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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນຄຣິສມັສ 

 ຊອກຫາຈອມກະສັດ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 2:1-12 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມັດທາຍ 2 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພວກໂຫຣາຈານຊອກຫາຈອມກະສັດເພ່ືອຈະໄປນະມັສການ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານເດ! ໄດ້ຊອກສແວງຫານະມັສການພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ສລອງວັນປະສູດຢ່າງຈິງຈັງ.   

       
ບົດນໍາ 

ຄຣິສມັສເປັນເທສການແຫ່ງຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງຄົນທົ່ວໂລກ   ໂດຍສະເພາະແມ່ນພ່ີນ້ອງຄຣິສຕຽນທີ່ຮູ້
ແລະເຂ້ົາໃຈການເປັນມາຂອງວັນຄຣິສມັສຄືຂອງຂວັນທີ່ມາຈາກພຣະເຈ້ົາ     ເພ່ືອເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມ
ລອດພ້ົນຂອງທຸກຄົນທີ່ຍອມເຊ່ືອແລະຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດມາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນ,   ດ້ວຍເຫດນ້ີທຸກໆ
ໂບດຈະມີການເອ້ປະດັບດ້ວຍດອກໄມ້ແລະໄຟແສງສີຕ່າງໆເພ່ືອສເລີມສລອງວັນພິເສດນ້ີ.  ຄຣິສມັສແມ່ນ  
ເທສການທີຍ່າວນານຕ່ໍກັນຈົນເຖິງປີໃໝ່ສາກົນ,  ຜູ້ຄົນຈະພາກັນຊ້ືຂອງຂວນັໃຫ້ກັນແລະກັນ ເພາະຕົນເອງ
ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີດີ່ທີສຸ່ດແລ້ວ. 
 

ສແວງຫາກຸມມານເຢຊູ (ມັດທາຍ 2:1-6).  

 1. ເລ່ົາເຖິງການພຣະເຢຊູປະສູດ (ເກີດ) ທີ່ບ້ານນ້ອຍໆບ້ານນ່ຶງມີຊ່ືວ່າ ບ້ານເບັດເລເຮັມ, ໃນແຂວງ
ຢູດາຍ ຊ່ຶງໃນສມັຍນ້ັນແມ່ນກະສັດເຮໂຣດເປັນຜູ້ປົກຄອງ.  ໃນສມັຍນ້ັນມີພວກໂຫຣາຈານ (ພວກນັກວທິະ
ຍາສາດກ່ຽວກັບດວງດາວຕ່າງໆ)   ໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າຈະມີດາວພິເສດດວງນ່ຶງເກີດຂ້ຶນ ແລະເວລານ້ີກໍເຖິງເວລາ
ດາວດວງນ້ັນປາກົດ ດ່ັງນ້ັນພວກໂຫຣາຈານຈ່ຶງເດີນທາງໄກຈາກທິດຕາເວັນອອກມຸ້ງໜ້າໄປເຢຣູຊາເລັມ. 
 
 2. ກະສັດເຮໂຣດຮັບຂ່າວວ່າພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເດີນທາງມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນ
ເຮໂຣດຈ່ຶງສ່ັງປະຊຸມດ່ວນກັບພວກປະໂຣຫິດ ແລະພວກນັກທັມປະຈຳສຳນັກພຣະຣາຊວັງ, (ຂ້ໍ 4-6).  
 

ຄ້ົນຫາກຸມມານເຢຊູ ( 2:7-10).  
 1. ເຮໂຣດໄດ້ໄຕ່ຖາມພວກໂຫຣາຈານ ແລ້ວຈ່ຶງບອກພວກໂຫຣາຈານວ່າ “ ຈ່ົງໄປຄ້ົນຫາກຸມມານ
ນ້ັນດ້ວຍຄັກແນ່ ເມ່ືອພົບແລ້ວຈ່ົງກັບມາບອກເຮົາເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ໄປຂາບໄຫວທ້າ່ນເໝືອນກັນ  ” (ຂ້ໍ 8).  
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 2.  ພວກໂຫຣາຈານ   ຊອກຫາພຣະເຢຊູເພ່ືອຈະໄປຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະອົງ,   ພວກເຂົາອາ
ສັຍດວງດາວພິເສດທີປ່າກົດຂ້ຶນເປັນເຄ່ືອງບອກທາງແກ່ເຂົາ   ດ້ວຍເຫດນ້ີບ່ໍວ່າດວງດາວຈະພາເຂົາໄປທິດ 
ໃດກໍຕາມເຂົາກໍຈະຕິດຕາມດວງດາວນ້ັນໄປ.  (ຂ້ໍ 9).      
 
 3. ກະສັດ ເຮໂຣດຊອກຫາພຣະເຢຊູເພ່ືອວາງແຜນສັງຫານກຸມມານນ້ອຍເຢຊູ, ເພາະເຮໂຣດຢ້ານ
ວ່າພຣະເຢຊູຈະມາຍາດຊິງອໍານາດຂອງເຮໂຣດ ເພາະກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຈະມາເປັນກະ
ສັດຂອງຊາດຢິວ.  
 
 

ນະມັສການກຸມມານເຢຊູ  (2:10-12).  
  1. ພວກເຂົາຟ້າວເຂ້ົາໄປນະມັສການຂາບໄຫວ້ແລະມອບຂອງຂວັນອັນມີຄ່າໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໃນຂະ
ນະທີເ່ຂົານະມັສການ (ຂ້ໍ 10-11).  
 
 2. ການນະມັສການພວກໂຫຣາຈານເຫັນວ່າເປັນເວລາສ້ັນໆ   ແຕ່ຄົບຖ້ວນຂ້ັນຕອນ. 1. ແມ່ນຈັດ
ຕຽມກ່ອນຈະມາເຖິງກຸມມານເຢຊູ.     2 . ຂາບໄຫວ້ນະມັສການ ແລະ      3. ຖວາຍ (ຄຳ, ກຳຍານ, ແລະຢາງ

ໄມ້ຫອມ) 
 
3. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ຂ້ໍ 8 ແລະອີກຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ຂ້ໍ 12 
 ກ. ກະສັດເຮໂຣດສ່ັງໂຫຣາຈານ. (ຂ້ໍ 8).  
 ຂ. ພຣະເຈ້ົາຊົງເຕືອນໂຫຣາຈານທາງຄວາມຝັນບ່ໍໃຫ້ກັບໄປເຝ້ົາ (ຂ້ໍ 12).  
   
ກະສັດເຮໂຣດ, ເປັນກະສັດປົກຄອງແຜ່ນດິນໂລກມີອຳນາດເຕັມໃນການຊ້ີເປັນ, ຊ້ີຕາຍ ສ່ັງໃຫ້ໂຫຣາຈານ
ກັບໄປລາຍງານເມ່ືອພົບກຸມມານນ້ອຍເຢຊູແລ້ວ. ຖາມນັກຮຽນວ່າຫາກຂັດຂືນຄຳສ່ັງກະສັດຈະມີຫຍັງເກີດ
ຂ້ຶນ?   
 
ພຣະເຈ້ົາ, ຜູ້ເບ່ິງບ່ໍເຫັນກັບຕາເຕືອນບ່ໍໃຫ້ໂຫຣາຈານກັບຄືນໄປລາຍງານເຣໂຮດ. ຖາມນັກຮຽນ ຫາກໂຫຣາ
ຈານບ່ໍປະຕິບັດຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນເຊ່ັນ: ຊີວິດນ້ີ ແລະຊີວິດທີ່ຈະມາ?  
 
4. ເປັນຫຍັງໂຫຣານຈ່ຶງເລືອກຟັງພຣະເຈ້ົາ? ແລະເຣ່ືອງນ້ີສອນທ່ານຢ່າງໃດ?  
 
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ຄຳພະຍາກອນທ່ີອັສຈັນສອງຢ່າງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 1:1-38 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 1:1-38  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ຄຳພະຍາກອນທັງສອງຢ່າງນ້ີ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບແຜນການຊົງໄຖ່

ຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບມະນຸດທຸກຄົນ.  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານກຳລັງລໍຖ້າການອັສຈັນຫຍັງ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາເຊ່ືອແລະວາງໃຈໃນການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈ້ົາ  

ແລະເວລາຂອງພຣະອົງ 

 
ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ 

 
ນຳເຣ່ືອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)  

1. ຂຽນຄຳພະຍາກອນທີອັ່ສຈັນ 2 ຢ່າງລົງໃນກະດານ ຖາມ: ທ່ານຈະອະທບິາຍຄຳພະຍາກອນທີ່ ອັສຈັນ
ຢ່າງໃດ? ເລ່ົາປວັດຫຍ້ໍໆໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຟັງໃນເຣ່ືອງຂອງຊີວິດຂອງແຊດແລະລິນເຊ ໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ. ຖາມ: 
ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ມີຢ່າງ
ໃດ?  
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30) 
 

2. ຂຽນຫົວຂ້ໍບົດຮຽນໃສ່ເຈ້ັຽແຕ່ລະໃບ. ແລ້ວຢາຍໃຫ້ສາມຄົນ ແລ້ວໃຫ້ຄົນນ່ຶງໄດ້ແຕ່ລະຫົວຂ້ໍເຊ່ັນ: 
• ທວນຄືນຄຳພະຍາກອນ ລູກາ 1:1-4 
• ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ລູກາ 1:5-25 
• ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ  ລູກາ 1:26-38 

 
3. ໃຫ້ຄົນທີມີ່ເຈ້ັຽຂຽນວ່າ: ທວນຄືນຄຳພະຍາກອນ ລູກາ 1:1-4  ເອົາເຈ້ັຽໄປຕິດໄວ້ທີກ່ະດານ. ແລ້ວກໍໃຫ້
ຜູ້ນ້ັນ ອ່ານພຣະຄັມພີ ລູກາ 1:1-4 ໃຫ້ດັງໆ ແລ້ວກໍຖາມນັກຮຽນວ່າ ເປັນຫຍັງລູກາຈ່ຶງບັນທຶກຂ່າວປະເສີດ 
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ເປັນຂອງເພ່ິນເອງ? ທ່ານມີທໂີອຟີໂລຜູ້ທີຕ້່ອງການຈະຟັງທ່ານຢູ່ໃນທ່ານຫລືບ່ໍ?  ທ່ານມີຄວາມຈິງຢູ່ໃນຈິດ
ໃຈຂອງທ່ານບ່ໍ? ລູກາບອກວ່າທ່ານຮູ້ຈິງແທແ້ນ່ນອນ, ແນ່ຊັດຈິງໆ. 
 
4. ໃຫ້ຄົນທສີອງທີມີ່ເຈ້ັຽໃນມືອອກມາຂ້າງນອກ ແລ້ວຂ້ໍພຣະຄັມພີດັງໆ ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບໂຢຮັນບັບຕິ
ສະໂຕ ລູກາ 1:5-7. ຖາມ: ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຟັງຢ່າງນ້ີແລ້ວ ພວກເຮົາມີແນວຄິດຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບຊາຄາຣີ
ຢາແລະເອລີຊາເບັດ? 
 
5. ໃນເວລາຊາຄາຣີຢາ ກຳລັງເຂ້ົາທຳການເຜົາເຄ່ືອງບູຊາຢູ່ນ້ັນ ໄດ້ມີທູດສວັນມາປາກົດແກ່ທ່ານ ອ່ານລູກາ 
1:8-25. ຖາມຄຳຖາມແລ້ວລໍຄຳຕອບຈາກນັກຮຽນ: 

• ເຊຄາຣີຢາຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄຳປະກາດຂອງທູດສວັນຄັບຣີເອນຢ່າງໃດ? 
• ເອລີຊາເບັດ ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄຳຕອບຂອງເຊຄາຣີຢາຢ່າງໃດ? ຕ່ໍການຖືພາຂອງລາວ? 
• ເຮົາຄວນຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງໃດແດ່ຈາກເຂົາເຈ້ົາ? 
• ແມ່ນຫຍັງຄື ຄວາມເຊ່ືອໃນສມັຍເກ່ົາແລະການທ້າທາຍໃນສມັຍເກ່ົາ? 

