນຫ້ອງ ກຸ່ມນ່ຶງສອງສາມຄົນ ບອກແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານບົດ 4:9-14 
ແລະສົນທະນາກັນຕາມຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
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• ເປັນຫຍັງຍິງຊາວຊາມາເຣັຽຈຶ່ງແປກໃຈໃນເມ່ືອອົງພຣະເຢຊູຂໍກິນນ້ຳນຳຕົນ? 
• ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຕ່ໍນາງຢ່າງໃດ? 
• ຍົກເອົານ້ຳທີ່ພຣະເຢຊູມີ ແລະນ້ຳທີ່ນາງມາຕັກເອົາແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? 
• ແມ່ນຫຍັງເປັນນ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດ? ອຊຢ 44:3-4; ຢຮ 7:37-39) 

14. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ກຸ່ມຕົນເອງຕົກລົງກັນໃນສ່ິງທີ່ເຂ້ົາໃຈ ຕາມຄຳຕອບຂອງອົງພຣະ 
ເຢຊູຈາກຂ້ໍ 13-14. 

15. ອ່ານໂຢຮັນ 4:16-30 ອອກສຽງດັງ.  ກ່າວວ່າຄຳສົນທະນາລະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບຍິງຊາວຊາ 
ມາເຣັຽໄດ້ປ່ຽນໄປ ພ້ອມມີຈຸດປະສົງດີເຊ່ັນ: 

• ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນຄຳເວົ້າເຣ່ືອງຈິດວິນຍານໄປຫາເຣ່ືອງສ່ວນຕົວ (ຂ້ໍ 16) 
• ຜູ້ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ເວົ້າເຣ່ືອງສ່ວນຕົວໄປຫາເຣ່ືອງຈິດວິນຍານ (ຂ້ໍ 19-20) 

16. ບອກໃຫ້ກຸ່ມນ້ອຍແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາກັນຕາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ:  
• ນະມັສການສະຖານທີ່ບ່ໍແມ່ນຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຂ້ໍ 19-20) 
• ນະມັສການບຸກຄົນ ບ່ໍແມ່ນຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ (ຂ້ໍ 12) 
• ເຮັດຕາມທຳນຽມແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມຄວາມຈິງ (ຂ້ໍ 23-24) 
• ມີຄວາມໝາຍອັນໃດແທ້ທີ່ວ່ານະມັສການດ້ວຍຈິດວິນຍານແລະຄວາມຈິງ? 

17. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ພວກຕົນຄ້ົນພົບໃນຄຳສອນນ້ີຕ່ໍທຸກຄົນ ແລະຖາມຢ່າງນ້ີ:  
• ກຳແພງນ້ີໄດ້ຫັກຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຄົນມາເຊ່ືອໃນອົງພຣະເຢຊູແນວໃດ? 
• ກຳແພງນ້ີໄດ້ຫັກຫາມບ່ໍໃຫ້ຄົນມາຮັບເອົາພຣະຄຸນແລະຄວາມຈິງແນວໃດ? 

18. ສົນທະນາກັນເຖິງເຣ່ືອງພຣະເມຊີອາຈາກຂ້ໍ 25-26 ແລະຖາມວ່າ: 
• ຍິງຊາວຊາມາເຣັຽຕອບຄຳຖາມເຖິງຄວາມຈິງຢ່າງໃດ? 
• ທຸກວັນນ້ີຄົນເຮົາຈະຕອບຄວາມຈິງແນວໃດ? 
• ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປຄວນຕອບຕ່ໍຄວາມຈິງແນວນ້ີຢ່າງໃດ? 

 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳຂອງຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ທ່ານຢາກດີພຍາດບໍ່? 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 5:1-24 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 4:1-32 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນເປັຽໃນວັນຊະບາໂຕ ແລະພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍ

ເຖິງຕ້ົນຕໍແລະຈຸດປະສົງອຳນາດຂອງພຣະອົງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະວິເຄາະເຖິງອຳນາດການປົວຄົນໃຫ້ດີໄດ້ຢ່າງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ການທີ່ຍອມວ່າຕົນເອງມີຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູເປັນຂ້ັນຕ້ົນທີ່      

                                              ຈະໄດ້ຮັບປ່ິນປົວດ້ານຈິດວິນຍານ. 
 

ຄຳນຳ 
     ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວການອັສຈັນຂອງອົງພຣະເຢຊູເຮັດເປັນ “ໝາຍສຳຄັນອັນອັສຈັນ” (ຢຮ 2:11).  ໝາຍສຳ
ຄັນນ້ີໄດ້ຊ້ີເຖິງຄວາມຈິງວ່າອົງພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເມຊີອາ , ພຣະບຸດ, ແລະທີ່ສຸດກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົານ້ັນເອງ. 
ໃນບົດຮຽນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງໝາຍສຳຄັນອັນທີສາມທີ່ໂຢຮັນໄດ້ບັນທຶກໄວ້.    ແຕ່ເປັນຄ້ັງທຳອິດ
ຈາກສາມໝາຍສຳຄັນທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປະເຊີນກັບພວກຟາຣ ີຊາຍເຖິງເຣ່ືອງປົວພະຍາດໃນວັນຊະບາໂຕ. 
      ໃນຄວາມພະຍາຍາມຈະອະທິບາຍເຖິງກົດບັດຍັດໂມເຊຂອງຜູ້ເປັນອາຈານໃຫຍ່ ຫລື ຣ ັບບາຍໄດ້ເຮັດ
ເປັນກົດເປັນຮ້ອຍໆຈາກທຳນຽມຂອງພວກເຂົາໃນເຣ່ືອງ “ຮັກສາວັນຊະບາໂຕໃຫ້ບໍຣິສຸດ” (ອົບພະຍົບ 20: 
8).  ພວກເຂ້ົາຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ, “ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດທີ່ຄົນຝ່າຝືນກົດບັດຍັດຂອງວັນຊະບາໂຕ?” ແລະ
ພວກເຂົາເອົາຄວາມນຶກຄິດເຮັດໄປຕາມພູຕາມຜາ ຄືໃນການແປວ່າຄົນຈະຍ່າງໄປໄດ້ໄກເທົ່າໃດໃນວັນຊະ 
ບາໂຕຈຶ່ງຈະບ່ໍເປັນການຜິດຕ່ໍກົດບັນຍັດ.  ຄຶດເຖິງສ່ິງທີ່ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຄົນເຮັດນ້ັນເຮດັນ້ີໃນວັນຊະບາໂຕ (ອພຍ 
20:9), ພວກເຂົາຕ້ັງຄຳຖາມຂ້ຶນມາວ່າ, “ແມ່ນຫຍັງຖືວ່າເປັນການເຮັດວຽກໃນວັນຊະບາໂຕ?” ໃນເວລາກຳ
ລັງພະຍາຍາມຄິດເຖິງສ່ິງຕ້ອງຫ້າມຢູ່ນ້ັນ ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈວ່າການປົວພະຍາດໃນວັນຊາບາໂຕເປັນການ
ຜິດຕ່ໍກົດບັນຍັດເໝືອນກັນ. 
     ອົງພຣະເຢຊູຢາກບອກພວກຟາຣີຊາຍວ່າການເນ້ັນໜັກຈຸດນ້ອຍໆເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເສັຽພາບພົດຂອງ
ຮູບໃຫຍ່ຄືໃນເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຕ່ໍວ່າກັບອົງພຣະເຢຊູວ່າສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ເກັບເອົາເມັດເຂ້ົາ ແລະກິນ
ເວລາຍ່າງໄປຕາມທົ່ງນານ້ັນເປັນການຜິດຕ່ໍກົດບັດຍັດຂອງວັນຊະບາໂຕ, ເມ່ືອເປັນຢ່າງນ້ີອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ຕອບພວກເຂົາວ່າ, “ວັນຊະບາໂຕໄດ້ມີຂ້ຶນເພ່ືອມະນຸດ, ບ່ໍແມ່ນມະນຸດເພ່ືອວັນຊະບາໂຕ,”  ນອກຈາກນ້ັນ   
ພຣະອົງກ່າວເພ້ີມວ່າ, “ບຸດມະນຸດກໍເປັນເຈ້ົາຂອງວັນຊະບາໂຕເໝືອນກັນ (ມຣກ 2:27).  
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     ໃນວັນຊະບາໂຕພວກເຂົາເຫັນຄົນເສັຽອົງຄະ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມພວກຟາຣ ີຊາຍໂດຍກົງວ່າ, “ຕາມກົດ
ຂອງວັນຊະບາໂຕແລ້ວ: ຈະເຮັດດີຫລືຈະເຮັດການຊ່ົວຮາ້ຍ, ຈະຊ່ອຍຊີວິດ ຫລືຈະຂ້າ?”(ມຣກ 3:4). ພວກ 
ເຂົາພາກັນມິດຢູ່ ພວກເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຈິງທີ່ອົງພຣະເຢຊູກ່າວຕ່ໍພວກເຂົາຢ່າງນ້ັນ.   ແທນທີ່ຈະຮຽນ
ເອົາບົດຮຽນທີ່ອົງພຣະເຢຊູຕິເພ່ືອກ່ໍແລະເພ່ືອເສ້ີມສ້າງ   ພວກເຂົາເລີຍກາຍເປັນຄົນໃຈຮ້າຍທີ່ອົງພຣະເຢຊູ
ໄດ້ເຮັດຜິດບັນຍັດຂອງພວກເຂົາ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 

1. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ອ່ານໂຢຮັນ 5:1-30    ຫລາຍເທື່ອເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈຄຳສອນດີວ່າໂຢຮັນຢາກ 
ເວົ້າອັນໃດກັບຜູ້ອ່ານ. 

