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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນຄຣິສມັສ
ຊອກຫາຈອມກະສັດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 2:1-12

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 2

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ພວກໂຫຣາຈານຊອກຫາຈອມກະສັດເພື່ອຈະໄປນະມັສການ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ທ່ານເດ! ໄດ້ຊອກສແວງຫານະມັສການພຣະເຢຊູບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ສລອງວັນປະສູດຢ່າງຈິງຈັງ.

ບົດນໍາ
ຄຣິສມັສເປັນເທສການແຫ່ງຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຂອງຄົນທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພີນ
່ ້ອງຄຣິສຕຽນທີ່ຮູ້
ແລະເຂົ້າໃຈການເປັນມາຂອງວັນຄຣິສມັສຄືຂອງຂວັນທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ

ເພື່ອເປັນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມ

ລອດພົ້ນຂອງທຸກຄົນທີ່ຍອມເຊື່ອແລະຮັບເອົາພຣະເຢຊູຄຣິດມາເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຕົນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ທຸກໆ
ໂບດຈະມີການເອ້ປະດັບດ້ວຍດອກໄມ້ແລະໄຟແສງສີຕ່າງໆເພື່ອສເລີມສລອງວັນພິເສດນີ້. ຄຣິສມັສແມ່ນ
ເທສການທີຍ
່ າວນານຕໍ່ກັນຈົນເຖິງປີໃໝ່ສາກົນ, ຜູ້ຄົນຈະພາກັນຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ກັນແລະກັນ ເພາະຕົນເອງ
ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີດ
່ ີທສ
ີ່ ຸດແລ້ວ.

ສແວງຫາກຸມມານເຢຊູ (ມັດທາຍ 2:1-6).
1. ເລົ່າເຖິງການພຣະເຢຊູປະສູດ (ເກີດ) ທີ່ບ້ານນ້ອຍໆບ້ານນຶ່ງມີຊື່ວ່າ ບ້ານເບັດເລເຮັມ, ໃນແຂວງ
ຢູດາຍ ຊຶ່ງໃນສມັຍນັ້ນແມ່ນກະສັດເຮໂຣດເປັນຜູ້ປົກຄອງ. ໃນສມັຍນັ້ນມີພວກໂຫຣາຈານ (ພວກນັກວິທະ
ຍາສາດກ່ຽວກັບດວງດາວຕ່າງໆ) ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຈະມີດາວພິເສດດວງນຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ແລະເວລານີ້ກໍເຖິງເວລາ
ດາວດວງນັ້ນປາກົດ ດັ່ງນັ້ນພວກໂຫຣາຈານຈຶ່ງເດີນທາງໄກຈາກທິດຕາເວັນອອກມຸ້ງໜ້າໄປເຢຣູຊາເລັມ.
2. ກະສັດເຮໂຣດຮັບຂ່າວວ່າພວກໂຫຣາຈານໄດ້ເດີນທາງມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ, ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ
ເຮໂຣດຈຶງ່ ສັ່ງປະຊຸມດ່ວນກັບພວກປະໂຣຫິດ ແລະພວກນັກທັມປະຈຳສຳນັກພຣະຣາຊວັງ, (ຂໍ້ 4-6).

ຄົ້ນຫາກຸມມານເຢຊູ ( 2:7-10).
1. ເຮໂຣດໄດ້ໄຕ່ຖາມພວກໂຫຣາຈານ ແລ້ວຈຶ່ງບອກພວກໂຫຣາຈານວ່າ “ ຈົ່ງໄປຄົ້ນຫາກຸມມານ
ນັ້ນດ້ວຍຄັກແນ່ ເມື່ອພົບແລ້ວຈົ່ງກັບມາບອກເຮົາເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ໄປຂາບໄຫວ້ທາ
່ ນເໝືອນກັນ ” (ຂໍ້ 8).
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2. ພວກໂຫຣາຈານ ຊອກຫາພຣະເຢຊູເພື່ອຈະໄປຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະອົງ, ພວກເຂົາອາ
ສັຍດວງດາວພິເສດທີປ
່ າກົດຂຶ້ນເປັນເຄື່ອງບອກທາງແກ່ເຂົາ ດ້ວຍເຫດນີ້ບໍ່ວ່າດວງດາວຈະພາເຂົາໄປທິດ
ໃດກໍຕາມເຂົາກໍຈະຕິດຕາມດວງດາວນັ້ນໄປ. (ຂໍ້ 9).
3. ກະສັດ ເຮໂຣດຊອກຫາພຣະເຢຊູເພື່ອວາງແຜນສັງຫານກຸມມານນ້ອຍເຢຊູ, ເພາະເຮໂຣດຢ້ານ
ວ່າພຣະເຢຊູຈະມາຍາດຊິງອໍານາດຂອງເຮໂຣດ ເພາະກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຈະມາເປັນກະ
ສັດຂອງຊາດຢິວ.

ນະມັສການກຸມມານເຢຊູ (2:10-12).
1. ພວກເຂົາຟ້າວເຂົ້າໄປນະມັສການຂາບໄຫວ້ແລະມອບຂອງຂວັນອັນມີຄ່າໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໃນຂະ
ນະທີເ່ ຂົານະມັສການ (ຂໍ້ 10-11).
2. ການນະມັສການພວກໂຫຣາຈານເຫັນວ່າເປັນເວລາສັ້ນໆ ແຕ່ຄົບຖ້ວນຂັ້ນຕອນ. 1. ແມ່ນຈັດ
ຕຽມກ່ອນຈະມາເຖິງກຸມມານເຢຊູ.

2 . ຂາບໄຫວ້ນະມັສການ ແລະ

3. ຖວາຍ (ຄຳ, ກຳຍານ, ແລະຢາງ

ໄມ້ຫອມ)

3. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ຂໍ້ 8 ແລະອີກຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ຂໍ້ 12
ກ. ກະສັດເຮໂຣດສັ່ງໂຫຣາຈານ. (ຂໍ້ 8).
ຂ. ພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນໂຫຣາຈານທາງຄວາມຝັນບໍ່ໃຫ້ກັບໄປເຝົ້າ (ຂໍ້ 12).
ກະສັດເຮໂຣດ, ເປັນກະສັດປົກຄອງແຜ່ນດິນໂລກມີອຳນາດເຕັມໃນການຊີ້ເປັນ, ຊີ້ຕາຍ ສັ່ງໃຫ້ໂຫຣາຈານ
ກັບໄປລາຍງານເມື່ອພົບກຸມມານນ້ອຍເຢຊູແລ້ວ. ຖາມນັກຮຽນວ່າຫາກຂັດຂືນຄຳສັ່ງກະສັດຈະມີຫຍັງເກີດ
ຂຶ້ນ?
ພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ເບິ່ງບໍ່ເຫັນກັບຕາເຕືອນບໍ່ໃຫ້ໂຫຣາຈານກັບຄືນໄປລາຍງານເຣໂຮດ. ຖາມນັກຮຽນ ຫາກໂຫຣາ
ຈານບໍ່ປະຕິບັດຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຊີວິດນີ້ ແລະຊີວິດທີ່ຈະມາ?
4. ເປັນຫຍັງໂຫຣານຈຶ່ງເລືອກຟັງພຣະເຈົ້າ? ແລະເຣື່ອງນີ້ສອນທ່ານຢ່າງໃດ?

ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ຄຳພະຍາກອນທີ່ອັສຈັນສອງຢ່າງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 1:1-38
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 1:1-38
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຄຳພະຍາກອນທັງສອງຢ່າງນີ້ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບແຜນການຊົງໄຖ່
ຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບມະນຸດທຸກຄົນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານກຳລັງລໍຖ້າການອັສຈັນຫຍັງ ?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອແລະວາງໃຈໃນການຈັດຕຽມຂອງພຣະເຈົ້າ
ແລະເວລາຂອງພຣະອົງ

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຂຽນຄຳພະຍາກອນທີອ
່ ັສຈັນ 2 ຢ່າງລົງໃນກະດານ ຖາມ: ທ່ານຈະອະທິບາຍຄຳພະຍາກອນທີ່ ອັສຈັນ
ຢ່າງໃດ? ເລົ່າປວັດຫຍໍ້ໆໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຟັງໃນເຣື່ອງຂອງຊີວິດຂອງແຊດແລະລິນເຊ ໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. ຖາມ:
ທ່ານຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສຳແດງຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ມີຢ່າງ
ໃດ?

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30)
2. ຂຽນຫົວຂໍ້ບົດຮຽນໃສ່ເຈັ້ຽແຕ່ລະໃບ. ແລ້ວຢາຍໃຫ້ສາມຄົນ ແລ້ວໃຫ້ຄົນນຶ່ງໄດ້ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ:
•

ທວນຄືນຄຳພະຍາກອນ ລູກາ 1:1-4

•

ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ລູກາ 1:5-25

•

ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ລູກາ 1:26-38

3. ໃຫ້ຄົນທີມ
່ ີເຈັ້ຽຂຽນວ່າ: ທວນຄືນຄຳພະຍາກອນ ລູກາ 1:1-4 ເອົາເຈັ້ຽໄປຕິດໄວ້ທກ
ີ່ ະດານ. ແລ້ວກໍໃຫ້
ຜູ້ນັ້ນ ອ່ານພຣະຄັມພີ ລູກາ 1:1-4 ໃຫ້ດັງໆ ແລ້ວກໍຖາມນັກຮຽນວ່າ ເປັນຫຍັງລູກາຈຶ່ງບັນທຶກຂ່າວປະເສີດ
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ເປັນຂອງເພິ່ນເອງ? ທ່ານມີທໂ
ີ ອຟີໂລຜູ້ທຕ
ີ່ ້ອງການຈະຟັງທ່ານຢູ່ໃນທ່ານຫລືບໍ່? ທ່ານມີຄວາມຈິງຢູ່ໃນຈິດ
ໃຈຂອງທ່ານບໍ່? ລູກາບອກວ່າທ່ານຮູ້ຈິງແທ້ແນ່ນອນ, ແນ່ຊັດຈິງໆ.
4. ໃຫ້ຄົນທີສອງທີມ
່ ີເຈັ້ຽໃນມືອອກມາຂ້າງນອກ ແລ້ວຂໍ້ພຣະຄັມພີດັງໆ ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບໂຢຮັນບັບຕິ
ສະໂຕ ລູກາ 1:5-7. ຖາມ: ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຟັງຢ່າງນີ້ແລ້ວ ພວກເຮົາມີແນວຄິດຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບຊາຄາຣີ
ຢາແລະເອລີຊາເບັດ?
5. ໃນເວລາຊາຄາຣີຢາ ກຳລັງເຂົ້າທຳການເຜົາເຄື່ອງບູຊາຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ມີທູດສວັນມາປາກົດແກ່ທ່ານ ອ່ານລູກາ
1:8-25. ຖາມຄຳຖາມແລ້ວລໍຄຳຕອບຈາກນັກຮຽນ:
•

ເຊຄາຣີຢາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄຳປະກາດຂອງທູດສວັນຄັບຣີເອນຢ່າງໃດ?

•

ເອລີຊາເບັດ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄຳຕອບຂອງເຊຄາຣີຢາຢ່າງໃດ? ຕໍ່ການຖືພາຂອງລາວ?

•

ເຮົາຄວນຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງໃດແດ່ຈາກເຂົາເຈົ້າ?

•

ແມ່ນຫຍັງຄື ຄວາມເຊື່ອໃນສມັຍເກົ່າແລະການທ້າທາຍໃນສມັຍເກົ່າ?