 
 6. ອີກຄົນສຸດທ້າຍ ທີມີ່ເຈ້ັຽໃນມືທີ່ຂຽນວ່າ: ຄຳພະຍາກອນທີກ່່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ລູກາ 1:26-36 ຫລັງຈາກ
ອ່ານແລ້ວ   ຈ່ົງວາງຄຳຖາມ ນາງມາຣີອາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະກາດຂອງທູດສວັນຄັບຣີເອນວ່າ
ແນວໃດ? 
ນາງມາຣີອາເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງໂຢເຊັບ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຄູ່ໝັ້ນໃນພຣະຄັມພີ. 
ນາງມາຣີອາຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການປະກາດການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 
ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ານເຊ່ືອຢ່າງໃດ? ທ່ານກໍຮູຢູ່້ແລ້ວວ່າ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທີ່ພຣະເຈ້ົາເຮັດບ່ໍໄດ້. 
 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
 
 7. ຖາມ: ທ່ານຮັບຮູ້ແລະເຊ່ືອຄຳພະຍາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ.   ຖາມຫ້ອງຮຽນ ພາຍໃນ 6 ຄຳຖາມໃນເຈ້ັຽ
ບົດຮຽນ. ແລະກໍຕ້ອງຕອບດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ. 
 
 8. ຫລັງຈາກນ້ັນຂໍໃຫ້ໝົດທຸກຄົນອ້ອນວອນອະທຖິານ ເພ່ືອຈະຈັດຕຽມຈິດໃຈເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ.   
 
         ບພ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

      ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ຊົງປະສູດແລ້ວ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 2:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 2:1-20  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະສູດແລ້ວ,  ເໝືອນເກີດຜິດບ່ອນ, 

ເໝືອນເກີດຜິດເວລາ, ເໝືອນເກີດຜິດພ່ໍແມ່. ການເກີດຂອງທ່ານເໝືອນກັບວ່າປະກາດໃຫ້ຄົນຟັງຜິດ.  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງໃດໃນເມ່ືອພຣະອົງເຂ້ົາມາໃນໂລກ 

ນ້ີແລ້ວ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:   ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ືນຊົມຍິນດີໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ  ແລະ

ປະກາດຂ່າວປະເສີດນ້ີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ືນທົ່ວໆໄປ. 
 

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນຈະເລ້ີມຫ້ອງຮຽນ ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ຄຣູຕຽມຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນວິວທີ່ເຫັນວ່າເປັນເໝືອນທັມ

ຊາດຈິງໆ. (ເອ້ຫ້ອງໃຫ້ເໝືອນຄອກສັດ)ຄຣູຈະສະແດງໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງຫລັງຈາກນ້ັນກໍຈະຮັກສາໄວ້
ຕອນສຸດທາ້ຍຂອງບົດຮຽນ. ຖາມ: ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະມີຄຣິສມັສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານແລ້ວບ່ໍ?  ທ່ານ
ຄາດຫວັງວ່າຈະມີແຂກ ຫລືວ່າທ່ານຈະໄປທ່ຽວ?  
ໃນວັນນ້ີ ພວກເຮົາຈະສຶກສາເຣ່ືອງການເດີນທາງຂອງໂຢເຊັບແລະມາຣີອາ, ຕາມຄຳປະກາດຂອງ
ທູດສວັນ ແລະການເດີນທາງຂອງພວກລ້ຽງແກະ ທີ່ຈະໄປຕ້ອນຮັບພຣະກຸມມານເຢຊູ ທີ່ໄດ້ສະເດັດ
ເຂ້ົາມາໃນໂລກນ້ີ. 
   

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)   
2.  ໃນລູກາ 2:1-2 ແລະໃນວັກທີ 1 ຊ່ຶງເວົ້າເຣ່ືອງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ.   ຄຣູ

ຈະອະທບິາຍໃຫ້ຟັງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງ ຊີຊ້າ ອໍກັສຕັສ. ຜູ້ທຳນວາຍໄດ້ປະກາດໄວ້ 400  
ປີຜ່ານມາແລ້ວ ຊ່ຶງປາກົດຢູ່ໃນພຣະທັມມີກາ 5:2. ຖາມ: ເປັນຫຍັງລູກາຈ່ຶງຢາກໃຫ້ຈະແຈ້ງໃນວັນ
ເວລາ? 
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3. ຖ້າມີແຜນທີ ່ ກໍໃຫ້ຊອກຫາແຜນທີ່ມາປະກອບຈະເປັນການດີ ເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຫັນຈຸດໄປດ້ວຍ. 
ໃນແຜນທີ່ໃຫ້ຊ້ີຈຸດນາຊາເຣັດ ແລະເບັດເລເຮັມ. ໃນການຈົດທະບຽນຄ້ັງນ້ີ ໂຢເຊັບຕ້ອງໄດ້ກັບບ້ານ
ເດີມຂອງຕົນເອງຄືເບັດເລເຮັມ. ຈ່ົງຊ້ີຈຸດທີພ່ຣະເຢຊູເກີດ ແລ້ວກໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 2:3-5 ດັງໆ. 
ແລ້ວກໍວາງຄຳຖາມ  ແມ່ນຫຍັງຄືເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ມາຣີອາເດີນທາງໃນຄ້ັງນ້ີ?  ໃຫ້ນັກຮຽນອີກຄົນ 
ນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 2:6-7 ຖາມ: ສະຖານທີທ່ີ່ພຣະເຢຊູເກີດຈະຢູ່ທີ່ໃດ? ພວກເຮົາຈະຖອດຖອນບົດຮຽນ
ຕອນນ້ີຢ່າງໃດ?  ນ້ັນຄືການຖ່ອມຕົວຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກເຮົາ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງພຣະ
ອົງເຂ້ົາມາຢູ່ໃນຖ້າມກາງຂອງຜູ້ທີ່ພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບໃຊ້.    

4. ອ່ານລູກາ 2:8-14 ພ້ອມດຽວກັນນ້ີ ໃຫ້ນັກຮຽນເບ່ິງພຣະຄັມພີຂອງໃຜລາວ. ໃນໂປສເຕ້ີ ຫລືເຈ້ັຍທີ່
ເຮາົເອ້ໄວໃ້ນຫ້ອງນ້ັນ ເຮົາກໍໝາຍໄວ້ແຕ່ລະຄົນ. ລອງໃຊ້ເກມຕ່ໍໄປນ້ີເບ່ິງ: ໃສ່ໃຫ້ຖືກຕຳແໜ່ງ.  
 
ຕຳແໜ່ງ                              ຄຳອະທບິາຍ  
ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ                  ຜູ້ປົດປ່ອຍ 
ພຣະຄຣິດ                             ຜູ້ຖືກເຈີມ, ພຣະເມຊີອາ 
ພຣະເຈ້ົາ                              ຢາເວ  
ຄຣູອາດຈະອະທບິາຍກ່ອນວ່າຫລີ້ນຢ່າງໃດ? 
 

5. ອ່ານຂ້ໍພຣະຄັມພີຕ່ໍໄປ ລູກາ 2:15-20.   ເມ່ືອພວກເຮົາອ່ານໄປແລ້ວ ທູດສວັນໄດ້ປາກົດແກ່ພວກ
ລ້ຽງແກະ ຄຣູຈະອະທິບາຍ ເຣ່ືອງການທຳງານຂອງພວກລ້ຽງແກະ ຊີວິດດ້ານສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ
ເປັນຢ່າງໃດ. 

• ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໃຊ້ພວກນ້ີເປັນພວກແລກທີ່ໄດ້ຍິນການປະກາດນ້ີ? 
• ພວກລ້ຽງແກະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ ຖ້າທຽບໃສ່ ເຊຄາຣີຢາ ແລະມາຣີອາ? 
• ມາຣີອາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ ຕ່ໍພວກລ້ຽງແກະທີ່ມາຫາພຣະເຢຊູ? 

ພວກລ້ຽງແກະກໍພາກັນກະຈາຍຂ່າວເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ.້ ສ່ວນມາຣີອາກໍເກັບໄວ້ໃນໃຈ. 
6. ບົດຮຽນໃນວັນນ້ີ ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ? 

 

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນ 

7. ຖາມນັກຮຽນ ຫາກມີຜູ້ໃດຢາກແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ຫລືວ່າຢາກແບ່ງປັນຂ່າວດີ 
ກໍໃຫ້ເວລາແກ່ນັກຮຽນ. 
 

8. ນຳພາອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂ້ົາຮັບຟັງຄຳຕັດສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 
        ບພ   
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພຣະເຢຊູ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 2: 39-52 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 2: 21-52  

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູເຕີບໃຫຍ່ຂຍາຍຕົວເໝືອນເດັກນ້ອຍຄົນຢິວທົ່ວໆໄປ ແຕ່ວ່າຄຳ 

ເວົ້າຄຳຈາຂອງພຣະອົງບ່ໍທັມມະດາ  

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະສຶກສາເອົາອັນໃດແດ່ຈາກພຣະເຢຊູໃນການເຕີບໂຕນ້ີ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:  ເພ່ືອຈະໜູນໃຈທຸກຄົນໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຈິດວິນຍານ,  ການພົວ 

ພັນກັບພຣະເຈ້ົາແລະກັບຜູ້ອ່ືນດ້ວຍ. 
 

ແຜນສຳລັບການສິດສອນ 
 

ນຳເຣືອ່ງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
 

1. ຖາມ: ທ່ານເຄີຍໄປທ່ຽວງານບ່ໍ?  ແລະລູກຂອງທ່ານເຄີຍຫລົງໄປທາງອ່ືນຫລືບ່ໍ?   ເອ້ີນໃຫ້ນັກຮຽນ
ແບ່ງປັນປະສົບການຈັກສອງສາມຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ລູກຫາຍໄປ ທ່ານມີແນວຄິດຢ່າງໃດແດ່? ທ່ານຮູ້
ສຶກຢ່າງໃດໃນເວລາຊອກຫາ?    ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາເທົ່ານ້ັນ  ທີ່ບັນທຶກຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ 
ຕອນ ເປັນເດັກນ້ອຍ. ມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາມາໄລ່ເລ່ັຽເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນ ເມ່ືອພຣະເຢຊູມີອາຍຸສິບສອງປີ
ແລະຖືກຫລົງຫາຍໄປໄລຍະນ່ຶງ.  
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
   

2. ເອ້ີນໃຫ້ເບ່ິງສາມຫົວຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີ ຂຽນໃສ່ກະດານ: 
• ແນະນຳພຣະຢຊູ (ລູກາ 2:39-40) 
• ຊອກຫາພຣະເຢຊູ (ລູກາ 2:41-45) 
• ພົບພຣະເຢຊູແລ້ວ (ລູກາ 2:46-52) 

ກ່ອນຈະເລ້ີມຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ຊອກຮູບພາບທີລ່ຽງຕາມການເປັນມາຂອງຊີວິດພຣະເຢຊູໂດຍສະເພາະ
ຢ່າງຍ່ິງແມ່ນແຜນທີກ່ານເດີນທາງລະຫວ່າງນາຊາເຣັດເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  
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3. ໃຊ້ການແນະນຳພຣະເຢຊູ ໃນເຈ້ັຽບົດຮຽນ   ໃຫ້ອະທບິາຍຫຍ້ໍໆ  ກ່ຽວກັບກົດບັນຍັດແລະທັມນຽມ 
ຂອງຊາວຢິວ. ການເກີດລູກຊາຍຄົນທຳອິດພວກເຂົາເຈ້ົາເຮັດກັນຢ່າງໃດ. ອ່ານໃນລູກາ 2:39-40 
ແລ້ວຄຣູກໍຈະອະທິບາຍເຣ່ືອງເທສການຂອງຄົນຢິວ.                 
 

4. ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 2:41-42   ໃນຂະນະທີມີ່ອາຍຸສິບສອງປີພຣະເຢຊູແລະພ່ໍແມ່ໄດ້ເດີນ
ທາງໄປເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອໄປສລອງເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ. ເປັນຄ້ັງແລກທີພ່ໍ່ແມ່ຂອງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ພາເພ່ິນໄປໃນເທສການນ້ີ. 

 
5. ວາງຄຳຖາມ:  ເປັນຫຍັງໂຢເຊັບຈ່ຶງພາຄອບຄົວໄປເຢຣູຊາເລັມ?   ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນເວລາກັບມາ

ເຖິງບ້ານ? ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດທີ່ຈະພົບພຣະເຢຊູ? ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານພຣະທັມລູກາ 2:43-46 
 

6. ຖາມ:  ທ່ານຄິດວ່າມາຣີອາແລະໂຢເຊັບຮູບ່້ອນໄປຊອກຫາພຣະເຢຊູບໍ? ອ່ານພຣະຄັມພີ ລູກາ 2: 
47-52. ພ່ໍແມ່ໄປພົບພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເປັນຜູ້ຟັງຢ່າງດຽວ ພຣະອົງຍັງ
ເປັນຜູ້ສອບຖາມແລະເປັນຜູ້ສິດສອນພວກເຂົາດ້ວຍ. ພຣະເຢຊູຕອບຄຳຖາມພວກເຂົາໄດ້ທຸກໆຂ້ໍ. 
ເອ້ີນໃຫ້ຫ້ອງຮຽນອ່ານເອຊາຢາ 11:1-2.    ແລ້ວກໍຖາມ: ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີ  ທ່ານເຫັນໃຜບໍທີ່
ຮຽນຮູຈ້າກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໂດຍຕົງຈາກພຣະເຈ້ົາ? 
 

7. ໃຫ້ອີກຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 2:48-49 ລູກາໄດ້ບັນທຶກຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ເພ່ິນຕອບຄຳ
ຖາມຂອງແມ່ຂອງເພ່ິນ. 

• ມາຣີອາຖາມພຣະເຢຊູວ່າຢ່າງໃດ? ແລະພຣະເຢຊູຕອບວ່າຢ່າງໃດ? 
• ຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູມີການພົວພັນຢ່າງໃດກັບພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ? 
• ພຣະເຢຊູເຊ່ືອຟັງບິດາມານດາຢ່າງໃດ? ອ່ານອົພຍົບ 20:12 

   
ພຣະເຢຊູກັບມານາຊາເຣັດພ້ອມກັບພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ. ພຣະອົງກໍຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນດ້ວຍ 
ຄວາມຮອບຮູ້ທີມ່າຈາກພຣະເຈ້ົາ. (ລູກາ 2:52) 
   

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
8. ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນແມ່ນບ່ໍມີວັນສ້ິນສຸດ ເຖິງຈະແກ່ຫລືຈະໜຸ່ມກໍຕາມພວກເຮົາຕ້ອງສຶກສາຮ່ຳຮຽນ

ໄປຕລອດຊີວິດ. ເຮົາຈະສຶກສາດ້ານໃດ ແມ່ນຂ້ຶນກັບສັງຄົມທີເ່ຮົາສັງກັດຢູ່ນ້ັນ 
 

9. ນຳພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍການຊົງນຳຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນທຸກແງ່ທຸກມຸມຂອງຊີວິດ. ເພ່ືອ 
ພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດຕາໃຈ ແລະເຂ້ົານະມັສການພຣະເຈ້ົາ. 

          ບພ 



 10 

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ເຣ່ືອງການກັບໃຈໃໝ່ແລະສິ່ງຕາມມາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 3:1-20 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ລູກາ 3:1-20 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ກ່ອນພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາ ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ໄດ້ປະກາດເຣ່ືອງ  

ອຳນາດຂອງການກັບໃຈໃໝ່. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ແມ່ນຫຍັງແມ່ນການກັບໃຈໃໝ່ ແລະເປັນເຣ່ືອງສຳຄັນໃຫຍ່ບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈເຖິງເຣ່ືອງກັບໃຈໃໝ່ ແລະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ. 

 

ຄຳນຳ 
     ມີນັກປາດຫລາຍຄົນເຊ່ືອວ່າລູກາບົດ 3 ເປັນເຣ່ືອງປະວັດເບ້ືອງຫລັງຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ.  ລູກາໄດ້
ກ່າວເຖິງຕອນເວລາແລະບ່ອນຮັບໃຊ້ຂອງໂຢຮັນ ປະກອບດ້ວຍປະວັດຫຍ້ໍ   ແລະການເລ້ີມຕ້ົນປະກາດຮບັ
ໃຊ້ (ຂ້ໍ 1-18), ໂຢຮັນຖືກຈັບ (ຂ້ໍ 19-20)  ແລະໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຮັບສິນບັບຕິສະມາ.  ໃນສອງບ່ອນທີ່ກ່າວ
ເຖິງກະສັດເຮໂຣດ (1-2 ແລະ 19-20) ໄດ້ບອກສ່ິງທີ່ໂຢຮັນໄດ້ເຮດັ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
1. ບອກວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ພາກັນສຶກສາ ແລະກວດເບ່ິງຕົນເອງເຣ່ືອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃໝ່

ວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດຈາກການປະກາດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ? 
 

2. ອ່ານພຣະຄັມພີ ລູກາ 3:1-2 ແລະໃຫ້ເອົາຊ່ືແລະເຫດການ ຫລືສ່ິງຜູ້ນ້ັນເຮັດມາເຂ້ົາກັນ. 
1. ກາຍຊາຕີເບຣີໂອ   ກ. ຕັດຄໍໂຢຮັນ 
2. ປົນລີໂອປີລາດ   ຂ. ເປັນລູກຊາຍຂອງ ເອລີຊາເບັດ ຊັກຂາຣິອາ 
3. ເຮໂຣດ (ທີຣັກ)   ຄ. ຈັກກະພັດໂຣມ 
4. ຟີລິບ    ງ. ປົກຄອງແຂວງ ອາບີລີນ 
5. ລີຊາເນັຽ    ຈ. ລົງໂທດພຣະເຢຊູ 
6. ອັນນາກັບກາຢາຟາ   ສ. ສາມີຂອງນາງ ເຮໂຣເດັຽ 
7. ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ   ຊ. ປອງຂ້າພຣະເຢຊູ 
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ຄຳຕອບ: 1. ຄ; 2. ຈ; 3. ກ; 4. ສ; 5. ງ; 6. ຊ; 7.ຂ 
 

3. ອ່ານອອກສຽງດັງປໂຍກທີມີ່ຄວາມໝາຍ “ເທສນາເຣ່ືອງສິນບັບຕິສະມາຂອງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະ
ເອົາໃຈໃໝ່ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບອະພັຍໃຫ້” ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອະທິບາຍຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງແຕ່
ລະຄົນໃຫ້ໝູຟັ່ງ. 
 

4. ກ່າວວ່າການຖ້ິມໃຈເກ່ົາແລະເອົາໃຈໃໝ່ປະກອບດ້ວຍ: ສາຣະພາບຜິດ ແລະມີການກະທຳພ້ອມ.  
ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 3:7-9 ສຽງດັງ. 

 
5. ອ່ານ ລູກາ 3:7-9 ອີກ ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງເອົາມາຫລ້ີນລະຄອນກ້ອມ.  ບອກໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງ

ເປັນໂຢຮັນ, ເປັນຝູງຊົນ,  ເປັນຄົນເກັບພາສີ,  ແລະທະຫານຕາມສະມາຊິກທີມີ່.   ໃຫ້ບອກເຖິງຄຳ
ຕອບຂອງໂຢຮັນແຕ່ລະເທື່ອ. 

 
6. ອ່ານ ລູກາ 3:15-18 ໃຫ້ສະມາຊິກບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂຢຮັນແລະອົງພຣະເຢຊູ. 

 
7. ໃຫ້ທຸກຄົນອ້ອນວອນໃນໃຈເພ່ືອໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນອົງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ. 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 

ບົດຮຽນທີ 5 
ເຣ່ືອງການທົດລອງ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 4:1-13 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ລູກາ 4:1-13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີເວລາມານເຂ້ົາມາທົດລອງ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ເຮັດແນວໃດເພ່ືອພວກເຮາົຈະຕ່ໍສູ້ມານເວລາມັນທົດລອງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:        ເອົາພຣະຄັມພີມາປະກອບໃຊ້ເພ່ືອເອົາຊະນະເມ່ືອມານທົດລອງ 

 

ຄຳນຳ 
     ປ້ຶມມັດທາຍແລະລູກາໄດ້ເວົ້າລຳດັບການທົດລອງອັນທີສອງແລະສາມຕ່າງກັນ.  ລູກາກ່າວວ່າການທົດ
ລອງອັນສຸດທ້າຍເກີດຂ້ຶນຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ໃນພຣະວິຫານຊ່ຶງເປັນໂອກາດງານສລອງປັສຄາ. ລູກາເຫັນວ່າ
ສຳຄັນໃຫຍ່ທີ່ມານໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຂອງມັນໂດຍອ ້າງເຖິງພຣະຄຳ (4:10-11).   ຂ້ັນຕອນສາມຢ່າງໃນຊີວິດ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຖືກກັບການທົດລອງສາມຄ້ັງ. ອົງພຣະເຢຊູເລ້ີມຕ້ົນປະກາດເລ້ີມຈາກໃນປ່າທຸ ຣະກັນດານ 
ແລະສຸດລົງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ການທົດລອງທຳອິດກໍຢູ່ໃນປ່າທຸຣະກັນດານ ແລະຈົບລົງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ແທ້.  ດ່ັງນ້ັນ, ການທົດລອງອັນຮ້າຍແຮງແມ່ນການທົດລອງຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (4:12). 
     ຄົນທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກກໍໄດ້ຖືກທົດລອງ (ຄຶດເຖິງ ອາດາມ, ອັບຣາຮາມ, ໂມເຊ, ດາວິດ, ແລະໂຢບ).  
ການທົດລອງຢ່າງນ້ີມາຈາກມານ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພວກຢິວມີຫລັກຄວາມເຊ່ືອເກີດຂ້ຶນວ່າຊີວິດຈະມີສາມຂ້ັນ
ຕອນຈິງຖືວ່າຄົບບໍຣິບູນ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
8. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຂຽນຄຳທີຄົ່ນເຄີຍມັກເວົ້າເລ້ືອຍໆເຊ່ັນ: 

“ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເອົາຫົວຊາຕ່ໍການທົດລອງ ນອກຈາກສ່ິງທີ່ອົດບ່ໍໄດ້” ແມ ແວສ. 
“ຂ້າພະເຈ້ົາເອົາຊະນະໄດ້ທຸກຢ່າງ ນອກຈາກການທົດລອງ” ອົສກາ ວາຍດີ 
“ຢ່າພາໄປຫາການທົດລອງ ແຕ່ໃຫ້ບອກວ່າມັນຢູ່ໃສເພ່ືອຈະໄປຫາເອງ” ແຊມ ເລີວັນຊັນ 
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9. ບອກວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ພົບກັບການທົດລອງ ບາງຄົນກໍບ່ໍຍາກປານໃດ ແຕ່ອີກບາງຄົນກໍອາດເອົາຕົວ
ບ່ໍລອດ. ແຕ່ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າການທົດລອງທຸກຢ່າງມາຈາກມານເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາຕົກໄປ.  ໃນເມ່ືອຖືກ
ທົດລອງພຣະເຈ້ົາຍ່ອມຊອກທາງອອກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ.    ໃຫ້ເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນຕົວຢ່າງໃນເມ່ືອ
ພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃນຊີວິດ. 
 