2. ຂຽນຄຳຖາມປໂຍກ “ທ່ານຕ້ອງການດີພຍາດບ່ໍ”    ໃສ່ກະດານ   ແລະບອກວ່າບົດຮຽນໃນອາທິດນ້ີ 
ແມ່ນໂຢຮັນບົດ 5 . 

3. ບອກສະມາຊິກວ່າວັນນ້ີຈະໄດ້ສຶກສາເຖິງຄຳຖາມຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍຄົນເສັຽອົງຄະ.      ຜົນທີ່ຕາມ  
ມານ້ັນເປັນຢ່າງໃດຕ່ໍຄົນເສັຽອົງຄະ ແລະຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ? 

4. ອະທິບາຍປະວັດສາດຂອງສະເບັດຊະທາ  ແລະສະພາບການຂອງຄົນເສັຽອົງຄະຜູ້ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອໃນໂຢຮັນ 5:1-5. 

5. ເອ້ີນຄົນສມັກອ່ານ ໂຢຮນັ 5:6-9 ອອກເສັຽດັງ. 
6. ຖາມວ່າ, ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູຈຶ່ງປົວຄົນເປ້ັຽນ້ີ, “ທ່ານຢາກດີບ່ໍ?”  ຄົນນ້ັນຕ້ອງການດີເປັນປົກກະ 

ຕິບ່ໍ?  ພວກເຮົາຈະພ້ອມກັນຕອບຄຳຖາມນ້ັນເຊັນກັນທຸກຄົນ  ອາດຈະບ່ໍດີທາງຮ່າງກາຍ ແຕ່ດ້ານ 
ວິນຍານຈິດ. 

7. ກ່າວວ່າ,  ອົງພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ຄົນເສັຽອົງຄະຮູ້ເຖິງອຳນາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໃນການປົວໃຫ້ດີນ້ັນມີຢູ່ໃນ
ອົງພຣະເຢຊູເທົ່ານ້ັນ.  ເຫັນວ່າພວກຟາຣີຊາຍບ່ໍຍິນດີນຳໃນການດີພະຍາດຂອງຄົນປ ່ວຍ ແຕ່ພວກ
ເຂົາເລີຍການເປັນຄົນໃຈຮາ້ຍເພາະອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວໃນວັນຊະບາໂຕຊ່ຶງພວກເຂົາຖືວ່າຜິດ. 

8. ເຕືອນສະມາຊິກໃນຫ້ອງເຖິງການກ່າວຂອງອົງພຣະເຢຊູໃນ ມາຣະໂກ 2:27   ແລະຕາມ ລູກາ 4: 
16.  ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນເປ້ັຽໃຫ້ດີເພາະເປັນນ້ຳພຣະທັຍແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ. 

9. ອ່ານໂຢຮັນ 5:17-24   ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນຄຳຕອບສາມຢ່າງທີອົ່ງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃນວັນຊະ  
ບາໂຕຕາມພຣະທັມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

• ພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 5:17) 
• ພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ (ຢຮ 5:19-21) 
• ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງວັນຊະບາໂຕ (ຢຮ :5:22-24 

                                                                                                              ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະຄຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ຄຳສອນທ່ີເຮັດໄດ້ຍາກ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໂຢຮັນ 6:52-69 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ໂຢຮັນ 6 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມບ່ໍສະບາຍໃຈທີ່ພຣະອົງໄດ້ບອກ

ເຖິງສ່ິງຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ ຖ້າຈະເປັນຜູ້ຕິດພຣະອົງໄປຢ່າງແທ້ຈິງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:  ການຖວາຍຕົວແລະຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນຄ້ັງໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ່ິງລຳດັບຂ້ັນການຖວາຍແລະການຮັບໃຊ້ຂອງຕົນເອງ 

                                               ຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູ. 
 

ຄຳນຳ 
     ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ຈັດເຣ່ືອງໝາຍສຳຄັນຂອງພຣະເຢຊູໃນບົດ 6 ເຖິງສອງຢ່າງ.  ນ່ຶງ, ອົງພຣະເຢຊູລ້ຽງ
ຄົນຫ້າພັນຄົນ.    ຝູງຊົນໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູ    ແລະພວກສາວົກໄປໃນປ່າທີ່ຈ້າຍພູໃກ້ທະເລາຄາລີເລ, 
ແລະພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເຂ້ົາຈ່ີຫ້າກ້ອນແລະປານ້ອຍສອງໂຕລ້ຽງພວກເຂົາ.   ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາກິນ 
ໝົດທຸກຄົນອ່ີມແລະຍັງເຫລືອອີກດ້ວຍ.   ພວກສາວົກໄດ້ໄປເກັບເອົາສ່ວນເຫລືອ ແລະເກັບໄດ້ສິບສອງກະ
ຕ່າ.    ເຫັນວ່າປ້ຶມຂ່າວປະເສີດທັງສ່ີໄດ້ຈົດເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູລ້ຽງຜູ້ຊາຍຫ້າພັນຄົນນ້ີໄວ້,   ອາດມີຜູ້ຍິງແລະ 
ເດັກນ້ອຍເພີ້ມອີກ (ເບ່ິງ ມທ 14:21; ມຣກ 6:44; ລກ 9:14; ຢຮ 6:10). 
     ຫລັງຈາກລ້ຽງຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍນ້ີແລ້ວອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນອີກອັນນ່ຶງກ່ອນແຈ້ງ.  ອົງ
ພຣະເຢຊູໄດ້ຍ່າງເທິງໜ້ານ້ຳໄປຫາພວກສາວົກໃນທະເລຄາລີເລ   ເວລາພວກສາວົກພົບກັບລົມພະຍຸໃຫຍ່.  
ມັດທາຍໄດ້ກ່າວລາຍລະອຽດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປໂຕສາມາດຍ່າງໜ້ານ້ຳໄປຫາພຣະອົງ  ຈົນເປໂຕ
ຫລຽວໄປເບ່ິງຟອງນ້ຳ, ຕົກໃຈ, ແລະກໍເລ້ີມຈົມນ້ຳ.    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຍ່ືນມືໄປດຶງເອົາເປໂຕຈາກນ້ຳເພ່ືອບ່ໍ
ໃຫ້ຕາຍ.  ເມ່ືອທັງສອງຂ້ຶນໄປໃນເຮືອແລ້ວລົມພະຍຸນ້ັນກໍຢຸດ (ມທ 14:28-32). ພາບນ້ີເຫັນວ່າເປັນອັສຈັນ
ຫລາຍຢ່າງໂຮມເຂ້ົາກັນເປັນອັນດຽວ. 
        ສ່ວນພວກຝູງຊົນທັງຫລາຍໄດ້ໄປຍັງເມືອງກາເປນາອູມທາງຟາກນ້ັນກ່ອນເພ່ືອຊອກຫາອົງພຣະເຢຊູ
ແລະພວກສາວົກ.    ຫລັງຈາກລ້ຽງຄົນເປັນຈຳນວນຫລາຍຢ່າງນ້ັນອົງພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າພວກເຂົາທັງຫລາຍຈະ  
ມາບັງຄັບໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ (ຢຮ 6:15).  ອົງພຣະເຢຊູຢາກບອກພວກເຂົາວ່າຣາຊ
ອານາຈັກຂອງພຣະອົງບ່ໍແມ່ນໃນໂລກນ້ີ  ແລະພຣະອົງຕ້ອງການບອກຝູງຊົນທງັຫລາຍນ້ັນວ່າການທີ່ເປັນຜູ້
ຕິດຕາມພຣະອົງແທ້ນ້ັນຄວນເຮັດແນວໃດ. 



 15 

     ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຝູງຊົນທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນດີໃຈເພາະພວກເຂົາໄດ້ກິນອາຫານແຕ່ຈຳເປັນຫລາຍ
ກວ່ານ້ັນຄືອາຫານດ້ານຈິດວິນຍານທີ່ບ່ໍໝດົເປັນຈັກເທື່ອ.   ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການອາຫານດ້ານຈິດວິນຍານ
ແລ້ວຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາພຣະອົງ, ຜູ້ເປັນ “ອາຫານແຫ່ງຊີວິດ” (6:35, 48).   ພຣະອົງຜູ້ເປັນ “ອາຫານມາ
ຈາກສວັນ” (6:41). 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 

10. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ອ່ານໂຢຮັນ 6:52-69 ຫລາຍໆເທື່ອເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈວາ່ໂຢຮັນຢາກຈະໃຫ້ຜູ້
ອ່ານຮູ້ອັນໃດ. 
 

11. ບອກສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມພ້ົນນ້ັນມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າການໄປສວັນ, ແຕ່
ແມ່ນການມີຄວາມສັມພັນໃກ້ຊິດກັບອົງພຣະເຢຊູ. 

 
12. ອະທິບາຍເຖິງ ຮ່າງກາຍແລະເລືອດຂອງອົງພຣະເຢຊູມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 

 
13. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມຈຳນວນສະມາຊິກໃນຫ້ອງ ສອງສາມຄົນຕ່ໍກຸ່ມ ແລະສຶກສາແລ້ວລາຍ

ງານສ່ິງທີ່ກຸ່ມຕົນເອງໄດ້ພົບເຫັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ນຳ: 
• ກຸ່ມນ່ຶງ-ອົງພຣະເຢຊູປະເຊີນກັບຝູງຊົນ (ຢຮ 6:25-66) 
• ກຸ່ມສອງ-ຄຳອ້າງອັນທີນ່ຶງ (ຢຮ 6:44,65) 
• ກຸ່ມສາມ-ຄຳອ້າງອັນທີສອງ (ຢຮ 6:29-40) 
• ກຸ່ມສ່ີ-ຄຳອ້າງອັນທີສາມ (ຢຮ 6:48-58) 
• ກຸ່ມຫ້າ-ຝູງຊົນປະຕິເສດພຣະເຢຊູ (ຢຮ 6:60,66) 
• ກຸ່ມຫົກ-ອົງພຣະເຢຊູຕອບຕ່ໍຝູງຊົນ (ຢຮ 6:61-71) 

 
14. ໜູນໃຈສະມາຊິກໃນຫ້ອງໃຫ້ກວດເບ່ິງຕົນເອງເຖິງການຍອມຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄປແນວໃດ? 

