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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 1
ເອົາຊະນະການທົດລອງ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 4:1-11
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມັດທາຍ 4:1-13

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຊາຕານຫລອກບໍ່ຢາກໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສຳເຣັດຕໍ່ພວກເຮົາ
ແລະຄົນທີ່ເຮົາປະກາດນຳ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ: ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະເອົາຊະນະຄວາມບາບໄດ້?
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ນຳພາໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ການທົດລອງເກີດຂຶ້ນ
ເພື່ອພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ຄຳນຳ
ການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລີ້ມຈາກໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພຣະອົງໃນແມ່ນ້ຳຈໍ
ແດນ. ຕໍ່ນັ້ນມາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ໂດດດ່ຽວເພື່ອຈະເປັນຜູ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ. ພະຍາມານ
(ຜູ້ທົດລອງ) ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູຈາກຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຈົ້າທີວ
່ ່າ, “ທ່ານຜູ້ນີ້ເປັນບຸດທີຮ
່ ັກຂອງເຮົາ
ເຮົາຊອບໃຈໃນທ່ານຫລາຍ.” (ມັດທາຍ 3:17). ມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະເຢຊູເຖິງຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ
ພ້ອມທັງແຜນການຂອງພຣະບິດາ.
ໃນເມື່ອນົກເຂົາໄດ້ບິນລົງມາຫາພຣະເຢຊູ ແລະມີສຽງຈາກສວັນໄດ້ກ່າວ ອົງພຣະເຢຊູຈຳຄຳສອນຈາກ
ເພງສັຣເສີນ 2 ແລະ ເອຊາຢາ 42. ເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະບັນລັງແລະການສະຖາປະນາຈາກພຣະ
ເຈົ້າ. ອົງພຣະເຢຊູຍັງເຂົ້າໃຈເຖິງການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ເປັນທຸກທໍຣະມານໃນ ເອຢາຊາ 42:1, ທັງສອງຢ່າງນີ້
ເຫັນວ່າແຕກຕ່າງກັນຈະໄດ້ຮ່ວມເຂົ້າກັນໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ດ່ຽວເພື່ອຕຶກຕອງໃຫ້ດີ.

ອັນນີ້ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງຢູໂ
່ ດດ

ການທີຖ
່ ືກພຣະເຈົ້າສະຖາປະນານີ້ມຄ
ີ ວາມໝາຍຢ່າງໃດ? ການທີເ່ ຊື່ອຟັງພຣະ

ເຈົ້າເປັນແນວໃດແທ້? ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ເປັນທຸກທໍຣະມານ? ບໍ່ມີຫລາຍ
ຄົນເຂົາ
້ ໃຈເຖິງຄວາມໝາຍການເປັນພຣະເມຊີອາ. ເຖິງແມ່ນເປໂຕຫລັງຈາກໄດ້ສາຣະພາບວ່າອົງພຣະເຢ
ຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາການທີ່ອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທເີ່ ປັນທຸກທໍຣະມານເລີຍແລະທີສ
່ ຸດ
ກໍໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນ (ມທ 16:22).
ປຶ້ມຂ່າວປະເສີດທັງສາມໄດ້ກ່າວເຖິງການທົດລອງທີ່ພຣະເຢຊູພົບນັ້ນເກີດຂຶ້ນທີ່ປ່າແຫ້ງແລ້ງ. ແຕ່ເຫັນ
ວ່າປຶ້ມມາຣະໂກໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ນຳອົງພຣະເຢຊູໄປປະເຊີນກັບການທົດລອງໃນ
ປ່າທຸຣະກັນດານຈາກມານຮ້າຍເປັນເວລາ 40 ວັນ(1:12-13). ລູກາໄດ້ເວົ້າເໝືອນມັດທາຍ ແລະມີຄວາມ
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ເຫັນຕ່າງກັນໜ້ອຍນຶ່ງ. ລູກາໄດ້ເວົ້າກົງກັນຂ້າມລຳດັບສອງຢ່າງໃນການທີ່ອົງພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງ ແລະຍັງ
ເພີ້ມອີກວ່າມານຍັງຈະກັບມາທົດລອງອີກ. (4:1-13).
ການຖືກທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະການທົດລອງໃນພຣະຄັມພີເດີມໄປຄຽງຄູ່ກັນ ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ອຍ
ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເພີ້ມ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພຣະຄຳຈາກປຶ້ມພຣະບັດຍັດສອງເໝືອນກັບພວກອິສຣາເອນໄດ້
ຖືກທົດລອງໃນປ່າດິນຊາຍແລະກໍເສັຽຊັຍ . ພວກເຮົາອາດເບິ່ງອົງພຣະເຢຊູແລະໂມເຊ (ເບິ່ງ ພຣະບັດຍັດ
9:9-18). ໃນປຶ້ມມັດທາຍພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນການປຽບທຽບເຣື່ອງສອງຢ່າງນີ້ຄຽງຄູ່ກັນໄປ. ອັນນຶ່ງແມ່ນ
ເຣື່ອງໃນປະເທດອີຢິບທີ່ມເີ ດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນຖືກຂ້າເວລາໂມເຊເກີດ ແລະເວລາສມັຍອົງພຣະເຢຊູປະສູດ.
(ອພຍ 1:15-22; ມທ 2:13-18).

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
1. ແຕ່ງອາຫານເຊົ້າຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້, ຂອງຫວານ, ແລະອືນ
່ ໆທີຄ
່ ົນມັກ. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າອັນ
ໃດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢາກກິນທີ່ສຸດ? ເປັນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຢາກກິນອັນນັ້ນອັນນີ້?
2. ກ່າວວ່າບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງການທົດລອງ ມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະເຢຊູເຣື່ອງທຳອິດແມ່ນອາ
ຫານການກິນ.
3. ກ່າວວ່າ, ບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ເລີ້ມເວົ້າເຖິງການອັສຈັນໃນປຶ້ມມັດທາຍ: ເມື່ອເວົ້າເຖິງອັສຈັນແລ້ວ ສະ
ມາຊິກອາດຈະມີຄຳຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງບົດຮຽນວັນນີ້ໄດ້ເລີ້ມຈາກການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ
ເພາະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເຮັດການອັສຈັນອັນໃດໃນປ່າດິນຊາຍ.

ແຕ່ຄຳຕອບແມ່ນການທີ່ເອົາຊະນະຕໍ່

ມານໄດ້ກໍເຫັນວ່າເປັນອັສຈັນເໝືອນກັບເຮັດໃຫ້ຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ,

ຄົນຕາຍຄືນມາຜ່ານທາງ

ຄວາມເຊື່ອແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ.
4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ ຕາມລຳດັບການທົດລອງທີ່ມານໃຊ້.
•

ກຸ່ມນຶ່ງເວົ້າເຣື່ອງອາຫານ (4:1-4)

•

ກຸ່ມສອງເວົ້າເຣື່ອງກຽດອຳນາດ (4:5-7)

•

ກຸ່ມສາມເວົ້າເຖິງການຖວາຍມອບຈິດໃຈ (4:8-11)

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານພຣະຄັມພີ ແລະໃຫ້ຕອບຄຳຖາມຕໍ່ລົງໄປນີ້:
•

ການທົດລອງໃນຕອນນີໄ
້ ດ້ເວົ້າເຣື່ອງສຳຄັນອັນໃດ?

•

ເຣື່ອງນີ້ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສັງຄົມເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ແນວໃດ?

•

ພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃນວິທີດຽວກັນແນວໃດ?

•

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຕໍ່ການທົດລອງອັນແລກແນວໃດ?

•

ພຣະເຢຊູເຮັດແນວໃດເພື່ອເອົາຊະນະຕໍ່ການທົດລອງນີ້ໄດ້?

5. ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ບອກໃຫ້ລູກຫ້ອງສມັກເວົ້າເຣື່ອງໜ້າທີຂ
່ ອງມານໃນການທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ
ໃຊ້ຄຳເວົ້າໃນທຸກວັນນີ້: ຊາຕານແມ່ນນັກຂຽນ, ນັກການຄ້າ, ນັກໂຄສະນາແລະອື່ນໆ. ແລະບອກ
ໃຫ້ຄົນອື່ນເພີ້ມເຖິງໜ້າທີ່ຂອງມານຊາຕານ.
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6. ບອກໃຫ້ລູກຫ້ອງເບິ່ງຄຳຕອບຂອງອົງພຣະເຢຊູຕມ
ໍ່ ານນັ້ນມາຈາກປຶ້ມພຣະບັດຍັດສອງ(8:3, 6:16,
6:13). ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າພຣະຄັມພີມີພາກສ່ວນອັນໃດທີ່ອົງພຣະເຢຊູເອົາຊະນະຕໍມ
່ ານເວລາມັນທົດ
ລອງ? ພຣະຄັມພີມີພາກສ່ວນແນວໃດກັບພວກເຮົາເມື່ອພວກເຮົາພົບກັບການທົດລອງຈາກມານ?

ບຈ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 2
ພຣະເຢຊູບາຍຄົນຂີທ
້ ູດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 8:1-4
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລະບຽບພວກເລວີ 13

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ໃນຖານະເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ

ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກຄົນທີ່ບໍ່

ໜ້າຮັກ ແລະໄປຈັບບາຍຄົນທີ່ບໍ່ຜູ້ໃດຢາກບາຍ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ວິທີໃດທີ່ຄວາມຜິດບາບໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍມ
່ ະນຸດເຮົາ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຜິດບາບ, ເໝືອນກັບຄົນຂີທ
້ ູດ, ຜູ້ໄດ້ຖືກແຍກ
ອອກຈາກຈາກສັງຄົມຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊຳຮະລ້າງດ້ວຍການ
ຈັບບາຍ.

ຄຳນຳ
ການສອນ, ເທສນາ, ແລະການປົວພະຍາດເປັນລັກສະນະການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມທ 4:23).
ກ່ອນເວົ້າເຖິງໝາຍສຳຄັນໃນບົດ 8-9 ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານເຖິງພຣະກຳເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູ (1:1-2:15),
ພ້ອມເຣື່ອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບສິນບັບຕິສະມາ (3:1-17) ແລະເຣື່ອງມານທົດລອງ (4:1-11). ພຣະເຢຊູໄດ້
ເລີ້ມຕົ້ນປະກາດຈາກຄາລີເລ ເອີ້ນເອົາຄົນຫາປາສີ່ຄົນເປັນສາວົກ (4:12-22). ການສອນແລະໝາຍສຳຄັນ
ທີ່ອົງພຣະເຢຊູເຮັດນັນ
້ ເຮັດໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແຜ່ດັງອອກໄປຖ້າມກາງຝູງຊົນ (4:23-25).
ມັດທາຍໄດ້ຍົກເອົາຄຳສອນເຫລົ່ານີ້ເປັນຂັ້ນຕອນ. ບົດເທສນາທີ່ຈ້າຍພູ (5:1-7:29) ຖືເອົາເປັນສອນ
ຕອນນຶ່ງ. ເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຂຶ້ນກັບຄຳສອນອາດເປັນເຣື່ອງໃໝ່ໆແລະປ່ຽນແປງທີ່ສຸດຕໍ່
ຫູຂອງຜູ້ຟັງ.
ການກ່າວໃນ (8:11-9:34) ເປັນຄຳສອນຫລັງຈາກການເທສນາທີ່ຈ້າຍພູໄດ້ເວົ້າເຖິງອັສຈັນ 10 ຢ່າງ.
ຕ້ອງເຂົ້າໃຈດີວ່າ ການທ້ອນໂຮມໝາຍສຳຄັນສິບຢ່າງໃນສອງບົດນີ້ໄດ້ຄຽງຄູ່ໄປກບຄຳສອນຈາກການເທສ
ນາທີ່ຈ້າຍພູຂອງອົງພຣະເຢຊູ.

ການອັສຈັນແລະຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າພຣະອົງເປັນ

ພຣະເມຊີອາ ເປັນຜູ້ມີພະລັງແລະອຳນາດ(7:29). ພຣະອົງມີອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍໂຣຄາ ແລະຜີຮ້າຍ
ຕ່າງໆ ພ້ອມກັບທັມມະຊາດອີກດ້ວຍ.