10. ການບັບຕິສະມາຂອງອົງພຣະເຢຊູສຳຄັນເພ່ືອເລ້ີມຕ້ົນປະກາດ (ລກ 3:21-22). ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງ
ສ່ິງທີພ່ຣະເຈ້ົາໄດ້ຕຽມອົງພຣະເຢຊູ    ແລະໄດ້ປະກາດວ່າ   ພຣະເຢຊູເປັນບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
ອ່ານ ລູກາ 4:1-2. 

 
11. ກ່າວວ່າ “ໃຜເປັນມານ?”ມານບ່ໍໄດ້ເປັນພຽງສັນຍາລັກເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ມັນເປັນຕົນຕົວ ແລະຍັງທຳງານ

ໃນທຸກວັນນ້ີ.   ມັນໄດ້ເຮັດກັບອົງພຣະເຢຊູແຕ່ເດີມມາ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະຊ່ອຍຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ
ໃຫ້ເອົາຊະນະມານໄດ້. 

 
12. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນສາມກຸ່ມ ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົາພຣະຄັມພີສາມຕອນມາໃຊ້: 

ການທົດລອງທີ  1: ລູກາ 4:3-4 
ການທົດລອງທີ 2: ລູກາ 4:5-8 
ການທົດລອງທີ 3: ລູກາ 4:9-12 

 ຫລັງຈາກອ່ານພຣະຄັມພີແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນເປັນຄຳຖາມຕາມລຸ່ມນ້ີ: 
• ອັນໃດເປັນຈຸດອ່ອນເວລາມານທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ? 
• ອັນໃດເປັນການທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ? 
• ຈະເປັນແນວໃດຖ້າອົງພຣະເຢຊູເຮັດຕາມຄຳສ່ັງຂອງມານ? 
• ພຣະຄັມພີຂ້ໍໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາມາໃຊ້ເວລາຖືກທົດລອງ? 

   ຫລັງຈາກນ້ີແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຈາກກຸ່ມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຄ້ົນພົບໃຫ້ໝົດທັງຫ້ອງຮຽນໄດ້ຮູນ້ຳ. 
 
13. ບອກວ່າໃນປ້ຶມເຮັບເຣີ (ຮຣ 4:15) ອົງພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງທຸກຢ່າງເໝືອນພວກເຮົາ. ບອກໃຫ້ສະ

ມາຊິກໃນຫ້ອງກ່າວຄຳພະຍານເຖິງຕົນເອງໄດ້ຖືກທົດລອງ    ແລະເອົາຊະນະໄດ້ແນວໃດໃຫ້ຫ້ອງ 
ຮຽນຟັງເພ່ືອຈະເປັນການໜູນໃຈກັນແລະກັນ 
 

14. ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທີດີ່ແລະສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະເອົາປະກອບໃຊ້ໃນເມ່ືອຖືກ
ທົດລອງເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ. 

 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ບອກໃຫ້ຮູ້ຈຸດປະສົງ, ປະຕິເສດຢ່າງໄວ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ລູກາ 4:14-30 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ      ລູກາ 4:14-30 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຈາກຈຸດປະສົງຊີວິດຂອງພຣະອົງອອກ ແລະຄົນ

ໃນບ້ານເກີດຂອງພຣະອົງປະຕິເສດ ບ່ໍຍອມຮັບ. 

ຄຳຖາມເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າ:      ພວກເຮົາພໍໃຈທີ່ເປັນທຸກເພາະໄດ້ຮັບເອົາຈຸດປະສົງ ແລະການໄຖ່ບາບ 

    ຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:       ເພ່ືອຍອມຮັບເອົາຈຸດປະສົງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະການໄຖ່ບາບ. 

 

ຄຳນຳ 
     ນາຊາເຣັດເປັນບ້ານນ້ອຍໆຢູ່ຮ່ອມພູພາກໃຕ້ທະເລຄາລີເລໃກ້ຮ່ອມພູເຈຊີແຣວ.  ມັນເປັນການລຳບາກ
ທີ່ຈະເກັບຄວາມລັບໄວ້ໄດ້.  ການທີ່ນາງມາຣີອາຕ້ັງທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານອາດດັງກ້ອງທົ່ວໄປ.  ເວລາໂຢເຊັບ
ແລະມາຣີອາຈາກປະເທດເອຢິບກັບລູກຊາຍ ເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີຍ່ິງມີຄົນເວົ້າຂວັນເພ້ີມ. 
    ໂຢເຊັບກັບອົງພຣະເຢຊູອາດໄປຊອກວຽກເຮັດທາງນອກບ້ານເພາະພວກເຂົາເປັນພຽງກ ັມມະກອນ. ແທ້
ຈິງພຣະອົງໄດ້ໄປຍັງໂຮງທັມມະສາລາເປັນປະຈຳເວລາເປັນເດັກ ພຣະອົງອາດໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າເຣ່ືອງບ່ໍດີກ່ຽວ
ກັບມາຣີອາ ໂຢເຊັບ ແລະພຣະເຢຊູ.   ພວກປະຊາຊົນອາດສັງເກດເຫັນການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂ້ຶນດ້ວຍສະຕິປັນ
ຍາ ຄວາມສລາດ ແລະການກາຍເປັນຜູ້ສອນສາສນາ. ພຣະເຢຊູອາດເຄີຍອ່ານພຣະທມັກ້ໍເປັນບາງຄ້ັງຄາວ
ໃນທັມມະສາລາທີ່ບ້ານນາຊາເຣັດ.   ທີ່ສຸດພຣະອົງກໍໄດ້ຈາກບ້ານນ້ອຍໆໄປບ່ອນໃໝ່ ແລະກັບມາປະກາດ
ຕອນທຳອິດ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທສີອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
 
15. ກ່າວວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຣ່ືອງອົງພຣະເຢຊູກັບໄປຍັງບ້ານນາຊາເຣັດບ່ອນພຣະອົງໃຫຍ່

ຂ້ຶນວ່າອັນໃດຈະເກີດຂ້ຶນ. 
16. ໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 4:14-15. ໃຫ້ມາຣາໂກ 1:14-2,12,  ໃຫ້ບອກເຖິງເຣ່ືອງສຳຄັນປະສົບການ 

ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄປປະກາດທາງພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອັນ.  ຊ່ືສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ແຜ່ອອກໄປ
ຈ່ຶງເຮດັໃຫ້ພຣະອົງມີໂອກາດໄປສິດສອນຕາມໂຮງທັມມະສາລາ. 
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17. ກ່າວວ່າ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໃຊ້ປະກາດທີຄ່າລີເລ ພ້ອມດ້ວຍບ້ານນາຊາເຣັດບ່ອນພຣະອົງຈະເຣີນ

ໃຫຍ່ຂ້ຶນ.    ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 4:16 ອອກສຽງດັງ ບອກວ່າຄົນໃນບ້ານນາຊາເຣັດມີຄວາມ
ຫວັງສູງເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທຳການອັສຈັນມາແລ້ວ   ຖາມສະມາຊິກວ່າ 
ໄທບ້ານນາຊາເຣັດຫວັງອັນໃດຈາກພຣະເຢຊູ? 

 
18. ອະທບິາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງທັມມະສາລາຕ່ໍຊີວິດຂອງພວກຢິວ. 

 
19. ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນອ່ານພຣະຄັມພີເດີມປ້ຶມ ເອຊາຢາ 61:1-2 ເວົ້າເຣ່ືອງການສະເດັດມາ

ຂອງອົງພຣະເມຊີອາ ທີ່ມີໃນປ້ືມ ລູກາ 4:17-20. 
 

20. ອ່ານ ລູກາ 4:21-22 ອອກສຽງດັງ, ການເລ້ີມຕ້ົນອ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຕະລຶງເພາະມີອຳນາດ
ໃຫຍ່ບ່ໍຄຶດວ່າເປັນລູກຊ່າງໄມ້. 

 
21. ອ່ານ ລູກາ ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຽບພຣະອົງເອງກັບຜູ້ປະກາດສມັຍເດີມຄື ເອລີຢາ ແລະເອລີ

ຊາຢ່າງໃດ? 
 

22. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຕັດສິນໃຈແນວໃດ? ຕາມລູກາ 4:28-30. 
 

 
 
 
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ການຈັບປາແລະການຊົງເອີ້ນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 5:1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 5:1-11 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຈັບປາໄດ້ຢ່າງອັສຈັນ ແລະໄດ້ຊົງເອ້ີນແບບປ່ຽນແປງຊີວິດ . 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ:  ພວກເຮົາເຂ້ົາຮ່ວມງານກັບພຣະເຢຊູໃນພັນທະກິດການນຳຄົນທັງຫລາຍເພ່ືອ 

ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາວິທີໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມງານກັບພຣະເຢຊູໃນພັນທະກິດການນຳຄົນທັງຫລາຍເພ່ືອ 

ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຊີໂມນໂດຍຊົງເອ້ີນແບບປ່ຽນແປງຊີວິດ.  ພຣະເຢຊູຊົງເອ້ີນ

ເຮົາໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມງານກັບພຣະອົງໃນພັນທະກິດການເຊີນຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ເຂ້ົາມາຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຖາມສະບາຍດີກັບພ່ີນ້ອງທຸກຄົນແລະເອົາປາກກາໃຫ້ຂຽນຊ່ືແລະໜ້າທີ່ການງານທີ່ເຂົເຈ້ົາເຮັດແລະ 
2. ໃຫ້ໂອກາດແຕ່ລະຄົນໄດ້ອະທິບາຍອາຊີບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຫລັງຈາກພ່ີນ້ອງທຸກໆຄົນມາຮອດແລ້ວ

ຊັກຊວນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາແຕ່ລະຄົນເວົ້າເຣ່ືອງອາຊີບແລະໜ້າທີ່ການງານຂອງຕົນ. ແລະເວົ້າວ່າທຸກໆຄົນ
ມາຖືກບ່ອນແລ້ວພຣະເຢຊູຈະໃຊ້ທັງຊາຍແລະຍິງເພ່ືອທຳງານຮ່ວມກັບພຣະອົງ ໃນການນຳຄົນທັງ
ຫລາຍໃຫ້ມາເຖິງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ.  ມ້ືນ້ີພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເລືອກເອົາລູກ
ສິດກຸ່ມແລກທີ່ແຄມຝ່ັງທະເລຄາລີເລ ຊ່ຶງເປັນຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງພວກຫາປາ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ເວົ້າວ່າ, ຈຳນວນຄົນຫລາຍຂ້ຶນຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ປ່ິນປົວຄົນປ່ວຍແລະເທສນາທີ່ຄາລີເລ. ອ່ານ 

ລູກາ 5:1-3 ແລະອະທິບາຍທັມມະຊາດນ້ຳແຄມຝ່ັງທະເລຄາລີເລຊ່ຶງເປັນບ່ອນເໝາະໃຫ້ພຣະເຢຊູ
ຊົງສ່ັງສອນຈາກເຮືອແລະທາງຫລັງຝູງຊົນກໍມີເນີນເຂົາຫລຽວເບ່ິງແລ້ວເໝືອນຢູ່ໃນສນາມກິລາ. 

4. ອ່ານ ລູກາ 5:4-7.   ອະທິບາຍຄຳສົນທະນາລະຫວ່າງພຣະເຢຊູກັບຊີໂມນ.  ຖາມ: ໃນຖານະຜູ້ຊຳ
ນານຫາປາໝົດຄືນແຕ່ບ່ໍໄດ້ຫຍັງ,  ທ່ານຈະຕອບຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຢຊູແນວໃດ, ໂດຍສະເພາະ



 17 

ມອງກໍຖືກລ້າງແລ້ວ? ຫລັງຈາກຫລາຍຄົນຕອບ,ໃຫ້ເບ່ິງທ່າທີຂອງຊີໂມນຕ່ໍພຣະເຢຊູ. ບາງທີ, 
ເພາະລາວໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທີ່ຜ່ານມາແລະການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ (ລູກາ 4 :38-40).  

5. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍເຣ່ືອງປາຖືກມອງຫລາຍເກີນກວ່າຄາດຄິດ.   ຖາມ: ທ່ານເຄີຍເຫັນພຣະ
ເຈ້ົາກະທຳສ່ິງທີ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ຄາດຄິດບ່ໍ? ທ່ານຕອບຮັບຢ່າງໃດ? ຟັງຄຳພຍານຈາກນັກຮຽນ. ການຈັບ
ປາແບບອັສຈັນໄດ້ເປີດຕາຊີໂມນ. ໃນທັນໃດ, ລາວຮູ້ວ່າມີຫລາຍຢ່າງໃນພຣະເຢຊູເກີນກວ່າທີ່ລາວ
ໄດ້ເຫັນ (ລູກາ 5: 8-10). 

6. ເວົ້າວ່າ: ການອັສຈັນນ້ີຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຊີໂມນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມສີອາ.  ການຕອບຮັບ
ຂອງຊີໂມນອີງເຖິງການຮູ້ສຶກວ່າລາວເປັນຄົນຜິດບາບ. ຖາມ:ທ່ານເຄີຍຕ້ືນຕັນໃຈເວລາເບ່ິງຄວາມ
ບາບຂອງຕົວເອງແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?ເວົ້າວ່າ: ເມ່ືອສ່ິງນ້ັນເກີດຂ້ຶນ, ມັນເປັນເວລາ 
ທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງທ້າທາຍເຮົາໃນສ່ິງໃໝ່ໆໃນຖານະຜູ້ເປັນສາວົກຂອງພຣະອົງ.  ເບ່ິງວ່າຈະມີຫຽັງເກີດ
ຂ້ຶນຕ່ໍໄປ. ອ່ານ ລູກາ 5: 10-11 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ. 

7. ກ່າວເຖິງຊ່ືຄົນຫາປາທີ່ເປັນເພ່ືອນກັບຊີໂມນ:ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ, ລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ. ພວກ
ສາມຄົນນ້ີໄດ້ກາຍເປັນສາວົກໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນການສ່ັງສອນແລະການອັສຈັນ
ຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູອອກໄປຮັບໃຊ້ແລະອອກໄປປະກາດ. 

8. ອະທິບາຍການຊົງເອ້ີນຄົນຫາປາຂອງພຣະເຢຊູ. ເນ້ັນເຖິງການຕອບຮັບຂອງພວກເຂົາເຖີງຈະບ່ໍເຂ້ົາ
ໃຈວ່າການເຊ່ືອຟັງຈະມີຜົນຕາມມາແນວໃດ.  ຖາມ:ທ່ານຄິດວ່າຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຢຊູຄືໂງ່ຫລື
ໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ບໍ?  ຖ້າຕອບວ່າແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຈະຕອບຮັບຢ່າງໃດ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
9. ຖາມແລະສົນທະນາ:ທ່ານຈະອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຊີວິດວິທີໃດ? ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງນ້ັນ

ສຳເຣັດໄດ້ຢ່າງໃດ? ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ພິຈາຣະນາການປະພຶດ,  ທ່າທ,ີ  ຊັບສົມບັດ, ແລະສ່ິງທີ່ຖື
ວ່າສຳຄັນໃນຊີວິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເພ່ືອຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູເຣ່ືອງການນຳຄົນ
ໃຫ້ມາເຖິງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ.  

10. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ່ານບົດເພັງສັຣເສີນ 25: 4-7, ເພ່ືອແທນການອະທິຖານຂໍເພ່ິງ
ພາໃນພຣະເຈ້ົາ. 

 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ  6: 17-45                                                                                       

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 6: 17-49 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍສ່ິງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ . 
ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈ້ົາຈະດຳເນີນຊີວດິຢູ່ດ່ັງຄົນທີ່ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພື່ອຍອມຮັບແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມສ່ິງສຳຄັນແລະຄຸ່ນຄ່າຂອງອານາຈັກ 

ພຣະເຈ້ົາ.                        
 

ອ່ານລວບ: ໃນຄຳເທສນາຢູ່ຈ້າຍພູ, ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສອນກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະການປະພຶດຂອງຜູ້ທີ່ຈະ

ຕິດຕາມພຣະອົງເພ່ືອສະແດງອອກເຖິງການເປັນໄພ່ພົນຂອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ . 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຂຽນຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ກະດານໄວ້ : ທ່ານຄິດວ່າຄົນທັງຫລາຍຈະຍອມຮບັ

ສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຂົາບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? ເວລານັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອ່ານລູກາ 6: 
17-19 ສໍາລັບຕົວເອງແລ້ວຄິດພິຈາຣະນາ. 

2. ອ່ານ, ຄຳຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າໃນບົດຮຽນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ເຕືອນທຸກຄົນວ່າບົດຮຽນນ້ີເອ້ີນພວກເຮົາໃຫ້
ຍອມຮັບແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມຄວາມສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງອານາຈັກພຣະເຈ້ົາ .   ນຳພາການອ້ອນ 
ວອນກ່ອນຮຽນ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ອ່ານລູກາ 6: 20-26 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ປຽບທຽບພຣະຄຳຕອນນ້ີ ກັບມັດທາຍ 5. ນຳພານັກຮຽນ

ຕອບຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ີກັບພວກສາວົກ? 
• ຄວາມອຶດຫິວແຕ່ລະວັນຈະອ່ີມເຕັມໄດ້ວິທີໃດ? (ປຽບທຽບໃສ່ ມັດທາຍ 5: 6) 
• ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຄົນທົ່ວໄປພຍາຍາມຫາຄວາມພໍໃຈໃນທຸກມ້ືນ້ີ? ຄວາມພໍໃຈຕລອດໄປໃນຊີວິດ

ມາຈາກໃສ, ອີງຕາມລູກາ 6: 24-25? 
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4. ຖາມ:ທ່ານຈະອະທິບາຍຄຳວ່າ "ທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ" (beatitude) ວິທີໃດ?  ທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ
ອັນໃດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເລ້ົາໂລມຫລາຍ?  ທາງອັນໃດທີ່ເຂ້ົາໃຈຍາກຫລືເຮັດຍາກກວ່າໝູ່? 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານລູກາ 6: 27-36 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ຖາມແລະສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງບອກຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ຮັກສັດຕຣູ? 
• ເດືອນນ່ຶງຈັກເທື່ອ ທີທ່່ານພົບກັບສັດຕຣູ? (1 ເຖິງ 10, 1 ຖືວ່ານ້ອຍແລະ 10 ຖືວ່າຫລາຍ) 
• ຕາມທັມມະດາແລ້ວພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດກັບສັດຕຣູ? ການເຮັດແບບນ້ັນຖວາຍກຽດ

ແກ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ? 
• ພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຢ່າງໃດແລະສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍສັດຕຣູ

ໃນອາທິດນ້ີ? 
6. ອ່ານລູກາ 6: 31 ແລະມັດທາຍ 7: 12 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ພານັກຮຽນປຽບທຽບພຣະຄຳສອງຂ້ໍນ້ີ; 

ເບ່ິງວ່າມີຫຍັງແດ່ຈາກພຣະຄຳນ້ີທີ່ຈະຊ່ວຍຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃຫ້ດຳເນີນຊີວດິສົມກັບເປັນປະຊາ
ກອນຂອງຣາຊອານາຈັກສວັນຖ້າມກາງສະພາບການທີ່ລຳບາກ . 

7. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານລູກາ 6: 37-45 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ຖາມ: 
• ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູມີວິທໃີດທີ່ຈະແບ່ງແຍກການປະພຶດດີແລະການປະພຶດບ່ໍດີໂດຍບ່ໍຕ້ອງ

ພິພາກສາ? 
• ມີຫລັກຄຳສອນໃນການດຳເນີນຊີວດິແນວໃດແດ່ທີ່ເຮົາສາມາດຮຽນຈາກພຣະຄຳຕອນນ້ີ? 
• ມີແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດປັດຈຸບັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຕ້ອງກາຍເປັນຄົນສອງໜ້າ? 
• ສ່ິງທີ່ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງບຸກຄົນ ຖືກເປີດເຜີຍໄດ້ວິທີໃດແດ່? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
8. ເວົ້າວ່າ, ປະຊາກອນຂອງອານາຈັກສວັນໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ສະແດງສ່ິງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງກະສັດ

ຂອງພວກເຂົາ. ຖາມ: 
• ມີຫຍັງແດ່ຈາກພຣະຄຳໃນມ້ືນ້ີ ທີ່ຊ້ີໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ເຫັນເຖິງສ່ິງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າສຳລັບພຣະ

ເຈ້ົາ? 
• ແມ່ນຫຍັງໃນສ່ິງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າເຫລ່ົານ້ີທີ່ສະແດງອອກໄດ້ຍາກ? ເປັນຫຍັງ? 

9. ນຳນັກຮຽນອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ . ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງສຳແດງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນສ່ິງທີ່ເຂົາ
ເຈ້ົາຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ . 

 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ກິ່ນຫວານຂອງການອະພັຍບາບ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 7: 36-50 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 7: 36-50 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍຍິງບາບ ແລະໄດ້ເປີດໜ້າຟາຣີຊາຍຜູ້ອວດດີ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງການອະພັຍບາບທີ່ພຣະເຈ້ົາ 

ໄດ້ປະທານແກ່ຂ້ອຍບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອສະແດງພຣະຄຸນແລະການອະພັຍຕ່ໍຄົນອ່ືນເພາະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນ 

ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຈາກພຣະເຈ້ົາ.                         
 

ອ່ານລວບ: ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກແລະການອະພັຍກັບຍິງຊ່ົວຄົນນ່ຶງ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຜູ້ນຳ

ສາສນາຕ້ອງຕົກໃຈແລະຂົມຂ່ືນ.  ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ໂອກາດນ້ີເພ່ືອສະແດງເຣ່ືອງຣິດເດດໃນການອະພັຍບາບ 
ແລະຜົນຂອງມັນຕ່ໍຊີວິດຂອງບຸກຄົນຜູ້ນ່ຶງ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເລ້ີມການຮຽນດ້ວຍຄຳຖາມນ້ີ: ທ່ານເຄີຍຕິດໜີ້ຫຍັງທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດ, ແລະທ່ານໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ

ຈ່ຶງຈ່າຍໜີ້ນ້ັນໝົດ? ຫລັງຈາກສົນທະນາເລັກນ້ອຍໃຫ້ຖາມ: ທ່ານຈະຕອບຮັບວິທີໃດ ຖ້າມີໃຜຜູ້ນ່ຶງ
ຈ່າຍໜີ້ນ້ັນແທນ? 

2. ພຣະເຈ້ົາຊົງປະສົງໃຫ້ຊີວິດຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄດ້ສະແດງເຖິງພຣະຄຸນ     ແລະການອະພັຍທີ່ 
ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃນພຣະຄຣິດ. ນຳພາການອະທິຖານ, ຂໍພຣະວິນຍານໃຫ້ຊົງສຳຮະລ້າງຈິດໃຈ
ເພ່ືອຈະຮັບບົດຮຽນໃນມ້ືນ້ີ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
3. ອ່ານ ລູກາ 7: 36-39 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ, ແລ້ວຖາມວ່າ: 

• ຊີໂມນແມ່ນໃຜ? ລາວມີໜ້າທີ່ຫຍັງໃນບ້ານເມືອງ? 
• ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຊາຍຄົນນ້ີ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? 
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• ຍິງຜູ້ນ້ັນແມ່ນໃຜ? ລາວມີໜ້າທີ່ຫຍັງໃນບ້ານເມືອງ? (ຢ່າເອົາເຣ່ືອງອ່ືນມາປົນແຕ່ໃຫ້ຕ້ັງໃຈເວົ້າ
ເຣ່ືອງຍິງຄົນນ້ີ ໂດຍສະເພາະ) 

• ຍິງຜູ້ນ້ີມີລັກສະນະແນວໃດ? ເປັນຫຍັງນາງຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້? 
• ຊີໂມນຕອບຮັບຍິງຄົນນ້ີແບບໃດ? 

