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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 1 

ເອົາຊະນະການທົດລອງ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 4:1-11 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:    ມັດທາຍ 4:1-13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:    ຊາຕານຫລອກບ່ໍຢາກໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດຕ່ໍພວກເຮົາ 

                                              ແລະຄົນທ່ີເຮົາປະກາດນຳ.                        
ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:    ເຮັດແນວໃດຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະເອົາຊະນະຄວາມບາບໄດ້? 

      
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:     ນຳພາໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຈ້ົາອະນຸຍາດໃຫ້ການທົດລອງເກີດຂ້ຶນ      

                                     ເພ່ືອພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄົນທ່ີເຂ້ັມແຂງ. 
 

ຄຳນຳ 
       ການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລ້ີມຈາກໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕໃຫ້ບັບຕິສະມາແກ່ພຣະອົງໃນແມ່ນ້ຳຈໍ
ແດນ.  ຕ່ໍນ້ັນມາອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ໂດດດ່ຽວເພ່ືອຈະເປັນຜູ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາໃນຊີວິດ.  ພະຍາມານ 
(ຜູ້ທົດລອງ)  ໄດ້ທ້າທາຍຕ່ໍອົງພຣະເຢຊູຈາກຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີວ່າ,   “ທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນບຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ 
ເຮົາຊອບໃຈໃນທ່ານຫລາຍ.” (ມັດທາຍ 3:17).  ມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະເຢຊູເຖິງຄວາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ
ພ້ອມທັງແຜນການຂອງພຣະບິດາ. 
     ໃນເມ່ືອນົກເຂົາໄດ້ບິນລົງມາຫາພຣະເຢຊູ  ແລະມີສຽງຈາກສວັນໄດ້ກ່າວ ອົງພຣະເຢຊູຈຳຄຳສອນຈາກ
ເພງສັຣເສີນ 2 ແລະ ເອຊາຢາ 42.   ເພງສັຣເສີນໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະບັນລັງແລະການສະຖາປະນາຈາກພຣະ
ເຈ້ົາ.  ອົງພຣະເຢຊູຍັງເຂ້ົາໃຈເຖິງການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີເປັນທຸກທໍຣະມານໃນ ເອຢາຊາ 42:1, ທັງສອງຢ່າງນ້ີ
ເຫັນວ່າແຕກຕ່າງກັນຈະໄດ້ຮ່ວມເຂ້ົາກັນໃນຊີວິດຂອງອົງພຣະເຢຊູ     ອັນນ້ີຈ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງຢູ່ໂດດ 
ດ່ຽວເພ່ືອຕຶກຕອງໃຫ້ດີ.     ການທ່ີຖືກພຣະເຈ້ົາສະຖາປະນານ້ີມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ?  ການທ່ີເຊື່ອຟັງພຣະ
ເຈ້ົາເປັນແນວໃດແທ້?  ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີເປັນທຸກທໍຣະມານ?  ບ່ໍມີຫລາຍ
ຄົນເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍການເປັນພຣະເມຊີອາ.  ເຖິງແມ່ນເປໂຕຫລັງຈາກໄດ້ສາຣະພາບວ່າອົງພຣະເຢ
ຊູຊົງເປັນພຣະຄຣິດ ຍັງບ່ໍຍອມຮັບເອົາການທ່ີອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ຮັບໃຊທ່ີ້ເປັນທຸກທໍຣະມານເລີຍແລະທ່ີສຸດ
ກໍໄດ້ສ້ິນພຣະຊົນ (ມທ 16:22). 
     ປ້ຶມຂ່າວປະເສີດທັງສາມໄດ້ກ່າວເຖິງການທົດລອງທ່ີພຣະເຢຊູພົບນ້ັນເກີດຂ້ຶນທ່ີປ່າແຫ້ງແລ້ງ.  ແຕ່ເຫັນ
ວ່າປ້ຶມມາຣະໂກໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າພຣະວິນຍານໄດ້ນຳອົງພຣະເຢຊູໄປປະເຊີນກັບການທົດລອງໃນ
ປ່າທຸຣະກັນດານຈາກມານຮ້າຍເປັນເວລາ 40 ວັນ(1:12-13).  ລູກາໄດ້ເວົ້າເໝືອນມັດທາຍ ແລະມີຄວາມ
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ເຫັນຕ່າງກັນໜ້ອຍນ່ຶງ. ລູກາໄດ້ເວົ້າກົງກັນຂ້າມລຳດັບສອງຢ່າງໃນການທ່ີອົງພຣະເຢຊູຖືກທົດລອງ ແລະຍັງ
ເພ້ີມອີກວ່າມານຍັງຈະກັບມາທົດລອງອີກ. (4:1-13). 
       ການຖືກທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ  ແລະການທົດລອງໃນພຣະຄັມພີເດີມໄປຄຽງຄູ່ກັນ  ສ່ິງນ້ີໄດ້ຊ່ອຍ
ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈເພ້ີມ. ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ພຣະຄຳຈາກປ້ຶມພຣະບັດຍັດສອງເໝືອນກັບພວກອິສຣາເອນໄດ້
ຖືກທົດລອງໃນປ່າດິນຊາຍແລະກໍເສັຽຊັຍ  .  ພວກເຮົາອາດເບ່ິງອົງພຣະເຢຊູແລະໂມເຊ (ເບ່ິງ ພຣະບັດຍັດ 
9:9-18).   ໃນປ້ຶມມັດທາຍພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນການປຽບທຽບເຣື່ອງສອງຢ່າງນ້ີຄຽງຄູ່ກັນໄປ.  ອັນນ່ຶງແມ່ນ
ເຣື່ອງໃນປະເທດອີຢິບທ່ີມີເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນຖືກຂ້າເວລາໂມເຊເກີດ ແລະເວລາສມັຍອົງພຣະເຢຊູປະສູດ. 
(ອພຍ 1:15-22; ມທ 2:13-18). 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
1. ແຕ່ງອາຫານເຊົ້າຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້, ຂອງຫວານ, ແລະອ່ືນໆທ່ີຄົນມັກ.  ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າອັນ

ໃດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຢາກກິນທ່ີສຸດ?  ເປັນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຢາກກິນອັນນ້ັນອັນນ້ີ? 
2. ກ່າວວ່າບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຖິງການທົດລອງ ມານໄດ້ທົດລອງອົງພຣະເຢຊູເຣື່ອງທຳອິດແມ່ນອາ

ຫານການກິນ. 
3. ກ່າວວ່າ,  ບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ເລ້ີມເວົ້າເຖິງການອັສຈັນໃນປ້ຶມມັດທາຍ: ເມ່ືອເວົ້າເຖິງອັສຈັນແລ້ວ ສະ

ມາຊິກອາດຈະມີຄຳຖາມວ່າ   ເປັນຫຍັງບົດຮຽນວັນນ້ີໄດ້ເລ້ີມຈາກການທົດລອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ 
ເພາະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຮັດການອັສຈັນອັນໃດໃນປ່າດິນຊາຍ.    ແຕ່ຄຳຕອບແມ່ນການທ່ີເອົາຊະນະຕ່ໍ
ມານໄດ້ກໍເຫັນວ່າເປັນອັສຈັນເໝືອນກັບເຮັດໃຫ້ຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ,      ຄົນຕາຍຄືນມາຜ່ານທາງ
ຄວາມເຊື່ອແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

4. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນເປັນສາມກຸ່ມ ຕາມລຳດັບການທົດລອງທ່ີມານໃຊ້. 
• ກຸ່ມນ່ຶງເວົ້າເຣື່ອງອາຫານ (4:1-4) 
• ກຸ່ມສອງເວົ້າເຣື່ອງກຽດອຳນາດ (4:5-7) 
• ກຸ່ມສາມເວົ້າເຖິງການຖວາຍມອບຈິດໃຈ (4:8-11) 

ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອ່ານພຣະຄັມພີ ແລະໃຫ້ຕອບຄຳຖາມຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 
• ການທົດລອງໃນຕອນນ້ີໄດ້ເວົ້າເຣື່ອງສຳຄັນອັນໃດ? 
• ເຣື່ອງນ້ີຈະມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍສັງຄົມເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີແນວໃດ? 
• ພວກເຮົາຖືກທົດລອງໃນວິທີດຽວກັນແນວໃດ? 
• ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຕ່ໍການທົດລອງອັນແລກແນວໃດ? 
• ພຣະເຢຊູເຮັດແນວໃດເພ່ືອເອົາຊະນະຕ່ໍການທົດລອງນ້ີໄດ້? 

5. ກ່ອນເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນ  ບອກໃຫ້ລູກຫ້ອງສມັກເວົ້າເຣື່ອງໜ້າທ່ີຂອງມານໃນການທົດລອງອົງພຣະເຢຊູ
ໃຊ້ຄຳເວົ້າໃນທຸກວັນນ້ີ:  ຊາຕານແມ່ນນັກຂຽນ, ນັກການຄ້າ, ນັກໂຄສະນາແລະອ່ືນໆ.  ແລະບອກ
ໃຫ້ຄົນອ່ືນເພ້ີມເຖິງໜ້າທ່ີຂອງມານຊາຕານ. 
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6. ບອກໃຫ້ລູກຫ້ອງເບ່ິງຄຳຕອບຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍມານນ້ັນມາຈາກປ້ຶມພຣະບັດຍັດສອງ(8:3, 6:16,  
6:13).  ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າພຣະຄັມພີມີພາກສ່ວນອັນໃດທ່ີອົງພຣະເຢຊູເອົາຊະນະຕ່ໍມານເວລາມັນທົດ
ລອງ?  ພຣະຄັມພີມີພາກສ່ວນແນວໃດກັບພວກເຮົາເມ່ືອພວກເຮົາພົບກັບການທົດລອງຈາກມານ? 

 
 
 
         
 
 
 
 

ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 2 

ພຣະເຢຊູບາຍຄົນຂ້ີທູດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 8:1-4 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ລະບຽບພວກເລວີ 13 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ໃນຖານະເປັນຮ່າງກາຍຂອງອົງພຣະຄຣິດ    ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກຄົນທ່ີບ່ໍ

ໜ້າຮັກ ແລະໄປຈັບບາຍຄົນທ່ີບ່ໍຜູ້ໃດຢາກບາຍ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ວິທີໃດທ່ີຄວາມຜິດບາບໄດ້ເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍມະນຸດເຮົາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຜິດບາບ, ເໝືອນກັບຄົນຂ້ີທູດ, ຜູ້ໄດ້ຖືກແຍກ 

ອອກຈາກຈາກສັງຄົມຕ້ອງການໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊຳຮະລ້າງດ້ວຍການ   
ຈັບບາຍ.   

 