6. ອີກຄົນສຸດທ້າຍ ທີມ
່ ີເຈັ້ຽໃນມືທີ່ຂຽນວ່າ: ຄຳພະຍາກອນທີກ
່ ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ລູກາ 1:26-36 ຫລັງຈາກ
ອ່ານແລ້ວ ຈົ່ງວາງຄຳຖາມ ນາງມາຣີອາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະກາດຂອງທູດສວັນຄັບຣີເອນວ່າ
ແນວໃດ?
ນາງມາຣີອາເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງໂຢເຊັບ ອະທິບາຍຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຄູ່ໝັ້ນໃນພຣະຄັມພີ.
ນາງມາຣີອາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະກາດການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ?
ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ານເຊື່ອຢ່າງໃດ? ທ່ານກໍຮຢ
ູ້ ູ່ແລ້ວວ່າ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ພຣະເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້.

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ຖາມ: ທ່ານຮັບຮູ້ແລະເຊື່ອຄຳພະຍາກອນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່. ຖາມຫ້ອງຮຽນ ພາຍໃນ 6 ຄຳຖາມໃນເຈັ້ຽ
ບົດຮຽນ. ແລະກໍຕ້ອງຕອບດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.
8. ຫລັງຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ໝົດທຸກຄົນອ້ອນວອນອະທິຖານ ເພື່ອຈະຈັດຕຽມຈິດໃຈເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ.
ບພ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ຊົງປະສູດແລ້ວ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 2:1-20
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 2:1-20
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພນ
ົ້ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະສູດແລ້ວ, ເໝືອນເກີດຜິດບ່ອນ,
ເໝືອນເກີດຜິດເວລາ, ເໝືອນເກີດຜິດພໍ່ແມ່. ການເກີດຂອງທ່ານເໝືອນກັບວ່າປະກາດໃຫ້ຄົນຟັງຜິດ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງໃດໃນເມື່ອພຣະອົງເຂົ້າມາໃນໂລກ
ນີ້ແລ້ວ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ
ປະກາດຂ່າວປະເສີດນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນທົ່ວໆໄປ.

ແຜນການສິດສອນສຳລັບຄຣູ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນຈະເລີ້ມຫ້ອງຮຽນ ຖ້າພໍເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ຄຣູຕຽມຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນວິວທີ່ເຫັນວ່າເປັນເໝືອນທັມ
ຊາດຈິງໆ. (ເອ້ຫ້ອງໃຫ້ເໝືອນຄອກສັດ)ຄຣູຈະສະແດງໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງຫລັງຈາກນັ້ນກໍຈະຮັກສາໄວ້
ຕອນສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ຖາມ: ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະມີຄຣິສມັສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານແລ້ວບໍ່? ທ່ານ
ຄາດຫວັງວ່າຈະມີແຂກ ຫລືວ່າທ່ານຈະໄປທ່ຽວ?
ໃນວັນນີ້ ພວກເຮົາຈະສຶກສາເຣື່ອງການເດີນທາງຂອງໂຢເຊັບແລະມາຣີອາ, ຕາມຄຳປະກາດຂອງ
ທູດສວັນ ແລະການເດີນທາງຂອງພວກລ້ຽງແກະ ທີຈ
່ ະໄປຕ້ອນຮັບພຣະກຸມມານເຢຊູ ທີ່ໄດ້ສະເດັດ
ເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້.

ນຳພາການສຶກສາພຣະຄັມພີ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ໃນລູກາ 2:1-2 ແລະໃນວັກທີ 1 ຊຶ່ງເວົ້າເຣື່ອງການປະສູດຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ. ຄຣູ
ຈະອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງ ຊີຊ້າ ອໍກັສຕັສ. ຜູທ
້ ຳນວາຍໄດ້ປະກາດໄວ້ 400
ປີຜ່ານມາແລ້ວ ຊຶ່ງປາກົດຢູ່ໃນພຣະທັມມີກາ 5:2. ຖາມ: ເປັນຫຍັງລູກາຈຶ່ງຢາກໃຫ້ຈະແຈ້ງໃນວັນ
ເວລາ?
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3. ຖ້າມີແຜນທີ່ ກໍໃຫ້ຊອກຫາແຜນທີ່ມາປະກອບຈະເປັນການດີ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຫັນຈຸດໄປດ້ວຍ.
ໃນແຜນທີ່ໃຫ້ຊີ້ຈຸດນາຊາເຣັດ ແລະເບັດເລເຮັມ. ໃນການຈົດທະບຽນຄັ້ງນີ້ ໂຢເຊັບຕ້ອງໄດ້ກັບບ້ານ
ເດີມຂອງຕົນເອງຄືເບັດເລເຮັມ. ຈົ່ງຊີ້ຈຸດທີພ
່ ຣະເຢຊູເກີດ ແລ້ວກໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 2:3-5 ດັງໆ.
ແລ້ວກໍວາງຄຳຖາມ ແມ່ນຫຍັງຄືເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ມາຣີອາເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້? ໃຫ້ນັກຮຽນອີກຄົນ
ນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 2:6-7 ຖາມ: ສະຖານທີທ
່ ີ່ພຣະເຢຊູເກີດຈະຢູ່ທີ່ໃດ? ພວກເຮົາຈະຖອດຖອນບົດຮຽນ
ຕອນນີ້ຢ່າງໃດ? ນັ້ນຄືການຖ່ອມຕົວຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຮົາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະ
ອົງເຂົ້າມາຢູ່ໃນຖ້າມກາງຂອງຜູ້ທີ່ພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບໃຊ້.
4. ອ່ານລູກາ 2:8-14 ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ໃຫ້ນັກຮຽນເບິ່ງພຣະຄັມພີຂອງໃຜລາວ. ໃນໂປສເຕີ້ ຫລືເຈັ້ຍທີ່
ເຮົາເອ້ໄວ້ໃນຫ້ອງນັ້ນ ເຮົາກໍໝາຍໄວ້ແຕ່ລະຄົນ. ລອງໃຊ້ເກມຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງ: ໃສ່ໃຫ້ຖືກຕຳແໜ່ງ.
ຕຳແໜ່ງ

ຄຳອະທິບາຍ

ພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນ

ຜູ້ປົດປ່ອຍ

ພຣະຄຣິດ

ຜູຖ
້ ືກເຈີມ, ພຣະເມຊີອາ

ພຣະເຈົ້າ

ຢາເວ

ຄຣູອາດຈະອະທິບາຍກ່ອນວ່າຫລີ້ນຢ່າງໃດ?
5. ອ່ານຂໍ້ພຣະຄັມພີຕໍ່ໄປ ລູກາ 2:15-20. ເມື່ອພວກເຮົາອ່ານໄປແລ້ວ ທູດສວັນໄດ້ປາກົດແກ່ພວກ
ລ້ຽງແກະ ຄຣູຈະອະທິບາຍ ເຣື່ອງການທຳງານຂອງພວກລ້ຽງແກະ ຊີວິດດ້ານສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ
ເປັນຢ່າງໃດ.
•

ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ພວກນີ້ເປັນພວກແລກທີ່ໄດ້ຍິນການປະກາດນີ້?

•

ພວກລ້ຽງແກະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ ຖ້າທຽບໃສ່ ເຊຄາຣີຢາ ແລະມາຣີອາ?

•

ມາຣີອາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃດ ຕໍ່ພວກລ້ຽງແກະທີ່ມາຫາພຣະເຢຊູ?

ພວກລ້ຽງແກະກໍພາກັນກະຈາຍຂ່າວເຣື່ອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮ.ູ້ ສ່ວນມາຣີອາກໍເກັບໄວ້ໃນໃຈ.
6. ບົດຮຽນໃນວັນນີ້ ສອນພວກເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຣະເຢຊູຢ່າງໃດ?

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນ
7. ຖາມນັກຮຽນ ຫາກມີຜູ້ໃດຢາກແບ່ງປັນປະສົບການກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ຫລືວ່າຢາກແບ່ງປັນຂ່າວດີ
ກໍໃຫ້ເວລາແກ່ນັກຮຽນ.
8. ນຳພາອ້ອນວອນອະທິຖານ ຕຽມຕົວເຂົ້າຮັບຟັງຄຳຕັດສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ.
ບພ

7

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພຣະເຢຊູ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 2: 39-52
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 2: 21-52
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູເຕີບໃຫຍ່ຂຍາຍຕົວເໝືອນເດັກນ້ອຍຄົນຢິວທົ່ວໆໄປ ແຕ່ວ່າຄຳ
ເວົ້າຄຳຈາຂອງພຣະອົງບໍ່ທັມມະດາ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຈະສຶກສາເອົາອັນໃດແດ່ຈາກພຣະເຢຊູໃນການເຕີບໂຕນີ້?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້: ເພື່ອຈະໜູນໃຈທຸກຄົນໃຫ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຈິດວິນຍານ, ການພົວ
ພັນກັບພຣະເຈົ້າແລະກັບຜູ້ອື່ນດ້ວຍ.

ແຜນສຳລັບການສິດສອນ
ນຳເຣືອ
່ ງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຖາມ: ທ່ານເຄີຍໄປທ່ຽວງານບໍ່? ແລະລູກຂອງທ່ານເຄີຍຫລົງໄປທາງອື່ນຫລືບໍ່? ເອີ້ນໃຫ້ນັກຮຽນ
ແບ່ງປັນປະສົບການຈັກສອງສາມຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ລູກຫາຍໄປ ທ່ານມີແນວຄິດຢ່າງໃດແດ່? ທ່ານຮູ້
ສຶກຢ່າງໃດໃນເວລາຊອກຫາ?

ພຣະທັມຂ່າວປະເສີດລູກາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບັນທຶກຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ

ຕອນ ເປັນເດັກນ້ອຍ. ມື້ນີ້ ພວກເຮົາມາໄລ່ເລັ່ຽເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອພຣະເຢຊູມີອາຍຸສິບສອງປີ
ແລະຖືກຫລົງຫາຍໄປໄລຍະນຶ່ງ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ເອີ້ນໃຫ້ເບິ່ງສາມຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ຂຽນໃສ່ກະດານ:
•

ແນະນຳພຣະຢຊູ (ລູກາ 2:39-40)

•

ຊອກຫາພຣະເຢຊູ (ລູກາ 2:41-45)

•

ພົບພຣະເຢຊູແລ້ວ (ລູກາ 2:46-52)

ກ່ອນຈະເລີ້ມຫ້ອງຮຽນ ໃຫ້ຊອກຮູບພາບທີລ
່ ຽງຕາມການເປັນມາຂອງຊີວິດພຣະເຢຊູໂດຍສະເພາະ
ຢ່າງຍິ່ງແມ່ນແຜນທີກ
່ ານເດີນທາງລະຫວ່າງນາຊາເຣັດເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ.
8

3. ໃຊ້ການແນະນຳພຣະເຢຊູ ໃນເຈັ້ຽບົດຮຽນ ໃຫ້ອະທິບາຍຫຍໍ້ໆ ກ່ຽວກັບກົດບັນຍັດແລະທັມນຽມ
ຂອງຊາວຢິວ. ການເກີດລູກຊາຍຄົນທຳອິດພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດກັນຢ່າງໃດ. ອ່ານໃນລູກາ 2:39-40
ແລ້ວຄຣູກໍຈະອະທິບາຍເຣື່ອງເທສການຂອງຄົນຢິວ.
4. ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 2:41-42 ໃນຂະນະທີມ
່ ີອາຍຸສິບສອງປີພຣະເຢຊູແລະພໍແ
່ ມ່ໄດ້ເດີນ
ທາງໄປເຢຣູຊາເລັມເພື່ອໄປສລອງເທສການກິນເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມເີ ຊື້ອແປ້ງ. ເປັນຄັ້ງແລກທີພ
່ ແ
ໍ່ ມ່ຂອງພຣະ
ເຢຊູໄດ້ພາເພິ່ນໄປໃນເທສການນີ້.
5. ວາງຄຳຖາມ: ເປັນຫຍັງໂຢເຊັບຈຶ່ງພາຄອບຄົວໄປເຢຣູຊາເລັມ? ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາກັບມາ
ເຖິງບ້ານ? ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດທີ່ຈະພົບພຣະເຢຊູ? ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານພຣະທັມລູກາ 2:43-46
6. ຖາມ: ທ່ານຄິດວ່າມາຣີອາແລະໂຢເຊັບຮູບ
້ ່ອນໄປຊອກຫາພຣະເຢຊູບໍ? ອ່ານພຣະຄັມພີ ລູກາ 2:
47-52. ພໍແ
່ ມ່ໄປພົບພຣະເຢຊູຢູ່ໃສ? ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເປັນຜູຟ
້ ັງຢ່າງດຽວ ພຣະອົງຍັງ
ເປັນຜູ້ສອບຖາມແລະເປັນຜູ້ສິດສອນພວກເຂົາດ້ວຍ. ພຣະເຢຊູຕອບຄຳຖາມພວກເຂົາໄດ້ທຸກໆຂໍ.້
ເອີ້ນໃຫ້ຫ້ອງຮຽນອ່ານເອຊາຢາ 11:1-2.