4. ອະທິບາຍປະເພນີໃນສມັຍນ້ັນ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເຣື່ອງຜູ້ຍິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຖືກເຊີນ ຢ່າງເຂ້ົາມາໃນ
ບ້ານທີ່ຜູ້ຊາຍສອງຄົນທີ່ກຳລັງກິນເຂ້ົາຢູ່. 

5. ຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບ "ຄວາມງາມຂອງກະອອມຫີນຂາວ" ແລ້ວນຳມາແບ່ງປັນກັບນັກຮຽນ.ຖາມ: 
• ຊີໂມນ ຄົນຟາຣີຊາຍຕີຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ຍິງແລະການປະພຶດຂອງລາວວິທີໃດ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້

ລາວມີທັສນະຢ່າງນ້ັນ? 
• ທ່ານຈະຄິດແນວໃດເວລາເຫັນຜູ້ຍິງຄົນນ້ັນລ້າງຕີນຂອງພຣະເຢຊູ? ການກະທຳຂອງນາງມີ

ຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃດ? 
• ຖ້າມີການໃຫ້ຄະແນນແຕ່ 1 ເຖິງ10, 1 ໝາຍເຖິງຄວາມບ່ໍເໝາະສົມແລະ 10 ໝາຍເຖິງຄວາມ 

ເໝາະສົມ; ທ່ານຈະໃຫ້ຄະແນນການຕອບຮບັຂອງຜູ້ຍິງຕ່ໍພຣະເຢຊູຫລາຍປານໃດ? 
6. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ລູກາ 7: 40-50. ສົມມຸດວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນກຳລັງຢູ່ໃນເຮືອນແລະກິນເຂ້ົາ, ເວລາ

ເຫດການນ້ີເກີດຂ້ຶນ. 
• ອີງຕາມຄຳຕອບຂອງຊີໂມນ, ລາວຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຄຳອຸປມາ? 
• ຊີໂມນໄດ້ເຮັດ ຫລືບ່ໍໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນການເປັນເຈ້ົາພາບ? 
• ຜູ້ຍິງໄດ້ພົບການອະພັຍບາບຂອງນາງວິທີໃດ? 
• ຊີໂມນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ ຈາກປະສົບການໃນວັນນ້ັນ? ຜູ້ຍິງໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່? 
• ແຂກຄົນອ່ືນໆຕອບຮັບແນວໃດກັບຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ? ທ່ານຈະຕອບຮັບແນວໃດ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ເວົ້າວ່າ, ການເບ່ິງຂ້າມຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ ແລະການພິພາກສາຄົນອ່ືນ ແມ່ນສ່ິງໃດງ່າຍກວາ່ ? 

ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ: ຄຳຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ. ເຊີນທຸກຄົນໃຫ້ພິຈາຣະນາ. 
8. ຫາໂອກາດສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາກັບຄອບຄົວ ແລະກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານໃນອາທິດນ້ີ.  
9. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ, ຂໍພຣະເຈ້ົາໃຫ້ກຳລັງໃນການທີ່ຈະອະພັຍຄົນອ່ືນໆ 

ແລະການສະແດງພຣະຄຸນກັບບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ພົບໃນອາທິດນ້ີ.  
 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 10 

ພໍ່ຜູ້ເມດຕາ ແລະລູກຊາຍຜູ້ບູດບຶ້ງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 15: 1-2; 11-32 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພ:ີ ລູກາ 15 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພ່ໍແລະອ້າຍໃຫຍ່ມີທັສນະຕ່າງກັນໃນການກັບຄືນບ້ານຂອງລູກຜູ້ທີ່ເສັຽໄປ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ພວກເຮົາຄວນສະແດງຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກັບທຸກຄົນບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:  ເພ່ືອສະແດງຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາກັບທຸກຄົນ.                         
 

ອ່ານລວບ: ເພ່ືອເປັນການຕອບຕ່ໍຄຳຈ່ົມວາ່ຂອງພວກຟາຣີຊາຍເຣ່ືອງພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ເວລາກັບພວກຄົນ

ບາບ, ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຄຳອຸປມາສອງເຣ່ືອງ, ແລະໃຊ້ເຣ່ືອງລູກທີ່ເສັຽເປັນເຣ່ືອງເດ່ັນ.  
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ສລຸບລູກາ 15 ແບບສ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ, ເນ້ັນເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄຳອຸປມາເພ່ືອສ່ັງສອນຄົນທັງ  

ຫລາຍທີ່ມາຟັງພຣະອົງ.  ອ່ານລູກາ 15: 1-2 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ອ່ານ: ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ. 
2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານລູກາ 15: 11-16. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍໃນການບັລຍາຍ; ຫລັງຈາກນ້ັນຖາມ: 

• ທ່ານເຄີຍເຫັນຊ່ືຄຳອຸປມາເຣ່ືອງນ້ີ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊ່ືທີ່ກຳລັງເບ່ິງຢູ່ນ້ີບ່ໍ? (ຄຳຕອບ: ຄຳອຸປ
ມາເຣ່ືອງລູກເສັຽຄຳອຸປມາເຣ່ືອງລູກສອງຄົນ). ຄຳວ່າ "ເສັຽ" ໃນທີ່ນ້ີແປວ່າແນວໃດ? 

• ເປັນຫຍັງລູກຜູ້ນ້ອງຈ່ຶງຢາກອອກເຮືອນ? 
• ຄຳວ່າ "ເມືອງໄກ" ບອກເຖິງສະຖານທີ່ ຫລືບອກເຖິງຈິດໃຈຂອງລູກ? 
• ລູກຜູ້ນ້ອງໄດ້ສ່ິງທີ່ລາວຕ້ອງການບ່ໍ? ເປັນຫຍັງ? 

3. ຄ້ົນຄວ້າເຣ່ືອງຄົນຢິວແລະໝູ; ພວກເຂົາເຈ້ົາມີປັນຫາຫຍັງກັບໝູ. ຖາມນັກຮຽນ: 
• ການລ້ຽງໝູຂອງລູກຜູ້ນ້ອງມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ? 
• ວຽກງານນ້ີມີຜົນສະທ້ອນຝ່າຍຈິດວິນຍານແນວໃດແດ່ສຳລັບລາວ? 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານລູກາ 15: 17-24 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ຖາມ: 

• ຄຳວ່າ "ເມ່ືອລາວຮູ້ເມ່ືອຄີງ" (15: 17) ແປວ່າຫຍັງ? ເບ່ິງໂຣມ 2: 4 ເພ້ີມເຕີມ. 
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• ການຕັດສິນໃຈກັບບ້ານເກີດເປັນການສ່ຽງສຳລັບລູກຜູ້ເປັນນ້ອງບ່ໍ? ລາວຕ້ອງເສັຽຫຍັງແດ່
ກ່ອນຈະກັບບ້ານ? (ເສລີພາບ) 

• ການປະພຶດຂອງພ່ໍເປັນສ່ິງຜິດປົກຕິ (15: 20). ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ ທີ່ກ່າວ
ມາໄດ້ສຳເຣັດບ່ໍ? ການປະພຶດຂອງພ່ໍ ບອກເຮາົແນວໃດກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ? 

• ສັງເກດເບ່ິງເຄ່ືອງຂອງທີ່ພ່ໍໃຫ້ລູກ. ຖາມ: ລູກໄດ້ຖາມເອົາບ່ໍ? ເປັນຫຍັງພ່ໍຈ່ຶງເອົາໃຫ້? 
ຄວາມເພ່ືອແຜ່ແລະຄວາມເມດຕາບອກເຮົາແນວໃດກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ? 

5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານລູກາ 15: 25-32 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.  
• ລູກກົກເບ່ິງຕົວເອງແນວໃດໃນຄອບຄົວຂອງພ່ໍ? (15: 29) 
• ເປັນຫຍັງລູກກົກຈ່ຶງຮູເ້ຖິງການກະທຳຂອງນ້ອງເວລາທີ່ລາວອອກບ້ານໄປ? (15: 30) 
• ເປັນຫຍັງລູກກົກຈ່ຶງເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍທີ່ຮູ້ເຖິງເຣ່ືອງການກັບຄືນບ້ານຂອງນ້ອງຊາຍ ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
6. ເຕືອນນັກຮຽນເຣ່ືອງ "ຄຳຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ."ຖາມ: ຄວາມຈິງໃນພຣະຄຳຕອນນ້ີໄດ້ສອນພວກເຮົາ

ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກກັບທຸກໆຄົນ? ມີຜູ້ໃດແດ່ທີ່ຍາກສຳລັບທາ່ນ
ໃນການທີ່ຈະສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກກັບພວກເຂົາ? 

7. ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຖາມຕົວເອງກ່ຽວກັບບຸກຄົນສາມຄົນໃນຄຳອຸປມານ້ີ : 
• ລູກທີ່ເສັຽ: ຂ້ອຍຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຂໍການອະພັຍຫລືສາລະພາບຄວາມຜິດບາບໃນຊີວິດບ່ໍ ? 

ຂ້ອຍໄດ້ແລ່ນໜີຈາກຄົນທີ່ຮັກຂ້ອຍບ່ໍ? 
• ລູກກົກ: ຂ້ອຍໄດ້ເກັບຄວາມຂົມຂ່ືນສຳລັບຄົນອ່ືນໆໄວ້ໃນຈິດໃຈບ່ໍ? ຂ້ອຍພຍາຍານໃຫ້ຄົນ

ອ່ືນຮັບຮູ້ໂດຍວຽກງານບ່ໍ? 
• ພ່ໍ: ຂ້ອຍຈະຕ້ອງອະພັຍຄົນອ່ືນບ່ໍ? ຂ້ອຍຈະຕ້ອງຕອບຮັບດ້ວຍພຣະຄຸນ ຕ່ໍບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງ

ການຄືນດີບ່ໍ? ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອການອະພັຍບາບແລະການຄືນດີບ່ໍ ? 
8. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ . ອ້ອນວອນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ສະແດງພຣະ

ຄຸນແລະຄວາມເມດຕາກັບຄົນອ່ືນໆ. 
 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ເລືອກເອົາ ແລະ ຜົນຕາມມາ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 16:19-31 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 16:9-31 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຊີວິດຄົນຮັ່ງມີ, ຄົນຍາກຈົນ ນ້ັນຕ່າງກໍມີຊີວິດບ່ໍແນ່ນອນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຂ້ອຍຄຶດແນວໃດກັບຄົນຮັ່ງ ແລະຄົນທຸກໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ? 

 ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອທົບທວນຄວາມຄຶດຂອງຂ້ອຍທີຄຶ່ດກັບຄົນຮັ່ງແລະຄົນທຸກ.  

       
ບົດນຳ. 

ພຣະເຢຊູເລ່ົາຄຳອຸປະມານ້ີເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍເຫັນຮູບພາບເຣ່ືອງຄວາມເຊ່ືອທີ່ບ່ໍສາມາດເບ່ິງເຫັນກັບຕາໃຫ້
ເຮົາເຂ້ົາໃຈ,  ແລະເມ່ືອເຮົາມີຄວາມເຊ່ືອແລ້ວຄວາມເຊ່ືອນ້ັນແຫລະຈະພາເຮົາຫລືປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊ່ືອ 
ນ້ັນ ເພາະວ່າຄວາມເຊ່ືອແມ່ນຢູ່ໃນໃຈ ແລະໃຈຄຶດແນວໃດການກະທຳຍ່ອມຈະເປັນແນວນ້ັນ.  
 