 
 
 
 
 

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ເນື້ອກາຍແລະຈິດວິນຍານບອດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 9: 1-7, 13-41 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 9 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູປົວຄົນຕາບອດ ແລະເປີດເຜີຍການບອດຝ່າຍວິນຍານຂອງຟາຣີ

ຊາຍທັງຫລາຍ. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ສາຍຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານແນ່ນອນດີປານໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອພິສູດຄວາມແນ່ນອນຂອງສາຍຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງຂ້ອຍ.                        
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກກັບພວກສາວກົວາ່ການປົວຄົນຕາບອດຈະເປັນສັນຍານໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າພຣະ

ເຈ້ົາຊົງທຳງານຜ່ານພຣະບຸດຄື ພຣະເມສີອາ ຜູ້ເປັນແສງສວາ່ງທີ່ເຂ້ົາມາໃນໂລກ. ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມມືດຝ່າຍ
ວິນຍານຕ້ອງການສາຍຕາທີເ່ບ່ິງເຫັນ. 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນມ້ືສອນ ໃຫ້ອ່ານໂຢຮັນ 9 ຫລາຍໆເທື່ອເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເນ້ືອຫາ ທີ່ພຣະທັມພຍາຍາມຈະເວົ້າ

ກັບຜູ້ອ່ານ. 
2. ຕຽມຜູ້ນ່ຶງໄວ້ລ່ວງໜ້າເພ່ືອເປັນພຍານເຣ່ືອງສາຍຕາສ້ັນ ຄ້າຍໆກັບເຣ່ືອງໃນຄຳນຳ . 
3. ຂຽນໂຄງຮ່າງ ໃສ່ກະດານເພ່ືອນຳການສົນທະນາ. 

• ສາວົກຖາມຄຳຖາມທີ່ຂັດແຍ່ງ (ຢຮ 9: 1-5) 
• ພຣະເຢຊູປົວຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ຶງຕາບອດມາແຕ່ກຳເນີດ (ຢຮ 9: 6-12) 
• ພວກຟາຣີຊາຍສອບຖາມເຣ່ືອງການຮັກສາ (ຢຮ 9: 13-34) 
• ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມຕິດຕາມ (ຢຮ 9: 35-41) 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນຂໍການນຳພາຈາກພຣະເຈ້ົາ ກ່ອນການສຶກສາພຣະທັມ ແລະສົນທະນາ . 
5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 9: 1-7; 13-14 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນນຳກັນ. ສົນທະນາພາກຕ່າງໆຈາກເຣ່ຶອງ: 

• ພຣະເຢຊູຊົງເດີນທາງກັບພວກສາວົກ 
• ພວກເພ່ິນໄດ້ພົບຊາຍຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງຕາບອດແຕ່ກຳເນີດ 
• ສາວົກຖາມຄຳຖາມທີ່ຍາກ ເພາະກ່ຽວກັບຄວາມເຊ່ືອ 
• ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາຊາຍຄົນນ້ັນວັນຊະບາໂຕ 
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• ພວກຟາຣີຊາຍສອບຕາມເຖິງສະພາບການ 
• ຊາຍຜູ້ນ້ັນຕອບຄຳຖາມຂອງຟາຣີຊາຍຢ່າງໝັ້ນໃຈ 
• ພວກຟາຣີຊາຍໄລ່ຊາຍຄົນນ້ັນໃຫ້ອອກໜີຈາກພວກເຂົາ 
• ພຣະເຢຊູຕິດຕາມຫາຊາຍຜູ້ນ້ັນ ແລະຊ່ວຍລາວໃຫ້ຫາຍດີທາງເນ້ືອກາຍແລະວິນຍານ . 

6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງເວົ້າເຣ່ືອງການໄປກວດສາຍຕາແລະການຊ້ືແວ່ນຕາເທື່ອທຳອິດ; ໃຫ້ເວົ້າເຖິງວ່າແວ່ນຕາ 
ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນດີຂ້ຶນ (ຫລື ທ່ານອາດຈະອ່ານຄຳນຳໃຫ້ທກຸຄົນຟັງກໍໄດ້) 

 
ເວົ້າວ່າ, ບາງຄ້ັງພວກເຮົາບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຕົວເອງບ່ໍເຫັນດີ, ແລະມັກຈະມີເຫດການບາງຢ່າງທີ່ພາໃຫ້
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕົວ. 

7. ພາທຸກຄົນເບ່ິງຫົວຂ້ໍໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ ແລະເວົ້າວ່າ, ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະສົນທະນາເຣ່ືອງ 
ຕາບອດຝ່າຍເນ້ືອກາຍ ແລະຕາບອດຝ່າຍວິນຍານ . 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
8. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສ່ີກຸ່ມ, ຖ້າມີໜ້ອຍກໍເຮັດເປັນສອງກຸ່ມ; ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມໄປສຶກສາ ແລະສົນ  

ທະນາພຣະຄຳຕ່ໍໄປນ້ີ: 
ກູ່ມນ່ຶງ: ໂຢຮັນ 9: 1-5 
ກູ່ມສອງ: ໂຢຮັນ 9: 6-12 

 ກູ່ມສາມ: ໂຢຮັນ 9: 13-34 
 ກູ່ມສ່ີ: ໂຢຮັນ 9: 35-41 

9. ຖາມ, ທ່ານຕ້ອງການນຳສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງທີ່ສົນທະນາກັນໄປປະຕິບັດໃນຊີວິດບ່ໍ? ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີໂອ
ກາດພິຈາຣະນາວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບສ່ິງທີ່ຮຽນຮູ້ ເພ່ືອຈະນຳໄປປະຕິບັດໃນອາທິດນ້ີ . 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
10. ຖາມ, ພຣະເຢຊູເປັນແສງສວ່າງຂອງໂລກ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ໃຊ້ໂອກາດສົນທະນາ. ຫລັງ

ຈາກນ້ັນໃຫ້… 
• ຊັກຊວນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເບ່ິງຜົນທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ ເພາະຄວາມສັມພັນທີ່ມີກັບພຣະເຢຊູ 

ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຊີວິດມີບັນຫາ. 
• ຊັກຊວນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເປັນພຍານເຣ່ືອງພຣະເຢຊູກັບຄົນທີ່ຍັງບ່ໍໄດ້ຮບັ       

ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາໃນຊີວດິຂອງພວກເຂົາ. 
11. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ . 

 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ມອບຕົວໃຫ້ກັບງານ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 12: 20-37, 42-50 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 12: 20-50 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ການປະກາດເຣ່ືອງສ້ິນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຍອມຮັບ

ແລະບາງຄົນປະຕິເສດ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຍ້ອງຍໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເຮັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບຊີວິດ.                        
 

ອ່ານລວບ: ຫລັງຈາກການສະເດັດເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຜູ້ມີຊັຍແລ້ວ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຕ້ັງໃຈໃສ່ພັນທະກິດ

ເຣ່ືອງການຕາຍທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດບາບ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເລ້ີມການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ. ຫລັງຈາກນ້ັນ ຖາມ, ທ່ານເຄີຍບັນທຶກສ່ິງທີ່ຢາກຈະ

ເຮັດກ່ອນເສັຽຊີວິດບ່ໍ?   ຢາຍກະດາດໃຫ້ທຸກຄົນ ຜູ້ລະໃບ; ແນະນຳໃຫ້ຂຽນລົງຫ້າຢ່າງທີ່ພວກເຂົາ
ເຈ້ົາຢາກເຮັດກ່ອນວັນຕາຍ.   ຖ້າມີຄົນບ່ໍເຄີຍຂຽນໄວ ້ກໍໃຫ້ໂອກາດຂຽນເລີຍໃນຕອນນ້ີ. ໃຊ້ເວລາ
ເລັກນ້ອຍ ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ບາງຄົນແບ່ງປັນ. ຈາກນ້ັນໃຫ້ອ່ານ ຄຳນຳ ໃນບົດຮຽນສູ່ກັນຟັງ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ກ່ອນມ້ືຮຽນໃຫ້ຕຽມແຜນທີ່ອິສຣາເອນໃນສມັຍຂອງພຣະເຢຊູ. ຕິດແຜນທີ່ໄວ້ທາງໜ້າ. ເວົ້າວ່າ, ເວ

ລາພຣະເຢຊູແລະສາວົກໄປເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ກໍມີຄົນຢິວແລະຄົນກຣີກຢູ່ທີ່ນ້ັນ ; ພວກຄົນກຣີກໄດ້
ມາຫາຟີລິບແລະຂໍພົບພຣະເຢຊູ. ອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 20-22 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ເວົ້າວ່າ, ເວລາພຣະເຢຊູ
ຕອບຄຳຮ້ອງຂໍກໍມີຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນນຳກັນ. ອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 23-26 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ຖາມ: 