ແລ້ວກໍຖາມ: ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານເຫັນໃຜບໍທີ່

ຮຽນຮູຈ
້ າກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໂດຍຕົງຈາກພຣະເຈົ້າ?
7. ໃຫ້ອີກຄົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 2:48-49 ລູກາໄດ້ບັນທຶກຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນຕອບຄຳ
ຖາມຂອງແມ່ຂອງເພິ່ນ.
•

ມາຣີອາຖາມພຣະເຢຊູວ່າຢ່າງໃດ? ແລະພຣະເຢຊູຕອບວ່າຢ່າງໃດ?

•

ຄຳຕອບຂອງພຣະເຢຊູມີການພົວພັນຢ່າງໃດກັບພຣະບິດາຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ໃນສວັນ?

•

ພຣະເຢຊູເຊື່ອຟັງບິດາມານດາຢ່າງໃດ? ອ່ານອົພຍົບ 20:12
ພຣະເຢຊູກັບມານາຊາເຣັດພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ. ພຣະອົງກໍຈະເຣີນເຕີບໂຕຂຶ້ນດ້ວຍ
ຄວາມຮອບຮູ້ທມ
ີ່ າຈາກພຣະເຈົ້າ. (ລູກາ 2:52)

ນຳບົດຮຽນໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
8. ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນແມ່ນບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ ເຖິງຈະແກ່ຫລືຈະໜຸ່ມກໍຕາມພວກເຮົາຕ້ອງສຶກສາຮ່ຳຮຽນ
ໄປຕລອດຊີວິດ. ເຮົາຈະສຶກສາດ້ານໃດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບສັງຄົມທີເ່ ຮົາສັງກັດຢູ່ນັ້ນ
9. ນຳພານັກຮຽນອ້ອນວອນອະທິຖານ ຂໍການຊົງນຳຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນທຸກແງ່ທຸກມຸມ ຂອງຊີວິດ. ເພື່ອ
ພຣະອົງຈະໄດ້ເປີດຕາໃຈ ແລະເຂົ້ານະມັສການພຣະເຈົ້າ.
ບພ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ເຣື່ອງການກັບໃຈໃໝ່ແລະສິ່ງຕາມມາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 3:1-20
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 3:1-20

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ກ່ອນພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາ ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ໄດ້ປະກາດເຣື່ອງ
ອຳນາດຂອງການກັບໃຈໃໝ່.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ແມ່ນຫຍັງແມ່ນການກັບໃຈໃໝ່ ແລະເປັນເຣື່ອງສຳຄັນໃຫຍ່ບໍ່?
ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈເຖິງເຣື່ອງກັບໃຈໃໝ່ ແລະເອົາມາປະກອບໃຊ້ໃນຊີວິດ.

ຄຳນຳ
ມີນັກປາດຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າລູກາບົດ 3 ເປັນເຣື່ອງປະວັດເບື້ອງຫລັງຂອງໂຢຮັນບັບຕິສ ະໂຕ. ລູກາໄດ້
ກ່າວເຖິງຕອນເວລາແລະບ່ອນຮັບໃຊ້ຂອງໂຢຮັນ ປະກອບດ້ວຍປະວັດຫຍໍ້ ແລະການເລີ້ມຕົ້ນປະກາດຮັບ
ໃຊ້ (ຂໍ້ 1-18), ໂຢຮັນຖືກຈັບ (ຂໍ້ 19-20) ແລະໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຮັບສິນບັບຕິສ ະມາ. ໃນສອງບ່ອນທີ່ກ່າວ
ເຖິງກະສັດເຮໂຣດ (1-2 ແລະ 19-20) ໄດ້ບອກສິ່ງທີ່ໂຢຮັນໄດ້ເຮັດ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ບອກວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ພາກັນສຶກສາ ແລະກວດເບິ່ງຕົນເອງເຣື່ອງການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່
ວ່າມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດຈາກການປະກາດຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ?
2. ອ່ານພຣະຄັມພີ ລູກາ 3:1-2 ແລະໃຫ້ເອົາຊື່ແລະເຫດການ ຫລືສິ່ງຜູ້ນັ້ນເຮັດມາເຂົ້າກັນ.
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. ອ່ານອອກສຽງດັງປໂຍກທີມ
່ ີຄວາມໝາຍ “ເທສນາເຣື່ອງສິນບັບຕິສະມາຂອງການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະ
ເອົາໃຈໃໝ່ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບອະພັຍໃຫ້” ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງອະທິບາຍຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງແຕ່
ລະຄົນໃຫ້ໝຟ
ູ່ ັງ.
4. ກ່າວວ່າການຖິ້ມໃຈເກົ່າແລະເອົາໃຈໃໝ່ປະກອບດ້ວຍ: ສາຣະພາບຜິດ ແລະມີການກະທຳພ້ອມ.
ບອກໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 3:7-9 ສຽງດັງ.
5. ອ່ານ ລູກາ 3:7-9 ອີກ ແລະບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງເອົາມາຫລີ້ນລະຄອນກ້ອມ. ບອກໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງ
ເປັນໂຢຮັນ, ເປັນຝູງຊົນ, ເປັນຄົນເກັບພາສີ, ແລະທະຫານຕາມສະມາຊິກທີມ
່ ີ. ໃຫ້ບອກເຖິງຄຳ
ຕອບຂອງໂຢຮັນແຕ່ລະເທື່ອ.
6. ອ່ານ ລູກາ 3:15-18 ໃຫ້ສະມາຊິກບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂຢຮັນແລະອົງພຣະເຢຊູ.
7. ໃຫ້ທຸກຄົນອ້ອນວອນໃນໃຈເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນອົງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ.
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ເຣື່ອງການທົດລອງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 4:1-13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 4:1-13

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໃຊ້ພຣະຄັມພີເວລາມານເຂົ້າມາທົດລອງ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເຮັດແນວໃດເພື່ອພວກເຮົາຈະຕໍ່ສູ້ມານເວລາມັນທົດລອງ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເອົາພຣະຄັມພີມາປະກອບໃຊ້ເພື່ອເອົາຊະນະເມື່ອມານທົດລອງ

ຄຳນຳ
ປຶ້ມມັດທາຍແລະລູກາໄດ້ເວົ້າລຳດັບການທົດລອງອັນທີສອງແລະສາມຕ່າງກັນ. ລູກາກ່າວວ່າການທົດ
ລອງອັນສຸດທ້າຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ກງຸ ເຢຣູຊາເລັມ, ໃນພຣະວິຫານຊຶ່ງເປັນໂອກາດງານສລອງປັສຄາ. ລູກາເຫັນວ່າ
ສຳຄັນໃຫຍ່ທີ່ມານໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຂອງມັນໂດຍອ້າງເຖິງພຣະຄຳ (4:10-11). ຂັ້ນຕອນສາມຢ່າງໃນຊີວິດ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູຖືກກັບການທົດລອງສາມຄັ້ງ. ອົງພຣະເຢຊູເລີ້ມຕົ້ນປະກາດເລີ້ມຈາກໃນປ່າທຸ ຣະກັນດານ
ແລະສຸດລົງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ການທົດລອງທຳອິດກໍຢູ່ໃນປ່າທຸຣະກັນດານ ແລະຈົບລົງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ແທ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການທົດລອງອັນຮ້າຍແຮງແມ່ນການທົດລອງຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ (4:12).
ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກກໍໄດ້ຖືກທົດລອງ (ຄຶດເຖິງ ອາດາມ, ອັບຣາຮາມ, ໂມເຊ, ດາວິດ, ແລະໂຢບ).
ການທົດລອງຢ່າງນີ້ມາຈາກມານ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພວກຢິວມີຫລັກຄວາມເຊື່ອເກີດຂຶ້ນວ່າຊີວິດຈະມີສາມຂັ້ນ
ຕອນຈິງຖືວ່າຄົບບໍຣິບູນ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
8. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຂຽນຄຳທີຄ
່ ົນເຄີຍມັກເວົ້າເລື້ອຍໆເຊັ່ນ:
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ການທົດລອງ ນອກຈາກສິ່ງທີ່ອົດບໍ່ໄດ້” ແມ ແວສ.
“ຂ້າພະເຈົ້າເອົາຊະນະໄດ້ທຸກຢ່າງ ນອກຈາກການທົດລອງ” ອົສກາ ວາຍດີ
“ຢ່າພາໄປຫາການທົດລອງ ແຕ່ໃຫ້ບອກວ່າມັນຢູໃ
່ ສເພື່ອຈະໄປຫາເອງ” ແຊມ ເລີວັນຊັນ

12

9. ບອກວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ພົບກັບການທົດລອງ ບາງຄົນກໍບໍ່ຍາກປານໃດ ແຕ່ອີກບາງຄົນກໍອາດເອົາຕົວ
ບໍ່ລອດ. ແຕ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການທົດລອງທຸກຢ່າງມາຈາກມານເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຕົກໄປ. ໃນເມື່ອຖືກ
ທົດລອງພຣະເຈົ້າຍ່ອມຊອກທາງອອກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ.

ໃຫ້ເອົາອົງພຣະເຢຊູມາເປັນຕົວຢ່າງໃນເມື່ອ

ພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃນຊີວິດ.
10. ການບັບຕິສະມາຂອງອົງພຣະເຢຊູສຳຄັນເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນປະກາດ (ລກ 3:21-22). ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງ
ສິ່ງທີພ
່ ຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມອົງພຣະເຢຊູ

ແລະໄດ້ປະກາດວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ອ່ານ ລູກາ 4:1-2.
11. ກ່າວວ່າ “ໃຜເປັນມານ?”ມານບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງສັນຍາລັກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນເປັນຕົນຕົວ ແລະຍັງທຳງານ
ໃນທຸກວັນນີ້. ມັນໄດ້ເຮັດກັບອົງພຣະເຢຊູແຕ່ເດີມມາ ແລະພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ
ໃຫ້ເອົາຊະນະມານໄດ້.
12. ແບ່ງຫ້ອງອອກເປັນສາມກຸ່ມ ແລະບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເອົາພຣະຄັມພີສາມຕອນມາໃຊ້:
ການທົດລອງທີ 1: ລູກາ 4:3-4
ການທົດລອງທີ 2: ລູກາ 4:5-8
ການທົດລອງທີ 3: ລູກາ 4:9-12
ຫລັງຈາກອ່ານພຣະຄັມພີແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນເປັນຄຳຖາມຕາມລຸ່ມນີ້:
•

ອັນໃດເປັນຈຸດອ່ອນເວລາມານທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ?