ການທີ່ພຣະເຢຊູເຮັດໝາຍສຳຄັນບໍ່ແມ່ນຢາກໃຫ້ພວກສາວົກຍົກ

ຍ້ອງວ່າເກ່ງ ແຕ່ເປັນສິ່ງໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນແລະອັສຈັນຕ່າງໆເພື່ອບອກເຖິງການເປັນພຣະເມຊີອາຂອງພຣະອົງ.
ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕເວລາຖືກຂັງຄຸກຢ້ອນເຮໂຣດ ລາວມີຄວາມສົງສັຍວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາແທ້
ບໍ່. ລາວໄດ້ສົ່ງພວກສາວົກຂອງຕົນເອງໄປຖາມອົງພຣະເຢຊູໂດຍກົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບເປັນທາງອ້ອມວ່າ,
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“ຈົ່ງໄປແຈ້ງຕໍ່ໂຢຮັນຕາມທີທ
່ ່ານໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນ ຄືວ່າຄົນຕາບອດກໍເຫັນຮຸ່ງ, ຄົນຂາເສັ້ງກໍຍ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ, ຄົນຂີ້ທູດກໍດີສະອາດ, ຄົນຫູໜວກກໍໄດ້ຍິນ, ຄົນຕາຍແລ້ວກໍເປັນຄືນມາ, ແລະຂ່າວປະເສີດກໍໄດ້ປະ
ກາດຕໍ່ຄົນອະນາຖາ” (11:4-5). ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຊຶ່ງເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກຜູ້ປະກາດເອຊາຢາ 29:18;
35:5-6; 42:7).
ການກະທຳໝາຍສຳຄັນ ອົງພຣະເຢຊູມີໂອກາດປະກາດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງ
ປະກາດວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທຳສິ່ງໃໝ່ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ.

ມັດທາຍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈວ່າອົງ

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນ. ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນເພື່ອສະ
ແດງເຖິງອຳນາດທີ່ພຣະອົງມີ ພຣະອົງເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອບອກໃຫ້ຝູງຊົນຮູ້ເຖິງພະລັງອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າແລະ
ຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ.
ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກວ່າພວກເຮົາອາດມີຄຳຖາມຫລາຍຢ່າງເຖິງເຣື່ອງໝາຍສຳຄັນ, ແຕ່ເຫັນວ່າຄົນໃນ
ສມັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່ມີຄຳຖາມປະການໃດ.

ພວກເຂົາອາດມີຄຳຖາມເຖິງຈຸດປະສົງ ແລະ ຢາກຮູ້ວ່າ

ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດນັ້ນເອົາອຳນາດມາແຕ່ໃສ? ພວກຟາຣີຊາຍຄິດວ່າພຣະເຢຊູເອົາອຳນາດມາຈາກ ເບເອນ
ເຊບູນ ຄືນາຍຜີ.” (9:34; 12:24).

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
7. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລີ້ມຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຈາກເຫດການອັນໃດ?
8. ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູເພາະດ້ວຍເຫດໃດ?
9. ພຣະອົງສະເດັດມາເພື່ອຄົນປະເພດໃດ 8:1-4?
10. ຄົນຂີ້ທູດຢູກ
່ ິນແນວໃດສມັຍອົງພຣະເຢຊູ?
11. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຂີ້ທູດທ່ານຈະກ້າເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ປົວບໍ່?
12. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນຂີ້ທູດດ້ວຍການບາຍ?
13. ຄວາມບາບເໝືອນກັບພະຍາດຮ້າງແຮງເຮັດໃຫ້ຄົນແຍກຈາກພຣະເຈົ້າ, ຖ້າຢາກດີພວກເຮົາຕ້ອງ
ເຮັດອັນໃດ?

ບຈ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 3
ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດພ
ີ ະຍາດ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 8:14-17
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 4:38-44

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນປ່ວຍເພື່ອໃຫ້ສຳເຣັດຕາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ເອຊາຢາທຳນວາຍເອົາໄວ້.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຳການອັສຈັນໃນທຸກວັນນີ້ບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະອະພັຍຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ, ເອົາຄວາມ
ອ່ອນແອອອກໄປ, ປົວຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພົ້ນຈາກ
ຄວາມໂສກເສົ້າ.

ຄຳນຳ
ມາໃນຕອນນີ້ໃນປຶ້ມມັດທາຍ ຜູ້ອ່ານຄົງໄດ້ພົບເຫັນໝາຍສຳຄັນປລາດຄືເວລາອົງພຣະເຢຊູປະຕິສົນທິ
ໃນທ້ອງ ແລະເວລາພຣະອົງປະສູດໄດ້ພົ້ນຈາກການຂ້າເດັກນ້ອຍຕາມຄຳສັ່ງຂອງກະສັດເຮໂຣທີ່ບ້ານເບັດ
ເລເຮັມ (ມທ 1:18-25; 2:1-23). ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງເວລາຮັບສິນບັບ
ຕິສະມາ (3:13-17) ແລະພຣະອົງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບມານໃນປ່າດິນຊາຍ (4:1-11). ມັດທາຍໄດ້ຈົດຄຳສອນຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູທຈ
ີ່ ້າຍພູ (5:1-7:29). ໃນບົດ 8, ມັດທາຍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໝາຍສຳຄັນທີອ
່ ົງພຣະເຢຊູເຮັດ
ເປັນລຳດັບໄປທີ່ບອກເຖິງຄວາມທ່ຽງທັມແລະການກະທຳຂອງພຣະອົງ.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນສາມຢ່າງໃນບົດ 8 ຕໍຄ
່ ົນທີ່ພວກຢິວຕັດອອກຈາກສັງຄົມຄື: ຄົນຂີ້ທູດ,
ຄົນຕ່າງຊາດ, ແລະຜູ້ຍິງ. ຕໍໄ
່ ປພຣະອົງໄດ້ປິ່ນປົວຄົນຜູ້ນ້ອຍທີສ
່ ຸດໃນສັງຄົມ (ມທ 25:40). ຕາມປຶ້ມລູກາ
ແລະມາຣະໂກໄດ້ເອົາເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູປົວແມ່ເຖົ້າຂອງເປໂຕກ່ອນ, ກ່ອນຄຳສອນທີຈ
່ ້າຍພູ (ມຣກ 1:2934; ລກ 4:38-41). ທັງສອງຍັງເອົາການປົວນີ້ໃນຕອນແລງຂອງວັນສະບາໂຕ. ການອັສຈັນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນຢູ່ເຮືອນນຂອງຊີໂມນເປໂຕໃນເມືອງກາເປນາອູມ. ອົງພຣະເຢຊູເປີດເຜີຍເຖິງພຣະອົງວ່າແມ່ນໃຜໂດຍ
ຄຳສອນແລະການກະທຳຂອງພຣະອົງ.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
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14. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນແບ່ງປັນປະສົບມະການເຖິງເຣື່ອງອັສຈັນ ຫລືໄດ້ຍິນຄົນອື່ນເວົ້າໃຫ້
ຟັງ. ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າການອັສຈັນແມ່ນຫຍັງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ?
15. ດຽວນີ້ທ່ານມີຄວາມຕ້ອງປະສົງອັນໃດຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍ? ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຄົນທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ຊ່ວຍ ແລະພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງຄືກັນ.
16. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສອງສາມກຸ່ມຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ມີ ແລະໃສ່ຊື່ແຕ່ລະກຸ່ມ ມັດທາຍ, ມາຣະ
ໂກ, ແລະລູກາ ແລ້ວເອົາພຣະຄັມພີໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານຕາມຊື່ນັ້ນ.

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຊອກຫາ

ຄວາມຈິງຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ນຳເພື່ອລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ
ເຣື່ອງທີ່ກຸ່ມຕົນເອງຄົ້ນພົບ?
•

ກຸ່ມມັດທາຍ-ມັດທາຍ 8:14-17

•

ກຸ່ມມາຣະໂກ-ມາຣະໂກ 1:29-34

•

ກຸ່ມລູກາ-ລູກາ 4:38-44

17. ຫລັງຈາກທຸກກຸ່ມລາຍງານແລ້ວ, ບອກໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເຣື່ອງພຣະເຢຊູປົວລູກສາວນາຍທະຫານ (ມັດ
ທາຍ 8:5-13), ຊຶ່ງເປັນຈຸດສຳຄັນກ່ອນເຖິງວັນນີ້. ໃຫ້ມຜ
ີ ູ້ສມັກອ່ານອອກສຽງດັງແລະຕັ້ງຄຳຖາມ
ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
•

ນາຍທະຫານເປັນຄົນຢິວ ຫລືຄົນຕ່າງຊາດ?

•

ນາຍທະຫານຄົນນີ້ເຫັນອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ? (ມທ 7:29)

•

ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງຈຳເປັນເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃຊ້ຂອງນາຍທະຫານ?

•

ອົງພຣະເຢຊູເວົ້າແນວໃດເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງນາຍທະຫານຄົນນີ້?

•

ທ່ານຄຶດວ່າຝູງຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຫາອົງພຣະເຢຊູໃນຕອນແລງໃກ້ຈະເຖິງວັນຊະບາໂຕມີຄວາມ
ເຊື່ອຢ່າງນຶ່ງຢ່າງໃດບໍ່?

18. ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູສືບຕໍ່ປົວພະຍາດຫລັງຈາກເທສນາຫລືຄຳສອນທີ່ຈ້າຍພູ. ພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນ
ຂີ້ທູດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ແລະຜູ້ຍິງ. ຄົນເຫລົ່ານີ້ສັງຄົມຄົນຢິວໄດ້ຕັດອອກ. ຖາມວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະ
ເຢຊູຈຶ່ງໄປປົວຄົນພວກນີ້?
19. ການປົວຢ່າງນີມ
້ ີຄວາມສຳຄັນບໍ່ ໃນການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ປົວຮ່າງກາຍແລະໄລ່ຜີອອກ
ຈາກຄົນ?
20. ເອີ້ນເອົາຜູ້ສມັກອ່ານພຣະທັມ ເອຊາຢາ 53 ບອກໃຫ້ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ສາມຄຳເວົ້າ: ຮັບໃຊ້, ເປັນ
ທຸກ, ແລະເຈັບປວດ. ອົງພຣເຢຊູຕ້ອງທົນທຸກເພື່ອໃຫ້ແຜນການພຣະເຈົ້າສຳເຣັດເພື່ອມະນຸດ.

ບຈ

8

ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 4
ລົມພະຍຸໃຫຍ່
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 8:23-27
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມາຣະໂກ 4:35-41

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຮັດໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດເພາະພຣະອົງແມ່ນຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້
ປົກຄອງໂລກຈັກກະວານ ແລະເດືອນດາວໃນທ້ອງຟ້າ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ລົມພຣະຍຸໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍພ
່ ຣະພັກຂອງອົງພຣະເຢຊູບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າລົມພະຍຸໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດຕໍສ
່ ູ້ກັບອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້.

ຄຳນຳ
ມັດທາຍທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ເລວີ (ມຣກ 2:14) ໄດ້ຈົດປະວັດເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນອົງພຣະເມຊີອາ
ຢ່າງລະວັງຫລາຍກວ່າປື້ມຂ່າວປະເສີດອື່ນໆ. ມັດທາຍຍັງອ້າງເຖິງຂໍ້ພຣະຄັມພີຕ່າງໆຈາກພຣະຄັມພີເດີມ
ຫລາຍເທື່ອເຊັ່ນກັນ. ມັດທາຍໄດ້ສ້າງວິທກ
ີ ານປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູຈາກຄຳສອນຫ້າຫົວຂໍ້ ຫລັງຈາກ
ເວົ້າເຣື່ອງເຊື້ອສາຍ ແລະ1ພຣະກຳເນີດຂອງພຣະອົງ 2ປະກອບເຣື່ອງອັສຈັນ ແລະ3ສີ້ນສຸດລົງໃນເຣື່ອງການ
ສິ້ນພຣະຊົນ ການຝັງສົບ 4ການຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະ5ການສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສວັນ ບາງຄົນໄດ້ກ່າວວ່າໃນສມັຍ
ເດີມປຶ້ມມັດທາຍໄດ້ໃຊ້ເປັນບົດຮຽນຂອງຫລັກຄວາມເຊື່ອໃນຄຣິສຕະຈັກ. ຈົນເຖິງສັດຕະວັດທີເກົ້າໄດ້ຖືກ
ຈັດໃຫ້ເປັນປຶ້ມກ່ອນໝູ່ໃນຖ້າມກາງປຶ້ມຂ່າວປະເສີດທັງສີ່ເຫລັ້ມ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກນັກປາດສ່ວນຫລາຍເຫັນ
ວ່າປຶ້ມມາຣະໂກເປັນປຶ້ມປະວັດການປະກາດກ່ອນໝູ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປັນພຣະຄຣິດເຈົ້າ ແລະເຫັນວ່າ
ມັດທາຍໄດ້ໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງ.
ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນເຣື່ອງ, “ບອກ
ໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດຊະງັກ” (ມທ 5-7). ເມື່ອຄົນໄດ້ເຫັນໝາຍສຳຄັນແລ້ວ ຝູງຊົນກໍໄດ້ພາກັນຕິດຕາມອົງພຣະ
ເຢຊູໄປ ພຣະອົງຈຶ່ງບອກໃຫ້ພວກສາວົກຂີ່ເຮືອຂ້າມໄປອີກຟາກນຶ່ງ (8:6). ໃນເວລາອົງພຣະເຢຊູຍ່າງໄປ
ຂຶ້ນເຮືອກັບພວກສາວົກມີຫລາຍຄົນຢາກເປັນສາວົກ ແຕ່ພວກເຂົາມີສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງເຮັດກ່ອນ (8:20-22).
ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຕຳໜິພວກເຂົາເຖິງຂໍ້ແກ້ຕົວຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງກ່າວວ່າການຕິດຕາມພຣະອົງໄປນັ້ນ
ຈຳເປັນຕ້ອງປະຖິ້ມທຸກຢ່າງ.