ຄຳນຳ 
     ການສອນ, ເທສນາ, ແລະການປົວພະຍາດເປັນລັກສະນະການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ (ມທ 4:23).  
ກ່ອນເວົ້າເຖິງໝາຍສຳຄັນໃນບົດ 8-9   ພວກເຮົາໄດ້ອ່ານເຖິງພຣະກຳເນີດຂອງອົງພຣະເຢຊູ (1:1-2:15), 
ພ້ອມເຣ່ືອງພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບສິນບັບຕິສະມາ (3:1-17) ແລະເຣື່ອງມານທົດລອງ (4:1-11).   ພຣະເຢຊູໄດ້
ເລ້ີມຕ້ົນປະກາດຈາກຄາລີເລ ເອ້ີນເອົາຄົນຫາປາສ່ີຄົນເປັນສາວົກ (4:12-22). ການສອນແລະໝາຍສຳຄັນ
ທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດນ້ັນເຮັດໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແຜ່ດັງອອກໄປຖ້າມກາງຝູງຊົນ (4:23-25). 
     ມັດທາຍໄດ້ຍົກເອົາຄຳສອນເຫລ່ົານ້ີເປັນຂ້ັນຕອນ.  ບົດເທສນາທ່ີຈ້າຍພູ (5:1-7:29) ຖືເອົາເປັນສອນ
ຕອນນ່ຶງ. ເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຂ້ຶນກັບຄຳສອນອາດເປັນເຣື່ອງໃໝ່ໆແລະປ່ຽນແປງທ່ີສຸດຕ່ໍ
ຫູຂອງຜູ້ຟັງ. 
       ການກ່າວໃນ (8:11-9:34) ເປັນຄຳສອນຫລັງຈາກການເທສນາທ່ີຈ້າຍພູໄດ້ເວົ້າເຖິງອັສຈັນ 10 ຢ່າງ.  
ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈດີວ່າ ການທ້ອນໂຮມໝາຍສຳຄັນສິບຢ່າງໃນສອງບົດນ້ີໄດ້ຄຽງຄູ່ໄປກບຄຳສອນຈາກການເທສ
ນາທ່ີຈ້າຍພູຂອງອົງພຣະເຢຊູ.    ການອັສຈັນແລະຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນ   
ພຣະເມຊີອາ ເປັນຜູ້ມີພະລັງແລະອຳນາດ(7:29). ພຣະອົງມີອຳນາດເໜືອພະຍາດຮ້າຍໂຣຄາ ແລະຜີຮ້າຍ
ຕ່າງໆ ພ້ອມກັບທັມມະຊາດອີກດ້ວຍ.     ການທ່ີພຣະເຢຊູເຮັດໝາຍສຳຄັນບ່ໍແມ່ນຢາກໃຫ້ພວກສາວົກຍົກ
ຍ້ອງວ່າເກ່ງ ແຕ່ເປັນສ່ິງໜູນໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງໄປ. 
       ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນແລະອັສຈັນຕ່າງໆເພ່ືອບອກເຖິງການເປັນພຣະເມຊີອາຂອງພຣະອົງ.  
ໂຢຮັນ ບັບຕິສະໂຕເວລາຖືກຂັງຄຸກຢ້ອນເຮໂຣດ ລາວມີຄວາມສົງສັຍວ່າອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະເມຊີອາແທ້
ບ່ໍ.  ລາວໄດ້ສ່ົງພວກສາວົກຂອງຕົນເອງໄປຖາມອົງພຣະເຢຊູໂດຍກົງ. ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບເປັນທາງອ້ອມວ່າ, 
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“ຈ່ົງໄປແຈ້ງຕ່ໍໂຢຮັນຕາມທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນແລະໄດ້ເຫັນ ຄືວ່າຄົນຕາບອດກໍເຫັນຮຸ່ງ,  ຄົນຂາເສ້ັງກໍຍ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ, ຄົນຂ້ີທູດກໍດີສະອາດ, ຄົນຫູໜວກກໍໄດ້ຍິນ, ຄົນຕາຍແລ້ວກໍເປັນຄືນມາ,  ແລະຂ່າວປະເສີດກໍໄດ້ປະ
ກາດຕ່ໍຄົນອະນາຖາ” (11:4-5). ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນຊຶ່ງເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກຜູ້ປະກາດເອຊາຢາ 29:18; 
35:5-6; 42:7). 
       ການກະທຳໝາຍສຳຄັນ ອົງພຣະເຢຊູມີໂອກາດປະກາດເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະອົງ
ປະກາດວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ກະທຳສ່ິງໃໝ່ຜ່ານທາງອົງພຣະເຢຊູ.     ມັດທາຍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈວ່າອົງ   
ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນ.  ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນເພ່ືອສະ
ແດງເຖິງອຳນາດທ່ີພຣະອົງມີ ພຣະອົງເຮັດສ່ິງນ້ີເພ່ືອບອກໃຫ້ຝູງຊົນຮູ້ເຖິງພະລັງອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາແລະ
ຣາຊແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ. 
      ພຣະຄັມພີໄດ້ບອກວ່າພວກເຮົາອາດມີຄຳຖາມຫລາຍຢ່າງເຖິງເຣ່ືອງໝາຍສຳຄັນ,   ແຕ່ເຫັນວ່າຄົນໃນ   
ສມັຍຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍມີຄຳຖາມປະການໃດ.     ພວກເຂົາອາດມີຄຳຖາມເຖິງຈຸດປະສົງ ແລະ ຢາກຮູ້ວ່າ   
ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດນ້ັນເອົາອຳນາດມາແຕ່ໃສ?  ພວກຟາຣີຊາຍຄິດວ່າພຣະເຢຊູເອົາອຳນາດມາຈາກ ເບເອນ 
ເຊບູນ ຄືນາຍຜີ.” (9:34; 12:24). 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
7. ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເລ້ີມຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາຈາກເຫດການອັນໃດ? 
8. ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູເພາະດ້ວຍເຫດໃດ? 
9. ພຣະອົງສະເດັດມາເພ່ືອຄົນປະເພດໃດ 8:1-4? 
10. ຄົນຂ້ີທູດຢູ່ກິນແນວໃດສມັຍອົງພຣະເຢຊູ? 
11. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຂ້ີທູດທ່ານຈະກ້າເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ປົວບ່ໍ? 
12. ເປັນຫຍັງອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນຂ້ີທູດດ້ວຍການບາຍ? 
13. ຄວາມບາບເໝືອນກັບພະຍາດຮ້າງແຮງເຮັດໃຫ້ຄົນແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາ,  ຖ້າຢາກດີພວກເຮົາຕ້ອງ

ເຮັດອັນໃດ? 
 
 
      
         ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 3 

ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດີພະຍາດ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 8:14-17 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ລູກາ 4:38-44 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນປ່ວຍເພ່ືອໃຫ້ສຳເຣັດຕາມຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 

ເອຊາຢາທຳນວາຍເອົາໄວ້. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ທຳການອັສຈັນໃນທຸກວັນນ້ີບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າອົງພຣະເຢຊູຈະອະພັຍຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ,  ເອົາຄວາມ  

                                                ອ່ອນແອອອກໄປ, ປົວຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພ້ົນຈາກ 
                                                ຄວາມໂສກເສ້ົາ. 
 

ຄຳນຳ 
      ມາໃນຕອນນ້ີໃນປ້ຶມມັດທາຍ ຜູ້ອ່ານຄົງໄດ້ພົບເຫັນໝາຍສຳຄັນປລາດຄືເວລາອົງພຣະເຢຊູປະຕິສົນທິ
ໃນທ້ອງ   ແລະເວລາພຣະອົງປະສູດໄດ້ພ້ົນຈາກການຂ້າເດັກນ້ອຍຕາມຄຳສ່ັງຂອງກະສັດເຮໂຣທ່ີບ້ານເບັດ
ເລເຮັມ (ມທ 1:18-25; 2:1-23). ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງເວລາຮັບສິນບັບ
ຕິສະມາ (3:13-17) ແລະພຣະອົງໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບມານໃນປ່າດິນຊາຍ (4:1-11).  ມັດທາຍໄດ້ຈົດຄຳສອນຂອງ
ອົງພຣະເຢຊູທ່ີຈ້າຍພູ (5:1-7:29).   ໃນບົດ 8, ມັດທາຍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໝາຍສຳຄັນທ່ີອົງພຣະເຢຊູເຮັດ
ເປັນລຳດັບໄປທ່ີບອກເຖິງຄວາມທ່ຽງທັມແລະການກະທຳຂອງພຣະອົງ. 
      ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນສາມຢ່າງໃນບົດ 8 ຕ່ໍຄົນທ່ີພວກຢິວຕັດອອກຈາກສັງຄົມຄື: ຄົນຂ້ີທູດ, 
ຄົນຕ່າງຊາດ, ແລະຜູ້ຍິງ.  ຕ່ໍໄປພຣະອົງໄດ້ປ່ິນປົວຄົນຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດໃນສັງຄົມ (ມທ 25:40).  ຕາມປ້ຶມລູກາ
ແລະມາຣະໂກໄດ້ເອົາເຣື່ອງອົງພຣະເຢຊູປົວແມ່ເຖ້ົາຂອງເປໂຕກ່ອນ, ກ່ອນຄຳສອນທ່ີຈ້າຍພູ (ມຣກ 1:29-
34; ລກ 4:38-41). ທັງສອງຍັງເອົາການປົວນ້ີໃນຕອນແລງຂອງວັນສະບາໂຕ. ການອັສຈັນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເກີດ
ຂ້ຶນຢູ່ເຮືອນນຂອງຊີໂມນເປໂຕໃນເມືອງກາເປນາອູມ.  ອົງພຣະເຢຊູເປີດເຜີຍເຖິງພຣະອົງວ່າແມ່ນໃຜໂດຍ
ຄຳສອນແລະການກະທຳຂອງພຣະອົງ. 
 

 
ແນະນຳການສອນ 

ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
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14. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນແບ່ງປັນປະສົບມະການເຖິງເຣື່ອງອັສຈັນ ຫລືໄດ້ຍິນຄົນອ່ືນເວົ້າໃຫ້
ຟັງ.  ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າການອັສຈັນແມ່ນຫຍັງຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ? 

15. ດຽວນ້ີທ່ານມີຄວາມຕ້ອງປະສົງອັນໃດຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊ່ວຍ?  ວັນນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຄົນທ່ີມີ
ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູໃຫ້ຊ່ວຍ ແລະພວກເຮົາຄວນເຂ້ົາໄປຫາພຣະອົງຄືກັນ. 

16. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນສອງສາມກຸ່ມຕາມຈຳນວນຄົນທ່ີມີ ແລະໃສ່ຊ່ືແຕ່ລະກຸ່ມ ມັດທາຍ, ມາຣະ
ໂກ,  ແລະລູກາ  ແລ້ວເອົາພຣະຄັມພີໃຫ້ພວກເຂົາອ່ານຕາມຊ່ືນ້ັນ.    ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຊອກຫາ
ຄວາມຈິງຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງ ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ນຳເພ່ືອລາຍງານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ
ເຣື່ອງທ່ີກຸ່ມຕົນເອງຄ້ົນພົບ? 

• ກຸ່ມມັດທາຍ-ມັດທາຍ 8:14-17 
• ກຸ່ມມາຣະໂກ-ມາຣະໂກ 1:29-34 
• ກຸ່ມລູກາ-ລູກາ 4:38-44 

17. ຫລັງຈາກທຸກກຸ່ມລາຍງານແລ້ວ, ບອກໃຫ້ທຸກຄົນຟັງເຣື່ອງພຣະເຢຊູປົວລູກສາວນາຍທະຫານ (ມັດ
ທາຍ 8:5-13),  ຊ່ຶງເປັນຈຸດສຳຄັນກ່ອນເຖິງວັນນ້ີ.  ໃຫ້ມີຜູ້ສມັກອ່ານອອກສຽງດັງແລະຕ້ັງຄຳຖາມ
ດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ີ: 

• ນາຍທະຫານເປັນຄົນຢິວ ຫລືຄົນຕ່າງຊາດ? 
• ນາຍທະຫານຄົນນ້ີເຫັນອົງພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໃດ? (ມທ 7:29) 
• ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງຈຳເປັນເຮັດໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູປົວຄົນໃຊຂ້ອງນາຍທະຫານ? 
• ອົງພຣະເຢຊູເວົ້າແນວໃດເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງນາຍທະຫານຄົນນ້ີ? 
• ທ່ານຄຶດວ່າຝູງຄົນທ່ີເຂ້ົາໄປຫາອົງພຣະເຢຊູໃນຕອນແລງໃກ້ຈະເຖິງວັນຊະບາໂຕມີຄວາມ

ເຊື່ອຢ່າງນ່ຶງຢ່າງໃດບ່ໍ? 
18. ກ່າວວ່າອົງພຣະເຢຊູສືບຕ່ໍປົວພະຍາດຫລັງຈາກເທສນາຫລືຄຳສອນທ່ີຈ້າຍພູ. ພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຄົນ

ຂ້ີທູດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ແລະຜູ້ຍິງ. ຄົນເຫລ່ົານ້ີສັງຄົມຄົນຢິວໄດ້ຕັດອອກ.  ຖາມວ່າເປັນຫຍັງອົງພຣະ
ເຢຊູຈ່ຶງໄປປົວຄົນພວກນ້ີ? 

19. ການປົວຢ່າງນ້ີມີຄວາມສຳຄັນບ່ໍ   ໃນການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູ ປົວຮ່າງກາຍແລະໄລ່ຜີອອກ
ຈາກຄົນ? 

20. ເອ້ີນເອົາຜູ້ສມັກອ່ານພຣະທັມ ເອຊາຢາ 53 ບອກໃຫ້ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ສາມຄຳເວົ້າ: ຮັບໃຊ້, ເປັນ
ທຸກ, ແລະເຈັບປວດ.  ອົງພຣເຢຊູຕ້ອງທົນທຸກເພ່ືອໃຫ້ແຜນການພຣະເຈ້ົາສຳເຣັດເພ່ືອມະນຸດ. 

 
 
         ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 4 

ລົມພະຍຸໃຫຍ່ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 8:23-27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ມາຣະໂກ 4:35-41 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເຮັດໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດເພາະພຣະອົງແມ່ນຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້

ປົກຄອງໂລກຈັກກະວານ ແລະເດືອນດາວໃນທ້ອງຟ້າ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ລົມພຣະຍຸໄດ້ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະເຢຊູບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າລົມພະຍຸໃຫຍ່ທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາ  

                                                ມາດຕ່ໍສູ້ກັບອຳນາດຂອງອົງພຣະເຢຊູໄດ້. 
 