•

ອັນໃດເປັນການທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ?

•

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າອົງພຣະເຢຊູເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງມານ?

•

ພຣະຄັມພີຂໍ້ໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເອົາມາໃຊ້ເວລາຖືກທົດລອງ?

ຫລັງຈາກນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລາຍງານຈາກກຸ່ມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນພົບໃຫ້ໝົດທັງຫ້ອງຮຽນໄດ້ຮນ
ູ້ ຳ.
13. ບອກວ່າໃນປຶ້ມເຮັບເຣີ (ຮຣ 4:15) ອົງພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງທຸກຢ່າງເໝືອນພວກເຮົາ. ບອກໃຫ້ສະ
ມາຊິກໃນຫ້ອງກ່າວຄຳພະຍານເຖິງຕົນເອງໄດ້ຖືກທົດລອງ

ແລະເອົາຊະນະໄດ້ແນວໃດໃຫ້ຫ້ອງ

ຮຽນຟັງເພື່ອຈະເປັນການໜູນໃຈກັນແລະກັນ
14. ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງທີດ
່ ີແລະສົມຄວນທີ່ພວກເຮົາຈະເອົາປະກອບໃຊ້ໃນເມື່ອຖືກ
ທົດລອງເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ.
ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ບອກໃຫ້ຮູ້ຈຸດປະສົງ, ປະຕິເສດຢ່າງໄວ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 4:14-30
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 4:14-30

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຈາກຈຸດປະສົງຊີວິດຂອງພຣະອົງອອກ ແລະຄົນ
ໃນບ້ານເກີດຂອງພຣະອົງປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຮັບ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ພວກເຮົາພໍໃຈທີ່ເປັນທຸກເພາະໄດ້ຮັບເອົາຈຸດປະສົງ ແລະການໄຖ່ ບາບ
ຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຍອມຮັບເອົາຈຸດປະສົງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະການໄຖ່ບາບ.

ຄຳນຳ
ນາຊາເຣັດເປັນບ້ານນ້ອຍໆຢູ່ຮ່ ອມພູພາກໃຕ້ທະເລຄາລີເລໃກ້ຮ່ ອມພູເຈຊີແຣວ. ມັນເປັນການລຳບາກ
ທີ່ຈະເກັບຄວາມລັບໄວ້ໄດ້. ການທີ່ນາງມາຣີອາຕັ້ງທ້ອງກ່ອນແຕ່ງງານອາດດັງກ້ອງທົ່ວໄປ. ເວລາໂຢເຊັບ
ແລະມາຣີອາຈາກປະເທດເອຢິບກັບລູກຊາຍ ເຣື່ອງຢ່າງນີ້ຍິ່ງມີຄົນເວົ້າຂວັນເພີ້ມ.
ໂຢເຊັບກັບອົງພຣະເຢຊູອາດໄປຊອກວຽກເຮັດທາງນອກບ້ານເພາະພວກເຂົາເປັນພຽງກ ັມມະກອນ. ແທ້
ຈິງພຣະອົງໄດ້ໄປຍັງໂຮງທັມມະສາລາເປັນປະຈຳເວລາເປັນເດັກ ພຣະອົງອາດໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າເຣື່ອງບໍ່ດີກ່ຽວ
ກັບມາຣີອາ ໂຢເຊັບ ແລະພຣະເຢຊູ. ພວກປະຊາຊົນອາດສັງເກດເຫັນການຈະເຣີນໃຫຍ່ຂຶ້ນດ້ວ ຍສະຕິປັນ
ຍາ ຄວາມສລາດ ແລະການກາຍເປັນຜູ້ສອນສາສນາ. ພຣະເຢຊູອາດເຄີຍອ່ານພຣະທັມກໍເ້ ປັນບາງຄັ້ງຄາວ
ໃນທັມມະສາລາທີ່ບ້ານນາຊາເຣັດ. ທີ່ສຸດພຣະອົງກໍໄດ້ຈາກບ້ານນ້ອຍໆໄປບ່ອນໃໝ່ ແລະກັບມາປະກາດ
ຕອນທຳອິດ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທສ
ີ ອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
15. ກ່າວວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູກັບໄປຍັງບ້ານນາຊາເຣັດບ່ອນພຣະອົງໃຫຍ່
ຂຶ້ນວ່າອັນໃດຈະເກີດຂຶ້ນ.
16. ໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 4:14-15. ໃຫ້ມາຣາໂກ 1:14-2,12, ໃຫ້ບອກເຖິງເຣື່ອງສຳຄັນປະສົບການ
ເວລາອົງພຣະເຢຊູໄປປະກາດທາງພາກເໜືອຂອງອິສຣາເອັນ. ຊື່ສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ແຜ່ອອກໄປ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງມີໂອກາດໄປສິດສອນຕາມໂຮງທັມມະສາລາ.
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17. ກ່າວວ່າ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບໃຊ້ປະກາດທີຄ
່ າລີເລ ພ້ອມດ້ວຍບ້ານນາຊາເຣັດບ່ອນພຣະອົງຈະເຣີນ
ໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

ບອກໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 4:16 ອອກສຽງດັງ ບອກວ່າຄົນໃນບ້ານນາຊາເຣັດມີຄວາມ

ຫວັງສູງເພາະພວກເຂົາໄດ້ຍິນຊື່ສຽງທີ່ພຣະອົງໄດ້ກະທຳການອັສຈັນມາແລ້ວ ຖາມສະມາຊິກວ່າ
ໄທບ້ານນາຊາເຣັດຫວັງອັນໃດຈາກພຣະເຢຊູ?
18. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງທັມມະສາລາຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກຢິວ.
19. ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຢືນອ່ານພຣະຄັມພີເດີມປຶ້ມ ເອຊາຢາ 61:1-2 ເວົ້າເຣື່ອງການສະເດັດມາ
ຂອງອົງພຣະເມຊີອາ ທີ່ມີໃນປື້ມ ລູກາ 4:17-20.
20. ອ່ານ ລູກາ 4:21-22 ອອກສຽງດັງ, ການເລີ້ມຕົ້ນອ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຕະລຶງເພາະມີອຳນາດ
ໃຫຍ່ບໍ່ຄຶດວ່າເປັນລູກຊ່າງໄມ້.
21. ອ່ານ ລູກາ ບອກວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຽບພຣະອົງເອງກັບຜູ້ປະກາດສມັຍເດີມຄື ເອລີຢາ ແລະເອລີ
ຊາຢ່າງໃດ?
22. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນຕັດສິນໃຈແນວໃດ? ຕາມລູກາ 4:28-30.

ສບ. ບຸນຈັນ ວົງສຸຣິດທຣ໌
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ການຈັບປາແລະການຊົງເອີ້ນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 5:1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 5:1-11
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ຈັບປາໄດ້ຢ່າງອັສຈັນ ແລະໄດ້ຊົງເອີ້ນແບບປ່ຽນແປງຊີວິດ .
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມງານກັບພຣະເຢຊູໃນພັນທະກິດການນຳຄົນທັງຫລາຍເພື່ອ
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າວິທີໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານກັບພຣະເຢຊູໃນພັນທະກິດການນຳຄົນທັງຫລາຍເພື່ອ
ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຊີໂມນໂດຍຊົງເອີ້ນແບບປ່ຽນແປງຊີວິດ. ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນ
ເຮົາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມງານກັບພຣະອົງໃນພັນທະກິດການເຊີນຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ເຂົ້າມາຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ .

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຖາມສະບາຍດີກັບພີ່ນ້ອງທຸກຄົນແລະເອົາປາກກາໃຫ້ຂຽນຊື່ແລະໜ້າທີ່ການງານທີ່ເຂົເຈົ້າເຮັດ ແລະ
2. ໃຫ້ໂອກາດແຕ່ລະຄົນໄດ້ອະທິບາຍອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າ . ຫລັງຈາກພີ່ນ້ອງທຸກໆຄົນມາຮອດແລ້ວ
ຊັກຊວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຕ່ລະຄົນເວົ້າເຣື່ອງອາຊີບແລະໜ້າທີ່ການງານຂອງຕົນ . ແລະເວົ້າວ່າທຸກໆຄົນ
ມາຖືກບ່ອນແລ້ວພຣະເຢຊູຈະໃຊ້ທັງຊາຍແລະຍິງ ເພື່ອທຳງານຮ່ວມກັບພຣະອົງ ໃນການນຳຄົນທັງ
ຫລາຍໃຫ້ມາເຖິງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົາ
້ . ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ ຊົງເລືອກເອົາລູກ
ສິດກຸ່ມແລກທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລຄາລີເລ ຊຶ່ງ ເປັນຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງພວກຫາປາ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ເວົ້າວ່າ, ຈຳນວນຄົນຫລາຍຂຶ້ນຂະນະທີ່ ພຣະເຢຊູໄດ້ປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍແລະເທສນາທີ່ຄາລີເລ. ອ່ານ
ລູກາ 5:1-3 ແລະອະທິບາຍທັມມະຊາດນ້ຳແຄມຝັ່ງທະເລຄາລີເລຊຶ່ງເປັນບ່ອນເໝາະໃຫ້ ພຣະເຢຊູ
ຊົງສັ່ງສອນຈາກເຮືອແລະທາງຫລັງ ຝູງຊົນກໍມີເນີນເຂົາຫລຽວເບິ່ງແລ້ວເໝືອນຢູ່ໃນສນາມກິລາ.
4. ອ່ານ ລູກາ 5:4-7. ອະທິບາຍຄຳສົນທະນາລະຫວ່າງພຣະເຢຊູກັບຊີໂມນ. ຖາມ: ໃນຖານະຜູ້ຊຳ
ນານຫາປາໝົດຄືນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫຍັງ, ທ່ານຈະຕອບຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຢຊູແນວໃດ, ໂດຍສະເພາະ
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ມອງກໍຖືກລ້າງແລ້ວ? ຫລັງຈາກຫລາຍຄົນຕອບ,ໃຫ້ເບິ່ງທ່າທີຂອງຊີໂມນຕໍ່ພຣະເຢຊູ. ບາງທີ,
ເພາະລາວໄດ້ເຫັນການອັສຈັນທີ່ຜ່ານມາແລະການສັ່ງສອນຂອງພຣະອົງ (ລູກາ 4 :38-40).
5. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍອະທິບາຍເຣື່ອງປາຖືກມອງຫລາຍເກີນກວ່າຄາດຄິດ. ຖາມ: ທ່ານເຄີຍເຫັນພຣະ
ເຈົ້າກະທຳສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ ບໍ່? ທ່ານຕອບຮັບຢ່າງໃດ? ຟັງຄຳພຍານຈາກນັກຮຽນ. ການຈັບ
ປາແບບອັສຈັນໄດ້ເປີດຕາຊີໂມນ. ໃນທັນໃດ, ລາວຮູ້ວ່າມີຫລາຍຢ່າງໃນພຣະເຢຊູເກີນກວ່າທີ່ລາວ
ໄດ້ເຫັນ (ລູກາ 5: 8-10).
6. ເວົ້າວ່າ: ການອັສຈັນນີ້ຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຊີໂມນວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມສີອາ. ການຕອບຮັບ
ຂອງຊີໂມນອີງເຖິງການຮູ້ສຶກວ່າລາວເປັນຄົນຜິດບາບ. ຖາມ:ທ່ານເຄີຍຕື້ນຕັນໃຈເວລາເບິງ່ ຄວາມ
ບາບຂອງຕົວ ເອງແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ ?ເວົ້າວ່າ: ເມື່ອສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ, ມັນ ເປັນເວລາ
ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງທ້າທາຍເຮົາໃນສິ່ງໃໝ່ໆໃນຖານະຜູ້ເປັນ ສາວົກຂອງພຣະອົງ. ເບິ່ງວ່າຈະມີຫຽັງເກີດ
ຂຶ້ນຕໍ່ໄປ. ອ່ານ ລູກາ 5: 10-11 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ.
7. ກ່າວເຖິງຊື່ຄົນຫາປາທີ່ເປັນເພື່ອນກັບຊີໂມນ:ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ , ລູກຊາຍຂອງເຊເບດາຍ. ພວກ
ສາມຄົນນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສາວົກໃກ້ຊິດກັບພຣະເຢຊູ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນການສັ່ງສອນແລະການອັສຈັນ
ຂະນະທີ່ພຣະເຢຊູອອກໄປຮັບໃຊ້ແລະອອກໄປປະກາດ.
8. ອະທິບາຍການຊົງເອີ້ນຄົນຫາປາຂອງພຣະເຢຊູ. ເນັ້ນເຖິງ ການຕອບຮັບຂອງພວກເຂົາເຖີງຈະບໍ່ເຂົ້າ
ໃຈວ່າການເຊື່ອຟັງຈະມີຜົນຕາມມາແນວໃດ. ຖາມ:ທ່ານຄິດວ່າຄຳແນະນຳຂອງພຣະເຢຊູຄື ໂງ່ຫລື
ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ບໍ? ຖ້າຕອບວ່າແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຈະຕອບຮັບຢ່າງໃດ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
9. ຖາມແລະສົນທະນາ:ທ່ານຈະອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຊີວິດວິທີໃດ? ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ ຈຸດປະສົງນັ້ນ
ສຳເຣັດໄດ້ຢ່າງໃດ? ຊັກຊວນນັກຮຽນໃຫ້ພິຈາຣະນາການປະພຶດ , ທ່າທີ, ຊັບສົມບັດ, ແລະສິ່ງທີ່ຖື
ວ່າສຳຄັນໃນຊີວິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເພື່ອຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູເຣື່ອງການນຳຄົນ
ໃຫ້ມາເຖິງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົາ
້ .
10. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ່ານບົດເພັງສັຣເສີນ 25: 4-7, ເພື່ອແທນການອະທິຖານຂໍເພິ່ງ
ພາໃນພຣະເຈົ້າ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 6: 17-45
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 6: 17-49
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍສິ່ງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງອານາຈັກພຣະເຈົ້າ .
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຂ້າພະເຈົ້າຈະດຳເນີນຊີວດ
ິ ຢູ່ດັ່ງຄົນທີ່ເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພ່ືອຍອມຮັບແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມສິ່ງສຳຄັນແລະຄຸ່ນຄ່າຂອງອານາຈັກ
ພຣະເຈົ້າ.

ອ່ານລວບ: ໃນຄຳເທສນາຢູ່ຈ້າຍພູ , ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງສອນກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະການປະພຶດຂອງຜູ້ທ່ຈ
ີ ະ
ຕິດຕາມພຣະອົງ ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງການເປັນໄພ່ພົນຂອງຣາຊອານາຈັກພຣະເຈົ້າ .

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນນັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ຂຽນຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ກະດານໄວ້ : ທ່ານຄິດວ່າຄົນທັງຫລາຍຈະຍອມຮັບ
ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຂົາບໍ່ ? ເປັນຫຍັງ? ເວລານັກຮຽນມາເຖິງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນອ່ານລູກາ 6:
17-19 ສໍາລັບຕົວເອງແລ້ວຄິດພິຈາຣະນາ.
2. ອ່ານ, ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າໃນບົດຮຽນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ . ເຕືອນທຸກຄົນວ່າບົດຮຽນນີ້ເອີ້ນພວກເຮົາໃຫ້
ຍອມຮັບແລະໃຊ້ຊີວິດຕາມຄວາມສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງອານາຈັກພຣະເຈົ້າ . ນຳພາການອ້ອນ
ວອນກ່ອນຮຽນ.

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

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າຖ້ອຍຄຳເຫລົ່ານີ້ກັບພວກສາວົກ ?

•

ຄວາມອຶດຫິວແຕ່ລະວັນຈະອີ່ມເຕັມໄດ້ວິທີໃດ? (ປຽບທຽບໃສ່ ມັດທາຍ 5: 6)

•

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຄົນທົ່ວໄປພຍາຍາມຫາຄວາມພໍໃຈໃນທຸກມື້ນີ້ ? ຄວາມພໍໃຈຕລອດໄປໃນຊີວິດ
ມາຈາກໃສ, ອີງຕາມລູກາ 6: 24-25?
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4. ຖາມ:ທ່ານຈະອະທິບາຍຄຳວ່າ "ທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ" (beatitude) ວິທີໃດ? ທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ
ອັນໃດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເລົາ
້ ໂລມຫລາຍ? ທາງອັນໃດທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກຫລືເຮັດຍາກກວ່າໝູ່ ?
5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານລູກາ 6: 27-36 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ . ຖາມແລະສົນທະນາຄຳຖາມຕໍໄ
່ ປນີ້ :
•

ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຊົງບອກຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໃຫ້ຮັກສັດຕຣູ ?

•

ເດືອນນຶ່ງຈັກເທື່ອ ທີທ
່ ່ານພົບກັບສັດຕຣູ ? (1 ເຖິງ 10, 1 ຖືວ່ານ້ອຍແລະ 10 ຖືວ່າຫລາຍ)

•

ຕາມທັມມະດາແລ້ວພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດກັບສັດຕຣູ ? ການເຮັດແບບນັ້ນຖວາຍກຽດ
ແກ່ພຣະເຈົ້າບໍ່?

•

ພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຢ່າງໃດແລະສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ສັດຕຣູ
ໃນອາທິດນີ້?

6. ອ່ານລູກາ 6: 31 ແລະມັດທາຍ 7: 12 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ພານັກຮຽນປຽບທຽບພຣະຄຳສອງຂໍ້ນ້ີ ;
ເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່ຈາກພຣະຄຳນີ້ທີ່ຈະຊ່ວຍຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃຫ້ດຳເນີນຊີວດ
ິ ສົມກັບເປັນປະຊາ
ກອນຂອງຣາຊອານາຈັກສວັນຖ້າມກາງສະພາບການທີ່ລຳບາກ .
7. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານລູກາ 6: 37-45 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ . ຖາມ:
•

ຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູມີວິທໃ
ີ ດທີ່ຈະແບ່ງແຍກການປະພຶດດີແລະການປະພຶດບໍ່ດີໂດຍບໍ່ຕ້ອງ
ພິພາກສາ?

•

ມີຫລັກຄຳສອນໃນການດຳເນີນຊີວດ
ິ ແນວໃດແດ່ທີ່ເຮົາສາມາດຮຽນຈາກພຣະຄຳຕອນນີ້ ?

•

ມີແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດປັດຈຸບັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນຕ້ອງກາຍເປັນຄົນສອງໜ້າ ?

•

ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງບຸກຄົນ ຖືກເປີດເຜີຍໄດ້ວິທີໃດແດ່ ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
8. ເວົ້າວ່າ, ປະຊາກອນຂອງອານາຈັກສວັນໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ສະແດງສິ່ງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງກະສັດ
ຂອງພວກເຂົາ. ຖາມ:
•

ມີຫຍັງແດ່ຈາກພຣະຄຳໃນມື້ນ້ີ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ເຫັນເຖິງສິ່ງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າສຳລັບພຣະ
ເຈົ້າ?

•

ແມ່ນຫຍັງໃນສິ່ງສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າເຫລົ່ານີ້ທີ່ສະແດງອອກໄດ້ຍາກ ? ເປັນຫຍັງ?

9. ນຳນັກຮຽນອ້ອນວອນປິດການສຶກສາພຣະຄຳ. ຂໍພຣະເຈົ້າຊົງສຳແດງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ .
ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ກິ່ນຫວານຂອງການອະພັຍບາບ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 7: 36-50
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 7: 36-50
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງໃຫ້ອະພັຍຍິງບາບ ແລະໄດ້ເປີດໜ້າຟາຣີຊາຍຜູ້ອວດດີ .
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການອະພັຍບາບທີ່ພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ປະທານແກ່ຂ້ອຍບໍ່ ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອສະແດງພຣະຄຸນແລະການອະພັຍຕໍ່ຄົນອື່ນເພາະໄດ້ຮັບພຣະຄຸນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກພຣະເຈົາ
້ .

ອ່ານລວບ: ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກແລະການອະພັຍກັບຍິງຊົ່ວຄົນນຶ່ງ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຜູ້ນຳ
ສາສນາຕ້ອງຕົກໃຈແລະຂົມຂື່ນ. ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ໂອກາດນີ້ເພື່ອສ ະແດງເຣື່ອງຣິດເດດໃນການອະພັຍບາບ
ແລະຜົນຂອງມັນຕໍ່ຊີວິດຂອງບຸກຄົນຜູ້ນຶ່ງ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເລີ້ມການຮຽນດ້ວຍຄຳຖາມນີ້ : ທ່ານເຄີຍຕິດໜີ້ຫຍັງທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດ , ແລະທ່ານໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ
ຈຶ່ງຈ່າຍໜີ້ນັ້ນໝົດ? ຫລັງຈາກສົນທະນາເລັກນ້ອຍໃຫ້ຖາມ: ທ່ານຈະຕອບຮັບວິທີໃດ ຖ້າມີໃຜຜູ້ນຶ່ງ
ຈ່າຍໜີ້ນັ້ນແທນ?
2. ພຣະເຈົ້າຊົງປະສົງໃຫ້ຊວ
ີ ິດຂອງຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄດ້ສະແດງເຖິງພຣະຄຸນ

ແລະການອະພັຍທີ່

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນພຣະຄຣິດ . ນຳພາການອະທິຖານ, ຂໍພຣະວິນຍານໃຫ້ຊົງສຳຮະລ້າງຈິດໃຈ
ເພື່ອຈະຮັບບົດຮຽນໃນມືນ
້ ້ີ .

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

ຊີໂມນແມ່ນໃຜ? ລາວມີໜ້າທີ່ຫຍັງໃນບ້ານເມືອງ?

•

ການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊາຍຄົນນີ້ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ?
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•

ຍິງຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ? ລາວມີໜ້າທີ່ຫຍັງໃນບ້ານເມືອງ? (ຢ່າເອົາເຣື່ອງອື່ນມາປົນແຕ່ໃຫ້ຕັ້ງໃຈເວົ້າ
ເຣື່ອງຍິງຄົນນີ້ ໂດຍສະເພາະ)

•

ຍິງຜູ້ນີ້ມີລັກສະນະແນວໃດ? ເປັນຫຍັງນາງຈຶ່ງຮ້ອງໄຫ້ ?