• ຂ້ໍ 23 ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
• ຂ້ໍ 24 ເວົ້າເຣ່ືອງຊີວິດແລະຄວາມຕາຍແນວໃດ? 
• ຂໍ 24 ເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູ? 
• ຂ້ໍ 25-26 ເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບຄຳຕອບຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງ? 
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3. ຖາມ,  ຈິດວິນຍານທ່ານເຄີຍຫວຸນ້ວາຍບ່ໍ?   ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ  ໂຢຮັນ 12: 27-28  ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. 
ຖາມ, ພຣະເຢຊູ ສະແດງອາການວິທີໃດກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງພຣະອົງ?  ຖ້າມກາງຄວາມຫວຸ້ນວາຍ    
ພຣະອົງຕ້ັງໃຈໃສ່ພັນທະກິດແລະນຳພຣະກຽດໃຫ້ພຣະບິດາ.   ຖາມ,  ພຣະບິດາຊົງຕອບຢ່າງໃດ? 
ເວົ້າວ່າ, ນ້ີບ່ໍແມ່ນຄ້ັງທຳອິດທີພ່ຣະບິດາໄດ້ຊົງຕອບ. ແບ່ງກະດານເປັນສາມພາກ, ຂີດເສ້ັນແຕ່ເທິງ
ລົງລຸ່ມ, ຂຽນພຣຄຳນ້ີໃສ່ບ່ອນລະຂ້ໍ: ມັດທາຍ 3: 17, ມັດທາຍ 17: 1-5, ແລ ໂຢຮັນ 12: 28.ໃຫ້ 
ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ; ຫລັງຈານອ່ານແລ້ວແຕ່ລະຕອນໃຫ້ຖາມ: 

• ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ? 
• ພຣະບິດາຊົງຕອບພຣະເຢຊູວິທີໃດ? 
• ໃຜໄດ້ຍິນສຽງພຣະບິດາ? ສຽງນ້ັນແມ່ນເພ່ືອຜູ້ໃດ? 
• ຄຳເວົ້າຂອງພຣະບິດາບອກເຖິງຈິດໃຈແລະພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູວິທີໃດ? 
• ພຣະເຢຊູນຳພຣະກຽດມາໃຫ້ພຣະບິດາວິທີໃດ? 

4. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູຊົງພ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃນສ່ິງທີ່ພຣະອົງລົງມາເຮັດ; ພຣະອົງເວົ້າເຖິງຄວາມຕາຍທີ່ຈະ
ມາເຖິງພຣະອົງຕ່ໍໜ້າປະຊາຊົນ; ສລຸບ ໂຢຮັນ 12: 29-37 ໃຫ້ນັກຮຽນຟັງໂດຍຫຍ້ໍ. 

5. ຖາມ, ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າຄຳຍ້ອງຍໍຂອງມະນຸດມີຄວາມໝາຍຫລາຍກວ່າຄຳຍ້ອງຍໍຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ ? 
ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນຕອນນ້ັນ?    ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 42-43 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ.  ເວົ້າວ່າ, ເຈ້ົາ
ນາຍຄົນຢິວຫລາຍຄົນເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ແຕ່ງຽບໄວ້. ເປັນຫຍັງ? ຖາມ, ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນບ່ໍກ້າປະ
ກາດຮັບພຣະເຢຊູຢ່າງກ້າຫານ? 

6. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູຊົງພຍາຍາມເວົ້າກັບຝູງຊົນທີ່ໄດ້ຍິນພຣະອົງ. ອ່ານ ໂຢຮັນ 12: 44-50 ໃຫ້ທຸກ
ຄົນຟັງ.  

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອານ "ຄວາມໝາຍແລະການປະຕິບັດ" ໃນບົດຮຽນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ. ຖາມທ່ານສແວງຫາ

ຄຳຍ້ອງຍໍຈາກໃຜ? ພານັກຮຽນຕອບຄຳຖາມໃນບົດຮຽນ. ຖາມ, ເປັນຫຍັງຄຳຍ້ອງຍໍຂອງຄົນອ່ືນໆ
ຈ່ຶງເປັນເຣ່ືອງທີ່ເຮົາປາຖນາ? 

8. ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະຄົນນຳບົດຮຽນນ້ີໄປປະຕິບັດ; ອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ ໂດຍຂໍພຣະ
ເຈ້ົານຳພາແຕ່ລະຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ສແວງຫາພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດ . 

 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 13: 1-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 13: 1-17 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຮກັຢ່າງສູງສຸດໂດຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ແບບຢ່າງ.  

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຽຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ການເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນການຮັບໃຊ້ບຸກຄົນທີ່ຂັດສົນ.                         
 

ອ່ານລວບ:   ຂະນະທີ່ຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ, ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ຽນແປງຫລັກຂອງການເປັນຜູ້ນຳ 

ໂດຍໄດ້ລົງເຮັດວຽກທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດເຣ່ືອງການຮັບໃຊ້; ພຣະອົງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພວກສາວົກໃນສມັຍນ້ັນ ແລະໃນ
ສມັຍປັດຈຸບັນໃຫ້ເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະອົງ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນມ້ືຮຽນໃຫ້ຕຽມອາຫານເຊ້ົາ ແລະຈານໝາກໄມ້ເພ່ືອຈະນຳມາໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນ.  ທ່ານອາດຈະ

ເອົາກາເຟແລະຈອກມາພ້ອມ. ໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຈັດອາຫານແລະໝາກໄມ້ໃສ່ໂຕະໄວ້ ກ່ອນນັກຮຽນ
ຈະມາເຖິງ. ເວລານັກຮຽນມາແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ເວລາສາມັກຄີທັມ. 

2. ຫລັງຈາກນັກຮຽນນ່ັງປະຈຳທີ່.   ຊວນພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄ້ັງນ່ຶງທີ່ພ່ໍແມ່ ຫລືພ່ໍຕູ້ແມ່ຕູ້ໄດ້ສ່ັງ
ສອນເຂົາເຈ້ົາເປັນບົດຮຽນສຳລັບຊີວິດ;   ອາດຈະເປັນຕອນຍ້າຍອອກບ້ານ,  ຕອນແຕ່ງງານ,  ຫລື
ຕອນໄດ້ລູກຄົນທຳອິດ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້. ຫລັງຈາກນ້ັນຖາມ: ທ່ານໄດ້ເຫັນບົດຮຽນ
ສຳລັບຊີວິດນ້ີປາກົດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງຄົນບ່ໍ? ເວົ້າວ່າ: ບົດຮຽນມ້ືນ້ີແມ່ນເກີດຂ້ຶນກ່ອນວັນພຣະເຢຊູ
ສ້ິນພຣະຊົນ; ພຣະອົງໄດ້ກິນເຂ້ົາກັບພວກສາວົກ ແລະໄດ້ສອນບົດຮຽນສຳລັບຊີວິດອີກບົດນ່ຶງ ;     
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ແບບຢ່າງເຣ່ືອງການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ . 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານໂຢຮັນ 13: 1-3; ຖາມ:  

• ພຣະເຢຊູຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພັນທະກິດຂອງພຣະອົງ? ອຸປສັກ? ຣິດເດດຂອງພຣະອົງ? 
• ພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍພວກສາວົກວິທີໃດ?  
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ອ່ານ ວັກສຸດທ້າຍໃນຫົວຂ້ໍ "ພຣະຜູ້ໂຜດຜູ້ຊົງຮູ້ພັນທະກິດ" ສູ່ກັນຟັງ. 
 

4. ເວົ້າວ່າ: ການເຕ້ົາໂຮມໃນວັນປັສຄາເປັນການພົບກັນຄ້ັງສຸດທ້າຍກັບພວກສາວົກ . ພຣະອົງຊົງຢູ່ກັບ
ພວກເຂົາເປັນເວລາສາມປີເພ່ືອສ່ັງສອນ, ແລະຄາວນ້ີເປັນຄຳສອນຄ້ັງສຸດທາ້ຍ. ຕາມປະເພນີແລ້ວ 
ຂ້ອຍໃຊ້ຈະເປັນຜູ້ລ້າງຕີນແຂກທີ່ເຂ້ົາບ້ານ.   ໃນມ້ືນ້ັນ, ບ່ໍມີຂ້ອຍໃຊ້ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ນ້ັນ, ພຣະເຢຊູ 
ຈ່ຶງຊົງຮັບພາຣະການລ້າງຕີນ. 

5. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນສ່ີກຸ່ມ: 
• ກຸ່ມນ່ຶງ - ພຣະເຢຊູ 
• ກຸ່ມສອງ - ພວກສາວົກ 
• ກຸ່ມສາມ - ເປໂຕ 
• ກຸ່ມສ່ີ - ຢູດາ 

 

ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 13: 4-11 ແລ້ວໃຫ້ເບ່ິງບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ "ເຈ້ົານາຍກັບເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້"    ເພ່ືອ 
ທຸກກຸ່ມທີ່ຖືກແຕ່ງໄວ້ຈະໄດ້ຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວເຣ່ືອງການລ້າງຕີນ.    ໃຫ້ເວລາແຕ່ລະກຸ່ມເພ່ືອສົນ
ທະນາກັນ; ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະແດງອອກເພ່ືອເຮັດຕາມໜ້າທີ່. 