ຄຳນຳ 
      ມັດທາຍທ່ີເອ້ີນກັນວ່າ ເລວີ (ມຣກ 2:14) ໄດ້ຈົດປະວັດເຣື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນອົງພຣະເມຊີອາ
ຢ່າງລະວັງຫລາຍກວ່າປ້ືມຂ່າວປະເສີດອ່ືນໆ.   ມັດທາຍຍັງອ້າງເຖິງຂ້ໍພຣະຄັມພີຕ່າງໆຈາກພຣະຄັມພີເດີມ
ຫລາຍເທ່ືອເຊັ່ນກັນ.   ມັດທາຍໄດ້ສ້າງວິທີການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູຈາກຄຳສອນຫ້າຫົວຂ້ໍ ຫລັງຈາກ
ເວົ້າເຣື່ອງເຊື້ອສາຍ ແລະ1ພຣະກຳເນີດຂອງພຣະອົງ 2ປະກອບເຣື່ອງອັສຈັນ ແລະ3ສ້ີນສຸດລົງໃນເຣື່ອງການ
ສ້ິນພຣະຊົນ ການຝັງສົບ 4ການຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະ5ການສະເດັດຂ້ຶນສູ່ສວັນ ບາງຄົນໄດ້ກ່າວວ່າໃນສມັຍ
ເດີມປ້ຶມມັດທາຍໄດ້ໃຊ້ເປັນບົດຮຽນຂອງຫລັກຄວາມເຊື່ອໃນຄຣິສຕະຈັກ.  ຈົນເຖິງສັດຕະວັດທີເກ້ົາໄດ້ຖືກ
ຈັດໃຫ້ເປັນປ້ຶມກ່ອນໝູ່ໃນຖ້າມກາງປ້ຶມຂ່າວປະເສີດທັງສ່ີເຫລ້ັມ ແຕ່ເຫັນວ່າພວກນັກປາດສ່ວນຫລາຍເຫັນ
ວ່າປ້ຶມມາຣະໂກເປັນປ້ຶມປະວັດການປະກາດກ່ອນໝູ່ຂອງອົງພຣະເຢຊູ ຜູ້ເປັນພຣະຄຣິດເຈ້ົາ ແລະເຫັນວ່າ
ມັດທາຍໄດ້ໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງ. 
    ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ສອນເຣື່ອງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໝາຍສຳຄັນເຣ່ືອງ, “ບອກ
ໃຫ້ລົມພະຍຸຢຸດຊະງັກ” (ມທ 5-7).  ເມ່ືອຄົນໄດ້ເຫັນໝາຍສຳຄັນແລ້ວ ຝູງຊົນກໍໄດ້ພາກັນຕິດຕາມອົງພຣະ
ເຢຊູໄປ   ພຣະອົງຈ່ຶງບອກໃຫ້ພວກສາວົກຂ່ີເຮືອຂ້າມໄປອີກຟາກນ່ຶງ (8:6).  ໃນເວລາອົງພຣະເຢຊູຍ່າງໄປ
ຂ້ຶນເຮືອກັບພວກສາວົກມີຫລາຍຄົນຢາກເປັນສາວົກ   ແຕ່ພວກເຂົາມີສ່ິງສຳຄັນຕ້ອງເຮັດກ່ອນ (8:20-22).  
ພຣະເຢຊູຈ່ຶງຕຳໜິພວກເຂົາເຖິງຂ້ໍແກ້ຕົວຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງກ່າວວ່າການຕິດຕາມພຣະອົງໄປນ້ັນ
ຈຳເປັນຕ້ອງປະຖ້ິມທຸກຢ່າງ.    ເວລາອົງພຣະເຢຊູຂ່ີເຮືອກັບພວກສາວົກໄປນ້ັນເລີຍມີລົມພະຍຸໃຫຍ່ພັດມາ 
(8:23-25).   
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      ບົດຮຽນສຳຄັນໃນວັນນ້ີມີສອງເຣື່ອງໃຫຍ່ໆ:    ພວກສາວົກຢ້ານເພາະຂາດຄວາມເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ 
ແລະພະລັງອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູເໜືອສ່ິງຊົງສ້າງ.   ເຣື່ອງນ້ີກໍຍັງມີຢູ່ໃນປ້ຶມຂ່າວປະເສີດ ມາຣະໂກ 4:36-
41 ແລະ ລູກາ 8:22-25. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
21. ກ່ອນຫ້ອງຮຽນຈັດໃຫ້ມີເຣື່ອງຕ່າງໆອ່ານ   ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມກະວົນກະວາຍຕົກໃຈຢ້ານ

ເຊັ່ນ: ສຽງບອກວ່າລົມພະຍຸກຳລັງຈະມາ, ມີອຸປະຕິເຫດຣົດຕຳ, ເສັຽກະເປົາ ແລະອ່ືນໆ... 
 

22. ເວລາທຸກຄົນມາເຖິງຫ້ອງຮຽນແຈກເຈ້ັຽ     ແລະບອກໃຫ້ຂຽນວິທີທ່ີພວກເຂົາຈະແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບ
ຄວາມກະວົນກະວາຍຕົກໃຈຢ້ານແນວໃດ. 

 
23. ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງວິທີການທ່ີສະມາຊິກໃນຫ້ອງແກ້ບັນຫາກັບຄວານຢ້ານຕົກໃຈວ່າມັນອາດຊ່ອຍ

ໄດ້ຊົ່ວຄາວ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ແກ້ເຖິງຕ້ົນຕໍຂອງຄວາມຢ້ານຕົກໃຈ.  ໃຫ້ກັບໄປໃນບົດຮຽນວ່າວັນນ້ີພວກເຮົາ
ຈະເຫັນພວກສາວົກໄດ້ແກ້ບັນຫາຈາກຕ້ົນ  ເພ່ືອຈະມີສັນຕິສຸກໃນຖ້າມກາງສະພາບສ້ິນເນ້ືອປະດາ
ຕົວ. 

 
24. ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສົນທະນາກັນ    ວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຢ້ານເວລາລົມ 

ພະຍຸໃຫຍ່ພັດມາ? 
 

25. ໃຫ້ມີຄົນສມັກອ່ານ 1 ກຣທ 2:4-5 ອອກສຽງດັງ,   ຕ້ັງຄຳຖາມວ່າ ພວກສາວົກທ່ີຢູ່ໃນເຮືອເຫັນລົມ
ພະຍຸດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດທັມມະດາ   ແທນທ່ີຈະມີຄວາມເຊື່ອໃນພະກຳລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ຖາມອີກວ່າ ໃຊ້ເຫດຜົນຢ່າງມະນຸດກັບຄວາມເຊື່ອຕາຍໃຈໃນພຣະເຈ້ົາແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?   

 
 
 
 
 
 
 
         ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 5 

ອຳນາດເໜືອຄວາມຕາຍ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ມັດທາຍ 9:18-19; 23-26 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ:      ມາຣະໂກ 5:22-24; 35-43 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:  ອົງພຣະເຢຊູຍິນດີຍອມຮັບເອົາການຮົບກວນເຂ້ົາມາເພ່ືອພຣະອົງຈະ

ໄດ້ອອກໄປຮັບໃຊຄົ້ນອ່ືນໆ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ:  ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນອົດທົນໃນການຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູໄດ້ແນວໃດ

ເມ່ືອສ່ິງເຮົາຕ້ອງການບ່ໍເກີດຂ້ຶນທັນເວລາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນນ້ີ:         ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ໃຫ້ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາກ່ອນ ເມ່ືອມີບັນຫາເກີດຂ້ຶນ. 

 

ຄຳນຳ 
     ມັດທາຍໄດ້ສືບຕ່ໍການປະກາດຂອງອົງພຣະເຢຊູເຣື່ອງພຣະອົງໄດ້ປົວລູກສາວຂອງເຈ້ົານາຍໂຮງທັມເທ
ສນາ.    ເຫດການນ້ີໄດ້ມີຢູ່ຕອນສຸດທ້າຍຂອງມັດທາຍບັນທຶກເອົາໄວ້ກັບສ່ິງພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ  (ມທ 5-7).   
ພຣະອົງໄດ້ເອ້ີນເອົາສາວົກແລະພວກເຂົາກໍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ;     ແລະພຣະອົງໄດ້ສ່ົງພວກເຂົາອອກໄປ
ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ຄົນເຫັນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ (ມທ 10).   ມັດທາຍໄດ້ຕ້ັງໃຈເອົາເຣື່ອງການກະທຳ
ແລະຄຳສອນອອກມາເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂ້ົາໃຈດີເຖິງອົງພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເປັນໃຜກັນແທ້ຢ່າງສົມບູນ. 
      ປະວັດເຣື່ອງປົວເດັກຍິງ ແລະຄົນຂ້ີທູດ (ມທ 9:1-8), ພຣະເຢຊູໄດ້ເອ້ີນເອົາມັດທາຍໃຫ້ຕິດຕາມພຣະ
ອົງໄປ (9:9-13),  ອົງພຣະຢຊູໄດ້ພົວພັນກັບສາວົກຂອງໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ ແລະພວກຟາຣີຊາຍເຖິງເຣື່ອງ
ການຖືສິນອົດອາຫານ (9:11-17).  ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບຄຳຖາມເຣື່ອງການຖືສິນອົດອາຫານວ່າພວກສາວົກ
ປຽບເໝືອນເພ່ືອນເຈ້ົາບ່າວ  ພຣະອົງບອກວ່າຕອນນ້ີບ່ໍແມ່ນເວລາອົດອາຫານ  ແຕ່ວັນນ້ັນຈະມາເຖິງເວລາ   
ພຣະອົງຈາກພວກເຂົາໄປ (9:15).      ພຣະອົງໄດ້ສອນເຖິງຣາຊອານາຈັກປຽບເໝືອເຫລ້ົາແວງໃໝ່ທ່ີບ່ໍສາ
ມາດຈະເອົາມາປົນກັບເຫລ້ົາແວງເກ່ົາ. 
     ເວລາອົງພຣະເຢຊູກັບພວກຟາຣີຊາຍສົນທະນາກັນຢູ່ ເຈ້ົານາຍໂຮງທັມມາຫາພຣະອົງ (9:18). ຕອນນ້ີ
ພຣະເຢຊູກັບພວກສາວົກຢູ່ເມືອງກາເປນາອູມ  ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຫາປາທາງພາກເໜືອທະເລຄາລີເລ (ມທ 9:1; 
ມຣກ 2:1). ຕ່ໍມາພຣະເຢຊູໄດ້ປົວຍິງເລືອດຕົກມາໄດ້ຫລາຍປີ  ເວລາພຣະອົງກຳລັງຍ່າງໄປເຮືອນກັບເຈ້ົາ
ນາຍໂຮງທັມ (9:20-23).  ເຣ່ືອງນ້ີຈະເປັນສູນກາງຄວາມສົນໃຈໃນບົດຮຽນວັນນ້ີ. 
 

ແນະນຳການສອນ 
ແຜນການສອນ-ວິທີສອນນ້ັນອາດສາມາດໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ 
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26. ຊອກເອົາຂ່າວຮ້າຍເຖິງລົມພະຍຸພັດແຮງ    ຫລືໄຟໄໝ້ມາໃຫ້ສະມາຊິກເບ່ິງ ບອກວ່າຄົນທ່ີເຫັນກັບ 
ຕາພວກເຂົາມັກກ່າວເຖິງຈຸດສຳຄັນແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ:      ບາງຄົນໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນເສັຽດ້ານຊັບສິນ  
ບາງຄົນເວົ້າເຖິງຄວາມພົວພັນຂອງຄົນ ບາງຄົນໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມກ້າຫານຂອງພວກໄປຊ່ອຍກ່ອນ
ໝູ່ເມ່ືອສ່ິງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. 
 

27. ເຂ້ົາໄປເວົ້າເຖິງພຣະຄັມພີທ່ີຄົນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນແຕກຕ່າງກັນ     ບອກວ່າພະລັງອຳນາດ 
ຂອງອົງພຣະເຢຊູເຖິງຊີວິດແລະການຕາຍກໍຍັງເປັນຜົນສະທ້ອນຕ່ໍພວກເຮົາໃນທຸກວັນນ້ີ. 

 
28. ບອກໃຫ້ຄົນນ່ຶງອ່ານມັດທາຍ 9:18-19, 23-26.   ບອກໃຫ້ສະມາຊິກສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມຄິດ

ຂອງ ຢາອີໂຣ ເວລາລາວເຂ້ົາໄປທູນຂໍໃຫ້ອົງພຣະເຢຊູຊ່ວຍລູກສາວຜູ້ກຳລັງຈະຕາຍ. 
 

29. ແບ່ງຫ້ອງຮຽນອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍຕາມຈຳນວນຄົນທ່ີມີ ກຸ່ມນ່ຶງບ່ໍໃຫ້ເກີນຫ້າຄົນ. ບອກໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ
ສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເປັນພ່ໍແມ່, ເປັນນັກຮ້ອງໄຫ້ທ່ີຖືກຈ້າງມາຮ້ອງໄຫ້, ແລະ ພວກ
ສາວົກທ່ີເຫັນກັບຕາເຖິງເດັກນ້ອຍຍິງຜູ້ຄືນມາຈາກຕາຍ.   ຂໍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຄົນ
ນ່ຶງເພ່ືອລາຍງານສ່ິງທ່ີກຸ່ມຂອງຕົນຄ້ົນພົບ. 

 
30. ໃຫ້ສົນທະນາກັນວ່າການທ່ີເດັກນ້ອຍຍິງຄືນມາຈາກຕາຍໄດ້ບອກເຣື່ອງອັນໃດ: 

• ອົງພຣະເຢຊູຜູ້ສັກສິດ (ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ, ມີອຳນາດເໜືອນຄວາມຕາຍ) 
• ທັມມະຊາດຂອງອົງພຣເຢຊູ     (ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງສຳຄັນກວ່າສັງຄົມ 

ຕ້ອງຫ້າມ) 
• ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃນໂລກນ້ີຢູ່ໃນອົງພຣະເຢຊູ. (ພວກເຮົາຄວນເຮັດຕ່ໍຄົນອ່ືນໆຕາມ

ຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາຂອງອົງພຣະເຢຊູຕ່ໍພວກເຮົາ) 
 

31. ພາສະມາຊິກອ້ອນວອນໃຫ້ພຣະເຈ້ົານຳພາພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີໃຜແດ່ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຮົາຕ້ອງການ
ອົງພຣະເຢຊູປົວພະຍາດແຫ່ງຄວາມບາບ. 
 

 
 
 
         ບຈ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 6 

ການບາຍດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 9: 20-22                                                                                

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 5: 24-34 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ເຖິງພຣະເຢຊູຈະຖືກລົບກວນ, ແຕ່ການລົບກວນນ້ັນກາຍເປັນໂອກາດ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ພຣະເຢຊູຍັງຊົງຕອບຜູ້ທ່ີບາຍດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຢູ່ບໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍສາຣະພາບຄວາມເຊື່ອຕ່ໍ 

ໜ້າຄົນອ່ືນໆ. 
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູບ່ໍຊົງສົນໃຈເຣື່ອງຄົນຢິວຈະເວົ້າວ່າພຣະອົງຊົງມີມົນທິນເພາະຜູ້ຍິງທ່ີເປ້ືອນມາບາຍ

ເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງ. 
 

ແຜນສຳຫລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ແນະນຳບົດຮຽນໂດຍການສົນທະນາ  : ພວກເຮົາໄປຫາຜູ້ໃດເວລາເກີດເຈັບປ່ວຍແບບຊຳເຮ້ືອ ຫລື

ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍພຍາດທ່ີແພດໝໍຮັກສາບ່ໍໄດ້? (ໝໍຜີ, ຜ່າຕັດແບບທົດລອງ, ຢາໃໝ່ທ່ີກຳລັງທົດລອງ, 
ໄປຕ່າງປະເທດບ່ອນຂາຍຢາເຖ່ືອນ, ແລະຕ່ໍໆໄປ).  ມີສະຖິຕິຈາກ The American Journal of 
Medicine ວ່າຈາກການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າຜ່ານມາໄດ້ສິບສອງປີ   ສ່ີສິບສອງເປີເຊັນຂອງຄົນປ່ວຍທັງ
ຫລາຍໝົດເງິນ ເພາະການປ່ິນປົວຮັກສາຕົນເອງ ພາຍໃນສອງປີຫລັງຈາກຮູ້ວ່າເປັນພຍາດຫຍັງ. 