•

ຊີໂມນຕອບຮັບຍິງຄົນນີ້ແບບໃດ?

4. ອະທິບາຍປະເພນີໃນສມັຍນັ້ນ , ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນ ຢ່າງເຂົ້າມາໃນ
ບ້ານທີ່ຜູ້ຊາຍສອງຄົນທີ່ກຳລັງກິນເຂົ້າຢູ່ .
5. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ "ຄວາມງາມຂອງກະອອມຫີນຂາວ" ແລ້ວນຳມາແບ່ງປັນກັບນັກຮຽນ.ຖາມ:
•

ຊີໂມນ ຄົນຟາຣີຊາຍຕີຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ຍິງແລະການປະພຶດຂອງລາວວິທີໃດ ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້
ລາວມີທັສນະຢ່າງນັ້ນ ?

•

ທ່ານຈະຄິດແນວໃດເວລາເຫັນຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນລ້າງຕີນຂອງພຣະເຢຊູ ? ການກະທຳຂອງນາງມີ
ຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃດ?

•

ຖ້າມີການໃຫ້ຄະແນນແຕ່ 1 ເຖິງ10, 1 ໝາຍເຖິງຄວາມບໍ່ເໝາະສົມແລະ 10 ໝາຍເຖິງຄວາມ
ເໝາະສົມ; ທ່ານຈະໃຫ້ຄະແນນການຕອບຮັບຂອງຜູ້ຍິງຕໍ່ພຣະເຢຊູຫລາຍປານໃດ ?

6. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ລູກາ 7: 40-50. ສົມມຸດວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນກຳລັງຢູ່ໃນເຮືອນແລະກິນເຂົ້າ , ເວລາ
ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນ .
•

ອີງຕາມຄຳຕອບຂອງຊີໂມນ, ລາວຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຄຳອຸປມາ?

•

ຊີໂມນໄດ້ເຮັດ ຫລືບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນການເປັນເຈົ້າພາບ?

•

ຜູ້ຍິງໄດ້ພົບການອະພັຍບາບຂອງນາງວິທີໃດ?

•

ຊີໂມນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ ຈາກປະສົບການໃນວັນນັ້ນ ? ຜູ້ຍິງໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ ?

•

ແຂກຄົນອື່ນໆຕອບຮັບແນວໃດກັບຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ ? ທ່ານຈະຕອບຮັບແນວໃດ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ເວົ້າວ່າ, ການເບິ່ງຂ້າມຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ ແລະການພິພາກສາຄົນອື່ນ ແມ່ນສິ່ງໃດງ່າຍກວ່າ ?
ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ: ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ. ເຊີນທຸກຄົນໃຫ້ພິຈາຣະນາ.
8. ຫາໂອກາດສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວ ແລະກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນອາທິດນີ້.
9. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ, ຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ກຳລັງໃນການທີ່ຈະອະພັຍຄົນອື່ນໆ
ແລະການສະແດງພຣະຄຸນກັບບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ພົບໃນອາທິດນີ້.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ພໍ່ຜູ້ເມດຕາ ແລະລູກຊາຍຜູ້ບູດບຶ້ງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ:້ ລູກາ 15: 1-2; 11-32
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 15
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພໍ່ແລະອ້າຍໃຫຍ່ມີທັສນະຕ່າງກັນໃນການກັບຄືນບ້ານຂອງລູກຜູ້ທີ່ເສັຽໄປ .
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຄວນສະແດງຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າກັບທຸກຄົນບໍ່ ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອສະແດງຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າກັບທຸກຄົນ .
ອ່ານລວບ: ເພື່ອເປັນການຕອບຕໍ່ຄຳຈົ່ມວ່າຂອງພວກຟາຣີຊາຍເຣື່ອງພຣະອົງໄດ້ຊົງໃຊ້ເວລາກັບພວກຄົນ
ບາບ, ພຣະເຢຊູຊົງສອນພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຄຳອຸປມາສອງເຣື່ອງ, ແລະໃຊ້ເຣື່ອງລູກທີ່ເສັຽເປັນເຣື່ອງເດັ່ນ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ສລຸບລູກາ 15 ແບບສັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ, ເນັ້ນເຣື່ອງພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ຄຳອຸປມາເພື່ອສັ່ງສອນຄົນທັງ
ຫລາຍທີ່ມາຟັງພຣະອົງ . ອ່ານລູກາ 15: 1-2 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ອ່ານ: ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້ .
2. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານລູກາ 15: 11-16. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍໃນການບັລຍາຍ; ຫລັງຈາກນັ້ນຖາມ:
•

ທ່ານເຄີຍເຫັນຊື່ຄຳອຸປມາເຣື່ອງນີ້ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື່ທີ່ກຳລັງເບິ່ງຢູ່ນີ້ບໍ່ ? (ຄຳຕອບ: ຄຳອຸປ
ມາເຣື່ອງລູກເສັຽຄຳອຸປມາເຣື່ອງລູກສອງຄົນ ). ຄຳວ່າ "ເສັຽ" ໃນທີ່ນີ້ແປວ່າແນວໃດ?

•

ເປັນຫຍັງລູກຜູ້ນ້ອງຈຶງ່ ຢາກອອກເຮືອນ?

•

ຄຳວ່າ "ເມືອງໄກ" ບອກເຖິງສະຖານທີ່ ຫລືບອກເຖິງຈິດໃຈຂອງລູກ ?

•

ລູກຜູ້ນ້ອງໄດ້ສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການບໍ່ ? ເປັນຫຍັງ?

3. ຄົ້ນຄວ້າເຣື່ອງຄົນຢິວແລະໝູ ; ພວກເຂົາເຈົ້າມີປັນຫາຫຍັງກັບໝູ . ຖາມນັກຮຽນ:
•

ການລ້ຽງໝູຂອງລູກຜູ້ນ້ອງມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ?

•

ວຽກງານນີ້ມີຜົນສະທ້ອນຝ່າຍຈິດວິນຍານແນວໃດແດ່ສຳລັບລາວ ?

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

ຄຳວ່າ "ເມື່ອລາວຮູ້ເມື່ອຄີງ" (15: 17) ແປວ່າຫຍັງ? ເບິ່ງໂຣມ 2: 4 ເພີ້ມເຕີມ.
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•

ການຕັດສິນໃຈກັບບ້ານເກີດເປັນການສ່ຽງສຳລັບລູກຜູ້ເປັນນ້ອງບໍ່ ? ລາວຕ້ອງເສັຽຫຍັງແດ່
ກ່ອນຈະກັບບ້ານ? (ເສລີພາບ)

•

ການປະພຶດຂອງພໍ່ເປັນສິງ່ ຜິດປົກຕິ (15: 20). ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້ ທີ່ກ່າວ
ມາໄດ້ສຳເຣັດບໍ່? ການປະພຶດຂອງພໍ່ ບອກເຮົາແນວໃດກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ ?

•

ສັງເກດເບິ່ງເຄື່ອງຂອງທີ່ພ່ໃ
ໍ ຫ້ລູກ . ຖາມ: ລູກໄດ້ຖາມເອົາບໍ່? ເປັນຫຍັງພໍ່ຈຶ່ງເອົາໃຫ້ ?
ຄວາມເພື່ອແຜ່ແລະຄວາມເມດຕາບອກເຮົາແນວໃດກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາ ?

5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານລູກາ 15: 25-32 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ.
•

ລູກກົກເບິ່ງຕົວເອງແນວໃດໃນຄອບຄົວຂອງພໍ່ ? (15: 29)

•

ເປັນຫຍັງລູກກົກຈຶ່ງຮູເ້ ຖິງການກະທຳຂອງນ້ອງເວລາທີ່ລາວອອກບ້ານໄປ ? (15: 30)

•

ເປັນຫຍັງລູກກົກຈຶ່ງເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍທີ່ຮູ້ເຖິງເຣື່ອງການກັບຄືນບ້ານຂອງນ້ອງຊາຍ ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
6. ເຕືອນນັກຮຽນເຣື່ອງ "ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ."ຖາມ: ຄວາມຈິງໃນພຣະຄຳຕອນນີ້ໄດ້ສອນພວກເຮົາ
ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກກັບທຸກໆຄົນ ? ມີຜູ້ໃດແດ່ທີ່ຍາກສຳລັບທ່ານ
ໃນການທີ່ຈະສະແດງພຣະຄຸນແລະຄວາມຮັກກັບພວກເຂົາ ?
7. ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຖາມຕົວເອງກ່ຽວກັບບຸກຄົນສາມຄົນໃນຄຳອຸປມານີ້ :
•

ລູກທີ່ເສັຽ: ຂ້ອຍຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຂໍການອະພັຍຫລືສາລະພາບຄວາມຜິດບາບໃນຊີວິດບໍ່ ?
ຂ້ອຍໄດ້ແລ່ນໜີຈາກຄົນທີ່ຮັກຂ້ອຍບໍ່ ?

•

ລູກກົກ: ຂ້ອຍໄດ້ເກັບຄວາມຂົມຂື່ນສຳລັບຄົນອື່ນໆໄວ້ໃນຈິດໃຈບໍ່ ? ຂ້ອຍພຍາຍານໃຫ້ຄົນ
ອື່ນຮັບຮູ້ໂດຍວຽກງານບໍ່?

•

ພໍ່: ຂ້ອຍຈະຕ້ອງອະພັຍຄົນອື່ນບໍ່ ? ຂ້ອຍຈະຕ້ອງຕອບຮັບດ້ວຍພຣະຄຸນ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງ
ການຄືນດີບໍ່? ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອການອະພັຍບາບແລະການຄືນດີບໍ່ ?

8. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ. ອ້ອນວອນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ສະແດງພຣະ
ຄຸນແລະຄວາມເມດຕາກັບຄົນອື່ນໆ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ເລືອກເອົາ ແລະ ຜົນຕາມມາ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 16:19-31

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 16:9-31

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຊີວິດຄົນຮັ່ງມີ, ຄົນຍາກຈົນ ນັ້ນຕ່າງກໍມີຊີວິດບໍ່ແນ່ນອນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ຂ້ອຍຄຶດແນວໃດກັບຄົນຮັ່ງ ແລະຄົນທຸກໃນຖານະເປັນຄຣິສຕຽນ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄຶດຂອງຂ້ອຍທີຄ
່ ຶດກັບຄົນຮັ່ງແລະຄົນທຸກ.

ບົດນຳ.
ພຣະເຢຊູເລົ່າຄຳອຸປະມານີ້ເພື່ອເຮົາທັງຫລາຍເຫັນຮູບພາບເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນກັບຕາໃຫ້
ເຮົາເຂົ້າໃຈ, ແລະເມື່ອເຮົາມີຄວາມເຊື່ອແລ້ວຄວາມເຊື່ອນັ້ນແຫລະຈະພາເຮົາຫລືປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອ
ນັ້ນ ເພາະວ່າຄວາມເຊື່ອແມ່ນຢູ່ໃນໃຈ ແລະໃຈຄຶດແນວໃດການກະທຳຍ່ອມຈະເປັນແນວນັ້ນ.