 

6. ເວົ້າວ່າ: ໃນຂ້ໍ 12, ພຣະເຢຊູຊົງຖາມພວກສາວົກວ່າພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະອົງກຳລັງເຮັດຫຍັງບ່ໍ ; 
ອ່ານ ໂຢຮັນ 13: 14-17 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ; ເວົ້າວ່າ:  ໃນພຣະຄຳນ້ີ, ອາຈານແລະເຈ້ົານາຍໄດ້ໃຫ້
ແບບຢ່າງ; ພວກເຂົາໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ຖ່ອມຕົວລົງແລະຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ.   ພານັກຮຽນເບ່ິງ ຟີລິບປອຍ 
2: 5-11. ອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ແລະໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເບ່ິງລັກສະນະຂອງພຣະເຢຊູ .   ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເວົ້າ
ແລ້ວບັນທຶກໄວ້ກະດານ. ເວົ້າວ່າ: ລັກສະນະເຫລ່ົານ້ີເປັນແບບຢ່າງການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຄຣິດ. ໃນ
ຖານະຜູ້ເຊ່ືອ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດຕາມແບບຢ່າງ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ເວົ້າວ່າ: ການຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງທັມມະດາສຳລັບທຸກຄົນ. ຖາມ: 

• ທ່ານຢາກຫລີກການຮັບໃຊ້ແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ? 
• ແມ່ນຫຍັງເປັນອຸປສັກຂອງການຮບັໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ? 
• ການຖືກຽດແນວໃດເປັນອຸປສັກບ່ໍໃຫ້ຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ? 
• ມ້ືໃດເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນ? 

8. ເວົ້າວ່າ: ຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ຊ່ວຍໃນການທີ່ຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງເຣ່ືອງການຮັບໃຊ້ ຈາກຄວາມຈິງໃນ
ບົດຮຽນມ້ືນ້ີ. ປິດການສຶກສາດ້ວນການອ້ອນວອນ. 

 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ຜູ້ປຶກສາທ່ີຈະມາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 14: 15-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ໂຢຮັນ 14 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສັນຍາວ່າພຣະເຈ້ົາຈະສ່ົງພຣະວິນຍານມາເພ່ືອສ່ັງສອນ

ແລະເລ້ົາໂລມຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະອົງ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບການສ່ັງສອນແລະການເລ້ົາໂລມຈາກພຣະວິນຍານວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອສແວງຫາການແນະນຳແລະການເລ້ົາໂລມຂອງພຣະວິນຍານ.                         
 

ອ່ານລວບ: ຄືນກ່ອນການຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເວລາອະທິບາຍວຽກການທີ່ພຣະວິນ

ຍານບໍຣິສຸດຈະເຮັດໃນຊີວດິຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນຖານະຜູ້ເລ້ົາໂລມແລະຜູ້ສອນ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເວົ້າວ່າ, ເດັກຫລາຍຄົນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນວັທນະທັມ ຫລືໃນປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກວັທນະທັມພ່ໍແມ່

ຂອງເຂົາເຈ້ົາ; ເດັກພວກນ້ີໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ວັທນະທັມອ່ືນໆ ແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ.   ຖາມ: ມີໃຜແດ່
ໃນທີ່ນ້ີທີ່ເປັນບຸກຄົນໃນປະເພດນ້ີ? ສຳລັບພວກເຮົາທີ່ບ່ໍເຄີຍພາກຂ້າງພ່ໍແມ່, ທ່ານຄິດວ່າພວກເດັກ
ເຫລ່ົານ້ັນຈະມີຄວາມຮູສຶ້ກຢ່າງໃດ ໃນເວລາສ່ັງລາກັນ? (ຢ້ານ, ບ່ໍແນ່ໃຈ, ກັງວົນ, ໂສກເສ້ົາ)  

2. ເວົ້າວ່າ, ບົດຮຽນມ້ືນ້ີແມ່ນພາກທຳອິດຂອງ "ບົດຮຽນທີ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງ" ຊ່ຶງເວົ້າເຖິງພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດແລະກິຈການຂອງພຣະອົງ. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ວ່າພວກສາວກົໄດ້ເກີດມີຄວາມຢ້ານ ເວລາ
ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກເຂົາເຈ້ົາວາ່   ພຣະອົງຈະຕ້ອງໜີຈາກໄປ;  ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຄິດເຖິງຄວາມ
ສັມພັນທີ່ຈະປ່ຽນແປງ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 14:15. ເວົ້າວ່າ, ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຮກັຂອງ    
ພຣະອົງສຳລັບພວກສາວົກ ແລະຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາຕ່ໍພຣະອົງ. ທ່ານຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າທ່ານຮັກ  
ພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ?   ເວົ້າວ່າ, ຄວາມຮັກທີ່ແທ້ສຳລັບພຣະເຈ້ົາ ຈະເປັນເຫດໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະ
ອົງ. ຄວາມຮັກພາໃຫ້ເຊ່ືອຟັງ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ພຣະຜູ້ຊ່ອຍທີ່ຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາຕລອດໄປ . ອ່ານ  
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ໂຢຮັນ 14: 16-18. ຂຽນ "ຜູ້ຊ່ອຍ"   ໃສ່ກະດານ; ກ້ອງລົງມາໃຫ້ຂຽນ ຜູ້ເລ້ົາໂລມ, ຜູ້ປຶກສາ, ແລະ  
ຜູ້ຢູ່ກາງ. ເວົ້າວ່າ, ຄຳເຫລ່ົານ້ີບອກເຖິງກິຈການຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ . ໃຫ້ເບ່ິງບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ 
"ພຣະເຢຊູຊົງສັນຍາຈະສ່ົງພຣະຜູ້ຊ່ອຍ." ແລ້ວພານັກຮຽນອະທິບາຍໜາ້ທີ່ຕ່າງໆຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ຜູ້ເລ້ົາໂລມ: ບຸກຄົນຜູ້ຢືນຄຽງຂ້າງເພ່ືອຊ່ວຍເຫລືອ ແລະໃຫ້ກຳລັງ 
• ຜູ້ປຶກສາ: ບຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍຍາມມີບັນຫາ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະສະຕິປັນຍາ 
• ຜູ້ຢູ່ກາງ: ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຽ ຫລື ຜູ້ແນະນຳ, ຜູ້ເວົ້າແທນທ່ານ 
• ພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງ: ນຳພາທ່ານໄປຫາຄວາມຈິງ, ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດບາບ 

 
ເວົ້າວ່າ, ຜູ້ຊ່ອຍທີ່ຈະຢູ່ໃນພວກເຂົາ ແທນທີ່ຈະຢູ່ກັບເຂົາ; ຄຳສັນຍາເຣ່ືອງການສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນວັນເພັນເຕຄໍສະເຕ (ກກ 2: 1-4). 
 
ອ່ານ ຢຮ 14: 18  ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ  ແລ້ວຖາມວ່າ:  ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູປຽບທຽບຕອນນ້ີໃສ່ເຣ່ືອງ
ເດັກກຳພ້າ? ໃຫ້ເວລາຕອບ.   ເວົ້າວ່າ: ພຣະເຢຊູຊົງຢາກໃຫ້ສາວົກຮູ້ວ່າພຣະອົງຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາ  
ຕລອດໄປໂດຍຜ່ານພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ; ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ 1 ຢຮ 4: 13. 

4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ໂຢຮັນ 14: 21-24.   ຖາມ: ສຳລັບຄຣິສຕຽນ ຄວາມຮັກພຣະເຈ້ົາ ແລະການເຊ່ືອຟັງ
ພົວພັນກັນຢ່າງໃດ? ໃຫ້ເວລາຕອບ. ສລຸບບົດຣຽນໃນຫົວຂ້ໍ "ພຣະເຢຊູແລະພຣະບິດາເປັນນ່ຶງ." 

5. ຂຽນຄຳວ່າ "ຄຣູ" ໃສ່ກະດານ. ເວົ້າວ່າ:  ໃນ ໂຢຮັນ 14: 25-26, ພຣະເຢຊູຊົງບອກສາວົກວ່າພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ຄື ຄຣູ. ພຣະອົງຈະຊົງສອນທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາຄວນຮູ້ ແລະຈະຊົງເຕືອນທຸກຢ່າງທີ່
ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງສ່ັງສອນໄວ້. 

6. ອ່ານ, ໂຢຮັນ 14: 27-31. ເວົ້າວ່າ: ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າຄ້ັງສຸດທ້າຍກ່ອນຈາກພວກສາວົກ. ຖາມ: 
• ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ພອນກ່ຽວກັບສັນຕິສຸກ? 
• ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງບອກພວກສາວົກໃຫ້ຊົມຊ່ຶນຍິນດີໃນການໄປຂອງພຣະອົງ ? 
• ພຣະເຢຊູຊົງໝາຍເຖິງຜູ້ໃດເວລາພຣະອົງກ່າວວ່າ "ຜູ້ປົກຄອງໂລກ"? 
• ໂລກນ້ີຈະຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຮັກພຣະບິດາ ດ້ວຍວິທີໃດ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ເບ່ິງກິຈການຂອງພຣະວິນຍານທີໄ່ດ້ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ.  ຖາມ: ກິຈການອັນໃດຂອງພຣະວິນຍານ 

ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ສຸດໃນຊີວດິໃນປັດຈຸບັນນ້ີ?   ທ່ານຢາກໃຫ້ພຣະອົງນຳພາໃຫ້ເຮດັຫຍັງ, ໃຫ້ເວົ້າ
ຫຍັງ, ຫລືໃຫ້ເປັນຫຍັງ? 

8. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະທັມ ແລະຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຫັນກິຈການ
ຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ . 

         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 
ສຳເຣັດແລ້ວ 

 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 19:1-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 19 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຊົງໄຖ່ໄດ້ສຳເຣັດລົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະຂອບພຣະຄຸນແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສັນນະສູດການຂອບພຣະຄຸນຂອງເຮົາເປັນແນວໃດ? 

       
ບົດນໍາ 

ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ້ີມຈ່ຶງຂໍແນະນຳໃຫ້ຄຣູສອນອ່ານ ໂຢຮັນ ບົດ 18 ແລະບົດ 19 ຈົນຈົບ ກ່ອນອ່ານບົດ
ຮຽນແລະບົດສອນ.  
 