ເວລາອົງພຣະເຢຊູຂເີ່ ຮືອກັບພວກສາວົກໄປນັ້ນເລີຍມີລົມພະຍຸໃຫຍ່ພັດມາ

(8:23-25).
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ບົດຮຽນສຳຄັນໃນວັນນີ້ມີສອງເຣື່ອງໃຫຍ່ໆ:

ພວກສາວົກຢ້ານເພາະຂາດຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ

ແລະພະລັງອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູເໜືອສິ່ງຊົງສ້າງ. ເຣື່ອງນີ້ກໍຍັງມີຢູ່ໃນປຶ້ມຂ່າວປະເສີດ ມາຣະໂກ 4:3641 ແລະ ລູກາ 8:22-25.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
21. ກ່ອນຫ້ອງຮຽນຈັດໃຫ້ມີເຣື່ອງຕ່າງໆອ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມກະວົນກະວາຍຕົກໃຈຢ້ານ
ເຊັ່ນ: ສຽງບອກວ່າລົມພະຍຸກຳລັງຈະມາ, ມີອຸປະຕິເຫດຣົດຕຳ, ເສັຽກະເປົາ ແລະອື່ນໆ...
22. ເວລາທຸກຄົນມາເຖິງຫ້ອງຮຽນແຈກເຈັ້ຽ

ແລະບອກໃຫ້ຂຽນວິທທ
ີ ພ
ີ່ ວກເຂົາຈະແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບ

ຄວາມກະວົນກະວາຍຕົກໃຈຢ້ານແນວໃດ.
23. ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງວິທີການທີ່ສະມາຊິກໃນຫ້ອງແກ້ບັນຫາກັບຄວານຢ້ານຕົກໃຈວ່າມັນອາດຊ່ອຍ
ໄດ້ຊົ່ວຄາວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ເຖິງຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມຢ້ານຕົກໃຈ. ໃຫ້ກັບໄປໃນບົດຮຽນວ່າວັນນີ້ພວກເຮົາ
ຈະເຫັນພວກສາວົກໄດ້ແກ້ບັນຫາຈາກຕົ້ນ ເພື່ອຈະມີສັນຕິສຸກໃນຖ້າມກາງສະພາບສິ້ນເນື້ອປະດາ
ຕົວ.
24. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສົນທະນາກັນ

ວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຢ້ານເວລາລົມ

ພະຍຸໃຫຍ່ພັດມາ?
25. ໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານ 1 ກຣທ 2:4-5 ອອກສຽງດັງ, ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ພວກສາວົກທີ່ຢູ່ໃນເຮືອເຫັນລົມ
ພະຍຸດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດທັມມະດາ ແທນທີ່ຈະມີຄວາມເຊື່ອໃນພະກຳລັງຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຖາມອີກວ່າ ໃຊ້ເຫດຜົນຢ່າງມະນຸດກັບຄວາມເຊື່ອຕາຍໃຈໃນພຣະເຈົ້າແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ບຈ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 5
ອຳນາດເໜືອຄວາມຕາຍ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 9:18-19; 23-26
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມາຣະໂກ 5:22-24; 35-43

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ອົງພຣະເຢຊູຍິນດີຍອມຮັບເອົາການຮົບກວນເຂົ້າມາເພື່ອພຣະອົງຈະ
ໄດ້ອອກໄປຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນອົດທົນໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ
ເມື່ອສິ່ງເຮົາຕ້ອງການບໍເ່ ກີດຂຶ້ນທັນເວລາ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ໃຫ້ສແວງຫາພຣະເຈົ້າກ່ອນ ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ.

ຄຳນຳ
ມັດທາຍໄດ້ສືບຕໍ່ການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູເຣື່ອງພຣະອົງໄດ້ປົວລູກສາວຂອງເຈົ້ານາຍໂຮງທັມເທ
ສນາ.

ເຫດການນີ້ໄດ້ມຢ
ີ ູ່ຕອນສຸດທ້າຍຂອງມັດທາຍບັນທຶກເອົາໄວ້ກັບສິ່ງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ (ມທ 5-7).

ພຣະອົງໄດ້ເອີ້ນເອົາສາວົກແລະພວກເຂົາກໍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ;

ແລະພຣະອົງໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາອອກໄປ

ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຄົນເຫັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ (ມທ 10). ມັດທາຍໄດ້ຕັ້ງໃຈເອົາເຣື່ອງການກະທຳ
ແລະຄຳສອນອອກມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈດີເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນໃຜກັນແທ້ຢ່າງສົມບູນ.
ປະວັດເຣື່ອງປົວເດັກຍິງ ແລະຄົນຂີ້ທູດ (ມທ 9:1-8), ພຣະເຢຊູໄດ້ເອີ້ນເອົາມັດທາຍໃຫ້ຕິດຕາມພຣະ
ອົງໄປ (9:9-13), ອົງພຣະຢຊູໄດ້ພົວພັນກັບສາວົກຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ແລະພວກຟາຣີຊາຍເຖິງເຣື່ອງ
ການຖືສິນອົດອາຫານ (9:11-17). ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄຳຖາມເຣື່ອງການຖືສິນອົດອາຫານວ່າພວກສາວົກ
ປຽບເໝືອນເພື່ອນເຈົ້າບ່າວ ພຣະອົງບອກວ່າຕອນນີ້ບໍ່ແມ່ນເວລາອົດອາຫານ ແຕ່ວັນນັ້ນຈະມາເຖິງເວລາ
ພຣະອົງຈາກພວກເຂົາໄປ (9:15).

ພຣະອົງໄດ້ສອນເຖິງຣາຊອານາຈັກປຽບເໝືອເຫລົ້າແວງໃໝ່ທີ່ບໍ່ສາ

ມາດຈະເອົາມາປົນກັບເຫລົ້າແວງເກົ່າ.
ເວລາອົງພຣະເຢຊູກັບພວກຟາຣີຊາຍສົນທະນາກັນຢູ່ ເຈົ້ານາຍໂຮງທັມມາຫາພຣະອົງ (9:18). ຕອນນີ້
ພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກຢູ່ເມືອງກາເປນາອູມ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຫາປາທາງພາກເໜືອທະເລຄາລີເລ (ມທ 9:1;
ມຣກ 2:1). ຕໍ່ມາພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຍິງເລືອດຕົກມາໄດ້ຫລາຍປີ ເວລາພຣະອົງກຳລັງຍ່າງໄປເຮືອນກັບເຈົ້າ
ນາຍໂຮງທັມ (9:20-23). ເຣື່ອງນີ້ຈະເປັນສູນກາງຄວາມສົນໃຈໃນບົດຮຽນວັນນີ້.

ແນະນຳການສອນ
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນັ້ນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ
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26. ຊອກເອົາຂ່າວຮ້າຍເຖິງລົມພະຍຸພັດແຮງ

ຫລືໄຟໄໝ້ມາໃຫ້ສະມາຊິກເບິ່ງ ບອກວ່າຄົນທີເ່ ຫັນກັບ

ຕາພວກເຂົາມັກກ່າວເຖິງຈຸດສຳຄັນແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ:

ບາງຄົນໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນເສັຽດ້ານຊັບສິນ

ບາງຄົນເວົ້າເຖິງຄວາມພົວພັນຂອງຄົນ ບາງຄົນໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມກ້າຫານຂອງພວກໄປຊ່ອຍກ່ອນ
ໝູ່ເມື່ອສິ່ງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
27. ເຂົ້າໄປເວົ້າເຖິງພຣະຄັມພີທີ່ຄົນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນແຕກຕ່າງກັນ

ບອກວ່າພະລັງອຳນາດ

ຂອງອົງພຣະເຢຊູເຖິງຊີວິດແລະການຕາຍກໍຍັງເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້.
28. ບອກໃຫ້ຄົນນຶ່ງອ່ານມັດທາຍ 9:18-19, 23-26. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມຄິດ
ຂອງ ຢາອີໂຣ ເວລາລາວເຂົ້າໄປທູນຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊ່ວຍລູກສາວຜູ້ກຳລັງຈະຕາຍ.
29. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍຕາມຈຳນວນຄົນທີມ
່ ີ ກຸ່ມນຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນຫ້າຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ
ສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່, ເປັນນັກຮ້ອງໄຫ້ທີ່ຖືກຈ້າງມາຮ້ອງໄຫ້, ແລະ ພວກ
ສາວົກທີ່ເຫັນກັບຕາເຖິງເດັກນ້ອຍຍິງຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ. ຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຄົນ
ນຶ່ງເພື່ອລາຍງານສິ່ງທີ່ກຸ່ມຂອງຕົນຄົ້ນພົບ.
30. ໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າການທີ່ເດັກນ້ອຍຍິງຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້ບອກເຣື່ອງອັນໃດ:
•

ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ສັກສິດ (ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ມີອຳນາດເໜືອນຄວາມຕາຍ)

•

ທັມມະຊາດຂອງອົງພຣເຢຊູ

(ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງສຳຄັນກວ່າສັງຄົມ

ຕ້ອງຫ້າມ)
•

ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນໂລກນີ້ຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ. (ພວກເຮົາຄວນເຮັດຕໍ່ຄົນອື່ນໆຕາມ
ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຂອງອົງພຣະເຢຊູຕໍ່ພວກເຮົາ)

31. ພາສະມາຊິກອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈົ້ານຳພາພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີໃຜແດ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຮົາຕ້ອງການ
ອົງພຣະເຢຊູປົວພະຍາດແຫ່ງຄວາມບາບ.

ບຈ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 6
ການບາຍດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 9: 20-22
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 5: 24-34
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ເຖິງພຣະເຢຊູຈະຖືກລົບກວນ, ແຕ່ການລົບກວນນັ້ນກາຍເປັນໂອກາດ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຢຊູຍັງຊົງຕອບຜູ້ທີ່ບາຍດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢູ່ບໍ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍສາຣະພາບຄວາມເຊື່ອຕໍ່
ໜ້າຄົນອື່ນໆ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູບໍ່ຊົງສົນໃຈເຣື່ອງຄົນຢິວຈະເວົ້າວ່າພຣະອົງຊົງມີມົນທິນເພາະຜູ້ຍິງທີ່ເປື້ອນມາບາຍ
ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງ.

ແຜນສຳຫລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ແນະນຳບົດຮຽນໂດຍການສົນທະນາ : ພວກເຮົາໄປຫາຜູ້ໃດເວລາເກີດເຈັບປ່ວຍແບບຊຳເຮື້ອ ຫລື
ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍພຍາດທີ່ແພດໝໍຮັກສາບໍ່ໄດ້? (ໝໍຜີ, ຜ່າຕັດແບບທົດລອງ, ຢາໃໝ່ທີ່ກຳລັງທົດລອງ,
ໄປຕ່າງປະເທດບ່ອນຂາຍຢາເຖື່ອນ, ແລະຕໍ່ໆໄປ). ມີສະຖິຕິຈາກ The American Journal of
Medicine ວ່າຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຜ່ານມາໄດ້ສິບສອງປີ ສີສ
່ ິບສອງເປີເຊັນຂອງຄົນປ່ວຍທັງ
ຫລາຍໝົດເງິນ ເພາະການປິ່ນປົວຮັກສາຕົນເອງ ພາຍໃນສອງປີຫລັງຈາກຮູ້ວ່າເປັນພຍາດຫຍັງ.
2. ຖາມ: ການເຈັບປ່ວຍເປັນເວລາດົນນານມີຜົນກະທົບແນວໃດແດ່ ນອກຈາກເຣື່ອງເນື້ອກາຍແລະ
ເງິນທອງ?(ເສັຽໝູເ່ ພື່ອນ ຫລືຄູ່ຮັກ, ຂາດຈາກສັງຄົມ, ເປັນປະສາດ, ແລະຕໍ່ໆໄປ). ຫລາຍຄົນພົບ
ການຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ໃສ? (ໂບດ, ອົງການ, ໂຮງໝໍຈິດ, ພວກອາສາສມັກ).
3. ເວົ້າວ່າ: ບຸກຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍໃນສມັຍພຣະຄັມພີບມ
ໍ່ ີທເີ່ ພິ່ງຫລາຍຄືໃນປັດຈຸບັນ. ບົດຮຽນມື້ນີ້ຈະເວົ້າ
ເຖິງຜູຍ
້ ິງຄົນນຶ່ງທີ່ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫລືອ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ( ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
4. ໃຫ້ສອງຫລືສາມຄົນອ່ານ: ມັດທາຍ 9:20-22 ແລະ ມາຣະໂກ 5: 24-34 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ແນະ
ນຳໃຫ້ທຸກຄົນຕັ້ງໃຈຟັງສະພາບຂອງຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ ເວລານາງມາຮອດພຣະເຢຊູ (ເຈັບປ່ວຍ, ໂດດ
ດ່ຽວ, ທໍໃ
້ ຈ, ໝົດເງິນ). ສົນທະນາຄຳຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຍງິ ຄົນນີ້ ຕັດສິນໃຈໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍ
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ເຫລືອຈາກພຣະເຢຊູ? ເວົ້າວ່າ: ອະທິບາຍສະພາບຂອງຜູ້ຍິງນີ້ ເວລານາງໃກ້ເຂົ້າມາເຖິງພຣະເຢຊູ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງນາງຈຶ່ງເລືອກເອົາເວລານີ້ເພື່ອມາພົບພຣະເຢຊູ.
5. ເວົ້າວ່າ: ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າສິ່ງຂອງບາງຢ່າງມີຣິດເດດຂອງການຮັກສາພຍາດແຝງຢູ່ ໂດຍສະເພາະ
ໃນກຸ່ມຜູ້ເຊື່ອແຄໂທລິກ ເຊັ່ນ ຫໍພຣະແມ່ກົວຕາລຸເປ ທີ່ແມກຊີໂກ (1531); ຫລຽນທອງຂອງ ເລດີ
ອອບ ຄເຣສ ທີ່ກຸງປາຣີ (1832). ນ້ຳຈາກບໍ່ຂອງ ເລດີ ອອບ ລວກ ທີ່ຝຣັ່ງເສດ (1858). ຂ່າວການ
ດີພຍາດໄດ້ແຜ່ໄປທົ່ວໂລກ. ສົນທະນາ: ການອັສຈັນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດໃນສມັຍນັ້ນແຜ່ ກວ້າງ
ອອກໄປທົ່ວໄດ້ວິທີໃດ? ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຕິດຕາມພຣະອົງເພື່ອຂໍການຮັກສາ. ສົນທະນາຄຳ
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຍິງຄົນນີ້ຈຶ່ງພຍາຍາມຫລີກການພົບກັນຕາຕໍ່ຕາກັບພຣະເຢຊູ?
6. ຖາມ: ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ບາຍຍອຍເຄື່ອງທົງຂອງພຣະເຢຊູເພາະຄວາມເຊື່ອ ຫລືຄວາມຈຳເປັນ? ເວົາ
້ ວ່າ:
ຫລາຍຄົນບໍ່ຫັນໜ້າຫາພຣະເຈົ້າຈົນກວ່າເຂົາໝົດຫົນທາງ. ຖາມ: ເປັນຫຍັງບາງຄົນຟ້າວແລ່ນຫາ
ພຣະເຈົ້າໃນເວລາຄັບຂັນ? ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງພ້ອມທີຈ
່ ະຊ່ວຍທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ເລືອກວ່າຈິດວິນ
ຍານຂອງຜູ້ກ່ຽວຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດ?
7. ເວົ້າວ່າ: ພຣະທັມມາຣະໂກ ບອກວ່າຜູ້ຍິງບາຍເຄື່ອງທົງຂອງພຣະຄຣິດ, ໃນຂະນະທີຄ
່ ົນທັງຫລາຍ
ກຳລັງບຽດພຣະອົງ. ຖາມ: ເນື່ອງຈາກມີຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ, ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈຶ່ງບໍ່ປ່ອຍຜູ້
ຍິງນີໄ
້ ປ ໂດຍບໍ່ເວົ້າຫຍັງ? ສົນທະນາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ນາງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນ
ເອງ ແລະນາງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຊຶ່ງເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຢຊູ. ຖາມ: ການທີພ
່ ຣະເຢຊູຊ່ວຍ
ນາງໃຫ້ເຂົ້າໃຈປະສົບການທີ່ເກີດຂຶ້ນມີຄຸນຄ່າແນວໃດ?
8. ສົນທະນາຄຳຖາມທີ 5 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ( ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ
9. ຖາມ: ຄົນທຸກມື້ນີ້ຕ້ອງການ ການປິ່ນປົວຝ່າຍຈິດວິນຍານປະເພດໃດແດ່? ສົນທະນາຄຳຖາມທີ 4
ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.
10. ສົນທະນາວິທີ ທີ່ຄຣິສຕຽນສາມາດຊ່ວຍບຸກຄົນທີ່ກຳລັງທຸກລຳບາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດວິນ
ຍານ. ຖາມ: ຄຣິສຕຽນສາມາດຊ່ວຍແນະນຳຜູ້ທສ
ີ່ ແວງຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຄວາມທຸກລຳ
ບາກໄດ້ວິທີໃດແດ? ສົນທະນາວິທທ
ີ ີ່ຄຣິສຕຽນສາມາດຈະເປັນປາກ, ມື, ແລະເທົ້າຂອງພຣະເຈົ້າ.
11. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ ຂໍພຣະເຈົ້ານຳພາໃຫ້ມຈ
ີ ິດໃຈທີ່ຢາກຊ່ວຍຄົນທີພ
່ ຣະ
ອົງຊົງນຳມາໃນຊີວິດ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 7
ວັນຊະບາໂຕທີ່ອສ
ັ ຈັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 12:9-13
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 3:1-6
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູບໍ່ພຽງແຕ່ເຫັນພ້ອມກັບການເຮັດດີໃນວັນຊະບາໂຕ; ແຕ່ພຣະອົງ
ຊົງກະທຳການດີໃນວັນຊາບາໂຕ .

ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພຣະເຈົ້າຈະປິ່ນປົວຮັກສາຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງພວກເຮົາບໍ່?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້:

ເພື່ອຮຽນເຊ່ືອສິ່ງທີ່ຄິດວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຣິດເດດ

ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ.

ອ່ານລວບ: ເວລາພວກເຮົາປິດຫົວໃຈ, ພວກເຮົາກໍບສ
ໍ່ າມາດຮັບເອົາພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ. ເວລາພຣະ
ເຢຊູທຳການອັສຈັນຫລາຍຂຶ້ນ, ພວກຟາຣີຊາຍກໍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະທຳລາຍພຣະອົງຫລາຍຂຶ້ນເໝືອນກັນ.

ແຜນສຳຫລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວີດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ກ່ອນເປີດຫ້ອງຮຽນ, ເຮັດຄາດ 2 ຄູນ 4 (Card, 2 by 4 ) ຫລາຍໆແຜ່ນເພື່ອຈະຫລິ້ນ ບິ່ງໂກ; ໃນ
ຄາດແຕ່ລະໃບໃຫ້ຂຽນຊື່ກິລາຫລືລາຍການຕ່າງໆ ທີ່ຄົນອະເມຣິກັນມັກວາງແຜນໄວ້ສຳລັບວັນອາ
ທິດ (ຕົວຢ່າງ: ກິລາຟຸດບອນ, ກິລາຕ່າງໆ, ກ໊ອບ, ຄອນເຊີສ, ແຄມປິງ, ຂີ່ເຮືອທີ່ໜອງ, ແລະຕໍ່ໆ
ໄປ). ຫລັງຈາກຂຽນແລ້ວໃຫ້ ເອົາຄາດທັງໝົດໃສ່ກັບໄວ້. ຕຽມເຈັ້ຍບິ່ງໂກ ແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຊັ່ນ
ໃນໝາກຖົ່ວແຫ້ງ ຫລືເຂົ້າໜົມອົມ ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ເປັນຂອງໝາຍຫ້ອງບິ່ງໂກ.
2. ແນະນຳແລະອະທິບາຍເກມບິ່ງໂກນີ້. ຕຽມຫລິ້ນບິ່ງໂກໂດຍຢາຍຄາດແລະຂອງໝາຍຫ້ອງບິ່ງໂກ
ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ເວລາທ່ານຈົກເອົາຄາດເທື່ອລະໃບຈາກກັບ ແລະອ່ານລາຍການທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ ແນະນຳ
ຜູ້ຫລິ້ນໃຫ້ເອົາຂອງໝາຍໃສ່ຫ້ອງບິ່ງໂກໃຫ້ຖືກບ່ອນ, ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຄີຍຂາດໂບດເພາະກິລາຫລືລາຍ
ການຕ່າງໆນັ້ນ. ຫລິນ
້ ຈົນກວ່າຄາດໝົດ ຫລືຈົນກວ່າມີຄົນນຶ່ງຮ້ອງວ່າໄດ້ ບິ່ງໂກ ແລ້ວ.
3. ຖາມ, ເປັນຫັຽງຊາວອະເມຣິກັນຈຶ່ງຄິດວ່າວັນອາທິດເປັນມືສ
້ ຳລັບທ່ຽວຫລິ້ນ? ແມ່ນຫຍັງພາໃຫ້ມີ
ການປ່ຽນແປງວັນອາທິດຊຶ່ງເປັນວັນບໍຣິສຸດ ມາເປັນວັນທ່ຽວຫລິນ
້ ? ເປັນຫຍັງສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເປັນເຣື່ອງໜ້າ
ຫ່ວງໃຍສຳຫຼັບສັງຄົມຄຣິສຕຽນ?
4. ເລີ້ມການສຶກສາພຣະຄັມພີໂດຍເວົ້າວ່າ,

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບພຣະປະສົງຂອງ

ພຣະເຈົ້າສຳລັບວັນຊະບາໂຕ ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຄິດຂອງຄົນໃນສມັຍນັ້ນ ແທນທີ່ຈະລົບລ້າງ
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ການນັບຖືວັນຊະບາໂຕ,

ພຣະອົງໄດ້ສອນເຖິງຈຸດປະສົງອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບວັນບໍຣິ

ສຸດນັ້ນ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານມັດທາຍ12:1-13 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ເວົ້າວ່າ, ການຕໍ່ສຣ
ູ້ ະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະພວກ
ຟາຣິີຊາຍທັງສອງເທື່ອໄດ້ເກີດຂຶ້ນວັນດຽວກັນ.
6. ໃຊ້ກະດານຫລືເຈັ້ຍໂປສເຕີ, ແບ່ງກະດານອອກເປັນສາມພາກສ່ວນ, ຂີດເສັ້ນແບ່ງ ແລ້ວຂຽນຫົວຂໍ້
ຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ: 1. ການປະພຶດ, 2.ທັສນະຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະ 3.ທັສນະຂອງພວກຟາຣີ
ຊາຍ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ, ສາມເຖິງຫົກຄົນ. ແນະນຳແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ຫາຂໍ້ມູນຈາກ ມັດທາຍ
12: 1-13. ສຳລັບ ການປະພຶດ ອາດຈະມີ: ການຍ່າງໄປຕາມໝູບ
່ ້ານ, ຈັບເອົາເຂົ້າໜົມກິນ, ການ
ພົບກັນເພື່ອນະມັສການ. ໃນ ທັສນະຂອງພຣະເຢຊູ ອາດຈະມີ: ຊົມຊື່ນຍິນດີໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງ
ສ້າງ, ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງປະທານ, ແລະທົບທວນເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນ ທັສນະ
ຂອງພວກຟາຣີຊາຍ ອາດຈະມີ: ເຫັນການປະພຶດວ່າເປັນການລົບລູ່ຕໍ່ກົດບັນຍັດ, ພຍາຍາມອອກ
ຈາກຂອບເຂດຂອງກົດບັນຍັດ, ຫລື ສວຍໂອກາດເພື່ອເຮັດແຜນການທີ່ຊບ
ັ ຊ້ອນຢູ.່
7. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມມາສລຸບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນ ແລ້ວໃຫ້ຂຽນລົງໄວ້ທີ່ກະດານ.
8. ຂະນະທີ່ນັກຮຽນພິຈາຣະນາສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນກະດານ, ຖາມ: ພວກທ່ານສາມາດເຫັນລັກສະນະທີ່
ແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງ ພວກຟາຣີຊາຍແລະພຣະເຢຊູບໍ່? ເວົ້າວ່າ, ການປະພຶດຂອງພຣະເຢຊູບໄ
ໍ່ ດ້
ອອກນອກຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຕໍຄ
່ ົນທຸກໆສມັຍ, ເລີ້ມແຕ່ການຊົງ
ສ້າງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້. ຖາມ, ມີຕົວຢ່າງແນວໃດແດ່ທີ່ບອກເຖິງພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າບໍເ່ ຄີຍ
ປ່ຽນແປງຈາກການຮັກສາຄົນປ່ວຍໃຫ້ຫາຍໃນວັນຊະບາໂຕຂອງພຣະເຢຊູ?
9. ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕອບຄຳຖາມຂໍທ
້ ີສາມ ໃນພາກສຸດທ້າຍບົດຣຽນ. ແລ້ວສລຸບວ່າ ພຣະເຢຊູ
ພຍາຍາມທີ່ຈະສອນຫັຽງ. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກຕົນກັບຫ້ອງຮຽນ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
10. ແນະນຳແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ສົນທະນາກັນໃນຄຳຖາມຂໍ້ທີສີ່ ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນຊຶ່ງກ່ຽວກັບວັດ
ທະນະທັມຂອງຊາວອະເມຣິກັນ. ຖາມ, ການຫລິນ
້ ຕ່າງໆໃນວັນອາທິດບອກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງພວກ
ເຮົາຢ່າງໃດແດ່? ສິງ່ ນີເ້ ປັນບັນຫາສຳລັບຜູ້ເຊື່ອໃນສມັຍນີ້ ເພາະອິດທິພົນຂອງການຢູ່ໃນໂລກທີນ
່ ິ
ຍົມວັດທຸ ຫລືບໍ່?
11. ປິດການຮຽນດ້ວຍການອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ສແວງຫາການນຳພາຂອງພຣະເຈົ້າ
ເພື່ອຈະໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອບຮອບພວກເຮົາ.
ສຄ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 8
ການລ້ຽງອັສຈັນ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 14: 14-21
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 9: 10-17
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ພຣະເຢຊູເຈັບປວດ, ຮູ້ສຶກລຳບາກເພື່ອຄົນອື່ນ.
ຄຳຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອພົບບັນຫາຫລາຍປານໃດ ແລະລືມຄິດເຖິງຣິດເດດຂອງພຣະເຢ
ຊູ?

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າເວລາຂ້ອຍມອບທຸກຢ່າງໃຫ້ພຣະເຢຊູ, ພຣະເຢຊູປ່ຽນ
ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ເປັນຄວາມສົມບູນ.

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງ 5, 000 ຄົນ (ອາດຈະເຖິງ 10, 000 ຄົນ) ເປັນການອັສຈັນຢ່າງດຽວທີໄ່ ດ້
ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນພຣພະຄຳທັງສີ່ຫົວ. ເພາະການອັສຈັນນີ້, ຊື່ສຽງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ໂດ່ງດັງທີ່ສຸດ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານຂໍ້ຄວາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມປ
ີ ະສົບການໃນການອ້ອນວອນໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ
ໃຫ້ຊີ້ມືຂຶ້ນ:
•

ສວນດອກໄມ້

•

ຫ້ອງນອນ

•

ຢ່າງເທິງພູເຂົາ

•

ໂຮງພຍາບານ

•

ຂັບຣົດ

•

ແຄມທະເລ

2. ເວົ້າວ່າ: ອະທິບາຍການອ້ອນວອນຄົນດຽວ ແລະການອ້ອນວອນໃນກຸ່ມອ້ອນວອນແຕກຕ່າງກັນວິທີ
ໃດ. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງແບ່ງປັນປະສົບການທັງສອງຢ່າງ.
3. ເວົ້າວ່າ: ພຣະເຢຊູສ່ວນຫລາຍອ້ອນວອນຢູຕ
່ ໍ່ໜ້າພວກສາວົກ (ລກ 11: 11; ຢຮ 16: 33--17: 1),
ແຕ່ພຣະອົງກໍຕ້ອງການອ້ອນວອນຢູ່ຄົນດຽວໃນທີປ
່ ່ຽວ (ມກ 1: 35; ລກ 5: 16). ພຣະທັມມື້ນີ້ເລີ້ມ
ດ້ວຍພຣະເຢຊູຊົງຊອກຫາທີ່ປ່ຽວເພື່ອອ້ອນວອນ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
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4. ອ່ານມັດທາຍ 14:13. ສົນທະນາວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງຄິດຫຍັງແດ່ເວລາໄດ້ຂ່າວວ່າໂຢຮັນ ບັບຕິສະ
ໂຕໄດ້ຕາຍແລ້ວ (ເບິ່ງບົດຮຽນ).
5. ຖາມ, ມີຄວາມກົດດັນແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູແຕ່ລະມື?
້ (ຄຳຕອບ: ຄົນມາຂໍການຮັກ
ສາພຍາດ, ສັ່ງສອນ). ສົນທະນາຄຳຖາມ 1 ໃນທ້າຍບົດຮຽນ ແລະສົນທະນາວ່າ ການອ້ອນວອນ
ດ່ຽວຊ່ວຍພຣະເຢຊູໃຫ້ຟື້ນຟູຈິດໃຈແລະກຳລັງໄດ້ວິທີໃດ.ຖາມ, ການເຝົ້າດ່ຽວແຕ່ລະວັນຈະຊ່ວຍຜູ້
ເຊື່ອໄດ້ແນວໃດແດ່?
6. ໃຫ້ຫລາຍຄົນອ່ານພຣະຄຳຕໍ່ໄປນີ້ ຄົນລະຂໍ:້ ພສສ 116: 5; ພສສ 145: 8; ອຊຍ 63: 7; ພຄຄ 3:
22. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ເບິ່ງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະຄຳທີໄ
່ ດ້ອ່ານມາ.
7. ອ່ານ ມັດທາຍ 14: 14 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ; ສົນທະນາຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສົງສານທີ່ພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຊົງໃຫ້ແບບຢ່າງ.

ຂຽນຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານັ້ນໃສ່ກະດານໄວ້.ໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້

ເຫັນບາງຄົນສະແດງຄວາມສົງສານຕໍຄ
່ ົນອື່ນໆ (ພໍແ
່ ມ່ຂອງລູກທີ່ກຳລັງເຈັບ, ພຍາບານສຳລັບຄົນ
ເປັນມະເຮັງ, ອາສາສມັກໄປມິດຊັນ, ແລະຕໍ່ໆໄປ).
8. ອ່ານ ມັດທາຍ 14: 15-18 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ. ສົນທະນາຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບທັສນະຂອງພຣະ
ເຢຊູຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະທັສນະຂອງພວກສາວົກຕໍ່ປະຊາຊົນ. ຖາມ, ເປັນຫຍັງພວກສາວົກຈຶ່ງຢາກສົ່ງ
ປະຊາຊົນໃຫ້ອອກໄປຫາອາຫານກິນເອງ, ເຖິງເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີວ່າມັນເປັນເຣື່ອງຍາກ?
9. ພວກສາວົກຄິດວ່າພຣະເຢຊູຈະເຮັດຫຍັງ ກັບອາຫານທີມ
່ ີເລັກນ້ອຽ ເວລາພຣະອົງຂໍຈາກພວກຕົນ?
ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະລົມຫຍັງກັນແດ່?
10. ອ່ານ ມັດທາຍ 14: 19-21. ຖາມ, ຜົນອອກມາແຕກຕ່າງກັບຄວາມຄິດຂອງພວກສາວົກບໍ່? ສິ່ງອັສ
ຈັນຊ່ວຍພວກສາວົກໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜບໍ່? ສົນທະນາຄຳຖາມທີ 2 ໃນບົດຮຽນ.
11. ອ່ານ ມັດທາຍ 5: 6 ແລະ ໂຢຮັນ 6: 35 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ສົນທະນາຄຳຖາມ 4. ຖາມ, ພຣະເຈົ້າຈະ
ໃຊ້ຜູ້ເຊື່ອໃນສມັຍນີ້ເພື່ອລ້ຽງຈິດໃຈແລະວິນຍານຂອງຄົນໃນໂບດ ແລະນອກໂບດໄດ້ວິທີໃດ?

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
12. ອ່ານແລະສົນທະນາຄຳຖາມ 5.
13. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ ຂໍພຣະເຈົ້າໄຫ້ທະວີຄູນພຣະພອນໃຫ້ຄົນອື່ນໆ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 9
ຈົ່ງອອກຈາກເຮືອ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 14: 22-33
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 6: 16-21
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ບໍ່ມີພະຍຸໃດທີແ
່ ຮງເກີນກ່ວາທີພ
່ ຣະເຢຊູຈະຊົງສາມາດຊ່ວຍໄດ້.
ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນຈະເອົາຊະນະຄື້ນນ້ຳໃນຊີວິດໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ:້ ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າການຢ້ານຜິດພາດຈະຮັກສາຂ້ອຍໄວ້ໃນເຮືອ.
ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງທັງໃນຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ, ຮວມທັງດິນຟ້າອາກາດ.
ລົມພະຍຸແລະສາວົກຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າພຣະອົງຈະແກ້ໄຂຢ່າງ
ໃດ. ລົມຢຸດ, ແລະສາວົກຍອມປະກາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈົ້າເທື່ອທຳອິດ.

ແຜນສຳລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເຊີນໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນແບ່ງປັນປະສົບການເຣື່ອງຄວາມຢ້ານ. ຖາມ, ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ຢ້ານມີອຳນາດເໜືອພວກເຮົາ? ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ ແລ້ວເບິ່ງ "ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້."

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
2. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ, ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້ ທີ່ບອກວ່າ: ບໍ່ມີພະຍຸທີ່ແຮງເກີນກ່ວາທີພ
່ ຣະເຢຊູຈະຊົງ
ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ສົນທະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
•

ທ່ານເຫັນຮູບພາບແນວໃດເວລາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳເຫລົ່ານັ້ນ? ເປັນຫຍັງ?

•

ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳເຫລົ່ານັ້ນ? ເປັນຫຍັງ?

3. ເບິ່ງຂໍ້ 22 ທີພ
່ ຣະເຢຊູຊົງສັ່ງສາວົກໃຫ້ຂຶ້ນເຮືອ. ໃຊ້ບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ເທິງພູ ຂະນະທີ່
ສາວົກຢູ່ໃນທະເລ (ມທ 14: 22-23) ເພື່ອອະທິບາຍເຫດຜົນ. ສົນທະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:
•

ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາໄປໃສ?

•

ມີບ່ອນໃດແດ່ທີ່ໜ້າຢ້ານ ແລະບໍ່ເຄີຍຄິດມາກ່ອນ?

4. ເບິ່ງຫົວຂໍ້, ພຣະເຢຊູຊົງດຳເນີນເທິງນ້ຳ (ມທ 14: 24-27), ໃຊ້ບົດຮຽນເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍ. ແລ້ວ
ສົນທະນາເຣື່ອງ "ຊີວິດທີ່ມີແຕ່ຄວາມກ້າຫານ ແລະບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ຈະເປັນແນວໃດ?"
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5. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມັດທາຍ 14: 28-31. ພານັກຮຽນແຕ່ງຄຳຂວັນ, ອິງຕາມພຣະຄຳນີ້ເພື່ອ: ນັກຮຽນປໍ
ສອງ, ນັກຮຽນມັທຍົມຫ້ອງ 12, ກຸ່ມນັກທຸຣະກິດຄຣິສຕຽນ, ແລະສິດຍາພິບານຄົນນຶ່ງທີກ
່ ຳລັງໝົດ
ກຳລັງໃຈ.