ຄົນຮັ່ງມີ (ລູກາ 16:19-20)
1. ບອກນັກຮຽນວ່າຄໍາອຸປະມານີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍເຣື່ອງຂອງເສດຖີ ໂດຍສະເພາະພຣະ
ອົງຊົງກ່າວເຖິງ 1. ການນຸ່ງຫົ່ມຂອງເສດຖີ ແລະ 2. ການກິນຂອງເສດຖີ. ຫາກຄຣູສາມາດຊອກເອົາຮູບງານ
ລ້ຽງເສດຖີ ຫລືການນຸ່ງຖືຂອງເສດຖີມາປະກອບການສອນ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນຮູບພາບດີຂຶ້ນ. (ຂໍ້ 19).
2. ບອກນັກຮຽນອີກວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນກົງກັນຂ້າມກັບເສດຖີທີ່ຊື່ວ່າ ລາຊະໂຣ, ສະພາບ
ການຂອງລາວ 1. ເປັນບາດເຕັມຕົວ. 2. ເຂົາຫາມມາປະໄວ້ທີ່ປະຕູບ້ານເສດຖີ (ຄົນທີ່ຫາມມາບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ
ແມ່ນໃຜ). 3. ລາຊະໂຣປັນຄົນອຶດຫິວ ຫວັງໃຈຈະໄດ້ກິນອາຫານຕົກຈາກໂຕະ ແປວ່າອາຫານເຫລືອກິນ.
(ໃນປະເທດ ອະເມຣິກາ ບໍ່ມີໃຜດອກຈະກິນອາຫານເຫລືອກິນ) ຊອກພາບຄົນຂໍທານມາດ້ວຍ. (ຂໍ້ 20).
3. ບອກນັກຮຽນເພີ້ມວ່າ ຕົວໝາຂ້າງຖນົນກໍຊອກຫາອາຫານ ເມື່ອບໍ່ມຫ
ີ ຍັງຈະກິນ ກໍເລີຍໄປເລັຽ
ບາດແຜຂອງລາຊະໂຣ, ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າໝາເລັຽບາດຈະເຮັດບາດແຜລາວດີຂຶ້ນ ຫລືເພີ້ມພະຍາດໃສ່?

ລາຊະໂຣ ( ລູກາ 16: 20-21).
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1. ລາຊະໂຣເປັນຄົນຂໍທານ, ຄວາມຫວັງຄືກິນອີ່ມແຕ່ລະຄາບໃຫ້ອີ່ມເທົ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ລາວກຳ
ລັງລໍຖ້າກິນອາຫານເສດເຫລືອຈາກເສດຖີນັ້ນໝາຕາມຖນົນກໍອຶດຫິວເໝືອນກັນ ເມື່ອມັນບໍ່ມອ
ີ ັນກິນຈຶ່ງໄປ
ເລັຽກິນບາດຕາມຮ່າງກາຍຂອງລາຊະໂຣ. (ອ່ານ ມາຣະໂກ 10:25).
2. ຊວນນັກຮຽນສົນທະນາເຣື່ອງ ພວກຟາຣີຊາຍ ແລະລາງຄົນໃນສມັຍນີ້ເວົ້າວ່າ ຄວາມຮັ່ງມີເປັນ
ພຣະພອນ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າອວຍພອນ ແລະຄວາມຍາກຈົນນັ້ນເປັນຍ້ອນບາບ, ນັ້ນເປັນຄວາມຈິງບໍ່?
ແລະບອກນັກຮຽນວ່າຄວາມຮັ່ງມີບໍ່ຜິດຕໍ່ພຣະຄັມພີ ດັ່ງທີ່ເຫັນ ກະສັດຊະໂລໂມນກໍຮັ່ງ, ອັບຣາຮາມກໍຮັ່ງດັ່ງ
ນີ້ເປັນຕົ້ນ.
3 ເລົ້າໂລມໃຈນັກຮຽນໃຫ້ຮຽນຮູ້ຈັກແບ່ງປັນ ເພາະຢ້ານວ່າເຮົາຈະເປັນຄືເສດຖີ ຈົນໃນທີສ
່ ຸດແມ່ນ
ແຕ່ນ້ຳດື່ມຈອກນຶ່ງກະບໍມ
່ ີດື່ມ ດັ່ງທີ່ຈະເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້.

ຮັບສິ່ງທີກ
່ ະທຳ ແລະບໍ່ກະທໍາ ( ລູກາ 16:22-30)
1. ທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ໃຜໜີຄວາມຕາຍບໍ່ໄດ້, ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນຄົນເຮົາຈຶ່ງມັກຖາມກັນວ່າຕາຍແລ້ວ
ໄປຢູ່ໃສ? ເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບໄວ້ໃນ (ຂໍ້ 22-23).
2. ທີ່ແດນມໍຣະນາ

ເສດຖີຄົນນັ້ນໄດ້ເຫັນສິ່ງທີຄ
່ ຶດບໍ່ເຖິງ ຄືລາວເຫັນລາຊະໂຣຄົນຂໍທານໄປຢູ່ກັບ

ອັບຣາຮາມ ສ່ວນລາວຕົກຢູ່ໃນບຶງໄຟ. ໃນຊີວິດຂອງເສດຖີບໍ່ເຄີຍຂໍຮ້ອງຄວາມເມຕາປານາຈາກຜູ້ໃດ ແລະ
ລາວກໍບໍ່ໄດ້ປານີຜູ້ໃດ ວັນນີ້ລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງອັບຣາຮາມ

ຄືຂໍນ້ຳຢົດດຽວ ຫລືນ້ຳຈາກປາຍມືລາຊະໂຣຄົນຂໍ

ທານ ໂດຍບໍ່ຄຶດຂີດ
້ ຽດນ້ຳຍ້ອຍຈາກມືຄົນຂໍທານເລີຍ (ລູກາ 16:23-24).
3. ເຕືອນວ່າ ໃນຊີວິດຂອງທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຂໍຄວາມເມດຕາຈາກຜູ້ອື່ນ, ເສດຖີກະບໍ່ເຄີຍ ຕອນລາວ
ຍັງເປັນເສດຖີ ເມື່ອຕາຍແລ້ວຄວາມເປັນເສດຖີກໍຕາຍດ້ວຍ ເສດຖີຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນຂໍພຽງນ້ຳຢົດດຽວ, ເລົ້າ
ໂລມໃຈນັກຮຽນໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນເພື່ອແຜ່ເນີ.
4. ວິນຍານເສດຖີຕໍ່ຮອງກັບອັບຣາຮາມ ເພາະຢ້ານອ້າຍນ້ອງຈະເຮັດຄືລາວແຕ່ອັບຣາຮາມບອກວ່າ
ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມທີ່ພຣະເຈົ້າຕັ້ງໄວ້ທຸກບ່ອນແລ້ວ. (ຂໍ້ 25-31).

ຫວ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ຂຶ້ນສານ ແລະ ຖືກຄຶງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 23:1-27,32-47

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 23

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊົງຂຶ້ນສານຫົກເທື່ອ ແຕ່ບໍ່ເຫັນຄວາມຜິດ ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ການຕາຍຂອງພຣະອົງຈຶ່ງເປັນທາງໃຫ້ເຮົາລອດພົ້ນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ການທີ່ພຣະອົງຊົງກະທຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມຮັກແນວໃດ?
ການທັງໝົດເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊົງເປັນພຣະເຢຊູຜູ້ຮັກເຮົາ.

ບົດນຳ.
ເນື່ອງຈາກວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ຍາວເຖິງ 5 ຫົວຂໍ້ ດັ່ງນັ້ນຄຣູຈຳເປັນຈະຕ້ອງເລ່ງໃຫ້ໄວໂດຍການແບ່ງເວລາໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານຈັດໃຫ້ ຫລືບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດຢືດຍາວອອກໃຫ້ເປັນ 2 ອາທິດກໍຄົງ
ຈະໄດ້ເນື້ອໃນລະອຽດດີກວ່າ.

ຕໍ່ໜ້າປິລາດ (ລູກາ 23:1-5)
1. ເລົ່າເຖິງເບື້ອງຫລັງຂອງເຣື່ອງ: ພວກຜູ້ນຳສາສນາຊາດຢິວ ຄືພວກຟາຣິຊ
ີ າຍ ແລະພວກຊະດູ
ກາຍ ເປັນຜູ້ນຳຕົ້ນຕໍສາສນາຂອງຊາດຢິວ.
2. ພວກຟາຣິີຊາຍ ແລະພວກຊະດູກາຍ ເປັນຜູ້ນຳພາພົລເມືອງ ຈັບເອົາພຣະເຢຊູໄປຫາປີລາດຜູ້
ເປັນເຈົ້າແຂວງ (ມັດທາຍ 27:2)
3. ຄຳວ່າປີລາດມາຈາກພາສາກຣີກ (ພີລາຕອສ Pila,toj ແປວ່າຜູ້ຕໍ່ສູ້ຢູດາຍ) ເຂົານຳເອົາ
ພຣະເຢຊູໄປຫາປີລາດ ເພາະເຂົາຮູວ
້ ່າປີລາດມີອຳນາດໃນການຕັດສິນປະຫານພຣະເຢຊູ.
4. ເຂົາໄດ້ພະຍາມປອງຂ້າພຣະເຢຊູດ້ວຍແຜນເລິກລັບແຕ່ບໍ່ມໂ
ີ ອກາດ ເພາະວ່າມີສອງຢ່າງທີ່
ກີດກັ້ນເຂົາ ຄື: 1. ພົລເມືອງຕິດພັນກັບພຣະອົງ ແລະ 2. ພົລເມືອງເອົາໃຈໃສ່ຟັງຄຳສອນຂອງພຣະອົງ
ເພາະວ່າເວລານັ້ນເປັນເວລາຊາດຢິວສລອງເທສການປະຈຳປີທເີ່ ຢຣູຊາເລັມ. (ລູກາ 19:47-48).
5. ເຂົາມີຂໍ້ກ່າວຫາຢູ່ສອງຢ່າງຄື:
1. ເຂົາກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູຊັກຊວນຊົນຊາດໃຫ້ເຮັດຜິດ ຄືຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເສັຽຊ່ວຍແກ່ກາຍຊາ
ຜູ້ເປັນກະສັດຊາດໂຣມ (ເຣື່ອງນີ້ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຂອງໂຣມ) ແລະ
2. ເຂົາກ່າວຫາວ່າພຣະເຢຊູຕັ້ງຕົນເອງເປັນພຣະຄຣິດ . (ຜິດກົດໝາຍອາຍາ).
6. ຄຳຕັດສິນຂອງປີລາດ ຫລັງຈາກສອບສວນແລ້ວເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູບໍ່ມີຄວາມຜິດ (ຂໍ້ 4).
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ຕໍ່ໜ້າເຮໂຣດ (ລູກາ 23:6-12).
1. ເຮໂຣດເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ສຽງຂອງພຣະເຢຊູຈາກ ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕ ແລະໄດ້ຍິນຈາກປາກຂ້າຣາຊ
ການຂອງທ່ານ ແຕ່ບເໍ່ ຄີຍເຫັນພຣະເຢຊູຈັກເທື່ອ ແລະຫວັງໃຈວ່າຈະເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດການອັສຈັນໃຫ້ເບິ່ງ
(ຂໍ້ 8).
2. ເຮໂຣດໃຈຮ້າຍ ເມື່ອພຣະເຢຊູບໍ່ຕອບ ຫລືປະຕິເສດທີ່ຈະສແດງການອັສຈັນ ແລ້ວເອົາເສື້ອໂຕ
ງາມມານຸ່ງໃຫ້ພຣະອົງເພື່ອເປັນການເຍາະເຍີ້ຍວ່າເປັນກະສັດຂອງຊາດຢິວ ແລ້ວບອກເຂົາໃຫ້ເອົາພຣະເຢ
ຊູກັບຄືນໄປຫາປີລາດ ຜູ້ເປັນເຈົ້າແຂວງຂອງຊາດຢິວ.