ເຂົາຈັບພຣະເຢຊູ ( ໂຢຮັນ 18:19:3).  
1. ເລ່ົາເຖິງຕອນເຂົາຈັບພຣະເຢຊູທີ່ສວນເຄັດເຊມາເນ  ໂດຍການນຳຂອງສາວົກຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າຢູດາພາເຂົາມາ
ຈັບພຣະອົງໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງກຳລັງໄຫວ້ວອນຢູ່. (ໂຢຮັນ 18:12).   
 ກ. ພຣະທັມມັດທາຍ 26:35 ບອກວ່າຢູດາໄປປ່າວຂາຍພຣະເຢຊູໃນຣາຄາ 30 ຫລຽນເງິນເທົ່ານ້ັນ.  
 ຂ. ຕິໂມທຽວບອກວ່າ ການຮັກເງິນຄຳ ເປັນເຄ້ົາມູນຂອງຄວາມຊ່ົວທຸກຢ່າງ(1 ຕີໂມທຽວ 6:10) 
 ຄ. ທ່ານຄຶດວ່າເປັນຫຍັງຢູດາຈ່ຶງເຮັດແນວນ້ີ? ໃຫ້ເວລານັກຮຽນຕອບສ້ັນໆ.  

2. ເລ່ົາເຖິງເປໂຕປະຕິເສດພຣະອົງ “ຂນະນ້ັນຊີໂມນເປໂຕກຳລັງຢືນຝີງໄຟຢູ່ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຖາມເປໂຕວ່າ, 
“ໂຕກໍເປັນສາວົກຂອງຄົນນ້ັນເໝືອນກັນ ບ່ໍແມ່ນຫລື”  ເປໂຕຕອບປະຕິເສດວ່າ,  “ບ່ໍແມ່ນດອກ”    (ໂຢຮັນ 
18:25). ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າໃນສມອງຂອງເປໂຕເວລານ້ັນເປັນແນວໃດ? ພຣະເຢຊູເດ! ຄຶດ
ຢ່າງໃດກັບເປໂຕ?  
 
3. ຖາມນັກຮຽນວ່າ ຊີວິດຂອງສາສົກທັງສອງ ເປັນບົດຮຽນອັນໃດສຳລັບເຮົາໃນວັນນ້ີ? ໃຫ້ເວລານັກຮຽນ
ຕອບສ້ັນ.  
 
  



 25 

ປີລາດສົນທະກັບພຣະເຢຊູ  (ໂຢຮັນ 19:8-16).   

1. ປີລາດຈ່ຶງຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຢຊູເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ອ່ືນໄດ້ຍິນແລ້ວບອກກັບພຣະເຢຊູວ່າ    “ເຈ້ົາບ່ໍເວົ້າກັບເຮົາ 
ຫລື ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າເຮົາມີສິດອຳນາດຈະປ່ອຍເຈ້ົາ    ແລະມີສິດອຳນາດຄຶງເຈ້ົາໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນ” (ຂ້ໍ 10). 
ການທີ່ປີລາດຖາມແລະອ້າງເຖິງອຳນາດທີທ່່ານມີເຊ່ັນນ້ັນກໍເພາະກໍເພາະວ່າເພ່ິນຢາກປ່ອຍພຣະເຢຊູ ເຫດ
ຜົນທີປີ່ລາດຢາກປ່ອຍເພາະຊອກເບ່ິງຄວາມຜີດພຣະເຢຊູບ່ໍມີຫຍັງເລີຍ.  
 
2. ພວກເຂົາກ່າວຂ່ົມຂູ່ປີລາດໂດຍເອົານາມຊ່ືກາຍຊາຜູ້ເປັນກະສັດມາອ້າງວ່າ  “ຖ້າທ່ານປ່ອຍຄົນນ້ີທ່ານກໍ 
ບ່ໍເປັນມິດຂອງກາຍຊາ ທຸກຄົນທີຕ້ັ່ງຕົວເປັນກະສັດກໍປະກາດຕົວຕ່ໍສູ້ກາຍຊາ” (ຂ້ໍ 12).  ແປວ່າຫາກປີລາດ
ປ່ອຍພຣະເຢຊູກໍຜິດຕ່ໍກົດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເພາະເຂົາກ່າວຫາວ່າ    ພຣະເຢຊູຕ້ັງຕົນເປັນກະສັດ ທຽບເທົາ່ກັບ
ກາຍຊາຜູ້ເປັນກະສັດຊ່ຶງເປັນການໝິ່ນປມາດກະສັດອົງດຽວຄືກາຍຊາທີ່ເຂົານັນຖືຢູ່. 
 
3. ປີລາດຈ່ຶງຂ້ຶນນ່ັງບັນລັງພິພາກສາແລ້ວກ່າວວ່າ  “ນ້ີຄືກະສັດຂອງພວກທ່ານ”ຝ່າຍເຂົາໄດ້ຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນ
ວ່າ, “ເອົາມັນໄປເສັຽ ເອົາມັນໄປເສັຽ ຄຶງມັນໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນເສັຽ”  ປີລາດຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກທ່ານຈະ
ໃຫ້ເຮົາຄຶງກະສັດຂອງພວກທ່ານທີ່ໄມ້ກາງແຂນຫລື” ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຕອບວ່າ,   “ເວັ້ນແຕ່ກາຍຊາ
ແລ້ວພວກເຮົາບ່ໍມີກະສັດ” (ຂ້ໍ 13-15).    ເມ່ືອຊາວຢິວໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງວ່າ “ເອົາ 
ມັນໄປເສັຽ ເອົາມັນໄປເສັຽ ຄຶງມັນໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນເສັຽ” ປີລາດຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຮົາຄຶງ
ກະສັດຂອງພວກທ່ານທີ່ໄມ້ກາງແຂນຫລື” ພວກປະໂຣຫິດຕົນໃຫຍ່ຕອບວ່າ,   “ເວັ້ນແຕ່ກາຍຊາແລ້ວພວກ
ເຮົາບ່ໍມີກະສັດ” ແລ້ວປີລາດຈ່ຶງມອບພຣະອົງໃຫ້ເຂົາ ເພ່ືອເອົາໄປຄຶງໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນ  (ຂ້ໍ 15-16).  
 

ພວກທະຫານກັບພຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 19 :17-22).  
1. ເຂົາກໍຄຸມພຣະເຢຊູໄປໂຄລະໂກທາບ່ອນປະຫານນັກໂທດຂອງພວກເຂົາ. ‘ພຣະອົງຊົງແບກເອົາໄມ້ກາງ
ແຂນຂອງພຣະອົງ   ສະເດັດໄປເຖິງບ່ອນທີ່ເອ້ີນວ່າກະໂຫລກຫົວ   (ພາສາເຮັບເຣີເອ້ີນວ່າ  ໂຄລະໂກທາ)’ 
(ຂ້ໍ17).  ການແບກກາງແຂນອັນໜັກນ້ັນມີຄວາມໝາຍວ່າພຣະອົງຊົງແບກເອົາຄວາມຜິດຄວາມບາບຂອງ
ຄົນຈຳນວນຫລາຍທີເ່ຊ່ືອໃນພຣະອົງຖືກຕາຍເພ່ືອພ້ົນຄວາມຜິດບາບທີໄ່ມ້ກາງແຂນ.  
 
2. ‘ທີ່ນ້ັນເຂົາໄດ້ຄຶງພຣະອົງໄວ້ທີໄ່ມ້ກາງແຂນກັບອີກສອງຄົນ ຄົນລະຂ້າງແລະພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ກາງ’ (ຂ້ໍ 18). 
(ມັດທາຍ 27 :38). ພຣະທັມມາຣະໂກບອກວ່າ(ໂຈນສອງຄົນ) (ມາຣະໂກ 15 :26).   ແລະພຣະທັມລູກາ
ບອກວ່າ (ຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນ) (ລູກາ 22 :33). ການບັລຍາຍຂອງສາວົກໃຊ້ຄຳເວົ້າຕ່າງກັນເພາະເວລານ້ັນເພ່ິນ
ຖືວ່າ (ໂຈນແລະຜູ້ຮ້າຍ)  ແມ່ນໃຊ້ຄຳໃດກໍໄດ້,  ສ່ວນສມັຍນ້ີໄດ້ຖືກແຍກອອກຢ່າງຊັດເຈນ  ເຊ່ັນ : (ໂຈນ ) 
ໝາຍເຖິງຄົນລັກເລັກລັກນ້ອຍຈົນເຖິງການປຸ້ນຈ້ີ ແລະຄຳວ່າ (ຜູ້ຮ້າຍ) ນ້ັນໝາຍເຖີງຜູ້ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຈົນ
ເຖິງຜູ້ຂ້າຄົນຮ້ອງວ່າຜູ້ຮ້າຍ.  
3. ສາສນາສາດຜູ້ນ່ຶງມີຄຳເຫັນວ່າ ເຫດທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງນ້ັນແມ່ນ: 
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 1. ພຣະອົງຖືກຄຶງແລະວາຍພຣະຊົນທີ່ໄມ້ກາງແຂນນ້ັນແມ່ນຖືກຄຶງແລະຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດບາບໃນເມ່ືອກ່ອນ  ແຕ່ກັບໃຈເຊ່ືອພຣະເຢຊູ ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນຄວາມຜິດ
ຄວາມບາບຂອງຄຣິສຕຽນທຸກຄົນຈ່ຶງຕົກໃສ່ໃນບັນຊີຂອງພຣະເຢຊູ ແລະການຖືກຄຶງຈົນຕາຍທີໄ່ມ້ກາງແຂນ 
ນ້ັນບ່ໍໄດ້ແມ່ນເພ່ືອພວກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ      ແຕ່ພວກທີ່ບ່ໍເຊ່ືອຍັງຕ້ອງການໄດ້ຮັບການຕາຍແທນ
ຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາຢູ່   ຫາກເຂົາຍອມຮັບເຊ່ືອໃນພຣະອົງ.  
 2. ການຖືກຄຶງຣະຫວ່າງກາງອາດຊະຍາກອນສອງຄົນນ້ັນອາດມີຄວາມໝາຍວ່າ   ພຣະອົງຊົງວາຍ  
ພຣະຊົນເພ່ືອທັງຄົນດີແລະຄົນຊ່ົວ, ຄົນຍາກຈົນແລະຄົນຮັ່ງມີ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເອຊາຢາຍັງກ່າວໄວ້ວ່າ “ທ່ານ 
ກໍຈະຖືກຝັງໄວໃ້ນອຸບໂມງດຽວກັນກັບອາດຊະຍາກອນແລະພວກເສດຖີ”    ແປວ່າພຣະອົງຍັງວາຍພຣະຊົງ
ເພ່ືອພວກເສດຖືຮັ່ງມີອີກດ້ວຍ.   
 3. ໃນທີ່ສຸດຮ່າງກາຍຂອງພຣະອົງຊົງທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດບ່ໍໄດ້  ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວເປັນຄຳ
ສຸດທ້າຍວ່າ "ສຳເຣັດແລ້ວ" ແປວ່າ ສຳເຣັດໃນພຣະຣາຊກິດການຊົງໄຖ່, ແລ້ວກໍສ້ິນພຣະຊົນ. (ຂ້ໍ 30).  
 