6. ໃຊ້ບົດຮຽນນີ້ ແລະປຶ້ມແປສັບໃນພຣະຄັມພີ ເພື່ອຊ່ວຍຕຽມຕົວໃນການສົນທະນາເຣື່ອງຕໍ່ໄປນີ້:
•

ຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ເວົ້າວ່າຄົນນະມັສການພຣະເຢຊູ.

•

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີທີ່ບອກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ.

•

ຂໍພ
້ ຣະຄັມພີທີ່ບອກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ພຣະເຈົ້າ ເພາະພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງ.
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍພຣະເຈົ້າຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ.

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 10
ຈາກຄວາມລຳບາກເຖິງຄວາມເຊື່ອ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ມັດທາຍ 15: 21-28
ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 7: 24-30
ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນີ້: ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຮູ້ວ່າພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ ຄືຄວາມຫວັງ
ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ.

ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ສິ່ງໃດງ່າຍກວ່າກັນ, ການສັ່ງພຣະເຈົ້າ ຫລືການຂໍຄວາມເມດຕາ?
ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້: ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນຖານະຜູ້ເຊື່ອຂ້ອຍຄວນຮຽນຖ່ອມຕົວສເມີ.
ອ່ານລວບ: ຍິງຄົນນີ້ຮັກລູກສາວຍິງ່ ກວ່າຊີວິດຂອງຕົນ. ລາວຮຽນຖ່ອມຕົວ ເພາະຮູວ
້ າ
່ ແມ່ນແຕ່ເສດພຣະ
ຄຸນຂອງພຣະອົງ ກໍຈະພຽງພໍສຳຫລັບລາວ.ຄວາມເຊື່ອອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍ.

ແຜນສຳຫລັບການສອນ
ນຳເຣື່ອງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ)
1. ເປີດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການແນະນຳແລະສົນທະນາ, ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ: ສິງ່ ໃດງ່າຍກວ່າກັນ, ການ
ສັ່ງພຣະເຈົ້າ ຫລືການຂໍຄວາມເມດຕາ?
2. ເວລາອະທິຖານ, ສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະເຈົ້າສຳລັບພວກເຣົາຜູ້ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ພຣະເມດຕາກະຣຸນາ. ທູນຂໍພຣະອົງໃຫ້ຊົງສອນທຸກໆຄົນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຖ່ອມຕົວ ຂໍພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດຊົງຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈແລະໄດ້ນຳບົດຮຽນນີ້ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ.

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ)
3. ຂຽນຄຳເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ຊຶ່ງມາຈາກ ຂໍ້ 21-22 ໃສ່ກະດານ: ເມືອງຕີໂຣ, ເມືອງຊີໂດນ, ການາອານ ພຣະ
ເຈົ້າ ລູກຂອງດາວິດ. ໃຊ້ບົດຮຽນແລະປຶ້ມແປພຣະະຄັມພີຊ່ວຍເພື່ອຕຽມການຖແລງແບບສັ້ນໆກ່ຽວ
ກັບຄວາມໝາຍສຳຄັນແລະເບື້ອງຫລັງກ່ຽວກັບຄຳນັ້ນໆ.
ຕໍ່ໄປນີ້, ໃຊ້ບົດຮຽນຫົວຂໍ້, ຮ້ອງໃຫ້ຂໍຄວາມເມດຕາ (ມັດທາຍ 15:21-22) ແລະພຣະຄັມພີເພື່ອ
ປຽບທຽບຄວາມເຊື່ອຂອງຍິງການາອານກັບຄວາມບໍ່ເຊື່ອຈາກບ່ອນອື່ນໆໃນພຣະທັມມັດທາຍ. ເວົ້າ
ວ່າ, ການປຽບທຽບຄວາມເຊື່ອທີ່ຄິດບໍ່ເຖິງແລະຄວາມບໍ່ເຊື່ອໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກຖ່ອມ
ຕົວຢູ່ສເມີ. ຖາມແລະ ສົນທະນາຄຳຖາມທີນຶ່ງ ແລະທີສອງໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ.
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4. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງອ່ານ ມທ 15: 23-26 ຈາກພຣະຄັມພີສະບັບຕ່າງກັນ. ເວົ້າວ່າ, ອີກຈັກນ້ອຍພວກເຮົາຈະ
ພຍາຍາມຮຽນຮູ້ວ່າມີຫັຽງເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ນີ້; ຕອນນີ້ ໃຫ້ພວກເຮົາມາແບ່ງປັນຄວາມນຶກຄິດ ແລະ
ຄວາມຮູ້ສຶກຫລັງຈາກໄດ້ຍິນພຣະທັມຕອນນີ້. ໃຊ້ຄຳຖາມທີນຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍການສົນທະນາກັນ.
5. ສັງເກດການຕອບຂອງຍິງການາອານໃນຂໍ້ 27 ແລະການຕອບພຣະເຢຊູໃນຂໍ້ 28. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ
ໃນຫົວຂໍ້, ຖ່ອມໃຈແລະເຊື່ອໝັກແໜ້ນ (ມັດທາຍ 15:27-28) ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢ
ຊູຈຶ່ງກ່າວວ່າຍິງຄົນນີ້ມີຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່. ຫລາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶນ
້ ໄປອີກໃຫ້ເບິ່ງຄຳ
ສົນທະນາລະຫວ່າງ ພຣະເຢຊູ ກັບຍິງຊາວການາອານ ຈາກບົດຮຽນ: ການປົວລູກສາວຂອງນາງໄດ້
ໃຫ້ຫາຍມີຄວາມໝາຍຫລາຍຢ່າງສຳລັບພວກເຮົາ ຖ້າເຮົາເບິ່ງເລິກເຂົ້າໄປ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍຈະ
ມາເຖິງຄຳຖາມສຸດທ້າຍທີ່ວ່າ: ທັງໝົດນີ້ແມ່ນກຽວກັບຫຽັງ? ຖາມ, ມີໃຜຮູ້ສຶກດັ່ງນັ້ນ? ເປັນຫຍັງ?
6. ໃຊ້ບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ ຖ່ອມໃຈແລະເຊື່ອໝັກແໜ້ນ (ມັດທາຍ 15:27-28) ເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍໃນ
ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້:
•

ໃນພຣະຄັມພີມັດທາຍ ແລະມາຣະໂກ,

ເຣື່ອງນີມ
້ າກ່ອນການສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣືອ
່ ງ

ຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະອາດແລະບໍ່ສະອາດ.
•

ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທພ
ີ່ ຣະເຢຊູປະຕິເສດບໍ່ຊ່ວຍຍິງຊາວການາອານເພາະວ່າລາວບໍເ່ ປັນຄົນ
ອິສຣາເອນ (ເບິ່ງ ມັດທາຍ 8: 5-13).

•

ອ້າງເຖິງພຣະທັມມັດທາຍ,

ນາຍຮ້ອຍທະຫານໂຣມັນ (ມທ 8) ແລະຍິງຊາວການາອານ

ແມ່ນສອງຄົນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າເປັນຜູ້ມຄ
ີ ວາມເຊື່ອໃຫຍ່. ທັງສອງເປັນຄົນຕ່າງຊາດ.
•

ປຽບທຽບ "ຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່" ຂອງຄົນຕ່າງຊາດທັງສອງແລະ "ຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ" ຂອງສາ
ວົກຂອງພຣະອົງ (ມັດທາຍ 6:30; 8:26;14:31; 16:8ແລະ 17: 20).

•

ອ່ານຈາກບົດຮຽນ:ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ຜູ້ຍິງຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່ ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນ
ບົດຮຽນສຳລັບພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ. ພຣະເຢຊູອາດຈະເວົ້າກັບ
ພວກສາວົກໃນທຳນອງນີ້, ເຫັນບໍ່ຜູ້ຍິງຕ່າງຊາດ? ນີ້ລະຄືແບບຢ່າງຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ
ໃຫຍ່. ຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ຕ້ອງຖ່ອມຕົວ ແລະບໍ່ລົດລະ.
ຖາມ, ທ່ານທັງຫລາຍເຫັນພ້ອມບໍ່ວ່າ:ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ຜຍ
ູ້ ິງຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່
ໄດ້ຖືກໃຊ້ໃຫ້ເປັນບົດຮຽນສຳລັບພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ແລະພວກເຮົາຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອ
ໜ້ອຍ. ເປັນຫັຽງ? ມີຄວາມໝາຍຢ່າງອື່ນໆບໍ?
່

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ)
7. ໃຊ້ເວລາມິດງຽບ. ຄິດເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖ່ອມຕົວແລະຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່, ໃນຖານະຜູ້ ທີ່

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.
8. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອະທິຖານ.

ສຄ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 11
ພາຣະກິດທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 17:14-21

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມາຣະໂກ 9:15-29

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ເຮົາຕ້ອງມີຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ:

ເມື່ອມັນເປັນໄປບໍໄ
່ ດ້ ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອຈະຮຽນເຊື່ອວາງໃຈພຣະເຈົ້າເມື່ອຊີວິດບໍມ
່ ີຫຍັງແນ່ນອນ.

ບົດນຳ.
1. ບົດຮຽນນີ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແປຈາກພາສາອັງກິດ ແຕ່ໃຊ້ຫົວຂໍ້ແລະຂໍພ
້ ຣະຄັມພີອັນ
ດຽວກັນ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄົນລາວທີ່ບໍ່ຊຳນານພາສາອັງກິດ. ດັ່ງນັ້ນຢ່າພະຍາຍາມສົມທຽບໃສ່
ພາສາອັງກິດ.
2. ພຣະຄັມພີຕອນນີພ
້ ະຍາຍາມສອນເຮົາວ່າ

ເມື່ອຂັບໄລ່ຜີອອກນັ້ນເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງອາສັຍ

ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາພ້ອມກັບຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້,

ແລະອຳນາດນັ້ນໄດ້ມອບ

ແກ່ເຮົາແລ້ວໃນມັດທາຍບົດ 28

ສາວົກກະຊ່ອຍບໍ່ໄດ້ (ມັດທາຍ 17 :14-16)
1. ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ນຳເອົາລູກຊາຍທີ່ເປັນພະຍາດບ້າໝູມາຫາພຣະເຢຊູເພື່ອໃຫ້ພຣະອົງຂັບໄລ່ຜທ
ີ ີ່ສິງຢູ່ໃນ
ເດັກນັ້ນຈົນມີອາການຄ້າຍຄືບ້າໝູ. (ຂໍ້ 14).
2. ລາວກ່າວກັບພຣະເຢຊູວ່າ “ນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດເມດຕາບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ດ້ວຍວ່າເຂົາເປັນບ້າ
ໝູ (seizures ຫລື epilepsy) ມີຄວາມທຸກລຳບາກຫລາຍເພາະມັນຕົກໃສ່ໄຟໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທື່ອ. ແປວ່າ
ຜູ້ເປັນພໍ່;
ກ. ມາສາຣະພາບວ່າລາວພະຍາມຍາມຊ່ອຍລູກແລ້ວ ແຕ່ຊ່ອຍລູກຂອງຕົນເອງບໍ່ໄດ້.
ຂ. ມາຂໍຄວາມເມຕາໃຫ້ຊ່ອຍດ້ວຍໃຈສຸພາບອ່ອນນ້ອມ ແລະແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້.
3. ລາວມາບອກພຣະເຢຊູວ່າ "ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພາບຸດມາຫາພວກສິດຂອງທ່ານແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາດີບໍ່ໄດ້”. ໃນຂະນະທີ່ຊາຍຜູ້ນີ້ກ່າວເຊັ່ນນີ້ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນແລະໄດ້ຍິນຊາຍຄົນ
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ນັ້ນເວົ້າກັບພຣະເຢຊູທຸກປະການ.

ພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້ (ມັດທາຍ 17:17-18).
1. ພຣະອົງກໍມີຄວາມຫວຸ້ນວາຍພຣະທັຍ ຈຶ່ງກ່າວວ່າ; “ໂອ ຄົນໃນສມັຍທີ່ຂາດຄວາມເຊື່ອແລະຊົ່ວຊ້າເຮີຍ
ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າເຫິງປານໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈົ້ານານປານໃດ ຈົ່ງພາເຂົາມາຫາ
ເຮົາທີ່ນີ້ສາ" (ຂໍ້ 17).
2. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ "ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈົ້າເຫິງປານໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈົ້ານານປານ
ໃດ ຈົ່ງພາເຂົາມາຫາເຮົາທີ່ນີ້ສາ". ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ກ່າວດູຖູກຢຽບຍ່ຳສາວົກໃຫ້ເສັຍອົກເສັຍໃຈ ແຕ່ກ່າວ
ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກໃຊ້ຄວາມເຊື່ອປະສົມກັບຣິດອຳນາດທີພ
່ ຣະເຢຊູຊົງມອບໃຫ້ນັ້ນໄປພ້ອມໆກັນ.
3. ເພື່ອເພີ້ມຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ອ່ານ (ມາຣະໂກ 9: 20-27).

ຄວາມເຊື່ອເທົ່າເມັດຜັກກາດ (ມັດທາຍ 17:19-21).
1. ສາວົກທັງສາມພາກັນຖາມພຣະເຢຊູຢ່າງລັບໆວ່າ “ເພາະເຫດໃດພວກຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກ
ບໍ່ໄດ້” (ຂໍ້ 19). ຄຳຖາມດຽວກັນເຮົາຄວນນຳມາໃຊ້ໃນຊີວິເຮົາວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຖວາຍສິບລົດ ຫລື
ນຶ່ງສ່ວນສິບບໍ່ໄດ້?
2. ພຣະເຢຊູຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ “ເພາະເຫດພວກທ່ານມີຄວາມເຊື່ອນ້ອຍ" (ຂໍ້ 19). ແລະນ້ອຍກວ່າ
ເມັດຜັກກາດ. ຖາມນັກຮຽນວ່າເມັດຜັກກາດນັ້ນໃຫຍ່ປານໃດ?
3. "ຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມເຊື່ອທໍ່ເມັດຜັກກາດເມັດນຶ່ງ ພວກທ່ານຈະສັ່ງພູໜ່ວຍນິ້ວ່າ “ຈົ່ງເຄື່ອນຈາກບ່ອນ
ນີ້ໄປຢູ່ບ່ອນນັ້ນ” ມັນກໍຈະເຄື່ອນໄປ ບໍມ
່ ີສິ່ງໃດທີທ
່ ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້" (ຂໍ້ 20).
1. ພຣະເຢຊູໄດ້ສົມທຽບຄວາມເຊື່ອຂອງສາວົກໃສ່ກັບເມັດຜັກກາດນ້ອຍໆ ແຕ່ເມື່ອເມັດຜັກກາດ
ນັ້ນຖືກປູກລົງດິນແລ້ວຈະເກີດເປັນຜັກກາດຕົ້ນໃຫຍ່ໂຕມະຫາສານ

ເປັນຮ້ອຍເປັນພັນເທົ່າກວ່າເມັດຜັກ

ກາດນັ້ນ. ສລຸບແລ້ວຄວາມເຊື່ອເທົ່າເມັດຜັກກາດຍັງບໍ່ທັນຖືກປູກຝັງໃນດິນໃຫ້ໃຫຍ່ເທື່ອ.
2. ບາງທີສາວົກອາດໃຊ້ຄວາມເຊື່ອເທົ່າກັບເມັດຜັກກາດຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກ ຜີຈຶ່ງບໍ່ອອກ
ຄວາມເຊື່ອຍັງນ້ອຍຢູ່

ເພາະ

ແຕ່ຫາກເຮົາເອົາຄວາມເຊື່ອເທົ່າຜັກກາດ ປະສົມກັບຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່

ມອບໝາຍໃຫ້ຄົງຂັບໄລ່ຜີນັ້ນອອກໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ.
ຫວ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 12
ບໍ່ມີທາງເລືອກ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 17:22-27

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ອົພຍົບ 30:11-16

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີນິສັຍນັບຖືການຈັດຕັ້ງຂອງຣັຖບານ

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຄຣິສຕຽນທີ່ດີນັບຖືອຳນາດການປົກຄອງເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ເຊື່ອຟັງ
ພຣະເຈົ້າບໍ່?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ເພື່ອສອນຄຣິສຕຽນມີໜ້າທີເ່ ປັນພົລເມື່ອງດີ.

ບົດນຳ.
1. ບົດຮຽນນີ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນມາໃໝ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ແປຈາກພາສາອັງກິດ ແຕ່ໃຊ້ຫົວຂໍ້ແລະຂໍພຣະຄັມພີອັນດຽວກັນ,
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄົນລາວທີ່ບໍ່ຊຳນານພາສາອັງກິດ. ດັ່ງນັ້ນຢ່າພະຍາຍາມສົມທຽບໃສ່ພາສາອັງກິດ.
2. ຢາກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດອຳນາດສາມາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ພຣະອົງບໍສ
່ າມາດເຮັດບາບໄດ້,
ຄຣິສຕຽນກໍຖືກສອນໄປໃນຮູບແບບດຽວກັນ

ຄືເຮົາຖືກສອນໃຫ້ເຮັດຫລາຍຢ່າງແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດບາບ ແມ່ນ

ການບໍ່ເຊື່ອຟັງຜູ້ມີອຳນາດກໍບາບ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງແຕ່ງຕັ້ງເຂົາ.

ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ (ມັດທາຍ 17:24).
1. ກົດຣະບຽບເຣື່ອງການເກັບພາສີບຳຣຸງພຣະວິຫານ ຄົນຢິວທຸກຄົນນັບແຕ່ອາຍຸ 20 ປີຂຶ້ນໄປມີໜ້າທີ່ເສັຍ
ຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ (ອ່ານພຣະຄັມເດີມ ອົພຍົບ 30 :11-16).
2. ຈົນຕົກທອດມາຈົນເຖິງສມັຍພຣະເຢຊູ ເວລານັ້ນເປັນເວລາເສັຍພາສີເປັນຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ “ມີພວກ
ເກັບຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານມາຫາເປໂຕຖາມວ່າ, “ອາຈານຂອງພວກທ່ານບໍ່ເສັຽເງິນບຳຣຸງພຣະວິຫານຫລື”
ເປໂຕຕອບວ່າ, “ເສັຽ” (ມັດທາຍ 17:24).
3. ເລົ່າເຣື່ອງຂອງອາຈານຜູ້ນຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖວາຍ ເພາະເພິ່ນບອກວ່າຮັບໃຊ້ແມ່ນຖວາຍໝົດທັງໂຕແລ້ວ. ເຣື່ອງນີ້
ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? ທ່ານເອງໄດ້ຖວາຍສິບລົດຕາມພຣະບັດຍັດໄວ້ບໍ່?
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ອຳນາດຂອງຣັຖບານ (ໂຣມ 13:1-2).
1. ໃຫ້ຜູ້ນຶ່ງ ອ່ານໂຣມ 13:1-2 ແລ້ວບອກນັກຮຽນວ່າ ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງຍອມ
ຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຜູ້ປົກຄອງ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ດ້ວຍວ່າອຳນາດການປົກຄອງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງແຕ່ງ
ຕັ້ງຂຶ້ນມາ.
2. ໂປໂລສອນວ່າ ຫາກຜູ້ໃດຂັດຂືນອຳນາດທີພ
່ ຣະເຈົ້າແຕ່ຕັ້ງ ຜູ້ນັ້ນກໍຂັດຂືນພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງ ແລະຜູທ
້ ຂ
ີ່ ັດ
ຂືນພຣະເຈົ້າກໍຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຕາມການກະທຳຂອງຕົນ.

ພຣະບຸດບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ (ມັດທາຍ 17:23-27).
1. ຜູ້ມາເກັບພາສີບໍາຣຸງພຣະວິຫານສົນທະນາກັບເປໂຕແລ້ວ ເປໂຕກໍຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ

ພຣະຄັມພີບໍ່

ໄດ້ບອກວ່າລາວຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນເຮັດຫຍັງ ແຕ່ນັກສາສນາສາດສັນນິຖານວ່າ ລາວຄົງຍ່າງເຂົ້າໄປເອົາ
ເງິນຢູ່ໃນເຮືອນເພື່ອມາຈ່າຍພາສີບໍາຣຸງພຣະວິຫານ.
2. ອ່ານ ມັດທາຍ 17: 25-27. ພຣະເຢຊູແລະເປໂຕສົນທະນາກັນ ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າມີຫລາຍປະເດັນທີ່
ເຮົາຈະຮຽນນຳກັນຄື;
1. ພຣະເຢຊູຖາມຄຳເຫັນຂອງເປໂຕວ່າ ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດ ສົມຄວນເສັຍ ຫລືບໍ່ສົມຄວນເສັຍ?
2. ພຣະເຢຊູເລົ່າຄຳອຸປະມາເຣື່ອງເຈົ້າແຜ່ນດິນເກັບພາສີ ຈະເກັບນຳລູກຊາຍຂອງຕົນບໍ່?
3. ເປໂຕຕອບວ່າ ເຄີຍເກັບຈາກຜູ້ອື່ນ ນັ້ນແປວ່າບໍ່ເກັບນຳລູກຊາຍຕົນ.
4. ພຣະເຢຊູບອກເປໂຕວ່າ "ຖ້າຢ່າງນັ້ນ ໂອຣົດກໍບຕ
ໍ່ ້ອງເສັຽ” ແປວ່າ ພຣະວິຫານເປັນຂອງພຣະ
ເຈົ້າ ສ່ວນພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.
5. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເສັຍໃຈ ຈົ່ງເສັຍພາສີໃຫ້ເຂົາ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເອົາເງິນຈາກພຣະຄັງ ແຕ່ແມ່ນໄປເອົາ
ຈາກປາກປາ. ທ່ານຈົ່ງໄປຕຶກເບັດທີທ
່ ະເລ ເມື່ອໄດ້ປາໂຕແຣກຂຶ້ນມາໃຫ້ງະປາກມັນ ແລ້ວທ່ານ
ຈະພົບເງິນຫລຽນນຶ່ງ ຈົ່ງເອົາເງິນນັ້ນໄປເສັຽຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານສຳລັບເຮົາກັບທ່ານ' (ຂໍ້ 27).
3. ສລຸບແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານທີເ່ ປັນ
່ ດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການເກັບຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ ແຕ່ຊົງບອກເປໂຕວ່າຈ່າຍ
ຂອງພຣະບິດາ ພຣະບຸດບໍໄ
ໄປໂລດເພື່ອເຂົາຈະບໍ່ເສັຍໃຈ, ແປວ່າ ພຣະອົງຈ່າຍດ້ວຍສມັກໃຈ. ເຣື່ອງນີ້ສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ພາກັນເສັຍ
ພາສີອາກອນໃນຣັຖທີ່ຕົນອາສັຍຢູ່.
ຫວ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ບົດຮຽນທີ 13
ສຸດຍອດການສັມຜັດ

ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 20:29-34

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ມາຣະໂກ 10:46-52

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ຄົນຕາບອດສອງດຄົນມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຂາດຄວາມຫວັງ ແຕ່ເຫັນຮຸ່ງ
ໄດ້ເມື່ອພົບພຣະເຢຊູ.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ຕາໃຈແລະຕາກາຍຕ່າງກັນຫຍັງ? (ອ່ານເອເຟໂຊ 1:18).

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ການບອດຂອງຈິດວິນຍານແມ່ນການປະຕິເສດຂອງພຣະຣາຊ
ທານໃຫ້ລ້າໆ

ບົດນຳ.
ຄົນຕາບອດສອງຄົນມີຊີວິດ ແລະອາຊີບຂໍທານກິນແຕ່ລະວັນໆ ໂດຍບໍມ
່ ີຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງເລີຍ,
ຈົນວັນນຶ່ງພຣະເຢຊູປະກາດຂ່າວປະເສີດຜ່ານກາຍໄປທາງນັ້ນ ທັງສອງຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເຫັນຮຸ່ງແຈ້ງ
ໂດຍການສາຣະພາບ ແລະຂໍຄວາມເມຕາສົງສານເມື່ອພົບພຣະເຢຊູ.

ດັງ່ ນັ້ນຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະເຢຊູ ຊົງ

ເປັນຄວາມຫວັງສໍາລັບຜູ້ໝົດຫວັງທຸກຄົນ.