2. ຖາມ:   ການເຈັບປ່ວຍເປັນເວລາດົນນານມີຜົນກະທົບແນວໃດແດ່  ນອກຈາກເຣື່ອງເນ້ືອກາຍແລະ 
ເງິນທອງ?(ເສັຽໝູ່ເພ່ືອນ ຫລືຄູ່ຮັກ, ຂາດຈາກສັງຄົມ, ເປັນປະສາດ, ແລະຕ່ໍໆໄປ).   ຫລາຍຄົນພົບ
ການຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ໃສ? (ໂບດ, ອົງການ, ໂຮງໝໍຈິດ, ພວກອາສາສມັກ). 

3. ເວົ້າວ່າ: ບຸກຄົນທ່ີເຈັບປ່ວຍໃນສມັຍພຣະຄັມພີບ່ໍມີທ່ີເພ່ິງຫລາຍຄືໃນປັດຈຸບັນ. ບົດຮຽນມ້ືນ້ີຈະເວົ້າ
ເຖິງຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງທ່ີຊອກຫາການຊ່ວຍເຫລືອ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ( ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ)ີ 
4. ໃຫ້ສອງຫລືສາມຄົນອ່ານ: ມັດທາຍ 9:20-22 ແລະ ມາຣະໂກ 5: 24-34 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ແນະ

ນຳໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ັງໃຈຟັງສະພາບຂອງຜູ້ຍິງຄົນນ້ັນ   ເວລານາງມາຮອດພຣະເຢຊູ  (ເຈັບປ່ວຍ, ໂດດ
ດ່ຽວ, ທ້ໍໃຈ, ໝົດເງິນ). ສົນທະນາຄຳຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຍິງຄົນນ້ີ ຕັດສິນໃຈໄປຂໍຄວາມຊວ່ຍ 
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ເຫລືອຈາກພຣະເຢຊ?ູ ເວົ້າວ່າ: ອະທິບາຍສະພາບຂອງຜູ້ຍິງນ້ີ ເວລານາງໃກ້ເຂ້ົາມາເຖິງພຣະເຢຊູ. 
ຖາມ: ເປັນຫຍັງນາງຈ່ຶງເລືອກເອົາເວລານ້ີເພ່ືອມາພົບພຣະເຢຊູ.  

5. ເວົ້າວ່າ: ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າສ່ິງຂອງບາງຢ່າງມີຣິດເດດຂອງການຮັກສາພຍາດແຝງຢູ່ ໂດຍສະເພາະ
ໃນກຸ່ມຜູ້ເຊື່ອແຄໂທລິກ ເຊັ່ນ ຫໍພຣະແມ່ກົວຕາລຸເປ ທ່ີແມກຊີໂກ (1531);   ຫລຽນທອງຂອງ ເລດີ 
ອອບ ຄເຣສ ທ່ີກຸງປາຣີ (1832). ນ້ຳຈາກບ່ໍຂອງ ເລດີ ອອບ ລວກ ທ່ີຝຣັ່ງເສດ (1858). ຂ່າວການ 
ດີພຍາດໄດ້ແຜ່ໄປທ່ົວໂລກ. ສົນທະນາ: ການອັສຈັນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເຮັດໃນສມັຍນ້ັນແຜ່ ກວ້າງ
ອອກໄປທ່ົວໄດ້ວິທີໃດ? ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຕິດຕາມພຣະອົງເພ່ືອຂໍການຮັກສາ.   ສົນທະນາຄຳ
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຍິງຄົນນ້ີຈ່ຶງພຍາຍາມຫລີກການພົບກັນຕາຕ່ໍຕາກັບພຣະເຢຊູ? 

6. ຖາມ: ຜູ້ຍິງຄົນນ້ີບາຍຍອຍເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະເຢຊູເພາະຄວາມເຊື່ອ ຫລືຄວາມຈຳເປັນ? ເວົ້າວ່າ: 
ຫລາຍຄົນບ່ໍຫັນໜ້າຫາພຣະເຈ້ົາຈົນກວ່າເຂົາໝົດຫົນທາງ. ຖາມ: ເປັນຫຍັງບາງຄົນຟ້າວແລ່ນຫາ  
ພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຄັບຂັນ? ເປັນຫຍັງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງພ້ອມທ່ີຈະຊ່ວຍທຸກຄົນ ໂດຍບ່ໍເລືອກວ່າຈິດວິນ
ຍານຂອງຜູ້ກ່ຽວຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດ? 

7. ເວົ້າວ່າ: ພຣະທັມມາຣະໂກ ບອກວ່າຜູ້ຍິງບາຍເຄ່ືອງທົງຂອງພຣະຄຣິດ, ໃນຂະນະທ່ີຄົນທັງຫລາຍ
ກຳລັງບຽດພຣະອົງ. ຖາມ: ເນ່ືອງຈາກມີຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ, ເປັນຫຍັງພຣະເຢຊູຈ່ຶງບ່ໍປ່ອຍຜູ້
ຍິງນ້ີໄປ ໂດຍບ່ໍເວົ້າຫຍັງ?   ສົນທະນາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ນາງໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວດ້ວຍຕົນ
ເອງ ແລະນາງໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວຊຶ່ງເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຢຊູ. ຖາມ: ການທ່ີພຣະເຢຊູຊ່ວຍ
ນາງໃຫ້ເຂ້ົາໃຈປະສົບການທ່ີເກີດຂ້ຶນມີຄຸນຄ່າແນວໃດ? 

8. ສົນທະນາຄຳຖາມທີ 5 ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 
 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ( ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ ີ
9. ຖາມ: ຄົນທຸກມ້ືນ້ີຕ້ອງການ ການປ່ິນປົວຝ່າຍຈິດວິນຍານປະເພດໃດແດ່?  ສົນທະນາຄຳຖາມທີ 4 

ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 
10. ສົນທະນາວິທີ ທ່ີຄຣິສຕຽນສາມາດຊ່ວຍບຸກຄົນທີ່ກຳລັງທຸກລຳບາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດວິນ

ຍານ. ຖາມ: ຄຣິສຕຽນສາມາດຊ່ວຍແນະນຳຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະເຈ້ົາເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ພ້ົນຄວາມທຸກລຳ
ບາກໄດ້ວິທີໃດແດ? ສົນທະນາວິທີທ່ີຄຣິສຕຽນສາມາດຈະເປັນປາກ, ມື, ແລະເທ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

11. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອ້ອນວອນ  ຂໍພຣະເຈ້ົານຳພາໃຫ້ມີຈິດໃຈທ່ີຢາກຊ່ວຍຄົນທ່ີພຣະ 
ອົງຊົງນຳມາໃນຊີວິດ. 

 
 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 7 

ວັນຊະບາໂຕທີ່ອັສຈັນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 12:9-13                                                                              

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 3:1-6                                                                           

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ເຫັນພ້ອມກັບການເຮັດດີໃນວັນຊະບາໂຕ; ແຕ່ພຣະອົງ

ຊົງກະທຳການດີໃນວັນຊາບາໂຕ . 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ພຣະເຈ້ົາຈະປ່ິນປົວຮັກສາຄວາມບ່ໍສົມບູນຂອງພວກເຮົາບ່ໍ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:    ເພ່ືອຮຽນເຊ່ືອສ່ິງທ່ີຄິດວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານຣິດເດດ 

ເຂ້ົາມາໃນຊີວິດ. 
 

ອ່ານລວບ: ເວລາພວກເຮົາປິດຫົວໃຈ, ພວກເຮົາກໍບ່ໍສາມາດຮັບເອົາພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາ. ເວລາພຣະ 

ເຢຊູທຳການອັສຈັນຫລາຍຂ້ຶນ, ພວກຟາຣີຊາຍກໍຕ້ັງໃຈທ່ີຈະທຳລາຍພຣະອົງຫລາຍຂ້ຶນເໝືອນກັນ. 
 

ແຜນສຳຫລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວີດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ກ່ອນເປີດຫ້ອງຮຽນ,  ເຮັດຄາດ 2 ຄູນ 4 (Card, 2 by 4 ) ຫລາຍໆແຜ່ນເພ່ືອຈະຫລ້ິນ ບ່ິງໂກ; ໃນ 

ຄາດແຕ່ລະໃບໃຫ້ຂຽນຊື່ກິລາຫລືລາຍການຕ່າງໆ  ທ່ີຄົນອະເມຣິກັນມັກວາງແຜນໄວ້ສຳລັບວັນອາ
ທິດ (ຕົວຢ່າງ:  ກິລາຟຸດບອນ,  ກິລາຕ່າງໆ, ກ໊ອບ, ຄອນເຊີສ, ແຄມປິງ,  ຂ່ີເຮືອທ່ີໜອງ, ແລະຕ່ໍໆ
ໄປ). ຫລັງຈາກຂຽນແລ້ວໃຫ້ ເອົາຄາດທັງໝົດໃສ່ກັບໄວ້.  ຕຽມເຈ້ັຍບ່ິງໂກ ແລະສ່ິງຂອງຕ່າງໆເຊັ່ນ
ໃນໝາກຖ່ົວແຫ້ງ ຫລືເຂ້ົາໜົມອົມ ເພ່ືອຈະໄດ້ໃຊເ້ປັນຂອງໝາຍຫ້ອງບ່ິງໂກ. 

2. ແນະນຳແລະອະທິບາຍເກມບ່ິງໂກນ້ີ.   ຕຽມຫລ້ິນບ່ິງໂກໂດຍຢາຍຄາດແລະຂອງໝາຍຫ້ອງບ່ິງໂກ 
ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ເວລາທ່ານຈົກເອົາຄາດເທ່ືອລະໃບຈາກກັບ ແລະອ່ານລາຍການທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນ ແນະນຳ
ຜູ້ຫລ້ິນໃຫ້ເອົາຂອງໝາຍໃສ່ຫ້ອງບ່ິງໂກໃຫ້ຖືກບ່ອນ, ຖ້າເຂົາເຈ້ົາເຄີຍຂາດໂບດເພາະກິລາຫລືລາຍ
ການຕ່າງໆນ້ັນ. ຫລ້ິນຈົນກວ່າຄາດໝົດ ຫລືຈົນກວ່າມີຄົນນ່ຶງຮ້ອງວ່າໄດ້ ບ່ິງໂກ ແລ້ວ. 

3. ຖາມ, ເປັນຫັຽງຊາວອະເມຣິກັນຈ່ຶງຄິດວ່າວັນອາທິດເປັນມ້ືສຳລັບທ່ຽວຫລ້ິນ?   ແມ່ນຫຍັງພາໃຫ້ມີ
ການປ່ຽນແປງວັນອາທິດຊຶ່ງເປັນວັນບໍຣິສຸດ ມາເປັນວັນທ່ຽວຫລ້ິນ? ເປັນຫຍັງສ່ິງນ້ີຈ່ຶງເປັນເຣື່ອງໜ້າ
ຫ່ວງໃຍສຳຫັຼບສັງຄົມຄຣິສຕຽນ? 

4. ເລ້ີມການສຶກສາພຣະຄັມພີໂດຍເວົ້າວ່າ,     ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບພຣະປະສົງຂອງ   
ພຣະເຈ້ົາສຳລັບວັນຊະບາໂຕ  ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຄິດຂອງຄົນໃນສມັຍນ້ັນ   ແທນທ່ີຈະລົບລ້າງ 
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ການນັບຖືວັນຊະບາໂຕ,    ພຣະອົງໄດ້ສອນເຖິງຈຸດປະສົງອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ຽວກັບວັນບໍຣິ  
ສຸດນ້ັນ.  
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ)ີ 
5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານມັດທາຍ12:1-13 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ. ເວົ້າວ່າ, ການຕ່ໍສູ້ຣະຫວ່າງພຣະເຢຊູແລະພວກ

ຟາຣິີຊາຍທັງສອງເທ່ືອໄດ້ເກີດຂ້ຶນວັນດຽວກັນ. 
6. ໃຊ້ກະດານຫລືເຈ້ັຍໂປສເຕີ, ແບ່ງກະດານອອກເປັນສາມພາກສ່ວນ, ຂີດເສ້ັນແບ່ງ ແລ້ວຂຽນຫົວຂ້ໍ

ຕ່ໍໄປນ້ີໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ:  1. ການປະພຶດ,  2.ທັສນະຂອງພຣະເຢຊູ, ແລະ 3.ທັສນະຂອງພວກຟາຣີ
ຊາຍ. ແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມ, ສາມເຖິງຫົກຄົນ. ແນະນຳແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ຫາຂ້ໍມູນຈາກ ມັດທາຍ 
12: 1-13.  ສຳລັບ ການປະພຶດ ອາດຈະມີ: ການຍ່າງໄປຕາມໝູ່ບ້ານ, ຈັບເອົາເຂ້ົາໜົມກິນ, ການ
ພົບກັນເພ່ືອນະມັສການ.  ໃນ ທັສນະຂອງພຣະເຢຊູ ອາດຈະມີ:  ຊົມຊື່ນຍິນດີໃນສ່ິງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງ
ສ້າງ, ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານ, ແລະທົບທວນເຖິງຄວາມດີຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນ ທັສນະ
ຂອງພວກຟາຣີຊາຍ ອາດຈະມີ:   ເຫັນການປະພຶດວ່າເປັນການລົບລູ່ຕ່ໍກົດບັນຍັດ, ພຍາຍາມອອກ
ຈາກຂອບເຂດຂອງກົດບັນຍັດ, ຫລື ສວຍໂອກາດເພ່ືອເຮັດແຜນການທ່ີຊັບຊ້ອນຢູ່. 

7. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມມາສລຸບສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນ ແລ້ວໃຫ້ຂຽນລົງໄວ້ທ່ີກະດານ. 
8. ຂະນະທ່ີນັກຮຽນພິຈາຣະນາສ່ິງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນກະດານ,  ຖາມ:  ພວກທ່ານສາມາດເຫັນລັກສະນະທ່ີ

ແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງ ພວກຟາຣີຊາຍແລະພຣະເຢຊູບ່ໍ?   ເວົ້າວ່າ,   ການປະພຶດຂອງພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້
ອອກນອກຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຕ່ໍຄົນທຸກໆສມັຍ, ເລ້ີມແຕ່ການຊົງ
ສ້າງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີ.  ຖາມ, ມີຕົວຢ່າງແນວໃດແດ່ທ່ີບອກເຖິງພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍ
ປ່ຽນແປງຈາກການຮັກສາຄົນປ່ວຍໃຫ້ຫາຍໃນວັນຊະບາໂຕຂອງພຣະເຢຊູ? 

9. ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕອບຄຳຖາມຂ້ໍທີສາມ  ໃນພາກສຸດທ້າຍບົດຣຽນ.   ແລ້ວສລຸບວ່າ ພຣະເຢຊູ    
ພຍາຍາມທ່ີຈະສອນຫັຽງ. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກຕົນກັບຫ້ອງຮຽນ. 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ)ີ  
10. ແນະນຳແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ສົນທະນາກັນໃນຄຳຖາມຂ້ໍທີສ່ີ ໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນຊຶ່ງກ່ຽວກັບວັດ

ທະນະທັມຂອງຊາວອະເມຣິກັນ.  ຖາມ, ການຫລ້ິນຕ່າງໆໃນວັນອາທິດບອກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງພວກ
ເຮົາຢ່າງໃດແດ່?   ສ່ິງນ້ີເປັນບັນຫາສຳລັບຜູ້ເຊື່ອໃນສມັຍນ້ີ ເພາະອິດທິພົນຂອງການຢູ່ໃນໂລກທ່ີນິ
ຍົມວັດທຸ ຫລືບ່ໍ? 

11. ປິດການຮຽນດ້ວຍການອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ໜູນໃຈນັກຮຽນໃຫ້ສແວງຫາການນຳພາຂອງພຣະເຈ້ົາ
ເພ່ືອຈະໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອບຮອບພວກເຮົາ. 

 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 8 

ການລ້ຽງອັສຈັນ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 14: 14-21                                                                                

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 9: 10-17 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູເຈັບປວດ, ຮູ້ສຶກລຳບາກເພ່ືອຄົນອ່ືນ. 

ຄຳຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອພົບບັນຫາຫລາຍປານໃດ ແລະລືມຄິດເຖິງຣິດເດດຂອງພຣະເຢ

ຊູ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ:   ເພ່ືອຮຽນຮູ້ວ່າເວລາຂ້ອຍມອບທຸກຢ່າງໃຫ້ພຣະເຢຊູ,   ພຣະເຢຊູປ່ຽນ 

ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ເປັນຄວາມສົມບູນ. 
 

ອ່ານລວບ: ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງ 5, 000 ຄົນ (ອາດຈະເຖິງ 10, 000 ຄົນ) ເປັນການອັສຈັນຢ່າງດຽວທ່ີໄດ້ 

ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນພຣພະຄຳທັງສ່ີຫົວ. ເພາະການອັສຈັນນ້ີ, ຊື່ສຽງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ໂດ່ງດັງທ່ີສຸດ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ຂະນະທ່ີທ່ານອ່ານຂ້ໍຄວາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ຂໍໃຫ້ຜູ້ທ່ີມີປະສົບການໃນການອ້ອນວອນໃນສະຖານທ່ີນ້ັນ 

ໃຫ້ຊີ້ມືຂ້ຶນ: 
• ສວນດອກໄມ້ 
• ຫ້ອງນອນ 
• ຢ່າງເທິງພູເຂົາ 
• ໂຮງພຍາບານ 
• ຂັບຣົດ 
• ແຄມທະເລ 

2. ເວົ້າວ່າ: ອະທິບາຍການອ້ອນວອນຄົນດຽວ ແລະການອ້ອນວອນໃນກຸ່ມອ້ອນວອນແຕກຕ່າງກັນວິທີ
ໃດ. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງແບ່ງປັນປະສົບການທັງສອງຢ່າງ. 

3. ເວົ້າວ່າ: ພຣະເຢຊູສ່ວນຫລາຍອ້ອນວອນຢູ່ຕ່ໍໜ້າພວກສາວົກ (ລກ 11: 11; ຢຮ 16: 33--17: 1), 
ແຕ່ພຣະອົງກໍຕ້ອງການອ້ອນວອນຢູ່ຄົນດຽວໃນທ່ີປ່ຽວ (ມກ 1: 35; ລກ 5: 16). ພຣະທັມມ້ືນ້ີເລ້ີມ
ດ້ວຍພຣະເຢຊູຊົງຊອກຫາທ່ີປ່ຽວເພ່ືອອ້ອນວອນ. 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
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4. ອ່ານມັດທາຍ 14:13. ສົນທະນາວ່າພຣະເຢຊູກຳລັງຄິດຫຍັງແດ່ເວລາໄດ້ຂ່າວວ່າໂຢຮັນ ບັບຕິສະ 
ໂຕໄດ້ຕາຍແລ້ວ (ເບ່ິງບົດຮຽນ). 

5. ຖາມ, ມີຄວາມກົດດັນແນວໃດແດ່ໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູແຕ່ລະມ້ື?   (ຄຳຕອບ: ຄົນມາຂໍການຮັກ 
ສາພຍາດ, ສ່ັງສອນ).   ສົນທະນາຄຳຖາມ 1 ໃນທ້າຍບົດຮຽນ  ແລະສົນທະນາວ່າ ການອ້ອນວອນ
ດ່ຽວຊ່ວຍພຣະເຢຊູໃຫ້ຟ້ືນຟູຈິດໃຈແລະກຳລັງໄດ້ວິທີໃດ.ຖາມ, ການເຝ້ົາດ່ຽວແຕ່ລະວັນຈະຊ່ວຍຜູ້
ເຊື່ອໄດ້ແນວໃດແດ່? 

6. ໃຫ້ຫລາຍຄົນອ່ານພຣະຄຳຕ່ໍໄປນ້ີ ຄົນລະຂ້ໍ: ພສສ 116: 5; ພສສ 145: 8; ອຊຍ 63: 7; ພຄຄ 3: 
22. ບອກນັກຮຽນໃຫ້ເບ່ິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາໃນພຣະຄຳທ່ີໄດ້ອ່ານມາ. 

7. ອ່ານ ມັດທາຍ 14: 14 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ;  ສົນທະນາຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສົງສານທ່ີພຣະເຢຊູ
ໄດ້ຊົງໃຫ້ແບບຢ່າງ.    ຂຽນຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ັນໃສ່ກະດານໄວ້.ໃຫ້ນັກຮຽນໃຫ້ຕົວຢ່າງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້
ເຫັນບາງຄົນສະແດງຄວາມສົງສານຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ (ພ່ໍແມ່ຂອງລູກທ່ີກຳລັງເຈັບ,   ພຍາບານສຳລັບຄົນ
ເປັນມະເຮັງ, ອາສາສມັກໄປມິດຊັນ, ແລະຕ່ໍໆໄປ). 

8. ອ່ານ ມັດທາຍ 14: 15-18 ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຟັງ. ສົນທະນາຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບທັສນະຂອງພຣະ
ເຢຊູຕ່ໍປະຊາຊົນ ແລະທັສນະຂອງພວກສາວົກຕ່ໍປະຊາຊົນ. ຖາມ, ເປັນຫຍັງພວກສາວົກຈ່ຶງຢາກສ່ົງ
ປະຊາຊົນໃຫ້ອອກໄປຫາອາຫານກິນເອງ, ເຖິງເຂົາເຈ້ົາຮູ້ດີວ່າມັນເປັນເຣື່ອງຍາກ? 

9. ພວກສາວົກຄິດວ່າພຣະເຢຊູຈະເຮັດຫຍັງ ກັບອາຫານທ່ີມີເລັກນ້ອຽ ເວລາພຣະອົງຂໍຈາກພວກຕົນ? 
ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຈະລົມຫຍັງກັນແດ່? 

10. ອ່ານ ມັດທາຍ 14: 19-21. ຖາມ, ຜົນອອກມາແຕກຕ່າງກັບຄວາມຄິດຂອງພວກສາວົກບ່ໍ? ສ່ິງອັສ
ຈັນຊ່ວຍພວກສາວົກໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜບ່ໍ? ສົນທະນາຄຳຖາມທີ 2 ໃນບົດຮຽນ. 

11. ອ່ານ ມັດທາຍ 5: 6 ແລະ ໂຢຮັນ 6: 35 ໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ. ສົນທະນາຄຳຖາມ 4. ຖາມ, ພຣະເຈ້ົາຈະ
ໃຊ້ຜູ້ເຊື່ອໃນສມັຍນ້ີເພ່ືອລ້ຽງຈິດໃຈແລະວິນຍານຂອງຄົນໃນໂບດ ແລະນອກໂບດໄດ້ວິທີໃດ? 

 

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

 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 9 

ຈ່ົງອອກຈາກເຮືອ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 14: 22-33 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ໂຢຮັນ 6: 16-21 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ບ່ໍມີພະຍຸໃດທ່ີແຮງເກີນກ່ວາທ່ີພຣະເຢຊູຈະຊົງສາມາດຊ່ວຍໄດ້. 

 ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນຈະເອົາຊະນະຄ້ືນນ້ຳໃນຊີວິດໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າການຢ້ານຜິດພາດຈະຮັກສາຂ້ອຍໄວ້ໃນເຮືອ.                        
 

ອ່ານລວບ:   ພຣະເຢຊູຊົງຄວບຄຸມທຸກຢ່າງທັງໃນຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ,   ຮວມທັງດິນຟ້າອາກາດ.  

ລົມພະຍຸແລະສາວົກຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຮູ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າພຣະອົງຈະແກ້ໄຂຢ່າງ
ໃດ. ລົມຢຸດ, ແລະສາວົກຍອມປະກາດວ່າພຣະອົງຊົງເປັນບຸດພຣະເຈ້ົາເທ່ືອທຳອິດ. 
 

ແຜນສຳລັບການສອນ 
 

ນຳເຣ່ືອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ) 
1. ເຊີນໃຫ້ນັກຮຽນບາງຄົນແບ່ງປັນປະສົບການເຣ ື່ອງຄວາມຢ້ານ.   ຖາມ,   ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມ 

ຢ້ານມີອຳນາດເໜືອພວກເຮົາ? ໃຊ້ເວລາສົນທະນາ ແລ້ວເບ່ິງ "ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ." 
 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ) 
2. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ, ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ ທ່ີບອກວ່າ:  ບ່ໍມີພະຍຸທ່ີແຮງເກີນກ່ວາທ່ີພຣະເຢຊູຈະຊົງ

ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ທ່ານເຫັນຮູບພາບແນວໃດເວລາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ັນ? ເປັນຫຍັງ? 
• ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ັນ? ເປັນຫຍັງ? 

3. ເບ່ິງຂ້ໍ 22 ທ່ີພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງສາວົກໃຫ້ຂ້ຶນເຮືອ. ໃຊ້ບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ເທິງພູ ຂະນະທ່ີ
ສາວົກຢູ່ໃນທະເລ (ມທ 14: 22-23) ເພ່ືອອະທິບາຍເຫດຜົນ. ສົນທະນາຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:  

• ພຣະເຢຊູຊົງສ່ັງໃຫ້ພວກເຮົາໄປໃສ? 
• ມີບ່ອນໃດແດ່ທ່ີໜ້າຢ້ານ ແລະບ່ໍເຄີຍຄິດມາກ່ອນ?  

4. ເບ່ິງຫົວຂ້ໍ, ພຣະເຢຊູຊົງດຳເນີນເທິງນ້ຳ (ມທ 14: 24-27), ໃຊບົ້ດຮຽນເພ່ືອຊ່ວຍອະທິບາຍ. ແລ້ວ
ສົນທະນາເຣືອ່ງ "ຊີວິດທ່ີມີແຕ່ຄວາມກ້າຫານ ແລະບ່ໍມີຄວາມຢ້ານກົວ ຈະເປັນແນວໃດ?" 
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5. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ ມັດທາຍ 14: 28-31. ພານັກຮຽນແຕ່ງຄຳຂວັນ, ອິງຕາມພຣະຄຳນ້ີເພ່ືອ: ນັກຮຽນປໍ
ສອງ, ນັກຮຽນມັທຍົມຫ້ອງ 12, ກຸ່ມນັກທຸຣະກິດຄຣິສຕຽນ, ແລະສິດຍາພິບານຄົນນ່ຶງທ່ີກຳລັງໝົດ
ກຳລັງໃຈ. 

6. ໃຊ້ບົດຮຽນນ້ີ ແລະປ້ຶມແປສັບໃນພຣະຄັມພີ ເພ່ືອຊ່ວຍຕຽມຕົວໃນການສົນທະນາເຣື່ອງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
• ຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີເວົ້າວ່າຄົນນະມັສການພຣະເຢຊູ. 
• ຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີບອກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ. 
• ຂ້ໍພຣະຄັມພີທ່ີບອກວ່າ   ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ພຣະເຈ້ົາ  ເພາະພຣະອົງຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງ.    

ພຣະເຢຊູຊົງເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍພຣະເຈ້ົາຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ. 
 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີ) 
7. ປິດການສຶກສາພຣະທັມດ້ວຍການອ້ອນວອນອະທິຖານ. 

 
 
         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 

ບົດຮຽນທີ 10 

ຈາກຄວາມລຳບາກເຖິງຄວາມເຊ່ືອ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 15: 21-28 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 7: 24-30 

ຈຸດສຳຄັນສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ:   ຜູ້ຍິງຄົນນ້ີຮູ້ວ່າພຣະຄຸນແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງ  ຄືຄວາມຫວັງ

ຂອງຜູ້ທ່ີບ່ໍສົມຄວນໄດ້ຮັບການອະພັຍຄວາມຜິດບາບ. 

ຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຄວາ້: ສ່ິງໃດງ່າຍກວ່າກັນ, ການສ່ັງພຣະເຈ້ົາ ຫລືການຂໍຄວາມເມດຕາ? 

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານ້ີ: ເພ່ືອຈະຮຽນຮູ້ວ່າ ໃນຖານະຜູ້ເຊື່ອຂ້ອຍຄວນຮຽນຖ່ອມຕົວສເມີ.                        
 

ອ່ານລວບ: ຍິງຄົນນ້ີຮັກລູກສາວຍ່ິງກວ່າຊີວິດຂອງຕົນ. ລາວຮຽນຖ່ອມຕົວ ເພາະຮູ້ວາ່ແມ່ນແຕ່ເສດພຣະ

ຄຸນຂອງພຣະອົງ ກໍຈະພຽງພໍສຳຫລັບລາວ.ຄວາມເຊື່ອອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຈະບ່ໍຍອມທ້ໍຖອຍ.  
 

ແຜນສຳຫລັບການສອນ 
 

ນຳເຣື່ອງເຂ້ົາສູ່ຊີວິດຈິງ (ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທ)ີ 
1. ເປີດຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການແນະນຳແລະສົນທະນາ, ຄໍາຖາມເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ: ສ່ິງໃດງ່າຍກວ່າກັນ, ການ

ສ່ັງພຣະເຈ້ົາ ຫລືການຂໍຄວາມເມດຕາ? 

2. ເວລາອະທິຖານ, ສະແດງຄວາມຂອບພຣະຄຸນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາສຳລັບພວກເຣົາຜູ້ບ່ໍສົມຄວນທ່ີຈະໄດ້ຮັບ
ພຣະເມດຕາກະຣຸນາ. ທູນຂໍພຣະອົງໃຫ້ຊົງສອນທຸກໆຄົນໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຖ່ອມຕົວ ຂໍພຣະວິນຍານ
ບໍຣິສຸດຊົງຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ເຂ້ົາໃຈແລະໄດ້ນຳບົດຮຽນນ້ີໄປໃຊໃ້ນຊີວິດ. 

 

ນຳພາການສຶກສາພຣະທັມ (ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທ)ີ 

3. ຂຽນຄຳເວົ້າຕ່ໍໄປນ້ີຊຶ່ງມາຈາກ ຂ້ໍ 21-22 ໃສ່ກະດານ: ເມືອງຕີໂຣ, ເມືອງຊີໂດນ, ການາອານ ພຣະ
ເຈ້ົາ ລູກຂອງດາວິດ. ໃຊ້ບົດຮຽນແລະປ້ຶມແປພຣະະຄັມພີຊ່ວຍເພ່ືອຕຽມການຖແລງແບບສ້ັນໆກ່ຽວ
ກັບຄວາມໝາຍສຳຄັນແລະເບ້ືອງຫລັງກ່ຽວກັບຄຳນ້ັນໆ. 
 
ຕ່ໍໄປນ້ີ,   ໃຊ້ບົດຮຽນຫົວຂ້ໍ,  ຮ້ອງໃຫ້ຂໍຄວາມເມດຕາ (ມັດທາຍ 15:21-22)  ແລະພຣະຄັມພີເພ່ືອ
ປຽບທຽບຄວາມເຊື່ອຂອງຍິງການາອານກັບຄວາມບ່ໍເຊື່ອຈາກບ່ອນອ່ືນໆໃນພຣະທັມມັດທາຍ. ເວົ້າ
ວ່າ, ການປຽບທຽບຄວາມເຊື່ອທ່ີຄິດບ່ໍເຖິງແລະຄວາມບ່ໍເຊື່ອໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາຜູ້ເຊື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກຖ່ອມ
ຕົວຢູ່ສເມີ. ຖາມແລະ ສົນທະນາຄຳຖາມທີນ່ຶງ ແລະທີສອງໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. 
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4. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອ່ານ  ມທ 15: 23-26 ຈາກພຣະຄັມພີສະບັບຕ່າງກັນ. ເວົ້າວ່າ, ອີກຈັກນ້ອຍພວກເຮົາຈະ 
ພຍາຍາມຮຽນຮູ້ວ່າມີຫັຽງເກີດຂ້ຶນໃນທ່ີນ້ີ;   ຕອນນ້ີ  ໃຫ້ພວກເຮົາມາແບ່ງປັນຄວາມນຶກຄິດ   ແລະ
ຄວາມຮູ້ສຶກຫລັງຈາກໄດ້ຍິນພຣະທັມຕອນນ້ີ. ໃຊ້ຄຳຖາມທີນ່ຶງ ເພ່ືອຊ່ວຍການສົນທະນາກັນ. 

5. ສັງເກດການຕອບຂອງຍິງການາອານໃນຂ້ໍ 27 ແລະການຕອບພຣະເຢຊູໃນຂ້ໍ 28. ໃຊ້ບົດຮຽນຊ່ວຍ
ໃນຫົວຂ້ໍ, ຖ່ອມໃຈແລະເຊື່ອໝັກແໜ້ນ (ມັດທາຍ 15:27-28) ເພ່ືອຈະເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຢ
ຊູຈ່ຶງກ່າວວ່າຍິງຄົນນ້ີມີຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່. ຫລາຍກວ່ານ້ີ ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຫລາຍຂ້ຶນໄປອີກໃຫ້ເບ່ິງຄຳ
ສົນທະນາລະຫວ່າງ ພຣະເຢຊູ ກັບຍິງຊາວການາອານ ຈາກບົດຮຽນ: ການປົວລູກສາວຂອງນາງໄດ້
ໃຫ້ຫາຍມີຄວາມໝາຍຫລາຍຢ່າງສຳລັບພວກເຮົາ ຖ້າເຮົາເບ່ິງເລິກເຂ້ົາໄປ. ໃນທ່ີສຸດພວກເຮົາກໍຈະ
ມາເຖິງຄຳຖາມສຸດທ້າຍທ່ີວ່າ:  ທັງໝົດນ້ີແມ່ນກຽວກັບຫຽັງ? ຖາມ, ມີໃຜຮູ້ສຶກດ່ັງນ້ັນ? ເປັນຫຍັງ? 

6. ໃຊ້ບົດຮຽນໃນຫົວຂ້ໍ ຖ່ອມໃຈແລະເຊື່ອໝັກແໜ້ນ (ມັດທາຍ 15:27-28)   ເພ່ືອຊ່ວຍອະທິບາຍໃນ
ຫົວຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ໃນພຣະຄັມພີມັດທາຍ  ແລະມາຣະໂກ,    ເຣື່ອງນ້ີມາກ່ອນການສອນຂອງພຣະເຢຊູເຣື່ອງ
ຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ສະອາດແລະບ່ໍສະອາດ.  

• ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທ່ີພຣະເຢຊູປະຕິເສດບ່ໍຊ່ວຍຍິງຊາວການາອານເພາະວ່າລາວບ່ໍເປັນຄົນ
ອິສຣາເອນ (ເບ່ິງ ມັດທາຍ 8: 5-13). 

• ອ້າງເຖິງພຣະທັມມັດທາຍ,    ນາຍຮ້ອຍທະຫານໂຣມັນ (ມທ 8)  ແລະຍິງຊາວການາອານ
ແມ່ນສອງຄົນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວວ່າເປັນຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່.   ທັງສອງເປັນຄົນຕ່າງຊາດ. 

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

• ອ່ານຈາກບົດຮຽນ:ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທ່ີຜູ້ຍິງຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່ ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນ
ບົດຮຽນສຳລັບພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໜ້ອຍ. ພຣະເຢຊູອາດຈະເວົ້າກັບ
ພວກສາວົກໃນທຳນອງນ້ີ, ເຫັນບ່ໍຜູ້ຍິງຕ່າງຊາດ? ນ້ີລະຄືແບບຢ່າງຂອງຄົນທ່ີມີຄວາມເຊື່ອ
ໃຫຍ່. ຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ຕ້ອງຖ່ອມຕົວ ແລະບ່ໍລົດລະ.  

 
ຖາມ, ທ່ານທັງຫລາຍເຫັນພ້ອມບ່ໍວ່າ:ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທ່ີຜູ້ຍິງຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອໃຫຍ່ 
ໄດ້ຖືກໃຊໃ້ຫ້ເປັນບົດຮຽນສຳລັບພວກສາວົກຂອງພຣະເຢຊູ ແລະພວກເຮົາຜູ້ມີຄວາມເຊື່ອ
ໜ້ອຍ. ເປັນຫັຽງ? ມີຄວາມໝາຍຢ່າງອ່ືນໆບ່ໍ? 

 

ນຳພຣະທັມໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ (ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທ)ີ 

7. ໃຊ້ເວລາມິດງຽບ. ຄິດເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖ່ອມຕົວແລະຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່, ໃນຖານະຜູ້  ທ່ີ
ຕິດຕາມພຣະເຢຊ.ູ  

8. ປິດການສຶກສາພຣະຄຳດ້ວຍການອະທິຖານ. 

         ສຄ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 11 

ພາຣະກິດທີ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ 
  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 17:14-21 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 9:15-29 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ເຮົາຕ້ອງມີຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ເມ່ືອມັນເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ແນວໃດ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອຈະຮຽນເຊື່ອວາງໃຈພຣະເຈ້ົາເມ່ືອຊີວິດບ່ໍມີຫຍັງແນ່ນອນ.  

       
     ບົດນຳ.  
 1. ບົດຮຽນນ້ີຖືກຂຽນຂ້ຶນມາໃໝ່ ໂດຍບ່ໍໄດ້ແປຈາກພາສາອັງກິດ ແຕ່ໃຊ້ຫົວຂ້ໍແລະຂ້ໍພຣະຄັມພີອັນ
ດຽວກັນ, ທັງນ້ີກໍເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄົນລາວທ່ີບ່ໍຊຳນານພາສາອັງກິດ. ດ່ັງນ້ັນຢ່າພະຍາຍາມສົມທຽບໃສ່
ພາສາອັງກິດ.   
 2.  ພຣະຄັມພີຕອນນ້ີພະຍາຍາມສອນເຮົາວ່າ     ເມ່ືອຂັບໄລ່ຜີອອກນ້ັນເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງອາສັຍ
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາພ້ອມກັບຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນຈ່ຶງຈະເຮັດໄດ້,     ແລະອຳນາດນ້ັນໄດ້ມອບ 
ແກ່ເຮົາແລ້ວໃນມັດທາຍບົດ 28 
 

ສາວົກກະຊ່ອຍບ່ໍໄດ້  (ມັດທາຍ 17 :14-16) 

 1. ຊາຍຄົນນ່ຶງໄດ້ນຳເອົາລູກຊາຍທ່ີເປັນພະຍາດບ້າໝູມາຫາພຣະເຢຊູເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງຂັບໄລ່ຜີທ່ີສິງຢູ່ໃນ
ເດັກນ້ັນຈົນມີອາການຄ້າຍຄືບ້າໝູ.  (ຂ້ໍ 14).  
 
2. ລາວກ່າວກັບພຣະເຢຊູວ່າ “ນາຍເອີຍ, ຂໍໂຜດເມດຕາບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ດ້ວຍວ່າເຂົາເປັນບ້າ 
ໝູ (seizures ຫລື  epilepsy)  ມີຄວາມທຸກລຳບາກຫລາຍເພາະມັນຕົກໃສ່ໄຟໃສ່ນ້ຳຫລາຍເທ່ືອ.  ແປວ່າ 
ຜູ້ເປັນພ່ໍ;  
 ກ. ມາສາຣະພາບວ່າລາວພະຍາມຍາມຊ່ອຍລູກແລ້ວ ແຕ່ຊ່ອຍລູກຂອງຕົນເອງບ່ໍໄດ້.  
 ຂ. ມາຂໍຄວາມເມຕາໃຫ້ຊ່ອຍດ້ວຍໃຈສຸພາບອ່ອນນ້ອມ ແລະແນ່ໃຈວ່າພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້. 

3.  ລາວມາບອກພຣະເຢຊູວ່າ  "ຂ້າພຣະອົງໄດ້ພາບຸດມາຫາພວກສິດຂອງທ່ານແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເຮັດ 
ໃຫ້ເຂົາດີບ່ໍໄດ້”. ໃນຂະນະທ່ີຊາຍຜູ້ນ້ີກ່າວເຊັ່ນນ້ີສາວົກຂອງພຣະເຢຊູກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນແລະໄດ້ຍິນຊາຍຄົນ 
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ນ້ັນເວົ້າກັບພຣະເຢຊູທຸກປະການ.  
 

ພຣະເຢຊູຊ່ອຍໄດ້  (ມັດທາຍ 17:17-18).  

1. ພຣະອົງກໍມີຄວາມຫວຸ້ນວາຍພຣະທັຍ ຈ່ຶງກ່າວວ່າ;  “ໂອ ຄົນໃນສມັຍທ່ີຂາດຄວາມເຊື່ອແລະຊົ່ວຊ້າເຮີຍ 
ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ   ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈ້ົານານປານໃດ   ຈ່ົງພາເຂົາມາຫາ 
ເຮົາທ່ີນ້ີສາ" (ຂ້ໍ 17). 
 
2. ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ "ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບພວກເຈ້ົາເຫິງປານໃດ ເຮົາຈະຕ້ອງອົດທົນກັບພວກເຈ້ົານານປານ
ໃດ   ຈ່ົງພາເຂົາມາຫາເຮົາທ່ີນ້ີສາ".  ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ກ່າວດູຖູກຢຽບຍ່ຳສາວົກໃຫ້ເສັຍອົກເສັຍໃຈ   ແຕ່ກ່າວ 
ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ຈັກໃຊ້ຄວາມເຊື່ອປະສົມກັບຣິດອຳນາດທ່ີພຣະເຢຊູຊົງມອບໃຫ້ນ້ັນໄປພ້ອມໆກັນ.  
 
 3. ເພ່ືອເພ້ີມຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ອ່ານ (ມາຣະໂກ 9: 20-27). 
 

ຄວາມເຊື່ອເທົ່າເມັດຜັກກາດ (ມັດທາຍ 17:19-21).  
 
1. ສາວົກທັງສາມພາກັນຖາມພຣະເຢຊູຢ່າງລັບໆວ່າ  “ເພາະເຫດໃດພວກຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກ  
ບ່ໍໄດ້” (ຂ້ໍ 19). ຄຳຖາມດຽວກັນເຮົາຄວນນຳມາໃຊໃ້ນຊີວິເຮົາວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຖວາຍສິບລົດ ຫລື
ນ່ຶງສ່ວນສິບບ່ໍໄດ້?  
 
2. ພຣະເຢຊູຊົງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ “ເພາະເຫດພວກທ່ານມີຄວາມເຊື່ອນ້ອຍ" (ຂ້ໍ 19). ແລະນ້ອຍກວ່າ
ເມັດຜັກກາດ. ຖາມນັກຮຽນວ່າເມັດຜັກກາດນ້ັນໃຫຍ່ປານໃດ?  
 
3. "ຖ້າພວກທ່ານມີຄວາມເຊື່ອທ່ໍເມັດຜັກກາດເມັດນ່ຶງ ພວກທ່ານຈະສ່ັງພູໜ່ວຍນ້ິວ່າ “ຈ່ົງເຄ່ືອນຈາກບ່ອນ  
ນ້ີໄປຢູ່ບ່ອນນ້ັນ” ມັນກໍຈະເຄ່ືອນໄປ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີທ່ານເຮັດບ່ໍໄດ້" (ຂ້ໍ 20).  
 1. ພຣະເຢຊູໄດ້ສົມທຽບຄວາມເຊື່ອຂອງສາວົກໃສ່ກັບເມັດຜັກກາດນ້ອຍໆ   ແຕ່ເມ່ືອເມັດຜັກກາດ 
ນ້ັນຖືກປູກລົງດິນແລ້ວຈະເກີດເປັນຜັກກາດຕ້ົນໃຫຍ່ໂຕມະຫາສານ     ເປັນຮ້ອຍເປັນພັນເທ່ົາກວ່າເມັດຜັກ 
ກາດນ້ັນ. ສລຸບແລ້ວຄວາມເຊື່ອເທ່ົາເມັດຜັກກາດຍັງບ່ໍທັນຖືກປູກຝັງໃນດິນໃຫ້ໃຫຍ່ເທ່ືອ.  
 2.  ບາງທີສາວົກອາດໃຊ້ຄວາມເຊື່ອເທ່ົາກັບເມັດຜັກກາດຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກ   ຜີຈ່ຶງບ່ໍອອກ    ເພາະ
ຄວາມເຊື່ອຍັງນ້ອຍຢູ່    ແຕ່ຫາກເຮົາເອົາຄວາມເຊື່ອເທ່ົາຜັກກາດ   ປະສົມກັບຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີ 
ມອບໝາຍໃຫ້ຄົງຂັບໄລ່ຜີນ້ັນອອກໂດຍບ່ໍມີບັນຫາ. 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 12 
ບ່ໍມີທາງເລືອກ 

  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 17:22-27 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ອົພຍົບ 30:11-16 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄຣິສຕຽນຈະຕ້ອງມີນິສັຍນັບຖືການຈັດຕ້ັງຂອງຣັຖບານ 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຄຣິສຕຽນທ່ີດີນັບຖືອຳນາດການປົກຄອງເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍເຊື່ອຟັງ   

ພຣະເຈ້ົາບ່ໍ?  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ເພ່ືອສອນຄຣິສຕຽນມີໜ້າທ່ີເປັນພົລເມ່ືອງດີ.  

       
     ບົດນຳ.  
1. ບົດຮຽນນ້ີຖືກຂຽນຂ້ຶນມາໃໝ່ໂດຍບ່ໍໄດ້ແປຈາກພາສາອັງກິດ ແຕ່ໃຊ້ຫົວຂ້ໍແລະຂໍພຣະຄັມພີອັນດຽວກັນ, 
ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄົນລາວທ່ີບ່ໍຊຳນານພາສາອັງກິດ. ດ່ັງນ້ັນຢ່າພະຍາຍາມສົມທຽບໃສ່ພາສາອັງກິດ.   
 
2. ຢາກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດອຳນາດສາມາເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ   ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍສາມາດເຮັດບາບໄດ້,  
ຄຣິສຕຽນກໍຖືກສອນໄປໃນຮູບແບບດຽວກັນ    ຄືເຮົາຖືກສອນໃຫ້ເຮັດຫລາຍຢ່າງແຕ່ບ່ໍໃຫ້ເຮັດບາບ   ແມ່ນ
ການບ່ໍເຊື່ອຟັງຜູ້ມີອຳນາດກໍບາບ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງເຂົາ. 
 

ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ ່ (ມັດທາຍ 17:24).  

1. ກົດຣະບຽບເຣື່ອງການເກັບພາສີບຳຣຸງພຣະວິຫານ  ຄົນຢິວທຸກຄົນນັບແຕ່ອາຍຸ 20 ປີຂ້ຶນໄປມີໜ້າທ່ີເສັຍ
ຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ (ອ່ານພຣະຄັມເດີມ ອົພຍົບ 30 :11-16). 
 
2. ຈົນຕົກທອດມາຈົນເຖິງສມັຍພຣະເຢຊູ ເວລານ້ັນເປັນເວລາເສັຍພາສີເປັນຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ “ມີພວກ
ເກັບຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານມາຫາເປໂຕຖາມວ່າ,   “ອາຈານຂອງພວກທ່ານບ່ໍເສັຽເງິນບຳຣຸງພຣະວິຫານຫລື” 
ເປໂຕຕອບວ່າ, “ເສັຽ”  (ມັດທາຍ 17:24). 
 
3. ເລ່ົາເຣື່ອງຂອງອາຈານຜູ້ນ່ຶງບ່ໍໄດ້ຖວາຍ ເພາະເພ່ິນບອກວ່າຮັບໃຊ້ແມ່ນຖວາຍໝົດທັງໂຕແລ້ວ.  ເຣື່ອງນ້ີ 
ທ່ານຄຶດວ່າແນວໃດ? ທ່ານເອງໄດ້ຖວາຍສິບລົດຕາມພຣະບັດຍັດໄວ້ບ່ໍ?  
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ອຳນາດຂອງຣັຖບານ  (ໂຣມ 13:1-2).  

1. ໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງ ອ່ານໂຣມ 13:1-2 ແລ້ວບອກນັກຮຽນວ່າ ອາຈານໂປໂລໄດ້ສອນວ່າ ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງຍອມ 
ຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຜູ້ປົກຄອງ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ດ້ວຍວ່າອຳນາດການປົກຄອງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງແຕ່ງ
ຕ້ັງຂ້ຶນມາ. 
 
2. ໂປໂລສອນວ່າ ຫາກຜູ້ໃດຂັດຂືນອຳນາດທ່ີພຣະເຈ້ົາແຕ່ຕ້ັງ ຜູ້ນ້ັນກໍຂັດຂືນພຣະເຈ້ົານ້ັນເອງ ແລະຜູ້ທ່ີຂັດ
ຂືນພຣະເຈ້ົາກໍຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຕາມການກະທຳຂອງຕົນ. 
 

ພຣະບຸດບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍ (ມັດທາຍ 17:23-27).  
 
1. ຜູ້ມາເກັບພາສີບໍາຣຸງພຣະວິຫານສົນທະນາກັບເປໂຕແລ້ວ ເປໂຕກໍຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ    ພຣະຄັມພີບ່ໍ 
ໄດ້ບອກວ່າລາວຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນເຮັດຫຍັງ ແຕ່ນັກສາສນາສາດສັນນິຖານວ່າ ລາວຄົງຍ່າງເຂ້ົາໄປເອົາ
ເງິນຢູ່ໃນເຮືອນເພ່ືອມາຈ່າຍພາສີບໍາຣຸງພຣະວິຫານ. 
 
2. ອ່ານ ມັດທາຍ 17: 25-27. ພຣະເຢຊູແລະເປໂຕສົນທະນາກັນ  ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າມີຫລາຍປະເດັນທ່ີ
ເຮົາຈະຮຽນນຳກັນຄື;   
 1. ພຣະເຢຊູຖາມຄຳເຫັນຂອງເປໂຕວ່າ ທ່ານຄຶດຢ່າງໃດ ສົມຄວນເສັຍ ຫລືບ່ໍສົມຄວນເສັຍ?  
 2. ພຣະເຢຊູເລ່ົາຄຳອຸປະມາເຣື່ອງເຈ້ົາແຜ່ນດິນເກັບພາສີ ຈະເກັບນຳລູກຊາຍຂອງຕົນບ່ໍ? 
 3. ເປໂຕຕອບວ່າ ເຄີຍເກັບຈາກຜູ້ອ່ືນ   ນ້ັນແປວ່າບ່ໍເກັບນຳລູກຊາຍຕົນ. 
 4. ພຣະເຢຊູບອກເປໂຕວ່າ  "ຖ້າຢ່າງນ້ັນ ໂອຣົດກໍບ່ໍຕ້ອງເສັຽ”   ແປວ່າ ພຣະວິຫານເປັນຂອງພຣະ 
      ເຈ້ົາ ສ່ວນພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
 5. ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາເສັຍໃຈ   ຈ່ົງເສັຍພາສີໃຫ້ເຂົາ  ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເອົາເງິນຈາກພຣະຄັງ  ແຕ່ແມ່ນໄປເອົາ            
     ຈາກປາກປາ. ທ່ານຈ່ົງໄປຕຶກເບັດທ່ີທະເລ ເມ່ືອໄດ້ປາໂຕແຣກຂ້ຶນມາໃຫ້ງະປາກມັນ ແລ້ວທ່ານ 
               ຈະພົບເງິນຫລຽນນ່ຶງ ຈ່ົງເອົາເງິນນ້ັນໄປເສັຽຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານສຳລັບເຮົາກັບທ່ານ' (ຂ້ໍ 27). 
 
3. ສລຸບແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານທ່ີເປັນ
ຂອງພຣະບິດາ ພຣະບຸດບ່ໍໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການເກັບຄ່າບຳຣຸງພຣະວິຫານ ແຕ່ຊົງບອກເປໂຕວ່າຈ່າຍ
ໄປໂລດເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍເສັຍໃຈ,  ແປວ່າ ພຣະອົງຈ່າຍດ້ວຍສມັກໃຈ.  ເຣື່ອງນ້ີສອນຄຣິສຕຽນໃຫ້ພາກັນເສັຍ
ພາສີອາກອນໃນຣັຖທ່ີຕົນອາສັຍຢູ່.  
 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ບົດຮຽນທີ 13 

ສຸດຍອດການສັມຜັດ 
  
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 20:29-34 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ມາຣະໂກ 10:46-52 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ຄົນຕາບອດສອງດຄົນມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງຂາດຄວາມຫວັງ ແຕ່ເຫັນຮຸ່ງ

ໄດ້ເມ່ືອພົບພຣະເຢຊູ. 

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ຕາໃຈແລະຕາກາຍຕ່າງກັນຫຍັງ? (ອ່ານເອເຟໂຊ 1:18).   

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ການບອດຂອງຈິດວິນຍານແມ່ນການປະຕິເສດຂອງພຣະຣາຊ

ທານໃຫ້ລ້າໆ 

       
     ບົດນຳ.  
ຄົນຕາບອດສອງຄົນມີຊີວິດ ແລະອາຊີບຂໍທານກິນແຕ່ລະວັນໆ ໂດຍບ່ໍມີຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງເລີຍ, 
ຈົນວັນນ່ຶງພຣະເຢຊູປະກາດຂ່າວປະເສີດຜ່ານກາຍໄປທາງນ້ັນ ທັງສອງຈ່ຶງມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເຫັນຮຸ່ງແຈ້ງ
ໂດຍການສາຣະພາບ ແລະຂໍຄວາມເມຕາສົງສານເມ່ືອພົບພຣະເຢຊູ.    ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງເວົ້າໄດ້ວ່າ ພຣະເຢຊູ ຊົງ
ເປັນຄວາມຫວັງສໍາລັບຜູ້ໝົດຫວັງທຸກຄົນ.  
  

ພຣະເຢຊູມາໃກ້  (ມັດທາຍ 20:29-31). 

1. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຜູ້ຄົນຕິດຕາມພຣະເຢຊູຕອນນ້ີ ຄືຕິດຕາມຜູ້ມີຊ່ືສຽງທ່ົວໄປ (ຂ້ໍ 29) 

2. ບອກນັກຮຽນ ສ່ວນຕາບອດສອງຄົນຊາບຂ່າວວ່າພຣະເຢຊູຈະສະເດັດຜ່ານມາເຂົາຈ່ຶງມາລໍຖ້າເພ່ືອ
ຂໍພຣະອົງປົວຕາຂອງພວກເຂົາ, ເພາະຊີວິດຕາບອດນ້ັນຢູ່ດ້ວຍບ່ໍມີຄວາມຫວັງຫຍັງເລີຍ(ຂ້ໍ 30).  
 