 
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ຂ້ອຍເຫັນພຣະເຢຊູ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 20:1-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 20:1-21 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ການຄືນພຣະຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍລະອາຍຕ່ໍການເປັນພະຍານ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານກ້າບອກຜູ້ອ່ືນເຣ່ືອງການຄືນພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຊະນະຄວາມຕາຍ 

       
ບົດນໍາ 

ພຣະເຢຊູຜູ້ຊົງເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງມາເກີດເປັນມະນຸດເພ່ືອຕາຍແທນຄວາມຜິດບາບ
ຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊ່ືອວ່າພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເປັນພຣະເຈ້ົາ, ດ້ວຍເຫດນ້ີການຕາຍຂອງ  
ພຣະອົງບ່ໍແມ່ນຍ້ອນພຣະອົງມີຄວາມຜິດຄວາມບາບອັນໃດ ແຕ່ຍອມຕາຍເພາະໄຖ່ໂທດເຮົາເປັນປະການ
ສຳຄັນ ແລະພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທີຕ່າຍໄຖ່ໂທດໄດ້   ແລະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທີຊົ່ງ 
ຄືນພຣະຊົນມາຈາກຕາຍ ເພ່ືອພິສູດໃຫ້ໂລກເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.  
 

ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງມາຣິີອາ (ໂຢຮັນ 20 :1-10). 

1. ເຊີນນັກຮຽນສົນທະນະຄຳວ່າ(ຄວາມ) ແປວ່າຫຍັງ ? ເຊ່ັນຄວາມດີ, ຄວາມງາມ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມ 
ສາມາດ, ຄວາມຢຳເກງ, ຄວາມສຸພາບອ້ອນນ້ອມ, ຄວາມເຊ່ືອແລະອ່ືນໆ ຈົນເຖິງຄວາມຈົງຮັກພັກ
ດີ. ພວກເຮົາຄຶດວ່າ(ຄວາມ)ນ້ັນໄດ້ມາແຕ່ໃສ ?ມີບາງ(ຄວາມ)ເບ່ິງເຫັນ ແລະ    (ບາງຄວາມ)ເບ່ິງບ່ໍ
ເຫັນ ແຕ່ເຫັນໝາກຜົນ ເຊ່ັນຄວາມຈົງຮັກພັງດີຂອງມາຣີອາດ້ວຍການກະທຳ.  
(ໝາຍເຫດ: ຮັກ, ຮູ,້ ຍິນດີ=ເປັນຄຳກິຣິຍາ;  ເມ່ືອເພ້ີມ"ຄວາມ"ໃສ່ທາງໜ້າ=ກາຍເປັນຄຳນາມ) 
 

2. ບອກນັກຮຽນວ່າ ດ້ວຍຄວາມຮັກ  ແລະຈົງຮັກພັກດີໄດ້ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ມາຣີອາແລະຜູ້ຍິງອ່ືນໆໄປ
ຍັງອຸບໂມງຝັງສົບແຕ່ເຊ້ົາມືດໃນວັນຖ້ວນສາມ ການທີ່ລາວຖ້າຮອດສາມວັນນ້ັນເປັນເພາະດ້ວຍສັງ
ຄົມວັທນະທັມທາງຄວາມເຊ່ືອຂອງຊາດຢິວທີ່ບ່ໍໃຫ້ເຮັດການງານໃດໆໃນວັນສະບາໂຕ ດ້ວຍເຫດນ້ີ
ມາຣີອາຈ່ຶງລໍຖ້າໃຫ້ພ້ົນຈາກວັນສະບາໂຕຄືວັນເສົາ ແລ້ວພວກນາງມາຣີອາຈ່ຶງພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງ
ແຕ່ເຊ້ົາມືດດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.  
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ມາຣອີາບ່ໍຈືພ່ຣະເຢຊູ (ໂຢຮັນ 20:11-18).  

1. ຫລັງຈາກພວກສາວົກຊອກຫາພຣະສົບພຣະເຢຊູທີ່ອຸບໂມງບ່ໍພົບແລ້ວກໍກັນກັບໄປຍັງບ້ານເຮືອນ
ຂອງຕົນ, ສ່ວນມາຣີອາຍັງໂສກເສ້ົາຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ບໍຣິເວນອຸບໂມງ. ສັງເກດເຫັນວ່າມາຣີອາໄດ້ໄປຍັງ
ອຸບໂມງກ່ອນສາວົກ, ແລ້ວໄປລາຍງາຍຕ່ໍສາວົກເມ່ືອບ່ໍພົບເຫັນພຣະສົບພຣະເຢຊູ ແລ້ວທັງໝົດກໍ
ພາກັນໄປຍັງອຸບໂມງເພ່ືອພິສູດຄຳບອກເລ່ົາຂອງມາຣີອາ    ເມ່ືອສາວົກບ່ໍພົບເຫັນພະເຢຊູແລ້ວກໍ
ພາກັນກັບໄປ ເຫລືອແຕ່ມາຣີອາຍັງຊອກຫາພຣະເຢຊູຢູ່.  
 

2. (ຂ້ໍ 12-13). ຄຳສົນທະນາຣະຫວ່າງເທວະດາກັບມາຣີອາ   ແຕ່ມາຣີອາບ່ໍຮູວ້່າທ່ານທັງສອງແມ່ນ      
ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ.   
 

3.  (ຂ້ໍ 14-15). ອາດເປັນເພາະລາວເມົາແຕ່ຮ້ອງໄຫ້ ແລະບ່ໍໄດ້ຄຶດເຖິງຄຳສອນພຣະເຢຊູວ່າ  ພຣະ
ອົງຈະຊົງຄືນພຣະຊົນໃນວັນຖ້ວນສາມ.  ບອກນັກຮຽນວ່າ ເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນຫາກມົວເມົາແຕ່ອັນ
ໃດອັນນ່ຶງເຮາົກໍຈະບ່ໍເຫັນພຣະຄຸນແລະຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  

 

ມາຣິີອາເລ່ົາຂ່າວສູ່ສາວົກ (ໂຢຮັນ 20 :19-21).  
 

1. (ຂ້ໍ 18).ມາຣີອາໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູແລ້ວ   ຄວາມໂສກເສ້ົາທັງໝົດໄດ້ກັບກາຍເປັນຄວາມຊົມຊ່ືນ
ຍິນດີ ແລະດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີນ້ັນໄດ້ເປັນແຮງໃຈໃຫ້ນາງຟ້າວແລ່ນກັນຄືນໄປຫາພວກສາວົກ
ອີກເທື່ອນ່ຶງເພ່ືອບອກຂ່າວດີນ້ີໃຫ້ພວກສາວົກ.    

 
2. (ຂ້ໍ 19).ເມ່ືອຂ່າວດີນ້ີມາພວກສາວົກ ດ້ວຍການບອກເລ່ົາຂອງມາຣີອາຍັງບ່ໍທັນຂາດຄຳ ພຣະເຢຊູ 

ກໍຊົງປາກົດຕົວໃນຖ້າມກາງສາວົກທີປິ່ດປະຕູຢ່າງໜາແໜ້ນ. 
 

3. (ຂ້ໍ 20). ພຣະເຢຊູຊົງຮູ້ຈັກຄວາມຄິດຂອງສາວົກວ່າຍັງສົງສັຍ ຈ່ຶງບອກໃຫ້ສາວົກຈັບບາຍພິສູດຕົນ
ຕົວຂອງພຣະອົງ  ແລະເມ່ືອພວກສາວົກໄດ້ພິສູດເຫັນວ່າແມ່ນພຣະອົງແທທ້ີຄື່ນມາຈາກຕາຍພວກ
ສາວົກຈ່ຶງມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລາຍ. 

 
4. (ຂ້ໍ 21). ບອກນັກຮຽນວ່າ  ເມ່ືອສາວົກພິສູດແລະເຊ່ືອແລ້ວຈ່ຶງຊົງສ່ັງໃຫ້ໄປບອກຂ່າວດີນ້ີແກ່ຜູ້ອ່ືນ. 

ໝາຍຄວາມວ່າມີແຕ່ຜູ້ເຊ່ືອເທົ່ານ້ັນທີອ່ອກໄປບອກຜູອ່ືນໄດ້. ບອກນັກຮຽນວ່າ ທ່ານກໍເປັນຜູ້ເຊ່ືອຄື
ກັນ ດ່ັງນ້ັນວັນນ້ີກັບບ້ານແລ້ວທາ່ນຈະໄປບອກຜູ້ໃດແດ່?  