ການເຮັດດັ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຊາດຢິວຍິ່ງທະວີຄູນຄວາມ

ຄຽດຂຶ້ນຫລາຍເທົ່າ.

ຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ (ລູກາ 23:13-25).
1. ປີລາດສອບສວນເປັນເທື່ອທີສອງ ແລ້ວຈຶ່ງກ່າວກັບພວກເຈົ້ານາຍ ແລະມາຫາຊົນວ່າ " ທ່ານທັງ
ຫລາຍໄດ້ພາຄົນນີມ
້ າຫາເຮົາຟ້ອງວ່າເປັນຄົນຊັກຊວນຣາຊດອນໃຫ້ຫລົງຜິດໄປ ແລະເບິ່ງແມ, ເຮົາໄດ້ສືບ
ສວນຕໍ່ໜ້າພວກທ່ານ ແລະບໍ່ເຫັນວ່າຄົນນີ້ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ທີ່ທ່ານທັງຫລາຍຟ້ອງນັ້ນ " (ຂໍ້ 14).
2. ປີລາດຍັງກ່າວອ້າງເຖິງກະສັດເຮໂຣດອີກວ່າ

" ແລະເຮໂຣດກໍບເໍ່ ຫັນມີຄວາມຜິດ ເໝືອນກັນ

ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ສົ່ງຕົວຄົນນີ້ກັບມາຫາເຮົາອີກແລ້ວ ເບິ່ງແມ, ຄົນຜູ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດທີ່ສົມຄວນຈະຖືກ
ໂທດເຖິງຕາຍ ເຫດສັນນັ້ນເມື່ອເຮົາຂ້ຽນຜູ້ນີ້ແລ້ວກໍຈະປ່ອຍໄປ " ( ຂໍ້ 15-16).

ທີ່ໄມ້ກາງແຂນ (ລູກາ 23: 26-49).
1. ທ່ານເຈົາ້ ແຂວງປີລາດ ແລະກະສັດເຮໂຣດ ນັບໄດ້ວ່າຄົນນອກສາສານາ ບໍເ່ ຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີ
ຄວາມຜິດອັນໃດ, ສ່ວນພວກຜູ້ນຳສາສນາ ເຊັ່ນ; ມະຫາປະໂຣຫິດ, ພວກນັກທັມຟາຣີຊາຍ ແລະຊາດູກາຍ
ເບິ່ງພຣະເຢຊູເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງ.
2. ຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ຊີໂມນ ມາຈາກບ້ານນອກເພື່ອເຂົ້າມາງານເທສການ, ຊາຍນັ້ນໄດ້ແບກກາງແຂນ
ພຣະອົງໄປ, ນັກສາສນາສາດບອກວ່າຊາຍນີ້ແມ່ນເຈົ້າເມືອງໆນ້ອຍນຶ່ງທີມ
່ ີຊື່ວ່າ ຊາຍເຣັນນິກາ (ເບິ່ງ ມັດ
ທາຍ 27:32). ໂອ້ລົມຖາມນັກຮຽນວ່າ ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? ແປວ່າແນວໃດ?

ພຣະເຢຊູບໍ່ຜິດອັນໃດ (ລູກາ 23: 33-43).
ໂຈນຮ້າຍຜູ້ນຶ່ງສັງເກດຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ, ທ່ານປີລາດກໍເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ,
ກະສັດເຮໂຣດ ກໍບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ. ຈາກກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນ, ລົງເຖິງເຈົ້າແຂວງ
ແລະລົງເຖິງໂຈນຮ້າຍ ນັບໄດ້ວ່າເປັນສາມລະດັບຄົນ ຢັ້ງຢືນວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດອັນໃດ. ສລຸບແລ້ວ
ໃຜຜິດ ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທີກ
່ າງແຂນຍ້ອນໃຜ? ສົນທະນາກັບນັກຮຽນ ແລ້ວພາກັນອ້ອນວອນຖວາຍຕົວ.
ຫວ
27

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ຟື້ນແລ້ວພົບກັບສາວົກ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ລູກາ 24:

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 24

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນໄປຕາມຄຳທຳນວາຍ ແລະເປັນທາງດຽວໃຫ້

1-12, 33-49

ທຸກຄົນທີເ່ ຊື່ອໄດ້ພົ້ນ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ການຄືນພຣະຊົນມີຄວາມສຳຄັນອັນໃດຕໍ່ພວກເຮົາ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຄືນພຣະຊົນຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະອົງແມ່ນ

ພຣະຄຣິດ.

ບົດນໍາ
ການຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງຂ່າວປະເສີດ

ຫາກບໍ່ມີການຄືນມາຈາກຕາຍ

ແລ້ວພຣະເຈົ້າຂອງຄຣິສຕຽນກໍຈະເປັນເໝືອນພຣະເຈົ້າທົ່ວໄປຕາມສາສນາຂອງໂລກ,

ດ້ວຍການຄືນມາ

ຈາກຕາຍນີ້ແຫລະພຣະເຈົ້າຂອງຄຣິສຕຽນຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແຕ່ອົງດຽວ.

ພວກຜູ້ຍິງໄປອຸບໂມງ (ລູກາ 24:1-12).
1. ໃນພຣະທັມມັດທາຍ 17:23 ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງທຳນວາຍບອກໄວ້ວ່າ

ພຣະອົງຈະຖືກປະຫານ

ແລະຈະຄືນມາໃນວັນຖ້ວນສາມ ຄຳວ່າວັນຖ້ວນສາມແລະສາມມື້ແຕກຕ່າງກັນແດ່ ເພາະວ່າມື້ນຶ່ງມີ 24 ຊົ່ວ
ໂມງ ສ່ວນວັນຖ້ວນສາມບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຊົ່ວໂມງ.
2. ກັບໄປອະທິບາຍ ກ. ແລງວັນພຣະຫັດ ພຣະອົງຊົງກິນສິນມະຫາສນິດ (ລູກາ 22:14). ຂ. ວັນ
ສຸກຊົງອ້ອນວອນທີສ
່ ວນເຄັດເຊມາເນ ແລ້ວຖືກຈັບ (ລູກາ 22:39-54).

ຄ. ສິ້ນພຣະຊົນແລງວັນສຸກ (ລູ

ກາ 23:44). ງ. ວັນເສົາບໍ່ມີການບັນທຶກ ແລະເຫດການງຽບເຫງົາ. ຈ. ຊົງຟື້ນພຣະຊົນໃນວັນອາທິດຕອນ
ເຊົ້າ ເປັນວັນຖ້ວນສາມ (ລູກາ 24).
3. ພວກແມ່ຍິງ ໄປບອກເຫດການທັງປວງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ພວກສາວົກທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຢູຫ
່ ້ອງຊັ້ນເທິງ
ໄດ້ຟັງ, ແຕ່ພວກສາວົກບໍ່ເຊື່ອ. (ຂໍ້ 11-12).
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ເສັ້ນທາງໄປເອມາອູດ (24:13-35).
1. ສາວົກສອງຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນສາວົກໃນຈຳນວນສິບສອງຄົນໄດ້ພາກັນເດີນທາງເພື່ອກັບບ້ານທີ່ເອມາ
ອູດສາວົກທັງສອງເຫັນເຫດການທີ່ເຂົາໄດ້ປະຫານພຣະເຢຊູ ແລະໄດ້ເຫັນເຂົາເອົາພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ
ໄປບັນຈຸໄວ້ທອ
ີ່ ຸບໂມງໃນແລງວັນສຸກ ເຂົາຈຶ່ງໂອ້ລົມກັນໄປນຳທາງ,

ໃນລະຍະທາງຫົກພັນວາ ປະມານ 7

ເຖິງ 15 ໄມຕາມນັກສາສນາສາດຄາດຄະເນ ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງປາກົດຕົວໂອ້ລົມກັບເຂົາໄປ ແຕ່ເຂົາບໍຮ
່ ູ້ວ່າ
ແມ່ນພຣະເຢຊູ.
2. ເຂົາເຫັນພຣະເຢຊູອິດເມື່ອຍໃນການເດີນທາງທັງໆ ທີ່ບໍ່ຮວ
ູ້ ່າແມ່ນພຣະອົງເຂົາຍັງເຊີນພຣະອົງ
ພັກເຊົາແລະລ້ຽງເຂົ້າທີບ
່ ້ານຂອງເຂົາ. ຖາມນັກຮຽນວ່າເຮົາເຄີຍເຊີນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າມາພັກເຊົາບໍ່? ໃນ
ແລງວັນນັ້ນພຣະເຢຊູຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າແມ່ນພຣະອົງໂດຍການຫັກເຂົ້າຈີ່ (ຂໍ້ 28-31). ເພາະວ່າການ
ຫັກເຂົ້າຈີ່ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງແຂກ ແຕ່ແມ່ນເຈົ້າບ້ານເປັນຜູ້ຫັກເຂົ້າຈີ່.
3. ສາວົກທັງສອງບໍ່ໄດ້ລໍຊ້າຈຶ່ງພາກັນຟ້າວລຸກຍ່າງກັບຄືນໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໄປບອກຂ່າວດີນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກ
ສາວົກທີຢ
່ ູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ (ຂໍ້ 33ຂ).

ປາກົດຕົວຄັ້ງສຸດທ້າຍ (24:36-44).
1. ໃນຂະນະທີສ
່ າວົກທັງສອງກຳລັງເລົ່າເຣື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ສາວົກ ສິບເອັດຄົນຟັງຢູ່ນັ້ນ ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຊົງປາກົດຕົວຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຂົາທັງໝົດ " ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຢືນຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ (ໂດຍຊົງກ່າວວ່າ, “ສັນຕິສຸກ
ຈົ່ງມີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ). " (ຂໍ້ 36),
2. ຊົງໃຫ້ເຂົາພິສູດໂດຍການຈັບບາຍເນື້ອກາຍ

ແລະກິນເຂົ້າປາອາຫານຕໍ່ໜ້າເຂົາ (ຂໍ້ 38-43).

ເພາະສາວົກບໍ່ໄດ້ເຊື່ອນັບຕັ້ງແຕ່ແມ່ຍິງໄປບອກຂ່າວດີພຸ້ນ, ຕໍ່ມາພຣະອົງຊົງປາກົດເຂົາກະຄຶດວ່າແມ່ນຜີ
ຈົນພຣະອົງບອກໃຫ້ຈັບບາຍພຣະອົງ ເພາະວ່າຜີບໍ່ມີເນື້ອກາຍ ແລະໃນທີ່ສຸດພຣະອົງຊົງສເວີຍອາຫານໃຫ້
ເຂົາເຫັນ ເຂົາຈຶ່ງເຊື່ອ.

ຊົງກ່າວເຖິງພຣະຣາຊກິດ (24:45-49).
ຫລັງຈາກພວກສາວົກເຊື່ອແລະເຂົ້າໃຈແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວເຖິງພາຣະກິດໃນການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງ
ແລ້ວສັ່ງພວກສາວົກໃຫ້ປະກາດຂ່າວດີນີ້

" ຝ່າຍພວກທ່ານຈົ່ງຄອຍຢູ່ໃນກຸງ ຈົນກວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ປະ

ກອບດ້ວຍຣິດເດດທີ່ມາຈາກເບື້ອງເທິງ " (ຂໍ້ 49) ແປວ່າໃຫ້ລໍຖ້າທີ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເພື່ອຮັບຣິດເດດພຣະວິນ
ຍານໃນການປະກາດຂ່າວດີ.

ຫວ
29