ພຣະເຢຊູມາໃກ້ (ມັດທາຍ 20:29-31).
1. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຜູ້ຄົນຕິດຕາມພຣະເຢຊູຕອນນີ້ ຄືຕິດຕາມຜູ້ມຊ
ີ ື່ສຽງທົ່ວໄປ (ຂໍ້ 29)
2. ບອກນັກຮຽນ ສ່ວນຕາບອດສອງຄົນຊາບຂ່າວວ່າພຣະເຢຊູຈະສະເດັດຜ່ານມາເຂົາຈຶ່ງມາລໍຖ້າເພື່ອ
ຂໍພຣະອົງປົວຕາຂອງພວກເຂົາ, ເພາະຊີວິດຕາບອດນັ້ນຢູ່ດ້ວຍບໍ່ມີຄວາມຫວັງຫຍັງເລີຍ(ຂໍ້ 30).
3. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຄົນຕາບອດທັງສອງຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍສຽງດັງວ່າ “ທ່ານຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ, ຂໍຈົ່ງ
ເມດຕາພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ” (ຂໍ້ 30). ເປັນຄຳຂໍຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະຖ່ອມໃຈ.

4. ປະຊາຊົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປນັ້ນສັ່ງພວກຕາບອດໃຫ້ມິດງຽບ ເພາະເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າຄົນຕາບອດ
ແມ່ນພວກຄົນບາບ (ຂໍ້ 31).
27

5. ແມ່ນແຕ່ ສາວົກຖາມພຣະເຢຊູໃນເຣື່ອງນີ້ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ພຣະອາ
ຈານເອີຍ, ຜູໃ
້ ດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນນີ້ຫລືພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ເຂົາຈຶ່ງເກີດມາຕາບອດ” (ອ່ານໂຢຮັນ
9:2-3) ເພາະເຣື່ອງນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກຢິວ.

ຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດກັບທ່ານ (ມັດທາຍ 20:31-34).
1. ພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງຄົນຕາບອດທັງສອງຄົນ ຈຶ່ງຫັນໜ້າມາຫາເຂົາ,
ເຊີນເຂົາຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພຣະອົງ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນສັ່ງໃຫ້ໄປໄກ ແລະໃຫ້ເຂົາມິດງຽບ. (ຂໍ້ 31).
2. ບອກນັກຮຽນວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງສົນໃຈຜູ້ທີ່ຮ້ອງອອກນາມຊື່ພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູອົງເອີ້ນຜູ້ທີ່ຄົນອື່ນຖື
ວ່າບໍ່ສຳຄັນໃຫ້ມາໃກ້ພຣະອົງ ເພາະຜູ້ນັ້ນສຳຄັນຕໍ່ພຣະອົງ.
3. ພຣະເຢຊູຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງເພື່ອເຈົ້າ” (ຂໍ້ 32) ແປວ່າຕ້ອງການໃຫ້
ເຂົາສາຣະພາບຂໍດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ.
4. ບອກນັກຮຽນວ່າ ການທີ່ເຂົາທູນຕອບວ່າ, “ທ່ານເອີຍ, ຂໍໂຜດເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງມືນ
ເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນ” (33). ແມ່ນເຂົາຂໍສິ່ງສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ, ພວກເຂົາເຄີຍຂໍເງິນຈາກຜູ້ອື່ນ
ເພາະເຂົາຮູ້ວ່າຜູອ
້ ື່ນມີເງິນ, ເຂົາຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູໂຜດໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງ ເພາະເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມີອຳ
ນາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງໄດ້.
5. ຫາກພວກຢິວຄິດວ່າເປັນຍ້ອນຄວາມບາບ ພຣະເຢຊູກໍມີອຳນາດອະພັຍບາບດ້ວຍ “ຜິດບາບຂອງ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວ” ຫລືຈະວ່າ “ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນແລະຍ່າງທຽວໄປ” (ມັດທາຍ 9:5).
6. ພຣະເຢຊູປົວເຂົາດ້ວຍບາຍຕາເຂົາ . "ຊົງບາຍຕາຂອງເຂົາ ໃນທັນໃດນັ້ນເຂົາກໍເຫັນຮຸ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ຕິດ
ຕາມພຣະອົງໄປ" (ຂໍ້ 34). ທັນທີ, ທັນໃດທີ່ພຣະເຢຊູສັມຜັດແຕະຕ້ອງຕາຂອງເຂົານັ້ນຕາທັງສອງ
ຄົນໄດ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິທັນທີ ແລະເມື່ອເຂົາຫາຍດີແລ້ວເຂົາໄດ້ສມັກໃຈຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ.
7. ການທີ່ເຂົາຕິດຕາມໄປເພາະເຂົາເຫັນແກ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນສົມຄວນຈະຮຽນ
ເອົາແບບຢ່າງຕິດຕາມພຣະເຢຊູເໝືອນສອງຄົນນີ.້

ຫວ
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ
ການອັສຈັນໃນຍິງສາວບໍຣິສຸດ
ເຣື່ອງຄຣິສມັສ
ຂໍ້ພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນີ້:

ມັດທາຍ 1:18-25

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:

ລູກາ 1:6-38

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ້:

ພຣະເຢຊູບັງເກີດຢ່າງອັສຈັນ ບົ່ງບອກວ່າພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາ
ເຫັນວ່າສິ່ງທີເ່ ປັນໄປບໍໄ
່ ດ້ ກະເປັນໄປໄດ້.

ຄຳຖາມເພື່ອການຄົນ
້ ຄວ້າ:

ໃນໂຢຮັນ 3:16 ຄຳວ່າພຣະບຸດອົງດຽວໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ:

ບັນຫາຂອງຫລາຍຄົນຍັງປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຊື່ອໃນເຣື່ອງນີ້

ບົດນຳ.
ເຣື່ອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູທີ່ໂລກນີ້ເອີ້ນວ່າວັນຄຣິສມັສ ແລະຊາວໂລກນີ້ໄດ້ສເລີມສລອງວັນຄຣິສ
ມັດ ໂດບບໍ່ຮູ້, ບໍເ່ ຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງວັນຄຣິສມັສ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາທັງຫລາຍຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ໄປບອກເຂົາເຈົ້າໃນ
ເຣື່ອງຄວາມຈິງນີ້ວ່າ .

ບັງເກີດຈາກຍິງສາວບໍຣສ
ິ ຸດ (ມັດທາຍ 1 :18).
1. ອ່ານ “ເຣື່ອງພຣະກຳເນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນດັ່ງນີ້: ຄືນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ
ໄດ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນກັບໂຢເຊບແລ້ວ ກ່ອນເວລາເຂົາໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດ
ເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ມັດທາຍ 1:18). ບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງຍິງສາວ
ບໍຣິສຸດ (ສາວປອດ) ດ້ວຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານ ແປວ່າ ບັນດານໃຫ້ນາງມີທ້ອງ.
2. ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເຣື່ອງຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ເວົ້າເຣື່ອງການນີຣະມິດສ້າງໂລກຈັກກະວານໃນ
ປະຖົມມະການນັ້ນແມ່ນພຣະອົງສັ່ງໃຫ້ມີ ແລະທຸກຢ່າງກໍເກີດມີຕາມພຣະອົງສັ່ງ (ປະຖົມມະການ 1-2).

ການອັສຈັນໃຫ້ໂຢເຊັບເຫັນນິມິດ (ມັດທາຍ 1:19-20).
1. ໃນສມັຍພໍ່ແມ່ເຮົາ ຈົນເຖິງສມັຍເຮົາ ຫລືຄົນບ້ານນອກນັ້ນການແຕ່ງງານ ເອົາຜົວ, ເອົາເມັຽແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່
ເພິ່ນເວົ້າກັນ ໂດຍບ່າວສາວບໍ່ໄດ້ລົມ ຫລືໄປທ່ຽວນຳກັນກະມີຫລາຍຄູ່. ເຣື່ອງນີ້ບອກເຮົາວ່າບ່າວສາວບໍ່ໄດ້
ໃກ້ກັນ ຫລືບໍ່ໄດ້ຮ່ວມເພດກັນກ່ອນແຕ່ງງານຢ່າງແນ່ນອນ. ໂຢເຊບກໍຢູ່ໃນສະພາບແນວນີ້.
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2.ອ່ານ (ຂໍ້ 19). “ຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝັ້ນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນັ້ນທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ເຣື່ອງນ
ນີ້ເປັນທີ່ອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່ນາງ

ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝັ້ນເສັຽຢ່າງລັບໆ ” ພຣະຄັມພີບອກວ່າໂຢ

ເຊບເປັນຄົນມີສິນທັມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ;
1. ເພິ່ນເຊື່ອຖືພຣະເຈົ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະຄຳວ່າສິນທັມນັ້ນ ແມ່ນໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄົນມີສິນທັມຈະບໍ່ລ່ວງເກີນແມ່ຍິງ, ຈະມີໃຈໃຫ້ອະພັຍ, ຈະມີຈິດໃຈເມດຕາຕໍ່ຜູ້
ກະທຳຜິດສເມີ.
2. ເນື່ອງຈາກວ່າໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ໄປເວົ້າປະກາດໃຫ້ບ້ານເມືອງໃຫ້ມາຣີອາໄດ້ອັບອາຍ
ຂາຍໜ້າ, ໂຢເຊບບໍ່ໃຊ້ກົດເກນ ແລະວັທນະທັມມາລົງໂທດມາຣີອາ.
3. ໂຢເຊບຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຈະຖອນໝັ້ນຢ່າງລັບໆ ແປວ່າບໍ່ໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນດັງໄປທົ່ວເມື່ອງ ບໍ່ໃຫ້ມາຣີອາອັບ
ອາຍ.

ຈຸດປະສົງການອັນສຈັນ (1:21-25).
1. ອ່ານ (ຂໍ້ 21) 'ນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈົ້າຈົ່ງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ ເຢຊູ ເພາະວ່າທ່ານຜູນ
້ ີ້ແຫລະ, ຈະ
ເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ”

ເທວະດາບອກໂຢເຊບໃນຄວາມ

ຝັນນັນ
້ ແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ພຣະເຢຊູລົງມາເກີດ ເພື່ອເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນ.
ດັ່ງນັ້ນໃຜກໍຕາມທີ່ຍອມເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງກໍຈະພົ້ນ ແລະການເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງນັ້ນຄືຍອມຮັບ
ເຊື່ອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ.
2. ເທວະດາຍັງກ່າວເຖິງນັ້ນແມ່ນພຣະທັມ ເອຊາຢາ 7 :14 ວ່າ "ການທັງປວງນິ້ເກິດຂຶ້ນເພື່ອຈະໃຫ້ສຳເຣັດ
ຕາມທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ຍິງພົມມະຈາຣີນັ້ນຈະມີທ້ອງ
ແລະປະສູດບຸດຄົນນຶ່ງ ແລະເຂົາຈະເອີ້ນບຸດນັ້ນວ່າ ເອມານູເອນ” ( ແປວ່າ “ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງ
ຫລາຍ”) (ມັດທາຍ ຂໍ້ 22-23).
3. ອ່ານ(ຂໍ້ 24-25). “ເມື່ອໂຢເຊບຕື່ນຂຶ້ນກໍເຮັດຕາມຄຳທີ່ເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສັ່ງນັ້ນ ຄືຮັບເອົາ
ນາງມາຣິີອາມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນແຕ່ບໍ່ໄດ້ສົມສູ່ຢກ
ູ່ ັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອີ້ນຊື່
ບຸດນັ້ນວ່າ ເຢຊູ”
1. ແປວ່າໂຢເຊບປ່ຽນຄວາມຄິດຕົນເອງທີ່ວາງແຜນຈະຖອນໝັ້ນນັ້ນ

ແລ້ວມາປະຕິບັດຕາມຄຳ

ບອກເລົ່າຂອງເທວະດາ.
2. ທັງສອງກໍຕົກລົງກັນວ່າຈະບໍສ
່ ົມສູ່ກັບນາງຈົນຄອດບຸດ.
3. ຄົນທັງຫລາຍສົມຄວນຈະຂອບຄຸນໂຢເຊບແລະມາຣີອາດ້ວຍ ເພາະທັງສອງຕ້ອງທົນທຸກ ແລະ
ເຮັດຕາມແຜນຂອງພຣະເຈົ້າເຮົາຈຶ່ງລອດ.
ຫວ
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