3. ບອກນັກຮຽນວ່າ ຄົນຕາບອດທັງສອງຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍສຽງດັງວ່າ  “ທ່ານຜູ້ເປັນບຸດດາວິດເອີຍ,   ຂໍຈ່ົງ
ເມດຕາພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ” (ຂ້ໍ 30). ເປັນຄຳຂໍຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະຖ່ອມໃຈ.  
 
 

4. ປະຊາຊົນທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປນ້ັນສ່ັງພວກຕາບອດໃຫ້ມິດງຽບ ເພາະເຂົາເຂ້ົາໃຈວ່າຄົນຕາບອດ
ແມ່ນພວກຄົນບາບ (ຂ້ໍ 31).  
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5. ແມ່ນແຕ່ ສາວົກຖາມພຣະເຢຊູໃນເຣື່ອງນ້ີພວກສາວົກຂອງພຣະອົງທູນຖາມພຣະອົງວ່າ, “ພຣະອາ

ຈານເອີຍ,   ຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດຜິດບາບ ຄົນນ້ີຫລືພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ   ເຂົາຈ່ຶງເກີດມາຕາບອດ” (ອ່ານໂຢຮັນ 
9:2-3) ເພາະເຣື່ອງນ້ີເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກຢິວ.  
 

ຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດກັບທ່ານ (ມັດທາຍ 20:31-34).  

1. ພຣະເຢຊູໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງຄົນຕາບອດທັງສອງຄົນ   ຈ່ຶງຫັນໜ້າມາຫາເຂົາ, 
ເຊີນເຂົາຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະອົງ.  ໃນຂະນະທ່ີຜູ້ຄົນສ່ັງໃຫ້ໄປໄກ ແລະໃຫ້ເຂົາມິດງຽບ. (ຂ້ໍ 31).  
 

2. ບອກນັກຮຽນວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງສົນໃຈຜູ້ທ່ີຮ້ອງອອກນາມຊື່ພຣະອົງ,  ພຣະເຢຊູອົງເອ້ີນຜູ້ທ່ີຄົນອ່ືນຖື
ວ່າບ່ໍສຳຄັນໃຫ້ມາໃກ້ພຣະອົງ ເພາະຜູ້ນ້ັນສຳຄັນຕ່ໍພຣະອົງ.  

 
3. ພຣະເຢຊູຊົງຖາມເຂົາວ່າ, “ພວກເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງເພ່ືອເຈ້ົາ” (ຂ້ໍ 32)  ແປວ່າຕ້ອງການໃຫ້

ເຂົາສາຣະພາບຂໍດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ.  
 

4. ບອກນັກຮຽນວ່າ ການທ່ີເຂົາທູນຕອບວ່າ,  “ທ່ານເອີຍ, ຂໍໂຜດເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງມືນ
ເຫັນຮຸ່ງແດ່ທ້ອນ” (33).   ແມ່ນເຂົາຂໍສ່ິງສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງເຂົາ,   ພວກເຂົາເຄີຍຂໍເງິນຈາກຜູ້ອ່ືນ 
ເພາະເຂົາຮູ້ວ່າຜູ້ອ່ືນມີເງິນ, ເຂົາຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູໂຜດໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງ ເພາະເຂົາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມີອຳ
ນາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຫັນຮຸ່ງໄດ້.  
 

5. ຫາກພວກຢິວຄິດວ່າເປັນຍ້ອນຄວາມບາບ ພຣະເຢຊູກໍມີອຳນາດອະພັຍບາບດ້ວຍ  “ຜິດບາບຂອງ
ເຈ້ົາໄດ້ຮັບອະພັຍແລ້ວ” ຫລືຈະວ່າ “ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະຍ່າງທຽວໄປ” (ມັດທາຍ 9:5). 
 

6. ພຣະເຢຊູປົວເຂົາດ້ວຍບາຍຕາເຂົາ .  "ຊົງບາຍຕາຂອງເຂົາ ໃນທັນໃດນ້ັນເຂົາກໍເຫັນຮຸ່ງ ຈ່ຶງໄດ້ຕິດ
ຕາມພຣະອົງໄປ" (ຂ້ໍ 34).  ທັນທີ, ທັນໃດທ່ີພຣະເຢຊູສັມຜັດແຕະຕ້ອງຕາຂອງເຂົານ້ັນຕາທັງສອງ
ຄົນໄດ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິທັນທີ  ແລະເມ່ືອເຂົາຫາຍດີແລ້ວເຂົາໄດ້ສມັກໃຈຕິດຕາມພຣະເຢຊູໄປ.  
 

7. ການທ່ີເຂົາຕິດຕາມໄປເພາະເຂົາເຫັນແກ່ພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນສົມຄວນຈະຮຽນ
ເອົາແບບຢ່າງຕິດຕາມພຣະເຢຊູເໝືອນສອງຄົນນ້ີ.  
 

 
         ຫວ 
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ຄຳແນະນຳຄຣູສອນ 
ການອັສຈັນໃນຍິງສາວບໍຣິສຸດ 

ເຣ່ືອງຄຣິສມັສ 
 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີສຳລັບບົດຮຽນນ້ີ: ມັດທາຍ 1:18-25 

ພູມຫລັງຂອງພຣະຄັມພີ: ລູກາ 1:6-38 

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນ້ີ: ພຣະເຢຊູບັງເກີດຢ່າງອັສຈັນ ບ່ົງບອກວ່າພຣະເຈ້ົາເຮັດໃຫ້ເຮົາ

ເຫັນວ່າສ່ິງທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ກະເປັນໄປໄດ້.  

ຄຳຖາມເພື່ອການຄ້ົນຄວ້າ: ໃນໂຢຮັນ 3:16 ຄຳວ່າພຣະບຸດອົງດຽວໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ: ບັນຫາຂອງຫລາຍຄົນຍັງປະຕິເສດບ່ໍຍອມເຊື່ອໃນເຣື່ອງນ້ີ 

       
     ບົດນຳ.  
ເຣື່ອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໂລກນ້ີເອ້ີນວ່າວັນຄຣິສມັສ   ແລະຊາວໂລກນ້ີໄດ້ສເລີມສລອງວັນຄຣິສ
ມັດ ໂດບບ່ໍຮູ້, ບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງວັນຄຣິສມັສ. ດ່ັງນ້ັນເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງມີໜ້າທ່ີໄປບອກເຂົາເຈ້ົາໃນ
ເຣື່ອງຄວາມຈິງນ້ີວ່າ .  
  

ບັງເກີດຈາກຍິງສາວບໍຣິສຸດ  (ມັດທາຍ 1 :18).  

1. ອ່ານ “ເຣື່ອງພຣະກຳເນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນດ່ັງນ້ີ:  ຄືນາງມາຣີອາຜູ້ເປັນມານດາຂອງພຣະເຢຊູນ້ັນ 
ໄດ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນກັບໂຢເຊບແລ້ວ  ກ່ອນເວລາເຂົາໄດ້ເປັນຄູ່ຜົວເມັຽກັນກໍປາກົດວ່າ  ນາງມີທ້ອງແລ້ວດ້ວຍຣິດ
ເດດພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ” (ມັດທາຍ 1:18). ບອກເຂົາເຈ້ົາວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິສົນທິໃນທ້ອງຂອງຍິງສາວ 
ບໍຣິສຸດ (ສາວປອດ) ດ້ວຍຣິດເດດຂອງພຣະວິນຍານ ແປວ່າ ບັນດານໃຫ້ນາງມີທ້ອງ. 
 
2. ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເຣື່ອງຣິດອຳນາດຂອງພຣະເຈ້ົາ   ໃຫ້ເວົ້າເຣ່ືອງການນີຣະມິດສ້າງໂລກຈັກກະວານໃນ 
ປະຖົມມະການນ້ັນແມ່ນພຣະອົງສ່ັງໃຫ້ມີ ແລະທຸກຢ່າງກໍເກີດມີຕາມພຣະອົງສ່ັງ (ປະຖົມມະການ 1-2).  
 

ການອັສຈັນໃຫ້ໂຢເຊັບເຫັນນິມິດ  (ມັດທາຍ 1:19-20). 

1. ໃນສມັຍພ່ໍແມ່ເຮົາ ຈົນເຖິງສມັຍເຮົາ ຫລືຄົນບ້ານນອກນ້ັນການແຕ່ງງານ  ເອົາຜົວ, ເອົາເມັຽແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່
ເພ່ິນເວົ້າກັນ ໂດຍບ່າວສາວບ່ໍໄດ້ລົມ ຫລືໄປທ່ຽວນຳກັນກະມີຫລາຍຄູ່. ເຣື່ອງນ້ີບອກເຮົາວ່າບ່າວສາວບ່ໍໄດ້
ໃກ້ກັນ ຫລືບ່ໍໄດ້ຮ່ວມເພດກັນກ່ອນແຕ່ງງານຢ່າງແນ່ນອນ. ໂຢເຊບກໍຢູ່ໃນສະພາບແນວນ້ີ.  
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2.ອ່ານ (ຂ້ໍ 19).  “ຝ່າຍໂຢເຊບຜູ້ເປັນຄູ່ໝ້ັນຂອງນາງເປັນຄົນມີສິນທັມ ແຕ່ປານນ້ັນທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ເຣື່ອງນ 
ນ້ີເປັນທ່ີອັບອາຍຂາຍຫນ້າແກ່ນາງ    ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຖອນໝ້ັນເສັຽຢ່າງລັບໆ ”  ພຣະຄັມພີບອກວ່າໂຢ 
ເຊບເປັນຄົນມີສິນທັມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ;  

1. ເພ່ິນເຊື່ອຖືພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ແລະຄຳວ່າສິນທັມນ້ັນ ແມ່ນໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມໃນສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ. ຄົນມີສິນທັມຈະບ່ໍລ່ວງເກີນແມ່ຍິງ, ຈະມີໃຈໃຫ້ອະພັຍ, ຈະມີຈິດໃຈເມດຕາຕ່ໍຜູ້
ກະທຳຜິດສເມີ.  

2. ເນ່ືອງຈາກວ່າໂຢເຊບເປັນຄົນສິນທັມເພ່ິນຈ່ຶງບ່ໍໄປເວົ້າປະກາດໃຫ້ບ້ານເມືອງໃຫ້ມາຣີອາໄດ້ອັບອາຍ
ຂາຍໜ້າ, ໂຢເຊບບ່ໍໃຊ້ກົດເກນ ແລະວັທນະທັມມາລົງໂທດມາຣີອາ. 

3. ໂຢເຊບຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຈະຖອນໝ້ັນຢ່າງລັບໆ ແປວ່າບ່ໍໃຫ້ເຣື່ອງນ້ັນດັງໄປທ່ົວເມ່ືອງ ບ່ໍໃຫ້ມາຣີອາອັບ
ອາຍ.  

 
ຈຸດປະສົງການອັນສຈັນ (1:21-25).  

 1. ອ່ານ (ຂ້ໍ 21)  'ນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ ເຢຊູ  ເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ຈະ
ເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ”      ເທວະດາບອກໂຢເຊບໃນຄວາມ
ຝັນນ້ັນແມ່ນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພຣະເຢຊູລົງມາເກີດ  ເພ່ືອເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນ. 
ດ່ັງນ້ັນໃຜກໍຕາມທ່ີຍອມເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງກໍຈະພ້ົນ ແລະການເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງນ້ັນຄືຍອມຮັບ
ເຊື່ອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ.  
 
2. ເທວະດາຍັງກ່າວເຖິງນ້ັນແມ່ນພຣະທັມ ເອຊາຢາ 7 :14 ວ່າ "ການທັງປວງນ້ິເກິດຂ້ຶນເພ່ືອຈະໃຫ້ສຳເຣັດ 
ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ້ວຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ,  “ເບ່ິງແມ,  ຍິງພົມມະຈາຣີນ້ັນຈະມີທ້ອງ
ແລະປະສູດບຸດຄົນນ່ຶງ ແລະເຂົາຈະເອ້ີນບຸດນ້ັນວ່າ ເອມານູເອນ” ( ແປວ່າ “ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາທັງ
ຫລາຍ”) (ມັດທາຍ ຂ້ໍ 22-23).  
 
3.  ອ່ານ(ຂ້ໍ 24-25).  “ເມ່ືອໂຢເຊບຕ່ືນຂ້ຶນກໍເຮັດຕາມຄຳທ່ີເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງນ້ັນ ຄືຮັບເອົາ
ນາງມາຣິີອາມາເປັນພັຣຍາຂອງຕົນແຕ່ບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຈົນປະສູດບຸດຊາຍແລ້ວ ແລະໂຢເຊບໄດ້ເອ້ີນຊື່
ບຸດນ້ັນວ່າ ເຢຊູ”   
 1. ແປວ່າໂຢເຊບປ່ຽນຄວາມຄິດຕົນເອງທ່ີວາງແຜນຈະຖອນໝ້ັນນ້ັນ      ແລ້ວມາປະຕິບັດຕາມຄຳ 
               ບອກເລ່ົາຂອງເທວະດາ. 
 2. ທັງສອງກໍຕົກລົງກັນວ່າຈະບ່ໍສົມສູ່ກັບນາງຈົນຄອດບຸດ.  
 3. ຄົນທັງຫລາຍສົມຄວນຈະຂອບຄຸນໂຢເຊບແລະມາຣີອາດ້ວຍ  ເພາະທັງສອງຕ້ອງທົນທຸກ ແລະ 
              ເຮັດຕາມແຜນຂອງພຣະເຈ້ົາເຮົາຈ່ຶງລອດ.  
         ຫວ 
 