ຄົນຮັ່ງມ ີ(ລູກາ 16:19-20) 
 1. ບອກນັກຮຽນວ່າຄໍາອຸປະມານ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍເຣ່ືອງຂອງເສດຖີ   ໂດຍສະເພາະພຣະ
ອົງຊົງກ່າວເຖິງ 1. ການນຸ່ງຫ່ົມຂອງເສດຖີ ແລະ 2. ການກິນຂອງເສດຖີ. ຫາກຄຣູສາມາດຊອກເອົາຮູບງານ
ລ້ຽງເສດຖີ ຫລືການນຸ່ງຖືຂອງເສດຖີມາປະກອບການສອນ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນຮູບພາບດີຂ້ຶນ. (ຂ້ໍ 19).  
 
 2. ບອກນັກຮຽນອີກວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນກົງກັນຂ້າມກັບເສດຖີທີ່ຊ່ືວ່າ ລາຊະໂຣ, ສະພາບ
ການຂອງລາວ 1. ເປັນບາດເຕັມຕົວ. 2. ເຂົາຫາມມາປະໄວ້ທີ່ປະຕູບ້ານເສດຖີ (ຄົນທີ່ຫາມມາບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າ
ແມ່ນໃຜ).  3.  ລາຊະໂຣປັນຄົນອຶດຫິວ ຫວັງໃຈຈະໄດ້ກິນອາຫານຕົກຈາກໂຕະ ແປວ່າອາຫານເຫລືອກິນ. 
(ໃນປະເທດ ອະເມຣິກາ ບ່ໍມີໃຜດອກຈະກິນອາຫານເຫລືອກິນ) ຊອກພາບຄົນຂໍທານມາດ້ວຍ.  (ຂ້ໍ 20).  
 
 3. ບອກນັກຮຽນເພ້ີມວ່າ ຕົວໝາຂ້າງຖນົນກໍຊອກຫາອາຫານ ເມ່ືອບ່ໍມີຫຍັງຈະກິນ ກໍເລີຍໄປເລັຽ

ບາດແຜຂອງລາຊະໂຣ, ເຮົາບ່ໍຮູ້ວ່າໝາເລັຽບາດຈະເຮັດບາດແຜລາວດີຂ້ຶນ ຫລືເພ້ີມພະຍາດໃສ່? 
 
 
 

ລາຊະໂຣ ( ລູກາ 16: 20-21).  
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 1. ລາຊະໂຣເປັນຄົນຂໍທານ, ຄວາມຫວັງຄືກິນອ່ີມແຕ່ລະຄາບໃຫ້ອ່ີມເທົ່ານ້ັນ, ໃນຂະນະທີ່ລາວກຳ 
ລັງລໍຖ້າກິນອາຫານເສດເຫລືອຈາກເສດຖີນ້ັນໝາຕາມຖນົນກໍອຶດຫິວເໝືອນກັນ  ເມ່ືອມັນບ່ໍມີອັນກິນຈ່ຶງໄປ
ເລັຽກິນບາດຕາມຮ່າງກາຍຂອງລາຊະໂຣ. (ອ່ານ ມາຣະໂກ 10:25).  
 
 2. ຊວນນັກຮຽນສົນທະນາເຣ່ືອງ ພວກຟາຣີຊາຍ ແລະລາງຄົນໃນສມັຍນ້ີເວົ້າວ່າ   ຄວາມຮັ່ງມີເປັນ
ພຣະພອນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາອວຍພອນ ແລະຄວາມຍາກຈົນນ້ັນເປັນຍ້ອນບາບ, ນ້ັນເປັນຄວາມຈິງບ່ໍ? 
ແລະບອກນັກຮຽນວ່າຄວາມຮັ່ງມີບ່ໍຜິດຕ່ໍພຣະຄັມພີ ດ່ັງທີ່ເຫັນ ກະສັດຊະໂລໂມນກໍຮັ່ງ, ອັບຣາຮາມກໍຮັ່ງດ່ັງ
ນ້ີເປັນຕ້ົນ.  
 
 3 ເລ້ົາໂລມໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຮຽນຮູ້ຈັກແບ່ງປັນ ເພາະຢ້ານວ່າເຮົາຈະເປັນຄືເສດຖີ ຈົນໃນທີສຸ່ດແມ່ນ
ແຕ່ນ້ຳດ່ືມຈອກນ່ຶງກະບ່ໍມີດ່ືມ ດ່ັງທີ່ຈະເວົ້າຕ່ໍໄປນ້ີ.  
 
ຮັບສ່ິງທ່ີກະທຳ ແລະບ່ໍກະທໍາ  ( ລູກາ 16:22-30)  
 1. ທຸກຄົນໃນໂລກນ້ີໃຜໜີຄວາມຕາຍບ່ໍໄດ້, ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນຄົນເຮົາຈ່ຶງມັກຖາມກັນວ່າຕາຍແລ້ວ
ໄປຢູ່ໃສ? ເຣ່ືອງນ້ີພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບໄວໃ້ນ (ຂ້ໍ 22-23).  
 
 2. ທີ່ແດນມໍຣະນາ    ເສດຖີຄົນນ້ັນໄດ້ເຫັນສ່ິງທີຄຶ່ດບ່ໍເຖິງ ຄືລາວເຫັນລາຊະໂຣຄົນຂໍທານໄປຢູ່ກັບ 
ອັບຣາຮາມ ສ່ວນລາວຕົກຢູ່ໃນບຶງໄຟ. ໃນຊີວິດຂອງເສດຖີບ່ໍເຄີຍຂໍຮ້ອງຄວາມເມຕາປານາຈາກຜູ້ໃດ ແລະ
ລາວກໍບ່ໍໄດ້ປານີຜູ້ໃດ ວັນນ້ີລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງອັບຣາຮາມ    ຄືຂໍນ້ຳຢົດດຽວ ຫລືນ້ຳຈາກປາຍມືລາຊະໂຣຄົນຂໍ
ທານ ໂດຍບ່ໍຄຶດຂ້ີດຽດນ້ຳຍ້ອຍຈາກມືຄົນຂໍທານເລີຍ (ລູກາ 16:23-24). 
 
 3. ເຕືອນວ່າ ໃນຊີວິດຂອງທ່ານອາດບ່ໍເຄີຍຂໍຄວາມເມດຕາຈາກຜູ້ອ່ືນ, ເສດຖີກະບ່ໍເຄີຍ ຕອນລາວ
ຍັງເປັນເສດຖີ ເມ່ືອຕາຍແລ້ວຄວາມເປັນເສດຖີກໍຕາຍດ້ວຍ ເສດຖີຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນຂໍພຽງນ້ຳຢົດດຽວ,  ເລ້ົາ
ໂລມໃຈນັກຮຽນໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນເພ່ືອແຜ່ເນີ. 
 
 4. ວິນຍານເສດຖີຕ່ໍຮອງກັບອັບຣາຮາມ ເພາະຢ້ານອ້າຍນ້ອງຈະເຮັດຄືລາວແຕ່ອັບຣາຮາມບອກວ່າ
ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ພຣະເຈ້ົາຕ້ັງໄວ້ທຸກບ່ອນແລ້ວ. (ຂ້ໍ 25-31).  
 
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 

ຂຶ້ນສານ ແລະ ຖືກຄຶງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 23:1-27,32-47 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 23 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊົງຂ້ຶນສານຫົກເທື່ອ ແຕ່ບ່ໍເຫັນຄວາມຜິດ ດ້ວຍ

ເຫດນ້ີການຕາຍຂອງພຣະອົງຈ່ຶງເປັນທາງໃຫ້ເຮົາລອດພ້ົນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ການທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມຮັກແນວໃດ? 

 ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ການທັງໝົດເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊົງເປັນພຣະເຢຊູຜູ້ຮັກເຮົາ. 

       
ບົດນຳ. 

ເນ່ືອງຈາກວ່າບົດຮຽນວັນນ້ີຍາວເຖິງ  5 ຫົວຂ້ໍ ດ່ັງນ້ັນຄຣູຈຳເປັນຈະຕ້ອງເລ່ງໃຫ້ໄວໂດຍການແບ່ງເວລາໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຈັດໃຫ້ ຫລືບ່ໍດ່ັງນ້ັນທ່ານສາມາດຢືດຍາວອອກໃຫ້ເປັນ 2 ອາທິດກໍຄົງ
ຈະໄດ້ເນ້ືອໃນລະອຽດດີກວ່າ. 
 

ຕ່ໍໜ້າປິລາດ (ລູກາ 23:1-5) 
 1. ເລ່ົາເຖິງເບ້ືອງຫລັງຂອງເຣ່ືອງ: ພວກຜູ້ນຳສາສນາຊາດຢິວ ຄືພວກຟາຣີິຊາຍ ແລະພວກຊະດູ
ກາຍ ເປັນຜູ້ນຳຕ້ົນຕໍສາສນາຂອງຊາດຢິວ. 
 2.  ພວກຟາຣີິຊາຍ ແລະພວກຊະດູກາຍ ເປັນຜູ້ນຳພາພົລເມືອງ ຈັບເອົາພຣະເຢຊູໄປຫາປີລາດຜູ້
ເປັນເຈ້ົາແຂວງ (ມັດທາຍ 27:2)  
 3. ຄຳວ່າປີລາດມາຈາກພາສາກຣີກ (ພີລາຕອສ Pila,toj ແປວ່າຜູ້ຕ່ໍສູ້ຢູດາຍ) ເຂົານຳເອົາ    
ພຣະເຢຊູໄປຫາປີລາດ ເພາະເຂົາຮູວ້່າປີລາດມີອຳນາດໃນການຕັດສິນປະຫານພຣະເຢຊູ. 
 4.  ເຂົາໄດ້ພະຍາມປອງຂ້າພຣະເຢຊູດ້ວຍແຜນເລິກລັບແຕ່ບ່ໍມີໂອກາດ ເພາະວ່າມີສອງຢ່າງທີ່
ກີດກ້ັນເຂົາ ຄື: 1. ພົລເມືອງຕິດພັນກັບພຣະອົງ ແລະ 2. ພົລເມືອງເອົາໃຈໃສ່ຟັງຄຳສອນຂອງພຣະອົງ 
ເພາະວ່າເວລານ້ັນເປັນເວລາຊາດຢິວສລອງເທສການປະຈຳປີທີເ່ຢຣູຊາເລັມ. (ລູກາ 19:47-48). 
 5. ເຂົາມີຂ້ໍກ່າວຫາຢູ່ສອງຢ່າງຄື:  
  1. ເຂົາກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູຊັກຊວນຊົນຊາດໃຫ້ເຮັດຜິດ ຄືຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເສັຽຊ່ວຍແກ່ກາຍຊາ 
ຜູ້ເປັນກະສັດຊາດໂຣມ (ເຣ່ືອງນ້ີຜິດຕ່ໍກົດໝາຍຂອງໂຣມ) ແລະ   
  2. ເຂົາກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູຕ້ັງຕົນເອງເປັນພຣະຄຣິດ . (ຜິດກົດໝາຍອາຍາ).  
6. ຄຳຕັດສິນຂອງປີລາດ ຫລັງຈາກສອບສວນແລ້ວເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄວາມຜິດ (ຂ້ໍ 4). 
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ຕ່ໍໜ້າເຮໂຣດ (ລູກາ 23:6-12).  
 1. ເຮໂຣດເຄີຍໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງຂອງພຣະເຢຊູຈາກ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ ແລະໄດ້ຍິນຈາກປາກຂ້າຣາຊ
ການຂອງທ່ານ ແຕ່ບ່ໍເຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູຈັກເທື່ອ ແລະຫວັງໃຈວ່າຈະເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດການອັສຈັນໃຫ້ເບ່ິງ 
(ຂ້ໍ 8).  
 2. ເຮໂຣດໃຈຮ້າຍ ເມ່ືອພຣະເຢຊູບ່ໍຕອບ   ຫລືປະຕິເສດທີ່ຈະສແດງການອັສຈັນ ແລ້ວເອົາເສ້ືອໂຕ
ງາມມານຸ່ງໃຫ້ພຣະອົງເພ່ືອເປັນການເຍາະເຍ້ີຍວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ  ແລ້ວບອກເຂົາໃຫ້ເອົາພຣະເຢ 
ຊູກັບຄືນໄປຫາປີລາດ  ຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຂວງຂອງຊາດຢິວ.    ການເຮັດດ່ັງນ້ີເຮັດໃຫ້ຊາດຢິວຍ່ິງທະວີຄູນຄວາມ
ຄຽດຂ້ຶນຫລາຍເທົ່າ.  
 