 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ຄືນພຣະຊົນຢ່າງອັສຈັນ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ໂຢຮັນ 21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 21 

ຈຸດປະສົງສຳຄັນ: ຊົງສຳແດງອັສຈັນຕ່ໍນັກຫາປາອາຊີບແລ້ວເປໂຕກັບຄືນມາເຊ່ືອ.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຕ້ອງການພຣະເຢຊູໃຫ້ຕ້ັງທ່ານຂ້ຶນອີກໃໝ່ບ່ໍເມື່ອທ່ານລ້ົມ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕ້ັງຄົນທີ່ລ້ົມແລ້ວໃຫ້ຢືນອີກໄດ້ .  

       
ບົດນໍາ 

ເປໂຕນຳພາສາວົກຈຳນວນນ່ຶງໄປລໍຖ້າພຣະເຢຊູທີ່ແຂວງຄາລີເລບ່ອນນັດພົບທີ່ແຄມຝ່ັງທະເລຄາລີເລ , ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າພຣະເຢ

ຊູນ້ັນເປໂຕໄດ້ພາສາວົກຫາປາຕາມອາຊີບເກ່ົາຂອງລາວ   ແຕ່ຄືນນ້ັນທັງຄືນບ່ໍໄດ້ປາແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ . 
 

ເປໂຕຕ້ອງໄປຫາປາ (21:1-6) 

1. ເປໂຕໄດ້ພາສາວົກຫາປາເພາະເປັນອາຊີບເກ່ົາຂອງລາວ ,    ເປໂຕເປັນສາວົກທີ່ບ່ໍຢູ່ລ້າເພາະລາວເປັນຄົນໝ່ັນພຽນ
ແລະກ້າຫານ,   ຄົນນັກຫາປາອາຊບີເມື່ອລົງນ້ຳກໍຈະຢູ່ລ້າບ່ໍໄດ້ຕ້ອງຫາປາ ເພາະນ້ັນແມ່ນຄວາມສຸກອັນນ່ຶງຂອງລາວ . 
ເຣື່ອງນ້ີສອນເຮົາວ່າພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເຮົາມາຈາກອາຊີບຕ່າງໆເພື່ອມາຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະອາຊີບນ້ັນຍັງໝູນໃຊ້ໃນການ
ຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ.  

2. ເປໂຕແລະພວກສາວົກໄດ້ພາກັນຫາປາແຕ່ຫົວຄ່ຳຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊົ້າກະບ່ໍໄດ້ປາຈັກໂຕ  ເປັນຫຍັງນັກຫາປາອາຊີບຈ່ຶງບ່ໍໄດ້
ປາຈັກໂຕ ? ເຊີນນັກຮຽນສົນທະນາອອກຄຳເຫັນ .  

3. ພຣະເຢຊູບ່ໍແມ່ນຄົນຫາປາ ແຕ່ໄດ້ບອກນັກອາຊີບຫາປາວ່າ  ຈ່ົງຖ້ິມມອງລົງເບ້ືອງຂວາເຮືອແລ້ວຈະໄດ້ປາ ”    ແລະເປ
ໂຕກໍເຮັດຕາມແລ້ວໄດ້ປາຫລາຍ .   ເຣື່ອງນ້ີສອນເຮົາວ່າເຮົາຈະມີອາຊີບໃດ,  ມີຄວາມຮູ້ໃດໆກໍຕາມ ພຣະເຢຊູມີຣິດອຳ
ນາດແລະຮູ້ຫລາຍກວ່າເຮົາຫລາຍເທົ່າ.  

 

ເປໂຕຢາກເຂ້ົາໃກ້ພຣະເຢຊູ  (ໂຢຮັນ 21:7-14).  

1. ເມື່ອເປໂຕໄດ້ຍິນຄຳວ່າແມ່ນພຣະເຢຊູແລ້ວຈ່ຶງຟ້າວເອົາເສ້ືອມານຸ່ງຫົ່ມເພາະລາວບ່ໍໄດ້ນຸ່ງຫົ່ມເສ້ືອ ແລ້ວລາວບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າ
ຟ້າວໂດດລົງນ້ຳຕ້ັງໃຈລອຍນ້ຳໄປຫາພຣະເຢຊູ   ເພາະວ່າ    1. ແມ່ນດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນແລະດີໃຈທີ່ເຫັນພຣະອົງ.     2.  
ເຮືອແລະແຄມຝ່ັງທະເລມີລະຍະບ່ໍໄກຈ່ຶງລອຍນ້ຳໄປຫາ    ພຣະເຢຊູໄດ້.   ພຣະຄັມພີບອກວ່າປະມານ 200 ວາ ແລະ
ວ່ານ່ຶງປະມານແມດເຄ່ິງ ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງສລຸບໄດ້ວ່າປະມານ 250-300 ແມດ. ເມື່ອກວ້າງໄກປານນ້ີຕ້ອງແມ່ນຄົນລອຍນ້ຳ
ເກ່ງເທົ່ານ້ັນທີ່ຈະລອຍໄດ້.  
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2. ເມື່ອເຖິງຝ່ັງແລ້ວເປໂຕໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດກິນໄວ້ຖ້າ ເພາະລາວເຫັນກອງໄຟ ,   ເຫັນເຂ້ົາຈ່ີ ແລະປາປ້ີງຈຳນວນນ່ຶງ. 
ເຣື່ອງນ້ີສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນຫລັກແຫລ່ງເຂ້ົາປາອາຫານ ແລະໃຫ້ເປໂຕໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນຈາກກອງໄຟທີ່
ລອຍນ້ຳມາຫາພຣະອົງດ້ວຍຄວາມໜາວເຢັນ .  

3. ພຣະອົງຊົງຮັປທານເຂ້ົາເຊົ້າຮ່ວມກັບສາວົກເພື່ອພິສູດໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ພຣະອົງຊົງຄືນພຣະຊົນມາເປັນມະ ນຸດເຕັມສ່ວນ,  ບ່ໍ
ແມ່ນຜີຄືພວກສາວົກຄຶດ,  ບ່ໍແມ່ນວິນຍານຄືພວກຢິວເວ້ົາ .   ຄົນລາວເຮົາເວ້ົາກັນເລ້ືອຍວ່າ ຜີກິນອາຍຄົນບາຍຕ່ອນ  ແປ
ວ່າຖ້າແມ່ນຜີແລ້ວຂອງກິນກໍຍັງຄືເກ່ົາດັງທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນມາ .  

 

ເປໂຕຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັບຄືນ  (21:15:25).  

ຫລັງຈາກກິນເຂ້ົາເຊົ້າແລ້ວພຣະເຢຊູໃຊ້ໂອກາດນ້ີໃຫ້ເປໂຕສາຣະພາບຜິດບາບທີ່ໄດ້ປະຕິເສດພຣະອົງເຖິງສາມເທື່ອວ່າບ່ໍຮູ້ຈັກພ

ຣະອົງ, ດ້ວຍເຫດນ້ີພຣະອົງຈ່ຶງຖາມເປໂຕເຖິງສາມຄ້ັງຄື  ; 
 

1. “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຫລ່ົານ້ີຫລື” ເປໂຕທູນວ່າ, “ໂດຍພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າ
ຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ” ພຣະອົງຊົງສ່ັງເປໂຕວ່າ,  “ຈ່ົງລ້ຽງແກະໜຸ່ມຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 15). ນັກສາສນາສາດພາກັນ
ຕີຄວາມໝາຍວ່າ 1. ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າສາວົກເຫລ່ົານ້ີຮັກເຮົາບ່ໍ ?.  2. ຫລືເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍ ກວ່າເຈ້ົາຮັກສາວົກນ້ີ
ບ່ໍ?.  3. ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລາຍກວ່າການຫາປາ, ຫລາຍກວ່າສ່ິງອ່ືນໆບ່ໍ?. 

2. ພຣະເຢຊູຊົງຖາມເປໂຕອີກເປັນຄ້ັງທີສອງວ່າ “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ,  ເຈ້ົາຮັກເຮົາຫລື”  ເປໂຕທູນຕອບວ່າ, “ໂດຍ  ພ
ຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ, ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ” ພຣະອົງຊົງສ່ັງທ່ານວ່າ, “ຈ່ົງລ້ຽງຮັກສາແກະຂອງເຮົາ
ເນີ” (ຂ້ໍ 16). 

3. "ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບເປໂຕເປັນເທື່ອທີສາມວ່າ ,  “ຊີໂມນລູກໂຢຮັນເອີຍ, ເຈ້ົາຮັກແພງເຮົາຫລື”  ເປໂຕກໍເປັນທຸກໃຈທີ່ພ
ຣະອົງຊົງຖາມທ່ານເທື່ອທີສາມວ່າ, “ເຈ້ົາຮັກແພງເຮົາຫລື”  ເປໂຕຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ,  “ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ,  ພຣະອົງຊົງຊາບ
ທຸກສ່ິງ ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າຂ້າພຣະອົງຮັກແພງພຣະອົງ”   ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງທ່ານວ່າ, “ຈ່ົງລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເນີ” (ຂ້ໍ 17). 
 
ການທີ່ເປໂຕສາຣະພາບຮັກພຣະເຢຊູທັງສາມຄ້ັງນ້ີເອງເປັນໂອກາດໃຫ້ເປໂຕຫລຸດພົ້ນຈາກບາບທີ່ປະຕິເສດພຣະເຢຊູ 
ແລ້ວຄືນຫາຄວາມຮັກ, ຄວາມສັດຊື່ອັນແທ້ຈ່ຶງ. 
 
        ຫວ 

 

 
 