ຕ່ໍໜ້າມະຫາຊົນ (ລູກາ 23:13-25).  
 1. ປີລາດສອບສວນເປັນເທື່ອທີສອງ ແລ້ວຈ່ຶງກ່າວກັບພວກເຈ້ົານາຍ ແລະມາຫາຊົນວ່າ " ທ່ານທັງ
ຫລາຍໄດ້ພາຄົນນ້ີມາຫາເຮົາຟ້ອງວ່າເປັນຄົນຊັກຊວນຣາຊດອນໃຫ້ຫລົງຜິດໄປ ແລະເບ່ິງແມ,  ເຮົາໄດ້ສືບ
ສວນຕ່ໍໜ້າພວກທ່ານ ແລະບ່ໍເຫັນວ່າຄົນນ້ີມີຄວາມຜິດໃນຂ້ໍທີ່ທ່ານທັງຫລາຍຟ້ອງນ້ັນ " (ຂ້ໍ 14). 
 2. ປີລາດຍັງກ່າວອ້າງເຖິງກະສັດເຮໂຣດອີກວ່າ    " ແລະເຮໂຣດກໍບ່ໍເຫັນມີຄວາມຜິດ  ເໝືອນກັນ 
ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ສ່ົງຕົວຄົນນ້ີກັບມາຫາເຮົາອີກແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດທີ່ສົມຄວນຈະຖືກ
ໂທດເຖິງຕາຍ ເຫດສັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາຂ້ຽນຜູ້ນ້ີແລ້ວກໍຈະປ່ອຍໄປ " ( ຂ້ໍ 15-16). 
 

ທ່ີໄມ້ກາງແຂນ (ລູກາ 23: 26-49).  
 1. ທ່ານເຈ້ົາແຂວງປີລາດ ແລະກະສັດເຮໂຣດ ນັບໄດ້ວ່າຄົນນອກສາສານາ  ບ່ໍເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີ
ຄວາມຜິດອັນໃດ, ສ່ວນພວກຜູ້ນຳສາສນາ ເຊ່ັນ; ມະຫາປະໂຣຫິດ, ພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍ ແລະຊາດູກາຍ 
ເບ່ິງພຣະເຢຊູເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງ.  
 2. ຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືຊີໂມນ ມາຈາກບ້ານນອກເພ່ືອເຂ້ົາມາງານເທສການ, ຊາຍນ້ັນໄດ້ແບກກາງແຂນ 
ພຣະອົງໄປ, ນັກສາສນາສາດບອກວ່າຊາຍນ້ີແມ່ນເຈ້ົາເມືອງໆນ້ອຍນ່ຶງທີມີ່ຊ່ືວ່າ   ຊາຍເຣັນນິກາ (ເບ່ິງ ມັດ
ທາຍ 27:32). ໂອ້ລົມຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? ແປວ່າແນວໃດ? 
 

ພຣະເຢຊູບ່ໍຜິດອັນໃດ (ລູກາ 23: 33-43).  
ໂຈນຮ້າຍຜູ້ນ່ຶງສັງເກດຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດ,  ທ່ານປີລາດກໍເຫັນວ່າ   ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ, 
ກະສັດເຮໂຣດ ກໍບ່ໍເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ.   ຈາກກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນ,   ລົງເຖິງເຈ້ົາແຂວງ 
ແລະລົງເຖິງໂຈນຮ້າຍ ນັບໄດ້ວ່າເປັນສາມລະດັບຄົນ ຢ້ັງຢືນວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ.  ສລຸບແລ້ວ
ໃຜຜິດ ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທີກ່າງແຂນຍ້ອນໃຜ? ສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ແລ້ວພາກັນອ້ອນວອນຖວາຍຕົວ.  
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

 ຟື້ນແລ້ວພົບກັບສາວົກ 
 
ຂ້ໍພຣະຄັມພສີຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ລູກາ 24: 1-12, 33-49 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 24 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນໄປຕາມຄຳທຳນວາຍ   ແລະເປັນທາງດຽວໃຫ້ 

ທຸກຄົນທີເ່ຊ່ືອໄດ້ພ້ົນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ການຄືນພຣະຊົນມີຄວາມສຳຄັນອັນໃດຕ່ໍພວກເຮົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຄືນພຣະຊົນຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງແມ່ນ

ພຣະຄຣິດ.  

       
ບົດນໍາ 

ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ  ເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ    ຫາກບ່ໍມີການຄືນມາຈາກຕາຍ 
ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຂອງຄຣິສຕຽນກໍຈະເປັນເໝືອນພຣະເຈ້ົາທົ່ວໄປຕາມສາສນາຂອງໂລກ,    ດ້ວຍການຄືນມາ
ຈາກຕາຍນ້ີແຫລະພຣະເຈ້ົາຂອງຄຣິສຕຽນຈ່ຶງໄດ້ຊ່ືວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທແ້ຕ່ອົງດຽວ. 
 

ພວກຜູ້ຍິງໄປອຸບໂມງ  (ລູກາ 24:1-12).  
 1. ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 17:23   ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງທຳນວາຍບອກໄວ້ວ່າ    ພຣະອົງຈະຖືກປະຫານ 
ແລະຈະຄືນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ ຄຳວ່າວັນຖ້ວນສາມແລະສາມມ້ືແຕກຕ່າງກັນແດ່ ເພາະວ່າມ້ືນ່ຶງມີ 24 ຊ່ົວ
ໂມງ ສ່ວນວັນຖ້ວນສາມບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຊ່ົວໂມງ. 
 
 2. ກັບໄປອະທບິາຍ  ກ. ແລງວັນພຣະຫັດ ພຣະອົງຊົງກິນສິນມະຫາສນິດ (ລູກາ 22:14). ຂ. ວັນ
ສຸກຊົງອ້ອນວອນທີສ່ວນເຄັດເຊມາເນ ແລ້ວຖືກຈັບ (ລູກາ 22:39-54).  ຄ. ສ້ິນພຣະຊົນແລງວັນສຸກ (ລູ
ກາ 23:44).   ງ. ວັນເສົາບ່ໍມີການບັນທຶກ ແລະເຫດການງຽບເຫງົາ.  ຈ. ຊົງຟ້ືນພຣະຊົນໃນວັນອາທິດຕອນ
ເຊ້ົາ ເປັນວັນຖ້ວນສາມ (ລູກາ 24).  
 
 3. ພວກແມ່ຍິງ  ໄປບອກເຫດການທັງປວງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃຫ້ພວກສາວົກທີ່ເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ຫ້ອງຊ້ັນເທິງ    
ໄດ້ຟັງ, ແຕ່ພວກສາວົກບ່ໍເຊ່ືອ. (ຂ້ໍ 11-12).  
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ເສ້ັນທາງໄປເອມາອູດ  (24:13-35).  
 1. ສາວົກສອງຄົນທີ່ບ່ໍແມ່ນສາວົກໃນຈຳນວນສິບສອງຄົນໄດ້ພາກັນເດີນທາງເພ່ືອກັບບ້ານທີ່ເອມາ
ອູດສາວົກທັງສອງເຫັນເຫດການທີ່ເຂົາໄດ້ປະຫານພຣະເຢຊູ  ແລະໄດ້ເຫັນເຂົາເອົາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ
ໄປບັນຈຸໄວ້ທີອຸ່ບໂມງໃນແລງວັນສຸກ ເຂົາຈ່ຶງໂອ້ລົມກັນໄປນຳທາງ,    ໃນລະຍະທາງຫົກພັນວາ ປະມານ 7 
ເຖິງ 15 ໄມຕາມນັກສາສນາສາດຄາດຄະເນ ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວໂອ້ລົມກັບເຂົາໄປ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າ
ແມ່ນພຣະເຢຊູ.  
 
 2.  ເຂົາເຫັນພຣະເຢຊູອິດເມ່ືອຍໃນການເດີນທາງທັງໆ ທີ່ບ່ໍຮູວ້່າແມ່ນພຣະອົງເຂົາຍັງເຊີນພຣະອົງ
ພັກເຊົາແລະລ້ຽງເຂ້ົາທີບ້່ານຂອງເຂົາ.  ຖາມນັກຮຽນວ່າເຮົາເຄີຍເຊີນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາມາພັກເຊົາບ່ໍ?  ໃນ
ແລງວັນນ້ັນພຣະເຢຊູຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງໂດຍການຫັກເຂ້ົາຈ່ີ (ຂ້ໍ 28-31). ເພາະວ່າການ
ຫັກເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງແຂກ ແຕ່ແມ່ນເຈ້ົາບ້ານເປັນຜູ້ຫັກເຂ້ົາຈ່ີ. 
 
3. ສາວົກທັງສອງບ່ໍໄດ້ລໍຊ້າຈ່ຶງພາກັນຟ້າວລຸກຍ່າງກັບຄືນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໄປບອກຂ່າວດີນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກ
ສາວົກທີຢູ່່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ຂ້ໍ 33ຂ).  
 

ປາກົດຕົວຄ້ັງສຸດທ້າຍ  (24:36-44).  
 1. ໃນຂະນະທີສ່າວົກທັງສອງກຳລັງເລ່ົາເຣ່ືອງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃຫ້ສາວົກ ສິບເອັດຄົນຟັງຢູ່ນ້ັນ ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຊົງປາກົດຕົວຢືນຢູ່ຕ່ໍໜ້າເຂົາທັງໝົດ " ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ (ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ສັນຕິສຸກ
ຈ່ົງມີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ). " (ຂ້ໍ 36),   
 
 2. ຊົງໃຫ້ເຂົາພິສູດໂດຍການຈັບບາຍເນ້ືອກາຍ     ແລະກິນເຂ້ົາປາອາຫານຕ່ໍໜ້າເຂົາ (ຂ້ໍ 38-43). 
ເພາະສາວົກບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອນັບຕ້ັງແຕ່ແມ່ຍິງໄປບອກຂ່າວດີພຸ້ນ,   ຕ່ໍມາພຣະອົງຊົງປາກົດເຂົາກະຄຶດວ່າແມ່ນຜີ 
ຈົນພຣະອົງບອກໃຫ້ຈັບບາຍພຣະອົງ ເພາະວ່າຜີບ່ໍມີເນ້ືອກາຍ  ແລະໃນທີ່ສຸດພຣະອົງຊົງສເວີຍອາຫານໃຫ້
ເຂົາເຫັນ ເຂົາຈ່ຶງເຊ່ືອ. 
 

ຊົງກ່າວເຖິງພຣະຣາຊກິດ (24:45-49).  
ຫລັງຈາກພວກສາວົກເຊ່ືອແລະເຂ້ົາໃຈແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງພາຣະກິດໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ 
ແລ້ວສ່ັງພວກສາວົກໃຫ້ປະກາດຂ່າວດີນ້ີ    " ຝ່າຍພວກທ່ານຈ່ົງຄອຍຢູ່ໃນກຸງ ຈົນກວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ປະ
ກອບດ້ວຍຣິດເດດທີ່ມາຈາກເບ້ືອງເທິງ " (ຂ້ໍ 49) ແປວ່າໃຫ້ລໍຖ້າທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອຮັບຣິດເດດພຣະວິນ
ຍານໃນການປະກາດຂ່າວດີ.  
 
 
         ຫວ 


